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رِ الَْمْغُضوبِ َعلَْيهِْم َولَا ) ٦(َراطَ الُْمْسَتِقيَم اْهِدَنا الصِّ) ٥(َنْعُبُد َوإِيَّاَك َنْسَتِعُني  ِصَراطَ الَِّذيَن أَْنَعْمَت َعلَْيهِْم غَْي

  ) ٧(الضَّالَِّني 

يردد املسلم هذه السورة القصرية ذات اآليات السبع ، سبع عشرة مرة يف كل يوم وليلة على احلد األدىن؛ 
 غري حد إذا هو رغب يف أن يقف بني يدي ربه متنفالً ، غري وأكثر من ضعف ذلك إذا هو صلى السنن؛ وإىل

صلى اهللا عليه  -وال تقوم صالة بغري هذه السورة ملا ورد يف الصحيحني عن رسول اهللا . الفرائض والسنن 
  .» ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب « : من حديث عبادة بن الصامت  - وسلم 

دة اإلسالمية ، وكليات التصور اإلسالمي ، وكليات املشاعر والتوجيهات ، إن يف هذه السورة من كليات العقي
.ما يشري إىل طرف من حكمة اختيارها للتكرار يف كل ركعة ، وحكمة بطالن كل صالة ال تذكر فيها   .  

ة أهي آية من كل سورة أم هي آي: ومع اخلالف حول البسملة . . } بسم اهللا الرمحن الرحيم { : تبدأ السورة 
. من القرآن تفتتح هبا عند القراءة كل سورة ، فإن األرجح أهنا آية من سورة الفاحتة ، وهبا حتتسب آياهتا سبعاً 

هو سورة الفاحتة } ولقد آتيناك سبعاً من املثاين والقرآن العظيم { : وهناك قول بأن املقصود بقوله تعاىل 
  .كرر يف الصالة ألهنا يثىن هبا وت} من املثاين { بوصفها سبع آيات 

يف أول ما نزل من القرآن باتفاق ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -والبدء باسم اهللا هو األدب الذي أوحى اهللا لنبيه 
{ وهو الذي يتفق مع قاعدة التصور اإلسالمي الكربى من أن اهللا } . . . اقرأ باسم ربك { : وهو قوله تعاىل 

املوجود احلق الذي يستمد منه كلُّ موجود وجوَده ،  -سبحانه  - فهو} هو األول واآلخر والظاهر والباطن 
  .وبامسه إذن تكون كل حركة وكل اجتاه . فبامسه إذن يكون كل ابتداء . ويبدأ منه كل مبدوء بدأه 

وهو املختص وحده . . يف البدء بالرمحن الرحيم ، يستغرق كل معاين الرمحة وحاالهتا  - سبحانه  -ووصفه 
فمن اجلائز أن يوصف عبد من عباده بأنه . ني الصفتني ، كما أنه املختص وحده بصفة الرمحن باجتماع هات

ومن باب أوىل أن جتتمع له . رحيم؛ ولكن من املمتنع من الناحية اإلميانية أن يوصف عبد من عباده بأنه رمحن 
رمحة ، فهذا االختالف ليس مما أيتهما تدل على مدى أوسع من ال: ومهما خيتلف يف معىن الصفتني . . الصفتان 

يعنينا تقصيه يف هذه الظالل؛ إمنا خنلص منه إىل استغراق هاتني الصفتني جمتمعتني لكل معاين الرمحة وحاالهتا 
  .وجماالهتا 

. . وإذا كان البدء باسم اهللا وما ينطوي عليه من توحيد اهللا وأدب معه ميثل الكلية األوىل يف التصور اإلسالمي 
ميثل الكلية الثانية يف هذا التصور ، } الرمحن الرحيم { غراق معاين الرمحة وحاالهتا وجماالهتا يف صفيت فإن است

  .ويقرر حقيقة العالقة بني اهللا والعباد 
احلمد هللا { : وعقب البدء باسم اهللا الرمحن الرحيم جييء التوجه إىل اهللا باحلمد ووصفه بالربوبية املطلقة للعاملني 

  }ني رب العامل
  .واحلمد هللا هو الشعور الذي يفيض به قلب املؤمن مبجرد ذكره هللا 



ويف كل حملة ويف . فإن وجوده ابتداء ليس إال فيضاً من فيوضات النعمة اإلهلية اليت تستجيش احلمد والثناء . 
ومن . . نسان كل حلظة ويف كل خطوة تتواىل آالء اهللا وتتواكب وتتجمع ، وتغمر خالئقه كلها وخباصة هذا اإل

وهو اهللا ال إله { : مث كان احلمد هللا ابتداء ، وكان احلمد هللا ختاماً قاعدة من قواعد التصور اإلسالمي املباشر 
وفيضه على عبده املؤمن  -سبحانه  - ومع هذا يبلغ من فضل اهللا } . . . إال هو ، له احلمد يف األوىل واآلخرة 

رضي اهللا  -يف سنن ابن ماجه عن ابن عمر . . له حسنة ترجح كل املوازين كتبها . احلمد هللا : ، أنه إذا قال 
يا رب لك احلمد » : عبداً من عباد اهللا قال « حدثهم أن  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن رسول اهللا  -عنهما 

: فقاال فصعدا إىل اهللا . فعضلت امللكني فلم يدريا كيف يكتباهنا . « كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك 
ا الذي قال » :  -وهو أعلم مبا قال عبده  -قال اهللا . يا ربنا ، إن عبداً قد قال مقالة ال ندري كيف نكتبها  وم

فقال اهللا هلما . لك احلمد يا رب كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك : يا رب ، أنه قال : قاال « عبدي؟ 
  .»  اكتباها كما قال عبدي حىت يلقاين فأجزيه هبا: 

: أما شطر اآلية األخري  - كما أسلفنا -والتوجه إىل اهللا باحلمد ميثل شعور املؤمن الذي يستجيشه جمرد ذكره هللا 
فهو ميثل قاعدة التصور اإلسالمي ، فالربوبية املطلقة الشاملة هي إحدى كليات العقيدة } رب العاملني { 

. . اللغة على السيد وعلى املتصرف لإلصالح والتربية والرب هو املالك املتصرف ، ويطلق يف . . اإلسالمية 
مل خيلق الكون مث يتركه  - سبحانه  -واهللا  -أي مجيع اخلالئق  -والتصرف لإلصالح والتربية يشمل العاملني 

 وكل العوامل واخلالئق حتفظ وُتتعهد برعاية اهللا رب العاملني. إمنا هو يتصرف فيه باإلصالح ويرعاه ويربيه . مهالً 
  .والصلة بني اخلالق واخلالئق دائمة ممتدة قائمة يف كل وقت ويف كل حالة . 

والربوبية املطلقة هي مفرق الطريق بني وضوح التوحيد الكامل الشامل ، والغبش الذي ينشأ من عدم وضوح 
ا كان الناس جيمعون بني االعتراف باهللا بوصفه املوج. هذه احلقيقة بصورهتا القاطعة  د الواحد للكون ، وكثرياً م

. ولكنه كان وما يزال . ولقد يبدو هذا غريباً مضحكاً . واالعتقاد بتعدد األرباب الذين يتحكمون يف احلياة 
ما نعبدهم إال { : ولقد حكى لنا القرآن الكرمي عن مجاعة من املشركني كانوا يقولون عن أرباهبم املتفرقة 

} اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهللا { : عة من أهل الكتاب كما قال عن مجا} ليقربونا إىل اهللا زلفى 
وكانت عقائد اجلاهليات السائدة يف األرض كلها يوم جاء اإلسالم ، تعج باألرباب املختلفة ، بوصفها أرباباً 

  صغاراً تقوم إىل جانب كبري اآلهلة كما يزعمون
بوبية للعاملني مجيعاً ، هي مفرق الطريق بني النظام والفوضى يف فإطالق الربوبية يف هذه السورة ، ومشول هذه الر

  .العقيدة 

لتتجه العوامل كلها إىل رب واحد ، تقر له بالسيادة املطلقة ، وتنفض عن كاهلها زمحة األرباب املتفرقة ، وعنت 
رعاية اهللا الدائمة. . احلرية كذلك بني شىت األرباب  وإىل أن . وربوبيته القائمة  مث ليطمئن ضمري هذه العوامل إىل 

هذه الرعاية ال تنقطع أبداً وال تفتر وال تغيب ، ال كما كان أرقى تصور فلسفي ألرسطو مثالً يقول بأن اهللا 
أوجد هذا الكون مث مل يعد يهتم به ، ألن اهللا أرقى من أن يفكر فيما هو دونه فهو ال يفكر إال يف ذاته وأرسطو 

  الفالسفة ، وعقله هو أكرب العقولهو أكرب  -وهذا تصوره  -
خيتلط . . لقد جاء اإلسالم ويف العامل ركام من العقائد والتصورات واألساطري والفلسفات واألوهام واألفكار 



والضمري اإلنساين حتت . . فيها احلق بالباطل ، والصحيح بالزائف ، والدين باخلرافة ، والفلسفة باألسطورة 
، وال يستقر منها على يقني  هذا الركام اهلائل يتخبط   .يف ظلمات وظنون 

وكان التيه الذي ال قرار فيه وال يقني وال نور ، هو ذلك الذي حييط بتصور البشرية إلهلها ، وصفاته وعالقته 
  .خبالئقه ، ونوع الصلة بني اهللا واإلنسان على وجه اخلصوص 
ر هذا الكون ، ويف أمر نفسه ويف منهج حياته ، ومل يكن مستطاعاً أن يستقر الضمري البشري على قرار يف أم

قبل أن يستقر على قرار يف أمر عقيدته وتصوره إلهله وصفاته ، وقبل أن ينتهي إىل يقني واضح مستقيم يف 
  .وسط هذا العماء وهذا التيه وهذا الركام الثقيل 

وحىت يرود هذا التيه من وال يدرك اإلنسان ضرورة هذا االستقرار حىت يطلع على ضخامة هذا الركام ، 
العقائد والتصورات واألساطري والفلسفات واألوهام واألفكار اليت جاء اإلسالم فوجدها ترين على الضمري 

( البشري ، واليت أشرنا إىل طرف منها فيما تقدم صغري  و سيجيء يف استعراض سور القرآن الكثري منها ، مما . 
.مالً عاجله القرآن عالجاً وافياً شامالً كا  (  

ومن مث كانت عناية اإلسالم األوىل موجهه إىل حترير أمر العقيدة ، وحتديد التصور الذي يستقر عليه الضمري يف 
  .أمر اهللا وصفاته ، وعالقته باخلالئق ، وعالقة اخلالئق به على وجه القطع واليقني 

هو . . ئبة من قريب وال من بعيد ومن مث كان التوحيد الكامل اخلالص اجملرد الشامل ، الذي ال تشوبه شا
قاعدة التصور اليت جاء هبا اإلسالم ، وظل جيلوها يف الضمري ، ويتتبع فيه كل هاجسة وكل شائبة حول حقيقة 

. . ويدعها مكينة راكزة ال يتطرق إليها وهم يف صورة من الصور . التوحيد ، حىت خيلصها من كل غبش 
فقد . ذا الوضوح يف صفات اهللا وخباصة ما يتعلق منها بالربوبية املطلقة كذلك قال اإلسالم كلمة الفصل مبثل ه

  .كان معظم الركام يف ذلك التيه الذي ختبط فيه الفلسفات والعقائد كما ختبط فيه األوهام واألساطري 

  .ويف السلوك البشري سواء . مما يتعلق هبذا األمر اخلطري ، العظيم األثر يف الضمري اإلنساين . 
ذي يراجع اجلهد املتطاول الذي بذله اإلسالم لتقرير كلمة الفصل يف ذات اهللا وصفاته وعالقته مبخلوقاته ، وال

الذي يراجع هذا اجلهد املتطاول دون أن يراجع ذلك . . هذا اجلهد الذي متثله النصوص القرآنية الكثرية 
قد ال يدرك مدى احلاجة إىل كل هذا . . فيه  الركام الثقيل يف ذلك التيه الشامل الذي كانت البشرية كلها هتيم

ولكن مراجعة ذلك الركام . . البيان املؤكد املكرر ، وإىل كل هذا التدقيق الذي يتتبع كل مسالك الضمري 
 -تكشف عن ضرورة ذلك اجلهد املتطاول ، كما تكشف عن مدى عظمة الدور الذي قامت به هذه العقيدة 

اء التخبط بني شىت األرباب وشىت األوهام واألساطري وتقوم يف حترير الضمري البشري   وإعتاقه؛ وإطالقه من عن
كل هذا ال يتجلى للقلب . . وإن مجال هذه العقيدة وكماهلا وتناسقها وبساطة احلقيقة الكبرية اليت متثلها 

خباصة والعقل كما يتجلى من مراجعة ركام اجلاهلية من العقائد والتصورات ، واألساطري والفلسفات و
رمحة حقيقية للقلب والعقل ، . عندئذ تبدو العقيدة اإلسالمية رمحة . . موضوع احلقيقة اإلهلية وعالقتها بالعامل 

، ووضوح وتناسق ، وقرب وأنس ، وجتاوب مع الفطرة مباشر عميق    .رمحة مبا فيها من مجال وبساطة 
محة وحاالهتا وجماالهتا تتكرر هنا يف صلب السورة هذه الصفة اليت تستغرق كل معاين الر. . } الرمحن الرحيم { 

، يف آية مستقلة ، لتؤكد السمة البارزة يف تلك الربوبية الشاملة؛ ولتثبت قوائم الصلة الدائمة بني الرب 



إهنا الصلة اليت . إهنا صلة الرمحة والرعاية اليت تستجيش احلمد والثناء . . وبني اخلالق وخملوقاته . ومربوبيه 
  .على الطمأنينة وتنبض باملودة ، فاحلمد هو االستجابة الفطرية للرمحة الندية  تقوم

إن الرب اإلله يف اإلسالم ال يطارد عباده مطاردة اخلصوم واألعداء كآهلة األوملب يف نزواهتا وثوراهتا كما 
» العهد القدمي « ة يف وال يدبر هلم املكائد االنتقامية كما تزعم األساطري املزور. تصورها أساطري اإلغريق 

  .كالذي جاء يف أسطورة برج بابل يف اإلصحاح احلادي عشر من سفر التكوين 
وهذه متثل الكلية الضخمة العميقة التأثري يف احلياة البشرية كلها ، كلية االعتقاد . . } مالك يوم الدين { 

وكثرياً ما . . يوم اجلزاء يف اآلخرة  ويوم الدين هو. وامللك أقصى درجات االستيالء والسيطرة . . باآلخرة 
والقرآن يقول . . اعتقد الناس بألوهية اهللا ، وخلقه للكون أول مرة؛ ولكنهم مع هذا مل يعتقدوا بيوم اجلزاء 

: مث حيكي عنهم يف موضع آخر } اهللا : ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض ليقولن { : عن بعض هؤالء 
} أإذا متنا وكنا تراباً؟ ذلك رجع بعيد . هذا شيء عجيب : ذر منهم فقال الكافرون بل عجبوا أن جاءهم من{ 

واالعتقاد بيوم الدين كلية من كليات العقيدة اإلسالمية ذات قيمة يف تعليق أنظار البشر وقلوهبم بعامل آخر بعد 
وال يستبد . لضرورات وعندئذ ميلكون االستعالء على هذه ا. عامل األرض؛ فال تستبد هبم ضرورات األرض 

  .هبم القلق على حتقيق جزاء سعيهم يف عمرهم القصري احملدود ، ويف جمال األرض احملصور 

وعندئذ ميلكون العمل لوجه اهللا وانتظار اجلزاء حيث يقدره اهللا ، يف األرض أو يف الدار اآلخرة سواء ، يف 
ومن مث فإن هذه الكلية تعد . .  سعة ومساحة ويقني طمأنينة هللا ، ويف ثقة باخلري ، ويف إصرار على احلق ، ويف

بني اخلضوع . مفرق الطريق بني العبودية للنزوات والرغائب ، والطالقة اإلنسانية الالئقة ببين اإلنسان 
مفرق الطريق بني . لتصورات األرض وقيمها وموازينها والتعلق بالقيم الربانية واالستعالء على منطق اجلاهلية 

  .ة يف حقيقتها العليا اليت أرادها اهللا الرب لعباده ، والصور املشوهة املنحرفة اليت مل يقدر هلا الكمال اإلنساني
وما مل تطمئن قلوهبم . وما تستقيم احلياة البشرية على منهج اهللا الرفيع ما مل تتحقق هذه الكلية يف تصور البشر 

ا مل يثق الفرد احملدود العمر بأن له حياة أخرى وم. إىل أن جزاءهم على األرض ليس هو نصيبهم األخري 
.تستحق أن جياهد هلا ، وأن يضحي لنصرة احلق واخلري معتمداً على العوض الذي يلقاه فيها   .  

فهما صنفان خمتلفان من . وما يستوي املؤمنون باآلخرة واملنكرون هلا يف شعور وال خلق وال سلوك وال عمل 
وهذا هو مفرق . . ال تلتقيان يف األرض يف عمل وال تلتقيان يف اآلخرة يف جزاء وطبيعتان متميزتان . اخللق 

  . .الطريق 
فال . وهذه هي الكلية االعتقادية اليت تنشأ عن الكليات السابقة يف السورة . . } إياك نعبد وإياك نستعني { 

  .عبادة إال هللا ، وال استعانة إال باهللا 
طريق بني التحرر املطلق من كل عبودية ، وبني العبودية املطلقة للعبيد مفرق . . وهنا كذلك مفرق طريق 

والتحرر من عبودية . التحرر من عبودية األوهام . وهذه الكلية تعلن ميالد التحرر البشري الكامل الشامل 
ستعان ، وإذا كان اهللا وحده هو الذي ُيعبد ، واهللا وحده هو الذي ُي. النظم ، والتحرر من عبودية األوضاع 

فقد ختلص الضمري البشري من استذالل النظم واألوضاع واألشخاص ، كما ختلص من استذالل األساطري 
.واألوهام واخلرافات   .  



.وهنا يعرض موقف املسلم من القوى اإلنسانية ، ومن القوى الطبيعية   .  
. . . تؤمن باهللا ، وتتبع منهج اهللا قوة مهتدية ، : فهي نوعان  -بالقياس إىل املسلم  - فأما القوى اإلنسانية 

وقوة ضالة ال تتصل باهللا وال تتبع منهجه . . وهذه جيب أن يؤازرها ، ويتعاون معها على اخلري واحلق والصالح 
  .وهذه جيب أن حيارهبا ويكافحها ويغري عليها . 

 - قوة اهللا  - صدرها األول فهي بضالهلا عن م. وال يهولن املسلم أن تكون هذه القوة الضالة ضخمة أو عاتية 
وذلك كما ينفصل جرم ضخم من جنم ملتهب ، . تفقد الغذاء الدائم الذي حيفظ هلا طاقتها . تفقد قوهتا احلقيقة 

على حني تبقى ألية ذرة . فما يلبث أن ينطفىء ويربد ويفقد ناره ونوره ، مهما كانت كتلته من الضخامة 
غلبتها باتصاهلا } كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن اهللا { : ونورها متصلة مبصدرها املشع قوهتا وحرارهتا 

  .مبصدر القوة األول ، وباستمدادها من النبع الواحد للقوة وللعزة مجيعاً 

ذلك أن . وأما القوى الطبيعية فموقف املسلم منها هو موقف التعرف والصداقة ، ال موقف التخوف والعداء 
بيعة صادرتان عن إرادة اهللا ومشيئته ، حمكومتان بإرادة اهللا ومشيئته ، متناسقتان قوة اإلنسان وقوة الط

  .متعاونتان يف احلركة واالجتاه 
إن عقيدة املسلم توحي إليه أن اهللا ربه قد خلق هذه القوى كلها لتكون له صديقاً مساعداً متعاوناً؛ وأن سبيله 

وإذا . إليها ، ويتعاون وإياها ، ويتجه معها إىل اهللا ربه ورهبا ويتعرف . إىل كسب هذه الصداقة أن يتأمل فيها 
كانت هذه القوى تؤذيه أحياناً ، فإمنا تؤذيه ألنه مل يتدبرها ومل يتعرف إليها ، ومل يهتد إىل الناموس الذي يسريها 

.  
قهر الطبيعة « : قوهلم على التعبري عن استخدام قوى الطبيعة ب -ورثة اجلاهلية الرومانية  - ولقد درج الغربيون 

فأما . وهلذا التعبري داللته الظاهرة على نظرة اجلاهلية املقطوعة الصلة باهللا ، وبروح الكون املستجيب هللا . . » 
. . املسلم املوصول القلب بربه الرمحن الرحيم ، املوصول الروح بروح هذا الوجود املسبحة هللا رب العاملني 

خلقها . أنه يعتقد أن اهللا هو مبدع هذه القوى مجيعاً . غري عالقة القهر واجلفوة  فيؤمن بأن هنالك عالقة أخرى
وأنه سخرها لإلنسان . كلها وفق ناموس واحد ، لتتعاون على بلوغ األهداف املقدرة هلا حبسب هذا الناموس 

أ له أن يظفر مبعونة وأن على اإلنسان أن يشكر اهللا كلما هي. ابتداء ويسر له كشف أسرارها ومعرفة قوانينها 
وإذن } سخر لكم ما يف األرض مجيعاً { : فاهللا هو الذي يسخرها له ، وليس هو الذي يقهرها . من إحداها 

إنه يؤمن باهللا وحده ، ويعبد اهللا . . فإن األوهام لن متأل حسه جتاه قوى الطبيعة؛ ولن تقوم بينه وبينها املخاوف 
خلق ربه  وهذه. وحده ، ويستعني باهللا وحده  وهو يتأملها ويألفها ويتعرف أسرارها ، فتبذل له . القوى من 

ا أروع قول الرسول . . فيعيش معها يف كون مأنوس صديق ودود . معونتها ، وتكشف له عن أسرارها   -وم
ففي هذه الكلمات كل ما حيمله » هذا جبل حيبنا وحنبه « : وهو ينظر إىل جبل أُحد  - صلى اهللا عليه وسلم 

، بينه وبني الطبيعة يف أضخم وأخشن  -صلى اهللا عليه وسلم  -لب املسلم األول حممد ق من ود وألفة وجتاوب 
  .جماليها 

. . وبعد تقرير تلك الكليات األساسية يف التصور اإلسالمي؛ وتقرير االجتاه إىل اهللا وحده بالعبادة واالستعانة 
  :بالدعاء على صورة كلية تناسب جو السورة وطبيعتها يبدأ يف التطبيق العملي هلا بالتوجه إىل اهللا 



  . .} صراط الذين أنعمت عليهم ، غري املغضوب عليهم وال الضالني . اهدنا الصراط املستقيم { 
. وفقنا إىل معرفة الطريق املستقيم الواصل؛ ووفقنا لالستقامة عليه بعد معرفته . . } اهدنا الصراط املستقيم { 
والتوجه إىل اهللا يف هذا األمر هو مثرة االعتقاد بأنه . ستقامة كلتامها مثرة هلداية اهللا ورعايته ورمحته فاملعرفة واال. 

ا يطلب املؤمن من ربه العون فيه . وحده املعني    .وهذا األمر هو أعظم وأول م

قيقتها هداية فطرة وهي يف ح. . فاهلداية إىل الطريق املستقيم هي ضمان السعادة يف الدنيا واآلخرة عن يقني 
  .اإلنسان إىل ناموس اهللا الذي ينسق بني حركة اإلنسان وحركة الوجود كله يف االجتاه إىل اهللا رب العاملني 

} صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني { : ويكشف عن طبيعة هذا الصراط املستقيم 
أو الذين . الذين غضب عليهم ملعرفتهم احلق مث حيدهتم عنه ال طريق . فهو طريق الذين قسم هلم نعمته . . 

  . .إنه صراط السعداء املهتدين الواصلني . . ضلوا عن احلق فلم يهتدوا أصالً إليه 
وفيها على قصرها تلك . وبعد فهذه هي السورة املختارة للتكرار يف كل صالة ، واليت ال تصح بدوهنا صالة 

  .اإلسالمي؛ وتلك التوجهات الشعورية املنبثقة من ذلك التصور  الكليات األساسية يف التصور
وقد ورد يف صحيح مسلم من حديث العالء بن عبد الرمحن موىل احلرقة عن أبيه ، عن أيب هريرة عن رسول اهللا 

فنصفها يل ونصفها . قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني : يقول اهللا تعاىل « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -
وإذا قال الرمحن . محدين عبدي : قال اهللا . احلمد هللا رب العاملني : إذا قال العبد . . بدي ، ولعبدي ما سأل لع

إياك نعبد : وإذا قال . جمدين عبدي : قال اهللا . مالك يوم الدين : فإذا قال . قال اهللا أثىن علّي عبدي . الرحيم 
صراط . اهدنا الصراط املستقيم : فإذا قال . دي ما سأل هذا بيين وبني عبدي ولعب: قال . وإياك نستعني 

  .» هذا لعبدي ولعبدي ما سأل : قال . الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني 
يكشف عن سر من أسرار اختيار  -بعدما تبني من سياق السورة ما تبني  -ولعل هذا احلديث الصحيح 

. رة يف كل يوم وليلة؛ أو ما شاء اهللا أن يرددها كلما قام يدعوه يف الصالة السورة لريددها املؤمن سبع عشرة م
.  

الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِالَْغْيبِ َوُيِقيُمونَ الصَّلَاةَ َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ) ٢(ذَِلَك الِْكَتاُب لَا َرْيَب ِفيِه ُهًدى ِللُْمتَِّقَني ) ١(امل 
ْبِلَك َوبِالْآِخَرِة ُهْم ُيوِقُنونَ َوالَِّذيَن ُيْؤِم) ٣(ُيْنِفقُونَ  أُولَِئَك َعلَى ُهًدى ِمْن ) ٤(ُنونَ بَِما أُْنزِلَ إِلَْيَك َوَما أُْنزِلَ ِمْن قَ

َخَتَم اللَُّه ) ٦(ُيْؤِمُنونَ إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َسَواٌء َعلَْيهِْم أَأَْنذَْرَتُهْم أَْم لَْم تُْنِذْرُهْم لَا ) ٥(َربِّهِْم َوأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ 
َوِمَن النَّاسِ َمْن َيقُولُ آَمنَّا بِاللَِّه ) ٧(َعلَى قُلُوبِهِْم َوَعلَى َسْمِعهِْم َوَعلَى أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوةٌ َولَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم 

َه َوالَِّذ) ٨(َوبِالَْيْومِ الْآِخرِ َوَما ُهْم بُِمْؤِمنَِني  ِفي ) ٩(يَن آَمُنوا َوَما َيْخَدُعونَ إِلَّا أَْنفَُسُهْم َوَما َيْشُعُرونَ ُيَخاِدُعونَ اللَّ
َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم لَا ُتفِْسُدوا ِفي الْأَْرضِ ) ١٠(قُلُوبِهِْم َمَرٌض فََزاَدُهُم اللَُّه َمَرًضا َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم بَِما كَاُنوا َيكِْذُبونَ 

ا آَمَن ) ١٢(أَلَا إِنَُّهْم ُهُم الُْمفِْسُدونَ َولَِكْن لَا َيْشُعُرونَ ) ١١(ْصِلُحونَ قَالُوا إِنََّما َنْحُن ُم َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم آِمُنوا كََم
ِذيَن آَمُنوا قَالُوا َوإِذَا لَقُوا الَّ) ١٣(النَّاُس قَالُوا أَُنْؤِمُن كََما آَمَن السُّفََهاُء أَلَا إِنَُّهْم ُهُم السُّفََهاُء َولَِكْن لَا َيْعلَُمونَ 

اللَُّه َيْسَتْهزُِئ بِهِْم َوَيُمدُُّهْم ِفي طُْغَيانِهِْم ) ١٤(آَمنَّا َوإِذَا َخلَْوا إِلَى َشَياِطينِهِْم قَالُوا إِنَّا َمَعكُْم إِنََّما َنْحُن ُمْسَتْهزِئُونَ 
َمثَلُُهْم كََمثَلِ ) ١٦(ُهَدى فََما َربَِحْت ِتجَاَرُتُهْم َوَما كَاُنوا ُمْهَتِديَن أُولَِئَك الَِّذيَن اْشَترَُوا الضَّلَالَةَ بِالْ) ١٥(َيْعَمُهونَ 

ُصمٌّ ُبكٌْم ) ١٧(ونَ الَِّذي اْسَتْوقََد نَاًرا فَلَمَّا أََضاَءْت َما َحْولَُه ذََهَب اللَُّه بُِنورِِهْم َوَتَركَُهْم ِفي ظُلَُماٍت لَا ُيْبِصُر



ِه ظُلَُماٌت َوَرْعٌد َوَبْرٌق َيْجَعلُونَ أََصابَِعُهْم ِفي آذَانِهِْم ِمَن ) ١٨(ُعونَ ُعْمٌي فَُهْم لَا َيْرجِ أَْو كََصيِّبٍ ِمَن السََّماِء ِفي
َمَشْوا ِفيِه  َيكَاُد الْبَْرُق َيْخطَُف أَْبصَاَرُهْم كُلََّما أََضاَء لَُهْم) ١٩(الصََّواِعقِ َحذََر الَْمْوِت َواللَُّه ُمِحيطٌ بِالْكَاِفرِيَن 

َيا أَيَُّها ) ٢٠(ٍء قَِديٌر َوإِذَا أَظْلََم َعلَْيهِْم قَاُموا َولَْو َشاَء اللَُّه لَذََهَب بَِسْمِعهِْم َوأَْبَصارِِهْم إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْي
الَِّذي َجَعلَ لَكُُم الْأَْرَض ِفَراًشا ) ٢١(َتتَّقُونَ  النَّاُس اْعُبدُوا َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم لََعلَّكُْم

اًء فَأَْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمَراِت رِْزقًا لَكُْم فَلَا َتْجَعلُوا ِللَّ ) ٢٢(ِه أَْنَداًدا َوأَْنُتْم َتْعلَُمونَ َوالسََّماَء بَِناًء َوأَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َم
َني ا َنزَّلَْنا َعلَى َعْبِدَنا فَأُْتوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمثِْلِه َواْدُعوا ُشَهَداَءكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه إِنْ كُْنُتْم َصاِدِقَوإِنْ كُْنُتْم ِفي َرْيبٍ ِممَّ

َعلُوا فَاتَّقُوا النَّاَر الَِّتي َوقُوُدَها النَّاُس َوالِْحجَاَرةُ أُِعدَّْت ِللْكَ) ٢٣( َوَبشِّرِ الَِّذيَن ) ٢٤(اِفرِيَن فَإِنْ لَْم َتفَْعلُوا َولَْن َتفْ
َرٍة رِْزقًا قَالُوا َهذَا الَِّذي آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت أَنَّ لَُهْم َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهاُر كُلََّما ُرزِقُوا ِمْنَها ِمْن ثََم

إِنَّ اللََّه لَا َيْسَتْحيِي أَنْ َيْضرَِب ) ٢٥(َها أَْزَواٌج ُمطَهََّرةٌ َوُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ ُرزِقَْنا ِمْن قَْبلُ َوأُُتوا بِِه ُمَتَشابًِها َولَُهْم ِفي
ْعلَُمونَ أَنَُّه الَْحقُّ ِمْن َربِّهِْم َوأَمَّا الَِّذ ا أََراَد اللَُّه يَن كَفَُروا فََيقُولُونَ َماذََمثَلًا َما َبُعوَضةً فََما فَْوقََها فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا فََي

اِقِه ) ٢٦(بَِهذَا َمثَلًا ُيِضلُّ بِِه كَِثًريا َوَيْهِدي بِِه كَِثًريا َوَما ُيِضلُّ بِِه إِلَّا الْفَاِسِقَني  الَِّذيَن َيْنقُُضونَ َعْهَد اللَِّه ِمْن َبْعِد ِميثَ
ا أََمَر اللَُّه بِِه أَنْ ُيوَصلَ َوُيفِْسُدونَ ِفي ا كَْيَف َتكْفُُرونَ بِاللَِّه ) ٢٧(لْأَْرضِ أُولَِئَك ُهُم الَْخاِسُرونَ َوَيقْطَُعونَ َم

ُهَو الَِّذي َخلََق لَكُْم َما ِفي الْأَْرضِ َجِميًعا ثُمَّ ) ٢٨(َوكُْنُتْم أَْمَواًتا فَأَْحَياكُْم ثُمَّ ُيِميُتكُْم ثُمَّ ُيْحيِيكُْم ثُمَّ إِلَْيِه ُتْرَجُعونَ 
  ) ٢٩(َماِء فََسوَّاُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت َوُهَو بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم اْسَتَوى إِلَى السَّ

يف هذا املقطع ، الذي يكّون افتتاح السورة الكبرية ، جند املالمح األساسية للطوائف اليت واجهتها الدعوة يف 
يتهم بشياطني املنافقني تشري إىل املدينة باستثناء طائفة اليهود اليت ترد إشارة صغرية هلا ، ولكنها كافية ، فإن تسم

، حىت يرد التفصيل الكامل بعد قليل    .الكثري من صفاهتم ، ومن حقيقة دورهم 
، إذ سرعان  ويف رسم هذه املالمح جند خصائص التعبري القرآنية ، اليت تتجلى يف قيام الكلمة مقام اخلط واللون 

ا تنبض ه   . .ذه الصور وكأهنا متوج باحلياة ما ترتسم الصور من خالل الكلمات؛ مث سرعان م
. يف عدد قليل من الكلمات والعبارات يف أول السورة ترتسم ثالث صور لثالثة أمناط من النفوس . . وهنا 

حىت . منوذج أصيل عميق متكرر يف كل زمان ومكان . كل منط منها منوذج حي جملموعات ضخمة من البشر 
  . .وهذا هو اإلعجاز . . وأقطارها خترج عن تلك األمناط الثالثة  ما تكاد البشرية كلها يف مجيع أعصارها

يف تلك الكلمات القالئل واآليات املعدودات ترتسم هذه الصور واضحة كاملة ، نابضة باحلياة ، دقيقة 
حىت ما يبلغ الوصف املطول واإلطناب املفصل شيئاً وراء هذه اللمسات السريعة . السمات ، مميزة الصفات 

  .نة ، اجلميلة النسق ، املوسيقية اإليقاع املبي
. . إىل الصورة األوىل؛ وناداهم . . الناس مجيعاً . . فإذا انتهى السياق من عرض هذه الصور الثالث دعا الناس 

أن يفيئوا إىل عبادة اهللا الواحد ، واخلالق الواحد ، والرازق الواحد ، بال . أن يفيئوا إليها . . ناداهم كافة 
وتنزيل الكتاب عليه أن  - صلى اهللا عليه وسلم  - وحتدى الذين يرتابون يف رسالة النيب . وال أنداد  شركاء

وأنذرهم إذا تولوا عذابا مفزعاً مرهوباً؛ وبشر املؤمنني وصور ما ينتظرهم من نعيم مقيم . يأتوا بسورة من مثله 
.  

لألمثال يف القرآن ، واختذوا منه وسيلة للتشكيك  مث أخذ يرد على اليهود واملنافقني الذين استنكروا ضرب اهللا



مث  -كما يزيد املؤمنني هدى  -وحذرهم ما وراء ضرب األمثال ، أن يزيدهم ضالالً . يف أنه منزل من عند اهللا 
استنكر أن يكفروا باهللا احمليي املميت اخلالق املدبر ، العليم بكل شيء يف هذا الوجود ، وهو الذي أنعم على 

  .فخلق هلم ما يف األرض مجيعاً واستخلفهم يف هذا امللك الطويل العريض البشر 
فلنحاول أن نتناول هذا اإلمجال بشيء من . تلك جممل اخلطوط الرئيسية يف هذا الدرس األول من سورة البقرة 

  .التفصيل 
ذلك { : كتاب اهللا يليها احلديث عن . » ميم . الم . ألف « : تبدأ السورة هبذه األحرف الثالثة املقطعة 

  . .} الكتاب ال ريب فيه ، هدى للمتقني 
خنتار منها . وقد وردت يف تفسريها وجوه كثرية . ومثل هذه األحرف جييء يف مقدمة بعض السور القرآنية 

إهنا إشارة للتنبيه إىل أن هذا الكتاب مؤلف من جنس هذه األحرف ، وهي يف متناول املخاطبني به من . وجها 
  .هو ذلك الكتاب املعجز ، الذي ال ميلكون أن يصوغوا من تلك احلروف مثله  -مع هذا  -ولكنه . العرب 

الكتاب الذي يتحداهم مرة ومرة ومرة أن يأتوا مبثله ، أو بعشر سور مثله ، أو بسورة من مثله فال ميلكون هلذا 
  التحدي جواباً

أن هذه . . وهو مثل صنع اهللا يف كل شيء وصنع الناس . والشأن يف هذا اإلعجاز هو الشأن يف خلق اهللا مجيعا 
فإذا أخذ الناس هذه الذرات فقصارى ما يصوغونه منها لبنة . التربة األرضية مؤلفة من ذرات معلومة الصفات 

ولكن اهللا املبدع جيعل من تلك . . كائناً يف دقته ما يكون . أو آجرة ، أو آنية أو أسطوانة ، أو هيكل أو جهاز 
ذلك السر الذي ال . . سر احلياة . . تنطوي على ذلك السر اإلهلي املعجز . حياة نابضة خافقة . رات حياة الذ

حروف وكلمات يصوغ منها البشر كالما وأوزانا . . وهكذا القرآن . . يستطيعه بشر ، وال يعرف سره بشر 
 من هذه احلروف والكلمات ، هو الفرق ما ، وجيعل منها اهللا قرآناً وفرقاناً ، والفرق بني صنع البشر وصنع اهللا

ة. . بني اجلسد اخلامد والروح النابض    هو الفرق ما بني صورة احلياة وحقيقة احليا
  . .} ذلك الكتاب ال ريب فيه { 

، ظاهرة يف عجزهم عن صياغة مثله  ومن أين يكون ريب أو شك؛ وداللة الصدق واليقني كامنة يف هذا املطلع 
  األحرف املتداولة بينهم ، املعروفة هلم من لغتهم؟، من مثل هذه 

  . .} هدى للمتقني . . ذلك الكتاب ال ريب فيه { 
ولكن ملن؟ ملن يكون ذلك الكتاب هدى . . اهلدى حقيقته ، واهلدى طبيعته ، واهلدى كيانه ، واهلدى ماهيته 

هي اليت . ي اليت تؤهله لالنتفاع هبذا الكتاب فالتقوى يف القلب ه. . للمتقني . . ونوراً ودليالً ناصحاً مبيناً؟ 
هي اليت هتيء هلذا القلب أن يلتقط وأن يتلقى وأن . تفتح مغاليق القلب له فيدخل ويؤدي دوره هناك 

  .يستجيب 
مث أن جييء إليه بقلب خيشى . بقلب خالص . ال بد ملن يريد أن جيد اهلدى يف القرآن أن جييء إليه بقلب سليم 

وعندئذ يتفتح القرآن عن أسراره وأنواره ، . . حيذر أن يكون على ضاللة ، أو أن تستهويه ضاللة ويتوقى ، و
 -ورد أن عمر ابن اخلطاب . . ويسكبها يف هذا القلب الذي جاء إليه متقياً ، خائفاً ، حساساً ، مهيأ للتلقي 

فما : ذا شوك؟ قال بلى قال  أما سلكت طريقاً: سأل أيب بن كعب عن التقوى فقال له  -رضي اهللا عنه 



.فذلك التقوى : قال . مشرت واجتهدت : عملت؟ قال   .  
حساسية يف الضمري ، وشفافية يف الشعور ، وخشية مستمرة ، وحذر دائم ، وتوق ألشواك . . فذلك التقوى 

مح ، وأشواك الذي تتجاذبه أشواك الرغائب والشهوات ، وأشواك املطامع واملطا. . طريق احلياة . . الطريق 
اً  املخاوف واهلواجس ، وأشواك الرجاء الكاذب فيمن ال ميلك إجابة رجاء ، واخلوف الكاذب ممن ال ميلك نفع

  وعشرات غريها من األشواك. وال ضراً 
مث يأخذ السياق يف بيان صفة املتقني؛ وهي صفة السابقني من املؤمنني يف املدينة كما أهنا صفة اخللص من مؤمين 

  :مة يف كل حني هذه األ
الذين يؤمنون بالغيب ، ويقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون ، والذين يؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل من { 

  .} قبلك ، وباآلخرة هم يوقنون 

.  
الوحدة اليت جتمع يف نفوسهم بني اإلميان . إن السمة األوىل للمتقني هي الوحدة الشعورية اإلجيابية الفعالة 

هذا التكامل الذي متتاز به . . ، والقيام بالفرائض ، واإلميان بالرسل كافة ، واليقني بعد ذلك باآلخرة  بالغيب
العقيدة اإلسالمية ، ومتتاز به النفس املؤمنة هبذه العقيدة ، واجلدير بأن تكون عليه العقيدة األخرية اليت جاءت 

يعاً ، وليعيش الناس يف ظالهلا مبشاعرهم ومبنهج حياهتم ليلتقي عليها الناس مجيعاً ، ولتهيمن على البشرية مج
  .حياة متكاملة ، شاملة للشعور والعمل ، واإلميان والنظام 

فإذا حنن أخذنا يف تفصيل هذه السمة األوىل للمتقني إىل مفرداهتا اليت تتألف منها ، انكشفت لنا هذه املفردات 
.عن قيم أساسية يف حياة البشرية مجيعا   .  

فال تقوم حواجز احلس دون االتصال بني أرواحهم والقوة الكربى اليت صدرت . . } لذين يؤمنون بالغيب ا{ 
عنها ، وصدر عنها هذا الوجود؛ وال تقوم حواجز احلس بني أرواحهم وسائر ما وراء احلس من حقائق وقوى 

  .وطاقات وخالئق وموجودات 
ان ، فيتجاوز مرتبة احليوان الذي ال يدرك إال ما تدركه حواسه ، واإلميان بالغيب هو العتبة اليت جيتازها اإلنس

أو  - إىل مرتبة اإلنسان الذي يدرك أن الوجود أكرب وأمشل من ذلك احليز الصغري احملدد الذي تدركه احلواس 
وهي نقلة بعيدة األثر يف تصور اإلنسان حلقيقة الوجود كله وحلقيقة  -األجهزة اليت هي امتداد للحواس 

جوده الذايت ، وحلقيقة القوى املنطلقة يف كيان هذا الوجود ، ويف إحساسه بالكون وما وراء الكون من قدرة و
كما أهنا بعيدة األثر يف حياته على األرض؛ فليس من يعيش يف احليز الصغري الذي تدركه حواسه كمن . وتدبري 

داءه وإحياءاته يف أطوائه وأعماقه ، ويشعر أن يعيش يف الكون الكبري الذي تدركه بديهته وبصريته؛ ويتلقى أص
يه  مداه أوسع يف الزمان واملكان من كل ما يدركه وعيه يف عمره القصري احملدود ، وأن وراء الكون ظاهره وخاف

حقيقة الذات اإلهلية اليت ال . . ، حقيقة أكرب من الكون ، هي اليت صدر عنها ، واستمد من وجودها وجوده 
  .ر وال حتيط هبا العقول تدركها األبصا

، وما مل توهب القدرة  وعندئذ تصان الطاقة الفكرية احملدودة اجملال عن التبدد والتمزق واالنشغال مبا مل ختلق له 
إن الطاقة الفكرية اليت وهبها اإلنسان ، وهبها ليقوم باخلالفة يف . لإلحاطة به ، وما ال جيدي شيئا أن تنفق فيه 



كلة هبذه احلياة الواقعة القريبة ، تنظر فيها ، وتتعمقها وتتقصاها ، وتعمل وتنتج ، وتنمي هذه األرض ، فهي مو
هذه احلياة وجتملها ، على أن يكون هلا سند من تلك الطاقة الروحية اليت تتصل مباشرة بالوجود كله وخالق 

ا. الوجود ، وعلى أن تدع للمجهول حصته يف الغيب الذي ال حتيط به العقول  حماولة إدراك ما وراء الواقع  فأم
بالعقل احملدود الطاقة حبدود هذه األرض واحلياة عليها ، دون سند من الروح امللهم والبصرية املفتوحة ، وترك 

  .حصة للغيب ال ترتادها العقول 

شلة ألهنا تستخدم أداة مل خت. فأما هذه احملاولة فهي حماولة فاشلة أوال ، وحماولة عابثة أخريا .  لق لرصد هذا فا
ومىت سلم العقل البشري بالبديهية العقلية . . وعابثة ألهنا تبدد طاقة العقل اليت مل ختلق ملثل هذا اجملال . اجملال 

أن يسلم بأن إدراكه للمطلق  -احتراما ملنطقه ذاته  -األوىل ، وهي أن احملدود ال يدرك املطلق ، لزمه 
في وجوده يف ضمري الغيب املكنون؛ وأن عليه أن يكل الغيب إىل مستحيل؛ وأن عدم إدراكه للمجهول ال ين

طاقة أخرى غري طاقة العقل؛ وأن يتلقى العلم يف شأنه من العليم اخلبري الذي حييط بالظاهر والباطن ، والغيب 
من  وهذا االحترام ملنطق العقل يف هذا الشأن هو الذي يتحلى به املؤمنون ، وهو الصفة األوىل. . والشهادة 

  .صفات املتقني 
ولكن مجاعة املاديني يف هذا . لقد كان اإلميان بالغيب هو مفرق الطريق يف ارتقاء اإلنسان عن عامل البهيمة 

إىل عامل البهيمة الذي ال . . الزمان ، كجماعة املاديني يف كل زمان ، يريدون أن يعودوا باإلنسان القهقرى 
وهو النكسة اليت وقى اهللا املؤمنني إياها ، فجعل صفتهم » تقدمية « وجود فيه لغري احملسوس ويسمون هذا 

  واحلمد هللا على نعمائه ، والنكسة للمنتكسني واملرتكسني} الذين يؤمنون بالغيب { : املميزة ، صفة 
. فيتجهون بالعبادة هللا وحده ، ويرتفعون هبذا عن عبادة العباد ، وعبادة األشياء . . } ويقيمون الصالة { 
تجهون إىل القوة املطلقة بغري حدود وحينون جباههم هللا ال للعبيد؛ والقلب الذي يسجد هللا حقاً ، ويتصل به ي

على مدار الليل والنهار ، يستشعر أنه موصول السبب بواجب الوجود ، وجيد حلياته غاية أعلى من أن تستغرق 
. ول خبالق املخاليق يف األرض وحاجات األرض ، وحيس أنه أقوى من املخاليق ألنه موص وهذا كله مصدر . 

قوة للضمري ، كما أنه مصدر حترج وتقوى ، وعامل هام من عوامل تربية الشخصية ، وجعلها ربانية التصور ، 
  .ربانية الشعور ، ربانية السلوك 

، ال من خلق فهم يعترفون ابتداء بأن املال الذي يف أيديهم هو من رزق اهللا هلم . . } ومما رزقناهم ينفقون { 
أنفسهم؛ ومن هذا االعتراف بنعمة الرزق ينبثق الرب بضعاف اخللق ، والتضامن بني عيال اخلالق ، والشعور 

. وقيمة هذا كله تتجلى يف تطهري النفس من الشح ، وتزكيتها بالرب . . باآلصرة اإلنسانية ، وباألخوة البشرية 
تطاحن ، وأهنا تؤمن العاجز والضعيف والقاصر ، وتشعرهم أهنم وقيمتها أهنا ترد احلياة جمال تعاون ال معترك 

، ال بني أظفار وخمالب ونيوب   يعيشون بني قلوب ووجوه ونفوس 
وقد شرع اإلنفاق قبل أن تشرع الزكاة ، . واإلنفاق يشمل الزكاة والصدقة ، وسائر ما ينفق يف وجوه الرب 

صلى اهللا  -وقد ورد يف حديث رسول اهللا . ستوعبه ألنه األصل الشامل الذي ختصصه نصوص الزكاة وال ت
وتقرير املبدأ على مشوله هو . » إن يف املال حقاً سوى الزكاة « بإسناده لفاطمة بنت قيس  -عليه وسلم 

  .املقصود يف هذا النص السابق على فريضة الزكاة 



، وارثة العقائد وهي الصفة الالئ. . } والذين يؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك {  قة باألمة املسلمة 
السماوية ، ووارثة النبوات منذ فجر البشرية ، واحلفيظة على تراث العقيدة وتراث النبوة ، وحادية موكب 

وقيمة هذه الصفة هي الشعور بوحدة البشرية ، ووحدة دينها ، ووحدة . اإلميان يف األرض إىل آخر الزمان 
تها هي تنقية الروح من التعصب الذميم ضد الديانات واملؤمنني بالديانات ما قيم. . رسلها ، ووحدة معبودها 

هذه . قيمتها هي االطمئنان إىل رعاية اهللا للبشرية على تطاول أجياهلا وأحقاهبا . . داموا على الطريق الصحيح 
باهلدى الذي تتقلب  قيمتها هي االعتزاز. الرعاية البادية يف توايل الرسل والرساالت بدين واحد وهدى واحد 

  .األيام واألزمان ، وهو ثابت مطرد ، كالنجم اهلادي يف دياجري الظالم 
اخلامتة اليت تربط الدنيا باآلخرة ، واملبدأ باملصري ، والعمل . وهذه خامتة السمات . . } وباآلخرة هم يوقنون { 

بثاً ، ولن يترك سدى؛ وأن العدالة املطلقة يف باجلزاء؛ واليت تشعر اإلنسان أنه ليس لقى مهمالً ، وأنه مل خيلق ع
  .انتظاره ، ليطمئن قلبه ، وتستقر بالبله ، ويفيء إىل العمل الصاحل ، وإىل عدل اهللا ورمحته يف هناية املطاف 
واليقني باآلخرة هو مفرق الطريق بني من يعيش بني جدران احلس املغلقة ، ومن يعيش يف الوجود املديد 

ن يشعر أن حياته على األرض هي كل ما له يف هذا الوجود ، ومن يشعر أن حياته على األرض بني م. الرحيب 
  .ابتالء ميهد للجزاء ، وأن احلياة احلقيقية إمنا هي هنالك ، وراء هذا احليز الصغري احملدود 

. ت املتقني ذات قيمة يف احلياة اإلنسانية ، ومن مث كانت هي صفا -كما رأينا  -وكل صفة من هذه الصفات 
فالتقوى شعور . وهناك تساوق وتناسق بني هذه الصفات مجيعاً ، هو الذي يؤلف منها وحدة متناسقة متكاملة 

يف الضمري ، وحالة يف الوجدان ، تنبثق منها اجتاهات وأعمال؛ وتتوحد هبا املشاعر الباطنة والتصرفات الظاهرة؛ 
الروح فتقل احلجب بينها وبني الكلّي الذي يشمل عاملي  وتشف معها. وتصل اإلنسان باهللا يف سره وجهره 

ومىت شفت الروح وانزاحت احلجب بني الظاهر والباطن ، . الغيب والشهادة ، ويلتقي فيه املعلوم واجملهول 
فإن اإلميان بالغيب عندئذ يكون هو الثمرة الطبيعية إلزالة احلجب الساترة ، واتصال الروح بالغيب واالطمئنان 

مث . ومع التقوى واإلميان بالغيب عبادة اهللا يف الصورة اليت اختارها ، وجعلها صلة بني العبد والرب .  إليه
مث سعة الضمري ملوكب اإلميان العريق ، . السخاء جبزء من الرزق اعترافاً جبميل العطاء ، وشعوراً باإلخاء 

قني باآلخرة بال تردد وال تأرجح يف هذا مث الي. والشعور بآصرة القرىب لكل مؤمن ولكل نيب ولكل رسالة 
وهذه كانت صورة اجلماعة املسلمة اليت قامت يف املدينة يوم ذاك ، مؤلفة من السابقني األولني من . . اليقني 

شيئاً عظيماً حقاً بتمثل هذه احلقيقة . وكانت هذه اجلماعة هبذه الصفات شيئاً عظيما . املهاجرين واألنصار 
  .ومن مث صنع اهللا هبذه اجلماعة أشياء عظيمة يف األرض ، ويف حياة البشر مجيعاً . اإلميانية فيها 

  :ومن مث كان هذا التقرير . 
  . .} أولئك على هدى من رهبم ، وأولئك هم املفلحون { 

  .والطريق للهدى والفالح هو هذا الطريق املرسوم . وكذلك اهتدوا وكذلك أفلحوا 
  :وهي متثل مقومات الكفر يف كل أرض ويف كل حني . رة الكافرين فأما الصورة الثانية فهي صو

ختم اهللا على قلوهبم وعلى مسعهم ، وعلى . إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرهتم أم مل تنذرهم ال يؤمنون { 
  . .} أبصارهم غشاوة ، وهلم عذاب عظيم 



إذا كان الكتاب بذاته هدى للمتقني ، فإن اإلنذار ف. . وهنا جند التقابل تاماً بني صورة املتقني وصورة الكافرين 
إن النوافذ املفتوحة يف أرواح املتقني ، والوشائج اليت تربطهم . وعدم اإلنذار سواء بالقياس إىل الكافرين 

، مغلقة . . بالوجود وخبالق الوجود ، وبالظاهر والباطن والغيب واحلاضر  إن هذه النوافذ املفتحة كلها هناك 
  :وإن الوشائج املوصولة كلها هناك ، مقطوعة كلها هنا . ا كلها هن

  .ختم عليها فال تصل إليها حقيقة من اهلدى وال صدى } ختم اهللا على قلوهبم وعلى مسعهم { 
وقد طبع اهللا على قلوهبم وعلى مسعهم وغشي . فال نور يوصوص هلا وال هدى . . } وعلى أبصارهم غشاوة { 

  .على استهتارهم باإلنذار ، حىت تساوى لديهم اإلنذار وعدم اإلنذار  على أبصارهم جزاء وفاقاً
حركة اخلتم على القلوب . إهنا صورة صلدة ، مظلمة ، جامدة ، ترتسم من خالل احلركة الثابتة اجلازمة 

  . .واألمساع ، والتغشية على العيون واألبصار 
عنيد ، الذي ال يستجيب للنذير؛ والذي يستوي عنده وهي النهاية الطبيعية للكفر ال. . } وهلم عذاب عظيم { 

  .اإلنذار وعدم اإلنذار؛ كما علم اهللا من طبعهم املطموس العنيد 
  :أو إىل النموذج الثالث . إىل الصورة الثالثة  -مع السياق  -مث ننتقل 

ولكنها تتلوى يف . تها وليست يف عتامة الصورة الثانية وصفاق. إهنا ليست يف شفافية الصورة األوىل ومساحتها 
  :إهنا صورة املنافقني . . وتروغ من البصر ، وختفى وتبني . احلس 

خيادعون اهللا والذين آمنوا ، وما خيدعون . آمنا باهللا وباليوم اآلخر ، وما هم مبؤمنني : ومن الناس من يقول { 
وإذا قيل هلم . ليم مبا كانوا يكذبون يف قلوهبم مرض فزادهم اهللا مرضاً وهلم عذاب أ. إال أنفسهم وما يشعرون 

: وإذا قيل هلم . أال إهنم هم املفسدون ولكن ال يشعرون . إمنا حنن مصلحون : ال تفسدوا يف األرض ، قالوا : 
وإذا لقوا . أنؤمن كما آمن السفهاء؟ أال إهنم هم السفهاء ولكن ال يعلمون : آمنوا كما آمن الناس ، قالوا 

اهللا يستهزئ هبم ، . إنا معكم ، إمنا حنن مستهزئون : وإذا خلوا إىل شياطينهم قالوا . آمنا : الذين آمنوا قالوا 
  . .} أولئك الذين اشتروا الضاللة باهلدى ، فما رحبت جتارهتم وما كانوا مهتدين . وميدهم يف طغياهنم يعمهون 

ن واملكان جندها منوذجاً مكروراً يف لقد كانت هذه صورة واقعة يف املدينة؛ ولكننا حني نتجاوز نطاق الزما
جند هذا النوع من املنافقني من علية الناس الذين ال جيدون يف أنفسهم الشجاعة ليواجهوا . أجيال البشرية مجيعاً 

  .احلق باإلميان الصريح ، أو جيدون يف نفوسهم اجلرأة ليواجهوا احلق باإلنكار الصريح 

كان املترفع على مجاهري الناس ، وعلى تصورهم لألمور ومن مث منيل إىل وهم يف الوقت ذاته يتخذون ألنفسهم م
مواجهة هذه النصوص كما لو كانت مطلقة من مناسبتها التارخيية ، موجهة إىل هذا الفريق من املنافقني يف كل 

  .وإىل صميم النفس اإلنسانية الثابت يف كل جيل . جيل 
افقون ال جيرؤون على اإلنكار . وهم يف احلقيقة ليسوا مبؤمنني . إهنم يّدعون اإلميان باهللا واليوم اآلخر  إمنا هم من

  .والتصريح حبقيقة شعورهم يف مواجهة املؤمنني 
وهم يظنون يف أنفسهم الذكاء والدهاء والقدرة على خداع هؤالء البسطاء؛ ولكن القرآن يصف حقيقة فعلتهم 

  :كذلك أو حياولون  ، فهم ال خيادعون املؤمنني ، إمنا خيادعون اهللا
  . .} خيادعون اهللا والذين آمنوا { 



. ويف هذا النص وأمثاله نقف أمام حقيقة كبرية ، وأمام تفضل من اهللا كرمي  تلك احلقيقة هي اليت يؤكدها . 
، وأمرهم أمره . القرآن دائماً ويقررها ، وهي حقيقة الصلة بني اهللا واملؤمنني  وشأهنم . إنه جيعل صفهم صفه 

، وما يوجه إليهم من مكر موجهاً إليه . نه شأ يضمهم سبحانه إليه ، ويأخذهم يف كنفه ، وجيعل عدوهم عدوه 
التفضل الذي يرفع مقام املؤمنني وحقيقتهم إىل هذا املستوى . . وهذا هو التفضل العلوي الكرمي  -سبحانه  -

أكرم احلقائق ، والذي يسكب يف قلب السامق؛ والذي يوحي بأن حقيقة اإلميان يف هذا الوجود هي أكرب و
طمأنينة ال حد هلا ، وهو يرى اهللا  ،  -جل شأنه  - املؤمن  جيعل قضيته هي قضيته ، ومعركته هي معركته 

فماذا يكون العبيد وكيدهم وخداعهم . . وعدوه هو عدوه ، ويأخذه يف صفه ، ويرفعه إىل جواره الكرمي 
  وأذاهم الصغري؟

هتديد هلم . د رعيب للذين حياولون خداع املؤمنني واملكر هبم ، وإيصال األذى إليهم وهو يف ذات الوقت هتدي
وأهنم إمنا حياربون اهللا حني . بأن معركتهم ليست مع املؤمنني وحدهم إمنا هي مع اهللا القوي اجلبار القهار 

  .حياربون أولياءه ، وإمنا يتصدون لنقمة اهللا حني حياولون هذه احملاولة اللئيمة 
وهذه احلقيقة من جانبيها جديرة بأن يتدبرها املؤمنون ليطمئنوا ويثبتوا وميضوا يف طريقهم ال يبالون كيد 

ويتدبرها أعداء املؤمنني فيفزعوا ويرتاعوا ويعرفوا من . الكائدين ، وال خداع اخلادعني ، وال أذى الشريرين 
.الذي حياربونه ويتصدون لنقمته حني يتصدون للمؤمنني   .  

ا باهللا وباليوم اآلخر : نعود إىل هؤالء الذين خيادعون اهللا والذين آمنوا بقوهلم و ظانني يف أنفسهم الذكاء . آمن
  :ولكن يا للسخرية يا للسخرية اليت تنصب عليهم قبل أن تكتمل اآلية . . والدهاء 

  . .} وما خيدعون إال أنفسهم ، وما يشعرون { 
ال أنفسهم يف غري شعور إن اهللا خبداعهم عليم؛ واملؤمنون يف كنف اهللا فهو إهنم من الغفلة حبيث ال خيدعون إ
خيدعوهنا حني يظنون أهنم . أما أولئك األغفال فهم خيدعون أنفسهم ويغشوهنا . حافظهم من هذا اخلداع اللئيم 

ت ذاته يوردوهنا وهم يف الوق. أرحبوها وأكسبوها هبذا النفاق ، ووقوها مغبة املصارحة بالكفر بني املؤمنني 
  .موارد التهلكة بالكفر الذي يضمرونه ، والنفاق الذي يظهرونه 

  وينتهون هبا إىل شر مصري
  ولكن ملاذا حياول املنافقون هذه احملاولة؟ وملاذا خيادعون هذا اخلداع؟

  . .} يف قلوهبم مرض { 
ا حييد هبم عن الطريق الواضح . يف قلوهبم علة . يف طبيعتهم آفة  وجيعلهم يستحقون من اهللا . املستقيم وهذا م

  :أن يزيدهم مما هم فيه 
  . .} فزادهم اهللا مرضاً { 

سنة . سنة ال تتخلف . فاملرض ينشىء املرض ، واالحنراف يبدأ يسرياً ، مث تنفرج الزاوية يف كل خطوة وتزداد 
املصري الذي يستحقه .  معلوم فهم صائرون إذن إىل مصري. اهللا يف األشياء واألوضاع ، ويف املشاعر والسلوك 

  :من خيادعون اهللا واملؤمنني 
  . .} وهلم عذاب أليم مبا كانوا يكذبون { 



وخباصة الكرباء منهم الذين كان هلم يف أول العهد باهلجرة مقام يف قومهم ورياسة  -وصفة أخرى من صفاهتم 
من الفساد ، والتبجح حني يأمنون أن صفة العناد وتربير ما يأتون  -وسلطان كعبد اهللا بن أيب بن سلول 

  :يؤخذوا مبا يفعلون 
، ولكن ال يشعرون . إمنا حنن مصلحون : ال تفسدوا يف األرض ، قالوا : وإذا قيل هلم {  أال إهنم هم املفسدون 
 {. .  

ا يف وإذا قيل هلم ال تفسدو{ : إهنم ال يقفون عند حد الكذب واخلداع ، بل يضيفون اليهما السفه واالدعاء 
إمنا حنن : قالوا { : مل يكتفوا بأن ينفوا عن أنفسهم اإلفساد ، بل جتاوزوه إىل التبجح والتربير . . } األرض 

  . .} مصلحون 
يقولوهنا ألن املوازين . إهنم مصلحون ، كثريون جدا يف كل زمان : والذين يفسدون أشنع الفساد ، ويقولون 

والذين ال . خالص والتجرد يف النفس اختلت سائر املوازين والقيم ومىت اختل ميزان اإل. خمتلة يف أيديهم 
خيلصون سريرهتم هللا يتعذر أن يشعروا بفساد أعماهلم ، ألن ميزان اخلري والشر والصالح والفساد يف نفوسهم 

.يتأرجح مع األهواء الذاتية ، وال يثوب إىل قاعدة ربانية   .  
  :لصادق ومن مث جييء التعقيب احلاسم والتقرير ا

  . .} أال إهنم هم املفسدون ، ولكن ال يشعرون { 
  :ومن صفتهم كذلك التطاول والتعايل على عامة الناس ، ليكسبوا ألنفسهم مقاما زائفا يف أعني الناس 

أنؤمن كما آمن السفهاء؟ أال إهنم هم السفهاء ، ولكن ال : آمنوا كما آمن الناس ، قالوا : وإذا قيل هلم { 
  . .} يعلمون 

وواضح أن الدعوة اليت كانت موجهة إليهم يف املدينة هي أن يؤمنوا اإلميان اخلالص املستقيم املتجرد من 
إميان املخلصني الذين دخلوا يف السلم كافة ، وأسلموا وجوههم هللا ، وفتحوا صدورهم لرسول اهللا . األهواء 

هؤالء هم الناس الذين كان . . تجردين يوجههم فيستجيبون بكليتهم خملصني م -صلى اهللا عليه وسلم  -
  . .املنافقون يدعون ليؤمنوا مثلهم هذا اإلميان اخلالص الواضح املستقيم 

ويرونه خاصاً بفقراء الناس  -صلى اهللا عليه وسلم  -وواضح أهنم كانوا يأنفون من هذا االستسالم للرسول 
ومن مث جاءهم الرد . . أنؤمن كما آمن السفهاء؟ : غري الئق بالعلية ذوي املقام ومن مث قالوا قولتهم هذه 

  :احلاسم ، والتقرير اجلازم 
  . .} أال إهنم هم السفهاء ، ولكن ال يعلمون { 

  ومىت علم السفيه أنه سفيه؟ ومىت استشعر املنحرف أنه بعيد عن املسلك القومي؟
  .ملدينة واليهود احلانقني مث جتيء السمة األخرية اليت تكشف عن مدى االرتباط بني املنافقني يف ا

إهنم ال يقفون عند حد الكذب واخلداع ، والسفه واالدعاء ، إمنا يضيفون إليها الضعف واللؤم والتآمر يف . 
  :الظالم 

، وإذا خلوا إىل شياطينهم قالوا : وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا {    . .} إنا معكم ، إمنا حنن مستهزؤون : آمنا 
فالقوي ليس لئيماً وال . وهو يف حقيقته ضعف وخسة . للؤم قوة ، واملكر السىيء براعة وبعض الناس حيسب ا



وهؤالء املنافقون الذين كانوا جيبنون عن املواجهة ، . خبيثاً ، وال خادعاً وال متآمراً وال غمازاً يف اخلفاء ملازاً 
هؤالء كانوا إذا . . ذا الستار وسيلة لألذى ويتظاهرون باإلميان عند لقاء املؤمنني ، ليتقوا األذى ، وليتخذوا ه

اليهود الذين كانوا جيدون يف هؤالء املنافقني أداة لتمزيق الصف اإلسالمي  -وهم غالباً  -خلوا إىل شياطينهم 
إذا خلوا إىل شياطينهم { هؤالء املنافقون كانوا . . وتفتيته ، كما أن هؤالء كانوا جيدون يف اليهود سنداً ومالذاً 

  مبا نظهره من اإلميان والتصديق -أي باملؤمنني  -} إنا معكم إمنا حنن مستهزئون : لوا قا
  :وما يكاد القرآن حيكي فعلتهم هذه وقولتهم ، حىت يصب عليهم من التهديد ما يهد الرواسي 

  . .} اهللا يستهزئ هبم ، وميدهم يف طغياهنم يعمهون { 
وإىل . رض وما أشقاه وإن اخليال ليمتد إىل مشهد مفزع رعيب وما أبأس من يستهزئ به جبار السماوات واأل

  .مصري تقشعر من هوله القلوب 
فيدعهم خيبطون على غري هدى يف طريق ال . . } اهللا يستهزئ هبم ، وميدهم يف طغياهنم يعمهون { : وهو يقرأ 

. . يف الفخ ، غافلة عن املقبض املكني  يعرفون غايته ، واليد اجلبارة تتلقفهم يف هنايته ، كالفئران اهلزيلة تتواثب
  .وهذا هو االستهزاء الرعيب ، ال كاستهزائهم اهلزيل الصغري 

للمعركة اليت يراد هبا  -سبحانه  - حقيقة تويل اهللا . وهنا كذلك تبدو تلك احلقيقة اليت أشرنا من قبل إليها 
 ، ومصري رعيب بشع ألعداء اهللا الغافلني ، وما وراء هذا التويل من طمأنينة كاملة ألولياء اهللا. املؤمنون 

املتروكني يف عماهم خيبطون ، املخدوعني مبد اهللا هلم يف طغياهنم ، وإمهاهلم بعض الوقت يف عدواهنم ، واملصري 
  الرعيب ينتظرهم هنالك ، وهم غافلون يعمهون

  :والكلمة األخرية اليت تصور حقيقة حاهلم ، ومدى خسراهنم 
ا كانوا مهتدين أولئك الذين {  فلقد كانوا ميلكون اهلدى . . } اشتروا الضاللة باهلدى ، فما رحبت جتارهتم وم

، كأغفل ما يكون } اشتروا الضاللة باهلدى { ولكنهم . وكان يف أيديهم . كان اهلدى مبذوالً هلم . لو أرادوا 
  :املتجرون 

  . .} فما رحبت جتارهتم وما كانوا مهتدين { 
ن احليز الذي استغرقه رسم هذه الصورة الثالثة قد جاء أفسح من احليز الذي استغرقه رسم ولعلنا نلمح أ

  . .الصورة األوىل والصورة الثانية 
. . ذلك أن كالًّ من الصورتني األوليني فيه استقامة على حنو من األحناء ، وفيه بساطة على معىن من املعاين 

قيمة يف اجتاهها ، والصورة الثانية صورة النفس املعتمة السادرة يف الصورة األوىل صورة النفس الصافية املست
  .أما الصورة الثالثة فهي صورة النفس امللتوية املريضة املعقدة املقلقلة . اجتاهها 

، ومزيد من اخلطوط كيما تتحدد وتعرف بسماهتا الكثرية    . .وهي يف حاجة إىل مزيد من اللمسات 
ذلك بضخامة الدور الذي كان يقوم به املنافقون يف املدينة إليذاء اجلماعة املسلمة على أن هذه اإلطالة توحي ك

، ومدى التعب والقلق واالضطراب الذي كانوا حيدثونه؛ كما توحي بضخامة الدور الذي ميكن أن يقوم به 
  .املنافقون يف كل وقت داخل الصف املسلم ، ومدى احلاجة للكشف عن أالعيبهم ودسهم اللئيم 

زيادة يف اإليضاح ، ميضي السياق يضرب األمثال هلذه الطائفة ، ويكشف عن طبيعتها ، وتقلباهتا وتأرجحها و



  :ليزيد هذه الطبيعة جالء وإيضاحاً 
، ذهب اهللا بنورهم وتركهم يف ظلمات ال يبصرون {  . مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ، فلما أضاءت ما حوله 

  . .} صم بكم عمي فهم ال يرجعون 
إهنم مل يعرضوا عن اهلدى ابتداء ، ومل يصموا آذاهنم عن السماع ، وعيوهنم عن الرؤية وقلوهبم عن اإلدراك ، 

لقد . . ولكنهم استحبوا العمى على اهلدى بعد ما استوضحوا األمر وتبينوه . كما صنع الذين كفروا 
الذي طلبوه مث } ذهب اهللا بنورهم { عندئذ . ها استوقدوا النار ، فلما أضاء هلم نورها مل ينتفعوا هبا وهم طالبو

  جزاء إعراضهم عن النور} وتركهم يف ظلمات ال يبصرون { : تركوه 
وإذا كانت اآلذان واأللسنة والعيون ، لتلقي األصداء واألضواء ، واالنتفاع باهلدى والنور ، فهم قد عطلوا 

فال رجعة هلم إىل احلق . . } عمي { عيوهنم فهم  وعطلوا} بكم { وعطلوا ألسنتهم فهم } صم { آذاهنم فهم 
  وال هداية هلم إىل النور. ، وال أوبة هلم إىل اهلدى 

  :ومثل آخر يصور حاهلم ويرسم ما يف نفوسهم من اضطراب وحرية وقلق وخمافة 
ظلمات ورعد وبرق ، جيعلون أصابعهم يف آذاهنم من الصواعق حذر املوت {  واهللا . أو كصيب من السماء فيه 

، ولو شاء اهللا . حميط بالكافرين  يكاد الربق خيطف أبصارهم كلما أضاء هلم مشوا فيه ، وإذا أظلم عليهم قاموا 
  . .} إن اهللا على كل شيء قدير . لذهب بسمعهم وأبصارهم 

، وفيه فزع . إنه مشهد عجيب ، حافل باحلركة ، مشوب باالضطراب  فيه تيه وضالل ، وفيه هول ورعب 
كلما أضاء { . . } فيه ظلمات ورعد وبرق { صيب من السماء هاطل غزير . . ، وفيه أضواء وأصداء  وحرية

. } هلم مشوا فيه  : وهم مفزعون . أي وقفوا حائرين ال يدرون أين يذهبون . . } وإذا أظلم عليهم قاموا { . 
  . .} جيعلون أصابعهم يف آذاهنم من الصواعق حذر املوت { 

من الصيب اهلاطل ، إىل الظلمات والرعد والربق ، إىل احلائرين املفزعني فيه :  تغمر املشهد كله إن احلركة اليت
عن طريق  - إن هذه احلركة يف املشهد لترسم . . ، إىل اخلطوات املروعة الوجلة ، اليت تقف عندما خييم الظالم 

بني لقائهم . . يش فيها أولئك املنافقون حركة التيه واالضطراب والقلق واألرجحة اليت يع -التأثر اإلحيائي 
، وعودهتم للشياطني  ا . بني ما يقولونه حلظة مث ينكصون عنه فجأة . للمؤمنني  بني ما يطلبونه من هدى ونور وم
  .فهو مشهد حسي يرمز حلالة نفسية؛ وجيسم صورة شعورية . . يفيئون إليه من ضالل وظالم 

  .جتسيم أحوال النفوس كأهنا مشهد حمسوس  وهو طرف من طريقة القرآن العجيبة يف
وعندما يتم استعراض الصور الثالث يرتد السياق يف السورة نداء للناس كافة ، وأمرا للبشرية مجعاء ، أن ختتار 

صورة . . الصورة املهتدية املفلحة . الصورة العاملة النافعة . الصورة النقية اخلالصة . الصورة الكرمية املستقيمة 
  :ني املتق
بلكم لعلكم تتقون {  الذي جعل لكم األرض فراشا ، . يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من ق

. } والسماء بناء ، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم ، فال جتعلوا هللا أنداداً وأنتم تعلمون 
.  

رهبم الذي تفرد باخللق ، فوجب أن . هم والذين من قبلهم إنه النداء إىل الناس كلهم لعبادة رهبم الذي خلق



  :وللعبادة هدف لعلهم ينتهون إليه وحيققوه . . يتفرد بالعبادة 
املتقني . صورة العابدين هللا . لعلكم تصريون إىل تلك الصورة املختارة من صور البشرية . . } لعلكم تتقون { 
بدوا اخلالق وحده؛ رب احلاضرين والغابرين ، وخالق الناس أمجعني ، الذين أدوا حق الربوبية اخلالقة ، فع. هللا 

  :ورازقهم كذلك من األرض والسماء بال ند وال شريك 
  . .} الذي جعل لكم األرض فراشا { 

وهو تعبري يشي باليسر يف حياة البشر على هذه األرض ، ويف إعدادها هلم لتكون هلم سكناً مرحياً وملجأ واقياً 
ينسون هذا التوافق الذي جعله . والناس ينسون هذا الفراش الذي مهده اهللا هلم لطول ما ألفوه .  .كالفراش 

ولوال هذا التوافق ما . اهللا يف األرض ليمهد هلم وسائل العيش ، وما سخره هلم فيها من وسائل الراحة واملتاع 
د عنصر واحد من عناصر احلياة يف هذا ولو فق. قامت حياهتم على هذا الكوكب يف مثل هذا اليسر والطمأنينة 

ولو نقص عنصر واحد من عناصر اهلواء . الكوكب ما قام هؤالء األناسي يف غري البيئة اليت تكفل هلم احلياة 
  عن قدره املرسوم لشق على الناس أن يلتقطوا أنفاسهم حىت لو قدرت هلم احلياة

  . .} والسماء بناء { 
وهي . والسماء ذات عالقة وثيقة حبياة الناس يف األرض ، وبسهولة هذه احلياة . اء فيها متانة البناء وتنسيق البن

حبرارهتا وضوئها وجاذبية أجرامها وتناسقها وسائر النسب بني األرض وبينها ، متهد لقيام احلياة على األرض 
واستحقاق املعبود فال عجب أن تذكر يف معرض تذكري الناس بقدرة اخلالق ، وفضل الرازق ، . وتعني عليها 

  .للعبادة من العبيد املخاليق 
، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم {    . .} وأنزل من السماء ماء 

وذكر إنزال املاء من السماء وإخراج الثمرات به ، ما يفتأ يتردد يف مواضع شىت من القرآن يف معرض التذكري 
من السماء هو مادة احلياة الرئيسية لألحياء يف األرض  واملاء النازل. . بقدرة اهللا ، والتذكري بنعمته كذلك 

سواء أنبت الزرع . . } وجعلنا من املاء كل شيء حي { فمنه تنشأ احلياة بكل أشكاهلا ودرجاهتا . مجيعاً 
مباشرة حني خيتلط باألرض ، أو كون األهنار والبحريات العذبة ، أو انساح يف طبقات األرض فتألفت منه املياه 

  .ية ، اليت تتفجر عيوناً أو حتفر آباراً ، أو جتذب باآلالت إىل السطح مرة أخرى اجلوف

كل هذا أمر ال . . وقصة املاء يف األرض ، ودوره يف حياة الناس ، وتوقف احلياة عليه يف كل صورها وأشكاهلا 
  .الق الرازق الوهاب يقبل املماحكة ، فتكفي اإلشارة إليه ، والتذكري به ، يف معرض الدعوة إىل عبادة اخل

الذي خلقكم { : وحدة اخلالق لكل اخلالئق : ويف ذلك النداء تربز كليتان من كليات التصور اإلسالمي 
. } والذين من قبلكم  الذي جعل لكم األرض { : ووحدة الكون وتناسق وحداته وصداقته للحياة ولإلنسان . 

فهذا الكون أرضه مفروشة . . } به من الثمرات رزقاً لكم  وأنزل من السماء ماء فأخرج. فراشاً والسماء بناء 
والفضل يف هذا كله . . هلذا اإلنسان ، ومساؤه مبنية بنظام ، معينة باملاء الذي خترج به الثمرات رزقا للناس 

  :للخالق الواحد 
  . .} فال جتعلوا هللا أنداداً وأنتم تعلمون { 

مون أنه جعل لكم األرض فراشاً والسماء بناء وأنزل من السماء وتعل. تعلمون أنه خلقكم والذين من قبلكم 



  فالشرك به بعد هذا العلم تصرف ال يليق. وأنه مل يكن له شريك يساعد ، وال ند يعارض . ماء 
واألنداد اليت يشدد القرآن يف النهي عنها لتخلص عقيدة التوحيد نقية واضحة ، قد ال تكون آهلة تعبد مع اهللا 

قد تكون يف تعليق . فقد تكون األنداد يف صور أخرى خفية . الساذج الذي كان يزاوله املشركون على النحو 
ويف االعتقاد بنفع أو ضر يف غري اهللا يف . الرجاء بغري اهللا يف أي صورة ، ويف اخلوف من غري اهللا يف أي صورة 

مل على صفاة سوداء يف ظلمة األنداد هو الشرك أخفى من دبيب الن« : عن ابن عباس قال . . أي صورة 
لوال كلبة هذا ألتانا اللصوص البارحة ، ولوال : ويقول . واهللا وحياتك يا فالن وحيايت : وهو أن يقول . الليل 

. . لوال اهللا وفالن : ما شاء اهللا وشئت وقول الرجل : وقول الرجل لصاحبه . البط يف الدار ألتى اللصوص 
ما شاء اهللا وشئت  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن رجالً قال لرسول اهللا « حلديث ويف ا. . . » هذا كله به شرك 

  »أجعلتين هللا نداً؟ : قال . 
فلننظر حنن أين حنن من هذه احلساسية . . هكذا كان سلف هذه األمة ينظر إىل الشرك اخلفي واألنداد مع اهللا 

  املرهفة ، وأين حنن من حقيقة التوحيد الكبرية
 -وكان املنافقون يرتابون فيها  -صلى اهللا عليه وسلم  -هود يشككون يف صحة رسالة النيب ولقد كان الي

» الناس « إذ كان اخلطاب إىل . فهنا يتحدى القرآن اجلميع  -كما ارتاب املشركون وشككوا يف مكة وغريها 
  :يتحداهم بتجربة واقعية تفصل يف األمر بال مماحكة . مجيعاً 

مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ، وادعوا شهداءكم من دون اهللا إن كنتم وإن كنتم يف ريب { 
  . .} صادقني 

{ : بالعبودية هللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -يصف الرسول . . ويبدأ هذا التحدي بلفتة هلا قيمتها يف هذا اجملال 
  .} وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدنا 

فهو أوالً تشريف للنيب وتقريب بإضافة عبوديته هللا : ملوضع دالالت منوعة متكاملة وهلذا الوصف يف هذا ا. 
وهو ثانياً تقرير ملعىن . تعاىل؛ داللة على أن مقام العبودية هللا هو أمسى مقام يدعى إليه بشر ويدعى به كذلك 

فها هو ذا النيب . ا من دونه العبودية ، يف مقام دعوة الناس كافة إىل عبادة رهبم وحده ، واطراح األنداد كله
  .يدعى بالعبودية هللا ، ويشرف هبذه النسبة يف هذا املقام  - وهو أعلى مقام  -يف مقام الوحي 

فهذا الكتاب املنزل مصوغ من تلك احلروف اليت يف أيديهم ، . . أما التحدي فمنظور فيه إىل مطلع السورة 
فاهللا  -من دون اهللا  -بسورة من مثله؛ وليدعوا من يشهد هلم هبذا  فإن كانوا يرتابون يف تنزيله ، فدوهنم فليأتوا

  .قد شهد لعبده بالصدق يف دعواه 
وبعدها ، وما يزال قائماً إىل يومنا هذا وهو  - صلى اهللا عليه وسلم  - وهذا التحدي ظل قائما يف حياة الرسول 

ا يزال القرآن يتميز من ك. . حجة ال سبيل إىل املماحكة فيها  . ل كالم يقوله البشر متيزاً واضحاً قاطعاً وم
  :سيظل كذلك تصديقا لقول اهللا تعاىل يف اآلية التالية . وسيظل كذلك أبداً 

  . .} فاتقوا النار اليت وقودها الناس واحلجارة أعدت للكافرين  -ولن تفعلوا  -فإن مل تفعلوا { 
وما من . يف الطاقة تكذيبه ما توانوا عنه حلظة  والتحدي هنا عجيب ، واجلزم بعدم إمكانه أعجب ، ولو كان

. شك أن تقرير القرآن الكرمي أهنم لن يفعلوا ، وحتقق هذا كما قرره هو بذاته معجزة ال سبيل إىل املماراة فيها 



ولقد كان اجملال أمامهم مفتوحاً ، فلو أهنم جاءوا مبا ينقض هذا التقرير القاطع الهنارت حجية القرآن ولكن 
اً ، ولو أنه كان يف مواجهة جيل من أجيال الناس هذا  وهذه . . مل يقع ولن يقع كذلك فاخلطاب للناس مجيع

  .وحدها كلمة الفصل التارخيية 
على أن كل من له دراية بتذوق أساليب األداء؛ وكل من له خربة بتصورات البشر للوجود ولألشياء؛ وكل من 

ال خياجله شك يف أن ما جاء به . . سية أو االجتماعية اليت ينشئها البشر له خربة بالنظم واملناهج والنظريات النف
واملراء يف هذا ال ينشأ إال عن جهالة . القرآن يف هذه اجملاالت كلها شيء آخر ليس من مادة ما يصنعه البشر 

  . .ال متيز ، أو غرض يلبس احلق بالباطل 
  :التحدي مث ال يؤمنون باحلق الواضح  ومن مث كان هذا التهديد املخيف ملن يعجزون عن هذا

  . .} فاتقوا النار اليت وقودها الناس واحلجارة أعدت للكافرين { 
. ففيم هذا اجلمع بني الناس واحلجارة ، يف هذه الصورة املفزعة الرعيبة؟ لقد أعدت هذه النار للكافرين 

لوهبم وعلى مسعهم ، وعلى أبصارهم ختم اهللا على ق{ الكافرين الذين سبق يف أول السورة وصفهم بأهنم 
، مث ال يستجيبون . . } غشاوة  فهم إذن حجارة من احلجارة وإن . . والذين يتحداهم القرآن هنا فيعجزون 

تبدوا يف صورة آدمية من الوجهة الشكلية فهذا اجلمع بني احلجارة من احلجر واحلجارة من الناس هو األمر 
  املنتظر

  .مشهد النار اليت تأكل األحجار : يوحي إىل النفس بسمة أخرى يف املشهد املفزع على أن ذكر احلجارة هنا 

  . .يف النار . . ومشهد الناس الذين تزمحهم هذه األحجار 
  :مشهد النعيم الذي ينتظر املؤمنني . ويف مقابل ذلك املشهد املفزع يعرض املشهد املقابل 

نات جتري من حتتها األهنار ، كلما رزقوا منها من مثرة رزقاً وبشر الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أن هلم ج{ 
  . .} هذا الذي رزقنا من قبل ، وأتوا به متشاهباً ، وهلم فيها أزواج مطهرة ، وهم فيها خالدون : قالوا 

تلك الثمار املتشاهبة ، اليت خييل  -إىل جانب األزواج املطهرة  -وهي ألوان من النعيم يستوقف النظر منها 
أما مثار الدنيا اليت تشبهها باالسم أو الشكل ، وأما مثار اجلنة اليت رزقوها من قبل  -إليهم أهنم رزقوها من قبل 

وهي ترسم جواً من . . فرمبا كان يف هذا التشابه الظاهري والتنوع الداخلي مزية املفاجأة يف كل مرة  -
قدمي املفاجأة بعد املفاجأة ، ويف كل مرة ينكشف التشابه الدعابة احللوة ، والرضى السابغ ، والتفكه اجلميل ، بت

  الظاهري عن شيء جديد
وهذا التشابه يف الشكل ، والتنوع يف املزية ، مسة واضحة يف صنعة البارئ تعاىل ، جتعل الوجود أكرب يف حقيقته 

هم ناس ، من ناحية قاعدة الناس كل. . ولنأخذ اإلنسان وحده منوذجا كاشفاً هلذه احلقيقة الكبرية . من مظهره 
خاليا حية من نوع . عينان وأذنان وفم ولسان . حلم ودم وعظام وأعصاب . رأس وجسم وأطراف : التكوين 

ولكن أين غاية املدى يف السمات والشيات؟ مث أين غاية . . تركيب متشابه يف الشكل واملادة . اخلاليا احلية 
ليبلغ أحياناً أبعد مما بني  - على هذا التشابه  -ما بني إنسان وإنسان املدى يف الطباع واالستعدادات؟ إن فارق 

  األرض والسماء
التنوع يف األنواع واألجناس ، والتنوع يف األشكال : وهكذا يبدو التنوع يف صنعة البارئ هائال يدير الرؤوس 



. وكله . . والسمات ، والتنوع يف املزايا والصفات  حدة املتشاهبة التكوين والتركيب كله مرده إىل اخللية الوا. 
.  

فمن ذا الذي ال يعبد اهللا وحده ، وهذه آثار صنعته ، وآيات قدرته؟ ومن ذا الذي جيعل هللا انداداً ، ويد 
  اإلعجاز واضحة اآلثار ، فيما تراه األبصار ، وفيما ال تدركه األبصار؟

  :بعد ذلك جييء احلديث عن األمثال اليت يضرهبا اهللا يف القرآن 
، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه احلق من رهبم ، وأما {  إن اهللا ال يستحيي أن يضرب مثالً ما ، بعوضة فما فوقها 

. ماذا أراد اهللا هبذا مثالً؟ يضل به كثرياً ويهدي به كثرياً ، وما يضل به إال الفاسقني : الذين كفروا فيقولون 
أولئك هم . . طعون ما أمر اهللا به أن يوصل ، ويفسدون يف األرض الذين ينقضون عهد اهللا من بعد ميثاقه ، ويق

  . .} اخلاسرون 
وهذه اآليات تشي بأن املنافقني الذين ضرب اهللا هلم مثل الذي استوقد ناراً ومثل الصيب من السماء فيه 

هذه قد اختذوا من ورود هذه األمثال يف  -ورمبا كان اليهود كذلك واملشركون  -ظلمات ورعد وبرق 
املناسبة ، ومن وجود أمثال أخرى يف القرآن املكي الذي سبق نزوله وكان يتلى يف املدينة ، كالذي ضربه اهللا 

} كمثل العنكبوت اختذت بيتاً وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون { مثال للذين كفروا برهبم 
.  

إن الذين تدعون من دون اهللا لن خيلقوا { : الذباب  وكالذي ضربه اهللا مثال لعجز آهلتهم املدعاة عن خلق. 
  . .} ضعف الطالب واملطلوب . ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً ال يستنقذوه منه 

قد وجدوا يف هذه املناسبة منفذاً  -ورمبا كان اليهود واملشركون  - إن هذه اآليات تشي بأن املنافقني : نقول 
الوحي هبذا القرآن ، حبجة أن ضرب األمثال هكذا مبا فيها من تصغري هلم وسخرية منهم ال للتشكيك يف صدق 

وكان هذا طرفاً من . . تصدر عن اهللا ، وأن اهللا ال يذكر هذه األشياء الصغرية كالذباب والعنكبوت يف كالمه 
  .ن يقوم هبا املشركون يف مكة محلة التشكيك والبلبلة اليت يقوم هبا املنافقون واليهود يف املدينة ، كما كا

فجاءت هذه اآليات دفعاً هلذا الدس ، وبيانا حلكمة اهللا يف ضرب األمثال ، وحتذيراً لغري املؤمنني من عاقبة 
  .االستدراج هبا ، وتطميناً للمؤمنني أن ستزيدهم إمياناً 

  . .} إن اهللا ال يستحيي أن يضرب مثال ما ، بعوضة فما فوقها { 
إهنا . لصغري والكبري ، وخالق البعوضة والفيل ، واملعجزة يف البعوضة هي ذاهتا املعجزة يف الفيل فاهللا رب ا

على أن العربة يف املثل ليست يف احلجم والشكل . . معجزة السر املغلق الذي ال يعلمه إال اهللا . معجزة احلياة 
. ما يعاب وما من شأنه االستحياء من ذكره وليس يف ضرب األمثال . ، إمنا األمثال أدوات للتنوير والتبصري 

  :يريد هبا اختبار القلوب ، وامتحان النفوس  - جلت حكمته  -واهللا 
  . .} فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه احلق من رهبم { 

وقد وهبهم . ذلك أن إمياهنم باهللا جيعلهم يتلقون كل ما يصدر عنه مبا يليق جبالله؛ ومبا يعرفون من حكمته 
ان نوراً يف قلوهبم ، وحساسية يف أرواحهم ، وتفتحاً يف مداركهم ، واتصاالً باحلكمة اإلهلية يف كل أمر ويف اإلمي

  .كل قول جييئهم من عند اهللا 



  . .} ماذا أراد اهللا هبذا مثالً؟ : وأما الذين كفروا فيقولون { 
مث هو سؤال من ال يرجو هللا . تدبريه وهو سؤال احملجوب عن نور اهللا وحكمته ، املقطوع الصلة بسنة اهللا و

يقولوهنا يف جهل وقصور يف صيغة االعتراض . وقاراً ، وال يتأدب معه األدب الالئق بالعبد أمام تصرفات الرب 
  واالستنكار ، أو يف صورة التشكيك يف صدور مثل هذا القول عن اهللا

  :من تقدير وتدبري هنا جييئهم اجلواب يف صورة التهديد والتحذير مبا وراء املثل 
  . .} يضل به كثرياً ، ويهدي به كثرياً ، وما يضل به إال الفاسقني { 

، كل وفق طبيعته  -سبحانه  -واهللا  يطلق االبتالءات واالمتحانات متضي يف طريقها ، ويتلقاها عباده 
  .واستعداده ، وكل حسب طريقه ومنهجه الذي اختذه لنفسه 

الشدة تسلط على شىت . . ره يف النفوس ختتلف حبسب اختالف املنهج والطريق ولكن آثا. . واالبتالء واحد 
وأما الفاسق أو . النفوس ، فأما املؤمن الواثق باهللا وحكمته ورمحته فتزيده الشدة التجاء إىل اهللا وتضرعاً وخشية 

ى شىت النفوس ، فأما والرخاء يسلط عل. املنافق فتزلزله وتزيده من اهللا بعداً ، وخترجه من الصف إخراجاً 
وأما الفاسق أو املنافق فتبطره النعمة ويتلفه الرخاء ويضله . املؤمن التقي فيزيد الرخاء يقظة وحساسية وشكراً 

ممن ال حيسنون استقبال ما جييئهم . . } يضل به كثرياً { . . وهكذا املثل الذي يضربه اهللا للناس . . االبتالء 
الذين فسقت قلوهبم . . } وما يضل به إال الفاسقني { . ممن يدركون حكمة اهللا }  ويهدي به كثرياً{ من اهللا ، 

، فجزاؤهم زيادهتم مما هم فيه   من قبل وخرجت عن اهلدى واحلق 
 -يف السورة  - ويفصل السياق صفة الفاسقني هؤالء ، كما فصل يف أول السورة صفة املتقني؛ فاجملال ما يزال 

  :لطوائف ، اليت تتمثل فيها البشرية يف شىت العصور هو جمال احلديث عن تلك ا
أولئك . الذين ينقضون عهد اهللا من بعد ميثاقه ، ويقطعون ما أمر اهللا به أن يوصل ، ويفسدون يف األرض { 

  . .} هم اخلاسرون 
ن من فأي عهد من عهود اهللا هو الذي ينقضون؟ وأي أمر مما أمر اهللا به أن يوصل هو الذي يقطعون؟ وأي لو

  الفساد يف األرض هو الذي يفسدون؟
لقد جاء السياق هنا هبذا اإلمجال ألن اجملال جمال تشخيص طبيعة ، وتصوير مناذج ، ال جمال تسجيل حادثة ، أو 

فكل عهد بني اهللا وبني هذا النموذج من اخللق فهو . إن الصورة هنا هي املطلوبة يف عمومها . . تفصيل واقعة 
. ر اهللا به أن يوصل فهو بينهم مقطوع؛ وكل فساد يف األرض فهو منهم مصنوع منقوض؛ وكل ما أم إن صلة . 

، وإن فطرهتم املنحرفة ال تستقيم على عهد وال تستمسك بعروة وال تتورع  هذا النمط من البشر باهللا مقطوعة 
ومن مث . . احلياة  إهنم كالثمرة الفجة اليت انفصلت من شجرة احلياة ، فتعفنت وفسدت ونبذهتا. عن فساد 

  .يكون ضالهلم باملثل الذي يهدي املؤمنني؛ وجتيء غوايتهم بالسبب الذي يهتدي به املتقون 
وننظر يف اآلثار اهلدامة هلذا النمط من البشر الذي كانت الدعوة تواجهه يف املدينة يف صورة اليهود واملنافقني 

  م يف األرض مع اختالف سطحي يف األمساء والعنواناتواملشركني؛ والذي ظلت تواجهه وما تزال تواجهه اليو
  . .} الذين ينقضون عهد اهللا من بعد ميثاقه { 

أن يعرف . . إنه عهد الفطرة املركوز يف طبيعة كل حي : وعهد اهللا املعقود مع البشر يتمثل يف عهود كثرية 



عتقاد باهللا ، ولكنها تضل وتنحرف فتتخذ وما تزال يف الفطرة هذه اجلوعة لال. خالقه ، وأن يتجه إليه بالعبادة 
:  - كما سيجيء  -وهو عهد االستخالف يف األرض الذي أخذه اهللا على آدم . . من دون اهللا أنداداً وشركاء 

  .فإما يأتينكم مين هدى فمن تبع هداي فال خوف عليهم وال هم حيزنون { 

وهو عهوده الكثرية يف الرساالت . . } خالدون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها 
وهذه العهود كلها هي اليت ينقضها . . لكل قوم أن يعبدوا اهللا وحده ، وأن حيكموا يف حياهتم منهجه وشريعته 

دون اهللا منقوض . الفاسقون  فالذي جيرؤ على عهد اهللا ال . وإذا نقض عهد اهللا من بعد ميثاقه ، فكل عهد 
  .من العهود  حيترم بعده عهداً

  . .} ويقطعون ما أمر اهللا به أن يوصل { 
وأمر قبل هذا كله بصلة . وأمر بصلة اإلنسانية الكربى . أمر بصلة الرحم والقرىب . . واهللا أمر بصالت كثرية 

. العقيدة واألخوة اإلميانية ، اليت ال تقوم صلة وال وشيجة إال معها  ا أمر اهللا به أن يوصل ف.  قد وإذا قطع م
  .تفككت العرى ، واحنلت الروابط ، ووقع الفساد يف األرض ، وعمت الفوضي 

  . .} ويفسدون يف األرض { 
ا أمر اهللا به  والفساد يف األرض ألوان شىت ، تنبع كلها من الفسوق عن كلمة اهللا ، ونقض عهد اهللا ، وقطع م

هذا . ه ليحكم حياة البشر ويصرفها ورأس الفساد يف األرض هو احليدة عن منهجه الذي اختار. أن يوصل 
مفرق الطريق الذي ينتهي إىل الفساد حتماً ، فما ميكن أن يصلح أمر هذه األرض ، ومنهج اهللا بعيد عن 

وإذا انقطعت العروة بني الناس ورهبم على هذا النحو فهو الفساد . تصريفها ، وشريعة اهللا مقصاة عن حياهتا 
  .ياة واملعاش؛ ولألرض كلها وما عليها من ناس وأشياء الشامل للنفوس واألحوال ، وللح

ومن مث يستحق أهله أن يضلهم اهللا مبا يهدي به . . إنه اهلدم والشر والفساد حصيلة الفسوق عن طريق اهللا 
  .عباده املؤمنني 

هللا احمليي وعند هذا البيان الكاشف آلثار الكفر والفسوق يف األرض كلها يتوجه إىل الناس باستنكار كفرهم با
  :املميت اخلالق الرازق املدبر العليم 

كيف تكفرون باهللا ، وكنتم أمواتاً فأحياكم ، مث مييتكم ، مث حيييكم ، مث إليه ترجعون؟ هو الذي خلق لكم ما { 
  . .} يف األرض مجيعاً؛ مث استوى إىل السماء فسواهن سبع مساوات وهو بكل شيء عليم 

. الدالئل واآلالء كفر قبيح بشع ، جمرد من كل حجة أو سند  والكفر باهللا يف مواجهة هذه والقرآن يواجه . 
يواجههم مبوكب حياهتم وأطوار . البشر مبا ال بد هلم من مواجهته ، واالعتراف به ، والتسليم مبقتضياته 

ر من مواجهة هذه كانوا يف حالة موت فنقلهم منها إىل حالة حياة وال مف. لقد كانوا أمواتاً فأحياهم . وجودهم 
فمن الذي أنشأ هلم هذه احلياة؟ من . إهنم أحياء ، فيهم حياة . احلقيقة اليت ال تفسري هلا إال بالقدرة اخلالقة 

الذي أوجد هذه الظاهرة اجلديدة الزائدة على ما يف األرض من مجاد ميت؟ إن طبيعة احلياة شيء آخر غري 
ن أين جاءت؟ إنه ال جدوى من اهلروب من مواجهة هذا السؤال الذي فم. طبيعة املوت احمليط هبا يف اجلمادات 

يلح على العقل والنفس؛ وال سبيل كذلك لتعليل جميئها بغري قدرة خالقة ذات طبيعة أخرى غري طبيعة 
  .املخلوقات 



 لقد. . من أين جاءت هذه احلياة اليت تسلك يف األرض سلوكا آخر متميزاً عن كل ما عداها من املوات؟ 
  أين هو اجلواب: وإال فليقل من ال يريد التسليم . . هذا هو أقرب جواب . . جاءت من عند اهللا 

  :وهذه احلقيقة هي اليت يواجه هبا السياق الناس يف هذا املقام 
  . .} كيف تكفرون باهللا وكنتم أمواتاً فأحياكم؟ { 

فكيف يكفر باهللا . . } فأحياكم { فيكم احلياة  كنتم أمواتاًً من هذا املوات الشائع من حولكم يف األرض؛ فأنشأ
  من تلقى منه احلياة؟

  . .} مث مييتكم { 
ولعل هذه ال تلقى مراء وال جدالً ، فهي احلقيقة اليت تواجه األحياء يف كل حلظة ، وتفرض نفسها عليهم فرضاً 

  .، وال تقبل املراء فيها وال اجلدال 
  . .} مث حيييكم { 

فيها وجيادلون؛ كما مياري فيها اليوم وجيادل بعض املطموسني ، املنتكسني إىل تلك اجلاهلية  وهذه كانوا ميارون
  .وهي حني يتدبرون النشأة األوىل ، ال تدعو إىل العجب ، وال تدعو إىل التكذيب . األوىل قبل قرون كثرية 

  . .} مث إليه ترجعون { 
وكما انطلقتم بإرادته من عامل املوت إىل عامل احلياة ،  كما بدأكم تعودون ، وكما ذرأكم يف األرض حتشرون ،
.ترجعون إليه ليمضي فيكم حكمه ويقضي فيكم قضاءه   .  

وهكذا يف آية واحدة قصرية ُيفتح سجل احلياة كلها وُيطوى ، وُتعرض يف ومضة صورة البشرية يف قبضة 
 األوىل ، مث حيييها كرة أخرى ، وإليه ينشرها من مهود املوت أول مرة ، مث يقبضها بيد املوت يف: البارئ 

ويف هذا االستعراض السريع يرتسم ظل القدرة القادرة . . مرجعها يف اآلخرة ، كما كانت منه نشأهتا يف األوىل 
  .، ويلقي يف احلس إحياءاته املؤثرة العميقة 

  :مث يعقب السياق بومضة أخرى مكملة للومضة األوىل 
} ألرض مجيعاً؛ مث استوى إىل السماء فسواهن سبع مساوات؛ وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق لكم ما يف ا{ 
. .  

. ويكثر املفسرون واملتكلمون هنا من الكالم عن خلق األرض والسماء ، يتحدثون عن القبلية والبعدية 
القياس إىل اصطالحان بشريان ال مدلول هلما ب» قبل وبعد « وينسون أن . . ويتحدثون عن االستواء والتسوية 

اهللا تعاىل؛ وينسون أن االستواء والتسوية اصطالحان لغويان يقربان إىل التصور البشري احملدود صورة غري 
وما كان اجلدل الكالمي الذي ثار بني علماء املسلمني حول هذه التعبريات القرآنية . . وال يزيدان . . احملدود 

ث الالهوتية عند اليهود والنصارى ، عند خمالطتها للعقلية العربية ، إال آفة من آفات الفلسفة اإلغريقية واملباح
، فنفسد مجال العقيدة . . الصافية ، وللعقلية اإلسالمية الناصعة  وما كان لنا حنن اليوم أن نقع يف هذه اآلفة 

  ومجال القرآن بقضايا علم الكالم
ا وراء هذه التعبريات من حقائق موحية عن خلق ما يف األرض مجيعاً لإلنسان ، وداللة هذه  فلنخلص إذن إىل م

احلقيقة على غاية الوجود اإلنساين ، وعلى دوره العظيم يف األرض ، وعلى قيمته يف ميزان اهللا ، وما وراء هذا 
  .كله من تقرير قيمة اإلنسان يف التصور اإلسالمي؛ ويف نظام اجملتمع اإلسالمي 



.  
  . .}  هو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعاً{ 

إهنا قاطعة يف أن اهللا خلق هذا اإلنسان . هنا ذات مدلول عميق وذات إحياء كذلك عميق } لكم { إن كلمة 
، فاعالً مؤثراً فيها . ألمر عظيم  إنه الكائن األعلى يف هذا . خلقه ليكون مستخلفاً يف األرض ، مالكاً ملا فيها 

ودوره يف األرض إذن ويف أحداثها وتطوراهتا هو الدور . سع امللك العريض؛ والسيد األول يف هذا املرياث الوا
وليس تابعاً للتطورات . األول؛ إنه سيد األرض وسيد اآللة إنه ليس عبداً لآللة كما هو يف العامل املادي اليوم 

اليت حتدثها اآللة يف عالقات البشر وأوضاعهم كما يدعي أنصار املادية املطموسون ، الذين حيقرون دور 
إلنسان ووضعه ، فيجعلونه تابعاً لآللة الصماء وهو السيد الكرمي وكل قيمة من القيم املادية ال جيوز أن تطغى ا

يمة اإلنسان ، وال أن تستذله أو ختضعه أو تستعلي عليه؛ وكل هدف ينطوي على تصغري قيمة اإلنسان ،  على ق
فكرامة اإلنسان أوالً ، واستعالء اإلنسان . نساين مهما حيقق من مزايا مادية ، هو هدف خمالف لغاية الوجود اإل

  .أوالً ، مث جتيء القيم املادية تابعة مسخرة 
ليست جمرد اإلنعام عليهم مبا يف األرض  - وهو يستنكر كفرهم به  -والنعمة اليت مينت اهللا هبا على الناس هنا 

منحهم قيمة أعلى من قيم املاديات اليت سيادهتم على ما يف األرض مجيعاً ، و -إىل ذلك  -مجيعاً ، ولكنها 
  .هي نعمة االستخالف والتكرمي فوق نعمة امللك واالنتفاع العظيم . حتويها األرض مجيعاً 

  . .} مث استوى إىل السماء فسواهن سبع مساوات { 
ال جمال  كذلك. وال جمال للخوض يف معىن االستواء إال بأنه رمز السيطرة ، والقصد بإرادة اخللق والتكوين 

اكتفاء بالقصد الكلي من هذا . للخوض يف معىن السماوات السبع املقصودة هنا وحتديد أشكاهلا وأبعادها 
النص ، وهو التسوية للكون أرضه ومسائه يف معرض استنكار كفر الناس باخلالق املهيمن املسيطر على الكون ، 

  .احلياة على األرض ممكنة مرحية الذي سخر هلم األرض مبا فيها ، ونسق السماوات مبا جيعل 
  . .} وهو بكل شيء عليم { 

حافز من حوافز . ومشول العلم يف هذا املقام كشمول التدبري . مبا أنه اخلالق لكل شيء ، املدبر لكل شيء 
  .يل اإلميان باخلالق الواحد ، والتوجه بالعبادة للمدبر الواحد ، وإفراد الرازق املنعم بالعبادة اعترافاً باجلم

وكلها تركيز على اإلميان ، والدعوة إىل اختيار موكب املؤمنني . . وهكذا تنتهي اجلولة األوىل يف السورة 
.املتقني   .  

اَء َوَنْحُن َيْسِفُك الدَِّمَوإِذْ قَالَ َربَُّك ِللَْملَاِئكَِة إِنِّي َجاِعلٌ ِفي الْأَْرضِ َخِليفَةً قَالُوا أََتْجَعلُ ِفيَها َمْن ُيفِْسُد ِفيَها َو
َدَم الْأَْسَماَء كُلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعلَى ) ٣٠(ُنَسبُِّح بَِحْمِدَك َوُنقَدُِّس لََك قَالَ إِنِّي أَْعلَُم َما لَا َتْعلَُمونَ  َوَعلََّم آ
ا إِنََّك أَْنَت قَالُوا ) ٣١(الَْملَاِئكَِة فَقَالَ أَْنبِئُونِي بِأَْسَماِء َهُؤلَاِء إِنْ كُْنُتْم َصاِدِقَني  ُسْبَحاَنَك لَا ِعلَْم لََنا إِلَّا َما َعلَّْمَتَن

غَْيَب  قَالَ َيا آَدُم أَْنبِئُْهْم بِأَْسَماِئهِْم فَلَمَّا أَْنَبأَُهْم بِأَْسَماِئهِْم قَالَ أَلَْم أَقُلْ لَكُْم إِنِّي أَْعلَُم) ٣٢(الَْعِليُم الَْحِكيُم 
َوإِذْ قُلَْنا ِللَْملَاِئكَِة اْسُجُدوا ِلآَدَم فََسَجُدوا إِلَّا ) ٣٣(أَْعلَُم َما ُتْبُدونَ َوَما كُْنُتْم َتكُْتُمونَ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َو

َرغًَدا َحْيثُ  َوقُلَْنا َيا آَدُم اْسكُْن أَْنَت َوَزْوُجَك الَْجنَّةَ َوكُلَا ِمْنَها) ٣٤(إِْبِليَس أََبى َواْسَتكَْبَر َوكَانَ ِمَن الْكَاِفرِيَن 
يِه َوقُلَْنا ) ٣٥(ِشئُْتَما َولَا َتقَْرَبا َهِذِه الشََّجَرةَ فََتكُوَنا ِمَن الظَّاِلِمَني  فَأََزلَُّهَما الشَّْيطَانُ َعْنَها فَأَْخَرَجُهَما ِممَّا كَاَنا ِف



فََتلَقَّى آَدُم ِمْن َربِِّه كَِلَماٍت فََتاَب ) ٣٦(اٌع إِلَى ِحنيٍ اْهبِطُوا َبْعُضكُْم ِلَبْعضٍ َعُدوٌّ َولَكُْم ِفي الْأَْرضِ ُمْسَتقَرٌّ َوَمَت
َو التَّوَّاُب الرَّحِيُم  ا َخْوٌف ) ٣٧(َعلَْيِه إِنَُّه ُه قُلَْنا اْهبِطُوا ِمْنَها َجِميًعا فَإِمَّا َيأِْتَينَّكُْم ِمنِّي ُهًدى فََمْن َتبَِع ُهَداَي فَلَ

  ) ٣٩(َوالَِّذيَن كَفَُروا َوكَذَُّبوا بِآيَاِتَنا أُولَِئَك أَْصحَاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ ) ٣٨(ُنونَ َعلَْيهِْم َولَا ُهْم َيْحَز

وهذه املناسبات اليت يساق القصص من أجلها هي اليت حتدد . يرد القصص يف القرآن يف مواضع ومناسبات 
، والطريقة اليت تؤدى هبا مساق القصة ، واحللقة اليت تعرض منها ، والصورة اليت تنسيقا للجو .  تأيت عليها 

وبذلك تؤدي دورها املوضوعي ، وحتقق غايتها النفسية ، وتلقي . الروحي والفكري والفين الذي تعرض فيه 
  .إيقاعها املطلوب 

. وحيسب أناس أن هنالك تكراراً يف القصص القرآين ، ألن القصة الواحدة قد يتكرر عرضها يف سور شىت 
، أو حلقة من قصة قد تكررت يف صورة واحدة ، من ناحية القدر  ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أنه ما من قصة 

وأنه حيثما تكررت حلقة كان هنالك جديد تؤديه ، ينفي حقيقة . الذي يساق ، وطريقة األداء يف السياق 
  .التكرار 

، يقصد به إىل جمرد الفن ويزيغ أناس فيزعمون أن هنالك خلقاً للحوادث أو تصرفاً في مبعىن التزويق الذي  -ها 
ولكن احلق الذي يلمسه كل من ينظر يف هذا القرآن ، وهو مستقيم الفطرة ، مفتوح البصرية  -ال يتقيد بواقع 

، هو أن املناسبة املوضوعية هي اليت حتدد القدر الذي يعرض من القصة يف كل موضع ، كما حتدد طريقة 
والقرآن كتاب دعوة ، ودستور نظام ، ومنهج حياة ، ال كتاب رواية وال تسلية . داء العرض وخصائص األ

ويف سياق الدعوة جييء القصص املختار ، بالقدر وبالطريقة اليت تناسب اجلو والسياق ، وحتقق . وال تاريخ 
رض ، وقوة احلق ، اجلمال الفين الصادق ، الذي ال يعتمد على اخللق والتزويق ، ولكن يعتمد على إبداع الع

  .ومجال األداء 
ويعرض قصة الدعوة إىل اهللا . وقصص األنبياء يف القرآن ميثل موكب اإلميان يف طريقه املمتد الواصل الطويل 

واستجابة البشرية هلا جيالً بعد جيل؛ كما يعرض طبيعة اإلميان يف نفوس هذه النخبة املختارة من البشر ، 
وتتبع هذا املوكب الكرمي يف . . م وبني رهبم الذي خصهم هبذا الفضل العظيم وطبيعة تصورهم للعالقة بينه

 -عنصر اإلميان  -طريقه الالحب يفيض على القلب رضى ونوراً وشفافية؛ ويشعره بنفاسة هذا العنصر العزيز 
. لدخيلة كذلك يكشف عن حقيقة التصور اإلمياين ومييزه يف احلس من سائر التصورات ا. وأصالته يف الوجود 

.  
  .ومن مث كان القصص شطراً كبرياً من كتاب الدعوة الكرمي 

  . .يف ضوء هذه اإليضاحات  -كما جاءت هنا  -فلننظر اآلن يف قصة آدم 
يف  -مث يتحدث عن األرض . يستعرض موكب احلياة ، بل موكب الوجود كله  -فيما سبق  -إن السياق 

فهنا يف هذا اجلو جتيء قصة استخالف آدم . .  خلق كل ما فيها هلم فيقرر أن اهللا -معرض آالء اهللا على الناس 
كما أهنا . يف األرض ، ومنحه مقاليدها ، على عهد من اهللا وشرط ، وإعطائه املعرفة اليت يعاجل هبا هذه اخلالفة 
م مقاليدها متهد للحديث عن استخالف بين إسرائيل يف األرض بعهد من اهللا؛ مث عزهلم عن هذه اخلالفة وتسلي

  .فتتسق القصة مع اجلو الذي تساق فيه كل االتساق ) كما سيجيء ( لألمة املسلمة الوافية بعهد اهللا 



  :فلنعش حلظات مع قصة البشرية األوىل وما وراءها من إحياءات أصيلة 
ع ونرى يف ساحة املأل األعلى؛ وها حنن أوالء نسم -بعني البصرية يف ومضات االستشراف  -ها حنن أوالء 

  :قصة البشرية األوىل 
  . .} إين جاعل يف األرض خليفة : وإذ قال ربك للمالئكة { 

وإذن فهي املشيئة العليا تريد أن تسلم هلذا الكائن اجلديد يف الوجود ، زمام هذه األرض ، وتطلق فيها يده ، 
والتحوير والتبديل؛ وكشف ما يف وتكل إليه إبراز مشيئة اخلالق يف اإلبداع والتكوين ، والتحليل والتركيب ، 

يف املهمة الضخمة اليت  -بإذن اهللا  -هذه األرض من قوى وطاقات ، وكنوز وخامات ، وتسخري هذا كله 
  .وكلها اهللا إليه 

وإذن فقد وهب هذا الكائن اجلديد من الطاقات الكامنة ، واالستعدادات املذخورة كفاء ما يف هذه األرض من 
  .وخامات؛ ووهب من القوى اخلفية ما حيقق املشيئة اإلهلية  قوى وطاقات ، وكنوز

والنواميس اليت حتكم  - وحتكم الكون كله  -وإذن فهنالك وحدة أو تناسق بني النواميس اليت حتكم األرض 
هذا املخلوق وقواه وطاقاته ، كي ال يقع التصادم بني هذه النواميس وتلك؛ وكي ال تتحطم طاقة اإلنسان على 

  لكون الضخمةصخرة ا
، منزلة هذا اإلنسان ، يف نظام الوجود على هذه األرض الفسيحة  وهو التكرمي الذي . وإذن فهي منزلة عظيمة 

  .شاءه له خالقه الكرمي 
. } إين جاعل يف األرض خليفة { : هذا كله بعض إحياء التعبري العلوي اجلليل  حني نتماله اليوم باحلس اليقظ . 

  ورؤية ما مت يف األرض على يد هذا الكائن املستخلف يف هذا امللك العريض والبصرية املفتوحة ،
  . .} أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ، وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك؟ : قالوا { 

ويوحي قول املالئكة هذا بأنه كان لديهم من شواهد احلال ، أو من جتارب سابقة يف األرض ، أو من إهلام 
ما يكشف هلم عن شيء من فطرة هذا املخلوق ، أو من مقتضيات حياته على األرض؛ وما جيعلهم البصرية ، 

بفطرة املالئكة الربيئة اليت ال  -مث هم . . يعرفون أو يتوقعون أنه سيفسد يف األرض ، وأنه سيسفك الدماء 
قديس له ، هو وحده الغاية املطلقة يرون التسبيح حبمد اهللا والت -تتصور إال اخلري املطلق ، وإال السالم الشامل 

وهو متحقق بوجودهم هم ، يسبحون حبمد اهللا ويقدسون له ، . . للوجود ، وهو وحده العلة األوىل للخلق 
  ويعبدونه وال يفترون عن عبادته

، يف بناء هذه األرض وعمارهتا ، ويف تنمية احلياة وتنويعها ، ويف حت قيق لقد خفيت عليهم حكمة املشيئة العليا 
هذا الذي قد يفسد . إرادة اخلالق وناموس الوجود يف تطويرها وترقيتها وتعديلها ، على يد خليفة اهللا يف أرضه 

خري النمو الدائم . أحياناً ، وقد يسفك الدماء أحيانا ، ليتم من وراء هذا الشر اجلزئي الظاهر خري أكرب وأمشل 
  .، والرقي الدائم 

خري احملاولة اليت ال تكف ، والتطلع الذي ال يقف ، والتغيري والتطوير يف هذا امللك . ة خري احلركة اهلادمة الباني
  .الكبري 

  :عندئذ جاءهم القرار من العليم بكل شيء ، واخلبري مبصائر األمور 



  . .} إين أعلم ما ال تعلمون : قال { 
: قالوا . بأمساء هؤالء إن كنتم صادقني  أنبئوين: وعلم آدم األمساء كلها ، مث عرضهم على املالئكة ، فقال { 

فلما أنبأهم . يا آدم أنبئهم بأمسائهم : قال . إنك أنت العليم احلكيم . سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا 
  . .} إين أعلم غيب السماوات واألرض ، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون : أمل أقل لكم : بأمسائهم ، قال 
ها حنن . . نشهد ما شهده املالئكة يف املأل األعلى  -ني البصرية يف ومضات االستشراف بع -ها حنن أوالء 

أوالء نشهد طرفاً من ذلك السر اإلهلي العظيم الذي أودعه اهللا هذا الكائن البشري ، وهو يسلمه مقاليد 
األشياء بأمساء جيعلها سر القدرة على تسمية األشخاص و. سر القدرة على الرمز باألمساء للمسميات . اخلالفة 

وهي قدرة ذات قيمة كربى يف حياة . رموزاً لتلك األشخاص واألشياء احملسوسة  -وهي ألفاظ منطوقة  -
ندرك قيمتها حني نتصور الصعوبة الكربى ، لو مل يوهب اإلنسان القدرة على الرمز . اإلنسان على األرض 

، حني حيتاج كل فرد لكي يتفاهم مع اآلخرين على شيء أن  باألمساء للمسميات ، واملشقة يف التفاهم والتعامل
الشأن شأن خنلة فال سبيل إىل التفاهم عليه إال . . يستحضر هذا الشيء بذاته أمامهم ليتفامهوا بشأنه 

فال سبيل إىل التفاهم عليه إال بالذهاب إىل اجلبل الشأن شأن فرد . باستحضار جسم النخلة الشأن شأن جبل 
إهنا مشقة هائلة ال تتصور معها حياة . . . ال سبيل إىل التفاهم عليه إال بتحضري هذا الفرد من الناس من الناس ف

  .وإن احلياة ما كانت لتمضي يف طريقها لو مل يودع اهللا هذا الكائن القدرة على الرمز باألمساء للمسميات 
فلما علم اهللا . ومن مث مل توهب هلم . يف وظيفتهم فأما املالئكة فال حاجة هلم هبذه اخلاصية ، ألهنا ال ضرورة هلا 

مل يعرفوا كيف يضعون الرموز اللفظية لألشياء . آدم هذا السر ، وعرض عليهم ما عرض مل يعرفوا األمساء 
وجهروا أمام هذا العجز بتسبيح رهبم ، واالعتراف بعجزهم ، واإلقرار حبدود علمهم ، وهو ما . . والشخوص 

. آدم وعرف . . علمهم    :مث كان هذا التعقيب الذي يردهم إىل إدراك حكمة العليم احلكيم . 
  . .} إين أعلم غيب السماوات واألرض ، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون؟ : أمل أقل لكم : قال { 
  . .} فسجدوا . اسجدوا آلدم : وإذ قلنا للمالئكة { 

سد يف األرض ويسفك الدماء ، ولكنه وهب من األسرار ما إنه التكرمي يف أعلى صوره ، هلذا املخلوق الذي يف
إن ازدواج . . لقد وهب سر املعرفة ، كما وهب سر اإلرادة املستقلة اليت ختتار الطريق . يرفعه على املالئكة 

هذا إن . . طبيعته ، وقدرته على حتكيم إرادته يف شق طريقه ، واضطالعه بأمانة اهلداية إىل اهللا مبحاولته اخلاصة 
  .كله بعض أسرار تكرميه 

.ولقد سجد املالئكة امتثاالً لألمر العلوي اجلليل   .  
  . .} إال إبليس أىب واستكرب وكان من الكافرين { 

. والعزة باإلمث . عصيان اجلليل سبحانه واالستكبار عن معرفة الفضل ألهله : وهنا تتبدى خليقة الشر جمسمة 
  .واالستغالق عن الفهم 

ا عصى . ياق أن ابليس مل يكن من جنس املالئكة ، إمنا كان معهم ويوحي الس وصفتهم . فلو كان منهم م
واالستثناء هنا ال يدل على أنه من جنسهم ، . . } ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون { األوىل أهنم 

منهم إمنا هو عشريهم وإبليس من  وليس. جاء بنو فالن إال أمحد : فكونه معهم جييز هذا االستثناء ، كما تقول 



  .وهذا يقطع بأنه ليس من املالئكة . اجلن بنص القرآن ، واهللا خلق اجلان من مارج من نار 
. املعركة بني خليقة الشر يف إبليس ، وخليفة اهللا يف األرض . لقد انكشف ميدان املعركة اخلالدة . واآلن 

اليت ينتصر فيها اخلري مبقدار ما يستعصم اإلنسان بإرادته وعهده مع املعركة . املعركة اخلالدة يف ضمري اإلنسان 
  :ويبعد عن ربه . ربه ، وينتصر فيها الشر مبقدار ما يستسلم اإلنسان لشهوته 

، وال تقربا هذه الشجرة ، فتكونا : وقلنا {  ، وكال منها رغدا حيث شئتما  يا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة 
  .} من الظاملني 

شجرة واحدة ، رمبا كانت ترمز للمحظور الذي ال بد منه يف . . إال شجرة . . حت هلما كل مثار اجلنة لقد أبي
فبغري حمظور ال تنبت اإلرادة ، وال يتميز اإلنسان املريد من احليوان املسوق ، وال ميتحن صرب . حياة األرض 

والذين يستمتعون بال إرادة هم من . لطريق فاإلرادة هي مفرق ا. اإلنسان على الوفاء بالعهد والتقيد بالشرط 
  عامل البهيمة ، ولو بدوا يف شكل اآلدميني

  . .} فأزهلما الشيطان عنها ، فأخرجهما مما كانا فيه { 
وإنك لتكاد تلمح الشيطان . إنه لفظ يرسم صورة احلركة اليت يعرب عنها . . } أزهلما { : ويا للتعبري املصور 

  ، ويدفع بأقدامهما فتزل وهتوي وهو يزحزحهما عن اجلنة
  :وعندئذ حقت كلمة اهللا ، وصرح قضاؤه . نسي آدم عهده ، وضعف أمام الغواية : عندئذ متت التجربة 

  . .} بعضكم لبعض عدو ، ولكم يف األرض مستقر ومتاع إىل حني . . اهبطوا : وقلنا { 
  .إىل آخر الزمان . ني الشيطان واإلنسان ب. وكان هذا إيذاناً بانطالق املعركة يف جماهلا املقدر هلا 

، وأدركته رمحة ربه اليت تدركه دائما عندما يثوب إليها ويلوذ هبا    .وهنض آدم من عثرته ، مبا ركب يف فطرته 
  . .} فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ، إنه هو التواب الرحيم { 

عهد االستخالف يف هذه األرض ، وشرط الفالح .  ومتت كلمة اهللا األخرية ، وعهده الدائم مع آدم وذريته
  .فيها أو البوار 

والذين . فإما يأتينكم مين هدى فمن تبع هداي فال خوف عليهم وال هم حيزنون . اهبطوا منها مجيعاً : قلنا { 
  . .} كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 

وعرف اإلنسان يف . ا األصيل ، وانطلقت من عقاهلا ما هتدأ حلظة وما تفتر وانتقلت املعركة اخلالدة إىل ميداهن
  .فجر البشرية كيف ينتصر إذا شاء االنتصار ، وكيف ينكسر إذا اختار لنفسه اخلسار 

. .  
  .قصة البشرية األوىل . وبعد فال بد من عودة إىل مطالع القصة 

وإذن فآدم خملوق هلذه األرض منذ اللحظة . . } رض خليفة إين جاعل يف األ{ : لقد قال اهللا تعاىل للمالئكة 
ففيم إذن كانت تلك الشجرة احملرمة؟ وفيم إذن كان بالء آدم؟ وفيم إذن كان اهلبوط إىل األرض ، . األوىل 

  وهو خملوق هلذه األرض منذ اللحظة األوىل؟
كانت . إيقاظا للقوى املذخورة يف كيانه  كانت. لعلين املح أن هذه التجربة كانت تربية هلذا اخلليفة وإعداداً 

تدريباً له على تلقي الغواية ، وتذوق العاقبة ، وجترع الندامة ، ومعرفة العدو ، وااللتجاء بعد ذلك إىل املالذ 



  .األمني 
إن قصة الشجرة احملرمة ، ووسوسة الشيطان باللذة ، ونسيان العهد باملعصية ، والصحوة من بعد السكرة ، 

  إهنا هي هي جتربة البشرية املتجددة املكرورة. . وطلب املغفرة  والندم
لقد اقتضت رمحة اهللا هبذا املخلوق أن يهبط إىل مقر خالفته ، مزوداً هبذه التجربة اليت سيتعرض ملثلها طويالً ، 

.استعداداً للمعركة الدائبة وموعظة وحتذيراً   .  
ا اجلنة اليت عاش فيها آدم وزوجه حينا من الزمان؟ ومن فأين كان هذا الذي كان. . مرة أخرى . . وبعد  ؟ وم

. هم املالئكة؟ ومن هو إبليس؟  . .كيف قال اهللا تعاىل هلم؟ وكيف أجابوه؟ .   .  
هذا وأمثاله يف القرآن الكرمي غيب من الغيب الذي استأثر اهللا تعاىل بعلمه؛ وعلم حبكمته أن ال جدوى للبشر 

لم يهب هلم القدرة على إدراكه واإلحاطة به ، باألداة اليت وهبهم إياها خلالفة يف معرفة كنهه وطبيعته ، ف
وبقدر ما سخر اهللا لإلنسان من النواميس . األرض ، وليس من مستلزمات اخلالفة أن نطلع على هذا الغيب 

ا يزال اإلنسان وم. الكونية وعّرفه بأسرارها ، بقدر ما حجب عنه أسرار الغيب ، فيما ال جدوى له يف معرفته 
مثالً على الرغم من كل ما فتح له من األسرار الكونية جيهل ما وراء اللحظة احلاضرة جهالً مطلقاً ، وال ميلك 
بأي أداة من أدوات املعرفة املتاحة له أن يعرف ماذا سيحدث له بعد حلظة ، وهل النفس الذي خرج من فمه 

حملجوب عن البشر ، ألنه ال يدخل يف مقتضيات اخلالفة ، بل عائد أم هو آخر أنفاسه؟ وهذا مثل من الغيب ا
ا هلا لو كشف لإلنسان عنه وهنالك الوان من مثل هذه األسرار احملجوبة عن اإلنسان ، يف طي  رمبا كان معوِّق

  .الغيب الذي ال يعلمه إال اهللا 
وكل جهد . ىل شيء من أمره ومن مث مل يعد للعقل البشري أن خيوض فيه ، ألنه ال ميلك الوسيلة للوصول إ

  .يبذل يف هذه احملاولة هو جهد ضائع ، ذاهب سدى ، بال مثرة وال جدوى 
وإذا كان العقل البشري مل يوهب الوسيلة لالطالع على هذا الغيب احملجوب؛ فليس سبيله إذن أن يتبجح 

، واملعرفة هنا ليست من طبيعة ال. فاإلنكار حكم حيتاج إىل املعرفة . . فينكر  عقل ، وليست يف طوق وسائله 
  وال هي ضرورية له يف وظيفته

  .إن االستسالم للوهم واخلرافة شديد الضرر بالغ اخلطورة 

. ولكن أضر منه وأخطر ، التنكر للمجهول كله وإنكاره ، واستبعاد الغيب جملرد عدم القدرة على اإلحاطة به 
  .حملسوس وحده ، وال ينفذ من أسواره إىل الوجود الطليق إهنا تكون نكسة إىل عامل احليوان الذي يعيش يف ا. 

فلندع هذا الغيب إذن لصاحبه ، وحسبنا ما يقص لنا عنه ، بالقدر الذي يصلح لنا يف حياتنا ، ويصلح سرائرنا 
ولنأخذ من القصة ما تشري إليه من حقائق كونية وإنسانية ، ومن تصور للوجود وارتباطاته ، ومن . ومعاشنا 

  .فذلك وحده أنفع للبشرية وأهدى . . بطبيعة اإلنسان وقيمه وموازينه  إحياء
  .ويف اختصار يناسب ظالل القرآن سنحاول أن منر هبذه اإلحياءات والتصورات واحلقائق مروراً جممال سريعاً 

المي هو القيمة الكربى اليت يعطيها التصور اإلس -كما وردت يف هذا املوضع  -إن أبرز إحياءات قصة آدم 
مث حلقيقة ارتباطه بعهد اهللا ، . لإلنسان ولدوره يف األرض ، وملكانه يف نظام الوجود ، وللقيم اليت يوزن هبا 

.وحقيقة هذا العهد الذي قامت خالفته على أساسه   .  



لى وتتبدى تلك القيمة الكربى اليت يعطيها التصور اإلسالمي لإلنسان يف اإلعالن العلوي اجلليل يف املأل األع
ويف طرد إبليس الذي . الكرمي ، أنه خملوق ليكون خليفة يف األرض؛ كما تتبدى يف أمر املالئكة بالسجود له 

  . .استكرب وأىب ، ويف رعاية اهللا له أوالً وأخرياً 
  .ومن هذه النظرة لإلنسان تنبثق مجلة اعتبارات ذات قيمة كبرية يف عامل التصور ويف عامل الواقع على السواء 

كما  -ول اعتبار من هذه االعتبارات هو أن اإلنسان سيد هذه األرض ، ومن أجله خلق كل شيء فيها وأ
يمة مادية يف هذه األرض مجيعاً  -تقدم ذلك نصاً  ، ومن كل ق . فهو إذن أعز وأكرم وأغلى من كل شيء مادي 

يمة مادية أو شيء مادي  . وال جيوز إذن أن يستعبد أو يستذل لقاء توفري ق ال جيوز أن يعتدي على أي مقوم . 
، أو إنتاج أي شيء  من مقومات إنسانيته الكرمية ، وال أن هتدر أية قيمة من قيمه لقاء حتقيق أي كسب مادي 

من أجل حتقيق . من أجله  -أو مصنوعة  -فهذه املاديات كلها خملوقة . . مادي ، أو تكثري أي عنصر مادي 
يمة من قيمه اإلنسانية ، أو . نساين من أجل تقريروجوده اإل. إنسانيته  فال جيوز إذن أن يكون مثنها هو سلب ق

  .نقص مقوم من مقومات كرامته 
فهو الذي يغري ويبدل يف أشكاهلا ويف . واالعتبار الثاين هو أن دور اإلنسان يف األرض هو الدور األول 

نتاج وال توزيع اإلنتاج ، هي اليت تقود وليست وسائل اإل. ارتباطاهتا؛ وهو الذي يقود اجتاهاهتا ورحالهتا 
اإلنسان وراءها ذليالً سلبياً كما تصوره املذاهب املادية اليت حتقر من دور اإلنسان وتصغر ، بقدر ما تعظم يف 

  دور اآللة وتكرب
  .لنظام إن النظرة القرآنية جتعل هذا اإلنسان خبالفته يف األرض ، عامالً مهما يف نظام الكون ، ملحوظا يف هذا ا

فخالفته يف األرض تتعلق بارتباطات شىت مع السماوات ومع الرياح ومع األمطار ، ومع الشموس والكواكب 
. وكلها ملحوظ يف تصميمها وهندستها إمكان قيام احلياة على األرض ، وإمكان قيام هذا اإلنسان باخلالفة . . 

الذي ختصصه له املذاهب املادية ، وال تسمح له أن فأين هذا املكان امللحوظ من ذلك الدور الذليل الصغري . 
  يتعداه؟

وما من شك أن كال من نظرة اإلسالم هذه ونظرة املادية لإلنسان تؤثر يف طبيعة النظام الذي تقيمه هذه وتلك 
. لإلنسان؛ وطبيعة احترام املقومات اإلنسانية أو إهدارها؛ وطبيعة تكرمي هذا اإلنسان أو حتقريه  نراه وليس ما . 

يف العامل املادي من إهدار كل حريات اإلنسان وحرماته ومقوماته يف سبيل توفري اإلنتاج املادي وتكثريه ، إال 
  أثراً من آثار تلك النظرة إىل حقيقة اإلنسان ، وحقيقة دوره يف هذه األرض

ة يف وزنه وتقديره ، كذلك ينشأ عن نظرة اإلسالم الرفيعة إىل حقيقة اإلنسان ووظيفته إعالء القيم األدبي
فهذه هي القيم اليت يقوم . وإعالء قيمة الفضائل اخللقية ، وتكبري قيم اإلميان والصالح واإلخالص يف حياته 

ا يأتينكم مين هدى فمن تبع هداي فال خوف عليهم وال هم حيزنون { : عليها عهد استخالفه  وهذه } . . . فإم
هذا مع أن من مفهوم اخلالفة حتقيق هذه القيم املادية ، ولكن حبيث  - ة القيم أعلى وأكرم من مجيع القيم املادي

وهلذا وزنه يف توجيه القلب البشري إىل الطهارة  - ال تصبح هي األصل وال تطغى على تلك القيم العليا 
دار لكل خبالف ما توحيه املذاهب املادية من استهزاء بكل القيم الروحية ، وإه. واالرتفاع والنظافة يف حياته 

  القيم األدبية ، يف سبيل االهتمام اجملرد باإلنتاج والسلع ومطالب البطون كاحليوان



ويف التصور اإلسالمي إعالء من شأن اإلرادة يف اإلنسان فهي مناط العهد مع اهللا ، وهي مناط التكليف واجلزاء 
كيم إرادته ، وعدم اخلضوع لشهواته إنه ميلك االرتفاع على مقام املالئكة حبفظ عهده مع ربه عن طريق حت. . 

بينما ميلك أن يشقي نفسه ويهبط من عليائه ، بتغليب الشهوة على . ، واالستعالء على الغواية اليت توجه إليه 
ويف هذا مظهر من مظاهر التكرمي ال . اإلرادة ، والغواية على اهلداية ، ونسيان العهد الذي يرفعه إىل مواله 

كما أن فيه تذكرياً دائماً مبفرق الطريق بني السعادة والشقاوة ، . ناصر التكرمي األخرى شك فيه ، يضاف إىل ع
  والرفعة واهلبوط ، ومقام اإلنسان املريد ودرك احليوان املسوق

إهنا بني عهد اهللا . ويف أحداث املعركة اليت تصورها القصة بني اإلنسان والشيطان مذكر دائم بطبيعة املعركة 
واإلنسان هو نفسه ميدان . . بني اهلدى والضالل . بني احلق والباطل . طان بني اإلميان والكفر وغواية الشي

ويف هذا إحياء دائم له باليقظة؛ وتوجيه دائم له بأنه جندي يف . وهو نفسه الكاسب أو اخلاسر فيها . املعركة 
  ميدان؛ وأنه هو صاحب الغنيمة أو السلب يف هذا امليدان

يف تصور واضح بسيط ال . إن اخلطيئة فردية والتوبة فردية . . فكرة اإلسالم عن اخلطيئة والتوبة وأخرياً جتيء 
  .تعقيد فيه وال غموض 

وليس هنالك تكفري  -كما تقول نظرية الكنيسة  -ليست هنالك خطيئة مفروضة على اإلنسان قبل مولده . 
، ختليصا لبين ) ابن اهللا بزعمهم  ( -عليه السالم  - الهويت ، كالذي تقول الكنيسة إن عيسى  ام به بصلبه  ق

كال خطيئة آدم كانت خطيئته الشخصية ، واخلالص منها كان بالتوبة املباشرة يف يسر . . آدم من خطيئة آدم 
. . وخطيئة كل ولد من أوالده خطيئة كذلك شخصية ، والطريق مفتوح للتوبة يف يسر وبساطة . وبساطة 

. . كل إنسان وزره ، ويوحي إىل كل إنسان باجلهد واحملاولة وعدم اليأس والقنوط  حيمل. تصور مريح صريح 
وهو . نكتفي به يف ظالل القرآن  -يف هذا املوضع  -هذا طرف من إحياءات قصة آدم } إن اهللا تواب رحيم { 

ة من األسس اليت وحده ثروة من احلقائق والتصورات القومية؛ وثروة من اإلحياءات والتوجيهات الكرمية؛ وثرو
ومن هذا الطرف نستطيع أن . يقوم عليها تصور اجتماعي وأوضاع اجتماعية ، حيكمها اخللق واخلري والفضيلة 

وهي القيم . ندرك أمهية القصص القرآين يف تركيز قواعد التصور اإلسالمي؛ وإيضاح القيم اليت يرتكز عليها 
عقد االستخالف فيه قائم على . . ، صائر إىل اهللا يف هناية املطاف  اليت تليق بعامل صادر عن اهللا ، متجه إىل اهللا

ه من اهللا ، . تلقي اهلدى من اهللا ، والتقيد مبنهجه يف احلياة  ومفرق الطريق فيه أن يسمع اإلنسان ويطيع ملا يتلقا
إما . إما الشيطان إما اهللا و. . وليس هناك طريق ثالث . أو أن يسمع اإلنسان ويطيع ملا ميليه عليه الشيطان 

وهذه احلقيقة هي اليت يعرب عنها . . إما الفالح وإما اخلسران . إما احلق وإما الباطل . اهلدى وإما الضالل 
، بوصفها احلقيقة األوىل ، اليت تقوم عليها سائر التصورات ، وسائر األوضاع يف عامل اإلنسان    . .القرآن كله 

َوآِمُنوا ) ٤٠(نِْعَمِتَي الَِّتي أَْنَعْمُت َعلَْيكُْم َوأَْوفُوا بَِعْهِدي أُوِف بَِعْهِدكُْم َوإِيَّاَي فَاْرَهُبوِن َيا َبنِي إِسَْرائِيلَ اذْكُُروا 
َولَا ) ٤١(اتَّقُوِن إِيَّاَي فَبَِما أَْنَزلُْت ُمَصدِّقًا ِلَما َمَعكُْم َولَا َتكُوُنوا أَوَّلَ كَاِفرٍ بِِه َولَا َتْشَتُروا بِآيَاِتي ثََمًنا قَِليلًا َو

يُموا الصَّلَاةَ َوآُتوا الزَّكَاةَ َواْركَُعوا َمَع الرَّاِكِعَني ) ٤٢(َتلْبُِسوا الَْحقَّ بِالَْباِطلِ َوَتكُْتُموا الَْحقَّ َوأَْنُتْم َتْعلَُمونَ  َوأَِق
َواْسَتِعيُنوا بِالصَّْبرِ وَالصَّلَاِة ) ٤٤(ْتلُونَ الِْكَتاَب أَفَلَا َتْعِقلُونَ أََتأُْمُرونَ النَّاَس بِالْبِرِّ َوتَْنَسْونَ أَْنفَُسكُْم وَأَْنُتْم َت) ٤٣(

َيا َبنِي إِْسَرائِيلَ ) ٤٦(الَِّذيَن َيظُنُّونَ أَنَُّهْم ُملَاقُو َربِّهِْم َوأَنَُّهْم إِلَْيِه رَاجُِعونَ ) ٤٥(َوإِنََّها لَكَبَِريةٌ إِلَّا َعلَى الَْخاِشِعَني 



َواتَّقُوا َيْوًما لَا َتْجزِي َنفٌْس َعْن َنفْسٍ َشْيئًا ) ٤٧(وا نِْعَمِتَي الَِّتي أَْنَعْمُت َعلَْيكُْم َوأَنِّي فَضَّلُْتكُْم َعلَى الَْعالَِمَني اذْكُُر
اكُْم ِمْن آلِ ِفْرَعْونَ َيُسوُموَنكُْم ُسوَء َوإِذْ َنجَّْيَن) ٤٨(َولَا ُيقَْبلُ ِمْنَها َشفَاَعةٌ َولَا ُيْؤَخذُ ِمْنَها َعْدلٌ َولَا ُهْم ُيْنَصُرونَ 

ا بِكُُم الَْبْحَر ) ٤٩(الَْعذَابِ ُيذَبُِّحونَ أَْبَناَءكُْم َوَيْسَتْحُيونَ نَِساَءكُْم َوِفي ذَِلكُْم َبلَاٌء ِمْن َربِّكُْم َعِظيٌم  َوإِذْ فََرقَْن
َوإِذْ َواَعْدَنا ُموَسى أَْرَبِعَني لَْيلَةً ثُمَّ اتََّخذُْتُم الِْعْجلَ ِمْن َبْعِدِه ) ٥٠(َتْنظُُرونَ  فَأَْنَجْيَناكُْم َوأَغَْرقَْنا آلَ ِفْرَعْونَ َوأَْنُتْم

َوإِذْ آَتْيَنا ُموَسى الِْكَتاَب َوالْفُْرقَانَ ) ٥٢(ثُمَّ َعفَْوَنا َعْنكُْم ِمْن َبْعِد ذَِلَك لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ ) ٥١(َوأَْنُتْم ظَاِلُمونَ 
ِمِه َيا قَْومِ إِنَّكُْم ظَلَْمُتْم أَْنفَُسكُْم بِاتَِّخاِذكُُم الِْعْجلَ فَُتوُبوا إِلَى بَارِِئ) ٥٣(لََعلَّكُْم َتْهَتُدونَ  كُْم َوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْو

َوإِذْ قُلُْتْم َيا ُموَسى لَْن ) ٥٤(التَّوَّاُب الرَِّحيُم  فَاقُْتلُوا أَْنفَُسكُْم ذَِلكُْم َخْيٌر لَكُْم ِعْنَد َبارِِئكُْم فََتاَب َعلَْيكُْم إِنَُّه ُهَو
ثُمَّ َبَعثَْناكُْم ِمْن َبْعِد َمْوِتكُْم لََعلَّكُْم ) ٥٥(ُنْؤِمَن لََك َحتَّى َنَرى اللََّه َجْهَرةً فَأََخذَْتكُُم الصَّاِعقَةُ َوأَْنُتْم َتْنظُُرونَ 

ا ظَلَُموَنا  َوظَلَّلَْنا َعلَْيكُُم) ٥٦(َتْشكُُرونَ  الَْغَماَم َوأَْنَزلَْنا َعلَْيكُُم الَْمنَّ َوالسَّلَْوى كُلُوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقَْناكُْم َوَم
ا اْدُخلُوا َهِذِه الْقَْرَيةَ فَكُلُوا ِمْنَها َحْيثُ ِشئُْتْم َرغًَدا َواْدُخ) ٥٧(َولَِكْن كَاُنوا أَْنفَُسُهْم َيظِْلُمونَ  لُوا الَْباَب َوإِذْ قُلَْن

فََبدَّلَ الَِّذيَن ظَلَُموا قَْولًا غَْيَر الَِّذي ِقيلَ لَُهْم ) ٥٨(ُسجًَّدا َوقُولُوا ِحطَّةٌ َنْغِفْر لَكُْم َخطَاَياكُْم َوَسَنزِيُد الُْمْحِسنَِني 
ا كَاُنوا َيفُْسقُونَ َوإِِذ اْسَتْسقَى ُموَسى ِلقَْوِمِه فَقُلَْنا اْضرِْب ) ٥٩( فَأَْنَزلَْنا َعلَى الَِّذيَن ظَلَُموا رِْجًزا ِمَن السََّماِء بَِم

لُّ أَُناسٍ َمْشَرَبُهْم كُلُوا َواْشَرُبوا  ِمْن رِْزقِ اللَِّه َولَا َتْعثَْوا بَِعَصاَك الَْحَجَر فَاْنفََجَرْت ِمْنُه اثْنََتا َعْشَرةَ َعْيًنا قَْد َعِلَم كُ
امٍ َواِحٍد فَاْدُع لََنا َربََّك ُيْخرِْج لََنا ِممَّا ُتْنبُِت َوإِ) ٦٠(ِفي الْأَْرضِ ُمفِْسِديَن  ذْ قُلُْتْم َيا ُموَسى لَْن َنْصبَِر َعلَى طََع

بِطُوا ِمْصًرا ِذي ُهَو َخْيٌر اْهالْأَْرُض ِمْن َبقِْلَها َوِقثَّاِئَها َوفُوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها قَالَ أََتْسَتْبِدلُونَ الَِّذي ُهَو أَْدَنى بِالَّ
ُهْم كَاُنوا َيكْفُُرونَ بِآَياِت اللَِّه فَإِنَّ لَكُْم َما َسأَلُْتْم َوُضرَِبْت َعلَْيهُِم الذِّلَّةُ َوالَْمْسكََنةُ َوَباُءوا بَِغَضبٍ ِمَن اللَِّه ذَِلَك بِأَنَّ

إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنََّصاَرى ) ٦١(وا َيْعَتُدونَ َوَيقُْتلُونَ النَّبِيَِّني بَِغْيرِ الَْحقِّ ذَِلَك بَِما َعَصْوا َوكَاُن
َعلَْيهِْم َولَا ُهْم َيْحَزُنونَ  َوالصَّابِِئَني َمْن آَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َوَعِملَ َصاِلًحا فَلَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َربِّهِْم َولَا َخْوٌف

ثُمَّ ) ٦٣(نَ َنا ِميثَاقَكُْم َوَرفَْعَنا فَْوقَكُُم الطُّوَر ُخذُوا َما آَتْيَناكُْم بِقُوٍَّة َواذْكُُروا َما ِفيِه لََعلَّكُْم َتتَّقُوَوإِذْ أََخذْ) ٦٢(
َولَقَْد َعِلْمُتُم الَِّذيَن اْعَتَدْوا ) ٦٤(َتَولَّْيُتْم ِمْن َبْعِد ذَِلَك فَلَْولَا فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه لَكُْنُتْم ِمَن الَْخاِسرِيَن 

ْوِعظَةً ِللُْمتَِّقَني ) ٦٥(ِمْنكُْم ِفي السَّْبِت فَقُلَْنا لَُهْم كُوُنوا ِقَرَدةً َخاِسِئَني  ا َنكَالًا ِلَما َبْيَن َيَدْيَها َوَما َخلْفََها َوَم فََجَعلَْناَه
أُْمُركُْم أَنْ َتذَْبُحوا َبقََرةً قَالُوا أََتتَِّخذَُنا ُهُزًوا قَالَ أَُعوذُ بِاللَِّه أَنْ أَكُونَ ِمَن َوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه إِنَّ اللََّه َي) ٦٦(

ْيَن ذَِلَك َب قَالُوا اْدُع لََنا َربََّك ُيَبيِّْن لََنا َما ِهَي قَالَ إِنَُّه َيقُولُ إِنََّها َبقََرةٌ لَا فَارٌِض َولَا بِكٌْر َعَوانٌ) ٦٧(الَْجاِهِلَني 
َتُسرُّ  قَالُوا اْدُع لََنا َربََّك ُيَبيِّْن لََنا َما لَْوُنَها قَالَ إِنَُّه َيقُولُ إِنََّها َبقََرةٌ َصفَْراُء فَاِقٌع لَْوُنَها) ٦٨(فَافَْعلُوا َما ُتْؤَمُرونَ 

قَالَ إِنَُّه ) ٧٠(الَْبقََر َتَشاَبَه َعلَْيَنا َوإِنَّا إِنْ َشاَء اللَُّه لَُمْهَتُدونَ  قَالُوا اْدُع لََنا َربََّك ُيَبيِّْن لََنا َما ِهَي إِنَّ) ٦٩(النَّاظِرِيَن 
ا قَالُوا الْآنَ  جِئَْت بِالَْحقِّ فَذََبُحوَها َوَما َيقُولُ إِنََّها َبقََرةٌ لَا ذَلُولٌ ُتِثُري الْأَْرَض َولَا َتْسِقي الَْحْرثَ ُمَسلََّمةٌ لَا ِشَيةَ ِفيَه

فَقُلَْنا اْضرُِبوُه بَِبْعِضَها ) ٧٢(َوإِذْ قََتلُْتْم َنفًْسا فَادَّاَرأُْتْم ِفيَها َواللَُّه ُمْخرٌِج َما كُْنُتْم َتكُْتُمونَ ) ٧١(اُدوا َيفَْعلُونَ كَ
لُوُبكُْم ِمْن َبْعِد ذَِلَك فَهَِي كَالِْحَجاَرِة أَْو ثُمَّ قََسْت قُ) ٧٣(كَذَِلَك ُيحْيِي اللَُّه الَْمْوَتى َوُيرِيكُْم آَياِتِه لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ 

ا َيْهبِطُ ِمْن أََشدُّ قَْسَوةً َوإِنَّ ِمَن الِْحجَاَرِة لََما َيَتفَجَُّر ِمْنُه الْأَنَْهاُر َوإِنَّ ِمْنَها لََما َيشَّقَُّق فََيْخُرُج  ِمْنُه الَْماُء َوإِنَّ ِمْنَها لََم
  ) ٧٤(اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ َخْشَيِة اللَِّه َوَما 



ابتداء من هذا املقطع يف السورة يواجه السياق بين إسرائيل ، أولئك الذين واجهوا الدعوة يف املدينة مواجهة 
نكرة؛ وقاوموها مقاومة خفية وظاهرة؛ وكادوا هلا كيداً موصوالً ، مل يفتر حلظة منذ أن ظهر اإلسالم باملدينة؛ 

م أنه يف طريقه إىل اهليمنة على مقاليدها ، وعزهلم من القيادة األدبية واالقتصادية اليت كانت هلم ، مذ وتبني هل
وحد األوس واخلزرج ، وسد الثغرات اليت كانت تنفذ منها يهود ، وشرع هلم منهجاً مستقالً ، يقوم على 

م واملسلمني منذ ذلك التاريخ البعيد مث مل هذه املعركة اليت شنها اليهود على اإلسال. . أساس الكتاب اجلديد 
خيب أوارها حىت اللحظة احلاضرة ، بنفس الوسائل ، ونفس األساليب ، ال يتغري إال شكلها؛ أما حقيقتها فباقية 

، وأما طبيعتها فواحدة ، وذلك على الرغم من أن العامل كله كان يطاردهم من جهة إىل جهة ، ومن قرن إىل 
هلم صدراً حنوناً إال يف العامل اإلسالمي املفتوح ، الذي ينكر االضطهادات الدينية والعنصرية ، قرن ، فال جيدون 

  ويفتح أبوابه لكل مسامل ال يؤذي اإلسالم وال يكيد للمسلمني
ولقد كان املنتظر أن يكون اليهود يف املدينة هم أول من يؤمن بالرسالة اجلديدة ويؤمن للرسول اجلديد؛ مذ 

ن يصدق ما جاء يف التوراة يف عمومه؛ ومذ كانوا هم يتوقعون رسالة هذا الرسول ، وعندهم أوصافه كان القرآ
  .يف البشارات اليت يتضمنها كتاهبم؛ وهم كانوا يستفتحون به على العرب املشركني 

وهذا الدرس هو الشطر األول من هذه اجلولة الواسعة مع بين إسرائيل؛ بل هذه احلملة الشاملة لكشف 
موقفهم وفضح كيدهم؛ بعد استنفاد كل وسائل الدعوة معهم لترغيبهم يف اإلسالم ، واالنضمام إىل موكب 

  .اإلميان بالدين اجلديد 
عليهم ويدعوهم إىل الوفاء  -تعاىل  -يبدأ هذا الدرس بنداء علوي جليل إىل بين إسرائيل ، يذكرهم بنعمته 

. وخشيته؛ ميهد هبا لدعوهتم إىل اإلميان مبا أنزله مصدقا ملا معهم بعهدهم معه ليويف بعهده معهم ، وإىل تقواه 
ويندد مبوقفهم منه ، وكفرهم به أول من يكفر كما يندد بتلبيسهم احلق بالباطل وكتمان احلق ليموهوا على 

 ويشيعوا الفتنة والبلبلة يف الصف اإلسالمي ، والشك واالرتياب يف نفوس -وعلى املسلمني خاصة  -الناس 
فيقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة ويركعوا مع . ويأمرهم أن يدخلوا يف الصف . الداخلني يف اإلسالم اجلديد 

وينكر عليهم أن . الراكعني ، مستعينني على قهر نفوسهم وتطويعها لالندماج يف الدين اجلديد بالصرب والصالة 
  ون أن يدخلوا يف دين اهللا مسلمنييكونوا يدعون املشركني إىل اإلميان ، وهم يف الوقت ذاته يأب

خماطباً احلاضرين منهم كما لو كانوا هم . مث يبدأ يف تذكريهم بنعم اهللا اليت أسبغها عليهم يف تارخيهم الطويل 
وذلك باعتبار أهنم أمة واحدة متضامنة األجيال ،  -عليه السالم  -الذين تلقوا هذه النعم على عهد موسى 

  .متحدة اجلبلة 

  يف حقيقة األمر وفق ما بدا من صفاهتم ومواقفهم يف مجيع العصوركما هم 
ويعاود ختويفهم باليوم الذي ُيخاف ، حيث ال جتزي نفس عن نفس شيئاً ، وال يقبل منها شفاعة ، وال يؤخذ 

  .منها فدية ، وال جيدون من ينصرهم ويعصمهم من العذاب 
ومشهد النعم األخرى اليت ظلت تتواىل . كأنه حاضر ويستحضر أمام خياهلم مشهد جناهتم من فرعون وملئه 

مث يذكرهم مبا كان منهم بعد ذلك من . . عليهم من تظليل الغمام إىل املن والسلوى إىل تفجري الصخر باملاء 
احنرافات متوالية ، ما يكاد يردهم عن واحدة منها حىت يعودوا إىل أخرى ، وما يكاد يعفو عنهم من معصية 



ا يكادون ينجون من عثرة حىت يقعوا يف حفرة  حىت يقعوا يف ونفوسهم هي هي يف التوائها . . خطيئة ، وم
وعنادها وإصرارها على االلتواء والعناد ، كما أهنا هي هي يف ضعفها عن محل التكاليف ، ونكوهلا عن األمانة ، 

، وتكفر بآيات حىت لتبلغ أن تقتل . . ونكثها للعهد ، ونقضها للمواثيق مع رهبا ومع نبيها  أنبياءها بغري احلق 
رهبا ، وتعبد العجل وجتدف يف حق اهللا فترفض اإلميان لنبيها حىت ترى اهللا جهرة؛ وختالف عما أوصاها به اهللا 

وهي تدخل القرية فتفعل وتقول غري ما أمرت به؛ وتعتدي يف السبت ، وتنسى ميثاق الطور ، ومتاحل وجتادل 
  . . . بذحبها حلكمة خاصة يف ذبح البقرة اليت أمر اهللا

وهذا كله مع اإلدعاء العريض بأهنا هي وحدها املهتدية؛ وأن اهللا ال يرضى إال عنها ، وأن مجيع األديان باطلة 
ومجيع األمم ضالة عداها مما يبطله القرآن يف هذه اجلولة ، ويقرر أن كل من آمن باهللا واليوم اآلخر وعمل 

.أجرهم عند رهبم وال خوف عليهم وال هم حيزنون صاحلا من مجيع امللل ، فلهم   .  
كانت ضرورية أوالً وقبل  -سواء ما ورد منها يف هذا الدرس وما يلي منها يف سياق السورة  - هذه احلملة 

كل شيء لتحطيم دعاوى يهود ، وكشف كيدها ، وبيان حقيقتها وحقيقة دوافعها يف الدس لإلسالم واملسلمني 
لتفتيح عيون املسلمني وقلوهبم هلذه الدسائس واملكايد اليت توجه إىل جمتمعهم اجلديد ، كما كانت ضرورية . 

  .وإىل األصول اليت يقوم عليها؛ كما توجه إىل وحدة الصف املسلم خللخلته وإشاعة الفتنة فيه 
ستخلفة ومن جانب آخر كانت ضرورية لتحذير املسلمني من مزالق الطريق اليت عثرت فيها أقدام األمة امل

وقد . قبلهم ، فحرمت مقام اخلالفة ، وسلبت شرف القيام على أمانة اهللا يف األرض ، ومنهجه لقيادة البشر 
ختللت هذه احلملة توجيهات ظاهرة وخفية للمسلمني لتحذيرهم من تلك املزالق كما سيجيء يف الشطر الثاين 

  .منها 
ا أحوج األمة املسلمة يف كل وقت إىل متلي هذه . وتلك وما كان أحوج اجلماعة املسلمة يف املدينة إىل هذه  وم

التوجيهات ، وإىل دراسة هذا القرآن بالعني املفتوحة واحلس البصري ، لتتلقى منه تعليمات القيادة اإلهلية العلوية 
يف معاركها اليت ختوضها مع أعدائها التقليديني؛ ولتعرف منها كيف ترد على الكيد العميق اخلبيث الذي 

  .يوجهونه إليها دائبني ، بأخفى الوسائل ، وأمكر الطرق 

وما ميلك قلب مل يهتد بنور اإلميان ، ومل يتلق التوجيه من تلك القيادة املطلعة على السر والعلن والباطن 
  . . .والظاهر ، أن يدرك املسالك والدروب اخلفية اخلبيثة اليت يتدسس فيها ذلك الكيد اخلبيث املريب 

، مث نلحظ  من جانب التناسق الفين والنفسي يف األداء القرآين ، أن بدء هذه اجلولة يلتحم خبتام قصة آدم 
وباإلحياءات اليت أشرنا إليها هناك ، وهذا جانب من التكامل يف السياق القرآين بني القصص والوسط الذي 

  :تعرض فيه 
مث بقصة استخالف آدم يف األرض . اً لإلنسان لقد مضى السياق قبل ذلك بتقرير أن اهللا خلق ما يف األرض مجيع

بعهد اهللا الصريح الدقيق؛ وتكرميه على املالئكة؛ والوصية والنسيان ، والندم والتوبة ، واهلداية واملغفرة ، 
وتزويده بالتجربة األوىل يف الصراع الطويل يف األرض ، بني قوى الشر والفساد واهلدم ممثلة يف إبليس ، وقوى 

  .صالح والبناء ممثلة يف اإلنسان املعتصم باإلميان اخلري وال
مث أعقبه هبذه اجلولة مع بين إسرائيل ، فذكر عهد اهللا معهم ونكثهم له؛ . مضى السياق هبذا كله يف السورة 



ونعمته عليهم وجحودهم هبا؛ ورتب على هذا حرماهنم من اخلالفة ، وكتب عليهم الذلة ، وحذر املؤمنني 
فكانت هناك صلة ظاهرة بني قصة استخالف آدم وقصة استخالف بين إسرائيل . م مزالقهم كيدهم كما حذره

  .، واتساق يف السياق واضح ويف األداء 
وقد . والقرآن ال يعرض هنا قصة بين إسرائيل ، إمنا يشري إىل مواقف منها ومشاهد باختصار أو بتطويل مناسب 

لتثبيت القلة  -مع غريها  -هذا ، ولكنها هناك كانت تذكر وردت القصة يف السور املكية اليت نزلت قبل 
املؤمنة يف مكة بعرض جتارب الدعوة وموكب اإلميان الواصل منذ أول اخلليقة ، وتوجيه اجلماعة املسلمة مبا 

ا هنا فالقصد هو ما أسلفنا من كشف حقيقة نوايا اليهود ووسائلهم وحتذير . يناسب ظروفها يف مكة  فأم
بلها يهود اجلماعة امل . سلمة منها ، وحتذيرها كذلك من الوقوع يف مثل ما وقعت فيه ق وبسبب اختالف . 

اهلدف بني القرآن املكي والقرآن املدين اختلفت طريقة العرض؛ وإن كانت احلقائق اليت عرضت هنا وهناك عن 
) ابقة يف ترتيب النزول كما سيجيء عند استعراض السور املكية الس( احنراف بين إسرائيل ومعصيتهم واحدة 

.  
ومن مراجعة املواضع اليت وردت فيها قصة بين إسرائيل هنا وهناك يتبني أهنا متفقة مع السياق الذي عرضت 

ا متسقة مع السياق قبلها . . فيه ، متممة ألهدافه وتوجيهاته  سياق تكرمي اإلنسان ، والعهد إليه . وهي هن
إلنسانية ، ووحدة دين اهللا املنزل إليها ، ووحدة رساالته ، مع لفتات متضمنة إشارات إىل وحدة ا. والنسيان 

وملسات للنفس البشرية ومقوماهتا ، وإىل عواقب االحنراف عن هذه املقومات اليت نيطت هبا خالفة اإلنسان يف 
  .األرض؛ فمن كفر هبا كفر بإنسانيته وفقد أسباب خالفته ، وارتكس يف عامل احليوان 

، وقصة بين إسر ائيل هي أكثر القصص وروداً يف القرآن الكرمي؛ والعناية بعرض مواقفها وعربهتا عناية ظاهرة 
  .توحي حبكمة اهللا يف عالج أمر هذه األمة املسلمة ، وتربيتها وإعدادها للخالفة الكربى 

.  
  :فلننظر بعد هذا اإلمجال يف استعراض النص القرآين 

وآمنوا مبا . أنعمت عليكم ، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون  يا بين إسرائيل اذكروا نعميت اليت{ 
وال تلبسوا . أنزلت مصدقاً ملا معكم ، وال تكونوا أول كافر به ، وال تشتروا بآيايت مثناً قليالً ، وإياي فاتقون 

يموا الصالة وآتوا الزكاة واركعوا مع ال. احلق بالباطل وتكتموا احلق وأنتم تعلمون  أتأمرون الناس . راكعني وأق
بالرب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفال تعقلون؟ واستعينوا بالصرب والصالة ، وإهنا لكبرية إال على 

  . .} الذين يظنون أهنم مالقوا رهبم ، وأهنم إليه راجعون . اخلاشعني 
ضها اهللا عليهم ، ومن اجلحود املنكر إن املستعرض لتاريخ بين إسرائيل ليأخذه العجب من فيض اآلالء اليت أفا

، قبل البدء يف . . املتكرر الذي قابلوا به هذا الفيض املدرار  وهنا يذكرهم اهللا بنعمته اليت أنعمها عليهم إمجاالً 
كي يتم عليهم  -سبحانه  -يذكرهم هبا ليدعوهم بعدها إىل الوفاء بعهدهم معه . تفصيل بعضها يف الفقر التالية 

  :د هلم يف اآلالء النعمة ومي
  . .} يا بين إسرائيل اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم ، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم { 

ا يأتينكم مين هدى ، فمن { : فأي عهد هذا الذي يشار إليه يف هذا املقام؟ أهو العهد األول ، عهد اهللا آلدم  فإم



كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها والذين كفروا و. تبع هداي فال خوف عليهم وال هم حيزنون 
العهد املعقود بني فطرة اإلنسان . ؟ أم هو العهد الكوين السابق على عهد اهللا هذا مع آدم . . } خالدون 

وهو العهد الذي ال حيتاج إىل بيان ، وال حيتاج إىل برهان ، ألن . أن يعرفه ويعبده وحده ال شريك له : وبارئه 
ذاهتا تتجه إليه بأشواقها اللدنية ، وال يصدها عنه إال الغواية واالحنراف؟ أم هو العهد اخلاص فطرة اإلنسان ب

وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات { : والذي سيجيء يف سياق السورة . الذي قطعه اهللا إلبراهيم جد إسرائيل 
؟ أم هو العهد . . } ل عهدي الظاملني ال ينا: ومن ذرييت؟ قال : إين جاعلك للناس إماماً ، قال : فأمتهن ، قال 

اخلاص الذي قطعه اهللا على بين إسرائيل وقد رفع فوقهم الطور ، وأمرهم أن يأخذوا ما فيه بقوة والذي سيأيت 
  ذكره يف هذه اجلولة؟

،  إنه العهد بني البارئ وعباده أن يصغوا قلوهبم إليه. إن هذه العهود مجيعاً إن هي إال عهد واحد يف صميمها 
وهذا هو اإلسالم الذي جاء به الرسل مجيعاً؛ وسار . وهذا هو الدين الواحد . وأن يسلموا أنفسهم كلها له 

  .موكب اإلميان حيمله شعاراً له على مدار القرون 
  :ووفاء هبذا العهد يدعو اهللا بين إسرائيل أن خيافوه وحده وأن يفردوه باخلشية 

  . .} وإياي فارهبون { 
العهد كذلك يدعو اهللا بين إسرائيل أن يؤمنوا مبا أنزله على رسوله ، مصدقاً ملا معهم؛ وأال يسارعوا ووفاء هبذا 

  :إىل الكفر به ، فيصبحوا أول الكافرين؛ وكان ينبغي أن يكونوا أول املؤمنني 
  .} وآمنوا مبا أنزلت مصدقاً ملا معكم وال تكونوا أول كافر به { 

.  
جاء به يف صورته األخرية؛ . إال الدين الواحد اخلالد  - صلى اهللا عليه وسلم  - حممد فما اإلسالم الذي جاء به 

وهو امتداد لرسالة اهللا ، ولعهد اهللا منذ البشرية األوىل ، يضم جناحيه على ما مضى ، ويأخذ بيد البشرية فيما 
من اخلري والصالح للبشرية يف ويضيف ما أراده اهللا » العهد اجلديد « و » العهد القدمي « سيأيت؛ ويوحد بني 

مستقبلها الطويل؛ وجيمع بذلك بني البشر كلهم إخوة متعارفني؛ يلتقون على عهد اهللا ، ودين اهللا؛ ال يتفرقون 
شيعاً وأحزاباً ، وأقواماً وأجناساً؛ ولكن يلتقون عباداً هللا ، مستمسكني مجيعاً بعهده الذي ال يتبدل منذ فجر 

  .احلياة 
، شراء للدنيا باآلخرة ، وإيثاراً ملا بني أيديهم وينهى اهللا ب ين إسرائيل أن يكون كفرهم مبا أنزله مصدقاً ملا معهم 

وخباصة أحبارهم الذين خيشون أن يؤمنوا باإلسالم فيخسروا رياستهم ، وما تدره  -من مصاحل خاصة هلم 
.ويدعوهم إىل خشيته وحده وتقواه  -عليهم من منافع وإتاوات   .  

  . .} تشتروا بآيايت مثناً قليالً ، وإياي فاتقون  وال{ 
كله شنشنة يهود من قدمي وقد يكون املقصود بالنهي هنا هو ما . . والثمن واملال والكسب الدنيوي املادي 

يكسبه رؤساؤهم من مثن اخلدمات الدينية والفتاوى املكذوبة ، وحتريف األحكام حىت ال تقع العقوبة على 
الكرباء ، كما ورد يف مواضع أخرى ، واستبقاء هذا كله يف أيديهم بصد شعبهم كله عن األغنياء منهم و

كما قال بعض الصحابة  -على أن الدنيا كلها . . الدخول يف اإلسالم ، حيث تفلت منهم القيادة والرياسة 



يات اهللا ، وإىل عاقبة مثن قليل ، حني تقاس إىل اإلميان بآ -والتابعني رضوان اهللا عليهم يف تفسري هذه اآلية 
  .اإلميان يف اآلخرة عند اهللا 

وميضي السياق حيذرهم ما كانوا يزاولونه من تلبيس احلق بالباطل ، وكتمان احلق وهم يعلمونه ، بقصد بلبلة 
  :األفكار يف اجملتمع املسلم ، وإشاعة الشك واالضطراب 

  . .} وتكتموا احلق وأنتم تعلمون . وال تلبسوا احلق بالباطل { 
ولقد زاول اليهود هذا التلبيس والتخليط وكتمان احلق يف كل مناسبة عرضت هلم ، كما فصل القرآن يف 

مواضع منه كثرية؛ وكانوا دائما عامل فتنة وبلبلة يف اجملتمع اإلسالمي ، وعامل اضطراب وخلخلة يف الصف 
  وسيأيت من أمثلة هذا التلبيس الشيء الكثري. املسلم 

ىل االندماج يف موكب اإلميان ، والدخول يف الصف ، وأداء عباداته املفروضة ، وترك هذه العزلة مث يدعوهم إ
  :والتعصب الذميم ، وهو ما عرفت به يهود من قدمي 

  . .} وأقيموا الصالة ، وآتوا الزكاة ، واركعوا مع الراكعني { 
ميان حبكم أهنم أهل كتاب بني مشركني ، أن يكونوا من الدعاة إىل اإل -وخباصة أحبارهم  -مث ينكر عليهم 

  :وهم يف الوقت ذاته يصدون قومهم عن اإلميان بدين اهللا ، املصدق لدينهم القدمي 
  .} أتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفال تعقلون؟ { 

.  
فإنه يف إحيائه للنفس البشرية ،  ومع أن هذا النص القرآين كان يواجه ابتداء حالة واقعة من بين إسرائيل ،

  .ولرجال الدين بصفة خاصة ، دائم ال خيص قوماً دون قوم وال يعين جيال دون جيل 
أهنم يقولون بأفواههم ما ليس  -حني يصبح الدين حرفة وصناعة ال عقيدة حارة دافعة  -إن آفة رجال الدين 

 ويهملونه؛ وحيرفون الكلم عن مواضعه؛ ويؤولون يف قلوهبم؛ يأمرون باخلري وال يفعلونه؛ ويدعون إىل الرب
النصوص القاطعة خدمة للغرض واهلوى ، وجيدون فتاوى وتأويالت قد تتفق يف ظاهرها مع ظاهر النصوص ، 

ولكنها ختتلف يف حقيقتها عن حقيقة الدين ، لتربير أغراض وأهواء ملن ميلكون املال أو السلطان كما كان يفعل 
  أحبار يهود
ة إىل الرب واملخالفة عنه يف سلوك الداعني إليه ، هي اآلفة اليت تصيب النفوس بالشك ال يف الدعاة والدعو

وهي اليت تبلبل قلوب الناس وأفكارهم ، ألهنم يسمعون قوالً مجيالً ، . وحدهم ولكن يف الدعوات ذاهتا 
احهم الشعلة اليت توقدها العقيدة؛ ويشهدون فعالً قبيحاً؛ فتتملكهم احلرية بني القول والفعل؛ وختبو يف أرو

  .وينطفىء يف قلوهبم النور الذي يشع اإلميان؛ وال يعودون يثقون يف الدين بعد ما فقدوا ثقتهم برجال الدين 
. إن الكلمة لتنبعث ميتة ، وتصل هامدة ، مهما تكن طنانة رنانة متحمسة ، إذا هي مل تنبعث من قلب يؤمن هبا 

ا يقول ، وجتسيماً واقعياً ملا ينطق ولن يؤمن إنسان مبا يق عندئذ يؤمن . . ول حقاً إال أن يستحيل هو ترمجة حية مل
إهنا حينئذ تستمد قوهتا من واقعها ال من . . الناس ، ويثق الناس ، ولو مل يكن يف تلك الكلمة طنني وال بريق 

  .دفعة حياة ، ألهنا منبثقة من حياة إهنا تستحيل يومئذ . . رنينها؛ وتستمد مجاهلا من صدقها ال من بريقها 
إهنا يف . واملطابقة بني القول والفعل ، وبني العقيدة والسلوك ، ليست مع هذا أمراً هيناً ، وال طريقاً معبداً 



وإىل صلة باهللا ، واستمداد منه ، واستعانة هبديه؛ فمالبسات احلياة وضروراهتا . حاجة إىل رياضة وجهد وحماولة 
والفرد الفاين ما مل . كثرياً ما تنأى بالفرد يف واقعه عما يعتقده يف ضمريه ، أو عما يدعو إليه غريه  واضطراراهتا

، ألن قوى الشر والطغيان واإلغواء أكرب منه؛ وقد يغالبها مرة  يتصل بالقوة اخلالدة ضعيف مهما كانت قوته 
يه وحاضره ومستقبله؛ فأما وهو يركن ومرة ومرة؛ ولكن حلظة ضعف تنتابه فيتخاذل ويتهاوى ، وخيسر ماض

، أقوى من كل قوي  قوي على ضروراته . قوي على شهوته وضعفه . إىل قوة األزل واألبد فهو قوي قوي 
  .قوي على ذوي القوة الذين يواجهونه . واضطراراته 

ستعانة بالصرب ومن مث يوجه القرآن اليهود الذين كان يواجههم أوالً ، ويوجه الناس كلهم ضمناً ، إىل اال
ويف حالة اليهود كان مطلوباً منهم أن يؤثروا احلق الذي يعلمونه على املركز اخلاص . . واالستعانة بالصالة 

وأن  -سواء كان مثن اخلدمات الدينية أو هو الدنيا كلها  - الذي يتمتعون به يف املدينة ، وعلى الثمن القليل 
  .إىل اإلميان وكان هذا كله يقتضي قوة وشجاعة وجترداً يدخلوا يف موكب اإلميان وهم يدعون الناس 

  :واستعانة بالصرب والصالة 
، وأهنم إليه . واستعينوا بالصرب والصالة {  وإهنا لكبرية إال على اخلاشعني ، الذين يظنون أهنم مالقوا رهبم 

  . .} راجعون 
عتراف باحلق يف وجه هذه العوامل كبرية والغالب أن الضمري يف أهنا ضمري الشأن ، أي إن هذه الدعوة إىل اال

وصعبة وشاقة ، إال على اخلاشعني اخلاضعني هللا ، الشاعرين خبشيته وتقواه ، الواثقني بلقائه والرجعة إليه عن 
  .يقني 

واالستعانة بالصرب تتكرر كثرياً؛ فهو الزاد الذي ال بد منه ملواجهة كل مشقة ، وأول املشقات مشقة النزول عن 
  .دة والرياسة والنفع والكسب احتراماً للحق وإيثاراً له ، واعترافاً باحلقيقة وخضوعاً هلا القيا

  فما االستعانة بالصالة؟
، وحتس فيها الروح صلة؛ وجتد فيها . إن الصالة صلة ولقاء بني العبد والرب  صلة يستمد منها القلب قوة 

إذا حزبه أمر  -صلى اهللا عليه وسلم  -ان رسول اهللا ولقد ك. . النفس زاداً أنفس من أعراض احلياة الدنيا 
وما يزال هذا الينبوع الدافق يف . . فزع إىل الصالة ، وهو الوثيق الصلة بربه املوصول الروح بالوحي واإلهلام 

  . .متناول كل مؤمن يريد زاداً للطريق ، ورّياً يف اهلجري ، ومدداً حني ينقطع املدد ، ورصيداً حني ينفد الرصيد 
واليقني  -واستعمال ظن ومشتقاهتا يف معىن اليقني كثري يف القرآن ويف لغة العرب عامة  - واليقني بلقاء اهللا 

كما أنه مناط . هو مناط الصرب واالحتمال؛ وهو مناط التقوى واحلساسية . . بالرجعة إليه وحده يف كل األمور 
 استقام امليزان يف هذه القيم بدت الدنيا كلها مثناً قليالً ، ومىت. قيم الدنيا وقيم اآلخرة : الوزن الصحيح للقيم 

  .وعرضاً هزيالً؛ وبدت اآلخرة على حقيقتها ، اليت ال يتردد عاقل يف اختيارها وإيثارها 
وكذلك جيد املتدبر للقرآن يف التوجيه الذي قصد به بنو إسرائيل أول مرة ، توجيهاً دائماً مستمر اإلحياء 

  . .للجميع 
ن مث عودة إىل نداء بين إسرائيل ، وتذكريهم بنعمة اهللا عليهم ، وختويفهم ذلك اليوم املخيف إمجاالً قبل وم

  :األخذ يف التفصيل 



واتقوا يوماً ال جتزي نفس عن . يا بين إسرائيل اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم ، وأين فضلتكم على العاملني { 
  .} وال يؤخذ منها عدل ، وال هم ينصرون نفس شيئاً ، وال يقبل منها شفاعة ، 

وتفضيل بين إسرائيل على العاملني موقوت بزمان استخالفهم واختيارهم ، فأما بعد ما عتوا عن أمر رهبم ، 
وعصوا أنبياءهم ، وجحدوا نعمة اهللا عليهم ، وختلوا عن التزاماهتم وعهدهم ، فقد أعلن اهللا حكمه عليهم 

  .ملسكنة ، وقضى عليهم بالتشريد وحق عليهم الوعيد باللعنة والغضب والذلة وا
وتذكريهم بتفضيلهم على العاملني ، هو تذكري هلم مبا كان هلم من فضل اهللا وعهده؛ وإطماع هلم لينتهزوا 

وإىل عهد اهللا؛ شكراً على تفضيله . الفرصة املتاحة على يدي الدعوة اإلسالمية ، فيعودوا إىل موكب اإلميان 
  .ورغبة يف العودة إىل مقام التكرمي الذي يناله املؤمنون آلبائهم ، 

  :ومع اإلطماع يف الفضل والنعمة ، التحذير من اليوم الذي يأيت وصفه 
  . .} ال جتزي نفس عن نفس شيئاً { 

وهذا . . فالتبعة فردية ، واحلساب شخصي ، وكل نفس مسؤولة عن نفسها ، وال تغين نفس عن نفس شيئاً 
مبدأ التبعة الفردية القائمة على اإلرادة والتمييز من اإلنسان ، وعلى العدل املطلق . إلسالمي العظيم هو املبدأ ا

وكالمها . وهو أقوم املبادئ اليت تشعر اإلنسان بكرامته ، واليت تستجيش اليقظة الدائمة يف ضمريه . من اهللا 
  .ده من القيم اليت يكرمه هبا اإلسالم عامل من عوامل التربية ، فوق أنه قيمة إنسانية تضاف إىل رصي

  .} وال يؤخذ منها عدل . وال يقبل منها شفاعة { 
  .فال شفاعة تنفع يومئذ من مل يقدم إمياناً وعمالً صاحلاً؛ وال فدية تؤخذ منه للتجاوز عن كفره ومعصيته 

  . .} وال هم ينصرون { 
د عرب هنا باجلمع باعتبار جمموع النفوس اليت ال وق. . فما من ناصر يعصمهم من اهللا ، وينجيهم من عذابه 

، وال يؤخذ منها عدل ، وانصرف عن اخلطاب يف أول اآلية  جتزي نفس منها عن نفس ، وال يقبل منها شفاعة 
  .فهذا مبدأ كلي ينال املخاطبني وغري املخاطبني من الناس أمجعني . إىل صيغة الغيبة يف آخرها للتعميم 

. ء اهللا عليهم ، وكيف استقبلوا هذه اآلالء ، وكيف جحدوا وكفروا وحادوا عن الطريق بعدئذ ميضي يعدد آال
  :ويف مقدمة هذه النعم كانت جناهتم من آل فرعون ومن العذاب األليم 

وإذ جنيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ، يذحبون أبناءكم ويستحيون نساءكم ويف ذلكم بالء { 
  . .} فرقنا بكم البحر فأجنيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ . من ربكم عظيم 

باعتبار أهنم أبناء هذا األصل  -إنه يعيد على خياهلم ويستحيي يف مشاعرهم صورة الكرب الذي كانوا فيه 
  .ويرسم أمامهم مشهد النجاة كما رسم أمامهم مشاهد العذاب  -البعيد 

ا كانوا يدميون عذابكم ، واذكروا إذ جنيناكم من آ: يقول هلم  من سام املاشية أي جعلها ( ل فرعون حالة م
. وكأن العذاب كان هو الغذاء الدائم الذي يطعموهنم إياه مث يذكر لوناً من هذا العذاب ) سائمة ترعى دائماً 

  كي يضعف ساعد بين إسرائيل وتثقل تبعاهتم. هو تذبيح الذكور واستيحاء اإلناث 
 - ليلقي يف حسهم . النجاة يعقب بأن ذلك التعذيب كان فيه بالء من رهبم عظيم  وقبل أن يعرض مشهد

وأن الذي يستيقظ . أن إصابة العباد بالشدة هي امتحان وبالء ، واختبار وفتنة  -وحس كل من يصادف شدة 



هب ضياعاً إذا واألمل ال يذ. هلذه احلقيقة يفيد من الشدة ، ويعترب بالبالء ، ويكسب من ورائهما حني يستيقظ 
واألمل يهون على النفس حني تعيش هبذا . أدرك صاحبه أنه مير بفترة امتحان هلا ما بعدها إن أحسن االنتفاع هبا 

التصور وحني تدخر ما يف التجربة املؤملة من زاد للدنيا باخلربة واملعرفة والصرب واالحتمال ، ومن زاد لآلخرة 
  .وبانتظار الفرج من عنده وعدم اليأس من رمحته باحتساهبا عند اهللا ، وبالتضرع هللا 

  . .} ويف ذلكم بالء من ربكم عظيم { : ومن مث هذا التعقيب املوحى . 
  . .فإذا فرغ من التعقيب جاء مبشهد النجاة بعد مشاهد العذاب 

  . .} وإذ فرقنا بكم البحر فأجنيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون { 
ا فهو جمرد التذكري لقوم يعرفون . النجاة يف السور املكية اليت نزلت من قبل  وقد وردت تفصيالت هذه أما هن

، أو من كتبهم وأقاصيصهم احملفوظة . القصة  إمنا يذكرهم هبا يف صورة مشهد ، . سواء من القرآن املكي 
بحر ، وجناة بين ليستعيدوا تصورها ، ويتأثروا هبذا التصور ، وكأهنم هم الذين كانوا ينظرون إىل فرق ال

على مشهد منهم ومرأى وخاصية االستحياء هذه من أبرز خصائص  -عليه السالم  - إسرائيل بقيادة موسى 
  .التعبري القرآين العجيب 

  :مث ميضي السياق قدماً مع رحلة بين إسرائيل بعد خروجهم من مصر ناجني 
مث عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم . أنتم ظاملون وإذ واعدنا موسى أربعني ليلة ، مث اختذمت العجل من بعده و{ 

يا قوم إنكم ظلمتم : وإذ قال موسى لقومه . وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم هتتدون . تشكرون 
أنفسكم باختاذكم العجل ، فتوبوا إىل بارئكم ، فاقتلوا أنفسكم ، ذلكم خري لكم عند بارئكم ، فتاب عليكم ، 

  . .} حيم إنه هو التواب الر
عندما ذهب إىل ميعاد ربه على  -عليه السالم  -وقصة اختاذ بين إسرائيل للعجل ، وعبادته يف غيبة موسى 

يذكرهم . وهنا فقط يذكرهم هبا ، وهي معروفة لديهم . اجلبل ، مفصلة يف سورة طه السابقة النزول يف مكة 
ذهم باسم اهللا ، من آل فرعون يسوموهنم سوء العذاب باحندارهم إىل عبادة العجل مبجرد غيبة نبيهم ، الذي أنق

. } وأنتم ظاملون { : ويصف حقيقة موقفهم يف هذه العبادة .  ومن أظلم ممن يترك عبادة اهللا ووصية نبيه . 
  ليعبد عجالً جسداً ، وقد أنقذه اهللا ممن كانوا يقدسون العجول

فيه فرقان بني احلق والباطل ، عسى أن  -التوراة  وهو -ومع هذا فقد عفا اهللا عنهم ، وآتى نبيهم الكتاب 
  .يهتدوا إىل احلق البني بعد الضالل 

. ومل يكن بد من التطهري القاسي؛ فهذه الطبيعة املنهارة اخلاوية ال تقومها إال كفارة صارمة ، وتأديب عنيف 
  :عنيف يف طريقته ويف حقيقته 

. سكم باختاذكم العجل ، فتوبوا إىل بارئكم فاقتلوا أنفسكم يا قوم إنكم ظلمتم أنف: وإذ قال موسى لقومه { 
  . .} ذلكم خري لكم عند بارئكم 

هكذا وردت الروايات عن تلك . . ليطهره ويطهر نفسه . ليقتل الطائع منكم العاصي . أقتلوا أنفسكم 
ولكنه كذلك . برضاه  وإنه لتكليف مرهق شاق ، أن يقتل األخ أخاه ، فكأمنا يقتل نفسه. . الكفارة العنيفة 

ولو تناهوا عن املنكر . كان تربية لتلك الطبيعة املنهارة اخلوارة ، اليت ال تتماسك عن شر ، وال تتناهى عن نكر 



وإذ مل يتناهوا بالكالم فليتناهوا باحلسام؛ وليؤدوا الضريبة الفادحة الثقيلة اليت . يف غيبة نبيهم ما عبدوا العجل 
  تنفعهم وتربيهم

  :تدركهم رمحة اهللا بعد التطهري وهنا 
  .} فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم { 

.  
فإذا هم . . ولكن إسرائيل هي إسرائيل هي هي كثافة حس ، ومادية فكر ، واحتجاباً عن مسارب الغيب 

ربه  يطلبون أن يروا اهللا جهرة ، والذي طلب هذا هم السبعون املختارون منهم ، الذين اختارهم موسى مليقات
والقرآن . ويرفضون اإلميان ملوسى إال أن يروا اهللا عياناً  - الذي فصلت قصته يف السور املكية من قبل  -

يواجههم هنا هبذا التجديف الذي صدر من آبائهم ، لينكشف تعنتهم القدمي الذي يشابه تعنتهم اجلديد مع 
  :على طلب اخلوارق للتثبت من صدقه  الرسول الكرمي ، وطلبهم اخلوارق منه ، وحتريضهم بعض املؤمنني

مث بعثناكم من . فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون . يا موسى لن نؤمن لك حىت نرى اهللا جهرة : وإذ قلتم { 
كلوا من طيبات ما رزقناكم . وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم املن والسلوى . بعد موتكم لعلكم تشكرون 
أم . . إن احلس املادي الغليظ هو وحده طريقهم إىل املعرفة . . } هم يظلمون وما ظلمونا ولكن كانوا أنفس

.لعله التعنت واملعاجزة   .  
. واآليات الكثرية ، والنعم اإلهلية ، والعفو واملغفرة  ال تؤمن إال .  كلها ال تغري من تلك الطبيعة اجلاسية ، اليت 

جيب إال حتت وقع العذاب والتنكيل ، مما يوحي بأن باحملسوس ، واليت تظل مع ذلك جتادل ومتاحل وال تست
وليس أشد إفساداً . فترة اإلذالل اليت قضوها حتت حكم فرعون الطاغية قد أفسدت فطرهتم إفساداً عميقاً 

، ويغرس  للفطرة من الذل الذي ينشئه الطغيان الطويل ، والذي حيطم فضائل النفس البشرية ، وحيلل مقّوماهتا 
استخذاء حتت سوط اجلالد ، ومترداً حني يرفع عنها السوط ، وتبطراً حني يتاح : من طباع العبيد فيها املعروف 

.وهكذا كانت إسرائيل ، وهكذا هي يف كل حني . . هلا شيء من النعمة والقوة   .  
  :ويتعنتون هذا التعنت . ومن مث جيدفون هذا التجديف 

  :} جهرة  يا موسى لن نؤمن لك حىت نرى اهللا: وإذ قلتم { 
  :ومن مث يأخذهم اهللا جزاء ذلك التجديف ، وهم على اجلبل يف امليقات املعلوم 

  . .} فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون { 
ومرة أخرى تدركهم رمحة اهللا ، وتوهب هلم فرصة احلياة عسى أن يذكروا ويشكروا ، ويذكرهم هنا مواجهة 

  :هبذه النعمة 
  . .} لكم تشكرون مث بعثناكم من بعد موتكم لع{ 

ويذكرهم برعايته هلم يف الصحراء اجلرداء حيث يسر هلم طعاماً شهياً ال جيهدون فيه وال يكدون ، ووقاهم 
  :هجري الصحراء وحر الشمس احملرق بتدبريه اللطيف 

ا رزقناكم . وظللنا عليكم الغمام ، وأنزلنا عليكم املن والسلوى {  ظلمونا ولكن. كلوا من طيبات م كانوا  وما 
  . .} أنفسهم يظلمون 



والصحراء بغري مطر وال سحب ، جحيم يفور . وتذكر الراويات أن اهللا ساق هلم الغمام يظللهم من اهلاجرة 
وتذكر . . وهي باملطر والسحاب رخية ندية تصح فيها األجسام واألرواح . بالنار ، ويقذف بالشواظ 

وهو } السلوى { نه على األشجار حلواً كالعسل ، وسخر هلم جيدو} املن { الروايات كذلك أن اهللا سخر هلم 
وهبذا توافر هلم الطعام اجليد ، واملقام املريح ، وأحلت هلم هذه . طائر السماين جيدونه بوفرة قريب املنال 

  .ولكن أتراهم شكروا واهتدوا . . الطيبات 

انت عاقبة ذلك عليهم ، فما ظلموا إالَّ وإن ك. إن التعقيب األخري يف اآلية يوحي بأهنم ظلموا وجحدوا . 
  أنفسهم

  . .} وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون { 
  :وميضي السياق يف مواجهتهم مبا كان منهم من احنراف ومعصية وجحود 

نغفر . حطة : ادخلوا هذه القرية ، فكلوا منها حيث شئتم رغداً ، وادخلوا الباب سجداً ، وقولوا : وإذ قلنا { 
فبدل الذين ظلموا قوالً غري الذي قيل هلم ، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا . كم خطاياكم وسنزيد احملسنني ل

  . .} من السماء ، مبا كانوا يفسقون 
وتذكر بعض الروايات أن القرية املقصودة هنا هي بيت املقدس ، اليت أمر اهللا بين إسرائيل بعد خروجهم من 

يا { : ا منها العمالقة الذين كانوا يسكنوهنا ، واليت نكص بنو إسرائيل عنها وقالوا مصر أن يدخلوها ، وخيرجو
واليت قالوا } موسى إن فيها قوماً جبارين ، وإنا لن ندخلها حىت خيرجوا منها فإن خيرجوا منها فإنا داخلون 

ذهب أنت وربك فقاتال إنا ها هنا إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فا{ :  - عليه السالم  -بشأهنا لنبيهم موسى 
ومن مث كتب عليهم رهبم التيه أربعني سنة ، حىت نشأ جيل جديد بقيادة يوشع بن نون ، فتح املدينة } قاعدون 
: ولكنهم بدالً من أن يدخلوها سجداً كما أمرهم اهللا ، عالمة على التواضع واخلشوع ، ويقولوا . . ودخلها 

. اغفر لنا أي حط عنا ذنوبنا و. . حطة  ، وقالوا قوالً آخر غري الذي .  دخلوها على غري اهليئة اليت أمروا هبا 
  . .أمروا به 

وهي  - والسياق يواجههم هبذا احلادث يف تارخيهم؛ وقد كان مما وقع بعد الفترة اليت يدور عنها احلديث هنا 
كله خمالفة ومترد . . طرفيه ذلك أنه يعترب تارخيهم كله وحدة ، قدميه كحديثه ، ووسطه ك -عهد موسى 

  وعصيان واحنراف
، ويذكرهم حبادث يعلمونه  فلقد نصرهم اهللا . . وأيا كان هذا احلادث ، فقد كان القرآن خياطبهم بأمر يعرفونه 

فدخلوا القرية املعينة؛ وأمرهم أن يدخلوها يف هيئة خشوع وخضوع ، وأن يدعوا اهللا ليغفر هلم وحيط عنهم؛ 
  :فخالفوا عن هذا كله كعادة يهود . فر هلم خطاياهم ، وأن يزيد احملسنني من فضله ونعمته ووعدهم أن يغ

  . .} فبدل الذين ظلموا قوالً غري الذي قيل هلم { 
وإما لتقرير وصف الظلم هلم . إما ألهنم كانوا فريقاً منهم هو الذي بدل وظلم . وخيص الذين ظلموا بالذكر 
  .نهم مجيعاً مجيعاً ، إذا كان قد وقع م

  . .} فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء مبا كانوا يفسقون { 
  وكانت هذه واحدة من أفاعيل بين إسرائيل. . املخالفة واخلروج : والفسوق . العذاب : والرجز 



من  وكما يسر اهللا لبين إسرائيل الطعام يف الصحراء والظل يف اهلاجرة ، كذلك أفاض عليهم الري خبارقة
والقرآن يذكرهم بنعمة اهللا عليهم يف  -عليه السالم  -اخلوارق الكثرية اليت أجراها اهللا على يدي نبيه موسى 

  :هذا املقام ، وكيف كان مسلكهم بعد اإلفضال واإلنعام 
ا {    .اضرب بعصاك احلجر ، فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً : وإذ استسقى موسى لقومه ، فقلن

  . .} كلوا واشربوا من رزق اهللا وال تعثوا يف األرض مفسدين . مشرهبم  قد علم كل أناس
وأمره أن يضرب حجراً معيناً بعصاه ، فانفجرت . طلبها من ربه فاستجاب له . لقد طلب موسى لقومه السقيا 

وهو  -وب منه اثنتا عشرة عينا بعدة أسباط بين إسرائيل ، وكانوا يرجعون إىل اثين عشر سبطاً بعدة أحفاد يعق
هم املعروفون باسم األسباط ، والذين يرد  -أو يعقوب  -وأحفاد إسرائيل  -إسرائيل الذي ينتسبون إليه 

وكانوا ما يزالون يتبعون النظام القبلي ، الذي . ذكرهم مكرراً يف القرآن ، وهم رؤوس قبائل بين إسرائيل 
  .تنسب فيه القبيلة إىل رأسها الكبري 

وقيل هلم ، . أي العني اخلاصة هبم من االثنيت عشرة عيناً . . } د علم كل أناس مشرهبم ق{ : ومن مث يقول 
  :على سبيل اإلباحة واإلنعام والتحذير من االعتداء واإلفساد 

  . .} كلوا واشربوا من رزق اهللا ، وال تعثوا يف األرض مفسدين { 
فأما احلجر فقد أنبع اهللا هلم منه املاء . ورجومها لقد كانوا بني الصحراء جبدهبا وصخورها ، والسماء بشواظها 

ولكن البنية النفسية املفككة ، واجلبلة اهلابطة . . عسالً وطرياً : ، وأما السماء فأنزل هلم منها املن والسلوى 
املتداعية ، أبت على القوم أن يرتفعوا إىل مستوى الغاية اليت من أجلها أخرجوا من مصر ، ومن أجلها ضربوا 

من الذل واهلوان ليورثهم  -عليه السالم  -على يدي نبيهم موسى  -لقد أخرجهم اهللا . . يف الصحراء 
وللحرية مثن ، وللعزة تكاليف ، ولألمانة الكربى اليت ناطهم . . األرض املقدسة ، ولريفعهم من املهانة والضعة 

أن ينهضوا بالتكاليف ، وال يريدون أن يدفعوا  ولكنهم ال يريدون أن يؤدوا الثمن ، وال يريدون. اهللا هبا فدية 
حىت بأن يغريوا مألوف طعامهم وشراهبم ، وأن يكيفوا . حىت بأن يتركوا مألوف حياهتم الرتيبة اهلينة . الفدية 

إهنم يريدون األطعمة املنوعة اليت . أنفسهم بظروف حياهتم اجلديدة ، يف طريقهم إىل العزة واحلرية والكرامة 
وهم . وما إليها وهذا ما يذكرهم القرآن به . . يريدون العدس والثوم والبصل والقثاء . يف مصر ألفوها 

  :يدعون يف املدينة دعاواهم العريضة 
يا موسى لن نصرب على طعام واحد ، فادع لنا ربك خيرج لنا مما تنبت األرض من بقلها وقثائها : وإذ قلتم { 

. . بدلون الذي هو أدىن بالذي هو خري؟ اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم أتست: قال . وفومها وعدسها وبصلها 
وضربت عليهم الذلة واملسكنة ، وباؤوا بغضب من اهللا ، ذلك بأهنم كانوا يكفرون بآيات اهللا ويقتلون النبيني 

  . .} ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون . بغري احلق 
  :نكار طلبهم باالست -عليه السالم  -ولقد تلقى موسى 

  . .} أتستبدلون الذي هو أدىن بالذي هو خري؟ { 
  أتريدون الدنية وقد أراد اهللا لكم العلية؟

  . .} اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم { 



بونه هني زهيد ، ال يستحق الدعاء؛ فهو موفور يف أي مصر من األمصار ، فاهبطوا أية مدينة  إما مبعىن أن ما يطل
  .وإما مبعىن عودوا إذن إىل مصر اليت أخرجتم منها . . فإنكم واجدوه فيها 

حيث جتدون العدس والبصل والثوم . . إىل حياتكم اخلانعة الذليلة . عودوا إىل حياتكم الدارجة املألوفة . 
  . .تأنيباً هلم وتوبيخاً  -عليه السالم  - ويكون هذا من موسى . . والقثاء ودعوا األمور الكبار اليت ندبتم هلا 

  :ا أرجح هذا التأويل الذي استبعده بعض املفسرين ، أرجحه بسبب ما أعقبه يف السياق من قوله تعاىل وأن
  . .} وضربت عليهم الذلة واملسكنة وباؤوا بغضب من اهللا { 

يف هذه املرحلة من  -من الناحية التارخيية  -فإن ضرب الذلة واملسكنة عليهم ، وعودهتم بغضب اهللا ، مل يكن 
ا ذكرته اآلية يف ختامها تارخيهم   :؛ إمنا كان فيما بعد ، بعد وقوع م

  .} ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون . ذلك بأهنم كانوا يكفرون بآيات اهللا ، ويقتلون النبيني بغري احلق { 
إمنا عجل السياق بذكر الذلة واملسكنة والغضب هنا . وقد وقع هذا منهم متأخراً بعد عهد موسى بأجيال 

طلب العدس والبصل والثوم والقثاء فناسب أن يكون قول موسى هلم ، ملناسبت } اهبطوا مصراً { ه ملوقفهم من 
  هو تذكري هلم بالذل يف مصر ، وبالنجاة منه ، مث هفوة نفوسهم للمطاعم اليت ألفوها يف دار الذل واهلوان

فقد قتلوا وذحبوا . ر للهداة ومل يشهد تاريخ أمة ما شهده تاريخ إسرائيل من قسوة وجحود واعتداء وتنك
دعاة احلق املخلصني  -ونشروا باملناشري عدداً من أنبيائهم  وقد كفروا  -وهي أشنع فعلة تصدر من أمة مع 

وكان هلم يف كل ميدان من هذه امليادين أفاعيل . أشنع الكفر ، واعتدوا أشنع االعتداء ، وعصوا أبشع املعصية 
  ليست مثلها أفاعيل

كانوا دائما يدعون أهنم هم وحدهم املهتدون ، وهم . فقد كانت هلم دعاوى عريضة عجيبة  ومع هذا كله
. . وحدهم شعب اهللا املختار ، وهم وحدهم الذين يناهلم ثواب اهللا؛ وأن فضل اهللا هلم وحدهم دون شريك 

القصص القرآين ، أو وهنا يكذب القرآن هذه الدعوى العريضة ، ويقرر قاعدة من قواعده الكلية ، اليت تتخلل 
ووحدة العقيدة ، مىت انتهت إىل إسالم النفس هللا ، واإلميان به . . يقرر قاعدة وحدة اإلميان . تسبقه أو تتلوه 

وإن فضل اهللا ليس حجراً حمجوراً على عصبية خاصة ، إمنا هو للمؤمنني أمجعني ، . إمياناً ينبثق منه العمل الصاحل 
 ، كل حبسب دينه الذي كان عليه ، حىت جتيء الرسالة التالية بالدين الذي جيب أن يف كل زمان ويف كل مكان 

  :يصري املؤمنون إليه 
فلهم  -من آمن باهللا واليوم اآلخر وعمل صاحلاً  -إن الذين آمنوا ، والذين هادوا ، والنصارى ، والصابئني { 

  . .} أجرهم عند رهبم ، وال خوف عليهم وال هم حيزنون 
إما مبعىن عادوا إىل اهللا ، وإما مبعىن أهنم أوالد  -والذين هادوا هم اليهود . نوا يعين هبم املسلمني والذين آم

األرجح أهنم تلك الطائفة من مشركي : والصابئون  -عليه السالم  -والنصارى هم اتباع عيسى  -يهوذا 
األصنام ، فبحثوا ألنفسهم عن العرب قبل البعثة ، الذين ساورهم الشك فيما كان عليه قومهم من عبادة 

إهنم يتعبدون على احلنيفية األوىل ، ملة إبراهيم ، واعتزلوا : عقيدة يرتضوهنا ، فاهتدوا إىل التوحيد ، وقالوا 
دعوة فيهم    .عبادة قومهم دون أن تكون هلم 



. سلمني بعد ذلك كما كانوا يقولون عن امل -أي مالوا عن دين آبائهم  - إهنم صبأوا : فقال عنهم املشركون 
  .وهذا القول أرجح من القول بأهنم عبدة النجوم كما جاء يف بعض التفاسري . ومن مث مسوا الصابئة 

واآلية تقرر أن من آمن باهللا واليوم اآلخر من هؤالء مجيعاً وعمل صاحلاً ، فإن هلم أجرهم عند رهبم ، وال خوف 
. وذلك طبعاً قبل البعثة احملمدية . . ، ال بعصبية جنس أو قوم فالعربة حبقيقة العقيدة . عليهم وال هم حيزنون 

  .أما بعدها فقد حتدد شكل اإلميان األخري 
  . .مث ميضي السياق يستعرض مواقف بين إسرائيل يف مواجهة يهود املدينة مبسمع من املسلمني 

مث توليتم . وا ما فيه لعلكم تتقون خذوا ما آتيناكم بقوة ، واذكر: وإذ أخذنا ميثاقكم ، ورفعنا فوقكم الطور { 
  . .} من بعد ذلك ، فلوال فضل اهللا عليكم ورمحته لكنتم من اخلاسرين 

واملهم هنا هو استحضار . وتفصيل هذا امليثاق وارد يف سور أخرى ، وبعضه ورد يف هذه السورة فيما بعد 
هم وقوة أخذ العهد ، وأمرهم أن يأخذوا املشهد ، والتناسق النفسي والتعبريي بني قوة رفع الصخرة فوق رؤوس

فأمر العقيدة ال رخاوة فيه وال متيع ، وال يقبل أنصاف احللول وال اهلزل . وأن يعزموا فيه عزمية . ما فيه بقوة 
، فال سبيل فيه لغري اجلد واحلق . . إنه عهد اهللا مع املؤمنني . . وال الرخاوة  وله تكاليف . . وهو جد وحق 
فال بد أن تقبل عليه . أعظم من كل ما يف هذا الوجود . إنه أمر عظيم . ولكن هذه هي طبيعته شاقة ، نعم 

وال بد أن . النفس إقبال اجلاد القاصد العارف بتكاليفه ، املتجمع اهلم والعزمية املصمم على هذه التكاليف 
صلى اهللا عليه  - ال رسول اهللا يدرك صاحب هذا األمر أنه إمنا يودع حياة الدعة والرخاء والرخاوة ، كما ق

إنا سنلقي عليك قوالً { : وكما قال له ربه . » مضى عهد النوم يا خدجية « : وقد نودي للتكليف  - وسلم 
  :وكما قال لبين إسرائيل } ثقيالً 

  . .} واذكروا ما فيه لعلكم تتقون { . } خذوا ما آتيناكم بقوة { 
ال بد مع هذا من تذكر ما فيه ، واستشعار . . ع نفس وتصميم وال بد مع أخذ العهد بقوة وجد واستجما

فعهد اهللا منهج حياة ، . حقيقته ، والتكيف هبذه احلقيقة ، كي ال يكون األمر كله جمرد محاسة ومحية وقوة 
 منهج يستقر يف القلب تصوراً وشعوراً ، ويستقر يف احلياة وضعاً ونظاماً ، ويستقر يف السلوك أدباً وخلقاً ،

  .وينتهي إىل التقوى واحلساسية برقابة اهللا وخشية املصري 
  :ولكن هيهات لقد أدركت إسرائيل حنيزهتا ، وغلبت عليها جبلتها 

  . .} مث توليتم من بعد ذلك { 
  :مث أدركتها رمحة اهللا مرة أخرى ومشلها فضله العظيم؛ فأنقذها من اخلسار املبني 

  . .} م من اخلاسرين فلوال فضل اهللا عليكم ورمحته لكنت{ 
ومرة أخرى يواجههم مبظهر من مظاهر النكث والنكسة ، والتحلل من العهد والعجز عن االستمساك به ، 

  :والضعف عن احتمال تكاليفه ، والضعف أمام اهلوى أو النفع القريب 
نكاالً ملا بني يديها  كونوا قردة خاسئني ، فجعلناها: فقلنا هلم : ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم يف السبت { 

  .} وما خلفها ، وموعظة للمتقني 



.  
واسأهلم عن القرية اليت كانت حاضرة { : وقد فصل القرآن حكاية اعتدائهم يف السبت يف موضع آخر فقال 

فلقد طلبوا أن } البحر إذ يعدون يف السبت إذ تأتيهم حيتاهنم يوم سبتهم شرعاً ، ويوم ال يسبتون ال تأتيهم 
مث ابتالهم بعد . م يوم راحة مقدس ، فجعل اهللا هلم يوم السبت راحة مقدساً ال يعملون فيه للمعاش يكون هل

ذلك باحليتان تكثر يوم السبت ، وختتفي يف غريه وكان ابتالء مل تصمد له يهود وكيف تصمد وتدع هذا الصيد 
  ع يهودالقريب يضيع؟ أتتركه وفاء بعهد واستمساكاً مبيثاق؟ إن هذا ليس من طب

راحوا حيوطون على احليتان يف يوم السبت ، . ومن مث اعتدوا يف السبت اعتدوا على طريقتهم امللتوية 
  ويقطعوهنا عن البحر حباجز ، وال يصيدوهنا حىت إذا انقضى اليوم تقدموا وانتشلوا السمك احملجوز

  . .} كونوا قردة خاسئني : فقلنا هلم { 
فانتكسوا هبذا إىل . عهدهم مع اهللا ، والنكوص عن مقام اإلنسان ذي اإلرادة لقد حق عليهم جزاء النكول عن 

، احليوان الذي ال إرادة له ، والبهيمة اليت ال ترتفع على دعوة البطون انتكسوا مبجرد  عامل احليوان والبهيمة 
  .ملستمسكة بعهد اهللا خصيصة اإلرادة املستعلية ا. ختليهم عن اخلصيصة األوىل اليت جتعل من اإلنسان إنساناً 

وليس من الضروري أن يستحيلوا قردة بأجسامهم ، فقد استحالوا إليها بأرواحهم وأفكارهم ، وانطباعات 
  الشعور والتفكري تعكس على الوجوه واملالمح مسات تؤثر يف السحنة وتلقي ظلها العميق

  :وعظة نافعة للمؤمنني يف مجيع العصور ومضت هذه احلادثة عربة رادعة للمخالفني يف زماهنا وفيما يليه ، وم
. } فجعلناها نكاالً ملا بني يديها وما خلفها وموعظة للمتقني {  . » البقرة « ويف هناية هذا الدرس جتيء قصة . 
جتيء مفصلة ويف صورة حكاية ، ال جمرد إشارة كالذي سبق ، ذلك أهنا مل ترد من قبل يف السور املكية ، كما . 

 موضع آخر؛ وهي ترسم مسة اللجاجة والتعنت والتلكؤ يف االستجابة ، ومتحل املعاذير ، اليت تتسم أهنا مل ترد يف
  :هبا إسرائيل 

أعوذ باهللا أن أكون من : أتتخذنا هزواً؟ قال : قالوا . إن اهللا يأمركم أن تذحبوا بقرة : وإذ قال موسى لقومه { 
إهنا بقرة ال فارض وال بكر ، عوان بني ذلك ، : إنه يقول : ؟ قال ادع لنا ربك يبني لنا ما هي: قالوا . اجلاهلني 

إهنا بقرة صفراء فاقع لوهنا تسر : إنه يقول : ادع لنا ربك يبني لنا ما لوهنا؟ قال : قالوا . فافعلوا ما تؤمرون 
إنه : قال . ملهتدون  ادع لنا ربك يبني لنا ما هي ، إن البقر تشابه علينا ، وإنا إن شاء اهللا: قالوا . الناظرين 

  .إهنا بقرة ال ذلول تثري األرض وال تسقي احلرث ، مسلمة الشية فيها : يقول 

ا كنتم . . فذحبوها وما كادوا يفعلون . اآلن جئت باحلق : قالوا  تلتم نفساً فادارأمت فيها ، واهللا خمرج م وإذ ق
  . .} يريكم آياته لعلكم تعقلون اضربوه ببعضها ، كذلك حييي اهللا املوتى ، و: فقلنا . تكتمون 

. جمال للنظر يف جوانب شىت  - كما يعرضها السياق القرآين  -ويف هذه القصة القصرية  جانب داللتها على . 
وجانب داللتها على قدرة اخلالق ، وحقيقة البعث ، وطبيعة املوت . طبيعة بين إسرائيل وجبلتهم املوروثة 

  . .يف عرض القصة بدءاً وهناية واتساقاً مع السياق مث جانب األداء الفين . واحلياة 
انقطاع الصلة بني قلوهبم ، وذلك : إن السمات الرئيسية لطبيعة إسرائيل تبدو واضحة يف قصة البقرة هذه 

مث التلكؤ . نبع اإلميان بالغيب ، والثقة باهللا ، واالستعداد لتصديق ما يأتيهم به الرسل : النبع الشفيف الرقراق 



  االستجابة للتكاليف ، وتلمس احلجج واملعاذير ، والسخرية املنبعثة من صفاقة القلب وسالطة اللسانيف 
وكان هذا القول هبذه الصيغة يكفي لالستجابة . . } إن اهللا يأمركم أن تذحبوا بقرة { : لقد قال هلم نبيهم 

من اهللا ورعاية وتعليم؛ وهو ينبئهم أن  فنبيهم هو زعيمهم الذي أنقذهم من العذاب املهني ، برمحة. والتنفيذ 
فماذا كان اجلواب؟ لقد كان . . هذا ليس أمره وليس رأيه ، إمنا هو أمر اهللا ، الذي يسري هبم على هداه 

اً لنبيهم الكرمي بأنه يهزأ هبم ويسخر منهم كأمنا جيوز إلنسان يعرف اهللا   -جواهبم سفاهة وسوء أدب ، واهتام
  :أن يتخذ اسم اهللا وأمره مادة مزاح وسخرية بني الناس  -سول اهللا فضالً على أن يكون ر

  .} أتتخذنا هزواً؟ : قالوا { 
وكان رد موسى على هذه السفاهة أن يستعيذ باهللا؛ وأن يردهم برفق ، وعن طريق التعريض والتلميح ، إىل 

ال يليق إال جباهل بقدر اهللا ، ال جادة األدب الواجب يف جانب اخلالق جل عاله؛ وأن يبني هلم أن ما ظنوه به 
  :يعرف ذلك األدب وال يتوخاه 

  . .} أعوذ باهللا أن أكون من اجلاهلني : قال { 
  ولكنها إسرائيل. . وكان يف هذا التوجيه كفاية ليثوبوا إىل أنفسهم ، ويرجعوا إىل رهبم ، وينفذوا أمر نبيهم 

أن ميدوا أيديهم إىل أية بقرة فيذحبوها ، فإذا هم مطيعون  -وهم يف سعة من األمر  -لقد كان يف وسعهم . نعم 
ادع : قالوا { : ولكن طبيعة التلكؤ وااللتواء تدركهم ، فإذا هم يسألون . ألمر اهللا ، منفذون إلشارة رسوله 

يما والسؤال هبذه الصيغة يشي بأهنم ما يزالون يف شكهم أن يكون موسى هازئاً ف. . } لنا ربك يبني لنا ما هي؟ 
فكأمنا هو ربه وحده ال رهبم كذلك وكأن املسألة ال . . } ادع لنا ربك { : يقولون : أهنى إليهم فهم أوالً 

ا هي؟ { : يطلبون منه أن يدعو ربه ليبني هلم : تعنيهم هم إمنا تعين موسى وربه وهم ثانياً  والسؤال عن } م
وقد قال هلم هذا من . ما هي؟ إهنا بقرة . . ر واستهزاء إنكا -وإن كان املقصود الصفة  -املاهية يف هذا املقام 

  .أول األمر بال حتديد لصفة وال مسة 

  بقرة وكفى
إنه ال جيبههم باحنرافهم . هنا كذلك يردهم موسى إىل اجلادة ، بأن يسلك يف اإلجابة طريقاً غري طريق السؤال 

هم كما ينبغي أن جييب املعلم املريب من يبتليه إمنا جييب. . يف صيغة السؤال كي ال يدخل معهم يف جدل شكلي 
  :جييبهم عن صفة البقرة . اهللا هبم من السفهاء املنحرفني 

  . .} إهنا بقرة ال فارض وال بكر ، عوان بني ذلك : قال { 
مث يعقب على هذا البيان اجململ بنصيحة آمرة . إهنا بقرة ال هي عجوز وال هي شابة ، وسط بني هذا وذاك 

  : حازمة
ا تؤمرون {    . .} فافعلوا م

ولقد كان يف هذا كفاية ملن يريد الكفاية؛ وكان حسبهم وقد ردهم نبيهم إىل اجلادة مرتني ، وملح هلم باألدب 
أن يعمدوا إىل أية بقرة من أبقارهم ، ال عجوز وال صغرية ، متوسطة السن ، . الواجب يف السؤال ويف التلقي 
ولكن إسرائيل . . ا بذحبها أمر رهبم ، ويعفوا أنفسهم من مشقة التعقيد والتضييق فيخلصوا هبا ذمتهم ، وينفذو

  هي إسرائيل



  :لقد راحوا يسألون 
  . .} ادع لنا ربك يبني لنا ما لوهنا؟ : قالوا { 

أن يأتيهم اجلواب  - وقد شققوا املوضوع وطلبوا التفصيل  -ومل يكن بد } ادع لنا ربك { : هكذا مرة أخرى 
  :يل بالتفص

اقع لوهنا تسر الناظرين : قال {    . .} إنه يقول ، إهنا بقرة صفراء ف
فأصبحوا مكلفني أن يبحثوا ال عن  -وكانوا من األمر يف سعة  -وهكذا ضيقوا على أنفسهم دائرة االختيار 

اقع. . جمرد بقرة . . بقرة  لوهنا؛  بل عن بقرة متوسطة السن ، ال عجوز وال صغرية ، وهي بعد هذا صفراء ف
وسرور الناظرين ال يتم إال أن تقع . . } تسر الناظرين { : زيلة وال شوهاء وهي بعد هذا وذلك ليست ه

أن : أبصارهم على فراهة وحيوية ونشاط والتماع يف تلك البقرة املطلوبة؛ فهذا هو الشائع يف طباع الناس 
  .يعجبوا باحليوية واالستواء ويسروا ، وأن ينفروا من اهلزال والتشويه ويشمئزوا 

ا تلكأوا كفاية ، ولكنهم ميضون يف طريقهم ، يعقدون األمور ، ويشددون على أنفسهم ، فيشدد ولقد كان فيم
  :لقد عادوا مرة أخرى يسألون عن املاهية . اهللا عليهم 

  . .} ادع لنا ربك يبني لنا ما هي : قالوا { 
  :ويعتذرون عن هذا السؤال وعن ذلك التلكؤ بأن األمر مشكل 

  . .} ا إن البقر تشابه علين{ 
  :فهم يقولون . وكأمنا استشعروا حلاجتهم هذه املرة 

  . .} وإنا إن شاء اهللا ملهتدون { 
ومل يكن بد كذلك أن يزيد األمر عليهم مشقة وتعقيداً ، وأن تزيد دائرة االختيار املتاحة هلم حصراً وضيقاً ، 

  :عنها بإضافة أوصاف جديدة للبقرة املطلوبة ، كانوا يف سعة منها ويف غىن 
  . .} إنه يقول إهنا بقرة ال ذلول تثري األرض وال تسقي احلرث ، مسلمة ال شية فيها : قال { 

 - مع هذا  - بل مل يعد بد أن تكون . صفراء فاقع لوهنا فارهة فحسب . وهكذا مل تعد بقرة متوسطة العمر 
خالصة اللون ال تشوهبا عالمة بقرة غري مذللة وال مدربة على حرث األرض أو سقي الزرع؛ وأن تكون كذلك 

.  

، وتضاعفت الشروط ، وضاق جمال االختيار . . هنا فقط    :وبعد أن تعقد األمر 
  . .} اآلن جئت باحلق : قالوا { 

فذحبوها { أو كأهنم مل يستيقنوا أن ما جاءهم به هو احلق إال اللحظة . اآلن كأمنا كان كل ما مضى ليس حقاً 
  } وما كادوا يفعلون 

  :كشف اهللا هلم عن الغاية من األمر والتكليف  -وبعد تنفيذ األمر والنهوض بالتكليف  -ئذ عند
ا {  ، فقلن ا كنتم تكتمون  كذلك حييي اهللا املوتى . اضربوه ببعضها : وإذ قتلتم نفساً فادارأمت فيها ، واهللا خمرج م

  . .} ، ويريكم آياته لعلكم تعقلون 
جانب داللتها على قدرة اخلالق ، وحقيقة البعث ، وطبيعة . جوانب القصة وهنا نصل إىل اجلانب الثاين من 



  :وهنا يتغري السياق من احلكاية إىل اخلطاب واملواجهة . املوت واحلياة 
لقد كانوا قد قتلوا نفسا منهم؛ مث جعل كل فريق . . لقد كشف اهللا لقوم موسى عن احلكمة من ذبح البقرة 

ومل يكن هناك شاهد؛ فأراد اهللا أن يظهر احلق على لسان القتيل ذاته؛ . ها بسواه يدرأ عن نفسه التهمة ويلحق
وهكذا كان ، فعادت إليه . . وكان ذبح البقرة وسيلة إىل إحيائه ، وذلك بضربه ببعض من تلك البقرة الذبيح 

ق ويبطل الباطل بأوثق احلياة ، ليخرب بنفسه عن قاتله ، وليجلو الريب والشكوك اليت أحاطت مبقتله؛ وليحق احل
  .الرباهني 

ا مناسبة البقرة املذبوحة مع . ولكن  ، واهللا قادر على أن حييي املوتى بال وسيلة؟ مث م فيم كانت هذه الوسيلة 
  القتيل املبعوث؟

. وبضعة من جسد ذبيح ترد هبا احلياة إىل جسد قتيل . . إن البقر يذبح قرباناً كما كانت عادة بين إسرائيل 
.  هذه البضعة حياة وال قدرة على األحياء وما يف إمنا هي جمرد وسيلة ظاهرة تكشف هلم عن قدرة اهللا ، اليت . 

كذلك { : فهم يشاهدون آثارها وال يدركون كنهها وال طريقتها يف العمل و . ال يعرف البشر كيف تعمل 
يف وقع؛ ومبثل هذا اليسر الذي ال مشقة كذلك مبثل هذا الذي ترونه واقعاً وال تدرون ك. . } حييي اهللا املوتى 

  .فيه وال عسر 
ولكنها يف حساب القدرة اإلهلية أمر يسري . إن املسافة بني طبيعة املوت وطبيعة احلياة مسافة هائلة تدير الرؤوس 

إن إدراك املاهية والكيفية هنا سر من . . وما ال ميكن ألحد إدراكه . هذا ما ال أحد يدريه . . كيف؟ . . 
{ : أسرار األلوهية ، ال سبيل إليه يف عامل الفانني وإن يكن يف طوق العقل البشري إدراك داللته واالتعاظ هبا 

  . .} ويريكم آياته لعلكم تعقلون 
  . .وأخرياً جنيء إىل مجال األداء وتناسقه مع السياق 

، فإذا حنن أمام جمهول ال نعرف ما وراءه  ال . هذه قصة قصرية نبدؤها  نعرف يف مبدأ عرض القصة ملاذا حنن 
يأمر اهللا بين إسرائيل أن يذحبوا بقرة ، كما أن بين إسرائيل إذ ذاك مل يعرفوا ، ويف هذا اختبار ملدى الطاعة 

  .واالستجابة والتسليم 
مث تتابع احلوار يف عرض القصة بني موسى وقومه ، فال نرى احلوار ينقطع ليثبت ما دار بني موسى وربه؛ على 

  . أهنم كانوا يف كل مرة يطلبون منه أن يسأل ربه ، فكان يسأله ، مث يعود إليهم باجلواب حني

إن هذا السكوت هو الالئق بعظمة اهللا ، اليت . . إنه سأل ربه وال إن ربه أجابه : ولكن سياق القصة ال يقول . 
  ال جيوز أن تكون يف طريق اللجاجة اليت يزاوهلا بنو إسرائيل

انتفاض امليت مبعوثا ناطقاً ، على ضربة من  -كما بوغت هبا بنو إسرائيل  - املباغتة يف اخلامتة مث تنتهي إىل
  بعض جسد لبقرة بكماء مذبوحة ، ليس فيها من حياة وال مادة حياة

  .ومن مث يلتقي مجال األداء التعبريي حبكمة السياق املوضوعية يف قصة قصرية من القصص القرآين اجلميل 
على هذا املشهد األخري من القصة ، الذي كان من شأنه أن يستجيش يف قلوب بين إسرائيل احلساسية  وتعقيباً

ا سلف من املشاهد و األحداث والعرب والعظات ، جتيء هذه  واخلشية والتقوى؛ وتعقيبا كذلك على كل م
  :اخلامتة املخالفة لكل ما كان يتوقع ويرتقب 



وإن من احلجارة ملا يتفجر منه األهنار ، وإن . كاحلجارة أو أشد قسوة  مث قست قلوبكم من بعد ذلك ، فهي{ 
ا اهللا بغافل عما تعملون . وإن منها ملا يهبط من خشية اهللا . منها ملا يشقق فيخرج منه املاء    . .} وم

فقد رأوا . هي حجارة هلم هبا سابق عهد . . واحلجارة اليت يقيس قلوهبم إليها ، فإذا قلوهبم منها أجدب وأقسى 
ال  احلجر تتفجر منه اثنتا عشرة عيناً ، ورأوا اجلبل يندك حني جتلى عليه اهللا وخر موسى صعقاً ولكن قلوهبم 

. تلني وال تندى ، وال تنبض خبشية وال تقوى  . قلوب قاسية جاسية جمدبة كافرة .    :ومن مث هذا التهديد . 
  .} وما اهللا بغافل عما تعملون { 

الشطر من اجلولة مع بين إسرائيل يف تارخيهم احلافل بالكفر والتكذيب ، وااللتواء واللجاجة ،  وهبذا خيتم هذا
  . .والكيد والدس ، والقسوة واجلدب ، والتمرد والفسوق 

ُه َوُهْم َيْعلَُمونَ أَفََتطَْمُعونَ أَنْ ُيْؤِمُنوا لَكُْم َوقَْد كَانَ فَرِيٌق ِمْنُهْم َيْسَمُعونَ كَلَاَم اللَِّه ثُمَّ ُيَحرِّفُوَن ُه ِمْن َبْعِد َما َعقَلُو
 اللَُّه َعلَْيكُْم َوإِذَا لَقُوا الَِّذيَن آَمُنوا قَالُوا آَمنَّا َوإِذَا َخلَا َبْعُضُهْم إِلَى َبْعضٍ قَالُوا أَُتَحدِّثُونَُهْم بَِما فََتَح) ٧٥(

َوِمْنُهْم ) ٧٧(أََولَا َيْعلَُمونَ أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَما ُيْعِلُنونَ ) ٧٦( ِلُيَحاجُّوكُْم بِِه ِعْنَد َربِّكُْم أَفَلَا َتْعِقلُونَ
ولُونَ َهذَا فََوْيلٌ ِللَِّذيَن َيكُْتُبونَ الِْكَتاَب بِأَْيِديهِْم ثُمَّ َيقُ) ٧٨(أُمِّيُّونَ لَا َيْعلَُمونَ الِْكَتاَب إِلَّا أَمَانِيَّ َوإِنْ ُهْم إِلَّا َيظُنُّونَ 

ا فََوْيلٌ لَُهْم ِممَّا كََتَبْت أَْيِديهِْم َوَوْيلٌ لَُهْم ِممَّا َيكْ ِه ِلَيْشَتُروا بِِه ثََمًنا قَِليلً َوقَالُوا لَْن َتَمسََّنا ) ٧٩(ِسُبونَ ِمْن ِعْنِد اللَّ
ْعلَُمونَ النَّاُر إِلَّا أَيَّاًما َمْعُدوَدةً قُلْ أَتََّخذُْتْم ِعْنَد اللَِّه َعْهًد ) ٨٠(ا فَلَْن ُيْخِلَف اللَُّه َعْهَدُه أَْم َتقُولُونَ َعلَى اللَِّه َما لَا َت

َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا ) ٨١(َبلَى َمْن كََسَب َسيِّئَةً َوأََحاطَْت بِِه َخِطيئَُتُه فَأُولَِئَك أَْصَحاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 
َوإِذْ أََخذَْنا ِميثَاَق َبنِي إِْسَراِئيلَ لَا َتْعُبُدونَ إِلَّا اللََّه ) ٨٢(ِئَك أَْصَحاُب الَْجنَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ الصَّاِلَحاِت أُولَ

ةَ َوآُتوا الزَّكَاةَ ثُمَّ َتَولَّيُْتْم َوبِالَْواِلَدْينِ إِْحسَاًنا َوِذي الْقُْرَبى َوالَْيَتاَمى َوالَْمَساِكنيِ َوقُولُوا ِللنَّاسِ ُحْسًنا َوأَِقيُموا الصَّلَا
َوإِذْ أََخذَْنا ِميثَاقَكُْم لَا َتْسِفكُونَ ِدَماَءكُْم َولَا ُتْخرُِجونَ أَْنفَُسكُْم ِمْن ِدَيارِكُْم ) ٨٣(إِلَّا قَِليلًا ِمْنكُْم َوأَْنُتْم ُمْعرُِضونَ 

ْنُتْم َهُؤلَاِء َتقُْتلُونَ أَْنفَُسكُْم َوُتْخرُِجونَ فَرِيقًا ِمْنكُْم ِمْن ِدَيارِِهْم َتظَاَهُرونَ ثُمَّ أَ) ٨٤(ثُمَّ أَقَْرْرُتْم وَأَْنُتْم َتشَْهُدونَ 
ابِ ُتْؤِمُنونَ بَِبْعضِ الِْكَتَعلَْيهِْم بِالْإِثْمِ َوالُْعدَْواِن َوإِنْ َيأُْتوكُْم أَُساَرى ُتفَاُدوُهْم َوُهَو ُمَحرٌَّم َعلَْيكُْم إِْخَراجُُهْم أَفَ
ِة ُيَردُّونَ إِلَى أََشدِّ الَْعذَابِ َوَتكْفُُرونَ بَِبْعضٍ فََما َجَزاُء َمْن َيفَْعلُ ذَِلَك ِمْنكُْم إِلَّا ِخْزٌي ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َوَيْوَم الِْقَياَم

اةَ الدُّْنَيا بِالْآِخَرِة فَلَا ُيَخفَُّف َعْنُهُم الَْعذَاُب َولَا ُهْم أُولَِئَك الَِّذيَن اْشَتَرُوا الَْحَي) ٨٥(َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ 
يَّْدَناُه بِرُوحِ َولَقَْد آَتْيَنا ُموَسى الِْكَتاَب َوقَفَّْيَنا ِمْن َبْعِدِه بِالرُُّسلِ َوآَتْيَنا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم الَْبيَِّناِت َوأَ) ٨٦(ُيْنَصُرونَ 

َوقَالُوا قُلُوُبَنا ) ٨٧(َما َجاَءكُْم َرُسولٌ بَِما لَا َتْهَوى أَْنفُُسكُُم اْسَتكَْبرُْتْم فَفَرِيقًا كَذَّْبُتْم َوفَرِيقًا َتقُْتلُونَ الْقُُدسِ أَفَكُلَّ
ا ُيْؤِمُنونَ  ا َجاَءُهْم ِكَتاٌب ِمْن ِعْنِد ) ٨٨(غُلٌْف َبلْ لََعَنُهُم اللَُّه بِكُفْرِِهْم فَقَِليلًا َم اللَِّه ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعُهْم َوكَاُنوا َولَمَّ

ةُ اللَِّه َعلَى ا ِه فَلَْعَن َرفُوا كَفَُروا بِ ْم َما َع بِئَْسَما ) ٨٩(لْكَاِفرِيَن ِمْن قَْبلُ َيْسَتفِْتُحونَ َعلَى الَِّذيَن كَفَُروا فَلَمَّا َجاَءُه
ْضِلِه َعلَى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه فََباُءوا بَِغَضبٍ اْشَتَرْوا بِِه أَْنفَُسُهْم أَنْ َيكْفُُروا بَِما أَْنَزلَ  اللَُّه َبْغًيا أَنْ ُيَنزِّلَ اللَُّه ِمْن فَ

ا أُْنزِلَ َعلَْيَنا ) ٩٠(َعلَى غََضبٍ َوِللْكَاِفرِيَن َعذَاٌب ُمهٌِني  َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم آِمُنوا بَِما أَْنَزلَ اللَُّه قَالُوا ُنْؤِمُن بَِم
َو الَْحقُّ ُمَصدِّقًا ِلَما َمَعُهْم قُلْ فَِلَم َتقُْتلُونَ أَْنبَِياَء اللَِّه ِمْن قَْبلُ إِنَْوَيكْ نَِني فُُرونَ بَِما َوَراَءُه َوُه َولَقَْد ) ٩١( كُْنُتْم ُمْؤِم

َوإِذْ أََخذَْنا ِميثَاقَكُْم َوَرفَْعَنا فَْوقَكُُم ) ٩٢(ونَ َجاَءكُْم ُموَسى بِالَْبيَِّناِت ثُمَّ اتََّخذُْتُم الِْعْجلَ ِمْن َبْعِدِه َوأَْنُتْم ظَاِلُم
كُفْرِِهْم قُلْ بِئَْسَما الطُّوَر ُخذُوا َما آَتْيَناكُْم بِقُوٍَّة َواْسَمُعوا قَالُوا َسِمْعَنا َوَعَصْيَنا َوأُْشرُِبوا ِفي قُلُوبِهُِم الِْعْجلَ بِ



قُلْ إِنْ كَاَنْت لَكُُم الدَّاُر الْآِخَرةُ ِعْنَد اللَِّه َخاِلَصةً ِمْن ُدوِن النَّاسِ ) ٩٣(ْم ُمْؤِمنَِني َيأُْمُركُْم بِِه إَِمياُنكُْم إِنْ كُْنُت
) ٩٥(َولَْن َيَتَمنَّْوُه أََبًدا بَِما قَدََّمْت أَْيِديهِْم َواللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلِمَني ) ٩٤(فََتَمنَُّوا الَْمْوَت إِنْ كُْنُتْم َصاِدِقَني 

َوَما ُهَو بُِمَزْحزِِحِه ِمَن  َولََتجَِدنَُّهْم أَْحَرَص النَّاسِ َعلَى َحَياٍة َوِمَن الَِّذيَن أَْشَركُوا َيَودُّ أََحُدُهْم لَْو ُيَعمَُّر أَلَْف َسَنٍة
ِه ُمَصدِّقًا قُلْ َمْن كَانَ َعُدوا ِلجِ) ٩٦(الَْعذَابِ أَنْ ُيَعمََّر َواللَُّه َبِصٌري بَِما َيْعَملُونَ  ْبرِيلَ فَإِنَُّه َنزَّلَُه َعلَى قَلْبَِك بِإِذِْن اللَّ

َه َعُدوٌّ ) ٩٧(ِلَما َبْيَن َيَدْيِه َوُهًدى َوُبْشَرى ِللُْمْؤِمنَِني  َمْن كَانَ َعُدوا ِللَِّه َوَملَاِئكَِتِه َوُرُسِلِه َوجِْبرِيلَ َوِميكَالَ فَإِنَّ اللَّ
أََوكُلََّما َعاَهُدوا َعْهًدا َنَبذَُه ) ٩٩(لَقَْد أَْنَزلَْنا إِلَْيَك آَياٍت َبيِّنَاٍت َوَما َيكْفُُر بَِها إِلَّا الْفَاِسقُونَ َو) ٩٨(ِللْكَاِفرِيَن 

َعُهْم َنَبذَ فَرِيٌق ِمَن الَِّذيَن َولَمَّا َجاَءُهْم َرُسولٌ ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمَصدٌِّق ِلَما َم) ١٠٠(فَرِيٌق ِمْنُهْم َبلْ أَكْثَُرُهْم لَا ُيْؤِمُنونَ 
َواتََّبُعوا َما َتْتلُو الشََّياِطُني َعلَى ُملِْك ُسلَْيَمانَ ) ١٠١(أُوُتوا الِْكَتاَب ِكَتاَب اللَِّه َوَراَء ظُُهورِِهْم كَأَنَُّهْم لَا َيْعلَُمونَ 

ْيَمانُ َولَِكنَّ الشََّياِطَني كَفَُروا ُيَعلُِّم ونَ النَّاَس السِّْحَر َوَما أُْنزِلَ َعلَى الَْملَكَْينِ بَِبابِلَ َهاُروَت َوَماُروَت َوَما كَفََر ُسلَ
ُهَما َما ُيفَرِّ ا ُهْم قُونَ بِِه َبْيَن الَْمْرِء َوَزْوجِِه َوَمَوَما ُيَعلَِّماِن ِمْن أََحٍد َحتَّى َيقُولَا إِنََّما َنْحُن ِفْتَنةٌ فَلَا َتكْفُْر فََيَتَعلَُّمونَ ِمْن
ا َيُضرُُّهْم َولَا َيْنفَُعُهْم َولَقَْد َعِلُموا لَ ي الْآِخَرِة ِمْن بَِضارِّيَن بِِه ِمْن أََحٍد إِلَّا بِإِذِْن اللَِّه َوَيَتَعلَُّمونَ َم َمنِ اْشَتَراُه َما لَُه ِف

َولَْو أَنَُّهْم آَمُنوا َواتَّقَْوا لََمثُوَبةٌ ِمْن ِعْنِد اللَِّه َخْيٌر لَْو ) ١٠٢(َخلَاقٍ َولَبِئَْس َما َشَرْوا بِِه أَْنفَُسُهْم لَْو كَاُنوا َيْعلَُمونَ 
  ) ١٠٣(كَاُنوا َيْعلَُمونَ 

انقضى املقطع السابق يف السورة يف تذكري بين إسرائيل بأنعم اهللا عليهم وجحودهم هلذا اإلنعام املتواصل؛ 
وبعضها بتطويل؛ وانتهى هذا االستعراض بتقرير ما  وباستعراض مشاهد اإلنعام واجلحود ، بعضها باختصار

  .انتهت إليه قلوهبم يف هناية املطاف من قسوة وجفاف وجدب ، أشد من قسوة احلجارة وجفافها وجدهبا 
فاألن يأخذ السياق يف االجتاه باخلطاب إىل اجلماعة املسلمة حيدثها عن بين إسرائيل ، ويبصرها بأساليبهم 

والفتنة؛ وحيذرها كيدهم ومكرهم على ضوء تارخيهم وجبلتهم ، فال تنخدع بأقواهلم ووسائلهم يف الكيد 
ويدل طول هذا احلديث ، وتنوع أساليبه على ضخامة ما . ودعاويهم ووسائلهم املاكرة يف الفتنة والتضليل 

  كانت تلقاه اجلماعة املسلمة من الكيد املنصوب هلا واملرصود لدينها من أولئك اليهود
مبا أخذ عليهم من  -على مشهد من املسلمني  -آن وآخر يلتفت السياق إىل بين إسرائيل ليواجههم وبني 

املواثيق ، ومبا نقضوا من هذه املواثيق؛ ومبا وقع منهم من احنرافات ونكول عن العهد وتكذيب بأنبيائهم ، 
، ومن خمالفة لشري عتهم ، ومن التوائهم وجداهلم بالباطل وقتلهم هلؤالء األنبياء الذين ال يطاوعوهنم على هواهم 

  .، وحتريفهم ملا بني أيديهم من النصوص 
 -صلى اهللا عليه وسلم  -يستعرض جداهلم مع اجلماعة املسلمة وحججهم ودعاويهم الباطلة ، ويلقن الرسول 

ريح أن يفضح دعاويهم ، ويفند حججهم ، ويكشف زيف ادعاءاهتم ، ويرد عليهم كيدهم باحلق الواضح الص
:  

صلى  -فلقد زعموا أن لن متسهم النار إال أياماً معدودة حبكم ما هلم من املكانة اخلاصة عند اهللا فلقن اهللا نبيه 
أختذمت عند اهللا عهداً فلن خيلف اهللا عهده؟ أم تقولون على : قل { : أن يرد عليهم قوهلم هذا  -اهللا عليه وسلم 

  . .} اهللا ما ال تعلمون؟ 
. } نؤمن مبا أنزل علينا ، ويكفرون مبا وراءه وهو احلق مصدقاً ملا معهم : قالوا { وا إىل اإلسالم وكانوا إذا دع



فلم : قل { : أن يفضح دعواهم أهنم يؤمنون مبا أنزل إليهم  - صلى اهللا عليه وسلم  - فلقن اهللا رسوله . 
مث اختذمت العجل من بعده وأنتم ظاملون؟  تقتلون أنبياء اهللا من قبل إن كنتم مؤمنني؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات
مسعنا وعصينا وأشربوا يف : قالوا . وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة وامسعوا 

  . .} قل بئسما يأمركم به إميانكم إن كنتم مؤمنني . قلوهبم العجل بكفرهم 
أن  - صلى اهللا عليه وسلم  - فلقن اهللا رسوله . لناس وكانوا يدعون أن الدار اآلخرة خالصة هلم من دون ا
قل { : هم واملسلمون ، مث يدعون اهللا أن مييت الكاذب : يتحداهم بدعوهتم إىل املباهلة أي أن جيتمع الفريقان 

وقرر أهنم لن . . } إن كانت لكم الدار اآلخرة عند اهللا خالصة من دون الناس فتمنوا املوت إن كنتم صادقني 
  فقد نكصوا عن املباهلة لعلمهم أهنم كاذبون فيما يدعون. وهذا ما حدث  -وه أبداً يتمن

  .وهكذا ميضي السياق يف هذه املواجهة ، وهذا الكشف ، وهذا التوجيه 

كيد اليهود يف وسط الصف املسلم؛ وأن تكشف دسائسهم  -أو تبطل  -ومن شأن هذه اخلطة أن تضعف . 
ا وقع منهم يف  وأحابيلهم؛ وأن تدرك اجلماعة املسلمة طريقة اليهود يف العمل والكيد واالدعاء ، على ضوء م

  .تارخيهم القدمي 
وما تزال األمة املسلمة تعاين من دسائس اليهود ومكرهم ما عاناه أسالفها من هذا املكر ومن تلك الدسائس؛ 

ال تنتفع  وهبذا اهلدى اإلهلي ، الذي انتفع به  بتلك التوجيهات القرآنية ، - مع األسف  - غري أن األمة املسلمة 
. أسالفها ، فغلبوا كيد اليهود ومكرهم يف املدينة ، والدين ناشئ ، واجلماعة املسلمة وليدة  وما يزال اليهود . 

، كي ال تأخذ منه أسلحتها املاضية  - بلؤمهم ومكرهم  - يضللون هذه األمة عن دينها ، ويصرفوهنا عن قرآهنا 
. . وهم آمنون ما انصرفت هذه األمة عن موارد قوهتا احلقيقية ، وينابيع معرفتها الصافية .  ، وعدهتا الواقية

وكل من يصرف هذه األمة عن دينها وعن قرآهنا فإمنا هو من عمالء يهود؛ سواء عرف أم مل يعرف ، أراد أم مل 
ا دامت مصروفة عن احلقيقة الوا حدة املفردة اليت تستمد منها يرد ، فسيظل اليهود يف مأمن من هذه األمة م

وهذه . فهذا هو الطريق  -حقيقة العقيدة اإلميانية واملنهج اإلمياين والشريعة اإلميانية  -وجودها وقوهتا وغلبتها 
  :هي معامل الطريق 

أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ، وقد كان فريق منهم يسمعون كالم اهللا ، مث حيرفونه من بعد ما عقلوه وهم { 
أحتدثوهنم مبا فتح اهللا عليكم : آمنا ، وإذا خال بعضهم إىل بعض قالوا : وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا  يعلمون؟

ا يسرون وما يعلنون؟    . .} ليحاجوكم به عند ربكم؟ أفال تعقلون؟ أو ال يعلمون أن اهللا يعلم م
. يف هناية الدرس املاضي كانت صورة اجلفاف والقسوة واجلدب هي اليت صور اهللا هبا قلوب بين إسرائيل 

وهي صورة توحي . . صورة احلجارة الصلدة اليت ال تنض منها قطرة ، وال يلني هلا ممس ، وال تنبض فيها حياة 
ويف ظل هذا التصوير ، وظل هذا اإلحياء ، يلتفت السياق . . باليأس من هذه الطبيعة اجلاسية اجلامدة اخلاوية 

هداية بين إسرائيل ، وحياولون أن يبثوا يف قلوهبم اإلميان ، وأن يفيضوا عليها  إىل املؤمنني ، الذين يطمعون يف
  :يلتفت إىل أولئك املؤمنني بسؤال يوحي باليأس من احملاولة ، وبالقنوط من الطمع . . النور 

ا عقلوه وهم{   أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كالم اهللا ، مث حيرفونه من بعد م
  . .} يعلمون؟ 



إن الطبيعة املؤمنة . فلإلميان طبيعة أخرى ، واستعداد آخر . أال أنه ال مطمع وال رجاء يف أن يؤمن أمثال هؤالء 
. مسحة هينة لينة ، مفتحة املنافذ لألضواء ، مستعدة لإلتصال بالنبع األزيل اخلالد مبا فيها من نداوة ولني وصفاء 

  .هذه التقوى اليت متنعها أن تسمع كالم اهللا مث حترفه من بعد تعقله . تقوى ومبا فيها من حساسية وحترج و

  .فالطبيعة املؤمنة طبيعة مستقيمة ، تتحرج من هذا التحريف وااللتواء . حترفه عن علم وإصرار 
انيون ، الذين والفريق املشار إليه هنا هو أعلم اليهود وأعرفهم باحلقيقة املنزلة عليهم يف كتاهبم هم األحبار والرب

يسمعون كالم اهللا املنزل على نبيهم موسى يف التوراة مث حيرفونه عن مواضعه ، ويؤولونه التأويالت البعيدة اليت 
يدفعهم . ال عن جهل حبقيقة مواضعه ، ولكن عن تعمد للتحريف ، وعلم هبذا التحريف . خترج به عن دائرته 

 -ملريض فمن باب أوىل ينحرفون عن احلق الذي جاء به حممد اهلوى ، وتقودهم املصلحة ، وحيدوهم الغرض ا
 -ومن باب أوىل  -عليه السالم  - وقد احنرفوا عن احلق الذي جاء به نبيهم موسى  - صلى اهللا عليه وسلم 

أن يعارضوا دعوة اإلسالم ، ويروغوا  - وهذا خراب ذممهم ، وهذا إصرارهم على الباطل وهم يعلمون بطالنه 
  وا عليها األكاذيبمنها وخيتلق

، وإذا خال بعضهم إىل بعض قالوا : وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا {  أحتدثوهنم مبا فتح اهللا عليكم : آمنا 
  . .} ليحاجوكم به عند ربكم؟ أفال تعقلون؟ 

. . أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ، وهم يضيفون إىل خراب الذمة ، وكتمان احلق ، وحتريف الكلم عن مواضعه 
  اء والنفاق واخلداع واملراوغة؟الري

. آمنا : وقد كان بعضهم إذا لقوا املؤمنني قالوا  أي آمنا بأن حممداً مرسل ، حبكم ما عندهم يف التوراة من . 
: وهو معىن قوله . البشارة به ، وحبكم أهنم كانوا ينتظرون بعثته ، ويطلبون أن ينصرهم اهللا به على من عداهم 

عاتبوهم على . . } إذا خال بعضهم إىل بعض { : ولكن . . } تحون على الذين كفروا وكانوا من قبل يستف{ 
ومن معرفتهم حبقيقة بعثته من كتاهبم ،  - صلى اهللا عليه وسلم  - ما أفضوا للمسلمني من صحة رسالة حممد 

م احلجة عليكم؟ فتكون هل. . } أحتدثوهنم مبا فتح اهللا عليكم ليحاجوكم به عند ربكم { : فقال بعضهم لبعض 
وهنا تدركهم طبيعتهم احملجبة عن معرفة صفة اهللا وحقيقة علمه؛ فيتصورون أن اهللا ال يأخذ عليهم احلجة . . 

. إال أن يقولوها بأفواههم للمسلمني أما إذا كتموا وسكتوا فلن تكون هللا عليهم حجة  وأعجب العجب أن . 
فيا للسخرية من العقل والتعقل الذي يتحدثون عنه مثل  . .} أفال تعقلون؟ { : يقول بعضهم لبعض يف هذا 

  هذا احلديث
  :ومن مث يعجب السياق من تصورهم هذا قبل أن ميضي يف استعراض ما يقولون وما يفعلون 

ا يسرون وما يعلنون؟ {    . .} أوال يعلمون أن اهللا يعلم م
ال يدري شيئاً من .  إهنم فريقان: مث يستطرد يقص على املسلمني من أحوال بين إسرائيل  فريق أمي جاهل ، 

كتاهبم الذي نزل عليهم ، وال يعرف منه إال أوهاماً وظنوناً ، وإال أماين يف النجاة من العذاب ، مبا أهنم شعب 
ا يعمل وما يرتكب من آثام وفريق يستغل هذا اجلهل وهذه األمية فيزّور على  اهللا املختار ، املغفور له كل م

رف الكلم عن مواضعه بالتأويالت املغرضة ، ويكتم منه ما يشاء ، ويبدي منه ما يشاء ويكتب كتاب اهللا ، وحي
  .كالماً من عند نفسه يذيعه يف الناس باسم أنه من كتاب اهللا 



  :كل هذا لريبح ويكسب ، وحيتفظ بالرياسة والقيادة . 
للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ، مث  ومنهم أميون ال يعلمون الكتاب إال أماين وإن هم إال يظنون ، فويل{ 

  . .} فويل هلم مما كتبت أيديهم ، وويل هلم مما يكسبون . هذا من عند اهللا ، ليشتروا به مثنا قليالً : يقولون 
فكيف ينتظر من أمثال هؤالء وهؤالء أن يستجيبوا للحق ، وأن يستقيموا على اهلدى ، وأن يتحرجوا من 

وإمنا هو . نصوص كتاهبم نفسه؟ إن هؤالء ال مطمع يف أن يؤمنوا للمسلمني  حتريف ما يقف يف طريقهم من
الويل واهلالك هلم مما كتبت أيديهم من تزوير على اهللا؛ والويل واهلالك هلم مما . الويل واهلالك ينتظرهم 

  يكسبون هبذا التزوير واالختالق
نته ، وال تتمشى مع التصور الصحيح للعمل من تلك األماين اليت ال تستقيم مع عدل اهللا ، وال تتفق مع س

أن حيسبوا أهنم ناجون من العذاب مهما فعلوا ، وأن النار لن متسهم إال أياما معدودات خيرجون . . واجلزاء 
عالم يعتمدون يف هذه األمنية؟ عالم حيددون الوقت كأهنم مستوثقون؟ وكأهنا معاهدة . . بعدها إىل النعيم 

امليقات؟ ال شيء إال أماين األميني اجلهال ، وأكاذيب احملتالني العلماء األماين اليت يلجأ  حمدودة األجل معلومة
ا بينهم وبني حقيقة دينهم ، فال يبقى  إليها املنحرفون عن العقيدة الصحيحة ، حني يطول هبم األمد ، وينقطع م

لنجاة من العذاب حبكم ما يعلنونه هلم منه إال امسه وشكله ، دون موضوعه وحقيقته ويظنون أن هذا يكفيهم ل
  :بألسنتهم من أهنم على دين اهللا 

أختذمت عند اهللا عهداً فلن خيلف اهللا عهده؟ أم تقولون على اهللا : قل . لن متسنا النار إال أياماً معدودة : وقالوا { 
  . .} ما ال تعلمون؟ 

. } ا فلن خيلف اهللا عهده؟ أختذمت عند اهللا عهد{ : وهذا هو التلقني اإلهلي للحجة الدامغة  فأين هو هذا . 
ال تعلمون { العهد؟  . } أم تقولون على اهللا ما  ولكنه يف صورة . فاالستفهام هنا للتقرير . وهذا هو الواقع . 

  االستفهام حيمل كذلك معىن اإلنكار والتوبيخ
ليات التصور اإلسالمي ، تنبع هنا يأتيهم اجلواب القاطع والقول الفصل يف هذه الدعوى ، يف صورة كلية من ك

  .إن اجلزاء من جنس العمل ، ووفق هذا العمل : من فكرته الكلية عن الكون واحلياة واإلنسان 
والذين آمنوا وعملوا . بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون { 

  . .} الصاحلات أولئك أصحاب اجلنة هم فيها خالدون 
بد أن نقف قليالً أمام ذلك التصوير الفين املعجز حلالة معنوية خاصة ، وأمام هذا احلكم اإلهلي اجلازم  وال

  :نكشف عن شيء من أسبابه وأسراره 
  . .} . . بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته { 

. الة نفسية معروفة ولكن التعبري يومئ إىل ح. اخلطيئة كسب؟ إن املعىن الذهين املقصود هو اجتراح اخلطيئة   .
 -على معىن من املعاين  -إن الذي جيترح اخلطيئة إمنا جيترحها عادة وهو يلتذها ويستسيغها؛ وحيسبها كسباً له 

ا تركها متأل  ولو أهنا كانت كريهة يف حسه ما اجترحها ، ولو كان حيس أهنا خسارة ما أقدم عليها متحمسا ، وم
، وحتيط بعامله؛ ألنه  حىت لو اندفع  - خليق لو كرهها وأحس ما فيها من خسارة أن يهرب من ظلها عليه نفسه 

، ويلوذ إىل كنف غري كنفها  -الرتكاهبا    .وأن يستغفر منها 



، وال متأل عليه عامله ، وال تغلق عليه منافذ التوبة والتكفري  { : ويف التعبري . . ويف هذه احلالة ال حتيط به 
وهذه خاصية من خواص التعبري القرآين ، ومسة واضحة من . م هلذا املعىن جتسي. . } وأحاطت به خطيئته 

مساته؛ جتعل له وقعاً يف احلس خيتلف عن وقع املعاين الذهنية اجملردة ، والتعبريات الذهنية اليت ال ظل هلا وال 
ترح اآلمث حبيس وأي تعبري ذهين عن اللجاجة يف اخلطيئة ما كان ليشع مثل هذا الظل الذي يصور اجمل. حركة 

  .يعيش يف إطارها ، ويتنفس يف جوها ، وحييا معها وهلا : خطيئته 
  :عندئذ حيق ذلك اجلزاء العادل احلاسم . . عندما تغلق منافذ التوبة على النفس يف سجن اخلطيئة . . عندئذ 

  . .} فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون { 
  .كم مث يتبع هذا الشطر بالشطر املقابل من احل

  . .} والذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك أصحاب اجلنة هم فيها خالدون { 
وهذا ما جيب أن يدركه من يدعون . . فمن مقتضيات اإلميان أن ينبثق من القلب يف صورة العمل الصاحل 

ال يكون حىت  أن اإلميان: أن نستيقن هذه احلقيقة  - حنن الذين نقول أنا مسلمون  -وما أحوجنا . . اإلميان 
إهنم مسلمون مث يفسدون يف األرض ، وحياربون الصالح يف : فأما الذين يقولون . ينبثق منه العمل الصاحل 

حقيقته األوىل وهي إقرار منهج اهللا يف األرض ، وشريعته يف احلياة ، وأخالقه يف اجملتمع ، فهؤالء ليس هلم من 
وليس هلم من عذابه واق ولو تعلقوا بأماين كأماينّ اليهود اليت اإلميان شيء ، وليس هلم من ثواب اهللا شيء ، 

  .بني اهللا هلم وللناس فيها هذا البيان 
مث ميضي السياق حيدث اجلماعة املسلمة عن حال اليهود ، ومواقفهم اليت يتجلى فيها العصيان وااللتواء 

  :ف على مشهد من املسلمني ويواجه اليهود هبذه املواق. واالحنراف والنكول عن العهد وامليثاق 
وإذ أخذنا ميثاق بين إسرائيل ال تعبدون إال اهللا؛ وبالوالدين إحساناً؛ وذي القرىب واليتامى واملساكني؛ وقولوا { 

وإذ أخذنا ميثاقكم . مث توليتم إال قليالً منكم وأنتم معرضون . . للناس حسناً؛ وأقيموا الصالة ، وآتوا الزكاة 
مث أنتم هؤالء تقتلون . . مث أقررمت وأنتم تشهدون . وال خترجون أنفسكم من دياركم ال تسفكون دماءكم 

أنفسكم ، وخترجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم باإلمث والعدوان ، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم ، 
منكم إال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك . وهو حمرم عليكم إخراجهم 

  .خزي يف احلياة الدنيا ، ويوم القيامة يردون إىل أشد العذاب ، وما اهللا بغافل عما تعملون 

  . .} أولئك الذين اشتروا احلياة الدنيا باآلخرة ، فال خيفف عنهم العذاب وال هم ينصرون 
فهنا . معه يف الدرس املاضي ولقد سبقت اإلشارة إىل امليثاق يف معرض تذكري اهللا لبين إسرائيل بإخالف موقفهم 

  .شيء من التفصيل لبعض نصوص هذا امليثاق 
ومن اآلية األوىل ندرك أن ميثاق اهللا مع بين إسرائيل ، ذلك امليثاق الذي أخذه عليهم يف ظل اجلبل ، والذي 

. أمروا أن يأخذوه بقوة وأن يذكروا ما فيه  هذه القواعد .  أن ذلك امليثاق قد تضمن القواعد الثابتة لدين اهللا. 
  .اليت جاء هبا اإلسالم أيضاً ، فتنكروا هلا وأنكروها 

وتضمن اإلحسان إىل . القاعدة األوىل للتوحيد املطلق . . أال يعبدوا إال اهللا : لقد تضمن ميثاق اهللا معهم 
ملعروف والنهي وتضمن خطاب الناس باحلسىن ، ويف أوهلا األمر با. الوالدين وذي القرىب واليتامى واملساكني 



. وهذه يف جمموعها هي قواعد اإلسالم وتكاليفه . كذلك تضمن فريضة الصالة وفريضة الزكاة . . عن املنكر 
.  

والثانية هي . األوىل هي وحدة دين اهللا؛ وتصديق هذا الدين األخري ملا قبله يف أصوله : ومن مث تتقرر حقيقتان 
ا عاهدوا اهللا عليه ، وأعطوا عليه امليثاق مقدار التعنت يف موقف اليهود من هذا الدي   .ن ، وهو يدعوهم ملثل م

. يتحول السياق من احلكاية إىل اخلطاب ، فيوجه القول إىل بين إسرائيل  - يف هذا املوقف املخجل  -وهنا 
  :ولكن توجيه اخلطاب إليهم هنا أخزى وأنكى . وكان قد ترك خطاهبم والتفت إىل خطاب املؤمنني 

  . .} يتم إال قليال منكم وأنتم معرضون مث تول{ 
  وهكذا تتكشف بعض أسرار االلتفات يف سياق القصص وغريه يف هذا الكتاب العجيب

.ويستمر السياق يوجه اخلطاب إىل بين إسرائيل ، وهو يعرض عليهم متناقضات موقفهم من ميثاقهم مع اهللا   .  
. } مث أقررمت وأنتم تشهدون . جون أنفسكم من دياركم ال تسفكون دماءكم ، وال ختر: وإذ أخذنا ميثاقكم { 
.  

  فماذا كان بعد اإلقرار وهم شاهدون حاضرون؟
وإن . مث أنتم هؤالء تقتلون أنفسكم ، وخترجون فريقاً منكم من ديارهم ، تظاهرون عليهم باإلمث والعدوان { 

  . .} لكتاب وتكفرون ببعض؟ أفتؤمنون ببعض ا. يأتوكم أسارى تفادوهم ، وهو حمرم عليكم إخراجهم 
كان األوس . ولقد كان هذا الذي يواجههم به واقعاً قريب العهد قبيل غلبة اإلسالم على األوس واخلزرج 

وكان اليهود يف املدينة ثالثة أحياء . واخلزرج مشركني ، وكان احلّيان أشد ما يكون حّيان من العرب عداء 
. ركني ترتبط بعهود مع هذا احلي وذاك من املش كان بنو قينقاع وبنو النضري حلفاء اخلزرج ، وكان بنو . 

فكانت احلرب إذا نشبت بينهم قاتل كل فريق مع حلفائه؛ فيقتل اليهودي أعداءه ، وقد . قريظة حلفاء األوس 
وكانوا خيرجوهنم من  -وهذا حرام عليهم بنص ميثاق اهللا معهم  -يقتل اليهودي اليهودي من الفريق اآلخر 

مث  -وهذا حرام عليهم بنص ميثاق اهللا معهم  -ارهم إذا غلب فريقهم وينهبون أمواهلم ويأخذون سباياهم دي
إذا وضعت احلرب أوزارها فادوا األسارى ، وفكوا أسر املأسورين من اليهود هنا أو هناك ، عندهم أو عند 

إنك ال جتد مملوكاً من بين : جاء فيها  وذلك عمالً حبكم التوراة وقد -حلفائهم أو أعداء حلفائهم على السواء 
  .إسرائيل إال أخذته فأعتقته 

.  
  :هذا التناقض هو الذي يواجههم به القرآن؛ وهو يسأهلم يف استنكار 

  . .} أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ { 
مع التهديد . آلخرة وهذا هو نقض امليثاق الذي يتهددهم عليه باخلزي يف احلياة الدنيا ، والعذاب األشد يف ا

  :اخلفي بأن اهللا ليس غافالً عنه وال متجاوزاً 
وما اهللا . فما جزاء من يفعل ذلك منكم إال خزي يف احلياة الدنيا ، ويوم القيامة يردون إىل أشد العذاب { 

  . .} بغافل عما تعملون 
  :ملهم مث يلتفت إىل املسلمني وإىل البشرية مجيعاً ، وهو يعلن حقيقتهم وحقيقة ع



  . .} فال خيفف عنهم العذاب وال هم ينصرون . أولئك الذين اشتروا احلياة الدنيا باآلخرة { 
فال خيفف عنهم العذاب { : فهؤالء هم هناك . . وكذبوا إذن يف دعواهم أن لن متسهم النار إال أياماً معدودة 

  . .} وال هم ينصرون 
هي أن الدافع هلم على خمالفة ميثاقهم مع اهللا ، هو : ذه املناسبة وقصة شرائهم احلياة الدنيا باآلخرة هنا يف ه

، وانضمامهم . استمساكهم مبيثاقهم مع املشركني يف حلف يقتضي خمالفة دينهم وكتاهبم  فإن انقسامهم فريقني 
، هي هي خطة إسرائيل التقليدية ، يف إمساك العصا من الوسط؛ واالنضمام إىل املعسكرات امل تطاحنة إىل حلفني 

كلها من باب االحتياط ، لتحقيق بعض املغامن على أية حال؛ وضمان صواحل اليهود يف النهاية سواء انتصر هذا 
املعسكر أم ذاك وهي خطة من ال يثق باهللا ، وال يستمسك مبيثاقه ، وجيعل اعتماده كله على الدهاء ، ومواثيق 

ان حيرم على أهله الدخول يف حلف يناقض ميثاقهم مع رهبم واإلمي. األرض ، واالستنصار بالعباد ال برب العباد 
، ويناقض تكاليف شريعتهم ، باسم املصلحة أو الوقاية ، فال مصلحة إال يف اتباع دينهم ، وال وقاية إال حبفظ 

  .عهدهم مع رهبم 
م ، وما كان من سوء أنبيائهم ه. . مث ميضي السياق يواجه بين إسرائيل مبواقفهم جتاه النبوات وجتاه األنبياء 

، الذي ال خيضع لألهواء  .صنيعهم معهم كلما جاءوهم باحلق   .  
. ولقد آتينا موسى الكتاب ، وقفينا من بعده بالرسل؛ وآتينا عيسى ابن مرمي البينات وأيدناه بروح القدس { 

  . .} أفكلما جاءكم رسول مبا ال هتوى أنفسكم استكربمت ، ففريقا كذبتم ، وفريقا تقتلون؟ 
ولقد كانت حجة بين إسرائيل يف إعراضهم عن اإلسالم ، وإبائهم الدخول فيه ، أن عندهم الكفاية من تعاليم 

فهنا يفضحهم القرآن ويكشف عن حقيقة موقفهم من . . أنبيائهم ، وأهنم ماضون على شريعتهم ووصاياهم 
  .، الذي ال خيضع ألهوائهم  ويثبت أهنم هم هم كلما واجهوا احلق. أنبيائهم وشرائعهم ووصاياهم 

ويزيد هنا . وقد آتاه اهللا الكتاب  -عليه السالم  -وفيما تقدم واجههم بالكثري من مواقفهم مع نبيهم موسى 
وقد آتاه اهللا املعجزات البينات ، . أن رسلهم توالت تترى ، يقفو بعضهم بعضاً؛ وكان آخرهم عيسى بن مرمي 

فكيف كان استقباهلم لذلك احلشد من الرسل وآلخرهم عيسى  -السالم عليه  -وأيده بروح القدس جربيل 
  :عليه السالم؟ كان هذا الذي يستنكره عليهم؛ والذي ال ميلكون هم إنكاره ، وكتبهم ذاهتا تقرره وتشهد به 

  } ففريقاً كذبتم وفريقا تقتلون : أفكلما جاءكم رسول مبا ال هتوى أنفسكم استكربمت { 
  .هلداة والشرائع للهوى الطارىء والنزوة املتقلبة وحماولة إخضاع ا

املنطق الذي يقتضي أن ترجع . ظاهرة تبدو كلما فسدت الفطرة ، وانطمست فيها عدالة املنطق اإلنساين ذاته 
وأن . مصدر ال مييل مع اهلوى ، وال تغلبه النزوة  -غري املصدر اإلنساين املتقلب  -الشريعة إىل مصدر ثابت 

س إىل ذلك امليزان الثابت الذي ال يتأرجح مع الرضى والغضب ، والصحة واملرض ، والنزوة واهلوى يرجع النا
  ، ال أن خيضعوا امليزان ذاته للنزوة واهلوى

ولقد قص اهللا على املسلمني من أنباء بين إسرائيل يف هذا ما حيذرهم من الوقوع يف مثله ، حىت ال تسلب منهم 
ا وقع فيه بنو إسرائيل ، وطرحوا منهج اهللا اخلالفة يف األرض واألمان ة اليت ناطها هبم اهللا ، فلما وقعوا يف مثل م

تلوا فريقاً من اهلداة وكذبوا فريقاً  ضرهبم اهللا مبا ضرب به بين . وشريعته ، وحكموا أهواءهم وشهواهتم ، وق



، والذلة واهلوان ، والشقاء والتعاسة  إال أن يستجيبوا هللا ورسله ، . . إسرائيل من قبل ، من الفرقة والضعف 
وإال أن خيضعوا أهواءهم لشريعته وكتابه ، وإال أن يفوا بعهد اهللا معهم ومع أسالفهم ، وإال أن يأخذوه بقوة ، 

  .ويذكروا ما فيه لعلهم يهتدون 
جلديد ، فإذا هم ذلك كان موقفهم مع أنبيائهم ، يبينه ويقرره ، مث جياهبهم مبوقفهم من الرسالة اجلديدة والنيب ا

  :هم ، كأهنم أولئك الذين جاهبوا األنبياء من قبل 
بل لعنهم اهللا بكفرهم فقليالً ما يؤمنون وملا جاءهم كتاب من عند اهللا مصدق ملا معهم . قلوبنا غلف : وقالوا { 
. ى الكافرين فلعنة اهللا عل. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به  - وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا  -

 - بغياً ، أن ينزل اهللا من فضله على من يشاء من عباده  - أن يكفروا مبا أنزل اهللا : بئسما اشتروا به أنفسهم 
، وللكافرين عذاب مهني  نؤمن مبا أنزل : آمنوا مبا أنزل اهللا ، قالوا : وإذا قيل هلم . فباؤوا بغضب على غضب 

ا معهم ، قل ويكفرون مبا وراءه ، وهو احلق . علينا  فلم تقتلون أنبياء اهللا من قبل إن كنتم مؤمنني؟ : مصدقا مل
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور . ولقد جاءكم موسى بالبينات مث اختذمت العجل من بعده وأنتم ظاملون 

بئسما : قل . مسعنا وعصينا ، وأشربوا يف قلوهبم العجل بكفرهم : قالوا . خذوا ما آتيناكم بقوة وامسعوا : 
  . .} يأمركم به إميانكم إن كنتم مؤمنني 

إنه جيبههم جبهاً شديداً . . إىل صواعق ومحم  - يف بعض املواضع  -إن األسلوب هنا يعنف ويشتد ، ويتحول 
مبا قالوا وما فعلوا؛ وجيردهم من كل حججهم ومعاذيرهم ، اليت يسترون هبا استكبارهم عن احلق ، وأثرهتم 

  .وعزلتهم النافرة ، وكراهتهم ألن ينال غريهم اخلري ، وحسدهم أن يؤيت اهللا أحداً من فضله البغيضة ، 

  . .جزاء موقفهم اجلحودي املنكر من اإلسالم ورسوله الكرمي 
  . .} بل لعنهم اهللا بكفرهم فقليالً ما يؤمنون . قلوبنا غلف : وقالوا { 

صلى اهللا  - يدة ، وال تستمع إىل داعية جديد قالوها تيئيساً حملمد إن قلوبنا مغلفة ال تنفذ إليها دعوة جد: قالوا 
، من دعوهتم إىل هذا الدين؛ أو تعليالً لعدم استجابتهم لدعوة الرسول  -عليه وسلم  ويقول . . وللمسلمني 

فهم . أي إنه طردهم وأبعدهم عن اهلدى بسبب كفرهم . . } بل لعنهم اهللا بكفرهم { : اهللا رداً على قولتهم 
فقليالً ما يؤمنون { . . قد كفروا ابتداء فجازاهم اهللا على الكفر بالطرد وباحليلولة بينهم وبني االنتفاع باهلدى 

ا يقع منهم اإلميان بسبب هذا الطرد الذي حق عليهم جزاء كفرهم السابق ، وضالهلم القدمي . . }  أي قليالً م
وكال . . م اإلميان ، حالة الصقة هبم يذكرها تقريراً حلقيقتهم أهنم كفروا فقلما يقع منه: أو أن هذه حاهلم . 

  .املعنيني يتفق مع املناسبة واملوضوع 
وقد كان كفرهم قبيحاً ، ألهنم كفروا بالنيب الذي ارتقبوه ، واستفتحوا به على الكافرين ، أي ارتقبوا أن 

  :وقد جاءهم بكتاب مصدق ملا معهم . ينتصروا به على من سواهم 
فلما  - وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا  -وملا جاءهم كتاب من عند اهللا مصدق ملا معهم { 

  . .} جاءهم ما عرفوا كفروا به 
فلعنة { : ومن مث يصب عليهم اللعنة ويصمهم بالكفر . . وهو تصرف يستحق الطرد والغضب لقبحه وشناعته 

  . .} اهللا على الكافرين 



  :هلذا املوقف الشائن الذي وقفوه؛ بعد أن يقرر خسارة الصفقة اليت اختاروها ويفضح السبب اخلفي 
. بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا مبا أنزل اهللا ، بغياً أن ينزل اهللا من فضله على من يشاء من عباده { 

، وللكافرين عذاب مهني    . .} فباؤوا بغضب على غضب 
لكأن هذا الكفر هو الثمن املقابل ألنفسهم واإلنسان يعادل نفسه . . . بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا 

، يكثر أو يقل  وإن بدا . أما أن يعادهلا بالكفر فتلك أبأس الصفقات وأخسرها ولكن هذا هو الواقع . بثمن ما 
ا أنفسهم يف لقد خسروا أنفسهم يف الدنيا فلم ينضموا إىل املوكب الكرمي العزيز ولقد خسرو. متثيالً وتصويراً 

ومباذا خرجوا يف النهاية؟ خرجوا بالكفر ، هو وحده الذي كسبوه . اآلخرة مبا ينتظرهم من العذاب املهني 
  وأخذوه

أن خيتاره اهللا للرسالة اليت  - صلى اهللا عليه وسلم  - وكان الذي محلهم على هذا كله هو حسدهم لرسول اهللا 
وكان هذا بغياً منهم وظلماً فعادوا . ضله على من يشاء من عباده انتظروها فيهم ، وحقدهم ألن ينزل اهللا من ف

، جزاء االستكبار واحلسد والبغي الذميم    .من هذا الظلم بغضب على غضب؛ وهناك ينتظرهم عذاب مهني 
وهذه الطبيعة اليت تبدو هنا يف يهود هي الطبيعة الكنود ، طبيعة األثرة الضيقة اليت حتيا يف نطاق من التعصب 

ديد؛ وحتس أن كل خري يصيب سواها كأمنا هو مقتطع منها؛ وال تشعر بالوشيجة اإلنسانية الكربى ، اليت ش
  .تربط البشرية مجيعاً 

وهكذا عاش اليهود يف عزلة ، حيسون أهنم فرع مقطوع من شجرة احلياة؛ ويتربصون بالبشرية الدوائر؛ . 
ضغائن ، ويذيقون البشرية رجع هذه األحقاد فتناً يوقدوهنا ويكنون للناس البغضاء ، ويعانون عذاب األحقاد وال

بني بعض الشعوب وبعض ، وحروباً يثريوهنا ليجروا من ورائها املغامن ، ويروون هبا أحقادهم اليت ال تنطفىء ، 
 {: وهذا الشر كله إمنا نشأ من تلك األثرة البغيضة . . وهالكاً يسلطونه على الناس ، ويسلطه عليهم الناس 

  . .} أن ينزل اهللا من فضله على من يشاء من عباده . . بغياً 
اَ ملا معهم : آمنوا مبا أنزل اهللا قالوا : وإذا قيل هلم {  نؤمن مبا أنزل علينا ، ويكفرون مبا وراءه وهو احلق مصدق
 {. .  

. . } نؤمن مبا أنزل علينا { كانوا يقولون . وكان هذا هو الذي يقولونه إذا دعوا إىل اإلميان بالقرآن وباإلسالم 
ا جاءهم . ففيه الكفاية ، وهو وحده احلق ، مث يكفرون مبا وراءه  سواء ما جاءهم به عيسى عليه السالم ، وم

  .به حممد خامت النبيني 
  . .} وهو احلق مصدقاً ملا معهم { والقرآن يعجب من موقفهم هذا ، ومن كفرهم مبا وراء الذي معهم 

ا معهم ما داموا مل يستأثروا هم به؟ إهنم يعبدون أنفسهم ، ويتعبدون وما هلم وللحق؟ وم ا هلم أن يكون مصدقاً مل
صلى  -ويلقن اهللا نبيه . . ال بل إهنم ليعبدون هواهم ، فلقد كفروا من قبل مبا جاءهم أنبياؤهم به . لعصبيتهم 

اً ملوقفهم وفضحاً ل -اهللا عليه وسلم    :دعواهم أن جيبههم هبذه احلقيقة ، كشف
  . .} فلم تقتلون أنبياء اهللا من قبل إن كنتم مؤمنني؟ : قل { 

مل تقتلون أنبياء اهللا من قبل ، إن كنتم حقاً تؤمنون مبا أنزل إليكم؟ وهؤالء األنبياء هم الذين جاؤوكم مبا 
  تدعون أنكم تؤمنون به؟



  : -نبيكم األول ومنقذكم األكرب - ال بل إنكم كفرمت مبا جاءكم به موسى 
  . .} ولقد جاءكم موسى بالبينات مث اختذمت العجل من بعده وأنتم ظاملون { 

فهل اختاذكم العجل من بعدما جاءكم موسى بالبينات ، ويف حياة موسى نفسه ، كان من وحي اإلميان؟ وهل 
  يتفق هذا مع دعواكم أنكم تؤمنون مبا أنزل إليكم؟

  :لك امليثاق حتت الصخرة ، وكان هناك التمرد واملعصية بل كان هنا. ومل تكن هذه هي املرة الوحيدة 
مسعنا وعصينا ، وأشربوا : قالوا . خذوا ما آتيناكم بقوة وامسعوا : وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور { 

  . .} يف قلوهبم العجل بكفرهم 
. والسياق هنا يلتفت من اخلطاب إىل احلكاية  وإىل  -هم ، ويلتفت إىل املؤمنني خياطب بين إسرائيل مبا كان من. 

ا كان منهم  -الناس مجيعاً  أن جيبههم بالترذيل  -صلى اهللا عليه وسلم  -مث يلقن الرسول . . فيطلعهم على م
  :والتبشيع هلذا اللون من اإلميان العجيب الذي يدعونه إن كان يأمرهم بكل هذا الكفر الصريح 

  . .} م مؤمنني بئسما يأمركم به إميانكم إن كنت: قل { 
وأشربوا يف قلوهبم العجل { . . } مسعنا وعصينا : قالوا { : ونقف هنا حلظة أمام التعبريين املصورين العجيبني 

  .} بكفرهم 

.  
ففيم إذن حكاية هذا القول عنهم هنا؟ إنه التصوير احلي للواقع الصامت . ومل يقولوا عصينا . مسعنا : إهنم قالوا 

والواقع العملي هو الذي مينح القول . عصينا : وقالوا بأعماهلم . مسعنا : قد قالوا بأفواههم ل. كأنه واقع ناطق 
وهذا التصوير احلي للواقع يومىء إىل مبدأ كلي من . . وهذه الداللة أقوى من القول املنطوق . الشفوي داللته 
أو هي الوحدة بني الكلمة املنطوقة . إن العمل هو املعترب . إنه ال قيمة لقول بال عمل : مباديء اإلسالم 

  .واحلركة الواقعة ، وهي مناط احلكم والتقدير 
أشربوا بفعل . لقد أشربوا . فهي صورة فريدة } وأشربوا يف قلوهبم العجل { : فأما الصورة الغليظة اليت ترمسها 

خليال يتمثل تلك احملاولة أشربوا ماذا؟ أشربوا العجل وأين أشربوه؟ أشربوه يف قلوهبم ويظل ا. فاعل سواهم 
صورة العجل يدخل يف القلوب إدخاالً ، وحيشر فيها حشراً ، : العنيفة الغليظة ، وتلك الصورة الساخرة اهلازئة 

حىت ليكاد ينسى املعىن الذهين الذي جاءت هذه الصورة اجملسمة لتؤديه ، وهو حبهم الشديد لعبادة العجل ، 
، بالقياس حىت لكأهنم أشربوه إشراباً يف ا إن التعبري الذهين املفسر . لقلوب هنا تبدو قيمة التعبري القرآين املصور 

  .السمة البارزة يف التعبري القرآين اجلميل . . إنه التصوير . . 
دعوى عريضة  إهنم وحدهم الفائزون . إهنم وحدهم املهتدون . إهنم شعب اهللا املختار . . مث لقد كانوا يطلقوهنا 

  .إنه ليس لغريهم من األمم يف اآلخرة عند اهللا نصيب  .يف اآلخرة 
واهلدف األول . ال نصيب هلم يف اآلخرة  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهذه الدعوى تتضمن أن املؤمنني مبحمد 

. هو زعزعة ثقتهم بدينهم وبوعود رسوهلم ووعود القرآن هلم  أن  -صلى اهللا عليه وسلم  -فأمر اهللا نبيه . 
  :أي بأن يقف الفريقان ويدعوا اهللا هبالك الكاذب منهما . إىل مباهلة  يدعو اليهود

  .} إن كانت لكم الدار اآلخرة عند اهللا خالصة من دون الناس ، فتمنوا املوت إن كنتم صادقني : قل { 



ون؛ ألهنم يعلمون أهنم كاذب. ويعقب على هذا التحدي بتقرير أهنم لن يقبلوا املباهلة ، ولن يطلبوا املوت 
ا قدموه من عمل ال جيعل هلم نصيباً يف اآلخرة . وخيشون أن يستجيب اهللا فيأخذهم  وعندئذ . وهم يعلمون أن م

ومن مث فإهنم . . يكونون قد خسروا الدنيا باملوت الذي طلبوه ، وخسروا اآلخرة بالعمل السىيء الذي قدموه 
  :شركون يف هذا سواء وهم وامل. فهم أحرص الناس على حياة . لن يقبلوا التحدي 

ومن الذين . ولتجدهنم أحرص الناس على حياة . واهللا عليم بالظاملني . ولن يتمنوه أبداً مبا قدمت أيديهم { 
  .} وما هو مبزحزحه من العذاب أن يعمر ، واهللا بصري مبا يعملون . أشركوا يود أحدهم لو ُيعمر ألف سنة 

إنه مدخر هلم هناك ، . ال يطمعهم يف ثواب ، وال يؤمنهم من عقاب  ألن ما قدمته أيديهم لآلخرة. لن يتمنوه 
  .واهللا عليم بالظاملني وما كانوا يعملون 

ولكنها خصلة أخرى يف يهود ، خصلة يصورها القرآن صورة تفيض بالزراية وتنضح . وليس هذا فحسب 
  .} ولتجدهنم أحرص الناس على حياة { : بالتحقري واملهانة 

ال يهم أن تكون حياة كرمية وال حياة مميزة على اإلطالق حياة فقط حياة هبذا التنكري والتحقري  أية حياة ،. 
ا ترفع رأسها إال . حياة ديدان أو حشرات حياة والسالم إهنا يهود ، يف ماضيها وحاضرها ومستقبلها سواء  وم

ة. . وحرصاً على احلياة  فإذا وجدت املطرقة نكست الرؤوس ، وعنت اجلباه جبناً. حني تغيب املطرقة    أي حيا
ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ، وما هو مبزحزحه من العذاب أن يعمر ، واهللا بصري مبا { 

  . .} يعملون 
وما . ذلك أهنم ال يرجون لقاء اهللا ، وال حيسون أن هلم حياة غري هذه احلياة . يود أحدهم لو يعمر ألف سنة 

لدنيا وما أضيقها حني حتس النفس اإلنسانية أهنا ال تتصل حبياة سواها ، وال تطمع يف غري أنفاس أقصر احلياة ا
نعمة . نعمة يفيضها اإلميان على القلب . إن اإلميان باحلياة اآلخرة نعمة . . وساعات على األرض معدودة 

أحد على نفسه هذا املنفذ إىل اخللود ، إال  احملدود األجل الواسع األمل وما يغلق. يهبها اهللا للفرد الفاين العاين 
فوق أنه إميان بعدل اهللا املطلق ، وجزائه األوىف  -فاإلميان باآلخرة . وحقيقة احلياة يف روحه ناقصة أو مطموسة 

هو ذاته داللة على فيض النفس باحليوية ، وعلى امتالء باحلياة ال يقف عند حدود األرض؛ إمنا يتجاوزها إىل  -
  .الطليق ، الذي ال يعلم إال اهللا مداه ، وإىل املرتقى السامي الذي يتجه صعداً إىل جوار اهللا  البقاء

يتحداهم به ، ويعلن احلقيقة اليت  - صلى اهللا عليه وسلم  - وميضي السياق بتلقني جديد من اهللا لرسوله 
  :يتضمنها على رؤوس األشهاد 

ا بني يديه ، وهدى وبشرى للمؤمنني من كان عدواً جلربيل فإنه نزله على قل: قل {  . بك بإذن اهللا ، مصدقاً مل
  . .} من كان عدوا هللا ومالئكته ورسله وجربيل وميكال ، فإن اهللا عدو للكافرين 

لقد بلغ هؤالء القوم من . . مسة عجيبة حقاً . ويف قصة هذا التحدي نطلع على مسة أخرى من مسات يهود 
اً يتجاوز كل حد ، وقادهم هذا إىل تناقض  احلنق والغيظ من أن ينزل اهللا من فضله على من يشاء من عباده مبلغ

وملا  -صلى اهللا عليه وسلم  -لقد مسعوا أن جربيل ينزل بالوحي من عند اهللا على حممد . . ال يستقيم يف عقل 
حجة فارغة ، كان عداؤهم حملمد قد بلغ مرتبة احلقد واحلنق فقد جل هبم الضغن أن خيترعوا قصة واهية و

، ألنه ينزل باهلالك والدمار والعذاب؛ وأن هذا هو الذي مينعهم من اإلميان مبحمد  فيزعموا أن جربيل عدوهم 



من جراء صاحبه جربيل ولو كان الذي ينزل إليه بالوحي هو ميكائيل آلمنوا ، فميكائيل يتنزل بالرخاء واملطر 
  واخلصب

وإال فما باهلم يعادون جربيل؟ وجربيل مل . قد يسوقان إىل كل محاقة إهنا احلماقة املضحكة ، ولكن الغيظ واحل
يكن بشراً يعمل معهم أو ضدهم ، ومل يكن يعمل بتصميم من عنده وتدبري؟ إمنا هو عبد اهللا يفعل ما يأمره وال 

  يعصى اهللا ما أمره
  .} من كان عدواً جلربيل فإنه نزله على قلبك بإذن اهللا : قل { 

.  
من هوى شخصي ، وال إرادة ذاتية ، يف أن ينزله على قلبك ، إمنا هو منفذ إلرادة اهللا وإذنه يف  فما كان له

. تنزيل هذا القرآن على قلبك  والقلب هو موضع التلقي ، وهو الذي يفقه بعد التلقي ، ويستقر هذا الكتاب . 
. فيه وحيفظ    .هذه العضلة املعروفة بطبيعة احلال والقلب يعرب به يف القرآن عن قوة اإلدراك مجلة وليس هو . 

  . .} مصدقاً ملا بني يديه وهدى وبشرى للمؤمنني { . . نزله على قلبك 
والقرآن يصدق يف عمومه ما سبقه من الكتب السماوية ، فأساس دين اهللا واحد يف مجيع الكتب السماوية 

وهذه حقيقة ينبغي . . تتفتح له وتستجيب  وهو هدى وبشرى للقلوب املؤمنة ، اليت. . ومجيع الديانات اإلهلية 
إن نصوص القرآن لتسكب يف قلب املؤمن من اإليناس ، وتفتح له من أبواب املعرفة ، وتفيض فيه . . إبرازها 

ا ال يكون بغري اإلميان  وكذلك . ومن مث جيد فيه اهلدى ، كما يستروح فيه البشرى . من اإلحياءات واملشاعر م
هدى { . . } هدى لقوم يؤمنون { . . } هدى للمتقني { . . ه احلقيقة يف مناسبات شىت جند القرآن يكرر هذ

.فاهلدى مثرة اإلميان والتقوى واليقني . } شفاء ورمحة للمؤمنني { . . } لقوم يوقنون   .  
  وبنو إسرائيل مل يكونوا يؤمنون أو يتقون أو يوقنون

قد فرقوا بني مالئكة اهللا الذين يسمعون أمساءهم وأعماهلم  - كعادهتم يف تفريق الدين وتفريق الرسل -وكانوا 
إهنم على صداقة مع ميكائيل أما مع جربيل فال لذلك مجعت اآلية التالية جربيل وميكال ومالئكة اهللا : ، فقالوا 

، وعادى اهللا سبحانه ،  ورسله ، لبيان وحدة اجلميع ، وإلعالن أن من عادى أحداً منهم فقد عاداهم مجيعا 
.فهو من الكافرين . فعاداه اهللا   .  

  . .} من كان عدواً هللا ومالئكته ورسله ، وجربيل وميكال فإن اهللا عدو للكافرين { 
ا أنزل عليه من احلق ، وما آتاه من اآليات  -صلى اهللا عليه وسلم  -مث يتجه باخلطاب إىل الرسول  يثبته على م

ويندد ببين إسرائيل الذين ال يستقيمون على . إال الفاسقون املنحرفون  البينات ، مقررا أنه ال يكفر هبذه اآليات
، أو عهودهم مع رسول اهللا . عهد  كما  -صلى اهللا عليه وسلم  -سواء عهودهم مع رهبم وأنبيائهم من قبل 

  :يندد بنبذهم لكتاب اهللا األخري الذي جاء مصدقاً ملا معهم 
ر هبا إال الفاسقون ، أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم؟ بل ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكف{ 

ا جاءهم رسول من عند اهللا مصدق ملا معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب اهللا . أكثرهم ال يؤمنون  ومل
  . .} . . . وراء ظهورهم ، كأهنم ال يعلمون 



إنه الفسوق واحنراف . . ات البينات اليت أنزهلا اهللا لقد كشف القرآن هنا عن علة كفر بين إسرائيل بتلك اآلي
  .فالطبيعة املستقيمة ال يسعها إال اإلميان بتلك اآليات . الفطرة 

فليس هذا ألنه ال مقنع  -أو غريهم  - فإذا كفر هبا اليهود . وهي تفرض نفسها فرضاً على القلب املستقيم 
  .قون فيها وال حجة ، ولكن ألهنم هم فاسدو الفطرة فاس

إهنم . . مندداً هبؤالء اليهود ، كاشفاً عن مسة من مساهتم الوبيئة  -وإىل الناس عامة  -مث يلتفت إىل املسلمني 
، وال  -رغم تعصبها الذميم  -مجاعة مفككة األهواء  فهم ال جيتمعون على رأي ، وال يثبتون على عهد 

كرهون أن مينح اهللا شيئاً من فضله لسواهم ، إال ومع أهنم متعصبون ألنفسهم وجنسهم ، ي. يستمسكون بعروة 
ال يستمسكون بوحدة ، وال حيفظ بعضهم عهد بعض ، وما من عهد يقطعونه على أنفسهم  -مع هذا  -أهنم 

  :حىت تند منهم فرقة فتنقض ما أبرموا ، وخترج على ما أمجعوا 
  . .} أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم؟ بل أكثرهم ال يؤمنون { 

وقد أخلفوا ميثاقهم مع اهللا حتت اجلبل ، ونبذوا عهودهم مع أنبيائهم من بعد ، وأخرياً نبذ فريق منهم عهدهم 
أول مقدمه إىل املدينة؛ وهو العهد الذي وادعهم فيه بشروط  - صلى اهللا عليه وسلم  - الذي أبرموه مع النيب 

يه أعداءه؛ وأو ل من عاب دينه ، وحاول بث الفرقة والفتنة يف الصف معينة ، بينما كانوا هم أول من أعان عل
.املسلم ، خمالفني ما عاهدوا املسلمني عليه   .  

خلة أخرى على النقيض ، يعلنها رسول اهللا  صلى اهللا عليه  -وبئس هي من خلة يف اليهود تقابلها يف املسلمني 
، وهم يد على من سواهم ي« يف قوله  - وسلم  يسعى . » سعى بذمتهم أدناهم املسلمون تتكافأ دماؤهم 

 -بذمتهم أدناهم ، فال خييس أحد بعهده إذا عاهد ، وال ينقض أحد عقده إذا أبرم ، ولقد كتب أبو عبيدة 
. إن عبداً أمن أهل بلد بالعراق : وهو اخلليفة يقول  -رضي اهللا عنه  -وهو قائد جليش عمر  -رضي اهللا عنه 

فوفوا هلم وانصرفوا عنهم . . هللا عظم الوفاء ، فال تكونون أوفياء حىت تفوا إن ا: فكتب إليه عمر . وسأله رأيه 
وذلك فرق ما بني أخالق اليهود الفاسقني وأخالق . وهذه مسة اجلماعة الكرمية املتماسكة املستقيمة . . 

  .املسلمني الصادقني 
، نبذ فريق من الذين أوتو{  ا الكتاب كتاب اهللا وراء ظهورهم وملا جاءهم رسول من عند اهللا مصدق ملا معهم 

  . .} كأهنم ال يعلمون 
فلقد كان ضمن امليثاق الذي أخذه اهللا عليهم ، . وكان هذا مظهراً من مظاهر نقض فريق لكل عهد يعاهدونه 

، خاسوا . أن يؤمنوا بكل رسول يبعثه ، وأن ينصروه وحيترموه  فلما جاءهم كتاب من عند اهللا مصدق ملا معهم 
عهد ، ونبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب اهللا وراء ظهورهم ، يستوي يف هذا النبذ كتاب اهللا بذلك ال

  الذي معهم ، والذي يتضمن البشرى هبذا النيب وقد نبذوه ، والكتاب اجلديد مع النيب اجلديد وقد نبذوه أيضاً
وتوا الكتاب هم الذين نبذوا كتاب اهللا ويف اآلية ما فيها من سخرية خفية ، حيملها ذلك النص على أن الذين أ

  .وراء ظهورهم 

فلو كانوا هم املشركني األميني لكان نبذهم لكتاب اهللا وراء ظهورهم مفهوماً ولكنهم هم الذين أوتوا الكتاب 
وماذا صنعوا؟ إهنم نبذوا . . هم الذين اتصلوا باهلدى ورأوا النور . هم الذين عرفوا الرساالت والرسل . 



هللا وراء ظهورهم واملقصود طبعاً أهنم جحدوه وتركوا العمل به ، وأهنم أبعدوه عن جمال تفكريهم كتاب ا
ولكن التعبري املصور ينقل املعىن من دائرة الذهن إىل دائرة احلس؛ وميثل عملهم حبركة مادية متخيلة ، . وحياهتم 

، ويفيض بسوء تصور هذا التصرف تصويراً بشعاً زرياً ، ينضح بالكنود واجلحود ،  ويتسم بالغلظة واحلماقة 
  . .حركة األيدي تنبذ كتاب اهللا وراء الظهور . األدب والقحة؛ ويدع اخليال يتملى هذه احلركة العنيفة 

مث ماذا؟ ماذا بعد أن نبذوا كتاب اهللا املصدق ملا معهم؟؟ ألعلهم قد الذوا مبا هو خري منه؟ ألعلهم قد جلأوا إىل 
إهنم . ال شيء من هذا كله . . لعلهم قد استمسكوا بكتاهبم الذي جاء القرآن يصدقه؟ كال حق ال شبهة فيه؟ أ

  .نبذوا كتاب اهللا وراء ظهورهم ليجروا خلف أساطري غامضة ال تستند إىل حقيقة ثابتة 
، وما كفر سليمان ، ولكن الشياطني كفروا {  يمان  س يعلمون النا. واتبعوا ما تتلوا الشياطني على ملك سل

إمنا حنن فتنة فال : وما يعلمان من أحد حىت يقوال . السحر ، وما أنزل على امللكني ببابل هاروت وماروت 
ويتعلمون  - وما هم بضارين به من أحد إال بإذن اهللا  - فيتعلمون منهما ما يفرقون به بني املرء وزوجه . تكفر 

آلخرة من خالق ، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو ولقد علموا ملن اشتراه ما له يف ا. ما يضرهم وال ينفعهم 
  . .} ولو أهنم آمنوا واتقوا ملثوبة من عند اهللا خري لو كانوا يعلمون . كانوا يعلمون 

، وما يضللون به  سليمان  لقد تركوا ما أنزل اهللا مصدقاً ملا معهم؛ وراحوا يتتبعون ما يقصه الشياطني عن عهد 
إنه كان ساحراً ، وإنه سخر ما سخر عن طريق السحر : ان ، إذ يقولون الناس من دعاوى مكذوبة عن سليم

  .الذي كان يعلمه ويستخدمه 
سليمان    :أنه كان ساحراً ، فيقول  -عليه السالم  - والقرآن ينفي عن 

يمان {    .} وما كفر سل
سليمان    :ويثبته للشياطني  -عليه السالم  - فكأنه يعد السحر واستخدامه كفراً ينفيه عن 

  . .} ولكن الشياطني كفروا يعلمون الناس السحر { 
  :اللذين كان مقرمها بابل . هاروت وماروت : مث ينفي أن السحر منزل من عند اهللا على امللكني 

  . .} وما أنزل على امللكني ببابل هاروت وماروت { 
، وكان اليهود أو الشياطني يدعون أهن ما كانا يعرفان السحر ويبدو أنه كانت هناك قصة معروفة عنهما 

فرية تنزيل السحر على . ويعلمانه للناس ، ويزعمان أن هذا السحر أنزل عليهما فنفى القرآن هذه الفرية أيضاً 
  .امللكني 

، وهي أن هذين امللكني كانا هناك فتنة وابتالء للناس حلكمة مغيبة  وأهنما كانا يقوالن لكل من . مث يبني احلقيقة 
  :لباً منهما أن يعلماه السحر جييء اليهما ، طا

  .} وما يعلمان من أحد حىت يقوال إمنا حنن فتنة فال تكفر { 

.  
هاروت : ومرة أخرى جند القرآن يعترب السحر وتعلمه واستخدامه كفراً؛ ويذكر هذا على لسان امللكني 

  .وماروت 
وعندئذ حتق الفتنة على . بصريه وقد كان بعض الناس يصر على تعلم السحر منهما ، على الرغم من حتذيره وت



  :بعض املفتونني 
  . .} فيتعلمون منهما ما يفرقون به بني املرء وزوجه { 

.وهو األذى والشر الذي حذرهم منه امللكان   .  
  :وهنا يبادر القرآن فيقرر كلية التصور اإلسالمي األساسية ، وهي أنه ال يقع شيء يف هذا الوجود إال بإذن اهللا 

  . .} ضارين به من أحد إال بإذن اهللا وما هم ب{ 
وهذه قاعدة كلية يف التصور ال بد من . . فبإذن اهللا تفعل األسباب فعلها وتنشىء آثارها وحتقق نتائجها 

ا ميثل هذه القاعدة يف مثل هذا املقام ، أنك إذا عرضت يدك للنار . وضوحها يف ضمري املؤمن متاماً  وأقرب م
فاهللا هو الذي أودع النار خاصية احلرق وأودع يدك . االحتراق ال يكون إال بإذن اهللا ولكن هذا . فإهنا حتترق 

ال يأذن حلكمة خاصة يريدها؛ كما وقع . خاصية االحتراق هبا  وهو قادر على أن يوقف هذه اخلاصية حني 
. األثر بإذن اهللا وكذلك هذا السحر الذي يفرقون به بني املرء وزوجه ، ينشئ هذا  - عليه السالم  -إلبراهيم 

ال يأذن حلكمة خاصة يريدها  وهكذا بقية ما نتعارف عليه . . وهو قادر على أن يوقف هذه اخلاصية فيه حني 
كل مؤثر مودع خاصية التأثري بإذن اهللا ، فهو يعمل هبذا اإلذن ، وميكن أن يوقف . . بأنه مؤثرات وآثار 

.مفعوله كما أعطاه هذا املفعول حني يشاء   .  
ا يفرقون به بني املرء وزوجه  مث   :إنه شر عليهم هم أنفسهم ال خري . . يقرر القرآن حقيقة ما يتعلمون ، وم
  . .} ويتعلمون ما يضرهم وال ينفعهم { 

  ويكفي أن يكون هذا الشر هو الكفر ليكون ضراً خالصاً ال نفع فيه
  . .} ولقد علموا ملن اشتراه ما له يف اآلخرة من خالق { 

لموا أن الذي يشتريه ال نصيب له يف اآلخرة ، فهو حني خيتاره ويشتريه يفقد كل رصيد له يف اآلخرة ولقد ع
  . .وكل نصيب 

  :فما أسوأ ما باعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون حقيقة الصفقة 
  . .} ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون { 
  . .} ري لو كانوا يعلمون ولو أهنم آمنوا واتقوا ملثوبة من عند اهللا خ{ 

وينطبق هذا القول على الذين كانوا يتعلمون السحر من امللكني ببابل ، وعلى الذين يتبعون ما تقصه الشياطني 
عن عهد سليمان وملكه ، وهم اليهود الذين ينبذون كتاب اهللا وراءهم ظهرياً ، ويتبعون هذا الباطل وهذا 

  .الشر الذميم 
، وبعد فال بد من كلمة  هنا عن السحر ، وعما يفرق بني املرء وزوجه ، مما كان أولئك اليهود جيرون خلفه 

.ويتركون كتاب اهللا وراء ظهورهم من أجله   .  
  .إنه ما يزال مشاهداً يف كل وقت أن بعض الناس ميلكون خصائص مل يكشف العلم عن كنهها بعد 

ما هو؟  -التخاطر عن بعد  - » التيليباثي « هذا . .  لقد مسي بعضها بأمساء ولكنه مل حيدد كنهها وال طرائقها
وكيف يتم؟ كيف ميلك إنسان أن يدعو إنساناً على أبعاد وفواصل ال يصل إليها صوت اإلنسان يف العادة وال 

  بصره ، فيتلقى عنه ، دون أن تقف بينهما الفواصل واألبعاد؟



طر إرادة على إرادة ، وأن يتصل فكر بفكر ، فإذا وهذا التنومي املغنطيسي ما هو وكيف يتم؟ كيف يقع أن تسي
  أحدمها يوحي إىل اآلخر ، وإذا أحدمها يتلقى عن اآلخر ، كأمنا يقرأ من كتاب مفتوح؟

، هو أن أعطاها أمساء ولكنه مل يقل  إن كل ما استطاع العلم أن يقوله إىل اليوم يف هذه القوى اليت اعترف هبا 
  تم؟ما هي؟ ومل يقل قط كيف ت: قط 

إما ألنه مل جيمع منها مشاهدات كافية لالعتراف هبا؛ وإما ألنه مل يهتد . ومثة أمور كثرية أخرى مياري فيها العلم 
وفرويد الذي حياول إنكار كل قوة روحية مل يستطع  -هذه األحالم التنبئية . إىل وسيلة تدخلها يف نطاق جتاربه 

، مث إذا هذه النبوءة تصدق يف الواقع بعد حني؟ وهذه كيف أرى رؤيا عن مستقبل جمه - إنكار وجودها  ول 
كيف أحس أن أمراً ما سيحدث بعد قليل أو أن شخصاً ما قادم بعد . األحاسيس اخلفية اليت ليس هلا اسم بعد 

  قليل؛ مث حيدث ما توقعت على حنو من األحناء
وى اجملهولة يف الكائن البشري ، جملرد أن إنه من املكابرة يف الواقع أن يقف إنسان لينفي ببساطة مثل هذه الق

  .العلم مل يهتد بعد إىل وسيلة جيرب هبا هذه القوى 
. وليس معىن هذا هو التسليم بكل خرافة ، واجلري وراء كل أسطورة  إمنا األسلم واألحوط أن يقف العقل . 

ت على اإلطالق ، حىت يتمكن بوسائله ال ينفي على اإلطالق وال يثب. . اإلنساين أمام هذه اجملاهيل موقفاً مرناً 
 ، املتاحة له بعد ارتقاء هذه الوسائل من إدراك ما يعجز اآلن عن إدراكه؛ أو يسلم بأن يف األمر شيئاً فوق طاقته 

  . .ويعرف حدوده ، وحيسب للمجهول يف هذا الكون حسابه 
: وقد تكون صورة من صوره . ور وتعليم الشياطني للناس من قبيل هذه األم. السحر من قبيل هذه األمور 

وإن كان السحر الذي . . القدرة على اإلحياء والتأثري ، إما يف احلواس واألفكار ، وإما يف األشياء واألجسام 
 - } فخيل إليه من سحرهم أهنا تسعى { : ذكر القرآن وقوعه من سحرة فرعون كان جمرد ختييل ال حقيقة له 

فاالنفعاالت تنشأ . ثري وسيلة للتفريق بني املرء وزوجه ، وبني الصديق وصديقه وال مانع أن يكون مثل هذا التأ
وإن كانت الوسائل واآلثار ، واألسباب واملسببات ، ال تقع كلها إال بإذن اهللا ، على النحو . من التأثرات 
  .الذي أسلفنا 

  .متعارفة بني اليهود هاروت وماروت؟ ومىت كانا ببابل؟ فإن قصتهما كانت : أما من مها امللكان 

وقد وردت يف القرآن الكرمي إشارات جمملة لبعض . بدليل أهنم مل يكذبوا هذه اإلشارة ومل يعترضوا عليها 
ا  ؛ وكان يف ذلك اإلمجال كفاية ألداء الغرض ، ومل يكن هنالك م األحداث اليت كانت معروفة عند املخاطبني هبا

  .ليس هو املقصود  ألن هذا التفصيل. يدعو إىل تفصيل أكثر 
فليست . خلف األساطري الكثرية اليت وردت حول قصة امللكني  - يف ظالل القرآن  -وال أحب أن جنري حنن 

  .هنالك رواية واحدة حمققة يوثق هبا 
. ولقد مضى يف تاريخ البشرية من اآليات واالبتالءات ما يناسب حالتها وإدراكها يف كل طور من أطوارها 

فليس هذا غريباً وال شاذاً بالقياس  - أو يف صورة رجلني طيبني كاملالئكة  -تيار يف صورة ملكني فإذا جاء االخ
، وهي تقفو أشعة  ، وهي ختطو  إىل شىت الصور وشىت االبتالءات اخلارقة ، اليت مرت هبا البشرية وهي حتبو 

  الشعلة اإلهلية املنرية يف غياهب الليل البهيم



مة يف هذه اآليات تغين عن السعي وراء املتشابه فيها بالقياس إلينا بعد ذلك الزمن واملفهومات الواضحة احملك
وحسبنا أن نعلم منها ضالل بين إسرائيل يف جريهم وراء األساطري ، ونبذهم كتاب اهللا املستيقن ، وأن . املديد 

اآلخرة كل نصيب وكل نعرف أن السحر من عمل الشيطان؛ وأنه من مث كفر يدان به اإلنسان ، ويفقد به يف 
  .رصيد 

َما َيَودُّ الَِّذيَن كَفَُروا ) ١٠٤(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتقُولُوا َراِعَنا َوقُولُوا اْنظُْرَنا َواْسَمُعوا َوِللْكَاِفرِيَن َعذَاٌب أَِليٌم 
َخْيرٍ ِمْن َربِّكُْم َواللَُّه َيْخَتصُّ بَِرْحَمِتِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه ذُو  ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ َولَا الُْمْشرِِكَني أَنْ ُيَنزَّلَ َعلَْيكُْم ِمْن

 قَِديٌر َما َنْنَسْخ ِمْن آَيٍة أَْو ُنْنِسَها َنأِْت بَِخْيرٍ ِمْنَها أَْو ِمثِْلَها أَلَْم َتْعلَْم أَنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء) ١٠٥(الْفَْضلِ الَْعِظيمِ 
أَْم ) ١٠٧(ْم َتْعلَْم أَنَّ اللََّه لَُه ُملُْك السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَما لَكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َولَا َنِصريٍ أَلَ) ١٠٦(

َمْن َيَتَبدَّلِ الْكُفَْر بِالْإَِمياِن فَقَْد َض ) ١٠٨(لَّ َسَواَء السَّبِيلِ ُترِيُدونَ أَنْ َتْسأَلُوا َرُسولَكُْم كََما ُسِئلَ ُموَسى ِمْن قَْبلُ َو
ا َتَبيََّن لَُهُم الَْحقُّ َودَّ كَِثٌري ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ لَْو َيُردُّوَنكُْم ِمْن َبْعِد إَِميانِكُْم كُفَّاًرا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسهِْم  ِمْن َبْعِد َم

َوأَِقيُموا الصَّلَاةَ َوآُتوا الزَّكَاةَ َوَما ) ١٠٩(نَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر فَاْعفُوا َواْصفَُحوا َحتَّى َيأِْتَي اللَُّه بِأَْمرِِه إِ
َوقَالُوا لَْن َيْدُخلَ الَْجنَّةَ إِلَّا َمْن كَانَ ) ١١٠(ُتقَدُِّموا ِلأَْنفُِسكُْم ِمْن َخْيرٍ َتجُِدوُه ِعْنَد اللَِّه إِنَّ اللََّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري 

ُه ِللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن ) ١١١(ُهوًدا أَْو َنَصاَرى ِتلَْك أََمانِيُُّهْم قُلْ َهاُتوا ُبْرَهاَنكُْم إِنْ كُْنُتْم َصاِدِقَني  َبلَى َمْن أَْسلََم َوْجَه
ُد لَْيَسِت النَّصَاَرى َعلَى َشْيٍء َوقَالَِت َوقَالَِت الَْيُهو) ١١٢(فَلَُه أَْجُرُه ِعْنَد َربِِّه َولَا َخْوٌف َعلَْيهِْم َولَا ُهْم َيْحَزُنونَ 

ِلهِْم فَاللَُّه َيْحكُُم النَّصَاَرى لَْيَسِت الَْيُهوُد َعلَى َشْيٍء َوُهْم َيْتلُونَ الِْكَتاَب كَذَِلَك قَالَ الَِّذيَن لَا َيْعلَُمونَ ِمثْلَ قَْو
ُه َوَسَعى ) ١١٣(ِلفُونَ َبْيَنُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة ِفيَما كَاُنوا ِفيِه َيْخَت َمْن أَظْلَُم ِممَّْن َمَنَع َمَساجَِد اللَِّه أَنْ ُيذْكََر ِفيَها اْسُم َو

َرِة َعذَاٌب َعِظيٌم ِفي َخَرابَِها أُولَِئَك َما كَانَ لَُهْم أَنْ َيْدُخلُوَها إِلَّا َخاِئِفَني لَُهْم ِفي الدُّْنَيا ِخْزٌي َولَُهْم ِفي الْآِخ
ِه الَْمْشرُِق َوالَْمْغرُِب فَأَْيَنَما ُتَولُّوا فَثَمَّ َوْجُه اللَِّه إِنَّ اللََّه َواِسٌع َعِليٌم َوِل) ١١٤( َوقَالُوا اتََّخذَ اللَُّه َولًَدا ) ١١٥(لَّ

الْأَْرضِ َوإِذَا قََضى أَْمًرا فَإِنََّما َبِديُع السََّماَواِت َو) ١١٦(ُسْبَحاَنُه َبلْ لَُه َما ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرضِ كُلٌّ لَُه قَانُِتونَ 
ْو َتأِْتيَنا آَيةٌ كَذَِلَك قَالَ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم) ١١٧(َيقُولُ لَُه كُْن فََيكُونُ   َوقَالَ الَِّذيَن لَا َيْعلَُمونَ لَْولَا ُيكَلُِّمَنا اللَُّه أَ

إِنَّا أَْرَسلَْناَك بِالَْحقِّ َبِشًريا َوَنِذيًرا َولَا ُتسْأَلُ َعْن ) ١١٨(نَّا الْآيَاِت ِلقَْومٍ ُيوِقُنونَ ِمثْلَ قَْوِلهِْم َتَشاَبَهْت قُلُوُبُهْم قَْد َبيَّ
َو الُْهَد) ١١٩(أَْصحَابِ الَْجِحيمِ  ى َولَْن َتْرَضى َعْنَك الَْيُهوُد َولَا النَّصَاَرى َحتَّى َتتَّبَِع ِملََّتُهْم قُلْ إِنَّ ُهَدى اللَِّه ُه

الَِّذيَن آَتْيَناُهُم ) ١٢٠(َولَِئنِ اتََّبْعَت أَْهَواَءُهْم َبْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن الِْعلْمِ َما لََك ِمَن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َولَا َنِصريٍ 
َيا َبنِي إِْسَرائِيلَ ) ١٢١(ُم الَْخاِسُرونَ الِْكَتاَب َيْتلُوَنُه َحقَّ ِتلَاَوِتِه أُولَِئَك ُيْؤِمُنونَ بِِه َوَمْن َيكْفُْر بِِه فَأُولَِئَك ُه

َواتَّقُوا َيْوًما لَا َتْجزِي َنفٌْس َعْن َنفْسٍ ) ١٢٢(اذْكُُروا نِْعَمِتَي الَِّتي أَْنَعْمُت َعلَْيكُْم َوأَنِّي فَضَّلُْتكُْم َعلَى الَْعالَِمَني 
  ) ١٢٣(اَعةٌ َولَا ُهْم ُيْنَصُرونَ َشْيئًا َولَا ُيقَْبلُ ِمْنَها َعْدلٌ َولَا َتْنفَُعَها َشفَ

ميضي هذا الدرس يف كشف دسائس اليهود وكيدهم لإلسالم واملسلمني؛ وحتذير اجلماعة املسلمة من أالعيبهم 
وحيلهم ، وما تكنه نفوسهم للمسلمني من احلقد والشر ، وما يبيتون هلم من الكيد والضر؛ وهنى اجلماعة 

ن كفروا من أهل الكتاب يف قول أو فعل؛ ويكشف للمسلمني عن األسباب املسلمة عن التشبه هبؤالء الذي
احلقيقية الدفينة اليت تكمن وراء أقوال اليهود وأفعاهلم ، وكيدهم ودسهم ، وأالعيبهم وفتنهم ، اليت يطلقوهنا 

  .يف الصف اإلسالمي 



فق مقتضيات النشأة اإلسالمية ويبدو أن اليهود كانوا يتخذون من نسخ بعض األوامر والتكاليف ، وتغيريها و
يبدو أهنم كانوا يتخذون من هذا ذريعة . . اجلديدة ، والظروف واملالبسات اليت حتيط باجلماعة املسلمة 

لو كانت من عند اهللا ما نسخت وال صدر : للتشكيك يف مصدر هذه األوامر والتكاليف؛ ويقولون للمسلمني 
  .أمر جديد يلغي أو يعدل أمراً سابقاً 

وكان النيب . اشتدت هذه احلملة عند حتويل القبلة من بيت املقدس إىل الكعبة بعد ستة عشر شهراً من اهلجرة و
 -قبلة اليهود ومصالهم  -إىل بيت املقدس  - عقب اهلجرة  -قد اجته بالصالة  -صلى اهللا عليه وسلم  -

صلى اهللا  -هي القبلة؛ مما جعل الرسول فاختذ اليهود من هذا التوجه حجة على أن دينهم هو الدين ، وقبلتهم 
وظلت هذه الرغبة . يرغب وال يصرح يف التحول عن بيت املقدس إىل الكعبة ، بيت اهللا احملرم  -عليه وسلم 

ونظراً  -كما سيجيء يف سياق السورة  -تعتمل يف نفسه حىت استجاب له ربه فوجهه إىل القبلة اليت يرضاها 
، فشنوها محلة ملا حيمله هذا التحول من د حض حلجة بين إسرائيل فقد عز عليهم أن يفقدوا مثل هذه احلجة 

صلى اهللا عليه  - دعاية ماكرة يف وسط املسلمني ، بالتشكيك يف مصدر األوامر اليت يكلفهم هبا رسول اهللا 
مث قالوا هلم  أي إهنم وجهوا املعول إىل أساس العقيدة يف نفوس املسلمني. . ويف صحة تلقيه عن الوحي  - وسلم 

وإن كان صحيحاً . إن كان التوجه إىل بيت املقدس باطالً فقد ضاعت صالتكم وعبادتكم طوال هذه الفترة : 
ففيم التحول عنه؟ أي أهنم وجهوا املعول إىل أساس الثقة يف نفوس املسلمني برصيدهم من ثواب اهللا ، وقبل . 

  كل شيء يف حكمة القيادة النبوية
 - فأخذوا يسألون الرسول . ملة اخلبيثة املاكرة آتت مثرهتا الكريهة يف بعض نفوس املسلمني ويبدو أن هذه احل

يف قلق وزعزعة؛ ويطلبون الرباهني واألدلة ، األمر الذي ال يتفق مع الطمأنينة املطلقة  - صلى اهللا عليه وسلم 
ن نسخ بعض األوامر واآليات يتبع حكمة فنزل القرآن يبني هلم أ. إىل القيادة ، والثقة املطلقة مبصدر العقيدة 

وينبههم يف الوقت ذاته إىل أن هدف اليهود . اهللا الذي خيتار األحسن لعباده؛ ويعلم ما يصلح هلم يف كل موقف 
هو ردهم كفاراً بعد إمياهنم؛ حسداً من عند أنفسهم على اختيار اهللا هلم ، واختصاصهم برمحته وفضله ، بتنزيل 

  .يهم ، وانتداهبم هلذا األمر العظيم الكتاب األخري عل

دفني ويفند دعواهم الكاذبة يف أن اجلنة من حقهم وحدهم  . ويكشف هلم ما وراء أضاليل اليهود من غرض 
ليست النصارى على شيء ، وتقول : ويقص عليهم التهم املتبادلة بني فريقي أهل الكتاب إذ يقول اليهود 

  ك يقول املشركون عن اجلميعالنصارى ليست اليهود على شيء؛ وكذل
مث يفظع نيتهم اليت خيفوهنا من وراء قصة القبلة؛ وهي منع االجتاه إىل الكعبة بيت اهللا ومسجده األول ، ويعده 

  .منعا ملساجد اهللا أن يذكر فيها امسه وسعياً يف خراهبا 
وجهاً لوجه أمام اهلدف وميضي السياق يف هذا الدرس على هذا النحو ، حىت ينتهي إىل أن يضع املسلمني 

إنه حتويل املسلمني من دينهم إىل دين أهل الكتاب ولن يرضوا . . احلقيقي ألهل الكتاب من اليهود والنصارى 
، وإال فهي احلرب والكيد والدس إىل النهاية وهذه هي  -صلى اهللا عليه وسلم  -عن النيب  حىت يتبع ملتهم 

  واألضاليل ، وتتخفى خلف احلجج واألسباب املقنعة حقيقة املعركة اليت تكمن وراء األباطيل
ما يود الذين . انظرنا ، وامسعوا ، وللكافرين عذاب أليم : وقولوا . راعنا : يا أيها الذين آمنوا ال تقولوا { 



كفروا من أهل الكتاب وال املشركني أن ينزل عليكم من خري من ربكم ، واهللا خيتص برمحته من يشاء ، واهللا 
ثلها أمل تعلم أن اهللا على كل شيء قدير؟ أمل . ضل العظيم ذو الف ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها أو م

أم تريدون أن تسألوا . تعلم أن اهللا له ملك السماوات واألرض وما لكم من دون اهللا من ويل وال نصري 
ود كثري من أهل . السبيل رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر باإلميان فقد ضل سواء 

اعفوا واصفحوا  ا تبني هلم احلق ، ف الكتاب لو يردونكم من بعد إميانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد م
حىت يأيت اهللا بأمره ، إن اهللا على كل شيء قدير وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة ، وما تقدموا ألنفسكم من خري 

  . .} تعملون بصري جتدوه عند اهللا ، إن اهللا مبا 
يناديهم بالصفة اليت متيزهم ، واليت تربطهم برهبم } الذين آمنوا { يتجه اخلطاب يف مطلع هذا الدرس إىل 

  .ونبيهم ، واليت تستجيش يف نفوسهم االستجابة والتلبية 
وأن يقولوا  -ظر من الرعاية والن -} راعنا { :  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهبذه الصفة ينهاهم أن يقولوا للنيب 

ويأمرهم بالسمع مبعىن الطاعة ، وحيذرهم من مصري . . } أنظرنا { : بدالً منها مرادفها يف اللغة العربية 
  :الكافرين وهو العذاب األليم 

  .} وللكافرين عذاب أليم . وامسعوا . راعنا وقولوا انظرنا : يا أيها الذين آمنوا ال تقولوا { 
أن سفهاء اليهود كانوا مييلون ألسنتهم يف . . } راعنا { ب يف ذلك النهي عن كلمة وتذكر الروايات أن السب

  .حىت يؤدي معىن آخر مشتقاً من الرعونة  -صلى اهللا عليه وسلم  -نطق هذا اللفظ ، وهم يوجهونه للنيب 

لوات اهللا ص - مواجهة ، فيحتالون على سبه  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقد كانوا خيشون أن يشتموا النيب 
عن هذا الطريق امللتوي ، الذي ال يسلكه إال صغار السفهاء ومن مث جاء النهي للمؤمنني عن  - وسالمه عليه 

اللفظ الذي يتخذه اليهود ذريعة ، وأمروا أن يستبدلوا به مرادفه يف املعىن ، الذي ال ميلك السفهاء حتريفه 
  فيهكي يفوتوا على اليهود غرضهم الصغري الس. وإمالته 

واستخدام مثل هذه الوسيلة من اليهود يشي مبدى غيظهم وحقدهم ، كما يشي بسوء األدب ، وخسة الوسيلة 
اعه . ، واحنطاط السلوك  ، ودف سبحانه  -والنهي الوارد هبذه املناسبة يوحي برعاية اهللا لنبيه وللجماعة املسلمة 

  .اكرين عن أوليائه ، بإزاء كل كيد وكل قصد شرير من أعدائهم امل -
مث يكشف للمسلمني عما تكنه هلم صدور اليهود حوهلم من الشر والعداء ، وعما تنغل به قلوهبم من احلقد 

ليحذروا أعداءهم ، ويستمسكوا مبا حيسدهم هؤالء األعداء . واحلسد ، بسبب ما اختصهم به اهللا من الفضل 
  :عليه من اإلميان ، ويشكروا فضل اهللا عليهم وحيفظوه 

واهللا خيتص برمحته من . يود الذين كفروا من أهل الكتاب وال املشركني أن ينزل عليكم من خري من ربكم ما { 
  . .} واهللا ذو الفضل العظيم . يشاء 

وكالمها كافر بالرسالة األخرية فهما على قدم سواء من . . وجيمع القرآن بني أهل الكتاب واملشركني يف الكفر 
وأعظم ما يكرهونه للمؤمنني هو . ر للمؤمنني احلقد والضغن ، وال يود هلم اخلري هذه الناحية؛ وكالمها يضم

هو أن خيتارهم اهللا هلذا اخلري وينزل عليهم هذا القرآن ، وحيبوهم هبذه النعمة ، ويعهد إليهم بأمانة . هذا الدين 
  .العقيدة يف األرض ، وهي األمانة الكربى يف الوجود 



م وغيظهم من أن ينزل اهللا من فضله على من يشاء من عباده ، حىت لقد بلغ هبم ولقد سبق احلديث عن حقده
صلى اهللا عليه وسلم  -إذ كان ينزل بالوحي على الرسول  -عليه السالم  -الغيظ أن يعلنوا عداءهم جلربيل 

- :  
  . .} واهللا خيتص برمحته من يشاء { 

 -واملؤمنني به ، فقد علم  - صلى اهللا عليه وسلم  - فاهللا أعلم حيث جيعل رسالته؛ فإذا اختص هبا حممداً 
  .أنه وأهنم أهل هلذا االختصاص  -سبحانه 

  . .} واهللا ذو الفضل العظيم { 
ويف هذا التلميح ما . وليس أعظم من نعمة النبوة والرسالة؛ وليس أعظم من نعمة اإلميان والدعوة إليه 

طاء وجزالة الفضل ، ويف التقرير الذي سبقه عما يضمره يستجيش يف قلوب الذين آمنوا الشعور بضخامة الع
وهذا الشعور وذاك ضروريان . . الذين كفروا للذين آمنوا ما يستجيش الشعور باحلذر واحلرص الشديد 

اليهود ، لتوهني العقيدة يف نفوس املؤمنني ،  -ويقودها  -للوقوف يف وجه محلة البلبلة والتشكيك اليت قادها 
  ضخم الذي ينفسونه على املسلمنيوهي اخلري ال

  .تتعلق بنسخ بعض األوامر والتكاليف  - كما أسلفنا  -وكانت احلملة 

  :األمر الذي أبطل حجتهم على املسلمني . وخباصة عند حتويل القبلة إىل الكعبة 
  . .} ما ننسخ من آية أو ننسها نأت خبري منها أو مثلها { 

أم كانت مناسبة  -كما يدل سياق هذه اآليات وما بعدها  -ل القبلة وسواء كانت املناسبة هي مناسبة حتوي
أخرى من تعديل بعض األوامر والتشريعات والتكاليف ، اليت كانت تتابع منو اجلماعة املسلمة ، وأحواهلا 

 .أم كانت خاصة بتعديل بعض األحكام اليت وردت يف التوراة مع تصديق القرآن يف عمومه للتوراة . املتطورة 
، أم هي مجيعاً املناسبة اليت اختذها اليهود ذريعة للتشكيك يف صلب العقيدة .  . سواء كانت هذه أم هذه أم هذه 
فإن القرآن يبني هنا بياناً حامساً يف شأن النسخ والتعديل؛ ويف القضاء على تلك الشبهات اليت أثارهتا يهود ، . 

  .األساليب على عادهتا وخطتها يف حماربة هذه العقيدة بشىت 
هو لصاحل البشرية ، ولتحقيق خري أكرب تقتضيه  -يف فترة الرسالة  -فالتعديل اجلزئي وفق مقتضيات األحوال 

فإذا نسخ آية القاها . واهللا خالق الناس ، ومرسل الرسل ، ومنزل اآليات ، هو الذي يقدر هذا . أطوار حياهتا 
حكماً من األحكام ، أو آية مبعىن عالمة وخارقة جتيء ملناسبة  سواء كانت آية مقروءة تشتمل - يف عامل النسيان 

فإنه يأيت خبري منها أو مثلها وال يعجزه شيء ، وهو  -حاضرة وتطوى كاملعجزات املادية اليت جاء هبا الرسل 
  :ومن مث جتيء هذه التعقيبات . . مالك كل شيء ، وصاحب األمر كله يف السماوات ويف األرض 

اهللا على كل شيء قدير؟ أمل تعلم أن اهللا له ملك السماوات واألرض؟ وما لكم من دون اهللا من  أمل تعلم أن{ 
  . .} ويل وال نصري 

واخلطاب هنا للمؤمنني حيمل رائحة التحذير ، ورائحة التذكري بأن اهللا هو وليهم وناصرهم وليس هلم من دونه 
. ويل وال نصري  ملة اليهود التضليلية؛ وبلبلة أفكارهم حبججهم ولعل هذا كان بسبب اخنداع بعضهم حب. 

يدل على . ال تتفق مع الثقة واليقني  -صلى اهللا عليه وسلم  -اخلادعة؛ وإقدامهم على توجيه أسئلة للرسول 



  :هذا ما جاء يف اآلية التالية من صريح التحذير واالستنكار 
} بدل الكفر باإلميان فقد ضل سواء السبيل أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يت{ 
. .  

فهو استنكار لتشبه بعض املؤمنني بقوم موسى يف تعنتهم وطلبهم للرباهني واخلوارق وإعناهتم لرسوهلم كلما 
ا حكى السياق عنهم يف مواضع كثرية    . .أمرهم بأمر أو أبلغهم بتكليف ، على حنو م

ي الضالل ، واستبدال الكفر باإلميان ، وهي النهاية اليت صار إليها بنو وهو حتذير هلم من هناية هذا الطريق ، وه
  كما أهنا هي النهاية اليت يتمىن اليهود لو قادوا إليها املسلمني. إسرائيل 

ود كثري من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إميانكم كفاراً ، حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبني هلم { 
  .} احلق 

.  
ملاذا؟ ال ألن هذه . . الرغبة يف سلب اخلري الذي يهتدي إليه اآلخرون . . يفعله احلقد اللئيم بالنفوس  وذلك ما

  ولكنها ألهنا تعلم. النفوس الشريرة ال تعلم 
  . .} حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبني هلم احلق { 

، وما زالت واحلسد هو ذلك االنفعال األسود اخلسيس الذي فاضت به نفوس اليهود جت اه اإلسالم واملسلمني 
وهو الذي يكشفه القرآن للمسلمني . تفيض ، وهو الذي انبعثت منه دسائسهم وتدبرياهتم كلها وما تزال 

ليعرفوه ، ويعرفوا أنه السبب الكامن وراء كل جهود اليهود لزعزعة العقيدة يف نفوسهم؛ وردهم بعد ذلك إىل 
قذهم اهللا منه باإلميان ، وخصهم هبذا بأعظم الفضل وأجل النعمة اليت الكفر الذي كانوا فيه ، والذي أن

  حتسدهم عليها يهود
هنا يدعو القرآن  -يف اللحظة اليت تتجلى فيها هذه احلقيقة ، وتنكشف فيها النية السيئة واحلسد اللئيم  -وهنا 

إىل الصفح والعفو حىت يأيت اهللا بأمره ، املؤمنني إىل االرتفاع عن مقابلة احلقد باحلقد ، والشر بالشر ، ويدعوهم 
  :وقتما يريد 

  . .} إن اهللا على كل شيء قدير . فاعفوا واصفحوا حىت يأيت اهللا بأمره { 
  :وامضوا يف طريقكم اليت اختارها اهللا لكم ، واعبدوا ربكم وادخروا عنده حسناتكم 

  . .} إن اهللا مبا تعملون بصري . جتدوه عند اهللا وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة ، وما تقدموا ألنفسكم من خري { 
، ومكمن الدسيسة؛ ويعىبء . . وهكذا  يوقظ السياق القرآين وعي اجلماعة املسلمة ويركزه على مصدر اخلطر 

مث يأخذهم هبذه الطاقة املعبأة املشحونة . . مشاعر املسليمن جتاه النوايا السيئة والكيد اللئيم واحلسد الذميم 
وإىل أن حيني هذا األمر يدعوهم إىل العفو . .  جناب اهللا؛ ينتظرون أمره ، ويعلقون تصرفهم بإذنه كلها إىل

.ويدعها طيبة يف انتظار األمر من صاحب األمر واملشيئة . والسماحة ، لينقذ قلوهبم من ننت احلقد والضغينة   .  
إهنم هم املهتدون وحدهم وإن اجلنة : قوهلم اليهود والنصارى ، و: مث ميضي يف تفنيد دعاوى أهل الكتاب عامة 

وقف عليهم ال يدخلها سواهم على حني جيبه كل فريق منهم اآلخر بأهنم ليسوا على شيء ويقرر يف ثنايا عرض 
  :هذه الدعاوى العريضة حقيقة األمر ، ويقول كلمة الفصل يف العمل واجلزاء 



هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني : قل . تلك أمانيهم . رى لن يدخل اجلنة إال من كان هوداً أو نصا: وقالوا { 
: وقالت اليهود . بلى من أسلم وجهه هللا وهو حمسن فله أجره عند ربه ، وال خوف عليهم وال هم حيزنون . 

كذلك قال  -وهم يتلون الكتاب  - ليست اليهود على شيء : ليست النصارى على شيء ، وقالت النصارى 
يما كانوا فيه خيتلفون . ل قوهلم الذين ال يعلمون مث   . .} فاهللا حيكم بينهم يوم القيامة ف

والذين كانوا يواجهون املسلمني يف املدينة كانوا هم اليهود؛ إذ مل تكن هناك كتلة من النصارى تقف مواقف 
شركني يف مث جيبه هؤالء هبؤالء وحيكي رأي امل. ولكن النص هنا عام يواجه مقوالت هؤالء وهؤالء . اليهود 

  الطائفتني مجيعاً
  .} لن يدخل اجلنة إال من كان هودا أو نصارى : وقالوا { 

.  
أي من يهود  -لن يدخل اجلنة إال من كان هوداً : وإال فقد كانت اليهود تقول . وهذه حكاية قوليهم مزدوجة 

  . .لن يدخل اجلنة إال من كان من النصارى : وكانت النصارى تقول  -
صلى اهللا عليه  - كتلك ، ال تستند إىل دليل ، سوى االدعاء العريض ومن مث يلقن اهللا رسوله وهذه القولة 

  :أن جيبههم بالتحدي وأن يطالبهم بالدليل  - وسلم 
  . .} هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني : قل { 

. وال لطائفة وال لفرد  وهنا يقرر قاعدة من قواعد التصور اإلسالمي يف ترتيب اجلزاء على العمل بال حماباة ألمة
  :إمنا هو اإلسالم واإلحسان ، ال االسم والعنوان 

، فله أجره عند ربه ، وال خوف عليهم وال هم حيزنون {    . .} بلى من أسلم وجهه هللا وهو حمسن 
بلى  {: فقال . . } لن متسنا النار إال أياماً معدودة { : ومن قبل قرر هذه القاعدة يف العقاب ردا على قوهلم 

  . .} من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 
. . } من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته { : طرفيها املتقابلني . إهنا قاعدة واحدة بطرفيها يف العقوبة واملثوبة 

. جهة اخلطيئة فهو حبيس هذه اخلطيئة احمليطة ، يف معزل عن كل شيء وعن كل شعور وعن كل وجهة إال و  .
فأخلص ذاته كلها هللا ، ووجه مشاعره كلها إليه ، وخلص هللا يف . . } من أسلم وجهه هللا وهو حمسن { و 

. } من أسلم وجهه هللا { . . مقابل خلوص اآلخر للخطيئة   -إسالم الوجه : هنا تربز مسة اإلسالم األوىل . 
ومع . االستسالم املعنوي والتسليم العملي . التسليم ولفظ أسلم يعين االستسالم و -والوجه رمز على الكل 

فسمة اإلسالم هي الوحدة بني الشعور . . } وهو حمسن { : هذا فال بد من الدليل الظاهر على هذا االستسالم 
بذلك تستحيل العقيدة منهجا للحياة . . والسلوك ، بني العقيدة والعمل ، بني اإلميان القليب واإلحسان العملي 

  :؛ وبذلك تتوحد الشخصية اإلنسانية بكل نشاطها واجتاهاهتا؛ وبذلك يستحق املؤمن هذا العطاء كله كلها
  . .} فله أجره عند ربه وال خوف عليهم وال هم حيزنون { 

، والسرور الفائض ال ميسه حزن . . األجر املضمون ال يضيع عند رهبم  . . واألمن املوفور ال يساوره خوف 
  فال حمسوبية عند اهللا سبحانه وال حماباة. العامة اليت يستوي عندها الناس مجيعاً  وتلك هي القاعدة

يطلقون تلك الدعوى العريضة ، بينما يقول كل منهما عن الفريق اآلخر إنه  -يهوداً ونصارى  -ولقد كانوا 



  :ليس على شيء؛ وبينما كان املشركون جيبهون الفريقني بالقولة ذاهتا 
وهم يتلون الكتاب  -ليست النصارى على شيء ، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت اليهود { 
، فاهللا حيكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه خيتلفون  -   . .} كذلك قال الذين ال يعلمون مثل قوهلم 

والنصارى من  والذين ال يعلمون هم األميون العرب الذين مل يكن هلم كتاب؛ وكانوا يرون ما عليه اليهود
الفرقة ومن التقاذف باإلهتام ، ومن التمسك خبرافات وأساطري ال ترتفع كثرياً على خرافات العرب وأساطريهم 

: هللا سبحانه؛ فكانوا يزهدون يف دين اليهود ودين النصارى ويقولون  -أو البنات  -يف الشرك ونسبة األبناء 
  إهنم ليسوا على شيء

ما يقوله بعضهم يف بعض؛ عقب تفنيد دعوى اليهود والنصارى يف ملكية اجلنة مث والقرآن يسجل على اجلميع 
  :يدع أمر اخلالف بينهم إىل اهللا 

  .} فاهللا حيكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه خيتلفون { 

وم ال وهذه اإلحالة إىل حكم اهللا هي وحدها اجملدية يف مواجهة ق. . فهو احلكم العدل ، وإليه تصري األمور 
، وال يعتمدون على دليل ، بعد دحض دعواهم العريضة يف أهنم وحدهم أهل اجلنة ، وأهنم  يستمدون من منطق 

  وحدهم املهديون
وخباصة ما يتعلق منها  -مث يعود إىل ترذيل حماولتهم تشكيك املسلمني يف صحة األوامر والتبليغات النبوية 

  :هللا يف مساجده ، وعمال على خراهبا ويعدها سعيا يف منع ذكر ا -بتحويل القبلة 
ومن أظلم ممن منع مساجد اهللا أن يذكر فيها امسه وسعى يف خراهبا؟ أولئك ما كان هلم أن يدخلوها إال { 

وهللا املشرق واملغرب فأينما تولوا فثم وجه اهللا ، إن . هلم يف الدنيا خزي وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم . خائفني 
  . .} اهللا واسع عليم 

وأقرب ما يتوارد إىل اخلاطر أن هاتني اآليتني تتعلقان مبسألة حتويل القبلة؛ وسعي اليهود لصد املسلمني عن 
. أول بيت وضع للناس وأول قبلة . . التوجه إىل الكعبة  وهناك روايات متعددة عن أسباب نزوهلما غري هذا . 

  . .الوجه 
يف منع مساجد اهللا أن يذكر فيها امسه ، والسعي يف  وعلى أية حال فإن إطالق النص يوحي بأنه حكم عام

. كذلك احلكم الذي يرتبه على هذه الفعلة ، ويقرر أنه هو وحده الذي يليق أن يكون جزاء لفاعليها . خراهبا 
  :وهو قوله 

  . .} أولئك ما كان هلم أن يدخلوها إال خائفني { 
، إال أن يلجأوا إىل بيوت اهللا مستجريين حمتمني حبرمتها  أي أهنم يستحقون الدفع واملطاردة واحلرمان من األمن

 - صلى اهللا عليه وسلم  - وذلك كالذي حدث يف عام الفتح بعد ذلك إذ نادى منادي رسول اهللا ( مستأمنني 
فلجأ إليها املستأمنون من جبابرة قريش ، بعد أن كانوا هم . . من دخل املسجد احلرام فهو آمن : يوم الفتح 
  ) .ومن معه ومينعوهنم زيارة املسجد احلرام  - صلى اهللا عليه وسلم  - دون رسول اهللا الذي يص

  :ويزيد على هذا احلكم ما يتوعدهم به من خزي يف الدنيا وعذاب عظيم يف اآلخرة 
  . .} هلم يف الدنيا خزي ، وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم { 



. } وها إال خائفني أولئك ما كان هلم أن يدخل{ : وهناك تفسري آخر لقوله  أي أنه ما كان ينبغي هلم أن . 
فهذا هو األدب الالئق ببيوت اهللا ، . يدخلوا مساجد اهللا إال يف خوف من اهللا وخشوع جلاللته يف بيوته 

  .وهو وجه من التأويل جائز يف هذا املقام . . املناسب ملهابته وجالله العظيم 

  :مناسبة حتويل القبلة ، هو اآلية الثانية منهما والذي جيعلنا نرجح أن اآليتني نزلتا يف 
  .} وهللا املشرق واملغرب ، فأينما تولوا فثم وجه اهللا ، إن اهللا واسع عليم { 

فهي توحي بأهنا جاءت رداً على تضليل اليهود يف ادعائهم إن صالة املسلمني إذن إىل بيت املقدس كانت باطلة 
، فثم وجه اهللا ، وضائعة وال حساب هلا عند اهللا واآل ية ترد عليهم هذا الزعم ، وهي تقرر أن كل اجتاه قبلة 

، ال أن وجه اهللا . حيثما توجه إليه عابد   -سبحانه  -وإمنا ختصيص قبلة معينة هو توجيه من عند اهللا فيه طاعة 
م ودوافع واهللا ال يضيق على عباده ، وال ينقصهم ثواهبم ، وهو عليم بقلوهبم ونياهت. يف جهة دون جهة 

. .} إن اهللا واسع عليم { والنية هللا . ويف األمر سعة . اجتاهاهتم   .  
بعد ذلك يستعرض السياق ضالل تصورهم حلقيقة األلوهية ، واحنرافهم عن التوحيد الذي هو قاعدة دين اهللا ، 

 -اهللا ويقرن تصورهم املنحرف إىل تصورات اجلاهلية عن ذات . وأساس التصور الصحيح يف كل رسالة 
ويقرر التشابه بني قلوب املشركني من العرب وقلوب املشركني من أهل الكتاب ، . وصفاته  -سبحانه 

  :ويصحح للجميع احنرافهم إىل الشرك ، ويوضح هلم قاعدة التصور اإلمياين الصحيح 
ع السماوات واألرض بدي. سبحانه بل له ما يف السماوات واألرض ، كل له قانتون . اختذ اهللا ولداً : وقالوا { 

كذلك . وقال الذين ال يعلمون لوال يكلمنا اهللا أو تأتينا آية . فيكون . كن : ، وإذا قضى أمرا فإمنا يقول له 
  . .} قد بينا اآليات لقوم يوقنون . تشاهبت قلوهبم . قال الذين من قبلهم مثل قوهلم 

ولة النصارى وحدهم يف املسيح ، فهي كذلك مقولة ليست مق. . } اختذ اهللا ولداً { : وهذه املقولة الفاسدة 
ومل تفصل اآلية هنا هذه املقوالت ، ألن السياق . كما كانت مقولة املشركني يف املالئكة . اليهود يف العزير 

ومن عجب أهنا ال تزال هي اليت  -سياق إمجال للفرق الثالث اليت كانت تناهض اإلسالم يومئذ يف اجلزيرة 
متاما ، ممثلة يف الصهيونية العاملية والصليبية العاملية ، والشيوعية العاملية ، وهي أشد كفراً من تناهضه اليوم 

ومن هذا اإلدماج تسقط دعوى اليهود والنصارى يف أهنم وحدهم املهتدون؛ وها هم  -املشركني يف ذلك احلني 
  أوالء يستوون مع املشركني

يبادر بتنزيه اهللا عن هذا  - سبحانه  -من تصورهم لشأن اهللا  وقبل أن ميضي إىل اجلوانب الفاسدة األخرى
اً    :التصور ، وبيان حقيقة الصلة بينه وبني خلقه مجيع

بديع السماوات واألرض وإذا قضى أمراً فإمنا . سبحانه بل له ما يف السماوات واألرض ، كل له قانتون { 
  . .} فيكون . يقول له كن 

، وعن هنا نصل إىل فكرة اإلسالم ال تجريدية الكاملة عن اهللا سبحانه ، وعن نوع العالقة بني اخلالق وخلقه 
اً  ، وهي أرفع وأوضح تصور عن هذه احلقائق مجيع لقد صدر الكون عن . . طريقة صدور اخللق عن اخلالق 

  .} كن ، فيكون { : خالقه ، عن طريق توجه اإلرادة املطلقة القادرة 



ما كفيل وحده بوجود هذا الكائن ، على الصورة املقدرة له ، بدون وسيط من  فتوجه اإلرادة إىل خلق كائن. 
أما كيف تتصل هذه اإلرادة اليت ال نعرف كنهها ، بذلك الكائن املراد صدوره عنها ، فذلك . . قوة أو مادة 

 مهيأة وهي غري. هو السر الذي مل يكشف لإلدراك البشري عنه ، ألن الطاقة البشرية غري مهيأة إلدراكه 
. إلدراكه ألنه ال يلزمها يف وظيفتها اليت خلقت هلا وهي خالفة األرض وعمارهتا  وبقدر ما وهب اهللا لإلنسان . 

، وسخر له االنتفاع هبا ، بقدر ما زوى عنه األسرار  من القدرة على كشف قوانني الكون اليت تفيده يف مهمته 
، وهي حتاول كشف و. . األخرى اليت ال عالقة هلا خبالفته الكربى  لقد ضربت الفلسفات يف تيه ال منارة فيه 

هذه األسرار؛ وتفترض فروضاً تنبع من اإلدراك البشري الذي مل يهيأ هلذا اجملال ، ومل يزود أصالً بأدوات 
كيف : مضحكة إىل حد حيري اإلنسان . فتجيء هذه الفروض مضحكة يف أرفع مستوياهتا . املعرفة فيه واالرتياد 

وما ذلك إال ألن أصحاب هذه الفلسفات حاولوا أن خيرجوا باإلدراك البشري » فيلسوف « هذا عن  يصدر
، وأن يتجاوزوا به نطاقه املقدور له فلم ينتهوا إىل شيء يطمأن إليه؛ بل مل يصلوا إىل شيء  عن طبيعة خلقته 

له املؤمنني حبقيقته أن يضربوا يف وعصم اإلسالم أه. ميكن أن حيترمه من يرى التصور اإلسالمي ويعيش يف ظله 
فلما أن أراد بعض متفلسفتهم . هذا التيه بال دليل ، وأن حياولوا هذه احملاولة الفاشلة ، اخلاطئة املنهج ابتداء 

أن يتطاولوا إىل ذلك املرتقى ، باءوا بالتعقيد  -على وجه خاص  -متأثرين بأصداء الفلسفة اإلغريقية 
تذهتم اإلغريق ودسوا يف التفكري اإلسالمي ما ليس من طبيعته ، ويف التصور اإلسالمي والتخليط ، كما باء أسا

وذلك هو املصري احملتوم لكل حماولة العقل البشري وراء جماله ، وفوق طبيعة خلقته . . ما ليس من حقيقته 
  . .وتكوينه 

.  وأن اخلالق ليس كمثله شيء. أن اخللق غري اخلالق : والنظرية اإلسالمية  ومن هنا تنتفي من التصور . 
ا يفهمه غري املسلم من هذا االصطالح » وحدة الوجود « : اإلسالمي فكرة  أي مبعىن أن الوجود  - على م

أو . . أو أن الوجود إشعاع ذايت للخالق ، أو أن الوجود هو الصورة املرئية ملوجده  -وخالقه وحدة واحدة 
وحدة : والوجود وحدة يف نظر املسلم على معىن آخر . . ألساس على أي حنو من أحناء التصور على هذا ا

صدوره عن اإلرادة الواحدة اخلالقة ، ووحدة ناموسه الذي يسري به ، ووحدة تكوينه وتناسقه واجتاهه إىل ربه 
  :يف عبادة وخشوع 

  . .} بل له ما يف السماوات واألرض كل له قانتون { 
ا يف فالكل من خلقه بدرجة واحدة ، وبأداة . .  السماوات واألرض ولداً فال ضرورة لتصور أن له من بني م

  :واحدة 
  . .} كن فيكون : وإذا قضى أمراً فإمنا يقول له . بديع السماوات واألرض { 

  .وتوجه اإلرادة يتم بكيفية غري معلومة لإلدراك البشري ، ألهنا فوق طاقة اإلدراك البشري 

  ناه هذا السر ، واخلبط يف التيه بال دليلفمن العبث إنفاق الطاقة يف اكت
وتصحيح هذه املقولة وردها ، يتبعها  -سبحانه  -وإذ ينتهي من عرض مقولة أهل الكتاب يف ادعاء الولد هللا 

  :مبقولة للمشركني فيها من سوء التصور ما يتسق مع سوء التصور عن أهل الكتاب 
  .} تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوهلم لوال يكلمنا اهللا أو : وقال الذين ال يعلمون { 



ا حتدوا النيب . والذين ال يعلمون هم األميون الذين كانوا مشركني؛ إذ مل يكن لديهم علم من كتاب   -وكثرياً م
وذكر هذه املقولة هنا . . أن يكلمهم اهللا أو أن تأتيهم خارقة من اخلوارق املادية  - صلى اهللا عليه وسلم 

بلهم  مقصود طلب قوم . طلبوا مثل هذا من أنبيائهم  - وهم اليهود وغريهم  -لبيان أن الذين من ق فلقد 
، . موسى أن يروا اهللا جهرة ، وطلبوا وتعنتوا يف طلب اخلوارق املعجزة  فبني هؤالء وهؤالء شبه يف الطبيعة 

  :وشبه يف التصور ، وشبه يف الضالل 
  . .} تشاهبت قلوهبم { 

  :وهم متشاهبو القلوب يف التصور والعنت والضالل . ود على املشركني فال فضل لليه
  . .} قد بينا اآليات لقوم يوقنون { 

طمأنينة ضمريه  فاآليات ال تنشىء . والذي جيد راحة اليقني يف قلبه جيد يف اآليات مصداق يقينه ، وجيد فيها 
  .ويهيئ القلوب للتلقي الواصل الصحيح . قتها اليقني ، إمنا اليقني هو الذي يدرك داللتها ويطمئن إىل حقي

وإذا انتهت مقوالهتم ، وفندت أباطيلهم ، وكشفت الدوافع الكامنة وراء أضاليلهم ، يتجه اخلطاب إىل رسول 
يبني له وظيفته ، وحيدد له تبعاته ، ويكشف له عن حقيقة املعركة بينه وبني  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 

، وطبيعة اخلالف الذي ال حل له إال بثمن ال ميلكه وال يستطيعه ولو أداه لتعرض لغضب اهللا اليهود والنصارى 
  مواله؛ وحاشاه

ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى . إنا أرسلناك باحلق بشرياً ونذيراً ، وال تسأل عن أصحاب اجلحيم { 
هم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من اهللا إن هدى اهللا هو اهلدى ، ولئن اتبعت أهواء: قل . حىت تتبع ملتهم 

ومن يكفر به فأولئك هم . أولئك يؤمنون به . الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تالوته . من ويل وال نصري 
  . .} اخلاسرون 

وهي كلمة فيها من التثبيت ما يقضي على شبهات املضللني ، وحماوالت الكائدين ، . . } إنا أرسلناك باحلق { 
  .ويف جرسها صرامة توحي باجلزم واليقني . بيس امللفقني وتل
  .وظيفتك البالغ واألداء ، تبشر الطائعني وتنذر العصاة ، فينتهي دورك . . } بشرياً ونذيراً { 
  .الذين يدخلون اجلحيم مبعصيتهم ، وتبعتهم على أنفسهم . . } وال تسأل عن أصحاب اجلحيم { 

نك ، ويكيدون لك ، وال يساملونك وال يرضون عنك ، إال أن حتيد عن هذا وسيظل اليهود والنصارى حياربو
األمر ، وإال أن تترك هذا احلق ، وإال أن تتخلى عن هذا اليقني ، تتخلى عنه إىل ما هم فيه من ضالل وشرك 

  :وسوء تصور كالذي سبق بيانه منذ قليل 
  .} ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حىت تتبع ملتهم { 

.  
، . فتلك هي العلة األصيلة  ليس الذي ينقصهم هو الربهان؛ وليس الذي ينقصهم هو االقتناع بأنك على احلق 

لن يرضيهم . . ولو قدمت إليهم ما قدمت ، ولو توددت إليهم ما توددت . وأن الذي جاءك من ربك احلق 
، إال أن تتبع ملتهم وتترك ما معك من احلق    .من هذا كله شيء 

هذه حقيقة املعركة اليت يشنها . إهنا هي العقيدة . . قدة الدائمة اليت نرى مصداقها يف كل زمان ومكان إهنا الع



إهنا معركة العقيدة هي املشبوبة بني . . اليهود والنصارى يف كل أرض ويف كل وقت ضد اجلماعة املسلمة 
وقد تتخاصم شيع امللة الواحدة فيما  املعسكر اإلسالمي وهذين املعسكرين اللذين قد يتخاصمان فيما بينهما؛

  بينها ، ولكنها تلتقي دائما يف املعركة ضد اإلسالم واملسلمني
ولكن املعسكرين العريقني يف العداوة لإلسالم واملسلمني يلوناهنا . إهنا معركة العقيدة يف صميمها وحقيقتها 

، يف خبث ومكر وتورية  إهنم قد جربوا محاسة املسلمني لدينهم . بألوان شىت ، ويرفعان عليها أعالماً شىت 
مل . . ومن مث استدار األعداء العريقون فغريوا أعالم املعركة . وعقيدهتم حني واجهوهم حتت راية العقيدة 

إمنا أعلنوها باسم األرض ، . خوفا من محاسة العقيدة وجيشاهنا  -على حقيقتها  -يعلنوها حربا باسم العقيدة 
وألقوا يف روع املخدوعني الغافلني منا أن حكاية . وما إليها . . سة ، واملراكز العسكرية واالقتصاد ، والسيا

فهذه مسة املتخلفني . العقيدة قد صارت حكاية قدمية ال معىن هلا وال جيوز رفع رايتها ، وخوض املعركة بامسها 
الصهيونية العاملية : نفوسهم  بينما هم يف قرارة. . املتعصبني ذلك كي يأمنوا جيشان العقيدة ومحاستها 

اً خيوضون املعركة أوالً وقبل كل شيء لتحطيم هذه  -بإضافة الشيوعية العاملية  -والصليبية العاملية  مجيع
  الصخرة العاتية اليت نطحوها طويالً ، فأدمتهم مجيعاً

وال هذه الرايات املزيفة .  وال املراكز العسكرية. وال الغلة . إهنا ليست معركة األرض . إهنا معركة العقيدة 
، فإذا حنن خدعنا . إهنم يزيفوهنا علينا لغرض يف نفوسهم دفني . كلها  ليخدعونا عن حقيقة املعركة وطبيعتها 

 -وألمته ، وهو  -صلى اهللا عليه وسلم  -وحنن نبعد عن توجيه اهللا لنبيه . خبديعتهم لنا فال نلومن إال أنفسنا 
  :أصدق القائلني  -سبحانه 

  . .} ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حىت تتبع ملتهم { 
  وما سواه فمرفوض ومردود. فذلك هو الثمن الوحيد الذي يرتضونه 
  :ولكن األمر احلازم ، والتوجيه الصادق 

  . .} إن هدى اهللا هو اهلدى : قل { 
ا عداه ليس هبدى . هدى اهللا هو اهلدى . على سبيل القصر واحلصر  راح منه ، وال فكاك عنه ، وال فال ب. وم

حماولة فيه ، وال ترضية على حسابه ، وال مساومة يف شيء منه قليل أو كثري ، ومن شاء فليؤمن ، ومن شاء 
  .وحذار أن متيل بك الرغبة يف هدايتهم وإمياهنم ، أو صداقتهم ومودهتم عن هذا الصراط الدقيق . فليكفر 

  .} ك من العلم ما لك من اهللا من ويل وال نصري ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاء{ 

.  
  وملن؟ لنيب اهللا ورسوله وحبيبه الكرمي. . هبذا التهديد املفزع ، وهبذا القطع اجلازم ، وهبذا الوعيد الرعيب 

وهي األهواء اليت تقفهم منك . . هدى اهللا الذي ال هدى سواه . . إن أنت ملت عن اهلدى . . إهنا األهواء 
  .وقف؛ وليس نقص احلجة وال ضعف الدليل هذا امل

حق تالوته ، ومن مث يؤمنون باحلق الذي معك؛ فأما الذين  والذين يتجردون منهم من اهلوى يتلون كتاهبم 
  يكفرون به فهم اخلاسرون ، ال أنت وال املؤمنون

  . .} هم اخلاسرون ومن يكفر به فأولئك . أولئك يؤمنون به . الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تالوته { 



  وأي خسارة بعد خسارة اإلميان ، أعظم آالء اهللا على الناس يف هذا الوجود؟
كأمنا ليهتف هبم اهلتاف األخري ، بعد . وبعد هذا التقرير احلاسم اجلازم ينتقل السياق باخلطاب إىل بين إسرائيل 

مع أنبيائهم ، وبعد االلتفات عنهم إىل هذه اجملاهبة وهذ اجلدل الطويل ، وبعد استعراض تارخيهم مع رهبم و
ا جييء االلتفات إليهم كأنه الدعوة األخرية ، . . وخطاب املؤمنني  -صلى اهللا عليه وسلم  -خطاب النيب  هن

اليت نيطت هبم من . . أمانة العقيدة . . وهم على أبواب اإلمهال واإلغفال والتجريد النهائي من شرف األمانة 
  . .يا بين إسرائيل . . هلم الدعوة ذاهتا اليت وجهها إليهم يف أول اجلولة  وهنا يكرر. . قدمي 

واتقوا يوماً ال جتزي نفس عن . يا بين إسرائيل اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم ، وأين فضلتكم على العاملني { 
  . .} نفس شيئاً ، وال يقبل منها عدل ، وال تنفعها شفاعة ، وال هم ينصرون 

 لَا َيَنالُ َعْهِدي َتلَى إِبَْراِهيَم َربُُّه بِكَِلَماٍت فَأََتمَُّهنَّ قَالَ إِنِّي َجاِعلَُك ِللنَّاسِ إَِماًما قَالَ َوِمْن ذُرِّيَِّتي قَالََوإِِذ اْب
ا الَْبْيَت َمثَاَبةً ِللنَّاسِ َوأَْمًنا َواتَِّخذُوا ِمْن َمقَامِ إِْبَر) ١٢٤(الظَّاِلِمَني  اِهيَم ُمَصلًّى َوَعهِْدَنا إِلَى إِبَْراِهيمَ َوإِذْ َجَعلَْن

َوإِذْ قَالَ إِْبَراِهيُم َربِّ اْجَعلْ َهذَا َبلًَدا ) ١٢٥(َوإِْسَماِعيلَ أَنْ طَهَِّرا َبْيِتَي ِللطَّاِئِفَني َوالَْعاِكِفَني َوالرُّكَّعِ السُُّجوِد 
يلًا ثُمَّ أَْضطَرُُّه إِلَى َعذَابِ آِمًنا َواْرُزْق أَْهلَُه ِمَن الثََّمَراِت َمْن آَمَن  ِمْنُهْم بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ قَالَ َوَمْن كَفََر فَأَُمتُِّعُه قَِل

أَْنَت السَِّميعُ َوإِذْ َيْرفَُع إِْبَراِهيُم الْقََواِعَد ِمَن الَْبْيِت َوإِْسَماِعيلُ َربََّنا َتقَبَّلْ ِمنَّا إِنََّك ) ١٢٦(النَّارِ َوبِئَْس الَْمِصُري 
ِمْن ذُرِّيَِّتَنا أُمَّةً ُمْسِلَمةً لََك َوأَرَِنا َمَناِسكََنا َوُتْب َعلَْيَنا ) ١٢٧(الَْعِليُم  ْينِ لََك َو إِنََّك أَْنَت َربََّنا َواْجَعلَْنا ُمْسِلَم

َعلَْيهِْم آَياِتَك َوُيَعلُِّمُهُم الِْكَتاَب َوالِْحكَْمةَ َوُيَزكِّيهِْم  َربََّنا َواْبَعثْ ِفيهِْم َرُسولًا ِمْنُهْم َيْتلُو) ١٢٨(التَّوَّاُب الرَّحِيُم 
ِة إِْبَراِهيَم إِلَّا َمْن َسِفَه َنفَْسُه َولَقَِد اْصطَفَْيَناُه ِفي الدُّْنَيا َوإِنَّهُ ) ١٢٩(إِنََّك أَْنَت الَْعزِيُز الَْحكِيُم  َمْن َيْرغَُب َعْن ِملَّ َو

َوَوصَّى بَِها إِْبَراِهيمُ ) ١٣١(إِذْ قَالَ لَُه َربُُّه أَْسِلْم قَالَ أَْسلَْمُت ِلَربِّ الَْعالَِمَني ) ١٣٠(ِمَن الصَّاِلِحَني ِفي الْآِخَرِة لَ
ْم كُْنُتْم ُشَهَداَء إِذْ َحَضَر أَ) ١٣٢(َبنِيِه َوَيْعقُوُب َيا َبنِيَّ إِنَّ اللََّه اْصطَفَى لَكُُم الدِّيَن فَلَا َتُموُتنَّ إِلَّا َوأَْنُتْم ُمْسِلُمونَ 

 َوإِْسَماِعيلَ َوإِْسَحاَق إِلًَها َيْعقُوَب الَْمْوُت إِذْ قَالَ ِلَبنِيِه َما َتْعُبُدونَ ِمْن َبْعِدي قَالُوا َنْعُبُد إِلََهَك َوإِلََه آَباِئَك إِبَْراِهيَم
َخلَْت لََها َما كََسَبْت َولَكُْم َما كََسْبُتْم َولَا ُتْسأَلُونَ َعمَّا كَاُنوا  ِتلَْك أُمَّةٌ قَْد) ١٣٣(َواِحًدا وََنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ 

َوقَالُوا كُوُنوا ُهوًدا أَْو َنَصاَرى َتْهَتُدوا قُلْ َبلْ ِملَّةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفًا َوَما كَانَ ِمَن الُْمْشرِِكَني ) ١٣٤(َيْعَملُونَ 
ا أُْنزِلَ إِلَْيَنا َوَما أُْنزِلَ إِلَى إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيلَ َوإِْسَحاَق َوَيْعقُوَب َوالْأَْسَباِط َوَما أُوِتَي قُولُوا آَمنَّا بِاللَِّه) ١٣٥(  َوَم

ا ) ١٣٦(ُموَسى َوِعيَسى َوَما أُوِتَي النَّبِيُّونَ ِمْن َربِّهِْم لَا ُنفَرُِّق َبْيَن أََحٍد ِمْنُهْم َوَنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ  فَإِنْ آَمُنوا بِِمثْلِ َم
ِصْبَغةَ اللَِّه ) ١٣٧(َعِليُم آَمْنُتْم بِِه فَقَِد اْهَتَدْوا َوإِنْ َتَولَّْوا فَإِنََّما ُهْم ِفي ِشقَاقٍ فََسَيكِْفيكَُهُم اللَُّه َوُهَو السَِّميُع الْ

ةً َوَنْحُن لَُه َعابُِدونَ  لْ أَُتَحاجُّوَنَنا ِفي اللَِّه َوُهَو َربَُّنا َوَربُّكُْم َولََنا أَْعَمالَُنا َولَكُمْ قُ) ١٣٨(َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اللَِّه ِصْبَغ
أَْم َتقُولُونَ إِنَّ إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيلَ َوإِْسحَاَق َوَيْعقُوَب َوالْأَْسَباطَ كَاُنوا ُهوًدا ) ١٣٩(أَْعَمالُكُْم َوَنْحُن لَُه ُمْخِلُصونَ 

ا اللَُّه بَِغاِفلٍ َعأَْو َنَصاَرى قُ َمْن أَظْلَُم ِممَّْن كََتَم َشَهاَدةً ِعْنَدُه ِمَن اللَِّه َوَم ) ١٤٠(مَّا َتْعَملُونَ لْ أَأَنُْتْم أَْعلَُم أَمِ اللَُّه َو
  ) ١٤١(لُونَ ِتلَْك أُمَّةٌ قَْد َخلَْت لََها َما كََسَبْت َولَكُْم َما كََسْبُتْم َولَا ُتْسأَلُونَ َعمَّا كَاُنوا َيْعَم

يف القطاعات اليت مضت من هذه السورة كان اجلدل مع أهل الكتاب ، دائراً كله حول سرية بين إسرائيل ، 
، ابتداء من عهد موسى  إىل عهد  -عليه السالم  - ومواقفهم من أنبيائهم وشرائعهم ، ومن مواثيقهم وعهودهم 

له عن النصارى ، مع إشارات إىل املشركني ، عند أكثره عن اليهود ، وأق -صلى اهللا عليه وسلم  -حممد 



  .السمات اليت يلتقون فيها مع أهل الكتاب ، أو يلتقي معهم فيها أهل الكتاب 
على  - وقصة إبراهيم . . يرجع إىل إبراهيم . . فاآلن يرجع السياق إىل مرحلة تارخيية أسبق من عهد موسى 

رها يف السياق ، كما أهنا تؤدي دوراً هاماً فيما شجر بني تؤدي دو -النحو الذي تساق به يف موضعها هذا 
  .اليهود واجلماعة املسلمة يف املدينة من نزاع حاد متشعب األطراف 

ويعتزون بنسبتهم إليه ،  - عليهما السالم  -إن أهل الكتاب لريجعون بأصوهلم إىل إبراهيم عن طريق إسحاق 
ومن مث حيتكرون ألنفسهم اهلدى . هده معه ومع ذريته من بعده وبوعد اهللا له ولذريته بالنمو والربكة ، وع

  والقوامة على الدين ، كما حيتكرون ألنفسهم اجلنة أيا كان ما يعملون
وتعتز بنسبتها إليه؛  -عليهما السالم  -وإن قريشاً لترجع بأصوهلا كذلك إىل إبراهيم عن طريق إمساعيل 

املسجد احلرام؛ وتستمد كذلك سلطاهنا الديين على العرب ،  وتستمد منها القوامة على البيت ، وعمارة
  .وفضلها وشرفها ومكانتها 

دعاوى اليهود والنصارى العريضة يف اجلنة  لن : وقالوا { : وقد وصل السياق فيما مضى إىل احلديث عن 
ليهتدوا . . و نصارى وعن حماولتهم أن جيعلوا املسلمني يهوداً أ. . } يدخل اجلنة إال من كان هوداً أو نصارى 

كذلك وصل إىل احلديث عن الذين مينعون مساجد اهللا أن . . } كونوا هوداً أو نصارى هتتدوا : وقالوا { . . 
ا هناك . يذكر فيها امسه ويسعون يف خراهبا  إهنا قد تكون خاصة مبوقف اليهود من قضية حتويل القبلة ، : وقلن
  .لصف اإلسالمي هبذه املناسبة وبالدعاية املسمومة اليت أثاروها يف ا

يف . . فاآلن جييء احلديث عن إبراهيم وإمساعيل وإسحاق؛ واحلديث عن البيت احلرام وبنائه وعمارته وشعائره 
جوه املناسب ، لتقرير احلقائق اخلالصة يف ادعاءات اليهود والنصارى واملشركني مجيعاً حول هذه النسب وهذه 

كذلك جتيء املناسبة لتقرير حقيقة دين . . ة اليت ينبغي أن يتجه إليها املسلمون ولتقرير قضية القبل. الصالت 
وبعد ما بينها وبني العقائد املشوهة املنحرفة اليت عليها أهل الكتاب  -وهي التوحيد اخلالص  -إبراهيم 

ينتسبون إليه  وهو إسرائيل الذي -واملشركون سواء؛ وقرب ما بني عقيدة إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب 
ولتقرير وحدة دين اهللا ، واطراده على أيدي رسله مجيعاً ، ونفي فكرة . وعقيدة اجلماعة املسلمة بآخر دين  -

وأن وراثة . وبيان أن العقيدة تراث القلب املؤمن ال تراث العصبية العمياء . احتكاره يف أيدي أمة أو جنس 
  .ولكن على قرابة اإلميان والعقيدة هذا التراث ال تقوم على قرابة الدم واجلنس 

فمن آمن هبذه العقيدة ورعاها يف أي جيل ومن أي قبيل فهو أحق هبا من أبناء الصلب وأقرباء العصب فالدين 
  وليس بني اهللا وبني أحد من عباده نسب وال صهر. دين اهللا 

لوها القرآن الكرمي هنا يف نسق من هذه احلقائق اليت متثل شطراً من اخلطوط األساسية يف التصور اإلسالمي ، جي
عليه السالم  -يسري بنا خطوة خطوة من لدن إبراهيم . . األداء عجيب ، ويف عرض من الترتيب والتعبري بديع 

إىل أن نشأت األمة املسلمة . . منذ أن ابتاله ربه واختربه فاستحق اختياره واصطفاءه ، وتنصيبه للناس إماماً  -
استجابة من اهللا لدعوة إبراهيم وإمساعيل ومها يرفعان القواعد  -صلى اهللا عليه وسلم  -د املؤمنة برسالة حمم

من البيت احلرام؛ فاستحقت وراثة هذه األمانة دون ذرية إبراهيم مجيعاً ، بذلك السبب الوحيد الذي تقوم عليه 
، واالستقامة . وراثة العقيدة    .على تصورها الصحيح سبب اإلميان بالرسالة ، وحسن القيام عليها 



كان هو الرسالة  - مبعىن إسالم الوجه هللا وحده  -أن اإلسالم : ويف ثنايا هذا العرض التارخيي يربز السياق 
هكذا اعتقد إبراهيم ، وهكذا اعتقد من بعده إمساعيل وإسحاق ويعقوب . . األوىل ، وكان هو الرسالة األخرية 

. هتا إىل موسى وعيسى واألسباط ، حىت أسلموا هذه العقيدة ذا . مث آلت أخرياً إىل ورثة إبراهيم من املسلمني . 
، ورغب . فمن استقام على هذه العقيدة الواحدة فهو وريثها ، ووريث عهودها وبشاراهتا .  ومن فسق عنها 

  .بنفسه عن ملة إبراهيم ، فقد فسق عن عهد اهللا ، وقد فقد وراثته هلذا العهد وبشاراته 
كل دعاوى اليهود والنصارى يف اصطفائهم واجتبائهم ، جملرد أهنم أبناء إبراهيم وحفدته ، وهم عندئذ تسقط 

وعندئذ تسقط كذلك كل دعاوى . . ورثته وخلفاؤه لقد سقطت عنهم الوراثة منذ ما احنرفوا عن هذه العقيدة 
حقهم يف وراثة باين هذا البيت  قريش يف االستئثار بالبيت احلرام وشرف القيام عليه وعمارته ، ألهنم قد فقدوا

. ورافع قواعده باحنرافهم عن عقيدته  مث تسقط كل دعاوى اليهود فيما خيتص بالقبلة اليت ينبغي أن يتجه إليها . 
بلة أبيهم إبراهيم . املسلمون    . .فالكعبة هي قبلتهم وق

، والوقفات العميقة الداللة ، كل ذلك يف نسق من العرض واألداء والتعبري عجيب؛ حافل باإلشارات املوحية 
  :فلنأخذ يف استعراض هذا النسق العايل يف ظل هذا البيان املنري . واإليضاح القوي التأثري 

ال ينال : ومن ذرييت؟ قال : قال . إين جاعلك للناس إماماً : قال . وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأمتهن { 
  . .} عهدي الظاملني 

اذكر ما كان من ابتالء اهللا إلبراهيم بكلمات من األوامر والتكاليف ،  - عليه وسلم صلى اهللا -يقول للنيب 
اء وقضاء  . فأمتهن وف وقد شهد اهللا إلبراهيم يف موضع آخر بالوفاء بالتزاماته على النحو الذي يرضى اهللا عنه . 

مقام . م الذي بلغه إبراهيم وهو مقام عظيم ذلك املقا. } وإبراهيم الذي وىف { : فيستحق شهادته اجلليلة 
  .الوفاء والتوفية بشهادة اهللا عز وجل 

  واإلنسان بضعفه وقصوره ال يويف وال يستقيم
  :أو تلك الثقة . عندئذ استحق إبراهيم تلك البشرى 

  . .} إين جاعلك للناس إماماً : قال { 
، وتكون له فيهم قيادة إماماً يتخذونه قدوة ، ويقودهم إىل اهللا ، ويقدمهم إىل اخلري ، ويكون   .ون له تبعاً 

ذلك الشعور الفطري . الرغبة يف االمتداد عن طريق الذراري واألحفاد : عندئذ تدرك إبراهيم فطرة البشر 
العميق ، الذي أودعه اهللا فطرة البشر لتنمو احلياة ومتضي يف طريقها املرسوم ، ويكمل الالحق ما بدأه السابق ، 

ذلك الشعور الذي حياول بعضهم حتطيمه أو تعويقه وتكبيله؛ وهو مركوز . . ا وتتساوق وتتعاون األجيال كله
وعلى أساسه يقرر اإلسالم شريعة املرياث ، تلبية لتلك . يف أصل الفطرة لتحقيق تلك الغاية البعيدة املدى 

ا احملاوالت ال. الفطرة ، وتنشيطاً هلا لتعمل ، ولتبذل أقصى ما يف طوقها من جهد  يت تبذل لتحطيم هذه وم
القاعدة إال حماولة لتحطيم الفطرة البشرية يف أساسها؛ وإال تكلف وقصر نظر واعتساف يف معاجلة بعض عيوب 

وهناك غريه من . وكل عالج يصادم الفطرة ال يفلح وال يصلح وال يبقى . األوضاع االجتماعية املنحرفة 
لكنه حيتاج إىل هدى وإميان ، وإىل خربة بالنفس البشرية و. العالج الذي يصلح االحنراف وال حيطم الفطرة 

، وفكرة عن تكوينها أدق ، وإىل نظرة خالية من األحقاد الوبيلة اليت تنزع إىل التحطيم والتنكيل ، أكثر  أعمق 



  :مما ترمي إىل البناء واإلصالح 
  . .} ومن ذرييت؟ : قال { 

إن اإلمامة ملن يستحقوهنا . . القاعدة الكربى اليت أسلفنا  وجاءه الرد من ربه الذي ابتاله واصطفاه ، يقرر
فالقرىب ليست وشيجة حلم ودم ، إمنا . بالعمل والشعور ، وبالصالح واإلميان ، وليست وراثة أصالب وأنساب 

ودعوى القرابة والدم واجلنس والقوم إن هي إال دعوى اجلاهلية ، اليت تصطدم . هي وشيجة دين وعقيدة 
  :أساسياً بالتصور اإلمياين الصحيح  اصطداماً

  . .} ال ينال عهدي الظاملني : قال { 
واإلمامة املمنوعة على الظاملني تشمل كل . . ظلم النفس بالشرك ، وظلم الناس بالبغي : والظلم أنواع وألوان 

.  اإلمامة والقيادة وكل معىن من معاين. . إمامة الرسالة ، وإمامة اخلالفة ، وإمامة الصالة : معاين اإلمامة 
ظلم . فالعدل بكل معانيه هو أساس استحقاق هذه اإلمامة يف أية صورة من صورها  أي لون من الظلم  -ومن 

حق اإلمامة وأسقط حقه فيها؛ بكل معىن من معانيها  -   .فقد جرد نفسه من 
يها وال غموض قاطع يف تنحية وهذا العهد بصيغته اليت ال التواء ف -عليه السالم  -وهذا الذي قيل إلبراهيم 

اليهود عن القيادة واإلمامة ، مبا ظلموا ، ومبا فسقوا ، ومبا عتوا عن أمر اهللا ، ومبا احنرفوا عن عقيدة جدهم 
  . .إبراهيم 

وهذا العهد بصيغته اليت ال التواء فيها وال غموض قاطع كذلك يف  -عليه السالم  -وهذا الذي قيل إلبراهيم 
مبا ظلموا ، ومبا فسقوا ومبا بعدوا عن طريق اهللا ، ومبا نبذوا من . ن أنفسهم املسلمني اليوم تنحية من يسمو

دعوى كاذبة ال . . شريعته وراء ظهورهم  ودعواهم اإلسالم ، وهم ينحون شريعة اهللا ومنهجه عن احلياة ، 
  .تقوم على أساس من عهد اهللا 

وال يعترف بقرىب وال . ال تقوم على أساس العقيدة والعمل  إن التصور اإلسالمي يقطع الوشائج والصالت اليت
. رحم إذا أنبّتت وشيجة العقيدة والعمل ويسقط مجيع الروابط واالعتبارات ما مل تتصل بعروة العقيدة والعمل 

وهو يفصل بني جيل من األمة الواحدة وجيل إذا خالف أحد اجليلني اآلخر يف عقيدته ، بل يفصل بني الوالد . 
وال . فعرب الشرك شيء وعرب اإلسالم شيء آخر . الولد ، والزوج والزوج إذا انقطع بينهما حبل العقيدة و

والذين آمنوا من أهل الكتاب شيء ، والذين احنرفوا عن دين إبراهيم . صلة بينهما وال قرىب وال وشيجة 
، وال صلة بينهما وال قرىب وال وشيجة  . وموسى وعيسى شيء آخر  . سرة ليست آباء وأبناء وأحفاداً إن األ. 

. وإن األمة ليست جمموعة أجيال متتابعة من جنس معني . إمنا هي هؤالء حني جتمعهم عقيدة واحدة .  إمنا هي . 
وهذا هو التصور اإلمياين ، الذي ينبثق من . . جمموعة من املؤمنني مهما اختلفت أجناسهم وأوطاهنم وألواهنم 

  . . ، يف كتاب اهللا الكرمي خالل هذا البيان الرباين
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً ، واختذوا من مقام إبراهيم مصلى ، وعهدنا إىل إبراهيم وإمساعيل أن طهرا { 

  . .} بييت للطائفني والعاكفني والركع السجود 
م حىت هاجروا من هذا البيت احلرام الذي قام سدنته من قريش فروعوا املؤمنني وآذوهم وفتنوهم عن دينه

لقد أراده اهللا مثابة يثوب إليها الناس مجيعاً ، فال يروعهم أحد؛ بل يأمنون فيه على أرواحهم وأمواهلم . . جواره 



  .فهو ذاته أمن وطمأنينة وسالم . 
ومقام إبراهيم يشري هنا إىل البيت كله وهذا ما خنتاره يف  - ولقد أمروا أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 

وهو أوىل قبلة يتوجه إليها . فاختاذ البيت قبلة للمسلمني هو األمر الطبيعي ، الذي ال يثري اعتراضاً  -فسريه ت
، ورثة إبراهيم باإلميان والتوحيد الصحيح ، مبا أنه بيت اهللا ، ال بيت أحد من الناس  وقد عهد اهللا . املسلمون 

ا بتطهريه وإعداده للطائفني والعاكفني والركع إىل عبدين من عباده صاحلني أن يقو -صاحب البيت  - م
أي للحجاج الوافدين عليه ، وأهله العاكفني فيه ، والذين يصلون فيه ويركعون ويسجدون فحىت  -السجود 

، إلعداده  إبراهيم وإمساعيل مل يكن البيت ملكاً هلما ، فيورث بالنسب عنهما ، إمنا كانا سادنني له بأمر رهبما 
  .ه من املؤمنني لقصاده وعباد

. من آمن منهم باهللا واليوم اآلخر . . رب اجعل هذا بلداً آمنا ، وارزق أهله من الثمرات : وإذ قال إبراهيم { 
  . .} ومن كفر فأمتعه قليالً ، مث أضطره إىل عذاب النار ، وبئس املصري : قال . 

إن . . معىن الوراثة للفضل واخلري  ومرة أخرى يؤكد. ومرة أخرى يؤكد دعاء إبراهيم صفة األمن للبيت 
وعى . . } ال ينال عهدي الظاملني { : لقد وعى منذ أن قال له ربه . إبراهيم قد أفاد من عظة ربه له يف األوىل 

، يف دعائه أن يرزق اهللا أهل هذا البلد من الثمرات ، حيترس ويستثين وحيدد من يعين . . هذا الدرس    :فهو هنا 
  .} اهللا واليوم اآلخر من آمن منهم ب{ 

.  
. إنه إبراهيم األواه احلليم القانت املستقيم ، يتأدب باألدب الذي علمه ربه ، فرياعيه يف طلبه ودعائه  وعندئذ . 

  :شطر الذين ال يؤمنون ، ومصريهم األليم . جييئه رد ربه مكمالً ومبيناً عن الشطر اآلخر الذي سكت عنه 
  . .} ، مث أضطره إىل عذاب النار ، وبئس املصري  ومن كفر فأمتعه قليالً: قال { 

مث يرسم مشهد تنفيذ إبراهيم وإمساعيل لألمر الذي تلقياه من رهبما بإعداد البيت وتطهريه للطائفني والعاكفني 
  :يرمسه مشهوداً كما لو كانت األعني ترامها اللحظة وتسمعهما يف آن . . والركع السجود 

ربنا واجعلنا مسلمني . ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم : اعد من البيت وإمساعيل وإذ يرفع إبراهيم القو{ 
ربنا وابعث فيهم . لك ، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ، وأرنا مناسكنا وتب علينا ، إنك أنت التواب الرحيم 
  . .} زيز احلكيم رسوالً منهم يتلو عليهم آياتك ، ويعلمهم الكتاب واحلكمة ، ويزكيهم ، إنك أنت الع

  :حكاية حتكى . . إن التعبري يبدأ بصيغة اخلرب 
  . .} وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإمساعيل { 

ال  وبينما حنن يف انتظار بقية اخلرب ، إذا بالسياق يكشف لنا عنهما ، ويرينا إيامها ، كما لو كانت رؤية العني 
  :اد نسمع صوتيهما يبتهالن إهنما أمامنا حاضران ، نك. رؤيا اخليال 

ربنا واجعلنا مسلمني لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا . ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم { 
  }. . ربنا . . وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم 

، وموسيقى الدعاء ، وجو الدعاء  . فنغمة الدعاء  . . صة متحركة كلها حاضرة كأهنا تقع اللحظة حية شاخ. 
رد املشهد الغائب الذاهب ، حاضراً يسمع ويرى ، ويتحرك . وتلك إحدى خصائص التعبري القرآين اجلميل 



  .مبعناه الصادق ، الالئق بالكتاب اخلالد » التصوير الفين « إهنا خصيصة . . ويشخص ، وتفيض منه احلياة 
وهو . وة ، وشعور النبوة بقيمة العقيدة يف هذا الوجود وماذا يف ثنايا الدعاء؟ إنه أدب النبوة ، وإميان النب

األدب واإلميان والشعور الذي يريد القرآن أن يعلمه لورثة األنبياء ، وأن يعمقه يف قلوهبم ومشاعرهم هبذا 
  :اإلحياء 

  . .} إنك أنت السميع العليم . ربنا تقبل منا { 
والغاية . االجتاه به يف قنوت وخشوع إىل اهللا . ص هللا فهو عمل خال. . هذه هي الغاية . . إنه طلب القبول 

عليهم مبا وراءه من . والرجاء يف قبوله متعلق بأن اهللا مسيع للدعاء . . املرجتاة من ورائه هي الرضى والقبول 
  .النية والشعور 

} لتواب الرحيم وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت ا. ربنا واجعلنا مسلمني لك ، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك 
.  

إنه رجاء العون من رهبما يف اهلداية إىل اإلسالم؛ والشعور بأن قلبيهما بني أصبعني من أصابع الرمحن؛ وأن اهلدى 
  .هداه ، وأنه ال حول هلما وال قوة إال باهللا ، فهما يتجهان ويرغبان ، واهللا املستعان 

. . } ومن ذريتنا أمة مسلمة لك { : جيال يف العقيدة تضامن األ. . التضامن . . مث هو طابع األمة املسلمة 
  .وهي دعوة تكشف عن اهتمامات القلب املؤمن 

بقيمة النعمة  -عليهما السالم  -وشعور إبراهيم وإمساعيل . إن أمر العقيدة هو شغله الشاغل ، وهو مهه األول 
عليها يف عقبهما ، وإىل دعاء اهللا رهبما أال حيرم تدفعهما إىل احلرص . . نعمة اإلميان . . اليت أسبغها اهللا عليهما 

لقد دعوا اهللا رهبما أن يرزق ذريتهما من الثمرات ومل ينسيا أن . . ذريتهما هذا اإلنعام الذي ال يكافئه إنعام 
مبا أنه هو . يدعواه لريزقهم من اإلميان؛ وأن يريهم مجيعاً مناسكهم ، ويبني هلم عباداهتم ، وأن يتوب عليهم 

  .التواب الرحيم 
  :مث أال يتركهم بال هداية يف أجياهلم البعيدة 

إنك أنت العزيز . ربنا وابعث فيهم رسوالً منهم يتلو عليهم آياتك ، ويعلمهم الكتاب واحلكمة ويزكيهم { 
  . .} احلكيم 

ة رسول من بعث. وكانت االستجابة لدعوة إبراهيم وإمساعيل هي بعثة هذا الرسول الكرمي بعد قرون وقرون 
. ذرية إبراهيم وإمساعيل ، يتلو عليهم آيات اهللا ، ويعلمهم الكتاب واحلكمة ويطهرهم من األرجاس واألدناس 

غري أن الناس يستعجلون . إن الدعوة املستجابة تستجاب ، ولكنها تتحقق يف أواهنا الذي يقدره اهللا حبكمته 
  وغري الواصلني ميلون ويقنطون

ء داللته ووزنه فيما كان يشجر بني اليهود واجلماعة املسلمة من نزاع عنيف متعدد وبعد فإن هلذا الدعا
إن إبراهيم وإمساعيل اللذين عهد اهللا إليهما برفع قواعد البيت وتطهريه للطائفني والعاكفني واملصلني . األطراف 

. } جعلنا مسلمني لك ربنا وا{ : إهنما يقوالن باللسان الصريح . . ، ومها أصل سادين البيت من قريش   . }
. } ومن ذريتنا أمة مسلمة لك  ربنا وابعث فيهم رسوالً منهم يتلو عليهم { : كما يقوالن باللسان الصريح . 

ومها هبذا وذاك يقرران وراثة األمة املسلمة إلمامة إبراهيم ، . . } آياتك ، ويعلمهم الكتاب واحلكمة ويزكيهم 



وهو أوىل هبا من . وإذن فهو بيتها الذي تتجه إليه ، وهي أوىل به من املشركني . ووراثتها للبيت احلرام سواء 
  قبلة اليهود واملسيحيني

وإذن فمن كان يربط ديانته بإبراهيم من اليهود والنصارى ، ويدعي دعاواه العريضة يف اهلدى واجلنة بسبب 
إن إبراهيم حني طلب الوراثة لبنيه : فليسمع . . تلك الوراثة ، ومن كان يربط نسبه بإمساعيل من قريش 

دعا هو ألهل البلد بالرزق والربكة خص . . } ال ينال عهدي الظاملني { : واإلمامة ، قال له ربه  وملا أن 
ام هو وإمساعيل بأمر رهبما يف بناء البيت وتطهريه كانت . . } من آمن باهللا واليوم اآلخر { : بدعوته  وحني ق
. ني هللا ، وأن جيعل اهللا من ذريتهما أمة مسلمة ، وأن يبعث يف أهل بيته رسوالً منهم أن يكونا مسلم: دعوهتما 

فاستجاب اهللا هلما ، وأرسل من أهل البيت حممد بن عبد اهللا ، وحقق على يديه األمة املسلمة القائمة بأمر اهللا . 
  .الوارثة لدين اهللا . 

اللته وإحياءه ، ليواجه هبما الذين ينازعون األمة املسلمة وعند هذا املقطع من قصة إبراهيم ، يلتقط السياق د
النبوة والرسالة؛ وجيادلون يف حقيقة دين اهللا األصيلة  -صلى اهللا عليه وسلم  -اإلمامة؛ وينازعون الرسول 

  :الصحيحة 
  .صاحلني ومن يرغب عن ملة إبراهيم إال من سفه نفسه؟ ولقد اصطفيناه يف الدنيا ، وإنه يف اآلخرة ملن ال{ 

يا بين إن اهللا اصطفى : ووصى هبا إبراهيم بنيه ويعقوب . أسلمت لرب العاملني : قال . إذ قال له ربه أسلم 
  . .} لكم الدين فال متوتن إال وأنتم مسلمون 

ال يرغب عنها وينصرف إال ظامل لنفسه ، سفيه عليها ، . . اإلسالم اخلالص الصريح . . هذه هي ملة إبراهيم 
إذ قال { اصطفاه . . إبراهيم الذي اصطفاه ربه يف الدنيا إماماً ، وشهد له يف اآلخرة بالصالح . . ر هبا مستهت

، ومل يرتب ، ومل ينحرف ، واستجاب فور تلقي األمر . . } له ربه أسلم    .فلم يتلكأ 
  . .} أسلمت لرب العاملني : قال { 

ومل يكتف إبراهيم بنفسه إمنا تركها يف عقبه ، وجعلها .  .اإلسالم اخلالص الصريح . . هذه هي ملة إبراهيم 
ويعقوب هو إسرائيل الذي ينتسبون إليه . وصيته يف ذريته ، ووصى هبا إبراهيم بنيه كما وصى هبا يعقوب بنيه 

  ، مث ال يلبون وصيته ، ووصية جده وجدهم إبراهيم
  :ختياره الدين هلم ولقد ذكر كل من إبراهيم ويعقوب بنيه بنعمة اهللا عليهم يف ا

  . .} يا بين إن اهللا اصطفى لكم الدين { 
وأقل ما توجبه رعاية اهللا هلم ، وفضل اهللا عليهم ، هو . فال اختيار هلم بعده وال اجتاه . فهو من اختيار اهللا 

ض إال الشكر على نعمة اختياره واصطفائه ، واحلرص على ما اختاره هلم ، واالجتهاد يف أال يتركوا هذه األر
  :وهذه األمانة حمفوظة فيهم 

  . .} فال متوتن إال وأنتم مسلمون { 
وها هي ذي الفرصة ساحنة ، فقد جاءهم الرسول الذي يدعوهم إىل اإلسالم ، وهو مثرة الدعوة اليت دعاها 

  . .أبوهم إبراهيم 
 آخر حلظة من حلظات الوصية اليت كررها يعقوب يف. . تلك كانت وصية إبراهيم لبنيه ووصية يعقوب لبنيه 



  :حياته؛ واليت كانت شغله الشاغل الذي مل يصرفه عنه املوت وسكراته ، فليسمعها بنو إسرائيل 
ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إهلك وإله آبائك : إذ قال لبنيه . أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب املوت { 

  . .}  إبراهيم وإمساعيل وإسحاق إهلاً واحداً وحنن له مسلمون
. إن هذا املشهد بني يعقوب وبنيه يف حلظة املوت واالحتضار ملشهد عظيم الداللة ، قوي اإلحياء ، عميق التأثري 

فما هي القضية اليت تشغل باله يف ساعة االحتضار؟ ما هو الشاغل الذي يعين خاطره وهو يف . ميت حيتضر . 
ن عليه ويستوثق منه؟ ما هي التركة اليت يريد أن خيلفها سكرات املوت؟ ما هو األمر اجللل الذي يريد أن يطمئ

. إهنا العقيدة . . ألبنائه وحيرص على سالمة وصوهلا إليهم فيسلمها هلم يف حمضر ، يسجل فيه كل التفصيالت؟ 
وهي القضية الكربى ، وهي الشغل الشاغل ، وهي األمر اجللل ، الذي ال تشغل . وهي الذخر . هي التركة . 

  :رات املوت وصرعاته عنه سك
  . .} ما تعبدون من بعدي؟ { 

وهذه هي األمانة . وهذه هي القضية اليت أردت االطمئنان عليها . هذا هو األمر الذي مجعتكم من أجله 
  . .والذخر والتراث 

  . .} وحنن له مسلمون . إهلاً واحداً . نعبد إهلك وإله آبائك إبراهيم وإمساعيل وإسحاق : قالوا { 
  .إهنم يتسلمون التراث ويصونونه . م يعرفون دينهم ويذكرونه إهن

  .إهنم يطمئنون الوالد احملتضر ويرحيونه 
{ وكذلك هم ينصون نصاً صرحياً على أهنم . وكذلك ظلت وصية إبراهيم لبنيه مرعية يف أبناء يعقوب 

  .} مسلمون 
فهذا هو الذي كان ، يشهد به . . } وت؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب امل{ : والقرآن يسأل بين إسرائيل 

اهللا ، ويقرره ، ويقطع به كل حجة هلم يف التمويه والتضليل؛ ويقطع به كل صلة حقيقية بينهم وبني أبيهم 
  إسرائيل

. . ويف ضوء هذا التقرير يظهر الفارق احلاسم بني تلك األمة اليت خلت ، واجليل الذي كانت تواجهه الدعوة 
  :ة ، وال جمال لوراثة ، وال جمال لنسب بني السابقني والالحقني حيث ال جمال لصل

ا كسبت ولكم ما كسبتم ، وال تسألون عما كانوا يعملون {    . .} تلك أمة قد خلت ، هلا م
أولئك أمة من املؤمنني فال عالقة هلا بأعقاهبا من . . فلكل حساب؛ ولكل طريق؛ ولكل عنوان؛ ولكل صفة 

هلؤالء راية . هؤالء حزب وأولئك حزب . ألعقاب ليست امتداداً لتلك األسالف إن هذه ا. الفاسقني 
فالتصور اجلاهلي ال يفرق بني جيل من األمة . . والتصور اإلمياين يف هذا غري التصور اجلاهلي . . وألولئك راية 

يل فاسق؛ فليسا أما التصور اإلمياين فيفرق بني جيل مؤمن وج. وجيل ، ألن الصلة هي صلة اجلنس والنسب 
إهنما أمتان خمتلفتان يف ميزان اهللا ، فهما خمتلفتان يف ميزان املؤمنني . . أمة واحدة ، وليس بينهما صلة وال قرابة 

إن األمة يف التصور اإلمياين هي اجلماعة اليت تنتسب إىل عقيدة واحدة من كل جنس ومن كل أرض؛ وليست . 
وهذا هو التصور الالئق باإلنسان ، الذي يستمد . أو أرض واحدة  هي اجلماعة اليت تنتسب إىل جنس واحد

  إنسانيته من نفخة الروح العلوية ، ال من التصاقات الطني األرضية



وقصة البيت احلرام كعبة املسلمني؛ وحلقيقة : يف ظل هذا البيان التارخيي احلاسم ، لقصة العهد مع إبراهيم 
ت أهل الكتاب املعاصرين ، ويعرض حلججهم وجدهلم وحماهلم ، فيبدو الوراثة وحقيقة الدين؛ يناقش ادعاءا

كذلك تبدو العقيدة اإلسالمية عقيدة طبيعية : هذا كله ضعيفاً شاحباً ، كما يبدو فيه العنت واالدعاء بال دليل 
  :شاملة ال ينحرف عنها إال املتعنتون 

آمنا : قولوا . راهيم حنيفاً ، وما كان من املشركني بل ملة إب: قل . كونوا هوداً أو نصارى هتتدوا : وقالوا { 
باهللا ، وما أنزل إلينا ، وما أنزل إىل إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط ، وما أويت موسى وعيسى ، 

 فإن آمنوا مبثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ،. وما أويت النبيون من رهبم ، ال نفرق بني أحد منهم وحنن له مسلمون 
صبغة اهللا ومن أحسن من اهللا صبغة؟ وحنن . وإن تولوا فإمنا هم يف شقاق فسيكفيكهم اهللا ، وهو السميع العليم 

أم . أحتاجوننا يف اهللا وهو ربنا وربكم ، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ، وحنن له خملصون؟ : قل . له عابدون 
أأنتم أعلم أم اهللا؟ : كانوا هوداً أو نصارى؟ قل إن إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط : تقولون 

ا اهللا بغافل عما تعملون    .} ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من اهللا؟ وم

.  
فجمع اهللا قوليهم . كونوا نصارى هتتدوا : كونوا يهوداً هتتدوا؛ وكان قول النصارى : وإمنا كان قول اليهود 

  :اجههم مجيعاً بكلمة واحدة أن يو -صلى اهللا عليه وسلم  -ليوجه نبيه 
  . .} بل ملة إبراهيم حنيفاً ، وما كان من املشركني : قل { 

بل نرجع مجيعاً ، حنن وأنتم ، إىل ملة إبراهيم ، أبينا وأبيكم ، وأصل ملة اإلسالم ، وصاحب العهد مع ربه : قل 
ا كان من املشركني { . . عليه    . .بينما أنتم تشركون . . } وم

املسلمني إلعالن الوحدة الكربى للدين ، من لدن إبراهيم أيب األنبياء إىل عيسى بن مرمي ، إىل اإلسالم مث يدعو 
  :ودعوة أهل الكتاب إىل اإلميان هبذا الدين الواحد . األخري 

ا أنزل إلينا ، وما أنزل إىل إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط ، وما أو: قولوا {  يت آمنا باهللا ، وم
ا أويت النبيون من رهبم    . .} ال نفرق بني أحد منهم وحنن له مسلمون . موسى وعيسى ، وم

تلك الوحدة الكربى بني الرساالت مجيعاً ، وبني الرسل مجيعاً ، هي قاعدة التصور اإلسالمي وهي اليت جتعل من 
، األمة الوارثة لتراث العقيدة القائمة على دين اهللا يف ا ألرض ، املوصولة هبذا األصل العريق ، األمة املسلمة 

واليت جتعل من النظام اإلسالمي النظام العاملي الذي ميلك اجلميع احلياة يف . السائرة يف الدرب على هدى ونور 
  .واليت جتعل من اجملتمع اإلسالمي جمتمعاً مفتوحاً للناس مجيعاً يف مودة وسالم . ظله دون تعصب وال اضطهاد 

. حقيقة أن هذه العقيدة هي اهلدى . سياق احلقيقة الكبرية ، ويثبت عليها املؤمنني هبذه العقيدة ومن مث يقرر ال
ومن أعرض عنها فلن يستقر على أصل ثابت؛ ومن مث يظل يف شقاق مع الشيع املختلفة . من اتبعها فقد اهتدى 

  :اليت ال تلتقي على قرار 
  . .} إن تولوا فإمنا هم يف شقاق فإن آمنوا مبثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ، و{ 

فهو وحده . وهذه الكلمة من اهللا ، وهذه الشهادة منه سبحانه ، تسكب يف قلب املؤمن االعتزاز مبا هو عليه 
ال يؤمن مبا يؤمن به فهو املشاق للحق املعادي للهدى . املهتدي  وال على املؤمن من شقاق من ال يهتدي . ومن 



فاهللا سيتوالهم عنه ، وهو كافيه . وال عليه من جداله ومعارضته . يده ومكره وال يؤمن ، وال عليه من ك
  :وحسبه 

  .} وهو السميع العليم . فسيكفيكهم اهللا { 
إنه ليس على املؤمن إال أن يستقيم على طريقته ، وأن يعتز باحلق املستمد مباشرة من ربه ، وبالعالمة اليت 

  :ا يف األرض يضعها اهللا على أوليائه ، فيعرفون هب
  . .} ومن أحسن من اهللا صبغة؟ وحنن له عابدون . صبغة اهللا { 

لتقوم عليها وحدة إنسانية واسعة اآلفاق ، ال تعصب . صبغة اهللا اليت شاء هلا أن تكون آخر رساالته إىل البشر 
  .فيها وال حقد ، وال أجناس فيها وال ألوان 
إن صدر هذه اآلية من كالم اهللا التقريري . . ذات الداللة العميقة  ونقف هنا عند مسة من مسات التعبري القرآين

  .أما باقيها فهو من كالم املؤمنني . . } صبغة اهللا ومن أحسن من اهللا صبغة { : 

ولكن الشطر األول . وكله قرآن منزل . بكالم الباريء سبحانه يف السياق  -بال فاصل  -يلحقه السياق 
وهو تشريف عظيم أن يلحق كالم املؤمنني . شطر الثاين حكاية عن قول املؤمنني حكاية عن قول اهللا ، وال

. بكالم اهللا يف سياق واحد ، حبكم الصلة الوثيقة بينهم وبني رهبم ، وحبكم االستقامة الواصلة بينه وبينهم 
  .وهو ذو مغزى كبري . وأمثال هذا يف القرآن كثري 

  :امسة مث متضي احلجة الدامغة إىل هنايتها احل
  . .} أحتاجوننا يف اهللا ، وهو ربنا وربكم ، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ، وحنن له خملصون؟ : قل { 

. فهو ربنا وربكم ، وحنن حماسبون بأعمالنا ، وعليكم وزر أعمالكم . وال جمال للجدل يف وحدانية اهللا وربوبيته 
وهذا الكالم تقرير ملوقف املسلمني . . معه أحداً  وحنن متجردون له خملصون ال نشرك به شيئاً ، وال نرجو

  . .واعتقادهم؛ وهو غري قابل للجدل واحملاجة واللجاج 
يظهر أنه هو اآلخر غري قابل للجاجة . ومن مث يضرب السياق عنه ، وينتقل إىل جمال آخر من جماالت اجلدل 

  :واحملال 
  .} سباط كانوا هوداً أو نصارى؟ أم تقولون إن إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واأل{ 

وهو اإلسالم كما  -واهللا يشهد حبقيقة دينهم . وهم كانوا أسبق من موسى ، وأسبق من اليهودية والنصرانية 
  : -سبق البيان 

  . .} أأنتم أعلم أم اهللا؟ : قل { 
  وهو سؤال ال جواب عليه وفيه من االستنكار ما يقطع األلسنة دون اجلواب عليه

وكانوا على احلنيفية األوىل اليت ال تشرك باهللا . لتعلمون أهنم كانوا قبل أن تكون اليهودية والنصرانية  مث إنكم
ولكنكم . ولديكم كذلك شهادة يف كتبكم أن سيبعث نيب يف آخر الزمان دينه احلنيفية ، دين إبراهيم . شيئاً 

  :تكتمون هذه الشهادة 
  . .} ؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من اهللا{ 

ا تقومون به من اجلدال فيها لتعميتها وتلبيسها    :واهللا مطلع على ما ختفون من الشهادة اليت ائتمنتم عليها ، وم



  . .} وما اهللا بغافل عما تعملون { 
وحني يصل السياق إىل هذه القمة يف اإلفحام ، وإىل هذا الفصل يف القضية ، وإىل بيان ما بني إبراهيم وإمساعيل 

. اق ويعقوب واألسباط وبني اليهود املعاصرين من مفارقة تامة يف كل اجتاه وإسح عندئذ يعيد الفاصلة اليت . 
  :ختم هبا احلديث من قبل عن إبراهيم وذريته املسلمني 

ا كسبت ولكم ما كسبتم . تلك أمة قد خلت {    . .} وال تسألون عما كانوا يعملون . هلا م
  .دل ، والكلمة األخرية يف تلك الدعاوى الطويلة العريضة وفيها فصل اخلطاب ، وهناية اجل

َمْغرُِب َيْهِدي َمْن َيَشاُء إِلَى َسَيقُولُ السُّفََهاُء ِمَن النَّاسِ َما َولَّاُهْم َعْن ِقْبلَِتهُِم الَِّتي كَاُنوا َعلَْيَها قُلْ ِللَِّه الَْمْشرُِق َوالْ
َعلَْناكُْم أُمَّةً َوَسطًا ِلَتكُوُنوا ُشَهَداَء َعلَى النَّاسِ َوَيكُونَ الرَُّسولُ َعلَْيكُْم َشهِيًدا َوكَذَِلَك َج) ١٤٢(ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ 

كَبَِريةً إِلَّا َعلَى َبْيِه َوإِنْ كَاَنْت لََوَما َجَعلَْنا الِْقْبلَةَ الَِّتي كُْنَت َعلَْيَها إِلَّا ِلَنْعلََم َمْن َيتَّبُِع الرَُّسولَ ِممَّْن َيْنقَِلُب َعلَى َعِق
قَْد َنَرى َتقَلَُّب َوْجهَِك ِفي ) ١٤٣(الَِّذيَن َهَدى اللَُّه َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيِضيَع إَِمياَنكُْم إِنَّ اللََّه بِالنَّاسِ لََرُءوٌف َرِحيٌم 

ِد الْحََرامِ َوَحْيثُ َما كُْنُتْم فََولُّوا ُوُجوَهكُْم َشطَْرُه َوإِنَّ السََّماِء فَلَُنَولَِّينََّك ِقْبلَةً َتْرَضاَها فََولِّ َوْجَهَك َشطَْر الَْمْسجِ
ا َيْعَملُونَ  ُه بَِغاِفلٍ َعمَّ َولَِئْن أََتْيَت الَِّذيَن أُوُتوا ) ١٤٤(الَِّذيَن أُوُتوا الِْكتَاَب لََيْعلَُمونَ أَنَُّه الَْحقُّ ِمْن َربِّهِْم َوَما اللَّ

ا َبْعُضُهْم بَِتابِعٍ ِقْبلَةَ َبْعضٍ َولَِئنِ اتََّبْعَتالِْكَتاَب بِكُلِّ آَي أَْهَواَءُهْم ِمْن َبْعِد  ٍة َما َتبُِعوا ِقْبلََتَك َوَما أَْنَت بَِتابِعٍ ِقْبلََتُهْم َوَم
ْعرِفُوَنُه كََما َيْعرِفُونَ أَْبَناَءُهْم َوإِنَّ فَرِيقًا الَِّذيَن آَتْيَناُهُم الْكَِتاَب َي) ١٤٥(َما َجاَءَك ِمَن الِْعلْمِ إِنََّك إِذًا لَِمَن الظَّاِلِمَني 

َوِلكُلٍّ وِْجَهةٌ ُهَو ) ١٤٧(الَْحقُّ ِمْن َربَِّك فَلَا َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْمَترِيَن ) ١٤٦(ِمْنُهْم لََيكُْتُمونَ الَْحقَّ َوُهْم َيْعلَُمونَ 
ِمْن َحْيثُ ) ١٤٨(ا َتكُوُنوا َيأِْت بِكُُم اللَُّه َجِميًعا إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر ُمَولِّيَها فَاْسَتبِقُوا الَْخيَْراِت أَْيَن َم َو

ُه بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَم َوِمْن َحْيثُ ) ١٤٩(لُونَ َخَرْجَت فََولِّ َوْجَهَك َشطَْر الَْمْسجِِد الْحََرامِ َوإِنَُّه لَلَْحقُّ ِمْن َربَِّك َوَما اللَّ
ا َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَْيكُْم  َخَرْجَت فََولِّ َوْجَهَك َشطَْر الَْمْسجِِد الْحََرامِ َوَحْيثُ َما كُْنُتْم فََولُّوا ُوُجوَهكُْم َشطَْرُه ِلئَلَّ

ا َتْخَشْوُهْم َواْخَشْونِي َوِلأُِتمَّ نِْعَمِتي َعلَْيكُْم َو كََما أَْرَسلَْنا ) ١٥٠(لََعلَّكُْم َتْهَتُدونَ ُحجَّةٌ إِلَّا الَِّذيَن ظَلَُموا ِمْنُهْم فَلَ
 َما لَْم َتكُوُنوا َتْعلَُمونَ ِفيكُْم َرُسولًا ِمْنكُْم َيْتلُو َعلَْيكُْم آَياِتَنا َوُيَزكِّيكُْم َوُيَعلُِّمكُُم الِْكَتاَب وَالِْحكَْمةَ َوُيَعلُِّمكُْم

  ) ١٥٢(َولَا َتكْفُُروِن فَاذْكُُرونِي أَذْكُْركُْم َواْشكُُروا ِلي ) ١٥١(

احلديث يف هذا الدرس يكاد يقتصر على حادث حتويل القبلة ، واملالبسات اليت أحاطت به ، والدسائس اليت 
حاوهلا اليهود يف الصف املسلم مبناسبته واألقاويل اليت أطلقوها من حوله؛ ومعاجلة آثار هذه األقاويل يف نفوس 

  .ى العموم بعض املسلمني ويف الصف املسلم عل
واآليات اخلاصة به . وال توجد رواية قطعية يف هذا احلادث ، كما أنه ال يوجد قرآن يتعلق بتارخيه بالتفصيل 

وكان هذا يف املدينة بعد ستة عشر أو سبعة عشر شهراً . هنا تتعلق بتحويل القبلة من بيت املقدس إىل الكعبة 
  .من اهلجرة 

أن املسلمني يف مكة كانوا يتوجهون  - باإلمجال  -حلادث ميكن أن يستنبط منها وجمموع الروايات املتعلقة هبذا ا
وأهنم بعد اهلجرة وجهوا إىل بيت املقدس بأمر  -وليس يف هذا نص قرآين  -إىل الكعبة منذ أن فرضت الصالة 

فول { :  مث جاء األمر القرآين األخري. يرجح أنه أمر غري قرآين  -صلى اهللا عليه وسلم  -إهلي للرسول 
. } وجهك شطر املسجد احلرام وحيثما كنتم فولوا وجوكم شطره    .فنسخه . 



سبباً يف اختاذ  -وهو قبلة أهل الكتاب من اليهود والنصارى  -وعلى أية حال فقد كان التوجه إىل بيت املقدس 
بالقول ، بأن اجتاه حممد  اليهود إياه ذريعة لالستكبار عن الدخول يف اإلسالم ، إذ أطلقوا يف املدينة ألسنتهم

ومن معه إىل قبلتهم يف الصالة دليل على أن دينهم هو الدين ، وقبلتهم هي القبلة؛ وأهنم هم األصل ، فأوىل 
  مبحمد ومن معه أن يفيئوا إىل دينهم ال أن يدعوهم إىل الدخول يف اإلسالم

لفوا يف اجلاهلية أن يعظموا حرمة البيت ويف الوقت ذاته كان األمر شاقاً على املسلمني من العرب ، الذين أ
بلتهم  ا كانوا يسمعونه من اليهود من التبجح هبذا األمر ، . احلرام؛ وأن جيعلوه كعبتهم وق وزاد األمر مشقة م

  واختاذه حجة عليهم
يقلب وجهه يف السماء متجهاً إىل ربه ، دون أن ينطق لسانه بشيء ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -وكان الرسول 

  . .أدباً مع اهللا ، وانتظاراً لتوجيهه مبا يرضاه ت
قد نرى تقلب وجهك يف { :  -صلى اهللا عليه وسلم  -مث نزل القرآن يستجيب ملا يعتمل يف صدر الرسول 

  . .} السماء ، فلنولينك قبلة ترضاها ، فول وجهك شطر املسجد احلرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره 
ذا كان يف الشهر السادس عشر أو السابع عشر من اهلجرة ، وإن املسلمني حينما إن ه: وتقول الروايات 

مسعوا بتحويل القبلة ، كان بعضهم يف منتصف صالة ، فحولوا وجوهم شطر املسجد احلرام يف أثناء صالهتم ، 
  .وأكملوا الصالة جتاه القبلة اجلديدة 

واجلماعة املسلمة عن  - صلى اهللا عليه وسلم  - مد يهود وقد عز عليهم أن يتحول حم -عندئذ انطلقت أبواق 
انطلقت  -قبلتهم ، وأن يفقدوا حجتهم اليت يرتكنون إليها يف تعاظمهم ويف تشكيك املسلمني يف قيمة دينهم 

  .تلقي يف صفوف املسلمني وقلوهبم بذور الشك والقلق يف قيادهتم ويف أساس عقيدهتم 

يما  -إن كان التوجه : قالوا هلم .  إىل بيت املقدس باطالً فقد ضاعت صالتكم طوال هذه الفترة؛  -مضى ف
وعلى أية حال فإن . . وإن كانت حقاً فالتوجه اجلديد إىل املسجد احلرام باطل ، وضائعة صالتكم إليه كلها 

  من اهللا ال يصدر من اهللا ، فهو دليل على أن حممداً ال يتلقى الوحي -أو لآليات  -هذا النسخ والتغيري لألوامر 
وتتبني لنا ضخامة ما أحدثته هذه احلملة يف نفوس بعض املسلمني ويف الصف اإلسالمي من مراجعة ما نزل من 

وقد استغرق درسني كاملني يف  -} ما ننسخ من آية أو ننسها { : القرآن يف هذا املوضوع ، منذ قوله تعاىل 
ومن التوكيدات واإليضاحات والتحذيرات اليت .  ومن مراجعة هذا الدرس يف هذا اجلزء أيضاً -اجلزء األول 

  .سندرسها فيما يلي تفصيالً عند استعراض النص القرآين 
فقد كان . أما اآلن فنقول كلمة يف حكمة حتويل القبلة ، واختصاص املسلمني بقبلة خاصة هبم يتجهون إليها 

  . .مة يف حياهتا هذا حادثاً عظيماً يف تاريخ اجلماعة املسلمة ، وكانت له آثار ضخ
  :لقد كان حتويل القبلة أوالً عن الكعبة إىل املسجد األقصى حلكمة تربوية أشارت إليها آية يف هذا الدرس 

فقد كان العرب . . } وما جعلنا القبلة اليت كنت عليها إال لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه { 
. عنوان جمدهم القومي  يعظمون البيت احلرام يف جاهليتهم ، ويعدونه وملا كان اإلسالم يريد استخالص . 

، وختليصها من كل نعرة وكل عصبية لغري املنهج اإلسالمي املرتبط باهللا  القلوب هللا ، وجتريدها من التعلق بغريه 
. مباشرة ، اجملرد من كل مالبسة تارخيية أو عنصرية أو أرضية على العموم  إىل  فقد نزعهم نزعاً من االجتاه. 



، ومن  -فترة  -البيت احلرام ، واختار هلم االجتاه  إىل املسجد األقصى ، ليخلص نفوسهم من رواسب اجلاهلية 
، اتباع الطاعة  كل ما كانت تتعلق به يف اجلاهلية ، وليظهر من يتبع الرسول اتباعاً جمرداً من كل إحياء آخر 

عتزازاً بنعرة جاهلية تتعلق باجلنس والقوم واألرض الواثقة الراضية املستسلمة ، ممن ينقلب على عقبيه ا
.والتاريخ؛ أو تتلبس هبا يف خفايا املشاعر وحنايا الضمري أي تلبس من قريب أو من بعيد   .  

ويف  -صلى اهللا عليه وسلم  -حىت إذا استسلم املسلمون ، واجتهوا إىل القبلة اليت وجههم إليها الرسول 
ن من هذا الوضع حجة هلم ، صدر األمر اإلهلي الكرمي باالجتاه إىل املسجد احلرام الوقت ذاته بدأ اليهود يتخذو

حقيقة أن هذا البيت بناه إبراهيم . هي حقيقة اإلسالم . ولكنه ربط قلوب املسلمني حبقيقة أخرى بشأنه . 
يم ربه أن يبعث يف بنيه وإمساعيل ليكون خالصاً هللا ، وليكون تراثاً لألمة املسلمة اليت نشأت تلبية لدعوة إبراه

  .رسوالً منهم باإلسالم ، الذي كان عليه هو وبنوه وحفدته 

  .يف اجلزء املاضي . } وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأمتهن { : كما مر يف درس . 
ا أحاط هبما من مالبسات؛ واجلدل مع أهل الكتاب : ولقد كان احلديث عن املسجد احلرام  بنائه وعمارته ، وم

. املشركني حول إبراهيم وبنيه ودينه وقبلته ، وعهده ووصيته و كان هذا احلديث الذي سلف يف هذه السورة . 
فتحويل . خري متهيد للحديث عن حتويل قبلة املسلمني من املسجد األقصى إىل املسجد احلرام بعد هذه الفترة 

يبدو يف . . ودعوا عنده ذلك الدعاء الطويل  قبلة املسلمني إىل املسجد احلرام الذي بناه إبراهيم وإمساعيل ،
فهو االجتاه احلسي . هذا السياق هو االجتاه الطبيعي املنطقي مع وراثة املسلمني لدين إبراهيم وعهده مع ربه 

  .املتساوق مع االجتاه الشعوري ، الذي ينشئه ذلك التاريخ 
، كما عهد به لقد عهد اهللا إىل إبراهيم أن يكون من املسلمني؛ وعهد إبراهي م هبذا اإلسالم إىل بنيه من بعده 

  .ولقد علم إبراهيم أن وراثة عهد اهللا وفضله ال تكون للظاملني  - وهو إسرائيل  - يعقوب 
فهو تراث هلما ، يرثه من يرثون عهد اهللا . . ولقد عهد اهللا إىل إبراهيم وإمساعيل بإقامة قواعد البيت احلرام 

هي الوارثة لعهد اهللا مع إبراهيم وإمساعيل ولفضل اهللا عليهما؛ فطبيعي إذن ومنطقي  واألمة املسلمة. . إليهما 
  .أن ترث بيت اهللا يف مكة ، وأن تتخذ منه قبلة 

فإذا اجته املسلمون فترة من الزمان إىل املسجد األقصى ، الذي يتجه إليه اليهود والنصارى ، فقد كان هذا 
فاآلن وقد شاء اهللا أن يعهد بالوراثة إىل . يها السياق ، وبيناها فيما سبق التوجه حلكمة خاصة هي اليت أشار إل

، وقد أىب أهل الكتاب أن يفيئوا إىل دين أبيهم إبراهيم  فيشاركوا يف هذه  -وهو اإلسالم  -األمة املسلمة 
لتتميز للمسلمني . راهيم حتويلها إىل بيت اهللا األول الذي بناه إب. اآلن جييء حتويل القبلة يف أوانه . . الوراثة 

  .حسيها وشعوريها ، وراثة الدين ، ووراثة القبلة ، ووراثة الفضل من اهللا مجيعاً . كل خصائص الوراثة 
االختصاص والتميز يف التصور واالعتقاد؛ واالختصاص : إن االختصاص والتميز ضروريان للجماعة املسلمة 

وقد يكون األمر واضحاً فيما . بد من التميز فيها واالختصاص وهذه كتلك ال . والتميز يف القبلة والعبادة 
. . خيتص بالتصور واالعتقاد؛ ولكنه قد ال يكون هبذه الدرجة من الوضوح فيما خيتص بالقبلة وشعائر العبادة 

  .هنا تعرض التفاتة إىل قيمة أشكال العبادة 
. . كذلك عن طبيعة النفس البشرية وتأثراهتا إن الذي ينظر إىل هذه األشكال جمردة عن مالبساهتا ، وجمردة 



رمبا يبدو له أن يف احلرص على هذه األشكال بذاهتا شيئاً من التعصب الضيق ، أو شيئاً من التعبد للشكليات 
ولكن نظرة أرحب من هذه النظرة ، وإدراكاً أعمق لطبيعة الفطرة ، يكشفان عن حقيقة أخرى هلا كل االعتبار 

.  
إىل اختاذ  - ناشئاً من تكوين اإلنسان ذاته من جسد ظاهر وروح مغيب  -نسانية ميالً فطرياً إن يف النفس اإل

  .أشكال ظاهرة للتعبري عن املشاعر املضمرة 

. فهذه املشاعر املضمرة ال هتدأ أو ال تستقر حىت تتخذ هلا شكالً ظاهراً تدركه احلواس؛ وبذلك يتم التعبري عنها 
فتهدأ حينئذ وتستريح؛ وتفرغ الشحنة الشعورية تفريغاً كامالً؛ وحتس بالتناسق . لنفس يتم يف احلس كما مت يف ا

بني الظاهر والباطن ، وجتد تلبية مرحية جلنوحها إىل األسرار واجملاهيل وجنوحها إىل الظواهر واألشكال يف ذات 
  .األوان 

ال تؤدى مبجرد النية ، وال مبجرد التوجه فهي . وعلى هذا األساس الفطري أقام اإلسالم شعائره التعبدية كلها 
قياماً واجتاهاً إىل القبلة وتكبرياً وقراءة وركوعاً وسجوداً : ولكن هذا التوجه يتخذ له شكالً ظاهراً . الروحي 

اً يف احلج . يف الصالة  ونية . وإحراماً من مكان معني ولباساً معيناً وحركة وسعياً ودعاء وتلبية وحنراً وحلق
وهكذا يف كل عبادة حركة ، ويف كل حركة عبادة ، . . عاً عن الطعام والشراب واملباشرة يف الصوم وامتنا

، ويستجيب للفطرة مجلة بطريقة تتفق مع تصوره اخلاص    .ليؤلف بني ظاهر النفس وباطنها ، وينسق بني طاقاهتا 
هي اليت حادت باملنحرفني عن الطريق  ولقد علم اهللا أن الرغبة الفطرية يف اختاذ أشكال ظاهرة للقوى املضمرة

فجعلت مجاعة من الناس ترمز للقوة الكربى برموز حمسوسة جمسمة من حجر وشجر ، ومن جنوم . السليم 
، ومن حيوان وطري وشيء  اً منسقاً للتعبري الظاهر عن القوى . . ومشس وقمر  حني أعوزهم أن جيدواً متصرف

الفطرة بتلك األشكال املعينة لشعائر العبادة ، مع جتريد الذات اإلهلية عن فجاء اإلسالم يليب دواعي . . اخلفية 
بلة حني يتوجه إىل اهللا بكليته . كل تصور حسي وكل حتيز جلهة  بقلبه وحواسه وجوارحه . . فيتوجه الفرد إىل ق

؛ وإن يكن اإلنسان فتتم الوحدة واالتساق بني كل قوى اإلنسان يف التوجه إىل اهللا الذي ال يتحيز يف مكان. . 
  يتخذ له قبلة من مكان

ومل يكن بد من متييز املكان الذي يتجه إليه املسلم بالصالة والعبادة وختصيصه كي يتميز هو ويتخصص بتصوره 
فهذا التميز تلبية للشعور باالمتياز والتفرد؛ كما أنه بدوره ينشىء شعوراً باالمتياز والتفرد . . ومنهجه واجتاهه 

.  
ا كذلك كان النهي عن التشبه مبن دون املسلمني يف خصائصهم ، اليت هي تعبري ظاهر عن مشاعر باطنة  ومن هن

وإمنا كان . ومل يكن هذا تعصباً وال متسكاً مبجرد شكليات . كالنهي عن طريقتهم يف الشعور والسلوك سواء 
وهذه البواعث . ألشكال الظاهرة كان نظرة إىل البواعث الكامنة وراء ا. نظرة أعمق إىل ما وراء الشكليات 

، وعقلية عن عقلية ، وتصوراً عن تصور ، وضمرياً عن ضمري ، وخلقاً عن خلق ،  هي اليت تفرق قوماً عن قوم 
  .واجتاهاً يف احلياة كلها عن اجتاه 

ارى إن اليهود والنص« : قال  - صلى اهللا عليه وسلم  - قال إن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  - عن أيب هريرة 
  .» ال يصبغون ، فخالفوهم 



ال تقوموا كما تقوم األعاجم يعظم « وقد خرج على مجاعة فقاموا له  - صلى اهللا عليه وسلم  - وقال رسول اهللا
  .» بعضها 

عبد اهللا : ال تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي إمنا أنا عبد فقولوا « :  - وقال صلوات اهللا وسالمه عليه 
  .» ورسوله 
. وهنى عن تشبه يف قول أو أدب . وهنى عن تشبه يف حركة أو سلوك . تشبه يف مظهر أو لباس  هنى عن ألن . 

وراء هذا كله ذلك الشعور الباطن الذي مييز تصوراً عن تصور ، ومنهجاً يف احلياة عن منهج ، ومسة للجماعة 
  .عن مسة 

هنى عن اهلزمية . األمة لتحققه يف األرض  مث هو هنى عن التلقي من غري اهللا ومنهجه اخلاص الذي جاءت هذه
فاهلزمية الداخلية جتاه جمتمع معني هي اليت تتدسس يف النفس لتقلد . الداخلية أمام أي قوم آخرين يف األرض 

 -واجلماعة املسلمة قامت لتكون يف مكان القيادة للبشرية؛ فينبغي هلا أن تستمد تقاليدها . هذا اجملتمع املعني 
وهم . وهم األمة الوسط . واملسلمون هم األعلون . . من املصدر الذي اختارها للقيادة  - عقيدهتا كما تستمد 

فمن أين إذن يستمدون تصورهم ومنهجهم؟ ومن أين إذن يستمدون تقاليدهم . خري أمة أخرجت للناس 
  ونظمهم؟ إال يستمدوها من اهللا فهم سيستمدوهنا من األدىن الذي جاءوا لريفعوه

فهو يدعو البشرية كلها أن تفيء . من اإلسالم للبشرية أعلى أفق يف التصور ، وأقوم منهج يف احلياة ولقد ض
وما كان تعصباً أن يطلب اإلسالم وحدة البشرية على أساسه هو ال على أي أساس آخر؛ وعلى منهجه . إليه 

عوك إىل الوحدة يف اهللا ، فالذي يد. هو ال على أي منهج آخر؛ وحتت رايته هو ال حتت أية راية أخرى 
والوحدة يف األرفع من التصور ، والوحدة يف األفضل من النظام ، ويأىب أن يشتري الوحدة باحليدة عن منهج 

  ولكن للخري واحلق والصالح. ليس متعصباً أو هو متعصب . . اهللا ، والتردي يف مهاوي اجلاهلية 
إن القبلة ليست جمرد مكان أو جهة . أن تدرك معىن هذا االجتاه  واجلماعة املسلمة اليت تتجه إىل قبلة مميزة جيب

متيز التصور ، . رمز للتميز واالختصاص . فاملكان أو اجلهة ليس سوى رمز . تتجه إليها اجلماعة يف الصالة 
  .ومتيز الشخصية ، ومتيز اهلدف ، ومتيز االهتمامات ، ومتيز الكيان 

التصورات اجلاهلية اليت تعج هبا األرض مجيعاً ، وبني شىت األهداف اجلاهلية بني شىت  -اليوم  - واألمة املسلمة 
اليت تستهدفها األرض مجيعاً ، وبني شىت االهتمامات اجلاهلية اليت تشغل بال الناس مجيعاً ، وبني شىت الرايات 

اً  شخصية خاصة ال تتلبس األمة املسلمة اليوم يف حاجة إىل التميز ب. . اجلاهلية اليت ترفعها األقوام مجيع
بشخصيات اجلاهلية السائدة؛ والتميز بتصور خاص للوجود واحلياة ال يتلبس بتصورات اجلاهلية السائدة؛ 

والتميز بأهداف واهتمامات تتفق مع تلك الشخصية وهذا التصور؛ والتميز براية خاصة حتمل اسم اهللا وحده ، 
  . .اس لتحمل أمانة العقيدة وتراثها فتعرف بأهنا األمة الوسط اليت أخرجها اهللا للن

وهذا املنهج هو الذي مييز األمة املستخلفة الوارثة لتراث العقيدة ، الشهيدة . إن هذه العقيدة منهج حياة كامل 
  .على الناس ، املكلفة بأن تقود البشرية كلها إىل اهللا 

تميز يف الشخصية والكيان ، ويف األهداف وحتقيق هذا املنهج يف حياة األمة املسلمة هو الذي مينحها ذلك ال. 
وهو الذي مينحها مكان القيادة الذي خلقت له ، وأخرجت للناس من . واالهتمامات ، ويف الراية والعالمة 



وهي بغري هذا املنهج ضائعة يف الغمار ، مبهمة املالمح ، جمهولة السمات ، مهما اختذت هلا من أزياء . أجله 
  ودعوات وأعالم

  :من هذا االستطراد مبناسبة حتويل القبلة لنواجه النصوص القرآنية بالتفصيل  مث نعود
بلتهم اليت كانوا عليها؟ قل : سيقول السفهاء من الناس {  يهدي من . هللا املشرق واملغرب : ما والهم عن ق

عليكم  وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ، ويكون الرسول. يشاء إىل صراط مستقيم 
وإن كانت لكبرية . شهيداً وما جعلنا القبلة اليت كنت عليها إال لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه 

  .} إن اهللا بالناس لرؤوف رحيم . وما كان اهللا ليضيع إميانكم . إال على الذين هدى اهللا 
فهم الذين أثاروا . السفهاء هم اليهود من السياق القرآين ومن سياق األحداث يف املدينة يتضح أن املقصود ب

ما والهم عن قبلتهم { : وهم الذين أثاروا هذا التساؤل . الضجة اليت أثريت مبناسبة حتويل القبلة كما أسلفنا 
  .وهي املسجد األقصى } اليت كانوا عليها؟ 

دم رسول اهللا « : قال  -رضي اهللا عنه  -عن الرباء بن عازب  املدينة نزل  -ليه وسلم صلى اهللا ع -أول ما ق
من األنصار؛ وأنه صلى قبل بيت املقدس ستة عشر شهراً؛ أو سبعة عشر  - أو قال أخواله  -على أجداده 

شهراً؛ وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت ، وأنه صلى أول صالة صالها صالة العصر؛ وصلى معه قوم ، 
فقال أشهد باهللا لقد صليت مع رسول اهللا . كعون فخرج رجل ممن صلى معه ، فمر على أهل مسجد وهم را

وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي » قبل الكعبة ، فداروا كما هم قبل البيت  -صلى اهللا عليه وسلم  -
. قد نرى تقلب وجهك يف السماء { : قبل بيت املقدس ، فلما وىل وجهه قبل البيت أنكروا ذلك ، فنزلت   . .

  .} ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها {  -وهم اليهود  - فقال السفهاء } 
وسنالحظ أن عالج القرآن هلذا التساؤل ولتلك الفتنة يشي بضخامة آثار تلك احلملة يف نفوس بعض املسلمني 

.ويف الصف املسلم يف ذلك احلني   .  
  :والذي يظهر من صيغة التعبري هنا 

بلتهم اليت كانوا عليها؟  ما والهم عن: سيقول السفهاء من الناس {    .} ق
أن هذا كان متهيداً إلعالن حتويل القبلة يف املقطع التايل يف هذا الدرس ، وأخذاً للطريق على األقاويل 

كما جاء يف احلديث  - أو كان رداً عليها بعد إطالقها ، . . والتساؤالت اليت علم اهللا أن السفهاء سيطلقوهنا 
، ومعدة إجابته اختذ هذه الصيغة ل - السابق    .إلحياء بأن ما قالوه كان مقدراً أمره ، ومعروفة خطته 

  .وهي طريقة من طرق الرد أعمق تأثرياً 
ما يواجههم به ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهو يبدأ يف عالج آثار هذا التساؤل ، والرد عليه بتلقني الرسول 

  .لتصور العام لألمور وُيقُّر به احلقيقة يف نصاهبا؛ ويف الوقت نفسه يصحح ا
  . .} هللا املشرق واملغرب ، يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم : قل { 

إمنا . فاجلهات واألماكن ال فضل هلا يف ذاهتا . فكل متجه فهو إليه يف أي اجتاه . إن املشرق هللا واملغرب هللا 
فإذا اختار لعباده وجهة ، . ستقيم واهللا يهدي من يشاء إىل صراط م. . يفضلها وخيصصها اختيار اهللا وتوجيهه 

.وعن طريقها يسريون إىل صراط مستقيم . واختار هلم قبلة ، فهي إذن املختارة   .  



بذلك يقرر حقيقة التصور لألماكن واجلهات ، وحقيقة املصدر الذي يتلقى منه البشر التوجهات ، وحقيقة 
  .االجتاه الصحيح وهو االجتاه إىل اهللا يف كل حال 

ث هذه األمة عن حقيقتها الكبرية يف هذا الكون ، وعن وظيفتها الضخمة يف هذه األرض ، وعن مكاهنا مث حيد
العظيم يف هذه البشرية ، وعن دورها األساسي يف حياة الناس؛ مما يقتضي أن تكون هلا قبلتها اخلاصة ، 

  :يم وشخصيتها اخلاصة؛ وأال تسمع ألحد إال لرهبا الذي اصطفاها هلذا األمر العظ
  . .} وكذلك جعلناكم أمة وسطا ، لتكونوا شهداء على الناس ، ويكون الرسول عليكم شهيداً { 

إهنا األمة الوسط اليت تشهد على الناس مجيعاً فتقيم بينهم العدل والقسط؛ وتضع هلم املوازين والقيم؛ وتبدي 
: م وشعاراهتم فتفصل يف أمرها ، وتقول فيهم رأيها فيكون هو الرأي املعتمد؛ وتزن قيمهم وتصوراهتم وتقاليده

وهي شهيدة على الناس ، ويف . ال اليت تتلقى من الناس تصوراهتا وقيمها وموازينها . هذا حق منها وهذا باطل 
وبينما هي تشهد على الناس هكذا ، فإن الرسول هو الذي يشهد عليها؛ فيقرر هلا . . مقام احلكم العدل بينهم 

وهبذا . . حيكم على أعماهلا وتقاليدها؛ ويزن ما يصدر عنها ، ويقول فيه الكلمة األخرية موازينها وقيمها؛ و
ولتقدر دورها حق قدره ، وتستعد له . لتعرفها ، ولتشعر بضخامتها . . تتحدد حقيقة هذه األمة ووظيفتها 

  . .استعداداً الئقاً 
احلسن والفضل ، أو من الوسط مبعىن االعتدال وإهنا لألمة الوسط بكل معاين الوسط سواء من الوساطة مبعىن 

.والقصد ، أو من الوسط مبعناه املادي احلسي   .  
إمنا تتبع . ال تغلو يف التجرد الروحي وال يف االرتكاس املادي . . يف التصور واالعتقاد . . } أمة وسطاً { 

الكيان املزدوج الطاقات حقه  وتعطي هلذا. الفطرة املمثلة يف روح متلبس جبسد ، أو جسد تتلبس به روح 
املتكامل من كل زاد ، وتعمل لترقية احلياة ورفعها يف الوقت الذي تعمل فيه على حفظ احلياة وامتدادها ، 

  .وتطلق كل نشاط يف عامل األشواق وعامل النوازع ، بال تفريط وال إفراط ، يف قصد وتناسق واعتدال 
وال تتبع . . . ال جتمد على ما علمت وتغلق منافذ التجربة واملعرفة .  .يف التفكري والشعور . . } أمة وسطاً { 

إمنا تستمسك مبا لديها من تصورات ومناهج وأصول؛ مث . . كذلك كل ناعق ، وتقلد تقليد القردة املضحك 
  .ني تنظر يف كل نتاج للفكر والتجريب؛ وشعارها الدئم احلقيقة ضالة املؤمن أىن وجدها أخذها ، يف تثبت ويق

ال تدع احلياة كلها للمشاعر ، والضمائر ، وال تدعها كذلك . . يف التنظيم والتنسيق . . } أمة وسطاً { 
إمنا ترفع ضمائر البشر بالتوجيه والتهذيب ، وتكفل نظام اجملتمع بالتشريع والتأديب؛ . للتشريع والتأديب 

ولكن . . ال تكلهم كذلك إىل وحي الوجدان وتزاوج بني هذه وتلك ، فال تكل الناس إىل سوط السلطان ، و
  .مزاج من هذا وذاك 

ال تلغي شخصية الفرد ومقوماته ، وال تالشي شخصيته يف . . يف االرتباطات والعالقات . . } أمة وسطاً { 
إمنا تطلق من الدوافع . . شخصية اجلماعة أو الدولة؛ وال تطلقه كذلك فرداً أثراً جشعاً ال هم له إال ذاته 

مث . والطاقات ما يؤدي إىل احلركة والنماء ، وتطلق من النوازع واخلصائص ما حيقق شخصية الفرد وكيانه 
وتقرر من ؛ تضع من الكوابح ما يقف دون الغلو ، ومن املنشطات ما يثري رغبة الفرد يف خدمة اجلماعة 

  .د يف تناسق واتساق التكاليف والواجبات ما جيعل الفرد خادماً للجماعة واجلماعة كافلة للفر



وما تزال هذه األمة اليت غمر أرضها . يف سرة األرض ، ويف أوسط بقاعها . . يف املكان . . } أمة وسطاً { 
اإلسالم إىل هذه اللحظة هي األمة اليت تتوسط أقطار األرض بني شرق وغرب ، وجنوب ومشال ، وما تزال 

ا عندها ألهل األرض قاطبة؛ وعن طريقها مبوقعها هذا تشهد الناس مجيعاً ، وتشهد على ال ناس مجيعاً؛ وتعطي م
  .تعرب مثار الطبيعة ومثار الروح والفكر من هنا إىل هناك؛ وتتحكم يف هذه احلركة ماديها ومعنويها على السواء 

. يف الزمان . . } أمة وسطاً {  بلها؛ وحترس عهد الرشد العقلي من بعدها.  .  تنهي عهد طفولة البشرية من ق
وتقف يف الوسط تنفض عن البشرية ما علق هبا من أوهام وخرافات من عهد طفولتها؛ وتصدها عن الفتنة 

وتزواج بني تراثها الروحي من عهود الرساالت ، ورصيدها العقلي املستمر يف النماء؛ وتسري ؛ بالعقل واهلوى
  .هبا على الصراط السوي بني هذا وذاك 

أن تأخذ مكاهنا هذا الذي وهبه اهللا هلا ، إال أهنا ختلت عن منهج اهللا الذي اختاره  وما يعوق هذه األمة اليوم عن
هلا ، واختذت هلا مناهج خمتلفة ليست هي اليت اختارها اهللا هلا ، واصطبغت بصبغات شىت ليست صبغة اهللا 

  .واحدة منها واهللا يريد هلا أن تصطبغ بصبغته وحدها 
خليقة بأن حتتمل التبعة وتبذل التضحية ، فللقيادة تكاليفها ، وللقوامة تبعاهتا وأمة تلك وظيفتها وذلك دورها ، 

  .، وال بد أن تفنت قبل ذلك وتبتلى ، ليتأكد خلوصها هللا وجتردها ، واستعدادها للطاعة املطلقة للقيادة الراشدة 
  :عنها وإذن يكشف هلم عن حكمة اختيار القبلة اليت كانوا عليها مبناسبة حتويلهم اآلن 

  . .} وما جعلنا القبلة اليت كنت عليها إال لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه { 
ومن هذا النص تتضح خطة التربية الربانية اليت يأخذ اهللا هبا هذه اجلماعة الناشئة ، اليت يريد هلا أن تكون 

  .الوارثة للعقيدة ، املستخلفة يف األرض حتت راية العقيدة 
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لقرآن: كتاب  ا   يف ظالل 
لشاريب: املؤلف  هيم حسني ا برا  سيد قطب إ

إنه يريد هلا أن ختلص له؛ وأن تتخلص من كل رواسب اجلاهلية ووشائجها؛ وأن تتجرد من كل مساهتا القدمية ومن 
ا شعار كل رغاهبا الدفينة؛ وأن تتعرى من كل رداء لبسته يف اجلاهلية ومن كل شعار اختذته ، وأن ينفرد يف حسه

  .اإلسالم وحده ال يتلبس به شعار آخر ، وأن يتوحد املصدر الذي تتلقى منه ال يشاركه مصدر آخر 
وملا كان االجتاه إىل البيت احلرام قد تلبست به يف نفوس العرب فكرة أخرى غري فكرة العقيدة؛ وشابت عقيدة 

. يعترب يف ذلك احلني بيت العرب املقدس  جدهم إبراهيم شوائب من الشرك ، ومن عصبية اجلنس ، إذ كان البيت
  .واهللا يريده أن يكون بيت اهللا املقدس ، ال يضاف إليه شعار آخر غري شعاره ، وال يتلبس بسمة أخرى غري مسته . 

ملا كان االجتاه إىل البيت احلرام قد تلبست به هذه السمة األخرى ، فقد صرف اهللا املسلمني عنه فترة ، ووجههم 
صلى  -املقدس ، ليخلص مشاعرهم من ذلك التلبس القدمي أوالً؛ مث ليخترب طاعتهم وتسليمهم للرسول إىل بيت 

ثانياً ، ويفرز الذين يتبعونه ألنه رسول اهللا ، والذين يتبعونه ألنه أبقى على البيت احلرام قبلة ،  -اهللا عليه وسلم 
  .م وقومهم ومقدساهتم القدمية فاستراحت نفوسهم إىل هذا اإلبقاء حتت تأثري شعورهم جبنسه

إن العقيدة اإلسالمية ال تطيق هلا يف القلب شريكاً؛ وال تقبل شعاراً غري شعارها . . إهنا لفتة دقيقة شديدة الدقة 
وهذا هو إحياء . جل أم صغر . إهنا ال تقبل راسباً من رواسب اجلاهلية يف أية صورة من الصور ؛ املفرد الصريح 

. . } وما جعلنا القبلة اليت كنت عليها إال لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه { :  ذلك النص القرآين
ولكنه يريد أن يظهر املكنون من الناس ، حىت حياسبهم عليه . يعلم كل ما يكون قبل أن يكون  -سبحانه  -واهللا 

  .بل على ما يصدر عنهم ويقع بالفعل منهم ال حياسبهم على ما يعلمه من أمرهم ،  -لرمحته هبم  -ويأخذهم به فهو 
أمر شاق . . ولقد علم اهللا أن االنسالخ من الرواسب الشعورية ، والتجرد من كل مسة وكل شعار له بالنفس ُعلقة 

إال أن يبلغ اإلميان من القلب مبلغ االستيالء املطلق ، وإال أن يعني اهللا هذا القلب يف حماولته . . ، وحماولة عسرية 
  :صله به ويهديه إليه في
  . .} وإن كانت لكبرية إال على الذين هدى اهللا { 

فإذا كان اهلدى فال مشقة وال عسر يف أن ختلع النفس عنها تلك الشعارات ، وأن تنفض عنها تلك الرواسب؛ وأن 
  .تتجرد هللا تسمع منه وتطيع حيثما وجهها اهللا تتجه وحيثما قادها رسول اهللا تقاد 

إهنم ليسوا على ضالل وإن صالهتم مل تضع ، فاهللا سبحانه ال يعنت . سلمني على إمياهنم وعلى صالهتم مث يطمئن امل
العباد ، وال يضيع عليهم عبادهتم اليت توجهوا هبا إليه؛ وال يشق عليهم يف تكليف جياوز طاقتهم اليت يضاعفها 

  :اإلميان ويقويها 
  .} اس لرؤوف رحيم وما كان اهللا ليضيع إميانكم إن اهللا بالن{ 

.  
إنه يعرف طاقتهم احملدودة ، فال يكلفهم فوق طاقتهم؛ وإنه يهدي املؤمنني ، وميدهم بالعون من عنده الجتياز 

: وإذا كان البالء مظهراً حلكمته ، فاجتياز البالء فضل رمحته . االمتحان ، حني تصدق منهم النية ، وتصح العزمية 
  . .} إن اهللا بالناس لرؤوف رحيم { 



  . .هبذا يسكب يف قلوب املسلمني الطمأنينة ويذهب عنها القلق ، ويفيض عليها الرضى والثقة واليقني 
يف أمر القبلة؛ ويعلن عن هذه القبلة مع حتذير  -صلى اهللا عليه وسلم  -بعد ذلك يعلن استجابة اهللا لرسوله 

يف صورة تكشف عن مدى . . ء محالهتم ودسائسهم املسلمني من فتنة يهود ، وكشف العوامل احلقيقية الكامنة ورا
  :اجلهد الذي كان يبذل إلعداد تلك اجلماعة املسلمة ووقايتها من البلبلة والفتنة 

قد نرى تقلب وجهك يف السماء ، فلنولينك قبلة ترضاها ، فول وجهك شطر املسجد احلرام ، وحيثما كنتم { 
ولئن . ب ليعلمون أنه احلق من رهبم ، وما اهللا بغافل عما يعملون وإن الذين أوتوا الكتا. فولوا وجوهكم شطره 

ولئن . أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ، وما أنت بتابع قبلتهم ، وما بعضهم بتابع قبلة بعض 
كما يعرفون  الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذاً ملن الظاملني 

ولكل وجهة هو . احلق من ربك فال تكونن من املمترين . أبناءهم ، وإن فريقاً منهم ليكتمون احلق وهم يعلمون 
ومن حيث خرجت فول . موليها فاستبقوا اخلريات ، أينما تكونوا يأت بكم اهللا مجيعاً إن اهللا على كل شيء قدير 

ومن حيث خرجت فول وجهك . وما اهللا بغافل عما تعملون  وإنه للحق من ربك. وجهك شطر املسجد احلرام 
إال الذين ظلموا منهم . شطر املسجد احلرام ، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ، لئال يكون للناس عليكم حجة 

  . .} فال ختشوهم واخشوين ، وألمت نعميت عليكم ولعلكم هتتدون 
  : -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب ويف مطلع هذه اآليات جند تعبرياً مصوراً حلالة 

  . .} قد نرى تقلب وجهك يف السماء { 
بعدما كثر جلاج اليهود . وهو يشي بتلك الرغبة القوية يف أن يوجهه ربه إىل قبلة غري القبلة اليت كان عليها 

صلى  -فكان . . س وحجاجهم؛ ووجدوا يف اجتاه اجلماعة املسلمة لقبلتهم وسيلة للتمويه والتضليل والبلبلة والتلبي
يقلب وجهه يف السماء ، وال يصرح بدعاء ، تأدباً مع ربه ، وحترجاً أن يقترح عليه شيئاً أو أن  -اهللا عليه وسلم 

  .يقدم بني يديه شيئاً 
  :والتعبري عن هذه االستجابة يشي بتلك الصلة الرحيمة احلانية الودود . ولقد أجابه ربه إىل ما يرضيه 

  . .} ترضاها  فلنولينك قبلة{ 
  :أنه يرضاها  -سبحانه  -مث يعني له هذه القبلة اليت علم 

  . .} فول وجهك شطر املسجد احلرام { 
  :قبلة له وألمته من معه منها ومن يأيت من بعده إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها 

  .} وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره { 

.  
قبلة واحدة جتمع هذه األمة وتوحد بينها على اختالف مواطنها ، واختالف من كل اجتاه ، يف أحناء األرض مجيعاً 

قبلة واحدة ، تتجه إليها األمة الواحدة يف مشارق . . مواقعها من هذه القبلة ، واختالف أجناسها وألسنتها وألواهنا 
قيق منهج واحد ، فتحس أهنا جسم واحد ، وكيان واحد ، تتجه إىل هدف واحد ، وتسعى لتح. األرض ومغارهبا 

  .منهج ينبثق من كوهنا مجيعاً تعبد إهلاً واحداً ، وتؤمن برسول واحد ، وتتجه إىل قبلة واحدة 
وحدها على اختالف املواطن واألجناس . وحدها يف إهلها ورسوهلا ودينها وقبلتها . وهكذا وحد اهللا هذه األمة 

من هذه القواعد كلها؛ ولكن تقوم على عقيدهتا وقبلتها؛ ولو ومل جيعل وحدهتا تقوم على قاعدة . واأللوان واللغات 
إهنا الوحدة اليت تليق ببين اإلنسان؛ فاإلنسان جيتمع على عقيدة . . تفرقت يف مواطنها وأجناسها وألواهنا ولغاهتا 



  القلب ، وقبلة العبادة ، إذا جتمع احليوان على املرعى والكأل والسياج واحلظرية
  ل الكتاب وهذه القبلة اجلديدة؟ما شأن أه. . مث 
  . .} وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه احلق من رهبم { 

جد هذه األمة الوارثة وجد املسلمني . إهنم ليعلمون أن املسجد احلرام هو بيت اهللا األول الذي رفع قواعده إبراهيم 
  . .مرية فيه  وإهنم ليعلمون أن األمر بالتوجه إليه حق من عند اهللا ال. أمجعني 

فال على املسلمني منهم؛ فاهللا هو الوكيل الكفيل . ولكنهم مع هذا سيفعلون غري ما يوحيه هذا العلم الذي يعلمونه 
  :برد مكرهم وكيدهم 

  . .} وما اهللا بغافل عما يعملون { 
هلوى ، واالستعداد إهنم لن يقتنعوا بدليل ، ألن الذي ينقصهم ليس هو الدليل؛ إمنا هو اإلخالص والتجرد من ا

  :للتسليم باحلق حني يعلمونه 
  . .} ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك { 

وإن كثرياً من طييب القلوب ليظنون أن الذي . . فهم يف عناد يقوده اهلوى ، وتؤرثه املصلحة ، وحيدوه الغرض 
وهذا وهم إهنم ال . . أو ألنه مل يقدم إليهم يف صورة مقنعة يصد اليهود والنصارى عن اإلسالم أهنم ال يعرفونه ، 

يريدون اإلسالم ألهنم يعرفونه يعرفونه فهم خيشونه على مصاحلهم وعلى سلطاهنم؛ ومن مث يكيدون له ذلك الكيد 
حياربونه . عن طريق مباشر وعن طرق أخرى غري مباشرة . الناصب الذي ال يفتر ، بشىت الطرق وشىت الوسائل 

. . وحياربونه بأنفسهم ويستهوون من أهله من حياربه هلم حتت أي ستار . جهاً لوجه ، وحياربونه من وراء ستار و
  .} ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك { : وهم دائماً عند قول اهللا تعاىل لنبيه الكرمي 

قبلة اإلسالم ومنهجه الذي ترمز هذه القبلة له ، يقرر  ويف مواجهة هذا اإلصرار من أهل الكتاب على اإلعراض عن
  :وموقفه الطبيعي  -صلى اهللا عليه وسلم  -حقيقة شأن النيب 

  . .} وما أنت بتابع قبلتهم { 
واستخدام اجلملة االمسية املنفية هنا أبلغ يف بيان الشأن الثابت الدائم . ليس من شأنك أن تتبع قبلتهم أصالً 

  .جتاه هذا األمر  - عليه وسلم صلى اهللا -للرسول 

فلن ختتار قبلة غري قبلة رسوهلا اليت اختارها له ربه ورضيها له لريضيه؛ . وفيه إحياء قوي للجماعة املسلمة من ورائه 
.  ولن ترفع راية غري رايتها اليت تنسبها إىل رهبا؛ ولن تتبع منهجاً إال املنهج اإلهلي الذي ترمز له هذه القبلة املختارة

  . .إمنا هي دعوى . . هذا شأهنا ما دامت مسلمة؛ فإذا مل تفعل فليست من اإلسالم يف شيء . 
ويستطرد فيكشف عن حقيقة املوقف بني أهل الكتاب بعضهم وبعض؛ فهم ليسوا على وفاق ، ألن األهواء تفرقهم 

:  
  . .} وما بعضهم بتابع قبلة بعض { 

ء بني الفرق اليهودية املختلفة ، والعداء بني الفرق النصرانية املختلفة أشد والعداء بني اليهود والنصارى ، والعدا
  .عداء 

وهذا شأنه وهذا شأن أهل الكتاب ، وقد علم احلق يف األمر ، أن يتبع  -صلى اهللا عليه وسلم  -وما كان للنيب 
  :أهواءهم بعدما جاءه من العلم 

  . .} إنك إذاً ملن الظاملني ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم { 



ونقف حلظة أمام هذا اجلد الصارم ، يف هذا اخلطاب اإلهلي من اهللا سبحانه إىل نبيه الكرمي الذي حدثه منذ حلظة 
  . .ذلك احلديث الرفيق الودود 

 وهنجه ومن إن األمر هنا يتعلق باالستقامة على هدي اهللا وتوجيهه؛ ويتعلق بقاعدة التميز والتجرد إال من طاعة اهللا
  . .} إنك إذاً ملن الظاملني { . . مث جييء اخلطاب فيه هبذا احلزم واجلزم وهبذه املواجهة والتحذير 

وليس . وإما اهلوى يف كل ما عداه . فإما العلم الذي جاء من عند اهللا . . إن الطريق واضح ، والصراط مستقيم 
وما ليس من عند اهللا فهو اهلوى . لعلم املستيقن إىل اهلوى املتقلب وليس له أن يدع ا. للمسلم أن يتلقى إال من اهللا 

  .بال تردد 
وإىل جانب هذا اإلحياء الدائم نلمح كذلك أنه كانت هناك حالة واقعة من بعض املسلمني ، يف غمرة الدسائس 

  .اليهودية ومحلة التضليل املاكرة تستدعي هذه الشدة يف التحذير ، وهذا اجلزم يف التعبري 
وبعد هذه الوقفة العابرة نعود إىل السياق؛ فنجده ال يزال يقرر معرفة أهل الكتاب اجلازمة بأن احلق يف هذا الشأن 

ولكنهم يكتمون احلق الذي يعلمونه ، للهوى الذي . ويف غريه هو ما جاء به القرآن ، وما أمر به الرسول 
  :يضمرونه 

  . .} أبناءهم ، وإن فريقاً منهم ليكتمون احلق وهم يعلمون  الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون{ 
فإذا كان . . ومعرفة الناس بأبنائهم هي قمة املعرفة ، وهي مثل يضرب يف لغة العرب على اليقني الذي ال شبهة فيه 

شأن القبلة ومنه هذا الذي جاء به يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -أهل الكتاب على يقني من احلق الذي جاء به النيب 
فليس سبيل املؤمنني إذن أن يتأثروا مبا يلقيه أهل . . ، وكان فريق منهم يكتمون احلق الذي يعلمونه علم اليقني 

  .الكتاب هؤالء من أباطيل وأكاذيب 

وليس سبيل املؤمنني أن يأخذوا من هؤالء الذين يستيقنون احلق مث يكتمونه شيئاً يف أمر دينهم ، الذي يأتيهم به 
  .وهلم الصادق األمني رس

  :بعد هذا البيان بشأن أهل الكتاب  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهنا يوجه اخلطاب إىل النيب 
  . .} احلق من ربك فال تكونن من املمترين { 

فإن كنت يف { : وحينما قال له ربه يف آية أخرى . ما امترى يوماً وال شك  -صلى اهللا عليه وسلم  -ورسول اهللا 
  .» ال أشك وال أسأل « : قال . } أنزلنا إليك فاسأل الذي يقرأون الكتاب من قبلك شك مما 

. حيمل إحياء قوياً إىل من وراءه من املسلمني  -صلى اهللا عليه وسلم  -ولكن توجيه اخلطاب هكذا إىل شخصه 
ن تؤثر فيهم أباطيل اليهود سواء منهم من كان يف ذلك احلني يتأثر بأباطيل اليهود وأحابيلهم ، ومن يأيت بعدهم مم

  .وغري اليهود يف أمر دينهم 
 -نروح نستفيت املستشرقني  -يف بالهة منقطعة النظري  -وما أجدرنا حنن اليوم أن نستمع إىل هذا التحذير؛ وحنن 

اثنا ، يف أمر ديننا ، ونتلقى عنهم تارخينا ، ونأمنهم على القول يف تر -من اليهود والنصارى والشيوعيني الكفار 
ونسمع ملا يدسونه من شكوك يف دراساهتم لقرآننا وحديث نبينا ، وسرية أوائلنا؛ ونرسل إليهم بعثات من طالبنا 

  .يتلقون عنهم علوم اإلسالم ، ويتخرجون يف جامعاهتم ، مث يعودون الينا مدخويل العقل والضمري 
وأهل . الد الذي خياطبها فيه رهبا مبا تعمله وما حتذره وهو كتاهبا اخل. قرآن األمة املسلمة . إن هذا القرآن قرآننا 

  الكتاب هم أهل الكتاب ، والكفار هم الكفار ، والدين هو الدين
ونعود إىل السياق فنراه يصرف املسلمني عن االستماع ألهل الكتاب واالنشغال بتوجيهاهتم ، ويوحي إليهم 



ل فريق وجهته ، وليستبق املسلمون إىل اخلري ال يشغلهم فلك. باالستقامة على طريقهم اخلاص ووجهتهم اخلاصة 
  :عنه شاغل ، ومصريهم مجيعاً إىل اهللا القادر على مجعهم وعلى جمازاهتم يف هناية املطاف 

  . .} ولكل وجهة هو موليها ، فاستبقوا اخلريات ، أينما تكونوا يأت بكم اهللا مجيعاً إن اهللا على كل شيء قدير { 
يصرفهم إىل . .  املسلمني عن اإلنشغال مبا يبثه أهل الكتاب من دسائس وفنت وتأويالت وأقاويل وهبذا يصرف اهللا

مع تذكر أن مرجعهم إىل اهللا ، وأن اهللا قدير على كل شيء ، ال يعجزه أمر ، وال . العمل واالستباق إىل اخلريات 
  .يفوته شيء 

  .. إنه اجلد الذي تصغر إىل جواره األقاويل واألباطيل 
  :مث يعود فيؤكد األمر باالجتاه إىل القبلة اجلديدة املختارة مع تنويع التعقيب 

  . .} ومن حيث خرجت فول وجهك شطر املسجد احلرام وإنه للحق من ربك ، وما اهللا بغافل عما تعملون { 
احلرام حيثما خرج واألمر يف هذه املرة خيلو من احلديث عن أهل الكتاب وموقفهم ، ويتضمن االجتاه إىل املسجد 

  .وحيثما كان ، مع توكيد أنه احلق من ربه  -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب 

وهو . . } وما اهللا بغافل عما تعملون { : التحذير الذي يتضمنه قوله . ومع التحذير اخلفي من امليل عن هذا احلق 
  .تضي هذا التوكيد وهذا التحذير الشديد الذي يشي بأنه كانت هناك حالة واقعة وراءه يف قلوب بعض املسلمني تق

مث توكيد للمرة الثالثة مبناسبة غرض آخر جديد ، وهو إبطال حجة أهل الكتاب ، وحجة غريهم ممن كانوا يرون 
املسلمني يتوجهون إىل قبلة اليهود ، فيميلون إىل االقتناع مبا يذيعه اليهود من فضل دينهم على دين حممد ، وأصالة 

أو من مشركي العرب الذين كانوا جيدون يف هذا التوجيه وسيلة لصد العرب الذين . مث منهجهم قبلتهم ومن 
  يقدسون مسجدهم وتنفريهم من اإلسالم الذي يتجه أهله شطر قبلة بين إسرائيل

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر املسجد احلرام ، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ، لئال يكون للناس { 
  . .} ، إال الذين ظلموا منهم فال ختشوهم واخشوين ، وألمت نعميت عليكم ، ولعلكم هتتدون  عليكم حجة

أن يويل وجهه شطر املسجد من حيث خرج ، وإىل املسلمني أن يولوا  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهو أمر للرسول 
  :وجوههم شطره حيثما كانوا وبيان لعلة هذا التوجيه 

  . .} حجة لئال يكون للناس عليكم { 
. وهتوين ملا بعد ذلك من أقاويل الظاملني الذين ال يقفون عند احلجة والنطق ، إمنا ينساقون مع العناد واللجاج 

  :فال على املسلمني منهم . فهؤالء ال سبيل إىل إسكاهتم ، فسيظلون إذن يف جلاجهم 
  . .} واخشوين . . فال ختشوهم { 

شيئاً من أمركم ، وال ينبغي أن حتفلوهم فتميلوا عما جاءكم من عندي ، فأنا فال سلطان هلم عليكم ، وال ميلكون 
ومع التهوين من شأن الذين ظلموا ، والتحذير من . . الذي استحق اخلشية مبا أملك من أمركم يف الدنيا واآلخرة 

  :ستجيب وتستقيم بأس اهللا ، جييء التذكري بنعمة اهللا ، واإلطماع يف امتامها على األمة املسلمة ، حني ت
  . . .} وألمت نعميت عليكم ولعلكم هتتدون { 

  . .وهو تذكري موح ، وإطماع دافع ، وتلويح بفضل عظيم بعد فضل عظيم 
ولقد كانت النعمة اليت يذكرهم هبا حاضرة بني أيديهم ، يدركوهنا يف أنفسهم ، ويدركوهنا يف حياهتم ، ويدركوهنا 

  . .مكاهنم يف الوجود يف جمتمعهم وموقفهم يف األرض و
كانوا هم أنفسهم الذين عاشوا يف اجلاهلية بظالمها ورجسها وجهالتها ، مث انتقلوا هم أنفسهم إىل نور اإلميان 



  .فهم جيدون يف أنفسهم أثر النعمة جديداً واضحاً عميقاً . وطهارته ومعرفته 
مث انتقلوا . أهداف صغرية واهتمامات حمدودة  وكانوا هم أنفسهم الذين عاشوا يف اجلاهلية قبائل متناحرة ، ذات

هم أنفسهم إىل الوحدة حتت راية العقيدة ، وإىل القوة واملنعة ، وإىل الغايات الرفيعة واالهتمامات الكبرية اليت تتعلق 
  .بشأن البشرية كلها ال بشأن ثأر يف قبيلة فهم جيدون أثر النعمة من حوهلم كما وجدوه يف أنفسهم 

مث انتقلوا . . أنفسهم الذين عاشوا يف اجلاهلية يف جمتمع هابط دنس مشوش التصورات مضطرب القيم  وكانوا هم
  .هم أنفسهم إىل جمتمع اإلسالم النظيف الرفيع ، الواضح التصور واالعتقاد ، املستقيم القيم واملوازين 

  .م من األمم حوهلم فهم جيدون أثر النعمة يف حياهتم العامة كما وجدوه يف قلوهبم ويف مكاهن. 
كان يف هذا القول تذكري موح ، وإطماع دافع وتلويح بفضل عظيم . . } وألمت نعميت عليكم { : فإذا قال اهللا هلم 
  . .بعد فضل عظيم 

يف املرة األوىل كان األمر بالتوجه إىل املسجد . . وجند يف تكرار األمر بشأن القبلة اجلديدة معىن جديداً يف كل مرة 
. . بعد تقلب وجهه يف السماء وضراعته الصامتة إىل ربه  -صلى اهللا عليه وسلم  -ام استجابة لرغبة الرسول احلر

ويف الثالثة كان لقطع حجة الناس ، والتهوين . . ويف الثانية كان إلثبات أنه احلق من ربه يوافق الرغبة والضراعة 
  . .من شأن من ال يقف عند احلق واحلجة 

نلمح وراء التكرار أنه كانت هناك حالة واقعة يف الصف اإلسالمي تستدعي هذا التكرار ،  -ذا مع ه -ولكننا 
وهذا التوكيد ، وهذا البيان ، وهذا التعليل ، مما يشي بضخامة محلة األضاليل واألباطيل ، وأثرها يف بعض القلوب 

ص بعد ذلك على مدى الزمان تعاجل مثل هذه هذا األثر الذي كان يعاجله القرآن الكرمي؛ مث تبقى النصو. والنفوس 
  احلالة يف شىت صورها؛ يف املعركة الدائبة اليت ال هتدأ وال تفتر وال تلني

واستطراداً مع هذا الغرض نرى السياق يستطرد يف تذكري املسلمني بنعمة اهللا عليهم ، بإرسال هذا النيب منهم إليهم 
به مباشرة يف هناية  -سبحانه  -سجد احلرام قبلة املسلمني؛ ويربطهم ، استجابة لدعوة أبيهم إبراهيم ، سادن امل

  :احلديث 
كما أرسلنا فيكم رسوالً منكم ، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ، ويعلمكم الكتاب واحلكمة ويعلمكم ما مل تكونوا { 

  . .} فاذكروين اذكركم واشكروا يل وال تكفرون . تعلمون 
اآلية تعيد بالنص دعوة إبراهيم اليت سبقت يف السورة ، وهو يرفع القواعد من البيت  والذي يلفت النظر هنا ، أن

دعوته أن يبعث اهللا يف بنيه من جرية البيت ، رسوالً منهم ، يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب . هو وإمساعيل 
فسهم مسلمني ، هو االستجابة ليذكر املسلمني أن بعثة هذا الرسول فيهم ، ووجودهم هم أن. . واحلكمة ويزكيهم 

ويف هذا ما فيه من إحياء عميق بأن أمرهم ليس مستحدثاً إمنا هو قدمي؛ وأن . املباشرة الكاملة لدعوة أبيهم إبراهيم 
قبلتهم ليست طارئة إمنا هي قبلة أبيهم إبراهيم ، وأن نعمة اهللا عليهم سابغة فهي نعمة اهللا اليت وعدها خليله 

  .ذلك التاريخ البعيد  وعاهده عليها منذ
إن نعمة توجيهكم إىل قبلتكم ، ومتييزكم بشخصيتكم هي إحدى اآلالء املطردة فيكم ، سبقتها نعمة إرسال رسول 

  :منكم 
  . .} كما أرسلنا فيكم رسوالً منكم { 

تح به فهو التكرمي والفضل أن تكون الرسالة فيكم ، وأن خيتار الرسول األخري منكم ، وقد كانت يهود تستف
  عليكم



  . .} يتلو عليكم آياتنا { 
واإلحياء اآلخر هو اإلشعار بعظمة التفضل يف أن خياطب اهللا العبيد بكالمه يتلوه عليهم . . فما يتلو عليكم هو احلق 

  .وهو تفضل يرتعش القلب إزاءه حني يتعمق حقيقته . رسوله 

نه بكلماته ، ويتحدث إليهم بقوله ، ومينحهم هذه فمن هم هؤالء الناس؟ من هم وما هم؟ حىت خياطبهم اهللا سبحا
منذ البدء  -سبحانه  -الرعاية اجلليلة؟ من هم وما هم لوال أن اهللا يتفضل؟ ولوال أن فضل اهللا يفيض؟ ولوال أنه 

  منحهم فضل النفخة من روحه ليكون فيهم ما يستأهل هذا اإلنعام ، وما يستقبل هذا اإلفضال؟
  . .} ويزكيكم { 

. يطهرهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -ولكنه أرسل رسوله . اهللا ما زكي منهم من أحد ، وال تطهر وال ارتفع  ولوال
ويطهرهم . يطهر أرواحهم من لوثة الشرك ودنس اجلاهلية ، ورجس التصورات اليت تثقل الروح اإلنساين وتطمره 

ن ال يطهر اإلسالم أرواحهم يف جنبات األرض والذي. من لوثة الشهوات والنزوات فال ترتكس أرواحهم يف احلمأة 
كلها قدمياً وحديثاً يرتكسون يف مستنقع آسن ويبء من الشهوات والنزوات تزري بإنسانية اإلنسان ، وترفع فوقه 
احليوان احملكوم بالفطرة ، وهي أنظف كثرياً مما يهبط إليه الناس بدون اإلميان ويطهر جمتمعهم من الربا والسحت 

ويطهر حياهتم من . وهي كلها دنس يلوث األرواح واملشاعر ، ويلطخ اجملتمع واحلياة . . لسلب والنهب والغش وا
الظلم والبغي وينشر العدل النظيف الصريح الذي مل تستمتع به البشرية كما استمتعت يف ظل اإلسالم وحكم 

ة يف كل مكان من حوهلم ، ويف كل اإلسالم ومنهج اإلسالم ويطهرهم من سائر اللوثات اليت تلطخ وجه اجلاهلي
  . .جمتمع ال يزكيه اإلسالم بروحه ومنهجه النظيف الطهور 

  . .} ويعلمكم الكتاب واحلكمة { 
وفيها مشول ملا سبق من تالوة اآليات وهي الكتاب؛ وبيان للمادة األصيلة فيه ، وهي احلكمة ، واحلكمة مثرة التعليم 

وضع األمور يف مواضعها الصحيحة ، ووزن األمور مبوازينها الصحيحة ،  هبذا الكتاب؛ وهي ملكة يتأتى معها
صلى اهللا عليه  -وكذلك حتققت هذه الثمرة ناضجة ملن رباهم رسول اهللا . . وإدراك غايات األوامر والتوجيهات 

  .وزكاهم بآيات اهللا  -وسلم 
  . .} ويعلمكم ما مل تكونوا تعلمون { 

عة املسلمة ، فقد التقطها اإلسالم من البيئة العربية ال تعلم إال أشياء قليلة متناثرة ، وكان ذلك حقاً يف واقع اجلما
فجعل منها أمة تقود . تصلح حلياة القبيلة يف الصحراء ، أو يف تلك املدن الصغرية املنعزلة يف باطن الصحراء 

ع توجيهات الرسول املستمدة كذلك م -وكان هذا القرآن . . البشرية قيادة حكيمة راشدة ، خبرية بصرية عاملة 
الذي يتلى فيه القرآن  -صلى اهللا عليه وسلم  -وكان مسجد رسول اهللا . هو مادة التوجيه والتعليم  -من القرآن 

هو اجلامعة الكربى اليت خترج فيها ذلك اجليل الذي قاد البشرية تلك القيادة  -والتوجيهات املستمدة من القرآن 
  .القيادة اليت مل تعرف هلا البشرية نظرياً من قبل وال من بعد يف تاريخ البشرية الطويل : احلكيمة الراشدة 

وما يزال هذا املنهج الذي خّرج ذلك اجليل وتلك القيادة على استعداد لتخريج أجيال وقيادات على مدار الزمان 
ه منهجاً للحياة ال كلمات تغىن باللسان لو رجعت األمة املسلمة إىل هذا املعني ولو آمنت حقا هبذا القرآن ولو جعلت

  لتطريب اآلذان
  .ويف آخر هذا الدرس يتفضل اهللا على املسلمني تفضالً آخر ، وهو يدعوهم إىل شكره وحيذرهم من كفره 



  .يتفضل عليهم فيضمن هلم أن يذكرهم إذا هم ذكروه 
  . .} فاذكروين أذكركم ، واشكروا يل وال تكفرون { 

إن . . جيعل ذكره هلؤالء العبيد مكافئاً لذكرهم له يف عاملهم الصغري . الودود اهللا جل جالله  يا للتفضل اجلليل
وهم أصغر من أرضهم الصغرية واهللا حني يذكرهم . . العبيد حني يذكرون رهبم يذكرونه يف هذه األرض الصغرية 

  ي كرم وأي فيض يف السماحة واجلودأي تفضل وأ. . وهو اهللا العلي الكبري . . يذكرهم يف هذا الكون الكبري 
  .} فاذكروين اذكركم { 

الفضل الفائض من ذاته تعاىل بال . إنه الفضل الذي ال يفيضه إال اهللا الذي ال خازن خلزائنه ، وال حاسب لعطاياه 
  .سبب وال موجب إال أنه هكذا هو سبحانه فياض العطاء 

فسه ذكرته يف نفسي ، ومن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منه من ذكرين يف ن« : يقول اهللا تعاىل : ويف الصحيح 
 «.  

يا ابن آدم إن ذكرتين يف « : قال اهللا عز وجل  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : ويف الصحيح أيضاً 
دنوت وإن  -أو قال يف مأل خري منه  -نفسك ذكرتك يف نفسي ، وإن ذكرتين يف مأل ذكرتك يف مأل من املالئكة 

إنه ذلك » مين شرباً دنوت منك ذراعاً ، وإن دنوت مين ذراعاً دنوت منك باعا ، وإن أتيتين متشي أتيتك هرولة 
  . .الفضل الذي ال يصفه لفظ وال يعرب عن شكره احلق إال سجود القلب 

والتأثر هبذا الشعور تأثراً وذكر اهللا ليس لفظاً باللسان إمنا هو انفعال القلب معه أو بدونه ، والشعور باهللا ووجوده 
  . .ينتهي إىل الطاعة يف حده األدىن ، وإىل رؤية اهللا وحده وال شيء غريه ملن يهبه اهللا الوصول ويذيقه حالوة اللقاء 

  . .} واشكروا يل وال تكفرون { 
إىل هذا الشكر وتنتهي بالتجرد لشكره والقصد . والشكر هللا درجات ، تبدأ باالعتراف بفضله واحلياء من معصيته 

  .يف كل حركة بدن ، ويف كل لفظة لسان ، ويف كل خفقة قلب ، ويف كل خطرة جنان 
والنهي عن الكفر هنا إملاع إىل الغاية اليت ينتهي إليها التقصري يف الذكر والشكر؛ وحتذير من النقطة البعيدة اليت 

  ينتهي إليها هذا اخلط التعيس والعياذ باهللا
وهي النقطة اليت تلتقي عندها القلوب لعبادة اهللا . هات والتحذيرات يف موضوع القبلة واضحة ومناسبة هذه التوجي

  .، والتميز باالنتساب إليه ، واالختصاص هبذا االنتساب 
وهي كذلك واضحة يف جمال التحذير من كيد يهود ودسها؛ وقد سبق أن الغاية األخرية لكل اجلهود هي رد 

نعمة اإلميان أكرب اآلالء اليت ينعم اهللا هبا على فرد . . هذه النعمة اليت أنعم اهللا هبا عليهم  وسلبهم. املؤمنني كفاراً 
وهي بالقياس إىل العرب خاصة النعمة اليت أنشأت هلم وجوداً ، وجعلت هلم دوراً يف التاريخ ، . أو مجاعة من الناس 

  . ، ولوالها لظلوا ضائعني ، وهم بدوهنا أبداً ضائعون وقرنت امسهم برسالة يؤدوهنا للبشرية ، وكانوا بدوهنا ضائعني

فما هلم من فكرة يؤدون هبا دوراً يف األرض غري الفكرة اليت انبثقت منها؛ وما تنقاد البشرية لقوم ال حيملون فكرة 
إلجيايب وفكرة اإلسالم برنامج حياة كامل ، ال كلمة تقال باللسان بال رصيد من العمل ا. تقود احلياة وتنميها 

  .املصدق هلذه الكلمة الطيبة الكبرية 
ومن نسيه اهللا فهو مغمور ضائع ال ذكر له . وتذكُّر هذه احلقيقة واجب على األمة املسلمة ليذكره اهللا فال ينساها 

  .ومن ذكر اهللا ذكره ، ورفع من وجوده وذكره يف هذا الكون العريض . يف األرض ، وال ذكر له يف املأل األعلى 
مث نسوه فنسيهم فإذا هم مهل . د ذكر املسلمون اهللا فذكرهم ، ورفع ذكرهم ، ومكنهم من القيادة الراشدة ولق



فاذكروين أذكركم واشكروا يل وال { : واهللا يدعوهم يف قرآنه الكرمي . والوسيلة قائمة . . ضائع ، وذيل تافه ذليل 
  . .} تكفرون 

وَلَا َتقُولُوا ِلَمْن ُيقَْتلُ ِفي َسبِيلِ اللَِّه ) ١٥٣(نُوا بِالصَّْبرِ َوالصَّلَاِة إِنَّ اللََّه َمَع الصَّابِرِيَن َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِعي
لِ وَالْأَنْفُسِ َولََنْبلُوَنَّكُْم بَِشْيٍء ِمَن الَْخْوِف َوالْجُوعِ َوَنقْصٍ ِمَن الْأَْموَا) ١٥٤(أَْموَاٌت َبلْ أَْحَياٌء وَلَِكْن لَا َتْشُعُرونَ 

أُولَِئَك َعلَْيهِمْ ) ١٥٦(الَِّذيَن إِذَا أََصاَبتُْهْم ُمصِيَبةٌ قَالُوا إِنَّا ِللَِّه وَإِنَّا إِلَْيِه َراجُِعونَ ) ١٥٥(َوالثَّمََراِت َوَبشِّرِ الصَّابِرِيَن 
  ) ١٥٧(َصلَوَاٌت ِمْن َربِّهِْم َوَرْحَمةٌ َوأُولَِئَك ُهُم الْمُْهَتُدونَ 

كان . . بعد تقرير القبلة ، وإفراد األمة املسلمة بشخصيتها املميزة ، اليت تتفق مع حقيقة تصورها املميزة كذلك 
كان . . أول توجيه هلذه األمة ذات الشخصية اخلاصة والكيان اخلاص ، هذه األمة الوسط الشهيدة على الناس 

واالستعداد لبذل التضحيات . تكاليف هذا الدور العظيم  أول توجيه هلذه األمة هو االستعانة بالصرب والصالة على
اليت يتطلبها هذا الدور من استشهاد الشهداء ، ونقص األموال واألنفس والثمرات ، واخلوف واجلوع ، ومكابدة 

ها له وربط قلوب هذه األمة باهللا ، وجترد. أهوال اجلهاد إلقرار منهج اهللا يف األنفس ، وإقراره يف األرض بني الناس 
كل أولئك يف مقابل رضى اهللا ورمحته وهدايته ، وهي وحدها جزاء ضخم للقلب املؤمن . . ، ورد األمور كلها إليه 

  . .، الذي يدرك قيمة هذا اجلزاء 
  . .} إن اهللا مع الصابرين . يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصرب والصالة { 

اهللا سبحانه يعلم ضخامة اجلهد الذي تقتضيه االستقامة على الطريق يتكرر ذكر الصرب يف القرآن كثرياً؛ ذلك أن 
بني شىت النوازع والدوافع؛ والذي يقتضيه القيام على دعوة اهللا يف األرض بني شىت الصراعات والعقبات؛ والذي 

يف هذا  وال بد من الصرب. . يتطلب أن تبقى النفس مشدودة األعصاب ، جمندة القوى ، يقظة للمداخل واملخارج 
ال بد من الصرب على الطاعات ، والصرب عن املعاصي ، والصرب على جهاد املشاقني هللا ، والصرب على الكيد . . كله 

بشىت صنوفه ، والصرب على بطء النصر ، والصرب على بعد الشقة ، والصرب على انتفاش الباطل ، والصرب على قلة 
لصرب على التواء النفوس ، وضالل القلوب ، وثقلة العناد ، الناصر ، والصرب على طول الطريق الشائك ، وا

  . .ومضاضة اإلعراض 
ومن مث يقرن الصالة . وحني يطول األمد ، ويشق اجلهد ، قد يضعف الصرب ، أو ينفد ، إذا مل يكن هناك زاد ومدد 

اقة ، والزاد الذي يزود القلب املعني الذي جيدد الط. إىل الصرب؛ فهي املعني الذي ال ينضب ، والزاد الذي ال ينفد 
  .مث يضيف إىل الصرب ، الرضى والبشاشة ، والطمأنينة ، والثقة ، واليقني . ، فيمتد حبل الصرب وال ينقطع 

إنه ال بد لإلنسان الفاين الضعيف احملدود أن يتصل بالقوة الكربى ، يستمد منها العون حني يتجاوز اجلهد قواه 
حينما يثقل عليه جهد االستقامة على الطريق بني دفع . وى الشر الباطنة والظاهرة حينما تواجهه ق. احملدودة 

حينما يطول به الطريق وتبعد . الشهوات وإغراء املطامع ، وحينما تثقل عليه جماهدة الطغيان والفساد وهي عنيفة 
مل ينل شيئاً ومشس العمر متيل به الشقة يف عمره احملدود ، مث ينظر فإذا هو مل يبلغ شيئاً وقد أوشك املغيب ، و

  . .حينما جيد الشر نافشاً واخلري ضاوياً وال شعاع يف األفق وال معلم يف الطريق . للغروب 
إهنا املوعد املختار اللتقاء القطرة . إهنا الصلة املباشرة بني اإلنسان الفاين والقوة الباقية . . هنا تبدو قيمة الصالة 
  .إهنا مفتاح الكنز الذي يغين ويقين ويفيض . غيض املنعزلة بالنبع الذي ال ي



إهنا الروح والندى والظالل يف . إهنا االنطالقة من حدود الواقع األرضي الصغري إىل جمال الواقع الكوين الكبري 
كان إذا  -صلى اهللا عليه وسلم  -ومن هنا كان رسول اهللا . . اهلاجرة ، إهنا اللمسة احلانية للقلب املتعب املكدود 

  .ويكثر من الصالة إذا حزبه أمر ليكثر من اللقاء باهللا » أرحنا هبا يا بالل « : يف الشدة قال 
. وأهنا مدد الروح . ومن أسرارها أهنا زاد الطريق . والعبادة فيه ذات أسرار . إن هذا املنهج اإلسالمي منهج عبادة 

هي مفتاح القلب لتذوق هذا التكليف يف حالوة وبشاشة وأنه حيثما كان تكليف كانت العبادة . وأهنا جالء القلب 
  :للدور الكبري الشاق الثقيل ، قال له  -صلى اهللا عليه وسلم  -إن اهللا سبحانه حينما انتدب حممداً . . ويسر 

سنلقي عليك إنا . . أو زد عليه ورتل القرآن ترتيالً . نصفه أو انقص منه قليالً . يا أيها املزمل قم الليل إال قليالً { 
إهنا . . فكان اإلعداد للقول الثقيل ، والتكليف الشاق ، والدور العظيم هو قيام الليل وترتيل القرآن } قوالً ثقيالً 

العبادة اليت تفتح القلب ، وتوثق الصلة ، وتيسر األمر ، وتشرق بالنور ، وتفيض بالعزاء والسلوى والراحة 
  .واالطمئنان 

  . .إىل الصرب وإىل الصالة . . نني هنا وهم على أبواب املشقات العظام ومن مث يوجه اهللا املؤم
  . .} إن اهللا مع الصابرين { : مث جييء التعقيب بعد هذا التوجيه 

معهم ، يؤيدهم ، ويثبتهم ، ويقويهم ، ويؤنسهم ، وال يدعهم يقطعون الطريق وحدهم ، وال يتركهم لطاقتهم 
وهو يناديهم . . ا ميدهم حني ينفد زادهم ، وجيدد عزميتهم حني تطول هبم الطريق احملدودة ، وقوهتم الضعيفة ، إمن

  :وخيتم النداء بذلك التشجيع العجيب . . } يا أيها الذين آمنوا { : يف أول اآلية ذلك النداء احلبيب 
  .} إن اهللا مع الصابرين { 

 هنا يف إعداد اجلماعة املسلمة حلمل عبئها والقيام واألحاديث يف الصرب كثرية نذكر بعضها ملناسبته للسياق القرآين
  :بدورها 

وهو متوسد بردة  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال شكونا إىل رسول اهللا «  -رضي اهللا عنه  -عن خباب بن األرثّ 
األرض  قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له يف: أال تستنصر لنا؟ أال تدعو لنا؟ فقال : فقلنا . يف ظل الكعبة 

، فيجعل فيها ، مث يؤتى باملنشار ، فيوضع على رأسه فيجعل نصفني ، وميشط بأمشاط احلديد ما دون حلمه وعظمه 
واهللا ليتمن اهللا تعاىل هذا األمر حىت يسري الراكب من صنعاء إىل حضرموت فال خياف . . ، ما يصده ذلك عن دينه 

كأين أنظر إىل « : قال  -رضي اهللا عنه  -وعن ابن مسعود . »  إال اهللا ، والذئب على غنمه ، ولكنكم تستعجلون
حيكي نبياً من األنبياء عليهم السالم ، ضربه قومه فأدموه ، وهو ميسح الدم  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 

 -يب وعن حيىي بن وثاب ، عن شيخ من أصحاب الن» اللهم اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون : عن وجهه ، وهو يقول 
  : -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال  -صلى اهللا عليه وسلم 

واآلن واجلماعة » املسلم الذي خيالط الناس ويصرب على أذاهم خري من الذي ال خيالطهم وال يصرب على أذاهم « 
وم هلا يف قدر اهللا ، املسلمة يف املدينة مقبلة على جهاد شاق إلقرار منهج اهللا يف األرض ، وألداء دورها املقس

اآلن يأخذ القرآن يف تعبئتها تعبئة روحية ، ويف تقومي . . ولتسلم الراية والسري هبا يف الطريق الشاق الطويل 
تصورها ملا جيري يف أثناء هذا اجلهاد من جذب ودفع ، ومن تضحيات وآالم ، ويف إعطائها املوازين الصحيحة اليت 

  :ة الطويلة تقديراً صحيحاً تقدر هبا القيم يف هذه املعرك
  . .} أموات بل أحياء ولكن ال تشعرون : وال تقولوا ملن يقتل يف سبيل اهللا { 

 -قتلى كراماً أزكياء . قتلى أعزاء أحباء . شهداء يف سبيل اهللا . إن هنالك قتلى سيخرون شهداء يف معركة احلق 



 معركة احلق ، هم عادة أكرم القلوب وأزكى األرواح فالذين خيرجون يف سبيل اهللا ، والذين يضحون بأرواحهم يف
ال . أموات : فال جيوز أن يقال عنهم . إهنم أحياء . هؤالء الذين يقتلون يف سبيل اهللا ليسوا أمواتاً  -وأطهر النفوس 

ادة اهللا إهنم أحياء بشه. جيوز أن يعتربوا أمواتاً يف احلس والشعور ، وال أن يقال عنهم أموات بالشفة واللسان 
  .فهم ال بد أحياء . سبحانه 

ولكن حقيقة املوت وحقيقة احلياة ال تقررمها هذه النظرة السطحية . إهنم قتلوا يف ظاهر األمر ، وحسبما ترى العني 
ومسة املوت األوىل هي السلبية واخلمود واالنقطاع . إن مسة احلياة األوىل هي الفاعلية والنمو واالمتداد . . الظاهرة 

وهؤالء الذين يقتلون يف سبيل اهللا فاعليتهم يف نصرة احلق الذي قتلوا من أجله فاعلية مؤثرة ، والفكرة اليت من . . 
فهم ما يزالون عنصراً فعاالً . أجلها قتلوا ترتوي بدمائهم ومتتد ، وتأثر الباقني وراءهم باستشهادهم يقوى وميتد 

فهم أحياء أوالً هبذا االعتبار الواقعي يف دنيا . هذه هي صفة احلياة األوىل دافعاً مؤثراً يف تكييف احلياة وتوجيهها ، و
  .الناس 

{ : وحسبنا إخبار اهللا تعاىل به . إما هبذا االعتبار ، وإما باعتبار آخر ال ندري حنن كنهه  -مث هم أحياء عند رهبم 
  .ولكنهم أحياء . صر احملدود ألن كنه هذه احلياة فوق إدراكنا البشري القا} أحياء ولكن ال تشعرون 

فالغسل تطهري للجسد . ومن مث ال يغسلون كما يغسل املوتى ، ويكفنون يف ثياهبم اليت استشهدوا فيها . أحياء 
  .وثياهبم يف األرض ثياهبم يف القرب ألهنم بعد أحياء . امليت وهم أطهار مبا فيهم من حياة 

. أحياء يشاركون يف حياة األهل واألحباء واألصدقاء . واألصدقاء فال يشق قتلهم على األهل واألحباء . أحياء 
  .أحياء فال يصعب فراقهم على القلوب الباقية خلفهم ، وال يتعاظمها األمر ، وال يهولنها عظم الفداء 

  :مث هم بعد كوهنم أحياء مكرمون عند اهللا ، مأجورون أكرم األجر وأوفاه 
ء يف حواصل طيور خضر تسرح يف اجلنة حيث شاءت مث تأوي إىل قناديل إن أرواح الشهدا« : يف صحيح مسلم 

وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا . يا ربنا : ماذا تبغون؟ فقالوا : فقال . معلقة حتت العرش ، فاطلع عليهم ربك إطالعة 
نريد أن تردنا : الوا فلما رأوا أهنم ال يتركون من أن يسألوا ق. ما مل تعط أحداً من خلقك؟ مث عاد عليهم مبثل هذا 

فيقول الرب جل  -ملا يرون من ثواب الشهادة  -إىل الدار الدنيا فنقاتل يف سبيلك حىت نقتل فيك مرة أخرى 
  .» إين كتبت أهنم إليها ال يرجعون : جالله 

جع إىل ما أحد يدخل اجلنة حيب أن ير« :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : وعن أنس رضي اهللا عنه قال 
إال الشهيد ، ويتمىن أن يرجع إىل الدنيا فيقتل عشر مرات ، ملا يرى من . الدنيا ، وله ما على األرض من شيء 

  ) .أخرجه مالك والشيخان ( » . الكرامة 
يف سبيل اهللا وحده ، دون . . } يف سبيل اهللا { ولكن من هم هؤالء الشهداء األحياء؟ إهنم أولئك الذين يقتلون 

يف . يف سبيل هذا املنهج الذي شرعه . يف سبيل هذا احلق الذي أنزله .  شارة وال هدف وال غاية إال اهللا شركة يف
يف هذا السبيل وحده ، ال يف أي سبيل آخر ، وال حتت أي شعار آخر ، وال . . سبيل هذا الدين الذي اختاره 

غري . . ما تبقى يف النفس شبهة أو خاطر شركة مع هدف أو شعار ، ويف هذا شدد القرآن وشدد احلديث ، حىت 
  . .اهللا 

عن الرجل يقاتل شجاعة ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -سئل رسول اهللا « : قال  -رضي اهللا عنه  -عن أيب موسى 
( » من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا : أي ذلك يف سبيل اهللا؟ فقال . ويقاتل محية ، ويقاتل رياء 

  )خرجه مالك والشيخان أ



رجل يريد اجلهاد يف سبيل اهللا وهو يبتغي : يا رسول اهللا : أن رجالً قال «  -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة 
  ) .أخرجه أبو داود ( » ال أجر له : فأعاد عليه ثالثاً كل ذلك يقول . « ال أجر له » : عرضاً من الدنيا؟ فقال 

تضمن اهللا تعاىل ملن خرج يف سبيل « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال  -رضي اهللا عنه  -وعنه 
فهو علّي ضامن أن أدخله اجلنة أو أرجعه إىل . . ال خيرجه إال جهاد يف سبيلي وإميان يب وتصديق برسلي . اهللا 

لم يكلم يف سبيل اهللا إال والذي نفس حممد بيده ، ما من ك. مسكنه الذي خرج منه نائالً ما نال من أجر أو غنيمة 
والذي نفس حممد بيده لوال أن أشق على . جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم ، لونه لون دم ورحيه ريح مسك 

املسلمني ما قعدت خالف سرية تغزو يف سبيل اهللا عز وجل أبداً ولكن ال أجد سعة فأمحلهم ، وال جيدون سعة 
والذي نفس حممد بيده لوددت أن أغزو يف سبيل اهللا فأقتل ، مث أغزو  .فيتبعوين ويشق عليهم أن يتخلفوا عين 

  »فأقتل ، مث أغزو فأقتل 

  ) .أخرجه مالك والشيخان ( 
هؤالء الذي خيرجون يف سبيل اهللا ، ال خيرجهم إال جهاد يف سبيله ، وإميان به ، وتصديق . فهؤالء هم الشهداء 

  .برسله 
: لفىت فارسي جياهد أن يذكر فارسيته ويعتز جبنسيته يف جمال اجلهاد  -يه وسلم صلى اهللا عل -ولقد كره رسول اهللا 

صلى اهللا عليه  -شهدت مع النيب « : قال ) وكان موىل من أهل فارس ( عن عبد الرمحن بن أيب عقبة عن أبيه 
صلى اهللا  - النيب فالتفت إيلّ: خذها وأنا الغالم الفارسي : فضربت رجالً من املشركني ، فقلت . أحداً  -وسلم 

أخرجه ( » هال قلت وأنا الغالم األنصاري؟ إن ابن أخت القوم منهم ، وإن موىل القوم منهم : فقال  -عليه وسلم 
  ) .أبو داود 

فقد كره له صلى اهللا عليه وسلم أن يفخر بصفة غري صفة النصر للنيب صلى اهللا عليه وسلم ، وأن حيارب حتت 
  .وفيه وحده تكون الشهادة ، وتكون احلياة للشهداء . وهذا هو اجلهاد . . ذا الدين شارة إال شارة النصر هل

  :مث ميضي السياق يف التعبئة ملواجهة األحداث ، ويف تقومي التصور حلقيقة األحداث 
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم . ولنبلونكم بشيء من اخلوف واجلوع ونقص من األموال واألنفس والثمرات { 

  . .} إنا هللا وإنا إليه راجعون : مصيبة قالوا 
وال بد من تربية النفوس بالبالء ، ومن امتحان التصميم على معركة احلق باملخاوف والشدائد ، وباجلوع ونقص 

ال بد من هذا البالء ليؤدي املؤمنون تكاليف العقيدة ، كي تعز على نفوسهم مبقدار . . األموال واألنفس والثمرات 
والعقائد الرخيصة اليت ال يؤدي أصحاهبا تكاليفها ال يعز عليهم التخلي عنها عند . وا يف سبيلها من تكاليف ما أد

فالتكاليف هنا هي الثمن النفسي الذي تعز به العقيدة يف نفوس أهلها قبل أن تعز يف نفوس . الصدمة األوىل 
كذلك لن يدرك . كانت أعز عليهم وكانوا أضن هبا . . وكلما تأملوا يف سبيلها ، وكلما بذلوا من أجلها . اآلخرين 

لو مل يكن : إهنم عندئذ سيقولون يف أنفسهم . . اآلخرون قيمتها إال حني يرون ابتالء أهلها هبا وصربهم على بالئها 
نقلب وعندئذ ي. . ما عند هؤالء من العقيدة خرياً مما يبتلون به وأكرب ما قبلوا هذا البالء ، وال صربوا عليه 

وعندئذ جييء نصر اهللا والفتح ويدخل الناس يف . . املعارضون للعقيدة باحثني عنها ، مقدرين هلا ، مندفعني إليها 
  . .دين اهللا أفواجاً 

فالشدائد تستجيش مكنون القوى ومذخور . وال بد من البالء كذلك ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى 



والقيم واملوازين . ما كان ليعلمها املؤمن يف نفسه إال حتت مطارق الشدائد  الطاقة؛ وتفتح يف القلب منافذ ومسارب
  .والتصورات ما كانت لتصح وتدق وتستقيم إال يف جو احملنة اليت تزيل الغبش عن العيون ، والران عن القلوب 

ها ، وتتوارى األوهام وهي االلتجاء إىل اهللا وحده حني هتتز األسناد كل. . وأهم من هذا كله ، أو القاعدة هلذا كله 
ويف هذه اللحظة فقط تنجلي الغشاوات ، وتتفتح . ال جيد سنداً إال سنده . شىت ، وخيلو القلب إىل اهللا وحده 

ال إرادة . . ال حول إال حوله . . ال قوة إال قوته . . ال شيء إال اهللا . . البصرية ، وينجلي األفق على مد البصر 
  . .وعندئذ تلتقي الروح باحلقيقة الواحدة اليت يقوم عليها تصور صحيح . . أ إال إليه ال ملج. . إال إرادته 

  :والنص القرآين هنا يصل بالنفس إىل هذه النقطة على األفق 
  . .} إنا هللا وإنا إليه راجعون : الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا . وبشر الصابرين { 

. . وإليه املرجع واملآب يف كل أمر ويف كل مصري . . هللا . . كياننا وذاتيتنا  كل. . كل ما فينا . . كلنا . . إنا هللا 
تسليم االلتجاء األخري املنبثق من االلتقاء وجهاً لوجه باحلقيقة الوحيدة ، وبالتصور . . التسليم املطلق . . التسليم 

  .الصحيح 
  . .املنعم اجلليل الذين يبلغهم الرسول الكرمي بالبشرى من . . هؤالء هم الصابرون 

  :وهؤالء هم الذين يعلن املنعم اجلليل مكاهنم عنده جزاء الصرب اجلميل 
  . .} أولئك عليهم صلوات من رهبم ورمحة ، وأولئك هم املهتدون { 

وهو مقام . . يرفعهم هبا إىل املشاركة يف نصيب نبيه الذي يصلي عليه هو ومالئكته سبحانه . . صلوات من رهبم 
  . .وشهادة من اهللا بأهنم هم املهتدون . . ورمحة  . .كرمي 

  . .وكل أمر من هذه هائل عظيم 
التعبئة يف مواجهة املشقة واجلهد ، . فال بد من وقفة أمام هذه اخلامتة يف تلك التعبئة للصف اإلسالمي . . وبعد 

ئة يف هذه املعركة الطويلة التعب. واالستشهاد والقتل ، واجلوع واخلوف ، ونقص األموال واألنفس والثمرات 
  .الشاقة العظيمة التكاليف 

صلوات من رهبم ورمحة وأولئك هم . . ويضع يف الكفة األخرى أمراً واحداً . إن اهللا يضع هذا كله يف كفة 
لوات إنه ال يعدهم هنا نصراً ، وال يعدهم هنا متكيناً وال يعدهم هنا مغامن ، وال يعدهم هنا شيئاً إال ص. . املهتدون 

فكان من مث جيردها . لقد كان اهللا يعد هذه اجلماعة ألمر أكرب من ذواهتا وأكرب من حياهتا . . اهللا ورمحته وشهادته 
كان جيردها  -حىت الرغبة يف انتصار العقيدة  -من كل غاية ، ومن كل هدف ومن كل رغبة من الرغبات البشرية 

كان عليهم أن ميضوا يف طريقهم ال يتطلعون إىل شيء . . لدعوته من كل شائبة تشوب التجرد املطلق له ولطاعته و
هذا هو اهلدف ، وهذه هي الغاية ، وهذه هي الثمرة . . إال رضى اهللا وصلواته ورمحته وشهادته هلم بأهنم مهتدون 

هلم ، إمنا هو  فأما ما يكتبه اهللا هلم بعد ذلك من النصر والتمكني فليس. . احللوة اليت هتفو إليها قلوهبم وحدها 
  .لدعوة اهللا اليت حيملوهنا 

وجزاء على . جزاء على التضحية باألموال واألنفس والثمرات . إن هلم يف صلوات اهللا ورمحته وشهادته جزاء 
إن الكفة ترجح هبذا العطاء فهو أثقل يف امليزان من كل . . اخلوف واجلوع والشدة وجزاء على القتل والشهادة 

  . .النصر وأرجح من التمكني وأرجح من شفاء غيظ الصدور أرجح من . عطاء 
هذه هي التربية اليت أخذ اهللا هبا الصف املسلم ليعده ذلك اإلعداد العجيب ، وهذا هو املنهج اإلهلي يف التربية ملن 

  .يريد استخالصهم لنفسه ودعوته ودينه من بني البشر أمجعني 



إِنَّ اللََّه ِئرِ اللَِّه فََمْن َحجَّ الَْبْيتَ أَوِ اْعَتَمَر فَلَا ُجَناَح َعلَْيِه أَنْ َيطَّوََّف بِهَِما َوَمْن َتطَوَّعَ َخيًْرا فَإِنَّ الصَّفَا وَالَْمْرَوةَ ِمْن َشَعا
نَّاُه ِللنَّاسِ ِفي الْكَِتابِ أُولَِئَك إِنَّ الَِّذيَن َيكُْتُمونَ َما أَنَْزلَْنا ِمَن الَْبيِّنَاِت وَالُْهَدى ِمْن َبْعِد َما َبيَّ) ١٥٨(َشاِكٌر َعِليٌم 

إِلَّا الَِّذيَن تَاُبوا وَأَصْلَُحوا وََبيَُّنوا فَأُولَِئَك أَُتوُب َعلَيْهِْم َوأََنا التَّوَّاُب الرَّحِيُم ) ١٥٩(َيلَْعُنُهُم اللَُّه َوَيلَْعنُُهُم اللَّاِعُنونَ 
خَاِلِديَن ِفيَها ) ١٦١(كُفَّاٌر أُولَِئَك َعلَْيهِْم لَْعَنةُ اللَِّه َوالَْملَاِئكَِة وَالنَّاسِ أَْجَمِعَني  إِنَّ الَِّذيَن كَفَرُوا َوَماتُوا َوُهْم) ١٦٠(

إِنَّ ِفي ) ١٦٣(وَإِلَُهكُْم إِلٌَه َواِحٌد لَا إِلََه إِلَّا ُهَو الرَّْحَمُن الرَّحِيُم ) ١٦٢(لَا ُيَخفَُّف َعْنُهُم الَْعذَاُب َولَا ُهْم ُينْظَُرونَ 
النَّاَس َوَما أَنَْزلَ اللَُّه ِمَن  َخلْقِ السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َواْخِتلَاِف اللَّْيلِ َوالنَّهَارِ َوالْفُلِْك الَِّتي َتجْرِي ِفي الَْبْحرِ بَِما َيْنفَُع

كُلِّ َدابٍَّة وََتصْرِيِف الرِّيَاحِ وَالسََّحابِ الُْمَسخَّرِ َبْيَن السََّماِء  السََّماِء ِمْن َماٍء فَأَْحَيا بِِه الْأَْرضَ َبْعَد َموِْتَها َوَبثَّ ِفيَها ِمْن
َوِمَن النَّاسِ َمْن يَتَِّخذُ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْنَداًدا ُيِحبُّونَُهْم كَُحبِّ اللَِّه وَالَِّذيَن آَمُنوا ) ١٦٤(َوالْأَْرضِ لَآَياتٍ ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ 

إِذْ َتبَرَّأَ ) ١٦٥(الَْعذَابِ ا ِللَِّه َولَوْ َيَرى الَِّذيَن ظَلَُموا إِذْ َيَرْونَ الَْعذَاَب أَنَّ الْقُوَّةَ ِللَِّه َجِميًعا َوأَنَّ اللََّه َشدِيُد أََشدُّ ُحب
َوقَالَ الَِّذيَن اتََّبُعوا لَوْ أَنَّ لََنا كَرَّةً فََنَتَبرَّأَ ) ١٦٦(ُب الَِّذيَن اتُّبُِعوا ِمَن الَِّذيَن اتََّبعُوا َوَرأَُوا الَْعذَاَب َوَتقَطََّعْت بِهُِم الْأَْسبَا

َيا أَيَُّها النَّاُس ) ١٦٧(النَّارِ ِمْنُهْم كََما َتَبرَّءُوا ِمنَّا كَذَِلَك يُرِيهُِم اللَُّه أَْعمَالَُهمْ َحسََراٍت َعلَْيهِْم َوَما ُهْم بَِخارِجَِني ِمَن 
إِنََّما َيأُْمرُكُْم بِالسُّوءِ ) ١٦٨(الْأَْرضِ َحلَالًا طَيًِّبا َولَا تَتَّبُِعوا ُخطَُواتِ الشَّْيطَاِن إِنَُّه لَكُْم َعُدوٌّ ُمبٌِني  كُلُوا ِممَّا ِفي

اللَُّه قَالُوا َبلْ نَتَّبُِع َما أَلْفَْيَنا َعلَْيِه  َوإِذَا ِقيلَ لَُهُم اتَّبِعُوا َما أَْنَزلَ) ١٦٩(َوالْفَْحَشاِء َوأَنْ َتقُولُوا َعلَى اللَِّه َما لَا َتْعلَُمونَ 
َوَمثَلُ الَِّذيَن كَفَُروا كََمثَلِ الَِّذي َيْنِعُق بَِما لَا َيْسَمعُ إِلَّا ) ١٧٠(آَباَءَنا أََولَْو كَانَ آَباؤُُهْم لَا َيْعِقلُونَ شَْيئًا َولَا َيْهَتُدونَ 

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُلُوا ِمْن طَيِّبَاِت َما َرَزقَْناكُْم وَاْشكُرُوا ِللَِّه إِنْ ) ١٧١(ٌي فَُهْم لَا َيْعِقلُونَ ُدَعاًء َونَِداًء ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْم
ِلَغْيرِ اللَِّه فََمنِ اْضطُرَّ غَْيَر بَاغٍ إِنََّما َحرََّم َعلَْيكُُم الْمَْيَتةَ َوالدََّم وَلَْحَم الِْخْنزِيرِ َوَما أُِهلَّ بِِه ) ١٧٢(كُْنُتْم إِيَّاُه تَْعُبُدونَ 

إِنَّ الَِّذيَن َيكُْتُمونَ َما أَنَْزلَ اللَُّه ِمَن الِْكتَابِ َوَيْشَتُرونَ بِِه ثَمًَنا قَِليلًا ) ١٧٣(َولَا َعاٍد فَلَا إِثَْم َعلَْيِه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم 
أُولَِئَك ) ١٧٤(ْم إِلَّا النَّاَر َولَا ُيكَلُِّمُهُم اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة َولَا ُيَزكِّيهِْم َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم أُولَِئَك َما َيأْكُلُونَ ِفي ُبطُونِهِ

اللََّه َنزَّلَ الِْكَتابَ بِالَْحقِّ ذَِلكَ بِأَنَّ ) ١٧٥(الَِّذيَن اْشَتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالُْهَدى وَالَْعذَابَ بِالَْمْغِفَرِة فََما أَْصَبرَُهْم َعلَى النَّارِ 
لَْيسَ الْبِرَّ أَنْ ُتوَلُّوا ُوُجوَهكُْم قَِبلَ الَْمشْرِقِ َوالَْمغْرِبِ وَلَِكنَّ ) ١٧٦(َوإِنَّ الَِّذيَن اْخَتلَفُوا ِفي الِْكَتابِ لَِفي ِشقَاقٍ بَِعيٍد 

اِئكَِة وَالِْكَتابِ وَالنَّبِيَِّني َوآَتى الْمَالَ َعلَى ُحبِِّه ذَوِي الْقُرَْبى وَالَْيَتاَمى َوالَْمَساِكنيَ الْبِرَّ َمْن آَمَن بِاللَِّه وَالَْيْومِ الْآِخرِ َوالَْملَ
ابِرِيَن ِفي الْبَأَْساءِ اَهدُوا وَالصََّواْبَن السَّبِيلِ وَالسَّاِئِلَني َوِفي الرِّقَابِ َوأَقَاَم الصَّلَاةَ وَآَتى الزَّكَاةَ َوالُْموفُونَ بِعَْهِدِهْم إِذَا َع

  ) ١٧٧(َوالضَّرَّاِء َوِحنيَ الْبَأْسِ أُولَِئَك الَِّذينَ َصَدقُوا َوأُولَِئَك ُهُم الُْمتَّقُونَ 

يستهدف هذا الدرس تصحيح عدد من القواعد اليت يقوم عليها التصور اإلمياين الصحيح؛ مع االستمرار يف مواجهة 
تلبيس احلق بالباطل يف هذه القواعد؛ وكتمان احلق الذي يعلمونه يف شأهنا؛ وإيقاع  يهود املدينة الذين ال يكفون عن

ولكن السياق يتخذ يف هذا الدرس أسلوب التعميم؛ وعرض القواعد العامة ، اليت . . البلبلة واالضطراب فيها 
دهم يف طريقهم بصفة وكذلك حيذر املسلمني من املزالق اليت تترص. تشمل اليهود وغريهم ممن يرصدون للدعوة 

  .عامة 
وهو . ومن مث جند بياناً يف موضوع الطواف بالصفا واملروة ، بسبب ما كان يالبس هذا املوضوع من تقاليد اجلاهلية 

  .بيان يتصل كذلك مبسألة االجتاه إىل املسجد احلرام يف الصالة ، وإقرار شعائر احلج إىل هذا البيت 
ن أهل الكتاب الذين يكتمون ما أنزل اهللا من البينات واهلدى؛ ومحلة عنيفة عليهم؛ لذلك يليه يف السياق بيان يف شأ

فأما الذين يصرون على الكفر فيعدهم اللعنة اجلامعة ، والعذاب الشديد . مع فتح باب التوبة ملن يريد أن يتوب 
  .الدائم 



. وتنديد مبن يتخذون من دون اهللا أنداداً . يقة مث بيان لوحدانية اهللا ، وتوجيه إىل اآليات الكونية الشاهدة هبذه احلق
  .يتربأ بعضهم من بعض وهم يرون العذاب . وعرض مشهد من مشاهد القيامة للتابعني منهم واملتبوعني 

ومبناسبة ما كان جيادل فيه اليهود من احلالل واحلرام يف املطاعم واملشارب ، مما نزل به القرآن وبيانه عندهم فيما 
جتيء دعوة إىل الناس كافة لالستمتاع بالطيبات اليت أحلها اهللا؛ وحتذير من الشيطان الذي . . التوراة  يكتمونه من

تليها دعوة خاصة للذين آمنوا لالستمتاع مبا أحل اهللا هلم واالمتناع عما حرم عليهم ، . يأمرهم بالسوء والفحشاء 
  .م يعلمون وبيان هذه احملرمات اليت جيادل فيها اليهود ومياحلون وه

وهتديد رعيب مبا ينتظرهم يف . ومن مث محلة عنيفة على الذين يكتمون ما أنزل اهللا من الكتاب ويشترون به مثناً قليالً 
  .اآلخرة من إمهال وغضب واحتقار 

س ويف هناية الدرس يرد بيان عن حقيقة الرب يتضمن قواعد اإلميان والعمل الصاحل ، يصحح به التصور اإلمياين؛ فلي
. هو شكليات ظاهرية ، وتقليباً للوجوه قبل املشرق واملغرب ، ولكنه شعور وعمل وارتباط باهللا يف الشعور والعمل 

  .وتبدو العالقة بني هذا البيان واجلدل الذي ثار حول القبلة واضحة . 
واملعركة مع . وازين املعركة يف داخل النفوس لتصحيح التصورات وامل. . وهكذا جند السياق ما يزال يف املعركة 

  . .الكيد والدس والبلبلة اليت يقوم هبا أعداء املسلمني 
إن الصفا واملروة من شعائر اهللا ، فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطّّوف هبما ، ومن تطوع خرياً فإن { 

  . .} اهللا شاكر عليم 
نطق النفسي املستفاد من طبيعة التصور الذي أنشأه هناك عدة روايات عن سبب نزول هذه اآلية ، أقرهبا إىل امل

  .اإلسالم يف نفوس اجملموعة السابقة إىل اإلسالم من املهاجرين واألنصار 

إن بعض املسلمني حترجوا من الطواف بالصفا واملروة يف احلج والعمرة ، بسبب أهنم كانوا : الرواية اليت تقول . 
فكره املسلمون أن يطوفوا كما . وأنه كان فوقهما صنمان مها أساف ونائلة  يسعون بني هذين اجلبلني يف اجلاهلية ،

  .كانوا يطوفون يف اجلاهلية 
قال سألت أنساً عن الصفا واملروة : حدثنا حممد بن يوسف ، حدثنا سفيان ، عن عاصم بن سليمان : قال البخاري 

إن الصفا واملروة { : نا عنهما ، فأنزل اهللا عز وجل فلما جاء اإلسالم أمسك. كنا نرى أهنما من أمر اجلاهلية : قال 
كان أساف على الصفا ، وكانت نائلة على املروة ، وكانوا يستلموهنما : وقال الشعيب . . } من شعائر اهللا 

  .فتحرجوا بعد اإلسالم من الطواف بينهما فنزلت هذه اآلية 
ومع أن مكة . لت متأخرة عن اآليات اخلاصة بتحويل القبلة واألرجح أهنا نز. ومل يرد حتديد لتاريخ نزول هذه اآلية 

قد أصبحت دار حرب بالنسبة للمسلمني ، فإنه ال يبعد أن بعض املسلمني كانوا يتمكنون أفراداً من احلج ومن 
وكان هذا التحرج مثرة التعليم الطويل ، . . وهؤالء هم الذين حترجوا من الطواف بني الصفا واملروة . العمرة 

وضوح التصور اإلمياين يف نفوسهم ، هذا الوضوح الذي جيعلهم يتحرزون ويتوجسون من كل أمر كانوا يزاولونه و
إذ أصبحت نفوسهم من احلساسية يف هذه الناحية حبيث تفزع من كل ما كان يف اجلاهلية ، وتتوجس . يف اجلاهلية 

  . .ناسبات كثرية األمر الذي ظهر بوضوح يف م. أن يكون منهياً عنه يف اإلسالم 
كانت الدعوة اجلديدة قد هزت أرواحهم هزاً وتغلغلت فيها إىل األعماق ، فأحدثت فيها انقالباً نفسياً وشعورياً 

كامالً ، حىت لينظرون جبفوة وحترز إىل ماضيهم يف اجلاهلية؛ وحيسون أن هذا شطر من حياهتم قد انفصلوا عنه 
  يعودوا منه؛ وعاد دنساً ورجساً يتحرزون من اإلملام بهانفصاالً كامالً فلم يعد منهم ، ومل 



حيس . وإن املتابع لسرية هذه الفترة األخرية يف حياة القوم ليحس بقوة أثر هذه العقيدة العجيب يف تلك النفوس 
قد أمسك هبذه النفوس فهزها  -صلى اهللا عليه وسلم  -حىت لكأن الرسول . التغري الكامل يف تصورهم للحياة 

ة نفضت عنها كل رواسبها ، وأعادت تأليف ذراهتا على نسق جديد؛ كما تصنع اهلزة الكهربية يف تأليف ذرات هز
  األجسام على نسق آخر غري الذي كان

انسالخاً كامالً عن كل ما يف اجلاهلية ، وحترجاً بالغاً من كل أمر من أمور اجلاهلية : هذا هو . . وهذا هو اإلسالم 
حىت خيلص القلب للتصور اجلديد بكل . من كل شعور وكل حركة كانت النفس تأتيها يف اجلاهلية ، وحذراً دائماً 

فلما أن مت هذا يف نفوس اجلماعة املسلمة أخذ اإلسالم يقرر ما يريد اإلبقاء عليه من الشعائر األوىل ، . . ما يقتضيه 
فإذا أتاه املسلم فال يأتيه . وقطعه عن أصله اجلاهلي ولكن يربطه بعروة اإلسالم بعد أن نزعه . مما ال يرى فيه بأساً 

  .ألنه كان يفعله يف اجلاهلية؛ ولكن ألنه شعرية جديدة من شعائر اإلسالم ، تستمد أصلها من اإلسالم 

 إن الصفا{ : إذ يبدأ القرآن بتقرير أن الصفا واملروة من شعائر اهللا . وهنا جند مثاال من هذا املنهج التربوي العميق 
  . .} واملروة من شعائر اهللا 

ولقد انقطع ما بني . فإذا أطوف هبما مطوف ، فإمنا يؤدي شعرية من شعائر اهللا؛ وإمنا يقصد بالطواف بينهما إىل اهللا 
ال بأساف ونائلة وغريمها من أصنام  -سبحانه  -هذا الطواف اجلديد وطواف اجلاهلية املوروث؛ وتعلق األمر باهللا 

  اجلاهلية
  :فاألمر غري األمر ، واالجتاه غري االجتاه .  فال حرج وال تأمث ومن مث

  . .} فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف هبما { 
وقد أقر اإلسالم معظم شعائر احلج اليت كان العرب يؤدوهنا ، ونفى كل ما ميت إىل األوثان وإىل أوهام اجلاهلية ، 

وسيأيت تفصيل ( ر اإلسالمي اجلديد ، بوصفها شعائر إبراهيم اليت علمه ربه إياها وربط الشعائر اليت أقرها بالتصو
فأما العمرة فكاحلج يف شعائرها فيما عدا ) . . هذا عند الكالم على فريضة احلج يف موضعه من سياق السورة 

  .ملروة من شعائرمها ويف كال احلج والعمرة جعل الطواف بني الصفا ا. الوقوف بعرفة دون توقيت مبواقيت احلج 
  :مث خيتم اآلية بتحسني التطوع باخلري إطالقاً 

  . .} ومن تطوع خرياً فإن اهللا شاكر عليم { 
فيلمح إىل أن هذا الطواف من اخلري ، وبذلك ينفي من النفوس كل حرج ، ويطيب القلوب هبذه الشعائر ، 

  .وهو يعلم ما تنطوي عليه القلوب من نية وشعور  .ويطمئنها على أن اهللا يعدها خرياً ، وجيازي عليها باخلري 
إن املعىن املقصود أن اهللا يرضى عن . . } . . . فإن اهللا شاكر { : وال بد أن نقف حلظة أمام ذلك التعبري املوحي 

تلقي ظالل الرضى . تلقي ظالالً ندية وراء هذا املعىن اجملرد } شاكر { ولكن كلمة . ذلك اخلري ويثيب عليه 
فإذا كان الرب . ومن مث توحي باألدب الواجب من العبد مع الرب . امل ، حىت لكأنه الشكر من الرب للعبد الك

يشكر لعبده اخلري ، فماذا يصنع العبد ليويف الرب حقه من الشكر واحلمد؟؟ تلك ظالل التعبري القرآين اليت تلمس 
  .احلس بكل ما فيها من الندى والرفق واجلمال 

وعية الطواف بالصفا واملروة ينتقل السياق إىل احلملة على الذين يكتمون ما أنزل اهللا من البينات ومن بيان مشر
مما يوحي بأن دسائسهم مل تنقطع حول . واهلدى ، وهم اليهود الذين سبق احلديث عنهم طويال يف سياق السورة 

  :مسألة االجتاه إىل املسجد احلرام وفرض احلج إليه أيضاً 
يكتمون ما أنزلنا من البينات واهلدى من بعد ما بيناه للناس يف الكتاب أولئك يلعنهم اهللا ويلعنهم  إن الذين{ 



إن الذين كفروا وماتوا . إال الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم ، وأنا التواب الرحيم . الالعنون 
} خالدين فيها ال خيفف عنهم العذاب وال هم ينظرون . وهم كفار ، أولئك عليهم لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني 

. .  
من  -صلى اهللا عليه وسلم  -ولقد كان أهل الكتاب يعرفون مما بني أيديهم من الكتاب مدى ما يف رسالة حممد 

  .حق ، ومدى ما يف األوامر اليت يبلغها من صدق ، ومع هذا يكتمون هذا الذي بينه اهللا هلم يف الكتاب 

اهلم يف أي زمان ، ممن يكتمون احلق الذي أنزله اهللا ، لسبب من أسباب الكتمان الكثرية ، ممن يراهم فهم وأمث
الناس يف شىت األزمنة وشىت األمكنة ، يسكتون عن احلق وهم يعرفونه ، ويكتمون األقوال اليت تقرره وهم على 

نها وخيفوهنا لينحوا احلقيقة اليت حتملها هذه يقني منها ، وجيتنبون آيات يف كتاب اهللا ال يربزوهنا بل يسكتون ع
األمر الذي نشهده يف مواقف . . اآليات وخيفوها بعيداً عن مسع الناس وحسهم ، لغرض من أغراض هذه الدنيا 

  . .} أولئك يلعنهم اهللا ويلعنهم الالعنون { . . كثرية ، وبصدد حقائق من حقائق هذا الدين كثرية 
  من كل العن -بعد اهللا  -، ينصب عليها اللعن من كل مصدر ، ويتوجه إليها  كأمنا حتولوا إىل ملعنة

الطرد يف غضب وزجر ، وأولئك اخللق يلعنهم اهللا فيطردهم من رمحته ، ويطاردهم الالعنون من كل : واللعن 
  . .فهم هكذا مطاردون من اهللا ومن عباده يف كل مكان . صوب 

  . .} فأولئك أتوب عليهم ، وأنا التواب الرحيم . إال الذين تابوا وأصلحوا وبينوا { 
يفتحها فتنسم نسمة األمل يف الصدور ، وتقود  -نافذة التوبة  -هؤالء يفتح القرآن هلم هذه النافذة املضيئة 

فمن شاء فلريجع إىل احلمى اآلمن ، صادق . القلوب إىل مصدر النور ، فال تيئس من رمحة اهللا ، وال تقنط من عفوه 
مث . وآية صدق التوبة اإلصالح يف العمل ، والتبيني يف القول ، وإعالن احلق واالعتراف به والعمل مبقتضاه . ية الن

  .وهو أصدق القائلني } وأنا التواب الرحيم { : ليثق برمحة اهللا وقبوله للتوبة ، وهو يقول 
ك مالقون ما أوعد اهللا من قبل به ، بزيادة فأما الذين يصرون وال يتوبون حىت تفلت الفرصة وتنتهي املهلة ، فأولئ

  :وتفصيل وتوكيد 
خالدين فيها ال خيفف عنهم . أولئك عليهم لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني . إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار { 

  . .} العذاب وال هم ينظرون 
ت ، واملهلة تنقضي ، وأصروا على ذلك أهنم أغلقوا على أنفسهم ذلك الباب املفتوح ، وتركوا الفرصة تفل

فهي لعنة مطبقة ال ملجأ منها . . } أولئك عليهم لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني { : الكتمان والكفر والضالل 
  وال صدر حنون

ومل يذكر السياق هلم عذاباً آخر غري هذه اللعنة املطبقة؛ بل عدها عذاباً ال خيفف عنهم ، وال يؤجل موعده وال 
فال يتلقاهم صدر فيه حنان ، وال عني . عذاب املطاردة والنبذ واجلفوة . هلون فيه ، وإنه لعذاب دونه كل عذاب مي

إهنم ملعونون مطرودون منبوذون من العباد ومن رب العباد يف األرض ويف املأل . فيها قبول ، وال لسان فيه حتية 
  . .ني وهذا هو العذاب األليم امله. . األعلى على السواء 

ويعرض من مشاهد الكون . قاعدة التوحيد . بعد هذا ميضي السياق يف إقامة التصور اإلمياين على قاعدته الكبرية 
  .ما يشهد هبذه احلقيقة شهادة ال تقبل اجلدل 



 مث يندد مبن يتخذون من دون اهللا انداداً؛ ويصور موقفهم املتخاذل يوم يرون العذاب ، فيتربأ بعضهم من بعض؛ فال
  .ينفعهم هذا التربؤ ، وال تفيدهم حسراهتم وال خترجهم من النار 

إن يف خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار ، والفلك . وإهلكم إله واحد ال إله إال هو الرمحن الرحيم { 
هتا وبث فيها من كل اليت جتري يف البحر مبا ينفع الناس ، وما أنزل اهللا من السماء من ماء فأحيا به األرض بعد مو

ومن الناس من يتخذ من دون . دابة ، وتصريف الرياح والسحاب املسخر بني السماء واألرض آليات لقوم يعقلون 
ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة هللا مجيعاً . اهللا انداداً حيبوهنم كحب اهللا ، والذين آمنوا أشد حباً هللا 

وقال الذين . إذ تربأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ، ورأوا العذاب وتقطعت هبم األسباب . ، وأن اهللا شديد العذاب 
لو أن لنا كرة فنتربأ منهم كما تربأوا منا كذلك يريهم اهللا أعماهلم حسرات عليهم ، وما هم خبارجني من : اتبعوا 
  . .} النار 

فلم يكن هناك جدل حول االعتقاد بوجود . التصور اإلمياين إن وحدة األلوهية هي القاعدة الكبرية اليت يقوم عليها 
ومل يقع أن نسيت  -ختتلف التصورات حول ذاته وحول صفاته وحول عالقاته باخللق ولكنها ال تنفي وجوده  -إله 

منقطعة الفطرة هذه احلقيقة ، حقيقة وجود إله ، إال يف هذه األيام األخرية حني نبتت نابتة منقطعة عن أصل احلياة ، 
وهي نابتة شاذة ال جذور هلا يف أصل هذا الوجود؛ ومن مث فمصريها حتماً إىل . عن أصل الفطرة ، تنكر وجود اهللا 

هذا الوجود الذي ال يطيق تكوينه ، وال تطيق فطرته بقاء هذا الصنف من . الفناء واالندثار من هذا الوجود 
  اخلالئق املقطوعة اجلذور
ين دائما إىل احلديث عن وحدة األلوهية ، بوصفها التصحيح الضروري للتصور ، والقاعدة لذلك اجته السياق القرآ

. . مث إلقامة سائر القواعد األخالقية والنظم االجتماعية ، املنبثقة من هذا التصور . . األساسية إلقامة هذا التصور 
  :تصور وحدة األلوهية يف هذا الوجود 

  . .} الرمحن الرحيم { . . } له إال هو ال إ{ . . } وإهلكم إله واحد { 
ومن وحدانية األلوهية اليت يؤكدها هذا التأكيد ، بشىت أساليب التوكيد ، يتوحد املعبود الذي يتجه إليه اخللق 

بالعبودية والطاعة؛ وتتوحد اجلهة اليت يتلقى منها اخللق قواعد األخالق والسلوك؛ ويتوحد املصدر الذي يتلقى منه 
  .ول الشرائع والقوانني؛ ويتوحد املنهج الذي يصرف حياة اخللق يف كل طريق اخللق أص

وهنا والسياق يستهدف إعداد األمة املسلمة لدورها العظيم يف األرض ، يعيد ذكر هذه احلقيقة اليت تكرر ذكرها 
جوانب احلس مرات ومرات يف القرآن املكي ، واليت ظل القرآن يعمق جذورها وميد يف آفاقها حىت تشمل كل 

يعيد ذكر هذه احلقيقة ليقيم على أساسها سائر التشريعات والتكاليف . . . والعقل ، وكل جوانب احلياة والوجود 
  .} الرمحن الرحيم { : مث يذكر من صفات اهللا هنا . . 

  .فمن رمحته السابغة العميقة الدائمة تنبثق كل التشريعات والتكاليف . 
  :حدانية وبالرمحة يف كل جماليه وهذا الكون كله شاهد بالو

إن يف خلق السماوات واألرض ، واختالف الليل النهار ، والفلك اليت جتري يف البحر مبا ينفع الناس ، وما أنزل { 
اهللا من السماء من ماء فأحيا به األرض بعد موهتا وبث فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح ، والسحاب املسخر 

  . .} آليات لقوم يعقلون . . بني السماء واألرض 
العجائب اليت . وهذه الطريقة يف تنبيه احلواس واملشاعر جديرة بأن تفتح العني والقلب على عجائب هذا الكون 

تفقدنا األلفة جدهتا وغرابتها وإحياءاهتا للقلب واحلس ، وهي دعوة لإلنسان أن يرتاد هذا الكون كالذي يراه أول 



وكم فيها من غريب . وكم يف هذه املشاهد املكرورة من عجيب . احلس ، حي القلب مرة مفتوح العني ، متوفز 
وكم اختلجت العيون والقلوب وهي تطلع عليها أول مرة؛ مث الفتها ففقدت هزة املفاجأة ، ودهشة املباغتة ، 

  .وروعة النظرة األوىل إىل هذا املهرجان العجيب 
هذا . . ائلة واألجرام الضخمة واآلفاق املسحورة ، والعوامل اجملهولة هذه األبعاد اهل. . تلك السماوات واألرض 

هذه األسرار اليت توصوص للنفس . . التناسق يف مواقعها وجرياهنا يف ذلك الفضاء اهلائل الذي يدير الرؤوس 
ا وأحجامها هذه السماوات واألرض حىت دون أن يعرف اإلنسان شيئاً عن حقيقة أبعاده. . وتلتف يف رداء اجملهول 

  . .وأسرارها اليت يكشف اهللا للبشر عن بعضها حينما تنمو مداركهم وتسعفهم أحباث العلوم 
كم . . ذلك الفجر وذلك الغروب . توايل اإلشراق والعتمة . . تعاقب النور والظالم . . واختالف الليل والنهار 

مث فقد اإلنسان وهلتها وروعتها . . جيب اهتزت هلا مشاعر ، وكم وجفت هلا قلوب ، وكم كانت أعجوبة األعا
إال القلب املؤمن الذي تتجدد يف حسه هذه املشاهد؛ ويظل أبداً يذكر يد اهللا فيها فيتلقاها يف كل مرة . مع التكرار 

  .بروعة اخللق اجلديد 
ما أحسست وأشهد ما أحسست ما يف هذه اللفتة من عمق قدر . . والفلك اليت جتري يف البحر مبا ينفع الناس 

والفلك ساحبة متناثرة . ونقطة صغرية يف خضم احمليط حتملنا وجتري بنا ، واملوج املتالطم والزرقة املطلقة من حولنا 
وال شيء إال قدرة اهللا ، وإال رعاية اهللا ، وإال قانون الكون الذي جعله اهللا ، حيمل تلك النقطة الصغرية . هنا وهناك 

  عيبعلى ثبج األمواج وخضمها الر
وما أنزل اهللا من السماء من ماء ، فأحيا به األرض بعد موهتا ، وبث فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح 

كما يوحي القرآن للقلب  -وكلها مشاهد لو أعاد اإلنسان تأملها . . والسحاب املسخر بني السماء واألرض 
تلك احلياة اليت تنبعث من األرض . . ورمحتها بعني مفتوحة وقلب واع ، الرجتف كيانه من عظمة القدرة  -املؤمن 

هذه احلياة اجملهولة الكنه ، اللطيفة اجلوهر ، اليت تدب يف لطف ، مث تتبدى جاهرة معلنة قوية . . حينما جيودها املاء 
هذه احلياة من أين جاءت؟ كانت كامنة يف احلبة والنواة ولكن من أين جاءت إىل احلبة والنواة؟ أصلها؟ . . 
  .درها األول؟ إنه ال جيدي اهلرب من مواجهة هذا السؤال الذي يلح على الفطرة مص

. لقد حاول امللحدون جتاهل هذا السؤال الذي ال جواب عليه إال وجود خالق قادر على إعطاء احلياة للموات . 
مث أخرياً إذا هم يف أرض  -بال حاجة إىل إله  -وحاولوا طويالً أن يومهوا الناس أهنم يف طريقهم إىل إنشاء احلياة 

استحالة خلق احلياة وأعلم علماء روسيا : اإلحلاد اجلاحد الكافر ينتهون إىل نفض أيديهم واإلقرار مبا يكرهون 
الكافرة يف موضوع احلياة هو الذي يقول هذا اآلن ومن قبل راغ دارون صاحب نظرية النشوء واالرتقاء من 

  مواجهة هذا السؤال
ملتحولة من وجهة إىل وجهة ، وذلك السحاب احملمول على هواء ، املسخر بني السماء واألرض ، مث تلك الرياح ا

إنه ال يكفي أن تقول نظرية ما تقوله عن أسباب هبوب الريح . . اخلاضع للناموس الذي أودعه اخلالق هذا الوجود 
خلقة الكون هبذه الطبيعة وهبذه سر . . إن السر األعمق هو سر هذه األسباب . . ، وعن طريقة تكون السحاب 

النسب وهبذه األوضاع ، اليت تسمح بنشأة احلياة ومنوها وتوفري األسباب املالئمة هلا من رياح وسحاب ومطر وتربة 
سر هذه املوافقات اليت يعد املعروف منها باآلالف ، واليت لو اختلت واحدة منها ما نشأت احلياة أو ما سارت . . 

  . .ر التدبري الدقيق الذي يشي بالقصد واالختيار ، كما يشي بوحدة التصميم ورمحة التدبري س. . هذه السرية 
  . .} آليات لقوم يعقلون { إن يف ذلك 



نعم لو ألقى اإلنسان عن عقله بالدة األلفة والغفلة ، فاستقبل مشاهد الكون حبس متجدد ، ونظرة مستطلعة ، 
تلفت عينه كل ومضة ، وتلفت . الكون كالرائد الذي يهبط إليه أول مرة ولو سار يف هذا . وقلب نّوره اإلميان 

مسعه كل نأمة ، وتلفت حسه كل حركة ، وهتز كيانه تلك األعاجيب اليت ما تين تتواىل على األبصار والقلوب 
  . .واملشاعر 

إن اإلميان . . ناسق والكمال هذا التقدير للجمال والت. هذه احلساسية . هذا التفتح . إن هذا هو ما يصنعه اإلميان 
رؤية جديدة للكون ، وإدراك جديد للجمال ، وحياة على األرض يف مهرجان من صنع اهللا ، آناء الليل وأطراف 

  . .النهار 
ومع هذا فإن هناك من ال ينظر وال يتعقل ، فيحيد عن التوحيد الذي يوحي به تصميم الوجود ، والنظر يف وحدة 

  :يب الناموس الكوين العج
  . .} ومن الناس من يتخذ من دون اهللا انداداً حيبوهنم كحب اهللا { 

كانوا على عهد املخاطبني هبذا القرآن أحجاراً وأشجاراً ، أو جنوماً . . من الناس من يتخذ من دون اهللا انداداً 
رات أو اعتبارات وهم يف كل عهد من عهود اجلاهلية أشياء أو أشخاص أو شا. . وكواكب ، أو مالئكة وشياطني 

وكلها شرك خفي أو ظاهر ، إذا ذكرت إىل جانب اسم اهللا ، وإذا أشركها املرء يف قلبه مع حب اهللا ، فكيف . . 
  إذا نزع حب اهللا من قلبه وأفرد هذه األنداد باحلب الذي ال يكون إال هللا؟

  .إن املؤمنني ال حيبون شيئاً حبهم هللا 

وال اعتبارات وال شارات وال قيماً من قيم هذه األرض اليت جيري وراءها  ال أشخاصاً. ال أنفسهم وال سواهم 
  :الناس 

  . .} والذين آمنوا أشد حباً هللا { 
  .أشد حباً هللا من كل حب يتجهون به إىل سواه . أشد حباً هللا ، حباً مطلقاً من كل موازنة ، ومن كل قيد 

صلة . فالصلة بني املؤمن احلق وبني اهللا هي صلة احلب . ادق والتعبري هنا باحلب تعبري مجيل ، فوق أنه تعبري ص
  .صلة الوجدان املشدود بعاطفة احلب املشرق الودود . صلة املودة والقرىب . الوشيجة القلبية ، والتجاذب الروحي 

الذين اتبعوا من إذ تربأ . أن القوة هللا مجيعاً ، وأن اهللا شديد العذاب  -إذ يرون العذاب  -ولو يرى الذين ظلموا { 
لو أن لنا كرة فنتربأ منهم كما تربأوا منا : وقال الذين اتبعوا . الذين اتبعوا ، ورأوا العذاب وتقطعت هبم األسباب 

  . .} كذلك يريهم اهللا أعماهلم حسرات عليهم ، وما هم خبارجني من النار 
لو مدوا بأبصارهم إىل يوم يقفون بني . . أنفسهم فظلموا احلق ، وظلموا . أولئك الذين اختذوا من دون اهللا انداداً 

أن القوة هللا مجيعاً { يدي اهللا الواحد لو تطلعوا ببصائرهم إىل يوم يرون العذاب الذي ينتظر الظاملني لو يرون لرأوا 
  .} وأن اهللا شديد العذاب { . . فال شركاء وال أنداد } 

فتقطعت بينهم األواصر والعالقات واألسباب ، وانشغل . العذاب ورأوا . لو يرون إذ تربأ املتبوعون من التابعني 
وسقطت الرياسات والقيادات اليت كان املخدوعون يتبعوهنا ، وعجزت عن وقاية . كل بنفسه تابعاً كان أم متبوعاً 
ضالة وظهرت حقيقة األلوهية الواحدة والقدرة الواحدة ، وكذب القيادات ال. أنفسها فضالً عن وقاية تابعيها 

  .وضعفها وعجزها أمام اهللا وأمام العذاب 
  . .} وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتربأ منهم كما تربأوا منا { 

ومتنوا لو يردون هلم اجلميل لو يعودون إىل . وتبدى احلنق والغيظ من التابعني املخدوعني يف القيادات الضالة 



  عاجزة الضعيفة يف حقيقتها ، اليت خدعتهم مث تربأت منهم أمام العذاباألرض فيتربأوا من تبعيتهم لتلك القيادات ال
بني احملبني واحملبوبني وهنا جييء التعقيب . مشهد التربؤ والتعادي والتخاصم بني التابعني واملتبوعني : إنه مشهد مؤثر 

  :املمض املؤمل 
  . . }كذلك يريهم اهللا أعماهلم حسرات عليهم وما هم خبارجني من النار { 

بعد هذا ميضي السياق يدعو الناس إىل التمتع بطيبات احلياة ، والبعد عن خبائثها ، حمذراً من اتباع الشيطان ، الذي 
يأمرهم باخلبائث ، واالدعاء على اهللا يف التحليل والتحرمي بغري إذن منه وال تشريع؛ وحيذرهم من التقليد يف شأن 

وهبذا يلتقي موضوع هذه . . ذين يدعون من دون اهللا ما ال يعقل وال يسمع العقيدة بغري هدى من اهللا ، ويندد بال
  :الفقرة مبوضوع الفقرة السابقة يف السياق 

إمنا يأمركم . يا أيها الناس كلوا مما يف األرض حالالً طيباً ، وال تتبعوا خطوات الشيطان ، إنه لكم عدو مبني { 
  .ال تعلمون  بالسوء والفحشاء ، وأن تقولوا على اهللا ما

أو لو كان آباؤهم ال يعقلون شيئاً وال . بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا : اتبعوا ما أنزل اهللا قالوا : وإذا قيل هلم 
  . .} يهتدون؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق مبا ال يسمع إال دعاء ونداء صم بكم عمي فهم ال يعقلون 

وأن الذين يتخذون من دون  -يف الفقرات السابقة  -الواحد ، وأنه اخلالق الواحد  أنه اإلله -سبحانه  -ملا بني اهللا 
شرع يبني هنا أنه الرازق لعباده ، وأنه هو الذي يشرع هلم احلالل واحلرام وهذا . . اهللا أنداداً سيناهلم ما يناهلم 

وهكذا يرتبط . رع فتحرم وحتلل فاجلهة اليت ختلق وترزق هي اليت تش. فرع عن وحدانية األلوهية كما أسلفنا 
  .التشريع بالعقيدة بال فكاك 

إال ما شرع هلم حرمته وهو املبني فيما بعد  -وهنا يبيح اهللا للناس مجيعاً أن يأكلوا مما رزقهم يف األرض حالالً طيباً 
دوهم؛ ومن مث فهو ال وأن يتلقوا منه هو األمر يف احلل واحلرمة ، وأال يتبعوا الشيطان يف شيء من هذا ، ألنه ع -

يأمرهم خبري ، إمنا يأمرهم بالسوء من التصور والفعل؛ ويأمرهم بأن حيللوا وحيرموا من عند أنفسهم ، دون أمر من 
كما كان اليهود مثالً يصنعون ، وكما كان مشركو قريش . . اهللا ، مع الزعم بأن هذا الذي يقولونه هو شريعة اهللا 

  :يدعون 
إمنا يأمركم . وا مما يف األرض حالالً طيباً ، وال تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبني يا أيها الناس كل{ 

  . .} بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون 
ميثل طالقة هذه  -إال احملظور القليل الذي ينص عليه القرآن نصاً  -وهذا األمر باإلباحة واحلل ملا يف األرض 

فاهللا خلق ما يف األرض لإلنسان ، ومن مث جعله له حالالً ، ال . جتاوهبا مع فطرة الكون وفطرة الناس العقيدة ، و
ولكن األمر يف عمومه أمر طالقة واستمتاع . يقيده إال أمر خاص باحلظر ، وإال جتاوز دائرة االعتدال والقصد 

كل أولئك بشرط واحد ، هو أن يتلقى . . بطيبات احلياة ، واستجابة للفطرة بال كزازة وال حرج وال تضييق 
ال من إحياء الشيطان الذي ال يوحي خبري ألنه . الناس ما حيل هلم وما حيرم عليهم من اجلهة اليت ترزقهم هذا الرزق 

ال يأمرهم إال بالسوء وبالفحشاء ، وإال بالتجديف على اهللا ، واإلفتراء عليه ، دون تثبت . عدو للناس بني العداوة 
  يقني وال
  . .} بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا : اتبعوا ما أنزل اهللا قالوا : وإذا قيل هلم { 

وسواء كان هؤالء الذين تعنيهم اآلية هم املشركون الذين تكرر منهم هذا القول كلما دعوا إىل اإلسالم ، وإىل 
أو كانوا هم اليهود الذين كانوا . إلسالم تلقي شرائعهم وشعائرهم منه ، وهجر ما ألفوه يف اجلاهلية مما ال يقره ا



سواء كانوا هؤالء أم . . يصرون على ما عندهم من مأثور آبائهم ويرفضون االستجابة للدين اجلديد مجلة وتفصيالً 
  :هؤالء فاآلية تندد بتلقي شيء يف أمر العقيدة من غري اهللا؛ وتندد بالتقليد يف هذا الشأن والنقل بال تعقل وال إدراك 

  .} أولو كان آباؤهم ال يعقلون شيئاً وال يهتدون { 

  أولو كان األمر كذلك ، يصرون على اتباع ما وجدوا عليه آباءهم؟ فأي مجود هذا وأي تقليد؟
ومن مث يرسم هلم صورة زرية تليق هبذا التقليد وهذا اجلمود ، صورة البهيمة السارحة اليت ال تفقه ما يقال هلا ، بل 

عيها مسعت جمرد صوت ال تفقه ماذا يعين بل هم أضل من هذه البهيمة ، فالبهمية ترى وتسمع إذا صاح هبا را
  :وتصيح ، وهم صم بكم عمي 

  } صم بكم عمي فهم ال يعقلون . ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق مبا ال يسمع إال دعاء ونداء { 
فكأهنا ال تؤدي . ينتفعون هبا وال يهتدون  ما داموا ال. ولو كانت هلم آذان وألسنة وعيون . صم بكم عمي 

  .وظيفتها اليت خلقت هلا ، وكأهنم إذن مل توهب هلم آذان وألسنة وعيون 
وهذه منتهى الزراية مبن يعطل تفكريه ، ويغلق منافذ املعرفة واهلداية ، ويتلقى يف أمر العقيدة والشريعة من غري اجلهة 

  . .والشريعة  اليت ينبغي أن يتلقى منها أمر العقيدة
ويوجههم إىل شكر املنعم . يبيح هلم األكل من طيبات ما رزقهم . إىل الذين آمنوا  -خاصة  -وهنا يتجه باحلديث 

ويندد بالذين جيادلوهنم يف هذه الطيبات . ويبني هلم ما حرم عليهم ، وهو غري الطيبات اليت أباحها هلم . على نعمه 
  :يف كتاهبم  وهي عندهم. واحملرمات من اليهود 

إمنا حرم عليكم امليتة والدم . يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ، واشكروا هللا إن كنتم إياه تعبدون { 
إن الذين . إن اهللا غفور رحيم . فمن اضطر غري باغ وال عاد فال إمث عليه . وحلم اخلنزير وما أهل به لغري اهللا 

اب ويشترون به مثناَ قليالً ، أولئك ما يأكلون يف بطوهنم إال النار ، وال يكلمهم اهللا يوم يكتمون ما أنزل اهللا من الكت
أولئك الذين اشتروا الضاللة باهلدى والعذاب باملغفرة فما أصربهم على . القيامة وال يزكيهم ، وهلم عذاب أليم 

  . .} لفي شقاق بعيد  النار ذلك بأن اهللا نزل الكتاب باحلق ، وإن الذين اختلفوا يف الكتاب
إن اهللا ينادي الذين آمنوا بالصفة اليت تربطهم به سبحانه ، وتوحي إليهم أن يتلقوا منه الشرائع؛ وأن يأخذوا عنه 

ويذكرهم مبا رزقهم فهو وحده الرازق ، ويبيح هلم الطيبات مما رزقهم؛ فيشعرهم أنه مل مينع عنهم . احلالل واحلرام 
وهو الذي  -نه إذا حرم عليهم شيئاً فألنه غري طيب ، ال ألنه يريد أن حيرمهم ويضيق عليهم طيباً من الطيبات ، وأ

فيوحي إليهم بأن . ويوجههم للشكر إن كانوا يريدون أن يعبدوه وحده بال شريك  -أفاض عليهم الرزق ابتداء 
  :لكلمات كل أولئك يف آية واحدة قليلة ا. . الشكر عبادة وطاعة يرضاها اهللا من العباد 

  .} يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا هللا إن كنتم إياه تعبدون { 

.  
  . .} إمنا { مث يبني هلم احملرمات من املآكل نصاً وحتديداً باستعمال أداة القصر 

  . .} إمنا حرم عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير وما أهل به لغري اهللا { 
بعد فترة طويلة من حترمي القرآن والتوراة  -فضالً على ما أثبته الطب . النفس السليمة وكذلك الدم  وامليتة تأباها

من جتمع امليكروبات واملواد الضارة يف امليتة ويف الدم ، وال ندري إن كان الطب احلديث قد  -قبله بإذن اهللا 
  .يكشف عنها بعد للناس  استقصى ما فيهما من األذى أم إن هناك أسباباً أخرى للتحرمي مل



ومع هذا فقد حرمه اهللا منذ . . واخلنزير بذاته منفر للطبع النظيف القومي . . فأما اخلنزير فيجادل فيه اآلن قوم 
الدودة ( ذلك األمد الطويل ليكشف علم الناس منذ قليل أن يف حلمه ودمه وأمعائه دودة شديدة اخلطورة 

إن وسائل الطهو احلديثة قد تقدمت ، فلم تعد هذه الديدان : ويقول اآلن قوم ) . الشريطية وبويضاهتا املتكيسة 
وينسى هؤالء . . وبويضاهتا مصدر خطر ألن إبادهتا مضمونة باحلرارة العالية اليت توافرها وسائل الطهو احلديثة 

هناك آفات أخرى  فمن ذا الذي جيزم بأن ليس. الناس أن علمهم قد احتاج إىل قرون طويلة ليكشف آفة واحدة 
يف حلم اخلنزير مل يكشف بعد عنها؟ أفال تستحق الشريعة اليت سبقت هذا العلم البشري بعشرات القرون أن نثق هبا 

  ، وندع كلمة الفصل هلا ، وحنرم ما حرمت ، وحنلل ما حللت ، وهي من لدن حكيم خبري
حمرم . هو حمرم ، ال لعلة فيه ، ولكن للتوجه به لغري اهللا ف. أي ما توجه به صاحبه لغري اهللا . أما ما أهل به لغري اهللا 

فهو . . لعلة روحية تنايف صحة التصور ، وسالمة القلب ، وطهارة الروح ، وخلوص الضمري ، ووحدة املتجه 
مات وهو ألصق بالعقيدة من سائر احملر. ملحق بالنجاسة املادية والقذارة احلقيقية على هذا املعىن املشترك للنجاسة 

  . .وقد حرص اإلسالم على أن يكون التوجه هللا وحده بال شريك . قبله 
ومن هنا تتجلى عالقة التحليل والتحرمي يف هذه اآليات ، باحلديث عن وحدانية اهللا ورمحته كذلك يف اآليات 

ويف . . يل والتحرمي فالصلة قوية ومباشرة بني االعتقاد يف إله واحد ، وبني التلقي عن أمر اهللا يف التحل. السابقة 
  . .سائر أمور التشريع 

ومع هذا فاإلسالم حيسب حساب الضرورات ، فيبيح فيها احملظورات ، وحيل فيها احملرمات بقدر ما تنتفي هذه 
  :الضرورات ، بغري جتاوز هلا وال تعد حلدودها 

  . .} إن اهللا غفور رحيم . فمن اضطر غري باغ وال عاد فال إمث عليه { 
فأميا . ولكنه بإطالقه يصح أن يتناول سواها يف سائر املقامات . دأ عام ينصب هنا على هذه احملرمات وهو مب

ضرورة ملجئة خيشى منها على احلياة ، فلصاحبها أن يتفادى هذا احلرج بتناول احملظور يف احلدود اليت تدفع هذه 
هل فيها قياس؟ أم هي الضرورات اليت . . رورة على أن هناك خالفاً فقهياً حول مواضع الض. الضرورة وال زيادة 

  .نص عليها اهللا بأعياهنا 

وال ندخل حنن يف هذا . . وحول مقدار ما تدفع به الضرورة؟ هل هو أقل قدر من احملظور أم أكلة أو شربة كاملة . 
  .وحسبنا هذا البيان يف ظالل القرآن . اخلالف الفقهي 

ل ما أحله القرآن وما حرمه فقد كانت هناك حمرمات على اليهود خاصة وردت ولقد جادل اليهود جداالً كثرياً حو
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إال ما محلت { : يف سورة أخرى 

. هذا احلل ولعلهم جادلوا يف . بينما كانت هذه مباحة للمسلمني . } ظهورمها أو احلوايا أو ما اختلط بعظم 
وكان اهلدف دائما هو . . وكذلك روي أهنم جادلوا يف احملرمات املذكورة هنا مع أهنا حمرمة عليهم يف التوراة 

  .التشكيك يف صحة األوامر القرآنية وصدق الوحي هبا من اهللا 
  :ومن مث جند هنا محلة قوية على الذين يكتمون ما أنزل اهللا من الكتاب 

ا أنزل اهللا من الكتاب ، ويشترون به مثناً قليالً ، أولئك ما يأكلون يف بطوهنم إال النار ، وال إن الذين يكتمون م{ 
. يكلمهم اهللا يوم القيامة وال يزكيهم ، وهلم عذاب أليم ، أولئك الذين اشتروا الضاللة باهلدى والعذاب باملغفرة 

  .} الذين اختلفوا يف الكتاب لفي شقاق بعيد فما أصربهم على النار ذلك بأن اهللا نزل الكتاب باحلق ، وإن 
ولكن مدلول النص العام ينطبق على . والتنديد بكتمان ما أنزل اهللا من الكتاب كان املقصود به أوالً أهل الكتاب 



إما هو النفع اخلاص الذي حيرصون عليه . أهل كل ملة ، يكتمون احلق الذي يعلمونه ، ويشترون به مثناً قليالً 
 -وإما هو الدنيا كلها . م للحق ، واملصاحل اخلاصة اليت يتحروهنا هبذا الكتمان ، وخيشون عليها من البيان بكتماهن

  .وهي مثن قليل حني تقاس إىل ما خيسرونه من رضى اهللا ، ومن ثواب اآلخرة 
  :ويف جو الطعام ما حرم منه وما حلل يقول القرآن عن هؤالء 

  . .} ر ما يأكلون يف بطوهنم إال النا{ 
وكأمنا هذا الذي يأكلونه من مثن الكتمان والبهتان نار يف بطوهنم وكأمنا هم يأكلون . تنسيقاً للمشهد يف السياق 

  النار وإهنا حلقيقة حني يصريون إىل النار يف اآلخرة ، فإذا هي هلم لباس ، وإذا هي هلم طعام
، ويدعهم يف مهانة وازدراء والتعبري القرآين عن هذا  وجزاء ما كتموا من آيات اهللا أن يهملهم اهللا يوم القيامة

  :اإلمهال وهذه املهانة وهذا االزدراء هو قوله 
  . .} ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال يزكيهم { 

وهلم { . . ال كالم وال اهتمام وال تطهري وال غفران . . لتجسيم اإلمهال يف صورة قريبة حلس البشر وإدراكهم 
  . .} عذاب أليم 

  :وتعبري آخر مصور موح 
  . .} أولئك الذين اشتروا الضاللة باهلدى والعذاب باملغفرة { 

فما أخسرها من . . فكأمنا هي صفقة يدفعون فيها اهلدى ويقبضون الضاللة ويؤدون املغفرة ويأخذون فيها العذاب 
  .هلدى مبذوالً هلم فتركوه وأخذوا الضاللة فقد كان ا. صفقة وأغباها ويا لسوء ما ابتاعوا وما اختاروا وإهنا حلقيقة 

  . .وكانت املغفرة متاحة هلم فتركوها واختاروا العذاب 
  . .} فما أصربهم على النار { 

  .فيا لطول صربهم على النار ، اليت اختاروها اختياراً ، وقصدوا إليها قصداً 
  فيا للتهكم الساخر من طول صربهم على النار

وليحقق يف واقع األرض ، . جرمية كتمان الكتاب الذي أنزله اهللا ليعلن للناس . ناعة اجلرمية وإنه جلزاء مكاىفء لش
  :وهو احلق الذي جاء للعمل . فمن كتمه فقد عطله عن العمل . وليكون شريعة ومنهاجاً 

  . .} ذلك بأن اهللا نزل الكتاب باحلق { 
يف وفاق مع املهتدين من اخللق ، ويف وفاق مع فطرة فمن فاء إليه فهو على اهلدى ، وهو يف وفاق مع احلق ، و

  .الكون وناموسه األصيل 
  . .} وإن الذين اختلفوا يف الكتاب لفي شقاق بعيد { 

ولقد كانوا كذلك ، وما يزالون . . شقاق مع احلق ، وشقاق مع ناموس الفطرة ، وشقاق فيما بينهم وبني أنفسهم 
وعد اهللا الذي يتحقق على مدار . . فال تأخذ به مجلة ، ومتزقه تفاريق .  وتلحق هبم كل أمة ختتلف يف كتاهبا. 

  .وحنن نرى مصداقه واقعاً يف هذا العامل الذي نعيش فيه . الزمان واختالف األقوام 
وأخرياً ويف آية واحدة يضع قواعد التصور اإلمياين الصحيح ، وقواعد السلوك اإلمياين الصحيح ، وحيدد صفة 

  :ملتقني الصادقني ا
ليس الرب أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب؛ ولكن الرب من آمن باهللا واليوم اآلخر واملالئكة والكتاب { 

ذوي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل والسائلني ويف الرقاب ، وأقام  -على حبه  -والنبيني؛ وآتى املال 



أولئك الذين . . هدوا ، والصابرين يف البأساء والضراء وحني البأس الصالة وآتى الزكاة؛ واملوفون بعهدهم إذا عا
  . .} صدقوا وأولئك هم املتقون 

ولقد سبق الكالم عن . والراجح أن هناك صلة بني هذا البيان وبني حتويل القبلة وما ثار حوله من جدل طويل 
ل هذه القضية وحول سائر القضايا اجلدلية فاآلن يصل السياق إىل تقرير احلقيقة الكربى حو. حكمة حتويل القبلة 

  .اليت يثريها اليهود حول شكليات الشعائر والعبادات ، وكثرياً ما كانوا يثريون اجلدل حول هذه األمور 
إنه ليس القصد من حتويل القبلة ، وال من شعائر العبادة على اإلطالق ، أن يويل الناس وجوهم قبل املشرق 

هي تلك الشعائر  -وهو اخلري مجلة  -وليست غاية الرب . . قدس أو حنو املسجد احلرام حنو بيت امل. . واملغرب 
ال حتقق الرب ، وال  -جمردة عما يصاحبها يف القلب من املشاعر ويف احلياة من السلوك  -فهي يف ذاهتا . الظاهرة 

مري الفرد واجلماعة؛ وعمل ينشئ تصور ينشئ أثره يف ض. إمنا الرب تصور وشعور وأعمال وسلوك . . تنشىء اخلري 
سواء يف . . وال يغين عن هذه احلقيقة العميقة تولية الوجوه قبل املشرق واملغرب . أثره يف حياة الفرد واجلماعة 

التوجه إىل القبلة هذه أم تلك؛ أو يف التسليم من الصالة ميينا ومشاالً ، أو يف سائر احلركات الظاهرة اليت يزاوهلا 
  .لشعائر الناس يف ا

  .} اآلية . . . ولكن الرب من آمن باهللا واليوم اآلخر واملالئكة والكتاب والنبيني { 

  فماذا يف تلك الصفات من قيم جتعل هلا هذا الوزن يف ميزان اهللا؟. . ذلك هو الرب الذي هو مجاع اخلري 
  ما قيمة اإلميان باهللا واليوم اآلخر واملالئكة والكتاب والنبيني؟

. . ان باهللا هو نقطة التحول يف حياة البشرية من العبودية لشىت القوى ، وشىت األشياء ، وشىت االعتبارات إن اإلمي
إىل عبودية واحدة هللا تتحرر هبا النفس من كل عبودية ، وترتفع هبا إىل مقام املساواة مع سائر النفوس يف الصف 

وهي نقطة التحول كذلك من الفوضى إىل . . وكل اعتبار  الواحد أمام املعبود الواحد؛ مث ترتفع هبا فوق كل شيء
فهذه البشرية دون إميان باهللا الواحد ، ال تعرف هلا . النظام ، ومن التيه إىل القصد ، ومن التفكك إىل وحدة االجتاه 

جمع الوجود قصداً مستقيماً وال غاية مطردة ، وال تعرف هلا نقطة ارتكاز تتجمع حوهلا يف جد ويف مساواة ، كما يت
واإلميان باليوم اآلخر هو اإلميان بالعدالة اإلهلية املطلقة . . كله ، واضح النسب واالرتباطات واألهداف والعالقات 

وبأن اخلري ال يعدم جزاءه ولو . يف اجلزاء؛ وبأن حياة اإلنسان على هذه األرض ليست سدى وال فوضى بغري ميزان 
واإلميان باملالئكة طرف من اإلميان بالغيب الذي هو مفرق الطريق بني . . زاء بدا أنه يف هذه األرض ال يلقى اجل

اإلنسان الذي يؤمن مبا وراء احلس . إدراك اإلنسان وإدراك احليوان ، وتصور اإلنسان هلذا الوجود وتصور احليوان 
الت مجيعاً وبالرسل أمجعني ، وهو واإلميان بالكتاب والنبيني هو اإلميان بالرسا. . واحليوان املقيد حبسه ال يتعداه 

وهلذا الشعور قيمة يف شعور . . اإلميان بوحدة البشرية ، ووحدة إهلها ، ووحدة دينها ، ووحدة منهجها اإلهلي 
  .املؤمن الوارث لتراث الرسل والرساالت 

سبيل والسائلني ويف لذوي القريب واليتامى واملساكني وابن ال -على حبه واالعتزاز به  -وما قيمة إيتاء املال 
  الرقاب؟

انعتاق الروح من حب املال الذي يقبض األيدي . إن قيمته هي االنعتاق من ربقة احلرص والشح والضعف واألثرة 
فهي قيمة روحية يشري إليها ذلك . عن اإلنفاق ، ويقبض النفوس عن األرحيية ، ويقبض األرواح عن االنطالق 

ال يف الرخيص منه وال . ة أن يبسط اإلنسان يده وروحه فيما حيب من مال وقيمة شعوري. النص على حب املال 
. ويتحرر من احلرص . فيتحرر من عبودية املال ، هذه العبودية اليت تستذل النفوس ، وتنكس الرؤوس . اخلبيث 



اإلنسان من  وهي قيمة إنسانية كربى يف حساب اإلسالم ، الذي حياول دائماً حترير. واحلرص يذل اعناق الرجال 
وساوس نفسه وحرصها وضعفها قبل أن حياول حتريره من اخلارج يف حميط اجلماعة وارتباطاهتا ، يقيناً منه بأن عبيد 

مث إهنا بعد ذلك كله . . أنفسهم هم عبيد الناس؛ وأن أحرار النفوس من الشهوات هم أحرار الرؤوس يف اجملتمعات 
الصلة لذوي القرىب فيها حتقيق ملروءة النفس ، وكرامة األسرة ، ووشائج  هذه. . قيمة إنسانية يف حميط اجلماعة 

وهي لليتامى تكافل بني . . ومن مث هذه العناية هبا وهذا التقدمي . واألسرة هي النواة األوىل للجماعة . القرىب 
قدان احلماية والرعاية الكبار والصغار يف اجلماعة ، وبني األقوياء فيها والضعفاء؛ وتعويض هلؤالء الصغار عن ف

األبويتني؛ ومحاية لألمة من تشرد صغارها ، وتعرضهم للفساد ، وللنقمة على اجملتمع الذي مل يقدم هلم براً وال رعاية 
.  

احتفاظ هلم  -وهم مع ذلك ساكنون ال يسألون ضناً مباء وجوههم  -وهي للمساكني الذين ال جيدون ما ينفقون . 
هلم من البوار ، وإشعار هلم بالتضامن والتكافل يف حميط اجلماعة املسلمة ، اليت ال يهمل  بكرامة نفوسهم ، وصيانة

واجب للنجدة يف ساعة العسرة  -املنقطع عن ماله وأهله  -وهي البن السبيل . . فيها فرد ، وال يضيع فيها عضو 
ها أهل ، وبأن األرض كلها وطن ، يلقى ، وانقطاع الطريق دون األهل واملال والديار؛ وإشعار له بأن اإلنسانية كل

وهي للسائلني إسعاف لعوزهم ، وكف هلم عن املسألة . . فيها أهالً بأهل ، وماالً مبال ، وصلة بصلة ، وقراراً بقرار 
ويف اإلسالم ال يسأل من جيد الكفاية أو من جيد عمالً ، فهو مأمور من دينه أن يعمل وال . اليت يكرهها اإلسالم 

وهي يف الرقاب اعتاق وحترير ملن أوقعه . . فال سائل إال حيث يعييه العمل واملال . وأن يقنع وال يسأل  يسأل ،
ويتحقق هذا النص إما . حىت يسترد حريته وإنسانيته الكرمية  -سوء عمله يف الرق حبمل السيف يف وجه اإلسالم 

واإلسالم يعلن حرية الرقيق يف . سيده يف نظري عتقه  بشراء الرقيق وعتقه ، وإما بإعطائه ما يؤدي به ما كاتب عليه
أي أداء مبلغ من املال يف سبيلها ، ومنذ هذه اللحظة  -اللحظة اليت يطلب فيها احلرية ، ويطلب مكاتبته عليها 

يصبح عمله بأجر حيسب له ، ويصبح مستحقاً يف مصارف الزكاة ، ويصبح من الرب كذلك إعطاؤه من النفقات 
  . .كل أولئك ليسارع يف فك رقبته ، واسترداد حريته . . ة غري الزكا

  وإقامة الصالة؟ ما قيمتها يف جمال الرب الذي هو مجاع اخلري؟
إهنا توجه اإلنسان بكليته إىل ربه ، ظاهراً وباطناً جسماً . إن إقامة الصالة شيء غري التويل قبل املشرق واملغرب 

فالصالة اإلسالمية . وليست جمرد توجه صويف بالروح . ت رياضية باجلسم إهنا ليست جمرد حركا. وعقالً وروحاً 
إن اإلسالم يعترف باإلنسان جسماً وعقالً وروحاً يف كيان؛ وال يفترض . تلخص فكرة اإلسالم األساسية عن احلياة 

م لتنطلق الروح ، أن هناك تعارضاً بني نشاط هذه القوى املكونة يف جمموعها لإلنسان ، وال حياول أن يكبت اجلس
مظهراً لنشاط قواه . الصالة . . ومن مث جيعل عبادته الكربى . ألن هذا الكبت ليس ضرورياً النطالق الروح 

جيعلها قياماً وركوعاً وسجوداً حتقيقاً حلركة اجلسد ، وجيعلها . الثالث وتوجهها إىل خالقها مجيعاً يف ترابط واتساق 
. . عىن واملبىن حتقيقا لنشاط العقل؛ وجيعلها توجها واستسالماً هللا حتقيقا لنشاط الروح قراءة وتدبراً وتفكرياً يف امل

وإقامة الصالة على هذا النحو تذكر بفكرة اإلسالم كلها عن احلياة ، وحتقق فكرة اإلسالم كلها . . كلها يف آن 
  .يف كل ركعة ويف كل صالة . . عن احلياة 

بضريبة اإلسالم االجتماعية اليت جعلها اهللا حقاً يف أموال األغنياء للفقراء ، حبكم أنه إنه الوفاء . . وإيتاء الزكاة؟ 
وهي مذكورة هنا بعد احلديث عن . هو صاحب املال ، وهو الذي ملكه للفرد بعقد منه ، من شروطه إيتاء الزكاة 



 أن اإلنفاق يف تلك الوجوه ليس بديال ملن ذكرهتم اآلية من قبل على اإلطالق؛ مما يشري إىل -على حبه  -إيتاء املال 
والرب ال يتم إال . . وإمنا الزكاة ضريبة مفروضة ، واإلنفاق تطوع طليق . . من الزكاة ، وليست الزكاة بديلة منه 

وما كان القرآن ليذكر الزكاة منفردة بعد اإلنفاق إال وهي فريضة . وكلتامها من مقومات اإلسالم . هبذه وتلك 
  .قطها اإلنفاق ، وال تغين هي عن اإلنفاق خاصة ال يس

والوفاء بالعهد؟ إنه مسة اإلسالم اليت حيرص عليها ، ويكررها القرآن كثرياً؛ ويعدها آية اإلميان ، وآية اآلدمية وآية 
وهي ضرورية إلجياد جو من الثقة والطمأنينة يف عالقات األفراد وعالقات اجلماعات وعالقات األمم . اإلحسان 

وبغري هذه السمة يعيش كل فرد مفزعاً قلقاً ال يركن إىل وعد ، . تقوم ابتداء على الوفاء بالعهد مع اهللا . ول والد
وال يطمئن إىل عهد ، وال يثق بإنسان ، ولقد بلغ اإلسالم من الوفاء بالعهد ألصدقائه وخصومه على السواء قمة مل 

  .ها إال على حداء اإلسالم وهدي اإلسالم تصعد إليها البشرية يف تارخيها كله ، ومل تصل إلي
إهنا تربية للنفوس وإعداد ، كي ال تطري شعاعاً مع كل نازلة ، وال . . والصرب يف البأساء والضراء وحني البأس؟ 

إنه التجمل والتماسك والثبات حىت تنقشع الغاشية . تذهب حسرة مع كل فاجعة ، وال تنهار جزعاً أمام الشدة 
وال بد ألمة تناط هبا . إنه الرجاء يف اهللا والثقة باهللا واالعتماد على اهللا . وجيعل اهللا بعد عسر يسراً  وترحل النازلة

القوامة على البشرية ، والعدل يف األرض والصالح ، أن هتيأ ملشاق الطريق ووعثائه بالصرب يف البأساء والضراء 
والصرب يف اجلهاد . والصرب يف القلة والنقص . ض والضعف والصرب يف املر. الصرب يف البؤس والفقر . وحني الشدة 

كي تنهض بواجبها الضخم ، وتؤدي دورها املرسوم ، يف ثبات ويف ثقة ويف . واحلصار ، والصرب على كل حال 
  .طمأنينة ويف اعتدال 

} الصابرين { لمة يربزها بإعطاء ك. . صفة الصرب يف البأساء والضراء وحني البأس . . ويربز السياق هذه الصفة 
: فما قبلها من الصفات مرفوع أما هي فمنصوبة على االختصاص بتقدير . وصفاً يف العبارة يدل على االختصاص 

لفتة خاصة تربز الصابرين ومتيزهم ، . . وهي لفتة خاصة هلا وزهنا يف معرض صفات الرب . . » وأخص الصابرين « 
وإقامة الصالة  -على حبه  -هللا واملالئكة والكتاب والنبيني وإيتاء املال وختصص هذه السمة من بني مسات اإلميان با

  . .وهو مقام للصابرين عظيم ، وتقدير لصفة الصرب يف ميزان اهللا ، يلفت األنظار . . وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد 
  .ال يتجزأ ، ووحدة ال تنفصم وهكذا جتمع آية واحدة بني أصول االعتقاد ، وتكاليف النفس واملال ، وجتعلها كالً 

. كما ورد يف بعض األثر » اإلميان « أو هو » مجاع اخلري « أو هو » الرب « وتضع على هذا كله عنواناً واحداً هو 
  .واحلق أهنا خالصة كاملة للتصور اإلسالمي وملبادىء املنهج اإلسالمي املتكامل ال يستقيم بدوهنا إسالم 

  :هذه صفاهتم بأهنم  ومن مث تعقب اآلية على من
  . .} أولئك الذين صدقوا ، وأولئك هم املتقون { 

صدقوا يف إمياهنم واعتقادهم ، وصدقوا يف ترمجة هذا اإلميان واالعتقاد إىل . أولئك الذين صدقوا رهبم يف إسالمهم 
  .مدلوالته الواقعة يف احلياة 

  . .واجبهم له يف حساسية ويف إشفاق  وأولئك هم املتقون الذين خيشون رهبم ويتصلون به ، ويؤدون
. . وننظر حنن من خالل هذه اآلية إىل تلك اآلفاق العالية اليت يريد اهللا أن يرفع الناس إليها ، مبنهجه الرفيع القومي 

مث ننظر إىل الناس وهم ينأون عن هذا املنهج ويتجنبونه ، وحياربونه ، ويرصدون له العداوة ، ولكل من يدعوهم إليه 
  يا حسرة على العباد: ونقلب أيادينا يف أسف ، ونقول ما قال اهللا سبحانه .  .

مث ننظر نظرة أخرى فتنجلي هذه احلسرة ، على أمل يف اهللا وثيق ، وعلى يقني يف قوة هذا املنهج ال يتزعزع ، 



بعد العناء  -فيء أن ال بد هلذه البشرية من أن ت. أمل وضيء منري . ونستشرف املستقبل فإذا على األفق أمل 
  .واهللا املستعان . . وأن تتطلع إىل هذا األفق الوضيء . إىل هذا املنهج الرفيع  -الطويل 

ِفَي لَُه ِمْن أَِخيِه نْثَى بِالْأُْنثَى فََمْن ُعَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُِتَب َعلَْيكُمُ الِْقَصاُص ِفي الْقَْتلَى الُْحرُّ بِالُْحرِّ َوالَْعْبُد بِالْعَْبِد َوالْأُ
ْعَد ذَِلَك فَلَُه َعذَابٌ أَلِيٌم َشْيٌء فَاتِّبَاٌع بِالَْمْعُروِف َوأََداٌء إِلَْيِه بِإِْحَساٍن ذَِلَك َتْخِفيٌف ِمْن رَبِّكُْم َوَرْحَمةٌ فََمنِ اْعَتَدى َب

كُِتَب َعلَْيكُْم إِذَا َحَضَر أََحدَكُُم الَْمْوُت إِنْ ) ١٧٩(َتتَّقُونَ  َولَكُْم ِفي الِْقَصاصِ َحَياةٌ َيا أُوِلي الْأَلَْبابِ لََعلَّكُْم) ١٧٨(
فََمْن َبدَّلَُه َبْعَدَما َسِمَعُه فَإِنََّما إِثُْمُه َعلَى ) ١٨٠(َتَرَك خَْيًرا الَْوِصيَّةُ ِللْوَاِلَدْينِ َوالْأَقَْربَِني بِالَْمْعُروفِ َحقًّا َعلَى الُْمتَِّقَني 

فََمْن َخاَف ِمْن ُموصٍ َجَنفًا أَْو إِثًْما فَأَْصلََح َبْينَُهْم فَلَا إِثَْم َعلَْيِه إِنَّ اللََّه ) ١٨١(يَُبدِّلُوَنُه إِنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم  الَِّذيَن
) ١٨٣(الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُِتَب َعلَْيكُُم الصَِّياُم كََما كُِتَب َعلَى ) ١٨٢(غَفُوٌر َرحِيٌم 

يقُوَنُه ِفْدَيةٌ طََعاُم ِمْسِكنيٍ فََمْن أَيَّاًما مَْعُدودَاٍت فََمْن كَانَ ِمْنكُْم َمرِيًضا أَْو َعلَى َسفَرٍ فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ أَُخَر َوَعلَى الَِّذيَن ُيِط
َشْهُر رََمَضانَ الَِّذي أُنْزِلَ ِفيِه الْقُْرآنُ ُهًدى ) ١٨٤(ُه َوأَنْ َتُصومُوا َخْيرٌ لَكُْم إِنْ كُْنُتمْ َتْعلَُمونَ َتطَوَّعَ َخْيًرا فَُهَو َخْيٌر لَ

فَرٍ فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ أَُخَر َعلَى َسِللنَّاسِ َوَبيِّنَاٍت ِمَن الُْهَدى وَالْفُْرقَاِن فََمْن َشهَِد ِمْنكُُم الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه َوَمْن كَانَ َمرِيًضا أَْو 
) ١٨٥(َداكُْم َولَعَلَّكُْم َتْشكُُرونَ ُيرِيُد اللَُّه بِكُمُ الُْيْسَر َولَا ُيرِيُد بِكُُم الُْعْسَر َولُِتكِْملُوا الِْعدَّةَ َولُِتكَبُِّروا اللََّه َعلَى َما َه

يُب َدْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا َدَعاِن فَلَْيسَْتجِيبُوا ِلي َولُْيْؤِمنُوا بِي لََعلَُّهْم َيْرُشُدونَ َوإِذَا َسأَلََك ِعَباِدي َعنِّي فَإِنِّي قَرِيٌب أُجِ
تَاُنونَ أَنَّكُْم كُنُْتْم َتْخ أُِحلَّ لَكُْم لَْيلَةَ الصَِّيامِ الرَّفَثُ إِلَى نَِساِئكُْم ُهنَّ ِلبَاٌس لَكُْم َوأَنُْتْم ِلبَاٌس لَُهنَّ َعِلَم اللَُّه) ١٨٦(

بُوا حَتَّى َيَتَبيََّن لَكُمُ الَْخْيطُ أَْنفَُسكُْم فََتاَب َعلَْيكُْم َوَعفَا َعْنكُْم فَالْآنَ َباِشُروُهنَّ َواْبَتغُوا َما كََتَب اللَُّه لَكُْم َوكُلُوا َواْشَر
إِلَى اللَّْيلِ وَلَا ُتبَاِشُروُهنَّ َوأَْنُتْم َعاِكفُونَ ِفي الَْمسَاجِِد ِتلْكَ  الْأَْبَيُض ِمَن الَْخْيِط الْأَْسَوِد ِمَن الْفَْجرِ ثُمَّ أَِتمُّوا الصَِّياَم

لُوا َولَا َتأْكُلُوا أَْموَالَكُْم بَْيَنكُْم بِالَْباِطلِ َوُتْد) ١٨٧(ُحُدوُد اللَِّه فَلَا َتقَْرُبوَها كَذَِلكَ ُيَبيُِّن اللَُّه آَياِتِه ِللنَّاسِ لََعلَُّهْم َيتَّقُونَ 
  ) ١٨٨(بَِها إِلَى الُْحكَّامِ ِلَتأْكُلُوا فَرِيقًا ِمْن أَمَْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنُْتْم َتْعلَُمونَ 

يتضمن هذا الدرس جانباً من التنظيمات االجتماعية للمجتمع املسلم الذي كان ينشأ يف املدينة نشأته األوىل ، كما 
وهذه . هذه وتلك جمموعة متجاورة يف قطاع واحد من قطاعات السورة . . ة يتضمن جانباً من العبادات املفروض

وتلك مشدودة برباط واحد إىل تقوى اهللا وخشيته ، حيث يتكرر ذكر التقوى يف التعقيب على التنظيمات 
ر وحيث جتيء كلها عقب آية الرب اليت استوعبت قواعد التصو. . االجتماعية والتكاليف التعبدية سواء بسواء 

  .اإلمياين وقواعد السلوك العملي يف هناية الدرس السابق 
مث حديث عن . . وفيه حديث عن الوصية عند املوت . يف هذا الدرس حديث عن القصاص يف القتلى وتشريعاته 

  .ويف النهاية حديث عن التقاضي يف األموال . . فريضة الصوم وشعرية الدعاء وشعرية االعتكاف 
  . .} ولكم يف القصاص حياة يا أويل األلباب لعلكم تتقون { : قصاص ترد إشارة إىل التقوى ويف التعقيب على ال

أن ترك خرياً  -كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت { : ويف التعقيب على الوصية ترد اإلشارة إىل التقوى كذلك 
  . .} الوصية للوالدين واألقربني باملعروف حقاً على املتقني  -

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على { : على الصيام ترد اإلشارة إىل التقوى أيضاً ويف التعقيب 
  . .} الذين من قبلكم لعلكم تتقون 

تلك حدود اهللا فال تقربوها { : مث ترد نفس اإلشارة بعد احلديث عن االعتكاف يف هناية احلديث عن أحكام الصوم 
  . .} لعلهم يتقون كذلك يبني اهللا آياته للناس 



. وال تبعد التعقيبات القليلة الباقية يف الدرس عن معىن التقوى ، واستجاشة احلساسية والشعور باهللا يف القلوب 
فليستجيبوا يل وليؤمنوا يب لعلهم { . . } ولتكربوا اهللا على ما هداكم ولعلكم تشكرون { : فتجيء هذه التعقيبات 

  . .} إن اهللا غفور رحيم { . . } عليم إن اهللا مسيع { . . } يرشدون 
تنظيماته االجتماعية ، وقواعده التشريعية . . إنه وحدة ال تتجزأ . . وهو اطراد يوجه النظر إىل حقيقة هذا الدين 

كلها منبثقة من العقيدة فيه؛ وكلها نابعة من التصور الكلي الذي تنشئه هذه العقيدة؛وكلها . . وشعائره التعبدية 
اهللا الذي خلق ، . عبادة اهللا الواحد : برباط واحد إىل اهللا؛ وكلها تنتهي إىل غاية واحدة هي العبادة  مشدودة

أن يؤمنوا به وحده؛ وأن يتوجهوا بالعبادة إليه : ورزق ، واستخلف الناس يف هذا امللك ، خالفة مشروطة بشرط 
  .وحده؛ وأن يستمدوا تصورهم ونظمهم وشرائعهم منه وحده 

الدرس مبجموعة املوضوعات اليت حيتويها ، والتعقيبات اليت يتضمنها ، منوذج واضح هلذا الترابط املطلق يف وهذا 
  . .هذا الدين 

فمن عفي له . احلر باحلر ، والعبد بالعبد ، واألنثى باألنثى : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص يف القتلى { 
فمن اعتدى بعد ذلك فله . ذلك ختفيف من ربكم ورمحة . إليه بإحسان من أخيه شيء فاتباع باملعروف وأداء 

  . .} ولكم يف القصاص حياة يا أويل األلباب لعلكم تتقون . عذاب أليم 
  .هبذه الصفة اليت تقتضي التلقي من اهللا ، الذي آمنوا به ، يف تشريع القصاص . . النداء للذين آمنوا 

ويف اآلية . عليهم شريعة القصاص يف القتلى ، بالتفصيل الذي جاء يف اآلية األوىل وهو يناديهم لينبئهم أن اهللا فرض 
الثانية يبني حكمة هذه الشريعة ، ويوقظ فيهم التعقل والتدبر هلذه احلكمة ، كما يستجيش يف قلوهبم شعور 

  .التقوى؛ وهو صمام األمن يف جمال القتلى والقصاص 
بقتل احلر باحلر ، والعبد بالعبد ،  -يف حالة العمد  -أنه عند القصاص للقتلى : وهذه الشريعة اليت تبينها اآلية 

  .واألنثى باألنثى 
  . .} فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع باملعروف وأداء إليه بإحسان { 

إذن أن  ومىت قبل ويل الدم هذا ورضيه ، فيجب. وهذا العفو يكون بقبول الدية من أولياء الدم بدالً من قتل اجلاين 
حتقيقاً لصفاء . وجيب على القاتل أو وليه أن يؤديه بإحسان وإمجال وإكمال . يطلبه باملعروف والرضى واملودة 

  .القلوب ، وشفاء جلراح النفوس ، وتقوية ألواصر األخوة بني البقية األحياء 
  :وقد امنت اهللا على الذين آمنوا بشريعة الدية هذه مبا فيها من ختفيف ورمحة 

  . .} ذلك ختفيف من ربكم ورمحة  {
إمنا شرع لألمة املسلمة استبقاء لألرواح عند التراضي . ومل يكن هذا التشريع مباحاً لبين إسرائيل يف التوراة 

  .والصفاء 
  . .} فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم { 

ألن االعتداء بعد التراضي والقبول . ة يتعني قتله ، وال تقبل منه الدي. . وفوق العذاب الذي يتوعده به يف اآلخرة 
، نكث للعهد ، وإهدار للتراضي ، وإثارة للشحناء بعد صفاء القلوب ، ومىت قبل ويل الدم الدية ، فال جيوز له أن 

  .يعود فينتقم ويعتدي 
يه من ومن مث ندرك سعة آفاق اإلسالم؛ وبصره حبوافز النفس البشرية عند التشريع هلا؛ ومعرفته مبا فطرت عل

فالعدل اجلازم هو الذي . فاإلسالم يلبيها بتقرير شريعة القصاص . إن الغضب للدم فطرة وطبيعة . . النوازع 



يكسر شرة النفوس ، ويفثأ حنق الصدور ، ويردع اجلاين كذلك عن التمادي ، ولكن اإلسالم يف الوقت ذاته حيبب 
ون الدعوة إليه بعد تقرير القصاص دعوة إىل التسامي يف يف العفو ، ويفتح له الطريق ، ويرسم له احلدود ، فتك

  .حدود التطوع ، ال فرضاً يكبت فطرة اإلنسان وحيملها ما ال تطيق 
نسختها آية املائدة اليت نزلت بعدها وجعلت النفس بالنفس إطالقاً . وتذكر بعض الروايات أن هذه اآلية منسوخة 

وذكر يف سبب نزوهلا ما رواه : قال ابن كثري يف التفسري . . } اآلية .  .وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس { : 
حدثين . حدثين عبد اهللا بن هليعة . حدثنا حيىي بن عبد اهللا بن بكري . حدثنا أبو زرعة . اإلمام أبو حممد بن أيب حامت 

يعين  -} يكم القصاص يف القتلى يا أيها الذين آمنوا كتب عل{ : عن سعيد بن جبري يف قوله تعاىل . عطاء بن دينار 
فكان بينهم . قبل اإلسالم بقليل  -وذلك أن حيني من العرب اقتتلوا يف اجلاهلية . . . احلر باحلر  -إذا كان عمداً 

  .قتل وجراحات ، حىت قتلوا العبيد والنساء ، فلم يأخذ بعضهم من بعض حىت أسلموا 

واألموال ، فحلفوا أال يرضوا حىت يقتل بالعبد منا احلر منهم ، واملرأة فكان أحد احليني يتطاول على اآلخر يف العدة 
النفس { : منسوخة نسختها . . } احلر باحلر والعبد بالعبد واألنثى باألنثى { : فنزل فيهم . . منا الرجل منهم 

  .} النفس بالنفس { : وكذلك روي عن أيب مالك أهنا منسوخة بقوله } بالنفس 
. وأن لكل منهما جماالً غري جمال األخرى . . أن موضع هذه اآلية غري موضع آية النفس بالنفس  والذي يظهر لنا

وأن آية النفس بالنفس جماهلا جمال االعتداء الفردي من فرد معني ، على فرد معني أو من أفراد معينني على فرد أو 
آلية اليت حنن بصددها فمجاهلا جمال االعتداء فأما ا. . فيؤخذ اجلاين ما دام القتل عمداً . أفراد معينني كذلك 

حيث تعتدي أسرة على أسرة ، أو قبيلة على قبيلة ، أو مجاعة على  -كحالة ذينك احليني من العرب  -اجلماعي 
فإذا أقيم ميزان القصاص كان احلر من هذه باحلر من تلك ، . . فتصيب منها من األحرار والعبيد والنساء . مجاعة 

وإال فكيف يكون القصاص يف مثل هذه احلالة . هذه بالعبد من تلك ، واألنثى من هذه باألنثى من تلك والعبد من 
  اليت يشترك فيها مجاعة يف االعتداء على مجاعة؟

  .وإذا صح هذا النظر ال يكون هناك نسخ هلذه اآلية ، وال تعارض يف آيات القصاص 
  :شف عن حكمتها العميقة وأهدافها األخرية مث يكمل السياق احلديث عن فريضة القصاص مبا يك

  . .} ولكم يف القصاص حياة يا أويل األلباب لعلكم تتقون { 
إنه للحياة ، ويف سبيل احلياة ، بل هو يف . إمنا هو أجل من ذلك وأعلى . إنه ليس االنتقام ، وليس إرواء األحقاد 

  . .والستحياء القلوب واستجاشتها لتقوى اهللا  مث إنه للتعقل والتدبر يف حكمة الفريضة ،. . ذاته حياة 
فالذي يوقن أنه يدفع حياته مثناً حلياة من . واحلياة اليت يف القصاص تنبثق من كف اجلناة عن االعتداء ساعة االبتداء 

. كما تنبثق من شفاء صدور أولياء الدم عند وقوع القتل بالفعل . جدير به أن يتروى ويفكر ويتردد . . يقتل 
الثأر الذي مل يكن يقف عند حد يف القبائل العربية حىت لتدوم معاركه املتقطعة . فائها من احلقد والرغبة يف الثأر ش

وكما نرى حنن يف واقع حياتنا اليوم ، حيث تسيل احلياة على . أربعني عاما كما يف حرب البسوس املعروفة عندهم 
  . .عن املسيل  مذابح األحقاد العائلية جيال بعد جيل ، وال تكف

فاالعتداء على حياة فرد اعتداء على احلياة كلها ، واعتداء على كل . ويف القصاص حياة على معناها األمشل األعم 
فإذا كف القصاص اجلاين عن إزهاق حياة واحدة ، فقد كفه عن . إنسان حي ، يشترك مع القتيل يف مسة احلياة 

ال حياة فرد وال حياة أسرة ، وال حياة مجاعة . حياة مطلقة . الكف حياة  وكان يف هذا. االعتداء على احلياة كلها 
  . .بل حياة . . 



لعلكم { : استجاشة شعور التدبر حلكمة اهللا ، ولتقواه  -وهو األهم والعامل املؤثر األول يف حفظ احلياة  -مث 
  .} تتقون 

.  
. . التقوى . . لقتل ابتداء ، واالعتداء يف الثأر أخرياً االعتداء با. هذا هو الرباط الذي يعقل النفوس عن االعتداء 

  .حساسية القلب وشعروه باخلوف من اهللا؛ وحترجه من غضبه وتطلبه لرضاه 
إنه بغري هذا الرباط ال تقوم شريعة ، وال يفلح قانون ، وال يتحرج متحرج ، وال تكفي التنظيمات اخلاوية من 

  وة أكرب من قوة اإلنسانالروح واحلساسية واخلوف والطمع يف ق
وعهد  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهذا ما يفسر لنا ندرة عدد اجلرائم اليت أقيمت فيها احلدود على عهد النيب 

كانت هي . . لقد كانت هنالك التقوى . . اخللفاء ، ومعظمها كان مصحوباً باعتراف اجلاين نفسه طائعاً خمتاراً 
إىل جانب الشريعة النرية . . ويف حنايا القلوب ، تكفها عن مواضع احلدود احلارس اليقظ يف داخل الضمائر ، 

وكان هناك ذلك التكامل بني التنظيمات والشرائع من ناحية . . البصرية خبفايا الفطر ومكنونات القلوب 
نظيف  .والتوجيهات والعبادات من ناحية أخرى ، تتعاون مجيعها على إنشاء جمتمع سليم التصور سليم الشعور 

  ألهنا تقيم حمكمتها األوىل يف داخل الضمري. احلركة نظيف السلوك 
حىت إذا مجحت السورة البهيمية يف حني من األحيان ، وسقط اإلنسان سقطة ، وكان ذلك حيث ال تراقبه عني « 

عاً ، ال يرتاح معه وال تتناوله يد القانون حتول هذا اإلميان نفساً لوامة عنيفة ووخزاً الذعاً للضمري وخياالً مرو
صاحبه حىت يعترف بذنبه أمام القانون ، ويعرض نفسه للعقوبة الشديدة ، ويتحملها مطمئناً مرتاحاً ، تفادياً من 

  .» سخط اهللا ، وعقوبة اآلخرة 
  . .إهنا التقوى . . إهنا التقوى 

  :رة واملناسبة يف جوها وجو آيات القصاص حاض. . مث جييء تشريع الوصية عند املوت 
. الوصية للوالدين واألقربني باملعروف حقاً على املتقني  -إن ترك خرياً  -كتب عليكم إذا حضر أحدكم املوت { 

فمن خاف من موص جنفاً أو إمثاً فأصلح . إن اهللا مسيع عليم . فمن بدله بعدما مسعه فإمنا إمثه على الذين يبدلونه 
  . .} إن اهللا غفور رحيم . بينهم فال إمث عليه 

. وفسر اخلري بأنه الثروة . إن كان سيترك وراءه خرياً . الوصية للوالدين واألقربني . وهذه كذلك كانت فريضة 
فقال بعضهم ال يترك . واألرجح أهنا مسألة اعتبارية حبسب العرف . واختلف يف املقدار الذي جتب عنده الوصية 

واملقدار الذي يعترب ثروة تستحق . . وقيل ألف . وقيل أربعمائة خرياً من يترك أقل من ستني ديناراً ، وقيل مثانني 
  .الوصية ال شك خيتلف من زمان إىل زمان ، ومن بيئة إىل بيئة 

وحددت فيها أنصبة معينة للورثة ، وجعل الوالدان وارثني . وقد نزلت آيات املواريث بعد نزول آيات الوصية هذه 
إن اهللا قد « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -لقوله . ا وصية ألنه ال وصية لوارث ومن مث مل تعد هلم. يف مجيع احلاالت 

فمن . أما األقربون فقد بقي النص بالقياس إليهم على عمومه . » أعطى كل ذي حق حقه ، فال وصية لوارث 
  .ورثته آيات املرياث فال وصية له؛ ومن مل يرث بقي نص الوصية هنا يشمله 

  .صحابة والتابعني نأخذ به وهذا هو رأي بعض ال. 
وحكمة الوصية لغري الورثة تتضح يف احلاالت اليت توجب فيها صلة القرابة الرب ببعض األقارب ، على حني ال 



ومن . وهي لون من الوان التكافل العائلي العام يف خارج حدود الوراثة . تورثهم آيات املرياث ألن غريهم حيجبهم 
  : مث ذكر املعروف وذكر التقوى

  . .} باملعروف حقاً على املتقني { 
ومع هذا . . فال يظلم فيها الورثة ، وال يهمل فيها غري الورثة؛ ويتحرى التقوى يف قصد واعتدال ، ويف بر وإفضال 

. كي ال يضار الوارث بغري الوارث . فقد حددت السنة نسبة الوصية ، فحصرهتا يف الثلث ال تتعداه والربع أفضل 
على التشريع وعلى التقوى ، كما هي طبيعة التنظيمات االجتماعية اليت حيققها اإلسالم يف تناسق وسالم وقام األمر 

.  
  :فمن مسع الوصية فهو آمث إن بدهلا بعد وفاة املورث ، وهذا من التبديل بريء 

  . .} إن اهللا مسيع عليم . فمن بدله بعدما مسعه ، فإمنا إمثه على الذين يبدلونه { 
والشهيد على من بدل . الشهيد للمورث فال يؤاخذ مبا فعل من وراءه . الشهيد مبا مسع وعلم  -بحانه س -وهو 

  .فيؤاخذه بإمث التبديل والتغيري 
ذلك إذا عرف أن املوصي إمنا يقصد بوصيته حماباة . إال حالة واحدة جيوز فيها للوصي أن يبدل من وصية املوصي 

دئذ ال حرج على من يتوىل تنفيذ الوصية أن يعدل فيها مبا يتالىف به ذلك اجلنف ، فعن. أحد ، أو النكاية بالوريث 
  :وهو احليف ، ويرد األمر إىل العدل والنصف 

  . .} إن اهللا غفور رحيم . فمن خاف من موص جنفاً أو إمثاً فأصلح بينهم فال إمث عليه { 
إىل مراعاة اهللا يف كل حال ، فهي الضمان األخري ومشدود . واألمر موكول إىل مغفرة اهللا ورمحته هلذا ولذاك 

  .للعدل واإلنصاف 
واليت يشد . وهكذا جند األمر يف الوصية مشدوداً إىل تلك العروة اليت شد إليها من قبل أمر القصاص يف القتلى 

  .إليها كل أمر يف التصور اإلمياين ويف اجملتمع اإلسالمي على السواء 
فرض الصوم على األمة اليت يفرض عليه اجلهاد يف سبيل اهللا ، لتقرير منهجه يف األرض ولقد كان من الطبيعي أن ي

فالصوم هو جمال تقرير اإلرادة العازمة اجلازمة؛ وجمال اتصال . ، وللقوامة به على البشرية ، وللشهادة على الناس 
سد كلها ، واحتمال ضغطها وثقلها ، اإلنسان بربه اتصال طاعة وانقياد؛ كما أنه جمال االستعالء على ضرورات اجل

  .إيثاراً ملا عند اهللا من الرضى واملتاع 
وهذه كلها عناصر الزمة يف إعداد النفوس الحتمال مشقات الطريق املفروش بالعقبات واألشواك؛ والذي تتناثر 

  على جوانبه الرغاب والشهوات؛ والذي هتتف بالسالكيه آالف املغريات
ومع أنين ال أميل إىل . يتكشف على مدار الزمان من آثار نافعة للصوم يف وظائف األبدان وذلك كله إىل جانب ما 

مبا يظهر للعني من فوائد حسية ، إذ احلكمة  -بصفة خاصة  -تعليق الفرائض والتوجيهات اإلهلية يف العبادات 
  .ملقدر له يف حياة اآلخرة األصيلة فيها هي إعداد هذا الكائن البشري لدوره على األرض ، وهتيئته للكمال ا

مع هذا فإنين ال أحب أن أنفي ما تكشف عنه املالحظة أو يكشف عنه العلم من فوائد هلذه الفرائض والتوجيهات . 
وذلك ارتكاناً إىل امللحوظ واملفهوم من مراعاة التدبري اإلهلي لكيان هذا اإلنسان مجلة يف كل ما ُيفرض عليه وما 

فمجال هذا العلم . ري تعليق حلكمة التكليف اإلهلي هبذا الذي يكشف عنه العلم البشري ولكن يف غ. يوجه إليه 
أو كل ما يروض به . حمدود ال يتسع وال يرتقي إىل استيعاب حكمة اهللا يف كل ما يروض به هذا الكائن البشري 

  :هذا الكون بطبيعة احلال 



الذين من قبلكم ، لعلكم تتقون ، أياماً معدودات ، فمن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على { 
كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر؛ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني؛ فمن تطوع خرياً فهو 

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من . خري له؛ وأن تصوموا خري لكم إن كنتم تعلمون 
يريد اهللا . فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر . فرقان اهلدى وال

  . .} بكم اليسر وال يريد بكم العسر ، ولتكملوا العدة ولتكربوا اهللا على ما هداكم ولعلكم تشكرون 
دفع واستجاشة لتنهض به وتستجيب يعلم أن التكليف أمر حتتاج النفس البشرية فيه إىل عون و -سبحانه  -إن اهللا 

  .له؛ مهما يكن فيه من حكمة ونفع ، حىت تقتنع به وتراض عليه 
بعد ندائهم  -ومن مث يبدأ التكليف بذلك النداء احلبيب إىل املؤمنني ، املذكر هلم حبقيقتهم األصيلة؛ مث يقرر هلم 

ين ، وأن الغاية األوىل هي إعداد قلوهبم للتقوى أن الصوم فريضة قدمية على املؤمنني باهللا يف كل د -ذلك النداء 
  :والشفافية واحلساسية واخلشية من اهللا 

  . .} يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون { 
وهي تؤدي هذه فالتقوى هي اليت تستيقظ يف القلوب . . إهنا التقوى . . وهكذا تربز الغاية الكبرية من الصوم 
والتقوى هي اليت حترس هذه القلوب من إفساد الصوم باملعصية ، ولو تلك . الفريضة ، طاعة هللا ، وإيثاراً لرضاه 

فهي غاية تتطلع . اليت هتجس يف البال ، واملخاطبون هبذا القرآن يعلمون مقام التقوى عند اهللا ، ووزهنا يف ميزانه 
ومن مث يرفعها السياق أمام عيوهنم هدفاً . من أدواهتا ، وطريق موصل إليها  وهذا الصوم أداة. إليها أرواحهم 

  . .} لعلكم تتقون { . . وضيئاً يتجهون إليه عن طريق الصيام 
ومع هذا فقد أعفي من أدائه املرضى . مث يثين بتقرير أن الصوم أيام معدودات ، فليس فريضة العمر وتكليف الدهر 

  :حىت يقيموا ، حتقيقاً وتيسرياً  حىت يصحوا ، واملسافرون
  .} فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر . أياماً معدودات { 

.  
فأي مرض وأي سفر يسوغ الفطر ، على أن يقضي املريض حني . وظاهر النص يف املرض والسفر يطلق وال حيدد 

القرآين املطلق ، واألقرب إىل املفهوم اإلسالمي يف وهذا هو األوىل يف فهم هذا النص . يصح واملسافر حني يقيم 
فليست شدة املرض وال مشقة السفر هي اليت يتعلق هبا احلكم إمنا هي املرض والسفر . رفع احلرج ومنع الضرر 

وحنن ال ندري حكمة اهللا كلها يف تعليقه مبطلق املرض ومطلق السفر؛ فقد . إطالقاً ، إلرادة اليسر بالناس ال العسر 
تكون هناك اعتبارات أخرى يعلمها اهللا وجيهلها البشر يف املرض والسفر؛ وقد تكون هناك مشقات أخرى ال تظهر 

وما دام اهللا مل يكشف عن علة احلكم فنحن ال نتأوهلا؛ ولكن نطيع . . للحظتها ، أو ال تظهر للتقدير البشري 
  .س من الضروري أن نكون حنن ندركها ولي. فوراءها قطعاً حكمة . النصوص ولو خفيت علينا حكمتها 

مما . يبقى أن القول هبذا خيشى أن حيمل املترخصني على شدة الترخص ، وأن هتمل العبادات املفروضة ألدىن سبب 
فالدين ال يقود . ال يربر التقييد فيما أطلقه النص  -يف اعتقادي  -ولكن هذا . جعل الفقهاء يتشددون ويشترطون 

والذي يفلت من أداء . وغاية هذه العبادة خاصة هي التقوى . ىل الطاعات ، إمنا يقودهم بالتقوى الناس بالسالسل إ
وهذا الدين دين . الفريضة حتت ستار الرخصة ال خري فيه منذ البدء ، ألن الغاية األوىل من أداء الفريضة ال تتحقق 

الترخص ومواضع التشدد؛ وقد يكون وراء الرخصة واهللا أعلم بتكامل هذا الدين ، بني مواضع . اهللا ال دين الناس 
صلى اهللا  -ومن مث أمر رسول اهللا . بل ال بد أن يكون األمر كذلك . يف موضع من املصلحة ما ال يتحقق بدوهنا 



وإذا حدث أن فسد الناس يف جيل من األجيال فإن . أن يأخذ املسلمون برخص اهللا اليت رخصها هلم  -عليه وسلم 
يتأتى من طريق التشدد يف األحكام؛ ولكن يتأتى من طريق إصالح تربيتهم وقلوهبم واستحياء شعور إصالحهم ال 

وإذا صح التشدد يف أحكام املعامالت عند فساد الناس كعالج رادع ، وسد للذرائع ، فإن . التقوى يف أرواحهم 
علق به مصاحل العباد تعلقاً مباشراً كأحكام األمر يف الشعائر التعبدية خيتلف ، إذ هي حساب بني العبد والرب ، ال تت

وإذا وجدت . والظاهر يف العبادات ال جيدي ما مل يقم على تقوى القلوب . املعامالت اليت يراعى فيها الظاهر 
التقوى مل يتفلت متفلت ، ومل يستخدم الرخصة إال حيث يرتضيها قلبه ، ويراها هي األوىل ، وحيس أن طاعة اهللا يف 

هبا يف احلالة اليت يواجهها ، أما تشديد األحكام مجلة يف العبادات أو امليل إىل التضييق من إطالق الرخص أن يأخذ 
. . يف الوقت الذي ال جيدي كثرياً يف تقومي املتفلتني . اليت أطلقتها النصوص ، فقد ينشيء حرجاً لبعض املتحرجني 

  .ادها اهللا يف هذا الدين واألوىل على كل حال أن نأخذ األمور بالصورة اليت أر

  .وهذا هو مجاع القول يف هذا اجملال . . فهو أحكم منا وأعلم مبا وراء رخصه وعزائمه من مصاحل قريبة وبعيدة 
بقي أن نثبت هنا بعض ما روي من السنة يف حاالت متعددة من حاالت السفر ، يف بعضها كان التوجيه إىل الفطر 

وهي مبجموعها تساعد على تصور ما كان عليه السلف الصاحل من إدراك . . م ويف بعضها مل يقع هني عن الصيا
 -وصورة سلوك أولئك السلف . لألمر ، قبل أن تأخذ األحكام شكل التقعيد الفقهي على أيدي الفقهاء املتأخرين 

ن شأن احلياة معها أمأل باحليوية ، وألصق بروح هذا الدين وطبيعته ، من البحوث الفقهية؛ وم -رضوان اهللا عليهم 
  :ويف جوها أن تنشئ يف القلب مذاقاً حياً هلذه العقيدة وخصائصها 

عام الفتح إىل مكة يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -خرج رسول اهللا « : قال  -رضي اهللا عنه  -عن جابر  -١
. الناس ، مث شرب  مث دعا بقدح من ماء فرفعه حىت نظر. فصام الناس « كراع الغميم » رمضان ، فصام حىت بلغ 

) أخرجه مسلم والترمذي ( » أولئك العصاة . أولئك العصاة : إن بعض الناس قد صام ، فقال : فقيل له بعد ذلك 
.  
. يف سفر فمنا الصائم ومنا املفطر  -صلى اهللا عليه وسلم  -كنا مع النيب « قال  -وعن أنس رضي اهللا عنه  -٢

فسقط الصوام وقام املفطرون . ظالً صاحب الكساء ، ومنا من يتقي الشمس بيده فنزلنا منزالً يف يوم حار ، أكثرنا 
أخرجه ( » ذهب املفطرون اليوم باألجر  -صلى اهللا عليه وسلم  -، فضربوا األبنية ، وسقوا الركاب ، فقال النيب 

  ) .الشيخان والنسائي 
يف سفر ، فرأى رجالً قد اجتمع  -وسلم  صلى اهللا عليه -كان النيب « قال  -رضي اهللا عنه  -وعن جابر  -٣

ليس :  -صلى اهللا عليه وسلم  -رجل صائم فقال رسول اهللا : ما له؟ فقالوا : فقال . عليه الناس ، وقد ظلل عليه 
  ) .أخرجه مالك والشيخان وأبو داود والنسائي ( » من الرب الصوم يف السفر 

من  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال قدمت على رسول اهللا  « -رضي اهللا عنه  -وعن عمرو بن أمية الضمري  -٤
إن اهللا تعاىل . إذاً أخربك عن املسافر : قال . يا رسول اهللا إين صائم : قلت . انتظر الغداء يا أبا أمية : سفر ، فقال 

  ) . .أخرجه النسائي ( » وضع عنه الصيام ونصف الصالة 
صلى اهللا عليه  -قال رسول اهللا : قال . امسه أنس بن مالك  وعن رجل من بين عبد اهللا بن كعب بن مالك -٥

إن اهللا تعاىل وضع شطر الصالة عن املسافر وأرخص له يف اإلفطار وأرخص فيه للمرضع واحلبلى إذا «  -وسلم 
  ) .أخرجه أصحاب السنن . ( » خافتا على ولديهما 

  قالت -رضي اهللا عنها  -وعن عائشة  -٦



. ( عن الصوم يف السفر  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  -ألسلمي سأل محزة بن عمرو ا« 
أخرجه مالك والشيخان وأبو داود والترمذي ( » إن شئت فصم ، وإن شئت فأفطر : فقال ) وكان كثري الصيام 

  .ويف رواية أخرى وكان جلداً على الصوم ) والنسائي 
فال . فمنا الصائم ومنا املفطر  -صلى اهللا عليه وسلم  -كنا مع النيب قال  -رضي اهللا عنه  -وعن أنس  -٧

  ) .أخرجه مالك والشيخان وأبو داود . . ( « الصائم يعيب على املفطر وال املفطر يعيب على الصائم 
 يف رمضان يف حر -صلى اهللا عليه وسلم  -خرجنا مع رسول اهللا : قال  -رضي اهللا عنه  -وعن أيب الدرداء  -٨

صلى اهللا عليه  -شديد ، حىت إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة احلر؛ وما فينا صائم إال رسول اهللا 
  ) .أخرجه الشيخان وأبو داود . . ( وابن رواحة رضي اهللا عنه  -وسلم 

ه رضي اهللا عنه يف رمضان وهو يريد سفراً وقد رحلت ل -أتيت أنس بن مالك : وعن حممد بن كعب قال  -٩
  ) .أخرجه الترمذي . . ( مث ركب . نعم : سنة؟ قال : فقلت له . راحلته ، ولبس ثياب سفره ، فدعا بطعام فأكل 

رضي اهللا  -صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -وعن عبيد بن جبري قال كنت مع أيب بصرة الغفاري  -١٠
ألست ترى البيوت؟ قال : قلت . اقترب : قال فدفع فقِّرب غداؤه ، ف. عنه يف سفينة من الفسطاط يف رمضان 

  )أخرجه أبو داود . . ( ؟ فأكل وأكلت -صلى اهللا عليه وسلم  -أترغب عن سنة رسول اهللا 
خرج من قرية من دمشق إىل قدر قرية عقبة من  -رضي اهللا عنه  -أن دحية بن خليفة : وعن منصور الكليب  -١١

فلما رجع إىل . وكره آخرون أن يفطروا . فأفطر وأفطر معه ناس كثري .  الفساط ، وذلك ثالثة أميال ، يف رمضان
صلى اهللا عليه  -إن قوماً رغبوا عن هدي رسول اهللا . واهللا لقد رأيت اليوم أمراً ما كنت أظن أن أراه : قريته قال 

  ) . .أخرجه أبو داود . . ( اللهم أقبضين إليك . وأصحابه  -وسلم 
وال تشترط . وترجح األخذ هبا . تها تشري إىل تقبل رخصة اإلفطار يف السفر يف مساحة ويسر فهذه األحاديث يف مجل

وقوع املشقة لألخذ هبا كما يشري إىل ذلك احلديثان األخريان بوجه خاص ، وإذا كان احلديث الثامن منها يشري إىل 
وعبد اهللا بن رواحة ، فقد كانت له  وحده ظل مرة صائماً مع املشقة هو -صلى اهللا عليه وسلم  -أن رسول اهللا 

كنهيه هلم عن مواصلة الصوم وهو كان . خصوصيات يف العبادة يعفي منها أصحابه  -صلى اهللا عليه وسلم  -
  .أي يصل اليوم باليوم بال فطر . يواصل أحياناً 

وثابت من ) جه الشيخان أخر. ( » إين لست مثلكم إين أظل يطعمين ريب ويسقيين « : فلما قالوا له يف هذا ، قال 
يف  -وهذا احلديث متأخر . أولئك العصاة . أولئك العصاة : احلديث األول أنه أفطر وقال عن الذين مل يفطروا 

  . .وأكثر داللة على االجتاه املختار . فهو أحدث من األحاديث األخرى  -سنة الفتح 
كانت هناك مراعاة حلاالت واقعية ، تقتضي توجيهاً أنه . . والصورة اليت تنشأ يف احلس من جمموع هذه احلاالت 

 -فالرسول  -معيناً كما هو الشأن يف األحاديث اليت تروى يف املوضوع العام الواحد ، وجند فيها توجيهات متنوعة 
  ومل يكن يواجهها بقوالب جامدة. كان يريب وكان يواجه حاالت حية  -صلى اهللا عليه وسلم 

. .  احلس يف أمر الصوم يف السفر هو استحباب الفطر ، دون تقيد حبصول املشقة بالفعل ولكن االنطباع األخري يف
أما املرض فلم أجد فيه شيئاً إال أقوال الفقهاء ، والظاهر أنه مطلق يف كل ما يثبت له وصف املرض ، بال حتديد يف 

، من غري مواالة يف أيام القضاء  نوعه وقدره وال خوف شدته ، على وجوب القضاء يوماً بيوم يف املرض والسفر
  .على الرأي األرجح 

وقد استطردت هذا االستطراد ال ألخوض يف خالفات فقهية؛ ولكن لتقرير قاعدة يف النظر إىل الشعائر التعبدية ، 



يها وهذه احلالة هي اليت حتكم سلوك املتعبد؛ وعل. وارتباطها الوثيق بإنشاء حالة شعورية هي الغاية املقدمة منها 
ومن ناحية . هذا من ناحية . . االعتماد األول يف تربية ضمريه ، وحسن أدائه للعبادة وحسن سلوكه يف احلياة 

بتكاليفه كلها ، طاعة وتقوى وأن نأخذه مجلة بعزائمه ورخصه ،  -كما أراده اهللا  -أخرى أن نأخذ هذا الدين 
  .ه ، وشعور بتقواه متكامالً متناسقاً يف طمأنينة إىل اهللا ، ويقني حبكمت

  :مث نعود إىل استكمال السياق 
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني ، فمن تطوع خرياً فهو خري له ، وأن تصوموا خري لكم إن كنتم تعلمون { 
 {. .  

 - وقد فرض يف السنة الثانية من اهلجرة قبيل فرض اجلهاد -ويف أول األمر كان تكليف الصوم شاقاً على املسلمني 
جعل  -فاإلطاقة االحتمال بأقصى جهد  -وهو مدلول يطيقونه  -فجعل اهللا فيه رخصة ملن يستطيع الصوم جبهد 

مث حببهم يف التطوع بإطعام املساكني إطالقاً ، إما تطوعاً بغري . . اهللا هذه الرخصة ، وهي الفطر مع إطعام مسكني 
{ : ثنني أو ثالثة أو أكثر بكل يوم من أيام الفطر يف رمضان الفدية ، وإما باإلكثار عن حد الفدية ، كأن يطعم ا

وأن { :  -يف غري سفر وال مرض  -مث حببهم يف اختيار الصوم مع املشقة . . } فمن تطوع خرياً فهو خري له 
دة ، يبدو منه لنا عنصر تربية اإلرا. ملا يف الصوم من خري يف هذه احلالة . . } تصوموا خري لكم إن كنتم تعلمون 

  .وكلها عناصر مطلوبة يف التربية اإلسالمية . وتقوية االحتمال ، وإيثار عبادة اهللا على الراحة 

  .حىت ولو أحس الصائم باجلهد  -لغري املريض  -كما يبدو لنا منه ما يف الصوم من مزايا صحية 
كما جاء . وإجياب الصيام إطالقاً  وعلى أية حال فقد كان هذا التوجيه متهيداً لرفع هذه الرخصة عن الصحيح املقيم

. . وقد بقيت للشيخ الكبري الذي جيهده الصوم ، وال ترجى له حالة يكون فيها قادراً على القضاء . فيما بعد 
كرب حىت كان ال يقدر على الصيام فكان يفتدي  -رضي اهللا عنه  -فأخرج اإلمام مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك 

يست منسوخة ، هو الشيخ الكبري واملرأة الكبرية ال يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان ل: وقال ابن عباس . . 
قال ابن عباس : دخلت على عطاء يف رمضان وهو يأكل ، فقال : وعن ابن أيب ليلى قال . . كل يوم مسكيناً 

فالنسخ ثابت يف حق .  نزلت هذه اآلية فنسخت األوىل إال الكبري الفاين إن شاء أطعم عن كل يوم مسكيناً وأفطر
  .} . . . فمن شهد منكم الشهر فليصمه { : الصحيح املقيم باآلية اآلتية 

إما مبعىن  -الشهر الذي أنزل فيه القرآن : إهنا صوم رمضان . . وحتبيب آخر يف أداء هذه الفريضة للصحيح املقيم 
لقرآن هو كتاب هذه األمة اخلالد ، الذي وا -أن بدء نزوله كان يف رمضان ، أو أن معظمه نزل يف أشهر رمضان 

أخرجها من الظلمات إىل النور ، فأنشأها هذه النشأة ، وبدهلا من خوفها أمناً ، ومكن هلا يف األرض ، ووهبها 
وهي بدون هذه املقومات ليست أمة وليس هلا مكان يف . مقوماهتا اليت صارت هبا أمة ، ومل تكن من قبل شيئاً 

فال أقل من شكر اهللا على نعمة هذا القرآن باالستجابة إىل صوم الشهر الذي نزل فيه . السماء  األرض وال ذكر يف
  :القرآن 

فمن شهد منكم الشهر . . شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ، هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان { 
  . .} ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر . فليصمه 

فيما عدا الشيخ والشيخة كما  -اآلية املوجبة الناسخة لرخصة اإلفطار والفدية بالنسبة للصحيح املقيم وهذه هي 
  :أسلفنا 

  . .} فمن شهد منكم الشهر فليصمه { 



واملستيقن من مشاهدة اهلالل بأية وسيلة . أو من رأى منكم هالل الشهر . أي من حضر منكم الشهر غري مسافر 
  .إجياب الصوم عليه عدة أيام رمضان  أخرى كالذي يشهده يف

  :وملا كان هذا نصاً عاماً فقد عاد ليستثين منه من كان مريضاً أو على سفر 
  . .} ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر { 

  :وحتبيب ثالث يف أداء الفريضة ، وبيان لرمحة اهللا يف التكليف ويف الرخصة سواء 
  . .} ال يريد بكم العسر يريد اهللا بكم اليسر و{ 

وهي توحي للقلب الذي . فهي ميسرة ال عسر فيها . وهذه هي القاعدة الكربى يف تكاليف هذه العقيدة كلها 
يتذوقها ، بالسهولة واليسر يف أخذ احلياة كلها؛ وتطبع نفس املسلم بطابع خاص من السماحة اليت ال تكلف فيها 

  .وال تعقيد 

كاليف وكل الفرائض وكل نشاط احلياة اجلادة وكأمنا هي مسيل املاء اجلاري ، ومنو مساحة تؤدى معها كل الت
  .مع الشعور الدائم برمحة اهللا وإرادته اليسر ال العسر بعباده املؤمنني . الشجرة الصاعدة يف طمأنينة وثقة ورضاء 

ة أيام الشهر ، فال يضيع عليه وقد جعل الصوم للمسافر واملريض يف أيام أخر ، لكي يتمكن املضطر من إكمال عد
  :أجرها 

  .} ولتكملوا العدة { 
  :والصوم على هذا نعمة تستحق التكبري والشكر 

  . .} ولعلكم تشكرون . ولتكربوا اهللا على ما هداكم { 
وهم جيدون هذا يف . أن يشعر الذين آمنوا بقيمة اهلدى الذي يسره اهللا هلم . . فهذه غاية من غايات الفريضة 

وهم مكفوفو القلوب عن التفكري يف املعصية ، ومكفوفو اجلوارح عن . سهم يف فترة الصيام أكثر من كل فترة أنف
ولتفيء . وهم شاعرون باهلدى ملموساً حمسوساً ليكربوا اهللا على هذه اهلداية ، وليشكروه على هذه النعمة . إتياهنا 

  . .} لعلكم تتقون { : يث عن الصيام كما قال هلم يف مطلع احلد. قلوهبم إليه هبذه الطاعة 
وتتجلى الغاية التربوية منه ، . وهكذا تبدو منة اهللا يف هذا التكليف الذي يبدو شاقّاً على األبدان والنفوس 

واإلعداد من ورائه للدور العظيم الذي أخرجت هذه األمة لتؤديه ، أداء حترسه التقوى ورقابة اهللا وحساسية 
  .الضمري 

جند . . ضي السياق يف بيان أحكام تفصيلية عن مواعيد الصيام ، وحدود املتاع فيه وحدود اإلمساك وقبل أن مي
جند العوض الكامل احلبيب املرغوب عن مشقة الصوم ، واجلزاء . لفتة عجيبة إىل أعماق النفس وخفايا السريرة 

تصوره . . اهللا ، ويف استجابته للدعاء  جند ذلك العوض وهذا اجلزاء يف القرب من. . املعجل على االستجابة هللا 
  :ألفاظ رفافة شفافة تكاد تنري 

فليستجيبوا يل ، وليؤمنوا يب لعلهم يرشدون . وإذا سألك عبادي عين ، فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان { 
 {. .  

إيناس؟ وأين تقع مشقة  أية رقة؟ وأي انعطاف؟ وأية شفافية؟ وأي. . أجيب دعوة الداع إذا دعان . . فإين قريب 
  الصوم ومشقة أي تكليف يف ظل هذا الود ، وظل هذا القرب ، وظل هذا اإليناس؟

  :ويف كل لفظ يف التعبري يف اآلية كلها تلك النداوة احلبيبة 
  . .} أجيب دعوة الداع إذا دعان . وإذا سألك عبادي عين فإين قريب { 



إمنا توىل بذاته العلية اجلواب على . . إين قريب : فقل هلم : مل يقل . . منه إضافة العباد إليه ، والرد املباشر عليهم 
أجيب دعوة الداع إذا { : إمنا عجل بإجابة الدعاء . . ومل يقل أمسع الدعاء . . قريب . . عباده مبجرد السؤال 

  . .} دعان 
. . ؤنس ، والرضى املطمئن ، والثقة واليقني آية تسكب يف قلب املؤمن النداوة احللوة ، والود امل. . إهنا آية عجيبة 

  .ويعيش منها املؤمن يف جناب رضّي ، وقرىب ندية ، ومالذ أمني وقرار مكني 
يوجه اهللا عباده إىل االستجابة له ، . . ويف ظل هذا األنس احلبيب ، وهذا القرب الودود ، وهذه االستجابة الوحية 

  .لرشد واهلداية والصالح واإلميان به ، لعل هذا أن يقودهم إىل ا
  . .} فليستجيبوا يل ، وليؤمنوا يب لعلهم يرشدون { 

  .فالثمرة األخرية من االستجابة واإلميان هي هلم كذلك 

  .فاهللا غين عن العاملني . وهي الرشد واهلدى والصالح . 
اختاره اهللا للبشر هو املنهج فاملنهج اإلهلي الذي . والرشد الذي ينشئه اإلميان وتنشئه االستجابة هللا هو الرشد 

واستجابة اهللا للعباد مرجوة . الوحيد الراشد القاصد؛ وما عداه جاهلية وسفه ال يرضاه راشد ، وال ينتهي إىل رشاد 
فهو يقدر االستجابة يف وقتها بتقديره احلكيم . وعليهم أن يدعوه وال يستعجلوه . حني يستجيبون له هم ويرشدون 

.  
 -رضي اهللا عنه  -عن سلمان الفارسي  -بإسناده  -لترمذي وابن ماجه من حديث ابن ميمون أخرج أبو داود وا

إن اهللا تعاىل ليستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خرياً « : أنه قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -عن النيب 
  .» فريدمها خائبني 

ورواه عبد اهللا بن اإلمام أمحد : عن ابن ثوبان  -بإسناده  -وأخرج الترمذي عن عبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي 
ما على ظهر األرض من رجل « : قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب : عن عبادة بن الصامت  -بإسناده  -

  .» م مسلم يدعو اهللا عز وجل بدعوة إال آتاه اهللا إياها ، أو كف عنه من السوء مثلها ، ما مل يدع بإمث أو قطيعة رح
يقول دعوت . يستجاب ألحدكم ما مل يعجل « : قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن رسول اهللا : ويف الصحيحني 
  .» فلم يستجب يل 

ال يزال يستجاب للعبد ما مل يدع بإمث أو « : أنه قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -عن النيب : ويف صحيح مسلم 
قد دعوت ، وقد دعوت ، فلم أر : يقول : قال . هللا وما االستعجال يا رسول ا: قطيعة رحم ما مل يستعجل قيل 

  .» يستجاب يل ، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء 
عن عبد اهللا بن عمر  -بإسناده  -والصائم أقرب الدعاة استجابة ، كما روى اإلمام أبو داود الطيالسي يف مسنده 

للصائم عند إفطاره دعوة : يقول  -اهللا عليه وسلم صلى  -مسعت رسول اهللا « : قال  -رضي اهللا عنهما  -
عن  -بإسناده  -وروى ابن ماجه يف سننه . فكان عبد اهللا ابن عمر إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا » . . مستجابة 

ويف » إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال النيب : عبد اهللا بن عمر كذلك قال 
 -قال رسول اهللا : قال  -رضي اهللا عنه  -اإلمام أمحد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أيب هريرة  مسند

اإلمام العادل ، والصائم حىت يفطر ، ودعوة املظلوم يرفعها اهللا : ثالثة ال ترد دعوهتم « :  -صلى اهللا عليه وسلم 
  .» بعزيت ألنصرنك ولو بعد حني : يقول دون الغمام يوم القيامة ، وتفتح هلا أبواب السماء ، و
  .ومن مث جاء ذكر الدعاء يف ثنايا احلديث عن الصيام 



فيقرر هلم حل املباشرة للنساء يف ليلة الصوم ما بني املغرب . مث ميضي السياق يبني للذين آمنوا بعض أحكام الصيام 
من الفجر إىل الغروب ، وحكم املباشرة يف وحل الطعام والشراب كذلك ، كما يبني هلم مواعيد الصوم . والفجر 

  :فترة االعتكاف يف املساجد 
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم ، هن لباس لكم وأنتم لباس هلن؛ علم اهللا أنكم كنتم ختتانون أنفسكم { 

كم اخليط األبيض فتاب عليكم وعفا عنكم؛ فاألن باشروهن وابتغوا ما كتب اهللا لكم ، وكلوا واشربوا حىت يتبني ل
تلك حدود اهللا . من اخليط األسود من الفجر ، مث أمتوا الصيام إىل الليل ، وال تباشروهن وأنتم عاكفون يف املساجد 

  .} كذلك يبني اهللا آياته للناس لعلهم يتقون . فال تقربوها 
فإذا صحا بعد نومه من . اره ويف أول فرض الصوم كانت املباشرة والطعام والشراب متتنع لو نام الصائم بعد إفط

وقد وقع أن بعضهم مل جيد طعاماً . مل حتل له املباشرة ومل حيل له الطعام والشراب  -ولو كان قبل الفجر  -الليل 
مث جهد يف النهار التايل وبلغ . عند أهله وقت اإلفطار ، فغلبه النوم ، مث صحا فلم حيل له الطعام والشراب فواصل 

كما وقع أن بعضهم نام بعد اإلفطار أو نامت امرأته ، مث وجد يف نفسه  -صلى اهللا عليه وسلم  -أمره إىل النيب 
وبدت املشقة يف أخذ املسلمني هبذا التكليف ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -دفعة للمباشرة ففعل وبلغ أمره إىل النيب 

ونزلت هذه . . سر ومبدى الرمحة واالستجابة فردهم اهللا إىل اليسر وجتربتهم حاضرة يف نفوسهم ، ليحسوا بقيمة الي
  :حتل هلم املباشرة ما بني املغرب والفجر . اآلية نزلت 

  . .} أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم { 
ولكن القرآن ال مير على هذا املعىن . . والرفث مقدمات املباشرة ، أو املباشرة ذاهتا ، وكالمها مقصود هنا ومباح 

انية رفافة ، متنح العالقة الزوجية شفافية ورفقاً ونداوة ، وتنأى هبا عن غلظ املعىن احليواين وعرامته ، دون ملسة ح
  :وتوقظ معىن الستر يف تيسري هذه العالقة 

  . .} هن لباس لكم وأنتم لباس هلن { 
سالم الذي يأخذ هذا واإل. تستر كالًّ منهما وتقيه . وكذلك هذه الصلة بني الزوجني . . واللباس ساتر وواق 

. . الكائن اإلنساين بواقعه كله ، ويرتضي تكوينه وفطرته كما هي ، ويأخذ بيده إىل معارج االرتفاع بكليته 
. . وينسم عليها هذه النسمة اللطيفة ، ويدثرها هبذا الدثار اللطيف . اإلسالم وهذه نظرته يليب دفعة اللحم والدم 

  . .يف آن 
  :شاعرهم ، وهو يكشف هلم عن رمحته باالستجابة هلواتف فطرهتم ويكشف هلم عن خبيئة م

  . .} فتاب عليكم وعفا عنكم . علم اهللا أنكم كنتم ختتانون أنفسكم { 
وهذه اخليانة ألنفسهم اليت حيدثهم عنها ، تتمثل يف اهلواتف احلبيسة ، والرغبات املكبوتة؛ أو تتمثل يف الفعل ذاته ، 

  .ويف كلتا احلالتني لقد تاب عليهم وعفا عنهم ، مذ ظهر ضعفهم وعلمه اهللا منهم . . وقد ورد أن بعضهم أتاه 

  :فأباح هلم ما كانوا خيتانون فيه أنفسهم . 
  . .} فاألن باشروهن { 

  :ولكن هذه اإلباحة ال متضي دون أن تربط باهللا ، ودون توجيه النفوس يف هذا النشاط هللا أيضاً 
  . .} م وابتغوا ما كتب اهللا لك{ 

فكلتامها من أمر اهللا ، ومن . ابتغوا هذا الذي كتبه اهللا لكم من املتعة بالنساء ، ومن املتعة بالذرية ، مثرة املباشرة 
. وهي موصولة باهللا فهي من عطاياه . املتاع الذي أعطاكم إياه ، ومن إباحتها وإتاحتها يباح لكم طلبها وابتغاؤها 



فليست إذن جمرد اندفاع حيواين موصول باجلسد ، منفصل عن ذلك . سابه غاية ومن ورائها حكمة ، وهلا يف ح
  .األفق األعلى الذي يتجه إليه كل نشاط 

وهبذا تنظف . هبذا ترتبط املباشرة بني الزوجني بغاية أكرب منهما ، وأفق أرفع من األرض ومن حلظة اللذة بينهما 
ه اإلحياءات يف التوجيه القرآين ويف التصور اإلسالمي ندرك قيمة ومن مراجعة مثل هذ. . هذه العالقة وترق وترقى 

وهذا . اجلهد املثمر احلكيم الذي يبذل لترقية هذه البشرية وتطويرها ، يف حدود فطرهتا وطاقتها وطبيعة تكوينها 
خلق ، وهو اللطيف وهو أعلم مبن . املنهج اخلارج من يد اخلالق . هو املنهج اإلسالمي للتربية واالستعالء والنماء 

  .اخلبري 
  :وكما أباح املباشرة أباح الطعام والشراب يف الفترة ذاهتا 

  . .} وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر { 
ر وليس هو ظهور اخليط األبيض يف السماء وهو ما يسمى بالفج. أي حىت ينتشر النور يف األفق وعلى قمم اجلبال 

إنه قبل طلوع الشمس بقليل : وحسب الروايات اليت وردت يف حتديد وقت اإلمساك نستطيع أن نقول . الكاذب 
رمبا زيادة يف . . وإننا منسك اآلن وفق املواعيد املعروفة يف قطرنا هذا قبل أوان اإلمساك الشرعي ببعض الوقت . 

  . .االحتياط 
ال يغرنكم « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال : ب عن مسرة بن جند -بإسناده  -قال ابن جرير 

مث رواه من حديث شعبة وغريه عن سواد بن . » نداء بالل وهذا البياض ، حىت ينفجر الفجر أو يطلع الفجر 
ر ال مينعكم من سحوركم أذان بالل وال الفج« :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : حنظلة عن مسرة قال 

. . والفجر املستطري يف األفق يسبق طلوع الشمس بوقت قليل . » املستطيل ، ولكنه الفجر املستطري يف األفق 
يبكر يف األذان لتنبيه النائم ، وكان ابن أم مكتوم يؤذن متأخراً لإلمساك وإىل هذا  -رضي اهللا عنه  -وكان بالل 

  . .كانت اإلشارة إىل أذان بالل 
وعدم . مبعىن اخللوة إىل اهللا يف املساجد  -واالعتكاف . شرة يف فترة االعتكاف يف املساجد مث يذكر حكم املبا

. يستحب يف رمضان يف األيام األخرية  -دخول البيوت إال لضرورة قضاء احلاجة ، أو ضرورة الطعام والشراب 
  .فترة جترد هللا وهي . . يف العشر األواخر منه  -صلى اهللا عليه وسلم  -وكانت سنة رسول اهللا 

ومن مث امتنعت فيها املباشرة حتقيقاً هلذا التجرد الكامل ، الذي تنسلخ فيه النفس من كل شيء ، وخيلص فيه القلب 
  :من كل شاغل 

  . .} وال تباشروهن وأنتم عاكفون يف املساجد { 
  .سواء يف ذلك فترة اإلمساك وفترة اإلفطار 

كل . كل أمر وكل هني . ى طريقة القرآن يف توجيه كل نشاط وكل امتناع ويف النهاية يربط األمر كله باهللا عل
  :حركة وكل سكون 

  . .} تلك حدود اهللا فال تقربوها { 
واإلنسان ال ميلك . فمن حام حول احلمى يوشك أن يقع فيه . لتكون هناك منطقة أمان . . والنهي هنا عن القرب 

ه لالمتحان بالقرب من احملظورات املشتهاة ، اعتماداً على أنه مينع فأحرى به أال يعرض إرادت؛ نفسه يف كل وقت 
واملقصود هو . . } فال تقربوها { : وألن اجملال هنا جمال حدود للمالذ والشهوات كان األمر . نفسه حني يريد 

  :ولكن هذا التحذير على هذا النحو له إحياؤه يف التحرج والتقوى . املواقعة ال القرب 



  . .} ني اهللا آياته للناس لعلهم يتقون كذلك يب{ 
وكذلك تلوح التقوى غاية يبني اهللا آياته للناس ليبلغوها ، وهي غاية كبرية يدرك قيمتها الذين آمنوا ، املخاطبون 

  .هبذا القرآن يف كل حني 
: الناس بالباطل أكل أموال : ويف ظل الصوم ، واالمتناع عن املأكل واملشرب ، يرد حتذير من نوع آخر من األكل 

حيث . عن طريق التقاضي بشأهنا أمام احلكام اعتماداً على املغالطة يف القرائن واألسانيد ، واللحن بالقول واحلجة 
وجييء هذا التحذير عقب ذكر حدود اهللا ، والدعوة إىل . يقضي احلاكم مبا يظهر له ، وتكون احلقيقة غري ما بدا له 

  :رادع عن حرمات اهللا تقواه ، ليظللها جو اخلوف ال
  .} وال تأكلو أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا هبا إىل احلكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس باإلمث وأنتم تعلمون { 

هذا يف الرجل يكون عليه مال ، وليس : قال علي بن أيب طلحة وعن ابن عباس « : ذكر ابن كثري يف تفسري اآلية 
. ال ، وخياصم إىل احلكام ، وهو يعرف أن احلق عليه ، وهو يعلم أنه آمث آكل احلرام عليه فيه بينة ، فيجحد امل

وكذا روي عن جماهد وسعيد بن جبري ، وعكرمة واحلسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وعبد الرمحن بن زيد 
صلى  -ة أن رسول اهللا وقد ورد يف الصحيحني عن أم سلم. ال ختاصم وأنت تعلم أنك ظامل : بن أسلم أهنم قالوا 

إمنا أنا بشر ، وإمنا يأتيين اخلصم فلعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض فأقضي له » : قال  -اهللا عليه وسلم 
  .« فليحملها أو ليذرها . ، فمن قضيت له حبق مسلم فإمنا هي قطعة من نار 

إمنا هو ملزم يف . حراماً ، وال حيرم حالالً  فحكم احلاكم ال حيل. وهكذا يتركهم ملا يعلمونه من حقيقة دعواهم 
  .وإمثه على احملتال فيه . الظاهر 

فكلها . كما ربط يف القصاص ، ويف الوصية ويف الصيام . وهكذا يربط األمر يف التقاضي ويف املال بتقوى اهللا 
.  تربط قطاعات املنهج كله وكلها مشدودة إىل تلك العروة اليت. قطاعات متناسقة يف جسم املنهج اإلهلي املتكامل 

ويصبح ترك جانب منه وإعمال جانب ، إمياناً . ال تتجزأ وال تتفرق . ومن مث يصبح املنهج اإلهلي وحدة واحدة . 
  . .والعياذ باهللا . فهو الكفر يف النهاية . . ببعض الكتاب وكفراً ببعض 

اسِ َوالَْحجِّ َولَْيَس الْبِرُّ بِأَنْ َتأْتُوا الُْبُيوَت ِمْن ظُهُورَِها وَلَِكنَّ الْبِرَّ َمنِ اتَّقَى َيسْأَلُوَنَك َعنِ الْأَِهلَِّة قُلْ ِهَي َمَواِقيتُ ِللنَّ
َولَا َتْعَتدُوا إِنَّ َوقَاِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه الَِّذيَن ُيقَاِتلُوَنكُْم ) ١٨٩(َوأْتُوا الُْبُيوَت ِمْن أَبَْوابَِها وَاتَّقُوا اللََّه لََعلَّكُمْ ُتفِْلُحونَ 

َواقُْتلُوُهمْ َحْيثُ ثَقِفُْتُموُهْم وَأَْخرُِجوُهْم ِمْن َحْيثُ أَخَْرُجوكُْم وَالِْفْتَنةُ أََشدُّ ِمَن الْقَْتلِ ) ١٩٠(اللََّه لَا ُيِحبُّ الُْمعَْتِديَن 
فَإِِن ) ١٩١(يِه فَإِنْ قَاَتلُوكُْم فَاقُْتلُوُهْم كَذَِلَك َجَزاُء الْكَافِرِيَن َولَا ُتقَاِتلُوُهْم ِعْنَد الَْمْسجِدِ الْحََرامِ َحتَّى يُقَاِتلُوكُْم ِف

َوقَاِتلُوُهْم َحتَّى لَا َتكُونَ ِفْتَنةٌ وََيكُونَ الدِّيُن ِللَِّه فَإِِن اْنَتهَْوا فَلَا ُعْدَوانَ إِلَّا َعلَى ) ١٩٢(اْنتََهْوا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم 
ا الشَّْهرُ الْحََراُم بِالشَّْهرِ الَْحَرامِ وَالُْحُرمَاُت ِقَصاٌص فََمنِ اْعَتَدى َعلَْيكُْم فَاْعَتدُوا َعلَْيِه بِِمثْلِ َم) ١٩٣(ِمَني الظَّاِل

اللَِّه َولَا ُتلْقُوا بِأَْيِديكُْم إِلَى التَّْهلُكَةِ وَأَْنِفقُوا ِفي َسبِيلِ ) ١٩٤(اْعَتَدى َعلَْيكُْم َواتَّقُوا اللََّه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َمَع الُْمتَِّقَني 
َوأَِتمُّوا الَْحجَّ َوالُْعمَْرةَ ِللَِّه فَإِنْ أُْحِصرُْتْم فََما اْستَْيَسَر ِمَن الَْهْديِ وَلَا ) ١٩٥(َوأَْحِسُنوا إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِني 

َهْدُي َمِحلَُّه فََمْن كَانَ ِمْنكُْم َمرِيًضا أَْو بِِه أَذًى ِمْن َرأِْسِه فَِفْدَيةٌ ِمْن ِصَيامٍ أَْو َصَدقٍَة أَوْ َتْحِلقُوا ُرُءوَسكُْم حَتَّى َيْبلُغَ الْ
ثَلَاثَِة أَيَّامٍ ِفي الَْحجِّ َوَسْبَعةٍ ِصَياُم ُنُسٍك فَإِذَا أَمِْنُتْم فََمْن َتَمتََّع بِالُْعمَْرِة إِلَى الَْحجِّ فََما اْسَتْيَسَر ِمَن الَْهْديِ فََمْن لَْم َيجِْد فَ

َه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َشدِيدُ إِذَا َرَجعُْتْم ِتلَْك َعشََرةٌ كَاِملَةٌ ذَِلَك ِلَمْن لَْم َيكُْن أَْهلُُه حَاضِرِي الَْمْسجِِد الَْحَرامِ وَاتَّقُوا اللَّ
َمْن فََرَض ِفيهِنَّ الَْحجَّ فَلَا َرفَثَ َولَا فُسُوَق َولَا جِدَالَ ِفي الَْحجِّ َوَما َتفَْعلُوا الَْحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُوَماٌت فَ) ١٩٦(الِْعقَابِ 

ْبَتُغوا لَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَنْ َت) ١٩٧(ِمْن َخْيرٍ َيْعلَْمُه اللَُّه َوَتَزوَّدُوا فَإِنَّ َخْيَر الزَّاِد التَّقَْوى وَاتَّقُوِن َيا أُوِلي الْأَلْبَابِ 



َهَداكُْم َوإِنْ كُْنُتْم ِمْن قَْبِلِه  فَْضلًا ِمْن َربِّكُْم فَإِذَا أَفَْضُتْم ِمْن َعَرفَاٍت فَاذْكُُروا اللََّه ِعْنَد الَْمْشَعرِ الَْحَرامِ وَاذْكُُروُه كََما
فَإِذَا قََضيُْتمْ ) ١٩٩(رُوا اللََّه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم ثُمَّ أَفِيُضوا ِمْن َحْيثُ أَفَاَض النَّاُس وَاْسَتْغِف) ١٩٨(لَِمَن الضَّالَِّني 

ي الدُّْنَيا َوَما لَُه ِفي الْآخَِرِة َمَناِسكَكُْم فَاذْكُُروا اللََّه كَِذكْرِكُْم آَباَءكُْم أَوْ أََشدَّ ِذكًْرا فَِمَن النَّاسِ َمْن َيقُولُ َربََّنا آِتَنا ِف
أُولَِئكَ ) ٢٠١(نُْهْم َمْن َيقُولُ رَبََّنا آِتَنا ِفي الدُّنَْيا َحَسَنةً َوِفي الْآخَِرِة َحَسَنةً َوِقَنا َعذَاَب النَّارِ َوِم) ٢٠٠(ِمْن َخلَاقٍ 

ِفي َيْوَمْينِ فَلَا إِثَْم  َواذْكُرُوا اللََّه ِفي أَيَّامٍ َمْعُدوَداٍت فََمْن َتَعجَّلَ) ٢٠٢(لَُهْم َنِصيٌب ِممَّا كََسُبوا وَاللَُّه سَرِيُع الِْحَسابِ 
  ) ٢٠٣(َعلَْيِه َوَمْن َتأَخََّر فَلَا إِثَْم َعلَْيِه ِلَمنِ اتَّقَى َواتَّقُوا اللََّه َواْعلَُموا أَنَّكُْم إِلَْيِه ُتْحَشُرونَ 

يما بينها استطراد يف بيان فرائض هذه األمة وتكاليفها ، ونظم حياهتا ، وأحكام شريعتها ف -كسابقه  -هذا الدرس 
  .، وشريعتها مع غريها من األمم حوهلا 
كما يتضمن تصحيحاً لعادة جاهلية وهي إتيان البيوت من  -مجع هالل  -ويتضمن هذا الدرس بياناً عن األهلة 

ظهورها بدالً من أبواهبا يف مناسبات معينة ، مث بياناً عن أحكام القتال عامة ، وأحكام القتال يف األشهر احلرم ، 
ويف النهاية بياناً لشعائر احلج والعمرة كما أقرها اإلسالم وهذهبا ، وعدل فيها كل ما . د املسجد احلرام خاصة وعن

  .ميت إىل التصورات اجلاهلية 
أحكاماً تتعلق بالتصور واالعتقاد ، وأحكاماً تتعلق بالشعائر  -كما رأينا يف الدرس السابق  -وهكذا نرى هنا 

  .كلها تتجمع يف نطاق واحد ، وكلها يعقب عليها تعقيبات تذكر باهللا وتقواه . . تعلق بالقتال التعبدية ، وأحكاماً ت
يف موضوع إتيان البيوت من ظهورها جييء تعقيب يصحح معىن الرب ، وأنه ليس يف احلركة الظاهرة إمنا هو يف 

، وأتوا البيوت من أبواهبا واتقوا اهللا وليس الرب بأن تأتوا البيوت من ظهورها ، ولكنَّ الرب من اتقى { : التقوى 
  . .} لعلكم تفلحون 

  . .} إن اهللا ال حيب املعتدين { . ويف القتال بصفة عامة يوجههم إىل عدم االعتداء ، ويربط هذا حبب اهللا وكرهه 
  . .} واتقوا اهللا واعلموا أن اهللا مع املتقني { : ويف القتال يف الشهر احلرام يعقب بتقوى اهللا 

  . .} وأحسنوا إن اهللا حيب احملسنني { : يف اإلنفاق يعقب حبب اهللا للمحسنني و
  . .} واتقوا اهللا واعلموا أن اهللا شديد العقاب { : ويف التعقيب على بعض شعائر احلج يقول 

ري وتزودوا فإن خ{ : ويف التعقيب اآلخر على بيان مواقيت احلج والنهي عن الرفث فيه والفسوق واجلدال يقول 
  . .} الزاد التقوى واتقون يا أويل األلباب 

  . .} واتقوا اهللا واعلموا أنكم إليه حتشرون { : وحىت يف توجيه الناس لذكر اهللا بعد احلج جييء التعقيب 
وهكذا جند هذه األمور املتعددة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ، ناشئاً من طبيعة هذا الدين ، الذي ال تنفصل فيه الشعائر 

عبدية ، عن املشاعر القلبية ، عن التشريعات التنظيمية ، وال يستقيم إال بأن يشمل أمور الدنيا وأمور اآلخرة ، الت
وشؤون القلب وشؤون العالقات االجتماعية والدولية ، وإال أن يشرف على احلياة كلها ، فيصرفها وفق تصور 

داة واحدة هي هذا النظام اخلاص الذي يقوم على واحد متكامل ، ومنهج واحد متناسق ، ونظام واحد شامل ، وأ
  .شريعة اهللا يف كافة الشؤون 

 -تطالعنا يف صورة مواقف يسأل فيها املسلمون نبيهم . وهناك ظاهرة يف هذه السورة تطالعنا منذ هذا القطاع 
ن أن يعرفوا كيف عن شؤون شىت ، هي الشؤون اليت تصادفهم يف حياهتم اجلديدة ، ويريدو -صلى اهللا عليه وسلم 

وعن الظواهر اليت تلفت حسهم الذي استيقظ جتاه . يسلكون فيها وفق تصورهم اجلديد ، ووفق نظامهم اجلديد 



  . .الكون الذي يعيشون فيه 
  .فهم يسألون عن األهلة 

هالالً ، مث خيتفي ما شأهنا؟ ما بال القمر يبدو هالالً ، مث يكرب حىت يستدير بدراً ، مث يأخذ يف التناقص حىت يرتد . 
  ليظهر هالالً من جديد؟

  ويسألون ماذا ينفقون؟ من أي نوع من ماهلم ينفقون؟ وأي قدر وأية نسبة مما ميلكون؟
  هل جيوز؟. ويسألون عن القتال يف الشهر احلرام وعند املسجد احلرام 

  رويسألون عن اخلمر وامليسر ما حكمهما؟ وقد كانوا أهل مخر يف اجلاهلية وأهل ميس
مث يسألون عن أشياء يف أخص عالقاهتم بأزواجهم ، وأحيانا . ويسألون عن احمليض؟ وعالقتهم بنسائهم يف فترته 

  .تسأل فيها الزوجات أنفسهن 
  . .وقد وردت أسئلة أخرى يف موضوعات متنوعة يف سور أخرى من القرآن أيضاً 

  :وهذه األسئلة ذات دالالت شىت 
يوية ومنو يف صور احلياة وعالقاهتا ، وبروز أوضاع جديدة يف اجملتمع الذي جعل يأخذ فهي أوالً دليل على تفتح وح

. شخصيته اخلاصة ، ويتعلق به األفراد تعلقاً وثيقاً؛ فلم يعودوا أولئك األفراد املبعثرين ، وال تلك القبائل املتناثرة 
. . ويهم كل فرد فيه أن يعرف خطوطه وارتباطاته  إمنا عادوا أمة هلا كيان ، وهلا نظام ، وهلا وضع يشد اجلميع إليه؛

حالة منو اجتماعي وفكري وشعوري . . وهي حالة جديدة أنشأها اإلسالم بتصوره ونظامه وقيادته على السواء 
  .وإنساين بوجه عام 

ل أحد يتحرج وهي ثانياً دليل على يقظة احلس الديين ، وتغلغل العقيدة اجلديدة وسيطرهتا على النفوس ، مما جيعل ك
أن يأيت أمراً يف حياته اليومية قبل أن يستوثق من رأي العقيدة اجلديدة فيه ، فلم تعد هلم مقررات سابقة يف احلياة 
يرجعون إليها ، وقد اخنلعت قلوهبم من كل مألوفاهتم يف اجلاهلية ، وفقدوا ثقتهم هبا؛ ووقفوا ينتظرون التعليمات 

عندئذ تتجرد . وهذه احلالة الشعورية هي احلالة اليت ينشئها اإلميان احلق . . ياة اجلديدة يف كل أمر من أمور احل
النفس من كل مقرراهتا السابقة وكل مألوفاهتا ، وتقف موقف احلذر من كل ما كانت تأتيه يف جاهليتها ، وتقوم 

ى أساسها ، مربأة من كل على قدم االستعداد لتلقي كل توجيه من العقيدة اجلديدة ، لتصوغ حياهتا اجلديدة عل
فإذا تلقت من العقيدة اجلديدة توجيهاً يقر بعض جزئيات من مألوفها القدمي تلقته جديداً مرتبطاً بالتصور . شائبة 

إذ ليس من احلتم أن يبطل النظام اجلديد ، كل جزئية يف النظام القدمي؛ ولكن من املهم أن ترتبط هذه . اجلديد 
كما صنع . . ديد ، فتصبح جزءاً منه ، داخالً يف كيانه ، متناسقاً مع بقية أجزائه اجلزئيات بأصل التصور اجل

فقد أصبحت تنبثق من التصور اإلسالمي ، وتقوم على قواعده ، وأنبتت . اإلسالم بشعائر احلج اليت استبقاها 
  .عالقتها بالتصورات اجلاهلية هنائياً 

؛ وقيام اليهود يف املدينة واملشركني يف مكة بني احلني واحلني مبحاولة والداللة الثالثة تؤخذ من تاريخ هذه الفترة
 -التشكيك يف قيمة النظم اإلسالمية ، وانتهاز كل فرصة للقيام حبملة مضللة على بعض التصرفات واألحداث 

ا كان مم -كما وقع يف سرية عبد اهللا بن جحش وما قيل من اشتباكها يف قتال مع املشركني يف األشهر احلرم 
يستدعي بروز بعض االستفهامات واإلجابة عليها ، مبا يقطع الطريق على تلك احملاوالت؛ ويسكب الطمأنينة 

  .واليقني يف قلوب املسلمني 



سواء تلك املعركة الناشئة يف القلوب بني تصورات اجلاهلية . ومعىن هذه الداللة أن القرآن كان دائماً يف املعركة . 
واملعركة الناشئة يف اجلو اخلارجي بني اجلماعة املسلمة وأعدائها الذين يتربصون هبا من كل وتصورات اإلسالم؛ 

  .جانب 
. . فالنفس البشرية هي النفس البشرية؛ وأعداء األمة املسلمة هم أعداؤها . هذه املعركة كتلك ما تزال قائمة 

خال هذا القرآن يف املعركة ، ليخوضها حية كاملة والقرآن حاضر وال جناة للنفس البشرية وال لألمة املسلمة إال بإد
  وما مل يستيقن املسلمون من هذه احلقيقة فال فالح هلم وال جناح. . كما خاضها أول مرة 

أن . أن تقبل على هذا القرآن هبذا الفهم وهذا اإلدراك وهذا التصور . . وأقل ما تنشئه هذه احلقيقة يف النفس 
نشىء التصور اجلديد ، ويقاوم تصورات اجلاهلية ، ويدفع عن هذه األمة ، ويقيها تواجهه وهو يتحرك ويعمل وي

إنه ألمر غري هذا . . ال كما يواجهه الناس اليوم نغمات حلوة ترتل ، وكالما مجيال يتلى ، وينتهي األمر . العثرات 
ىء األمان بني األشواك والعثرات ، لقد نزله لينشىء حياة كاملة ، وحيركها ، ويقودها إىل شاط. . نزل اهللا القرآن 

  . .واهللا املستعان . ومشقات الطريق؛ اليت تتناثر فيها الشهوات كما تتناثر فيها العقبات 
  :واألن نواجه النصوص القرآنية يف هذا الدرس بالتفصيل 

، ولكن الرب من وليس الرب بأن تأتوا البيوت من ظهورها . قل هي مواقيت للناس واحلج . يسألونك عن األهلة { 
  . .} وأتوا البيوت من أبواهبا ، واتقوا اهللا لعلكم تفلحون . اتقى 

ظهورها : سئل ذلك السؤال الذي أسلفناه عن األهلة  -صلى اهللا عليه وسلم  -إن النيب : تقول بعض الروايات 
ول اهللا مل خلقت األهلة؟ وقد يا رس: إهنم قالوا : ما باهلا تصنع هذا؟ وتقول بعض الروايات . . ومنوها وتناقصها 

  : -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال اهللا لنبيه . يكون هذا السؤال يف صيغته األخرية أقرب إىل طبيعة اجلواب 
  . .} هي مواقيت للناس واحلج : قل { 

مواقيت للناس يف حلهم وإحرامهم ، ويف صومهم وفطرهم ، ويف نكاحهم وطالقهم وعدهتم ، ويف معامالهتم 
  .ويف أمور دينهم وأمور دنياهم على سواء . . اراهتم وديوهنم وجت

وسواء كان هذا اجلواب ردا على السؤال األول أو على السؤال الثاين ، فهو يف كلتا احلالتني اجته إىل واقع حياهتم 
الدورة الفلكية  العملي ال إىل جمرد العلم النظري؛ وحدثهم عن وظيفة األهلة يف واقعهم ويف حياهتم ومل حيدثهم عن

كذلك مل حيدثهم عن وظيفة . إخل . . . ما بال القمر يبدو هالالً : للقمر وكيف تتم وهي داخلة يف مدلول السؤال 
ملاذا خلق اهللا : وهي داخلة يف مضمون السؤال . القمر يف اجملموعة الشمسية أو يف توازن حركة األجرام السماوية 

  ئه هذا االجتاه يف اإلجابة؟األهلة؟ فما هو اإلحياء الذي ينش
  .لقد كان القرآن بصدد إنشاء تصور خاص ، ونظام خاص ، وجمتمع خاص 

كان بصدد إنشاء أمة جديدة يف األرض ، ذات دور خاص يف قيادة البشرية ، لتنشئ منوذجاً معيناً من اجملتمعات . 
  .احلياة يف األرض؛ وتقود إليها الناس غري مسبوق؛ ولتعيش حياة منوذجية خاصة غري مسبوقة؛ ولتقر قواعد هذه 

عن هذا السؤال رمبا كانت متنح السائلني علماً نظرياً يف الفلك؛ إذا هم استطاعوا ، مبا كان » العلمية « واإلجابة 
لديهم من معلومات قليلة يف ذلك احلني ، أن يستوعبوا هذا العلم ، ولقد كان ذلك مشكوكا فيه كل الشك ، ألن 

ي من هذا الطراز يف حاجة إىل مقدمات طويلة ، كانت تعد بالقياس إىل عقلية العامل كله يف ذلك الزمان العلم النظر
  .معضالت 

. من هنا عدل عن اإلجابة اليت مل تتهيأ هلا البشرية ، وال تفيدها كثرياً يف املهمة األوىل اليت جاء القرآن من أجلها 



ومل جييء ليكون . لقرآن قد جاء ملا هو أكرب من تلك املعلومات اجلزئية إذ ا. وليس جماهلا على أية حال هو القرآن 
ما كما حياول بعض املتحمسني له أن يلتمسوا فيه هذه العلوم ، أو ك. . كتاب علم فلكي أو كيماوي أو طيب 

  حياول بعض الطاعنني فيه أن يتلمسوا خمالفاته هلذه العلوم
إن جماله هو النفس اإلنسانية . إن كلتا احملاولتني دليل على سوء اإلدراك لطبيعة هذا الكتاب ووظيفته وجمال عمله 

يف هذا الوجود وإن وظيفته أن ينشئ تصوراً عاماً للوجود وارتباطه خبالقه ، ولوضع اإلنسان . واحلياة اإلنسانية 
ومن بينها . . وارتباطه بربه؛ وأن يقيم على أساس هذا التصور نظاما للحياة يسمح لإلنسان أن يستخدم كل طاقاته 

يف احلدود  -بالبحث العلمي  -طاقته العقلية ، اليت تقوم هي بعد تنشئتها على استقامة ، وإطالق اجملال هلا لتعمل 
  .تطبيق ، وتصل إىل ما تصل إليه من نتائج ، ليست هنائية وال مطلقة بطبيعة احلال وبالتجريب وال -املتاحة لإلنسان 

تصوره واعتقاده ، ومشاعره ومفهوماته ، وسلوكه وأعماله ، : إن مادة القرآن اليت يعمل فيها هي اإلنسان ذاته 
وصنوفه ، فهي موكولة إىل عقل  أما العلوم املادية ، واإلبداع يف عامل املادة بشىت وسائله. . وروابطه وعالقاته 

. . مبا أهنا أساس خالفته يف األرض ، ومبا أنه مهيأ هلا بطبيعة تكوينه . اإلنسان وجتاربه وكشوفه وفروضه ونظرياته 
والقرآن يصحح له فطرته كي ال تنحرف وال تفسد ، ويصحح له النظام الذي يعيش فيه كي يسمح له باستخدام 

وده بالتصور العام لطبيعة الكون وارتباطه خبالقه ، وتناسق تكوينه ، وطبيعة العالقة القائمة طاقاته املوهوبة له؛ ويز
. . مث يدع له أن يعمل يف إدراك اجلزئيات واالنتفاع هبا يف خالفته  -وهو أي اإلنسان أحد أجزائه  -بني أجزائه 

  .وال يعطيه تفصيالت ألن معرفة هذه التفصيالت جزء من عمله الذايت 
وإين ألعجب لسذاجة املتحمسني هلذا القرآن ، الذين حياولون أن يضيفوا إليه ما ليس منه ، وأن حيملوا عليه ما مل 

  .يقصد إليه وأن يستخرجوا منه جزئيات يف علوم الطب والكيمياء والفلك وما إليها 

  كأمنا ليعظموه هبذا ويكربوه. 
ألنه هو اإلنسان ذاته الذي . . من تلك العلوم كلها إن القرآن كتاب كامل يف موضوعه ، وموضوعه أضخم 

والقرآن يعاجل . والبحث والتجريب والتطبيق من خواص العقل يف اإلنسان . . يكشف هذه املعلومات وينتفع هبا 
كما يعاجل بناء اجملتمع اإلنساين الذي يسمح هلذا . بناء شخصيته وضمريه وعقله وتفكريه . بناء هذا اإلنسان نفسه 

وبعد أن يوجد اإلنسان السليم التصور والتفكري والشعور . إلنسان بأن حيسن استخدام هذه الطاقات املذخورة فيه ا
، ويوجد اجملتمع الذي يسمح له بالنشاط ، يتركه القرآن يبحث وجيرب ، وخيطىء ويصيب ، يف جمال العلم 

  .الصحيح  وقد ضمن له موازين التصور والتدبر والتفكري. والبحث والتجريب 
كذلك ال جيوز أن نعلق احلقائق النهائية اليت يذكرها القرآن أحياناً عن الكون يف طريقه إلنشاء التصور الصحيح 

ال جيوز أن نعلق هذه احلقائق النهائية اليت يذكرها . . لطبيعة الوجود وارتباطه خبالقه ، وطبيعة التناسق بني أجزائه 
مما ينتهي إليه بطريق التجربة » حقائق علمية « رياته ، وال حىت مبا يسميه القرآن ، بفروض العقل البشري ونظ

  .القاطعة يف نظره 
 -أياً كانت األدوات املتاحة له  -أما ما يصل إليه البحث اإلنساين . إن احلقائق القرآنية حقائق هنائية قاطعة مطلقة 

فمن اخلطأ املنهجي . . ظروف هذه التجارب وأدواهتا فهي حقائق غري هنائية وال قاطعة؛ وهي مقيدة حبدود جتاربه و
وهي كل ما يصل إليه . أن نعلق احلقائق النهائية القرآنية حبقائق غري هنائية  -حبكم املنهج العلمي اإلنساين ذاته  -

  العلم البشري
. » علمية « تسمى  واألمر أوضح بالقياس إىل النظريات والفروض اليت. . » احلقائق العلمية « هذا بالقياس إىل 



ومن هذه النظريات والفروض كل النظريات الفلكية؛ وكل النظريات اخلاصة بنشأة اإلنسان وأطواره؛ وكل 
فهذه كلها . . وكل النظريات اخلاصة بنشأة اجملتمعات وأطوارها . . النظريات اخلاصة بنفس اإلنسان وسلوكه 

كل قيمتها أهنا تصلح لتفسري أكرب . منا هي نظريات وفروض وإ. حىت بالقياس اإلنساين » حقائق علمية « ليست 
إىل أن يظهر فرض آخر يفسر قدراً أكرب من . قدر من الظواهر الكونية أو احليوية أو النفسية أو االجتماعية 

قابلة  الظواهر ، أو يفسر تلك الظواهر تفسرياً أدق ومن مث فهي قابلة دائماً للتغيري والتعديل والنقص واإلضافة؛ بل
  ألن تنقلب رأساً على عقب ، بظهور أداة كشف جديدة ، أو بتفسري جديد جملموعة املالحظات القدمية

أو حىت حبقائق علمية  -وكل حماولة لتعليق اإلشارات القرآنية العامة مبا يصل إليه العلم من نظريات متجددة متغرية 
كما أهنا تنطوي على معان ثالثة كلها ال يليق . ساسي حتتوي أوالً على خطأ منهجي أ -ليست مطلقة كما أسلفنا 

  . .جبالل القرآن الكرمي 
ومن هنا حياولون تثبيت . هي اهلزمية الداخلية اليت ختيل لبعض الناس أن العلم هو املهيمن والقرآن تابع : األوىل 

  .القرآن بالعلم 

والعلم ما يزال يف . وضوعه ، وهنائي يف حقائقه على حني أن القرآن كتاب كامل يف م. أو االستدالل له من العلم 
موضوعه ينقض اليوم ما أثبته باألمس ، وكل ما يصل إليه غري هنائي وال مطلق ، ألنه مقيد بوسط اإلنسان وعقله 

  .وأدواته ، وكلها ليس من طبيعتها أن تعطي حقيقة واحدة هنائية مطلقة 
بقدر ما  -هي أنه حقيقة هنائية مطلقة تعاجل بناء اإلنسان بناء يتفق و. سوء فهم طبيعة القرآن ووظيفته : والثانية 

حىت ال يصطدم اإلنسان بالكون من حوله؛ . مع طبيعة هذا الوجود وناموسه اإلهلي  -تسمح طبيعة اإلنسان النسبية 
والبحث  نواميسه اليت تكشف له بالنظر. بل يصادقه ويعرف بعض أسراره ، ويستخدم بعض نواميسه يف خالفته 

  والتجريب والتطبيق ، وفق ما يهديه إليه عقله املوهوب له ليعمل ال ليتسلم املعلومات املادية جاهزة
لنصوص القرآن كي حنملها ونلهث هبا وراء الفروض  -مع التمحل والتكلف  -هي التأويل املستمر : والثالثة 

  .وكل يوم جيد فيها جديد . والنظريات اليت ال تثبت وال تستقر 
  . .وكل أولئك ال يتفق وجالل القرآن ، كما أنه حيتوي على خطأ منهجي كما أسلفنا 

عن الكون واحلياة واإلنسان يف فهم  -ومن حقائق  -ولكن هذا ال يعين أال ننتفع مبا يكشفه العلم من نظريات 
سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف  {: ولقد قال اهللا سبحانه . كال إن هذا ليس هو الذي عنينا بذلك البيان . . القرآن 

ومن مقتضى هذه اإلشارة أن نظل نتدبر كل ما يكشفه العلم يف اآلفاق ويف } أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق 
  .وأن نوسع مبا يكشفه مدى املدلوالت القرآنية يف تصورنا . األنفس من آيات اهللا 

  :مبدلوالت ليست هنائية وال مطلقة؟ هنا ينفع املثال فكيف؟ ودون أن نعلق النصوص القرآنية النهائية املطلقة 
مث تكشف املالحظات العلمية أن هناك موافقات } وخلق كل شيء فقدره تقديراً { : يقول القرآن الكرمي مثالً 

األرض هبيئتها هذه وببعد الشمس عنها هذا البعد ، وبعد القمر . . دقيقة وتناسقات ملحوظة بدقة يف هذا الكون 
هذا البعد ، وحجم الشمس والقمر بالنسبة حلجمها ، وبسرعة حركتها هذه ، ومبيل حمورها هذا ، وبتكوين عنها 

فليس شيء من هذا كله فلتة . . هي اليت تصلح للحياة وتوائمها . . وبآالف من اخلصائص . . سطحها هذا 
} وخلق كل شيء فقدره تقديراً { : هذه املالحظات تفيدنا يف توسيع مدلول . . عارضة وال مصادفة غري مقصودة 

  . .وهكذا . . فال بأس من تتبع مثل هذه املالحظات لتوسيع هذا املدلول وتعميقه . . وتعميقه يف تصورنا 
  :ولكن الذي ال جيوز وال يصح علمياً ، هذه األمثلة األخرى . . هذا جائز ومطلوب 



مث توجد نظرية يف النشوء واالرتقاء لواالس ودارون } خلق اإلنسان من ساللة من طني { : يقول القرآن الكرمي 
. تفترض أن احلياة بدأت خلية واحدة ، وأن هذه اخللية نشأت يف املاء ، وأهنا تطورت حىت انتهت إىل خلق اإلنسان 

  هذا هو الذي عناه القرآن: لنقول . فنحمل حنن هذا النص القرآين ونلهث وراء النظرية . 
  .ال 

. فقد دخل عليها من التعديل يف أقل من قرن من الزمان ما يكاد يغريها هنائياً . ية أوالً ليست هنائية إن هذه النظر. 
وقد ظهر فيها من النقص املبين على معلومات ناقصة عن وحدات الوراثة اليت حتتفظ لكل نوع خبصائصه وال تسمح 

. بينما احلقيقة القرآنية هنائية . . نقض والبطالن وهي معرضة غدا لل. بانتقال نوع إىل نوع آخر ، ما يكاد يبطلها 
. فهي تثبت فقط أصل نشأة اإلنسان وال تذكر تفصيالت هذه النشأة . وليس من الضروري أن يكون هذا معناها 

  . .وال زيادة . . وكفى . . وهي هنائية يف النقطة اليت تستهدفها وهي أصل النشأة اإلنسانية 
ويقول . . فيثبت حقيقة هنائية عن الشمس وهي أهنا جتري } والشمس جتري ملستقر هلا  {: ويقول القرآن الكرمي 

ولكنها يف دوراهنا . ميالً يف الثانية  ١٢إن الشمس جتري بالنسبة ملا حوهلا من النجوم بسرعة قدرت بنحو : العلم 
ولكن هذه املالحظات الفلكية . .  ميالً يف الثانية ١٧٠مع اجملرة اليت هي واحدة من جنومها جتري مجيعاً بسرعة 

أما اآلية . . إن هذه تعطينا حقيقة نسبية غري هنائية قابلة للتعديل أو البطالن . ليست هي عني مدلول اآلية القرآنية 
  .وكفى فال نعلق هذه بتلك أبداً  -يف أن الشمس جتري  -القرآنية فتعطينا حقيقة هنائية 

: مث تظهر نظرية تقول } الذين كفروا أن السماوات واألرض كانتا رتقاً ففتقنامها  أومل ير{ : ويقول القرآن الكرمي 
. فنحمل النص القرآين ونلهث لندرك هذه النظرية العلمية . . إن األرض كانت قطعة من الشمس فانفصلت عنها 

  ونقول هذا ما تعنيه اآلية القرآنية
وهناك عدة نظريات عن نشأة األرض يف مثل مستواها . ائية ليس هذا هو الذي تعنيه فهذه نظرية ليست هن. . ال 

. وهي حتدد فقط أن األرض فصلت عن السماء . من ناحية اإلثبات العلمي أما احلقيقة القرآنية فهي هنائية ومطلقة 
ن ومن مث ال جيوز أن يقال عن أي فرض م. . كيف؟ ما هي السماء اليت فصلت عنها؟ هذا ما ال تتعرض له اآلية . 

  إنه املدلول النهائي املطابق لآلية: الفروض العلمية يف هذا املوضوع 
وحسبنا هذا االستطراد هبذه املناسبة ، فقد أردنا به إيضاح املنهج الصحيح يف االنتفاع بالكشوف العلمية يف توسيع 

. . يق تطابق وتصديق مدلول اآليات القرآنية وتعميقها ، دون تعليقها بنظرية خاصة أو حبقيقة علمية خاصة تعل
  .وفرق بني هذا وذاك 

  :مث نعود إىل النص القرآين 
ولكن الرب من اتقى ، وأتوا البيوت من أبواهبا ، واتقوا اهللا لعلكم . وليس الرب بأن تأتوا البيوت من ظهورها { 

  . .} تفلحون 
لناس واحلج ، وبني عادة جاهلية خاصة واالرتباط بني شطري اآلية يبدو أنه هو املناسبة بني أن األهلة هي مواقيت ل

كان : قال  -رضي اهللا عنه  -عن الرباء  -بإسناده  -يف الصحيحني . . باحلج هي اليت يشري إليها شطر اآلية الثاين 
األنصار إذا حجوا فجاءوا مل يدخلوا من قبل أبواب البيوت ، فجاء رجل منهم فدخل من قبل بابه ، فكأنه عري 

  .بذلك 



  . .} وليس الرب بأن تأتوا البيوت من ظهورها؛ ولكن الرب من اتقى وأتوا البيوت من أبواهبا { : فنزلت 
كانت األنصار إذا قدموا من سفرهم مل يدخل الرجل من : ورواه أبو داود عن شعبة عن أيب إسحاق عن الرباء قال 

  .فنزلت هذه اآلية . . قبل بابه 
عامة ، أو يف احلج بصفة خاصة وهو األظهر يف السياق ، فقد كانوا وسواء كانت هذه عادهتم يف السفر بصفة 

فجاء القرآن ليبطل هذا التصور الباطل ، وهذا العمل املتكلف  -أي اخلري أو اإلميان  -يعتقدون أن هذا هو الرب 
هو . وى فالرب هو التق. . وجاء يصحح التصور اإلمياين للرب . الذي ال يستند إىل أصل ، وال يؤدي إىل شيء 

وال . وليس شكلية من الشكليات اليت ال ترمز إىل شيء من حقيقة اإلميان . الشعور باهللا ورقابته يف السر والعلن 
  .تعين أكثر من عادة جاهلية 

  :وكرر اإلشارة إىل التقوى ، بوصفها سبيل الفالح . كذلك أمرهم بأن يأتوا البيوت من أبواهبا 
  . .} واتقوا اهللا لعلكم تفلحون وأتوا البيوت من أبواهبا ، { 

وربط هذه احلقيقة برجاء الفالح املطلق يف الدنيا واآلخرة؛  -هي التقوى  -وهبذا ربط القلوب حبقيقة إميانية أصيلة 
وأبطل العادة اجلاهلية الفارغة من الرصيد اإلمياين ، ووجه املؤمنني إىل إدراك نعمة اهللا عليهم يف األهلة اليت جعلها 

  . .كل ذلك يف آية واحدة قصرية . . مواقيت للناس واحلج اهللا 
بعد ذلك جييء بيان عن القتال بصفة عامة ، وعن القتال عند املسجد احلرام ويف األشهر احلرم بصفة خاصة ، كما 

  :جتيء الدعوة إىل اإلنفاق يف سبيل اهللا ، وهي مرتبطة باجلهاد كل االرتباط 
يقاتلونكم وال تعتدوا ، إن اهللا ال حيب املعتدين ، واقتلوهم حيث ثقفتموهم ، وقاتلوا يف سبيل اهللا الذين { 

وال تقاتلوهم عند املسجد احلرام حىت يقاتلوكم فيه ، . والفتنة أشد من القتل . وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 
حىت ال تكون فتنة  وقاتلوهم. فإن انتهوا فإن اهللا غفور رحيم . فإن قاتلوكم فاقتلوهم ، كذلك جزاء الكافرين 

فمن . الشهر احلرام بالشهر احلرام واحلرمات قصاص . ويكون الدين هللا؛ فإن انتهوا فال عدوان إال على الظاملني 
وأنفقوا يف سبيل اهللا وال . اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم ، واتقوا اهللا واعلموا أن اهللا مع املتقني 

  . .} هلكة ، وأحسنوا إن اهللا حيب احملسنني تلقوا بأيديكم إىل الت
نزل قبلها اإلذن من اهللا للمؤمنني الذين يقاتلهم . ورد يف بعض الروايات أن هذه اآليات هي أول ما نزل يف القتال 

وأحس املؤمنون بأن هذا اإلذن هو مقدمة لفرض اجلهاد عليهم ، وللتمكني هلم يف األرض ، . الكفار بأهنم ظلموا 
الذين . أذن للذين يقاتلون بأهنم ظلموا ، وإن اهللا على نصرهم لقدير { : عدهم اهللا يف آيات سورة احلج كما و

ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض هلدمت صوامع وبيع . ربنا اهللا : أخرجوا من ديارهم بغري حق إال أن يقولوا 
ينصره ، إن اهللا لقوي عزيز ، الذين إن مكناهم يف  ولينصرن اهللا من. وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اهللا كثرياً 

  }األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا باملعروف وهنوا عن املنكر ، وهللا عاقبة األمور 

ومن مث كانوا يعرفون مل أُذن هلم بأهنم ظلموا ، وأعطيت هلم إشارة االنتصاف من هذا الظلم ، بعد أن كانوا 
وكان هذا الكف } كفوا أيديكم وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة { :  مكة ، وقيل هلم مكفوفني عن دفعه وهم يف

  .نستطيع أن حندس بعض أسباهبا على سبيل التقدير البشري الذي ال حيصى وال يستقصى . . حلكمة قدرها اهللا 
لصرب امتثاالً لألمر ، وأول ما نراه من أسباب هذا الكف ، أنه كان يراد أوال تطويع نفوس املؤمنني من العرب ل

وقد كانوا يف اجلاهلية شديدي احلماسة ، يستجيبون ألول ناعق ، وال يصربون . وخضوعا للقيادة ، وانتظاراً لإلذن 
وبناء األمة املسلمة اليت تنهض بالدور العظيم الذي نيطت به هذه األمة يقتضي ضبط هذه الصفات . . على الضيم 



قدر وتدبر ، وتطاع فيما تقدر وتدبر ، حىت لو كانت هذه الطاعة على حساب النفسية ، وتطويعها لقيادة ت
ومن مث استطاع رجال من طراز عمر . . األعصاب اليت تعودت االندفاع واحلماسة واخلفة للهيجاء عند أول داع 

ن يصربوا للضيم بن اخلطاب يف محيته ، ومحزة بن عبد املطلب يف فتوته ، وأمثاهلما من أشداء املؤمنني األوائل أ
وأن خيضعوا  -صلى اهللا عليه وسلم  -يصيب الفئة املسلمة؛ وأن يربطوا على أعصاهبم يف انتظار أمر رسول اهللا 

ومن مث وقع التوازن بني } كفوا أيديكم وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة { : ألمر القيادة العليا وهي تقول هلم 
  . .يف هذه النفوس اليت كانت تعد ألمر عظيم . . واحلمية والطاعة االندفاع والتروي ، واحلماسة والتدبر ، 

. هو أن البيئة العربية ، كانت بيئة خنوة وجندة . . واألمر الثاين الذي يلوح لنا من وراء الكف عن القتال يف مكة 
القلوب حنو وقد كان صرب املسلمني على األذى ، وفيهم من ميلك رد الصاع صاعني ، مما يثري النخوة وحيرك 

اإلسالم؛ وقد حدث بالفعل عندما أمجعت قريش على مقاطعة بين هاشم يف شعب أيب طالب ، كي يتخلوا عن محاية 
أنه عندما اشتد االضطهاد لبين هاشم ، ثارت نفوس جندة وخنوةً ، ومزقت  -صلى اهللا عليه وسلم  -الرسول 

احلصار حتت تأثري هذا الشعور الذي كانت القيادة اإلسالمية  وانتهى هذا. الصحيفة اليت تعاهدوا فيها على املقاطعة 
  .يف مكة تراعيه يف خطة الكف عن املقاومة ، فيما يبدو لنا من خالل دراسة السرية كحركة 

فقد كان املسلمون حينذاك . ومما يتعلق هبذا اجلانب أن القيادة اإلسالمية مل تشأ أن تثري حرباً دموية داخل البيوت 
وكانت هذه البيوت هي اليت تؤذي أبناءها وتفتنهم عن دينهم؛ ومل تكن هناك سلطة موحدة . من البيوت فروعاً 

ولو أذن للمسلمني أن يدفعوا عن أنفسهم يومذاك ، لكان معىن هذا اإلذن أن تقوم . هي اليت تتوىل اإليذاء العام 
  .معركة يف كل بيت ، وأن يقع دم يف كل أسرة 

فأما . . يبدو دعوة تفتت البيوت ، وتشعل النار فيها من داخلها  -يف نظر البيئة العربية  -سالم مما كان جيعل اإل. 
بعد اهلجرة فقد انعزلت اجلماعة املسلمة كوحدة مستقلة تواجه سلطة أخرى يف مكة ، جتند اجليوش وتقود احلمالت 

  .ة لكل مسلم يف داخل أسرته وهذا وضع متغري عما كان عليه الوضع الفردي يف مكة بالنسب. . ضدها 
. هذه بعض األسباب اليت تلوح للنظرة البشرية من وراء احلكمة يف كف املسلمني يف مكة عن دفع الفتنة واألذى 

وقد يضاف إليها أن املسلمني إذ ذاك كانوا قلة ، وهم حمصورون يف مكة ، وقد يأيت القتل عليهم لو تعرضوا لقتال 
فشاء اهللا أن يكثروا ، وأن يتحيزوا يف قاعدة آمنة ، مث أذن . ذات قيادة حربية ظاهرة  املشركني ، يف صورة مجاعة

  . .هلم بعد هذا يف القتال 
مث خارج ( وعلى أية حال فقد سارت أحكام القتال بعد ذلك متدرجة وفق مقتضيات احلركة اإلسالمية يف اجلزيرة 

نت بعض األحكام املوافقة ملقتضيات املوقف يف بدء املناجزة بني وهذه اآليات املبكرة يف النزول قد تضم) . اجلزيرة 
وهي يف الوقت ذاته متثل بعض األحكام الثابتة يف القتال . معسكر اإلسالم ومعسكر الشرك . املعسكرين األساسيني 

  .بوجه عام ، ومل تعدل من ناحية املبدأ إال تعديالً يسرياً يف سورة براءة 
مة جمملة عن اجلهاد يف اإلسالم ، تصلح أساساً لتفسري آيات القتال هنا ، ويف املواضع ولعله حيسن أن نقول كل

  :القرآنية األخرى ، قبل مواجهة النصوص القرآنية يف هذا املوضع بصفة خاصة 
ا لقد جاءت هذه العقيدة يف صورهتا األخرية اليت جاء هبا اإلسالم؛ لتكون قاعدة للحياة البشرية يف األرض من بعده

، ولتكون منهجاً عاماً للبشرية مجيعها؛ ولتقوم األمة املسلمة بقيادة البشرية يف طريق اهللا وفق هذا املنهج ، املنبثق من 
التصور الكامل الشامل لغاية الوجود كله ولغاية الوجود اإلنساين ، كما أوضحهما القرآن الكرمي ، املنزل من عند 

خري غريه يف مناهج اجلاهلية مجيعاً ، ورفعها إىل هذا املستوى الذي ال تبلغه إال يف  اهللا قيادهتا إىل هذا اخلري الذي ال



ظل هذا املنهج ، ومتتيعها هبذه النعمة اليت ال تعدهلا نعمة ، واليت تفقد البشرية كل جناح وكل فالح حني حترم منها ، 
ينها وبني ما أراده هلا خالقها من الرفعة والنظافة وال يعتدي عليها معتد بأكثر من حرماهنا من هذا اخلري ، واحليلولة ب

  .والسعادة والكمال 
ومن مث كان من حق البشرية أن تبلغ إليها الدعوة إىل هذا املنهج اإلهلي الشامل ، وأال تقف عقبة أو سلطة يف وجه 

  .التبليغ بأي حال من األحوال 
وة إليهم أحراراً يف اعتناق هذا الدين؛ ال تصدهم مث كان من حق البشرية كذلك أن يترك الناس بعد وصول الدع

فإذا أىب فريق منهم أن يعتنقه بعد البيان ، مل يكن له أن يصد الدعوة عن املضي يف . عن اعتناقه عقبة أو سلطة 
  .طريقها 

ق التبليغ وكان عليه أن يعطي من العهود ما يكفل هلا احلرية واالطمئنان؛ وما يضمن للجماعة املسلمة املضي يف طري
  . .بال عدوان 

ال باألذى وال . فإذا اعتنقها من هداهم اهللا إليها كان من حقهم أال يفتنوا عنها بأي وسيلة من وسائل الفتنة 
وكان من واجب اجلماعة . وال بإقامة أوضاع من شأهنا صد الناس عن اهلدى وتعويقهم عن االستجابة . باإلغراء 

ضماناً حلرية العقيدة ، وكفالة ألمن الذين هداهم اهللا . ن يتعرض هلم باألذى والفتنة املسلمة أن تدفع عنهم بالقوة م
  .، وإقراراً ملنهج اهللا يف احلياة ، ومحاية للبشرية من احلرمان من ذلك اخلري العام 

 وينشأ عن تلك احلقوق الثالثة واجب آخر على اجلماعة املسلمة؛ وهو أن حتطم كل قوة تعترض طريق الدعوة
وأن تظل جتاهد حىت تصبح الفتنة . وإبالغها للناس يف حرية ، أو هتدد حرية اعتناق العقيدة وتفنت الناس عنها 

ولكن مبعىن . ال مبعىن إكراه الناس على اإلميان . . للمؤمنني باهللا غري ممكنة لقوة يف األرض ، ويكون الدين هللا 
خل فيه من يريد الدخول؛ وال خياف قوة يف األرض تصده عن استعالء دين اهللا يف األرض ، حبيث ال خيشى أن يد

وحبيث ال يكون يف األرض وضع أو نظام حيجب نور اهللا . دين اهللا أن يبلغه ، وأن يستجيب له ، وأن يبقى عليه 
  .بأية وسيلة وبأية أداة . وهداه عن أهله ويضلهم عن سبيل اهللا 

  .اإلسالم ويف حدود هذه املبادئ العامة كان اجلهاد يف 
  .وكان هلذه األهداف العليا وحدها ، غري متلبسة بأي هدف آخر ، وال بأي شارة أخرى 

حلمايتها من احلصار؛ ومحايتها من الفتنة؛ ومحاية منهجها وشريعتها يف احلياة؛ وإقرار رايتها يف . إنه اجلهاد للعقيدة 
حبيث يلجأ إليها كل راغب فيها ال خيشى قوة أخرى األرض حبيث يرهبها من يهم باالعتداء عليها قبل االعتداء؛ و

  .يف األرض تتعرض له أو متنعه أو تفتنه 
وهذا هو اجلهاد الوحيد الذي يأمر به اإلسالم ، ويقره ويثيب عليه؛ ويعترب الذين يقتلون فيه شهداء؛ والذين 

  .حيتملون أعباءه أولياء 
اجه وضع اجلماعة املسلمة يف املدينة مع مشركي قريش وهذه اآليات من سورة البقرة يف هذا الدرس كانت تو

متثل قاعدة  -مع هذا  -الذين أخرجوا املؤمنني من ديارهم ، وآذوهم يف دينهم ، وفتنوهم يف عقيدهتم ، وهي 
  :أحكام اجلهاد يف اإلسالم 

من يقاتلهم يف أي وقت ويف  وتبدأ اآليات بأمر املسلمني بقتال هؤالء الذين قاتلوهم وما يزالون يقاتلوهنم ، وبقتال
  :أي مكان ، ولكن دون اعتداء 

  . .} وقاتلوا يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم ، وال تعتدوا ، إن اهللا ال حيب املعتدين { 



ويف أول آية من آيات القتال جند التحديد احلاسم هلدف القتال ، والراية اليت ختاض حتتها املعركة يف وضوح وجالء 
:  

  . .} يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم وقاتلوا { 
  .إنه القتال هللا ، ال ألي هدف آخر من األهداف اليت عرفتها البشرية يف حروهبا الطويلة 

ال يف سبيل األجماد واالستعالء يف األرض ، وال يف سبيل املغامن واملكاسب؛ وال يف سبيل . القتال يف سبيل اهللا 
إمنا هو القتال لتلك األهداف . . يد طبقة على طبقة أو جنس على جنس األسواق واخلامات؛ وال يف سبيل تسو

احملددة اليت من أجلها شرع اجلهاد يف اإلسالم ، القتال إلعالء كلمة اهللا يف األرض ، وإقرار منهجه يف احلياة ، 
حرب غري مشروعة يف ومحاية املؤمنني به أن يفتنوا عن دينهم ، أو أن جيرفهم الضالل والفساد ، وما عدا هذه فهي 

  .حكم اإلسالم ، وليس ملن خيوضها أجر عند اهللا وال مقام 
  . .ومع حتديد اهلدف ، حتديد املدى 

  . .} وال تعتدوا إن اهللا ال حيب املعتدين { 
دعوة والعدوان يكون بتجاوز احملاربني املعتدين إىل غري احملاربني من اآلمنني املساملني الذين ال يشكلون خطراً على ال

اإلسالمية وال على اجلماعة املسلمة ، كالنساء واألطفال والشيوخ والعباد املنقطعني للعبادة من أهل كل ملة ودين 
كما يكون بتجاوز آداب القتال اليت شرعها اإلسالم ، ووضع هبا حداً للشناعات اليت عرفتها حروب . . 

  .ات اليت ينفر منها حس اإلسالم ، وتأباها تقوى اإلسالم تلك الشناع. . اجلاهليات الغابرة واحلاضرة على السواء 
ووصايا أصحابه ، تكشف عن طبيعة هذه اآلداب ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهذه طائفة من أحاديث الرسول 

  :اليت عرفتها البشرية أول مرة على يد اإلسالم 
صلى اهللا عليه  -مغازي رسول اهللا وجدت امرأة مقتولة يف بعض « : قال  -رضي اهللا عنهما  -عن ابن عمر 

أخرجه مالك والشيخان وأبو . ( » عن قتل النساء والصبيان  -صلى اهللا عليه وسلم  -فنهى رسول اهللا  -وسلم 
  ) .داود والترمذي 
إذا قاتل أحدكم فليجتنب « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال  -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة 

  ) .أخرجه الشيخان . ( » الوجه 
إن وجدمت فالناً : فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -بعثنا رسول اهللا « : قال  -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة 

كنت أمرتكم أن حترقوا فالناً وفالناً ، وإن : فأحرقومها بالنار فلما أردنا اخلروج قال ) رجلني من قريش ( وفالناً 
  ) .أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي . ( » اهللا تعاىل فإن وجدمتومها فاقتلومها النار ال يعذب هبا إال 

أعّف الناس ِقتلًه أهل « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال  -رضي اهللا عنه  -وعن ابن مسعود 
  ) .أخرجه أبو داود . ( » اإلميان 

عن النُّْهَبى  -صلى اهللا عليه وسلم  -هنى رسول اهللا « : قال  -رضي اهللا عنه  -وعن عبد اهللا بن يزيد األنصاري 
  ) .أخرجه البخاري . ( » واملثلة 

وعن ابن يعلى قال غزونا مع عبد الرمحن بن خالد بن الوليد ، فأتى بأربعة أعالج من العدو ، فأمر هبم فقتلوا صرباً 
  :ال فق -رضي اهللا عنه  -فبلغ ذلك أبا أيوب األنصاري . بالنبل 



فوالذي نفسي بيده ، لو كانت دجاجة ما . ينهى عن قتل الصرب  -صلى اهللا عليه وسلم  -مسعت رسول اهللا « 
  ) .أخرجه أبو داود . ( » فبلغ ذلك عبد الرمحن ، فأعتق أربع رقاب . َصبَْرُتَها 

يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال بعثنا رسول اهللا «  -رضي اهللا عنه  -وعن احلارث بن مسلم بن احلارث عن أبيه 
ال إله إال : قولوا : فقلت هلم . سرية؛ فلما بلغنا املغار استحثثت فرسي فسبقت أصحايب؛ فتلقاين أهل احلي بالرنني 

صلى اهللا عليه وسلم  -فالمين أصحايب ، وقالوا حرمتنا الغنيمة فلما قدمنا على رسول اهللا . فقالوها . اهللا ُتحََرزُوا 
إن اهللا تعاىل قد كتب لك بكل إنسان منهم : مث قال يل . فدعاين فحسن يل ما صنعت . ذي صنعت أخربوه بال -

  )أخرجه أبو داود . ( » كذا وكذا من األجر 
إذا أمر األمري على جيش أو سرية أوصاه يف خاصته  -صلى اهللا عليه وسلم  -كان رسول اهللا « : وعن بريدة قال 

اغزوا باسم اهللا ، يف سبيل اهللا ، قاتلوا من كفر باهللا ، : مث قال له . من املسلمني خرياً بتقوى اهللا تعاىل ، ومبن معه 
  ) .أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي . ( » اغزوا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا وليداً 

زعموا أهنم  ستجدون قوماً« : أنه قال يف وصيته جلنده  -رضي اهللا عنه  -وروى مالك عن أيب بكر الصديق 
  . .» حبسوا أنفسهم هللا ، فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له ، وال تقتلن امرأة وال صبياً وال كبرياً هرماً 

وهي تنبثق من ذلك . . فهذه هي احلرب اليت خيوضها اإلسالم؛ وهذه هي آدابه فيها؛ وهذه هي أهدافه منها 
  :التوجيه القرآين اجلليل 

  . .} ذين يقاتلونكم ، وال تعتدوا ، إن اهللا ال حيب املعتدين وقاتلوا يف سبيل اهللا ال{ 
فما معهم  -وال ينصرون بعدهتم وعتادهم  -فعددهم قليل  -وقد كان املسلمون يعلمون أهنم ال ينصرون بعددهم 

 هلم فإذا هم ختلوا عن توجيه اهللا. إمنا هم ينصرون بإمياهنم وطاعتهم وعون اهللا هلم  -منه أقل مما مع أعدائهم 
ومن مث . فقد ختلوا عن سبب النصر الوحيد الذي يرتكنون إليه  -صلى اهللا عليه وسلم  -وتوجيه رسول اهللا 

وملا فار الغضب برسول . . كانت تلك اآلداب مرعية حىت مع أعدائهم الذين فتنوهم ومثلوا ببعضهم أشنع التمثيل 
عاد فنهى عن حرقهما ، ألنه ال حيرق ) رجلني من قريش  (فأمر حبرق فالن وفالن  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 

  .بالنار إال اهللا 
مث ميعن السياق يف توكيد القتال هلؤالء الذين قاتلوا املسلمني وفتنوهم يف دينهم ، وأخرجوهم من ديارهم ، واملضي 

إال أن يبدأ الكفار فيه .  باستثناء املسجد احلرام. يف القتال حىت يقتلوهم على أية حالة ، ويف أي مكان وجدوهم 
وإال أن يدخلوا يف دين اهللا فتكف أيدي املسلمني عنهم ، مهما كانوا قد آذوهم من قبل وقاتلوهم . بالقتال 

  :وفتنوهم 
  .والفتنة أشد من القتل  -واقتلوهم حيث ثقفتموهم ، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم { 

فإن انتهوا . كذلك جزاء الكافرين . فإن قاتلوكم فاقتلوهم . ه وال تقاتلوهم عند املسجد احلرام حىت يقاتلوكم في
  . .} فإن اهللا غفور رحيم 

أشد من قتل النفس . ومن مث فهي أشد من القتل . إن الفتنة عن الدين اعتداء على أقدس ما يف احلياة اإلنسانية 
ى الفعلي ، أو بإقامة أوضاع فاسدة من ويستوي أن تكون هذه الفتنة بالتهديد واألذ. وإزهاق الروح وإعدام احلياة 

وأقرب األمثلة على . شأهنا أن تضل الناس وتفسدهم وتبعدهم عن منهج اهللا ، وتزين هلم الكفر به أو اإلعراض عنه 
هذا هو النظام الشيوعي الذي حيرم تعليم الدين ويبيح تعليم اإلحلاد ، ويسن تشريعات تبيح احملرمات كالزنا واخلمر 

وجيعل من هذه األوضاع . للناس بوسائل التوجيه؛ بينما يقبح هلم اتباع الفضائل املشروعة يف منهج اهللا  ، وحيسنها



  .فروضاً حتمية ال ميلك الناس التفلت منها 
هي اليت تتفق مع طبيعة . . وهذه النظرة اإلسالمية حلرية العقيدة ، وإعطاؤها هذه القيمة الكربى يف حياة البشرية 

ويدخل يف نطاقها كل نشاط خري ( فغاية الوجود اإلنساين هي العبادة . نظرته إىل غاية الوجود اإلنساين اإلسالم ، و
فالذي يسلبه هذه احلرية ، ويفتنه عن دينه فتنة . وأكرم ما يف اإلنسان حرية االعتقاد ) . يتجه به صاحبه إىل اهللا 

إمنا . وقاتلوهم : لذلك مل يقل . . ومن مث يدفعه بالقتل . حياته مباشرة أو بالواسطة ، جيين عليه ما ال جيين عليه قاتل 
يف أية حالة كانوا عليها؛ وبأية . أي حيث وجدمتوهم . . } واقتلوهم حيث ثقفتموهم { . . } واقتلوهم { : قال 

  .مع مراعاة أدب اإلسالم يف عدم املثلة أو احلرق بالنار  -وسيلة متلكوهنا 
عليه ( حلرام ، الذي كتب اهللا له األمن ، وجعل جواره آمناً استجابة لدعوة خليله إبراهيم وال قتال عند املسجد ا

ال قتال عند املسجد احلرام إال . . وجعله مثابة يثوب إليها الناس فينالون فيه األمن واحلرمة والسالم ) السالم 
د ذلك يقاتلهم املسلمون وال يكفون عنهم وعن. للكافرين الذين ال يرعون حرمته ، فيبدأون بقتال املسلمني عنده 

فذلك هو اجلزاء الالئق بالكافرين ، الذين يفتنون الناس عن دينهم ، وال يرعون حرمة للمسجد . . حىت يقتلوهم 
  .احلرام ، الذي عاشوا يف جواره آمنني 

  . .} فإن انتهوا فإن اهللا غفور رحيم { 
هو االنتهاء عن الكفر ، ال جمرد االنتهاء عن قتال املسلمني أو فتنتهم  واالنتهاء الذي يستأهل غفران اهللا ورمحته ،

. ولكنه ال يؤهل ملغفرة اهللا ورمحته . فاالنتهاء عن قتال املسلمني وفتنتهم قصاراه أن يهادهنم املسلمون . عن الدين 
  .ة والرمحة بعد الكفر والعدوان فالتلويح باملغفرة والرمحة هنا يقصد به إطماع الكفار يف اإلميان ، لينالوا املغفر

وما أعظم اإلسالم ، وهو يلوح للكفار باملغفرة والرمحة ، ويسقط عنهم القصاص والدية مبجرد دخوهلم يف الصف 
  املسلم ، الذي قتلوا منه وفتنوا ، وفعلوا بأهله األفاعيل

قوة أو ما يشبهها كقوة الوضع الذي وغاية القتال هي ضمانة أال يفنت الناس عن دين اهللا ، وأال يصرفوا عنه بال
  .يعيشون فيه بوجه عام ، وتسلط عليهم فيه املغريات واملضلالت واملفسدات 

وذلك بأن يعز دين اهللا ويقوى جانبه ، ويهابه أعداؤه ، فال جيرؤوا على التعرض للناس باألذى والفتنة ، وال خيشى 
واجلماعة املسلمة مكلفة إذن أن تظل تقاتل . . ألذى والفتنة أحد يريد اإلميان أن تصده عنه قوة أو أن تلحق به ا

  :حىت تقضي على هذه القوى املعتدية الظاملة؛ وحىت تصبح الغلبة لدين اهللا واملنعة 
  . .} فإن انتهوا فال عدوان إال على الظاملني . وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين هللا { 

جه قوة املشركني يف شبه اجلزيرة ، وهي اليت كانت تفنت الناس ، ومتنع أن يوا -عند نزوله  -وإذا كان النص 
ففي كل يوم تقوم قوة . واجلهاد ماض إىل يوم القيامة . يكون الدين هللا ، فإن النص عام الداللة ، مستمر التوجيه 

عند االقتناع ، واالحتفاظ هبا  ظاملة تصد الناس عن الدين ، وحتول بينهم وبني مساع الدعوة إىل اهللا ، واالستجابة هلا
واجلماعة املسلمة مكلفة يف كل حني أن حتطم هذه القوة الظاملة؛ وتطلق الناس أحراراً من قهرها ، . يف أمان 

  .يستمعون وخيتارون ويهتدون إىل اهللا 
يوحي بأمهية األمر  هذا التكرار. . وهذا التكرار يف احلديث عن منع الفتنة ، بعد تفظيعها واعتبارها أشد من القتل 

ميالداً تتقرر فيه . يف اعتبار اإلسالم؛ وينشىء مبدأ عظيماً يعين يف حقيقته ميالداً جديداً لإلنسان على يد اإلسالم 
كذلك يتقرر يف هذا . قيمة اإلنسان بقيمة عقيدته ، وتوضع حياته يف كفة وعقيدته يف كفة ، فترجح كفة العقيدة 

. إهنم أولئك الذين يفتنون مؤمناً عن دينه ، ويؤذون مسلماً بسبب إسالمه . . » نسان اإل« املبدأ من هم أعداء 



وهؤالء على اجلماعة املسلمة أن . . أولئك الذين حيرمون البشرية أكرب عنصر للخري وحيولون بينها وبني منهج اهللا 
  . .} حىت ال تكون فتنة ويكون الدين هللا { تقاتلهم ، وأن تقتلهم حيث وجدهتم 

وما تزال العقيدة . وهذا املبدأ العظيم الذي سنه اإلسالم يف أوائل ما نزل من القرآن عن القتال ما يزال قائماً 
وما يزال األذي والفتنة تلم باملؤمنني أفراداً ومجاعات . . تواجه من يعتدون عليها وعلى أهلها يف شىت الصور 

ض للفتنة يف دينه واألذى يف عقيدته يف أية صورة من الصور ، وكل من يتعر. . وشعوباً كاملة يف بعض األحيان 
ويف أي شكل من األشكال ، مفروض عليه أن يقاتل وأن يقتل؛ وأن حيقق املبدأ العظيم الذي سنه اإلسالم ، فكان 

  . .ميالداً جديداً لإلنسان 
ألن  -أي ال مناجزة هلم  -وان عليهم فإذا انتهى الظاملون عن ظلمهم؛ وكفوا عن احليلولة بني الناس ورهبم؛ فال عد

  :اجلهاد إمنا يوجه إىل الظلم والظاملني 
  .} فإن انتهوا فال عدوان إال على الظاملني { 

وإال فهو العدل والقسط ودفع العدوان عن . ويسمى دفع الظاملني ومناجزهتم عدواناً من باب املشاكلة اللفظية 
  .املظلومني 

  :شهر احلرم كما بني حكمه عند املسجد احلرام مث يبني حكم القتال يف األ
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم ، واتقوا . الشهر احلرام بالشهر احلرام واحلرمات قصاص { 

  . .} اهللا ، واعلموا أن اهللا مع املتقني 
وقد جعل اهللا البيت . شهر احلرام فالذي ينتهك حرمة الشهر احلرام جزاؤه أن حيرم الضمانات اليت يكفلها له ال

تصان فيها الدماء . احلرام واحة لألمن والسالم يف املكان؛ كما جعل األشهر احلرم واحة لألمن والسالم يف الزمان 
فمن أىب أن يستظل هبذه الواحة وأراد أن حيرم املسلمني منها ، . واحلرمات واألموال ، وال ميس فيها حي بسوء . 

ومع هذا فإن إباحة . . والذي ينتهك احلرمات ال تصان حرماته ، فاحلرمات قصاص . هو منها  فجزاؤه أن حيرم
  :فما تباح هذه املقدسات إال للضرورة وبقدرها . الرد والقصاص للمسلمني توضع يف حدود ال يعتدوهنا 

  . .} فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم { 
أهنم إمنا  -كما تقدم  -وقد كانوا يعلمون . واملسلمون موكولون يف هذا إىل تقواهم .  .بال جتاوز وال مغاالة 

  . .ويف هذا الضمان كل الضمان . . بعد أمرهم بالتقوى . فيذكرهم هنا بأن اهللا مع املتقني . ينصرون بعون اهللا 
ه بعدة القتال ، ومركب القتال ، وزاد ولقد كان اجملاهد املسلم جيهز نفس. واجلهاد كما حيتاج للرجال حيتاج للمال 

وهذا ما تصنعه . إمنا كان هناك تطوع بالنفس وتطوع باملال . مل تكن هناك رواتب يتناوهلا القادة واجلند . . القتال 
إهنا ال حتتاج حينئذ أن تنفق لتحمي نفسها من أهلها أو من أعدائها ، إمنا يتقدم . العقيدة حني تقوم عليها النظم 

  د ويتقدم القادة متطوعني ينفقون هم عليهااجلن
ولكن كثرياً من فقراء املسلمني الراغبني يف اجلهاد ، والذود عن منهج اهللا وراية العقيدة ، مل يكونوا جيدون ما 

صلى اهللا  -وكانوا جييئون إىل النيب . يزودون به أنفسهم ، وال ما يتجهزون به من عدة احلرب ومركب احلرب 
فإذا مل جيد ما حيملهم عليه . يطلبون أن حيملهم إىل ميدان املعركة البعيد ، الذي ال يبلغ على األقدام  -عليه وسلم 

  .كما حكى عنهم القرآن الكرمي } تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً أال جيدوا ما ينفقون { 
وصاحبت . اإلنفاق لتجهيز الغزاة  .من أجل هذا كثرت التوجيهات القرآنية والنبوية إىل اإلنفاق يف سبيل اهللا 

  . .الدعوة إىل اجلهاد دعوة إىل اإلنفاق يف معظم املواضع 



  :وهنا يعد عدم اإلنفاق هتلكة ينهى عنها املسلمون 
  . .} وأنفقوا يف سبيل اهللا وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة ، وأحسنوا إن اهللا حيب احملسنني { 

وخباصة يف نظام يقوم .  هتلكة للنفس بالشح ، وهتلكة للجماعة بالعجز والضعف واإلمساك عن اإلنفاق يف سبيل اهللا
  .على التطوع ، كما كان يقوم اإلسالم 

  :مث يرتقي هبم من مرتبة اجلهاد واإلنفاق إىل مرتبة اإلحسان 
  . .} وأحسنوا إن اهللا حيب احملسنني { 

  :صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا وهي كما . ومرتبة اإلحسان هي عليا املراتب يف اإلسالم 

  .» أن تعبد اهللا كأنك تراه ، فإن مل تكن تراه فإنه يراك « 
وحني تصل النفس إىل هذه املرتبة ، فإهنا تفعل الطاعات كلها ، وتنتهي عن املعاصي كلها ، وتراقب اهللا يف الصغرية 

  .والكبرية ، ويف السر والعلن على السواء 
أعلى مراتب . الذي ينهي آيات القتال واإلنفاق ، فيكل النفس يف أمر اجلهاد إىل اإلحسان  وهذا هو التعقيب

  . .اإلميان 
والتسلسل يف السياق واضح بني احلديث عن األهلة وأهنا . بعد ذلك جييء احلديث عن احلج والعمرة وشعائرمها 

واحلديث عن احلج والعمرة ؛ سجد احلرام مواقيت للناس واحلج؛ واحلديث عن القتال يف األشهر احلرم وعن امل
  .وشعائرمها يف هناية الدرس نفسه 

فمن . وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله . فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي . وأمتوا احلج والعمرة هللا { 
تع بالعمرة إىل احلج فإذا أمنتم فمن مت. كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 

فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتم ، تلك عشرة كاملة ، ذلك ملن مل . فما استيسر من اهلدي 
احلج أشهر معلومات ، فمن فرض . . واتقوا اهللا واعلموا أن اهللا شديد العقاب . يكن أهله حاضري املسجد احلرام 
وما تفعلوا من خري يعلمه اهللا ، وتزودوا فإن خري الزاد التقوى .  جدال يف احلج فيهن احلج فال رفث وال فسوق وال

فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اهللا . ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضالً من ربكم . . ، واتقون يا أويل األلباب 
وا من حيث أفاض الناس مث أفيض. عند املشعر احلرام ، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله ملن الضالني 

فمن . فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا اهللا كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً . . واستغفروا اهللا ، إن اهللا غفور رحيم 
ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف : ومنهم من يقول . ربنا آتنا يف الدنيا وماله يف اآلخرة من خالق : الناس من يقول 

واذكروا اهللا يف أيام . . أولئك هلم نصيب مما كسبوا واهللا سريع احلساب . النار وقنا عذاب . اآلخرة حسنة 
معدودات فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ، ومن تأخر فال إمث عليه ملن اتقى ، واتقوا اهللا واعلموا أنكم إليه 

  . .} حتشرون 
فإن أحصرمت فما استيسر من { : ه تعاىل وليس لدينا تاريخ حمدد لنزول آيات احلج هذه إال رواية تذكر أن قول

. كذلك ليس لدينا تاريخ مقطوع به لفرضية احلج يف اإلسالم . نزلت يف احلديبية سنة ست من اهلجرة } اهلدي 
وهللا على الناس حج البيت { أو بآية . . } وأمتوا احلج والعمرة هللا { : سواء على الرأي الذي يقول بأنه فرض بآية 

فهذه كتلك ليس لدينا عن وقت نزوهلا رواية قطعية . الواردة يف سورة آل عمران . } ه سبيالً من استطاع إلي
أن احلج فرض يف السنة التاسعة أو العاشرة من » زاد املعاد « : وقد ذكر اإلمام ابن قيم اجلوزية يف كتاب . الثبوت 



جة الوداع يف السنة العاشرة؛ وأنه أدى حج ح -صلى اهللا عليه وسلم  -اهلجرة؛ ارتكاناً منه إىل أن الرسول 
  .الفريضة عقب فرضها إما يف السنة التاسعة أو العاشرة 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -فقد تكون هناك اعتبارات أخرى هي اليت جعلت الرسول . ولكن هذا ال يصلح سنداً . 
أمرياً على احلج يف السنة  -اهللا عنه  رضي -وخباصة إذا الحظنا أنه أرسل أبا بكر . يؤخر حجه إىل السنة العاشرة 

ملا رجع من غزوة تبوك هم باحلج؛ مث تذكر أن  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد ورد أن رسول اهللا . التاسعة 
مث نزلت براءة . . املشركني حيضرون موسم احلج على عادهتم ، وأن بعضهم يطوفون بالبيت عراة ، فكره خمالطتهم 

يبلغ مطلع براءة للناس ، وينهي هبا  -كرم اهللا وجهه  -علي بن أيب طالب  -يه وسلم صلى اهللا عل -، فأرسل 
أنه ال يدخل اجلنة كافر ، وال حيج بعد العام مشرك ، « : عهود املشركني ، ويعلن يوم النحر إذا اجتمع الناس مبىن 

ومن . . » فهو إىل مدته  -لم صلى اهللا عليه وس -ومن كان له عهد عند رسول اهللا . وال يطوف بالبيت عريان 
  . .حىت تطهر البيت من املشركني ومن العرايا  -صلى اهللا عليه وسلم  -مث مل حيج 

وقد ورد أن الفريضة كتبت يف . وهناك ما يستأنس به على أن فريضة احلج وشعائره قد أقرها اإلسالم قبل هذا 
  . ولكن هذا القول قد ال جيد سنداً قوياً. مكة قبل اهلجرة 

ذكرت معظم شعائر احلج ، بوصفها الشعائر اليت أمر اهللا إبراهيم  -على األرجح  -إال أن آيات سورة احلج املكية 
وإذ بوأنا إلبراهيم مكان البيت أن ال تشرك يب شيئاً ، وطهر بييت للطائفني والقائمني والركع { : وقد ورد فيها . هبا 

ليشهدوا منافع هلم . الً وعلى كل ضامر يأتني من كل فج عميق السجود ، وأذن يف الناس باحلج يأتوك رجا
مث ليقضوا . ويذكروا اسم اهللا يف أيام معلومات على ما رزقهم من هبيمة األنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقري 

لقلوب ، لكم ذلك ومن يعظم شعائر اهللا فإهنا من تقوى ا} { تفثهم ، وليوفوا نذورهم ، وليطوفوا بالبيت العتيق 
والبدن جعلناها لكم من شعائر اهللا لكم فيها خري } { فيها منافع إىل أجل مسمى ، مث حملها إىل البيت العتيق 

كذلك سخرناها لكم . فإذا وجبت جنوهبا فكلوا منها ، وأطعموا القانع واملعتر . فاذكروا اسم اهللا عليها صواّف 
دماؤها ، ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكربوا اهللا على لن ينال اهللا حلومها وال . لعلكم تشكرون 

وقد ذكر يف هذه اآليات أو أشري إىل اهلدي والنحر والطواف واإلحالل من اإلحرام } ما هداكم ، وبشر احملسنني 
ة أبيهم إبراهيم وكان اخلطاب موجهاً إىل األمة املسلمة موصولة بسري. وهي شعائر احلج األساسية . وذكر اسم اهللا 

.  

فإذا كانت قد . مما يشري إىل فرضية احلج يف وقت مبكر ، باعتباره شعرية إبراهيم الذي إليه ينتسب املسلمون 
جعلت أداء الفريضة متعذراً  -وهم سدنة الكعبة إذ ذاك  -وجدت عقبات من الصراع بني املسلمني واملشركني 

يف أوائل هذا اجلزء أن بعض املسلمني كانوا يؤدون الفريضة أفراداً وقد رجحنا . بعض الوقت ، فذلك اعتبار آخر 
  .يف وقت مبكر؛ بعد حتويل القبلة يف السنة الثانية من اهلجرة 

وعلى أية حال فحسبنا هذا عن تاريخ فرض احلج ، لنواجه اآليات الواردة هنا عن شعائره ، وعن التوجيهات 
  .الكثرية يف ثناياها 

فمن . وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله  -فإن أحصرمت فما استيسر من اهلدي  -عمرة هللا وأمتوا احلج وال{ 
فمن متتع بالعمرة إىل احلج : فإذا أمنتم . كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 

ذلك ملن مل . تلك عشرة كاملة  -إذا رجعتم فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة . فما استيسر من اهلدي 



  . .} يكن أهله حاضري املسجد احلرام واتقوا اهللا واعلموا أن اهللا شديد العقاب 
وأول ما يالحظ يف بناء اآلية هو تلك الدقة التعبريية يف معرض التشريع ، وتقسيم الفقرات يف اآلية لتستقل كل 

مث ربط . . االستدراكات على كل حكم قبل االنتقال إىل احلكم التايل وجميء . فقرة ببيان احلكم الذي تستهدفه 
  . .هذا كله يف النهاية بالتقوى وخمافة اهللا 

والفقرة األوىل يف اآلية تتضمن األمر بإمتام أعمال احلج والعمرة إطالقاً مىت بدأ احلاج أو املعتمر فأهلّ بعمرة أو حبج 
  : أو هبما معاً؛ وجتريد التوجه هبما هللا

  . .} وأمتوا احلج والعمرة هللا { 
وهذا  -وفهم بعضهم أنه األمر بإمتامه مىت بدىء . وقد فهم بعض املفسرين من هذا األمر أنه إنشاء لفريضة احلج 

مما يدل على أن املقصود . فالعمرة ليست فريضة عند اجلميع ومع هذا ورد األمر هنا بإمتامها كاحلج  -هو األظهر 
ولو أهنا ابتداء ليست  -ويؤخذ من هذا األمر كذلك أن العمرة . متام ال إنشاء الفريضة هبذا النص هو األمر باإل

. والعمرة كاحلج يف شعائرها ما عدا الوقوف بعرفة . إال أنه مىت أهل هبا املعتمر فإن إمتامها يصبح واجباً  -واجبة 
  .لومات كاحلج وليست موقوتة بأشهر مع. واألشهر أهنا تؤدى على مدار العام 

من عدو مينع احلاج واملعتمر من إكمال الشعائر . ويستدرك من هذا األمر العام بإمتام احلج والعمرة حالة اإلحصار 
واختلفوا يف تفسري اإلحصار باملرض  -أو من مرض وحنوه مينع من إمتام أعمال احلج والعمرة  -وهذا متفق عليه  -

  : -والراجح صحته 
  . .} استيسر من اهلدي  فإن أحصرمت فما{ 

ولو كان مل . ويف هذه احلالة ينحر احلاج أو املعتمر ما تيسر له من اهلدي وحيل من إحرامه يف موضعه الذي بلغه 
وهو املكان الذي يهل منه ( يصل بعد إىل املسجد احلرام ومل يفعل من شعائر احلج والعمرة إال اإلحرام عند امليقات 

أو العمرة أو هبما معاً ، ويترك لبس املخيط من الثياب ، وحيرم عليه حلق شعره أو تقصريه  احلاج أو املعتمر باحلج
  .أو قص أظافره كما حيرم عليه صيد الرب وأكله 

( . .  
ومن معه من املسلمني دون  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهذا ما حدث يف احلديبية عندما حال املشركون بني النيب 

. رام ، سنة ست من اهلجرة؛ مث عقدوا معه صلح احلديبية ، على أن يعتمر يف العام القادم الوصول إىل املسجد احل
أمر املسلمني الذين معه أن ينحروا يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقد ورد أن هذه اآلية نزلت؛ وأن رسول اهللا 

نفوسهم أن حيلوا قبل أن يبلغ اهلدي  املوضع الذي بلغوا إليه وحيلوا من إحرامهم فتلبثوا يف تنفيذ األمر ، وشق على
. هديه أمامهم وأحل من إحرامه  -صلى اهللا عليه وسلم  -حىت حنر النيب  -أي مكانه الذي ينحر فيه عادة  -حمله 

  . .ففعلوا . 
وما استيسر من اهلدي ، أي ما تيسر ، واهلدي من النعم ، وهي اإلبل والبقر والغنم واملعز ، وجيوز أن يشترك عدد 
من احلجاج يف بدنة أي ناقة أو بقرة ، كما اشترك كل سبعة يف بدنة يف عمرة احلديبية ، فيكون هذا هو ما استيسر؛ 

  .وجيوز أن يهدي الواحد واحدة من الضأن أو املعز فتجزىء 
التيسري واحلكمة من هذا االستدراك يف حالة اإلحصار بالعدو كما وقع يف عام احلديبية ، أو اإلحصار باملرض ، هي 

فإذا مت . ، فالغرض األول من الشعائر هو استجاشة مشاعر التقوى والقرب من اهللا ، والقيام بالطاعات املفروضة 
ويعترب كأنه . هذا ، مث وقف العدو أو املرض أو ما يشبهه يف الطريق فال حيرم احلاج أو املعتمر أجر حجته أو عمرته 



وهذا التيسري هو الذي يتفق مع روح اإلسالم وغاية الشعائر وهدف  .فينحر ما معه من اهلدى وحيل . قد أمت 
  .العبادة 

  .وبعد هذا االستدراك من األمر األول العام ، يعود السياق فينشىء حكماً جديداً عاماً من أحكام احلج والعمرة 
  . .} وال حتلقوا رؤوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله { 

وهو إشارة إىل اإلحالل من اإلحرام باحلج  -فال جيوز حلق الرؤوس . صار وهذا يف حالة اإلمتام وعدم وجود اإلح
. بعد الوقوف بعرفة ، واإلفاضة منها . وهو مكان حنره . إال بعد أن يبلغ اهلدي حمله  -أو العمرة أو منهما معاً 

هلدي حمله فال حلق وال أما قبل بلوغ ا. والنحر يكون يف مىن يف اليوم العاشر من ذي احلجة ، وعندئذ حيل احملرم 
  .تقصري وال إحالل 

  :واستدراكاً من هذا احلكم العام جييء هذا االستثناء 
  . .} فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك { 

حني يطول  ففي حالة ما إذا كان هناك مرض يقتضي حلق الرأس ، أو كان به أذى من اهلوام اليت تتكون يف الشعر
قبل أن يبلغ اهلدي الذي ساقه عند  -وال ميشط ، فاإلسالم دين اليسر والواقع يبيح للمحرم أن حيلق شعره ، 

صيام ثالثة أيام ، أو صدقة بإطعام ستة : وذلك يف مقابل فدية  -اإلحرام حمله ، وقبل أن يكمل أفعال احلج 
  .مساكني ، أو ذبح شاة والتصدق هبا 

« : قال  -بإسناده إىل كعب بن عجرة  -قال البخاري  -صلى اهللا عليه وسلم  -ديث النيب وهذا التحديد حل
ما كنت أرى أن اجلهد بلغ بك هذا : فقال . والقمل يتناثر على وجهي  -صلى اهللا عليه وسلم  -محلت إىل النيب 

مسكني نصف صاع من طعام ، صم ثالثة أيام ، أو أطعم ستة مساكني ، لكل : قال . ال : أما جتد شاة؟ قلت . 
  .» وأحلق رأسك 

  :مث يعود إىل حكم جديد عام يف احلج والعمرة 
  . .} فإذا أمنتم فمن متتع بالعمرة إىل احلج فما استيسر من اهلدي { 

. . أي فإذا مل حتصروا ، ومتكنتم من أداء الشعائر ، فمن أراد التمتع بالعمرة إىل احلج فلينحر ما استيسر من اهلدي 
وهي تتم  -حىت إذا فرغ من العمرة . أن املسلم قد خيرج للعمرة فيهل حمرماً عند امليقات : وتفصيل هذا احلكم 

وهذا إذا كان يف أشهر احلج ، وهي . أحرم للحج وانتظر أيامه  -بالطواف بالبيت والسعي بني الصفا واملروة 
والصورة . من صور التمتع باحلج إىل العمرة  هذه صورة. . شوال وذو القعدة والعشرة األوىل من ذي احلجة 

وهذه هي . فإذا قضى مناسك العمرة انتظر حىت يأيت موعد احلج . الثانية هي أن حيرم من امليقات بعمرة وحج معاً 
ويف أي من احلالتني على املعتمر املتمتع أن ينحر ما استيسر من اهلدي بعد العمرة ليحل  -الصورة الثانية للتمتع 

وما استيسر يشمل املستطاع من األنعام سواء اإلبل . ؛ ويتمتع باإلحالل ما بني قضائه للعمرة وقضائه للحج منها
  .والبقر أو الغنم واملعز 

  :فإذا مل جيد ما استيسر من اهلدي فهناك فدية 
  . .} تلك عشرة كاملة . فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتم { 

أما األيام السبعة الباقية . يصوم األيام الثالثة األوىل قبل الوقوف بعرفة يف اليوم التاسع من ذي احلجة واألوىل أن 
. . ينص عليها نصاً للتوكيد وزيادة البيان . . } تلك عشرة كاملة { . . فيصومها بعد عودته من احلج إىل بلده 

فيما بني العمرة واحلج ، فال يكون اإلحالل بينهما  ولعل حكمة اهلدي أو الصوم هي استمرار صلة القلب باهللا ،



  . .خمرجاً للشعور عن جو احلج ، وجو الرقابة ، وجو التحرج ، الذي يالزم القلوب يف هذه الفريضة 
مل يكن هلم متتع ، وال إحالل بني . . إمنا هو احلج وحده . . وملا كان أهل احلرم عماره املقيمني فيه ال عمرة هلم 

  :ومن مث فليس عليهم فدية وال صوم بطبيعة احلال . احلج العمرة و
  .} ذلك ملن مل يكن أهله حاضري املسجد احلرام { 

.  
  :وعند هذا املقطع من بيان أحكام احلج والعمرة يقف السياق ليعقب تعقيباً قرآنياً ، يشد به القلوب إىل اهللا وتقواه 

  . .} واتقوا اهللا واعلموا أن اهللا شديد العقاب { 
فإذا . واإلحرام بصاحبه حترج . وهذه األحكام ضمان القيام هبا هو هذه التقوى ، وهي خمافة اهللا ، وخشية عقابه 

  أباح هلم اإلحالل فترة أقام تقوى اهللا وخشيته يف الضمري ، تستجيش فيه هذا التحرج ، وتقوم باحلراسة يف انتباه
ده ، وآدابه ، وينتهي يف هذا املقطع اجلديد إىل التقوى كما انتهى مث ميضي يف بيان أحكام احلج خاصة؛ فيبني مواعي

  :إليها يف املقطع األول سواء 
وما تفعلوا من خري . فمن فرض فيهن احلج فال رفث وال فسوق وال جدال يف احلج . احلج أشهر معلومات { 

  . .} وتزودوا فإن خري الزاد التقوى ، واتقون يا أويل األلباب . يعلمه اهللا 
هي شوال وذو القعدة والعشر األوائل من ذي . . وظاهر النص أن للحج وقتاً معلوماً ، وأن وقته أشهر معلومات 

وعلى هذا ال يصح اإلحرام باحلج إال يف هذه األشهر املعلومات وإن كان بعض املذاهب يعترب اإلحرام . . احلجة 
وقد ذهب . مات ألداء شعائر احلج يف مواعيدها املعروفة به صحيحاً على مدار السنة ، وخيصص هذه األشهر املعلو

وهو مروي عن إبراهيم النخعي والثوري والليث بن . مالك وأبو حنيفة وأمحد بن حنبل : إىل هذا الرأي األئمة 
وهو . سعد وذهب إىل الرأي األول اإلمام الشافعي وهو مروي عن بن عباس وجابر وعطاء وطاووس وجماهد 

  .األظهر 
فال رفث وال فسوق وال {  -أي أوجب على نفسه إمتامه باإلحرام  -فرض احلج يف هذه األشهر املعلومات  فمن

املناقشة : واجلدال . والرفث هنا ذكر اجلماع ودواعيه إما إطالقاً وإما يف حضرة النساء . . } جدال يف احلج 
والنهي عنها ينتهي إىل ترك . . أم صغرت  إتيان املعاصي كربت: والفسوق . واملشادة حىت يغضب الرجل صاحبه 

كل ما ينايف حالة التحرج والتجرد هللا يف هذه الفترة ، واالرتفاع على دواعي األرض ، والرياضة الروحية على 
  التعلق باهللا دون سواه ، والتأدب الواجب يف بيته احلرام ملن قصد إليه متجرداً حىت من خميط الثياب

  :يح حيبب إليهم فعل اجلميل وبعد النهي عن فعل القب
  . .} وما تفعلوا من خري يعلمه اهللا { 

ويكفي يف حس املؤمن أن يتذكر أن اهللا يعلم ما يفعله من خري ويطلع عليه ، ليكون هذا حافزا على فعل اخلري ، 
  . .قبل اجلزاء . . وهذا وحده جزاء . . لرياه اهللا منه ويعلمه 

فقد ورد أن مجاعة من أهل اليمن كانوا . . زاد اجلسد وزاد الروح . . حلج مث يدعوهم إىل التزود يف رحلة ا
فوق خمالفته لطبيعة  -حنج بيت اهللا وال يطعمنا وهذا القول : خيرجون من ديارهم للحج ليس معهم زاد ، يقولون 

حيمل  -عليه كل االعتماد  اإلسالم اليت تأمر باختاذ العدة الواقعية يف الوقت الذي يتوجه فيه القلب إىل اهللا ويعتمد
كذلك رائحة عدم التحرج يف جانب احلديث عن اهللا ، ورائحة االمتنان على اهللا بأهنم حيجون بيته فعليه أن يطعمهم 



  :ومن مث جاء التوجيه إىل الزاد بنوعيه ، مع اإلحياء بالتقوى يف تعبري عام دائم اإلحياء 
  .وتزودوا فإن خري الزاد التقوى { 

  . .} ا أويل األلباب واتقون ي
. وعليه تستند يف الوصول والنجاة . وبه تتقوى وترف وتشرق . منه تقتات . والتقوى زاد القلوب واألرواح 

  .وأولوا األلباب هم أول من يدرك التوجيه إىل التقوى ، وخري من ينتفع هبذا الزاد 
وحكم اإلفاضة . ة أو العمل بأجر بالنسبة للحاج مث ميضي يف بيان أحكام احلج وشعائره ، فيبني حكم مزاولة التجار

  :وما جيب من الذكر واالستغفار بعدها . ومكاهنا 
فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اهللا عند املشعر احلرام ، واذكروه . ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضالً من ربكم { 

ض الناس واستغفروا اهللا ، إن اهللا غفور رحيم مث أفيضوا من حيث أفا. كما هداكم وإن كنتم من قبله ملن الضالني 
 {. .  

فتأمثوا أن . قال كانت عكاظ وجمنة وذو اجملاز أسواقاً يف اجلاهلية . عن ابن عباس  -بإسناده  -قال البخاري 
  .يف مواسم احلج } ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضالً من ربكم { : فنزلت . يتجروا يف املوسم 
كانوا يتقون البيوع والتجارة يف املوسم واحلج : قال . إىل ابن عباس  -ناده من طريق آخر بإس -وروى أبو داود 

  . .} ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضالً من ربكم { : فأنزل اهللا . أيام ذكر : ، يقولون 
طوفون بالبيت ، أليس ت: فهل لنا من حج؟ قال . إنا ُنكري : قلت البن عمر : ويف رواية عن أيب أمامة التيمي قال 

 -جاء رجل إىل النيب : فقال ابن عمر . بلى : قلنا : وتأتون باملعروف ، وترمون اجلمار ، وحتلقون رؤوسكم؟ قال 
ليس عليكم جناح أن { : فسأله عن الذي سألتين فلم جيبه حىت نزل عليه جربيل هبذه اآلية  -صلى اهللا عليه وسلم 

  .} تبتغوا فضالً من ربكم 
: كنتم تتجرون يف احلج؟ قال . يا أمري املؤمنني : قلت : قال ) رواها ابن جرير ( عن أيب صاحل موىل عمر  ويف رواية

  وهل كانت معايشهم إال يف احلج؟
وهذا التحرج الذي تذكره الروايتان األوليان من التجارة ، والتحرج الذي تذكره الرواية الثالثة عن الكراء أو 

و طرف من ذلك التحرج الذي أنشأه اإلسالم يف النفوس من كل ما كان سائغاً يف ه. . العمل بأجر يف احلج 
وهي احلالة اليت حتدثنا عنها يف أوائل هذا اجلزء ، عند الكالم . اجلاهلية ، وانتظار رأي اإلسالم فيه قبل اإلقدام عليه 

  .عن التحرج من الطواف بالصفا واملروة 
  :راء يف احلج ، ومساها القرآن ابتغاء من فضل اهللا وقد نزلت إباحة البيع والشراء والك

  . .} ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضالً من ربكم { 
إنه ال يرزق : ليشعر من يزاوهلا أنه يبتغي من فضل اهللا حني يتجر وحني يعمل بأجر وحني يطلب أسباب الرزق 

  .نفسه بعمله 

ال ينسى هذه احلقيقة؛ وهي أنه يبتغي من فضل اهللا ، وأنه ينال فأحرى أ. إمنا هو يطلب من فضل اهللا ، فيعطيه اهللا 
ومىت . من هذا الفضل حني يكسب وحني يقبض وحني حيصل على رزقه من وراء األسباب اليت يتخذها لالرتزاق 
االجتاه  استقر هذا اإلحساس يف قلبه ، وهو يبتغي الرزق ، فهو إذن يف حالة عبادة هللا ، ال تتناىف مع عبادة احلج ، يف

وكل حركة منه . . ومىت ضمن اإلسالم هذه املشاعر يف قلب املؤمن أطلقه يعمل وينشط كما يشاء . . إىل اهللا 



  .عبادة يف هذا املقام 
هلذا جيعل احلديث عن طلب الرزق جزءاً من آية تتحدث عن بقية شعائر احلج ، فتذكر اإلفاضة والذكر عند املشعر 

  :احلرام 
. } واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله ملن الضالني . عرفات فاذكروا اهللا عند املشعر احلرام  فإذا أفضتم من{ 
.  

روى أصحاب السنن بإسناد صحيح عن الثوري عن بكري ، عن عطاء ، عن . . والوقوف بعرفة عمدة أفعال احلج 
ثالثاً  -احلج عرفات « : يقول  -لم صلى اهللا عليه وس -مسعت رسول اهللا : قال . عبد الرمحن بن معمر الديلمي 

فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ، ومن تأخر . وأيام مىن ثالثة . فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك  -
  .» فال إمث عليه 

إىل طلوع الفجر من  -وهو اليوم التاسع من ذي احلجة  -يوم عرفة ) الظهر ( ووقت الوقوف بعرفة من الزوال 
استناداً إىل حديث . وهناك قول ذهب إليه اإلمام أمحد ، وهو أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة . . م النحر يو

عن الشعيب عن عروة بن مضرس بن حارثة بن الم الطائي . رواه اإلمام أمحد وأصحاب السنن وصححه الترمذي 
يا رسول اهللا إين جئت من : إىل الصالة فقلت باملزدلفة حني خرج  -صلى اهللا عليه وسلم  -أتيت رسول اهللا : قال 

فهل يل من حج؟ فقال . أكللت راحليت وأتعبت نفسي ، واهللا ما تركت من جبل إال وقفت عليه . جبل طيء 
من شهد صالتنا هذه فوقف معنا حىت ندفع ، وقد وقف بعرفة قبل ذلك « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 

  .» حجه وقضى تفثه ليالً أو هناراً فقد مت 
ومد وقت الوقوف بعرفة  -على أي القولني  -للوقوف هذا الوقت  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد سن رسول اهللا 
روى ابن مردويه . . ليخالف هدي املشركني يف وقوفهم هبا  -وهو العاشر من ذي احلجة  -إىل فجر يوم النحر 

« : عن املسور ابن خمرمة قال  -بإسناده  -ن بن املبارك العيشي واحلاكم يف املستدرك كالمها من حديث عبد الرمح
وكان إذا  -أما بعد : فحمد اهللا وأثىن عليه ، مث قال . وهو بعرفات  -صلى اهللا عليه وسلم  -خطبنا رسول اهللا 

 هذا اليوم أال وإن أهل الشرك واألوثان كانوا يدفعون يف. فإن هذا اليوم احلج األكرب  -خطب خطبة قال أما بعد 
قبل أن تغيب الشمس ، إذا كانت الشمس يف رؤوس اجلبال كأهنا عمائم الرجال يف وجوهها ، وإنا ندفع قبل أن 

  .» تطلع الشمس ، خمالفاً هدينا هدي أهل الشرك 

أنه دفع بعد غروب مشس يوم عرفة ، وقد جاء يف  -صلى اهللا عليه وسلم  - والذي ورد عن فعل رسول اهللا 
حىت غربت الشمس وبدت  -يعين بعرفة  -فلم يزل واقفاً «  -يف صحيح مسلم  -ر بن عبد اهللا حديث جاب

وقد شنق  -صلى اهللا عليه وسلم  -الصفرة قليالً ، حىت غاب القرص ، وأردف أسامة خلفه ، ودفع رسول اهللا 
اس ، السكينة السكينة كلما أيها الن: للقصواء الزمام ، حىت إن رأسها ليصيب مورك رحله ، ويقول بيده اليمىن 

حىت أتى املزدلفة فصلى هبا املغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتني . اتى جبالً من اجلبال أرخى هلا قليالً حىت تصعد 
مث اضطجع حىت طلع الفجر فصلى الفجر حني تبني له الصبح بأذان وإقامة ، مث ركب . ومل يسبح بينهما شيئاً 

فاستقبل القبلة فدعا اهللا وكربه وهلله ووحده فلم يزل واقفاً حىت أسفر جداً فدفع . حلرام القصواء حىت أتى املشعر ا
  .» قبل أن تطلع الشمس 

  :هو الذي تشري إليه اآلية  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهذا الذي فعله رسول اهللا 
. } ن كنتم من قبله ملن الضالني واذكروه كما هداكم وإ. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اهللا عند املشعر احلرام { 



.  
مث يذكر املسلمني بأن هذا . والقرآن هنا يأمر بذكر اهللا عنده بعد اإلفاضة من عرفات . واملشعر احلرام هو املزدلفة 

  :ويذكرهم مبا كان من أمرهم قبل أن يهديهم . الذكر من هداية اهللا هلم؛ وهو مظهر الشكر على هذه اهلداية 
  . .} بله ملن الضالني وإن كنتم من ق{ 

لقد كانت قريبة عهد مبا . . واجلماعة املسلمة األوىل كانت تدرك حق اإلدراك مدى وعمق هذه احلقيقة يف حياهتا 
ضالل يف التصور ، مظهره عبادة األصنام واجلن واملالئكة ، ونسبة بنوة املالئكة إىل . . كان العرب فيه من ضالل 
إىل آخر هذه التصورات السخيفة املتهافتة املضطربة ، اليت كانت تنشئ . .  مع اجلن اهللا ، ونسبة الصهر إىل اهللا

من حترمي بعض األنعام ظهورها أو حلومها بال مربر إال تصور : بدورها اضطراباً يف العبادات والشعائر والسلوك 
ومن عادات جاهلية شىت ال .  ومن نذر بعض أوالدهم لآلهلة وإشراك اجلن فيها. عالقات بينها وبني شىت اآلهلة 

متثله . . وضالل يف احلياة االجتماعية واألخالقية . . سند هلا إال هذا الركام من التصورات االعتقادية املضطربة 
إىل إزالتها كما . } مث أفيضوا من حيث أفاض الناس { : تلك الفوارق الطبقية اليت تشري اآلية التالية يف السياق 

لك احلروب واملشاحنات القبلية اليت مل تكن جتعل من العرب أمة حيسب هلا حساب يف العامل ومتثله ت. سيجيء 
  .الدويل 

ومتثله تلك . ومتثله تلك الفوضى اخللقية يف العالقات اجلنسية ، والعالقات الزوجية ، وعالقات األسرة بصفة عامة 
ومتثلها حياة العرب بصفة . . ان ثابت يفيء إليه اجلميع املظامل اليت يزاوهلا األقوياء ضد الضعاف يف اجملتمع بال ميز

  .عامة ووضعهم اإلنساين املتخلف الذي مل يرفعهم منه إال اإلسالم 
  :وحني كانوا يسمعون 

  . .} واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله ملن الضالني { 
الزرية اهلابطة اليت كانت تطبع كانت وال شك تتواكب على خياهلم وذاكرهتم ومشاعرهم صور حياهتم الضالة 

تارخيهم كله؛ مث يتلفتون على أنفسهم لريوا مكاهنم اجلديد الذي رفعهم إليه اإلسالم ، والذي هداهم اهللا إليه هبذا 
  . .الدين ، فيدركون عمق هذه احلقيقة وأصالتها يف وجودهم كله بال جدال 

من هم بغري اإلسالم؟ وما هم بغري . . كل أمة ومن كل جيل  وهذه احلقيقة ما تزال قائمة بالقياس إىل املسلمني من
هذه العقيدة؟ إهنم حني يهتدون إىل اإلسالم ، وحني يصبح املنهج اإلسالمي حقيقة يف حياهتم ينتقلون من طور 

وال يدركون هذه النقلة إال حني يصبحون . وضيع صغري ضال مضطرب إىل طور آخر رفيع عظيم مهتد مستقيم 
وإن البشرية كلها لتتيه يف جاهلية عمياء ما مل . . قاً ، أي حني يقيمون حياهتم كلها على النهج اإلسالمي مسلمني ح

ال يدرك هذه احلقيقة إال من يعيش يف اجلاهلية البشرية اليت تعج هبا األرض يف كل . . هتتد إىل هذا النهج املهتدي 
لحياة ، ويدرك حقيقة املنهج اإلسالمي الشاخمة على كل ما مكان ، مث حييا بعد ذلك بالتصور اإلسالمي الرفيع ل

  حوهلا من مقاذر ومستنقعات وأوحال
وحني يطل اإلنسان من قمة التصور اإلسالمي ، واملنهج اإلسالمي على البشرية كلها يف مجيع تصوراهتا ، ومجيع 

، ومذاهب أكرب مفكريها قدمياً وحديثاً  مبا يف ذلك تصورات أكرب فالسفتها قدمياً وحديثاً -مناهجها ، ومجيع نظمها 
حني يطل اإلنسان من تلك القمة الشاخمة يدركه العجب من انشغال هذه البشرية مبا هي فيه من عبث ، ومن  -

أنه مل يعد يف حاجة  -فيما يدعي  -عنت ، ومن شقوة ، ومن ضآلة ، ومن اضطراب ال يصنعه بنفسه عاقل يدعي 
  يف حاجة التباع شريعة إله ومنهج إله -كما يزعم  -ألقل إىل إله أو مل يعد على ا



  :فهذا هو الذي يذكر اهللا به املسلمني ، وهو مينت عليهم بنعمته الكربى 
  . .} واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله ملن الضالني { 

سالم ، متجردين من واحلج هو مؤمتر املسلمني اجلامع ، الذي يتالقون فيه جمردين من كل آصرة سوى آصرة اإل
كل مسة إال مسة اإلسالم ، عرايا من كل شيء إال من ثوب غري خميط يستر العورة ، وال مييز فرداً عن فرد ، وال 

إن عقدة اإلسالم هي وحدها العقدة ، ونسب اإلسالم هو وحده النسب . . قبيلة عن قبيلة ، وال جنساً عن جنس 
  .، وصبغة اإلسالم هي وحدها الصبغة 

مجع أمحس ، ويتخذون ألنفسهم امتيازات تفرقهم عن سائر » احلمس « د كانت قريش يف اجلاهلية تسمي نفسها وق
من حيث  -أي يرجعون  -ومن هذه االمتيازات أهنم ال يقفون مع سائر الناس يف عرفات ، وال يفيضون . العرب 

اإلسالم ، وإىل االندماج الذي يلغي هذه الفوارق فجاءهم هذا األمر لريدهم إىل املساواة اليت أرادها . يفيض الناس 
  :املصطنعة بني الناس 

  . .} مث أفيضوا من حيث أفاض الناس ، واستغفروا اهللا ، إن اهللا غفور رحيم { 
كان قريش ومن دان دينها يقفون باملزدلفة ، وكانوا « : حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت : قال البخاري 

أن يأيت  -صلى اهللا عليه وسلم  -فلما جاء اإلسالم أمر اهللا نبيه . ئر العرب يقفون بعرفات يسمون احلمس ، وسا
  . .» من حيث أفاض الناس : فذلك قوله . عرفات ، مث يقف هبا ، مث يفيض منها 

إن . إن اإلسالم ال يعرف نسباً ، وال يعرف طبقة . . قفوا معهم حيث وقفوا ، وانصرفوا معهم حيث انصرفوا 
ولقد كلفهم اإلسالم أن . سواسية كأسنان املشط ، ال فضل ألحد على أحد إال بالتقوى . الناس كلهم أمة واحدة 

فال يتجردوا من الثياب ، . يتجردوا يف احلج من كل ما مييزهم من الثياب ، ليلتقوا يف بيت اهللا إخوانا متساوين 
استغفروه . . واستغفروا اهللا . . وادخلوا يف صبغة اإلسالم  ودعوا عنكم عصبية اجلاهلية ،. . ليتخايلوا باألنساب 

واستغفروه من كل ما مس احلج من خمالفات ولو يسرية هجست يف النفس ، أو نطق هبا . من تلك الكربة اجلاهلية 
  .مما هنى عنه من الرفث والفسوق واجلدال . اللسان 

أساس املساواة ، . من التصور الذي هدى البشرية إليه  وهكذا يقيم اإلسالم سلوك املسلمني يف احلج ، على أساس
وأساس األمة الواحدة اليت ال تفرقها طبقة ، وال يفرقها جنس ، وال تفرقها لغة ، وال تفرقها مسة من مسات األرض 

  . .وهكذا يردهم إىل استغفار اهللا من كل ما خيالف عن هذا التصور النظيف الرفيع . . مجيعاً 
ربنا آتنا يف الدنيا ، : فمن الناس من يقول . مناسككم فاذكروا اهللا كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً فإذا قضيتم { 

. ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة ، وقنا عذاب النار : ومنهم من يقول . وماله يف اآلخرة من خالق 
  . .} أولئك هلم نصيب مما كسبوا ، واهللا سريع احلساب 

وهذه األسواق مل تكن أسواق بيع وشراء فحسب؛ . . هنم كانوا يأتون أسواق عكاظ وجمنة وذي اجملاز ولقد سبق أ
ذلك حني مل يكن للعرب من . . إمنا كانت كذلك أسواق كالم ومفاخرات باآلباء ، ومعاظمات باألنساب 

نسانية بعد ينفقون فيها طاقة اإلهتمامات الكبرية ما يشغلهم عن هذه املفاخرات واملعاظمات مل تكن هلم رسالة إ
فأما قبل اإلسالم وبدون اإلسالم فال . فرسالتهم اإلنسانية الوحيدة هي اليت ناطهم هبا اإلسالم . القول وطاقة العمل 

ومن مث كانوا ينفقون أيام عكاظ وجمنة وذي اجملاز يف تلك . . رسالة هلم يف األرض ، وال ذكر هلم يف السماء 
  .ة االهتمامات الفارغ



فأما اآلن وقد أصبحت هلم باإلسالم رسالة ضخمة ، وأنشأ هلم . . يف املفاخرة باألنساب ويف التعاظم باآلباء 
أما اآلن فيوجههم القرآن ملا هو خري ، يوجههم إىل ذكر . . اإلسالم تصوراً جديداً ، بعد أن أنشأهم نشأة جديدة 

  : اهللا بعد قضاء مناسك احلج ، بدالً من ذكر اآلباء
  . .} فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا اهللا كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً { 

ال يفيد أن يذكروا اآلباء مع اهللا ، ولكنه حيمل طابع التنديد ، . . } كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً { : وقوله هلم 
. ز أن تذكروا إال اهللا إنكم تذكرون آباءكم حيث ال جيو: يقول هلم . . ويوحي بالتوجيه إىل األجدر واألوىل 

بل كونوا أشد ذكراً هللا وأنتم خرجتم إليه متجردين من الثياب ، فتجردوا كذلك من . فاستبدلوا هذا بذاك 
فامليزان اجلديد للقيم . إن ذكر اهللا هو الذي يرفع العباد حقاً وليس هو التفاخر باآلباء : ويقول هلم . . األنساب 

  .يزان االتصال باهللا وذكره وتقواه م. البشرية هو ميزان التقوى 
  :مث يزن هلم هبذا امليزان ، ويريهم مقادير الناس ومآالهتم هبذا امليزان 

ربنا آتنا يف الدنيا : ربنا آتنا يف الدنيا ، وما له يف اآلخرة من خالق ، ومنهم من يقول : فمن الناس من يقول { 
  . .} ك هلم نصيب مما كسبوا واهللا سريع احلساب أولئ. . حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار 

وقد كان قوم من األعراب جييئون إىل املوقف . فريقاً مهه الدنيا ، فهو حريص عليها ، مشغول هبا . إن هناك فريقني 
. . اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام والٍد حسن ، ال يذكرون من أمر اآلخرة شيئاً : يف احلج فيقولون 

ولكن مدلول اآلية أعم . . أن اآلية نزلت يف هذا الفريق من الناس  -رضي اهللا عنهما  -ن ابن عباس وورد ع
يذكرها حىت حني . النموذج الذي مهه الدنيا وحدها . فهذا منوذج من الناس مكرور يف األجيال والبقاع . . وأدوم 

هؤالء قد يعطيهم اهللا . . ه ، وحتيط عامله وتغلقه عليه يتوجه إىل اهللا بالدعاء؛ ألهنا هي اليت تشغله ، ومتأل فراغ نفس
  وال نصيب هلم يف اآلخرة على اإلطالق -إذا قدر العطاء  -نصيبهم يف الدنيا 

وفريقا أفسح أفقاً ، وأكرب نفساً ، ألنه موصول باهللا ، يريد احلسنة يف الدنيا ولكنه ال ينسى نصيبه يف اآلخرة فهو 
  :يقول 

  . .} لدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا يف ا{ 
بل يدعون اختيارها هللا ، واهللا خيتار هلم ما يراه  -وال حيددون نوع احلسنة . إهنم يطلبون من اهللا احلسنة يف الدارين 

  .فاهللا سريع احلساب . وهؤالء هلم نصيب مضمون ال يبطئ عليهم . . حسنة وهم باختياره هلم راضون 
ويقرر أنه من اجته إىل اهللا وأسلم له أمره ، وترك هللا اخلرية ، ورضي . ملن يكون االجتاه : ا التعليم اإلهلي حيدد إن هذ

ومن جعل مهه الدنيا فقد خسر يف اآلخرة كل . مبا خيتاره له اهللا ، فلن تفوته حسنات الدنيا وال حسنات اآلخرة 
  .نصيب 

وقد تضمن دعاؤه خري الدارين يف اعتدال ، . يف ميزان اهللا أربح وأرجح وهو . واألول رابح حىت باحلساب الظاهر 
  .ويف استقامة على التصور اهلادئ املتزن الذي ينشئه اإلسالم 

ولكنه يريد منهم أن . فهم خلقوا للخالفة يف هذه الدنيا . إن اإلسالم ال يريد من املؤمنني أن يدعوا أمر الدنيا 
« إنه يريد أن يطلق . . وأال يضيقوا من آفاقهم ، فيجعلوا من الدنيا سوراً حيصرهم فيها يتجهوا إىل اهللا يف أمرها؛ 

. من أسوار هذه األرض الصغرية؛ فيعمل فيها وهو أكرب منها؛ ويزاول اخلالفة وهو متصل باألفق األعلى » اإلنسان 
ينظر إليها اإلنسان من قمة التصور ومن مث تبدو االهتمامات القاصرة على هذه األرض ضئيلة هزيلة وحدها حني . 

  . .اإلسالمي 



  :مث تنتهي أيام احلج وشعائره ومناسكه بالتوجيه إىل ذكر اهللا ، وإىل تقواه 
واتقوا اهللا . فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ، ومن تأخر فال إمث عليه ملن اتقى . واذكروا اهللا يف أيام معدودات { 

  . .} ، واعلموا أنكم إليه حتشرون 
األيام املعدودات أيام التشريق : قال ابن عباس . . أيام الذكر هي يف األرجح يوم عرفة ويوم النحر والتشريق بعده 

اهللا : يعين التكبري يف أيام التشريق بعد الصلوات املكتوبات } واذكروا اهللا يف أيام معدودات { : وقال عكرمة . . 
وأيام مىن ثالثة فمن تعجل يف يومني فال « : دم عن عبد الرمحن بن معمر الديلمي ويف احلديث املتق. اهللا أكرب . أكرب 

اليومني األولني منها أو . كلها صاحلة للذكر . وأيام عرفة والنحر والتشريق . » إمث عليه ومن تأخر فال إمث عليه 
  :بشرط التقوى . اليومني األخريين 

  . .} ملن اتقى { ذلك 
  :ر مبناسبة مشهد احلج؛ وهو يستجيش يف قلوهبم مشاعر التقوى أمام ذلك املشهد املخيف مث يذكرهم مبشهد احلش

  . .} واتقوا اهللا واعلموا أنكم إليه حتشرون { 
وهكذا جند يف هذه اآليات كيف جعل اإلسالم احلج فريضة إسالمية؛ وكيف خلعها من جذورها اجلاهلية؛ وربطها 

وهذه هي . . ظللها بالتصورات اإلسالمية؛ ونقاها من الشوائب والرواسب بعروة اإلسالم؛ وشدها إىل حموره؛ و
إهنا مل تعد هي اليت كانت يف اجلاهلية؛ إمنا عادت . . طريقة اإلسالم يف كل ما رأى أن يستبقيه من عادة أو شعرية 

فاإلسالم ، واإلسالم . سالمية إهنا مل تعد تقليداً عربياً إمنا عادت عبادة إ. . قطعة جديدة متناسقة يف الثوب اجلديد 
  . .وحده ، هو الذي يبقى وهو الذي ُيرعى 

َوإِذَا تََولَّى سََعى ) ٢٠٤(لِْخَصامِ َوِمَن النَّاسِ َمْن ُيْعجُِبَك قَْولُُه ِفي الْحََياِة الدُّْنَيا وَُيشْهُِد اللََّه َعلَى َما ِفي قَلْبِِه َوُهَو أَلَدُّ ا
َوإِذَا ِقيلَ لَهُ اتَّقِ اللََّه أََخذَْتُه الِْعزَّةُ ) ٢٠٥(ِفيَها َوُيهِْلَك الْحَْرثَ وَالنَّْسلَ وَاللَُّه لَا ُيِحبُّ الْفَسَاَد  ِفي الْأَْرضِ ِلُيفِْسَد

اللَِّه َواللَُّه َرُءوفٌ بِالْعَِبادِ َوِمَن النَّاسِ َمْن َيْشرِي نَفَْسُه اْبِتَغاَء مَْرَضاِت ) ٢٠٦(بِالْإِثْمِ فََحْسُبهُ َجهَنَُّم َولَبِئَْس الِْمَهاُد 
فَإِنْ ) ٢٠٨( ُمبٌِني َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخلُوا ِفي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا َتتَّبِعُوا ُخطُوَاِت الشَّيْطَاِن إِنَّهُ لَكُْم َعُدوٌّ) ٢٠٧(

َهلْ َينْظُُرونَ إِلَّا أَنْ يَأِْتيَُهُم اللَُّه ِفي ظُلَلٍ ِمَن ) ٢٠٩(وا أَنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم َزلَلُْتْم ِمْن بَْعِد َما َجاءَْتكُُم الْبَيَِّناُت فَاْعلَُم
َوَمْن ُيَبدِّلْ  َسلْ َبنِي إِسَْرائِيلَ كَْم آتَْيَناُهْم ِمْن آَيٍة بَيَِّنٍة) ٢١٠(الَْغَمامِ َوالَْملَاِئكَةُ َوقُِضَي الْأَْمُر وَإِلَى اللَِّه ُتْرَجُع الْأُُموُر 

ُزيَِّن ِللَِّذيَن كَفَُروا الَْحيَاةُ الدُّْنَيا َوَيْسَخُرونَ ِمَن الَِّذيَن ) ٢١١(نِْعَمةَ اللَِّه ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُه فَإِنَّ اللََّه َشِديُد الِْعقَابِ 
كَانَ النَّاُس أُمَّةً وَاِحَدةً فََبَعثَ اللَّهُ ) ٢١٢(ُزُق َمْن َيَشاُء بَِغْيرِ ِحسَابٍ آَمُنوا َوالَِّذيَن اتَّقَْوا فَْوقَُهمْ َيْوَم الِْقَياَمِة َواللَُّه يَْر

لَِّذينَ وا ِفيِه َوَما اْخَتلََف ِفيِه إِلَّا االنَّبِيَِّني ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن وَأَْنَزلَ َمعَُهُم الِْكتَاَب بِالَْحقِّ لَِيْحكَُم َبْيَن النَّاسِ ِفيَما اْخَتلَفُ
ِه ِمَن الَْحقِّ بِإِذْنِِه َواللَُّه يَْهِدي َمْن أُوُتوُه ِمْن َبْعِد َما َجاَءتُْهُم الَْبيِّنَاُت َبغًْيا َبْينَُهْم فََهَدى اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِلَما اْخَتلَفُوا ِفي

الَْجنَّةَ َولَمَّا َيأِْتكُْم مَثَلُ الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبِلكُْم َمسَّتُْهُم  أَْم َحِسبُْتْم أَنْ َتْدُخلُوا) ٢١٣(َيَشاُء إِلَى ِصرَاٍط ُمْسَتقِيمٍ 
  ) ٢١٤(َنْصَر اللَِّه قَرِيٌب  الْبَأَْساُء وَالضَّرَّاُء َوزُلْزِلُوا حَتَّى َيقُولَ الرَُّسولُ َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َمَتى َنْصرُ اللَِّه أَلَا إِنَّ

 -اليت يتألف من جمموعها ذلك املنهج الرباين الكامل للحياة البشرية  -هات والتشريعات القرآنية يف ثنايا التوجي
جيد الناظر يف هذه التوجيهات كذلك منهجاً للتربية ، قائماً على اخلربة املطلقة بالنفس اإلنسانية ، ومسارهبا الظاهرة 

سم مناذج من نفوس البشر ، واضحة اخلصائص جاهرة واخلفية؛ يأخذ هذه النفس من مجيع أقطارها ، كما يتضمن ر
السمات ، حىت ليخيل لإلنسان وهو يتصفح هذه اخلصائص والسمات ، أنه يرى ذوات بعينها ، تدب يف األرض ، 



  هذه هي بعينها اليت عناها القرآن: وتتحرك بني الناس ، ويكاد يضع يده عليها ، وهو يصيح 
. األول منوذج املرائي الشرير ، الذلق اللسان : حة لنموذجني من مناذج البشر ويف هذا الدرس جند املالمح الواض

فإذا دعي إىل الصالح وتقوى اهللا مل . والذي يعجبك مظهره ويسوؤك خمربه . الذي جيعل شخصه حمور احلياة كلها 
ومضى يف . . حلق واخلري يرجع إىل احلق؛ ومل حياول إصالح نفسه؛ بل أخذته العزة باإلمث ، واستنكف أن يوجه إىل ا

طريقه يهلك احلرث والنسل والثاين منوذج املؤمن الصادق الذي يبذل نفسه كلها ملرضاة اهللا ال يستبقي منها بقية ، 
  .وال حيسب لذاته حساباً يف سعيه وعمله ، ألنه يفىن يف اهللا ، ويتوجه بكليته إليه 

ليستسلموا بكليتهم هللا ، دون ما تردد ، ودون ما تلفت ،  وعقب عرض هذين النموذجني نسمع هتافاً بالذين آمنوا
. . ودون ما جتربة هللا بطلب اخلوارق واملعجزات ، كالذي فعلته بنو إسرائيل حني بدلت نعمة اهللا عليها وكفرهتا 

اإلميان فيفتح هبذه الكلمة باباً واسعاً للتصور احلقيقي الكامل حلقيقة . ويسمى هذا االستسالم دخوالً يف السلم 
  ) .كما سنفصل هذا عند مواجهة النص القرآين بإذن اهللا ( بدين اهللا ، والسري على منهجه يف احلياة 

يعرض سوء تصور الكفار . . ويف مواجهة نعمة اإلميان الكربى ، وحقيقة السالم اليت تنشر ظالهلا على الذين آمنوا 
ويقرر إىل جانب ذلك حقيقة القيم يف . تصور الضال حلقيقة األمر ، وسخريتهم من الذين آمنوا بسبب ذلك ال

  . .} والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة { : ميزان اهللا 
. وبيان للميزان الذي جيب أن يفيئوا إليه ليحكم بينهم فيما اختلفوا فيه . يلي هذا تلخيص لقصة اختالف الناس 

  . .} الناس فيما اختلفوا فيه  {وتقرير لوظيفة الكتاب الذي أنزله اهللا باحلق ليحكم بني 
ويتطرق من هذا إىل ما ينتظر القائمني على هذا امليزان من مشاق الطريق؛ وخياطب اجلماعة املسلمة فيكشف هلا 
. عما ينتظرها يف طريقها الشائك من البأساء والضراء واجلهد الذي لقيته كل مجاعة نيطت هبا هذه األمانة من قبل 

وكي تقبل عليها راضية النفس ، مستقرة . األمانة اليت ال مفر منها وال حميص عنها  كي تعد نفسها لتكاليف
  الضمري؛ تتوقع نصر اهللا كلما غام األفق ، وبدا أن الفجر بعيد

وهكذا نرى أطرافاً من املنهج الرباين يف تربية اجلماعة املسلمة وإعدادها ، تنحو أحناء منوعة من اإليقاعات املؤثرة ، 
  .لتوجيهات والتشريعات اليت يتألف من جمموعها ذلك املنهج الرباين الكامل للحياة البشرية تتخلل ا

وإذا توىل سعى يف . ومن الناس من يعجبك قوله يف احلياة الدنيا ، ويشهد اهللا على ما يف قلبه ، وهو ألد اخلصام { 
اتق اهللا أخذته العزة باإلمث ، : قيل له  وإذا. األرض ليفسد فيها ويهلك احلرث والنسل ، واهللا ال حيب الفساد 

  . .} ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة اهللا ، واهللا رؤوف بالعباد . . فحسبه جهنم ولبئس املهاد 
هذه اللمسات العجيبة من الريشة املبدعة يف رسم مالمح النفوس ، تشي بذاهتا بأن مصدر هذا القول املعجز ليس 

أعمق خصائص  -يف ملسات سريعة كهذه  -فاللمسات البشرية ال تستوعب . إلطالق مصدراً بشرياً على ا
  .النماذج اإلنسانية ، هبذا الوضوح ، وهبذا الشمول 

وسرعان ما ينتفض النموذج . . إن كل كلمة أشبه خبط من خطوط الريشة يف رسم املالمح وحتديد السمات 
هذا : اد تشري بأصبعك إليه ، وتفرزه من ماليني األشخاص ، وتقول حىت لتك. املرسوم كائناً حياً ، مميز الشخصية 

  إهنا عملية خلق أشبه بعملية اخللق اليت خترج كل حلظة من يد الباريء يف عامل األحياء. . هو الذي أراد إليه القرآن 
ن احلب ، هذا املخلوق الذي يتحدث ، فيصور لك نفسه خالصة من اخلري ، ومن اإلخالص ، ومن التجرد ، وم

. هذا الذي يعجبك حديثه . . ومن الترفع ، ومن الرغبة يف إفاضة اخلري والرب والسعادة والطهارة على الناس 
ويشهد اهللا على ما يف { . . تعجبك ذالقة لسانه ، وتعجبك نربة صوته ، ويعجبك حديثه عن اخلري والرب والصالح 



وهو ألد { . . اً للتجرد واإلخالص ، وإظهاراً للتقوى وخشية اهللا زيادة يف التأثري واإلحياء ، وتوكيد. . } قلبه 
تزدحم نفسه باللدد واخلصومة ، فال ظل فيها للود والسماحة ، وال موضع فيها للحب واخلري ، وال } اخلصام 

  .مكان فيها للتجمل واإليثار 
حىت . . تقن الكذب والتمويه والدهان هذا الذي ي. . . هذا الذي يتناقض ظاهره وباطنه ، ويتنافر مظهره وخمربه 

  :إذا جاء دور العمل ظهر املخبوء ، وانكشف املستور ، وفضح مبا فيه من حقيقة الشر والبغي واحلقد والفساد 
  . .} وإذا توىل سعى يف األرض ليفسد فيها ، ويهلك احلرث والنسل ، واهللا ال حيب الفساد { 

شر والفساد ، يف قسوة وجفوة ولدد ، تتمثل يف إهالك كل حي من وإذا انصرف إىل العمل ، كانت وجهته ال
وإهالك احلياة . . احلرث الذي هو موضع الزرع واإلنبات واإلمثار ، ومن النسل الذي هو امتداد احلياة باإلنسال 
كان يستره مما . . على هذا النحو كناية عما يعتمل يف كيان هذا املخلوق النكد من احلقد والشر والغدر والفساد 

وال . . } واهللا ال حيب الفساد { . . بذالقة اللسان ، ونعومة الدهان ، والتظاهر باخلري والرب والسماحة والصالح 
واهللا ال ختفى عليه حقيقة هذا الصنف من الناس؛ وال جيوز عليه . . حيب املفسدين الذين ينشئون يف األرض الفساد 

ناس يف احلياة الدنيا ، فال يعجبه من هذا الصنف النكد ما يعجب الناس الذين الدهان والطالء الذي قد جيوز على ال
  .ختدعهم الظواهر وختفى عليهم السرائر 

  :وميضي السياق يوضح معامل الصورة ببعض اللمسات 
  . .} فحسبه جهنم ولبئس املهاد . اتق اهللا أخذته العزة باإلمث : وإذا قيل له { 

يف األرض؛ وأهلك احلرث والنسل؛ ونشر اخلراب والدمار؛ وأخرج ما يعتمل يف صدره  إذا توىل فقصد إىل اإلفساد
تذكرياً له خبشية اهللا واحلياء منه . . } اتق اهللا { : إذا فعل هذا كله مث قيل له . من احلقد والضغن والشر والفساد 

قوى؛ وتعاظم أن يؤخذ عليه خطأ أنكر أن يقال له هذا القول؛ واستكرب أن يوجه إىل الت. . والتحرج من غضبه 
فاستعز باإلجرام والذنب . . } باإلمث { وأخذته العزة ال باحلق وال بالعدل وال باخلري ولكن . وأن يوجه إىل صواب 

واخلطيئة ، ورفع رأسه يف وجه احلق الذي يذكر به ، وأمام اهللا بال حياء منه؛ وهو الذي كان يشهد اهللا على ما يف 
  باخلري والرب واإلخالص والتجرد واالستحياء ويتظاهر؛ قلبه 

تقول يف . وتدع هذا النموذج حياً يتحرك . . إهنا ملسة تكمل مالمح الصورة ، وتزيد يف قسماهتا ومتييزها بذاهتا 
  هذا هو الذي عناه القرآن وأنت تراه أمامك ماثال يف األرض اآلن ويف كل آن. هذا هو : غري تردد 

يف مواجهة هذا . . تزاز باإلمث؛ واللدد يف اخلصومة؛ والقسوة يف الفساد؛ والفجور يف اإلفساد ويف مواجهة هذا االع
  :كله جيبهه السياق باللطمة الالئقة هبذه اجلبلة النكدة 

  . .} فحسبه جهنم ولبئس املهاد { 
. وجنود إبليس أمجعون جهنم اليت يكبكب فيها الغاوون . حسبه ففيها الكفاية جهنم اليت وقودها الناس واحلجارة 

{ جهنم اليت تكاد متيز من الغيظ حسبه جهنم . جهنم اليت ال تبقي وال تذر . جهنم احلطمة اليت تطلع على األفئدة 
ويا لبؤس من كان مهاده جهنم بعد االعتزاز . . هنا } املهاد { ويا للسخرية القاصمة يف ذكر } ولبئس املهاد 

  والنفخة والكربياء
  :يقابله منوذج آخر على الطرف اآلخر من القياس . وذج من الناس ذلك من. . . 

  . .} واهللا رؤوف بالعباد . ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة اهللا { 
فهو يبيع نفسه كلها هللا؛ ويسلمها كلها ال يستبقي منها بقية ، وال يرجو من وراء أدائها . ويشري هنا معناها يبيع 



بيعة كاملة ال تردد فها وال تلفت وال . ليس له فيها شيء ، وليس له من ورائها شيء . ضاة اهللا وبيعها غاية إال مر
حيتمل أن يشتري . . والتعبري حيتمل معىن آخر يؤدي إىل نفس الغاية . . حتصيل مثن ، وال استبقاء بقية لغري اهللا 

فهو يضحي . يتعلق هبا حق آخر إال حق مواله  نفسه بكل أعراض احلياة الدنيا ، ليعتقها ويقدمها خالصة هللا ، ال
وقد ذكرت الروايات سبباً لنزول هذه اآلية يتفق مع هذا التأويل . كل أعراض احلياة الدنيا وخيلص بنفسه جمردة هللا 

  :األخري 
يف  نزلت: قال ابن عباس وأنس وسعيد بن املسيب وأبو عثمان النهدي وعكرمة ومجاعة : قال ابن كثري يف التفسري 
وذلك أنه ملا أسلم مبكة ، وأراد اهلجرة منعه الناس أن يهاجر مباله ، وإن أحب أن يتجرد . صهيب بن سنان الرومي 

منه ويهاجر فعل؛ فتخلص منهم ، وأعطاهم ماله؛ فأنزل اهللا فيه هذه اآلية؛ فتلقاه عمر بن اخلطاب ومجاعة إىل طرف 
  .ربح البيع : احلرة ، فقالوا له 

ويروى أن رسول اهللا « . . وما ذاك؟ فأخربوه أن اهللا أنزل فيه هذه اآلية . فال أخسر اهللا جتارتكم . تم وأن: فقال 
حدثنا حممد بن إبراهيم ، حدثنا حممد : قال ابن مردويه . » ربح البيع صهيب : قال له  -صلى اهللا عليه وسلم  -

فر بن سليمان الضيب ، حدثنا عوف ، عن أيب عثمان بن عبد اهللا بن مردويه ، حدثنا سليمان بن داود ، حدثنا جع
يا : قالت يل قريش  -صلى اهللا عليه وسلم  -ملا أردت اهلجرة من مكة إىل النيب : عن صهيب ، قال « النهدي ، 

أرأيتم إن دفعت : فقلت هلم . قدمت إلينا وال مال لك؛ وخترج أنت ومالك؟ واهللا ال يكون ذلك أبداً . صهيب 
نعم فدفعت إليهم مايل ، فخلوا عين ، فخرجت حىت قدمت املدينة ، فبلغ ذلك النيب : ختلون عين؟ قالوا  إليكم مايل

  ». . مرتني . . « ربح صهيب ربح صهيب » : فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -
جمرد  وسواء كانت اآلية نزلت يف هذا احلادث ، أو أهنا كانت تنطبق عليه ، فهي أبعد مدى من جمرد حادث ومن

  .وهي ترسم صورة نفس ، وحتدد مالمح منوذج من الناس؛ ترى نظائره يف البشرية هنا وهناك . فرد 
والصورة األوىل تنطبق على كل منافق مراء ذلق اللسان؛ فظ القلب ، شرير الطبع ، شديد اخلصومة ، مفسود 

وهذا . . هللا ، مرخص ألعراض احلياة والصورة الثانية تنطبق على كل مؤمن خالص اإلميان ، متجرد . . الفطرة 
وذلك منوذجان معهودان يف الناس؛ ترمسهما الريشة املبدعة هبذا اإلعجاز؛ وتقيمهما أمام األنظار يتأمل الناس فيهما 

ويتعلم منهما الناس أال ينخدعوا مبعسول . معجزة القرآن ، ومعجزة خلق اإلنسان هبذا التفاوت بني النفاق واإلميان 
وطالوة الدهان؛ وأن يبحثوا عن احلقيقة وراء الكلمة املزوقة ، والنربة املتصنعة ، والنفاق والرياء والزواق  القول ،

  .كما يتعلمون منهما كيف تكون القيم يف ميزان اإلميان 
ة ، يهتف باجلماعة املسلم. ويف ظالل هاتني اللوحتني املشخصتني لنموذج النفاق الفاجر ، ومنوذج اإلميان اخلالص 

باسم اإلميان الذي تعرف به ، للدخول يف السلم كافة ، واحلذر من اتباع خطوات الشيطان ، مع التحذير من الزلل 
  .بعد البيان 

فإن زللتم ، من . يا أيها الذين آمنوا ادخلوا يف السلم كافة ، وال تتبعوا خطوات الشيطان ، إنه لكم عدو مبني { 
  . .} ا أن اهللا عزيز حكيم بعد ما جاءتكم البينات ، فاعلمو
هبذا الوصف احملبب إليهم ، والذي مييزهم ويفردهم ، ويصلهم باهللا الذي . إهنا دعوة للمؤمنني باسم اإلميان 

  . .دعوة للذين آمنوا أن يدخلوا يف السلم كافة . . يدعوهم 
. ويف الصغري والكبري من أمرهم  وأول مفاهيم هذه الدعوة أن يستسلم املؤمنون بكلياهتم هللا ، يف ذوات أنفسهم ،



أن يستسلموا االستسالم الذي ال تبقى بعده بقية ناشزة من تصور أو شعور ، ومن نية أو عمل ، ومن رغبة أو رهبة 
  .، ال ختضع هللا وال ترضى حبكمه وقضاه 

هنا تريد هبم اخلري االستسالم لليد اليت تقود خطاهم وهم واثقون أ. استسالم الطاعة الواثقة املطمئنة الراضية 
  .والنصح والرشاد؛ وهم مطمئنون إىل الطريق واملصري ، يف الدنيا واآلخرة سواء 

وتوجيه هذه الدعوة إىل الذين آمنوا إذ ذاك تشي بأنه كانت هنالك نفوس ما تزال يثور فيها بعض التردد يف الطاعة 
وهي . . إىل جانب النفوس املطمئنة الواثقة الراضية وهو أمر طبيعي أن يوجد يف اجلماعة . املطلقة يف السر والعلن 

دعوة توجه يف كل حني للذين آمنوا؛ ليخلصوا ويتجردوا؛ وتتوافق خطرات نفوسهم واجتاهات مشاعرهم مع ما 
  .يريد اهللا هبم ، وما يقودهم إليه نبيهم ودينهم ، يف غري ما تلجلج وال تردد وال تلفت 

عامل كله ثقة واطمئنان ، وكله رضى . ابة يدخل يف عامل كله سلم وكله سالم واملسلم حني يستجيب هذه االستج
سالم . سالم مع العقل واملنطق . سالم مع النفس والضمري . ال حرية وال قلق ، وال شرود وال ضالل . واستقرار 

الم يظلل احلياة وس. سالم يرف يف حنايا السريرة . سالم مع الوجود كله ومع كل موجود . مع الناس واألحياء 
  .سالم يف األرض وسالم يف السماء . واجملتمع 

  . .وأول ما يفيض هذا السالم على القلب يفيض من صحة تصوره هللا ربه ، ونصاعة هذا التصور وبساطته 
 يتجه إليه املسلم وجهة واحدة يستقر عليها قلبه؛ فال تتفرق به السبل ، وال تتعدد به القبل؛ وال. إنه إله واحد 

إمنا هو إله واحد يتجه إليه يف ثقة ويف طمأنينة  -كما كان يف الوثنية واجلاهلية  -يطارده إله من هنا وإله من هناك 
  .ويف نصاعة ويف وضوح 

وقد أمن . فإذا اجته إليه املسلم فقد اجته إىل القوة احلقة الوحيدة يف هذا الوجود . . وهو إله قوي قادر عزيز قاهر 
. ومل يعد خياف أحدا أو خياف شيئاً ، وهو يعبد اهللا القوي القادر العزيز القاهر . اطمأن واستراح كل قوة زائفة و

  .وال يطمع يف غري من يقدر على احلرمان والعطاء . ومل يعد خيشى فوت شيء 
وليس كآهلة . وهو إله عادل حكيم ، فقوته وقدرته ضمان من الظلم ، وضمان من اهلوى ، وضمان من البخس 

ومن مث يأوي املسلم من إهله إىل ركن شديد ، ينال فيه العدل . الوثنية واجلاهلية ذوات النزوات والشهوات 
  .والرعاية واألمان 

. جييب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء . غافر الذنب وقابل التوب . منعم وهاب . وهو رب رحيم ودود 
  . .ضعف ، مغفور له مىت تاب  فاملسلم يف كنفه آمن آنس ، سامل غامن ، مرحوم إذا

وهكذا ميضي املسلم مع صفات ربه اليت يعرفه هبا اإلسالم؛ فيجد يف كل صفة ما يؤنس قلبه ، وما يطمئن روحه ، 
  . .وما يضمن معه احلماية والوقاية والعطف والرمحة والعزة واملنعة واالستقرار والسالم 

  .العالقة بني العبد والرب كذلك يفيض السالم على قلب املسلم من صحة تصور 

. فاهللا خلق هذا الكون باحلق؛ وخلق كل شيء فيه بقدر وحكمة . . وبني الكون واإلنسان . وبني اخلالق والكون 
وهذا اإلنسان خملوق قصداً ، وغري متروك سدى ، ومهيأ له كل الظروف الكونية املناسبة لوجوده ، ومسخر له ما 

والكون من حوله . واهللا معينه على هذه اخلالفة . لى اهللا ، وهو خليفته يف أرضه وهو كرمي ع. يف األرض مجيعاً 
وهو مدعو إىل هذا املهرجان اإلهلي املقام . صديق مأنوس ، تتجاوب روحه مع روحه ، حني يتجه كالمها إىل اهللا ربه 

يف هذا الوجود الكبري ،  وهو مدعو للتعاطف مع كل شيء ومع كل حي. يف السماوات واألرض ليتماله ويأنس به 



  الذي يعج باألصدقاء املدعوين مثله إىل ذلك املهرجان والذي يؤلفون كلهم هذا املهرجان
والعقيدة اليت تقف صاحبها أمام النبتة الصغرية ، وهي توحي إليه أن له أجراً حني يرويها من عطش ، وحني يعينها 

عقيدة تسكب يف روحه . ي عقيدة مجيلة فوق أهنا عقيدة كرمية ه. . على النماء ، وحني يزيل من طريقها العقبات 
  .السالم؛ وتطلقه يعانق الوجود كله ويعانق كل موجود؛ ويشيع من حوله األمن والرفق ، واحلب والسالم 

. واالعتقاد باآلخرة يؤدي دوره األساسي يف إفاضة السالم على روح املؤمن وعامله؛ ونفي القلق والسخط والقنوط 
إن احلساب اخلتامي هناك؛ . . ن احلساب اخلتامي ليس يف هذه األرض؛ واجلزاء األوىف ليس يف هذه العاجلة إ. 

فال ندم على اخلري واجلهاد يف سبيله إذا مل يتحقق يف األرض أو مل يلق . والعدالة املطلقة مضمونة يف هذا احلساب 
وال قنوط من . مبقاييس الناس ، فسوف يوفاه مبيزان اهللا وال قلق على األجر إذا مل يوف يف هذه العاجلة . جزاءه 

  .وما اهللا يريد ظلماً للعباد . العدل إذا توزعت احلظوظ يف الرحلة القصرية على غري ما يريد ، فالعدل ال بد واقع 
بال حترج . واالعتقاد باآلخرة حاجز كذلك دون الصراع اجملنون احملموم الذي تداس فيه القيم وتداس فيه احلرمات 

وهذا التصور من شأنه أن يفيض السالم . وال حياء فهناك اآلخرة فيها عطاء ، وفيها غناء ، وفيها عوض عما يفوت 
على جمال السباق واملنافسة؛ وأن خيلع التجمل على حركات املتسابقني؛ وأن خيفف السعار الذي ينطلق من الشعور 

  مر القصري احملدودبأن الفرصة الوحيدة املتاحة هي فرصة هذا الع
أن ترفعه  -وال شك  -من شأهنا . . ومعرفة املؤمن بأن غاية الوجود اإلنساين هي العبادة ، وأنه خملوق ليعبد اهللا 

فهو يريد العبادة . ترفع شعوره وضمريه ، وترفع نشاطه وعمله ، وتنظف وسائله وأدواته . إىل هذا األفق الوضيء 
فأوىل . دة بكسبه وإنفاقه؛ وهو يريد العبادة باخلالفة يف األرض وحتقيق منهج اهللا فيها بنشاطه وعمله؛ وهو يريد العبا

به أال يغدر وال يفجر؛ وأوىل به أال يغش وال خيدع؛ وأوىل به أال يطغى وال يتجرب؛ وأوىل به أال يستخدم أداة مدنسة 
  .وال وسيلة خسيسة 

فهو بالغ هدفه من . الطريق ، وأال يركب الصعب من األمور وأوىل به كذلك أال يستعجل املراحل ، وأال يعتسف 
ومن شأن هذا كله أال تثور يف نفسه املخاوف واملطامع ، . . العبادة بالنية اخلالصة والعمل الدائب يف حدود الطاقة 
كل  فهو يعبد يف كل خطوة؛ وهو حيقق غاية وجوده يف. وأال يستبد به القلق يف أية مرحلة من مراحل الطريق 

  .خطرة ، وهو يرتقي صعداً إىل اهللا يف كل نشاط ويف كل جمال 
وما يسكبه هذا الشعور يف روحه من . . وشعور املؤمن بأنه ميضي مع قدر اهللا ، يف طاعة اهللا ، لتحقيق إرادة اهللا 

اق؛ وبال قنوط الطمأنينة والسالم واالستقرار؛ واملضي يف الطريق بال حرية وال قلق وال سخط على العقبات واملش
ومن مث حيس بالسالم يف روحه حىت وهو . . من عون اهللا ومدده؛ وبال خوف من ضالل القصد أو ضياع اجلزاء 

فهو إمنا يقاتل هللا ، ويف سبيل اهللا ، وإلعالء كلمة اهللا؛ وال يقاتل جلاه أو مغنم أو نزوة أو . يقاتل أعداء اهللا وأعداءه 
  .عرض ما من أعراض هذه احلياة 

فال صدام وال خصام . قانونه قانونه ، ووجهته وجهته . كذلك شعوره بأنه ميضي على سنة اهللا مع هذا الكون كله 
وقوى الكون كله تتجمع إىل قوته ، وهتتدي بالنور الذي يهتدي به ، وتتجه . ، وال تبديد للجهد وال بعثرة للطاقة 

  .إىل اهللا وهو معها يتجه إىل اهللا 
ال تتجاوز الطاقة؛ وال تتجاهل . يفرضها اإلسالم على املسلم كلها من الفطرة ولتصحيح الفطرة والتكاليف اليت 

طبيعة اإلنسان وتركيبه؛ وال هتمل طاقة واحدة من طاقاته ال تطلقها للعمل والبناء والنماء؛ وال تنسى حاجة واحدة 
ومن مث ال حيار وال يقلق يف مواجهة . . رخاء  من حاجات تكوينه اجلثماين والروحي ال تلبيها يف يسر ويف مساحة ويف



  .حيمل منها ما يطيق محله ، وميضي يف الطريق إىل اهللا يف طمأنينة وروح وسالم . تكاليفه 
واجملتمع الذي ينشئه هذا املنهج الرباين ، يف ظل النظام الذي ينبثق من هذه العقيدة اجلميلة الكرمية ، والضمانات 

  .كلها مما يشيع السلم وينشر روح السالم . . والعرض واملال اليت حييط هبا النفس 
هذا اجملتمع الذي حققه اإلسالم مرة يف أرقى . هذا اجملتمع املتواد املتحاب املترابط املتضامن املتكافل املتناسق 

خرياً من  مث ظل حيققه يف صور شىت على توايل احلقب ، ختتلف درجة صفائه ، ولكنه يظل يف مجلته. وأصفى صوره 
  كل جمتمع آخر صاغته اجلاهلية يف املاضي واحلاضر ، وكل جمتمع لوثته هذه اجلاهلية بتصوراهتا ونظمها األرضية

حيث تذوب فيها األجناس واألوطان ، واللغات  -آصرة العقيدة  -هذا اجملتمع الذي تربطه آصرة واحدة 
  . .ا جبوهر اإلنسان واأللوان ، وسائر هذه األواصر العرضية اليت ال عالقة هل

مثل « : والذي يرى صورته يف قول النيب الكرمي } إمنا املؤمنون إخوة { : هذا اجملتمع الذي يسمع اهللا يقول له 
  .» املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى 

وال تصعر خدك للناس وال } { وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها { : هذا اجملتمع الذي من آدابه 
فإذا الذي بينك وبينه عداوة  -ادفع باليت هي أحسن } { متش يف األرض مرحاً إن اهللا ال حيب كل خمتال فخور 

 نساء من نساء عسى يا أيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خرياً منهم وال} { كأنه ويل محيم 
ومن مل يتب . بئس االسم الفسوق بعد اإلميان . أن يكن خرياً منهن وال تلمزوا أنفسكم وال تنابزوا باأللقاب 

أحيب أحدكم أن يأكل حلم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا اهللا إن . وال يغتب بعضكم بعضاً } { فأولئك هم الظاملون 
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا { : ي من ضماناته هذا اجملتمع الذ} اهللا تواب رحيم 

يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثرياً من الظن إن بعض الظن إمث وال } { قوماً جبهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمني 
كل املسلم « و } سلموا على أهلها يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتاً غري بيوتكم حىت تستأنسوا وت} { جتسسوا 

  .» على املسلم حرام دمه وعرضه وماله 
مث هذا اجملتمع النظيف العفيف الذي ال تشيع فيه الفاحشة؛ وال يتبجح فيه اإلغراء ، وال تروج فيه الفتنة ، وال 

ات ، وال ينطلق فيه ينتشر فيه التربج ، وال تتلفت فيه األعني على العورات ، وال ترف فيه الشهوات على احلرم
هذا اجملتمع الذي حتكمه . . سعار اجلنس وعرامة اللحم والدم كما تنطلق يف اجملتمعات اجلاهلية قدمياً وحديثاً 

إن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين { : يقول  -سبحانه  -التوجيهات الربانية الكثرية ، والذي يسمع اهللا 
الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما } { ا واآلخرة واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون آمنوا هلم عذاب أليم يف الدني

مائة جلدة ، وال تأخذكم هبما رأفة يف دين اهللا ، إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر؛ وليشهد عذاهبما طائفة من 
انني جلدة ، وال تقبلوا هلم شهادة أبداً ، والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مث} { املؤمنني 

قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم ، ذلك أزكى هلم ، إن اهللا خبري مبا } { وأولئك هم الفاسقون 
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن ، وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها ، وليضربن . يصنعون 

ن ، وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن ، أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو خبمرهن على جيوهب
إخواهنن أو بين إخواهنن أو بين أخواهتن ، أو نسائهن أو ما ملكت أمياهنن ، أو التابعني غري أويل اإلربة من الرجال أو 

بأرجلهن ليعلم ما خيفني من زينتهن ، وتوبوا إىل اهللا مجيعاً وال يضربن . الطفل الذين مل يظهروا على عورات النساء 
أطهر نساء األرض يف أطهر بيت يف أطهر بيئة يف  -والذي خياطب فيه نساء النيب } أيها املؤمنون لعلكم تفلحون 

  :أطهر زمان 



مرض وقلن قوالً معروفاً فال ختضعن بالقول فيطمع الذي يف قلبه . يا نساء النيب لسنت كأحد من النساء إن اتقينت { 
إمنا يريد . وقرن يف بيوتكن ، وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل ، وأقمن الصالة وآتني الزكاة ، وأطعن اهللا ورسوله . 

ويف مثل هذا اجملتمع تأمن الزوجة على زوجها ، ويأمن } اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهرياً 
حيث ال تقع . األولياء على حرماهتم وأعراضهم ، ويأمن اجلميع على أعصاهبم وقلوهبم  الزوج على زوجته ، ويأمن

فإما اخليانة املتبادلة حينذاك وإما الرغائب املكبوتة . العيون على املفاتن ، وال تقود العيون القلوب إىل احملارم 
من ساكن ، ترف عليه أجنحة السلم بينما اجملتمع املسلم النظيف العفيف آ. . وأمراض النفوس وقلق األعصاب 

  والطهر واألمان
وأخرياً إنه ذلك اجملتمع الذي يكفل لكل قادر عمالً ورزقاً ولكل عاجز ضمانة للعيش الكرمي ، ولكل راغب يف 

العفة واحلصانة زوجة صاحلة ، والذي يعترب أهل كل حي مسؤولني مسؤولية جنائية لو مات فيهم جائع؛ حىت لريى 
  .اإلسالم تغرميهم بالدية بعض فقهاء 

واجملتمع الذي تكفل فيه حريات الناس وكراماهتم وحرماهتم وأمواهلم حبكم التشريع ، بعد كفالتها بالتوجيه الرباين 
فال يؤخذ واحد فيه بالظنة ، وال يتسور على أحد بيته ، وال يتجسس على أحد فيه متجسس ، وال يذهب . املطاع 

  .ر؛ وال يضيع فيه على أحد ماله سرقة أو هنباً واحلدود حاضرة فيه دم هدراً والقصاص حاض
كما يقوم على املساواة والعدالة الصارمة اليت يشعر معها كل . اجملتمع الذي يقوم على الشورى والنصح والتعاون 

  .أحد أن حقه منوط حبكم شريعة اهللا ال بإرادة حاكم ، و ال هوى حاشية وال قرابة كبري 
إمنا خيضعون حاكمني . اجملتمع الوحيد بني سائر اجملتمعات البشرية ، الذي ال خيضع البشر فيه للبشر ويف النهاية 

فيقف اجلميع على قدم املساواة احلقيقية . وحمكومني هللا ولشريعته؛ وينفذون حاكمني وحمكومني حكم اهللا وشريعته 
  . .ويف يقني أمام اهللا رب العاملني وأحكم احلاكمني ، يف طمأنينة ويف ثقة 

ليسلموا أنفسهم كلها . هذه كلها بعض معاين السلم الذي تشري إليه اآلية وتدعو الذين آمنوا للدخول فيه كافة 
. هللا؛ فال يعود هلم منها شيء ، وال يعود لنفوسهم من ذاهتا حظ؛ إمنا تعود كلها هللا يف طواعية ويف انقياد ويف تسليم 

.  
دراكه من ال يعلم كيف تنطلق احلرية وكيف يعربد القلق يف النفوس اليت ال تطمئن وال يدرك معىن هذا السلم حق إ

باإلميان ، يف اجملتمعات اليت ال تعرف اإلسالم ، أو اليت عرفته مث تنكرت له ، وارتدت إىل اجلاهلية ، حتت عنوان من 
م من كل ما قد يتوافر هلا من الرخاء هذه اجملتمعات الشقية احلائرة على الرغ. . شىت العنوانات يف مجيع األزمان 

  .املادي والتقدم احلضاري ، وسائر مقومات الرقي يف عرف اجلاهلية الضالة التصورات املختلة املوازين 
  .» السويد « وحسبنا مثل واحد مما يقع يف بلد أوريب من أرقى بالد العامل كله وهو 

وحيث يستحق كل فرد نصيبه من . سمائة جنيه يف العام حيث خيص الفرد الواحد من الدخل القومي ما يساوي مخ
وحيث التعليم يف مجيع مراحله . التأمني الصحي وإعانات املرض اليت تصرف نقداً والعالج اجملاين يف املستشفيات 

باجملان ، مع تقدمي إعانات مالبس وقروض للطلبة املتفوقني وحيث تقدم الدولة حوايل ثالمثائة جنيه إعانة زواج 
  . .وحيث وحيث من ذلك الرخاء املادي واحلضاري العجيب . . لتأثيث البيوت 

  ولكن ماذا؟ ماذا وراء هذا الرخاء املادي واحلضاري وخلو القلوب من اإلميان باهللا؟
إنه شعب مهدد باالنقراض ، فالنسل يف تناقص مطرد بسبب فوضى االختالط والطالق مبعدل طالق واحد لكل 

طالق النزوات وتربج الفنت وحرية االختالط واجليل اجلديد ينحرف فيدمن على املسكرات ست زجيات بسبب ان



واألمراض النفسية والعصبية والشذوذ . واملخدرات؛ ليعوض خواء الروح من اإلميان وطمأنينة القلب بالعقيدة 
. . ال كهذا يف أمريكا واحل. . مث االنتحار . . بأنواعه تفترس عشرات اآلالف من النفوس واألرواح واألعصاب 

  . .واحلال أشنع من هذا يف روسيا 
فال يذوق طعم السلم الذي . إهنا الشقوة النكدة املكتوبة على كل قلب خيلو من بشاشة اإلميان وطمأنينة العقيدة 

  :يدعى املؤمنون ليدخلوا فيه كافة ، ولينعموا فيه باألمن والظل والراحة والقرار 
  . .} إنه لكم عدو مبني . وال تتبعوا خطوات الشيطان . . ا ادخلوا يف السلم كافة يا أيها الذين آمنو{ 

فإنه ليس هناك إال . حذرهم أن يتبعوا خطوات الشيطان . . وملا دعا اهللا الذين آمنوا أن يدخلوا يف السلم كافة 
إما إسالم وإما . دى وأما ضالل إما ه. إما الدخول يف السلم كافة ، وإما اتباع خطوات الشيطان . اجتاهان اثنان 

ومبثل هذا احلسم ينبغي أن يدرك . . جاهلية إما طريق اهللا وإما طريق الشيطان وإما هدى اهللا وإما غواية الشيطان 
  .املسلم موقفه ، فال يتلجلج وال يتردد وال يتحري بني شىت السبل وشىت االجتاهات 

كال إنه من ال يدخل . . واحداً منها ، أو خيلط واحدا منها بواحد  إنه ليست هنالك مناهج متعددة للمؤمن أن خيتار
يف السلم بكليته ، ومن ال يسلم نفسه خالصة لقيادة اهللا وشريعته ، ومن ال يتجرد من كل تصور آخر ومن كل 

  . .إن هذا يف سبيل الشيطان ، سائر على خطوات الشيطان . . منهج آخر ومن كل شرع آخر 
. ط ، وال منهج بني بني ، وال خطة نصفها من هنا ونصفها من هناك إمنا هناك حق وباطل ليس هنالك حل وس

واهللا يدعو املؤمنني يف األوىل إىل الدخول يف السلم . منهج اهللا أو غواية الشيطان . إسالم وجاهلية . هدى وضالل 
اعرهم ، ويستثري خماوفهم ويستجيش ضمائرهم ومش. كافة؛ وحيذرهم يف الثانية من اتباع خطوات الشيطان 

والغفلة ال تكون مع . بتذكريهم بعداوة الشيطان هلم ، تلك العداوة الواضحة البينة ، اليت ال ينساها إال غافل 
  .اإلميان 

  :مث خيوفهم عاقبة الزلل بعد البيان 
  .} فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن اهللا عزيز حكيم { 

.  
حيمل التلويح بالقوة والقدرة والغلبة ، وأهنم يتعرضون لقوة اهللا حني خيالفون عن } عزيز { هللا وتذكريهم بأن ا

فيه إحياء بأن ما اختاره هلم هو اخلري ، وما هناهم عنه هو الشر ، وأهنم . } حكيم { وتذكريهم بأنه . . توجيهه 
فالتعقيب بشطريه حيمل معىن التهديد .  .يتعرضون للخسارة حني ال يتبعون أمره وال ينتهون عما هناهم عنه 

  . .والتحذير يف هذا املقام 
بعد ذلك يتخذ السياق أسلوباً جديداً يف التحذير من عاقبة االحنراف عن الدخول يف السلم واتباع خطوات 

  :فيتحدث بصيغة الغيبة بدالً من صيغة اخلطاب . الشيطان 
  . .} غمام واملالئكة؟ وقضي األمر ، وإىل اهللا ترجع األمور هل ينظرون إال أن يأتيهم اهللا يف ظلل من ال{ 

ما الذي يقعد هبم عن . وهو سؤال استنكاري عن علة انتظار املترددين املتلكئني الذين ال يدخلون يف السلم كافة 
يف ظلل  -سبحانه  -االستجابة؟ ماذا ينتظرون؟ وماذا يرتقبون؟ تراهم سيظلون هكذا يف موقفهم حىت يأتيهم اهللا 

هل ينتظرون ويتلكأون حىت يأتيهم اليوم الرعيب املوعود ، الذي قال اهللا : من الغمام وتأتيهم املالئكة؟ وبتعبري آخر 
  إنه سيأيت فيه يف ظلل من الغمام ، ويأيت املالئكة صفاً ال يتكلمون إال من أذن له الرمحن وقال صواباً؟: سبحانه 
جند أن اليوم قد جاء ، وأن كل  -الستنكاري الذي حيمل طابع التهديد الرعيب وبينما حنن أمام السؤال ا -وفجأة 



  :شيء قد انتهى ، وأن القوم أمام املفاجأة اليت كان يلوح هلم هبا وخيوفهم إياها 
  . .} وقضي األمر { 

  :حده األمور وطوي الزمان ، وأفلتت الفرصة ، وعزت النجاة ، ووقفوا وجهاً لوجه أمام اهللا؛ الذي ترجع إليه و
  . .} وإىل اهللا ترجع األمور { 

الطريقة اليت حتيي املشهد وتستحضره يف التو . إهنا طريقة القرآن العجيبة ، اليت تفرده ومتيزه من سائر القول 
  واللحظة ، وتقف القلوب إزاءه وقفة من يرى ويسمع ويعاين ما فيه

الفزع األكرب ينتظرهم؟ بل هذا الفزع األكرب يدمههم  فإىل مىت يتخلف املتخلفون عن الدخول يف السلم؛ وهذا
يوم يقوم . السلم يف الدنيا والسلم يف اآلخرة يوم تشقق السماء بالغمام ونزل املالئكة تنزيالً . والسلم منهم قريب 

وإىل { ر وقد قضي األم. . يوم يقضي األمر . الروح واملالئكة صفا ال يتكلمون إال من أذن له الرمحن وقال صواباً 
  . .} اهللا ترجع األمور 

وهم  -يكلفه أن يسأل بين إسرائيل  -صلى اهللا عليه وسلم  -فيخاطب النيب . هنا يلتفت السياق لفتة أخرى 
كم آتاهم اهللا من آية بينة مث مل يستجيبوا وكيف :  -منوذج التلكؤ يف االستجابة كما وصفتهم هذه السورة من قبل 

  :اإلميان والسلم ، من بعد ما جاءهتم  بدلوا نعمة اهللا ، نعمة
  . .} كم آتيناهم من آية بينة ، ومن يبدل نعمة اهللا من بعد ما جاءته فإن اهللا شديد العقاب : سل بين إسرائيل { 

والعودة هنا إىل بين إسرائيل عودة طبيعية ، فهنا حتذير من موقف بنو إسرائيل فيه أصالء موقف التلكؤ دون 
قف النشوز وعدم الدخول يف السلم كافة؛ وموقف التعنت وسؤال اخلوارق ، مث االستمرار يف االستجابة؛ ومو
  .العناد واجلحود 

  .وهذه هي مزالق الطريق اليت حيذر اهللا اجلماعة املسلمة منها ، كي تنجو من عاقبة بين إسرائيل املنكودة . 
  . .} كم آتيناهم من آية بينة : سل بين إسرائيل { 

إمنا هو أسلوب من أساليب البيان ، للتذكري بكثرة اآليات اليت . هنا قد ال يكون مقصوراً على حقيقته والسؤال 
إما بسؤال منهم وتعنت ، وإما ابتداء من عند اهللا حلكمة . . آتاها اهللا بين إسرائيل ، واخلوارق اليت أجراها هلم 

من تردد وتلكؤ وتعنت ونكوص عن السلم الذي  -على الرغم من كثرة اخلوارق  -مث ما كان منهم . . حاضرة 
  .يظلل كنف اإلميان 

  :مث جييء التعقيب عاماً 
  . .} ومن يبدل نعمة اهللا من بعد ما جاءته فإن اهللا شديد العقاب { 

 والتحذير من تبديلها جيد مصداقه. فهما مترادفان . أو نعمة اإلميان . ونعمة اهللا املشار إليها هنا هي نعمة السلم 
أوالً يف حال بين إسرائيل ، وحرماهنم من السلم والطمأنينة واالستقرار ، منذ أن بدلوا نعمة اهللا ، وأبوا الطاعة 

وكانوا دائماً يف موقف الشاك املتردد ، الذي يظل يطلب الدليل من اخلارقة يف . الراضية ، واالستسالم لتوجيه اهللا 
وال يطمئن لنور اهللا وهداه ، والتهديد بشدة عقاب اهللا جيد مصداقه كل خطوة وكل حركة؛ مث ال يؤمن باملعجزة ، 

  .أوالً يف حال بين إسرائيل ، وجيد مصداقه أخرياً فيما ينتظر املبدلني للنعمة املتبطرين عليها يف كل زمان 
وها هي ذي . وما بدلت البشرية هذه النعمة إال أصاهبا العقاب الشديد يف حياهتا على األرض قبل عقاب اآلخرة 

البشرية املنكودة الطالع يف أحناء األرض كلها تعاين العقاب الشديد؛ وجتد الشقوة النكدة؛ وتعاين القلق واحلرية؛ 
ويأكل بعضها بعضاً؛ ويأكل الفرد منها نفسه وأعصابه ، ويطاردها وتطارده باألشباح املطلقة ، وباخلواء القاتل 



باملسكرات واملخدرات ، وتارة باحلركات احلائرة اليت خييل إليك معها أهنم الذي حياول املتحضرون أن ميألوه تارة 
  هاربون تطاردهم األشباح

من مائلة برأسها ، إىل كاشفة عن صدرها ، إىل : ونظرة إىل صورهم يف األوضاع العجيبة املتكلفة اليت يظهرون هبا 
ع رباط عنق رسم عليه تيتل أو فيل إىل البس قميص رافعة ذيلها ، إىل مبتدعة قبعة غريبة على هيئة حيوان إىل واض

  تربعت عليه صورة أسد أو دب
ونظرة إىل رقصاهتم اجملنونة ، وأغانيهم احملمومة ، وأوضاعهم املتكلفة وأزيائهم الصارخة يف بعض احلفالت 

  . .واملناسبات؛ وحماولة لفت النظر بالشذوذ الصارخ ، أو ترضية املزاج بالتميز الفاضح 
رة إىل التنقل السريع احملموم بني األهواء واألزواج والصداقات واألزياء بني فصل وفصل ، ال بل بني الصباح ونظ

  واملساء
ويكشف عن حالة امللل اجلامث اليت يفرون منها . كل أولئك يكشف عن احلرية القاتلة اليت ال طمأنينة فيها وال سالم 

  .وأرواحهم املوحشة ، كالذي تطارده اجلنة واألشباح من أنفسهم اخلاوية » اهلروب « ، وعن حالة 

. } يا أيها الذين أمنوا ادخلوا يف السلم كافة { : وإن هو إال عقاب اهللا ، ملن حييد عن منهجه ، وال يستمع لدعوته 
.  

  . . والعياذ باهللا. . وإن اإلميان الواثق لنعمة اهللا على عباده ، ال يبدهلا مبدل حىت حييق به ذلك العقاب 
ويف ظل هذا التحذير من التلكؤ يف االستجابة ، والتبديل بعد النعمة ، يذكر حال الذين كفروا وحال الذين آمنوا؛ 

  :ويكشف عن الفرق بني ميزان الذين كفروا وميزان الذين آمنوا للقيم واألحوال واألشخاص 
ين اتقوا فوقهم يوم القيامة ، واهللا يرزق من زين للذين كفروا احلياة الدنيا ، ويسخرون من الذين آمنوا ، والذ{ 

  . .} يشاء بغري حساب 
زينت هلم فوقفوا عندها ال . لقد زينت للذين كفروا هذه احلياة الدنيا؛ بأعراضها الزهيدة ، واهتماماهتا الصغرية 

يقف عند حدود  والذي. يتجاوزوهنا؛ وال ميدون بأبصارهم إىل شيء وراءها؛ وال يعرفون قيماً أخرى غري قيمها 
هذه احلياة الدنيا ال ميكن أن يسمو تصوره إىل تلك االهتمامات الرفيعة اليت حيفل هبا املؤمن ، وميد إليها بصره يف 

إن املؤمن قد حيتقر أعراض احلياة كلها؛ ال ألنه أصغر منها مهة أو أضعف منها طاقة ، وال ألنه . . آفاقها البعيدة 
مع قيامه باخلالفة فيها ، وإنشائه للعمران  -ولكن ألنه ينظر إليها من عل . . رقيها سليب ال ينمي احلياة وال ي

ينشد منها أن يقر . فينشد من حياته ما هو أكرب من هذه األعراض وأغلى  -واحلضارة ، وعنايته بالنماء واإلكثار 
اهللا فوق هامات األرض والناس ، يف األرض منهجاً ، وأن يقود البشرية إىل ما هو أرفع وأكمل ، وأن يركز راية 

ليتطلع إليها البشر يف مكاهنا الرفيع ، وليمدوا بأبصارهم وراء الواقع الزهيد احملدود ، الذي حييا له من مل يهبه 
  .اإلميان رفعة اهلدف ، وضخامة االهتمام ، ومشول النظرة 

ينظرون للذين آمنوا ، فريوهنم يتركون  . .وينظر الصغار الغارقون يف وحل األرض ، املستعبدون ألهداف األرض 
هلم وحلهم وسفسافهم ، ومتاعهم الزهيد؛ ليحاولوا آماالً كباراً ال ختصهم وحدهم ، ولكن ختص البشرية كلها؛ 

وال تتعلق بأشخاصهم إمنا تتعلق بعقيدهتم؛ ويروهنم يعانون فيها املشقات؛ ويقاسون فيها املتاعب؛ وحيرمون أنفسهم 
يف  -ينظر الصغار املطموسون إىل الذين آمنوا . . يعدها الصغار خالصة احلياة وأعلى أهدافها املرموقة اللذائذ اليت 
يسخرون من حاهلم ، ويسخرون من . عندئذ يسخرون منهم . فال يدركون سر اهتماماهتم العليا  -هذه احلال 

  تصوراهتم ، ويسخرون من طريقهم الذي يسريون فيه



  . .} . . . ياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا زين للذين كفروا احل{ 
ميزان . ميزان الكفر . إنه ميزان األرض . . ولكن هذا امليزان الذي يزن الكافرون به القيم ليس هو امليزان 

  :واهللا يبلغ الذين آمنوا حقيقة وزهنم يف ميزانه . أما امليزان احلق فهو يف يد اهللا سبحانه . . اجلاهلية 
  . .} ن اتقوا فوقهم يوم القيامة والذي{ 

وليمضوا يف طريقهم ال حيفلون . فليعلم الذين آمنوا قيمتهم احلقيقية يف هذا امليزان . هذا هو ميزان احلق يف يد اهللا 
  .سفاهة السفهاء ، وسخرية الساخرين ، وقيم الكافرين 

قهم يف حقيقة األمر بشهادة اهللا أحكم احلاكمني فو. فوقهم عند احلساب اخلتامي األخري . إهنم فوقهم يوم القيامة . 
.  

يهبهم إياه حيث خيتار؛ يف الدنيا أو يف اآلخرة ، أو يف . واهللا يدخر هلم ما هو خري ، وما هو أوسع من الرزق 
  :الدارين وفق ما يرى أنه هلم خري 

  . .} واهللا يرزق من يشاء بغري حساب { 
يض على من يشاء ال خازن لعطائه وال بوّاب وهو قد يعطي الكافرين زينة وهو املانح الوهاب مينح من يشاء ، ويف

وهو يعطي املختارين من عباده ما يشاء يف الدنيا أو يف . احلياة الدنيا حلكمة منه ، وليس هلم فيما أعطوا فضل 
  . .واختياره لألخيار هو األبقى واألعلى . فالعطاء كله من عنده . . اآلخرة 

تعرف املؤمنني الذين يتلقون قيمهم وموازينهم وتصوراهتم . . بداَ تعرف هذين النموذجني من الناس وستظل احلياة أ
من يد اهللا؛ فريفعهم هذا التلقي عن سفساف احلياة وأعراض األرض ، واهتمامات الصغار؛ وبذلك حيققون 

الذين زينت هلم : ك الصنف اآلخر كما تعرف احلياة ذل. . إنسانيتهم؛ ويصبحون سادة للحياة ، ال عبيداً للحياة 
  احلياة الدنيا ، واستعبدهتم أعراضها وقيمها؛ وشدهتم ضروراهتم وأوهاقهم إىل الطني فلصقوا به ال يرتفعون

على حني يعتقد اهلابطون . وسيظل املؤمنون ينظرون من عل إىل أولئك اهلابطني؛ مهما أوتوا من املتاع واألعراض 
وهم أحق بالرثاء . املؤمنني هم احملرومون؛ فيشفقون عليهم تارة ويسخرون منهم تارة  أهنم هم املوهوبون ، وأن

  . .واإلشفاق 
ينتقل . . وعلى ذكر املوازين والقيم؛ وظن الذين كفروا بالذين آمنوا؛ وحقيقة مكان هؤالء ووزهنم عند اهللا 

ين والقيم؛ وينتهي بتقرير األصل الذي ينبغي السياق إىل قصة االختالف بني الناس يف التصورات والعقائد ، واملواز
  :أن يرجع إليه املختلفون؛ وإىل امليزان األخري الذي حيكم فيما هم فيه خمتلفون 

كان الناس أمة واحدة؛ فبعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين؛ وأنزل معهم الكتاب باحلق ليحكم بني الناس فيما { 
فهدى اهللا الذين آمنوا ملا  -ن أوتوه من بعد ما جاءهتم البينات بغياً بينهم وما اختلف فيه إال الذي -اختلفوا فيه 

  . .} اختلفوا فيه من احلق بإذنه؛ واهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم 
وقد تكون هذه إشارة إىل حالة . على هنج واحد ، وتصور واحد . كان الناس أمة واحدة . . هذه هي القصة 

فالقرآن . وىل الصغرية من أسرة آدم وحواء وذراريهم ، قبل اختالف التصورات واالعتقادات اجملموعة البشرية األ
وقد شاء اهللا أن جيعل البشر مجيعاً . أسرة آدم وحواء : وهم أبناء األسرة األوىل . يقرر أن الناس من أصل واحد 

وقد غرب عليهم عهد كانوا . لبنة األوىل نتاج أسرة واحدة صغرية ، ليقرر مبدأ األسرة يف حياهتم ، وليجعلها هي ال
حىت منت وتعددت وكثر أفرادها ، . فيه يف مستوى واحد واجتاه واحد وتصور واحد يف نطاق األسرة األوىل 



وتفرقوا يف املكان ، وتطورت معايشهم؛ وبرزت فيهم االستعدادات املكنونة املختلفة ، اليت فطرهم اهللا عليها حلكمة 
  .ا وراءها من خري للحياة يف التنوع يف االستعدادات والطاقات واالجتاهات يعلمها ، ويعلم م

وعندئذ بعث اهللا . . عندئذ اختلفت التصورات وتباينت وجهات النظر ، وتعددت املناهج ، وتنوعت املعتقدات 
  . .النبيني مبشرين ومنذرين 

  . .} وأنزل معهم الكتاب باحلق ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه { 
إن من طبيعة الناس أن خيتلفوا؛ ألن هذا االختالف أصل من أصول خلقتهم؛ . . وهنا تتبني تلك احلقيقة الكربى 

إن هذه اخلالفة حتتاج إىل وظائف متنوعة ، واستعدادات . . حيقق حكمة عليا من استخالف هذا الكائن يف األرض 
ؤدي دورها الكلي يف اخلالفة والعمارة ، وفق التصميم شىت من ألوان متعددة؛ كي تتكامل مجيعها وتتناسق ، وت

فال بد إذن من تنوع يف املواهب يقابل تنوع تلك الوظائف؛ وال بد من اختالف يف . الكلي املقدر يف علم اهللا 
» ولذلك خلقهم  -إال من رحم ربك  -وال يزالون خمتلفني « . . االستعدادات يقابل ذلك االختالف يف احلاجات 

. .  
. . ذا االختالف يف االستعدادات والوظائف ينشئ بدوره اختالفاً يف التصورات واالهتمامات واملناهج والطرائق ه

ولكن اهللا حيب أن تبقى هذه االختالفات املطلوبة الواقعة داخل إطار واسع عريض يسعها مجيعاً حني تصلح وتستقيم 
ذي ينفسح حىت يضم جواحنه على شىت االستعدادات وشىت ال. هذا اإلطار هو إطار التصور اإلمياين الصحيح . . 

  .املواهب وشىت الطاقات؛ فال يقتلها وال يكبحها؛ ولكن ينظمها وينسقها ويدفعها يف طريق الصالح 
ومن مث مل يكن بد أن يكون هناك ميزان ثابت يفيء إليه املختلفون؛ وحكم عدل يرجع إليه املختصمون؛ وقول فصل 

  :، ويثوب اجلميع منه إىل اليقني  ينتهي عنده اجلدل
  .} فبعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين ، وأنزل معهم الكتاب باحلق ، ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه { 

فهو القول الفصل بأن احلق هو ما جاء به الكتاب؛ وأن هذا احلق قد . . } باحلق { وال بد أن نقف عند قوله تعاىل 
م العدل ، والقول الفصل ، فيما عداه من أقوال الناس وتصوراهتم ومناهجهم وقيمهم أنزل ليكون هو احلك

وبغري هذا احلق الواحد الذي ال يتعدد؛ وبغري حتكيمه . وال قول بعده . وال حكم معه . ال حق غريه . . وموازينهم 
بغري هذا كله ال يستقيم أمر هذه . . يف كل ما خيتلف فيه الناس؛ وبغري االنتهاء إىل حكمه بال مماحكة وال اعتراض 

  .احلياة؛ وال ينتهي الناس من اخلالف والفرقة؛ وال يقوم على األرض السالم؛ وال يدخل الناس يف السلم حبال 
وهلذه احلقيقة قيمتها الكربى يف حتديد اجلهة اليت يتلقى منها الناس تصوراهتم وشرائعهم؛ واليت ينتهون إليها يف كل 

إهنا جهة واحدة ال تتعدد هي اليت أنزلت هذا الكتاب باحلق؛ . . من خالف يف شىت صور اخلالف  ما يشجر بينهم
  . .وهو مصدر واحد ال يتعدد هو هذا الكتاب الذي أنزله اهللا باحلق ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه 

هي ملة واحدة يف عمومها ، فهو كتاب واحد يف أصله ، و. وهو كتاب واحد يف حقيقته ، جاء به الرسل مجيعاً 
  .إله واحد ، ورب واحد ، ومعبود واحد ، ومشّرع واحد لبين اإلنسان : وهو تصور واحد يف قاعدته 

مث ختتلف التفصيالت بعد ذلك وفق حاجات األمم واألجيال؛ ووفق أطوار احلياة واالرتباطات؛ حىت تكون . 
بقيادة اهللا ومنهجه . ياة تنمو يف حميطها الواسع الشامل بال عوائق الصورة األخرية اليت جاء هبا اإلسالم ، وأطلق احل

  .وشريعته احلية املتجددة يف حدود ذلك احمليط الشامل الكبري 
كل نيب . . وهذا الذي يقرره القرآن يف أمر الكتاب هو النظرية اإلسالمية الصحيحة يف خط سري األديان والعقائد 



مث يقع االحنراف عقب كل . . قاعدة التوحيد املطلق : ، يقوم على القاعدة األصيلة جاء هبذا الدين الواحد يف أصله 
رسالة ، وتتراكم اخلرافات واألساطري ، حىت يبعد الناس هنائياً عن ذلك األصل الكبري ، وهنا جتيء رسالة جديدة 

وهذه . . وأطوارها يف التفصيالت جتدد العقيدة األصيلة ، وتنفي ما علق هبا من االحنرافات ، وتراعي أحوال األمة 
النظرية أوىل باإلتباع من نظريات الباحثني يف تطور العقائد من غري املسلمني ، واليت كثريا ما يتأثر هبا باحثون 

مسلمون ، وهم ال يشعرون ، فيقيمون حبوثهم على أساس التطور يف أصل العقيدة وقاعدة التصور ، كما يقول 
  الباحثني الغربيني اجلاهليني املستشرقون وأمثاهلم من

وهذا الثبات يف أصل التصور اإلمياين ، هو الذي يتفق مع وظيفة الكتاب الذي أنزله اهللا باحلق ، ليحكم بني الناس 
  .فيما اختلفوا فيه ، يف كل زمان ، ومع كل رسول ، منذ أقدم األزمان 

ومل يكن بد . يكون هناك قول فصل ينتهون إليه  ومل يكن بد أن يكون هناك ميزان ثابت يفيء إليه الناس ، وأن
كذلك أن يكون هذا امليزان من صنع مصدر آخر غري املصدر اإلنساين ، وأن يكون هذا القول قول حاكم عدل ال 

  يتأثر باهلوى اإلنساين ، وال يتأثر بالقصور اإلنساين ، وال يتأثر باجلهل اإلنساين
علمه كله ال مقيداً . علم ما كان وما هو كائن وما سيكون . اً غري حمدود وإقامة ذلك امليزان الثابت تقتضي علم

بقيود الزمان اليت تفصل الوجود الواحد إىل ماض وحاضر ومستقبل ، وإىل مستيقن ومظنون وجمهول ، وإىل حاضر 
منظور وحمجوب ، وال مقيداً بقيود املكان اليت تفصل الوجود الواحد إىل قريب وبعيد ، و. . مشهود ومغيب خمبوء 

ويعلم ما يصلح وما يصلح حال . . يف حاجة إىل إله يعلم ما خلق ، ويعلم من خلق . . وحمسوس وغري حمسوس 
  .اجلميع 

وإقامة ذلك امليزان يف حاجة كذلك إىل استعالء على احلاجة ، واستعالء على النقص ، واستعالء على الفناء ، 
واستعالء على الكون كله مبا فيه . . طمع ، واستعالء على الرغبة والرهبة واستعالء على الفوت ، واستعالء على ال

  وال قصور -سبحانه  -يف حاجة إىل إله ، ال أرب له ، وال هوى ، وال لذة ، وال ضعف يف ذاته . . ومن فيه 
مث يوائم بينها  أما العقل البشري فبحسبه أن يواجه األحوال املتطورة ، والظروف املتغرية ، واحلاجات املتجددة؛

على أن يكون هناك امليزان الثابت الذي يفيء إليه ، فيدرك خطأه . وبني اإلنسان يف حلظة عابرة وظرف موقوت 
  .وصوابه ، وغيه ورشاده ، وحقه وباطله ، من ذلك امليزان الثابت 

  ويطمئن الناس إىل أن الذي يسوسهم يف النهاية إله. وهبذا وحده تستقيم احلياة . 
. إمنا جاء ليحتكم الناس إليه . الكتاب مل ينزل باحلق ليمحو فوارق االستعدادات واملواهب والطرائق والوسائل إن 
  . .حني خيتلفون . . وإليه وحده . 

  :ومن شأن هذه احلقيقة أن تنشىء حقيقة أخرى تقوم على أساسها نظرة اإلسالم التارخيية 
يضع هذا الكتاب . . ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه } باحلق {  الذي أنزله اهللا} الكتاب { إن اإلسالم يضع 

وإما . فإما اتفقت مع هذه القاعدة ، وظلت قائمة عليها ، فهذا هو احلق . مث متضي احلياة . قاعدة للحياة البشرية 
يف فترة من . يعاً هذا هو الباطل ولو ارتضاه الناس مج. . خرجت عنها وقامت على قواعد أخرى ، فهذا هو الباطل 

وليس الذي يقرره الناس هو احلق ، وليس الذي يقرره . فالناس ليسوا هم احلكم يف احلق والباطل . فترات التاريخ 
إن نظرة اإلسالم تقوم ابتداء على أساس أن فعل الناس لشيء ، وقوهلم لشيء ، وإقامة حياهتم . الناس هو الدين 

قاً إذا كان خمالفاً للكتاب؛ وال جتعله أصالً من أصول الدين؛ وال جتعله التفسري ال حتيل هذا الشيء ح. . على شيء 
  . .الواقعي هلذا الدين؛ وال تربره ألن أجياالً متعاقبة قامت عليه 



وهذه احلقيقة ذات أمهية كربى يف عزل أصول الدين عما يدخله عليها الناس ويف التاريخ اإلسالمي مثالً وقع 
إن هذا االحنراف مىت وقع وقامت عليه حياة الناس فهو إذن الصورة : فال يقال . . و وينمو احنراف ، وظل ينم

ويظل هذا الذي وقع خطأ واحنرافاً ال يصلح . الواقعية لإلسالم كال إن اإلسالم يظل بريئاً من هذا الواقع التارخيي 
بطله ، وأن يعود إىل الكتاب الذي أنزله حجة وال سابقة؛ ومن واجب من يريد استئناف حياة إسالمية أن يلغيه 

  . .اهللا باحلق ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه 
ومع ذلك كان اهلوى يغلب الناس من هناك ومن هناك؛ وكانت املطامع والرغائب واملخاوف . . ولقد جاء الكتاب 

  :ليه والضالالت تبعد الناس عن قبول حكم الكتاب ، والرجوع إىل احلق الذي يردهم إ
  . .} بغياً بينهم . . وما اختلف فيه إال الذين أوتوه من بعد ما جاءهتم البينات { 

هو الذي قاد الناس إىل املضي يف االختالف . . وبغي اهلوى . وبغي احلرص . وبغي الطمع . بغي احلسد . . فالبغي 
  .على أصل التصور واملنهج؛ واملضي يف التفرق واللجاج والعناد 

ما . . فما خيتلف اثنان على أصل احلق الواضح يف هذا الكتاب ، القوي الصادع املشرق املنري . . قة وهذه حقي
فأما حني يكون هناك إميان . . خيتلف اثنان على هذا األصل إال ويف نفس أحدمها بغي وهوى ، أو يف نفسيهما مجيعاً 

  :فال بد من التقاء واتفاق 
  . .} لفوا فيه من احلق بإذنه فهدى اهللا الذين آمنوا ملا اخت{ 

  .هداهم مبا يف نفوسهم من صفاء ، ومبا يف أرواحهم من جترد ، ومبا يف قلوهبم من رغبة يف الوصول إىل احلق 

وي

  :وما أيسر الوصول حينئذ واالستقامة 
  . .} واهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم { 

وال . املنهج الذي يقوم على احلق ويستقيم على احلق وهو هذا . هو هذا الصراط الذي يكشف عنه ذلك الكتاب 
  . .تتقاذفه األهواء والشهوات ، وال تتالعب به الرغاب والنزوات 

واهللا خيتار من عباده هلذا الصراط املستقيم من يشاء ، ممن يعلم منهم االستعداد للهدى واالستقامة على الصراط؛ 
، ولو حسب الذين ال يزنون مبيزان اهللا أهنم حمرومون ، ولو  أولئك يدخلون يف السلم ، وأولئك هم األعلون
  سخروا منهم كما يسخر الكافرون من املؤمنني

تنتهي بالتوجه . . وتنتهي هذه التوجيهات اليت تستهدف إنشاء تصور إمياين كامل ناصع يف قلوب اجلماعة املسلمة 
بينهم وبني أعدائهم من املشركني وأهل الكتاب ، وما  إىل املؤمنني الذين كانوا يعانون يف واقعهم مشقة االختالف

يتوجه إليهم بأن هذه هي سنة اهللا القدمية ، يف متحيص . . كان جيره هذا اخلالف من حروب ومتاعب وويالت 
 أن يدافع أصحاب العقيدة عن عقيدهتم؛ وأن يلقوا يف سبيلها: املؤمنني وإعدادهم ليدخلوا اجلنة ، وليكونوا هلا أهالً 

العنت واألمل والشدة والضر؛ وأن يتراوحوا بني النصر واهلزمية؛ حىت إذا ثبتوا على عقيدهتم ، مل تزعزعهم شدة ، ومل 
استحقوا نصر اهللا ، ألهنم يومئذ أمناء على دين اهللا ، مأمونون . . ترهبهم قوة ، ومل يهنوا حتت مطارق احملنة والفتنة 

واستحقوا اجلنة ألن أرواحهم قد حتررت من اخلوف وحتررت . ته والذود عنه على ما ائتمنوا عليه ، صاحلون لصيان
فهي عندئذ أقرب ما تكون إىل عامل اجلنة ، . من الذل ، وحتررت من احلرص على احلياة أو على الدعة والرخاء 

  :وارفع ما تكون عن عامل الطني 
قبلكم ، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حىت يقول أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة ، وملا يأتكم مثل الذين خلوا من { 

  . .} مىت نصر اهللا؟ أال إن نصر اهللا قريب : الرسول والذين آمنوا معه 



سبحانه  -هكذا خاطب اهللا اجلماعة املسلمة األوىل ، وهكذا وجهها إىل جتارب اجلماعات املؤمنة قبلها ، وإىل سنته 
وهو خطاب . كل إليهم رايته ، وينوط هبم أمانته يف األرض ومنهجه وشريعته يف تربية عباده املختارين ، الذين ي -

  . .مطرد لكل من خيتار هلذا الدور العظيم 
من الرسول املوصول باهللا ، . إن هذا السؤال من الرسول والذين آمنوا معه . . وإهنا لتجربة عميقة جليلة مرهوبة 

ليصور مدى احملنة اليت تزلزل مثل هذه القلوب } مىت نصر اهللا؟ { : إن سؤاهلم . واملؤمنني الذين آمنوا باهللا 
ولن تكون إال حمنة فوق الوصف ، تلقي ظالهلا على مثل هاتيك القلوب ، فتبعث منها ذلك السؤال . املوصولة 
  . .} مىت نصر اهللا؟ { : املكروب 

أال إن نصر { : اهللا ، وجييء النصر من اهللا  عندئذ تتم كلمة. . وعندما تثبت القلوب على مثل هذه احملنة املزلزلة 
  . .} اهللا قريب 

الذين . الذين يثبتون على البأساء والضراء . ولن يستحقه إال الذين يثبتون حىت النهاية . إنه مدخر ملن يستحقونه 
  .يصمدون للزلزلة 

وحىت حني تبلغ . عندما يشاء اهللا الذين يستيقنون أن ال نصر إال نصر اهللا ، و. الذين ال حينون رؤوسهم للعاصفة 
، ال إىل أي حل آخر ، وال إىل أي نصر ال جييء من عند اهللا } نصر اهللا { احملنة ذروهتا ، فهم يتطلعون فحسب إىل 

  .وال نصر إال من عند اهللا . 
ت ، والتجرد هللا هبذا يدخل املؤمنون اجلنة ، مستحقني هلا ، جديرين هبا ، بعد اجلهاد واالمتحان ، والصرب والثبا

  .وحده ، والشعور به وحده ، وإغفال كل ما سواه وكل من سواه 
إن الصراع والصرب عليه يهب النفوس قوة ، ويرفعها على ذواهتا ، ويطهرها يف بوتقة األمل ، فيصفو عنصرها 

يدخلون يف دين  وعندئذ. ويضيء ، ويهب العقيدة عمقاً وقوة وحيوية ، فتتألأل حىت يف أعني أعدائها وخصومها 
اهللا أفواجاً كما وقع ، وكما يقع يف كل قضية حق ، يلقى أصحاهبا ما يلقون يف أول الطريق ، حىت إذا ثبتوا للمحنة 

  . .احناز إليهم من كانوا حياربوهنم ، وناصرهم أشد املناوئني وأكرب املعاندين 
يقع أن ترتفع أرواح أصحاب الدعوة على كل .  يقع ما هو أعظم منه يف حقيقته -حىت إذا مل يقع هذا  -على أنه 

قوى األرض وشرورها وفتنتها ، وأن تنطلق من إسار احلرص على الدعة والراحة ، واحلرص على احلياة نفسها يف 
كسب . وهذا االنطالق كسب للبشرية كلها ، وكسب لألرواح اليت تصل إليه عن طريق االستعالء . . النهاية 

  .يع البأساء والضراء اليت يعانيها املؤمنون ، واملؤمتنون على راية اهللا وأمانته ودينه وشريعته يرجح مجيع اآلالم ومج
  . .وهذا هو الطريق . . وهذا االنطالق هو املؤهل حلياة اجلنة يف هناية املطاف 

  .هذا هو الطريق كما يصفه اهللا للجماعة املسلمة األوىل ، وللجماعة املسلمة يف كل جيل 
مث جييء . مث جييء النصر . وتوجه إىل اهللا وحده . . وصرب وثبات . وحمنة وابتالء . . إميان وجهاد : الطريق  هذا هو
  . .النعيم 

سَّبِيلِ َوَما َتفَْعلُوا ِمْن اِكنيِ َواْبنِ الَيسْأَلُوَنَك َماذَا ُيْنِفقُونَ قُلْ َما أَْنفَقُْتْم ِمْن َخْيرٍ فَِللَْواِلَدْينِ وَالْأَقْرَبَِني َوالَْيَتاَمى َوالَْمَس
كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقتَالُ َوُهَو كُْرٌه لَكُْم َوَعَسى أَنْ َتكَْرُهوا َشْيئًا َوُهَو َخْيرٌ لَكُْم َوَعَسى أَنْ ) ٢١٥(َخْيرٍ فَإِنَّ اللََّه بِِه َعِليٌم 

َيْسأَلُوَنَك َعنِ الشَّْهرِ الْحََرامِ ِقَتالٍ ِفيِه قُلْ ِقَتالٌ ِفيِه ) ٢١٦(لَا َتْعلَُمونَ  ُتحِبُّوا شَْيئًا َوُهَو َشرٌّ لَكُْم َواللَُّه َيْعلَُم وَأَنُْتْم
ْتلِ َولَا ِه وَالِْفْتَنةُ أَكَْبُر ِمَن الْقَكَبٌِري َوَصدٌّ َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوكُفٌْر بِِه َوالَْمْسجِِد الْحََرامِ َوإِْخرَاُج أَْهِلِه ِمْنُه أَكَْبُر ِعْندَ اللَّ



ُمْت َوُهَو كَاِفٌر فَأُولَِئكَ َيزَالُونَ ُيقَاِتلُوَنكُْم حَتَّى يَُردُّوكُْم َعْن ِدينِكُْم إِنِ اْسَتطَاعُوا َوَمْن َيرَْتِدْد ِمْنكُْم َعْن ِدينِِه فََي
إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا وَالَِّذيَن َهاَجرُوا ) ٢١٧(ِفيَها َخاِلُدونَ َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم ِفي الدُّْنَيا َوالْآخَِرِة َوأُولَِئَك أَْصحَاُب النَّارِ ُهْم 

َيسْأَلُوَنَك َعنِ الَْخْمرِ َوالْمَْيِسرِ قُلْ ) ٢١٨(َوَجاَهدُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه أُولَِئَك يَْرُجونَ َرْحَمَت اللَِّه وَاللَُّه غَفُوٌر َرحِيٌم 
لَكُُم لنَّاسِ َوإِثُْمُهَما أَكَْبُر ِمْن َنفِْعهَِما وََيْسأَلُوَنَك َماذَا ُيْنِفقُونَ قُلِ الَْعفَْو كَذَِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه ِفيهَِما إِثٌْم كَبٌِري َومََناِفُع ِل
مْ َخْيٌر َوإِنْ ُتَخاِلطُوُهْم ِفي الدُّْنَيا وَالْآِخَرِة َوَيسْأَلُوَنَك َعنِ الْيََتاَمى قُلْ إِْصلَاحٌ لَُه) ٢١٩(الْآيَاِت لََعلَّكُْم َتتَفَكَُّرونَ 

  ) ٢٢٠(يٌم فَإِْخَواُنكُْم َواللَُّه َيْعلَمُ الُْمفِْسَد ِمَن الُْمصِْلحِ َولَْو َشاَء اللَُّه لَأَْعنََتكُْم إِنَّ اللََّه َعزِيزٌ َحِك

د الكالم عن قوله وهي كما قلنا عن. . الظاهرة البارزة يف هذا القطاع من السورة ، هي ظاهرة األسئلة عن أحكام 
ظاهرة توحي بيقظة العقيدة واستيالئها على نفوس اجلماعة . . يف هذا اجلزء . . يسألونك عن األهلة : تعاىل 

املسلمة إذ ذاك ، ورغبة املؤمنني يف معرفة حكم العقيدة يف كل شأن من شؤون حياهتم اليومية ، كي يطابقوا بني 
أن يتحرى حكم اإلسالم يف الصغرية والكبرية من شؤون حياته ، : سلم وهذه آية امل. . تصرفهم وحكم العقيدة 

فما أقره اإلسالم كان هو دستوره وقانونه؛ وما مل يقره . فال يقدم على عمل حىت يستيقن من حكم اإلسالم فيه 
  .وهذه احلساسية هي آية اإلميان هبذه العقيدة . كان ممنوعاً عليه حراماً 

سئلة بسبب احلمالت الكيدية اليت يشنها اليهود واملنافقون ، واملشركون كذلك حول كذلك كانت تثار بعض األ
بعض التصرفات؛ مما يدفع بعض املسلمني ليسأل عنها ، إما ليستيقن من حقيقتها وحكمتها ، وإما تأثراً بتلك 

فيها إىل اليقني؛ وتبطل فكان القرآن يتنزل فيها بالقول الفصل؛ فيثوب املسلمون . احلمالت والدعايات املسمومة 
  . .الدسائس ، ومتوت الفنت ، ويرتد كيد الكائدين إىل حنورهم 

وهذا يصور جانباً من املعركة اليت كان القرآن خيوضها تارة يف نفوس املسلمني ، وتارة يف صف املسلمني ، ضد 
  الكائدين واحملاربني

. مواضعه ومقاديره ونوع املال الذي تكون فيه النفقة . سؤال عن اإلنفاق : ويف هذا الدرس مجلة من هذه األسئلة 
وبواعث هذه األسئلة . . وسؤال عن اليتامى . وسؤال عن اخلمر وامليسر . وسؤال عن القتال يف الشهر احلرام 
  .وسنعرضها بالتفصيل عند استعراض النصوص . متثل األسباب اليت ذكرناها من قبل 

وما تفعلوا . تم من خري فللوالدين واألقربني واليتامى واملساكني وابن السبيل يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفق{ 
  . .} من خري فإن اهللا به عليم 

فاإلنفاق يف مثل الظروف اليت نشأ فيها اإلسالم . لقد وردت آيات كثرية يف اإلنفاق سابقة على هذا السؤال 
واحلرب اليت كانت تواجهها وتكتنفها؛ مث هو ضرورة  ضرورة لقيام اجلماعة املسلمة يف وجه تلك الصعاب واملشاق

من ناحية التضامن والتكافل بني أفراد اجلماعة؛ وإزالة الفوارق الشعورية حبيث ال حيس أحد إال : من ناحية أخرى 
اعة أنه عضو يف ذلك اجلسد ، ال حيتجن دونه شيئاً ، وال حيتجز عنه شيئاً ، وهو أمر له قيمته الكربى يف قيام اجلم

  .شعورياً ، إذا كان سد احلاجة له قيمته يف قيامها عملياً 
  . .} ماذا ينفقون؟ { : وهنا يسأل بعض املسلمني 

: قل { : فجاءهم اجلواب يبني صفة اإلنفاق؛ وحيدد كذلك أوىل مصارفه وأقرهبا . . وهو سؤال عن نوع ما ينفقون 
  . .} ما أنفقتم من خري 

خري للمعطي وخري لآلخذ وخري للجماعة وخري يف ذاته فهو . . ألول إن الذي ينفق خري ا: وهلذا التعبري إحياءان 



واإلحياء الثاين أن يتحرى املنفق أفضل ما عنده فينفق منه؛ وخري ما . . عمل طيب ، وتقدمة طيبة ، وشيء طيب 
  .لديه فيشارك اآلخرين فيه 

وحتري الطيب والنزول عنه لآلخرين هو الذي . ن وعون فاإلنفاق تطهري للقلب وتزكية للنفس ، مث منفعة لآلخري
  .حيقق للقلب الطهارة ، وللنفس التزكية ، ولإليثار معناه الكرمي 

أن ينفق املنفق من الوسط ، ال أردأ ما عنده  -كما ورد يف آية أخرى  -على أن هذا اإلحياء ليس إلزاماً ، فاإللزام 
عاجل تطويع النفس لبذل ما هو خري ، والتحبيب فيه ، على طريقة القرآن ولكن اإلحياء هنا ي. وال أغلى ما عنده 

  . .الكرمي يف تربية النفوس ، وإعداد القلوب 
  :أما طريق اإلنفاق ومصرفه فيجيء بعد تقرير نوعه 

  . .} فللوالدين واألقربني واليتامى واملساكني وابن السبيل { 
باملنفق رابطة العصب ، وبعضهم رابطة الرحم ، وبعضهم رابطة  بعضهم تربطه. وهو يربط بني طوائف من الناس 

. الوالدون : وكلهم يتجاوزون يف اآلية الواحدة . . الرمحة ، وبعضهم رابطة اإلنسانية الكربى يف إطار العقيدة 
 بين وكلهم يتضامنون يف رباط التكافل االجتماعي الوثيق بني. واليتامى واملساكني وابن السبيل . واألقربون 

  .اإلنسان يف إطار العقيدة املتني 
ولكن هذا الترتيب يف اآلية ويف اآليات األخرى ، والذي تزيده بعض األحاديث النبوية حتديداً ووضوحاً كالذي 

ابدأ بنفسك فتصدق عليها : قال لرجل  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن رسول اهللا « جاء يف صحيح مسلم عن جابر 
ك ، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك ، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا ، فإن فضل شيء فألهل

  .» . . . وهكذا 
إنه يأخذ اإلنسان كما هو ، . . هذا الترتيب يشي مبنهج اإلسالم احلكيم البسيط يف تربية النفس اإلنسانية وقيادهتا 

ومن حيث هو واقف يسري به خطوة خطوة ،  بفطرته وميوله الطبيعية واستعداداته؛ مث يسري به من حيث هو كائن ،
على هينة ويف يسر؛ فيصعد وهو مستريح ، هو يليب فطرته وميوله واستعداداته ، وهو : صعداً يف املرتقى العايل 
ال حيس باجلهد والرهق ، وال يكبل بالسالسل واألغالل ليجر يف املرتقى وال تكبت طاقاته . ينمي احلياة معه ويرقيها 

فطرية ليحلق ويرف وال يعتسف به الطريق اعتسافاً ، وال يطري به طرياناً من فوق اآلكام إمنا يصعدها به وميوله ال
صعوداً هيناً ليناً وقدماه على األرض وبصره معلق بالسماء ، وقلبه يتطلع إىل األفق األعلى ، وروحه موصولة باهللا 

  .يف عاله 
والً بكفايتها قبل أن يأمره باإلنفاق على من سواها؛ وأباح له الطيبات ولقد علم اهللا أن اإلنسان حيب ذاته؛ فأمره أ

صلى اهللا  -والرسول . فالصدقة ال تبدأ إال بعد الكفاية . من الرزق وحثه على متتيع ذاته هبا يف غري ترف وال خميلة 
» فلى ، وابدأ مبن تعول خري الصدقة ما كان عن ظهر غىن ، واليد العليا خري من اليد الس« : يقول  -عليه وسلم 

أصبت هذه من . يا رسول اهللا : جاء رجل مبثل بيضة من ذهب ، فقال « قال  -رضي اهللا عنه  -وعن جابر . 
مث أتاه من قبل ركنه  -صلى اهللا عليه وسلم  -فأعرض عنه رسول اهللا . معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غريها 

مث أتاه من خلفه . ن قبل ركنه األيسر فقال مثل ذلك ، فأعرض عنه فأتاه م. األمين فقال مثل ذلك فأعرض عنه 
يأيت أحدكم مبا ميلك : وقال . فحذفه هبا فلو أصابته ألوجعته  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال مثل ذلك ، فأخذها 

  .» مث يقعد يتكفف الناس خري الصدقة ما كان عن ظهر غىن . هذه صدقة : فيقول 



فسار به خطوة يف . ووالديه . . عياله . . أفراد أسرته األقربني  -أول ما حيب  -نسان حيب ولقد علم اهللا أن اإل
اإلنفاق وراء ذاته إىل هؤالء الذين حيبهم؛ ليعطيهم من ماله وهو راض؛ فريضي ميله الفطري الذي ال ضري منه ، بل 

، نعم ، ولكنهم فريق من األمة ، إن مل فيه حكمة وخري؛ ويف الوقت ذاته يعول ويكفل ناساً هم أقرباؤه األدنون 
وفيه يف الوقت ذاته إشاعة للحب والسالم . وأخذهم من القريب أكرم هلم من أخذهم من البعيد . يعطوا احتاجوا 

  .يف احملضن األول؛ وتوثيق لروابط األسرة اليت شاء اهللا أن تكون اللبنة األوىل يف بناء اإلنسانية الكبري 
. وال ضري يف هذا  -بدرجاهتم منه وصلتهم به  -اإلنسان ميد حبه ومحيته بعد ذلك إىل أهله كافة ولقد علم اهللا أن 

فسار به خطوة أخرى يف اإلنفاق وراء أهله األقربني ، تساير عواطفه . فهم أفراد من جسم األمة وأعضاء يف اجملتمع 
دة ، وتضمن وحدة قوية من وحدات اجلماعة وميوله الفطرية ، وتقضي حاجة هؤالء ، وتقّوي أواصر األسرة البعي

  .املسلمة ، مترابطة العرى وثيقة الصالت 
فإن اإلسالم يأخذ بيده لينفق على طوائف من اجملموع  -بعد ذاته  -وعندما يفيض ما يف يده عن هؤالء وهؤالء 

ويف أوهلم اليتامى . .  البشري ، يثريون بضعفهم أو حرج موقفهم عاطفة النخوة وعاطفة الرمحة وعاطفة املشاركة
الصغار الضعاف؛ مث املساكني الذين ال جيدون ما ينفقون ، ولكنهم يسكتون فال يسألون الناس كرامة وجتمالً؛ مث 

وقد كانوا كثريين يف  -أبناء السبيل الذين قد يكون هلم مال ، ولكنهم انقطعوا عنه ، وحالت بينهم وبينه احلوائل 
وهؤالء مجيعاً أعضاء يف اجملتمع؛ واإلسالم يقود  -ن مكة تاركني وراءهم كل شيء اجلماعة املسلمة هاجروا م

فيبلغ إىل أهدافه كلها . الواجدين إىل اإلنفاق عليهم ، يقودهم مبشاعرهم الطيبة الطبيعية اليت يستجيشها ويزكيها 
طت ، راضية مبا بذلت ، متجهة إىل اهللا فقد أنفقت طيبة مبا أع. يبلغ أوالً إىل تزكية نفوس املنفقني . يف هوادة ولني 

ويبلغ ثالثاً إىل حشد النفوس كلها متضامنة . ويبلغ ثانياً إىل إعطاء هؤالء احملتاجني وكفالتهم . يف غري ضيق وال تربم 
ال قيادة لطيفة مرحية بالغة ما تريد ، حمققة كل اخلري بال اعتساف وال افتع. . متكافلة ، يف غري ما تضرر وال تربم 

  وال تشديد
مث يربط هذا كله باألفق األعلى ، فيستجيش يف القلب صلته باهللا فيما يعطي ، وفيما يفعل ، وفيما يضمر من نية أو 

  :شعور 
  .} وما تفعلوا من خري فإن اهللا به عليم { 

.  
 الذي ال يضيع عنده فهو يف حساب اهللا. وهو إذن ال يضيع . . عليم به ، وعليم بباعثه ، وعليم بالنية املصاحبة له 

  . .شيء ، والذي ال يبخس الناس شيئاً وال يظلمهم ، والذي ال جيوز عليه كذلك الرياء والتمويه 
يف رفق ويف هوادة ، ويف غري . . هبذا يصل بالقلوب إىل األفق األعلى ، وإىل درجة الصفاء والتجرد واخللوص هللا 

ويقيم عليه النظام الذي يأخذ بيد . الذي يضعه العليم اخلبري  وهذا هو املنهج التربوي. . معسفة وال اصطناع 
اإلنسان ، كما هو ، ويبدأ به من حيث هو؛ مث ينتهي به إىل آماد وآفاق ال تصل إليها البشرية قط بغري هذه الوسيلة 

  .، ومل تبلغ إليها قط إال حني سارت على هذا املنهج ، يف هذا الطريق 
  :ري األمر يف فريضة اجلهاد ، اليت تأيت تالية يف السياق للحديث عن اإلنفاق وعلى هذا املنهج ذاته ، جي

وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خري لكم؛ وعسى أن حتبوا شيئاً وهو شر لكم . كتب عليكم القتال وهو كره لكم { 
  . .} واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون . 

واجبة األداء ألن فيها خرياً كثرياً للفرد املسلم . واجبة األداء ولكنها فريضة . إن القتال يف سبيل اهللا فريضة شاقة 



  .وللحق واخلري والصالح . ، وللجماعة املسلمة ، وللبشرية كلها 
وال ينكر على النفس . واإلسالم حيسب حساب الفطرة؛ فال ينكر مشقة هذه الفريضة ، وال يهون من أمرها 

فاإلسالم ال مياري يف الفطرة ، وال يصادمها ، وال حيرم عليها املشاعر .  البشرية إحساسها الفطري بكراهيتها وثقلها
ولكنه يعاجل األمر من جانب آخر ، ويسلط عليه نوراً جديداً إنه يقرر . . الفطرية اليت ليس إىل إنكارها من سبيل 

رته ، وحتقق به خرياً أن من الفرائض ما هو شاق مرير كريه املذاق؛ ولكن وراءه حكمة هتون مشقته ، وتسيغ مرا
عندئذ يفتح للنفس البشرية نافذة جديدة تطل منها على األمر؛ . . خمبوءاً قد ال يراه النظر اإلنساين القصري 

نافذة هتب منها ريح رخية عندما حتيط الكروب بالنفس وتشق . ويكشف هلا عن زاوية أخرى غري اليت تراه منها 
إن العليم بالغايات البعيدة ، املطلع . ووراء احملبوب شراً . وراء املكروه خرياً إنه من يدري فلعل . . عليها األمور 

  .حيث ال يعلم الناس شيئاً من احلقيقة . على العواقب املستورة ، هو الذي يعلم وحده 
يف وعندما تنسم تلك النسمة الرخية على النفس البشرية هتون املشقة ، وتتفتح منافذ الرجاء ، ويستروح القلب 

  .اهلاجرة ، وجينح إىل الطاعة واألداء يف يقني ويف رضاء 
هكذا يواجه اإلسالم الفطرة ، ال منكراً عليها ما يطوف من املشاعر الطبيعية ، وال مريداً هلا على األمر الصعب 

ل الذي هو لتبذل الذي هو أدىن يف سبي. ولكن مربياً هلا على الطاعة ، ومفسحاً هلا يف الرجاء . مبجرد التكليف 
خري؛ ولترتفع على ذاهتا متطوعة ال جمربة ، ولتحس بالعطف اإلهلي الذي يعرف مواضع ضعفها ، ويعترف مبشقة ما 

  .كتب عليها ، ويعذرها ويقدرها؛ وحيدو هلا بالتسامي والتطلع والرجاء 

ختور عند املشقة البادية ، وال وهكذا يريب اإلسالم الفطرة ، فال متل التكليف ، وال جتزع عند الصدمة األوىل ، وال 
. ولكن تثبت وهي تعلم أن اهللا يعذرها وميدها بعونه ويقويها . ختجل وتتهاوى عند انكشاف ضعفها أمام الشدة 

وتصمم على املضي يف وجه احملنة ، فقد يكمن فيها اخلري بعد الضر ، واليسر بعد العسر ، والراحة الكربى بعد 
فقد تكون احلسرة كامنة وراء املتعة وقد يكون املكروه خمتبئاً . ك على ما حتب وتلتذ وال تتهال. الضىن والعناء 
  .وقد يكون اهلالك متربصاً وراء املطمع الرباق . خلف احملبوب 

منهج يعرف طريقه إىل مسارب النفس اإلنسانية وحناياها . منهج عميق بسيط . إنه منهج يف التربية عجيب 
فهو حق أن تكره النفس اإلنسانية . . ال باإلحياء الكاذب ، والتمويه اخلادع . ق وبالصدق باحل. ودروهبا الكثرية 

وفيه الشر . وهو حق كذلك أن حتب النفس أمراً وتتهالك عليه . القاصرة الضعيفة أمراً ويكون فيه اخلري كل اخلري 
الناس من أمر العواقب؟ وماذا يعلم  وهو احلق كل احلق أن اهللا يعلم والناس ال يعلمون وماذا يعلم. كل الشر 

  الناس مما وراء الستر املسدل؟ وماذا يعلم الناس من احلقائق اليت ال ختضع للهوى واجلهل والقصور؟
وتربز أمامه . إن هذه اللمسة الربانية للقلب البشري لتفتح أمامه عاملاً آخر غري العامل احملدود الذي تبصره عيناه 

وإهنا . يم الكون ، وتقلب األمور ، وترتب العواقب على غري ما كان يظنه ويتمناه عوامل أخرى تعمل يف صم
لتتركه حني يستجيب هلا طيعاً يف يد القدر ، يعمل ويرجو ويطمع وخياف ، ولكن يرد األمر كله لليد احلكيمة 

ر النفس حقيقة السالم فما تستشع. . إنه الدخول يف السلم من بابه الواسع . . والعلم الشامل ، وهو راض قرير 
وأن اخلري يف طاعة اهللا دون حماولة منها أن جترب رهبا وأن تطلب منه . . إال حني تستيقن أن اخلرية فيما اختاره اهللا 

هي أبواب السلم الذي يدعو اهللا عباده الذين آمنوا . . الربهان إن اإلذعان الواثق والرجاء اهلادئ والسعي املطمئن 
. يف يسر ويف هوادة ويف رخاء . وهو يقودهم إليه هبذا املنهج العجيب العميق البسيط . .  ليدخلوا فيه كافة

فالسلم احلقيقي هو سلم الروح والضمري حىت يف . يقودهم هبذا املنهج إىل السلم حىت وهو يكلفهم فريضة القتال 



  .ساحة القتال 
حد القتال ، فالقتال ليس إال مثالً ملا تكرهه النفس ،  وإن هذا اإلحياء الذي حيمله ذلك النص القرآين ، ال يقف عند

. . ويلقي ظالله على أحداث احلياة مجيعها . إن هذا اإلحياء ينطلق يف حياة املؤمن كلها . . ويكون من ورائه اخلري 
ن عري لقد كان املؤمنون الذين خرجوا يوم بدر يطلبو. . إن اإلنسان ال يدري أين يكون اخلري وأين يكون الشر 

  .قريش وجتارهتا ، ويرجون أن تكون الفئة اليت وعدهم اهللا إياها هي فئة العري والتجارة 

ولكن اهللا جعل القافلة تفلت ، ولقاهم املقاتلة من قريش وكان النصر الذي دّوى . ال فئة احلامية املقاتلة من قريش 
هذا اخلري الضخم الذي أراده اهللا للمسلمني وأين  فأين تكون القافلة من. يف اجلزيرة العربية ورفع راية اإلسالم 

  يكون اختيار املسلمني ألنفسهم من اختيار اهللا هلم؟ واهللا يعلم والناس ال يعلمون
فلما جاوزا { . فتسرب يف البحر عند الصخرة  -وهو احلوت  -ولقد نسي فىت موسى ما كانا قد أعداه لطعامهما 

أرأيت إذ أوينا إىل الصخرة فإين نسيت احلوت ، وما : قال . ن سفرنا هذا نصباً قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا م
. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارمها قصصاً . . أنسانيه إال الشيطان أن أذكره واختذ سبيله يف البحر عجباً 

ولفاهتما . احلوت ما ارتدا  ولو مل يقع حادث. وكان هذا هو الذي خرج له موسى } . . . فوجدا عبداً من عبادنا 
  ما خرجا ألجله يف الرحلة كلها

يستطيع حني يتأمل أن جيد يف حياته مكروهات كثرية كان من ورائها اخلري  -يف جتاربه اخلاصة  -وكل إنسان 
وكم من مطلوب كاد اإلنسان يذهب نفسه حسرات على . ولذات كثرية كان من ورائها الشر العظيم . العميم 
وكم من حمنة جترعها اإلنسان . تبني له بعد فترة أنه كان إنقاذاً من اهللا أن فوت عليه هذا املطلوب يف حينه  فوته؛ مث

  .مث ينظر بعد فترة فإذا هي تنشئ له يف حياته من اخلري ما مل ينشئه الرخاء الطويل . الهثاً يكاد يتقطع لفظاعتها 
  على اإلنسان لو يستسلم؟فماذا . واهللا وحده يعلم . إن اإلنسان ال يعلم 

لتؤمن وتسلم وتستسلم يف أمر الغيب املخبوء ، . إن هذا هو املنهج التربوي الذي يأخذ القرآن به النفس البشرية 
  . .بعد أن تعمل ما تستطيع يف حميط السعي املكشوف 

  :ومن قيادة اجلماعة إىل السلم كانت الفتوى التالية يف أمر القتال يف الشهر احلرام 
وصد عن سبيل اهللا وكفر به واملسجد احلرام؛ . قتال فيه كبري : يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه؟ قل  {

وإخراج أهله منه أكرب عند اهللا؛ والفتنة أكرب من القتل ، وال يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم عن دينكم إن 
وأولئك . أعماهلم يف الدنيا واآلخرة استطاعوا ، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت 

إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا يف سبيل اهللا أولئك يرجون رمحة اهللا . أصحاب النار هم فيها خالدون 
  . .} واهللا غفور رحيم 

هللا صلى ا -وكان رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  -وقد جاء يف روايات متعددة أهنا نزلت يف سرية عبد اهللا بن جحش 
قد بعثه مع مثانية من املهاجرين ليس فيهم أحد من األنصار ومعه كتاب مغلق وكلفه أال يفتحه حىت  -عليه وسلم 

 -بني مكة والطائف  -إذا نظرت يف كتايب هذا فامض حىت تنزل بطن خنلة « : فلما فتحه وجد به . ميضي ليلتني 
  »أحداً على املسري معك من أصحابك  وال تكرهن. . ترصد هبا قريشاً وتعلم لنا من أخبارهم 

مث قال ألصحابه . مسعاً وطاعة : فلما نظر عبد اهللا بن جحش يف الكتاب قال . وكان هذا قبل غزوة بدر الكربى  -
وقد . أن أمضي إىل بطن خنلة أرصد هبا قريشاً حىت آتيه منها خبرب  -صلى اهللا عليه وسلم  -قد أمرين رسول اهللا : 



فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق ومن كره ذلك فلريجع ، فأنا . أحداً منكم  هنى أن استكره
فسلك الطريق . فمضى ومضى معه أصحابه مل يتخلف أحد منهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -ماض ألمر رسول اهللا 

 -رضي اهللا عنهما  -على احلجاز حىت إذا كان ببعض الطريق ضل بعري لسعد بن أيب وقاص وعتبة بن غزوان 
حىت إذا كانت السرية ببطن خنلة مرت . فتخلفا عن رهط عبد اهللا بن جحش ليبحثا عن البعري ومضى الستة الباقون 

عري لقريش حتمل جتارة ، فيها عمرو بن احلضرمي وثالثة آخرون ، فقتلت السرية عمراً ابن احلضرمي وأسرت اثنني 
فإذا هي يف اليوم األول من . ب أهنا يف اليوم األخري من مجادى اآلخرة وكانت حتس. وفر الرابع وغنمت العري 

فلما قدمت . . وقد عظمها اإلسالم وأقر حرمتها . اليت تعظمها العرب  -وقد دخلت األشهر احلرم  -رجب 
. » حلرام ما أمرتكم بقتال يف الشهر ا« : قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -السرية بالعري واألسريين على رسول اهللا 

سقط يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -فلما قال ذلك رسول اهللا . فوقف العري واألسريين وأىب أن يأخذ من ذلك شيئاً 
قد استحل حممد : وقالت قريش . أيدي القوم ، وظنوا أهنم قد هلكوا؛ وعنفهم إخواهنم من املسلمني فيما صنعوا 

وقالت اليهود تفاءلوا . خذوا فيه األموال ، وأسروا فيه الرجال وأصحابه الشهر احلرام ، وسفكوا فيه الدم ، وأ
حضرت : واحلضرمي . عمرو عمرت احلرب . . عمرو بن احلضرمي قتله واقد بن عبد اهللا . . بذلك على حممد 

  .وقدت احلرب : وواقد بن عبد اهللا . احلرب 
ليت تروج يف البيئة العربية ، وتظهر حممداً وانطلقت الدعاية املضللة على هذا النحو بشىت األساليب املاكرة ا

وأصحابه مبظهر املعتدي الذي يدوس مقدسات العرب ، وينكر مقدساته هو كذلك عند بروز املصلحة حىت نزلت 
 -صلى اهللا عليه وسلم  -فقبض الرسول . وفصلت يف املوقف باحلق . فقطعت كل قول . هذه النصوص القرآنية 

  .األسريين والغنيمة 
  . .} سألونك عن الشهر احلرام قتال فيه؟ قل قتال فيه كبري ي{ 

  :نزلت تقرر حرمة الشهر احلرام ، وتقرر أن القتال فيه كبرية نعم ولكن 
  . .} والفتنة أكرب من القتل . وصد عن سبيل اهللا وكفر به واملسجد احلرام وإخراج أهله منه أكرب عند اهللا { 

  .ومل يبدأوا العدوان إن املسلمني مل يبدأوا القتال ، 

هم الذين وقع منهم الصد عن سبيل اهللا ، والكفر به وباملسجد احلرام ، لقد صنعوا كل كبرية . إمنا هم املشركون 
انتهكوا . ولقد كفروا باملسجد احلرام . ولقد كفروا باهللا وجعلوا الناس يكفرون . لصد الناس عن سبيل اهللا 

وأخرجوا أهله منه وهو احلرم . نوهم عن دينهم طوال ثالثة عشر عاماً قبل اهلجرة حرمته؛ فآذوا املسلمني فيه ، وفت
  . .الذي جعله اهللا آمناً ، فلم يأخذوا حبرمته ومل حيترموا قدسيته 
وقد . وفتنة الناس عن دينهم أكرب عند اهللا من القتل . . وإخراج أهله منه أكرب عند اهللا من القتال يف الشهر احلرام 

ووضح . ملشركون هاتني الكبريتني فسقطت حجتهم يف التحرز حبرمة البيت احلرام وحرمة الشهر احلرام ارتكب ا
موقف املسلمني يف دفع هؤالء املعتدين على احلرمات؛ الذين يتخذون منها ستاراً حني يريدون ، وينتهكون قداستها 

ادون باغون أشرار ، ال يرقبون حرمة ، وال حني يريدون وكان على املسلمني أن يقاتلوهم أىن وجدوهم ، ألهنم ع
وكان على املسلمني أال يدعوهم حيتمون بستار زائف من احلرمات اليت ال احترام هلا يف . يتحرجون أمام قداسة 
  نفوسهم وال قداسة

قف وكان التلويح حبرمة الشهر احلرام جمرد ستار حيتمون خلفه ، لتشويه مو. لقد كانت كلمة حق يراد هبا باطل 
  .وهم الذين انتهكوا حرمة البيت ابتداء . وهم املعتدون ابتداء . . اجلماعة املسلمة ، وإظهارها مبظهر املعتدي 



 -إنه يواجه احلياة البشرية . ال يقوم على مثاليات خيالية جامدة يف قوالب نظرية . إن اإلسالم منهج واقعي للحياة 
يواجهها ليقودها قيادة واقعية إىل السري وإىل االرتقاء يف آن . واقعية بعوائقها وجواذهبا ومالبساهتا ال -كما هي 

ال جتدي على واقع : يواجهها حبلول عملية تكاىفء واقعياهتا ، وال ترفرف يف خيال حامل ، ورؤى جمنحة . واحد 
  احلياة شيئاً

حلرمات ، ويدوسون كل ما ال يقيمون للمقدسات وزناً ، وال يتحرجون أمام ا. هؤالء قوم طغاة بغاة معتدون 
يقفون دون احلق فيصدون الناس عنه ، ويفتنون املؤمنني . تواضع اجملتمع على احترامه من خلق ودين وعقيدة 

مث بعد ذلك كله . . ويؤذوهنم أشد اإليذاء ، وخيرجوهنم من البلد احلرام الذي يأمن فيه كل حي حىت اهلوام 
انظروا ها : الدنيا ويقعدوهنا باسم احلرمات واملقدسات ، ويرفعون أصواهتم يتسترون وراء الشهر احلرام ، ويقيمون 

  هو ذا حممد ومن معه ينتهكون حرمة الشهر احلرام
فكيف يواجههم اإلسالم؟ يواجههم حبلول مثالية نظرية طائرة؟ إنه إن يفعل جيرد املسلمني األخيار من السالح ، 

كال إن اإلسالم ال يصنع هذا ، . . سالح ، وال يتورعون عن سالح  بينما خصومهم البغاة األشرار يستخدمون كل
ويريد أن . يريد أن يزيل البغي والشر ، وأن يقلم أظافر الباطل والضالل . ألنه يريد مواجهة الواقع ، لدفعه ورفعه 

يقف خلفها ومن مث ال جيعل احلرمات متاريس . يسلم األرض للقوة اخلرية ، ويسلم القيادة للجماعة الطيبة 
  املفسدون البغاة الطغاة لريموا الطيبني الصاحلني البناة ، وهم يف مأمن من رد اهلجمات ومن نبل الرماة

  .إن اإلسالم يرعى حرمات من يرعون احلرمات ، ويشدد يف هذا املبدأ ويصونه 

قتلون الصاحلني ، ويفتنون ولكنه ال يسمح بأن تتخذ احلرمات متاريس ملن ينتهكون احلرمات ، ويؤذون الطيبني ، وي
  املؤمنني ، ويرتكبون كل منكر وهم يف منجاة من القصاص حتت ستار احلرمات اليت جيب أن تصان

فالفاسق الذي يشتهر بفسقه ال . . ولكن ال غيبة لفاسق . . إنه حيرم الغيبة . . وهو ميضي يف هذا املبدأ على اطراد 
. . } إال من ظلم { ولكنه يستثين . وهو حيرم اجلهر بالسوء من القول . حرمة له يعف عنها الذين يكتوون بفسقه 

وألن السكوت عن اجلهر به يطمع الظامل يف االحتماء باملبدأ . فله أن جيهر يف حق ظامله بالسوء من القول ، ألنه حق 
  الكرمي الذي ال يستحقه

وال إىل أسلحتهم اخلبيثة ووسائلهم . رار البغاة ومع هذا يبقى اإلسالم يف مستواه الرفيع ال يتدىن إال مستوى األش
إنه فقط يدفع اجلماعة املسلمة إىل الضرب على أيديهم ، وإىل قتاهلم وقتلهم ، وإىل تطهري جو احلياة . . اخلسيسة 

  . .هكذا جهرة ويف وضح النهار . . منهم 
 يتطهر وجه األرض ممن ينتهكون احلرمات وحني تكون القيادة يف األيدي النظيفة الطيبة املؤمنة املستقيمة ، وحني

  .حينئذ تصان للمقدسات حرمتها كاملة كما أرادها اهللا . . ويدوسون املقدسات 
صرحياً واضحاً قوياً دامغاً ، ال يلف وال يدور؛ وال يدع الفرصة كذلك ملن يريد أن يلف من . . هذا هو اإلسالم 
  .حوله وأن يدور 

 على أرض صلبة ، ال تتأرجح فيها أقدامهم ، وهم ميضون يف سبيل اهللا ، لتطهري وهذا هو القرآن يقف املسلمني
هذا شر . . األرض من الشر والفساد ، وال يدع ضمائرهم قلقة متحرجة تأكلها اهلواجس وتؤذيها الوساوس 

مات وعلى فال حرمة له إذن ، وال جيوز أن يتترس باحلرمات ، ليضرب من ورائها احلر. . وفساد وبغي وباطل 
  . .املسلمني أن ميضوا يف طريقهم يف يقني وثقة؛ يف سالم مع ضمائرهم ، ويف سالم من اهللا 

ميضي فيكشف . . وميضي السياق بعد بيان هذه احلقيقة ، ومتكني هذه القاعدة ، وإقرار قلوب املسلمني وأقدامهم 



  :تهم هلم عن عمق الشر يف نفوس أعدائهم ، وأصالة العدوان يف نيتهم وخط
  . .} وال يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم عن دينكم إن استطاعوا { 

وهذا التقرير الصادق من العليم اخلبري يكشف عن اإلصرار اخلبيث على الشر؛ وعلى فتنة املسلمني عن دينهم؛ 
ل أرض ويف كل وهو اهلدف الذي ال يتغري ألعداء اجلماعة املسلمة يف ك. بوصفها اهلدف الثابت املستقر ألعدائهم 

إن وجود اإلسالم يف األرض هو بذاته غيظ ورعب ألعداء هذا الدين؛ وألعداء اجلماعة املسلمة يف كل . . جيل 
فهو من القوة ومن املتانة حبيث خيشاه كل مبطل ، ويرهبه كل . حني إن اإلسالم بذاته يؤذيهم ويغيظهم وخييفهم 

إنه هبذا . . فيه من حق أبلج ، ومن منهج قومي ، ومن نظام سليم إنه حرب بذاته ومبا . باغ ، ويكرهه كل مفسد 
ومن مث يرصدون ألهله . ومن مث ال يطيقه املبطلون البغاة املفسدون . كله حرب على الباطل والبغي والفساد 

  .ليفتنوهم عنه ، ويردوهم كفاراً يف صورة من صور الكفر الكثرية 

وفسادهم ، ويف األرض مجاعة مسلمة تؤمن هبذا الدين ، وتتبع هذا املنهج  ذلك أهنم ال يأمنون على باطلهم وبغيهم
  .، وتعيش هبذا النظام 

أن يردوا املسلمني الصادقني عن . . وتتنوع وسائل قتال هؤالء األعداء للمسلمني وأدواته ، ولكن اهلدف يظل ثابتاً 
غريه ، وكلما كلت يف أيديهم أداة شحذوا أداة وكلما انكسر يف يدهم سالح انتضوا سالحاً . دينهم إن استطاعوا 

واخلرب الصادق من العليم اخلبري قائم حيذر اجلماعة املسلمة من االستسالم ، وينبهها إىل اخلطر؛ ويدعوها . . غريها 
إىل الصرب على الكيد ، والصرب على احلرب ، وإال فهي خسارة الدنيا واآلخرة؛ والعذاب الذي ال يدفعه عذر وال 

  :ر مرب
ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر ، فأولئك حبطت أعماهلم يف الدنيا واآلخرة وأولئك أصحاب النار { 

  . .} هم فيه خالدون 
والقرآن يعرب هبذا عن حبوط العمل . . واحلبوط مأخوذ من حبطت الناقة إذا رعت مرعى خبيثاً فانتفخت مث نفقت 

يتطابق تضخم العمل الباطل وانتفاخ مظهره ، وهالكه يف النهاية . . املعنوي  ، فيتطابق املدلول احلسي واملدلول
  مع تضخم حجم الناقة وانتفاخها مث هالكها يف النهاية هبذا االنتفاخ. . وبواره 

هذا مصريه الذي قرره اهللا  -مهما بلغت  -ومن يرتدد عن اإلسالم وقد ذاقه وعرفه؛ حتت مطارق األذى والفتنة 
  .مث مالزمة العذاب يف النار خلوداً . وط العمل يف الدنيا واآلخرة حب. . له 

إال إذا فسد فساداً ال صالح له . إن القلب الذي يذوق اإلسالم ويعرفه ، ال ميكن أن يرتد عنه ارتداداً حقيقياً أبداً 
حني يتجاوز العذاب  -م رخص للمسل. فاهللا رحيم . وهذا أمر غري التقية من األذى البالغ الذي يتجاوز الطاقة . 

ولكنه مل يرخص له يف الكفر . أن يقي نفسه بالتظاهر ، مع بقاء قلبه ثابتاً على اإلسالم مطمئناً باإلميان  -طاقته 
  . .والعياذ باهللا . . احلقيقي ، ويف االرتداد احلقيقي ، حبيث ميوت وهو كافر 

لم عذر يف أن خينع للعذاب والفتنة فيترك دينه ويقينه ، ليس ملس. . وهذا التحذير من اهللا قائم إىل آخر الزمان 
وهناك اجملاهدة واجملالدة والصرب والثبات حىت . . ويرتد عن إميانه وإسالمه ، ويرجع عن احلق الذي ذاقه وعرفه 

حدى إ: فهو معوضهم خرياً . واهللا ال يترك عباده الذين يؤمنون به ، ويصربون على األذى يف سبيله . يأذن اهللا 
  .النصر أو الشهادة : احلسنيني 

  :وهناك رمحته اليت يرجوها من يؤذون يف سبيله؛ ال ييئس منها مؤمن عامر القلب باإلميان 
  . .} إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا يف سبيل اهللا أولئك يرجون رمحة اهللا ، واهللا غفور رحيم { 



ولقد مسع أولئك النفر املخلص من املؤمنني املهاجرين هذا الوعد احلق . . بداً ورجاء املؤمن يف رمحة اهللا ال خييبه اهللا أ
وفازوا مبغفرة . وكالمها رمحة . وكالمها خري . ، فجاهدوا وصربوا ، حىت حقق اهللا هلم وعده بالنصر أو الشهادة 

  . .} واهللا غفور رحيم { : اهللا ورمحته 
  .وهو هو طريق املؤمنني 
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  يف ظالل القرآن: كتاب 
م حسني الشاريب: املؤلف  اهي د قطب إبر  سي

.  
وكلتامها لذة من اللذائذ اليت كان العرب غارقني . . مث ميضي السياق ، يبني للمسلمني حكم اخلمر والقمار 

  :يوم أن مل تكن هلم اهتمامات عليا ينفقون فيها نشاطهم ، وتستغرق مشاعرهم وأوقاهتم . فيها 
  . .} وإمثهما أكرب من نفعهما . فيهما امث كبري ومنافع للناس : قل . ك عن اخلمر وامليسر يسألون{ 

إمنا كان اهللا . ولكن نصاً يف القرآن كله مل يرد حبلهما . وإىل ذلك الوقت مل يكن قد نزل حترمي اخلمر وامليسر 
ويصنعها على عينه للدور الذي قدره يأخذ بيد هذه اجلماعة الناشئة خطوة خطوة يف الطريق الذي أراده هلا ، 

وهذا الدور العظيم ال تتالءم معه تلك املضيعة يف اخلمر وامليسر ، وال تناسبه بعثرة العمر ، وبعثرة الوعي ، . هلا 
وبعثرة اجلهد يف عبث الفارغني ، الذين ال تشغلهم إال لذائذ أنفسهم ، أو الذين يطاردهم الفراغ واخلواء 

ر باخلمر واالنشغال بامليسر؛ أو الذين تطاردهم أنفسهم فيهربون منها يف اخلمار والقمار؛ كما فيغرقونه يف السك
أمس واليوم وغداً إال أن اإلسالم على منهجه يف تربية النفس البشرية كان . يفعل كل من يعيش يف اجلاهلية 

.يسري على هينة ويف يسر ويف تؤدة   .  
فاألشياء واألعمال قد ال تكون شراً خالصاً . خطوة من خطوات التحرمي وهذا النص الذي بني أيدينا كان أول 

ولكن مدار احلل واحلرمة هو غلبة اخلري أو غلبة . فاخلري يتلبس بالشر ، والشر يتلبس باخلري يف هذه األرض . 
هنا بالتحرمي وإن مل يصرح . فإذا كان اإلمث يف اخلمر وامليسر أكرب من النفع ، فتلك علة حترمي ومنع . الشر 
  .واملنع 

وهو املنهج الذي ميكن استقراؤه يف . هنا يبدو لنا طرف من منهج التربية اإلسالمي القرآين الرباين احلكيم 
وحنن نشري إىل قاعدة من قواعد هذا املنهج مبناسبة احلديث عن اخلمر . الكثري من شرائعه وفرائضه وتوجيهاته 

  .وامليسر 
نهي بقاعدة من قواعد التصور اإلمياين ، أي مبسألة اعتقادية ، فإن اإلسالم يقضي فيها عندما يتعلق األمر أو ال

  .قضاء حامساً منذ اللحظة األوىل 
ولكن عندما يتعلق األمر أو النهي بعادة وتقليد ، أو بوضع اجتماعي معقد ، فإن اإلسالم يتريث به ويأخذ 

  .الواقعية اليت تيسر التنفيذ والطاعة  املسألة باليسر والرفق والتدرج ، ويهيِّئ الظروف
ال . يف ضربة حازمة جازمة . أمضى أمره منذ اللحظة األوىل : فعندما كانت املسألة مسألة التوحيد أو الشرك 

، وال جماملة فيها وال مساومة ، وال لقاء يف منتصف الطريق  ألن املسألة هنا مسألة قاعدة . تردد فيها وال تلفت 
  .، ال يصلح بدوهنا إميان وال يقام إسالم  أساسية للتصور

فبدأ بتحريك الوجدان . . والعادة حتتاج إىل عالج . فأما يف اخلمر وامليسر فقد كان األمر أمر عادة وإلف 
ويف هذا إحياء بأن . الديين واملنطق التشريعي يف نفوس املسلمني ، بأن اإلمث يف اخلمر وامليسر أكرب من النفع 

يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم { : مث جاءت اخلطوة الثانية بآية سورة النساء . . وىل تركهما هو األ
  }سكارى حىت تعلموا ما تقولون 



، ال يكفي ما بينها للسكر واإلفاقة ويف هذا تضييق لفرص املزاولة  والصالة يف مخسة أوقات ، معظمها متقارب 
ة اإلدمان اليت تتعلق مبواعيد التعاطي؛ إذ املعروف أن املدمن يشعر باحلاجة العملية لعادة الشرب ، وكسر لعاد

فإذا جتاوز هذا الوقت وتكرر هذا التجاوز . إىل ما أدمن عليه من مسكر أو خمدر يف املوعد الذي اعتاد تناوله 
األخري بتحرمي اخلمر  حىت إذا متت هاتان اخلطوتان جاء النهي احلازم. . فترت حدة العادة وأمكن التغلب عليها 

وأما يف } إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون { : وامليسر 
الرق مثالً ، فقد كان األمر أمر وضع اجتماعي اقتصادي ، وأمر عرف دويل وعاملي يف استرقاق األسرى ويف 

عقدة حتتاج إىل تعديل شامل ملقوماهتا وارتباطاهتا قبل تعديل ظواهرها استخدام الرقيق ، واألوضاع االجتماعية امل
ومل يأمر اإلسالم بالرق قط ، ومل يرد . . والعرف الدويل حيتاج إىل اتفاقات دولية ومعاهدات مجاعية . وآثارها 

ووجد . اد العاملي ولكنه جاء فوجد الرق نظاماً عاملياً يقوم عليه االقتص. يف القرآن نص على استرقاق األسرى 
فلم يكن بد أن يتريث يف عالج الوضع االجتماعي . . استرقاق األسرى عرفاً دولياً يأخذ به احملاربون مجيعاً 

  .القائم والنظام الدويل الشامل 
إال اإللغاء ، دون  -مع الزمن  - وقد اختار اإلسالم أن جيفف منابع الرق وموارده حىت ينتهي هبذا النظام كله 

وذلك مع العناية بتوفري ضمانات احلياة املناسبة للرقيق ، . ث هزة إجتماعية ال ميكن ضبطها وال قيادهتا إحدا
  .وضمان الكرامة اإلنسانية يف حدود واسعة 

ذلك أن اجملتمعات املعادية لإلسالم . . بدأ بتجفيف موارد الرق فيما عدا أسرى احلرب الشرعية ونسل األرقاء 
وما كان اإلسالم يومئذ قادراً على أن . ملسلمني حسب العرف السائد يف ذلك الزمان كانت تسترق أسرى ا

جيرب اجملتمعات املعادية على خمالفة ذلك العرف السائد ، الذي تقوم عليه قواعد النظام االجتماعي واالقتصادي 
األسرى الذين يقعون يف  ولو أنه قرر إبطال استرقاق األسرى لكان هذا إجراء مقصوراً على. يف أحناء األرض 

ويف هذا إطماع ألعداء . أيدي املسلمني ، بينما األسارى املسلمون يالقون مصريهم السييء يف عامل الرق هناك 
ولو أنه قرر حترير نسل األرقاء املوجود فعالً قبل أن ينظم األوضاع االقتصادية . . اإلسالم يف أهل اإلسالم 

لترك هؤالء األرقاء بال مورد رزق وال كافل وال عائل ، وال أواصر قرىب  للدولة املسلمة وجلميع من تضمهم
هلذه األوضاع القائمة العميقة اجلذور . . تعصمهم من الفقر والسقوط اخللقي الذي يفسد حياة اجملتمع الناشىء 

ذا فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حىت إ{ : مل ينص القرآن على استرقاق األسرى ، بل قال 
ولكنه كذلك مل ينص على عدم } فإما منا بعد وإما فداء حىت تضع احلرب أوزارها . أثخنتموهم فشدوا الوثاق 

فتفادي من تفادي من . وترك الدولة املسلمة تعامل أسراها حسب ما تقتضيه طبيعة موقفها . استرقاقهم 
ترق وفق املالبسات الواقعية يف التعامل األسرى من اجلانبني ، وتتبادل األسرى من الفريقني ، وتسترق من تس

  .مع أعدائها احملاربني 

وهذا العدد القليل أخذ . . يقل العدد  -وكانت كثرية جداً ومتنوعة  - وبتجفيف موارد الرق األخرى 
فجعل . اإلسالم يعمل على حتريره مبجرد أن ينضم إىل اجلماعة املسلمة ويقطع صلته باملعسكرات املعادية 

ومنذ هذه اللحظة اليت يريد فيها احلرية . قه كامالً يف طلب احلرية بدفع فدية عنه يكاتب عليها سيده للرقيق ح
، وله أن يعمل يف غري خدمة سيده ليحصل  ميلك حرية العمل وحرية الكسب والتملك ، فيصبح أجر عمله له 



مث يصبح له نصيبه من بيت  -عالً أي إنه يصبح كياناً مستقالً وحيصل على أهم مقومات احلرية ف -على فديته 
وذلك كله . . واملسلمون مكلفون بعد هذا أن يساعدوه باملال على استرداد حريته . مال املسلمني يف الزكاة 

، وكفارة الظهار . غري الكفارات اليت تقتضي عتق رقبة  وبذلك . . كبعض حاالت القتل اخلطأ ، وفدية اليمني 
دفعة واحدة كان يؤدي إىل هزة ال ضرورة ، هلا وإىل فساد  ينتهي وضع الرق هناية طبيعية مع الزمن ، ألن إلغاءه 

  .يف اجملتمع أمكن اتقاؤه 
. فأما تكاثر الرقيق يف اجملتمع اإلسالمي بعد ذلك؛ فقد نشأ من االحنراف عن املنهج اإلسالمي ، شيئاً فشيئاً 

. عنه ولكن مباديء اإلسالم ليست هي املسؤولة . . وهذه حقيقة  وال حيسب ذلك على اإلسالم الذي مل . 
ووفق النظرية اإلسالمية . . يطبق تطبيقاً صحيحاً يف بعض العهود الحنراف الناس عن منهجه ، قليالً أو كثرياً 

ال تعد األوضاع اليت نشأت عن هذا االحنراف أوضاعاً إسالمية ، وال تعد حلقات يف . . التارخيية اليت أسلفنا 
وقد . إمنا الذي تغري هم الناس . ومل تضف إىل مبادئه مبادئ جديدة . فاإلسالم مل يتغري . الم كذلك تاريخ اإلس

  .ومل يعودوا هم حلقة من تارخيه . بعدوا عنه فلم يعد له عالقة هبم 
ى وإذا أراد أحد أن يستأنف حياة إسالمية ، فهو ال يستأنفها من حيث انتهت اجلموع املنتسبة إىل اإلسالم عل

  . .إمنا يستأنفها من حيث يستمد استمداداً مباشراً من أصول اإلسالم الصحيحة . مدى التاريخ 
، للعقيدة اإلسالمية وللمنهج . وهذه احلقيقة مهمة جداً  سواء من وجهة التحقيق النظري ، أو النمو احلركي 

ا نراه من شدة الضالل واخلطأ يف تصور وحنن نؤكدها للمرة الثانية يف هذا اجلزء هبذه املناسبة ، مل. اإلسالمي 
ومن شدة الضالل واخلطأ يف تصور احلياة . النظرية التارخيية اإلسالمية ، ويف فهم الواقع التارخيي اإلسالمي 

ومن . وخباصة يف دراسة املستشرقني للتاريخ اإلسالمي . اإلسالمية احلقيقية واحلركة اإلسالمية الصحيحة 
  قني اخلاطئ يف فهم هذا التاريخ وفيهم بعض املخلصني املخدوعنييتأثرون مبنهج املستشر

  :مث منضي مع السياق يف تقرير املباديء اإلسالمية يف مواجهة األسئلة االستفهامية 
  . .} كذلك يبني اهللا لكم اآليات لعلكم تتفكرون يف الدنيا واآلخرة . ويسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفو { 

. . فأما هنا فجاء اجلواب عن املقدار والدرجة . ينفقون؟ فكان اجلواب عن النوع واجلهة  ماذا: لقد سألوا مرة 
  .الفضل والزيادة : والعفو 

مث . األقرب فاألقرب . فهو حمل لإلنفاق  -يف غري ترف وال خميلة  -فكل ما زاد على النفقة الشخصية 
: النص مل تنسخه آية الزكاة ومل ختصصه فيما أرى  فهذا. والزكاة وحدها ال جتزئ . . اآلخرون على ما أسلفنا 

إن الزكاة هي حق بيت مال . ويبقى التوجيه إىل اإلنفاق قائماً . فالزكاة ال تربئ الذمة إال بإسقاط الفريضة 
املسلمني جتبيها احلكومة اليت تنفذ شريعة اهللا ، وتنفقها يف مصارفها املعلومة ، ولكن يبقى بعد ذلك واجب 

والزكاة قد ال تستغرق الفضل كله ، والفضل كله حمل لإلنفاق هبذا النص الواضح؛ . هللا ولعباد اهللا املسلم 
وهذا  -حق قد يؤديه صاحبه ابتغاء مرضاة اهللا . » يف املال حق سوى الزكاة « : ولقوله عليه الصالة والسالم 

 تنفذ شريعة اهللا ، أخذته فأنفقته فيما فإن مل يفعل واحتاجت إليه الدولة املسلمة اليت -هو األكمل واألمجل 
  .أو يقبض عن التعامل وخيزن ويعطل . كي ال يضيع يف الترف املفسد . يصلح اجلماعة املسلمة 

  . .} كذلك يبني اهللا لكم اآليات لعلكم تتفكرون يف الدنيا واآلخرة { 



ر يف الدنيا وحدها ال يعطي العقل البشري فالتفك. فهذا البيان الستجاشة التفكر والتدبر يف أمر الدنيا واآلخرة 
وال ينشئ . وحقيقة احلياة وتكاليفها وارتباطاهتا . وال القلب اإلنساين صورة كاملة عن حقيقة الوجود اإلنساين 

وبناء الشعور والسلوك على . فالدنيا شطر احلياة األدىن واألقصر . تصوراً صحيحاً لألوضاع والقيم واملوازين 
ومسألة اإلنفاق بالذات يف . . القصري ال ينتهي أبداً إىل تصور صحيح وال إىل سلوك صحيح حساب الشطر 

، وزكاة ملشاعره . حاجة إىل حساب الدنيا واآلخرة  . فما ينقص من مال املرء باإلنفاق يرد عليها طهارة لقلبه 
ه قد ال يكون ملحوظاً لكل فرد ولكن هذا كل. كما يرد عليه صالحاً للمجتمع الذي يعيش فيه ووئاماً وسالماً 

ا فيها من قيم وموازين ، مرجحاً لكفة اإلنفاق ، تطمئن .  وحينئذ يكون الشعور باآلخرة وما فيها من جزاء ، وم
  .ويعتدل امليزان يف يدها فال يرجح بقيمة زائفة ذات ألالء وبريق . إليه النفس ، وتسكن له وتستريح 

. واهللا يعلم املفسد من املصلح . وأن ختالطوهم فإخوانكم . ح هلم خري إصال: ويسألونك عن اليتامى؟ قل { 
  . .} إن اهللا عزيز حكيم . ولو شاء اهللا ألعنتكم 

. واجلماعة املسلمة مكلفة أن ترعى مصاحل الضعفاء فيها . إن التكافل االجتماعي هو قاعدة اجملتمع اإلسالمي 
. رعايتها لنفوسهم ومحايتها ألمواهلم . برعاية اجلماعة ومحايتها  واليتامى بفقدهم آباءهم وهم صغار ضعاف أوىل

وأمواهلم بأمواهلم للتجارة فيها مجيعاً؛ وكان الغنب . ولقد كان بعض األوصياء خيلطون طعام اليتامى بطعامهم 
ء حىت عزلوا عندئذ حترج األتقيا. فنزلت اآليات يف التخويف من أكل أموال األيتام . يقع أحياناً على اليتامى 

فإذا فضل منه شيء . يقدم له الطعام من ماله . فكان الرجل يكون يف حجره اليتيم . طعام اليتامى من طعامهم 
  .بقي له حىت يعاود أكله أو يفسد فيطرح وهذا تشدد ليس من طبيعة اإلسالم 

دال واليسر يف تناول األمور؛ وإىل فعاد القرآن يرد املسلمني إىل االعت. فوق ما فيه من الغرم أحياناً على اليتيم 
واملخالطة ال حرج فيها . فاإلصالح لليتامى خري من اعتزاهلم . حتري خري اليتيم والتصرف يف حدود مصلحته 

. أعضاء يف األسرة املسلمة الكبرية . كلهم أخوة يف اإلسالم . إذا حققت اخلري لليتيم فاليتامى أخوان لألوصياء 
واهللا ال يريد . ولكن نيته ومثرته . املصلح ، فليس املعول عليه هو ظاهر العمل وشكله  واهللا يعلم املفسد من

يما يكلفهم  وهو . ولكنه ال يريد . ولو شاء اهللا لكلفهم هذا العنت . إحراج املسلمني وإعناهتم واملشقة عليهم ف
ا يريد . العزيز احلكيم    .ليسر والصالح ولكنه حكيم ال يريد إال اخلري وا. فهو قادر على م

وهذه . . وهكذا يربط األمر كله باهللا؛ ويشده إىل احملور األصيل اليت تدور عليه العقيدة ، وتدور عليه احلياة 
فضمانة التنفيذ للتشريع ال جتيء أبداً من اخلارج ، إن مل تنبثق . هي ميزة التشريع الذي يقوم على العقيدة 

.وتتعمق يف أغوار الضمري   .  
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للَُّه َيْدُعو إِلَى الَْجنَِّة َوالَْمْغِفَرِة بِإِذْنِهِ ُيْؤِمُنوا َولََعْبٌد ُمْؤِمٌن َخْيٌر ِمْن ُمْشرٍِك َولَْو أَْعَجَبكُْم أُولَِئَك َيْدُعونَ إِلَى النَّارِ َوا

اْعَتزِلُوا النَِّساَء ِفي الَْمِحيضِ ) ٢٢١(َوُيَبيُِّن آَياِتِه ِللنَّاسِ لََعلَُّهْم َيَتذَكَُّرونَ  َوَيْسأَلُوَنَك َعنِ الَْمِحيضِ قُلْ ُهَو أَذًى فَ
ا َتطَهَّْرنَ فَأُْتوُهنَّ ِمْن َحْيثُ أََمَركُُم اللَُّه إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ التَّوَّابَِني َوُيِحبُّ الُْمَتطَهِّرِيَن َولَا َتقَْرُبوُهنَّ َحتَّى َيطُْهْرنَ فَإِذَ

ْم ُملَاقُوُه َوَبشِّرِ كُنَِساُؤكُْم َحْرثٌ لَكُْم فَأُْتوا َحْرثَكُْم أَنَّى ِشئُْتْم َوقَدُِّموا ِلأَْنفُِسكُْم َواتَّقُوا اللََّه َواْعلَُموا أَنَّ) ٢٢٢(
ِليٌم َولَا َتْجَعلُوا اللََّه ُعْرَضةً ِلأَْيَمانِكُْم أَنْ َتَبرُّوا َوَتتَّقُوا َوُتْصِلُحوا َبْيَن النَّاسِ َواللَُّه َسِميٌع َع) ٢٢٣(الُْمْؤِمنَِني 



) ٢٢٥(كُْم بَِما كََسَبْت قُلُوُبكُْم َواللَُّه غَفُوٌر َحِليٌم لَا ُيَؤاِخذُكُُم اللَُّه بِاللَّْغوِ ِفي أَْيَمانِكُْم َولَِكْن ُيَؤاِخذُ) ٢٢٤(
َه غَفُوٌر َرِحيٌم  َه ) ٢٢٦(ِللَِّذيَن ُيْؤلُونَ ِمْن نَِساِئهِْم َتَربُُّص أَْرَبَعِة أَشُْهرٍ فَإِنْ فَاُءوا فَإِنَّ اللَّ َوإِنْ َعَزُموا الطَّلَاَق فَإِنَّ اللَّ

ا َخلََق اللَُّه ِفي أَْرَوالْ) ٢٢٧(َسِميٌع َعِليٌم  َحاِمهِنَّ ُمطَلَّقَاُت َيَتَربَّْصَن بِأَْنفُِسهِنَّ ثَلَاثَةَ قُُروٍء َولَا َيِحلُّ لَُهنَّ أَنْ َيكُْتْمَن َم
لَاًحا َولَُهنَّ ِمثْلُ الَِّذي َعلَْيهِنَّ إِنْ كُنَّ ُيْؤِمنَّ بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َوُبُعولَُتُهنَّ أََحقُّ بَِردِِّهنَّ ِفي ذَِلَك إِنْ أََراُدوا إِْص

الطَّلَاُق َمرََّتاِن فَإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف أَْو َتْسرِيٌح ) ٢٢٨(بِالَْمْعُروِف َوِللرَِّجالِ َعلَْيهِنَّ َدَرَجةٌ َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم 
نَّ َشْيئًا إِلَّا أَنْ َيَخافَا أَلَّا ُيِقيَما ُحُدوَد اللَِّه فَإِنْ ِخفُْتْم أَلَّا ُيِقيَما ُحُدوَد بِإِْحَساٍن َولَا َيِحلُّ لَكُْم أَنْ َتأُْخذُوا ِممَّا آَتْيُتُموُه

ا َتْعَتُدوَها َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد ال َك ُحُدوُد اللَِّه فَلَ اِلُمونَ لَِّه فَأُولَِئَك ُهُم الظَّاللَِّه فَلَا ُجَناَح َعلَْيهَِما ِفيَما افَْتَدْت بِِه ِتلْ
ا َتِحلُّ لَُه ِمْن َبْعُد َحتَّى َتْنِكَح َزْوًجا غَْيَرُه فَإِنْ طَلَّقََها فَلَا ُجَناَح َعلَْيهَِما) ٢٢٩( ا فَلَ أَنْ َيَتَراَجَعا إِنْ ظَنَّا  فَإِنْ طَلَّقََه

ْعلَ ْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسكُوُهنَّ ) ٢٣٠(ُمونَ أَنْ ُيِقيَما ُحُدوَد اللَِّه َوِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه ُيَبيُِّنَها ِلقَْومٍ َي َوإِذَا طَلَّقُْتُم النَِّساَء فََبلَ
فَْسُه َولَا َتتَِّخذُوا بَِمْعُروٍف أَْو َسرُِّحوُهنَّ بَِمْعُروٍف َولَا ُتْمِسكُوُهنَّ ِضَراًرا ِلَتْعَتُدوا َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك فَقَْد ظَلََم َن

لََّه َواذْكُُروا نِْعَمَت اللَِّه َعلَْيكُْم َوَما أَْنَزلَ َعلَْيكُْم ِمَن الِْكَتابِ َوالِْحكَْمِة َيِعظُكُْم بِِه َواتَّقُوا الآَياِت اللَِّه ُهُزًوا 
َه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم  نَّ أَنْ َيْنِكْحَن أَْزَواَجُهنَّ َوإِذَا طَلَّقُْتُم النَِّساَء فََبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَلَا َتْعُضلُوُه) ٢٣١(َواْعلَُموا أَنَّ اللَّ

ِلكُْم أَْزكَى لَكُْم َوأَطَْهُر إِذَا َترَاَضْوا َبْينَُهْم بِالَْمْعُروِف ذَِلَك ُيوَعظُ بِِه َمْن كَانَ ِمْنكُْم ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ ذَ
َداُت ُيْرِضْعَن أَْولَاَدُهنَّ َحْولَْينِ كَاِملَْينِ ِلَمْن أََراَد أَنْ ُيِتمَّ الرََّضاَعةَ َوالَْواِل) ٢٣٢(َواللَُّه َيْعلَُم َوأَْنُتْم لَا َتْعلَُمونَ 

ُه َدةٌ بَِولَِدَها َولَا َمْولُوٌد لََوَعلَى الَْمْولُوِد لَُه رِْزقُُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ بِالَْمْعُروِف لَا ُتكَلَُّف َنفٌْس إِلَّا ُوْسَعَها لَا ُتَضارَّ َواِل
هِ ا ُجَناَح َعلَْي َما َوإِنْ أََرْدُتْم أَنْ بَِولَِدِه َوَعلَى الَْوارِِث ِمثْلُ ذَِلَك فَإِنْ أََراَدا ِفَصالًا َعْن َتَراضٍ ِمْنُهَما َوَتَشاُورٍ فَلَ

َواتَّقُوا اللََّه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه بَِما َتْعَملُونَ  َتْسَتْرِضُعوا أَْولَاَدكُْم فَلَا ُجَناَح َعلَْيكُْم إِذَا َسلَّْمُتْم َما آَتْيُتْم بِالَْمْعُروِف
َبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَلَا  َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمْنكُْم َوَيذَُرونَ أَْزَواًجا َيَتَربَّْصَن بِأَْنفُِسهِنَّ أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ َوَعْشًرا فَإِذَا) ٢٣٣(َبِصٌري 

ْعَملُونَ َخبٌِري  ُجَناَح َعلَْيكُْم ِفيَما ي أَْنفُِسهِنَّ بِالَْمْعُروِف َواللَُّه بَِما َت َولَا ُجَناَح َعلَْيكُْم ِفيَما َعرَّْضُتْم ) ٢٣٤(فََعلَْن ِف
ِة النَِّساِء أَْو أَكَْنْنُتْم ِفي أَْنفُِسكُْم َعِلَم اللَُّه أَنَّكُْم َسَتذْكُُروَنُهنَّ َولَِكْن لَا ُتَو ِعُدوُهنَّ ِسرا إِلَّا أَنْ َتقُولُوا ابِِه ِمْن ِخطَْب
ا َولَا َتْعزُِموا ُعقَْدةَ النِّكَاحِ َحتَّى َيْبلُغَ الِْكَتاُب أََجلَُه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َيْعلَُم ا ِفي أَْنفُِسكُْم فَاْحذَُروُه قَْولًا َمْعُروفً  َم

َحِليٌم  َه غَفُوٌر  اَح َعلَْيكُْم إِنْ طَلَّقُْتُم النَِّساَء َما لَْم َتَمسُّوُهنَّ أَْو َتفْرُِضوا لَُهنَّ فَرِيَضةً لَا ُجَن) ٢٣٥(َواْعلَُموا أَنَّ اللَّ
َوإِنْ طَلَّقُْتُموُهنَّ ) ٢٣٦(َوَمتُِّعوُهنَّ َعلَى الُْموِسعِ قََدُرُه َوَعلَى الُْمقِْترِ قََدُرُه َمَتاًعا بِالَْمْعُروِف َحقًّا َعلَى الُْمْحِسنَِني 

َو ِم الَِّذي بَِيِدِه ُعقَْدةُ النِّكَاحِ ْن قَْبلِ أَنْ َتَمسُّوُهنَّ َوقَْد فََرْضُتْم لَُهنَّ فَرِيَضةً فَنِْصُف َما فََرْضُتْم إِلَّا أَنْ َيْعفُونَ أَْو َيْعفُ
َحاِفظُوا َعلَى الصَّلََواِت ) ٢٣٧(َتْعَملُونَ َبِصٌري  َوأَنْ َتْعفُوا أَقَْرُب ِللتَّقَْوى َولَا َتْنَسُوا الْفَْضلَ َبْيَنكُْم إِنَّ اللََّه بَِما

ا ) ٢٣٨(َوالصَّلَاِة الُْوْسطَى َوقُوُموا ِللَِّه قَانِِتَني  فَإِنْ ِخفُْتْم فَرَِجالًا أَْو ُركَْباًنا فَإِذَا أَِمْنُتْم فَاذْكُُروا اللََّه كََما َعلََّمكُْم َم
ِذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمْنكُْم َوَيذَُرونَ أَْزَواًجا َوِصيَّةً ِلأَْزوَاجِهِْم َمَتاًعا إِلَى الَْحْولِ غَْيَر إِْخَراجٍ َوالَّ) ٢٣٩(لَْم َتكُوُنوا َتْعلَُمونَ 

قَاِت َمَتاٌع َوِللُْمطَلَّ) ٢٤٠(فَإِنْ َخَرْجَن فَلَا ُجَناَح َعلَْيكُْم ِفي َما فََعلَْن ِفي أَْنفُِسهِنَّ ِمْن َمْعُروٍف َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم 
  ) ٢٤٢(كَذَِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُْم آَياِتِه لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ ) ٢٤١(بِالَْمْعُروِف َحقًّا َعلَى الُْمتَِّقَني 

جانب من التنظيم للقاعدة الركينة اليت تقوم عليها اجلماعة . حنن يف هذا الدرس مع جانب من دستور األسرة 
هذه القاعدة اليت أحاطها اإلسالم برعاية ملحوظة ، واستغرق . ها اجملتمع اإلسالمي املسلمة ، ويقوم علي



تنظيمها ومحايتها وتطهريها من فوضى اجلاهلية جهداً كبرياً ، نراه متناثراً يف سور شىت من القرآن ، حميطاً بكل 
  .املقّومات الالزمة إلقامة هذه القاعدة األساسية الكربى 

مبا أنه نظام رباين لإلنسان ، ملحوظ فيه كل خصائص الفطرة  -عي اإلسالمي نظام أسرة إن النظام االجتما
  .اإلنسانية وحاجاهتا ومقوماهتا 

وينبثق نظام األسرة يف اإلسالم من معني الفطرة وأصل اخللقة ، وقاعدة التكوين األويل لألحياء مجيعاً 
ومن كل شيء خلقنا زوجني لعلكم تذكرون { : تعاىل تبدو هذه النظرة واضحة يف قوله . . وللمخلوقات كافة 

مث } سبحان الذي خلق األزواج كلها مما تنبت األرض ومن أنفسهم ومما ال يعلمون { : ومن قوله سبحانه } 
{ : تتدرج النظرة اإلسالمية لإلنسان فتذكر النفس األوىل اليت كان منها الزوجان ، مث الذرية ، مث البشرية مجيعاً 

ا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها ، وبث منهما رجاالً كثرياً ونساء يا أيه
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر } { إن اهللا كان عليكم رقيباً . ، واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام 
، ال لتجمع بني مطلق مث تكشف عن جاذبية ال} وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا  فطرة بني اجلنسني 

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم { : الذكران ومطلق اإلناث ، ولكن لتتجه إىل إقامة األسر والبيوت 
نساؤكم حرث لكم } { هن لباس لكم وأنتم لباس هلن } { أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة 

. } وبشر املؤمنني . كم واتقو اهللا واعلموا أنكم مالقوه فأتوا حرثكم أىن شئتم وقدموا ألنفس واهللا جعل { . 
العميقة يف أصل الكون ويف بنية . فهي الفطرة تعمل ، وهي األسرة تليب هذه الفطرة } لكم من بيوتكم سكناً 

. ين اإلنساين ومن مث كان نظام األسرة يف اإلسالم هو النظام الطبيعي الفطري املنبثق من أصل التكو. اإلنسان 
على طريقة اإلسالم يف ربط النظام الذي يقيمه لإلنسان بالنظام . بل من أصل تكوين األشياء كلها يف الكون 

.الذي أقامه اهللا للكون كله ومن بينه هذا اإلنسان   .  
أرواحها؛ واألسرة هي احملضن الطبيعي الذي يتوىل محاية الفراخ الناشئة ورعايتها؛ وتنمية أجسادها وعقوهلا و

ويف ظله تتلقى مشاعر احلب والرمحة والتكافل ، وتنطبع بالطابع الذي يالزمها مدى احلياة؛ وعلى هديه ونوره 
  .تتفتح للحياة ، وتفسر احلياة ، وتتعامل مع احلياة 

ذلك أن . متتد طفولته أكثر من أي طفل آخر لألحياء األخرى . والطفل اإلنساين هو أطول األحياء طفولة 
وملا كانت وظيفة . حلة الطفولة هي فترة إعداد وهتيؤ وتدريب للدور املطلوب من كل حي باقي حياته مر

امتدت طفولته فترة أطول ، ليحسن إعداده . . اإلنسان هي أكرب وظيفة ، ودوره يف األرض هو أضخم دور 
  .وتدريبه للمستقبل 

وكانت األسرة املستقرة اهلادئة ألزم . حليوان آخر ومن مث كانت حاجته ملالزمة أبويه أشد من حاجة أي طفل . 
  .للنظام اإلنساين ، وألصق بفطرة اإلنسان وتكوينه ودوره يف هذه احلياة 

وقد أثبتت التجارب العملية أن أي جهاز آخر غري جهاز األسرة ال يعوض عنها ، وال يقوم مقامها ، بل ال خيلو 
خباصة نظام احملاضن اجلماعية اليت أرادت بعض املذاهب املصطنعة من أضرار مفسدة لتكوين الطفل وتربيته ، و

املتعسفة أن تستعيض هبا عن نظام األسرة يف ثورهتا اجلاحمة الشاردة املتعسفة ضد النظام الفطري الصاحل القومي 
بري من أو اليت اضطرت بعض الدول األوربية اضطراراً إلقامتها بسبب فقدان عدد ك. الذي جعله اهللا لإلنسان 



األطفال ألهليهم يف احلرب الوحشية املترببرة اليت ختوضها اجلاهلية الغربية املنطلقة من قيود التصور الديين ، 
واليت ال تفرق بني املساملني واحملاربني يف هذه األيام أو اليت اضطروا إليها بسبب النظام املشؤوم الذي يضطر 

. جلاهلية الشائهة للنظام االجتماعي واالقتصادي املناسب لإلنسان األمهات إىل العمل ، حتت تأثري التصورات ا
هذه اللعنة اليت حترم األطفال حنان األمهات ورعايتهن يف ظل األسرة ، لتقذف هبؤالء املساكني إىل احملاضن ، 

أن  وأعجب العجب. . اليت يصطدم نظامها بفطرة الطفل وتكوينه النفسي ، فيمأل نفسه بالعقد واالضطرابات 
احنراف التصورات اجلاهلية ينتهي بناس من املعاصرين إىل أن يعتربوا نظام العمل للمرأة تقدماً وحترراً وانطالقاً 

، الذي يضحي بالصحة النفسية ألغلى ذخرية على وجه األرض  . . من الرجعية وهو هو هذا النظام امللعون 
أو يف مقابل إعالة . ؟ يف مقابل زيادة يف دخل األسرة ويف مقابل ماذا. . رصيد املستقبل البشري . . األطفال 

األم ، اليت بلغ من جحود اجلاهلية الغربية والشرقية املعاصرة وفساد نظمها االجتماعية واالقتصادية أن تنكل 
عن إعالة املرأة اليت ال تنفق جهدها يف العمل ، بدل أن تنفقه يف رعاية أعز رصيد إنساين وأغلى ذخرية على 

  .هذه األرض  وجه
ومن مث جند النظام االجتماعي اإلسالمي ، الذي أراد اهللا به أن يدخل املسلمون يف السلم ، وأن يستمتعوا يف 

ومن مث . . يقوم على أساس األسرة ، ويبذل هلا من العناية ما يتفق مع دورها اخلطري . . ظله بالسالم الشامل 
وهذه . قرآنية للجوانب واملقومات اليت يقوم عليها هذا النظام جند يف سور شىت من القرآن الكرمي تنظيمات 

  . .السورة واحدة منها 
واإليالء والطالق والعدة والنفقة . واآليات الواردة يف هذه السورة تتناول بعض أحكام الزواج واملعاشرة 

.والرضاعة واحلضانة . واملتعة   .  
كال إهنا جتيء . .  -ناس أن جيدوها يف كتب الفقه والقانون كما اعتاد ال -ولكن هذه األحكام ال تذكر جمردة 

يف جو يشعر القلب البشري أنه يواجه قاعدة كربى من قواعد املنهج اإلهلي للحياة البشرية؛ وأصالً كبرياً من 
موصول . وأن هذا األصل موصول باهللا سبحانه مباشرة . أصول العقيدة اليت ينبثق منها النظام اإلسالمي 

  .دته وحكمته ومشيئته يف الناس ، ومنهجه إلقامة احلياة على النحو الذي قدره وأراده لبين اإلنسان بإرا

  ومن مث فهو موصول بغضبه ورضاه ، وعقابه وثوابه ، وموصول بالعقيدة وجوداً وعدماً يف حقيقة احلال
صغرية وكبرية فيه تنال عناية ومنذ اللحظة األوىل يشعر اإلنسان خبطر هذا األمر وخطورته؛ كما يشعر أن كل 

وأن اهللا يتوىل بذاته . اهللا ورقابته ، وأن كل صغرية وكبرية فيه مقصودة كذلك قصداً ألمر عظيم يف ميزان اهللا 
،  -سبحانه  - تنظيم حياة هذا الكائن ، واإلشراف املباشر على تنشئة اجلماعة املسلمة تنشئة خاصة حتت عينه 

وأن االعتداء على هذا املنهج يغضب اهللا . للدور العظيم الذي قدره هلا يف الوجود  -هبذه النشأة  -وإعدادها 
  .ويستحق منه شديد العقاب 

. ال يبدأ حكم جديد حىت يكون قد فرغ من احلكم السابق ومالبساته . . إن هذه األحكام تذكر بدقة وتفصيل 
األحكام ، منبئة بضخامة هذا األمر وخطورته ،  مث جتيء التعقيبات املوحية بعد كل حكم ، وأحياناً يف ثنايا

وخباصة عند التوجيهات اليت يناط تنفيذها بتقوى القلب . تالحق الضمري اإلنساين مالحقة موقظة حميية موحية 
  .وحساسية الضمري ، ألن االحتيال على النصوص واألحكام ممكن بغري هذا الوازع احلارس املستيقظ 



أولئك { : والتعقيب . عن زواج املسلم مبشركة ، وعن تزويج املشرك من مسلمة  احلكم األول يتضمن النهي
  . .} يدعون إىل النار ، واهللا يدعو إىل اجلنة واملغفرة بإذنه ، ويبني آياته للناس لعلهم يتذكرون 

ترفع أمر املباشرة وتتواىل التعليقات يف هذا األمر ف. . واحلكم الثاين يتعلق بالنهي عن مباشرة النساء يف احمليض 
وأمر العالقات بني اجلنسني عن أن تكون شهوة جسد تقضى يف حلظة ، إىل أن تكون وظيفة إنسانية ذات 

فهي تتعلق بإرادة اخلالق يف تطهري . أهداف اعلى من تلك اللحظة وأكرب ، بل أعلى من أهداف اإلنسان الذاتية 
. إن اهللا حيب التوابني وحيب املتطهرين . يث أمركم اهللا فإذا تطهرن فأتوهن من ح{ : خلقه بعبادته وتقواه 

وبشر املؤمنني . نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم ، وقدموا ألنفسكم واتقوا اهللا واعلموا أنكم مالقوه 
 {. .  

 ويربط حكم اإلميان باهللا -متهيداً للحديث عن اإليالء والطالق  -واحلكم الثالث حكم اإلميان بصفة عامة 
  .} واهللا غفور حليم { : ومرة . . } واهللا مسيع عليم { : وتقواه ، وجييء التعقيب مرة 
اءوا فإن اهللا غفور رحيم { : والتعقيب . . واحلكم الرابع حكم اإليالء  وإن عزموا الطالق فإن اهللا مسيع . فإن ف

  . .} عليم 
هلن أن يكتمن ما خلق اهللا يف أرحامهن { : واحلكم اخلامس حكم عدة املطلقة وترد فيه تعقيبات شىت  . وال حيل 

  . .} واهللا عزيز حكيم { . . } إن كن يؤمن باهللا واليوم اآلخر 
مث حكم استرداد شيء من املهر والنفقة يف حالة الطالق ، وترد فيه . واحلكم السادس حكم عدد الطلقات 

شيئاً ، إال أن خيافا أال يقيما حدود اهللا ، فإن خفتم  وال حيل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن{ : التعقيبات التالية 
يما افتدت به  تلك حدود اهللا فال تعتدوها ، ومن يتعد حدود اهللا } { أال يقيما حدود اهللا فال جناح عليهما ف

  .} فأولئك هم الظاملون 

طلقها فال جناح عليهما أن يتراجعا ، إن ظنا أن يقيما حدود اهللا ، وتلك حدو{ .  د اهللا يبينها لقوم يعلمون فإن 
 {. .  

وال متسكوهن ضراراً { : ويرد فيه . واحلكم السابع حكم اإلمساك مبعروف أو التسريح بإحسان بعد الطالق 
ظلم نفسه؛ وال تتخذوا آيات اهللا هزوا؛ واذكروا نعمة اهللا عليكم ، وما أنزل  لتعتدوا ، ومن يفعل ذلك فقد 

ذلك يوعظ به من { . . } به؛ واتقوا اهللا واعلموا أن اهللا بكل شيء عليم  عليكم من الكتاب واحلكمة يعظكم
  . .} واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون . ذلكم أزكى لكم وأطهر . كان منكم يؤمن باهللا واليوم اآلخر 

ويعقب على أحكامه املفصلة يف كل حالة من حاالته . واحلكم الثامن حكم الرضاعة واالسترضاع واألجر 
  . .} واتقوا اهللا ، واعلموا أن اهللا مبا تعملون بصري { :  بقوله

فإذا بلغن أجلهن فال جناح عليكم فيما { : ويعقب عليه بقوله . واحلكم التاسع خاص بعدة املتوىف عنها زوجها 
  . .} فعلن يف أنفسهن باملعروف واهللا مبا تعملون خبري 

ولكن ال . علم اهللا أنكم ستذكروهنن { : ويرد فيه . ء العدة واحلكم العاشر حكم التعريض خبطبة النساء يف أثنا
وال تعزموا عقدة النكاح حىت يبلغ الكتاب أجله ، واعلموا أن . تواعدوهن سراً ، إال أن تقولوا قوالً معروفاً 

  . .} اهللا يعلم ما يف أنفسكم فاحذروه ، واعلموا أن اهللا غفور حليم 



وجييء . بل الدخول يف حالة ما إذا فرض هلا مهر ويف حالة ما إذا مل يفرض واحلكم احلادي عشر حكم املطلقة ق
} إن اهللا مبا تعملون بصري . وال تنسوا الفضل بينكم . وأن تعفوا أقرب للتقوى { : فيه من اللمسات الوجدانية 

. .  
ت متاع باملعروف حقاً وللمطلقا{ : ويرد فيه . واحلكم الثاين عشر حكم املتعة للمتوىف عنها زوجها وللمطلقة 

  . .} على املتقني 
  . .} كذلك يبني اهللا لكم آياته لعلكم تعقلون { : والتعقيب العام على هذه األحكام 

وعبادته . وعبادته يف الطالق واالنفصال . عبادة اهللا يف الزواج ، وعبادته يف املباشرة واإلنسال . . إهنا العبادة 
وعبادته يف . وعبادته يف اإلمساك مبعروف أو التسريح بإحسان . النفقة واملتعة  وعبادته يف. يف العدة والرجعة 

ومن مث جييء . . عبادة اهللا يف كل حركة ويف كل خطرة . . وعبادته يف الرضاع والفصال . االفتداء والتعويض 
سطى وقوموا هللا حافظوا على الصلوات والصالة الو{ : حكم الصالة يف اخلوف واألمن  -بني هذه األحكام  -

جييء هذا . . } فإن خفتم فرجاالً أو ركباناً ، فإذا أمنتم فاذكروا اهللا كما علمكم ما مل تكونوا تعلمون . قانتني 
وتندمج عبادة الصالة يف عبادات احلياة ، االندماج . احلكم يف ثنايا تلك األحكام؛ وقبل أن ينتهي منها السياق 

ويبدو السياق موحياً هذا . ومن غاية الوجود اإلنساين يف التصور اإلسالمي  الذي ينبثق من طبيعة اإلسالم ،
واحلياة وحدة والطاعات . وطاعة اهللا فيها من جنس طاعته يف الصالة . إن هذه عبادات . . اإلحياء اللطيف 

  . .وهو منهج اهللا للحياة . واألمر كله من اهللا . فيها مجلة 
كام أهنا يف الوقت الذي متثل العبادة ، وتنشىء جو العبادة وتلقي ظالل العبادة والظاهرة امللحوظة يف هذه األح

.  

ال تغفل مالبسة واحدة من مالبسات احلياة الواقعية ، ومالبسات فطرة اإلنسان وتكوينه ، ومالبسات . 
  .ضروراته الواقعة يف حياته هذه على األرض 

املالئكة ، وال ألطياف مهومة يف الرؤي اجملنحة ومن مث ال إن اإلسالم يشرع لناس من البشر ، ال جلماعة من 
بشر فيهم . . أهنم بشر ، وأهنا عبادة من بشر  - وهو يرفعهم إىل جو العبادة بتشريعاته وتوجيهاته  - ينسى 

ميول ونزعات ، وفيهم نقص وضعف ، وفيهم ضرورات وانفعاالت ، وهلم عواطف ومشاعر ، وإشراقات 
م يالحظها كلها؛ ويقودها مجلة يف طريق العبادة النظيف ، إىل مشرق النور الوضيء ، يف واإلسال. . وكثافات 

  ويقيم نظامه كله على أساس أن هذا اإلنسان إنسان. غري ما تعسف وال اصطناع 
ولكن يقيده بأال . وهو العزم على االمتناع عن املباشرة فترة من الوقت . ومن مث يقرر اإلسالم جواز اإليالء 

يف الوقت الذي يبذل كل ذلك . ويقرر الطالق ويشّرع له ، وينظم أحكامه وخملفاته . زيد على أربعة أشهر ي
إنه التوازن . . اجلهد لتوطيد أركان البيت ، وتوثيق أواصر األسرة ، ورفع هذه الرابطة إىل مستوى العبادة 

  .ومقصود هبا هذا اإلنسان . طاقة اإلنسان يف . الذي جيعل مثاليات هذا النظام كلها مثاليات واقعية رفيعة 
إذا مل يقدر لتلك املنشأة العظيمة . التيسري احلكيم على الرجل واملرأة على السواء . إنه التيسري على الفطرة 

فاهللا اخلبري البصري ، الذي يعلم من أمر الناس ما ال . النجاح؛ وإذا مل تستمتع تلك اخللية األوىل باالستقرار 
، مل يرد أن جيعل هذه الرابطة بني اجلنسني قيداً وسجناً ال سبيل إىل الفكاك منه ، مهما اختنقت فيه يعلمون 



بسبب ما  -لقد أرادها مثابة وسكناً؛ فإذا مل تتحقق هذه الغاية . األنفاس ، ونبت فيه الشوك ، وغشاه الظالم 
؛ وأن حي -هو واقع من أمر الفطر والطبائع  وذلك بعد . اوال هذه احملاولة مرة أخرى فأوىل هبما أن يتفرقا

استنفاد مجيع الوسائل إلنقاذ هذه املؤسسة الكرمية؛ ومع إجياد الضمانات التشريعية والشعورية كي ال يضار 
  .زوج وال زوجة وال رضيع وال جنني 

  . .وهذا هو النظام الرباين الذي يشرعه اهللا لإلنسان 
ظام الذي يريده اهللا للبشر ، واجملتمع النظيف املتوازن الذي يرف فيه وحني يوازن اإلنسان بني أسس هذا الن

كذلك حتتفظ هذه النقلة مبكاهنا . . السالم وبني ما كان قائماً وقتها يف احلياة البشرية جيد النقلة بعيدة بعيدة 
ا تقدمية يف الغرب ويف السامق الرفيع حني يقاس إليها حاضر البشرية اليوم يف اجملتمعات اجلاهلية اليت تزعم أهن

. الشرق سواء ، وحيس مدى الكرامة والنظافة والسالم الذي أراده اهللا للبشر ، وهو يشرع هلم هذا املنهج 
حىت ألستيقن أنه ما من امرأة سوية تدرك هذه . . مدى رعاية اهللا هلا وكرامته  - بصفة خاصة  -وترى املرأة 

  ثق يف قلبها حب اهللالرعاية الظاهرة يف هذا املنهج إال وينب
  :واألن نواجه النصوص القرآنية بالتفصيل 

وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن ، وألمة مؤمنة خري من مشركة ولو أعجبتكم؛ وال تنكحوا املشركني حىت { 
  .يؤمنوا 

نه؛ ويبني واهللا يدعو إىل اجلنة واملغفرة بإذ. أولئك يدعون إىل النار . ولعبد مؤمن خري من مشرك ولو أعجبكم 
  . .} آياته للناس لعلهم يتذكرون 

أعمق وأقوى وأدوم رابطة تصل بني اثنني من بين اإلنسان؛ وتشمل أوسع  -وهو الزواج  -النكاح 
ولكي تتوحد . فال بد إذن من توحد القلوب ، والتقائها يف عقدة ال حتل . االستجابات اليت يتبادهلا فردان 

، وما تتجه إليه القلوب جيب أن يتوحد ما تنعقد  والعقيدة الدينية هي أعمق وأمشل ما يعمر النفوس ، . عليه 
، وحيدد تأثراهتا واستجاباهتا ، ويعني طريقها يف احلياة كلها  وإن كان الكثريون . ويؤثر فيها ، ويكيف مشاعرها 

ه ببعض الفلسفات فيتومهون أهنا شعور عارض ميكن االستغناء عن. خيدعهم أحيانا كمون العقيدة أو ركودها 
. وهذا وهم وقلة خربة حبقيقة النفس اإلنسانية ، ومقوماهتا احلقيقية . الفكرية ، أو بعض املذاهب االجتماعية 

  .وجتاهل لواقع هذه النفس وطبيعتها 
ولقد كانت النشأة األوىل للجماعة املسلمة يف مكة ال تسمح يف أول األمر باالنفصال االجتماعي الكامل 

كاالنفصال الشعوري االعتقادي الذي مت يف نفوس املسلمني ، ألن األوضاع االجتماعية حتتاج إىل  احلاسم ،
فلما أن أراد اهللا للجماعة املسلمة أن تستقل يف املدينة ، وتتميز شخصيتها . زمن وإىل تنظيمات متريثة 

نزلت حترم . ه ، ونزلت هذه اآلية بدأ التنظيم اجلديد يأخذ طريق. االجتماعية كما متيزت شخصيتها االعتقادية 
فأما ما كان قائماً بالفعل من الزجيات فقد ظل إىل السنة  -إنشاء أي نكاح جديد بني املسلمني واملشركني 

يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم املؤمنات { : السادسة للهجرة حني نزلت يف احلديبية آية سورة املمتحنة 
ال هن حل هلم . فإن علمتموهن مؤمنات فال ترجعوهن إىل الكفار . بإمياهنن  اهللا أعلم. مهاجرات فامتحنوهن 

  .فانتهت آخر االرتباطات بني هؤالء وهؤالء } . . . وال متسكوا بعصم الكوافر } { وال هم حيلون هلن 



ال حرام أن يربط الزواج بني قلبني . وأن ينكح املشرك مسلمة . لقد بات حراماً أن ينكح املسلم مشركة 
إهنما ال يلتقيان يف اهللا ، وال تقوم على منهجه . إنه يف هذه احلالة رباط زائف واه ضعيف . جيتمعان على عقيدة 

واهللا الذي كرم اإلنسان ورفعه على احليوان يريد هلذه الصلة أال تكون ميالً حيوانياً ، وال اندفاعاً . عقدة احلياة 
ها باهللا يف عاله؛ ويربط بينها وبني مشيئته ومنهجه يف منو احلياة وطهارة إمنا يريد أن يرفعها حىت يصل. شهوانياً 

  .احلياة 
ا جاء ذلك النص احلاسم اجلازم    :ومن هن

  . .} وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن { 
ن فإذا آمّن فقد زالت العقبة الفاصلة؛ وقد التقى القلبان يف اهللا؛ وسلمت اآلصرة اإلنسانية بني االثنني مما كا

  .عقدة العقيدة : سلمت تلك اآلصرة ، وقويت بتلك العقدة اجلديدة . يّعوقها ويفسدها 
  . .} وألمة مؤمنة خري من مشركة ولو أعجبتكم { 

فهذا اإلعجاب املستمد من الغريزة وحدها ، ال تشترك فيه مشاعر اإلنسان العليا ، وال يرتفع عن حكم 
  .اجلوارح واحلواس 

فإن نسبها إىل اإلسالم يرفعها عن املشركة . غلى ، حىت لو كانت املسلمة أمة غري حرة ومجال القلب أعمق وأ
  .إنه نسب يف اهللا وهو أعلى األنساب . ذات احلسب 

  . .} ولعبد مؤمن خري من مشرك ولو أعجبكم . وال تنكحوا املشركني حىت يؤمنوا { 
  :يقاً يف بياهنا والعلة يف األوىل هي العلة يف الثانية القضية نفسها تتكرر يف الصورة األخرى ، توكيداً هلا وتدق

  . .} ويبني آياته للناس لعلهم يتذكرون . أولئك يدعون إىل النار ، واهللا يدعو إىل اجلنة واملغفرة بإذنه { 
، والدعوتني خمتلفتان ، فكيف يلتقي الفريقان يف وحدة تقوم عليها احلياة؟ إن طريق  إن الطريقني خمتلفان 

واهللا يدعو إىل . وطريق املؤمنني واملؤمنات هو طريق اهللا . شركني واملشركات إىل النار ، ودعوهتم إىل النار امل
  فما أبعد دعوهتم إذن من دعوة اهللا. . اجلنة واملغفرة بإذنه 

  ولكن أويدعو أولئك املشركون واملشركات إىل النار؟ ومن الذي يدعو نفسه أو غريه إىل النار؟
واهللا . حلقيقة األخرية خيتصر السياق إليها الطريق ويربزها من أوهلا دعوة إىل النار ، مبا أن مآهلا إىل النار ولكنها ا

. } ويبني آياته للناس لعلهم يتذكرون { حيذر من هذه الدعوة املردية  فمن مل يتذكر ، واستجاب لتلك . 
  الدعوة فهو امللوم

إن املسلم . ولكن األمر هنا خيتلف  - مع اختالف العقيدة  -من كتابية  هنا نتذكر أن اهللا مل حيرم زواج املسلم
  . .وإن اختلفت التفصيالت التشريعية . والكتابية يلتقيان يف أصل العقيدة يف اهللا 

، أو أن العزير  وهناك خالف فقهي يف حالة الكتابية اليت تعتقد أن اهللا ثالث ثالثة ، أو أن اهللا هو املسيح بن مرمي 
اليوم أحل لكم { : أم تعترب من أهل الكتاب وتدخل يف النص الذي يف املائدة . أهي مشركة حمرمة . . اهللا  ابن

. . واجلمهور على أهنا تدخل يف هذا النص } واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } { الطيبات 
رضي اهللا  -رواه البخاري عن ابن عمر  وقد. ولكين أميل إىل اعتبار الرأي القائل بالتحرمي يف هذه احلالة 

  . .» ال أعلم شركاً أعظم من أن تقول رهبا عيسى « : قال ابن عمر : قال  -عنهما 



غري مشركة  -فأما األمر يف زواج الكتايب من مسلمة فهو حمظور؛ ألنه خيتلف يف واقعه عن زواج املسلم بكتابية 
. ومن هنا خيتلف يف حكمه  - كما أن الزوجة هي اليت . ون آلبائهم حبكم الشريعة اإلسالمية إن األطفال يدع. 

انتقلت هي ) غري املشركة ( فإذا تزوج املسلم من الكتابية . تتنقل إىل أسرة الزوج وقومه وأرضه حبكم الواقع 
ويقع العكس حني . إىل قومه ، ودعي أبناؤه منها بامسه ، فكان اإلسالم هو الذي يهيمن ويظلل جو احملصن 

تتزوج املسلمة من كتايب ، فتعيش بعيداً عن قومها ، وقد يفتنها ضعفها ووحدهتا هنالك عن إسالمها كما أن 
  .واإلسالم جيب أن يهيمن دائماً . أبناءها يدعون إىل زوجها ، ويدينون بدين غري دينها 

  .على أن هناك اعتبارات عملية قد جتعل املباح من زواج املسلم بكتابية مكروهاً 

  :أمام بعض االعتبارات  -رضي اهللا عنه  -هذا ما رآه عمر بن اخلطاب و
بعد حكايته اإلمجاع على إباحة تزويج  -قال أبو جعفر بن جرير رمحه اهللا « : قال ابن كثري يف التفسري 

  . .» وإمنا كره عمر ذلك لئال يزهد الناس يف املسلمات ، أو لغري ذلك من املعاين  - الكتابيات 
أتزعم أهنا حرام فأخلي سبيلها؟ : فكتب إليه . خل سبيلها : حذيفة تزوج يهودية فكتب إليه عمر  وروي أن

املسلم يتزوج : ويف رواية أخرى أنه قال . ال أزعم أهنا حرام ولكن أخاف أن تعاظلوا املؤمنات منهن : فقال 
  واملسلمة؟. النصرانية 

. سلم وحنن نرى اليوم أن هذه الزجيات شر على البيت امل فالذي ال ميكن إنكاره واقعياً أن الزوجة اليهودية أو . 
وخباصة يف هذا . املسيحية أو الالدينية تصبغ بيتها وأطفاهلا بصبغتها ، وخترج جيالً أبعد ما يكون عن اإلسالم 

ال ميسك من  والذي. اجملتمع اجلاهلي الذي نعيش فيه ، والذي ال يطلق عليه اإلسالم إال جتوزاً يف حقيقة األمر 
  اإلسالم إال خبيوط واهية شكلية تقضي عليها القضاء األخري زوجة جتيء من هناك

فإذا تطهرن . فاعتزلوا النساء يف احمليض؛ وال تقربوهن حىت يطهرن . قل هو أذى . ويسألونك عن احمليض { 
فأتوا حرثكم أىن . ث لكم نساؤكم حر. إن اهللا حيب التوابني وحيب املتطهرين . فأتوهن من حيث أمركم اهللا 

  . .} شئتم ، وقدموا ألنفسكم ، واتقوا اهللا ، واعلموا أنكم مالقوه ، وبشر املؤمنني 
وهذه لفتة أخرى إىل تلك العالقة ترفعها إىل اهللا؛ وتسمو بأهدافها عن لذة اجلسد حىت يف أشد أجزائها عالقة 

  . .يف املباشرة . . باجلسد 
هدف النسل وامتداد . وسيلة لتحقيق هدف أعمق يف طبيعة احلياة . قة وسيلة ال غاية إن املباشرة يف تلك العال

مع ما ينشأ عنها من أذى  -واملباشرة يف احمليض قد حتقق اللذة احليوانية . احلياة ، ووصلها كلها بعد ذلك باهللا 
ضال على انصراف الفطرة ف. ولكنها ال حتقق اهلدف األمسى  -ومن أضرار صحية مؤكدة للرجل واملرأة سواء 

. ألن الفطرة السليمة حيكمها من الداخل ذات القانون الذي حيكم احلياة . السليمة النظيفة عنها يف تلك الفترة 
عن املباشرة يف حالة ليس من املمكن أن يصح فيها غرس ، وال أن  -وفق هذا القانون  - فتنصرف بطبعها 
ومن مث جاء ذلك النهي . قق اللذة الطبيعية ، وحتقق معها الغاية الفطرية واملباشرة يف الطهر حت. تنبت منها حياة 

  :إجابة عن ذلك السؤال 
اعتزلوا النساء يف احمليض وال تقربوهن حىت يطهرن . هو أذى : قل . ويسألونك عن احمليض {    . .} ف

بأمر اهللا؛ فهي وظيفة ناشئة إمنا هي مقيدة . وليست املسألة بعد ذلك فوضى ، وال وفق األهواء واالحنرافات 



  :عن أمر وتكليف ، مقيدة بكيفية وحدود 
  . .} فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم اهللا { 

  .فليس اهلدف هو مطلق الشهوة ، إمنا الغرض هو امتداد احلياة . يف منبت اإلخصاب دون سواه 

ذا احلالل الذي كتبه له ربه ، وال ينشىء هو فاهللا يكتب احلالل ويفرضه؛ واملسلم يبتغي ه. وابتغاء ما كتب اهللا 
واهللا يفرض ما يفرض ليطهر عباده ، وحيب الذين يتوبون حني خيطئون ويعودون إليه . نفسه ما يبتغيه 

  :مستغفرين 
  . .} إن اهللا حيب التوابني وحيب املتطهرين { 

  :وطه ويف هذا الظل يصور لوناً من ألوان العالقة الزوجية يناسبه ويتسق مع خط
  . .} نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم { 

ويف هذا التعبري الدقيق ما فيه من إشارات إىل طبيعة تلك العالقة يف هذا اجلانب ، وإىل أهدافها واجتاهاهتا نعم إن 
وقد جاء وصفها وذكرها يف مواضع أخرى مناسبة . هذا اجلانب ال يستغرق سائر العالقات بني الزوج وزوجه 

ومن آياته أن خلق لكم { : وقوله } هن لباس لكم وأنتم لباس هلن { : كقوله تعاىل . سياق يف تلك املواضع لل
فكل من هذه التعبريات يصور جانباً من جوانب } من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة 

ألهنا . سياق هنا فيتسق معها التعبري باحلرث أما مناسبة ال. تلك العالقة العميقة الكبرية يف موضعه املناسب 
ولكن يف موضع اإلخصاب الذي . وما دام حرثاً فأتوه بالطريقة اليت تشاءون . مناسبة إخصاب وتوالد ومناء 

  :حيقق غاية احلرث 
  . .} فأتوا حرثكم أىن شئتم { 

التقوى؛ فيكون عمالً صاحلاً تقدمونه ويف الوقت ذاته تذكروا الغاية واهلدف ، واجتهوا إىل اهللا فيه بالعبادة و
  :واستيقنوا من لقاء اهللا ، الذي جيزيكم مبا قدمتم . ألنفسكم 

  . .} واعلموا أنكم مالقوه . واتقوا اهللا . وقدموا ألنفسكم { 
 مث خيتم اآلية بتبشري املؤمنني باحلسىن عند لقاء اهللا ، ويف هذا الذي يقدمونه من احلرث ، فكل عمل للمؤمن خري

  :، وهو يتجه فيه إىل اهللا 
  . .} وبشر املؤمنني { 

، مبيوله وضروراته؛ ال حياول أن حيطم فطرته باسم  هنا نطلع على مساحة اإلسالم ، الذي يقبل اإلنسان كما هو 
التسامي والتطهر؛ وال حياول أن يستقذر ضروراته اليت ال يد له فيها؛ إمنا هو مكلف إياها يف احلقيقة حلساب 

حياول . اة وامتدادها ومنائها إمنا حياول فقط أن يقرر إنسانيته ويرفعها ، ويصله باهللا وهو يليب دوافع اجلسد احلي
أن خيلط دوافع اجلسد مبشاعر إنسانية أوالً ، ومبشاعر دينية أخرياً؛ فريبط بني نزوة اجلسد العارضة وغايات 

زج بينها مجيعا يف حلظة واحدة ، وحركة واحدة ، واجتاه اإلنسانية الدائمة ورفرفة الوجدان الديين اللطيف؛ ومي
واحد ، ذلك املزج القائم يف كيان اإلنسان ذاته ، خليفة اهللا يف أرضه ، املستحق هلذه اخلالفة مبا ركب يف 

وهذا املنهج يف معاملة اإلنسان هو الذي يالحظ الفطرة . . طبيعته من قوى ومبا أودع يف كيانه من طاقات 
وكل منهج آخر خيالف عنه يف قليل أو كثري يصطدم بالفطرة فيخفق ، . نه من صنع خالق هذه الفطرة كلها أل



.واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون . ويشقى اإلنسان فرداً ومجاعة   .  
أي احللف . . مث ينتقل السياق من احلديث عن حكم املباشرة يف فترة احليض ، إىل احلديث عن حكم اإليالء 

  .االمتناع عن املباشرة باهلجران و

  .وهبذه املناسبة يلم باحللف ذاته فيجعل احلديث عنه مقدمة للحديث عن اإليالء . 
وال جتعلوا اهللا عرضة ألميانكم أن تربوا وتتقوا وتصلحوا بني الناس ، واهللا مسيع عليم ، ال يؤاخذكم اهللا باللغو { 

للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة .  غفور حليم يف أميانكم ، ولكن يؤاخذكم مبا كسبت قلوبكم ، واهللا
  . .} فإن فاءوا فإن اهللا غفور رحيم ، وإن عزموا الطالق فإن اهللا مسيع عليم . أشهر 

قال  -رضي اهللا عنهما  - عن ابن عباس } . . وال جتعلوا اهللا عرضة ألميانكم { : التفسري املروي يف قوله تعاىل 
وكذا قال مسروق والشعيب . تصنع اخلري ، ولكن كفر عن ميينك واصنع اخلري  ال جتعلن عرضة ميينك أال: 

وإبراهيم النخعي وجماهد وطاووس وسعيد بن جبري وعطاء وعكرمة ومكحول والزهري واحلسن وقتادة ومقاتل 
  .كما نقل ابن كثري -رمحهم اهللا  -بن حيان والربيع بن أنس والضحاك وعطاء اخلراساين والسدي 

صلى اهللا عليه وسلم  -عن أيب هريرة أن رسول اهللا  -بإسناده  - تشهد به هلذا التفسري ما رواه مسلم ومما يس
، وليفعل الذي هو خري « : قال  - وما رواه . » من حلف على ميني فرأى غريها خرياً منها فليكفر عن ميينه 

واهللا ألن يلج « :  -ليه وسلم صلى اهللا ع -قال رسول اهللا : عن أيب هريرة قال  - بإسناده  -البخاري 
  .» أحدكم بيمينه يف أهله آمث له عند اهللا من أن يعطي كفارته اليت افترض اهللا عليه 

فإذا . ال جتعلوا احللف باهللا مانعاً لكم من عمل الرب والتقوى واإلصالح بني الناس : وعلى هذا يكون معناها 
فتحقيق الرب والتقوى واإلصالح أوىل من احملافظة على . ري حلفتم أال تفعلوا ، فكفروا عن إميانكم وأتوا اخل

  .اليمني 
حني أقسم ال يرب مسطحاً قريبه الذي شارك يف حادثة اإلفك  -رضي اهللا عنه  -وذلك كالذي وقع من أيب بكر 

واملساكني  وال يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أويل القريب{ : فأنزل اهللا اآلية اليت يف سورة النور  -
فرجع أبو بكر عن ميينه وكفر } أال حتبون أن يغفر اهللا لكم؟ . واملهاجرين يف سبيل اهللا ، وليعفوا وليصفحوا 

  .عنها 
على أن اهللا كان أرأف بالناس ، فلم جيعل الكفارة إال يف اليمني املعقودة ، اليت يقصد إليها احلالف قصداً ، 

ا جرى به اللسان عفواً ولغواً من غري قصد ، فقد أعفاهم منه ومل فأ. وينوي ما وراءها مما حلف عليه  ما م
  :يوجب فيه الكفارة 

. } واهللا غفور حليم . ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم ، ولكن يؤاخذكم مبا كسبت قلوبكم {  وقد روى . 
اللغو يف « : قال  -وسلم صلى اهللا عليه  -عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا  -بإسناده  -أبو داود 

اً على عائشة . » وبلى واهللا . كال واهللا : اليمني هو كالم الرجل يف بيته  ورواه ابن جرير عن طريق عروة موقوف
:  

عن احلسن بن أيب احلسن  -ويف حديث مرسل . » ال واهللا وبلى واهللا . . ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم « 
صلى  -ومع رسول اهللا  -يعين يرمون  -بقوم ينتضلون  -صلى اهللا عليه وسلم  -مر رسول اهللا « : قال  -



فقال الذي مع . أصبت واهللا وأخطأت واهللا : فقام رجل من القوم فقال . رجل من أصحابه  -اهللا عليه وسلم 
أميان . كال : قال . حنث الرجل يا رسول اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -للنيب  -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب 

  .» الرماة لغو ال كفارة فيها وال عقوبة 
لغو اليمني : كما روي عنه . . لغو اليمني أن حتلف وأنت غضبان  - رضي اهللا عنهما  -وورد عن ابن عباس 

ا أحل اهللا ، فذلك ليس عليكم فيه كفارة  .أن حترم م  .  
إن : فقال . فسأل أحدمها صاحبه القسمة  .أن أخوين من األنصار كان بينهما مرياث « وعن سعيد بن املسيب 

إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن ميينك : عدت تسألين عن القسمة فكل ما يل يف رتاج الكعبة فقال له عمر 
ال ميني عليك وال نذر يف معصية الرب عز : يقول  -صلى اهللا عليه وسلم  -مسعت رسول اهللا . وكلم أخاك 

  .» وال فيما ال متلك وجل ، وال يف قطيعة الرحم ، 
ال كفارة فيها  . والذي خيلص من هذه اآلثار أن اليمني اليت ال تنعقد النية على ما وراءها ، إمنا يلغو هبا اللسان ، 

وهي اليت تستوجب الكفارة عند . وأن اليمني اليت ينوي احلالف األخذ أو الترك ملا حلف عليه هي اليت تنعقد 
فأما إذا حلف . ث هبا إن كان مؤداها االمتناع عن فعل خري أو اإلقدام على فعل شر وإنه جيب احلن. احلنث هبا 

قال . اإلنسان على شيء وهو يعلم أنه كاذب ، فبعض اآلراء أنه ال تقوم هلا كفارة أي ال يكفر عنها شيء 
نه كذلك مث أحسن ما مسعت يف ذلك أن اللغو حلف اإلنسان على الشيء يستيقن أ: اإلمام مالك يف املوطأ 

والذي حيلف على الشيء وهو يعلم أنه فيه آمث كاذب لريضي به أحداً ، ويقتطع . يوجد خبالفه فال كفارة فيه 
  .به ماالً ، فهذا أعظم من أن تكون له كفارة 

. } واهللا مسيع عليم { : ويعقب السياق على حكم العدول عن اليمني إىل ما فيه الرب واخلري بقوله  ليوحي إىل . 
  .ومن مث حيكم هذا احلكم . يسمع ما يقال ويعلم أين هو اخلري  -سبحانه  -القلب بأن اهللا 

ليلوح للقلب . . } واهللا غفور حليم { : ويعقب على حكم ميني اللغو واليمني املعقودة اليت ينويها القلب بقوله 
  .ملا تأمث به قلوهبم  -عد التوبة ب -حبلم اهللا عن مؤاخذة العباد بكل ما يفلت من ألسنتهم ، ومغفرته كذلك 

  .هبذا وذلك يربط األمر باهللا ، ويعلق القلوب باالجتاه إليه يف كل ما تكسب وكل ما تقول 

وهي أن حيلف الزوج أال : وعند االنتهاء من تقرير القاعدة الكلية يف احللف ، يأخذ يف احلديث عن ميني اإليالء 
ا ألجل طويل معني إما ألجل غري حمدود ، . يباشر زوجته    :وإم

اءوا فإن اهللا غفور رحيم . للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر {  وإن عزموا الطالق فإن اهللا . فإن ف
  . .} مسيع عليم 

إن هناك حاالت نفسية واقعة ، تلم بنفوس بعض األزواج ، بسبب من األسباب يف أثناء احلياة الزوجية 
، تدفعهم إىل اإليالء بعدم املباشرة ، ويف هذا اهلجران ما فيه من إيذاء لنفس  ومالبساهتا الواقعية الكثرية

الزوجة؛ ومن إضرار هبا نفسيا وعصبياً؛ ومن إهدار لكرامتها كأنثى؛ ومن تعطيل للحياة الزوجية؛ ومن جفوة 
  .متزق أوصال العشرة ، وحتطم بنيان األسرة حني تطول عن أمد معقول 

حترمي هذا اإليالء منذ البداية ، ألنه قد يكون عالجاً نافعاً يف بعض احلاالت للزوجة  ومل يعمد اإلسالم إىل
كما قد يكون فرصة للتنفيس . الشامسة املستكربة املختالة بفتنتها وقدرهتا على إغراء الرجل وإذالله أو إعناته 



.عن عارض سأم ، أو ثورة غضب ، تعود بعده احلياة أنشط وأقوى   .  
ترك الرجل مطلق اإلرادة كذلك ، ألنه قد يكون باغياً يف بعض احلاالت يريد اعنات املرأة وإذالهلا؛ ولكنه مل ي

، وال تنطلق من عقاهلا هذا لتجد حياة زوجية أخرى  ة زوجية معه  أو يريد إيذاءها لتبقى معلقة ، ال تستمتع حبيا
.  

ال . جعل هنالك حداً أقصى لإليالء . عية يف احلياة فتوفيقاً بني االحتماالت املتعددة ، ومواجهة للمالبسات الواق
وهذا التحديد قد يكون منظوراً فيه إىل أقصى مدى االحتمال ، كي ال تفسد نفس املرأة ، . يتجاوز أربعة أشهر 

 -رضي اهللا عنه  - وقد روي أن عمر بن اخلطاب . فتتطلع حتت ضغط حاجتها الفطرية إىل غري رجلها اهلاجر 
  :فسمع امرأة تقول . أي يتحسس حاجات الناس وأحواهلم متخفياً . ل يعس خرج من اللي

  وأرقين إال خليل أالعبه... تطاول هذا الليل وأسود جانبه 
  حلرك من هذا السرير جوانبه... فواهللا ، لوال اهللا إين أراقبه 

ا تصرب املرأة عن زوجها؟ فقال -رضي اهللا عنها  -فسأل عمر ابنته حفصة  أو  - ستة أشهر : ت كم أكثر م
. ال أحبس أحداً من اجلياش أكثر من ذلك : فقال عمر  -أربعة أشهر  وعزم على أال يغيب اجملاهدون من . 

.اجلند أكثر من هذه الفترة   .  
ولكن أربعة أشهر مدة كافية ليخترب الرجل نفسه . وعلى أية حال فإن الطبائع ختتلف يف مثل هذه األمور 

ا أن ي. ومشاعره  ، وإما أن يظل يف فإم فيء ويعود إىل استئناف حياة زوجية صحيحة ، ويرجع إىل زوجه وعشه 
فإما . ويف هذه احلالة ينبغي أن تفك هذه العقدة؛ وأن ترد إىل الزوجة حريتها بالطالق . نفرته وعدم قابليته 

طلقها عليه القاضي    .ع شخص جديد وذلك ليحاول كل منهما أن يبدأ حياة زوجية جديدة م. طلق وإما 

فذلك أكرم للزوجة وأعف وأصون؛ وأروح للرجل كذلك وأجدى؛ وأقرب إىل العدل واجلد يف هذه العالقة 
  .اليت أراد اهللا هبا امتداد احلياة ال جتميد احلياة 

ة واآلن وقد انتهى السياق إىل الطالق ، فإنه يأخذ يف تفصيل أحكام الطالق؛ وما يتبعه من العدة والفدية والنفق
  . .إىل آخر اآلثار املترتبة على الطالق . . واملتعة 

  :ويبدأ حبكم العدة والرجعة 
إن كن يؤمن  - واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء ، وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق اهللا يف أرحامهن { 

لذي عليهن باملعروف وهلن مثل ا -إن أرادوا إصالحاً  - وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك  -باهللا واليوم اآلخر 
، واهللا عزيز حكيم    . .} وللرجال عليهن درجة 

  .أي ثالث حيضات أو ثالثة أطهار من احليضات على خالف  -يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء 
إن املعىن الذهين . . لقد وقفت أمام هذا التعبري اللطيف التصوير حلالة نفسية دقيقة . . يتربصن بأنفسهن 
دون زواج جديد حىت تنقضي ثالث حيضات ، أو حىت يطهرن منها املقصود هو أن ين ولكن التعبري . . تظرن 

إنه يلقي ظالل الرغبة الدافعة إىل استئناف حياة زوجية . . القرآين يلقي ظالالً أخرى جبانب ذلك املعىن الذهين 
الذي . حفز ، والتوفز رغبة األنفس اليت يدعوهن إىل التربص هبا ، واإلمساك بزمامها ، مع الت. جديدة 

وهي حالة طبيعية ، تدفع إليها رغبة املرأة يف أن تثبت لنفسها ولغريها أن إخفاقها يف . يصاحب صورة التربص 



. . حياة الزوجية مل يكن لعجز فيها أو نقص ، وأهنا قادرة على أن جتتذب رجالً آخر ، وأن تنشىء حياة جديدة 
الرجل ، ألنه هو الذي طلق؛ بينما يوجد بعنف يف نفس املرأة ألهنا هي اليت  هذا الدافع ال يوجد بطبيعته يف نفس

وهكذا يصور القرآن احلالة النفسية من خالل التعبري؛ كما يلحظ هذه احلالة وحيسب هلا . . وقع عليها الطالق 
  . .حساباً 

قبل أن يصرن إىل زجيات  يتربصن بأنفسهن هذه الفترة كي يتبني براءة أرحامهن من آثار الزوجية السابقة؛
  :جديدة 

ا خلق اهللا يف أرحامهن ، إن كن يؤمن باهللا واليوم اآلخر {    . .} وال حيل هلن أن يكتمن م
خلق اهللا يف أرحامهن من محل أو من حيض  ويلمس قلوهبن بذكر اهللا الذي خيلق ما . . ال حيل هلن أن يكتمن ما 

فشرط هذا اإلميان أال يكتمن ما خلق اهللا يف . هللا واليوم اآلخر يف أرحامهن ، ويستجيش كذلك شعور اإلميان با
هناك العوض عما قد يفوت . . فهناك اجلزاء . وذكر اليوم اآلخر بصفة خاصة له وزنه هنا . . أرحامهن 

بالتربص ، وهناك العقاب لو كتمن ما خلق اهللا يف أرحامهن ، وهو يعلمه ألنه هو الذي خلقه ، فال خيفى عليه 
حتت تأثري أي رغبة أو هوى أو غرض من شىت األغراض اليت  -سبحانه  -فال جيوز كتمانه عليه . . ء منه شي

  .تعرض لنفوسهن 
  .ومن اجلهة األخرى ، فإنه ال بد من فترة معقولة خيترب فيها الزوجان عواطفهما بعد الفرقة . هذا من جهة 

تجاش ، ومعان غلبت عليها نزوة أو غلطة أو كربياء فقد يكون يف قلوهبما رمق من ود يستعاد ، وعواطف تس
فإذا سكن الغضب ، وهدأت الشرة ، واطمأنت النفس ، استصغرت تلك األسباب اليت دفعت إىل الفراق ، 

وبرزت معان أخرى واعتبارات جديدة ، وعاودها احلنني إىل استئناف احلياة ، أو عاودها التجمل رعاية لواجب 
ية بتر ال يلجأ إليها إال حني خييب كل عالج والطال. من الواجبات  . ( ق أبغض احلالل إىل اهللا ، وهو عمل  .

كما أن إيقاع الطالق ينبغي . ويف مواضع أخرى من القرآن تذكر احملاوالت اليت ينبغي أن تسبق إيقاع الطالق 
لطالق وإيقاعه يف أغلب وهذا من شأنه أن يوجد مهلة بني اعتزام ا. أن يكون يف فترة طهر مل يقع فيها وطء 

.إىل آخر تلك احملاوالت . . إذ ينتظر الزوج حىت جتيء فترة الطهر مث يوقع الطالق . احلاالت   . (  
فإذا اتضح هلما يف أثناء العدة أن استئناف احلياة . والطلقة األوىل جتربة يعلم منها الزوجان حقيقة مشاعرمها 

  :مستطاع ، فالطريق مفتوح 
  . .} ق بردهن يف ذلك إن أرادوا إصالحاً وبعولتهن أح{ 

إن أرادوا إصالحاً هبذا الرد؛ ومل يكن القصد هو . . أي يف فترة االنتظار والتربص وهي فترة العدة . . يف ذلك 
اعنات الزوجة ، وإعادة تقييدها يف حياة حمفوفة باألشواك ، انتقاما منها ، أو استكباراً ، واستنكافاً أن تنكح 

  . زوجا آخر
  . .} وهلن مثل الذي عليهن باملعروف { 

وللمطلقات من احلقوق يف هذه احلالة مثل الذي عليهن من الواجبات ، فهن مكلفات أن يتربصن وأال يكتمن 
. ما خلق اهللا يف أرحامهن ، وأزواجهن مكلفون بأن تكون نيتهم يف الرجعة طيبة ال ضرر فيها عليهن وال ضرار 

  .أمر النفقة يف مقابل االحتباس للعدة وذلك إىل ما سيأيت من 



  . .} وللرجال عليهن درجة { 
وقد جعل هذا احلق يف يد . أحسب أهنا مقيدة يف هذا السياق حبق الرجال يف ردهن إىل عصمتهم يف فترة العدة 

ه إىل وترد. الرجل ألنه هو الذي طلق؛ وليس من املعقول أن يطلق هو فيعطي حق املراجعة هلا هي فتذهب إليه 
وهي درجة مقيدة يف هذا املوضع ، وليست مطلقة الداللة كما يفهمها . عصمتها فهو حق تفرضه طبيعة املوقف 

  .الكثريون ، ويستشهدون هبا يف غري موضعها 
  :مث جييء التعقيب 

  . .} واهللا عزيز حكيم { 
ا يرد القلوب عن الزيغ وفي. مشعراً بقوة اهللا الذي يفرض هذه األحكام وحكمته يف فرضها على الناس  ه م

  .واالحنراف حتت شىت املؤثرات واملالبسات 
واحلكم التايل خيتص بعدد الطلقات ، وحق املطلقة يف متلك الصداق ، وحرمة استرداد شيء منه عند الطالق ، 

. كروه حالة املرأة الكارهة اليت ختشى أن ترتكب معصية لو بقيت مقيدة هبذا الزواج امل: إال يف حالة واحدة 
  :وهي حالة اخللع اليت تشتري فيها املرأة حريتها بفدية تدفعها 

إال أن . وال حيل لكم أن تاخذوا مما آتيتموهن شيئاً . فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان . الطالق مرتان { 
  .خيافا أال يقيما حدود اهللا 

ومن يتعد حدود . تلك حدود اهللا فال تعتدوها . فإن خفتم أال يقيما حدود اهللا فال جناح عليهما فيما افتدت به 
  . .} اهللا فأولئك هم الظاملون 

فإذا جتاوزمها املتجاوز مل يكن إىل العودة من سبيل إال بشرط . الطالق الذي جيوز بعده استئناف احلياة مرتان 
طالقاً طبيعياً لسبب من  وهو أن تنكح زوجاً غريه ، مث يطلقها الزوج اآلخر. تنص عليه اآلية التالية يف السياق 
وعندئذ فقط جيوز لزوجها األول أن ينكحها من جديد ، إذا ارتضته . . األسباب ، وال يراجعها فتبني منه 

  .زوجاً من جديد 
فكان . وقد ورد يف سبب نزول هذا القيد ، أنه يف أول العهد باإلسالم كان الطالق غري حمدد بعدد من املرات 

مث إن رجالً من األنصار اختلف مع . . هكذا ما شاء . ه يف عدهتا ، مث يطلقها ويراجعها للرجل أن يراجع مطلقت
، فقال  ، فإذا : وكيف ذلك؟ قال : قالت . واهللا ال آويك وال أفارقك : زوجته فوجد عليها يف نفسه  أطلقك 

الطالق مرتان {  :فأنزل اهللا عز وجل  -صلى اهللا عليه وسلم  -فذكرت ذلك للرسول . دنا أجلك راجعتك 
 {. .  

حىت . . وحكمة املنهج الرباين الذي أخذ به اجلماعة املسلمة مطردة يف تنزيل األحكام عند بروز احلاجة إليها 
ومل يبق إال التفريعات اليت تالحق احلاالت الطارئة ، وتنشىء . استوىف املنهج أصوله كلها على هذا النحو 
  .لة حلوالً مستمدة من تلك األصول الشام

فإذا وقعت الطلقة األوىل كان . وهذا التقييد جعل الطالق حمصوراً مقيداً؛ ال سبيل إىل العبث باستخدامه طويالً 
فأما إذا ترك العدة متضي فإهنا تبني منه؛ . للزوج يف فترة العدة أن يراجع زوجه بدون حاجة إىل أي إجراء آخر 

و راجعها يف العدة أو إذا هو أعاد زواجها يف حالة البينونة فإذا ه. وال ميلك ردها إال بعقد ومهر جديدين 



فأما إذا طلقها الثالثة فقد بانت منه . الصغرى كانت له عليها طلقة أخرى كالطلقة األوىل جبميع أحكامها 
مث يقع لسبب . بينونة كربى مبجرد إيقاعها فال رجعة فيها يف عدة ، وال عودة بعدها إال أن ينكحها زوجا آخر 

فحينئذ فقط ميكن أن . أو ألنه استوىف عليها عدد مرات الطالق . فتبني منه ألنه مل يراجعها . طبيعي أن يطلقها 
  .تعود إىل زوجها األول 

ا الثانية فهي جتربة أخرى وامتحان أخري . إن الطلقة األوىل حمك وجتربة كما بينا  فإن صلحت احلياة بعدها . فأم
  .ثة دليل على فساد أصيل يف حياة الزوجية ال تصلح معه حياة وإال فالطلقة الثال. فذاك 

فإما : فإذا وقعت الطلقتان . وعلى أية حال فما جيوز أن يكون الطالق إال عالجاً أخرياً لعلة ال جيدي فيها سواه 
  .إمساك للزوجة باملعروف ، واستئناف حياة رضية رخية؛ وإما تسريح هلا بإحسان ال عنت فيه وال إيذاء 

وهذا هو التشريع الواقعي الذي يواجه . . وهو الطلقة الثالثة اليت متضي بعدها الزوجة إىل خط يف احلياة جديد 
احلاالت الواقعة باحللول العملية؛ وال يستنكرها حيث ال جيدي االستنكار ، وال يعيد خلق بين اإلنسان على حنو 

  .آخر غري الذي فطرهم اهللا عليه 

  ث ال جيدي اإلمهالوال يهملها كذلك حي
وال حيل للرجل أن يسترد شيئاً من صداق أو نفقة أنفقها يف أثناء احلياة الزوجية يف مقابل تسريح املرأة إذا مل 

ما مل جتد هي أهنا كارهة ال تطيق عشرته لسبب خيص مشاعرها الشخصية؛ وحتس أن . تصلح حياته معها 
. خلروج عن حدود اهللا يف حسن العشرة ، أو العفة ، أو األدب كراهيتها له ، أو نفورها منه ، سيقودها إىل ا

فهنا جيوز هلا أن تطلب الطالق منه؛ وأن تعوضه عن حتطيم عشه بال سبب متعمد منه؛ برد الصداق الذي 
أمهرها إياه ، أو بنفقاته عليها كلها أو بعضها لتعصم نفسها من معصية اهللا وتعدِّي حدوده ، وظلم نفسها 

وهكذا يراعي اإلسالم مجيع احلاالت الواقعية اليت تعرض للناس؛ ويراعي مشاعر . هذه احلال  وغريها يف
القلوب اجلادة اليت ال حيلة لإلنسان فيها؛ وال يقسر الزوجة على حياة تنفر منها؛ ويف الوقت ذاته ال يضيع على 

  .الرجل ما أنفق بال ذنب جناه 
صلى  - أن نراجع سابقة واقعية من تطبيقه على عهد رسول اهللا  ولكي نتصور حيوية هذا النص ومداه ، حيسن

  .تكشف عن مدى اجلد والتقدير والقصد والعدل يف هذا املنهج الرباين القومي  -اهللا عليه وسلم 
. املوطأ : روى اإلمام مالك يف كتابه  . أن حبيبة بنت سهل األنصاري كانت حتت ثابت بن قيس بن مشاس « . 

فقال . خرج يف الصبح ، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه يف الغلس  -صلى اهللا عليه وسلم  -وأن رسول اهللا 
« ما شأنك؟ » : أنا حبيبة بنت سهل فقال : قالت « من هذه؟ » :  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 

صلى اهللا  - هللا فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول ا -لزوجها  - ال أنا وال ثابت بن قيس : فقالت 
يا رسول اهللا كل : فقالت حبيبة . . « هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء اهللا أن تذكر » :  -عليه وسلم 

» فأخذ منها وجلست يف أهلها « خذ منها » :  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال رسول اهللا . ما أعطاين عندي 
.  

أن امرأة ثابت بن قيس بن مشاس أتت النيب «  -عنهما  عن ابن عباس رضي اهللا -بإسناده  -وروى البخاري 
ما اعيب عليه يف خلق وال دين ، ولكن أكره الكفر يف . يا رسول اهللا : فقالت  -صلى اهللا عليه وسلم  -



) وكان قد أمهرها حديقة ( « أتردين عليه حديقته؟ » :  - صلى اهللا عليه وسلم  - فقال رسول اهللا . اإلسالم 
  .» اقبل احلديقة وطلقها تطليقة :  - صلى اهللا عليه وسلم  - قال رسول اهللا  .نعم : قالت 

هل كان للخلع أصل؟ : عن أيب جرير أنه سأل عكرمة «  -بإسناد  -ويف رواية أكثر تفصيالً رواها ابن جرير 
 -ول اهللا إهنا أتت رس. إن أول خلع كان يف اإلسالم يف أخت عبد اهللا بن أيب : كان ابن عباس يقول : قال 

إين رفعت جانب اخلباء . يا رسول اهللا ، ال جيمع رأسي ورأسه شيء أبداً : فقالت  - صلى اهللا عليه وسلم 
يا رسول اهللا إين : فرأيته قد أقبل يف عدة ، فإذا هو أشدهم سواداً وأقصرهم قامة وأقبحهم وجهاً فقال زوجها 

قال . نعم وإن شاء زدته : ما تقولني؟ قالت : قال . قيت حديقة يل فإن ردت علّي حدي: قد أعطيتها أفضل مايل 
  ». . ففرق بينهما : 

وواجهها مواجهة  -صلى اهللا عليه وسلم  -وجمموعة هذه الروايات تصور احلالة النفسية اليت قبلها رسول اهللا 
عشرة هذه املشاعر من يدرك أهنا حالة قاهرة ال جدوى من استنكارها وقسر املرأة على العشرة؛ وأن ال خري يف 

فاختار هلا احلل من املنهج الرباين الذي يواجه الفطرة البشرية مواجهة صرحية عملية واقعية؛ ويعامل . تسودها 
ا يعتمل فيها من مشاعر حقيقية    .النفس اإلنسانية معاملة املدرك مل

جاء . قوى اهللا ، وخوف عقابه هو ت. . وملا كان مرد اجلد أو العبث ، والصدق أو االحتيال ، يف هذه األحوال 
  :التعقيب حيذر من اعتداء حدود اهللا 

  . .} ومن يتعد حدود اهللا فأولئك هم الظاملون . تلك حدود اهللا فال تعتدوها { 
  :ونقف هنا وقفة عابرة أمام اختالف لطيف يف تعبريين قرآنيني يف معىن واحد ، حسب اختالف املالبستني 

. . } تلك حدود اهللا فال تقربوها { : ورد تعقيب . سورة عند احلديث عن الصوم يف مناسبة سبقت يف هذه ال
  . .} تلك حدود اهللا فال تعتدوها { : وهنا يف هذه املناسبة ورد تعقيب 

  فلماذا كان االختالف؟. . ويف الثانية حتذير من االعتداء . يف األوىل حتذير من القرب 
  :ظورات مشتهاة يف املناسبة األوىل كان احلديث عن حم

علم اهللا أنكم كنتم ختتانون . . هن لباس لكم وأنتم لباس هلن . . أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم { 
وكلوا واشربوا حىت يتبني . أنفسكم ، فتاب عليكم وعفا عنكم ، فاألن باشروهن وابتغوا ما كتب اهللا لكم 

مث أمتوا الصيام إىل الليل ، وال تباشروهن وأنتم عاكفون يف  .لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر 
  . .} تلك حدود اهللا فال تقربوها . . املساجد 

فمن اخلري أن يكون التحذير من جمرد االقتراب من حدود اهللا فيها ، . واحملظورات املشتهاة شديدة اجلاذبية 
  جماهلا ووقع يف نطاق حبائلهااتقاء لضعف اإلرادة أمام جاذبيتها إذا اقترب اإلنسان من 

فاخلشية هنا هي اخلشية من تعدي احلدود يف دفعة من . أما هنا فاجملال جمال مكروهات واصطدامات وخالفات 
بسبب اختالف . فجاء التحذير من التعدي ال من املقاربة . دفعات اخلالف؛ وجتاوزها وعدم الوقوف عندها 

  ملقتضيات املختلفة عجيبةوهي دقة يف التعبري عن ا. . املناسبة 
  :مث منضي مع السياق يف أحكام الطالق 

  .فإن طلقها فال حتل له من بعد حىت تنكح زوجاً غريه { 



} وتلك حدود اهللا يبينها لقوم يعلمون . إن ظنا أن يقيما حدود اهللا . . فإن طلقها فال جناح عليهما أن يتراجعا 
. .  

إن كان  - على فساد أصيل يف هذه احلياة ال سبيل إىل إصالحه من قريب  دليل -كما تبني  -إن الطلقة الثالثة 
فأما إن . ويف هذه احلالة حيسن أن ينصرف كالمها إىل التماس شريك جديد  -الزوج جاداً عامداً يف الطالق 

رعونة ، فاألمر إذن يستوجب وضع حد للعبث هبذا احلق ، الذي ق رر كانت تلك الطلقات عبثاً أو تسرعاً أو 
، وليكون عالجاً اضطرارياً لعلة مستعصية ، ال ليكون موضعاً للعبث والتسرع والسفاهة  . ليكون صمام أمن 

  .وجيب حينئذ أن تنتهي هذه احلياة اليت ال جتد من الزوج احتراماً هلا ، واحتراساً من املساس هبا 
ا ذنب املرأة هتدد حياهتا وأمنها واستقرارها بس: وقد يقول قائل  بب كلمة خترج من فم رجل عابث؟ ولكننا وم

فكيف يا ترى يكون العالج ، إن مل نأخذ هبذا العالج؟ تراه يكون بأن نرغم مثل . نواجه واقعاً يف حياة البشر 
إننا ال نعتمد طالقك هذا وال : هذا الرجل على معاشرة زوجة ال حيترم عالقته هبا وال يوقرها؟ فنقول له مثالً 

كال إن يف هذا من املهانة للزوجة وللعالقة . . ره وهذه هي امرأتك على ذمتك فهيا وأمسكها نعترف به وال نق
إمنا . . الزوجية ما ال يرضاه اإلسالم ، الذي حيترم املرأة وحيترم عالقة الزوجية ويرفعها إىل درجة العبادة هللا 

مهراً وعقداً جديدين أن تركها تبني منه  تكون عقوبته أن حنرمه زوجه اليت عبث حبرمة عالقاهتا معه؛ وأن نكلفه
وقد خسر  - إال أن تنكح زوجاً غريه  -يف الطلقتني األوليني؛ وأن حنرمها عليه يف الطلقة الثالثة حترمياً كامالً 

. صداقها وخسر نفقته عليها؛ ونكلفه بعد ذلك نفقة عدة يف مجيع احلاالت  واملهم أن ننظر إىل واقع النفس . 
  قع احلياة العملية؛ ال أن هنوم يف رؤى جمنحة ليست هلا أقدام تثبت هبا على األرض ، يف عامل احلياةالبشرية؛ ووا

فال جناح . . مث طلقها هذا الزوج اآلخر . فإذا سارت احلياة يف طريقها فتزوجت بعد الطلقة الثالثة زوجاً آخر 
  :ولكن بشرط . . عليها وعلى زوجها األول أن يتراجعا 

  . .} أن يقيما حدود اهللا إن ظنا { 
وليسا متروكني ألنفسهما وشهواهتما ونزواهتما يف جتمع أو . فليست املسألة هوى يطاع ، وشهوة تستجاب 

وهي إطار احلياة الذي إن أفلتت منه مل تعد احلياة اليت يريدها ويرضى عنها . إمنا هي حدود اهللا تقام . افتراق 
  .اهللا 
  . .} قوم يعلمون وتلك حدود اهللا يبينها ل{ 

يبينها لقوم يعلمون . إمنا هو يبينها يف هذا القرآن . فمن رمحته بالعباد أنه مل يترك حدوده غامضة وال جمهولة 
حق العلم هم الذين يعلموهنا ويقفون عندها؛ وإال فهو اجلهل الذميم ، وهي اجلاهلية العمياء   فالذين يعلمون 

  .ج املطلقني بعد ذلك جييء التوجيه اإلهلي لألزوا

  :توجيههم إىل املعروف واليسر واحلسىن بعد الطالق يف مجيع األحوال 
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو سرحوهن مبعروف ، وال متسكوهن ضراراً لتعتدوا؛ { 

ا أنزل عليكم من وال تتخذوا آيات اهللا هزواً؛ واذكروا نعمة اهللا عليكم ، وم. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه 
  .الكتاب واحلكمة يعظكم به؛ واتقوا اهللا واعلموا أن اهللا بكل شيء عليم 

وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم باملعروف ، ذلك يوعظ { 



  . .} وأنتم ال تعلمون واهللا يعلم . ذلكم أزكى لكم وأطهر . به من كان منكم يؤمن باهللا واليوم اآلخر 
وال . سواء اتصلت حباهلا أو انفصمت عراها . إن املعروف واجلميل واحلسىن جيب أن تسود جو هذه احلياة 

وال حيقق هذا املستوى الرفيع من السماحة يف حالة . جيوز أن تكون نية اإليذاء واإلعنات عنصراً من عناصرها 
عنصر يرفع النفوس . س ، إال عنصر أعلى من مالبسات احلياة األرضية االنفصال والطالق اليت تتأزم فيها النفو

، ويوسع من آفاق احلياة وميدها وراء احلاضر الواقع الصغري  . هو عنصر اإلميان باهللا . . عن اإلحن والضغن 
 نعمة الصحة إىل -أرفع النعم  -وتذكر نعمة اهللا يف شىت صورها ابتداء من نعمة اإلميان . واإلميان باليوم اآلخر 

وهذا العنصر . . والرزق واستحضار تقوى اهللا والرجاء يف العوض منه عن الزوجية الفاشلة والنفقة الضائعة 
، سواء اتصلت حبال احلياة  الذي تستحضره اآليتان اللتان تتحدثان هنا عن إيثار املعروف واجلميل واحلسىن 

  .الزوجية أو انفصمت عراها 
ا يتفق وغلظ اجلاهلية واحنرافها ولقد كانت املرأة يف ا كانت تلقى هذا العنت طفلة . جلاهلية تالقي من العنت م

توأد يف بعض األحيان ، أو تعيش يف هون ومشقة وإذالل وكانت تلقاه زوجة هي قطعة من املتاع للرجل ، 
لقها ويأذن أو تعضل فتمنع من الزواج حىت يسمح مط. أغلى منها الناقة والفرس وأعز وكانت تلقاه مطلقة 

، إن أرادا أن يتراجعا  وكانت النظرة إليها بصفة عامة نظرة هابطة . . يعضلها أهلها دون العودة إىل مطلقها 
  .زرية شأهنا يف هذا شأن سائر اجلاهليات السائدة يف األرض يف ذلك األوان 

وجاء يرفع . هنا مناذج منها  جاء ينسم على حياة املرأة هذه النسمات الرخية اليت نرى. . مث جاء اإلسالم 
وجاء يرتفع بالعالقات الزوجية إىل مرتبة . . النظرة إليها فيقرر أهنا والرجل نفس واحدة من خلقة بارئها 

ومل يطلب الرجل شيئاً من . هذا ومل تطلب املرأة شيئا من هذا وال كانت تعرفه . . العبادة عند اإلحسان فيها 
اً ، على احلياة اإلنسانية مجيعاً إمنا ه. هذا وال كان يتصوره  . ي الكرامة اليت أفاضها اهللا من رمحته للجنسني مجيع

.  
} وال متسكوهن ضراراً لتعتدوا . وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو سرحوهن مبعروف { 
. .  

  .واملقصود ببلوغ األجل هنا هو قرب انتهاء العدة اليت قررها يف آية سابقة 

وإما . . وهذا هو اإلمساك باملعروف  -واملعاملة باملعروف  -فإذا قرب األجل فإما رجعة على نية االصالح 
وهذا هو التسريح بإحسان ، بدون إيذاء وال طلب فدية من الزوجة وبدون  -ترك األجل ميضي فتبني الزوجة 
.عضل هلا عن الزواج مبن تشاء   .  

  .. } وال متسكوهن ضرارا لتعتدوا { 
واهللا ال آويك وال أفارقك فهذا هو اإلمساك بغري : وذلك كالذي روي عن األنصاري الذي قال المرأته 

وهو اإلمساك الذي تكرر النهي عنه يف هذا السياق؛ . إمساك الضرار الذي ال ترضاه مساحة اإلسالم . إحسان 
.ية بيئة مل يهذهبا اإلسالم ، ومل يرفعها اإلميان وميكن أن يشيع يف أ: ألنه فيما يبدو كان شائعاً يف البيئة العربية   .  

وحيشد . وهنا يستجيش القرآن أنبل املشاعر؛ كما يستجيش عاطفة احلياء من اهللا ، وشعور اخلوف منه يف آن 
هذه املؤثرات كلها ليخلص النفوس من أوضاع اجلاهلية وآثارها؛ ويرتفع هبا إىل املستوى الكرمي الذي يأخذ 



  : بيدها إليه
واذكروا نعمة اهللا عليكم وما أنزل عليكم من . وال تتخذوا آيات اهللا هزواً . ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه { 

  . .} واتقوا اهللا واعلموا أن اهللا بكل شيء عليم . الكتاب واحلكمة يعظكم به 
وهو . قد ظلم نفسه فإذا ظلمها ف. من نفسه . إن الذي ميسك املطلقة ضراراً واعتداء يظلم نفسه فهي أخته 

  .وهذه هي اللمسة األوىل . . يظلم نفسه بإيرادها مورد املعصية ، واجلموح هبا عن طريق الطاعة 
وآيات اهللا اليت بينها يف العشرة والطالق واضحة مستقيمة جادة ، تقصد إىل تنظيم هذه احلياة وإقامتها على 

ذى باملرأة ، متالعباً بالرخص اليت جعلها اهللا متنفساً اجلد والصدق؛ فإذا هو استغلها يف احلاق اإلضرار واأل
، واستخدم حق الرجعة الذي جعله اهللا فرصة الستعادة احلياة الزوجية وإصالحها ، يف إمساك  وصمام أمن 

وذلك كالذي نراه يف جمتمعنا  - إذا فعل شيئاً من هذا فقد اختذ آيات اهللا هزواً . . املراة إليذائها وإشقائها 
. هلي الذي يدعى اإلسالم يف هذه األيام ، من استخدام الرخص الفقهية وسيلة للتحايل واإليذاء والفساد اجلا

  .وويل ملن يستهزيء بآيات اهللا دون حياء من اهللا  - ومن استخدام حق الطالق ذاته أسوأ استخدام 
ا أنزل عليهم من الكتاب وهو يذكرهم بنعمة اهللا عليهم وم. ويستجيش وجدان احلياء واالعتراف بالنعمة 

. واحلكمة يعظهم به  وتذكري املسلمني يومذاك بنعمة اهللا عليهم كان يستجيش معاين ضخمة واقعة يف حياهتم . 
.، شاملة هلذه احلياة   .  

فماذا كان أولئك العرب . . وأول ما كان خيطر على باهلم من نعمة اهللا عليهم ، هو وجودهم ذاته كأمة 
كانوا فرقاً . مل تكن الدنيا تعرفهم وال حتس هبم . يأتيهم اإلسالم؟ أهنم مل يكونوا شيئاً مذكوراً واألعراب قبل أن 

يمة  بل مل يكن لديهم شيء يعطونه . مل يكن لديهم شيء يعطونه للبشرية فتعرفهم به . ومزقاً ال وزن هلا وال ق
  .مل يكن لديهم شيء على اإلطالق . ألنفسهم فيغنيهم 

إال قلة منهم تعيش يف ترف ، ولكنه ترف غليظ . كانوا فقراء يعيشون يف شظف . . معنوي ال مادي وال 
ساذج هابط أشبه شيء بترف األوابد اليت تكثر يف أوكارها الفرائس وكانوا كذلك فقراء العقل والروح 

يف احلياة ال  واهتماماهتم. وتصورهم للحياة بدائي قبلي حمدود . عقيدهتم مهلهلة ساذجة سخيفة . والضمري 
  تتعدى الغارات اخلاطفة ، والثارات احلادة ، واللهو والشراب والقمار ، واملتاع الساذج الصغري على كل حال

أنشأهم ومنحهم الوجود الكبري ، الذي تعرفهم . بل أنشأهم إنشاء . ومن هذه الوهدة املغلقة أطلقهم اإلسالم 
أعطاهم العقيدة الضخمة الشاملة اليت تفسر الوجود . اإلنسانية أعطاهم ما يعطونه هلذه . به اإلنسانية كلها 

وأعطاهم الشخصية املميزة هبذه . كما مل تفسره عقيدة قط؛ واليت متكنهم من قيادة البشرية قيادة راشدة رفيعة 
 تعرفهم هبا وأعطاهم القوة اليت. العقيدة اليت جتعل هلم وجوداً بني األمم والدول ، ومل يكن هلم قبلها أدىن وجود 

. الدنيا وحتسب هلم معها حساباً ، وكانوا قبلها خدماً لإلمرباطوريات من حوهلم ، أو مهملني ال حيس هبم أحد 
وسالم . وأكثر من هذا أعطاهم السالم ، سالم النفس . . وأعطاهم الثروة كذلك مبا فتح عليهم يف كل وجهة 

طمأنينة القلب وراحة الضمري واالستقرار على املنهج  أعطاهم. البيت وسالم اجملتمع الذي يعيشون فيه 
وأعطاهم االستعالء الذي ينظرون به إىل قطعان البشرية الضالة يف أرجاء اجلاهلية املترامية . . والطريق 

.األطراف يف األرض؛ فيحسون أن اهللا آتاهم ما مل يؤت أحداً من العاملني   .  



وهم هم أنفسهم . رون شيئاً حاضراً يف حياهتم ال حيتاج إىل طول تذكر فإذا ذكرهم اهللا بالنعمة هنا ، فهم يذك
وشهدوا هذه النقلة البعيدة اليت ال حتققها إال . الذين عاشوا يف اجلاهلية مث عاشوا يف اإلسالم يف جيل واحد 

كمة يعظهم به وهم يذكرون هذه النعمة ممثلة فيما أنزل اهللا عليهم من الكتاب واحل. . خارقة فوق تصور البشر 
بضمري املخاطب؛ ليشعروا بضخامة اإلنعام وغزارة الفيض . . } وما أنزل عليكم { : والقرآن يقول هلم . . 

ولصوق النعمة بأشخاصهم ، واهللا ينزل عليهم هذه اآليات ، اليت يتألف منها املنهج الرباين ، ومنه دستور 
  . .األسرة قاعدة احلياة 

  :خرية يف هذه اآلية ، وهو خيوفهم اهللا ويذكرهم أنه بكل شيء عليم مث يلمس قلوهبم اللمسة األ
  . .} واتقوا اهللا ، واعلموا أن اهللا بكل شيء عليم { 

ويأخذ النفس من أقطارها ، ليقودها يف طريق . . فيستجيش شعور اخلوف واحلذر ، بعد شعور احلياء والشكر 
  . .السماحة والرفق والتجمل 

  :ومينعوها أن تتراجع مع زوجها إذا تراضيا باملعروف  -حني تويف العدة  -لوا املطلقة كذلك ينهاهم أن يعض
  . .} وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فال تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم باملعروف { 

بن يسار ، أنه زوج أخته رجالً من املسلمني على عهد رسول اهللا صلى اهللا  -  وقد أورد الترمذي عن معقل 
طلقها تطليقة مل يراجعها ، حىت انقضت عدهتا؛ فهويها وهويته؛ مث . فكانت عنده ما كانت  -عليه وسلم  مث 

  .خطبها مع اخلطاب 

: قال . واهللا ال ترجع إليك أبداً آخر ما عليك . يا لكع ابن لكع أكرمتك هبا وزوجتكها ، فطلقتها : فقال له 
وأنتم { : إىل قوله } وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن { : تها إىل بعلها ، فأنزل اهللا فعلم اهللا حاجته إليها وحاج

، فقال . مسع لريب وطاعة : فلما مسعها معقل قال . . } ال تعلمون    . .أزوجك وأكرمك : مث دعاه 
شف عن جانب حلاجات القلوب اليت علم من صدقها ما علم ، تك -سبحانه  -وهذه االستجابة احلانية من اهللا 

أما اآلية بعمومها فيبدو فيها التيسري الذي أراده اهللا بالعباد ، والتربية اليت أخذ هبا املنهج . . من رمحة اهللا بعباده 
، والنعمة اليت أفاضها عليها هبذا املنهج القومي ، الذي يواجه الواقع من حياة الناس يف  القرآين اجلماعة املسلمة 

  .مجيع األحوال 
  :ذلك يستجيش الوجدان والضمري بعد النهي والتحذير وهنا ك

واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون . ذلكم أزكى لكم وأطهر . ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن باهللا واليوم اآلخر { 
 {. .  

ب حني تتعلق هذه القلوب بعامل أرح. واإلميان باهللا واليوم اآلخر هو الذي جيعل هذه املوعظة تبلغ إىل القلوب 
والشعور بأن اهللا يريد ما هو أزكى وما هو . . من هذه األرض؛ وحني تتطلع إىل اهللا ورضاه فيما تأخذ وما تدع 

وملس . لنفسه وللمجتمع من حوله . أطهر من شأنه أن يستحث املؤمن لالستجابة ، واغتنام الزكاة والطهر 
 يعلمه الناس من شأنه أن يسارع به إىل االستجابة القلب بأن الذي خيتار له هذا الطريق هو اهللا الذي يعلم ما ال

  .كذلك يف رضى ويف استسالم 
وهكذا يرفع األمر كله إىل أفق العبادة ، ويعلقه بعروة اهللا ، ويطهره من شوائب األرض ، وأدران احلياة ، 



  . .ومالبسات الشد واجلذب اليت تالزم جو الطالق والفراق 
  . .طفال بعد الطالق واحلكم التايل يتعلق برضاع األ

عالقة النسل . إن دستور األسرة ال بد أن يتضمن بياناً عن تلك العالقة اليت ال تنفصم بني الزوجني بعد الطالق 
الذي ساهم كالمها فيه ، وارتبط كالمها به؛ فإذا تعذرت احلياة بني الوالدين فإن الفراخ الزغب ال بد هلا من 

  :حالة من احلاالت  ضمانات دقيقة مفصلة ، تستويف كل
وعلى املولود له رزقهن وكسوهتن . والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة { 

. وعلى الوارث مثل ذلك . ال تضار والدة بولدها وال مولود له بولده . ال تكلف نفس إال وسعها . باملعروف 
وإن أردمت أن تسترضعوا أوالدكم فال جناح . ناح عليهما فإن أرادا فصاالً عن تراض منهما وتشاور فال ج

  . .} واتقوا اهللا ، واعلموا أن اهللا مبا تعملون بصري  -إذا سلمتم ما آتيتم باملعروف  -عليكم 
واجباً يفرضه اهللا عليها وال يتركها فيه لفطرهتا وعاطفتها . إن على الوالدة املطلقة واجباً جتاه طفلها الرضيع 

  .إذن يكفله اهللا ويفرض له يف عنق أمه . تفسدها اخلالفات الزوجية ، فيقع الغرم على هذا الصغري اليت قد 

واهللا يفرض للمولود على أمه أن ترضعه حولني . فاهللا أوىل بالناس من أنفسهم ، وأبر منهم وأرحم من والديهم 
ملن أراد أن { . . الصحية والنفسية للطفل كاملني؛ ألنه سبحانه يعلم أن هذه الفترة هي املثلى من مجيع الوجوه 

وتثبت البحوث الصحية والنفسية اليوم أن فترة عامني ضرورية لينمو الطفل منواً سليماً من } يتم الرضاعة 
ا هذا من جتارهبم . الوجهتني الصحية والنفسية  . ولكن نعمة اهللا على اجلماعة املسلمة مل تنتظر هبم حىت يعلمو

.  من ذخرية الطفولة مل يكن ليترك يأكله اجلهل كل هذا األمد الطويل ، واهللا رحيم بعباده فالرصيد اإلنساين
  .وخباصة هبؤالء الصغار الضعاف احملتاجني للعطف والرعاية 

أن يرزقها ويكسوها باملعروف واحملاسنة؛ فكالمها : وللوالدة يف مقابل ما فرضه اهللا عليها حق على والد الطفل 
عة؛ وكالمها مسؤول جتاه هذا الصغري الرضيع ، هي متده باللنب واحلضانة وأبوه ميدها بالغذاء شريك يف التب

  :وكل منهما يؤدي واجبه يف حدود طاقته ؛ والكساء لترعاه 
  . .} ال تكلف نفس إال وسعها { 

  :وال ينبغي أن يتخذ أحد الوالدين من الطفل سبباً ملضارة اآلخر 
  . .} وال مولود له بولده  ال تضار والدة بولدها ،{ 

وال تستغل . فال يستغل األب عواطف األم وحناهنا وهلفتها على طفلها ، ليهددها فيه أو تقبل رضاعة بال مقابل 
.هي عطف األب على ابنه وحبه له لتثقل كاهله مبطالبها   .  

  :والواجبات امللقاة على الوالد تنتقل يف حالة وفاته إىل وارثه الراشد 
  . .} الوارث مثل ذلك  وعلى{ 

حتقيقاً للتكافل العائلي الذي يتحقق طرفه . فهو املكلف أن يرزق األم املرضع ويكسوها باملعروف واحلسىن 
  .باإلرث ، ويتحقق طرفه اآلخر باحتمال تبعات املورث 

  .فحقه مكفول وحق أمه يف مجيع احلاالت . وهكذا ال يضيع الطفل إن مات والده 
  . .يعود إىل استكمال حاالت الرضاعة . . هذا االحتياط وعندما يستوىف 



  . .} فإن أرادا فصاالً عن تراض منهما وتشاور فال جناح عليهما { 
فإذا شاء الوالد والوالدة ، أو الوالدة والوارث ، أن يفطما الطفل قبل استيفاء العامني؛ ألهنما يريان مصلحة 

فال جناح عليهما ، إذا مت هذا بالرضى بينهما ، وبالتشاور يف للطفل يف ذلك الفطام ، لسبب صحي أو سواه 
  .مصلحة الرضيع املوكول اليهما رعايته ، املفروض عليهما محايته 

كذلك إذا رغب الوالد يف أن حيضر لطفله مرضعاً مأجورة ، حني تتحقق مصلحة الطفل يف هذه الرضاعة ، فله 
  :سن معاملتها ذلك على شرط أن يويف املرضع أجرها ، وأن حي

  . .} وإن أردمت أن تسترضعوا أوالدكم فال جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم باملعروف { 
  .فذلك ضمان ألن تكون للطفل ناصحة ، وله راعية وواعية 

بذلك الشعور العميق اللطيف الذي يكل إليه . . بالتقوى . . ويف النهاية يربط األمر كله بذلك الرباط اإلهلي 
  :بيل لتحقيقه إال به ما ال س

  . .} واتقوا اهللا واعلموا أن اهللا مبا تعملون بصري { 
  .وهذا هو الضمان الوحيد . فهذا هو الضمان األكيد يف النهاية 

  .وبعد استيفاء التشريع للمطلقات ولآلثار املتخلفة عن الطالق يأخذ يف بيان حكم املتوىف عنها زوجها 

  :والتعريض باخلطبة يف أثنائها . العدة وخطبتها بعد انقضاء . عدهتا . 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً فإذا بلغن أجلهن فال جناح { 

  .} واهللا مبا تعملون خبري . عليكم فيما فعلن يف أنفسهن باملعروف 
ولكن . علم اهللا أنكم ستذكروهنن . نفسكم وال جناح عليكم فيما عّرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم يف أ{ 

واعلموا أن . وال تعزموا عقدة النكاح حىت يبلغ الكتاب أجله . ال تواعدوهن سراً ، إال أن تقولوا قوالً معروفاً 
  . .} واعلموا أن اهللا غفور حليم . اهللا يعلم ما يف أنفسكم فاحذروه 

وعند العرب كانت . . من األهل وقرابة الزوج واجملتمع كله واملتوىف عنها زوجها كانت تلقى الكثري من العنت 
إذا مات زوجها دخلت مكاناً رديئاً ولبست شر ثياهبا ومل متس طيباً وال شيئاً مدة سنة ، مث خترج فتقوم بعدة 

إخل . . . محار أو شاة : شعائر جاهلية سخيفة تتفق مع سخف اجلاهلية ، من أخذ بعرة وقذفها ومن ركوب دابة 
فلما جاء اإلسالم خفف عنها هذا العنت ، بل رفعه كله عن كاهلها؛ ومل جيمع عليها بني فقدان الزوج . . 

جعل عدهتا . وإغالق السبيل يف وجهها دون حياة شريفة ، وحياة عائلية مطمئنة . . واضطهاد األهل بعده 
تستربىء . طول قليالً من عدة املطلقة وهي أ - ما مل تكن حامالً فعدهتا عدة احلامل  - أربعة أشهر وعشر ليال 

ويف أثناء هذه العدة تلبس ثيابا حمتشمة وال . فيها رمحها ، وال جترح أهل الزوج يف عواطفهم خبروجها لتوها 
وهلا مطلق . سواء من أهلها أو من أهل الزوج . فأما بعد هذه العدة فال سبيل ألحد عليها . تتزين للخطاب 

سها من سلوك شريف يف حدود املعروف من سنة اهللا وشريعته ، فلها أن تأخذ زينتها حريتها فيما تتخذه لنف
، وهلا أن تتلقى خطبة اخلطاب ، وهلا أن تزوج نفسها ممن ترتضي  ال تقف يف سبيلها عادة . املباحة للمسلمات 

  :وليس عليها من رقيب إال اهللا . بالية ، وال كربياء زائفة 
  . .} واهللا مبا تعملون خبري { 



مث يلتفت السياق إىل الرجال الراغبني فيها يف فترة العدة؛ فيوجههم توجيهاً قائماً على أدب . . هذا شأن املرأة 
  :النفس ، وأدب االجتماع ، ورعاية املشاعر والعواطف ، مع رعاية احلاجات واملصاحل 

  . .}  وال جناح عليكم فيما عّرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم يف أنفسكم{ 
إن املرأة يف عدهتا ما تزال معلقة بذكرى مل متت ، ومبشاعر أسرة امليت ، ومرتبطة كذلك مبا قد يكون يف رمحها 

، أو محل تبني والعدة معلقة بوضعه  . من محل مل يتبني  وكل هذه االعتبارات متنع احلديث عن حياة زوجية . 
، وخيدش ذكريات  ألن هذا احلديث مل حين موعده ، وألنه جيرح. جديدة    .مشاعر 

أبيحت اإلشارة البعيدة اليت . خبطبة النساء  -ال التصريح  -ومع رعاية هذه االعتبارات فقد أبيح التعريض 
  .تلمح منها املرأة أن هذا الرجل يريدها زوجة بعد انقضاء عدهتا 

وإن النساء . يد التزويج إين أر« : أن التعريض مثل أن يقول  -رضي اهللا عنهما  - وقد روي عن ابن عباس 
  .» ولوددت أنه تيسر يل امرأة صاحلة . ملن حاجيت 

ألن اهللا يعلم أن هذه الرغبة ال سلطان . كذلك أبيحت الرغبة املكنونة اليت ال يصرح هبا ال تصرحياً وال تلميحاً 
  :إلرادة البشر عليها 

  . .} علم اهللا أنكم ستذكروهنن { 
ق مبيل فطري حالل يف أصله ، مباح يف ذاته ، واملالبسات وحدها هي اليت تدعو إىل وقد أباحها اهللا ألهنا تتعل

واإلسالم يلحظ أال حيطم امليول الفطرية إمنا يهذهبا ، وال يكبت النوازع . تأجيل اختاذ اخلطوة العملية فيه 
  :ومن مث ينهى فقط عما خيالف نظافة الشعور ، وطهارة الضمري . البشرية إمنا يضبطها 

  . .} ولكن ال تواعدوهن سراً { 
ال جناح يف أن تعرضوا باخلطبة ، أو أن تكنوا يف أنفسكم الرغبة ، ولكن احملظور هو املواعدة سراً على الزواج 

ففي هذا جمانبة ألدب النفس ، وخمالسة لذكرى الزوج ، وقلة استحياء من اهللا الذي جعل . قبل انقضاء العدة 
  .من احلياة العدة فاصالً بني عهدين 

  . .} إال أن تقولوا قوالً معروفاً { 
  :ال نكر فيه وال فحش ، وال خمالفة حلدود اهللا اليت بينها يف هذا املوقف الدقيق 

  . .} وال تعزموا عقدة النكاح حىت يبلغ الكتاب أجله { 
فالعزمية اليت . . يف التحرج  زيادة. . } وال تعزموا عقدة النكاح { : إمنا قال . . وال تعقدوا النكاح : ومل يقل 

توحي مبعىن يف . . } تلك حدود اهللا فال تقربوها { : وذلك من حنو قوله تعاىل . . تنشئ العقدة هي املنهي عنها 
  .غاية اللطف والدقة 

ا يف أنفسكم فاحذروه {    . .} واعلموا أن اهللا يعلم م
ا قيمتها يف  .وهنا يربط بني التشريع وخشية اهللا املطلع على السرائر  فللهواجس املستكنة وللمشاعر املكنونة هن

وخشية . تلك العالقات الشديدة احلساسية ، العالقة بالقلوب ، الغائرة يف الضمائر . العالقات بني رجل وامرأة 
  .اهللا ، واحلذر مما حييك يف الصدور أن يطلع عليه اهللا هي الضمانة األخرية ، مع التشريع ، لتنفيذ التشريع 

فإذا هز الضمري البشري هزة اخلوف واحلذر ، فصحا وارتعش رعشة التقوى والتحرج ، عاد فسكب فيه 



  :الطمأنينة هللا ، والثقة بعفو اهللا ، وحلمه وغفرانه 
  . .} واعلموا أن اهللا غفور حليم { 

ة فلعل عبده حليم ال يعجل بالعقوب. غفور يغفر خطيئة القلب الشاعر باهللا ، احلذر من مكنونات القلوب 
  .اخلاطىء أن يتوب 

وهي حالة جديدة غري حاالت الطالق باملدخول هبن اليت استوفاها من قبل . مث جييء حكم املطلقة قبل الدخول 
هلما . وهي حالة كثرية الوقوع .  ا على الزوجني فيها وما    :فيبني م
على املوسع قدره وعلى  -ومتعوهن  .ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن وتفرضوا هلن فريضة { 

اً على احملسنني  - املقتر قدره  وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن فريضة . متاعاً باملعروف حق
  .وأن تعفوا أقرب للتقوى . إال أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح . فنصف ما فرضتم 

  . .} لون بصري إن اهللا مبا تعم. وال تنسوا الفضل بينكم 
واملهر فريضة ، فالواجب يف . هي حالة املطلقة قبل الدخول ، ومل يكن قد فرض هلا مهر معلوم : واحلالة األوىل 

وهلذا العمل قيمته النفسية . أي أن مينحها عطية حسبما يستطيع . هذه احلالة على الزوج املطلق أن ميتعها 
ام هذه العقدة من قبل ابتدائها ينشىء جفوة ممضة يف نفس املرأة ، إن انفص. . جبانب كونه نوعاً من التعويض 

ولكن التمتيع يذهب هبذا اجلو املكفهر ، وينسم فيه نسمات من الود . وجيعل الفراق طعنة عداء وخصومة 
فهي حماولة فاشلة إذن وليست ضربة مسددة وهلذا يوصي . واملعذرة؛ وخيلع على الطالق جو األسف واألسى 

ويف الوقت نفسه ال يكلف . ن املتاع باملعروف استبقاء للمودة اإلنسانية ، واحتفاظاً بالذكرى الكرمية أن يكو
  :الزوج ما ال يطيق ، فعلى الغين بقدر غناه ، وعلى الفقري يف حدود ما يستطيع 

  . .} على املوسع قدره وعلى املقتر قدره { 
  :لوب واكفهرار اجلو احمليط ويلّوح باملعروف واإلحسان فينّدي هبما جفاف الق

  . .} متاعاً باملعروف حقاً على احملسنني { 
. هذا هو القانون . أن يكون قد فرض مهراً معلوماً ويف هذه احلالة جيب نصف املهر املعلوم : واحلالة الثانية 

أن تعفو  -ة ولوليها إن كانت صغري -فللزوجة . ولكن القرآن يدع األمر بعد ذلك للسماحة والفضل واليسر 
الذي يعف . والتنازل يف هذه احلالة هو تنازل اإلنسان الراضي القادر العفّو السمح . وتترك ما يفرضه القانون 

ومع هذا فإن القرآن يظل يالحق هذه القلوب كي تصفو وترف وختلو . عن مال رجل قد انفصمت منه عروته 
  :من كل شائبة 

  . .} إن اهللا مبا تعملون بصري . الفضل بينكم  وال تنسوا. وأن تعفوا أقرب للتقوى { 
ويالحقها باستجاشة شعور . ويالحقها باستجاشة شعور السماحة والتفضل . يالحقها باستجاشة شعور التقوى 

ولتبقى القلوب نقية خالصة . ليسود التجمل والتفضل جو هذه العالقة ناجحة كانت أم خائبة . . مراقبة اهللا 
  .هللا يف كل حال موصولة با. صافية 

ويف هذا اجلو الذي يربط القلوب باهللا ، وجيعل اإلحسان واملعروف يف العشرة عبادة هللا ، يدس حديثاً عن 
وقد بقي منها حكم املتوىف عنها زوجها . ومل ينته بعد من هذه األحكام  -أكرب عبادات اإلسالم  -الصالة 



يدس  -من ماله ، وحكم املتاع للمطلقات بصفة عامة وحقها يف وصية تسمح هلا بالبقاء يف بيته والعيش 
احلديث عن الصالة يف هذا اجلو ، فيوحي بأن الطاعة هللا يف كل هذا عبادة كعبادة الصالة ، ومن جنسها ، وهو 

وما { : وهو يتسق مع التصور اإلسالمي لغاية الوجود اإلنساين يف قوله تعاىل . إحياء لطيف من إحياءات القرآن 
واعتبار العبادة غري مقصورة على الشعائر ، بل شاملة لكل نشاط ، . } جلن واإلنس إال ليعبدون خلقت ا

  :االجتاه فيه إىل اهللا ، والغاية منه طاعة اهللا 
فإذا أمنتم فاذكروا . فإن خفتم فرجاالً أو ركباناً . حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وقوموا هللا قانتني { 

  .} ا مل تكونوا تعلمون اهللا كما علمكم م

.  
، وإقامتها صحيحة األركان ، مستوفية الشرائط  . واألمر هنا باحملافظة على الصلوات ، يعين إقامتها يف أوقاهتا 

يوم  -صلى اهللا عليه وسلم  -أما الصالة الوسطى فاألرجح من جمموع الروايات أهنا صالة العصر لقوله 
وختصيصها بالذكر . » مأل اهللا قلوهبم وبيوهتم ناراً . ى صالة العصر شغلونا عن الصالة الوسط« : األحزاب 

.رمبا ألن وقتها جييء بعد نومة القيلولة ، وقد تفوت املصلي   .  
واألمر بالقنوت ، األرجح أنه يعين اخلشوع هللا والتفرغ لذكره يف الصالة ، وقد كانوا يتكلمون يف أثناء الصالة 

ال شغل يف الصالة بغري ذكر اهللا . ة فيما يعرض هلم من حاجات عاجل حىت نزلت هذه اآلية فعلموا منها أن 
  .واخلشوع له والتجرد لذكره 

يتجه . فإن الصالة تؤدى وال تتوقف . فأما إذا كان اخلوف الذي ال يدع جماالً إلقامة الصالة جتاه القبلة 
يه حاله ، ويومىء إمياءة خفيفة للركوع الراكب على الدابة والراجل املشغول بالقتال ودفع اخلطر حيث يقتض

فاملبينة يف سورة النساء تتم يف حالة ما . وهذه غري صالة اخلوف اليت بني كيفيتها يف سورة النساء . والسجود 
خلف اإلمام بينما يقف وراءه صف حيرسه  مث . إذا كان املوقف يسمح بإقامة صف من املصلني يصلي ركعة 

أما إذا زاد اخلوف وكانت . . كعة بينما الصف األول الذي صلى أوالً حيرسه جييء الصف الثاين فيصلي ر
  .املوقعة واملسايفة فعالً ، فتكون الصالة املشار إليها هنا يف سورة البقرة 

وهو يكشف عن مدى األمهية البالغة اليت ينظر اهللا هبا إىل الصالة ، ويوحي هبا لقلوب . وهذا األمر عجيب حقاً 
ومن مث يؤديها احملارب . فال تترك يف ساعة اخلوف البالغ ، وهي العدة . إهنا عدة يف اخلوف والشدة  .املسلمني 

وهي . يؤديها فهي سالح للمؤمن كالسيف الذي يف يده . يف امليدان ، والسيف يف يده ، والسيف على رأسه 
، وأقرب ما يكون إليه واملخافة من  يؤديها فيتصل بربه أحوج ما يكون لإلتصال به. جنة له كالدرع اليت تقيه 

  . .حوله 
العبادة يف شىت صورها والصالة عنواهنا ، وعن طريق العبادة يصل . إنه منهج العبادة . إن هذا الدين عجيب 

وعن طريق العبادة يدخله . وعن طريق العبادة يثبته يف الشدة ، ويهذبه يف الرخاء . باإلنسان إىل أرفع درجاته 
ومن مث هذه العناية بالصالة والسيوف يف األيدي ويف . . فة ويفيض عليه السالم واالطمئنان يف السلم كا

  الرقاب
  :فإذا كان األمن فالصالة املعروفة اليت علمها اهللا للمسلمني ، وذكر اهللا جزاء ما علمهم ما مل يكونوا يعلمون 



  . .} فإذا أمنتم فاذكروا اهللا كما علمكم ما مل تكونوا تعلمون { 
طوال احلياة؟   وماذا كان البشر يعلمون لوال أن علمهم اهللا؟ ولوال أنه يعلمهم يف كل يوم ويف كل حلظة 

وتؤدي هذه اللمسة دورها يف جمال احلديث عن أحكام الزواج والطالق؛ ويف تقرير التصور اإلسالمي لقاعدة 
  :إىل ختام األحكام  مث يعود السياق. وهي العبادة ممثلة يف كل طاعة . اإلسالم الكربى 

  .وصية ألزواجهم متاعاً إىل احلول غري إخراج : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً { 

وللمطلقات متاع باملعروف . فإن خرجن فال جناح عليكم فيما فعلن يف أنفسهن من معروف واهللا عزيز حكيم 
  . . }كذلك يبني اهللا لكم آياته لعلكم تعقلون . . حقاً على املتقني 

واآلية األوىل تقرر حق املتوىف عنها زوجها يف وصية منه تسمح هلا بالبقاء يف بيته والعيش من ماله ، مدة حول 
وذلك . . كامل ، ال خترج وال تتزوج إن رأت من مشاعرها أو من املالبسات احمليطة هبا ما يدعوها إىل البقاء 

والبقاء . فالعدة فريضة عليها . الذي قررته آية سابقة مع حريتها يف أن خترج بعد أربعة أشهر وعشر ليال ك
. حوالً حق هلا  وال ضرورة الفتراض النسخ ، الختالف اجلهة . وبعضهم يرى أن هذه اآلية منسوخة بتلك . 

  :وتلك تقرر حقاً عليها ال مفر منه . فهذه تقرر حقاً هلا إن شاءت استعملته . كما رأينا 
  . .} فيما فعلن يف أنفسهن من معروف  فإن خرجن فال جناح عليكم{ 

فاجلماعة هي اليت يناط هبا أمر . توحي مبعىن اجلماعة املتضامنة املسؤولة عن كل ما يقع فيها } عليكم { وكلمة 
وهي اليت يكون عليها جناح فيما يفعل . هذه العقيدة وأمر هذه الشريعة وأمر كل فرد وكل فعل يف حميطها 

يمته يف إدراك حقيقة اجلماعة املسلمة وتبعاهتا ، ويف ضرورة قيام هذه .  .أفرادها أو ال يكون  وهلذا اإلحياء ق
فهي املسؤولة يف النهاية عن األفراد يف . اجلماعة لتقوم على شريعة اهللا وحترسها من خروج أي فرد عليها 

. . ا ويف حس كل فرد فيها واخلطاب يوجه إليها هبذه الصفة لتقرير هذه احلقيقة يف حسه. الصغرية والكبرية 
  :والتعقيب 

  . .} واهللا عزيز حكيم { 
ا يوجه . للفت القلوب إىل قوة اهللا    . .وفيه معىن التهديد والتحذير . وحكمته فيما يفرض وم

  :واآلية الثانية تقرر حق املتاع للمطلقات عامة ، وتعلق األمر كله بالتقوى 
  .} تقني وللمطلقات متاع باملعروف حقاً على امل{ 

. فاملتاع غري النفقة . وال حاجة الفتراض النسخ . . وبعضهم يرى أهنا منسوخة كذلك باألحكام السابقة  ومما . 
املفروض . املدخول هبا وغري املدخول هبا . يتمشى مع اإلحياءات القرآنية يف هذا اجملال تقرير املتعة لكل مطلقة 

ويف . ة من تندية جلفاف جو الطالق ، وترضية للنفوس املوحشة بالفراق ملا يف املتع. هلا مهر وغري املفروض هلا 
  .وهي الضمان األكيد والضمان الوحيد . اآلية استجاشة لشعور التقوى ، وتعليق األمر به 
  :واآلية الثالثة تعقيب على األحكام السابقة مجيعاً 

  . .} كذلك يبني اهللا لكم آياته لعلكم تعقلون { 
. وهو بيان حمكم دقيق موح مؤثر . . البيان الذي سلف يف هذه األحكام  كهذا. . كذلك  كذلك يبني اهللا . 

لكم آياته عسى أن تقودكم إىل التعقل والتدبر فيها ، ويف احلكمة الكامنة وراءها ، ويف الرمحة املتمثلة يف ثناياها 



والصرامة ، ونعمة السالم الذي يفيض منها نعمة التيسري والسماحة ، مع احلسم . ، ويف النعمة اليت تتجلى فيها 
  .على احلياة 

هو شأن الطاعة واالستسالم والرضى . . ولو تعقل الناس وتدبروا هذا املنهج اإلهلي لكان هلم معه شأن 
  . .والسالم الفائض يف األرواح والعقول . . والقبول 

أُلُوٌف َحذََر الَْمْوِت فَقَالَ لَُهُم اللَُّه ُموُتوا ثُمَّ أَْحَياُهْم إِنَّ اللََّه لَذُو فَْضلٍ  أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِدَيارِِهْم َوُهْم
َسِميٌع َعِليٌم ) ٢٤٣(َعلَى النَّاسِ َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ لَا َيْشكُُرونَ  ) ٢٤٤(َوقَاِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه 

ةً َواللَُّه َيقْبُِض َوَيْبُسطُ َوإِلَْيِه ُتْرَمْن ذَا  أَلَْم ) ٢٤٥(َجُعونَ الَِّذي ُيقْرُِض اللََّه قَْرًضا َحَسًنا فَُيَضاِعفَُه لَُه أَْضَعافًا كَِثَري
ِلكًا ُنقَاِتلْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه قَالَ َهلْ َتَر إِلَى الَْملَإِ ِمْن َبنِي إِْسَرائِيلَ ِمْن َبْعِد ُموَسى إِذْ قَالُوا ِلَنبِيٍّ لَُهُم اْبَعثْ لََنا َم

ْد أُْخرِْجَنا ِمْن ِدَيارَِنا َوأَْبَناِئَنا َعَسْيُتْم إِنْ كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَتالُ أَلَّا ُتقَاِتلُوا قَالُوا َوَما لََنا أَلَّا ُنقَاِتلَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوقَ
ا كُِتَب َعلَْيهُِم الِْقَتالُ َوقَالَ لَُهْم َنبِيُُّهْم إِنَّ اللََّه قَْد َبَعثَ لَكُْم ) ٢٤٦(َتَولَّْوا إِلَّا قَِليلًا ِمْنُهْم َواللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلِمَني  فَلَمَّ

ةً ِمَن الَْمالِ قَالَ إِنَّ اللََّه طَالُوَت َمِلكًا قَالُوا أَنَّى َيكُونُ لَُه الُْملُْك َعلَْيَنا َوَنْحُن أََحقُّ بِالُْملِْك ِمْنُه َولَْم ُيْؤَت َسَع
َوقَالَ لَُهْم ) ٢٤٧(َعِليٌم اْصطَفَاُه َعلَْيكُْم َوَزاَدُه َبْسطَةً ِفي الِْعلْمِ َوالْجِْسمِ َواللَُّه ُيْؤِتي ُملْكَُه َمْن َيَشاُء َواللَُّه َواِسٌع 

ُه َنبِيُُّهْم إِنَّ آَيةَ ُملِْكِه أَنْ َيأِْتَيكُُم التَّاُبوُت ِف ا َتَرَك آلُ ُموَسى َوآلُ َهاُرونَ َتْحِملُ يِه َسِكيَنةٌ ِمْن َربِّكُْم َوَبِقيَّةٌ ِممَّ
فَلَمَّا فََصلَ طَالُوُت بِالُْجُنوِد قَالَ إِنَّ اللََّه ُمْبَتِليكُْم بَِنَهرٍ ) ٢٤٨(الَْملَاِئكَةُ إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً لَكُْم إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني 

ا ِمْنُهْم فَلَمَّا ْن َشرَِب ِمْنُه فَلَْيَس ِمنِّي َوَمْن لَْم َيطَْعْمُه فَإِنَُّه ِمنِّي إِلَّا َمنِ اغَْتَرَف غُْرفَةً بَِيِدِه فََشرُِبوا ِمفََم ْنُه إِلَّا قَِليلً
ْم ِمْن َجاَوَزُه ُهَو َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه قَالُوا لَا طَاقَةَ لََنا الَْيْوَم بَِجالُوَت َو ُجُنوِدِه قَالَ الَِّذيَن َيظُنُّونَ أَنَُّهْم ُملَاقُو اللَِّه كَ

ُه َمَع الصَّابِرِيَن  َولَمَّا َبَرُزوا ِلَجالُوَت َوُجُنوِدِه قَالُوا َربََّنا أَفْرِغْ ) ٢٤٩(ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلََبْت ِفئَةً كَِثَريةً بِإِذِْن اللَِّه َواللَّ
فََهَزُموُهْم بِإِذِْن اللَِّه َوقََتلَ َداُووُد َجالُوَت َوآَتاُه ) ٢٥٠(ثَبِّْت أَقَْداَمَنا َواْنُصْرَنا َعلَى الْقَْومِ الْكَاِفرِيَن َعلَْيَنا َصْبًرا َو

ُع اللَِّه النَّاَس َبْعَضُهْم بَِبْعضٍ لَفََس َدِت الْأَْرُض َولَِكنَّ اللََّه ذُو فَْضلٍ اللَُّه الُْملَْك َوالِْحكَْمةَ َوَعلََّمُه ِممَّا َيَشاُء َولَْولَا َدفْ
  ) ٢٥٢(ِتلَْك آَياُت اللَِّه َنْتلُوَها َعلَْيَك بِالَْحقِّ َوإِنََّك لَِمَن الُْمْرَسِلَني ) ٢٥١(َعلَى الَْعالَِمَني 

نا وما يتضمنه من جتارب اجلماعات السابقة واألمم الغابرة ، حني نستحضر يف أنفس. ندرك قيمة هذا الدرس 
وأن . أن القرآن هو كتاب هذه األمة احلي؛ ورائدها الناصح؛ وأنه هو مدرستها اليت تلقت فيها دروس حياهتا 

كان يريب به اجلماعة املسلمة األوىل اليت قسم هلا إقامة منهجه الرباين يف األرض ، وناط هبا هذا  - سبحانه  -اهللا 
أراد هبذا القرآن أن يكون هو الرائد احلي  -تعاىل  -وأنه .  الدور العظيم بعد أن أعدها له هبذا القرآن الكرمي

لقيادة أجيال هذه األمة ، وتربيتها ، وإعدادها لدور  -صلى اهللا عليه وسلم  -الباقي بعد وفاة الرسول  -
القيادة الراشدة الذي وعدها به ، كلما اهتدت هبديه ، واستمسكت بعهدها معه ، واستمدت منهج حياهتا كله 

  وهي بصفتها هذه ، مناهج اجلاهلية. هذا القرآن ، واستعزت به واستعلت على مجيع املناهج األرضية  من
دستور للتربية ، كما أنه دستور للحياة العملية . . ولكنه دستور شامل . . إن هذا القرآن ليس جمرد كالم يتلى 

ملسلمة اليت جاء لينشئها ويربيها؛ ، ومن مث فقد تضمن عرض جتارب البشرية بصورة موحية على اجلماعة ا
وقدمها زاداً لألمة  -عليه السالم  - وتضمن بصفة خاصة جتارب الدعوة اإلميانية يف األرض من لدن آدم 

كي تكون األمة املسلمة على بينة من . جتارهبا يف األنفس ، وجتارهبا يف واقع احلياة . املسلمة يف مجيع أجياهلا 



  .بذلك الزاد الضخم ، وذلك الرصيد املتنوع طريقها ، وهي تتزود هلا 
وقصص بين إسرائيل هو أكثر . . ومن مث جاء القصص يف القرآن هبذه الوفرة ، وهبذا التنوع ، وهبذا اإلحياء 

القصص وروداً يف القرآن الكرمي ، ألسباب عدة ، ذكرنا بعضها يف اجلزء األول من الظالل عند استقبال 
ونضيف إليها هنا ما  -وخباصة يف أوله  -رنا بعضها يف هذا اجلزء يف مناسبات شىت أحداث بين إسرائيل؛ وذك

علم أن أجياالً من هذه األمة املسلمة ستمر بأدوار كاليت مر فيها بنو  - سبحانه  -وهو أن اهللا . . نرجحه 
، مصورة  إسرائيل ، وتقف من دينها وعقيدهتا مواقف شبيهة مبواقف بين إسرائيل؛ فعرض عليها مزالق الطريق 

 -سبحانه  -يف تاريخ بين إسرائيل ، لتكون هلا عظة وعربة؛ ولترى صورهتا يف هذه املرآة املرفوعة هلا بيد اهللا 
  قبل الوقوع يف تلك املزالق أو اللجاج فيها على مدار الطريق

تدبر على أنه توجيهات وينبغي أن ي. إن هذا القرآن ينبغي أن يقرأ وأن يتلقى من أجيال األمة املسلمة بوعي 
ال على أنه جمرد كالم مجيل يرتل؛ أو . حية ، تتنزل اليوم ، لتعاجل مسائل اليوم ، ولتنري الطريق إىل املستقبل 

  على أنه سجل حلقيقة مضت ولن تعود
ماعة ولن ننتفع هبذا القرآن حىت نقرأه لنلتمس عنده توجيهات حياتنا الواقعة يف يومنا ويف غدنا؛ كما كانت اجل

ه لتلتمس عنده التوجيه احلاضر يف شؤون حياهتا الواقعة    .املسلمة األوىل تتلقا

وسنجد فيه عجائب ال ختطر على البال الساهي سنجد . وحني نقرأ القرآن هبذا الوعي سنجد عنده ما نريد . 
افعلوه وهذا ال  هذا: كلماته وعباراته وتوجيهاته حية تنبض وتتحرك وتشري إىل معامل الطريق؛ وتقول لنا  ف

كذا فاختذوا من احليطة وكذا فاختذوا من العدة : وتقول لنا . هذا عدو لكم وهذا صديق : وتقول لنا . تفعلوه 
. وتقول لنا حديثاً طويالً مفصالً دقيقاً يف كل ما يعرض لنا من الشؤون .  وسنجد عندئذ يف القرآن متاعاً . 

فهي } أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم يا { : وحياة؛ وسندرك معىن قوله تعاىل 
  .ال حلياة تارخيية حمدودة يف صفحة عابرة من صفحات التاريخ . للحياة الدائمة املتجددة . . دعوة للحياة 

اعة هذا الدرس يعرض جتربتني من جتارب األمم؛ يضمهما إىل ذخرية هذه األمة من التجارب؛ ويعد هبما اجلم
املسلمة ملا هي معرضة له يف حياهتا من املواقف؛ بسبب قيامها بدورها الكبري ، بوصفها وارثة العقيدة اإلميانية ، 

  .ووارثة التجارب يف هذا احلقل اخلصيب 
خرجوا { فهي جتربة مجاعة . واألوىل جتربة ال يذكر القرآن أصحاهبا؛ ويعرضها يف اختصار كامل ، ولكنه واف 

فلم ينفعهم اخلروج والفرار واحلذر؛ وأدركهم قدر اهللا الذي خرجوا . . } وهم ألوف حذر املوت  من ديارهم
مل ينفعهم اجلهد يف اتقاء املوت ، ومل يبذلوا جهداً . . } مث أحياهم { . . } موتوا { : فقال هلم اهللا . . حذراً منه 

  .وإمنا هو قدر اهللا يف احلالني . يف استرجاع احلياة 
. ل هذه التجربة يتجه إىل الذين آمنوا حيرضهم على القتال ، وعلى اإلنفاق يف سبيل اهللا ، واهب احلياة ويف ظ

  .والقادر على قبض احلياة وقبض املال . وواهب املال 
. والثانية جتربة يف حياة بين إسرائيل من بعد موسى  بعدما ضاع ملكهم ، وهنبت مقدساهتم ، وذلوا ألعدائهم . 

مث انتفضت نفوسهم انتفاضة جديدة؛ . . الويل بسبب احنرافهم عن هْدي رهبم ، وتعاليم نبيهم  ، وذاقوا
لنيب هلم ابعث لنا ملكاً نقاتل يف سبيل { : فقالوا . واستيقظت يف قلوهبم العقيدة؛ واشتاقوا القتال يف سبيل اهللا 



  .} اهللا 
، حتمل إحياءات قوية  - حي كما يعرضها السياق القرآين املو - ومن خالل هذه التجربة  تربز مجلة حقائق 

للجماعة املسلمة يف ذلك احلني  ا كانت حتمله    .للجماعة املسلمة يف كل جيل ، فضالً على م
على الرغم من كل ما  -انتفاضة العقيدة  -والعربة الكلية اليت تربز من القصة كلها هي أن هذه االنتفاضة 

 - ص وضعف ، ومن ختلي القوم عنها فوجاً بعد فوج يف مراحل الطريق اعتورها أمام التجربة الواقعة من نق
يلة من املؤمنني عليها قد حقق لبين إسرائيل نتائج ضخمة جداً  . . على الرغم من هذا كله فإن ثبات حفنة قل

ذل حتت فقد كان فيها النصر والعز والتمكني ، بعد اهلزمية املنكرة ، واملهانة الفاضحة ، والتشريد الطويل وال
وهذه أعلى قمة وصلت إليها دولة بين  -ولقد جاءت هلم مبلك داود ، مث ملك سليمان . أقدام املتسلطني 

وهي عهدهم الذهيب الذي يتحدثون عنه؛ والذي مل يبلغوه من قبل يف عهد النبوة الكربى  - إسرائيل يف األرض 
.  

ت الركام؛ وثبات حفنة قليلة عليها أمام جحافل وكان هذا النصر كله مثرة مباشرة النتفاضة العقيدة من حت. 
  جالوت

  :ويف خالل التجربة تربز بضع عظات أخرى جزئية؛ كلها ذات قيمة للجماعة املسلمة يف كل حني 
فيجب أن يضعوها على حمك التجربة . أن احلماسة اجلماعية قد ختدع القادة لو أخذوا مبظهرها . . من ذلك 

إىل  - من ذوي الرأي واملكانة فيهم  -فقد تقدم املأل من بين إسرائيل . . احلامسة  قبل أن خيوضوا هبا املعركة
نبيهم يف ذلك الزمان ، يطلبون إليه أن خيتار هلم ملكاً يقودهم إىل املعركة مع أعداء دينهم ، الذين سلبوا 

ن يستوثق من صحة فلما أراد نبيهم أ. ملكهم وأمواهلم ومعها خملفات أنبيائهم من آل موسى وآل هارون 
استنكروا عليه هذا القول } هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أال تقاتلوا { : عزميتهم على القتال ، وقال هلم 

وما لنا أال نقاتل يف سبيل اهللا وقد أخرجنا من ديارنا { : ، وارتفعت محاستهم إىل الذروة وهم يقولون له 
ما لبثت أن انطفأت شعلتها ، وهتاوت على مراحل الطريق كما تذكر  ولكن هذه احلماسة البالغة. . } وأبنائنا؟ 

ومع أن لبين . . } فلما كتب عليهم القتال تولوا إال قليالً منهم { : القصة؛ وكما يقول السياق باإلمجال 
هذه إال أن . . إسرائيل طابعاً خاصاً يف النكول عن العهد ، والنكوص عن الوعد ، والتفرق يف منتصف الطريق 

. . الظاهرة هي ظاهرة بشرية على كل حال ، يف اجلماعات اليت مل تبلغ تربيتها اإلميانية مبلغاً عالياً من التدريب 
  .فيحسن االنتفاع فيها بتجربة بين إسرائيل . . وهي خليقة بأن تصادف قيادة اجلماعة املسلمة يف أي جيل 

ائر يف نفوس اجلماعات ينبغي أن ال يقف عند االبتالء ومن ذلك أن اختبار احلماسة الظاهرة واالندفاع الف
ومل تبق إال قلة . فإن كثرة بين إسرائيل هؤالء قد تولوا مبجرد أن كتب عليهم القتال استجابة لطلبهم . . األول 

وهم اجلنود الذين خرجوا مع طالوت بعد احلجاج واجلدال حول جدارته بامللك . مستمسكة بعهدها مع نبيها 
ومع هذا . . . دة ، ووقوع عالمة اهللا باختياره هلم ، ورجعة تابوهتم وفيه خملفات أنبيائهم حتمله املالئكة والقيا

{ : وضعفوا أمام االمتحان األول الذي أقامه هلم قائدهم . فقط سقطت كثرة هؤالء اجلنود يف املرحلة األوىل 
 -ومن مل يطعمه فإنه مين . شرب منه فليس مين  فمن: إن اهللا مبتليكم بنهر : فلما فصل طالوت باجلنود قال 

فأمام . وهذا القليل مل يثبت كذلك إىل النهاية . . } فشربوا منه إال قليالً منهم  -إال من اغترف غرفة بيده 



فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه { : اهلول احلي ، أمام كثرة األعداء وقوهتم ، هتاوت العزائم وزلزلت القلوب 
  .وأمام هذا التخاذل ثبتت الفئة القليلة املختارة . . } ال طاقة لنا اليوم جبالوت وجنوده : قالوا 

. . } كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن اهللا واهللا مع الصابرين { : اعتصمت باهللا ووثقت ، وقالت . 
  .وهذه هي اليت رجحت الكفة ، وتلقت النصر ، واستحقت العز والتمكني 

تربز منها . وكلها واضحة يف قيادة طالوت . . ايا هذه التجربة تكمن عربة القيادة الصاحلة احلازمة املؤمنة ويف ثن
خربته بالنفوس؛ وعدم اغتراره باحلماسة الظاهرة ، وعدم اكتفائه بالتجربة األوىل ، وحماولته اختبار الطاعة 

عدم  -وهذا هو األهم  -مث . . وتركهم وراءه  والعزمية يف نفوس جنوده قبل املعركة ، وفصله للذين ضعفوا
فخاض هبا املعركة . ختاذله وقد تضاءل جنوده جتربة بعد جتربة؛ ومل يثبت معه يف النهاية إال تلك الفئة املختارة 

  .ثقة منه بقوة اإلميان اخلالص ، ووعد اهللا الصادق للمؤمنني 
. والعربة األخرية اليت تكمن يف مصري املعركة  القلب الذي يتصل باهللا تتغري موازينه وتصوراته؛ ألنه يرى أن . 

الواقع الصغري احملدود بعني متتد وراءه إىل الواقع الكبري املمتد الواصل ، وإىل أصل األمور كلها وراء الواقع 
تها فهذه الفئة املؤمنة الصغرية اليت ثبتت وخاضت املعركة وتلقت النصر ، كانت ترى من قل. الصغري احملدود 

ا يراه اآلخرون الذين قالوا  ولكنها مل حتكم حكمهم . . } ال طاقة لنا اليوم جبالوت وجنوده { : وكثرة عدوها م
ئة كثرية بإذن اهللا ، واهللا مع { : إمنا حكمت حكماً آخر ، فقالت . على املوقف  كم من فئة قليلة غلبت ف

. } ينا صرباً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ عل{ : مث اجتهت لرهبا تدعوه . . } الصابرين 
وهي حتس أن ميزان القوى ليس يف أيدي الكافرين ، إمنا هو يف يد اهللا وحده ، فطلبت منه النصر ، ونالته من 

. اليد اليت متلكه وتعطيه  يف  وهكذا تتغري التصورات واملوازين لألمور عند االتصال باهللا حقاً ، وعندما يتحقق. 
وهكذا يثبت أن التعامل مع وعد اهللا الواقع الظاهر للقلوب أصدق من التعامل مع . القلب اإلميان الصحيح 

  الواقع الصغري الظاهر للعيون
تفصح عن إحياءاهتا  -كما علمتنا التجربة  -فالنصوص القرآنية . وال نستوعب اإلحياءات اليت تتضمنها القصة 

ا هو فيه من ا ويبقى هلا رصيدها املذخور تتفتح به على . لشأن؛ وبقدر حاجته الظاهرة فيه لكل قلب حبسب م
  . .القلوب ، يف شىت املواقف ، على قدر مقسوم 

  :فنخلص إذن من هذا العرض العام إىل تفصيل النصوص 
اهللا لذو إن . مث أحياهم . موتوا : أمل تر إىل الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر املوت؛ فقال هلم اهللا { 

  . .} فضل على الناس ، ولكن أكثر الناس ال يشكرون 
من هم؟ . . ال أحب أن نذهب يف تيه التأويالت ، عن هؤالء الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر املوت 

ويف أي أرض كانوا؟ ويف أي زمان خرجوا؟ فلو كان اهللا يريد بياناً عنهم لبني ، كما جييء القصص احملدد يف 
وحتديد األماكن واألزمان ال . إمنا هذه عربة وعظة يراد مغزاها ، وال تراد أحداثها وأماكنها وأزماهنا . ن القرآ

  .يزيد هنا شيئاً على عربة القصة ومغزاها 

.  
إمنا يراد هنا تصحيح التصور عن املوت واحلياة ، وأسباهبما الظاهرة ، وحقيقتهما املضمرة؛ ورد األمر فيهما إىل 



واملضي يف محل التكاليف والواجبات دون هلع وال جزع ، . واالطمئنان إىل قدر اهللا فيهما . ملدبرة القدرة ا
.فاملقدر كائن ، واملوت واحلياة بيد اهللا يف هناية املطاف   .  

إن احلذر من املوت ال جيدي؛ وإن الفزع واهللع ال يزيدان حياة ، وال ميدان أجالً ، وال يردان : يراد أن يقال 
حني يهب ، وحني يسترد؛ : ضاء؛ وإن اهللا هو واهب احلياة ، وهو آخذ احلياة؛ وإنه متفضل يف احلالتني ق

وإن مصلحة الناس متحققة يف هذا وذاك؛ وإن . واحلكمة اإلهلية الكربى كامنة خلف اهلبة وخلف االسترداد 
  :فضل اهللا عليهم متحقق يف األخذ واملنح سواء 

  .} ولكن أكثر الناس ال يشكرون . الناس إن اهللا لذو فضل على { 
ال يكون إال يف حالة هلع . . } حذر املوت { وخروجهم من ديارهم } وهم ألوف { إن جتمع هؤالء القوم 

اً من عدو مهاجم ، أو من وباء حائم  إن هذا كله مل يغن عنهم من . . وجزع ، سواء كان هذا اخلروج خوف
  :املوت شيئاً 

  . .} موتوا .  .فقال هلم اهللا { 
كيف قال هلم؟ كيف ماتوا؟ هل ماتوا بسبب مما هربوا منه وفزعوا؟ هل ماتوا بسبب آخر من حيث مل حيتسبوا؟ 

إمنا موضع العربة أن الفزع واجلزع واخلروج واحلذر ، . كل ذلك مل يرد عنه تفصيل ، ألنه ليس موضع العربة 
، ومل تدفع عنهم املوت ، ومل تر وكان الثبات والصرب والتجمل أوىل لو . د عنهم قضاء اهللا مل تغري مصريهم 

  . .رجعوا هللا 
  . .} مث أحياهم { 

هل خلف من ذريتهم خلف تتمثل فيه احلياة القوية فال جيزع ؛ كيف؟ هل بعثهم من موت ورد عليهم احلياة 
التأويل ، لئال نتيه يف  فال ضرورة ألن نذهب وراءه يف. وال يهلع هلع اآلباء؟ ذلك كذلك مل يرد عنه تفصيل 

إمنا اإلحياء الذي يتلقاه القلب من هذا النص أن اهللا وهبهم . . أساطري ال سند هلا كما جاء يف بعض التفاسري 
  .يف حني أن جهدهم مل يرد املوت عنهم . احلياة من غري جهد منهم 

إذن فال . . ة منه بال جهد من األحياء إن اهللع ال يرد قضاء؛ وإن الفزع ال حيفظ حياة؛ وإن احلياة بيد اهللا هب
  نامت أعني اجلبناء

  . .} وقاتلوا يف سبيل اهللا واعلموا أن اهللا مسيع عليم { 
هنا ندرك طرفاً من هدف تلك احلادثة ومغزاها؛ وندرك طرفاً من حكمة اهللا يف سوق هذه التجربة للجماعة 

. املسلمة يف جيلها األول ويف أجياهلا مجيعاً  قعدن بكم حب احلياة ، وحذر املوت ، عن اجلهاد يف سبيل أال ي. 
. وحتت راية اهللا ال حتت راية أخرى . قاتلوا يف سبيل اهللا ال يف سبيل غاية أخرى . فاملوت واحلياة بيد اهللا . اهللا 

  :قاتلوا يف سبيل اهللا . 
  . .} واعلموا أن اهللا مسيع عليم { 

. راءه يسمع القول ويعلم ما و. . يسمع ويعلم  ا يصلح احلياة والقلوب .    .أو يسمع فيستجيب ويعلم م

  .قاتلوا يف سبيل اهللا وليس هناك عمل ضائع عند اهللا ، واهب احلياة وآخذ احلياة 
وبذل املال واإلنفاق يف سبيل اهللا يقترن يف القرآن غالباً بذكر اجلهاد . واجلهاد يف سبيل اهللا بذل وتضحية 



ال وخباصة يف تل. والقتال  ، واجملاهد ينفق على نفسه ، وقد يقعد به املال حني  ك الفترة حيث كان اجلهاد تطوعاً 
وهنا جتيء . يقعد به اجلهد؛ فلم يكن بد من احلث املستمر على اإلنفاق لتيسري الطريق للمجاهدين يف سبيل اهللا 

  :الدعوة إىل اإلنفاق يف صورة موحية دافعة 
  . .} حسنا فيضاعفه له أضعافاً كثرية ، واهللا يقبض ويبسط ، وإليه ترجعون من ذا الذي يقرض اهللا قرضاً { 

وإذا كان املوت واحلياة بيد اهللا ، واحلياة ال تذهب بالقتال إذا قدر اهللا هلا البقاء ، فكذلك املال ال يذهب 
نيا ماالً وبركة يضاعفه يف الد. إمنا هو قرض حسن هللا ، مضمون عنده ، يضاعفه أضعافاً كثرية . باإلنفاق 

  .وسعادة وراحة؛ ويضاعفه يف اآلخرة نعيماً ومتاعاً ورضى وقرىب من اهللا 
  :وال إىل بذل وإنفاق . ومرد األمر يف الغىن والفقر إىل اهللا ، ال إىل حرص وخبل 

  . .} واهللا يقبض ويبسط { 
{ : جعون بقضهم وقضيضهم إىل اهللا فأين يكون املال والناس أنفسهم را. واملرجع إليه سبحانه يف هناية املطاف 

  . .} وإليه ترجعون 
، وال خوف من الفقر ، وال حميد عن الرجعة إىل اهللا  وإذن فليجاهد املؤمنون يف . وإذن فال فزع من املوت 

سبيل اهللا ، وليقدموا األرواح واألموال؛ وليستقينوا أن أنفاسهم معدودة ، وأن أرزاقهم مقدرة ، وأنه من اخلري 
  . .ومردهم بعد ذلك إىل اهللا . أن يعيشوا احلياة قوية طليقة شجاعة كرمية  هلم

أن أمل بذلك اجلمال الفين . . وال يفوتين بعد تقرير تلك اإلحياءات اإلميانية التربوية الكرمية اليت تضمنتها اآليات 
  :يف األداء 

ن يف التعبري استعراضاً هلذه األلوف وهلذه إ. . } أمل تر إىل الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر املوت؟ { 
وأي تعبري آخر ما كان لريسم أمام املخيلة هذا . . } أمل تر؟ { : الصفوف استعراضاً ترمسه هاتان الكلمتان 

  .االستعراض كما رمسته هاتان الكلمتان العاديتان يف موضعهما املختار 
، املتل ، احلذرة من املوت  إىل مشهد املوت املطبق يف حلظة؛ ومن . . فتة من الذعر ومن مشهد األلوف املؤلفة 

كلها ذهبت هباء يف . . كل هذا احلذر ، وكل هذا التجمع ، وكل هذه احملاولة . . } موتوا { : خالل كلمة 
ليلقي ذلك يف احلس عبث احملاولة ، وضاللة املنهج؛ كما يلقي صرامة القضاء ، . . } موتوا { : كلمة واحدة 

  .فصل عند اهللا وسرعة ال
املتصرفة يف . إهنا القدرة املالكة زمام املوت وزمام احلياة . . هكذا بال تفصيل للوسيلة . . } مث أحياهم { 

وهذا التعبري يلقي الظل املناسب على مشهد املوت . . شؤون العباد ، ال ترد هلا إرادة وال يكون إال ما تشاء 
  .ومشهد احلياة 

واهللا يقبض { : فلما جاء ذكر الرزق كان التعبري . . قبض للروح وإطالق . حياء وحنن يف مشهد إماتة وإ
  .متناسقاً يف احلركة مع قبض الروح وإطالقها يف إجياز كذلك واختصار . . } ويبسط 

  . .وكذلك يبدو التناسق العجيب يف تصوير املشاهد ، إىل جوار التناسق العجيب يف إحياء املعاين ومجال األداء 
  :يورد السياق التجربة الثانية ، وأبطاهلا هم بنو إسرائيل من بعد موسى  مث
هل : قال . أمل تر إىل املأل من بين إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنيب هلم ابعث لنا ملكاً نقاتل يف سبيل اهللا { 



وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا؟  وما لنا أال نقاتل يف سبيل اهللا ،: عسيتم إن كتب عليكم القتال أال تقاتلوا قالوا 
  . .} واهللا عليم بالظاملني . فلما كتب عليهم القتال تولوا إال قليالً منهم 

لقد اجتمع املأل من بين إسرائيل ، من كربائهم وأهل الرأي فيهم . . أمل تر؟ كأهنا حادث واقع ومشهد منظور 
يس املقصود بالقصة ، وذكره هنا ال يزيد شيئاً يف إحياء ومل يرد يف السياق ذكر امسه ، ألنه ل. إىل نيب هلم  -

لقد اجتمعوا إىل نيب هلم ، . . القصة ، وقد كان لبين إسرائيل كثرة من األنبياء يتتابعون يف تارخيهم الطويل 
، وأنه  وهذا التحديد منهم لطبيعة القتال. . } يف سبيل اهللا { وطلبوا إليه أن يعني هلم ملكاً يقاتلون حتت إمرته 

يشي بانتفاضة العقيدة يف قلوهبم ، ويقظة اإلميان يف نفوسهم ، وشعورهم بأهنم أهل دين } سبيل اهللا { يف 
، وأن أعداءهم على ضاللة وكفر وباطل؛ ووضوح الطريق أمامهم للجهاد يف سبيل اهللا    .وعقيدة وحق 

ن أن يتضح يف حسه أنه على احلق وأن فال بد للمؤم. وهذا الوضوح وهذا احلسم هو نصف الطريق إىل النصر 
فال يغشيه الغبش الذي ال يدري معه . . يف سبيل اهللا . . عدوه على الباطل؛ وال بد أن يتجرد يف حسه اهلدف 

  .إىل أين يسري 
وقد أراد نبيهم أن يستوثق من صدق عزميتهم ، وثبات نيتهم ، وتصميمهم على النهوض بالتبعة الثقيلة ، 

  :عرضون عليه من األمر وجّدهم فيما ي
  . .} هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أال تقاتلوا : قال { 

ا إذا استجبت لكم ، فتقرر . أال ينتظر أن تنكلوا عن القتال إن فرض عليكم؟ فأنتم اآلن يف سعة من األمر  فأم
كلمة الالئقة بنيب ، والتأكد إهنا ال. . القتال عليكم فتلك فريضة إذن مكتوبة؛ وال سبيل بعدها إىل النكول عنها 

  .فما جيوز أن تكون كلمات األنبياء وأوامرهم موضع تردد أو عبث أو تراخ . الالئق بنيب 
وهنا ارتفعت درجة احلماسة والفورة؛ وذكر املأل أن هناك من األسباب احلافزة للقتال يف سبيل اهللا ما جيعل 

  :القتال هو األمر املتعني الذي ال تردد فيه 
  . .} وما لنا أال نقاتل يف سبيل اهللا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا؟ : الوا ق{ 

وقد أخرجوهم من . إن أعداءهم أعداء اهللا ولدين اهللا . . وجند أن األمر واضح يف حسهم ، مقرر يف نفوسهم 
رة إىل املراجعة يف فقتاهلم واجب؛ والطريق الواحدة اليت أمامهم هي القتال؛ وال ضرو. ديارهم وسبوا أبناءهم 
  .هذه العزمية أو اجلدال 

  .ولكن هذه احلماسة الفائرة يف ساعة الرخاء مل تدم 

  :ويعجل السياق بكشف الصفحة التالية 
  . .} فلما كتب عليهم القتال تولوا إال قليالً منهم { 

من الطاعة ،  وهنا نطلع على مسة خاصة من مسات إسرائيل يف نقض العهد ، والنكث بالوعد ، والتفلت
ولكن هذه كذلك مسة كل مجاعة ال . . والنكوص عن التكليف ، وتفرق الكلمة ، والتويل عن احلق البني 

. تنضج تربيتها اإلميانية؛ فهي مسة بشرية عامة ال تغري منها إال التربية اإلميانية العالية الطويلة األمد العميقة التأثري 
ن تكون منها على حذر ، وأن حتسب حساهبا يف الطريق الوعر ، كي ال مسة ينبغي للقيادة أ -من مث  - وهي 

تفاجأ هبا ، فيتعاظمها األمر فهي متوقعة من اجلماعات البشرية اليت مل ختلص من األوشاب ، ومل تصهر ومل تطهر 



  .من هذه العقابيل 
  :والتعقيب على هذا التويل 

  . .} واهللا عليم بالظاملني { 
وقبل أن تواجه اجلهاد  -بعد طلبها  -؛ ووصم الكثرة اليت تولت عن هذه الفريضة وهو يشي باالستنكار

فهي ظاملة لنفسها ، وظاملة لنبيها ، وظاملة للحق الذي خذلته وهي تعرف أنه . وصمها بالظلم . . مواجهة عملية 
  احلق ، مث تتخلى عنه للمبطلني

كما عرف املأل من بين إسرائيل وهم يطلبون أن  - إن الذي يعرف أنه على احلق ، وأن عدوه على الباطل 
مث يتوىل بعد ذلك عن اجلهاد وال ينهض بتبعة احلق الذي . . } يف سبيل اهللا { يبعث هلم نبيهم ملكاً ليقاتلوا 

  . .} واهللا عليم بالظاملني { . . إمنا هو من الظاملني اجملزيني بظلمهم . . عرفه يف وجه الباطل الذي عرفه 
أىن يكون له امللك علينا وحنن أحق بامللك منه ، : قالوا . إن اهللا قد بعث لكم طالوت ملكاً : م نبيهم وقال هل{ 

واهللا يؤيت ملكه من . إن اهللا اصطفاه عليكم ، وزاده بسطة يف العلم واجلسم : ومل يؤت سعة من املال؟ قال 
  . .} واهللا واسع عليم . يشاء 

لقد . . ات إسرائيل اليت وردت اإلشارات إليها كثرية يف هذه السورة ويف هذه اللجاجة تتكشف مسة من مس
. } يف سبيل اهللا { إهنم يريدون أن يقاتلوا : ولقد قالوا . كان مطلبهم أن يكون هلم ملك يقاتلون حتت لوائه 

م؛ فها هم أوالء ينغضون رؤوسهم ، ويلوون أعناقهم ، وجيادلون يف اختيار اهللا هلم كما أخربهم نبيه
فلم . ملاذا؟ ألهنم أحق بامللك منه بالوراثة . ملكاً عليهم  -الذي بعثه اهللا هلم  -ويستنكرون أن يكون طالوت 

وكل هذا غبش يف . . يكن من نسل امللوك فيهم وألنه مل يؤت سعة من املال تربر التغاضي عن أحقية الوراثة 
.التصور ، كما أنه من مسات بين إسرائيل املعروفة   .  

  :لقد كشف هلم نبيهم عن أحقيته الذاتية ، وعن حكمة اهللا يف اختياره و
} واهللا واسع عليم . واهللا يؤيت ملكه من يشاء . قال إن اهللا اصطفاه عليكم ، وزاده بسطة يف العلم واجلسم { 
. .  

يؤيت { واهللا . . وهذه أخرى . . وزاده بسطة يف العلم واجلسم . . فهذه واحدة . . إنه رجل قد اختاره اهللا 
. } ملكه من يشاء  ، وهو صاحب التصرف فيه ، وهو خيتار من عباده من يشاء .    .فهو ملكه 

، ويعلم كيف توضع . ليس لفضله خازن وليس لعطائه حد . . } واهللا واسع عليم { .  وهو الذي يعلم اخلري 
  . .األمور يف مواضعها 

ونبيها  -ولكن طبيعة إسرائيل . . أن جتلو عنه الغبش وهي أمور من شأهنا أن تصحح التصور املشوش ، و
وال بد هلم من خارقة ظاهرة هتز . وهم مقبلون على معركة . ال تصلح هلا هذه احلقائق العالية وحدها  - يعرفها 

، وتردها إىل الثقة واليقني    :قلوهبم 
، وبقية مما ترك آل موسى وآل  إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت ، فيه سكينة من ربكم: وقال هلم نبيهم { 

  . .} إن يف ذلك آلية لكم إن كنتم مؤمنني . هارون حتمله املالئكة 
اليت غلبوا عليها على يد نبيهم يوشع بعد فترة التيه  -وكان أعداؤهم الذين شردوهم من األرض املقدسة 



ذي حيفظون فيه خملفات أنبيائهم من قد سلبوا منهم مقدساهتم ممثلة يف التابوت ال - عليه السالم  -ووفاة موسى 
فجعل هلم نبيهم . . كانت فيه نسخة األلواح اليت أعطاها اهللا ملوسى على الطور : آل موسى وآل هارون وقيل 

فتفيض على قلوهبم } حتمله املالئكة { عالمة من اهللا ، أن تقع خارقة يشهدوهنا ، فيأتيهم التابوت مبا فيه 
.ن هذه اآلية تكفي داللة على صدق اختيار اهللا لطالوت ، إن كنتم حقاً مؤمنني إ: وقال هلم . . السكينة   .  

  .ويبدو من السياق أن هذه اخلارقة قد وقعت ، فانتهى القوم منها إىل اليقني 
. . مث أعد طالوت جيشه ممن مل يتولوا عن فريضة اجلهاد ، ومل ينكصوا عن عهدهم مع نبيهم من أول الطريق 

فيعرض املشهد التايل مباشرة . رآين على طريقته يف سياقة القصص يترك هنا فجوة بني املشهدين والسياق الق
  :وطالوت خارج باجلنود 

 -فمن شرب منه فليس مين ، ومن مل يطعمه فإنه مين . إن اهللا مبتليكم بنهر : فلما فصل طالوت باجلنود قال { 
  . .} منهم  فشربوا منه إال قليالً. إال من اغترف غرفة بيده 

إنه مقدم على معركة؛ ومعه جيش من أمة مغلوبة ، . . هنا يتجلى لنا مصداق حكمة اهللا يف اصطفاء هذا الرجل 
وهو يواجه جيش أمة غالبة فال بد إذن من قوة كامنة يف ضمري . عرفت اهلزمية والذل يف تارخيها مرة بعد مرة 

اإلرداة اليت تضبط . القوة الكامنة ال تكون إال يف اإلرادة  هذه. اجليش تقف به أمام القوة الظاهرة الغالبة 
الشهوات والنزوات ، وتصمد للحرمان واملشاق ، وتستعلي على الضرورات واحلاجات ، وتؤثر الطاعة 

فال بد للقائد املختار إذن أن يبلو إرادة جيشه ، وصموده . . وحتتمل تكاليفها ، فتجتاز االبتالء بعد االبتالء 
واختار هذه التجربة وهم . . صموده أوالً للرغبات والشهوات ، وصربه ثانياً على احلرمان واملتاعب :  وصربه

، ويؤثر العافية . كما تقول الروايات عطاش  ممن ينقلب على عقبيه    :وصحت فراسته . . ليعلم من يصرب معه 
  . .} فشربوا منه إال قليالً منهم { 

هلم أن يغترف منهم من يريد غرفة بيده ، تبل الظمأ ولكنها ال تشي بالرغبة يف فقد كان أباح . شربوا وارتووا 
  .التخلف وانفصلوا عنه مبجرد استسالمهم ونكوصهم 

وكان من اخلري ومن احلزم أن ينفصلوا عن . انفصلوا عنه ألهنم ال يصلحون للمهمة امللقاة على عاتقه وعاتقهم 
واجليوش ليست بالعدد الضخم ، ولكن بالقلب الصامد . وهزمية  اجليش الزاحف ، ألهنم بذرة ضعف وخذالن

  .، واإلرادة اجلازمة ، واإلميان الثابت املستقيم على الطريق 
ودلت هذه التجربة على أن النية الكامنة وحدها ال تكفي؛ وال بد من التجربة العملية ، ومواجهة واقع الطريق 

على صالبة عود القائد املختار الذي مل يهزه ختلف األكثرية من  ودلت كذلك. إىل املعركة قبل الدخول فيها 
  .بل مضى يف طريقه . . جنده عند التجربة األوىل 

  :ولكن التجارب مل تكن قد انتهت بعد  -إىل حد  - وهنا كانت التجربة قد غربلت جيش طالوت 
  . .} جنوده ال طاقة لنا اليوم جبالوت و: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا { 

إهنم مؤمنون مل ينكصوا عن عهدهم مع . بقيادة جالوت : لقد صاروا قلة وهم يعلمون قوة عدوهم وكثرته 
. إهنا التجربة احلامسة . ولكنهم هنا أمام الواقع الذي يرونه بأعينهم فيحسون أهنم أضعف من مواجهته . نبيهم 

وهذه ال يصمد هلا إال من اكتمل إمياهنم ، فاتصلت باهللا . ظور جتربة االعتزاز بقوة أخرى أكرب من قوة الواقع املن



قلوهبم؛ وأصبحت هلم موازين جديدة يستمدوهنا من واقع إمياهنم ، غري املوازين اليت يستمدها الناس من واقع 
  حاهلم

  :والفئة ذات املوازين الربانية . الفئة القليلة املختارة . وهنا برزت الفئة املؤمنة 
يلة غلبت فئة كثرية بإذن اهللا : ين يظنون أهنم مالقو اهللا قال الذ{    . .} واهللا مع الصابرين . كم من فئة قل

فهذه هي القاعدة يف حس الذين يوقنون أهنم . هبذا التكثري . . } كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية { . . هكذا 
اليت ترتقي الدرج الشاق حىت تنتهي إىل مرتبة  أن تكون الفئة املؤمنة قليلة ألهنا هي: القاعدة . مالقو اهللا 

قوة اهللا الغالب . ولكنها تكون الغالبة ألهنا تتصل مبصدر القوى؛ وألهنا متثل القوة الغالبة . االصطفاء واالختيار 
  .على أمره ، القاهر فوق عباده ، حمطم اجلبارين ، وخمزي الظاملني وقاهر املتكربين 

فيدلون هبذا . . } واهللا مع الصابرين { : ويعللونه بعلته احلقيقية . . } بإذن اهللا { : وهم يكلون هذا النصر هللا 
  . .كله على أهنم املختارون من اهللا ملعركة احلق الفاصلة بني احلق والباطل 

، وتستمد فإذا الفئة القليلة الواثقة بلقاء اهللا ، اليت تستمد صربها كله من اليقني هبذا اللقاء . ومنضي مع القصة 
إذا هذه الفئة القليلة . . قوهتا كلها من إذن اهللا ، وتستمد يقينها كله من الثقة يف اهللا ، وأنه مع الصابرين 

إذا هذه الفئة هي اليت تقرر . . الواثقة الصابرة ، الثابتة ، اليت مل تزلزهلا كثرة العدو وقوته ، مع ضعفها وقلتها 
مع اهللا ، وتتجه بقلوهبا إليه ، وتطلب النصر منه وحده ، وهي تواجه اهلول  بعد أن جتدد عهدها. مصري املعركة 

  :الرعيب 
  .ربنا أفرغ علينا صرباً ، وثبت أقدامنا ، وانصرنا على القوم الكافرين : وملا برزوا جلالوت وجنوده قالوا { 

، وعلمه مم   . .} ا يشاء فهزموهم بإذن اهللا ، وقتل داود جالوت ، وآتاه اهللا امللك واحلكمة 
يغمرهم ، . . } ربنا أفرغ علينا صرباً { . . هكذا  وهو تعبري يصور مشهد الصرب فيضاً من اهللا يفرغه عليهم ف

 -سبحانه  -فهي يف يده . . } وثبت أقدامنا { . وينسكب عليهم سكينة وطمأنينة واحتماالً للهول واملشقة 
إميان جتاه . . فقد وضح املوقف . . } صرنا على القوم الكافرين وان{ . يثبتها فال تتزحزح وال تتزلزل وال متيد 

فال تلجلج يف الضمري ، . ودعوة إىل اهللا لينصر أولياءه املؤمنني على أعدائه الكافرين . وحق إزاء باطل . كفر 
  .وال شك يف سالمة القصد ووضوح الطريق . وال غبش يف التصور 

بإذن { : ويؤكد النص هذه احلقيقة . . } فهزموهم بإذن اهللا { : قنوها وكانت النتيجة هي اليت ترقبوها واستي
وليتضح التصور الكامل حلقيقة ما جيري يف هذا الكون ، . ليعلمها املؤمنون أو ليزدادوا هبا علماً . . } اهللا 

. . بإذنه . . ما خيتار  إن املؤمنني ستار القدرة؛ يفعل اهللا هبم ما يريد ، وينفذ هبم. . ولطبيعة القوة اليت جتريه 
ا يريده بإذنه  ليس هلم من األمر شيء ، وال حول هلم وال قوة ولكن اهللا خيتارهم لتنفيذ مشيئته ، فيكون منهم م

. اختاره اهللا لدوره . إنه عبد اهللا . . وهي حقيقة خليقة بأن متأل قلب املؤمن بالسالم والطمأنينة واليقني . . 
بعد كرامة  -مث يكرمه اهللا . وهو يؤدي هذا الدور املختار ، وحيقق قدر اهللا النافذ  .وهذه منة من اهللا وفضل 

مث إنه مستيقن من نبل الغاية . . ولوال فضل اهللا ما فعل ، ولوال فضل اهللا ما أثيب . . بفضل الثواب  -االختيار 
ا هو منفذ ملشيئة اهللا اخلرية قائم فليس له يف شيء من هذا كله أرب ذايت ، إمن. . وطهارة القصد ونظافة الطريق 

  .استحق هذا كله بالنية الطيبة والعزم على الطاعة والتوجه إىل اهللا يف خلوص . مبا يريد 



  :ويربز السياق دور داود 
  . .} وقتل داود جالوت { 

شاء أن يرى القوم  ولكن اهللا. . وجالوت كان ملكاً قوياً وقائداً خموفاً . وداود كان فىت صغرياً من بين إسرائيل 
. ومقاديرها يف يده وحده . وحقائقها يعلمها هو . وقتذاك أن األمور ال جتري بظواهرها ، إمنا جتري حبقائقها 

. مث يكون ما يريده اهللا بالشكل الذي يريده . فليس عليهم إال أن ينهضوا هم بواجبهم ، ويفوا اهللا بعهدهم 
شوم على يد هذا الفىت الصغري ، لريى الناس أن اجلبابرة الذين يرهبوهنم وقد أراد أن جيعل مصرع هذا اجلبار الغ

وكانت هنالك حكمة أخرى مغيبة يريدها اهللا . . ضعاف ضعاف يغلبهم الفتية الصغار حني يشاء اهللا أن يقتلهم 
العهد  فلقد قدر أن يكون داود هو الذي يتسلم امللك بعد طالوت ، ويرثه إبنه سليمان ، فيكون عهده هو. 

  :الذهيب لبين إسرائيل يف تارخيهم الطويل؛ جزاء انتفاضة العقيدة يف نفوسهم بعد الضالل واالنتكاس والشرود 
  . .} وآتاه اهللا امللك واحلكمة وعلمه مما يشاء { 

  .وكان داود ملكاً نبياً ، وعلمه اهللا صناعة الزرد وعدة احلرب مما يفصله القرآن يف مواضعه يف سور أخرى 

وحني ينتهي إىل هذه اخلامتة ، . . أما يف هذا املوضع فإن السياق يتجه إىل هدف آخر من وراء القصة مجيعاً  .
حينئذ يعلن عن . . ويعلن النصر األخري للعقيدة الواثقة ال للقوة املادية ، ولإلرادة املستعلية ال للكثرة العددية 

إمنا هو . . ت املغامن واألسالب ، وليست األجماد واهلاالت إهنا ليس. . الغاية العليا من اصطراع تلك القوى 
  :الصالح يف األرض ، وإمنا هو التمكني للخري بالكفاح مع الشر 

  . .} ولكن اهللا ذو فضل على العاملني . ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض { 
مة اهللا العليا يف األرض من اصطراع وهنا تتوارى األشخاص واألحداث لتربز من خالل النص القصري حك

وهنا تتكشف على مد البصر . القوى وتنافس الطاقات وانطالق السعي يف تيار احلياة املتدفق الصاخب املوار 
ومن ورائها مجيعاً تلك . . ساحة احلياة املترامية األطراف متوج بالناس ، يف تدافع وتسابق وزحام إىل الغايات 

متسك باخليوط مجيعاً ، وتقود املوكب املتزاحم املتصارع املتسابق ، إىل اخلري والصالح  اليد احلكيمة املدبرة
.والنماء ، يف هناية املطاف   .  

ولوال أن يف طبيعة الناس اليت فطرهم . لقد كانت احلياة كلها تأسن وتتعفن لوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض 
ظاهرية القريبة ، لتنطلق الطاقات كلها تتزاحم وتتغالب وتتدافع ، اهللا عليها أن تتعارض مصاحلهم واجتاهاهتم ال

فتنفض عنها الكسل واخلمول ، وتستجيش ما فيها من مكنونات مذخورة ، وتظل أبداً يقظة عاملة ، مستنبطة 
ام يكون بقي. . ويف النهاية يكون الصالح واخلري والنماء . . لذخائر األرض مستخدمة قواها وأسرارها الدفينة 

وتعرف أهنا . وتعرف طريقها إليه واضحاً . تعرف احلق الذي بينه اهللا هلا . اجلماعة اخلرية املهتدية املتجردة 
وتعرف أن ال جناة هلا من عذاب اهللا إال أن تنهض هبذا الدور النبيل . مكلفة بدفع الباطل وإقرار احلق يف األرض 

.اعة هللا وابتغاء لرضاه ، وإال أن حتتمل يف سبيله ما حتتمل يف األرض ط  .  
وهنا ميضي اهللا أمره ، وينفذ قدره ، وجيعل كلمة احلق واخلري والصالح هي العليا ، وجيعل حصيلة الصراع 

وأبلغها أقصى . والتنافس والتدافع يف يد القوة اخلرية البانية ، اليت استجاش الصراع أنبل ما فيها وأكرمه 
  .ة درجات الكمال املقدر هلا يف احليا



ا كانت الفئة القليلة املؤمنة الواثقة باهللا تغلب يف النهاية وتنتصر  ذلك أهنا متثل إرادة اهللا العليا يف دفع . ومن هن
  .إهنا تنتصر ألهنا متثل غاية عليا تستحق االنتصار . الفساد عن األرض ، ومتكني الصالح يف احلياة 

  :ويف النهاية جييء التعقيب األخري على القصة 
  . .} تلك آيات اهللا نتلوها عليك باحلق ، وإنك ملن املرسلني { 

. } نتلوها عليك { تلك اآليات العالية املقام البعيدة الغايات  هو الذي يتلوها وهو  - سبحانه وتعاىل  -اهللا . 
. } نتلوها عليك باحلق { . . أمر هائل عظيم حني يتدبر اإلنسان حقيقته العميقة الرهيبة  . احلق  حتمل معها. 

فكل من . وليس هذا احلق لغري اهللا سبحانه . ويتلوها من ميلك حق تالوهتا وتنزيلها ، وجعلها دستوراً للعباد 
، مبطل ال يستحق  ، مدع ما ال ميلك  يسن للعباد منهجاً غريه إمنا هو مفتات على حق اهللا ، ظامل لنفسه وللعباد 

  .أن يطاع 

.دون سواه . . دي هبدى اهللا وأمر من يهت. فإمنا يطاع أمر اهللا   .  
  . .} وإنك ملن املرسلني { 

وجتارب املوكب اإلمياين كله ؛ ومن مث نتلو عليك هذه اآلية؛ ونزودك بتجارب البشرية كلها يف مجيع أعصارها 
.يف مجيع مراحله ، ونورثك مرياث املرسلني أمجعني   .  

وهبذا ينتهي هذا اجلزء الذي طوَّف باجلماعة املسلمة يف  .هبذا ينتهي هذا الدرس القيم احلافل بذخرية التجارب 
شىت اجملاالت وشىت االجتاهات؛ وهو يربيها ويعدها للدور اخلطري ، الذي قدره اهللا هلا يف األرض ، وجعلها قيمة 

، وجعلها أمة وسطاً تقوم على الناس هبذا املنهج الرباين    .إىل آخر الزمان  -عليه 

ُه َوَرفََع َبْعَضُهْم َدَرَجاٍت َوآَتْيَنا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم الِْتلَْك الرُُّسلُ فَضَّ َبيَِّناتِ لَْنا َبْعَضُهْم َعلَى َبْعضٍ ِمْنُهْم َمْن كَلََّم اللَّ
ُهُم الَْبيَِّناُت َولَِكنِ اْخَتلَفُوا فَِمْنُهْم َوأَيَّْدنَاُه بُِروحِ الْقُُدسِ َولَْو َشاَء اللَُّه َما اقَْتَتلَ الَِّذيَن ِمْن َبْعِدِهْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءْت

َه َيفَْعلُ َما ُيرِيُد  ا اقَْتَتلُوا َولَِكنَّ اللَّ ْو َشاَء اللَُّه َم َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْنِفقُوا ِممَّا ) ٢٥٣(َمْن آَمَن َوِمْنُهْم َمْن كَفََر َولَ
ِه َولَا ُخلَّةٌ َولَا َشفَاَعةٌ َوالْكَاِفُرونَ ُهُم الظَّاِلُمونَ َرَزقَْناكُْم ِمْن قَْبلِ أَنْ َيأِْتَي  اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا ُهَو ) ٢٥٤(َيْوٌم لَا َبْيٌع ِفي

ي الْأَْرضِ َمْن ذَا الَِّذي َيْشفَ ْنَدُه إِلَّا بِإِذْنِِه َيْعلَُم َما ُع ِعالَْحيُّ الْقَيُّوُم لَا َتأُْخذُُه ِسَنةٌ َولَا َنْوٌم لَُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِف
ُه السََّماَوا ِه إِلَّا بَِما َشاَء َوِسَع كُْرِسيُّ ِت َوالْأَْرَض َولَا َيئُوُدُه َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم َولَا ُيِحيطُونَ بَِشْيٍء ِمْن ِعلِْم

َو الَْعِليُّ الَْعِظيُم  ِمْن لَا إِكَْراَه ) ٢٥٥(ِحفْظُُهَما َوُه ِفي الدِّينِ قَْد َتَبيََّن الرُّْشُد ِمَن الَْغيِّ فََمْن َيكْفُْر بِالطَّاغُوِت َوُيْؤ
ُه َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوا ُيْخرُِجُهْم ِمَن ) ٢٥٦(بِاللَِّه فَقَِد اْسَتْمَسَك بِالُْعْرَوِة الُْوثْقَى لَا اْنِفَصاَم لََها َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم  اللَّ

ِئَك أَْصَحاُب النَّارِ لَُماِت إِلَى النُّورِ وَالَِّذيَن كَفَُروا أَْوِلَياُؤُهُم الطَّاغُوُت ُيخْرُِجوَنُهْم ِمَن النُّورِ إِلَى الظُّلَُماِت أُولَالظُّ
  ) ٢٥٧(ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

  :أول ما يواجهنا يف هذا الدرس هو ذلك التعبري اخلاص عن الرسل 
  . .} تلك الرسل { 

. إمنا استهل احلديث عنهم هبذا التعبري اخلاص ، الذي يشتمل على إحياء قوي واضح . هؤالء الرسل : مل يقل 
  .حيسن أن نقول عنه كلمة قبل املضي يف مواجهة نصوص الدرس كله 



  . .} تلك الرسل { 
ا ال. . وإن كانوا بشراً من البشر . ذات طبيعة خاصة . إهنم مجاعة خاصة  رسالة؟ ما طبيعتها؟ كيف فمن هم؟ م

  تتم؟ ملاذا كان هؤالء وحدهم رسالً؟ ومباذا؟
أسئلة طاملا أشفقت أن أحبث هلا عن جواب إن حسي ليفعم مبشاعر ومعان ال أجد هلا كفاء من العبارات ولكن 

  ال بد من تقريب املشاعر واملعاين بالعبارات
هذه السنن هي القوانني . نناً أصيلة يقوم عليها إن هلذا الوجود الذي نعيش فيه ، والذي حنن قطعة منه؛ س

  .الكونية اليت أودعها اهللا هذا الكون ليسري على وفقها ، ويتحرك مبوجبها ، ويعمل مبقتضاها 
أو يكشف له عنها  -يكشف عنها . واإلنسان يكشف عن أطراف من هذه القوانني كلما ارتقى يف سلم املعرفة 

د ، املعطى له بالقدر الذي يلزم لنهوضه مبهمة اخلالفة يف األرض ، يف أمد حمدود مبقدار يناسب إدراكه احملدو -
.  

مها  -بالقياس إليه  -ويعتمد اإلنسان يف معرفة هذه األطراف من القوانني الكونية على وسيلتني أساسيتني 
ولكنهما . يف نتائجهما  ومها وسيلتان جزئيتان يف طبيعتهما ، وغري هنائيتني وال مطلقتني. املالحظة والتجربة 

. تقودان أحيانا إىل أطراف من القوانني الكلية يف آماد متطاولة من الزمان  مث يظل هذا الكشف جزئياً غري . 
هذا . سر الناموس الذي ينسق بني القوانني مجيعها . هنائي وال مطلق؛ ألن سر التناسق بني تلك القوانني كلها 

إن الزمن ليس هو العنصر . . ه املالحظة اجلزئية النسبية ، مهما طالت اآلماد السر يظل خافياً ، ال هتتدي إلي
وهو دور . إمنا هو احلد املقدور لإلنسان ذاته ، حبكم تكوينه ، وحبكم دوره يف الوجود . النهائي يف هذا اجملال 

هو بدوره جزئي مث جتيء كذلك نسبية الزمن املمنوح للجنس البشري كله على وجه األرض و. جزئي ونسيب 
ومن مث تبقى مجيع وسائل املعرفة ، ومجيع النتائج اليت يصل إليها البشر عن طريق هذه الوسائل ، . . وحمدود 

  .حمصورة يف تلك الدائرة اجلزئية النسبية 
ة ما بطريق -دور الطبيعة اخلاصة اليت آتاها اهللا االستعداد اللدين لتتجاوب يف أعماقها . هنا جييء دور الرسالة 

.مع ذلك الناموس الكلي ، الذي يقوم عليه الوجود  - نزال جنهل طبيعتها وإن كنا ندرك آثارها   .  
إهنا تتلقى اإلشارة اإلهلية اليت . . هذه الطبيعة اخلاصة هي اليت تتلقى الوحي؛ فتطيق تلقيه ، ألهنا مهيأة الستقباله 

كيف تتلقى . . لناموس الكوين الذي يصّرف هذا الوجود يتلقاها هذا الوجود؛ ألهنا متصلة اتصاالً مباشراً با
أن تكون لنا حنن هذه الطبيعة اليت يهبها اهللا  - لكي جنيب  -هذه اإلشارة؟ وبأي جهاز تستقبلها؟ حنن يف حاجة 

  للمختارين من عباده و

األسرار يف هذا وهي أمر عظيم أعظم من كل ما خيطر على البال من عظائم . } اهللا أعلم حيث جيعل رسالته { 
  .الوجود 

ذلك أن إيقاع الناموس الواحد يف كياهنم كله ، . وكلهم بعثوا هبا » التوحيد « كل الرسل قد أدركوا حقيقة 
 -ال يتعدد وإال لتعددت النواميس وتعدد إيقاعها الذي يتلقونه  -هداهم إىل مصدره الواحد الذي ال يتعدد 
بل أن تنمو املعرفة اخلارجية ، املبنية على املالحظة والتجربة ، وقبل أن وكان هذا اإلدراك يف فجر البشرية ، ق

  .تتكشف بعض القوانني الكونية ، اليت تشري إىل تلك الوحدة 



. دعا إىل هذه احلقيقة اليت تلقاها وأمر أن يبلغها . . وكلهم دعا إىل عبادة اهللا الواحد  وكان إدراكهم هلا هو . 
كما كان هنوضهم لتبليغها هو النتيجة . ن إيقاع الناموس الواحد يف الفطرة الواصلة املنطق الفطري الناشيء م

وفق اإليقاع  -الطبيعية إلمياهنم املطلق بكوهنا احلقيقة؛ وبكوهنا صادرة إليهم من اهللا الواحد ، الذي ال ميكن 
  أن يتعدد - القوي الصادق امللزم الذي تلقته فطرهتم 

تستشعره فطرة الرسل يبدو أحياناً يف كلمات الرسل اليت حيكيها عنهم هذا القرآن ، وهذا اإللزام امللح الذي 
  .أو اليت يصفهم هبا يف بعض األحيان 

يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب : قال { : لقومه  -عليه السالم  -جنده مثالً يف حكاية قول نوح 
الً إن أجري وآتاين رمحة من عنده فعميت عليكم ، أنلزمكموها وأ نتم هلا كارهون؟ ويا قوم ال أسألكم عليه ما

ويا قوم من ينصرين من . وما أنا بطارد الذين آمنوا إهنم مالقو رهبم ، ولكين أراكم قوماً جتهلون . إال على اهللا 
ن يا قوم أرأيتم إ: قال { :  - عليه السالم  -وجنده يف حكاية قول صاحل } اهللا إن طردهتم؟ أفال تذكرون؟ 

وجنده يف } كنت على بينة من ريب وآتاين منه رمحة ، فمن ينصرين من اهللا إن عصيته؟ فما تزيدونين غري ختسري 
ا تشركون به : قال . وحاجه قومه {  - عليه السالم  -سرية إبراهيم  أحتاجوين يف اهللا وقد هدان؟ وال أخاف م

ذكرون؟ وكيف أخاف ما أشركتم وال ختافون أنكم أفال تت. وسع ريب كل شيء علماً . إال أن يشاء ريب شيئاً 
وجنده يف قصة شعيب } أشركتم باهللا ما مل ينزل به عليكم سلطاناً؟ فأي الفريقني أحق باألمن إن كنتم تعلمون؟ 

ا أريد أن : قال { :  - عليه السالم  - يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب ورزقين منه رزقاً حسناً؟ وم
، إن أريد إال اإلصالح ما استطعت أخالفكم إىل  عليه توكلت وإليه أنيب . وما توفيقي إال باهللا . ما أهناكم عنه 

إمنا أشكو بثي وحزين إىل اهللا وأعلم من اهللا ما ال تعلمون { : لبنيه  -عليه السالم  - وجندها يف قول يعقوب } 
لعميق امللح على فطرهتم ، والذي تشي وهكذا وهكذا جند يف أقوال الرسل وأوصافهم أثر ذلك اإليقاع ا} 

  كلماهتم مبا جيدونه منه يف أعماق الضمري
  .ويوماً بعد يوم تكشفت للمعرفة اإلنسانية اخلارجية ظواهر تشري من بعيد إىل قانون الوحدة يف هذا الوجود 

يف  -شف واطلع العلماء من البشر على ظاهرة وحدة التكوين ووحدة احلركة يف هذا الكون العريض وتك
، وأن الذرة طاقة  - حدود ما ميلك اإلنسان أن يعلم  فالتقت املادة . . أن الذرة هي أساس البناء الكوين كله 

وهي جمموعة من  -وإذا املادة . وانتفت الثنائية اليت تراءت طويالً . بالقوة يف هذا الكون ممثلة يف الذرة 
يف  -وتكشف كذلك . . إىل طاقة من الطاقات  هي طاقة حني تتحطم هذه الذرات ، فتتحول - الذرات 

أو  -وإهنا مؤلفة من إلكترونات . أن الذرة يف حركة مستمرة من داخلها  - حدود ما ميلك اإلنسان أن يعلم 
وأن هذه احلركة مستمرة ومطردة يف كل . تدور يف فلك حول النواة أو النويات وهي قلب الذرة  -كهارب 

مشس تدور حوهلا كواكب كشمسنا هذه وكواكبها اليت  -ل فريد الدين العطار كما قا -وأن كل ذرة . ذرة 
  ما تين تدور حوهلا باستمرار

ومها إشارتان من . . وحدة التكوين ووحدة احلركة يف هذا الكون مها الظاهرتان اللتان اهتدى اليهما اإلنسان 
ة البشرية مبقدار ما تطيق املالحظة والتجربة وقد بلغت اليهما املعرف. بعيد إىل قانون الوحدة الشامل الكبري 

أما الطبائع اخلاصة املوهوبة ، فقد أدركت القانون الشامل الكبري كله يف حملة؛ ألهنا تتلقى . . البشرية أن تبلغ 



  .إيقاعه املباشر ، وتطيق وحدها تلقيه 
ولكن ألهنم وهبوا جهاز . ة إهنم مل جيمعوا الشواهد والظواهر على تلك الوحدة عن طريق التجارب العلمي

استقبال كامالً مباشراً ، استقبلوا إيقاع الناموس الواحد استقباال داخلياً مباشراً؛ فأدركوا إدراكاً مباشراً أن 
وكان هذا اجلهاز اللدين يف تلك . اإليقاع الواحد ال بد منبعث عن ناموس واحد ، صادر من مصدر واحد 

أمشل وأكمل ، ألنه أدرك يف ملسة واحدة ما وراء وحدة اإليقاع من وحدة الطبائع اخلاصة املوهوبة أدق و
وحدة الذات اإلهلية املصرفة هلذا  -يف إميان  -فقرر . املصدر ، ووحدة اإلرادة والفاعلية يف هذا الوجود 

  .الوجود 
. حدة الكونية وما أسوق هذا الكالم ألن العلم احلديث يرى أنه قد أدرك ظاهرة أو ظاهرتني من ظواهر الو

نسيب جزئي مقيد؛ فهو ال ميلك أن يصل » احلقائق « وكل ما يصل إليه من . فالعلم يثبت أو ينفي يف ميدانه 
فضالً على أن نظريات العلم قُلَّب ، يكذب بعضها بعضاً ، ويعدِّل بعضها . أبداً إىل حقيقة واحدة هنائية مطلقة 

  .بعضاً 
ووحدة احلركة ألقرن اليهما صدق االستقبال لوحدة الناموس يف حس وما ذكرت شيئاً عن وحدة التكوين 

قصدت إىل حتديد مصدر التلقي املعتمد لتكوين التصور الصادق . إمنا قصدت إىل أمر آخر . . كال . . الرسل 
  .الكامل الشامل حلقيقة الوجود 

  .حبقيقة الوحدة الكربى إن الكشف العلمي رمبا يكون قد اهتدى إىل بعض الظواهر الكونية املتعلقة 

واليت أدركتها الفطرة اللدنية . هذه الوحدة اليت ملست حس الرسل من قبل يف حميطها الواسع الشامل املباشر . 
سواء اهتدت نظريات العلم احلديث إىل بعض  -وهذه الفطرة صادقة بذاهتا . إدراكاً كامالً شامالً مباشراً 

مث إهنا . وهي ليست ثابتة أوالً . م موضع حبث ومراجعة من العلم ذاته فنظريات العل -الظواهر أو مل هتتد 
فاملقياس ال بد أن يكون ثابتاً وأن . فال تصلح إذن أن تقاس هبا صحة الرسالة . ليست هنائية وال مطلقة أخرياً 

  .ومن هنا تكون الرسالة هي املقياس الثابت املطلق الوحيد . يكون مطلقاً 
.يقة حقيقة أخرى ذات أمهية قصوى وينشأ عن هذه احلق  .  

إن هذه الطبائع اخلاصة املوصولة بناموس الوجود صلة مباشرة ، هي اليت متلك أن ترسم للبشرية اجتاهها 
هي اليت تتلقى مباشرة وحي اهللا . اجتاهها الذي يتسق مع فطرة الكون وقوانينه الثابتة وناموسه املطرد . الشامل 

وال حتجبها عوامل الزمان واملكان عن احلقيقة؛ ألهنا تتلقى هذه . وال تكذب وال تكتم فال ختطىء وال تضل ، . 
  .احلقيقة عن اهللا ، الذي ال زمان عنده وال مكان 

ا كانت  ولقد شاءت اإلرادة العليا أن تبعث بالرسل بني احلني واحلني ، لتصل البشرية باحلقيقة املطلقة ، اليت م
وما كانت لتبلغ إليها كلها أبداً على مدار . ىل طرف منها إال بعد مئات القرون مالحظتهم وجتربتهم لتبلغ إ

وقيمة هذا االتصال هي استقامة خطاهم مع خطى الكون؛ واستقامة حركاهتم مع حركة الكون؛ . القرون 
  .واستقامة فطرهتم مع فطرة الكون 

كامل الشامل حلقيقة الوجود كله وحلقيقة ومن مث كان هنالك مصدر واحد يتلقى منه البشر التصور الصادق ال
ومن هذا التصور ميكن أن ينبثق املنهج الوحيد . ولغاية الوجود كله وغاية الوجود اإلنساين . الوجود اإلنساين 



، وحقيقة اجتاهه  ويدخل به الناس يف . الصحيح القومي ، الذي يتطابق مع حقيقة تصميم الكون وحقيقة حركته 
م مع هذا الكون ، والسلم مع فطرهتم وهي من فطرة هذا الكون ، والسلم مع بعضهم السل. السلم كافة 

  .البعض يف سعيهم ونشاطهم ومنوهم ورقيهم املهيأ هلم يف هذه احلياة الدنيا 
مصدر واحد هو مصدر الرساالت ، وما عداه ضالل وباطل ، ألنه ال يتلقى عن ذلك املصدر الوحيد الواصل 

  .املوصول 
ليكشف هبا بعض ظواهر الكون وبعض قوانينه . املعرفة األخرى املتاحة لإلنسان ، معطاة له بقدر  إن وسائل

وقد يصل يف . بالقدر الالزم له يف النهوض بعبء اخلالفة يف األرض ، وتنمية احلياة وتطويرها . وبعض طاقاته 
إىل حميط احلقيقة املطلقة اليت هو يف حاجة إليها ولكن هذه اآلماد ال تبلغ به أبداً . هذا اجملال إىل آماد بعيدة جداً 

ال وفق األحوال والظروف الطارئة املتجددة فحسب ، ولكن وفق القوانني الكونية الثابتة  - ليكيف حياته 
هذه الغاية اليت يراها خالق . املطردة اليت قام عليها الوجود ، ووفق الغاية الكربى للوجود اإلنساين كله 

  .يل عن مالبسات الزمان واملكان اإلنسان املتعا

  .وال يراها اإلنسان احملدود املتأثر مبالبسات الزمان واملكان 
، هو الذي يدرك الطريق كله  واإلنسان حمجوب عن رؤية هذا . إن الذي يضع خطة الرحلة للطريق كله 

أن يطلع وراءه فأىن ودونه ودوهنا ستر مسبل ال يباح لبشر . بل هو حمجوب عن اللحظة التالية . الطريق 
  لإلنسان أن يضع اخلطة لقطع الطريق اجملهول؟

ومنهج . منهج الرساالت . وإما العودة إىل املنهج املستمد من خالق الوجود . إنه إما اخلبط والضالل والشرود 
  .ومنهج الفطر املوصولة بالوجود وخالق الوجود . الرسل 

بيد البشرية ومتضي هبا صعداً يف الطريق على هدى وعلى نور ولقد مضت الرساالت واحدة إثر واحدة ، تأخذ 
والبشرية تشرد من هنا وتشرد من هناك؛ وحتيد عن النهج ، وتغفل حداء الرائد؛ وتنحرف فترة ريثما يبعث . 

  .إليها رائد جديد 
ت الرسالة ويف كل مرة تتكشف هلا احلقيقة الواحدة يف صور مترقية؛ تناسب جتارهبا املتجددة حىت إذا كان

فجاءت الرسالة األخرية ختاطب العقل البشري بكليات احلقيقة . األخرية كان عهد الرشد العقلي قد أشرق 
وكانت خطوط احلقيقة الكربى من . كلها؛ لتتابع البشرية خطواهتا يف ظل تلك اخلطوط النهائية العريضة 

  .ون اجملددون على مدار القرون وحيسبها املفسر. الوضوح حبيث ال حتتاج بعد إىل رسالة جديدة 
وبعد فإما أن تسري البشرية داخل هذا النطاق الشامل الذي يسعها دائماً ، ويسع نشاطها املتجدد املترقي ، 

وإما أن تشرد وتضل وتذهب بدداً يف التيه . ويصلها باحلقيقة املطلقة اليت ال تصل إليها عن أي طريق آخر 
  بعيداً عن معامل الطريق

وآتينا عيسى بن مرمي . ورفع بعضهم درجات . منهم من كلم اهللا . الرسل فضلنا بعضهم على بعض تلك { 
ولكن . ولو شاء اهللا ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءهتم البينات . البينات وأيدناه بروح القدس 

  . .} عل ما يريد ولو شاء اهللا ما اقتتلوا ولكن اهللا يف. اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر 
فهي تقرر  -كما أهنا أفردت مجاعة الرسل وميزهتا من بني الناس  -هذه اآلية تلخص قصة الرسل والرساالت 



مث تشري إىل اختالف الذين . أن اهللا فضل بعض الرسل على بعض؛ وتذكر بعض أمارات التفضيل ومظاهره 
ا جاءهت -جاءوا من بعدهم من األجيال املتعاقبة  كما . وإىل اقتتاهلم بسبب هذا االختالف  -م البينات من بعد م

وأن اهللا قد قدر أن يقع بينهم القتال لدفع الكفر باإلميان ، ودفع الشر . تقرر أن بعضهم آمن وبعضهم كفر 
  .وهذه احلقائق الكثرية اليت تشري إليها هذه اآلية متثل قصة الرسالة وتارخيها الطويل . . باخلري 

  . .} ضلنا بعضهم على بعض تلك الرسل ف{ 
كأن يكون رسول قبيلة ، أو . والذي تشمله دعوته ونشاطه . والتفضيل هنا قد يتعلق باحمليط املقدر للرسول 

كذلك يتعلق باملزايا اليت يوهبها . . أو رسول األمم كافة يف مجيع األجيال . رسول أمة ، أو رسول جيل 
  .لشخصه أو ألمته 

  . .سالة ذاهتا ومدى مشوهلا جلوانب احلياة اإلنسانية والكونية كما يتعلق بطبيعة الر
  :وأشار إشارة عامة إىل من سوامها  -عليهما السالم  -وقد ذكر النص هنا مثالني يف موسى وعيسى 

  . .} وآتينا عيسى بن مرمي البينات وأيدناه بروح القدس  -ورفع بعضهم درجات  - منهم من كلم اهللا { 
. ومن مث مل يذكره بامسه  -عليه السالم  - م اهللا ألحد من الرسل ينصرف الذهن إىل موسى وحني يذكر تكلي

واحلكمة . وهكذا يرد امسه منسوباً إىل أمه يف أغلب املواضع القرآنية  - عليه السالم  -وذكر عيسى بن مرمي 
وبنوته هللا  - ه السالم علي -فقد نزل القرآن وهناك حشد من األساطري الشائعة حول عيسى . يف هذا واضحة 

أو عن تفرده بطبيعة إهلية ذابت فيها . أو عن ازدواج طبيعته من الالهوت والناسوت  - سبحانه وتعاىل  -
الطبيعة الناسوتية كالقطرة يف الكأس إىل آخر هذه التصورات األسطورية اليت غرقت الكنائس واجملامع يف 

لدولة الرومانية ومن مث كان هذا التوكيد الدائم على بشرية عيسى اجلدل حوهلا؛ وجرت حوهلا الدماء أهناراً يف ا
ا روح القدس فالقرآن يعين به جربيل . . وذكره يف معظم املواضع منسوباً إىل أمه مرمي  - عليه السالم  -  - أم

ة إىل وهو الذي ينقل اإلشارة اإلهلي. وهذا أعظم تأييد وأكربه . فهو حامل الوحي إىل الرسل  -عليه السالم 
الرسل بانتداهبم هلذا الدور الفذ العظيم ، وهو الذي يثبتهم على املضي يف الطريق الشاق الطويل؛ وهو الذي 

وهذا كله التأييد أما . . يتنزل عليهم بالسكينة والتثبيت والنصر يف مواقع اهلول والشدة يف ثنايا الطريق 
اإلجنيل الذي نزله عليه ، كما تشمل اخلوارق اليت  فتشمل -عليه السالم  -البينات اليت آتاها اهللا عيسى 

تصديقاً لرسالته يف مواجهة بين . أجراها على يديه ، واليت ورد ذكرها مفصلة يف مواضعها املناسبة من القرآن 
  إسرائيل املعاندين

السابقة يف كما جاء يف اآلية . ألن اخلطاب موجه إليه  -صلى اهللا عليه وسلم  -ومل يذكر النص هنا حممداً 
فالسياق سياق . } إخل . . تلك الرسل . . تلك آيات اهللا نتلوها عليك باحلق وإنك ملن املرسلني { : السياق 

  .إخبار له عن غريه من الرسل 
صلى اهللا عليه  - - من أية ناحية جند حممداً  - صلوات اهللا وسالمه عليهم  - وحني ننظر إىل مقامات الرسل 

وسواء نظرنا إىل األمر من ناحية مشول الرسالة وكليتها ، أو من ناحية حميطها . يا يف القمة العل - وسلم 
  . .وامتدادها ، فإن النتيجة ال تتغري 

وحدة اخلالق الذي ليس  - وهي أضخم احلقائق على اإلطالق  - إن اإلسالم هو أكمل تصور حلقيقة الوحدة 



ووحدة الوجود الصادر عن . » كن « : له بكلمة ووحدة اإلرادة اليت يصدر عنها الوجود ك. كمثله شيء 
ووحدة احلياة من اخللية الساذجة إىل اإلنسان الناطق . ووحدة الناموس الذي حيكم هذا الوجود . تلك اإلرادة 

.  

ووحدة الدين الصادر من اهللا الواحد إىل . إىل آخر أبنائه يف األرض  - عليه السالم  -ووحدة البشرية من آدم 
. ووحدة األمة املؤمنة اليت لبت هذه الدعوة . ووحدة مجاعة الرسل املبلغة هلذه الدعوة . البشرية الواحدة 

ووحدة الدنيا واآلخرة داري العمل . » لعبادة ا« ووحدة النشاط البشري املتجه إىل اهللا وإعطائه كله اسم 
ووحدة املصدر الذي يتلقون عنه . ووحدة املنهج الذي شرعه اهللا للناس فال يقبل منهم سواه . واجلزاء 

  . . .تصوراهتم كلها ومنهجهم يف احلياة 
كربى؛ كما هو الذي أطاقت روحه التجاوب املطلق مع حقيقة الوحدة ال -صلى اهللا عليه وسلم  -وحممد 

  .أطاق عقله تصور هذه الوحدة ومتثلها؛ كما أطاق كيانه متثيل هذه الوحدة يف حياته الواقعة املعروضة للناس 
كذلك هو الرسول الذي أرسل إىل البشر كافة ، من يوم مبعثه إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها؛ والذي 

ىت من معجزة مادية قاهرة ، ليعلن بذلك عهد اعتمدت رسالته على اإلدراك اإلنساين الواعي دون ضغط ح
  .الرشد اإلنساين 

ومن مث انقطع الوحي بعده؛ وارتسمت . وكانت رسالته خامتة الرساالت . ومن مث كان هو خامت الرسل 
للبشرية يف رسالته تلك الوحدة الكربى؛ وأعلن املنهج الواسع الشامل الذي يسع نشاط البشرية املقبل يف 

وال  -يف حدود املنهج الرباين  -عد إال التفصيالت والتفسريات اليت يستقل هبا العقل البشري إطاره؛ ومل ت
  .تستدعي رسالة إهلية جديدة 

ا كان من أمرهم  -سبحانه  -وقد علم اهللا  وهو الذي خلق البشر؛ وهو الذي يعلم ما هم ومن هم؛ ويعلم م
. وما هو كائن  رسالة األخرية ، وما ينبثق عنها من منهج للحياة شامل ، أن هذه ال - سبحانه  -قد علم اهللا . 

فأميا إنسان زعم لنفسه أنه أعلم من اهللا مبصلحة عباده؛ أو . هي خري ما يكفل للحياة النمو والتجدد واالنطالق 
أمثل  زعم أن هذا املنهج الرباين مل يعد يصلح للحياة املتجددة النامية يف األرض؛ أو زعم أنه ميلك ابتداع منهج

اً فقد كفر كفراً صراحاً . . من املنهج الذي أراده اهللا  أميا إنسان زعم واحدة من هذه الدعاوى أو زعمها مجيع
ال مراء فيه؛ وأراد لنفسه وللبشرية شر ما يريده إنسان بنفسه وبالبشرية؛ واختار لنفسه موقف العداء الصريح 

ذه الرسالة ، وأراد هلا اخلري باملنهج الرباين املنبثق منها ليحكم هللا ، والعداء الصريح للبشرية اليت رمحها اهللا هب
  .احلياة البشرية إىل آخر الزمان 

ومل تغن وحدة مجاعة الرسل يف طبيعتهم ، ووحدة الرسالة اليت جاءوا . } تلك الرسل { وبعد فقد اقتتل أتباع 
. هبا كلهم    :قتتلون من خالف مل تغن هذه الوحدة عن اختالف اتباع الرسل حىت لي. 

ا جاءهتم البينات  -ولو شاء اهللا ما اقتتل الذين من بعدهم {  فمنهم من آمن : ولكن اختلفوا  -من بعد م
  .ولو شاء اهللا ما اقتتلوا . ومنهم من كفر 

  . .} ولكن اهللا يفعل ما يريد 
فمن  - سبحانه  -ما خيالف مشيئته  فما ميكن أن يقع يف هذا الكون. إن هذا االقتتال مل يقع خمالفاً ملشيئة اهللا 



وأن يكون . بتكوينه هذا واستعداداته للهدى وللضالل . مشيئته أن يكون هذا الكائن البشري كما هو 
ومن مث فكل ما ينشأ عن هذا التكوين وإفرازاته . موكوالً إىل نفسه يف اختيار طريقه إىل اهلدى أو إىل الضالل 

  .؛ وواقع وفق هذه املشيئة واجتاهاته داخل يف إطار املشيئة
، لتنويع اخللق  مع  - كذلك فإن اختالف االستعدادات بني فرد وفرد من هذا اجلنس سنة من سنن اخلالق 

ا كان . لتقابل هذه االستعدادات املختلفة وظائف اخلالفة املختلفة املتعددة املتنوعة  -وحدة األصل والنشأة  وم
على حني أن الوظائف الالزمة » الكربون « ة كأمنا طبعت على ورق اهللا ليجعل الناس مجيعاً نسخاً مكرر

أما وقد مضت مشيئة اهللا بتنويع الوظائف . . للخالفة يف األرض وتنمية احلياة وتطويرها منوعة متباينة متعددة 
وكلف كل إنسان أن يتحرى . فقد مضت كذلك بتنويع االستعدادات ليكون االختالف فيها وسيلة للتكامل 

وفيه االستعداد الكامن هلذا ، وأمامه دالئل اهلدى يف الكون ، وعنده هدى . فسه اهلدى والرشاد واإلميان لن
ويف نطاق اهلدى واإلميان ميكن أن يظل التنوع اخلري الذي ال حيشر مناذج . الرساالت والرسل على مدار الزمان 

  الناس كلهم يف قالب جامد
  . .} م من كفر ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنه{ 

يتعني لدفع الناس بعضهم . وحني يصل االختالف إىل هذا املدى ، فيكون اختالف كفر وإميان ، يتعني القتال 
. فاألرض ال تصلح بالكفر والضالل والشر . والضالل باهلدى ، والشر باخلري . دفع الكفر باإلميان . ببعض 

وهذه هي احلالة . وصل االختالف بينهم إىل حد الكفر واإلميان إهنم أتباع أنبياء إذا : وال يكفي أن يقول قوم 
كان املشركون يف مكة يزعمون أهنم على . . اليت كانت تواجهها اجلماعة املسلمة يف املدينة يوم نزل هذا النص 
ن كما كان النصارى يزعمون أهنم على دي. ملة إبراهيم وكان اليهود يف املدينة يزعمون أهنم على دين موسى 

واحنرفت . ولكن كل فرقة من هؤالء كانت قد بعدت بعداً كبرياً عن أصل دينها ، وعن رسالة نبيها . . عيسى 
وكان املسلمون عند نزول هذا النص يقاتلون املشركني من العرب . إىل املدى الذي ينطبق عليه وصف الكفر 

ومن مث جاء هذا النص يقرر أن االقتتال . كما كانوا على وشك أن يوجهوا إىل قتال الكفار من أهل الكتاب . 
  :بني املختلفني على العقيدة إىل هذا احلد ، هو من مشيئة اهللا وبإذنه 

  . .} ولو شاء اهللا ما اقتتلوا { 
شاء ليدفع الكفر باإلميان؛ وليقر يف األرض حقيقة العقيدة الصحيحة الواحدة اليت جاء هبا الرسل . ولكنه شاء 

فال . وقد علم اهللا أن الضالل ال يقف سلبياً جامداً ، إمنا هو ذو طبيعة شريرة . ها املنحرفون مجيعاً فاحنرف عن
  .بد أن يعتدي ، وال بد أن حياول إضالل املهتدين ، وال بد أن يريد العوج وحيارب االستقامة 

  .فال بد من قتاله لتستقيم األمور 
  . .} ولكن اهللا يفعل ما يريد { 

وقدر أن يكونوا . وقد قدر أن يكون الناس خمتلفني يف تكوينهم . معها القدرة الفاعلة و. مشيئة مطلقة 
وقدر أن الشر ال بد أن يعتدي . وقدر أن من ال يهتدي منهم يضل . موكولني إىل أنفسهم يف اختيار طريقهم 

ن إلقرار حقيقته وقدر أن جياهد أصحاب اإلميا. وقدر أن يقع القتال بني اهلدى والضالل . ويريد العوج 
الواحدة الواضحة املستقيمة؛ وأنه ال عربة باالنتساب إىل الرسل من اتباعهم ، إمنا العربة حبقيقة ما يعتقدون 



.وأنه ال يعصمهم من جماهدة املؤمنني هلم أن يكونوا ورثة عقيدة وهم عنها منحرفون . وحقيقة ما يعملون   .  
إمنا هي طريقة القرآن يف . ملسلمة يف املدينة حقيقة مطلقة ال تتقيد بزمان وهذه احلقيقة اليت قررها اهللا للجماعة ا

  .اختاذ احلادثة املفردة املقيدة مناسبة لتقرير احلقيقة املطردة املطلقة 
، ودعوهتم إىل اإلنفاق مما رزقهم } الذين آمنوا { ومن مث يعقب السياق على ذكر االختالف واالقتتال بنداء 

  :صنو اجلهاد وعصب اجلهاد  فاإلنفاق. اهللا 
والكافرون هم . يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأيت يوم ال بيع فيه وال خلة وال شفاعة { 

  . .} الظاملون 
يا أيها { : إهنا الدعوة بالصفة احلبيبة إىل نفوس املؤمنني ، واليت تربطهم مبن يدعوهم ، والذي هم به مؤمنون 

  . .} منوا الذين آ
فهو الذي أعطى ، وهو الذي يدعو إىل اإلنفاق مما أعطى . وهي الدعوة إىل اإلنفاق من رزقه الذي أعطاهم إياه 

  . .} أنفقوا مما رزقناكم { : 
} من قبل أن يأيت يوم ال بيع فيه وال خلة وال شفاعة { وهي الدعوة إىل الفرصة اليت إن أفلتت منهم فلن تعود 

. .  
وليس بعده صداقة أو . بيع تربح فيه األموال وتنمو  -لو فّوتوها على أنفسهم  - ة اليت ليس بعدها فهي الفرص

  .شفاعة ترد عنهم عاقبة النكول والتقصري 
ودفع الظلم . لدفع الكفر . فهو اإلنفاق للجهاد . ويشري إىل املوضوع الذي يدعوهم إىل اإلنفاق من أجله 

  :املتمثل يف هذا الكفر 
  . .} افرون هم الظاملون والك{ 

وظلموا الناس فصدوهم عن اهلدى وفتنوهم . وظلموا أنفسهم فأوردوها موارد اهلالك . ظلموا احلق فأنكروه 
خري السلم والرمحة والطمأنينة . عن اإلميان ، وموهوا عليهم الطريق ، وحرموهم اخلري الذي ال خري مثله 

  .والصالح واليقني 
ة اإلميان أن تستقر يف القلوب؛ وحياربون منهج اإلميان أن يستقر يف احلياة؛ وحياربون إن الذين حياربون حقيق

 - ومن واجب البشرية . إمنا هم أعدى أعداء البشرية وأظلم الظاملني هلا . . شريعة اإلميان أن تستقر يف اجملتمع 
ترصد حلرهبم كل ما متلك  أن تطاردهم حىت يصبحوا عاجزين عن هذا الظلم الذي يزاولونه؛ وأن -لو رشدت 

وهذا هو واجب اجلماعة املسلمة الذي يندهبا إليه رهبا ويدعوها من أجله بصفتها . . من األنفس واألموال 
  . .تلك؛ ويناديها ذلك النداء املوحي العميق 

  .ومبناسبة االختالف بعد الرسل واالقتتال ، والكفر بعد جميء البينات واإلميان 

يء آية تتضمن قواعد التصور اإلمياين ، وتذكر من صفات اهللا سبحانه ما يقرر معىن الوحدانية هبذه املناسبة جت. 
يلة الشأن ، عميقة الداللة ، واسعة اجملال . يف أدق جماالته ، وأوضح مساته    :وهي آية جل

ا يف السماوات وما يف األ. ال تأخذه سنة وال نوم . اهللا ال إله إال هو احلي القيوم {  من ذا الذي . رض له م
وسع كرسيه . يشفع عنده إال بإذنه؟ يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم ، وال حييطون بشيء من علمه إال مبا شاء 



  . .} وهو العلي العظيم . السماوات واألرض ، وال يؤوده حفظهما 
آن املكي يف ومع أن القر. وكل صفة من هذه الصفات تتضمن قاعدة من قواعد التصور اإلسالمي الكلية 

عمومه كان يدور على بناء هذا التصور ، فإننا نلتقي يف القرآن املدين كذلك يف مناسبات شىت هبذا املوضوع 
الذي يقوم على أساسه املنهج اإلسالمي كله ، وال يستقيم هذا املنهج يف احلس إال أن يستقيم . األصيل اهلام 

  .النفس ، ترتكن إىل الوضوح واليقني  ذلك األساس ، ويتضح ويتحول إىل حقائق مسلمة يف
ولقد حتدثت فيما سبق عند تفسري سورة الفاحتة يف أول اجلزء األول من هذه الطبعة من الظالل ، عن األمهية 

مبا أن الركام الذي كان يرين على هذا الضمري من . يف الضمري اإلنساين  -سبحانه  -البالغة لوضوح صفة اهللا 
، ومن غلبة اخلرافة واألسطورة عليها؛ ومن تصورات اجلاهلية كان  معظمه ناشئاً من غموض هذه احلقيقة 

حىت جاء اإلسالم فجالها هذا اجلالء ، وأنقذ الضمري . . الغبش اليت يغشيها حىت يف فلسفة أكرب الفالسفة 
  البشري من ذلك الركام الثقيل ، ومن ذلك الضالل واخلبط يف الظلماء

اليت تضمنتها هذه اآلية متثل قاعدة يقوم عليها التصور اإلسالمي الناصع ، كما وكل صفة من هذه الصفات 
  .يقوم عليها املنهج اإلسالمي الواضح 

  . .} اهللا ال إله إال هو { 
 -بعد الرسل  -فهذه الوحدانية احلامسة اليت ال جمال فيها ألي احنراف أو لبس مما طرأ على الديانات السابقة 

وال ألي غبش مما كان يرين على  -عليه السالم  - بتدعة من اجملامع الكنسية بعد عيسى كعقيدة التثليث امل
يف وقت من  -العقائد الوثنية اليت متيل إىل التوحيد ، ولكنها تلبسه باألساطري ، كعقيدة قدماء املصريني 

  ود آهلة صغرية خاضعة لهبوحدانية اهللا ، مث تلبيس هذه الوحدانية بتمثل اإلله يف قرص الشمس ووج -األوقات 
هذه الوحدانية احلامسة الناصعة هي القاعدة اليت يقوم عليها التصور اإلسالمي؛ واليت ينبثق منها منهج اإلسالم 

فال يكون إنسان عبداً إال هللا ، . فعن هذا التصور ينشأ االجتاه إىل اهللا وحده بالعبودية والعبادة . للحياة كلها 
ا يأمره اهللا به من الطاعات  وال يتجه بالعبادة إال وعن هذا التصور . هللا ، وال يلتزم بطاعة إال طاعة اهللا ، وم

فيكون اهللا وحده هو املشرع للعباد؛ وجييء تشريع البشر مستمداً من شريعة . احلاكمية هللا وحده : تنشأ قاعدة 
  .اهللا 

ار لقيمة من قيم احلياة كلها إذا مل تقبل يف وعن هذا التصور تنشأ قاعدة استمداد القيم كلها من اهللا؛ فال اعتب
وهكذا إىل آخر ما ينبثق عن معىن . . ميزان اهللا ، وال شرعية لوضع أو تقليد أو تنظيم خيالف عن منهج اهللا 

  .الوحدانية من مشاعر يف الضمري أو مناهج حلياة الناس يف األرض على السواء 
  . .} احلي القيوم { 

اإلله الواحد هي احلياة الذاتية اليت مل تأت من مصدر آخر كحياة اخلالئق املكسوبة  واحلياة اليت يوصف هبا
كما أهنا هي احلياة األزلية . باحلياة على هذا املعىن  -سبحانه  -ومن مث يتفرد اهللا . املوهوبة هلا من اخلالق 

لزمان املصاحب حلياة اخلالئق املكتسبة األبدية اليت ال تبدأ من مبدأ وال تنتهي إىل هناية ، فهي متجردة عن معىن ا
مث إهنا هي احلياة املطلقة . كذلك باحلياة على هذا املعىن  - سبحانه  -ومن مث يتفرد اهللا . احملددة البدء والنهاية 

ليس كمثله شيء ، ومن مث يرتفع كل  -سبحانه  -فاهللا . من اخلصائص اليت اعتاد الناس أن يعرفوا هبا احلياة 



صائص اليت تتميز هبا حياة األشياء ، وتثبت هللا صفة احلياة مطلقة من كل خصيصة حتدد معىن احلياة شبه من اخل
  وتنتفي هبذا مجيع املفهومات األسطورية اليت جالت يف خيال البشر. . يف مفهوم البشر 

ال قيام لشيء كما تعين قيام كل موجود به ف. على كل موجود  -سبحانه  - فتعين قيامه } القيوم { أما صفة 
يتصور أن اهللا ال يفكر يف  -أرسطو  -ال كما كان أكرب فالسفة اإلغريق . . إال مرتكناً إىل وجوده وتدبريه 

شيء من خملوقاته ، ألنه تعاىل أن يفكر يف غري ذاته وحيسب أن يف هذا التصور تنزيهاً هللا وتعظيماً؛ وهو يقطع 
. وتركه  . .الصلة بينه وبني هذا الوجود الذي خلقه  يقوم على . فالتصور اإلسالمي تصور إجيايب ال سليب . 

ومن . . قائم على كل شيء وأن كل شيء ، قائم يف وجوده على إرادة اهللا وتدبريه  -سبحانه  -أساس أن اهللا 
مث يظل ضمري املسلم وحياته ووجوده ووجود كل شيء من حوله مرتبطا باهللا الواحد؛ الذي يصّرف أمره وأمر 

شيء حوله ، وفق حكمة وتدبري ، فيلتزم اإلنسان يف حياته باملنهج املرسوم القائم على احلكمة والتدبري؛ كل 
  .ويستمد منه قيمه وموازينه ، ويراقبه وهو يستخدم هذه القيم واملوازين 

  . .} ال تأخذه سنة وال نوم { 
، وقيام كل شيء به  -سبحانه  -وهذا توكيد لقيامه  كنه توكيد يف صورة تعبريية تقرب ول. على كل شيء 

يف الوقت الذي تعرب فيه هذه الصورة عن احلقيقة الواقعة من خمالفة اهللا . لإلدراك البشري صورة القيام الدائم 
. } ليس كمثله شيء { . . لكل شيء  -سبحانه  - وهي تتضمن نفي السنة اخلفيفة أو النوم املستغرق ، . 

.قاً عنهما إطال -سبحانه  - وتنزهه   .  
  .وحقيقة القيام على هذا الوجود بكلياته وجزئياته يف كل وقت ويف كل حالة 

حقيقة هائلة حني حياول اإلنسان تصورها ، وحني يسبح خبياله احملدود مع ما ال حيصيه عد من الذرات . 
 -سبحانه  - م اهللا قيا -بقدر ما ميلك  -واخلاليا واخلالئق واألشياء واألحداث يف هذا الكون اهلائل؛ ويتصور 

وهو  -وما يتصوره منه . أمر ال يتصوره اإلدراك اإلنساين . . إنه أمر . . عليها؛ وتعلقها يف قيامها باهللا وتدبريه 
.وحيري العقول ، وتطمئن به القلوب . هائل يدير الرؤوس  -يسري   .  

  . .} له ما يف السماوات وما يف األرض { 
امللكية اليت ال يرد عليها قيد وال شرط وال فوت وال . . ا هي امللكية املطلقة كما أهن. فهي امللكية الشاملة 

فاهللا الواحد هو احلي الواحد ، القيوم الواحد ، املالك . وهي مفهوم من مفاهيم األلوهية الواحدة . شركة 
أثر يف إنشاء معىن كما أهنا ذات . الواحد وهي نفي للشركة يف صورهتا اليت ترد على أذهان الناس ومداركهم 

إمنا كان . فإذا متحضت امللكية احلقيقية هللا ، مل يكن للناس ملكية ابتداء لشيء . امللكية وحقيقتها يف دنيا الناس 
ومن مث وجب أن خيضعوا يف خالفتهم لشروط . هلم استخالف من املالك الواحد األصلي الذي ميلك كل شيء 

وط املالك املستخلف قد بينها هلم يف شريعته؛ فليس هلم أن خيرجوا وشر. املالك املستخلف يف هذه امللكية 
، ووجب رد هذه  عنها؛ وإال بطلت ملكيتهم الناشئة عن عهد االستخالف ، ووقعت تصرفاهتم باطلة 

وهكذا جند أثر التصور اإلسالمي يف التشريع اإلسالمي ، ويف واقع . . التصرفات من املؤمنني باهللا يف األرض 
. . } له ما يف السماوات وما يف األرض { : وحني يقول اهللا يف القرآن الكرمي . العملية اليت تقوم عليه احلياة 

فإنه ال يقرر جمرد حقيقة تصورية اعتقادية؛ إمنا يضع قاعدة من قواعد الدستور للحياة البشرية ونوع االرتباطات 



  .اليت تقوم فيها كذلك 
ملا يف  -سبحانه  -جمرد شعور اإلنسان حبقيقة املالك . . يف الضمري على أن جمرد استقرار هذه احلقيقة 

إنه ميلكه؛ ورد : جمرد تصور اإلنسان خللو يده هو من ملكية أي شيء مما يقال . . السماوات وما يف األرض 
مد جمرد إحساسه بأن ما يف يده عارية أل. . هذه امللكية لصاحبها الذي له ما يف السماوات وما يف األرض 

جمرد استحضار هذه احلقائق واملشاعر كفيل . . حمدود ، مث يستردها صاحبها الذي أعارها له يف األجل املرسوم 
وكفيل كذلك . وحده بأن يطامن من حدة الشره والطمع ، وحدة الشح واحلرص ، وحدة التكالب املسعور 

اجلود باملوجود؛ وأن يفيض على بأن يسكب يف النفس القناعة والرضى مبا حيصل من الرزق؛ والسماحة و
القلب الطمأنينة والقرار يف الوجدان واحلرمان سواء؛ فال تذهب النفس حسرات على فائت أو ضائع؛ وال 

  يتحرق القلب سعاراً على املرموق املطلوب
  . .} من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه؟ { 

فالعبيد مجيعاً يقفون يف حضرة . . عبودية وهذه صفة أخرى من صفات اهللا؛ توضح مقام األلوهية ومقام ال
األلوهية موقف العبودية؛ ال يتعدونه وال يتجاوزونه ، يقفون يف مقام العبد اخلاشع اخلاضع؛ الذي ال يقدم بني 

، فيخضع لإلذن ويشفع يف حدوده    .يدي ربه؛ وال جيرؤ على الشفاعة عنده ، إال بعد أن يؤذن له 

يما بينهم .    . .ولكنهم يقفون عند احلد الذي ال يتجاوزه عبد . ، ويتفاضلون يف ميزان اهللا وهم يتفاضلون ف
يزيد هذا اإلحياء عمقاً صيغة االستفهام االستنكارية؛ . إنه اإلحياء باجلالل والرهبة يف ظل األلوهية اجلليلة العلية 

  فع عنده إال بإذنه؟فمن هو هذا الذي يش. اليت توحي بأن هذا أمر ال يكون؛ وأنه مستنكر أن يكون 
ويف ظل هذه احلقيقة تبدو سائر التصورات املنحرفة للذين جاءوا من بعد الرسل فخلطوا بني حقيقة األلوهية 

خليطاً ميازجه أو يشاركه بالبنوة أو بغريها من الصور يف أي شكل  - سبحانه  -وحقيقة العبودية ، فزعموا هللا 
زعموا له . نداداً يشفعون عنده فيستجيب هلم حتماً ا -سبحانه  -ويف أي تصور ، أو زعموا له  سبحانه  - أو 

يف ظل هذه احلقيقة تبدو تلك التصورات كلها . . من البشر خلفاء يستمدون سلطاهنم من قرابتهم له  -
  مستنكرة مستبعدة ال ختطر على الذهن؛ وال جتول يف اخلاطر ، وال تلوح بظلها يف خيال

ز هبا التصور اإلسالمي؛ فال تدع جماالً لتلبيس أو وهم ، أو اهتزاز يف الرؤية وهذه هي النصاعة اليت يتمي
وال . والرب رب ، والعبد عبد . وال جمال اللتقاء طبيعتهما أدىن التقاء . والعبودية عبودية . األلوهية ألوهية 

  .جمال ملشاركة يف طبيعتهما وال التقاء 
فاإلسالم يقررها ويسكبها يف النفس . . ، والقرىب والود واملدد  فأما صلة العبد بالرب ، ورمحة الرب للعبد

ا حاجة إىل خلط . سكباً؛ وميأل هبا قلب املؤمن ويفيضها عليه فيضاً؛ ويدعه يعيش يف ظالهلا الندية احللوة  دون م
ا حاجة إىل الغبش والركام والزغللة واالضطراب الذي ال. طبيعة األلوهية وطبيعة العبودية  تتبني فيه  ودون م

  صورة واحدة واضحة وال ناصعة وال حمددة
  . .} يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم ، وال حييطون بشيء من علمه إال مبا شاء { 

ا بني . وهذه احلقيقة بطرفيها تساهم كذلك يف تعريف املسلم بإهله ، ويف حتديد مقامه هو من إهله  فاهللا يعلم م
فهو يشمل حاضرهم . ري عن العلم الشامل الكامل املستقصي لكل ما حوهلم وهو تعب. أيدي الناس وما خلفهم 



كذلك هو يشمل ما . الذي بني أيديهم؛ ويشمل غيبهم الذي كان ومضى والذي سيكون وهو عنهم حمجوب 
أما . . وهو على العموم تعبري لغوي يفيد مشول العلم وتقصيه . يعلمونه من األمور وما جيهلونه يف كل وقت 

.فال يعلمون شيئاً إال ما يأذن هلم اهللا أن يعلموه هم   .  
من شأنه أن حيدث يف النفس رجة وهزة . . علم اهللا الشامل مبا بني أيديهم وما خلفهم . . وشطر احلقيقة األول 

  .النفس اليت تقف عارية يف كل حلظة أمام بارئها الذي يعلم ما بني يديها وما خلفها . 

ويعلم ما حييط هبا من ماض وآت مما ال تعلمه هي . ويعلم ما تعلم علمه مبا جتهل . جتهر  يعلم ما تضمر علمه مبا
شعور النفس هبذا خليق بأن حيدث فيها هزة الذي يقف عرياناً بكل ما يف سريرته أمام الديان؛ . . وال تدريه 

  .كما أنه خليق بأن يسكب يف القلب االستسالم ملن يعرف ظاهر كل شيء وخافيه 
. جدير بأن يتدبره الناس طويالً . . أن الناس ال يعلمون إال ما شاء اهللا هلم أن يعلموه . . طر احلقيقة الثاين وش

  .وخباصة يف هذه األيام اليت يفتنون فيها بالعلم يف جانب من جوانب الكون واحلياة 
  . .} وال حييطون بشيء من علمه إال مبا شاء { 

يتأذن فيكشف  -سبحانه  -وهو . وحده كل شيء علماً مطلقاً شامالً كامالً هو الذي يعلم  -سبحانه  -إنه 
سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه { : للعباد بقدر عن شيء من علمه؛ تصديقاً لوعده احلق 

كان هذا الذي أذن سواء . ولكنهم هم ينسون هذه احلقيقة؛ ويفتنهم ما يأذن اهللا هلم فيه من علمه . . } احلق 
. هلم فيه علم شيء من نواميس الكون وقوانينه؛ أو رؤية شيء من غيبه يف حلظة عابرة وإىل حد معني  يفتنهم . 

بل . فال يذكرون وال يشكرون . هذا كما يفتنهم ذاك؛ فينسون اإلذن األول الذي منحهم اإلحاطة هبذا العلم 
  .يتبجحون وقد يكفرون 
ووعده أن يريه آياته يف اآلفاق ويف . إلنسان املعرفة مذ أراد إسناد اخلالفة يف األرض إليه إن اهللا سبحانه وهب ا
وصدقه وعده فكشف له يوماً بعد يوم ، وجيالً بعد جيل ، يف خط يكاد يكون صاعداً . األنفس ووعده احلق 

ض ، ليصل هبا إىل أقصى الكمال أبداً ، عن بعض القوى والطاقات والقوانني الكونية اليت تلزم له يف خالفة األر
  .املقدر له يف هذه الرحلة املرسومة 

، بقدر ما زوى عنه أسراراً أخرى ال حاجة له هبا  وبقدر ما أذن اهللا لإلنسان يف علم هذا اجلانب وكشف له عنه 
ا يزال هذا السر خافياً ، وما يزال عصياً ، وما يزال البح. . يف اخلالفة  ث فيه خبطاً يف زوى عنه سر احلياة وم

والستر املسدل دوهنا كثيف ال جتدي . فهي غيب ال سبيل إليه . التيه بال دليل وزوى عنه سر اللحظة القادمة 
وأحياناً تومض من وراء الستر ومضة لقلب مفرد بإذن من اهللا خاص؛ مث يسدل . . حماولة اإلنسان يف رفعه 

  تعداهالستر ويسود السكون؛ ويقف اإلنسان عند حده ال ي
ا ال يتعلق باخلالفة يف األرض . . وزوى عنه أسراراً كثرية  واألرض هي تلك الذرة الصغرية . . زوى عنه كل م

  . .الساحبة يف الفضاء كاهلباءة 
يفنت فيحسب نفسه يف األرض . ومع ذلك يفنت اإلنسان بذلك الطرف من العلم ، الذي أحاط به بعد األذن 

الكون إهلاً وإن يكن هذا القرن العشرون قد بدأ يرد العلماء حقاً إىل التواضع إهلاً ويكفر فينكر أن هلذا 
  .والتطامن 



فقد بدأوا يعلمون أهنم مل يؤتوا من العلم إال قليالً وبقي اجلهال املتعاملون الذين حيسبون أهنم قد علموا شيئاً 
  كثرياً

  . .} وسع كرسيه السماوات واألرض ، وال يؤوده حفظهما { 
جاء التعبري يف هذه الصورة احلسية يف موضع التجريد املطلق؛ على طريقة القرآن يف التعبري التصويري ، وقد 

. فالكرسي يستخدم عادة يف معىن امللك . ألن الصورة هنا متنح احلقيقة املراد متثيلها للقلب قوة وعمقاً وثباتاً 
ولكن . ه هي احلقيقة من الناحية الذهنية وهذ. فإذا وسع كرسيه السماوات واألرض فقد وسعهما سلطانه 

وال يؤوده حفظهما { : وكذلك التعبري بقوله . الصورة اليت ترتسم يف احلس من التعبري باحملسوس أثبت وأمكن 
ألن . صورة انعدام اجلهد والكالل . ولكنه جييء يف هذه الصورة احملسوسة . فهو كناية عن القدرة الكاملة } 

  .تجه إىل رسم صور للمعاين جتسمها للحس ، فتكون فيه أوقع وأعمق وأحس التعبري القرآين ي
وال حاجة بنا إىل كل ما ثار من اجلدل حول مثل هذه التعبريات يف القرآن ، إذا حنن فقهنا طريقة القرآن 

  .ووضوحه  التعبريية؛ ومل نستعر من تلك الفلسفات األجنبية الغريبة اليت أفسدت علينا كثرياً من بساطة القرآن
وحيسن أن أضيف هنا أنين مل أعثر على أحاديث صحيحة يف شأن الكرسي والعرش تفسر وحتدد املراد مما ورد 

ال أخوض يف شأهنا بأكثر من هذا البيان . منها يف القرآن    .ومن مث أوثر أن 
  . .} وهو العلي العظيم { 

وتفرد اهللا سبحانه بالعلو ، وتفرده . ذه احلقيقة وهذه خامتة الصفات يف اآلية ، تقرر حقيقة ، وتوحي للنفس هب
فلم يقل وهو علّي عظيم ، ليثبت . فالتعبري على هذا النحو يتضمن معىن القصر واحلصر . سبحانه بالعظمة 

  ليقصرها عليه سبحانه بال شريك} العلي العظيم { : ولكنه قال . الصفة جمرد إثبات 
وما يتطاول أحد من العبيد إىل هذا املقام إال ويرده اهللا إىل اخلفض واهلون؛ . ة إنه املتفرد بالعلو ، املتفرد بالعظم
تلك الدار اآلخرة جنعلها للذين ال يريدون علواً يف األرض وال { : وهو يقول . وإىل العذاب يف اآلخرة واهلوان 

ا يعلو ، ويعظم اإلنسان ما ويعلو اإلنسان م} إنه كان عالياً { : ويقول عن فرعون يف معرض اهلالك } فساداً 
وعندما تستقر هذه احلقيقة يف نفس اإلنسان ، فإهنا تثوب به . يعظم ، فال يتجاوز مقام العبودية هللا العلي العظيم 

إىل مقام العبودية وتطامن من كربيائه وطغيانه؛ وترده إىل خمافة اهللا ومهابته؛ وإىل الشعور جبالله وعظمته؛ وإىل 
.وهي كذلك عمل وسلوك . فهي اعتقاد وتصور . تحرج من االستكبار على عباده األدب يف حقه وال  .  

وعندما يصل السياق هبذه اآلية إىل إيضاح قواعد التصور اإلمياين يف أدق جوانبها ، وبيان صفة اهللا وعالقة 
. اخللق به هذا البيان املنري  ويقومون هبذه الدعوة؛ ينتقل إىل إيضاح طريق املؤمنني وهم حيملون هذا التصور؛ . 

  :وينهضون بواجب القيادة للبشرية الضالة الضائعة 
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهللا فقد استمسك بالعروة الوثقى . قد تبني الرشد من الغي . ال إكراه يف الدين { 

  .ال انفصام هلا 

لذين كفروا أولياؤهم الطاغوت اهللا ويل الذين آمنوا خيرجهم من الظلمات إىل النور؛ وا. واهللا مسيع عليم 
  . .} أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . خيرجوهنم من النور إىل الظلمات 

قضية اقتناع بعد البيان واإلدراك؛ وليست قضية إكراه وغصب  -كما جاء هبا هذا الدين  -إن قضية العقيدة 



خياطب العقل املفكر ، والبداهة . اقاته ولقد جاء هذا الدين خياطب اإلدراك البشري بكل قواه وط. وإجبار 
خياطب الكيان البشري كله ، واإلدراك . الناطقة ، وخياطب الوجدان املنفعل ، كما خياطب الفطرة املستكنة 

تلجىء مشاهدها اجلاء إىل اإلذعان ، ولكن وعيه  البشري بكل جوانبه؛ يف غري قهر حىت باخلارقة املادية اليت قد 
  .ه ال يتعقلها ألهنا فوق الوعي واإلدراك ال يتدبرها وإدراك

وإذا كان هذا الدين ال يواجه احلس البشري باخلارقة املادية القاهرة ، فهو من باب أوىل ال يواجهه بالقوة 
  .واإلكراه ليعتنق هذا الدين حتت تأثري التهديد أو مزاولة الضغط القاهر واإلكراه بال بيان وال إقناع وال اقتناع 

قد فرضت فرضاً باحلديد والنار ووسائل التعذيب والقمع  -آخر الديانات قبل اإلسالم  -سيحية وكانت امل
بنفس الوحشية والقسوة اليت . اليت زاولتها الدولة الرومانية مبجرد دخول اإلمرباطور قسطنطني يف املسيحية 

اعتنقوا املسيحية اقتناعاً وحباً ومل  زاولتها الدولة الرومانية من قبل ضد املسيحيني القالئل من رعاياها الذين
تقتصر وسائل القمع والقهر على الذين مل يدخلوا يف املسيحية؛ بل إهنا ظلت تتناول يف ضراوة املسيحيني 

  أنفسهم الذين مل يدخلوا يف مذهب الدولة؛ وخالفوها يف بعض االعتقاد بطبيعة املسيح
  :هذا املبدأ العظيم الكبري  -يعلن  يف أول ما -فلما جاء اإلسالم عقب ذلك جاء يعلن 

  . .} قد تبني الرشد من الغي . ال إكراه يف الدين { 
يما خيتص باهلدى  ويف هذا املبدأ يتجلى تكرمي اهللا لإلنسان؛ واحترام إرادته وفكره ومشاعره؛ وترك أمره لنفسه ف

. . ائص التحرر اإلنساين وهذه هي أخص خص. . والضالل يف االعتقاد وحتميله تبعة عمله وحساب نفسه 
التحرر الذي تنكره على اإلنسان يف القرن العشرين مذاهب معتسفة ونظم مذلة؛ ال تسمح هلذا الكائن الذي 

أن ينطوي ضمريه على تصور للحياة ونظمها غري ما متليه عليه الدولة بشىت  -باختياره لعقيدته  - كرمه اهللا 
وهو  -د ذلك بقوانينها وأوضاعها؛ فإما أن يعتنق مذهب الدولة هذا أجهزهتا التوجيهية ، وما متليه عليه بع

  وإما أن يتعرض للموت بشىت الوسائل واألسباب -حيرمه من اإلميان باله للكون يصرف هذا الكون 
فالذي يسلب إنساناً حرية . » إنسان « اليت يثبت له هبا وصف » اإلنسان « إن حرية االعتقاد هي أول حقوق 

. ومع حرية االعتقاد حرية الدعوة للعقيدة ، واألمن من األذى والفتنة . . ، إمنا يسلبه إنسانيته ابتداء االعتقاد 
  .وإال فهي حرية باالسم ال مدلول هلا يف واقع احلياة . 

هو الذي ينادي بأن  -وهو أرقى تصور للوجود وللحياة ، وأقوم منهج للمجتمع اإلنساين بال مراء  -واإلسالم 
  .راه يف الدين؛ وهو الذي يبني ألصحابه قبل سواهم أهنم ممنوعون من إكراه الناس على هذا الدين ال إك

فكيف باملذاهب والنظم األرضية القاصرة املعتسفة وهي تفرض فرضاً بسلطان الدولة؛ وال يسمح ملن خيالفها . 
  باحلياة؟

أي . . نفي اجلنس كما يقول النحويون . . } ن ال إكراه يف الدي{ : والتعبري هنا يرد يف صورة النفي املطلق 
. وليس جمرد هني عن مزاولته . فهو يستبعده من عامل الوجود والوقوع . نفي كونه ابتداء . نفي جنس اإلكراه 

  .أعمق إيقاعاً وآكد داللة  -والنفي للجنس  -والنهي يف صورة النفي 
، وتبني وال يزيد السياق على أن يلمس الضمري البشري ملسة تو قظه ، وتشوقه إىل اهلدى ، وهتديه إىل الطريق 
  :حقيقة اإلميان اليت اعلن أهنا أصبحت واضحة وهو يقول 



  . .} قد تبني الرشد من الغي { 
والكفر هو الغي الذي ينبغي لإلنسان أن ينفر . فاإلميان هو الرشد الذي ينبغي لإلنسان أن يتوخاه وحيرص عليه 

  .منه ويتقي أن يوصم به 
فما يتدبر اإلنسان نعمة اإلميان ، وما متنحه لإلدراك البشري من تصور ناصع واضح ، ، . واألمر كذلك فعالً 

وما متنحه للقلب البشري من طمأنينة وسالم ، وما تثريه يف النفس البشرية من اهتمامات رفيعة ومشاعر نظيفة 
ما يتدبر اإلنسان نعمة . . إىل تنمية احلياة وترقية احلياة  ، وما حتققه يف اجملتمع اإلنساين من نظام سليم قومي دافع

اإلميان على هذا النحو حىت جيد فيها الرشد الذي ال يرفضه إال سفيه ، يترك الرشد إىل الغي ، ويدع اهلدى إىل 
  الضالل ، ويؤثر التخبط والقلق واهلبوط والضآلة على الطمأنينة والسالم والرفعة واالستعالء

  :قيقة اإلميان إيضاحاً وحتديداً وبياناً مث يزيد ح
  . .} فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهللا فقد استمسك بالعروة الوثقى ال انفصام هلا { 

وإن اإلميان جيب أن يتجه إىل من جيدر . } الطاغوت { إن الكفر ينبغي أن يوجه إىل ما يستحق الكفر ، وهو 
  .} اهللا { اإلميان به وهو 

، تفيد كل ما يطغى على الوعي ، وجيور على احلق ، ويتجاوز احلدود اليت رمسها والطاغوت صيغة  من الطغيان 
اهللا للعباد ، وال يكون له ضابط من العقيدة يف اهللا ، ومن الشريعة اليت يسنها اهللا ، ومنه كل منهج غري مستمد 

ال يستمد من اهللا  فر هبذا كله يف كل صورة من فمن يك. من اهللا ، وكل تصور أو وضع أو أدب أو تقليد 
وتتمثل جناته يف استمساكه بالعروة الوثقى ال . . صوره ويؤمن باهللا وحده ويستمد من اهللا وحده فقد جنا 

  .انفصام هلا 
، وحلقيقة معنوية  . . إن اإلميان باهللا عروة وثيقة ال تنفصم أبداً . . وهنا جندنا أمام صورة حسية حلقيقة شعورية 

واإلميان يف . . إهنا موصولة مبالك اهلالك والنجاة . . وال يضل املمسك هبا طريق النجاة . .  تنقطع إهنا متينة ال
واهتداء إىل حقيقة . . حقيقة اهللا . . حقيقته اهتداء إىل احلقيقة األوىل اليت تقوم هبا سائر احلقائق يف هذا الوجود 

  .لوجود الناموس الذي سنه اهللا هلذا الوجود ، وقام به هذا ا

والذي ميسك بعروته ميضي على هدى إىل ربه؛ فال يرتطم وال يتخلف وال تتفرق به السبل وال يذهب به 
  .الشرود والضالل 

  . .} واهللا مسيع عليم { 
  .فاملؤمن املوصول به ال ُيبخس وال يظلم وال خييب . يسمع منطق األلسنة ، ويعلم مكنون القلوب 

حسي حي متحرك طريق اهلدى وطريق الضالل؛ وكيف يكون اهلدى وكيف  مث ميضي السياق يصور يف مشهد
. بأيديهم ، فيخرجهم من الظلمات إىل النور  -ويل الذين آمنوا  -يصور كيف يأخذ اهللا . . يكون الضالل 

  تأخذ بأيدهم فتخرجهم من النور إىل الظلمات - أولياء الذين كفروا  -بينما الطواغيت 
، جيئة من هنا وذهاباً من هناك . إنه مشهد عجيب حي موح  بدالً من التعبري . واخليال يتبع هؤالء وهؤالء 

الذهين اجملرد ، الذي ال حيرك خياالً وال يلمس حساً وال يستجيش وجداناً وال خياطب إال الذهن باملعاين 
  .واأللفاظ 



هذا املشهد احلي تعبرياً ذهنياً أياً  فإذا أردنا أن ندرك فضل طريقة التصوير القرآنية ، فلنحاول أن نضع يف مكان
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يقودوهنم إىل . اهللا ويل الذين آمنوا يهديهم إىل اإلميان : لنقل مثالً . كان 

  إن التعبري ميوت بني أيدينا ، ويفقد ما فيه من حرارة وحركة وإيقاع. . الكفران 
  :تقي بدقة التعبري عن احلقيقة وإىل جانب التعبري املصور احلي املوحي نل

والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت خيرجوهنم من النور . اهللا ويل الذين آمنوا خيرجهم من الظلمات إىل النور { 
  . .} إىل الظلمات 

ولكنها . ظلمات متعددة متنوعة . . وإن الكفر ظلمات . . نور واحد يف طبيعته وحقيقته . . إن اإلميان نور 
  .ات كلها ظلم

  .وما من حقيقة أصدق وال أدق من التعبري عن اإلميان بالنور ، والتعبري عن الكفر بالظلمة 
تشرق به روحه فتشف وتصفو وتشع من حوهلا . إن اإلميان نور يشرق به كيان املؤمن أول ما ينبثق يف ضمريه 

لتصورات ، فرياها قلب املؤمن نور يكشف حقائق األشياء وحقائق القيم وحقائق ا. . نوراً ووضاءة ووضوحاً 
واضحة بغري غبش ، بينة بغري لبس ، مستقرة يف مواضعها بغري أرجحة؛ فيأخذ منها ما يأخذ ويدع منها ما يدع 

. يف هوادة وطمأنينة وثقة وقرار ال أرجحة فيه  نور يكشف الطريق إىل الناموس الكوين فيطابق املؤمن بني . 
حوله ومن خالله؛ وميضي يف طريقه إىل اهللا هيناً ليناً ال يعتسف وال يصطدم حركته وحركة الناموس الكوين من 

  .فالطريق يف فطرته مكشوف معروف . بالنتوءات ، وال خيبط هنا وهناك 
. فأما ضالل الكفر فظلمات شىت منوعة . وهو نور واحد يهدي إىل طريق واحد  . ظلمة اهلوى والشهوة . 

وظلمة . وظلمة الرياء والنفاق . وظلمة الضعف والذلة . لكرب والطغيان وظلمة ا. وظلمة الشرود والتيه 
. وظلمة الشك والقلق . الطمع والسعر  وظلمات شىت ال يأخذها احلصر تتجمع كلها عند الشرود عن . . 

ي ال وما يترك اإلنسان نور اهللا الواحد الذ. . طريق اهللا ، والتلقي من غري اهللا ، واالحتكام لغري منهج اهللا 
  .يتعدد 

ظلمات . . حىت يدخل يف الظلمات من شىت األنواع وشىت األصناف . نور احلق الواحد الذي ال يتلبس  وكلها 
 . .  

  :والعاقبة هي الالئقة بأصحاب الظلمات 
  وإذ مل يهتدوا بالنور ، فليخلدوا إذن يف النار. . } أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون { 

  فماذا بعد احلق إال الضالل؟. . دد والضالل ألوان وأمناط إن احلق واحد ال يتع
إىل جوار فرضية } ال إكراه يف الدين { : وقبل أن ننتقل من هذا الدرس حيسن أن نقول كلمة عن قاعدة 

وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة { : وقوله تعاىل يف آية سابقة . اجلهاد يف اإلسالم ، واملواقع اليت خاضها اإلسالم 
  .} ون الدين هللا ويك

: إن بعض املغرضني من أعداء اإلسالم يرمونه بالتناقض؛ فيزعمون أنه فرض بالسيف ، يف الوقت الذي قرر فيه 
أما بعضهم اآلخر فيتظاهر بأنه يدفع عن اإلسالم هذه التهمة؛ وهو حياول يف خبث أن . . أن ال إكراه يف الدين 

ويوحي . شأن هذه األداة يف تاريخ اإلسالم ويف قيامه وانتشاره  خيمد يف حس املسلم روح اجلهاد؛ ويهون من



أن ال ضرورة اليوم أو غداً لالستعانة هبذه األداة وذلك كله يف  -بطريق ملتوية ناعمة ماكرة  -إىل املسلمني 
  . .صورة من يدفع التهمة اجلارحة عن اإلسالم 

حقل واحد يف حرب اإلسالم ، وحتريف منهجه ، وهؤالء وهؤالء كالمها من املستشرقني الذين يعملون يف 
وقتل إحياءاته املوحية يف حس املسلمني ، كي يأمنوا انبعاث هذا الروح ، الذي مل يقفوا له مرة يف ميدان والذي 

أمنوا واطمأنوا منذ أن خدروه وكبلوه بشىت الوسائل ، وكالوا له الضربات الساحقة الوحشية يف كل مكان 
سلمني أن احلرب بني االستعمار وبني وطنهم ليست حرب عقيدة أبداً تقتضي اجلهاد إمنا هي وألقوا يف خلد امل

  فقط حرب أسواق وخامات ومراكز وقواعد ومن مث فال داعي للجهاد
ال ليكره أحداً على اإلسالم ولكن ليكفل عدة . لقد انتضى اإلسالم السيف ، وناضل وجاهد يف تارخيه الطويل 

  .اجلهاد  أهداف كلها تقتضي
جاهد اإلسالم أوال ليدفع عن املؤمنني األذى والفتنة اليت كانوا يساموهنا؛ وليكفل هلم األمن على أنفسهم 

والفتنة {  -يف اجلزء الثاين  -وقرر ذلك املبدأ العظيم الذي سلف تقريره يف هذه السورة . وأمواهلم وعقيدهتم 
واإليذاء بسببها ، وفتنة أهلها عنها أشد من االعتداء على احلياة  فاعترب االعتداء على العقيدة. } أشد من القتل 

وإذا كان املؤمن مأذوناً يف القتال ليدفع عن حياته . فالعقيدة أعظم قيمة من احلياة وفق هذا املبدأ العظيم . ذاهتا 
ون يسامون الفتنة وقد كان املسلم. . وعن ماله ، فهو من باب أوىل مأذون يف القتال ليدفع عن عقيدته ودينه 

ا ميلكون  ، ومل يكن هلم بد أن يدفعوا هذه الفتنة عن أعز م ، . عن عقيدهتم ويؤذون  يسامون الفتنة عن عقيدهتم 
وقد شهدت األندلس من بشاعة التعذيب الوحشي والتقتيل اجلماعي . ويؤذون فيها يف مواطن من األرض شىت 

هب املسيحية األخرى لريتدوا إىل الكثلكة ، ما ترك اسبانيا اليوم لفتنة املسلمني عن دينهم ، وفتنة أصحاب املذا
وال ظل فيها لإلسالم وال للمذاهب املسيحية األخرى ذاهتا كما شهد بيت املقدس وما حوله بشاعة اهلجمات 

ء الصليبية اليت مل تكن موجهة إال للعقيدة واإلجهاز عليها؛ واليت خاضها املسلمون يف هذه املنطقة حتت لوا
  .العقيدة وحدها فانتصروا فيها؛ ومحوا هذه البقعة من مصري األندلس األليم 

وما يزال املسلمون يسامون الفتنة يف أرجاء املناطق الشيوعية والوثنية والصهيونية واملسيحية يف أحناء من . 
  وما يزال اجلهاد مفروضاً عليهم لرد الفتنة إن كانوا حقاً مسلمني. . األرض شىت 

فقد جاء اإلسالم بأكمل تصور للوجود  -بعد تقرير حرية العقيدة  -اإلسالم ثانياً لتقرير حرية الدعوة  وجاهد
. جاء هبذا اخلري ليهديه إىل البشرية كلها؛ ويبلغه إىل أمساعها وإىل قلوهبا . واحلياة ، وبأرقى نظام لتطوير احلياة 

ولكن ينبغي قبل ذلك أن تزول . وال إكراه يف الدين . فمن شاء بعد البيان والبالغ فليؤمن ومن شاء فليكفر 
وأن تزول احلواجز اليت متنع . العقبات من طريق إبالغ هذا اخلري للناس كافة؛ كما جاء من عند اهللا للناس كافة 

ومن هذه احلواجز أن تكون هناك . الناس أن يسمعوا وأن يقتنعوا وأن ينضموا إىل موكب اهلدى إذا أرادوا 
فجاهد اإلسالم ليحطم هذه . غية يف األرض تصد الناس عن االستماع إىل اهلدى وتفنت املهتدين أيضاً نظم طا

ا يزال . . النظم الطاغية؛ وليقيم مكاهنا نظاماً عادالً يكفل حرية الدعوة إىل احلق يف كل مكان وحرية الدعاة  وم
  بلغوه إن كانوا مسلمنيهذا اهلدف قائماً ، وما يزال اجلهاد مفروضاً على املسلمني لي

وهو وحده النظام الذي حيقق حرية . . وجاهد اإلسالم ثالثاً ليقيم يف األرض نظامه اخلاص ويقرره وحيميه 



اإلنسان جتاه أخيه اإلنسان؛ حينما يقرر أن هناك عبودية واحدة هللا الكبري املتعال؛ ويلغي من األرض عبودية 
فليس هنالك فرد وال طبقة وال أمة تشرع األحكام للناس ، وتستذهلم  .البشر للبشر يف مجيع أشكاهلا وصورها 

إمنا هنالك رب واحد للناس مجيعاً هو الذي يشرع هلم على السواء ، وإليه وحده يتجهون . عن طريق التشريع 
أن  فال طاعة يف هذا النظام لبشر إال. بالطاعة واخلضوع ، كما يتجهون إليه وحده باإلميان والعبادة سواء 

حيث ال ميلك أن يشرع هو ابتداء ، ألن . يكون منفذاً لشريعة اهللا ، موكالً عن اجلماعة للقيام هبذا التنفيذ 
التشريع من شأن األلوهية وحدها ، وهو مظهر األلوهية يف حياة البشر ، فال جيوز أن يزاوله إنسان فيدعي 

  لنفسه مقام األلوهية وهو واحد من العبيد
وعلى هذه القاعدة يقوم نظام أخالقي نظيف تكفل فيه . لنظام الرباين الذي جاء به اإلسالم هذه هي قاعدة ا

احلرية لكل إنسان ، حىت ملن ال يعتنق عقيدة اإلسالم ، وتصان فيه حرمات كل أحد حىت الذين ال يعتنقون 
  .اإلسالم ، وحتفظ فيه حقوق كل مواطن يف الوطن اإلسالمي أيا كانت عقيدته 

  .ره فيه أحد على اعتناق عقيدة اإلسالم ، وال إكراه فيه على الدين إمنا هو البالغ وال يك
وكان من حقه أن جياهد ليحطم النظم الباغية . جاهد اإلسالم ليقيم هذا النظام الرفيع يف األرض ويقرره وحيميه 

 -زاولون فيها وظيفة األلوهية اليت تقوم على عبودية البشر للبشر ، واليت يدعي فيها العبيد مقام األلوهية وي
ومل يكن بد كذلك أن . ومل يكن بد أن تقاومه تلك النظم الباغية يف األرض كلها وتناصبه العداء  -بغري حق 

ال . مث يدع الناس يف ظله أحراراً يف عقائدهم اخلاصة . . يسحقها اإلسالم سحقاً ليعلن نظامه الرفيع يف األرض 
. أما عقيدة القلب فهم فيها أحرار . عه االجتماعية واألخالقية واالقتصادية والدولية يلزمهم إال بالطاعة لشرائ

وأما أحواهلم الشخصية فهم فيها أحرار ، يزاولوهنا وفق عقائدهم؛ واإلسالم يقوم عليهم حيميهم وحيمي حريتهم 
  .يف العقيدة ويكفل هلم حقوقهم ، ويصون هلم حرماهتم ، يف حدود ذلك النظام 

} حىت ال تكون فتنة ويكون الدين هللا { : يزال هذا اجلهاد إلقامة هذا النظام الرفيع مفروضاً على املسلمني  وما
  . .فال تكون هناك ألوهة للعبيد يف األرض ، وال دينونة لغري اهللا . . 

كما يريد بعض  مل حيمل اإلسالم السيف إذن ليكره الناس على اعتناقه عقيدة؛ ومل ينتشر السيف على هذا املعىن
أعدائه أن يتهموه إمنا جاهد ليقيم نظاماً آمناً يأمن يف ظله أصحاب العقائد مجيعاً ، ويعيشون يف إطاره خاضعني 

  .له وإن مل يعتنقوا عقيدته 
وكانت قوة اإلسالم ضرورية لوجوده وانتشاره واطمئنان أهله على عقيدهتم ، واطمئنان من يريدون اعتناقه 

يلة األمهية ، وال معدومة الضرورة يف . إقامة هذا النظام الصاحل ومحايته و. على أنفسهم  ومل يكن اجلهاد أداة قل
.حاضره ومستقبله كما يريد أخبث أعدائه أن يوحوا للمسلمني   .  

فهذه طبيعته اليت ال يقوم بدوهنا . ال بد لإلسالم من نظام وال بد لإلسالم من قوة ، وال بد لإلسالم من جهاد 
  .م يعيش ويقود إسال

ا استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهللا { : نعم ولكن . . } ال إكراه يف الدين {  وأعدوا هلم م
وهكذا ينبغي . . وهذا هو قوام األمر يف نظر اإلسالم } وآخرين من دوهنم ال تعلموهنم اهللا يعلمهم . وعدوكم 

تارخيهم؛ فال يقفوا بدينهم موقف املتهم الذي حياول الدفاع؛ إمنا  أن يعرف املسلمون حقيقة دينهم ، وحقيقة



يقفون به دائما موقف املطمئن الواثق املستعلي على تصورات األرض مجيعاً ، وعلى نظم األرض مجيعاً ، وعلى 
د وال ينخدعوا مبن يتظاهر بالدفاع عن دينهم بتجريده يف حسهم من حقه يف اجلها. . مذاهب األرض مجيعاً 

لتأمني أهله؛ واجلهاد لكسر شوكة الباطل املعتدي؛ واجلهاد لتمتيع البشرية كلها باخلري الذي جاء به؛ والذي ال 
فهذا هو أعدى أعداء البشرية ، الذي ينبغي . جيين أحد على البشرية جناية من حيرمها منه ، وحيول بينها وبينه 

البشرية وتعقل ، جيب أن يطارده املؤمنون ، الذين وإىل أن ترشد . أن تطارده البشرية لو رشدت وعقلت 
اختارهم اهللا وحباهم بنعمة اإلميان ، فذلك واجبهم ألنفسهم وللبشرية كلها ، وهم مطالبون هبذا الواجب أمام 

  . .اهللا 

إِْبَراِهيُم َربَِّي الَِّذي ُيْحيِي َوُيِميُت قَالَ أََنا أُْحيِي أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذي َحاجَّ إِبَْراِهيَم ِفي َربِِّه أَنْ آَتاُه اللَُّه الُْملَْك إِذْ قَالَ 
ِذي كَفََر َواللَُّه لَا َيْهِدي َوأُِميُت قَالَ إِْبَراِهيُم فَإِنَّ اللََّه َيأِْتي بِالشَّْمسِ ِمَن الَْمْشرِقِ فَأِْت بَِها ِمَن الَْمْغرِبِ فَُبهَِت الَّ

ْو كَالَِّذي َمرَّ َعلَى قَْرَيٍة َوِهَي َخاوَِيةٌ َعلَى ُعُروِشَها قَالَ أَنَّى ُيْحيِي َهِذِه اللَُّه َبْعَد َمْوِتَها أَ) ٢٥٨(الْقَْوَم الظَّاِلِمَني 
امٍ ثُمَّ َبَعثَُه قَالَ كَْم لَبِثَْت قَالَ لَبِثُْت َيْوًما أَْو َبْعَض َيْومٍ قَالَ َبلْ لَبِ امٍ فَاْنظُْر إِلَى طََعاِمَك ثَْت ِمافَأََماَتُه اللَُّه ِمائَةَ َع ئَةَ َع

ُزَها ثُمَّ َنكُْسوَها لَْحًما َوَشَرابَِك لَْم َيَتَسنَّْه َواْنظُْر إِلَى ِحَمارَِك َوِلَنْجَعلََك آَيةً ِللنَّاسِ َواْنظُْر إِلَى الِْعظَامِ كَْيَف ُنْنِش
ا َتَبيََّن لَُه قَالَ أَْعلَُم أَنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َوإِذْ قَالَ إِْبَراِهيُم َربِّ أَرِنِي كَْيَف ُتْحيِي الَْمْوَتى قَالَ ) ٢٥٩(َشْيٍء قَِديٌر  فَلَمَّ

ِئنَّ قَلْبِي قَالَ فَُخذْ أَْرَبَعةً ِمَن الطَّْيرِ فَُصْرُهنَّ إِلَْيَك ثُمَّ نَّ  اْجَعلْ َعلَى كُلِّ َجَبلٍ ِمْنُهأََولَْم ُتْؤِمْن قَالَ َبلَى َولَِكْن ِلَيطَْم
  ) ٢٦٠(ُجْزًءا ثُمَّ اْدُعُهنَّ َيأِْتيَنَك َسْعًيا َواْعلَْم أَنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم 

، وحقيقة احلياة واملوت : هذه اآليات الثالث تتناول موضوعاً واحداً يف مجلته  وهي هبذا . سر احلياة واملوت 
قررهتا اآليات السابقة منذ مطلع هذا اجلزء؛  تؤلف جانبا من جوانب التصور اإلسالمي؛ يضاف إىل القواعد اليت
وهي مجيعاً متثل جانباً من جوانب اجلهد . . وتتصل اتصاالً مباشراً بآية الكرسي وما قررته من صفات اهللا تعاىل 

. الطويل املتجلي يف القرآن الكرمي إلنشاء التصور الصحيح حلقائق هذا الوجود يف ضمري املسلم ويف إدراكه 
ي ال بد منه لإلقبال على احلياة بعد ذلك إقباالً بصرياً ، منبثقاً من الرؤية الصحيحة الواضحة ، وقائماً األمر الذ

ليست مبعزل عن . . فنظام احلياة ومنهج السلوك وقواعد األخالق واآلداب . على اليقني الثابت املطمئن 
تثبت وتستقيم ويكون هلا ميزان مستقر إال  وما ميكن أن. التصور االعتقادي؛ بل هي قائمة عليه ، مستمدة منه 

ومن مث هذا . . أن ترتبط بالعقيدة ، وبالتصور الشامل حلقيقة هذا الوجود وارتباطاته خبالقه الذي وهبه الوجود 
التركيز القوي على إيضاح قواعد التصور االعتقادي الذي استغرق القرآن املكي كله؛ وما يزال يطالع الناس 

  .ين مبناسبة كل تشريع وكل توجيه يف شؤون احلياة مجيعاً يف القرآن املد
ال يذكر السياق امسه ، . وملك يف أيامه جيادله يف اهللا  - عليه السالم  -واآلية األوىل حتكي حواراً بني إبراهيم 

عليه وسلم صلى اهللا  -وهذا احلوار يعرض على النيب . ألن ذكر امسه ال يزيد من العربة اليت متثلها اآلية شيئاً 
وعلى اجلماعة املسلمة يف أسلوب التعجيب من هذا اجملادل ، الذي حاج إبراهيم يف ربه؛ وكأمنا مشهد  -

  :احلوار يعاد عرضه من ثنايا التعبري القرآين العجيب 
أنا  :قال . ريب الذي حييي ومييت : أمل تر إىل الذي حاج إبراهيم يف ربه أن آتاه اهللا امللك؟ إذ قال إبراهيم { 

واهللا ال . فبهت الذي كفر . فإن اهللا يأيت بالشمس من املشرق فأت هبا من املغرب : أحيي وأميت قال إبراهيم 



  . .} يهدي القوم الظاملني 
إن هذا امللك الذي حاج إبراهيم يف ربه مل يكن منكراً لوجود اهللا أصالً إمنا كان منكراً لوحدانيته يف األلوهية 

للكون وتدبريه ملا جيري فيه وحده ، كما كان بعض املنحرفني يف اجلاهلية يعترفون بوجود  والربوبية ولتصريفه
اهللا ولكنهم جيعلون له انداداً ينسبون إليها فاعلية وعمالً يف حياهتم وكذلك كان منكراً أن احلاكمية هللا وحده ، 

  .فال حكم إال حكمه يف شؤون األرض وشريعة اجملتمع 
هذا السبب . ر املتعنت إمنا ينكر ويتعنت للسبب الذي كان ينبغي من أجله أن يؤمن ويشكر إن هذا امللك املنك

. } أن آتاه اهللا امللك { هو  وجعل يف يده السلطان لقد كان ينبغي أن يشكر ويعترف ، لوال أن امللك ُيطغي . 
فر يف موضع الشكر؛ ومن مث يضعون الك. ويبطر من ال يقدرون نعمة اهللا ، وال يدركون مصدر اإلنعام 

ويضلون بالسبب الذي كان ينبغي أن يكونوا به مهتدين فهم حاكمون ألن اهللا حكمهم ، وهو مل خيوهلم استعباد 
  .الناس بقسرهم على شرائع من عندهم 

فهم كالناس عبيد هللا ، يتلقون مثلهم الشريعة من اهللا ، وال يستقلون دونه حبكم وال تشريع فهم خلفاء ال 
  أصالء

  :من مث يعجب اهللا من أمره وهو يعرضه على نبيه و
  . .} أمل تر إىل الذي حاج إبراهيم يف ربه أن آتاه اهللا امللك؟ { 

. أمل تر؟ إنه تعبري التشنيع والتفظيع؛ وإن اإلنكار واالستنكار لينطلقان من بنائه اللفظي وبنائه املعنوي سواء 
ل بسبب النعمة والعطاء وأن يدعي عبد لنفسه ما هو من اختصاص أن يأيت احلجاج واجلدا: فالفعلة منكرة حقاً 

  .الرب ، وأن يستقل حاكم حبكم الناس هبواه دون أن يستمد قانونه من اهللا 
  . .} ريب الذي حيي ومييت : قال إبراهيم { 

يف الوقت  -ا ومه. واإلحياء واإلماتة مها الظاهرتان املكرورتان يف كل حلظة ، املعروضتان حلس اإلنسان وعقله 
وإىل أمر آخر . السر الذي حيري ، والذي يلجيء اإلدراك البشري اجلاء إىل مصدر آخر غري بشري  -نفسه 

وال بد من االلتجاء إىل األلوهية القادرة على اإلنشاء واإلفناء حلل هذا اللغز الذي يعجز عنه . غري أمر املخاليق 
  .كل األحياء 

ولكننا ندرك مظاهرمها يف األحياء . احلياة وحقيقة املوت حىت اللحظة احلاضرة  إننا ال نعرف شيئاً عن حقيقة
وحنن ملزمون أن نكل مصدر احلياة واملوت إىل قوة ليست من جنس القوى اليت نعرفها على . واألموات 
.قوة اهللا . . اإلطالق   .  

ركه فيها أحد ، وال ميكن أن يزعمها ربه بالصفة اليت ال ميكن أن يشا -عليه السالم  -ومن مث عّرف إبراهيم 
ريب الذي { : قال . . أحد ، وقال وهذا امللك يسأله عمن يدين له بالربوبية ويراه مصدر احلكم والتشريع غريه 

  .فهو من مث الذي حيكم ويشرع } حيىي ومييت 
ليها يف مطلع هذا اجلزء وهو رسول موهوب تلك املوهبة اللدنية اليت أشرنا إ - عليه السالم  -وما كان إبراهيم 

فذلك عمل الرب املتفرد الذي ال يشاركه فيه . ليعين من األحياء واإلماتة إال إنشاء هاتني احلقيقتني إنشاء  -
ولكن الذي حاج إبراهيم يف ربه رأى يف كونه حاكماً لقومه وقادراً على إنفاذ أمره فيهم . أحد من خلقه 



أنا سيد هؤالء القوم وأنا املتصرف يف شأهنم ، فأنا : فقال إلبراهيم . بوبية باحلياة واملوت مظهراً من مظاهر الر
، وتسلم حباكميته    :إذن الرب الذي جيب عليك أن ختضع له 

  } أنا أحيي وأميت : قال { 
أن يسترسل يف جدل حول معىن اإلحياء واإلماتة مع رجل مياري  -عليه السالم  -عند ذلك مل يرد إبراهيم 

هذا السر الذي مل تدرك منه البشرية حىت اليوم شيئاً . حقيقة منح احلياة وسلبها . تلك احلقيقة اهلائلة  ويداور يف
وعندئذ عدل عن هذه السنة الكونية اخلفية ، إىل سنة أخرى ظاهرة مرئية؛ وعدل عن طريقة العرض اجملرد . . 

  .} ت ريب الذي حييي وميي{ : للسنة الكونية والصفة اإلهلية يف قوله 

إىل طريقة التحدي ، وطلب تغيري سنة اهللا ملن ينكر ويتعنت وجيادل يف اهللا؛ لرييه أن الرب ليس حاكم قوم يف . 
ومن ربوبيته هذه للكون يتعني أن يكون هو رب الناس . ركن من األرض ، إمنا هو مصرف هذا الكون كله 

  :املشرع هلم 
  . .} شرق فأت هبا من املغرب فإن اهللا يأيت بالشمس من امل: قال إبراهيم { 

وهي شاهد . وهي حقيقة كونية مكرورة كذلك؛ تطالع األنظار واملدارك كل يوم؛ وال تتخلف مرة وال تتأخر 
حىت ولو مل يعرف اإلنسان شيئاً عن تركيب هذا الكون ، ومل يتعلم شيئاً من حقائق الفلك  - خياطب الفطرة 

ائن البشري يف أية مرحلة من مراحل منوه العقلي والثقايف واالجتماعي والرساالت ختاطب فطرة الك -ونظرياته 
ومن مث كان هذا التحدي الذي خياطب الفطرة كما يتحدث بلسان . ، لتأخذ بيده من املوضع الذي هو فيه 

  :الواقع الذي ال يقبل اجلدل 
  . .} فبهت الذي كفر { 

وكان التسليم أوىل واإلميان . . فهم ، أو اجلدال واملراء فالتحدي قائم ، واألمر ظاهر ، وال سبيل إىل سوء ال
وال يهديه اهللا إىل احلق . ولكن الكرب عن الرجوع إىل احلق ميسك بالذي كفر ، فيبهت ويبلس ويتحري . أجدر 

  :ألنه مل يتلمس اهلداية ، ومل يرغب يف احلق؛ ومل يلتزم القصد والعدل 
  .. } واهللا ال يهدي القوم الظاملني { 

مثالً للضالل . وعلى اجلماعة املسلمة  - صلى اهللا عليه وسلم  - وميضي هذا اجلدل الذي عرضه اهللا على نبيه 
  والعناد؛ وجتربة يتزود هبا أصحاب الدعوة اجلدد يف مواجهة املنكرين؛ ويف ترويض النفوس على تعنت املنكرين

{ . . } ريب الذي حييي ومييت { : مياين الناصع كذلك ميضي بتقرير تلك احلقائق اليت تؤلف قاعدة التصور اإل
. } فإن اهللا يأيت بالشمس من املشرق فأت هبا من املغرب  حقيقتان . حقيقة يف األنفس وحقيقة يف اآلفاق . 

ال . مكرورتان معروضتان للبصائر واألبصار آناء الليل وأطراف النهار  -مع ذلك  -كونيتان هائلتان؛ ومها 
فاهللا أرحم بعباده أن يكلهم يف مسألة اإلميان به واالهتداء إليه ، . غزير ، وال إىل تفكري طويل  حتتاجان إىل علم

إمنا يكلهم يف هذا األمر احليوي . إىل العلم الذي قد يتأخر وقد يتعثر ، وإىل التفكري الذي قد ال يتهيأ للبدائيني 
، وال تستقيم بدونه حياهتم ،  وال يعرف الناس . . وال ينتظم مع فقدانه جمتمعهم الذي ال تستغين عنه فطرهتم 

. بدونه من أين يتلقون شريعتهم وقيمهم وآداهبم  يكلهم يف هذا األمر إىل جمرد التقاء الفطرة باحلقائق الكونية . 
املعروضة على اجلميع ، واليت تفرض نفسها فرضاً على الفطرة ، فال حييد اإلنسان عن إحيائها امللجيء إال بعسر 



  ومشقة وحماولة وحمال وتعنت وعناد
فالكائن احلي يبحث . والشأن يف مسألة االعتقاد هو الشأن يف كل أمر حيوي تتوقف عليه حياة الكائن البشري 

حبثاً فطرياً وال يترك األمر يف هذه احليويات  -كما يبحث عن التناسل والتكاثر  -عن الطعام والشراب واهلواء 
  .، أو حىت ينمو العلم ويغزر  حىت يكمل التفكري وينضج

واإلميان حيوي لإلنسان حيوية الطعام والشراب واهلواء . . وإال تعرضت حياة الكائن احلي إىل الدمار والبوار . 
  .ومن مث يكله اهللا فيه إىل تالقي الفطرة بآياته املبثوثة يف صفحات الكون كله يف األنفس واآلفاق . سواء بسواء 

  :ن سر املوت واحلياة جتيء القصة األخرى ويف سياق احلديث ع
، : أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها ، قال {  أماته اهللا مائة عام  أىن حييي هذه اهللا بعد موهتا؟ ف

فانظر إىل طعامك وشرابك . بل لبثت مائة عام : لبثت يوماً أو بعض يوم قال : كم لبثت؟ قال : قال . مث بعثه 
فلما . وانظر إىل العظام كيف ننشزها مث نكسوها حلماً  -ولنجعلك آية للناس  -نظر إىل محارك مل يتسنه؛ وا
  . .} أعلم أن اهللا على كل شيء قدير : تبني له قال 

؟ ما هذه القرية اليت مر عليها وهي خاوية على عروشها؟ إن القرآن مل يفصح } الذي مر على قرية { من هو 
. هللا ألفصح ، ولو كانت حكمة النص ال تتحقق إال هبذا اإلفصاح ما أمهله يف القرآن عنهما شيئاً ، ولو شاء ا

إن املشهد لريتسم للحس قوياً واضحاً موحياً . عند تلك الظالل  -على طريقتنا يف هذه الظالل  -فلنقف حنن 
. مشهد املوت والبلى واخلواء .  . مة على قواعدها حمط. . } وهي خاوية على عروشها { : يرتسم بالوصف . 

أىن حييي هذه اهللا { : هذه املشاعر اليت ينضح هبا تعبريه . ويرتسم من خالل مشاعر الرجل الذي مر على القرية 
  . .} بعد موهتا؟ 

كيف حييي هذه : ولكن مشهد البلى واخلواء ووقعه العنيف يف حسه جعله حيار . إن القائل ليعرف أن اهللا هناك 
وهكذا يلقي التعبري القرآين ظالله . . ا أقصى ما يبلغه مشهد من العنف والعمق يف اإلحياء اهللا بعد موهتا؟ وهذ

  .وإحياءاته ، فريسم املشهد كأمنا هو اللحظة شاخص جتاه األبصار واملشاعر 
  . .} أىن حييي هذه اهللا بعد موهتا؟ { 

  كيف تدب احلياة يف هذا املوات؟
  . . }مث بعثه . فأماته اهللا مائة عام { 

إمنا أراه يف عامل الواقع كيف فاملشاعر والتأثرات تكون أحياناً من العنف والعمق حبيث ال تعاجل . مل يقل له كيف 
إمنا يكون . . بالربهان العقلي ، وال حىت باملنطق الوجداين؛ وال تعاجل كذلك بالواقع العام الذي يراه العيان 

  ، اليت ميتلىء هبا احلس ، ويطمئن هبا القلب ، دون كالم العالج بالتجربة الشخصية الذاتية املباشرة
  . .} كم لبثت قال لبثت؟ يوماً أو بعض يوم : قال { 

وما يدريه كم لبث واإلحساس بالزمن ال يكون إال مع احلياة والوعي؟ على أن احلس اإلنساين ليس هو املقياس 
د قصرياً ملالبسة طارئة؛ كما يرى اللحظة الصغرية الدقيق للحقيقة؛ فهو خيدع ويضل؛ فريى الزمن الطويل املدي

  دهراً طويالً ملالبسة طارئة كذلك
  . .} بل لبثت مائة عام : قال { 



، نتصور أنه ال بد كانت هنالك آثار حمسوسة تصور فعل مائة  وتبعاً لطبيعة التجربة ، وكوهنا جتربة حسية واقعية 
  .عام 

  :الرجل وال شرابه ، فلم يكونا آسنني متعفنني  هذه اآلثار احملسوسة مل تكن يف طعام. 
  . .} فانظر إىل طعامك وشرابك مل يتسنه { 

  :وإذن فال بد أن هذه اآلثار احملسوسة كانت متمثلة يف شخصه أو يف محاره 
  . .} وانظر إىل العظام كيف ننشزها مث نكسوها حلماً  -ولنجعلك آية للناس  - وانظر إىل محارك { 

 - كما يقول بعض املفسرين إن عظامه هي اليت تعرت من اللحم  - امه هو؟ لو كان األمر كذلك أية عظام؟ عظ
ا كانت إجابته    .} لبثت يوماً أو بعض يوم { : للفت هذا نظره عندما استيقظ ، ووخز حسه كذلك ، ومل

ضها إىل بعض مث كانت اآلية هي ضم هذه العظام بع. لذلك نرجح أن احلمار هو الذي تعرت عظامه وتفسخت 
على مرأى من صاحبه الذي مل ميسه البلى ، ومل يصب طعامه وال شرابه . وكسوهتا باللحم وردها إىل احلياة 

ليكون هذا التباين يف املصائر واجلميع يف مكان واحد ، معرضون ملؤثرات جوية وبيئية واحدة ، آية . التعفن 
ف مطلقة من كل قيد؛ وليدرك الرجل كيف حييي هذه أخرى على القدرة اليت ال يعجزها شيء ، واليت تتصر

  اهللا بعد موهتا
اخلارقة اليت ننسى كثرياً أهنا . أما كيف وقعت اخلارقة؟ فكما تقع كل خارقة كما وقعت خارقة احلياة األوىل 

، وأننا ال ندري كيف وقعت وال ندري كذلك كيف جاءت إال أهنا جاءت من عند اهللا بالطريق اليت  وقعت 
أكرب علماء احلياة يظل ينزل يف نظريته باحلياة درجة درجة ، ويتعمق أغوارها » دارون « وهذا . . دها اهللا أرا

اعاً ، حىت يردها إىل اخللية األوىل  . إنه جيهل مصدر احلياة يف هذه اخللية األوىل . مث يقف هبا هناك . . قاعاً ق
اك البشري ، والذي يلح على املنطق الفطري إحلاحاً شديداً ولكنه ال يريد أن يسلم مبا ينبغي أن يسلم به اإلدر

ال يريد أن يسلم ألسباب ليست علمية وإمنا هي . وهو أنه ال بد من واهب وهب احلياة هلذه اخللية األوىل . 
أن تفسري شؤون احلياة بوجود خالق يكون مبثابة ادخال عنصر « : تارخيية يف صراعه مع الكنيسة فإذا به يقول 

  . .» رق للطبيعة يف وضع ميكانيكي حبت خا
أي وضع ميكانيكي إن امليكانيكية هي أبعد شيء عن هذا األمر الذي يفرض على اإلدراك فرضاً أن يبحث عن 

  مصدر هلذا السر القائم جتاه األبصار والبصائر
االعتراف مبا وراء  ليجفل من ضغط املنطق الفطري ، الذي يلجئ اإلدراك البشري إجلاء إىل - هو نفسه  -وإنه 

ما هو هذا السبب األول؟ ما هو هذا : وال يقول » السبب األول « اخللية األوىل ، فريجع كل شيء إىل 
توجيه اخللية  -حسب نظريته هو وهي حمل نظر طويل  -السبب الذي ميلك إجياد احلياة أول مرة ، مث ميلك 

، دون أي طريق آخر غري الذي كان إنه اهلروب  األوىل يف طريقها الذي افترض هو أهنا سارت فيه صعداً
  واملراء واحملال

وما الذي يفسر أن ينال البلى شيئاً ويترك شيئاً يف مكان واحد ويف ظروف : ونعود إىل خارقة القرية لنسأل 
واحدة؟ إن خارقة خلق احلياة أول مرة أو خارقة رجعها كذلك ال تفسر هذا االختالف يف مصائر أشياء ذات 

  .وف واحدة ظر



ال . . إن الذي يفسر هذه الظاهرة هو طالقة املشيئة  اً الزماً ملزماً  طالقتها من التقيد مبا حنسبه حنن قانوناً كلي
خطأ منشؤه أننا نفرض : سبيل إىل خمالفته أو االستثناء منه وحسباننا هذا خطأ بالقياس إىل املشيئة املطلقة 

  :على اهللا سبحانه وهو خطأ يتمثل يف أخطاء كثرية » العلمية « تقديراتنا حنن ومقرراتنا العقلية أو 
ما لنا حنن حناكم القدرة املطلقة إىل قانون حنن قائلوه؟ قانون مستمد من جتاربنا احملدودة الوسائل ، ومن : فأوالً 

  تفسرينا هلذه التجارب وحنن حمدودو اإلدراك؟
، وأن ليس : فمن ذا الذي قال لنا .  فهبه قانوناً من قوانني الكون أدركناه: وثانياً  إنه قانون هنائي كلي مطلق 

  وراءه قانون سواه؟
إمنا هو . . فاملشيئة الطليقة تنشىء القانون ولكنها ليست مقيدة به . هبه كان قانوناً هنائياً مطلقاً : وثالثاً 

  .االختيار يف كل حال 
وة اجلدد ، وإىل رصيد التصور اإلمياين الصحيح وكذلك متضي هذه التجربة ، فتضاف إىل رصيد أصحاب الدع

حقيقة . حقيقة أخرى هي اليت أشرنا إليها قريباً  -إىل جانب حقيقة املوت واحلياة وردمها إىل اهللا  -وتقرر . 
، لتتعلق باهللا مباشرة ، من وراء  طالقة املشيئة ، اليت يعىن القرآن عناية فائقة بتقريرها يف ضمائر املؤمنني به 

  :وهكذا قال الرجل الذي مرت به التجربة . فاهللا فعال ملا يريد . سباب الظاهرة ، واملقدمات املنظورة األ
  . .} فلما تبني له ، قال أعلم أن اهللا على كل شيء قدير { 

  :جتربة إبراهيم أقرب األنبياء إىل أصحاب هذا القرآن . مث جتيء التجربة الثالثة 
: قال . بلى ولكن ليطمئن قليب : أو مل تؤمن؟ قال : قال .  كيف حتيي املوتى رب أرين: وإذ قال إبراهيم { 

فخذ أربعة من الطري ، فصرهن إليك ، مث اجعل على كل جبل منهن جزءاً ، مث ادعهن يأتينك سعياً ، واعلم أن 
  . .} اهللا عزيز حكيم 

من إبراهيم األواه احلليم ، املؤمن وحني جييء هذا التشوف . إنه التشوف إىل مالبسة سر الصنعة اإلهلية 
حني جييء هذا التشوف من إبراهيم فإنه يكشف عما خيتلج أحياناً من . . الراضي اخلاشع العابد القريب اخلليل 

  الشوق والتطلع لرؤية أسرار الصنعة اإلهلية يف قلوب أقرب املقربني
إمنا هو . . ليس طلباً للربهان أو تقوية لإلميان إنه تشوف ال يتعلق بوجود اإلميان وثباته وكماله واستقراره؛ و

ومذاق . له مذاق آخر إنه أمر الشوق الروحي ، إىل مالبسة السر اإلهلي ، يف أثناء وقوعه العملي . . أمر آخر 
هذه التجربة يف الكيان البشري مذاق آخر غري مذاق اإلميان بالغيب ولو كان هو إميان إبراهيم اخلليل ، الذي 

  .ربه ، ويقول له ربه يقول ل

ولكنه أراد أن يرى يد القدرة وهي تعمل؛ ليحصل على مذاق هذه . وليس وراء هذا إميان ، وال برهان لإلميان 
  .وهي أمر آخر غري اإلميان الذي ليس بعده إميان . . املالبسة فيستروح هبا ، ويتنفس يف جوها ، ويعيش معها 

يها عن تعدد املذاقات اإلميانية يف القلب الذي يتشوف إىل هذه وقد كشفت التجربة واحلوار الذي حكي ف
  :املذاقات ويتطلع 

  . .} بلى ولكن ليطمئن قليب : أو مل تؤمن؟ قال : قال . رب أرين كيف حتيي املوتى : وإذ قال إبراهيم { 
. جيلى ويتكشف لقد كان ينشد اطمئنان األنس إىل رؤية يد اهللا تعمل؛ واطمئنان التذوق للسر احملجب وهو 



ولكنه سؤال الكشف والبيان ، والتعريف هبذا الشوق وإعالنه ، . ولقد كان اهللا يعلم إميان عبده وخليله 
  والتلطف من السيد الكرمي الودود الرحيم ، مع عبده األواه احلليم املنيب

  :باشرة ولقد استجاب اهللا هلذ الشوق والتطلع يف قلب إبراهيم ، ومنحه التجربة الذاتية امل
. فخذ أربعة من الطري فصرهن إليك؛ مث اجعل على كل جبل منهن جزءاً؛ مث ادعهن يأتينك سعياً : قال { 

  . .} واعلم أن اهللا عزيز حكيم 
لقد أمره أن خيتار أربعة من الطري ، فيقرهبن منه ومييلهن إليه ، حىت يتأكد من شياهتن ومميزاهتن اليت ال خيطىء 

فتتجمع . مث يدعوهن . يذحبهن وميزق أجسادهن ، ويفرق أجزاءهن على اجلبال احمليطة  وأن. معها معرفتهن 
  . .وقد كان طبعاً . . أجزاؤهن مرة أخرى ، وترتد إليهن احلياة ، ويعدن إليه ساعيات 

متامه  وال يرى الناس إال آثاره بعد. وهو السر الذي يقع يف كل حلظة . ورأى إبراهيم السر اإلهلي يقع بني يديه 
احلياة اليت جاءت أول مرة بعد أن مل تكن؛ واليت تنشأ مرات ال حصر هلا يف كل حي . إنه سر هبة احلياة . 

  .جديد 
تدب فيها . طيور فارقتها احلياة ، وتفرقت مزقها يف أماكن متباعدة . . رأى إبراهيم هذا السر يقع بني يديه 
  احلياة مرة أخرى ، وتعود إليه سعياً

وقد يصدق به . إنه قد يراه كما رآه إبراهيم . هو السر الذي يعلو على التكوين البشري إدراكه  كيف؟ هذا
والناس ال حييطون . إنه من أمر اهللا . ولكنه ال يدرك طبيعته وال يعرف طريقته . كما يصدق به كل مؤمن 

نه أكرب منهم ، وطبيعته غري وهو مل يشأ أن حييطوا هبذا الطرف من علمه ، أل. بشيء من علمه إال مبا شاء 
  .وال حاجة هلم به يف خالفتهم . طبيعتهم 

فإذا تطاولت مل جتد إال الستر املسدل على . الذي ال تتطاول إليه أعناق املخلوقني . إنه الشأن اخلاص للخالق 
  وضاعت اجلهود سدى ، جهود من ال يترك الغيب احملجوب لعالم الغيوب. السر احملجوب 

َحبٍَّة َواللَُّه ُيَضاِعُف  ِذيَن ُيْنِفقُونَ أَْمَوالَُهْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه كََمثَلِ َحبٍَّة أَْنَبَتْت َسْبَع َسَنابِلَ ِفي كُلِّ ُسْنُبلٍَة ِمائَةَُمثَلُ الَّ
ثُمَّ لَا ُيْتبُِعونَ َما أَْنفَقُوا َمنا َولَا أَذًى  الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَْمَوالَُهْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه) ٢٦١(ِلَمْن َيَشاُء َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم 

لٌ َمْعُروٌف َوَمْغِفَرةٌ َخْيٌر ِمْن َصَدقٍَة َيْتَبُعَها ) ٢٦٢(لَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َربِّهِْم َولَا َخْوٌف َعلَْيهِْم َولَا ُهْم َيْحَزُنونَ  قَْو
َها الَِّذيَن آَمُنوا لَا ُتْبِطلُوا َصَدقَاِتكُْم بِالَْمنِّ َوالْأَذَى كَالَِّذي ُيْنِفُق َمالَُه رِئَاَء َيا أَيُّ) ٢٦٣(أَذًى َواللَُّه غَنِيٌّ َحِليٌم 

ِدُرونَ َعلَى َركَُه َصلًْدا لَا َيقْالنَّاسِ َولَا ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ فََمثَلُُه كََمثَلِ َصفَْواٍن َعلَْيِه ُتَراٌب فَأََصاَبُه َوابِلٌ فََت
ُه لَا َيْهِدي الْقَْوَم الْكَاِفرِيَن  َوَمثَلُ الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَْمَوالَُهُم اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اللَِّه َوَتثْبِيًتا ) ٢٦٤(َشْيٍء ِممَّا كََسُبوا َواللَّ

َها ِضْعفَْينِ فَإِنْ لَْم ُيِصْبَها َوابِلٌ فَطَلٌّ َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري ِمْن أَْنفُِسهِْم كََمثَلِ َجنٍَّة بَِرْبَوٍة أََصاَبَها َوابِلٌ فَآَتْت أُكُلَ
كُلِّ الثََّمَراِت أََيَودُّ أََحُدكُْم أَنْ َتكُونَ لَُه َجنَّةٌ ِمْن َنِخيلٍ َوأَْعَنابٍ َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهاُر لَُه ِفيَها ِمْن ) ٢٦٥(

لََعلَّكُْم َتَتفَكَُّرونَ  َبُر َولَُه ذُرِّيَّةٌ ُضَعفَاُء فَأََصاَبَها إِْعَصاٌر ِفيِه َناٌر فَاْحَتَرقَْت كَذَِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُُم الْآَياِتَوأََصاَبُه الِْك
ْم ِمَن الْأَْرضِ َولَا َتَيمَُّموا الَْخبِيثَ ِمْنُه َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْنِفقُوا ِمْن طَيَِّباِت َما كََسْبُتْم َوِممَّا أَْخَرْجَنا لَكُ) ٢٦٦(

الشَّْيطَانُ َيِعُدكُُم الْفَقَْر َوَيأُْمُركُْم ) ٢٦٧(ُتْنِفقُونَ َولَْسُتْم بِآِخِذيِه إِلَّا أَنْ ُتْغِمُضوا ِفيِه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه غَنِيٌّ َحِميٌد 
ا َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم بِالْفَْحَشاِء َواللَُّه َيِعُدكُْم َمْغِف ُه َوفَْضلً َمْن ُيْؤَت الِْحكَْمةَ ) ٢٦٨(َرةً ِمْن ُيْؤِتي الِْحكَْمةَ َمْن َيَشاُء َو



ُه  َوَما أَْنفَقُْتْم ِمْن َنفَقٍَة أَْو َنذَْرُتْم ِمْن َنذْرٍ) ٢٦٩(فَقَْد أُوِتَي َخْيًرا كَِثًريا َوَما َيذَّكَُّر إِلَّا أُولُو الْأَلَْبابِ  ْعلَُم فَإِنَّ اللََّه َي
َو َخْيٌر لَكُْم ) ٢٧٠(َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَْنَصارٍ  إِنْ ُتْبُدوا الصََّدقَاِت فَنِِعمَّا ِهَي َوإِنْ ُتْخفُوَها َوُتْؤُتوَها الْفُقََراَء فَُه

ا ) ٢٧١(َوُيكَفُِّر َعْنكُْم ِمْن َسيِّئَاِتكُْم َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري  لَْيَس َعلَْيَك ُهَداُهْم َولَِكنَّ اللََّه َيْهِدي َمْن َيَشاُء َوَم
 إِلَْيكُْم َوأَْنُتْم لَا ُتظْلَُمونَ ُتْنِفقُوا ِمْن َخْيرٍ فَِلأَْنفُِسكُْم َوَما ُتْنِفقُونَ إِلَّا اْبِتَغاَء َوْجِه اللَِّه َوَما ُتْنِفقُوا ِمْن َخْيرٍ ُيَوفَّ

َن َراِء الَِّذيَن أُْحِصُروا ِفي َسبِيلِ اللَِّه لَا َيْسَتِطيُعونَ َضْرًبا ِفي الْأَْرضِ َيْحَسُبُهُم الَْجاِهلُ أَغْنَِياَء ِمِللْفُقَ) ٢٧٢(
ِه  الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ ) ٢٧٣(ِليٌم َعالتََّعفُِّف َتْعرِفُُهْم بِِسيَماُهْم لَا َيْسأَلُونَ النَّاَس إِلَْحافًا َوَما ُتْنِفقُوا ِمْن َخْيرٍ فَإِنَّ اللََّه بِ
  ) ٢٧٤(ا ُهْم َيْحَزُنونَ أَْمَوالَُهْم بِاللَّْيلِ َوالنَّهَارِ ِسرا َوَعلَانَِيةً فَلَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َربِّهِْم َولَا َخْوٌف َعلَْيهِْم َولَ

عض قواعد التصور اإلمياين؛ حول إنشاء ب -يف مجلتها  - كانت الدروس الثالثة املاضية يف هذا اجلزء تدور 
 -وكان هذا حمطاً يف خط السورة الطويلة؛ اليت تعاجل . وإيضاح هذا التصور؛ وتعميق جذوره يف نواح شىت 

  .إعداد اجلماعة املسلمة للنهوض بتكاليف دورها يف قيادة البشرية  -كما أسلفنا 
نظام االقتصادي االجتماعي الذي يريد اإلسالم ومنذ اآلن إىل قرب هناية السورة يتعرض السياق إلقامة قواعد ال

إنه نظام التكافل والتعاون املمثل يف الزكاة . أن يقوم عليها اجملتمع املسلم؛ وأن تنظم هبا حياة اجلماعة املسلمة 
ومن مث يتحدث . وليس النظام الربوي الذي كان سائداً يف اجلاهلية . املفروضة والصدقات املتروكة للتطوع 

وهي تكون يف . ويلعن الربا ، ويقرر أحكام الدين والتجارة يف الدروس اآلتية يف السورة . ب الصدقة عن آدا
وبني الدروس الثالثة . جمموعها جانباً أساسياً من نظام االقتصاد اإلسالمي واحلياة االجتماعية اليت تقوم عليها 

  .وع النظام االقتصادي اإلسالمي موض. . اآلتية صلة وثيقة فهي ذات موضوع واحد متشعب األطراف 
واإلنفاق يف سبيل اهللا . ويف هذا الدرس جند احلديث عن تكليف البذل واإلنفاق ، ودستور الصدقة والتكافل 

هو صنو اجلهاد الذي فرضه اهللا على األمة املسلمة ، وهو يكلفها النهوض بأمانة الدعوة إليه ، ومحاية املؤمنني به 
والطغيان ، وجتريده من القوة اليت يسطو هبا على املؤمنني ، ويفسد هبا يف األرض ، ، ودفع الشر والفساد 

ويصد هبا عن سبيل اهللا ، وحيرم البشرية ذلك اخلري العظيم الذي حيمله إليها نظام اإلسالم ، والذي يعد حرماهنا 
  .منه جرمية فوق كل جرمية ، واعتداء أشد من االعتداء على األرواح واألموال 

يرسم . فاآلن يرسم السياق دستور الصدقة يف تفصيل وإسهاب . لقد تكررت الدعوة إىل اإلنفاق يف السورة و
اآلداب اليت حتول الصدقة عمالً . هذا الدستور مظلالً بظالل حبيبة أليفة؛ ويبني آداهبا النفسية واالجتماعية 

اجملتمع عن طريقها إىل أسرة يسودها التعاون والتكافل  هتذيبياً لنفس معطيها؛ وعمالً نافعاً مرحباً آلخذيها؛ وحتّول
  .املعطي فيه واآلخذ على السواء : ، والتواد والتراحم؛ وترفع البشرية إىل مستوى كرمي 

ومع أن التوجيهات اليت وردت يف هذا الدرس تعد دستوراً دائماً غري مقيد بزمن وال مبالبسات معينة ، إال أنه 
 -ورائه أنه جاء تلبية حلاالت واقعة كانت النصوص تواجهها يف اجلماعة املسلمة يومذاك  ال يفوتنا أن نلمح من

وأنه كانت هناك نفوس شحيحة ضنينة باملال حتتاج  -كما أهنا ميكن أن تواجهها يف أي جمتمع مسلم فيما بعد 
تصوير احلقائق يف مشاهد إىل هذه اإليقاعات القوية ، واإلحياءات املؤثرة؛ كما حتتاج إىل ضرب األمثال ، و

  ناطقة كيما تبلغ إىل األعماق



وكان هناك من يتبع . وكان هناك من ينفقه كارهاً أو مرائياً . فال يعطيه إال بالربا . كان هناك من يضن باملال 
  .النفقة باملن واألذى وكان هناك من يقدم الرديء من ماله وحيتجز اجليد 

سبيل اهللا خملصني له ، الذين جيودون خبري أمواهلم ، وينفقون سراً يف موضع  وكل هؤالء إىل جانب املنفقني يف. 
.السر وعالنية يف موضع العالنية يف جترد وإخالص ونقاء   .  

.وإدراك هذه احلقيقة يفيدنا فوائد كثرية . كان هؤالء وكان أولئك يف اجلماعة املسلمة حينذاك   .  
وحنن نراه يف ظل هذه الوقائع يعمل . فهو كائن حي متحرك . ووظيفته  يفيدنا أوالً يف إدراك طبيعة هذا القرآن

ويتحرك يف وسط اجلماعة املسلمة؛ ويواجه حاالت واقعة فيدفع هذه ويقر هذه؛ ويدفع اجلماعة املسلمة 
وهو العنصر . . إنه يف ميدان املعركة ويف ميدان احلياة . . فهو يف عمل دائب ، ويف حركة دائبة . ويوجهها 

  الدافع احملرك املوجه يف امليدان
فقد بعد . وحنن أحوج ما نكون إىل اإلحساس بالقرآن على هذا النحو؛ وإىل رؤيته كائناً حياً متحركاً دافعاً 

العهد بيننا وبني احلركة اإلسالمية واحلياة اإلسالمية والواقع اإلسالمي؛ وانفصل القرآن يف حسنا عن واقعه 
ميثل يف حسنا تلك احلياة اليت وقعت يوماً ما على األرض ، يف تاريخ اجلماعة املسلمة؛  التارخيي احلي؛ ومل يعد

للمسلم اجملند؛ وهو التوجيه الذي » األمر اليومي « ومل نعد نذكر أنه كان يف أثناء تلك املعركة املستمرة هو 
. أو نام . . مات القرآن يف حسنا . . يتلقاه للعمل والتنفيذ  تلك الصورة احلقيقية اليت كانت له ومل تعد له . 

ودرجنا على أن نتلقاه إما ترتيالً منغماً نطرب له ، أو نتأثر التأثر الوجداين . عند نزوله يف حس املسلمني 
الغامض السارب وإما أن نقرأه أوراداً أقصى ما تصنع يف حس املؤمنني الصادقني منا أن تنشىء يف القلب حالة 

إىل جانب  -ولكن املطلوب . والقرآن ينشىء هذا كله . . الطمأنينة املبهمة اجململة  من الوجد أو الراحة أو
نعم املطلوب أن ينشىء حالة وعي يتحرك معها القرآن حركة . أن ينشىء يف املسلم وعياً وحياة  -هذا كله 

ليت ال يزال مستعداً ألن املطلوب أن يراه املسلم يف ميدان املعركة اليت خاضها ، وا. احلياة اليت جاء لينشئها 
كما كان  -املطلوب أن يتوجه إليه املسلم ليسمع منه ماذا ينبغي أن يعمل . خيوضها يف حياة األمة املسلمة 

وليدرك حقيقة التوجيهات القرآنية فيما حييط به اليوم من أحداث ومشكالت ومالبسات  -املسلم األول يفعل 
ملسلمة ممثالً يف هذا القرآن ، متحركاً يف كلماته وتوجيهاته؛ فيحس حينئذ شىت يف احلياة؛ ولريى تاريخ اجلماعة ا

وما يصادفه اليوم من . وواقعه اليوم هو امتداد هلذا التاريخ . فهو تارخيه . أن هذا التاريخ ليس غريباً عنه 
ومن مث حيس أن . أحداث هو مثرة ملا صادف أسالفه ، مما كان القرآن يوجههم إىل التصرف فيه تصرفاً معيناً 

قرآنه الذي يستثريه فيما يعرض له من أحداث ومالبسات؛ وأنه هو دستور . هذا القرآن قرآنه هو كذلك 
  .تصوره وتفكريه وحياته وحتركاته اآلن وبعد اآلن بال انقطاع 

رؤيتها رؤية واقعية من  .ويفيدنا ثانياً يف رؤية حقيقة الطبيعة البشرية الثابتة املطردة جتاه دعوة اإلميان وتكاليفها 
فهذه اجلماعة اليت كان يتنزل . . خالل الواقع الذي تشري إليه اآليات القرآنية يف حياة اجلماعة املسلمة األوىل 

كان فيها بعض مواضع الضعف والنقص اليت  -صلى اهللا عليه وسلم  -عليها القرآن ، ويتعهدها رسول اهللا 
وإدراك هذه احلقيقية . . ملستمر ومل مينعها هذا أن تكون خري األجيال مجيعاً تقتضي الرعاية والتوجيه واإلحياء ا

ينفعنا ألنه يرينا حقيقة اجلماعات البشرية بال غلو وال مبالغة وال هاالت وال تصورات جمنحة وينفعنا . ينفعنا 



اإلسالم ويدعو الناس إىل  ألنه يدفع عن نفوسنا اليأس من أنفسنا حني نرى أننا مل نبلغ تلك اآلفاق اليت يرمسها
وينفعنا يف إدراك . . فيكفي أن نكون يف الطريق ، وأن تكون حماولتنا مستمرة وخملصة للوصول . بلوغها 

وهي أن الدعوة إىل الكمال جيب أن تالحق الناس ، وال تفتر وال تين وال تيئس إذا ظهرت : حقيقة أخرى 
رتفع رويداً رويداً مبتابعة اهلتاف هلا بالواجب ، ودعوهتا إىل وهي ت. فالنفوس هكذا . بعض النقائص والعيوب 

الكمال املنشود ، وتذكريها الدائم باخلري ، وجتميل اخلري هلا وتقبيح الشر ، وتنفريها من النقص والضعف ، 
  واألخذ بيدها كلما كبْت يف الطريق وكلما طال هبا الطريق

وهي أن الناس هم الناس؛ : ة البسيطة اليت كثرياً ما نغفل عنها وننساها ويفيدنا ثالثاً يف االستقرار إىل هذه احلقيق
. والدعوة هي الدعوة؛ واملعركة هي املعركة  إهنا أوالً وقبل كل شيء معركة مع الضعف والنقص والشح . 

رفيها واملعركة بط. واحلرص يف داخل النفس مث هي معركة مع الشر والباطل والضالل والطغيان يف واقع احلياة 
وال بد للقائمني على اجلماعة املسلمة يف األرض من مواجهتها بطرفيها كما واجهها القرآن . ال بد من خوضها 

وال بد من ظهور . وال بد من األخطاء والعثرات  - صلى اهللا عليه وسلم  - أول مرة وواجهها رسول اهللا 
ج الضعف والنقص كلما أظهرهتما األحداث الضعف والنقص يف مراحل الطريق؛ وال بد من املضي أيضاً يف عال

وهنا نرجع إىل أول . . وال بد من توجيه القلوب إىل اهللا باألساليب اليت اتبعها القرآن يف التوجيه . والتجارب 
وإىل رؤيته يعمل ويتحرك يف مشاعرنا ويف . نرجع إىل استشارة القرآن يف حركات حياتنا ومالبساهتا . احلديث 

.ن يعمل ويتحرك يف حياة اجلماعة األوىل حياتنا كما كا  .  
  :واآلن نواجه النصوص القرآنية يف هذا الدرس تفصيالً 

واهللا يضاعف . مثل الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل ، يف كل سنبلة مائة حبة { 
  . .} واهللا واسع عليم . ملن يشاء 

إنه يستجيش املشاعر واالنفعاالت احلية يف . . تكليف؛ إمنا يبدأ باحلض والتأليف إن الدستور ال يبدأ بالفرض وال
هبة . صورة الزرع : إنه يعرض صورة من صور احلياة النابضة النامية املعطية الواهبة . . الكيان اإلنساين كله 

  .س إىل بذوره الزرع الذي يعطي أضعاف ما يأخذه ، ويهب غالته مضاعفة بالقيا. األرض أو هبة اهللا 

  :يعرض هذه الصورة املوحية مثال للذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا 
  . .} مثل الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل ، يف كل سنبلة مائة حبة { 

أما املشهد احلي الذي  إن املعىن الذهين للتعبري ينتهي إىل عملية حسابية تضاعف احلبة الواحدة إىل سبعمائة حبة
إنه مشهد احلياة . . يعرضه التعبري فهو أوسع من هذا وأمجل؛ وأكثر استجاشة للمشاعر ، وتأثرياً يف الضمائر 

العود الذي حيمل سبع : مث مشهد العجيبة يف عامل النبات . مشهد الزرعة الواهبة . مشهد الطبيعة احلية . النامية 
  مائة حبةوالسنبلة اليت حتوي . سنابل 

إنه ال يعطي بل يأخذ؛ وإنه ال . ويف موكب احلياة النامية الواهبة يتجه بالضمري البشري إىل البذل والعطاء 
تضاعف املشاعر اليت استجاشها مشهد الزرع . ومتضي موجة العطاء والنماء يف طريقها . . ينقص بل يزاد 

يضاعف من رزقه الذي ال يعلم أحد . وال حساب يضاعف بال عدة . إن اهللا يضاعف ملن يشاء . . واحلصيلة 
  :ومن رمحته اليت ال يعرف أحد مداها ؛ حدوده 



  :} واهللا واسع عليم { 
. يعلم بالنوايا ويثبت عليها ، وال ختفى عليه خافية . . عليم . ال يضيق عطاؤه وال يكف وال ينضب . . واسع 

  الذي يضاعفه اهللا يف الدنيا واآلخرة ملن يشاء؟ولكن أي إنفاق هذا الذي ينمو ويربو؟ وأي عطاء هذا 
اإلنفاق . اإلنفاق الذي ال يؤذي كرامة وال خيدش شعوراً . إنه اإلنفاق الذي يرفع املشاعر اإلنسانية وال يشوهبا 

  :الذي ينبعث عن أرحيية ونقاء ، ويتجه إىل اهللا وحده ابتغاء رضاه 
 يتبعون ما أنفقوا منا وال أذى ، هلم أجرهم عند رهبم ، وال خوف الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا ، مث ال{ 

  . .} عليهم وال هم حيزنون 
فالنفس البشرية ال متن مبا أعطت إال رغبة يف االستعالء . واملن عنصر كريه لئيم ، وشعور خسيس واٍط 

. . للناس ال هللا بالعطاء  فالتوجه إذن. الكاذب ، أو رغبة يف إذالل اآلخذ ، أو رغبة يف لفت أنظار الناس 
املن . . وكلها مشاعر ال جتيش يف قلب طيب ، وال ختطر كذلك يف قلب مؤمن  حييل الصدقة أذى  -من مث  -ف

أذى للواهب مبا يثري يف نفسه من كرب وخيالء؛ ورغبة يف رؤية أخيه ذليالً له كسرياً . للواهب ولآلخذ سواء 
وأذى لآلخذ مبا يثري يف نفسه من انكسار واهنزام ، ومن . . ء والبعد من اهللا لديه؛ ومبا ميأل قلبه بالنفاق والريا

ا أراد اإلسالم باإلنفاق جمرد سد اخللة ، وملء البطن ، وتاليف احلاجة . . رد فعل باحلقد واالنتقام  كال . . وم
تباطه بأخيه الفقري يف اهللا ويف إمنا أراده هتذيباً وتزكية وتطهرياً لنفس املعطي؛ واستجاشة ملشاعره اإلنسانية وار

اإلنسانية؛ وتذكرياً له بنعمة اهللا عليه وعهده معه يف هذه النعمة أن يأكل منها يف غري سرف وال خميلة ، وأن 
  .يف غري منع وال من } يف سبيل اهللا { ينفق منها 

نية؛ وسداً خللة اجلماعة كلها كما أراده ترضية وتندية لنفس اآلخذ ، وتوثيقاً لصلته بأخيه يف اهللا ويف اإلنسا
. لتقوم على أساس من التكافل والتعاون يذكرها بوحدة قوامها ووحدة حياهتا ووحدة اجتاهها ووحدة تكاليفها 

هو . فهو أذى وإن مل يصاحبه أذى آخر باليد أو باللسان . واملن يذهب هبذا كله ، وحييل اإلنفاق مساً وناراً 
  .وميزق اجملتمع ، ويثري السخائم واألحقاد  أذى يف ذاته ميحق اإلنفاق ،

وبعض الباحثني النفسيني يف هذه األيام يقررون أن رد الفعل الطبيعي يف النفس البشرية لإلحسان هو العداء يف 
  يوم من األيام

وهم يعللون هذا بأن اآلخذ حيس بالنقص والضعف أمام املعطي؛ ويظل هذا الشعور حيز يف نفسه؛ فيحاول 
الء عليه بالتجهم لصاحب الفضل عليه وإضمار العداوة له؛ ألنه يشعر دائماً بضعفه ونقصه جتاهه؛ وألن االستع

املعطي يريد منه دائماً أن يشعر بأنه صاحب الفضل عليه وهو الشعور الذي يزيد من أمل صاحبه حىت يتحول إىل 
  عداء

عات اليت ال تسودها روح اإلسالم وال حيكمها وهي اجملتم -وقد يكون هذ كله صحيحاً يف اجملتمعات اجلاهلية 
عاجلها بأن يقرر يف النفوس أن املال مال اهللا؛ وأن . أما هذا الدين فقد عاجل املشكلة على حنو آخر  - اإلسالم 

وهي احلقيقة اليت ال جيادل فيها إال جاهل بأسباب الرزق . . الرزق الذي يف أيدي الواجدين هو رزق اهللا 
وحبة القمح الواحدة قد اشتركت يف . يبة ، وكلها منحة من اهللا ال يقدر اإلنسان منها على شيء البعيدة والقر

. . وكلها ليست يف مقدور اإلنسان . إجيادها قوى وطاقات كونية من الشمس إىل األرض إىل املاء إىل اهلواء 



الواجد من ماله شيئا فإمنا من مال فإذا أعطى . . وقس على حبة القمح نقطة املاء وخيط الكساء وسائر األشياء 
وليس احملروم اآلخذ إال أداة وسبباً . اهللا أعطى؛ وإذا أسلف حسنة فإمنا هي قرض هللا يضاعفه له أضعافاً كثرية 

لينال املعطي الواهب أضعاف ما أعطى من مال اهللا مث شرع هذه اآلداب اليت حنن اآلن بصددها ، توكيداً هلذا 
وللمعطني أجرهم من . فكالمها آكل من رزق اهللا . حىت ال يستعلي معط وال يتخاذل آخذ املعىن يف النفوس ، 

اهللا إذا هم أعطوا من مال اهللا يف سبيل اهللا؛ متأدبني باألدب الذي رمسه هلم ، متقيدين بالعهد الذي عاهدهم 
  :عليه 

  . .} وال خوف عليهم { 
.من فقر وال من حقد وال من غنب   .  

  . .} ون وال هم حيزن{ 
  .على ما أنفقوا يف الدنيا ، وال على مصريهم يف اآلخرة 

توكيداً ألن الغرض هو هتذيب النفوس ، وترضية . وتوكيداً للمعىن الذي سلف من حكمة اإلنفاق والبذل 
  :يقول يف اآلية التالية . . القلوب ، وربط الواهب واآلخذ برباط احلب يف اهللا 

  . .} واهللا غين حليم . صدقة يتبعها أذى قول معروف ومغفرة خري من { 
  .فيقرر أن الصدقة اليت يتبعها األذى ال ضرورة هلا وأوىل منها كلمة طيبة وشعور مسح 

ومغفرة تغسل أحقاد النفوس وحتل حملها . كلمة طيبة تضمد جراح القلوب ، وتفعمها بالرضى والبشاشة 
من هتذيب النفوس : ذه احلالة يؤديان الوظيفة األوىل للصدقة فالقول املعروف واملغفرة يف ه. اإلخاء والصداقة 
  .وتأليف القلوب 

  :عقب على هذا بقوله . . وألن الصدقة ليست تفضالً من املانح على اآلخذ ، إمنا هي قرض هللا 
  . .} واهللا غين حليم { 

قاب وال يبادرهم باإليذاء؛ حليم يعطي عباده الرزق فال يشكرون ، فال يعجلهم بالع. غين عن الصدقة املؤذية 
 -فليتعلم عباده من حلمه  - وهو معطيهم كل شيء ، ومعطيهم وجودهم ذاته قبل أن يعطيهم أي شيء 

حني ال يروقهم منهم أمر ، . فال يعجلوا باألذى والغضب على من يعطوهنم جزءاً مما أعطاه اهللا هلم  -سبحانه 
  أوال يناهلم منهم شكر
ذكر الناس بصفة اهللا سبحانه ليتأدبوا منها مبا يطيقون؛ وما يزال أدب املسلم تطلعاً لصفة وما يزال هذا القرآن ي

، مما تطيقه طبيعته    .ربه ، وارتقاء يف مصاعدها ، حىت ينال منها ما هو مقسوم له 
ن أمواهلم يف بعد استعراض مشهد احلياة النامية الواهبة مثالً للذين ينفقو. . وعندما يصل التأثر الوجداين غايته 

سبيل اهللا ، دون أن يتبعوا ما أنفقوا منا وال أذى ، وبعد التلويح بأن اهللا غين عن ذلك النوع املؤذي من الصدقة 
عندما يصل التأثر الوجداين غايته هبذا وذاك ، يتوجه . . ، وأنه وهو الواهب الرازق ال يعجل بالغضب واألذى 

أو مشهدين عجيبني  -دقاهتم باملن واألذى ، ويرسم هلم مشهداً عجيباً باخلطاب إىل الذين آمنوا أال يبطلوا ص
ويصوران طبيعة اإلنفاق اخلالص هللا ، واإلنفاق املشوب باملن . مشهد الزرع والنماء . يتسقان مع املشهد األول 

لة مشهداً على طريقة التصوير الفين يف القرآن ، اليت تعرض املعىن صورة ، واألثر حركة ، واحلا. واألذى 



  :شاخصاً للخيال 
يا أيها الذين آمنوا ال تبطلوا صدقاتكم باملن واألذى ، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ، وال يؤمن باهللا واليوم { 

اآلخر؛ فمثله كمثل صفوان عليه تراب ، فأصابه وابل ، فتركه صلداً؛ ال يقدرون على شيء مما كسبوا ، واهللا 
. ومثل الذين ينفقون أمواهلم ابتغاء مرضاة اهللا وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة . ال يهدي القوم الكافرين 

  . .} أصاهبا وابل فآتت أكلها ضعفني؛ فإن مل يصبها وابل فطل ، واهللا مبا تعملون بصري 
  . .هذا هو املشهد األول 

يات ، يتسق بعضها مع بعض ويف كل منظر جزئ. مشهد كامل مؤلف من منظرين متقابلني شكالً ووضعاً ومثرة 
ا ميثله من املشاعر واملعاين اليت رسم املنظر كله لتمثيلها  من ناحية فن الرسم وفن العرض؛ ويتسق كذلك مع م

  .وتشخيصها وإحيائها 
  :حنن يف املنظر األول أمام قلب صلد 

  . .} كالذي ينفق ماله رئاء الناس وال يؤمن باهللا واليوم اآلخر { 
  .ولكنه يغطي هذه الصالدة بغشاء من الرياء . نداوة اإلميان وبشاشته  فهو ال يستشعر

حجر ال خصب فيه وال ليونة ، يغطيه تراب } صفوان عليه تراب { هذا القلب الصلد املغشى بالرياء ميثله 
، كما أن الرياء حيجب صالدة القلب اخلايل من اإلميان    .خفيف حيجب صالدته عن العني 

.  
  . .} فتركه صلداً فأصابه وابل { 

. وذهب املطر الغزير بالتراب القليل فانكشف احلجر جبدبه وقساوته ، ومل ينبت زرعه ، ومل يثمر مثرة  كذلك . 
  القلب الذي أنفق ماله رئاء الناس ، فلم يثمر خرياً ومل يعقب مثوبة

. } ابتغاء مرضاة اهللا { ينفق ماله . ته فقلب عامر باإلميان ، ندي ببشاش. . أما املنظر الثاين املقابل له يف املشهد 
، نابعة من اإلميان ، عميقة اجلذور يف الضمري .  وإذا كان القلب الصلد وعليه . . وينفقه عن ثقة ثابتة يف اخلري 

جنة خصبة عميقة التربة . ستار من الرياء ميثله صفوان صلد عليه غشاء من التراب ، فالقلب املؤمن متثله جنة 
جنة تقوم على ربوة يف مقابل احلجر الذي تقوم عليه حفنة التراب . فنة التراب على الصفوان يف مقابل ح

بل . ليكون املنظر متناسق األشكال فإذا جاء الوابل مل يذهب بالتربة اخلصبة هنا كما ذهب بغشاء التراب هناك 
  . .أحياها وأخصبها ومناها 

  . .} فأصاهبا وابل فآتت أكلها ضعفني { 
. ا كما حتيي الصدقة قلب املؤمن فيزكو ويزداد صلة باهللا ، ويزكو ماله كذلك ويضاعف له اهللا ما يشاء أحياه

  :وكما تزكو حياة اجلماعة املسلمة باإلنفاق وتصلح وتنمو 
  من الرذاذ يكفي يف التربة اخلصبة ويكفي منه القليل} فطل { . . غزير . . } فإن مل يصبها وابل { 

مل ، املتقابل املناظر ، املنسق اجلزئيات ، املعروض بطريقة معجزة التناسق واألداء ، املمثل إنه املشهد الكا
مبناظره الشاخصة لكل خاجلة يف القلب وكل خاطرة ، املصور للمشاعر والوجدانات مبا يقابلها من احلاالت 

  . .واحملسوسات ، املوحي للقلب باختيار الطريق يف يسر عجيب 



جماالً للبصر والبصرية من جانب ، ومرد األمر فيه كذلك إىل رؤية اهللا ومعرفته مبا وراء  وملا كان املشهد
  :الظواهر ، جاء التعقيب ملسة للقلوب 

  . .} واهللا مبا تعملون بصري { 
ميلك صاحبها قوة وال  فأما املشهد الثاين فتمثيل لنهاية املن واألذى ، كيف ميحق آثار الصدقة حمقاً يف وقت ال 

كل ما فيها عاصف . ناً وال يستطيع لذلك احملق رداً متثيل هلذه النهاية البائسة يف صورة موحية عنيفة اإلحياء عو
  :بعد أمن ورخاء 

أيود أحدكم أن تكون له جنة من خنيل وأعناب جتري من حتتها األهنار ، له فيها من كل الثمرات ، وأصابه { 
  . .} يه نار فاحترقت؟ كذلك يبني اهللا لكم اآليات لعلكم تتفكرون الكرب وله ذرية ضعفاء ، فأصاهبا إعصار ف

  :هذه الصدقة يف أصلها ويف آثارها متثل يف عامل احملسوسات 
  . .} جنة من خنيل وأعناب جتري من حتتها األهنار ، له فيها من كل الثمرات { 

. إهنا ظليلة وارفة خمصبة مثمرة  كذلك هي يف حياة املعطي ويف . . ها وكذلك الصدقة يف طبيعتها ويف آثار. 
كذلك هي ذات روح وظل ، وذات خري وبركة ، وذات غذاء وري . حياة اآلخذ ويف حياة اجلماعة اإلنسانية 

  ، وذات زكاة ومناء
مث يرسل عليها املن واألذى ميحقها حمقاً ، كما  -أو هذه احلسنة  -فمن ذا الذي يود أن تكون له هذه اجلنة 

  اإلعصار فيه نار؟ميحق اجلنة 
ظلها ونعمائها   ومىت؟ يف أشد ساعاته عجزاً عن إنقاذها ، وحاجة إىل 

  .وأصابه الكرب وله ذرية ضعفاء { 

  . .} فأصاهبا إعصار فيه نار فاحترقت 
  من ذا الذي يود هذا؟ ومن ذا الذي يفكر يف ذلك املصري مث ال يتقيه؟

  . .} كذلك يبني اهللا لكم اآليات لعلكم تتفكرون { 
ا فيه من نضارة وروح ومجال  وهكذا يقوم املشهد احلي الشاخص ، مبا فيه أول األمر من رضى ورفه ومتعة؛ وم

يقوم هذا املشهد العجيب باإلحياء الشعوري الرعيب الذي ال . . مث مبا يعصف به عصفاً من إعصار فيه نار . 
ر ، وقبل أن يصيب اجلنة الوارفة الظليلة املثمرة يدع جماالً للتردد يف االختيار ، قبل أن تذهب فرصة االختيا

  إعصار فيه نار
. . وبعد فإن التناسق الدقيق اجلميل امللحوظ يف تركيب كل مشهد على حدة ، ويف طريقة عرضه وتنسيقه   .

بل إنه ليمد رواقه فيشمل املشاهد متجمعة من بدئها يف هذا الدرس . هذا التناسق ال يقف عند املشاهد فرادى 
اً تعرض يف حميط متجانس . . إىل منتهاها  صفوان عليه تراب . حميط زراعي حبة أنبتت سبع سنابل . إهنا مجيع

. جنة بربوة فآتت أكلها ضعفني جنة من خنيل وأعناب . فأصابه وابل  حىت الوابل والطل واإلعصار اليت . 
  .تكمل حميط الزراعة مل خيل منها حميط العرض الفين املثري 

حقيقة . حقيقة الصلة بني النفس البشرية والتربة األرضية . . قيقة الكبرية وراء العرض الفين املثري وهي احل
وحقيقة . األصل الواحد ، وحقيقة الطبيعة الواحدة ، وحقيقة احلياة النابتة يف النفس ويف التربة على السواء 



  .احملق الذي يصيب هذه احلياة يف النفس ويف التربة على السواء 
. كلمة احلق اجلميلة . . إنه القرآن    . .من لدن حكيم خبري . 

  :ليبني نوعها وطريقتها ، بعد ما بني آداهبا ومثارها . وميضي السياق خطوة أخرى يف دستور الصدقة 
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ، ومما أخرجنا لكم من األرض ، وال تيمموا اخلبيث منه { 

  . .} ولستم بآخذيه إال أن تغمضوا فيه ، واعلموا أن اهللا غين محيد .  تنفقون
إن األسس اليت تكشفت النصوص السابقة عن أن الصدقة تقوم عليها وتنبعث منها لتقتضي أن يكون اجلود 
بله إال أن  بأفضل املوجود؛ فال تكون بالدون والرديء الذي يعافه صاحبه؛ ولو قدم إليه مثله يف صفقة ما ق

يمته    فاهللا أغىن عن تقبل الرديء اخلبيث. ينقص من ق
تشمل . يشمل مجيع األموال اليت تصل إىل أيديهم  - يف كل وقت ويف كل جيل  - وهو نداء عام للذين آمنوا 

ما كسبته أيديهم من حالل طيب ، وما أخرجه اهللا هلم من األرض من زرع وغري زرع مما خيرج من األرض 
صلى  -ومن مث يستوعب النص مجيع أنواع املال ، ما كان معهوداً على عهد النيب . رول ويشمل املعادن والبت

ا يستجد  -اهللا عليه وسلم    .فالنص شامل جامع ال يفلت منه مال مستحدث يف أي زمان . وم

. حينذاك أما املقادير فقد بينتها السنة يف أنواع األموال اليت كانت معروفة . وكله مما يوجب النص فيه الزكاة 
  .وعليها يقاس وهبا يلحق ما جيد من أنواع األموال 

وقد وردت الروايات بسبب لنزول هذه اآلية ابتداء ، ال بأس من ذكره ، الستحضار حقيقة احلياة اليت كان 
  . .القرآن يواجهها؛ وحقيقة اجلهد الذي بذله لتهذيب النفوس ورفعها إىل مستواه 

كانت . نزلت يف األنصار « : قال  -رضي اهللا عنه  - الرباء بن عازب عن  -بإسناده  -روى ابن جرير 
األنصار إذا كانت أيام جذاذ النخل أخرجت من حيطاهنا البسر فعلقوه على حبل بني األسطوانتني يف مسجد 

فيعمد الرجل منهم إىل احلشف فيدخله مع . فيأكل فقراء املهاجرين منه  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 
  . .} وال تيمموا اخلبيث منه تنفقون { : فأنزل اهللا فيمن فعل ذلك . قناء البسر ، يظن أن ذلك جائز 

  .صحيح على شرط البخاري ومسلم ومل خيرجاه : وكذلك رواه احلاكم عن الرباء وقال 
نا أصحاب ك. نزلت فينا : قال  -عن الرباء رضي اهللا عنه  - بإسناده عن طريق آخر  - ورواه ابن أيب حامت 

وكان أهل الصفة . خنل ، فكان الرجل يأيت من خنله بقدر كثرته وقلته ، فيأيت رجل بالقنو ، فيعلقه يف املسجد 
فكان أحدهم إذا جاع جاء فضرب بعصاه ، فسقط منه البسر والتمر فيأكل ، وكان أناس ممن . ليس هلم طعام 

وال تيمموا { :  بالقنو قد انكسر فيعلقه ، فنزلت ال يرغبون يف اخلري يأيت بالقنو احلشف والشيص ، فيأيت
ا أخذه : قال . } اخلبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إال أن تغمضوا فيه  لو أن أحدكم أهدي له مثل ما أعطى م

  .فكنا بعد ذلك جييء الرجلى منا بصاحل ما عنده . إال على إغماض وحياء 
ة واقعة يف املدينة؛ وترينا صفحة تقابل الصفحة األخرى اليت خطها وكلتامها تشري إىل حال. والروايتان قريبتان 

وترينا أن اجلماعة الواحدة تكون فيها النماذج العجيبة . األنصار يف تاريخ البذل السمح والعطاء الفياض 
صار السامقة ، والنماذج األخرى اليت حتتاج إىل تربية وهتذيب وتوجيه لتتجه إىل الكمال كما احتاج بعض األن

إىل النهي عن القصد إىل الرديء من أمواهلم ، الذي ال يقبلونه عادة يف هدية إال حياء من رده وال يف صفقة إال 



  نقص يف القيمة بينما كانوا يقدمونه هم هللا: بإغماض فيه أي 
  :ومن مث جاء هذا التعقيب 

  . .} واعلموا أن اهللا غين محيد { 
بذلوه فإمنا يبذلونه ألنفسهم فليبذلوه طيباً ، وليبذلوه طيبة به نفوسهم كذلك فإذا . غين عن عطاء الناس إطالقاً 

.  
.يتقبل الطيبات وحيمدها وجيزي عليها باحلسىن . . محيد   .  

يا { . كما هز قلوب ذلك الفريق من األنصار فعالً . ولكل صفة من الصفتني يف هذا املوضع إحياء يهز القلوب 
. . ن طيبات ما كسبتم أيها الذين آمنوا أنفقوا م وإال فاهللا غين عن اخلبيث الذي تقصدون إليه . . } . 

حيمد لكم الطيب حني جترحونه وجيزيكم عليه جزاء الراضي  - سبحانه  -فتخرجون منه صدقاتكم بينما هو 
  .الشاكر 

اء وأي إغراء وأي جيزيكم عليه جزاء احلمد وهو الذي أعطاكم إياه من قبل أي إحي. . وهو اهللا الرازق الوهاب 
  تربية للقلوب هبذا األسلوب العجيب

وملا كان الكف عن اإلنفاق ، أو التقدم بالرديء اخلبيث ، إمنا ينشأ عن دوافع السوء ، وعن تزعزع اليقني فيما 
ا عندها  عند اهللا ، وعن اخلوف من اإلمالق الذي ال يساور نفساً تتصل باهللا ، وتعتمد عليه ، وتدرك أن مرد م

كشف اهللا للذين آمنوا عن هذه الدوافع لتبدو هلم عارية ، وليعرفوا من أين تنبت النفوس؛ وما الذي . . يه إل
  . .إنه الشيطان . . يثريها يف القلوب 

يؤيت احلكمة . الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ، واهللا يعدكم مغفرة منه وفضالً ، واهللا واسع عليم { 
  . .} كمة فقد أويت خرياً كثرياً ، وما يذكر إال أولو األلباب من يشاء ومن يؤت احل

 -والشيطان يأمركم بالفحشاء . الشيطان خيوفكم الفقر ، فيثري يف نفوسكم احلرص والشح والتكالب 
والفحشاء كل معصية تفحش أي تتجاوز احلد ، وإن كانت قد غلبت على نوع معني من املعاصي ولكنها 

كان يدعو القوم يف جاهليتهم لوأد البنات وهو فاحشة؛ واحلرص على مجع الثروة كان  وخوف الفقر. شاملة 
. يؤدي ببعضهم إىل أكل الربا وهو فاحشة  . على أن خوف الفقر بسبب اإلنفاق يف سبيل اهللا يف ذاته فاحشة . 

.  
  :وحني يعدكم الشيطان الفقر ويأمركم بالفحشاء يعدكم اهللا املغفرة والعطاء 

  . .} يعدكم مغفرة منه وفضالً  واهللا{ 
وهو يشمل كذلك عطاء الرزق يف هذه األرض . فالفضل زيادة فوق املغفرة . . ويقدم املغفرة ، ويؤخر الفضل 

  .، جزاء البذل يف سبيل اهللا واإلنفاق 
  . .} واهللا واسع عليم { 

ال يعطي املال وحده ، وال يعطي يعطي عن سعة ، ويعلم ما يوسوس يف الصدور ، وما يهجس يف الضمري ، واهللا 
وهي توخي القصد واالعتدال ، وإدراك العلل والغايات ، ووضع » احلكمة « إمنا يعطي . املغفرة وحدها 

  :األمور يف نصاهبا يف تبصر وروية وإدراك 



  . .} يؤيت احلكمة من يشاء ، ومن يؤت احلكمة فقد أويت خرياً كثرياً { 
فحش وال يتعدى احلدود؛ وأويت إدراك العلل والغايات فال يضل يف تقدير األمور؛ أويت القصد واالعتدال فال ي

. وذلك خري كثري متنوع األلون . . وأويت البصرية املستنرية اليت هتديه للصاحل الصائب من احلركات واألعمال 
.  

  . .} وما يذكر إال أولو األلباب { 
. . نسى ، ويتنبه فال يغفل ، ويعترب فال يلج يف الضالل هو الذي يتذكر فال ي -وهو العقل  - فصاحب اللب 

  .وظيفته أن يذكر موحيات اهلدى ودالئله؛ وأن ينتفع هبا فال يعيش الهياً غافالً . . وهذه وظيفة العقل 
، فهي معقودة مبشيئة اهللا سبحانه  هذه هي القاعدة األساسية يف . هذه احلكمة يؤتيها اهللا من يشاء من عباده 

: ويف الوقت ذاته يقرر القرآن حقيقة أخرى . . رد كل شيء إىل املشيئة املطلقة املختارة : ر اإلسالمي التصو
  :أن من أراد اهلداية وسعى هلا سعيها وجاهد فيها فإن اهللا ال حيرمه منها ، بل يعينه عليها 

يتجه إىل هدى اهللا أن مشيئة اهللا ليطمئن كل من } والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن اهللا ملع احملسنني { 
  .ستقسم له اهلدى وتؤتيه احلكمة ، ومتنحه ذلك اخلري الكثري 

الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم { : وهناك حقيقة أخرى نلم هبا قبل مغادرة هذه الوقفة عند قوله تعاىل 
  . .} . . . يشاء يؤيت احلكمة من . بالفحشاء ، واهللا يعدكم مغفرة منه وفضالً واهللا واسع عليم 

أن يستمع إىل وعد اهللا أو أن . وطريق الشيطان . طريق اهللا : إن أمام اإلنسان طريقني اثنني ال ثالث هلما 
. ومن ال يسري يف طريق اهللا ويسمع وعده فهو سائر يف طريق الشيطان ومتبع وعده . يستمع إىل وعد الشيطان 

ا عداه فهو للشيطان ومن الشيطان . . نهج الذي شرعه اهللا امل. . ليس هنالك إال منهج واحد هو احلق .    .وم
كي ال تبقى حجة ملن يريد أن ينحرف عن . هذه احلقيقة يقررها القرآن الكرمي ويكررها ويؤكدها بكل مؤكد 

منهج . أو الشيطان . اهللا . . ليست هنالك شبهة وال غشاوة . منهج اهللا مث يدعي اهلدى والصواب يف أي باب 
ا { . . وملن شاء أن خيتار . . طريق اهللا أو طريق الشيطان .  أو منهج الشيطان اهللا ليهلك من هلك عن بينة وحيي

. ال شبهة وال غبش وال غشاوة } من حي عن بينة  . . وهو احلق واحد ال يتعدد . وإمنا هو اهلدى أو الضالل . 
  فماذا بعد احلق إال الضالل؟

وسراً كان . صدقة كان أم نذراً . . إن اهللا يعلم كل ما ينفقه املنفق . . لصدقة بعد ذلك نعود مع السياق إىل ا
  :ومن مقتضى علمه أنه جيزي على الفعل وما وراءه من النية . أم جهراً 

إن تبدوا الصدقات فنعما هي ، . وما للظاملني من أنصار . وما أنفقتم من نفقة أو نذرمت من نذر فإن اهللا يعلمه { 
  . .} ها وتؤتوها الفقراء فهو خري لكم؛ ويكفر عنكم من سيئاتكم ، واهللا مبا تعملون خبري وإن ختفو

والنذر نوع . . زكاة أو صدقة أو تطوعاً باملال يف جهاد : والنفقة تشمل سائر ما خيرجه صاحب املال من ماله 
. ون لغري اهللا ولوجهه ويف سبيله والنذر ال يك. من أنواع النفقة يوجبه املنفق على نفسه مقّدراً بقدر معلوم 

فالنذر لفالن من عباده نوع من الشرك ، كالذبائح اليت كان يقدمها املشركون آلهلتهم وأوثاهنم يف شىت عصور 
  .اجلاهلية 

  . .} وما أنفقتم من نفقة أو نذرمت من نذر فإن اهللا يعلمه { 



،  -سبحانه  -وشعور املؤمن بأن عني اهللا  . وعلى حركته وعمله على نيته وضمريه  يثري يف حسه مشاعر حية . 
متنوعة؛ شعور التقوى والتحرج أن يهجس يف خاطره هاجس رياء أو تظاهر ، وهاجس شح أو خبل ، وهاجس 

وشعور الرضى والراحة مبا وىف هللا . وشعور االطمئنان على اجلزاء والثقة بالوفاء . خوف من الفقر أو الغنب 
  . .ذا اإلنفاق مما أعطاه وقام بشكر نعمته عليه هب

  .فأما الذي ال يقوم حبق النعمة؛ والذي ال يؤدي احلق هللا ولعباده؛ والذي مينع اخلري بعد ما أعطاه اهللا إياه 

  :ظامل للعهد ، وظامل للناس ، وظامل لنفسه . فهو ظامل . 
  . .} وما للظاملني من أنصار { 

مقسط قائم بعهد اهللا معه إن أعطاه : يف هذا الباب صنفان  والناس. واملنع ظلم وجور . فالوفاء عدل وقسط 
  . .} وما للظاملني من أنصار { . . وظامل ناكث لعهد اهللا ، مل يعط احلق ومل يشكر . النعمة وىف وشكر 

فأما حني . وإخفاء الصدقة حني تكون تطوعاً أوىل وأحب إىل اهللا؛ وأجدر أن تربأ من شوائب التظاهر والرياء 
. أداء للفريضة فإن إظهارها فيه معىن الطاعة ، وفشو هذا املعىن وظهوره خري تكون    :ومن مث تقول اآلية . 

فتشمل هاتني احلالتني ، . . } وإن ختفوها وتؤتوها الفقراء فهو خري لكم . إن تبدوا الصدقات فنعما هي { 
موضعها؛ وتعد املؤمنني على هذه وتعطي كل حالة ما يناسبها من التصرف؛ وحتمد هذه يف موضعها وتلك يف 

  :وتلك تكفري السيئات 
  . .} ويكفر عنكم من سيئاتكم { 

وتستجيش يف قلوهبم التقوى والتحرج من جانب ، والطمأنينة والراحة من جانب آخر ، وتصلها باهللا يف النية 
  :والعمل يف مجيع األحوال 

  . .} واهللا مبا تعملون خبري { 
  :وجيه إىل اإلنفاق؛ وتنوع أساليب الترغيب والترهيب بصدده؛ لندرك أمرين وال بد أن نلحظ طول الت

بصر اإلسالم بطبيعة النفس البشرية وما خياجلها من الشح باملال ، وحاجتها إىل التحريك املستمر : األول 
لذي يريده واالستجاشة الدائبة لتستعلي على هذا احلرص وتنطلق من هذا الشح ، وترتفع إىل املستوى الكرمي ا

ما كان يواجهه القرآن من هذه الطبيعة يف البيئة العربية اليت اشتهرت شهرة عامة بالسخاء : والثاين . اهللا للناس 
ولكنه كان سخاء وكرماً يقصد به الذكر والصيت وثناء الناس وتناقل أخباره يف املضارب واخليام . . والكرم 

، متجهني ومل يكن أمراً ميسوراً أن يعلمهم اإلسالم  ، متجردين من هذا كله  أن يتصدقوا دون انتظار هلذا كله 
وكان األمر يف حاجة إىل التربية الطويلة ، واجلهد الكثري ، واهلتاف املستمر بالتسامي . هللا وحده دون الناس 

.وقد كان . . والتجرد واخلالص   .  
لفتة لتقرير مجلة حقائق  - ليه وسلم صلى اهللا ع - ومن مث لفتة من خطاب الذين آمنوا إىل خطاب الرسول 

  :كبرية ، ذات أثر عميق يف إقامة التصور اإلسالمي على قواعده ، ويف استقامة السلوك اإلسالمي على طريقه 
وما تنفقون إال ابتغاء وجه . وما تنفقوا من خري فألنفسكم . ليس عليك هداهم ، ولكن اهللا يهدي من يشاء { 

  . .} يوف إليكم وأنتم ال تظلمون  وما تنفقوا من خري. اهللا 
أنه  - صلى اهللا عليه وسلم  - عن النيب  -رضي اهللا عنهما  -عن ابن عباس  -بإسناده  -روى ابن أيب حامت 



. . } إىل آخرها . . ليس عليك هداهم { : كان يأمر بأال يتصدق إال على أهل اإلسالم حىت نزلت هذه اآلية 
.سألك من كل دين فأمر بالصدقة بعدها على كل من   .  

صلى اهللا عليه  -ولو كان هو رسول اهللا  -إن أمر القلوب وهداها وضالهلا ليس من شأن أحد من خلق اهللا 
  .إنه من أمر اهللا وحده  - وسلم 

، وال يصرفها سواه ، وال سلطان ألحد عليها إال اهللا  وما على . فهذه القلوب من صنعه؛ وال حيكمها غريه 
أنه يستحق اهلدى ،  -سبحانه  -فأما اهلدى فهو بيد اهللا يعطيه من يشاء ، ممن يعلم . غ الرسول إال البال

وإخراج هذا األمر من اختصاص البشر يقرر احلقيقة اليت ال بد أن تستقر يف حس املسلم ليتوجه . ويسعى إليه 
سح يف احتمال صاحب الدعوة مث هي تف. . يف طلب اهلدى إىل اهللا وحده ، وليتلقى دالئل اهلدى من اهللا وحده 

لعناد الضالني ، فال يضيق صدره هبم وهو يدعوهم؛ ويعطف عليهم ، ويرتقب إذن اهللا لقلوهبم يف اهلدي ، 
  .وتوفيقهم إليه مبعرفته حني يريد 

  . .} ليس عليك هداهم ، ولكن اهللا يهدي من يشاء { 
وأمرهم إىل اهللا . والعون ما احتاجوا إليه منك  فلتفسح هلم صدرك ، ولتفض عليهم مساحتك ، ولتبذل هلم اخلري

  .وجزاء املنفق عند اهللا . 
ا نطلع على بعض اآلفاق السامية السمحة الوضيئة اليت يرفع اإلسالم قلوب املسلمني إليها ، ويروضهم  ومن هن

. عليها  إمنا يقرر ما . فحسب إن اإلسالم ال يقرر مبدأ احلرية الدينية وحده؛ وال ينهى عن اإلكراه على الدين . 
يقرر حق احملتاجني مجيعاً  -سبحانه  -يقرر السماحة اإلنسانية املستمدة من توجيه اهللا . هو أبعد من ذلك كله 

. دون نظر إىل عقيدهتم  -ما داموا يف غري حالة حرب مع اجلماعة املسلمة  -يف أن ينالوا العون واملساعدة 
ا دام اإلنفاق ابتغاء وجه اهللا ويقرر أن ثواب املعطني حمفوظ عند اهللا وهي وثبة بالبشرية ال .  على كل حال ، م

  :ينهض هبا إال اإلسالم؛ وال يعرفها على حقيقتها إال أهل اإلسالم 
وما تنفقوا من خري يوف إليكم ، وأنتم ال . وما تنفقوا من خري فألنفسكم ، وما تنفقون إال ابتغاء وجه اهللا { 

  . .} تظلمون 
  :تنا أن ندرك مغزى هذه اللفتة الواردة يف اآلية عن شأن املؤمنني حني ينفقون وال يفو

  . .} وما تنفقون إال ابتغاء وجه اهللا { 
ال ينفق . ال ينفق عن هوى وال عن غرض . إنه ال ينفق إال ابتغاء وجه اهللا . إن هذا هو شأن املؤمن ال سواه 

ال ينفق لري كب الناس بإنفاقه ويتعاىل عليهم ويشمخ ال ينفق لريضى عنه وهو يتلفت للناس يرى ماذا يقولون 
ومن مث يطمئن لقبول اهللا . . خالصاً متجرداً هللا . ذو سلطان أو ليكافئه بنيشان ال ينفق إال ابتغاء وجه اهللا 

زاء لصدقته؛ ويطمئن لربكة اهللا يف ماله؛ ويطمئن لثواب اهللا وعطائه؛ ويطمئن إىل اخلري واإلحسان من اهللا ج
وعطاء اآلخرة بعد ذلك . ويرتفع ويتطهر ويزكو مبا أعطى وهو بعد يف هذه األرض . اخلري واإلحسان لعباد اهللا 

  كله فضل
، لطائفة من املؤمنني    .مث خيص بالذكر مصرفاً من مصارف الصدقة؛ ويعرض صورة شفة عفة كرمية نبيلة 



باملدد فال هتون ، وباإلسعاف فال تضام ، وهي  صورة تستجيش املشاعر ، وحترك القلوب إلدراك نفوس أبية
  :تأنف السؤال وتأىب الكالم 

للفقراء الذين أحصروا يف سبيل اهللا ، ال يستطيعون ضرباً يف األرض ، حيسبهم اجلاهل أغنياء من التعفف ، { 
  . .} وما تنفقوا من خري فإن اهللا به عليم . تعرفهم بسيماهم ال يسألون الناس إحلافاً 

كان هذا الوصف املوحي ينطبق على مجاعة من املهاجرين ، تركوا وراءهم أمواهلم وأهليهم؛ وأقاموا يف  لقد
كأهل الصفة  -صلى اهللا عليه وسلم  -املدينة ووقفوا أنفسهم على اجلهاد يف سبيل اهللا ، وحراسة رسول اهللا 

.  خيلص إليها من دوهنم عدو ال -صلى اهللا عليه وسلم  -الذين كانوا باملسجد حرساً لبيوت الرسول 
. وهم مع هذا ال يسألون الناس شيئاً . وأحصروا يف اجلهاد ال يستطيعون ضرباً يف األرض للتجارة والكسب 

متجملون حيسبهم من جيهل حاهلم أغنياء لتعففهم عن إظهار احلاجة؛ وال يفطن إىل حقيقة حاهلم إال ذوو الفراسة 
. .  

ينطبق على الكرام املعوزين ، الذين تكتنفهم ظروف . سواهم يف مجيع األزمان  ولكن النص عام ، ينطبق على
إهنم يتجملون كي ال تظهر حاجتهم؛ . متنعهم من الكسب قهراً ، ومتسك هبم كرامتهم أن يسألوا العون 

ما وراء  حيسبهم اجلاهل مبا وراء الظواهر أغنياء يف تعففهم ، ولكن ذا احلس املرهف والبصرية املفتوحة يدرك
.فاملشاعر النفسية تبدو على سيماهم وهم يداروهنا يف حياء . التجمل   .  

وهي صورة كاملة ترتسم على . إهنا صورة عميقة اإلحياء تلك اليت يرمسها النص القصري لذلك النموذج الكرمي 
وما . فعاالت استحياء وكل مجلة تكاد تكون ملسة ريشة ، ترسم املالمح والسمات ، وتشخص املشاعر واالن

وتلك طريقة القرآن يف . يكاد اإلنسان يتم قراءهتا حىت تبدو له تلك الوجوه وتلك الشخصيات كأمنا يراها 
  رسم النماذج اإلنسانية ، حىت لتكاد ختطر نابضة حية

ال  لن يكون إعطاؤهم إال سراً ويف تلطف. . هؤالء الفقراء الكرام الذين يكتمون احلاجة كأمنا يغطون العورة 
ومن مث كان التعقيب موحياً بإخفاء الصدقة وإسرارها ، مطمئناً ألصحاهبا . . خيدش آباءهم وال جيرح كرامتهم 

  :على علم اهللا هبا وجزائه عليها 
  . .} وما تنفقوا من خري فإن اهللا به عليم { 

.اهللا وحده الذي يعلم السر ، وال يضيع عنده اخلري   .  
وكل أوقات اإلنفاق؛ وحبكم . يف هذا الدرس بنص عام يشمل كل طرائق اإلنفاق  وأخرياً خيتم دستور الصدقة

  :عام يشمل كل منفق لوجه اهللا 
الذين ينفقون أمواهلم بالليل والنهار ، سراً وعالنية ، فلهم أجرهم عند رهبم وال خوف عليهم وال هم حيزنون { 
 {. .  

، سواء يف صدر اآلية أم يف ختامها ويبدو التناسق يف هذا اخلتام يف عموم النصوص ومشو وكأمنا هي اإليقاع . هلا 
  . .األخري الشامل القصري 

  . .} الذين ينفقون أمواهلم { 
  . .هكذا بوجه عام يشمل مجيع أنواع األموال 

  . .} سراً وعالنية . بالليل والنهار { 



.لتشمل مجيع األوقات ومجيع احلاالت   .  
  . .} فلهم أجرهم عند رهبم { 

  .هكذا إطالقاً 

  .ورضوان اهللا . وجزاء اآلخرة . وبركة العمر . من مضاعفة املال 
  . .} وال خوف عليهم وال هم حيزنون { 

  . .يف الدنيا ويف اآلخرة سواء . . ال خوف من أي خموف ، وال حزن من أي حمزن 
  . .إنه التناسق يف ختام الدستور القومي يوحي بذلك الشمول والتعميم 

فإن نظامه كله يقوم أوالً على تيسري العمل والرزق لكل . إن اإلسالم ال يقيم حياة أهله على العطاء وبعد ف
ولكن . . قادر؛ وعلى حسن توزيع الثروة بني أهله بإقامة هذا التوزيع على احلق والعدل بني اجلهد واجلزاء 

مرة يف صورة فريضة جتبيها الدولة . .  هنالك حاالت تتخلف ألسباب استثنائية وهذه هي اليت يعاجلها بالصدقة
وهي مورد هام من موارد املالية العامة : املسلمة املنفذة لشريعة اهللا كلها وهي وحدها صاحبة احلق يف جبايتها 

مع مراعاة اآلداب اليت . ومرة يف صورة تطوع غري حمدود يؤديه القادرون للمحتاجني رأساً . للدولة املسلمة 
وقد رباه . هذا التعفف الذي تصف هذه اآلية صورة منه واضحة . . ضمانة تعفف اآلخذين وب. سبق بياهنا 

  . .اإلسالم يف نفوس أهله فإذا أحدهم يتحرج أن يسأل وله أقل ما يكفيه يف حياته 
قال : مسعنا أبا هريرة يقول : قاال . عن عطاء بن يسار وعبد الرمحن بن أيب عمرة  -بإسناده  -روى البخاري 

ليس املسكني الذي ترده التمرة والتمرتان ، وال اللقمة واللقمتان ، « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -سول اهللا ر
  . .} ال يسألون الناس إحلافاً { : اقرأوا إن شئتم يعين قوله . » إمنا املسكني الذي يتعفف 

أنه : عن أبيه ، عن رجل من مزينة حدثنا أبو بكر احلنفي ، حدثنا عبد احلميد بن جعفر ، : وروى اإلمام أمحد 
كما يسأله الناس؟ فانطلقت أسأله ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -أال تنطلق فتسأل رسول اهللا : قالت له أمه 

ومن استعف أعفه اهللا ، ومن استغىن أغناه اهللا ، ومن يسأل الناس وله عدل « : فوجدته قائماً خيطب وهو يقول 
لناقة يل هلي خري من مخس أواق ، ولغالمي ناقة : فقلت بيين وبني نفسي » فاً مخس أواق فقد سأل الناس إحلا

  .أخرى فهي خري من مخس أواق ، فرجعت ومل أسأله 
أن  -رجالً كان بالشام من قريش  -قال بلغ احلارث . عن حممد بن سريين  -بإسناده  -وقال احلافظ الطرباين 

ما وجد عبد اهللا رجالً أهون عليه مين مسعت رسول : فقال . دينار أبا ذر كان به عوز ، فبعث إليه ثالث مائة 
شاة . . وآلل أيب ذر أربعون درمهاً » من سأل وله أربعون فقد أحلف « : يقول  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 

.يعين خادمني : قال أبو بكر بن عياش . . وماهنان   .  
وهو . وشرائعه كلها متحدة ، وال يؤخذ أجزاء وتفاريق  إن اإلسالم نظام متكامل ، تعمل نصوصه وتوجيهاته

وهكذا أنشأ جمتمعه الفريد الذي مل تعرف له . يضع نظمه لتعمل كلها يف وقت واحد ، فتتكامل وتتناسق 
.البشرية نظرياً يف جمتمعات األرض مجيعاً   .  

ا َيقُوُم الَّ ِذي َيَتَخبَّطُُه الشَّْيطَانُ ِمَن الَْمسِّ ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا إِنََّما الَْبْيُع ِمثْلُ الَِّذيَن َيأْكُلُونَ الرَِّبا لَا َيقُوُمونَ إِلَّا كََم
ا َسلََف َو ُه َمْوِعظَةٌ ِمْن َربِِّه فَاْنَتَهى فَلَُه َم أُولَِئَك أَْمُرُه إِلَى اللَِّه َوَمْن الرَِّبا َوأََحلَّ اللَُّه الَْبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا فََمْن َجاَء َعاَد فَ



) ٢٧٦(َيْمَحُق اللَُّه الرَِّبا َوُيْربِي الصََّدقَاِت َواللَُّه لَا ُيِحبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَِثيمٍ ) ٢٧٥(أَْصحَاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 
لَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َربِّهِْم َولَا َخْوٌف َعلَْيهِْم َولَا ُهْم  إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت َوأَقَاُموا الصَّلَاةَ َوآَتُوا الزَّكَاةَ

فَإِنْ لَْم َتفَْعلُوا ) ٢٧٨(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوذَُروا َما َبِقَي ِمَن الرَِّبا إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني ) ٢٧٧(َيْحَزُنونَ 
َوإِنْ كَانَ ذُو ) ٢٧٩(ِه َوَرُسوِلِه َوإِنْ ُتْبُتْم فَلَكُْم ُرُءوُس أَْمَواِلكُْم لَا َتظِْلُمونَ َولَا ُتظْلَُمونَ فَأْذَُنوا بَِحْربٍ ِمَن اللَّ

ِه إِلَى اللَِّه ثُمَّ َواتَّقُوا َيْوًما ُتْرَجُعونَ ِفي) ٢٨٠(ُعْسَرٍة فََنِظَرةٌ إِلَى َمْيَسَرٍة َوأَنْ َتَصدَّقُوا َخْيٌر لَكُْم إِنْ كُْنُتْم َتْعلَُمونَ 
  ) ٢٨١(ُتَوفَّى كُلُّ َنفْسٍ َما كََسَبْت َوُهْم لَا ُيظْلَُمونَ 

  الوجه الكاحل الطاحل هو الربا. . الوجه اآلخر املقابل للصدقة اليت عرض دستورها يف الدرس املاضي 
، وتعاون وتكافل  . الصدقة عطاء ومساحة ، وطهارة وزكاة    . .نس ، وأثرة وفردية والربا شح ، وقذارة ود. 

والربا استرداد للدين ومعه زيادة حرام مقتطعة من جهد املدين أو . والصدقة نزول عن املال بال عوض وال رد 
ومن حلمه إن كان مل . من جهده إن كان قد عمل باملال الذي استدانه فربح نتيجة لعمله هو وكده . من حلمه 

  . .نفقة منه على نفسه وأهله ومل يسترحبه شيئاً يربح أو خسر ، أو كان قد أخذ املال لل
  الوجه الكاحل الطاحل. . الوجه اآلخر املقابل للصدقة  - الربا  -ومن مث فهو 

هلذا عرضه السياق مباشرة بعد عرض الوجه الطيب السمح الطاهر اجلميل الودود عرضه عرضاً منفراً ، 
ف يف القلب وشر يف اجملتمع ، وفساد يف األرض وهالك ومن جفا. يكشف عما يف عملية الربا من قبح وشناعة 

  .للعباد 
وال بلغ من التهديد يف . ومل يبلغ من تفظيع أمر أراد اإلسالم إبطاله من أمور اجلاهلية ما بلغ من تفظيع الربا 

. مة البالغة وهللا احلك -يف هذه اآليات ويف غريها يف مواضع أخرى  -اللفظ واملعىن ما بلغ التهديد يف أمر الربا 
ولكن اجلوانب الشائهة القبيحة من وجهه الكاحل ما كانت . فلقد كانت للربا يف اجلاهلية مفاسده وشروره 

ا احلاضر ، وال كانت البثور والدمامل يف ذلك  كلها بادية يف جمتمع اجلاهلية كما بدت اليوم وتكشفت يف عاملن
فهذه احلملة املفزعة البادية يف هذه اآليات . معنا احلديث الوجه الدميم مكشوفة كلها كما كشفت اليوم يف جمت

، تتكشف اليوم حكمتها على ضوء الواقع الفاجع يف حياة البشرية ، أشد مما كانت  على ذلك النظام املقيت 
من يريد أن يتدبر حكمة اهللا وعظمة هذا الدين وكمال هذا املنهج ودقة  -ويدرك . متكشفة يف اجلاهلية األوىل 

ا مل يكن يدركه الذين واجهوا هذه النصوص أول مرة  -النظام  هذا وأمامه اليوم . يدرك اليوم من هذا كله م
والبشرية الضالة اليت تأكل الربا وتوكله تنصب . من واقع العامل ما يصّدق كل كلمة تصديقاً حياً مباشراً واقعاً 
 -وتتلقى . يف أخالقها ودينها وصحتها واقتصادها .  عليها الباليا املاحقة الساحقة من جراء هذا النظام الربوي

، وهي ال تعترب وال تفيق. . حرباً من اهللا تصب عليها النقمة والعذاب  -حقاً    أفراداً ومجاعات ، وأمماً وشعوباً 
وحينما كان السياق يعرض يف الدرس السابق دستور الصدقة كان يعرض قاعدة من قواعد النظام االجتماعي 

يف . . ادي الذي يريد اهللا للمجتمع املسلم أن يقوم عليه ، وحيب للبشرية أن تستمتع مبا فيه من رمحة واالقتص
  .مقابل ذلك النظام اآلخر الذي يقوم على األساس الربوي الشرير القاسي اللئيم 

  .النظام اإلسالمي : أهنما نظامان متقابالن 



إن كالً منهما يقوم . . يتفقان يف أساس؛ وال يتوافقان يف نتيجة والنظام الربوي ومها ال يلتقيان يف تصور ، وال 
وينتهي إىل مثرة يف حياة الناس ختتلف عن . على تصور للحياة واألهداف والغايات يناقض اآلخر متام املناقضة 

  ومن مث كانت هذه احلملة املفزعة ، وكان هذا التهديد الرعيب. . األخرى كل االختالف 
. على تصور معني ميثل احلق الواقع يف هذا الوجود  -ونظام احلياة كلها  - م نظامه االقتصادي إن اإلسالم يقي

فهو خالق هذه األرض ، وهو خالق هذا اإلنسان . هو خالق هذا الكون  - سبحانه  -يقيمه على أساس أن اهللا 
.هو الذي وهب كل موجود وجوده . .   .  

مبا أنه هو موجده قد استخلف اجلنس اإلنساين يف هذه األرض؛ وهو مالك كل موجود  -سبحانه  -وإن اهللا 
ومل يترك له هذا امللك . ومكنه مما ادخر له فيها من أرزاق وأقوات ومن قوى وطاقات ، على عهد منه وشرط 

استخلفه فيه . وإمنا استخلفه فيه يف إطار من احلدود الواضحة . العريض فوضى ، يصنع فيه ما يشاء كيف شاء 
فما وقع منه من عقود وأعمال ومعامالت . شرط أن يقوم يف اخلالفة وفق منهج اهللا ، وحسب شريعته على 

فإذا . وما وقع منه خمالفاً لشروط التعاقد فهو باطل موقوف . وأخالق وعبادات وفق التعاقد فهو صحيح نافذ 
ظلم واعتداء ال يقره اهللا وال يقره املؤمنون  كما هي يف  -فاحلاكمية يف األرض . باهللا انفذه قوة وقسراً فهو إذن 

إمنا يستمدون سلطاهتم من تنفيذهم لشريعة اهللا  -حاكمهم وحمكومهم  -والناس . هللا وحده  -الكون كله 
أن خيرجوا عنها ، ألهنم إمنا هم وكالء مستخلفون يف األرض بشرط وعهد  -يف مجلتهم  - ومنهجه ، وليس هلم 

  . أيديهم من أرزاق وليسوا مالكاً خالقني ملا يف
من بني بنود هذا العهد أن يقوم التكافل بني املؤمنني باهللا ، فيكون بعضهم أولياء بعض ، وأن ينتفعوا برزق اهللا 

ولكن على . ال على قاعدة الشيوع املطلق كما تقول املاركسية  -الذي أعطاهم على أساس هذا التكافل 
مع تكليف . ه اهللا منهم سعة أفاض من سعته على من قدر عليه رزقه فمن وهب -أساس امللكية الفردية املقيدة 

فال يكون أحدهم كالًّ على أخيه أو على  -اجلميع بالعمل كل حسب طاقته واستعداده وفيما يسره اهللا له 
  .والصدقة تطوعاً غري حمدد . وجعل الزكاة فريضة يف املال حمددة . اجلماعة وهو قادر كما بينا ذلك من قبل 

وقد شرط عليهم كذلك أن يلتزموا جانب القصد واالعتدال ، ويتجنبوا السرف والشطط فيما ينفقون من 
ومن مث تظل حاجتهم االستهالكية . رزق اهللا الذي أعطاهم؛ وفيما يستمتعون به من الطيبات اليت أحلها هلم 

. ضة الزكاة وتطوع الصدقة وتظل فضلة من الرزق معرضة لفري. للمال والطيبات حمدودة حبدود االعتدال 
  .وخباصة أن املؤمن مطالب بتثمري ماله وتكثريه 

وشرط عليهم أن يلتزموا يف تنمية أمواهلم وسائل ال ينشأ عنها األذى لآلخرين ، وال يكون من جرائها تعويق أو 
  :تعطيل جلريان األرزاق بني العباد ، ودوران املال يف األيدي على أوسع نطاق 

وكتب عليهم الطهارة يف النية والعمل ، والنظافة يف الوسيلة والغاية ، } ن دولة بني األغنياء منكم كي ال يكو{ 
، أو تؤذي حياة  وفرض عليهم قيوداً يف تنمية املال ال جتعلهم يسلكون إليها سبالً تؤذي ضمري الفرد وخلقه 

  .اجلماعة وكياهنا 
لواقع يف هذا الوجود؛ وعلى أساس عهد االستخالف الذي وأقام هذا كله على أساس التصور املمثل حلقيقة ا

  . .حيكم كل تصرفات اإلنسان املستخلف يف هذا امللك العريض 



تصور ال . ومن مث فالربا عملية تصطدم ابتداء مع قواعد التصور اإلمياين إطالقا؛ ونظام يقوم على تصور آخر 
مباديء والغايات واألخالق اليت يريد اهللا للبشر أن تقوم ومن مث ال رعاية فيه لل. نظر فيه هللا سبحانه وتعاىل 

  .حياهتم عليها 
فاإلنسان هو سيد هذه األرض ابتداء؛ وهو . إنه يقوم ابتداء على أساس أن ال عالقة بني إرادة اهللا وحياة البشر 

  غري مقيد بعهد من اهللا؛ وغري ملزم باتباع أوامر اهللا
غري ملتزم يف شيء . ى املال ، ويف طرق تنميته ، كما هو حر يف التمتع به مث إن الفرد حر يف وسائل حصوله عل

ومن مث فال اعتبار ألن يتأذى املاليني إذا . من هذا بعهد من اهللا أو شرط؛ وغري مقيد كذلك مبصلحة اآلخرين 
د من حريته هذه وقد تتدخل القوانني الوضعية أحياناً يف احل. هو أضاف إىل خزانته ورصيده ما يستطيع إضافته 

يف حتديد سعر الفائدة مثالً؛ ويف منع أنواع من االحتيال والنصب والغصب والنهب ، والغش  -جزئياً  -
ولكن هذا التدخل يعود إىل ما يتواضع عليه الناس أنفسهم ، وما تقودهم إليه أهواؤهم؛ ال إىل مبدأ . والضرر 

  ثابت مفروض من سلطة إهلية
بأية  -هو أن غاية الغايات للوجود اإلنساين هي حتصيله للمال . ور خاطىء فاسد كذلك يقوم على أساس تص

واستمتاعه به على النحو الذي يهوى ومن مث يتكالب على مجع املال وعلى املتاع به؛ ويدوس يف  -وسيلة 
  الطريق كل مبدأ وكل صاحل لآلخرين

يف حياهتا أفراداً ومجاعات ودوالً وشعوباً ، ملصلحة مث ينشىء يف النهاية نظاماً يسحق البشرية سحقاً ، ويشقيها 
حفنة من املرابني؛ وحيطها أخالقيا ونفسياً وعصبياً؛ وحيدث اخللل يف دورة املال ومنو االقتصاد البشري منواً سوياً 

 إىل تركيز السلطة احلقيقية والنفوذ العملي على البشرية كلها يف - كما انتهى يف العصر احلديث  -وينتهي 
أيدي زمرة من أحط خلق اهللا وأشدهم شراً؛ وشرذمة ممن ال يرعون يف البشرية إالًّ وال ذمة ، وال يراقبون فيها 

يف داخل  -وهؤالء هم الذين يداينون الناس أفراداً ، كما يداينون احلكومات والشعوب . . عهداً وال حرمة 
البشرية كلها ، وكد اآلدميني وعرقهم ودمائهم ، وترجع إليهم احلصيلة احلقيقية جلهد  -بالدهم ويف خارجها 

  يف صورة فوائد ربوية مل يبذلوا هم فيها جهداً
  .وهم ال ميلكون املال وحده 

ا مل تكن هلم مبادىء وال أخالق وال تصور ديين أو أخالقي على اإلطالق؛ بل ملا . . إمنا ميلكون النفوذ .  ومل
واملثل واملبادئ؛ فإهنم بطبيعة احلال يستخدمون هذا النفوذ اهلائل  كانوا يسخرون من حكاية األديان واألخالق

الذي ميلكونه يف إنشاء األوضاع واألفكار واملشروعات اليت متكنهم من زيادة االستغالل ، وال تقف يف طريق 
 وأقرب الوسائل هي حتطيم أخالق البشرية وإسقاطها يف مستنقع آسن من اللذائذ. . جشعهم وخسة أهدافهم 

والشهوات ، اليت يدفع فيها الكثريون آخر فلس ميلكونه ، حيث تسقط الفلوس يف املصائد والشباك املنصوبة 
وذلك مع التحكم يف جريان االقتصاد العاملي وفق مصاحلهم احملدودة ، مهما أدى هذا إىل األزمات الدورية 

صادي كله عما فيه مصلحة اجملموعة البشرية إىل املعروفة يف عامل االقتصاد؛ وإىل احنراف اإلنتاج الصناعي واالقت
  مصلحة املمولني املرابني ، الذين تتجمع يف أيديهم خيوط الثروة العاملية

 -هي أن هؤالء املرابني  - ومل تكن هبذه الصورة البشعة يف اجلاهلية  -والكارثة اليت متت يف العصر احلديث 



أفراد أو بيوت مالية كما يتمثلون اآلن يف صورة مؤسسي  الذين كانوا يتمثلون يف الزمن املاضي يف صورة
قد استطاعوا مبا لديهم من سلطة هائلة خميفة داخل أجهزة احلكم العاملية وخارجها ، ومبا  -املصارف العصرية 

سواء يف ذلك الصحف والكتب واجلامعات واألساتذة . . ميلكون من وسائل التوجيه واإلعالم يف األرض كلها 
أن ينشئوا عقلية عامة بني مجاهري البشر املساكني الذين يأكل . . اإلرسال ودور السينما وغريها وحمطات 

هذه العقلية العامة . . أولئك املرابون عظامهم وحلومهم ، ويشربون عرقهم ودماءهم يف ظل النظام الربوي 
ألساس الصحيح الذي ال أساس غريه خاضعة لإلحياء اخلبيث املسموم بأن الربا هو النظام الطبيعي املعقول ، وا

وأن الذين . للنمو االقتصادي؛ وأنه من بركات هذا النظام وحسناته كان هذا التقدم احلضاري يف الغرب 
وأهنم إمنا يعتمدون يف نظرهتم هذه على جمرد نظريات  - غري العمليني  -يريدون إبطاله مجاعة من اخلياليني 
يلة بإفساد النظام االقتصادي كله لو مسح هلا أن تتدخل أخالقية ومثل خيالية ال رصيد هلا  من الواقع؛ وهي كف

فيه حىت ليتعرض الذين ينتقدون النظام الربوي من هذا اجلانب للسخرية من البشر الذين هم يف حقيقة األمر 
رابني العاملية الذي تضطره عصابات امل. ضحايا بائسة هلذا النظام ذاته ضحايا شأهنم شأن االقتصاد العاملي نفسه 

اً للبشرية . ألن جيري جرياناً غري طبيعي وال سوي  ويتعرض للهزات الدورية املنظمة وينحرف عن أن يكون نافع
اً على حفنة من الذئاب قليلة   كلها ، إىل أن يكون وقف

ض أساتذة وقد بلغ من سوئه أن تنبه لعيوبه بع -إن النظام الربوي نظام معيب من الوجهة االقتصادية البحتة 
االقتصاد الغربيني أنفسهم؛ وهم قد نشأوا يف ظله ، وأشربت عقوهلم وثقافتهم تلك السموم اليت تبثها عصابات 

  .املال يف كل فروع الثقافة والتصور واألخالق 

األملاين » دكتور شاخت « ويف مقدمة هؤالء األساتذة الذين يعيبون هذا النظام من الناحية االقتصادية البحتة 
غري ( أنه بعملية رياضية  ١٩٥٣وقد كان مما قاله يف حماضرة له بدمشق عام . مدير بنك الرايخ األملاين سابقاً و

ذلك أن الدائن املرايب يربح . يتضح أن مجيع املال يف األرض صائر إىل عدد قليل جدا من املرابني ) متناهية 
باحلساب  - ومن مث فإن املال كله يف النهاية ال بد . دائما يف كل عملية؛ بينما املدين معرض للربح واخلسارة 

فإن معظم مال األرض . أن يصري إىل الذي يربح دائماً وأن هذه النظرية يف طريقها للتحقق الكامل  - الرياضي 
بضعة ألوف أما مجيع املالك وأصحاب املصانع الذين يستدينون من البنوك ،  -ملكاً حقيقياً  - اآلن ميلكه 
، فهم ليسوا سوى أجراء يعملون حلساب أصحاب املال ، وجيين مثرة كدهم أولئك األلوف  والعمال ، وغريهم 

.  
فإن قيام النظام االقتصادي على األساس الربوي جيعل العالقة . وليس هذا وحده هو كل ما للربا من جريرة 

فإن املرايب جيتهد يف . ة مستمرة بني أصحاب األموال وبني العاملني يف التجارة والصناعة عالقة مقامرة ومشاكس
ومن مث ميسك املال حىت يزيد اضطرار التجارة والصناعة إليه فريتفع سعر الفائدة؛ . احلصول على أكرب فائدة 

ويظل يرفع السعر حىت جيد العاملون يف التجارة والصناعة أنه ال فائدة هلم من استخدام هذا املال ، ألنه ال يدر 
عندئذ ينكمش حجم املال املستخدم يف هذه اجملاالت اليت . . لفائدة ويفضل هلم منه شيء عليهم ما يوفون به ا

وعندما يصل . تشتغل فيها املاليني؛ وتضيق املصانع دائرة انتاجها ، ويتعطل العمال ، فتقل القدرة على الشراء 
عودون إىل خفض سعر الفائدة األمر إىل هذا احلد ، وجيد املرابون أن الطلب على املال قد نقص أو توقف ، ي



وهكذا . . فيقبل عليه العاملون يف الصناعة والتجارة من جديد ، وتعود دورة احلياة إىل الرخاء . اضطراراً 
  ويظل البشر هكذا يدورون فيها كالسائمة. دواليك تقع األزمات االقتصادية الدورية العاملية 
فإن أصحاب الصناعات والتجار ال يدفعون فائدة . للمرابني  مث إن مجيع املستهلكني يؤدون ضريبة غري مباشرة

األموال اليت يقترضوهنا بالربا إال من جيوب املستهلكني ، فهم يزيدوهنا يف أمثان السلع االستهالكية فيتوزع 
أما الديون اليت تقترضها احلكومات من بيوت . عبؤها على أهل األرض لتدخل يف جيوب املرابني يف النهاية 

. ال لتقوم باإلصالحات واملشروعات العمرانية فإن رعاياها هم الذين يؤدون فائدهتا للبيوت الربوية كذلك امل
وبذلك يشترك . إذ أن هذه احلكومات تضطر إىل زيادة الضرائب املختلفة لتسدد منها هذه الديون وفوائدها 

نتهي األمر عند هذا احلد ، وال يكون االستعمار وقلما ي. . كل فرد يف دفع هذه اجلزية للمرابني يف هناية املطاف 
  مث تكون احلروب بسبب االستعمار. . هو هناية الديون 

ا  فنكتفي هبذا  -ال نستقصي كل عيوب النظام الربوي فهذا جماله حبث مستقل  -يف ظالل القرآن  -وحنن هن
ق أساسية بصدد كراهية اإلسالم للنظام القدر لنخلص منه إىل تنبيه من يريدون أن يكونوا مسلمني إىل مجلة حقائ

  :الربوي املقيت 
  .أنه ال إسالم مع قيام نظام ربوي يف مكان  -اليت جيب أن تكون مستيقنة يف نفوسهم  -: احلقيقة األوىل 

فأساس التصور . وكل ما ميكن أن يقوله أصحاب الفتاوى من رجال الدين أو غريهم سوى هذا دجل وخداع 
يصطدم اصطداماً مباشراً بالنظام الربوي ، ونتائجه العملية يف حياة الناس وتصوراهتم  -ينا كما ب -اإلسالمي 
  .وأخالقهم 

بل  -ال يف إمياهنا وأخالقها وتصورها للحياة فحسب  -أن النظام الربوي بالء على اإلنسانية : واحلقيقة الثانية 
ام ميحق سعادة البشرية حمقاً ، ويعطل منوها اإلنساين كذلك يف صميم حياهتا االقتصادية والعملية ، وأنه أبشع نظ

املتوازن ، على الرغم من الطالء الظاهري اخلّداع ، الذي يبدو كأنه مساعدة من هذا النظام للنمو االقتصادي 
  العام

ل تصرفاته أن النظام األخالقي والنظام العملي يف اإلسالم مترابطان متاماً ، وأن اإلنسان يف ك: واحلقيقة الثالثة 
مرتبط بعهد االستخالف وشرطه ، وأنه خمترب ومبتلى وممتحن يف كل نشاط يقوم به يف حياته ، وحماسب عليه يف 

فليس هناك نظام أخالقي وحده ، ونظام عملي وحده ، وإمنا مها معا يؤلفان نشاط اإلنسان ، وكالمها . آخرته 
، وإمث يؤاخذ عليه إن أس وأن االقتصاد اإلسالمي الناجح ال يقوم بغري أخالق . اء عبادة يؤجر عليها إن أحسن 

  .، وأن األخالق ليست نافلة ميكن االستغناء عنها مث تنجح حياة الناس العملية 
أن التعامل الربوي ال ميكن إال أن يفسد ضمري الفرد وخلقه ، وشعوره جتاه أخيه يف اجلماعة؛ : واحلقيقة الرابعة 

ة البشرية وتضامنها مبا يبثه من روح الشره والطمع واألثرة واملخاتلة واملقامرة بصفة وإال أن يفسد حياة اجلماع
كي يستطيع . أما يف العصر احلديث فإنه يعد الدافع األول لتوجيه رأس املال إىل أحط وجوه االستثمار . عامة 

ومن مث . فضل منه شيء للمستدين رأس املال املستدان بالربا أن يربح رحباً مضموناً ، فيؤدي الفائدة الربوية وي
فهو الدافع املباشر الستثمار املال يف األفالم القذرة والصحافة القذرة واملراقص واملالهي والرقيق األبيض وسائر 

واملال املستدان بالربا ليس مهه أن ينشىء أنفع . . احلرف واالجتاهات اليت حتطم أخالق البشرية حتطيماً 



ولو كان الربح إمتا جييء من استثارة أحط الغرائز وأقذر . مهه أن ينشىء أكثرها رحباً  املشروعات للبشرية؛ بل
  وسببه األول هو التعامل الربوي. وهذا هو املشاهد اليوم يف أحناء األرض . . امليول 

حني حيرم التعامل الربوي يقيم نظمه كلها على أسا. أن اإلسالم نظام متكامل : واحلقيقة اخلامسة  س فهو 
االستغناء عن احلاجة إليه؛ وينظم جوانب احلياة االجتماعية حبيث تنتفي منها احلاجة إىل هذا النوع من التعامل ، 

  .بدون مساس بالنمو االقتصادي واالجتماعي واإلنساين املطرد 
ج عند لن حيتا -حني يتاح له أن ينظم احلياة وفق تصوره ومنهجه اخلاص  -أن اإلسالم : واحلقيقة السادسة 

إلغاء التعامل الربوي ، إىل إلغاء املؤسسات واألجهزة الالزمة لنمو احلياة االقتصادية العصرية منوها الطبيعي 
  .السليم 

ويف أول هذه . مث يتركها تعمل وفق قواعد أخرى سليمة . ولكنه فقط سيطهرها من لوثة الربا ودنسه 
  .من مؤسسات االقتصاد احلديث املصارف والشركات وما إليها : املؤسسات واألجهزة 

، بأن هناك استحالة اعتقادية يف  -وهي األهم  - : واحلقيقة السابعة  ضرورة اعتقاد من يريد أن يكون مسلماً 
أن حيرم اهللا أمراً ال تقوم احلياة البشرية وال تتقدم بدونه كما أن هناك استحالة اعتقادية كذلك يف أن يكون 

. وقت ذاته حتميا لقيام احلياة وتقدمها هناك أمر خبيث ويكون يف ال فاهللا سبحانه هو خالق هذه احلياة ، وهو . 
فهناك استحالة إذن يف . مستخلف اإلنسان فيها؛ وهو اآلمر بتنميتها وترقيتها؛ وهو املريد هلذا كله املوفق إليه 

وأن يكون هناك شيء . دونه تصور املسلم أن يكون فيما حرمه اهللا شيء ال تقوم احلياة البشرية وال تتقدم ب
وسوء الفهم والدعاية املسمومة اخلبيثة الطاغية . وإمنا هو سوء التصور . خبيث هو حتمي لقيام احلياة ورقيها 

أن الربا ضرورة للنمو االقتصادي والعمراين ، وأن النظام الربوي هو النظام : اليت دأبت أجياالً على بث فكرة 
خلادع يف مناهل الثقافة العامة ، ومنابع املعرفة اإلنسانية يف مشارق األرض وبث هذا التصور ا. الطبيعي 
وصعوبة تصور قيامها على . مث قيام احلياة احلديثة على هذا األساس فعالً بسعي بيوت املال واملرابني . ومغارهبا 

 وعجزه عن التحرر من كما تنشأ ثانياً من ضعف التفكري. وهي صعوبة تنشأ أوالً من عدم اإلميان . أساس آخر 
وملكية للنفوذ داخل احلكومات . ذلك الوهم الذي اجتهد املرابون يف بثه ومتكينه ملا هلم من قدرة على التوجيه 

  .العاملية ، وملكية ألدوات اإلعالم العامة واخلاصة 
ليست . . س الربوي أن استحالة قيام االقتصاد العاملي اليوم وغداً على أساس غري األسا: واحلقيقة الثامنة 

أو هي أكذوبة ضخمة تعيش ألن األجهزة اليت يستخدمها أصحاب املصلحة يف بقائها أجهزة . سوى خرافة 
أن تسترد حريتها من قبضة  -أو تعزم األمة املسلمة  -ضخمة فعالً وأنه حني تصح النية ، وتعزم البشرية 
عادة والربكة مع نظافة اخللق وطهارة اجملتمع ، فإن اجملال العصابات الربوية العاملية ، وتريد لنفسها اخلري والس

مفتوح إلقامة النظام اآلخر الرشيد ، الذي أراده اهللا للبشرية ، والذي طبق فعالً ، ومنت احلياة يف ظله فعالً؛ 
  وما تزال قابلة للنمو حتت إشرافه ويف ظالله ، لو عقل الناس ورشدوا

وقد تبني أن . فحسبنا هذه اإلشارات اجململة . . يفيات التطبيق ووسائله وليس هناك جمال تفصيل القول يف ك
شناعة العملية الربوية ليست ضرورة من ضرورات احلياة االقتصادية؛ وأن اإلنسانية اليت احنرفت عن النهج 

نهج القومي قدمياً حىت ردها اإلسالم إليه؛ هي اإلنسانية اليت تنحرف اليوم االحنراف ذاته ، وال تفيء إىل ال



  .الرحيم السليم 
  :فلننظر كيف كانت ثورة اإلسالم على تلك الشناعة اليت ذاقت منها البشرية ما مل تذق قط من بالء 

  .الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس { 

فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما . ربا وأحل اهللا البيع وحرم ال. إمنا البيع مثل الربا : ذلك بأهنم قالوا 
واهللا . ميحق اهللا الربا ويريب الصدقات . ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . سلف وأمره إىل اهللا 

  . .} ال حيب كل كفار أثيم 
، والتصوير املرعب    :إهنا احلملة املفزعة 

  . .} من املس ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان { 
ا تبلغه هذه الصورة اجملسمة احلية املتحركة  . وما كان أي هتديد معنوي ليبلغ إىل احلس م صورة املمسوس . 

فالنص يستحضرها لتؤدي دورها اإلحيائي يف إفزاع احلس ، . وهي صورة معروفة معهودة للناس . . املصروع 
من مألوف عادهتم يف نظامهم االقتصادي؛ ومن حرصهم الستجاشة مشاعر املرابني ، وهزها هزة عنيفة خترجهم 

بينما هي يف الوقت ذاته . وهي وسيلة يف التأثري التربوي ناجعة يف مواضعها . . على ما حيققه هلم من الفائدة 
. تعرب عن حقيقة واقعة  ولقد مضت معظم التفاسري على أن املقصود بالقيام يف هذه الصورة املفزعة ، هو . 

يما نرى  -ولكن هذه الصورة . م البعث القيام يو مث . واقعة بذاهتا يف حياة البشرية يف هذه األرض أيضاً  -ف
ا سيأيت بعدها من اإلنذار حبرب من اهللا ورسوله  وحنن نرى أن هذه احلرب واقعة وقائمة اآلن . إهنا تتفق مع م

وقبل أن نفصل القول يف . الربوي ومسلطة على البشرية الضالة اليت تتخبط كاملمسوس يف عقابيل النظام 
مصداق هذه احلقيقة من واقع البشرية اليوم نبدأ بعرض الصورة الربوية اليت كان يواجهها القرآن يف اجلزيرة 

.العربية؛ وتصورات أهل اجلاهلية عنها   .  
له صورتان  إن الربا الذي كان معروفاً يف اجلاهلية والذي نزلت هذه اآليات وغريها إلبطاله ابتداء كانت

  .وربا الفضل . ربا النسيئة : رئيسيتان 
إن ربا أهل اجلاهلية يبيع الرجل البيع إىل أجل مسمى ، فإذا حل األجل « : فأما ربا النسيئة فقد قال عنه قتادة 

  .» ، ومل يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه 
لك كذا وكذا وتؤخر عين فيؤخر : فيقول  كانوا يف اجلاهلية يكون للرجل على الرجل الدين ،« وقال جماهد 

  .» عنه 
فكانت الزيادة . إنه معلوم أن ربا اجلاهلية إمنا كان قرضاً مؤجالً بزيادة مشروطة « : وقال أبو بكر اجلصاص 

  . .» بدالً من األجل فأبطله اهللا تعاىل 
ألن الواحد منهم كان . اجلاهلية  إن ربا النسيئة هو الذي كان مشهوراً يف« : وقال اإلمام الرازي يف تفسريه 

فإذا حل طالبه برأس . يدفع ماله لغريه إىل أجل ، على أن يأخذ منه كل شهر قدراً معيناً ورأس املال باق حباله 
  .» ماله ، فإن تعذر عليه األداء زاده يف احلق واألجل 

  :قال  -عليه وسلم صلى اهللا  -أن النيب  -رضي اهللا عنهما  -وقد ورد يف حديث أسامة بن زيد 



  .» ال ربا إال يف النسيئة « 
والدراهم . كبيع الذهب بالذهب . أما ربا الفضل فهو أن يبيع الرجل الشيء بالشيء من نوعه مع زيادة 

ا . . وهكذا . . والشعري بالشعري . والقمح بالقمح . بالدراهم  وقد أحلق هذا النوع بالربا ملا فيه من شبه به؛ ومل
وهذه النقطة شديدة األمهية لنا يف الكالم عن . . مشاعر مشاهبة للمشاعر املصاحبة لعملية الربا يصاحبه من 

  العمليات احلاضرة
الذهب بالذهب والفضة بالفضة ، والرب «  -صلى اهللا عليه وسلم  -عن أيب سعيد اخلدري قال قال رسول اهللا 

فمن زاد أو استزاد فقد . . يداً بيد . . مثالً مبثل . . لح بالرب ، والشعري بالشعري ، والتمر بالتمر ، وامللح بامل
  .» أرىب اآلخذ واملعطي فيه سواء 

 -بتمر برين فقال له النيب  -صلى اهللا عليه وسلم  -جاء بالل إىل النيب « : وعن أيب سعيد اخلدري أيضاً قال 
أوَّه : فقال . عت منه صاعني بصاع كان عندنا متر رديء فب: قال « من أين هذا؟ »  - صلى اهللا عليه وسلم 
  .» ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ، مث اشتر به . ال تفعل . عني الربا ، عني الربا 

يه العناصر األساسية لكل عملية ربوية  : وهي . فأما النوع األول فالربا ظاهر فيه ال حيتاج إىل بيان ، إذ تتوافر ف
وكون هذه الفائدة شرطاً مضموناً يف . واألجل الذي من أجله تؤدى هذه الزيادة . الزيادة على أصل املال 

  . .أي والدة املال للمال بسبب املدة ليس إال . التعاقد 
ال شك فيه أن هناك فروقاً أساسية يف الشيئني املتماثلني هي اليت تقتضي الزيادة  وذلك . وأما النوع الثاين ، فما 

ولكن ألن متاثل . . ني أعطى صاعني من متره الرديء وأخذ صاعاً من التمر اجليد واضح يف حادثة بالل ح
 -صلى اهللا عليه وسلم  -النوعني يف اجلنس خيلق شبهة أن هناك عملية ربوية ، إذ يلد التمر التمر فقد وصفه 

إبعاداً . بالنقد أيضاً  مث شراء الصنف املطلوب. وأمر ببيع الصنف املراد استبداله بالنقد . وهنى عنه . بالربا 
  لشبح الربا من العملية متاماً

كي ال يكون التأجيل يف بيع املثل باملثل ، ولو من غري زيادة ، فيه شبح . . » يداً بيد « : وكذلك شرط القبض 
  من الربا ، وعنصر من عناصره

وبلغت كذلك . عملية بشبح الربا يف أية  -صلى اهللا عليه وسلم  -إىل هذا احلد بلغت حساسية الرسول 
  .حكمته يف عالج عقلية الربا اليت كانت سائدة يف اجلاهلية 

فأما اليوم فرييد بعض املهزومني أمام التصورات الرأمسالية الغربية والنظم الرأمسالية الغربية أن يقصروا التحرمي 
ىل وصف السلف للعمليات باالستناد إىل حديث أسامة ، وإ - ربا النسيئة  -على صورة واحدة من صور الربا 

الصور األخرى املستحدثة اليت ال تنطبق يف حرفية  -وباسم اإلسالم  - دينياً  -وأن حيلوا . الربوية يف اجلاهلية 
  منها على ربا اجلاهلية

  .ولكن هذه احملاولة ال تزيد على أن تكون ظاهرة من ظواهر اهلزمية الروحية والعقلية 

فهو حني حرم الربا مل يكن حيرم صورة . إمنا هو نظام يقوم على تصور أصيل . فاإلسالم ليس نظام شكليات . 
وكان شديد . إمنا كان يناهض تصوراً خيالف تصوره؛ وحيارب عقلية ال تتمشى مع عقليته . منه دون صورة 

  د جداًاحلساسية يف هذا إىل حد حترمي ربا الفضل إبعاداً لشبح العقلية الربوية واملشاعر الربوية من بعي



سواء جاءت يف الصور اليت عرفتها اجلاهلية أم استحدثت هلا أشكال . ومن مث فإن كل عملية ربوية حرام 
وهي عقلية . . ما دامت تتضمن العناصر األساسية للعملية الربوية ، أو تتسم بسمة العقلية الربوية . جديدة 

شعور احلصول على الربح بأية . ك الشعور اخلبيث وما دام يتلبس هبا ذل. األثرة واجلشع والفردية واملقامرة 
  وسيلة

  .ونستيقن من احلرب املعلنة من اهللا ورسوله على اجملتمع الربوي . فينبغي أن نعرف هذه احلقيقة جيداً 
  . .} الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس { 

وإن كانوا هم أول املهددين هبذا النص  -ذين يأخذون الفائدة الربوية وحدهم والذين يأكلون الربا ليسوا هم ال
  .إمنا هم أهل اجملتمع الربوي كلهم  -الرعيب 

آكل الربا  -صلى اهللا عليه وسلم  -لعن رسول اهللا « : أنه قال  -رضي اهللا عنه  - عن جابر بن عبد اهللا 
  .» هم سواء : وموكله ، وشاهديه وكاتبه ، وقال 

فأما يف اجملتمع الذي يقوم كله على األساس الربوي فأهله كلهم . كان هذا يف العمليات الربوية الفردية و
  .مطرودون من رمحته بال جدال . معرضون حلرب اهللا . ملعونون 

 إهنم ال يقومون يف احلياة وال يتحركون إال حركة املمسوس املضطرب القلق املتخبط الذي ال ينال استقراراً وال
وإذا كان هناك شك يف املاضي أيام نشأة النظام الرأمسايل احلديث يف القرون األربعة . . طمأنينة وال راحة 

  . .املاضية ، فإن جتربة هذه القرون ال تبقي جماالً للشك أبداً 
بية هو عامل القلق واالضطراب واخلوف؛ واألمراض العص - يف أحناء األرض  - إن العامل الذي نعيش فيه اليوم 

باعتراف عقالء أهله ومفكريه وعلمائه ودارسيه ، ومبشاهدات املراقبني والزائرين العابرين ألقطار  -والنفسية 
ا بلغته احلضارة املادية ، واإلنتاج الصناعي يف جمموعه من . . احلضارة الغربية  وذلك على الرغم من كل م

مث هو عامل . . اء املادي اليت تأخذ باألبصار وعلى الرغم من كل مظاهر الرخ. الضخامة يف هذه األقطار 
احلروب الشاملة والتهديد الدائم باحلروب املبيدة ، وحرب األعصاب ، واالضطرابات اليت ال تنقطع هنا 

  وهناك
إهنا الشقوة البائسة املنكودة ، اليت ال تزيلها احلضارة املادية ، وال الرخاء املادي ، وال يسر احلياة املادية 

وما قيمة هذا كله إذا مل ينشىء يف النفوس السعادة والرضى واالستقرار . ا ولينها يف بقاع كثرية وخفضه
  والطمأنينة؟

إهنا حقيقة تواجه من يريد أن يرى؛ وال يضع على عينيه غشاوة من صنع نفسه كي ال يرى حقيقة أن الناس يف 
  .أكثر بالد األرض رخاء عاماً 

أهنم . . أن الناس ليسوا سعداء . . ويف غريمها من األقطار اليت تفيض رخاء مادياً يف أمريكا ، ويف السويد ، . 
اء وأن امللل يأكل حياهتم وهم مستغرقون يف اإلنتاج وأهنم يغرقون هذا  قلقون يطل القلق من عيوهنم وهم أغني

مث . وذ اجلنسي والنفسي تارة ويف الشذ. الغريبة الشاذة تارة » التقاليع « ويف . امللل يف العربدة والصخب تارة 
ومن اخلواء الذي يعشش فيها ومن الشقاء الذي ليس له . اهلرب من أنفسهم . حيسون باحلاجة إىل اهلرب 

ويهربون بالشذوذ مث يطاردهم . ويهربون باجلنون . فيهربون باالنتحار . سبب ظاهر من مرافق احلياة وجرياهنا 



  م يسترحيون أبداً ملاذا؟شبح القلق واخلواء والفراغ وال يدعه
ا لديها من  -السبب الرئيسي طبعاً هو خواء هذه األرواح البشرية اهلائمة املعذبة الضالة املنكودة  على كل م

وخواؤها من األهداف اإلنسانية . . من االطمئنان إىل اهللا . . من اإلميان . . من زاد الروح  -الرخاء املادي 
  .اإلميان باهللا ، وخالفة األرض وفق عهده وشرطه الكبرية اليت ينشئها ويرمسها 

بالء االقتصاد الذي ينمو ولكنه ال ينمو سوياً معتدالً . . بالء الربا . . ويتفرع من ذلك السبب الرئيسي الكبري 
لقابعني إمنا ينمو مائالً جاحناً إىل حفنة املمولني املرابني ، ا. حبيث تتوزع خريات منوه وبركاهتا على البشرية كلها 

وراء املكاتب الضخمة يف املصارف ، يقرضون الصناعة والتجارة بالفائدة احملددة املضمونة؛ وجيربون الصناعة 
والتجارة على أن تسري يف طريق معني ليس هدفه األول سد مصاحل البشر وحاجاهتم اليت يسعد هبا اجلميع؛ 

. هتيء طمأنينة نفسية وضمانات اجتماعية للجميع  واليت تكفل عمالً منتظماً ورزقاً مضموناً للجميع؛ واليت  .
ولو حطم املاليني وحرم املاليني وأفسد حياة املاليني ،  -ولكن هدفه هو إنتاج ما حيقق أعلى قدر من الربح 
  وزرع الشك والقلق واخلوف يف حياة البشرية مجيعاً

. } م الذي يتخبطه الشيطان من املس الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كما يقو{ : وصدق اهللا العظيم  وها . 
  حنن أوالء نرى مصداق هذه احلقيقة يف واقعنا العاملي اليوم

اعترضوا بأنه ليس هناك . على حترمي الربا  - صلى اهللا عليه وسلم  - ولقد اعترض املرابون يف عهد رسول اهللا 
  :مربر لتحرمي العمليات الربوية وحتليل العمليات التجارية 

  . .} وأحل اهللا البيع وحرم الربا . إمنا البيع مثل الربا : ك بأهنم قالوا ذل{ 
وهي شبهة . . وكانت الشبهة اليت ركنوا إليها ، هي أن البيع حيقق فائدة ورحباً ، كما أن الربا حيقق فائدة ورحباً 

شخصي والظروف الطبيعية واملهارة الشخصية واجلهد ال. فالعمليات التجارية قابلة للربح وللخسارة . واهية 
. أما العمليات الربوية فهي حمددة الربح يف كل حالة . اجلارية يف احلياة هي اليت تتحكم يف الربح واخلسارة 

  . .وهذا هو مناط التحرمي والتحليل . وهذا هو الفارق الرئيسي 
  .بح وحتديده إن كل عملية يضمن فيها الربح على أي وضع هي عملية ربوية حمرمة بسبب ضمان الر

  وال جمال للمماحلة يف هذا وال للمداورة. 
  . . .} وأحل اهللا البيع وحرم الربا { 

النتفاء هذا العنصر من البيع؛ وألسباب أخرى كثرية جتعل عمليات التجارة يف أصلها نافعة للحياة البشرية؛ 
  . .وعمليات الربا يف أصلها مفسدة للحياة البشرية 

وضاع اليت كانت حاضرة يف ذلك الزمان معاجلة واقعية؛ دون أن حيدث هزة اقتصادية وقد عاجل اإلسالم األ
  :واجتماعية 

  . .} فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إىل اهللا { 
ا سلف أن أخذه من . لقد جعل سريان نظامه منذ ابتداء تشريعه  فمن مسع موعظة ربه فانتهى فال يسترد منه م

وهذا التعبري يوحي للقلب بأن النجاة من سالف هذا اإلمث مرهونة . . مره فيه إىل اهللا ، حيكم فيه مبا يراه الربا وأ
كفاين هذا الرصيد من العمل السيئ ، ولعل اهللا : بإرادة اهللا ورمحته؛ فيظل يتوجس من األمر؛ حىت يقول لنفسه 



وهكذا يعاجل القرآن مشاعر القلوب . . ه جديداً بعد فال أضف إلي. أن يعفيين من جرائره إذا أنا انتهيت وتبت 
  .هبذا املنهج الفريد 

  . .} ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون { 
  .وهذا التهديد حبقيقة العذاب يف اآلخرة يقوي مالمح املنهج التربوي الذي أشرنا إليه ، ويعمقه يف القلوب 

جهل املوعد ، فيبعدون من حساهبم حساب اآلخرة هذا فها هو ذا ولكن لعل كثريين يغريهم طول األمد ، و
هي اليت تربو وتزكو؛ مث  -ال الربا  -القرآن ينذرهم كذلك باحملق يف الدنيا واآلخرة مجيعاً؛ ويقرر أن الصدقات 

  :ويلوح هلم بكره اهللا للكفرة اآلمثني . يصم الذين ال يستجيبون بالكفر واإلمث 
  . .} ويريب الصدقات ، واهللا ال حيب كل كفار أثيم  ميحق اهللا الربا ،{ 

فها حنن أوالء نرى أنه ما من جمتمع يتعامل بالربا مث تبقى فيه بركة أو رخاء أو . وصدق وعيد اهللا ووعده 
. سعادة أو أمن أو طمأنينة  إن اهللا ميحق الربا فال يفيض على اجملتمع الذي يوجد فيه هذا الدنس إال القحط . 

رخاء وإنتاجاً وموارد موفورة ، ولكن الربكة ليست بضخامة  -يف ظاهر األمر  -وقد ترى العني . ء والشقا
وقد أشرنا من قبل إىل الشقوة النكدة اليت ترين . املوارد بقدر ما هي يف االستمتاع الطيب اآلمن هبذه املوارد 

ومن هذه . فسي الذي ال يدفعه الثراء بل يزيده على قلوب الناس يف الدول الغنية الغزيرة املوارد؛ وإىل القلق الن
حيث تعيش البشرية يف هتديد دائم باحلرب . الدول يفيض القلق والذعر واالضطراب على العامل كله اليوم 

سواء شعروا  -املبيدة؛ كما تصحو وتنام يف هم احلرب الباردة وتثقل احلياة على أعصاب الناس يوماً بعد يوم 
  وال يبارك هلم يف مال وال يف عمر وال يف صحة وال يف طمأنينة بال - هبذا أم مل يشعروا

وسادته  - املمثلني يف الصدقات املفروض منها واملتروك للتطوع  -وما من جمتمع قام على التكافل والتعاون 
عونه روح املودة واحلب والرضى والسماحة ، والتطلع دائما إىل فضل اهللا وثوابه ، واالطمئنان دائماً إىل 

  .وإخالفه للصدقة بأضعافها 

ام على هذا األساس إال بارك اهللا ألهله .  يف ما هلم ورزقهم ، ويف صحتهم  -أفراداً ومجاعات  -ما من جمتمع ق
  .وقوهتم ويف طمأنينة قلوهبم وراحة باهلم 

وى يف عدم الرؤية أو والذين ال يرون هذه احلقيقة يف واقع البشرية ، هم الذين ال يريدون أن يروا ، ألن هلم ه
الذين رانت على أعينهم غشاوة األضاليل املبثوثة عمداً وقصداً من أصحاب املصلحة يف قيام النظام الربوي 

  املقيت؛ فضغطوا عن رؤية احلقيقة
  . .} واهللا ال حيب كل كفار أثيم { 

من الكفار اآلمثني ، الذين ال  -بعد حترميه  -وهذا التعقيب هنا قاطع يف اعتبار من يصرون على التعامل الربوي 
حيبهم اهللا ، وما من شك أن الذين حيلون ما حرم اهللا ينطبق عليهم وصف الكفر واإلمث ، ولو قالوا بألسنتهم 

فاإلسالم ليس كلمة باللسان؛ إمنا هو نظام حياة ومنهج عمل؛ . . حممد رسول اهللا . ال إله إال اهللا : ألف مرة 
وليس يف حرمة الربا شبهة؛ وليس يف اعتباره حالالً وإقامة احلياة على أساسه . . الكل وإنكار جزء منه كإنكار 

  . .والعياذ باهللا . . إال الكفر واإلمث 
ويف الصفحة املقابلة لصفحة الكفر واإلمث ، والتهديد الساحق ألصحاب منهج الربا ونظامه ، يعرض صفحة 



 - ؤمنة يف هذا اجلانب ، وقاعدة احلياة املرتكزة إىل النظام اآلخر اإلميان والعمل الصاحل ، وخصائص اجلماعة امل
  :املقابل لنظام الربا  -نظام الزكاة 

إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ، وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة هلم أجرهم عند رهبم ، وال خوف عليهم { 
  . .} وال هم حيزنون 

والسياق يعرض هبذا . عنصر البذل بال عوض وال رد ) . الزكاة ( والعنصر البارز يف هذه الصفحة هو عنصر 
مث يعرض صورة األمن والطمأنينة والرضى اإلهلي املسبغ على هذا اجملتمع . صفة املؤمنني وقاعدة اجملتمع املؤمن 

  .املؤمن 
 أي جانب من إن الزكاة هي قاعدة اجملتمع املتكافل املتضامن؛ الذي ال حيتاج إىل ضمانات النظام الربوي يف

  .جوانب حياته 
يف حسنا وحس األجيال التعيسة من األمة اإلسالمية اليت مل تشهد نظام اإلسالم } الزكاة { وقد هبتت صورة 

مطبقاً يف عامل الواقع؛ ومل تشهد هذا النظام يقوم على أساس التصور اإلمياين والتربية اإلميانية واألخالق اإلميانية 
ة صياغة خاصة ، مث يقيم هلا النظام الذي تتنفس فيه تصوراهتا الصحيحة وأخالقها ، فيصوغ النفس البشري
قاعدة هذا النظام ، يف مقابل نظام اجلاهلية الذي يقوم على القاعدة ) الزكاة ( وجيعل . النظيفة وفضائلها العالية 

  عاون الربيء من الرباوجيعل احلياة تنمو واالقتصاد يرتقي عن طريق اجلهد الفردي ، أو الت. الربوية 
هبتت هذه الصورة يف حس هذه األجيال التعيسة املنكودة احلظ اليت مل تشهد تلك الصورة الرفيعة من صور 

  .إمنا ولدت وعاشت يف غمرة النظام املادي ، القائم على األساس الربوي . اإلنسانية 

فتجعل املال ال .  حتكم ضمائر الناس وشهدت الكزازة والشح ، والتكالب والتطاحن ، والفردية األثرة اليت
ينتقل إىل من حيتاجون إليه إال يف الصورة الربوية اخلسيسة وجعلت الناس يعيشون بال ضمانات ، ما مل يكن هلم 
رصيد من املال؛ أو يكونوا قد اشتركوا جبزء من ماهلم يف مؤسسات التأمني الربوية وجعلت التجارة والصناعة 

قوم به ، ما مل حتصل عليه بالطريقة الربوية فوقر يف حس هذه األجيال املنكودة الطالع أنه ال جتد املال الذي ت
  ليس هناك نظام إال هذا النظام؛ وأن احلياة ال تقوم إال على هذا األساس

هبتت صورة الزكاة حىت أصبحت هذه األجيال حتسبها إحساناً فردياً هزيالً ، ال ينهض على أساسه نظام 
كم تكون ضخامة حصيلة الزكاة ، وهي تتناول اثنني ونصفاً يف املائة من أصل رؤوس األموال عصري ولكن 

األهلية مع رحبها؟ يؤديها الناس الذين يصنعهم اإلسالم صناعة خاصة ، ويربيهم تربية خاصة ، بالتوجيهات 
فيه وحتصلها الدولة والتشريعات ، وبنظام احلياة اخلاص الذي يرتفع تصوره على ضمائر الذين مل يعيشوا 

اً مفروضاً ، ال إحساناً فردياً  وتكفل هبا كل من تقصر به وسائله اخلاصة من اجلماعة املسلمة؛ . املسلمة ، حق
حيث يشعر كل فرد أن حياته وحياة أوالده مكفولة يف كل حالة؛ وحيث يقضي عن الغارم املدين دينه سواء 

، من حصيل   .ة الزكاة كان ديناً جتارياً أو غري جتاري 
فاجملتمع الذي يربيه اإلسالم بتوجيهاته وتشريعاته ونظامه ، . إمنا املهم هو روحه . وليس املهم هو شكلية النظام 

متناسق مع شكل النظام وإجراءاته ، متكامل مع التشريعات والتوجيهات ، ينبع التكافل من ضمائره ومن 
ال يتصورها الذين نشأوا وعاشوا يف ظل األنظمة املادية األخرى  وهذه حقيقة قد. تنظيماته معاً متناسقة متكاملة 



فإذا كانوا هم حمرومني من هذا الذوق . ونتذوقها بذوقنا اإلمياين  -أهل اإلسالم  -ولكنها حقيقة نعرفها حنن . 
فليكن هذا نصيبهم  -وحظ البشرية اليت صارت إليهم مقاليدها وقيادهتا  -لسوء طالعهم ونكد حظهم 

} الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وأقاموا الصالت وآتوا الزكاة { : حرموا من هذا اخلري الذي يبشر اهللا به ولي
فإمنا جبهالتهم وجاهليتهم وضالهلم . ليحرموا من الطمأنينة والرضى ، فوق حرماهنم من األجر والثواب . . 

  وعنادهم حيرمون
لى اإلميان والصالح والعبادة والتعاون ، أن حيتفظ هلم بأجرهم يعد الذين يقيمون حياهتم ع -سبحانه  -إن اهللا 
.وبالسعادة فال حيزنون . ويعدهم باألمن فال خيافون . عنده   .  

  . .} هلم أجرهم عند رهبم ، وال خوف عليهم وال هم حيزنون { 
  .وبالقلق واخلوف يف الوقت الذي يوعد أكلة الربا واجملتمع الربوي باحملق والسحق ، وبالتخبط والضالل ، 

وشهدت البشرية ذلك واقعاً يف اجملتمع املسلم؛ وتشهد اليوم هذا واقعاً كذلك يف اجملتمع الربوي ولو كنا منلك 
أن منسك بكل قلب غافل فنهزه هزاً عنيفاً حىت يستيقظ هلذه احلقيقة املاثلة؛ ومنسك بكل عني مغمضة فنفتح 

  .فعلنا لوكنا منلك ل. . جفنيها على هذا الواقع 

والقلوب بني . . ولكننا ال منلك إال أن نشري إىل هذه احلقيقة؛ لعل اهللا أن يهدي البشرية املنكودة الطالع إليها . 
  . .واهلدى هدى اهللا . أصبعني من أصابع الرمحن 

لكفر واإلمث ، ويف ظل هذا الرخاء اآلمن الذي يعد اهللا به اجلماعة املسلمة ، اليت تنبذ الربا من حياهتا ، فتنبذ ا
يف ظل هذا الرخاء اآلمن يهتف بالذين آمنوا . . وتقيم هذه احلياة على اإلميان والعمل الصاحل والعبادة والزكاة 

اهلتاف األخري ليحولوا حياهتم عن النظام الربوي الدنس املقيت؛ وإال فهي احلرب املعلنة من اهللا ورسوله ، بال 
  :هوادة وال إمهال وال تأخري 

فإن مل تفعلوا فأذنوا حبرب من اهللا . أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا ، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني يا { 
  . .} وأن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون . ورسوله 

ا بقي من الربا   ويذروا ما بقي فهم ليسوا مبؤمنني إال أن يتقوا اهللا. إن النص يعلق إميان الذين آمنوا على ترك م
والنص . فإنه ال إميان بغري طاعة وانقياد واتباع ملا أمر اهللا به . ليسوا مبؤمنني ولو أعلنوا أهنم مؤمنون . من الربا 

وال يدع إنساناً يتستر وراء كلمة اإلميان ، بينما هو ال يطيع وال يرتضي . القرآين ال يدعهم يف شبهة من األمر 
فالذين يفرقون يف الدين بني االعتقاد واملعامالت . ذه يف حياته ، وال حيكمه يف معامالته ما شرع اهللا ، وال ينف

  مهما ادعوا اإلميان وأعلنوا بلساهنم أو حىت بشعائر العبادة األخرى أهنم مؤمنون. ليسوا مبؤمنني 
  . .} إن كنتم مؤمنني . . يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا { 

مل يقرر استرداده منهم ، وال مصادرة أمواهلم كلها أو جزء منها بسبب أن  - لقد ترك هلم ما سلف من الربا 
. إذ ال حترمي بغري نص . . الربا كان داخالً فيها  والتشريع ينفذ وينشئ آثاره بعد . . وال حكم بغري تشريع . 

وبذلك جتنب اإلسالم إحداث هزة اقتصادية . قانون فأما الذي سلف فأمره إىل اهللا ال إىل أحكام ال. . صدوره 
وهو املبدأ الذي أخذ به التشريع احلديث حديثاً ذلك أن . واجتماعية ضخمة لو جعل لتشريعه أثراً رجعياً 

اً  ويف . . التشريع اإلسالمي موضوع ليواجه حياة البشر الواقعية ، ويسريها ، ويطهرها ويطلقها تنمو وترتفع مع



. علق اعتبارهم مؤمنني على قبوهلم هلذا التشريع وإنفاذه يف حياهتم منذ نزوله وعلمهم به  الوقت ذاته
وهو الشعور الذي ينوط به اإلسالم تنفيذ شرائعه ، . شعور التقوى هللا  -مع هذا  -واستجاش يف قلوهبم 

كون له من ضمانات في. وجيعله الضمان الكامن يف ذات األنفس ، فوق الضمانات املكفولة بالتشريع ذاته 
التنفيذ ما ليس للشرائع الوضعية اليت ال تستند إال للرقابة اخلارجية وما أيسر االحتيال على الرقابة اخلارجية ، 

  .حني ال يقوم من الضمري حارس له من تقوى اهللا سلطان 
  :الترهيب الذي يزلزل القلوب . . وإىل جوارها صفحة الترهيب . . فهذه صفحة الترغيب 

  .} فإن مل تفعلوا فأذنوا حبرب من اهللا ورسوله { 

.  
حرب رهيبة معروفة املصري ، مقررة . . حرب تواجهها النفس البشرية . . يا للهول حرب من اهللا ورسوله 

  فأين اإلنسان الضعيف الفاين من تلك القوة اجلبارة الساحقة املاحقة؟. . العاقبة 
عامله على مكة بعد نزول هذه اآليات اليت نزلت متأخرة أن  - م صلى اهللا عليه وسل - ولقد أمر رسول اهللا 

يف خطبته يوم فتح  - صلى اهللا عليه وسلم  - وقد أمر . حيارب آل املغرية هناك إذا مل يكفوا عن التعامل الربوي 
ا  - وأوله ربا عمه العباس  -مكة بوضع كل ربا يف اجلاهلية  بعد عن كاهل املدينني الذي ظلوا حيملونه إىل م

اإلسالم بفترة طويلة ، حىت نضج اجملتمع املسلم ، واستقرت قواعده ، وحان أن ينتقل نظامه االقتصادي كله 
  :يف هذه اخلطبة  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقال . من قاعدة الربا الوبيئة 

برد الزيادات  ومل يأمرهم» . . وأول ربا أضع ربا العباس . وكل ربا يف اجلاهلية موضوع حتت قدمي هاتني « 
  .اليت سبق هلم أخذها يف حالة اجلاهلية 

أن حيارب الذين يصرون على قاعدة النظام الربوي ، ويعتون  -حني يقوم اجملتمع اإلسالمي  -فاإلمام مكلف 
مانعي الزكاة ، مع شهادهتم  -رضي اهللا عنه  -كما حارب أبو بكر . عن أمر اهللا ، ولو أعلنوا أهنم مسلمون 

فليس مسلماً من يأىب طاعة شريعة اهللا ، وال ينفذها . ه إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا ، وإقامتهم للصالة أن ال إل
  يف واقع احلياة

نة . على أن اإليذان باحلرب من اهللا ورسوله أعم من القتال بالسيف واملدفع من اإلمام  كما  -فهذه احلرب معل
هذه احلرب معلنة يف . لربا قاعدة نظامه االقتصادي واالجتماعي على كل جمتمع جيعل ا -قال أصدق القائلني 

وحرب . وحرب على الربكة والرخاء . وهي حرب على األعصاب والقلوب . صورهتا الشاملة الدامهة الغامرة 
حرب املطاردة . حرب يسلط اهللا فيها بعض العصاة لنظامه ومنهجه على بعض . . على السعادة والطمأنينة 

وأخرياً حرب السالح بني األمم واجليوش والدول . . حرب القلق واخلوف . حرب الغنب والظلم .  واملشاكسة
فاملرابون أصحاب رؤوس األموال . احلرب الساحقة املاحقة اليت تقوم وتنشأ من جراء النظام الربوي املقيت . 

يلقون شباكهم فتقع فيها  وهم. العاملية هم الذين يوقدون هذه احلروب مباشرة أو عن طريق غري مباشر 
مث يتزامحون على الفرائس فتقوم احلرب أو . مث تقع فيها الشعوب واحلكومات . الشركات والصناعات 

يزحفون وراء أمواهلم بقوة حكوماهتم وجيوشها فتقوم احلرب أو يثقل عبء الضرائب والتكاليف لسداد فوائد 
جني ، فيفتحون قلوهبم للدعوات اهلدامة فتقوم احلرب وأيسر ديوهنم ، فيعم الفقر والسخط بني الكادحني واملنت



هو خراب النفوس ، واهنيار األخالق ، وانطالق سعار الشهوات ، وحتطم  - إن مل يقع هذا كله  -ما يقع 
  الكيان البشري من أساسه ، وتدمريه مبا ال تبلغه أفظع احلروب الذرية الرعيبة

  .إهنا احلرب املشبوبة دائماً 
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لقرآن: كتاب  ا   يف ظالل 
لشاريب: املؤلف  هيم حسني ا برا  سيد قطب إ

وهي مسعرة اآلن؛ تأكل األخضر واليابس يف حياة البشرية الضالة؛ وهي . . وقد أعلنها اهللا على املتعاملني بالربا 
التالل حرية وكانت هذه . . غافلة حتسب أهنا تكسب وتتقدم كلما رأت تالل اإلنتاج املادي الذي خترجه املصانع 

ال متثل سوى  -وهي خترج من منبع الربا امللوث  -بأن تسعد البشر لو أهنا نشأت من منبت زكي طاهر؛ ولكنها 
ركام خينق أنفاس البشرية ، ويسحقها سحقاً؛ يف حني جتلس فوقه شرذمة املرابني العامليني ، ال حتس آالم البشرية 

  املسحوقة حتت هذا الركام امللعون
اإلسالم اجلماعة املسلمة األوىل ، وال يزال يدعو البشرية كلها إىل املَشْرع الطاهر النظيف ، وإىل التوبة من لقد دعا 

  :اإلمث واخلطيئة واملنهج الويبء 
  . .} ال تظلمون وال تظلمون . وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم { 

إمنا . . تعلق بزمان دون زمان ، وال نظام دون نظام اجلاهلية اليت ال ت. إهنا خطيئة اجلاهلية . فهي التوبة عن خطيئة 
خطيئة تنشئ آثارها يف مشاعر األفراد ويف أخالقهم . . هي االحنراف عن شريعة اهللا ومنهجه مىت كان وحيث كان 

، وتنشئ آثارها يف احلياة البشرية كلها . وتنشئ آثارها يف حياة اجلماعة وارتباطاهتا العامة . ويف تصورهم للحياة 
  ولو حسب املخدوعون بدعاية املرابني ، إهنا وحدها األساس الصاحل للنمو االقتصادي. ويف منوها االقتصادي ذاته 

فأما تنمية املال فلها وسائلها األخرى الربيئة . . واسترداد رأس املال جمرداً ، عدالة ال يظلم فيها دائن وال مدين 
ة املشاركة على طريقة املضاربة وهي إعطاء املال ملن يعمل فيه ، ومقامسته ووسيل. هلا وسيلة اجلهد الفردي . النظيفة 

بدون سندات تأسيس تستأثر مبعظم  -ووسيلة الشركات اليت تطرح أسهمها مباشرة يف السوق . الربح واخلسارة 
ن تساهم هبا على أ -ووسيلة إيداعها يف املصارف بدون فائدة . وتناول األرباح احلالل من هذا الوجه  -الربح 

مث  -وال تعطيها بالفائدة الثابتة  -املصارف يف الشركات والصناعات واألعمال التجارية مباشرة أو غري مباشرة 
وللمصارف أن تتناول قدراً معيناً من األجر . . مقامسة املودعني الربح على نظام معني أو اخلسارة إذا فرض ووقعت 

وهي ممكنة وميسرة حني تؤمن . . سائل أخرى كثرية ليس هنا جمال تفصيلها وو. . يف نظري إدارهتا هلذه األموال 
  القلوب ، وتصح النيات على ورود املورد النظيف الطاهر ، وجتنب املورد العفن الننت اآلسن

ادة بالتأجيل مقابل الزي: فليس السبيل هو ربا النسيئة . . ويكمل السياق األحكام املتعلقة بالدين يف حالة اإلعسار 
  :والتحبيب يف التصدق به ملن يريد مزيداً من اخلري أوىف وأعلى . ولكنه هو اإلنظار إىل ميسرة . . 
  . .} إن كنتم تعلمون . . وأن تصدقوا خري لكم . وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة { 

ه البشرية املتعبة يف هجري األثرة إنه الظل الظليل الذي تأوي إلي. إهنا السماحة الندية اليت حيملها اإلسالم للبشرية 
  إهنا الرمحة للدائن واملدين وللمجتمع الذي يظل اجلميع. والشح والطمع والتكالب والسعار 

يف عقول املناكيد الناشئني يف هجري اجلاهلية املادية » معقوالً « وحنن نعرف أن هذه الكلمات ال تؤدي مفهوماً 
وخباصة وحوش املرابني سواء كانوا أفراداً قابعني  -يف حسهم املتحجر البليد احلاضرة وأن مذاقها احللو ال طعم له 

يف زوايا األرض يتلمظون للفرائس من احملاويج واملنكوبني الذين حتل هبم املصائب فيحتاجون للمال للطعام والكساء 
ضنني الشحيح من ميد هلم يد والدواء أو لدفن موتاهم يف بعض األحيان ، فال جيدون يف هذا العامل املادي الكز ال

  .املعونة البيضاء؛ فيلجأون مرغمني إىل أوكار الوحوش 



تدفعها احلاجة وتزجيها الضرورة سواء كانوا أفرادا هكذا أو كانوا يف . فرائس سهلة تسعى إىل الفخاخ بأقدامها 
لفخمة على املقاعد املرحية؛ غري أن هؤالء جيلسون يف املكاتب ا. فكلهم سواء . صورة بيوت مالية ومصارف ربوية 

ووراءهم ركام من النظريات االقتصادية ، واملؤلفات العلمية ، واألساتذة واملعاهد واجلامعات ، والتشريعات 
كلها قائمة لتربير جرميتهم ومحايتها ، وأخذ من جيرؤ على التلكؤ يف رد . . والقوانني ، والشرطة واحملاكم واجليوش 

  . . زائنهم باسم القانون الفائدة الربوية إىل خ
ونثق أن سعادة البشرية مرهونة . ولكنا نعرف أهنا احلق . . حنن نعرف أن هذه الكلمات ال تصل إىل تلك القلوب 

  :باالستماع إليها واألخذ هبا 
  .} وأن تصدقوا خري لكم إن كنتم تعلمون . وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة { 

مث إن . . إمنا ينظر حىت يوسر .  يطارد من صاحب الدين ، أو من القانون واحملاكم ال -يف اإلسالم  -إن املعسر 
. إن تطوع هبذا اخلري  -فاهللا يدعو صاحب الدين أن يتصدق بدينه . اجملتمع املسلم ال يترك هذا املعسر وعليه دين 

لو كان يعلم ما يعلمه اهللا من . ة وهو خري للجماعة كلها وحلياهتا املتكافل. وهو خري لنفسه كما هو خري للمدين 
  سريرة هذا األمر

وهو . ذلك أن إبطال الربا يفقد شطراً كبرياً من حكمته إذا كان الدائن سريوح يضايق املدين ، ويضيق عليه اخلناق 
. باالنتظار حىت يوسر ويقدر على الوفاء  -يف صورة شرط وجواب  -فهنا كان األمر . معسر ال ميلك السداد 

  .جبانبه التحبيب يف التصدق بالدين كله أو بعضه عند اإلعسار  وكان
إمنا { : على أن النصوص األخرى جتعل هلذا املدين املعسر حظاً من مصارف الزكاة ، ليؤدي دينه ، وييسر حياته 

شهواهتم  الذين مل ينفقوا ديوهنم على. وهم أصحاب الديون } . . . والغارمني . . . الصدقات للفقراء واملساكني 
  إمنا أنفقوها يف الطيب النظيف مث قعدت هبم الظروف. وعلى لذائذهم 

مث جييء التعقيب العميق اإلحياء ، الذي ترجف منه النفس املؤمنة ، وتتمىن لو تنزل عن الدين كله ، مث متضي ناجية 
  :من اهللا يوم احلساب 

  . .} سبت ، وهم ال يظلمون مث توىف كل نفس ما ك. واتقوا يوماً ترجعون فيه إىل اهللا { 
واليوم الذي يرجعون فيه إىل اهللا ، مث توىف كل نفس ما كسبت يوم عسري ، له يف القلب املؤمن وقع؛ ومشهده 

  والوقوف بني يدي اهللا يف هذا اليوم خاطر يزلزل الكيان. حاضر يف ضمري املؤمن ، وله يف ضمري املؤمن هول 
إنه التصفية الكربى للماضي . . جو الكسب واجلزاء . جو األخذ والعطاء .  وهو تعقيب يتناسق مع جو املعامالت

  .فما أجدر القلب املؤمن أن خيشاه وأن يتوقاه . والقضاء األخري يف املاضي بني كل من فيه . مجيعه بكل ما فيه 
منه ألنه يف األعماق  إن التقوى هي احلارس القابع يف أعماق الضمري؛ يقيمه اإلسالم هناك ال ميلك القلب فراراً

  هناك
. وتكرمي اهللا لإلنسان . رمحة اهللا بالبشر . . احللم الندي املمثل يف واقع أرضي . . النظام القوي . . إنه اإلسالم 

  واخلري الذي تشرد عنه البشرية؛ ويصدها عنه أعداء اهللا وأعداء اإلنسان

َدْينٍ إِلَى أََجلٍ ُمَسمى فَاكُْتبُوُه َولَْيكُْتْب َبْيَنكُْم كَاِتٌب بِالَْعْدلِ َولَا يَأَْب كَاِتٌب أَنْ َيكُْتبَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َتَداَيْنُتمْ بِ
إِنْ كَانَ الَِّذي َعلَْيِه الَْحقُّ َشْيئًا فَ كََما َعلََّمُه اللَُّه فَلَْيكُْتْب َولُْيْمِللِ الَِّذي َعلَْيِه الَْحقُّ َولَْيتَّقِ اللََّه َربَُّه َولَا يَْبَخْس ِمْنُه

ِمْن رِجَاِلكُْم فَإِنْ لَْم َيكُوَنا َسِفيًها أَوْ َضِعيفًا أَْو لَا َيْسَتِطيعُ أَنْ ُيِملَّ ُهَو فَلُْيْمِللْ َوِليُُّه بِالَْعْدلِ وَاْسَتشْهِدُوا َشهِيَدْينِ 
َن الشَُّهَداِء أَنْ َتِضلَّ إِْحَداُهَما فَُتذَكَِّر إِْحَداُهَما الْأُْخَرى َولَا َيأَْب الشَُّهَداُء إِذَا َرُجلَْينِ فََرُجلٌ َوامَْرأََتاِن ِممَّْن تَْرَضْونَ ِم



دَْنى أَلَّا َترَْتابُوا إِلَّا  ِللشََّهاَدِة وَأََما ُدُعوا َولَا َتْسأَُموا أَنْ َتكُْتُبوُه صَِغًريا أَْو كَبًِريا إِلَى أََجِلِه ذَِلكُْم أَقَْسطُ عِْنَد اللَِّه َوأَقَْوُم
َتبَاَيعُْتْم َولَا ُيضَارَّ كَاِتٌب وَلَا أَنْ َتكُونَ ِتجَاَرةً َحاِضَرةً ُتِديرُوَنَها َبْيَنكُْم فَلَْيَس َعلَْيكُمْ ُجنَاٌح أَلَّا َتكُْتُبوَها وَأَْشهِدُوا إِذَا 

َوإِنْ كُْنُتْم َعلَى َسفَرٍ َولَمْ ) ٢٨٢(قُوا اللََّه َوُيَعلُِّمكُُم اللَُّه وَاللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم َشهِيٌد َوإِنْ َتفَْعلُوا فَإِنَُّه فُسُوٌق بِكُْم وَاتَّ
وَلَا َتكُْتُموا الشََّهاَدةَ  اللََّه َربَُّه َتجُِدوا كَاِتًبا فَرَِهانٌ َمقْبُوَضةٌ فَإِنْ أَِمَن َبْعُضكُْم بَْعًضا فَلُْيَؤدِّ الَِّذي اْؤُتِمَن أََماَنَتُه َولَْيتَّقِ

ِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوإِنْ تُْبُدوا َما ِفي ) ٢٨٣(َوَمْن َيكُْتْمَها فَإِنَُّه آِثٌم قَلُْبُه َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َعِليٌم 
  ) ٢٨٤(ِلَمْن َيَشاُء َويَُعذُِّب َمْن َيَشاُء وَاللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر أَْنفُِسكُْم أَْو ُتْخفُوُه ُيحَاِسْبكُْم بِِه اللَُّه فََيْغِفُر 

فقد استبعد . هذه األحكام اخلاصة بالدين والتجارة والرهن تكملة لألحكام السابقة يف درسي الصدقة والربا 
ا فاحلديث عن القرض احلسن بال ربا أما هن. . التعامل الربوي يف الدرس السابق والديون الربوية والبيوع الربوية 

  . .وال فائدة ، وعن املعامالت التجارية احلاضرة املربأة من الربا 
حيث تتجلى الدقة العجيبة يف الصياغة  -وإن اإلنسان ليقف يف عجب ويف إعجاب أمام التعبري التشريعي يف القرآن 

وحيث ال تطغى هذه الدقة املطلقة يف . أو تؤخر  القانونية حىت ما يبدل لفظ بلفظ ، وال تقدم فقرة عن موضعها
وحيث يربط التشريع بالوجدان الديين ربطاً لطيف املدخل عميق . الصياغة القانونية على مجال التعبري وطالوته 

وحيث يلحظ كل املؤثرات احملتملة يف . اإلحياء قوي التأثري ، دون اإلخالل بترابط النص من ناحية الداللة القانونية 
. موقف طريف التعاقد وموقف الشهود والكتاب ، فينفي هذه املؤثرات كلها وحيتاط لكل احتمال من احتماالهتا 

وحيث ال ينتقل من نقطة إىل نقطة إال وقد استوىف النقطة التشريعية حبيث ال يعود إليها إال حيث يقع ارتباط بينها 
  . . .وبني نقطة جديدة يقتضي اإلشارة إىل الرابطة بينهما 

. بل هو أوضح وأقوى . إن اإلعجاز يف صياغة آيات التشريع هنا هلو اإلعجاز يف صياغة آيات اإلحياء والتوجيه 
ولوال اإلعجاز ما حقق الدقة التشريعية . ألن الغرض هنا دقيق حيرفه لفظ واحد ، وال ينوب فيه لفظ عن لفظ 

  .املطلقة واجلمال الفين املطلق على هذا النحو الفريد 
ذلك كله فوق سبق التشريع اإلسالمي هبذه املبادىء للتشريع املدين والتجاري حبوايل عشرة قرون ، كما يعترف 

  الفقهاء احملدثون
  . .} يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه { 

. روك لالختيار يف حالة الدين إىل أجل فالكتابة أمر مفروض بالنص ، غري مت. هذا هو املبدأ العام الذي يريد تقريره 
  .حلكمة سيأيت بياهنا يف هناية النص 

  . .} وليكتب بينكم كاتب بالعدل { 
ليس  -وحكمة استدعاء ثالث . وليس أحد املتعاقدين . وهذا تعيني للشخص الذي يقوم بكتابة الدين فهو كاتب 

وهذا الكاتب مأمور أن يكتب بالعدل ، فال مييل مع أحد . هي االحتياط واحليدة املطلقة  -أحد الطرفني يف التعاقد 
  . .الطرفني ، وال ينقص أو يزيد يف النصوص 

  . .} وال يأب كاتب أن يكتب كما علمه اهللا { 
فتلك فريضة من . كي ال يتأخر وال يأىب وال يثقل العمل على نفسه  -بالقياس إىل الكاتب  -فالتكليف هنا من اهللا 

كما } فليكتب { . . وهي وفاء لفضل اهللا عليه إذ علمه كيف يكتب . يع ، حسابه فيها على اهللا اهللا بنص التشر
  .علمه اهللا 



ومن تكليفه . ومن تعيني من يتوىل الكتابة . وهنا يكون الشارع قد انتهى من تقرير مبدأ الكتابة يف الدين إىل أجل 
  . عليه ، وذلك اإلحياء بأن يلتزم العدل ومع التكليف ذلك التذكري اللطيف بنعمة اهللا. بأن يكتب 

.  
  . .وهنا ينتقل إىل فقرة تالية يبني فيها كيف يكتب 

فإن كان الذي عليه احلق سفيهاً أو ضعيفاً أو ال . وليتق اهللا ربه وال يبخس منه شيئاً . وليملل الذي عليه احلق { 
  . .} يستطيع أن ميل هو فليملل وليه بالعدل 

. . هو الذي ميلي على الكاتب اعترافه بالدين ، ومقدار الدين ، وشرطه وأجله  - ذي عليه احلق ال -إن املدين 
ذلك خيفة أن يقع الغنب على املدين لو أملى الدائن ، فزاد يف الدين ، أو قرب األجل ، أو ذكر شروطاً معينة يف 

يف إمتام الصفقة حلاجته إليها ، فيقع عليه واملدين يف موقف ضعيف قد ال ميلك معه إعالن املعارضة رغبة . مصلحته 
مث ليكون إقراره بالدين أقوى . فإذا كان املدين هو الذي ميلي مل ميل إال ما يريد االرتباط به عن طيب خاطر . الغنب 

أن يتقي اهللا ربه وال يبخس شيئاً  -وهو ميلي  -ويف الوقت ذاته يناشد ضمري املدين . . وأثبت ، وهو الذي ميلي 
أو . فإن كان املدين سفيهاً ال حيسن تدبري أموره . . ن الدين الذي يقر به وال من سائر أركان اإلقرار األخرى م

أو ال يستطيع أن ميل هو إما لعي أو جهل أو آفة يف لسانه أو ألي سبب  -أي صغرياً أو ضعيف العقل  -ضعيفاً 
والعدل يذكر هنا لزيادة . . } بالعدل { . . أمره القيم عليه  فليملل ويل. . من األسباب املختلفة احلسية أو العقلية 

  .كي تتوافر الضمانات كلها لسالمة التعاقد . ألن الدين ال خيصه شخصياً  -ولو قليالً  -فرمبا هتاون الويل . الدقة 
  :قطة الشهادة وهبذا ينتهي الكالم عن الكتابة من مجيع نواحيها ، فينتقل الشارع إىل نقطة أخرى يف العقد ، ن

أن تضل  -ممن ترضون من الشهداء  -فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان . واستشهدوا شهيدين من رجالكم { 
  . .} إحدامها فتذكر إحدامها األخرى 
األول أن يكون : والرضى يشمل معنيني  -} ممن ترضون من الشهداء {  -إنه ال بد من شاهدين على العقد 

ولكن ظروفاً معينة قد ال جتعل . . والثاين أن يرضى بشهادهتما طرفا التعاقد . ضيني يف اجلماعة الشاهدان عدلني مر
فهنا ييسر التشريع فيستدعي النساء للشهادة ، وهو إمنا دعا الرجال ألهنم هم الذين . وجود شاهدين أمراً ميسوراً 

املرأة فيه أن تعمل لتعيش ، فتجور بذلك على  يزاولون األعمال عادة يف اجملتمع املسلم السوي ، الذي ال حتتاج
أمومتها وأنوثتها وواجبها يف رعاية أمثن األرصدة اإلنسانية وهي الطفولة الناشئة املمثلة جليل املستقبل ، يف مقابل 
م لقيمات أو دريهمات تناهلا من العمل ، كما تضطر إىل ذلك املرأة يف اجملتمع النكد املنحرف الذي نعيش فيه اليو

ولكن ملاذا امرأتان؟ إن النص ال يدعنا حندس ففي جمال . . فأما حني ال يوجد رجالن فليكن رجل واحد وامرأتان 
والضالل هنا ينشأ . . } أن تضل إحدامها فتذكر إحدامها األخرى { : التشريع يكون كل نص حمدداً واضحاً معلالً 

  .من أسباب كثرية 

وع التعاقد ، مما جيعلها ال تستوعب كل دقائقه ومالبساته ومن مث ال يكون من فقد ينشأ من قلة خربة املرأة مبوض
الوضوح يف عقلها حبيث تؤدي عنه شهادة دقيقة عند االقتضاء ، فتذكرها األخرى بالتعاون معاً على تذكر 

يولوجية تستدعي فإن وظيفة األمومة العضوية الب. وقد ينشأ من طبيعة املرأة االنفعالية . مالبسات املوضوع كله 
تستدعي أن تكون املرأة شديدة االستجابة الوجدانية االنفعالية لتلبية مطالب طفلها . مقابال نفسياً يف املرأة حتماً 

وهذه . . وذلك من فضل اهللا على املرأة وعلى الطفولة . . بسرعة وحيوية ال ترجع فيهما إىل التفكري البطيء 



بينما الشهادة على التعاقد يف  -حني تكون امرأة سوية  -ة موحدة هذا طابعها الطبيعة ال تتجزأ ، فاملرأة شخصي
ووجود امرأتني . مثل هذه املعامالت يف حاجة إىل جترد كبري من االنفعال ، ووقوف عند الوقائع بال تأثر وال إحياء 

  .الوقائع اجملردة  فتتذكر وتفيء إىل -إذا احنرفت مع أي انفعال  -فيه ضمانة أن تذكر إحدامها األخرى 
  :وكما وجه اخلطاب يف أول النص إىل الكتاب أال يأبوا الكتابة ، يوجهه هنا إىل الشهداء أال يأبوا الشهادة 

  . .} وال يأب الشهداء إذا ما دعوا { 
واهللا هو الذي . فهي وسيلة إلقامة العدل وإحقاق احلق . فتلبية الدعوة للشهادة إذن فريضة وليست تطوعاً 

وبدون تفضل كذلك على . رضها كي يلبيها الشهداء عن طواعية تلبية وجدانية ، بدون تضرر أو تلكؤ يف
  .املتعاقدين أو على أحدمها ، إذا كانت الدعوة من كليهما أو من أحدمها 

 -يؤكد ضرورة الكتابة . غرض عام للتشريع . وهنا ينتهي الكالم عن الشهادة ، فينتقل الشارع إىل غرض آخر 
ويعاجل ما قد خيطر للنفس من استثقال الكتابة وتكاليفها حبجة أن الدين صغري ال يستحق ، أو  -رب الدين أم صغر ك

أنه ال ضرورة للكتابة بني صاحبيه ملالبسة من املالبسات كالتجمل واحلياء أو الكسل وقلة املباالة مث يعلل تشديده 
  :ياً يف وجوب الكتابة تعليالً وجدانياً وتعليالً عمل

ذلكم أقسط عند اهللا ، وأقوم للشهادة ، وأدىن أال ترتابوا . إىل أجله  -صغرياً أو كبرياً  -وال تسأموا أن تكتبوه { 
 {.  

ذلكم { . . فهو إدراك النفعاالت النفس اإلنسانية حني حتس أن تكاليف العمل أضخم من قيمته . . ال تسأموا 
فالشهادة . } وأقوم للشهادة { . إحياء وجداين بأن اهللا حيب هذا ويؤثره وهو . أعدل وأفضل . . } أقسط عند اهللا 

وشهادة رجلني أو رجل وامرأتني . على شيء مكتوب أقوم من الشهادة الشفوية اليت تعتمد على الذاكرة وحدها 
. لعدم الريبة  أقرب: } وأدىن أال ترتابوا { . أقوم كذلك للشهادة وأصح من شهادة الواحد ، أو الواحد والواحدة 

  .الريبة يف صحة البيانات اليت تضمنها العقد ، أو الريبة يف أنفسكم ويف سواكم إذا ترك األمر بال قيد 
وهكذا تتكشف حكمة هذه اإلجراءات كلها؛ ويقتنع املتعاملون بضرورة هذا التشريع ، ودقة أهدافه ، وصحة 

  .إهنا الصحة والدقة والثقة والطمأنينة . إجراءاته 
  .ذلك شأن الدين املسمى إىل أجل 

وتكفي فيها شهادة الشهود تيسرياً للعمليات التجارية . أما التجارة احلاضرة فإن بيوعها مستثناة من قيد الكتابة 
اليت يعرقلها التعقيد ، واليت تتم يف سرعة ، وتتكرر يف أوقات قصرية ، ذلك أن اإلسالم وهو يشرع للحياة كلها قد 

  :اهتا؛ وكان شريعة عملية واقعية ال تعقيد فيها ، وال تعويق جلريان احلياة يف جمراها راعى كل مالبس
  .} إال أن تكون جتارة حاضرة تديروهنا بينكم ، فليس عليكم جناح أال تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم { 

ردت بعض الروايات بأن وقد و. أما اإلشهاد فموَجب . وظاهر النص أن اإلعفاء من الكتابة رخصة ال جناح فيها 
  .ولكن األرجح هو ذاك . اإلشهاد كذلك للندب ال للوجوب 

 -وقد انتهى تشريع الدين املسمى ، والتجارة احلاضرة ، والتقى كالمها عند شرطي الكتابة والشهادة  -واآلن 
لقد أوجب  . .فإنه يقرر حقوق الكتاب والشهداء كما قرر واجباهتم من قبل  -على الوجوب وعلى الرخصة 

فاآلن يوجب هلم احلماية والرعاية ليتوازن احلق والواجب يف أداء التكاليف . عليهم أال يأبوا الكتابة أو الشهادة 
  .العامة 

  .} واهللا بكل شيء عليم . واتقوا اهللا ويعلمكم اهللا . وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم . وال يضار كاتب وال شهيد { 



وإذا وقع فإنه يكون خروجاً منكم . د ، بسبب أدائه لواجبه الذي فرضه اهللا عليه ال يقع ضرر على كاتب أو شهي
ألن الكتاب والشهداء معرضون لسخط أحد الفريقني . وهو احتياط ال بد منه . عن شريعة اهللا وخمالفة عن طريقه 

وتشجعهم على أداء واجبهم  فال بد من متتعهم بالضمانات اليت تطمئنهم على أنفسهم ،. املتعاقدين يف أحيان كثرية 
وعلى عادة القرآن يف إيقاظ الضمري  -مث . بالذمة واألمانة والنشاط يف أداء الواجبات ، واحليدة يف مجيع األحوال 

 -، واستجاشة الشعور كلما هم بالتكليف ، ليستمد التكليف دفعته من داخل النفس ، ال من جمرد ضغط النص 
يف النهاية؛ ويذكرهم بأن اهللا هو املتفضل عليهم ، وهو الذي يعلمهم ويرشدهم ، وأن يدعو املؤمنني إىل تقوى اهللا 

  :تقواه تفتح قلوهبم للمعرفة وهتىيء أرواحهم للتعليم ، ليقوموا حبق هذا اإلنعام بالطاعة والرضى واإلذعان 
  .} واهللا بكل شىء عليم . ويعلمكم اهللا . واتقوا اهللا { 

ة يف أحكام الدين ، آخرها يف النص ألهنا ذات ظروف خاصة ، فلم يذكرها هناك يف النص مث يعود املشرع إىل تكمل
فتيسرياً للتعامل ، مع ضمان الوفاء ، رخص . ذلك حني يكون الدائن واملدين على سفر فال جيدان كاتباً . . العام 

  :الشارع يف التعاقد الشفوي بال كتابة مع تسليم رهن مقبوض للدائن ضامن للدين 
  .} وإن كنتم على سفر ومل جتدوا كاتباً فرهان مقبوضة { 

فهذا هو الضمان األخري لتنفيذ . وهنا يستجيش الشارع ضمائر املؤمنني لألمانة والوفاء بدافع من تقوى اهللا 
  :التشريع كله ، ولرد األموال والرهائن إىل أصحاهبا ، واحملافظة الكاملة عليها 

  .} ؤد الذي اؤمتن أمانته وليتق اهللا ربه فإن أمن بعضكم بعضاً فلي{ 
  .واملدين مؤمتن على الدين ، والدائن مؤمتن على الرهن؛ وكالمها مدعو ألداء ما اؤمتن عليه باسم تقوى اهللا ربه 

وكل هذه املعاين ذات إحياء يف موقف التعامل واالئتمان . والرب هو الراعي واملريب والسيد واحلاكم والقاضي 
وحنن ال نرى هذا ، فالكتابة واجبة . ويف بعض اآلراء أن هذه اآلية نسخت آية الكتابة يف حالة اإلئتمان . . واألداء 

  .مؤمتن  -يف هذه احلالة  -والدائن واملدين كالمها . واإلئتمان خاص هبذه احلالة . يف الدين إال يف حالة السفر 
ألهنا  -عند التقاضي يف هذه املرة ال عند التعاقد  -هادة ويف ظل هذه االستجاشة إىل التقوى ، يتم احلديث عن الش

  :أمانة يف عنق الشاهد وقلبه 
  .} ومن يكتمها فإنه آمث قلبه . وال تكتموا الشهادة { 

فكالمها عمل . تنسيقاً بني اإلضمار لإلمث ، والكتمان للشهادة . فينسب إليه اإلمث . ويتكئ التعبري هنا على القلب 
  .فليس هناك خاف على اهللا . ويعقب عليه بتهديد ملفوف . القلب يتم يف أعماق 

  .} واهللا مبا تعملون عليم { 
  وهو جيزي عليه مبقتضى علمه الذي يكشف اإلمث الكامن يف القلوب

مث يستمر السياق يف توكيد هذه اإلشارة ، واستجاشة القلب للخوف من مالك السماوات واألرض وما فيهما ، 
ت الضمائر خفيت أم ظهرت ، اجملازي عليها ، املتصرف يف مصائر العباد مبا يشاء من الرمحة والعذاب العليم مبكنونا

  ، القدير على كل شيء تتعلق به مشيئته بال تعقيب
وإن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه حياسبكم به اهللا ، فيغفر ملن يشاء ويعذب . هللا ما يف السماوات وما يف األرض { 

  . .} اهللا على كل شيء قدير من يشاء ، و
وهكذا يعقب على التشريع املدين البحت هبذا التوجيه الوجداين البحت؛ ويربط بني التشريعات للحياة وخالق 

فيضيف إىل ضمانات . احلياة ، بذلك الرباط الوثيق ، املؤلف من اخلوف والرجاء يف مالك األرض والسماء 



وهي الضمان الوثيق املميز لشرائع اإلسالم يف قلوب املسلمني يف . . انية التشريع القانونية ضمانات القلب الوجد
فاإلسالم يصنع القلوب اليت يشرع هلا؛ ويصنع اجملتمع . وهي والتشريع يف اإلسالم متكامالن . . اجملتمع املسلم 
إلنسان من صنع خالق ومنهج ل. . وتقوى وسلطان . تربية وتشريع . صنعة إهلية متكاملة متناسقة . الذي يقنن له 

وقوانني األرض ، ومناهج األرض ، أىن تذهب نظرة إنسان قاصر ، حمدود . فأىن تذهب شرائع األرض . اإلنسان 
العمر ، حمدود املعرفة ، حمدود الرؤية ، يتقلب هواه هنا وهناك ، فال يستقر على حال ، وال يكاد جيتمع اثنان منه 

رهبا الذي خلق ، والذي يعلم . إدراك؟ وأىن تذهب البشرية شاردة عن رهبا  على رأي ، وال على رؤية ، وال على
  من خلق ، والذي يعلم ما يصلح خللقه ، يف كل حالة ويف كل آن؟

الشقوة اليت بدأت يف الغرب هرباً من الكنيسة . أال إهنا الشقوة للبشرية يف هذا الشرود عن منهج اهللا وشرعه 
هلها الذي كانت تزعم أهنا تنطق بامسه وحترم على الناس أن يتفكروا وأن يتدبروا؛ الطاغية الباغية هناك؛ ومن إ

فلما هم الناس أن يتخلصوا من هذا الكابوس ، ختلصوا . . وتفرض عليهم بامسه اإلتاوات الباهظة واالستبداد املنفر 
ه الكنيسة وسلطانه مث ختلصوا ولكنهم مل يقفوا عند حد االعتدال ، فتخلصوا كذلك من إل. من الكنيسة وسلطاهنا 

  وكانت الشقوة وكان البالء. . من كل دين يقودهم يف حياهتم األرضية مبنهج اهللا 
فما بالنا؟ ما بالنا نشرد عن اهللا ومنهجه وشريعته وقانونه؟ ما بالنا وديننا  -حنن الذين نزعم اإلسالم  -فأما حنن 

ا األغالل ، وحيط عنا األثقال ويفيض علينا الرمحة واهلدى واليسر السمح القومي مل يفرض علينا إال كل ما يرفع عن
  واالستقامة على الطريق املؤدي إليه وإىل الرقي والفالح؟

ُق َبْيَن أََحٍد ِمْن ُرُسِلهِ ِلِه لَا ُنفَرِّآَمَن الرَّسُولُ بَِما أُْنزِلَ إِلَْيِه ِمْن َربِِّه َوالُْمْؤِمُنونَ كُلٌّ آَمَن بِاللَِّه َوَملَاِئكَِتِه َوكُُتبِِه َوُرُس
لَا ُيكَلُِّف اللَُّه َنفًْسا إِلَّا ُوْسَعَها لََها َما كَسََبْت َوَعلَْيَها َما ) ٢٨٥(َوقَالُوا َسِمْعَنا َوأَطَْعَنا غُفَْراَنَك رَبََّنا َوإِلَْيَك الَْمِصُري 

طَأَْنا َربََّنا َولَا َتْحِملْ َعلَْيَنا إِصًْرا كََما َحَملَْتُه َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلَنا َربََّنا َولَا اكَْتسََبْت رَبََّنا لَا ُتؤَاِخذَْنا إِنْ َنِسيَنا أَْو أَْخ
  ) ٢٨٦(َن ْومِ الْكَاِفرِيُتَحمِّلَْنا َما لَا طَاقَةَ لََنا بِِه َواْعُف َعنَّا َواغِْفرْ لََنا وَاْرَحْمَنا أَْنَت مَْولَاَنا فَاْنُصْرَنا َعلَى الْقَ

الكبرية حبجمها التعبريي إذ هي أطول سور القرآن ، والكبرية مبوضوعاهتا اليت متثل . . هذا ختام السورة الكبرية 
قطاعاً ضخماً رحيباً من قواعد التصور اإلمياين ، وصفة اجلماعة املسلمة ، ومنهجها ، وتكاليفها ، وموقفها يف 

ها املناهضني هلا ، وطبيعتهم ، وطبيعة وسائلهم يف حرهبا؛ ووسيلتها هي األرض ، ودورها يف الوجود؛ وموقف أعدائ
كما شرحت السورة طبيعة دور . . يف دفع غائلتهم عنها من جهة ، وتوقي مصريهم املنكود من جهة أخرى 

ق إىل آخر ما سب. . اإلنسان يف األرض ، وفطرته ، ومزالق خطاه ، ممثلة يف تاريخ البشرية وقصصها الواقعي 
  .تفصيله يف أثناء استعراض نصوصها الطويلة 

. ولكنهما متثالن بذاهتما تلخيصاً وافياً ألعظم قطاعات السورة . . يف آيتني اثنتني . . هذا ختام السورة الكبرية 
  .ختاماً متناسقاً مع موضوعاهتا وجوها وأهدافها . يصلح ختاماً هلا 

الكتاب ال ريب فيه ، هدى للمتقني ، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون  ذلك. أمل { : لقد بدأت السورة بقوله تعاىل 
وورد يف } الصالة ومما رزقناهم ينفقون ، والذين يؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك وباآلخرة هم يوقنون 

آمن { : له تعاىل وها هي ذي ختتم بقو. . ثناياها إشارات إىل هذه احلقيقة ، وخباصة حقيقة اإلميان بالرسل مجيعاً 
} . . . ال نفرق بني أحد من رسله . كل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله . الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون 

  وهو ختام يتناسق مع البدء كأهنما دفتا كتاب



فيها الكثري عن  كما ورد. . وقد حوت السورة الكثري من تكاليف األمة املسلمة ، وتشريعاهتا يف شىت شؤون احلياة 
ويف ختامها جييء هذا النص املفصح عن احلد الفاصل بني النهوض . . نكول بين إسرائيل عن تكاليفهم وتشريعاهتم 

 -ال يريد إعنات هذه األمة وال إثقاهلا ، وأنه كذلك ال حيابيها  -سبحانه  -بالتكاليف والنكول عنها ، املبني أن اهللا 
ال يكلف اهللا نفساً إال وسعها ، هلا ما كسبت وعليها ما { :  يتركها سدى وال -كما زعمت يهود عن رهبا 

  . .} اكتسبت 
وقد تضمنت السورة بعض قصص بين إسرائيل؛ وما أنعم اهللا عليهم به من فضل وما قابلوا به هذا الفضل من 

ويف ختامها يرد } سكم فتوبوا إىل بارئكم فاقتلوا أنف{ : جحود؛ وما كلفهم من كفارات بلغ بعضها حد القتل 
ربنا وال حتمل علينا إصراً كما محلته على . ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا { : ذلك الدعاء اخلاشع من املؤمنني 

  .} . . . وأعف عنا واغفر لنا وارمحنا . ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا به . الذين من قبلنا 
وهي . . تال؛ وأمروا باجلهاد واإلنفاق يف سبيل اهللا لدفع الكفر والكافرين وقد فرض يف السورة على املؤمنني الق

أنت موالنا فانصرنا { : ختتم بالتجاء املؤمنني إىل رهبم يستمدون منه العون على ما كلفهم ، والنصر على عدوهم 
  .} على القوم الكافرين 

  . .إنه اخلتام الذي يلخص ويشري ويتناسق مع خط السورة األصيل 
  .ويف هاتني اآليتني كل كلمة هلا موضعها ، وهلا دورها ، وهلا داللتها الضخمة 

من طبيعة اإلميان يف هذا الدين . . من حقائق العقيدة  -وهو كبري  -وهي قائمة يف العبارة لتمثيل ما وراءها 
م ، وبالتكاليف اليت هب -سبحانه  -ومن حال املؤمنني به مع رهبم ، وتصورهم ملا يريده . وخصائصه وجوانبه 

كل كلمة هلا دورها . . نعم . . ومن التجائهم إىل كنفه واستسالمهم ملشيئته وارتكاهنم إىل عونه . يفرضها عليهم 
عجيبة حىت يف نفس من عاش يف ظالل القرآن ، وعرف شيئاً من أسرار التعبري فيه؛ . بصورة عجيبة . الضخم 

  هوطالع هذه األسرار يف كل آية من آيات
  :فلننظر يف هذه النصوص بشيء من التفصيل 

ال نفرق بني أحد من رسله . كل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله . آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون { 
  . .} غفرانك ربنا وإليك املصري . مسعنا وأطعنا : وقالوا . 

ولكل مجاعة تتمثل فيها هذه احلقيقة . ا حقيقة اإلميان فعالً إهنا صورة للمؤمنني ، للجماعة املختارة اليت متثلت فيه
صلى اهللا  -مع الرسول  -يف حقيقة اإلميان الرفيعة  -وهو جيمعها  -سبحانه  -ومن مث كرمها اهللا . . الضخمة 

ى وهو تكرمي تدرك اجلماعة املؤمنة حقيقته؛ ألهنا تدرك حقيقة الرسول الكبرية؛ وتعرف أي مرتق -عليه وسلم 
يف صفة واحدة ، يف آية واحدة ، من  -صلى اهللا عليه وسلم  -رفعها اهللا إليه عنده ، وهو جيمع بينها وبني الرسول 

  :كالمه اجلليل 
  . .} آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون { 

واتصاله املباشر . العلي تلقي قلبه النقي للوحي . وإميان الرسول مبا أنزل إليه من ربه هو إميان التلقي املباشر 
وهي درجة من . احلقيقة اليت تتمثل يف كيانه بذاهتا من غري كد وال حماولة؛ وبال أداة أو واسطة . باحلقيقة املباشرة 

إال من ذاقها كذلك  -على حقيقتها  -اإلميان ال جمال لوصفها فال يصفها إال من ذاقها ، وال يدركها من الوصف 
هو الذي يكرم اهللا عباده املؤمنني فيجمعهم يف الوصف مع  -صلى اهللا عليه وسلم  -الرسول  إميان -فهذا اإلميان 

بطبيعة احلال وكيان أيٍّ سواه  -صلى اهللا عليه وسلم  -على فارق ما بني مذاقه يف كيان الرسول . الرسول الكرمي 



  .ممن مل يتلق احلقيقة املباشرة من مواله 
  دوده؟فما هي طبيعة هذا اإلميان وح

غفرانك ربنا وإليك . مسعنا وأطعنا : وقالوا . ال نفرق بني أحد من رسله . كل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله { 
  . .} املصري 

اإلميان الذي يليق هبذه األمة الوارثة لدين اهللا ، القائمة على دعوته يف . إنه اإلميان الشامل الذي جاء به هذا الدين 
امة ، الضاربة اجلذور يف أعماق الزمان ، السائرة يف موكب الدعوة وموكب الرسول وموكب األرض إىل يوم القي

صف : اإلميان املمتد يف شعاب التاريخ البشري ، اإلميان الذي يتمثل البشرية كلها منذ نشأهتا إىل هنايتها صفني اثنني 
  .املؤمنني وصف الكافرين 

  .لث على مدار الزمان فليس هنالك صف ثا. حزب اهللا وحزب الشيطان 
  . .} كل آمن باهللا { 

. وقاعدة اخللق وقاعدة االقتصاد . وقاعدة املنهج الذي حيكم احلياة . واإلميان باهللا يف اإلسالم قاعدة التصور 
  .وقاعدة كل حركة يتحركها املؤمن هنا أو هناك 

ومن مث إفراده بالسيادة على ضمري اإلنسان . ة باأللوهية والربوبية والعباد -سبحانه  -اإلميان باهللا معناه إفراده 
  .وسلوكه يف كل أمر من أمور احلياة 

. وال شريك له يف تصريف األمور . فال شريك له يف اخللق . يف األلوهية أو الربوبية  -إذن  -ليس هناك شركاء 
وال يتم شيء . ينفع غريه أحد وال يضر أو . وال يرزق الناس معه أحد . وال يتدخل يف تصريفه للكون واحلياة أحد 

  .يف هذا الوجود صغرياً كان أو كبرياً إال ما يأذن به ويرضاه 
فال عبادة إال هللا . ال عبادة الشعائر وال عبادة اخلضوع والدينونة . وليس هناك شركاء يف العبادة يتجه إليهم الناس 

فالسيادة على . هذا املصدر الذي ال سلطان إال منه  وال طاعة إال هللا وملن يعمل بأمره وشرعه ، فيتلقى سلطانه من. 
ومن مث فالتشريع وقواعد اخللق ، ونظم االجتماع . ضمائر الناس وعلى سلوكهم هللا وحده حبكم هذا اإلميان 

ومن مث . . فهذا هو معىن اإلميان باهللا . . من اهللا . . واالقتصاد ال تتلقى إال من صاحب السيادة الواحد األحد 
ق اإلنسان حراً إزاء كل من عدا اهللا ، طليقاً من كل قيد إال من احلدود اليت شرعها اهللا ، عزيزاً على كل أحد ينطل

  .إال بسلطان من اهللا 
  . .} ومالئكته { 

يف اجلزء  -واإلميان مبالئكة اهللا طرف من اإلميان بالغيب ، الذي حتدثنا عن قيمته يف حياة اإلنسان يف مطلع السورة 
وهو خيرج اإلنسان من نطاق احلواس املضروب على احليوان؛ ويطلقه يتلقى املعرفة مما وراء  -من الظالل  األول

ذلك بينما هو يليب فطرة اإلنسان وشوقه إىل . . خبصائصها املميزة » إنسانيته « هذا النطاق احليواين؛ وبذلك يعلن 
 -فإذا مل تلب هذه األشواق الفطرية حبقائق الغيب . طرته اجملاهيل اليت ال حتيط هبا حواسه ، ولكنه حيس وجودها بف

اشتطت وراء األساطري واخلرافات لتشبع هذه اجلوعة؛ أو أصيب الكيان اإلنساين باخللخلة  -كما منحها اهللا له 
  .واالضطراب 

ه احلسية والعقلية املهيأة إميان حبقيقة غيبية ، ال سبيل لإلدراك البشري أن يعرفها بذاته ، بوسائل: واإلميان باملالئكة 
 -ومن مث شاءت رمحة اهللا باإلنسان . بينما كيانه مفطور على الشوق إىل معرفة شيء من تلك احلقائق الغيبية . . له 

أن ميده بطرف من احلقائق الغيبية هذه ، ويعينه  -وهو فاطره وهو العليم بتكوينه وأشواقه وما يصلح له ويصلحه 



وبذلك يرحيه من العناء ومن تبديد الطاقة يف  -ت أدواته الذاتية قاصرة عن الوصول إليها ولو كان -على متثلها 
حماولة الوصول إىل تلك احلقائق اليت ال يصلح كيانه وفطرته بدون معرفتها ، وال يطمئن باله وال يقر قراره قبل 

ئق الغيب من حياهتم ، استبدت ببعضهم احلصول عليها بدليل أن الذين أرادوا أن يتمردوا على فطرهتم ، فينفوا حقا
  خرافات وأوهام مضحكة؛ أو اضطربت عقوهلم وأعصاهبم وامتألت بالعقد واالحنرافات

شأنه شأن اإلميان باحلقائق الغيبية املستيقنة اليت جاءت من عند  -وفضالً على ذلك كله فإن اإلميان حبقيقة املالئكة 
جود ، فال تنكمش صورة الكون يف تصور املؤمن حىت تقتصر على ما يوسع آفاق الشعور اإلنساين بالو -اهللا 

كما أنه يؤنس قلبه هبذه األرواح املؤمنة من حوله؛ تشاركه إميانه بربه ، وتستغفر له  -وهو ضئيل  -تدركه حواسه 
  .وهو شعور لطيف ندي مؤنس وال شك  -بإذن اهللا  -، وتكون يف عونه على اخلري 

  . .املعرفة هبذه احلقيقة وهي يف ذاهتا فضل مينحه اهللا للمؤمنني به ومبالئكته  :مث هنالك املعرفة . 
  . .} ال نفرِّق بني أحد من رسله { . . } وكتبه ورسله { 

واإلميان بكتب اهللا ورسله بدون تفرقة بني أحد من رسله هو املقتضى الطبيعي الذي ينبثق من اإلميان باهللا يف الصورة 
فاإلميان باهللا يقتضي االعتقاد بصحة كل ما جاء من عند اهللا ، وصدق كل الرسل الذين . م اليت يرمسها اإلسال

ومن مث ال تقوم . . يبعثهم اهللا ، ووحدة األصل الذي تقوم عليه رسالتهم ، وتتضمنه الكتب اليت نزلت عليهم 
ة من صوره املناسبة حلال القوم الذين فكلهم جاء من عند اهللا باإلسالم يف صور. التفرقة بني الرسل يف ضمري املسلم 

فجاء بالصورة األخرية للدين  -صلى اهللا عليه وسلم  -حممد  -أرسل إليهم؛ حىت انتهى األمر إىل خامت النبيني 
  .الواحد ، لدعوة البشرية كلها إىل يوم القيامة 

، وهي الوارثة له كله؛ ويشعر وهكذا تتلقى األمة املسلمة تراث الرسالة كله؛ وتقوم على دين اهللا يف األرض 
فهم احلراس على أعز رصيد عرفته البشرية . بضخامة دورهم يف هذه األرض إىل يوم القيامة  -من مث  -املسلمون 

يف األرض ، يواجهون هبا رايات اجلاهلية  -وراية اهللا وحدها  -وهم املختارون حلمل راية اهللا . يف تارخيها الطويل 
إىل آخر . . من قومية ووطنية وجنسية وعنصرية وصهيونية وصليبية واستعمارية وإحلادية املختلفة الشارات ، 

  .شارات اجلاهلية اليت يرفعها اجلاهليون يف األرض ، على اختالف األمساء واملصطلحات واختالف الزمان واملكان 
نذ أقدم الرساالت ، هو أكرم رصيد إن رصيد اإلميان الذي تقوم األمة املسلمة حارسة عليه يف األرض ، ووارثة له م

إنه رصيد من اهلدى والنور ، ومن الثقة والطمأنينة ، ومن الرضى والسعادة ، ومن املعرفة . وأقومه يف حياة البشرية 
وما خيلو قلب بشري من هذا الرصيد حىت جيتاحه القلق والظالم ، وتعمره الوساوس والشكوك ، . . واليقني 

  مث يروح بتخبط يف ظلماء طاخية ، ال يعرف أين يضع قدميه يف التيه الكئيب. قاء ويستبد به األسى والش
وصرخات القلوب اليت حرمت هذا الزاد ، وحرمت هذا األنس ، وحرمت هذا النور ، صرخات موجعة يف مجيع 

  .هذا إذا كان يف هذه القلوب حساسية وحيوية ورغبة يف املعرفة وهلفة على اليقني . . العصور 

ومن مث متضي . . ما القلوب البليدة امليتة اجلاسية الغليظة ، فقد ال حتس هذه اللهفة وال يؤرقها الشوق إىل املعرفة فأ
وقد تنطح وترفس كالبهيمة ، أو تفترس وتنهش . يف األرض كالبهيمة تأكل وتستمتع كما تأكل األنعام وتستمتع 

مث متضي ملعونة من اهللا . . وتنشر الفساد يف األرض  كالوحش؛ وتزاول الطغيان واجلربوت والبغي والبطش ،
  ملعونة من الناس

ولو تراكم فيها  -خاوية  -ولو غرقت يف الرغد املادي  -واجملتمعات احملرومة من تلك النعمة جمتمعات بائسة 



د على هذه وأمامنا يف أمم األرض شواه -ولو توافرت هلا احلريات واألمن والسالم اخلارجي  -قلقة  -اإلنتاج 
  الظاهرة ال ينكرها إال مراوغ يتنكر للحس والعيان

واملؤمنون باهللا ومالئكته وكتبه ورسله ، يتوجهون إىل رهبم بالطاعة والتسليم ، ويعرفون أهنم صائرون إليه ، 
  :فيطلبون مغفرته من التقصري 

  .} مسعنا وأطعنا ، غفرانك ربنا ، وإليك املصري : وقالوا { 
يتجلى يف السمع والطاعة ، السمع لكل ما . ه الكلمات أثر اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله ويتجلى يف هذ

فهو إفراد اهللا بالسيادة كما ذكرنا من قبل ، والتلقي منه يف كل . جاءهم من عند اهللا ، والطاعة لكل ما أمر به اهللا 
وال إميان حيث يعرض الناس عن أمر اهللا يف الكبرية . اة فال إسالم بال طاعة ألمر اهللا ، وإنفاذ لنهجه يف احلي. أمر 

والصغرية من شؤون حياهتم؛ أو حيث ال ينفذون شريعته ، أو حيث يتلقون تصوراهتم عن اخللق والسلوك 
  .فاإلميان ما وقر يف القلب وصدقه العمل . واالجتماع واالقتصاد والسياسة من مصدر غري مصدره 

. شعور بالتقصري والعجز عن توفية آالء اهللا حق شكرها؛ وفرائض اهللا حق أدائها ال. . ومع السمع والطاعة 
  :وااللتجاء إىل رمحة اهللا لتتدارك تقصريهم وعجزهم بسماحتها 

  . .} غفرانك ربنا { 
عقبه وإمنا ي. . ولكن طلب الغفران إمنا جييء بعد تقدمي االستسالم وإعالن السمع والطاعة ابتداء بال عناد أو نكران 

فال ملجأ من . املصري إليه يف كل أمر وكل عمل . املصري إليه يف الدنيا واآلخرة . كذلك اليقني بأن املصري إىل اهللا 
  :اهللا إال إليه؛ وال عاصم من قدره ، وال مرد لقضائه وال جنوة من عقابه إال برمحته وغفرانه 

  .} وإليك املصري { 
واإلميان باليوم اآلخر هو أحد مقتضيات اإلميان باهللا وفق  -كما رأينا  -خر وهذا القول يتضمن اإلميان باليوم اآل

التصور اإلسالمي الذي يقوم على أساس أن اهللا خلق اإلنسان ليستخلفه يف األرض بعهد منه وشرط ، يتناول كل 
ينال جزاءه بعد هناية صغرية وكبرية من نشاطه يف هذه األرض؛ وأنه خلقه واستخلفه ليبتليه يف حياته الدنيا ، مث 

وهذا اإلميان على هذا . . فاليوم اآلخر واجلزاء فيه حتمية من حتميات اإلميان وفق التصور اإلسالمي . . االبتالء 
فهو ميضي يف طريق الطاعة . النحو هو الذي يكيف ضمري املسلم وسلوكه ، وتقديره للقيم والنتائج يف هذه العاجلة 

  .راحة له أم تعباً  -يف األرض  -على احلق واالجتاه إىل الرب سواء كانت مثرة ذلك  ، وحتقيق اخلري ، والقيام

ألن جزاءه هناك يف الدار . حياة له أو استشهاداً . وجداناً له أو حرماناً . نصراً له أم هزمية . كسباً له أم خسارة 
الطاعة واحلق واخلري والرب أن تقف له الدنيا ال يزحزحه عن . . اآلخرة بعد جناحه يف االبتالء ، واجتيازه لالمتحان 

  فهو إمنا يتعامل مع اهللا؛ وينفذ عهده وشرطه؛ وينتظر اجلزاء هناك. . كلها باملعارضة واألذى والشر والقتل 
واإلميان جبميع . اإلميان باهللا ومالئكته : ترمسه هذه اآلية القصرية . طابع العقيدة اإلسالمية . إهنا الوحدة الكربى 

  .واليقني بيوم احلساب . كتبه ورسله ، بال تفريق بني الرسل ، والسمع والطاعة ، واإلنابة إىل اهللا 
العقيدة اليت تصور موكب اإلميان . العقيدة الالئقة بأن تكون ختام العقائد ، وآخر الرساالت . إنه اإلسالم 

املتدرج بالبشرية يف . صول بأيدي رسل اهللا مجيعاً وخط اهلداية املتصل املو. الواصب من مبتدى اخلليقة إىل منتهاها 
حىت جييء اإلسالم ، فيعلن وحدة الناموس كاملة : الكاشف هلا عن الناموس الواحد بقدر ما تطيق . مراقي الصعود 

  .، ويدع للعقل البشري التفصيل والتطبيق 
مبا فيه . تعترف به كما هو . ال ملكاً وال شيطاناً مث هي العقيدة اليت تعترف باإلنسان إنساناً ال حيواناً وال حجراً ، و



من ضعف وما فيه من قوة ، وتأخذه وحدة شاملة مؤلفة من جسد ذي نوازع ، وعقل ذي تقدير ، وروح ذي 
وتفرض عليه من التكاليف ما يطيق؛ وتراعي التنسيق بني التكليف والطاقة بال مشقة وال إعنات؛ وتليب . . أشواق 

تبعة اختياره للطريق  -بعد ذلك  -مث حتمل اإلنسان . . والعقل والروح يف تناسق ميثل الفطرة  كل حاجات اجلسد
  :الذي خيتار 

  .} هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت . ال يكلف اهللا نفساً إال وسعها { 
ابتالئه يف أثناء وهكذا يتصور املسلم رمحة ربه وعدله يف التكاليف اليت يفرضها اهللا عليه يف خالفته لألرض؛ ويف 

ويطمئن إىل رمحة اهللا وعدله يف هذا كله؛ فال يتربم بتكاليفه ، وال . اخلالفة؛ ويف جزائه على عمله يف هناية املطاف 
يضيق هبا صدراً ، وال يستثقلها كذلك ، وهو يؤمن أن اهللا الذي فرضها عليه أعلم حبقيقة طاقته ، ولو مل تكن يف 

أن  -فضالً عما يسكبه يف القلب من راحة وطمأنينة وأنس  -شأن هذا التصور  ومن. طاقته ما فرضها عليه 
يستجيش عزمية املؤمن للنهوض بتكاليفه ، وهو حيس أهنا داخلة يف طوقه؛ ولو مل تكن داخلة يف طوقه ما كتبها اهللا 

استجاش عزميته عليه؛ فإذا ضعف مرة أو تعب مرة أو ثقل العبء عليه ، أدرك أنه الضعف ال فداحة العبء و
ونفض الضعف عن نفسه وهمّ مهة جديدة للوفاء ، ما دام داخالً يف مقدروه وهو إحياء كرمي الستنهاض اهلمة كلما 
ضعفت على طول الطريق فهي التربية كذلك لروح املؤمن ومهته وإرادته؛ فوق تزويد تصوره حبقيقة إرادة اهللا به يف 

  .كل ما يكلفه 

  :التصور  مث الشطر الثاين من هذا
  .} هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت { 

فردية التبعة ، ورجعة كل إنسان إىل . . فردية التبعة ، فال تنال نفس إال ما كسبت؛ وال حتمل نفس إال ما اكتسبت 
ورجعة الناس إىل . . فال حييل على أحد ، وال ينتظر عون أحد . ربه بصحيفته اخلاصة ، وما قيد فيها له أو عليه 

أن جتعل كل فرد وحدة إجيابية ال تنزل عن حق اهللا فيها ألحد من  -حني يستيقنها القلب  -هبم فرادى من شأهنا ر
وتقف كل إنسان مدافعاً عن حق اهللا فيه جتاه كل إغراء ، وكل طغيان ، وكل إضالل ، وكل . عباده إال باحلق 

 فيها هو طاعته يف كل ما أمر به ويف كل ما هنى وحق اهللا -إفساد ، فهو مسؤول عن نفسه هذه وعن حق اهللا فيها 
فإذا فرط يف هذا احلق ألحد من العبيد حتت اإلغراء واإلضالل ، أو  -عنه ، وعبوديتها له وحده شعوراً وسلوكاً 

فما أحد من تلك العبيد بدافع عنه يوم القيامة وال  -إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان  -حتت القهر والطغيان 
ومن مث يستأسد . . فع له؛ وما أحد من تلك العبيد حبامل عنه شيئاً من وزره وال ناصر له من اهللا واليوم اآلخر شا

كل إنسان يف الدفع عن نفسه والدفاع عن حق اهللا فيها ، ما دام هو الذي سيلقى جزاءه مفرداً وحيداً وال خوف 
ن أن ينهض كل فرد يف اجلماعة حبق اجلماعة عليه ، بوصفه فمن مقتضيات اإلميا -يف هذا املقام  -من هذه الفردية 

فهو مأمور أن يتكافل مع اجلماعة يف ماله وكسبه ، ويف جهده ونصحه ، ويف إحقاق . طرفاً من حق اهللا يف نفسه 
يف  وكل أولئك حيسب له أو عليه. . احلق يف اجملتمع وإزهاق الباطل ، ويف تثبيت اخلري والرب وإزاحة الشر والنكر 

  صحيفته يوم يلقى اهللا فرداً فيتلقى هنالك جزاءه
فها هو ذا ينطلق من قلوهبم دعاء خافق واجف ، يذكره النص . . وكأمنا مسع املؤمنون هذه احلقيقة وأدركوها 

القرآين بطريقة القرآن التصويرية؛ فكأمنا حنن أمام مشهد الدعاء ، وصفوف املؤمنني قائمة تردده يف خشوع؛ عقب 
  :ن حقيقة التكاليف وحقيقة اجلزاء إعال

ربنا وال حتملنا ما . ربنا وال حتمل علينا إصراً كما محلته على الذين من قبلنا . ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا { 



  . .} واعف عنا ، واغفر لنا ، وارمحنا أنت موالنا فانصرنا على القوم الكافرين . ال طاقة لنا به 
ل املؤمنني مع رهبم؛ وإدراكهم لضعفهم وعجزهم ، وحاجتهم إىل رمحته وعفوه ، وإىل مدده وهو دعاء يصور حا

وعونه؛ وإلصاق ظهورهم إىل ركنه ، والتجائهم إىل كنفه ، وانتساهبم إليه وجتردهم من كل من عداه؛ واستعدادهم 
ر بإيقاعاهتا وجيب القلب كل أولئك يف نغمة وادعة واجفة تصو. . للجهاد يف سبيله واستمدادهم النصر منه 

  .ورفرفة الروح 

.  
  .} ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا { 

ويف جماهلا . فدائرة اخلطأ والنسيان هي اليت حتكم تصرف املسلم حني ينتابه الضعف البشري الذي ال حيلة له فيه 
راض ابتداء عن األمر ، أو التعايل عن وليس هو التبجح إذن باخلطيئة أو اإلع. يتوجه إىل ربه يطلب العفو والسماح 

ليس يف شيء من هذا يكون حال املؤمن مع ربه؛ وليس يف شيء من . . الطاعة والتسليم؛ أو الزيغ عن عمد وقصد 
وقد استجاب اهللا لدعاء عباده املؤمنني يف . . إال أن يتوب ويرجع إىل اهللا وينيب . . هذا يطمع يف عفوه أو مساحته 

  .» رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -ول اهللا هذا ، فقال رس
  . .} ربنا وال حتمل علينا إصراً كما محلته على الذين من قبلنا { 

مبا  -كما علمهم رهبم يف هذا القرآن  -وهو دعاء ينبعث من وراثة األمة املسلمة لتراث الرسالة كله ، ومعرفتهم 
ن سلوك األمم اليت جاءهتا الرساالت قبلهم؛ وما محلهم اهللا من اآلصار واألثقال عقوبة هلم على بعض ما كان كان م
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي { : ويف آية األنعام . فقد حرم على بين إسرائيل بعض الطيبات بعملهم . منهم 

وكتب } ظهورمها أو احلوايا أو ما اختلط بعظم ظفر ، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إال ما محلت 
أن يبتغوا » السبت « وحرم عليهم . عليهم قتل أنفسهم تكفرياً عن عبادهتم للعجل كما سبق يف أول هذه السورة 

وهكذا فاملؤمنون يدعون رهبم أال حيمل عليهم أثقاالً كاليت محلها على الذين من قبلهم وقد . . فيه جتارة أو صيداً 
فجاءت هذه } إصرهم واألغالل اليت كانت عليهم { : اهللا النيب األمي يضع عن املؤمنني به من البشر كافة بعث 

{  -صلى اهللا عليه وسلم  -العقيدة مسحة ميسرة ، هينة لينة ، تنبع من الفطرة وتتبع خط الفطرة ، وقيل للرسول 
هل األمة املسلمة ، والذي محله اهللا على عاتق على أن اإلصر األكرب الذي رفعه اهللا عن كا} ونيسرك لليسرى 

هذا اإلصر األكرب هو إصر . . األمم اليت استخلفها يف األرض قبلهم فنقضت عهد االستخالف وحادت عنه 
ويف خضوع العبد للعبد لذاته أو لطبقته أو . ممثلة يف تشريع العبد للعبد . عبودية العبد للعبد . العبودية للبشر 

ذا هو اإلصر األكرب الذي أطلق اهللا عباده املؤمنني منه ، فردهم إىل عبادته وحده وطاعته وحده ، فه. . جلنسه 
وتلقي الشريعة منه وحده ، وحرر هبذه العبودية هللا الواحد األحد أرواحهم وعقوهلم وحياهتم كلها من العبودية 

  للعبيد
هي نقطة االنطالق  -والقيم واملوازين منه وحده متمثلة يف تلقي الشرائع والقوانني  -إن العبودية هللا وحده 

االنطالق والتحرر من سلطان اجلبارين والطغاة ، ومن سلطان السدنة والكهنة ، ومن سلطان . والتحرر البشري 
ومن كل سلطان زائف ميثل . األوهام واخلرافات ، ومن سلطان العرف والعادة ، ومن سلطان اهلوى والشهوة 

  .عناق البشر وخيفض جباههم لغري الواحد القهار اإلصر الذي يلوي أ



ميثل شعورهم بنعمة االنطالق والتحرر : } وال حتمل علينا إصراً كما محلته على الذين من قبلنا { : ودعاء املؤمنني 
  .من العبودية للعبيد؛ كما ميثل خوفهم من االرتداد إىل ذلك الدرك السحيق 

  . .} به ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا { 
ولكنهم فقط يتوجهون إليه . فاملؤمنون ال ينوون نكوالً عن تكليف اهللا أياً كان . وهو دعاء يشي حبقيقة االستسالم 

وإال فهي الطاعة . . كي ال يعجزوا عنه ويقصروا فيه . راجني متطلعني أن يرحم ضعفهم فال يكلفهم ما ال يطيقون 
وطلب ما . ورجاء العبد الضعيف يف مساحة املالك املتصرف .  رمحة الكبري إنه طمع الصغري يف. . املطلقة والتسليم 

  .هو من شأن اهللا يف معاملته لعباده من كرم وبر وود وتيسري 
  :مث االعتراف بالضعف بعد ذلك والتوجس من التقصري ، الذي ال ميحو آثاره إال فضل اهللا العفو الغفور 

  .} وأعف عنا ، واغفر لنا وارمحنا { 
ومن رمحة اهللا . فالعبد مقصر مهما حياول من الوفاء . فهذا هو الضمان احلقيقي الجتياز االمتحان ، ونيل الرضوان 

« :  -صلى اهللا عليه وسلم  -عن عائشة رضي اهللا عنها ، قال رسول اهللا . . به أن يعامله بالعفو واملرمحة والغفران 
  .» وال أنا إال أن يتغمدين اهللا برمحته : ت يا رسول اهللا قال قالوا وال أن. . ال يدخل أحدكم اجلنة بعمله 

بعد  -ورجاء . . وشعور مع ذلك بالتقصري والعجز . عمل بكل ما يف الوسع : وهذا هو قوام األمر يف حس املؤمن 
  .وتطلع إىل العفو واملغفرة والسماح . يف اهللا ال ينقطع  -ذلك 

ن اهللا ، وهم يهمون باجلهاد يف سبيله ، إلحقاق احلق الذي أراده ، ومتكني وأخرياً يلصق املؤمنون ظهورهم إىل رك
يلصق املؤمنون ظهورهم إىل ركن اهللا الركني؛ } حىت ال تكون فتنة ويكون الدين هللا { دينه يف األرض ومنهجه ، 

العنوانات؛ ويطلبون إذا انتسبت اجلاهلية إىل شىت الشعارات و. ويرفعون رايته على رؤوسهم فينتسبون إليه وحده 
  :نصره ألوليائه مبا أنه هو موالهم الوحيد؛ وهم بامسه يقاتلون الكفار اخلارجني 

  . .} أنت موالنا ، فانصرنا على القوم الكافرين { 
  . .ويلخص تصور املؤمنني ، وحاهلم مع رهبم يف كل حني . ويلخص العقيدة . إنه اخلتام الذي يلخص السورة 

َنزَّلَ َعلَْيكَ الِْكتَاَب بِالَْحقِّ ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه وَأَنَْزلَ التَّْوَراةَ وَالْإِْنجِيلَ ) ٢(لَا إِلََه إِلَّا ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّوُم اللَُّه ) ١(امل 
إِنَّ ) ٤(لَُهْم َعذَاٌب َشِديٌد َواللَُّه َعزِيٌز ذُو اْنتِقَامٍ  ِمْن قَْبلُ ُهًدى ِللنَّاسِ وَأَْنَزلَ الْفُْرقَانَ إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا بِآَياتِ اللَِّه) ٣(

ُهَو الَِّذي ُيصَوُِّركُْم ِفي الْأَْرَحامِ كَْيَف َيَشاُء لَا إِلََه إِلَّا ُهَو ) ٥(اللََّه لَا َيخْفَى َعلَْيِه َشْيٌء ِفي الْأَْرضِ َولَا ِفي السََّماِء 
نَ لَِّذي أَنَْزلَ َعلَْيَك الِْكتَاَب ِمْنُه آَياٌت ُمْحكَمَاٌت ُهنَّ أُمُّ الِْكتَابِ َوأَُخُر ُمَتشَابِهَاٌت فَأَمَّا الَِّذيُهَو ا) ٦(الْعَزِيُز الَْحكِيُم 

يلَُه إِلَّا اللَُّه وَالرَّاِسُخونَ ِفي الْعِلْمِ وِِفي قُلُوبِهِْم زَْيغٌ فََيتَّبُِعونَ َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء الِْفْتَنِة وَاْبِتَغاَء َتأْوِيِلِه َوَما َيْعلَُم َتأْ
َربََّنا لَا ُتزِغْ قُلُوَبَنا َبْعَد إِذْ َهدَْيَتَنا َوَهْب لََنا ِمْن لَدُْنَك ) ٧(َيقُولُونَ آَمنَّا بِِه كُلٌّ ِمْن ِعْنِد َربَِّنا َوَما َيذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلَْبابِ 

إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا ) ٩(رَبََّنا إِنََّك َجاِمُع النَّاسِ ِلَيْومٍ لَا َرْيَب ِفيِه إِنَّ اللََّه لَا ُيْخِلُف الِْميَعاَد ) ٨(الَْوهَّاُب َرْحَمةً إِنََّك أَْنَت 
كََدأْبِ آلِ ِفْرَعْونَ َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم ) ١٠(لَْن ُتْغنَِي َعنُْهْم أَْموَالُُهْم َولَا أَْولَادُُهْم ِمَن اللَِّه َشيْئًا َوأُولَِئَك ُهْم َوقُوُد النَّارِ 

قُلْ ِللَِّذيَن كَفَُروا َسُتْغلَُبونَ َوُتْحَشُرونَ إِلَى َجهَنََّم ) ١١(كَذَّبُوا بِآَياِتَنا فَأََخذَُهُم اللَُّه بِذُُنوبِهِْم وَاللَُّه َشِديُد الِْعقَابِ 
ْم آَيةٌ ِفي ِفئََتْينِ الَْتقََتا ِفئَةٌ ُتقَاِتلُ ِفي َسبِيلِ اللَِّه وَأُْخَرى كَاِفَرةٌ َيَروَْنُهْم ِمثْلَيْهِْم َرأْيَ قَْد كَانَ لَكُ) ١٢(َوبِئْسَ الِْمهَاُد 

الشَّهََواِت ِمَن النَِّساءِ  ُزيَِّن ِللنَّاسِ ُحبُّ) ١٣(الَْعْينِ وَاللَُّه ُيؤَيُِّد بَِنْصرِِه َمْن َيَشاُء إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَِعْبَرةً ِلأُوِلي الْأَْبَصارِ 
 ذَِلَك َمتَاُع الَْحَياةِ الدُّنَْيا َواللَّهُ َوالَْبنَِني َوالْقََناِطريِ الُْمقَْنطََرِة ِمَن الذََّهبِ وَالِْفضَِّة َوالْخَْيلِ الُْمَسوََّمِة َوالْأَْنَعامِ وَالَْحْرِث

بِخَْيرٍ ِمْن ذَِلكُْم ِللَِّذيَن اتَّقَْوا عِْنَد رَبِّهِْم َجنَّاتٌ َتْجرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَْنَهاُر َخاِلِدينَ  قُلْ أَُؤَنبِّئُكُْم) ١٤(ِعْنَدُه ُحْسُن الْمَآبِ 



فَاغِْفْر لََنا ذُنُوَبَنا َوِقَنا  الَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنا إِنََّنا آَمنَّا) ١٥(ِفيَها َوأَزَْواٌج ُمطَهََّرةٌ َورِْضَوانٌ ِمَن اللَِّه وَاللَُّه َبِصريٌ بِالْعَِباِد 
َشهِدَ اللَُّه أَنَُّه لَا إِلََه إِلَّا ) ١٧(الصَّابِرِيَن َوالصَّاِدِقَني وَالْقَانِِتَني َوالُْمْنِفِقَني َوالُْمْسَتْغِفرِيَن بِالْأَْسَحارِ ) ١٦(َعذَاَب النَّارِ 

إِنَّ الدِّيَن ِعْنَد اللَِّه الْإِْسلَاُم َوَما اْخَتلَفَ ) ١٨(لِْقْسِط لَا إِلََه إِلَّا ُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم ُهَو َوالَْملَاِئكَةُ َوأُولُو الِْعلْمِ قَاِئًما بِا
فَإِنْ ) ١٩(سَرِيُع الِْحسَابِ  إِنَّ اللََّهالَِّذيَن أُوُتوا الْكَِتاَب إِلَّا ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهُم الِْعلُْم َبْغًيا َبْينَُهْم َوَمْن َيكْفُْر بِآَياِت اللَِّه فَ
ْمُتْم فَإِنْ أَْسلَُموا فَقَِد اْهَتدَْوا َوإِنْ َحاجُّوَك فَقُلْ أَْسلَْمُت َوْجهَِي ِللَِّه َوَمنِ اتََّبَعنِ َوقُلْ لِلَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب َوالْأُمِّيِّنيَ أَأَْسلَ

إِنَّ الَِّذيَن َيكْفُُرونَ بِآيَاِت اللَِّه َوَيقُْتلُونَ النَّبِيَِّني بِغَْيرِ َحقٍّ َوَيقُْتلُونَ ) ٢٠(ُه َبِصريٌ بِالِْعَباِد َتَولَّْوا فَإِنََّما َعلَْيَك الَْبلَاغُ وَاللَّ
ْم ِفي الدُّنَْيا َوالْآِخَرِة َوَما أُولَِئَك الَِّذيَن َحبِطَْت أَْعمَالُُه) ٢١(الَِّذيَن َيأُْمُرونَ بِالِْقْسِط ِمَن النَّاسِ فََبشِّْرُهْم بَِعذَابٍ أَِليمٍ 

وَلَّى فَرِيقٌ أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن أُوُتوا َنِصيًبا ِمَن الِْكَتابِ ُيْدَعْونَ إِلَى ِكتَابِ اللَِّه لَِيْحكَُم َبْينَُهْم ثُمَّ َيَت) ٢٢(لَُهْم ِمْن نَاصِرِيَن 
ْم قَالُوا لَْن َتَمسََّنا النَّاُر إِلَّا أَيَّاًما َمْعُدوَداٍت َوغَرَُّهْم ِفي ِدينِهِْم َما كَاُنوا َيفَْتُرونَ ذَِلَك بِأَنَُّه) ٢٣(ِمْنُهْم َوُهْم ُمعْرُِضونَ 

مَاِلكَ  قُلِ اللَُّهمَّ) ٢٥(فَكَْيَف إِذَا َجَمْعَناُهْم ِلَيْومٍ لَا َرْيَب ِفيِه َوُوفَِّيْت كُلُّ نَفْسٍ َما كَسََبْت َوُهْم لَا ُيظْلَُمونَ ) ٢٤(
َيِدَك الَْخْيُر إِنََّك َعلَى كُلِّ الُْملِْك تُْؤِتي الُْملَْك َمْن َتَشاُء َوتَْنزِعُ الُْملَْك ِممَّْن َتَشاُء َوتُِعزُّ َمْن َتَشاُء َوُتِذلُّ َمْن َتَشاُء بِ

ْيلِ وَُتخْرُِج الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت وَُتخْرُِج الَْميَِّت ِمَن الَْحيِّ ُتوِلُج اللَّْيلَ ِفي النََّهارِ َوُتوِلُج النَّهَاَر ِفي اللَّ) ٢٦(َشْيٍء قَدِيٌر 
لَا يَتَِّخِذ الُْمْؤِمُنونَ الْكَاِفرِيَن أَْوِلَياَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنَِني َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك فَلَْيَس ِمَن ) ٢٧(َوَتْرُزُق َمْن َتَشاُء بَِغْيرِ ِحَسابٍ 

قُلْ إِنْ ُتْخفُوا َما ِفي ُصُدورِكُْم أَوْ ) ٢٨(ٍء إِلَّا أَنْ َتتَّقُوا ِمنُْهْم ُتقَاةً وَُيَحذُِّركُُم اللَُّه َنفَْسُه وَإِلَى اللَِّه الَْمِصُري اللَِّه ِفي َشْي
َيْوَم َتجُِد كُلُّ نَفْسٍ َما ) ٢٩(َشْيٍء قَِديٌر ُتْبُدوهُ َيْعلَْمُه اللَُّه َوَيْعلَُم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ وَاللَُّه َعلَى كُلِّ 

كُُم اللَُّه َنفَْسُه وَاللَُّه َرُءوٌف َعِملَْت ِمْن َخْيرٍ ُمْحَضًرا َوَما َعِملَْت ِمْن ُسوٍء َتَودُّ لَْو أَنَّ بَْيَنَها وََبْيَنُه أََمًدا َبعِيًدا َوُيَحذُِّر
قُلْ أَِطيُعوا ) ٣١(بُّونَ اللََّه فَاتَّبِعُونِي ُيحْبِْبكُُم اللَُّه َوَيْغِفرْ لَكُْم ذُنُوَبكُْم َواللَُّه غَفُوٌر َرحِيٌم قُلْ إِنْ كُْنُتْم ُتِح) ٣٠(بِالْعَِباِد 

  ) ٣٢(اللََّه َوالرَّسُولَ فَإِنْ َتَولَّْوا فَإِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ الْكَاِفرِيَن 

األوىل من هذه السورة إىل بضع ومثانني آية منها قد نزلت يف مناسبة  إن اآليات: إذا أخذنا بالروايات اليت تقول 
يف أمر عيسى عليه السالم ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -قدوم الوفد من نصارى جنران اليمن ، ومناظرته للرسول 
وفد بالسنة لوال أن هذه الروايات توقت جميء ذلك ال. فإن هذا الدرس جبملته يكون داخال يف إطار هذه املناسبة 

حيث كان اإلسالم قد انتهى إىل درجة من » عام الوفود « التاسعة للهجرة ، وهي السنة املعروفة يف السرية باسم 
جعل الوفود من شىت بقاع اجلزيرة تفد على النيب  -وفيما وراءها كذلك  -القوة والشهرة يف اجلزيرة العربية كلها 

  .تعرض التعاهد معه ، أو تستجلي حقيقة أمره ختطب وده ، أو  -صلى اهللا عليه وسلم  -
وحنن كما أشرنا فيما تقدم حنس أن املوضوع الذي تعاجله هذه اآليات ، وطريقة عالجها له ، كالمها يرجح أن هذه 

ومن مث فنحن أميل إىل اعتبار ما ورد يف هذه السورة من . . اآليات نزلت مبكرة يف السنوات األوىل للهجرة 
أهل الكتاب ، ونفي للشبهات اليت تضمنتها معتقداهتم املنحرفة ، أو اليت تعمدوا نثرها حول  حجاج وجدل مع
وحقيقة عقيدة التوحيد اإلسالمية ، وكذلك ما اقتضاه كيد أهل  -صلى اهللا عليه وسلم  -صحة رسالة النيب 

مقيد حبادث وفد جنران يف السنة  حنن أميل إىل اعتبار هذا كله غري. . الكتاب من حتذير للجماعة املسلمة وتثبيت 
  .التاسعة؛ وأنه كانت هناك مناسبات أخرى مبكرة هي اليت نزل فيها هذا القرآن من هذه السورة 

ومن مث سنمضي يف استعراض هذه النصوص بوصفها مواجهة ألهل الكتاب غري مقيد هبذا احلادث اخلاص املتأخر يف 
  .التاريخ 

تكشف عن الصراع األصيل الدائم بني اجلماعة املسلمة  -يف التمهيد للسورة كما قلنا  -على أن هذه النصوص 



وخباصة منذ  -هذا الصراع الذي مل يفتر منذ ظهور اإلسالم . . وعقيدهتا ، وبني أهل الكتاب واملشركني وعقائدهم 
اً يسجله القرآن تسجيالً والذي اشترك فيه املشركون واليهود اشتراكاً عنيف -مقدمه إىل املدينة وقيام دولته فيها 

  .رائعاً دقيقاً 
ليس بعيداً عن . وال عجب أن يشاركهم بعض رجال الكنيسة يف أطراف اجلزيرة العربية يف صورة من الصور 

وجمادلته يف املواضع اليت يظهر فيها  -صلى اهللا عليه وسلم  -الواقع أن يفد أفراد منهم أو مجاعات ملناظرة النيب 
وخباصة فيما يتعلق بصفة  -ائدهم املنحرفة والعقيدة اجلديدة القائمة على التوحيد اخلالص الناصع االختالف بني عق

  .عيسى عليه السالم 
. ويف هذا الدرس منذ ابتدائه حتديد ملفرق الطريق بني عقيدة التوحيد اخلالصة الناصعة والشبهات واالحنرافات 

عتبارهم كفاراً ولو كانوا من أهل الكتاب وبيان حلال املؤمنني مع رهبم وهتديد ملن يكفر بالفرقان وآيات اهللا فيه ، وا
  .وموقفهم مما ينزل على رسله 

  فلإلميان عالماته اليت ال ختطئ وللكفر عالماته اليت ال شبهة فيها كذلك: وهو بيان حيدد املوقف وحيسمه 
ملا بني يديه وأنزل التوراة واإلجنيل من قبل هدى  نزل عليك الكتاب باحلق مصدقاً. اهللا ال إله إال هو احلي القيوم { 

  . .} واهللا عزيز ذو انتقام . إن الذين كفروا بآيات اهللا هلم عذاب شديد . للناس وأنزل الفرقان 
فأما الذين يف قلوهبم زيغ . هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتاب وأُخر متشاهبات { 

ه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله إال اهللا ، والراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل فيتبعون ما تشابه من
  .} من عند ربنا ، ما يذكر إال أولو األلباب 

  . .} ال إله إال هو العزيز احلكيم . قائماً بالقسط  -واملالئكة وأولو العلم  -شهد اهللا أنه ال إله إال هو { 
ومن يكفر . بغياً بينهم . وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءهم العلم . عند اهللا اإلسالم إن الدين { 

  . .} بآيات اهللا فإن اهللا سريع احلساب 
إن الذين { : وذلك يف قوله تعاىل . كما أن هذا الدرس حيمل هتديداً ، ال خفاء يف أنه يتضمن تعريضاً باليهود 

. }  ، ويقتلون النبيني بغري حق ، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم يكفرون بآيات اهللا
  فحني يذكر قتل األنبياء يتجه الذهن مباشرة إىل اليهود. 

فالغالب أن . إخل } . . ال يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمنني { : وكذلك النهي الوارد يف قوله تعاىل 
فحىت هذا التاريخ كان بعض املسلمني ال . وإن كان من اجلائز أن يشمل املشركني أيضاً . صود به هم اليهود املق

سواء . يزالون يوالون أقارهبم من املشركني كما يوالون اليهود ، فنهوا عن ذلك كله وحذروا هذا التحذير العنيف 
  } الكافرين  {فكلهم مساهم . كان األولياء من اليهود أو من املشركني 

قد كان لكم آية يف فئتني . ستغلبون وحتشرون إىل جهنم وبئس املهاد : قل للذين كفروا { : وظاهر أن قوله تعاىل 
تتضمن اإلشارة إىل أحداث . إخل } . . . فئة تقاتل يف سبيل اهللا وأخرى كافرة ، يروهنم مثليهم رأي العني : التقتا 

 -رضي اهللا عنهما  -وقد وردت يف هذا رواية عن ابن عباس . إىل اليهود  غزوة بدر ، وأن اخلطاب فيها موجه
: قريشاً يوم بدر ، وقدم املدينة ومجع اليهود ، وقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -ملا أصاب رسول اهللا « : قال 

ن قريش أغماراً ال يغرنك من نفسك أن قتلت نفراً م: يا حممد : أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشاً ، قالوا 
قل للذين { : فأنزل اهللا تعاىل يف ذلك . إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا حنن الناس ، وأنك مل تلق مثلنا . ال يعرفون القتال 

  »} وأخرى كافرة  -أي ببدر  -فئة تقاتل يف سبيل اهللا {  -: إىل قوله  -. . كفروا ستغلبون وحتشرون إىل جهنم 



  ) .أخرجه أبو داود . ( 
فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي هللا { : يف آية  -صلى اهللا عليه وسلم  -لك يبدو من التلقني املوجه للرسول كذ
أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا ، وإن تولوا فإمنا عليك { : وقل للذين أوتوا الكتاب واألميني  -ومن اتبعن  -

 يف صدد مناقشة حاضرة ، إال أنه تلقني عام شامل ، أنه وإن كان هذا التلقني. . } البالغ ، واهللا بصري بالعباد 
  .كل املخالفني له يف العقيدة  -صلى اهللا عليه وسلم  -ليواجه به النيب 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -أن الرسول } وإن تولوا فإمنا عليك البالغ واهللا بصري بالعباد { : وظاهر من قوله تعاىل 
ل أهل الكتاب ، وال بأخذ اجلزية منهم ، مما يرجح ما ذهبنا إليه من نزول هذه حىت ذلك احلني مل يكن مأموراً بقتا

  .اآليات يف وقت مبكر 
وقد تكون . وهكذا نرى من طبيعة النصوص أهنا مواجهة عامة غري مقيدة مبناسبة واحدة ، هي مناسبة وفد جنران 

بات الكثرية املكررة يف الصراع بني اإلسالم هذه إحدى املناسبات اليت نزلت هذه النصوص ملواجهتها ، وهي املناس
  . .وخباصة اليهود يف املدينة . . وخصومه املتعددين يف اجلزيرة 

مث يتضمن هذا الدرس األول إيضاحات قوية ألسس التصور اإلسالمي من ناحية العقيدة ، وإىل جانبها إيضاحات 
فهي عقيدة التوحيد . هذه اآلثار املالزمة لإلميان هبا . ية قوية كذلك يف طبيعة هذه العقيدة وآثارها يف احلياة الواقع

االستسالم . اإلسالم مبعىن االستسالم والطاعة واالتباع . . وال دين سواه . ومن مث جتعل الدين هو اإلسالم هللا . هللا 
من مث فليس فمن مل يستسلم ويطع ويتبع فليس مبسلم ، و. ألمره ، والطاعة لشرعه ، واالتباع لرسوله ومنهجه 

. . االستسالم والطاعة واالتباع  -كما قلنا  -واإلسالم . فاهللا ال يرضى إال اإلسالم . بصاحب دين يرضاه اهللا 
مث يتوىل فريق منهم وهم { ومن مث يرد التعجيب والتشهري بأهل الكتاب الذين يدعون إىل كتاب اهللا ليحكم بينهم 

اإلميان باهللا على . تاب اهللا عالمة الكفر اليت تنفي دعوى اإلميان ويعترب اإلعراض عن حتكيم ك. . } معرضون 
  اإلطالق

  . .واملقطع الثاين يف هذا الدرس يدور كله حول هذه احلقيقة الكبرية 
  :فلنأخذ اآلن يف االستعراض التفصيلي لنصوص هذا الدرس من السورة 

  . .} أمل { 
ما اخترنا يف مثلها يف  -على سبيل الترجيح ال اجلزم  -يف تفسريها  خنتار. ميم . الم . ألْف : هذه األحرف املقطعة 

إهنا إشارة للتنبيه إىل أن هذا الكتاب مؤلف من جنس هذه األحرف؛ وهي يف متناول « : أول سورة البقرة 
هو ذلك الكتاب املعجز ، الذي ال ميلكون أن يصوغوا من تلك  -مع هذا  -ولكنه . املخاطبني به من العرب 

  . .» إخل . . . حلروف مثله ا
يتمشى معنا  -على سبيل الترجيح ال اجلزم  -وهذا الوجه الذي اخترناه يف تفسري هذه األحرف يف أوائل السور 

ففي سورة البقرة كانت اإلشارة تتضمن التحدي الذي . يف شىت السور » اإلشارة « بيسر يف إدراك مناسبات هذه 
كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من  وإن{ : ورد يف السورة بعد ذلك 
  .دون اهللا إن كنتم صادقني 

  . .} إخل . . 
هي أن هذا الكتاب منزل من اهللا الذي . . » اإلشارة « فتبدو مناسبة أخرى هلذه » آل عمران « فأما هنا يف سورة 

أنه يف هذا شأن ما سبقه من الكتب السماوية اليت يعترف هبا أهل وهو مؤلف من أحرف وكلمات ش. ال إله إال هو 



  .فليس هناك غرابة يف أن ينزل اهللا هذا الكتاب على رسوله هبذه الصورة  -املخاطبون يف السورة  -الكتاب 
يل من قبل نزل عليك الكتاب باحلق مصدقاً ملا بني يديه ، وأنزل التوراة واإلجن. اهللا ال إله إال هو احلي القيوم { 

إن اهللا ال خيفى . إن الذين كفروا بآيات اهللا هلم عذاب شديد ، واهللا عزيز ذو انتقام . هدى للناس ، وأنزل الفرقان 
هو . هو الذي يصوركم يف األرحام كيف يشاء ، ال إله إال هو العزيز احلكيم . عليه شيء يف األرض وال يف السماء 

فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون . حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات  منه آيات: الذي أنزل عليك الكتاب 
آمنا به ، كل : والراسخون يف العلم يقولون  -وما يعلم تأويله إال اهللا  -ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 

، وهب لنا من لدنك رمحة ، إنك  ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا -وما يذكر إال أولو األلباب  -من عند ربنا 
  . .} ربنا إنك جامع الناس ليوم ال ريب فيه ، إن اهللا ال خيلف امليعاد . أنت الوهاب 

وهم حبكم معرفتهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -هكذا تبدأ السورة يف مواجهة أهل الكتاب املنكرين لرسالة النيب 
لو أن . هللا ، كانوا أوىل الناس بأن يكونوا أول املصدقني املسلمني بالنبوات والرساالت والكتب املنزلة والوحي من ا

  األمر أمر اقتناع حبجة ودليل
هكذا تبدأ السورة يف مواجهتهم هبذا الشوط القاطع ، الفاصل يف أكرب الشبهات اليت حتيك يف صدورهم ، أو اليت 

واحملدد ملوقف . بهات يف القلوب ومسارهبا والكاشف ملداخل هذه الش. يتعمدون نثرها يف صدور املسلمني تعمداً 
املؤمنني احلقيقيني من آيات اهللا وموقف أهل الزيغ واالحنراف واملصور حلال املؤمنني من رهبم والتجائهم إليه ، 

  :وتضرعهم له ، ومعرفتهم بصفاته تعاىل 
  . .} اهللا ال إله إال هو احلي القيوم { 

الطريق بني عقيدة املسلم وسائر العقائد ، سواء منها عقائد امللحدين وهذا التوحيد اخلالص الناصع هو مفرق 
كما أنه هو . على اختالف مللهم وحنلهم مجيعاً . يهوداً أو نصارى : واملشركني ، وعقائد أهل الكتاب املنحرفني 

ياة ونظامها حتديداً فالعقيدة هنا حتدد منهج احل. مفرق الطريق بني حياة املسلم وحياة سائر أهل العقائد يف األرض 
  .كامالً دقيقاً 

  . .} اهللا ال إله إال هو { 
  .} احلي { . . فال شريك له يف األلوهية 

الذي به تقوم كل . . } القيوم { . . الذي يتصف حبقيقة احلياة الذاتية املطلقة من كل قيد فال شبيه له يف صفته . 
فال قيام حلياة يف هذا الكون وال . حياة وعلى كل وجود حياة وبه يقوم كل وجود؛ والذي يقوم كذلك على كل 

  .وجود إال به سبحانه 
  .ومفرق الطريق يف احلياة والسلوك . وهذا مفرق الطريق يف التصور واالعتقاد 

بصفة األلوهية وذلك الركام من التصورات  -سبحانه  -بني تفرد اهللا . مفرق الطريق يف التصور واالعتقاد 
وخباصة  -وتصورات اليهود والنصارى  -وقتها يف اجلزيرة  -ء يف ذلك تصورات املشركني سوا: اجلاهلية 

  .تصورات النصارى 
كما أن االحنراف الذي سجله ما يعتربه اليهود . عزير ابن اهللا : ولقد حكى القرآن عن اليهود أهنم كانوا يقولون 

  .اإلصحاح السادس : فر التكوين كما جاء يف س. يتضمن شيئاً كهذا » الكتاب املقدس « اليوم 
إن اهللا هو املسيح : وقوهلم . إن اهللا ثالث ثالثة : فأما احنرافات التصورات املسيحية فقد حكى القرآن منها قوهلم 

  . .واختاذهم أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهللا . واختاذهم املسيح وأمه إهلني من دون اهللا . بن مرمي 



  . .تأليف أرنولد ، شيء عن هذه التصورات » الدعوة إىل اإلسالم « وقد جاء يف كتاب 
ولقد أفلح جستنيان قبل الفتح اإلسالمي مبائة عام يف أن يكسب اإلمرباطورية الرومانية مظهراً من مظاهر الوحدة « 
ات ولكن سرعان ما تصدعت بعد موته ، وأصبحت يف حاجة ماسة إىل شعور قومي مشترك ، يربط بني الوالي. 

ولكن . أما هرقل فقد بذل جهوداً مل تصادف جناحاً كامالً يف إعادة ربط الشام باحلكومة املركزية . وحاضرة الدولة 
ومل يكن . ما اختذه من وسائل عامة يف سبيل التوفيق قد أدى لسوء احلظ إىل زيادة االنقسام بدالً من القضاء عليه 

فحاول بتفسريه العقيدة تفسرياً يستعني به على هتدئة . واطف الدينية مثة ما يقوم مقام الشعور بالقومية سوى الع
النفوس أن يقف ما ميكن أن يشجر بعد ذلك بني الطوائف املتناحرة من خصومات؛ وأن يوحد بني اخلارجني على 

يف سنة وكان جممع خلقيدونية قد أعلن . . الدين وبني الكنيسة األرثوذكسية ، وبينهم وبني احلكومة املركزية 
ميالدية أن املسيح ينبغي أن يعترف بأنه يتمثل يف طبيعتني ال اختالط بينهما ، وال تغري ، وال جتزؤ ، وال  ٤٥١

بل األحرى أن حتتفظ كل طبيعة منهما خبصائصها؛ وجتتمع . وال ميكن أن ينتفي خالفهما بسبب احتادمها . انفصال 
بل متجمعة يف أقنوم واحد هو . متجزئة أو منفصلة يف أقنومني ال كما لو كانت . يف أقنوم واحد ، وجسد واحد 

. وقد رفض اليعاقبة هذا اجملمع ، وكانوا ال يعترفون يف املسيح إال بطبيعة واحدة . . ذلك االبن واهللا والكلمة 
مل تعد ثنائية له كل الصفات اإلهلية والبشرية ولكن املادة اليت حتمل هذه الصفات . . إنه مركب األقانيم : وقالوا 

بل أصبحت وحدة مركبة األقانيم وكان اجلدل قد احتدم قرابة قرنني من الزمان بني طائفة األرثوذكس وبني اليعاقبة 
الذين ازدهروا بوجه خاص يف مصر والشام والبالد اخلارجة عن نطاق اإلمرباطورية البيزنطية ، يف الوقت الذي 

  .يق املذهب القائل بأن للمسيح مشيئة واحدة سعى فيه هرقل يف إصالح ذات البني عن طر

ففي الوقت الذي جند فيه هذا املذهب يعترف بوجود الطبيعتني ، إذا به يتمسك بوحدة األقنوم يف حياة املسيح 
فاملسيح الواحد ، الذي هو ابن اهللا ، حيقق اجلانب . وذلك بإنكاره وجود نوعني من احلياة يف أقنوم واحد . البشرية 
. ين واجلانب اإلهلي بقوة إهلية إنسانية واحدة ومعىن هذا أنه ال يوجد سوى إرادة واحدة يف الكلمة املتجسدة اإلنسا

ذلك بأن . لكن هرقل قد لقي املصري الذي انتهى إليه كثريون جداً ممن كانوا يأملون أن يقيموا دعائم السالم . 
هرقل نفسه قد وصم باإلحلاد ، وجر على نفسه اجلدل مل حيتدم مرة أخرى كأعنف ما يكون فحسب ، بل إن 

  «سخط الطائفتني على السواء 
وكان » : عن احلالة بني نصارى الشرق عند البعثة احملمدية « كانون تايلور » كذلك يقول باحث مسيحي آخر هو 

  .« الناس يف الواقع مشركني يعبدون زمرة من الشهداء والقديسني واملالئكة 
وكان . عبادهتم للجن واملالئكة والشمس والقمر واألصنام : املشركني فقد حكى القرآن عنها  أما احنرافات عقائد

فأمام هذا الركام } ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى { : أقل عقائدهم احنرافاً عقيدة من يقولون عن هذه اآلهلة 
ليعلنها  -اخلاطفة جاء اإلسالم يف هذه السورة من التصورات الفاسدة واملنحرفة اليت أشرنا إليها هذه اإلشارات 

  :ناصعة واضحة صرحية حامسة 
  .} اهللا ال إله إال هو احلي القيوم { 

  . .كذلك كانت مفرق الطريق يف احلياة والسلوك . . فكانت مفرق الطريق يف التصور واالعتقاد 
القيوم الواحد . الواحد الذي ال حي غريه  احلي. إن الذي ميتلئ شعوره بوجود اهللا الواحد الذي ال إله إال هو 

  . .الذي به تقوم كل حياة أخرى وكل وجود ، كما أنه هو الذي يقوم على كل حي وكل موجود 
إن الذي ميتلئ شعوره بوجود اهللا الواحد الذي هذه صفته ، ال بد أن خيتلف منهج حياته ونظامها من األساس عن 



فال جيد يف ضمريه أثراً حلقيقة األلوهية الفاعلة املتصرفة يف . ائهة املهوشة الذي تغيم يف حسه تلك التصورات الت
  حياته

ال يف شريعة أو . وال مكان لالستمداد والتلقي إال من اهللا . إنه مع التوحيد الواضح اخلالص ال مكان لعبودية إال هللا 
ك للتوجه لغري اهللا يف شأن من شؤون وال مكان كذل. وال يف اقتصاد أو اجتماع . نظام ، وال يف أدب أو خلق 

أما يف تلك التصورات الزائغة املنحرفة املهزوزة الغامضة فال متجه وال قرار ، وال حدود . . احلياة ، وما بعد احلياة 
. . فكلها . . يف شرع أو نظام ، يف أدب أو خلق ، ويف معاملة أو سلوك : حلرام أو حالل ، وال خلطإ أو صواب 

  .كلها 

  .منا تتحدد وتتضح عندما تتحدد اجلهة اليت منها التلقي ، وإليها التوجه ، وهلا الطاعة والعبودية واالستسالم إ. 
  :ومن مث كانت هذه املواجهة بذلك احلسم يف مفرق الطريق 

  . .} اهللا ال إله إال هو احلي القيوم { 
فاحلياة اإلسالمية بكل مقوماهتا  -ة االعتقاد وحده ال لطبيع -ومن مث كان التميز والتفرد لطبيعة احلياة اإلسالمية 

التوحيد الذي ال يستقيم عقيدة يف . إمنا تنبثق انبثاقاً من حقيقة هذا التصور اإلسالمي عن التوحيد اخلالص اجلازم 
. ياة من تلقي الشريعة والتوحيد من اهللا يف كل شأن من شؤون احل. الضمري ما مل تتبعه آثاره العملية يف احلياة 

  .والتوجه كذلك إىل اهللا يف كل نشاط وكل اجتاه 
وعقب هذا اإليضاح احلاسم يف مفرق الطريق ، بإعالن الوحدانية املطلقة لذات اهللا وصفاته ، جييء احلديث عن 

 أي اليت يتنزل منها املنهج الذي يصرف حياة البشر يف. وحدانية اجلهة اليت تتنزل منها األديان والكتب والرساالت 
  :مجيع األجيال 

وأنزل  -هدى للناس  -وأنزل التوراة واإلجنيل من قبل  -مصدقاً ملا بني يديه  -نزل عليك الكتاب باحلق { 
  .} واهللا عزيز ذو انتقام . إن الذين كفروا بآيات اهللا هلم عذاب شديد . الفرقان 

تقادي ، ويف الرد كذلك على أهل الكتاب وتتضمن هذه اآلية يف شطرها األول مجلة حقائق أساسية يف التصور االع
  .وصحة ما جاء به من عند اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -وغريهم من املنكرين لرسالة حممد 

فاهللا الذي ال إله إال هو احلي القيوم ، هو الذي نزل . فهي تقرر وحدة اجلهة اليت تتنزل منها الكتب على الرسل 
وإذن فال اختالط وال . ل التوراة على موسى واإلجنيل على عيسى من قبل كما أنه أنز -عليك  -هذا القرآن 

. وهناك عبيد يتلقون . إمنا هناك إله واحد ينزل الكتب على املختارين من عباده . امتزاج بني األلوهية والعبودية 
  .وهم عبيد هللا ولو كانوا أنبياء مرسلني 

{  -عليك  -فهذا الكتاب نزله . لكتب املنزلة من عند اهللا وهي تقرر وحدة الدين ووحدة احلق الذي تتضمنه ا
. } هدى للناس { : وكلها تستهدف غاية واحدة . . من التوراة واإلجنيل . . } مصدقاً ملا بني يديه { . . } باحلق 

قت هبا بني احلق الذي تضمنته الكتب املنزلة ، واالحنرافات والشبهات اليت حل» فرقان « وهذا الكتاب اجلديد . 
. و . اليت رأينا منوذجاً منها فيما نقلناه عن الكاتب املسيحي سريت ( بفعل األهواء والتيارات الفكرية والسياسية 

  ) .» الدعوة إىل اإلسالم « آرنولد يف كتاب 
.  فهي سائرة على منط الرساالت قبلها. أنه ال وجه لتكذيب أهل الكتاب للرسالة اجلديدة  -ضمناً  -وهي تقرر 

وهو . ونزل على رسول من البشر كما نزلت الكتب على رسل من البشر . وكتاهبا نزل باحلق كالكتب املنزلة 



وقد نزله من ميلك تنزيل . الذي تضم جواحنها عليه » احلق « مصدق ملا بني يديه من كتب اهللا ، يضم جناحيه على 
  .الكتب 

نهاج احلياة للبشر ، وبناء تصوراهتم االعتقادية ، وشرائعهم يف وضع م» احلق « فهو منزل من اجلهة اليت هلا . 
  .وأخالقهم وآداهبم يف الكتاب الذي ينزله على رسوله 

مث تتضمن اآلية يف شطرها الثاين التهديد الرعيب للذين كفروا بآيات اهللا ، وتلوح هلم بعزة اهللا وقوته وشدة عذابه 
وأهل الكتاب الذين احنرفوا . . لذين كذبوا هبذا الدين الواحد بإطالقه والذين كفروا بآيات اهللا هم ا. . وانتقامه 

وهو فرقان  -عن كتاب اهللا الصحيح املنزل إليهم من قبل ، فقادهم هذا االحنراف إىل التكذيب بالكتاب اجلديد 
اهللا الشديد  هم أول املعنيني هنا بصفة الكفر ، وهم أول من يتوجه إليهم التهديد الرعيب بعذاب -واضح مبني 

  . .وانتقامه األكيد 
  :ويف صدد التهديد بالعذاب واالنتقام يؤكد هلم علم اهللا الذي ال يند عنه شيء ، فال خفاء عليه وال إفالت منه 

  . .} إن اهللا ال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء { 
هذا التوكيد . . يف هذا املقام  -سبحانه  - وتوكيد العلم املطلق الذي ال خيفى عليه شيء ، وإثبات هذه الصفة هللا

. . كما يتفق مع التهديد الرعيب يف اآلية السابقة . يتفق أوالً مع وحدانية األلوهية والقوامة اليت افتتح هبا السياق 
يا ولن ميكن إذن ستر النوا. هبذا الشمول واإلطالق } يف األرض وال يف السماء { من علم اهللا } شيء { فلن يفلت 

  .ولن ميكن كذلك التفلت من اجلزاء الدقيق ، وال التهرب من العلم اللطيف العميق . عليه ، وال إخفاء الكيد عنه 
ويف ظالل العلم اللطيف الشامل الذي ال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء يلمس املشاعر اإلنسانية ملسة 

اجملهولة يف ظالم الغيب وظالم األرحام ، حيث ال علم لإلنسان وال  النشأة. رفيقة عميقة ، تتعلق بالنشأة اإلنسانية 
  :قدرة وال إدراك 

  . . . .} ال إله إال هو العزيز احلكيم . هو الذي يصوركم يف األرحام كيف يشاء { 
وهو وحده الذي . مينحكم الصورة اليت يشاء؛ ومينحكم اخلصائص املميزة هلذه الصورة . . } يصوركم { هكذا 

ذو . . } العزيز { . . } ال إله إال هو { . . } كيف يشاء { : وىل التصوير ، مبحض إرادته ، ومطلق مشيئته يت
الذي يدبر األمر حبكمته فيما يصور وخيلق بال معقب وال . . } احلكيم { القدرة والقوة على الصنع والتصوير 

  .شريك 
{ . . فاهللا هو الذي صور عيسى . السالم ونشأته ومولده ويف هذه اللمسة جتلية لشبهات النصارى يف عيسى عليه 

إىل آخر ما . أو هو األقنوم الالهويت الناسويت . أو هو االبن . أو هو اهللا . ال أن عيسى هو الرب } كيف يشاء 
  إلدراكانتهت إليه التصوارت املنحرفة الغامضة اجملانبة لفكرة التوحيد الناصعة الواضحة اليسرية التصور القريبة ا

بعدئذ يكشف الذين يف قلوهبم زيغ ، الذين يتركون احلقائق القاطعة يف آيات القرآن احملكمة ، ويتبعون النصوص 
اليت حتتمل التأويل ، ليصوغوا حوهلا الشبهات؛ ويصور مسات املؤمنني حقاً وإمياهنم اخلالص وتسليمهم هللا يف كل ما 

  :يأتيهم من عنده بال جدال 
  .عليك الكتاب  هو الذي أنزل{ 

فأما الذين يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة . وأخر متشاهبات . منه آيات حمكمات هن أم الكتاب 
وما يذكر إال  -كل من عند ربنا . آمنا به : والراسخون يف العلم يقولون . وما يعلم تأويله إال اهللا . وابتغاء تأويله 



ربنا إنك جامع . إنك أنت الوهاب . تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ، وهب لنا من لدنك رمحة  ربنا ال -أولو األلباب 
  . .} إن اهللا ال خيلف امليعاد . الناس ليوم ال ريب فيه 

إنه كلمة اهللا : ألست تقول عن املسيح  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد روى أن نصارى جنران قالوا للرسول 
وأنه ليس من البشر  -عليه السالم  -ن هذا التعبري أداة لتثبيت معتقداهتم عن عيسى وروحه؟ يريدون أن يتخذوا م

بينما هم يتركون اآليات القاطعة احملكمة اليت تقرر  -على ما يفهمون هم من هذا التعبري  -، إمنا هو روح اهللا 
لت فيهم هذه اآلية ، تكشف فنز. . وحدانية اهللا املطلقة ، وتنفي عنه الشريك والولد يف كل صورة من الصور 

  .حماولتهم هذه يف استغالل النصوص اجملازية املصورة ، وترك النصوص التجريدية القاطعة 
على أن نص اآلية أعم من هذه املناسبة؛ فهي تصور موقف الناس على اختالفهم من هذا الكتاب الذي أنزله اهللا 

صور اإلمياين ، ومنهاج احلياة اإلسالمية؛ ومتضمناً كذلك متضمناً حقائق الت -صلى اهللا عليه وسلم  -على نبيه 
أموراً غيبية ال سبيل للعقل البشري أن يدركها بوسائله اخلاصة ، وال جمال له ألن يدرك منها أكثر مما تعطيه 

  .النصوص بذاهتا 
وهي أصل هذا  -اصد فأما األصول الدقيقة للعقيدة والشريعة فهي مفهومة املدلوالت قاطعة الداللة ، مدركة املق

فقد جاءت للوقوف عند  -ومنها نشأة عيسى عليه السالم ومولده  -وأما السمعيات والغيبيات  -الكتاب 
ويصعب إدراك ماهياهتا وكيفياهتا ، ألهنا » احلق « مدلوالهتا القريبة والتصديق هبا ألهنا صادرة من هذا املصدر 

  .ود بطبيعتها فوق وسائل اإلدراك اإلنساين احملد
فأما الذين يف قلوهبم زيغ . يف استقبال هذه اآليات وتلك  -حسب استقامة فطرهتم أو زيغها  -وهنا خيتلف الناس 

واحنراف وضالل عن سواء الفطرة ، فيتركون األصول الواضحة الدقيقة اليت تقوم عليها العقيدة والشريعة واملنهاج 
ّول يف تصديقه على اإلميان بصدق مصدره ، والتسليم بأنه هو الذي العملي للحياة ، وجيرون وراء املتشابه الذي يع

كما يعول فيه على استقامة الفطرة اليت تدرك . كله ، بينما اإلدراك البشري نسيب حمدود اجملال » احلق « يعلم 
جيرون وراء . .  باإلهلام املباشر صدق هذا الكتاب كله ، وأنه نزل باحلق ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه

املتشابه ألهنم جيدون فيه جماالً إليقاع الفتنة بالتأويالت املزلزلة للعقيدة ، واالختالفات اليت تنشأ عن بلبلة الفكر ، 
  . .} وما يعلم تأويله إال اهللا { . . نتيجة إقحامه فيما ال جمال للفكر يف تأويله 

يعرفوا جمال العقل وطبيعة التفكري البشري ، وحدود اجملال  وأما الراسخون يف العلم ، الذين بلغ من علمهم أن
  .الذي ميلك العمل فيه بوسائله املمنوحة له 

  :أما هؤالء فيقولون يف طمأنينة وثقة . 
  . .} آمنا به ، كل من عند ربنا { 

وليس من . ه وما يقرره اهللا صادق بذات. فهو إذن حق وصدق . يدفعهم إىل هذه الطمأنينة ، أنه من عند رهبم 
وظيفة العقل البشري وال يف طوقه أن يبحث عن أسبابه وعلله ، كما أنه ليس يف طوقه أن يدرك ماهيته وطبيعة 

  .العلل الكامنة وراءه 
. . يطمئنون إليه بفطرهتم الصادقة الواصلة . والراسخون يف العلم يطمئنون ابتداء إىل صدق ما يأتيهم من عند اهللا 

قوهلم شكاً فيه كذلك؛ ألهنم يدركون أن من العلم أال خيوض العقل فيما ال جمال فيه للعلم ، مث ال جيدون من ع
  . .وفيما ال تؤهله وسائله وأدواته اإلنسانية لعلمه 

فما يتبجح وينكر إال السطحيون الذين ختدعهم قشور العلم ، . . وهذا تصوير صحيح للراسخني يف العلم 



، وأن ما مل يدركوه ال وجود له؛ أو يفرضون إدراكهم على احلقائق ، فال يسمحون  فيتومهون أهنم أدركوا كل شيء
ومن مث يقابلون كالم اهللا املطلق مبقررات عقلية هلم صاغتها عقوهلم . هلا بالوجود إال على الصورة اليت أدركوها 

لبشري عن إدراك حقائق كثرية تكرب احملدودة أما العلماء حقاً فهم أكثر تواضعاً ، وأقرب إىل التسليم بعجز العقل ا
  .كما أهنم أصدق فطرة فما تلبث فطرهتم الصادقة أن تتصل باحلق وتطمئن إليه . طاقته وترتفع عليها 

  . .} وما يذكر إال أولو األلباب { 
 ، ينبض فإذا احلق املستقر يف فطرهتم املوصولة باهللا. . وكأنه ليس بني أويل األلباب وإدراك احلق إال أن يتذكروا 

  .ويربز ويتقرر يف األلباب 
أن يثبتهم على احلق ، وأال يزيغ قلوهبم بعد اهلدى : عندئذ تنطلق ألسنتهم وقلوهبم يف دعاء خاشع ويف ابتهال منيب 

  :ويتذكرون يوم اجلمع الذي ال ريب فيه ، وامليعاد الذي ال خلف له . . ، وأن يسبغ عليهم رمحته وفضله 
ربنا إنك جامع الناس ليوم ال . إنك أنت الوهاب . وهب لنا من لدنك رمحة . بنا بعد إذ هديتنا ربنا ال تزغ قلو{ 

  . .} إن اهللا ال خيلف امليعاد . ريب فيه 
هذا هو حال الراسخني يف العلم مع رهبم؛ وهو احلال الالئق باإلميان؛ املنبثق من الطمأنينة لقول اهللا ووعده؛ والثقة 

عرفة برمحته وفضله؛ واإلشفاق مع هذا من قضائه احملكم وقدره املغيب؛ والتقوى واحلساسية بكلمته وعهده؛ وامل
  . .واليقظة اليت يفرضها اإلميان على قلوب أهله ، فال تغفل وال تغتر وال تنسى يف ليل أو هنار 

االستقامة على الدرب قيمة . قيمة الرؤية الواضحة بعد الغبش . والقلب املؤمن يدرك قيمة االهتداء بعد الضالل 
قيمة . قيمة التحرر من العبودية للعبيد بالعبودية هللا وحده . قيمة الطمأنينة للحق بعد األرجحة . بعد احلرية 

. ويدرك أن اهللا منحه باإلميان كل هذا الزاد . . االهتمامات الرفيعة الكبرية بعد اللهو باالهتمامات الصغرية احلقرية 
ودة إىل الضالل ، كما يشفق السائر يف الدرب املستقيم املنري أن يعود إىل التخبط يف ومن مث يشفق من الع. 

  .املنعرجات املظلمة 

وكما يشفق من ذاق نداوة الظالل أن يعود إىل اهلجري القائظ والشواظ ويف بشاشة اإلميان حالوة ال يدركها إال من 
  ان حالوة ال يدركها إال من ذاق شقوة الشرود والضاللويف طمأنينة اإلمي. ذاق جفاف اإلحلاد وشقاوته املريرة 

  :ومن مث يتجه املؤمنون إىل رهبم بذلك الدعاء اخلاشع 
  . .} ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا { 

  :وينادون رمحة اهللا اليت أدركتهم مرة باهلدى بعد الضالل ، ووهبتهم هذا العطاء الذي ال يعدله عطاء 
  . .} إنك أنت الوّهاب . رمحة وهب لنا من لدنك { 

وأهنم ال ميلكون قلوهبم فهي يف يد . . وهم بوحي إمياهنم يعرفون أهنم ال يقدرون على شيء إال بفضل اهللا ورمحته 
  .فيتجهون إليه بالدعاء أن ميدهم بالعون والنجاة . . اهللا 

يا مقلب : كثرياً ما يدعو  -وسلم صلى اهللا عليه  -كان رسول اهللا « : عنها قالت  -رضي اهللا  -عن عائشة 
ليس من قلب إال وهو : فقال . يا رسول اهللا ، ما أكثر ما تدعو هبذا الدعاء : القلوب ثبت قليب على دينك قلت 

  .» إذا شاء أن يقيمه أقامه ، وإن شاء أن يزيغه أزاغه . بني أصبعني من أصابع الرمحن 
وأن . هذا النحو مل يكن أمامه إال أن يلتصق بركن اهللا يف حرارة ومىت استشعر القلب املؤمن وقع املشيئة على 

  يتشبث حبماه يف إصرار ، وأن يتجه إليه يناشده رمحته وفضله ، الستبقاء الكنز الذي وهبه ، والعطاء الذي أواله
وإىل هتديد الذين  بعد هذا البيان يتجه إىل تقرير مصري الذين كفروا ، وسنة اهللا اليت ال تتخلف يف أخذهم بذنوهبم ،



أن ينذرهم ، ويذكرهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -يكفرون من أهل الكتاب ، ويقفون هلذا الدين ، ويلقن الرسول 
  :ما رأوه بأعينهم يف غزوة بدر من نصر القلة املؤمنة على حشود الكافرين 

كدأب آل فرعون . ئك هم وقود النار إن الذين كفروا لن تغين عنهم أمواهلم وال أوالدهم من اهللا شيئاً ، وأول{ 
ستغلبون وحتشرون . قل للذين كفروا . فأخذهم اهللا بذنوهبم ، واهللا شديد العقاب : والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا 

فئة تقاتل يف سبيل اهللا وأخرى كافرة ، يروهنم مثليهم : قد كان لكم آية يف فئتني التقتا . إىل جهنم وبئس املهاد 
  . .} ، واهللا يؤيد بنصره من يشاء ، إن يف ذلك لعربة ألويل األبصار  رأي العني

وفيها لفتة لطيفة . إن هذه اآليات واردة يف صدد خطاب بين إسرائيل ، وهتديدهم مبصري الكفار قبلهم وبعدهم 
ن وأجنى بين وكان اهللا سبحانه قد أهلك آل فرعو. . فهو يذكرهم فيها مبصري آل فرعون . . عميقة الداللة كذلك 

ولكن هذا ال مينحهم حقاً خاصاً إذا هم ضلوا وكفروا ، وال يعصمهم أن يوصموا بالكفر إذا هم احنرفوا . إسرائيل 
  ، وأن ينالوا جزاء الكافرين يف الدنيا واآلخرة كما نال آل فرعون الذين أجناهم اهللا منهم

  .إن سنة اهللا ال تتخلف : ليقول هلم  -وهم كفار  -كذلك يذكرهم مصارع قريش يف بدر 

وليس ألحد على اهللا دالة ، وال . فالعلة هي الكفر . وإنه ال يعصمهم عاصم من أن حيق عليهم ما حق على قريش 
  له شفاعة إال باإلميان الصحيح

  . .} إن الذين كفروا لن تغين عنهم أمواهلم وال أوالدهم من اهللا شيئاً ، وأولئك هم وقود النار { 
األوالد مظنة محاية ووقاية؛ ولكنهما ال يغنيان شيئاً يف ذلك اليوم الذي ال ريب فيه ، ألنه ال إخالف واألموال و
ومميزاته ، ويصورهم » اإلنسان « هبذا التعبري الذي يسلبهم كل خصائص . . } وقود النار { : وهم فيه . مليعاد اهللا 

  . .» وقود النار « يف صورة احلطب واخلشب وسائر 
  :إن األموال واألوالد ، ومعهما اجلاه والسلطان ، ال تغين شياً يف الدنيا ال بل 

  . .} كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا ، فأخذهم اهللا بذنوهبم ، واهللا شديد العقاب { 
كذبني بآياته ، وهو ميثل سنة اهللا يف امل: وهو مثل مضى يف التاريخ مكروراً ، وقصة اهللا يف هذا الكتاب تفصيالً 

  .فال أمان إذن وال ضمان ملكذب بآيات اهللا . جيريها حيث يشاء 
وآيات الكتاب الذي نزله عليه باحلق ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -وإذن فالذين كفروا وكذبوا بدعوة حممد 

أن ينذرهم هذا  -صلى اهللا عليه وسلم  -ومن مث يلقن الرسول . . معرضون هلذا املصري يف الدنيا واآلخرة سواء 
املصري يف الدارين ، وأن يضرب هلم املثل بيوم بدر القريب ، فلعلهم نسوا مثل فرعون والذين من قبله يف التكذيب 

  :واألخذ الشديد 
فئة تقاتل يف : قد كان لكم آية يف فئتني التقتا . ستغلبون وحتشرون إىل جهنم وبئس املهاد : قل للذين كفروا { 

إن يف ذلك لعربة ألويل األبصار . واهللا يؤيد بنصره من يشاء . كافرة ، يروهنم مثليهم رأي العني سبيل اهللا وأخرى 
 {. .  

راجعاً إىل الكفار ، » يرون « فإما أن يكون ضمري : حيتمل تفسريين } يروهنم مثليهم رأي العني { : وقوله تعاىل 
مثليهم { فار على كثرهتم كانوا يرون املسلمني القليلني راجعاً إىل املسلمني ، ويكون املعىن أن الك» هم « وضمري 

  .وكان هذا من تدبري اهللا حيث خيل للمشركني أن املسلمني كثرة وهم قلة ، فتزلزلت قلوهبم وأقدامهم . . } 
يف حني أن املشركني  -هم } مثليهم { وإما أن يكون العكس ، ويكون املعىن أن املسلمني كانوا يرون املشركني 

  .ومع هذا ثبتوا وانتصروا  -وا ثالثة أمثاهلم كان



كما أن فيه تثبيتا للذين آمنوا . ويف هذا ختذيل للذين كفروا وهتديد . . واملهم هو رجع النصر إىل تأييد اهللا وتدبريه 
.  .يقتضي هذا وذاك  -كما ذكرنا يف التمهيد للسورة  -وكان املوقف . . وهتوينا من شأن أعدائهم فال يرهبوهنم 

  . .وكان القرآن يعمل هنا وهناك 
إن وعد اهللا هبزمية الذين يكفرون . . ومبا يتضمنه من مثل هذه احلقيقة . وما يزال القرآن يعمل حبقيقته الكبرية 

  .ويكذبون وينحرفون عن منهج اهللا ، قائم يف كل حلظة 

وتوقف النصر على تأييد اهللا الذي .  قائم كذلك يف كل حلظة -ولو قل عددها  -ووعد اهللا بنصر الفئة املؤمنة 
  .يعطيه من يشاء حقيقة قائمة مل تنسخ ، وسنة ماضية مل تتوقف 

وليس على الفئة املؤمنة إال أن تطمئن إىل هذه احلقيقة؛ وتثق يف ذلك الوعد؛ وتأخذ لألمر عدته اليت يف طوقها 
ا األمد املغيب يف علم اهللا ، املدبر حبكمته ، كاملة؛ وتصرب حىت يأذن اهللا؛ وال تستعجل وال تقنط إذا طال عليه

  .املؤجل ملوعده الذي حيقق هذه احلكمة 
  . .} إن يف ذلك لعربة ألويل األبصار { 

  وإال فالعربة متر يف كل حلظة يف الليل والنهار. وال بد من بصر ينظر وبصري تتدبر ، لتربز العربة ، وتعيها القلوب 
سلمة يكشف هلا عن البواعث الفطرية اخلفية اليت من عندها يبدأ االحنراف؛ إذا مل ويف جمال التربية للجماعة امل

  .تضبط باليقظة الدائمة؛ وإذا مل تتطلع النفس إىل آفاق أعلى؛ وإذا مل تتعلق مبا عند اهللا وهو خري وأزكى 
غل القلب عن التبصر إن االستغراق يف شهوات الدنيا ، ورغائب النفوس ، ودوافع امليول الفطرية هو الذي يش

واالعتبار؛ ويدفع بالناس إىل الغرق يف جلة اللذائذ القريبة احملسوسة؛ وحيجب عنهم ما هو أرفع وأعلى؛ ويغلظ 
احلس فيحرمه متعة التطلع إىل ما وراء اللذة القريبة؛ ومتعة االهتمامات الكبرية الالئقة بدور اإلنسان العظيم يف هذه 

  .لوق يستخلفه اهللا يف هذا امللك العريض األرض؛ والالئقة كذلك مبخ
أن تؤدي  -جل وعال  -طبيعية وفطرية ، ومكلفة من قبل البارئ  -مع هذا  -وملا كانت هذه الرغائب والدوافع 

للبشرية دوراً أساسياً يف حفظ احلياة وامتدادها ، فإن اإلسالم ال يشري بكبتها وقتلها ، ولكن إىل ضبطها وتنظيمها ، 
دهتا واندفاعها؛ وإىل أن يكون اإلنسان مالكاً هلا متصرفاً فيها ، ال أن تكون مالكة له متصرفة فيه؛ وإىل وختفيف ح

  .تقوية روح التسامي فيه والتطلع إىل ما هو أعلى 
هذه الرغائب والدافع ، ويعرض إىل جوارها على . . ومن مث يعرض النص القرآين الذي يتوىل هذا التوجيه التربوي 

البصر ألواناً من لذائذ احلس والنفس يف العامل اآلخر ، يناهلا من يضبطون أنفسهم يف هذه احلياة الدنيا عن  امتداد
  .االستغراق يف لذائذها احملببة ، وحيتفظون بإنسانيتهم الرفيعة 

ملكدسة النساء والبنني واألموال ا: ويف آية واحدة جيمع السياق القرآين أحب شهوات األرض إىل نفس اإلنسان 
إما بذاهتا ، وإما مبا تستطيع أن توفره . وهي خالصة للرغائب األرضية . . واخليل واألرض املخصبة واألنعام 

. جنات جتري من حتتها األهنار : ويف اآلية التالية يعرض لذائذ أخرى يف العامل اآلخر . . ألصحاهبا من لذائذ أخرى 
وذلك كله ملن ميد ببصره إىل أبعد من لذائذ األرض ، ويصل قلبه باهللا . . وفوقها رضوان من اهللا . وأزواج مطهرة 

  :على النحو الذي تعرضه آيتان تاليتان 
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنني ، والقناطري املقنطرة من الذهب والفضة ، واخليل املسومة ، واألنعام { 

  .، واحلرث 



أؤنبئكم خبري من ذلكم؟ للذين اتقوا عند رهبم جنات : قل . حسن املآب  ذلك متاع احلياة الدنيا ، واهللا عنده. 
: الذين يقولون . واهللا بصري بالعباد . وأزواج مطهرة ، ورضوان من اهللا  -خالدين فيها  -جتري من حتتها األهنار 

. } فقني واملستغفرين باألسحار الصابرين والصادقني والقانتني واملن. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار 
.  

وصياغة الفعل للمجهول هنا تشري إىل أن تركيبهم الفطري قد تضمن هذا امليل؛ فهو حمبب ومزين . } زين للناس { 
، وهو جزء من تكوينه » الشهوات « ففي اإلنسان هذا امليل إىل هذه . وهذا تقرير للواقع من أحد جانبيه . . 

فهو ضروري للحياة البشرية كي تتأصل وتنمو وتطرد . نكاره ، وال إىل استنكاره يف ذاته األصيل ، ال حاجة إىل إ
ولكن الواقع يشهد كذلك بأن يف فطرة اإلنسان جانباً آخر يوازن ذلك امليل ، وحيرس اإلنسان أن  -كما أسلفنا  -

هذا اجلانب اآلخر هو جانب . ها يستغرق يف ذلك اجلانب وحده؛ وأن يفقد قوة النفخة العلوية أو مدلوهلا وإحياء
احلد . » الشهوات « االستعداد للتسامي ، واالستعداد لضبط النفس ووقفها عند احلد السليم من مزاولة هذه 

الباين للنفس وللحياة؛ مع التطلع املستمر إىل ترقية احلياة ورفعها إىل األفق الذي هتتف إليه النفحة العلوية ، وربط 
هذا االستعداد الثاين يهذب االستعداد األول ، وينقيه . . إل األعلى والدار اآلخرة ورضوان اهللا القلب البشري بامل

من الشوائب ، وجيعله يف احلدود املأمونة اليت ال يطغى فيها جانب اللذة احلسية ونزعاهتا القريبة ، على الروح 
  .و خيط الصعود والتسامي إىل تلك األشواق البعيدة واالجتاه إىل اهللا ، وتقواه ، ه. . اإلنسانية وأشواقها البعيدة 

والتعبري ال يدعو . فهي شهوات مستحبة مستلذة؛ وليست مستقذرة وال كريهة . . } زين للناس حب الشهوات { 
إىل استقذارها وكراهيتها؛ إمنا يدعو فقط إىل معرفة طبيعتها وبواعثها ، ووضعها يف مكاهنا ال تتعداه ، وال تطغى 

يف غري » الشهوات « والتطلع إىل آفاق أخرى بعد أخذ الضروري من تلك . ا هو أكرم يف احلياة وأعلى على م
  استغراق وال إغراق

والذين . . وهنا ميتاز اإلسالم مبراعاته للفطرة البشرية وقبوهلا بواقعها ، وحماولة هتذيبها ورفعها ، ال كبتها وقمعها 
اليت ينشئها الكبت والقمع ، يقررون » العقد النفسية « وأضراره ، وعن » الكبت « يتحدثون يف هذه األيام عن 

وهو استقذار دوافع الفطرة واستنكارها من . . » الضبط « وليس هو » الكبت « أن السبب الرئيسي للعقد هو 
أو كونه  الذي كونه اإلحياء أو كونه الدين -ضغط من شعوره : األساس ، مما يوقع الفرد حتت ضغطني متعارضني 

بأن دوافع الفطرة دوافع قذرة ال جيوز وجودها أصالً ، فهي خطيئة ودافع شيطاين وضغط هذه الدوافع  -العرف 
اليت ال تغلب ألهنا عميقة يف الفطرة ، وألهنا ذات وظيفة أصيلة يف كيان احلياة البشرية ، ال تتم إال هبا ، ومل خيلقها 

  .اهللا يف الفطرة عبثاً 

فحىت إذا سلمنا جدالً بصحة هذه النظريات النفسية . . » العقد النفسية « ظل هذا الصراع تتكون  وعندئذ ويف. 
بني نوازع . ، فإننا نرى اإلسالم قد ضمن سالمة الكائن اإلنساين من هذا الصراع بني شطري النفس البشرية 

  .ملستمر يف حدود التوسط واالعتدال وحقق هلذه وتلك نشاطها ا. . الشهوة واللذة ، وأشواق االرتفاع والتسامي 
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنني والقناطري املقنطرة من الذهب والفضة واخليل املسومة واألنعام { 

  . .} . . . واحلرث 
من الذهب } القناطري املقنطرة { وقد قرن اليهما . . والنساء والبنون شهوة من شهوات النفس اإلنسانية قوية 

أو . واألموال : ولو كان يريد جمرد امليل إىل املال لقال } القناطري املقنطرة { وهنم املال هو الذي ترمسه . . لفضة وا
ظل النهم الشديد لتكديس الذهب . ولكن القناطري املقنطرة تلقي ظالً خاصاً هو املقصود . والذهب والفضة 



  ا يستطيع املال توفريه لصاحبه من الشهوات األخرىبغض النظر عم. ذلك أن التكديس ذاته شهوة . والفضة 
وما تزال حىت  -واخليل كانت . اخليل املسومة . . مث قرن إىل النساء والبنني والقناطري املقنطرة من الذهب والفضة 

. ومودة وفيها ذكاء وألفة . ففي اخليل مجال وفتوة وانطالق وقوة . زينة حمببة مشتهاة  -يف عصر اآللة املادي اليوم 
  وحىت الذين ال يركبوهنا فروسية ، يعجبهم مشهدها ، ما دام يف كياهنم حيوية جتيش ملشهد اخليل الفتية

. . األنعام واحلقول املخصبة . . ومها يقترنان عادة يف الذهن ويف الواقع . وقرن إىل تلك الشهوات األنعاَم واحلرث 
وإن تفتح احلياة يف ذاته ملشهد حبيب فإذا أضيفت إليه شهوة . واحلرث شهوة مبا فيه من مشهد اإلنبات والنماء 

  .امللك ، كان احلرث واألنعام شهوة 
وهذه الشهوات اليت ذكرت هنا هي منوذج لشهوات النفوس ، ميثل شهوات البيئة اليت كانت خماطبة هبذا القرآن؛ 

قيمتها احلقيقية ، لتبقى يف مكاهنا هذا ال  والقرآن يعرضها مث يقرر. ومنها ما هو شهوة كل نفس على مدار الزمان 
  :تتعداه ، وال تطغى على ما سواه 

  . .} ذلك متاع احلياة الدنيا { 
ال احلياة . متاع احلياة الدنيا  -وسائر ما مياثله من اللذائذ والشهوات  -ذلك كله الذي عرضه من اللذائذ احملببة 

. خري من ذلك كله . . فأما من أراد الذي هو خري . . ألرض القريب متاع هذه ا. . الرفيعة ، وال اآلفاق البعيدة 
وخري ألنه يرفع النفس ويصوهنا من االستغراق يف الشهوات ، واالنكباب على األرض دون . خري ألنه أرفع يف ذاته 

تلك الشهوات وفيه عوض كذلك عن . من أراد الذي هو خري فعند اهللا من املتاع ما هو خري . . التطلع إىل السماء 
:  

وأزواج  -خالدين فيها  -أؤنبئكم خبري من ذلكم؟ للذين اتقوا عند رهبم جنات جتري من حتتها األهنار : قل { 
  . .} مطهرة ، ورضوان من اهللا ، واهللا بصري بالعباد 

تقني ، هو أن يبشر به امل -صلى اهللا عليه وسلم  -وهذا املتاع األخروي الذي تذكره اآلية هنا ، ويؤمر الرسول 
  .نعيم حسي يف عمومه 

الذين كان خوف اهللا . إنه متاع ال يناله إال الذين اتقوا . . ولكن هنالك فارقاً أساسياً بينه وبني متاع الدنيا . 
شعور ضابط للنفس أن تستغرقها الشهوات . وشعور التقوى شعور مهذب للروح واحلس مجيعاً . وذكره يف قلوهبم 

فالذين اتقوا رهبم حني يتطلعون إىل هذا املتاع احلسي الذي يبشرون به يتطلعون إليه . البهيمة ، وأن تنساق فيها ك
وهم يف هذه األرض  -يف شفافية مربأة من غلظة احلس ويف حساسية مربأة من هبيمية الشهوة ويرتفعون بالتطلع إليه 

  . .قبل أن ينتهي هبم املطاف إىل قرب اهللا  -
  . .وفيه زيادة . . ف العفيف عوض كامل عن متاع الدنيا ويف هذا املتاع النظي

وهي فوق هذا . فإذا كان متاعهم يف الدنيا حرثاً ُمعطياً خمصباً ، ففي اآلخرة جنات كاملة جتري من حتتها األهنار 
  خالدة وهم خالدون فيها ، ال كاحلرث احملدود امليقات

ويف طهارهتا فضل وارتفاع على شهوات . رة أزواج مطهرة وإذا كان متاعهم يف الدنيا نساء وبنني ، ففي اآلخ
  األرض يف احلياة

. فقد كانت يف الدنيا وسائل لتحقيق متاع . وأما القناطري املقنطرة من الذهب والفضة . فأما اخليل املسومة واألنعام 
  فأما يف نعيم اآلخرة فال حاجة إىل الوسائل لبلوغ الغايات

رضوان يعدل احلياة الدنيا واحلياة األخرى . } رضوان من اهللا { هنالك . . من كل متاع هنالك ما هو أكرب . . مث 



  .وبكل ما يف ظله من حنان . بكل ما يف لفظه من نداوة . رضوان . . ويرجح . . كليهما 
  . .} واهللا بصري بالعباد { 

بصري . الفطرة من توجيهات وإحياءات بصري مبا يصلح هلذه . بصري حبقيقة فطرهتم وما ركب فيها من ميول ونوازع 
  .بتصريفها يف احلياة وما بعد احلياة 

  :مث وصف هلؤالء العباد ، يصور حال املتقني مع رهبم ، احلال اليت استحقوا عليها هذا الرضوان 
. واملنفقني . نتني والقا. الصابرين والصادقني . ربنا إننا آمنا ، فاغفر لنا ذنوبنا ، وقنا عذاب النار : الذين يقولون { 

  . .} واملستغفرين باألسحار 
  .فهو إعالن لإلميان ، وشفاعة به عند اهللا ، وطلب للغفران ، وتوقٍ من النريان . ويف دعائهم ما ينم عن تقواهم 

  :ويف كل صفة من صفاهتم تتحقق مسة ذات قيمة يف حياة اإلنسانية ويف حياة اجلماعة املسلمة 
مل واستعالء على الشكوى ، وثبات على تكاليف الدعوة ، وأداء لتكاليف احلق ، وتسليم هللا يف الصرب ترفع على األ

  . .واستسالم ملا يريد هبم من األمر ، وقبول حلكمه ورضاء 
ويف الصدق اعتزاز باحلق الذي هو قوام الوجود ، وترفع عن الضعف؛ فما الكذب إال ضعف عن كلمة احلق ، 

  .نفعة اتقاء لضرر أو اجتالبا مل
ويف القنوت هللا أداء حلق األلوهية وواجب العبودية؛ وحتقيق لكرامة النفس بالقنوت هللا الواحد الذي ال قنوت لسواه 

.  
ويف اإلنفاق حترر من استذالل املال؛ وانفالت من ربقة الشح؛ وإعالء حلقيقة األخوة اإلنسانية على شهوة اللذة 

  يسكنه الناس الشخصية؛ وتكافل بني الناس يليق بعامل
  .واالستغفار باألسحار بعد هذا كله يلقي ظالالً رفافة ندية عميقة 

الفترة اليت يصفو فيها اجلو ويرق . بذاهتا ترسم ظالل هذه الفترة من الليل قبيل الفجر » األسحار « ولفظة . 
ار ألقت تلك الظالل ويسكن؛ وتترقرق فيها خواطر النفس وخواجلها احلبيسة فإذا انضمت إليها صورة االستغف

وتالقت روح اإلنسان وروح الكون يف االجتاه لبارئ الكون . املنسابة يف عامل النفس ويف ضمري الوجود سواء 
  .وبارئ اإلنسان 

وهم . . } رضوان من اهللا { هلم . . هؤالء الصابرون ، الصادقون ، القانتون ، املنفقون ، املستغفرون باألسحار 
  . .وهو خري من كل شهوة وخري من كل متاع . ظله الندي ومعناه احلاين  :أهل هلذا الرضوان 

وشيئاً فشيئاً يرف هبا يف آفاق وأضواء ، حىت . . وهكذا يبدأ القرآن بالنفس البشرية من موضعها على األرض 
ويف مراعاة . ازعها ويف اعتبار لكامل فطرهتا وكامل نو. ينتهي هبا إىل املإل األعلى يف يسر وهينة ، ويف رفق ورمحة 

. . ودون ما وقف جلريان احلياة . لضعفها وعجزها ، ويف استجاشة لطاقاهتا وأشواقها ، ودون ما كبت وال إكراه 
  . .} واهللا بصري بالعباد { . . ومنهج اهللا هلذه الفطرة . فطرة اهللا 

والقوامة ، وتوحيد الكتاب والرسالة توحيد األلوهية : وإىل هنا كان سياق السورة يستهدف تقرير حقيقة التوحيد 
ويهدد املنحرفني مبصري . . ويصور موقف املؤمنني حقاً واملنحرفني الذين يف قلوهبم زيغ ، من آيات اهللا وكتابه . . 

مث يكشف عن الدوافع الفطرية اليت تلهي عن االعتبار؛ ويصور . . كمصري الذين كفروا يف املاضي ويف احلاضر 
  . .رهبم والتجاءهم إىل اهللا حال املتقني مع 

فحقيقة التوحيد . . هي مقتضى احلقيقة األوىل . . جندنا أمام حقيقة أخرى  -وإىل هناية هذا الدرس  -فاآلن 



  .تستلزم مصداقاً هلا يف واقع احلياة البشرية ، هو الذي يقرره الشطر الثاين من هذا الدرس 
أنه ال {  -سبحانه  -يبدأ بشهادة اهللا . . تب عليها آثارها املالزمة هلا ومن مث يبدأ بإعادة تقرير احلقيقة األوىل لري

ويقرر معها صفة اهللا املتعلقة بالقوامة ، وهي قيامه بالقسط . وشهادة املالئكة وأويل العلم هبذه احلقيقة } إله إال هو 
  .يف أمر الناس ويف أمر الكون 

ن أول مستلزمات اإلقرار هبذه احلقيقة ، هو اإلقرار بالعبودية هللا وحده وما دام اهللا متفرداً باأللوهية وبالقوامة فإ
صلى  -وحتكيمه يف شأن العبيد كله؛ واستسالم العبيد إلهلهم ، وطاعتهم للقيوم عليهم ، واتباعهم لكتابه ولرسوله 

  . -اهللا عليه وسلم 
اإلسالم . . فهو ال يقبل ديناً سواه من أحد  . .} إن الدين عند اهللا اإلسالم { : ويضمن هذه احلقيقة قوله تعاىل 

وإذن فليس الدين الذي يقبله اهللا من الناس هو جمرد تصور يف العقل؛ . . الذي هو االستسالم والطاعة واالتباع 
هو حتكيم منهج اهللا يف أمر العباد . . إمنا هو القيام حبق هذا التصديق وذلك التصور . وال جمرد تصديق يف القلب 

  .، وطاعتهم ملا حيكم به ، واتباعهم لرسوله يف منهجه كله 
ُيدعون إىل كتاب اهللا { مث . إذ يدعون أهنم على دين اهللا . . يعجب من أهل الكتاب ويشهر بأمرهم . . وهكذا 

  .مما ينقض دعوى التدين من األساس } ليحكم بينهم مث يتوىل فريق منهم وهم معرضون 

وال إسالم بغري استسالم هللا وطاعة لرسوله ، واتباع ملنهجه ، وحتكيم لكتابه يف أمور . الم فال دين يقبله اهللا إال اإلس
  . .احلياة 

فإذا هي عدم االعتقاد  -الذي هو التعبري الواقعي عن عدم اإلميان بدين اهللا  -ويكشف عن علة هذا اإلعراض 
معتمدين . . } ن متسنا النار إال أياماً معدودات ل: ذلك بأهنم قالوا { : يف اجلزاء يوم احلساب » القسط « جبدية 

فما هم بأهل كتاب ، وما هم . وهو غرور خادع . . } وغرهم يف دينهم ما كانوا يفترون { على أهنم أهل كتاب 
وما هم على دين اهللا إطالقاً؛ وهم يدعون إىل كتاب اهللا ليحكم بينهم ، مث يتوىل فريق منهم وهم . مبؤمنني أصالً 

  .ون معرض
فال يقبل من العباد إال صورة . . وهبذا اجلزم القاطع يقرر اهللا سبحانه يف القرآن الكرمي معىن الدين وحقيقة التدين 

فمن مل يفعل . . التحاكم إىل كتاب اهللا وطاعته واتباعه : واإلسالم . اإلسالم : الدين . . واحدة ناصعة قاطعة 
فدين اهللا حيدده ويقرره ويفسره اهللا ، . إلسالم وادعى أنه على دين اهللا فليس له دين ، وليس مسلماً؛ وإن ادعى ا

  كل حيدده أو يعّرفه كما يشاء. . وليس خاضعاً يف تعريفه وحتديده ألهواء البشر 
{  -والكفار كما يقرر السياق هم الذين ال يقبلون التحاكم إىل كتاب اهللا  -بل إن الذي يتخذ الكفار أولياء . ال 

جمرد من يتوىل وينصر أو . . وال عالقة له باهللا يف شيء وال صلة بينه وبني اهللا يف شيء . . } ن اهللا يف شيء فليس م
  ولو ادعوا أهنم على دين اهللا. يستنصر أولئك الكفار الذين يرفضون أن يتحاكموا إىل كتاب اهللا 

تبصري . لسياق إىل التحذير التبصري ويضيف ا. ويشتد التحذير من هذه الوالية اليت تذهب بالدين من أساسه 
فاهللا وحده هو السيد املتصرف ، مالك امللك ، يؤيت . اجلماعة املسلمة حبقيقة القوى اليت تعمل يف هذا الوجود 

وهذا التصريف ألمر الناس ليس إال . . امللك من يشاء ، وينزع امللك ممن يشاء ، ويعز من يشاء ويذل من يشاء 
فهو كذلك يوجل الليل يف النهار ويوجل النهار يف الليل وخيرج احلي من امليت . مر الكون كله طرفاً من التصريف أل

وهذا هو القيام بالقسط يف أمر الناس ويف أمر الكون ، فال داعي إذن لوالية غريه من . . وخيرج امليت من احلي 
  .العباد ، مهما يكن هلم من قوة ومن مال وأوالد 



ؤكد املكرر مبا كان واقعاً يف اجلماعة املسلمة يومذاك من عدم وضوح األمر متاماً؛ ومن تشبث ويشي هذا التحذير امل
بعضهم بصالته العائلية والقومية واالقتصادية مع املشركني يف مكة ومع اليهود يف املدينة ، مما اقتضى هذا التفسري 

القوى البشرية الظاهرة ، وضرورة تذكريها حبقيقة كما أنه يشي بطبيعة ميل النفس البشرية إىل التأثر ب. والتحذير 
  .األمر وحقيقة القوى ، إىل جانب إيضاح أصل العقيدة ومقتضياهتا يف واقع احلياة 

وإن الطريق إىل اهللا هو طريق االتباع . إن اإلسالم هو طاعة اهللا والرسول : وخيتم الدرس بكلمة حامسة قاطعة 
. . إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا : قل { : لب ، وال الشهادة باللسان وليس جمرد االعتقاد بالق. للرسول 

فإما طاعة واتباع حيبه اهللا ، وإما كفر . . } فإن تولوا فإن اهللا ال حيب الكافرين . أطيعوا اهللا والرسول : قل } { . 
  . .وهذا هو مفرق الطريق الواضح املبني . . يكرهه اهللا 
  . .فصيل بعد هذا اإلمجال فلنأخذ يف الت

  . .} ال إله إال هو العزيز احلكيم . قائماً بالقسط  -واملالئكة وأولو العلم  -شهد اهللا أنه ال إله إال هو { 
توحيد األلوهية ، وتوحيد : حقيقة التوحيد . هذه هي احلقيقة األوىل اليت يقوم عليها التصور االعتقادي يف اإلسالم 

وهي . . } اهللا ال إله إال هو احلي القيوم { : وهي احلقيقة اليت بدأت هبا السورة . . ة بالقسط القوام. . القوامة 
جالءها عن . تستهدف إقرار حقيقة العقيدة اإلسالمية من جهة ، وجالء الشبهات اليت يلقيها أهل الكتاب من جهة 

  .ات يف عقيدهتم أهل الكتاب أنفسهم ، وجالءها عن املسلمني الذين قد تؤثر هذه الشبه
إنه ال يكتفي بشهادة : وقد يقال . . هي حسب كل من يؤمن باهللا . . أنه ال إله إال هو  -سبحانه  -وشهادة اهللا 

ولكن واقع األمر أن أهل الكتاب . . ليس يف حاجة إىل هذه الشهادة . اهللا إال من يؤمن باهللا وأن من يؤمن باهللا 
بل إن املشركني أنفسهم كانوا يؤمنون باهللا ، . س الوقت جيعلون له ابناً وشريكاً كانوا يؤمنون باهللا ولكنهم يف نف

سبحانه  -ولكن الضالل كان جييئهم من ناحية الشركاء واألنداد واألبناء والبنات فإذا قرر هلؤالء وهؤالء أن اهللا 
  .شهد أنه ال إله إال هو ، فهذا مؤثر قوي يف تصحيح تصوراهتم  -

 -فإن شهادة اهللا . أعمق من هذا وأدق  -كما يبدو من متابعة السياق كما تابعناه فيما تقدم  -على أن األمر 
بأنه ال إله إال هو ، مسوقة هنا ليساق بعدها ما هو من مستلزماهتا؛ وهو أنه ال يقبل إذن من العباد إال  -سبحانه 

ولكن كذلك عمالً  -اعتقاداً وشعوراً فحسب  ال -العبودية اخلالصة له ، املمثلة يف اإلسالم مبعىن االستسالم 
ومن هذه الناحية جند كثريين يف كل زمان . . وطاعة واتباعاً للمنهج العملي الواقعي املتمثل يف أحكام الكتاب 

إهنم يؤمنون باهللا ، ولكنهم يشركون معه غريه يف األلوهية ، حني يتحاكمون إىل شريعة من صنع غريه ، : يقولون 
. . ون من ال يتبع رسوله وكتابه؛ وحني يتلقون التصورات والقيم واملوازين واألخالق واآلداب من غريه وحني يطيع

  .بأنه ال إله إال هو  -سبحانه  -وال تستقيم مع شهادة اهللا . فهذه كلها تناقض القول بأهنم يؤمنون باهللا 
ألوامر اهللا وحدها ، والتلقي عن اهللا وحده ، وأما شهادة املالئكة وشهادة أويل العلم ، فهي متمثلة يف طاعتهم 

  .والتسليم بكل ما جييئهم من عنده بدون تشكك وال جدال ، مىت ثبت هلم أهنا من عنده 

آمنا به ، كل من عند : والراسخون يف العلم يقولون { : وقد سبق يف السورة بيان حال أويل العلم هؤالء يف قوله 
  .واستسالم . واتباع . وطاعة . تصديق : لم وشهادة املالئكة فهذه شهادة أويل الع. . } ربنا 

. قائم بالقسط  -تعاىل  -وشهادة اهللا سبحانه وشهادة املالئكة وأويل العلم بوحدانية اهللا يصاحبها شهادهتم بأنه 
  .بوصفها حالة مالزمة لأللوهية 



  . .} القسط قائماً ب -واملالئكة وأولو العلم  -شهد اهللا أنه ال إله إال هو { 
  :وهذا إيضاح للقوامة اليت وردت يف مطلع السورة . فهي حالة مالزمة لأللوهية كما تفيد صياغة العبارة 

  .فهي قوامة بالقسط . . } اهللا ال إله إال هو احلي القيوم { 
لق يف حياة الناس ، فال يتحقق العدل املط -وهو العدل  -وتدبري اهللا هلذا الكون وحلياة الناس متلبس دائماً بالقسط 

وال تستقيم أمورهم استقامة أمور الكون ، اليت يؤدي كل كائن معها دوره يف تناسق مطلق مع دور كل كائن آخر 
وإال فال قسط وال عدل ، وال . ال يتحقق هذا إال بتحكيم منهج اهللا الذي اختاره حلياة الناس ، وبينه يف كتابه . . 

  وهو الظلم إذن والتصادم والتشتت والضياع. بني دورة الكون ودورة اإلنسان  استقامة وال تناسق ، وال تالؤم
وها حنن أوالء نرى على مدار التاريخ أن الفترات اليت حكم فيها كتاب اهللا وحدها هي اليت ذاق فيها الناس طعم 

نوح إىل الطاعة واجلنوح بقدر ما تطيق طبيعة البشر املتميزة باجل -القسط ، واستقامت حياهتم استقامة دورة الفلك 
. إىل املعصية ، والتأرجح بني هذا وذاك؛ والقرب من الطاعة كلما قام منهج اهللا ، وُحكم يف حياة الناس كتاب اهللا 

كما الزمه الظلم . وأنه حيثما حكم يف حياة الناس منهج آخر من صنع البشر ، الزمه جهل البشر وقصور البشر 
أو ظلم أمة . أو ظلم طبقة لطبقة . أو ظلم اجلماعة للفرد . ظلم الفرد للجماعة . والتناقض يف صورة من الصور 

وهو الذي . وهو إله مجيع العباد . وعدل اهللا وحده هو املربأ من امليل ألي من هؤالء . . أو ظلم جيل جليل . ألمة 
  .ال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء 

  . . }ال إله إال هو العزيز احلكيم { 
والقدرة واحلكمة . يؤكد حقيقة وحدة األلوهية مرة أخرى يف اآلية الواحدة ، مصحوبة بصفة العزة وصفة احلكمة 

وصفات . فالقسط يقوم على وضع األمور يف مواضعها مع القدرة على إنفاذها . الزمتان كلتامها للقوامة بالقسط 
وهو أكمل تصور وأصدقه ألنه .  سلبية يف التصور اإلسالمي هللا فال. . اهللا سبحانه تصور وتوحي بالفاعلية اإلجيابية 

وقيمة هذه الفاعلية اإلجيابية أهنا تعلق القلب باهللا وإرادته وفعله ، فتصبح العقيدة مؤثراً . وصف اهللا لنفسه سبحانه 
  حياً دافعاً ال جمرد تصور فكري بارد

فال . ألوهية واحدة . . آلية الواحدة ، نتيجتها الطبيعية ويرتب على هذه احلقيقة اليت عاد لتوكيدها مرتني يف ا
  :عبودية إال هلذه األلوهية الواحدة 

  .إن الدين عند اهللا اإلسالم { 

ومن يكفر بآيات اهللا فإن اهللا سريع . بغياً بينهم . وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءهم العلم 
أأسلمتم؟ فإن : وقل للذين أوتوا الكتاب واألميني . وجهي هللا ومن اتبعن أسلمت : فإن حاجوك فقل . احلساب 

  . .} وإن تولوا فإمنا عليك البالغ ، واهللا بصري بالعباد . أسلموا فقد اهتدوا 
واستسالم هلذه األلوهية ال يبقى معه شيء يف نفوس العباد وال يف حياهتم . . وإذن فدينونة واحدة . . ألوهية واحدة 

  .عن سلطان اهللا  خارجا
وإذن فجهة واحدة هي صاحبة احلق يف تعبيد الناس هلا؛ ويف تطويعهم ألمرها؛ ويف إنفاذ شريعتها . . ألوهية واحدة 

. فيهم وحكمها؛ ويف وضع القيم واملوازين هلم وأمرهم باتباعها؛ ويف إقامة حياهتم كلها وفق التعليمات اليت ترضاها 
.  

. . عقيدة التوحيد اخلالص الناصع . قيدة واحدة هي اليت يرضاها اهللا من عباده وإذن فع. . ألوهية واحدة 
  :ومقتضيات التوحيد هذه اليت أسلفنا 



  . .} إن الدين عند اهللا اإلسالم { 
اإلسالم الذي هو ليس جمرد دعوى ، وليس جمرد راية ، وليس جمرد كلمة تقال باللسان؛ وال حىت تصوراً يشتمل 

فهذا ليس باإلسالم الذي . ال . . سكون؛ وال شعائر فردية يؤديها األفراد يف الصالة واحلج والصيام عليه القلب يف 
اإلسالم حتكيم كتاب اهللا يف . اإلسالم الطاعة واالتباع . إمنا اإلسالم االستسالم . ال يرضى اهللا من الناس ديناً سواه 

  .عد قليل كما سيجيء يف السياق القرآين ذاته ب. . أمور العباد 
 -وذات املسيح  -سبحانه  -بينما كان أهل الكتاب خيلطون بني ذات اهللا . . واإلسالم توحيد األلوهية والقوامة 

وخيتلفون فيما بينهم على هذه التصورات اختالفاً . . كما خيلطون بني إرادة اهللا وإرادة املسيح أيضاً  -عليه السالم 
هنا يبني اهللا ألهل الكتاب وللجماعة املسلمة علة هذا . . القتل والقتال عنيفاً يصل يف أحيان كثرية إىل حد 

  :االختالف 
  .} بغياً بينهم . وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءهم العلم { 

ة البشرية وبطبيع. فقد جاءهم العلم القاطع بوحدانية اهللا ، وتفرد األلوهية . إنه ليس اختالفاً عن جهل حبقيقة األمر 
واعتداء وظلماً؛ حينما ختلوا عن قسط اهللا وعدله الذي } بغياً بينهم { ولكنهم إمنا اختلفوا . . ، وحقيقة العبودية 

  .تتضمنه عقيدته وشريعته وكتبه 
. وقد رأينا فيما نقلناه عن املؤلف املسيحي احلديث كيف كانت التيارات السياسية ختلق هذه االختالفات املذهبية 

وقد رأينا كيف كانت كراهية مصر والشام وما . يس هذا إال منوذجاً مما تكرر وقوعه يف حياة اليهودية واملسيحية ول
إليهما للحكم الروماين سبباً يف رفض املذهب الروماين الرمسي والتمذهب مبذهب آخر كما كان حرص بعض 

وسط ، يظن أنه يوفق بني األغراض مجيعاً كأمنا القياصرة على التوفيق بني أجزاء مملكته سبباً يف ابتداع مذهب 
  عن قصد وعن علم. العقيدة لعبة تستخدم يف املناورات السياسية والوطنية وهذا هو البغي أشنع البغي 

  :ومن مث جييء التهديد القاصم يف موضعه املناسب 
  .} ومن يكفر بآيات اهللا فإن اهللا سريع احلساب { 

.  
إىل أجل  -ة التوحيد كفراً؛ وهدد الكافرين بسرعة احلساب؛ كي ال يكون اإلمهال وقد عد االختالف على حقيق

  . .مدعاة للجاجة يف الكفر واإلنكار واالختالف  -
ليحسم األمر . فصل اخلطاب يف موقفه من أهل الكتاب واملشركني مجيعاً  -صلى اهللا عليه وسلم  -مث لقن نبيه 

  : ، وميضي يف طريقه الواضح متميزاً متفرداً معهم عن بينة ، ويدع أمرهم بعد ذلك هللا
وقل للذين أوتوا الكتاب واألميني أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد . أسلمت وجهي هللا ومن اتبعن : فإن حاجوك فقل { 

  . .} واهللا بصري بالعباد . وأن تولوا فإمنا عليك البالغ . اهتدوا 
فإما اعتراف بوحدة األلوهية والقوامة ، وإذن فال بد من اإلسالم . إنه ال سبيل إىل مزيد من اإليضاح بعد ما تقدم 

  .وإذن فال توحيد وال إسالم . وإما مماحكة ومداورة . واالتباع 
  :كلمة واحدة تبني عقيدته كما تبني منهج حياته  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسوله  -تعاىل  -ومن مث يلقن اهللا 

والتعبري . . } ومن اتبعن { أنا } أسلمت وجهي هللا : فقل {  -الدين أي يف التوحيد ويف  -} فإن حاجوك { 
كما أن التعبري باإلسالم الوجه ذو مغزى . إمنا هو االتباع . فليس هو جمرد التصديق . باالتباع ذو مغزى هنا 

لطاعة واالتباع استسالم ا. إمنا هو كذلك االستسالم . فليس هو جمرد النطق باللسان أو االعتقاد باجلنان . كذلك 



فهي صورة االنقياد الطائع . والوجه أعلى وأكرم ما يف اإلنسان . وإسالم الوجه كناية عن هذا االستسالم . . 
  .اخلاضع املتبع املستجيب 

. . واملسلمون متبعوه ومقلدوه يف اعتقاده ومنهج حياته . ومنهج حياته  -صلى اهللا عليه وسلم  -هذا اعتقاد حممد 
أهل الكتاب واألميني سؤال التبني والتمييز ووضع الشارة املميزة للمعسكرين على وضوح ال اختالط  فليسأل إذن

  :فيه وال اشتباه 
  . .} أأسلمتم؟ : وقل للذين أوتوا الكتاب واألميني { 

مدعوون . املشركون وأهل الكتاب هم مدعوون إىل اإلسالم مبعناه الذي شرحناه . هؤالء وهؤالء . فهم سواء 
وهو . مدعوون بعد هذا اإلقرار إىل اخلضوع ملقتضاه . لإلقرار بتوحيد ذات اهللا ، ووحدة األلوهية ووحدة القوامة 

  .حتكيم كتاب اهللا وهنجه يف احلياة 
  . .} فإن أسلموا فقد اهتدوا { 

، وال تصور  وليس هنالك صورة أخرى. هي صورة اإلسالم حبقيقته تلك وطبيعته . فاهلدى يتمثل يف صورة واحدة 
. إمنا هو الضالل واجلاهلية واحلرية والزيغ وااللتواء . . آخر ، وال وضع آخر ، وال منهج آخر يتمثل فيه االهتداء 

.  
  . .} وإن تولوا فإمنا عليك البالغ { 

حىت ينتهوا وكان هذا قبل أن يأمره اهللا بقتال من ال يقبلون اإلسالم . فعند البالغ تنتهي تبعة الرسول وينتهي عمله 
وإما إىل التعهد فقط بالطاعة للنظام يف صورة أداء اجلزية . إما إىل اعتناق الدين واخلضوع للنظام الذي يتمثل فيه : 

  . .حيث ال إكراه على االعتقاد . . 
  . .} واهللا بصري بالعباد { 

  .وأمرهم إليه على كل حال . يتصرف يف أمرهم وفق بصره وعلمه 
  : يبني هلم مصريهم الذي ينتظرهم وينتظر أمثاهلم وفق سنة اهللا املاضية أبداً يف املكذبني والبغاة ولكنه ال يدعهم حىت

إن الذين يكفرون بآيات اهللا ، ويقتلون النبيني بغري حق ، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ، فبشرهم { 
  .بعذاب أليم 

  . .} وما هلم من ناصرين . أولئك الذين حبطت أعماهلم يف الدنيا واآلخرة 
وبطالن ألعماهلم يف . فهو متوقع هنا وهناك . عذاب أليم ال حيدده بالدنيا أو باآلخرة : فهذا هو املصري احملتوم 

وهكذا . . فاحلبوط هو انتفاخ الدابة اليت ترعى نبتاً مسموماً ، توطئة هلالكها . الدنيا واآلخرة يف تعبري مصور 
ولكنه االنتفاخ املؤدي إىل البطالن واهلالك حيث ال ينصرهم ناصر وال . وتتضخم يف األعني  أعمال هؤالء قد تنتفخ

  يدفع عنهم حام
وقتل الذين  -وما ميكن أن يقتل نيب مث يكون هناك حق  -وذكر الكفر بآيات اهللا مصحوباً بقتل النبيني بغري حق 

ذكر هذه . . هللا القائم بالقسط احملقق وحده للقسط أي الذين يأمرون باتباع منهج ا -يأمرون بالقسط من الناس 
الصفات يوحي بأن التهديد كان موجهاً لليهود ، فهذه مستهم يف تارخيهم يعرفون هبا مىت ذكرت ولكن هذا ال مينع 

فقد كانوا حىت ذلك التاريخ قتلوا األلوف من أصحاب املذاهب . أن يكون الكالم موجهاً للنصارى كذلك 
 -مبا فيهم من جاهروا بتوحيد اهللا تعاىل وبشرية املسيح عليه السالم  -هب الدولة الرومانية املسيحية املخالفة ملذ

وكثري ما هم يف . . كما أنه هتديد دائم لكل من يقع منه مثل هذا الصنيع البشع . . وهؤالء ممن يأمرون بالقسط 



  . .كل زمان 
فليس املقصود فقط من يعلن . . } الذين يكفرون بآيات اهللا  {وحيسن أن نتذكر دائماً ماذا يعين القرآن بوصف 

وهذا يتضمن . إمنا يدخل يف مدلول هذا الوصف من ال يقر بوحدة األلوهية ، وقصر العبودية عليها . كلمة الكفر 
شيئاً من فمن جعل لغري اهللا . . بصراحة وحدة اجلهة اليت تصّرف حياة العباد بالتشريع والتوجيه والقيم واملوازين 

ولو قاهلا ألف مرة باللسان وسنرى يف اآليات التالية يف السياق . هذا ابتداء فهو مشرك به أو كافر بألوهيته 
  . .مصداق هذا الكالم 

أمل تر إىل الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إىل كتاب اهللا ليحكم بينهم ، مث يتوىل فريق منهم وهم معرضون؟ { 
فكيف إذا مجعناهم ليوم . لن متسنا النار إال أياماً معدودات ، وغرهم يف دينهم ما كانوا يفترون  :ذلك بأهنم قالوا 

  . .} ال ريب فيه ، ووفيت كل نفس ما كسبت؟ وهم ال يظلمون 
وهو التوراة . موقف الذين أوتوا نصيباً من الكتاب . إنه سؤال التعجيب والتشهري من هذا املوقف املتناقض الغريب 

من الكتاب باعتبار أن كتاب اهللا هو كل ما أنزل على » نصيب « وكل منهما . هود ومعها اإلجنيل للنصارى للي
فهو كتاب واحد يف حقيقته ، أويت اليهود نصيباً منه ، وأويت . رسله ، وقرر فيه وحدة ألوهيته ووحدة قوامته 

آن جامعاً ألصول الدين كله ، ومصدقاً ملا بني يديه النصارى نصيباً منه ، وأويت املسلمون الكتاب كله باعتبار القر
  .من الكتاب 

مث هم يدعون إىل كتاب اهللا ليحكم بينهم يف . . } الذين أوتوا نصيباً من الكتاب { سؤال التعجيب من هؤالء . 
فريق منهم  خالفاهتم ، وليحكم بينهم يف شؤون حياهتم ومعاشهم ، فال يستجيبون مجيعاً هلذه الدعوة ، إمنا يتخلف

األمر الذي يتناقض مع اإلميان بأي نصيب من كتاب اهللا؛ والذي ال . ويعرض عن حتكيم كتاب اهللا وشريعته 
  :يستقيم مع دعوى أهنم أهل كتاب 

أمل تر إىل الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إىل كتاب اهللا ليحكم بينهم ، مث يتوىل فريق منهم وهم معرضون؟ { 
 {. .  

عن االحتكام إىل كتاب اهللا يف أمور االعتقاد  -ال كلهم  -يعجب اهللا من أهل الكتاب حني يعرض بعضهم هكذا 
مث يظلون يزعمون أهنم . إهنم مسلمون ، مث خيرجون شريعة اهللا من حياهتم كلها : فكيف مبن يقولون . وأمور احلياة 

الدين وطبيعة اإلسالم؛ وحيذروا أن يكونوا موضعاً  مسلمون إنه مثل يضربه اهللا للمسلمني أيضاً كي يعلموا حقيقة
فإذا كان هذا هو استنكار موقف أهل الكتاب الذين مل يدعوا اإلسالم ، حني يعرض . لتعجيب اهللا وتشهريه هبم 

هم الذين يعرضون هذا » املسلمون « فريق منهم عن التحاكم إىل كتاب اهللا ، فكيف يكون االستنكار إذا كان 
إنه العجب الذي ال ينقضي ، والبالء الذي ال يقدر ، والغضب الذي ينتهي إىل الشقوة والطرد من . . اإلعراض 

  رمحة اهللا والعياذ باهللا
  :مث يكشف عن علة هذا املوقف املستنكر املتناقض 

  . .} لن متسنا النار إال أياماً معدودات ، وغرهم يف دينهم ما كانوا يفترون : ذلك بأهنم قالوا { 
. . هو السبب يف اإلعراض عن االحتكام إىل كتاب اهللا؛ والتناقض مع دعوى اإلميان ودعوى أهنم أهل كتاب  هذا

  :يتجلى هذا يف قوهلم . إنه عدم االعتقاد جبدية احلساب يوم القيامة ، وجدية القسط اإلهلي الذي ال حيايب وال مييل 
  . .} لن متسنا النار إال أياماً معدودات { 

اذا ال متسهم النار إال أياماً معدودات؟ ملاذا وهم ينحرفون أصالً عن حقيقة الدين وهي االحتكام يف كل وإال فلم



شيء إىل كتاب اهللا؟ ملاذا إذا كانوا يعتقدون حقاً بعدل اهللا؟ بل إذا كانوا حيسون أصالً جبدية لقاء اهللا؟ إهنم ال 
  :يقولون إال افتراء ، مث يغرهم هذا االفتراء 

  . .} م يف دينهم ما كانوا يفترون وغره{ 
وحقاً إنه ال جيتمع يف قلب واحد جدية االعتقاد بلقاء اهللا ، والشعور حبقيقة هذا اللقاء ، مع هذا التميع يف تصور 

  . .جزائه وعدله 
 ، وحقاً إنه ال جيتمع يف قلب واحد اخلوف من اآلخرة واحلياء من اهللا ، مع اإلعراض عن االحتكام إىل كتاب اهللا

  . .وحتكيمه يف كل شأن من شؤون احلياة 
مث يدعون إىل كتاب اهللا ليحكم بينهم فيتولون . ومثل أهل الكتاب هؤالء مثل من يزعمون اليوم أهنم مسلمون 

وفيهم من يتبجحون ويتوقحون ، ويزعمون أن حياة الناس دنيا ال دين وأن ال ضرورة إلقحام الدين . ويعرضون 
ملية وارتباطاهتم االقتصادية واالجتماعية ، بل العائلية ، مث يظلون بعد ذلك يزعمون أهنم مسلمون يف حياة الناس الع

مث يعتقد بعضهم يف غرارة بلهاء أن اهللا لن يعذهبم إال تطهرياً من املعاصي ، مث يساقون إىل اجلنة أليسوا مسلمني؟ إنه 
  .ر مبا افتروه وال أصل له يف الدين نفس الظن الذي كان يظنه أهل الكتاب هؤالء ، ونفس الغرو

االستسالم : اإلسالم : وهؤالء وأولئك سواء يف تنصلهم من أصل الدين ، ومتلصهم من حقيقته اليت يرضاها اهللا . 
  :والتلقي من اهللا وحده يف كل شأن من شؤون احلياة . والطاعة واالتباع 

  ؟} ا كسبت ، وهم ال يظلمون فكيف إذا مجعناهم ليوم ال ريب فيه ، ووفيت كل نفس م{ 
كيف؟ إنه التهديد الرعيب الذي يشفق القلب املؤمن أن يتعرض له وهو يستشعر جدية هذا اليوم وجدية لقاء اهللا ، 

وهو بعد هتديد قائم للجميع . . وجدية عدل اهللا؛ وال يتميع تصوره وشعوره مع األماين الباطلة واملفتريات اخلادعة 
  ، وأهل كتاب ومدعي إسالم ، فهم سواء يف أهنم ال حيققون يف حياهتم اإلسالممشركني وملحدين . . 
بال . . } ووفيت كل نفس ما كسبت { وجرى العدل اإلهلي جمراه؟ . . } فكيف إذا مجعناهم ليوم ال ريب فيه { 

  كما أهنم ال حيابون يف حساب اهللا؟. . } وهم ال يظلمون { ظلم وال حماباة؟ 
  وقد اهتز القلب وارجتف وهو يستحضر اجلواب. . بال جواب  سؤال يلقى ويترك

وكل مؤمن ، أن يتجه إىل اهللا ، مقرراً حقيقة األلوهية الواحدة ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -بعدئذ يلقن رسول اهللا 
كمية اليت فهذه وتلك كلتامها مظهر لأللوهية وللحا. وحقيقة القوامة الواحدة ، يف حياة البشر ، ويف تدبري الكون 

  :ال شريك هللا فيها وال شبيه 
بيدك . وتعز من تشاء وتذل من تشاء . تؤيت امللك من تشاء وتنزع امللك ممن تشاء : اللهم مالك امللك : قل { 

وخترج احلي من امليت وخترج امليت . توجل الليل يف النهار وتوجل النهار يف الليل . إنك على كل شيء قدير . اخلري 
  . .} وترزق من تشاء بغري حساب . من احلي 

ويف التفاتاته إىل كتاب الكون . ويف ظالله املعنوية روح االبتهال . يف تركيبه اللفظي إيقاع الدعاء . . نداء خاشع 
ويف مجعه بني تدبري اهللا وتصريفه ألمور الناس وألمور الكون إشارة إىل . املفتوح استجاشة للمشاعر يف رفق وإيناس 

حقيقة األلوهية الواحدة القوامة على الكون والناس؛ وحقيقة أن شأن اإلنسان ليس إال طرفاً من : كبرية احلقيقة ال
شأن الكون الكبري الذي يصرفه اهللا؛ وأن الدينونة هللا وحده هي شأن الكون كله كما هي شأن الناس؛ وأن 

  االحنراف عن هذه القاعدة شذوذ وسفه واحنراف
  . .} وتعز من تشاء وتذل من تشاء . تؤيت امللك من تشاء وتنزع امللك ممن تشاء .  اللهم مالك امللك: قل { 



بال شريك } مالك امللك { هو . . إله واحد فهو املالك الواحد . . إهنا احلقيقة الناشئة من حقيقة األلوهية الواحدة 
  .مث هو من جانبه ميلك من يشاء ما يشاء من ملكه . . 

فليس ألحد ملكية أصيلة يتصرف فيها على هواه . ارية يستردها صاحبها ممن يشاء عندما يشاء ميلكه إياه متليك الع
إمنا هي ملكية معارة له خاضعة لشروط اململك األصلي وتعليماته؛ فإذا تصرف املستعري فيها تصرفاً خمالفاً لشرط . 

أما يف اآلخرة فهو حماسب على باطله وخمالفته . وحتتم على املؤمنني رده يف الدنيا . املالك وقع هذا التصرف باطالً 
  . .لشرط اململك صاحب امللك األصيل 

وكذلك هو يعز من يشاء ويذل من يشاء بال معقب على حكمه ، وبال جمري عليه ، وبال راد لقضائه ، فهو صاحب 
  .ن اهللا وما جيوز أن يتوىل هذا االختصاص أحد من دو. . هو اهللا  -سبحانه  -األمر كله مبا أنه 

يؤيت امللك من يشاء وينزع امللك ممن . فهو يتوالها سبحانه بالقسط والعدل . ويف قوامة اهللا هذه اخلري كل اخلري 
فهو اخلري احلقيقي يف مجيع احلاالت؛ وهي . ويعز من يشاء ويذل من يشاء بالقسط والعدل . يشاء بالقسط والعدل 

إنك على كل شيء قدير { . . } بيدك اخلري { : يق هذا اخلري يف كل حال املشيئة املطلقة والقدرة املطلقة على حتق
 {. .  

وهذه القوامة على شؤون البشر ، وهذا التدبري ألمرهم باخلري ، ليس إال طرفاً من القوامة الكربى على شؤون 
  :الكون واحلياة على اإلطالق 

من امليت وخترج امليت من احلي؛ وترزق من تشاء بغري  توجل الليل يف النهار وتوجل النهار يف الليل؛ وخترج احلي{ 
  . .} حساب 

. هذه احلركة اخلفية املتداخلة : والتعبري التصويري هلذه احلقيقة الكبرية ، ميأل هبا القلب واملشاعر والبصر واحلواس 
احلركة . . ت من احلي حركة إيالج الليل يف النهار وإيالج النهار يف الليل؛ وإخراج احلي من امليت وإخراج املي

اليت تدل على يد اهللا بال شبهة وال جدال ، مىت ألقى القلب إليها انتباهه ، واستمع فيها إىل صوت الفطرة الصادق 
  .العميق 

وسواء كان معىن إيالج الليل يف النهار وإيالج النهار يف الليل هو أخذ هذا من ذاك وأخذ ذاك من هذا عند دورة 
سواء كان . . هو دخول هذا يف هذا عند دبيب الظلمة ودبيب الضياء يف األمساء واألصباح  أو كان. . الفصول 

هذا أو ذاك فإن القلب يكاد يبصر يد اهللا وهي حترك األفالك ، وتلف هذه الكرة املعتمة أمام تلك الكرة املضيئة ، 
وشيئاً فشيئاً يتنفس .  وضاءة النهار شيئاً فشيئاً يتسرب غبش الليل إىل. . وتقلب مواضع الظلمة ومواضع الضياء 

وشيئاً فشيئاً يطول النهار . شيئاً فشيئاً يطول الليل وهو يأكل من النهار يف مقدم الشتاء . . الصبح يف غيابة الظالم 
وهذه أو تلك حركة ال يدعي اإلنسان أنه هو الذي ميسك خبيوطها . . وهو يسحب من الليل يف مقدم الصيف 

  ة؛ وال يدعي كذلك عاقل أهنا متضي هكذا مصادفة بال تدبرياخلفية الدقيق
كل حلظة متر على احلي يدب فيه املوت إىل جانب . كذلك احلياة واملوت ، يدب أحدمها يف اآلخر يف بطء وتدرج 

  .احلياة ، ويأكل منه املوت وتبىن فيه احلياة خاليا حية منه متوت وتذهب ، وخاليا جديدة فيه تنشأ وتعمل 

هذا يف . . وما نشأ فيه حياً يعود يف دورة أخرى إىل املوت . ذهب منه ميتاً يعود يف دورة أخرى إىل احلياة  وما
مث تتسع الدائرة فيموت احلي كله ، ولكن خالياه تتحول إىل ذرات تدخل يف تركيب آخر مث . . كيان احلي الواحد 

وال يدعي . . يف كل حلظة من حلظات الليل والنهار  وهكذا دورة دائبة. . تدخل يف جسم حي فتدب فيها احلياة 



  وال يزعم عاقل كذلك أهنا تتم هكذا مصادفة بال تدبري. اإلنسان أنه هو الذي يصنع من هذا كله شيئاً 
تربزها هذه اإلشارة . حركة خفية عميقة لطيفة هائلة . حركة يف كيان الكون كله ويف كيان كل حي كذلك 

فأىن حياول البشر . . لب البشري والعقل البشري؛ وهي تشي بيد القادر املبدع اللطيف املدبر القرآنية القصرية للق
أن ينعزلوا بتدبري شأهنم عن اللطيف املّدبر؟ وأىن خيتارون ألنفسهم أنظمة من صنع أهوائهم وهم قطاع من هذا 

  الكون الذي ينظمه احلكيم اخلبري؟
وترزق { : ذ بعضهم بعضاً أرباباً ، ورزق اجلميع بيد اهللا وكلهم عليه عيال مث أىن يتخذ بعضهم بعضاً عبيداً ، ويتخ

  . .} من تشاء بغري حساب 
. حقيقة القوامة الواحدة . حقيقة األلوهية الواحدة . إهنا اللمسة اليت ترد القلب البشري إىل احلقيقة الكربى 

مث حقيقة أن . الكية الواحدة وحقيقة العطاء الواحد وحقيقة امل. وحقيقة الفاعلية الواحدة وحقيقة التدبري الواحد 
الدينونة ال تكون إال هللا القيوم ، مالك امللك ، املعز املذل ، احمليي املميت ، املانح املانع ، املدبر ألمر الكون والناس 

  .بالقسط واخلري على كل حال 
ذين أوتوا نصيباً من الكتاب ، مث هم يتولون هذه اللمسة تؤكد االستنكار الذي سبق يف الفقرة املاضية ملوقف ال

ويعرضون عن التحاكم إىل كتاب اهللا ، املتضمن ملنهج اهللا للبشر ، بينما منهج اهللا يدبر أمر الكون كله وأمر البشر 
م أن ال ما دا. ويف الوقت ذاته متهد للتحذير الوارد يف الفقرة التالية من تويل املؤمنني الكافرين من دون املؤمنني . . 

  :وهو ويل املؤمنني دون سواه . واألمر كله بيد اهللا . حول للكافرين يف هذا الكون وال طول 
إال أن تتقوا منهم  -ومن يفعل ذلك فليس من اهللا يف شيء . ال يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمنني { 

ا ما يف صدروكم أو تبدوه يعلمه اهللا ، ويعلم ما يف إن ختفو: قل . وحيذركم اهللا نفسه وإىل اهللا املصري  -تقاة 
يوم جتد كل نفس ما عملت من خري حمضراً ، وما عملت . السماوات وما يف األرض ، واهللا على كل شيء قدير 

  . .} وحيذركم اهللا نفسه واهللا رؤوف بالعباد . من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً 
 يف الفقرة املاضية الشعور بأن األمر كله هللا ، والقوة كلها هللا ، والتدبري كله هللا ، لقد استجاش السياق القرآين

فما والء املؤمن إذن ألعداء اهللا؟ إنه ال جيتمع يف قلب واحد حقيقة اإلميان باهللا ومواالة . . والرزق كله بيد اهللا 
  .أعدائه الذين يدعون إىل كتاب اهللا ليحكم بينهم فيتولون ويعرضون 

ومن مث جاء هذا التحذير الشديد ، وهذا التقرير احلاسم خبروج املسلم من إسالمه إذا هو وإىل من ال يرتضي أن . 
  :حيكم كتاب اهللا يف احلياة ، سواء كانت املواالة مبودة القلب ، أو بنصره ، أو باستنصاره سواء 

  . .} ل ذلك فليس من اهللا يف شيء ومن يفع. ال يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمنني { 
فهو بعيد عن . . ال يف صلة وال نسبة ، وال دين وال عقيدة ، وال رابطة وال والية . ليس من اهللا يف شيء . . هكذا 

  .اهللا ، منقطع الصلة متاماً يف كل شيء تكون فيه الصالت 
. ية اللسان ال والء القلب وال والء العمل ولكنها تق. . ويرخص فقط بالتقية ملن خاف يف بعض البلدان واألوقات 

فليس من التقية املرخص فيها أن . . » ليس التقية بالعمل إمنا التقية باللسان «  -رضي اهللا عنهما  -قال ابن عباس 
والكافر هو الذي ال يرضى بتحكيم كتاب اهللا يف احلياة على اإلطالق ، كما  -تقوم املودة بني املؤمن وبني الكافر 

كما أنه ليس من التقية املرخص هبا أن يعاون املؤمن  -دل السياق هنا ضمناً ويف موضع آخر من السورة تصرحياً ي
  فما جيوز هذا اخلداع على اهللا. الكافر بالعمل يف صورة من الصور باسم التقية 

ب ، فقد تضمن التهديد وملا كان األمر يف هذه احلالة متروكاً للضمائر ولتقوى القلوب وخشيتها من عالم الغيو



  :حتذير املؤمنني من نقمة اهللا وغضبه يف صورة عجيبة من التعبري حقاً 
  . .} وإىل اهللا املصري . وحيذركم اهللا نفسه { 

  :مث يتابع السياق التحذير وملس القلوب ، وإشعارها أن عني اهللا عليها ، وأن علم اهللا يتابعها 
دوه يعلمه اهللا ، ويعلم ما يف السماوات وما يف األرض واهللا على كل شيء إن ختفوا ما يف صدوركم أو تب: قل { 

  . .} قدير 
وهو إمعان يف التحذير والتهديد ، واستجاشة اخلشية واتقاء التعرض للنقمة اليت يساندها العلم والقدرة ، فال ملجأ 

  منها وال نصرة
ضار اليوم املرهوب ، الذي ال يند فيه عمل وال مث يتابع السياق التحذير وملس القلوب خطوة أخرى كذلك باستح

  :نية؛ والذي تواجه فيه كل نفس برصيدها كله 
  . .} يوم جتد كل نفس ما عملت من خري حمضراً ، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً { 

وتصور له نفسه وهو . ء وهي مواجهة تأخذ املسالك على القلب البشري ، وحتاصره برصيده من اخلري والسو
أو أن بينه . لو أن بينه وبني السوء الذي عمله أمداً بعيداً  -ولكن الت حني مودة  -يواجه هذا الرصيد ، ويود 

  بينما هو يف مواجهته ، آخذ خبناقه ، والت حني خالص ، والت حني فرار. وبني هذا اليوم كله أمداً بعيداً 
  : -سبحانه  -ب البشري ، فيكرر حتذير اهللا للناس من نفسه مث يتابع السياق احلملة على القل

  .} وحيذركم اهللا نفسه { 

.  
  :ويذكرهم رمحته يف هذا التحذير والفرصة متاحة قبل فوات األوان 

  . .} واهللا رؤوف بالعباد { 
  . .وهو دليل على إرادته اخلري والرمحة بالعباد . ومن رأفته هذا التحذير وهذا التذكري 

هذه احلملة الضخمة املنوعة اإلمياءات واإلحياءات واألساليب واإلشارات ، مبا كان واقعاً يف حياة اجلماعة  وتشي
املسلمة من خطورة متيع العالقات بني أفراد من املعسكر املسلم وأقربائهم وأصدقائهم وعمالئهم يف مكة مع 

على حني يريد اإلسالم أن يقيم أساس اجملتمع . . جارة حتت دوافع القرابة أو الت. املشركني ويف املدينة مع اليهود 
األمر الذي ال يسمح . . املسلم اجلديد على قاعدة العقيدة وحدها ، وعلى قاعدة املنهج املنبثق من هذه العقيدة 

  . .اإلسالم فيه بالتميع واألرجحة إطالقاً 
ص من هذه األوهاق ، والتحرر من تلك كذلك يشي حباجة القلب البشري يف كل حني إىل اجلهد الناصب للتخل

  .القيود ، والفرار إىل اهللا واالرتباط مبنهجه دون سواه 
ولكن الوالء شيء . . واإلسالم ال مينع أن يعامل املسلم باحلسىن من ال حياربه يف دينه ، ولو كان على غري دينه 

إال للمؤمنني  -يف قلب يؤمن باهللا حقاً  -يكون  وهذا ال. الوالء ارتباط وتناصر وتواد . آخر غري املعاملة باحلسىن 
  .الذين يرتبطون معه يف اهللا؛ وخيضعون معه ملنهجه يف احلياة؛ ويتحاكمون إىل كتابه يف طاعة واتباع واستسالم 
وأخرياً جييء ختام هذا الدرس قوياً حازما ، حامساً يف القضية اليت يعاجلها ، واليت متثل أكرب اخلطوط العريضة 

ويفرق تفريق حامساً بني اإلميان . جييء ليقرر يف كلمات قصرية حقيقة اإلميان ، وحقيقة الدين . ساسية يف السورة األ
  :والكفر يف جالء ال حيتمل الشبهات 

: أطيعوا اهللا والرسول : قل . إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم واهللا غفور رحيم : قل { 



  . .} لوا فإن اهللا ال حيب الكافرين فإن تو
إن حب اهللا ليس دعوى باللسان ، وال هياماً بالوجدان ، إال أن يصاحبه األتباع لرسول اهللا ، والسري على هداه ، 

ولكنه طاعة هللا . وإن اإلميان ليس كلمات تقال ، وال مشاعر جتيش ، وال شعائر تقام . . وحتقيق منهجه يف احلياة 
  . .عمل مبنهج اهللا الذي حيمله الرسول والرسول ، و

هذه اآلية الكرمية حاكمة على كل من ادعى حمبة اهللا وليس « : يقول اإلمام ابن كثري يف التفسري عن اآلية األوىل 
فإنه كاذب يف نفس األمر حىت يتبع الشرع احملمدي والدين النبوي يف مجيع أقواله . هو على الطريقة احملمدية 

من عمل عمالً ليس عليه » : أنه قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -ا ثبت يف الصحيح عن رسول اهللا وأعماله ، كم
  .« أمرنا فهو رد 

فإن اهللا ال حيب {  -أي ختالفوا عن أمره . . } فإن تولوا . قل أطيعوا اهللا والرسول { : ويقول عن اآلية الثانية 
فر ، واهللا ال حيب من اتصف بذلك ، وإن ادعى وزعم يف نفسه فدل على أن خمالفته يف الطريقة ك. . } الكافرين 

  .أنه حمب هللا 

.  
  :» زاد املعاد يف هدى خري العباد « : ويقول اإلمام مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن قيم اجلوزية يف كتابه 

 -اهللا عليه وسلم  صلى -ومن تأمل يف السري واألخبار الثابتة من شهادة كثري من أهل الكتاب واملشركني له « 
علم أن اإلسالم أمر وراء ذلك ، وأنه ليس جمرد . . بالرسالة وأنه صادق ، فلم تدخلهم هذه الشهادة يف اإلسالم 

  ». . بل املعرفة واإلقرار واالنقياد والتزام طاعته ودينه ظاهراً وباطناً . وال املعرفة واإلقرار فقط . املعرفة فقط 
حقيقة الطاعة لشريعة اهللا ، واالتباع لرسول اهللا ، والتحاكم . . يزة ال يوجد إال بوجودها إن هذا الدين له حقيقة مم

توحيد األلوهية اليت هلا وحدها . وهي احلقيقة املنبثقة من عقيدة التوحيد كما جاء هبا اإلسالم . . إىل كتاب اهللا 
ا ، وتضع هلم القيم واملوازين اليت يتحاكمون إليها احلق يف أن تعبد الناس هلا ، وتطّوعهم ألمرها ، وتنفذ فيهم شرعه

ومن مث توحيد القوامة اليت جتعل احلاكمية هللا وحده يف حياة البشر وارتباطاهتا مجيعاً ، كما أن . ويرتضون حكمها 
  .وما اإلنسان إال قطاع من هذا الكون الكبري . احلاكمية هللا وحده يف تدبري أمر الكون كله 

يف صورة ناصعة كاملة شاملة ، ال مهرب من  -كما رأينا  -ول من السورة يقرر هذه احلقيقة وهذا الدرس األ
هو اإلسالم كما  -وحده  -وهذا . . إن الدين عند اهللا اإلسالم . مواجهتها والتسليم هبا ملن شاء أن يكون مسلماً 
  . .شرعه اهللا ، ال كما تصوره املفتريات واألوهام 

ذُرِّيَّةً َبْعُضَها ِمْن َبْعضٍ وَاللَُّه َسِميٌع َعِليٌم ) ٣٣(فَى آَدَم َونُوًحا َوآلَ إِبَْراِهيَم َوآلَ ِعمَْرانَ َعلَى الْعَالَِمَني إِنَّ اللََّه اْصطَ
) ٣٥(أَْنَت السَِّميعُ الَْعلِيُم  إِذْ قَالَتِ اْمرَأَُت ِعْمَرانَ َربِّ إِنِّي َنذَْرُت لََك َما ِفي بَطْنِي ُمَحرًَّرا فََتقَبَّلْ مِنِّي إِنََّك) ٣٤(

ى َوإِنِّي َسمَّْيتَُها َمرَْيَم َوإِنِّي فَلَمَّا َوَضَعْتَها قَالَْت َربِّ إِنِّي َوضَْعُتَها أُنْثَى َواللَُّه أَْعلَُم بَِما َوَضَعْت وَلَْيَس الذَّكَُر كَالْأُنْثَ
فََتقَبَّلََها َربَُّها بِقَُبولٍ َحَسنٍ وَأَْنَبَتَها َنبَاًتا َحَسًنا َوكَفَّلََها َزكَرِيَّا كُلََّما ) ٣٦(جِيمِ أُِعيذَُها بَِك َوذُرِّيَّتََها ِمَن الشَّْيطَاِن الرَّ

نَّ اللََّه يَْرُزُق َمْن ِد اللَِّه إَِدَخلَ َعلَْيَها زَكَرِيَّا الِْمْحرَاَب َوَجَد ِعْنَدَها رِْزقًا قَالَ َيا مَْرَيمُ أَنَّى لَِك َهذَا قَالَْت ُهَو ِمْن ِعْن
) ٣٨(ُهنَاِلَك َدَعا َزكَرِيَّا َربَُّه قَالَ َربِّ َهْب ِلي ِمْن لَُدْنَك ذُرِّيَّةً طَيَِّبةً إِنََّك َسِميُع الدَُّعاِء ) ٣٧(َيَشاُء بِغَْيرِ ِحَسابٍ 

َه يَُبشُِّرَك بَِيْحَيى ُمَصدِّقًا بِكَِلَمٍة ِمَن اللَِّه َوَسيًِّدا َوَحصُوًرا وََنبِيا فََناَدْتُه الَْملَاِئكَةُ َوُهَو قَاِئٌم ُيصَلِّي ِفي الِْمحَْرابِ أَنَّ اللَّ
َشاُء قَالَ َربِّ أَنَّى َيكُونُ ِلي غُلَاٌم َوقَْد َبلََغنَِي الْكَِبُر َوامَْرأَِتي َعاِقٌر قَالَ كَذَِلَك اللَُّه َيفَْعلُ َما َي) ٣٩(ِمَن الصَّاِلِحَني 



ًريا َوسَبِّْح بِالَْعِشيِّ وَالْإِْبكَارِ قَالَ َربِّ اجَْعلْ ِلي آَيةً قَالَ آيَُتَك أَلَّا ُتكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا َرْمًزا َواذْكُْر َربََّك كَِث) ٤٠(
َيا َمرَْيُم اقْنُِتي ) ٤٢(اْصطَفَاِك َعلَى نَِساِء الَْعالَِمَني َوإِذْ قَالَتِ الَْملَاِئكَةُ َيا مَْرَيُم إِنَّ اللََّه اْصطَفَاِك َوطَهََّرِك َو) ٤١(

ذَِلَك ِمْن أَنَْباِء الَْغْيبِ ُنوِحيهِ إِلَْيَك َوَما كُْنَت لََديْهِْم إِذْ ُيلْقُونَ أَقْلَاَمُهمْ ) ٤٣(ِلرَبِِّك وَاْسُجِدي وَاْركَِعي َمَع الرَّاِكِعَني 
إِذْ قَالَِت الَْملَاِئكَةُ َيا َمرَْيُم إِنَّ اللََّه يَُبشُِّرِك بِكَِلَمٍة ِمْنُه اْسُمُه ) ٤٤(ا كُْنَت لَدَْيهِْم إِذْ َيْخَتِصُمونَ أَيُُّهْم َيكْفُلُ مَْرَيَم َوَم

ِفي الْمَْهِد َوكَْهلًا َوِمَن  َوُيكَلُِّم النَّاَس) ٤٥(الَْمسِيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َوجِيًها ِفي الدُّْنَيا َوالْآخَِرِة َوِمَن الُْمقَرَّبَِني 
ًرا قَالَْت َربِّ أَنَّى َيكُونُ ِلي وَلٌَد َولَمْ َيْمَسْسنِي َبَشٌر قَالَ كَذَِلِك اللَُّه َيْخلُُق َما َيَشاُء إِذَا قََضى أَْم) ٤٦(الصَّاِلِحَني 

َوَرسُولًا إِلَى بَنِي إِْسرَائِيلَ أَنِّي ) ٤٨(كَْمةَ وَالتَّْوَراةَ وَالْإِْنجِيلَ َوُيَعلُِّمُه الْكَِتاَب وَالِْح) ٤٧(فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُْن فََيكُونُ 
 يًْرا بِإِذْنِ اللَِّه َوأُْبرُِئ الْأَكَْمَهقَْد جِئُْتكُْم بِآَيٍة ِمْن رَبِّكُمْ أَنِّي أَْخلُُق لَكُْم ِمَن الطِّنيِ كَهَْيئَِة الطَّْيرِ فَأَنْفُُخ ِفيِه فََيكُونُ طَ
 ِفي ذَِلَك لَآَيةً لَكُْم إِنْ كُنُْتْم َوالْأَْبَرَص وَأُْحيِي الَْموَْتى بِإِذِْن اللَِّه وَأَُنبِّئُكُْم بَِما َتأْكُلُونَ َوَما َتدَِّخُرونَ ِفي ُبيُوِتكُْم إِنَّ

بَْعَض الَِّذي ُحرَِّم َعلَْيكُْم َوجِئُْتكُْم بِآَيٍة ِمْن َربِّكُْم فَاتَّقُوا  َوُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَديَّ ِمَن التَّْوَراِة وَِلأُِحلَّ لَكُْم) ٤٩(ُمْؤِمنَِني 
فَلَمَّا أََحسَّ ِعيَسى مِْنُهُم الْكُفَْر قَالَ َمْن ) ٥١(إِنَّ اللََّه َربِّي َورَبُّكُْم فَاْعُبدُوُه َهذَا صَِراطٌ ُمْستَِقيٌم ) ٥٠(اللََّه َوأَِطيُعوِن 
َربََّنا آَمنَّا بَِما أَْنزَلَْت َواتََّبْعَنا ) ٥٢(اللَِّه قَالَ الَْحوَارِيُّونَ َنْحُن أَْنصَاُر اللَِّه آَمنَّا بِاللَِّه وَاشَْهْد بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ أَْنَصارِي إِلَى 

إِذْ قَالَ اللَُّه َيا ِعيَسى إِنِّي ) ٥٤(اكِرِيَن َوَمكَُروا َوَمكََر اللَُّه وَاللَُّه َخْيُر الَْم) ٥٣(الرَُّسولَ فَاكْتُْبَنا َمَع الشَّاِهِديَن 
وا إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة ثُمَّ إِلَيَّ ُمَتَوفِّيَك َوَرافُِعَك إِلَيَّ َوُمطَهُِّرَك ِمَن الَِّذيَن كَفَُروا َوَجاِعلُ الَِّذيَن اتََّبُعوَك فَْوَق الَِّذيَن كَفَُر

فَأَمَّا الَِّذيَن كَفَرُوا فَأَُعذِّبُُهْم َعذَاًبا َشدِيًدا ِفي الدُّْنَيا َوالْآخَِرِة ) ٥٥(يَما كُْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ َمْرجُِعكُْم فَأَْحكُُم بَْيَنكُْم ِف
) ٥٧(ُيِحبُّ الظَّاِلِمَني  َوأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت فَُيَوفِّيهِْم أُُجورَُهْم وَاللَُّه لَا) ٥٦(َوَما لَُهْم ِمْن نَاصِرِيَن 

إِنَّ مَثَلَ ِعيَسى عِْنَد اللَِّه كََمثَلِ آَدَم َخلَقَُه ِمْن ُترَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ ) ٥٨(ذَِلَك َنْتلُوُه َعلَْيَك ِمَن الْآيَاِت َوالذِّكْرِ الَْحكِيمِ 
فََمْن َحاجََّك ِفيِه ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن الْعِلْمِ فَقُلْ ) ٦٠(يَن الَْحقُّ ِمْن َربَِّك فَلَا َتكُْن ِمَن الُْمْمتَرِ) ٥٩(كُْن فََيكُونُ 

) ٦١(َعلْ لَعَْنَت اللَِّه َعلَى الْكَاِذبَِني َتَعالَْوا َنْدُع أَْبَناَءَنا َوأَْبَناَءكُْم وَنَِساءََنا َونَِساءَكُْم َوأَنْفَُسَنا َوأَنْفَُسكُْم ثُمَّ َنْبتَهِلْ فََنْج
فَإِنْ َتَولَّْوا فَإِنَّ اللََّه َعِليٌم ) ٦٢(َهذَا لَُهَو الْقََصصُ الَْحقُّ َوَما ِمْن إِلٍَه إِلَّا اللَُّه َوإِنَّ اللََّه لَُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم  إِنَّ

َنكُْم أَلَّا َنعُْبَد إِلَّا اللََّه وَلَا ُنْشرَِك بِِه شَْيئًا َولَا َيتَِّخذَ قُلْ َيا أَْهلَ الِْكتَابِ َتعَالَْوا إِلَى كَِلَمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا َوَبْي) ٦٣(بِالُْمفِْسِديَن 
  ) ٦٤(َبْعُضَنا َبْعًضا أَْرَباًبا ِمْن ُدوِن اللَِّه فَإِنْ َتَولَّْوا فَقُولُوا اْشَهدُوا بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ 

إن هذا القصص الذي : ووفد جنران اليمن  -لم صلى اهللا عليه وس -تقول الروايات اليت تصف املناظرة بني النيب 
ورد يف هذه السورة عن مولد عيسى عليه السالم ، ومولد أمه مرمي ، ومولد حيىي ، وبقية القصص جاء رداً على ما 

أراد الوفد إطالقه من الشبهات؛ وهو يستند إىل ما جاء يف القرآن عن عيسى عليه السالم بأنه كلمة اهللا إىل مرمي 
  . .نه ، وأهنم كذلك سألوا عن أمور مل ترد يف سورة مرمي وطلبوا اجلواب عنها وروح م

ولكن ورود هذا القصص يف هذه السورة على هذا النحو ميضي مع طريقة القرآن . . وقد يكون هذا صحيحاً 
وع السورة اليت وغالباً ما تكون هذه احلقائق هي موض. العامة يف إيراد القصص لتقرير حقائق معينة يريد إيضاحها 

فما من شك أن . . يرد فيها القصص؛ فيساق القصص بالقدر وباألسلوب الذي يركز هذه احلقائق ويربزها وحيييها 
للقصص طريقته اخلاصة يف عرض احلقائق ، وإدخاهلا إىل القلوب ، يف صورة حية ، عميقة اإليقاع ، بتمثيل هذه 

وهذا أوقع يف النفس من جمرد عرض احلقائق عرضاً . ياة البشرية احلقائق يف صورهتا الواقعية وهي جتري يف احل
  .جتريدياً 

وهنا جند هذا القصص يتناول ذات احلقائق اليت يركز عليها سياق السورة ، وتظهر فيها ذات اخلطوط العريضة فيها 



أصيالً مستقالً؛ يتضمن ومن مث يتجرد هذا القصص من املالبسة الواقعة احملدودة اليت ورد فيها؛ ويبقى عنصراً . 
  .احلقائق األصيلة الباقية يف التصور االعتقادي اإلسالمي 

توحيد األلوهية وتوحيد القوامة . قضية التوحيد : إن القضية األصيلة اليت يركز عليها سياق السورة كما قدمنا هي 
قة ، وتنفي فكرة الولد تؤكد هذه احلقي -وما جاء من القصص مكمالً هلا يف هذا الدرس  -وقصة عيسى . . 

والشريك ، وتستبعدمها استبعاداً كامالً؛ وتظهر زيف هذه الشبهة وسخف تصورها؛ وتبسط مولد مرمي وتارخيها ، 
ومولد عيسى وتاريخ بعثته وأحداثها ، بطريقة ال تدع جماالً إلثارة أية شبهة يف بشريته الكاملة ، وأنه واحد من 

بيعته طبيعتهم ، وتفسر اخلوارق اليت صاحبت مولده وسريته تفسرياً ال تعقيد فيه ساللة الرسل ، شأنه شأهنم ، وط
حىت إذا عقب . . وال غموض ، من شأنه أن يريح القلب والعقل ، ويدع األمر فيهما طبيعياً عادياً ال غرابة فيه 

وجد . . } فيكون . كن : إن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم خلقه من تراب مث قال له { : على القصة بقوله 
  القلب برد اليقني والراحة؛ وعجب كيف ثارت تلك الشبهات حول هذه احلقيقة البسيطة؟

ومعىن . والقضية الثانية اليت تنشأ من القضية األوىل يف سياق السورة كله هي قضية حقيقة الدين وأنه اإلسالم 
ترد يف قول عيسى عليه السالم . . القصص واضحة  وهذه ترد كذلك يف ثنايا. . اإلسالم وأنه االتباع واالستسالم 

  .} ومصدقاً ملا بني يدي من التوراة وألحل لكم بعض الذي حرم عليكم { : لبين إسرائيل 

ويف هذا القول تقرير لطبيعة الرسالة ، وأهنا تأيت إلقرار منهج ، وتنفيذ نظام ، وبيان احلالل واحلرام ، ليتبعه . 
فلما أحس عيسى { : مث يرد معىن االستسالم واالتباع على لسان احلواريني . . ويسلموا به املؤمنون هبذه الرسالة 

ربنا آمنا . حنن أنصار اهللا ، آمنا باهللا ، واشهد بأنا مسلمون : من أنصاري إىل اهللا؟ قال احلواريون : منهم الكفر قال 
  . .} مبا أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين 

وهذا القصص يعرض مجلة صاحلة . . وعات اليت يركز عليها سياق السورة تصوير حال املؤمنني مع رهبم ومن املوض
وتتمثل هذه . من هذه احلال يف سري هذه النخبة املختارة من البشر ، اليت اصطفاها وجعلها ذرية بعضها من بعض 

ويف دعاء . ويف حديث مرمي مع زكريا . . ا الصور الوضيئة يف حديث امرأة عمران مع رهبا ومناجاته يف شأن وليدهت
  . .وهكذا . . ويف رد احلواريني على نبيهم ، ودعائهم لرهبم . زكريا وجنائه لربه 

حىت إذا انتهى القصص جاء التعقيب متضمناً وملخصاً هذه احلقائق ، معتمداً على وقائع القصص يف تقرير احلقائق 
. والوحدانية اخلالصة . وطبيعة اخللق واإلرادة اإلهلية  -عليه السالم  -فيتناول حقيقة عيسى . . اليت يقررها 

وينتهي الدرس ببيان جامع شامل ألصل هذه احلقيقة . . ودعوهتم إىل املباهلة عليها . ودعوة أهل الكتاب إليها 
من مل حيضر ومن كان من حضر منهم املناظرة و. . إىل أهل الكتاب عامة  -صلى اهللا عليه وسلم  -ليتوجه به النيب 

أال نعبد : يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم { : من ذلك اجليل ومن جييء بعده إىل آخر الزمان قل 
} اشهدوا بأنا مسلمون : فإن تولوا فقولوا . إال اهللا ، وال نشرك به شيئاً ، وال يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اهللا 

. .  
وحيدد معىن الدين ومعىن . اجلدل؛ ويتبني ماذا يريد اإلسالم من الناس ، وماذا يضع حلياهتم من أساس هبذا ينتهي 

وهذا هو اهلدف . . أو أهنا إسالم . اإلسالم؛ وتنتفي كل صورة مشوهة أو مدخولة يدعي هلا أصحاهبا أهنا دين 
ن واإليضاح يف الصورة القصصية اجلميلة النهائي للدرس املاضي ، وللسورة كلها كذلك ، توالها القصص بالبيا

وهذه وظيفة القصص القرآين وطبيعته اليت حتكم أسلوبه وطريقة عرضه يف شىت السور . . اجلذابة العميقة اإلحياء 
  .على هنج خاص 



ومبراجعة النصوص هنا وهناك تبدو زيادة بعض احللقات . وقد عرضت قصة عيسى يف سورة مرمي ، وعرضت هنا 
ومل تكن . فقد كان هناك تفصيل مطول يف سورة مرمي حللقة مولد عيسى . . اختصار يف بعض احللقات  هنا ، مع

وهنا تفصيل يف رسالة عيسى واحلواريني واختصار يف قصة مولده كما أن التعقيب هنا . هناك حلقة مولد مرمي 
الوحي والرسالة ، مما مل يكن أطول ألنه جاء بصدد مناظرات حول قضية أمشل ، وهي قضية التوحيد والدين و

مما يكشف عن طبيعة األسلوب القرآين يف عرض القصص ، مساوقاً جلو السورة اليت . . موجوداً يف سورة مرمي 
  يعرض فيها ، وملناسبته فيها

  .واألن نأخذ يف استعراض النصوص تفصيالً 

الة الواحدة بالدين الواحد منذ بدء اخلليقة يبدأ هذا القصص ببيان من اصطفاهم اهللا من عباده واختارهم حلمل الرس
فيقرر أهنم ذرية بعضها من . ، ليكونوا طالئع املوكب اإلمياين يف شىت مراحله املتصلة على مدار األجيال والقرون 

فهي أوالً  -وإن كان نسب اجلميع يلتقي يف آدم ونوح  -وليس من الضروري أن تكون ذرية النسب . بعض 
  :االختيار اإلهلي؛ ونسب هذه العقيدة املوصول يف ذلك املوكب اإلمياين الكرمي رابطة االصطفاء و

} ذرية بعضها من بعض ، واهللا مسيع عليم . إن اهللا اصطفى آدم ونوحاً ، وآل إبراهيم وآل عمران ، على العاملني { 
. .  

ة إىل أن آدم بشخصه ونوحاً إشار. ولقد ذكر السياق آدم ونوحا فردين؛ وذكر آل إبراهيم وآل عمران أسرتني 
 -فأما إبراهيم وعمران فقد كان االصطفاء هلما ولذريتهما كذلك . بشخصه مها اللذان وقع عليهما االصطفاء 

قاعدة أن وراثة النبوة والربكة يف بيته ليست وراثة الدم : على القاعدة اليت تقررت يف سورة البقرة عن آل إبراهيم 
ومن : قال . إين جاعلك للناس إماماً : وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأمتهن قال { : ، إمنا هي وراثة العقيدة 

فذكر آل عمران إذن . وبعض الروايات تذكر أن عمران من آل إبراهيم } ال ينال عهدي الظاملني : ذرييت؟ قال 
لك نالحظ أن السياق مل كذ. . ختصيص هلذا الفرع ملناسبة خاصة ، هي عرض قصة مرمي وقصة عيسى عليه السالم 

ذلك أن السياق هنا يستطرد . . كما ذكر آل عمران ) وهو إسرائيل ( يذكر من آل إبراهيم ال موسى وال يعقوب 
فلم تكن هناك مناسبة لذكر موسى  -كما سيأيت يف الدرس التايل  -إىل اجلدل حول عيسى بن مرمي وحول إبراهيم 

  . .يف هذا املقام أو ذكر يعقوب 
  :هذا اإلعالن التمهيدي ينتقل السياق مباشرة إىل آل عمران ومولد مرمي ومن 

فلما وضعتها . رب إين نذرت لك ما يف بطين حمرراً فتقبل مين إنك أنت السميع العليم : إذ قالت امرأة عمران { 
رمي؛ وإين أعيذها وليس الذكر كاألنثى ، وإين مسيتها م -واهللا أعلم مبا وضعت  -إين وضعتها أنثى : رب : قالت 

كلما دخل . فتقبلها رهبا بقبول حسن ، وأنبتها نباتاً حسناً ، وكفلها زكريا . بك وذريتها من الشيطان الرجيم 
هو من عند اهللا ، إن اهللا يرزق من يشاء : يا مرمي أىن لك هذا؟ قالت : قال . عليها زكريا احملراب وجد عندها رزقاً 

  . .} بغري حساب 
وما يعمره من إميان ، ومن توجه إىل رهبا بأعز ما  -أم مرمي  -» امرأة عمران « تكشف لنا عن قلب وقصة النذر 

خالصاً لرهبا ، حمرراً من كل قيد ومن كل شرك ومن كل حق ألحد غري . وهو اجلنني الذي حتمله يف بطنها . متلك 
ما يتحرر حقاً إال من خيلص هللا كله ، ويفر إىل اهللا ف. والتعبري عن اخللوص املطلق بأنه حترر تعبري موح . اهللا سبحانه 

  .جبملته وينجو من العبودية لكل أحد ولكل شيء ولكل قيمة ، فال تكون عبوديته إال هللا وحده 



  وما عداه عبودية وإن تراءت يف صورة احلرية. . فهذا هو التحرر إذن . 
رر إنسان وهو يدين ألحد غري اهللا بشيء ما يف ذات فما يتح. ومن هنا يبدو التوحيد هو الصورة املثلى للتحرر 

ال حترر ويف . . نفسه ، أو يف جمريات حياته ، أو يف األوضاع والقيم والقوانني والشرائع اليت تصرف هذه احلياة 
 وحني. ويف حياته شريعة أو قيم أو موازين مستمدة من غري اهللا . قلب اإلنسان تعلق أو تطلع أو عبودية لغري اهللا 

  . .جاء اإلسالم بالتوحيد جاء بالصورة الوحيدة للتحرر يف عامل اإلنسان 
ينم عن ذلك اإلسالم  -وهو فلذة كبدها  -وهذا الدعاء اخلاشع من امرأة عمران ، بأن يتقبل رهبا منها نذرها 

  : اخلالص هللا ، والتوجه إليه كلية ، والتحرر من كل قيد ، والتجرد إال من ابتغاء قبوله ورضاه
  . .} إنك أنت السميع العليم . رب إين نذرت لك ما يف بطين حمرراً فتقبل مين { 

  ولكنها وضعتها أنثى؛ ومل تضعها ذكراً
. وإين مسيتها مرمي . وليس الذكر كاألنثى  -واهللا أعلم مبا وضعت  -رب إين وضعتها أنثى : فلما وضعتها قالت { 

  . .} يم وإين اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرج
لقد كانت تنتظر ولداً ذكراً؛ فالنذر للمعابد مل يكن معروفاً إال للصبيان ، ليخدموا اهليكل ، وينقطعوا للعبادة 

  :فتتوجه إىل رهبا يف نغمة أسيفة . ولكن ها هي ذي جتدها أنثى . والتبتل 
  . .} إين وضعتها أنثى . رب { 
  . .} واهللا أعلم مبا وضعت { 

  .إىل رهبا مبا وجدت ، وكأهنا تعتذر إن مل يكن هلا ولد ذكر ينهض باملهمة ولكنها هي تتجه 
  . .} وليس الذكر كاألنثى { 

  . .} وإين مسيتها مرمي { : وال تنهض األنثى مبا ينهض به الذكر يف هذا اجملال 
حيدثه مبا يف نفسه ، ومبا  .مناجاة من يشعر أنه منفرد بربه . وهذا احلديث على هذا النحو فيه شكل املناجاة القريبة 

. وهي احلال اليت يكون فيها هؤالء العباد املختارون مع رهبم . بني يديه ، ويقدم له ما ميلك تقدمياً مباشراً لطيفاً 
مناجاة من حيس أنه حيدث . حال الود والقرب واملباشرة ، واملناجاة البسيطة العبارة ، اليت ال تكلف فيها وال تعقيد 

  .داً مسيعاً جميباً قريباً ودو
  . .} وإين أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم { 

وهي الكلمة األخرية حيث تودع األم هديتها بني يدي رهبا ، وتدعها حلمايته ورعايته ، وتعيذها به هي وذريتها من 
  . .الشيطان الرجيم 

دهتا أمراً خرياً من أن تكون يف حياطة اهللا فما تود لولي. وهذه كذلك كلمة القلب اخلالص ، ورغبة القلب اخلالص 
  من الشيطان الرجيم

  . .} فتقبلها رهبا بقبول حسن ، وأنبتها نباتاً حسناً { 
وإعداداً هلا أن تستقبل نفخة الروح ، . . جزاء هذا اإلخالص الذي يعمر قلب األم ، وهذا التجرد الكامل يف النذر 

  .على غري مثال من والدة البشر  -الم عليه الس -وكلمة اهللا ، وأن تلد عيسى 

  . .} وكفلها زكريا { 
من ذرية هارون الذين صارت . وكان زكريا رئيس اهليكل اليهودي . . أي جعل كفالتها له ، وجعله أميناً عليها 

  .إليهم سدانة اهليكل 



  :يهىيء هلا اهللا من رزقه فيضاً من فيوضاته . ونشأت مباركة جمدودة 
إن اهللا . هو من عند اهللا : يا مرمي أىن لك هذا؟ قالت : قال . يها زكريا احملراب وجد عندها رزقاً كلما دخل عل{ 

  . .} يرزق من يشاء بغري حساب 
فيكفي أن نعرف أهنا كانت مباركة يفيض من . وال خنوض حنن يف صفة هذا الرزق كما خاضت الروايات الكثرية 

: فيسأهلا . من فيض الرزق  -وهو نيب  -حىت ليعجب كافلها . ى رزقاً حوهلا اخلري ويفيض الرزق من كل ما يسم
كيف ومن أين هذا كله؟ فال تزيد على أن تقول يف خشوع املؤمن وتواضعه واعترافه بنعمة اهللا وفضله ، وتفويض 

  :األمر إليه كله 
  . .} إن اهللا يرزق من يشاء بغري حساب . هو من عند اهللا { 

والتواضع يف احلديث عن هذا السر ، ال . ملؤمن مع ربه ، واحتفاظه بالسر الذي بينه وبينه وهي كلمة تصور حال ا
هي التمهيد للعجائب اليت . التنفج به واملباهاة كما أن ذكر هذه الظاهرة غري املألوفة اليت تثري عجب نيب اهللا زكريا 

  . .تليها يف ميالد حيىي وميالد عيسى 
، الشيخ الذي مل يوهب ذرية ، حتركت تلك الرغبة الفطرية القوية يف النفس البشرية عندئذ حتركت يف نفس زكريا 

الرغبة اليت ال متوت يف نفوس العباد الزهاد ، الذين وهبوا أنفسهم . . يف اخللف . يف االمتداد . الرغبة يف الذرية . 
  :إهنا الفطرة اليت فطر اهللا الناس عليها ، حلكمة عليا يف امتداد احلياة وارتقائها . ا للهيكل للعبادة ونذروه

وهو  -فنادته املالئكة . . إنك مسيع الدعاء . رب هب يل من لدنك ذرية طيبة : قال . هنالك دعا زكريا ربه { 
. .  ، وسيداً وحصوراً ، ونبياً من الصاحلني أن اهللا يبشرك بيحىي ، مصدقاً بكلمة من اهللا -قائم يصلي يف احملراب 

رب اجعل : قال . كذلك اهللا يفعل ما يشاء : قال . رب أىن يكون يل غالم ، وقد بلغين الكرب وامرأيت عاقر : قال 
  . .} آيتك أال تكلم الناس ثالثة أيام إال رمزا؛ واذكر ربك كثرياً ، وسبح بالعشي واإلبكار : قال . يل آية 

حيمل مظهراً من مظاهر طالقة املشيئة اإلهلية ، وعدم تقيدها باملألوف . جندنا أمام حادث غري عادي . . وكذلك 
للبشر ، الذي حيسبه البشر قانوناً ال سبيل إىل إخالفه؛ ومن مث يشكون يف كل حادث ال جييء يف حدود هذا القانون 

  فات واألساطريفإذا مل يستطيعوا تكذيبه ، ألنه واقع ، صاغوا حوله اخلرا
ها هو ذا جتيش يف قلبه الرغبة الفطرية . . الشيخ الكبري وزوجه العاقر اليت مل تلد يف صباها » زكريا « فها هو ذا 

فيتوجه إىل ربه يناجيه ، ويطلب منه أن يهب  -وهو يرى بني يديه مرمي البنية الصاحلة املرزوقة  -العميقة يف اخللف 
  :له من لدنه ذرية طيبة 

  .نالك دعا زكريا ربه ه{ 

  . .} إنك مسيع الدعاء . رب هب يل من لدنك ذرية طيبة : قال 
  فما الذي كان من هذا الدعاء اخلاشع احلار املنيب؟

  :كانت االستجابة اليت ال تتقيد بسن ، وال تتقيد مبألوف الناس؛ ألهنا تنطلق من املشيئة املطلقة اليت تفعل ما تريد 
وسيداً وحصوراً . أن اهللا يبشرك بيحىي ، مصدقاً بكلمة من اهللا  -وهو قائم يصلي يف احملراب  -فنادته املالئكة { 

  . .} ونبياً من الصاحلني 
. لقد استجيبت الدعوة املنطلقة من القلب الطاهر ، الذي علق رجاءه مبن يسمع الدعاء؛ وميلك اإلجابة حني يشاء 

سيداً كرمياً ، : ؛ وصفته معروفة كذلك »حيىي « روف قبل مولده؛ وبشرت املالئكة زكريا مبولود ذكر ، امسه مع
ونبياً . ومؤمناً مصدقاً بكلمة تأتيه من اهللا . وحصوراً حيصر نفسه عن الشهوات ، وميلك زمام نزعاته من االنفالت 



  .صاحلاً يف موكب الصاحلني 
 -سبحانه  -مث حيسبون أن مشيئة اهللا . وناً لقد استجيبت الدعوة ، ومل حيل دوهنا مألوف البشر الذي حيسبونه قان

 -ال مطلقاً وال هنائياً  -مقيدة هبذا القانون وكل ما يراه اإلنسان وحيسبه قانوناً ال خيرج عن أن يكون أمراً نسبياً 
فما ميلك اإلنسان وهو حمدود العمر واملعرفة ، وما ميلك العقل وهو حمكوم بطبيعة اإلنسان هذه ، أن يصل إىل 

وما أجدره أن يلتزم حدود . فما أجدر اإلنسان أن يتأدب يف جناب اهللا . . انون هنائي وال أن يدرك حقيقة مطلقة ق
طبيعته وحدود جماله ، فال خيبط يف التيه بال دليل ، وهو يتحدث عن املمكن واملستحيل ، وهو يضع ملشيئة اهللا 

  ه القليلاملطلقة إطاراً من جتاربه هو ومن مقرراته هو ومن علم
واشتاق أن يعرف من ربه  -وهل زكريا إال إنسان على كل حال  -ولقد كانت االستجابة مفاجأة لزكريا نفسه 

  كيف تقع هذه اخلارقة بالقياس إىل مألوف البشر؟
  . .} رب أىن يكون يل غالم وقد بلغين الكرب وامرأيت عاقر؟ : قال { 

ويرده إىل حقيقته اليت ال عسر يف فهمها ، وال . األمر إىل نصابه يرد . جاءه يف بساطة ويسر . . وجاءه اجلواب 
  :غرابة يف كوهنا 

  . .} كذلك اهللا يفعل ما يشاء : قال { 
كذلك فاألمر مألوف مكرور معاد حني يرد إىل مشيئة اهللا وفعله الذي يتم دائماً على هذا النحو؛ ولكن الناس ال 

  عة ، وال يستحضرون احلقيقةيتفكرون يف الطريقة ، وال يتدبرون الصن
فماذا يف أن يهب لزكريا غالماً وقد بلغه الكرب وامرأته . . يفعل اهللا ما يشاء . وهبذه الطالقة . هبذا اليسر . كذلك 

عاقر؟ إمنا هذه مألوفات البشر اليت يقررون قواعدهم عليها ، ويتخذون منها قانوناً فأما بالقياس إىل اهللا فال مألوف 
  كل شيء مرده إىل توجه املشيئة ، واملشيئة مطلقة من كل القيود. . وال غريب 

ولكن زكريا لشدة هلفته على حتقق البشرى ، ولدهشة املفاجأة يف نفسه ، راح يطلب إىل ربه أن جيعل له عالمة 
  :يسكن إليها 

  .رب اجعل يل آية : قال { 

 . . {. .  
إن آيته أن حيتبس لسانه . . يقي؛ فيخرجه من مألوفه يف ذات نفسه هنا يوجهه اهللا سبحانه إىل طريق االطمئنان احلق

  :ثالثة أيام إذا هو اجته إىل الناس؛ وأن ينطلق إذا توجه إىل ربه وحده يذكره ويسبحه 
  . .} وسبح بالعشي واإلبكار . واذكر ربك كثرياً . آيتك أال تكلم الناس ثالثة أيام إال رمزاً : قال { 

فإذا زكريا جيد يف ذات نفسه غري املألوف يف حياته وحياة . ونعرف أن هذا قد كان فعالً . ويسكت السياق هنا 
أي قانون حيكم هذه . . ولكنه حيتبس عن كالم الناس وينطلق ملناجاة ربه . . لسانه هذا هو لسانه . . غريه 

كذلك رزقه بيحىي . . ري هذه الغريبة فبدونه ال ميكن تفس. . الظاهرة؟ إنه قانون الطالقة الكاملة للمشيئة العلوية 
  وقد بلغه الكرب وامرأته عاقر

وإن . . حلادث عيسى الذي انبثقت منه كل األساطري والشبهات  -يف السياق  -وكأمنا كانت هذه اخلارقة متهيداً 
داد مرمي لتلقي وإع. فهنا يبدأ يف قصة املسيح عليه السالم . . هو إال حلقة من سلسلة يف ظواهر املشيئة الطليقة 

  . .النفخة العلوية بالطهارة والقنوت والعبادة 
يا مرمي اقنيت لربك واسجدي . يا مرمي إن اهللا اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العاملني : وإذ قالت املالئكة { 



  . .} واركعي مع الراكعني 
؟ وعرض هذه اخلارقة »آدم « : اخلليقة  وأي اصطفاء؟ وهو خيتارها لتلقي النفخة املباشرة ، كما تلقاها أول هذه

  . .وهو بال جدال أمر عظيم . . على البشرية من خالهلا وعن طريقها؟ إنه االصطفاء لألمر املفرد يف تاريخ البشرية 
  مل تكن تعلم ذلك األمر العظيم -حىت ذلك احلني  -ولكنها 

من شبهات مل يتورع  -عليه السالم  -عيسى  وذلك ملا البس مولد. واإلشارة إىل الطهر هنا إشارة ذات مغزى 
اليهود أن يلصقوها مبرمي الطاهرة ، معتمدين على أن هذا املولد ال مثال له يف عامل الناس فيزعموا أن وراءه سراً ال 

  قبحهم اهللا. . يشرف 
رسول اإلسالم  -صلى اهللا عليه وسلم  -فها هو ذا حممد . وهنا تظهر عظمة هذا الدين؛ ويتبني مصدره عن يقني 

ها هو ذا . . ما يلقى من التكذيب والعنت واجلدل والشبهات  -ومنهم النصارى  -الذي يلقى من أهل الكتاب 
. هبذا اإلطالق الذي يرفعها إىل أعلى اآلفاق » نساء العاملني « حيدث عن ربه حبقيقة مرمي العظيمة وتفضيلها على 

ن مبرمي ، ويتخذون من تعظيمها مربراً لعدم إمياهنم مبحمد وبالدين وهو يف معرض مناظرة مع القوم الذين يعتزو
  اجلديد

  أي صدق؟ وآية عظمة؟ وأية داللة على مصدر هذا الدين ، وصدق صاحبه األمني
ولو مل يكن . . من ربه؛ عن مرمي وعن عيسى عليه السالم؛ فيعلن هذا احلق ، يف هذا اجملال » احلق « إنه يتلقى 

  احلق ما أظهر هذا القول يف هذا اجملال حبال رسوالً من اهللا
  . .} يا مرمي اقنيت لربك واسجدي واركعي مع الراكعني { 

  .طاعة وعبادة ، وخشوع وركوع ، وحياة موصولة باهللا متهيداً لألمر العظيم اخلطري 

.  
حكمة مساق يشري السياق إىل شيء من . . وعند هذا املقطع من القصة ، وقبل الكشف عن احلدث الكبري 

مبا مل يكن حاضره من أنباء الغيب ، يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -إنه إثبات الوحي ، الذي ينىبء النيب . . القصص 
  :هذا األمر 

وما كنت لديهم إذ يلقون أقالمهم أيهم يكفل مرمي؟ وما كنت لديهم إذ . ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك { 
  . .} خيتصمون 

كان من تسابق سدنة اهليكل إىل كفالة مرمي ، حني جاءت هبا أمها وليدة إىل اهليكل ، وفاء لنذرها وهي إشارة إىل ما 
املتداوالن؛ ولكن ال » العهد اجلديد « وال » العهد القدمي « والنص يشري إىل حادث مل يذكره . وعهدها مع رهبا 

ملعرفة من تكون مرمي من . . أقالم سدنة اهليكل . . حادث إلقاء األقالم . بد أنه كان معروفاً عند األحبار والرهبان 
رمبا اعتماداً على أنه كان معروفاً لسامعيه ، أو ألنه ال يزيد شيئا يف  -والنص القرآين ال يفصل احلادث . نصيبه 

لقاء بواسطة إ -فلنا أن نفهم أهنم اتفقوا على طريقة خاصة  -أصل احلقيقة اليت يريد عرضها على األجيال القادمة 
وقد ذكرت بعض الروايات أهنم ألقوا . مثالً » القرعة « ملعرفة من هي من نصيبه ، على حنو ما نصنع يف  -األقالم 

  .فسلموا مبرمي له . وكانت هذه هي العالمة بينهم . فجرت مع التيار إال قلم زكريا فثبت . بأقالمهم يف هنر األردن 
فرمبا كان من . حاضره ، ومل يبلغ إىل علمه  -صلى اهللا عليه وسلم  -وكل ذلك من الغيب الذي مل يكن الرسول 

دليالً  -يف مواجهة كبار أهل الكتاب وقتها  -أسرار اهليكل اليت ال تفشى وال تباح لإلذاعة هبا ، فاختذها القرآن 
ه؛ وهم قد ولو كانت موضع جدال جلادلو. ومل يرد أهنم ردوا هذه احلجة . على وحي من اهللا لرسوله الصادق 



  جاءوا للجدال
  :العجيبة الكربى يف عرف الناس ، والشأن العادي للمشيئة الطليقة : واألن جنيء إىل مولد عيسى 

وجيهاً يف الدنيا واآلخرة ومن . يا مرمي إن اهللا يبشرك بكلمة منه امسه املسيح عيسى بن مرمي : إذ قالت املالئكة { 
: رب أىن يكون يل ولد ومل ميسسين بشر؟ قال : قالت . الً؛ ومن الصاحلني املقربني ، ويكلم الناس يف املهد وكه

ويعلمه الكتاب واحلكمة والتوراة . . فيكون . كن : إذا قضى أمراً فإمنا يقول له . كذلك اهللا خيلق ما يشاء 
يئة الطري ، فأنفخ فيه أين أخلق لكم من الطني كه: ورسوالً إىل بين إسرائيل أين قد جئتكم بأية من ربكم . واإلجنيل 

فيكون طرياً بإذن اهللا؛ وأبرىء األكمه واألبرص وأحيي املوتى بإذن اهللا؛ وأنبئكم مبا تأكلون وما تدخرون يف بيوتكم 
ومصدقاً ملا بني يدي من التوارة ، وألحل لكم بعض الذي حرم عليكم ، . إن يف ذلك آلية لكم إن كنتم مؤمنني . 

  .اتقوا اهللا وأطيعون وجئتكم بآية من ربكم ، ف

  . .} هذا صراط مستقيم . إن اهللا ريب وربكم فاعبدوه 
بالتطهر والقنوت والعبادة لتلقي هذا الفضل ، واستقبال هذا احلدث ، وها هي ذي  -إذن  -لقد تأهلت مرمي 

  :التبليغ عن طريق املالئكة باألمر اخلطري  -ألول مرة  -تتلقى 
وجيهاً يف الدنيا واآلخرة ومن . إن اهللا يبشرك بكلمة منه امسه املسيح عيسى بن مرمي  يا مرمي: إذ قالت املالئكة { 

  . .} ويكلم الناس يف املهد وكهال ومن الصاحلني . املقربني 
فاملسيح بدل من . . بشارة بكلمة من اهللا امسه املسيح عيسى بن مرمي . إهنا بشارة كاملة وإفصاح عن األمر كله 

  فماذا وراء هذا التعبري؟. وهو الكلمة يف احلقيقة . رة الكلمة يف العبا
رمبا كانت من الذي عناه اهللا . . إن هذه وأمثاهلا ، من أمور الغيب اليت ال جمال ملعرفة كنهها على وجه التحديد 

فأما الذين يف قلوهبم زيغ . أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاهبات { : بقوله 
  .إخل } . . . فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 

ولكن األمر أيسر من هذا إذا أردنا أن نفهم طبيعة هذه احلقيقة الفهم الذي يصل القلب باهللا ، وصنعته وقدرته ، 
  :ومشيئته الطليقة 

له مباشرة من التراب أو جبل الساللة وسواء كان قد جب -لقد شاء اهللا أن يبدأ احلياة البشرية خبلق آدم من تراب 
سر احلياة اليت . األوىل اليت انتهت إليه من تراب ، فإن هذا ال يقدم وال يؤخر يف طبيعة السر الذي ال يعلمه إال اهللا 

. البست أول خملوق حي ، أو البست آدم إن كان خلقه مباشرة من التراب امليت وهذه كتلك يف صنع اهللا 
  . . . .ا بأوىل من األخرى يف الوجود والكينونة وليست واحدة منهم

. من أين جاءت هذه احلياة؟ وكيف جاءت؟ إهنا قطعاً شيء آخر غري التراب وغري سائر املواد امليتة يف هذه األرض 
. وشيء ينشىء آثاراً وظواهر ال توجد أبداً يف التراب وال يف مادة ميتة على اإلطالق . وشيء مغاير . شيء زائد . 
.  

هذا السر من أين جاء؟ إنه ال يكفي أننا ال نعلم لكي ننكر أو هنذر كما يفعل املاديون يف جلاجة صغرية ال حيترمها 
  عاقل فضال عن عامل

أو . بوسائلنا املادية ملعرفة مصدرها  -حنن البشر  -وقد ذهبت سدى مجيع احملاوالت اليت بذلناها . حنن ال نعلم 
  اتإلنشائها بأيدينا من املو

وإن األمر قد مت بكلمة . إهنا نفخة من روحه : وهو يقول لنا . . ولكن اهللا الذي وهب احلياة يعلم . . حنن ال نعلم 



  . .} فيكون . كن { . منه 
  ما هي هذه النفخة؟ وكيف تنفخ يف املوات فينشأ فيه هذا السر اللطيف اخلايف على األفهام؟

إنه مل يوهب القدرة على . ألنه ليس من شأنه . قل البشري إلدراكه ما هي؟ وكيف؟ هذا هو الذي مل خيلق الع
وظيفة اخلالفة يف األرض  -إن معرفة ماهية احلياة وطريق النفخة ال جيديه شيئاً يف وظيفته اليت خلقه اهللا هلا . إدراكه 

  .إنه لن خيلق حياة من موات  -

وح اهللا ، وكيفية اتصاهلا بآدم أو بأول سلم احلياة الذي فما قيمة أن يعرف طبيعة احلياة ، وماهية النفخة من ر. 
  سارت فيه الساللة احلية؟

حىت على  -إن النفخة من روحه يف آدم هي اليت جعلت له هذا االمتياز والكرامة : يقول  -سبحانه  -واهللا 
وهذا ما يقودنا إىل اعتبار فال بد إذن أن تكون شيئاً آخر غري جمرد احلياة املوهوبة للدود وامليكروب  -املالئكة 

  اإلنسان جنساً نشأ نشأة ذاتية ، وأن له اعتباراً خاصاً يف نظام الكون ، ليس لسائر األحياء
وعلى أية حال فهذا ليس موضوعنا هنا ، إمنا هي حملة يف سياق العرض للتحرز من شبهة قد تقوم يف نفس القارئ ملا 

  عرضناه جدالً حول نشأة اإلنسان
  . .أن اهللا خيربنا عن نشأة سر احلياة؛ وإن مل ندرك طبيعة هذا السر وكيفية نفخه يف املوات  املهم هنا

طريق التقاء ذكر . أن جيعل إلعادة النشأة اإلنسانية طريقاً معيناً  -بعد نشأة آدم نشأة ذاتية مباشرة  -وقد شاء اهللا 
والبويضة حية غري ميتة واخللية حية . اإلنسال فيتم اإلخصاب ، ويتم . واجتماع بويضة وخلية تذكري . وأنثى 

  .كذلك متحركة 
. حىت شاء اهللا أن خيرق هذه القاعدة املختارة يف فرد من بين اإلنسان . . ومضى مألوف الناس على هذه القاعدة 

 تنشئ احلياة تتلقى النفخة اليت. أنثى فقط . وإن مل تكن مثلها متاماً . فينشئه نشأة قريبة وشبيهة بالنشأة األوىل 
  فتنشأ فيها احلياة. ابتداء 

اليت قد تكون حقيقة وقد تكون كناية عن » كن « : أهذه النفخة هي الكلمة؟ آلكلمة هي توجه اإلرادة؟ آلكلمة 
  توجه اإلرادة؟ والكلمة هي عيسى ، أو هي اليت منها كينونته؟

. أن اهللا شاء أن ينشىء حياة على غري مثال :  وخالصتها هي تلك. . كل هذه حبوث ال طائل وراءها إال الشبهات 
وجيب أن جنهلها . ندرك آثارها ، وجنهل ماهيتها . فأنشأها وفق إرادته الطليقة اليت تنشئ احلياة بنفخة من روح اهللا 

ألهنا ال تزيد مقدرتنا على االضطالع بوظيفة اخلالفة يف األرض ، ما دام إنشاء احلياة ليس داخالً يف تكليف . 
  االستخالف

  ووقوعه ال يثري الشبهات. واألمر هكذا سهل اإلدراك 
فتضمنت البشارة نوعه ، وتضمنت امسه . . وهكذا بشرت املالئكة مرمي بكلمة من اهللا امسه املسيح عيسى بن مرمي 

هاً وجي{ : مث تضمنت البشارة كذلك صفته ومكانه من ربه . . وظهر من هذا النسب أن مرجعه إىل أمه . ونسبه 
. . } ويكلم الناس يف املهد { كما تضمنت ظاهرة معجزة تصاحب مولده . . } يف الدنيا واآلخرة ومن املقربني 

  . .} ومن الصاحلني { : ومسته واملوكب الذي ينتسب إليه . . } وكهالً { : وحملة من مستقبله 
. فقد تلقت البشارة كما ميكن أن تتلقاها فتاة  فأما مرمي الفتاة الطاهرة العذراء املقيدة مبألوف البشر يف احلياة ،

  :واجتهت إىل رهبا تناجيه وتتطلع إىل كشف هذا اللغز الذي حيري عقل اإلنسان 
  .} رب أىن يكون يل ولد ومل ميسسين بشر؟ : قالت { 



.  
بات الظاهرة وجاءها اجلواب ، يردها إىل احلقيقة البسيطة اليت يغفل عنها البشر لطول الفتهم لألسباب واملسب

  :لعلمهم القليل ، ومألوفهم احملدود 
  . .} كن فيكون : إذا قضى أمراً فإمنا يقول له . كذلك اهللا خيلق ما يشاء : قال { 

وحني يرد األمر إىل هذه احلقيقة األولية يذهب العجب ، وتزول احلرية ، ويطمئن القلب؛ ويعود اإلنسان على نفسه 
  هذا األمر الفطري الواضح القريب كيف عجبت من: يسأهلا يف عجب 

وهكذا كان . وهكذا كان القرآن ينشئ التصور اإلسالمي هلذه احلقائق الكبرية مبثل هذا اليسر الفطري القريب 
  . .جيلو الشبهات اليت تعقدها الفلسفات املعقدة ، ويقر األمر يف القلوب ويف العقول سواء 

لق الذي اختارها اهللا إلجنابه على غري مثال؛ وكيف ستمضي سريته يف بين مث يتابع امللك البشارة ملرمي عن هذا اخل
وهنا متتزج البشارة ملرمي مبقبل تاريخ املسيح ، ويلتقيان يف سياق واحد ، كأمنا يقعان اللحظة ، على . . إسرائيل 

  :طريقة القرآن 
  . .} ويعلمه الكتاب واحلكمة والتوراة واإلجنيل { 

راد به الكتابة؛ وقد يكون هو التوراة واإلجنيل ، ويكون عطفهما على الكتاب هو عطف بيان والكتاب قد يكون امل
. وهي خري كثري . واحلكمة حالة يف النفس يتأيت معها وضع األمور يف مواضعها ، وإدراك الصواب واتباعه . 

ملة وإحياء لروح التوراة ، واإلجنيل تك. فهي أساس الدين الذي جاء به . والتوراة كانت كتاب عيسى كاإلجنيل 
وهذا ما خيطئ الكثريون من املتحدثني عن املسيحية فيه فيغفلون . ولروح الدين اليت طمست يف قلوب بين إسرائيل 

وفيها الشريعة اليت يقوم عليها نظام اجملتمع؛ ومل يعدل فيها  -عليه السالم  -التوراة ، وهي قاعدة دين املسيح 
ما اإلجنيل فهو نفخة إحياء وجتديد لروح الدين ، وهتذيب لضمري اإلنسان بوصله مباشرة باهللا أ. اإلجنيل إال القليل 

  .هذا اإلحياء وهذا التهذيب اللذان جاء املسيح وجاهد هلما حىت مكروا به كما سيجيء . من وراء النصوص 
كهيئة الطري فأنفخ فيه فيكون طرياً ورسوالً إىل بين إسرائيل أين قد جئتكم بآية من ربكم أين أخلق لكم من الطني { 

إن يف . بإذن اهللا ، وأبرىء األكمه واألبرص وأحيي املوتى بإذن اهللا ، وأنبئكم مبا تأكلون وما تدخرون يف بيوتكم 
  . .} إن كنتم مؤمنني . ذلك آلية لكم 

ومن مث كانت التوراة . هم كانت لبين إسرائيل ، فهو أحد أنبيائ -عليه السالم  -ويفيد هذا النص أن رسالة عيسى 
وفيها الشريعة املنظمة حلياة اجلماعة اإلسرائيلية ، واملتضمنة لقوانني  -عليه السالم  -اليت نزلت على موسى 

التعامل والتنظيم ، هي كتاب عيسى كذلك ، مضافاً إليها اإلجنيل الذي يتضمن إحياء الروح وهتذيب القلب 
  .وإيقاظ الضمري 
اهللا أمه مرمي أهنا ستكون معه ، واليت واجه هبا بالفعل بين إسرائيل هي معجزة النفخ يف املوات واآلية اليت بشر 

بالنسبة  -فيدخله سر احلياة ، وإحياء املوتى من الناس ، وإبراء املولود األعمى ، وشفاء األبرص ، واإلخبار بالغيب 
  .بعيد عن رؤيته بعينه  وهو املدخر من الطعام وغريه يف بيوت بين إسرائيل ، وهو -له 

.  
كما هو مقدر يف غيب اهللا عند البشارة ملرمي ،  -عليه السالم  -وحرص النص على أن يذكر على لسان املسيح 

أن كل خارقة من هذه اخلوارق اليت جاءهم هبا ، إمنا جاءهم هبا من عند  -وكما حتقق بعد ذلك على لسان عيسى 
منها تفصيالً وحتديدا؛ ومل يدع القول يتم ليذكر يف هنايته إذن اهللا زيادة يف  وذكر إذن اهللا بعد كل واحدة. اهللا 



  االحتياط
ورؤية غيب بعيد عن . وهذه املعجزات يف عمومها تتعلق بإنشاء احلياة أو ردها ، أو رد العافية وهي فرع عن احلياة 

 -اة على غري مثال إال مثال آدم وهي يف صميمها تتسق مع مولد عيسى؛ ومنحه الوجود واحلي. . مدى الرؤية 
وإذا كان اهللا قادراً أن جيري هذه املعجزات على يد واحد من خلقه ، فهو قادر على خلق ذلك  -عليه السالم 

وال حاجة إذن لكل الشبهات واألساطري اليت نشأت عن هذا املولد اخلاص مىت ُرد األمر . . الواحد من غري مثال 
  مبألوف اإلنسان -سبحانه  -مل يقيد اإلنسانُ اهللاَ إىل مشيئة اهللا الطليقة و

وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا اهللا . ومصدقاً ملا بني يدي من التوراة ، وألحل لكم بعض الذي حرم عليكم { 
  . .} هذا صراط مستقيم . إن اهللا ريب وربكم فاعبدوه . وأطيعون 

ائيل يتكشف عن حقائق أصيلة يف طبيعة دين اهللا ، ويف لبين إسر -عليه السالم  -وهذا اخلتام يف دعوة عيسى 
وهي حقائق ذات قيمة خاصة حني ترد على  -عليهم الصالة والسالم  -مفهوم هذا الدين يف دعوة الرسل مجيعاً 

بالذات ، وهو الذي ثار حول مولده وحقيقته ما ثار من الشبهات ، اليت نشأت  -عليه السالم  -لسان عيسى 
  .راف عن حقيقة دين اهللا اليت ال تتبدل بني رسول ورسول كلها من االحن
  . .} ومصدقاً ملا بني يدي من التوراة وألحل لكم بعض الذي حرم عليكم { : فهو إذ يقول 

وهي تتضمن التشريع املنظم  -عليه السالم  -فالتوارة اليت تنزلت على موسى . يكشف عن طبيعة املسيحية احلقة 
مبا أهنا ديانة خاصة جملموعة من البشر يف ( اجة ذلك الزمان ، ومالبسات حياة بين إسرائيل حلياة اجلماعة وفق ح

هذه التوراة معتمدة يف رسالة املسيح عليه السالم؛ وجاءت رسالته مصدقة هلا ، مع تعديالت  -) فترة من الزمان 
هبم على معاص واحنرافات ، أدهبم تتعلق بإحالل بعض ما حرم اهللا عليهم ، وكان حترميه يف صورة عقوبات حلت 

مث شاءت إرادته أن يرمحهم باملسيح عليه السالم ، فيحل هلم بعض الذي . اهللا عليها بتحرمي بعض ما كان حالالً هلم 
  .حرم عليهم 

أن يتضمن تنظيماً حلياة الناس بالتشريع؛ وأال يقتصر على اجلانب  -أي دين  -ومن هذا يتبني أن طبيعة الدين 
  .ييب األخالقي وحده ، وال على املشاعر الوجدانية وحدها ، وال على العبادات والشعائر وحدها كذلك التهذ

فما الدين إال منهج احلياة الذي أراده اهللا للبشر؛ ونظام احلياة الذي يربط حياة الناس مبنهج . فهذا ال يكون ديناً 
  .اهللا 

لشعائر التعبدية ، عن القيم اخللقية ، عن الشرائع التنظيمية ، يف وال ميكن أن ينفك عنصر العقيدة اإلميانية ، عن ا
وأي انفصال هلذه املقومات يبطل عمل الدين يف النفوس . أي دين يريد أن يصّرف حياة الناس وفق املنهج اإلهلي 

  .ويف احلياة؛ وخيالف مفهوم الدين وطبيعته كما أراده اهللا 
حىت جييء الدين  -البسات تارخيية من ناحية؛ ولكوهنا جاءت موقوته لزمن فإهنا لعدة م. وهذا ما حدث للمسيحية 

قد انفصل فيها اجلانب التشريعي التنظيمي عن اجلانب الروحاين . . مث عاشت بعد زمنها من ناحية  -األخري 
ره ومن اتبع فقد حدث أن قامت العداوة املستحكمة بني اليهود واملسيح عليه السالم وأنصا. . التعبدي األخالقي 

دينه فيما بعد؛ فأنشأ هذا انفصاالً بني التوراة املتضمنة للشريعة واإلجنيل املتضمن لإلحياء الروحي والتهذيب 
وكان يف تقدير . كما أن تلك الشريعة كانت شريعة موقوتة لزمن خاص وجلماعة من الناس خاصة . . األخالقي 

  .ا ستجيء يف موعدها املقدور اهللا أن الشريعة الدائمة الشاملة للبشرية كله
وهنا عجزت عن أن تقود احلياة االجتماعية . وعلى أية حال فقد انتهت املسيحية إىل أن تكون حنلة بغري شريعة 



فقيادة احلياة االجتماعية تقتضي تصوراً اعتقادياً يفسر الوجود كله ، ويفسر حياة . لألمم اليت عاشت عليها 
تشريعات منظمة حلياة  -حتماً  -مث تقتضي . وتقتضي نظاماً تعبدياً وقيماً أخالقية اإلنسان ومكانه يف الوجود؛ 

وهذا . اجلماعة ، مستمدة من ذلك التصور االعتقادي ، ومن هذا النظام التعبدي ، ومن هذه القيم األخالقية 
فلما وقع . . ضماناته املكينة  القوام التركييب للدين هو الذي يضمن قيام نظام اجتماعي ، له بواعثه املفهومة ، وله

ذلك االنفصال يف الدين املسيحي عجزت املسيحية عن أن تكون نظاماً شامالً للحياة البشرية ، واضطر أهلها إىل 
الفصل بني القيم الروحية والقيم العملية يف حياهتم كلها ، ومن بينهما النظام االجتماعي الذي تقوم عليه هذه احلياة 

  أو قامت عرجاء. فقامت معلقة يف اهلواء . ة االجتماعية هناك على غري قاعدهتا الطبيعية الوحيدة وقامت األنظم. 
كارثة ضخمة : إمنا كان كارثة . . ومل يكن هذا أمراً عادياً يف احلياة البشرية ، وال حادثاً صغرياً يف التاريخ البشري 

سواء يف البالد اليت ال . لذي تتخبط فيه احلضارة املادية اليوم تنبع منها الشقوة واحلرية واالحنالل والشذوذ والبالء ا
أو اليت نفضت عنها املسيحية وهي  -وهي خالية من النظام االجتماعي خللوها من التشريع  -تزال تعتنق املسيحية 

، وكما هي طبيعة  فاملسيحية كما جاء هبا السيد املسيح. . يف احلقيقة مل تبعد كثرياً عن الذين يدعون أهنم مسيحيون 
كل دين يستحق كلمة دين ، هي الشريعة املنظمة للحياة ، املنبثقة من التصور االعتقادي يف اهللا ، ومن القيم 

  .األخالقية املستندة إىل هذا التصور 

وال يكون دين على اإلطالق وبدون هذا القوام الشامل . وبدون هذا القوام الشامل املتكامل ال تكون مسيحية . 
ملتكامل ال يقوم نظام اجتماعي للحياة البشرية يليب حاجات النفس البشرية ، ويليب واقع احلياة البشرية ، ويرفع ا

  .النفس البشرية واحلياة البشرية كلها إىل اهللا 
  :وهذه احلقيقة هي أحد املفاهيم اليت يتضمنها قول املسيح عليه السالم 

  . .إخل . . } لكم بعض الذي حرم عليكم  ومصدقاً ملا بني يدي من التوراة وألحل{ 
  :حقيقة التوحيد الذي ال شبهة فيه : وهو يستند يف تبليغ هذه احلقيقة على احلقيقة الكربى األوىل 

  . .} هذا صراط مستقيم . إن اهللا ريب وربكم فاعبدوه . وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا اهللا وأطيعون { 
املعجزات اليت جاءهم هبا مل جيىء هبا من عند نفسه : اليت قام عليها دين اهللا كله فهو يعلن حقيقة التصور االعتقادي 

. . ودعوته تقوم ابتداء على تقوى اهللا وطاعة رسوله . إمنا جاءهم هبا من عند اهللا . فما له قدرة عليها وهو بشر . 
يتوجهوا بالعبادة إىل الرب ، فال  وأن -فما هو برب وإمنا هو عبد  -مث يؤكد ربوبية اهللا له وهلم على السواء 

{ : فتوحيد الرب وعبادته ، وطاعة الرسول والنظام الذي جاء به . . وخيتم قوله باحلقيقة الشاملة . . عبودية إال هللا 
  . .وما هو قطعاً بالدين . وما عداه عوج واحنراف . . } هذا صراط مستقيم 

. . فاته ورسالته ومعجزاته وكلماته ، هذه اليت ذكرت ملحقة بالبشارة ومن بشارة املالئكة ملرمي بابنها املنتظر ، وص
  :بالكفر من بين إسرائيل ، وإىل طلبه األنصار إلبالغ دين اهللا  -عليه السالم  -ينتقل السياق مباشرة إىل إحساسه 

، آمنا باهللا ، واشهد حنن أنصار اهللا : من أنصاري إىل اهللا؟ قال احلواريون : فلما أحس عيسى منهم الكفر قال { 
  .} ربنا آمنا مبا أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين . بأنا مسلمون 

فإنه مل يذكر أن عيسى قد ولد بالفعل؛ وال أن أمه واجهت به القوم فكلمهم يف . وهنا فجوة كبرية يف السياق 
كما جاء يف ( ت اليت ذكرت يف البشارة ألمه املهد؛ وال أنه دعا قومه وهو كهل؛ وال أنه عرض عليهم هذه املعجزا

وهذه الفجوات ترد يف القصص القرآين ، لعدم التكرار يف العرض من جهة ، ولالقتصار على ) . . سورة مرمي 
  . .احللقات واملشاهد املتعلقة مبوضوع السورة وسياقها من جهة أخرى 



كل تلك املعجزات اليت ال تتهيأ لبشر؛ واليت تشهد  بعد ما أراهم -واألن لقد أحس عيسى الكفر من بين إسرائيل 
مث على الرغم من أن املسيح جاء ليخفف عن . بأن اهللا وراءها ، وأن قوة اهللا تؤيدها ، وتؤيد من جاءت على يده 

  . .بين إسرائيل بعض القيود والتكاليف 
  :عندئذ دعا دعوته 

  . .} من أنصاري إىل اهللا؟ : قال { 
  ن اهللا ودعوته ومنهجه ونظامه؟ من أنصاري إىل اهللا ألبلغ إليه ، وأؤدي عنه؟من أنصاري إىل دي

وال بد لكل صاحب عقيدة ودعوة من أنصار ينهضون معه ، وحيملون دعوته ، وحيامون دوهنا ، ويلغوهنا إىل من 
  .يليهم ، ويقومون بعده عليها 

.  
  .} مسلمون حنن أنصار اهللا آمنا باهللا واشهد بأنا : قال احلواريون { 

على إسالمهم هذا وانتداهبم  -عليه السالم  -فذكروا اإلسالم مبعناه الذي هو حقيقة الدين ، وأشهدوا عيسى 
  .أي نصرة رسوله ودينه ومنهجه يف احلياة . . لنصرة اهللا 

  :مث اجتهوا إىل رهبم يتصلون مباشرة به يف هذا األمر الذي يقومون عليه 
  .} تبعنا الرسول ، فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا مبا أنزلت وا{ 

إن عهد املؤمن هو ابتداء مع ربه ، ومىت قام الرسول . . ويف هذا التوجه لعقد البيعة مع اهللا مباشرة لفتة ذات قيمة 
بإبالغه فقد انتهت مهمة الرسول من ناحية االعتقاد؛ وانعقدت البيعة مع اهللا ، فهي باقية يف عنق املؤمن بعد 

فليس األمر جمرد عقيدة يف الضمري؛ ولكنة اتباع ملنهج ، . وفيه كذلك تعهد هللا باتباع الرسول . .  الرسول
  .ويكرره بشىت األساليب  -كما رأينا  -وهو املعىن الذي يركز عليه سياق هذه السورة . واالقتداء فيه بالرسول 

  . .} اهدين فاكتبنا مع الش{ : مث عبارة أخرى تلفت النظر يف قول احلواريني 
  فأي شهادة وأي شاهدين؟

شهادة تؤيد حق هذا الدين يف البقاء؛ وتؤيد . إن املسلم املؤمن بدين اهللا مطلوب منه أن يؤدي شهادة هلذا الدين 
وهو ال يؤدي هذه الشهادة حىت جيعل من نفسه ومن خلقه ومن سلوكه ومن . . اخلري الذي حيمله هذا الدين للبشر 

صورة يراها الناس فريون فيها مثالً رفيعاً ، يشهد هلذا الدين باألحقية يف الوجود ، . ذا الدين حياته صورة حية هل
  .وباخلريية واألفضلية على سائر ما يف األرض من أنظمة وأوضاع وتشكيالت 

. ه وهو ال يؤدي هذه الشهادة كذلك حىت جيعل من هذا الدين قاعدة حياته ، ونظام جمتمعه ، وشريعة نفسه وقوم
وجهاده لقيام هذا اجملتمع ، وحتقيق هذا . . فيقوم جمتمع من حوله ، تدبر أموره وفق هذا املنهج اإلهلي القومي 

هو . . املنهج؛ وإيثاره املوت يف سبيله على احلياة يف ظل جمتمع آخر ال حيقق منهج اهللا يف حياة اجلماعة البشرية 
  . .» شهيداً « وهي أعز ما حيرص عليه األحياء ومن مث يدعى شهادته بأن هذا الدين خري من احلياة ذاهتا 

أي أن يوفقهم ويعينهم يف أن جيعلوا من أنفسهم . . فهؤالء احلواريون يدعون اهللا أن يكتبهم مع الشاهدين لدينه 
. ا املنهج صورة حية هلذا الدين؛ وأن يبعثهم للجهاد يف سبيل حتقيق منهجه يف احلياة ، وإقامة جمتمع يتمثل فيه هذ

  .على حق هذا الدين » الشهداء « ولو أدوا مثن ذلك حياهتم ليكونوا من 
وكما هو يف . فهذا هو اإلسالم ، كما فهمه احلواريون . . وهو دعاء جدير بأن يتأمله كل من يدعي لنفسه اإلسالم 

فأما إذا ادعى اإلسالم مث سار يف . ضمري املسلمني احلقيقيني ومن مل يؤد هذه الشهادة لدينه فكتمها فهو آمث قلبه 



نفسه غري سرية اإلسالم؛ أو حاوهلا يف نفسه ، ولكنه مل يؤدها يف اجملال العام ، ومل جياهد إلقامة منهج اهللا يف احلياة 
  .إيثاراً للعافية ، وإيثاراً حلياته على حياة الدين ، فقد قصر يف شهادته أو أدى شهادة ضد هذا الدين 

وهم يرون أهله يشهدون عليه ال له وويل ملن يصد الناس عن دين اهللا عن طريق ادعائه . رين عنه شهادة تصد اآلخ
  أنه مؤمن هبذا الدين وما هو من املؤمنني

  :وبين إسرائيل  -عليه السالم  -وميضي السياق إىل خامتة القصة بني عيسى 
يسى إين متوفيك ، ورافعك إيلّ ومطهرك من الذين يا ع: إذ قال اهللا . ومكروا ومكر اهللا ، واهللا خري املاكرين { 

كفروا ، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إىل يوم القيامة؛ مث إيلَّ مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه 
وأما الذين آمنوا . ختتلفون ، فأما الذين كفروا فأعذهبم عذاباً شديداً يف الدنيا واآلخرة ، وما هلم من ناصرين 

  . .} لوا الصاحلات فيوفيهم أجورهم ، واهللا ال حيب الظاملني وعم
فقد قذفوه عليه . مكر طويل عريض  -عيسى عليه السالم  -واملكر الذي مكره اليهود الذين مل يؤمنوا برسوهلم 

وقد اهتموه . . السالم وقذفوا الطاهرة أمه مع يوسف النجار خطيبها الذي مل يدخل هبا كما تذكر األناجيل 
يدعو اجلماهري لالنتقاض » مهيج « وادعوا أنه » بيالطس « بالكذب والشعوذة؛ ووشوا به إىل احلاكم الروماين 

على احلكومة وأنه مشعوذ جيدف ويفسد عقيدة اجلماهري حىت سلم هلم بيالطس بأن يتولوا عقابه بأيديهم ، ألنه مل 
  . .وهذا قليل من كثري . . جيد عليه ريبة  على احتمال تبعة هذا اإلمث مع رجل مل -وهو وثين  -جيرؤ 

  . .} واهللا خري املاكرين . ومكروا ومكر اهللا { 
ليسخر من مكرهم . . واملكر التدبري . . واملشاكلة هنا يف اللفظ هي وحدها اليت جتمع بني تدبريهم وتدبري اهللا 

  مكرهم من تدبري اهللا؟فأين هم من اهللا؟ وأين . وكيدهم إذا كان الذي يواجهه هو تدبري اهللا 
وأن يطره من خمالطة . وأراد اهللا أن يتوفاه ، وأن يرفعه إليه . وقتله  -عليه السالم  -لقد أرادوا صلب عيسى 

. الذين كفروا والبقاء بينهم وهم رجس ودنس ، وأن يكرمه فيجعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إىل يوم القيامة 
  :اهللا مكر املاكرين  وأبطل. وكان ما أراده اهللا . 
يا عيسى إين متوفيك ورافعك إيلّ ومطهرك من الذين كفروا ، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين : إذ قال اهللا { 

  .} كفروا إىل يوم القيامة 
. فهي أمور غيبية تدخل يف املتشاهبات اليت ال يعلم تأويلها إال اهللا . . فأما كيف كانت وفاته ، وكيف كان رفعه 

والذين جيرون وراءها ، وجيعلوهنا مادة للجدل ، ينتهي . ال يف عقيدة وال يف شريعة . طائل وراء البحث فيها  وال
ودون ما راحة بال يف أمر موكول إىل . دون ما جزم حبقيقة . هبم احلال إىل املراء ، وإىل التخليط ، وإىل التعقيد 

  .علم اهللا 
  .ذين كفروا إىل يوم القيامة وأما أن اهللا جعل الذين اتبعوه فوق ال

الذي عرف حقيقته . . اإلسالم . . فالذين اتبعوه هم الذين يؤمنون بدين اهللا الصحيح . فال يصعب القول فيه . 
وهؤالء فوق الذين كفروا إىل يوم القيامة . . كل نيب ، وجاء به كل رسول ، وآمن به كل من آمن حقاً بدين اهللا 

. . هنم كذلك يف واقع احلياة كلما واجهوا معسكر الكفر حبقيقة اإلميان ، وحقيقة االتباع كما أ. . يف ميزان اهللا 
 -والذين يتبعون حممداً . وقد جاء به عيسى بن مرمي كما جاء به من قبله ومن بعده كل رسول . ودين اهللا واحد 

إىل آخر  -عليه السالم  -آدم من لدن . هم يف الوقت ذاته اتبعوا موكب الرسل كلهم  -صلى اهللا عليه وسلم 



  .الزمان 
  .وهذا املفهوم الشامل هو الذي يتفق مع سياق السورة ، ومع حقيقة الدين كما يركز عليها هذا السياق 

  :فأما هناية املطاف للمؤمنني والكافرين ، فيقررها السياق يف صدد إخبار اهللا لعيسى عليه السالم 
فأما الذين كفروا فأعذهبم عذاباً شديداً يف الدنيا واآلخرة . كنتم فيه ختتلفون  مث إيلّ مرجعكم فأحكم بينكم فيما{ 

  . .} واهللا ال حيب الظاملني . وأما الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فيوفيهم أجورهم . وما هلم من ناصرين 
رجعة إىل . . وال االفتراء  ويف هذا النص تقرير جلدية اجلزاء ، وللقسط الذي ال مييل شعرة ، وال تتعلق به األماين

وعذاب شديد يف الدنيا واآلخرة للكافرين ال ناصر . وحكم من اهللا فيما اختلفوا فيه ال مرد له . اهللا ال حميد عنها 
. . } واهللا ال حيب الظاملني { . . وتوفية لألجر للذين آمنوا وعملوا الصاحلات ال حماباة فيه وال خبس . هلم منه 

  . .وهو ال حيب الظاملني فحاشا أن يظلم 
وكل ما رتبوه على هذا التميع يف . وكل ما يقوله أهل الكتاب إذن من أهنم لن يدخلوا النار إال أياما معدودات 

  .باطل باطل ال يقوم على أساس . . تصور عدل اهللا يف جزائه من أماين خادعة 
املناظرة ويدور حوهلا اجلدل ، يبدأ التعقيب  وعندما يصل السياق إىل هذا احلد من قصة عيسى اليت تدور حوهلا

ما  -صلى اهللا عليه وسلم  -الذي يقرر احلقائق األساسية املستفادة من هذا القصص ، وينتهي إىل تلقني الرسول 
يواجه به أهل الكتاب مواجهة فاصلة تنهي احلوار واجلدل؛ وتستقر على حقيقة ما جاء به ، وما يدعو إليه ، يف 

  :ويف يقني وضوح كامل 
: مث قال له . إن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم خلقه من تراب . ذلك نتلوه عليك من اآليات والذكر احلكيم { 

تعالوا ندع : فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل . احلق من ربك فال تكن من املمترين . فيكون . كن 
وأنفسكم ، مث نبتهل فنجعل لعنة اهللا على الكاذبني إن هذا هلو  أبناءنا وأبناءكم ، ونساءنا ونساءكم ، وأنفسنا

  .وإن اهللا هلو العزيز احلكيم . القصص احلق ، وما من إله إال اهللا 

أال نعبد إال اهللا ، وال : يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم : قل . فإن تولوا فإن اهللا عليم باملفسدين 
  . .} اشهدوا بأنا مسلمون : فإن تولوا فقولوا . ال يتخذ بعضنا بعضاً أربابا من دون اهللا نشرك به شيئاً ، و

  : -صلى اهللا عليه وسلم  -وهكذا جند هذا التعقيب يتضمن ابتداء صدق الوحي الذي يوحى إىل حممد 
  . .} ذلك نتلوه عليك من اآليات والذكر احلكيم { 

ويف  -صلى اهللا عليه وسلم  -يتلوه اهللا على نبيه . فهو وحي من اهللا . ه وذلك التوجيه القرآين كل. ذلك القصص 
فماذا بعد أن يتوىل اهللا تعاىل التالوة على حممد نبيه؟ تالوة اآليات والذكر . . التعبري معىن التكرمي والقرب والود 

وب وطريقة ختاطب الفطرة وإنه حلكيم يتوىل تقرير احلقائق الكربى يف النفس واحلياة مبنهج وأسل. . احلكيم 
  .وتتلطف يف الدخول عليها واللصوق هبا بشكل غري معهود فيما يصدر عن غري هذا املصدر الفريد 

مث حيسم التعقيب يف حقيقة عيسى عليه السالم ، ويف طبيعة اخللق واإلرادة اليت تنشىء كل شيء كما أنشأت 
  :عيسى عليه السالم 

  . .} كن فيكون : مث قال له . خلقه من تراب . م إن مثل عيسى عند اهللا كمثل آد{ 
ولكن أية غرابة فيها حني تقاس إىل خلق آدم أيب البشر؟ . إن والدة عيسى عجيبة حقاً بالقياس إىل مألوف البشر 

ويصوغون حوله األوهام واألساطري  -بسبب مولده  -وأهل الكتاب الذين كانوا يناظرون وجيادلون حول عيسى 
وأن النفخة من روح اهللا . أهل الكتاب هؤالء كانوا يقرون بنشأة آدم من التراب . . أ من غري أب بسبب أنه نش



. دون أن يصوغوا حول آدم األساطري اليت صاغوها حول عيسى . . هي اليت جعلت منه هذا الكائن اإلنساين 
صار آدم إنسانا هو ذاته العنصر  على حني أن العنصر الذي به. إن له طبيعة الهوتية : ودون أن يقولوا عن آدم 

تنشىء ما تراد } كن { : عنصر النفخة اإلهلية يف هذا وذاك وإن هي إال الكلمة : الذي به ولد عيسى من غري أب 
  } فيكون { له النشأة 

وتدخل إىل النفس يف . حقيقة عيسى ، وحقيقة آدم ، وحقيقة اخللق كله . . وهكذا تتجلى بساطة هذه احلقيقة 
سنة . كيف ثار اجلدل حول هذا احلادث ، وهو جار وفق السنة الكربى : ويف وضوح ، حىت ليعجب اإلنسان يسر 

  اخللق والنشأة مجيعاً
يف خماطبة الفطرة باملنطق الفطري الواقعي البسيط ، يف أعقد القضايا ، اليت » الذكر احلكيم « وهذه هي طريقة 

  تبدو بعد هذا اخلطاب وهي اليسر امليسور
يثبته على احلق  -صلى اهللا عليه وسلم  -عندما يصل السياق بالقضية إىل هذا التقرير الواضح يتجه إىل الرسول و

الذي معه ، والذي يتلى عليه ، ويؤكده يف حسه؛ كما يؤكده يف حس من حوله من املسلمني ، الذين رمبا تؤثر يف 
  :بعضهم شبهات أهل الكتاب ، وتلبيسهم وتضليلهم اخلبيث 

  .} احلق من ربك فال تكن من املمترين  {

.  
. . ممترياً وال شاكاً فيما يتلوه عليه ربه ، يف حلظة من حلظات حياته  -صلى اهللا عليه وسلم  -وما كان الرسول 

وإمنا هو التثبيت على احلق ، ندرك منه مدى ما كان يبلغه كيد أعداء اجلماعة املسلمة من بعض أفرادها يف ذلك 
ا ندرك منه مدى ما تتعرض له األمة املسلمة يف كل جيل من هذا الكيد؛ وضرورة تثبيتها على احلق كم. احلني 

  .الذي معها يف وجه الكائدين واخلادعني؛ وهلم يف كل جيل أسلوب من أساليب الكيد جديد 
ل واملناظرة حول يوجه اهللا تعاىل رسوله الكرمي إىل أن ينهي اجلد -وقد وضحت القضية وظهر احلق جلياً  -وهنا 

  :هذه القضية الواضحة وحول هذا احلق البني وأن يدعوهم إىل املباهلة كما هي مبينة يف اآلية التالية 
تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ، وأنفسنا : فقل  -من بعد ما جاءك من العلم  -فمن حاجك فيه { 

  . .} اذبني مث نبتهل فنجعل لعنة اهللا على الك. وأنفسكم 
من كانوا يناظرونه يف هذه القضية إىل هذا االجتماع احلاشد ، ليبتهل  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد دعا الرسول 

. وتبني احلق واضحاً . فخافوا العاقبة وأبوا املباهلة . اجلميع إىل اهللا أن ينزل لعنته على الكاذب من الفريقني 
موا احتفاظاً مبكانتهم من قومهم ، ومبا كان يتمتع به رجال الكنيسة من ولكنهم فيما ورد من الروايات مل يسل

سلطان وجاه ومصاحل ونعيم وما كانت البينة هي اليت حيتاج إليها من يصدون عن هذا الدين إمنا هي املصاحل 
  .واملطامع واهلوى يصد الناس عن احلق الواضح الذي ال خفاء فيه 

يقرر حقيقة  -ورمبا كانت اآليات التالية قد نزلت بعد االمتناع عنها  -املباهلة مث ميضي التعقيب بعد الدعوة إىل 
الوحي ، وحقيقة القصص ، وحقيقة الوحدانية اليت يدور حوهلا احلديث؛ ويهدد من يتوىل عن احلق ويفسد يف 

  :األرض هبذا التويل 
} فإن تولوا فإن اهللا عليم باملفسدين . زيز احلكيم وإن اهللا هلو الع. وما من إله إال اهللا . إن هذا هلو القصص احلق { 
.  

إمنا . . وهي تذكر هنا للتوكيد بعد الدعوة إىل املباهلة وإبائها . واحلقائق اليت تقررها هذه النصوص سبق تقريرها 



  . .اجلديد هو وصف الذين يتولون عن احلق بأهنم مفسدون ، وهتديدهم بأن اهللا عليم باملفسدين 
إال من  -يف الواقع  -وما ينشأ يف األرض الفساد . ذي يتواله املعرضون عن حقيقة التوحيد فساد عظيم والفساد ال

. وال اعتراف القلب السليب . فاعتراف اللسان ال قيمة له . ال اعتراف اللسان . احليدة عن االعتراف هبذه احلقيقة 
إمنا هي احليدة عن االعتراف هبذه احلقيقة بكل آثارها اليت . . فهذا االعتراف ال ينشئ آثاره الواقعية يف حياة الناس 

ال . . وأول ما يالزم حقيقة التوحيد أن تتوحد الربوبية ، فتتوحد العبودية . . تالزمها يف واقع احلياة البشرية 
  .وال تلقي إال عن اهللا . وال طاعة إال هللا . عبودية إال هللا 

التلقي يف التشريع ، . . وليس إال عن اهللا يكون التلقي . ال هللا تكون الطاعة وليس إ. فليس إال هللا تكون العبودية 
وإال . . والتلقي يف كل ما يتعلق بنظام احلياة البشرية . والتلقي يف القيم واملوازين ، والتلقي يف اآلداب واألخالق 

السليب الذي ال ينشئ آثاره يف  مهما اعترفت األلسنة ، ومهما اعترفت القلوب االعتراف. فهو الشرك أو الكفر 
  .حياة الناس العامة يف استسالم وطاعة واستجابة وقبول 

لو كان { و : إن هذا الكون جبملته ال يستقيم أمره وال يصلح حاله ، إال أن يكون هناك إله واحد ، يدبر أمره 
تعبد العبيد؛ والتشريع هلم يف حياهتم ، : وأظهر خصائص األلوهية بالقياس إىل البشرية } فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا 

فمن ادعى لنفسه شيئا من هذا كله فقد ادعى لنفسه أظهر خصائص األلوهية؛ وأقام نفسه . وإقامة املوازين هلم 
  .للناس إهلا من دون اهللا 

. الناس  عندما يتعبد الناُس. وما يقع الفساد يف األرض كما يقع عندما تتعدد اآلهلة يف األرض على هذا النحو 
عندما يدعي عبد من العبيد أن له على الناس حق الطاعة لذاته؛ وأن له فيهم حق التشريع لذاته؛ وأن له كذلك حق 

واإلقرار } أنا ربكم األعلى { : فهذا هو ادعاء األلوهية ولو مل يقل كما قال فرعون . إقامة القيم واملوازين لذاته 
  .وهو الفساد يف األرض أقبح الفساد . . به هو الشرك باهللا أو الكفر به 

إىل عبادة اهللا وحده ، وعدم اإلشراك به ، : ومن مث يتلو ذلك التهديد يف السياق دعوة أهل الكتاب إىل كلمة سواء 
  :وإال فهي املفاصلة اليت ال مصاحبة بعدها وال جمادلة . . وأال يتخذ الناس بعضهم بعضاً أرباباً من دون اهللا 

أال نعبد إال اهللا ، وال نشرك به شيئاً وال يتخذ بعضنا : ل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم يا أه: قل { 
  . .} اشهدوا بأنا مسلمون : فإن تولوا فقولوا . بعضاً أرباباً من دون اهللا 

ليهم هو ومن معه أن يتفضل ع -صلى اهللا عليه وسلم  -دعوة ال يريد هبا النيب . وإهنا لدعوة منصفة من غري شك 
ال يعلو بعضهم على بعض ، وال يتعبد . كلمة سواء يقف أمامها اجلميع على مستوى واحد . . من املسلمني 

  .دعوة ال يأباها إال متعنت مفسد ، ال يريد أن يفيء إىل احلق القومي . بعضهم بعضاً 
ودعوة إىل أال يتخذ بعضهم بعضاً من . جراً ال بشراً وال ح. إهنا دعوة إىل عبادة اهللا وحده ال يشركون به شيئاً 

إمنا اصطفاهم اهللا للتبليغ عنه ، ال ملشاركته يف األلوهية . فكلهم هللا عبيد . ال نبياً وال رسوالً . دون اهللا أرباباً 
  .والربوبية 

  .} اشهدوا بأنا مسلمون : فإن تولوا فقولوا { 
ومها املظهران اللذان يقرران موقف . هللا وحده دون شريك  والعبودية. فإن أبوا عبادة اهللا وحده دون شريك 

  . .إن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون . . العبيد من األلوهية 
  .وهذه املقابلة بني املسلمني ومن يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون اهللا ، تقرر بوضوح حاسم من هم املسلمون 



َها أَنُْتْم َهُؤلَاءِ ) ٦٥(ِفي إِبَْراِهيَم َوَما أُنْزِلَِت التَّْوَراةُ وَالْإِْنجِيلُ إِلَّا ِمْن َبْعِدهِ أَفَلَا َتْعِقلُونَ  َيا أَْهلَ الِْكتَابِ ِلمَ ُتَحاجُّونَ
َما كَانَ إِبَْراِهيمُ ) ٦٦(َتْعلَُمونَ  َحاَججُْتْم ِفيَما لَكُْم بِِه ِعلٌْم فَِلَم ُتحَاجُّونَ ِفيَما لَْيَس لَكُْم بِِه ِعلٌْم َواللَُّه َيْعلَُم َوأَنُْتْم لَا

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبَْراِهيَم لَلَِّذيَن اتََّبُعوهُ ) ٦٧(َيُهوِديا َولَا َنصَْرانِيا َولَِكْن كَانَ حَنِيفًا ُمْسِلًما َوَما كَانَ ِمَن الُْمْشرِِكَني 
َودَّْت طَاِئفَةٌ ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ لَوْ ُيِضلُّوَنكُْم َوَما ُيِضلُّونَ إِلَّا ) ٦٨(ِليُّ الُْمْؤِمنَِني َوَهذَا النَّبِيُّ َوالَِّذيَن آَمنُوا َواللَُّه َو

 َيا أَْهلَ الِْكَتابِ ِلَم) ٧٠(َيا أَْهلَ الِْكتَابِ ِلمَ َتكْفُُرونَ بِآَياتِ اللَِّه وَأَْنُتْم َتشَْهُدونَ ) ٦٩(أَْنفَُسُهْم َوَما َيْشُعُرونَ 
َوقَالَْت طَاِئفَةٌ ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ آِمنُوا بِالَِّذي أُنْزِلَ َعلَى ) ٧١(َتلْبُِسونَ الَْحقَّ بِالَْباِطلِ َوَتكُْتُمونَ الَْحقَّ َوأَنُْتْم َتْعلَُمونَ 

ؤِْمُنوا إِلَّا ِلَمْن َتبَِع ِديَنكُْم قُلْ إِنَّ الُْهَدى ُهَدى اللَّهِ َولَا ُت) ٧٢(الَِّذيَن آَمُنوا َوْجهَ النََّهارِ َواكْفُُروا آِخَرُه لََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ 
) ٧٣(ْن َيَشاُء وَاللَُّه َواِسٌع َعِليٌم أَنْ ُيؤَْتى أََحٌد مِثْلَ َما أُوتِيُتْم أَوْ ُيحَاجُّوكُْم ِعْنَد رَبِّكُْم قُلْ إِنَّ الْفَْضلَ بَِيِد اللَِّه يُْؤِتيِه َم

َوِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ َمْن إِنْ َتأَْمْنُه بِِقْنطَارٍ ُيؤَدِِّه إِلَْيَك َوِمنُْهْم َمْن ) ٧٤(ْحَمِتِه َمْن َيَشاُء وَاللَُّه ذُو الْفَْضلِ الَْعظِيمِ َيخَْتصُّ بَِر
ْم قَالُوا لَْيَس َعلَْيَنا ِفي الْأُمِّيَِّني َسبِيلٌ َوَيقُولُونَ َعلَى اللَّهِ إِنْ َتأَْمْنُه بِدِيَنارٍ لَا ُيَؤدِّهِ إِلَْيَك إِلَّا َما ُدْمَت َعلَْيِه قَاِئًما ذَِلكَ بِأَنَُّه

إِنَّ الَِّذيَن َيشَْتُرونَ بِعَْهِد اللَّهِ ) ٧٦(َبلَى َمْن أَْوفَى بَِعْهِدِه وَاتَّقَى فَإِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمتَِّقَني ) ٧٥(الْكَِذَب َوُهْم َيْعلَُمونَ 
 الْقَِياَمِة َولَا ُيزَكِّيهِْم َولَُهمْ هِْم ثَمًَنا قَِليلًا أُولَِئكَ لَا َخلَاَق لَُهْم ِفي الْآِخَرِة َولَا ُيكَلُِّمُهُم اللَُّه َولَا َيْنظُُر إِلَْيهِمْ َيْوَمَوأَْيَمانِ

َتْحَسُبوُه ِمَن الِْكتَابِ َوَما ُهَو ِمَن الِْكتَابِ َوَيقُولُونَ ُهَو َوإِنَّ ِمنُْهْم لَفَرِيقًا َيلُْوونَ أَلْسَِنَتُهمْ بِالِْكتَابِ ِل) ٧٧(َعذَاٌب أَلِيٌم 
َما كَانَ ِلَبَشرٍ أَنْ ُيؤِْتَيُه اللَُّه الْكَِتابَ ) ٧٨(ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوَما ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوَيقُولُونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َوُهمْ َيْعلَُمونَ 

لُِّمونَ الِْكَتاَب َوبَِما نُُّبوَّةَ ثُمَّ َيقُولَ ِللنَّاسِ كُونُوا ِعَباًدا ِلي ِمْن ُدوِن اللَِّه وَلَِكْن كُوُنوا َربَّانِيَِّني بَِما كُنُْتْم ُتَعَوالُْحكَْم وَال
) ٨٠(ا أََيأُْمرُكُْم بِالْكُفْرِ بَْعَد إِذْ أَنُْتْم ُمْسِلُمونَ َولَا َيأُْمرَكُْم أَنْ تَتَِّخذُوا الَْملَاِئكَةَ َوالنَّبِيَِّني أَْربَاًب) ٧٩(كُْنُتْم َتْدُرُسونَ 

ا َمَعكُمْ لَُتْؤِمُننَّ بِِه َولََتْنُصُرنَّهُ َوإِذْ أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق النَّبِيَِّني لََما آتَْيُتكُْم ِمْن ِكَتابٍ َوِحكَْمٍة ثُمَّ َجاءَكُْم َرسُولٌ ُمَصدِّقٌ ِلَم
فََمْن َتَولَّى بَْعَد ) ٨١(ُتْم َوأََخذُْتْم َعلَى ذَِلكُْم إِصْرِي قَالُوا أَقَْرْرَنا قَالَ فَاشَْهُدوا َوأََنا َمَعكُْم ِمَن الشَّاِهِديَن قَالَ أَأَقَْرْر

اِت َوالْأَْرضِ طَْوًعا َوكَْرًها َوإِلَْيِه أَفَغَْيَر ِدينِ اللَِّه َيْبُغونَ َولَُه أَْسلََم َمْن ِفي السََّماَو) ٨٢(ذَِلَك فَأُولَِئَك ُهمُ الْفَاِسقُونَ 
أَْسَباِط َوَما قُلْ آَمنَّا بِاللَِّه َوَما أُنْزِلَ َعلَْيَنا َوَما أُنْزِلَ َعلَى إِبَْراهِيَم َوإِْسَماعِيلَ وَإِْسحَاَق َوَيْعقُوَب وَالْ) ٨٣(ُيْرَجُعونَ 

َوَمْن َيْبَتغِ غَْيرَ الْإِْسلَامِ ِديًنا ) ٨٤(مْ لَا ُنفَرُِّق َبْيَن أََحٍد مِْنُهْم وََنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ أُوِتَي ُموَسى َوِعيَسى وَالنَّبِيُّونَ ِمْن َربِّهِ
نَّ الرَّسُولَ كَْيَف َيْهِدي اللَُّه قَْوًما كَفَُروا بَْعَد إَِميانِهِْم َوَشهِدُوا أَ) ٨٥(فَلَْن ُيقَْبلَ ِمْنُه َوُهَو ِفي الْآِخَرِة ِمَن الْخَاسِرِيَن 

أُولَِئكَ َجَزاُؤُهْم أَنَّ َعلَْيهِمْ لَْعَنةَ اللَِّه َوالَْملَاِئكَِة َوالنَّاسِ ) ٨٦(َحقٌّ َوَجاَءُهُم الَْبيَِّناُت وَاللَُّه لَا يَْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمَني 
إِلَّا الَِّذيَن تَاُبوا ِمْن َبْعِد ذَِلَك َوأَصْلَُحوا ) ٨٨(ُهْم ُيْنظَُرونَ  خَاِلِديَن ِفيَها لَا ُيَخفَُّف َعنُْهُم الَْعذَاُب َولَا) ٨٧(أَْجَمِعَني 

 إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا بَْعَد إَِميانِهِْم ثُمَّ اْزدَاُدوا كُفًْرا لَْن ُتقَْبلَ َتْوبَُتُهْم َوأُولَِئَك ُهُم الضَّالُّونَ) ٨٩(فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم 
لَِئَك لَُهْم َعذَابٌ لَِّذيَن كَفَرُوا َوَماتُوا َوُهْم كُفَّاٌر فَلَْن ُيقَْبلَ ِمْن أََحِدِهْم ِملُْء الْأَْرضِ ذََهًبا َولَوِ افَْتَدى بِهِ أُوإِنَّ ا) ٩٠(

  ) ٩٢(ْنِفقُوا ِمْن َشْيٍء فَإِنَّ اللََّه بِِه َعِليٌم لَْن تََنالُوا الْبِرَّ حَتَّى ُتْنِفقُوا ِممَّا ُتِحبُّونَ َوَما ُت) ٩١(أَلِيٌم َوَما لَُهْم ِمْن َناِصرِيَن 

خط املعركة بني أهل الكتاب . . هذا الشوط من السورة ما يزال جيري مع اخلط األول األساسي العريض فيها 
معركة العقيدة ، وما يبذل أعداء هذا الدين من جهد ومن حيلة ومن مكيدة ومن خداع ، . . واجلماعة املسلمة 

كذب ، ومن تدبري ، للبس احلق بالباطل ، وبث الريب والشكوك ، وتبييت الشر والضر هلذه األمة بال وناة  ومن
مث مواجهة القرآن هلذا كله ، بتبصري املؤمنني حبقيقة ما هم عليه من احلق؛ وحقيقة ما عليه أعداؤهم . . وال انقطاع 

طباعهم وأخالقهم وأعماهلم . . أخرياً بتشريح هؤالء األعداء و. . من الباطل؛ وحقيقة ما يبيته هلم هؤالء األعداء 
لتعريفها حقيقة أعدائها ، وفضح ما يضفونه على أنفسهم من مظاهر . على مشهد من اجلماعة املسلمة . . ونياهتم 



مكشوفة العلم واملعرفة ، وتبديد ثقة املخدوعني من املسلمني فيهم ، وتنفريهم من حاهلم وإسقاط دسائسهم بتركها 
  عوراء ، ال ختدع أحداً وال تنطلي على أحد

عليه  -بسخف موقفهم وهم حياجون يف إبراهيم  -اليهود والنصارى  -ويبدأ هذا الشوط مبواجهة أهل الكتاب 
على حني أن إبراهيم سابق لليهودية . فيزعم اليهود أنه كان يهودياً ، ويزعم النصارى أنه كان نصرانياً  -السالم 
ويقرر حقيقة ما . . واحلجاج فيه على هذا النحو مراء ال يستند إىل دليل . نية ، سابق للتوراة واإلجنيل والنصرا

واهللا ويل . وأولياؤه هم الذين يسريون على هنجه . دين اهللا القومي . . لقد كان على اإلسالم . . كان عليه إبراهيم 
الء؛ ويتبني خط اإلسالم الواصل بني رسل اهللا واملؤمنني هبم ومن مث تسقط ادعاءات هؤالء وهؤ. . املؤمنني أمجعني 

  . .} واهللا ويل املؤمنني . إن أوىل الناس بإبراهيم للذين اتبعوه ، وهذا النيب ، والذين آمنوا { : على توايل القرون 
مما سبق يف  -م يلي ذلك يف السياق كشف اهلدف األصيل الكامن وراء مماراة أهل الكتاب يف إبراهيم وغري إبراهي

ومن مث يتجه . . وتشكيكهم يف عقيدهتم  -فهو الرغبة امللحة يف إضالل املسلمني عن دينهم  -السورة ومما سيجيء 
يا أهل الكتاب مل تكفرون بآيات اهللا وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب مل تلبسون احلق { : بالتقريع إىل املضللني 

  . .}  بالباطل وتكتمون احلق وأنتم تعلمون؟
مث يطلع اجلماعة املسلمة على لون من تبييت أعدائهم وتدبريهم ، لزعزعة ثقتهم يف عقيدهتم ودينهم بطريقة خبيثة 

كي يلقوا يف روع غري . . ذلك أن يعلنوا إمياهنم باإلسالم أول النهار ، مث يكفروا باإلسالم آخره . ماكرة لئيمة 
أنه ألمر ارتد أهل الكتاب ، اخلبريون بالكتب  -دائماً يف كل صف  ومثلهم موجود -املتثبتني يف الصف املسلم 

آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا : وقالت طائفة من أهل الكتاب { : والرسل والديانات 
  وهو كيد خبيث لئيم. . } آخره لعلهم يرجعون 

 -على أمانة يف بعضهم ال ينكرها عليهم  -واملواثيق  مث يكشف عن طبيعة أهل الكتاب وأخالقهم ونظرهتم للعهود
فأما البعض اآلخر فال أمانة له وال عهد وال ذمة؛ وهم يفلسفون جشعهم وخيانتهم ويدعون هلا سنداً من دينهم ، 

  .ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك { : ودينهم من هذا اخللق بريء 

. ليس علينا يف األميني سبيل : ذلك بأهنم قالوا . ؤده إليك إال ما دمت عليه قائماً ومنهم من إن تأمنه بدينار ال ي
  . .} ويقولون على اهللا الكذب وهم يعلمون 

بلى من أوىف بعهده واتقى فإن { : ويف هذا املوضع يبني طبيعة نظرة اإلسالم األخالقية ومبعثها وارتباطها بتقوى اهللا 
ن يشترون بعهد اهللا وأمياهنم مثناً قليالً ، أولئك ال خالق هلم يف اآلخرة ، وال يكلمهم اهللا إن الذي. اهللا حيب املتقني 

  . .} وال ينظر إليهم يوم القيامة ، وال يزكيهم ، وهلم عذاب أليم 
وميضي يعرض منوذجاً آخر من التواء أهل الكتاب وكذهبم الرخيص يف أمر الدين ابتغاء مكاسب األرض وهي كلها 

: ويقولون . وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب ، لتحسبوه من الكتاب ، وما هو من الكتاب { : ليل مثن ق
  . .} ويقولون على اهللا الكذب وهم يعلمون . وما هو من عند اهللا . هو من عند اهللا 

أن  -سبحانه  -اهللا  وينفي. . ومن هذا الذي يلوون ألسنتهم فيه ما يدعونه من ألوهية للمسيح وللروح القدس 
ما كان لبشر أن يؤتيه اهللا الكتاب { : قد جاءهم هبذا يف الكتاب أو أمرهم به  -عليه السالم  -يكون املسيح 

ولكن كونوا ربانيني مبا كنتم تعلمون الكتاب ومبا . كونوا عباداً يل من دون اهللا : واحلكم والنبوة ، مث يقول للناس 
  . .} أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون . أن تتخذوا املالئكة والنبيني أرباباً وال يأمركم . كنتم تدرسون 

وهي عهد اهللا عليهم أن يسلم السابق منهم لالحق . . وهبذه املناسبة يذكر حقيقة الصلة بني موكب الرسل املتتابعة 



ءكم رسول مصدق ملا معكم لتؤمنن ملا آتيتكم من كتاب وحكمة ، مث جا: وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيني { : وينصره 
} فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين : قال . أقررنا : أأقررمت وأخذمت على ذلكم إصري؟ قالوا : قال . به ولتنصرنه 

ولكنهم ال يوفون بعهد اهللا معهم ومع . ومن مث يتعني على أهل الكتاب أن يؤمنوا بالرسول األخري وينصروه . . 
  .رسلهم األولني 

خيرج يف احلقيقة على نظام الكون . . اإلسالم . . ظل هذا العهد الساري يقرر أن الذي يبتغي ديناً غري دين اهللا  ويف
} أفغري دين اهللا يبغون ، وله أسلم من يف السماوات واألرض طوعاً وكرهاً؟ وإليه يرجعون؟ { : كله كما أراده اهللا 

. . هللا كله ، والطاعة واالتباع ملنهج اهللا يف خضوع واستسالم  فيبدو هؤالء الذين خيرجون عن إسالم أمرهم. . 
  يبدو هؤالء شذاذاً خارجني على نظام الوجود الكبري

واملسلمني معه إىل إعالن اإلميان بدين اهللا الواحد ، ممثالً يف كل ما جاء  -صلى اهللا عليه وسلم  -هنا يوجه الرسول 
ومن يبتغ غري اإلسالم ديناً فلن يقبل منه ، { : البشر مجيعاً إال هذا الدين وأن اهللا ال يقبل من . به الرسل أمجعني 

  .} وهو يف اآلخرة من اخلاسرين 

.  
وأما الذين . إال أن يتوبوا . وال يف النجاة من عقابه . فأما الذين ال يؤمنون هبذا الدين فال مطمع هلم يف هداية اهللا 

د بذلوا ، ما بذلوا ولن ينجيهم أن يفتدوا مبلء األرض ذهباً ومبناسبة ميوتون وهم كفار فلن ينفعهم أن يكونوا ق
{ : البذل والفداء حيبب للمسلمني أن ينفقوا مما حيبون من مال يف هذه الدنيا ، ليجدوه عند اهللا مدخراً يوم القيامة 

  . .} وما تنفقوا من شيء فإن اهللا به عليم . لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون 
وهو شوط يف املعركة الضخمة اليت . هكذا يستعرض هذا الشوط الواحد هذا احلشد من احلقائق والتوجيهات و

وهي ذاهتا املعركة الدائرة اليوم . من وراء القرون . تعرضها السورة ، دائرة بني اجلماعة املسلمة وأعداء هذا الدين 
وهي هي يف خطها الطويل املديد . . الوسائل واألدوات ، ال ختتلف فيها األهداف والغايات ، وإن اختلفت أشكال 

. .  
  :نظرة استيعاب وتفصيل  -بعد هذا اإلمجال  -فلننظر يف النصوص 

يا أهل الكتاب مل حتاجون يف إبراهيم ، وما أنزلت التوراة واإلجنيل إالّ من بعده؟ أفال تعقلون؟ ها أنتم هؤالء { 
ما كان إبراهيم . فيما ليس لكم به علم؟ واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون حاججتم فيما لكم به علم ، فلم حتاجون 

إن أوىل الناس بإبراهيم للذين اتبعوه ، . يهودياً وال نصرانياً ، ولكن كان حنيفاً مسلماً ، وما كان من املشركني 
  .} واهللا ويل املؤمنني . وهذا النيب ، والذين آمنوا 

عن ابن  -أو عكرمة  -حدثين سعيد بن جبري  -موىل زيد بن ثابت  -ن أيب حدثين حممد ب: قال حممد بن إسحاق 
 -صلى اهللا عليه وسلم  -اجتمعت نصارى جنران وأحبار يهود عند رسول اهللا : قال  -رضي اهللا عنهما  -عباس 

. إال نصرانياً ما كان إبراهيم : وقالت النصارى . ما كان إبراهيم إال يهودياً : فقالت األحبار . فتنازعوا عنده 
  .اآلية } . . . يا أهل الكتاب مل حتاجون يف إبراهيم { : فأنزل اهللا تعاىل 

وسواء كانت هذه هي مناسبة نزول اآلية أو مل تكن ، فظاهر من نصها أهنا نزلت رداً على ادعاءات ألهل الكتاب ، 
 -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول أو مع بعضهم البعض يف حضرة ال -صلى اهللا عليه وسلم  -وحجاج مع النيب 

أن جيعل يف بيته النبوة؛ واحتكار  -عليه السالم  -واهلدف من هذه االدعاءات هو احتكار عهد اهللا مع إبراهيم 
أنه على دين  -صلى اهللا عليه وسلم  -تكذيب دعوى النيب  -وهذا هو األهم  -مث . اهلداية والفضل كذلك 



احلنيفية األوىل؛ وتشكيك املسلمني يف هذه احلقيقة ، أو بث الريبة يف نفوس إبراهيم ، وأن املسلمني هم ورثة 
  . .بعضهم على األقل 

  .ومن مث يندد اهللا هبم هذا التنديد؛ ويكشف مراءهم الذي ال يستند إىل دليل 

؟ إهنا فكيف إذن يكون يهودياً؟ أو كيف إذن يكون نصرانياً. فإبراهيم سابق على التوراة وسابق على اإلجنيل 
  :دعوى خمالفة للعقل ، تبدو خمالفتها مبجرد النظرة األوىل إىل التاريخ 

  .} يا أهل الكتاب مل حتاجون يف إبراهيم وما أنزلت التوراة واإلجنيل إال من بعده؟ أفال تعقلون؟ { 
هج منطقي مث ميضي يف التنديد هبم؛ وإسقاط قيمة ما يدلون به من حجج وكشف تعنتهم وقلة اعتمادهم على من

  :سليم يف اجلدل واحلوار 
  .} ها أنتم هؤالء حاججتم فيما لكم به علم ، فلم حتاجون فيما ليس لكم به علم؟ واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون؟ { 

وقد جادلوا يف أمر عيسى عليه السالم؛ كما يبدو أهنم جادلوا يف بعض األحكام التشريعية حني دعوا إىل كتاب اهللا 
وكان هذا وذاك يف دائرة ما يعلمون من األمر ، أما أن جيادلوا فيما هو . . مث تولوا وهم معرضون  ليحكم بينهم ،

فهو اجلدل . . فهو األمر الذي ال سند له ولو كان سنداً شكلياً . . سابق على وجودهم ، ووجود كتبهم ودياناهتم 
ومن كان هذا حاله فهو غري . . ض إذن واهلوى وهو املراء الذي ال يسري على منهج ، وهو الغر. إذن لذات اجلدل 

  بل غري جدير باالستماع أصال ملا يقول. جدير بالثقة فيما يقول 
حىت إذا انتهى السياق من إسقاط قيمة جدهلم من أساسه ، ونزع الثقة منهم ومما يقولون ، عاد يقرر احلقيقة اليت 

لتاريخ البعيد؛ وهو الذي يعلم كذلك حقيقة الدين الذي الذي يعلم حقيقة هذا ا -سبحانه  -فهو . يعلمها اهللا 
  :وقوله الفصل الذي ال يبقى معه لقائل قول؛ إال أن جيادل ومياري بال سلطان وال دليل . نزله على عبده إبراهيم 

  . .} وما كان من املشركني . ولكن كان حنيفاً مسلماً . ما كان إبراهيم يهودياً وال نصرانياً { 
وما أنزلت التوراة . ما كان يهودياً وال نصرانياً  -عليه السالم  -قرره من قبل ضمناً من أن إبراهيم فيؤكد ما 

مسلماً باملعىن الشامل . . فقد كان مسلماً . ويقرر أنه كان مائالً عن كل ملة إال اإلسالم . واإلجنيل إال من بعده 
  . .لإلسالم الذي مر تفصيله وبيانه 

  . .} ركني وما كان من املش{ 
ولكن إبرازها هنا يشري إىل عدة من لطائف . . } ولكن كان حنيفاً مسلماً { وهذه احلقيقة متضمنة يف قوله قبلها 

  :اإلشارة والتعبري 
ومن مث ال . . مشركون  -الذين انتهى أمرهم إىل تلك املعتقدات املنحرفة  -يشري أوالً إىل أن اليهود والنصارى 

  ولكن حنيفاً مسلماً. يم يهودياً وال نصرانياً ميكن أن يكون إبراه
وكل . اإلسالم هو التوحيد املطلق بكل خصائصه . فال يلتقيان . ويشري إىل أن اإلسالم شيء والشرك شيء آخر 

  .ومن مث ال يلتقي مع لون من ألوان الشرك أصالً . مقتضياته 
فهو حنيف . . على دين إبراهيم ، وسدنة بيته يف مكة ويشري ثالثاً إىل إبطال دعوى املشركني من قريش كذلك أهنم 

  } وما كان من املشركني { . مسلم ، وهم مشركون 
كان حنيفاً مسلماً وما كان من املشركني ، فليس ألي من اليهود أو النصارى  -عليه السالم  -وما دام أن إبراهيم 

  .نه ، وهم بعيدون عن عقيدته أن يدعي وراثته ، وال الوالية على دي -أو املشركني أيضاً  -



حني ال يلتقون على نسب وال أرومة وال . والعقيدة هي الوشيجة األوىل اليت يتالقى عليها الناس يف اإلسالم . 
فاإلنسان يف نظر اإلسالم إنسان بروحه . جنس وال أرض ، إذا أنبتت تلك الوشيجة اليت يتجمع عليها أهل اإلميان 

وال يلتقي على مثل . ومن مث فهو يتالقى على العقيدة أخص خصائص الروح فيه . إنساناً  بالنفخة اليت جعلت منه. 
ما تلتقي عليه البهائم من األرض واجلنس والكأل واملرعى واحلد والسياج والوالية بني فرد وفرد ، وبني جمموعة 

يتالقى فيها املؤمن . قيدة وجمموعة ، وبني جيل من الناس وجيل ، ال ترتكن إىل وشيجة أخرى سوى وشيجة الع
واجليل املسلم واألجيال املسلمة من وراء حدود الزمان واملكان ، . واجلماعة املسلمة واجلماعة املسلمة . واملؤمن 

واهللا من ورائهم ويل  -بالعقيدة وحدها  -ومن وراء فواصل الدم والنسب ، والقوم واجلنس؛ ويتجمعون أولياء 
  :اجلميع 

  . .} واهللا ويل املؤمنني . بإبراهيم للذين اتبعوه ، وهذا النيب ، والذين آمنوا  إن أوىل الناس{ 
مث هذا النيب الذي . وساروا على منهجه ، واحتكموا إىل سنته هم أولياؤه  -يف حياته  -فالذين اتبعوا إبراهيم 

فالتقوا مع  -صلى اهللا عليه وسلم  -مث الذين آمنوا هبذا النيب . يلتقي معه يف اإلسالم بشهادة اهللا أصدق الشاهدين 
  .يف املنهج والطريق  -عليه السالم  -إبراهيم 

  . .} واهللا ويل املؤمنني { 
وأمة . وهم أسرة واحدة . فهم حزبه الذين ينتمون إليه ، ويستظلون برايته ، ويتولونه وال يتولون أحداً غريه 

واألوطان؛ ومن وراء القوميات واألجناس ، ومن وراء  من وراء األجيال والقرون ، ومن وراء املكان. واحدة 
  األرومات والبيوت

ومتيزه من القطيع كما أهنا هي الصورة . وهذه الصورة هي أرقى صورة للتجمع اإلنساين تليق بالكائن اإلنساين 
كه عن نفسه ألن القيد الواحد فيها اختياري ميكن لكل من يشاء أن يف. الوحيدة اليت تسمح بالتجمع بال قيود 

إن كانت  -على حني ال ميلك الفرد أن يغري جنسه . . فهو عقيدة خيتارها بنفسه فينتهي األمر . بإرادته الذاتية 
وال ميلك أن يغري لونه  -إن كانت رابطة التجمع هي القوم  -وال ميلك أن يغري قومه  -رابطة التجمع هي اجلنس 

وال ميلك  -لك بيسر أن يغري لغته إن كانت رابطة التجمع هي اللغة وال مي -إن كانت رابطة التجمع هي اللون  -
بل قد ال يستطيع أن يغريها أصال إن كانت الطبقات  -إن كانت رابطة التجمع هي الطبقة  -بيسر أن يغري طبقته 

ىل رابطة الفكرة ومن مث تبقى احلواجز قائمة أبداً دون التجمع اإلنساين ، ما مل ترد إ. وراثة كما يف اهلند مثالً 
  .والعقيدة والتصور 

األمر املتروك لالقتناع الفردي ، والذي ميلك الفرد بذاته ، بدون تغيري أصله أو لونه أو لغته أو طبقته أن خيتاره ، . 
  .وأن ينضم إىل الصف على أساسه 

  املميزة له من القطيعوذلك فوق ما فيه من تكرمي لإلنسان ، جبعل رابطة جتمعه مسألة تتعلق بأكرم عناصره ، 
. . أناسّي تتجمع على زاد الروح ومسة القلب وعالمة الشعور  -كما يريدها اإلسالم  -والبشرية إما أن تعيش 

وكلها حدود مما يقام للماشية يف . . وإما أن تعيش قطعاناً خلف سياج احلدود األرضية ، أو حدود اجلنس واللون 
  املرعى كي ال خيتلط قطيع بقطيع

ويواجه أهل الكتاب . يكشف للجماعة املسلمة عما يريده هبا أهل الكتاب من وراء كل جدال وكل مراء  مث
وهو ميزق عنهم األردية اليت يتخفون . بأالعيبهم وكيدهم وتدبريهم على مرأى ومسمع من اجلماعة املسلمة أيضاً 

  :حتتها ، فيقفهم أمام اجلماعة املسلمة عراة مفضوحني 



يا أهل الكتاب مل تكفرون . وما يضلون إال أنفسهم وما يشعرون . من أهل الكتاب لو يضلونكم  ودت طائفة{ 
بآيات اهللا وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب مل تلبسون احلق بالباطل وتكتمون احلق وأنتم تعلمون؟ وقالت طائفة من 

وال تؤمنوا إال ملن . خره لعلهم يرجعون آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آ: أهل الكتاب 
إن الفضل : قل  -أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو حياجوكم عند ربكم  -إن اهلدى هدى اهللا : قل  -تبع دينكم 

  .} خيتص برمحته من يشاء ، واهللا ذو الفضل العظيم . بيد اهللا يؤتيه من يشاء ، واهللا واسع عليم 
إهنم يكرهون هلذه األمة أن هتتدي . تاب للجماعة املسلمة هي اإلحنة املتعلقة بالعقيدة إن اإلحنة اليت يكنها أهل الك

ومن مث يرصدون جهودهم كلها إلضالهلا عن هذا . يكرهون هلا أن تفيء إىل عقيدهتا اخلاصة يف قوة وثقة ويقني . 
  :املنهج ، واإللواء هبا عن هذا الطريق 

  . .} كم ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلون{ 
فهو ود النفس ورغبة القلب والشهوة اليت هتفو إليها األهواء من وراء كل كيد ، وكل دس ، وكل مراء ، وكل 

  .جدال ، وكل تلبيس 
فما تنبعث مثل هذه الرغبة الشريرة اآلمثة عن . وهذه الرغبة القائمة على اهلوى واحلقد والشر ، ضالل ال شك فيه 

فما حيب . ون أنفسهم يف الضاللة يف اللحظة اليت يودون فيها إضالل املسلمني فهم يوقع. خري وال عن هدى 
  :إضالل املهتدين إال ضال يهيم يف الضالل البهيم 

  . .} وما يشعرون . وما يضلون إال أنفسهم { 
يتعهد هلم  واهللا سبحانه. واملسلمون مكفيون أمر أعدائهم هؤالء ما استقاموا على إسالمهم وما هلم عليهم من سبيل 

  .أال يصيبهم كيد الكائدين ، وأن يرتد عليهم كيدهم ما بقي املسلمون مسلمني 
  :هنا يقرع أهل الكتاب حبقيقة موقفهم املريب املعيب 

يا أهل الكتاب مل تكفرون بآيات اهللا وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب مل تلبسون احلق بالباطل وتكتمون احلق { 
  .} وأنتم تعلمون؟ 

.  
سواء منهم . يشهدون احلق واضحاً يف هذا الدين  -وما يزالون حىت اليوم  -قد كان أهل الكتاب وقتها ول

وكان بعضهم يصرح مبا جيد من هذا كله  -املطلعون على حقيقة ما جاء يف كتبهم عنه من بشارات وإشارات 
اء كذلك غري املطلعني ، ولكنهم وسو -وبعضهم يسلم بناء على هذا الذي جيده يف كتبه ويشهده متحققاً أمامه 

ولكن . ال لنقص يف الدليل . . غري أهنم يكفرون . . جيدون يف اإلسالم من احلق الواضح ما يدعو إىل اإلميان 
ألهنا الصفة اليت كان من شأهنا أن . . } يا أهل الكتاب { : والقرآن يناديهم . . للهوى واملصلحة والتضليل 
  .ابه اجلديد تقودهم إىل آيات اهللا وكت

كذلك يناديهم مرة أخرى ليفضح ما يقومون به من لبس احلق بالباطل إلخفائه وكتمانه وتضييعه يف غمار الباطل ، 
  وهو أمر مستنكر قبيح. . على علم وعن عمد ويف قصد 

ها حىت من أعمال أهل الكتاب حينذاك ، هو األمر الذي درجوا عليه من وقت -سبحانه  -وهذا الذي ندد اهللا به 
  مث تابعهم الصليبيون. اليهود بدأوا منذ اللحظة األوىل . . فهذا طريقهم على مدار التاريخ . . اللحظة احلاضرة 

يف التراث اإلسالمي ما ال سبيل إىل كشفه إال جبهد القرون  -مع األسف  -ويف خالل القرون املتطاولة دسوا 
 -إال هذا الكتاب احملفوظ الذي تكفل اهللا حبفظه أبد اآلبدين  اللهم -ولبسوا احلق بالباطل يف هذا التراث كله 



  .واحلمد هللا على فضله العظيم 
ودسوا ولبسوا يف احلديث النبوي حىت قيض اهللا له رجاله . دسوا ولبسوا يف التاريخ اإلسالمي وأحداثه ورجاله 

وا يف التفسري القرآين حىت تركوه تيهاً ال ودسوا ولبس. الذين حققوه وحرروه إال ما ند عن اجلهد اإلنساين احملدود 
فاملئات واأللوف كانوا دسيسة على . ودسوا ولبسوا يف الرجال أيضاً . يكاد الباحث يفيء فيه إىل معامل الطريق 

وما يزالون يف صورة املستشرقني وتالميذ املستشرقني الذين يشغلون مناصب القيادة الفكرية  -التراث اإلسالمي 
والعشرات من الشخصيات املدسوسة على األمة املسلمة يف . إهنم مسلمون : لبالد اليت يقول أهلها اليوم يف ا

صورة أبطال مصنوعني على عني الصهيونية والصليبية ، ليؤدوا ألعداء اإلسالم من اخلدمات ما ال ميلك هؤالء 
  األعداء أن يؤدوه ظاهرين

مثابة األمان والنجاة منه هي اللياذ هبذا الكتاب احملفوظ؛ والعودة إليه  وما تزال. وما يزال هذا الكيد قائماً ومطرداً 
  .الستشارته يف املعركة الناشبة طوال هذه القرون 

كذلك يعرض بعض احملاوالت اليت يبذهلا فريق من أهل الكتاب لبلبلة اجلماعة املسلمة يف دينها ، وردها عن اهلدى 
  :، من ذلك الطريق املاكر اللئيم 

. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون : قالت طائفة من أهل الكتاب و{ 
  . .} . . . وال تؤمنوا إال ملن تبع دينكم 

فإن إظهارهم اإلسالم مث الرجوع عنه ، يوقع بعض ضعاف النفوس والعقول . وهي طريقة ماكرة لئيمة كما قلنا 
  .حقيقة دينهم وطبيعته وغري املتثبتني من 

وخباصة العرب األميني ، الذين كانوا يظنون أن أهل الكتاب أعرف منهم بطبيعة . يوقعهم يف بلبلة واضطراب . 
فإذا رأوهم يؤمنون مث يرتدون ، حسبوا أهنم إمنا ارتدوا بسبب اطالعهم على خبيئة ونقص يف . الديانات والكتب 

  .فلم يكن هلم ثبات على حال  وتأرجحوا بني اجتاهني. هذا الدين 
ولقد . . يف شىت الصور اليت تناسب تطور املالبسات والناس يف كل جيل . وما تزال هذه اخلدعة تتخذ حىت اليوم 

يئس أعداء املسلمني أن تنطلي اليوم هذه اخلدعة ، فلجأت القوى املناهضة لإلسالم يف العامل إىل طرق شىت ، كلها 
  .لقدمية تقوم على تلك اخلدعة ا

 -إن هلذه القوى اليوم يف أحناء العامل اإلسالمي جيشاً جراراً من العمالء يف صورة أساتذة وفالسفة ودكاترة وباحثني 
« حيملون أمساء املسلمني ، ألهنم احندروا من ساللة مسلمة وبعضهم من  -وأحياناً كتاب وشعراء وفنانني وصحفيني 

  املسلمني» علماء 
مالء موجه خللخلة العقيدة يف النفوس بشىت األساليب ، يف صورة حبث وعلم وأدب وفن هذا اجليش من الع

وتأويلها وحتميلها ما ال . والتهوين من شأن العقيدة والشريعة سواء . وتوهني قواعدها من األساس . وصحافة 
اة إشفاقا عليها من احلياة أو وإبعادها عن جمال احلي. والدعوة للتلفت منها » رجعيتها « والدق املتصل على . تطيق 

. إشفاقا على احلياة منها وابتداع تصورات ومثل وقواعد للشعور والسلوك تناقض وحتطم تصورات العقيدة ومثلها 
وإطالق الشهوات من عقاهلا وسحق . وتزيني تلك التصورات املبتدعة بقدر تشويه التصورات واملثل اإلميانية 

ليها العقيدة النظيفة لتخر يف الوحل الذي ينثرونه يف األرض نثراً ويشوهون التاريخ القاعدة اخللقية اليت تستوي ع
  كله وحيرفونه كما حيرفون النصوص

وهبذه . وهم بعد مسلمون أليسوا حيملون أمساء املسلمني؟ وهم هبذه األمساء املسلمة يعلنون اإلسالم وجه النهار 



ال يتغري إال الشكل واإلطار يف . . ذه وتلك دور أهل الكتاب القدمي ويؤدون هب. . احملاوالت اجملرمة يكفرون آخره 
  ذلك الدور القدمي

تظاهروا باإلسالم أول النهار واكفروا آخره لعل املسلمني يرجعون عن : وكان أهل الكتاب يقول بعضهم لبعض 
  :وليكن هذا سراً بينكم ال تبدونه وال تأمتنون عليه إال أهل دينكم . دينهم 

  . .}  تؤمنوا إال ملن تبع دينكم وال{ 
أي وال تطمئنوا إال ملن تبع دينكم ، وال تفضوا بأسراركم إال . وفعل اإلميان حني يعّدى بالالم يعين االطمئنان والثقة 

  هلؤالء دون املسلمني
لى هذه العقيدة هو اإلجهاز ع. . إهنم متفامهون فيما بينهم على أمر . . وعمالء الصهيونية والصليبية اليوم كذلك 

ولكنه تفاهم العميل مع . وقد ال يكون هذا التفاهم يف معاهدة أو مؤامرة . . يف الفرصة الساحنة اليت قد ال تعود 
بعضهم على  -مث يتظاهرون . . العميل على املهمة املطلوبة لألصيل ويأمن بعضهم لبعض فيفضي بعضهم إىل بعض 

والذين يدركون . . واجلو من حوهلم مهيأ ، واألجهزة من حوهلم معبأة . . ما يريدون وما يبيتون  -األقل بغري 
  حقيقة هذا الدين يف األرض كلها مغيبون أو مشردون

  .} وال تؤمنوا إال ملن تبع دينكم { 

.  
أن يعلن أن اهلدى هو وحده هدى اهللا؛ وأن من ال يفيء إليه لن جيد  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهنا يوجه اهللا نبيه 

  :هلدى أبداً يف أي منهج وال يف أي طريق ا
  . .} إن اهلدى هدى اهللا : قل { 

آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم { : وجييء هذا التقرير رداً على مقالتهم 
. دى إال هداه وحده فال ه. فهو اخلروج من هدى اهللا كله . حتذيراً للمسلمني من حتقيق اهلدف اللئيم } يرجعون 

  .وإمنا هو الضالل والكفر ما يريده هبم هؤالء املاكرون 
مث ميضي يعرض بقية تآمرهم بعد هذا . . جييء هذا التقرير قبل أن ينتهي السياق من عرض مقولة أهل الكتاب كلها 

  :التقرير املعترض 
  . .} أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ، أو حياجوكم عند ربكم { 

فهو احلقد واحلسد والنقمة أن يؤيت اهللا أحداً من النبوة . . } وال تؤمنوا إال ملن تبع دينكم { : للون قوهلم هبذا يع
وهو اخلوف أن يكون يف االطمئنان للمسلمني وإطالعهم على احلقيقة اليت يعرفها . والكتاب ما آتى أهل الكتاب 

كأن اهللا سبحانه ال  -املسلمون حجة عليهم عند اهللا أهل الكتاب ، مث ينكروهنا ، عن هذا الدين ، ما يتخذه 
وهي مشاعر ال تصدر عن تصور إمياين باهللا وصفاته؛ وال عن معرفة  -يأخذهم حبجة إال حجة القول املسموع 

  حبقيقة الرساالت والنبوات ، وتكاليف اإلميان واالعتقاد
حقيقة فضل اهللا حني يشاء أن مين على أمة  -سلمة ويعلم اجلماعة امل -ويوجه اهللا سبحانه رسوله الكرمي ليعلمهم 

  :برسالة وبرسول 
  . .} خيتص برمحته من يشاء ، واهللا ذو الفضل العظيم . قل إن الفضل بيد اهللا يؤتيه من يشاء ، واهللا واسع عليم { 

ونقضوا ذمة  وقد شاءت إرادته أن جيعل الرسالة والكتاب يف غري أهل الكتاب؛ بعد ما خاسوا بعهدهم مع اهللا؛
أبيهم إبراهيم؛ وعرفوا احلق ولبسوه بالباطل؛ وختلوا عن األمانة اليت ناطها اهللا هبم؛ وتركوا أحكام كتاهبم وشريعة 



. . وخلت قيادة البشرية من منهج اهللا وكتابه ورجاله املؤمنني . دينهم؛ وكرهوا أن يتحاكموا إىل كتاب اهللا بينهم 
خيتص برمحته من { . . } واهللا واسع عليم { . فضال منه ومنة . مانة ، باألمة املسلمة عندئذ سلم القيادة ، وناط األ

وليس أعظم من فضله على . . } واهللا ذو الفضل العظيم { . . عن سعة يف فضله وعلم مبواضع رمحته . . } يشاء 
  .سول وبالرمحة ممثلة يف ر. . وباخلري ممثالً يف رسالة . أمة باهلدى ممثالً يف كتاب 

. فإذا مسع املسلمون هذا احسوا مدى النعمة وقيمة املنة يف اختيار اهللا هلم ، واختصاصه إياهم هبذا الفضل 
واستمسكوا به يف إعزاز وحرص ، وأخذوه بقوة وعزم ، ودافعوا عنه يف صرامة ويقني ، وتيقظوا لكيد الكائدين 

وهو ذاته مادة التربية والتوجيه لألمة . والذكر احلكيم  وهذا ما كان يربيهم به القرآن الكرمي. وحقد احلاقدين 
  .املسلمة يف كل جيل 

مث ميضي السياق يصف حال أهل الكتاب؛ ويبني ما يف هذه احلال من نقائص؛ ويقرر القيم الصحيحة اليت يقوم 
  :اقد ويبدأ فيعرض منوذجني من مناذج أهل الكتاب يف التعامل والتع. عليها اإلسالم دين املسلمني 

ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ، ومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤده إليك إال ما دمت عليه قائماً { 
بلى من أوىف بعهده . ليس علينا يف األميني سبيل ، ويقولون على اهللا الكذب وهم يعلمون : ذلك بأهنم قالوا . 

شترون بعهد اهللا وإمياهنم مثنا قليال أولئك ال خالق هلم يف اآلخرة ، وال إن الذين ي. واتقى فإن اهللا حيب املتقني 
  . .} يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم يوم القيامة ، وال يزكيهم ، وهلم عذاب أليم 

إهنا خطة اإلنصاف واحلق وعدم البخس والغنب جيري عليها القرآن الكرمي يف وصف حال أهل الكتاب الذين كانوا 
ذلك أن خصومة أهل الكتاب . ماعة املسلمة حينذاك؛ واليت لعلها حال أهل الكتاب يف مجيع األجيال يواجهون اجل

كل . . لإلسالم واملسلمني ، ودسهم وكيدهم وتدبريهم املاكر اللئيم ، وإرادهتم الشر باجلماعة املسلمة وهبذا الدين 
فهو هنا يقرر أن من أهل . جلدل واملواجهة ذلك ال جيعل القرآن يبخس احملسنني منهم حقهم ، حىت يف معرض ا
  :الكتاب ناساً أمناء ، ال يأكلون احلقوق مهما كانت ضخمة مغرية 

  . .} ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك { 
زمة إال باملطالبة واإلحلاح واملال -وإن صغر  -ولكن منهم كذلك اخلونة الطامعني املماطلني ، الذين ال يردون حقاً 

  :مث هم يفلسفون هذا اخللق الذميم ، بالكذب على اهللا عن علم وقصد . 
. ليس علينا يف األميني سبيل : ذلك بأهنم قالوا . ومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤده إليك إال ما دمت عليه قائماً { 

  . .} ويقولون على اهللا الكذب وهم يعلمون 
فاألمانة بني اليهودي . ولون هذا القول؛ وجيعلون لألخالق مقاييس متعددة فهم الذين يق. وهذه بالذات صفة يهود 

وهم يف احلقيقة يعنون كل من سوى ( أما غري اليهود ويسموهنم األميني وكانوا يعنون هبم العرب . واليهودي 
م بال حترج من فال حرج على اليهودي يف أكل أمواهلم ، وغشهم وخداعهم ، والتدليس عليهم ، واستغالهل) اليهود 

  وسيلة خسيسة وال فعل ذميم
وأن اهللا ال يأمر بالفحشاء ، . وهم يعلمون أن هذا كذب . ومن العجب أن يزعموا أن إهلهم ودينهم يأمرهم هبذا 

وال يبيح جلماعة من الناس أن يأكلوا أموال مجاعة من الناس سحتاً وهبتاناً ، وأال يرعوا معهم عهداً وال ذمة ، وأن 
  :ولكنها يهود يهود اليت اختذت من عداوة البشرية واحلقد عليها ديدناً وديناً . منهم بال حترج وال تذمم  ينالوا

  . .} ويقولون على اهللا الكذب وهم يعلمون { 
  :ويربط نظرته هذه باهللا وتقواه . هنا جند القرآن الكرمي يقرر قاعدته اخللقية الواحدة ، وميزانه اخللقي الواحد 



إن الذين يشترون بعهد اهللا وإمياهنم مثناً قليالً ، أولئك ال خالق . ن أوىف بعهده واتقى فإن اهللا حيب املتقني بلى م{ 
  .هلم يف اآلخرة ، وال يكلمهم اهللا وال ينظر إليهم يوم القيامة ، وال يزكيهم 

  . .} وهلم عذاب أليم 
ومن اشترى بعهد اهللا وبأميانه مثناً . أحبه اهللا وأكرمه  فهي قاعدة واحدة من راعاها وفاء بعهد اهللا وشعوراً بتقواه

فال نصيب له يف اآلخرة ، وال رعاية له عند  -من عرض هذه احلياة الدنيا أو بالدنيا كلها وهي متاع قليل  -قليالً 
  .وإمنا هو العذاب األليم . اهللا وال قبول ، وال زكاة له وال طهارة 

فليس هو مسألة . ومن مث ال يتغري يف التعامل مع عدو أو صديق . تبط بالتقوى ونلمح هنا أن الوفاء بالعهد مر
  .إمنا هو مسألة تعامل مع اهللا أبداً دومنا نظر إىل من يتعامل معهم . مصلحة 

التعامل هو أوالً تعامل : يف الوفاء بالعهد ويف سواه من األخالق . وهذه هي نظرية اإلسالم األخالقية بصفة عامة 
فالباعث األخالقي ليس هو املصلحة؛ وليس .  ، يلحظ فيه جناب اهللا ، ويتجنب به سخطه ويطلب به رضاه مع اهللا

فإن اجلماعة قد تضل وتنحرف ، وتروج فيها املقاييس الباطلة . هو عرف اجلماعة ، وال مقتضيات ظروفها القائمة 
وال بد أن يكون هلذا املقياس فوق . د على السواء فال بد من مقياس ثابت ترجع إليه اجلماعة كما يرجع إليه الفر. 

ومن مث ينبغي أن . . أعلى من اصطالح الناس ومن مقتضيات حياهتم املتغرية . . ثباته قوة يستمدها من جهة أعلى 
هبذا يضمن . . تستمد القيم واملقاييس من اهللا؛ مبعرفة ما يرضيه من األخالق والتطلع إىل رضاه والشعور بتقواه 

سالم تطلع البشرية الدائم إىل أفق أعلى من األرض؛ واستمدادها القيم واملوازين من ذلك األفق الثابت السامق اإل
  .الوضيء 

فالعالقة يف . . } يشترون بعهد اهللا وإمياهنم مثناً قليالً { . . ومن مث جيعل الذين خييسون بالعهد ويغدرون باألمانة 
ومن هنا فال نصيب هلم يف اآلخرة عنده ، أن كانوا يبغون . . بينهم وبني الناس هذا بينهم وبني اهللا قبل أن تكون 

بالغدر والنكث بالعهد مثناً قليال هو هذه املصاحل الدنيوية الزهيدة وال رعاية هلم من اهللا يف اآلخرة جزاء استهانتهم 
  .يف الدنيا  -وهو عهدهم مع الناس  -بعهده 

وهو يعرب عن إمهال اهللا هلم وعدم رعايتهم ، بأنه ال . قة التصوير يف التعبري وجند هنا أن القرآن قد سلك طري
ومن مث يتخذها القرآن وسيلة . . وهي أعراض اإلمهال اليت يعرفها الناس . . يكلمهم وال ينظر إليهم وال يطهرهم 

على طريقة القرآن يف ظالله  .لتصوير املوقف صورة حية تؤثر يف الوجدان البشري أعمق مما يؤثر التعبري التجريدي 
  .وإحياءاته اجلميلة 

مث ميضي يف عرض مناذج من أهل الكتاب؛ فيعرض منوذج املضللني ، الذي يتخذون من كتاب اهللا مادة للتضليل ، 
عرضاً من . . يلوون ألسنتهم به عن مواضعه ، ويؤولون نصوصه لتوافق أهواء معينة ، ويشترون هبذا كله مثناً قليالً 

ومن بني ما يلوون السنتهم به وحيرفونه ويؤولونه ما خيتص مبعتقداهتم اليت ابتدعوها عن : هذه احلياة الدنيا  عرض
  :املسيح عيسى بن مرمي ، مما اقتضته أهواء الكنيسة وأهواء احلكام سواء 

هو من عند اهللا :  وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ، ويقولون{ 
  .وما هو من عند اهللا ، ويقولون على اهللا الكذب وهم يعلمون 

ولكن كونوا . كونوا عباداً يل من دون اهللا . ما كان لبشر أن يؤتيه اهللا الكتاب واحلكم والنبوة ، مث يقول للناس 
أيأمركم . الئكة والنبيني أرباباً وال يأمركم أن تتخذوا امل. ربانيني مبا كنتم تعلمون الكتاب ومبا كنتم تدرسون 



  . .} بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ 
وهذه احلال اليت . وآفة رجال الدين حني يفسدون ، أن يصبحوا أداة طيعة لتزييف احلقائق باسم أهنم رجال الدين 

يؤولون نصوص فهم كانوا . يذكرها القرآن عن هذا الفريق من أهل الكتاب ، نعرفها حنن جيداً يف زماننا هذا 
كتاهبم ، ويلووهنا ليا ليصلوا منها إىل مقررات معينة ، يزعمون أهنا مدلول هذه النصوص ، وأهنا متثل ما أراده اهللا 

معتمدين على أن كثرة السامعني ال تستطيع التفرقة . بينما هذه املقررات تصادم حقيقة دين اهللا يف أساسها . منها 
النصوص احلقيقية ، وبني تلك املقررات املفتعلة املكذوبة اليت يُلجئون إليها بني حقيقة الدين ومدلوالت هذه 

  .النصوص إجلاء 
وحنن اليوم نعرف هذا النموذج جيداً يف بعض الرجال الذين ينسبون إىل الدين ظلماً الذين حيترفون الدين 

واء حيثما الح هلم أن هناك مصلحة ويسخرونه يف تلبية األهواء كلها؛ وحيملون النصوص وجيرون هبا وراء هذه األه
تتحقق ، وأن هناك عرضاً من أعراض هذه احلياة الدنيا حيصل حيملون هذه النصوص ويلهثون هبا وراء تلك األهواء 

، ويلوون أعناق هذه النصوص ليا لتوافق هذه األهواء السائدة؛ وحيرفون الكلم عن مواضعه ليوافقوا بينه وبني 
ويبذلون جهداً الهثاً يف التمحل وتصيد أدىن مالبسة لفظية ليوافقوا . ين وحقائقه األساسية اجتاهات تصادم هذا الد

وما هو من . ويقولون هو من عند اهللا { . . بني مدلول آية قرآنية وهوى من األهواء السائدة اليت يهمهم متليقها 
. ن عن هذا الفريق من أهل الكتاب سواء كما حيكي القرآ. . } ويقولون على اهللا الكذب وهم يعلمون . عند اهللا 

إمنا تبتلى هبا كل أمة يرخص دين اهللا فيها على من ينتسبون إليه حىت . فهي آفة ال خيتص هبا أهل الكتاب وحدهم 
ما يساوي إرضاء هوى من األهواء اليت يعود متليقها بعرض من أعراض هذه األرض وتفسد الذمة حىت ما يتحرج 

اهللا ، حتريف كلماته عن مواضعها لتمليق عبيد اهللا ، وجماراة أهوائهم املنحرفة اليت تصادم  القلب من الكذب على
حيذر اجلماعة املسلمة من هذا املزلق الويبء ، الذي انتهى بنزع أمانة  -سبحانه  -وكأمنا كان اهللا . . دين اهللا 

  .القيادة من بين إسرائيل 
كانوا يتلمسون يف كتاب اهللا اجلمل ذات  -من جمموع هذه اآليات  فيما يبدو -هذا النموذج من بين إسرائيل 

أي يف تأويلها واستخراج مدلوالت منها هي ال تدل عليها بغري ليها وحتريفها  -التعبري اجملازي؛ فيلوون السنتهم هبا 
له اهللا ، وهو ما مل يقله هذا ما قا: ليومهوا الدمهاء أن هذه املدلوالت املبتدعة هي من كتاب اهللا؛ ويقولون بالفعل  -
  .» روح القدس « وكانوا يهدفون من هذا إىل إثبات الوهية عيسى عليه السالم ومعه  -سبحانه  -

تعاىل اهللا  -باعتبارها كائناً واحداً هو اهللا . األب واالبن والروح القدس : وذلك فيما كانوا يزعمون من األقانيم . 
كلمات تؤيد هذا الذي يدعونه ، فرد اهللا عليهم هذا  -السالم  عليه -ويروون عن عيسى  -عما يصفون 

التحريف وهذا التأويل ، بأنه ليس من شأن نيب خيصه اهللا بالنبوة ويصطفيه هلذا األمر العظيم أن يأمر الناس أن 
  :فهذا مستحيل . يتخذوه إهلاً هو واملالئكة 

كونوا عباداً يل من دون اهللا ، ولكن كونوا : مث يقول للناس ما كان لبشر أن يؤتيه اهللا الكتاب واحلكم والنبوة ، { 
وال يأمركم أن تتخذوا املالئكة والنبيني أرباباً أيأمركم بالكفر . ربانيني مبا كنتم تعلمون الكتاب ومبا كنتم تدرسون 

  . .} بعد إذ أنتم مسلمون؟ 
فما ميكن أن يدعي . ه العباد بعبوديتهم وبعبادهتم إن النيب يوقن أنه عبد ، وأن اهللا وحده هو الرب ، الذي يتجه إلي

. . } كونوا عباداً يل من دون اهللا { : فلن يقول نيب للناس . لنفسه صفة األلوهية اليت تقتضي من الناس العبودية 
ة ، وخذوا منتسبني إىل الرب ، عباداً له وعبيداً ، توجهوا إليه وحده بالعباد. . } كونوا ربانيني { : ولكن قوله هلم 



حبكم علمكم . . } ربانيني { كونوا . . } ربانيني { عنه وحده منهج حياتكم ، حىت ختلصوا له وحده فتكونوا 
  .فهذا مقتضى العلم بالكتاب ودراسته . للكتاب وتدارسكم له 

ر بعد أن يسلموا هللا والنيب ال يأمر الناس أبداً أن يتخذوا املالئكة والنبيني أرباباً ، فالنيب ال يأمر الناس بالكف
  ويستسلموا أللوهيته ، وقد جاء ليهديهم إىل اهللا ال ليضلهم ، وليقودهم إىل اإلسالم ال ليكفرهم

كما يتجلى الكذب على اهللا يف  -عليه السالم  -ومن مث تتجلى استحالة هذا الذي ينسبه ذلك الفريق إىل عيسى 
ذاته قيمة كل ما يقوله هذا الفريق وما يعيده إللقاء الريب وتسقط يف الوقت . . ادعائهم أن هذا من عند اهللا 
  وقد عراهم القرآن هذه التعرية على مرأى ومسمع من اجلماعة املسلمة. والشكوك يف الصف املسلم 

وهم أوىل بأن . ومثل هذا الفريق من أهل الكتاب فريق ممن يدعون اإلسالم ، ويدعون العلم بالدين كما أسلفنا 
وهم . وهم يلوون النصوص القرآنية ليا ، إلقامة أرباب من دون اهللا يف شىت الصور . هذا القرآن اليوم يوجه إليهم 

ويقولون هو من عند اهللا وما هو من عند اهللا ، ويقولون { . يتصيدون من النصوص ما يلوونه لتمويه هذه املفتريات 
  } على اهللا الكذب وهم يعلمون 

بني موكب الرسل والرساالت ، على عهد من اهللا وميثاق ، ينبين عليه فسوق من بعد ذلك يصور حقيقة الترابط 
  :يتوىل عن اتباع آخر الرساالت ، وشذوذه عن عهد اهللا وناموس الكون كله على اإلطالق 

ملا آتيتكم من كتاب وحكمة ، مث جاءكم رسول مصدق ملا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه : وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيني { 
.  

فمن توىل بعد . فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين : قال . أقررنا : أأقررمت وأخذمت على ذلكم إصري؟ قالوا : قال 
أفغري دين اهللا يبغون وله أسلم من يف السماوات واألرض طوعاً وكرهاً ، وإليه . ذلك فأولئك هم الفاسقون 

  . .} يرجعون؟ 
أنه مهما . موثقاً على كل رسول . جليالً كان هو شاهده وأشهد عليه رسله موثقاً رهيباً  -سبحانه  -لقد أخذ اهللا 

وجعل هذا عهداً . مث جاء رسول بعده مصدقاً ملا معه ، أن يؤمن به وينصره ، ويتبع دينه . آتاه من كتاب وحكمة 
  .بينه وبني كل رسول 

هل : واهللا اجلليل الكبري خياطبهم مجلة .  مشهد والتعبري القرآين يطوي األزمنة املتتابعة بني الرسل؛ وجيمعهم كلهم يف
  :أقروا هذا امليثاق وأخذوا عليه عهد اهللا الثقيل 

  . .} أأقررمت وأخذمت على ذلكم إصري؟ : قال { 
  :وهم جييبون 

  . .} قالوا أقررنا { 
  :فيشهد اجلليل على هذا امليثاق ويشهدهم عليه 

  : }فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين : قال { 
هذا املشهد اهلائل اجلليل ، يرمسه التعبري ، فيجف له القلب وجيب؛ وهو يتمثل املشهد حبضرة البارئ اجلليل ، 

  . .والرسل جمتمعني 
ويف ظل هذا املشهد يبدو املوكب الكرمي متصالً متسانداً مستسلماً للتوجيه العلوي ، ممثالً للحقيقة الواحدة اليت 

إمنا . . وم عليها احلياة البشرية ، وال تنحرف ، وال تتعدد ، وال تتعارض ، وال تتصادم أن تق -سبحانه  -شاء اهللا 
فما للنيب يف نفسه . ينتدب هلا املختار من عباد اهللا؛ مث يسلمها إىل املختار بعده ، ويسلم نفسه معها ألخيه الالحق به 



 -واهللا . ا هو عبد مصطفى ، ومبلغ خمتار إمن. من شيء؛ وما له يف هذه املهمة من أرب شخصي ، وال جمد ذايت 
وخيلص . هو الذي ينقل خطى هذه الدعوة بني أجيال البشر؛ ويقود هذا املوكب ويصرفه كيف يشاء  -سبحانه 
وعصبية . وعصبيته لقومه . عصبية الرسول لشخصه . من العصبية الذاتية  -هبذا العهد وهبذا التصور  -دين اهللا 

وخيلص األمر كله هللا يف هذا الدين الواحد ، الذي . . وعصبيتهم لقوميتهم . صبيتهم ألنفسهم وع. أتباعه لنحلتهم 
  .تتابع به وتواىل ذلك املوكب السين الكرمي 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -ويف ظل هذه احلقيقة يبدو الذين يتخلفون من أهل الكتاب عن اإلميان بالرسول األخري 
ال حبقيقتها فحقيقتها تدعوهم إىل اإلميان به ونصرته ، ولكن بامسها تعصباً  -دياناهتم ومناصرته وتأييده ، متسكاً ب

مع أن رسلهم الذين محلوا إليهم هذه الديانات قد قطعوا على أنفسهم عهداً ثقيالً  -ألنفسهم يف صورة التعصب هلا 
ذي يتخلفون فسقة عن تعليم أنبيائهم يف ظل هذه احلقيقة يبدو أولئك ال. . غليظاً مع رهبم يف مشهد مرهوب جليل 

  .فسقة عن عهد اهللا معهم . 

  :فسقة كذلك عن نظام الكون كله املستسلم لبارئه ، اخلاضع لناموسه ، املدبر بأمره ومشيئته 
أفغري دين اهللا يبغون ، وله أسلم من يف السماوات واألرض طوعاً . فمن توىل بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون { 

  . .} يه يرجعون؟ وكرهاً وإل
ناشز . شاذ يف هذا الوجود الكبري . وال يتوىل عن دين اهللا إال شاذ . إنه ال يتوىل عن اتباع هذا الرسول إال فاسق 
  .يف وسط الكون الطائع املستسلم املستجيب 

. لى كل رسول وعهد اهللا واحد أخذه ع. إن دين اهللا واحد ، جاءت به الرسل مجيعاً ، وتعاقدت عليه الرسل مجيعاً 
فمن توىل عن . واإلميان بالدين اجلديد واتباع رسوله ، ونصرة منهجه على كل منهج ، هو الوفاء هبذا العهد 

  .اإلسالم فقد توىل عن دين اهللا كله ، وقد خاس بعهد اهللا كله 
وهو دين . لوجود هو ناموس هذا ا -الذي يتحقق يف إقامة منهج اهللا يف األرض واتباعه واخللوص له  -واإلسالم 

  .كل حي يف هذا الوجود 
صورة . . صورة كونية تأخذ باملشاعر ، وترجتف هلا الضمائر . إهنا صورة شاملة عميقة لإلسالم واالستسالم 

  .الناموس القاهر احلاكم ، الذي يرد األشياء واألحياء إىل سنن واحد وشرعة واحدة ، ومصري واحد 
  . .} وإليه يرجعون { 

  . .هلم يف هناية املطاف من الرجوع إىل احلاكم املسيطر املدبر اجلليل فال مناص 
وال مناص لإلنسان حني يبتغي سعادته وراحته وطمأنينة باله وصالح حاله ، من الرجوع إىل منهج اهللا يف ذات نفسه 

ن صنع نفسه ، ال يتناسق فال ينفرد مبنهج م. ، ويف نظام حياته ، ويف منهج جمتمعه ، ليتناسق مع النظام الكوين كله 
مع ذلك النظام الكوين من صنع بارئه يف حني أنه مضطر أن يعيش يف إطار هذا الكون وأن يتعامل جبملته مع النظام 

والتناسق بني نظامه هو يف تصوره وشعوره ، ويف واقعه وارتباطاته ، ويف عمله ونشاطه ، مع النظام . . الكوين 
وهو حني يصطدم هبا . التعاون مع القوى الكونية اهلائلة بدال من التصادم معها  الكوين هو وحده الذي يكفل له

وحني يتناسق . وظيفة اخلالفة يف األرض كما وهبها اهللا له  -على كل حال  -يتمزق وينسحق؛ أو ال يؤدي 
ا ، واالنتفاع هبا ويتفاهم مع نواميس الكون اليت حتكمه وحتكم سائر األحياء فيه ميلك معرفة أسرارها ، وتسخريه

االنتفاع هبا ال ليحترق بنار . . على وجه حيقق له السعادة والراحة والطمأنينة ، ويعفيه من اخلوف والقلق والتناحر 
  الكون ، ولكن ليطبخ هبا ويستدىفء ويستضيء



خيرج فحني . والفطرة البشرية يف أصلها متناسقة مع ناموس الكون ، مسلمة لرهبا إسالم كل شيء وكل حي 
اإلنسان بنظام حياته عن ذلك الناموس ال يصطدم مع الكون فحسب ، إمنا يصطدم أوال بفطرته اليت بني جنبيه ، 

على  -وحييا كما حتيا البشرية الضالة النكدة اليوم يف عذاب من هذا اجلانب . فيشقى ويتمزق ، وحيتار ويقلق 
  احلضارية املادية الرغم من مجيع االنتصارات العلمية ، ومجيع التسهيالت

  .إن البشرية اليوم تعاين من اخلواء املرير 

. وخواء حياهتا من املنهج اإلهلي . . حقيقة اإلميان . . خواء الروح من احلقيقة اليت ال تطيق فطرهتا أن تصرب عليها 
  .هذا املنهج الذي ينسق بني حركتها وحركة الكون الذي تعيش فيه 

ومن الفساد املقلق الذي تتمرغ . ق الذي تعيش فيه بعيداً عن ذلك الظل الوارف الندي إهنا تعاين من اهلجري احملر
  فيه بعيدا عن ذلك اخلط القومي والطريق املأنوس املطروق

ومن مث جتد الشقاء والقلق واحلرية واالضطراب؛ وحتس اخلواء واجلوع واحلرمان؛ وهترب من واقعها هذا باألفيون 
لسرعة اجملنونة واملغامرات احلمقاء ، والشذوذ يف احلركة واللبس والطعام وذلك على واحلشيش واملسكرات؛ وبا

ال بل إن اخلواء والقلق واحلرية لتتزايد . . الرغم من الرخاء املادي واإلنتاج الوفري واحلياة امليسورة والفراغ الكثري 
  .ومرافقها  كلما تزايد الرخاء املادي واإلنتاج احلضاري واليسر يف وسائل احلياة

  ولكنها تنتهي كذلك إىل اخلواء املرير. يطاردها فتهرب منه . إن هذا اخلواء املرير ليطارد البشرية كالشبح املخيف 
وما من أحد يزور البالد الغنية الثرية يف األرض حىت يكون االنطباع األول يف حسه أن هؤالء قوم هاربون هاربون 

وسرعان ما يتكشف الرخاء املادي واملتاع احلسي الذي يصل . . ت أنفسهم هاربون من ذوا. من أشباح تطاردهم 
إىل حد التمرغ يف الوحل ، عن األمراض العصبية والنفسية والشذوذ والقلق واملرض واجلنون واملسكرات 

  وفراغ احلياة من كل تصور كرمي. واملخدرات واجلرمية 
إهنم ال جيدون سعادهتم ألهنم ال جيدون املنهج . . احلقيقية  إهنم ال جيدون أنفسهم ألهنم ال جيدون غاية وجودهم

إهنم ال جيدون طمأنينتهم ألهنم . . اإلهلي الذي ينسق بني حركتهم وحركة الكون ، وبني نظامهم وناموس الوجود 
  . .ال يعرفون اهللا الذي إليه يرجعون 

. هي األمة املدركة حلقيقة العهد بني اهللا ورسله  - املسلمة حقاً ال جغرافية وال تارخياً -وملا كانت األمة املسلمة 
 -وحقيقة دين اهللا الواحد ومنهجه ، وحقيقة املوكب السين الكرمي الذي محل هذا املنهج وبلغه ، فإن اهللا يأمر نبيه 

الرسل ، أن يعلن هذه احلقيقة كلها؛ ويعلن إميان أمته جبميع الرساالت ، واحترامها جلميع  -صلى اهللا عليه وسلم 
  :ومعرفتها بطبيعة دين اهللا ، الذي ال يقبل اهللا من الناس سواه 

آمنا باهللا ، وما أنزل علينا ، وما أنزل على إبراهيم وإمساعيل ، وإسحاق ويعقوب واألسباط ، وما أويت : قل { 
إلسالم ديناً فلن ومن يبتغ غري ا. وحنن له مسلمون . ال نفرق بني أحد منهم . موسى وعيسى والنبيون من رهبم 

  . .} يقبل منه ، وهو يف اآلخرة من اخلاسرين 
ويف توحيده لدين اهللا كله ، . هذا هو اإلسالم يف سعته ومشوله لكل الرساالت قبله ، ويف والئه لكافة الرسل محلته 

  .باده ورجعه مجيع الدعوات ومجيع الرساالت إىل أصلها الواحد ، واإلميان هبا مجلة كما أرادها اهللا لع
وهو القرآن  -ومما هو جدير بااللتفات يف اآلية القرآنية األوىل هنا هو ذكرها اإلميان باهللا وما أنزل على املسلمني 

  :وما أنزل على سائر الرسل من قبل ، مث التعقيب على هذا اإلميان بقوله  -
  .} وحنن له مسلمون { 



.  
إلسالم هو االستسالم واخلضوع والطاعة واتباع األمر والنظام بعد بيان أن ا. فهذا اإلقرار باإلسالم له مغزاه 

أفغري دين اهللا يبغون ، وله أسلم من يف السماوات واألرض طوعاً { كما يتجلى يف اآلية قبلها . واملنهج والناموس 
ام ، وطاعة فظاهر أن إسالم الكائنات الكونية هو إسالم اخلضوع لألمر ، واتباع النظ. . } وكرهاً وإليه يرجعون 

كي ال يتسرب إىل . ببيان معىن اإلسالم وحقيقته يف كل مناسبة  -سبحانه  -ومن مث تتجلى عناية اهللا . . الناموس 
ذهن أحد أنه كلمة تقال باللسان ، أو تصديق يستقر يف القلب ، مث ال تتبعه آثاره العملية من االستسالم ملنهج اهللا ، 

  .اة وحتقيق هذا املنهج يف واقع احلي
  :وهي لفتة ذات قيمة قبل التقرير الشامل الدقيق األكيد 

  . .} ومن يبتغ غري اإلسالم ديناً فلن يقبل منه ، وهو يف اآلخرة من اخلاسرين { 
لتأويل حقيقة اإلسالم ، وال للي النصوص وحتريفها عن مواضعها  -مع هذه النصوص املتالحقة  -إنه ال سبيل 

يف صورة خضوع للنظام الذي قرره اهللا . رفه به اهللا ، اإلسالم الذي يدين به الكون كله لتعريف اإلسالم بغري ما ع
  .له ودبره به 

وهي توحيد . ولن يكون اإلسالم إذن هو النطق بالشهادتني ، دون أن يتبع شهادة أن ال إله إال اهللا معناها وحقيقتها 
ودون أن يتبع شهادة أن حممداً رسول اهللا معناها . الجتاه مث توحيد العبودية وتوحيد ا. األلوهية وتوحيد القوامة 

وهي التقيد باملنهج الذي جاء به من عند ربه للحياة ، واتباع الشريعة اليت أرسله هبا ، والتحاكم إىل . وحقيقتها 
  .الكتاب الذي محله إىل العباد 

دون أن يتبع هذا . . امة وكتب اهللا ورسله ولن يكون اإلسالم إذن تصديقاً بالقلب حبقيقة األلوهية والغيب والقي
  . .التصديق مدلوله العملي ، وحقيقته الواقعية اليت أسلفنا 

دون أن يتبع هذا . . ولن يكون اإلسالم شعائر وعبادات ، أو إشراقات وسبحات ، أو هتذيباً خلقياً وإرشاداً روحياً 
لذي تتوجه إليه القلوب بالعبادات والشعائر ، واإلشراقات كله آثاره العملية ممثلة يف منهج للحياة موصول باهللا ا

فإن هذا كله يبقى معطالً ال أثر له يف حياة البشر . . والسبحات ، والذي تستشعر القلوب تقواه فتتهذب وترشد 
  .ما مل تنصب آثاره يف نظام اجتماعي يعيش الناس يف إطاره النظيف الوضيء 

وال عربة باإلسالم كما تريده أهواء البشر يف جيل منكود من أجيال الناس وال كما هذا هو اإلسالم كما يريده اهللا؛ 
  تصوره رغائب أعدائه املتربصني به ، وعمالئهم هنا أو هناك

فأما الذين ال يقبلون اإلسالم على النحو الذي أراده اهللا ، بعدما عرفوا حقيقته ، مث مل تقبلها أهواؤهم ، فهم يف 
  :ولن يهديهم اهللا ، ولن يعفيهم من العذاب . ن اآلخرة من اخلاسري

واهللا ال يهدي القوم . كيف يهدي اهللا قوماً كفروا بعد إمياهنم ، وشهدوا أن الرسول حق ، وجاءهم البينات { 
  .أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني . الظاملني 

  . .} ظرون خالدين فيها ال خيفف عنهم العذاب وال هم ين
وهو جزاء . وهي محلة رعيبة يرجف هلا كل قلب فيه ذرة من إميان؛ ومن جدية األمر يف الدنيا ويف اآلخرة سواء 

  .حق ملن تتاح له فرصة النجاة مث يعرض عنها هذا اإلعراض 
أن يطرق  يفتح باب التوبة ، فال يغلقه يف وجه ضال يريد أن يتوب؛ وال يكلفه إال -مع هذا  -ولكن اإلسالم 

وإال أن يفيء إىل احلمى اآلمن ، ويعمل صاحلاً فيدل على أن التوبة . بل أن يدلف إليه فليس دونه حجاب . الباب 



  :صادرة من قلب تاب 
  . .} إال الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن اهللا غفور رحيم { 

ون كفراً والذين يلجون يف هذا الكفر حىت الذين يصرون على الكفر ويزداد. فأما الذين ال يتوبون وال يثوبون 
ولن ينفعهم أن . هؤالء وهؤالء ال توبة هلم وال جناة . تفلت الفرصة املتاحة وينتهي أمد االختبار ، ويأيت دور اجلزاء 

 ومن مث فهو غري. يكونوا قد أنفقوا ملء األرض ذهباً فيما يظنون هم أنه خري وبر ، ما دام مقطوعاً عن الصلة باهللا 
ولن ينجيهم أن يقدموا ملء األرض ذهباً ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة . موصول به وال خالص له بطبيعة احلال 

  :فقد أفلتت الفرصة وأغلقت األبواب . 
إن الذين كفروا وماتوا وهم . إن الذين كفروا بعد إمياهنم مث ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون { 

  . .} وما هلم من ناصرين . أولئك هلم عذاب أليم . يقبل من أحدهم ملء األرض ذهبا ولو افتدى به  كفار فلن
  .وهكذا حيسم السياق القضية هبذا التقرير املروع املفزع ، وهبذا التوكيد الواضح الذي ال يدع ريبة ملستريب 

تداء يوم ال ينفع الفداء ، يبني البذل الذي يرضاه ومبناسبة اإلنفاق على غري درب اهللا ، ويف غري سبيله ومبناسبة االف
:  

  . .} وما تنفقوا من شيء فإن اهللا به عليم . لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون { 
بالنزول عما  -وهو مجاع اخلري  -وقد فقه املسلمون وقتها معىن هذا التوجيه اإلهلي ، وحرصوا على أن ينالوا الرب 

  .من املال ، سخية به نفوسهم يف انتظار ما هو أكرب وأفضل  حيبون ، وببذل الطيب
كان أبو « : مسع أنس بن مالك يقول : عن أيب إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة  -بإسناده  -روى اإلمام أمحد 

صلى اهللا  -وكان النيب . طلحة أكثر األنصار باملدينة ماالً ، وكان أحب أمواله إليه َبيَْرحاء وكانت مستقبلة املسجد 
} لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون { : فلما نزلت : قال أنس . يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب  -عليه وسلم 

وإن أحب أموايل إيلّ } لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون { : يا رسول اهللا ، إن اهللا يقول : قال أبو طلحة . . 
 -فقال النيب . فضعها يا رسول اهللا حيث أراك اهللا . ا برها وذخرها عند اهللا تعاىل َبيَْرحاء وإهنا صدقة هللا أرجو هب

وأنا أرى أن جتعلها يف األقربني . وقد مسعت . ذاك مال رابح . ذاك مال رابح . بخ بخ :  -صلى اهللا عليه وسلم 
  »فقسمها أبو طلحة يف أقاربه وبين عمه . فقال أبو طلحة أفعل يا رسول اهللا 

  ) .أخرجه الشيخان ( . 
يا رسول اهللا مل أصب ماالً قط ، هو أنفس عندي من سهمي « : قال  -رضي اهللا عنه  -ويف الصحيحني أن عمر 

  .» احبس األصل وسبل الثمرة : فما تأمرين به؟ قال . الذي هو خبيرب 
. يوم هداهم إىل اإلسالم  وعلى هذا الدرب سار الكثريون منهم يلبون توجيه رهبم الذي هداهم إىل الرب كله ،

ويتحررون هبذه التلبية من استرقاق املال ، ومن شح النفس ، ومن حب الذات؛ ويصعدون يف هذا املرتقى السامق 
  . .الوضيء أحراراً خفافاً طلقاء 

ْن قَْبلِ أَنْ ُتنَزَّلَ التَّْوَراةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّْوَراِة فَاْتلُوَها كُلُّ الطََّعامِ كَانَ ِحلًّا ِلبَنِي إِْسرَاِئيلَ إِلَّا َما َحرََّم إِسَْراِئيلُ َعلَى نَفِْسِه ِم
قُلْ َصَدَق اللَّهُ ) ٩٤(فََمنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه الْكَِذَب ِمْن َبْعِد ذَِلَك فَأُولَِئَك ُهمُ الظَّاِلُمونَ ) ٩٣(إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني 
إِنَّ أَوَّلَ َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاسِ لَلَِّذي بَِبكَّةَ ُمَباَركًا وَُهًدى ) ٩٥(َم حَنِيفًا َوَما كَانَ ِمَن الُْمْشرِِكَني فَاتَّبُِعوا ِملَّةَ إِْبَراهِي

ِت َمنِ اْسَتطَاَع إِلَْيِه ِفيِه آَياتٌ َبيِّنَاٌت َمقَاُم إِبَْراهِيَم َوَمْن َدَخلَُه كَانَ آِمًنا َوِللَِّه َعلَى النَّاسِ ِحجُّ الَْبْي) ٩٦(ِللَْعالَِمَني 



قُلْ َيا أَْهلَ الِْكتَابِ ِلمَ َتكْفُُرونَ بِآَياتِ اللَِّه وَاللَُّه َشهِيٌد َعلَى َما ) ٩٧(َسبِيلًا َوَمْن كَفََر فَإِنَّ اللََّه غَنِيٌّ َعنِ الَْعالَِمَني 
بِيلِ اللَِّه َمْن آَمَن َتْبُغوَنَها ِعَوًجا وَأَْنُتمْ ُشَهَداُء َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا قُلْ َيا أَْهلَ الِْكتَابِ ِلمَ َتُصدُّونَ َعْن َس) ٩٨(َتْعَملُونَ 
) ١٠٠(ِفرِيَن َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنْ ُتِطيعُوا فَرِيقًا ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكتَاَب َيُردُّوكُْم َبْعدَ إِميَانِكُْم كَا) ٩٩(َتْعَملُونَ 

إِلَى صَِراٍط ُمْسَتقِيمٍ  كَْيَف َتكْفُُرونَ َوأَنُْتْم ُتْتلَى َعلَْيكُْم آيَاُت اللَِّه َوِفيكُْم َرُسولُُه َوَمْن َيْعَتِصْم بِاللَِّه فَقَْد ُهِدَيَو
َواْعَتِصُموا بَِحْبلِ اللَِّه َجِميًعا ) ١٠٢(ُمْسِلُمونَ  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َحقَّ ُتقَاِتِه َولَا َتُموُتنَّ إِلَّا وَأَْنُتْم) ١٠١(

بِنِْعَمِتهِ إِخَْواًنا َوكُنُْتْم َعلَى َشفَا  َولَا َتفَرَّقُوا َواذْكُرُوا نِْعَمَت اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ كُنُْتْم أَْعَداًء فَأَلََّف َبْيَن قُلُوبِكُْم فَأَصَْبحُْتْم
وَلَْتكُْن ِمْنكُْم أُمَّةٌ َيْدُعونَ إِلَى الْخَْيرِ ) ١٠٣(أَنْقَذَكُْم ِمنَْها كَذَِلَك يَُبيُِّن اللَُّه لَكُْم آيَاِتِه لََعلَّكُْم َتهَْتُدونَ ُحفَْرٍة ِمَن النَّارِ فَ

ونُوا كَالَِّذيَن َتفَرَّقُوا َواْخَتلَفُوا ِمْن َبْعدِ َولَا َتكُ) ١٠٤(َوَيأُْمُرونَ بِالَْمْعُروِف وََيْنَهْونَ َعنِ الُْمْنكَرِ َوأُولَِئَك ُهمُ الُْمفِْلُحونَ 
َيْوَم تَْبَيضُّ ُوجُوٌه َوَتسَْودُّ ُوُجوٌه فَأَمَّا الَِّذيَن اْسوَدَّْت ُوُجوهُُهمْ ) ١٠٥(َما َجاَءُهُم الَْبيِّنَاُت َوأُولَِئكَ لَُهْم َعذَاٌب َعظِيٌم 

َوأَمَّا الَِّذيَن ابَْيضَّْت ُوُجوُهُهْم فَِفي َرْحَمِة اللَِّه ُهْم ِفيهَا ) ١٠٦(لَْعذَابَ بَِما كُْنُتْم َتكْفُُرونَ أَكَفَرُْتْم َبْعدَ إِميَانِكُْم فَذُوقُوا ا
ي السََّماَواتِ َوِللَِّه َما ِف) ١٠٨(ِتلَْك آَياُت اللَِّه َنْتلُوَها َعلَْيَك بِالَْحقِّ َوَما اللَُّه يُرِيُد ظُلًْما ِللَْعالَِمَني ) ١٠٧(َخاِلُدونَ 

كُنُْتْم َخْيَر أُمَّةٍ أُخْرَِجْت ِللنَّاسِ َتأُْمُرونَ بِالَْمْعُروِف وََتْنَهْونَ َعنِ الُْمْنكَرِ ) ١٠٩(َوَما ِفي الْأَْرضِ َوإِلَى اللَِّه تُْرَجُع الْأُمُوُر 
لَْن َيُضرُّوكُْم إِلَّا ) ١١٠(ْم ِمنُْهُم الُْمْؤِمُنونَ َوأَكْثَرُُهُم الْفَاِسقُونَ َوُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه َولَْو آَمَن أَْهلُ الِْكتَابِ لَكَانَ خَْيًرا لَُه
 ضُرَِبْت َعلَْيهُِم الذِّلَّةُ أَْيَن َما ثُِقفُوا إِلَّا بِحَْبلٍ ِمَن اللَِّه َوحَْبلٍ) ١١١(أَذًى َوإِنْ يُقَاِتلُوكُمْ ُيَولُّوكُُم الْأَدَْباَر ثُمَّ لَا ُيْنَصُرونَ 

اِت اللَِّه َوَيقُْتلُونَ الْأَنْبَِياَء ِمَن النَّاسِ َوَباُءوا بَِغَضبٍ ِمَن اللَِّه َوُضرَِبْت َعلَْيهُِم الَْمْسكََنةُ ذَِلَك بِأَنَُّهْم كَاُنوا َيكْفُُرونَ بِآَي
ْهلِ الْكَِتابِ أُمَّةٌ قَاِئَمةٌ َيْتلُونَ آَياِت اللَِّه آَناَء اللَّْيلِ لَْيُسوا سََواًء ِمْن أَ) ١١٢(بَِغْيرِ َحقٍّ ذَِلَك بَِما َعصَْوا َوكَانُوا َيعَْتُدونَ 

يَْراتِ ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه وَالَْيْومِ الْآِخرِ َوَيأُْمُرونَ بِالَْمْعُروِف َوَيْنَهْونَ َعنِ الْمُْنكَرِ وَُيَسارُِعونَ ِفي الَْخ) ١١٣(َوُهْم َيْسُجُدونَ 
إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا لَْن ) ١١٥(َوَما َيفَْعلُوا ِمْن خَْيرٍ فَلَْن ُيكْفَُروُه وَاللَُّه َعِليٌم بِالُْمتَِّقَني ) ١١٤(اِلِحَني َوأُولَِئَك ِمَن الصَّ

مَثَلُ َما ُيْنِفقُونَ ِفي ) ١١٦(ُدونَ ُتْغنَِي َعنُْهْم أَْموَالُُهْم َولَا أَْولَادُُهْم ِمَن اللَِّه َشيْئًا َوأُولَِئَك أَْصَحابُ النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِل
لََمُهُم اللَُّه َولَِكْن أَْنفُسَُهمْ َهِذِه الْحََياِة الدُّْنَيا كََمثَلِ رِيحٍ ِفيَها ِصرٌّ أََصاَبْت حَْرثَ قَْومٍ ظَلَُموا أَْنفُسَُهْم فَأَْهلَكَْتُه َوَما ظَ

تَتَِّخذُوا بِطَاَنةً ِمْن ُدونِكُْم لَا َيأْلُوَنكُْم خََبالًا َودُّوا َما َعنِتُّْم قَْد َبَدتِ الْبَْغَضاُء ِمْن  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا لَا) ١١٧(َيظِْلُمونَ 
بُّونَُهْم َولَا َها أَنُْتْم أُولَاِء ُتِح) ١١٨(أَفَْواهِهِْم َوَما ُتخِْفي ُصُدورُُهْم أَكَْبُر قَْد َبيَّنَّا لَكُُم الْآَياِت إِنْ كُْنُتْم َتْعِقلُونَ 

اِملَ ِمَن الَْغْيِظ قُلْ ُموتُوا بَِغيِْظكُمْ ُيحِبُّوَنكُْم َوُتْؤمُِنونَ بِالِْكتَابِ كُلِِّه َوإِذَا لَقُوكُْم قَالُوا آَمنَّا َوإِذَا َخلَْوا َعضُّوا َعلَْيكُُم الْأََن
َسَنةٌ َتُسْؤُهْم َوإِنْ ُتِصْبكُْم َسيِّئَةٌ يَفَْرحُوا بَِها َوإِنْ َتْصبُِروا َوَتتَّقُوا إِنْ تَْمَسْسكُْم َح) ١١٩(إِنَّ اللََّه َعِليٌم بِذَاِت الصُّدُورِ 

  ) ١٢٠(لَا َيُضرُّكُْم كَْيُدُهْم َشْيئًا إِنَّ اللََّه بَِما َيْعَملُونَ ُمِحيطٌ 

يات غري داخلة يف نطاق وهذه اآل. معركة اجلدل واملناظرة مع أهل الكتاب . يف هذا الدرس تبلغ املعركة ذروهتا 
وإن كانت . ولكنها متساوقة ، معها ومكملة هلا ، واملوضوع واحد  -كما ذكرت الروايات  -مناظرة وفد جنران 

. آيات هذا الدرس تتمحض للحديث عن اليهود خاصة ، وتواجه كيدهم ودسهم للجماعة املسلمة يف املدينة 
حيث يتجه السياق بعد جولة قصرية يف هذا الدرس إىل اجلماعة . لة وتنتهي إىل احلسم القاطع ، واملفاصلة الكام

على حنو ما سار السياق يف سورة البقرة بعد . املسلمة خياطبها وحدها؛ فيبني هلا حقيقتها ، ومنهجها ، وتكاليفها 
  .ويف هذه الظاهرة تشابه السورتان . . استيفاء احلديث عن بين إسرائيل 

إال ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل  -كل الطعام كان حالً لبين إسرائيل ويبدأ الدرس بتقرير أن 
ويبدو أن هذا التقرير كان رداً على اعتراض بين إسرائيل على إباحة القرآن لبعض احملرمات اليهودية من  -التوراة 



  .خمالفاهتم  مع أن هذه احملرمات إمنا حرمت عليهم وحدهم ، يف صورة عقوبة على بعض. الطعام 
ذلك املوضوع الذي استغرق مساحة واسعة يف سورة البقرة من  -مث يرد كذلك على اعتراضهم على حتويل القبلة 

فيبني هلم أن الكعبة هي بيت إبراهيم؛ وهي أول بيت وضع للناس يف األرض للعبادة ، فاالعتراض عليه  -قبل 
  مستنكر ممن يدعون وراثة إبراهيم

يندد بأهل الكتاب لكفرهم بآيات اهللا ، وصدهم عن سبيل اهللا؛ ورفضهم االستقامة ، وميلهم إىل وعقب هذا البيان 
  .اخلطة العوجاء ، ورغبتهم يف سيطرهتا على احلياة ، وهم يعرفون احلق وال جيهلونه 

وال يليق . . لكفر فإهنا ا. . ومن مث يدعو أهل الكتاب مجلة؛ ويتجه إىل اجلماعة املسلمة ، حيذرها طاعة أهل الكتاب 
ويدعوهم إىل تقوى اهللا ، واحلرص على اإلسالم . باملسلمني الكفر وكتاب اهللا يتلى عليهم ، وفيهم رسوله يعلمهم 

ويذكرهم نعمة اهللا عليهم بتأليف قلوهبم ، وتوحيد صفوفهم حتت لواء اإلسالم ، بعد ما . حىت الوفاة ولقاء اهللا 
ويأمرهم بأن يكونوا . يومئذ على شفا حفرة من النار أنقذهم منها اهللا باإلسالم كانوا فيه من فرقة وخصام ، وهم 

األمة اليت تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر ، حمافظة على حتقيق منهج اهللا ، مع حتذيرهم االستماع لدسائس أهل 
ر الروايات أن هذا التحذير وتذك. . الكتاب فيهم ، فيهلكوا بالفرقة كما تفرق هؤالء فهلكوا يف الدنيا واآلخرة 

  .نزل مبناسبة فتنة معينة بني األوس واخلزرج قام هبا اليهود 
كنتم خري أمة أخرجت { : مث يعّرف اهللا املسلمني حقيقة مكاهنم يف هذه األرض ، وحقيقة دورهم يف حياة البشر 

على أصالة دورهم ، وعلى مسة جمتمعهم فيدهلم هبذا . . } للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون باهللا 
. .  

  .يلي ذلك التهوين من شأن عدوهم فهم لن يضروهم يف دينهم ، ولن يظهروا عليهم ظهوراً تاماً مستقراً 

وهؤالء األعداء قد ضرب اهللا عليهم . إمنا هو األذى يف جهادهم وكفاحهم ، مث النصر ما استقاموا على منهجهم 
ويستثين من . . بغضب من اهللا ، بسبب ما اقترفوه من اآلثام واملعصية وقتل األنبياء بغري حق الذلة واملسكنة وباءوا 

أهل الكتاب طائفة جنحت للحق ، فآمنت ، واختذت منهج املسلمني منهجاً يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
وا فلم جينحوا لإلسالم؛ فهم ويقرر مصري الذين كفر. . } وأولئك من الصاحلني { . . والسعي يف اخلريات 

  .مأخوذون بكفرهم ، ال تنفعهم أموال ينفقوهنا ، وال تغين عنهم أوالد ، وعاقبتهم البوار 
وتنفث أفواههم البغضاء ، وما . وينتهي الدرس بتحذير الذين آمنوا من اختاذ بطانة من دوهنم ، يودون هلم العنت 

ويفرحون ملا ينزل بساحتهم من السوء؛ ويسوؤهم اخلري . ن الغيظ ختفي صدورهم أكرب ، ويعضون عليهم األنامل م
} إن اهللا مبا يعملون حميط { ويعدهم اهللا بالكالءة واحلفظ من كيد هؤالء األعداء ما صربوا واتقوا . . ينال املؤمنني 

. .  
ينذاك من كيد أهل الكتاب ويدل هذا التوجيه الطويل ، املنّوع اإلحياءات ، على ما كانت تعانيه اجلماعة املسلمة ح

كما أنه يشي حباجة اجلماعة إىل التوجيه القوي ، . ودسهم يف الصف املسلم؛ وما كان حيدثه هذا الدس من بلبلة 
  كي يتم هلا التميز الكامل ، واملفاصلة احلامسة ، من كافة العالقات اليت كانت تربطها باجلاهلية وبأصدقاء اجلاهلية

وهم . عمل يف أجيال هذه األمة ، ويبقى كل جيل مطالباً باحلذر من أعداء اإلسالم التقليديني مث يبقى هذا التوجيه ي
  هم ختتلف وسائلهم ، ولكنهم ال خيتلفون

فأتوا : قل  -إال ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة  -كل الطعام كان حالً لبين إسرائيل { 
  .} فمن افترى على اهللا الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظاملون . بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقني 



لقد كان اليهود يتصيدون كل حجة ، وكل شبهة ، وكل حيلة ، لينفذوا منها إىل الطعن يف صحة الرسالة احملمدية ، 
لتوراة برزوا إنه مصدق ملا يف ا: فلما قال القرآن . . وإىل بلبلة األفكار وإشاعة االضطراب يف العقول والقلوب 

فما بال القرآن حيلل من األطعمة ما حرم على بين إسرائيل؟ وتذكر الروايات أهنم ذكروا بالذات حلوم : يقولون 
  .وهناك حمرمات أخرى كذلك أحلها اهللا للمسلمني . وهي حمرمة على بين إسرائيل . . اإلبل وألباهنا 

هلوهنا للتشكيك يف صحة ما جاء يف القرآن من أنه مصدق للتوراة وهنا يردهم القرآن إىل احلقيقة التارخيية اليت يتجا
هذه احلقيقة هي أن كل الطعام كان حالً . . ، وأنه مع هذا أحل للمسلمني بعض ما كان حمرماً على بين إسرائيل 

 -سالم عليه ال -وإسرائيل هو يعقوب  -إال ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة  -لبين إسرائيل 
عن حلوم اإلبل وألباهنا وكانت  -تطوعاً  -وتقول الروايات إنه مرض مرضاً شديداً ، فنذر هللا لئن عافاه ليمتنعن 

  .فقبل اهللا منه نذره . أحب شيء إىل نفسه 

كذلك حرم اهللا على بين إسرائيل مطاعم أخرى . . وجرت سنة بين إسرائيل على اتباع أبيهم يف حترمي ما حرم 
وعلى الذين هادوا حرمنا كل { : » األنعام « وأشري إىل هذه احملرمات يف آية . هلم على معصيات ارتكبوها عقوبة 

ذي ظفر ، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إال ما محلت ظهورمها أو احلوايا أو ما اختلط بعظم ، ذلك 
  .لبين إسرائيل  وكانت قبل هذا التحرمي حالالً} جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون 

يردهم اهللا سبحانه إىل هذه احلقيقة ، ليبني أن األصل يف هذه املطاعم هو احلل ، وأهنا إمنا حرمت عليهم ملالبسات 
فإذا أحلها للمسلمني فهذا هو األصل الذي ال يثري االعتراض ، وال الشك يف صحة هذا القرآن ، . خاصة هبم 

  .وهذه الشريعة اإلهلية األخرية 
داهم أن يرجعوا إىل التوراة ، وأن يأتوا هبا ليقرأوها ، وسيجدون فيها أن أسباب التحرمي خاصة هبم ، وليست ويتح
  .عامة 

  . .} فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقني : قل { 
. لناس مث يهدد من يفتري الكذب منهم على اهللا بأنه إذن ظامل ، ال ينصف احلقيقة ، وال ينصف نفسه ، وال ينصف ا

وهم يفترون . وعقاب الظامل معروف ، فيكفي أن يوصموا هبذه الوصمة ، ليتقرر نوع العذاب الذي ينتظرهم 
  . .وهم إليه راجعون . الكذب على اهللا 

صلى اهللا عليه  -كذلك كان اليهود يبدئون ويعيدون يف مسألة حتويل القبلة إىل الكعبة ، بعد أن صلى رسول اهللا 
ومع أن هذا املوضوع قد نوقش . . املقدس حىت الشهر السادس عشر أو السابع عشر من اهلجرة  إىل بيت -وسلم 

مناقشة كاملة وافية يف سورة البقرة من قبل ، وتبني أن اختاذ الكعبة قبلة للمسلمني هو األصل وهو األْوىل ، وأن 
مع هذا فقد ظل اليهود يبدئون يف هذا . . اختاذ بيت املقدس هذه الفترة كان حلكمة معينة بينها اهللا يف حينها 

على مثال ما يصنع اليوم أعداء  -املوضوع ويعيدون ، ابتغاء البلبلة والتشكيك واللبس للحق الواضح الصريح 
  .هذا الدين بكل موضوع من موضوعات هذا الدين وهنا يرد اهللا عليهم كيدهم ببيان جديد 

إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة . يفاً ، وما كان من املشركني صدق اهللا ، فاتبعوا ملة إبراهيم حن: قل { 
مقام إبراهيم ، ومن دخله كان آمناً وهللا على الناس حج البيت من : فيه آيات بينات . مباركاً وهدى للعاملني 

  . .} ومن كفر فإن اهللا غين عن العاملني . استطاع إليه سبيال 
تعين ما سبق تقريره يف هذا األمر ، من أن هذا البيت بناه إبراهيم } . . اهللا  قل صدق{ : ولعل اإلشارة هنا يف قوله 

ومن مث جييء األمر باتباع إبراهيم يف : وإمساعيل ليكون مثابة للناس وأمناً ، وليكون للمؤمنني بدينه قبلة ومصلى 



  :وهي التوحيد اخلالص املربأ من الشرك يف كل صورة . ملته 
  .} يم حنيفاً ، وما كان من املشركني فاتبعوا ملة إبراه{ 

فها هو ذا القرآن يدهلم على حقيقة دين إبراهيم؛ وأنه امليل عن كل . واليهود كانوا يزعمون أهنم هم ورثة إبراهيم 
  .شرك 

  فما باهلم هم مشركني. ومرة بأنه ما كان من املشركني . مرة بأنه كان حنيفاً : ويؤكد هذه احلقيقة مرتني 
فهي أول بيت وضع يف األرض للعبادة وخصص هلا ، مذ أمر اهللا إبراهيم أن . أن االجتاه للكعبة هو األصل مث يقرر 

وجعله مباركاً وجعله هدى للعاملني ، جيدون . وأن خيصصه للطائفني والعاكفني والركع السجود . . يرفع قواعده 
إن املقصود هو احلجر : ويقال . . ( ه مقام إبراهيم وفيه عالمات بينة على أن. عنده اهلدى بدين اهللا ملة إبراهيم 

وكان ملصقاً بالكعبة فأخره عنها اخلليفة . يقف عليه يف أثناء البناء  -عليه السالم  -األثري الذي كان إبراهيم 
وقد أمر املسلمون أن . حىت ال يشوش الذين يطوفون به على املصلني عنده  -رضي اهللا عنه  -الراشد عمر 

  . . )} واختذوا من مقام إبراهيم مصلى { : مصلى بقوله تعاىل  يتخذوه
وليس هذا ملكان آخر يف . فهو مثابة األمن لكل خائف . ويذكر من فضائل هذا البيت أن من دخله كان آمناً 

عن دين وحىت يف جاهلية العرب ، ويف الفترة اليت احنرفوا فيها . وقد بقي هكذا مذ بناه إبراهيم وإمساعيل . األرض 
حىت يف هذه الفترة بقيت حرمة هذا البيت سارية ، كما . . إبراهيم ، وعن التوحيد اخلالص الذي ميثله هذا الدين 

كان الرجل يقتل فيضع يف عنقه صوفة ، ويدخل احلرم ، فيلقاه ابن املقتول ، فال « : قال احلسن البصري وغريه 
 -سبحانه لبيته هذا ، حىت والناس من حوله يف جاهلية وقال وكان هذا من تكرمي اهللا . . » يهيجه حىت خيرج 

وحىت إنه من مجلة } أو مل يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حوهلم؟ { : مينت على العرب به  -سبحانه 
سلم واللفظ مل -ويف الصحيحني . . حترمي الكعبة حرمة اصطياد صيدها وتنفريه عن أوكاره ، وحرمة قطع شجرها 

إن هذا البلد « : يوم فتح مكة  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ، قال  -
وإنه مل حيل القتال فيه ألحد قبلي ، . حرمه اهللا يوم خلق السماوات واألرض ، فهو حرام حبرمة اهللا إىل يوم القيامة 

م حبرمة اهللا إىل يوم القيامة ، ال يعضد شوكه ، وال ينفر صيده ، وال فهو حرا. ومل حيل يل إال يف ساعة من هنار 
  »إخل . . . تلتقط لقطته إال من عرفها ، وال خيتلى خاله 

وهو أول بيت أقيم يف . هو بيت اهللا الذي جعل له هذه الكرامة . . فهذا هو البيت الذي اختاره اهللا للمسلمني قبلة 
فبيته هو . واإلسالم هو ملة إبراهيم . إبراهيم ، وفيه شواهد على بناء إبراهيم له  وهو بيت أبيهم. األرض للعبادة 

  .وفيه هدى للناس ، مبا أنه مثابة هذا الدين . وهو مثابة األمان يف األرض . أوىل بيت بأن يتجه إليه املسلمون 
  .مث يقرر أن اهللا فرض على الناس أن حيجوا إىل هذا البيت ما تيسر هلم ذلك 

  :إال فهو الكفر الذي ال يضر اهللا شيئاً و
  .} ومن كفر فإن اهللا غين عن العاملني . وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال { 

ففيه أوالً إحياء بأن هذا . . } على الناس { : هذا التعميم الشامل يف فرضية احلج  -يف التعبري  -ويلفت النظر 
على حني أهنم هم أنفسهم . د الذين جيادلون يف توجه املسلمني إليه يف الصالة احلج مكتوب على هؤالء اليهو

مطالبون من اهللا باحلج إىل هذا البيت والتوجه إليه ، بوصفه بيت أبيهم إبراهيم ، وبوصفه أول بيت وضع للناس 
يعاً مطالبون باإلقرار هبذا املنحرفون املقصرون العاصون وفيه ثانياً إحياء بأن الناس مج -اليهود  -فهم . للعبادة 



. هذا وإال فهو الكفر . . الدين ، وتأدية فرائضه وشعائره ، واالجتاه واحلج إىل بيت اهللا الذي يتوجه إليه املؤمنون به 
إمنا . إىل إمياهنم وحجهم  -سبحانه  -فما به من حاجة . مهما ادعى املدعون أهنم على دين واهللا غين عن العاملني 

  . .م وفالحهم باإلميان والعبادة هي مصلحته
ووقت . . من الصحة وإمكان السفر وأمن الطريق . واحلج فريضة يف العمر مرة ، عند أول ما تتوافر االستطاعة 

يرون أن  -يف السنة التاسعة  -فالذين يعتمدون رواية أن هذه اآليات نزلت يف عام الوفود . فرضها خمتلف فيه 
كانت فقط بعد  -صلى اهللا عليه وسلم  -ويستدلون على هذا بأن حجة رسول اهللا  .احلج فرض يف هذه السنة 

 -إن حجة الرسول : وقد قلنا عند الكالم على مسألة حتويل القبلة يف اجلزء الثاين من الظالل . . هذا التاريخ 
منها أن املشركني كانوا  .فقد تكون ملالبسات معينة . ال دليل فيها على تأخر فرضية احلج  -صلى اهللا عليه وسلم 

أن  -صلى اهللا عليه وسلم  -فكره رسول اهللا . يطوفون بالبيت عرايا ، ما يزالون يفعلون هذا بعد فتح مكة 
صلى اهللا  -مث حج . . خيالطهم ، حىت نزلت سورة براءة يف العام التاسع ، وحرم على املشركني الطواف بالبيت 

ومن مث فقد تكون فرضية احلج سابقة على ذلك التاريخ ، ويكون نزول . . يه حجته يف العام الذي يل -عليه وسلم 
  .هذه اآلية يف الفترة األوىل من اهلجرة بعد غزوة أحد أو حواليها 

{ حق حج البيت على  -سبحانه  -وقد تقررت هذه الفريضة على كل حال هبذا النص القاطع ، الذي جيعل هللا 
  .من استطاع إليه سبيال } الناس 

والذي بدأت منه امللة . يتالقون فيه عند البيت الذي صدرت هلم الدعوة منه . واحلج مؤمتر املسلمني السنوي العام 
فهو جتمع له مغزاه ، وله . والذي جعله اهللا أول بيت يف األرض لعبادته خالصاً . احلنيفية على يد أبيهم إبراهيم 

استجابة . معىن العقيدة . . كرمي ، الذي يصل الناس خبالقهم العظيم ذكرياته هذه ، اليت تطوف كلها حول املعىن ال
  .الروح هللا الذي من نفخة روحه صار اإلنسان إنساناً 

وهو املعىن الذي يليق باألناسي أن يتجمعوا عليه ، وأن يتوافدوا كل عام إىل املكان املقدس الذي انبعث منه النداء 
  . .للتجمع على هذا املعىن الكرمي 

أن يتجه إىل أهل الكتاب بالتنديد والتهديد ، على موقفهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -عد هذا البيان يلقن الرسول ب
وهم شهداء على صحتها ، وهم من صدقها على . من احلق الذي يعلمونه ، مث يصدون عنه ، ويكفرون بآيات اهللا 

  :يقني 
 شهيد على ما تعملون؟ قل يا أهل الكتاب مل تصدون عن سبيل يا أهل الكتاب مل تكفرون بآيات اهللا ، واهللا: قل { 

  . .} اهللا من آمن تبغوهنا عوجاً وأنتم شهداء؟ وما اهللا بغافل عما تعملون 
وأول ما يتركه هذا التنديد من أثر هو جماهبته . وقد تكرر مثل هذا التنديد يف هذه السورة ، ويف سور غريها كثرية 

هم ، ووصفهم بصفتهم ، اليت يداروهنا مبظهر اإلميان والتدين ، بينما هم يف حقيقتهم كفار أهل الكتاب حبقيقة موقف
ولو أهنم آمنوا . ومن يكفر بشيء من كتاب اهللا فقد كفر بالكتاب كله . فهم يكفرون بآيات اهللا القرآنية . 

من عرفها عرف أن . ين واحدة فحقيقة الد. بالنصيب الذي معهم آلمنوا بكل رسول جاء من عند اهللا بعد رسوهلم 
وهي حقيقة من شأهنا أن هتزهم . . كل ما جييء به الرسل من بعد حق ، وأوجب على نفسه اإلسالم هللا على أيديهم 

  .وأن ختوفهم عاقبة ما هم فيه 
 - مث إن املخدوعني من اجلماعة املسلمة بكون هؤالء الناس أهل كتاب ، يسقط هذا اخلداع عنهم ، وهم يرون اهللا

  .فال تبقى بعد هذا ريبة ملستريب . يعلن حقيقة أهل الكتاب هؤالء ، ويدمغهم بالكفر الكامل الصريح  -سبحانه 



  :يهددهم مبا خيلع القلوب  -سبحانه  -وهو 
  . .} وما اهللا بغافل عما تعملون { . . } واهللا شهيد على ما تعملون { 

بينما عمله هو الكفر واخلداع . وأنه ليس بغافل عنه . عمله  وهو هتديد رعيب ، حني حيس إنسان أن اهللا يشهد
  واإلفساد والتضليل

  :ويسجل اهللا تعاىل عليهم معرفتهم باحلق الذي يكفرون به ، ويصدون الناس عنه 
  . .} وأنتم شهداء { 

ر بشع مستنكر وهو أم. مما جيزم بأهنم كانوا على يقني من صدق ما يكذبون به ، ومن صالح ما يصدون الناس عنه 
  ، ال يستحق فاعله ثقة وال صحبة ، وال يستأهل إال االحتقار والتنديد

  :وال بد من وقفة أمام وصفة تعاىل هلؤالء القوم بقوله 
  }؟ . . . مل تصدون عن سبيل اهللا من آمن تبغوهنا عوجاً { 

وحني يصد الناس . عوج غري مستقيم وما عداه . إن سبيل اهللا هو الطريق املستقيم . . إهنا لفتة ذات مغزى كبري 
عن سبيل اهللا؛ وحني يصد املؤمنون عن منهج اهللا ، فإن األمور كلها تفقد استقامتها ، واملوازين كلها تفقد سالمتها 

  .، وال يكون يف األرض إال العوج الذي ال يستقيم 
الفساد هو حصيلة صد الناس عن سبيل وهذا . . وفساد احلياة باعوجاجها . فساد الفطرة باحنرافها . إنه الفساد 

  .اهللا ، وصد املؤمنني عن منهج اهللا 

وفساد . وفساد يف الروابط . وفساد يف السلوك . وفساد يف اخللق . وفساد يف الضمري . وهو فساد يف التصور . 
لذي يعيشون فيه وما بينهم وبني الكون ا. وفساد يف كل ما بني الناس بعضهم وبعض من ارتباطات . يف املعامالت 

وإما أن يستقيم الناس على منهج اهللا فهي االستقامة والصالح واخلري ، وإما أن ينحرفوا عنه إىل أية . . من أواصر 
استقامة على : وليس هنالك إال هاتان احلالتان ، تتعاوران حياة بين اإلنسان . وجهة فهو العوج والفساد والشر 
  احنراف عن هذا املنهج فهو الشر والفسادمنهج اهللا فهو اخلري والصالح ، و

ويتجه إىل اجلماعة املسلمة . وحني يصل السياق إىل هذا احلد ينهي اجلدل مع أهل الكتاب ، ويغفل شأهنم كله 
وبيان خصائص اجلماعة املسلمة وقواعد منهجها وتصورها وحياهتا؛ . باخلطاب ، والتحذير؛ والتنبيه والتوجيه 

  :يق املنهج الذي ناطه اهللا هبا وطبيعة وسائلها لتحق
وكيف تكفرون وأنتم . يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إميانكم كافرين { 

  . .} تتلى عليكم آيات اهللا وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم باهللا فقد هدي إىل صراط مستقيم 
لقد انبثق . ألرض طريقها على منهج اهللا وحده ، متميزة متفردة ظاهرة لقد جاءت هذه األمة املسلمة لتنشىء يف ا

لقد وجدت إلقرار منهج اهللا . وجودها ابتداء من منهج اهللا؛ لتؤدي يف حياة البشر دوراً خاصاً ال ينهض به سواها 
ال ، ومشاعر يف األرض ، وحتقيقه يف صورة عملية ، ذات معامل منظورة ، تترجم فيها النصوص إىل حركات وأعم

  .وأخالق ، وأوضاع وارتباطات 
وهي ال حتقق غاية وجودها ، وال تستقيم على طريقها ، وال تنشىء يف األرض هذه الصورة الوضيئة الفريدة من 

. احلياة الواقعية اخلاصة املتميزة ، إال إذا تلقت من اهللا وحده ، وإال إذا تولت قيادة البشرية مبا تتلقاه من اهللا وحده 
إما هذا . . ال التلقي من أحد من البشر ، وال اتباع أحد من البشر ، وال طاعة أحد من البشر . . يادة البشرية ق

  . .وإما الكفر والضالل واالحنراف 



وهذا ما يقيم عليه مشاعر اجلماعة املسلمة وأفكارها وأخالقها . هذا ما يؤكده القرآن ويكرره يف شىت املناسبات 
وهنا موضع من هذه املواضع ، مناسبته هي املناظرة مع أهل الكتاب ، ومواجهة كيدهم . . ة كلما سنحت الفرص

ولكنه ليس حمدوداً حبدود هذه املناسبة ، فهو التوجيه الدائم هلذه األمة . . وتآمرهم على اجلماعة املسلمة يف املدينة 
  .ها ، يف كل جيل من أجياهلا ، ألنه هو قاعدة حياهتا ، بل قاعدة وجود

فكيف تتلقى إذن من اجلاهلية اليت جاءت لتبدهلا ولتصلها باهللا ، ولتقودها . لقد وجدت هذه األمة لقيادة البشرية 
  من غاية؟ -يف هذه احلال  -مبنهج اهللا؟ وحني تتخلى عن مهمة القيادة فما وجودها إذن ، وليس لوجودها 

. واخللق الصحيح . والشعور الصحيح . الصحيح  واالعتقاد. قيادة التصور الصحيح : لقد وجدت للقيادة 
ويف ظل هذه األوضاع الصحيحة ميكن أن تنمو العقول ، وأن تتفتح ، . . والتنظيم الصحيح . والنظام الصحيح 

  .وأن تتعرف إىل هذا الكون ، وأن تعرف أسراره ، وأن تسخر قواه وطاقاته ومدخراته 

كله ، وتسيطر على هذا كله وتوجهه خلري البشر ال لتهديدهم باخلراب  ولكن القيادة األساسية اليت تسمح هبذا. 
ينبغي أن تكون لإلميان ، وأن تقوم عليها اجلماعة املسلمة ، . . والدمار ، وال لتسخريه يف املآرب والشهوات 

  .ال بتوجيه أحد من عبيد اهللا . مهتدية فيها بتوجيه اهللا 
ة من اتباع غريها ، ويبني هلا كذلك طريقها إلنشاء األوضاع الصحيحة وهنا يف هذا الدرس حيذر األمة املسلم

  .ويبدأ بتحذيرها من اتباع أهل الكتاب ، وإال فسيقودوهنا إىل الكفر ال مناص . وصيانتها 
وكيف تكفرون وأنتم . يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إميانكم كافرين { 
  . .} تلى عليكم آيات اهللا وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم باهللا فقد هدي إىل صراط مستقيم ت

إن طاعة أهل الكتاب والتلقي عنهم ، واقتباس مناهجهم وأوضاعهم ، حتمل ابتداء معىن اهلزمية الداخلية ، والتخلي 
كفاية منهج اهللا لقيادة احلياة كما حتمل معىن الشك يف . عن دور القيادة الذي من أجله أنشئت األمة املسلمة 
وهذا بذاته دبيب الكفر يف النفس ، وهي ال تشعر به وال . وتنظيمها والسري هبا صعداً يف طريق النماء واالرتقاء 

  .ترى خطره القريب 
فأما من اجلانب اآلخر ، فأهل الكتاب ال حيرصون على شيء حرصهم على إضالل هذه . هذا من جانب املسلمني 

وأعداؤه . فهذه العقيدة هي صخرة النجاة؛ وخط الدفاع ، ومصدر القوة الدافعة لألمة املسلمة . ن عقيدهتا األمة ع
يعرفونه قدمياً ويعرفونه حديثاً ، ويبذلون يف سبيل حتويل هذه األمة عن عقيدهتا كل ما يف . يعرفون هذا جيداً 

أن حياربوا هذه العقيدة ظاهرين يدسون هلا وحني يعجزهم . وسعهم من مكر وحيلة ، ومن قوة كذلك وُعدة 
 -وحني يعييهم أن حياربوها بأنفسهم وحده ، جيندون من املنافقني املتظاهرين باإلسالم ، أو ممن ينتسبون . ماكرين 

لإلسالم ، جنوداً جمندة ، لتنخر هلم يف جسم هذه العقيدة من داخل الدار ، ولتصد الناس عنها ، ولتزين  -زوراً 
  . .ناهج غري منهجها ، وأوضاعاً غري أوضاعها ، وقيادة غري قيادهتا هلم م

فحني جيد أهل الكتاب من بعض املسلمني طواعية واستماعاً واتباعاً ، فهم وال شك سيستخدمون هذا كله يف سبيل 
  .الغاية اليت تؤرقهم ، وسيقودوهنم ويقودون اجلماعة كلها من ورائهم إىل الكفر والضالل 

  :ذا التحذير احلاسم املخيف ومن مث ه
  . .} يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إميانكم كافرين { 

وراجعاً إىل النار بعد . ما يفزعه أن يرى نفسه منتكساً إىل الكفر بعد اإلميان  -حينذاك  -وما كان يفزع املسلم 
ن املسلم احلق يف كل زمان ومن مث يكون هذا التحذير هبذه الصورة سوطاً يلهب وهذا شأ. جناته منها إىل اجلنة 



فيا له من منكر أن . . ومع هذا فإن السياق يتابع التحذير والتذكري . . الضمري ، ويوقظه بشدة لصوت النذير 
  .يكفر الذين آمنوا بعد إمياهنم ، وآيات اهللا تتلى عليهم ، ورسوله فيهم 

  :حاضرة ، والدعوة إىل اإلميان قائمة ، ومفرق الطريق بني الكفر واإلميان مسلط عليه هذا النور  ودواعي اإلميان
  }وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات اهللا وفيكم رسوله؟ { 

صلى اهللا عليه  -وإذا كان رسول اهللا . . إهنا لكبرية أن يكفر املؤمن يف ظل هذه الظروف املعينة على اإلميان . أجل 
 -صلى اهللا عليه وسلم  -قد استوىف أجله ، واختار الرفيق األعلى ، فإن آيات اهللا باقية ، وهدى رسوله  -وسلم 

  :وحنن اليوم خماطبون هبذا القرآن كما خوطب به األولون ، وطريق العصمة بني ، ولواء العصمة مرفوع . . باق 
  . .} ومن يعتصم باهللا فقد هدي إىل صراط مستقيم { 

  .احلي القيوم  -سبحانه  -وهو . واهللا سبحانه باق . إنه االعتصام باهللا يعصم . أجل 
يف أمر التلقي يف شأن  -رضوان اهللا عليهم  -يتشدد مع أصحابه  -صلى اهللا عليه وسلم  -ولقد كان رسول اهللا 

املتروكة للتجربة واملعرفة ، العقيدة واملنهج ، بقدر ما كان يفسح هلم يف الرأي والتجربة يف شؤون احلياة العملية 
كشؤون الزرع ، وخطط القتال ، وأمثاهلا من املسائل العملية البحتة اليت ال عالقة هلا بالتصور االعتقادي ، وال 

فمنهج احلياة . وفرق بني هذا وذلك بني . . بالنظام االجتماعي ، وال باالرتباطات اخلاصة بتنظيم حياة اإلنسان 
واإلسالم الذي جاء ليقود احلياة مبنهج اهللا ، هو اإلسالم . ة والتجريبية والتطبيقية شيء آخر شيء ، والعلوم البحت

  . .الذي وجه العقل للمعرفة واالنتفاع بكل إبداع مادي يف نطاق منهجه للحياة 
» : قال . ت حدثنا عبد الرازق ، أنبأنا سفيان ، عن جابر ، عن الشعيب ، عن عبد اهللا بن ثاب« : قال اإلمام أمحد 

إين أمرت بأخ يهودي من بين قريظة ، فكتب . يا رسول اهللا : فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -جاء عمر إىل النيب 
قال عبد اهللا بن  -صلى اهللا عليه وسلم  -فتغري وجه رسول اهللا : أال أعرضها عليك؟ قال . يل جوامع من التوراة 

رضيت باهللا رباً ، وباإلسالم : ؟ فقال عمر -صلى اهللا عليه وسلم  - أال ترى ما وجه رسول اهللا: قلت له : ثابت 
والذي نفسي بيده لو أصبح : وقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -فسري عن النيب : قال . دينا ، ومبحمد رسوالً 

  .« بيني إنكم حظي من األمم ، وأنا حظكم من الن. مث اتبعتموه وتركتموين لضللتم  -عليه السالم  -فيكم موسى 
ال »  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال . حدثنا محاد عن الشعيب عن جابر : وقال احلافظ أبو يعلى 

. وإنكم إما أن تصدقوا بباطل ، وإما أن تكذبوا حبق . فإهنم لن يهدوكم وقد ضلوا . تسألوا أهل الكتاب عن شيء 
لو كان موسى » : ويف بعض األحاديث « . . حل له إال أن يتبعين وإنه واهللا لو كان موسى حياً بني أظهركم ما 

  .« وعيسى حيني ملا وسعهما إال اتباعي 

يف التلقي عنهم يف أي أمر خيتص  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهذا هو هدى رسول اهللا . هؤالء هم أهل الكتاب 
من االنتفاع جبهود البشر  -سالم وتوجيهه وفق روح اإل -وال ضري . . بالعقيدة والتصور ، أو بالشريعة واملنهج 

من ناحية الشعور هبا ، وكوهنا : مع ربطها باملنهج اإلمياين . . كلهم يف غري هذا من العلوم البحتة ، علماً وتطبيقاً 
اهللا وشكر . ومن ناحية توجيهها واالنتفاع هبا يف خري البشرية ، وتوفري األمن هلا والرخاء . من تسخري اهللا لإلنسان 

وشكره بتوجيه هذه املعرفة وهذا . شكره بالعبادة . على نعمة املعرفة ونعمة تسخري القوى والطاقات الكونية 
  . .التسخري خلري البشرية 

ويف منهج احلياة وأنظمتها . فأما التلقي عنهم يف التصور اإلمياين ، ويف تفسري الوجود ، وغاية الوجود اإلنساين 



أما التلقي يف شيء من هذا كله ، فهو الذي تغري وجه رسول اهللا . . األخالق والسلوك أيضاً وشرائعها ، ويف منهج 
  . .وهي الكفر الصراح . وهو الذي حذر اهللا األمة املسلمة عاقبته . أليسر شيء منه  -صلى اهللا عليه وسلم  -

فأما حنن الذين نزعم أننا  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهذا هو هدى رسوله  -سبحانه  -هذا هو توجيه اهللا 
عن املستشرقني وتالمذة  -صلى اهللا عليه وسلم  -مسلمون ، فأرانا نتلقى يف صميم فهمنا لقرآننا وحديث نبينا 

اإلغريق : املستشرقني وأرانا نتلقى فلسفتنا وتصوراتنا للوجود واحلياة من هؤالء وهؤالء ، ومن الفالسفة واملفكرين 
األمريكان وأرانا نتلقى نظام حياتنا وشرائعنا وقوانيننا من تلك املصادر املدخولة وأرانا نتلقى والرومان واألوروبيني و

قواعد سلوكنا وآدابنا وأخالقنا من ذلك املستنقع اآلسن ، الذي انتهت إليه احلضارة املادية اجملردة من روح الدين 
فنحن هبذا نشهد على . أثقل من إمث الكفر الصريح أننا مسلمون وهو زعم إمثه  -واهللا  -مث نزعم . . أي دين . . 

  أهنم مسلمون -مثلنا  -حيث ال يشهد عليه هذه الشهادة اآلمثة من ال يزعمون . اإلسالم بالفشل واملسخ 
من ناحية التصور االعتقادي ، ومن ناحية الشريعة املنظمة : وهو منهج ذو خصائص متميزة . إن اإلسالم منهج 
ومن ناحية القواعد األخالقية ، اليت تقوم عليها هذه االرتباطات ، وال تفارقها ، سواء . كلها  الرتباطات احلياة

فال بد أن تكون هناك مجاعة من . وهو منهج جاء لقيادة البشرية كلها . كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية 
أن تتلقى هذه اجلماعة  -كما أسلفنا  -قيادة ومما يتناقض مع طبيعة ال. الناس حتمل هذا املنهج لتقود به البشرية 

  . .التوجيهات من غري منهجها الذايت 
بل األمر . وخلري البشرية يدعو الدعاة لتحكيم هذا املنهج اليوم وغداً . وخلري البشرية جاء هذا املنهج يوم جاء 

وليس هناك منقذ إال هذا املنهج . ا تعاين اليوم ألزم ، والبشرية مبجموعها تعاين من النظم واملناهج اليت انتهت إليها م
  .اإلهلي ، الذي جيب أن حيتفظ بكل خصائصه كي يؤدي دوره للبشرية وينقذها مرة أخرى 

وحققت يف عامل الصناعة والطب ما يشبه . لقد أحرزت البشرية انتصارات شىت يف جهادها لتسخري القوى الكونية 
ولكن ما أثر هذا كله يف حياهتا؟ ما . . طريقها إىل انتصارات جديدة  وما تزال يف -بالنسبة للماضي  -اخلوارق 

أثره يف حياهتا النفسية؟ هل وجدت السعادة؟ هل وجدت الطمأنينة؟ هل وجدت السالم؟ كال لقد وجدت الشقاء 
كذلك يف إهنا مل تتقدم . . واألمراض العصبية والنفسية ، والشذوذ واجلرمية على أوسع نطاق . . والقلق واخلوف 

وحني تقاس غاية الوجود اإلنساين وأهداف احلياة . . تصور غاية الوجود اإلنساين وأهداف احلياة اإلنسانية 
اإلنسانية يف ذهن الرجل املتحضر املعاصر ، إىل التصور اإلسالمي يف هذا اجلانب ، تبدو هذه احلضارة يف غاية 

ومقامه يف هذا الوجود وتسفل به ، وتصغر من اهتماماته ومن القزامة بل تبدو لعنة حتط من تصور اإلنسان لنفسه 
لقد أبعدهتا عنه . . إهنا ال جتد اهللا . . واخلواء يأكل قلب البشرية املكدود ، واحلرية هتد روحها املتعبة . . أشواقه 

شرية يف ميدانه والعلم الذي كان من شأنه ، لو سار حتت منهج اهللا ، أن جيعل من كل انتصار للب. مالبسات نكدة 
إهنا ال جتد النور . . خطوة تقرهبا من اهللا ، هو ذاته الذي تبعد به البشرية أشواطا بسبب انطماس روحها ونكستها 

. الذي يكشف هلا غاية وجودها احلقيقية فتنطلق إليها مستعينة هبذا العلم الذي منحه اهللا هلا ووهبها االستعداد له 
وال جتد .  حركتها وحركة الكون ، وفطرهتا وفطرة الكون ، وقانوهنا وناموس الكون وال جتد املنهج الذي ينسق بني

تنسيقاً طبيعياً . . النظام الذي ينسق بني طاقاهتا وقواها ، وآخرهتا ودنياها ، وأفرادها ومجاعاهتا ، وواجباهتا وحقوقها 
  . .شامالً مرحياً 

وهم الذين يسمون التطلع إىل هذا . من منهج اهللا اهلادي  وهذه البشرية هي اليت يعمل ناس منها على حرماهنا
وهم جبهالتهم هذه أو بسوء نيتهم . . وحيسبونه جمرد حنني إىل فترة ذاهبة من فترات التاريخ » رجعية « املنهج 



اها إىل حيرمون البشرية التطلع إىل املنهج الوحيد الذي ميكن أن يقود خطاها إىل السالم والطمأنينة ، كما يقود خط
إننا نرى واقع البشرية النكد ، ونشم رائحة . وحنن الذين نؤمن هبذا املنهج نعرف إىل ماذا ندعو . . النمو والرقي 

نرى هنالك على األفق الصاعد راية النجاة تلوح للمكدودين يف هجري . ونرى . املستنقع اآلسن الذي تتمرغ فيه 
وح للغارقني يف املستنقع؛ ونرى أن قيادة البشرية إن مل ترد إىل هذا الصحراء احملرق واملرتقى الوضيء النظيف يل

  املنهج فهي يف طريقها إىل االرتكاس الشائن لكل تاريخ اإلنسان ، ولكل معىن من معاين اإلنسان
. م وأوىل اخلطوات يف الطريق أن يتميز هذا املنهج ويتفرد ، وال يتلقى أصحابه التوجيه من اجلاهلية الطامة من حوهل

واهللا أرحم بعباده أن يدعهم ألعداء . إىل أن يأذن اهللا بقيادته للبشرية مرة أخرى . كيما يظل املنهج نظيفاً سليماً . 
  .البشر ، الداعني إىل اجلاهلية من هنا ومن هناك 

صلى اهللا  - وهذا ما أراد اهللا سبحانه أن يلقنه للجماعة املسلمة األوىل يف كتابه الكرمي؛ وما حرص رسول اهللا. 
  . .أن يعلمها إياه يف تعليمه القومي  -عليه وسلم 

وبعد هذا التحذير من التلقي عن أهل الكتاب وطاعتهم واتباعهم ينادي اهللا اجلماعة املسلمة ويوجهها إىل القاعدتني 
األمانة الضخمة اليت واللتني ال بد منهما لكي تستطيع أن تضطلع ب. األساسيتني اللتني تقوم عليهما حياهتا ومنهجها 

اإلميان باهللا . . واألخوة . اإلميان : هاتان القاعدتان املتالزمتان مها . . ناطها اهللا هبا ، وأخرجها للوجود من أجلها 
واألخوة يف اهللا ، تلك اليت جتعل من اجلماعة املسلمة بنية حية قوية . وتقواه ومراقبته يف كل حلظة من حلظات احلياة 

دور األمر باملعروف والنهي عن : رة على أداء دورها العظيم يف احلياة البشرية ، ويف التاريخ اإلنساين صامدة ، قاد
  :وإقامة احلياة على أساس املعروف وتطهريها من لوثة املنكر . املنكر 

يعاً وال تفرقوا ، واعتصموا حببل اهللا مج. يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته ، وال متوتن إال وأنتم مسلمون { 
وكنتم على شفا حفرة . إذ كنتم أعداء ، فألف بني قلوبكم ، فأصبحتم بنعمته إخواناً : واذكروا نعمة اهللا عليكم 

ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ، ويأمرون . كذلك يبني اهللا لكم آياته لعلكم هتتدون . من النار فأنقذكم منها 
، وأولئك هم املفلحون ، وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم باملعروف ، وينهون عن املنكر 

أكفرمت بعد : فأما الذين اسودت وجوههم . يوم تبيض وجوه وتسود وجوه . البينات ، وأولئك هلم عذاب عظيم 
  . .} خالدون  وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رمحة اهللا هم فيها. إميانكم؟ فذوقوا العذاب مبا كنتم تكفرون 

فإذا اهنارت واحدة منهما مل تكن . إهنما ركيزتان تقوم عليهما اجلماعة املسلمة ، وتؤدي هبما دورها الشاق العظيم 
  :هناك مجاعة مسلمة ، ومل يكن هنالك دور هلا تؤديه 

دائمة اليقظة اليت ال تغفل وال التقوى ال. . التقوى اليت تبلغ أن تويف حبق اهللا اجلليل . . ركيزة اإلميان والتقوى أوالً 
  :تفتر حلظة من حلظات العمر حىت يبلغ الكتاب أجله 

  . .} يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته { 
وهي هكذا بدون حتديد تدع القلب جمتهداً يف بلوغها كما يتصورها وكما  -كما حيق له أن يتقى  -اتقوا اهللا 
وكلما اقترب بتقواه من اهللا ، . ا الطريق تكشفت له آفاق ، وجّدت له أشواق وكلما أوغل القلب يف هذ. يطيقها 

  وتطلع إىل املقام الذي يستيقظ فيه قلبه فال ينام. تيقظ شوقه إىل مقام أرفع مما بلغ ، وإىل مرتبة وراء ما ارتقى 
  . .} وال متوتن إال وأنتم مسلمون { 

راد أال ميوت إال مسلماً فسبيله أن يكون منذ اللحظة مسلماً ، فمن أ. واملوت غيب ال يدري إنسان مىت يدركه 
االستسالم هللا ، . االستسالم : وذكر اإلسالم بعد التقوى يشي مبعناه الواسع . وأن يكون يف كل حلظة مسلماً 



نها ، على حنو وهو املعىن الذي تقرره السورة كلها يف كل موضع م. طاعة له ، واتباعاً ملنهجه ، واحتكاماً إىل كتابه 
  .ما أسلفنا 

إذ أنه بدون هذه الركيزة . هذه هي الركيزة األوىل اليت تقوم عليها اجلماعة املسلمة لتحقق وجودها وتؤدي دورها 
وال . وال يكون هناك منهج هللا تتجمع عليه أمة ، إمنا تكون هناك مناهج جاهلية . يكون كل جتمع جتمعاً جاهلياً 

  .يف األرض للبشرية ، إمنا تكون القيادة للجاهلية  تكون هناك قيادة راشدة
  :األخوة يف اهللا ، على منهج اهللا ، لتحقيق منهج اهللا . . فأما الركيزة الثانية فهي ركيزة األخوة 

واعتصموا حببل اهللا مجيعاً وال تفرقوا ، واذكروا نعمة اهللا عليكم ، إذ كنتم أعداء ، فألف بني قلوبكم ، فأصبحتم { 
  . .} كذلك يبني اهللا لكم آياته لعلكم هتتدون . وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها . ته إخواناً بنعم

أي عهده وهنجه  -أساسها االعتصام حببل اهللا . . من الركيزة األوىل . . فهي أخوة إذن تنبثق من التقوى واإلسالم 
أي هدف آخر ، وال بواسطة حبل آخر من حبال وليست جمرد جتمع على أي تصور آخر ، وال على  -ودينه 

  اجلاهلية الكثرية
  . .} واعتمصوا حببل اهللا مجيعاً وال تفرقوا { 

وهي نعمة يهبها اهللا ملن حيبهم من . هذه األخوة املعتصمة حببل اهللا نعمة مينت اهللا هبا على اجلماعة املسلمة األوىل 
وما كان أعدى من . . » أعداء « يذكرهم كيف كانوا يف اجلاهلية . وهو هنا يذكرهم هذه النعمة . عباده دائماً 

جياورمها اليهود الذين كانوا يوقدون حول هذه . ومها احليان العربيان يف يثرب . األوس واخلزرج يف املدينة أحد 
 تعمل إال فيه ، ومن مث جتد يهود جماهلا الصاحل الذي ال. العداوة وينفخون يف نارها حىت تأكل روابط احليني مجيعاً 

وما كان إال اإلسالم وحده جيمع هذه . . فألف اهللا بني قلوب احليني من العرب باإلسالم . وال تعيش إال معه 
وما ميكن أن جيمع . وما كان إال حبل اهللا الذي يعتصم به اجلميع فيصبحون بنعمة اهللا إخواناً . القلوب املتنافرة 

إىل جانبها األحقاد التارخيية ، والثارات القبلية ، واألطماع الشخصية والرايات القلوب إال أخوة يف اهللا ، تصغر 
  . .ويتجمع الصف حتت لواء اهللا الكبري املتعال . العنصرية 

  . .} واذكروا نعمة اهللا عليكم ، إذ كنتم أعداء ، فألف بني قلوبكم ، فأصبحتم ينعمته إخواناً { 
هم من النار اليت كانوا على وشك أن يقعوا فيها ، إنقاذهم من النار هبدايتهم ويذكرهم كذلك نعمته عليهم يف إنقاذ

  : -الركيزة الثانية  -وبالتأليف بني قلوهبم ، فأصبحوا بنعمة اهللا إخواناً  -الركيزة األوىل  -إىل االعتصام حببل اهللا 
  .} وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها { 

إمنا ينفذ إىل املكمن . فألف بينكم : فال يقول . . » القلب « : مكمن املشاعر والروابط  والنص القرآين يعمد إىل
كذلك يرسم . فيصور القلوب حزمة مؤلفة متآلفة بيد اهللا وعلى عهده وميثاقه } فألف بني قلوبكم { : العميق 

  .} تم على شفا حفرة من النار وكن{ : بل مشهداً حياً متحركاً تتحرك معه القلوب . النص صورة ملا كانوا فيه 

وبينما حركة السقوط يف حفرة النار متوقعة ، إذا بالقلوب ترى يد اهللا ، وهي تدرك وتنقذ وحبل اهللا وهو ميتد . 
وصورة النجاة واخلالص بعد اخلطر والترقب وهو مشهد متحرك حي تتبعه القلوب واجفة خافقة وتكاد . ويعصم 

  الالعيون تتماله من وراء األجي
أن رجال من « وذلك . وقد ذكر حممد بن إسحاق يف السرية وغريه أن هذه اآلية نزلت يف شأن األوس واخلزرج 

اليهود مر مبأل من األوس واخلزرج ، فساءه ما هم عليه من االتفاق واأللفة ، فبعث رجالً معه ، وأمره أن جيلس 



فلم يزل ذلك دأبه حىت محيت . ففعل . احلروب  وتلك« ُبعاث » بينهم ، ويذكر هلم ما كان من حروهبم يوم 
احلّرة » وتوعدوا إىل . وطلبوا أسلحتهم . نفوس القوم ، وغضب بعضهم على بعض ، وتثاوروا ، ونادوا بشعارهم 

أبدعوى اجلاهلية وأنا بني » : فأتاهم ، فجعل يسكنهم ، ويقول  -صلى اهللا عليه وسلم  -فبلغ ذلك النيب « 
ليهم هذه اآلية ، فندموا على ما كان منهم ، واصطلحوا وتعانقوا وألقوا السالح رضي اهللا عنهم وتال ع« أظهركم 

 «.  
  :وكذلك بني اهللا هلم فاهتدوا ، وحق فيهم قول اهللا سبحانه يف التعقيب يف اآلية 

  .} كذلك يبني اهللا لكم آياته لعلكم هتتدون { 
. . تحابني فيه ، القائمني على منهجه ، لقيادة البشرية يف طريقه فهذه صورة من جهد يهود لتقطيع حبل اهللا بني امل

هذه صورة من ذلك الكيد الذي تكيده يهود دائما للجماعة املسلمة ، كلما جتمعت على منهج اهللا واعتصمت 
 .كادت ترد املسلمني األولني كفاراً يضرب بعضهم رقاب بعض . وهذه مثرة من مثار طاعة أهل الكتاب . حببله 

  .وهذه صلة هذه اآلية باآليات قبلها يف هذا السياق . وتقطع بينهم حبل اهللا املتني ، الذي يتآخون فيه جمتمعني 
بأنه كانت  -مع ما قبلها يف السياق وما بعدها  -فهي تشي . على أن مدلول اآلية أوسع مدى من هذه احلادثة 

. املدينة ، وإثارة الفتنة والفرقة بكل الوسائل  هناك حركة دائبة من اليهود لتمزيق مشل الصف املسلم يف
والتحذيرات القرآنية املتوالية من إطاعة أهل الكتاب ، ومن االستماع إىل كيدهم ودسهم ، ومن التفرق كما 

هذه التحذيرات تشي بشدة ما كانت تلقاه اجلماعة املسلمة من كيد اليهود يف املدينة ، ومن بذرهم . . تفرقوا 
وهو عملها اليوم وغداً يف الصف . وهو دأب يهود يف كل زمان . . اق والشك والبلبلة باستمرار لبذور الشق

  املسلم ، يف كل مكان
هذه الوظيفة الضرورية إلقامة منهج . . فأما وظيفة اجلماعة املسلمة اليت تقوم على هاتني الركيزتني لكي تنهض هبا 

هذه الوظيفة اليت من . . واملعروف على املنكر ، واخلري على الشر اهللا يف األرض ، ولتغليب احلق على الباطل ، 
  :فهي اليت تقررها اآلية التالية . . أجلها أنشئت اجلماعة املسلمة بيد اهللا وعلى عينه ، ووفق منهجه 

  .} ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ، ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ، وأولئك هم املفلحون { 

.  
ال بد من سلطة يف األرض تدعو إىل اخلري .  بد من مجاعة تدعو إىل اخلري ، وتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر فال

دعوة « فهناك . والذي يقرر أنه ال بد من سلطة هو مدلول النص القرآين ذاته . وتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر 
وإذا أمكن أن يقوم بالدعوة غري . عن املنكر » هني « ناك وه. باملعروف » أمر « ولكن هناك كذلك . إىل اخلري » 

  . .ال يقوم هبما إال ذو سلطان » األمر والنهي « ذي سلطان ، فإن 
سلطة تقوم على الدعوة إىل اخلري والنهي عن . . إنه ال بد من سلطة تأمر وتنهى . . هذا هو تصور اإلسالم للمسألة 

سلطة تقوم على هاتني الركيزتني جمتمعتني . . حببل اهللا وحبل األخوة يف اهللا  سلطة تتجمع وحداهتا وترتبط. . الشر 
إىل اخلري يعرف منها الناس حقيقة هذا » دعوة « وحتقيق هذا املنهج يقتضي . . لتحقيق منهج اهللا يف حياة البشر 

وما أرسلنا من { : يقول  واهللا. . فتطاع . . عن املنكر » وتنهى « باملعروف » تأمر « ويقتضي سلطة . املنهج 
أما الشطر اآلخر . فهذا شطر . فمنهج اهللا يف األرض ليس جمرد وعظ وإرشاد وبيان } رسول إال ليطاع بإذن اهللا 

فهو القيام بسلطة األمر والنهي ، على حتقيق املعروف ونفي املنكر من احلياة البشرية ، وصيانة تقاليد اجلماعة اخلرية 
ي هوى وكل ذي شهوة وكل ذي مصلحة ، وضمانة هذه التقاليد الصاحلة من أن يقول فيها من أن يعبث هبا كل ذ



  كل امرىء برأيه وبتصوره ، زاعماً أن هذا هو اخلري واملعروف والصواب
تكليف ليس باهلني وال باليسري ، إذا نظرنا إىل  -من مث  -والدعوة إىل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر 

وفيهم . وإىل اصطدامه بشهوات الناس ونزواهتم ، ومصاحل بعضهم ومنافعهم ، وغرور بعضهم وكربيائهم  طبيعته ،
وفيهم املسترخي الذي يكره االشتداد . وفيهم اهلابط الذي يكره الصعود . وفيهم احلاكم املتسلط . اجلبار الغاشم 

. . وفيهم املنحرف الذي يكره االستقامة . ل وفيهم الظامل الذي يكره العد. وفيهم املنحل الذي يكره اجلد . 
وال تفلح األمة ، وال تفلح البشرية ، إال أن يسود اخلري ، . وفيهم وفيهم ممن ينكرون املعروف ، ويعرفون املنكر 

وتطاع . . وهذا ما يقتضي سلطة للخري وللمعروف تأمر وتنهى . . وإال أن يكون املعروف معروفاً ، واملنكر منكراً 
. .  

اإلميان باهللا واألخوة يف اهللا ، لتقوم على هذا األمر العسري : ومن مث فال بد من مجاعة تتالقى على هاتني الركيزتني 
الشاق بقوة اإلميان والتقوى مث بقوة احلب واأللفة ، وكلتامها ضرورة من ضرورات هذا الدور الذي ناطه اهللا 

  :فقال عن الذين ينهضون به . جعل القيام به شريطة الفالح و. باجلماعة املسلمة ، وكلفها به هذا التكليف 
  . .} وأولئك هم املفلحون { 

فهذه اجلماعة هي الوسط الذي يتنفس فيه هذا . إن قيام هذه اجلماعة ضرورة من ضرورات املنهج اإلهلي ذاته 
  .اخلري هو الوسط اخلري املتكافل املتعاون على دعوة . املنهج ويتحقق يف صورته الواقعية 

عمل اخلري فيه . . واملنكر فيه هو الشر والرذيلة والباطل والظلم . املعروف فيه هو اخلري والفضيلة واحلق والعدل 
والعدل فيه أنفع من . واحلق فيه أقوى من الباطل . والفضيلة فيه أقل تكاليف من الرذيلة . أيسر من عمل الشر 

ومن هنا قيمة هذا . . وصانع الشر فيه جيد مقاومة وخذالناً . اعواناً فاعل اخلري فيه جيد على اخلري . . الظلم 
واليت ال . إنه البيئة اليت ينمو فيها اخلري واحلق بال كبري جهد ، ألن كل ما حوله وكل من حوله يعاونه . . التجمع 

  .ينمو فيها الشر والباطل إال بعسر ومشقة ، ألن كل ما حوله يعارضه ويقاومه 
خيتلف يف هذا كله . . إلسالمي عن الوجود واحلياة والقيم واألعمال واألحداث واألشياء واألشخاص والتصور ا

فال بد إذن من وسط خاص يعيش فيه هذا التصور بكل قيمه . عن التصورات اجلاهلية اختالفاً جوهرياً أصيالً 
  .اهلية ال بد له من وسط غري الوسط اجلاهلي ، ومن بيئة غري البيئة اجل. اخلاصة 

هذا الوسط اخلاص يعيش بالتصور اإلسالمي ويعيش له؛ فيحيا فيه هذا التصور ، ويتنفس أنفاسه الطبيعية يف طالقة 
وحني توجد هذه العوائق تقابلها . وحرية ، وينمو منوه الذايت بال عوائق من داخله تؤخر هذا النمو أو تقاومه 

وحني توجد القوة الغامشة اليت تصد عن سبيل اهللا جتد من . املنكر الدعوة إىل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن 
  .يدافعها دون منهج اهللا يف احلياة 

اإلميان باهللا كي يتوحد تصورها . هذا الوسط يتمثل يف اجلماعة املسلمة القائمة على ركيزيت اإلميان واألخوة 
، وترجع إىل ميزان واحد تقوم به كل ما يعرض للوجود واحلياة والقيم واألعمال واألحداث واألشياء واألشخاص 

هلا يف احلياة ، وتتحاكم إىل شريعة واحدة من عند اهللا ، وتتجه بوالئها كله إىل القيادة القائمة على حتقيق منهج اهللا 
 كي يقوم كياهنا على احلب والتكافل اللذين ختتفي يف ظالهلما مشاعر األثرة ،. واألخوة يف اهللا . . يف األرض 

  .اإليثار املنطلق يف يسر ، املندفع يف حرارة ، املطمئن الواثق املرتاح . وتتضاعف هبما مشاعر اإليثار 
ذلك اإلميان املنبثق : على اإلميان باهللا . . على هاتني الركيزتني  -يف املدينة  -وهكذا قامت اجلماعة املسلمة األوىل 

الضمائر؛ وتقواه ومراقبته ، واليقظة واحلساسية إىل حد غري معهود إال  وَتَمثُّلِ صفاته يف -سبحانه  -من معرفة اهللا 



التكافل . الود العذب اجلميل ، والتكافل . احلب الفياض الرائق والود . وعلى احلب . يف الندرة من األحوال 
 وقصة املؤاخاة بني وبلغت تلك اجلماعة يف ذلك كله مبلغاً ، لوال أنه وقع لعد من أحالم احلاملني. . اجلاد العميق 

املهاجرين واألنصار قصة من عامل احلقيقة ، ولكنها يف طبيعتها أقرب إىل الرؤى احلاملة وهي قصة وقعت يف هذه 
  ولكنها يف طبيعتها من عامل اخللد واجلنان. األرض 

  . .وعلى مثل ذلك اإلميان ومثل هذه األخوة يقوم منهج اهللا يف األرض يف كل زمان 
د السياق فيحذر اجلماعة املسلمة من التفرق واالختالف؛ وينذرها عاقبة الذين محلوا أمانة منهج اهللا ومن مث يعو

  .مث تفرقوا واختلفوا ، فنزع اهللا الراية منهم ، وسلمها للجماعة املسلمة املتآخية  -من أهل الكتاب  -قبلها 

  :فوق ما ينتظرهم من العذاب ، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه . 
يوم تبيض وجوه . ال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك هلم عذاب عظيم و{ 

وأما الذين . أكفرمت بعد إميانكم؟ فذوقوا العذاب مبا كنتم تكفرون : فأما الذين اسودت وجوههم . وتسود وجوه 
  . .} ابيضت وجوههم ففي رمحة اهللا هم فيها خالدون 

هول ال يتمثل . فنحن يف مشهد هول . . سياق مشهداً من املشاهد القرآنية الفائضة باحلركة واحليوية وهنا يرسم ال
هذه وجوه قد أشرقت بالنور ، . . ولكن يتمثل يف آدميني أحياء يف وجوه ومسات . يف الفاظ وال يف أوصاف 

وغربت من الغم ، واسودت من  وفاضت بالبشر ، فابيضت من البشر والبشاشة ، وهذه وجوه كمدت من احلزن ،
  :ولكنه اللذع بالتبكيت والتأنيب . وليست مع هذا متروكة إىل ما هي فيه . . الكآبة 

  . .} أكفرمت بعد إميانكم؟ فذوقوا العذاب مبا كنتم تكفرون { 
  .} وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رمحة اهللا هم فيها خالدون { 

  .على طريقة القرآن . . واحلوار  وهكذا ينبض املشهد باحلياة واحلركة
. . ومعىن النعمة اإلهلية الكرمية . وهكذا يستقر يف ضمري اجلماعة املسلمة معىن التحذير من الفرقة واالختالف 

  .باإلميان واالئتالف 
 كي ال تشاركهم هذا. وهكذا ترى اجلماعة املسلمة مصري هؤالء القوم من أهل الكتاب ، الذين حتذر أن تطيعهم 

  . .يوم تبيض وجوه ، وتسود وجوه . املصري األليم يف العذاب العظيم 
ويعقب على هذا البيان ملصائر الفريقني تعقيباً قرآنياً يتمشى مع خطوط السورة العريضة ، يتضمن إثبات صدق 

وملكية اهللا . خرة والعدل املطلق يف حكم اهللا يف الدنيا واآل. وجدية اجلزاء واحلساب يوم القيامة . الوحي والرسالة 
  :ورجعة األمر إليه يف كل حال . املفردة ملا يف السماوات وما يف األرض 

وإىل اهللا . وهللا ما يف السماوات وما يف األرض . تلك آيات اهللا نتلوها عليك باحلق ، وما اهللا يريد ظلماً للعاملني { 
  . .} ترجع األمور 
فهي حق فيما . نتلوها عليك باحلق : تلك آيات اهللا وبيناته لعباده .  .تلك املصائر . تلك احلقائق . تلك الصور 

وهي تتنزل باحلق ممن ميلك تنزيلها؛ وممن له . تقرره من مبادىء وقيم؛ وهي حق فيما تعرضه من مصائر وجزاءات 
فهو احلكم . د ظلماً وما يريد هبا اهللا أن يوقع بالعبا. احلق يف تقرير القيم ، وتقرير املصائر ، وتوقيع اجلزاءات 

إمنا . وإليه مصري األمور . ولكل ما يف السماوات وما يف األرض . وهو املالك ألمر السماوات واألرض . العدل 
. . يريد اهللا بترتيب اجلزاء على العمل أن حيق احلق ، وأن جيري العدل ، وأن متضي األمور باجلد الالئق جبالل اهللا 

  م لن متسهم النار إال أياماً معدوداتال كما يدعي أهل الكتاب أهن



وال يبخسهم  -بعدئذ يصف األمة املسلمة لنفسها ليعرفها مكاهنا وقيمتها وحقيقتها؛ مث يصف هلا أهل الكتاب 
  .ويطمئن املسلمني من جانب عدوهم  -قدرهم ، إمنا يبني حقيقتهم ويطمعهم يف ثواب اإلميان وخريه 

وللذين كفروا منهم عذاب النار يف اآلخرة ، ال . اهلم ولن ينصروا عليهم فهم لن يضروهم يف كيدهم هلم وقت
  :ينفعهم فيه ما أنفقوا يف احلياة الدنيا بال إميان وال تقوى 

ولو آمن أهل الكتاب . تأمرون باملعروف ، وتنهون عن املنكر ، وتؤمنون باهللا . كنتم خري أمة أخرجت للناس { 
لن يضروكم إال أذى ، وإن يقاتلوكم يولوكم األدبار مث ال . ون وأكثرهم الفاسقون منهم املؤمن. لكان خرياً هلم 

وباءوا بغضب من اهللا ، وضربت  -إال حببل من اهللا وحبل من الناس  -ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا . ينصرون 
. ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون . ذلك بأهنم كانوا يكفرون بآيات اهللا ، ويقتلون األنبياء بغري حق . عليهم املسكنة 

يؤمنون باهللا واليوم اآلخر ، . من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات اهللا آناء الليل وهم يسجدون . ليسوا سواء 
وما يفعلوا من خري فلن . ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ويسارعون يف اخلريات ، وأولئك من الصاحلني 

إن الذين كفروا لن تغين عنهم أمواهلم وال أوالدهم من اهللا شيئاً ، وأولئك أصحاب . تقني يكفروه ، واهللا عليم بامل
مثل ما ينفقون يف هذه احلياة الدنيا كمثل ريح فيها صر ، أصابت حرث قوم ظلموا . النار هم فيها خالدون 

  . .} وما ظلمهم اهللا ولكن أنفسهم يظلمون . أنفسهم فأهلكته 
ىل يف هذه اجملموعة يضع على كاهل اجلماعة املسلمة يف األرض واجباً ثقيالً ، بقدر ما يكرم هذه إن شطر اآلية األو

  :اجلماعة ويرفع مقامها ، ويفردها مبكان خاص ال تبلغ إليه مجاعة أخرى 
  .} . . كنتم خري أمة أخرجت للناس ، تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر ، وتؤمنون باهللا { 

وهو يكاد يشي باليد املدبرة اللطيفة ، خترج . املبين لغري الفاعل ، تعبري يلفت النظر } أخرجت { لمة إن التعبري بك
هذه األمة إخراجاً؛ وتدفعها إىل الظهور دفعاً من ظلمات الغيب ، ومن وراء الستار السرمدي الذي ال يعلم ما 

أمة . حركة خترج على مسرح الوجود أمة . الدبيب إهنا كلمة تصور حركة خفية املسرى ، لطيفة . . وراءه إال اهللا 
  :هلا مقام خاص ، وهلا حساب خاص . ذات دور خاص 

  . .} كنتم خري أمة أخرجت للناس { 
وهذا ما ينبغي أن تدركه األمة املسلمة؛ لتعرف حقيقتها وقيمتها ، وتعرف أهنا أخرجت لتكون طليعة ، ولتكون هلا 

ومن مث ال ينبغي هلا أن . واهللا يريد أن تكون القيادة للخري ال للشر يف هذه األرض .  القيادة ، مبا أهنا هي خري أمة
. وأن يكون لديها دائماً ما تعطيه . إمنا ينبغي دائماً أن تعطي هذه األمم مما لديها . تتلقى من غريها من أمم اجلاهلية 

ح ، واخللق الصحيح ، واملعرفة الصحيحة ، ما تعطيه من االعتقاد الصحيح ، والتصور الصحيح ، والنظام الصحي
واجبها أن تكون يف . هذا واجبها الذي حيتمه عليها مكاهنا ، وحتتمه عليها غاية وجودها . . والعلم الصحيح 

وهلذا املركز تبعاته ، فهو ال يؤخذ ادعاء ، وال يسلم هلا به إال أن تكون . الطليعة دائماً ، ويف مركز القيادة دائماً 
  .هالً له هي أ
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لقرآن: كتاب  ا   يف ظالل 
لشاريب: املؤلف  هيم حسني ا برا  سيد قطب إ

فيبقى عليها أن تكون بتقدمها العلمي ، وبعمارهتا . وهي بتصورها االعتقادي ، وبنظامها االجتماعي أهل له . 
يطالبها  ومن هذا يتبني أن املنهج الذي تقوم عليه هذه األمة. . أهالً له كذلك  -قياماً حبق اخلالفة  -لألرض 

  .لو أهنا تتبعه وتلتزم به ، وتدرك مقتضياته وتكاليفه . . بالشيء الكثري؛ ويدفعها إىل السبق يف كل جمال 
وأن تكون هلا القوة اليت متكنها . . أن تقوم على صيانة احلياة من الشر والفساد . ويف أول مقتضيات هذا املكان 

ال عن جماملة أو حماباة ، وال عن مصادفة أو .  أمة أخرجت للناس من األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ فهي خري
وليس توزيع االختصاصات والكرامات كما كان أهل الكتاب  -تعاىل اهللا عن ذلك كله علواً كبرياً  -جزاف 
وإقامتها على كال إمنا هو العمل اإلجيايب حلفظ احلياة البشرية من املنكر ، . . » حنن أبناء اهللا وأحباؤه « : يقولون 

  :املعروف ، مع اإلميان الذي حيدد املعروف واملنكر 
  . .} تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون باهللا { 

. . فهو النهوض بتكاليف األمة اخلرية ، بكل ما وراء هذه التكاليف من متاعب ، وبكل ما يف طريقها من أشواك 
وكل هذا متعب شاق ، ولكنه . . انة اجملتمع من عوامل الفساد إنه التعرض للشر والتحريض على اخلري وصي

  . .كذلك ضروري إلقامة اجملتمع الصاحل وصيانته؛ ولتحقيق الصورة اليت حيب اهللا أن تكون عليها احلياة 
فإن اصطالح . وال بد من اإلميان باهللا ليوضع امليزان الصحيح للقيم ، والتعريف الصحيح للمعروف واملنكر 

وال بد من الرجوع إىل تصور ثابت للخري . فقد يعم الفساد حىت تضطرب املوازين وختتل . عة وحده ال يكفي اجلما
يستند إىل قاعدة أخرى غري اصطالح الناس يف جيل من . وللشر ، وللفضيلة والرذيلة ، وللمعروف واملنكر 

  .األجيال 
ولإلنسان وغاية وجوده ومركزه احلقيقي يف . ه خبالقه وهذا ما حيققه اإلميان ، بإقامة تصور صحيح للوجود وعالقت

ومن الباعث على إرضاء اهللا وتوقي غضبه يندفع . ومن هذا التصور العام تنبثق القواعد األخالقية . . هذا الكون 
ومن سلطان اهللا يف الضمائر ، وسلطان شريعته يف اجملتمع تقوم احلراسة على هذه . الناس لتحقيق هذه القواعد 

  .لقواعد كذلك ا
مث ال بد من اإلميان أيضا ليملك الدعاة إىل اخلري ، اآلمرون باملعروف ، الناهون عن املنكر ، أن ميضوا يف هذا 

وهم يواجهون طاغوت الشر يف عنفوانه وجربوته ، ويواجهون طاغوت الشهوة . الطريق الشاق ، وحيتملوا تكاليفه 
وزادهم هو اإلميان ، وعدهتم . . رواح ، وكلل العزائم ، وثقلة املطامع يف عرامتها وشدهتا ، ويواجهون هبوط األ

وكل عدة سوى عدة اإلميان تُفلّ ، وكل سند . وكل زاد سوى زاد اإلميان ينفد . . وسندهم هو اهللا . هي اإلميان 
  غري سند اهللا ينهار

من يقومون بالدعوة إىل اخلري ، واألمر وقد سبق يف السياق األمر التكليفي للجماعة املسلمة أن ينتدب من بينها 
  .باملعروف والنهي عن املنكر ، أما هنا فقد وصفها اهللا سبحانه بأن هذه صفتها 

. ليدهلا على أهنا ال توجد وجوداً حقيقياً إال أن تتوافر فيها هذه السمة األساسية ، اليت تعرف هبا يف اجملتمع اإلنساين 
. فهي موجودة وهي مسلمة  -مع اإلميان باهللا  -واألمر باملعروف والنهي عن املنكر  فإما أن تقوم بالدعوة إىل اخلري



  .وغري متحققة فيها صفة اإلسالم . وإما أن ال تقوم بشيء من هذا فهي غري موجودة 
ويف السنة كذلك طائفة صاحلة من أوامر . ندعها ملواضعها . ويف القرآن الكرمي مواضع كثرية تقرر هذه احلقيقة 

  :وتوجيهاته نقتطف بعضها  -صلى اهللا عليه وسلم  -الرسول 
من رأى « : يقول  -صلى اهللا عليه وسلم  -مسعت رسول اهللا : قال  -رضي اهللا عنه  -عن أيب سعيد اخلدري 

  »منكم منكراً فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان 
ملا وقعت بنو إسرائيل يف « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال  -اهللا عنه رضي  -وعن ابن مسعود 

املعاصي هنتهم علماؤهم ، فلم ينتهوا ، فجالسوهم وواكلوهم وشاربوهم ، فضرب اهللا تعاىل قلوب بعضهم ببعض ، 
ال والذي نفسي بيده :  فقال -وكان متكئاً  -مث جلس . . ولعنهم على لسان داود وسليمان وعيسى بن مرمي 

  .أي تعطفوهم وتردوهم » حىت تأطروهم على احلق أطراً 
والذي نفسي بيده لتأمرن «  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال  -رضي اهللا عنه  -وعن حذيفة 

  .» يب لكم باملعروف ولتنهون عن املنكر ، أو ليوشكن اهللا أن يبعث عليكم عقاباً ، منه مث تدعونه فال يستج
إذا عملت « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال  -رضي اهللا عنه  -وعن عرس ابن عمرية الكندي 

  .» اخلطيئة يف األرض كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها ، ومن غاب عنها فرضيها كمن شهدها 
إن من أعظم « :  -لى اهللا عليه وسلم ص -قال رسول اهللا : قال  -رضي اهللا عنه  -وعن أيب سعيد اخلدري 

  .» اجلهاد كلمة عدل عند سلطان جائر 
سيد الشهداء محزة « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال  -رضي اهللا عنه  -وعن جابر بن عبد اهللا 

  .» ورجل قام إىل سلطان جائر ، فأمره وهناه ، فقتله . 
وهي حتتوي مادة . هذه السمة يف اجملتمع املسلم ، وضروراهتا هلذا اجملتمع أيضاً  وكلها تقرر أصالة. . وغريها كثري 

  .وهي إىل جانب النصوص القرآنية زاد حنن غافلون عن قيمته وعن حقيقته . توجيه وتربية منهجية ضخمة 
  . .مث نعود إىل الشطر اآلخر من اآلية األوىل يف هذه اجملموعة 

  . .} منهم املؤمنون وأكثرهم الفاسقون . خرياً هلم ولو آمن أهل الكتاب لكان { 
  .وهو ترغيب ألهل الكتاب يف اإلميان 

خري هلم يف هذه الدنيا ، يستعصمون به من الفرقة واهللهلة اليت كانوا عليها يف تصوراهتم االعتقادية ، . فهو خري هلم 
ن تكون قاعدة للنظام االجتماعي حلياهتم ، إذ تعجز هذه التصورات عن أ. واليت ما تزال حترمهم جتمع الشخصية 

على غري أساس ، عرجاء أو معلقة يف اهلواء ككل نظام اجتماعي ال يقوم  -من مث  -فتقوم أنظمتهم االجتماعية 
على أساس اعتقادي شامل ، وعلى تفسري كامل للوجود ، ولغاية الوجود اإلنساين ، ومقام اإلنسان يف هذا الكون 

  .اآلخرة يقيهم ما ينتظر غري املؤمنني من مصري  وخري هلم يف. . 
  :مث هو بيان كذلك حلاهلم ، ال يبخس الصاحلني منهم حقهم 

  . .} منهم املؤمنون وأكثرهم الفاسقون { 
منهم عبد اهللا بن سالم ، وأسد بن عبيد ، وثعلبة بن شعبة ، . وقد آمن من أهل الكتاب مجاعة وحسن إسالمهم 

أما األكثرون فقد فسقوا عن  -ويف آية تالية بالتفصيل  -إىل هؤالء تشري اآلية هنا باإلمجال و. . وكعب بن مالك 
وفسقوا عن . أن يؤمن كل منهم بأخيه الذي جييء بعده ، وأن ينصره : دين اهللا ، حني مل يفوا مبيثاق اهللا مع النبيني 

ري بين إسرائيل ، واتباع هذا الرسول وطاعته دين اهللا وهم يأبون االستسالم إلرادته يف إرسال آخر الرسل من غ



  .والحتكام إىل آخر شريعة من عند اهللا ، أرادها للناس أمجعني 
وملا كان بعض املسلمني ما يزالون على صالت منوعة باليهود يف املدينة ، وملا كانت لليهود حىت ذلك احلني قوة 

فقد تكفل القرآن بتهوين شأن هؤالء الفاسقني يف عسكرية واقتصادية حيسب حساهبا بعض املسلمني ، : ظاهرة 
نفوس املسلمني ، وإبراز حقيقتهم الضعيفة بسبب كفرهم وجرائمهم وعصياهنم ، وتفرقهم شيعاً وفرقاً ، وما كتب 

  .اهللا عليهم من الذلة واملسكنة 
إال  -لذلة أينما ثقفوا مث ال ينصرون ، ضربت عليهم ا. وإن يقاتلوكم يولوكم األدبار . لن يضروكم إال أذى { 

ذلك بأهنم كانوا يكفرون بآيات . وباءوا بغضب من اهللا وضربت عليهم املسكنة  -حببل من اهللا وحبل من الناس 
  .} اهللا ، ويقتلون األنبياء بغري حق ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون 

ا بأعدائهم هؤالء ، وهم معتصمون هبذا يضمن اهللا للمؤمنني النصر وسالمة العاقبة ، ضمانة صرحية حيثما التقو
  :بدينهم ورهبم يف يقني 

  . .} وإن يقاتلوكم يولوكم األدبار مث ال ينصرون . لن يضروكم إال أذى { 
فلن يكون ضرراً عميقاً وال أصيالً يتناول أصل الدعوة ، ولن يؤثر يف كينونة اجلماعة املسلمة ، ولن جيليها من 

فأما حني يشتبكون مع املسلمني يف قتال . . ض يف الصدام ، واألمل الذاهب مع األيام إمنا هو األذى العار. . األرض 
والنصر ليس هلم على املؤمنني ، وال ناصر هلم كذلك وال عاصم من املؤمنني  -يف النهاية  -، فاهلزمية مكتوبة عليهم 

يذلون ، ال تعصمهم إال ذمة اهللا فهم يف كل أرض . وكتبت هلم مصرياً } ضربت عليهم الذلة { ذلك أنه قد . . 
ومل تعرف  -حني يدخلون يف ذمتهم فتعصم دماءهم وأمواهلم إال حبقها ، وتنيلهم األمن والطمأنينة  -وذمة املسلمني 

  .يهود منذ ذلك احلني األمن إال يف ذمة املسلمني 

كأمنا رجعوا من رحلتهم . . }  وباءوا بغضب من اهللا{ . . ولكن يهود مل تعاد أحداً يف األرض عداءها للمسلمني 
  . .تعيش يف ضمائرهم وتكمن يف مشاعرهم } وضربت عليهم املسكنة { . حيملون هذا الغضب 

فما كانت معركة بني املسلمني وأهل الكتاب إال كتب اهللا فيها . ولقد وقع ذلك كله بعد نزول هذه اآلية 
وكتب ألعدائهم  -قيدهتم ، وأقاموا منهج اهللا يف حياهتم ما حافظوا على دينهم واستمسكوا بع -للمسلمني النصر 

  .املذلة واهلوان إال أن يعتصموا بذمة املسلمني أو أن يتخلى املسلمون عن دينهم 
فإذا هو سبب عام ميكن أن تنطبق آثاره على كل قوم ، . ويكشف القرآن عن سبب هذا القدر املكتوب على يهود 

  :ه املعصية واالعتداء إن: مهما تكن دعواهم يف الدين 
  .} ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون . ذلك بأهنم كانوا يكفرون بآيات اهللا ، ويقتلون األنبياء بغري حق { 

وقتل األنبياء بغري حق  -سواء بإنكارها أصالً ، أو عدم االحتكام إليها وتنفيذها يف واقع احلياة  -فالكفر بآيات اهللا 
هذه هي . . والعصيان واالعتداء  -من الناس كما جاء يف آية أخرى يف السورة  وقتل الذين يأمرون بالقسط. 

وهذه هي املؤهالت اليت تتوافر اليوم يف البقايا الشاردة يف . . املؤهالت لغضب اهللا ، وللهزمية والذلة واملسكنة 
ت اليت يتقدمون هبا إىل مسلمني هذه هي املؤهال -بغري حق  -الذين يسمون أنفسهم . األرض من ذراري املسلمني 

ملاذا : فإذا قال أحد منهم . رهبم اليوم ، فينالون عليها كل ما كتبه اهللا على اليهود من اهلزمية والذلة واملسكنة 
  ما هو اإلسالم ، ومن هم املسلمون؟ مث يقول: نغلب يف األرض وحنن مسلمون؟ فلينظر قبل أن يقوهلا 

. تاب ، يعود السياق عليهم باالستثناء ، فيقرر أن أهل الكتاب ليسوا كلهم سواء وإنصافاً للقلة اخلرية من أهل الك
ويقرر جزاءهم عنده فإذا هو جزاء . يصور حاهلم مع رهبم ، فإذا هي حال املؤمنني الصادقني . فهناك املؤمنون 



  .الصاحلني 
يؤمنون باهللا واليوم اآلخر . هم يسجدون من أهل الكتاب أمة قائمة ، يتلون آيات اهللا آناء الليل و. ليسوا سواء { 

وما يفعلوا من خري . وأولئك من الصاحلني . ، ويأمرون باملعروف ، وينهون عن املنكر ، ويسارعون يف اخلريات 
  . .} فلن يكفروه ، واهللا عليم باملتقني 

الً شامالً ، وانضموا للصف فقد آمنوا إمياناً صادقاً عميقاً ، وكام. وهي صورة وضيئة للمؤمنني من أهل الكتاب 
وقد هنضوا بتكاليف اإلميان ، وحققوا مسة . . آمنوا باهللا واليوم اآلخر . . املسلم ، وقاموا على حراسة هذا الدين 

وقد رغبت . . فأمروا باملعروف وهنوا عن املنكر  -خري أمة أخرجت للناس  -األمة املسلمة اليت انضموا إليها 
، فجعلوه اهلدف الذي يسابقون فيه ، فسارعوا يف اخلريات ، ومن مث هذه الشهادة العلوية هلم نفوسهم يف اخلري مجلة 

  .وهذا الوعد الصادق هلم أهنم لن ُيبخسوا حقاً ، ولن ُيكفروا أجراً . أهنم من الصاحلني 

  . .علم أهنم من املتقني  -سبحانه  -مع اإلشارة إىل أن اهللا 
يف هذه الشهادة ، ويف هذا الوعد ، ليحققها يف ذات نفسه كل من يشتاق إىل نورها  وهي صورة ُترفع أمام الراغبني

  .الوضيء يف أفقها املنري 
الكافرون الذين لن تنفعهم أمواهلم وال أوالدهم؛ ولن تنفعهم . ويف اجلانب اآلخر ، الكافرون . . هذا يف جانب 

اخلري املنبثق من . ة ألهنا مل تتصل خبط اخلري الثابت املستقيم نفقة ينفقوهنا يف الدنيا ولن يناهلم شيء منها يف اآلخر
وإال فاخلري نزوة عارضة ال ثبات هلا ، وجنوح . اإلميان باهللا ، على تصور واضح ، وهدف ثابت ، وطريق موصول 

  . .يصرفه اهلوى ، وال يرجع إىل أصل واضح مدرك مفهوم ، وال إىل منهج كامل شامل مستقيم 
مثل . وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . كفروا لن تغين عنهم أمواهلم وال أوالدهم من اهللا شيئاً إن الذين { 

وما ظلمهم اهللا ، . ما ينفقون يف هذه احلياة الدنيا كمثل ريح فيها صر ، أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته 
  . .} ولكن أنفسهم يظلمون 

  . .ينبض باحلركة ويفيض باحلياة على طريقة التعبري القرآين اجلميل وهكذا ترتسم هذه احلقيقة يف مشهد 
وهم . . إن أمواهلم وأوالدهم ليست مبانعتهم من اهللا ، وال تصلح فدية هلم من العذاب ، وال تنجيهم من النار 

ال خري إال أن ف. أصحاب النار وكل ما ينفقونه من أمواهلم فهو ذاهب هالك ، حىت ولو أنفقوه فيما يظنونه خرياً 
إمنا يرسم مشهداً حياً نابضاً . ولكن القرآن ال يعرب هكذا كما نعرب . يكون موصوالً باإلميان ، ونابعاً من اإلميان 

  . . .باحلياة 
إهنا عاصفة باردة ثلجية حمرقة . مث إذا العاصفة هتب . فهو حرث . إننا ننظر فإذا حنن أمام حقل قد هتيأ لإلخصاب 

وإذا . واللفظة ذاهتا كأهنا مقذوف يلقى بعنف ، فيصور معناه جبرسه النفاذ . رث مبا فيها من ِصّر حترق هذا احل
  احلرث كله مدمر خراب

وإذا احلرث كله يباب ذلك مثل ما ينفق الذين كفروا يف . يتم فيها الدمار واهلالك . إهنا حلظة يتم فيها كل شيء 
كلها إىل هالك . . ومثل ما بأيديهم من نعم األوالد واألموال  -ري والرب ولو كان ينفق فيما ظاهره اخل -هذه الدنيا 

  . .دون ما متاع حقيقي ودون ما جزاء . . وفناء 
  .} وما ظلمهم اهللا ولكن أنفسهم يظلمون { 

رسوم ، له هدف م. فهم الذين تنكبوا املنهج الذي جيمع مفردات اخلري والرب ، فيجعلها خطاً مستقيماً ثابتاً وأصالً 
فال يترك للنزوة العارضة ، والرغبة الغامضة ، والفلتة اليت ال ترجع إىل . . وله دافع مفهوم ، وله طريق معلوم 



  . .منهج ثابت مستقيم 
 -فإذا ذهب عملهم كله هباء . هم الذين اختاروا ألنفسهم الشرود والضالل واالنفالت من عصمة احلبل املمدود 

فما يف هذا . . وإذا أصاب حرثهم كله الدمار ، فلم يغن عنهم مال وال ولد  -ره اخلري حىت ما ينفقونه فيما ظاه
  .هلم  -تعاىل  -ظلم من اهللا 

  .إمنا هو ظلمهم ألنفسهم مبا اختاروه ألنفسهم من تنكب وشرود 
. . عثه اإلميان وهكذا يتقرر أن ال جزاء على بذل وأن ال قيمة لعمل إال أن يرتبط مبنهج اإلميان وإال أن يكون با

يقول اهللا هذا ويقرره فال تبقى بعده كلمة إلنسان؛ وال جيادل يف هذا القرار إال الذين جيادلون يف آيات اهللا بغري علم 
  . .وال هدى وال كتاب منري 

وفضحاً ويف هناية الدرس الذي ابتدأ بياناً ملا يف سلوك أهل الكتاب من احنراف ، وكشفاً ملا يف جداهلم من مغالطة ، 
ملا يريدونه باملسلمني من سوء ، وتوجيها للجماعة املسلمة لتنهض بتكاليفها ، دون أن تلقي باالً إىل اجملادلني 

يف هناية هذا الدرس ، وهناية هذا املقطع الطويل من السورة كلها جييء التحذير للجماعة . . املنحرفني الفاسقني 
بطانة ، وأن جتعل منهم أمناء على أسرارها ومصاحلها ، وهم للذين آمنوا  املسلمة من أن تتخذ من أعدائها الطبيعيني

صورة . جييء هذا التحذير يف صورة شاملة خالدة ، ما نزال نرى مصداقها يف كل وقت ، ويف كل أرض . . عدو 
األذى واملهانة فأصاهبم من غفلتهم وما يزال يصيبهم الشر و. رمسها هذا القرآن احلي ، فغفل عنها أهل هذا القرآن 

:  
قد بدت البغضاء من أفواههم . ودوا ما عنتم . يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال يألونكم خباال { 

ها أنتم أوالء حتبوهنم وال حيبونكم ، وتؤمنون . قد بينا لكم اآليات إن كنتم تعقلون . ، وما ختفي صدورهم أكرب 
موتوا بغيظكم ، إن اهللا : قل . آمنا ، وإذا خلوا عضوا عليكم األنامل من الغيظ : لوا بالكتاب كله ، وإذا لقوكم قا

وإن تصربوا وتتقوا ال يضركم . إن متسسكم حسنة تسؤهم ، وإن تصبكم سيئة يفرحوا هبا . عليم بذات الصدور 
  . .} إن اهللا مبا يعملون حميط . كيدهم شيئاً 

ائل النفوس ، وشواهد املالمح ، تسجل املشاعر الباطنة ، واالنفعاالت إهنا صورة كاملة السمات ، ناطقة بدخ
. وتسجل بذلك كله منوذجاً بشرياً مكروراً يف كل زمان ويف كل مكان . الظاهرة ، واحلركة الذاهبة اآليبة 

لمني يف ساعة قوة املس -يتظاهرون للمسلمني . ونستعرضها اليوم وغدا فيمن حول اجلماعة املسلمة من أعداء 
وينخدع املسلمون هبم فيمنحوهنم الود والثقة وهم ال . فتكذهبم كل خاجلة وكل جارحة . باملودة  -وغلبتهم 

يريدون للمسلمني إال االضطراب واخلبال ، وال يقصرون يف إعنات املسلمني ونثر الشوك يف طريقهم ، والكيد هلم 
  .والدس ، ما واتتهم الفرصة يف ليل أو هنار 

أن هذه الصورة اليت رمسها القرآن الكرمي هذا الرسم العجيب ، كانت تنطبق ابتداء على أهل الكتاب  وما من شك
اجملاورين للمسلمني يف املدينة؛ وترسم صورة قوية للغيظ الكظيم الذي كانوا يضمرونه لإلسالم واملسلمني ، وللشر 

كان بعض املسلمني ما يزال خمدوعاً يف أعداء اهللا  املبيت ، وللنوايا السيئة اليت جتيش يف صدورهم؛ يف الوقت الذي
هؤالء ، وما يزال يفضي إليهم باملودة ، وما يزال يأمنهم على أسرار اجلماعة املسلمة؛ ويتخذ منهم بطانة وأصحاباً 

  .وأصدقاء ، ال خيشى مغبة اإلفضاء إليهم بدخائل األسرار 



ة املسلمة حبقيقة األمر ، ويوعيها لكيد أعدائها الطبيعيني ، الذين فجاء هذا التنوير ، وهذا التحذير ، يبصر اجلماع. 
ومل جييء هذا التنوير وهذا التحذير ليكون . ال خيلصون هلا أبداً ، وال تغسل أحقادهم مودة من املسلمني وصحبة 

هذا فيما بني أيدينا  كما نرى مصداق. . مقصوراً على فترة تارخيية معينة ، فهو حقيقة دائمة ، تواجه واقعاً دائماً 
  . .من حاضر مكشوف مشهود 

بطانة من ناس هم دوهنم يف احلقيقة واملنهج . أال يتخذوا بطانة من دوهنم : واملسلمون يف غفلة عن أمر رهبم 
املسلمون يف غفلة عن أمر رهبم هذا يتخذون من . . وأال جيعلوهم موضع الثقة والسر واالستشارة . والوسيلة 

  مرجعاً يف كل أمر ، وكل شأن ، وكل وضع ، وكل نظام ، وكل تصور ، وكل منهج ، وكل طريق أمثال هؤالء
واهللا . واملسلمون يف غفلة من حتذير اهللا هلم ، يوادون من حاد اهللا ورسوله؛ ويفتحون هلم صدورهم وقلوهبم 

  :سبحانه يقول للجماعة املسلمة األوىل كما يقول للجماعة املسلمة يف أي جيل 
  . .} ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما ختفي صدورهم أكرب { 

  :واهللا سبحانه يقول 
آمنا ، وإذا خلوا عضوا عليكم : ها أنتم أوالء حتبوهنم وال حيبونكم ، وتؤمنون بالكتاب كله ، وإذا لقوكم قالوا { 

  . .} األنامل من الغيظ 
  :واهللا سبحانه يقول 

  . .} هم ، وإن تصبكم سيئة يفرحوا هبا أن متسسكم حسنة تسؤ{ 
ومرة بعد مرة نكشف عن املكيدة واملؤامرة تلبس أزياء . . ومرة بعد مرة تصفعنا التجارب املرة ، ولكننا ال نفيق 

ومرة بعد مرة تنفلت ألسنتهم فتنم عن أحقادهم اليت ال يذهب هبا ود يبذله املسلمون ، وال . خمتلفة ولكننا ال نعترب 
. . ومع ذلك نعود ، فنفتح هلم قلوبنا ونتخذ منهم رفقاء يف احلياة والطريق . . ا مساحة يعلمها هلم الدين تغلسه

وتبلغ بنا اجملاملة ، أو تبلغ بنا اهلزمية الروحية أن جناملهم يف عقيدتنا فنتحاشى ذكرها ، ويف منهج حياتنا فال نقيمه 
عامله كي نتقي فيه ذكر أي صدام كان بني أسالفنا وهؤالء األعداء على أساس اإلسالم ، ويف تزوير تارخينا وطمس م

ومن هنا نلقى العنت . ومن هنا نذل ونضعف ونستخذي . املتربصني ومن مث حيل علينا جزاء املخالفني عن أمر اهللا 
  . .الذي يوده أعداؤنا لنا ، ونلقى اخلبال الذي يدسونه يف صفوفنا 

كيف نتقي كيدهم ، وندفع أذاهم ، وننجو من  -كما علم اجلماعة املسلمة األوىل  -وها هو ذا كتاب اهللا يعلمنا 
  :الشر الذي تكنه صدورهم ، ويفلت على السنتهم منه شواظ 

  . .} إن اهللا مبا يعملون حميط . وإن تصربوا وتتقوا ال يضركم كيدهم شيئاً { 
. م مكرهم وكيدهم إن سلكوا طريق الوقيعة واخلداع فهو الصرب والعزم والصمود أمام قوهتم إن كانوا أقوياء؛ وأما

الصرب والتماسك ال االهنيار والتخاذل؛ وال التنازل عن العقيدة كلها أو بعضها اتقاء لشرهم املتوقع أو كسبا لودهم 
  .ومراقبته وحده . اخلوف من اهللا وحده : مث هو التقوى . . املدخول 

وحني . . ، فال تلتقي مع أحد إال يف منهجه ، وال تعتصم حببل إال حبله  هو تقوى اهللا اليت تربط القلوب باهللا. 
يتصل القلب باهللا فإنه سيحقر كل قوة غري قوته؛ وستشد هذه الرابطة من عزميته ، فال يستسلم من قريب ، وال 

  يواد من حاد اهللا ورسوله ، طلباً للنجاة أو كسباً للعزة
وما استمسك املسلمون يف تارخيهم كله بعروة . التماسك واالعتصام حببل اهللا . . الصرب والتقوى : هذا هو الطريق 

إال عزوا وانتصروا ، ووقاهم اهللا كيد أعدائهم ، وكانت . . اهللا وحدها ، وحققوا منهج اهللا يف حياهتم كلها 



ن حياربون عقيدهتم وما استمسك املسلمون يف تارخيهم كله بعروة أعدائهم الطبيعيني ، الذي. كلمتهم هي العليا 
إال . . ومنهجهم سراً وجهراً ، واستمعوا إىل مشورهتم ، واختذوا منهم بطانة وأصدقاء وأعواناً وخرباء ومستشارين 

والتاريخ كله شاهد على . . كتب اهللا عليهم اهلزمية ، ومكن ألعدائهم فيهم ، وأذل رقاهبم ، وأذاقهم وبال أمرهم 
فمن عمي عن سنة اهللا املشهودة يف األرض ، فلن ترى عيناه إال آيات . اهللا نافذة  أن كلمة اهللا خالدة؛ وأن سنة

  . .الذلة واإلنكسار واهلوان 
وقد وصل السياق إىل ذروة املعركة؛ وقمة . هبذا ينتهي هذا الدرس ، وينتهي كذلك املقطع األول يف السورة 

  .املفاصلة الكاملة الشاملة 
فهو يأمر . س أن نقرر حقيقة أخرى ، عن مساحة اإلسالم يف وجه كل هذا العداء وحيسن قبل أن ننهي هذا الدر

. ولكنه ال حيرضهم على مقابلة الغل واحلقد والكراهية والدس واملكر مبثلها . املسلمني أال يتخذوا بطانة من هؤالء 
رد الوقاية وجمرد التنبيه إىل اخلطر جم. . إمنا هي جمرد الوقاية للجماعة املسلمة وللصف املسلم ، وللكينونة املسلمة 

أما املسلم فبسماحة اإلسالم يتعامل مع الناس مجيعا؛ وبنظافة اإلسالم يعامل الناس . . الذي حييطها به اآلخرون 
إال أن . مجيعاً؛ ومبحبة اخلري الشامل يلقى الناس مجيعاً؛ يتقي الكيد ولكنه ال يكيد ، وحيذر احلقد ولكنه ال حيقد 

فحينئذ هو مطالب أن حيارب ، وأن مينع .  دينه ، وأن يفنت يف عقيدته ، وأن يصد عن سبيل اهللا ومنهجه حيارب يف
حيارب جهاداً يف سبيل اهللا . الفتنة ، وأن يزيل العقبات اليت تصد الناس عن سبيل اهللا ، وعن حتقيق منهجه يف احلياة 

وحتطيماً للحواجز احلائلة دون إيصال هذا اخلري . الذين آذوه وحباً خلري البشر ال حقداً على . ال انتقاماً لذاته 
وإقامة للنظام القومي الذي يستمتع اجلميع يف ظله بالعدل . . ال حباً للغلب واالستعالء واالستغالل . للناس 

  ال لتركيز راية قومية وال لبناء امرباطورية. والسالم 
لسنة؛ ويترمجها تاريخ اجلماعة املسلمة األوىل ، وهي تعمل يف هذه حقيقة تقررها النصوص الكثرية من القرآن وا

  .األرض وفق هذه النصوص 
الذين ينبغي هلا أن تطاردهم ، حىت تقصيهم . وما يصد البشرية عنه إال أعدى أعداء البشرية . إن هذا املنهج خري 

وهي مدعوة . رة خري ما يكون األداء وهذا هو الواجب الذي انتدبت له اجلماعة املسلمة ، فأدته م. . عن قيادهتا 
  . .حتت هذا اللواء . . دائماً إىل أدائه ، واجلهاد ماض إىل يوم القيامة 

َشلَا إِذْ َهمَّْت طَاِئفََتاِن ِمْنكُْم أَنْ تَفْ) ١٢١(َوإِذْ غََدْوَت ِمْن أَْهِلَك ُتَبوُِّئ الُْمْؤِمنَِني َمقَاِعَد ِللِْقتَالِ َواللَُّه َسمِيٌع َعِليٌم 
َولَقَدْ َنَصرَكُُم اللَُّه بَِبْدرٍ وَأَْنُتْم أَِذلَّةٌ فَاتَّقُوا اللََّه لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ ) ١٢٢(َواللَُّه َوِليُُّهَما َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمؤِْمُنونَ 

بَلَى إِنْ َتْصبِرُوا ) ١٢٤(َربُّكُْم بِثَلَاثَِة آلَاٍف ِمَن الَْملَاِئكَِة ُمنَْزِلَني إِذْ َتقُولُ ِللُْمْؤِمنَِني أَلَْن َيكْفَِيكُْم أَنْ يُِمدَّكُْم ) ١٢٣(
َوَما َجَعلَُه اللَُّه إِلَّا ) ١٢٥(َوَتتَّقُوا وََيأُْتوكُْم ِمْن فَْورِِهْم َهذَا ُيْمِددْكُْم رَبُّكُمْ بِخَْمَسِة آلَاٍف ِمَن الَْملَاِئكَِة ُمَسوِِّمَني 

ِلَيقْطََع طََرفًا ِمَن الَِّذيَن كَفَُروا أَْو ) ١٢٦(كُْم َوِلَتطَْمِئنَّ قُلُوُبكُْم بِِه َوَما النَّْصُر إِلَّا ِمْن ِعْنِد اللَِّه الْعَزِيزِ الَْحكِيمِ ُبشَْرى لَ
َوِللَِّه َما ) ١٢٨(هِْم أَوْ ُيَعذَِّبُهْم فَإِنَُّهْم ظَاِلُمونَ لَْيَس لََك ِمَن الْأَْمرِ َشْيٌء أَْو َيتُوَب َعلَْي) ١٢٧(َيكْبَِتُهْم فََيْنقَِلبُوا خَاِئبَِني 

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا ) ١٢٩(ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َوُيَعذُِّب َمْن َيَشاُء َواللَُّه غَفُوٌر َرحِيٌم 
َوأَِطيُعوا ) ١٣١(َواتَّقُوا النَّاَر الَِّتي أُِعدَّْت ِللْكَافِرِيَن ) ١٣٠(اَعفَةً وَاتَّقُوا اللََّه لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ َتأْكُلُوا الرَِّبا أَْضَعافًا ُمَض

وَالْأَْرُض أُِعدَّتْ  َوسَارُِعوا إِلَى َمْغِفَرٍة ِمْن رَبِّكُْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت) ١٣٢(اللََّه َوالرَّسُولَ لََعلَّكُْم تُْرَحُمونَ 
لُْمْحِسنَِني الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ ِفي السَّرَّاِء وَالضَّرَّاِء وَالْكَاِظِمَني الَْغْيظَ وَالَْعاِفَني َعنِ النَّاسِ وَاللَُّه ُيِحبُّ ا) ١٣٣(ِللُْمتَِّقَني 

ُروا اللََّه فَاْسَتْغفَرُوا ِلذُُنوبِهِْم َوَمْن َيْغِفُر الذُُّنوبَ إِلَّا اللَُّه َولَمْ َوالَِّذيَن إِذَا فََعلُوا فَاِحَشةً أَْو ظَلَُموا أَنْفَُسُهْم ذَكَ) ١٣٤(



أُولَِئَك جََزاُؤُهْم َمْغِفَرةٌ ِمْن َربِّهِْم َوَجنَّاٌت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهارُ ) ١٣٥(ُيِصرُّوا َعلَى َما فََعلُوا َوُهْم َيْعلَُمونَ 
قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلكُْم ُسَنٌن فَِسُريوا ِفي الْأَْرضِ فَاْنظُرُوا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ ) ١٣٦(َها َونِْعَم أَْجُر الَْعاِمِلَني َخاِلِديَن ِفي
أَنُْتُم الْأَْعلَْونَ إِنْ كُْنُتمْ وَلَا َتهِنُوا َولَا َتحَْزُنوا َو) ١٣٨(َهذَا َبَيانٌ ِللنَّاسِ َوُهًدى َوَمْوِعظَةٌ ِللُْمتَِّقَني ) ١٣٧(الُْمكَذِّبَِني 

 اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا إِنْ َيْمَسْسكُْم قَْرٌح فَقَْد َمسَّ الْقَْوَم قَْرٌح ِمثْلُُه َوِتلَْك الْأَيَّاُم ُنَداوِلَُها َبْيَن النَّاسِ َوِلَيْعلََم) ١٣٩(ُمْؤِمنَِني 
أَْم ) ١٤١(َوِليَُمحَِّص اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَيْمَحَق الْكَافِرِيَن ) ١٤٠(بُّ الظَّاِلِمَني َويَتَِّخذَ ِمْنكُْم شَُهَداَء وَاللَُّه لَا ُيِح

لَْمْوَت ِمْن َولَقَْد كُنُْتْم َتَمنَّْونَ ا) ١٤٢(َحِسبُْتْم أَنْ َتْدُخلُوا الَْجنَّةَ َولَمَّا َيْعلَمِ اللَُّه الَِّذيَن َجاَهُدوا مِْنكُْم َوَيعْلََم الصَّابِرِيَن 
َوَما ُمَحمَّدٌ إِلَّا َرسُولٌ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُُّسلُ أَفَإِنْ َماتَ أَْو قُِتلَ ) ١٤٣(قَْبلِ أَنْ َتلْقَْوُه فَقَْد َرأَْيُتُموُه َوأَنُْتْم َتنْظُُرونَ 

َوَما كَانَ ِلنَفْسٍ ) ١٤٤(َيُضرَّ اللََّه شَْيئًا َوسََيجْزِي اللَُّه الشَّاِكرِيَن  اْنقَلَبُْتْم َعلَى أَْعقَابِكُْم َوَمْن َيْنقَِلْب َعلَى َعِقَبْيِه فَلَْن
اَب الْآِخَرةِ ُنْؤِتِه ِمْنَها َوسََنْجزِي أَنْ َتُموَت إِلَّا بِإِذِْن اللَِّه ِكتَاًبا ُمَؤجَّلًا َوَمْن ُيرِْد ثََوابَ الدُّنَْيا ُنْؤِتِه ِمنَْها َوَمْن ُيرِْد ثََو

وا َوَما َوكَأَيِّْن ِمْن َنبِيٍّ قَاَتلَ َمَعُه رِبِّيُّونَ كَِثٌري فََما َوَهُنوا ِلَما أََصاَبُهْم ِفي سَبِيلِ اللَِّه َوَما َضُعفُ) ١٤٥(لشَّاِكرِيَن ا
اغِْفْر لََنا ذُنُوَبَنا وَإِسَْرافََنا ِفي أَمْرَِنا َوثَبِّْت َوَما كَانَ قَْولَُهْم إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبََّنا ) ١٤٦(اسَْتكَانُوا وَاللَُّه ُيِحبُّ الصَّابِرِيَن 

فَآَتاُهُم اللَُّه ثَوَاَب الدُّْنَيا َوُحْسَن ثَوَابِ الْآِخَرِة وَاللَُّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِني ) ١٤٧(أَقَْدامََنا َواْنصُْرَنا َعلَى الْقَْومِ الْكَاِفرِيَن 
َبلِ اللَّهُ ) ١٤٩(ُنوا إِنْ تُِطيُعوا الَِّذيَن كَفَُروا يَُردُّوكُْم َعلَى أَْعقَابِكُْم فََتْنقَِلُبوا خَاسِرِيَن َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَم) ١٤٨(

لْ بِِه ُسلْطَاًنا َسُنلِْقي ِفي قُلُوبِ الَِّذيَن كَفَرُوا الرُّْعَب بَِما أَْشَركُوا بِاللَِّه َما لَْم ُينَزِّ) ١٥٠(َمْولَاكُْم َوُهَو خَْيُر النَّاِصرِيَن 
َولَقَدْ َصدَقَكُُم اللَُّه َوْعَدُه إِذْ َتُحسُّونَُهْم بِإِذْنِِه حَتَّى إِذَا فَِشلُْتْم َوَتَناَزعُْتمْ ) ١٥١(َوَمأَْواُهُم النَّاُر َوبِئَْس َمثَْوى الظَّاِلِمَني 

مِْنكُْم َمْن يُرِيُد الدُّْنَيا َومِْنكُْم َمْن يُرِيُد الْآِخَرةَ ثُمَّ َصَرفَكُْم َعْنُهمْ  ِفي الْأَْمرِ َوَعَصْيُتْم ِمْن بَْعِد َما أََراكُْم َما ُتِحبُّونَ
إِذْ ُتصِْعُدونَ َولَا َتلُْوونَ َعلَى أََحٍد وَالرَّسُولُ َيْدُعوكُمْ ) ١٥٢(ِلَيْبَتلَِيكُْم َولَقَْد َعفَا َعْنكُْم وَاللَُّه ذُو فَْضلٍ َعلَى الُْمْؤِمنَِني 

ثُمَّ أَْنَزلَ ) ١٥٣(َما َتْعَملُونَ ي أُخَْراكُْم فَأَثَاَبكُْم غَما بَِغمٍّ ِلكَْيلَا َتحَْزُنوا َعلَى َما فَاَتكُْم وَلَا َما أََصاَبكُْم وَاللَُّه َخبٌِري بِِف
أََهمَّْتُهْم أَْنفُُسُهْم َيظُنُّونَ بِاللَِّه غَْيَر الَْحقِّ ظَنَّ الَْجاِهِليَِّة  َعلَْيكُْم ِمْن َبْعِد الَْغمِّ أََمَنةً ُنَعاًسا َيْغَشى طَاِئفَةً ِمْنكُْم وَطَاِئفَةٌ قَْد

 ُدونَ لََك َيقُولُونَ لَْو كَانَ لََنا ِمَنَيقُولُونَ َهلْ لََنا ِمَن الْأَْمرِ ِمْن َشْيٍء قُلْ إِنَّ الْأَْمَر كُلَُّه ِللَِّه ُيْخفُونَ ِفي أَنْفُِسهِْم َما لَا يُْب
ى َمضَاجِِعهِْم َوِلَيْبتَِلَي اللَُّه َما ِفي الْأَْمرِ َشْيٌء َما قُِتلَْنا َهاُهَنا قُلْ لَْو كُْنُتْم ِفي ُبيُوِتكُْم لََبَرَز الَِّذيَن كُِتَب َعلَْيهُِم الْقَْتلُ إِلَ

إِنَّ الَِّذيَن َتَولَّْوا ِمْنكُْم َيْوَم الَْتقَى الَْجْمَعاِن ) ١٥٤( ُصدُورِكُْم َوِلُيَمحَِّص َما ِفي قُلُوبِكُْم َواللَُّه َعِليٌم بِذَاتِ الصُّدُورِ
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا ) ١٥٥(إِنََّما اْستََزلَُّهمُ الشَّْيطَانُ بَِبْعضِ َما كََسبُوا َولَقَْد َعفَا اللَُّه َعْنُهْم إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َحِليٌم 

قُِتلُوا كَفَرُوا َوقَالُوا ِلإِخَْوانِهِْم إِذَا َضَربُوا ِفي الْأَْرضِ أَْو كَاُنوا غُزى لَْو كَاُنوا عِْنَدَنا َما مَاُتوا َوَما َتكُوُنوا كَالَِّذيَن 
لَِئْن قُِتلُْتْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَوْ َو) ١٥٦(ِلَيجَْعلَ اللَُّه ذَِلكَ َحسَْرةً ِفي قُلُوبِهِْم وَاللَُّه ُيْحيِي َوُيمِيُت َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري 

فَبَِما َرْحَمةٍ ) ١٥٨(َولَِئْن مُتُّْم أَْو قُِتلُْتْم لَإِلَى اللَِّه ُتْحَشُرونَ ) ١٥٧(ُمتُّْم لََمْغِفَرةٌ ِمَن اللَِّه َوَرْحَمةٌ َخْيٌر ِممَّا َيْجَمُعونَ 
يظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا ِمْن َحوِْلَك فَاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر لَُهْم َوَشاوِْرُهْم ِفي الْأَْمرِ فَإِذَا ِمَن اللَِّه ِلْنَت لَُهْم َولَْو كُْنَت فَظًّا غَِل

لْكُْم فََمْن ذَا إِنْ َيْنُصْركُُم اللَُّه فَلَا غَاِلَب لَكُْم َوإِنْ َيْخذُ) ١٥٩(َعَزْمَت فََتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمَتَوكِِّلَني 
َوَما كَانَ ِلَنبِيٍّ أَنْ َيُغلَّ َوَمْن َيْغلُلْ َيأِْت بَِما غَلَّ َيْوَم ) ١٦٠(الَِّذي يَْنُصرُكُْم ِمْن َبْعِدِه َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ 

أَفََمنِ اتََّبَع رِْضَوانَ اللَِّه كََمْن َباَء بَِسَخٍط ِمَن اللَِّه ) ١٦١(ونَ الِْقَياَمةِ ثُمَّ ُتوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ َما كََسَبْت وَُهْم لَا ُيظْلَُم
لَقَْد َمنَّ اللَُّه َعلَى ) ١٦٣(ُهْم َدَرَجاٌت عِْنَد اللَِّه وَاللَُّه َبِصريٌ بَِما َيْعَملُونَ ) ١٦٢(َوَمأَْواُه جََهنَُّم وَبِئَْس الَْمِصُري 

كَاُنوا ِمْن قَْبلُ  ِفيهِمْ َرسُولًا ِمْن أَنْفُِسهِْم َيْتلُو َعلَْيهِْم آَياِتِه َوُيَزكِّيهِْم َوُيَعلُِّمُهمُ الِْكتَاَب َوالِْحكَْمةَ َوإِنْالُْمْؤِمنَِني إِذْ َبَعثَ 
ا قُلْ ُهَو ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسكُْم إِنَّ اللََّه َعلَى أََولَمَّا أََصاَبْتكُْم ُمِصيَبةٌ قَدْ أََصْبُتْم ِمثْلَيَْها قُلُْتْم أَنَّى َهذَ) ١٦٤(لَِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ 



َوِلَيْعلَمَ الَِّذيَن َنافَقُوا ) ١٦٦(َوَما أَصَاَبكُْم َيْوَم الَْتقَى الَْجْمَعاِن فَبِإِذِْن اللَِّه وَِلَيْعلََم الُْمْؤِمنَِني ) ١٦٥(كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 
 ِللْإَِميانِ ي َسبِيلِ اللَِّه أَوِ اْدفَُعوا قَالُوا لَْو َنْعلَُم ِقتَالًا لَاتََّبْعَناكُْم ُهْم لِلْكُفْرِ َيْومَِئٍذ أَقَْرُب ِمْنُهْمَوِقيلَ لَُهْم َتَعالَْوا قَاِتلُوا ِف

إِْخوَانِهِْم َوقََعدُوا لَْو أَطَاُعوَنا َما الَِّذيَن قَالُوا ِل) ١٦٧(َيقُولُونَ بِأَفَْواهِهِْم َما لَْيَس ِفي قُلُوبِهِْم وَاللَُّه أَْعلَُم بَِما َيكُْتُمونَ 
وَلَا َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَمَْواًتا َبلْ ) ١٦٨(قُِتلُوا قُلْ فَاْدَرُءوا َعْن أَْنفُِسكُمُ الَْمْوتَ إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني 

َني بَِما آَتاُهُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه َوَيْسَتْبِشُرونَ بِالَِّذيَن لَْم يَلَْحقُوا بِهِْم ِمْن َخلِْفهِْم أَلَّا فَرِِح) ١٦٩(أَْحَياٌء ِعْندَ َربِّهِْم يُْرَزقُونَ 
) ١٧١(نَِني َيسَْتْبِشُرونَ بِنِْعَمٍة ِمَن اللَِّه َوفَْضلٍ َوأَنَّ اللََّه لَا ُيِضيعُ أَْجرَ الُْمْؤِم) ١٧٠(َخْوٌف َعلَْيهِْم َولَا ُهْم َيْحَزُنونَ 

الَِّذيَن قَالَ ) ١٧٢(أَْجٌر َعِظيٌم الَِّذيَن اْسَتَجابُوا ِللَِّه َوالرَّسُولِ ِمْن َبْعِد َما أََصاَبُهُم الْقَْرُح ِللَِّذيَن أَْحَسُنوا ِمنُْهْم وَاتَّقَْوا 
فَاْنقَلَُبوا بِنِْعَمٍة ) ١٧٣(اًنا َوقَالُوا َحسُْبَنا اللَُّه َونِْعَم الَْوكِيلُ لَُهُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس قَْد َجَمعُوا لَكُْم فَاْخَشْوُهْم فَزَاَدُهْم إَِمي

إِنََّما ذَِلكُُم الشَّْيطَانُ ُيَخوِّفُ ) ١٧٤(ِمَن اللَِّه َوفَْضلٍ لَمْ َيْمَسْسُهْم ُسوٌء وَاتََّبعُوا رِْضَوانَ اللَِّه َواللَُّه ذُو فَْضلٍ َعِظيمٍ 
َولَا َيحُْزْنَك الَِّذيَن ُيَسارُِعونَ ِفي الْكُفْرِ إِنَُّهْم لَْن َيُضرُّوا اللََّه ) ١٧٥(ا َتَخافُوُهْم َوَخافُوِن إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني أَْوِلَياَءُه فَلَ

ِذيَن اْشَترَُوا الْكُفْرَ بِالْإَِمياِن لَْن َيُضرُّوا إِنَّ الَّ) ١٧٦(َشْيئًا ُيرِيُد اللَُّه أَلَّا َيجَْعلَ لَُهمْ َحظًّا ِفي الْآِخَرِة وَلَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم 
وَلَا َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن كَفَُروا أَنََّما ُنْمِلي لَُهْم خَْيٌر ِلأَنْفُسِهِْم إِنََّما ُنْمِلي لَُهْم ِلَيزَْدادُوا ) ١٧٧(اللََّه َشيْئًا َولَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم 

َما كَانَ اللَُّه ِلَيذََر الُْمْؤِمنَِني َعلَى َما أَنُْتْم َعلَْيِه َحتَّى َيِميزَ الَْخبِيثَ ِمَن الطَّيِّبِ َوَما كَانَ ) ١٧٨( إِثًْما َولَُهْم َعذَاٌب ُمهٌِني
َوإِنْ ُتْؤِمنُوا َوَتتَّقُوا فَلَكُْم أَْجٌر اللَُّه ِلُيطِْلَعكُْم َعلَى الَْغْيبِ وَلَِكنَّ اللََّه َيْجتَبِي ِمْن ُرُسِلِه َمْن َيَشاُء فَآِمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه 

  ) ١٧٩(َعِظيٌم 

ينتقل السياق إىل  -فيما سبق من السورة  -من معركة اجلدل واملناظرة ، والبيان والتنوير ، والتوجيه والتحذير 
  . .معركة أحد . . املعركة يف امليدان 

كانت معركة ميداهنا أوسع . . ة كذلك يف الضمري وغزوة أحد مل تكن معركة يف امليدان وحده؛ إمنا كانت معرك
ميدان النفس البشرية . . ألن ميدان القتال فيها مل يكن إال جانباً واحداً من ميداهنا اهلائل الذي دارت فيه . امليادين 

يعاجل . وكان القرآن هناك . . ، وتصوراهتا ومشاعرها ، وأطماعها وشهواهتا ، ودوافعها وكواحبها ، على العموم 
  هذه النفس بألطف وأعمق ، وبأفعل وأمشل ما يعاجل احملاربون أقراهنم يف النزال

انتصار املعرفة الواضحة . . وكان النصر أوالً ، وكانت اهلزمية ثانياً وكان االنتصار الكبري فيها بعد النصر واهلزمية 
ومتحيص . ى هذه احلقائق استقرار اليقني والرؤية املستنرية للحقائق اليت جالها القرآن؛ واستقرار املشاعر عل

متحررة من كثري من غبش التصور ، ومتيع  -بعد ذلك  -النفوس ، ومتييز الصفوف ، وانطالق اجلماعة املسلمة 
وذلك بتميز املنافقني يف الصف إىل حد كبري ، ووضوح مسات النفاق . القيم ، وتأرجح املشاعر ، يف الصف املسلم 

ووضوح تكاليف اإلميان ، وتكاليف الدعوة إليه . القول والفعل ، ويف الشعور والسلوك ومسات الصدق ، يف 
واحلركة به ، ومقتضيات ذلك كله من االستعداد باملعرفة ، واالستعداد بالتجرد ، واالستعداد بالتنظيم ، والتزام 

ت الطريق ، ورد األمر إىل اهللا الطاعة واالتباع بعد هذا كله ، والتوكل على اهللا وحده ، يف كل خطوة من خطوا
  .وحده يف النصر واهلزمية ، ويف املوت واحلياة ، ويف كل أمر ويف كل اجتاه 

وكانت هذه احلصيلة الضخمة اليت استقرت يف اجلماعة املسلمة من وراء األحداث ، ومن وراء التوجيهات القرآنية 
لو عاد املسلمون من الغزوة بالنصر . . صر والغنيمة من حصيلة الن -مبا ال يقاس  -بعد األحداث ، أكرب وأخطر 

كانت أحوج إليها ألف . . وقد كانت اجلماعة املسلمة إذ ذاك أحوج ما تكون هلذه احلصيلة الضخمة . . والغنيمة 
وكان الرصيد الباقي منها لألمة املسلمة يف كل جيل أهم وأبقى كذلك من . مرة من حصيلة النصر والغنيمة 



وكان تدبري اهللا العلوي من وراء ما بدا يف املوقعة من ظواهر النقص والضعف والتميع . صر والغنيمة حصيلة الن
كان تدبري اهللا العلوي من وراء هذا . . والغبش يف الصف املسلم ، ومن وراء اهلزمية اليت نشأت عن هذه الظواهر 

، تدبرياً كله اخلري للجماعة املسلمة يف ذلك احلني  الذي وقع وفق سنة اهللا اجلارية ، حسب أسبابه الطبيعية الظاهرة
. ، لتنال هذه احلصيلة الضخمة من العربة والتربية ، والوعي والنضج ، والتمحيص والتميز ، والتنسيق والتنظيم 

ولو  .وليبقى لألمة املسلمة يف أجياهلا املتعاقبة هذا الرصيد من التجارب واحلقائق والتوجيهات اليت ال تقدر بثمن 
  كان هذا الثمن هو النصر والغنيمة

ميدان النفس ، وميدان احلياة الشاملة : لقد انتهت املعركة يف ميدان األرض ، ليبدأها القرآن يف ميداهنا األكرب 
  .للجماعة املسلمة 

وما  وكان ما شاءه اهللا. وصنع هبذه اجلماعة ما تصنعه يد اهللا ، عن علم وعن حكمة ، وعن خربة ، وعن بصرية 
  .وكان فيه اخلري العظيم ، من وراء الضر واألذى واالبتالء الشاق املرير . دبره 

ولعل مما يلفت النظر يف التعقيب القرآين على أحداث املعركة هو ذلك االزدواج العجيب بني استعراض مشاهدها 
األخرى املتعلقة بتصفية النفوس ، وبني التوجيهات . . ووقائعها ، والتوجيهات املباشرة على هذه املشاهد والوقائع 

وختليصها من غبش التصور ، وحتريرها من ربقة الشهوات ، وثقلة املطامع ، وظالم األحقاد ، وظلمة اخلطيئة ، 
  .والرغبات الدفينة . وضعف احلرص والشح 

نه ، وعن الشورى عن الربا والنهي ع -يف صدد التعقيب على معركة حربية  -ولعل مما يلفت النظر أكثر ، الكالم 
  واألخذ هبا ، على الرغم مما كان للشورى من معقبات ظاهرية يف النتائح السيئة للمعركة

سعة املساحة اليت يعمل فيها املنهج القرآين يف النفس البشرية ، ويف احلياة اإلنسانية ، وتعدد نقط احلركة فيها . . مث 
  . .، وتداخلها ، وتكاملها العجيب 

ركون طبيعة هذا املنهج الرباين ال يعجبون لشيء من ذلك االزدواج وهذه السعة ، وهذا التداخل ، ولكن الذين يد
فاملعركة احلربية يف احلركة اإلسالمية ليست معركة أسلحة وخيل ورجال وعدة وعتاد ، وتدبري . وهذا التكامل 
عامل الضمري ، وعامل التنظيم االجتماعي  فهذه املعركة اجلزئية ليست منعزلة عن املعركة الكربى يف. . حريب فحسب 

إهنا ذات ارتباط وثيق بصفاء ذلك الضمري ، وخلوصه ، وجترده ، وحترره من األوهاق والقيود . . للجماعة املسلمة 
اليت تطمس على شفافيته ، وتقعد به دون الفرار إىل اهللا وكذلك هي ذات ارتباط وثيق باألوضاع التنظيمية اليت 

ال يف  -املنهج الذي يقوم على الشورى يف احلياة كلها . حياة اجلماعة املسلمة ، وفق منهج اهللا القومي تقوم عليها 
  والتعاون والربا ال جيتمعان يف نظام. وعلى النظام التعاوين ال النظام الربوي  -نظام احلكم وحده 

إمنا . معركة يف ميدان القتال وحده  -ا كما قلن -والقرآن كان يعاجل اجلماعة املسلمة ، على إثر معركة مل تكن 
ومن مث عرج على الربا فنهى . . ميدان النفس البشرية ، وميدان احلياة الواقعية . كانت معركة يف امليدان األكرب 

عنه؛ وعرج على اإلنفاق يف السراء والضراء فحض عليه؛ وعرج على طاعة اهللا ورسوله فجعلها مناط الرمحة؛ 
يظ والعفو عن الناس ، وعلى اإلحسان والتطهر من اخلطيئة باالستغفار ، والتوبة وعدم وعرج على كظم الغ

صلى اهللا عليه وسلم  -كما عرج على رمحة اهللا املتمثلة يف رمحة الرسول . اإلصرار؛ فجعلها كلها مناط الرضوان 
وعلى البذل . ة اليت متنع الغلول وعلى األمان. وعلى مبدأ الشورى وتقريره يف أحرج األوقات . ولني قلبه للناس  -

  . .والتحذير من البخل يف هناية ما نزل يف التعقيب على الغزوة من آيات 



ألنه مادة إعداد اجلماعة املسلمة للمعركة يف نطاقها الواسع؛ الذي يتضمن املعركة احلربية يف . عرج على هذا كله 
  .تصار الكبري معركة التعبئة الكاملة لالن. إطاره وال يقتصر عليها 

االنتصار على النفس والشهوات واملطامع واألحقاد ، واالنتصار يف تقرير القيم واألوضاع السليمة حلياة اجلماعة 
  .الشاملة 

ورده كله إىل حمور . وعرج على هذا كله ليشري إىل وحدة هذه العقيدة يف مواجهة الكينونة البشرية ونشاطها كله 
وإىل وحدة منهج اهللا يف اهليمنة على . والعبودية له ، والتوجه إليه يف حساسية وتقوى  حمور العبادة هللا ،: واحد 

وإىل . وإىل الترابط بني مجيع هذه األحوال يف ظل هذا املنهج . الكينونة البشرية كلها ، يف كل حال من أحواهلا 
لنفس ، وكل جزئية من جزئيات وحدة النتائج النهائية للنشاط اإلنساين كله ، وتأثري كل حركة من حركات ا

  .التنظيم يف هذه النتائج النهائية 
فالنفس ال تنتصر يف املعركة احلربية إال حني تنتصر يف . وإذن فهذه التوجيهات الشاملة ليست مبعزل عن املعركة 

هلم الشيطان ببعض إمنا استز» أحد « املعارك الشعورية واألخالقية والنظامية ، والذين تولوا يوم التقى اجلمعان يف 
والذين انتصروا يف معارك العقيدة وراء أنبيائهم هم الذين بدأوا املعركة باالستغفار من . ما كسبوا من الذنوب 

والتطهر من الذنوب إذن وااللتصاق باهللا ، والرجوع إىل . الذنوب ، وااللتجاء إىل اهللا ، وااللتصاق بركنه الركني 
إىل النظام التعاوين من عدة النصر؛ . عزل عن امليدان واطراح النظام الربوي كنفه من عدة النصر ، وليست مب

وكظم الغيظ والعفو عن الناس من عدة النصر ، فالسيطرة . واجملتمع التعاوين أقرب إىل النصر من اجملتمع الربوي 
  .ية كذلك على النفس قوة من قوى املعركة ، والتضامن والتواد يف اجملتمع املتسامح قوة ذات فاعل

. ورد األمر إليه مجلة . حقيقة قدر اهللا . . كذلك كان من احلقائق اليت اتكأ عليها السياق من بدئه إىل هنايته 
وتصحيح التصور يف هذه النقطة تصحيحاً حامساً جازماً ويف الوقت ذاته تقرير سنة اهللا يف ترتيب العواقب اليت حتل 

، وخطئهم وإصابتهم ، وطاعتهم ومعصيتهم ، ومتسكهم باملنهج  بالبشر على ما يصدر من سعيهم ونشاطهم
واعتبارهم بعد هذا كله ستاراً للقدرة ، وأداة للمشيئة ، وقدراً من قدر اهللا حيقق به ما يشاء سبحانه . وتفريطهم فيه 

.  
اهللا لتنفيذ قدره ، من  إمنا هو تدبري. إشعار اجلماعة املسلمة أن ليس هلا من أمر النصر شيء . . يف النهاية . . مث 

وال حلساهبا اخلاص . وليس هلا من مثار النصر شيء من أشياء هذه األرض . وأجرها هي على اهللا . خالل جهادها 
فإهنا حني تقع بناء على . وكذلك اهلزمية . إمنا حلساب األهداف العليا اليت يشاؤها اهللا . يؤتيها اهللا النصر إذ يشاء 

ما يقع من اجلماعة املسلمة من تقصري وتفريط ، إمنا تقع لتحقيق غايات يقدرها اهللا حبكمته  جريان سنة اهللا ، وفق
وعلمه؛ لتمحيص النفوس ومتييز الصفوف ، وجتلية احلقائق ، وإقرار القيم ، وإقامة املوازين ، وجالء السنن 

  . .للمستبصرين 
اسي أو االقتصادي؛ ما ملم يقم هذا كله على أساس وال قيمة وال وزن يف نظر اإلسالم لالنتصار العسكري أو السي

  .املنهج الرباين ، يف االنتصار على النفس ، والغلبة على اهلوى ، والفوز على الشهوة 

وليكون كل جهد يف سبيل اهللا . ليكون كل نصر نصراً هللا وملنهج اهللا . وتقرير احلق الذي أراده اهللا يف حياة الناس 
إمنا اخلري أن ترتفع راية احلق . وال خري فيها للحياة وال للبشرية . جاهلية تنتصر على جاهلية  وإال فهي. ومنهج اهللا 
وانتصاره ال يتم حىت يتم . وال حق يف هذا الكون غريه . إنه منهج اهللا وحده . واحلق واحد ال يتعدد . لذات احلق 



حني ختلص النفس من حظ ذاهتا يف ذاهتا ، ومن مطامعها و. ويف نظام احلياة الواقعية . أوالً يف ميدان النفس البشرية 
. وحني تفر إىل اهللا متحررة من هذه األثقال واألوهاق . وشهواهتا ، ومن أدراهنا وأحقادها ، ومن قيودها وأصفادها 

واحلركة  وحني تنسلخ من قوهتا ومن وسائلها ومن أسباهبا ، لتكل األمر كله إىل اهللا ، بعد الوفاء بواجبها من اجلهد
حني يتم هذا كله حيتسب . وحني حتكم منهج اهللا يف األمر كله ، وتعد هذا التحكيم هو غاية جهادها وانتصارها . 

وإال فهو انتصار اجلاهلية على . االنتصار يف املعركة احلربية أو السياسية أو االقتصادية انتصاراً يف ميزان اهللا 
  ال قيمةاجلاهلية ، الذي ال وزن له عند اهللا و

ومن مث كان ذلك االزدواج ، وكان ذلك الشمول ، يف التعقيب على املعركة اليت دارت يوم أحد ، يف ذلك امليدان 
  .الفسيح ، الذي يعد ميدان القتال جانباً واحداً من جوانبه الكثرية 

ا كما وردت يف وقبل أن نأخذ يف استعراض ذلك التعقيب القرآين على أحداث املعركة حيسن أن نلخص وقائعه
روايات السرية؛ لندرك مواضع التعقيب والتوجيه حق اإلدراك ، ولنراقب طريقة التربية اإلهلية بالقرآن الكرمي ، يف 

  :تناول الوقائع واألحداث 
 -يف ظل الظروف اليت وقع فيها  -كان املسلمون قد انتصروا يف بدر ، ذلك االنتصار الكامل ، الذي تبدو فيه 

بعد  -فرأس يف قريش أبو سفيان بن حرب . وقد قتل اهللا بأيديهم أئمة الكفر ورءوسه من قريش . جزة رائحة املع
وكانت القافلة اليت حتمل متاجر قريش قد جنت . فأخذ يؤلب على املسلمني ألخذ الثأر  -ذهاب أشرافهم يف بدر 

  .حلرب املسلمني  فلم تقع يف أيدي املسلمني؛ فتآمر املشركون على رصد ما فيها من أموال
وقد مجع أبو سفيان قريبا من ثالثة آالف من قريش وأحالفهم واألحابيش وخرج هبم يف شوال من السنة الثالثة 

  .مث أقبل هبم حنو املدينة ، فنزل قريباً من جبل أحد . للهجرة؛ وجاءوا معهم بنسائهم ليحاموا عنهن وال يفروا 
أخيرج إليهم ، أم ميكث يف املدينة؟ وكان رأيه أالَّ : أصحابه  -وسلم صلى اهللا عليه  -واستشار رسول اهللا « 

. خيرجوا من املدينة ، وأن يتحصنوا هبا؛ فإن دخلوها قاتلهم املسلمون على أفواه األزقة ، والنساء من فوق البيوت 
ومعظمهم من الشبان  -ة فبادرت مجاعة كبرية من الصحاب) رأس املنافقني ( ووافقه على هذا الرأي عبد اهللا بن أيب 

. حىت بدا أن هذا هو الرأي السائد يف اجلماعة . فأشاروا عليه باخلروج وأحلوا عليه يف ذلك  -ممن فاهتم يوم بدر 
ولبس ألمته ، وخرج عليهم ،  -رضي اهللا عنها  -بيت عائشة  -ودخل بيته  -صلى اهللا عليه وسلم  -فنهض 

يا رسول اهللا ، : على اخلروج فقالوا  -صلى اهللا عليه وسلم  -هنا رسول اهللا أكر: وقالوا . وقد انثىن عزم أولئك 
ما ينبغي لنيب إذا لبس ألمته أن -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال رسول اهللا . إن أحببت أن متكث يف املدينة فافعل 
  »يضعها حىت حيكم اهللا بينه وبني عدوه 

ورى وقتها حىت إذا انتهت جاء وقت العزم واملضي والتوكل على اهللا وألقى عليهم بذلك درساً نبوياً عاليا؛ فللش. 
إمنا متضي األمور لغاياهتا ويفعل اهللا بعد ذلك . . ومل يعد هناك جمال للتردد ، وإعادة الشورى والتأرجح بني اآلراء . 

  . .ما يشاء 
ة ، ورأى أن بقراً تذبح ، وأنه أدخل أن يف سيفه ثلم: قد رأى يف منامه  -صلى اهللا عليه وسلم  -وكان رسول اهللا 

. وتأول البقر بنفر من أصحابه يقتلون . فتأول الثلمة يف سيفه برجل يصاب من أهل بيته . . يده يف درع حصينة 
ولكنه يف الوقت ذاته كان ميضي نظام الشورى ، ونظام . وكان إذن يرى عاقبة املعركة . . وتأول الدرع باملدينة 
واألمم ترىب باألحداث ، وبرصيد التجارب الذي تتمخض عنه . لقد كان يريب أمة . . ى احلركة بعد الشور

مث لقد كان ُيمضي قدر اهللا ، الذي تستقر عليه مشاعره ، ويستقر عليه قلبه ، فيمضي وفق مواقع هذا . . األحداث 



  . .القدر ، كما حيسها يف قلبه املوصول 
يف ألف من أصحابه ، واستعمل ابن أم مكتوم على الصالة مبن بقي يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -وخرج رسول اهللا 

خيالفين : وقال . عبد اهللا بن أيب بنحو ثلث العسكر : املدينة ، فلما صار بني املدينة وأحد ، انعزل رأس النفاق 
يوخبهم وحيضهم  -رضي اهللا عنهما  -والد جابر بن عبد اهللا  -ويسمع للفتية فتبعهم عبد اهللا بن عمرو بن حرام 

لو نعلم أنكم تقاتلون مل نرجع فرجع عنهم : قالوا . تعالوا قاتلوا يف سبيل اهللا ، أو ادفعوا : ويقول . على الرجوع 
  .وسبهم 

فاملعركة هي معركة  -صلى اهللا عليه وسلم  -فأىب . . وسأله قوم من األنصار أن يستعينوا حبلفائهم من يهود 
من « : وقال  -حني يصح التوكل عليه وتتجرد القلوب له  -د هبا؟ والنصر من عند اهللا اإلميان والكفر فما ليهو

فخرج به بعض األنصار حىت نزل الشعب من أحد يف عدوة الوادي ، » رجل خيرج بنا على القوم من كثب؟ 
  .وجعل ظهره إىل أحد ، وهنى الناس عن القتال حىت يأمرهم 

عبد اهللا ابن  -وكانوا مخسني  -، فيهم مخسون فارساً ، واستعمل على الرماة  فلما أصبح تعبأ للقتال يف سبعمائة
  .جبري ، وأمره وأصحابه أن يلزموا مركزهم ، وأال يفارقوه ولو رأوا الطري تتخطف العسكر 

  .وأمرهم أن ينضحوا املشركني بالنبل لئال يأتوا املسلمني من ورائهم . وكانوا خلف اجليش 
وجعل على إحدى . وأعطى اللواء مصعب بن عمري . بني درعني  -صلى اهللا عليه وسلم  -وظاهر رسول اهللا 

واستعرض الشبان يومئذ ، فرد من استصغره عن القتال . اجملنبتني الزبري بن العوام ، وعلى األخرى املنذر بن عمرو 
عازب ، وزيد ابن أرقم ، وزيد بن وكان منهم عبد اهللا بن عمرو ، وأسامة بن زيد ، وأسيد بن ظهري ، والرباء بن . 

وكان منهم مسرة بن جندب ، ورافع بن خديج . وأجاز من رآه مطيقاً . ثابت ، وعرابة بن أوس ، وعمرو بن حزام 
  ، وهلما مخس عشرة سنة

فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد ، وعلى . وفيهم مائتا فارس . وتعبأت قريش للقتال وهم يف ثالثة آالف 
  .رة عكرمة بن أيب جهل امليس

وكان شجاعاً بطالً خيتال عند . سيفه إىل أيب دجانة مساك بن خرشة  -صلى اهللا عليه وسلم  -ودفع رسول اهللا 
  .احلرب 

صلى اهللا عليه  -فسماه رسول اهللا » الراهب « وكان يسمى . وكان أول من بدر من املشركني أبو عامر الفاسق 
صلى اهللا  -فلما جاء اإلسالم شرق به ، وجاهر رسول اهللا . س األوس يف اجلاهلية وكان رأ. » الفاسق «  -وسلم 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -بالعداوة ، فخرج من املدينة ، وذهب إىل قريش يؤلبهم على رسول اهللا  -عليه وسلم 
فنادى قومه ، . سلمني فكان أول من لقي امل. ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه . وحيضهم على قتاله 

لقد أصاب قومي بعدي شر مث قاتل املسلمني قتاالً : ال أنعم اهللا بك عيناً يا فاسق فقال : فقالوا له . وتعرف إليهم 
  .شديداً 

هو وطلحة بن عبيد اهللا ، ومحزة بن عبد املطلب ، وعلي . وملا نشب القتال أبلى أبو دجانة األنصاري بالء حسناً 
  . .، والنضر بن أنس ، وسعد بن الربيع بن أيب طالب 

واهنزم أعداء اهللا . وكانت الدولة أول النهار للمسلمني على الكفار؛ حيث قتل من هؤالء سبعون من صناديدهم 
  وحىت مشرت النساء ثياهبن عن أرجلهن هاربات. حىت انتهوا إىل نسائهم . وولوا مدبرين 

أال  -صلى اهللا عليه وسلم  -، تركوا مراكزهم اليت أمرهم رسول اهللا  فلم رأى الرماة هزمية املشركني وانكشافهم



فلم يسمعوا ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -يا قوم ، الغنيمة الغنيمة فذكرهم أمريهم عهد رسول اهللا : يربحوها وقالوا 
  وظنوا أن ليس للمشركني رجعة فذهبوا يف طلب الغنيمة ، وأخلوا الثغر يف أحد

وأقبل . الد ، فكّر يف خيل املشركني ، فوجدوا الثغر خالياً فاحتلوه من خلف ظهور املسلمني عندئذ أدركها خ
  املنهزمون من املشركني حني رأوا خالداً والفرسان قد علوا املسلمني ، فأحاطوا هبم

والذعر ، وانقلبت املعركة ، فدارت الدائرة على املسلمني ، ووقع اهلرج واملرج يف الصف ، واستوىل االضطراب 
  .هلول املفاجأة اليت مل يتوقعها أحد 

صلى اهللا عليه  -وخلص املشركون إىل رسول اهللا . وكثر القتل واستشهد من املسلمني من كتب اهللا له الشهادة 
صلى اهللا عليه وسلم  -وقد جرح وجهه . وقد أفرد إال من نفر يعدون على األصابع قاتلوا عنه حىت قتلوا  -وسلم 

ورماه املشركون باحلجارة حىت . وهشمت البيضة على رأسه . نه الرباعية اليمىن يف الفك األسفل وكسرت س -
وغاصت . وقع جلنبه ، وسقط يف حفرة من احلفر اليت كان أبو عامر الفاسق قد حفرها وغطاها يكيد هبا املسلمني 

  .حلقتان من حلق املغفر يف وجنته 
فكانت الطامة اليت هدت ما بقي من قواهم ، . . أن حممداً قتل : صاح صائح ويف وسط هذا اهلول احمليط باملسلمني 

  فانقلبوا على أعقاهبم مهزومني هزمية منكرة ال حياولون قتاالً ، مما أصاهبم من اليأس والكالل
اهللا يف وقد انتهى إىل عمر بن اخلطاب وطلحة بن عبيد  -رضي اهللا عنه  -وملا اهنزم الناس مل ينهزم أنس بن النضر 

صلى اهللا عليه وسلم  -قتل رسول اهللا : ما جيلسكم؟ فقالوا : رجال من املهاجرين واألنصار قد ألقوا بأيديهم فقال 
مث  -صلى اهللا عليه وسلم  -فما تصنعون باحلياة بعده؟ فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول اهللا : فقال  -

. . سعد واها لريح اجلنة إين أجدها من دون أحد فقاتل حىت قتل  يا: استقبل املشركني ولقي سعد بن معاذ فقال 
  . .عرفته ببنانه . ومل تعرفه إال أخته . ووجد به بضع وسبعون ضربة 

. وكان أول من عرفه حتت املغفر ، كعب بن مالك . حنو املسلمني  -صلى اهللا عليه وسلم  -وأقبل رسول اهللا 
أن : فأشار بيده «  -صلى اهللا عليه وسلم  -هذا رسول اهللا . أبشروا .  يا معشر املسلمني: فصاح بأعلى صوته 

وفيهم أبو بكر وعمر واحلارث بن الصمة األنصاري . وهنضوا معه إىل الشعب . واجتمع إليه املسلمون » اسكت 
جواد له  أيب بن خلف على -صلى اهللا عليه وسلم  -فلما امتدوا صعوداً يف اجلبل أدرك رسول اهللا . . وغريهم 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -فلما مسع بذلك رسول اهللا . أقتل عليه حممداً : كان يطعمه يف مكة ويقول . امسه العود 
احلربة من احلارث وطعن هبا عدو  -صلى اهللا عليه وسلم  -فلما أدركه تناول . . بل أنا أقتله إن شاء اهللا « : قال 

من قبل  -صلى اهللا عليه وسلم  -كما قال رسول اهللا . وقد أيقن أنه مقتول . فذهب خيور كالثور » اهللا يف ترقوته 
  ومات بالفعل يف طريق عودته

فقال » ال جتيبوه  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال رسول اهللا « أفيكم حممد؟ : وأشرف أبو سفيان على اجلبل فنادى 
  .ومل يسأل إال عن هؤالء الثالثة . طاب؟ فلم جييبوه أفيكم عمر بن اخل: فقال . أفيكم ابن أيب قحافة؟ فلم جييبوه : 

إن . يا عدو اهللا : نفسه أن قال  -رضي اهللا عنه  -فلم ميلك عمر . أما هؤالء فقد كفيتموهم : خماطباً قومه : فقال 
يشري (  قد كان يف القوم مثلة ، مل آمر هبا ومل تسؤين: وقد أبقى اهللا لك ما يسوؤك فقال . الذين ذكرهتم أحياء 

حني بقرت بطنه ، . بعد أن قتله وحشي  -رضي اهللا عنه  -بذلك إىل ما صنعته زوجه هند جبثمان محزة 
  )فالكتها مثّ لفظتها . واستخرجت كبده 



اهللا : قولوا : مباذا جنيبه؟ قال : أال جتيبونه؟ قالوا «  -صلى اهللا عليه وسلم  -اعلُ ُهبل فقال رسول اهللا : مث قال 
مباذا : أال جتيبونه؟ قالوا  -صلى اهللا عليه وسلم  -لنا العزى وال عزى لكم قال رسول اهللا : قال . ل أعلى وأج

 -فقال عمر . يوم بيوم بدر واحلرب سجال : قال أبو سفيان . » اهللا موالنا وال موىل لكم : قولوا : جنيبه؟ قال 
  .نار قتالنا يف اجلنة وقتالكم يف ال. ال سواء :  -رضي اهللا عنه 

فشق . وملا انقضت املعركة انصرف املشركون ، فظن املسلمون أهنم قصدوا املدينة لسيب الذراري وإحراز األموال 
أخرج يف آثار القوم ، «  -رضي اهللا عنه  -لعلي بن أيب طالب  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال النيب . ذلك عليهم 

وإن كانوا ركبوا . وا اخليل وامتطوا اإلبل فإهنم يريدون مكة فإن هم جنب. فانظر ماذا يصنعون ، وماذا يريدون 
  .» فوالذي نفسي بيده لو أرادوها ألسرين إليهم مث ألناجزهم فيها . اخليل وساقوا اإلبل فإهنم يريدون املدينة 

  .فجنبوا اخليل وامتطوا اإلبل ، ووجهوا مكة . فخرجت يف آثارهم أنظر ماذا يصنعون : قال علي 
مل تصنعوا شيئاً ، أصبتم شوكتهم وحدهم ، مث : نوا يف بعض الطريق تالوموا فيما بينهم ، وقال بعضهم فلما كا

صلى  -فبلغ ذلك رسول اهللا . . فارجعوا حىت نستأصل شأفتهم . تركتموهم وقد بقي منهم رؤوس جيمعون لكم 
. ال خيرج معنا إال من شهد القتال « : وقال فنادى يف الناس ، وندهبم إىل املسري إىل لقاء عدوهم  -اهللا عليه وسلم 

فاستجاب له املسلمون على ما هبم من اجلرح الشديد » ال « : قال . أركب معك : فقال له عبد اهللا بن أيب » 
يا رسول اهللا إين أحب أال تشهد مشهداً إال : وقال . وأستأذنه جابر بن عبد اهللا . مسعاً وطاعة : واخلوف؛ وقالوا 

صلى اهللا  -، وإمنا خلفين أيب على بناته يوم أحد ، فأذن يل أسري معك ، فأذن له ، فسار رسول اهللا كنت معك 
صلى اهللا  -واملسلمون معه حىت بلغوا محراء األسد؛ وأقبل معبد بن أيب معبد اخلزاعي إىل رسول اهللا  -عليه وسلم 
وما وراءك يا : حاء ، ومل يعلم بإسالمه ، فقال فأمره أن يلحق بأيب سفيان فيخذّله ، فلحقه بالرو -عليه وسلم 
حممد وأصحابه قد حترقوا عليكم ، وخرجوا يف مجع مل خيرجوا يف مثله ، وقد ندم من كان ختلف عنهم : معبد؟ فقال 

  .من أصحاهبم 

د أمجعنا واهللا لق: ما أرى أن ترحتل حىت يطلع اجليش وراء هذه األكمة فقال أبو سفيان : ما تقول؟ فقال : فقال 
  .فال تفعل فإين لك ناصح فرجعوا على أعقاهبم إىل مكة : قال . الكرة عليهم لنستأصلهم 

هل لك أن تبلغ حممداً رسالة ، وأوقر لك راحلتك زبيباً إذا : ولقي أبو سفيان بعض املشركني يريدون املدينة؛ فقال 
فلما بلغهم قوله . كرة لنستأصله ونستأصل أصحابه أبلغ حممداً أنا قد مجعنا ال: قال . نعم : أتيت إىل مكة؟ قال 

مث عرفوا أن املشركني . وأقاموا ثالثة أيام ينتظرون . ومل يفت ذلك يف عضدهم . حسبنا اهللا ونعم الوكيل : قالوا 
  . .أبعدوا يف طريقهم إىل مكة منصرفني فعادوا إىل املدينة 

نبها ، وال يسجل كل ما وقع فيها ، مما هو موضع املثل وبعد فإن هذا امللخص ألحداث الغزوة ال يصور كل جوا
  :ومن مث نذكر بعض الوقائع املوحية ، تكملة لرسم اجلو واستحيائه . . والعربة 

حني أفرد يف فترة  -صلى اهللا عليه وسلم  -كان عمرو ابن قميئة من املشركني الذين خلصوا إىل رسول اهللا 
ن أماكنهم ، وإحاطة الكفار باملسلمني ، والصيحة بأن حممداً قتل ، وما اضطراب املعركة ، عقب ختلي الرماة ع
  .صنعته يف صفوف املسلمني وعزائمهم 

صلى اهللا  -ويف هذه الغمرة اليت يطيش فيها احلليم كانت أم عمارة نسيبة بنت كعب املازنية تقاتل عن رسول اهللا 
. سيفها ضربات عدة ، ولكن وقته درعان كانتا عليه وقد ضربت عمر بن قميئة ب. قتاالً شديداً  -عليه وسلم 

  . .وضرهبا هو بالسيف فجرحها جرحاً شديداً على عاتقها 



والنبل يقع فيه ، وهو ال يتحرك ، وال يكشف  -صلى اهللا عليه وسلم  -وكان أبو دجانة يتّرس بظهره على النيب 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

. ويقف دونه وحده ، حىت يصرع  -صلى اهللا عليه وسلم  -وب سريعاً إىل رسول اهللا وكان طلحة بن عبيد اهللا يث
ملا كان يوم أحد ، انصرف الناس كلهم عن : قال أبو بكر الصديق « : يف صحيح ابن حبان عن عائشة قالت . 

ني يديه رجالً يقاتل فرأيت ب -صلى اهللا عليه وسلم  -فكنت أول من فاء إىل النيب  -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب 
كن طلحة فداك أيب وأمي كن طلحة فداك أيب وأمي فلم أنشب أن أدركين أبو عبيدة بن : قلت . عنه وحيميه 

فإذا طلحة بني يديه  -صلى اهللا عليه وسلم  -وإذا هو يشتد كأنه طري ، حىت حلقين ، فدفعنا إىل النيب . اجلراح 
يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد ُرمي النيب « دونكم أخاكم فقد أوجب » : فقال صلى اهللا عليه وسلم . صريعاً 

فقال أبو  -صلى اهللا عليه وسلم  -فذهبت ألنزعها عن النيب . وجنته ، حىت غابت حلقة من حلق املغفر يف وجنته 
هة أن يؤذي فأخذ أبو عبيدة السهم بفيه ، فجعل ينضنضه كرا: نشدتك اهللا يا أبا بكر إال تركتين قال : عبيدة 

مث ذهبت آلخذ : قال أبو بكر . مث استل السهم بفيه ، فندرت ثنية أيب عبيدة  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 
فأخذه ، فجعل ينضنضه حىت استله ، فندرت ثنية : نشدتك اهللا يا أبا بكر إال تركتين قال : اآلخر ، فقال أبو عبيدة 

فأقبلنا : قال « دونكم أخاكم فقد أوجب »  -صلى اهللا عليه وسلم  -هللا مث قال رسول ا. . أيب عبيدة األخرى 
  .وقد أصابته بضع عشرة ضربة . على طلحة نعاجله 

فكان يصب املاء على  -صلى اهللا عليه وسلم  -باملاء لغسل جرح رسول اهللا  -كرم اهللا وجهه  -وجاء علي 
أن الدم ال يكف ، أخذت قطعة من حصري ، فأحرقتها ، فلما رأت . تغسله  -رضي اهللا عنها  -اجلرح ، وفاطمة 

  .فألصقتها باجلرح فاستمسك الدم 
« جمه » : فقال له . حىت أنقاه  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد مّص مالك والد أيب سعيد اخلدري جرح رسول اهللا 

راد أن ينظر إىل رجل من أهل اجلنة من أ:  -صلى اهللا عليه وسلم  -واهللا ال أجمه أبداً مث ذهب ، فقال النيب : فقال 
  .» فلينظر إىل هذا 

فلما . أفرد يوم أحد يف سبعة من األنصار ورجلني من قريش  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنه « ويف صحيح مسلم 
من يردهم ين : مث رهقوه فقال . من يردهم عين وله اجلنة؟فتقدم رجل من األنصار ، فقاتل حىت قتل : رهقوه قال 

ما  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال رسول اهللا . فلم يزل كذلك حىت قتل السبعة . . جلنة وهو رفيقي يف اجلنة فله ا
وترس عليه أبو دجانة بظهره كما أسلفنا ، حىت اجنلت » مث جالدهم طلحة حىت أجهضهم عنه . . انصفنا أصحابنا 

أنه وهو يصعد اجلبل واملشركون يتبعونه أراد أن  -م صلى اهللا عليه وسل -وقد بلغ اإلعياء برسول اهللا . . الكربة 
  .فصلى هبم جالساً . وحانت الصالة . يعلو صخرة فلم يستطع ملا به ، فجلس طلحة حتته حىت صعدها 

  :ومن أحداث هذا اليوم كذلك 
داد ابن شد على أيب سفيان ، فلما متكن منه محل على حنظلة ش) امللقب حبنظلة الغسيل ( إن حنظلة األنصاري 

فأخرب رسول اهللا . فإنه ملا مسع صيحة احلرب وهو مع امرأته ، قام من فوره إىل اجلهاد . وكان جنباً . األسود فقتله 
  سلوا أهله ما شأنه؟ فسألوا امرأته ، فأخربهتم اخلرب: مث قال . أصحابه أن املالئكة تغسله  -صلى اهللا عليه وسلم  -

فجعلت : قال . يوم أحد أطلب سعد بن الربيع  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا بعثين رسول : وقال زيد بن ثابت 
  .أطوف بني القتلى ، فأتيته وهو بآخر رمق ، وبه سبعون ضربة ، ما بني طعنة برمح ، وضربة بسيف ، ورمية بسهم 



خربين كيف أ: يقرأ عليك السالم ، ويقول لك  -صلى اهللا عليه وسلم  -إن رسول اهللا . يا سعد « : فقلت 
وقل . يا رسول اهللا أجد ريح اجلنة : قل له . السالم  -صلى اهللا عليه وسلم  -وعلى رسول اهللا : جتدك؟ فقال 

. » وفيكم عني تطرف  -صلى اهللا عليه وسلم  -ال عذر لكم عند اهللا إن ُخلص إىل رسول اهللا : لقومي األنصار 
  .وفاضت نفسه من وقته 

أشعرت أن حممداً قد قتل؟ . يا فالن : ل من األنصار ، وهو يتشحط يف دمه ، فقال ومر رجل من املهاجرين برج
  .إن كان حممد قد قتل فقد بلغ ، فقاتلوا عن دينكم : فقال األنصاري 

أنت قادم علينا يف : رأيت يف النوم ، قبل أُحد ، مبشر بن عبد املنذر يقول يل : وقال عبد اهللا بن عمرو بن حرام « 
مث . بلى : قلت له أمل تقتل يوم بدر؟ فقال . يف اجلنة ، نسرح فيها حيث نشاء : وأين أنت؟ فقال . لت فق. أيام 

  .» هذه الشهادة يا أبا جابر : فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -فذكرت ذلك لرسول اهللا . أحييت 
لقد أخطأتين وقعة بدر ، : در يوم ب -صلى اهللا عليه وسلم  -وكان ابنه قد استشهد مع رسول اهللا  -وقال خيثمة 

وقد رأيت البارحة ابين . وكنت واهللا عليها حريصاً ، حىت سامهت إبين يف اخلروج ، فخرج سهمه ، فرزق الشهادة 
احلق بنا ترافقنا يف اجلنة ، فقد وجدت ما وعدين : يف النوم يف أحسن صورة ، يسرح يف مثار اجلنة وأهنارها يقول 

وقد كربت سين ، ورق عظمي ، . أصبحت مشتاقاً إىل مرافقته يف اجلنة  - يا رسول اهللا واهللا -وقد . ريب حقاً 
صلى  -فدعا له رسول اهللا . فادع اهللا يا رسول اهللا أن يرزقين الشهادة ، ومرافقة سعد يف اجلنة . وأحببت لقاء ريب 

  .فقتل بأحد شهيداً . بذلك  -اهللا عليه وسلم 
اللهم إين أقسم عليك أن ألقى العدو غداً فيقتلوين مث يبقروا بطين وجيدعوا : لك اليوم وقال عبد اهللا بن جحش يف ذ

  فيك: مث تسألين فيم ذلك؟ فأقول . أنفي وأذين 
صلى اهللا عليه  -وكان عمرو بن اجلموح أعرج شديد العرج وكان له أربعة بنني شباب يغزون مع رسول اهللا 

إن اهللا قد جعل لك رخصة ، فلو قعدت : أراد أن يتوجه معه فقال له بنوه فلما توجه إىل أحد . إذا غزا  -وسلم 
يا : فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -فأتى عمرو بن اجلموح رسول اهللا . وحنن نكفيك وقد وضع اهللا عنك اجلهاد 

فقال . ه يف اجلنة واهللا إين ألرجو أن استشهد فأطأ بعرجيت هذ. إن بّين هؤالء مينعونين أن أخرج معك . رسول اهللا 
  .» أما أنت فقد وضع اهللا عنك اجلهاد «  -صلى اهللا عليه وسلم  -له رسول اهللا 

صلى اهللا  -فخرج مع رسول اهللا . » وما عليكم أن تدعوه؟ لعل اهللا عز وجل أن يرزقه الشهادة؟ « : وقال لبنيه 
  .فقتل يوم أحد شهيداً  -عليه وسلم 

. بن اليمان إىل أبيه واملسلمون يريدون قتله ال يعرفونه وهم يظنونه من املشركني ويف مضطرب املعركة نظر حذيفة 
صلى اهللا  -فأراد رسول اهللا . يغفر اهللا لكم : فقال . فلم يفهموا قوله حىت قتلوه . أي عباد اهللا أيب : فقال حذيفة 
فزاد ذلك حذيفة خرياً عند رسول  .قد تصدقت بديته على املسلمني : فقال حذيفة . أن يؤدي ديته  -عليه وسلم 

  .اهللا 
إن قتلت محزة : قال يل جبري : وقال وحشي غالم جبري بن مطعم يصف مصرع محزة سيد الشهداء يف هذه الغزوة 

وكنت رجالً حبشياً أقذف باحلربة قذف احلبشة قلما أخطئ هبا . فخرجت مع الناس : قال . عم حممد فأنت عتيق 
اس خرجت أنظر محزة وأتبصره حىت رأيته كأنه اجلمل األورق يهد الناس بسيفه هدا ما يقوم له فلما التقى الن. شيئاً 
إذ تقدمين إليه سباع بن عبد العزى فلما . فواهللا إين ألهتيأ له أريده وأستتر منه بشجرة أو حبجر ليدنو مين . شيء 

( ها دفعتها عليه فوقعت يف ثنته رآه محزة ضربه ضربة كأمنا اختطف رأسه فهززت حربيت حىت إذا رضيت عن



مث أتيته فأخذت . وتركته وإياها حىت مات . وذهب لينوء حنوي فغلب . حىت خرجت من بني رجليه ) أحشائه 
  . .إمنا قتلت ألعتق . إذ مل تكن يل بغريه حاجة . حربيت ورجعت إىل املعسكر فقعدت فيه 

. محزة ، وأخرجت كبده ، والكتها فلم تقدر عليها وقد جاءت هند بنت عتبة زوج أيب سفيان ، فبقرت بطن 
  . .فألقتها 

. تأثر تأثراً شديداً  -رضي اهللا عنه  -بعد املعركة على جثمان محزة  -صلى اهللا عليه وسلم  -وملا وقف رسول اهللا 
مث قال . » وما وقفت قط موقفاً أغيظ إيل من هذا . لن أصاب مبثلك أبداً « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقال 

ما كان اهللا ليدخل شيئاً من محزة يف « : قال . ال : قالوا » أكلت شيئاً؟ « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 
  .» النار 

. أن يدفن شهداء أحد يف مصارعهم وال ينقلوا إىل مقابر املدينة  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد أمر رسول اهللا 
برد القتلى إىل  -صلى اهللا عليه وسلم  -فنادى منادي رسول اهللا . هم وكان بعض الصحابة قد نقلوا قتال

: وكان يسأل . يدفن الرجلني والثالثة يف اللحد الواحد  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -ووقف . مصارعهم فردوا 
رام وعمرو بن ودفن عبد اهللا بن عمرو بن ح. أيهم أكثر أخذاً يف القرآن؟ فإذا أشاروا إىل رجلَ قدمه يف اللحد 

  .اجلموح يف قرب واحد ملا كان بينهما من احملبة 

  .» ادفنوا هذين املتحابني يف الدنيا يف قرب واحد « : فقال 
هذه بعض اللقطات من املعركة اليت جتاور فيها النصر واهلزمية ال تفرق بينهما إال حلظة من الزمان وإال خمالفة عن 

ة من الشهوة واليت جتاورت فيها القيم العالية والسفوح اهلابطة والنماذج الفريدة األمر وإال حركة من اهلوى وإال لفت
  يف تاريخ اإلميان والبطولة ويف تاريخ النفاق واهلزمية

وهي جمموعة تكشف عن حالة من عدم التناسق يف الصف حينذاك كما تكشف عن حالة من الغبش يف تصورات 
وهذه ؛ هذه النتائج اليت ذاقها املسلمون  -ق سنة اهللا وقدره وف -وهذه وتلك أنشأت . . بعض املسلمني 

واليت ال شك أن  -صلى اهللا عليه وسلم  -التضحيات اجلسام اليت تتراءى على قمتها تلك اليت أصابت رسول اهللا 
يتلقوا وقد دفعوا الثمن غالياً ل. الصحابة حني ذاك كانوا حيسوهنا بعمق وعنف ويروهنا أشد ما ناهلم من اآلالم 

مهمة : الدرس عالياً وليمحص اهللا القلوب ومييز الصفوف وليعد اجلماعة املسلمة للمهمة العظمى اليت ناطها هبا 
  . .القيادة الراشدة للبشرية وإقرار منهج اهللا يف األرض يف صورته املثالية الواقعية 

  .فلننظر إذن كيف عاجل القرآن الكرمي املوقف بطريقة القرآن 
ويتخذ ؛ ولكنه يتتبع دخائل النفوس وخواجل القلوب ؛ القرآين ال يتتبع أحداث املعركة للرواية والعرض إن النص 

  . .من األحداث مادة تنبيه وتنوير وتوجيه 
إمنا هو يعرضها للعربة والتربية واستخالص القيم ؛ وهو ال يعرض احلوادث عرضاً تارخيياً مسلسالً بقصد التسجيل 

والسنن الكونية ؛ ورسم مسات النفوس وخلجات القلوب وتصوير اجلو الذي صاحبها ؛ ادث الكامنة وراء احلو
وبذلك تستحيل احلادثة حموراً أو نقطة ارتكاز لثروة ضخمة من . واملبادىء الباقية اليت تقررها ؛ اليت حتكمها 

مث جيول يف ؛ مث يعود إليها ؛ مث يستطرد حوهلا ؛ يبدأ السياق منها . املشاعر والسمات والنتائج واالستدالالت 
ويكرر هذا مرة بعد مرة حىت ينتهي برواية احلادث إىل هنايتها وقد ضم جناحيه ؛ أعماق الضمائر ويف أغوار احلياة 

على حفل من املعاين والدالئل والقيم واملبادىء مل تكن رواية احلادث إال وسيلة إليها ونقطة ارتكاز تتجمع حواليها 
ونقاها وأراحها يف مواضعها فال جتد . تناول مالبسات احلادث وعقابيله يف الضمائر فجالها  وحىت يكون قد. 



  . .النفس منها حرية وال قلقاً وال حتس فيها لبساً وال دخالً 
مث ينظر إىل رقعه التعقيب القرآين وما تناوله  -على سعته وتنوعه  -وينظر اإلنسان يف رقعة املعركة وما وقع فيها 

فإذا هذه الرقعة أوسع من تلك وأبقى على الزمن وألصق بالقلوب وأعمق يف النفوس وأقدر على تلبية ؛ انب من جو
. حاجات النفس البشرية وحاجات اجلماعة اإلسالمية يف كل موقف تتعرض له يف هذا اجملال على تتابع األجيال 

طلقة من وراء احلوادث املفردة والقيم األصيلة من فهي تتضمن احلقائق الباقية من وراء األحداث الزائلة واملبادئ امل
  .وراء الظواهر العارضة والرصيد الصاحل للتزود بغض النظر عن اعتبارات الزمان واملكان 

.  
وسنعرض . . وهذه احلصيلة الباقية تدخرها النصوص القرآنية لكل قلب يتفتح باإلميان يف أي زمان ويف أي مكان 

  . .بعد استعراضها متفرقة يف النصوص  - إن شاء اهللا -هلا متجمعة 
إذ مهت طائفتان منكم أن تفشال واهللا . وإذ غدوت من أهلك تبوئ املؤمنني مقاعد للقتال ، واهللا مسيع عليم { 

  . .} وليهما وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون 
ملخاطبني األولني هبذا القرآن وقد كان قريباً من نفوس ا -هكذا يبدأ باستعادة املشهد األول للمعركة واستحضاره 

ولكن ابتداء احلديث على هذا النحو واستحضار املشهد األول هبذا النص من شأنه أن يعيد املشهد . ومن ذاكرهتم 
من حقائق أخرى ال  -الذي يعرفونه  -وأن يضيف إليه ما وراء املشهد املنظور ؛ بكل حرارته وبكل حيويته 

. معهم ومسعه وعلمه بكل ما كان وما دار بينهم  -سبحانه  -ا حقيقة حضور اهللا وأوهل. يتضمنها املشهد املنظور 
وهي . وهي احلقيقة اليت حترص التربية القرآنية على استحضارها وتقريرها وتوكيدها وتعميقها يف التصور اإلسالمي 

يستقيم ضمري على املنهج اإلسالمي واليت ال . هي احلقيقة األساسية الكبرية اليت أقام عليها اإلسالم منهجه التربوي 
  :بكل تكاليفه إال أن تستقر فيه هذه احلقيقة بكل قوهتا وبكل حيويتها كذلك 

  . .} . . واهللا مسيع عليم . . وإذ غدوت من أهلك تبوئ املؤمنني مقاعد للقتال { 
؛ ا وقد لبس ألمته ودرعه رضي اهللا عنه -من بيت عائشة  -صلى اهللا عليه وسلم  -واإلشارة هنا إىل غدو النيب 

وما أعقب هذا من . . بعد التشاور يف األمر وما انتهى إليه من عزم على اخلروج من املدينة للقاء املشركني خارجها 
وهو مشهد . . للصفوف ومن أمر للرماة باختاذ موقفهم على اجلبل  -صلى اهللا عليه وسلم  -تنظيم الرسول 

  :ن احلقيقة اجلديدة فيه هي هذه ولك. . يعرفونه وموقف يتذكرونه 
  . .} واهللا مسيع عليم { 

ويا له من مشهد اهللا حاضره ويا له من موقف اهللا شاهده ويا هلا من رهبة إذن ومن روعة حتف به وختالط كل ما دار 
  .وهو يسمع ما تقوله األلسنة ويعلم ما هتمس به الضمائر . والسرائر مكشوفة فيه هللا . فيه من تشاور 

بعد ؛ للمسة الثانية يف هذا املشهد األول هي حركة الضعف والفشل اليت راودت قلوب طائفتني من املسلمني وا
حني انفصل بثلث اجليش مغضباً أن » عبد اهللا بن أيب بن سلول « تلك احلركة اخلائنة اليت قام هبا رأس النفاق 

} لو نعلم قتاالً التبعناكم { : اب أهل املدينة وقال مل يأخذ برأيه واستمع إىل شب -صلى اهللا عليه وسلم  -الرسول 
. . وأن شخصه ما يزال ميأل قلبه ويطغى يف ذلك القلب على العقيدة ؛ فدل هبذا على أن قلبه مل خيلص للعقيدة 

ي العقيدة اليت ال حتتمل شركة يف قلب صاحبها وال تطيق هلا فيه شريكاً فإما أن خيلص هلا وحدها وإما أن جتانبه ه
  وجتتويه

  .} إذ مهت طائفتان منكم أن تفشال واهللا وليهما وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون { 



.  
أثرت فيهما . مها بنو حارثة وبنو سلمة  -من حديث سفيان بن عيينة  -كما ورد يف الصحيح  -وهاتان الطائفتان 

فكادتا تفشالن وتضعفان . يف املعركة  حركة عبد اهللا بن أّيب ، وما أحدثته من رجة يف الصف املسلم من أول خطوة
  :لوال أن أدركتهما والية اهللا وتثبيته كما أخرب هذا النص القرآين . 
  . .} واهللا وليهما { 

. . } إذ مهت طائفتان منكم أن تفشال { : فينا نزلت : مسعت جابر بن عبد اهللا يقول  -رضي اهللا عنه  -قال عمر 
واهللا { : أهنا مل تنزل ، لقوله تعاىل ) أو وما يسرين ( وما حنب . . رثة وبنو سلمة بنو حا. . حنن الطائفتان : قال 

  ) . .رواه البخاري ومسلم . . ( } وليهما 
مث ؛ والذي مل يعلمه إال أهله ، حني حاك يف صدورهم حلظة ؛ وهكذا يكشف اهللا املخبوء يف مكنونات الضمائر 

يكشفه الستعادة أحداث املعركة واستحياء . . يته فمضوا يف الصف وقاهم اهللا إياه وصرفه عنهم وأيدهم بوال
 -لتصوير خلجات النفوس وإشعار أهلها حضور اهللا معهم وعلمه مبكنونات ضمائرهم . . مث . وقائعها ومشاهدها 

؛ لنجاة مث لتعريفهم كيف كانت ا. لتوكيد هذه احلقيقة وتعميقها يف حسهم  -} واهللا مسيع عليم { : كما قال هلم 
وإشعارهم عون اهللا وواليته ورعايته حني يدركهم الضعف ويدب فيهم الفشل ليعرفوا أين يتوجهون حني 

  :ومن مث يوجههم هذا الوجه الذي ال وجه غريه للمؤمنني . يستشعرون شيئاً من هذا وأين يلتجئون 
  . .} وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون { 

إال هذا السند  -إن كانوا مؤمنني  -فليس هلم . وحده فليتوكل املؤمنون  على اهللا. . على وجه القصر واحلصر 
  .املتني 

وهكذا جند يف اآليتني األوليني ، اللتني يستحضر هبما القرآن مشهد املعركة وجوها هذين التوجيهني الكبريين 
  :األساسيني يف التصور اإلسالمي ويف التربية اإلسالمية 

  . .} واهللا مسيع عليم { 
  . .} وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون  {

وقد ؛ حيث يلقيان كل إيقاعاهتما وكل إحياءاهتما يف املوعد املناسب ؛ جندمها يف أواهنما املناسب ويف جومها املناسب 
كيف يتوىل القرآن  -من هذين النصني التمهيديني  -ويتبني . . هتيأت القلوب للتلقي واالستجابة واالنطباع 

بالتعقيب على األحداث وهي ساخنة ويتبني الفرق بني رواية القرآن ؛ ب وتوجيهها وتربيتها استحياء القلو
ولكنها ال تستهدف القلب البشري ؛ لألحداث وتوجيهها وبني سائر املصادر اليت قد تروي األحداث بتفصيل أكثر 

  .رآن الكرمي مبنهجه القومي كما يستهدفها الق. واحلياة البشرية باإلحياء واالستجاشة وبالتربية والتوجيه 
وهي قد بدأت بتغليب االعتبارات  -وقد كادوا  -هكذا يبدأ احلديث عن املعركة اليت مل ينتصر فيها املسلمون 

وتابعه يف حركته أتباعه الذين غلبوا اعتباره الشخصي على ؛ الشخصية على العقيدة عند املنافق عبد اهللا بن أيب 
  .د يدرك طائفتني صاحلتني من املسلمني وبالضعف الذي كا. عقيدهتم 

مث انتهت باملخالفة عن اخلطة العسكرية حتت مطارق الطمع يف الغنيمة فلم تغن النماذج العالية اليت جتلت يف املعركة 
  . .عن املصري الذي انتهت إليه بسبب ذلك اخللل يف الصف وبسبب ذلك الغبش يف التصور 

قيب على أحداث املعركة اليت انتهت باهلزمية يذكرهم باملعركة اليت انتهت وقبل أن ميضي يف االستعراض والتع
ومعرفة مواطن الضعف ؛ جماالً للموازنة وتأمل األسباب والنتائج . لتكون هذه أمام تلك  -معركة بدر  -بالنصر 



هلزمية كليهما قدر ليكون اليقني من أن النصر وا -بعد ذلك  -مث . ومواطن القوة وأسباب النصر وأسباب اهلزمية 
وأن مرد األمر يف النهاية إىل اهللا . حلكمة تتحقق من وراء النصر كما تتحقق من وراء اهلزمية سواء ؛ من أقدار اهللا 

  :على كال احلالني ويف مجيع األحوال 
أن ميدكم  ألن يكفيكم: إذ تقول للمؤمنني . فاتقوا اهللا لعلكم تشكرون  -وأنتم أذلة  -ولقد نصركم اهللا ببدر { 

ربكم بثالثة آالف من املالئكة منزلني؟ بلى إن تصربوا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ميددكم ربكم خبمسة آالف 
وما النصر إال من عند اهللا العزيز احلكيم . وما جعله اهللا إال بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به . من املالئكة مسومني 

أو يتوب عليهم أو يعذهبم  -ليس لك من األمر شيء  -هم فينقلبوا خائبني ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبت. 
  . .} وهللا ما يف السماوات وما يف األرض يغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء واهللا غفور رحيم . فإهنم ظاملون 

مل تكن . لوفة للنصر فقد مت بغري أداة من األدوات املادية املأ -كما أسلفنا  -والنصر يف بدر كان فيه رائحة املعجزة 
كان املشركون حوايل ألف خرجوا . متوازنتني وال قريبتني من التوازن  -بني املؤمنني واملشركني  -الكفتان فيها 

نفرياً الستغاثة أيب سفيان حلماية القافلة اليت كانت معه مزودين بالعدة والعتاد واحلرص على األموال واحلمية 
ملقابلة .  ثالمثائة مل خيرجوا لقتال هذه الطائفة ذات الشوكة إمنا خرجوا لرحلة هينة وكان املسلمون حوايل. للكرامة 

وكان وراءهم يف  -إال القليل من العدة  -على قلة العدد  -فلم يكن معهم ؛ القافلة العزالء وأخذ الطريق عليها 
وكانوا هم بعد ذلك كله قلة . . هبم املدينة مشركون ال تزال هلم قوهتم ومنافقون هلم مكانتهم ، ويهود يتربصون 

ومل تكن قد زالت عنهم بعد صفة أهنم مهاجرون مطاردون . مسلمة يف وسط خضم من الكفر والشرك يف اجلزيرة 
  من مكة وأنصار آووا هؤالء املهاجرين ولكنهم ما يزالون نبتة غري مستقرة يف هذه البيئة

  :نصر إىل سببه األول يف وسط هذه الظروف ويرد ذلك ال -سبحانه  -فبهذا كله يذكرهم اهللا 
  . .} فاتقوا اهللا لعلكم تشكرون . وأنتم أذلة . ولقد نصركم اهللا ببدر { 

  .ونصرهم حلكمة نص عليها يف جمموعة هذه اآليات ؛ إن اهللا هو الذي نصرهم 

؛  ، الذي ميلك النصر واهلزمية فإذا اتقوا وخافوا فليتقوا وليخافوا اهللا. وهم ال ناصر هلم من أنفسهم وال من سواهم 
وأن جتعله شكراً وافياً الئقاً بنعمة اهللا ؛ فلعل التقوى أن تقودهم إىل الشكر . والذي ميلك القوة وحده والسلطان 

  .عليهم على كل حال 
مث يستحضر مشهدها ويستحيي صورهتا يف حسهم ، كأهنم . . هذه هي اللمسة األوىل يف تذكريهم بالنصر يف بدر 

  :اللحظة فيها 
ألن يكفيكم أن ميدكم ربكم بثالثة آالف من املالئكة منزلني؟ بلى إن تصربوا وتتقوا ويأتوكم : إذ تقول للمؤمنني { 

  . .} من فورهم هذا ميددكم ربكم خبمسة آالف من املالئكة مسومني 
واليت رأت ؛  خرجت معه يوم بدر للقلة املسلمة اليت -صلى اهللا عليه وسلم  -وكانت هذه كلمات رسول اهللا 

نفري املشركني وهي خرجت لتلقى طائفة العري املوقرة باملتاجر ال لتلقى طائفة النفري املوقرة بالسالح وقد أبلغهم 
ما بلغه يومها ربه لتثبيت قلوهبم وأقدامهم وهم بشر حيتاجون إىل العون يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -الرسول 

؛ إنه الصرب والتقوى . . وأبلغهم كذلك شرط هذا املدد . . راهتم ومألوفاهتم صورة قريبة من مشاعرهم وتصو
  :الصرب على تلقي صدمة اهلجوم والتقوى اليت تربط القلب باهللا يف النصر واهلزمية 

  . .} بلى إن تصربوا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ميددكم ربكم خبمسة آالف من املالئكة مسومني { 
وأن نزول املالئكة ليس إال بشرى  -سبحانه  - أن مرد األمر كله إليه وأن الفاعلية كلها منه فاآلن يعلمهم اهللا



أما النصر فمنه مباشرة ومتعلق بقدره وإرادته بال واسطة وال . لتأنس هبذا وتستبشر وتطمئن به وتثبت ؛ لقلوهبم 
  :سبب وال وسيلة 

  . .} وما النصر إال من عند اهللا العزيز احلكيم وما جعله اهللا إال بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به { 
وهكذا حيرص السياق القرآين على رد األمر كله إىل اهللا كي ال يعلق بتصور املسلم ما يشوب هذه القاعدة األصيلة 

أن وتنحية األسباب والوسائل عن . قاعدة رد األمر مجلة إىل مشيئة اهللا الطليقة ، وإرادته الفاعلة وقدره املباشر : 
  .وحتقق هبا ما تريده . وإمنا هي أداة حتركها املشيئة . تكون هي الفاعلة 

  . .} وما النصر إال من عند اهللا العزيز احلكيم { 
وقد حرص القرآن الكرمي على تقرير هذه القاعدة يف التصور اإلسالمي وعلى تنقيتها من كل شائبة وعلى تنحيه 

بني . لتبقى الصلة املباشرة بني العبد والرب . . أن تكون هي الفاعلة  األسباب الظاهرة والوسائل واألدوات عن
  . .كما هي يف عامل احلقيقة . بال حواجز وال عوائق وال وسائل وال وسائط . قلب املؤمن وقدر اهللا 

سلمني ومبثل هذه التوجيهات املكررة يف القرآن املؤكدة بشىت أساليب التوكيد استقرت هذه احلقيقة يف أخالد امل
  .على حنو بديع هادىء عميق مستنري 

وعرفوا كذلك أهنم مأمورون من قبل اهللا باختاذ الوسائل واألسباب وبذل  -وحده  -عرفوا أن اهللا هو الفاعل 
  .اجلهد والوفاء بالتكاليف 

ألحداث فاستيقنوا احلقيقة وأطاعوا األمر يف توازن شعوري وحركي عجيب ولكن هذا إمنا جاء مع الزمن ومع ا. 
  . .كهذا التعقيب ونظائره الكثرية يف هذه السورة . . ومع التربية باألحداث والتربية بالتعقيب على األحداث 

إذا ؛ يعدهم املالئكة مدداً من عند اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -ويف هذه اآليات يستحضر مشهد بدر والرسول 
مث خيربهم . . حني يطلع املشركون عليهم من وجههم هذا  -هم استمسكوا بالصرب والتقوى والثبات يف املعركة 

الذي تتعلق األمور كلها بإرادته ويتحقق النصر بفعله . وهو اهللا  -من وراء نزول املالئكة  -حبقيقة املصدر الفاعل 
  .وإذنه 

  . .} اهللا العزيز احلكيم { 
الذي جيري قدره وفق حكمته } احلكيم {  وهو. القوي ذو السلطان القادر على حتقيق النصر } العزيز { فهو 

  . .والذي حيقق هذا النصر ليحقق من ورائه حكمة 
  :وغاياته اليت ليس ألحد من البشر منها شيء . . أي نصر . . مث يبني حكمة هذا النصر 

أو .  أو يتوب عليهم -ليس لك من األمر شيء  -أو يكبتهم فينقلبوا خائبني . ليقطع طرفاً من الذين كفروا { 
  . .} يعذهبم فإهنم ظاملون 

وال للمجاهدين معه يف النصر  -صلى اهللا عليه وسلم  -وليس للرسول . لتحقيق قدر اهللا . إن النصر من عند اهللا 
كما أنه ليس له وال هلم دخل يف حتقيقه وإن هم إال ستار القدرة حتقق هبم ما . من غاية ذاتية وال نصيب شخصي 

وال هم أصحاب هذا النصر ومستغلوه إمنا هو قدر اهللا يتحقق حبركة ؛ ذا النصر وصانعوه تشاء فال هم أسباب ه
  :لتحقيق حكمة اهللا من ورائه وقصده . رجاله وبالتأييد من عنده 

  . .} ليقطع طرفاً من الذين كفروا { 
ن أمواهلم بالغنيمة فينقص من عددهم بالقتل أو ينقص من أرضهم بالفتح أو ينقص من سلطاهنم بالقهر أو ينقص م

  أو ينقص من فاعليتهم يف األرض باهلزمية



  . .} أو يكبتهم فينقلبوا خائبني { 
  .أي يصرفهم مهزومني أذالء فيعودوا خائبني مقهورين 

  . .} أو يتوب عليهم { 
م من كفرهم فإن انتصار املسلمني قد يكون للكافرين عظة وعربة وقد يقودهم إىل اإلميان والتسليم فيتوب اهللا عليه

  . .وخيتم هلم باإلسالم واهلداية 
  . .} أو يعذهبم فإهنم ظاملون { 

جزاء هلم على . . أو مبوهتم على الكفر الذي ينتهي هبم إىل العذاب . أو بأسرهم . يعذهبم بنصر املسلمني عليهم 
ح الذي ميثله منهج ظلمهم بالكفر وظلمهم بفتنة املسلمني وظلمهم بالفساد يف األرض وظلمهم مبقاومة الصال

  .إىل آخر صنوف الظلم الكامنة يف الكفر والصد عن سبيل اهللا . . اإلسالم للحياة وشريعته ونظامه 
خيرجه النص  -صلى اهللا عليه وسلم  -حىت رسول اهللا . . وعلى أية حال فهي حكمة اهللا ، وليس لبشر منها شيء 

  .هو شأن األلوهية املتفردة بال شريك ف -سبحانه  -من جمال هذا األمر ليجرده هللا وحده 
من أسبابه ومن نتائجه وبذلك يطامنون من الكرب الذي يثريه : بذلك ينسلخ املسلمون بأشخاصهم من هذا النصر 

النصر يف نفوس املنتصرين ومن البطر والعجب والزهو الذي تنتفخ به أرواحهم وأوداجهم وبذلك يشعرون أن ليس 
  .األمر كله هللا أوالً وأخرياً هلم من األمر شيء إمنا 

شأن هذه الدعوة . سبحانه  -فهذا الشأن شأن اهللا وحده . إىل اهللا  -طائعهم وعاصيهم  -وبذلك يرد أمر الناس 
وليس للمؤمنني معه  -صلى اهللا عليه وسلم  -وليس للنيب . . طائعهم وعاصيهم سواء : وشأن هؤالء الناس معها 
  .ضوا أيديهم من النتائج وأجرهم من اهللا على الوفاء وعلى الوالء وعلى األداء إال أن يؤدوا دورهم مث ينف

: فسريد يف السياق قول بعضهم } ليس لك من األمر شيء { : ومالبسة أخرى يف السياق اقتضت هذا التنصيص 
إن : ليقول هلم . . } . لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا ها هنا { : وقوهلم . . } هل لنا من األمر من شيء؟ { 

. إمنا الطاعة والوفاء واألداء هي املطلوبة من الناس . ال يف نصر وال يف هزمية . أحداً ليس له من األمر من شيء 
فهي احلقيقة األصيلة يف التصور . . وال حىت لرسول اهللا . ليس ألحد منه شيء . وأما األمر بعد ذلك فكله هللا 

  . .س أكرب من األشخاص وأكرب من األحداث وأكرب من شىت االعتبارات وإقرارها يف النفو. اإلسالمي 
وخيتم هذا التذكري ببدر ، وهذا التقرير للحقائق األصيلة يف التصور باحلقيقة الشاملة اليت ترجع إليها حقيقة أن أمر 

هو أن األمر هللا يف الكون كله و: خيتم هذا التقرير بتقرير أصله الكبري . . النصر واهلزمية مرده إىل حكمة اهللا وقدره 
  :، ومن مث يغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء وفق ما يشاء 

  . .} يغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء واهللا غفور رحيم . وهللا ما يف السماوات وما يف األرض { 
امللكية ملا يف  فهي املشيئة املطلقة املستندة إىل امللكية املطلقة وهو التصرف املطلق يف شأن العباد حبكم هذه

إمنا يقضي األمر يف هذا . وليس هنالك ظلم وال حماباة للعباد يف املغفرة أو يف العذاب . السماوات وما يف األرض 
  :الرمحة واملغفرة  -سبحانه  -فشأنه . الشأن باحلكمة والعدل وبالرمحة واملغفرة 

  . .} واهللا غفور رحيم { 
غفرته ورمحته بالعودة إليه ورد األمر كله له وأداء الواجب املفروض وترك ما والباب مفتوح أمام العباد لينالوا م

  .وراء ذلك حلكمته وقدره ومشيئته املطلقة من وراء الوسائل واألسباب 
. . والتعقيبات على وقائعها وأحداثها  -معركة أحد  -وقبل أن يدخل السياق يف صميم االستعراض للمعركة 



املعركة يف أعماق النفس ويف حميط . باملعركة الكربى ، اليت أملعنا يف مقدمة احلديث إليها  جتيء التوجيهات املتعلقة
وعن اإلنفاق يف السراء . جييء احلديث عن الربا واملعامالت الربوية وعن تقوى اهللا وطاعته وطاعة رسوله . . احلياة 

وعن كظم الغيظ والعفو عن الناس وإشاعة احلسىن .  والضراء والنظام التعاوين الكرمي املقابل للنظام الربوي امللعون
  :وعن االستغفار من الذنب والرجوع إىل اهللا وعدم اإلصرار على اخلطيئة . يف اجلماعة 

  .يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ، واتقوا اهللا لعلكم تفلحون { 

وسارعوا إىل مغفرة من ربكم وجنة . والرسول لعلكم ترمحون وأطيعوا اهللا . واتقوا النار اليت أعدت للكافرين 
الذين ينفقون يف السراء والضراء والكاظمني الغيظ والعافني عن : عرضها السماوات واألرض أعدت للمتقني 

ر ومن يغف -والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهللا فاستغفروا لذنوهبم . واهللا حيب احملسنني . الناس 
أولئك جزاؤهم مغفرة من رهبم وجنات جتري من حتتها . ومل يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون  -الذنوب إال اهللا؟ 

  . .} ونعم أجر العاملني . األهنار خالدين فيها 
  :لتشري إىل خاصية من خواص هذه العقيدة ؛ جتيء هذه التوجيهات كلها قبل الدخول يف سياق املعركة احلربية 

حمور العبادة : ورده كله إىل حمور واحد ؛ والشمول يف مواجهة هذه العقيدة للكينونة البشرية ونشاطها كله الوحدة 
والوحدة والشمول يف منهج اهللا وهيمنته على الكينونة البشرية يف كل . هللا والعبودية له والتوجه إليه باألمر كله 

مث تشري تلك التوجيهات بتجمعها . جوانب نشاطها  حال من أحواهلا ويف كل شأن من شؤوهنا ويف كل جانب من
وتأثري هذا الترابط يف النتائج األخرية لسعي اإلنسان كله كما ؛ هذا إىل الترابط بني كل ألوان النشاط اإلنساين 

  .أسلفنا 
اإلعداد  ومن مث هذا اجلمع بني. واملنهج اإلسالمي يأخذ النفس من أقطارها وينظم حياة اجلماعة مجلة ال تفاريق 

وبني تطهري النفوس ونظافة القلوب والسيطرة على األهواء والشهوات وإشاعة الود ؛ واالستعداد للمعركة احلربية 
وحني نستعرض بالتفصيل كل مسة من هذه السمات وكل . . فكلها قريب من قريب . . والسماحة يف اجلماعة 

ياة اجلماعة املسلمة وبكل مقدراهتا يف ميدان املعركة ويف سائر توجيه من هذه التوجيهات يتبني لنا ارتباطها الوثيق حب
  ميادين احلياة

. واتقوا النار اليت أعدت للكافرين . يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا اهللا لعلكم تفلحون { 
  . .} وأطيعوا اهللا والرسول لعلكم ترمحون 

. نظام الربوي بالتفصيل يف اجلزء الثالث من هذه الظالل فال نكرر احلديث عنه هنا ولقد سبق احلديث عن الربا وال
فإن قوماً يريدون يف هذا الزمان أن يتواروا خلف هذا النص ويتداروا به . ولكن نقف عند األضعاف املضاعفة . 

فليست . . ائة والسبعة والتسعة أما األربعة يف املائة واخلمسة يف امل. إن احملرم هو األضعاف املضاعفة : ليقولوا 
  وليست داخلة يف نطاق التحرمي. أضعافاً مضاعفة 

والنص الذي يف سورة . ونبدأ فنحسم القول بأن األضعاف املضاعفة وصف لواقع ، وليست شرطاً يتعلق به احلكم 
  اً كانأي} وذروا ما بقي من الربا { : بال حتديد وال تقييد  -البقرة قاطع يف حرمة أصل الربا 

إنه يف احلقيقة ليس وصفاً تارخيياً فقط للعمليات الربوية اليت : فإذا انتهينا من تقرير املبدأ فرغنا هلذا الوصف لنقول 
إمنا هو وصف مالزم للنظام الربوي املقيت أياً كان . كانت واقعة يف اجلزيرة واليت قصد إليها النهي هنا بالذات 

  .سعر الفائدة 



ومعىن هذا أن العمليات الربوية ليست عمليات . معناه إقامة دورة املال كلها على هذه القاعدة  إن النظام الربوي
فهي تنشئ مع الزمن والتكرار . فهي عمليات متكررة من ناحية ، ومركبة من ناحية أخرى . مفردة وال بسيطة 

  .والتركيب أضعافاً مضاعفة بال جدال 
فليس هو مقصوراً على العمليات اليت كانت متبعة يف جزيرة . هذا الوصف  إن النظام الربوي حيقق بطبيعته دائماً

  .إمنا هو وصف مالزم للنظام يف كل زمان . العرب 
كما أن من شأنه أن  -كما فصلنا ذلك يف اجلزء الثالث  -ومن شأن هذا النظام أن يفسد احلياة النفسية واخللقية 

ومن مث تتبني عالقته حبياة األمة كلها وتأثريه يف  -فصلنا ذلك أيضاً كما  -يفسد احلياة االقتصادية والسياسية 
  .مصائرها مجيعاً 

كان يريد هلا نظافة احلياة النفسية واخللقية ، كما كان يريد هلا سالمة احلياة  -وهو ينشئ األمة املسلمة  -واإلسالم 
فالنهي عن أكل الربا يف سياق . ضها األمة معروف وأثر هذا وذاك يف نتائج املعارك اليت ختو. االقتصادية والسياسية 

  . .التعقيب على املعركة احلربية أمر يبدو إذن مفهوماً يف هذا املنهج الشامل البصري 
أما التعقيب هباتني . . واتقاء النار اليت أعدت للكافرين ؛ أما التعقيب على هذا النهي باألمر بتقوى اهللا رجاء الفالح 

  :وهو أنسب تعقيب ؛ كذلك اللمستني فمفهوم 
وال يأكل الربا إنسان يؤمن باهللا ، ويعزل . . إنه ال يأكل الربا إنسان يتقي اهللا وخياف النار اليت أعدت للكافرين 

إمنا هو اتباع للمنهج الذي جعله اهللا ترمجة ؛ واإلميان ليس كلمة تقال باللسان . . نفسه من صفوف الكافرين 
  .وجعل اإلميان مقدمة لتحقيقه يف احلياة الواقعية وتكييف حياة اجملتمع وفق مقتضياته . ان عملية واقعية هلذا اإلمي

وهناك ؛ وحيثما قام النظام الربوي فهناك اخلروج من هذا الدين مجلة. وحمال أن جيتمع إميان ونظام ربوي يف مكان 
واجلمع يف هذه اآليات بني النهي . . مماحكة  النار اليت أعدت للكافرين واملماحكة يف هذا األمر ال خترج عن كوهنا

إمنا هو لتقرير . عن أكل الربا والدعوة إىل تقوى اهللا وإىل اتقاء النار اليت أعدت للكافرين ليس عبثاً وال مصادفة 
  .هذه احلقيقة وتعميقها يف تصورات املسلمني 
الطبيعية للتقوى ولتحقيق منهج اهللا يف حياة  فالفالح هو الثمرة. . وكذلك رجاء الفالح بترك الربا وبتقوى اهللا 

. ولقد سبق احلديث يف اجلزء الثالث عن فعل الربا باجملتمعات البشرية وويالته البشعة يف حياة اإلنسانية . . الناس 
  فلنرجع إىل هذا البيان هناك لندرك معىن الفالح هنا واقترانه بترك النظام الربوي املقيت

  :ري مث جييء التوكيد األخ
  . .} وأطيعوا اهللا والرسول لعلكم ترمحون { 

ولكن للتعقيب به على النهي عن الربا داللة . وهو أمر عام بالطاعة هللا والرسول ، وتعليق الرمحة هبذه الطاعة العامة 
ل وال طاعة هللا وللرسول يف قلب يأك؛ هي أنه ال طاعة هللا وللرسول يف جمتمع يقوم على النظام الربوي . خاصة 

  .الربا يف صورة من صوره 

  . .وهكذا يكون ذلك التعقيب توكيداً بعد توكيد . 
وبني  -صلى اهللا عليه وسلم  -وذلك فوق العالقة اخلاصة بني أحداث املعركة اليت خولف فيها أمر رسول اهللا 

  . .األمر بالطاعة هللا وللرسول ، بوصفها وسيلة الفالح وموضع الرجاء فيه 
أن رأينا السياق هناك جيمع بني احلديث عن الربا واحلديث عن  -يف اجلزء الثالث  -ورة البقرة مث لقد سبق يف س

وبوصفهما السمتني البارزتني ؛ بوصفهما الوجهني املتقابلني للعالقات االجتماعية يف النظام االقتصادي . الصدقة 



فهنا كذلك جند هذا اجلمع يف احلديث عن الربا  . .والنظام التعاوين . النظام الربوي : لنوعني متباينني من النظم 
  . .واحلديث عن اإلنفاق يف السراء والضراء 

. . فبعد النهي عن أكل الربا والتحذير من النار اليت أعدت للكافرين ، والدعوة إىل التقوى رجاء الرمحة والفالح 
مث يكون ) . . أعدت للمتقني ( ت واألرض وإىل جنة عرضها السماوا؛ بعد هذا جييء األمر باملسارعة إىل املغفرة 

فهم الفريق املقابل للذين يأكلون الربا أضعافاً  -} الذين ينفقون يف السراء والضراء { : الوصف األول للمتقني هو 
  :مث جتيء بقية الصفات والسمات  -مضاعفة 

الذين ينفقون يف السراء  :وسارعوا إىل مغفرة من ربكم ، وجنة عرضها السماوات واألرض أعدت للمتقني { 
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم . واهللا حيب احملسنني . والعافني عن الناس . والكاظمني الغيظ . والضراء 

  }. . ومل يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون  -ومن يغفر الذنوب إال اهللا؟  -ذكروا اهللا فاستغفروا لذنوهبم 
{ : يصوره سباقاً إىل هدف أو جائزة تنال . . ه الطاعات يف صورة حسية حركية والتعبري هنا يصور أداء هذ

. املغفرة واجلنة : سارعوا فهي هناك . . } وجنة عرضها السماوات واألرض { . . } وسارعوا إىل مغفرة من ربكم 
  . .} أعدت للمتقني { . 

  :مث يأخذ يف بيان صفات املتقني 
  . .} ضراء الذين ينفقون يف السراء وال{ 

. السراء ال تبطرهم فتلهيهم . فهم ثابتون على البذل ، ماضون على النهج ، ال تغريهم السراء وال تغريهم الضراء 
ومراقبة اهللا ؛ والتحرر من الشح واحلرص؛ إمنا هو الشعور بالواجب يف كل حال . والضراء ال تضجرهم فتنسيهم 

ما يدفع النفس إىل اإلنفاق يف كل حال إال . . احملبة للمال بفطرهتا  وما يدفع النفس الشحيحة بطبعها. . وتقواه 
ذلك الشعور اللطيف العميق الذي تشف . دافع التقوى . . دافع أقوى من شهوة املال وربقة احلرص وثقلة الشح 

  . .به الروح وختلص وتنطلق من القيود واألغالل 
فنحن نرى احلديث عن اإلنفاق يتكرر فيها كما . هذه املعركة  ولعل للتنويه هبذه الصفة مناسبة خاصة كذلك يف جو

مما يشري إىل مالبسات . مكرراً كذلك  -كما سيأيت يف السياق القرآين  -نرى التنديد باملمتنعني واملانعني للبذل 
  .خاصة يف جو الغزوة وموقف بعض الفئات من الدعوة إىل اإلنفاق يف سبيل اهللا 

  . .} عافني عن الناس والكاظمني الغيظ وال{ 
  .كذلك تعمل التقوى يف هذا احلقل ، بنفس البواعث ونفس املؤثرات 

. فهو إحدى دفعات التكوين البشري وإحدى ضروراته ؛ فالغيظ انفعال بشري تصاحبه أو تالحقه فورة يف الدم 
تلك القوة الروحية املنبثقة من التطلع وإال ب؛ وما يغلبه اإلنسان إال بتلك الشفافية اللطيفة املنبعثة من إشراق التقوى 

  .إىل أفق أعلى وأوسع من آفاق الذات والضرورات 
فيتحول ؛ فقد يكظم اإلنسان غيظه ليحقد ويضطغن . وهي وحدها ال تكفي . وكظم الغيظ هو املرحلة األوىل 

لغضب ألنظف وأطهر من وإن الغيظ وا. . ويتحول الغضب الظاهر إىل حقد دفني ؛ الغيظ الفائر إىل إحنة غائرة 
إهنا العفو . . لذلك يستمر النص ليقرر النهاية الطليقة لذلك الغيظ الكظيم يف نفوس املتقني . . احلقد والضغن 

  . .والسماحة واالنطالق 
فأما حني تصفح النفس . . ودخان يغشى الضمري ؛ وشواظ يلفح القلب ؛ إن الغيظ وقر على النفس حني تكظمه 

  .هو االنطالق من ذلك الوقر والرفرفة يف آفاق النور والربد يف القلب والسالم يف الضمري ويعفو القلب ف



  . .} واهللا حيب احملسنني { 
. والذين جيودون بالعفو والسماحة بعد الغيظ والكظم حمسنون . والذين جيودون باملال يف السراء والضراء حمسنون 

التعبري الودود احلاين املشرق املنري الذي يتناسق مع ذلك اجلو اللطيف  واحلب هنا هو. . احملسنني } حيب { واهللا . 
  . .الوضيء الكرمي 

وتنبثق الرغبة الدافعة يف هذه . ومن حب اهللا لإلحسان وللمحسنني ، ينطلق حب اإلحسان يف قلوب أحبائه 
  فليس هو جمرد التعبري املوحي ، ولكنها احلقيقة كذلك وراء التعبري. . القلوب 

هي . . واليت تشيع فيها السماحة واليسر والطالقة من اإلحن واألضغان . . اجلماعة اليت حيبها اهللا وحتب اهللا و
ومن مث عالقة هذا التوجيه باملعركة يف امليدان واملعركة يف احلياة على . مجاعة متضامة ومجاعة متآخية ومجاعة قوية 

  السواء يف هذا السياق
  :ن صفات املتقني مث ننتقل إىل صفة أخرى م

ومل  -ومن يغفر الذنوب إال اهللا؟  -والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهللا فاستغفروا لذنوهبم { 
  . .} يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون 

ال يدعو الناس إىل السماحة فيما بينهم حىت يطلعهم على جانب من  -سبحانه  -يا لسماحة هذا الدين إن اهللا 
  :ليتذوقوا ويتعلموا ويقتبسوا . معهم  -سبحانه وتعاىل  -مساحته 

الذين إذا { ولكن مساحة هذا الدين ورمحته بالبشر تسلك يف عداد املتقني . . إن املتقني يف أعلى مراتب املؤمنني 
ولكن . ها والفاحشة أبشع الذنوب وأكرب. . } فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهللا فاستغفروا لذنوهبم 

إمنا ترتفع . . قافلة املؤمنني . . وال جتعلهم يف ذيل القافلة . مساحة هذا الدين ال تطرد من يهوون إليها من رمحة اهللا 
أن . . شرط يكشف عن طبيعة هذا الدين ووجهته . على شرط واحد . . } املتقني { مرتبة . . هبم إىل أعلى مرتبة 

وأال يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أنه اخلطيئة وأال يتبجحوا باملعصية يف غري يذكروا اهللا فيستغفروا لذنوهبم 
  .وبعبارة أخرى أن يكونوا يف إطار العبودية هللا واالستسالم له يف النهاية . . حترج وال حياء 

  .فيظلوا يف كنف اهللا ويف حميط عفوه ورمحته وفضله 
لذي هتبط به ثقلة اجلسد أحياناً إىل درك الفاحشة وهتيج به فورة إن هذا الدين ليدرك ضعف هذا املخلوق البشري ا

اللحم والدم فينزو نزوة احليوان يف محى الشهوة وتدفعه نزواته وشهواته وأطماعه ورغباته إىل املخالفة عن أمر اهللا 
حني يرتكب . نفسه يدرك ضعفه هذا فال يقسو عليه وال يبادر إىل طرده من رمحة اهللا حني يظلم . يف محى االندفاع 

وحسبه أن شعلة اإلميان ما تزال يف روحه مل تنطفئ وأن نداوة اإلميان ما تزال يف . . املعصية الكبرية . . الفاحشة 
وإذن فما يزال هذا . . قلبه مل جتف وأن صلته باهللا ما تزال حية مل تذبل وأنه يعرف أنه عبد خيطئ وأن له رباً يغفر 

إنه سائر يف الدرب مل ينقطع به الطريق ممسك بالعروة مل ينقطع به احلبل . . املذنب خبري املخلوق الضعيف اخلاطئ 
ما دام يذكر اهللا وال . فهو واصل يف النهاية ما دامت الشعلة معه واحلبل يف يده . فليعثر ما شاء له ضعفه أن يعثر 

  .ينساه ويستغفره ويقر بالعبودية له وال يتبجح مبعصيته 
يف وجه هذا املخلوق الضعيف الضال باب التوبة وال يلقيه منبوذاً حائراً يف التيه وال يدعه مطروداً خائفاً  إنه ال يغلق
إنه يطمعه يف املغفرة ويدله على الطريق ويأخذ بيده املرتعشة ويسند خطوته املتعثرة وينري له الطريق . . من املآب 

  .ليفيء إىل احلمى اآلمن ويثوب إىل الكنف األمني 
ما دام يف روحه ذلك املشعل . وما دام يذكر اهللا . . أال جيف قلبه وتظلم روحه فينسى اهللا : شيء واحد يتطلبه 



فسيطلع النور يف روحه من . . ما دام يف قلبه ذلك الندى البليل . ما دام يف ضمريه ذلك اهلاتف احلادي . اهلادي 
  .رة اهلامدة من جديد جديد وسيؤوب إىل احلمى اآلمن من جديد وستنبت البذ

. سريوح آبقاً شارداً ال يثوب إىل الدار أبداً . . يف الدار  -ال سواه  -إن طفلك الذي خيطئ ويعرف أن السوط 
فأما إذا كان يعلم أن إىل جانب السوط يداً حانية تربت على ضعفه حني يعتذر من الذنب وتقبل عذره حني يستغفر 

  فإنه سيعود. . من اخلطيئة 
فإنه يعلم أن فيه جبانب الضعف قوة . . ا يأخذ اإلسالم هذا املخلوق البشري الضعيف يف حلظات ضعفه وهكذ

فهو يعطف عليه يف حلظة الضعف ليأخذ بيده إىل . . وجبانب الثقلة رفرفة وجبانب النزوة احليوانية أشواقاً ربانية 
ما دام يذكر اهللا وال ينساه وال يصر على . من جديد مراقي الصعود ويربت عليه يف حلظة العثرة ليحلق به إىل األفق 

ما أصر من استغفر وإن عاد يف اليوم « : يقول  -صلى اهللا عليه وسلم  -اخلطيئة وهو يعلم أهنا اخلطيئة والرسول 
  »سبعني مرة 

الواقعية « هتتف إىل الترخص وال ميجد العاثر اهلابط وال يهتف له جبمال املستنقع كما  -هبذا  -واإلسالم ال يدعو 
 -إمنا هو يقيل عثرة الضعف ليستجيش يف النفس اإلنسانية الرجاء كما يستجيش فيها احلياء فاملغفرة من اهللا » 

  .ختجل وال تطمع وتثري االستغفار وال تثري االستهتار  -ومن يغفر الذنوب إال اهللا؟ 

  وجوههم األسوارفأما الذين يستهترون ويصرون فهم هنالك خارج األسوار موصدة يف 
ويفتح أمامها . وهكذا جيمع اإلسالم بني اهلتاف للبشرية إىل اآلفاق العلى والرمحة هبذه البشرية اليت يعلم طاقتها 

  .باب الرجاء أبداً ويأخذ بيدها إىل أقصى طاقتها 
  هؤالء املتقون ما هلم؟. . . 

  . .} ونعم أجر العاملني . الدين فيها أولئك جزاؤهم مغفرة من رهبم وجنات جتري من حتتها األهنار خ{ 
كما أهنم ليسوا سلبيني باإلنفاق يف السراء والضراء وكظم الغيظ والعفو . فهم ليسوا سلبيني باالستغفار من املعصية 

املغفرة من رهبم ، واجلنة جتري من حتتها األهنار بعد . . } ونعم أجر العاملني { . إمنا هم عاملون . . عن الناس 
وكالمها عمل وكالمها حركة . فهنالك عمل يف أغوار النفس وهنالك عمل يف ظاهر احلياة . . فرة وحب اهللا املغ

  .وكالمها مناء 
أو  -وكما أن للنظام الربوي . . وهنالك الصلة بني هذه السمات كلها وبني معركة امليدان اليت يتعقبها السياق 

سلمة وعالقته باملعركة يف امليدان ، فكذلك هلذه السمات النفسية أثره يف حياة اجلماعة امل -النظام التعاوين 
فاالنتصار على الشح واالنتصار على الغيظ واالنتصار على . . واجلماعية أثرها الذي أشرنا إليه يف مطلع احلديث 

وهم إمنا كانوا . كلها ضرورية لالنتصار على األعداء يف املعركة . . اخلطيئة والرجعة إىل اهللا وطلب مغفرته ورضاه 
أعداء ألهنم ميثلون الشح واهلوى واخلطيئة والتبجح وهم إمنا كانوا أعداء ألهنم ال ُيخضعون ذواهتم وشهواهتم ونظام 

وليس هنالك . ففي هذا تكون العداوة ويف هذا تكون املعركة ويف هذا يكون اجلهاد . حياهتم هللا ومنهجه وشريعته 
فهو إمنا يعادي هللا ويعارك هللا وجياهد هللا فالصلة وثيقة بني هذه . ويعارك وجياهد  أسباب أخرى يعادي فيها املسلم

كما أن الصلة وثيقة بينها وبني املالبسات اخلاصة اليت . . التوجيهات كلها وبني استعراض املعركة يف هذا السياق 
من طمع يف الغنيمة نشأت عنه و -صلى اهللا عليه وسلم  -من خمالفة عن أمر رسول اهللا . صاحبت هذه املعركة 

ومن ضعف بالذنب نشأ عنه تويل . ومن اعتزاز بالذات واهلوى نشأ عنه ختلف عبد اهللا ابن أّيب ومن معه . املخالفة 
هل { : ومن غبش يف التصور نشأ عنه عدم رد األمور إىل اهللا ، وسؤال بعضهم  -كما سريد يف السياق  -من توىل 



  . .} لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا ها هنا { : وقول بعضهم  ؟} لنا من األمر من شيء 
والقرآن يتناول هذه املالبسات كلها ، واحدة واحدة ، فيجلوها ، ويقرر احلقائق فيها ، ويلمس النفوس ملسات 

  .على هذا النحو الفريد الذي نرى مناذج منه يف هذا السياق . . موحية تستجيشها وحتييها 

أ السياق يف الفقرة الثالثة من االستعراض فيلمس أحداث املعركة ذاهتا ولكنه ما يزال يتوخى تقرير بعد ذلك يبد
  .احلقائق األساسية األصيلة يف التصور اإلسالمي وجيعل األحداث جمرد حمور ترتكن إليه هذه احلقائق 

سلمني إن انتصار املشركني يف هذه املعركة ويف هذه الفقرة يبدأ باإلشارة إىل سنة اهللا اجلارية يف املكذبني ليقول للم
فإن . مث يدعوهم إىل الصرب واالستعالء باإلميان . . ليس هو السنة الثابتة ، إمنا هو حادث عابر وراءه حكمة خاصة 

وإمنا هنالك حكمة وراء ما وقع يكشف . يكن أصابتهم جراح وآالم فقد أصاب املشركني مثلها يف املعركة ذاهتا 
ووقف املسلمني ؛ حكمة متييز الصفوف ، ومتحيص القلوب واختاذ الشهداء الذين ميوتون دون عقيدهتم : هلم عنها 

أمام املوت وجهاً لوجه وقد كانوا يتمنونه ليزنوا وعودهم وأمانيهم مبيزان واقعي مث يف النهاية حمق الكافرين بإعداد 
العليا من وراء األحداث كلها سواء كانت هي النصر أو  وإذن فهي احلكمة. . اجلماعة املسلمة ذلك اإلعداد املتني 

  .هي اهلزمية 
قد خلت من قبلكم سنن فسريوا يف األرض فانظروا كيف كان عاقبة املكذبني هذا بيان للناس وهدى وموعظة { 

. مثله  أن ميسسكم قرح فقد مس القوم قرح -إن كنتم مؤمنني  -وال هتنوا وال حتزنوا وأنتم األعلون . . للمتقني 
وليمحص اهللا . وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء واهللا ال حيب الظاملني . وتلك األيام نداوهلا بني الناس 
أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد . الذين آمنوا وميحق الكافرين 

  .} ه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون كنتم متنون املوت من قبل أن تلقو
أصيبوا يف أرواحهم وأصيبوا يف أبداهنم بأذى . لقد أصاب املسلمني القرح يف هذه الغزوة وأصاهبم القتل واهلزمية 

وشج وجهه وأرهقه  -صلى اهللا عليه وسلم  -قتل منهم سبعون صحابياً وكسرت رباعية الرسول . كثري 
وكان من نتائج هذا كله هزة يف النفوس ، وصدمة لعلها مل تكن متوقعة بعد .  .املشركون وأثخن أصحابه باجلراح 

وكيف جتري األمور معنا هكذا » أىن هذا؟ « : النصر العجيب يف بدر حىت لقال املسلمون حني أصاهبم ما أصاهبم 
  وحنن املسلمون؟

فهم ليسوا . صول اليت جتري وفقها األمور يردهم إىل األ. والقرآن الكرمي يرد املسلمني هنا إىل سنن اهللا يف األرض 
فالنواميس اليت حتكم احلياة جارية ال تتخلف واألمور ال متضي جزافاً ، إمنا هي تتبع هذه النواميس ؛ بدعاً يف احلياة 

، فإذا هم درسوها ، وأدركوا مغازيها ، تكشفت هلم احلكمة من وراء األحداث ، وتبينت هلم األهداف من وراء 
. ، واطمأنوا إىل ثبات النظام الذي تتبعه األحداث ، وإىل وجود احلكمة الكامنة وراء هذا النظام  الوقائع

ومل يعتمدوا على جمرد كوهنم مسلمني ، لينالوا النصر . واستشرفوا خط السري على ضوء ما كان يف ماضي الطريق 
  .الرسول بدون األخذ بأسباب النصر ، ويف أوهلا طاعة اهللا وطاعة ؛ والتمكني 

  :والسنن اليت يشري إليها السياق هنا ويوجه أبصارهم إليها هي 
واالبتالء لتمحيص السرائر ، وامتحان قوة الصرب . ومداولة األيام بني الناس . عاقبة املكذبني على مدار التاريخ 

  .على الشدائد واستحقاق النصر للصابرين واحملق للمكذبني 
فل اآليات بالتشجيع على االحتمال واملواساة يف الشدة والتأسية على القرح ويف خالل استعراض تلك السنن حت



الذي مل يصبهم وحدهم إمنا أصاب أعداءهم كذلك وهم أعلى من أعدائهم عقيدة وهدفاً وأهدى منهم طريقاً 
  .ومنهجاً ، والعاقبة بعد هلم والدائرة على الكافرين 

هذا بيان للناس وهدى وموعظة . نظروا كيف كان عاقبة املكذبني قد خلت من قبلكم سنن فسريوا يف األرض فا{ 
  . .} للمتقني 

وهؤالء . إن القرآن لريبط ماضي البشرية حباضرها وحاضرها مباضيها فيشري من خالل ذلك كله إىل مستقبلها 
لتسمح  -اإلسالم  قبل -العرب الذين وجه إليهم القول أول مرة مل تكن حياهتم ومل تكن معارفهم ومل تكن جتارهبم 

الذي أنشأهم به اهللا نشأة أخرى وخلق به  -وكتابه القرآن  -لوال هذا اإلسالم . هلم مبثل هذه النظرة الشاملة 
  . .منهم أمة تقود الدنيا 

إن النظام القبلي الذي كانوا يعيشون يف ظله ما كان ليقود تفكريهم إىل الربط بني سكان اجلزيرة وماجريات حياهتم 
 على الربط بني سكان هذه األرض وأحداثها فضالً على الربط بني األحداث العاملية والسنن الكونية اليت فضالً؛ 

وهي نقلة بعيدة مل تنبع من البيئة ومل تنشأ من مقتضيات احلياة يف ذلك الزمان إمنا محلتها . . جتري وفقها احلياة مجيعاً 
على حني أن غريهم من . هبم إىل مستواها يف ربع قرن من الزمان بل محلتهم إليها وارتقت . إليهم هذه العقيدة 

ومل يهتدوا إىل ثبات السنن والنواميس ؛ معاصريهم مل يرتفعوا إىل هذا األفق من التفكري العايل إال بعد قرون وقرون 
طالقة املشيئة فلما اهتدوا إىل ثبات السنن والنواميس نسوا أن معها كذلك . . الكونية إال بعد أجيال وأجيال 

فأما هذه األمة املختارة فقد استيقنت هذا كله واتسع له تصورها ووقع يف . . اإلهلية وأنه إىل اهللا تصري األمور 
بعد  -حسها التوازن بني ثبات السنن وطالقة املشيئة فاستقامت حياهتا على التعامل مع سنن اهللا الثابتة واالطمئنان 

  إىل مشيئته الطليقة -هذا 
  . .} د خلت من قبلكم سنن ق{ 

 -فما وقع منها يف غري زمانكم فسيقع مثله . وهي هي اليت قررهتا املشيئة الطليقة . وهي هي اليت حتكم احلياة 
  .يف زمانكم وما انطبق منها على مثل حالكم فهو كذلك سينطبق على حالكم  -مبشيئة اهللا 

  . .} فسريوا يف األرض { 
واألرض واحلياة فيها كتاب مفتوح تتماله األبصار . رض كلها مسرح للحياة البشرية واأل. فاألرض كلها وحدة 

  .والبصائر 
  . .} فانظروا كيف كان عاقبة املكذبني { 

ولقد ذكر القرآن الكرمي . . وهي عاقبة تشهد هبا آثارهم يف األرض وتشهد هبا سريهم اليت يتناقلها خلفهم هناك 
  .اآلثار يف مواضع منه متفرقة  كثرياً من هذه السري ومن هذه

وهنا يشري هذه اإلشارة . . وبعضها أشار إليه بدون حتديد وال تفصيل . بعضها حدد مكانه وزمانه وشخوصه 
ذلك كي . إن ما جرى للمكذبني باألمس سيجري مثله للمكذبني اليوم وغداً : اجململة ليصل منها إىل نتيجة جمملة 

وقد كان . وكي حتذر االنزالق مع املكذبني من جهة أخرى . إىل العاقبة من جهة تطمئن قلوب اجلماعة املسلمة 
  .ويف السياق سريد من هذه الدواعي الكثري . هنالك ما يدعو إىل الطمأنينة وما يدعو إىل التحذير 

  :وعلى إثر بيان هذه السنة يتجاوب النداء للعظة والعربة هبذا البيان 
  . .} ظة للمتقني هذا بيان للناس وهدى وموع{ 

ولكن طائفة خاصة هي . فهو نقلة بشرية بعيدة ما كان الناس ببالغيها لوال هذا البيان اهلادي . هذا بيان للناس كافة 



  . .} املتقني { طائفة . . اليت جتد فيه اهلدى ، وجتد فيه املوعظة وتنتفع به وتصل على هداه 
والعظة البالغة ال ينتفع هبا إال القلب التقي الذي . ؤمن املفتوح للهدى إن الكلمة اهلادية ال يستشرفها إال القلب امل

إن احلق بطبيعته من . . والناس قلما ينقصهم العلم باحلق والباطل ، وباهلدى والضالل . . خيفق هلا ويتحرك هبا 
درة على اختيار طريقه إمنا تنقص الناس الرغبة يف احلق ، والق. الوضوح والظهور حبيث ال حيتاج إىل بيان طويل 

ومن مث تتكرر . . ال ينشئهما إال اإلميان ، وال حيفظهما إال التقوى . . والرغبة يف احلق والقدرة على اختيار طريقه 
تنص على أن ما يف هذا الكتاب من حق ومن هدى ومن نور ومن موعظة ومن . يف القرآن أمثال هذه التقريرات 

فاإلميان والتقوى مها اللذان يشرحان القلب للهدى والنور واملوعظة والعربة . للمتقني إمنا هي للمؤمنني و. . . عربة 
وهذا . . واحتمال مشقات الطريق . . ومها اللذان يزينان للقلب اختيار اهلدى والنور واالنتفاع باملوعظة والعربة . 

يعلمون ويعرفون وهم يف محأة الباطل فكم ممن . . ال جمرد العلم واملعرفة . . هو األمر وهذا هو لب املسألة 
  إما خضوعاً لشهوة ال جيدي معها العلم واملعرفة وإما خوفاً من أذى ينتظر محلة احلق وأصحاب الدعوة. يتمرغون 

  :وبعد هذا البيان العريض يتجه إىل املسلمني بالتقوية والتأسية والتثبيت 
  . .} منني إن كنتم مؤ. وال هتنوا وال حتزنوا وأنتم األعلون { 

عقيدتكم أعلى فأنتم . . وأنتم األعلون  -ملا أصابكم وملا فاتكم  -وال حتزنوا  -من الوهن والضعف  -ال هتنوا 
فأنتم تسريون على منهج . تسجدون هللا وحده وهم يسجدون لشيء من خلقه أو لبعض من خلقه ومنهجكم أعلى 

فأنتم األوصياء على هذه البشرية كلها . دوركم أعلى من صنع اهللا وهم يسريون على منهج من صنع خلق اهللا و
ومكانكم يف األرض أعلى فلكم وراثة . اهلداة هلذه البشرية كلها وهم شاردون عن النهج ضالون عن الطريق 

وإن كنتم . فإن كنتم مؤمنني حقاً فأنتم األعلون . . األرض اليت وعدكم اهللا هبا وهم إىل الفناء والنسيان صائرون 
فإمنا هي سنة اهللا أن تصابوا وتصيبوا على أن تكون لكم العقىب بعد اجلهاد . ني حقاً فال هتنوا وال حتزنوا مؤمن

  :واالبتالء والتمحيص 
  .إن ميسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله { 

وليمحص اهللا . ني واهللا ال حيب الظامل. وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء . وتلك األيام نداوهلا بني الناس 
  . .} الذين آمنوا وميحق الكافرين 

وقد مس القرح فيها . وذكر القرح الذي أصاهبم وأصاب املكذبني قرح مثله قد يكون إشارة إىل غزوة بدر 
حىت هزم . وقد انتصر فيها املسلمون يف أول األمر . وقد يكون إشارة إىل غزوة أحد . املشركني وسلم املسلمون 

قتل منهم سبعون وتابعهم املسلمون يضربون أقفيتهم حىت لقد سقط علم املشركني يف ثنايا املعركة فلم املشركون و
مث كانت الدولة للمشركني حينما خرج . . حىت رفعته هلم امرأة فالثوا هبا وجتمعوا عليها . يتقدم إليه منهم أحد 

فأصاب املسلمني ما أصاهبم يف هناية . يما بينهم واختلفوا ف -صلى اهللا عليه وسلم  -الرماة على أمر رسول اهللا 
جزاء وفاقاً هلذا االختالف وذلك اخلروج وحتقيقاً لسنة من سنن اهللا اليت ال تتخلف إذ كان اختالف . املعركة 

واهللا قد كتب النصر يف معارك اجلهاد ملن جياهدون يف سبيله ال . الرماة وخروجهم ناشئني من الطمع يف الغنيمة 
وحتقيقاً كذلك لسنة أخرى من سنن اهللا يف األرض وهي مداولة . ن إىل شيء من عرض هذه الدنيا الزهيد ينظرو

ومن مث يتبني املؤمنون . فتكون هلؤالء يوماً وألولئك يوماً  -وفقاً ملا يبدو من عمل الناس ونيتهم  -األيام بني الناس 
  .ش وينجلي الغب. كما تتكشف األخطاء . ويتبني املنافقون 

  . .} وليعلم اهللا الذين آمنوا . . وتلك األيام نداوهلا بني الناس . إن ميسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله { 



إن الشدة بعد الرخاء والرخاء بعد الشدة مها اللذان يكشفان عن معادن النفوس وطبائع القلوب ودرجة الغبش 
يها باهللا أو القنوط ودرجة االستسالم فيها لقدر اهللا أو الربم فيها والصفاء ودرجة اهللع فيها والصرب ودرجة الثقة ف

  به واجلموح
مؤمنني ومنافقني ويظهر هؤالء وهؤالء على حقيقتهم وتتكشف يف دنيا الناس : عندئذ يتميز الصف ويتكشف عن 

وأفراده وهم ويزول عن الصف ذلك الدخل وتلك اخللخلة اليت تنشأ من قلة التناسق بني أعضائه . دخائل نفوسهم 
  خمتلطون مبهمون

ولكن األحداث ومداولة األيام . واهللا سبحانه يعلم ما تنطوي عليه الصدور . واهللا سبحانه يعلم املؤمنني واملنافقني 
بني الناس تكشف املخبوء وجتعله واقعاً يف حياة الناس وحتول اإلميان إىل عمل ظاهر ، وحتول النفاق كذلك إىل 

فاهللا سبحانه ال حياسب الناس على ما يعلمه من أمرهم ولكن . يتعلق به احلساب واجلزاء  تصرف ظاهر ، ومن مث
  .حياسبهم على وقوعه منهم 

وكم من . والرخاء يف هذا كالشدة . ومداولة األيام وتعاقب الشدة والرخاء ، حمك ال خيطىء وميزان ال يظلم 
والنفس املؤمنة هي اليت تصرب للضراء وال تستخفها . ل نفوس تصرب للشدة وتتماسك ولكنها تتراخى بالرخاء وتنح

  .السراء وتتجه إىل اهللا يف احلالني وتوقن أن ما أصاهبا من اخلري والشر فبإذن اهللا 

فرباها هبذا االبتالء بالشدة بعد االبتالء  -وهي يف مطالع خطواهتا لقيادة البشرية  -وقد كان اهللا يريب هذه اجلماعة 
وإن يكن هذا وهذه قد وقعا وفق أسباهبما ووفق  -الء باهلزمية املريرة بعد االبتالء بالنصر العجيب بالرخاء واالبت

ولتزيد طاعة هللا وتوكالً عليه . لتتعلم هذه اجلماعة أسباب النصر واهلزمية . سنن اهللا اجلارية يف النصر واهلزمية 
  .ة اليقني ولتعرف طبيعة هذا املنهج وتكاليفه معرف. والتصاقاً بركنه 

وميضي السياق يكشف لألمة املسلمة عن جوانب من حكمة اهللا فيما وقع من أحداث املعركة وفيما وراء مداولة 
  :األيام بني الناس وفيما بعد متييز الصفوف وعلم اهللا للمؤمنني 

  . .} ويتخذ منكم شهداء { 
 -هللا من بني اجملاهدين ويتخذهم لنفسه خيتارهم ا. إن الشهداء ملختارون  -وهو تعبري عجيب عن معىن عميق 

إمنا هو اختيار وانتقاء وتكرمي . فما هي رزية إذن وال خسارة أن يستشهد يف سبيل اهللا من يستشهد  -سبحانه 
وخيصهم بقربه  -سبحانه  -إن هؤالء هم الذين اختصهم اهللا ورزقهم الشهادة ليستخلصهم لنفسه . . واختصاص 

.  
. يستشهدهم فيؤدون الشهادة . هللا ويستشهدهم على هذا احلق الذي بعث به للناس مث هم شهداء يتخذهم ا

يؤدوهنا جبهادهم حىت املوت يف سبيل إحقاق هذا احلق . يؤدوهنا أداء ال شبهة فيه وال مطعن عليه وال جدال حوله 
؛ جاءهم من عنده احلق منهم أداء هذه الشهادة ، على أن ما  -سبحانه  -يطلب اهللا . وتقريره يف دنيا الناس 

وعلى أن حياة الناس ال تصلح وال تستقيم ؛ وعلى أهنم آمنوا به وجتردوا له وأعزوه حىت أرخصوا كل شيء دونه 
وعلى أهنم هم استيقنوا هذا فلم يألوا جهداً يف كفاح الباطل وطرده من حياة الناس وإقرار هذا احلق ؛ إال هبذا احلق 

وتكون شهادهتم هي هذا . يستشهدهم اهللا على هذا كله فيشهدون . . يف حكم الناس  يف عاملهم وحتقيق منهج اهللا
  وهي شهادة ال تقبل اجلدال واحملال. اجلهاد حىت املوت 

ال يقال له إنه شهد إال أن يؤدي . شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا : وكل من ينطق بالشهادتني 
فأخص . ومن مث ال يتلقى الشريعة إال من اهللا . ومدلوهلا هو أال يتخذ إال اهللا إهلا . ا مدلول هذه الشهادة ومقتضاه



ومدلوهلا كذلك أال يتلقى من اهللا . . وأخص خصائص العبودية التلقي من اهللا ؛ خصائص األلوهية التشريع للعباد
  . .صدر وال يعتمد مصدراً آخر للتلقي إال هذا امل. إال عن حممد مبا أنه رسول اهللا 

صلى اهللا عليه وسلم  -ومقتضى هذه الشهادة أن جياهد إذن لتصبح األلوهية هللا وحده يف األرض كما بلغها حممد 
هو املنهج السائد والغالب  -صلى اهللا عليه وسلم  -فيصبح املنهج الذي أراده اهللا للناس والذي بلغه عنه حممد  -

  .س كلها بال استثناء واملطاع ، وهو النظام الذي يصّرف حياة النا

. أي شاهد طلب اهللا إليه أداء هذه الشهادة فأداها . فإذا اقتضى هذا األمر أن ميوت يف سبيله فهو إذن شهيد 
  .ورزقه هذا املقام . . واختذه اهللا شهيداً 

  :هذا فقه ذلك التعبري العجيب 
  . .} . . ويتخذ منكم شهداء { 

ال ما انتهى إليه مدلول هذه الشهادة من . . وأن حممداً رسول اهللا ومقتضاه  وهو مدلول شهادة أن ال إله إال اهللا
  الرخص والتفاهة والضياع

  . .} واهللا ال حيب الظاملني { 
إن الشرك لظلم { : ويف القرآن . بوصفه أظلم الظلم وأقبحه . والظلم كثرياً ما يذكر يف القرآن ويراد به الشرك 

أن جتعل هللا : أي الذنب أعظم؟ قال . يا رسول اهللا : قلت : أنه قال : ن مسعود عن اب« ويف الصحيحني } عظيم 
  .» . . . ندا وهو خلقك 

فهو توكيد يف صورة أخرى . فاآلن يقرر أن اهللا ال حيب الظاملني ؛ وقد أشار السياق من قبل إىل سنة اهللا يف املكذبني
والتعبري بأن اهللا ال حيب الظاملني يثري يف نفس املؤمن بغض . هللا حلقيقة ما ينتظر املكذبني الظاملني الذين ال حيبهم ا

فاملؤمن إمنا . وهذه اإلثارة يف معرض احلديث عن اجلهاد واالستشهاد هلا مناسبتها احلاضرة . الظلم وبغض الظاملني 
ومن هؤالء ؛ ادةوهذا هو مقام االستشهاد ويف هذا تكون الشه. يبذل نفسه يف مكافحة ما يكرهه اهللا ومن يكرهه 

  . .يتخذ اهللا الشهداء 
مث ميضي السياق القرآين يكشف عن احلكمة الكامنة وراء األحداث ، يف تربية األمة املسلمة ومتحيصها وإعدادها 

  :لدورها األعلى ولتكون أداة من أدوات قدره يف حمق الكافرين وستاراً لقدرته يف هالك املكذبني 
  . .} ميحق الكافرين وليمحص اهللا الذين آمنوا و{ 

إهنا عملية . . التمحيص عملية تتم يف داخل النفس ، ويف مكنون الضمري . والتمحيص درجة بعد الفرز والتمييز 
متهيداً إلخراج الدخل والدغل واألوشاب . كشف ملكنونات الشخصية وتسليط الضوء على هذه املكنونات 

  . . ضباب وتركها نقية واضحة مستقرة على احلق بال غبش وال
وكثرياً ما جيهل حقيقة ضعفها وقوهتا وحقيقة ما استكن . وكثرياً ما جيهل اإلنسان نفسه وخمابئها ودروهبا ومنحنياهتا 

  فيها من رواسب ال تظهر إال مبثري
من مبداولة األيام بني الناس بني الشدة والرخاء ، يعلم املؤمنون  -سبحانه  -ويف هذا التمحيص الذي يتواله اهللا 

  .حمك األحداث والتجارب واملواقف العملية الواقعية : أنفسهم ما مل يكونوا يعلمونه قبل هذا احملك املرير 
على  -مث إذا هو يكشف . . ولقد يظن اإلنسان يف نفسه القدرة والشجاعة والتجرد واخلالص من الشح واحلرص 

وأنه مل يتهيأ ملثل هذا . نفسه عقابيل مل متحص إن يف  -ضوء التجربة العملية ويف مواجهة األحداث الواقعية 
املستوى من الضغوط ومن اخلري أن يعلم هذا من نفسه ليعاود احملاولة يف سبكها من جديد على مستوى الضغوط 



  اليت تقتضيها طبيعة هذه الدعوة وعلى مستوى التكاليف اليت تقتضيها هذه العقيدة
  .املختارة لقيادة البشرية وكان يريد هبا أمراً يف هذه األرض كان يريب هذه اجلماعة  -سبحانه  -واهللا 

فمحصها هذا التمحيص الذي تكشفت عنه األحداث يف أحد لترتفع إىل مستوى الدور املقدر هلا وليتحقق على 
  :يديها قدر اهللا الذي ناطه هبا 

  . .} وميحق الكافرين { 
  . .ق ، وخلص من الشوائب بالتمحيص حتقيقاً لسنته يف دمغ الباطل باحلق مىت استعلن احل

ويف سؤال استنكاري يصحح القرآن تصورات املسلمني عن سنة اهللا يف الدعوات ، ويف النصر واهلزمية ويف العمل 
ويبني هلم أن طريق اجلنة حمفوف باملكاره وزاده الصرب على مشاق الطريق وليس زاده التمين واألماين . واجلزاء 

  :على املعاناة والتمحيص  الطائرة اليت ال تثبت
ولقد كنتم متنون املوت من قبل . أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة ، وملا يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين { 

  . .} فقد رأيتموه وأنتم تنظرون . أن تلقوه 
ه يكفي اإلنسان أن يقوهلا تصور أن: إن صيغة السؤال االستنكارية يقصد هبا إىل التنبيه بشدة إىل خطأ هذا التصور 

فيبلغ هبذه الكلمة أن يؤدي تكاليف اإلميان وأن ينتهي إىل . أسلمت وأنا على استعداد للموت : كلمة باللسان 
  اجلنة والرضوان

وإمنا هو اجلهاد ومالقاة البالء مث الصرب على تكاليف اجلهاد وعلى . إمنا هي التجربة الواقعية واالمتحان العملي 
  .لبالء معاناة ا

  :ويف النص القرآين لفتة ذات مغزى 
  . .} ويعلم الصابرين { . . } وملا يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم { 

التكاليف املستمرة املتنوعة اليت ال . إمنا هو الصرب على تكاليف هذه الدعوة أيضاً . فال يكفي أن جياهد املؤمنون 
د يف امليدان أخف تكاليف هذه الدعوة اليت ُيطلب هلا الصرب وخيترب هبا فرمبا كان اجلها. تقف عند اجلهاد يف امليدان 

واالستقرار على مقتضياته يف . معاناة االستقامة على أفق اإلميان : إمنا هنالك املعاناة اليومية اليت ال تنتهي . اإلميان 
 ممن يتعامل معهم املؤمن يف يف النفس ويف الغري: الشعور والسلوك والصرب يف أثناء ذلك على الضعف اإلنساين 

والصرب على الفترات اليت يستعلي فيها الباطل وينتفش ويبدو كاملنتصر والصرب على طول الطريق . حياته اليومية 
والصرب على وسوسة الراحة وهفوة النفس هلا يف زمحة اجلهد والكرب والنضال . وبعد الشقة وكثرة العقبات 

طريق اجلنة اليت ال . هاد يف امليدان إال واحداً منها يف الطريق احملفوف باملكاره والصرب على أشياء كثرية ليس اجل
  تنال باألماينّ وبكلمات اللسان

  . .} فقد رأيتموه وأنتم تنظرون . ولقد كنتم متنون املوت من قبل أن تلقوه { 
وقد كانوا من قبل يتمنون لقاءه وهكذا يقفهم السياق وجهاً لوجه مرة أخرى أمام املوت الذي واجهوه يف املعركة 

فيعلمهم هبذا أن حيسبوا . ليوازنوا يف حسهم بني وزن الكلمة يقوهلا اللسان ووزن احلقيقة يواجهها يف العيان . 
حساباً لكل كلمة تطلقها ألسنتهم ، ويزنوا حقيقة رصيدها الواقعي يف نفوسهم على ضوء ما واجهوه من حقيقتها 

ون قيمة الكلمة وقيمة األمنية وقيمة الوعد يف ضوء الواقع الثقيل مث يعلمهم أن ليست حني واجهتهم وبذلك يقدر
الكلمات الطائرة واألماين املرفرفة هي اليت تبلغهم اجلنة إمنا هو حتقيق الكلمة وجتسيم األمنية واجلهاد احلقيقي 

  .والصرب على املعاناة 



  ا الناسحىت يعلم اهللا منهم ذلك كله واقعاً كائناً يف دني
قادراً على أن مينح النصر لنبيه ولدعوته ولدينه وملنهجه منذ اللحظة األوىل وبال كد من  -سبحانه  -ولقد كان اهللا 

وتدمر على املشركني كما دمرت على  -أو بدوهنم  -وكان قادراً أن ينزل املالئكة تقاتل معهم . املؤمنني وال عناء 
  . .عاد ومثود وقوم لوط 

البشرية بكل . . إمنا هي تربية اجلماعة املسلمة اليت تعد لتتسلم قيادة البشرية . . ة ليست هي النصر ولكن املسأل
وقيادهتا قيادة راشدة تقتضي استعداداً . . وبكل جاهليتها واحنرافها ؛ وبكل شهواهتا ونزواهتا ؛ ضعفها ونقصها 
لى احلق وصرب على املعاناة ومعرفة مبواطن الضعف وأول ما تقتضيه صالبة يف اخللق وثبات ع. عالياً من القادة 

مث صرب على الرخاء . . ومواطن القوة يف النفس البشرية وخربة مبواطن الزلل ودواعي االحنراف ووسائل العالج 
  . .وطعمها يومئذ الذع مرير . وصرب على الشدة بعد الرخاء . كالصرب على الشدة 

اجلماعة املسلمة حني يأذن بتسليمها مقاليد القيادة ليعدها هبذه التربية للدور وهذه التربية هي اليت يأخذ اهللا هبا 
« أن جيعل هذا الدور من نصيب  -سبحانه  -وقد شاء . العظيم اهلائل الشاق الذي ينوطه هبا يف هذه األرض 

  الذي استخلفه يف هذا امللك العريض» اإلنسان 
. . ة ميضي يف طريقه بشىت األسباب والوسائل وشىت املالبسات والوقائع وقدر اهللا يف إعداد اجلماعة املسلمة للقياد

 -يف ظل العون اإلهلي  -ميضي أحياناً عن طريق النصر احلاسم للجماعة املسلمة فتستبشر وترتفع ثقتها بنفسها 
م التواضع وجترب لذة النصر وتصرب على نشوته وجترب مقدرهتا على مغالبة البطر والزهو واخليالء وعلى التزا

وتعرف حقيقة قوهتا الذاتية . فتلجأ إىل اهللا . وميضي أحياناً عن طريق اهلزمية والكرب والشدة . . والشكر هللا 
وتستعلي مع ذلك على الباطل مبا عندها ؛ وجترب مرارة اهلزمية. وضعفها حني تنحرف أدىن احنراف عن منهج اهللا 

فتحاول أن تصلح من هذا كله ؛ ومداخل شهواهتا ومزالق أقدامهاوتعرف مواضع نقصها وضعفها ؛ من احلق اجملرد
وميضي قدر اهللا وفق سنته ال يتخلف وال . . وخترج من النصر ومن اهلزمية بالزاد والرصيد . . يف اجلولة القادمة 

  . .حييد 
على حنو ما نرى  -الذي حيشده السياق القرآين للجماعة املسلمة ؛ وقد كان هذا كله طرفاً من رصيد معركة أحد

  .وهو رصيد مدخر لكل مجاعة مسلمة ولكل جيل من أجيال املسلمني  -يف هذه اآليات 
متخذاً من ؛ ويف تربية اجلماعة املسلمة هبذه احلقائق؛ مث ميضي السياق يف تقرير حقائق التصور اإلسالمي الكبرية

  :ة املسلمة هبا على طريقة املنهج القرآين الفريد ووسيلة لتربية اجلماع؛ أحداث املعركة حموراً لتقرير تلك احلقائق
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ ومن ينقلب على عقبيه . وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل { 

  .وسيجزي اهللا الشاكرين ؛ فلن يضر اهللا شيئاً

دنيا نؤته منها ومن يرد ثواب اآلخرة نؤته ومن يرد ثواب ال؛ وما كان لنفس أن متوت إال بإذن اهللا كتاباً مؤجالً
وكأي من نيب قاتل معه ربيون كثري فما وهنوا ملا أصاهبم يف سبيل اهللا وما ضعفوا وما . وسنجزي الشاكرين ؛ منها

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا يف أمرنا وثبت أقدامنا : وما كان قوهلم إال أن قالوا . استكانوا واهللا حيب الصابرين 
  . .} فآتاهم اهللا ثواب الدنيا وحسن ثواب اآلخرة واهللا حيب احملسنني . انصرنا على القوم الكافرين و

ذلك حني انكشف ظهر املسلمني بعد أن . إن اآلية األوىل يف هذه الفقرة تشري إىل واقعة معينة حدثت يف غزوة أحد 
صلى اهللا عليه وسلم  -ني وكسرت رباعية الرسول ترك الرماة أماكنهم من اجلبل فركبه املشركون وأوقعوا باملسلم

حينئذ . . وحني اختلطت األمور وتفرق املسلمون ال يدري أحدهم مكان اآلخر ؛ وشج وجهه ونزفت جراحه  -



فانقلب الكثريون منهم عائدين . وكان هلذه الصيحة وقعها الشديد على املسلمني . . إن حممداً قد قتل : نادى مناد 
 -صلى اهللا عليه وسلم  -لوال أن ثبت رسول اهللا . . مصعدين يف اجلبل منهزمني تاركني املعركة يائسني إىل املدينة 

وجعل ينادي املسلمني وهم منقلبون حىت فاءوا إليه وثبت اهللا قلوهبم وأنزل عليهم ؛ يف تلك القلة من الرجال 
  . .كما سيجيء . . النعاس أمنة منه وطمأنينة 

يتخذها القرآن هنا مادة للتوجيه ومناسبة لتقرير حقائق التصور اإلسالمي . أذهلتهم هذا الذهول  فهذه احلادثة اليت
  :وجيعلها حموراً إلشارات موحية يف حقيقة املوت وحقيقة احلياة ويف تاريخ اإلميان ومواكب املؤمنني ؛ 
أعقابكم؟ ومن ينقلب على عقبيه  أفإن مات أو قتل انقلبتم على. وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل { 

  . .} وسيجزي اهللا الشاكرين . فلن يضر اهللا شيئاً 
هذه حقيقة . . وحممد سيموت كما مات الرسل قبله . وقد مات الرسل . سبقته الرسل . إن حممداً ليس إال رسوالً 

  فما بالكم غفلتم عنها حينما واجهتكم يف املعركة؟. أولية بسيطة 
وما ينبغي أن يرتد . . واهللا باق ال ميوت وكلمته باقية ال متوت . من عند اهللا جاء ليبلغ كلمة اهللا إن حممداً رسول 

وهذه كذلك حقيقة أولية بسيطة . . املؤمنون على أعقاهبم إذا مات النيب الذي جاء ليبلغهم هذه الكلمة أو قتل 
  هذه احلقيقة األولية البسيطةوما ينبغي للمؤمنني أن يغفلوا عن . غفلوا عنها يف زمحة اهلول 

إن البشر إىل فناء والعقيدة إىل بقاء ، ومنهج اهللا للحياة مستقل يف ذاته عن الذين حيملونه ويؤدونه إىل الناس من 
وقد كان أصحابه  -صلى اهللا عليه وسلم  -واملسلم الذي حيب رسول اهللا . . الرسل والدعاة على مدار التاريخ 

احلب الذي يفدونه معه حبياهتم أن تشوكه . تعرف له النفس البشرية يف تارخيها كله نظرياً حيبونه احلب الذي مل 
  .شوكة 

وقد رأينا أبا دجانة يترس عليه بظهره والنبل يقع فيه وال يتحرك ورأينا التسعة الذين أفرد فيهم ينافحون عنه 
كل مكان حيبونه ذلك احلب العجيب بكل  وما يزال الكثريون يف كل زمان ويف. . ويستشهدون واحداً إثر واحد 

هذا املسلم الذي حيب . .  -صلى اهللا عليه وسلم  -كياهنم وبكل مشاعرهم حىت ليأخذهم الوجد من جمرد ذكره 
والعقيدة اليت أبلغها وتركها  -صلى اهللا عليه وسلم  -حممداً ذلك احلب مطلوب منه أن يفرق بني شخص حممد 

  .ة موصولة باهللا الذي ال ميوت للناس من بعده باقية ممتد
  :إن الدعوة أقدم من الداعية 

  . .} وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل { 
قد خلت من قبله الرسل حيملون هذه الدعوة الضاربة يف جذور الزمن العميقة يف منابت التاريخ املبتدئة مع البشرية 

  .حتدو هلا باهلدى والسالم من مطالع الطريق 
فدعاهتا جييئون ويذهبون وتبقى هي على األجيال والقرون ويبقى أتباعها . أكرب من الداعية وأبقى من الداعية  وهي

وما جيوز أن ينقلب . . يتوجه إليه املؤمنون  -سبحانه  -موصولني مبصدرها األول الذي أرسل هبا الرسل وهو باق 
  :ميوت واهللا حي ال . أحد منهم على عقبيه ويرتد عن هدى اهللا 

  :ومن مث هذا االستنكار وهذا التهديد وهذا البيان املنري 
. } وسيجزي اهللا الشاكرين . أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر اهللا شيئاً { 
.  

هذه احلركة احلسية ف. } ومن ينقلب على عقبيه { . . } انقلبتم على أعقابكم { : ويف التعبري تصوير حي لالرتداد 



واملقصود أصالً ليس حركة االرتداد احلسية . يف االنقالب جتسم معىن االرتداد عن هذه العقيدة كأنه منظر مشهود 
إن حممداً قد قتل فأحس بعض : باهلزمية يف املعركة ولكن حركة االرتداد النفسية اليت صاحبتها حينما هتف اهلاتف 

ال املشركني ومبوت حممد انتهى أمر هذا الدين وانتهى أمر اجلهاد للمشركني فهذه املسلمني أن ال جدوى إذن من قت
احلركة النفسية جيسمها التعبري هنا فيصورها حركة ارتداد على األعقاب كارتدادهم يف املعركة على األعقاب وهذا 

إن : بأيديهم وقالوا له فقال هلم حني وجدهم قد ألقوا  -رضي اهللا عنه  -هو الذي حذرهم إياه النضر بن أنس 
صلى اهللا عليه  -فما تصنعون باحلياة من بعده؟ فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول اهللا « : حممداً قد مات 

  .» وسلم 
  . .} ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر اهللا شيئاً { 

. فاهللا غين عن الناس وعن إمياهنم .  وانقالبه لن يضر اهللا شيئاً. . فإمنا هو اخلاسر الذي يؤذي نفسه فيتنكب الطريق 
وما يتنكبه متنكب حىت يالقي جزاءه . شرع هلم هذا املنهج لسعادهتم هم وخلريهم هم  -رمحة منه بالعباد  -ولكنه 

وحىت يفسد النظام وتفسد احلياة ويفسد اخللق وتعوج األمور . من الشقوة واحلرية يف ذات نفسه وفيمن حوله 
بال أمرهم يف تنكبهم للمنهج الوحيد الذي تستقيم يف ظله احلياة وتستقيم يف ظله النفوس كلها ويذوق الناس و

  .وجتد الفطرة يف ظله السالم مع ذاهتا والسالم مع الكون الذي تعيش فيه 

  . .} وسيجزي اهللا الشاكرين { 
هنا باتباع املنهج ويشكروهنا بالثناء الذين يعرفون مقدار النعمة اليت منحها اهللا لعباده يف إعطائهم هذا املنهج فيشكرو

على اهللا ومن مث يسعدون باملنهج فيكون هذا جزاء طيباً على شكرهم مث يسعدون جبزاء اهللا هلم يف اآلخرة وهو أكرب 
  . .وأبقى 

صلى  -هبذه احلادثة وهبذه اآلية أن يفطم املسلمني عن تعلقهم الشديد بشخص النيب  -سبحانه  -وكأمنا أراد اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم  -النبع الذي مل يفجره حممد . وأن يصلهم مباشرة بالنبع . وهو حي بينهم  -اهللا عليه وسلم 

ولكن جاء فقط ليومىء إليه ويدعو البشر إىل فيضه املتدفق كما أومأ إليه من قبله من الرسل ودعوا القافلة إىل  -
  االرتواء منه

صلى  -العروة اليت مل يعقدها حممد . ذ بأيديهم فيصلها مباشرة بالعروة الوثقى أن يأخ -سبحانه  -وكأمنا أراد اهللا 
  إمنا جاء ليعقد هبا أيدي البشر مث يدعهم عليها وميضي وهم هبا مستمسكون -اهللا عليه وسلم 
وأن جيعل  أن جيعل ارتباط املسلمني باإلسالم مباشرة وأن جيعل عهدهم مع اهللا مباشرة -سبحانه  -وكأمنا أراد اهللا 

حىت يستشعروا تبعتهم املباشرة اليت ال خيليهم منها أن ميوت الرسول . مسؤوليتهم يف هذا العهد أمام اهللا بال وسيط 
  وهم أمام اهللا مسؤولون. أو يقتل فهم إمنا بايعوا اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -

 -سبحانه  -وهو  -حني تقع  -مة الكربى يعّد اجلماعة املسلمة لتلقي هذه الصد -سبحانه  -وكأمنا كان اهللا 
فشاء أن يدرهبم عليها هذا التدريب وأن يصلهم به هو وبدعوته الباقية . يعلم أن وقعها عليهم يكاد يتجاوز طاقتهم 

  .قبل أن يستبد هبم الدهش والذهول 
شاهراً سيفه  -رضي اهللا عنه  -حىت لقد وقف عمر . بالدهش والذهول  -حني وقعت بالفعل  -ولقد أصيبوا 

  إن حممداً قد مات: يهدد به من يقول 
حني  -وكانت هذه اآلية . ومل يثبت إال أبو بكر املوصول القلب بصاحبه وبقدر اهللا فيه االتصال املباشر الوثيق 

  هي النداء اإلهلي املسموع فإذا هم يثوبون ويرجعون -ذكرها وذكر هبا املدهوشني الذاهلني 



آين مكمن اخلوف من املوت يف النفس البشرية ملسة موحية تطرد ذلك اخلوف عن طريق بيان مث يلمس السياق القر
  :احلقيقة الثابتة يف شأن املوت وشأن احلياة وما بعد احلياة واملوت من حكمة هللا وتدبري ومن ابتالء للعباد وجزاء 

ومن يرد ثواب اآلخرة نؤته ؛ دنيا نؤته منها ومن يرد ثواب ال. وما كان لنفس أن متوت إال بإذن اهللا كتاباً مؤجالً { 
  .منها 

  . .} وسنجزي الشاكرين 
فاخلوف واهللع . ولن متوت نفس حىت تستويف هذا األجل املرسوم . إن لكل نفس كتاباً مؤجالً إىل أجل مرسوم 

ان اجلنب وال نامت فال ك. والشجاعة والثبات واإلقدام والوفاء ال تقصر عمراً . واحلرص والتخلف ال تطيل أجالً 
  واألجل املكتوب ال ينقص منه يوم وال يزيد. أعني اجلبناء 

بذلك تستقر حقيقة األجل يف النفس ، فتترك االشتغال به وال جتعله يف احلساب وهي تفكر يف األداء والوفاء 
. اخلوف والفزع  وبذلك تنطلق من عقال الشح واحلرص كما ترتفع على وهلة. بااللتزامات والتكاليف اإلميانية 

وبذلك تستقيم على الطريق بكل تكاليفه وبكل التزاماته يف صرب وطمأنينة وتوكل على اهللا الذي ميلك اآلجال 
  .وحده 

. . فإنه إذا كان العمر مكتوباً واألجل مرسوماً . . مث ينتقل بالنفس خطوة وراء هذه القضية اليت حسم فيها القول 
أتريد أن تقعد عن تكاليف اإلميان وأن حتصر مهها كله يف . . تنظر نفس ماذا تريد ول؛ فلتنظر نفس ما قدمت لغد 

هذه األرض وأن تعيش هلذه الدنيا وحدها؟ أم تريد أن تتطلع إىل أفق أعلى وإىل اهتمامات أرفع وإىل حياة أكرب من 
  مع تساوي هذا اهلم وذاك فيما خيتص بالعمر واحلياة؟. . هذه احلياة؟ 

  .} ومن يرد ثواب اآلخرة نؤته منها . ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد { 
والذي يعيش  -مع احتاد النتيجة بالقياس إىل العمر واألجل  -وشتان بني حياة وحياة وشتان بني اهتمام واهتمام 

موعده  إمنا حييا حياة الديدان والدواب واألنعام مث ميوت يف. . هلذه األرض وحدها ويريد ثواب الدنيا وحدها 
الذي كرمه اهللا واستخلفه » اإلنسان « إمنا حييا حياة . . والذي يتطلع إىل األفق اآلخر . املضروب بأجله املكتوب 

وما كان لنفس أن متوت إال بإذن اهللا كتاباً { . . وأفرده هبذا املكان مث ميوت يف موعده املضروب بأجله املكتوب 
  . .} مؤجالً 

  . .} وسنجزي الشاكرين { 
ويشكرون اهللا على تلك النعمة ؛ الذين يدركون نعمة التكرمي اإلهلي لإلنسان فريتفعون عن مدارج احليوان 

  . .فينهضون بتبعات اإلميان 
وهكذا يقرر القرآن حقيقة املوت واحلياة وحقيقة الغاية اليت ينتهي إليها األحياء وفق ما يريدونه ألنفسهم من اهتمام 

اهتمام بعيد كاهتمام اإلنسان وبذلك ينقل النفس من اإلنشغال باخلوف من املوت واجلزع  قريب كاهتمام الدود أو
إىل اإلنشغال مبا هو أنفع للنفس يف احلقل الذي متلكه  -وهي ال متلك شيئاً يف شأن املوت واحلياة  -من التكاليف 

   ما ختتاروتنال من جزاء اهللا. فتختار الدنيا أو ختتار اآلخرة . ومتلك فيه االختيار 
من موكب اإلميان الالحب املمتد على طول الطريق ، . مث يضرب اهللا للمسلمني املثل من إخواهنم املؤمنني قبلهم 

؛ من أولئك الذين صدقوا يف إمياهنم ، وقاتلوا مع أنبيائهم ، فلم جيزعوا عند االبتالء. . الضارب يف جذور الزمان 
فلم يزيدوا على أن . . مقام اجلهاد . . األدب اإلمياين يف هذا املقام ب -وهم مقدمون على املوت  -وتأدبوا 

  .يف أمرهم » إسرافاً « وأن جيسموا أخطاءهم فريوها ؛ يستغفروا رهبم



وبذلك نالوا ثواب الدارين جزاء إحساهنم يف أدب الدعاء . . وأن يطلبوا من رهبم الثبات والنصر على الكفار 
  :وكانوا مثالً يضربه اهللا للمسلمني  .وإحساهنم يف موقف اجلهاد 

واهللا حيب . وكأي من نيب قاتل معه ربيون كثري فما وهنوا ملا أصاهبم يف سبيل اهللا وما ضعفوا وما استكانوا { 
وانصرنا على القوم ؛ وثبت أقدامنا؛ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا يف أمرنا : وما كان قوهلم إال أن قالوا . الصابرين 

  . .} واهللا حيب احملسنني . فأتاهم اهللا ثواب الدنيا وحسن ثواب اآلخرة . فرين الكا
فكأمنا ؛ ، هي أول هزمية تصدم املسلمني ، الذين نصرهم اهللا ببدر وهم ضعاف قليل» أحد « لقد كانت اهلزمية يف 

ئوا باالبتالء كأهنم ال فلما أن صدمتهم أحد ، فوج. وقر يف نفوسهم أن النصر يف كل موقعة هو السنة الكونية 
  ينتظرونه

واستطرد السياق يأخذ املسلمني بالتأسية تارة ، . ولعله هلذا طال احلديث حول هذه الواقعة يف القرآن الكرمي 
فالطريق أمامهم . وباالستنكار تارة وبالتقرير تارة وباملثل تارة تربية لنفوسهم وتصحيحاً لتصورهم ، وإعداداً هلم 

  .أمامهم شاقة والتكاليف عليهم باهظة واألمر الذي يندبون له عظيم طويل والتجارب 
ويعلمهم ؛ إمنا يربطهم مبوكب اإلميان. واملثل الذي يضربه هلم هنا مثل عام ، ال حيدد فيه نبياً وال حيدد فيه قوماً 

أسالفهم من اتباع ويربطهم ب؛ ويصور هلم االبتالء كأنه األمر املطرد يف كل دعوة ويف كل دين؛ أدب املؤمنني
وإهنم كتيبة يف . ويقر يف أخالدهم أن أمر العقيدة كله واحد ؛ ليقرر يف حسهم قرابة املؤمنني للمؤمنني؛ األنبياء

  :اجليش اإلمياين الكبري 
  . .} فما وهنوا ملا أصاهبم يف سبيل اهللا وما ضعفوا وما استكانوا . وكأي من نيب قاتل معه ربيون كثري { 

. فما ضعفت نفوسهم ملا أصاهبم من البالء والكرب والشدة واجلراح . نيب قاتلت معه مجاعات كثرية  وكم من. . 
فهذا هو شأن املؤمنني . . وما ضعفت قواهم عن االستمرار يف الكفاح ، وما استسلموا للجزع وال لألعداء 

  . .املنافحني عن عقيدة ودين 
  . .} واهللا حيب الصابرين { 

والتعبري باحلب . . نفوسهم وال تتضعضع قواهم وال تلني عزائمهم وال يستكينون أو يستسلمون الذين ال تضعف 
فهو احلب الذي يأسو اجلراح وميسح على القرح ويعوض ويربو عن . وله إحياؤه . له وقعه . من اهللا للصابرين 

  الضر والقرح والكفاح املرير
فهو ميضي بعدها . الء املؤمنني يف موقفهم من الشدة واالبتالء وإىل هنا كان السياق قد رسم الصورة الظاهرة هلؤ

صورة األدب يف حق اهللا وهم يواجهون اهلول الذي يذهل النفوس . لريسم الصورة الباطنة لنفوسهم ومشاعرهم 
أول ما ال لتطلب النصر . . ولكنه ال يذهل نفوس املؤمنني عن التوجه إىل اهللا . ويقيدها باخلطر الراهق ال تتعداه 

ولكن لتطلب العفو واملغفرة ، ولتعترف بالذنب واخلطيئة قبل أن تطلب  -وهو ما يتبادر عادة إىل النفوس  -تطلب 
  :الثبات والنصر على األعداء 

} ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا يف أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين : وما كان قوهلم إال أن قالوا { 
.  

.  
لقد كانوا . مل يطلبوا ثواب الدنيا وال ثواب اآلخرة . . بل مل يطلبوا ثواباً وال جزاء . م مل يطلبوا نعمة وال ثراء إهن

إال غفران الذنوب  -سبحانه  -فلم يطلبوا منه . أكثر أدباً مع اهللا وهم يتوجهون إليه بينما هم يقاتلون يف سبيله 



فحىت النصر ال يطلبونه ألنفسهم إمنا يطلبونه هزمية للكفر وعقوبة للكفار . والنصر على الكفار . . وتثبيت األقدام 
  .إنه األدب الالئق باملؤمنني يف حق اهللا الكرمي . . 

أعطاهم من عنده كل ما يتمناه طالب الدنيا . وهؤالء الذين مل يطلبوا ألنفسهم شيئاً أعطاهم اهللا من عنده كل شيء 
  :يتمناه طالب اآلخرة ويرجونه وأعطاهم كذلك كل ما . وزيادة 

  . .} فآتاهم اهللا ثواب الدنيا وحسن ثواب اآلخرة { 
فقد أحسنوا األدب وأحسنوا اجلهاد وأعلن حبه هلم وهو أكرب من النعمة . باإلحسان  -سبحانه  -وشهد هلم 

  :وأكرب من الثواب 
  . .} واهللا حيب احملسنني { 

وقد أدت هذا . وقد تضمنت تلك احلقائق الكبرية يف التصور اإلسالمي  ؛وهكذا تنتهي هذه الفقرة يف االستعراض 
  . .وقد ادخرت هذا الرصيد لألمة املسلمة يف كل جيل . الدور يف تربية اجلماعة املسلمة 

واختاذها حموراً للتعقيبات يتوخى هبا تصحيح التصور ؛ مث ميضي السياق خطوة أخرى يف استعراض أحداث املعركة 
ضمائر والتحذير من مزالق الطريق والتنبيه إىل ما حييط باجلماعة املسلمة من الكيد وما يبيته هلا أعداؤها وتربية ال

  :املتربصون 
وكانت املدنية مل ختلص بعد لإلسالم . ولقد كانت اهلزمية يف أحد جماالً لدسائس الكفار واملنافقني واليهود يف املدينة 

بسياج من الرهبة مبا كان فيها » بدر « نبتة غريبة أحاطتها . غريبة إىل حد كبري بل ال يزال املسلمون فيها نبتة ؛ 
وسنحت الفرصة هلؤالء األعداء املتربصني ؛ فلما كانت اهلزمية يف أحد تغري املوقف إىل حد كبري . من النصر األبلج 

 -ل بيت من بيوت املسلمني وأن جيدوا يف جو الفجائع اليت دخلت ك؛ أن يظهروا أحقادهم وأن ينفثوا مسومهم 
ما يساعد على ترويج الكيد والدس والبلبلة يف األفكار  -وخباصة بيوت الشهداء ومن أصابتهم اجلراح املثخنة 

  .والصفوف 
نسمع اهللا  -وهي متثل جسم املعركة وأضخم مشاهدها  -ويف هذه الفقرة التالية من االستعراض القرآين املوجه 

يعدهم النصر على عدوهم  -سبحانه  -ونسمعه ؛ وا ليحذرهم من طاعة الذين كفروا سبحانه يدعو الذين آمن
والذي إمنا أضاعوه هم ؛ ويذكرهم بالنصر الذي حققه هلم يف أول املعركة حسب وعده هلم ؛ وإلقاء الرعب يف قلبه 

عركة بشطريه يف مث يستحضر مشهد امل -صلى اهللا عليه وسلم  -بضعفهم ونزاعهم وخالفهم عن أمر رسول اهللا 
بينما القلق ؛ مث ما أعقب اهلزمية والفزع من إنزال الطمأنينة يف قلوب املؤمنني منهم . صورة فائضة باحليوية واحلركة 

  .واحلرية واحلسرة تأكل قلوب املنافقني الذين ساء ظنهم باهللا سبحانه 

حداث سريهتا تلك مع تقرير حقيقة ويكشف هلم كذلك عن جانب من حكمته اخلفية وتدبريه اللطيف يف سري األ
وحيذرهم يف هناية هذه الفقرة من ضالل التصورات اليت يشيعها الكفار يف قضية املوت . قدر اهللا يف آجال العباد 

وإىل أهنم مرجوعون إىل اهللا . . ماتوا أو قتلوا . . ويردهم إىل حقيقة البعث اليت ينتهي إليها الناس . واالستشهاد 
  :على كل حال 

بل اهللا موالكم وهو خري . . يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين { 
ومأواهم النار وبئس مثوى ؛ سنلقي يف قلوب الذين كفروا الرعب مبا أشركوا باهللا ما مل ينزل به سلطاناً. الناصرين 

بإذنه حىت إذا فشلتم وتنازعتم يف األمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما الظاملني ولقد صدقكم اهللا وعده إذ حتسوهنم 
منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة مث صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم واهللا ذو فضل على : حتبون 



حتزنوا على ما فأثابكم غماً بغم لكي ال ؛ إذ تصعدون وال تلوون على أحد والرسول يدعوكم يف أخراكم. املؤمنني 
مث أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم وطائفة قد . فاتكم وال ما أصابكم واهللا خبري مبا تعملون 

. إن األمر كله هللا : هل لنا من األمر من شيء؟ قل : أمهتهم أنفسهم يظنون باهللا غري احلق ظن اجلاهلية يقولون 
لو كنتم يف بيوتكم : قل . لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا ها هنا : يقولون .  خيفون يف أنفسهم ما ال يبدون لك

واهللا عليم ؛ وليبتلي اهللا ما يف صدوركم وليمحص ما يف قلوبكم. لربز الذين كتب عليهم القتل إىل مضاجعهم 
ولقد عفا اهللا عنهم ؛ كسبوا إن الذين تولوا منكم يوم التقى اجلمعان إمنا استزهلم الشيطان ببعض ما. بذات الصدور 

إذا ضربوا يف األرض أو كانوا  -يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين كفروا وقالوا إلخواهنم . إن اهللا غفور حليم 
واهللا حييي ومييت واهللا مبا تعملون . لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل اهللا ذلك حسرة يف قلوهبم :  -غُزى 
} ولئن متم أو قتلتم إلىل اهللا حتشرون . ئن قتلتم يف سبيل اهللا أو متم ملغفرة من اهللا ورمحة خري مما جيمعون ول. بصري 

. .  
وحني ننظر يف هذه اجملموعة من اآليات نظرة فاحصة جندها قد ضمت جواحنها على حشد ضخم من املشاهد 

. . ويف السنن الكونية . سالمي ويف احلياة اإلنسانية الفائضة باحليوية ومن احلقائق الكبرية األصيلة يف التصور اإل
جندها تصور املعركة كلها بلمسات سريعة حية متحركة عميقة فال تدع منها جانباً إال سجلته تسجيالً يستجيش 

وهي بدون شك أشد حيوية وأشد استحضاراً للمعركة جبوها ومالبساهتا ووقائعها وبكل ؛ املشاعر واخلواطر
  .فسية واحلركات الشعورية املصاحبة هلا اخللجات الن

مث جندها تضم جواحنها على ذلك احلشد  -على طوهلا وتشعبها  -من كل تصوير آخر ورد يف روايات السرية . 
  .من احلقائق يف صورهتا احلية الفاعلة يف النفوس البانية للتصور الصحيح 

مع حيويتها  -ا يف هذا القدر من األلفاظ والعبارات وما من شك أن احتشاد هذه املشاهد كلها وهذه احلقائق كله
يدرك ذلك من يدركون أسرار األساليب . أمر غري معهود يف التعبري البشري  -وحركتها وإحيائها على هذا النحو 

  وطاقات األداء وخباصة من يعاجلون منهم التعبري ويعانون أسرار األداء
بل اهللا موالكم وهو خري . روا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كف{ 

  . .} الناصرين 
لقد انتهز الكفار واملنافقون واليهود يف املدينة ما أصاب املسلمني من اهلزمية والقتل والقرح ليثبطوا عزائمهم 

. . مشركي قريش وحلفائهم  وخيوفوهم عاقبة السري مع حممد ويصوروا هلم خماوف القتال وعواقب االشتباك مع
والتشكيك يف ؛ وجو اهلزمية هو أصلح األجواء لبلبلة القلوب وخلخلة الصفوف وإشاعة عدم الثقة يف القيادة

وتزيني االنسحاب منها ومساملة املنتصرين فيها مع إثارة املواجع ؛ جدوى اإلصرار على املعركة مع األقوياء
  لها هلدم كيان اجلماعة مث هلدم كيان العقيدة مث لالستسالم لألقوياء الغالبنيوحتويلها ك؛ الشخصية واألالم الفردية

فطاعة الذين كفروا عاقبتها اخلسارة املؤكدة وليس فيها ربح . ومن مث حيذر اهللا الذين آمنوا أن يطيعوا الذين كفروا 
طريقه جياهد الكفر والكفار ويكافح فاملؤمن إما أن ميضي يف . فيها االنقالب على األعقاب إىل الكفر . وال منفعة 

وحمال أن يقف سلبياً بني بني حمافظاً على موقفه  -والعياذ باهللا  -الباطل واملبطلني وإما أن يرتد على عقبيه كافراً 
خييل إليه يف أعقاب اهلزمية وحتت وطأة اجلرح والقرح أنه مستطيع أن . . إنه قد خييل إليه هذا . . وحمتفظاً بدينه 

ب من املعركة مع األقوياء الغالبني وأن يساملهم ويطيعهم وهو مع هذا حمتفظ بدينه وعقيدته وإميانه وكيانه ينسح
فالذي ال يتحرك إىل األمام يف هذا اجملال ال بد أن يرتد إىل الوراء والذي ال يكافح الكفر والشر . وهو وهم كبري 



ويرتد على عقبيه إىل الكفر والشر والضالل والباطل والضالل والباطل والطغيان ال بد أن يتخاذل ويتقهقر 
يف  -والطغيان والذي ال تعصمه عقيدته وال يعصمه إميانه من طاعة الكافرين واالستماع إليهم والثقة هبم يتنازل 

يدته إهنا اهلزمية الروحية أن يركن صاحب العقيدة إىل أعداء عق. . عن عقيدته وإميانه منذ اللحظة األوىل  -احلقيقة 
فال عاصم له من اهلزمية يف النهاية . اهلزمية بادىء ذي بدء . . وأن يستمع إىل وسوستهم وأن يطيع توجيهاهتم 

إن املؤمن جيد . . واالرتداد على عقبيه إىل الكفر ولو مل حيس يف خطواته األوىل أنه يف طريقه إىل هذا املصري البائس 
  .اء دينه وأعداء قيادته يف عقيدته ويف قيادته غناء عن مشورة أعد

حقيقة فطرية وحقيقة واقعية ينبه اهللا . . فإذا استمع إىل هؤالء مرة فقد سار يف طريق االرتداد على األعقاب 
  :املؤمنني هلا وحيذرهم إياها وهو يناديهم باسم اإلميان 

  . .} ين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسر{ 
  وأية خسارة بعد خسارة االرتداد على األعقاب من اإلميان إىل الكفر؟ وأي ربح يتحقق بعد خسارة اإلميان؟

وإذا كان مبعث امليل إىل طاعة الذين كفروا هو رجاء احلماية والنصرة عندهم فهو وهم يضرب السياق صفحا عنه 
  :ليذكرهم حبقيقة النصرة واحلماية 

  .} وهو خري الناصرين بل اهللا موالكم { 
ومن كان اهللا مواله فما حاجته بوالية . فهذه هي اجلهة اليت يطلب املؤمنون عندها الوالية ويطلبون عندها النصرة 

  أحد من خلقه؟ ومن كان اهللا ناصره فما حاجته بنصرة أحد من العبيد؟
ائهم بسبب إشراكهم باهللا ما مل ينزل به مث ميضي السياق يثبت قلوب املسلمني ويبشرهم بإلقاء الرعب يف قلوب أعد

  :وذلك فوق عذاب اآلخرة املهيأ للظاملني . سلطاناً ومل جيعل له قوة وقدرة 
ومأواهم النار وبئس مثوى الظاملني . سنلقي يف قلوب الذين كفروا الرعب مبا أشركوا باهللا ما مل ينزل به سلطاناً { 
 {. .  

هر بإلقاء الرعب يف قلوب الذين كفروا كفيل بنهاية املعركة وضمان هلزمية أعدائه والوعد من اهللا اجلليل القادر القا
  . .ونصر أوليائه 

فما يلقى الذين كفروا الذين آمنوا حىت خيافوهم ويتحرك . وهو وعد قائم يف كل معركة يلتقي فيها الكفر باإلميان 
حقيقة الشعور بوالية اهللا . اإلميان يف قلوب املؤمنني ولكن املهم أن توجد حقيقة . الرعب امللقى من اهللا يف قلوهبم 

وحده والثقة املطلقة هبذه الوالية والتجرد من كل شائبة من شك يف أن جند اهللا هم الغالبون وأن اهللا غالب على 
هر أمره وأن الذين كفروا غري معجزين يف األرض وال سابقني هللا سبحانه والتعامل مع وعد اهللا هذا مهما تكن ظوا

  األمور ختالفه فوعد اهللا أصدق مما تراه عيون البشر وتقدره عقوهلم
إهنم أشركوا باهللا . ألهنم ال يستندون إىل قوة وال إىل ذي قوة . إنه الرعب ألن قلوهبم خاوية من السند الصحيح 

  .آهلة ال سلطان هلا ألن اهللا مل مينحها سلطاناً 
مرة توصف به اآلهلة املدعاة ، . و معىن عميق وهو يصادفنا يف القرآن كثرياً ذ} ما مل ينزل به سلطاناً { : والتعبري 

  :وهو يشري إىل حقيقة أساسية عميقة . . ومرة توصف به العقائد الزائفة 
. إمنا حتيا وتعمل وتؤثر مبقدار ما حتمل من قوة كامنة وسلطان قاهر . . إن أية فكرة أو عقيدة أو شخصية أو منظمة 

أي مبقدار ما فيها من توافق مع القاعدة اليت أقام اهللا عليها » احلق « تتوقف على مقدار ما فيها من هذه القوة 
وعندئذ مينحها اهللا القوة والسلطان احلقيقيني الفاعلني املؤثرين يف . الكون ومع سنن اهللا اليت تعمل يف هذا الكون 



  دا فيها من قوة والتماع وانتفاشوإال فهي زائفة باطلة ضعيفة واهية مهما ب. هذا الوجود 
 -سبحانه  -ويقوم الشرك ابتداء على إعطاء غري اهللا  -يف صور شىت  -واملشركون يشركون مع اهللا آهلة أخرى 

؛ شيئاً ما من خصائص األلوهية ومظاهرها ويف مقدمة هذه اخلصائص حق التشريع للعباد يف شؤون حياهتم كلها
وحق االستعالء على العباد وإلزامهم بالطاعة ؛ ها العباد يف سلوكهم ويف جمتمعاهتموحق وضع القيم اليت يتحاكم إلي

  .لتلك التشريعات واالعتبار هلذه القيم 

  مث تأيت مسألة العبادة الشعائرية ضمن إعطاء هذه اخلصائص لغري اهللا سبحانه وواحدة منها. 
إن اهللا الواحد خلق هذا الكون لينتسب إىل خالقه  فماذا حتمل هذه اآلهلة من احلق الذي أقام اهللا عليه الكون؟

ولتعبده ؛ ولتتلقى منه الشريعة والقيم بال منازع؛ وخلق هذه اخلالئق لتقر له بالعبودية وحده بال شريك؛ الواحد
فكل ما خيرج على قاعدة التوحيد يف معناها الشامل فهو زائف باطل مناقض للحق . . وحده حق عبادته بال أنداد 

بل ال ؛ ومن مث فهو واٍه هزيل ال حيمل قوة وال سلطاناً وال ميلك أن يؤثر يف جمرى احلياة . من يف بنية الكون الكا
  ميلك عناصر احلياة وال حق احلياة

من اآلهلة والعقائد والتصورات فهم يرتكنون إىل ؛ وما دام أولئك املشركون يشركون باهللا ما مل ينزل به سلطاناً
. وهم أبداً يف رعب حيثما التقوا باملؤمنني املرتكنني إىل احلق ذي السلطان ؛ داً خوارون ضعفاءضعف وخواء وهم أب

.  
وكم من مرة وقف الباطل مدججاً بالسالح أمام احلق . . وإننا لنجد مصداق هذا الوعد كلما التقى احلق والباطل 

وهو يف حشده  -حركة وكل صوت ومع ذلك كان الباطل حيتشد احتشاد املرعوب ويرجتف من كل . األعزل 
ولو كانت ؛ املسلح احملشود فأما إذا أقدم احلق وهاجم فهو الذعر والفزع والشتات واالضطراب يف صفوف الباطل

  :له احلشود وكان للحق القلة تصديقاً لوعد اهللا الصادق 
  . .} سنلقي يف قلوب الذين كفروا الرعب مبا أشركوا باهللا ما مل ينزل به سلطاناً { 

  .فهناك املصري احملزن البائس الذي يليق بالظاملني . . فأما يف اآلخرة . ذلك يف الدنيا 
  . .} وبئس مثوى الظاملني . ومأواهم النار { 

ولقد . فقد كان هلم النصر الساحق يف أوائلها . وهنا يردهم السياق إىل مصداق وعد اهللا هذا يف غزوة أحد ذاهتا 
 حىت ولوا األدبار وتركوا وراءهم الغنائم وسقط لواؤهم فلم متتد يد لرفعه حىت رفعته هلم استحر القتل يف املشركني

وتنازعوا فيما بينهم ؛ ومل ينقلب النصر هزمية للمسلمني إال حني ضعفت نفوس الرماة أمام إغراء الغنائم. . امرأة 
وهنا يردهم السياق إىل صميم املعركة  . .نبيهم وقائدهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -وخالفوا عن أمر رسول اهللا 

  :ومشاهدها ومواقفها وأحداثها ومالبساهتا يف حيوية عجيبة 
من بعد ما أراكم ما  -ولقد صدقكم اهللا وعده إذ حتسوهنم بإذنه حىت إذا فشلتم وتنازعتم يف األمر وعصيتم { 

  .منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة : حتبون 

إذ تصعدون وال تلوون على أحد . ولقد عفا عنكم واهللا ذو فضل على املؤمنني . ليبتليكم مث صرفكم عنهم 
واهللا خبري مبا تعملون . والرسول يدعوكم يف أخراكم فأثابكم غماً بغم لكي ال حتزنوا على ما فاتكم وال ما أصابكم 

تهم أنفسهم يظنون باهللا غري احلق ظن مث أنزل عليكم من بعد الغم امنة نعاساً يغشى طائفة منكم وطائفة قد أمه. 
يقولون . خيفون يف أنفسهم ما ال يبدون لك . إن األمر كله هللا : هل لنا من األمر من شيء؟ قل : اجلاهلية يقولون 



لو كنتم يف بيوتكم لربز الذين كتب عليهم القتل إىل مضاجعهم : قل . لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا ها هنا : 
إن الذين تولوا منكم يوم التقى . وليمحص ما يف قلوبكم واهللا عليم بذات الصدور . ي اهللا ما يف صدوركم وليبتل. 

  . .} إن اهللا غفور حليم . ولقد عفا اهللا عنهم . اجلمعان إمنا استزهلم الشيطان ببعض ما كسبوا 
مشهداً ال يترك حركة يف . ر واهلزمية إن التعبري القرآين هنا لريسم مشهداً كامالً ملسرح املعركة ولتداول النص

وكأن العبارات شريط مصور . . امليدان وال خاطرة يف النفوس وال مسة يف الوجوه وال خاجلة يف الضمائر إال ويثبتها 
وخباصة حني يصور حركة اإلصعاد يف اجلبل واهلروب يف . مير بالبصر وحيمل يف كل حركة صوراً جديدة نابضة 

يصحب . للفارين املرتدين عن املعركة املصعدين للهرب  -صلى اهللا عليه وسلم  -لرسول دهش وذعر ودعاء ا
ومع هذا احلشد من الصور . . ذلك كله حركة النفوس وما يدور فيها من خواجل وخواطر وانفعاالت ومطامع 

  :لقرآن التربوي العجيب احلية املتحركة النابضة تلك التوجيهات والتقريرات اليت يتميز هبا أسلوب القرآن ومنهج ا
  . .} ولقد صدقكم اهللا وعده إذ حتسوهنم بإذنه { 

قبل . وكان ذلك يف مطالع املعركة حيث بدأ املسلمون حيسون املشركني أي خيمدون حسهم أو يستأصلون شأفتهم 
» صر ما صربمت لكم الن« : قد قال هلم  -صلى اهللا عليه وسلم  -وكان رسول اهللا . أن يلهيهم الطمع يف الغنيمة 

  .فصدقهم اهللا وعده على لسان نبيه 
منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد : حىت إذا فشلتم وتنازعتم يف األمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما حتبون { 

  . .} اآلخرة 
ووقع النزاع بينهم وبني من يرون الطاعة ؛ وقد ضعف فريق منهم أمام إغراء الغنيمة . و تقرير حلال الرماة وه

بعد ما رأوا بأعينهم طالئع النصر . وانتهى األمر إىل العصيان  -صلى اهللا عليه وسلم  -املطلقة ألمر رسول اهللا 
وتوزعت القلوب فلم يعد . يا وفريقاً يريد ثواب اآلخرة فريقاً يريد غنيمة الدن: فكانوا فريقني . الذي حيبونه 

. وشابت املطامع جالء اإلخالص والتجرد الذي ال بد منه يف معركة العقيدة . الصف وحدة ومل يعد اهلدف واحداً 
  .فمعركة العقيدة ليست ككل معركة 

إهنا . ون االنتصار يف معركة الضمري وال انتصار يف معركة امليدان د. إهنا معركة يف امليدان ومعركة يف الضمري 
  .معركة هللا فال ينصر اهللا فيها إال من خلصت نفوسهم له 

؛ وما داموا يرفعون راية اهللا وينتسبون إليها فإن اهللا ال مينحهم النصر إال إذا حمصهم وحمضهم للراية اليت رفعوها 
بطلون الذين يرفعون راية الباطل صرحية يف بعض ولقد يغلب امل. كي ال يكون هناك غش وال دخل وال متويه بالراية 

أما الذين يرفعون راية العقيدة وال خيلصون هلا إخالص التجرد فال مينحهم اهللا النصر  -حلكمة يعلمها اهللا  -املعارك 
 وهذا ما يريد القرآن أن جيلوه للجماعة املسلمة هبذه اإلشارة إىل. . أبداً حىت يبتليهم فيتمحصوا ويتمحضوا 

أن يعلمه للجماعة املسلمة وهي تتلقى اهلزمية املريرة والقرح  -سبحانه  -موقفهم يف املعركة وهذا ما أراد اهللا 
  األليم مثرة هلذا املوقف املضطرب املتأرجح

  . .} منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة { 
عن عبد . . نفسهم يعرفون وجودها يف قلوهبم والقرآن يسلط األضواء على خفايا القلوب اليت ما كان املسلمون أ

يريد  -صلى اهللا عليه وسلم  -ما كنت أرى أن أحداً من أصحاب رسول اهللا : اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال 
وبذلك يضع قلوهبم أمامهم . . } منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة { : الدنيا ، حىت نزل فينا يوم أحد 

  ويعرفهم من أين جاءهتم اهلزمية ليتقوها؛ فيها  مكشوفة مبا



ووراء هذه ؛ ويف الوقت ذاته يكشف هلم عن طرف من حكمة اهللا وتدبريه ، وراء هذه اآلالم اليت تعرضوا هلا 
  :األحداث اليت وقعت بأسباهبا الظاهرة 

  . .} مث صرفكم عنهم ليبتليكم { 
ا أن ضعفوا وتنازعوا وعصوا صرف اهللا قوهتم وبأسهم وانتباههم عن فلم. لقد كان هناك قدر اهللا وراء أفعال البشر 

وقع كل هذا مرتباً على ما . . املشركني وصرف الرماة عن ثغرة اجلبل وصرف املقاتلني عن امليدان فالذوا بالفرار 
وما يتكشف عنه ؛ ليبتليهم بالشدة واخلوف واهلزمية والقتل والقرح . . ولكن مدبراً من اهللا ليبتليهم ؛ صدر منهم 

  .كما سيجيء  -هذا كله من كشف مكنونات القلوب ومن متحيص النفوس ومتييز الصفوف 
فلكل . بال تعارض بني هذا وذاك . وهكذا تقع األحداث مرتبة على أسباهبا وهي يف الوقت ذاته مدبرة حبساهبا 

  . .من اللطيف اخلبري . . حادث سبب ووراء كل سبب تدبري 
  . .} نكم ولقد عفا ع{ 

. . وعفا كذلك عما وقع منكم من فرار وانقالب وارتداد ؛ عفا عما وقع منكم من ضعف ومن نزاع ومن عصيان 
عفا . . عفا عنكم فضالً منه ومنة وجتاوزاً عن ضعفكم البشري الذي مل تصاحبه نية سيئة وال إصرار على اخلطيئة 

  : واالستسالم له وتسليم قيادكم ملشيئته عنكم ألنكم ختطئون وتضعفون يف دائرة اإلميان باهللا
  . .} واهللا ذو فضل على املؤمنني { 

ال يدعون من خصائص ؛ ومن فضله عليهم أن يعفو عنهم ما داموا سائرين على منهجه مقرين بعبوديتهم له 
  .األلوهية شيئاً ألنفسهم وال يتلقون هنجهم وال شريعتهم وال قيمهم وال موازينهم إال منه 

فيتلقاهم عفو اهللا بعد االبتالء . . ذا وقعت منهم اخلطيئة وقعت عن ضعف وعجز أو عن طيش ودفعة فإ. 
  . .والتمحيص واخلالص 

  :ويستحضر صورة اهلزمية حية متحركة 
  . .} إذ تصعدون وال تلوون على أحد ، والرسول يدعوكم يف أخراكم { 

من الفعل ومقدماته اليت نشأ عنها من الضعف والتنازع ويثري اخلجل واحلياء ؛ كي يعمق وقع املشهد يف حسهم 
فهم مصعدون يف اجلبل . . والعبارة ترسم صورة حركتهم احلسية وحركتهم النفسية يف ألفاظ قالئل . . والعصيان 

صلى  -هرباً يف اضطراب ورعب ودهش ال يلتفت أحد منهم إىل أحد وال جييب أحد منهم داعي أحد والرسول 
إن حممداً قد قتل فزلزل ذلك قلوهبم : يدعوهم ، ليطمئنهم على حياته بعد ما صاح صائح  -لم اهللا عليه وس

  . .إنه مشهد كامل يف ألفاظ قالئل . . وأقدامهم 
بفرارهم غماً ميأل  -صلى اهللا عليه وسلم  -وكانت النهاية أن جيزيهم اهللا على الغم الذي تركوه يف نفس الرسول 

 -وهو ثابت دوهنم وهم عنه فارون  -م ، وعلى تركهم رسوهلم احلبيب يصيبه ما أصابه نفوسهم على ما كان منه
وهو  -فهذه التجربة اليت مرت هبم وهذا األمل الذي أصاب نبيهم . ذلك كي ال حيفلوا شيئاً فاهتم وال أذى أصاهبم 

كل ذلك سيصغر . . اهبم وذلك الندم الذي ساور نفوسهم وذلك الغم الذي أص -أشق عليهم من كل ما نزل هبم 
  :يف نفوسهم كلّ ما يفوهتم من عرض وكل ما يصيبهم من مشقة 

  . .} فأثابكم غماً بغم لكي ال حتزنوا على ما فاتكم وال ما أصابكم { 
  :واهللا املطلع على اخلفايا يعلم حقيقة أعمالكم ودوافع حركاتكم 

  . .} واهللا خبري مبا تعملون { 



سكون يف نفوس املؤمنني الذين ثابوا إىل رهبم . وذعرها وهرجها ومرجها سكون عجيب ولقد أعقب هول اهلزمية 
  لقد مشلهم نعاس لطيف يستسلمون إليه مطمئنني. وثابوا إىل نبيهم 

  :والتعبري عن هذه الظاهرة العجيبة يشف ويرق وينعم حىت ليصور جبرسه وظله ذلك اجلو املطمئن الوديع 
  . .} غم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم مث أنزل عليكم من بعد ال{ 

فالنعاس حني يلم باجملهدين املرهقني املفزعني ولو حلظة ؛ وهي ظاهرة عجيبة تشي برمحة اهللا اليت حتف بعباده املؤمنني 
واحدة يفعل يف كياهنم فعل السحر ويردهم خلقاً جديداً ويسكب يف قلوهبم الطمأنينة كما يسكب يف كياهنم الراحة 

فأحسست فيه رمحة اهللا الندية العميقة . يقة جمهولة الكنه والكيف أقول هذا وقد جربته يف حلظة كرب وشدة بطر. 
  بصورة تعجز عن وصفها العبارة البشرية القاصرة

رفعت رأسي « : روى الترمذي والنسائي واحلاكم من حديث محاد ابن سلمة عن ثابت عن أنس عن أيب طلحة قال 
  .» وما منهم يومئذ أحد إال مييل حتت جحفته من النعاس  يوم أحد وجعلت أنظر

غشينا النعاس وحنن يف مصافنا يوم أحد فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه « : ويف رواية أخرى عن أيب طلحة 
  . .» ويسقط وآخذه 

من تصورات فهم ذوو اإلميان املزعزع الذين شغلتهم أنفسهم وأمهتهم والذين مل يتخلصوا ؛ أما الطائفة األخرى
اجلاهلية ومل يسلموا أنفسهم كلها هللا خالصة ومل يستسلموا بكليتهم لقدره ومل تطمئن قلوهبم إىل أن ما أصاهبم إمنا 

للكفر والشر والباطل  -سبحانه  -هو ابتالء للتمحيص وليس ختلياً من اهللا عن أوليائه ألعدائه وال قضاء منه 
  :بالغلبة األخرية والنصر الكامل 

  . .} هل لنا من األمر من شيء؟ : يقولون . ئفة قد أمهتهم أنفسهم ، يظنون باهللا غري احلق ظن اجلاهلية وطا{ 
وأهنم حني خيرجون ؛ أن ليس هلم يف أنفسهم شيء فهم كلهم هللا  -فيما تعلم  -إن هذه العقيدة تعلم أصحاهبا 

ر لذواهتم يف هذا اجلهاد وأهنم يسلمون للجهاد يف سبيله خيرجون له ويتحركون له ويقاتلون له بال هدف آخ
  .أنفسهم لقدره فيتلقون ما يأتيهم به هذا القدر يف رضى ويف تسليم كائناً هذا القدر ما يكون 

فهؤالء مل تكتمل يف . . فأما الذين هتمهم أنفسهم وتصبح حمور تفكريهم وتقديرهم وحمور اهتمامهم وانشغاهلم 
طائفة . ء كانت تلك الطائفة األخرى اليت يتحدث عنها القرآن يف هذا املوضع ومن هؤال. نفوسهم حقيقة اإلميان 

الذين شغلتهم أنفسهم وأمهتهم فهم يف قلق ويف أرجحة حيسون أهنم مضيعون يف أمر غري واضح يف تصورهم ويرون 
ون الثمن فادحاً من القتل وهم مع ذلك يتعرضون للبالء املرير ويؤد؛ أهنم دفعوا إىل املعركة دفعاً وال إرادة هلم فيها

ومن الظن غري . وهم ال يعرفون اهللا على حقيقته فهم يظنون باهللا غري احلق كما تظن اجلاهلية . . والقرح واألمل 
مضيعهم يف هذه املعركة اليت ليس هلم من أمرها شيء وإمنا دفعوا إليها دفعاً  -سبحانه  -احلق باهللا أن يتصوروا أنه 

  :إمنا يدعهم فريسة ألعدائهم ويتساءلون ؛ اهللا ال ينصرهم وال ينقذهم ليموتوا وجيرحوا و
  .} هل لنا من األمر من شيء؟ { 

ممن ؛ ولعلهم ممن كان رأيهم عدم اخلروج من املدينة . . وتتضمن قولتهم هذه االعتراض على خطة القيادة واملعركة 
  . .استقرت واطمأنت ولكن قلوهبم مل تكن قد . . مل يرجعوا مع عبد اهللا بن أيب 

وقبل أن يكمل السياق عرض وساوسهم وظنوهنم ، يبادر بتصحيح األمر وتقرير احلقيقة فيما يتساءلون فيه ويرد 
  .} هل لنا من األمر من شيء؟ { : على قولتهم 

  . .} إن األمر كله هللا : قل { 



} ليس لك من األمر شيء {  -هللا عليه وسلم صلى ا -ومن قبل قال اهللا لنبيه . ال هلم وال لغريهم . فال أمر ألحد 
كلها من أمر اهللا وليس للبشر فيها . . فأمر هذا الدين واجلهاد إلقامته وتقرير نظامه يف األرض وهداية القلوب له . 

  من شيء إال أن يؤدوا واجبهم ويفوا ببيعتهم مث يكون ما يشاؤه اهللا كيف يكون
  :عرض وساوسهم وظنوهنم  ويكشف كذلك خبيئة نفوسهم قبل أن يكمل

  .} خيفون يف أنفسهم ما ال يبدون لك { 

.  
هل لنا من األمر من شيء { : وسؤاهلم ؛ فنفوسهم مألى بالوساوس واهلواجس حافلة باالعتراضات واالحتجاجات 

الذين  خيفي وراءه شعورهم بأهنم دفعوا إىل مصري مل خيتاروه وأهنم ضحية سوء القيادة وأهنم لو كانوا هم. . } 
  .يديرون املعركة ما القوا هذا املصري 

  . .} لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا ها هنا : يقولون { 
وهو اهلاجس الذي جييش يف النفوس اليت مل ختلص للعقيدة حينما تصطدم يف موقعة باهلزمية وحينما تعاين آالم اهلزمية 

وحني تفتش يف ضمائرها فال ترى ؛ د مرارة مما كانت تتوقع وأن الثمرة أش؛ حني ترى الثمن أفدح مما كانت تظن 
وحني تتخيل أن تصرف القيادة هو الذي القى هبا يف هذه املهلكة وكانت يف جنوة من ؛ األمر واضحاً وال مستقراً 

ته أن ترى يد اهللا وراء األحداث وال حكم -هبذا الغبش يف التصور  -األمر لو كان أمرها يف يدها وهي ال ميكن 
  خسارة يف خسارة وضياع يف ضياع -يف اعتبارها  -إمنا املسألة كلها . يف االبتالء 

  :وألمر احلكمة الكامنة وراء االبتالء . ألمر احلياة واملوت . هنا جييئهم التصحيح العميق لألمر كله 
ا يف صدوركم وليمحص ما وليبتلي اهللا م. لو كنتم يف بيوتكم لربز الذين كتب عليهم القتل إىل مضاجعهم : قل { 

  . .} يف قلوبكم واهللا عليم بذات الصدور 
لربز الذين كتب . . ومل خترجوا للمعركة تلبية لنداء القيادة وكان أمركم كله لتقديركم ؛ قل لو كنتم يف بيوتكم 

مقسوماً ال بد  وإن هنالك مضجعاً. إن هنالك أجالً مكتوباً ال يستقدم وال يستأخر . . عليهم القتل إىل مضاجعهم 
أن جييء إليه صاحبه فيضجع فيه فإذا حم األجل سعى صاحبه بقدميه إليه وجاء إىل مضجعه برجليه ال يسوقه أحد 

  إىل أجله املرسوم وال يدفعه أحد إىل مضجعه املقسوم
تسكن فهو مضجع إذن ذلك الرمس الذي تستريح فيه اجلنوب ، و. . } إىل مضاجعهم { . . ويا للتعبري العجيب 

مضجع يأتون إليه بدافع خفي ال يدركونه وال ميلكونه ، إمنا هو . . فيه اخلطى ، وينتهي إليه الضاربون يف األرض 
  واالستسالم له أروح للقلب وأهدأ للنفس وأريح للضمري. ويتصرف يف أمرهم كما يشاء ؛ يدركهم وميلكهم 

  :ووراءه حكمته . إنه قدر اهللا 
  . .} دوركم وليمحص ما يف قلوبكم وليبتلي اهللا ما يف ص{ 

فليس كاحملنة حمك يكشف ما يف الصدور ويصهر ما يف القلوب فينفي عنها الزيف والرياء ويكشفها على حقيقتها 
فهو االبتالء واالختبار ملا يف الصدور ليظهر على حقيقته وهو التطهري والتصفية للقلوب فال يبقى فيها . . بال طالء 

  :فال يبقى فيه غبش وال خلل ؛ و التصحيح والتجلية للتصور وه. دخل وال زيف 
  .} واهللا عليم بذات الصدور { 



وذات الصدور هي األسرار اخلفية املالزمة للصدور املختبئة فيها املصاحبة هلا اليت ال تبارحها وال تتكشف يف النور 
اس ويكشفها ألصحاهبا أنفسهم فقد ال يريد أن يكشفها للن -سبحانه  -ولكنه . واهللا عليم بذات الصدور هذه 

  يعلموهنا من أنفسهم حىت تنفضها األحداث وتكشفها هلم
؛ إهنم ضعفوا وتولوا بسبب معصية ارتكبوها. ولقد علم اهللا دخيلة الذين هزموا وفروا يوم التقى اجلمعان يف الغزوة 

  :م فزلوا وسقطوا فظلت نفوسهم مزعزعة بسببها فدخل عليهم الشيطان من ذلك املنفذ واستزهل
ولقد عفا اهللا عنهم إن اهللا غفور . إن الذين تولوا منكم يوم التقى اجلمعان إمنا استزهلم الشيطان ببعض ما كسبوا { 

  . .} حليم 
وقد تكون اإلشارة يف هذه اآلية خاصة بالرماة الذين جال يف نفوسهم الطمع يف الغنيمة كما جال فيها أن رسول اهللا 

  . .فكان هذا هو الذي كسبوه وهو الذي استزهلم الشيطان به . تهم سيحرمهم أنصب
ولكنها يف عمومها تصوير حلالة النفس البشرية حني ترتكب اخلطيئة فتفقد ثقتها يف قوهتا ويضعف باهللا ارتباطها 
دئذ جيد وخيتل توازهنا ومتاسكها وتصبح عرضة للوساوس واهلواجس بسبب ختلخل صلتها باهللا وثقتها من رضاه وعن

  .الشيطان طريقه إىل هذه النفس فيقودها إىل الزلة بعد الزلة وهي بعيدة عن احلمى اآلمن والركن الركني 
. ومن هنا كان االستغفار من الذنب هو أول ما توجه به الّربيون الذين قاتلوا مع النبيني يف مواجهة األعداء 

ي قلوهبم من األرجحة ويطرد عنها الوساوس ويسد الثغرة االستغفار الذي يردهم إىل اهللا ويقوي صلتهم به ويعف
هذه الثغرة اليت يدخل منها فيزل أقدامهم مرة . اليت يدخل منها الشيطان ثغرة االنقطاع عن اهللا والبعد عن محاه 

  ومرة حىت ينقطع هبم يف التيه بعيداً بعيداً عن احلمى الذي ال يناهلم فيه
فهو غفور  -سبحانه  -ويعرفهم بنفسه . . فلم يدع الشيطان ينقطع هبم فعفا عنهم وحيدثهم اهللا أن رمحته أدركتهم 

ومل يعلم منها التمرد ؛ مىت علم من نفوسهم التطلع إليه واالتصال به؛ ال يطرد اخلطاة وال يعجل عليهم. حليم 
  والتفلت واإلباق

فار واملنافقني عن هذا األمر منادياً الذين ويتم السياق بيان حقيقة قدر اهللا يف املوت واحلياة وزيف تصورات الك
ويردهم يف النهاية إىل قيم أخرى وإىل اعتبارات ترجح . آمنوا بالتحذير من أن تكون تصوراهتم كتصورات هؤالء 

  :اآلالم والتضحيات 
لو :  - إذا ضربوا يف األرض أو كانوا غزى -يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين كفروا وقالوا إلخواهنم { 

ولئن . واهللا مبا تعملون بصري . واهللا حيىي ومييت . ليجعل اهللا ذلك حسرة يف قلوهبم . كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا 
  . .} ولئن متم أو قتلتم إلىل اهللا حتشرون . قتلتم يف سبيل اهللا أو متم ملغفرة من اهللا ورمحة خري مما جيمعون 

سياق املعركة أن هذه كانت أقوال املنافقني الذين رجعوا قبل املعركة واملشركني وظاهر من مناسبة هذه اآليات يف 
  .ولكن ما تزال بني املسلمني وبينهم عالقات وقرابات ؛ من أهل املدينة الذين مل يدخلوا يف اإلسالم 

على فقدهم يف  وأهنم اختذوا من مقاتل الشهداء يف أحد مادة إلثارة احلسرة يف قلوب أهليهم واستجاشة األسى. 
ومما ال شك فيه أن مثل هذه الفتنة واملواجع دامية مما يترك يف الصف املسلم اخللخلة  -نتيجة خلروجهم  -املعركة 
  .ومن مث جاء هذا البيان القرآين لتصحيح القيم والتصورات ورد هذا الكيد إىل حنور كائديه . والبلبلة 

ليكشف عن الفارق األساسي يف تصور صاحب . . } توا وما قتلوا لو كانوا عندنا ما ما{ : إن قول الكافرين 
إن صاحب . . سراؤها وضراؤها : العقيدة وتصور احملروم منها للسنن اليت تسري عليها احلياة كلها وأحداثها 

 له وأن ما إنه يعلم أنه لن يصيبه إال ما كتب اهللا. العقيدة مدرك لسنن اهللا متعرف إىل مشيئة اهللا مطمئن إىل قدر اهللا 



ومن مث ال يتلقى الضراء باجلزع وال يتلقى السراء بالزهو وال . أصابه مل يكن ليخطئه وأن ما أخطأه مل يكن ليصيبه 
وال يتحسر على أنه مل يصنع كذا ليتقي كذا أو ليستجلب كذا بعد وقوع األمر وانتهائه ؛ تطري نفسه هلذه أو لتلك

يف  -فأما إذا حترك بعد التقدير والتدبري ؛ شورة كله قبل اإلقدام واحلركة فمجال التقدير والتدبري والرأي وامل
موقناً أنه ؛ فكل ما يقع من النتائج فهو يتلقاه بالطمأنينة والرضى والتسليم -حدود علمه ويف حدود أمر اهللا وهنيه 
توازن بني . . و قدم أسبابه بفعله ولو أنه ه؛ وأنه مل يكن بد أن يقع كما وقع؛ وقع وفقاً لقدر اهللا وتدبريه وحكمته

فأما الذي يفرغ قلبه من . . العمل والتسليم وبني اإلجيابية والتوكل يستقيم عليه اخلطو ويستريح عليه الضمري 
» يا ليت « و » لوال « و » لو « العقيدة يف اهللا على هذه الصورة املستقيمة فهو أبداً مستطار أبداً يف قلق أبداً يف 

  »فاه وا أس« و 
حيذرهم أن يكونوا كالذين  -يف تربيته للجماعة املسلمة ، ويف ظالل غزوة أحد وما نال املسلمني فيها  -واهللا 

أولئك الذين تصيبهم احلسرات كلما مات هلم قريب وهو يضرب يف األرض ابتغاء الرزق أو قتل يف ثنايا . كفروا 
  :املعركة وهو جياهد 

لو كانوا : نوا كالذين كفروا وقالوا إلخواهنم إذا ضربوا يف األرض أو كانوا غزى يا أيها الذين آمنوا ال تكو{ 
  . .} عندنا ما ماتوا وما قتلوا 

فهم ال يرون إال . يقولوهنا لفساد تصورهم حلقيقة ما جيري يف الكون وحلقيقة القوة الفاعلة يف كل ما جيري 
  .عن اهللا وعن قدره اجلاري يف احلياة األسباب الظاهرة واملالبسات السطحية بسبب انقطاعهم 

  . .} ليجعل اهللا ذلك حسرة يف قلوهبم { 
  .فإحساسهم بأن خروج إخواهنم ليضربوا يف األرض يف طلب الرزق فيموتوا أو ليغزوا ويقاتلوا فيقتلوا 

ولو كانوا  إحساسهم بأن هذا اخلروج هو علة املوت أو القتل يذهب بأنفسهم حسرات أن مل مينعوهم من اخلروج. 
ولتلقوا . يدركون العلة احلقيقية وهي استيفاء األجل ونداء املضجع وقدر اهللا وسنته يف املوت واحلياة ما حتسروا 

  :االبتالء صابرين ولفاءوا إىل اهللا راضني 
  . .} واهللا حييي ومييت { 

سواء كان الناس يف بيوهتم وبني  فبيده إعطاء احلياة وبيده استرداد ما أعطى يف املوعد املضروب واألجل املرسوم
  :وعنده اجلزاء وعنده العوض عن خربة وعن علم وعن بصر . أهلهم أو يف ميادين الكفاح للرزق أو للعقيدة 

  . .} . . واهللا مبا تعملون بصري { 
ري ما مينحه وعلى أن احلياة يف األرض ليست خ. فهذه ليست هناية املطاف ؛ على أن األمر ال ينتهي باملوت أو القتل 

  :فهناك قيم أخرى واعتبارات أرقى يف ميزان اهللا . اهللا للناس من عطاء 
} ولئن متم أو قتلتم إلىل اهللا حتشرون . أو متم ملغفرة من اهللا ورمحة خري مما جيمعون  -يف سبيل اهللا  -ولئن قتلتم { 
. .  

 من احلياة وخري مما جيمعه الناس يف احلياة من خري -هبذا القيد وهبذا االعتبار  -فاملوت أو القتل يف سبيل اهللا 
خري مبا يعقبه من مغفرة اهللا ورمحته وهي يف ميزان . من مال ومن جاه ومن سلطان ومن متاع : أعراضها الصغار 

 إىل -يف هذا املقام  -إنه ال يكلهم . . وإىل هذه املغفرة وهذه الرمحة يكل اهللا املؤمنني . احلقيقة خري مما جيمعون 
وهي خري مما جيمع . إمنا يكلهم إىل ما عند اهللا ، ويعلق قلوهبم برمحة اهللا . أجماد شخصية وال إىل اعتبارات بشرية 

  . .وخري مما تتعلق به القلوب من أعراض . الناس على اإلطالق 



أو .  األرض ماتوا على فراشهم أو ماتوا وهم يضربون يف. وكلهم مرجوعون إىل اهللا حمشورون إليه على كل حال 
والتفاوت . . وما هلم مصري سوى هذا املصري ؛ فما هلم مرجع سوى هذا املرجع . قتلوا وهم جياهدون يف امليدان 

موت أو قتل يف املوعد احملتوم واألجل : أما النهاية فواحدة . . إذن إمنا يكون يف العمل والنية ويف االجتاه واالهتمام 
. . ومغفرة من اهللا ورمحة أو غضب من اهللا وعذاب . . ر يف يوم اجلمع واحلشر ورجعة إىل اهللا وحش. املقسوم 

  وهو ميت على كل حال. فأمحق احلمقى من خيتار لنفسه املصري البائس 
وبذلك تطمئن القلوب إىل ما كان من ابتالء جرى . بذلك تستقر يف القلوب حقيقة املوت واحلياة وحقيقة قدر اهللا 

وبذلك تنتهي هذه اجلولة يف صميم أحداث . . وراء القدر من حكمة وما وراء االبتالء من جزاء  وإىل ما؛ به القدر 
  . .املعركة وفيما صاحبها من مالبسات 

وحقيقته  -صلى اهللا عليه وسلم  -جولة حمورها شخص رسول اهللا . . مث ميضي السياق القرآين يف جولة جديدة 
  .ومدى ما يتجلى فيها من رمحة اهللا هبذه األمة ؛ الكبرية يف حياة األمة املسلمة  وقيمة هذه احلقيقة؛ النبوية الكرمية 

ومن ؛ وحول هذا احملور خيوط أخرى من املنهج اإلسالمي يف تنظيم حياة اجلماعة املسلمة وأسس هذا التنظيم . 
  :اة البشرية بصفة عامة التصور اإلسالمي واحلقائق اليت يقوم عليها ومن قيمة هذا التصور وذلك املنهج يف حي

فاعف عنهم واستغفر هلم . ولو كنت فظاً غليظ القلب النفضوا من حولك . فبما رمحة من اهللا لنت هلم { 
إن ينصركم اهللا فال غالب لكم وإن . فإذا عزمت فتوكل على اهللا إن اهللا حيب املتوكلني . وشاورهم يف األمر 

ومن يغلل يأت مبا . وما كان لنيب أن يغل . اهللا فليتوكل املؤمنون  خيذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ وعلى
أفمن اتبع رضوان اهللا كمن باء بسخط من اهللا . غل يوم القيامة مث توىف كل نفس ما كسبت وهم ال يظلمون 

بعث فيهم لقد مّن اهللا على املؤمنني إذ . ومأواه جهنم وبئس املصري؟ هم درجات عند اهللا واهللا بصري مبا يعملون 
  . .} رسوالً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبني 

فنجد  -وهي احلقيقة النبوية الكرمية  -وننظر يف هذه الفقرة ويف احلقائق الكثرية األصيلة املشدودة إىل حمورها 
صلى اهللا عليه  -جند حقيقة الرمحة اإلهلية املتمثلة يف أخالق النيب .  .كذلك أصوالً كبرية حتتويها عبارات قصرية 

وجند أصل . . وطبيعته اخلرية الرحيمة اهلينة اللينة املعدة ألن تتجمع عليها القلوب وتتألف حوهلا النفوس  -وسلم 
يف  -الذي كان للشورى يؤمر به يف املوضع  -وهو الشورى  -النظام الذي تقوم عليه احلياة اجلماعية اإلسالمية 

وجند . يف مضاء وحسم  -بعد الشورى  -نتائج مريرة وجند مع مبدأ الشورى مبدأ احلزم واملضي  -ظاهر األمر 
. حيث تتكامل األسس التصويرية واحلركية والتنظيمية  -إىل جانب الشورى واملضاء  -حقيقة التوكل على اهللا 

وجند التحذير . وفاعليته اليت ال فاعلية غريها يف تصريف األحداث والنتائج  وجند حقيقة قدر اهللا ورد األمر كله إليه
تربز . وجند التفرقة احلامسة بني من اتبع رضوان اهللا ومن باء بسخط من اهللا . من اخليانة والغلول والطمع يف الغنيمة 

 -ملنة اإلهلية املمثلة يف رسالة النيب وختتم الفقرة باإلشادة با. . منها حقيقة القيم واالعتبارات والكسب واخلسارة 
  إىل هذه األمة املنة اليت تتضاءل إىل جانبها الغنائم كما تتضاءل إىل جانبها اآلالم سواء -صلى اهللا عليه وسلم 

  هذا احلشد كله يف تلك اآليات القالئل املعدودات
فاعف عنهم واستغفر هلم . ولك ولو كنت فظاً غليظ القلب النفضوا من ح. فبما رمحة من اهللا لنت هلم { 

  .} إن اهللا حيب املتوكلني . فإذا عزمت فتوكل على اهللا . وشاورهم يف األمر 
حتمسوا للخروج مث ؛ ويف نفسه شيء من القوم  -صلى اهللا عليه وسلم  -إن السياق يتجه هنا إىل رسول اهللا 

عن أمره وضعفوا أمام إغراء الغنيمة  -ك بعد ذل -وخالفوا ؛ اضطربت صفوفهم فرجع ثلث اجليش قبل املعركة 



ووهنوا أمام إشاعة مقتله وانقلبوا على أعقاهبم مهزومني وأفردوه يف النفر القليل وتركوه يثخن باجلراح وهو صامد 
  .يدعوهم يف أخراهم وهم ال يلوون على أحد 

ويذكره ويذكرهم . اهللا عليهم به يطيب قلبه وإىل املسلمني يشعرهم نعمة  -صلى اهللا عليه وسلم  -يتوجه إليه . 
 -ذلك ليستجيش كوامن الرمحة يف قلبه . . رمحة اهللا املمثلة يف خلقه الكرمي الرحيم الذي تتجمع حوله القلوب 

مث . وليحسوا هم حقيقة النعمة اإلهلية هبذا النيب الرحيم ؛ فتغلب على ما آثاره تصرفهم فيه  -صلى اهللا عليه وسلم 
غري متأثر بنتائج املوقف ؛ وأن يشاورهم يف األمر كما كان يشاورهم . . نهم ويستغفر اهللا هلم يدعوه أن يعفو ع

  .إلبطال هذا املبدأ األساسي يف احلياة اإلسالمية 
  . .} ولو كنت فظاً غليظ القلب النفضوا من حولك ؛ فبما رمحة من اهللا لنت هلم { 

ولو كان فظاً غليظ . رحيماً هبم ليناً معهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -فجعلته ؛ فهي رمحة اهللا اليت نالته ونالتهم 
فالناس يف حاجة إىل كنف رحيم وإىل رعاية فائقة وإىل . القلب ما تألفت حوله القلوب وال جتمعت حوله املشاعر 

وال يف حاجة إىل قلب كبري يعطيهم . . بشاشة مسحة وإىل ود يسعهم وحلم ال يضيق جبهلهم وضعفهم ونقصهم 
وجيدون عنده دائماً االهتمام والرعاية والعطف والسماحة ؛ وحيمل مهومهم وال يعنيهم هبمه ؛ حيتاج منهم إىل عطاء 

ما . وهكذا كانت حياته مع الناس  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهكذا كان قلب رسول اهللا . . والود والرضاء 
تجز لنفسه شيئاً من أعراض هذه احلياة بل أعطاهم وال اح. وال ضاق صدره بضعفهم البشري . غضب لنفسه قط 

وما من واحد منهم عاشره أو رآه . ووسعهم حلمه وبره وعطفه ووده الكرمي . كل ما ملكت يداه يف مساحة ندية 
  .من نفسه الكبرية الرحيبة  -صلى اهللا عليه وسلم  -نتيجة ملا أفاض عليه ؛ إال امتأل قلبه حببه 

حلياة  -سبحانه  -لريتب عليها ما يريده . يذكرهم هبا يف هذا املوقف . . اهللا به وبأمته  وكان هذا كله رمحة من
  :هذه األمة من تنظيم 

  . .} فاعف عنهم واستغفر هلم وشاورهم يف األمر { 
 - حىت وحممد رسول اهللا -يقرر اإلسالم هذا املبدأ يف نظام احلكم . . } وشاورهم يف األمر { : وهبذا النص اجلازم 

وهو نص قاطع ال يدع لألمة املسلمة شكاً يف أن الشورى مبدأ أساسي ال . هو الذي يتواله  -صلى اهللا عليه وسلم 
أما شكل الشورى والوسيلة اليت تتحقق هبا فهذه أمور قابلة للتحوير . . يقوم نظام اإلسالم على أساس سواه 

 -ال مظهرها  -وكل وسيلة تتم هبا حقيقة الشورى  وكل شكل. والتطوير وفق أوضاع األمة ومالبسات حياهتا 
  .فهي من اإلسالم 

لقد جاء هذا النص عقب وقوع نتائج للشورى تبدو يف ظاهرها خطرية مريرة فقد كان من جرائها ظاهرياً وقوع 
ذا هامجهم فرأت جمموعة أن يبقى املسلمون يف املدينة حمتمني هبا حىت إ. خلل يف وحدة الصف املسلم اختلفت اآلراء 

وكان من جراء هذا . وحتمست جمموعة أخرى فرأت اخلروج للقاء املشركني . العدو قاتلوه على أفواه األزقة 
 -إذ عاد عبد اهللا بن أيب بن سلول بثلث اجليش والعدو على األبواب . االختالف ذلك اخللل يف وحدة الصف 

أسلم اخلطط من الناحية  -يف ظاهرها  -مل تكن كذلك بدا أن اخلطة اليت نفذت  -وهو حدث ضخم وخلل خميف 
وقد اتبع  -كما قال عبد اهللا ابن أيب  -يف الدفاع عن املدينة » للسوابق « إذ أهنا كانت خمالفة . العسكرية 

منتفعني . املسلمون عكسها يف غزوة األحزاب التالية فبقوا فعالً يف املدينة وأقاموا اخلندق ومل خيرجوا للقاء العدو 
  الدرس الذي تلقوه يف أحدب



. جيهل النتائج اخلطرية اليت تنتظر الصف املسلم من جراء اخلروج  -صلى اهللا عليه وسلم  -ومل يكن رسول اهللا 
وقد تأوهلا قتيالً من أهل بيته . فقد كان لديه اإلرهاص من رؤياه الصادقة اليت رآها واليت يعرف مدى صدقها 

. . وكان من حقه أن يلغي ما استقر عليه األمر نتيجة للشورى . . درعاً حصينة  وقتلى من صحابته وتأول املدينة
ألن إقرار املبدأ وتعليم اجلماعة وتربية األمة . ولكنه أمضاها وهو يدرك ما وراءها من اآلالم واخلسائر والتضحيات 

  .أكرب من اخلسائر الوقتية 
أمام ما أحدثته من انقسام يف الصفوف يف . رى كله بعد املعركة ولقد كان من حق القيادة النبوية أن تنبذ مبدأ الشو

وأمام النتائج املريرة اليت انتهت إليها املعركة ولكن اإلسالم كان ينشىء أمة ويربيها ويعدها لقيادة ؛ أحرج الظروف
وأن تدرب على ؛ ورىوكان اهللا يعلم أن خري وسيلة لتربية األمم وإعدادها للقيادة الرشيدة أن ترىب بالش. البشرية 

لتعرف كيف تصحح خطأها وكيف حتتمل  -مهما يكن اخلطأ جسيماً وذا نتائج مريرة  -محل التبعة وأن ختطىء 
واخلسائر ال هتم إذا كانت احلصيلة هي . . فهي ال تتعلم الصواب إال إذا زاولت اخلطأ . تبعات رأيها وتصرفها 

واختصار األخطاء والعثرات واخلسائر يف حياة األمة ليس فيها شيء من . ة إنشاء األمة املدربة املدركة املقدرة للتبع
إهنا يف هذه احلالة تتقي خسائر . الكسب هلا إذا كانت نتيجته أن تظل هذه األمة قاصرة كالطفل حتت الوصاية 

احلياة الواقعية  ولكنها ختسر نفسها وختسر وجودها وختسر تربيتها وختسر تدريبها على. مادية وحتقق مكاسب مادية 
  أو توفري احلذاء. لتوفري العثرات واخلبطات  -مثالً  -كالطفل الذي مينع من مزاولة املشي . 

فلم يكن بد أن حيقق هلذه األمة رشدها ويرفع عنها . كان اإلسالم ينشىء أمة ويربيها ويعدها للقيادة الراشدة 
  .وبإشرافه  -صلى اهللا عليه وسلم  -ليها يف حياة الرسول الوصاية يف حركات حياهتا العملية الواقعية كي تدرب ع

 -ولو كان وجود القيادة الراشدة مينع الشورى ومينع تدريب األمة عليها تدريباً عملياً واقعياً يف أخطر الشؤون 
 -جانب  كمعركة أحد اليت قد تقرر مصري األمة املسلمة هنائياً وهي أمة ناشئة حتيط هبا العداوات واألخطار من كل

لو كان وجود القيادة الراشدة يف األمة يكفي ويسد مسد  -وحيل للقيادة أن تستقل باألمر وله كل هذه اخلطورة 
ومعه الوحي من اهللا سبحانه وتعاىل  -صلى اهللا عليه وسلم  -مزاولة الشورى يف أخطر الشؤون لكان وجود حممد 

وخباصة على ضوء النتائج املريرة اليت صاحبتها يف ظل  -ورى كافياً حلرمان اجلماعة املسلمة يومها من حق الش -
ومعه الوحي  -صلى اهللا عليه وسلم  -ولكن وجود حممد رسول اهللا . املالبسات اخلطرية لنشأة األمة املسلمة 

يعلم أن ال بد من  -سبحانه  -ألن اهللا . اإلهلي ووقوع تلك األحداث ووجود تلك املالبسات مل يلغ هذا احلق 
زاولته يف أخطر الشؤون ومهما تكن النتائج ومهما تكن اخلسائر ومهما يكن انقسام الصف ومهما تكن م

ألن هذه كلها جزئيات ال تقوم أمام إنشاء األمة الراشدة املدربة . . التضحيات املريرة ومهما تكن األخطار احمليطة 
ومن هنا جاء هذا األمر اإلهلي . . تائج الرأي والعمل املدركة لتبعات الرأي والعمل الواعية لن؛ بالفعل على احلياة 

  :يف هذا الوقت بالذات 
  . .} فاعف عنهم ، واستغفر هلم ، وشاورهم يف األمر { 

وليثبت هذا القرار يف حياة األمة املسلمة أياً كانت ؛ ليقرر املبدأ يف مواجهة أخطر األخطار اليت صاحبت استعماله 
وليسقط احلجة الواهية اليت تثار إلبطال هذا املبدأ يف حياة األمة املسلمة كلما ؛ ء التطبيق األخطار اليت تقع يف أثنا

والعدو على » أحد « نشأ عن استعماله بعض العواقب اليت تبدو سيئة ولو كان هو انقسام الصف كما وقع يف 
دة أكرب من كل خسارة أخرى يف ووجود األمة الراش. ألن وجود األمة الراشدة مرهون هبذا املبدأ . . األبواب 
  الطريق



فنرى أن الشورى ال تنتهي أبداً إىل ؛ على أن الصورة احلقيقية للنظام اإلسالمي ال تكمل حىت منضي مع بقية اآلية 
  :األرجحة والتعويق وال تغين كذلك عن التوكل على اهللا يف هناية املطاف 

  . .} لني إن اهللا حيب املتوك. فإذا عزمت فتوكل على اهللا { 
إن مهمة الشورى هي تقليب أوجه الرأي واختيار اجتاه من االجتاهات املعروضة فإذا انتهى األمر إىل هذا احلد انتهى 

التنفيذ يف عزم وحسم ويف توكل على اهللا يصل األمر بقدر اهللا ويدعه ملشيئته . . دور الشورى وجاء دور التنفيذ 
  .تصوغ العواقب كما تشاء 

درسه النبوي الرباين ، وهو يعلم األمة الشورى ، ويعلمها إبداء الرأي ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -لنيب وكما ألقى ا
  .واحتمال تبعته بتنفيذه ، يف أخطر الشؤون وأكربها 

على علم  -كذلك ألقى عليها درسه الثاين يف املضاء بعد الشورى ، ويف التوكل على اهللا وإسالم النفس لقدره . 
وهو يعلم إىل أين هو ماض وما الذي  -فأمضى األمر يف اخلروج ودخل بيته فلبس درعه وألمته  -جتاهه مبجراه وا

وحىت حني أتيحت فرصة أخرى بتردد املتحمسني ، وخوفهم . . ينتظره وينتظر الصحابة معه من آالم وتضحيات 
حىت حني . . ألمر له ليخرج أو يبقى على ما ال يريد وتركهم ا -صلى اهللا عليه وسلم  -من أن يكونوا استكرهوه 

مع . مث العزم واملضي . درس الشورى . ألنه أراد أن يعلمهم الدرس كله . أتيحت هذه الفرصة مل ينتهزها لريجع 
وأن يعلمهم أن للشورى وقتها وال جمال بعدها للتردد والتأرجح ومعاودة . التوكل على اهللا واالستسالم لقدره 

وعزم . إمنا هو رأي وشورى . . فهذا مآلة الشلل والسلبية والتأرجح الذي ال ينتهي .  تقليب الرأي من جديد
  :وتوكل على اهللا ، حيبه اهللا . ومضاء 

  . .} إن اهللا حيب املتوكلني { 
. . بل هي اليت متيز املؤمنني . واخللة اليت حيبها اهللا وحيب أهلها هي اخللة اليت ينبغي أن حيرص عليها املؤمنون 

وهو . التوكل على اهللا ورد األمر إليه يف النهاية هو خط التوازن األخري يف التصور اإلسالمي ويف احلياة اإلسالمية و
  . .حقيقة أن مرد األمر كله هللا وأن اهللا فعال ملا يريد : التعامل مع احلقيقة الكبرية 

يف أجياهلا كلها وليس رصيد جيل بعينه  هو رصيد األمة املسلمة. الكبار » أحد « لقد كان هذا درساً من دروس 
  . .يف زمن من األزمان 

ولتقرير حقيقة التوكل على اهللا وإقامتها على أصوهلا الثابتة ميضي السياق فيقرر أن القوة الفاعلة يف النصر واخلذالن 
ل بعد اختاذ العدة هي قوة اهللا فعندها يلتمس النصر ومنها تتقى اهلزمية وإليها يكون التوجه وعليها يكون التوك

  :ونفض األيدي من العواقب وتعليقها بقدر اهللا 
  . .} إن ينصركم اهللا فال غالب لكم وأن خيذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون { 

ق هذا القدر يف وحتق -سبحانه  -إن التصور اإلسالمي يتسم بالتوازن املطلق بني تقرير الفاعلية املطلقة لقدر اهللا 
. إن سنة اهللا جتري بترتيب النتائج على األسباب . . احلياة اإلنسانية من خالل نشاط اإلنسان وفاعليته وعمله 

واهللا يرتب النتائج على األسباب . فالفاعل املؤثر هو اهللا . النتائج » تنشىء « ولكن األسباب ليست هي اليت 
وبقدر ما يويف . نسان أن يؤدي واجبه وأن يبذل جهده وأن يفي بالتزاماته ومن مث يطلب إىل اإل. . بقدره ومشيئته 

هو وحده الذي . وهكذا تظل النتائج والعواقب متعلقة مبشيئة اهللا وقدره . . بذلك كله يرتب اهللا النتائج وحيققها 
؛ مل ويبذل ما يف طوقه فهو يع. وهكذا يتوازن تصور املسلم وعمله . . يأذن هلا بالوجود حني يشاء وكيفما يشاء 

  .وهو يتعلق يف نتيجة عمله وجهده بقدر اهللا ومشيئته 



  فهو ال حيتم أمراً بعينه على اهللا. وال حتمية يف تصوره بني النتائج واألسباب 
؛ يرد املسلمني إىل قدر اهللا ومشيئته  -أية معركة  -وهنا يف قضية النصر واخلذالن بوصفهما نتيجتني للمعركة 

وهي احلقيقة . . وأن خيذهلم فال ناصر هلم من بعده . إن ينصرهم اهللا فال غالب هلم : بإرادة اهللا وقدرته  ويعلقهم
وعنها تصدر . حيث ال قوة إال قوة اهللا وال قدرة إال قدرته وال مشيئة إال مشيئته . الكلية املطلقة يف هذا الوجود 

طلقة ال تعفي املسلمني من اتباع املنهج وطاعة التوجيه والنهوض ولكن هذه احلقيقة الكلية امل. . األشياء واألحداث 
  :بالتكاليف وبذلك اجلهد والتوكل بعد هذا كله على اهللا 

  . .} وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون { 
؛ ويتصل قلبه مباشرة بالقوة الفاعلة يف هذا الوجود ؛ وبذلك خيلص تصور املسلم من التماس شيء من عند غري اهللا 

ويتوكل على اهللا وحده يف ؛ ض يده من كل األشباح الزائفة واألسباب الباطلة للنصرة واحلماية وااللتجاء فينف
  .أحداث النتائج وحتقيق املصاير وتدبري األمر حبكمته وتقبل ما جييء به قدر اهللا يف اطمئنان أياً كان 

  .إنه التوازن العجيب الذي ال يعرفه القلب البشري إال يف اإلسالم 
ليمد من هذا احملور خيوطاً يف التوجيه لألمانة والنهي عن ؛ مث يعود إىل احلديث عن النبوة وخصائصها اخللقية 

  :الغلول والتذكري باحلساب وتوفية النفوس دون إجحاف 
  . .} مث توىف كل نفس ما كسبت وهم ال يظلمون . ومن يغلل يأت مبا غل يوم القيامة . وما كان لنيب أن يغل { 
صلى اهللا  -لقد كان من بني العوامل اليت جعلت الرماة يزايلون مكاهنم من اجلبل خوفهم أال يقسم هلم رسول اهللا و

ومل ؛ من الغنائم كذلك كان بعض املنافقني قد تكلموا بأن بعض غنائم بدر من قبل قد اختفت  -عليه وسلم 
  .ال يف هذا اجمل -صلى اهللا عليه وسلم  -يستحوا أن يهمسوا بامسه 

أي أن حيتجزوا شيئاً من األموال والغنائم أو . . فهنا يأيت السياق حبكم عام ينفي عن األنبياء عامة إمكان أن يغلوا 
  :يقسموا لبعض اجلند دون بعض ، أو خيونوا إمجاالً يف شيء 

  . .} وما كان لنيب أن يغل { 
وليس نفياً . فالنفي هنا نفي إلمكان وقوع الفعل .  فهو ليس من شأنه أصالً وال من طبعه وال من خلقه. ما كان له 

» ُيغلّ « : ويف قراءة . . فطبيعة النيب األمينة العادلة العفيفة ال يتأيت أن يقع منها الغلول ابتداء . حلله أو جوازه 
عن خيانة النيب يف  فيكون هنياً. . وال أن خيفي عنه أتباعه شيئاً . أي ال جيوز أن خيان . على بناء الفعل لغري الفاعل 

  .وهي قراءة احلسن البصري . وهو يتمشى مع عجز اآلية . شيء 
  :مث يهدد الذين يغلون وخيفون شيئاً من املال العام أو من الغنائم ذلك التهديد املخيف 

  .ومن يغلل يأت مبا غلّ يوم القيامة { 

  . .} مث توىف كل نفس ما كسبت وهم ال يظلمون 
استعمل رسول « : حدثنا أبو محيد الساعدي قال : حدثنا سفيان عن الزهري مسع عروة يقول  .روى اإلمام أمحد 

هذا لكم وهذا : فجاء فقال . على الصدقة . رجالً من األزد يقال له ابن اللتيبة  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 
: بال العامل نبعثه على عمل فيقول  ما» : على املنرب فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقام رسول اهللا . أهدي إيل 

ال يأيت . أفال جلس يف بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم ال؟ والذي نفس حممد بيده . هذا لكم وهذا أهدي إيل 
مث رفع . . « أحدكم منها بشيء إال جاء به يوم القيامة على رقبته وإن بعرياً له رغاء أو بقرة هلا خوار أو شاة تيعر 

وروى اإلمام أمحد ) وأخرجه الشيخان . . (  -ثالثاً -» اللهم هل بلغت؟ : مث قال . رأينا عفرة إبطيه  يديه حىت



يوماً فذكر الغلول ، فعظمه وعظم  -صلى اهللا عليه وسلم  -قام فينا رسول اهللا « : بإسناده عن أيب هريرة قال 
ال : يا رسول اهللا أغثين ، فأقول : بعري له رغاء فيقول ال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته : مث قال . أمره 

يا رسول : ال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته فرس هلا مححمة فيقول . أملك لك من اهللا شيئاً قد بلغتك 
. صامت  ال ألفني أحدكم جييء يوم القيامة على رقبته. ال أملك لك من اهللا شيئاً قد بلغتك : اهللا أغثين ، فأقول 

وأخرجه الشيخان من حديث . . ( » « ال أملك لك من اهللا شيئاً قد بلغتك : فأقول . يا رسول اهللا أغثين : فيقول 
  ) . .أيب حيان 

:  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا » : قال . عن عدي بن عمرية الكندي  -بإسناده  -وروى اإلمام أمحد 
فقام : قال . . » منكم عمالً فكتمنا منه خميطا فما فوقه فهو غل يأيت به يوم القيامة  من عمل لنا. يا أيها الناس « 

يا رسول اهللا ، أقبل مين عملك : فقال  -هو سعد بن عبادة كأين أنظر إليه : قال جماهد  -رجل من األنصار أسود 
من استعملناه على عمل . اآلن وأنا أقول ذلك : قال . كذا وكذا : مسعتك تقول : قال » وما ذاك؟ « : قال . 

ورواه مسلم وأبو داود من طرق عن إمساعيل . ( « وما هني عنه انتهى ؛ فما أويت منه أخذه. فليجىء بقليله وكثريه 
  ) . .بن أيب رافع 

حىت أتت ؛ وقد عملت هذه اآلية القرآنية الكرمية واألحاديث النبوية الشريفة عملها يف تربية اجلماعة املسلمة
وحىت أنشأت جمموعة من الناس تتمثل فيهم األمانة والورع والتحرج من الغلول يف أية صورة ؛ عجب العجاببال

  .من صوره كما مل تتمثل قط يف جمموعة بشرية 

وقد كان الرجل من أفناء الناس من املسلمني يقع يف يده الثمني من الغنيمة ال يراه أحد فيأيت به إىل أمريه ال حتدثه 
منه خشية أن ينطبق عليه النص القرآين املرهوب وخشية أن يلقى نبيه على الصورة املفزعة املخجلة  نفسه بشيء

وكانت اآلخرة يف حسه واقعاً ، . اليت حذره أن يلقاه عليها يوم القيامة فقد كان املسلم يعيش هذه احلقيقة فعالً 
وكان هذا هو سر تقواه وخشيته . يكون فيها وكان يرى صورته تلك أمام نبيه وأمام ربه ، فيتوقاها ويفزع أن 

فاآلخرة كانت حقيقة يعيشها ال وعداً بعيداً وكان على يقني ال خياجله الشك من أن كل نفس ستوىف ما . وحترجه 
  . .كسبت وهم ال يظلمون 

ه فدفعه إىل ملا هبط املسلمون املدائن ومجعوا األقباض أقبل رجل حبق مع: روى ابن جرير الطربي يف تارخيه قال 
هل أخذت منه : فقالوا . ما رأينا مثل هذا قط ما يعدله ما عندنا وال يقاربه : فقال والذين معه . صاحب األقباض 

ال واهللا ال أخربكم : من أنت؟ فقال : فقالوا . فعرفوا أن للرجل شأناً . أما واهللا لوال اهللا ما آتيتكم به : شيئاً؟ فقال 
فأتبعوه رجالً حىت انتهى إىل أصحابه فسأل عنه . ظوين ولكين أمحد اهللا وأرضى بثوابه لتحمدوين وال غريكم ليقر

  . .فإذا عامر بن عبد قيس 
 -فنظر . . بعد القادسية وفيها تاج كسرى وإيوانه ال يقومان بثمن  -رضي اهللا عنه  -وقد محلت الغنائم إىل عمر 

  . .» إن قوماً أدوا هذا ألمريهم ألمناء «  :إىل ما أداه اجلند يف غبطة وقال  -رضي اهللا عنه 
  .وهكذا رىب اإلسالم املسلمني تلك التربية العجيبة اليت تكاد أخبارها حتسب يف األساطري 

القيم احلقيقية اليت يليق أن . . يوازن بني القيم  -يف معرض احلديث عن الغنائم والغلول  -مث يستطرد السياق 
  :ن يشغل هبا يلتفت إليها القلب املؤمن وأ

أفمن اتبع رضوان اهللا كمن باء بسخط من اهللا ومأواه جهنم وبئس املصري؟ هم درجات عند اهللا واهللا بصري مبا { 
  . .} يعملون 



وهي ملسة من ملسات املنهج . إهنا النقلة اليت تصغر يف ظلها الغنائم ويصغر يف ظلها التفكري يف هذه األعراض 
  .قلوب ورفع اهتماماهتا وتوسيع آفاقها وشغلها بالسباق احلقيقي يف امليدان األصيل القرآين العجيب يف تربية ال

  . .} أفمن اتبع رضوان اهللا كمن باء بسخط من اهللا ومأواه جهنم وبئس املصري { 
وشتان بني من يتبع . وهذا هو ميدان الكسب واخلسارة . هذه هي القيم ، وهذا هو جمال الطمع وجمال االختيار 

. وبئس املصري هذه درجة وهذه درجة . . ن اهللا فيفوز به ومن يعود ويف وطابه سخط اهللا يذهب به إىل جهنم رضوا
  :وشتان شتان . 
  . .} هم درجات عند اهللا { 

  وكل ينال درجته باستحقاق فال ظلم وال إجحاف وال حماباة وال جزاف
  . .} واهللا بصري مبا يعملون { 

ورسالته وعظم املنة هبا  -صلى اهللا عليه وسلم  -شخص الرسول :  حمورها األصيل مث خيتم الفقرة بالرجوع إىل
  .على املؤمنني 

لقد من اهللا على املؤمنني إذ بعث فيهم رسوالً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة { 
  . .} وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبني 

وقيمتها الذاتية وعظم املنة  -صلى اهللا عليه وسلم  -حقيقة الرسول . حلقيقة الكبرية إن ختام هذه الفقرة هبذه ا
اإلهلية هبا ودورها يف إنشاء هذه األمة وتعليمها وتربيتها وقيادهتا ونقلها من الضالل املبني إىل العلم واحلكمة 

  :إن هذا اخلتام يتضمن ملسات قرآنية كثرية منوعة عميقة . . والطهارة 
ا جتيء ابتداء تعقيباً على الغنائم والطمع فيها والغلول واالنشغال هبذا األمر الصغري الذي كان اإلنشغال به هو إهن

فاإلشارة إىل حقيقة . . السبب املباشر الذي قلب املوقف يف املعركة وبدل النصر هزمية وفعل باملسلمني األفاعيل 
تبدو يف ظلها غنائم . ملسة عميقة من ملسات التربية القرآنية الفريدة الرسالة الكبرية واملنة العظيمة املتمثلة فيها 

شيئاً ختجل النفس . األرض كلها وأسالب األرض كلها وإعراض األرض كلها شيئاً تافهاً زهيداً ال يذكر وال يقدر 
  املؤمنة أن تذكره بل تستحي أن تفكر فيه فضالً عن أن تشغل به

. . زمية والقرح واألمل واخلسارة اليت أصابت اجلماعة املسلمة يف املعركة وهي جتيء يف سياق احلديث عن اهل
فاإلشارة إىل تلك احلقيقة الكبرية وما متثله من منة عظيمة ملسة عميقة من ملسات التربية القرآنية العجيبة تصغر يف 

ويتجلى العطاء الذي يرجح كل على حني تعظم املنة . ظلها اآلالم واخلسائر وتصغر إىل جانبها اجلراح والتضحيات 
  .شيء يف حياة األمة املسلمة على اإلطالق 

يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة وإن { اإلشارة إىل آثار هذه املنة يف حياة األمة املسلمة . . مث 
. ومن عهد إىل عهد  وهي تشي بالنقلة من حال إىل حال ومن وضع إىل وضع. . } كانوا من قبل لفي ضالل مبني 

فتشعر األمة املسلمة مبا وراء هذه النقلة من قدر اهللا الذي يريد هبذه األمة أمراً ضخماً يف تاريخ األرض ويف حياة 
فما ينبغي ألمة هذا شأهنا أن  -صلى اهللا عليه وسلم  -البشر والذي يعدها هلذا األمر الضخم بإرسال الرسول 

و تافهة زهيدة يف ظل هذا اهلدف الضخم وال أن جتزع من التضحيات واآلالم اليت تبدو تشغل باهلا بالغنائم اليت تبد
  . .هينة يسرية يف ظل هذه الغاية الكبرية 

نذكرها باختصار وإمجال لنواجه النص القرآين . هذه بعض اللمسات املستفادة من ذكر هذه املنة يف هذا السياق 
  :احلافل باإلحياءات والظالل 



  . .} اهللا على املؤمنني إذ بعث فيهم رسوالً من أنفسهم لقد من { 
إن العناية من اهللا اجلليل . . } من أنفسهم { إهنا املنة العظمى أن يبعث اهللا فيهم رسوالً وأن يكون هذا الرسول 

  .بإرسال رسول من عنده إىل بعض خلقه هي املنة اليت ال تنبثق إال من فيض الكرم اإلهلي 

وإال فمن هم هؤالء الناس ومن هم هؤالء اخللق حىت يذكرهم . اليت ال يقابلها شيء من جانب البشر املنة اخلالصة 
 -اهللا هذا الذكر ويعىن هبم هذه العناية؟ ويبلغ من حفاوة اهللا هبم أن يرسل هلم رسوالً من عنده حيدثهم بآياته 

  بال سبب منهم وال مقابل؟وكلماته لوال أن كرم اهللا يفيض بال حساب ويغمر خالئقه  -سبحانه 
} من أنفسهم { فإن للتعبري القرآين » منهم « مل يقل . . } من أنفسهم { وتتضاعف املنة بأن يكون هذا الرسول 

. إن الصلة بني املؤمنني والرسول هي صلة النفس بالنفس ال صلة الفرد باجلنس . . ظالالً عميقة اإلحياء والداللة 
مث إهنم باإلميان يرتفعون إىل هذه الصلة . إمنا هي أعمق من ذلك وأرقى . نهم وكفى فليست املسألة أنه واحد م

فاملنة مضاعفة ممثلة يف إرسال . . فهو منة على املؤمنني . بالرسول ويصلون إىل هذا األفق من الكرامة على اهللا 
  .ب الرسول ويف وصل أنفسهم بنفس الرسول ونفس الرسول بأنفسهم على هذا النحو احلبي

  :يف نفوسهم وحياهتم وتارخيهم اإلنساين . . مث تتجلى هذه املنة العلوية يف آثارها العملية 
  . .} يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة { 

  :بإرسال رسول من عنده خياطبهم بكالم اهللا اجلليل . يف تكرمي اهللا هلم . تتجلى هذه املنة يف أكرب جماليها 
  . .} عليهم آياته يتلو { 

ولو تأمل اإلنسان هذه املنة وحدها لراعته وهزته حىت ما يتمالك أن ينصب قامته أمام اهللا حىت وهو يقف أمامه 
  للشكر والصالة

؛ خياطبه ليحدثه عن ذاته اجلليلة وصفاته. يتكرم عليه فيخاطبه بكلماته  -سبحانه  -ولو تأمل أن اهللا اجلليل 
 -هو العبد الصغري الضئيل  -هو اإلنسان  -مث خياطبه ليحدثه عن شأنه هو . هية وخصائصها وليعرفه حبقيقة األلو

خياطبه ليدعوه إىل ما حيييه ولريشده إىل ما يصلح قلبه وحاله . وعن حياته وعن خواجله وعن حركاته وسكناته 
  .ويهتف به إىل جنة عرضها السماوات واألرض 

  ي هبذه املنة وهذا التفضل وهذا العطاء؟فهل هو إال الكرم الفائض الذي جير
ولكن اجلليل هو الذي حيفل هذا . . وإن اإلنسان الضئيل هلو الفقري احملووج . إن اهللا اجلليل غين عن العاملني 

  الضئيل ويتلمسه بعنايته ويتابعه بدعوته والغين هو الذي خياطب الفقري ويدعوه ويكرر دعوته
  والعطاء الذي ال كفاء له من الشكر والوفاء فيا للكرم ويا للمنة ويا للفضل

  . .} ويزكيهم { 
ويطهر . ويطهر بيوهتم وأعراضهم وصالهتم . يطهر قلوهبم وتصوراهتم ومشاعرهم . يطهرهم ويرفعهم وينقيهم 

يطهرهم من أرجاس الشرك والوثنية واخلرافة واألسطورة وما تبثه يف احلياة من . . حياهتم وجمتمعهم وأنظمتهم 
ويطهرهم من دنس احلياة اجلاهلية وما . . راسم وشعائر وعادات وتقاليد هابطة مزرية باإلنسان ومبعىن إنسانيته م

  .تلوث به املشاعر والشعائر والتقاليد والقيم واملفاهيم 
  .وقد كان لكل جاهلية من حوهلم أرجاسها وكان للعرب جاهليتهم وأرجاسها 

أيب طالب وهو حيدث جناشي احلبشة يف مواجهة رسويل قريش إليه وقد جاءا  من أرجاسها هذا الذي وصفه جعفر بن
  .إليه ليسلمهما املهاجرين من املسلمني عنده 



  :يقول جعفر . 
كنا قوماً أهل جاهلية نعبد األصنام ونأكل امليتة ونأيت الفواحش ونقطع األرحام ونسيء اجلوار ويأكل . أيها امللك « 

فدعانا . نا على ذلك حىت بعث اهللا إلينا رسوالً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فك. . القوي منا الضعيف 
إىل اهللا وحده لنوحده ونعبده وخنلع ما كنا نعبد حنن وآباؤنا من دونه من احلجارة واألوثان وأمرنا بصدق احلديث 

عن الفواحش وقول الزور وأكل مال  وهنانا. وأداء األمانة وصلة الرحم وحسن اجلوار والكف عن احملارم والدماء 
  . .اليتيم وقذف احملصنات وأمرنا أن نعبد اهللا وال نشرك به شيئاً وأمرنا بالصالة والزكاة والصيام 

وهي تصور أنواع االتصال بني اجلنسني يف اجلاهلية كما جاء يف  -رضي اهللا عنها  -ومن أرجاسها ما حكته عائشة 
  :هلابطة احليوانية املزرية صحيح البخاري يف هذه الصورة ا

خيطب الرجل إىل الرجل وليته أو : فنكاح منها نكاح الناس اليوم . إن النكاح يف اجلاهلية كان على أربعة أحناء » 
أرسلي إىل فالن : والنكاح اآلخر كان الرجل يقول المرأته إذا طهرت من طمثها . . بنته فيصدقها مث ينكحها 

 ميسها أبداً حىت يتبني محلها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبني محلها أصاهبا فاستبضعي منه ويعتزهلا وال
ونكاح آخر جيتمع . . وإمنا يفعل ذلك رغبة يف جنابة الرجل فكان هذا النكاح نكاح االستبضاع . زوجها إذا أحب 

عليها ليال بعد أن تضع محلها  فإذا محلت ووضعت ومر. الرهط ما دون العشرة فيدخلون على املرأة كلهم يصيبها 
قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد : أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن ميتنع حىت جيتمعوا عندها تقول هلم 

وال يستطيع أن ميتنع منه الرجل . تسمي من أحبت منهم بامسه فيلحق به ولدها . فهو إبنك يا فالن . ولدت 
وهن البغايا كن ينصنب على أبواهبن  -لكثري فيدخلون على املرأة ال متتنع ممن جاءها جيتمع الناس ا: والنكاح الرابع 

فمن أرادهن دخل عليهن فإذا محلت إحداهن ووضعت محلها مجعوا هلا ودعوا هلم القافة مث  -رايات تكون علماً 
  . .« أحلقوا ولدها بالذي يرون فالتاطه ودعي ابنه ال ميتنع من ذلك 

ويكفي تصور الرجل وهو يرسل . ورة على هبوط التصور اإلنساين وهبيميته ال حتتاج إىل تعليق وداللة هذه الص
متاماً كما يرسل ناقته أو فرسه أو هبيمته إىل الفحل النجيب لتأيت له منه . لتأيت له منه بولد جنيب « فالن » امرأته إىل 
  بنتاج جيد

مث ختتار هي أحدهم . . « كلهم يصيبها »  -املرأة جمتمعني  يدخلون إىل -ما دون العشرة  -ويكفي تصور الرجال 
  لتلحق به ولدها

فهو البغاء يزيد عليه إحلاق نتاجه برجل من البغاة ال جيد يف ذلك معرة وال ميتنع  -وهو الصورة الرابعة  -أما البغاء 
  من ذلك

  .إنه الوحل 

  غارقني إىل األذقان فيه -سالم لوال اإل -وكانوا . وزكاهم . الذي طهر اإلسالم منه العرب 
يقول األستاذ أبو احلسن . ومل يكن هذا الوحل يف العالقات اجلنسية إال طرفاً من النظرة اهلابطة إىل املرأة يف اجلاهلية 

  :» ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني « : الندوي يف كتابه القيم 
ؤكل حقوقها وتبتز أمواهلا وحترم من إرثها وتعضل بعد وكانت املرأة يف اجملتمع اجلاهلي عرضة غنب وحيف ت« 

كان » : عن ابن عباس قال . الطالق أو وفاة الزوج من أن تنكح زوجاً ترضاه وتورث كما يورث املتاع أو الدابة 
الرجل إذا مات أبوه أو محوه فهو أحق بامرأته إن شاء أمسكها أو حيبسها حىت تفتدى بصداقها أو متوت فيذهب 

إن أهل اجلاهلية كانوا إذا هلك الرجل فترك امرأة حبسها أهله على الصيب » : وقال عطاء بن رباح . . « ا مباهل



إن الرجل يف اجلاهلية كان ميوت أبوه أو أخوه أو ابنه فإذا مات وترك امرأته فإن : وقال السّدي . . « يكون فيهم 
وإن سبقته . ها مبهر صاحبه أو ُينكحها فيأخذ مهرها سبق وارث امليت فألقى عليها ثوبه فهو أحق هبا أن يَنكح

وكانت املرأة يف اجلاهلية يطفف معها الكيل فيتمتع الرجل حبقوقه وال تتمتع . » فذهبت إىل أهلها فهي أحق بنفسها 
ض وتالقي من بعلها نشوزاً أو إعراضاً وتترك يف بع. هي حبقوقها يؤخذ مما تؤتى من مهر ومتسك ضراراً لالعتداء 

وكان يسوغ للرجل أن يتزوج ما . ومن املأكوالت ما هو خالص للذكور وحمرم على اإلناث . األحيان كاملعلقة 
  .يشاء من غري حتديد 

أن الوأد كان  -على ما حكاه عنه امليداين  -ذكر اهليثم بن عدي . وقد بلغت كراهة البنات إىل حد الوأد « 
فجاء اإلسالم وكانت مذاهب العرب خمتلفة . تعمله واحد ويتركه عشرة مستعمالً يف قبائل العرب قاطبة فكان يس

ومنهم من كان يئد من . فمنهم من كان يئد البنات ملزيد الغرية وخمافة حلوق العار هبم من أجلهن . يف وأد األوالد 
منهم هبذه  تشاؤماً) عرجاء ( أو كسحاء ) برصاء ( أو برشاء ) سوداء ( أو شيماء . البنات من كانت زرقاء 

  . .ومنهم كان يقتل أوالده خشية اإلنفاق ، وخوف الفقر . الصفات 
وكانوا يقتلون البنات ويئدوهنن بقسوة نادرة يف بعض األحيان فقد يتأخر وأد املوءودة لسفر الوالد وشغله فال » 

م يلقي األنثى من وقد كان بعضه. وقد حكوا يف ذلك عن أنفسهم مبكيات . يئدها إال وقد كربت وصارت تعقل 
  . .« شاهق 

كما يصورها يف إمجال األستاذ : الشرك والوثنية اهلابطة الساذجة  -وأصل هذه األرجاس مجيعاً  -ومن أرجاسها 
  :أبو احلسن الندوي يف كتابه 

ل كان فكان لكل قبيلة أو ناحية أو مدينة صنم خاص ب. انغمست األمة يف الوثنية وعبادة األصنام بأبشع أشكاهلا » 
  .لكل بيت صنم خصوصي 

كان ألهل كل دار من مكة صنم يف دارهم يعبدونه فإذا أراد أحدهم السفر كان آخر ما يصنع يف : قال الكليب 
واستهترت . « منزله أن يتمسح به وإذا قدم من سفره كان أول ما يصنع إذا دخل منزله أن يتمسح به أيضاً 

ومن مل يقدر عليه وال على بناء بيت نصب ؛ بيتاً ومنهم من اختذ صنماً العرب يف عبادة األصنام فمنهم من اختذ
 -وكان يف جوف الكعبة . حجراً أمام احلرم وأمام غريه مما استحسن مث طاف به كطوافه بالبيت ومسوها األنصاب 

نام واألوثان إىل وتدرجوا من عبادة األص. ويف فنائها ثالمثائة وستون صنماً  -البيت الذي بين لعبادة اهللا وحده 
كنا نعبد احلجر فإذا وجدنا حجراً هو خرياً منه : روى البخاري عن أيب رجاء العطاردي قال . عبادة جنس احلجارة 
وقال الكليب . فإذا مل جند حجراً مجعنا حثوة من تراب مث جئنا بالشاة فحلبنا عليه مث طفنا به ؛ القيناه وأخذنا اآلخر 

زل منزالً أخذ أربعة أحجار فنظر إىل أحسنها فاختذه رباً وجعل ثالث أثايفّ لقدره وإذا كان الرجل إذا سافر فن: 
  .ارحتل تركه 

فكانوا . آهلة شىت من املالئكة واجلن والكواكب  -شأن كل أمة مشركة يف كل زمان ومكان  -وكان للعرب » 
واختذوا كذلك معه . هنم ويتوسلون هبم عند اهللا يعتقدون أن املالئكة بنات اهللا فيتخذوهنم شفعاء هلم عند اهللا ويعبدو

وقال . كانت بنو مليح من خزاعة يعبدون اجلن : قال الكليب . اجلن شركاء هللا وآمنوا بقدرهتم وتأثريهم وعبدوهم 
وقيس . وطي سهيالً . وخلم وجذام املشتري . ومتيم الدبران . وكنانة القمر . كانت محري تعبد الشمس : صاعد 

  .« وأسد عطارداً . العبور الشعري 
ويكفي أن يتصفح اإلنسان هذه الصورة البدائية الغليظة من الوثنية ، ليعرف أي رجس كانت تنشره يف القلوب 



والتصورات ويف واقع احلياة ويدرك النقلة الضخمة اليت نقلها اإلسالم للقوم والطهارة اليت أسبغها على تصوراهتم 
األرجاس تلك األدواء اخللقية واالجتماعية اليت كانت يف الوقت ذاته من مفاخرهم ومن هذه . وعلى حياهتم سواء 

يف أشعارهم ومن مفاخراهتم يف أسواقهم من اخلمر إىل القمار إىل الثارات القبلية الصغرية اليت تشغل اهتماماهتم فال 
  :ترتفع على تلك التصورات احمللية احملدودة 

فقد وقعت احلرب بني بكر . اء حىت كانت تثريها حادثة ليست بذات خطر هانت عليهم احلرب وإراقة الدم» 
وتغلب ابين وائل ومكثت أربعني سنة أريقت فيها دماء غزيرة وما ذاك إال أن كليباً رئيس معد رمى ضرع ناقة 

كما  وقتل جساس بن مرة كليباً واشتبكت احلرب بني بكر وتغلب وكانت؛ البسوس بنت منقذ فاختلط دمها بلبنها
  .» دموع ال ترقأ وأجساد ال تدفن . قد فين احلياة وثكلت األمهات ويتم األوالد « : قال املهلهل أخو كليب 

  .وكذلك حرب داحس والغرباء « 

فما كان سببها إال أن داحساً فرس قيس بن زهري كان سابقاً يف رهان بني قيس بن زهري وحذيفة بن بدر فعارضه 
ونصر القبائل ألبنائها . مث أخذ بالثأر . وتال ذلك قتل . طم وجهه وشغله ففاتته اخليل أسدي بإيعاز من حذيفة فل

  .« وأسر ونزح للقبائل وقتل يف ذلك ألوف من الناس 
. وكان ذلك عالمة فراغ احلياة من االهتمامات الكبرية اليت تشغلهم عن تفريغ الطاقة يف هذه املالبسات الصغرية 

ومل تكن هناك . . حياة وال فكرة للبشرية وال دور لإلنسانية يشغلهم عن هذا السفساف إذ مل تكن هلم رسالة لل
وماذا يكون الناس من غري عقيدة إهلية؟ ماذا تكون . . عقيدة تطهرهم من هذه األرجاس االجتماعية الذميمة 

  اهتماماهتم؟ وماذا تكون تصوراهتم؟ وماذا تكون أخالقهم؟
فحيثما خلت . ال يهم موقعها من الزمان واملكان . ولكل جاهلية أرجاسها وأدناسها . إن اجلاهلية هي اجلاهلية 

حتكم حياهتم فلن تكون إال  -منبثقة من هذه العقيدة  -قلوب الناس من عقيدة إهلية حتكم تصوراهتم ومن شريعة 
ها ال ختتلف يف طبيعتها عن واجلاهلية اليت تتمرغ البشرية اليوم يف وحل. . اجلاهلية يف صورة من صورها الكثرية 

تلك اجلاهلية العربية أو غريها من اجلاهليات اليت عاصرهتا يف أحناء األرض حىت أنقذها منها اإلسالم وطهرها 
  .وزكاها 

ومسابقات مجاهلا ومراقصها . إن البشرية اليوم تعيش يف ماخور كبري ونظرة إىل صحافتها وأفالمها ومعارض أزيائها 
ونظرة إىل سعارها اجملنون للحم العاري ، واألوضاع املثرية ، واإلحياءات املريضة ، يف األدب . اعاهتا وإذ. وحاناهتا 

إىل جانب نظامها الربوي ، وما يكمن وراءه من سعار للمال ووسائل خسيسة . . والفن وأجهزة اإلعالم كلها 
وإىل جانب التدهور اخللقي واالحنالل  . .جلمعه وتثمريه وعمليات نصب واحتيال وابتزاز تلبس ثوب القانون 

نظرة إىل هذا كله تكفي . . االجتماعي ، الذي أصبح يهدد كل نفس وكل بيت وكل نظام وكل جتمع إنساين 
  .للحكم على املصري البائس الذي تدلف إليه البشرية يف ظل هذه اجلاهلية 

يوان ومثريات احليوان لتلحق بعامله اهلابط واحليوان إن البشرية تتآكل إنسانيتها وتتحلل آدميتها وهي تلهث وراء احل
ألنه حمكوم بفطرة حازمة ال تتميع ، وال تأسن كما تأسن شهوات اإلنسان حني ينفلت من . أنظف وأشرف وأطهر 

هريهم رباط العقيدة ومن نظام العقيدة ويرتد إىل اجلاهلية اليت أنقذه اهللا منها واليت مينت اهللا على عباده املؤمنني بتط
  :منها يف تلك اآلية الكرمية 

  . .} ويعلمهم الكتاب واحلكمة { 
وما كان هلم من املعرفة شيء ذو قيمة . أمية القلم وأمية العقل سواء . وكان املخاطبون هبذه اآلية أميني جهاالً 



تنشىء معرفة ذات قيمة  وما كان هلم يف حياهتم من مهوم كبرية. باملقاييس العاملية للمعرفة يف أي باب من األبواب 
فإذا هذه الرسالة حتيلهم أساتذة الدنيا وحكماء العامل ، وأصحاب املنهج العقيدي . عاملية يف أي باب من األبواب 

  .والفكري واالجتماعي والتنظيمي الذي ينقذ البشرية كلها من جاهليتها يف ذلك الزمان 

إلنقاذ البشرية مرة أخرى من جاهليتها احلديثة اليت تتمثل فيها  -بإذن اهللا  -والذي يرتقب دوره يف اجلولة القادمة 
وتصور أهداف احلياة اإلنسانية وغاياهتا كذلك ؛ من النواحي األخالقية واالجتماعية؛ كل خصائص اجلاهلية القدمية

  على الرغم من فتوحات العلم املادي واإلنتاج الصناعي والرخاء احلضاري
  .} ل مبني وإن كانوا من قبل لفي ضال{ 

ضالل يف التصور واالعتقاد وضالل يف مفهومات احلياة وضالل يف الغاية واالجتاه وضالل يف العادات والسلوك 
  . .وضالل يف األنظمة واألوضاع وضالل يف اجملتمع واألخالق 

فون طبيعة ماضي حياهتم وأوضاعهم ، ويعر -وال شك  -والعرب الذين كانوا خياطبون هبذه اآلية كانوا يذكرون 
  .وهي نقلة غري معهودة يف تاريخ بين اإلنسان ؛ النقلة اليت نقلهم إليها اإلسالم ، وما كانوا ببالغيها بغري اإلسالم

هو الذي نقلهم من طور القبيلة واهتمامات القبيلة وثارات القبيلة  -واإلسالم وحده  -كانوا يدركون أن اإلسالم 
أمة تقود البشرية  -على حني فجأة ومن غري متهيد يتدخل فيه الزمن  -وا ولكن ليكون. ال ليكونوا أمة فحسب 

  .وترسم هلا مثلها ومناهج حياهتا وأنظمتها كذلك يف صورة غري معهودة يف تاريخ البشرية الطويل 
هو الذي منحهم وجودهم القومي ووجودهم السياسي ووجودهم  -واإلسالم وحده  -كانوا يدركون أن اإلسالم 

وجودهم اإلنساين الذي يرفع إنسانيتهم ويكّرم آدميتهم ويقيم . . وقبل كل شيء وأهم من كل شيء . .  الدويل
والذي أفاضوه هم على . نظام حياهتم كله على أساس هذا التكرمي الذي جاءهم هدية ومنة من لدن رهبم الكرمي 

غري مسبوقني يف هذا ال يف اجلزيرة . اهللا  وتكرمه بتكرمي» اإلنسان « البشرية كلها بعد ذلك وعلموها كيف حتترم 
طرف من هذا املنهج اإلهلي ، الذي كانوا يدركون » الشورى « ويف اللفتة السابقة إىل . . العربية وال يف أي مكان 

  .فيه عظم املنة عليهم من اهللا 
 ، ونظرية للحياة البشرية هو الذي جعل هلم رسالة يقدموهنا للعامل -واإلسالم وحده  -وكانوا يدركون أن اإلسالم 

واألمة ال توجد يف احلقل اإلنساين الكبري إال برسالة ونظرية ومذهب تقدمه . . ومذهباً مميزاً للحياة اإلنسانية 
  .للبشرية لتدفع بالبشرية إىل األمام 

هجه املثايل وقد كان اإلسالم وتصوره للوجود ورأيه يف احلياة وشريعته للمجتمع وتنظيمه للحياة البشرية ومن
» بطاقة الشخصية « كان اإلسالم خبصائصه هذه هو . . » اإلنسان « الواقعي اإلجيايب إلقامة نظام يسعد يف ظله 

  .اليت تقدم هبا العرب للعامل فعرفهم واحترمهم وسلمهم القيادة 
وهم إما أن حيملوها . لعامل ليست هلم رسالة غريها يتعرفون هبا إىل ا. وهم اليوم وغداً ال حيملون إال هذه البطاقة 

  ال يعرفهم أحد وال يعترف هبم أحد -كما كانوا  -وإما أن ينبذوها فيعودوا مهالً ؛ فتعرفهم البشرية وتكرمهم
  وما الذي يقدمونه للبشرية حني ال يتقدمون إليها هبذه الرسالة؟

  .يف هذه احلقول يقدمون هلا عبقريات يف اآلداب والفنون والعلوم؟ لقد سبقتهم شعوب األرض 

وليست يف حاجة وال يف انتظار إىل عبقريات من هناك . والبشرية تغص بالعبقريات يف هذه احلقول الفرعية للحياة 
  يف هذه احلقول الفرعية للحياة



يقدمون هلا عبقريات يف اإلنتاج الصناعي املتفوق تنحين له اجلباه ويغرقون به أسواقها ويغطون به على ما عندها من 
  نتاج؟؟ لقد سبقتهم شعوب كثرية يف يدها عجلة القيادة يف هذا املضمارإ

يقدمون هلا فلسفة مذهبية اجتماعية ومناهج اقتصادية وتنظيمية من صنع أيديهم ومن وحي أفكارهم البشرية؟ إن 
  وتشقى هبا مجيعاً غاية الشقاء. األرض تعج بالفلسفات واملذاهب واملناهج األرضية 

  ن للبشرية لتعرفهم به وتعترف هلم بالسبق والتفوق واالمتياز؟ماذا إذن يقدمو
ال شيء إال هذه املنة اليت اختارهم اهللا هلا . ال شيء إال هذا املنهج الفريد . ال شيء إال هذه الرسالة الكبرية 

وهي تتردى يف  والبشرية اليوم أحوج ما تكون إليها. وأنقذ هبا البشرية كلها على أيديهم ذات يوم . وأكرمهم هبا 
  هاوية الشقاء واحلرية والقلق واإلفالس

واليت ميكن أن يقدموها هلا اليوم . بطاقة الشخصية اليت تقدموا هبا قدمياً للبشرية فأحنت هلا هامتها  -وحدها  -إهنا 
  .فيكون فيها اخلالص واإلنقاذ 

وهي اليت . وهي اليت تقدم أكرب منهج . سالة وأكرب أمة هي اليت حتمل أكرب ر. إن لكل أمة من األمم الكبرية رسالة 
  .تتفرد يف األرض بأرفع مذهب للحياة 

فأي شيطان يا ترى يصرفهم  -وهم فيها أصالء وغريهم من الشعوب هم شركاء  -والعرب ميلكون هذه الرسالة 
  عن هذا الرصيد الضخم؟ أي شيطان؟

وما ميكن أن يصرفها عن هذه . ه الرسالة عظيمة عظيمة لقد كانت املنة اإلهلية على هذه األمة هبذا الرسول وهبذ
  وهي مكلفة من رهبا مبطاردة الشيطان. . املنة إال شيطان 

فيعرض دهشتهم ملا صارت إليه األمور ؛ مث ميضي السياق خطوة يف استعراض أحداث املعركة والتعقيب عليها
جة تصورهم لألمر يومذاك قبل أن تطحنهم مما يشي بسذا -وهم املسلمون  -واستغراهبم لوقوع ما وقع هبم 

التجربة وتصوغهم صياغة واقعية تتعامل مع واقع األمر وطبيعة السنن وجدية هذا الواقع الذي ال حيايب أحداً ال 
يأخذ بالسنن وال يستقيم مع اجلد الصارم يف طبيعة الكون واحلياة والعقيدة ومن مث يقفهم على األرض الصلبة 

ولكنه ال يتركهم عند هذه . . ني هلم أن ما أصاهبم كان بفعلهم وكان الثمرة الطبيعية لتصرفهم وهو يب؛ املكشوفة
؛ بل يصلهم بقدر اهللا من وراء األسباب والنتائج -اليت وإن كانت حقيقة إال أهنا ليست هناية احلقيقة  -النقطة 

ما وقع وعن تدبري اهللا فيه ليحقق من ورائه فيكشف هلم عن حكمة ؛ ومبشيئة اهللا الطليقة من وراء السنن والقوانني
وليعدهم هبذه التجربة ملا بعدها وليمحص قلوهبم ومييز صفوفهم من ؛ اخلري هلم وللدعوة اليت جياهدون يف سبيلها 

  .فاألمر يف النهاية مرجعه إىل قدر اهللا وتدبريه . املنافقني الذين كشفتهم األحداث 

  :م ومشاعرهم من وراء هذا البيان القرآين الدقيق العميق وبذلك تتكامل احلقيقة يف تصوره. 
. هو من عند أنفسكم ، إن اهللا على كل شيء قدير : أىن هذا؟ قل : أوملا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم { 

وا يف سبيل اهللا تعالوا قاتل: وما أصابكم يوم التقى اجلمعان فبإذن اهللا وليعلم املؤمنني وليعلم الذين نافقوا وقيل هلم 
لو نعلم قتاالً التبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم لإلميان يقولون بأفواههم ما ليس يف قلوهبم : أو ادفعوا قالوا 

فادرأوا عن أنفسكم املوت : قل . لو أطاعونا ما قتلوا :  -وقعدوا  -الذين قالوا إلخواهنم . واهللا أعلم مبا يكتمون 
  . .} إن كنتم صادقني 

ولكنه علق هذا النصر بكمال حقيقة . . قد كتب اهللا على نفسه النصر ألوليائه محلة رايته وأصحاب عقيدته ل
وباستكمال العدة اليت يف طاقتهم وببذل ؛ وباستيفاء مقتضيات اإلميان يف تنظيمهم وسلوكهم؛ اإلميان يف قلوهبم



فأما حني يقصرون يف أحد هذه األمور فإن . .  أحداً وسنة اهللا ال حتايب. فهذه سنة اهللا . . اجلهد الذي يف وسعهم 
فإمنا هم . فإن كوهنم مسلمني ال يقتضي خرق السنن هلم وإبطال الناموس . عليهم أن يتقبلوا نتيجة التقصري 

  . .مسلمون ألهنم يطابقون حياهتم كلها على السنن ويصطلحون بفطرهتم كلها مع الناموس 
فإن استسالمهم هللا ومحلهم لرايته وعزمهم على . دراً كذلك وال يضيع هباء ولكن كوهنم مسلمني ال يذهب ه

بعد استيفاء ما يترتب  -من شأنه أن يرد أخطاءهم وتقصريهم خرياً وبركة يف النهاية . . طاعته والتزام منهجه 
قاء العقيدة ومتحيص وأن جيعل من األخطاء ونتائجها دروساً وجتارب تزيد يف ن -عليها من التضحية واألمل والقرح 

وال تطرد املسلمني من كنف اهللا . . وتنتهي باخلري والربكة ؛ وتؤهل للنصر املوعود؛ القلوب وتطهري الصفوف
  .مهما ميسهم من الربح واألمل والضيق يف أثناء الطريق . بل متدهم بزاد الطريق . ورعايته وعنايته 

ويكشف عن ؛ وهو يرد على تساؤهلا ودهشتها مما وقع؛ املسلمة وهبذا الوضوح والصرامة معاً يأخذ اهللا اجلماعة 
ويواجه املنافقني حبقيقة املوت  -سبحانه  -كما يكشف عن احلكمة البعيدة من قدره ؛ السبب القريب من أفعاهلا

  :اليت ال يعصم منها حذر وال قعود 
  . .} إن اهللا على كل شيء قدير . نفسكم أوملا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أىن هذا؟ قل هو من عند أ{ 

والذين فقدوا سبعني من شهدائهم غري اجلراح واآلالم اليت عانوها يف ؛ واملسلمون الذين أصيبوا يف أحد مبا أصيبوا
والذين عز عليهم أن يصيبهم ما أصاهبم وهم املسلمون وهم جياهدون يف سبيل اهللا وأعداؤهم هم ؛ هذا اليوم املرير

أصابوا مثلها يوم : املسلمون الذين أصيبوا هبذه املصيبة كان قد سبق هلم أن أصابوا مثليها . . أعداء اهللا  املشركون
وأصابوا مثلها يوم أحد يف مطلع املعركة حينما كانوا مستقيمني على أمر اهللا . بدر فقتلوا سبعني من صناديد قريش 

  .أمام إغراء الغنائم  وقبل أن يضعفوا -صلى اهللا عليه وسلم  -وأمر رسوله 

  وقبل أن هتجس يف أنفسهم اخلواطر اليت ال ينبغي أن هتجس يف ضمائر املؤمنني
  :ويذكرهم اهللا هذا كله وهو يرد على دهشتهم املتسائلة فريجع ما حدث هلم إىل سببه املباشر القريب 

  . .} هو من عند أنفسكم : قل { 
 -وأنفسكم هي اليت أخلت بشرط اهللا وشرط رسوله . ألمر أنفسكم هي اليت ختلخلت وفشلت وتنازعت يف ا

وأنفسكم هي اليت عصت أمر رسول اهللا . وأنفسكم هي اليت خاجلتها األطماع واهلواجس  -صلى اهللا عليه وسلم 
كيف هذا؟ هو من عند أنفسكم بانطباق سنة : فهذا الذي تستنكرون أن يقع لكم وتقولون . . وخطته للمعركة 

فاإلنسان حني يعّرض نفسه لسنة اهللا ال بد أن تنطبق عليه مسلماً كان أو . حني عّرضتم أنفسكم هلا اهللا عليكم 
  مشركاً وال تنخرق حماباة له فمن كمال إسالمه أن يوافق نفسه على مقتضى سنة اهللا ابتداء

  . .} إن اهللا على كل شيء قدير { 
متضي األمور وفق حكمه وإرادته وأال تتعطل سننه اليت أقام ومن مقتضى قدرته أن تنفذ سنته وأن حيكم ناموسه وأن 

  .عليها الكون واحلياة واألحداث 
وقدر اهللا دائماً من وراء كل أمر حيدث ومن وراء . ومع هذا فقد كان قدر اهللا من وراء األمر كله حلكمة يراها 

  :كل حركة وكل نأمة وكل انبثاقة يف هذا الكون كله 
  . .} . . . تقى اجلمعان فبإذن اهللا وما أصابكم يوم ال{ 

ومقدر هلا ؛ فكل حركة حمسوب حساهبا يف تصميم هذا الكون. مل يقع مصادفة وال جزافاً ومل يقع عبثاً وال سدى 
 -ومع جرياهنا وفق السنن والقوانني الثابتة اليت ال تنخرق وال تتعطل وال حتايب  -وهي يف جمموعها ؛ علتها ونتائجها



  النهائي للكون يف جمموعه» التصميم « وتكمل ؛ الكامنة وراءها حتقق احلكمة
  . .إن التصور اإلسالمي يبلغ من الشمول والتوازن يف هذه القضية ، ما ال يبلغه أي تصور آخر يف تاريخ البشرية 

. ليقة وهناك وراء الناموس الثابت والسنن احلتمية إرادة فاعلة ومشيئة ط. . هنالك ناموس ثابت وسنن حتمية 
والناموس يتحكم . . وهناك وراء الناموس والسنن واإلرادة واملشيئة حكمة مدبرة جيري كل شيء يف نطاقها 

واإلنسان يتعرض هلذه السنن حبركاته اإلرادية املختارة وبفعله  -ومن بينها اإلنسان  -والسنن جتري يف كل شيء 
وحيقق ؛ ولكن هذا كله يقع موافقاً لقدر اهللا ومشيئته . . ه الذي ينشئه حسب تفكريه وتدبريه فتنطبق عليه وتؤثر في

وإرادة اإلنسان وتفكريه وحركته وفاعليته هي جزء من سنن اهللا وناموسه يفعل . . يف الوقت ذاته حكمته وتقديره 
ال مقابالً و. فليس شيء منها خارجاً على السنن والناموس . هبا ما يفعل وحيقق هبا ما حيقق يف نطاق قدره وتدبريه 

هلا ومناهضاً لفعلها كما يتصور الذين يضعون إرادة اهللا وقدره يف كفة ويضعون إرادة اإلنسان وفاعليته يف الكفة 
  .املقابلة 

 -سبحانه  -واهللا . فاإلنسان ليس نداً هللا وال عدواً له كذلك . . ليس األمر هكذا يف التصور اإلسالمي . كال . 
وفكره وإرادته وتقديره وتدبريه وفاعليته يف األرض مل جيعل شيئاً من هذا كله متعارضاً حني وهب اإلنسان كينونته 

. وال مناهضاً ملشيئته وال خارجاً كذلك عن احلكمة األخرية وراء قدره يف هذا الكون الكبري  -سبحانه  -مع سنته 
؛ ن يتعرض لسنة اهللا فتنطبق عليه وأ؛ وأن يتحرك ويؤثر ؛ ولكن جعل من سنته وقدره أن يقدر اإلنسان ويدبر . 

وأن يتحقق من وراء هذا . . وأن يلقى جزاء هذا التعرض كامالً من لذة وأمل وراحة وتعب وسعادة وشقاوة 
  . .التعرض ونتيجته قدر اهللا احمليط بكل شيء يف تناسق وتوازن 

فقد عرف اهللا املسلمني . ل الكامل وهذا الذي وقع يف غزوة أحد مثل هلذا الذي نقوله عن التصور اإلسالمي الشام
ولكن . . فخالفوا هم عن سنته وشرطه فتعرضوا لألمل والقرح الذي تعرضوا له . سنته وشرطه يف النصر واهلزمية 

األمر مل ينته عند هذا احلد ، فقد كان وراء املخالفة واألمل حتقيق قدر اهللا يف متييز املؤمنني من املنافقني يف الصف 
  . .ب املؤمنني وجتلية ما فيها من غبش يف التصور ومن ضعف أو قصور ومتحيص قلو

فمن سنته أن . وقد نالوه وفق سنة اهللا كذلك  -من وراء األمل والضر  -وهذا بدوره خري ينتهي إليه أمر املسلمني 
ئهم وسيلة خلريهم املسلمني الذين يسلمون مبنهج اهللا ويستسلمون له يف عمومه يعينهم اهللا ويرعاهم وجيعل من أخطا

  .ألن هذا األمل وسيلة من وسائل التمحيص والتربية واإلعداد  -النهائي ولو ذاقوا مغبتها من األمل 
وعلى هذا املوقف الصلب املكشوف تستريح أقدام املسلمني وتطمئن قلوهبم بال أرجحة وال قلق وال حرية وهم 

حيسون أن اهللا يصنع هبم يف أنفسهم وفيمن حوهلم ما يريده  وهم؛ يواجهون قدر اهللا ويتعاملون مع سنته يف احلياة
وكل ما يلقونه من نتائج خلطئهم  -وأهنم أداة من أدوات القدر يفعل هبا اهللا ما يشاء وأن خطأهم وصواهبم 

  :متساوق مع قدر اهللا وحكمته وصائر هبم إىل اخلري ما داموا يف الطريق  -وصواهبم 
تعالوا قاتلوا يف سبيل : وليعلم املؤمنني وليعلم الذين نافقوا وقيل هلم . . معان فبإذن اهللا وما أصابكم يوم التقى اجل{ 

يقولون بأفواههم ما ليس يف . هم للكفر يومئذ أقرب منهم لإلميان . لو نعلم قتاالً التبعناكم : اهللا أو ادفعوا قالوا 
  . .} واهللا أعلم مبا يكتمون . قلوهبم 

وقد . . } الذين نافقوا { : ية إىل موقف عبد اهللا بن أيب بن سلول و من معه ويسميهم وهو يشري يف هذه اآل
هم للكفر يومئذ أقرب { : وقرر حقيقة موقفهم يومذاك . كشفهم اهللا يف هذه املوقعة وميز الصف اإلسالمي منهم 



أن هناك قتاالً سيكون بني وهم غري صادقني يف احتجاجهم بأهنم يرجعون ألهنم ال يعلمون . . } منهم لإلميان 
  .املسلمني واملشركني 

فقد كان يف قلوهبم . . } يقولون بأفواههم ما ليس يف قلوهبم { : فلم يكن هذا هو السبب يف حقيقة األمر وإمنا هم 
رأس فالذي كان ب. النفاق الذي ال جيعلها خالصة للعقيدة وإمنا جيعل أشخاصهم واعتباراهتا فوق العقيدة واعتباراهتا 

والذي كان به قبل . مل يأخذ برأيه يوم أحد  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن رسول اهللا  -عبد اهللا بن أيب  -النفاق 
إىل املدينة بالرسالة اإلهلية حرمه ما كانوا يعدونه له من الرياسة فيهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -هذا أن قدومه 

فهذا الذي كان يف قلوهبم والذي جعلهم يرجعون يوم أحد  . .وجعل الرياسة لدين اهللا وحلامل هذا الدين 
واملشركون على أبواب املدينة وجعلهم يرفضون االستجابة إىل املسلم الصادق عبد اهللا بن عمرو بن حرام وهو 

هللا به حمتجني بأهنم ال يعلمون أن هناك قتاالً وهذا ما فضحهم ا} تعالوا قاتلوا يف سبيل اهللا أو ادفعوا { : يقول هلم 
  :يف هذه اآلية 

  . .} واهللا أعلم مبا يكتمون { 
  :مث مضى يكشف بقية موقفهم يف حماولة خلخلة الصفوف والنفوس 

  . .} لو أطاعونا ما قتلوا  -وقعدوا  -الذين قالوا إلخواهنم { 
صفوف والنفوس وما حيدثه هذا التخلف من رجة وزلزلة يف ال -واملعركة على األبواب  -فهم مل يكتفوا بالتخلف 

وخباصة أن عبد اهللا بن أيب كان ما يزال سيداً يف قومه ومل يكشف هلم نفاقه بعد ومل يدمغه اهللا هبذا الوصف الذي يهز 
بل راحوا يثريون الزلزلة واحلسرة يف قلوب أهل الشهداء وأصحاهبم بعد املعركة . مقامه يف نفوس املسلمني منهم 

  :وهم يقولون 
  . .} تلوا لو أطاعونا ما ق{ 

. واتباعه مغرماً ومضرة  -صلى اهللا عليه وسلم  -فيجعلون من ختلفهم حكمة ومصلحة وجيعلون من طاعة الرسول 
وأكثر من هذا كله يفسدون التصور اإلسالمي الناصع لقدر اهللا وحلتمية األجل وحلقيقة املوت واحلياة وتعلقهما 

سم الناصع الذي يرد كيدهم من ناحية ويصحح التصور اإلسالمي ومن مث يبادرهم بالرد احلا. . بقدر اهللا وحده 
  :وجيلو عنه الغبش من ناحية 

  . .} فادرأوا عن أنفسكم املوت إن كنتم صادقني : قل { 
. . وال يؤجله جنب وال قعود . وال يرده حرص وال حذر . فاملوت يصيب اجملاهد والقاعد والشجاع واجلبان 

وهذا الوقاع هو الذي جيبههم به القرآن الكرمي فريد كيدهم اللئيم ويقر . .  يقبل املراء والواقع هو الربهان الذي ال
  . .ويسكب عليها الطمأنينة والراحة واليقني . احلق يف نصابه ويثبت قلوب املسلمني 

 ابن أيب حادث نكول عبد اهللا -ومما يلفت النظر يف االستعراض القرآين ألحداث املعركة تأخريه ذكر هذا احلادث 
  . .تأخريه إىل هذا املوضع من السياق . . وقد وقع يف أول أحداثها وقبل ابتدائها  -ومن معه عن املعركة 

فقد آخره حىت يقرر مجلة القواعد األساسية للتصور . . وهذا التأخري حيمل مسة من مسات منهج التربية القرآنية 
وحىت يضع تلك املوازين الصادقة ؛ املشاعر الصحيحة اليت أقرها وحىت يقر يف األخالد مجلة؛ اإلسالمي اليت قررها

  .للقيم اليت وضعها 



وفعلتهم وتصرفهم بعدها وقد هتيأت النفوس إلدراك ما يف هذه . } الذين نافقوا { مث يشري هذه اإلشارة إىل . 
وهكذا . . زان الصحيح الفعلة وما يف هذا التصرف من احنراف عن التصور الصحيح وعن القيم الصحيحة يف املي

ينبغي أن تنشأ التصورات والقيم اإلميانية يف النفس املسلمة وأن توضع هلا املوازين الصحيحة اليت تعود إليها الختبار 
فتحكم عليها  -بعد ذلك  -التصورات والقيم ووزن األعمال واألشخاص مث تعرض عليها األعمال واألشخاص 

  . .اإلمياين الصحيح  احلكم املستنري الصحيح بذلك احلس
 -فعبد اهللا بن أّيب كان إىل ذلك احلني ما يزال عظيماً يف قومه . ولعل هنالك لفتة أخرى من لفتات املنهج الفريد 

ألن إقرار مبدأ الشورى وإنفاذه  -مل يأخذ برأيه  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد ورم أنفه ألن النيب  -كما أسلفنا 
وقد أحدث تصرف هذا املنافق الكبري رجة  -ر الذي بدا رجحان االجتاه إليه يف اجلماعة اقتضى األخذ بالرأي اآلخ

يف الصف املسلم وبلبلة يف األفكار كما أحدثت أقاويله بعد ذلك عن القتلى حسرات يف القلوب وبلبلة يف اخلواطر 
ستعراض القرآين ألحداث الغزوة وعدم تصدير اال؛ فكان من حكمة املنهج إظهار االستهانة به وبفعلته وبقوله. . 

مع وصف الفئة اليت قامت به . وتأخريه إىل هذا املوضع املتأخر من السياق ؛ بذلك احلادث الذي وقع يف أوهلا
} أمل تر إىل الذين نافقوا؟ { : والتعجيب من أمرهم يف هذه الصيغة اجململة } الذين نافقوا { : بوصفها الصحيح 

كما يستحق من يفعل فعلته وكما تساوي } الذين نافقوا { : و شخصه ليبقى نكره يف وعدم إبراز اسم كبريهم أ
  . .ميزان اإلميان الذي أقامه فيما سبق من السياق . . حقيقته يف ميزان اإلميان 

وبعد أن تستريح القلوب وتستقر الضمائر على حقيقة السنن اجلارية يف الكون وعلى حقيقة قدر اهللا يف األمور 
مث على حقيقة األجل املكتوب واملوت املقدور الذي ال يؤجله . . حقيقة حكمة اهللا من وراء التقدير والتدبري وعلى 

  . .قعود وال يقدمه خروج وال مينعه حرص وال حذر وال تدبري 
حقيقة أن الذين . . حقيقة ضخمة يف ذاهتا وضخمة يف آثارها . . بعد ذلك ميضي السياق يف بيان حقيقة أخرى 

مل ينقطعوا عن حياة اجلماعة املسلمة من بعدهم ؛ أحياء عند رهبم يرزقون. تلوا يف سبيل اهللا ليسوا أمواتاً بل أحياء ق
  .وال عن أحداثها فهم متأثرون هبا مؤثرون فيها والتأثري والتأثر أهم خصائص احلياة 

برباط حمكم مث ينتقل إىل تصوير  ويربط بني حياة الشهداء يف معركة أحد وبني األحداث اليت تلت استشهادهم
موقف العصبة املؤمنة اليت استجابت هللا والرسول بعد كل ما أصاهبا من القرح وخرجت تتعقب قريشاً بعد ذهاهبا 

خوفاً من كرة قريش على املدينة ومل تبال ختويف الناس جبموع قريش متوكلة على اهللا وحده حمققة هبذا املوقف معىن 
  :اإلميان وحقيقته 

  .وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتاً بل أحياء عند رهبم يرزقون { 

. أال خوف عليهم وال هم حيزنون : فرحني مبا آتاهم اهللا من فضله ويستبشرون بالذين مل يلحقوا هبم من خلفهم 
من بعد ما أصاهبم . سول الذين استجابوا هللا والر. يستبشرون بنعمة من اهللا وفضل وأن اهللا ال يضيع أجر املؤمنني 

إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم ، فزادهم : الذين قال هلم الناس . القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم 
حسبنا اهللا ونعم الوكيل ، فانقلبوا بنعمة من اهللا وفضل مل ميسسهم سوء ، واتبعوا رضوان اهللا ، واهللا : إمياناً وقالوا 

  . .} منا ذلكم الشيطان خيوف أولياءه فال ختافوهم وخافون إن كنتم مؤمنني إ. . ذو فضل عظيم 
لقد شاء اهللا بعد أن جال يف قلوب املؤمنني حقيقة القدر واألجل وحتدى ما يبثه املنافقون من شكوك وبلبلة 

املوت إن كنتم  قل فادرأوا عن أنفسكم{ : فقال يتحداهم } لو أطاعونا ما قتلوا { : وحسرات بقوهلم عن القتلى 
  . .} صادقني 



. أن يزيد هذه القلوب طمأنينة وراحة . . شاء اهللا بعد أن أراح القلوب املؤمنة على صدر هذه احلقيقة الثابتة 
وليس هنالك شهداء إال الذين يقتلون يف سبيل اهللا  -الذين قتلوا يف سبيل اهللا : فكشف هلا عن مصري الشهداء 

. فإذا هؤالء الشهداء أحياء ، هلم كل خصائص األحياء  -، جمردة من كل مالبسة أخرى  خالصة قلوهبم هلذا املعىن
وهم يستبشرون مبصائر من وراءهم من املؤمنني . وهم فرحون مبا آتاهم اهللا من فضله . عند رهبم } يرزقون { فهم 

من متاع واستبشار واهتمام : فهذه خصائص األحياء . . وهم حيفلون األحداث اليت متر مبن خلفهم من إخواهنم . 
فما احلسرة على فراقهم؟ وهم أحياء موصولون باألحياء وباألحداث فوق ما ناهلم من فضل اهللا . وتأثر وتأثري 

وفوق ما لقوا عنده من الرزق واملكانة؟ وما هذه الفواصل اليت يقيمها الناس يف تصوراهتم بني الشهيد احلي ومن 
وهنا بني عامل احلياة وعامل ما بعد احلياة؟ وال فواصل وال حواجز بالقياس إىل املؤمنني خلفه من إخوانه؟ واليت يقيم

  ؟. . الذين يتعاملون هنا وهناك مع اهللا 
تصور املسلم  -بل تنشىء إنشاء  -إهنا تعّدل . إن جالء هذه احلقيقة الكبرية ذو قيمة ضخمة يف تصور األمور 

بل ؛ فليس املوت خامتة املطاف ؛ احلياة وأوضاعها وهي موصولة ال تنقطع  للحركة الكونية اليت تتنوع معها صور
  ليس حاجزاً بني ما قبله وما بعده على اإلطالق

إهنا نظرة جديدة هلذا األمر ذات آثار ضخمة يف مشاعر املؤمنني واستقباهلم للحياة واملوت وتصورهم ملا هنا وما 
  .هناك 

  . .} هللا أمواتاً بل أحياء عند رهبم يرزقون وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل ا{ 
أموات . . واآلية نص يف النهي عن حسبان أن الذين قتلوا يف سبيل اهللا وفارقوا هذه احلياة وبعدوا عن أعني الناس 

.  

مث يلي هذا النهي وهذا اإلثبات وصف ما هلم من . } عند رهبم { . . } أحياء { ونص كذلك يف إثبات أهنم . 
  . .} يرزقون { فهم . حلياة خصائص ا

ال نعرف نوع احلياة اليت حيياها الشهداء إال ما يبلغنا من وصفها يف األحاديث  -يف هذه الفانية  -ومع أننا حنن 
إال أن هذا النص الصادق من العليم اخلبري كفيل وحده بأن يغري مفاهيمنا للموت واحلياة وما بينهما . . الصحاح 

وأننا ؛ وكفيل وحده بأن يعلمنا أن األمور يف حقيقتها ليست كما هي يف ظواهرها اليت ندركها .من انفصال والتئام 
وأنه أوىل ؛ ال ننتهي إىل إدراك حقيقي هلا. حني ننشىء مفاهيمنا للحقائق املطلقة باالستناد إىل الظواهر اليت ندركها 

  .لنا أن ننتظر البيان يف شأهنا ممن ميلك البيان سبحانه وتعاىل 
ولكن ألهنم . فهؤالء ناس منا يقتلون وتفارقهم احلياة اليت نعرف ظواهرها ويفارقون احلياة كما تبدو لنا من ظاهرها 

واتصلت أرواحهم باهللا ؛ وجتردوا له من كل األعراض واألغراض اجلزئية الصغرية} ؛ قتلوا يف سبيل اهللا { : 
. خيربنا يف اخلرب الصادق أهنم ليسوا أمواتاً  -سبحانه  -إن اهللا ألهنم قتلوا كذلك ف. . فجادوا بأرواحهم يف سبيله 

وخيربنا . . فيتلقون رزقه هلم استقبال األحياء . وينهانا أن حنسبهم كذلك ويؤكد لنا أهنم أحياء عنده وأهنم يرزقون 
  :كذلك مبا هلم من خصائص احلياة األخرى 

  . .} فرحني مبا آتاهم اهللا من فضله { 
فهو دليل رضاه وهم قد قتلوا يف سبيل . عليهم } من فضله { ألهنم يدركون أنه ؛ لون رزق اهللا بالفرحفهم يستقب

  فأي شيء يفرحهم إذن أكثر من رزقه الذي يتمثل فيه رضاه؟. اهللا 
  :ملا علموه من رضى اهللا عن املؤمنني اجملاهدين ؛ وهم مستبشرون هلم؛ مث هم مشغولون مبن وراءهم من إخواهنم



يستبشرون بنعمة من اهللا وفضل . ويستبشرون بالذين مل يلحقوا هبم من خلفهم أال خوف عليهم وال هم حيزنون { 
  .} وأن اهللا ال يضيع أجر املؤمنني 

كذلك } أحياء { إهنم . ومل تنقطع هبم صالهتم } الذين مل يلحقوا هبم من خلفهم { إهنم مل ينفصلوا من إخواهنم 
. . } أن ال خوف عليهم وال هم حيزنون { : موضع استبشارهم هلم . يف الدنيا واآلخرة  معهم مستبشرون مبا هلم

ومن تلقيهم ملا يفيضه عليهم من نعمة وفضل ومن يقينهم بأن } عند رهبم { وقد عرفوا هذا واستيقنوه من حياهتم 
  . .وأنه ال يضيع أجر املؤمنني . هذا شأن اهللا مع املؤمنني الصادقني 

وما الذي يفصلهم عن  -الذين قتلوا يف سبيل اهللا؟  -يبقى من خصائص احلياة غري متحقق للشهداء  فما الذي
إخواهنم الذين مل يلحقوا هبم من خلفهم؟ وما الذي جيعل هذه النقلة موضع حسرة وفقدان ووحشة يف نفس الذين مل 

الرحلة إىل جوار اهللا مع هذا وهي أوىل أن تكون موضع غبطة ورضى وأنس عن هذه ؛ يلحقوا هبم من خلفهم
  االتصال باألحياء واحلياة

وللمشاعر املصاحبة له يف نفوس اجملاهدين أنفسهم ويف  -مىت كان يف سبيل اهللا  -إهنا تعديل كامل ملفهوم املوت 
  .النفوس اليت خيلفوهنا من ورائهم 

وحيث . ما تتجاوز مظاهر احلياة الزائلة وإفساح جملال احلياة ومشاعرها وصورها حبيث تتجاوز نطاق هذه العاجلة ك
تستقر يف جمال فسيح عريض ، ال تعترضه احلواجز اليت تقوم يف أذهاننا وتصوراتنا عن هذه النقلة من صورة إىل 

  صورة ومن حياة إىل حياة
رت خطى ووفقاً هلذا املفهوم اجلديد الذي أقامته هذه اآلية ونظائرها من القرآن الكرمي يف قلوب املسلمني سا

وكانت منها تلك النماذج اليت ذكرنا بعضها يف مقدمات  -سبيل اهللا  -اجملاهدين الكرام يف طلب الشهادة يف 
  .فريجع إليها هناك . احلديث عن هذه الغزوة 

الذين يستبشر الشهداء يف املوقعة مبا هو مدخر هلم عند } املؤمنني { وبعد تقرير هذه احلقيقة الكبرية يتحدث عن 
  :وحيدد خصائصهم وصفاهتم وقصتهم مع رهبم ؛ م فيعني من همرهب
الذين قال هلم . الذين استجابوا هللا والرسول من بعد ما أصاهبم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم { 

عمة من اهللا فانقلبوا بن. حسبنا اهللا ونعم الوكيل : إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم ، فزادهم إمياناً وقالوا : الناس 
  . .} وفضل مل ميسسهم سوء واتبعوا رضوان اهللا واهللا ذو فضل عظيم 

وهم . إىل اخلروج معه كرة أخرى غداة املعركة املريرة  -صلى اهللا عليه وسلم  -إهنم أولئك الذين دعاهم الرسول 
عد هول الدعكة ومرارة وهم مل ينسوا ب. وهم ناجون بشق األنفس من املوت أمس يف املعركة . مثخنون باجلراح 

  وقد فقدوا من أعزائهم من فقدوا فقل عددهم فوق ما هم مثخنون باجلراح. اهلزمية وشدة الكرب 
ومل يأذن ألحد ختلف عن الغزوة أن خيرج . ودعاهم وحدهم . دعاهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -ولكن رسول اهللا 

صلى اهللا  -استجابوا لدعوة الرسول . . استجابوا ف -ليقويهم ويكثر عددهم كما كان ميكن أن يقال  -معهم 
فاستجابوا هبذا هللا  -كما يقرر السياق وكما هي يف حقيقتها ويف مفهومهم كذلك  -وهي دعوة اهللا  -عليه وسلم 
  .ونزل هبم الضر وأثخنتهم اجلراح } من بعد ما أصاهبم القرح { والرسول 

وكانت هذه الدعوة وما تالها من استجابة . ودعاهم وحدهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -لقد دعاهم رسول اهللا 
  :حتمل إحياءات شىت وتومىء إىل حقائق كربى نشري إىل شيء منها 

شاء أال يكون آخر ما تنضم عليه جوانح املسلمني ومشاعرهم هو شعور  -صلى اهللا عليه وسلم  -فلعل رسول اهللا 



بعة قريش وتعقبها كي يقر يف أخالدهم أهنا جتربة وابتالء وليست هناية فاستنهضهم ملتا؛ اهلزمية وآالم الربح والقرح 
وأهنم بعد ذلك أقوياء وأن خصومهم املنتصرين ضعفاء إمنا هي واحدة ومتضي وهلم الكرة عليهم مىت . املطاف 

  .نفضوا عنهم الضعف والفشل واستجابوا لدعوة اهللا والرسول 
شاء يف اجلانب اآلخر أال متضي قريش ويف جواحنها ومشاعرها أخيلة  -صلى اهللا عليه وسلم  -ولعل رسول اهللا 
  .النصر ومذاقاته 

وأنه بقي هلا منهم . يشعر قريشاً أهنا مل تنل من املسلمني مناالً ؛ فمضى خلف قريش بالبقية ممن حضروا املعركة أمس 
  . .من يتعقبها ويكر عليها 

  .وقد حتققت هذه وتلك كما ذكرت روايات السرية 
شاء أن يشعر املسلمني وأن يشعر الدنيا كلها من ورائهم بقيام هذه  -صلى اهللا عليه وسلم  -ولعل رسول اهللا 

ليس هلم . حقيقة أن هناك عقيدة هي كل شيء يف نفوس أصحاهبا . . احلقيقة اجلديدة اليت وجدت يف هذه األرض 
عقيدة يعيشون هلا وحدها فال يبقى هلم يف أنفسهم .  من أرب يف الدنيا غريها وليس هلم من غاية يف حياهتم سواها

  . .شيء بعدها وال يستبقون هم ألنفسهم بقية يف أنفسهم ال يبذلوهنا هلا وال يقدموهنا فداها 
بعد أن يشعر  -ومل يكن بد أن تشعر األرض كلها . لقد كان هذا أمراً جديداً يف هذه األرض يف ذلك احلني 

  .مر اجلديد وبوجود هذه احلقيقة الكبرية بقيام هذا األ -املؤمنون 
ومل يكن أقوى يف التعبري عن ميالد هذه احلقيقة من خروج هؤالء الذين استجابوا هللا والرسول من بعد ما أصاهبم 

صورة التوكل على اهللا وحده وعدم املباالة مبقالة : ومن خروجهم هبذه الصورة الناصعة الرائعة اهلائلة . القرح 
وكما هّول املنافقون يف أمر قريش وهو ما  -كما أبلغهم رسل أيب سفيان  -ويفهم هلم من مجع قريش هلم الناس وخت

  : -ال بد أن يفعلوا 
  . .} حسبنا اهللا ونعم الوكيل : إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم إمياناً وقالوا : الذين قال هلم الناس { 

وكان هذا بعض ما تشري إليه اخلطة . ناً قوياً عن ميالد هذه احلقيقة الكبرية هذه الصورة الرائعة اهلائلة كانت إعال
  . .النبوية احلكيمة 

  :وحتدثنا بعض روايات السرية عن صورة من ذلك القرح ومن تلك االستجابة 
ن حدثين عبد اهللا بن خارجة بن زيد بن ثابت عن أيب السائب موىل عائشة بنت عثمان أ: قال حممد بن إسحاق 

شهدنا أحداً : من بين عبد األشهل كان قد شهد أحداً قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -رجالً من أصحاب رسول اهللا 
صلى اهللا عليه  -فلما أذن مؤذن رسول اهللا . أنا وأخي ، فرجعنا جرحيني  -صلى اهللا عليه وسلم  -مع رسول اهللا 

صلى اهللا عليه وسلم  -أتفوتنا غزوة مع رسول اهللا  - أو قال يل -باخلروج يف طلب العدو ، قلت ألخي  -وسلم 
وكنت  -صلى اهللا عليه وسلم  -فخرجنا مع رسول اهللا . واهللا ما لنا من دابة نركبها وما منا إال جريح ثقيل  -؟ -

  .حىت انتهيا إىل ما انتهى إليه املسلمون . . أيسر جراحاً منه فكان إذا غلب محلته عقبة 
كان يوم أحد يوم السبت النصف من شوال فلما كان الغد من يوم األحد لست عشرة : ق وقال حممد بن إسحا

يف الناس بطلب العدو وأذن مؤذنه أن ال  -صلى اهللا عليه وسلم  -ليلة مضت من شوال أذن مؤذن رسول اهللا 
  .خيرجن معنا أحد إال من حضر يومنا باألمس 



وقال يا . يا رسول اهللا إن أيب كان خلفين على أخوات يل سبع : ال فق. فكلمه جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام 
 -ولست بالذي أوثرك باجلهاد مع رسول اهللا . بين إنه ال ينبغي يل وال لك أن نترك هؤالء النسوة وال رجل فيهن 

اهللا صلى  -فأذن له رسول اهللا . . فتخلفت عليهن . فتخلف على أخوتك . على نفسي  -صلى اهللا عليه وسلم 
  . .فخرج معه  -عليه وسلم 

النفوس . وهكذا تتضافر مثل هذه الصور الرفيعة على إعالن ميالد تلك احلقيقة الكبرية يف تلك النفوس الكبرية 
اليت ال تعرف إال اهللا وكيالً وترضى به وحده وتكتفي وتزداد إمياناً به يف ساعة الشدة وتقول يف مواجهة ختويف 

  :الناس هلم بالناس 
  . .} حسبنا اهللا ونعم الوكيل  {

  :مث تكون العاقبة كما هو املنتظر من وعد اهللا للمتوكلني عليه املكتفني به املتجردين له 
  .} فانقلبوا بنعمة من اهللا وفضل مل ميسسهم سوء واتبعوا رضوان اهللا { 

  . وعادوا بالنجاة والرضى. ونالوا رضوان اهللا  -مل ميسسهم سوء  -فأصابوا النجاة 
  . .} بنعمة من اهللا وفضل { 

ومع التنويه مبوقفهم الرائع فإنه يرد األمر . نعمة اهللا وفضله على من يشاء : فهنا يردهم إىل السبب األول يف العطاء 
إىل نعمة اهللا وفضله ألن هذا هو األصل الكبري الذي يرجع إليه كل فضل وما موقفهم ذاك إال طرف من هذا 

  الفضل اجلزيل
  . .}  ذو فضل عظيم واهللا{ 

هبذا يسجل اهللا هلم يف كتابه اخلالد ويف كالمه الذي تتجاوب به جوانب الكون كله صورهتم هذه وموقفهم هذا 
  .وهي صورة رفيعة ، وهو موقف كرمي 

نضجت . وينظر اإلنسان يف هذه الصورة ويف هذا املوقف فيحس كأن كيان اجلماعة كله قد تبدل ما بني يوم وليلة 
. وأخذت األمر جداً كله . واجنلى الغبش عن تصورها . واطمأنت إىل األرض اليت تقف عليها . تناسقت و. 

فما كانت سوى ليلة . وخلصت من تلك األرجحة والقلقلة اليت حدثت باألمس فقط يف التصورات والصفوف 
لقد فعلت . . واملسافة بعيدة  والفارق هائل. . واحدة هي اليت تفرق بني موقف اجلماعة اليوم وموقفها باألمس 

أطار الغبش وأيقظ القلوب وثبت األقدام ومأل . وقد هزهتا احلادثة هزاً عنيفاً ؛ التجربة املريرة فعلها يف النفوس 
  . .النفوس بالعزم والتصميم 

  . .وكان فضل اهللا عظيماً يف االبتالء املرير . نعم 
إنه الشيطان حياول أن جيعل أولياءه مصدر . . ف والفزع واجلزع وأخرياً خيتم هذه الفقرة بالكشف عن علة اخلو

ومن مث ينبغي أن يفطن املؤمنون إىل مكر الشيطان وأن يبطلوا . . خوف ورعب وأن خيلع عليهم مسة القوة واهليبة 
  .حماولته 

  :در الذي ينبغي أن خياف فهو وحده القوي القاهر القا. فال خيافوا أولياءه هؤالء وال خيشوهم بل خيافوا اهللا وحده 
  .} فال ختافوهم وخافون إن كنتم مؤمنني . إمنا ذلكم الشيطان خيوف أولياءه { 

إن الشيطان هو الذي يضخم من شأن أوليائه ويلبسهم لباس القوة والقدرة ويوقع يف القلوب أهنم ذوو حول وطول 
وليحقق هبم الشر يف األرض والفساد وليخضع هلم ذلك ليقضي هبم لباناته وأغراضه . . وأهنم ميلكون النفع والضر 

وال يفكر أحد يف االنتقاض عليهم ودفعهم عن ؛ الرقاب ويطوع هلم القلوب فال يرتفع يف وجوههم صوت باإلنكار 



  .الشر والفساد 
ال تقف  والشيطان صاحب مصلحة يف أن ينتفش الباطل وأن يتضخم الشر وأن يتبدى قوياً قادراً قاهراً بطاشاً جباراً

الشيطان صاحب مصلحة يف أن يبدو األمر . . يف وجهه معارضة وال يصمد له مدافع وال يغلبه من املعارضني غالب 
فتحت ستار اخلوف والرهبة ويف ظل اإلرهاب والبطش يفعل أولياؤه يف األرض ما يقر عينه يقلبون . هكذا 

والضالل وخيفتون صوت احلق والرشد والعدل ويقيمون  املعروف منكراً واملنكر معروفاً وينشرون الفساد والباطل
دون أن جيرؤ أحد على مناهضتهم والوقوف يف وجههم . . أنفسهم آهلة يف األرض حتمي الشر وتقتل اخلري 

بل دون أن جيرؤ أحد على تزييف الباطل الذي يروجون له وجالء احلق . ومطاردهتم وطردهم من مقام القيادة 
  . .الذي يطمسونه 

ومن . . الشيطان ماكر خادع غادر خيتفي وراء أوليائه وينشر اخلوف منهم يف صدور الذين ال حيتاطون لوسوسته و
حقيقة مكره ووسوسته : ويعرف املؤمنني احلقيقة . هنا يكشفه اهللا ويوقفه عارياً ال يستره ثوب من كيده ومكره 

فهم وهو أضعف من أن خيافهم مؤمن يركن إىل . افوهم فال يرهبوا أولياء الشيطان وال خي. ليكونوا منها على حذر 
وهي . هي قوة اهللا . إن القوة الوحيدة اليت ختشى وختاف هي القوة اليت متلك النفع والضر . . ربه ويستند إىل قوته 

ال قوة  . .فال تقف هلم قوة يف األرض . القوة اليت خيشاها املؤمنون باهللا وهم حني خيشوهنا وحدها أقوى األقوياء 
  :الشيطان وال قوة أولياء الشيطان 

  . .} وخافون إن كنتم مؤمنني . فال ختافوهم { 
يسليه ويؤسيه عما يقع  -صلى اهللا عليه وسلم  -وأخرياً يتجه السياق يف ختام االستعراض والتعقيب إىل الرسول 

كأهنم يف سباق إىل هدف فإن هذا لن  يف قلبه الكرمي من األسى واحلزن من مسارعة الكفار إىل الكفر ونشاطهم فيه
؛ وإمنا هي فتنة اهللا هلم وقدر اهللا هبم فقد علم اهللا من أمرهم وكفرهم ما يؤهلهم للحرمان يف اآلخرة . يضر اهللا شيئاً 

. فتركوا يسارعون يف الكفر ؛ فتركهم يسارعون يف الكفر إىل هنايته وقد كان اهلدى مبذوالً هلم فآثروا عليه الكفر 
  .فهذا اإلمهال واإلمالء إمنا هو وبال عليهم وبالء . ملي هلم ليزدادوا إمثاً مع اإلمالء يف الزمن واإلمالء يف الرخاء وأ

من وراء ابتالء املؤمنني وإمهال الكافرين : وخيتم االستعراض بكشف حكمة اهللا وتدبريه من وراء األحداث كلها . 
واالبتالء فقد كان أمر القلوب غيباً مما يستأثر اهللا به وال يطلع الناس عليه إهنا متييز اخلبيث من الطيب باالختبار . 

فكان االبتالء . . فشاء سبحانه أن يكشف هذا الغيب بالصورة املناسبة للبشر وبالوسيلة اليت يدركها البشر 
املؤمنون باهللا ورسله  ويتبني؛ للمؤمنني واإلمهال للكافرين ليتكشف املخبوء يف القلوب ويتميز اخلبيث من الطيب 

  :على وجه القطع واليقني 
وال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر إهنم لن يضروا اهللا شيئاً يريد اهللا أال جيعل هلم حظاً يف اآلخرة وهلم عذاب { 

منلي هلم وال حيسنب الذين كفروا إمنا . إن الذين اشتروا الكفر باإلميان لن يضروا اهللا شيئاً وهلم عذاب أليم . عظيم 
ما كان اهللا ليذر املؤمنني على ما أنتم عليه حىت مييز . خري ألنفسهم إمنا منلي هلم ليزدادوا إمثاً وهلم عذاب مهني 

اخلبيث من الطيب وما كان اهللا ليطلعكم على الغيب ولكن اهللا جيتيب من رسله من يشاء فآمنوا باهللا ورسله وأن 
  . .} تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم 

واليت رجع منها ؛ ن هذا اخلتام هو أنسب ختام الستعراض الغزوة اليت أصيب فيها املسلمون هذه اإلصابة إ
أو األمنية العاتبة اليت ؛ فهناك دائماً تلك الشبهة الكاذبة اليت حتيك يف بعض الصدور . . املشركون بالنصر والغلبة 

مث يعود فيها احلق مبثل هذه اإلصابة ويعود منها . والباطل هتمس يف بعض القلوب أمام املعارك اليت تنشب بني احلق 



  الباطل ذا صولة وجولة
ملاذا يا رب؟ ملاذا يصاب احلق وينجو الباطل؟ ملاذا يبتلى أهل احلق : هناك دائماً الشبهة الكاذبة أو األمنية العاتبة 

الغلبة والغنيمة؟ أليس هو احلق الذي ينبغي وينجو أهل الباطل؟ وملاذا ال ينتصر احلق كلما التقى مع الباطل ويعود ب
أن ينتصر؟ وفيم تكون للباطل هذه الصولة؟ وفيم يعود الباطل من صدامه مع احلق هبذه النتيجة وفيها فتنة للقلوب 

  وهزة؟
  . .» أىن هذا؟ « : ولقد وقع بالفعل أن قال املسلمون يوم أحد يف دهشة واستغراب 

ويريح اهللا القلوب املتعبة وجيلو كل خاطرة تتدسس . جلواب األخري والبيان األخري ففي هذا املقطع اخلتامي جييء ا
وحيثما التقى احلق . أمس واليوم وغداً : إىل القلوب من هذه الناحية ويبني سنته وقدره وتدبريه يف األمر كله 

  :والباطل يف معركة فانتهت مبثل هذه النهاية 
وبقاءه منتفشاً فترة من الزمان ليس معناه أن اهللا تاركه أو أنه من . املعارك  إن ذهاب الباطل ناجياً يف معركة من

  . .القوة حبيث ال يغلب أو حبيث يضر احلق ضرراً باقياً قاضياً 
وإن ذهاب احلق مبتلى يف معركة من املعارك وبقاءه ضعيف احلول فترة من الزمان ليس معناه إن اهللا جمافيه أو ناسيه 

  . .لباطل يقتله ويرديه أو أنه متروك ل
  .كال 

ولريتكب أبشع اآلثام وليحمل أثقل ؛ ميلي للباطل ليمضي إىل هناية الطريق . . هنا وهناك . . إمنا هي حكمة وتدبري 
ويبتلى احلق ليميز اخلبيث من الطيب ويعظم األجر ملن ميضي مع االبتالء . . األوزار ولينال أشد العذاب باستحقاق 

  الكسب للحق واخلسار للباطل مضاعفاً هذا وذاك هنا وهناكفهو . . ويثبت 
وال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر إهنم لن يضروا اهللا شيئاً يريد اهللا أال جيعل هلم حظاً يف اآلخرة وهلم عذاب { 

  . .} عظيم 
غالني يف الكفر وهو يرى امل؛ ويدفع عنه احلزن الذي يساور خاطره -صلى اهللا عليه وسلم  -إنه يواسي النيب 

  يسارعون فيه وميضون بعنف واندفاع وسرعة كأمنا هنالك هدف منصوب هلم يسارعون إىل بلوغه
كأنه جيهد ؛ فبعض الناس يرى مشتداً يف طريق الكفر والباطل والشر واملعصية. وهو تعبري مصور حلالة نفسية واقعية 

ك من يطارده من اخللف أو من يهتف له من اإلمام إىل لنيل السبق فيه فهو ميضي يف عنف واندفاع ومحاسة كأن هنا
  جائزة ُتنال

الذين يراهم مشمرين ؛ حسرة على هؤالء العباد  -صلى اهللا عليه وسلم  -وكان احلزن يساور قلب رسول اهللا 
ؤالء ساعني إىل النار وهو ال ميلك هلم رداً وهم ال يسمعون له نذارة وكان احلزن يساور قلبه كذلك ملا يثريه ه

املشمرون إىل النار املسارعون يف الكفر من الشر واألذى يصيب املسلمني ويصيب دعوة اهللا وسريها بني اجلماهري 
فلما أسلمت قريش . . اليت كانت تنتظر نتائج املعركة مع قريش لتختار الصف الذي تنحاز إليه يف النهاية 

ك فيه أنه كان هلذه االعتبارات وقعها يف قلب الرسول ومما ال ش. . واستسلمت دخل الناس يف دين اهللا أفواجا 
  .ويواسي قلبه وميسح عنه احلزن الذي يساوره  -صلى اهللا عليه وسلم  -فيطمئن اهللا رسوله . الكرمي 

  . .} إهنم لن يضروا اهللا شيئاً . وال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر { 
إمنا يريد اهللا سبحانه أن . واألمر يف هذا ال حيتاج إىل بيان . شيئاً  وهؤالء العباد املهازيل ال يبلغون أن يضروا اهللا

ويريد أن يرفع عبء هذه العقيدة . وأن جيعل املعركة مع املشركني معركته هو ؛ جيعل قضية العقيدة قضيته هو



. وعاتق املسلمني مجلة  -صلى اهللا عليه وسلم  -وعبء هذه املعركة عن عاتق الرسول  رعون يف فالذين يسا. 
ولن يضروا محلة هذه . وهم إذن لن يضروا دعوته . . الكفر حياربون اهللا وهم أضعف من أن يضروا اهللا شيئاً 

  .مهما سارعوا يف الكفر ومهما أصابوا أولياء اهللا باألذى . الدعوة 
  إذن ملاذا يتركهم اهللا يذهبون ناجني وينتفشون غالبني وهم أعداؤه املباشرون؟

  م ما هو أنكى وأخزىألنه يدبر هل
  . .} يريد اهللا أال جيعل هلم حظاً يف اآلخرة { 

وأن حيملوا وزرهم كله وأن يستحقوا عذاهبم كله وأن ميضوا مسارعني يف ؛ يريد هلم أن يستنفدوا رصيدهم كله
  الكفر إىل هناية الطريق

  .} وهلم عذاب عظيم { 

.  
  .استحقوها بشرائهم الكفر باإلميان  وملاذا يريد اهللا هبم هذه النهاية الفظيعة؟ ألهنم

  . .} إن الذين اشتروا الكفر باإلميان لن يضروا اهللا شيئاً وهلم عذاب أليم { 
« وأماراته قائمة يف . دالئله مبثوثة يف صفحات الكون ويف أعماق الفطرة . ولقد كان اإلميان يف متناول أيديهم 

الفطرة املباشرة ، » تصميم « ه الغريب ، وقائمة كذلك يف هذا الوجود العجيب ويف تناسقه وتكامل» تصميم 
بعد هذا  -مث إن الدعوة إىل اإلميان . . وجتاوهبا مع هذا الوجود ، وشعورها باليد الصانعة ، وبطابع الصنعة البارعة 

ق ومن صالحية قائمة على لسان الرسل ، وقائمة يف طبيعة الدعوة وما فيها من تلبية الفطرة ومن مجال التناس -كله 
  . .للحياة والناس 

أجل كان اإلميان مبذوالً هلم فباعوه واشتروا به الكفر على علم وعن بينة ومن هنا استحقوا أن يتركهم اهللا 
ومن هنا كذلك كانوا أضعف . يسارعون يف الكفر ليستنفدوا رصيدهم كله وال يستبقوا هلم حظاً من ثواب اآلخرة 

ومل جيعل ؛ ومل ينزل اهللا بالضاللة سلطاناً . فهم يف ضاللة كاملة ليس معهم من احلق شيء . من أن يضروا اهللا شيئاً 
فهم أضعف من أن يضروا أولياء اهللا ودعوته هبذه القوة الضئيلة اهلزيلة مهما انتفشت ومهما . يف الباطل قوة 

  أوقعت باملؤمنني من أذى وقيت إىل حني
  . .} وهلم عذاب أليم { 

  مما ميلكون إيقاعه باملؤمنني من آالم -مبا ال يقاس  -أشد إيالماً 
  . .} وهلم عذاب مهني . إمنا منلي هلم ليزدادوا إمثاً . وال حيسنب الذين كفروا أمنا منلي هلم خري ألنفسهم { 

ويف هذه اآلية يصل السياق إىل العقدة اليت حتيك يف بعض الصدور والشبهة اليت جتول يف بعض القلوب والعتاب 
الذي جتيش به بعض األرواح ، وهي ترى أعداء اهللا وأعداء احلق متروكني ال يأخذهم العذاب ممتعني يف ظاهر األمر 

ومما جيعل ضعاف اإلميان يظنون ؛ بالقوة والسلطة واملال واجلاه مما يوقع الفتنة يف قلوهبم ويف قلوب الناس من حوهلم 
يرضى عن الباطل والشر واجلحود والطغيان فيملي له  -حاشاه  - حيسبون أن اهللا؛ باهللا غري احلق ظن اجلاهلية 

ال يتدخل يف املعركة بني احلق والباطل فيدع للباطل أن حيطم احلق  -سبحانه  -ويرخي له العنان أو حيسبون أن اهللا 
أن من شأن  وال يتدخل لنصرته أو حيسبون أن هذا الباطل حق وإال فلم تركه اهللا ينمو ويكرب ويغلب؟ أو حيسبون

يدع املبطلني الظلمة الطغاة . . الباطل أن يغلب على احلق يف هذه األرض وأن ليس من شأن احلق أن ينتصر مث 
املفسدين يلجون يف عتوهم ويسارعون يف كفرهم ويلجون يف طغياهنم ويظنون أن األمر قد استقام هلم وأن ليس 



  هنالك من قوة تقوى على الوقوف يف وجههم
وها هو ذا اهللا سبحانه وتعاىل حيذر الذين كفروا أن . وهم باطل وظن باهللا غري احلق واألمر ليس كذلك وهذا كله 

  .يظنوا هذا الظن 

إنه إذا كان اهللا ال يأخذهم بكفرهم الذي يسارعون فيه وإذا كان يعطيهم حظاً يف الدنيا يستمتعون به ويلهون فيه . 
  :وإمنا هو الكيد املتني وإمنا هو االستدراج البعيد ؛ فإمنا هي الفتنة  إذا كان اهللا يأخذهم هبذا االبتالء. . 
  } إمنا منلي هلم ليزدادوا إمثاً . . وال حيسنب الذين كفروا أمنا منلي هلم خري ألنفسهم { 

وقد  ولكنه ال يريد هبم خرياً. . ولو كانوا يستحقون أن خيرجهم اهللا من غمرة النعمة باالبتالء املوقظ البتالهم 
 -اشتروا الكفر باإلميان وسارعوا يف الكفر واجتهدوا فيه فلم يعودوا يستحقون أن يوقظهم اهللا من هذه الغمرة 

  باالبتالء -غمرة النعمة والسلطان 
  . .} وهلم عذاب مهني { 

  .واإلهانة هي املقابل ملا هم فيه من مقام ومكانة ونعماء 
فإذا أصابت أولياءه فإمنا تصيبهم .  تصيب إال من يريد له اهللا به اخلري وهكذا يتكشف أن االبتالء من اهللا نعمة ال

فهناك احلكمة املغيبة والتدبري اللطيف  -ولو وقع االبتالء مترتباً على تصرفات هؤالء األولياء  -خلري يريده اهللا هلم 
  .، وفضل اهللا على أوليائه املؤمنني 

  .احلقائق األصيلة البسيطة يف التصور اإلسالمي الواضح املستقيم  وهكذا تستقر القلوب وتطمئن النفوس وتستقر
ولقد شاءت حكمة اهللا وبره باملؤمنني أن مييزهم من املنافقني الذين اندسوا يف الصفوف حتت تأثري مالبسات شىت 

ليميز يف أحد بسبب من تصرفاهتم وتصوراهتم  -فابتالهم اهللا هذا االبتالء . ليست من حب اإلسالم يف شيء 
  :اخلبيث من الطيب عن هذا الطريق 

. وما كان اهللا ليطلعكم على الغيب . ما كان اهللا ليذر املؤمنني على ما أنتم عليه حىت مييز اخلبيث من الطيب { 
  . .} وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم . فآمنوا باهللا ورسله . ولكن اهللا جيتيب من رسله من يشاء 

وليس من مقتضى ألوهيته وليس من فعل سنته أن يدع  -سبحانه  -أنه ليس من شأن اهللا ويقطع النص القرآين ب
يتوارى املنافقون فيه وراء دعوى اإلميان ومظهر اإلسالم بينما قلوهبم خاوية من ؛ الصف املسلم خمتلطاً غري مميز 

ونياً كبرياً ولتحمل منهجاً إهلياً فقد أخرج اهللا األمة املسلمة لتؤدي دوراً ك. بشاشة اإلميان ومن روح اإلسالم 
وهذا الدور الكبري يقتضي التجرد والصفاء والتميز . . عظيماً ولتنشىء يف األرض واقعاً فريداً ونظاماً جديداً 

وبتعبري خمتصر يقتضي أن تكون طبيعة هذه . . والتماسك ويقتضي أال يكون يف الصف خلل وال يف بنائه دخل 
وتسامي املكانة اليت أعدها اهللا هلا يف ؛ سامي عظمة الدور الذي قدره اهللا هلا يف هذه األرض األمة من العظمة حبيث ت

  . .اآلخرة 
وأن تسلط عليه . وأن يضغط لتتهاوى اللبنات الضعيفة . وكل هذا يقتضي أن يصهر الصف ليخرج منه اخلبث 

أن مييز اخلبيث من الطيب ومل يكن  -ه سبحان -ومن مث كان شأن اهللا . . األضواء لتتكشف الدخائل والضمائر 
  شأنه أن يذر املؤمنني على ما كانوا عليه قبل هذه الرجة العظيمة

أن يطلع البشر على الغيب الذي استأثر به فهم ليسوا مهيئني بطبيعتهم  -سبحانه  -كذلك ما كان من شأن اهللا 
ه اهللا هلم ليس مصمماً على أساس استقبال اليت فطرهم عليها لالطالع على الغيب وجهازهم البشري الذي أعطا

  .هذا الغيب إال مبقدار 



ولو فتح . وهي ال حتتاج لالطالع على الغيب . مصمم ألداء وظيفة اخلالفة يف األرض . وهو مصمم هكذا حبكمة 
صل كيانه ألنه ليس معداً الستقباله إال باملقدار الذي يصل روحه خبالقه وي. اجلهاز اإلنساين على الغيب لتحطم 

وأبسط ما يقع له حني يعلم مصائره كلها أال حيرك يداً وال رجالً يف عمارة األرض أو أن يظل . بكيان هذا الكون 
  قلقاً مشغوالً هبذه املصائر حبيث ال تبقى فيه بقية لعمارة األرض

  .الناس على الغيب من أجل ذلك مل يكن من شأن اهللا سبحانه وال من مقتضى حكمته وال من جمرى سنته أن يطلع 
إذن كيف مييز اهللا اخلبيث من الطيب؟ وكيف حيقق شأنه وسنته يف تطهري الصف املسلم وجتريده من الغبش 

  ومتحيصه من النفاق وإعداده للدور الكوين العظيم الذي أخرج األمة املسلمة لتنهض به؟
  . .} ولكن اهللا جيتيب من رسله من يشاء { 

ق اإلميان هبا أو الكفر وعن طريق جهاد الرسل يف حتقيق مقتضى الرسالة وعن طريق وعن طريق الرسالة وعن طري
عن طريق هذا كله يتم شأن اهللا وتتحقق سنته ومييز اهللا اخلبيث من الطيب . . االبتالء ألصحاهبم يف طريق اجلهاد 

  . .ويكون من قدر اهللا ما يكون . . وميحص القلوب ويطهر النفوس 
وهكذا تستقر هذه احلقيقة على أرض صلبة ؛ ر عن جانب من حكمة اهللا وهي تتحقق يف احلياة وهكذا يرفع الستا

  . .مكشوفة منرية 
وأمام مشهد احلقيقة متجلية بسيطة مرحية يتجه إىل الذين آمنوا ليحققوا يف ذواهتم مدلول اإلميان ومقتضاه ويلوح 

  .هلم بفضل اهللا العظيم الذي ينتظر املؤمنني 
  . .} وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم . باهللا ورسله فآمنوا { 

» أحد « فيكون هذا التوجيه وهذا الترغيب بعد ذلك البيان وذلك االطمئنان خري خامتة الستعراض األحداث يف 
  . .والتعقيب على هذه األحداث 

حصاؤها مث إيفاؤها حقها فقد متخضت املعركة والتعقيب القرآين عليها عن حقائق ضخمة منوعة يصعب إ. . وبعد 
فنكتفي باإلشارة إىل أمشلها وأبرزها ليقاس عليه سائر ما يف الغزوة . من البسط والعرض يف هذا السياق من الظالل 

  :كما عرضها القرآن الكرمي من مواضع للعربة واالستدالل 
ين الذي هو املنهج اإلهلي لقد متخضت املعركة والتعقيب عليها عن حقيقة أساسية كبرية يف طبيعة هذا الد -١

وهي حقيقة أولية بسيطة ولكنها كثرياً ما تنسى أو ال تدرك . للحياة البشرية ويف طريقته يف العمل يف حياة البشر 
يف حقيقته ويف واقعه التارخيي يف حياة : ابتداء فينشأ عن نسياهنا أو عدم إدراكها خطأ جسيم يف النظر إىل هذا الدين 

  .وره أمس واليوم وغداً اإلنسانية ويف د

.  
أن يعمل يف حياة البشر بطريقة سحرية  -ما دام هو املنهج اإلهلي للحياة البشرية  -إن بعضنا ينتظر من هذا الدين 

خارقة دون اعتبار لطبيعة البشر ولطاقتهم الفطرية ولواقعهم املادي يف أية مرحلة من مراحل منوهم ويف أية بيئة من 
  بيئاهتم

وأن . أنه ال يعمل هبذه الطريقة وإمنا هو يعمل يف حدود الطاقة البشرية وحدود الواقع املادي للبشر وحني يرون 
هذه الطاقة وهذا الواقع يتفاعالن معه فيتأثران به يف فترات تأثراً واضحاً أو يؤثران يف مدى استجابة الناس له وقد 

الطني وجاذبية املطامع والشهوات دون تلبية هتاف الدين يكون تأثريمها مضاداً يف فترات أخرى فتقعد بالناس ثقلة 
ما  -حني يرون هذه الظواهر فإهنم يصابون خبيبة أمل مل يكونوا يتوقعوهنا . . أو االجتاه معه يف طريقه اجتاهاً كامالً 



يصابون بالشك يف  أو يصابون خبلخلة يف ثقتهم جبدية املنهج الديين للحياة وواقعيته أو -دام هذا الدين من عند اهللا 
  الدين إطالقاً

وهذه السلسلة من األخطاء تنشأ كلها من خطأ واحد هو عدم إدراك طبيعة هذا الدين وطريقته أو نسيان هذه 
  .احلقيقة األولية البسيطة 

مل إن هذا الدين منهج للحياة البشرية يتم حتقيقه يف حياة البشر جبهد بشري يف حدود الطاقة البشرية ويبدأ يف الع
من النقطة اليت يكون البشر عندها بالفعل من واقعهم املادي ويسري هبم إىل هناية الطريق يف حدود جهدهم البشري 

  .وطاقتهم البشرية ويبلغ هبم أقصى ما متكنهم طاقتهم وجهدهم من بلوغه 
د طاقته وواقعه املادي وميزته األساسية أنه ال يغفل حلظة يف أية خطة ويف أية خطوة عن طبيعة فطرة اإلنسان وحدو

كما حتقق ذلك فعالً يف بعض الفترات وكما ميكن أن يتحقق دائماً كلما  -وأنه يف الوقت ذاته يبلغ به . أيضاً 
  .ما مل يبلغه وما ال يبلغه أي منهج آخر من صنع البشر على اإلطالق  -بذلت حماولة جادة 
ومن انتظار اخلوارق اليت ال ؛ طبيعة هذا الدين أو نسياهناينشأ من عدم اإلدراك ل -كما تقدم  -ولكن اخلطأ كله 

واليت تبذل فطرة اإلنسان وتنشئه نشأة أخرى ال عالقة هلا بفطرته وميوله واستعداده ؛ ترتكن على الواقع البشري
  وطاقاته وواقعه املادي كله

فلماذا إذن يعمل فقط يف حدود  أليس هو من عند اهللا؟ أليس ديناً من عند القوة القادرة اليت ال يعجزها شيء؟
الطاقة البشرية؟ وملاذا حيتاج إىل اجلهد البشري ليعمل؟ مث ملاذا ال ينتصر دائماً؟ وال ينتصر أصحابه دائماً؟ ملاذا تغلب 

  عليه ثقلة الطبع والشهوات والواقع املادي أحياناً؟ وملاذا يغلب أهل الباطل على أصحابه وهم أهل احلق أحياناً؟
أسئلة وشبهات تنبع من عدم إدراك احلقيقة األولية البسيطة لطبيعة هذا الدين وطريقته أو  -كما نرى  -وكلها 
  نسياهنا

وكان قادراً على أن  -عن طريق هذا الدين أو من غري طريقه  -على تبديل فطرة اإلنسان  -طبعاً  -إن اهللا قادر 
  .خيلقه منذ البدء بفطرة أخرى 

وشاء أن جيعل اهلدى . وشاء أن جيعل هلذا اإلنسان إرادة واستجابة . نسان هبذه الفطرة ولكنه شاء أن خيلق اإل. 
وشاء أن يتم . وشاء أن تعمل فطرة اإلنسان دائماً وال متحى وال تبدل وال تعطل . مثرة للجهد والتلقي واالستجابة 

اإلنسان « وشاء أن يبلغ . ة البشرية حتقيق منهجه للحياة يف حياة البشر عن طريق اجلهد البشري ويف حدود الطاق
  .من هذا كله بقدر ما يبذل من اجلهد يف حدود مالبسات حياته الواقعة » 

ملاذا شاء هذا؟ ما دام أن أحداً من خلقه ليس إهلاً وليس لديه العلم وال إمكان : وليس ألحد من خلقه أن يسأله 
طبيعة كل كائن يف هذا الوجود وباحلكمة املغيبة وراء خلق العلم بالنظام الكلي للكون ومبقتضيات هذا النظام يف 

  اخلاص» التصميم « كل كائن هبذا 
املؤمن ال يسأله ألنه . . سؤال ال يسأله مؤمن جاد وال يسأله كذلك ملحد جاد  -يف هذا املقام  -» ملاذا؟ « و 

ن اإلدراك البشري مل يهيأ للعمل يف هذا وأكثر معرفة بأ -الذي يعرفه قلبه حبقيقته وصفاته  -أكثر أدباً مع اهللا 
 -سبحانه  -فإن اعترف بألوهيته عرف معها أن هذا شأنه . والكافر ال يسأله ألنه ال يعترف باهللا ابتداء . . اجملال 

  ومقتضى ألوهيته
وال اجلد ومن مث ال ينبغي االحتفال به . . ال هو مؤمن جاد وال هو ملحد جاد . ولكنه سؤال قد يسأله هازل مائع 

  يف أخذه



إمنا هو تعريفه حبقيقة . فالسبيل إلجابة هذا اجلاهل ليس هو اجلواب املباشر . . وقد يسأله جاهل حبقيقة األلوهية 
  وهبذا ينتهي اجلدل إال أن يكون مراء. . حىت يعرفها فهو مؤمن أو ينكرها فهو ملحد  -األلوهية 

ملاذا شاء أن خيلق الكائن اإلنساين هبذه الفطرة؟ وملاذا شاء أن  -سبحانه  -ليس ألحد من خلق اهللا إذن أن يسأله 
تبقى فطرته هذه عاملة ال متحى وال تعدل وال تعطل وملاذا شاء أن جيعل املنهج اإلهلي يتحقق يف حياته عن طريق 

  اجلهد البشري ويف حدود الطاقة البشرية؟
تعمل يف واقع البشرية ويفسر التاريخ البشري على  ويراها وهي؛ ولكن لكل أحد من خلقه أن يدرك هذه احلقيقة

  .فيفقه خط سري التاريخ من ناحية ويعرف كيف يوجه هذا اخلط من ناحية أخرى ؛ ضوئها
ال يتحقق يف األرض يف دنيا  -صلى اهللا عليه وسلم  -كما جاء به حممد  -هذا املنهج اإلهلي الذي ميثله اإلسالم 

وال يتحقق بالقهر اإلهلي على حنو ما . وال يتحقق مبجرد إبالغه للناس وبيانه .  الناس مبجرد تنزله من عند اهللا
  .ُيمضي اهللا ناموسه يف دورة الفلك وسري الكواكب وترتب النتائج على أسباهبا الطبيعية 

وظيفة حياهتا  وجتعله -بقدر طاقتها  -إمنا يتحقق بأن حتمله جمموعة من البشر تؤمن به إمياناً كامالً وتستقيم عليه . 
وجتاهد هلذه الغاية حبيث ال تستبقي ؛ وجتهد لتحقيقه يف قلوب اآلخرين ويف حياهتم العملية كذلك؛ وغاية آماهلا 

وجتاهد . جتاهد الضعف البشري واهلوى البشري واجلهل البشري يف أنفسها وأنفس اآلخرين . . جهداً وال طاقة 
من حتقيق هذا  -بعد ذلك كله  -وتبلغ . . يف وجه هذا املنهج  الذين يدفعهم الضعف واهلوى واجلهل للوقوف

وال ؛ على أن تبدأ بالبشر من النقطة اليت هم فيها فعالً. املنهج اإلهلي إىل احلد واملستوى الذي تطيقه فطرة البشر 
ة على نفسها مث تنتصر هذه اجملموع. . تغفل واقعهم ومقتضيات هذا الواقع يف سري مراحل هذا املنهج وتتابعها 

؛ بقدر ما تبذل من اجلهد. وتنهزم يف املعركة مع نفسها أو مع نفوس الناس تارة ؛ وعلى نفوس الناس معها تارة
وقبل كل شيء وقبل كل جهد . . وبقدر ما توفق يف اختيار هذه األساليب ؛ وبقدر ما تتخذ من األساليب العملية

ومدى متثيلها حلقيقة هذا . رد هذه اجملموعة هلذا الغرض هو مدى جت: هنالك عنصر آخر . . وقبل كل وسيلة 
  .ومدى ارتباطها باهللا صاحب هذا املنهج وثقتها به وتوكلها عليه ؛ املنهج يف ذات نفسها

  . .هذه هي حقيقة هذا الدين وطريقته وهذه هي خطته احلركية ووسيلته 
وبالتعقيب على هذه ؛ وهو يربيها بأحداث معركة أحدوهذه هي احلقيقة اليت شاء اهللا أن يعلمها للجماعة املسلمة 

  . .األحداث 
وحينما قصرت يف اختاذ الوسائل . حينما قصرت يف متثيل حقيقة هذا الدين يف ذات نفسها يف بعض مواقف املعركة 

مسلمة وفهمت أنه من مقتضى كوهنا ؛ وحينما غفلت عن تلك احلقيقة األولية أو نسيتها. العملية يف بعض مواقفها 
مث جاء . وتعاين آالمها املريرة ؛ حينئذ تركها اهللا تالقي اهلزمية -أن تنتصر حتماً بغض النظر عن تصورها وتصرفها 

أىن هذا؟ قل هو من عند : أو ملا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم { : التعقيب القرآين يردها إىل تلك احلقيقة 
  . . }إن اهللا على كل شيء قدير . أنفسكم 

ال يترك املسلمني عند هذه النقطة بل يصلهم بقدر اهللا من  -كما قلنا يف سياق االستعراض للنصوص  -ولكنه 
ويكشف هلم عن إرادة اخلري هبم من وراء االبتالء الذي وقع بأسبابه الظاهرة من تصرفاهتم ؛ وراء األسباب والنتائج

  . .الواقعة 
هو خري يف عمومه فهو . . طريق اجلهد البشري ويتأثر بتصرف البشر إزاءه  إن ترك املنهج اإلهلي يعمل ويتحقق عن

ذلك أن . . ويصلح الفطرة البشرية ويوقظها ويردها إىل سوائها ؛ يصلح احلياة البشرية وال يفسدها أو يعطلها



باللسان بالتبليغ  جماهدهتم. حقيقة اإلميان ال يتم متامها يف قلب حىت يتعرض جملاهدة الناس يف أمر هذا اإلميان 
  .وجماهدهتم باليد لدفعهم من طريق اهلدى حني يعترضونه بالقوة الباغية ؛ والبيان

وحىت يتعرض يف هذه اجملاهدة لالبتالء والصرب على اجلهد والصرب على األذى والصرب على اهلزمية والصرب على . 
ىت يتمحص القلب ويتميز الصف وتستقيم وح -فالصرب على النصر أشق من الصرب على اهلزمية  -النصر أيضاً 

  .اجلماعة على الطريق ومتضي فيه راشدة صاعدة متوكلة على اهللا 
ألنه جياهد نفسه أوالً يف أثناء . حقيقة اإلميان ال يتم متامها يف قلب حىت يتعرض جملاهدة الناس يف أمر هذا اإلميان 

وتتبني له حقائق يف الناس ويف ؛ فتح له أبداً وهو قاعد آمن ساملوتتفتح له يف اإلميان آفاق مل تكن لتت؛ جماهدته للناس
ويبلغ هو بنفسه ومبشاعره وتصوراته وبعاداته وطباعه وبانفعاالته ؛ احلياة مل تكن لتتبني له أبداً بغري هذه الوسيلة

  .واستجاباته ما مل يكن ليبلغه أبداً بدون هذه التجربة الشاقة املريرة 
يتم متامها يف مجاعة حىت تتعرض للتجربة واالمتحان واالبتالء وحىت يتعرف كل فرد فيها على وحقيقة اإلميان ال 

مث تتعرف هي على حقيقة اللبنات اليت تتألف منها مدى احتمال كل لبنة مث مدى ؛ حقيقة طاقته وعلى حقيقة غايته
  .متاسك هذه اللبنات يف ساعة الصدام 

وبالتعقيب على هذه » أحد « لمه للجماعة املسلمة وهو يربيها باألحداث يف أن يع -سبحانه  -وهذا ما أراد اهللا 
وما أصابكم يوم التقى { : وهو يقول هلا ، بعد بيان السبب الظاهر يف ما أصاهبا . األحداث يف هذه السورة 

ليذر املؤمنني على ما أنتم ما كان اهللا { : وهو يقول . . } اجلمعان فبإذن اهللا ، وليعلم املؤمنني وليعلم الذين نافقوا 
؛ وهو يردهم إىل قدر اهللا وحكمته من وراء األسباب والوقائع مجيعاً . . مث . } عليه حىت مييز اخلبيث من الطيب 

إن ميسسكم قرح فقد مس القوم { : فريدهم إىل حقيقة اإلميان الكربى اليت ال يتم إال باستقرارها يف النفس املؤمنة 
واهللا ال حيب الظاملني . وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء . ام نداوهلا بني الناس قرح مثله وتلك األي

  . .} وليمحص اهللا الذين آمنوا وميحق الكافرين 
وهو . . قدر اهللا وتدبريه وحكمته من وراء األسباب واألحداث واألشخاص واحلركات  -يف النهاية  -وإذن فهو 

  .لكامل يستقر يف النفس من وراء األحداث والتعقيب املنري على هذه األحداث التصور اإلسالمي الشامل ا
ومتخضت املعركة والتعقيب عليها عن حقيقة أساسية كبرية عن طبيعة النفس البشرية وطبيعة الفطرة اإلنسانية  -٢

  :وطبيعة اجلهد البشري ومدى ما ميكن أن يبلغه يف حتقيق املنهج اإلهلي 
ولكنها يف الوقت ذاته قابلة للنمو واالرتقاء حىت تبلغ أقصى  -يف واقعها  -ليست كاملة  إن النفس البشرية

  .الكمال املقدر هلا يف هذه األرض 
ممثالً يف اجلماعة اليت متثل قمة األمة اليت  -كما هو وعلى الطبيعة  -وها حنن أوالء نرى قطاعاً من قطاعات البشرية 

  }ة أخرجت للناس كنتم خري أم{ : يقول اهللا عنها 

فماذا نرى؟ نرى . . املثل الكامل للنفس البشرية على اإلطالق  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهم أصحاب حممد 
إن الذين تولوا منكم يوم { : جمموعة من البشر فيهم الضعف وفيهم النقص ، وفيهم من يبلغ أن يقول اهللا عنهم 

حىت { : ومن يبلغ أن يقول اهللا عنهم . } كسبوا ولقد عفا اهللا عنهم التقى اجلمعان إمنا استزهلم الشيطان ببعض ما 
إذا فشلتم وتنازعتم يف األمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما حتبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة مث 

على اهللا فليتوكل إذ مهت طائفتان منكم أن تفشال واهللا وليهما و{ : وفيهم من يقول اهللا عنهم . . } صرفكم عنهم 



إذ تصعدون وال تلوون { : وفيهم من ينهزم وينكشف وتبلغ منهم اهلزمية ما وصفه اهللا سبحانه بقوله . . } املؤمنون 
  . .} فأثابكم غماً بغم لكي ال حتزنوا على ما فاتكم وال ما أصابكم . على أحد والرسول يدعوكم يف أخراكم 

ولكنهم كانوا . كانوا يف دور التربية والتكوين . نوا يف أوائل الطريق ولكنهم كا؛ وكل هؤالء مؤمنون مسلمون
ومن مث مل يطردهم اهللا من كنفه بل . جادين يف أخذ هذا األمر مسلمني أمرهم هللا مرتضني قيادته ومستسلمني ملنهجه 

يشاورهم يف األمر  أن يعفو عنهم ويستغفر هلم وأمره أن -صلى اهللا عليه وسلم  -وأمر نبيه ؛ رمحهم وعفا عنهم
تركهم يذوقون عاقبة تصرفاهتم تلك  -سبحانه  -بعد كل ما وقع منهم وبعد كل ما وقع من جراء املشورة نعم إنه 

إنكم ال تصلحون لشيء من : ولكنه مل يطردهم خارج الصف ومل يقل هلم . . وابتالهم ذلك االبتالء الشاق املرير 
لقد قبل ضعفهم هذا ونقصهم ورباهم باالبتالء مث . . ة من النقص والضعف هذا األمر بعد ما بدا منكم يف التجرب

كما يربت الكبري ؛ يف رمحة ويف عفو ويف مساحة. رباهم بالتعقيب على االبتالء والتوجيه إىل ما فيه من عرب وعظات 
م ال ليفضحهم وكشف هلم ضعفهم وخمبآت نفوسه. وهم يكتوون بالنار ليعرفوا ويدركوا وينضجوا ؛ على الصغار

ولكن ليأخذ بأيديهم ويوحي إليهم أن يثقوا . هبا ويرذهلم وحيقرهم وال لريهقهم وحيملهم ما ال يطيقون له محالً 
  .بأنفسهم وال حيتقروها وال ييأسوا من الوصول ما داموا موصولني حببل اهللا املتني 

وإذا هم يف اليوم التايل . أول املعركة معدودة  وصلوا يف النهاية وغلبت فيهم النماذج اليت كانت يف. . مث وصلوا 
غري هيَّابني وال مترددين وال وجلني من ختويف  -صلى اهللا عليه وسلم  -للهزمية والقرح خيرجون مع رسول اهللا 
الذين قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم إمياناً { : الناس هلم حىت استحقوا تنويه اهللا هبم 

  . .} الوا حسبنا اهللا ونعم الوكيل وق
بعد ما كانوا يربتون . تغريت معاملتهم وحوسبوا كما حياسب الرجال الكبار . . وملا كربوا بعد ذلك شيئاً فشيئاً 

ومؤاخذة اهللا ورسوله للنفر القالئل املتخلفني ؛ هنا كما يربت األطفال والذي يراجع غزوة تبوك يف سورة براءة
  .وجيد الفرق واضحاً يف مراحل التربية اإلهلية العجيبة ؛ عسرية جيد الفرق واضحاً يف املعاملةتلك املؤاخذة ال

ولكن بلغت هبم التربية اإلهلية هذا املستوى . . وهم هم . . كما جيد الفارق بني القوم يوم أحد والقوم يوم تبوك 
ولكن ظل فيهم كذلك االستغفار . اخلطأ وظل فيهم الضعف والنقص و. ولكنهم مع هذا ظلوا بشراً . . السامق 

  .والتوبة والرجوع إىل اهللا 
وإن بلغ هبا أقصى . وال يبدهلا أو يعطلها وال حيملها ما ال تطيق ؛ إهنا الطبيعة البشرية اليت حيافظ عليها هذا املنهج

  .الكمال املقدر هلا يف هذه األرض 
فهذه . م للبشرية ، لتحاول وتبلغ ، يف ظل هذا املنهج الفريد وهذه احلقيقة ذات قيمة كبرية يف إعطاء األمل الدائ

وهذه اخلطى املتعثرة يف . القمة السامقة اليت بلغتها تلك اجلماعة إمنا بدأت تنهد إليها من السفح الذي التقطها منه 
عرضنا مناذج منه على النحو الذي . متخلفة يف كل شيء . الطريق الشاق زاولتها مجاعة بشرية متخلفة يف اجلاهلية 

وكل ذلك يعطي البشرية أمالً كبرياً يف إمكان الوصول إىل ذلك املرتقى السامي مهما تكن . . يف سياق هذا الدرس 
فهي ليست وليدة . وال يعزل هذه اجلماعة الصاعدة فيجعلها وليدة معجزة خارقة ال تتكرر . قابعة يف السفح 

والطاقة البشرية  -هلي الذي يتحقق باجلهد البشري يف حدود الطاقة البشرية إمنا هي وليدة املنهج اإل. خارقة عابرة 
  كما نرى قابلة للكثري

مث ميضي هبا صعداً كما بدأ . هذا املنهج يبدأ بكل مجاعة من النقطة اليت هي فيها ومن الواقع املادي الذي هي فيه 
مث انتهى هبا يف فترة وجيزة مل تبلغ ربع قرن من . . من السفح . . بتلك اجلماعة من اجلاهلية العربية الساذجة 



  . .الزمان إىل ذلك األوج السامق 
. وأن تستسلم له . أن تؤمن به . أن تسلم اجلماعات البشرية قيادها هلذا املنهج . . شرط واحد ال بد أن يتحقق 

  . .وأن تتخذه قاعدة حياهتا وشعار حركتها وحادي خطاها يف الطريق الشاق الطويل 
حقيقة االرتباط الوثيق يف منهج اهللا بني واقع النفس . . وحقيقة ثالثة متخضت عنها املعركة والتعقيب عليها  -٣

االرتباط بني العقيدة والتصور واخللق . املسلمة واجلماعة املسلمة وبني كل معركة ختوضها مع أعدائها يف أي ميدان 
فكل هذه عوام . . وبني النصر أو اهلزمية يف كل معركة . . ي والسلوك والتنظيم السياسي واالقتصادي واالجتماع

  .أساسية فيما يصيبها من نصر أو هزمية 
مساحة متداخلة . يعمل يف مساحة هائلة يف النفس اإلنسانية ويف احلياة البشرية  -من مث  -واملنهج اإلهلي 

اخلطة يصيبها اخللل والفشل حني خيتل و. الساحات والنقط واخلطوط واخليوط متكاملة يف الوقت ذاته وشاملة 
وهذه ميزة ذلك املنهج الكلي الشامل . . الترابط والتناسق بني هذه الساحات كلها والنقط واخلطوط واخليوط 

والذي يتناول النفس واحلياة من أقطارها مجيعاً ويلم خيوطها . الذي يأخذ احلياة مجلة وال يأخذها مزقاً وتفاريق 
عدة يف قبضته فيحركها كلها حركة واحدة متناسقة ال تصيب النفس بالفصام وال تصيب احلياة املتشابكة املتبا

  .بالتمزق واالنقسام 

عن اخلطيئة وأثرها يف  -يف التعقيب القرآين  -ومن مناذج هذا التجميع وهذه االرتباطات املتداخلة الكثرية حديثه 
{ : ة بالشيطان الذي استغل ضعف الذين تولوا بسبب مما كسبوا فهو يقرر أن اهلزمية كانت موصول. النصر واهلزمية 

كما يقرر أن الذين قاتلوا مع . . } إن الذين تولوا منكم يوم التقى اجلمعان إمنا استزهلم الشيطان ببعض ما كسبوا 
  :ن الذنوب بدأوا املعركة باالستغفار م -وهم النموذج الذي يطلب إىل املؤمنني االقتداء به  -األنبياء ووفوا 

واهللا حيب  -وكأي من نيب قاتل معه ربيون كثري فما وهنوا ملا أصاهبم يف سبيل اهللا وما ضعفوا وما استكانوا { 
ربنا اغفر لنا ذنونبا وإسرافنا يف أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم : وما كان قوهلم إال أن قالوا  -الصابرين 
ويف توجيهاته للجماعة املسلمة . . } واهللا حيب احملسنني . يا وحسن ثواب اآلخرة فآتاهم اهللا ثواب الدن. الكافرين 

وسارعوا إىل مغفرة من ربكم وجنة { : يسبق هنيه هلا عن الوهن واحلزن يف املعركة توجيهها للتطهر واالستغفار 
غيظ والعافني عن الناس عرضها السماوات واألرض أعدت للمتقني الذين ينفقون يف السراء والضراء والكاظمني ال
ومن يغفر الذنوب  -واهللا حيب احملسنني والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهللا فاستغفروا لذنوهبم 

: ومن قبل يذكر عن سبب ذلة أهل الكتاب وانكسارهم . . } ومل يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون  -إال اهللا 
وباءوا بغضب من اهللا  -إال حببل من اهللا وحبل من الناس  -م الذلة أينما ثقفوا ضربت عليه{ : االعتداء واملعصية 

ذلك بأهنم كانوا يكفرون بآيات اهللا ويقتلون األنبياء بغري حق ذلك مبا عصوا وكانوا . وضربت عليهم املسكنة 
  . .} يعتدون 

» التقوى « كما جند الكالم عن وكذلك جند احلديث عن اخلطيئة والتوبة يتخلل التعقيب على أحداث الغزوة 
على اختالف  -ويربط بني جو السورة كلها . وتصوير حاالت املتقني يتخلل سياق السورة كلها بوفرة ملحوظة 

كما جند الدعوة إىل ترك الربا وإىل طاعة اهللا والرسول وإىل العفو عن الناس وكظم . وجو املعركة  -موضوعاهتا 
والسورة كلها وحدة متماسكة يف . . هري للنفس وللحياة ولألوضاع االجتماعية وكلها تط. . الغيظ واإلحسان 

  .التوجيه إىل هذا اهلدف األساسي اهلام 
فهو يأخذ اجلماعة املسلمة باألحداث وما تنشئه يف . . عن طبيعة منهج التربية اإلسالمي . . وحقيقة رابعة  -٤



على النحو الذي ميثله التعقيب . . بالتعقيب على األحداث  النفوس من مشاعر وانفعاالت واستجابات مث يأخذهم
وهو يف التعقيب يتلمس كل جانب من جوانب النفس البشرية تأثر باحلادثة ليصحح . . القرآين على غزوة أحد 

 تأثره ويرسب فيه احلقيقة اليت يريد هلا أن تستقر وتستريح وهو ال يدع جانباً من اجلوانب وال خاطرة من اخلواطر
وال تصوراً من التصورات وال استجابة من االستجابات حىت يوجه إليها األنظار ويسلط عليها األنوار ويكشف عن 

وبذلك ميحص ؛ املخبوء منها يف دروب النفس البشرية ومنحنياهتا الكثرية ويقف النفس جتاهها مكشوفة عارية
ويقر املبادىء اليت يريد أن يقوم ؛ ورات والقيمويصحح املشاعر والتص؛ الدخائل وينظفها ويطهرها يف وضح النور

  .عليها التصور اإلسالمي املتني وأن تقوم عليها احلياة اإلسالمية املستقرة 

. مما يلهم وجود اختاذ األحداث اليت تقع للجماعة املسلمة يف كل مكان وسيلة للتنوير والتربية على أوسع نطاق . 
.  

الدقة يف تناول كل موقف وكل حركة وكل . . جد الدقة والعمق والشمول وننظر يف التعقيب على غزوة أحد فن
وجند . والشمول جلوانب النفس وجوانب احلادث ؛ والعمق يف التدسس إىل أغوار النفس ومشاعرها الدفينة؛ خاجلة

للحادث كما جند والعوامل املتعددة الفاعلة يف املوقف املسرية . التحليل الدقيق العميق الشامل لألسباب والنتائج 
حبيث تتماوج املشاعر مع التعبري والتصوير متاوجاً عميقاً عنيفاً وال متلك أن ؛ احليوية يف التصوير واإليقاع واإلحياء

ويشيع  -كما لو كانت تتحرك  -فهو وصف حي يستحضر املشاهد . تقف جامدة أمام الوصف ، والتعقيب 
  .اء املثري حوهلا النشاط املؤثر واإلشعاع النافذ واإلحي

فمن وسائل هذا املنهج إلنشاء آثاره يف عامل الواقع . . عن واقعية املنهج اإلهلي . . وحقيقة خامسة كذلك  -٥
وأظهر . ولكنه يطبق ويزاول نظرياته وتوجيهاته . . مزاولته بالفعل فهو ال يقدم مبادىء نظرية وال توجيهات جمردة 

  . .هو موقفه إزاء مبدأ الشورى  مثل على واقعية املنهج يف هذه الغزوة
أن جينب اجلماعة املسلمة تلك التجربة املريرة اليت  -صلى اهللا عليه وسلم  -لقد كان يف استطاعة رسول اهللا 

نقول كان  -وهي بعد ناشئة وحماطة باألعداء من كل جانب والعدو رابض يف داخل أسوارها ذاهتا  -تعرضت هلا 
أن جينب اجلماعة املسلمة تلك التجربة املريرة اليت تعرضت هلا لو  -اهللا عليه وسلم  صلى -يف استطاعة رسول اهللا 

ومل يستشر ؛ وفيها ما يشري إىل أن املدينة درع حصينة؛ أنه قضى برأيه يف خطة املعركة مستنداً إىل رؤياه الصادقة
أو لو أنه رجع عن الرأي عندما  أصحابه أو مل يأخذ بالرأي الذي اجنلت املشورة عن رجحانه يف تقدير اجلماعة

سنحت له فرصة الرجوع وقد خرج من بيته فرأى أصحاب هذا الرأي نادمني أن يكونوا قد استكرهوه على غري ما 
  يريد

وانفذ ما استقرت عليه ذلك كي جتابه اجلماعة املسلمة نتائج . أنفذ الشورى  -وهو يقدر النتائج كلها  -ولكنه 
ويف  -صلى اهللا عليه وسلم  -ألن هذا يف تقديره . كيف حتتمل تبعة الرأي وتبعة العمل  التبعة اجلماعية وتتعلم

. تقدير املنهج اإلسالمي الذي ينفذه أهم من اتقاء اخلسائر اجلسيمة ومن جتنيب اجلماعة تلك التجربة املريرة 
  ربيةفتجنيب اجلماعة التجربة معناه حرماهنا اخلربة وحرماهنا املعرفة وحرماهنا الت

  .تثبيتاً للمبدأ يف مواجهة نتائجه املريرة  -بعد املعركة كذلك  -مث جييء األمر اإلهلي له بالشورى 

  . .فيكون هذا أقوى وأعمق يف إقراره من ناحية ويف إيضاح قواعد املنهج من ناحية 
أبداً ملزاولته إال إذا زاولته فعالً  إن اإلسالم ال يؤجل مزاولة املبدأ حىت تستعد األمة ملزاولته فهو يعلم أهنا لن تستعد



شر من النتائج املريرة اليت تتعرض هلا يف بدء  -كمبدأ الشورى  -وإن حرماهنا من مزاولة مبادىء حياهتا األساسية 
ال تربر إلغاءه بل ال تربر وقفة فترة من الوقت إلنه  -مهما بلغت من اجلسامة  -استعماله وأن األخطاء يف مزاولته 

  بل هو إلغاء لوجودها كأمة إطالقاً. أو وقف لنموها الذايت ومنو خربهتا باحلياة والتكاليف إلغاء 
فاعف عنهم واستغفر { : بعد كل ما كان من نتائج الشورى يف املعركة  -وهذا هو اإلحياء املستفاد من قوله تعاىل 

  .} هلم وشاورهم يف األمر 
عندما رفض أن  -صلى اهللا عليه وسلم  -تتجلى يف تصرف الرسول كما أن املزاولة العملية للمبادىء النظرية 

وذلك لصيانة مبدأ الشورى ذاته من . يعود إىل الشورى بعد العزم على الرأي املعني واعتباره هذا تردداً وأرجحة 
ع ألمته حىت ما كان لنيب أن يض« : فقال قولته التربوية املأثورة . أن يصبح وسيلة للتأرجح الدائم والشلل احلركي 

التوجيه  -املنهج  -فتطابق يف . . } فإذا عزمت فتوكل على اهللا { : مث جاء التوجيه اإلهلي األخري . » حيكم اهللا له 
  . .والتنفيذ 

صلى  -وهناك حقيقة أخرية نتعلمها من التعقيب القرآين على مواقف اجلماعة املسلمة اليت صاحبت رسول اهللا  -٦
وهي حقيقة نافعة لنا يف طريقنا إىل استئناف حياة . . يت متثل أكرم رجال هذه األمة على اهللا وال -اهللا عليه وسلم 

  . .إسالمية بعون اهللا 
إن منهج اهللا ثابت وقيمه وموازينه ثابتة والبشر يبعدون أو يقربون من هذا املنهج وخيطئون ويصيبون يف قواعد 

  .هم حمسوباً على املنهج وال مغرياً لقيمه وموازينه الثابتة ولكن ليس شيء من أخطائ. التصور وقواعد السلوك 
وال . وحني ينحرفون عنه فإنه يصفهم باالحنراف . وحني خيطىء البشر يف التصور أو السلوك فإنه يصفهم باخلطأ 

  وال ينحرف هو ليجاري احنرافهم -مهما تكن منازهلم وأقدارهم  -يتغاضى عن خطئهم واحنرافهم 
ن هذا أن تربئة األشخاص ال تساوي تشويه املنهج وأنه من اخلري لألمة املسلمة أن تبقى مبادىء ونتعلم حنن م

وأال  -أياً كانوا  -منهجها سليمة ناصعة قاطعة وأن يوصف املخطئون واملنحرفون عنها بالوصف الذي يستحقونه 
فهذا التحريف والتبديل أخطر على اإلسالم . تربر أخطاؤهم واحنرافاهتم أبداً بتحريف املنهج وتبديل قيمه وموازينه 

والواقع التارخيي . فاملنهج أكرب وأبقى من األشخاص . . من وصف كبار الشخصيات املسلمة باخلطأ أو االحنراف 
وإمنا هو كل فعل وكل وضع صنعوه موافقاً متام . لإلسالم ليس هو كل فعل وكل وضع صنعه املسلمون يف تارخيهم 

  .ومبادئه وقيمه الثابتة املوافقة للمنهج 

إمنا حيسب على أصحابه وحدهم ويوصف ؛ وإال فهو خطأ أو احنراف ال حيسب على اإلسالم وعلى تاريخ اإلسالم. 
ليس » اإلسالم « إن تاريخ . . من خطأ أو احنراف أو خروج على اإلسالم : أصحابه بالوصف الذي يستحقونه 

هو تاريخ التطبيق احلقيقي » اإلسالم « باالسم أو باللسان إن تاريخ  ولو كانوا مسلمني» املسلمني « هو تاريخ 
فاإلسالم حمور ثابت تدور حوله حياة . . لإلسالم يف تصورات الناس وسلوكهم ويف أوضاع حياهتم ونظام جمتمعاهتم 

إلسالم وما هلم يومئذ؟ فإذا هم خرجوا عن هذا اإلطار أو إذا هم تركوا ذلك احملور بتاتاً فما ل. الناس يف إطار ثابت 
وما لتصرفاهتم وأعماهلم هذه حتسب على اإلسالم أو يفسر هبا اإلسالم؟ بل ما هلم هم يوصفون بأهنم مسلمون إذا 

خرجوا على منهج اإلسالم وأبوا تطبيقه يف حياهتم وهم إمنا كانوا مسلمني ألهنم يطبقون هذا املنهج يف حياهتم ال ألن 
  إهنم مسلمون؟:  ألهنم يقولون بأفواههم أمساءهم أمساء مسلمني وال

أن يعلمه لألمة املسلمة وهو يكشف أخطاء اجلماعة املسلمة ويسجل عليها النقص  -سبحانه  -وهذا ما أراد اهللا 



وإن يكن أذاقها جرائر . والضعف مث يرمحها بعد ذلك ويعفو عنها ويعفيها من جرائر النقص والضعف يف حسابه 
   ساحة االبتالءهذا النقص والضعف يف

وَّقُونَ َما َبِخلُوا بِِه َيْوَم الْقَِياَمِة َولَا َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن يَْبَخلُونَ بَِما آَتاُهُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه ُهَو َخْيًرا لَُهْم َبلْ ُهَو َشرٌّ لَُهْم َسُيطَ
لَقَْد َسِمعَ اللَُّه قَْولَ الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه فَِقٌري َوَنْحنُ ) ١٨٠(لُونَ َخبٌِري َوِللَِّه ِمَرياثُ السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َواللَُّه بَِما َتْعَم

أَنَّ ذَِلَك بَِما قَدََّمْت أَْيِديكُْم َو) ١٨١(أَغْنَِياُء سََنكُْتُب َما قَالُوا َوقَْتلَُهُم الْأَْنبَِياَء بَِغْيرِ َحقٍّ َوَنقُولُ ذُوقُوا َعذَابَ الْحَرِيقِ 
قُلْ قَدْ  الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه َعهَِد إِلَْيَنا أَلَّا ُنْؤِمَن لَِرُسولٍ َحتَّى َيأِْتَيَنا بِقُْرَباٍن َتأْكُلُُه النَّاُر) ١٨٢(اللََّه لَْيَس بِظَلَّامٍ ِللَْعبِيِد 

فَإِنْ كَذَّبُوَك فَقَْد كُذِّبَ ُرُسلٌ ) ١٨٣(َم قََتلُْتُموُهْم إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني َجاَءكُْم ُرُسلٌ ِمْن قَْبِلي بِالَْبيِّنَاِت َوبِالَِّذي قُلُْتْم فَِل
ةِ كُلُّ نَفْسٍ ذَاِئقَةُ الْمَْوِت َوإِنََّما ُتَوفَّْونَ أُجُوَركُْم َيْوَم الِْقَياَم) ١٨٤(ِمْن قَْبِلَك َجاُءوا بِالَْبيِّنَاِت َوالزُُّبرِ َوالِْكتَابِ الُْمنِريِ 

لَُتْبلَُونَّ ِفي أَمَْواِلكُْم َوأَنْفُِسكُْم ) ١٨٥(فََمْن ُزْحزَِح َعنِ النَّارِ َوأُْدِخلَ الَْجنَّةَ فَقَْد فَاَز َوَما الَْحَياةُ الدُّْنَيا إِلَّا َمتَاُع الُْغرُورِ 
أَْشَركُوا أَذًى كَثًِريا َوإِنْ َتْصبِرُوا َوَتتَّقُوا فَإِنَّ ذَِلَك ِمْن َعْزمِ  َولََتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا الْكَِتاَب ِمْن قَْبِلكُْم َوِمَن الَِّذيَن

ِه  ظُُهورِِهْم َواْشَتَرْوا بَِوإِذْ أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق الَِّذيَن أُوتُوا الْكَِتاَب لَُتَبيُِّننَّهُ ِللنَّاسِ َولَا َتكُْتُموَنُه فَنََبذُوُه َوَراَء) ١٨٦(الْأُمُورِ 
لَا َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن يَفَْرُحونَ بَِما أَتَْوا وَُيِحبُّونَ أَنْ ُيْحَمدُوا بَِما لَْم َيفَْعلُوا فَلَا ) ١٨٧(ثََمًنا قَِليلًا فَبِئَْس َما َيشَْتُرونَ 

َماَواِت وَالْأَْرضِ َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديرٌ َوِللَِّه ُملُْك السَّ) ١٨٨(َتْحَسَبنَُّهْم بَِمفَاَزٍة ِمَن الَْعذَابِ َولَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم 
)١٨٩ (  

ولكن املعركة الدائبة بني اجلماعة املسلمة وأعدائها احمليطني هبا  -معركة أحد  -انتهى االستعراض القرآين للمعركة 
والبلبلة ، والكيد والدس  معركة اجلدل واملراء ، والتشكيك. مل تكن قد انتهت بعد  -وخباصة اليهود  -يف املدينة 

  .هذه املعركة اليت استغرقت الشطر األكرب من هذه السورة . . ، والتربص والتدبري 
عقب  -قد أجلى بين قينقاع عن جواره يف املدينة ، بعد ما كان منهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -وكان رسول اهللا 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -يق اليت عقدها معهم النيب من غيظ وكيد ، وحترش باملسلمني ، ونقض للمواث -غزوة بدر
ولكن كان بقي . . عند مقدمه إىل املدينة ، وقيام الدولة املسلمة برياسته مرتكنة إىل املسلمني من األوس واخلزرج 

 وكلهم يتراسلون ويتجمعون. . بنو النضري ، وبنو قريظة ، وغريهم من يهود خيرب وسواهم يف اجلزيرة : من حوله 
، ويتصلون باملنافقني يف املدينة ، وباملشركني يف مكة وفيما حول املدينة ، ويكيدون للمسلمني كيداً ال ينقطع وال 

  .يكف 
قل للذين { : وقد ورد يف أوائل سورة آل عمران حتذير لليهود أن يصيبهم على أيدي املسلمني ما أصاب املشركني 

فئة تقاتل يف سبيل اهللا وأخرى . قد كان لكم آية يف فئتني التقتا . هاد كفروا ستغلبون وحتشرون إىل جهنم وبئس امل
فلما أبلغهم رسول } كافرة ، يروهنم مثليهم رأي العني ، واهللا يؤيد بنصره من يشاء إن يف ذلك لعربة ألويل األبصار 

من الغيظ والدس والكيد  الذي جاء رداً على أفاعيلهم وما بدا منهم -هذا التحذير -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 
ال يغرنك من نفسك أن قتلت نفراً من قريش كانوا . يا حممد : أساءوا أدهبم يف استقباله؛ وقالوا  -عقب بدر

مث مضوا يف دسهم وكيدهم . إنك واهللا لو قاتلتنا لعرفت أنا حنن الناس وإنك مل تلق مثلنا . أغماراً ال يعرفون القتال 
 -صلى اهللا عليه وسلم  -نه الواناً شىت ، حىت انتهى أمرهم بنقض ما بينهم وبني النيب ، الذي روت هذه السورة م

. حىت نزلوا على حكمه ، فأجالهم عن املدينة إىل أذرعات  -صلى اهللا عليه وسلم  -فحاصرهم النيب . من العهد 
مع الكيد والدس  - الظاهريف -بنو قريظة وبنو النضري باملدينة على عهدمها : وبقيت الطائفتان األخريان . 



وسائر ما برعت فيه يهود يف تارخيها كله ، وسجله عليها السجل الصادق . . والتلبيس والتضليل والبلبلة والفتنة 
  وتعارفه أهل األرض كلهم ، عن ذلك اجلنس امللعون -كتاب اهللا  -

بعد سوء  -سبحانه  -دب مع اهللا يبدو فيه سوء األ. ويف هذا الدرس استعراض لبعض أفاعيل يهود وأقاويلها 
: مث يزيدون فيقولون  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهم يبخلون بالوفاء بتعهداهتم املالية للرسول . الفعل مع املسلمني 

  } إن اهللا فقري وحنن أغنياء { 
الفته لواقعهم ويبدو فيه التعلل الواهي ، الذي يدفعون به دعوة اإلسالم املوجهة إليهم؛ وكذب هذا التعلل ، وخم

  .التارخيي املعروف 

هذا الواقع الذي ينضح مبخالفتهم لعهد اهللا معهم ، وبكتماهنم ملا أمرهم اهللا ببيانه من احلق ، ونبذه وراء ظهورهم 
وبقتلهم أنبياءهم بغري حق ، وقد جاءوهم باخلوارق اليت طلبوها ، وجاءوهم بالبينات . وشرائهم به مثناً قليالً 

  .فرفضوها 
وهذا الكشف املخجل ألفاعيل اليهود مع أنبيائهم ، وأقاويلهم على رهبم ، كان هو األمر الذي يقتضيه سوء 

كما كانت تقتضيه . للمسلمني  -هم واملشركون  -موقفهم من اجلماعة املسلمة ، وتأثري كيدهم ودسهم وإيذائهم 
وتعرفهم طبيعة األرض اليت يعملون فيها ، ؛ ومبن حوهلمتربية اهللا للجماعة املسلمة تربية واعية؛ تبصرهم مبا حوهلم ، 

وقد كان الكيد . . وطبيعة العقبات والفخاخ املنصوبة هلم ، وطبيعة اآلالم والتضحيات املرصودة هلم يف الطريق 
د ولعله ما يزال أخطر ما يرص. اليهودي للجماعة املسلمة يف املدينة أقسى وأخطر من عداوة املشركني هلم يف مكة 

  . .للجماعات املسلمة يف كل مكان ، على مدار التاريخ 
جند توجيههم إىل حقيقة القيم . . ومن مث جند التوجيهات الربانية تتواىل على املسلمني يف ثنايا االستعراض املثري 

ا اجلزاء إمن. وكل نفس ذائقة املوت على كل حال . فاحلياة يف هذه األرض حمدودة بأجل . الباقية والقيم الزائلة 
وما احلياة الدنيا إال متاع الغرور . فمن زحزح عن النار وأدخل اجلنة فقد فاز { . هناك ، والكسب واخلسارة هناك 

فال عاصم هلم إال . وهم مبتلون يف أمواهلم وأنفسهم ، واألذى سيناهلم من أعدائهم املشركني وأهل الكتاب . . } 
  لذي يزحزحهم عن النارالصرب والتقوى ، واملضي مع املنهج ، ا

وهذا التوجيه اإلهلي للجماعة املسلمة يف املدينة ما يزال هو هو ، قائماً اليوم وغداً ، يبصر كل مجاعة مسلمة تعتزم 
وهم هم  -يبصرها بطبيعة أعدائها . . سلوك الطريق ، إلعادة نشأة اإلسالم والستئناف حياة إسالمية يف ظل اهللا 

ويبصرها بطبيعة العقبات  -الصهيونية العاملية والصليبية العاملية والشيوعية  -اب مشركني وملحدين وأهل كت
. ويعلق قلوهبا وأبصارها مبا هنالك . والفخاخ املرصودة يف طريقها ، وبطبيعة اآلالم والتضحيات واألذى واالبتالء 

 -كما نادى اجلماعة املسلمة األوىل  -ديها وينا. ويهّون عليها األذى واملوت والفتنة يف النفس واملال . مبا عند اهللا 
وما . فمن زحزح عن النار وأدخل اجلنة فقد فاز . كل نفس ذائقة املوت ، وإمنا توفون أجوركم يوم القيامة { : 

لتبلون يف أموالكم وأنفسكم؛ ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن . احلياة الدنيا إال متاع الغرور 
  . .} وإن تصربوا وتتقوا فإن ذلك من عزم األمور . ا أذى كثرياً الذين أشركو

وأعداؤها . وقائدها األمني . وحاديها اهلادي . ودستورها الشامل . كتاب هذه األمة اخلالد . والقرآن هو القرآن 
  . .والطريق هو الطريق . . هم أعداؤها 

اً هلم ، بل هو شر هلم ، سيطوقون ما خبلوا به يوم القيامة وال حيسنب الذي يبخلون مبا أتاهم اهللا من فضله هو خري{ 
  .وهللا مرياث السماوات واألرض ، واهللا مبا تعملون خبري . 



سنكتب ما قالوا وقتلهم األنبياء بغري حق ونقول ذوقوا . إن اهللا فقري وحنن أغنياء : لقد مسع اهللا قول الذين قالوا 
إن اهللا عهد إلينا أال نؤمن : الذين قالوا . وأن اهللا ليس بظالم للعبيد ذلك مبا قدمت أيديكم ، . عذاب احلريق 

قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم ، فلم قتلتموهم ، إن : قل . لرسول حىت يأتينا بقربان تأكله النار 
  . .} كنتم صادقني؟ فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب املنري 

. . مل ترد يف اآلية األوىل من هذه اجملموعة رواية مؤكدة ، عمن تعنيهم ، ومن حتذرهم البخل ، وعاقبة يوم القيامة 
الذين  -قبحهم اهللا  -فهم . ولكن ورودها يف هذا السياق يرجح أهنا متصلة مبا بعدها من اآليات ، يف شأن اليهود 

  .إن اهللا عهد إلينا أال نؤمن لرسول حىت يأتينا بقربان تأكله النار : ذين قالوا وهم ال. قالوا إن اهللا فقري وحنن أغنياء 
والظاهر أن اآليات يف عمومها نزلت مبناسبة دعوة اليهود إىل الوفاء بالتزاماهتم املالية الناشئة عن معاهدهتم مع 

واإلنفاق يف  - عليه وسلم صلى اهللا -ودعوهتم كذلك إىل اإلميان بالرسول  -صلى اهللا عليه وسلم  -الرسول 
  .سبيل اهللا 

رداً  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد نزل هذا التحذير التهديدي ، مع فضح تعالت اليهود يف عدم اإلميان مبحمد 
 -صلى اهللا عليه وسلم  -على ما بدا من سوء أدهبم مع رهبم ، ومن كذب تعالهتم؛ ونزلت معه املواساة للرسول 

ومنهم أنبياء بين إسرائيل ، الذي قتلوهم بعد ما جاءوهم بالبينات . قع للرسل قبله مع أقوامهم عن تكذيبهم ، مبا و
  :واخلوارق كما هو معروف يف تاريخ بين إسرائيل 

وال حيسنب الذين يبخلون مبا آتاهم اهللا من فضله هو خرياً هلم ، بل هو شر هلم ، سيطوقون ما خبلوا به يوم القيامة { 
  . .} واهللا مبا تعملون خبري . السماوات واألرض  وهللا مرياث. 

فهو يشمل اليهود الذين خبلوا بالوفاء بتعهداهتم ، كما يشمل غريهم ممن يبخلون مبا آتاهم اهللا . إن مدلول اآلية عام 
  .من فضله؛ وحيسبون أن هذا البخل خري هلم ، حيفظ هلم أمواهلم ، فال تذهب باإلنفاق 

وهو هتديد . . عن هذا احلسبان الكاذب؛ ويقرر أن ما كنزوه سيطوقونه يوم القيامة ناراً  والنص القرآين ينهاهم
فهم ال يبخلون . . } يبخلون مبا آتاهم اهللا من فضله { والتعبري يزيد هذا البخل شناعة حني يذكر أهنم . . مفزع 

حىت . فآتاهم اهللا من فضله فأغناهم . . دهم وال جلو. . فقد جاءوا إىل هذه احلياة ال ميلكون شيئاً . مبال أصيل هلم 
وخبلوا بالقليل ، وحسبوا أن يف كنزه . شيئاً مل يذكروا فضل اهللا عليهم } من فضله { إذا طلب إليهم أن ينفقوا 

وهللا مرياث { : فاهللا هو الوارث . ذاهبون وتاركوه وراءهم  -بعد هذا كله  -وهم . وهو شر فظيع . خرياً هلم 
  .مث يعود كله إىل اهللا . فهذا الكنز إىل أمد قصري . . } واألرض السماوات 

فيبقى مدخراً هلم عنده ، بدالً من أن يطوقهم إياه يوم . وال يبقى هلم منه إال القدر الذي أنفقوه ابتغاء مرضاته 
  القيامة

أنفسهم أغنياء عن اهللا ، ال فحسبوا  -الذي آتاهم اهللا من فضله  -مث يندد باليهود الذين وجدوا يف أيديهم املال 
وهو ما يسميه تفضالً منه ومنة  -حاجة هبم إىل جزائه ، وال إىل األضعاف املضاعفة اليت يعدها ملن يبذل يف سبيله 

ويعطينا عليه األضعاف املضاعفة . ما بال اهللا يطلب الينا أن نقرضه من مالنا : وقالوا يف وقاحة  -إقراضاً له سبحانه 
  :ن الربا واألضعاف املضاعفة؟ وهو تالعب باأللفاظ ينم عن القحة وسوء األدب يف حق اهللا ، وهو ينهى ع

سنكتب ما قالوا وقتلهم األنبياء بغري حق ، ونقول . إن اهللا فقري وحنن أغنياء : لقد مسع اهللا قول الذين قالوا { 
  .} د ذلك مبا قدمت أيديكم ، وأن اهللا ليس بظالم للعبي. ذوقوا عذاب احلريق 

ولكن هذه تبلغ مبلغاً عظيماً من سوء التصور ومن . وسوء تصور اليهود للحقيقة اإلهلية شائع يف كتبهم احملرفة 



  :ومن مث يستحقون هذا التهديد املتالحق . . سوء األدب معاً 
  . .} سنكتب ما قالوا { 

وهي آثام جنسهم  -ل آثامهم السابقة وإىل جانبه تسجي. . لنحاسبهم عليه ، فما هو مبتروك وال منسي وال مهمل 
  :فكلهم جبلة واحدة يف املعصية واإلمث  -وأجياهلم متضامنة فيه 

  . .} وقتلهم األنبياء بغري حق { 
وهم . . وقد حفظ تاريخ بين إسرائيل سلسلة أثيمة يف قتل األنبياء ، آخرها حماولتهم قتل املسيح عليه السالم 

  . . هبذا اجلرم العظيم يزعمون أهنم قتلوه ، متباهني 
  . .} ونقول ذوقوا عذاب احلريق { 

ولتجسيم مشهد العذاب هبوله وتأججه . هنا مقصود لتبشيع ذلك العذاب وتفظيعه } احلريق { والنص على 
إن اهللا فقري وحنن : وجزاء على القولة الشنيعة . قتل األنبياء بغري حق : جزاء على الفعلة الشنيعة . . وضرامه 

  .اء أغني
  . .} ذلك مبا قدمت أيديكم { 

  :جزاء وفاقاً ، ال ظلم فيه ، وال قسوة 
  . .} وأن اهللا ليس بظالم للعبيد { 

وهو يزيد يف شناعة . بالقياس إىل اهللا تعاىل  -وهم عبيد من العبيد  -والتعبري بالعبيد هنا ، إبراز حلقيقة وضعهم 
والذي يتجلى كذلك يف } إن اهللا فقري وحنن أغنياء { : ل العبيد الذي يتجلى يف قو. وفظاعة سوء األدب . اجلرم 

  . .قتل األنبياء 
 -هم الذين يزعمون أهنم ال يؤمنون مبحمد . . إن اهللا فقري وحنن أغنياء ، والذين قتلوا األنبياء : هؤالء الذين قالوا 

لرسول ، حىت يأتيهم بقربان يقدمونه ، أال يؤمنوا  -بزعمهم  -ألن اهللا عهد إليهم  -حممد صلى اهللا عليه وسلم 
وما دام حممد مل يقدم هلم . فتقع املعجزة ، وتبهط نار تأكله ، على حنو ما كانت معجزة بعض أنبياء بين إسرائيل 

  هذه املعجزة فهم على عهد مع اهللا
رق اليت طلبوها وجاءوهم لقد قتلوا هؤالء األنبياء الذين جاءوهم باخلوا. . هنا جيبههم القرآن بواقعهم التارخيي 

  :بآيات اهللا بينات 
  .إن اهللا عهد إلينا أال نؤمن لرسول ، حىت يأتينا بقربان تأكله النار : الذين قالوا { 

  .} قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم ، فلم قتلتموهم إن كنتم صادقني؟ 
  على الكفر ، وتبجحهم بعد ذلك وافترائهم على اهللاوهي جماهبة قوية ، تكشف عن كذهبم والتوائهم وإصرارهم 

مسلياً مواسياً ، مهوناً عليه ما يلقاه منهم ، وهو ما لقيه إخوانه  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهنا يلتفت إىل الرسول 
  :الكرام من الرسل على توايل العصور 

  .} ملنري فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك ، جاءوا بالبينات والزبر والكتاب ا{ 
تلقوا بالتكذيب رسالً  -وخباصة من بين إسرائيل  -واألجيال املتعاقبة . فما هو أول رسول يتلقى بالتكذيب 

وجاءوهم بالكتاب  -وهي الزبر  -جاءوهم بالبينات واخلوارق ، وجاءوهم بالصحائف املتضمنة للتوجيهات اإلهلية 
  .وهو وحده الطريق . وما فيه من عناء ومشقة . . ل والرساالت فهذا هو طريق الرس. . املنري كالتوراة واإلجنيل 

بعد ذلك يتجه السياق إىل اجلماعة املسلمة؛ حيدثها عن القيم اليت ينبغي هلا أن حترص عليها ، وتضحي من أجلها؛ 



  :وحيدثها عن أشواك الطريق ومتاعبها وآالمها ، ويهيب هبا إىل الصرب والتقوى والعزم واالحتمال 
نفس ذائقة املوت وإمنا توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل اجلنة فقد فاز وما احلياة  كل{ 

لتبلون يف أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين . الدنيا إال متاع الغرور 
  . . }أشركوا أذى كثرياً وإن تصربوا وتتقوا فإن ذلك من عزم األمور 

حقيقة أن احلياة يف هذه األرض موقوتة ، حمدودة بأجل؛ مث تأيت هنايتها : إنه ال بد من استقرار هذه احلقيقة يف النفس 
ميوت املستعلون بالعقيدة وميوت . ميوت اجملاهدون وميوت القاعدون . ميوت الصاحلون ميوت الطاحلون . . حتماً 

ميوت . . يأبون الضيم ، وميوت اجلبناء احلريصون على احلياة بأي مثن ميوت الشجعان الذين . املستذلون للعبيد 
  .ذوو االهتمامات الكبرية واألهداف العالية ، وميوت التافهون الذين يعيشون فقط للمتاع الرخيص 

ال فارق بني . . كل نفس تذوق هذه اجلرعة ، وتفارق هذه احلياة . . } كل نفس ذائقة املوت { . . الكل ميوت 
  .إمنا الفارق يف شيء آخر . فس ونفس يف تذوق هذه اجلرعة من هذه الكأس الدائرة على اجلميع ن

  :الفارق يف املصري األخري . الفارق يف قيمة أخرى 
  . .} فمن زحزح عن النار وأدخل اجلنة فقد فاز . وإمنا توفون أجوركم يوم القيامة { 

القيمة الباقية اليت . ا هو املصري الذي يفترق فيه فالن عن فالن وهذ. هذه هي القيمة اليت يكون فيها االفتراق 
  :واملصري املخوف الذي يستحق أن حيسب له ألف حساب . تستحق السعي والكد 

  . .} فمن زحزح عن النار وأدخل اجلنة فقد فاز { 
ية تشد إليها من يقترب بذاته يصور معناه جبرسه ، ويرسم هيئته ، ويلقي ظله وكأمنا للنار جاذب} زحزح { ولفظ 

منها ، ويدخل يف جماهلا فهو يف حاجة إىل من يزحزحه قليالً قليالً ليخلصه من جاذبيتها املنهومة فمن أمكن أن 
  .يزحزح عن جماهلا ، ويستنقذ من جاذبيتها ، ويدخل اجلنة 

  . .فقد فاز . 
فللنار جاذبية أليست . يف طبيعته فيه حركة وشد وجذب وهو كذلك يف حقيقته و. بل مشهد حي . صورة قوية 

للمعصية جاذبية؟ أليست النفس يف حاجة إىل من يزحزحها زحزحة عن جاذبية املعصية؟ بلى وهذه هي زحزحتها 
إال أن يدركه فضل . . يظل أبداً مقصراً يف العمل  -حىت مع احملاولة واليقظة الدائمة  -عن النار أليس اإلنسان 
  حة عن النار؛ حني يدرك اإلنسان فضل اهللا ، فيزحزحه عن الناراهللا؟ بلى وهذه هي الزحز

  . .} وما احلياة الدنيا إال متاع الغرور { 
املتاع الذي خيدع اإلنسان . إهنا متاع الغرور . . ولكنه ليس متاع احلقيقة ، وال متاع الصحو واليقظة . إهنا متاع 

. . املتاع الذي يستحق اجلهد يف حتصيله . داع فأما املتاع احلق أو املتاع الذي ينشىء الغرور واخل. فيحسبه متاعاً 
  .هو الفوز باجلنة بعد الزحزحة عن النار . . فهو ذاك 

عندما تكون النفس قد أخرجت من حساهبا حكاية احلرص على . وعندما تكون هذه احلقيقة قد استقرت يف النفس 
عندئذ . . رجت من حساهبا حكاية متاع الغرور الزائل وأخ -إذ كل نفس ذائقة املوت على كل حال  -احلياة 

  :وقد استعدت نفوسهم للبالء . حيدث اهللا املؤمنني عما ينتظرهم من بالء يف األموال واألنفس 
وإن . لتبلون يف أموالكم وأنفسكم ، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثرياً { 

  . .} ذلك من عزم األمور  تصربوا وتتقوا فإن
ال بد من بالء ، وال بد من أذى يف األموال واألنفس ، وال بد من صرب ومقاومة . إهنا سنة العقائد والدعوات 



  .واعتزام 
  .بينما حفت النار بالشهوات . وقد حفت اجلنة باملكاره . إنه الطريق إىل اجلنة 

طريق التربية . جلماعة اليت حتمل هذه الدعوة ، وتنهض بتكاليفها مث إنه هو الطريق الذي ال طريق غريه ، إلنشاء ا
وهو طريق املزاولة العملية للتكاليف؛ واملعرفة . هلذه اجلماعة؛ وإخراج مكنوناهتا من اخلري والقوة واالحتمال 

  .الواقعية حلقيقة الناس وحقيقة احلياة 
فهم . . هم الذين يصلحون حلملها إذن والصرب عليها فهؤالء . ذلك ليثبت على هذه الدعوة أصلب أصحاهبا عوداً 

  .عليها مؤمتنون 
وذلك لكي تعز هذه الدعوة عليهم وتغلو بقدر ما يصيبهم يف سبيلها من عنت وبالء وبقدر ما يضحون يف سبيلها 

  .فال يفرطوا فيها بعد ذلك ، مهما تكن األحوال . من عزيز وغال 
. فاملقاومة هي اليت تستثري القوى الكامنة ، وتنميها وجتمعها وتوجهها . وذلك لكي يصلب عود الدعوة والدعاة 

والدعوة اجلديدة يف حاجة إىل استثارة هذه القوى ، لتتأصل جذورها وتتعمق؛ وتتصل بالتربة اخلصبة الغنية يف 
  . .أعماق الفطرة 

. هاد مزاولة عملية واقعية وذلك لكي يعرف أصحاب الدعوة حقيقتهم هم أنفسهم؛ وهم يزاولون احلياة واجل
وهم يرون كيف تصطرع مبادئ دعوهتم . وحقيقة اجلماعات واجملتمعات . ويعرفوا حقيقة النفس البشرية وخباياها 

ويعرفون مداخل الشيطان إىل هذه النفوس ، ومزالق الطريق ، . ، مع الشهوات يف أنفسهم ويف أنفس الناس 
  ومسارب الضالل

  .مث 

رضون هلا يف النهاية أنه ال بد فيها من خري ، وال بد فيها من سر ، جيعل أصحاهبا يالقون يف سبيلها لكي يشعر املعا. 
  يف هناية املطاف. . أفواجاً . . فعندئذ قد ينقلب املعارضون هلا إليها . . ما يالقون وهم صامدون 

اع املرير على تقوى اهللا ، فال يشط وما يصرب على ما فيها من مشقة؛ وحيافظ يف ثنايا الصر. إهنا سنة الدعوات 
ما يصرب على ذلك . . فيعتدي وهو يرد االعتداء؛ وال ييأس من رمحة اهللا ويقطع أمله يف نصره وهو يعاين الشدائد 

  :كله إال أولو العزم األقوياء 
  . .} وأن تصربوا وتتقوا فإن ذلك من عزم األمور { 

وما ينتظرها من أذى وبالء يف األنفس . ينتظرها من تضحيات وآالم  وهكذا علمت اجلماعة املسلمة يف املدينة ما
مل تتخاذل ، ومل . ولكنها سارت يف الطريق . . ومن املشركني أعدائها . من أهل الكتاب من حوهلا . واألموال 

. القيامة وأن توفية األجور يوم . لقد كانت تستيقن أن كل نفس ذائقة املوت . . تتراجع ومل تنكص على أعقاهبا 
على هذه األرض . . وأن احلياة الدنيا ما هي إال متاع الغرور . وأنه من زحزح عن النار وأدخل اجلنة فقد فاز 

واألرض الصلبة املكشوفة باقية . . الصلبة املكشوفة كانت تقف؛ ويف هذا الطريق القاصد الواصل كانت ختطو 
وأعداء هذه الدعوة هم . الواصل مفتوح يراه كل إنسان والطريق القاصد . ألصحاب هذه الدعوة يف كل زمان 

  . .والقرآن هو القرآن . . أعداؤها تتواىل القرون واألجيال؛ وهم ماضون يف الكيد هلا من وراء القرون واألجيال 
ا يف وختتلف وسائل االبتالء والفتنة باختالف الزمان؛ وختتلف وسائل الدعاية ضد اجلماعة املسلمة ، ووسائل إيذائه

لتبلون يف أموالكم { : ولكن القاعدة واحدة . . مسعتها ويف مقّوماهتا ويف أعراضها ويف أهدافها وأغراضها 
  } وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثرياً 



أحياناً يف . لة والتشكيك ولقد حفلت السورة بصور من مكايد أهل الكتاب واملشركني؛ وصور من دعايتهم للبلب
وتتنوع بابتداع وسائل . وهذه الصور تتجدد مع الزمان . أصول الدعوة وحقيقتها ، وأحياناً يف أصحاهبا وقيادهتا 

فال . الدعاية اجلديدة ، وتوجه كلها إىل اإلسالم يف أصوله االعتقادية ، وإىل اجلماعة املسلمة والقيادة اإلسالمية 
دة اليت كشف اهللا عنها للجماعة املسلمة األوىل ، وهو يكشف هلا عن طبيعة الطريق ، وطبيعة خترج على هذه القاع

  . .األعداء الراصدين هلا يف الطريق 
ويبقى هذا التوجيه القرآين رصيداً للجماعة املسلمة كلما مهت أن تتحرك هبذه العقيدة ، وأن حتاول حتقيق منهج اهللا 

. . الكيد والفتنة ، ووسائل الدعاية احلديثة ، لتشويه أهدافها ، ومتزيق أوصاهلا  يف األرض؛ فتجمعت عليها وسائل
وطبيعة أعدائها الراصدين هلا . يبقى هذا التوجيه القرآين حاضراً جيلو ألبصارها طبيعة هذه الدعوة ، وطبيعة طريقها 

رف حني تتناوشها الذئاب باألذى ، وحني ويبث يف قلبها الطمأنينة لكل ما تلقاه من وعد اهللا ذاك؛ فتع. يف الطريق 
  أهنا سائرة يف الطريق ، وأهنا ترى معامل الطريق. . تعوي حوهلا بالدعاية ، وحني يصيبها االبتالء والفتنة 

  .ومن مث تستبشر باالبتالء واألذى والفتنة واالدعاء الباطل عليها وإمساعها ما يكره وما يؤذي 
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لقرآن: كتاب  ا   يف ظالل 
لشاريب: املؤلف  هيم حسني ا برا  سيد قطب إ

وتستيقن أن الصرب . تستبشر هبذا كله ، ألهنا تستيقن منه أهنا ماضية يف الطريق اليت وصفها اهللا هلا من قبل . 
يقها املوعود ، ويبطل عندها الكيد والبلبلة ويصغر عندها االبتالء واألذى؛ ومتضي يف طر. والتقوى مها زاد الطريق 

  . .ويف عزم أكيد . . يف صرب ويف تقوى . . إىل األمل املنشود 
ونبذهم له . مث ميضي السياق القرآين يفضح موقف أهل الكتاب يف خمالفتهم عن عهد اهللا معهم يوم آتاهم الكتاب 

  :وكتماهنم ملا ائتمنهم عليه منه ، حني يسألون عنه . 
فنبذوه وراء ظهورهم ، واشتروا به مثناً . لتبينَّنه للناس وال تكتمونه : توا الكتاب وإذ أخذ اهللا ميثاق الذين أو{ 

  } فبئس ما يشترون . قليالً 
وأبرز هذه األفاعيل  -وخباصة اليهود  -وقد تضمن سياق السورة الكثري من أفاعيل أهل الكتاب وأقاويلهم 

، إلحداث البلبلة واالضطراب يف مفهوم الدين ، ويف واألقاويل كتماهنم للحق الذي يعلمونه ، ولبسه بالباطل 
وكانت . . صحة اإلسالم ، ويف وحدة األسس واملبادىء بينه وبني األديان قبله ، ويف تصديقه هلا وتصديقها له 

  . .التوراة بني أيديهم يعلمون منها أن ما جاء به حممد حق؛ وأنه من ذات املصدر الذي جاءهتم منه التوارة 
 -قد أخذ عليهم العهد  -سبحانه  -بدو هذا املوقف منهم بشعاً غاية البشاعة؛ حني ينكشف أيضاً أن اهللا فاآلن ي

 -وأهنم نبذوا هذا العهد مع اهللا . أن يبينوه للناس ، ويبلغوه ، وال يكتموه أو خيفوه  -وهو يعطيهم الكتاب 
  :والتعبري جيسم إمهاهلم وإخالفهم للعهد؛ فيمثله يف حركة 

  } نبذوه وراء ظهورهم ف{ 
  :وأهنم فعلوا هذه الفعلة الفاضحة ، ابتغاء مثن قليل 

  .} واشتروا به مثناً قليالً { 
هو عرض من أعراض هذه األرض ، ومصلحة شخصية لألحبار أو قومية لليهود وكله مثن قليل ، ولو كان ملك 

  أقل هذا املتاع متاعاً حني يقاس مبا عند اهللاألرض كلها طوال الدهور فما أقل هذا الثمن مثناً لعهد اهللا وما 
  } فبئس ما يشترون { 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سأل اليهود عن شيء ، « عن ابن عباس  -بإسناده  -وقد ورد يف رواية للبخاري 
، وفرحوا مبا  فكتموه إياه ، وأخربوه بغريه ، فخرجوا قد أروه أن قد أخربوه مبا سأهلم عنه ، واستحمدوا بذلك إليه

  :وأنه يف هذا نزلت آية » أتوا من كتماهنم ما سأهلم عنه 
وال حتسنب الذين يفرحون مبا أتوا ، وحيبون أن حيمدوا مبا مل يفعلوا ، فال حتسبنهم مبفازة من العذاب وهلم عذاب { 

  . .} أليم 
صلى  -املنافقني يف عهد رسول اهللا عن أيب سعيد اخلدري ، أن رجاالً من  -بإسناده  -ويف رواية أخرى للبخاري 

إىل الغزو وختلفوا عنه ، وفرحوا مبقعدهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -كانوا إذا خرج رسول اهللا  -اهللا عليه وسلم 
من الغزو اعتذروا إليه  -صلى اهللا عليه وسلم  -فإذا قدم رسول اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -خالف رسول اهللا 

  .حيمدوا مبا مل يفعلوا  وحلفوا ، وأحبوا أن



  .} . . . وال حتسنب الذين يفرحون مبا أتوا وحيبون أن حيمدوا مبا مل يفعلوا { : فنزلت 
فكثرياً ما يكون الذي وقع هو االستشهاد باآلية . ومسألة نزول آية بعينها يف مسألة بعينها ليست قطعية يف هذا 

. . إهنا نزلت فيها : تكون اآلية منطبقة على احلادثة فيقال كذلك أو . فريوى أهنا نزلت فيها . على حادثة بعينها 
  .ومن مث ال جنزم يف الروايتني بقول 

فأما إذا كانت األوىل ، فهناك مناسبة يف السياق عن أهل الكتاب ، وكتماهنم ملا ائتمنهم اهللا عليه من الكتاب ليبيننه 
احلق وميضون يف الكذب واخلداع ، حىت ليطلبوا أن حيمدوا ويقولون غري . مث هم يكتمونه . للناس وال يكتمونه 

  على بياهنم الكاذب وردهم املفتري
وهي تصور منوذجاً . وأما إذا كانت الثانية ، ففي سياق السورة حديث عن املنافقني يصلح أن تلحق به هذه اآلية 

منوذج الرجال الذين يعجزون . ة ويوجد يف كل مجاع -صلى اهللا عليه وسلم  -من الناس يوجد على عهد الرسول 
فإن غُلب املكافحون وهزموا رفعوا . عن احتمال تبعة الرأي ، وتكاليف العقيدة ، فيقعدون متخلفني عن الكفاح 
أما إذا انتصر املكافحون وغنموا ، . . هم رؤوسهم ومشخوا بأنوفهم ونسبوا إىل أنفسهم التعقل واحلصافة واألناة 

اهرون بأهنم كانوا من مؤيدي خطتهم؛ وينتحلون ألنفسهم يداً يف النصر ، وحيبون أن فإن أصحابنا هؤالء يتظ
  حيمدوا مبا مل يفعلوا

فإذا مالحمه . منوذج يرمسه التعبري القرآين يف ملسة أو ملستني . إنه منوذج من مناذج البشرية يقتات اجلنب واالدعاء 
  .ريقة القرآن وتلك ط. . واضحة للعيان ، ومساته خالدة يف الزمان 

وأن الذي ينتظرهم عذاب . أهنم ال جناة هلم من العذاب  -صلى اهللا عليه وسلم  -هؤالء الناس يؤكد اهللا للرسول 
  :أليم ال مفر هلم منه و ال معني 

  .} فال حتسبنهم مبفازة من العذاب وهلم عذاب أليم { 
  فأين املفازة إذن؟ وكيف النجاة؟. على كل شيء القادر . مالك السماوات واألرض . والذي يتوعدهم به هو اهللا 

  . .} وهللا ملك السماوات واألرض ، واهللا على كل شيء قدير { 

الَِّذيَن َيذْكُُرونَ اللََّه ِقَياًما ) ١٩٠(إِنَّ ِفي َخلْقِ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َواْخِتلَاِف اللَّْيلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاٍت ِلأُوِلي الْأَلْبَابِ 
حَاَنَك فَِقَنا َعذَاَب النَّارِ َوقُُعوًدا َوَعلَى ُجُنوبِهِْم َوَيتَفَكَُّرونَ ِفي َخلْقِ السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َربََّنا َما َخلَقَْت َهذَا َباِطلًا سُْب

َربََّنا إِنََّنا َسِمْعَنا ُمَناِدًيا ُيَناِدي ِللْإَِميانِ ) ١٩٢(ارٍ َربََّنا إِنََّك َمْن ُتْدِخلِ النَّاَر فَقَْد أَْخَزْيَتُه َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَْنَص) ١٩١(
َربََّنا َوآِتَنا َما َوَعْدتََنا َعلَى ) ١٩٣(ْبرَارِ أَنْ آِمُنوا بَِربِّكُْم فَآَمنَّا َربََّنا فَاغِْفْر لََنا ذُنُوَبَنا َوكَفِّْر َعنَّا سَيِّئَاِتَنا َوَتَوفََّنا َمَع الْأَ

فَاسَْتَجاَب لَُهْم َربُُّهْم أَنِّي لَا أُِضيُع َعَملَ َعاِملٍ ِمْنكُْم ِمْن ) ١٩٤(َك وَلَا ُتْخزَِنا َيْوَم الْقَِياَمِة إِنََّك لَا ُتْخِلُف الِْميَعاَد ُرُسِل
وذُوا ِفي َسبِيِلي َوقَاَتلُوا َوقُِتلُوا لَأُكَفَِّرنَّ َعنُْهمْ ذَكَرٍ أَْو أُْنثَى بَْعُضكُْم ِمْن َبْعضٍ فَالَِّذيَن َهاَجُروا وَأُخْرُِجوا ِمْن ِديَارِِهْم َوأُ

لَا َيغُرَّنَّكَ ) ١٩٥(ُه ُحْسُن الثََّوابِ َسيِّئَاِتهِْم َولَأُْدِخلَنَُّهمْ َجنَّاتٍ َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهارُ ثَوَاًبا ِمْن ِعْنِد اللَِّه وَاللَُّه ِعْنَد
لَِكنِ الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَُّهمْ لَُهمْ ) ١٩٧(َمتَاٌع قَِليلٌ ثُمَّ َمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوبِئْسَ الِْمهَاُد ) ١٩٦(فَُروا ِفي الْبِلَاِد َتقَلُُّب الَِّذيَن كَ

َوإِنَّ ِمْن أَْهلِ ) ١٩٨(ْيٌر ِللْأَْبرَارِ َجنَّاتٌ َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهارُ َخاِلِديَن ِفيَها ُنُزلًا ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوَما ِعْنَد اللَِّه َخ
آيَاِت اللَِّه ثََمًنا قَِليلًا أُولَِئَك لَُهمْ الِْكَتابِ لََمْن ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوَما أُْنزِلَ إِلَْيكُْم َوَما أُنْزِلَ إِلَْيهِْم َخاِشِعَني ِللَِّه لَا َيشَْتُرونَ بِ

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْصبِرُوا َوصَابِرُوا َورَابِطُوا َواتَّقُوا اللََّه لََعلَّكُمْ ) ١٩٩(للََّه َسرِيعُ الِْحسَابِ أَْجرُُهْم ِعْنَد َربِّهِمْ إِنَّ ا
  ) ٢٠٠(ُتفِْلُحونَ 



من مقّومات التصور : هذا هو الدرس األخري يف السورة اليت ضمت ذلك احلشد الضخم الذي استعرضناه 
ذه املقّومات وجتليتها من الغبش واللبس يف اجلدل مع أهل الكتاب ، مث يف اجلدل مع املنافقني وتقرير ه. اإلسالمي 

وتعليم اجلماعة املسلمة كيف تنهض . واملشركني ، وبيان طبيعة هذا املنهج اإلهلي وتكاليفه يف األنفس واألموال 
د هلذه العقيدة وتكاليفها الضخمة يف هبذه التكاليف ، وكيف تستقبل االبتالء بالسراء والضراء ، وكيف تتجر

  . .إىل آخر ما ضمه سياق السورة ، واستعرضناه يف اجلزئني الثالث والرابع من هذه الظالل . . األنفس واألموال 
متناسقة يف موضوعها ويف أسلوهبا مع  -أو هذه اإليقاعات األخرية  -فاآلن جييء هذا اإليقاع األخري يف السورة 

  إليقاعات من ناحية املوضوع ومن ناحية األداءذلك احلشد من ا
ويشي وراءه من يد ؛ إن هذا الكون بذاته كتاب مفتوح ، حيمل بذاته دالئل اإلميان وآياته: جتيء حبقيقة عميقة 

ويوحي بأن وراء هذه احلياة الدنيا آخرة وحساباً وجزاء إمنا يدرك هذه الدالئل ويقرأ هذه اآليات ؛ تدبره حبكمة
من الناس ، الذين ال ميرون هبذا الكتاب املفتوح } أولو األلباب { ه احلكمة ، ويسمع هذه اإلحياءات ويرى هذ

  وهبذه اآليات الباهرة مغمضي األعني غري واعني
» اإلنسان « والصلة الوثيقة بينه وبني فطرة » الكون « وهذه احلقيقة متثل أحد مقومات التصور اإلسالمي عن هذا 

وعلى ؛ وداللة هذا الكون بذاته على خالقه من جهة؛ لي الوثيق بني فطرة الكون وفطرة اإلنسانوالتفاهم الداخ
وهي ذات أمهية . . من جهة أخرى » قصد « و » حكمة « و » غاية « الناموس الذي يصّرفه وما يصاحبه من 

فهي ركيزة من ركائز التصور  .الكون سبحانه وتعاىل » إله « و » الكون « من » اإلنسان « بالغة يف تقرير موقف 
  .اإلسالمي للوجود 

وقد توجهوا إليه سبحانه بدعاء خاشع منيب؛ } ألويل األلباب { يلي هذه احلقيقة يف سياق الدرس استجابة اهللا 
استجابته هلم . . وهم يتدبرون كتاب الكون املفتوح ، ويتأملون ما ينطق به من اآليات ، وما يوحي به من الغايات 

بة توجيهية إىل العمل واجلهاد والتضحية والصرب ، والنهوض بتكاليف هذا اإلميان ، الذي ثابوا به من جولتهم استجا
مع التهوين من شأن الذين كفروا وما قد يستمتعون به من أعراض هذه احلياة . . اخلاشعة يف كتاب الكون املفتوح 

  .ي أن حيفل هبا املؤمنون األبرار وإبراز القيم الباقية يف اجلزاء األخروي ، اليت ينبغ. 
وعطفاً على احلديث الطويل يف السورة عن أهل الكتاب ومواقفهم من املؤمنني ، يرد هنا يف هذا القطاع األخري 

ذكر الفريق املؤمن ، وجزاؤه املناسب ، ويربز من صفاهتم صفة اخلشوع ، اليت تتناسق مع مشهد أويل األلباب أمام 
وصفة احلياء من اهللا أن يشتروا بآياته مثناً قليالً ، كأولئك الذين . ، ودعائهم اخلاشع املنيب  كتاب الكون املفتوح

  .كفروا من أهل الكتاب وتقدم وصفهم يف السورة 

مث جتيء اآلية اخلامتة تلخص التوجيهات اإلهلية للجماعة املسلمة ، ومتثل خصائصها املطلوبة ، وتكاليفها احملددة ، 
  :ون الفالح واليت هبا يك

  . .} يا أيها الذين آمنوا اصربوا ، وصابروا ، ورابطوا ، واتقوا اهللا ، لعلكم تفلحون { 
إن يف خلق { . وهو ختام يناسب حمور السورة األصيل ، وموضوعاهتا الرئيسية ، ويتسق معها كل االتساق 

ذين يذكرون اهللا قياماً وقعوداً وعلى ال. السماوات واألرض ، واختالف الليل والنهار ، آليات ألويل األلباب 
ربنا . سبحانك فقنا عذاب النار . ربنا ما خلقت هذا باطالً : جنوهبم ، ويتفكرون يف خلق السماوات واألرض 

. أن آمنوا بربكم : ربنا إننا مسعنا منادياً ينادي لإلميان . إنك من تدخل النار فقد أخزيته ، وما للظاملني من أنصار 
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ، وال ختزنا . بنا فاغفر لنا ذنوبنا ، وكفر عنا سيئاتنا ، وتوفنا مع األبرار ر. فآمنا 



  . .} . . . يوم القيامة ، إنك ال ختلف امليعاد 
ما اآليات اليت يف خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار؟ ما اآليات اليت تتراءى ألويل األلباب عندما 

كرون يف خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار ، وهم يذكرون اهللا قياماً وقعوداً وعلى جنوهبم؟ وما يتف
عالقة التفكر يف هذه اآليات بذكرهم اهللا قياماً وقعوداً وعلى جنوهبم؟ وكيف ينتهون من التفكر فيها إىل هذا الدعاء 

  :اخلاشع الواجف 
  . .} ك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطالً سبحان{ 

  إىل هناية ذلك الدعاء؟
وصورة حية من . إن التعبري يرسم هنا صورة حية من االستقبال السليم للمؤثرات الكونية يف اإلدراك السليم 

  .االستجابة السليمة هلذه املؤثرات املعروضة لألنظار واألفكار يف صميم الكون ، بالليل والنهار 
واألنظار توجيهاً مكرراً مؤكداً إىل هذا الكتاب املفتوح؛ الذي ال تفتأ صفحاته تقلب ، والقرآن يوجه القلوب 

فتتبدى يف كل صفحة آية موحية ، تستجيش يف الفطرة السليمة إحساساً باحلق املستقر يف صفحات هذا الكتاب ، 
احلق مع احلب له واخلشية منه يف هذا البناء ، ورغبة يف االستجابة خلالق هذا اخللق ، ومودعه هذا » تصميم « ويف 

يفتحون بصائرهم الستقبال آيات اهللا الكونية؛ وال . . أولو اإلدراك الصحيح . . ذات األوان وأولو األلباب 
ويتوجهون إىل اهللا بقلوهبم قياماً وقعوداً وعلى جنوهبم . يقيمون احلواجز ، وال يغلقون املنافذ بينهم وبني هذه اآليات 

ئرهم ، وتشف مداركهم ، وتتصل حبقيقة الكون اليت أودعها اهللا إياه ، وتدرك غاية وجوده ، وعلة ، فتتفتح بصا
  .باإلهلام الذي يصل بني القلب البشري ونواميس هذا الوجود . نشأته ، وقوام فطرته 

لو تلقيناه .  لو فتحنا له بصائرنا وقلوبنا وإدراكنا. ومشهد السماوات واألرض ، ومشهد اختالف الليل والنهار 
الرتعشت له . . لو استنقذنا حسنا من مهود اإللف ، ومخود التكرار . كمشهد جديد تتفتح عليه العيون أول مرة 

رؤانا ، والهتزت له مشاعرنا ، وألحسسنا أن وراء ما فيه من تناسق ال بد من يد تنسق؛ ووراء ما فيه من نظام ال 
  .ال بد من ناموس ال يتخلف  بد من عقل يدبر؛ ووراء ما فيه من إحكام

  .وأن هذا كله ال ميكن أن يكون خداعاً وال ميكن أن يكون جزافاً ، وال ميكن أن يكون باطالً . 
وال ينقص من اهتزازنا للمشهد الكوين الرائع أن نعرف أن الليل والنهار ، ظاهرتان ناشئتان من دورة األرض حول 

هذه فروض . أو غري اجلاذبية » اجلاذبية « وات واألرض مرتكز إىل وال أن تناسق السما. نفسها أمام الشمس 
تصح أو ال تصح ، وهي يف كلتا احلالتني ال تقدم وال تؤخر يف استقبال هذه العجيبة الكونية ، واستقبال النواميس 

هي آية  -اإلنسان  أياً كان امسها عند الباحثني من بين -وهذه النواميس . . اهلائلة الدقيقة اليت حتكمها وحتفظها 
  .القدرة ، وآية احلق ، يف خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار 

والسياق القرآين هنا يصور خطوات احلركة النفسية اليت ينشئها استقبال مشهد السماوات واألرض ، واختالف 
وير إحيائي ، يلفت القلوب إىل املنهج الليل والنهار يف مشاعر أويل األلباب تصويراً دقيقاً ، وهو يف الوقت ذاته تص

الصحيح ، يف التعامل مع الكون ، ويف التخاطب معه بلغته ، والتجاوب مع فطرته وحقيقته واالنطباع بإشاراته 
  .لإلنسان املؤمن املوصول باهللا ، ومبا تبدعه يد اهللا » معرفة « وجيعل من كتاب الكون املفتوح كتاب . وإحياءاته 

وبني التفكر يف خلق . . } قياماً وقعوداً وعلى جنوهبم { : داء بني توجه القلب إىل ذكر اهللا وعبادته وإنه يقرن ابت
فيسلك هذا التفكر مسلك العبادة ، وجيعله جانباً من مشهد الذكر . . السماوات واألرض واختالف الليل والنهار 

  .فيوحي هبذا اجلمع بني احلركتني حبقيقتني هامتني . . 



أن التفكر يف خلق اهللا ، والتدبر يف كتاب الكون املفتوح ، وتتبع يد اهللا املبدعة ، وهي حترك هذا : ة األوىل احلقيق
ولو . هو عبادة هللا من صميم العبادة ، وذكر هللا من صميم الذكر . . الكون ، وتقلب صفحات هذا الكتاب 

سه وسننه ، ويف قواه ومدخراته ، ويف أسراره اتصلت العلوم الكونية ، اليت تبحث يف تصميم الكون ويف نوامي
لتحولت من فورها . لو اتصلت هذه العلوم بتذكر خالق هذا الكون وذكره ، والشعور جبالله وفضله . . وطاقاته 

ولكن االجتاه املادي . واجتهت إىل اهللا  -هبذه العلوم  -والستقامت احلياة . إىل عبادة خلالق هذا الكون وصالة 
يقطع ما بني الكون وخالقه ، ويقطع ما بني العلوم الكونية واحلقيقة األزلية األبدية؛ ومن هنا يتحول العلم الكافر ، 

لعنة تطارد اإلنسان ، وحتيل حياته إىل جحيم منكرة ، وإىل حياة قلقة مهددة ، وإىل  -أمجل هبة من اهللا لإلنسان  -
  خواء روحي يطارد اإلنسان كاملارد اجلبار

وأن . أن آيات اهللا يف الكون ، ال تتجلى على حقيقتها املوحية ، إال للقلوب الذاكرة العابدة : الثانية واحلقيقة 
وهم يتفكرون يف خلق السماوات واألرض واختالف الليل  -هؤالء الذين يذكرون اهللا قياماً وقعوداً وعلى جنوهبم 

ة يف خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار ، هم الذين تتفتح لبصائرهم احلقائق الكربى املنطوي -والنهار 
  .وهم الذين يتصلون من ورائها باملنهج اإلهلي املوصل إىل النجاة واخلري والصالح 

 -بدون هذا االتصال  -فأما الذين يكتفون بظاهر من احلياة الدنيا ، ويصلون إىل أسرار بعض القوى الكونية . 
سهم مبا يصلون إليه من هذه األسرار ، وحيولون حياهتم إىل جحيم نكد ، وإىل قلق فهم يدمرون احلياة ويدمرون أنف

  مث ينتهون إىل غضب اهللا وعذابه يف هناية املطاف. خانق 
فهما أمران متالزمان ، تعرضهما هذه الصورة اليت يرمسها القرآن ألويل األلباب يف حلظة االستقبال واالستجابة 

  .واالتصال 
كما متثل االستجابة والتأثر . صفاء القلب ، وشفافية الروح ، وتفتح اإلدراك ، واستعداده للتلقي  إهنا حلظة متثل

  . .واالنطباع 
فال عجب أن يكون االستعداد فيها إلدراك . وهي هبذا الوصف حلظة اتصال ، وحلظة استقبال . . إهنا حلظة العبادة 

لق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار ، ملهما للحقيقة اآليات الكونية أكرب؛ وأن يكون جمرد التفكر يف خ
  .ومن مث تكون احلصيلة املباشرة ، للخطة الواصلة . الكامنة فيها ، وإلدراك أهنا مل ختلق عبثاً وال باطالً 

  . .} ربنا ما خلقت هذا باطالً سبحانك { 
إن هلذا . واحلق أصيل فيه . واحلق قانونه . امه احلق قو. ولكن ليكون حقاً . ما خلقت هذا الكون ليكون باطالً 

. كما تقول بعض الفلسفات وهو يسري وفق ناموس ، فليس متروكاً للفوضى » عدماً « الكون حقيقة ، فهو ليس 
وهو حمكوم يف وجوده ويف حركته ويف غايته باحلق ال يتلبس به الباطل . وهو ميضي لغاية ، فليس متروكاً للمصادفة 

.  
من التفكر يف خلق السماوات واألرض واختالف الليل » أويل األلباب « اللمسة األوىل ، اليت متس قلوب  هذه هي

وهي اللمسة اليت تطبع حسهم باحلق األصيل يف تصميم هذا الكون ، . والنهار بشعور العبادة والذكر واالتصال 
  : فتطلق ألسنتهم بتسبيح اهللا وتنزيهه عن أن خيلق هذا الكون باطالً

  . .} سبحانك . ربنا ما خلقت هذا باطالً { 
  .مث تتواىل احلركات النفسية ، جتاه ملسات الكون وإحياءاته 

  . .} . . . وما للظاملني من أنصار . ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته . فقنا عذاب النار . . . { 



واختالف الليل والنهار من حق ، وبني هذه  فما العالقة الوجدانية ، بني إدراك ما يف خلق السماوات واألرض
  االرتعاشة املنطلقة بالدعاء اخلائف الواجف من النار؟

أن هناك تقديراً وتدبرياً وأن  -أويل األلباب  -إن إدراك احلق الذي يف تصميم هذا الكون ويف ظواهره ، معناه عند 
وال بد إذن من حساب ومن جزاء . هذا الكوكب هناك حكمة وغاية ، وأن هناك حقاً وعدالً وراء حياة الناس يف 

  .وال بد إذن من دار غري هذه الدار يتحقق فيها احلق والعدل يف اجلزاء . على ما يقدم الناس من أعمال 
لذلك تقفز إىل خياهلم . فهي سلسلة من منطق الفطرة والبداهة ، تتداعى حلقاهتا يف حسهم على هذا النحو السريع 

ون الدعاء إىل اهللا أن يقيهم منها ، هو اخلاطر األول ، املصاحب إلدراك احلق الكامن يف هذا صورة النار ، فيك
  .وهي لفتة عجيبة إىل تداعي املشاعر عند ذوي البصائر . . الوجود 

مث تنطلق ألسنتهم بذلك الدعاء الطويل ، اخلاشع الواجف الراجف املنيب ، ذي النغم العذب ، واإليقاع املنساب . 
  احلرارة البادية يف املقاطع واألنغام، و

{ : ال بد من وقفة أمام قوهلم . . وال بد من وقفة أمام الرجفة األوىل وهم يتجهون إىل رهبم ليقيهم عذاب النار 
  . .} وما للظاملني من أنصار { . . } ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته 

وهذه . . من اخلزي الذي يصيب أهل النار  -بل كل شيء ق -إهنا تشي بأن خوفهم من النار ، إمنا هو خوف 
فهي ارجتافة باعثها األكرب احلياء من اهللا . الرجفة اليت تصيبهم هي أوالً رجفة احلياء من اخلزي الذي ينال أهل النار 

ما هلم من ، فهم أشد حساسية به من لذع النار كما أهنا تشي بشعور القوي بأنه ال ناصر من اهللا ، وأن الظاملني 
  . .أنصار 

  :مث منضي مع الدعاء اخلاشع الطويل 
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع . فآمنا . ربنا إننا مسعنا منادياً ينادي لإلميان أن آمنوا بربكم { 

  . .} األبرار 
ة ، فتبحث أول ما تبحث وحىت تستيقظ فيها احلساسية الشديد. فهي قلوب مفتوحة؛ ما إن تتلقى حىت تستجيب 

  .عن تقصريها وذنوهبا ومعصيتها ، فتتجه إىل رهبا تطلب مغفرة الذنوب وتكفري السيئات ، والوفاة مع األبرار 
ويتسق ظل هذه الفقرة يف الدعاء مع ظالل السورة كلها ، يف االجتاه إىل االستغفار والتطهر من الذنب واملعصية ، 

املعركة اليت يتوقف على االنتصار فيها ابتداء كل . النفس ومع الذنب واخلطيئة يف املعركة الشاملة مع شهوات 
والسورة كلها وحدة متكاملة متناسقة اإليقاعات . . انتصار يف معارك امليدان ، مع أعداء اهللا وأعداء اإلميان 

  .والظالل 
  :بامليعاد واعتماد واستمداد من الثقة بوفاء اهللا . توجه ورجاء . وختام هذا الدعاء 

  . .} ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وال ختزنا يوم القيامة إنك ال ختلف امليعاد { 
فهو استنجاز لوعد اهللا ، الذي بلغته الرسل ، وثقة بوعد اهللا الذي ال خيلف امليعاد ، ورجاء يف اإلعفاء من اخلزي 

شدة اخلوف من هذا اخلزي ، وشدة تذكره  يوم القيامة ، يتصل بالرجفة األوىل يف هذا الدعاء ، ويدل على
مما يشي حبساسية هذه القلوب ورقتها وشفافيتها وتقواها وحيائها من اهللا . واستحضاره يف مطلع الدعاء ويف ختامه 

.  
والدعاء يف جمموعه ميثل االستجابة الصادقة العميقة ، إلحياء هذا الكون وإيقاع احلق الكامن فيه ، يف القلوب 

  . .ملفتوحة السليمة ا



  . .وال بد من وقفة أخرى أمام هذا الدعاء ، من جانب اجلمال الفين والتناسق يف األداء 
والقوايف يف القرآن غريها يف الشعر ، فهي ليست  -إن كل سورة من سور القرآن تغلب فيها قافية معينة آلياهتا 

قرار . النار . األلباب ، األبصار « . . » مريب . مبني . حكيم . بصري « مثل  -حرفاً متحداً ولكنها إيقاع متشابه 
  .اخل . . . » شيئاً . شرقياً . شقياً . خفياً « . . » 

  .والثالثة يف مواضع احلكاية . والثانية يف مواضع الدعاء . وتغلب القافية األوىل يف مواضع التقرير 
  .وسورة آل عمران تغلب فيها القافية األوىل 

  . .والثاين هنا عند هذا الدعاء اجلديد . أوهلما يف أوائل السورة وفيه دعاء : يف موضعني ومل تبعد عنها إال 
تناسب جو . فهذا املد مينح الدعاء رنة رخية ، وعذوبة صوتية . . وذلك من بدائع التناسق الفين يف التعبري القرآين 

  .الدعاء والتوجه واالبتهال 
مشهد التفكر والتدبر يف خلق السماوات واألرض ، : املشهد  إن عرض هذا. . وهناك ظاهرة فنية أخرى 

فيطول بذلك عرض املشهد . واختالف الليل والنهار ، يناسبه دعاء خاشع مرتل طويل النغم ، عميق النربات 
وإحياءاته ومؤثراته ، على األعصاب واألمساع واخليال ، فيؤثر يف الوجدان ، مبا فيه من خشوع وتنغيم وتوجه 

وهنا طال املشهد بعباراته وطال بنغماته مما يؤدي غرضاً أصيالً من أغراض التعبري القرآين ، وحيقق مسة . . اف وارجت
  :طال بالرد عليه واالستجابة له كذلك . . مث . فنية أصيلة من مساته 

روا ، فالذين هاج -بعضكم من بعض  -فاستجاب هلم رهبم أين ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى { 
وأخرجوا من ديارهم ، وأوذوا يف سبيلي ، وقاتلوا وقتلوا ، ألكفرن عنهم سيئاهتم ، وألدخلنهم جنات جتري من 

متاع قليل . ال يغرنك تقلب الذين كفروا يف البالد . . ثواباً من عند اهللا واهللا عنده حسن الثواب . . حتتها األهنار 
اتقوا رهبم هلم جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها ، نزالً من عند لكن الذين . مث مأواهم جهنم وبئس املهاد 

  . .} وما عند اهللا خري لألبرار . اهللا 
وهي استجابة مفصلة ، وتعبري مطول ، يتناسق مع السمة الفنية للتعبري القرآين؛ وفق مقتضى احلال ، ومتطلبات 

  .املوقف ، من اجلانب النفسي والشعوري 
تويات هذه االستجابة اإلهلية ، وداللتها على طبيعة هذا املنهج اإلهلي ومقوماته ، مث على طبيعة منهج مث خنلص حمل

  . .التربية اإلسالمية وخصائصه 
إن أويل األلباب هؤالء تفكروا يف خلق السماوات واألرض ، وتدبروا اختالف الليل والنهار ، وتلقوا من كتاب 

م إلحياء احلق املستكن فيه ، فاجتهوا إىل رهبم بذلك الدعاء اخلاشع الواجف الكون املفتوح ، واستجابت فطرهت
فماذا كانت . . مث تلقوا االستجابة من رهبم الكرمي الرحيم ، على دعائهم املخلص الودود . . الطويل العميق 

  االستجابة؟
  :آن لقد كانت قبوالً للدعاء وتوجيهاً إىل مقومات هذا املنهج اإلهلي وتكاليفه يف 

  . .} من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض . . فاستجاب هلم رهبم أين ال أضيع عمل عامل منكم { 
وليس جمرد االجتاه إىل اهللا لتكفري السيئات . وليس جمرد اخلشوع واالرجتاف . إنه ليس جمرد التفكر وجمرد التدبر 

 ، الذي ينشأ عن هذا التلقي ، وعن هذه العمل اإلجيايب» العمل « إمنا هو . . والنجاة من اخلزي ومن النار 
العمل الذي يعتربه اإلسالم عبادة كعبادة التفكر ، . االستجابة ، وعن هذه احلساسية املمثلة يف هذه االرجتافة 

بل العمل الذي يعتربه اإلسالم الثمرة . والتدبر والذكر واالستغفار ، واخلوف من اهللا ، والتوجه إليه بالرجاء 



فكلهم . ذكرانا وإناثاً بال تفرقة ناشئة من اختالف اجلنس : ملرجوة هلذه العبادة ، والذي يقبل من اجلميع الواقعية ا
  .وكلهم سواء يف امليزان  -بعضهم من بعض  -سواء يف اإلنسانية 

.  
يعة األرض اليت مث تفصيل للعمل ، تتبني منه تكاليف هذه العقيدة يف النفس واملال؛ كما تتبني منه طبيعة املنهج ، وطب

يقوم عليها ، وطبيعة الطريق وما فيه من عوائق وأشواك ، وضرورة مغالبة العوائق ، وتكسري األشواك ، ومتهيد 
  :التربة للنبتة الطيبة ، والتمكني هلا يف األرض ، أياً كانت التضحيات ، وأياً كانت العقبات 

ألكفرن عنهم سيئاهتم ، وألدخلنهم . لي ، وقاتلوا وقتلوا فالذين هاجروا ، وأخرجوا من ديارهم ، وأوذوا يف سبي{ 
  .} ثواباً من عند اهللا ، واهللا عنده حسن الثواب . جنات جتري من حتتها األهنار 

الذين هاجروا من مكة ، وأخرجوا من ديارهم ، يف . وقد كانت هذه صورة الداعني املخاطبني هبذا القرآن أول مرة 
ولكنها صورة أصحاب هذه العقيدة . .  سبيل اهللا ال يف أي غاية سواه ، وقاتلوا وقتلوا سبيل العقيدة ، وأوذوا يف

يف األرض املعادية هلا  -أية جاهلية  -صورهتا وهي تنشأ يف اجلاهلية . . يف كل أرض ويف كل زمان . . يف صميمها 
هبا األطماع والشهوات ، وتتعرض فتضيق هبا الصدور ، وتتأذى  -أي قوم  -وبني القوم املعادين  -أية أرض  -

 -كما ال بد أن تنمو  -مث تنمو النبتة الطيبة . . قلة مستضعفة  -يف أول األمر  -لألذى واملطاردة ، وأصحاهبا 
فيكون القتال ، . على الرغم من األذى ، وعلى الرغم من املطاردة ، مث متلك الصمود واملقاومة والدفاع عن نفسها 

  .على هذا اجلهد الشاق املرير يكون تكفري السيئات ، ويكون اجلزاء ويكون الثواب و. . ويكون القتل 
طريق هذا املنهج الرباين ، الذي قدر اهللا أن يكون حتققه يف واقع احلياة باجلهد البشري ، وعن . . هذا هو الطريق 

  .غاء وجه اهللا ابت. طريق هذا اجلهد ، وبالقدر الذي يبذله املؤمنون اجملاهدون يف سبيل اهللا 
مث هذه هي طريقة املنهج يف التربية ، وطريقته يف التوجيه ، . . وهذه هي طبيعة هذا املنهج ، ومقوماته ، وتكاليفه 

لالنتقال من مرحلة التأثر الوجداين بالتفكر والتدبر يف خلق اهللا؛ إىل مرحلة العمل اإلجيايب وفق هذا التأثر حتقيقاً 
  . للمنهج الذي أراده اهللا

التفاتة . . مث التفاتة واقعية إىل الفتنة املستكنة يف املتاع املتاح يف هذه األرض للكفار والعصاة واملعادين ملنهج اهللا 
مث كي ال يكون فتنة للمؤمنني ، . إلعطاء هذا املتاع وزنه الصحيح وقيمته الصحيحة ، حىت ال يكون فتنة ألصحابه 

  :خراج من الديار ، وقتل وقتال الذي يعانون ما يعانون ، من أذى وإ
لكن الذين اتقوا رهبم هلم . مث مأواهم جهنم وبئس املهاد . . متاع قليل . ال يغرنك تقلب الذين كفروا يف البالد { 

  . .} وما عند اهللا خري لألبرار . جنات جتري من حتتها األهنار ، خالدين فيها نزالً من عند اهللا 
د ، مظهر من مظاهر النعمة والوجدان ، ومن مظاهر املكانة والسلطان ، وهو مظهر وتقلب الذين كفروا يف البال

حييك منه شيء يف قلوب املؤمنني؛ وهم يعانون الشظف واحلرمان ، ويعانون . حييك يف القلوب منه شيء ال حمالة 
  .األذى واجلهد ، ويعانون املطاردة أو اجلهاد 

وحييك منه شيء يف قلوب اجلماهري . . باطل ينعمون ويستمتعون وكلها مشقات وأهوال ، بينما أصحاب ال. 
الغافلة ، وهي ترى احلق وأهله يعانون هذا العناء ، والباطل وأهله يف منجاة ، بل يف مسالة وحييك منه شيء يف 

  .قلوب الضالني املبطلني أنفسهم؛ فيزيدهم ضالالً وبطراً وجلاجاً يف الشر والفساد 
  :ة هنا تأيت هذه اللمس



  .} مث مأواهم جهنم وبئس املهاد . متاع قليل . ال يغرنك تقلب الذين كفروا يف البالد { 
  وبئس املهاد. . أما املأوى الدائم اخلالد ، فهو جهنم . . ينتهي ويذهب . . متاع قليل 

  :وتكرمي من اهللا . وخلود . ويف مقابل املتاع القليل الذاهب جنات 
. } وما عند اهللا خري لألبرار { . . } نزالً من عند اهللا { . . } خالدين فيها { . . } هنار جنات جتري من حتتها األ{ 
.  

وما تبقى يف . وما يشك أحد يضع ذلك النصيب يف كفة ، وهذا النصيب يف كفة ، أن ما عند اهللا خري لألبرار 
وما يتردد ذو عقل يف اختيار . زان القلب شبهة يف أن كفة الذين اتقوا أرجح من كفة الذين كفروا يف هذا املي

  النصيب الذي خيتاره ألنفسهم أولو األلباب
يف موضع التربية ، ويف جمال إقرار القيم األساسية يف التصور اإلسالمي ال يعد املؤمنني هنا  -سبحانه  -إن اهللا 

. . اً من األشياء يف هذه احلياة بالنصر ، وال يعدهم بقهر األعداء ، وال يعدهم بالتمكني يف األرض ، وال يعدهم شيئ
  .مما يعدهم به يف مواضع أخرى ، ومما يكتبه على نفسه ألوليائه يف صراعهم مع أعدائه 

وهذه هي نقطة االنطالق يف هذه . فهذا هو األصل يف هذه الدعوة . } ما عند اهللا { إنه يعدهم هنا شيئاً واحداً هو 
حىت رغبة املؤمن يف غلبة عقيدته وانتصار  -كل غاية ، ومن كل مطمع  التجرد املطلق من كل هدف ومن: العقيدة 

حىت هذه الرغبة يريد اهللا أن يتجرد منها املؤمنون ، ويكلوا أمرها إليه ، وتتخلص  -وقهر أعداء اهللا  -كلمة اهللا 
  قلوهبم من أن تكون هذه شهوة هلا ولو كانت ال ختصها

وبال مقابل من أعراض هذه األرض ، وبال مقابل كذلك من نصر . قط ف. . عطاء ووفاء وأداء : هذه العقيدة 
  مث انتظار كل شيء هناك. . وغلبة ومتكني واستعالء 

ليس . ليس جزءاً من الصفقة . ولكن هذا ليس داخالً يف البيعة . . مث يقع النصر ، ويقع التمكني ، ويقع االستعالء 
  . .واالبتالء . . إال األداء والوفاء والعطاء  وليس فيها. يف الصفقة مقابل يف هذه الدنيا 

ومل مينح اهللا املسلمني النصر . على هذا كانت البيعة والدعوة مطاردة يف مكة؛ وعلى هذا كان البيع والشراء 
والتمكني واالستعالء؛ ومل يسلمهم مقاليد األرض وقيادة البشرية ، إال حني جتردوا هذا التجرد ، ووفوا هذا الوفاء 

:  
صلى اهللا عليه  -لرسول اهللا  -رضي اهللا عنه  -قال عبد اهللا بن رواحة « : قال حممد بن كعب القرظي وغريه 

اشترط ) : على اهلجرة إليهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -ونقباء األوس واخلزرج يبايعونه ( يعين ليلة العقبة  -وسلم 
وأشترط لنفسي أن متنعوين مما .  تشركوا به شيئاً أشترط لريب أن تعبدوه وال» فقال . لربك ولنفسك ما شئت 

وال نقيل وال . ربح البيع : قالوا . . « اجلنة » فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال : قال . « متنعون منه أنفسكم وأموالكم 
  .» نستقيل 

والرخاء . واملال . ادة والقي. والتمكني . والقوة . النصر والعز والوحدة : واجلنة فقط مل يقل » اجلنة « . . هكذا 
  فذلك كله خارج عن الصفقة -مما منحهم اهللا وأجراه على أيديهم  -

ومل . لقد أخذوها صفقة بني متبايعني؛ أهني أمرها ، وأمضي عقدها . . ربح البيع وال نقيل وال نستقيل . . وهكذا 
  تعد هناك مساومة حوهلا

ا مقاليد األرض ، وزمام القيادة ، وسلمها األمانة الكربى بعد أن وهكذا رىب اهللا اجلماعة اليت قدر أن يضع يف يده
جتردت من كل أطماعها ، وكل رغباهتا ، وكل شهواهتا ، حىت ما خيتص منها بالدعوة اليت حتملها ، واملنهج الذي 



 نفسه ، أو فما يصلح حلمل هذه األمانة الكربى من بقي له أرب لنفسه يف. حتققه ، والعقيدة اليت متوت من أجلها 
  .بقيت فيه بقية مل تدخل يف السلم كافة 

وقبل ختام السورة يعود السياق إىل أهل الكتاب ، فيقرر أن فريقاً منهم يؤمن إميان املسلمني ، وقد انضم إىل 
  :وله كذلك جزاؤهم . وسار سريهتم . موكب اإلسالم معهم 

. ا أنزل إليهم خاشعني هللا ال يشترون بآيات اهللا مثناً قليالً وإن من أهل الكتاب ملن يؤمن باهللا وما أنزل إليكم وم{ 
  .} إن اهللا سريع احلساب . أولئك هلم أجرهم عند رهبم 

ففي معرض . وقد ذكر من طوائفهم ومواقفهم فيما سبق من السورة الكثري . إنه احلساب اخلتامي مع أهل الكتاب 
ذلك أن من أهل الكتاب من سلكوا الطريق ، وانتهوا إىل النهاية اإلميان ، ويف مشهد الدعاء واالستجابة ، يذكر ك

آمنوا مبا أنزل إليهم من قبل ، . فآمنوا بالكتاب كله ، ومل يفرقوا بني اهللا ورسله ، ومل يفرقوا بني أحد من رسله . 
الود؛ وتنظر إىل وهذه مسة هذه العقيدة اليت تنظر إىل موكب اإلميان نظرة القرب و -وآمنوا مبا أنزل للمسلمني 

خط العقيدة موصوالً باهللا ، وتنظر إىل منهج اهللا يف وحدته وكليته الشاملة ، ويربز من مسات املؤمنني من أهل 
ومستهم : ليفرقهم هبذا من صفوف أهل الكتاب . . مسة اخلشوع هللا ومسة عدم شرائهم بآياته مثناً قليالً : الكتاب 

  مث التزوير والكتمان آليات اهللا ، لقاء أعراض احلياة الرخيصة. اهللا  األصيلة هي التبجح وقلة احلياء من
  -حاشاه  -الذي ال ميطل املتعاملني معه . ويعدهم أجر املؤمنني عند اهللا 

  . .} إن اهللا سريع احلساب { 
  :مث جييء اإليقاع األخري ، يف نداء اهللا للذين آمنوا ، وتلخيص أعباء املنهج ، وشرط الطريق 

  . .} أيها الذين آمنوا اصربوا ، وصابروا ، ورابطوا ، واتقوا اهللا لعلكم تفلحون  يا{ 
  .نداؤهم بالصفة اليت تربطهم مبصدر النداء . إنه النداء العلوي للذين آمنوا 

واليت تؤهلهم للنداء وتؤهلهم لألعباء ، وتكرمهم يف األرض كما تكرمهم يف . واليت تلقي عليهم هذه األعباء 
  :ء السما

  .} يا أيها الذين آمنوا { 
  . .للصرب واملصابرة ، واملرابطة والتقوى . النداء هلم 

وسياق السورة حافل . . يذكران مفردين ، ويذكران جمتمعني . . وسياق السورة حافل بذكر الصرب وبذكر التقوى 
ة والبلبلة ، ومن مث ختتم السورة كذلك بالدعوة إىل االحتمال واجملاهدة ودفع الكيد وعدم االستماع لدعاة اهلزمي
  .بالدعوة إىل الصرب واملصابرة ، وإىل املرابطة والتقوى ، فيكون هذا أنسب ختام 

إنه طريق طويل شاق ، حافل بالعقبات واألشواك مفروش بالدماء . والصرب هو زاد الطريق يف هذه الدعوة 
الصرب على شهوات النفس ورغائبها ، وأطماعها :  الصرب على أشياء كثرية. . واألشالء وباإليذاء واالبتالء 

ومطاحمها ، وضعفها ونقصها ، وعجلتها ومالهلا من قريب والصرب على شهوات الناس ونقصهم وضعفهم وجهلهم 
وسوء تصورهم ، واحنراف طباعهم ، وأثرهتم ، وغرورهم ، والتوائهم ، واستعجاهلم للثمار والصرب على تنفج 

غيان ، وانتفاش الشر ، وغلبة الشهوة ، وتصعري الغرور واخليالء والصرب على قلة الناصر ، الباطل ، ووقاحة الط
وضعف املعني ، وطول الطريق ووساوس الشيطان يف ساعات الكرب والضيق والصرب على مرارة اجلهاد هلذا كله ، 

، وضعف الثقة أحياناً يف اخلري ، من األمل والغيظ ، واحلنق ، والضيق . وما تثريه يف النفس من انفعاالت متنوعة 
وقلة الرجاء أحياناً يف الفطرة البشرية؛ وامللل والسأم واليأس أحياناً والقنوط والصرب بعد ذلك كله على ضبط 



النفس يف ساعة القدرة واالنتصار والغلبة ، واستقبال الرخاء يف تواضع وشكر ، وبدون خيالء وبدون اندفاع إىل 
لقصاص احلق إىل االعتداء والبقاء يف السراء والضراء على صلة باهللا ، واستسالم لقدره ، ورد االنتقام ، وجتاوز ا

  . .األمر إليه كله يف طمأنينة وثقة وخشوع 
. ال تصوره حقيقة الكلمات . . مما يصادف السالك يف هذا الطريق الطويل  -وعلى مثله  -والصرب على هذا كله 

إمنا يدرك هذا املدلول من عاىن مشقات الطريق؛ وتذوقها انفعاالت . قيقي هلذه املعاناة فالكلمات ال تنقل املدلول احل
  وجتارب ومرارات

كانوا . فكانوا أعرف مبذاق هذا النداء . والذين آمنوا كانوا قد ذاقوا جوانب كثرية من ذلك املدلول احلقيقي 
  . .يعرفون معىن الصرب الذي يطلب اهللا إليهم أن يزاولوه 

مصابرة هذه املشاعر كلها ، ومصابرة األعداء الذين حياولون جاهدين أن . . وهي مفاعلة من الصرب . . صابرة وامل
بل يظلون أصرب من . مصابرهتا ومصابرهتم ، فال ينفد صرب املؤمنني على طول اجملاهدة . . يفلوا من صرب املؤمنني 

فكأمنا هو رهان وسباق بينهم . من شرار الناس سواء  أعدائهم من كوامن الصدور ، وأعدائهم: أعدائهم وأقوى 
مث . . وبني أعدائهم ، يدعون فيه إىل مقابلة الصرب بالصرب ، والدفع بالدفع ، واجلهد باجلهد ، واإلصرار باإلصرار 

،  وإذا كان الباطل يصر ويصرب وميضي يف الطريق. . تكون هلم عاقبة الشوط بأن يكونوا أثبت وأصرب من األعداء 
  فما أجدر احلق أن يكون أشد إصراراً وأعظم صرباً على املضي يف الطريق

وقد كانت اجلماعة املسلمة ال تغفل . . اإلقامة يف مواقع اجلهاد ، ويف الثغور املعرضة هلجوم األعداء . . واملرابطة 
  .ء الدعوة ، والتعرض هبا للناس عيوهنا أبداً وال تستسلم للرقاد فما هادهنا أعداؤها قط ، منذ أن نوديت حلمل أعبا

  وما يهادهنا أعداؤها قط يف أي زمان أو يف أي مكان وما تستغين عن املرابطة للجهاد ، حيثما كانت إىل آخر الزمان
منهج يتحكم يف ضمائرهم ، كما يتحكم يف أمواهلم ، كما يتحكم . إن هذه الدعوة تواجه الناس مبنهج حياة واقعي 

ولكن الشر ال يستريح للمنهج اخلري العادل املستقيم؛ . منهج خري عادل مستقيم . عايشهم يف نظام حياهتم وم
ومن مث ينهد هلذه . . والباطل ال حيب اخلري والعدل واالستقامة؛ والطغيان ال يسلم للعدل واملساواة والكرامة 

ستغلون الذين ال يريدون أن يتخلوا ينهد حلرهبا املستنفعون امل. الدعوة أعداء من أصحاب الشر والباطل والطغيان 
. وينهد حلرهبا الطغاة املستكربون الذين ال يريدون أن يتخلوا عن الطغيان واالستكبار . عن االستنفاع واالستغالل 

وال بد من جماهدهتم . . وينهد حلرهبا املستهترون املنحلون ، ألهنم ال يريدون أن يتخلوا عن االحنالل والشهوات 
كي ال تؤخذ األمة املسلمة على غرة من . وال بد من املرابطة واحلراسة . ال بد من الصرب واملصابرة و. مجيعاً 

  . .أعدائها الطبيعيني ، الدائمني يف كل أرض ويف كل جيل 
إهنا ال تريد أن تعتدي؛ ولكن تريد أن تقيم يف األرض منهجها القومي . . هذه طبيعة هذه الدعوة ، وهذا طريقها 

. ومن يقف يف طريقها بالقوة والكيد . وهي واجدة أبداً من يكره ذلك املنهج وهذا النظام . . ا السليم ونظامه
وال بد هلا أن تقبل املعركة بكل تكاليفها ، وال بد . . ومن حيارهبا باليد والقلب واللسان . ومن يتربص هبا الدوائر 

  هلا أن ترابط وحترس وال تغفل حلظة وال تنام
فهي احلارس اليقظ يف الضمري حيرسه أن يغفل؛ وحيرسه أن يضعف؛ . التقوى تصاحب هذا كله . . والتقوى 

  .وحيرسه أن يعتدي؛ وحيرسه أن حييد عن الطريق من هنا ومن هناك 
وال يدرك احلاجة إىل هذا احلارس اليقظ ، إال من يعاين مشاق هذا الطريق؛ ويعاجل االنفعاالت املتناقضة املتكاثرة 

  . .واكبة يف شىت احلاالت وشىت اللحظات املت



وهو مجاعها كلها ، ومجاع التكاليف اليت . إنه اإليقاع األخري يف السورة اليت حوت ذلك احلشد من اإليقاعات 
  :ومن مث يعلق اهللا هبا عاقبة الشوط الطويل وينوط هبا الفالح يف هذا املضمار . . تفرضها هذه الدعوة يف عمومها 

  .} حون لعلكم تفل{ 
  .وصدق اهللا العظيم 

ا رَِجالًا كَِثًريا وَنَِساًء َواتَّقُوا َيا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن َنفْسٍ َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها زَْوَجَها وََبثَّ ِمْنُهَم
َوآتُوا الَْيَتاَمى أَمَْوالَُهْم َولَا َتَتَبدَّلُوا الَْخبِيثَ بِالطَّيِّبِ َولَا ) ١(كَانَ َعلَْيكُمْ َرِقيًبا اللََّه الَِّذي َتَساَءلُونَ بِِه َوالْأَْرَحاَم إِنَّ اللََّه 

ا طَابَ لَكُْم ِمَن َوإِنْ ِخفُْتْم أَلَّا ُتقِْسطُوا ِفي الَْيَتاَمى فَاْنِكحُوا َم) ٢(َتأْكُلُوا أَمَْوالَُهْم إِلَى أَمَْواِلكُمْ إِنَُّه كَانَ حُوًبا كَبًِريا 
وَآُتوا ) ٣(ْدَنى أَلَّا َتعُولُوا النَِّساِء َمثَْنى َوثُلَاثَ َوُربَاَع فَإِنْ ِخفُْتمْ أَلَّا تَْعِدلُوا فََواِحَدةً أَْو َما َملَكَتْ أَْيمَاُنكُْم ذَِلَك أَ

َولَا تُْؤُتوا السُّفََهاَء أَمَْوالَكُُم الَِّتي ) ٤(َنفًْسا فَكُلُوُه َهنِيئًا َمرِيئًا  النَِّساَء َصُدقَاِتهِنَّ نِْحلَةً فَإِنْ ِطْبَن لَكُْم َعْن َشْيٍء ِمْنُه
َواْبَتلُوا الَْيَتاَمى حَتَّى إِذَا َبلَُغوا النِّكَاحَ ) ٥(َجَعلَ اللَُّه لَكُْم ِقَياًما وَاْرُزقُوُهْم ِفيَها َواكُْسوُهْم َوقُولُوا لَُهْم قَْولًا َمْعُروفًا 

َوَمْن كَانَ غَنِيا فَلَْيْسَتْعِفْف َوَمْن  إِنْ آَنْسُتْم ِمنُْهْم ُرْشًدا فَاْدفَُعوا إِلَيْهِْم أَْموَالَُهْم َولَا َتأْكُلُوَها إِسَْرافًا وَبِدَاًرا أَنْ َيكَْبرُوافَ
ِللرِّجَالِ َنِصيٌب ِممَّا ) ٦(ْم فَأَْشهِدُوا َعلَْيهِْم َوكَفَى بِاللَِّه َحِسيًبا كَانَ فَِقًريا فَلَْيأْكُلْ بِالَْمْعرُوِف فَإِذَا َدفَعُْتْم إِلَْيهِمْ أَْموَالَُه

َوإِذَا ) ٧(أَْو كَثَُر َنِصيًبا َمفْرُوًضا َتَرَك الْوَاِلَداِن َوالْأَقَْرُبونَ َوِللنَِّساِء َنِصيٌب ِممَّا َتَركَ الَْواِلَداِن وَالْأَقَْرُبونَ ِممَّا قَلَّ ِمْنُه 
َولَْيْخَش الَِّذيَن لَْو َتَركُوا ) ٨(َضرَ الِْقْسَمةَ أُولُو الْقُرَْبى وَالَْيَتاَمى وَالَْمَساِكُني فَاْرُزقُوُهْم ِمْنُه َوقُولُوا لَُهْم قَوْلًا َمْعُروفًا َح

إِنَّ الَِّذيَن َيأْكُلُونَ أَْموَالَ الَْيَتاَمى ظُلًْما إِنَّمَا ) ٩(لًا َسدِيًدا ِمْن َخلِْفهِْم ذُرِّيَّةً ِضَعافًا َخافُوا َعلَْيهِْم فَلَْيتَّقُوا اللََّه َولَْيقُولُوا قَْو
يُوصِيكُمُ اللَُّه ِفي أَوْلَاِدكُمْ ِللذَّكَرِ مِثْلُ َحظِّ الْأُْنثََيْينِ فَإِنْ كُنَّ نَِساًء ) ١٠(َيأْكُلُونَ ِفي ُبطُونِهِْم نَاًرا َوَسَيْصلَْونَ َسعًِريا 

ُدُس ِممَّا َتَركَ إِنْ كَانَ لَُه َنَتْينِ فَلَُهنَّ ثُلُثَا َما َتَرَك َوإِنْ كَاَنْت َواِحَدةً فَلََها النِّْصُف َوِلأَبََوْيِه ِلكُلِّ وَاِحٍد مِْنُهَما السُّفَْوَق اثْ
لَُه إِْخَوةٌ فَِلأُمِِّه السُُّدُس ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي بَِها أَْو َدْينٍ  َولٌَد فَإِنْ لَمْ َيكُْن لَُه وَلٌَد َوَورِثَُه أَبََواُه فَِلأُمِِّه الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ

وَلَكُْم نِْصُف َما ) ١١(ا َحِكيًما آَباُؤكُْم وَأَْبَناؤُكُْم لَا َتْدُرونَ أَيُُّهْم أَقَْرُب لَكُْم َنفًْعا فَرِيَضةً ِمَن اللَِّه إِنَّ اللََّه كَانَ َعِليًم
 ُيوِصنيَ بَِها أَْو َدْينٍ َولَُهنَّ وَاُجكُْم إِنْ لَْم َيكُْن لَُهنَّ َولٌَد فَإِنْ كَانَ لَُهنَّ وَلٌَد فَلَكُُم الرُُّبُع ِممَّا َتَركَْن ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّةَتَرَك أَْز

نَّ الثُُّمُن ِممَّا َتَركُْتْم ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة تُوُصونَ بَِها أَْو َدْينٍ الرُُّبُع ِممَّا َتَركُْتْم إِنْ لَْم َيكُْن لَكُْم َولٌَد فَإِنْ كَانَ لَكُْم وَلٌَد فَلَُه
نُوا أَكْثََر ِمْن ذَِلَك فَُهمْ َوإِنْ كَانَ َرُجلٌ يُوَرثُ كَلَالَةً أَوِ اْمرَأَةٌ َولَُه أٌَخ أَْو أُْخٌت فَِلكُلِّ وَاِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس فَإِنْ كَا

ِتلَْك ُحُدودُ ) ١٢(لُِث ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة يُوَصى بَِها أَْو َدْينٍ غَْيَر ُمَضارٍّ َوِصيَّةً ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعِليٌم َحلِيٌم ُشَركَاُء ِفي الثُّ
َوَمْن ) ١٣(ذَِلَك الْفَْوزُ الَْعظِيُم اللَِّه َوَمْن ُيِطعِ اللََّه َوَرُسولَهُ ُيْدِخلُْه َجنَّاتٍ َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهارُ َخاِلِديَن ِفيَها َو

  ) ١٤(َيْعصِ اللََّه َوَرسُولَُه َوَيتََعدَّ ُحدُوَدُه ُيْدِخلُْه نَاًرا َخاِلًدا ِفيَها َولَُه َعذَاٌب ُمهٌِني 

إىل رب واحد ، وخالق واحد؛ كما تردهم » الناس « هذا الشوط األول يف السورة يبدأ بآية االفتتاح ، اليت ترد 
ووحدة اجملتمع هي األسرة ، وتستجيش » النفس « ىل أصل واحد ، وأسرة واحدة ، وجتعل وحدة اإلنسانية هي إ

لتقيم على هذا األصل الكبري كل تكاليف التكافل والتراحم يف األسرة . . يف النفس تقوى الرب ، ورعاية الرحم 
  .ات والتشريعات اليت تتضمنها السورة وترد إليه سائر التنظيم. الواحدة ، مث يف اإلنسانية الواحدة 

وهذا الشوط يضم من تلك التكاليف ومن هذه التشريعات ، ما يتعلق بالضعاف يف األسرة ويف اإلنسانية من 
اليتامى ، وتنظم طريقة القيام عليهم وعلى أمواهلم كما تنظم طريقة انتقال املرياث بني أفراد األسرة الواحدة ، 

وهي ترد هذا كله إىل األصل الكبري الذي . . تعددي الطبقات واجلهات ، يف احلاالت املتعددة وأنصباء األقرباء امل



تضمنته آية االفتتاح ، مع التذكري هبذا األصل يف مطالع بعض اآليات أو يف ثناياها ، أو يف خواتيمها ، توثيقاً 
، وهو الربوبية اليت هلا حق التشريع  لالرتباط بني هذه التنظيمات والتشريعات ، وبني األصل الذي تنبثق منه

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من { . والتنظيم ، هذا احلق الذي منه وحده ينبثق كل تشريع وكل تنظيم 
إن . واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام . نفس واحدة ، وخلق منها زوجها ، وبث منهما رجاالً كثرياً ونساء 

  . .} رقيباً  اهللا كان عليكم
من نفس واحدة { والذي خلقهم . . بصفتهم هذه ، لردهم مجيعاً إىل رهبم الذي خلقهم . . » للناس « إنه اخلطاب 

  . .} وبث منهما رجاالً كثرياً ونساء . وخلق منها زوجها { . . } 
أمساعهم » الناس « ولو ألقى . . إن هذه احلقائق الفطرية البسيطة هلي حقائق كبرية جداً ، وعميقة جداً وثقيلة جداً 

أو من اجلاهليات املختلفة  -وقلوهبم إليها لكانت كفيلة بإحداث تغيريات ضخمة يف حياهتم ، وبنقلهم من اجلاهلية 
والالئقة باخللق الذي ربه » بالنفس « و » بالناس « إىل اإلميان والرشد واهلدى ، وإىل احلضارة احلقيقية الالئقة  -

  . .هللا وخالقه هو ا
  :إن هذه احلقائق جتلو للقلب والعني جماالً فسيحاً لتأمالت شىت 

. . مبصدرهم الذي صدروا عنه؛ وتردهم إىل خالقهم الذي أنشأهم يف هذه األرض » الناس « إهنا ابتداء تذكر  -١
  فينسون كل شيء وال يستقيم هلم بعدها أمر» الناس « هذه احلقيقة اليت ينساها 

فقد كانوا . فمن الذي جاء هبم؟ أهنم مل جييئوا إليه بإرادهتم . . ا إىل هذا العامل بعد أن مل يكونوا فيه إن الناس جاءو
غري إرادهتم  -إذن  -فإرادة أخرى . ال إرادة له تقرر اجمليء أو عدم اجمليء . . عدماً ال إرادة له  -قبل أن جييئوا  -

غري  -هي اليت قررت أن ختلقهم إرادة أخرى  -غري إرادهتم  -إرادة أخرى . . ، هي اليت جاءت هبم إىل هنا 
  .هي اليت رمست هلم الطريق ، وهي اليت اختارت هلم خط احلياة  -إرادهتم 

هي اليت منحتهم وجودهم ومنحتهم خصائص وجودهم ، ومنحتهم استعداداهتم  -غري إرادهتم  -إرادة أخرى . 
ع هذا الكون الذي جيء هبم إليه من حيث ال يشعرون وعلى غري ومواهبهم ، ومنحتهم القدرة على التعامل م

  .استعداد ، إال االستعداد الذي منحتهم إياه تلك اإلرادة اليت تفعل ما تريد 
  . .ولو تذكر الناس هذه احلقيقة البديهية اليت يغفلون عنها لثابوا إىل الرشد من أول الطريق 

عامل ، وخطت هلم طريق احلياة فيه ، ومنحتهم القدرة على التعامل معه ، إن هذه اإلرادة اليت جاءت هبم إىل هذا ال
هلي وحدها اليت متلك هلم كل شيء ، وهي وحدها اليت تعرف عنهم كل شيء ، وهي وحدها اليت تدبر أمرهم خري 

هم ، وأن تضع وإهنا هلي وحدها صاحبة احلق يف أن ترسم هلم منبع حياهتم ، وأن تشرع هلم أنظمتهم وقوانين. تدبري 
وهي وحدها اليت يرجعون إليها وإىل منهجها وشريعتها وإىل قيمها وموازينها عند االختالف . هلم قيمهم وموازينهم 

  .يف شأن من هذه الشؤون ، فريجعون إىل النهج الواحد الذي أراده اهللا رب العاملني 
تتصل يف رحم واحدة ، وتلتقي يف وشيجة كما أهنا توحي بأن هذه البشرية اليت صدرت من إرادة واحدة ،  -٢

  :واحدة ، وتنبثق من أصل واحد ، وتنتسب إىل نسب واحد 
} يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها ، وبث منهما رجاالً كثرياً ونساء { 
. .  

، اليت نشأت يف حياهتم متأخرة ، ففرقت  ولو تذكر الناس هذه احلقيقة ، لتضاءلت يف حسهم كل الفروق الطارئة
الواحدة ، ومزقت وشائج الرحم الواحدة ، وكلها مالبسات طارئة ما كان جيوز أن تطغى على » النفس « بني أبناء 



  .مودة الرحم وحقها يف الرعاية ، وصلة النفس وحقها يف املودة ، وصلة الربوبية وحقها يف التقوى 
كفيالً باستبعاد الصراع العنصري ، الذي ذاقت منه البشرية ما ذاقت ، وما تزال واستقرار هذه احلقيقة كان 

تتجرع منه حىت اللحظة احلاضرة؛ يف اجلاهلية احلديثة ، اليت تفرق بني األلوان ، وتفرق بني العناصر ، وتقيم كياهنا 
إلنسانية الواحدة والربوبية الواحدة على أساس هذه التفرقة ، وتذكر النسبة إىل اجلنس والقوم ، وتنسى النسبة إىل ا

.  
واستقرار هذه احلقيقة كان كفيالً كذلك باستبعاد االستعباد الطبقي السائد يف وثنية اهلند والصراع الطبقي ، الذي 

تسيل فيه الدماء أهناراً يف الدول الشيوعية ، والذي ما تزال اجلاهلية احلديثة تعتربه قاعدة فلسفتها املذهبية ونقطة 
نطالقها إىل حتطيم الطبقات كلها ، لتسويد طبقة واحدة ، ناسية النفس الواحدة اليت انبثق منها اجلميع ، والربوبية ا

  الواحدة اليت يرجع إليها اجلميع
 -كانت كفيلة . . } خلق منها زوجها { واحلقيقة األخرى اليت تتضمنها اإلشارة إىل أنه من النفس الواحدة  -٣

أن توفر عليها تلك األخطاء األليمة ، اليت تردت فيها ، وهي تتصور يف املرأة شىت  -ية لو أدركتها البشر
  .التصورات السخيفة ، وتراها منبع الرجس والنجاسة ، وأصل الشر والبالء 

يف وهي من النفس األوىل فطرة وطبعاً ، خلقها اهللا لتكون هلا زوجاً وليبث منهما رجاالً كثرياً ونساء ، فال فارق . 
  . .األصل والفطرة ، إمنا الفارق يف االستعداد والوظيفة 

. فترة من الزمان . جردت املرأة من كل خصائص اإلنسانية وحقوقها . ولقد خبطت البشرية يف هذا التيه طويالً 
فلما أن أرادت معاجلة هذا اخلطأ الشنيع اشتطت يف الضفة األخرى ، . حتت تأثري تصور سخيف ال أصل له 

قت للمرأة العنان ، ونسيت أهنا إنسان خلقت إلنسان ، ونفس خلقت لنفس ، وشطر مكمل لشطر ، وأهنما وأطل
  .ليسا فردين متماثلني ، إمنا مها زوجان متكامالن 

  . .واملنهج الرباين القومي يرد البشرية إىل هذه احلقيقة البسيطة بعد ذلك الضالل البعيد 
ياة البشرية هي األسرة ، فقد شاء اهللا أن تبدأ هذه النبتة يف األرض بأسرة كذلك توحي اآلية بأن قاعدة احل -٤

وبث منهما رجاالً كثرياً { . فكانت أسرة من زوجني . فخلق ابتداء نفساً واحدة ، وخلق منها زوجها . واحدة 
أسراً شىت من أول  رجاالً كثرياً ونساء ، وزوجهم ، فكانوا -يف أول النشأة  -ولو شاء اهللا خللق . . } ونساء 
وهي الوشيجة . وال رابطة تربطها إال صدورها عن إرادة اخلالق الواحد . ال رحم بينها من مبدأ األمر . الطريق 
فيبدأ هبا من وشيجة . شاء ألمر يعلمه وحلكمة يقصدها ، أن يضاعف الوشائج  -سبحانه  -ولكنه . األوىل 

مها من نفس - بوشيجة الرحم ، فتقوم األسرة األوىل من ذكر وأنثى مث يثين -وهي أصل وأول الوشائج  -الربوبية 
ومن هذه األسرة األوىل يبث رجاالً كثرياً ونساء ، كلهم يرجعون ابتداء إىل  -واحدة وطبيعة واحدة وفطرة واحدة 

بعد قيامه على . اليت يقوم عليها نظام اجملتمع اإلنساين . وشيجة الربوبية ، مث يرجعون بعدها إىل وشيجة األسرة 
  .أساس العقيدة 

ومن مث هذه الرعاية لألسرة يف النظام اإلسالمي ، وهذه العناية بتوثيق عراها ، وتثبيت بنياهنا ، ومحايتها من مجيع 
ويف أول هذه املؤثرات جمانبة الفطرة ، وجتاهل استعدادات الرجل واستعدادات  -املؤثرات اليت توهن هذا البناء 

  .هذه االستعدادات مع بعضها البعض ، وتكاملها إلقامة األسرة من ذكر وأنثى  املرأة وتناسق
وما كان ميكن . . ويف هذه السورة ويف غريها من السور حشد من مظاهر تلك العناية باألسرة يف النظام اإلسالمي 

كل  -اليت تلقاها يف اجلاهلية  أن يقوم لألسرة بناء قوي ، واملرأة تلقى تلك املعاملة اجلائرة ، وتلك النظرة اهلابطة



  .ومن مث كانت عناية اإلسالم بدفع تلك املعاملة اجلائرة ورفع هذه النظرة اهلابطة  -جاهلية 
 -بعد بثهم من نفس واحدة وأسرة واحدة  -وأخرياً فإن نظرة إىل التنوع يف خصائص األفراد واستعداداهتم  -٥

ه فردان قط متام التماثل ، على توايل العصور ، وفيما ال حيصى عدده على هذا املدى الواسع ، الذي ال يتماثل في
والتنوع يف الطباع واألمزجة واألخالق . التنوع يف األشكال والسمات واملالمح . . من األفراد يف مجيع األجيال 

  .واملشاعر 

ق من ذلك التجمع لتشي إن نظرة إىل هذا التنوع املنبث. . والتنوع يف االستعدادات واالهتمامات والوظائف 
بالقدرة املبدعة على غري مثال ، املدبرة عن علم وحكمة ، وتطلق القلب والعني جيوالن يف ذلك املتحف احلي 

العجيب ، يتمليان ذلك احلشد من النماذج اليت ال تنفد ، واليت دائماً تتجدد ، واليت ال يقدر عليها إال اهللا ، وال 
فاإلرادة اليت ال حد ملا تريد ، واليت تفعل ما تريد ، هي وحدها اليت متلك هذا .  جيرؤ أحد على نسبتها لغري اهللا

  التنويع الذي ال ينتهي ، من ذلك األصل الواحد الفريد
. . على هذا النحو كفيل بأن مينح القلب زاداً من األنس واملتاع فوق زاد اإلميان والتقوى » الناس « والتأمل يف 

  ارتفاع بعد ارتفاعوهو كسب فوق كسب ، و
إىل تقوى اهللا ، الذي يسأل » الناس « ويف ختام آية االفتتاح اليت توحي بكل هذه احلشود من اخلواطر ، يرّد 

  :بعضهم بعضاً به ، وإىل تقوى األرحام اليت يرجعون إليها مجيعاً 
  . .} واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام { 

ه ، وتتعاقدون بامسه ، ويسأل بعضكم بعضاً الوفاء بامسه ، وحيلف بعضكم لبعض واتقوا اهللا الذي تتعاهدون بامس
  .اتقوه فيما بينكم من الوشائج والصالت واملعامالت . . بامسه 

يلقي ظالله . أما تقوى األرحام ، فهي تعبري عجيب . وتقوى اهللا مفهومة ومعهودة لتكرارها يف القرآن . . 
أرهفوا مشاعركم لإلحساس . كاد اإلنسان جيد ما يشرح به تلك الظالل اتقوا األرحام مث ال ي. الشعورية يف النفس 

توقوا أن تؤذوها ، وأن . . وتوقي هضمها وظلمها ، والتحرج من خدشها ومسها . واإلحساس حبقها . بوشائجها 
  .وظلها أرهفوا حساسيتكم هبا ، وتوقريكم هلا ، وحنينكم إىل نداها . . جترحوها ، وأن تغضبوها 

  :مث رقابة اهللا خيتم هبا اآلية املوحية 
  . .} إن اهللا كان عليكم رقيباً { 

وما أهوهلا رقابة واهللا هو الرقيب وهو الرب اخلالق الذي يعلم من خلق ، وهو العليم اخلبري الذي ال ختفى عليه 
  .خافية ، ال يف ظواهر األفعال وال يف خفايا القلوب 

املؤثر ، ومن هذه احلقائق الفطرية البسيطة ، ومن هذا األصل األساسي الكبري ، يأخذ يف من هذا االفتتاح القوي 
من التكافل يف األسرة واجلماعة ، والرعاية حلقوق الضعاف : إقامة األسس اليت ينهض عليها نظام اجملتمع وحياته 

مومها ، وتوزيع املرياث على الورثة بنظام فيها ، والصيانة حلق املرأة وكرامتها ، واحملافظة على أموال اجلماعة يف ع
  . .يكفل العدل لألفراد والصالح للمجتمع 

وأال ينكحوا القاصرات . ويبدأ فيأمر األوصياء على اليتامى أن يردوا هلم أمواهلم كاملة ساملة مىت بلغوا سن الرشد 
تالفهم للمال ، إذا هم تسلموه ، فال يعطى أما السفهاء الذين ُيْخَشى من إ. اللوايت حتت وصايتهم طمعاً يف أمواهلن 

هلم املال ، ألنه يف حقيقته مال اجلماعة ، وهلا فيه قيام ومصلحة ، فال جيوز أن تسلمه ملن يفسد فيه ، وأن يراعوا 



  .العدل واملعروف يف عشرهتم للنساء عامة 
  .هلم إىل أموالكم وآتوا اليتامى أمواهلم ، وال تتبدلوا اخلبيث بالطيب ، وال تأكلوا أموا{ 

وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن وثالث ورباع ، فإن . إنه كان حوباً كبرياً 
وآتوا النساء صدقاهتن حنلة ، فإن طنب لكم . خفتم أال تعدلوا فواحدة ، أو ما ملكت أميانكم ، ذلك أدىن أال تعولوا 

وال تؤتوا السفهاء أموالكم اليت جعل اهللا لكم قياماً ، وارزقوهم فيها . ينئاً مريئاً عن شيء منه نفساً فكلوه ه
وابتلوا اليتامى ، حىت إذا بلغوا النكاح ، فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا . واكسوهم ، وقولوا هلم قوالً معروفاً 

اً فليستعفف ، ومن كان فقرياً فليأكل ومن كان غني. إليهم أمواهلم ، وال تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكربوا 
  . .} فإذا دفعتم إليهم أمواهلم فأشهدوا عليهم ، وكفى باهللا حسيباً . باملعروف 

مبا كان واقعاً يف اجلاهلية العربية من تضييع حلقوق الضعاف بصفة  -كما قلنا  -وتشي هذه التوصيات املشددة 
لرواسب اليت ظلت باقية يف اجملتمع املسلم املقتطع أصالً من اجملتمع هذه ا. . واأليتام والنساء بصفة خاصة . عامة 

حىت جاء القرآن يذيبها ويزيلها ، وينشىء يف اجلماعة املسلمة تصورات جديدة ، ومشاعر جديدة ،  -اجلاهلي 
  .وعرفاً جديداً ، ومالمح جديدة 

  . .} وا أمواهلم إىل أموالكم ، إنه كان حوباً كبرياً وآتوا اليتامى أمواهلم ، وال تتبدلوا اخلبيث بالطيب ، وال تأكل{ 
كأن تأخذوا أرضهم اجليدة ، . أعطوا اليتامى أمواهلم اليت حتت أيديكم ، وال تعطوهم الرديء يف مقابل اجليد 

 ويف النقد اجليد ذو القيمة العالية -وتبدلوهم منها من أرضكم الرديئة ، أو ماشيتهم ، أو أسهمهم ، أو نقودهم 
وكذلك ال تأكلوا أمواهلم . . أو أي نوع من أنواع املال ، فيه اجليد وفيه الرديء  -والرديء ذو القيمة اهلابطة 

  . .واهللا حيذركم من هذا الذنب الكبري . إن ذلك كله كان ذنباً كبرياً . . بضمها إىل أموالكم ، كلها أو بعضها 
فاخلطاب يشي بأنه كان موجهاً إىل خماطبني . هبذه اآلية أول مرة  فلقد كان هذا كله يقع إذن يف البيئة اليت خوطبت

وحنن نرى . ويف كل جاهلية يقع مثل هذا . . وهي أثر مصاحب من آثار اجلاهلية . فيهم من تقع منه هذه األمور 
يل ، من أكثر وما تزال أموال اليتامى تؤكل بشىت الطرق ، وشىت احل. أمثاله يف جاهليتنا احلاضرة يف املدن والقرى 

األوصياء ، على الرغم من كل االحتياطات القانونية ، ومن رقابة اهليئات احلكومية املخصصة لإلشراف على أموال 
. كال ال يفلح فيها إال أمر واحد . . فهذه املسألة ال تفلح فيها التشريعات القانوينة ، وال الرقابة الظاهرية . القصر 

كما وقع بعد نزول . الرقابة الداخلية على الضمائر ، فتصبح للتشريع قيمته وأثره  فهي اليت تكفل. . التقوى . 
هذه اآلية ، إذ بلغ التحرج من األوصياء أن يعزلوا مال اليتيم عن ماهلم ، ويعزلوا طعامه عن طعامهم ، مبالغة يف 

  :التحرج والتوقي من الوقوع يف الذنب العظيم ، الذي حذرهم اهللا منه وهو يقول 
  . .} إنه كان حوباً كبرياً { 

ما مل يكن هناك رقابة من التقوى يف الضمري لتنفيذ . . إن هذه األرض ال تصلح بالتشريعات والتنظيمات 
  .التشريعات والتنظيمات 

إال حني تكون صادرة من اجلهة املطلعة على السرائر ،  -جتاه التشريعات والتنظيمات  -وهذه التقوى ال جتيش . 
أنه خيون اهللا ، ويعصي أمره ،  -وهو يهم بانتهاك حرمة القانون  -عندئذ حيس الفرد . . ة على الضمائر الرقيب

وعندئذ تتزلزل أقدامه ، وترجتف مفاصله ، وجتيش . . ويصادم إرادته؛ وأن اهللا مطلع على نيته هذه وعلى فعله 
  . .تقواه 



ومن مث جعل التشريع  -وهو خلقهم  -نهم النفسي والعصيب إن اهللا أعلم بعباده ، وأعرف بفطرهتم ، وأخرب بتكوي
. . تشريعه ، والقانون قانونه ، والنظام نظامه ، واملنهج منهجه ، ليكون له يف القلوب وزنه وأثره وخمافته ومهابته 

عرف أهنا أنه ال يطاع أبداً شرع ال يرتكن إىل هذه اجلهة اليت ختشاها وترجوها القلوب ، وت -سبحانه  -وقد علم 
وأنه مهما أطاع العبيد تشريع العبيد ، حتت تأثري البطش واإلرهاب ، . مطلعة على خفايا السرائر وخبايا القلوب 

. والرقابة الظاهرية اليت ال تطلع على األفئدة ، فإهنم ال بد متفلتون منها كلما غافلوا الرقابة ، وكلما واتتهم احليلة 
  . .كبت والتهيؤ لالنتقاض مع شعورهم دائماً بالقهر وال. 
فإن خفتم أال تعدلوا . وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن وثالث ورباع { 

  . .} فواحدة ، أو ما ملكت أميانكم ، ذلك أدىن أال تعولوا 
وإن خفتم أال { : تعاىل  عن قوله -رضي اهللا عنها  -أنه سأل عائشة  -رضي اهللا عنه  -عن عروة بن الزبري 
يا ابن أخيت هذه اليتيمة تكون يف حجر وليها ، تشركه يف ماله ، ويعجبه ماهلا « : فقالت } تقسطوا يف اليتامى 

ومجاهلا ، فرييد وليها أن يتزوجها بغري أن يقسط يف صداقها ، فيعطيها مثل ما يعطيها غريه ، فنهوا أن ينكحوهن إال 
: قال عروة » غوا هبن أعلى سنتهن يف الصداق ، وأمروا أن ينكحوا من النساء سواهن أن يقسطوا اليهن؛ ويبل

{ : بعد هذه اآلية ، فأنزل اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -وإن الناس استفتوا رسول اهللا « : قالت عائشة 
نساء الاليت ال تؤتوهنن ما وما يتلى عليكم يف الكتاب يف يتامى ال. . قل اهللا يفتيكم فيهن . ويستفتونك يف النساء 

وترغبون أن { وقول اهللا يف هذه اآلية األخرى : ( قالت عائشة } . . . كتب هلن وترغبون أن تنكحوهن 
فنهوا أن ينكحوا من رغبوا يف ماهلا ومجاهلا من . رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة املال واجلمال } تنكحوهن 

  ) .م عنهن إذا كن قليالت املال واجلمال النساء إال بالقسط من أجل رغبته
يصور جانباً من التصورات والتقاليد اليت كانت سائدة يف اجلاهلية ، مث بقيت  -رضي اهللا عنها  -وحديث عائشة 

يف اجملتمع املسلم ، حىت جاء القرآن ينهى عنها وميحوها ، هبذه التوجيهات الرفيعة ، ويكل األمر إىل الضمائر ، وهو 
فهي مسألة حترج وتقوى وخوف من اهللا إذا توقع الويل أال يعدل . . } وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى {  :يقول 

مع اليتيمة يف حجره ، ونص اآلية مطلق ال حيدد مواضع العدل ، فاملطلوب هو العدل يف كل صوره وبكل معانيه يف 
  .اعتبار آخر هذه احلالة ، سواء فيما خيتص بالصداق ، أو فيما يتعلق بأي 

وكأن ينكحها . وال ألنه يرغب رغبة نفسية يف عشرهتا لذاهتا . كأن ينكحها رغبة يف ماهلا ، ال ألن هلا يف قلبه مودة 
وهناك فارق كبري من السن ال تستقيم معه احلياة ، دون مراعاة لرغبتها هي يف إبرام هذا النكاح ، هذه الرغبة اليت 

إىل آخر تلك املالبسات اليت خيشى . . اً من ضياع ماهلا إذا هي خالفت عن إرادته قد ال تفصح عنها حياء أو خوف
وقد أسلف يف اآلية السابقة اليت رتب عليها . والقرآن يقيم الضمري حارساً والتقوى رقيباً . . أال يتحقق فيها العدل 

  . .} إن اهللا كان عليكم رقيباً { : هذه التوجيهات كلها قوله 
كون األولياء واثقني من قدرهتم على القسط مع اليتيمات اللوايت يف حجورهم ، فهناك النساء غريهن ، فعندما ال ي

  :ويف اجملال متسع للبعد عن الشبهة واملظنة 
فإن خفتم أال تعدلوا . وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن وثالث ورباع { 

  . .} ذلك أدىن أال تعولوا . انكم فواحدة أو ما ملكت أمي
وهذه الرخصة يف التعدد ، مع هذا التحفظ عند خوف العجز عن العدل ، واالكتفاء بواحدة يف هذه احلالة ، أو مبا 

  . .ملكت اليمني 



يف زمان جعل الناس يتعاملون فيه على رهبم . حيسن بيان احلكمة والصالح فيها  -مع هذا التحفظ  -هذه الرخصة 
ذي خلقهم ، ويدعون ألنفسهم بصراً حبياة اإلنسان وفطرته ومصلحته فوق بصر خالقهم سبحانه ويقولون يف هذا ال

كأن مالبسات وضرورات جّدت اليوم ، يدركوهنا هم ويقدروهنا . األمر وذاك باهلوى والشهوة ، وباجلهالة والعمى 
  للناس هذه الشرائع وال يف تقديره ، يوم شّرع -سبحانه  -ومل تكن يف حساب اهللا 

وهي دعوى فيها من اجلهالة والعمى بقدر ما فيها من التبجح وسوء األدب بقدر ما فيها من الكفر والضاللة ولكنها 
تقال ، وال جتد من يرد اجلهال العمي املتبجحني املتوقحني الكفار الضالل عنها وهم يتبجحون على اهللا وشريعته ، 

ويتوقحون على اهللا ومنهجه ، آمنني ساملني غامنني ، مأجورين من اجلهات اليت يهمها ويتطاولون على اهللا وجالله ، 
  أن تكيد هلذا الدين

حيسن أن تؤخذ بيسر ووضوح  -مسألة إباحة تعدد الزوجات بذلك التحفظ الذي قرره اإلسالم  -وهذه املسألة 
  . .وحسم؛ وأن تعرف املالبسات احلقيقية والواقعية اليت حتيط هبا 

صلى اهللا  -فقال له النيب  -وحتته عشر نسوة  -أن غيالن بن سلمة الثقفي أسلم «  -بإسناده  -وى البخاري ر
أسلمت وعندي : أن عمرية األسدي قال «  -بإسناده  -وروى أبو داود . » اختر منهن أربعاً :  -عليه وسلم 

  .» تر منهن أربعاً اخ: فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -مثاين نسوة ، فذكرت ذلك للنيب 
أخربين عبد اجمليد عن ابن سهل ابن عبد الرمحن ، : أخربين من مسع ابن أيب الزياد يقول : وقال الشافعي يف مسنده 
  عن عوف بن احلارث ،

صلى اهللا عليه وسلم  -أسلمت وعندي مخس نسوة ، فقال يل رسول اهللا : عن نوفل بن معاوية الديلمي ، قال « 
  .» أيتهن شئت وفارق األخرى  اختر أربعاً:  -

: فجاء ليقول للرجال  -بدون حد وال قيد  -فقد جاء اإلسالم إذن ، وحتت الرجال عشر نسوة أو أكثر أو أقل 
أو ما ملكت . . وإال فواحدة  -هو إمكان العدل  -وإن هناك قيداً  -هو أربع  -إن هناك حداً ال يتجاوزه املسلم 

  . .أميانكم 
وإال امتنعت . وال ليترك األمر هلوى الرجل ، ولكن ليقيد التعدد بالعدل . .  ليطلق ، ولكن ليحدد جاء اإلسالم ال
  الرخصة املعطاة

  ولكن ملاذا أباح هذه الرخصة؟
يتوافق مع فطرة اإلنسان وتكوينه ، ويتوافق مع واقعه وضروراته ، . نظام واقعي إجيايب . إن اإلسالم نظام لإلنسان 

  .بسات حياته املتغرية يف شىت البقاع وشىت األزمان ، وشىت األحوال ويتوافق مع مال
إنه نظام واقعي إجيايب ، يلتقط اإلنسان من واقعه الذي هو فيه ، ومن موقفه الذي هو عليه ، لريتفع به يف املرتقى 

ال؛ ويف غري عنف يف دفعه يف غري إنكار لفطرته أو تنكر؛ ويف غري إغفال لواقعه أو إمه. الصاعد ، إىل القمة السامقة 
  أو اعتساف

الفارغة؛ وال على األمنيات » املثالية « إنه نظام ال يقوم على احلذلقة اجلوفاء؛ وال على التظرف املائع؛ وال على 
  احلاملة ، اليت تصطدم بفطرة اإلنسان وواقعه ومالبسات حياته ، مث تتبخر يف اهلواء

اجملتمع ، فال يسمح بإنشاء واقع مادي ، من شأنه احنالل اخللق ، وتلويث وهو نظام يرعى خلق اإلنسان ، ونظافة 
بل يتوخى دائماً أن ينشىء واقعاً يساعد على صيانة . اجملتمع ، حتت مطارق الضرورة اليت تصطدم بذلك الواقع 

  .اخللق ، ونظافة اجملتمع ، مع أيسر جهد يبذله الفرد ويبذله اجملتمع 



فماذا . . ه اخلصائص األساسية يف النظام اإلسالمي ، وحنن ننظر إىل مسألة تعدد الزوجات فإذا استصحبنا معنا هذ
  نرى؟
تبدو فيها زيادة عدد النساء  -تارخيية وحاضرة  -أن هناك حاالت واقعية يف جمتمعات كثرية . . أوالً . . نرى 

هلذا االختالل الذي يعتري بعض واحلد األعلى . . الصاحلات للزواج ، على عدد الرجال الصاحلني للزواج 
  .وهو يدور دائماً يف حدودها . اجملتمعات مل ُيعرف تارخيياً أنه جتاوز نسبة أربع إىل واحد 

  هذا الواقع الذي ال جيدي فيه اإلنكار؟. فكيف نعاجل هذا الواقع ، الذي يقع ويتكرر وقوعه ، بنسب خمتلفة 
  نفسه؟ حسب الظروف واملصادفات؟نعاجله هبز الكتفني؟ أو نتركه يعاجل نفسه ب

إن هز الكتفني ال حيل مشكلة كما أن ترك اجملتمع يعاجل هذا الواقع حسبما اتفق ال يقول به إنسان جاد ، حيترم 
  نفسه ، وحيترم اجلنس البشري

  . .وال بد إذن من نظام ، وال بد إذن من إجراء 
  :وعندئذ جند أنفسنا أمام احتمال من ثالثة احتماالت 

  .أن يتزوج كل رجل صاحل للزواج امرأة من الصاحلات للزواج  -١

ال تعرف  -أو حياهتن  -بدون زواج ، تقضي حياهتا  -حسب درجة االختالل الواقعة  -مث تبقى واحدة أو أكثر 
  الرجال

، من  مث خيادن أو يسافح واحدة أو أكثر. أن يتزوج كل رجل صاحل للزواج واحدة فقط زواجاً شرعياً نظيفاً  -٢
  فيعرفن الرجل خدينا أو خليالً يف احلرام والظالم. هؤالء اللوايت ليس هلن مقابل يف اجملتمع من الرجال 

وأن تعرف املرأة األخرى الرجل ، . أكثر من واحدة  -كلهم أو بعضهم  -أن يتزوج الرجال الصاحلون  -٣
  ظالمزوجة شريفة ، يف وضح النور ال خدينة ووال خليلة يف احلرام وال

وال يدفع هذه احلقيقة . االحتمال األول ضد الفطرة وضد الطاقة بالقياس إىل املرأة اليت ال تعرف يف حياهتا الرجال 
فاملسألة أعمق بكثري مما يظنه هؤالء . ما يتشدق به املتشدقون من استغناء املرأة عن الرجل بالعمل والكسب 

وألف عمل وألف كسب ال تغين املرأة عن حاجتها . ة اإلنسان السطحيون املتحذلقون املتظرفون اجلهال عن فطر
سواء يف ذلك مطالب اجلسد والغريزة ومطالب الروح والعقل من السكن واألنس . . الفطرية إىل احلياة الطبيعية 

ولكن هذا ال يكفيه فريوح يسعى للحصول على العشرية واملرأة ؛ والرجل جيد العمل وجيد الكسب. . بالعشري 
  فهما من نفس واحدة -يف هذا  -رجل كال

. وضد كرامة املرأة اإلنسانية ؛ وضد قاعدة اجملتمع اإلسالمي العفيف؛ واالحتمال الثاين ضد اجتاه اإلسالم النظيف
ألهنم . والذين ال حيفلون أن تشيع الفاحشة يف اجملتمع هم أنفسهم الذين يتعاملون على اهللا ويتطاولون على شريعته 

  بل جيدون من الكائدين هلذا الدين كل تشجيع وتقدير. ن يردعهم عن هذا التطاول ال جيدون م
؛ ملواجهة الواقع الذي ال ينفع فيه هز الكتفني. خيتاره رخصة مقيدة . واالحتمال الثالث هو الذي خيتاره اإلسالم 

بفطرته وظروف  -ة اإلنسان كما هو خيتاره متمشياً مع واقعيته اإلجيابية يف مواجه. وال تنفع فيه احلذلقة واالدعاء 
ومع رعايته للخلق النظيف واجملتمع املتطهر ومع منهجه يف التقاط اإلنسان من السفح والرقي به يف الدرج  -حياته 

  ولكن يف يسر ولني وواقعية. الصاعد إىل القمة السامقة 
واقعاً يف . إىل آخر الزمان . ألمس واليوم والغد وبا. قدمياً وحديثاً . يف اجملتمعات اإلنسانية . . ثانياً . . مث نرى 

  .حياة الناس ال سبيل إىل إنكاره كذلك أو جتاهله 



بينما هي تقف يف املرأة عند سن اخلمسني أو . نرى أن فترة اإلخصاب يف الرجل متتد إىل سن السبعني أو ما فوقها 
وما من . ة الرجل ال مقابل هلا يف حياة املرأة فهناك يف املتوسط عشرون سنة من سين اإلخصاب يف حيا. حواليها 

شك أن من أهداف اختالف اجلنسني مث التقائهما امتداد احلياة باإلخصاب واإلنسال ، وعمران األرض بالتكاثر 
فليس مما يتفق مع هذه السنة الفطرية العامة أن نكف احلياة عن االنتفاع بفترة اإلخصاب الزائدة يف . واالنتشار 

  .الرجال 

 -املوضوع لكافة البيئات يف مجيع األزمان واألحوال  -ولكن مما يتفق مع هذا الواقع الفطري أن يسن التشريع 
ال على سبيل اإللزام الفردي ولكن على سبيل إجياد اجملال العام الذي يليب هذا الواقع الفطري  -هذه الرخصة 

بني واقع الفطرة وبني اجتاه التشريع ملحوظ دائماً يف وهو توافق . . ويسمح للحياة أن تنتفع به عند االقتضاء 
ال يتوافر عادة يف التشريعات البشرية ألن املالحظة البشرية القاصرة ال تنتبه له وال تدرك مجيع . التشريع اإلهلي 

  .املالبسات القريبة والبعيدة وال تنظر من مجيع الزوايا وال تراعي مجيع االحتماالت 
ما نراه أحياناً من رغبة الزوج يف أداء الوظيفة الفطرية مع رغبة  -املرتبطة باحلقيقة السالفة  -عية ومن احلاالت الواق

مع رغبة الزوجني كليهما يف استدامة العشرة الزوجية وكراهية  -لعائق من السن أو من املرض  -الزوجة عنها 
  فكيف نواجه مثل هذه احلاالت؟ -االنفصال 

ترك كل من الزوجني خيبط رأسه يف اجلدار؟ أو نواجهها باحلذلقة الفارغة والتظرف و؛ نواجهها هبز الكتفني
  السخيف؟

واحلذلقة والتظرف ال يتفقان مع جدية احلياة اإلنسانية ومشكالهتا . ال حيل مشكلة  -كما قلنا  -إن هز الكتفني 
  . .احلقيقية 

  :االت أمام احتمال من ثالثة احتم -مرة أخرى  -وعندئذ جند أنفسنا 
عيب يا رجل إن : أن نكبت الرجل ونصده عن مزاولة نشاطه الفطري بقوة التشريع وقوة السلطان ونقول له  -١

  هذا ال يليق وال يتفق مع حق املرأة اليت عندك وال مع كرامتها
  أن نطلق هذا الرجل خيادن ويسافح من يشاء من النساء -٢
  . .ونتوقى طالق الزوجة األوىل  -احلال  وفق ضرورات -أن نبيح هلذا الرجل التعدد  -٣

إذا حنن  -ومثرته القريبة . االحتمال األول ضد الفطرة وفوق الطاقة وضد احتمال الرجل العصيب والنفسي 
هي كراهية احلياة الزوجية اليت تكلفه هذا العنت ومعاناة جحيم هذه احلياة  -أكرهناه حبكم التشريع وقوة السلطان 

  .هه اإلسالم الذي جيعل من البيت سكناً ومن الزوجة أنساً ولباساً وهذه ما يكر. . 
واالحتمال الثاين ضد اجتاه اإلسالم اخللقي وضد منهجه يف ترقية احلياة البشرية ورفعها وتطهريها وتزكيتها كي 

  تصبح الئقة باإلنسان الذي كرمه اهللا على احليوان
لفطرة الواقعية ويليب منهج اإلسالم اخللقي وحيتفظ للزوجة واالحتمال الثالث هو وحده الذي يليب ضرورات ا

األوىل برعاية الزوجية وحيقق رغبة الزوجني يف اإلبقاء على عشرهتما وعلى ذكرياهتما وييسر على اإلنسان اخلطو 
  .الصاعد يف رفق ويسر وواقعية 

  :يكون أمامه طريقان ال ثالث هلما  حيث. وشيء كهذا يقع يف حالة عقم الزوجة مع رغبة الزوج الفطرية يف النسل 
  .أن يطلقها ليستبدل هبا زوجة أخرى تليب رغبة اإلنسان الفطرية يف النسل  -١



  .أو أن يتزوج بأخرى ويبقي على عشرته مع الزوجة األوىل  -٢
  .بإيثار الطريق األول  -ومن املتحذلقات  -وقد يهذر قوم من املتحذلقني 

من كل مائة سيتوجهن باللعنة إىل من يشري على الزوج هبذا الطريق  -على األقل  -ولكّن تسعاً وتسعني زوجة 
وكثرياً  -فقلما جتد العقيم وقد تبني عقمها راغباً يف الزواج  -الطريق الذي حيطم عليهن بيوهتن بال عوض منظور 

من زوجها فيمألون عليهم  ما جتد الزوجة العاقر أنساً واسترواحاً يف األطفال الصغار جتيء هبم الزوجة األخرى
  .الدار حركة وهبجة أياً كان ابتئاسها حلرماهنا اخلاص 

وهكذا حيثما ذهبنا نتأمل احلياة الواقعية مبالبساهتا العملية اليت ال تصغي للحذلقة وال تستجيب للهذر وال تستروح 
العلوية يف سن هذه الرخصة وجدنا مظاهر احلكمة . . للهزل السخيف والتميع املنحل يف مواضع اجلد الصارم 

  :مقيدة بذلك القيد 
فالرخصة تليب واقع } فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة  -مثىن وثالث ورباع  -فانكحوا ما طاب لكم من النساء { 

إىل االحنالل  -حتت ضغط الضرورات الفطرية والواقعية املتنوعة  -وحتمي اجملتمع من اجلنوح ؛ الفطرة وواقع احلياة
وحيمي كرامة ؛ والقيد حيمي احلياة الزوجية من الفوضى واالختالل وحيمي الزوجة من اجلور والظلم. . ل أو املال

ويضمن العدل الذي حتتمل معه الضرورة . املرأة أن تتعرض للمهانة بدون ضرورة ملجئة واحتياط كامل 
  .ومقتضياهتا املريرة 

لتعدد مطلوب لذاته مستحب بال مربر من ضرورة فطرية أو إن أحداً يدرك روح اإلسالم واجتاهه ، ال يقول إن ا
إمنا هو ضرورة . وبال دافع إال التلذذ احليواين وإال التنقل بني الزوجات كما يتنقل اخلليل بني اخلليالت ؛ اجتماعية

ه كل وهو ليس متروكاً للهوى بال قيد وال حد يف النظام اإلسالمي الذي يواج. تواجه ضرورة وحل يواجه مشكلة 
  .واقعيات احلياة 

إذا راح رجال يتخذون من هذه الرخصة فرصة إلحالة . فإذا احنرف جيل من األجيال يف استخدام هذه الرخصة 
إذا أنشأوا . إذا أمسوا يتنقلون بني الزوجات كما يتنقل اخلليل بني اخلليالت . احلياة الزوجية مسرحاً للذة احليوانية 

إن . . وليس هؤالء هم الذين ميثلون اإلسالم ؛ فليس ذلك شأن اإلسالم. . ملريبة يف هذه الصورة ا» احلرمي « 
والسبب أهنم يعيشون . هؤالء إمنا احندروا إىل هذا الدرك ألهنم بعدوا عن اإلسالم ومل يدركوا روحه النظيف الكرمي 

؛ سلمة تدين لإلسالم وشريعتهجمتمع ال تقوم عليه سلطة م. يف جمتمع ال حيكمه اإلسالم وال تسيطر فيه شريعته 
  .وتأخذ الناس بتوجيهات اإلسالم وقوانينه وآدابه وتقاليده 

هو املسؤول األول . إن اجملتمع املعادي لإلسالم املتفلت من شريعته وقانونه هو املسؤول األول عن هذه الفوضى 
فمن شاء . ياة الزوجية مسرح لذة هبيمية هو املسؤول األول عن اختاذ احل. يف صورته اهلابطة املريبة » احلرمي « عن 

فريدهم إىل النظافة والطهارة ؛ أن يصلح هذه احلال فلريد الناس إىل اإلسالم وشريعة اإلسالم ومنهج اإلسالم
  .من شاء اإلصالح فلريد الناس إىل اإلسالم ال يف هذه اجلزئية ولكن يف منهج احلياة كلها . . واالستقامة واالعتدال 

  . .نظام متكامل ال يعمل إال وهو كامل شامل فاإلسالم 
أما العدل يف مشاعر القلوب وأحاسيس النفوس . والعدل املطلوب هو العدل يف املعاملة والنفقة واملعاشرة واملباشرة 

وهو العدل الذي قال اهللا عنه يف اآلية . . فال يطالب به أحد من بين اإلنسان ، ألنه خارج عن إرادة اإلنسان 
فال متيلوا كل امليل فتذروها  -ولو حرصتم  -ولن تستيطعوا أن تعدلوا بني النساء { : ى يف هذه السورة األخر



وشريعة . واألمر ليس كذلك . هذه اآلية اليت حياول بعض الناس أن يتخذوا منها دليالً على حترمي التعدد } كاملعلقة 
هبذه الصورة اليت تعطي باليمني وتسلب بالشمال فالعدل اهللا ليست هازلة حىت تشرع األمر يف آية وحترمه يف آية 

هو العدل يف املعاملة والنفقة واملعاشرة ؛ والذي يتعني عدم التعدد إذا خيف أال يتحقق؛ املطلوب يف اآلية األوىل
وحبيث ال تؤثر واحدة دون األخرى ؛ واملباشرة وسائر األوضاع الظاهرة حبيث ال ينقص إحدى الزوجات شيء منها

يف . وهو أرفع إنسان عرفته البشرية يقوم به  -صلى اهللا عليه وسلم  -على حنو ما كان النيب . . بشيء منها 
ويؤثرها بعاطفة قلبية  -رضي اهللا عنها  -الوقت الذي مل يكن أحد جيهل من حوله وال من نسائه أنه حيب عائشة 

إمنا هي بني أصبعني من أصابع الرمحن يقلبها . هبا فالقلوب ليست ملكاً ألصحا. . خاصة ال تشاركها فيها غريها 
اللهم هذا قسمي « : فكان يقول . يعرف دينه ويعرف قلبه  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد كان . . كيف يشاء 

  .» فيما أملك فال تلمين فيما متلك وال أملك 
ومل يأمر بالتعدد إمنا رخص فيه . حدده ونعود فنكرر قبل أن نتجاوز هذه النقطة أن اإلسالم مل ينشىء التعدد إمنا 

هذه الضرورات وتلك . وأنه رخص فيه ملواجهة واقعيات احلياة البشرية وضرورات الفطرة اإلنسانية . وقيده 
وقد يكون وراءها غريها تظهره أطوار احلياة يف أجيال . الواقعيات اليت ذكرنا بعض ما تكشف لنا حىت اآلن منها 

كما يقع يف كل تشريع أو توجيه جاء به هذا املنهج الرباين وقصر البشر يف فترة . كذلك أخرى ويف ظروف أخرى 
فاحلكمة واملصلحة مفترضتان وواقعتان يف كل . من فترات التاريخ عن استيعاب كل ما وراءه من حكمة ومصلحة 

 القصري عن طريق اإلدراك تشريع إهلي سواء أدركهما البشر أم مل يدركومها يف فترة من فترات التاريخ اإلنساين
  البشري احملدود

  :مث ننتقل إىل اإلجراء الثاين الذي تنص عليه اآلية عند اخلوف من عدم حتقق العدل 
  . .} فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أميانكم { 

ما { أو . وزها أي إنه إن خيف عدم العدل يف التزوج بأكثر من واحدة تعني االقتصار على واحدة ومل جيز جتا
  .من اإلماء زواجاً أو تسرياً فالنص مل حيدد } ملكت أميانكم 

  .ولقد سبق أن وقفنا يف اجلزء الثاين من هذه الظالل وقفة قصرية أمام مسألة الرق إمجاالً 

  .فلعله حيسن هنا أن نلم مبسألة االستمتاع باإلماء خاصة 
فهو مؤهل من مؤهالت التحرير هلا ولنسلها من سيدها . ا اإلنسانية إن الزواج من مملوكة فيه رد العتبارها وكرامته

؛ وميتنع على سيدها بيعها» أم ولد « فهي منذ اليوم الذي تلد فيه تسمى  -حىت ولو مل يعتقها حلظة الزواج  -
  .أما ولدها فهو حر منذ مولده . وتصبح حرة بعد وفاته 

. وامتنع بيعها وصارت حرة بعد وفاة سيدها » أم ولد « ت فإهنا إذا ولدت أصبح. وكذلك عند التسري هبا 
  .وصار ولدها منه كذلك حراً إذا اعترف بنسبه وهذا ما كان حيدث عادة 

على أنه قد حييك يف النفس . . فالزواج والتسري كالمها طريق من طرق التحرير اليت شرعها اإلسالم وهي كثرية 
وأن  -كما بينا هناك  -ذكر أن قضية الرق كلها قضية ضرورة فيحسن أن نت. شيء من مسألة التسري هذه 

الضروة اليت اقتضت إباحة االسترقاق يف احلرب الشرعية اليت يعلنها اإلمام املسلم املنفذ لشريعة اهللا هي ذاهتا اليت 
  صريألن مصري املسلمات احلرائر العفيفات حني يؤسرن كان شراً من هذا امل؛ اقتضت إباحة التسري باإلماء

على أنه حيسن أال ننسى أن هؤالء األسريات املسترقات هلن مطالب فطرية ال بد أن حيسب حساهبا يف حياهتن وال 
فإما أن تتم تلبية هذه املطالب عن طريق الزواج وإما . . ميكن إغفاهلا يف نظام واقعي يراعي فطرة اإلنسان وواقعه 



رقاق قائماً كي ال ينشرن يف اجملتمع حالة من االحنالل اخللقي أن تتم عن طريق تسري السيد ما دام نظام االست
والفوضى اجلنسية ال ضابط هلا حني يلبني حاجتهن الفطرية عن طريق البغاء أو املخادنة كما كانت احلال يف اجلاهلية 

.  
ن يف القصور عن طريق الشراء واخلطف والنخاسة وجتميعه -أما ما وقع يف بعض العصور من االستكثار من اإلماء 

واختاذهن وسيلة لاللتذاذ اجلنسي البهيمي ومتضية الليايل احلمراء بني قطعان اإلماء وعربدة السكر والرقص والغناء 
وليس من . أما هذا كله فليس هو اإلسالم . . إىل آخر ما نقلته إلينا األخبار الصادقة واملبالغ فيها على السواء . . 

  . .وال جيوز أن حيسب على النظام اإلسالمي وال أن يضاف إىل واقعه التارخيي . م فعل اإلسالم وال إحياء اإلسال
هذا وحده هو . هو الذي ينشأ وفق أصول اإلسالم وتصوراته وشرعته وموازينه » اإلسالمي « إن الواقع التارخيي 

خارجاً على أصوله وموازينه فال أما ما يقع يف اجملتمع الذي ينتسب إىل اإلسالم . . » اإلسالمي « الواقع التارخيي 
  .جيوز أن حيسب منه ألنه احنراف عنه 

فاملسلمون مل ينشئوا اإلسالم إمنا اإلسالم هو الذي . إن لإلسالم وجوده املستقل خارج واقع املسلمني يف أي جيل 
ه الناس أو ما ومن مث فإن ما يصنع. اإلسالم هو األصل واملسلمون فرع عنه ونتاج من نتاجه . أنشأ املسلمني 

  .يفهمونه ليس هو الذي حيدد أصل النظام اإلسالمي أو مفهوم اإلسالم األساسي 

إال أن يكون مطابقاً لألصل اإلسالمي الثابت املستقل عن واقع الناس ومفهومهم والذي يقاس إليه واقع الناس يف 
  .كل جيل ومفهومهم ليعلم كم هو مطابق أو منحرف عن اإلسالم 

 -س كذلك يف النظم األرضية اليت تنشأ ابتداء من تصورات البشر ومن املذاهب اليت يضعوهنا ألنفسهم إن األمر لي
وذلك حني يرتدون إىل اجلاهلية ويكفرون باهللا مهما ادعوا أهنم يؤمنون به فمظهر اإلميان األول باهللا هو استمداد 

ذلك أن املفهومات املتغرية للناس حينئذ  -ة األنظمة من منهجه وشريعته وال إميان بغري هذه القاعدة الكبري
  .واألوضاع املتطورة يف أنظمتهم هي اليت حتدد مفهوم املذاهب اليت وضعوها ألنفسهم وطبقوها على أنفسهم 

. . فأما يف النظام اإلسالمي الذي مل يصنعه الناس ألنفسهم إمنا صنعه للناس رب الناس وخالقهم ورازقهم ومالكهم 
» اإلسالمي « فواقعهم إذن هو الواقع التارخيي ؛ النظام فالناس إما أن يتبعوه ويقيموا أوضاعهم وفقهفأما يف هذا 

  إمنا هو احنراف عن اإلسالم. وإما أن ينحرفوا عنه أو جيانبوه كلية فليس هذا واقعاً تارخيياً لإلسالم 
فعلى هذا االعتبار تقوم النظرية التارخيية .  وال بد من االنتباه إىل هذا االعتبار عند النظر يف التاريخ اإلسالمي

اإلسالمية وهي ختتلف متاماً مع سائر النظريات التارخيية األخرى اليت تعترب واقع اجلماعة الفعلي هو التفسري العملي 
النظرية أو املذهب يف هذا الواقع الفعلي للجماعة اليت تعتنقه ويف » تطور « للنظرية أو املذهب وتبحث عن 

فهومات املتغرية هلذه النظرية يف فكر اجلماعة وتطبيق هذه النظرة على اإلسالم ينايف طبيعته املتفردة ويؤدي إىل امل
  .أخطار كثرية يف حتديد املفهوم اإلسالمي احلقيقي 

  :إهنا اتقاء اجلور وحتقيق العدل . . وأخرياً تفصح اآلية عن حكمة هذه اإلجراءات كلها 
  . .} ا ذلك أدىن أال تعولو{ 

مثىن وثالث  -ونكاح غريهن من النساء  -إن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى  -البعد عن نكاح اليتيمات . . ذلك 
أي . . } ذلك أدىن أال تعولوا { . . أو ما ملكت أميانكم  -إن خفتم أال تعدلوا  -ونكاح الواحدة فقط  -ورباع 

  .ذلك أقرب أال تظلموا وأال جتوروا 
والعدل أجدر أن . . أن البحث عن العدل والقسط هو رائد هذا املنهج وهدف كل جزئية من جزئياته  وهكذا يتبني



وهي اللبنة األوىل للبناء االجتماعي كله ونقطة االنطالق إىل احلياة . يراعي يف احملضن الذي يضم األسرة 
 يقم على العدل والود والسالم فال االجتماعية العامة وفيه تدرج األجيال وهي لدنة رخصة قابلة للتكيف فإن مل

  .عدل وال ود يف اجملتمع كله وال سالم 
قبل أن يستكمل  -وقد أفرد هلن صدر هذه السورة ومساها بامسهن  -مث يستطرد السياق يف تقرير حقوق النساء 

  :الكالم عن رعاية اليتامى اليت بدأ فيها 
  .} ء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً فإن طنب لكم عن شي. وآتوا النساء صدقاهتن حنلة { 

.  
يف صداقها وتنبئ مبا كان واقعاً يف اجملتمع اجلاهلي من هضم . وهذه اآلية تنشىء للمرأة حقاً صرحياً وحقاً شخصياً 

وكأمنا هي صفقة بيع هو ؛ واحدة منها كانت يف قبض الويل هلذا الصداق وأخذه لنفسه. هذا احلق يف صور شىت 
وهو أن يزوج الويل املرأة اليت يف واليته يف مقابل أن يزوجه من . ة منها كانت يف زواج الشغار صاحبها وواحد

كما تبدل هبيمة . صفقة بني الوليني ال حظ فيها للمرأتني . واحدة بواحدة . يأخذها امرأة هي يف والية هذا اآلخر 
 عن رغبة واختيار والصداق حقاً للمرأة تأخذه وجعل الزواج التقاء نفسني؛ ببهيمة فحرم اإلسالم هذا الزواج كلية

وأوجب . لنفسها وال يأخذه الويل وحتم تسمية هذا الصداق وحتديده لتقبضه املرأة فريضة هلا وواجباً ال ختلف فيه 
كما يؤدي . وأن يؤديه عن طيب نفس وارتياح خاطر  -أي هبة خالصة لصاحبتها  -} حنلة { أن يؤديه الزوج 

فهي صاحبة  -كله أو بعضه  -فإذا طابت نفس الزوجة بعد ذلك لزوجها عن شيء من صداقها . ة اهلبة واملنح
والزوج يف حل من أخذ ما طابت نفس الزوجة عنه وأكله ؛ تفعله عن طيب نفس وراحة خاطر؛ الشأن يف هذا

واالختيار املطلق والسماحة  فالعالقات بني الزوجني ينبغي أن تقوم على الرضى الكامل. حالالً طيباً هنيئاً مريئاً 
  .النابعة من القلب والود الذي ال يبقى معه حرج من هنا أو من هناك 

وهبذا اإلجراء استبعد اإلسالم ذلك الراسب من رواسب اجلاهلية يف شأن املرأة وصداقها وحقها يف نفسها ويف ماهلا 
لها من صالت ومل يقمها على جمرد الصرامة يف ويف الوقت ذاته مل جيفف ما بني املرأة ورج. وكرامتها ومنزلتها 

بل ترك للسماحة والتراضي واملودة أن تأخذ جمراها يف هذه احلياة املشتركة وأن تبلل بنداوهتا جو هذه ؛ القانون
  .احلياة 

 عاد إىل -الذي دعا إليه احلديث عن الزواج من اليتيمات ومن غريهن من النساء  -فإذا انتهى من هذا االستطراد 
  .يفصل يف أحكام ردها إليهم بعد أن قرر يف اآلية الثانية من السورة مبدأ الرد على وجه اإلمجال ؛ أموال اليتامى

وهي متكافلة يف ؛ مال اجلماعة أعطاها اهللا إياه لتقوم به -قبل هذا  -إن هذا املال ولو أنه مال اليتامى إال أنه 
اعة هي املالكة ابتداء للمال العام واليتامى أو مورثوهم إمنا ميلكون هذا االنتفاع هبذا املال على أحسن الوجوه فاجلم

ويظلون ينتفعون به وينفعون اجلماعة معهم ما داموا قادرين على تكثريه  -بإذن من اجلماعة  -املال الستثماره 
أما السفهاء من  -طار وامللكية الفردية حبقوقها وقيودها قائمة يف هذا اإل -راشدين يف تصريفه وتدبريه ؛ وتثمريه

وإن  -اليتامى ذوي املال الذين ال حيسنون تدبري املال وتثمريه فال يسلم هلم وال حيق هلم التصرف فيه والقيام عليه 
إمنا يعود التصرف يف مال اجلماعة إىل من حيسن التصرف فيه من  -بقيت هلم ملكيتهم الفردية فيه ال تنزع منهم 

  .اجلماعة 



ة القرابة لليتيم حتقيقاً للتكافل العائلي الذي هو قاعدة التكافل العام بني األسرة الكربى وللسفيه مع مراعاة درج
  :حق الرزق والكسوة يف ماله مع حسن معاملته 

  . .} وال تؤتوا السفهاء أموالكم اليت جعل اهللا لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا هلم قوالً معروفاً { 
. وأمر السفه والرشد ال خيفى عادة وال حيتاج إىل حتديد مفهومه بالنصوص  -بعد البلوغ  -والرشد ويتبني السفه 

فاالختبار ؛ فالبيئة تعرف الراشد من السفيه وتأنس رشد هذا وسفه ذاك وتصرفات كل منهما ال ختفى على اجلماعة
  :يفة اليت يؤهل هلا البلوغ وهو الوظ} النكاح { : يكون ملعرفة البلوغ الذي يعرب عنه النص بكلمة 

وابتلوا اليتامى حىت إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أمواهلم وال تأكلوها إسرافاً وبداراً أن { 
فإذا دفعتم إليهم أمواهلم فأشهدوا عليهم . ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقرياً فليأكل باملعروف . يكربوا 

  . .} سيباً وكفى باهللا ح
كذلك يبدو التشديد يف . ويبدو من خالل النص الدقة يف اإلجراءات اليت يتسلم هبا اليتامى أمواهلم عند الرشد 

وتسليمها هلم كاملة ساملة واحملافظة  -بعد البلوغ  -وجوب املسارعة بتسليم أموال اليتامى إليهم مبجرد تبني الرشد 
ملبادرة إىل أكلها باإلسراف قبل أن يكرب أصحاهبا فيتسلموها مع االستعفاف عن عليها يف أثناء القيام عليها وعدم ا
 -إذا كان الويل حمتاجاً  -واألكل منها يف أضيق احلدود  -إذا كان الويل غنياً  -أكل شيء منها مقابل القيام عليها 

  . .} وكفى باهللا حسيباً { : ابه التذكري بشهادة اهللا وحس: وختام اآلية . . ومع وجوب اإلشهاد يف حمضر التسليم 
يشي مبا كان سائداً يف البيئة من اجلور . . كل هذا التشديد وكل هذا البيان املفصل وكل هذا التذكري والتحذير 

على أموال اليتامى الضعاف يف اجملتمع ومبا كان حيتاج إليه تغيري هذا العرف السائد من تشديد وتوكيد ومن بيان 
  . .االً للتالعب عن أي طريق وتفصيل ال يدع جم

وميحو مسات اجلاهلية يف ؛ وهكذا كان املنهج الرباين ينسخ معامل اجلاهلية يف النفوس واجملتمعات ويثبت معامل اإلسالم
وهكذا كان يصوغ اجملتمع اجلديد ومشاعره وتقاليده وشرائعه وقوانينه يف . وجه اجملتمع ويثبت مالمح اإلسالم 

وال ضمان ألي تشريع يف األرض بغري هذه . قابته وجيعلها الضمان األخري لتنفيذ التشريع ظالل تقوى اهللا ور
  . .} وكفى باهللا حسيباً { : التقوى وبدون هذه الرقابة 

ألن هؤالء وهؤالء ال . إال التافه القليل  -يف الغالب  -ولقد كانوا يف اجلاهلية ال يورثون البنات وال الصبية 
حسب  -حقاً لذوي القرىب مجيعاً  -يف أصله  -يردون عادياً فإذا شريعة اهللا جتعل املرياث  يركبون فرساً وال

وذلك متشياً مع نظرية اإلسالم يف التكافل بني أفراد األسرة الواحدة ويف  -مراتبهم وأنصبتهم املبينة فيما بعد 
  .التكافل اإلنساين العام 

ف إعالة قريبه إذا احتاج والتضامن معه يف دفع الديات عند القتل فالقريب مكل. . الغنم بالغرم : وحسب قاعدة 
واإلسالم نظام . حبسب درجة قرابته وتكليفه به  -إن ترك ماالً  -والتعويضات عند اجلرح فعدلٌ إذن أن يرثه 

  . .ويبدو تكامله وتناسقه واضحاً يف توزيع احلقوق والواجبات . متكامل متناسق 
وقد نسمع هنا وهناك لغطاً حول مبدأ اإلرث ال يثريه إال التطاول على . . رث بصفة عامة هذه هي القاعدة يف اإل

  مع اجلهل بطبيعة اإلنسان ومالبسات حياته الواقعية -سبحانه  -اهللا 
  . .إن إدراك األسس اليت يقوم عليها النظام االجتماعي اإلسالمي يضع حداً هلذا اللغط على اإلطالق 

ولكي يقوم هذا التكافل على أسس وطيدة راعى اإلسالم أن يقوم على أساس . . ام هي التكافل إن قاعدة هذا النظ
هذه امليول اليت مل خيلقها اهللا عبثاً يف الفطرة إمنا خلقها لتؤدي دوراً أساسياً . امليول الفطرية الثابتة يف النفس البشرية 



  .يف حياة اإلنسان 
ومل تصطنعها ؛ مل يصطنعها جيل من األجيال؛ روابط فطرية حقيقية -البعيدة القريبة و -وملا كانت روابط األسرة 

مجيع األجيال بطبيعة احلال واجلدال يف جدية هذه الروابط وعمقها وأثرها يف رفع احلياة وصيانتها وترقيتها كذلك 
افل يف حميط األسرة هو ملا كان األمر كذلك جعل اإلسالم التك. . ال يزيد على أن يكون مراء ال يستحق االحترام 
. وجعل اإلرث مظهراً من مظاهر ذلك التكافل يف حميط األسرة . حجر األساس يف بناء التكافل االجتماعي العام 

  .فوق ما له من وظائف أخرى يف النظام االقتصادي واالجتماعي العام 
افل جاءت اخلطوة التالية يف حميط فإذا عجزت هذه اخلطوة أو قصرت عن استيعاب مجيع احلاالت احملتاجة إىل التك

فإذا عجزت هذه جاء دور الدولة املسلمة لتتوىل كل من قصرت يف . اجلماعة احمللية املتعارفة لتكملها وتقويها 
وبذلك ال يلقى العبء كله على عاتق . . إعالتهم وكفالتهم الكاملة جهود األسرة وجهود اجلماعة احمللية احملدودة 

أوالً ألن التكافل يف حميط األسرة أو يف حميط اجلماعة الصغرية خيلق مشاعر لطيفة رحيمة . . لة اجلهاز العام للدو
فضالً على أن هذه املشاعر كسب إنساين ال  -تنمو حوهلا فضائل التعاون والتجاوب منواً طبيعياً غري مصطنع 

. . ىء آثاراً طبيعية تالئم الفطرة أما التكافل يف حميط األسرة بصفة خاصة فينش -يرفضه إال لئيم نكد خبيث 
حيفزه إىل مضاعفة اجلهد  -وخباصة ذريته  -فشعور الفرد بأن جهده الشخصي سيعود أثره على ذوي قرابته 

فكل ما ميلك . ألن اإلسالم ال يقيم الفواصل بني الفرد واجلماعة . فيكون نتاجه للجماعة عن طريق غري مباشر 
  . .ماعة كلها عندما حتتاج الفرد هو يف النهاية ملك للج

كما يقال  -وهذه القاعدة األخرية تقضي على كل االعتراضات السطحية على توريث من مل يتعب ومل يبذل جهداً 
  .فهذا الوارث هو امتداد للمورث من جهة مث هو كافل هذا املورث لو كان هذا حمتاجاً وذاك ذا مال  -

  .متشياً مع قاعدة التكافل العام . ا حتتاج مث يف النهاية هو وما ميلك للجماعة عندم
فإذا حنن قطعنا وراثة املال فما . ليست مقصورة على املال  -وخباصة الذرية  -مث إن العالقة بني املورث والوارث 

  .حنن مبستطيعني أن نقطع الوشائج األخرى والوراثات األخرى بينهما 
إمنا يورثوهنم كذلك . أبناءهم وأحفادهم وأقارهبم املال وحده  إن الوالدين واألجداد واألقرباء عامة ال يورثون

االستعدادات اخلرية والشريرة واالستعدادات الوراثية للمرض والصحة واالحنراف واالستقامة واحلسن والقبح 
فمن  .وهذه الصفات تالحق الوارثني وتؤثر يف حياهتم وال تتركهم من عقابيلها أبداً . إخل . . والذكاء والغباء 

 -بكل وسائلها  -وال متلك الدولة . وهم ال يعفوهنم من املرض واالحنراف والغباء . العدل إذن أن يورثوهم املال 
  .أن تعفيهم من هذه الوراثات 

ومن أجل غريها وهو كثري من املصاحل االجتماعية  -من أجل هذه الواقعيات الفطرية والعملية يف احلياة البشرية 
  : قاعدة اإلرث شرع اهللا -األخرى 

مما قل منه أو كثر  -للرجال نصيب مما ترك الوالدان واألقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان واألقربون { 
  . .} نصيباً مفروضاً 

من ناحية املبدأ  -منذ أربعة عشر قرناً حق اإلرث كالرجال » النساء « هذا هو املبدأ العام الذي أعطى اإلسالم به 
ألن اجلاهلية كانت تنظر إىل األفراد . به حقوق الصغار الذين كانت اجلاهلية تظلمهم وتأكل حقوقهم كما حفظ  -

 -أوالً  -» اإلنسان « أما اإلسالم فجاء مبنهجه الرباين ينظر إىل . حسب قيمتهم العملية يف احلرب واإلنتاج 
 -بعد ذلك  -ل من األحوال مث ينظر إليه وهي القيمة األساسية اليت ال تفارقه يف حا. حسب قيمته اإلنسانية 



  .حسب تكاليفه الواقعية يف حميط األسرة ويف حميط اجلماعة 
حيجب فيه بعض ذوي القرىب بعضاً فيوجد ذوو قرابة ولكنهم ال يرثون  -كما سيجيء  -وملا كان نظام التوريث 

إذا هم حضروا القسمة  -ال حيدده  ألن من هم أقرب منهم سبقوهم فحجبوهم فإن السياق يقرر للمحجوبني حقاً
كذلك يقرر . تطييباً خلاطرهم كي ال يروا املال يفرق وهم حمرومون واحتفاظاً بالروابط العائلية واملودات القلبية  -

  :لليتامى واملساكني مثل هذا احلق متشياً مع قاعدة التكافل العام 
  . .} زقوهم منه وقولوا هلم قوالً معروفاً وإذا حضر القسمة أولو القرىب واليتامى واملساكني فار{ 

ما بني قوهلم إهنا منسوخة نسختها آيات املرياث احملددة . وقد وردت يف هذه اآلية روايات شىت عن السلف 
إنه مستحب ما طابت به أنفس : إن مدلوهلا واجب مفروض وقوهلم : وما بني قوهلم . إهنا حمكمة : لألنصبة وقوهلم 

معتمدين . يف مثل هذه احلاالت اليت ذكرنا . ال نرى فيها دليالً للنسخ ونرى أهنا حمكمة وواجبة  وحنن. . الورثة 
  .على إطالق النص من جهة وعلى االجتاه اإلسالمي العام يف التكافل من جهة أخرى 

  .وهي شيء آخر غري أنصبة الورثة احملددة يف اآليات التالية على كل حال . 
يعود إليه يف هذه املرة ليلمس . . يف حتديد أنصبة الورثة يعود ليحذر من أكل أموال اليتامى وقبل أن يأخذ السياق 
أوالمها متس مكمن الرمحة األبوية واإلشفاق الفطري على الذرية الضعاف وتقوى اهللا : القلوب ملستني قويتني 

  :مشهد حسي مفزع  والثانية متس مكان الرهبة من النار واخلوف من السعري يف. احلسيب الرقيب 
إن الذين . فليتقوا اهللا وليقولوا قوالً سديداً . وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم { 

  . .} يأكلون أموال اليتامى ظلماً إمنا يأكلون يف بطوهنم ناراً وسيصلون سعرياً 
بتصور ذريتهم . حلساسية جتاه ذريتهم الصغار قلوب اآلباء املرهفة ا. وهكذا متس اللمسة األوىل شغاف القلوب 

كي يعطفهم هذا التصور على اليتامى الذين وكلت إليهم . الضعاف مكسوري اجلناح ال راحم هلم وال عاصم 
فهم ال يدرون أن تكون ذريتهم غداً موكولة إىل من بعدهم من األحياء كما وكلت . أقدارهم بعد أن فقدوا اآلباء 

مع توصيتهم بتقوى اهللا فيمن والهم اهللا عليهم من الصغار لعل اهللا أن يهييء لصغارهم . . الء إليهم هم أقدار هؤ
وتوصيتهم كذلك بأن يقولوا يف شأن اليتامى قوالً سديداً وهم يربوهنم . من يتوىل أمرهم بالتقوى والتحرج واحلنان 

  . .ويرعوهنم كما يرعون أمواهلم ومتاعهم 
. إن هذا املال . . وصورة السعري يف هناية املطاف . . صورة النار يف البطون : صورة مفزعة أما اللمسة الثانية فهي 

هي النار من . وإن مصريهم إلىل النار فهي النار تشوي البطون وتشوي اجللود . وإهنم ليأكلون هذه النار . . نار . 
لتكاد تراها العيون وهي تشوي البطون  هي النار جمسمة حىت لتكاد حتسها البطون واجللود وحىت. باطن وظاهر 

  واجللود
خلصتها من رواسب اجلاهلية . ولقد فعلت هذه النصوص القرآنية بإحياءاهتا العنيفة العميقة فعلها يف نفوس املسلمني 

أي  -وأشاعت فيها اخلوف والتحرج والتقوى واحلذر من املساس . هزهتا هزة عنيفة ألقت عنها هذه الرواسب . 
. كانوا يرون فيها النار اليت حدثهم اهللا عنها يف هذه النصوص القوية العميقة اإلحياء . . بأموال اليتامى  -مساس 

  فعادوا جيفلون أن ميسوها ويبالغون يف هذا اإلجفال
إن الذين { : ملا نزلت : قال  -رضي اهللا عنهما  -من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس 

انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه . . اآلية . . } وال اليتامى ظلماً يأكلون أم
صلى اهللا  -فذكروا ذلك لرسول اهللا . فاشتد ذلك عليهم . فجعل يفضل الشيء فيحبس له حىت يأكله أو يفسد 



واهللا يعلم . وإن ختالطوهم فإخوانكم  إصالح هلم خري: قل . ويسألونك عن اليتامى { : فأنزل اهللا  -عليه وسلم 
  . .فخلطوا طعامهم بطعامهم وشراهبم بشراهبم » اآلية « } . . املفسد من املصلح ولو شاء اهللا ألعنتكم 

وطهرها من غبش اجلاهلية ذلك التطهري العجيب ؛ وكذلك رفع املنهج القرآين هذه الضمائر إىل ذلك األفق الوضيء
.  

.  
سبحانه  -فتدل هذه الوصية على أنه ؛ حيث يبدأ بوصية اهللا للوالدين يف أوالدهم. التوارث  واآلن جنيء إىل نظام

فهو الذي ؛ كما تدل على أن هذا النظام كله مرده إىل اهللا سبحانه؛ أرحم وأبر وأعدل من الوالدين مع أوالدهم -
يتلقوا منه سبحانه وأن ينفذوا وصيته وليس هلم إال أن . حيكم بني الوالدين وأوالدهم وبني األقرباء وأقارهبم 

كذلك يبدأ بتقرير . . الذي تعىن السورة كلها ببيانه وحتديده كما أسلفنا » الدين « وأن هذا هو معىن . . وحكمه 
مث يأخذ يف التفريع وتوزيع األنصبة . . } يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني { : املبدأ العام للتوارث 

أوالمها خاصة بالورثة من : ويستغرق هذا التفصيل آيتني . . تلك احلقيقة الكلية ويف ظل هذا املبدأ العام يف ظل 
مث جتيء بقية أحكام الوراثة يف آخر آية يف السورة . األصول والفروع والثانية خاصة حباالت الزوجية والكاللة 

  ) :وسنعرضها يف موضعها ( استكماالً لبعض حاالت الكاللة 
وإن كانت . فإن كن نساء فوق اثنتني فلهن ثلثا ما ترك . للذكر مثل حظ األنثيني : يوصيكم اهللا يف أوالدكم { 

فإن مل يكن له ولد وورثه  -إن كان له ولد  -وألبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك . واحدة فلها النصف 
آباؤكم وأبناؤكم ال  -وصية يوصي هبا أو دين  من بعد -فإن كان له أخوة فألمه السدس . أبواه فألمه الثلث 

إن مل  -ولكم نصف ما ترك أزواجكم . . فريضة من اهللا إن اهللا كان عليماً حكيماً . تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً 
وهلن الربع مما تركتم  -من بعد وصية يوصني هبا أو دين  -فإن كان هلن ولد فلكم الربع مما تركن  -يكن هلن ولد 

وإن كان  -من بعد وصية توصون هبا أو دين  -فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم  -مل يكن لكم ولد إن  -
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء يف . رجل يورث كاللة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس 

  . .}  عليم حليم غري مضار وصية من اهللا واهللا -من بعد وصية يوصى هبا أو دين  -الثلث 
: اهللا يفتيكم يف الكاللة : قل . يستفتونك { : هاتان اآليتان مضافا إليهما اآلية الثالثة اليت يف هناية السورة ونصها 

فإن كانتا اثنتني فلهما  -إن مل يكن هلا ولد  -وهو يرثها . إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك 
يبني اهللا لكم أن تضلوا واهللا بكل شيء . كانوا أخوة رجاالً ونساء فللذكر مثل حظ األنثيني  وإن. الثلثان مما ترك 

أما التفريعات فقد جاءت الّسنة  -أي علم املرياث  -هذه اآليات الثالث تتضمن أصول علم الفرائض } عليم 
  .ببعضها نصاً واجتهد الفقهاء يف بقيتها تطبيقاً على هذه األصول 

بتفسري  -يف ظالل القرآن  -فنكتفي  -ال الدخول يف هذه التفريعات والتطبيقات فمكاهنا كتب الفقه وليس هنا جم
  . .هذه النصوص والتعقيب على ما تتضمنه من أصول املنهج اإلسالمي 

  . .} . . للذكر مثل حظ األنثيني : يوصيكم اهللا يف أوالدكم { 
الذي ترجع إليه هذه الفرائض وإىل اجلهة اليت صدرت منها كما إىل األصل  -كما ذكرنا  -وهذا االفتتاح يشري 

يشري إىل أن اهللا أرحم بالناس من الوالدين باألوالد فإذا فرض هلم فإمنا يفرض هلم ما هو خري مما يريده الوالدون 
  . .باألوالد 



  . .وكال املعنيني مرتبطان ومتكامالن 
كما أنه هو الذي يوصي ويفرض  -يقسم املرياث بني الناس  إن اهللا هو الذي يوصي وهو الذي يفرض وهو الذي
ومن عند اهللا ترد التنظيمات والشرائع والقوانني وعن اهللا  -يف كل شيء وكما أنه هو الذي يقسم األرزاق مجلة 

. وهذا هو الدين  -وهو توزيع أمواهلم وتركاهتم بني ذريتهم وأوالدهم  -يتلقى الناس يف أخص شؤون حياهتم 
وليس هناك إسالم إذا هم تلقوا يف أي ؛ س هناك دين للناس إذا مل يتلقوا يف شؤون حياهتم كلها من اهللا وحدهفلي

إمنا يكون الشرك أو الكفر وتكون اجلاهلية اليت جاء . من مصدر آخر  -جل أو حقر  -أمر من هذه األمور 
  .اإلسالم ليقتلع جذورها من حياة الناس 

ومنه ما يتعلق بأخص شؤوهنم وهو قسمة أمواهلم وتركاهتم  -رضه وحيكم به يف حياة الناس وإن ما يوصي به اهللا ويف
فليس للناس أن . . هلو أبر بالناس وأنفع هلم مما يقسمونه هم ألنفسهم وخيتارونه لذرياهتم  -بني ذريتهم وأوالدهم 

هو يف الوقت ذاته توقح وتبجح  -أنه باطل  فوق -فهذا . . وإمنا حنن أعرف مبصاحلنا . إمنا خنتار ألنفسنا : يقولوا 
  وتعامل على اهللا وادعاء ال يزعمه إال متوقح جهول

وذلك أنه ملا نزلت . . } يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني { : ( قال العويف عن ابن عباس 
تعطى : وقالوا  -أو بعضهم  -ناس الفرائض اليت فرض اهللا فيها ما فرض للولد الذكر واألنثى واألبوين كرهها ال

وليس من هؤالء أحد يقاتل القوم وال حيوز . املرأة الربع أو الثمن وتعطى االبنة النصف ويعطى الغالم الصغري 
يا : ينساه أو نقول له فيغري فقالوا  -صلى اهللا عليه وسلم  -الغنيمة اسكتوا عن هذا احلديث لعل رسول اهللا 

ويعطى الصيب املرياث وليس . نصف ما ترك أبوها وليست تركب الفرس وال تقاتل القوم  رسول اهللا تعطى اجلارية
) . . وكانوا يفعلون ذلك يف اجلاهلية وال يعطون املرياث إال ملن قاتل القوم ويعطونه األكرب فاألكرب  -يغين شيئاً 

  . .رواه ابن أيب حامت وابن جرير 
وهي تواجه فريضة اهللا وقسمته العادلة احلكيمة ؛ ان حييك يف بعض الصدورفهذا كان منطق اجلاهلية العربية الذي ك

.  

لعله خيتلف  -وهي تواجه فريضة اهللا وقسمته  -ومنطق اجلاهلية احلاضرة الذي حييك يف بعض الصدور اليوم . 
ن الذراري؟ وهذا كيف نعطي املال ملن مل يكد فيه ويتعب م: فيقول . كثرياً أو قليالً عن منطق اجلاهلية العربية 

  وكالمها جيمع من مث بني اجلهالة وسوء األدب؛ كالمها ال يدرك احلكمة وال يلتزم األدب. . املنطق كذاك 
  . .} للذكر مثل حظ األنثيني { 

على أساس أن للبنت نصيباً . وحني ال يكون للميت وارث إال ذريته من ذكور وإناث فإهنم يأخذون مجيع التركة 
  .نصيبني اثنني  واحداً وللذكر

إمنا األمر أمر توازن وعدل بني أعباء الذكر وأعباء األنثى . وليس األمر يف هذا أمر حماباة جلنس على حساب جنس 
فالرجل يتزوج امرأة ويكلف إعالتها وإعالة أبنائها منه يف كل : يف التكوين العائلي ويف النظام االجتماعي اإلسالمي 

أما هي فإما أن تقوم بنفسها فقط وإما أن يقوم هبا رجل قبل الزواج وبعده . . .  حالة وهي معه وهي مطلقة منه
ضعف أعباء املرأة  -على األقل  -فالرجل مكلف . . وليست مكلفة نفقة للزوج وال لألبناء يف أي حال . سواء 

ناسق بني الغنم والغرم يف هذا ومن مث يبدو العدل كما يبدو الت. يف التكوين العائلي ويف النظام االجتماعي اإلسالمي 
ويبدو كل كالم يف هذا التوزيع جهالة من ناحية وسوء أدب مع اهللا من ناحية أخرى وزعزعة . التوزيع احلكيم 

  .للنظام االجتماعي واألسرّي ال تستقيم معها حياة 



  :ويبدأ التقسيم بتوريث الفروع عن األصول 
  .} ك وإن كانت واحدة فلها النصف فإن كن نساء فوق اثنتني فلهن ثلثا ما تر{ 

مث ترجع بقية . . فإن كان له بنت واحدة فلها النصف . فإذا مل يكن له ذرية ذكور وله بنتان أو أكثر فلهن الثلثان 
  . . .أو أبناء األصول . أو العم . أو األخ ألب . أو األخ الشقيق . األب أو اجلد : التركة إىل أقرب عاصب له 

إذا كن فوق اثنتني  -وهذا يثبت الثلثني للبنات . . } فإن كن نساء فوق اثنتني فلهن ثلثا ما ترك { : والنص يقول 
  .أما إثبات الثلثني للبنتني فقط فقد جاء من السنة ومن القياس على األختني يف اآلية اليت يف آخر السورة  -

« : قال . اهللا بن حممد بن عقيل عن جابر فأما السنة فقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق عن عبد 
يا رسول اهللا هاتان ابنتا سعد بن : فقالت  -صلى اهللا عليه وسلم  -جاءت امرأة سعد بن الربيع إىل رسول اهللا 
. وال ينكحان إال وهلما مال ؛ وإن عمهما أخذ ماهلما فلم يدع هلما ماالً؛ الربيع قتل أبومها معك يف يوم أحد شهيداً

إىل عمهما  -صلى اهللا عليه وسلم  -فأرسل رسول اهللا . فنزلت آية املرياث « يقضي اهللا يف ذلك » : فقال : قال 
  .» أعط ابنيت سعد الثلثني وأمهما الثمن وما بقي فهو لك : فقال 

ثلثان يف فدل هذا على أن البنتني فأكثر هلما ال. للبنتني بالثلثني  -صلى اهللا عليه وسلم  -فهذه قسمة رسول اهللا 
  .هذه احلالة 

فإن كانتا اثنتني فلهما الثلثان مما { : وهو أنه ملا ورد يف اآلية األخرى عن األختني ؛ وهناك أصل آخر هلذه القسمة
وقد سويت البنت الواحدة باألخت . كان إعطاء البنتني الثلثني من باب األوىل قياساً على األختني . . } ترك 

  .لة الواحدة كذلك يف هذه احلا
مع وجود . يف احلاالت املختلفة  -عند وجودمها  -وبعد االنتهاء من بيان نصيب الذرية جييء بيان نصيب األبوين 

  :الذرية ومع عدم وجودها 
فإن . فإن مل يكن له ولد وورثه أبواه فألمه الثلث  -إن كان له ولد  -وألبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك { 

  . .} لسدس كان له إخوة فألمه ا
  :واألبوان هلما يف اإلرث أحوال 

أن جيتمعا مع األوالد فيفرض لكل واحد منهما السدس والبقية للولد الذكر أو للولد الذكر مع : احلال األول 
فإذا مل يكن للميت إال بنت واحدة فرض هلا النصف ولألبوين . للذكر مثل حظ األنثيني : أخته األنثى أو أخواته 

. هما السدس وأخذ األب السدس اآلخر بالتعصيب فيجمع له يف هذه احلالة بني الفرض والتعصيب لكل واحد من
  .أما إذا كان للميت بنتان فأكثر فتأخذان الثلثني ويأخذ كل واحد من األبوين السدس 

لألم الثلث  فيفرض. أال يكون للميت ولد وال إخوة وال زوج وال زوجة وينفرد األبوان باملرياث : واحلال الثاين 
فلو كان مع األبوين زوج أو زوجة أخذ . ويأخذ األب الباقي بالتعصيب فيكون قد أخذ مثل حظ األم مرتني 

إما ثلث التركة كلها أو ثلث الباقي بعد فريضة الزوج أو ( الزوج النصف أو الزوجة الربع وأخذت األم الثلث 
ا يتبقى بعد األم بالتعصيب على أال يقل نصيبه عن نصيب وأخذ األب م) الزوجة على خالف بني األقوال الفقهية 

  .األم 
فإهنم ال  -سواء كانوا من األبوين أو من األب أو من األم  -هو اجتماع األبوين مع اإلخوة : واحلال الثالث 

عن  حيجبون األم -مع هذا  -ولكنهم ؛ يرثون مع األب شيئاً ألنه مقدم عليهم وهو أقرب عاصب بعد الولد الذكر
إن مل يكن هناك زوج أو . ويأخذ األب ما تبقى من التركة . فيفرض هلا معهم السدس فقط . الثلث إىل السدس 



  .أما األخ الواحد فال حيجب األم عن الثلث فيفرض هلا الثلث معه كما لو مل يكن هناك ولد وال إخوة . زوجة 
  :الدين ولكن هذه األنصبة كلها إمنا جتيء بعد استيفاء الوصية أو 

  . .} من بعد وصية يوصى هبا أو دين { 
وتقدمي الدين . . » أمجع العلماء من السلف واخللف على أن الدين مقدم على الوصية « : قال ابن كثري يف التفسري 

فال بد من استيفائه من مال املورث الذي استدان ما دام قد ترك ماالً . ألنه يتعلق حبق اآلخرين . مفهوم واضح 
  .ة حبق الدائن وتربئة لذمة املدين توفي

كي تقوم احلياة على أساس من حترج الضمري ومن الثقة يف املعاملة ومن ؛ وقد شدد اإلسالم يف إبراء الذمة من الدين
  :الطمأنينة يف جو اجلماعة فجعل الدين يف عنق املدين ال تربأ منه ذمته حىت بعد وفاته 

أرأيت إن قتلت يف سبيل اهللا أتكفر عين . يا رسول اهللا : قال رجل « : قال  -رضي اهللا عنه  -عن أيب قتادة 
. « إن قتلت وأنت صابر حمتسب مقبل غري مدبر . نعم » :  -صلى اهللا عليه وسلم  -خطاياي؟ فقال رسول اهللا 

ه مسلم أخرج. ( » فإن جربيل أخربين بذلك . إال الدين . نعم : فقال . فأعاد عليه « كيف قلت؟ » : مث قال 
  ) .ومالك والترمذي والنسائي 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال . برجل ليصلي عليه  -صلى اهللا عليه وسلم  -أيت النيب « : وعن أيب قتادة كذلك 
. بالوفاء : قلت « بالوفاء؟ » : قال . هو عليَّ يا رسول اهللا : فقلت « صلوا على صاحبكم فإن عليه ديناً » : 

  .» فصلى عليه 
وقد جعلت الوصية لتاليف بعض احلاالت اليت حيجب فيها بعض الورثة . ما الوصية فألن إرادة امليت تعلقت هبا وأ

وإزالة ؛ أو تكون هناك مصلحة عائلية يف توثيق العالقات بينهم وبني الورثة؛ وقد يكون احملجوبون معوزين. بعضاً 
ويف هذا ضمان أال . وال وصية يف غري الثلث . وارث وال وصية ل. أسباب احلسد واحلقد والنزاع قبل أن تنبت 

  .جيحف املورث بالورثة يف الوصية 
  :ويف هناية اآلية جتيء هذا اللمسات املتنوعة املقاصد 

  . .} إن اهللا كان عليماً حكيماً . فريضة من اهللا . آباءكم وأبناؤكم ال تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً { 
فهنالك من تدفعهم عاطفتهم األبوية إىل إيثار . لتطييب النفوس جتاه هذه الفرائض واللمسة األوىل لفتة قرآنية 

وفيهم من يغالب هذا الضعف باملشاعر األدبية واألخالقية . األبناء على اآلباء ألن الضعف الفطري جتاه االبناء أكرب 
كذلك قد تفرض البيئة . . ر األديب وفيهم من حيتار ويتأرجح بني الضعف الفطري والشعو. فيميل إىل إيثار اآلباء 

. . مبنطقها العريف اجتاهات معينة كتلك اليت واجه هبا بعضهم تشريع اإلرث يوم نزل وقد أشرنا إىل بعضها من قبل 
بإشعارها أن العلم ؛ فأراد اهللا سبحانه أن يسكب يف القلوب كلها راحة الرضى والتسليم ألمر اهللا وملا يفرضه اهللا

  :م ال يدرون أي األقرباء أقرب هلم نفعاً وال أي القسم أقرب هلم مصلحة وأهن؛ كله هللا
  . .} آباؤكم وأبناؤكم ال تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً { 

إمنا هي مسألة الدين ومسألة . فاملسألة ليست مسألة هوى أو مصلحة قريبة . واللمسة الثانية لتقرير أصل القضية 
  :الشريعة 

  .. } فريضة من اهللا { 
واهللا هو الذي يفرض وهو الذي . واهللا هو الذي أعطى األرزاق واألموال . فاهللا هو الذي خلق اآلباء واألبناء 

  .يقسم وهو الذي يشرع 



  وليس للبشر أن يشرعوا ألنفسهم وال أن حيكموا هواهم كما أهنم ال يعرفون مصلحتهم
  . .} إن اهللا كان عليماً حكيماً { 

مع أنه هو األصل الذي ال حيل  -جتيء لتشعر القلوب بأن قضاء اهللا للناس . هذا التعقيب  وهي اللمسة الثالثة يف
واهللا يفرض  -وهم ال يعلمون  -فاهللا حيكم ألنه عليم . فهو كذلك املصلحة املبنية على العلم واحلكمة  -هلم غريه 

  .وهم يتبعون اهلوى  -ألنه حكيم 
الذي . حموره االعتقادي . هاء من أحكام املرياث لرد األمر إىل حموره األصيل وهكذا تتواىل هذه التعقيبات قبل االنت

إن اهللا كان . فريضة من اهللا { : والرضى حبكمه . وتلقي الفرائض منه . فهو االحتكام إىل اهللا » الدين « حيدد معىن 
  . .} عليماً حكيماً 

  :مث ميضي يبني بقية الفرائض 
من بعد وصية  -فإن كان هلن ولد فلكم الربع مما تركن  -إن مل يكن هلن ولد  -ولكم نصف ما ترك أزواجكم { 

من  -فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم  -إن مل يكن لكم ولد  -وهلن الربع مما تركتم . يوصني هبا أو دين 
  . .}  -بعد وصية توصون هبا أو دين 

فأما إذا كان هلا  -ذكراً أو أنثى  -ا ماتت وليس هلا ولد والنصوص واضحة ودقيقة فللزوج نصف تركة الزوجة إذ
وأوالد البنني للزوجة حيجبون الزوج من النصف إىل . فللزوج ربع التركة  - ذكراً أو أنثى واحداً أو أكثر  -ولد 

وفاء وتقسم التركة بعد ال. . وأوالدها من زوج آخر حيجبون الزوج كذلك من النصف إىل الربع . الربع كأوالدها 
  .كما سبق . بالدين مث الوصية 

. واحداً أو متعدداً . ذكراً أو أنثى  -فإن كان له ولد  -إن مات عنها بال ولد  -والزوجة ترث ربع تركة الزوج 
والوفاء بالدين مث الوصية . . فإن هذا حيجبها من الربع إىل الثمن  -وكذلك أبناء ابن الصلب . منها أو من غريها 

  . .كة على الورثة مقدم يف التر
  .والزوجتان والثالث واألربع كالزوجة الواحدة كلهن شريكات يف الربع أو الثمن 

  :واحلكم األخري يف اآلية الثانية حكم من يورث كاللة 
فإن كانوا أكثر من . وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس  -أو امرأة  -وإن كان رجل يورث كاللة { 

  . .} ثلث من بعد وصية يوصى هبا أو دين غري مضار ذلك فهم شركاء يف ال
عن صلة ضعيفة به ليست مثل  -ال من أصوله وال من فروعه  -واملقصود بالكاللة من يرث امليت من حواشيه 

فإن يكن . أقول فيها برأيي : عن الكاللة فقال  -رضي اهللا عنه  -وقد سئل أبو بكر . صلة األصول والفروع 
  .الكاللة من ال ولد له وال والد : واهللا ورسوله بريئان منه . وإن يكن خطأ فمين ومن الشيطان . صواباً فمن اهللا 

  ) . .رواه ابن جرير وغريه عن الشعيب . ( إين ألستحيي أن أخالف أبا بكر يف رأي رآه : فلما ويل عمر قال 
. واحد عن ابن عباس وزيد ابن ثابت وصح عن غري . وهكذا قال علي وابن مسعود « : قال ابن كثري يف التفسري 

. وبه يقول أهل املدينة وأهل الكوفة والبصرة . وبه يقول الشعيب والنخعي واحلسن وقتادة وجابر بن زيد واحلكم 
وقد حكى اإلمجاع عليه غري واحد . بل مجيعهم . وهو قول الفقهاء السبعة واألئمة األربعة ومجهور السلف واخللف 

 «. .  
فإن كانوا أكثر من . وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس  -أو امرأة  -جل يورث كاللة وإن كان ر{ 

  . .} ذلك فهم شركاء يف الثلث 



فلو كانا من األبوين أو من األب وحده لورثا وفق ما ورد يف اآلية األخرية من  -أي من األم  -وله أخ أو أخت 
فهذا احلكم خاص باألخوة من . ل منهما سواء كان ذكراً أم أنثى ال السدس لك: السورة للذكر مثل حظ األنثيني 

ال بالتعصيب وهو أخذ التركة كلها أو ما  -السدس لكل من الذكر أو األنثى  -إذ أهنم يرثون بالفرض . األم 
  :يفضل منها بعد الفرائض 

  . .} فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء يف الثلث { 
وإن كان هناك قول بأهنم . القول املعمول به هو أهنم يرثون يف الثلث على التساوي مهما بلغ عددهم ونوعهم ، و

ولكن األول أظهر ألنه يتفق مع املبدأ الذي قررته اآلية . للذكر مثل حظ األنثيني : يرثون يف الثلث  -حينئذ  -
  . .} فلكل واحد منهما السدس { : نفسها يف تسوية الذكر باألنثى 

  :بقية الورثة من وجوه  -من مث  -الفون واإلخوة ألم خي
  .أن ذكورهم وإناثهم يف املرياث سواء : أحدها 
  .فال يرثون مع أب وال جد وال ولد وال ولد ابن . أهنم ال يرثون إال أن يكون ميتهم يورث كاللة : والثاين 

  .أهنم ال يزادون على الثلث وإن كثر ذكورهم وإناثهم : والثالث 
  . .} غري مضار  -يوصى هبا أو دين من بعد وصية { 

. مع تقدمي الدين على الوصية . لتقام على العدل واملصلحة . حتذيراً من أن تكون الوصية لإلضرار بالورثة 
  . .وتقدميهما معاً على الورثة كما أسلفنا 

  : -كما جاء يف اآلية األوىل  -مث جييء التعقيب يف اآلية الثانية 
  . .}  عليم حليم واهللا. وصية من اهللا { 

ومردها إليه ؛ صادرة منه} وصية من اهللا { فهذه الفرائض . . وهكذا يتكرر مدلول هذا التعقيب لتوكيده وتقريره 
فهي واجبة الطاعة ألهنا صادرة من املصدر الوحيد الذي . . صادرة عن علم . ال تنبع من هوى ، وال تتبع اهلوى . 

  .اجبة القبول ألهنا صادرة من املصدر الوحيد الذي عنده العلم األكيد وهي و. له حق التشريع والتوزيع 
قاعدة التلقي من اهللا وحده وإال فهو الكفر والعصيان . توكيد بعد توكيد للقاعدة األساسية يف هذه العقيدة 

  .واخلروج من هذا الدين 

  :حيث يسميها اهللا باحلدود . لوصايا والفرائض وهذا ما تقرره اآليتان التاليتان يف السورة تعقيباً هنائياً على تلك ا
. وذلك الفوز العظيم . ومن يطع اهللا ورسوله يدخله جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها . تلك حدود اهللا { 

  . .} ومن يعص اهللا ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهني 
شرعها اهللا لتقسيم التركات وفق علمه وحكمته ولتنظيم العالقات العائلية يف  تلك الفرائض وتلك التشريعات اليت

حدود اهللا اليت أقامها لتكون هي . . } تلك حدود اهللا { . . األسرة والعالقات االقتصادية واالجتماعية يف اجملتمع 
  .الفيصل يف تلك العالقات ولتكون هي احلكم يف التوزيع والتقسيم 

كما يترتب على تعديها وعصيان اهللا ورسوله . اهللا ورسوله فيها اجلنة واخللود والفوز العظيم  ويترتب على طاعة
  . .فيها النار واخللود والعذاب املهني 

ويف جزئية من ؛ ملاذا؟ ملاذا تترتب كل هذه النتائج الضخمة على طاعة أو معصية يف تشريع جزئي كتشريع املرياث
  هذا التشريع وحد من حدوده؟

  . .ملن ال يعرف حقيقة هذا األمر وأصله العميق . . اآلثار تبدو أضخم من الفعل  إن



 -وقد أشرنا إليها يف مقدمة التعريف هبذه السورة . إن هذا األمر تتوىل بيانه نصوص كثرية يف السورة ستجيء 
 -ستعجل بيان هذا األمر ولكن ال بأس أن ن. وهي النصوص اليت تبني معىن الدين ، وشرط اإلميان ، وحد اإلسالم 

  :مبناسبة هاتني اآليتني اخلطريتني يف هذا التعقيب على آييت املواريث  -على وجه اإلمجال 
إن األمر . . بل يف دين اهللا كله منذ أن أرسل رسله للناس منذ فجر التاريخ  -اإلسالم  -إن األمر يف هذا الدين 

  رض؟ وملن الربوبية على هؤالء الناس؟ملن األلوهية يف هذه األ: يف دين اهللا كله هو 
وكل شيء يف أمر الناس . وعلى اإلجابة عن هذا السؤال يف صيغتيه هاتني يترتب كل شيء يف أمر هذا الدين 

  أمجعني
  ملن األلوهية؟ وملن الربوبية؟

  .فهو اإلميان إذن وهو اإلسالم وهو الدين  -بال شريك من خلقه  -هللا وحده 
  .أو لشركاء من خلقه دونه فهو الشرك إذن أو الكفر املبني  لشركاء من خلقه معه

. وهي العبودية من الناس هللا وحده . فأما إن تكن األلوهية والربوبية هللا وحده فهي الدينونة من العباد هللا وحده 
ر للناس منهج فاهللا وحده هو الذي خيتا. . وهي الطاعة من البشر هللا وحده وهي األتباع ملنهج اهللا وحده بال شريك 

واهللا وحده هو الذي يضع للناس موازينهم وقيمهم وأوضاع . واهللا وحده هو الذي يسن للناس شرائعهم . حياهتم 
. شيء من هذا احلق إال باالرتكان إىل شريعة اهللا  -أفراداً أو مجاعات  -وليس لغريه . . حياهتم وأنظمة جمتمعاهتم 

  .ومظهرها البارز احملدد خلصائصها املميزة . بوبية ألن هذا احلق هو مقتضى األلوهية والر
فهي الدينونة من العباد  -شركة مع اهللا أو أصالة من دونه  -وأما إن تكن األلوهية أو الربوبية ألحد من خلق اهللا 

  .لغري اهللا 

واألنظمة والشرائع وذلك باالتباع للمناهج . وهي الطاعة من البشر لغري اهللا . وهي العبودية من الناس لغري اهللا 
إمنا يستندون إىل أسناد ؛ والقيم واملوازين اليت يضعها ناس من البشر ال يستندون يف وضعها إىل كتاب اهللا وسلطانه

إمنا هو الشرك والكفر والفسوق . ومن مث فال دين وال إميان وال إسالم . . أخرى يستمدون منها السلطان 
  . .والعصيان 

ومن مث يستوي أن يكون اخلروج على حدود اهللا يف أمر واحد أو يف الشريعة . . ويف حقيقته هذا هو األمر يف مجلته 
فالعربة بالقاعدة اليت . . والشريعة كلها هي الدين  -على ذلك املعىن  -ألن األمر الواحد هو الدين . . كلها 

أو إشراك أحد من خلقه معه  -ئصها بكل خصا -أهي إخالص األلوهية والربوبية هللا . . تستند إليها أوضاع الناس 
مهما ادعوا ألنفسهم من الدخول يف الدين ومهما . أو استقالل خلقه دونه باأللوهية والربوبية بعضهم على بعض . 

  أهنم مسلمون -دون واقعهم  -رددت ألسنتهم 
لتركة على الورثة وبني طاعة هذه هي احلقيقة الكبرية اليت يشري إليها هذا التعقيب الذي يربط بني توزيع أنصبة من ا

  ونار خالدة وعذاب مهني؛ وبني جنة جتري من حتتها األهنار خالدين فيها. اهللا ورسوله أو معصية اهللا ورسوله 
وهذه هي احلقيقة الكبرية اليت تتكىء عليها نصوص كثرية يف هذه السورة وتعرضها عرضاً صرحياً حامساً ال يقبل 

  .املماحكة وال يقبل التأويل 
وهذه هي احلقيقة اليت ينبغي أن يتبينها الذين ينسبون أنفسهم إىل اإلسالم يف هذه األرض لريوا أين هم من هذا 

  اإلسالم وأين حياهتم من هذا الدين
بعد ما ذكرناه عن هذا النظام عندما تعرضنا ؛ مث ال بد كذلك من إضافة كلمة جمملة عن نظام اإلرث يف اإلسالم



وما ذكرناه كذلك عن } للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسنب { : ملبدأ العام لآلية اليت تقرر ا
  . .} للذكر مثل حظ األنثيني { : مبدأ 

ومع واقعيات احلياة العائلية واإلنسانية يف ؛ إن هذا النظام يف التوريث هو النظام العادل املتناسق مع الفطرة ابتداء
حني نوازنه بأي نظام آخر عرفته البشرية يف جاهليتها القدمية أو جاهليتها احلديثة يف  يبدو هذا واضحاً. كل حال 

  .أية بقعة من بقاع األرض على اإلطالق 
. إنه نظام يراعي معىن التكافل العائلي كامالً ويوزع األنصبة على قدر واجب كل فرد يف األسرة يف هذا التكافل 

ألهنم هم كذلك أقرب من يتكفل به  -د أصحاب الفروض كالوالد والوالدة بع -فعصبة امليت هم أوىل من يرثه 
  .فهو نظام متناسق ومتكامل . ومن يؤدي عنه يف الديات واملغارم 

. فال حيرم امرأة وال صغرياً جملرد أنه امرأة أو صغري . وهو نظام يراعي أصل تكوين األسرة البشرية من نفس واحدة 
  .يرعى كذلك مبدأ الوحدة يف النفس الواحدة  -كما بينا يف الفقرة األوىل  -لعملية ألنه مع رعايته للمصاحل ا

  .فال مييز جنساً على جنس إال بقدر أعبائه يف التكافل العائلي واالجتماعي 
فيقدم الذرية يف اإلرث على األصول . وهو نظام يراعي طبيعة الفطرة احلية بصفة عامة وفطرة اإلنسان بصفة خاصة 

من وجهة نظر الفطرة  -فهو أوىل بالرعاية . ألن اجليل الناشىء هو أداة االمتداد وحفظ النوع . بقية القرابة  وعلى
مع مراعاة منطق الفطرة األصيل . بل جعل لكل نصيبه . ومع هذا فلم حيرم األصول ومل حيرم بقية القرابات  -احلية 

.  
يف أن ال تنقطع صلته  -وخباصة اإلنسان  -غبة الكائن احلي وهو نظام يتمشى مع طبيعة الفطرة كذلك يف تلبية ر

ومن مث هذا النظام الذي يليب هذه الرغبة ويطمئن اإلنسان الذي بذل جهده يف . بنسله وأن ميتد يف هذا النسل 
إىل  مما يدعوه. ادخار شيء من مثرة عمله إىل أن نسله لن حيرم من مثرة هذا العمل وأن جهده سريثه أهله من بعده 

مع عدم اإلخالل مببدأ . من هذا اجلهد املضاعف  -يف جمموعها  -مضاعفة اجلهد ومما يضمن لألمة النفع والفائدة 
  .التكافل االجتماعي العام الصريح القوي يف هذا النظام 

الً فال يدع جما. وأخرياً فهو نظام يضمن تفتيت الثروة املتجمعة على رأس كل جيل وإعادة توزيعها من جديد 
كما يقع يف األنظمة اليت جتعل املرياث ألكرب ولد ذكر أو حتصره يف  -لتضخم الثروة وتكدسها يف أيد قليلة ثابتة 

وهو من هذه الناحية أداة متجددة الفاعلية يف إعادة التنظيم االقتصادي يف اجلماعة ورده إىل  -طبقات قليلة 
دخل الذي ال تستريح إليه النفس البشرية بطبيعة ما ركب هذا الت. . االعتدال دون تدخل مباشر من السلطات 

فيتم والنفس به راضية ألنه مياشي فطرهتا ؛ فأما هذا التفتيت املستمر والتوزيع املتجدد. فيها من احلرص والشح 
  وحرصها وشحها وهذا هو الفارق األصيل بني تشريع اهللا هلذه النفس وتشريع الناس

ى َيَتَوفَّاُهنَّ اِحَشةَ ِمْن نِسَاِئكُْم فَاسَْتْشهِدُوا َعلَْيهِنَّ أَْرَبَعةً مِْنكُْم فَإِنْ َشهِدُوا فَأَْمِسكُوُهنَّ ِفي الُْبيُوِت حَتََّواللَّاِتي يَأِْتَني الْفَ
اَبا وَأَصْلََحا فَأَْعرِضُوا َعْنُهَما إِنَّ اللََّه َواللَّذَاِن يَأِْتيَانَِها مِْنكُْم فَآذُوُهَما فَإِنْ َت) ١٥(الَْمْوتُ أَْو َيجَْعلَ اللَُّه لَُهنَّ َسبِيلًا 

وُب اللَُّه إِنََّما التَّْوَبةُ َعلَى اللَِّه ِللَِّذيَن َيْعَملُونَ السُّوَء بَِجَهالٍَة ثُمَّ َيتُوُبونَ ِمْن قَرِيبٍ فَأُولَِئَك َيُت) ١٦(كَانَ َتوَّاًبا َرِحيًما 
َولَْيَسِت التَّْوَبةُ ِللَِّذيَن َيْعَملُونَ السَّيِّئَاِت حَتَّى إِذَا َحَضَر أََحَدُهمُ الَْمْوُت قَالَ ) ١٧(ا َحِكيًما َعلَْيهِْم َوكَانَ اللَُّه َعِليًم

ِذيَن آَمُنوا لَا َيِحلُّ لَكُْم أَنْ َيا أَيَُّها الَّ) ١٨(إِنِّي ُتْبُت الْآنَ َولَا الَِّذيَن َيُموُتونَ َوُهْم كُفَّاٌر أُولَِئَك أَعَْتْدَنا لَُهْم َعذَاًبا أَِليًما 
ُمبَيَِّنٍة َوَعاِشُروُهنَّ بِالَْمْعُروِف فَإِنْ َترِثُوا النَِّساَء كَْرًها َولَا َتْعُضلُوُهنَّ لَِتذَْهبُوا بِبَْعضِ َما آَتْيُتُموُهنَّ إِلَّا أَنْ يَأِْتَني بِفَاِحَشٍة 



َوإِنْ أَرَْدُتُم اْستِْبدَالَ َزْوجٍ َمكَانَ زَْوجٍ َوآَتيُْتْم ) ١٩(ْيئًا وََيجَْعلَ اللَُّه ِفيِه خَْيًرا كَثًِريا كَرِْهُتُموُهنَّ فََعَسى أَنْ َتكَْرُهوا َش
فَْضى بَْعُضكُْم إِلَى بَْعضٍ َوكَْيفَ َتأُْخذُوَنُه َوقَْد أَ) ٢٠(إِْحَداُهنَّ ِقْنطَاًرا فَلَا َتأُْخذُوا ِمْنُه شَْيئًا أََتأُْخذُوَنُه ُبْهتَاًنا وَإِثًْما ُمبِيًنا 

َولَا تَْنِكُحوا َما َنكََح آَباُؤكُْم ِمَن النَِّساِء إِلَّا َما قَْد َسلََف إِنَُّه كَانَ فَاِحَشةً َوَمقًْتا ) ٢١(َوأََخذْنَ ِمْنكُْم مِيثَاقًا غَِليظًا 
ْم وَأََخوَاُتكُْم َوَعمَّاُتكُْم َوَخالَاُتكُْم وََبَناتُ الْأَخِ َوَبنَاُت الْأُْخِت ُحرَِّمْت َعلَْيكُمْ أُمَّهَاُتكُْم َوَبنَاُتكُ) ٢٢(َوَساَء َسبِيلًا 

ي ِفي ُحُجورِكُْم ِمْن نِسَاِئكُُم َوأُمََّهاُتكُمُ اللَّاِتي أَْرَضْعَنكُْم وَأََخوَاُتكُْم ِمَن الرََّضاَعِة َوأُمَّهَاُت نَِساِئكُْم َوَربَائُِبكُُم اللَّاِت
أَْصلَابِكُْم َوأَنْ َتْجَمُعوا َبْينَ  َدَخلُْتْم بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ َتكُوُنوا َدَخلُْتْم بِهِنَّ فَلَا ُجَناَح َعلَْيكُْم َوَحلَاِئلُ أَبَْناِئكُُم الَِّذيَن ِمْن اللَّاِتي

  ) ٢٣(الْأُْخَتْينِ إِلَّا َما قَْد َسلََف إِنَّ اللََّه كَانَ غَفُوًرا َرِحيًما 

األول من السورة يعاجل تنظيم حياة اجملتمع املسلم واستنقاذه من رواسب اجلاهلية بإقامة الضمانات  مضى الشوط
لليتامى وأمواهلم وأنفسهم يف حميط األسرة ويف حميط اجلماعة يعاجل نظام التوارث يف احمليط العائلي ويرد تلك 

لبشر وربوبيته للناس وإرادته من خلقهم مجيعاً من وهو ألوهية اهللا ل: الضمانات وهذا النظام إىل مصدرمها األساسي 
وردهم يف كل شؤون حياهتم إىل . نفس واحدة وإقامة اجملتمع اإلنساين على قاعدة األسرة وعلى أساس التكافل 

  .حدود اهللا وعلمه وحكمته وجمازاهتم على أساس طاعته يف هذا كله أو معصيته 
اة اجملتمع املسلم واستنقاذه من رواسب اجلاهلية بتطهري هذا اجملتمع من فأما هذا الشوط الثاين فيمضي يف تنظيم حي

الفاحشة وعزل العناصر امللوثة اليت تقارفها من الرجال والنساء مع فتح باب التوبة ملن يشاء من هذه العناصر أن 
ته يف اجلاهلية من خسف مث باستنقاذ املرأة مما كانت ترزح حت. . يتوب ويتطهر ويرجع إىل اجملتمع نظيفاً عفيفاً 

على  -وقاعدته األسرة  -وهوان ومن عسف وظلم حىت تقوم األسرة على أساس سليم ركني ومن مث يقوم اجملتمع 
وأخرياً ينظم جانباً من حياة األسرة ببيان احملرمات يف الشريعة اإلسالمية . . أرض صلبة ويف جو نظيف عفيف 

  .وبيان ما وراءهن من احلالل 
  .بيان ينتهي هذا الشوط وينتهي هذا اجلزء كذلك وهبذا ال

فإن شهدوا فأمسكوهن يف البيوت حىت . والاليت يأتني الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم { 
إن اهللا . فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما . واللذان يأتياهنا منكم فآذومها . يتوفاهن املوت أو جيعل اهللا هلن سبيالً 

  . .} تواباً رحيماً  كان
عزل الفاحشات من  -يف أول األمر  -وقد اختار ؛ إن اإلسالم ميضي هنا على طريقه يف تطهري اجملتمع وتنظيفه

وإيذاء الرجال الذين يأتون الفاحشة الشاذة . النسوة ، وإبعادهن عن اجملتمع مىت ثبت عليهن ارتكاب الفاحشة 
عقاب هؤالء النسوة وعقاب  -فيما بعد  -مث اختار . اإليذاء ومداه ومل حيدد نوع . ويعملون عمل قوم لوط 

وكما جاءت هبا السنة أيضاً وهي ؛ الرجال أيضاً عقوبة واحدة هي حد الزنا كما ورد يف آية سورة النور وهي اجللد
  .شريفاً  واهلدف األخري من هذه أو تلك هو صيانة اجملتمع من التلوث واحملافظة عليه نظيفاً عفيفاً. الرجم 

ويف كل حالة ويف كل عقوبة يوفر التشريع اإلسالمي الضمانات اليت يتعذر معها الظلم واخلطأ واألخذ بالظن 
  .يف عقوبات خطرية تؤثر يف حياة الناس تأثرياً خطرياً ؛ والشبهة

لبيوت حىت فإن شهدوا فأمسكوهن يف ا. والاليت يأتني الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم { 
  . .} يتوفاهن املوت أو جيعل اهللا هلن سبيالً 

 -أي املسلمات  -} من نسائكم { : فهو حيدد النساء اللوايت ينطبق عليهن احلد . ويف النص دقة واحتياط بالغان 



فحسب هذا النص  -أي املسلمني  -} من رجالكم { : وحيدد نوع الرجال الذين يستشهدون على وقوع الفعل 
  .من توقع عليهن العقوبة إذا ثبت الفعل يتعني 

  .ويتعني من تطلب إليهم الشهادة على وقوعه 
بل ال بد من أربعة رجال . رجاالً غري مسلمني  -حني يقعن يف اخلطيئة  -إن اإلسالم ال يستشهد على املسلمات 

يادته ويهمهم أمره ويعرفون ما يعيشون فيه وخيضعون لشريعته ويتبعون ق. من هذا اجملتمع املسلم . منكم . مسلمني 
وال جتوز يف هذا األمر شهادة غري املسلم ألنه غري مأمون على عرض املسلمة وغري موثوق بأمانته . فيه ومن فيه 

وقد بقيت هذه . وتقواه وال مصلحة له وال غرية كذلك على نظافة هذا اجملتمع وعفته وال على إجراء العدالة فيه 
  . .ني تغري احلكم وأصبح هو اجللد أو الرجم الضمانات يف الشهادة ح

  . .} فإن شهدوا فأمسكوهن يف البيوت { 
  . .ال خيتلطن باجملتمع وال يلوثنه وال يتزوجن وال يزاولن نشاطاً 

  . .} حىت يتوفاهن املوت { 
  .فينتهي أجلهن وهن على هذه احلال من اإلمساك يف البيوت 

  . .} أو جيعل اهللا هلن سبيالً { 
مما يشعر أن هذا ليس احلكم النهائي الدائم وإمنا هو . . غري ما هبن أو يغري عقوبتهن أو يتصرف يف أمرهن مبا يشاء في

وهذا هو الذي وقع بعد . وأنه يتوقع صدور حكم آخر ثابت دائم . حكم فترة معينة ومالبسات يف اجملتمع خاصة 
وإن مل تتغري الضمانات  -صلى اهللا عليه وسلم  -ول اهللا ذلك فتغري احلكم كما ورد يف سورة النور ويف حديث رس

  .املشددة يف حتقيق اجلرمية 
حدثنا حممد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن احلسن عن حطان بن عبد اهللا الرقاشي عن عبادة : قال اإلمام أمحد 

أثر عليه وكرب لذلك وتغري  إذا نزل عليه الوحي -صلى اهللا عليه وسلم  -كان رسول اهللا « قال . بن الصامت 
الثيب . . قد جعل اهللا هلن سبيالً . . خذوا عين : فأنزل اهللا عليه عز وجل ذات يوم فلما سري عنه قال . وجهه 

وقد رواه مسلم . » والبكر جلد مائة مث نفي سنة . الثيب جلد مائة ورجم باحلجارة . بالثيب والبكر بالبكر 
صلى اهللا عليه  -عن النيب . عن احلسن عن حطان عن عبادة بن الصامت  وأصحاب السنن من طرق عن قتادة

. البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام : قد جعل اهللا هلن سبيالً . خذوا عين . خذوا عين « : ولفظه  -وسلم 
ورد يف وقد ورد عن السنة العملية يف حادث ماعز والغامدية كما . » والثيب بالثيب جلد مائة ورجم باحلجارة 

وكذلك يف حادث اليهودي واليهودية . رمجهما ومل جيلدمها  -صلى اهللا عليه وسلم  -صحيح مسلم أن النيب 
  :فدلت سنته العملية على أن هذا هو احلكم األخري . . اللذين حكم يف قضيتهما فقضى برمجهما ومل جيلدمها 

  .} ا عنهما إن اهللا كان تواباً رحيماً فإن تابا وأصلحا فأعرضو. واللذان يأتياهنا منكم فآذومها { 

وهو قول . مها الرجالن يأتيان الفاحشة الشاذة } . . . واللذان يأتياهنا منكم { واألوضح أن املقصود بقوله تعاىل 
هو الشتم والتعيري والضرب : } فآذومها { : وقال ابن عباس وسعيد بن جبري وغريمها  -رضي اهللا عنه  -جماهد 
  بالنعال

  . .} إن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ف{ 
. تعديل أساسي يف الشخصية والكينونة والوجهة والطريق والعمل والسلوك  -كما سيأيت  -فالتوبة واإلصالح 



وهذا هو اإلعراض عنهما يف هذا املوضع . ومن مث تقف العقوبة وتكف اجلماعة عن إيذاء هذين املنحرفني الشاذين 
  .أي الكف عن اإليذاء : 

  :واإلمياءة اللطيفة العميقة 
  . .} إن اهللا كان تواباً رحيماً { 

ليس للناس من األمر شيء يف األوىل . وهو الذي شرع العقوبة وهو الذي يأمر بالكف عنها عند التوبة واإلصالح 
التوبة ويرحم يقبل . وهو تواب رحيم . إمنا هم ينفذون شريعة اهللا وتوجيهه . وليس هلم من األمر شيء يف األخرية 

  .التائبني 
وإذا . واللمسة الثانية يف هذه اإلمياءة هي توجيه قلوب العباد لالقتباس من خلق اهللا والتعامل فيما بينهم هبذا اخللق 

أمام الذنب الذي سلف وأعقبه التوبة ؛ كان اهللا تواباً رحيماً فينبغي هلم أن يكونوا هم فيما بينهم متساحمني رمحاء
ولكن مساحة ورمحة . فهنا ال تسامح وال رمحة . نه ليس تساحماً يف اجلرمية وليس رمحة بالفاحشني إ. واإلصالح 

بالتائبني املتطهرين املصلحني وقبوهلم يف اجملتمع وعدم تذكريهم وتعيريهم مبا كان منهم من ذنب تابوا عنه وتطهروا 
اف حياة طيبة نظيفة كرمية ونسيان جرميتهم حىت مساعدهتم على استئن -حينئذ  -منه وأصلحوا حاهلم بعده فينبغي 

مما قد حيمل بعضهم على االنتكاس واالرتكاس واللجاج يف ؛ ال تثري يف نفوسهم التأذي كلما واجهوا اجملتمع هبا
  .واإلفساد يف األرض وتلويث اجملتمع والنقمة عليه يف ذات األوان . اخلطيئة وخسارة أنفسهم يف الدنيا واآلخرة 

رضي اهللا عنهما  -فروى أهل السنن حديثاً مرفوعاً عن ابن عباس  -فيما بعد  -لت هذه العقوبة كذلك وقد عد
من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل واملفعول به :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا « : قال  -
 «.  

: ولقد جاءت هذه العناية مبكرة ؛ ع املسلم من الفاحشةوتبدو يف هذه األحكام عناية املنهج اإلسالمي بتطهري اجملتم
فقد ورد النهي عن . فاإلسالم مل ينتظر حىت تكون له دولة يف املدينة وسلطة تقوم على شريعة اهللا وتتوالها بالتنفيذ 

قد { : ؤمنون كما ورد يف سورة امل} وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيالً { : الزنا يف سورة اإلسراء املكية 
إال على أزواجهم أو ما ملكت . والذين هم لفروجهم حافظون } { أفلح املؤمنون الذين هم يف صالهتم خاشعون 

  .وكرر هذا القول يف سورة املعارج } إمياهنم فإهنم غري ملومني 
ة اليت هنى عنها يف مكة فلم يسن العقوبات هلذه اجلرمي؛ ولكن اإلسالم مل تكن له يف مكة دولة ومل تكن له فيها سلطة

إال حني استقامت له الدولة والسلطة يف املدينة ومل يعترب النواهي والتوجيهات وحدها كافية ملكافحة اجلرمية وصيانة 
  .اجملتمع من التلوث 

ألن اإلسالم دين واقعي يدرك أن النواهي والتوجيهات وحدها ال تكفي ويدرك أن الدين ال يقوم بدون دولة 
وإن الدين هو املنهج أو النظام الذي تقوم عليه حياة الناس العملية وليس جمرد مشاعر وجدانية . لطة وبدون س

  تعيش يف الضمري بال سلطة وبال تشريع وبال منهج حمدد ودستور معلوم
 ومنذ أن استقرت العقيدة اإلسالمية يف بعض القلوب يف مكة أخذت هذه العقيدة تكافح اجلاهلية يف هذه القلوب

فلما أن أصبحت لإلسالم دولة يف املدينة وسلطة تقوم على شريعة معلومة وحتقق يف األرض . وتطهرها وتزكيها 
إىل جانب  -منهج اهللا يف صورة حمددة أخذ يزاول سلطته يف صون اجملتمع من الفاحشة عن طريق العقوبة والتأديب 

سلطان  -إىل جانب ذلك  -جداين يف الضمري إمنا هو فاإلسالم كما قلنا ليس جمرد اعتقاد و -التوجيه واملوعظة 
  .ينفذ يف واقع احلياة ذلك االعتقاد الوجداين وال يقوم أبداً على ساق واحدة 



على عكس ما رسخ خطأ يف بعض األذهان من أن هناك أدياناً مساوية . وكذلك كان كل دين جاء من عند اهللا 
يدين الناس فيه . منهج واقعي عملي . كال فالدين منهج للحياة . . جاءت بغري شريعة وبغري نظام ، وبغري سلطان 

يتلقون التصور االعتقادي والقيم األخالقية كما يتلقون الشرائع اليت تنظم . هللا وحده ويتلقون فيه من اهللا وحده 
رجني عليها وتقوم على هذه الشرائع سلطة تنفذها بقوة السلطان يف حياة الناس وتؤدب اخلا. حياهتم العملية 

أي ال تكون هناك . لتكون الدينونة هللا وحده ويكون الدين كله هللا . وتعاقبهم وحتمي اجملتمع من رجس اجلاهلية 
فاإلله هو . آهلة تشرع للناس وتضع هلم القيم واملوازين والشرائع واألنظمة  -يف صورة من الصور  -آهلة غريه 

وما . . سه احلق يف شيء من هذا فقد ادعى لنفسه األلوهية على الناس وأميا خملوق ادعى لنف. الذي يصنع هذا كله 
ومن مث فإنه ما من دين . . من دين من عند اهللا يسمح لبشر أن يكون إهلاً وأن يدعي لنفسه هذه الدعوى ويباشرها 
  من عند اهللا جييء اعتقاداً وجدانياً صرفاً بال شريعة عملية وبال سلطان ينفذ به هذه الشريعة

بتطهري اجملتمع عن طريق التشريع والتنفيذ والعقوبة والتأديب ؛ وهكذا أخذ اإلسالم يف املدينة يزاول وجوده احلقيقي
على حنو ما رأينا يف هذه األحكام اليت تضمنتها هذه السورة واليت عدلت فيما بعد مث استقرت على ذلك التعديل . 
  .كما أرادها اهللا . 

. والتشدد الظاهر يف مكافحتها بكل وسيلة ؛ لظاهرة بتطهري اجملتمع من هذه الفاحشةوال عجب يف هذه العناية ا
هي الفوضى  -كما نرى يف جاهليتنا احلاضرة اليت تعم وجه األرض  -يف كل زمان  -فالسمة األوىل للجاهلية 

  .اجلنسية واالنطالق البهيمي بال ضابط من خلق أو قانون 

ال يقف يف وجهها إال متعنت » احلرية الشخصية « الفوضوية مظهراً من مظاهر  واعتبار هذه االتصاالت اجلنسية
  وال خيرج عليها إال متزمت

هذه وقد يتنازلون » البهيمية « كلها وال يتساحمون يف حريتهم » اإلنسانية « ولقد يتسامح اجلاهليون يف حرياهتم 
  هلم حريتهم البهيمية ويطهرها عن حرياهتم تلك كلها ولكنهم يهبون يف وجه من يريد أن ينظم

ويف اجملتمعات اجلاهلية تتعاون مجيع األجهزة على حتطيم احلواجز األخالقية وعلى إفساد الضوابط الفطرية يف النفس 
اإلنسانية وعلى تزيني الشهوات البهيمية ووضع العناوين الربيئة هلا وعلى إهاجة السعار اجلنسي بشىت الوسائل 

العملي بال ضابط وعلى توهني ضوابط األسرة ورقابتها وضوابط اجملتمع ورقابته وعلى ترذيل ودفعه إىل اإلفضاء 
املشاعر الفطرية السليمة اليت تشمئز من الشهوات العارية وعلى متجيد هذه الشهوات ومتجيد العري العاطفي 

  واجلسدي والتعبريي
وهي هي . شاعر البشرية واجملتمعات البشرية منها كل هذا من مسات اجلاهلية اهلابطة اليت جاء اإلسالم ليطهر امل

والذي يراجع أشعار امرىء القيس يف جاهلية العرب جيد هلا نظائر يف أشعار اجلاهلية . . بعينها مسة كل جاهلية 
كما جيد هلا نظائر يف اآلداب والفنون املعاصرة يف جاهلية العرب واجلاهليات . . اإلغريقية واجلاهلية الرومانية 

األخرى املعاصرة أيضاً كما أن الذي يراجع تقاليد اجملتمع وتبذل املرأة وجمون العشاق وفوضى االختالط يف مجيع 
  اجلاهليات قدميها وحديثها جيد بينها كلها شبهاً ورابطة وجيدها تنبع من تصورات واحدة وتتخذ هلا شعارات متقاربة

كما وقع يف احلضارة  - احلضارة وتدمري األمة اليت يشيع فيها ومع أن هذا االنطالق البهيمي ينتهي دائماً بتدمري
وكما يقع اليوم يف احلضارة األوربية ويف احلضارة  -اإلغريقية واحلضارة الرومانية واحلضارة الفارسية قدمياً 

مر األ. األمريكية كذلك وقد أخذت تتهاوى على الرغم من مجيع مظاهر التقدم الساحق يف احلضارة الصناعية 
بأهنم أعجز من الوقوف يف وجه التيار  -كما يبدو من أقواهلم  -وإن كانوا يشعرون . الذي يفزع العقالء هناك 



  املدمر
يندفعون إىل اهلاوية ويقبلون أن يفقدوا  -يف كل زمان ويف كل مكان  -مع أن هذه هي العاقبة فإن اجلاهليني 

ويرضون أن . » البهيمية « أن يقف حاجز واحد يف طريق حريتهم  كلها أحياناً وال يقبلون» اإلنسانية « حرياهتم 
  يستعبدوا استعباد العبيد وال يفقدوا حق االنطالق احليواين

إمنا هي العبودية للميل احليواين واالنتكاس إىل عامل البهيمة بل هم أضل فاحليوان . وهو ليس انطالقاً وليس حرية 
جتعل للوظيفة اجلنسية مواسم ال تتعداها يف احليوان ، وجتعلها مقيدة دائماً  بقانون الفطرة اليت -يف هذا  -حمكوم 

فال تقبل األنثى الذكر إال يف موسم اإلخصاب وال يهاجم الذكر األنثى إال وهي على . حبكمة اإلخصاب واإلنسال 
ة ضعف عقله أمام الضغط فمىت انطلق من العقيد. وضبط عقله بعقيدته ؛ استعداد أما اإلنسان فقد تركه اهللا لعقله

  .ومل يصبح قادراً على كبح مجاح النزوة املنطلقة يف كيانه 

ومن مث يستحيل ضبط هذا االندفاع وتطهري وجه اجملتمع من هذا الرجس إال بعقيدة متسك بالزمام وسلطان يستمد 
لبشري بل ترفعه من درك وترد الكائن ا. من هذه العقيدة وسلطة تأخذ اخلارجني املتبجحني بالتأديب والعقوبة 

  .الكرمي على اهللا » اإلنسان « البهيمة إىل مقام 
واجلاهلية اليت تعيش فيها البشرية تعيش بال عقيدة كما تعيش بال سلطة تقوم على هذه العقيدة ومن مث يصرخ 

واء ليس وراءها ألن أحداً ال يستجيب لكلمات طائرة يف اهل؛ العقالء يف اجلاهليات الغربية وال يستجيب هلم أحد
ألن أحداً ال ؛ وتصرخ الكنيسة ويصرخ رجال الدين وال يستجيب هلم أحد. سلطة تنفيذية وعقوبات تأديبية 

يستجيب لعقيدة ضائعة ليس وراءها سلطة حتميها وتنفذ توجيهاهتا وشرائعها وتندفع البشرية إىل اهلاوية بغري ضابط 
  ضابط من العقيدة والشريعة اليت أعطاها اهللا اإلنسانمن الفطرة اليت أودعها اهللا احليوان وبغري 

مهما بدا من متانة هذه . وتدمري هذه احلضارة هو العاقبة املؤكدة اليت توحي هبا كل جتارب البشرية السابقة 
ومىت دمر . هو أضخم هذه األسس  -بال شك  -» فاإلنسان « . احلضارة وضخامة األسس اليت تقوم عليها 

  قوم احلضارة على املصانع وحدها وال على اإلنتاجاإلنسان فلن ت
اإلنسان « وحني ندرك عمق هذه احلقيقة ندرك جانباً من عظمة اإلسالم ، يف تشديد عقوباته على الفاحشة حلماية 

كما ندرك جانباً من جرمية األجهزة اليت . كي تقوم احلياة اإلنسانية على أساسها اإلنساين األصيل ؛ من التدمري» 
« مر أسس احلياة اإلنسانية بتمجيد الفاحشة وتزيينها وإطالق الشهوات البهيمية من عقاهلا وتسمية ذلك أحياناً تد

ينبغي تسميتها » اإلنسان « وكل وسيلة من وسائل تدمري . . » بالتقدمية « وأحياناً » باحلرية « وأحياناً » بالفن 
. وهذا ما يصنعه اإلسالم . . العقوبة يف وجه هذه اجلرمية كما ينبغي الوقوف بالنصح و. . جرمية . . بامسها 

  .مبنهجه الكامل املتكامل القومي ؛ واإلسالم وحده
على أن اإلسالم ال يغلق األبواب يف وجه اخلاطئني واخلاطئات وال يطردهم من اجملتمع إن أرادوا أن يعودوا إليه 

 -ويبلغ من التشجيع أن جيعل اهللا قبول توبتهم . وكه متطهرين تائبني ، بل يفسح هلم الطريق ويشجعهم على سل
  .وليس وراء هذا الفضل زيادة ملستزيد . حقاً عليه سبحانه يكتبه على نفسه بقوله الكرمي  -مىت أخلصوا فيها 

ليماً وكان اهللا ع. فأولئك يتوب اهللا عليهم . إمنا التوبة على اهللا للذين يعملون السوء جبهالة مث يتوبون من قريب { 
إين تبت اآلن وال الذين ميوتون : وليست التوبة للذين يعملون السيئات حىت إذا حضر أحدهم املوت قال . حكيماً 

  .} أولئك أعتدنا هلم عذاباً اليماً . وهم كفار 



 والذين إذا فعلوا فاحشة{ : يف ظالل قوله تعاىل يف سورة آل عمران . ولقد سبق يف هذا اجلزء حديث عن التوبة 
  }. . . أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهللا فاستغفروا لذنوهبم 

يستهدف بيان طبيعة التوبة . . وهو جبملته يصح نقله هنا ولكن التعبري يف هذه السورة يستهدف غرضاً آخر 
  :وحقيقتها 

ذه النفس إن التوبة اليت يقبلها اهللا واليت تفضل فكتب على نفسه قبوهلا هي اليت تصدر من النفس فتدل على أن ه
قد هزها الندم من األعماق ورجها رجاً شديداً حىت استفاقت فثابت وأنابت وهي يف . قد أنشئت نشأة أخرى 

  . .فسحة من العمر وحببوحة من األمل واستجدت رغبة حقيقية يف التطهر ونية حقيقية يف سلوك طريق جديد 
وكان اهللا عليماً . ون من قريب فأولئك يتوب اهللا عليهم إمنا التوبة على اهللا للذين يعملون السوء جبهالة مث يتوب{ 

  . .} حكيماً 
وهناك ما يشبه اإلمجاع على أن اجلهالة هنا معناها . . والذين يعملون السوء جبهالة هم الذين يرتكبون الذنوب 

ن يتوبون من والذي. . ما دامت ال تستمر حىت تبلغ الروح احللقوم  -طال أمدها أم قصر  -الضاللة عن اهلدى 
فهذه التوبة . هم الذين يثوبون إىل اهللا قبل أن يتبني هلم املوت ويدخلوا يف سكراته وحيسوا أهنم على عتباته : قريب 

وهي إذن نشأة جديدة للنفس . حينئذ هي توبة الندم واالخنالع من اخلطيئة والنية على العمل الصاحل والتكفري 
يتصرف عن علم وعن . . } وكان اهللا عليماً حكيماً { . . } توب اهللا عليهم فأولئك ي{ . . ويقظة جديدة للضمري 

ومينح عباده الضعاف فرصة العودة إىل الصف الطاهر وال يطردهم أبداً وراء األسوار وهم راغبون رغبة . حكمة 
  .حقيقية يف احلمى اآلمن والكنف الرحيم 

غين عنهم وما  -سبحانه  -وهو . دهم مىت تابوا إليه وأنابوا ال يطارد عباده الضعاف وال يطر -سبحانه  -إن اهللا 
ومن مث يفسح هلم يف . تنفعه توبتهم ولكن تنفعهم هم أنفسهم وتصلح حياهتم وحياة اجملتمع الذي يعيشون فيه 

  .العودة إىل الصف تائبني متطهرين 
  .} ين تبت اآلن إ: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حىت إذا حضر أحدهم املوت قال { 

توبة الذي يتوب ألنه مل يعد لديه متسع الرتكاب . فهذه التوبة هي توبة املضطر جلت به الغواية وأحاطت به اخلطيئة 
وهذه ال يقبلها اهللا ألهنا ال تنشىء صالحاً يف القلب وال صالحاً يف احلياة وال . الذنوب وال فسحة ملقارفة اخلطيئة 

  .ال تغري يف االجتاه تدل على تبدل يف الطبع و
والتوبة إمنا تقبل ألهنا الباب املفتوح الذي يلجه الشاردون إىل احلمى اآلمن فيستردون أنفسهم من تيه الضالل 

إن قدر اهللا هلم امتداد العمر بعد  -وتستردهم البشرية من القطيع الضال حتت راية الشيطان ليعملوا عمالً صاحلاً 
إن كان األجل احملدود ينتظرهم من حيث ال . انتصار اهلداية على الغواية  -األقل على  -أو ليعلنوا  -املتاب 

  . .يشعرون أنه هلم بالوصيد 
  . .} وال الذين ميوتون وهم كفار { 

  .وهؤالء قد قطعوا كل ما بينهم وبني التوبة من وشيجة وضيعوا كل ما بينهم وبني املغفرة من فرصة 

  .} أليماً أولئك أعتدنا هلم عذاباً { . 
  فهو حاضر يف االنتظار ال حيتاج إىل إعداد أو إحضار. . أي أعددناه وهيأناه : اعتدناه 

فيتم التوازن يف هذا . وهكذا يشتد املنهج الرباين يف العقوبة ولكنه يف الوقت ذاته يفتح الباب على مصراعيه للتوبة 



  . .لك منهج آخر أن يفعل يف القدمي واجلديد املنهج الرباين الفريد وينشىء آثاره يف احلياة كما ال مي
  . .واملوضوع الثاين يف هذا الدرس هو موضوع املرأة 

ال تعرف هلا . . تعامل املرأة معاملة سيئة  -كما كانت سائر اجلاهليات من حوهلم  -ولقد كانت اجلاهلية العربية 
وذلك يف الوقت . ا أشبه بالسلعة منها باإلنسان حقوقها اإلنسانية فتنزل هبا عن منزلة الرجل نزوالً شنيعاً يدعه

. الذي تتخذ منها تسلية ومتعة هبيمية وتطلقها فتنة للنفوس وإغراء للغرائز ومادة للتشهي والغزل العاري املكشوف 
عة فجاء اإلسالم لريفع عنها هذا كله ويردها إىل مكاهنا الطبيعي يف كيان األسرة وإىل دورها اجلدي يف نظام اجلما. 

الذي خلقكم من نفس واحدة { : املكان الذي يتفق مع املبدأ العام الذي قرره يف مفتتح هذه السورة . البشرية 
مث لريفع مستوى املشاعر اإلنسانية يف احلياة الزوجية من } وخلق منها زوجها وبث منهما رجاالً كثرياً ونساء 
وليوثق ؛ ع ويظللها بظالل االحترام واملودة والتعاطف والتجملاملستوى احليواين اهلابط إىل املستوى اإلنساين الرفي

  :الروابط والوشائج فال تنقطع عند الصدمة األوىل وعند االنفعال األول 
إال أن يأتني  -يا أيها الذين آمنوا ال حيل لكم أن ترثوا النساء كرهاً وال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن { 

وإن أردمت . باملعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً وجيعل اهللا فيه خرياً كثرياً وعاشروهن  -بفاحشة مبينة 
أتأخذونه هبتاناً وإمثاً مبيناً؟ وكيف تأخذونه . استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فال تأخذوا منه شيئاً 
إال ما قد سلف  -ا نكح آباؤكم من النساء وقد أفضى بعضكم إىل بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً؟ وال تنكحوا م

  . .} إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيالً  -
إذا  -قبل أن ينتشل اإلسالم العرب من هذه الوهدة ويرفعهم إىل مستواه الكرمي  -كان بعضهم يف اجلاهلية العربية 

ت إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا مات الرجل منهم فأولياؤه أحق بامرأته يرثوهنا كما يرثون البهائم واملتروكا
دون . وإن شاءوا عضلوها وأمسكوها يف البيت  -كما يبيعون البهائم واملتروكات  -زوجوها وأخذوا مهرها 

  . .تزويج حىت تفتدي نفسها بشيء 
ب وكان بعضهم إذا تويف عن املرأة زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبه فمنعها من الناس وحازها كما حيوز السل

وإن كانت دميمة حبسها حىت متوت فريثها أو تفتدي نفسها منه مبال فأما إذا ؛ والغنيمة فإن كانت مجيلة تزوجها
  فاتته فانطلقت إىل بيت أهلها قبل أن يدركها فيلقي عليها ثوبه فقد جنت وحتررت ومحت نفسها منه

  .فتدي نفسها منه مبا كان أعطاها حىت ت؛ وكان بعضهم يطلق املرأة ويشترط عليها أال تنكح إال من أراد

  كله أو بعضه. 
  وكان بعضهم إذا مات الرجل حبسوا امرأته على الصيب فيهم حىت يكرب فيأخذها

  وكان الرجل تكون اليتيمة يف حجره يلي أمرها ، فيحبسها عن الزواج حىت يكرب إبنه الصغري ليتزوجها ويأخذ ماهلا
ومما يهبط بإنسانية ؛ ة الكرمية اليت ينظر هبا اإلسالم لشقي النفس الواحدةمما ال يتفق مع النظر. وهكذا . وهكذا 

  وحييل العالقة بني اجلنسني عالقة جتار أو عالقة هبائم. . املرأة وإنسانية الرجل على السواء 
الذين  ومن هذا الدرك اهلابط رفع اإلسالم تلك العالقة إىل ذلك املستوى العايل الكرمي الالئق بكرامة بين آدم

فمن فكرة اإلسالم عن اإلنسان ، ومن نظرة اإلسالم إىل احلياة . كرمهم اهللا وفضلهم على كثري من العاملني 
  .اإلنسانية ، كان ذلك االرتفاع الذي مل تعرفه البشرية إال من هذا املصدر الكرمي 
مه املرأة ويتخذ أداة لإلضرار هبا حرم اإلسالم وراثة املرأة كما تورث السلعة والبهيمة كما حرم العضل الذي تسا

وجعل للمرأة حريتها يف اختيار من  -إال يف حالة اإلتيان بالفاحشة وذلك قبل أن يتقرر حد الزنا املعروف  -



وجعل العشرة باملعروف فريضة على الرجال . بكراً أم ثيباً مطلقة أو متوىف عنها زوجها . تعاشره ابتداء أو استئنافاً 
ونسم يف هذه احلالة نسمة الرجاء يف غيب اهللا  -كراهية الزوج لزوجته ما مل تصبح العشرة متعذرة  حىت يف حالة -

فما يدريه أن هنالك خرياً فيما . كي ال يطاوع املرء انفعاله األول فيبت وشيجة الزوجية العزيزة . ويف علم اهللا 
  :واستبقى زوجه سيالقيه  خرياً خمبوءاً كامناً لعله إن كظم انفعاله. يكره هو ال يدريه 

إال أن يأتني  -يا أيها الذين آمنوا ال حيل لكم أن ترثوا النساء كرهاً وال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن { 
  . .} فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً وجيعل اهللا فيه خرياً كثرياً . وعاشروهن باملعروف . بفاحشة مبينة 

اآلية تعلق النفس باهللا وهتدىء من فورة الغضب وتفثأ من حدة الكره حىت يعاود اإلنسان  وهذه اللمسة األخرية يف
. فهي مربوطة العرى بالعروة الوثقى . وحىت ال تكون العالقة الزوجية ريشة يف مهب الرياح ؛ نفسه يف هدوء
  . العروة اليت تربط بني قلب املؤمن وربه وهي أوثق العرى وأبقاها. العروة الدائمة 

واإلسالم الذي ينظر إىل البيت بوصفه سكناً وأمناً وسالماً وينظر إىل العالقة بني الزوجني بوصفها مودة ورمحة 
هو اإلسالم ذاته . . وأنساً ويقيم هذه اآلصرة على االختيار املطلق كي تقوم على التجاوب والتعاطف والتحاب 

كي يستأين بعقدة . . } ا شيئاً وجيعل اهللا فيه خرياً كثرياً فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهو{ : الذي يقول لألزواج 
الزوجية فال تفصم ألول خاطر وكي يستمسك بعقدة الزوجية فال تنفك ألول نزوة وكي حيفظ هلذه املؤسسة 

  .اإلنسانية الكربى جديتها فال جيعلها عرضة لنزوة العاطفة املتقلبة ومحاقة امليل الطائر هنا وهناك 

.  
وحيك أمل « . . » ألنه ال حيبها « لرجل أراد أن يطلق زوجه  -رضي اهللا عنه  -قول عمر بن اخلطاب  وما أعظم

  . .» تنب البيوت إال على احلب؟ فأين الرعاية وأين التذمم؟ 
وهم يعنون به نزوة العاطفة املتقلبة ، ويبيحون » احلب « وما أتفه الكالم الرخيص الذي ينعق به املتحذلقون باسم 

بل خيانة الزوجة لزوجها أليست ال حتبه؟ وخيانة الزوج  -ال انفصال الزوجني وحتطيم املؤسسة الزوجية  -امسه ب
  لزوجته أليس أنه ال حيبها؟

ونزوة امليل احليواين . وما يهجس يف هذه النفوس التافهة الصغرية معىن أكرب من نزوة العاطفة الصغرية املتقلبة 
ال خيطر هلم أن يف احلياة من املروءة والنبل والتجمل واالحتمال ما هو أكرب وأعظم من  ومن املؤكد أنه. املسعور 

فهم بعيدون . . اهللا . . ومن املؤكد طبعاً أنه ال خيطر هلم خاطر . . هذا الذي يتشدقون به يف تصور هابط هزيل 
فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً { : عنه يف جاهليتهم املزّوقة فما تستشعر قلوهبم ما يقوله اهللا للمؤمنني 

  . .} وجيعل اهللا فيه خرياً كثرياً 
إن العقيدة اإلميانية هي وحدها اليت ترفع النفوس وترفع االهتمامات وترفع احلياة اإلنسانية عن نزوة البهيمة وطمع 

  التاجر وتفاهة الفارغ
ري مستطاعة وأنه ال بد من االنفصال واستبدال زوج أن احلياة غ. فإذا تبني بعد الصرب والتجمل واحملاولة والرجاء 

مكان زوج فعندئذ تنطلق املرأة مبا أخذت من صداق وما ورثت من مال ال جيوز استرداد شيء منه ولو كان قنطاراً 
  :فأخذ شيء منه إمث واضح ومنكر ال شبهة فيه . من ذهب 

  .} أتأخذونه هبتاناً وإمثاً مبيناً؟ . ال تأخذوا منه شيئاً وإن أردمت استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً ف{ 
  :ومن مث ملسة وجدانية عميقة وظل من ظالل احلياة الزوجية وريف يف تعبري موح عجيب 

  . .} وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إىل بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً؟ { 



مطلقاً يشع كل معانيه ويلقي كل ظالله ويسكب كل يدع اللفظ . بال مفعول حمدد } أفضى { : ويدع الفعل 
بل يشمل العواطف واملشاعر والوجدانات والتصورات واألسرار . وال يقف عند حدود اجلسد وإفضاءاته . إحياءاته 

يدع اللفظ يرسم عشرات الصور لتلك احلياة املشتركة آناء . واهلموم والتجاوب يف كل صورة من صور التجاوب 
ويف كل اختالجة حب . . النهار وعشرات الذكريات لتلك املؤسسة اليت ضمتهما فترة من الزمان  الليل وأطراف

ويف كل تفكر . ويف كل ملسة جسم إفضاء ويف كل اشتراك يف أمل أو أمل إفضاء . ويف كل نظرة ود إفضاء . إفضاء 
  . .وليد إفضاء  ويف كل التقاء يف. ويف كل شوق إىل خلف إفضاء . يف حاضر أو مستقبل إفضاء 

وقد { : كل هذا احلشد من التصورات والظالل واألنداء واملشاعر والعواطف يرمسه ذلك التعبري املوحي العجيب 
فيتضاءل إىل جواره ذلك املعىن املادي الصغري وخيجل الرجل أن يطلب بعض ما دفع . . } أفضى بعضكم إىل بعض 

  من صور املاضي وذكريات العشرة يف حلظة الفراق األسيفوهو يستعرض يف خياله ويف وجدانه ذلك احلشد 
  :مث يضم إىل ذلك احلشد من الصور والذكريات واملشاعر عامالً آخر من لون آخر 

  .} وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً { 

.  
ذين وهو خياطب ال؛ وهو ميثاق غليظ ال يستهني حبرمته قلب مؤمن. . هو ميثاق النكاح باسم اهللا وعلى سنة اهللا 

  .آمنوا ويدعوهم هبذه الصفة أن حيترموا هذا امليثاق الغليظ 
وقد . أن ينكح األبناء ما نكح آباؤهم من النساء  -مع التفظيع والتبشيع  -ويف هناية هذه الفقرة حيرم حترمياً باتاً 

تزوج امرأة أبيه أو إن وكان سبباً من أسباب عضل النساء أحياناً حىت يكرب الصيب في. كان ذلك يف اجلاهلية حالالً 
  :كان كبرياً تزوجها بالوراثة كما يورث الشيء فجاء اإلسالم حيرم هذا األمر أشد التحرمي 

  . .} إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيالً  -إال ما قد سلف  -وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء { 
ن البشر ال حنيط بكل حكمة التشريع وال يتوقف وإن كنا حن -ويبدو لنا من حكمة هذا التحرمي ثالثة اعتبارات 

خضوعنا له وتسليمنا به ورضاؤنا إياه على إدراكنا أو عدم إدراكنا هلذه احلكمة فحسبنا أن اهللا قد شرعه لنستيقن 
  .أن وراءه حكمة وأن فيه املصلحة 

أال خيلف : والثاين . مكان األم  األول أن امرأة األب يف: يبدو لنا من حكمة هذا التحرمي ثالثة اعتبارات : نقول 
وكثرياً ما يكره الزوج زوج امرأته األول فطرة وطبعاً فيكره أباه وميقته . فيصبح يف خياله نداً له ؛ االبن أباه
وهو معىن كريه يهبط . األمر الذي كان سائداً يف اجلاهلية . أال تكون هناك شبهة اإلرث لزوجة األب : والثالث 

  .ومها من نفس واحدة ومهانة أحدمها مهانة لآلخر بال مراء . والرجل سواء  بإنسانية املرأة
. جعله فاحشة . . جعل هذا العمل شنيعاً غاية الشناعة  -ولغريها مما يكون مل يتبني لنا  -هلذه االعتبارات الظاهرة 

يف اجلاهلية قبل أن يرد يف  إال ما كان قد سلف منه. . وجعله سبيالً سيئاً . أي بغضاً وكراهية : وجعله مقتاً 
  . .متروك أمره هللا سبحانه . فهو معفو عنه . اإلسالم حترميه 

وهي خطوة يف تنظيم األسرة ويف تنظيم . والفقرة الثالثة يف هذا الدرس تتناول سائر أنواع احملرمات من النساء 
  :اجملتمع على السواء 

خاالتكم وبنات األخ وبنات األخت وأمهاتكم الاليت حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم و{ 
 -أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم الاليت يف حجوركم من نسائكم الاليت دخلتم هبن 

إال  -وحالئل أبنائكم الذين من أصالبكم ، وإن جتمعوا بني األختني  -فإن مل تكونوا دخلتم هبن فال جناح عليكم 



 -كتاب اهللا عليكم  -واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم . إن اهللا كان غفوراً رحيماً  -ف ما قد سل
  .وأحل لكم ما وراء ذلكم 

 . . {. .  
وقد تعددت . معروفة يف مجيع األمم البدائية واملترقية على السواء  -أي اللوايت حيرم الزواج منهن  -واحملارم 

  .رم عند شىت األمم واتسعت دائرهتا يف الشعوب البدائية مث ضاقت يف الشعوب املترقية أسباب التحرمي وطبقات احملا
وبعضها حمرمة . . واحملرمات يف اإلسالم هي هذه الطبقات املبينة يف هذه اآلية واآلية اليت قبلها واآلية اليت بعدها 

بعضها بسبب الرضاعة وبعضها بسبب وبعضها بسبب النسب و. . حترمياً مؤبداً وبعضها حمرمة حترمياً مؤقتاً 
  .املصاهرة 

كالقيود اليت ترجع إىل . وقد ألغى اإلسالم كل أنواع القيود األخرى ، اليت عرفتها اجملتمعات البشرية األخرى 
والقيود اليت ترجع إىل اختالف الطبقات ومقاماهتا االجتماعية يف . اختالف األجناس البشرية وألواهنا وقومياهتا 

  . .الواحد والوطن الواحد اجلنس 
  :واحملرمات بالقرابة يف شريعة اإلسالم أربع طبقات 

{ : فيحرم عليه التزوج من أمه وجداته من جهة أبيه أو من جهة أمه مهما علون . أصوله مهما علوا : أوالها 
  . .} حرمت عليكم أمهاتكم 

} وبناتكم { : ات أوالده ذكورهم وإناثهم مهما نزلوا فيحرم عليه التزوج ببناته وبن. فروعه مهما نزلوا : وثانيتها 
. .  

: فيحرم عليه التزوج بأخته وببنات إخوته وأخواته وببنات أوالد إخوته وأخواته . فروع أبويه مهما نزلوا : وثالثتها 
  . .} وبنات األخ وبنات األخت { . . . } وأخواتكم { 

يه وعمة جده ألبيه أو أمه وعمة أمه عليه التزوج بعمته وخالته وعمة أبفيحرم . الفروع املباشرة ألجداده : ورابعتها 
. أما الفروع غري املباشرة لألجداد فيحل الزواج هبم . . } وعماتكم وخاالتكم { . . وعمة جدته ألبيه أو أمه 

  .ولذلك يباح التزاوج بني أوالد األعمام والعمات وأوالد األخوال واخلاالت 
  :واحملرمات باملصاهرة مخس 

فيحرم على الرجل الزواج بأم زوجته وجداهتا من جهة أبيها أو من جهة أمها . ن أصول الزوجة مهما علو -١
وأمهات { : سواء دخل هبا الزوج أم مل يدخل : ويسري هذا التحرمي مبجرد العقد على الزوجة . مهما علون 

  . .} نسائكم 
ذكوراً كانوا أم إناثاً مهما  فيحرم على الرجل الزواج ببنت زوجته وبنات أوالدها. فروع الزوجة مهما نزلن  -٢

وربائبكم الاليت يف حجوركم من نسائكم الاليت { : وال يسري هذا التحرمي إال بعد الدخول بالزوجة . نزلوا 
  . .} فإن مل تكونوا دخلتم هبن فال جناح عليكم . دخلتم هبن 

بزوجة أبيه وزوجة أحد فيحرم على الرجل الزواج  -مهما علوا  -زوجات األب واألجداد من اجلهتني  -٣
أي ما سلف يف . . } وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إال ما قد سلف { . . أجداده ألبيه أو أمه مهما علوا 

  . .اجلاهلية من هذا النكاح وقد كانت جتيزه 
امرأة ابن ابنه ، أو فيحرم على الرجل الزواج بامرأة ابنه من صلبه و. زوجات األبناء وأبناء األوالد مهما نزلوا  -٤

وذلك إبطاالً لعادة اجلاهلية يف حترمي زوجة االبن . . } وحالئل أبنائكم الذين من أصالبكم { : ابن بنته مهما نزل 



  .كما جاء يف سورة األحزاب  -ودعوة أبناء التبين إىل آبائهم . وحتديده بابن الصلب . املتبىن 
  .تاً ما دامت الزوجة حية ويف عصمة الرجل وهذه حترم حترمياً مؤق. . أخت الزوجة  -٥

أي ما سلف من . . } وأن جتمعوا بني األختني إال ما قد سلف { : واحملرم هو اجلمع بني األختني يف وقت واحد 
  . .هذا النكاح يف اجلاهلية وقد كانت جتيزه 

  :وهذه تشمل تسع حمارم . وحيرم من الرضاعة ما حيرم من النسب والصهر 
  .} وأمهاتكم الاليت أرضعنكم { : من الرضاع وأصوهلا مهما علون األم  -١
  ) .وبنت الرجل من الرضاع هي من أرضعتها زوجته وهي يف عصمته ( البنت من الرضاع وبناهتا مهما نزلن  -٢
  .} وأخواتكم من الرضاعة { األخت من الرضاع وبناهتا مهما نزلن  -٣
  ) .والعمة من الرضاع هي أخت زوجها . من الرضاع هي أخت املرضع  واخلالة( العمة واخلالة من الرضاع  -٤
ويسري هذا . وأصول هذه األم مهما علون ) وهي اليت أرضعت الزوجة يف طفولتها ( أم الزوجة من الرضاع  -٥

  .كما يف النسب  -التحرمي مبجرد العقد على املرأة 
وبنات أوالدها مهما ) ضعتها قبل أن تتزوج بالرجل وهي من كانت الزوجة قد أر( بنت الزوجة من الرضاع  -٦

  .وال يسري هذا التحرمي إال بعد الدخول بالزوجة . نزلوا 
فال حيرم . واألب من الرضاع هو من رضع الطفل من زوجته ( زوجة األب أو اجلد من الرضاع مهما عال  -٧

رم عليه كذلك الزواج بضرهتا اليت تعترب بل حي. على هذا الطفل الزواج مبن أرضعته فحسب وهي أمه من الرضاع 
  ) .زوجة أبيه من الرضاع 

  .زوجة االبن من الرضاع مهما نزل  -٨
اجلمع بني املرأة وأختها من الرضاع أو عمتها أو خالتها من الرضاع ، أو أية امرأة أخرى ذات رحم حمرم منها  -٩

  . .من ناحية الرضاع 
أما سائر هذه احملرمات فهي تطبيق للحديث . ات ورد حترميهما نصاً يف اآلية والنوع األول والثالث من هذه احملرم

  ) . .أخرجه الشيخان . ( » حيرم من الرضاعة ما حيرم من النسب « : النبوي 
فكل ما يذكر من  -ال عامة وال خاصة  -هذه هي احملرمات يف الشريعة اإلسالمية ومل يذكر النص علة للتحرمي 

  . .باط ورأي وتقدير علل إمنا هو استن
وقد تكون هناك علل . وقد تكون هناك علل خاصة بكل نوع من أنواع احملارم . فقد تكون هناك علة عامة 
  .مشتركة بني بعض احملارم 
  :وعلى سبيل املثال يقال 

ركز ألن استعدادات الضعف الوراثية قد تت. إن الزواج بني األقارب يضوي الذرية ويضعفها مع امتداد الزمن 
على عكس ما إذا تركت الفرصة للتلقيح الدائم بدماء أجنبية جديدة تضاف استعداداهتا . وتتأصل يف الذرية 

  .املمتازة فتجدد حيوية األجيال واستعداداهتا 
. إن بعض الطبقات احملرمة كاألمهات والبنات واألخوات والعمات واخلاالت وبنات األخ وبنات األخت : أو يقال 

يراد أن تكون العالقة هبن  -الربائب واحلجور  -وأمهات النساء وبنات الزوجات . رهن من الرضاعة وكذلك نظائ
عالقة رعاية وعطف واحترام وتوقري فال تتعرض ملا قد جيد يف احلياة الزوجية من خالفات تؤدي إىل الطالق 

  .م فتخدش املشاعر اليت يراد هلا الدوا -مع رواسب هذا االنفصال  -واالنفصال 



ال يراد . . إن بعض هذه الطبقات كالربائب يف احلجور واألخت مع األخت وأم الزوجة وزوجة األب : أو يقال 
فاألم اليت حتس أن ابنتها قد تزامحها يف زوجها والبنت واألخت كذلك ال . خدش املشاعر البنوية أو األخوية فيها 

اهتا أو أختها اليت تتصل هبا أو أمها وهي أمها وكذلك األب الذي تستبقي عاطفتها الربيئة جتاه بنتها اليت تشاركها حي
واالبن الذي يشعر أن أباه الراحل أو املطلق غرمي له ألنه سبقه على زوجته . يشعر أن إبنه قد خيلفه على زوجته 

  ن تشابومثله يقال يف حالئل األبناء الذين من األصالب بالنسبة ملا بني االبن واألب من عالقة ال جيوز أ
ومن مث فال ضرورة هلا . إن عالقة الزواج جعلت التوسيع نطاق األسرة ومدها إىل ما وراء رابطة القرابة : أو يقال 

ومن مث حرم الزواج من هؤالء النتفاء احلكمة فيه ومل . بني األقارب األقربني الذين تضمهم آصرة القرابة القريبة 
  .ليكاد أن يفلت من رباط القرابة يبح من القريبات إال من بعدت صلته حىت 

وسواء علمنا أو جهلنا فإن . وأياً ما كانت العلة فنحن نسلم بأن اختيار اهللا ال بد وراءه حكمة وال بد فيه مصلحة 
فاإلميان ال يتحقق يف قلب ما . هذا ال يؤثر يف األمر شيئاً وال ينقص من وجوب الطاعة والتنفيذ مع الرضى والقبول 

  .ىل شريعة اهللا مث ال جيد يف صدره حرجاً منها ويسلم هبا تسليماً مل حيتكم إ
  :مث تبقى كلمة أخرية عامة عن هذه احملارم ونص التشريع القرآين املبني هلا 

ما نكح اآلباء من النساء ، واجلمع بني : فيما عدا حالتني اثنتني  -إن هذه احملرمات كانت حمرمة يف عرف اجلاهلية 
  . .على كراهة من اجملتمع اجلاهلي  -كانتا جائزتني فقد . األختني 

إمنا حرمها ابتداء مستنداً إىل . مل يستند إىل عرف اجلاهلية يف حترميها  -وهو حيرم هذه احملارم كلها  -ولكن اإلسالم 
  . .} إخل . . . حرمت عليكم أمهاتكم { : وجاء النص . سلطانه اخلاص 

وإدراك العقدة يف هذا األمر هو إدراك هلذا الدين . منا هو أمر هذا الدين كله إ؛ واألمر يف هذا ليس أمر شكليات
  . .أصل األلوهية وإخالصها هللا وحده : كله ولألصل الذي يقوم عليه 

فال حترمي وال . إن هذا الدين يقرر أن التحليل والتحرمي هو من شأن اهللا وحده ألهنما أخص خصائص األلوهية 
وليس ألحد . هو الذي حيل للناس ما حيل وحيرم على الناس ما حيرم  -وحده  -فاهللا . اهللا  حتليل بغري سلطان من

  ألن هذا مرادف متاماً لدعوى األلوهية. غريه أن يشرع يف هذا وذاك وليس ألحد أن يدعي هذا احلق 
أصلياً غري قابل للتصحيح ، ومن مث فإن اجلاهلية حترم أو حتلل ، فيصدر هذا التحرمي والتحليل عنها باطالً بطالناً 

  .ألنه ال وجود له منذ االبتداء 

فإذا جاء اإلسالم إىل ما أحلت اجلاهلية أو حرمت فهو حيكم ابتداء ببطالنه كلية بطالناً أصلياً ، ويعتربه كله غري 
فإذا أحل . نشاء مث يأخذ هو يف إنشاء أحكامه إ -ألهنا ليست إهلاً  -مبا أنه صادر من جهة ال متلك إصداره . قائم 

وال يعترب هذا منه . شيئاً كانت اجلاهلية حتله أو حرم شيئاً كانت اجلاهلية حترمه فهو ينشىء هذه األحكام ابتداء 
اعتماداً ألحكام اجلاهلية اليت أبطلها كلها ألهنا هي باطلة مل تصدر من اجلهة اليت متلك وحدها إصدار هذه األحكام 

  . .وهي اهللا . . 
رية اإلسالمية يف احلل واحلرمة تشمل كل شيء يف احلياة اإلنسانية وال خيرج عن نطاقها شيء يف هذه احلياة هذه النظ

إنه ليس ألحد غري اهللا أن حيل أو حيرم يف نكاح وال يف طعام وال يف شراب وال يف لباس وال يف حركة وال يف . . 
إال أن يستمد سلطانه من اهللا حسب . . وال يف وضع عمل وال يف عقد وال يف تعامل وال يف ارتباط وال يف عرف 

  .شريعة اهللا 
تصدر أحكامها باطلة بطالناً أصلياً غري قابل  -كرب أم صغر  -وكل جهة أخرى حترم أو حتلل شيئاً يف حياة البشر 



. يف اجلاهلية  وليس جميء هذه األحكام يف الشريعة اإلسالمية تصحيحاً واعتماداً ملا كان منها. للتصحيح املستأنف 
  .إمنا هو إنشاء مبتدأ هلذه األحكام مستند إىل املصدر الذي ميلك إنشاء األحكام 

وهكذا نظم اإلسالم شعائره . وهكذا أنشأ اإلسالم أحكامه يف احلل واحلرمة وهكذا أقام اإلسالم أوضاعه وأنظمته 
  .مستنداً يف إنشائها إىل سلطانه اخلاص . وتقاليده 

. عين بتقرير املبدأ . . ن بتقرير هذه النظرية وكرر اجلدل مع اجلاهليني يف كل ما حرموه وما حللوه لقد عين القرآ
تعالوا أتل ما : قل } { من حرم زينة اهللا اليت أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ : قل { : فكان يسأل يف استنكار 

طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو ال أجد فيما أوحي إيل حمرماً على : قل } { حرم ربكم عليكم 
  . .إخل } . . . حلم خنزير 

وهو أن الذي ميلك حق التحرمي والتحليل هو اهللا وحده . وكان يردهم هبذه االستنكارات إىل ذلك املبدأ األساسي 
وفق شريعة . لطان من اهللا إال بس. . ال فرد وال طبقة وال أمة وال الناس أمجعني . . وليس ذلك ألحد من البشر . 

فالذي حيلل وحيرم هو صاحب الدين . هو الشريعة وهو الدين  -أي احلظر واإلباحة  -والتحليل والتحرمي . . اهللا 
فإن كان الذي حيرم وحيلل هو اهللا فالناس إذن يدينون هللا وهم إذن يف دين اهللا وإن كان الذي . الذي يدين الناس 

  .وهم إذن يف دينه ال يف دين اهللا ؛ اهللا فالناس إذن يدينون هلذا األحدحيرم أو حيلل أحداً غري 
وهي مسألة اإلميان . وهي مسألة الدين ومفهومه . واملسألة على هذا الوضع هي مسألة األلوهية وخصائصها 

إن . . سالم فلينظر املسلمون يف أحناء األرض أين هم من هذا األمر؟ أين هم من الدين وأين هم من اإل. . وحدوده 
  كانوا ما يزالون يصرون على ادعائهم لإلسالم

ِلكُْم أَنْ َتْبَتُغوا بِأَْموَاِلكُمْ َوالُْمْحصََناُت ِمَن النَِّساِء إِلَّا َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم ِكتَاَب اللَِّه َعلَْيكُْم َوأُِحلَّ لَكُْم َما َوَراَء ذَ
دِ اْسَتْمَتعُْتْم بِِه ِمْنُهنَّ فَآُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ فَرِيَضةً َولَا ُجَناَح َعلَْيكُْم ِفيَما َترَاضَْيُتْم بِِه ِمْن َبْع ُمْحِصنَِني غَْيَر ُمَساِفِحَني فََما

لُْمْؤِمَناِت فَِمْن َما َوَمْن لَْم َيْستَِطْع ِمْنكُْم طَْولًا أَنْ يَْنِكَح الُْمْحَصنَاِت ا) ٢٤(الْفَرِيَضِة إِنَّ اللََّه كَانَ َعِليًما َحِكيًما 
نَّ بِإِذْنِ أَْهِلهِنَّ َوآُتوُهنَّ َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم ِمْن فََتَياِتكُُم الُْمؤِْمَناِت وَاللَُّه أَْعلَُم بِإَِميانِكُمْ َبْعُضكُْم ِمْن َبْعضٍ فَاْنِكُحوُه

تَِّخذَاِت أَْخَداٍن فَإِذَا أُْحِصنَّ فَإِنْ أََتْيَن بِفَاِحَشٍة فََعلَْيهِنَّ نِْصُف َما أُجُوَرُهنَّ بِالَْمْعرُوِف ُمْحَصَناٍت غَْيَر ُمَساِفَحاٍت َولَا ُم
ُيرِيدُ ) ٢٥( َرِحيٌم َعلَى الُْمْحَصنَاِت ِمَن الَْعذَابِ ذَِلكَ ِلَمْن َخِشيَ الْعََنَت ِمْنكُْم َوأَنْ َتْصبُِروا َخْيٌر لَكُْم َواللَُّه غَفُوٌر

وَاللَُّه ُيرِيُد أَنْ َيُتوَب َعلَْيكُْم ) ٢٦(َن لَكُْم َويَْهدَِيكُْم ُسَنَن الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم َوَيتُوَب َعلَْيكُْم وَاللَُّه َعِليٌم َحكِيٌم اللَُّه ِليَُبيِّ
) ٢٨(ُيَخفَِّف َعْنكُْم َوُخِلَق الْإِْنَسانُ َضِعيفًا  يُرِيُد اللَُّه أَنْ) ٢٧(َوُيرِيُد الَِّذيَن َيتَّبُِعونَ الشَّهََواتِ أَنْ َتِميلُوا َمْيلًا َعِظيًما 

 ِمْنكُْم َولَا َتقُْتلُوا أَنْفَُسكُْم إِنَّ اللََّه َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا تَأْكُلُوا أَْموَالَكُْم بَْيَنكُْم بِالَْباِطلِ إِلَّا أَنْ َتكُونَ ِتَجاَرةً َعْن َترَاضٍ
إِنْ ) ٣٠(َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك ُعْدوَاًنا َوظُلًْما فََسْوَف ُنْصِليِه نَاًرا َوكَانَ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسًريا ) ٢٩(ا كَانَ بِكُمْ َرِحيًم

ْوا َما فَضَّلَ اللَُّه بِِه َبْعَضكُمْ وَلَا َتَتَمنَّ) ٣١(َتجَْتنُِبوا كََباِئَر َما ُتْنَهْونَ َعْنُه ُنكَفِّْر َعْنكُمْ َسيِّئَاِتكُْم وَُنْدِخلْكُْم ُمْدَخلًا كَرًِميا 
 إِنَّ اللََّه كَانَ بِكُلِّ َشْيءٍ َعلَى َبْعضٍ ِللرَِّجالِ َنِصيٌب ِممَّا اكَْتَسبُوا َوِللنَِّساِء َنصِيٌب ِممَّا اكَْتَسْبَن وَاسْأَلُوا اللََّه ِمْن فَْضِلِه

َرَك الْوَاِلَداِن وَالْأَقَْرُبونَ َوالَِّذيَن َعقََدتْ أَْيمَاُنكُْم فَآُتوُهْم َنِصيبَُهْم إِنَّ اللََّه كَانَ َوِلكُلٍّ َجَعلَْنا َمَواِلَي ِممَّا َت) ٣٢(َعِليًما 
أَمَْوالِهِمْ  الرِّجَالُ قَوَّاُمونَ َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّلَ اللَُّه بَْعضَُهْم َعلَى َبْعضٍ َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن) ٣٣(َعلَى كُلِّ َشْيٍء شَهِيًدا 

رُوُهنَّ ِفي الَْمضَاجِعِ فَالصَّاِلَحاُت قَانَِتاٌت َحاِفظَاٌت ِللْغَْيبِ بَِما َحِفظَ اللَُّه َواللَّاِتي َتَخافُونَ ُنُشوَزُهنَّ فَِعظُوُهنَّ َواْهُج
َوإِنْ ِخفُْتْم ِشقَاَق بَْينِهَِما فَاْبَعثُوا َحكًَما ) ٣٤(انَ َعِليا كَبًِريا َواْضرُِبوُهنَّ فَإِنْ أَطَعَْنكُْم فَلَا َتْبغُوا َعلَْيهِنَّ َسبِيلًا إِنَّ اللََّه كَ

  ) ٣٥(بًِريا ِمْن أَْهِلِه َوَحكًَما ِمْن أَْهِلَها إِنْ ُيرِيَدا إِْصلَاًحا ُيَوفِّقِ اللَُّه َبْيَنُهَما إِنَّ اللََّه كَانَ َعِليًما َخ



رة عن تنظيم األسرة على قواعد الفطرة ، وال يعود السياق بعد ذلك إال يف هذا الدرس تكملة ملا جاء يف هذه السو
موضعني لبيان بعض األحكام التكميلية يف هذا املوضوع األساسي اهلام ، الذي يترتب على تنظيمه جريان احلياة 

  .بري اإلنسانية يف جمراها الفطري اهلادىء الصاحل ، كما يترتب على احنرافها عنه فساد يف األرض ك
مث حيدد الطريقة اليت حيب اهللا أن جيتمع عليه الرجال . وهذا الدرس يتضمن تكملة لبيان احملرمات من النساء 

ويكشف عما يف هذه الطريقة من تيسري على الناس وختفيف ، إىل جانب . والنساء يف مؤسسة األسرة النظيفة 
عليها تلك املؤسسة األساسية ، واحلقوق والواجبات امللقاة ويقرر القواعد التنظيمية اليت تقوم . نظافتها وطهارهتا 

  .على عاتق الطرفني املتعاقدين فيها 
وإىل جانب هذا التنظيم يف األسرة يتطرق إىل شيء من التنظيم لبعض عالقات اجملتمع املسلم يف األموال؛ فيبني 

بع كذلك يف تصفية ما كان من عقود التوارث وما يت. حقوق الرجال والنساء ، يف املال املكتسب ، واملال املوروث 
  .بالوالء بني غري األقارب 

أن السياق يربط ربطاً دقيقاً بني هذه التنظيمات واألحكام وبني األصل األول الكبري  -بوجه عام  -ومما يالحظ 
 -األلوهية فأخص خصائص . وهي مقتضى ألوهيته . وهو أن هذه التنظيمات واألحكام صادرة من اهللا : لإلميان 

هو احلاكمية ، والتشريع للبشر ، ووضع األسس اليت تقوم عليها حياهتم  -كما كررنا ذلك يف مطلع السورة 
  .وارتباطاهتم 

ويكرر كذلك اإلشارة . والسياق ما يين يكرر هذا االرتباط الدقيق؛ وينبه إىل هذه اخلاصية من خصائص األلوهية 
فاألمر يف هذا املنهج اإلهلي كله هو . . وهي إشارة ذات مغزى . . احلكيم إىل صدور هذه التنظيمات عن العليم 

هذه اخلصائص اإلهلية اليت يفقدها اإلنسان . . قبل كل شيء أمر العلم الشامل الكامل ، واحلكمة املدركة البصرية 
ألرض كلما حاد عن منهج ، فال يصلح بعدها أبداً لوضع املنهج األساسي حلياة اإلنسان ومن هنا شقوة اإلنسان يف ا

العليم احلكيم ، وراح خيبط يف التيه بال دليل ، ويزعم أنه قادر ، جبهله وطيشه وهواه ، أن خيتار لنفسه وحلياته خرياً 
  مما خيتاره اهللا

هو أن منهج اهللا هذا أيسر على اإلنسان وأخف وأقرب إىل : واألمر اآلخر الذي يؤكده سياق الدرس ويكرره 
ن املناهج الىت يريدها البشر ويهووهنا ، وأنه من رمحة اهللا بضعف اإلنسان أن يشرع له هذا املنهج ، الذي الفطرة ، م

  .تكلفه احليدة عنه عنتاً ومشقة ، فوق ما تكلفه من هبوط وارتكاس 
مصداق هذه احلقيقة يف واقع البشر التارخيي وهي حقيقة واضحة  -عند استعراض النصوص بالتفصيل  -وسنرى 

  يف هذا الواقع ، لوال أن اهلوى يطمس القلوب ، ويعمي العيون ، عندما ترين اجلاهلية على القلوب والعيون
ما وراء ذلكم أن تبتغوا  -وأحل لكم  -كتاب اهللا عليكم  -إال ما ملكت أميانكم  -واحملصنات من النساء « 

  .بأموالكم حمصنني غري مسافحني 

إن اهللا كان . ورهن فريضة ، وال جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فما استمتعتم به منهن فآتوهن أج
 -ومن مل يستطع منكم طوالً أن ينكح احملصنات املؤمنات فمما ملكت أميانكم من فتياتكم املؤمنات . عليماً حكيماً 

وف ، حمصنات غري فانكحوهن بإذن أهلهن ، وآتوهن أجورهن باملعر -واهللا أعلم بإميانكم بعضكم من بعض 
 -فإذا أحصن ، فإن أتني بفاحشة ، فعليهن نصف ما على احملصنات من العذاب . مسافحات وال متخذات أخدان 

يريد اهللا ليبني لكم ، ويهديكم سنن . وأن تصربوا خري لكم ، واهللا غفور رحيم  -ذلك ملن خشي العنت منكم 
واهللا يريد أن يتوب عليكم ، ويريد الذين يتبعون الشهوات .  الذين من قبلكم ، ويتوب عليكم ، واهللا عليم حكيم



  . .« يريد اهللا أن خيفف عنكم ، وخلق اإلنسان ضعيفاً . أن متيلوا ميالً عظيماً 
وال تنكحوا ما نكح » : وذلك يف قوله تعاىل . لقد سبق يف هناية اجلزء الرابع بيان احملرمات من النساء حرمة ذاتية 

حرمت عليكم أمهاتكم ، وبناتكم ، . إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيالً  -إال ما قد سلف  -ء آباؤكم من النسا
وأخواتكم ، وعماتكم ، وخاالتكم ، وبنات األخ ، وبنات األخت ، وأمهاتكم الاليت أرضعنكم ، وأخواتكم من 

فإن مل تكونوا دخلتم  -م هبن الرضاعة ، وأمهات نسائكم ، وربائبكم الاليت يف حجوركم من نسائكم الاليت دخلت
إن  -إال ما قد سلف  -وأن جتمعوا بني األختني  -الذين من أصالبكم  -وحالئل أبنائكم  -هبن فال جناح عليكم 
  .« اهللا كان غفوراً رحيماً 

  :أما هذه التكملة 
  «. . . واحملصنات من النساء » 

فهن حمرمات على غري أزواجهن ، ال حيل : الزواج منهم حمصنات ب. فتتعلق باحملرمات ألهنن يف عصمة رجال آخرين 
وذلك حتقيقاً للقاعدة األوىل يف نظام اجملتمع اإلسالمي ، من قيامه على قاعدة األسرة ، وجعلها . . . نكاحهن 

االتصال « شيوعية » وحدة اجملتمع ، وصيانة هذه األسرة من كل شائبة ، ومن كل اختالط يف األنساب ، ينشأ من 
  .نسي ، أو ينشأ من انتشار الفاحشة ، وتلوث اجملتمع هبا اجل

وهو احلفظ  -واألسرة القائمة على الزواج العلين ، الذي تتخصص فيه امرأة بعينها لرجل بعينه ، ويتم به اإلحصان 
ياته غاية وحاجاته احلقيقية ، الناشئة من كونه إنساناً ، حل« اإلنسان » هي أكمل نظام يتفق مع فطرة  -والصيانة 

وحيقق أهداف اجملتمع اإلنساين ، كما  -وإن كانت تتضمن هذه الغاية يف ثناياها  -أكرب من غاية احلياة احليوانية 
  .وسلم اجملتمع يف هناية املطاف . وسلم البيت . سلم الضمري : يضمن هلذا اجملتمع السلم املطمئنة 

 فترة رعاية أطول من الفترة اليت حيتاج إليها طفل أي حيوان واملالحظ بصفة ظاهرة ، أن الطفل اإلنساين حيتاج إىل
اليت  -كما أن التربية اليت حيتاج إليها ليصبح قادراً على إدراك مقتضيات احلياة اإلنسانية االجتماعية املترقية . آخر 

  .متتد إىل فترة طويلة أخرى  -يتميز هبا اإلنسان 

تنتهي عند حتقيق االتصال اجلنسي والتناسل واإلكثار ، فإهنا يف اإلنسان ال  وإذا كانت غاية امليل اجلنسي يف احليوان
بني الرجل  -تنتهي عند حتقيق هذا اهلدف ، إمنا هي متتد إىل هدف أبعد هو االرتباط الدائم بني الذكر واألنثى 

وهذا هو  -، كما يتم  ليتم إعداد الطفل اإلنساين حلماية نفسه وحفظ حياته ، وجلب طعامه وضرورياته -واملرأة 
تربية هذا الطفل وتزويده برصيد من التجارب اإلنسانية واملعرفة  -األهم بالنسبة ملقتضيات احلياة اإلنسانية 

اإلنسانية يؤهله للمسامهة يف حياة اجملتمع اإلنساين ، واملشاركة يف محل تبعته من اطراد الترقي اإلنساين عن طريق 
  .األجيال املتتابعة 

 مل تعد اللذة اجلنسية هي املقوم األول يف حياة اجلنسني يف عامل اإلنسان؛ إمنا هي جمرد وسيلة ركبتها الفطرة ومن مث
« ومل يعد . فيهما ليتم االلتقاء بينهما ويطول بعد االتصال اجلنسي للقيام بواجب املشاركة يف اطراد منو النوع 

واجب النسل . . . » الواجب « إمنا احلكم هو . لذكر واألنثى الشخصي هو احلكم يف بقاء االرتباط بني ا» اهلوى 
الضعيف الذي جييء مثرة لاللتقاء بينهما ، وواجب اجملتمع اإلنساين الذي حيتم عليهما تربية هذا النسل إىل احلد 

  .الذي يصبح معه قادراً على النهوض بالتبعة اإلنسانية ، وحتقيق غاية الوجود اإلنساين 
كما جتعل . تبارات جتعل االرتباط بني اجلنسني على قاعدة األسرة ، هو النظام الوحيد الصحيح وكل هذه االع

ال جمرد اللذة » الواجب « والذي جيعل . ختصيص امرأة لرجل هو الوضع الصحيح الذي تستمر معه هذه العالقة 



مشكلة تقع يف أثنائها ، مث عند فصم  وال جمرد اهلوى ، هو احلكم يف قيامها ، مث يف استمرارها ، مث يف معاجلة كل
  .عقدهتا عند الضرورة القصوى 

» اهلوى « إلحالل » الواجب « وهو  -وأي هتوين من شأن روابط األسرة ، وأي توهني لألساس الذي تقوم عليه 
وضى والفاحشة اجلاحمة حمله ، هي حماولة آمثة ، ال ألهنا تشيع الف» الشهوة « العارضة ، و » النزوة « املتقلب ، و 

  .واالحنالل يف اجملتمع اإلنساين فحسب ، بل كذلك ألهنا حتطم هذا اجملتمع؛ وهتدم األساس الذي يقوم عليه 
ومن هنا ندرك مدى اجلرمية اليت تزاوهلا األقالم واألجهزة الدنسة ، املسخرة لتوهني روابط األسرة ، والتصغري من 

عالء من شأن االرتباطات القائمة على جمرد اهلوى املتقلب ، والعاطفة شأن الرباط الزوجي وتشويهه وحتقريه ، لإل
  ومتجيد هذه االرتباطات ، بقدر احلط من الرباط الزوجي. اهلائجة ، والنزوة اجلاحمة 

لرجل أراد أن يطلق زوجته ، معلالً  -رضي اهللا عنه  -كما ندرك مدى احلكمة والعمق يف قول عمر بن اخلطاب 
مستمداً قولته هذه . . » وحيك أمل تنب البيوت إال على احلب؟ فأين الرعاية؟ وأين التذمم؟ « : عد حيبها ذلك بأنه مل ي

  :من توجيه اهللا سبحانه وتربية القرآن الكرمي لتلك الصفوة املختارة من عباده 

وذلك لإلمساك } وعاشروهن باملعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً وجيعل اهللا فيه خرياً كثرياً { 
ومقاومة نزوات القلوب ، وعالجها حىت تفيء ، وعدم بت هذه الصلة إال حني تفلس  -ما أمكن  -بالبيوت 

اجملادالت كلها ، رعاية للجيل الناشىء يف هذه البيوت؛ وصيانة هلا من هزات العاطفة املتقلبة ، والنزوة اجلاحمة ، 
  واهلوى الذاهب مع الريح

لسامية العميقة ، تتبدى التفاهة والسطحية فيما ينعق به اليوم أولئك املائعون ، وهم ميجدون ويف ظل هذه النظرة ا
كل ارتباط إال االرتباط الذي حيكم الواجب ، والذي يرعى أمانة اجلنس البشري كله ، وهي تنشئة أجيال تنهض 

  حة العواطف الوقتية الزائلةمبقتضيات احلياة اإلنسانية املترقية ، وحتكيم مصلحة هذه األجيال ، ال مصل
إن أقالماً دنسة رخيصة وأجهزة خبيثة لئيمة توحي لكل زوجة ينحرف قلبها قليالً عن زوجها أن تسارع إىل خدين؛ 

  »عقد بيع للجسد « بينما يسمون ارتباطها بذلك الزوج » رباطاً مقدساً « ويسمون ارتباطها خبدينها هذا 
  .» حمرمات « فيجعلهن . . » واحملصنات من النساء « : رمات من النساء يف بيان احمل: واهللا سبحانه يقول 

واهللا يقول احلق وهو { . . . وذلك قول املائعني املسخرين لتحطيم هذا اجملتمع ونشر الفاحشة فيه . هذا قول اهللا 
اليت يريدها اهللا  إن جهوداً منظمة موجهة تبذل إلنشاء موازين وقيم وتصورات للمجتمع غري تلك} يهدي السبيل 

. . ولتوجيه الناس واحلياة وجهة غري اليت قررها اهللا . وإلقامة أسس للحياة واالرتباطات غري تلك اليت أقامها اهللا . 
واملوجهون هلذه اجلهود حيسبون أهنم ينتهون إىل حتطيم قواعد اجملتمع اإلسالمي ، وتدمري حياة املسلمني يف األوطان 

تبقى أمامهم حواجز تصد أطماعهم القدمية يف هذه األوطان ، بعد أن تنهار عقائدها ، وتنهار اإلسالمية ، حىت ال 
ال  -إهنا حتطيم قواعد اجملتمع اإلنساين كله . . ولكن الكارثة أبعد من هذا مدى . . أخالقها ، وتنهار جمتمعاهتا 

وحرمان اجملتمع البشري من . اإلنسان حتطيم قواعد الفطرة اليت تقوم عليها حياة  -اجملتمع اإلسالمي وحده 
يف جو  -وذلك حبرمانه من األطفال املؤهلني . أمانة احلياة اإلنسانية املترقية . العناصر اليت حتمل أمانته الكربى 

 -األسرة اهلادىء ، املطمئن ، اآلمن من عواصف الشهوات اجلاحمة ، والنزوات املتقلبة واهلوى الذاهب مع الريح 
وهي شيء آخر غري جمرد التناسل احليواين وغري جمرد االلتقاء الشهواين على . مانة اجلنس البشري كله للنهوض بأ

  املطمئن الثابت اهلادىء» الواجب « وحدها وتنحية » العواطف « أساس 
وهكذا حتق اللعنة على اجلنس البشري كله ، إذ حيطم نفسه بنفسه؛ ويدمر اجليل احلاضر منه مستقبل األجيال 



وحتق كلمة اهللا على اخلارجني على . لتحقيق لذاته هو ، وشهواته هو ، وعلى األجيال القادمة اللعنة . القادمة 
إال أن يرمحه اهللا بالعصبة املؤمنة اليت تقر كلمة . ويذوق اجلنس البشري كله وبال أمره . كلمته وفطرته وتوجيهه 

  .تعصمهم من الشر املاحق الذي يهيئونه ألنفسهم بأيديهم اهللا ومنهجه يف األرض ، وتأخذ بيد الناس إليها؛ و

وهم حيسبون أهنم فقط إمنا حيطمون األوطان اإلسالمية ، لتنهار حواجزها بتلك اجلهود املوجهة اخلبيثة اليت تتوالها 
  .أقالم وأجهزة من داخل هذه األوطان ذاهتا 

  .» . . إال ما ملكت أميانكم  -واحملصنات من النساء « 
ذا االستثناء يتعلق بالسبايا اللوايت كن يؤخذن أسريات يف حروب اجلهاد اإلسالمي وهن متزوجات يف دار الكفر وه

فال أزواج هلن يف . ويصبحن غري حمصنات . حيث تنقطع عالقاهتن بأزواجهن الكفار ، بانقطاع الدار . واحلرب 
ويصبح بعدها . ظهر منها خلو أرحامهن من احلمل ومن مث يكفي استرباء أرحامهن حبيضة واحدة؛ ي. دار اإلسالم 

أو أن يباشرهن من غري عقد نكاح من يقعن يف سهمه ، باعتبارهن ملك  -إن دخلن يف اإلسالم  -نكاحهن حالال 
  .ميني ، سواء أسلمن أم مل يسلمن 

كذلك ورد بيان . . ها ولقد سبق لنا يف اجلزء الثاين من هذه الظالل ، بيان موقف اإلسالم من مسألة الرق جبملت
حىت إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق؛ فإما مّناً بعد وإما فداء؛ حىت تضع احلرب { : آخر عند تفسري قوله تعاىل 

  .يف اجلزء السادس والعشرين فريجع إليهما يف مواضعهما » حممد « يف سورة . } أوزارها 
داءه يف مسألة استرقاق األسرى يف احلرب كما يعاملونه بأن املعسكر اإلسالمي كان يعامل أع: ونكتفي هنا بالقول 

. ومل يكن له بد من ذلك . من حيث مبدأ الرق ، ويفضلهم يف نوع معاملته للرقيق ويف اعتبار إنسانيته فضالً كبرياً 
سلمني وإال كان األسرى من امل. حيث كان استرقاق األسرى نظاماً عاملياً ال ميلك اإلسالم إبطاله من جانب واحد 

يصبحون رقيقاً؛ بينما األسرى من الكفار يصبحون أحراراً ، فترجح كفة املعسكرات الكافرة على املعسكر 
  اإلسالمي ، وتطمع هذه املعسكرات يف مهامجته وهي آمنة مطمئنة من عواقب اهلجوم ، بل وهي راحبة غامنة

فكيف يصنع هبن؟ إن الفطرة ال تكتفي بأن . لم ومن مث مل يكن بد من أن تكون هناك سبايا كوافر يف اجملتمع املس
فهناك حاجة فطرية أخرى ال بد هلن من إشباعها وإال التمسنها يف الفاحشة اليت تفسد اجملتمع كله . يأكلن ويشربن 

لتحرمي االرتباط الزوجي بني مسلم ومشركة فال يبقى . وتدنسه وال جيوز للمسلمني أن ينكحوهن وهن مشركات 
حد هو إحالل وطئهن بال نكاح ما دمن مشركات ، بعد استرباء أرحام املتزوجات منهن؛ وانقطاع إال طريق وا

  .صلتهن بأزواجهن يف دار الكفر واحلرب 
وقبل أن ميضي السياق القرآين يف تقرير ما حيل بعد تلك احملرمات ، يربط بني أصل التحرمي والتحليل ومصدر 

  :لغريه أن حيرم أو حيلل؛ أو يشرع للناس شيئاً يف أمور حياهتم مجيعاً املصدر الذي ليس . التحرمي والتحليل 
  . .» كتاب اهللا عليكم « 

. . فليست املسألة هوى يتبع ، أو عرفاً يطاع ، أو موروثات بيئة تتحكم . . هذا عهد اهللا عليكم وميثاقه وكتابه 
  .إمنا هو كتاب اهللا وعهده وميثاقه 

ون منه احلل واحلرمة؛ وترعون ما يفرضه عليكم وما يكتبه ، وتطالبون مبا كتب عليكم فهذا هو املصدر الذي تتلق. 
  .وما عهد إليكم كذلك 

ومما يالحظ أن معظم احملرمات اليت حرمها القرآن يف اآليات السابقة ، كانت حمرمة يف اجلاهلية ومل يكن يباح منها 



على كره من العرف اجلاهلي ذاته لنكاح زوجات  -ختني يف عرف اجلاهلية إال ما نكح اآلباء ، واجلمع بني األ
نسبة إىل املقت ولكن ملا جاء القرآن يقرر حرمة هذه احملرمات ، مل يرجع » مقيتاً « وقد كان يسمى عندهم . اآلباء 

  . .» كتاب اهللا عليكم « : يف حترميها إىل عرف اجلاهلية هذا ، إمنا قال اهللا سبحانه 
فهذا البيان . وف أمامها لبيان حقيقة األصل االعتقادي يف اإلسالم ، وحقيقة األصل الفقهي هذه ملسة تقتضي الوق

  :يفيدنا يف أمور كثرية يف حياتنا الواقعية 
بإعتبار أنه هو مصدر . إن اإلسالم يعترب أن األصل الوحيد الذي يقوم عليه التشريع للناس هو أمر اهللا وإذنه 

ما مل يقم ابتداء على هذا األصل فهو باطل بطالناً أصلياً ، غري قابل للتصحيح  فكل. السلطان األول واألخري 
 -واجلاهلية هي كل وضع ال يستمد وجوده من ذلك األصل الوحيد الصحيح  -فاجلاهلية بكل ما فيها . املستأنف 

واإلسالم حني . ها وقوانينها باطلة بكل تصوراهتا وقيمها وموازينها وعرفها وتقاليدها وشرائع. باطلة بطالناً أصلياً 
يسيطر على احلياة ويصرفها ، يأخذ احلياة مجلة ، ويأخذ األمر مجلة؛ فيسقط ابتداء كل أوضاع اجلاهلية وكل قيمها 

فإذا أقر عرفاً كان سائداً . . ، وكل عرفها ، وكل شرائعها؛ ألهنا باطلة بطالناً أصلياً غري قابل للتصحيح املستأنف 
إمنا هو يقرره ابتداء بسلطانه املستمد من أمر اهللا . فهو ال يقره بأصله اجلاهلي؛ مستنداً إىل هذا األصل  يف اجلاهلية ،

  .أما ذلك الذي كان يف اجلاهلية فقد سقط ومل يعد له وجود من الناحية الشرعية . وإذنه 
 -ابتداء سلطاناً من عنده هو يف بعض املسائل فهو مينح العرف » العرف « كذلك حني حييل الفقه اإلسالمي على 

ال  -وهو اهللا  -قوة الشريعة ، استمداداً من سلطان الشارع  -يف هذه املسائل  -فتصبح للعرف  -بأمر اهللا 
فليس تواضع البيئة على هذا العرف هو . استمداداً من الناس ومن البيئة اليت تواضعت على هذا العرف من قبل 

وإال . إمنا الذي مينحه السلطان هو اعتبار الشارع إياه مصدراً يف بعض املسائل . . كال . . الذي مينحه السلطان 
وهو يقول عما كانت اجلاهلية . وهو وحده مصدر السلطان . بقي على بطالنه األصلي ، ألنه مل يستمد من أمر اهللا 

فيشري إىل أن اهللا وحده هو } اهللا؟ أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به { : تشرعه مما مل يأذن به اهللا 
  فهل هلم آهلة شرعت هلم ما مل يأذن به اهللا؟. الذي يشرع 

تقرره وتؤكده النصوص القرآنية يف كل » كتاب اهللا عليكم « : هذا األصل الكبري ، الذي تشري إليه هذه اللمسة 
  .ر الذي جيعل هلذا التشريع سلطاناً مناسبات التشريع ، فما من مرة ذكر القرآن تشريعاً إال أشار إىل املصد

} ما أنزل اهللا هبا من سلطان { : أما حني يشري إىل شرائع اجلاهلية وعرفها وتصوراهتا فهو يردفها غالباً بقوله 
  .لتحريرها من السلطان ابتداء ، وبيان علة بطالهنا ، وهي كوهنا مل تصدر من ذلك املصدر الوحيد الصحيح 

من أن األصل يف األشياء . ره هنا هو شيء آخر غري األصل املعروف يف التشريع اإلسالمي وهذا األصل الذي نقر
احلل ، ما مل يرد بتحرميها نص ، فكون األصل يف االشياء احلل ، إمنا هو كذلك بأمر اهللا وإذنه ، فهو راجع إىل 

وهذا . جوع إىل ما شرعه اهللا األصل الذي قررناه ذاته ، إمنا حنن نتحدث عما تشرعه اجلاهلية لنفسها دون ر
األصل فيه البطالن مجلة وكلية ، حىت يقرر شرع اهللا ما يرى تقريره منه من جديد ، فيكتسب منذ أن يرد يف شرع 

  .اهللا املشروعية والسلطان 
أن يلبوا  فإذا انتهى السياق من بيان احملرمات ، وربطها بأمر اهللا وعهده ، أخذ يف بيان اجملال الذي ميلك فيه الناس

دوافع فطرهتم يف التزاوج؛ والطريقة اليت حيب اهللا أن يلتقي هبا أفراد اجلنسني لتكوين البيوت؛ وإقامة مؤسسات 
  :األسرة ، واملتاع هبذا االلتقاء يف نظافة وطهر وجد تليق هبذا األمر العظيم 

فما استمتعتم به منهن فآتوهن . .  حمصنني غري مسافحني. . أن تبتغوا بأموالكم  -ما وراء ذلكم  -وأحل لكم { 



  . .} إن اهللا كان عليماً حكيماً . وال جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة  -فريضة  -أجورهن 
أي ألداء صداقهن  -ففيما وراء هذه احملرمات املذكورة فالنكاح حالل ، وللراغبني فيه أن يبتغوا النساء ، بأمواهلم 

  :ن باألموال من غري نكاح ومن مث قال ال لشراء أعراضه -
  . .} حمصنني غري مسافحني { 

ومل يكتف بتقرير هذا . وجعلها قيداً وشرطاً لالبتغاء باألموال ، قبل أن يتم اجلملة ، وقبل أن ميضي يف احلديث 
زيادة يف } ني غري مسافح{ : بل أردفها بنفي الصورة األخرى } حمصنني { : القيد يف صورته اإلجيابية املثبته 

. مث لكي يرسم صورة لطبيعة العالقة األوىل اليت حيبها ويريدها . . التوكيد واإليضاح ، يف معرض التشريع والتقنني 
وقد كانت . . عالقة املخادنة أو البغاء . . وصورة لطبيعة العالقة األخرى اليت يكرهها وينفيها . . عالقة النكاح . 

  اجلاهلية ، ومعترفاً هبا كذلك من اجملتمعهذه وتلك معروفة يف جمتمع 
  : -رضي اهللا عنها  -جاء يف حديث عائشة 

خيطب الرجل إىل الرجل وليته أو . فنكاح منها نكاح الناس اليوم : ان النكاح يف اجلاهلية كان على أربعة أحناء « 
أرسلي إىل فالن  -طهرت من طمثها إذا  -والنكاح اآلخر كان الرجل يقول المرأته . . فيصدقها مث ينكحها . بنته 

فإذا تبني . فاستبضعي منه ، ويعتزهلا زوجها وال ميسها أبداً حىت يتبني محلها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه 
  .محلها أصاهبا زوجها إذا أحب 

ما دون  جيتمع الرهط. ونكاح آخر . . وإمنا يفعل ذلك رغبة يف جنابة الولد فكان هذا النكاح نكاح االستبضاع 
العشرة فيدخلون على املرأة ، كلهم يصيبها ، فإذا محلت ووضعت ، ومر عليها ليال ، بعد أن تضع محلها ، أرسلت 

قد عرفتم الذي كان من أمركم ، وقد : إليهم ، فلم يستطع رجل منهم أن ميتنع ، حىت جيتمعوا عندها ، تقول هلم 
والنكاح . فيلحق به ولدها ، وال يستطيع أن ميتنع به الرجل  تسمى من أحبت بامسه. ولدت ، فهو ابنك يا فالن 

الرابع جيتمع الناس الكثري فيدخلون على املرأة ال متتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصنب على أبواهبن رايات تكون 
مث أحلقوا علماً ، فمن أرادهن دخل عليهن ، فإذا محلت إحداهن ووضعت محلها ، مجعوا هلا ودعوا هلم القافة ، 

  «ولدها بالذي يرون ، فالتاطه ، ودعي ابنه ال ميتنع من ذلك 
واألول هو اإلحصان  -سواء منه املخادنة والبغاء  -فالنوعان الثالث والرابع مها السفاح الذي ينص على نفيه 

  أما الثاين فما ندري كيف نسميه. . الذي ينص على طلبه 
هو . . هو محاية ووقاية . . هو حفظ وصيانة . . فهو إحصان . . اهللا والقرآن يصور طبيعة النوع الذي يريده 

حمَصنني » : بصيغة اسم الفاعل ، ويف قراءة أخرى « حمِصنني » ففي هذه القراءة . إحصان للرجل وإحصان للمرأة 
ن للبيت واألسرة وهو إحصا. وكال املعنيني يتحقق يف هذه الصورة النظيفة القومية العفيفة . بصيغة اسم املفعول « 

  .إحصان هلذه املؤسسة اليت تقوم على هذا األساس ثابتة راسخة وطيدة . واألطفال 
مفاعلة من السفح ، وهو إراقة املاء يف املنحدر الواطىء مسافحة يشترك فيها الرجل واملرأة ، . . سفاح : واآلخر 

عن طريق اشتراك الرجل واملرأة يف إجناب الذرية فرييقان ماء احلياة ، الذي جعله اهللا المتداد النوع ، ورقيه ، 
فإذا مها يريقانه للذة العابرة ، والنزوة العارضة ، يريقانه يف السفح الواطىء فال . وتربيتها وحضانتها وصيانتها 

  حيصنهما من الدنس ، وال حيصن الذرية من التلف ، وال حيصن البيت من البوار
ويبلغ غايته من حتسني الصورة .  كاملتني لنوعني من احلياة؛ يف كلمتني اثنتني وهكذا يرسم التعبري القرآين صورتني

وذلك . اليت يرتضيها ، وتبشيع الصورة اليت ال يرتضيها ، بينما هو يقرر حقيقة كل من الصورتني يف واقع احلياة 



  .من بدائع التعبري يف القرآن 
  :ليقرر كيف ُيبتغى باألموال عاد . فإذا انتهى من هذا القيد لالبتغاء باألموال 

  .} فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضةْ { 
وهن ما وراء  -فمن أراد أن يستمتع بامرأة من احلالئل . فهو جيعل صداق املرأة فريضة هلا مقابل االستمتاع هبا 

 -ال عن أي طريق آخر ) الزواج ( أي عن طريق النكاح  -فالطريق هو ابتغاؤها لإلحصان  -ذلكم من احملرمات 
. وعليه أن يؤدي هلا صداقها حتماً مفروضاً ، ال نافلة ، وال تطوعاً منه ، وال إحساناً ، فهو حق هلا عليه مفروض 

وليس له أن يقايض عليها  -كما كان يقع يف بعض األحوال يف اجلاهلية  -وليس له أن يرثها وراثة بال مقابل 
  .لشغار يف اجلاهلية مقايضة كما كان يقع يف زواج ا

  وهو أن يتزوج الرجل امرأة يف مقابل أن يدفع لوليها امرأة من عنده كأهنما هبيمتان أو شيئان
وبعد تقرير هذا احلق للمرأة وفرضيته ، يدع الباب مفتوحاً ملا يتراضى عليه الزوجان بينهما وفق مقتضيات حياهتما 

  :اه اآلخر املشتركة ، ووفق مشاعرمها وعواطفهما أحدمها جت
  .} وال جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة { 

وبعد أن أصبح حقاً هلا . بعد بيانه وحتديده  -كله أو بعضه  -فال حرج عليهما يف أن تتنازل الزوجة عن مهرها 
املهر ، أو وال جناح عليهما يف أن يزيدها الزوج على  -خالصاً تتصرف فيه كما تتصرف يف سائر أمواهلا حبرية 

  .وهذا شأهنما معاً يتراضيان عليه يف حرية ومساحة . فهذا شأنه اخلاص . يزيدها فيه 
  :يربط هذه األحكام مبصدرها؛ ويكشف عما وراءها من العلم الكاشف ، واحلكمة البصرية . مث جييء التعقيب 

  . .} إن اهللا كان عليماً حكيماً { 
فيعرف ضمري املسلم من أين يتلقى . . شرعها عن علم وعن حكمة  وهو الذي. فهو الذي شرع هذه األحكام 

ويطمئن إىل ما يتلقاه من هذه  -وأخصها هذا الذي بينه وبني زوجه  -األحكام يف كل شأن من شئون حياته 
  . . .} إن اهللا كان عليماً حكيماً { األحكام ، الصادرة عن العلم وعن احلكمة 

نه وبني الزواج من حرة حتصنها احلرية وتصوهنا ، فقد رخص له يف الزواج من فإذا كانت ظروف املسلم حتول بي
  :غري احلرة ، إذا هو مل يصرب حىت يستطيع الزواج من حرة ، وخشي املشقة؛ أو خشي الفتنة 

م واهللا أعل -ومن مل يستطع منكم طوالً أن ينكح احملصنات املؤمنات ، فمما ملكت أميانكم من فتياتكم املؤمنات { 
حمصنات غري مسافحات وال  -فانكحوهن بإذن أهلهن؛ وآتوهن أجورهن باملعروف  -بإميانكم بعضكم من بعض 

ذلك ملن خشي . فإن أتني بفاحشة فعليهن نصف ما على احملصنات من العذاب . فإذا أحصن  -متخذات أخدان 
  .} واهللا غفور رحيم . وأن تصربوا خري لكم . العنت منكم 
ويف حدود واقعه ، ويف حدود حاجاته . يف حدود فطرته ، ويف حدود طاقته » اإلنسان « يتعامل مع إن هذا الدين 

وحني يأخذ بيده لريتفع به من حضيض احلياة اجلاهلية إىل مرتقى احلياة اإلسالمية ال يغفل فطرته وطاقته . . احلقيقية 
إنه فقط ال يعترب واقع اجلاهلية هو . . املرتقى الصاعد وواقعه وحاجاته احلقيقية ، بل يلبيها كلها وهو يف طريقه إىل 

فواقع اجلاهلية هابط ، وقد جاء اإلسالم لريفع البشرية من وهدة هذا الواقع إمنا هو . الواقع الذي ال فكاك منه 
الواقع  فليس. . واقتدار اإلنسان على الترقي واقع من هذا الواقع . . يف فطرته وحقيقته » اإلنسان « يعترب واقع 

على  -مبا ركب يف فطرته  -فمن الواقع كذلك مقدرته . . أية جاهلية . . فقط هو جمرد تلبطه يف وحل اجلاهلية 



« كله ، ألنه يعلم » واقع اإلنسان « هو الذي يعلم  -سبحانه  -الصعود والتسامي عن ذلك الوحل أيضاً واهللا 
  .كلها » حقيقة اإلنسان 

وقد كان يف اجملتمع املسلم } أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري { . . سوس به نفسه هو الذي خلقه ويعلم ما تو
وإما فداء . إما بإطالق سراحه امتناناً عليه بال مقابل . . األول رقيق يتخلف من احلروب؛ ريثما يتم تدبري أمره 
املنوعة فيما بني املسلمني  حسب املالبسات والظروف -مقابل إطالق سراح أسارى املسلمني ، أو مقابل مال 

ملن  -كما جاء يف اآلية السابقة  -وقد عاجل اإلسالم هذا الواقع بإباحة مباشرة ملك اليمني  -وأعدائهم احملاربني 
أو بغري زواج ،  -إن كن مؤمنات  -مباشرهتن إما بزواج منهن . ملواجهة واقع فطرهتن كما أسلفنا . هن ملك ميينه 

ولكنه مل يبح لغري سادهتن مباشرهتن إال أن . . املتزوجات منهن يف دار احلرب ، حبيضة واحدة بعد استرباء أرحام 
مل يبح هلن أن يبعن أعراضهن يف اجملتمع لقاء أجر؛ وال أن يسرحهن سادهتن يف . يكون ذلك عن طريق الزواج 

  اجملتمع يزاولن هذه الفاحشة حلساهبم كذلك
  :والظروف املبيحة هلذا النكاح  ويف هذه اآلية ينظم طريقة نكاحهن

  . .} ومن مل يستطع منكم طوالً أن ينكح احملصنات املؤمنات ، فمما ملكت أميانكم من فتياتكم املؤمنات { 
ذلك أن احلرة حتصنها احلرية؛  -أي القدرة على نكاح احلرة  -إن اإلسالم يؤثر الزواج من حرة يف حالة الطول 

ال مبعىن متزوجات ، فقد  -هنا » حمصنات « فهن . كيف تصون حرمة زوجها وتعلمها كيف حتفظ عرضها ، و
ولكن مبعىن حرائر ، حمصنات باحلرية؛ وما تسبغه على الضمري من كرامة ، وما  -سبق حترمي نكاح املتزوجات 
سها أنفة فاحلرة ذات أسرة وبيت ومسعة وهلا من يكفيها ، وهي ختشى العار ، ويف نف. توفره للحياة من ضمانات 

ومن مث فهي ليست حمصنة ، . وال شيء من هذا كله لغري احلرة . ويف ضمريها عزة ، فهي تأىب السفاح واالحندار 
. وحىت إذا تزوجت ، فإن رواسب من عهد الرق تبقى يف نفسها ، فال يكون هلا الصون والعفة والعزة اليت للحرة 

مضافاً إىل هذا كله أن نسلها من زوجها كان اجملتمع ينظر .  .فضالً على أنه ليس هلا شرف عائلي ختشى تلويثه 
وكل هذه االعتبارات كانت . . فتعلق هبم هجنة الرق يف صورة من الصور . إليهم نظرة أدىن من أوالد احلرائر 

  . .قائمة يف اجملتمع الذي تشرع له هذه اآلية 
تزوجوا من غري احلرائر ، إذا هم استطاعوا الزواج من هلذه االعتبارات كلها آثر اإلسالم للمسلمني األحرار أال ي

  .مع املشقة يف االنتظار . وجعل الزواج من غري احلرة رخصة يف حالة عدم الطول . احلرائر 
فإن الدين ال يقف أمامهم يذودهم . عنت املشقة أو عنت الفتنة . ولكن إذا وجدت املشقة ، وخاف الرجال العنت 

  .مأنينة عن اليسر والراحة والط

  .الزواج من املؤمنات غري احلرائر اللوايت يف ملك اآلخرين  -إذن  -فهو حيل 
وهي ذاهتا الصورة اليت رضيها من . ويعني الصورة الوحيدة اليت يرضاها للعالقة بني الرجال األحرار وغري احلرائر 

  :قبل يف زواج احلرائر 
  :جيب أن يكن مؤمنات : فأوالً 

  . .} م من فتياتكم املؤمنات فمما ملكت أميانك{ 
  .فهذا حقهن اخلالص . جيب أن يعطني أجورهن فريضة هلن ال لسادهتن : وثانياً 

  .} وآتوهن أجورهن { 



ال خمادنة وال . وأن يكون االستمتاع هبن يف صورة نكاح : جيب أن تكون هذه األجور يف صورة صداق : وثالثاً 
  .سفاح أن تكون لكل من أراد وال. واملخادنة أن تكون لواحد : سفاح 

  .} حمصنات غري مسافحات وال متخذات أخدان { 
رضي  -وقد كان اجملتمع إذ ذاك يعرف هذه األنواع من االتصال اجلنسي بني احلرائر كما سلف من حديث عائشة 

لقوم يرسلون وقد كان سادة من أشراف ا. كما كان يعرف كذلك بني غري احلرائر أنواعاً من البغاء  -اهللا عنها 
رأس  -وكان لعبداهللا بن أيب بن سلول . رقيقاهتم يكسنب بأجسامهن يف هذا السبيل القذر ، حلساب سادهتن 

أربع جوار يكسنب له من هذا السبيل وكانت هذه بقايا أو حال اجلاهلية ،  -املنافقني يف املدينة وهو من سادة قومه 
  هم ويزكيهم ، كما يرفع منها سائر البشرية كذلكاليت جاء اإلسالم لريفع العرب منها ، ويطهر

، هي طريق النكاح ، الذي » الفتيات « وكذلك جعل اإلسالم طريقاً واحدة للمعاشرة بني الرجال األحرار وهؤالء 
وجعل األموال يف . تتخصص فيه امرأة لرجل لتكوين بيت وأسرة ، ال الذي تنطلق فيه الشهوات انطالق البهائم 

وكذلك طهر اإلسالم هذه العالقات . . ل لتؤدى صداقاً مفروضاً ، ال لتكون أجراً يف خمادنة أو سفاح أيدي الرجا
حىت يف دنيا الرقيق من وحل اجلاهلية ، الذي تتلبط فيه البشرية كلما ارتكست يف اجلاهلية والذي تتلبط فيه اليوم 

  ، ال راية اإلسالميف كل مكان ، ألن رايات اجلاهلية هي اليت ترتفع يف كل مكان 
ينبغي أن نقف أمام تعبري القرآن عن حقيقة العالقات اإلنسانية اليت  -قبل أن نتجاوز هذا املوضع من اآلية  -ولكن 

تقوم بني األحرار والرقيق يف اجملتمع اإلسالمي ، وعن نظرة هذا الدين إىل هذا األمر عندما واجهه اجملتمع اإلسالمي 
  .» فتيات « إمنا يسميهن . وال إماء . وال جواري . رقيقات :  إنه ال يسمي الرقيقات. 
  . .} فمما ملكت أميانكم من فتياتكم املؤمنات { 

كما كانت االعتقادات  -وهو ال يفرق بني األحرار وغري األحرار تفرقة عنصرية تتناول األصل اإلنساين 
صل الواحد ، وجيعل اآلصرة اإلنسانية واآلصرة إمنا يذكر باأل -واالعتبارات السائدة يف األرض كلها يومذاك 

  :اإلميانية مها حمور االرتباط 
  . .} واهللا أعلم بإميانكم ، بعضكم من بعض { 

  :» أهالً « إمنا يسميهم . وهو ال يسمي من هن ملك هلم سادة 
  .} فانكحوهن بإذن أهلهن { 

فهذا ليس . ذلك خيرج من قاعدة أن كسبها كله له ل. فمهرها إمنا هو حق هلا . وهو ال جيعل مهر الفتاة لسيدها 
  :كسباً ، إمنا هو حق ارتباطها برجل 

  . .} وآتوهن أجورهن { 
  :وهو يكرمهن عن أن يكن بائعات أعراض بثمن ، من املال إمنا هو النكاح واإلحصان 

  . .} حمصنات غري مسافحات والمتحذات أخدان { 
كرمي إلنسانية هؤالء الفتيات ، حىت وهن يف هذا الوضع ، الذي اقتضته وكلها ملسات واعتبارات حتمل طابع الت

  .مالبسات وقتية ، ال تطعن يف أصل الكرامة اإلنسانية 
وحني يقاس هذا التكرمي إىل ما كان سائداً يف جاهلية األرض كلها يومذاك من النظرة إىل الرقيق ، وحرمانه حق 

يبدو مدى النقلة اليت نقل . . » اإلنسانية « احلقوق اليت تترتب على هذه السادة وسائر » إنسانية « االنتساب إىل 
وهو يرعاها يف مجيع األحوال ، بغض النظر عن املالبسات الطارئة اليت حتد من » اإلنسان « اإلسالم إليها كرامة 



  .أوضاع بعض األناسي ، كوضع االسترقاق 
هذا ، وتنظيمه ألوضاع هذه احلالة الطارئة مبا تصنعه اجليوش  ويبدو مدى النقلة البعيدة حني يقاس صنيع اإلسالم

أو قصة الوحل » الترفيه « وكلنا يعرف حكاية . الفاحتة يف هذه اجلاهلية احلديثة بنساء وفتيات البالد املفتوحة 
  ت الطوالالذي تلغ فيه جيوش اجلاهلية الفاحتة يف كل مكان وختلفه وراءها للمجتمع حني ترحل يعاين منه السنوا

مث يقرر اإلسالم عقوبة خمففة على من ترتكب الفاحشة من هؤالء الفتيات بعد إحصاهنا بالزواج ، واضعاً يف حسابه 
واقعها وظروفها اليت جتعلها أقرب إىل السقوط يف الفاحشة ، وأضعف يف مقاومة اإلغراء من احلرة ، مقدراً أن الرق 

وكالمها شعور يثري اإلباء  -الشعور بالكرامة ، والشعور بشرف العائلة  يقلل من احلصانة النفسية ، ألنه يغض من
كما يقدر احلالة االجتماعية واالقتصادية ، واختالفها بني احلرة واألمة ، وأثرها يف جعل هذه أكثر  -يف نفس احلرة 

ر اإلسالم هذا كله فيجعل تساحماً يف عرضها ، وأقل مقاومة إلغراء املال وإغراء النسب ممن يراودها عن نفسها يقد
  .نصف حد احلرة احملصنة باحلرية قبل زواجها  -بعد إحصاهنا  -حد األمة 

  .} فإن أتني بفاحشة ، فعليهن نصف ما على احملصنات من العذاب . فإذا أحصن { 
إذ ال . م وال يكون يف عقوبة الرج. وهي عقوبة اجللد . ومفهوم أن النصف يكون من العقوبة اليت حتتمل القسمة 

أما عقوبة اجلارية البكر . ميكن قسمتها فإذا زنت اجلارية املؤمنة املتزوجة عوقبت بنصف ما تعاقب به احلرة البكر 
ويتواله اإلمام؟ أم  -وهو نصف ما على احلرة البكر  -هل تكون هذا احلد نفسه . فمختلف عليها بني الفقهاء 

  .احلد؟ وهو خالف يطلب يف كتب الفقه تكون تأديباً يتواله سيدها ودون النصف من 
فنقف أمام مراعاة هذا الدين لواقع الناس وظروفهم ، يف الوقت الذي يأخذ بأيديهم  -يف ظالل القرآن  -أما حنن 

  .يف املرتقى الصاعد النظيف 
  ذا الواقعواقع الناس ، دون أن يدعهم يتلبطون يف الوحل باسم ه -كما قلنا  -إن هذا الدين يأخذ يف اعتباره 

  .وقد علم اهللا ما حييط حبياة الرقيق من مؤثرات 

أضعف من مقاومة اإلغراء والوقوع يف اخلطيئة ، فلم يغفل هذا الواقع  -ولو كانت متزوجة  -جتعل الواحدة 
  .ويقرر هلا عقوبة كعقوبة احلرة ، ولكن كذلك مل جيعل هلذا الواقع كل السلطات ، فيعفيها هنائياً من العقوبة 

  .يلحظ كل املؤثرات وكل املالبسات . قوام وسط 
كذلك مل جيعل من احنطاط درجة الرقيق سبباً يف مضاعفة العقوبة ، كما كانت قوانني اجلاهلية السائدة يف األرض 

كلها تصنع مع الطبقات املنحطة والطبقات الراقية؛ أو مع الوضعاء واألشراف ختفف عن األشراف ، وتقسو على 
  .الضعاف 

ومن يستهو « : فكان يقول . ن املعمول به يف القانون الروماين الشهري أن تشدد العقوبة كلما احنطت الطبقة كا
وإن كان من بيئة ذميمة . مصادرة نصف ماله  -إن كان من بيئة كرمية  -أرملة مستقيمة أو عذراء ، فعقوبته 

  .» فعقوبته اجللد والنفي من األرض 
أن الربمهي إن » منوشاستر « وهو القانون املعروف باسم » منو « ون اهلندي الذي وضعه وكان املعمول به يف القان

أما غريه فيقتل وإذا مد أحد املنبوذين إىل برمهي يداً أو عصاً . استحق القتل ، فال جيوز للحاكم إال أن حيلق رأسه 
  «اخل . . . ليبطش به قطعت يده 

  .، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه احلد  وكان اليهود إذا سرق فيهم الشريف تركوه
وليجعل حد األمة . « الواقع » وجاء اإلسالم ليضع احلق يف نصابه؛ ولياخذ اجلاين بالعقوبة ، مراعياً مجيع اعتبارات 



فال يترخص فيعفيها من العقوبة ، وجيعل إرادهتا ملغاة كلية من . نصف حد احلرة قبل اإلحصان  -بعد اإلحصان  -
وواقعها  -وال يغفل واقعها كذلك فيعاقبها عقاب احلرة . فهذا خالف الواقع . تكاب الفعل حتت وطأة الظروف ار

  وال يتشدد تشدد اجلاهلية مع الضعاف دون األشراف. خيتلف عن واقع احلرة 
» ، وتغفر لألشراف  وما تزال اجلاهلية احلديثة يف أمريكا ويف جنوب أفريقية ويف غريها تزاول هذه التفرقة العنصرية

حيث . . واإلسالم هو اإلسالم . واجلاهلية هي اجلاهلية حيث كانت « امللونني » ما ال تغفره للضعاف « البيض 
  . .كان 

يف غري مشقة  -فمن استطاع الصرب . مث تنتهي اآلية ببيان أن الزواج من اإلماء رخصة ملن خيشى املشقة أو الفتنة 
  :ا أسلفناه من املالبسات اليت حتيط بالزواج من اإلماء مل. فهو خري  -وال فتنة 

  . .} واهللا غفور رحيم . وأن تصربوا خري لكم . ذلك ملن خشي العنت منكم { 
وإذا كان دينه الذي اختاره هلم ، . إن اهللا ال يريد أن يعنت عباده ، وال أن يشق عليهم ، وال أن يوقعهم يف الفتنة 

رتفاع والتسامي ، فهو يريد منهم هذا كله يف حدود فطرهتم اإلنسانية ، ويف حدود يريد منهم االستعالء واال
  .طاقتهم الكامنة ، ويف حدود حاجاهتم احلقيقية كذلك 

كل ما هنالك أنه ال يهتف . ومن مث فهو منهج ميسر ، يلحظ الفطرة ، ويعرف احلاجة ، ويقدر الضرورة . 
أو يعفيهم من . يبارك هبوطهم ، وميجد سقوطهم  -هم غارقون يف الوحل و -للهابطني باهلبوط ، وال يقف أمامهم 

  اجلهد يف حماولة التسامي ، أو من التبعة يف قلة مقاومة اإلغراء
وهو هنا يهيب بالصرب حىت تتهيأ القدرة على نكاح احلرائر؛ فهن أوىل أن تصان نفوسهن بالزواج ، وأن تقوم عليهن 

فأما . . بناء ، وأن حيسن اإلشراف على اجليل الناشىء ، وأن حيفظن فراش األزواج البيوت ، وأن ينجنب كرام األ
عنت املشقة عند الصرب ، وعنت الفتنة اليت ال تقاوم ، فهناك الرخصة ، واحملاولة لرفع مستوى : إذا خشي العنت 

ميع بعضهم من بعض يربطهم واجل. » أهلهن « وهم » فتياتكم « فهن . اإلماء ، بذلك التكرمي الذي يضفيه عليهن 
وهن مسؤوالت إن وقعن . . وهو نكاح ال خمادنة وال سفاح . وهلن مهورهن فريضة . واهللا أعلم باإلميان . اإلميان 

  :ولكن مع الرفق والتخفيف ومراعاة الظروف . . يف اخلطيئة 
  . .} واهللا غفور رحيم { 

وهي يف موضعها املناسب . . ا على ختفيف عقوبة اإلماء ويعقب هب. يعقب هبا على االضطرار لنكاح غري احلرائر 
  .فمغفرة اهللا ورمحته وراء كل خطيئة ، ووراء كل اضطرار . عقب هذه وتلك 

مث جييء التعقيب الشامل على تلك األحكام؛ وعلى تلك التنظيمات اليت شرعها اهللا لألسرة يف املنهج اإلسالمي ، 
احلياة اجلاهلية؛ ولريفع هبا مستواه النفسي واخللقي واالجتماعي إىل القمة السامقة لريفع هبا اجملتمع املسلم من وهدة 

جييء التعقيب ليكشف للجماعة املسلمة عن حقيقة ما يريده اهللا هلا هبذا املنهج . النظيفة الوضيئة اليت رفعه إليها 
عون الشهوات وحييدون عن منهج اهللا وبتلك األحكام والتشريعات والتنظيمات؛ وعن حقيقة ما يريده هبا الذين يتب

:  
يريد اهللا ليبني لكم ، ويهديكم سنن الذين من قبلكم ، ويتوب عليكم ، واهللا عليم حكيم ، واهللا يريد أن يتوب { 

. } يريد اهللا أن خيفف عنكم ، وخلق اإلنسان ضعيفاً . عليكم؛ ويريد الذين يتبعون الشهوات أن متيلوا ميالً عظيماً 
.  

يتلطف مع عباده؛ فيبني هلم حكمة تشريعاته هلم ، ويطلعهم على ما يف املنهج الذي يريده  -سبحانه  - إن اهللا



األفق الذي حيدثهم فيه ، ليبني هلم . وهو يرفعهم إىل هذا األفق  -سبحانه  -إنه يكرمهم . حلياهتم من خري ويسر 
  .. أن يبني هلم : إنه يريد : حكمة ما يشرعه هلم؛ وليقول هلم 

  . .} يريد اهللا ليبني لكم { 
يريد اهللا ليكشف لكم عن حكمته؛ ويريد لكم أن تروا هذه احلكمة ، وأن تتدبروها ، وأن تقبلوا عليها مفتوحي 

األعني والعقول والقلوب؛ فهي ليست معميات وال ألغازاً؛ وهي ليست حتكماً ال علة له وال غاية؛ وأنتم أهل 
وهو تكرمي لإلنسان ، يدرك مداه من حيسون حقيقة األلوهية . . ذه احلكمة لكم إلدراك حكمتها؛ وأهل لبيان ه

  .وحقيقة العبودية ، فيدركون مدى هذا التلطف الكرمي 

  . .} ويهديكم سنن الذين من قبلكم { 
يف غاياته وهو منهج ثابت يف أصوله ، موحد يف مبادئه ، مطرد . فهذا املنهج هو منهج اهللا الذي سنه للمؤمنني مجيعاً 

ومنهج األمة الواحدة اليت جيمعها موكب اإلميان على مدار . هو منهج العصبة املؤمنة من قبل ومن بعد . . وأهدافه 
  .القرون 

بذلك جيمع القرآن بني املهتدين إىل اهللا يف كل زمان ومكان؛ ويكشف عن وحدة منهج اهللا يف كل زمان ومكان؛ 
وهي لفتة تشعر املسلم حبقيقة . ب اإلمياين املوصول ، يف الطريق الالحب الطويل ويربط بني اجلماعة املسلمة واملوك

إنه من هذه األمة املؤمنة باهللا ، جتمعها آصرة املنهج اإلهلي ، على اختالف الزمان . . أصله وأمته ومنهجه وطريقه 
  .كل جيل ، ومن كل قبيل  واملكان ، واختالف األوطان؛ واأللوان وتربطها سنة اهللا املرسومة للمؤمنني يف

  . .} ويتوب عليكم { 
ليأخذ بيدكم إىل التوبة من الزلل ، . . . يبني لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ، لريمحكم  -سبحانه  -فهو 

  . .ليمهد لكم الطريق ، ويعينكم على السري فيه . والتوبة من املعصية 
  . . .} واهللا عليم حكيم { 

العلم بنفوسكم . ومن العلم واحلكمة جتيء هذه التوجيهات . صدر هذه التشريعات فعن العلم واحلكمة ت
  . . .واحلكمة يف طبيعة املنهج ويف تطبيقاته على السواء . والعلم مبا يصلح لكم وما يصلحكم . وأحوالكم 

  . .} واهللا يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن متيلوا ميالً عظيماً { 
كشف اآلية الواحدة القصرية عن حقيقة ما يريده اهللا للناس مبنهجه وطريقته ، وحقيقة ما يريده هبم الذين يتبعون وت

فليس هنالك إال منهج  -وكل من حييد عن منهج اهللا إمنا يتبع الشهوات  -الشهوات ، وحييدون عن منهج اهللا 
إال هوى يتبع ، وشهوة تطاع ، واحنراف وفسوق  واحد هو اجلد واالستقامة وااللتزام ، وكل ما عداه إن هو

  .وضالل 
يريد . يريد أن يهديهم . فماذا يريد اهللا بالناس ، حني يبني هلم منهجه ، ويشرع هلم سنته؟ إنه يريد أن يتوب عليهم 

  .يريد أن يعينهم على التسامي يف املرتقى الصاعد إىل القمة السامقة . أن جينبهم املزالق 
الذين يتبعون الشهوات ، ويزينون للناس منابع ومذاهب مل يأذن هبا اهللا ، ومل يشرعها لعباده؟ إهنم يريدن وماذا يريد 

  .هلم أن مييلوا ميالً عظيماً عن املنهج الراشد ، واملرتقى الصاعد والطريق املستقيم 
 اجملتمع؛ وحتديد الصورة ميدان تنظيم األسرة؛ وتطهري: ويف هذا امليدان اخلاص الذي تواجهه اآليات السابقة 

النظيفة الوحيدة ، اليت حيب اهللا أن يلتقي عليها الرجال والنساء؛ وحترمي ما عداها من الصور ، وتبشيعها وتقبيحها 
  يف هذا امليدان اخلاص ما الذي يريده اهللا وما الذي يريده الذين يتبعون الشهوات؟. . يف القلوب والعيون 



وفيها إرادة التنظيم ، وإرادة التطهري ، وإرادة التيسري ، . ينته اآليات السابقة يف السورة فأما ما يريده اهللا فقد ب
  .وإرادة اخلري باجلماعة املسلمة على كل حال 

  .ديين ، أو أخالقي ، أو اجتماعي : وأما ما يريده الذين يتبعون الشهوات فهو أن يطلقوا الغرائز من كل عقال 

السعار احملموم الذي ال يقر . ر اجلنسي احملموم بال حاجز وال كابح ، من أي لون كان يريدون أن ينطلق السعا. 
يريدون أن . معه قلب ، وال يسكن معه عصب ، وال يطمئن معه بيت ، وال يسلم معه عرض ، وال تقوم معه أسرة 

ابط القوة أو احليلة أو مطلق يعود اآلدميون قطعاناً من البهائم ، ينزو فيها الذكران على اإلناث بال ضابط إال ض
ليست سوى  -يف هذا الوضع  -الوسيلة كل هذا الدمار ، وكل هذا الفساد ، وكل هذا الشر باسم احلرية ، وهي 

  اسم آخر للشهوة والنزوة
ا وقد كانو. وهذا هو امليل العظيم الذي حيذر اهللا املؤمنني إياه ، وهو حيذرهم ما يريده هلم الذين يتبعون الشهوات 

يبذلون جهدهم لرد اجملتمع املسلم إىل اجلاهلية يف هذا اجملال األخالقي ، الذي تفوقوا فيه وتفردوا بفعل املنهج 
وهو ذاته ما تريده اليوم األقالم اهلابطة واألجهزة املوجهة لتحطيم ما بقي من احلواجز يف . اإلهلي القومي النظيف 

اصم منه ، إال منهج اهللا ، حني تقره العصبة املؤمنة يف األرض إن شاء اهللا اجملتمع دون االنطالق البهيمي ، الذي ال ع
.  

والتخفيف . واللمسة األخرية يف التعقيب تتوىل بيان رمحة اهللا بضعف اإلنسان ، فيما يشرعه له من منهج وأحكام 
  .ار عنه ممن يعلم ضعفه ، ومراعاة اليسر فيما يشرع له ، ونفي احلرج واملشقة والضرر والضر

  . .} يريد اهللا أن خيفف عنكم ، وخلق اإلنسان ضعيفاً { 
فأما يف هذا اجملال الذي تستهدفه اآليات السابقة ، وما فيها من تشريعات وأحكام وتوجيهات ، فإرادة التخفيف 

مون املثمر واضحة؛ تتمثل يف االعتراف بدوافع الفطرة ، وتنظيم االستجابة هلا وتصريف طاقتها يف اجملال الطيب املأ
، ويف اجلو الطاهر النظيف الرفيع؛ دون أن يكلف اهللا عباده عنتاً يف كبتها حىت املشقة والفتنة؛ ودون أن يطلقهم 

  .كذلك ينحدرون يف االستجابة هلا بغري حد وال قيد 
حة؛ مبراعاة فطرة وأما يف اجملال العام الذي ميثله املنهج اإلهلي حلياة البشر كلها فإرادة التخفيف تبدو كذلك واض

ووضع السياج الذي يقيها التبدد وسوء . اإلنسان ، وطاقته ، وحاجاته احلقيقية؛ وإطالق كل طاقاته البانية 
  االستعمال

واالنطالق مع الذين يتبعون . شاق جمهد  -وخباصة يف عالقات اجلنسني  -وكثريون حيسبون أن التقيد مبنهج اهللا 
وحدها يف  -واللذة -فإطالق الشهوات من كل قيد؛ وحتري اللذة . . . بري الشهوات ميسر مريح وهذا وهم ك

الذي ال مكان له إذا كانت اللذة وحدها هي احلكم األول واألخري؛ وقصر » الواجب « كل تصرف؛ واقصاء 
د يف عالقات الغاية من التقاء اجلنسني يف عامل اإلنسان على ما يطلب من مثل هذا االلتقاء يف عامل البهائم؛ والتجر

إن هذه كلها تبدو يسراً وراحة وانطالقاً ، ولكنها يف . . اجلنسني من كل قيد أخالقي ، ومن كل التزام اجتماعي 
  . .عقابيل مؤذية مدمرة ماحقة  -بل يف حياة كل فرد  -وعقابيلها يف حياة اجملتمع . حقيقتها مشقة وجهد وثقلة 

من قيود الدين واألخالق واحلياء يف هذه العالقة ، يكفي » حتررت « ليت والنظر إىل الواقع يف حياة اجملتمعات ا
  .إللقاء الرعب يف القلوب 



  لو كانت هنالك قلوب
حطم احلضارة اإلغريقية . لقد كانت فوضى العالقات اجلنسية هي املعول األول الذي حطم احلضارات القدمية 

هذه الفوضى ذاهتا هي اليت أخذت حتطم احلضارة الغربية و. وحطم احلضارة الرومانية وحطم احلضارة الفارسية 
الراهنة؛ وقد ظهرت آثار التحطيم شبه كاملة يف اهنيارات فرنسا اليت سبقت يف هذه الفوضى؛ وبدأت هذه اآلثار 

  .تظهر يف أمريكا والسويد واجنلترا ، وغريها من دول احلضارة احلديثة 
ة ، مما جعلها تركع على أقدامها يف كل حرب خاضتها منذ سنة وقد ظهرت آثار هذه الفوضى يف فرنسا مبكر

وهذه بعض األمارات اليت أخذت . إىل اليوم ، وهي يف طريقها إىل االهنيار التام ، كما تدل مجيع الشواهد  ١٨٧٠
  :تبدو واضحة من بعد احلرب العاملية األوىل 

حالل قواهم اجلسدية ، وتدرجها إىل الضعف يوماً اضم: إن أول ما قد جر على الفرنسيني متكن الشهوات منهم « 
فإن اهلياج الدائم قد أوهن أعصاهبم؛ وتعبد الشهوات يكاد يأيت على قوة صربهم وجلدهم؛ وطغيان . فيوماً 

فمن أوائل القرن العشرين ال يزال حكام اجليش الفرنسي خيفضون من . األمراض السرية قد أجحف بصحتهم 
ألن عدد الشبان . بدنية املطلوب يف املتطوعة للجند الفرنسي ، على فترة كل بضع سنني مستوى القوة والصحة ال

وهذا مقياس أمني ، . . الوافني باملستوى السابق من القوة والصحة ال يزال يقل ويندر يف األمة على مسري األيام 
. ى اجلسدية يف األمة الفرنسية على كيفية اضمحالل القو -يف الصحة والتدقيق  -يدلنا كداللة مقياس احلرارة 

يدل على ذلك أن كان عدد اجلنود الذين اضطرت . األمراض السرية الفتاكة : ومن أهم عوامل هذا االضمحالل 
احلكومة إىل أن تعفيهم من العمل ، وتبعث هبم إىل املستشفيات ، يف السنتني األوليني من سين احلرب العاملية األوىل 

جندياً يف آن واحد يف ثكنة  ٢٤٢وابتلي هبذا املرض وحده . الزهري ، مخسة وسبعني الفاً  ، لكوهنم مصابني مبرض
يف املضيق احلرج بني  -جبانب  -حال هذه األمة البائسة يف الوقت الذي كانت فيه  -باهللا  -وتصور . متوسطة 

وكان كل .  لسالمتها وبقائها احلياة واملوت ، فكانت أحوج ما تكون إىل جماهدة كل واحد من أبنائها احملاربني
فرنك من ثروهتا مما يضن به ويوفر؛ وكانت احلال تدعو إىل بذل أكثر ما ميكن من القوة والوقت وسائر األدوات 

أبناؤها الشباب الذين تعطل آالف منهم عن أعمال الدفاع ،  -جبانب آخر  -وكان . والوسائل يف سبيل الدفاع 
وما كفى أمتهم ذلك خسراناً ، بل ضيعوا جانباً من ثروة األمة ووسائلها يف  من جراء انغماسهم يف اللذات؛

  .» عالجهم ، يف تلك األوضاع احلرجة 
إنه ميوت يف فرنسا ثالثون ألف نسمة بالزهري ، وما يتبعه من : يقول طبيب فرنسي نطاسي يدعى الدكتور لرييه « 

  .األمراض الكثرية يف كل سنة 

وهذه جريرة مرض واحد من األمراض . » الدق « ألمراض باألمة الفرنسية بعد محى وهذا املرض هو أفتك ا
  .« السرية اليت فيها عدا هذا أمراض كثرية أخرى 
ذلك أن سهولة تلبية امليل اجلنسي ، وفوضى العالقات اجلنسية : واألمة الفرنسية يتناقص تعدادها بشكل خطري 

جماالً لتكوين األسرة ، وال الستقرارها وال الحتمال تبعة األطفال الذين والتخلص من األجنة واملواليد ، ال تدع 
  .ومن مث يقل الزواج ، ويقل التناسل ، وتتدحرج فرنسا منحدرة إىل اهلاوية . يولدون من االلتقاء اجلنسي العابر 

ك أن تقدر من هذا املعدل ول. سبعة أو مثانية يف األلف هو معدل الرجال والنساء الذين يتزوجون يف فرنسا اليوم » 
مث هذا النزر القليل من الذين يعقدون الزواج ، قل فيهم من . املنخفض كثرة النفوس اليت ال تتزوج من أهاليها 

حىت إنه كثرياً ما . ينوون به التحصن والتزام املعيشة الربة الصاحلة بل هم يقصدون به كل غرض سوى هذا الغرض 



للوا به الولد النغل الذي قد ولدته أمه قبل النكاح ويتخذوه ولداً شرعياً فقد كتب يكون من مقاصد زواجهم أن حي
من العادة اجلارية يف طبقة العاملني يف فرنسا أن املرأة منهم تأخذ من خدهنا ميثاقاً قبل أن يعقد : » بول بيورو « 

اً له وجاءت امرأة يف حمكمة احلقوق بينهما النكاح ، أن الرجل سيتخذ ولدها الذي ولدته قبل النكاح ولداً شرعي
إنين كنت قد آذنت بعلي عن النكاح بأين ال أقصد بالزواج إال استحالل األوالد : فصرحت  Sieneمبدينة سني 

وأما أن أعاشره وأعيش معه كزوجة ، فما كان يف نييت عند ذاك ، وال . الذين ولدهتم نتيجة اتصايل به قبل النكاح 
لذلك اعتزلت زوجي يف أصيل اليوم الذي مت فيه زواجنا ، ومل ألتق به إىل هذا اليوم ، ألين كنت و. هو يف نييت اآلن 

  .« ال أنوي قط أن أعاشره معاشرة زوجية 
إن عامة الشباب يريدون بعقد النكاح استخدام بغي يف بيتهم : قال عميد كلية شهرية يف باريس لبول بيورو » 

مث يأيت عليهم حني من . سنني أو أكثر يهيمون يف أودية الفجور أحراراً طلقاء  ذلك أهنم يظلون مدة عشر. أيضاً 
دهرهم ميلون تلك احلياة الشريدة املتقلقلة ، فيتزوجون بامرأة بعينها ، حىت جيمعوا بني هدوء البيت وسكينته ، ولذة 

  .« املخادنة احلرة خارج البيت 
اضتها ، وهكذا تتوارى عن مسرح احلضارة مث عن مسرح وهكذا هزمت يف كل حرب خ. وهكذا تدهورت فرنسا 

حىت حتق سنة اهللا اليت ال تتخلف؛ وإن بدت بطيئة الدوران يف بعض األحيان بالقياس إىل . الوجود يوماً بعد يوم 
  تعجل اإلنسان

  :ا جيري فيها أما يف الدول اليت ال تزال تبدو فتية ، أو مل تظهر فيها آثار الدمار واضحة بعد ، فهذه مناذج مم
  .يقول صحفي ممن زاروا السويد حديثاً 

حرية احلب يف السويد ، وعن الرخاء املادي ، والضمانات االجتماعية يف جمتمعها « بعد أن يتحدث عن . 
  »: االشتراكي النموذجي 

الطبقات هبذا  إذا كانت أقصى أحالمنا أن حنقق للشعب هذا املستوى االقتصادي املمتاز؛ وأن نزيل الفوارق بني« 
االجتاه االشتراكي الناجح؛ وأن نؤمن املواطن ضد كل ما يستطيع أي عقل أن يتصوره من أنواع العقبات يف احلياة 

فهل نرضى نتائجه . . إذا وصلنا إىل هذا احللم البهيج الذي نسعى بكل قوانا وإمكانياتنا إىل حتقيقه يف مصر . . 
وآثارها اخلطرية على كيان « حرية احلب » ذا اجملتمع املثايل؟ هل نقبل األخرى؟ هل نقبل اجلانب األسود من ه

  األسرة؟
  «. . . دعونا نتحدث باألرقام » 
مع وجود كل هذه املشجعات على االستقرار يف احلياة ، وتكوين أسرة ، فإن اخلط البياين لعدد سكان السويد » 

تاة إعانة زواج؛ مث تكفل لطفلها احلياة اجملانية حىت يتخرج يف مع وجود الدولة اليت تكفل للف. . مييل إىل االنقراض 
  «اجلامعة ، فإن األسرة السويدية يف الطريق إىل عدم إجناب أطفال على اإلطالق 

مع مالحظة . وارتفاع مستمر يف نسبة عدد املواليد غري الشرعبني . يقابل هذا اخنفاض مستمر يف نسبة املتزوجني » 
  .« ة من البالغني األوالد والبنات ال يتزوجون أبداً أن عشرين يف املائ

غري  -كانت نسبة األمهات .  ١٨٧٠وبدأ معه اجملتمع االشتراكي يف السويد عام. لقد بدأ عهد التصنيع » 
واالحصاءات بعد . يف املائة  ١٦إىل  ١٩٢٠يف املائة ، وارتفعت هذه النسبة يف عام  ٧يف ذلك العام  -املتزوجات 

  .« ولكنها وال شك مستمرة يف الزيادة . أعثر عليها  ذلك مل
يف السويد ، فتبني منها أن الرجل تبدأ عالقاته » احلب احلر « وقد أجرت املعاهد العلمية عدة استفسارات عن » 



يف املائة من الشبان يف سن  ٩٥وأن . اجلنسية بدون زواج يف سن الثامنة عشرة ، والفتاة يف سن اخلامسة عشرة 
  «سنة هلم عالقات جنسية  ٢١
يف املائة من هذه العالقات اجلنسية مع  ٧إن : وإذا أردنا تفصيالت تقنع املطالبني حبرية احلب ، فإننا نقول » 

  «يف املائة منها مع صديقات عابرات  ٥٨يف املائة منها مع حبيبات و  ٣٥خطيبات ، و 
يف املائة من هذه العالقات  ٣وجدنا أن . قبل سن العشرين وإذا سجلنا النسب عن عالقة املرأة اجلنسية بالرجل » 

  «يف املائة منها مع صديق عابر  ٦٤يف املائة منها مع خطيب و ٢٧و . مع أزواج 
يف  ٢٠يف املائة من نساء السويد مارسن عالقات جنسية كاملة قبل الزواج و ٨٠إن : وتقول األحباث العلمية » 

  «املائة بقني بال زواج 
مع زيادة عدد األطفال غري . حرية احلب بطبيعة احلال إىل الزواج املتأخر ، وإىل اخلطبة الطويلة األجل  وأدت» 

  .« الشرعيني كما قلت 

إن : بقوهلم « حرية احلب » إن أهل السويد يدافعون عن . . والنتيجة الطبيعية بعد ذلك أن يزيد تفكك األسرة « 
ىل اخليانة بعد الزواج ، كأي جمتمع متمدن آخر وهذا صحيح ال ننكره اجملتمع السويدي ينظر نظرة احتقار إ

  .» مث الزيادة املروعة يف نسبة الطالق . ولكنهم ال يستطيعون الدفاع عن االجتاه إىل انقراض النسل 
طبقاً إن طالقاً واحداً حيدث بني كل ست أو سبع زجيات ، . إن نسبة الطالق يف السويد هي أكرب نسبة يف العامل « 

. . والنسبة بدأت صغرية ، وهي مستمرة يف الزيادة . لإلحصاءات اليت أعدهتا وزارة الشؤون االجتماعية بالسويد 
يف عام  ١٠٤ارتفع هذا الرقم إىل  -ألف من السكان  ١٠٠طالقاً بني كل  ٢٦كان حيدث  ١٩٢٥يف عام 
  .»  ١٩٥٤يف عام  ١١٤، مث ارتفع إىل  ١٩٥٢

والزواج .  املائة من الزجيات تتم اضطراراً حتت ضغط الظروف ، بعد أن حتمل الفتاة يف ٣٠وسبب ذلك أن « 
ويشجع على الطالق أن القانون السويدي ال يضع أية . ال يدوم بطبيعة احلال كالزواج العادي « الضرورة » حبكم 

فإن أي . ذا طلب أحدمها الطالق فاألمر سهل جداً ، وإ. عقبة أمام الطالق إذا قرر الزوجان أهنما يريدان الطالق 
  »سبب بسيط يقدمه ، ميكن أن يتم به الطالق 

إهنا حرية عدم . . فهناك حرية أخرى يتمتع هبا غالبية أهل السويد . . وإذا كانت حرية احلب مكفولة يف السويد « 
وهذه الظاهرة تسود .  اإلميان باهللا لقد انتشرت يف السويد احلركات التحررية من سلطان الكنيسة على اإلطالق

املدرسون يف املدارس واملعاهد يدافعون عن هذه احلرية ويبثوهنا يف عقول النشء والشباب . النرويج والدمنرك أيضاً 
 .«  
إن . وهذه ظاهرة جديدة هتدد اجليل اجلديد يف السويد وباقي دول اسكندنافيا . . واجليل اجلديد ينحرف « 

وقد قدر عدد أطفال العائالت . . االحنراف ، وإىل اإلدمان على املخدرات واخلمور  افتقادهم لإلميان جيرفهم إىل
وإقبال املراهقني . يف املائة من جمموع أطفال العائالت كلها  ١٠أي ما يوازي . ألفاً  ١٧٥اليت هلا أب مدمن حبوايل 

ر شديد من املراهقني بني سن إن من يقبض عليهم البوليس السويدي يف حالة سك. . على إدمان اخلمر يتضاعف 
وعادة الشرب بني املراهقني . عاماً ١٥يوازي ثالثة أمثال عدد املقبوض عليهم بنفس السبب منذ  ١٧و  ١٥

  .» ويتبع ذلك حقيقة رهيبة . . واملراهقات تسري من سىيء إىل أسوأ 
يف  ٥٠إن: قول أطباء السويد إن عشر الذين يصلون إىل سن البلوغ يف السويد يتعرضون الضطرابات عقلية وي« 

وال شك أن التمادي يف التمتع حبرية عدم . املائة من مرضاهم يعانون من اضطرابات عقلية تالزم أمراضهم اجلسدية 



. . ويقرهبم إىل هوة انقراض النسل . اإلميان سيضاعف هذه االحنرافات النفسية ، ويزيد من دواعي تفكك األسرة 
 .«  

  .تقل عن هذه احلال  واحلال يف أمريكا ال

ولكن عوامل التدمري تعمل يف كياهنا ، على . واألمة األمريكية يف عنفواهنا ال تتلفت للنذر . ونذر السوء تتواىل 
الرغم من هذا الرواء الظاهري؛ وتعمل بسرعة ، مما يشي بسرعة الدمار الداخلي على الرغم من كل الظواهر 

  اخلارجية
ولكن ألن هبم . ر أمريكا وبريطانيا العسكرية ألعدائهم ، ال ألهنم يف حاجة إىل املال لقد وجد الذين يبيعون أسرا

  .شذوذاً جنسياً ، ناشئاً من آثار الفوضى اجلنسية السائدة يف اجملتمع 
مؤلفة من احملامني . وقبل سنوات وضع البوليس األمريكي يده على عصابة ضخمة ذات فروع يف مدن شىت 

مهمتها مساعدة األزواج والزوجات على الطالق بإجياد الزوج أو الزوجة  -قمة الطبقة املثقفة أي من  -واألطباء 
يف حالة تلبس بالزنا ، وذلك ألن بعض الواليات ال تزال تشترط هذا الشرط لقبول توقيع الطالق ومن مث يستطيع 

  ساً ، وهي اليت أوقعته يف حبائلهاالطرف الكاره أن يرفع دعوى على شريكه بعد ضبطه عن طريق هذه العصابة متلب
كذلك من املعروف أن هناك مكاتب مهمتها البحث عن الزوجات اهلاربات والبحث عن األزواج اهلاربني وذلك يف 
جمتمع ال يدري فيه الزوج إن كان سيعود فيجد زوجته يف الدار أم جيدها قد طارت مع عشيق وال تدري الزوجة إن 

صباح سيعود إليها أم ستخطفه أخرى أمجل منها أو أشد جاذبية جمتمع تعيش البيوت كان زوجها الذي خرج يف ال
  فيه يف مثل هذا القلق الذي ال يدع عصباً يستريح

وأخرياً يعلن رئيس الواليات املتحدة أن ستة من كل سبعة من شباب أمريكا مل يعودوا يصلحون للجندية بسبب 
  .االحنالل اخللقي الذي يعيشون فيه 

  :كتبت إحدى اجملالت األمريكية منذ أكثر من ربع قرن تقول وقد 
األدب : وهي مجيعها يف تسعري سعري ألهل األرض ، أوهلا . عوامل شيطانية ثالثة حييط ثالوثها بدنيانا اليوم « 

ين األفالم والثا. بسرعة عجيبة ) األوىل ( الفاحش اخلليع الذي ال يفتأ يزداد يف وقاحة ورواجه بعد احلرب العاملية 
والثالث . السينمائية اليت ال تذكي يف الناس عواطف احلب الشهواين فحسب ، بل تلقنهم دروساً عملية يف بابه 

احنطاط املستوى اخللقي يف عامة النساء ، الذي يظهر يف مالبسهن ، بل يف عريهن ، ويف إكثارهن من التدخني ، 
وال بد أن . ه املفاسد الثالث فينا إىل الزيادة واالنتشار بتوايل األيام هذ. . واختالطهن بالرجال بال قيد وال التزام 

فإن حنن مل حند من طغياهنا ، فال جرم أن يأيت . يكون مآهلا زوال احلضارة واالجتماع النصرانيني وفناءمها آخر األمر 
ذا االتباع لألهواء والشهوات تارخينا مشاهباً لتاريخ الرومان ، ومن تبعهم من سائر األمم ، الذين قد أوردهم ه

  .» موارد اهللكة والفناء ، مع ما كانوا فيه من مخر ونساء ، أو مشاغل رقص وهلو وغناء 
والذي حدث أن أمريكا مل حتد من طغيان هذه العوامل الثالثة ، بل استسلمت هلا متاماً وهي متضي يف الطريق الذي 

  سار فيه الرومان
  :راف الشباب يف أمريكا وبريطانيا وفرنسا ، ليهون من احنالل شبابنا يقول ويكتب صحفي آخر عن موجة احن

  .انتشرت موجة اإلجرام بني املراهقني واملراهقات من شباب أمريكا « 



وأعلن حاكم والية نيويورك ، أنه سوف جيعل عالج هذا االحنراف على رأس برنامج اإلصالح الذي يقوم به يف 
  «: الوالية 

  «اخل . . التهذيبية واألندية الرياضية » اإلصالحيات « إىل انشاء املزارع و  وعمد احلاكم» 
اليت انتشرت بصفة خاصة بني طلبة وطالبات اجلامعات ومنها  -ولكنه أعلن أن عالج اإلدمان على املخدرات » 

  «ال يدخل يف برناجمه ، وأنه يترك أمره للسلطات الصحية  -احلشيش والكوكايني 
جنلترا فقد كثرت يف العامني األخريين جرائم االعتداء على النساء وعلى الفتيات الصغريات يف طرق وأما يف ا» 

ويف بعضها كان اجملرم يعمد إىل خنق الفتاة أو . ويف معظم احلاالت كان املعتدي أو اجملرم غالماً مراهقاً . الريف 
  .« يه ، إذا عرضه عليها رجال البوليس الطفلة ، وتركها جثة هامدة ، حىت ال تفشي سره ، أو تتعرف عل

 -وحتت شجرة  -ومنذ شهرين اثنني كان شيخ عجوز يف طريقه إىل القرية ، عندما أبصر على جانب الطريق » 
  «. . غالماً يضاجع فتاة 

يق إن ما يفعله ال جيوز ارتكابه يف الطر: واقترب الشيخ منهما ، ووكز الغالم بعصاه وزجره ووخبه ، وقال له » 
  «العام 

  .« ووقع الشيخ . . . وهنض الفىت ، وركل الشيخ بكل قوته يف بطنه » 
  «واستمر يركله بقسوة حىت هتشم الرأس . . . وهنا ركله الفىت يف رأسه حبذائه » 
  «وكان الغالم يف اخلامسة عشرة ، والفتاة يف الثالثة عشرة من عمرها » 

يف املائة من الشعب األمريكي  ٩٠ تعىن مبراقبة حالة البالد اخللقية أنوقد قررت جلنة األربعة عشر األمريكية اليت
وذلك قبل وجود املركبات احلديثة من مضادات احليويات كالبنسلني ( مصابون باألمراض السرية الفتاكة 

  )واالستريبتومايسني 
  أنه من كل حاليت زواج تعرض قضية طالق« دنفر » وكتب القاضي لندسي مبدينة 

  :« اإلنسان ذلك اجملهول » : الطبيب العامل العاملي ألكسيس كاريل يف كتابه وكتب 
اخل فقد حلت حملها . بالرغم من أننا بسبيل القضاء على إسهال األطفال والسل والدفتريا واحلمى التيفودية » 

ففي بعض واليات  . . .فهناك عدد كبري من أمراض اجلهاز العصيب والقوى العقلية . أمراض الفساد واالحنالل 
. أمريكا يزيد عدد اجملانني الذين يوجدون يف املصحات على عدد املرضى املوجودين يف مجيع املستشفيات األخرى 

وهي أكثر العناصر نشاطاً يف جلب . وكاجلنون ، فإن االضطرابات العصبية وضعف القوى العقلية آخذ يف االزدياد 
ن الفساد العقلي أكثر خطورة على احلضارة من األمراض املعدية ، اليت قصر إ. . التعاسة لألفراد ، وحتطيم األسر 

  . .« علماء الصحة واألطباء اهتمامهم عليها حىت اآلن 
هذا طرف مما تتكلفه البشرية الضالة ، يف جاهليتها احلديثة ، من جراء طاعتها للذين يتبعون الشهوات وال يريدون 

  .أن يفيئوا إىل منهج اهللا للحياة 

املنهج امللحوظ فيه اليسر والتخفيف على اإلنسان الضعيف؛ وصيانته من نزواته ، ومحايته من شهواته ، وهدايته إىل 
  :الطريق اآلمن ، والوصول به إىل التوبة والصالح والطهارة 

خيفف عنكم وخلق يريد اهللا أن . واهللا يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن متيلوا ميالً عظيماً { 
  .} اإلنسان ضعيفاً 

والفقرة الثانية يف هذا الدرس ، تتناول جانباً من العالقات املالية يف اجملتمع املسلم ، لتنظيم طرق التعامل يف هذا 



كل حسب  -اجلانب؛ لضمان طهارة التعامل بني األفراد عامة؛ مث لتقرير حق النساء كالرجال يف امللك والكسب 
اً لتنظيم التعامل يف عقود الوالء اليت كانت سارية يف اجلاهلية ويف القسم األول من صدر اإلسالم ، وأخري -نصيبه 

  :لتصفية هذا النظام ، وختصيص املرياث باألقارب؛ ومنع عقود الوالء اجلديدة 
وال تقتلوا أنفسكم  -إال أن تكون جتارة عن تراض منكم  -يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل { 

إن . وكان ذلك على اهللا يسرياً . ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً . ، إن اهللا كان بكم رحيماً 
وال تتمنوا ما فضل اهللا به بعضكم على . جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم؛ وندخلكم مدخالً كرمياً 

ا وللنساء نصيب مما اكتسنب ، وأسالوا اهللا من فضله ، إن اهللا كان بكل شيء بعض ، للرجال نصيب مما اكتسبو
عليماً ، ولكل جعلنا موايل مما ترك الوالدان واألقربون؛ والذين عقدت أميانكم فآتوهم نصيبهم إن اهللا كان على كل 

  . .} شيء شهيداً 
بية والتشريع يف املنهج اإلسالمي متالزمان؛ أو والتر. . إهنا حلقة يف سلسلة التربية ، وحلقة يف سلسلة التشريع 

فالتشريع منظور فيه إىل التربية؛ كما هو منظور فيه إىل تنظيم شؤون احلياة الواقعية؛ . . متداخالن؛ أو متكامالن 
والتوجيهات املصاحبة للتشريع منظور فيها إىل تربية الضمائر؛ كما أنه منظور فيها إىل حسن تنفيذ التشريع ، 

 -والتشريع والتوجيه املصاحب منظور فيهما . بعاث التنفيذ عن شعور جبدية هذا التشريع؛ وحتقق املصلحة فيه وان
وهذه هي خاصية املنهج . . إىل ربط القلب باهللا ، وإشعاره مبصدر هذا املنهج املتكامل من التشريع والتوجيه  -معاً 

  . .احلياة الواقعية ، ويصلح الضمري البشري يف ذات األوان  هذا التكامل الذي يصلح. . الرباين للحياة البشرية 
وبيان الوجه احلالل للربح يف تداول  -وهنا يف هذه الفقرة جند النهي للذين آمنوا عن أكل أمواهلم بينهم بالباطل 

وجند إىل .  وجند إىل جانبه تصوير أكل األموال بالباطل بأنه قتل لألنفس؛ وهلكة وبوار -وهو التجارة  -األموال 
ويف الوقت ذاته جند التيسري والوعد باملغفرة والتكفري ، . . جانبه كذلك التحذير من عذاب اآلخرة ، ومس النار 

كذلك جند تربية النفوس على عدم التطلع إىل ما أنعم اهللا على البعض . . والعون على الضعف والعفو عن التقصري 
  .ؤال من بيده الفضل والعطاء وس -صاحب العطاء  -، والتوجه إىل اهللا 

وذلك التوجيه مصاحب لتقرير حق الرجال ونصيبهم فيما اكتسبوا ، وحق النساء ونصيبهن فيما اكتسنب ، وهذا 
كما أن بيان التصرف يف عقود الوالء ، واألمرء بالوفاء هبا جنده . . وذلك مصحوب بأن اهللا كان بكل شيء عليماً 

وهي ملسات وجدانية مؤثرة مصاحبة للتشريع ، وتوجيهات تربوية . . شيء شهيداً  مصحوباً بأن اهللا كان على كل
  .من صنع العليم باإلنسان ، وتكوينه النفسي ، ومسالك نفسه ودروهبا الكثرية 

وال تقتلوا أنفسكم  -إال أن تكون جتارة عن تراض منكم  -يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل { 
  .} ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً ، وكان ذلك على اهللا يسرياً . اهللا كان بكم رحيماً  إن. 

  .النداء للذين آمنوا ، والنهي هلم عن أكل أمواهلم بينهم بالباطل 
  .} يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل { 

اسب احلياة اجلاهلية يف اجملتمع اإلسالمي؛ واستجاشة ضمائر املسلمني هبذا مما يوحي بأهنا عملية تطهري لبقايا رو
مقتضيات هذه الصفة اليت يناديهم اهللا هبا ، . واستحياء مقتضيات اإلميان . . } يا أيها الذين آمنوا { : النداء 

  .لينهاهم عن أكل أمواهلم بينهم بالباطل 
األموال بينهم مل يأذن هبا اهللا ، أو هنى عنها ، ومنها الغش والرشوة  وأكل األموال بالباطل يشمل كل طريقة لتداول

وال نستطيع أن جنزم  -والربا يف مقدمتها  -والقمار واحتكار الضروريات إلغالئها ، ومجيع أنواع البيوع احملرمة 



فالربا أشد . للنهي عنه  إن كان هذا النص قد نزل بعد حترمي الربا أو قبله؛ فإن كان قد نزل قبله ، فقد كان متهيداً
وإن كان قد نزل بعده ، فهو يشمله فيما يشمل من ألوان أكل أموال الناس . الوسائل أكالً لألموال بالباطل 

  .بالباطل 
  :واستثىن العمليات التجارية اليت تتم عن تراض بني البائع والشاري 

  . .} إال أن تكون جتارة عن تراض منكم { 
ولكن . . ولكن إذا كانت جتارة عن تراض منكم فليست داخلة يف النص السابق : تأويله .  .وهو استثناء منقطع 

جميئها هكذا يف السياق القرآين ، يوحي بنوع من املالبسة بينها وبني صور التعامل األخرى ، اليت توصف بأهنا أكل 
 -يف سورة البقرة  -ات النهي عن الربا وندرك هذه املالبسة إذا استصحبنا ما ورد يف آي. . ألموال الناس بالباطل 

وأحل اهللا البيع { : ورد اهللا عليهم يف اآلية نفسها } إمنا البيع مثل الربا { : من قول املرابني يف وجه حترمي الربا 
 -إن البيع : فيقولون . فقد كان املرابون يغالطون؛ وهم يدافعون عن نظامهم االقتصادي امللعون . } وحرم الربا 

  فال معىن إلحالل البيع وحترمي الربا. مثل الربا  -من مث  -فهو . تنشأ عنها زيادة يف األموال وربح  -التجارة  وهو
والفرق بعيد بني طبيعة العمليات التجارية والعمليات الربوية أوالً ، وبني اخلدمات اليت تؤديها التجارة للصناعة 

  .ارة وعلى اجلماهري وللجماهري؛ والبالء الذي يصبه الربا على التج
فالتجارة وسيط نافع بني الصناعة واملستهلك؛ تقوم بترويج البضاعة وتسويقها؛ ومن مث حتسينها وتيسري احلصول 

  .عليها معاً 

انتفاع يعتمد كذلك على املهارة واجلهد؛ ويتعرض يف . وهي خدمة للطرفني ، وانتفاع عن طريق هذه اخلدمة 
  . .الوقت ذاته للربح واخلسارة 

يثقل الصناعة بالفوائد الربوية اليت تضاف إىل أصل التكاليف ويثقل التجارة . والربا على الضد من هذا كله 
كما جتلى ذلك يف النظام الرأمسايل  -وهو يف الوقت ذاته . واملستهلك بأداء هذه الفوائد اليت يفرضها على الصناعة 

وجهة ال مراعاة فيها لصاحل الصناعة وال لصاحل اجلماهري يوجه الصناعة واالستثمار كله  -عندما بلغ أوجه 
ولو استهلكت اجلماهري مواد . املستهلكة؛ وإمنا اهلدف األول فيها زيادة الربح للوفاء بفوائد القروض الصناعية 

. .  الترف ومل جتد الضروريات ولو كان االستثمار يف أحط املشروعات املثرية للغرائز ، احملطمة للكيان اإلنساين
وقلة اعتماده  -كالتجارة  -هذا الربح الدائم لرأس املال؛ وعدم مشاركته يف نوبات اخلسارة . . وفوق كل شيء 

إىل آخر قائمة االهتام السوداء اليت حتيط بعنق النظام . . على اجلهد البشري ، الذي يبذل حقيقة يف التجارة 
  ه اإلسالمالربوي؛ وتقتضي احلكم عليه باإلعدام؛ كما حكم علي

} إال أن تكون جتارة عن تراض منكم {  -فهذه املالبسة بني الربا والتجارة؛ هي اليت لعلها جعلت هذا االستدراك 
  وإن كان استثناء منقطعاً كما يقول النحويون. جييء عقب النهي عن أكل األموال بالباطل 

  . .} إن اهللا كان بكم رحيماً . وال تقتلوا أنفسكم { 
ء بعد النهي عن أكل األموال بالباطل؛ فيوحي باآلثار املدمرة اليت ينشئها أكل األموال بالباطل يف حياة تعقيب جيي

  يريد اهللا أن يرحم الذين آمنوا منها ، حني ينهاهم عنها. . اجلماعة؛ إهنا عملية قتل 
. واالحتكار . والقمار . والغش . بالربا : فما تروج وسائل أكل األموال بالباطل يف مجاعة . وإهنا لكذلك 

. والضمري . والذمة . كالعرض : وبيع ما ليس يباع . والسرقة . والرشوة . واالحتيال . واالختالس . والتدليس 
ما تروج هذه الوسائل يف مجاعة ، إال وقد كتب  -مما تعج به اجلاهليات القدمية واحلديثة سواء  -والدين . واخللق 



  دى يف هاوية الدمارعليها أن تقتل نفسها ، وتتر
واهللا يريد أن يرحم الذين آمنوا من هذه املقتلة املدمرة للحياة ، املردية للنفوس؛ وهذا طرف من إرادة التخفيف 

عنهم؛ ومن تدارك ضعفهم اإلنساين ، الذي يرديهم حني يتخلون عن توجيه اهللا ، إىل توجيه الذين يريدون هلم أن 
  يتبعوا الشهوات
هتديدهم بعذاب . د بعذاب اآلخرة ، هتديد الذين يأكلون األموال بينهم بالباطل ، معتدين ظاملني ويلي ذلك التهدي

اآلكل فيهم واملأكول؛ فاجلماعة كلها متضامنة يف التبعة؛ . اآلخرة؛ بعد حتذيرهم من مقتلة احلياة الدنيا ودمارها 
بالباطل تروج فيها فقد حقت عليها كلمة اهللا يف  ومىت تركت األوضاع املعتدية الظاملة ، اليت تؤكل فيها األموال

  :الدنيا واآلخرة 
  .} ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً ، فسوف نصليه ناراً ، وكان ذلك على اهللا يسرياً { 

وهو يشرع هلا ويوجهها؛ ويقيم من  -يف الدنيا واآلخرة  -وهكذا يأخذ املنهج اإلسالمي على النفس أقطارها 
راً يقظاً على تلبية التوجيه ، وتنفيذ التشريع؛ ويقيم من اجلماعة بعضها على بعض رقيباً ألهنا كلها النفس حارساً حذ

مسؤولة؛ وكلها نصيبها املقتلة والدمار يف الدنيا ، وكلها حتاسب يف اآلخرة على إمهاهلا وترك األوضاع الباطلة 
  .تعيش فيها 

انع ، وال حيول دونه حائل ، وال يتخلف ، مىت وجدت أسبابه عن فما مينع منه م} وكان ذلك على اهللا يسرياً { . 
  الوقوع

يعدهم اهللا برمحته ، وغفرانه ، وجتاوزه ، عما  -ومنها أكل األموال بينهم بالباطل  -» الكبائر « ويف مقابل اجتناب 
؛ وعوناً هلم على التحاجز وتيسرياً عليهم ، وتطميناً لقلوهبم -سبحانه  -عدا الكبائر؛ مراعاة لضعفهم الذي يعلمه 

  :عن النار؛ باجتناب الفواحش الكبار 
  .} إن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه ، نكفر عنكم سيئاتكم ، وندخلكم مدخالً كرمياً { 

. أال ما أمسح هذا الدين وما أيسر منهجه على كل ما فيه من هتاف بالرفعة والسمو والطهر والنظافة ، والطاعة 
من التكاليف واحلدود ، واألوامر والنواهي ، اليت يراد هبا إنشاء نفوس زكية طاهرة؛ وإنشاء  وعلى كل ما فيه

  .جمتمع نظيف سليم 
ضعف اإلنسان وقصوره؛ وال تتجاوز به حدود طاقته  -يف الوقت ذاته  -إن هذا اهلتاف؛ وهذه التكاليف؛ ال تغفل 

  .هل كذلك دروب نفسه ومنحنياهتا الكثرية وتكوينه؛ وال تتجاهل فطرته وحدودها ودوافعها؛ وال جت
وبني األوامر . وبني الدوافع والكوابح . وبني األشواق والضرورات . ومن مث هذا التوازن بني التكليف والطاقة 

وبني التهديد الرعيب بالعذاب عند املعصية واإلطماع العميق يف العفو . وبني الترغيب والترهيب . والزواجر 
  . .واملغفرة 

نه حسُب هذا الدين من النفس البشرية أن يتم اجتاهها هللا؛ وأن ختلص حقاً يف هذا االجتاه ، وأن تبذل غاية اجلهد إ
هناك رمحة اهللا ترحم الضعف ، وتعطف على القصور؛ . . فهناك رمحة اهللا . . فأما بعد ذلك . . يف طاعته ورضاه 

  . .تح الباب للعائدين ، يف إيناس ويف تكرمي وتقبل التوبة ، وتصفح عن التقصري؛ وتكفر الذنب وتف
وهي واضحة ضخمة بارزة؛ ال ترتكبها  -أما مقارفة هذه الكبائر. وآية بذل الطاقة اجتناب كبائر ما هنى اهللا عنه 

النفس وهي جاهلة هلا أو غري واعية فهي دليل على أن هذه النفس مل تبذل احملاولة املطلوبة؛ ومل تستنفد الطاقة يف 
وقد قال . . وحىت هذه فالتوبة منها يف كل وقت مع اإلخالص مقبولة برمحة اهللا اليت كتبها على نفسه . . قاومة امل



 -ومن يغفر الذنوب إال اهللا  -والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهللا فاستغفروا لذنوهبم { : فيها 
  .} املتقني {  وعدهم من. } ومل يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون 

إمنا الذي حنن بصدده هنا هو تكفري السيئات والذنوب مباشرة من اهللا ، مىت اجتنبت الكبائر؛ وهذا هو وعد اهللا هنا 
  .وبشراه للمؤمنني 
وذلك بدليل احتواء كل حديث  -وال تستقصيها  -فقد وردت أحاديث تعدد أنواعاً منها . . أما ما هي الكبائر 
يف  -و تنقص؛ مما يدل على أن هذه األحاديث كانت تعاجل حاالت واقعة؛ فتذكر من الكبائر على جمموعة تزيد أ

  .من الذنوب » الكبائر « ما يناسب املالبسة احلاضرة ، واملسلم ال يعسر عليه أن يعلم  -كل حديث 

  وإن كانت ختتلف عدداً ونوعاً بني بيئة وبيئة ، وبني جيل وجيل
 -تبني . وهو املتحرج املتشدد الشديد احلساسية باملعصية  -رضي اهللا عنه  -اخلطاب ونذكر هنا قصة عن عمر بن 

كيف قّوم اإلسالم حسه املرهف ، وكيف جعل امليزان احلساس يعتدل يف يده ويستقيم؛ وهو يعاجل  -مع ذلك كله 
  :أمور اجملتمع وأمور النفوس 

ة ، عن ابن عون؛ عن احلسن أن ناساً سألوا عبداهللا بن قال ابن جرير حدثين يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا ابن علي
أمر أن يعمل هبا ، ال يعمل هبا؛ فأردنا أن نلقى أمري  -عز وجل  -عمرو مبصر ، فقالوا نرى أشياء من كتاب اهللا 

. منذ كذا وكذا : مىت قدمت؟ فقال : عنه فقال  -رضي اهللا  -فلقي عمر . فقدم وقدموا معه . املؤمنني يف ذلك 
إنا نرى : أمري املؤمنني إن ناساً لقوين مبصر ، فقالوا : فقال . فال أدري كيف رد عليه : أبإذن قدمت؟ قال : قال 

قال فجمعتهم . فامجعهم يل : قال . أشياء يف كتاب اهللا ، أمر أن يعمل هبا ، فال يعمل هبا فأحبوا أن يلقوك يف ذلك 
أنشدك اهللا ، وحبق اإلسالم عليك ، أقرأت : فأخذ أدناهم رجالً؛ فقال . . يف هبو : أظنه قال : قال أبو عون . له 

فهل : نعم ، خلصمه قال : ولو قال  -اللهم ال : فهل أحصيته يف نفسك؟ فقال : قال . نعم : القرآن كله قال 
ثكلت  :مث تتبعهم حىت أتى على آخرهم فقال . . أحصيته يف بصرك؟ فهل أحصيته يف لفظك؟ هل أحصيته يف أثرك 

إن جتتنبوا { : وتال : قال . عمر أمه أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب اهللا؟ قد علم ربنا أن ستكون لنا سيئات 
هل علم أحد مبا : هل علم أهل املدينة؟ أو قال : مث قال . اآلية . . . } كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم 

  .« بكم قال لو علموا لوعظت . ال : قدمتم؟ قالوا 
يسوس القلوب واجملتمع؛ وقد قوم القرآن حسه؛ وأعطاه امليزان  -املتحرج الشديد احلساسية  -فهكذا كان عمر 

ولن نكون غري ما علم ربه أن نكون إمنا املعول عليه هو القصد « قد علم ربنا أن ستكون لنا سيئات » . . الدقيق 
إنه التوازن واجلد واليسر . . مات ، وبذل اجلهد يف هذا الوفاء والتصويب واحملاولة والرغبة يف الوفاء بااللتزا

  .واالعتدال 
ويف سياق احلديث عن األموال ، وتداوهلا يف اجلماعة ، جتيء تكملة فيما بني الرجال والنساء من ارتباطات 

  :أوائل السورة  الذي سبق تفصيله يف. وفيما كان من عقود الوالء وعالقاهتا بنظام التوريث العام . ومعامالت 
. . للرجال نصيب مما اكتسبوا ، وللنساء نصيب مما اكتسنب . . وال تتمنوا ما فضل اهللا به بعضكم على بعض { 

  .واسألوا اهللا من فضله 

والذين عقدت أميانكم فآتوهم . ولكل جعلنا موايل مما ترك الوالدان واألقربون . إن اهللا كان بكل شيء عليما 
  }. . كان على كل شيء شهيداً  إن اهللا. نصيبهم 



من أي أنواع التفضيل ، يف الوظيفة واملكانة . . والنص عام يف النهي عن متين ما فضل اهللا بعض املؤمنني على بعض 
والتوجه . . ويف كل ما تتفاوت فيه األنصبة يف هذه احلياة . . ، ويف االستعدادات واملواهب ، ويف املال واملتاع 

، وسؤاله من فضله مباشرة؛ بدالً من إضاعة النفس حسرات يف التطلع إىل التفاوت؛ وبدالً من  بالطلب إىل اهللا
املشاعر املصاحبة هلذا التطلع من حسد وحقد؛ ومن حنق كذلك ونقمة ، أو من شعور بالضياع واحلرمان ، 

. . وسوء ظن بعدالة التوزيع  وما قد ينشأ عن هذا كله من سوء ظن باهللا؛. . والتهاوي والتهافت أمام هذا الشعور 
حيث تكون القاصمة ، اليت تذهب بطمأنينة النفس ، وتورث القلق والنكد؛ وتستهلك الطاقة يف وجدانات خبيثة ، 

بينما التوجه مباشرة إىل فضل اهللا ، هو ابتداء التوجه إىل مصدر اإلنعام والعطاء ، الذي . ويف اجتاهات كذلك خبيثة 
أعطى ، وال يضيق بالسائلني املتزامحني على األبواب وهو بعد ذلك موئل الطمأنينة والرجاء؛  ال ينقص ما عنده مبا

  ومبعث اإلجيابية يف تلمس األسباب ، بدل بذل اجلهد يف التحرق والغيظ أو التهاوي واالحنالل
ول ، قد ختصص ولكن موضعه هنا من السياق ، وبعض الروايات عن سبب النز. النص عام يف هذا التوجيه العام 

هو التفاضل يف أنصبة . . من هذا املعىن الشامل تفاوتاً معيناً ، وتفضيالً معيناً ، هو الذي نزل هذا النص يعاجله 
على أمهيته  -وهذا اجلانب . . كما هو واضح من سياق اآلية يف عمومها بعد ذلك . . الرجال وأنصبة النساء 

من  -س البشرية وإقامتها على الرضا وعلى التكامل؛ وإشاعة هذا الرضا الكربى يف تنظيم العالقة بني شطري النف
هذا اجلانب . . يف البيوت ويف اجملتمع املسلم كله؛ إىل جانب إيضاح الوظائف املنوعة فيه بني اجلنسني واملهام  -مث 

  :ذا املعىن وذاك وهلذا روت التفاسري املأثورة ، ه. . على أمهيته هذه ال ينفي عموم النص مع خصوص السبب 
يا رسول اهللا ، تغزو الرجال وال : قالت أم سلمة : حدثنا سفيان؛ عن أىب جنيح ، عن جماهد ، قال : قال اإلمام أمحد 

  .} وال تتمنوا ما فضل اهللا به بعضكم على بعض { : فأنزل اهللا . . نغزو ، ولنا نصف املرياث 
من حديث الثوري ، عن أيب جنيح ، عن . ، واحلاكم يف مستدركه  ورواه ابن أيب حامت ، وابن جرير ، وابن مردويه

مث أنزل اهللا . . فنزلت اآلية . . يا رسول اهللا ال نقاتل فنستشهد ، وال نقطع املرياث : قالت أم سلمة : قال . جماهد 
  .اآلية . . } أين ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى { : 

إنا نريد أن يكون لنا من األجر الضعف على أجر النساء ، كما لنا يف : الً قالوا إن رجا: وقال السدي يف اآلية 
إنا نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر الشهداء ، فإننا ال نستطيع أن نقاتل ، ولو كتب : السهام سهمان وقالت النساء 

  .سلوين من فضلي : علينا القتال لقاتلنا فأىب اهللا ذلك ، ولكن قال هلم 

  :كذلك وردت روايات أخرى بإطالق معىن اآلية . . وروي مثل ذلك عن قتادة . . س بعرض الدنيا قال لي
فنهى . ليت يل مال فالن وأهله : وال يتمىن الرجل فيقول « : قال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف اآلية ، قال 

  . .ء والضحاك حنو هذا وقال احلسن وحممد بن سريين وعطا. . ولكن يسأل من فضله . اهللا عن ذلك 
وجند يف األقوال األوىل ظالالً من رواسب اجلاهلية يف تصور ما بني الرجال والنساء من روابط؛ كما جند روائح 

للتنافس بني الرجال والنساء ، لعلها قد أثارهتا تلك احلريات واحلقوق اجلديدة اليت علمها اإلسالم للمرأة متشياً مع 
إنصافه حىت من نفسه . . اإلنسان جبنسيه ، ويف إنصاف كل جنس فيه وكل طبقة وكل أحد  نظريته الكلية يف تكرمي

  . .اليت بني جنبيه 
ال حلساب الرجال ، وال . ولكن اإلسالم إمنا كان يستهدف من هذا كله حتقيق منهجه املتكامل بكل حذافريه 

وحلساب اخللق والصالح واخلري يف إطالقه  «اجملتمع املسلم » وحلساب « اإلنسان » حلساب النساء ولكن حلساب 
  .وحساب العدل املطلق املتكامل اجلوانب واألسباب . وعمومه 



والفطرة ابتداء جعلت . إن املنهج اإلسالمي يتبع الفطرة يف تقسيم الوظائف؛ وتقسيم األنصبة بني الرجال والنساء 
ال حلسابه . . يزة؛ لتنوط بكل منهما وظائف معينة الرجل رجالً واملرأة امرأة؛ وأودعت كالً منهما خصائصه املم

ولكن حلساب هذه احلياة اإلنسانية اليت تقوم ، وتنتظم ، وتستويف . وال حلساب جنس منهما بذاته . اخلاص 
عن طريق هذا التنوع بني اجلنسني؛  -من اخلالفة يف األرض وعبادة اهللا هبذه اخلالفة  -خصائصها ، وحتقق غايتها 

وعن طريق تنوع اخلصائص؛ وتنوع الوظائف ، ينشأ تنوع التكاليف . . يف اخلصائص والتنوع يف الوظائف والتنوع 
  . .املسماة باحلياة . . حلساب تلك الشركة الكربى واملؤسسة العظمى . . ، وتنوع األنصبة ، وتنوع املراكز 

باالرتباطات بني شطري النفس الواحدة ، وحني يدرس املنهج اإلسالمي كله ابتداء ، مث يدرس اجلانب اخلاص منه 
ال يبقى جمال ملثل ذلك اجلدل القدمي الذي ترويه هذه الروايات ، وال كذلك للجدل احلديث ، الذي ميأل حياة 

  ويطغى أحياناً على اجلادين واجلادات حبكم الضجيج العام. الفارغني والفارغات يف هذه األيام 
وال يرتفع . . معركة حادة بني اجلنسني ، تسجل فيه املواقف واالنتصارات  إنه عبث تصوير املوقف كما لو كان

سواء كان ذلك . . وثلبها ، وإلصاق كل شائنة هبا « املرأة » على هذا العبث حماولة بعض الكتاب اجلادين تنقص 
. وتكامل . وتوزيع  فاملسألة ليست معركة على اإلطالق إمنا هي تنويع. . باسم اإلسالم أو باسم البحث والتحليل 

  .وعدل بعد ذلك كامل يف منهج اهللا 
جيوز أن تكون هناك معركة يف اجملتمعات اجلاهلية؛ اليت تنشى ء أنظمتها من تلقاء نفسها؛ وفق هواها ومصاحلها 

  .أو مصاحل طبقات غالبة فيها ، أوبيوت ، أو أفراد . الظاهرة القريبة 

من اجلهالة باإلنسان كله ، وبوظيفة اجلنسني يف احلياة ، أو ألسباب من  ومن مث تنتقص من حقوق املرأة ألسباب. 
أو يف توزيع املرياث ، أو . املصاحل االقتصادية يف حرمان املرأة العاملة من مثل أجر الرجل العامل يف نفس مهنتها 

  كما هو احلال يف اجملتمعات اجلاهلية احلديثة -حقوق التصرف يف املال 
وال طعم للحملة على . وال معىن للتنافس على أعراض الدنيا . ال ظل للمعركة . . اإلسالمي فال  فأما يف املنهج

وال مكان كذلك للظن بأن هذا . . املرأة أو احلملة على الرجل؛ وحماولة النيل من أحدمها ، وثلبه ، وتتبع نقائصه 
والوظائف ، وال آثار له يف التنوع يف  التنوع يف التكوين واخلصائص ، ال مقابل له من التنوع يف التكليف

فكل ذلك عبث من ناحية وسوء فهم للمنهج اإلسالمي وحلقيقة وظيفة اجلنسني من . . االختصاصات واملراكز 
  ناحية

وهو ما كان يشغل بال الصاحلات من النساء يف . . وننظر يف أمر اجلهاد واالستشهاد ونصيب املرأة منه ومن ثوابه 
ويف أمر اإلرث ونصيب الذكر . . الذي يتجه بكليته إىل اآلخرة؛ وهو يقوم بشئون هذه الدنيا  اجليل الصاحل ،

وما يزال هو وأمثاله يشغل رجاالً ونساء يف هذه . . وقد كان يشغل بعض الرجال والنساء قدمياً . واألنثى منه 
  . .األيام 

حني تكون هناك حاجة إليها ، ال يسدها الرجال  -نعها منه إن اهللا مل يكتب على املرأة اجلهاد ومل حيرمه عليها؛ ومل مي
وكان ذلك على  -مقاتالت ال مواسيات وال حامالت أزواد  -وقد شهدت املغازي اإلسالمية آحاداً من النساء  -

د وعلى أية حال ، فإن اهللا مل يكتب على املرأة اجلها. . قلة وندرة حبسب احلاجة والضرورة؛ ومل يكن هو القاعدة 
  .كما كتبه على الرجال 

وهي مهيأة مليالد الرجال بكل تكوينها ، . إن اجلهاد مل يكتب على املرأة ، ألهنا تلد الرجال الذين جياهدون 
هي أقدر . . أقدر وأنفع  -يف هذا احلقل  -وهي . العضوي والنفسي؛ ومهيأة إلعدادهم للجهاد وللحياة سواء 



لناحية العضوية والناحية النفسية هلذا العمل؛ وليست املسألة يف هذا مسألة ألن كل خلية يف تكوينها معدة من ا
كل خلية منذ تلقيح البويضة ، وتقرير أن تكون أنثى  -وعلى وجه التحديد  -التكوين العضوي الظاهر؛ بل هي 

وهي أنفع . . ربى مث يلي ذلك تلك الظواهر العضوية ، والظواهر النفسية الك -سبحانه  -أو ذكراً من لدن اخلالق 
فاحلرب حني حتصد الرجال وتستبقي اإلناث؛ تدع لألمة  -بالنظر الواسع إىل مصلحة األمة على املدى الطويل  -

أو حىت حني حتصد النساء  -واألمر ليس كذلك حني حتصد النساء والرجال . مراكز إنتاج للذرية تعوض الفراغ 
ميكن  -وعند احلاجة إىل استخدام كل رخصه وإمكانياته  -المي يف النظام اإلس -وتستبقي الرجال فرجل واحد 

  .أن جيعل نساء أربعاً ينتجن ، وميألن الفراغ الذي تتركه املقتلة بعد فترة من الزمان 

ولكن ألف رجل ال ميلكون أن جيعلوا امرأة تنتج أكثر مما تنتج من رجل واحد ، لتعويض ما وقع يف اجملتمع من 
ووراءه أبواب . . . إال باباً واحداً من أبواب احلكمة اإلهلية يف إعفاء املرأة من فريضة اجلهاد  وليس ذلك. اختالل 

شىت يف أخالق اجملتمع وطبيعة تكوينه ، واستبقاء اخلصائص األساسية لكال اجلنسني ، ال يتسع هلا اجملال هنا ، ألهنا 
 الرجال والنساء عليه ، فحسب كل إنسان أن حيسن وأما األجر والثواب ، فقد طمأن اهللا. . حتتاج إىل حبث خاص 

  . .فيما وكل إليه ليبلغ مرتبة اإلحسان عند اهللا على اإلطالق 
فللذكر مثل حظ األنثيني { : ففي الوهلة األوىل يبدو أن هناك إيثاراً للرجل يف قاعدة . . واألمر يف املرياث كذالك 

. . تتكشف عن وحدة متكاملة يف أوضاع الرجل واملرأة وتكاليفهما ولكن هذه النظرة السطحية ال تفتأ أن . . } 
فالرجل يؤدي للمرأة صداقها ابتداء وال تؤدي هي له . . فالغنم بالغرم ، قاعدة ثابتة متكاملة يف املنهج اإلسالمي 

وأقل ما  -خاص وهي معفاة من هذا التكليف ، ولو كان هلا مال . والرجل ينفق عليها وعلى أوالدها منه . صداقاً 
التعويض عن ( والرجل عليه يف الديات واألرش  -يصيب الرجل من هذا التكليف أن حيبس فيه إذا ماطل 

والرجل عليه يف النفقة على املعسرين والعاجزين والعواجز . متكافالً مع األسرة ، واملرأة منها معفاة ) اجلراحات 
حىت أجر رضاع . . ة معفاة من فريضة التكافل العائلي العام واملرأ -األقرب فاألقرب  -عن الكسب يف األسرة 

طفلها من الرجل وحضانته عند افتراقهما يف املعيشة ، أو عند الطالق ، يتحملها الرجل ، ويؤديها هلا كنفقتها هي 
تبعات ونصيب الرجل من ال. فهو نظام متكامل توزيع التبعات فيه هو الذي حيدد توزيع املرياث . . سواء بسواء 

ومنظور يف هذا إىل طبيعته وقدرته على الكسب؛ وإىل توفري الراحة والطمأنينة الكاملة . أثقل من نصيبه يف املرياث 
للمرأة ، لتقوم على حراسة الرصيد البشري الثمني؛ الذي ال يقّوم مبال ، وال يعد له إنتاج أية سلعة أو أية خدمة 

  أخرى للصاحل العام
  . .وازن الشامل ، والتقدير الدقيق يف املنهج اإلسالمي احلكيم ، الذي شرعه احلكيم العليم وهكذا جند معامل الت

  :ونسجل هنا ما منحه اإلسالم للمرأة يف هذا النص من حق امللكية الفردية 
  . .} للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسنب { 

إال  -حتيف عليه؛ وال تعترف به للمرأة  -من اجلاهليات القدمية كغريها  -وهو احلق الذي كانت اجلاهلية العربية 
  إذ كانت املرأة ذاهتا مما يستوىل عليه بالوراثة ، كاملتاع. وال تفتأ حتتال لالعتداء عليه  -يف حاالت نادرة 

نحه هلا منهج اليت تزعم أهنا منحت املرأة من احلقوق واالحترام ما مل مي -وهو احلق الذي ظلت اجلاهليات احلديثة 
وبعضها جيعل إذن الويل ضرورياً لتوقيع أي تعاقد . تتحيفه؛ فبعضها جيعل املرياث ألكرب وارث من الذكور  -آخر 

للمرأة بشأن املال؛ وجيعل إذن الزوج ضرورياً لكل تصرف مايل من الزوجة يف ماهلا اخلاص وذلك بعد ثورات املرأة 
  .ساد يف نظام املرأة كله ، ويف نظام األسرة ، ويف اجلو األخالقي العام وحركاهتا الكثرية؛ وما نشأ عنها من ف



فأما اإلسالم فقد منحها هذا احلق ابتداء؛ وبدون طلب منها ، وبدون ثورة ، وبدون مجعيات نسوية ، وبدون 
ْي النفس الواحدة؛ عضوية برملان منحها هذا احلق متشياً مع نظرته العامة إىل تكرمي اإلنسان مجلة؛ وإىل تكرمي شِقَّ

وإىل إقامة نظامه االجتماعي كله على أساس األسرة؛ وإىل حياطة جو األسرة بالود واحملبة والضمانات لكل فرد فيها 
  .على السواء 

  .ومن هنا كانت املساواة يف حق التملك وحق الكسب بني الرجال والنساء من ناحية املبدأ العام 
لفتة دقيقة إىل وضع املرأة يف اإلسالم ووضعها » حقوق اإلنسان « يف يف كتاب وقد أورد الدكتور عبد الواحد وا

  :يف الدول الغربية جاء فيه 
وقد سوى اإلسالم كذلك بني الرجل واملرأة أمام القانون ، ويف مجيع احلقوق املدنية سواء يف ذلك املرأة املتزوجة « 

ج يف معظم أمم الغرب املسيحي ، يف أنه ال يفقد املرأة امسها فالزواج يف اإلسالم خيتلف عن الزوا. وغري املتزوجة 
بل تظل املرأة املسلمة بعد زواجها حمتفظة . وال شخصيتها املدنية ، وال أهليتها يف التعاقد ، وال حقها يف التملك 

عقود ، من بيع بامسها واسم أسرهتا ، وبكامل حقوقها املدنية؛ وبأهليتها يف حتمل االلتزامات ، وإجراء خمتلف ال
فللمرأة املتزوجة يف . وشراء ورهن وهبة ووصية؛ وما إىل ذلك؛ وحمتفظة حبقها يف التملك متلكاً مستقالً عن غريها 

وال جيوز للزوج أن يأخذ . اإلسالم شخصيتها املدنية الكاملة ، وثروهتا اخلاصة املستقلة عن شخصية زوجها وثروته 
وإن أردمت استبدال زوج مكان زوج ، وآتيتم إحداهن قنطاراً فال { : قال تعاىل  -قل ذلك أو كثر  -شيئاً من ماهلا 

أتأخذونه هبتاناً وإمثاً مبيناً؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إىل بعض ، وأخذن منكم ميثاقاً . تأخذوا منه شيئاً 
ال جيوز للزوج أن يأخذ شيئاً مما سبق وإذا كان . } وال حيل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً { : وقال } غليظاً؟ 

أن آتاه لزوجته فال جيوز له من باب أوىل أن يأخذ شيئاً من ملكها األصيل إال أن يكون هذا أو ذاك برضاها ، وعن 
وآتوا النساء صدقاهتن حنلة فإن طنب لكم عن شيء منه نفساً ، فكلوه { : ويف هذا يقول اهللا تعاىل . طيب نفس منها 

وال حيل للزوج كذلك أن يتصرف يف شيء من أمواهلا ، إال إذا أذنت له بذلك ، أو وكلته يف إجراء } يئاً هنيئاً مر
  .ويف هذه احلالة جيوز أن تلغي وكالته ، وتوكل غريه إذا شاءت . عقد بالنيابة عنها 

فحالة . لدميقراطية احلديثة أحدث القوانني يف أرقى األمم ا -بعد  -وهذه املنزلة من املساواة مل يصل إىل مثلها » 
  .أشبه شيء حبالة الرق املدين  -بل ال تزال إىل الوقت احلاضر  -املرأة يف فرنسا كانت إىل عهد قريب 

فقد نزع منها القانون صفة األهلية يف كثري من الشئون املدنية ، كما تنص على ذلك املادة السابعة عشرة بعد 
حىت ولو كان زواجها قائماً على أساس  -املرأة املتزوجة « : إذ تقرر أن . ي املائتني من القانون املدين الفرنس

ال جيوز هلا أن هتب ، وال أن تنقل ملكيتها ، وال أن ترهن ، وال أن متتلك  -الفصل بني ملكيتها وملكية زوجها 
وأورد نصها الفرنسي . . » ة بعوض أو بغري عوض ، بدون اشتراك زوجها يف العقد ، أو موافقته عليه موافقة ِكَتابِيَّ

. . .  
ومع ما أدخل على هذه املادة من قيود وتعديالت ، فيما بعد ، فإن كثرياً من آثارها ال يزال مالزماً لوضع املرأة « 

وتوكيداً هلذا الرق املفروض على املرأة الغربية تقرر قوانني . . الفرنسية من الناحية القانونية إىل الوقت احلاضر 
الغربية ، ويقضي عرفها ، أن املرأة مبجرد زواجها تفقد امسها واسم اسرهتا ، فال تعود تسمى فالنة؛ بنت فالن األمم 

أو تتبع امسها باسم زوجها وأسرته ، بدالً من أن تتبعه باسم « مدام فالن » بل حتمل اسم زوجها وأسرته؛ فتدعى ؛ 
زوجها ، كل ذلك يرمز إىل فقدان الشخصية املدنية للزوجة ،  وفقدان اسم املرأة ، ومحلها السم. . أبيها وأسرهتا 

  .واندماجها يف شخصية الزوج 



ويرتضني  -حىت يف هذا النظام اجلائر  -ومن الغريب أن الكثري من سيداتنا حياولن أن يتشبهن بالغربيات » 
مسها باسم زوجها وأسرته ، بدالً ألنفسهن هذه املنزلة الوضيعة؛ فتسمي الواحدة منهن نفسها باسم زوجها؛ أو تتبع ا

من أن تتبعه باسم أبيها وأسرهتا ، كما هو النظام اإلسالمي ، وهذا هو أقصى ما ميكن أن تصل إليه احملاكاة العمياء 
وأغرب من هذا كله أن الاليت حياكني هذه احملاكاة هن املطالبات حبقوق النساء ، ومساواهتن بالرجال؛ وال يدرين 

  .« هذا يفرطن يف أهم حق منحه اإلسالم هلن؛ ورفع به شأهنن ، وسواهن فيه بالرجال أهنن بتصرفهن 
هذه . واآلن جنيء إىل النص األخري يف هذه الفقرة؛ وهو ينظم التصرف يف عقود الوالء اليت سبقت أحكام املرياث 

غري القرابة على ما سيأيت بيانه  بينما عقود الوالء كانت جتعلها كذلك يف. األحكام اليت حصرت املرياث يف القرابة 
:  

إن اهللا كان على كل . ولكل جعلنا موايل مما ترك الوالدان واألقربون؛ والذين عقدت أميانكم فآتوهم نصيبهم { 
  . .} شيء شهيداً 

أنصبة الذكور  -فيما سلف  -وبني . . بعد أن ذكر أن للرجال نصيباً مما اكتسبوا ، وللنساء نصيباً مما اكتسنب 
. . يرثونه مما آل إليه من الوالدين واألقربني . ذكر أن اهللا جعل لكل موايل من قرابته يرثونه . . واإلناث يف املرياث 

يرث الوارثون مث يضمون إىل مرياثهم ما يكتسبون؛ مث يرثهم من . فاملال يظل يتداول هبذا اإلرث جيالً بعد جيل 
ة املال يف النظام اإلسالمي؛ وأهنا ال تقف عند جيل؛ وال تتركز يف بيت وهي صورة متثل دور. . يلوهنم من األقربني 

  .وال فرد 

إمنا هو التوارث املستمر ، والتداول املستمر ، وحركة التوزيع الدائبة؛ وما يتبعها من تعديل يف املالكني ، وتعديل . 
  . .يف املقادير ، بني احلني واحلني 

وهي . . لشريعة اإلسالمية؛ واليت جتعل اإلرث يذهب أحياناً إىل غري األقرباء مث عطف على العقود ، اليت أقرهتا ا
  :وقد عرف اجملتمع اإلسالمي أنواعاً من هذه العقود . . عقود املواالة 

موىل ( مبنزلة العضو يف أسرة مواله  -بعد عتقه  -األول عقد والء العتق ، وهو النظام الذي يصبح مبقتضاه الرقيق 
ويرثه  -كما يفعل ذلك حيال أقربائه من النسب  -دفع عنه املوىل الدية ، إذا ارتكب جناية توجب الدية في) العتق 

  . .إذا مات ومل يترك عصبة 
أن يرتبط بعقد مع  -إذا مل يكن له وارث من أقاربه  -وهو النظام الذي يبيح لغري العريب . والثاين عقد املواالة 

إذا ارتكب جناية توجب  -يدفع عنه املوىل الدية . يصبح مبنزلة عضو يف أسرة مواله ف) . موىل املواالة ( عريب هو 
  .ويرثه إذا مات  -الدية 

. أول العهد باملدينة ، بني املهاجرين واألنصار  -صلى اهللا عليه وسلم  -والنوع الثالث ، هو الذي عقده النيب 
أو دون أهله إن كانوا مشركني فصلت بينهم وبينه  -كواحد منهم  -فكان املهاجر يرث األنصاري ، مع أهله 

  . .العقيدة 
  . .» وترثين وأرثك « : كان يف اجلاهلية ، يعاقد الرجل الرجل ، ويقول . . والنوع الرابع 

والقرابة . بتقرير أن املرياث سببه القرابة . وقد جعل اإلسالم يصفي هذه العقود؛ وخباصة النوعني الثالث والرابع 
  :وقال اهللا سبحانه . فأمضاها على أال جيدد سواها . ولكنه مل يبطل العقود اليت سبق عقدها  .وحدها 

  .} والذين عقدت أميانكم فآتوهم نصيبهم { 
  :وشدد يف هذا وأشهد اهللا على العقد وعلى التصرف فيه 



  . .} إن اهللا كان على كل شيء شهيداً { 
  : -صلى اهللا عليه وسلم  -وقال رسول اهللا 

  ) .رواه أمحد ومسلم ( » وأميا حلف كان يف اجلاهلية مل يزده اإلسالم إال شدة . ال حلف يف اإلسالم « 
 -بدون أثر رجعي  -وقد سار اإلسالم يف تصفية هذه العقود سريته يف كل ما يتعلق باألنظمة املالية ، يف عالجه هلا 

. وترك هلم ما سلف منه؛ ومل يأمر برد الفوائد الربوية أبطله منذ نزول النص ، . فهكذا صنع يف الربا حني أبطله 
فأما هنا فقد احترم تلك . وإن كان مل يصحح العقود السابقة على النص ، ما مل يكن قد مت قبض تلك الفوائد 

ية من ارتباطات أخذت طابع العضوية العائل -فوق اجلانب املايل  -ملا يتعلق هبا . العقود؛ على أال ينشأ منها جديد 
فترك هذه العقود القائمة تنفذ؛ وشدد يف الوفاء هبا؛ وقطع الطريق على اجلديد منها؛ . بتشابكاهتا الكثرية املعقدة 

  قبل أن تترتب عليه أية آثار حتتاج إىل عالج
  .ويف هذا التصرف يبدو التيسري ، كما يبدو العمق واإلحاطة واحلكمة والشمول ، يف عالج األمور يف اجملتمع 

كان اإلسالم يصوغ مالمح اجملتمع املسلم يوماً بعد يوم؛ وميحو ويلغي مالمح اجلاهلية يف كل توجيه وكل  حيث
  .تشريع 

واملوضوع األخري يف هذا الدرس ، هو تنظيم مؤسسة األسرة؛ وضبط األمور فيها؛ وتوزيع االختصاصات ، وحتديد 
ؤسسة؛ واحملافظة عليها من زعازع األهواء واخلالفات؛ الواجبات؛ وبيان اإلجراءات اليت تتخذ لضبط أمور هذه امل

  :واتقاء عناصر التهدمي فيها والتدمري ، جهد املستطاع 
الرجال قوامون على النساء مبا فضل اهللا بعضهم على بعض ، ومبا أنفقوا من أمواهلم ، فالصاحلات قانتات ، { 

فإن . عظوهن ، واهجروهن يف املضاجع ، واضربوهن والاليت ختافون نشوزهن ، ف. حافظات للغيب مبا حفظ اهللا 
وإن خفتم شقاق بينهما ، فابعثوا حكماً من أهله وحكماً . إن اهللا كان علياً كبرياً . أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيالً 

  . .} إن اهللا كان عليماً خبرياً . من أهلها ، إن يريدا إصالحاً يوفق اهللا بينهما 
من بيان جممل  - تفسري هذه النصوص القرآنية ، وبيان أهدافها النفسية واالجتماعية قبل الدخول يف -وال بد 

بيان جممل بقدر اإلمكان ، . . لنظرة اإلسالم إىل مؤسسة األسرة ، ومنهجه يف بنائها واحملافظة عليها ، وأهدافه منها 
  :إذ أن التفصيل فيه حيتاج إىل حبث مطول خاص 

ومن كل { : شأنه شأن كل شيء خلقه يف هذا الوجود » الزوجية « جعل من فطرته إن الذي خلق هذا اإلنسان 
  .} شيء خلقنا زوجني لعلكم تذكرون 

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس { : مث شاء أن جيعل الزوجني يف اإلنسان شطرين للنفس الواحدة 
  .} واحدة ، وخلق منها زوجها 

فيما أراد ، أن يكون هذا اللقاء سكناً للنفس ، وهدوءاً  -بعد ذلك  -س الواحدة وأراد بالتقاء شطري النف
مث مزرعة للنسل وامتداد احلياة ، مع . . مث ستراً وإحصاناً وصيانة . . للعصب ، وطمأنينة للروح ، وراحة للجسد 

  :ترقيها املستمر ، يف رعاية احملضن الساكن اهلادىء املطمئن املستور املصون 
  .} من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة و{ 
  .} هن لباس لكم وأنتم لباس هلن { 
  .} نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم ، وقدموا ألنفسكم ، واتقوا اهللا { 
  .} يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس واحلجارة { 



ومن تساوي } والذين آمنوا ، واتبعتهم ذريتهم بإميان ، أحلقنا هبم ذريتهم ، وما ألتناهم من عملهم من شيء { 
شطري النفس الواحدة يف موقفهما من اهللا ، ومن تكرميه لإلنسان ، كان ذلك التكرمي للمرأة ، وتلك املساواة يف 

اليت حتدثنا عنها . . رث ، ويف استقالل الشخصية املدنية حقوق األجر والثواب عند اهللا ، ويف حقوق التملك واإل
  .يف الصفحات السابقة من هذا الدرس 

يف توفري : ومن ضخامة تبعة هذه املؤسسة أوالً . ومن أمهية التقاء شطري النفس الواحدة ، إلنشاء مؤسسة األسرة 
داد اجملتمع اإلنساين بعوامل االمتداد والترقي يف إم: السكن والطمأنينة والستر واإلحصان للنفس بشطريها ، وثانياً 

وقد احتوت هذه السورة . . كانت تلك التنظيمات الدقيقة احملكمة اليت تتناول كل جزئية من شئون املؤسسة . . . 
جانباً من هذه التنظيمات هو الذي استعرضناه يف الصفحات السابقة من أول هذا اجلزء؛ تكملة ملا استعرضناه منها 

  .جلزء الرابع يف ا

واحتوت سور أخرى من القرآن ، . واحتوت سورة البقرة جانباً آخر ، هو الذي استعرضناه يف اجلزء الثاين . 
وعلى األخص سورة النور يف اجلزء الثامن عشر وسورة األحزاب يف اجلزءين احلادي والعشرين والثاين والعشرين 

ومواضع أخرى متفرقة يف السور ، جوانب أخرى . . العشرين وسورة الطالق وسورة التحرمي يف اجلزء الثامن و
تؤلف دستوراً كامالً شامالً دقيقاً لنظام هذه املؤسسة اإلنسانية؛ وتدل بكثرهتا وتنوعها ودقتها ومشوهلا ، على مدى 

  األمهية اليت يعقدها املنهج اإلسالمي للحياة اإلنسانية على مؤسسة األسرة اخلطرية
رىء هذه الصفحة على ذكر مما سبق يف صفحات هذا اجلزء نفسه؛ عن طفولة الطفل اإلنساين ، ونرجو أن يكون قا

وطوهلا ، وحاجته يف خالهلا إىل بيئة حتميه أوالً حىت يستطيع أن يكسب رزقه للمعاش؛ وأهم من هذا أن تؤهله ، 
ين ، وتركه خرياً مما تسلمه ، حني جاء إليه بالتربية ، إىل وظيفته االجتماعية؛ والنهوض بنصيبه يف ترقية اجملتمع اإلنسا

فهذا الكالم ذو أمهية خاصة يف بيان قيمة مؤسسة األسرة؛ ونظرة املنهج اإلسالمي إىل وظائفها ، والغاية منها؛ 
  . .واهتمامه بصيانتها ، وحياطتها من كل عوامل التدمري من قريب ومن بعيد 

ة اإلسالم لألسرة وأمهيتها؛ ومدى حرصه على توفري ضمانات البقاء ويف ظل هذه اإلشارات اجململة إىل طبيعة نظر
إىل جانب ما أوردناه من تكرمي هذا املنهج للمرأة؛ ومنحها استقالل الشخصية . . واالستقرار واهلدوء يف جوها 

 اإلنسان كله ال حماباة لذاهتا ولكن لتحقيق أهدافه الكربى من تكرمي -واحترامها؛ واحلقوق اليت أنشأها هلا إنشاء 
نستطيع أن نتحدث عن النص األخري يف هذا الدرس ، الذي قدمنا للحديث عنه هبذا  -ورفع احلياة اإلنسانية 

  :اإليضاح 
يف سبيل تنظيم املؤسسة الزوجية وتوضيح االختصاصات التنظيمية فيها ملنع االحتكاك فيها بني  -إن هذا النص 

حيدد أن القوامة يف هذه املؤسسة  -ال حكم اهلوى واالنفعاالت والشخصيات  أفرادها ، بردهم مجيعاً إىل حكم اهللا
تفضيل اهللا للرجل مبقومات القوامة ، وما تتطلبه من خصائص ودربة ، و : للرجل؛ ويذكر من أسباب هذه القوامة 

ات هذه القوامة وبناء على إعطاء القوامة للرجل ، حيدد كذلك اختصاص. تكليف الرجل اإلنفاق على املؤسسة . . 
يف  -حني تعرض  -يف صيانة املؤسسة من التفسخ؛ ومحايتها من النزوات العارضة؛ وطريقة عالج هذه النزوات 

اليت تتخذ عندما تفشل اإلجراءات الداخلية ، ويلوح  -اخلارجية  -وأخرياً يبني اإلجراءات  -حدود مرسومة 
الواحدة فحسب ، ولكن تضم الفراخ اخلضر ، الناشئة يف  شبح اخلطر على املؤسسة ، اليت ال تضم شطري النفس

فلننظر فيما وراء كل إجراء من هذه اإلجراءات من ضرورة ، ومن حكمة ، . املعرضة للبوار والدمار . احملضن 
  :بقدر ما نستطيع 



  . .} مبا فضل اهللا بعضهم على بعض ومبا أنفقوا من أمواهلم . الرجال قوامون على النساء { 
  .هي املؤسسة األوىل يف احلياة اإلنسانية  -كما قلنا  -ألسرة إن ا

واألوىل من ناحية األمهية ألهنا تزاول إنشاء . األوىل من ناحية أهنا نقطة البدء اليت تؤثر يف كل مراحل الطريق 
  .وتنشئة العنصر اإلنساين ، وهو أكرم عناصر هذا الكون ، يف التصور اإلسالمي 

وما . . . كاملؤسسات املالية والصناعية والتجارية : األخرى األقل شأناً ، واألرخص سعراً  وإذا كانت املؤسسات
إال ألكفأ املرشحني هلا؛ ممن ختصصوا يف هذا الفرع علمياً ، ودربوا عليه عملياً  -عادة  -ال يوكل أمرها . . . إليها 

  . . .، فوق ما وهبوا من استعدادات طبيعية لإلدارة والقوامة 
فأوىل أن تتبع هذه القاعدة يف مؤسسة األسرة . . ذا كان هذا هو الشأن يف املؤسسات األقل شأناً واألرخص سعراً إ

  . .العنصر اإلنساين . . ، اليت تنشئ أمثن عناصر الكون 
وطة ويراعي به الفطرة ، واالستعدادات املوهوبة لشطري النفس ألداء الوظائف املن. واملنهج الرباين يراعي هذا 

والعدالة . بكل منهما وفق هذه االستعدادات ، كما يراعي به العدالة يف توزيع األعباء على شطري النفس الواحدة 
  . .يف اختصاص كل منهما بنوع األعباء املهيأ هلا ، املعان عليها من فطرته واستعداداته املتميزة املتفردة 

ال يريد أن يظلم أحداً من خلقه ،  -سبحانه  -وأن اهللا . ق اهللا واملسلم به ابتداء أن الرجل واملرأة كالمها من خل
  وهو يهيئه ويعده لوظيفة خاصة ، ومينحه االستعدادات الالزمة إلحسان هذه الوظيفة

وجعل من وظائف . . زوجني على أساس القاعدة الكلية يف بناء هذا الكون . . وقد خلق اهللا الناس ذكراً وأنثى 
. وهي وظائف ضخمة أوالً وخطرية ثانياً . . ع وترضع وتكفل مثرة االتصال بينها وبني الرجل املرأة أن حتمل وتض

وليست هينة وال يسرية ، حبيث تؤدَّى بدون إعداد عضوي ونفسي وعقلي عميق غائر يف كيان األنثى فكان عدالً 
ماية كذلك لألنثى؛ كي تتفرغ وتوفري احل. توفري احلاجات الضرورية  -الرجل  -كذلك أن ينوط بالشطر الثاين 

مث تعمل وتكد وتسهر حلماية نفسها وطفلها . . لوظيفتها اخلطرية؛ وال حيمل عليها أن حتمل وتضع وترضع وتكفل 
يف آن واحد وكان عدالً كذلك أن مينح الرجل من اخلصائص يف تكوينه العضوي والعصيب والعقلي والنفسي ما 

متنح املرأة يف تكوينها العضوي والعصيب والعقلي والنفسي ما يعينها على أداء وأن . يعينه على أداء وظائفه هذه 
  .وظيفتها تلك 

  . .وال يظلم ربك أحداً . . وكان هذا فعالً 
بالرقة والعطف ، وسرعة االنفعال واالستجابة العاجلة  -فيما زودت به من اخلصائص  -ومن مث زودت املرأة 

 -حىت يف الفرد الواحد  -ألن الضرورات اإلنسانية العميقة كلها  -سابق تفكري بغري وعي وال  -ملطالب الطفولة 
مل تترك ألرجحة الوعي والتفكري وبطئه ، بل جعلت االستجابة هلا غري إرادية لتسهل تلبيتها فوراً وفيما يشبه أن 

كذلك ، لتكوين  ولكنه قسر داخلي غري مفروض من اخلارج؛ ولذيذ ومستحب يف معظم األحيان. يكون قسراً 
مهما يكن فيها من املشقة والتضحية صنع اهللا الذي أتقن كل  -االستجابة سريعة من جهة ومرحية من جهة أخرى 

  .شيء 

بل . . بل هي غائرة يف التكوين العضوي والعصيب والعقلي والنفسي للمرأة . وهذه اخلصائص ليست سطحية 
ألهنا عميقة يف تكوين اخللية األوىل ، اليت يكون من . تكوين كل خلية  إهنا غائرة يف: يقول كبار العلماء املختصني 

  انقسامها وتكاثرها اجلنني ، بكل خصائصه األساسية



باخلشونة والصالبة ، وبطء االنفعال واالستجابة؛ واستخدام  -فيما زود به من اخلصائص  -وكذلك زود الرجل 
ظائفه كلها من أول الصيد الذي كان ميارسه يف أول عهده باحلياة ألن و. الوعي والتفكري قبل احلركة واالستجابة 

ألن . . إىل سائر تكاليفه يف احلياة . . إىل تدبري املعاش . إىل القتال الذي ميارسه دائماً حلماية الزوج واألطفال 
وكلها . . جه عام وظائفه كلها حتتاج إىل قدر من التروي قبل اإلقدام؛ وإعمال الفكر ، والبطء يف االستجابة بو

  . .عميقة يف تكوينه عمق خصائص املرأة يف تكوينها 
وهو فرع من توزيع  -كما أن تكليفه باإلنفاق . . وهذه اخلصائص جتعله أقدر على القوامة ، وأفضل يف جماهلا 

امة؛ جيعله بدوره أوىل بالقوامة ، ألن تدبري املعاش للمؤسسة ومن فيها داخل يف هذه القو -االختصاصات 
  . .واإلشراف على تصريف املال فيها أقرب إىل طبيعة وظيفته فيها 

  .وهذان مها العنصران اللذان أبرزمها النص القرآين ، وهو يقرر قوامة الرجال على النساء يف اجملتمع اإلسالمي 
وهلا أسباهبا من العدالة . وهلا أسباهبا من توزيع الوظائف واالختصاصات . قوامة هلا أسباهبا من التكوين واالستعداد 
باجلانب امليسر له ، والذي هو معان عليه من الفطرة  -يف هذا التوزيع  -يف التوزيع من ناحية؛ وتكليف كل شطر 

.  
ألن املؤسسة ال تسري بال . . والنهوض هبا بأسباهبا . . يف االستعداد للقوامة والدربة عليها . . وأفضليته يف مكاهنا 

وألن أحد شطري النفس البشرية مهيأ هلا ، معان عليها ،  -ؤسسات األقل شأناً واألرخص سعراً كسائر امل -قوامة 
ومن الظلم أن حيملها وحيمل تكاليفها إىل . . وأحد الشطرين غري مهيأ هلا ، وال معان عليها . مكلف تكاليفها 

عليها بالتدريب العلمي والعملي ، فسد  وإذا هو هىيء هلا باالستعدادات الكامنة ، ودرب. . جانب أعبائه األخرى 
ويف مقدمتها . ألن هلا هي األخرى مقتضياهتا واستعداداهتا . . وظيفة األمومة . . استعداده للقيام بالوظيفة األخرى 

فوق االستعدادات الغائرة يف التكوين العضوي والعصيب؛ وآثارها يف السلوك . سرعة االنفعال ، وقرب االستجابة 
  بةواالستجا

وأخطر من أن تترك هلم خيبطون فيها خبط عشواء . . أخطر من أن تتحكم فيها أهواء البشر . . إهنا مسائل خطرية 
وحني تركت هلم وألهوائهم يف اجلاهليات القدمية واجلاهليات احلديثة ، هددت البشرية هتديداً خطرياً يف . . 

  .م هبا احلياة اإلنسانية وتتميز وجودها ذاته؛ ويف بقاء اخلصائص اإلنسانية ، اليت تقو
ولعل من الدالئل اليت تشري هبا الفطرة إىل وجودها وحتكمها؛ ووجود قوانينها املتحكمة يف بين اإلنسان ، حىت وهم 

  . .ينكروهنا ويرفضوهنا ويتنكرون هلا 
ديد بالدمار والبوار ، لعل من هذه الدالئل ما أصاب احلياة البشرية من ختبط وفساد ، ومن تدهور واهنيار؛ ومن هت

  .يف كل مرة خولفت فيها هذه القاعدة 

  أو شذت عن قاعدهتا الفطرية األصلية. أو اختلطت معاملها . فاهتزت سلطة القوامة يف األسرة 
وشعورها . ولعل من هذه الدالئل توقان نفس املرأة ذاهتا إىل قيام هذه القوامة على أصلها الفطري يف األسرة 

لنقص والقلق وقلة السعادة؛ عندما تعيش مع رجل ، ال يزاول مهام القوامة؛ وتنقصه صفاهتا الالزمة؛ باحلرمان وا
  فيكل إليها هي القوامة وهي حقيقة ملحوظة تسلم هبا حىت املنحرفات اخلابطات يف الظالم

إما ألنه ضعيف . ب الذين ينشأون يف مؤسسة عائلية القوامة فيها ليست لأل -ولعل من هذه الدالئل أن األطفال 
قلما  -أو لعدم وجود أب شرعي  -لوفاته : وإما ألنه مفقود . الشخصية ، حبيث تربز عليه شخصية األم وتسيطر 

  . .وقل أال ينحرفوا إىل شذوذ ما ، يف تكوينهم العصيب والنفسي ، ويف سلوكهم العملي واخللقي . ينشأون أسوياء 



هبا الفطرة إىل وجودها وحتكمها ، ووجود قوانينها املتحكمة يف بين اإلنسان ، فهذه كلها بعض الدالئل ، اليت تشري 
  حىت وهم ينكروهنا ويرفضوهنا ويتنكرون هلا

عن قوامة الرجال ومقوماهتا ومربراهتا ، وضرورهتا  -يف سياق الظالل  -وال نستطيع أن نستطرد أكثر من هذا 
ه القوامة ليس من شأهنا إلغاء شخصية املرأة يف البيت وال يف إن هذ: ولكن ينبغي أن نقول . . وفطريتها كذلك 

 -داخل كيان األسرة  -وإمنا هي وظيفة  -كما بينا ذلك من قبل  -» املدين « اجملتمع اإلنساين؛ وال إلغاء وضعها 
خصية وال ووجود القيم يف مؤسسة ما ، ال يلغي وجود وال ش. إلدارة هذه املؤسسة اخلطرية ، وصيانتها ومحايتها 

فقد حدد اإلسالم يف مواضع أخرى صفة قوامة الرجل وما يصاحبها . حقوق الشركاء فيها ، والعاملني يف وظائفها 
  .من عطف ورعاية ، وصيانة ومحاية ، وتكاليف يف نفسه وماله ، وآداب يف سلوكه مع زوجه وعياله 

جييء بيان طبيعة املرأة املؤمنة الصاحلة وسلوكها  وبعد بيان واجب الرجل وحقه والتزاماته وتكاليفه يف القوامة ،
  :وتصرفها اإلمياين يف حميط األسرة 

  . .} فالصاحلات قانتات ، حافظات للغيب مبا حفظ اهللا { 
. مطيعة . . قانتة . . فمن طبيعة املؤمنة الصاحلة ، ومن صفتها املالزمة هلا ، حبكم إمياهنا وصالحها ، أن تكون 

ومل . قانتات : ة عن إرادة وتوجه ورغبة وحمبة ، ال عن قسر وإرغام وتفلت ومعاظلة ومن مث قال الطاع: والقنوت 
وهذا هو الذي يليق بالسكن واملودة . . ألن مدلول اللفظ األول نفسي ، وظالله رخية ندية . يقل طائعات 

يطبعهم جبوه وأنفاسه وظالله يف احملضن الذي يرعى الناشئة ، و. والستر والصيانة بني شطري النفس الواحدة 
  وإيقاعاته

ومن طبيعة املؤمنة الصاحلة ، ومن صفتها املالزمة هلا ، حبكم إمياهنا وصالحها كذلك ، أن تكون حافظة حلرمة الرباط 
بله العرض  -فال تبيح من نفسها يف نظرة أو نربة  -وباألوىل يف حضوره  -املقدس بينها وبني زوجها يف غيبته 

  .حبكم أنه الشطر اآلخر للنفس الواحدة  -ماال يباح إال له هو  -واحلرمة 
  .} مبا حفظ اهللا { : إمنا يقرره اهللا سبحانه : وما ال يباح ، ال تقرره هي ، وال يقرره هو 

.  
أو . ما ال يغضب هو له  -يف غيبته أو يف حضوره  -فليس األمر أمر رضاء الزوج عن أن تبيح زوجته من نفسها 

  . .عليه وعليها اجملتمع إذا احنرف اجملتمع عن منهج اهللا ما ميليه 
والتعبري القرآين ال يقول . . } مبا حفظ اهللا { إن هنالك حكماً واحداً يف حدود هذا احلفظ؛ فعليها أن حتفظ نفسها 

، هو من طبيعة  إن هذا احلفظ مبا حفظ اهللا: إنه يقول . بل مبا هو أعمق وأشد توكيداً من األمر . هذا بصيغة األمر 
  الصاحلات ، ومن مقتضى صالحهن

وتربز . أمام ضغط اجملتمع املنحرف . وعندئذ تتهاوى كل أعذار املهزومني واملهزومات من املسلمني واملسلمات 
  . .مع القنوت الطائع الراضي الودود } مبا حفظ اهللا { : حدود ما حتفظه الصاحلات بالغيب 

وهي صورة ) من الوقوف على النشز وهو املرتفع البارز من األرض . ( ناشزات فهن ال. . فأما غري الصاحلات 
  . .فالناشز تربز وتستعلي بالعصيان والتمرد . حسية للتعبري عن حالة نفسية 

واملنهج اإلسالمي ال ينتظر حىت يقع النشوز بالفعل ، وتعلن راية العصيان؛ وتسقط مهابة القوامة؛ وتنقسم املؤسسة 
وال بد من املبادرة يف عالج مبادىء . فالعالج حني ينتهي األمر إىل هذا الوضع قلما جيدي . . ين إىل معسكر

ألن مآله إىل فساد يف هذه املنظمة اخلطرية ، ال يستقر معه سكن وال طمأنينة ، وال تصلح . النشوز قبل استفحاله 



ك إىل تصدع واهنيار ودمار للمؤسسة كلها؛ وتشرد ومآله بعد ذل. معه تربية وال إعداد للناشئني يف احملضن اخلطري 
  . .وإىل الشذوذ . . . للناشئني فيها؛ أو تربيتهم بني عوامل هدامة مفضية إىل األمراض النفسية والعصبية والبدنية 

. د وال بد من املبادرة باختاذ اإلجراءات املتدرجة يف عالج عالمات النشوز منذ أن تلوح من بعي. فاألمر إذن خطري 
ويف سبيل صيانة املؤسسة من الفساد ، أو من الدمار ، أبيح للمسئول األول عنها أن يزاول بعض أنواع التأديب . 

ولكن لإلصالح ورأب الصدع يف هذه . . ال لالنتقام ، وال لإلهانة ، وال للتعذيب . . املصلحة يف حاالت كثرية 
  :املرحلة املبكرة من النشوز 

فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال . واضربوهن . واهجروهن يف املضاجع . وزهن ، فعظوهن والاليت ختافون نش{ 
  . .} إن اهللا كان علياً كبرياً . 

ومن . . ومن حقوق للمرأة نابعة من صفتها اإلنسانية . واستحضار ما سبق لنا بيانه من تكرمي اهللا لإلنسان بشطريه 
باإلضافة إىل أن قوامة الرجل عليها ال تفقدها حقها يف . . نية بكامل حقوقها احتفاظ للمرأة املسلمة بشخصيتها املد

إىل آخر هذه املقومات البارزة يف املنهج . . اختيار شريك حياهتا؛ والتصرف يف أمر نفسها والتصرف يف أمر ماهلا 
  . .اإلسالمي 

حني  -جيعلنا نفهم بوضوح . . ذلك استحضار هذا الذي سبق كله؛ واستحضار ما قيل عن أمهية مؤسسة األسرة ك
والصورة اليت جيب أن . ملاذا شرعت هذه اإلجراءات التأديبية أوالً  -ال تنحرف القلوب باهلوى والرءوس بالكرب 

  .تؤدى هبا ثانياً 

.  
للمبادرة بإصالح النفوس واألوضاع ، ال لزيادة إفساد القلوب  -عند خوف النشوز  -إهنا شرعت كإجراء وقائي 

  وملئها بالبغض واحلنق ، أو باملذلة والرضوخ الكظيم، 
يراد هلا هبذه اإلجراءات حتطيم رأس املرأة حني هتم بالنشوز؛ . ليست معركة بني الرجل واملرأة . . أبداً . . إهنا 

  وردها إىل السلسلة كالكلب املسجور
ال . كله » اإلنسان « نشأت مع هوان . زمان إمنا هو تقاليد بيئية يف بعض األ. . ليس هو اإلسالم . . إن هذا قطعاً 

ويف اهلدف والغاية . فأما حني يكون هو اإلسالم ، فاألمر خمتلف جداً يف الشكل والصورة . . هوان شطر منه بعينه 
. .  
  . .} والاليت ختافون نشوزهن فعظوهن { 

مطلوب منه يف . عمل هتذييب . سرة وهذا هو أول واجبات القيم ورب األ. . املوعظة . . هذا هو اإلجراء األول 
ولكنه يف هذه احلالة . } يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس واحلجارة { : كل حالة 

  .هو عالج أعراض النشوز قبل أن تستفحل وتستعلن . بالذات ، يتجه اجتاهاً معيناً هلدف معني 
. أو مبركز عائلي . أو مبال . وى غالباً ، أو انفعاالً جاحماً ، أو استعالء جبمال ألن هناك ه. ولكن العظة قد ال تنفع 

هنا . . تنسي الزوجة أهنا شريكة يف مؤسسة ، وليست نداً يف صراع أو جمال افتخار . أو بأي قيمة من القيم . 
من مجال وجاذبية أو قيم أخرى ، حركة استعالء نفسية من الرجل على كل ما تدل به املرأة . . جييء اإلجراء الثاين 

  .ترفع هبا ذاهتا عن ذاته ، أو عن مكان الشريك يف مؤسسة عليها قوامة 
  . .} واهجروهن يف املضاجع { 

فإذا استطاع الرجل أن يقهر . واملضجع موضع اإلغراء واجلاذبية ، اليت تبلغ فيها املرأة الناشز املتعالية قمة سلطاهنا 



 -يف الغالب  -وكانت . راء ، فقد أسقط من يد املرأة الناشز أمضى أسلحتها اليت تعتز هبا دوافعه جتاه هذا اإلغ
أميل إىل التراجع واملالينة ، أمام هذا الصمود من رجلها ، وأمام بروز خاصية قوة اإلرادة والشخصية فيه ، يف 

وهو أال يكون هجراً . . جر يف املضاجع إجراء اهل. . على أن هناك أدباً معيناً يف هذا اإلجراء . . أحرج مواضعها 
وال هجراً . . ال يكون هجراً أمام األطفال ، يورث نفوسهم شراً وفساداً . . ظاهراً يف غري مكان خلوة الزوجني 

فاملقصود عالج النشوز ال إذالل الزوجة؛ وال إفساد . أمام الغرباء يذل الزوجة أو يستثري كرامتها ، فتزداد نشوًزا 
  . .ل وكال اهلدفني يبدو أنه مقصود من هذا اإلجراء األطفا

ولكنه  -ولو أنه أعنف  -فهل تترك املؤسسة تتحطم؟ إن هناك إجراء . . ولكن هذه اخلطوة قد ال تفلح كذلك 
  :أهون وأصغر من حتطيم املؤسسة كلها بالنشوز 

  . .} واضربوهن { 
ذه اإلجراءات كلها مينع أن يكون هذا الضرب تعذيباً واستصحاب املعاين السابقة كلها؛ واستصحاب اهلدف من ه

ومينع أن يكون أيضاً للقسر واإلرغام على معيشة ال . ومينع أن يكون إهانة لإلذالل والتحقري . لالنتقام والتشفي 
وحيدد أن يكون ضرب تأديب ، مصحوب بعاطفة املؤدب املريب؛ كما يزاوله األب مع أبنائه وكما . . ترضاها 
  .ه املريب مع تلميذه يزاول

.  
أن هذه اإلجراءات كلها ال موضع هلا يف حالة الوفاق بني الشريكني يف املؤسسة اخلطرية  -بالضرورة  -ومعروف 

. فهي ال تكون إال وهناك احنراف ما هو الذي تعاجله هذه اإلجراءات . وإمنا هي ملواجهة خطر الفساد والتصدع . 
.  

ال بد أن يكون هذا االحنراف من نوع آخر ، ومن . . جيدي اهلجر يف املضاجع وحني ال جتدي املوعظة ، وال 
  وقد جتدي فيه هذه الوسيلة. . مستوى آخر ، ال جتدي فيه الوسائل األخرى 

إن هذه الوسيلة تكون أنسب : وشواهد الواقع ، واملالحظات النفسية ، على بعض أنواع االحنراف ، تقول 
  يف الوقت ذاته. . وإرضائه . . سي معني ، وإصالح سلوك صاحبه الوسائل إلشباع احنراف نف

على أنه من غري أن يكون هناك هذا االحنراف املرضي ، الذي يعينه علم النفس التحليلي باالسم؛ إذ حنن ال نأخذ 
« ر باملعىن العلمي ، كما يقول الدكتو» علماً « ، فهو مل يصبح بعد » علمية « تقريرات علم النفس مسلمات 

، فرمبا كان من النساء من ال حتس قوة الرجل الذي حتب نفسها أن جتعله قيماً وترضى به زوجاً » ألكسيس كاريل 
وهو الذي قد . ولكن هذا الصنف من النساء موجود . ، إال حني يقهرها عضلياً وليست هذه طبيعة كل امرأة 

  يف سلم وطمأنينة. . املؤسسة اخلطرية ويبقي على . ليستقيم . . حيتاج إىل هذه املرحلة األخرية 
وكل جدال بعد قول العليم . وهو أعلم مبن خلق . وعلى أية حال ، فالذي يقرر هذه اإلجراءات ، هو الذي خلق 

  . .اخلبري مهاترة؛ وكل مترد على اختيار اخلالق وعدم تسليم به ، مفض إىل اخلروج من جمال اإلميان كله 
. يف جو ويف مالبسات حتدد صفتها ، وحتدد النية املصاحبة هلا ، وحتدد الغاية من ورائها يقررها ،  -سبحانه  -وهو 

باسم  -حبيث ال حيسب على منهج اهللا تلك املفهومات اخلاطئة للناس يف عهود اجلاهلية؛ حني يتحول الرجل جالداً 
تحول املرأة رجالً؛ أو يتحول كالمها أو حني يتحول الرجل امرأة؛ وت -باسم الدين  -الدين وتتحول املرأة رقيقاً 

فهذه كلها أوضاع ال يصعب متييزها عن  -باسم التطور يف فهم الدين  -إىل صنف ثالث مائع بني الرجل واملرأة 
  اإلسالم الصحيح ومقتضياته يف نفوس املؤمنني



ت من سوء استعماهلا ، وأحيطت بالتحذيرا -قبل استفحاهلا  -وقد أبيحت هذه اإلجراءات ملعاجلة أعراض النشوز 
بسنته العملية يف بيته مع أهله ، وبتوجيهاته  -صلى اهللا عليه وسلم  -وتوىل الرسول . فور تقريرها وإباحتها 

  :الكالمية عالج الغلو هنا وهناك ، وتصحيح املفهومات يف أقوال كثرية 
: سول اهللا ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال يا ر: عن معاوية بن حيدة القشريي ، أنه قال « : ورد يف السنن واملسند 

  .» وال تقبح ، وال هتجر إال يف البيت . وال تضرب الوجه . أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت 
  :وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه 

 -إىل رسول اهللا  - عمر رضي اهللا عنه -فجاء . . « ال تضربوا إماء اهللا »  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال النيب « 
يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -ذئرت النساء على أزواجهن فرخص رسول اهللا : فقال  -صلى اهللا عليه وسلم 

صلى  -نساء كثري يشتكني أزواجهن فقال رسول اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -فأطاف بآل رسول اهللا . ضرهبن 
  »ليس أولئك خبياركم . . تكني من أزواجهن لقد أطاف بآل حممد نساء كثري يش -اهللا عليه وسلم 

  »مث يضاجعها آخره . ال يضرب أحدكم امرأته كالعري جيلدها أول النهار  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقال « 
  .» وأنا خريكم ألهلي . خريكم خريكم ألهله « وقال 

لرواسب اجلاهلية مع ومثل هذه النصوص والتوجيهات؛ واملالبسات اليت أحاطت هبا؛ ترسم صورة لصراع ا
وهي تشبه صورة الصراع بني هذه الرواسب وهذه . توجيهات املنهج اإلسالمي ، يف اجملتمع املسلم ، يف هذا اجملال 

قبل أن تستقر األوضاع اإلسالمية اجلديدة ، وتعمق جذورها الشعورية . التوجيهات يف شىت جماالت احلياة األخرى 
  . .تمع اإلسالمي يف أعماق الضمري املسلم يف اجمل

عند مرحلة من مراحل هذه  -مىت حتققت الغاية  -وعلى أية حال فقد جعل هلذه اإلجراءات حد تقف عنده 
  :فال تتجاوز إىل ما وراءها . اإلجراءات 

  . .} فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيالً { 
وهي طاعة االستجابة ال . هي املقصودة  - غاية الطاعة -مما يدل على أن الغاية . فعند حتقق الغاية تقف الوسيلة 

  .فهذه ليست طاعة تصلح لقيام مؤسسة األسرة ، قاعدة اجلماعة . طاعة اإلرغام 
  .ويشري النص إىل أن املضي يف هذه اإلجراءات بعد حتقق الطاعة بغي وحتكم وجتاوز 

  . .} فال تبغوا عليهن سبيالً { 
كي تتطامن القلوب ، وتعنو الرؤوس ، وتتبخر مشاعر البغي . . الكبري مث يعقب على هذا النهي بالتذكري بالعلي 

  .على طريقة القرآن يف الترغيب والترهيب : واالستعالء ، إن طافت ببعض النفوس 
  . .} إن اهللا كان علياً كبرياً { 

اإلجراءات اليت سلفت فال تتخذ تلك . فأما إذا كان قد استعلن . ذلك حني ال يستعلن النشوز ، وإمنا تتقى بوادره 
وإمنا هي إذن صراع وحرب بني خصمني ليحطم أحدمها رأس اآلخر وهذا ليس . إذا ال قيمة هلا إذن وال مثرة . 

وكذلك إذا رئي أن استخدام هذه اإلجراءات قد ال جيدي ، بل سيزيد الشقة بعداً ، . . املقصود ، وال املطلوب 
أو إذا أدى استخدام تلك الوسائل بالفعل إىل غري . اليت ال تزال مربوطة والنشوز استعالناً؛ وميزق بقية اخليوط 

. يف هذه احلاالت كلها يشري املنهج اإلسالمي احلكيم بإجراء أخري؛ إلنقاذ املؤسسة العظيمة من االهنيار . . نتيجة 
  :قبل أن ينفض يديه منها ويدعها تنهار 



إن اهللا . إن يريدا إصالحاً يوفق اهللا بينهما . هله وحكماً من أهلها وإن خفتم شقاق بينهما ، فابعثوا حكماً من أ{ 
  .} كان عليماً خبرياً 

.  
وهكذا ال يدعو املنهج اإلسالمي إىل االستسالم لبوادر النشوز والكراهية؛ وال إىل املسارعة بفصم عقدة النكاح ، 

فمؤسسة  -ن ال ذنب هلم وال يد وال حيلة الذي -وحتطيم مؤسسة األسرة على رؤوس من فيها من الكبار والصغار 
األسرة عزيزة على اإلسالم؛ بقدر خطورهتا يف بناء اجملتمع ، ويف إمداده باللبنات اجلديدة ، الالزمة لنموه ورقيه 

  .وامتداده 
ها ببعث حكم من أهل. . فيبادر قبل وقوع الشقاق فعالً  -عند خوف الشقاق  -إنه يلجأ إىل هذه الوسيلة األخرية 
بعيدين عن االنفعاالت النفسية ، والرواسب الشعورية ، . جيتمعان يف هدوء . ترتضيه ، وحكم من أهله يرتضيه 

طليقني من هذه املؤثرات اليت تفسد جو احلياة ، . واملالبسات املعيشية ، اليت كدرت صفو العالقات بني الزوجني 
. برية تغطي على كل العوامل الطيبة األخرى يف حياهتما ك -لقرهبا من نفسي الزوجني  -وتعقد األمور ، وتبدو 

بريئني من الرغبة يف غلبة أحدمها على . مشفقني على األطفال الصغار . حريصني على مسعة األسرتني األصليتني 
راغبني يف خري الزوجني وأطفاهلما ومؤسستهما  -كما قد يكون احلال مع الزوجني يف هذه الظروف  -اآلخر 

ال خوف من تشهريمها : ويف الوقت ذاته مها مؤمتنان على أسرار الزوجني ، ألهنما من أهلهما . . . بالدمار املهددة 
  إذ ال مصلحة هلما يف التشهري هبا ، بل مصلحتهما يف دفنها ومداراهتا. هبذه األسرار 

ح ، وكان الغضب فقط هو فإن كان يف نفسي الزوجني رغبة حقيقية يف اإلصال. جيتمع احلكمان حملاولة اإلصالح 
  :الذي حيجب هذه الرغبة ، فإنه مبساعدة الرغبة القوية يف نفس احلكمني ، يقدر اهللا الصالح بينهما والتوفيق 

  . .} إن يريدا إصالحاً يوفق اهللا بينهما { 
  . .فهما يريدان اإلصالح ، واهللا يستجيب هلما ويوفق 
إن قدر اهللا هو الذي حيقق ما يقع يف حياة الناس . . شيئة اهللا وقدره وهذه هي الصلة بني قلوب الناس وسعيهم ، وم

  .يكون ما يكون  -بعد ذلك  -ولكن الناس ميلكون أن يتجهوا وأن حياولوا؛ وبقدر اهللا . 
  :ويكون عن علم بالسرائر وعن خربة بالصواحل 

  .} إن اهللا كان عليماً خبرياً { 
ية واخلطورة يف نظرة اإلسالم إىل املرأة وعالقات اجلنسني ومؤسسة مدى اجلد -يف هذا الدرس  -وهكذا نرى 

ونرى مدى اهتمام املنهج اإلسالمي بتنظيم هذا اجلانب اخلطري . . األسرة ، وما يتصل هبا من الروابط االجتماعية 
 -اجلماعة املسلمة  ونطلع على مناذج من اجلهد الذي بذله هذا املنهج العظيم ، وهو يأخذ بيد. من احلياة اإلنسانية 

  . .الذي ال هدى سواه . يف املرتقى الصاعد إىل القمة السامقة على هدى اهللا  -اليت التقطها من سفح اجلاهلية 

جَارِ ِذي الْقُْرَبى وَالَْجارِ نيِ وَالَْواْعُبدُوا اللََّه َولَا ُتْشرِكُوا بِِه َشْيئًا َوبِالْوَاِلَدْينِ إِْحسَاًنا َوبِِذي الْقُرَْبى َوالَْيَتاَمى َوالَْمَساِك
الَِّذينَ ) ٣٦(الًا فَخُوًرا الُْجُنبِ وَالصَّاِحبِ بِالْجَْنبِ َواْبنِ السَّبِيلِ َوَما َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم إِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ َمْن كَانَ ُمْخَت

َوالَِّذينَ ) ٣٧(ُهُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه َوأَْعَتْدَنا ِللْكَافِرِيَن َعذَاًبا ُمهِيًنا َيْبَخلُونَ وََيأُْمُرونَ النَّاَس بِالُْبْخلِ َوَيكُْتُمونَ َما آَتا
اذَا َوَم) ٣٨(لَُه قَرِيًنا فََساَء قَرِيًنا ُيْنِفقُونَ أَْموَالَُهْم رِئَاَء النَّاسِ َولَا ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َولَا بِالَْيْومِ الْآِخرِ َوَمْن َيكُنِ الشَّْيطَانُ 
إِنَّ اللََّه لَا َيظِْلُم ِمثْقَالَ ذَرٍَّة ) ٣٩( َعلَْيهِْم لَْو آَمُنوا بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َوأَْنفَقُوا ِممَّا َرَزقَُهُم اللَُّه َوكَانَ اللَُّه بِهِْم َعِليًما



فَكَْيفَ إِذَا جِئَْنا ِمْن كُلِّ أُمٍَّة بَِشهِيٍد َوجِئَْنا بَِك َعلَى ) ٤٠(َوإِنْ َتُك َحَسَنةً ُيَضاِعفَْها َوُيْؤِت ِمْن لَُدْنُه أَْجًرا َعِظيًما 
َيا ) ٤٢(َيْوَمِئذٍ َيَودُّ الَِّذيَن كَفَُروا َوَعَصُوا الرَُّسولَ لَْو ُتسَوَّى بِهِمُ الْأَْرُض َولَا َيكُْتُمونَ اللََّه َحدِيثًا ) ٤١(َهُؤلَاِء َشهِيًدا 
ى َتغَْتِسلُوا َوإِنْ ُنوا لَا َتقَْرُبوا الصَّلَاةَ َوأَْنُتْم ُسكَاَرى حَتَّى َتْعلَُموا َما َتقُولُونَ َولَا جُُنًبا إِلَّا َعابِرِي َسبِيلٍ حَتَّأَيَُّها الَِّذيَن آَم

فَلَْم َتجِدُوا َماًء فََتَيمَُّموا َصعِيًدا طَيًِّبا كُْنُتْم مَْرَضى أَْو َعلَى سَفَرٍ أَْو َجاَء أََحٌد مِْنكُْم ِمَن الَْغاِئِط أَْو لَاَمسُْتُم النَِّساَء 
  ) ٤٣(فَاْمَسحُوا بُِوُجوِهكُْم َوأَْيدِيكُْم إِنَّ اللََّه كَانَ َعفُوا غَفُوًرا 

هناك أكثر من مناسبة واحدة ، تربط بني مطلع هذا الدرس؛ وبني حمور السورة كلها ، وموضوعاهتا األساسية من 
  .موضوعات الدرس السابق يف هذا اجلزء من ناحية أخرى ناحية؛ وبينه وبني 

فهذا الدرس بدء جولة يف تنظيم حياة اجملتمع املسلم؛ وختليصه من رواسب اجلاهلية ، وتثبيت املالمح اإلسالمية 
مع وما جبلوا عليه من شر ونكر؛ وما ينفثونه يف اجملت -وهم اليهود باملدينة  -اجلديدة؛ والتحذير من أهل الكتاب 

وخباصة من الناحية األخالقية ، وناحية التكافل والتعاون ،  -املسلم ، وما يبذلونه من جهود لتعويق منوه وتكامله 
  . .اللتني مها موضع القوة النامية يف هذا اجملتمع اجلديد 

اعدة التوحيد ق -وألن الدرس اجلديد جولة جديدة ، فقد بدأ بالقاعدة األولية اليت يقوم عليها اجملتمع املسلم 
  .اليت تنبثق منها حياته؛ وينبثق منها منهج هذه احلياة ، يف كل جانب ، ويف كل اجتاه  -اخلالص 

وكان احلديث يف الدرس السابق . وقد سبق هذا الدرس أشواط منوعة يف التنظيم العائلي ، والتنظيم االجتماعي 
فجاء هذا الدرس يتناول عالقات . . ا وتوثق بناءها عن األسرة وتنظيمها ووسائل صيانتها؛ والروابط اليت تشده

متصلة هبا باحلديث عن . أوسع مدى من عالقات األسرة؛ ومتصلة هبا كذلك  -يف اجملتمع املسلم  -إنسانية 
ومتصلة هبا يف توسعها بعد عالقة الوالدين ، لتشمل عالقات أخرى؛ ينبع الشعور هبا من املشاعر الودود . الوالدين 
أول من  -اليت تنشأ يف جو األسرة املتحابة؛ حىت تفيض على جوانب اإلنسانية األخرى؛ ويتعلمها اإلنسان  الطيبة

ومن هناك يتوسع يف عالقاته بأسرة اإلنسانية كلها؛ بعدما بذرت . يف جو األسرة احلاين وحمضنها الرفيق  -يتعلمها 
  .بذورها يف حسه أسرته اخلاصة القريبة 

وإقامة قيم  -اإلنسانية  -واألسرة الكبرية  -العائلة  -ديد توجيهات إىل رعاية األسرة القريبة وألن يف الدرس اجل
فقد ابتدأ الدرس بالقاعدة األساسية اليت تنبثق منها كل القيم . . وموازين يف هذا احلقل ، للباذلني وللباخلني 

وربط كل حركة وكل . . وهي قاعدة التوحيد  - كما ينبثق منها منهج احلياة كله يف اجملتمع املسلم -واملوازين 
  . .اليت هي غاية كل نشاط إنساين ، يف ضمري املسلم ويف حياته . نشاط ، وكل خاجلة وكل انفعال مبعىن العبادة هللا 

جاءت الفقرة الثانية يف الدرس؛ تبني بعض أحكام  -يف حميطها الشامل  -وبسبب من احلديث عن عبادة اهللا وحده 
باعتبار هذه اخلطوة جزءاً من  -ومل تكن قد حرمت بعد -والطهارة؛ وتتخذ خطوة يف طريق حترمي اخلمر  الصالة

  . .وباعتبار عالقتها بالعبادة والصالة والتوحيد . برنامج التربية اإلسالمية العامة الدائبة اخلطى يف اجملتمع الوليد 
  .ع حمور السورة كذلك وم. ومع الدرس السابق . حلقات متماسكة بعضها مع بعض 

وبالوالدين إحساناً ، وبذي القرىب واليتامى واملساكني ، واجلار ذي القريب . واعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئاً { 
  .واجلار اجلنب والصاحب باجلنب ، وابن السبيل ، وما ملكت أميانكم 

ناس بالبخل ، ويكتمون ما آتاهم اهللا من فضله ، إن اهللا ال حيب من كان خمتاالً فخوراً ، الذين يبخلون ويأمرون ال. 
ومن يكن . والذين ينفقون أمواهلم رئاء الناس ، وال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر . وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً 



اهللا هبم عليماً ،  الشيطان له قريناً فساء قريناً وماذا عليهم لو آمنوا باهللا واليوم اآلخر وأنفقوا مما رزقهم اهللا ، وكان
فكيف إذا جئنا من كل أمة . إن اهللا ال يظلم مثقال ذرة ، وإن تك حسنة يضاعفها ، ويؤت من لدنه أجراً عظيماً 

بشهيد ، وجئنا بك على هؤالء شهيداً؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى هبم األرض ، وال 
  . .« يكتمون اهللا حديثاً 

تبدأ حبرف عطف يربط بني هذا األمر ، . . باألمر بعبادة اهللا وحده ، والنهي عن إشراك شيء به هذه الفقرة تبدأ 
فيدل هذا الربط بني املوضوعني . وهذا النهي ، واألوامر السابقة اخلاصة بتنظيم األسرة يف أواخر الدرس املاضي 

عقيدة تستكن يف الضمري؛ وال جمرد شعائر تقام فليس هو جمرد . على الوحدة الكلية الشاملة املتكاملة يف هذا الدين 
إمنا هو منهج يشمل هذا النشاط . . وعبادات؛ وال جمرد تنظيم دنيوي منقطع الصلة بالعقيدة وبالشعائر التعبدية 

يف هذا  -والتلقي منه وحده . وهو توحيد اهللا . كله ، ويربط بني جوانبه ، ويشدها مجيعاً إىل األصل األصيل 
. وتوحيده مصدراً للتوجيه والتشريع لكل النشاط اإلنساين أيضاً . توحيده إهلاً معبوداً . دون سواه  -ه النشاط كل

  .ويف دين اهللا الصحيح على اإلطالق  -يف اإلسالم  -ال ينفك هذا التوحيد عن ذاك 
خلاصة ، واألسرة ويلي األمر بالتوحيد والنهي عن الشرك ، األمر باإلحسان إىل تلك اجملموعات من األسرة ا

من أي نوع سواء كان من املال  -اإلنسانية؛ وتقبيح البخل واخليالء والفخر وأمر الناس بالبخل؛ وكتمان فضل اهللا 
لربط . . والتحذير من اتباع الشيطان؛ والتلويح بعذاب اآلخرة؛ وما فيه من خزي وافتضاح  -أم من العلم والدين 

وهو مصدر كذلك واحد ال . الذي يتلقى منه من يعبد اهللا وال يشرك به شيئاً هذا كله بالتوحيد؛ وحتديد املصدر 
  .يتعدد وال يشاركه أحد يف التوجيه والتشريع؛ كما ال يشاركه أحد يف األلوهية وعبادة الناس له بال شريك 

 ، واجلار ذي القرىب وبذي القرىب واليتامى واملساكني. وبالوالدين إحساناً . واعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئاً { 
  .} . . . وابن السبيل ، وما ملكت أميانكم . واجلار اجلنب والصاحب باجلنب 

إهنا . إمنا تنبثق كلها من أصل واحد ، وترتكز على ركيزة واحدة  -يف منهج اهللا  -إن التشريعات والتوجيهات 
ومن مث يتصل بعضها ببعض؛ ويتناسق . . عقيدة تنبثق من العقيدة يف اهللا ، وترتكز على التوحيد املطلق مسة هذه ال

بعضها مع بعض؛ ويصعب فصل جزئية منها عن جزئية؛ وتصبح دراسة أي منها ناقصة بدون الرجوع إىل أصلها 
الكبري الذي تلتقي عنده؛ ويصبح العمل ببعضها دون البعض اآلخر غري واف بتحقيق صفة اإلسالم؛ كما أنه غري 

  .اإلسالمي يف احلياة  واف بتحقيق مثار املنهج

تلك التصورات اليت تقوم . من العقيدة يف اهللا تنبع كل التصورات األساسية للعالقات الكونية واحليوية واإلنسانية 
واليت تؤثر يف عالقات الناس بعضهم ببعض ، . عليها املناهج االجتماعية واالقتصادية والسياسية واألخالقية والعاملية 

 -ط اإلنساين يف األرض؛ واليت تكيف ضمري الفرد وواقع اجملتمع؛ واليت جتعل املعامالت عبادات يف كل جمايل النشا
 -مبا فيها من تطهري للضمري والسلوك  -والعبادات قاعدة للمعامالت  -مبا فيها من اتباع ملنهج اهللا ومراقبة اهللا 

رباين ، وتتلقى منه وحده دون سواه ، وجتعل مردها واليت حتيل احلياة يف النهاية وحدة متماسكة؛ تنبثق من املنهج ال
  .يف الدنيا واآلخرة إىل اهللا 

هذه السمة األساسية يف العقيدة اإلسالمية ، ويف املنهج اإلسالمي ، ويف دين اهللا الصحيح كله ، تربز هنا يف تصدير 
مث يف اجلمع  -كما أسلفنا  -وتوحيده  بعبادة اهللا. آية اإلحسان إىل الوالدين واألقربني ، وغريهم من طوائف الناس 

وذلك  -كذلك  -بني قرابة الوالدين ، وقرابة هذه الطوائف من الناس ، متصلة هذه وتلك بعبادة اهللا وتوحيده 
بعد أن جعل هذه العبادة وهذا التوحيد واسطة ما بني دستور األسرة القريبة يف هناية الدرس املاضي ، ودستور 



ليصلها مجيعاً بتلك اآلصرة اليت تضم  -على النحو الذي بينا من قبل  -الواسعة يف هذا الدرس العالقات اإلنسانية 
  . .األواصر مجيعاً؛ وليوحد املصدر الذي يشرع ويوجه يف شأن هذه األواصر مجيعاً 

  . .} وال تشركوا به شيئاً . . واعبدوا اهللا { 
هنياً باتاً ، شامالً ، لكل أنواع . سواه  -معه  -عبادة أحد  والنهي الثاين لتحرمي. . األمر األول بعبادة اهللا 

شيئاً كائناً ما كان ، من مادة أو حيوان أو إنسان أو . . } وال تشركوا به شيئاً { : املعبودات اليت عرفتها البشرية 
  . .فكلها مما يدخل يف مدلول كلمة شيء ، عند إطالق التعبري على هذا املنوال . . ملك أو شيطان 

ومعظم األوامر  -على التعميم  -ولذوي القرىب  -على التخصيص  -مث ينطلق إىل األمر باإلحسان إىل الوالدين 
وإن كانت مل تغفل توجيه الوالدين إىل الذرية؛ فقد كان اهللا أرحم بالذراري من  -تتجه إىل توصية الذرية بالوالدين 

إذ . باجليل املدبر املويل . ة أحوج إىل توجيهها للرب بالوالدين والذرية بصفة خاص. آبائهم وأمهاهتم يف كل حال 
يتجهون بكينونتهم كلها ، وبعواطفهم ومشاعرهم واهتماماهتم إىل اجليل الذي خيلفهم؛ ال  -يف الغالب  -األوالد 

، جتيئهم هذه اجليل الذي خلفهم وبينما هم مدفوعون يف تيار احلياة إىل األمام ، غافلون عن التلفت إىل الوراء 
التوجيهات من الرمحن الرحيم ، الذي ال يترك والداً وال مولوداً ، والذي ال ينسى ذرية وال والدين؛ والذي يعلم 

  عباده الرمحة بعضهم ببعض ، ولو كانوا ذرية أو والدين
مث  -خاصة أو عامة قرابة  -أن التوجيه إىل الرب يبدأ بذوي القرىب  -ويف كثري غريها  -كذلك يلحظ يف هذه اآلية 

  .ميتد منها ويتسع نطاقه من حمورها ، إىل بقية احملتاجني إىل الرعاية من األسرة اإلنسانية الكبرية 

يف . فعاطفة الرمحة ، ووجدان املشاركة ، يبدآن أوالً يف البيت . مع الفطرة ويسايرها  -أوالً  -وهذا املنهج يتفق 
. فس مل تذق طعم هذه العاطفة ومل جتد مّس هذا الوجدان يف احملضن األول وقلما ينبثقان يف ن. األسرة الصغرية 

وال بأس من ذلك وال ضري؛ ما دامت توجه دائماً إىل  -فطرة وطبعاً  -والنفس كذلك أميل إىل البدء باألقربني 
لتنظيم االجتماعي مع طريقة ا -ثانياً  -مث يتفق املنهج . . التوسع يف الدائرة من هذه النقطة ومن هذا احملور 

كي ال يركز عمليات التكافل يف يد . من جعل الكافل يبدأ يف حميط األسرة؛ مث ينساح يف حميط اجلماعة : اإلسالمية 
فالوحدات احمللية الصغرية أقدر على  -إال عندما تعجز األجهزة الصغرية املباشرة  -األجهزة احلكومية الضخمة 

  ويف تراحم وود جيعل جو احلياة الئقاً ببين اإلنسان. ناسب ويف سهولة ويسر يف وقته امل: حتقيق هذا التكافل 
ولو أهنم قد  -ومنهم إىل اليتامى واملساكني . ويتوسع منهما إىل ذوي القرىب . وهنا يبدأ باإلحسان إىل الوالدين 

 -فاجلار األجنيب . قرابة مث اجلار ذو ال -ذلك أهنم أشد حاجة وأوىل بالرعاية . يكونون أبعد مكاناً من اجلار 
 -مث الصاحب املرافق  -ألن اجلار قربه دائم ، أما الصاحب فلقاؤه على فترات  -مقدمني على الصاحب املرافق 

مث . العابر املنقطع عن أهله وماله . مث ابن السبيل  -وقد ورد يف تفسريه أنه اجلليس يف احلضر ، الرفيق يف السفر 
  .ولكنهم يتصلون بآصرة اإلنسانية الكربى بني بين آدم أمجعني » ملك اليمني « البسات الرقيق الذين جعلتهم امل

ويعقب على األمر باإلحسان ، بتقبيح االختيال والفخر ، والبخل والتبخيل ، وكتمان نعمة اهللا وفضله ، والرياء يف 
  :واتباع الشيطان وصحبته اإلنفاق؛ والكشف عن سبب هذا كله ، وهو عدم اإلميان باهللا واليوم اآلخر ، 

. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ، ويكتمون ما آتاهم اهللا من فضله . إن اهللا ال حيب من كان خمتاالً فخوراً { 
ومن يكن . والذين ينفقون أمواهلم رئاء الناس ، وال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر . وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً 

  }قريناً فساء قريناً الشيطان له 
وهي ربط كل مظاهر السلوك وكل دوافع . وهكذا تتضح مرة أخرى تلك اللمسة األساسية يف املنهج اإلسالمي 



بالعبادة والتلقي ، يتبعه اإلحسان إىل البشر ،  -سبحانه  -فإفراد اهللا . الشعور ، وكل عالقات اجملتمع بالعقيدة 
فهو ال . ثوابه يف اآلخرة؛ يف أدب ورفق ومعرفة بأن العبد ال ينفق إال من رزق اهللا ابتغاء وجه اهللا ورضاه ، والتعلق ب

والكفر باهللا وباليوم اآلخر يصاحبه االختيال والفخر ، والبخل واألمر . . خيلق رزقه ، وال ينال إال من عطاء اهللا 
أو اإلنفاق رياء وتظاهراً طلباً  بالبخل ، وكتمان فضل اهللا ونعمته حبيث ال تظهر آثارها يف إحسان أو عطاء؛

  للمفخرة عند الناس؛ إذ ال إميان جبزاء آخر غري الفخر واخليالء بني العباد
  .» األخالق « وهكذا تتحدد 

فالباعث على العمل الطيب ، واخللق الطيب ، هو اإلميان باهللا واليوم اآلخر ، . . وأخالق الكفر . أخالق اإلميان . 
فهو باعث رفيع ال ينتظر صاحبه جزاء من الناس ، وال يتلقاه ابتداء من . وجزاء اآلخرة . .  والتطلع إىل رضاء اهللا

وإذا مل يكن هناك . عرف الناس فإذا مل يكن هناك إميان باله يبتغي وجهه ، وتتحدد بواعث العمل بالرغبة يف رضاه 
وهذه ال ضابط . األرضية املستمدة من عرف الناس اجته هم الناس إىل نيل القيم . . اعتقاد بيوم آخر يتم فيه اجلزاء 

هلا يف جيل واحد يف رقعة واحدة ، فضالً عن أن يكون هلا ضابط ثابت يف كل زمان ويف كل مكان وكانت هذه هي 
وكان هناك التأرجح املستمر كتأرجح أهواء الناس وقيمهم اليت ال تثبت على حال وكان معها . بواعثهم للعمل 
  ذميمة من الفخر واخليالء ، والبخل والتبخيل ، ومراءاة الناس ال التجرد واإلخالصتلك الصفات ال

إمنا . ال ينفعل انفعال الكره واحلب  -سبحانه  -واهللا . . هؤالء } ال حيب { إن اهللا : والتعبري القرآين يقول 
وأعتدنا للكافرين عذاباً {  :املقصود ما يصاحب هذا االنفعال يف مألوف البشر من الطرد واألذى وسوء اجلزاء 

إىل جوار املعىن املقصود  -ولكن التعبري القرآين يلقي ظالله . واإلهانة هي اجلزاء املقابل للفخر واخليالء . . } مهيناً 
. وهي ظالل مقصودة؛ تثري يف النفوس الكره هلذه الصفات ، وهلذه التصرفات؛ كما تثري االحتقار واالمشئزاز  -

  } ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً { : م إليها أن الشيطان هو قرينهم وخباصة حني يض
وهي صفات تنطبق على اليهود ، كما تنطبق على . . وقد ورد أن هذه النصوص نزلت يف مجاعة من يهود املدينة 

ة إىل كتماهنم ما آتاهم اهللا وقد تكون اإلشار. . وكالمها كان موجوداً يف اجملتمع املسلم يف ذلك احلني . . املنافقني 
ولكن . . من فضله ، تعين كذلك كتماهنم للحقائق اليت يعرفوهنا يف كتبهم عن هذا الدين ، وعن رسوله األمني 

ألنه األقرب إىل طبيعة . فأوىل أن نترك مفهومه عاماً . النص عام ، والسياق بصدد اإلحسان باملال وباملعاملة 
  .السياق 

ض سوءات نفوسهم؛ وسوءات سلوكهم؛ ومن عرض أسباهبا من الكفر باهللا واليوم اآلخر ، وحني ينتهي من عر
عندئذ يسأل . . وصحبة الشيطان واتباعه؛ ومن اجلزاء املعد املهيأ ألصحاب هذه السوءات ، وهو العذاب املهني 

  :يف استنكار 
إن اهللا ال يظلم مثقال . هللا؟ وكان اهللا هبم عليماً وماذا عليهم لو آمنوا باهللا ، واليوم اآلخر ، وأنفقوا مما رزقهم ا{ 

  . .} ذرة ، وإن تك حسنة يضاعفها ، ويؤت من لدنه أجراً عظيماً 
واهللا عليم هبم مبا أنفقوا . أجل ماذا عليهم؟ ما الذي خيشونه من اإلميان باهللا واليوم اآلخر ، واإلنفاق من رزق اهللا 

  .هللا ال يظلم مثقال ذرة فال خشية من اجلهل بإمياهنم وإنفاقهم ومبا استقر يف قلوهبم من بواعث ، وا

بل هناك الفضل والزيادة ، مبضاعفة احلسنات ، والزيادة من فضل اهللا بال . . وال خوف من الظلم يف جزائهم 
  حساب؟



وحىت حبساب الربح املادي واخلسارة  -على كل حال وعلى كل احتمال  -إن طريق اإلميان أضمن وأكسب 
يبدو هو األضمن وهو األربح فماذا عليهم لو آمنوا باهللا واليوم اآلخر؛  -يف هذه الصورة  -ملادية ، فإن اإلميان ا

ومع ذلك يضاعف هلم . وأنفقوا مما رزقهم اهللا؟ إهنم ال ينفقون من شيء خلقوه ألنفسهم خلقاً؛ إمنا هو رزق اهللا هلم 
ون ويعطون فياله من كرم وياله من فيض وياهلا من صفقة ال يقعد احلسنة؛ ويزيدهم من فضله ، وهم من رزقه ينفق

  عنها إال جاهل خسران
مث خيتم األوامر والنواهي ، والتحضيض والترغيب ، مبشهد من مشاهد القيامة؛ جيسم موقفهم فيه ، ويرسم حركة 

  :على طريقة القرآن يف مشاهد القيامة . . النفوس واملشاعر كأهنا شاخصة متحركة 
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ، وجئنا بك على هؤالء شهيداً يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو { 

  . .} تسوى هبم األرض ، وال يكتمون اهللا حديثاً 
. . وإذن فهو العدل املطلق الذي ال مييل ميزانه قيد شعرة . . إنه ميهد ملشهد القيامة ، بأن اهللا ال يظلم مثقال ذرة 

فهي الرمحة إذن ملن يستحقون الرمحة؛ والفضل . . ه يضاعف احلسنات ويؤيت فضالً عنها أجراً من لدنه عظيماً وأن
  . .املطلق ملن كانوا يرجون الفضل ، باإلميان والعمل 

. . عمل هؤالء الذين مل يقدموا إال الكفر وسوء ال. . هؤالء الذين مل يقدموا إمياناً ، ومل يقدموا عمالً . فأما هؤالء 
 -هو نبيها الذي يشهد عليها  -فكيف يكون حاهلم يومذاك؟ كيف يكون احلال ، إذا جئنا من كل أمة بشهيد 

  وجئنا بك على هؤالء شهيداً؟
. . وعلى كل أمة شهيد بأعماهلا . وكل أمة حاضرة . ساحة العرض الواسعة . . وعندئذ يرتسم املشهد شاخصاً 
. فخورون الباخلون املبخلون ، الكامتون لفضل اهللا ، املراءون الذين مل يبتغوا وجه اهللا وهؤالء الكافرون املختالون ال

هؤالء هم نكاد نراهم من خالل التعبري واقفني يف الساحة وقد انتدب الرسول صلى اهللا عليه وسلم للشهادة . 
بكل ما خبلوا . وما افتخروا  بكل ما اختالوا. بكل ما كفروا وما أنكروا . هؤالء هم بكل ما أضمروا وأظهروا 

هؤالء هم يف حضرة اخلالق الذي كفروا به ، الرازق الذي كتموا فضله وخبلوا . . بكل ما راءوا وتظاهروا . وخبلوا 
  فكيف؟؟؟. . يف مواجهة الرسول الذي عصوه . يف اليوم اآلخر الذي مل يؤمنوا به . باإلنفاق مما أعطاهم 

  . .مع االعتراف حيث ال جدوى من اإلنكار . . ل والندامة إهنا املهانة واخلزي ، واخلج
تتضح هبذا كله؛ وترتسم حواليها » صورة نفسية « إمنا يرسم . والسياق القرآين ال يصف هذا كله من الظاهر 

  :ظالل اخلزي واملهانة ، واخلجل والندامة . تلك الظالل كلها 
  «هبم األرض ، وال يكتمون اهللا حديثاً يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسّوى { 

ومن خالل اللمسات املعربة يف الصورة احلية ، حنس بكل تلك املعاين ، وبكل تلك االنفعاالت ، وهي تتحرك يف 
  .هذه النفوس 
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لقرآن: كتاب  ا   يف ظالل 
لشاريب: املؤلف  هيم حسني ا برا  سيد قطب إ

وتلك طريقة القرآن . . وصفي أو حتليلي . . كما ال حنس من خالل أي تعبري آخر . حنس هبا عميقة حية مؤثرة . 
  .يف مشاهد القيامة ، ويف غريها من مواضع التعبري بالتصوير 

ويف اآلية . والصالة أمس الشعائر مبعىن العبادة . . ي عن إشراك شيء به وقد بدأ الدرس باألمر بعبادة اهللا والنه
  :التالية بيان لبعض أحكامها ، وأحكام الطهارة املمهدة هلا 

 -إال عابري سبيل  -وال جنباً  -حىت تعلموا ما تقولون  -يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى { 
ى أو على سفر ، أو جاء أحد منكم من الغائط ، أو المستم النساء فلم جتدوا ماء ، وإن كنتم مرض. حىت تغتسلوا 

  . .« إن اهللا كان عفواً غفوراً . فتيمموا صعيداً طيباً ، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 
وكانت  -اليت التقطها املنهج اإلسالمي من سفح اجلاهلية  -إهنا حلقة يف سلسلة التربية الربانية للجماعة املسلمة 

كما أهنا تكاد تكون . اخلمر إحدى تقاليد اجملتمع اجلاهلي األصلية الشاملة؛ وإحدى الظواهر املميزة هلذا اجملتمع 
اخلمر كانت ظاهرة مميزة للمجتمع الروماين يف أوج جاهليته؛ . . ظاهرة مميزة لكل جاهلية يف القدمي واحلديث أيضاً 

ليوم ظاهرة مميزة للمجتمع األوريب واجملتمع األمريكي يف أوج جاهليته وكذلك هي ا. وللمجتمع الفارسي أيضاً 
  والشأن أيضاً كذلك يف جاهلية اجملتمع اإلفريقي املتخلفة من اجلاهلية األوىل

كانت كل عائلة يف النصف األول من القرن املاضي  -وهي أرقى أو من أرقى أمم اجلاهلية احلديثة  -يف السويد 
وأحست احلكومة خطورة هذه . وكان متوسط ما يستهلكه الفرد ، حوايل عشرين لتراً . هبا تعد اخلمر اخلاصة 

احلال ، وما ينشره من إدمان؛ فاجتهت إىل سياسة احتكار اخلمور ، وحتديد االستهالك الفردي ، ومنع شرب اخلمور 
اخلمر يف املطاعم بشرط تناول  يف احملال العامة ، ولكنها عادت فخففت هذه القيود منذ أعوام قليلة فأبيح شرب

النبيذ » مث أبيحت اخلمر يف عدد حمدود من احملال العامة ، حىت منتصف الليل فقط وبعد ذلك يباح شرب . الطعام 
  . . فحسب وإدمان اخلمر عند املراهقني يتضاعف « والبرية 

مسي  ١٩١٩فسنت قانوناً يف سنة  أما يف أمريكا ، فقد حاولت احلكومة األمريكية مرة القضاء على هذه الظاهرة
باخلمر وقد ظل هذا القانون قائماً مدة أربعة عشر « الري » من باب التهكم عليه ، ألنه مينع « اجلفاف » قانون 

وكانت قد استخدمت مجيع وسائل النشر واإلذاعة .  ١٩٣٣عاماً ، حىت اضطرت احلكومة إىل إلغائه يف سنة
ويقدرون ما أنفقته الدولة يف الدعاية ضد اخلمر مبا يزيد على ستني . د اخلمر والسينما واحملاضرات للدعاية ض

  .وأن ما نشرته من الكتب والنشرات يشتمل على عشرة باليني صفحة . مليوناً من الدوالرات 

فس مليون جنيه وقد أعدم فيها ن ٢٥٠وما حتملته يف سبيل تنفيذ قانون التحرمي يف مدة أربعة عشر عاما ال يقل عن
 ٤٠٠مليون جنيه وصادرت من األمالك ما يبلغ  ١٦نفسا وبلغت الغرامات  ٥٣٢٣٣٥وسجن كذلك  ٣٠٠

مليون وأربعة باليني جنيه وبعد ذلك كله اضطرت إىل التراجع وإلغاء القانون فأما اإلسالم فقضى على هذه الظاهرة 
عالج النفس البشرية ويف عالج اجملتمع  العميقة يف اجملتمع اجلاهلي ببضع آيات من القرآن وهذا هو الفرق يف

اإلنساين بني منهج اهللا ومناهج اجلاهلية قدميا وحديثا على السواء ولكي ندرك تغلغل هذه الظاهرة يف اجملتمع 
كما أنه عنصر ؛ حيث جند اخلمر عنصرا أساسيا من عناصر املادة األدبية ؛ اجلاهلي جيب أن نعود إىل الشعر اجلاهلي 



اصر احلياة كلها لقد بلغ من شيوع جتارة اخلمر أن أصبحت كلمة التجارة مرادفة لبيع اخلمر يقول أساسي من عن
  لبيد

  وافيت إذ رفعت وعز مدامها... قد بت سامرها وغاية تاجر 
  ويقول عمرو بن قميئة

  أدين جتاري وأنفض اللمما... إذا أسحب الريط واملروط إىل 
  حم الشعر اجلاهلي وتطبعه طابعا ظاهرا يقول امرؤ القيسووصف جمالس الشراب واملفاخرة هبا تز

  أنين أراقب خالت من العيش أربعا... وأصبحت ودعت الصبا غري 
  يداجون نشاجا من اخلمر مترعا... فمنهن قويل للندامى تفرفقوا 

  يبادرن سربا آمنا أن يفزعا... ومنهن ركض اخليل ترجم بالقنا 
  اخل

  ويقول طرفة بن العبد
  وجدك مل أحفل مىت قام عودي... ثالث هن من عيشة الفىت فلوال 

  كميت مىت ما تعل باملاء تزبد... فمنهن سبقي العاذالت بشربة 
  وبذيل وإنفاقي طريفي وتالدي... وما زال تشرايب اخلمور ولذيت 

  وأفردت إفراد البعري املعبد... إىل أن حتامتين العشرية كلها 
  ويقول األعشى

  يوم املقام ويوم الظعن... قد تعلمني فقد أشرب الراح 
  قد طال بالريف ما قد دجن... وأشرب بالريف حىت يقال 
  ويقول املنخل اليشكري
  بالصغري وبالكبري... ولقد شربت من املدامة 

  رب اخلورنق والسدير... فإذا سكرت فإنين 
  رب الشويهة والبعري... وإذا صحوت فإنين 

ي ورواية احلوادث اليت صاحبت مراحل حترمي اخلمر يف اجملتمع املسلم والرجال وغري هذا كثري يف الشعر اجلاهل
الذين كانوا أبطال هذه احلوادث وفيهم عمر وعلي ومحزة وعبدالرمحن بن عوف وأمثال هذا الطراز من الرجال 

ي اهللا عنه يف تشي مبدى تغلغل هذه الظاهرة يف اجلاهلية العربية وتكفي عن الوصف املطول املفصل يقول عمر رض
قصة إسالمه يف رواية كنت صاحب مخر يف اجلاهلية فقلت لو أذهب إىل فالن اخلمار فأشرب وظل عمر يشرب 

اخلمر يف اإلسالم حىت إذا نزلت آية يسألونك عن اخلمر وامليسر قل فيهما إمث كبري ومنافع للناس وإمثهما أكرب من 
  مرنفعهما قال اللهم بني لنا بيانا شافيا يف اخل

يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما { : حىت إذا نزلت هذه اآلية . . واستمر . 
إمنا اخلمر وامليسر { : اللهم بّين لنا بياناً شافياً يف اخلمر حىت إذا نزلت آية التحرمي الصرحية : قال . . } تقولون 

إمنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة . فاجتنبوه لعلكم تفلحون واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان 
انتهينا انتهينا وانتهى : قال . } والبغضاء يف اخلمر وامليسر ، ويصدكم عن ذكر اهللا وعن الصالة فهل أنتم منتهون 

. .  



روايتان يشترك يف  ترد} يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى { : ويف سبب نزول هذه اآلية 
  .وسعد بن معاذ من األنصار . أحداثهما علي وعبد الرمحن بن عوف من املهاجرين 

عن مصعب بن سعد حيدث عن سعد  -بإسناده  -حدثنا يونس بن حبيب ، حدثنا أبو داود : روى ابن أيب حامت 
فأكلنا . هاجرين وأناساً من األنصار صنع رجل من األنصار طعاماً فدعا أناساً من امل. نزلت يف أربع آيات « : قال 

فكان سعد مغروز . فغرز هبا أنف سعد ) عظم الفك ( وشربنا ، حىت سكرنا ، مث افتخرنا ، فرفع رجل حلي بعري 
واحلديث . . } يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى { فنزلت . وذلك قبل حترمي اخلمر . األنف 

  .واية شعبة بطوله عند مسلم من ر
عن عطاء بن . حدثنا عبد الرمحن بن عبداهللا الدشتكي أبو جعفر . حدثنا حممد بن عمار : وروى ابن أيب حامت 

صنع لنا عبد الرمحن بن عوف طعاماً ، فدعانا ، وسقانا من اخلمر ، » : السائب ، عن أيب عبد الرمحن السلمي قال 
وحنن . ما أعبد ما تعبدون . فقرأ قل يا أيها الكافرون : الناً قال فأخذت اخلمر منا ، وحضرت الصالة ، فقدموا ف

  .} يا أيها الذين أمنوا ال تقربوا الصالة وأنت سكارى حىت تعلموا ما تقولون { : نعبد ما تعبدون فأنزل اهللا 
فهي كانت وامليسر  .وال حنتاج إىل مزيد من األمثلة والروايات؛ لندلل على تغلغل ظاهرة اخلمر يف اجملتمع اجلاهلي 

  . .، الظاهرتني البارزتني؛ املتداخلتني ، يف تقاليد هذا اجملتمع 
فماذا صنع املنهج الرباين ملقاومة هذه الظاهرة املتغلغلة؟ ماذا صنع ملكافحة هذه اآلفة ، اليت ال يقوم معها جمتمع جاد 

تتعلق هبا تقاليد اجتماعية؛ كما تتعلق هبا  صاحل مستقيم واع أبداً؟ ماذا صنع ليقف يف وجه عادة أصيلة قدمية ،
  مصاحل اقتصادية؟

دون . وكسب املعركة . لقد عاجل املنهج الرباين هذا كله ببضع آيات من القرآن؛ وعلى مراحل ، ويف رفق وتؤدة 
والذي أريق فقط هو دنان اخلمر وزقاقها وجرعات منها كانت يف . . ودون إراقة دماء . ودون تضحيات . حرب 

  كما سيجيء. ومل يبلعوها . فمجوها من أفواهم  -حني مسعوا آية التحرمي  -أفواه الشاربني 
وردت يف القرآن املكي تلميحة سريعة  -إال سلطان القرآن . . حيث مل يكن لإلسالم دولة وال سلطان  -يف مكة 

  :وهي جمرد إشارة . تدرك من ثنايا العبارة . إىل نظرة اإلسالم للخمر 
  :سورة النحل  جاء يف

وهو الشراب املسكر » السكر « فوضع . } ومن مثرات النخيل واألعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً { 
الذي كانوا يتخذونه من مثرات النخيل واألعناب ، ويف مقابل الرزق احلسن ملمحا هبذا التقابل إىل أن السكر شيء 

  سة من بعيد؛ للضمري املسلم الوليدوكانت جمرد مل. . شيء آخر » احلسن « والرزق . 
كان تقليداً اجتماعياً ، له . فقد كان أعمق من عادة فردية  -مبعىن أدق  -ولكن عادة الشراب ، أو تقليد الشراب 

  . .كان أعمق من أن تؤثر فيه هذه اللمسة السريعة البعيدة . . جذور اقتصادية 
إمنا . مل يلجأ إىل حترمي اخلمر بقوة الدولة وسيف السلطان . . طان ويف املدينة حيث قامت لإلسالم دولة وكان له سل

  . .كان أوالً سلطان القرآن 
  . .وبدأ املنهج عمله يف رفق ويف يسر ، ويف خربة بالنفس البشرية ، واألوضاع االجتماعية 
يسألونك عن اخلمر { : سر بدأ بآية البقرة رداً على أسئلة تدل على فجر اليقظة يف الضمري املسلم ضد اخلمر واملي

وكانت هي الطرقة األوىل ، ذات } . . وإمثهما أكرب من نفعهما . . فيهما إمث كبري ، ومنافع للناس : قل . وامليسر 
فمدار احلل . . يف احلس اإلسالمي ، ويف الضمري اإلسالمي ، ويف املنطق الفقهي اإلسالمي . . الصوت املسموع 



وإذا كان إمث اخلمر وامليسر . . على رجحان اإلمث أو رجحان اخلري ، يف أمر من األمور . . أو الكراهية . . واحلرمة 
  . .فهذا مفرق الطريق . . أكرب من نفعهما 

عمر . . » اللهم بني لنا بياناً شافياً يف اخلمر « :  -رضي اهللا عنه  -وقال عمر . . ولكن األمر كان أعمق من هذا 
  ق هذا التقليد يف نفس العريبوهذا وحده يكفي لبيان عم

يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى ، { : ونزلت هذه اآلية  -كاليت رويناها  -مث حدثت أحداث 
  . .} حىت تعلموا ما تقولون 

  . .وأخذ املنهج البصري الرفيق يعمل 
ها أكرب من نفعها ، وبني التحرمي البات ، ألهنا لقد كانت هذه هي املرحلة الوسيطة ، بني التنفري من اخلمر ، ألن إمث

كسر اإلدمان « أو » قطع عادة الشراب « هي : وكانت وظيفة هذه املرحلة الوسيطة . رجس من عمل الشيطان 
وبينها فترات ال تكفي . وأوقات الصالة موزعة على مدار النهار . وذلك حبظر الشراب قرب أوقات الصالة . . » 

مث اإلفاقة من السكر الغليظ حىت يعلموا ما يقولون فضالً على أن للشراب  -يرضي املدمنني  الذي -للشراب 
. . وهذه تتخللها وتعقبها أوقات الصالة . . صباحاً ومساء . . كذلك أوقاتاً ومواعيد خاصة من الصبوح والغبوق 

ضمري قد بلغ أن تكون الصالة عنده وكان هذا ال. . وهنا يقف ضمري املسلم بني أداء الصالة وبني لذة الشراب 
  . .عماد احلياة 
  . .» اللهم بني لنا بياناً شافياً يف اخلمر «  -وهو عمر  -فقد قال عمر رضي اهللا عنه . . ومع ذلك 

  .للضربة احلامسة  -وفق ترتيب املنهج  -وجاء الوعد املناسب . ووقعت األحداث . مث مضى الزمن 

إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان ، فاجتنبوه لعلكم {  :فنزلت اآليتان يف املائدة 
إمنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء يف اخلمر وامليسر ، ويصدكم عن ذكر اهللا وعن . تفلحون 

. . ا يف كل مكان وأريقت زقاق اخلمر ، وكسرت دناهن. وانتهى املسلمون كافة } الصالة فهل أنتم منتهون؟ 
حني مسعوا ومل يبلعوها وهي  -ومج الذين كان يف أفواههم جرعات من اخلمر ما يف أفواههم . . مبجرد مساع األمر 

  . .وهم شاربون . يف أفواههم 
  دون أن يستخدم السلطان -وفرض سلطانه . وأفلح املنهج . لقد انتصر القرآن 

، اليت ال نظري هلا يف تاريخ البشر؛ وال مثيل هلا يف تاريخ التشريعات ولكن كيف كان هذا؟ كيف متت هذه املعجزة 
  والقوانني واإلجراءات احلكومية يف أي مكان ، وال يف أي زمان؟

أخذها بسلطان اهللا وخشيته . . لقد متت املعجزة ، ألن املنهج الرباين ، أخذ النفس اإلنسانية ، بطريقته اخلاصة 
. . أخذها مجلة ال تفاريق . . فيها حضوراً ال متلك الغفلة عنه حلظة من زمان  -سبحانه  -ومراقبته ، وحبضور اهللا 

  . .وعاجل الفطرة بطريقة خالق الفطرة 
لقد مأل فراغها باهتمامات كبرية ال تدع فيها فراغاً متلؤه بنشوة اخلمر ، وخياالت السكر ، وما يصاحبها من 

  . .يف اهلواء . . مفاخرات وخيالء 
نقل هذه البشرية الضالة الشاردة كلها ، من تيه اجلاهلية األجرد ، وهجريها املتلظي : منها . فراغها باهتمامات مأل 

، وظالمها الدامس ، وعبوديتها املذلة ، وضيقها اخلانق ، إىل رياض اإلسالم البديعة ، وظالله الندية ، ونوره 
  واآلخرة الوضيء ، وحريته الكرمية ، وسعته اليت تشمل الدنيا

فلم تعد يف حاجة إىل . هبذا اإلحساس الندي الرضي اجلميل البهيج . باإلميان  -وهذا هو األهم  -ومأل فراغها 



وتعيش . . نشوة اخلمر ، حتلق هبا يف خياالت كاذبة ومسادير وهي ترف باإلميان املشع إىل املأل األعلى الوضيء 
لقرب ، فتمج طعم اخلمر ونشوهتا؛ وترفض مخارها وصداعها؛ وتذوق طعم هذا ا. . بقرب اهللا ونوره وجالله 

  وتستقذر لوثتها ومخودها يف النهاية
إنه استنقذ الفطرة من ركام اجلاهلية؛ وفتحها مبفتاحها ، الذي ال تفتح بغريه؛ ومتشى يف حناياها وأوصاهلا؛ ويف 

اليقظة ، واهلمة ، واالندفاع للخري الكبري ينشر النور ، واحلياة ، والنظافة ، والطهر ، و. . مسالكها ودروهبا 
والعمل الكبري ، واخلالفة يف األرض ، على أصوهلا ، اليت قررها العليم اخلبري ، وعلى عهد اهللا وشرطه ، وعلى 

  . .هدى ونور 
شاهدها واإلسراف يف االهتمام مب» األلعاب الرياضية « كاجلنون مبا يسمونه . كبقية املالهي . كامليسر  -إن اخلمر 

كاجلنون مبصارعة الثريان . . » والتقاليع » « باملودات « كاجلنون . . كاجلنون بالسينما . . كاجلنون بالسرعة . . 
  كاجلنون ببقية التفاهات اليت تغشى حياة القطعان البشرية يف اجلاهلية احلديثة اليوم ، جاهلية احلضارة الصناعية. . 

ومن االهتمامات الكبرية اليت تستنفد . . من اإلميان أوالً . . ن اخلواء الروحي إن هذه كلها ليست إال تعبرياً ع
ذلك اخلواء . . وليست إال إعالناً عن إفالس هذه احلضارة يف إشباع الطاقات الفطرية بطريقة سوية . . الطاقة ثانياً 

  .ان إىل كل أنواع اجلنون اليت ذكرنا وهذا اإلفالس مها اللذان يقودان إىل اخلمر وامليسر مللء الفراغ ، كما يقود

  . .وإىل الشذوذ . . املعروف ، وإىل املرض النفسي والعصيب » اجلنون « ومها بذاهتما اللذان يقودان إىل . 
. منهج هذه الكلمات متنه وأصله . إمنا كان منهج . . هي اليت حققت تلك املعجزة الفريدة . . إهنا مل تكن كلمات 
ال من صنع الناس وهذا هو الفارق األصيل بينه وبني كل ما يتخذه البشر من مناهج ، . الناس منهج من صنع رب 
  ال تؤدي إىل كثري

أو فالن من . أو فالن من الشعراء . وقد يكتب فالن من الفالسفة . إنه ليست املسألة أن يقال كالم فالكالم كثري 
اخل . . قاً مجيالً يبدو أنه يؤلف منهجاً ، أو مذهباً ، أو فلسفة أو فالن من السالطني قد يكتب كالماً منم. املفكرين 

فمصدر الكلمة هو الذي مينحها » ما أنزل اهللا به من سلطان « ألنه . ولكن ضمائر الناس تتلقاه ، بال سلطان . . 
  وذلك فوق ما يف طبيعة املنهج البشري ذاته من ضعف ومن هوى ومن جهل ومن قصور. . السلطان 

يدرك هذه احلقيقة البسيطة من حياولون أن يضعوا حلياة الناس مناهج ، غري منهج العليم اخلبري؟ وأن يشرعوا فمىت 
للناس قواعد غري اليت شرعها احلكيم البصري؟ وأن يقيموا للناس معامل مل يقمها اخلالق القدير؟ مىت؟ مىت ينتهون عن 

  هذا الغرور؟؟؟
  :لكرمية ونعود من هذا االستطراد إىل اآلية ا

 -إال عابري سبيل  -وال جنباً  -تعلموا ما تقولون  -يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت { 
  }. . . حىت تغتسلوا 

كذلك منعتهم من  -حىت يعلموا ما يقولون  -أن يقربوا الصالة وهم سكارى  -الذين آمنوا  -كما منعت اآلية 
  . . .حىت يغتسلوا  -ري سبيل إال عاب -الصالة وهم جنب 

  . .كما ختتلف يف معىن قرب الصالة املنهي عنه » عابري سبيل « وختتلف األقوال يف املقصود من 
إال أن يكون عابراً . إن املقصود هو عدم قرب املساجد ، أو املكث فيها ، ملن كان جنباً ، حىت يغتسل : فقول 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -لصحابة أبواب بيوهتم تفتح يف مسجد الرسول وقد كان مجاعة من ا. باملسجد جمرد عبور 
وال الصالة  -ال باملكث يف املسجد  -وهم جنب  -فرخص هلم يف املرور . وهو طريقهم من وإىل هذه البيوت 



  .إال بعد االغتسال  -بطبيعة احلال 
فيحل . مامل يكن مسافراً  - بعد االغتسال إال -والنهي عن أدائها للجنب . إن املقصود هو الصالة ذاهتا : وقول 

كما  -عندئذ  -الذي يسد مسد الغسل . ولكن بالتيمم  -بال اغتسال  -له عندئذ أن يقصد املسجد وأن يصلي 
  . .يسد مسد الوضوء 

 فتفسري. ذكرت يف اآلية نفسها بعد ذلك  -حالة السفر  -ألن احلالة الثانية . والقول األول يبدو أظهر وأوجه 
  :باملسافرين ، ينشىء تكراراً للحكم يف اآلية الواحدة ، ال ضرورة له  -عابري سبيل 

فتيمموا  -فلم جتدوا ماء  -وإن كنتم مرضى ، أو على سفر ، أو جاء أحد منكم من الغائط ، أو المستم النساء { 
  .صعيداً طيباً 

  . .} إن اهللا كان عفواً غفوراً . فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 
عندما يصيبه حدث أكرب فيكون جنباً يف حاجة إىل الغسل أو حدث أصغر ،  -هذا النص يشمل حالة املسافر ف

  .فيكون يف حاجة إىل الوضوء ، ألداء الصالة 
والغائط مكان ( أو مبن جاء من الغائط . والنص يسويه يف هذه احلالة مبن كان مريضاً ، فأمل به حدث أكرب أو أصغر 

فأصابه حدث أصغر يقتضي ) ضون حاجتهم فيه ، فكىن عن الفعل باجمليء من مكان الفعل منخفض كانوا يق
  . .أو مبن المس النساء . الوضوء 

  :أقوال كذلك . . } المستم النساء { ويف 
  .فهو يستوجب الغسل . . إنه كناية عن اجلماع : قول 

وهو يستوجب الوضوء يف بعض . . املرأة ملس أي جزء من جسم الرجل جلسم . . وقول إنه يعين حقيقة اللمس 
  :بتفصيالت تطلب يف كتب الفروع نذكر منها إمجاالً . املذاهب ، وال يستوجبه يف بعضها 

  .اللمس يوجب الوضوء إطالقاً » أ « 
وإذا كانت امللموسة ممن تثري . اللمس يوجب الوضوء إذا كان الالمس ممن تثور الشهوة يف نفسه باللمس » ب « 

  .ة باللمس الشهو
أن اللمسة أثارت يف نفسه  -حسب تقديره يف كل حالة  -اللمس يوجب الوضوء إذا أحس الالمس نفسه » ج « 

  .حركة 
  . .اللمس ال يوجب الوضوء إطالقاً ، وال العناق وال التقبيل للزوجة » د « 

ة االختالفات الفقهية يف على طريق. . ولكل قول سنده من أفعال أو من أقوال الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
  .الفروع 

وبذلك نستغين هنا عن . أنه كناية عن الفعل الذي يستوجب الغسل } أو المستم النساء { والذي نرجحه يف معىن 
  . .كل اخلالفات يف مسألة الوضوء 

ني ال ح. . ويف مجيع هذه احلاالت املذكورة ، سواء كانت احلالة تستوجب الغسل أو تستوجب الوضوء للصالة 
: يغين عن الغسل والوضوء  -وكذلك حني يوجد ولكن استعماله يكون ضاراً أو غري مقدور عليه  -يوجد املاء 

  .وقد جاء امسه من نص اآلية . التيمم 
  . .} فتيمموا صعيداً طيباً { 

. أو حائط  .أو حجر . والصعيد كل ما كان من جنس األرض من تراب . . طاهراً . . أي فاقصدوا صعيداً طيباً 



مىت كان هناك تراب يتطاير عند . أو يف الفراش من ذرات التراب املتطاير . ولو كان التراب مما على ظهر الدابة 
  .ضرب اليدين به 

مث مسح اليدين إىل . مث مسح الوجه . مث نفضهما . إما خبطة واحدة بالكفني على الصعيد الطاهر : وطريقة التيمم 
وال داعي هنا لذكر . . خبطة ميسح هبا الوجه ، وخبطة ميسح هبا الذراعان : ا خبطتان وإم. . املرفقني هبما 

  :فهذا الدين يسر ، ويف شرعية التيمم يتجلى معىن التيسري واضحاً . . اخلالفات الفقهية الدقيقة فيما وراء هذا 
  . .} إن اهللا كان عفواً غفوراً { 

  .وهو التعقيب املوحي بالتيسري 

  . .واملغفرة يف التقصري . لى الضعف ، وباملساحمة يف القصور وبالعطف ع
  :نقف أمام بضع ملسات يف هذه اآلية القصرية . . وقبل أن ننهي احلديث عن هذه اآلية وعن هذا الدرس 

  . .حناول استيضاح ما ييسره لنا اهللا من حكمتها . » حكمة التيمم « نقف أمام 
ت والعبادات اإلسالمية ، يندفعون أحياناً يف تعليل هذه األحكام؛ بصورة إن بعض الباحثني يف حكمة التشريعا

توحي بأهنم استقصوا هذه احلكمة؛ فلم يعد وراء ما استقصوه شيء وهذا منهج غري سليم يف مواجهة النصوص 
إن هذا ما : أن نقول دائماً : وأوىل . . ما مل يكن قد نص على حكمتها نصاً . . القرآنية واألحكام التشريعية 

وأنه قد تكون دائماً هنالك أسرار من احلكمة مل يؤذن لنا يف . استطعنا أن نستشرفه من حكمة النص أو احلكم 
  . .بدون إفراط وال تفريط . أمام النصوص واألحكام اإلهلية  -يف مكانه  -استجالئها وبذلك نضع عقلنا البشري 

ن أن يقدموا النصوص واألحكام اإلسالمية للناس ، ومعها حيبو -ومنهم املخلصون  -أقول هذا ، ألن بعضنا 
ولكن يف  -وهذا حسن » العلم احلديث « حكمة حمددة ، مستقاة مما عرفه البشر من واقعهم أو مما كشف عنه 

  .هي احلدود اليت أشرنا إليها يف الفقرة السابقة  -حدود 
  . .افة أهنا النظ -قبل الصالة  -وكثرياً ما ذكر عن حكمة الوضوء 

. هو املنهج غري السليم . . وهو دون غريه . . ولكن اجلزم بأنه هو . وقد يكون هذا املعىن مقصوداً يف الوضوء 
  :وغري املأمون أيضاً 

والناس جيعلوهنا . فالنظافة اآلن موفورة : ال حاجة بنا إىل هذه الطريقة البدائية : فقد جاء وقت قال بعض املماحكني 
ال داعي . . فال داعي للوضوء إذن للصالة بل » حكمة الوضوء « فإذا كانت هذه هي . م اليومي يف برنامج حياهت
  للصالة أيضاً

تارة أهنا حركات رياضية تشغل اجلسم كله وتارة بأهنا تعويد على . . . » حكمة الصالة « وكثرياً ما ذكر عن 
وتارة أهنا االتصال باهللا . اخل . . . يف نظام الصفوف واإلمامة  وثالثاً. وثانياً يف حركاهتا . أوالً يف مواقيتها : النظام 

حكمة « ولكن اجلزم بأن هذا أو ذاك أو ذلك هو . . وهذا وذاك وذلك قد يكون مقصوداً . . يف الدعاء والقراءة 
  .يتجاوز املنهج السليم واحلد املأمون » الصالة 

فالتدريبات الرياضية . جة بنا إىل حركات الصالة الرياضية إنه ال حا: وقد جاء حني من الدهر قال بعضهم فيه 
  املنوعة كفيلة هبذا بعد أن أصبحت الرياضة فناً من الفنون

  وفيها غناء. جمال النظام األكرب  -فعندنا اجلندية . وال حاجة بنا إىل الصالة لتعود النظام : وقال بعضهم 
فاالتصال باهللا ميكن أن يتم يف خلوة وجنوة بعيداً عن حركات . ال حاجة لتحتيم شكل هذه الصالة : وقال بعضهم 

  اجلوارح ، اليت قد تعطل االستشراف الروحي



أو » العقل البشري « ونعلله تعليالً وفق . وحكمة كل حكم . حكمة كل عبادة » حندد « إذا رحنا . . وهكذا 
  .مث جنزم بأن هذا هو املقصود » العلم احلديث « وفق 

ونفتح . كما نبعد كذلك عن احلد املأمون . د كثرياً عن املنهج السليم يف مواجهة نصوص اهللا وأحكامه فإننا نبع. 
والعلم قلب ال . وخباصة حني نربطها بالعلم . فوق ما حتتمله تعليالتنا من خطأ جسيم . الباب دائماً للمماحكات 

  وهو كل يوم يف تصحيح وتعديل. يثبت على حال 
. النظافة » جمرد « يبدو أن حكمة الوضوء أو الغسل ، ليست هي  -موضوع التيمم  -احلاضر وهنا يف موضوعنا 

للوضوء أو » أخرى « فال بد إذن من حكمة » احلكمة « وإال فإن البديل من أحدمها أو من كليهما ، ال حيقق هذه 
  . .» التيمم « تكون متحققة كذلك يف . الغسل 

كانت هي االستعداد النفسي للقاء  -رمبا  -إهنا : نفسها فنجزم ولكننا نقول فقط  وال نريد حنن أن نقع يف الغلطة
يف  -ومن مث يقوم التيمم . . اهللا ، بعمل ما ، يفصل بني شواغل احلياة اليومية العادية ، وبني اللقاء العظيم الكرمي 

  . .مكان الغسل أو مكان الوضوء  -هذا اجلانب 
كامل الشامل اللطيف؛ بدخائل النفوس ، ومنحنياهتا ودروهبا ، اليت ال يعلمها إال اللطيف ويبقى وراء هذا علم اهللا ال

  . .ويبقى أن نتعلم حنن شيئاً من األدب مع اجلليل العظيم العلي الكبري . . اخلبري 
وتذليل  .ونقف مرة أخرى أمام حرص املنهج الرباين على الصالة؛ وعلى إقامتها يف وجه مجيع األعذار واملعوقات 

والتيسري البادي يف إحالل التيمم حمل الوضوء ، وحمل الغسل ، أو حملهما معاً ، عند تعذر وجود . هذه املعّوقات 
حىت ( وكذلك عند السفر ) أو عند احلاجة إىل املاء القليل للشرب وضروريات احلياة ( املاء؛ أو عند التضرر باملاء 

  ) . .مع وجود املاء يف أقوال 
على  -يف ميدان القتال  -باالضافة إىل ما سيأيت يف السورة من بيان كيفية الصالة عند اخلوف  -كله يدل إن هذا 

ويبدو ذلك ( حبيث ال ينقطع املسلم عنها لسبب من األسباب . . حرص شديد من املنهج الرباين ، على الصالة 
وتؤدى حبركات من جفين العني . نوم كذلك يف املرض حيث تؤدى الصالة من قعود ، أو من اضطجاع ، أو من 

  )عندما يشق حتريك اجلسم واألطراف 
يعلم ضرورهتا  -سبحانه  -ألنه . الصلة اليت ال حيب اهللا للعبد أن ينقطع عنها . إهنا هذه الصلة بني العبد والرب 

وإال ما جيدون يف . حهم هم إال صال. وال يناله من عبادة العباد شيء . فاهللا سبحانه غين عن العاملني . هلذا العبد 
واإلشراق يف . الصالة واالتصال باهللا ، من العون على تكاليفهم ، واالسترواح لقلوهبم ، واالطمئنان ألرواحهم 

واهللا أعلم بفطرهتم هذه ، . . كياهنم؛ والشعور بأهنم يف كنف اهللا ، وقربه ، ورعايته ، بالطريقة اليت تصلح لفطرهتم 
  .وهو اللطيف اخلبري . وهو أعلم مبن خلق . . يصلحها  ومبا يصلح هلا وما

  :ونقف كذلك أمام بعض التعبريات الرائقة يف هذا النص القصري 
  .} أو جاء أحد منكم من الغائط { : ذلك حني يعرب عن قضاء احلاجة يف الغائط بقوله 

كناية عما مت فيه ومع هذا ال يسند الفعل بل يكتفي بالعودة من هذا املكان ، . . إذا عملتم كذا وكذا : فال يقول . 
زيادة يف أدب } أو جاء أحد منكم من الغائط { : بل يقول . أو جئتم من الغائط : فال يقول . إىل املخاطبني 

  ليكون هذا األدب منوذجاً للبشر حني يتخاطبون. اخلطاب ، ولطف الكناية 
 -والتعبري باملالمسة أرق وأحشم وأرقى } المستم النساء أو { : وحني يعرب عما يكون بني الرجل واملرأة بقوله 



وعلى أية حال فهو أدب يضربه اهللا للناس ، يف احلديث عن مثل  -واملالمسة قد تكون مقدمة للفعل أو تعبرياً عنه 
  .عندما ال يكون هناك مقتض للتعبري املكشوف . هذه الشؤون 

وهو . . وأن النجس خبيث . ليشري إىل أن الطاهر طيب . يب وحني يعرب عن الصعيد الطاهر ، بأنه الصعيد الط
  . .إحياء لطيف املدخل إىل النفوس 

  العليم هبذه النفوس. وسبحان خالق النفوس 

وَاللَُّه أَْعلَُم بِأَْعَداِئكُمْ  )٤٤(أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن أُوتُوا َنِصيًبا ِمَن الِْكتَابِ َيْشَتُرونَ الضَّلَالَةَ َويُرِيُدونَ أَنْ َتِضلُّوا السَّبِيلَ 
ِمَن الَِّذيَن َهادُوا ُيَحرِّفُونَ الْكَِلَم َعْن َمَواِضِعِه َوَيقُولُونَ َسِمعَْنا َوَعَصْيَنا ) ٤٥(َوكَفَى بِاللَِّه وَِليا َوكَفَى بِاللَِّه َنِصًريا 

طَْعًنا ِفي الدِّينِ َولَْو أَنَُّهْم قَالُوا َسِمْعَنا وَأَطَْعَنا وَاْسَمْع َوانْظُْرَنا لَكَانَ َخيًْرا َواْسَمْع غَْيَر ُمْسَمعٍ َوَراِعَنا لَيا بِأَلْسَِنِتهِْم َو
َما نَزَّلَْنا ُمَصدِّقًا َيا أَيَُّها الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب آِمنُوا بِ) ٤٦(لَُهْم َوأَقَْوَم وَلَِكْن لََعنَُهُم اللَُّه بِكُفْرِِهْم فَلَا ُيْؤِمُنونَ إِلَّا قَِليلًا 

السَّْبِت َوكَانَ أَْمُر اللَِّه َمفُْعولًا ِلَما َمَعكُْم ِمْن قَْبلِ أَنْ َنطِْمَس ُوُجوًها فََنُردََّها َعلَى أَْدبَارَِها أَوْ َنلَْعَنُهْم كََما لَعَنَّا أَْصَحاَب 
أَلَمْ ) ٤٨(َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فَقَِد افَْتَرى إِثًْما َعِظيًما  إِنَّ اللََّه لَا َيْغِفُر أَنْ ُيْشَركَ بِِه َوَيْغِفُر) ٤٧(

الْكَِذبَ  اْنظُْر كَْيفَ َيفَْتُرونَ َعلَى اللَِّه) ٤٩(َتَر إِلَى الَِّذيَن ُيَزكُّونَ أَْنفُسَُهْم َبلِ اللَُّه ُيَزكِّي َمْن َيَشاُء وَلَا ُيظْلَُمونَ فَِتيلًا 
أَلَمْ َتَر إِلَى الَِّذيَن أُوتُوا َنِصيًبا ِمَن الِْكتَابِ ُيْؤِمُنونَ بِالْجِْبِت َوالطَّاغُوِت َوَيقُولُونَ ِللَِّذينَ ) ٥٠(َوكَفَى بِِه إِثًْما مُبِيًنا 

) ٥٢(عََنُهُم اللَُّه َوَمْن َيلَْعنِ اللَُّه فَلَْن َتجَِد لَُه َنِصًريا أُولَِئَك الَِّذيَن لَ) ٥١(كَفَُروا َهُؤلَاِء أَْهَدى ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َسبِيلًا 
أَْم َيْحُسُدونَ النَّاَس َعلَى َما آَتاُهمُ اللَُّه ِمْن فَْضِلِه فَقَْد آَتْيَنا ) ٥٣(أَْم لَُهْم َنِصيٌب ِمَن الُْملِْك فَإِذًا لَا ُيْؤُتونَ النَّاَس َنقًِريا 

فَِمْنُهْم َمْن آَمَن بِِه َوِمْنُهْم َمْن َصدَّ َعْنُه َوكَفَى بِجََهنَّمَ ) ٥٤(ِكتَاَب وَالِْحكَْمةَ َوآَتْيَناُهْم ُملْكًا َعِظيًما آلَ إِبَْراهِيَم الْ
ُجلُوًدا غَْيَرَها ِلَيذُوقُوا  إِنَّ الَِّذيَن كَفَرُوا بِآَياِتَنا َسْوفَ ُنْصِليهِْم نَاًرا كُلََّما َنِضَجتْ ُجلُوُدُهْم َبدَّلَْناُهْم) ٥٥(َسِعًريا 

وَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت سَُنْدِخلُُهْم جَنَّاٍت َتجْرِي ِمْن َتْحتَِها ) ٥٦(الَْعذَاَب إِنَّ اللََّه كَانَ َعزِيًزا َحِكيًما 
  ) ٥٧(ُنْدِخلُُهْم ِظلًّا ظَِليلًا الْأَْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها أََبًدا لَُهْم ِفيَها أَزَْواٌج ُمطَهََّرةٌ َو

ابتداء من هذا الدرس يف السورة ، تبدأ املعركة اليت خيوضها القرآن باجلماعة املسلمة ، يف مواجهة اجلاهلية احمليطة 
تلك املعركة اليت شهدنا مواقعها وجماالهتا يف سوريت البقرة وآل عمران من  -واليهود من أهل الكتاب خاصة  -هبا 

واملعسكرات املعادية هي هي كذلك املعسكرات اليت حتدثنا عنها يف تقدمي سورة البقرة ، ويف . . وهي هي . . قبل 
  .تقدمي سورة آل عمران ، ويف تقدمي هذه السورة كذلك 

ولكن . . معركة اجلماعة املسلمة مع املعسكرات املعادية من حوهلا . ابتداء من هذا الدرس تبدأ املعركة اخلارجية 
فكل ما سبق يف السورة من التنظيمات االجتماعية واالقتصادية والعائلية . ا يف احلقيقة ليس بدء املعركة هذ

وختطيط  -يف اجملتمع املسلم الذي التقطه املنهج الرباين من سفح اجلاهلية  -واألخالقية؛ وحمو املالمح اجلاهلية 
كل ذلك مل يكن بعيداً عن املعركة اخلارجية مع أعداء اجلماعة . . وتثبيت املالمح اإلسالمية اجلديدة يف هذا اجملتمع 

. . إمنا كان التمهيد احلقيقي هلا ، واالستعداد احلقيقي ملواجهتها . . املسلمة يف املدينة خاصة؛ ويف اجلزيرة عامة 
طيع أن يواجه بناء هذا اجملتمع اجلديد ، على أسس املنهج اإلسالمي اجلديد؛ كي يست. كانت تلك معركة البناء 

  .اجملتمعات املعادية من حوله ، ويتفوق عليها 
بناء عقيدته وتصوراته ، . وكما رأينا يف سوريت البقرة وآل عمران العناية تتجه أوالً إىل بناء هذا اجملتمع من داخله 

ائها ، وأخالقه ومشاعره ، وتشريعاته وأوضاعه ، إىل جانب تعليم اجلماعة املسلمة كل شيء عن طبيعة أعد



ووسائلهم ، وحتذيرها من كيدهم ومكرهم ، وتوجيهها إىل املعركة معهم بقلوب مطمئنة ، وعيون مفتوحة ، 
كذلك جند األمر هنا يف هذه السورة ، سواء بسواء . . وإرادات حمشودة ، ومعرفة بطبيعة املعركة وطبيعة األعداء 

.  
كان خيوضها يف الضمائر واملشاعر . . ة املسلمة ، يف كل جبهة لقد كان القرآن فيها مجيعاً ، خيوض املعركة باجلماع

، حيث ينشى ء فيها عقيدة جديدة ، ومعرفة برهبا جديدة ، وتصوراً للوجود جديداً ، ويقيم فيها موازين جديدة ، 
ع؛ وينشىء وينشىء فيها قيماً جديدة؛ ويستنقذ فطرهتا من ركام اجلاهلية؛ وميحو مالمح اجلاهلية يف النفس واجملتم

. . مث يقودها يف املعركة مع أعدائها املتربصني هبا يف الداخل واخلارج . . ويثبت مالمح اإلسالم الوضيئة اجلميلة 
: وهي على أمت استعداد للقائهم ، والتفوق عليهم؛ مبتانة بنائها الداخلي اجلديد . . اليهود واملنافقني واملشركني 

  . .والتنظيمي سواء  االعتقادي واألخالقي واالجتماعي
مبا فيها جمتمع اليهود القائم يف قلب  -ولقد كان التفوق احلقيقي للمجتمع املسلم على اجملتمعات اجلاهلية من حوله 

قبل أن  -بفضل املنهج القرآين الرباين  -هو تفوقه يف البناء الروحي واخللقي واالجتماعي والتنظيمي  -املدينة 
  قتصادياً أو مادياً على العموميكون تفوقاً عسكرياً أو ا

فقد كان أعداء املعسكر اإلسالمي دائماً أكثر عدداً ،  -مادياً  -بل هو مل يكن قط تفوقاً عسكرياً واقتصادياً 
وأقوى عدة ، وأغىن ماالً ، وأوفر مقدرات مادية على العموم سواء يف داخل اجلزيرة العربية ، أو يف خارجها يف 

  .بعد ذلك  زمن الفتوحات الكربى

الذي  -ومن مث السياسي والقيادي  -ولكن التفوق احلقيقي كان يف ذلك البناء الروحي واخللقي واالجتماعي . 
  .أسسه اإلسالم مبنهجه الرباين املتفرد 

اجتاح  -ومن مث السياسي والقيادي  -وهبذا التفوق الساحق على اجلاهلية يف بنائها الروحي واخللقي واالجتماعي 
: واجتاحها ثانياً يف اإلمرباطوريتني العظيمتني املمتدتني حوله . اجتاحها أوالً يف اجلزيرة العربية . . م اجلاهلية اإلسال

سواء كان معه جيش وسيف ، أم كان . مث بعد ذلك يف جوانب األرض األخرى . . إمرباطورييت كسرى وقيصر 
  معه مصحف وأذان

حىت يف االكتساحات العسكرية . اخلارقة اليت مل يعرف هلا التاريخ نظرياً ولوال هذا التفوق الساحق ما وقعت تلك 
ذلك أنه مل . . وزحف اجليوش اهلتلرية يف التاريخ احلديث . كزحف التتار يف التاريخ القدمي . التارخيية الشهرية 

تجلى فيه التفوق الساحق حضارياً كذلك ي. ثقافياً . ولكنه كان اكتساحاً عقيدياً . يكن اكتساحاً عسكرياً فحسب 
األمر الذي ال نظري له على . . عقائد الشعوب ولغاهتا ، وتقاليدها وعاداهتا  -من غري إكراه  -الذي يطوي 

  اإلطالق يف أي اكتساح عسكري آخر ، قدمياً أو حديثاً
. ن ميالداً آخر لإلنسان كا. ومقوماهتا » اإلنسانية « تفوقاً يف كل خصائص . كامالً » إنسانياً « لقد كان تفوقاً 

ومن مث صبغ البالد اليت غمرها هذا املد . ميالد إنسان جديد غري الذي تعرفه األرض على وجه اليقني والتأكيد 
بصبغته؛ وترك عليها طابعه اخلاص؛ وطغى هذا املد على رواسب احلضارات اليت عاشت عشرات القرون من قبل 

وحضارة البابليني واألشوريني يف العراق ، وحضارة الفينيقيني . يف مصر كاحلضارة الفرعونية . يف بعض البالد 
ألنه كان أعمق جذوراً يف الفطرة البشرية؛ وأوسع جماالً يف النفس اإلنسانية ، وأضخم قواعد . والسريان يف الشام 

  .وأمشل اجتاهات يف حياة بين اإلنسان ، من كل تلك احلضارات 
قرارها يف هذه البالد ، ظاهرة عجيبة ، مل تستوف ما تستحقه من البحث والدراسة وغلبة اللغة اإلسالمية واست



إذ أن اللغة من العمق يف الكينونة البشرية ومن . والتأمل ، وهي يف نظري أعجب من غلبة العقيدة واستقرارها 
اللغة « مر يف هذا هو أمر حبيث يعد تغيريها على هذا النحو معجزة كاملة وليس األ. التشابك مع احلياة االجتماعية 

قبل االسالم  -فاللغة العربية كانت قائمة؛ ولكنها مل تصنع هذه املعجزة يف أي مكان على ظهر األرض . » العربية 
فالقوة اجلديدة اليت تولدت يف اللغة العربية ، وأظهرت هذه املعجزة على » اللغة اإلسالمية « ومن مث مسيتها  -

  قطعاً» سالم اإل« يديها ، كانت هي 
اجتهت إىل التعبري عن ) املفتوحة للحرية والنور والطالقة ( وكذلك اجتهت العبقريات الكامنة يف البالد املفتوحة 

وأنتجت هبذه اللغة يف كل . اللغة اإلسالمية . لغة هذا الدين . لكن باللغة اجلديدة  -ال بلغاهتا األصلية  -ذاهتا 
غري اللغة  -دو فيه األصالة؛ وال يلوح عليه االحتباس من معاناة التعبري يف لغة غريبة حقل من حقول الثقافة نتاجاً تب

  .لقد أصبحت اللغة اإلسالمية هي اللغة األم فعالً هلذه العبقريات  -األم 

ذلك أن الرصيد الذي محلته هذه اللغة كان من الضخامة أوالً؛ ومن مالصقة الفطرة ثانياً؛ حبيث كان أقرب إىل . 
  ومن لغاهتا القدمية أيضاً. لنفوس وأعمق فيها من ثقافاهتا القدمية ا

لقد كان هذا الرصيد هو رصيد العقيدة والتصور؛ ورصيد البناء الروحي والعقلي واخللقي واالجتماعي الذي أنشاه 
 -لغة اإلسالم  -وكان من الضخامة والعمق واللصوق بالفطرة ، حبيث أمد اللغة . املنهج اإلسالمي يف فترة وجيزة 

  بسلطان ال يقاوم كذلك -جيوش اإلسالم  -كما أمد اجليوش . بسلطان ال يقاوم 
  .وبغري هذا التفسري يصعب أن نعلل تلك الظاهرة التارخيية الفريدة 

  . .فحسبنا منه هذه اللمحة يف سياق الظالل . وعلى أية حال فهذا موضوع يطول شرحه 
. أ املعركة مع املعسكرات املعادية املتربصة باجلماعة اإلسالمية الناشئة يف املدينة منذ هذا الدرس يف هذه السورة تبد

ويف الدرس . . ففي هذا الدرس تعجيب من حال اليهود وتصرفاهتم يف مواجهة الدين اجلديد واجلماعة اليت متثله . 
رط اإلميان ، الذي يتميز به منهجها الذي يليه بيان لوظيفة اجلماعة املسلمة ، وطبيعة منهجها ، وحد اإلسالم ، وش

ويف الدرس الذي يليه دعوة هلذه اجلماعة للذود عن منهجها ووضعها ووجودها؛ وكشف . . وحياهتا ونظامها 
للمنافقني املندسني فيها؛ وبيان لطبيعة املوت واحلياة وقدر اهللا الذي جيري هبما؛ وهو جزء من تربية هذه اجلماعة ، 

ويف الدرس الذي يليه مزيد من احلديث عن املنافقني؛ وحتذير للجماعة . . وللمعركة مع أعدائها وإعدادها لوظيفتها 
مث تفصيل لإلجراءات اليت تواجه هبا اجلماعة املسلمة . املسلمة من االنقسام يف شأهنم ، أو الدفاع عن تصرفاهتم 

 الدرس الذي يليه جند منوذجاً لرفعة ويف -أي لقواعد قانون املعامالت الدولية  -شىت املعسكرات من حوهلا 
والدرس الذي يليه جولة مع الشرك واملشركني ، وتوهني . . اإلسالم يف معاملته ليهودي فرد يف اجملتمع اإلسالمي 

ويتوسط هذه املعركة حملة من التنظيم الداخلي ، ترتبط بأوائل . . لألسس اليت يقوم عليها اجملتمع املشرك يف اجلزيرة 
خاصاً بالنفاق واملنافقني؛ يهبط هبم إىل الدرك  -يف هذا اجلزء  -مث جييء الدرس األخري . . يف شأن األسرة  السورة

  األسفل من النار
وطبيعة التوافق . . يف الداخل واخلارج  -وهذه اإلشارات اخلاطفة تبني لنا طبيعة جماالت املعركة وجوانبها املتعددة 

وهي هي بذاهتا معركة األمة . . ية واملعركة اخلارجية يف حياة اجملتمع اإلسالمي األول والتكامل ، بني املعركة الداخل
  .املسلمة اليوم وغداً يف أساسها وحقيقتها 

أمل تر إىل الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ، يشترون الضاللة ، ويريدون أن تضلوا السبيل؟ واهللا أعلم بأعدائكم ، { 



مسعنا وعصينا ، : ويقولون . من الذين هادوا ، حيرفون الكلم عن مواضعه . اهللا نصرياً وكفى باهللا ولياً ، وكفى ب
  .وراعنا  -غري مسمع  -وامسع 

ولكن . مسعنا وأطعنا ، وامسع وانظرنا ، لكان خرياً هلم وأقوم : ولو أهنم قالوا . لّياً بألسنتهم ، وطعناً يف الدين 
  . .} ليالً لعنهم اهللا بكفرهم ، فال يؤمنون إال ق

يوجه اخلطاب فيه  -من اليهود  -من موقف أهل الكتاب  -من سلسلة التعجيبات الكثرية  -إنه التعجيب األول 
  :أو إىل كل من يرى هذا املوقف العجيب املستنكر  -صلى اهللا عليه وسلم  -إىل الرسول 

  . .} يدون أن تضلوا السبيل وير. يشترون الضاللة . . أمل تر إىل الذين أوتوا نصيباً من الكتاب { 
فقد آتاهم اهللا التوراة ، على يدي موسى عليه السالم . . اهلداية . . لقد كان من شأن أن يؤتوا نصيباً من الكتاب 

ويشترون الضاللة . يدعون اهلداية . ولكنهم يدعون هذا النصيب . . ، لتكون هداية هلم من ضاللتهم األوىل 
فكأمنا هي . قصد والنية يف املبادلة ففي أيديهم اهلدى ولكنهم يتركونه ويأخذون الضاللة والتعبري بالشراء يعين ال

ال عن جهل أو خطأ أو سهو وهو أمر عجيب مستنكر ، يستحق التعجيب منه . صفقة عن علم وعن قصد وعمد 
  .واالستنكار 

يريدون أن يضلوا . املهتدين  بل هم يريدون أن يضلوا. ولكنهم ال يقفون عند هذا األمر العجيب املستنكر 
اليت سبق ذكرها يف سوريت البقرة وآل عمران؛ واليت سيجيء طرف . بشىت الوسائل وشىت الطرق . . املسلمني 

فهم ال يكتفون بضالل أنفسهم الذي يشترونه؛ بل حياولون طمس معامل اهلدى من . . منها يف هذه السورة كذلك 
  مهتدونحوهلم؛ حىت ال يكون هناك هدى وال 

ويا له من تدبري . . األوىل ، والثانية ، تنبيه للمسلمني وحتذير؛ من أالعيب اليهود وتدبريهم : ويف هذه اللمسة 
وقد كان املسلمون يعتزون هبذا اهلدى؛ . وإثارة كذلك لنفوس املسلمني ضد الذين يريدون هلم الضاللة بعد اهلدى 

فكرهوها وأحبوا اإلسالم وكرهوا كل . ليت عرفوها وعرفوا اإلسالم ويعادون من حياول ردهم عنه إىل جاهليتهم ا
وكان القرآن خياطبهم هكذا ، عن علم من اهللا ، مبا يف صدورهم من هذا . . من حياول ردهم إليها يف قليل أو كثري 

  .األمر الكبري 
وبتطمني اجلماعة املسلمة . سلمني ومن مث يعقب على إبراز هذه احملاولة من اليهود ، بالتصريح بأن هؤالء أعداء للم

  :إىل والية اهللا ونصره ، إزاء تلك احملاولة 
  . .} وكفى باهللا نصرياً . وكفى باهللا ولياًَ . واهللا أعلم بأعدائكم { 

  . .وتتحدد اخلطوط . . وهكذا يصرح العداء ويستعلن ، بني اجلماعة املسلمة واليهود يف املدينة 
ولكن السياق ال يكتفي  -وكان املفهوم أن املعنيني هم يهود املدينة  -لكتاب عامة وقد كان التعجيب من أهل ا

صلى اهللا عليه وسلم  -مث يصف حاهلم وتصرفاهتم وسوء أدهبم مع الرسول . بل ميضي فيعني اليهود . هبذا املفهوم 
  :هم يف املدينة يف هذه الفترة اليت يبدو أهنا كانت يف أوائل سنوات اهلجرة ، قبل أن ختضد شوكت -
وراعنا لياً  -غري مسمع  -وامسع . مسعنا وعصينا : من الذين هادوا ، حيرفون الكلم عن مواضعه؛ ويقولون { 

  . .} . بألسنتهم وطعناً يف الدين 
  .أن حيرفوا الكالم عن املقصود به : لقد بلغ من التوائهم ، وسوء أدهبم مع اهللا عز وجل 



وذلك كي ينفوا ما فيها من دالئل على الرسالة . هم لعبارات التوراة بغري املقصود منها واألرجح أن ذلك يعين تأويل
األخرية؛ ومن أحكام كذلك وتشريعات يصدقها الكتاب األخري؛ وتدل وحدهتا يف الكتابني على املصدر الواحد؛ 

ود به ، ليوافق األهواء ظاهرة وحتريف الكلم عن املقص. صلى اهللا عليه وسلم  -وتبعاً هلذا على صحة رسالة النيب 
ملحوظة يف كل رجال دين ينحرفون عن دينهم ، ويتخذونه حرفة وصناعة ، يوافقون هبا أهواء ذوي السلطان يف 

وإن كان يف زماننا هذا . واليهود أبرع من يصنع ذلك . . كل زمان؛ وأهواء اجلماهري اليت تريد التفلت من الدين 
  اليهود -يف هذه اخلصلة  -ينافسون من حمتريف دين املسلمني من 

. مسعنا يا حممد ما تقول : أن يقولوا له  -صلى اهللا عليه وسلم  -مث بلغ من التوائهم وسوء أدهبم مع رسول اهللا 
مما يدل على أن هذه اآليات نزلت يف وقت مبكر ، حيث كانت  -ولكننا عصينا فال نؤمن وال نتبع وال نطيع 

مث يضيفون إىل التبجح سوء األدب واخللق  -صلى اهللا عليه وسلم  -مواجهة النيب لليهود هذه اجلرأة على 
  : -صلى اهللا عليه وسلم  -إذ يقولون للرسول . وااللتواء أيضاً 

  . .} وراعنا  -غري مسمع  -وامسع { 
نظر إلينا نظرة ا: أى : وراعنا  -) صيغة تأدب ( غري مأمور بالسمع وهي  -امسع : ففي ظاهر اللفظ أهنم يقولون 

  مبا أهنم أهل كتاب ، فال ينبغي أن يدعوا إىل إالسالم كاملشركني. رعاية حلالنا أو نظرة اهتمام لوضعنا 
وراعنا مييلوهنا ) . أخزاهم اهللا (  -ال مسعت ، وال كنت سامعاً  -امسع : أما يف اللّي الذي يلوونه ، فهم يقصدون 

  »الرعونة « إىل وصف 
  . .وسوء أدب ، والتواء ومداهنة ، وحتريف للكلم عن مواضعه وعن معانيه تبجح . . وهكذا 
  إهنا يهود

ويطمعهم . وبعد أن حيكي القرآن هذا عنهم؛ يقرر املنهج الالئق بأهل الكتاب؛ واألدب اجلدير مبن أوتوا نصيباً منه 
وذلك مع بيان . ا إىل الطريق القومي لو ثابو. يف اهلداية واجلزاء احلسن والفضل واخلري من اهللا  -بعد ذلك كله  -

  :وأهنا هكذا كانت وهكذا تكون . حقيقة طبيعتهم 
مسعنا وأطعنا ، وامسع وانظرنا ، لكان خرياً هلم وأقوم ، ولكن لعنهم اهللا بكفرهم ، فال يؤمنون : ولو أهنم قالوا { 

  . .« إالقليالً 
ولو أهنم واجهوه هكذا باأللفاظ الصرحية اليت . االستقامة فهم ال يواجهون احلق هبذه الصراحة وهذه النصاعة وهذه 

  :ال التواء فيها 
  .} مسعنا وأطعنا ، وامسع وانظرنا { 

مطرودون من  -بسبب كفرهم  -ولكن واقع األمر أهنم . لكان هذا خرياً هلم ، وأقوم لطبيعتهم وأنفسهم وحاهلم 
  .اهللا فال يؤمن منهم إال القليل . هداية 

  .إال القليل من اليهود  -يف تارخيه الطويل  -فلم يدخل يف اإلسالم . . اهللا وصدق قول 

أما كتلة اليهود ، فقد ظلت طوال . ممن قسم اهللا هلم اخلري ، وأراد هلم اهلدى؛ باجتهادهم للخري وسعيهم للهدى 
وكيدهم . ة إىل اللحظة احلاضرة منذ أن جاورهم اإلسالم يف املدين. أربعة عشر قرناً ، حرباً على اإلسالم واملسلمني 

لإلسالم كان هو الكيد الواصب الذي ال ينقطع ، العنيد الذي ال يكف ، املنوع األشكال واأللوان والفنون ، منذ 
مبا يف ذلك كيد الصليبية العاملية واالستعمار بشىت  -ذلك احلني وما من كيد كاده أحد لإلسالم يف تارخيه كله 

  أو كان لليهود فيه نصيب. ورائه اليهود إال كان من  -أشكاله 



دعوة إىل الكتاب املصدق ملا بني أيديهم؛ وهتديداً هلم  -اليهود  -بعد ذلك يتجه اخلطاب إىل الذين أوتوا الكتاب 
ودمغاً هلم بالشرك واالحنراف عن التوحيد اخلالص ، الذي . باملسخ واللعن املتوقعني من وراء عنادهم وأفاعيلهم 

ويف الوقت ذاته بيان عام حلدود املغفرة الواسعة؛ وبشاعة الشرك حىت . . هم ، واهللا ال يغفر أن يشرك به عليه دين
  :إنه ليخرج من هذه احلدود 

يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا مبا نزلنا ، مصدقاً ملا معكم ، من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها ، أو { 
 -إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك . وكان أمر اهللا مفعوالً . . السبت  نلعنهم كما لعنا أصحاب

  . .} ومن يشرك باهللا فقد افترى إمثاً عظيماً  -ملن يشاء 
إنه نداء هلم بالصفة اليت كان من شأهنا أن يكونوا أول املستجيبني؛ وبالسبب الذي كان من شأنه أن يكونوا أول 

  :املسلمني 
  . .} أيها الذين أوتوا الكتاب ، آمنوا مبا نزلنا ، مصدقاً ملا معكم  يا{ 

واهللا الذي آتاهم الكتاب هو الذي يدعوهم إىل اإلميان مبا أنزل . فهم أوتوا الكتاب ، فليس غريباً عليهم هذا اهلدى 
  . .وهو مصدق ملا معهم . فليس غريباً عليهم كذلك . مصدقاً ملا معهم 
ولكن يهود كانت هلا مصاحل ومطامح . آلمنت يهود أول من آمن . أو باألسباب الظاهرة . بالبينة  ولو كان اإلميان

شعب « : كما تعرب عنهم التوراة بأهنم . . وكانت هي بطبعها منحرفة صلبة الرقبة . وكانت هلا أحقاد وعناد . 
  :ي ومن مث جييئها التهديد العنيف القاس. ومن مث مل تؤمن . » صلب الرقبة 

. } وكان أمر اهللا مفعوالً . أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت . من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها { 
.  

وقد يكون . . وطمس الوجوه إزالة معاملها املميزة آلدميتها؛ وردها على أدبارها ، دفعها ألن متشي القهقرى 
آدميتهم ويردهم ميشون على أدبارهم؛ ويكون كذلك اللعن الذي املقصود هو التهديد مبعناه املادي؛ الذي يفقدهم 

هو ) وهم الذين احتالوا على صيد السمك يوم السبت ، وهو حمرم عليهم يف شريعتهم ( أصاب أصحاب السبت 
كما قد يكون املقصود طمس معامل اهلدى والبصرية يف نفوسهم ، وردهم إىل . . مسخهم بالفعل قردة وخنازير 

والكفر بعد اإلميان ، واهلدى بعد الضالل ، طمس للوجوه . هليتهم ، قبل أن يؤتيهم اهللا الكتاب كفرهم وجا
  .والبصائر ، وارتداد على األدبار دونه كل ارتداد 

فهو التهديد الرعيب العنيف؛ الذي يليق بطبيعة يهود اجلاسية الغليظة؛ . . وسواء كان هذا هو املقصود أو ذاك 
  اللئيمة اخلبيثةكما يليق بفعاهلم 

  :كعب األحبار فأسلم : وقد كان ممن ارتدع هبذا التهديد 
حدثنا عمرو بن واقد ، عن يونس بن جليس ، عن أىب إدريس . حدثنا ابن نفيل . حدثنا أيب : أخرج ابن أيب حامت 

صلى اهللا  -ل اهللا وكان يلومه يف إبطائه عن رسو. كان أبو مسلم اخلليلي معلم كعب : عائذ اهللا اخلوالين ، قال 
فإذا تال يقرأ القرآن يقول . فركبت حىت أتيت املدينة : أهو هو؟ قال كعب : فبعثه إليه ينظر : قال  -عليه وسلم 

. . يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا مبا نزلنا مصدقاً ملا معكم ، من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها { : 
  .ت ، وإين ألمس وجهي خمافة أن أطمس مث أسلمت فبادرت املاء فاغتسل} . 

  :والتعقيب على هذا التهديد 
  . .} وكان أمر اهللا مفعوالً { 



  فيه توكيد للتهديد ، يناسب كذلك طبيعة اليهود
مع فتح أبواب الرمحة اإلهلية . هتديداً بعدم املغفرة جلرمية الشرك . مث جييء تعقيب يتضمن هتديداً آخر يف اآلخرة 

  :ا ملا دون ذلك من الذنوب كله
  . .} ومن يشرك باهللا فقد افترى إمثاً عظيماً  -ملن يشاء  -إن اهللا ال يغفر أن يشرك به؛ ويغفر ما دون ذلك { 

وال يذكر هنا القول أو . وسياق اآلية هكذا يتضمن اهتام اليهود بالشرك؛ ودعوهتم إىل اإلميان اخلالص والتوحيد 
عزير { : فقد روى القرآن عنهم قوهلم : وقد ورد يف مواضع أخرى تفصيل هلذا . . شركاً الفعل الذي يعده عليهم 

اختذوا { وهو شرك ال شك فيه كذلك روى عن هؤالء وهؤالء أهنم } املسيح ابن اهللا { كقول النصارى } ابن اهللا 
يقرون هلم  -فقط  -إمنا كانوا . بان وهم مل يكونوا يعبدون األحبار والره. } أحبارهم ورهباهنم أرباباً من دون اهللا 

ومن مث اعتربهم . احلق اخلاص باهللا ، والذي هو من خصائص األلوهية . حق التحليل والتحرمي . حبق التشريع 
كما  -وهلذا االعتبار قيمة خاصة يف التصور اإلسالمي الصحيح حلد اإلسالم وشرط اإلميان . . القرآن مشركني 

  .التفصيل سيجيء يف سياق السورة ب
وعلى أية حال فاليهود على عهد الرسالة احملمدية كانت عقائدهم يف اجلزيرة حافلة بالوثنيات ، منحرفة عن التوحيد 

وال . ولكنه ال يتسامح يف إمث الشرك العظيم  -ملن يشاء  -والتهديد هنا موجه إليهم بأن اهللا يغفر ما دون الشرك . 
  . يرجع يف الدنيا عن شركه مغفرة عنده ملن لقيه مشركاً به؛ مل

. إذا خرجوا من هذه الدنيا وهم مشركون . فال يبقى هلم معه أمل يف مغفرة . إن الشرك انقطاع ما بني اهللا والعباد 
وأمامها  -وما تشرك النفس باهللا ، وتبقى على هذا الشرك حىت خترج من الدنيا . مقطوعو الصلة باهللا رب العاملني 

ما تفعل النفس هذا وفيها عنصر من عناصر اخلري والصالحية  -صفحة الكون ويف هداية الرسل دالئل التوحيد يف 
.  

إمنا تفعله وقد فسدت فساداً ال رجعة فيه وتلفت فطرهتا اليت برأها اهللا عليها ، وارتدت أسفل سافلني ، وهتيأت 
  بذاهتا حلياة اجلحيم

 -أما ما وراء ذلك من الذنوب . . لظلم العظيم الوقح اجلاهر أما ما وراء هذا اإلمث املبني الواضح الظاهر ، وا
بتوبة أو من غري توبة كما تقول بعض  -فهو داخل يف حدود املغفرة  -ملن يشاء  -فإن اهللا يغفره  -والكبائر 

وأن عفوه  ما دام العبد يشعر باهللا؛ ويرجو مغفرته؛ ويستيقن أنه قادر على أن يغفر له؛ -الروايات املأثورة الواردة 
وهذا منتهى األمد يف تصوير الرمحة اليت ال تنفد وال حتد؛ واملغفرة اليت ال يوصد هلا باب؛ وال . . ال يقصر عن ذنبه 
  يقف عليها بوّاب

عن قتيبة ، عن جرير بن عبد احلميد ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن زيد بن  -كالمها  -أخرج البخاري ومسلم 
ميشي وحده ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -خرجت ليلة من الليايل ، فإذا رسول اهللا : ال عن أيب ذر ، ق« وهب ، 

. فالتفت فرآين . قال فجعلت أمشي يف ظل القمر . فظننت أنه يكره أن ميشي معه أحد : قال . وليس معه إنسان 
. فمشيت معه ساعة : ال ق« يا أبا ذر تعال » : قال  -جعلين اهللا فداك  -أبو ذر : فقلت « من هذا » : فقال 

إن املكثرين هم املقلون يوم القيامة ، إال من أعطاه اهللا خرياً ، فيجعل يبثه عن ميينه ومشاله وبني يديه » : فقال يل 
فأجلسين يف قاع حوله . « اجلس ها هنا » : فمشيت معه ساعة ، فقال يل : قال « ووراءه ، وعمل فيه خرياً 

فلبث عين ، حىت إذا . فانطلق يف احلرة حىت ال أراه : قال « هاهنا حىت أرجع إليك اجلس » : فقال يل . حجارة 
يا نيب اهللا : قال فلما جاء مل أصرب حىت قلت « وإن زىن وإن سرق » : مث إين مسعته وهو مقبل يقول . . طال اللبث 



ذلك جربيل ، عرض » : قال . من تكلمه يف جانب احلرة ، ؟ فإين مسعت أحداً يرجع إليك  -جعلين اهللا فداك  -
وإن سرق . قلت أيا جربيل . » بشر أمتك أنه من مات ال يشرك باهللا شيئاً دخل اجلنة « : يل جانب احلرة ، فقال 

  .» وإن شرب اخلمر . نعم : قال « وإن سرق وإن زىن؟ : قلت » . « نعم » : قال . « وإن زىن؟ 
ما من  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : بن عبداهللا قال عن جابر «  -بإسناده  -وأخرج ابن أىب حامت 

إن اهللا ال يغفر أن . نفس متوت ، ال تشرك باهللا شيئاً ، إال حلت هلا املغفرة إن شاء اهللا عذهبا ، وإن شاء غفر هلا 
  »يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء 

.  
ال نشك  -صلى اهللا عليه وسلم  -أصحاب النيب  -كنا « . عن ابن عمر قال  -بإسناده  -وأخرج ابن أيب حامت 

إن اهللا ال يغفر أن يشرك به { : حىت نزلت . يف قاتل النفس ، وآكل مال اليتيم ، وقاذف احملصنات ، وشاهد الزور 
  عن الشهادة -صلى اهللا عليه وسلم  -فأمسك أصحاب النيب } ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء 

قال اهللا : قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -عن ابن عباس ، عن النيب » عن عكرمة ،  -ناده بإس -وروى الطرباين 
  «ما مل يشرك يب شيئاً . من علم أين ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له وال أبايل : عز وجل 

ن وراء هذا وم -سبحانه  -فاملهم هو شعور القلب باهللا على حقيقته . . ويف هذا احلديث األخري حملة كاشفة 
فإذا وقع الذنب ، فمن ورائه هذه السمات تؤهل للتقوى وتؤهل . . واحلياء . واخلوف . والرجاء . الشعور اخلري 

  .للمغفرة 
يعجب من أمر هؤالء اخللق؛ الذين  -وهو خيوض املعركة باجلماعة املسلمة مع اليهود يف املدينة  -مث ميضي القرآن 

؛ ويثنون على أنفسهم؛ ويزكوهنا؛ بينما هم حيرفون الكلم عن مواضعه ، ويتطاولون يزعمون أهنم شعب اهللا املختار
كاذبني على اهللا يف  -كما سيجيء  -وبينما هم يؤمنون باجلبت والطاغوت  -كما سبق  -على اهللا ورسوله 

  :تزكيتهم ألنفسهم ، ويف زعمهم أهنم مقربون إليه مهما عملوا من السوء 
انظر كيف يفترون على اهللا الكذب . زكون أنفسهم؟ بل اهللا يزكي من يشاء ، وال يظلمون فتيالً أمل تر إىل الذين ي{ 

  . .} وكفى به إمثاً مبيناً 
وقد اختارهم اهللا فعالً حلمل األمانة وأداء الرسالة ، . ودعوى اليهود أهنم شعب اهللا املختار هي دعواهم من قدمي 

ولكنهم هم احنرفوا . . وأهلك هلم فرعون ومأله ، وأورثهم األرض املقدسة وفضلهم على العاملني يف ذلك األوان؛ 
بعد ذلك عن منهج اهللا؛ وعتوا يف األرض عتواً كبريا ، واجترحوا السيئات اليت تضج منها األرض ، وأحل هلم 

الذي ادعوه عملياً  أحبارهم ما حرم اهللا وحرموا عليهم ما أحله هلم ، واتبعوهم؛ ومل ينكروا عليهم حق األلوهية هذا
وقد بدل هؤالء األحبار يف شريعة اهللا ، لريضوا ذوي السلطان والشرفاء؛ وليملقوا  -هبذا التحرمي والتحليل  -

ووهنت عالقتهم . . وأكلوا الربا . وبذلك اختذوا أحبارهم أرباباً من دون اهللا . كذلك رغبات اجلماهري وأهواءهم 
فقد ظلوا يزعمون أهنم أبناء اهللا  -وغريه كثري  -وعلى الرغم من ذلك كله . . يهم بدين اهللا وكتابة الذي أنزله عل

وأنه ال يهتدي وال يقبل عند اهللا إال من كان هوداً كأن املسألة . وأن النار لن متسهم إال أياماً معدودة . وأحباؤه 
فاهللا ال تصل بينه وبني أحد من خلقه  -تعاىل عن ذلك علواً كبرياً  -مسألة قرابة ونسب وحماباة بينهم وبني اهللا 

  .قرابة وال نسب؛ إمنا تربط عباده به العقيدة املستقيمة والعمل الصاحل ، واالستقامة على منهج اهللا 



ويشتد غضبه إذا كان قد آتى الضالني اهلدى فاحنرفوا عنه وما شأن هؤالء . فمن أخل هبذا فقد غضب اهللا عليه . 
وأن اهللا ال بد  -صلى اهللا عليه وسلم  -ون اإلسالم اليوم ، وحيسبون أهنم من أمة حممد اليهود إال شأن من يزعم

بينما هم ينسلخون انسالخاً كامالً من دين اهللا الذي هو منهجه . . ناصرهم ، وخمرج هلم اليهود من أرضهم 
اقتصادهم ، وال يف اجتماعهم ، للحياة؛ فينبذونه من حياهتم؛ وال يتحاكمون إىل كتاب اهللا ال يف أقضيتهم وال يف 

وكل ما هلم من اإلسالم أمساء املسلمني وأهنم ولدوا يف أرض كان املسلمون . وال يف آداهبم ، وال يف تقاليدهم 
  يسكنوهنا ذات يوم ويقيمون فيها دين اهللا ، وحيكمون منهجه يف احلياة

» املسلمني « وأمر . الذين يزكون أنفسهم  من أمر أولئك اليهود -صلى اهللا عليه وسلم  -واهللا يعجب رسوله 
  املعاصرين أعجب ، وأشد إثارة للتعجيب والتعجب

إمنا اهللا هو الذي . إنه ليس الناس هم الذين يزكون أنفسهم؛ ويشهدون هلا بالصالح والقرب من اهللا واختيار اهللا 
سبحانه  -إذا هم تركوا هذا التقدير هللا ولن يظلم الناس شيئاً ، و. فهو أعلم بالقلوب واألعمال . يزكي من يشاء 

وهم ساكتون متواضعون يف حياء من اهللا ، وبدون تزكية وال  -فلئن عملوا . ال إىل االدعاء . واجتهوا إىل العمل  -
  .فلن يغبنوا عند اهللا؛ ولن ينسى هلم عمل؛ ولن يبخس هلم حق  -ادعاء 
يفترون عليه الكذب  -ن أنفسهم ويدعون أن اهللا راض عنهم إذ يزكو -يشهد على اليهود أهنم  -سبحانه  -واهللا 

  :ويشنع بفعلتهم هذه ، ويوجه األنظار إىل بشاعتها . 
  .« وكفى به إمثاً مبينا . كيف يفترون على اهللا الكذب . انظر { 

ون بينما حنن الذين ندعي اإلسالم ألننا حنمل أمساء املسلمني ، ونعيش يف أرض كان يسكنها املسلم -وما أرى أننا 
ما أحسبنا وحنن ندعي اإلسالم ، فنشوه اإلسالم بصورتنا وواقعنا؛ . . ال جنعل اإلسالم يف شيء من منهجنا يف احلياة 

بينما دين  -صلى اهللا عليه وسلم  -ونؤدي ضده شهادة منفرة منه مث وحنن ندعي أن اهللا خمتار لنا ألننا أمة حممد 
 -سبحانه  -ما أحسبنا إال يف مثل هذا املوضع ، الذي يعجب اهللا . . نا طرداً حممد ومنهجه مطرود من واقع حيات

ويدمغ أصحابه بافتراء الكذب على اهللا ، وارتكاب هذا اإلمث املبني والعياذ  -صلى اهللا عليه وسلم  -منه رسوله 
  باهللا

فلننظر . . من اهللا ال يكون إال بطاعته  والقرب. وطاعة اهللا هي حتكيم هذا املنهج يف احلياة . إن دين اهللا منهج حياة 
مث لننظر أين حنن من حال هؤالء اليهود ، الذين يعجب اهللا من حاهلم ، ويدمغهم . . أين حنن من اهللا ودينه ومنهجه 

  .بإمث االفتراء عليه يف تزكيتهم ألنفسهم فالقاعدة هي القاعدة 

  ال حماباةوليس ألحد عند اهللا نسب وال صهر و. واحلال هي احلال 
بينما هم يؤمنون بالباطل وباألحكام اليت ال . . وميضي السياق يف التعجيب من أمر أولئك الذين يزكون أنفسهم 

وبينما هم يشهدون » اجلبت والطاغوت « : تستند إىل شرع اهللا ، وليس هلا ضابط منه يعصمها من الطغيان 
بعد التعجيب من أمرهم  -ومنهجه وشريعته ، وحيمل عليهم  للشرك واملشركني بأهنم أهدى من املؤمنني بكتاب اهللا

محلة عنيفة؛ ويرذهلم ترذيالً شديداً؛ ويظهر كامن طباعهم من احلسد والبخل؛  -، وذكر هذه املخازي عنهم 
الذي يفخرون باالنتساب  -واألسباب احلقيقية اليت جتعلهم يقفون هذا املوقف إىل جانب احنرافهم عن دين إبراهيم 

  .} وكفى جبهنم سعرياً { . وينهي هذه احلملة بتهديدهم جبهنم  -يه إل
هؤالء أهدى من : أمل تر إىل الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ، يؤمنون باجلبت والطاغوت ، ويقولون للذين كفروا { 

ب من امللك؟ فإذا ال أم هلم نصي. ومن يلعن اهللا فلن جتد له نصرياً . الذين آمنوا سبيالً أولئك الذين لعنهم اهللا 



أم حيسدون الناس على ما آتاهم اهللا من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب واحلكمة؛ . يؤتون الناس نقريا 
  . .} فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه؛ وكفى جبهنم سعرياً . وآتيناهم ملكاً عظيماً 

بعوا الكتاب؛ وأن يكفروا بالشرك الذي يعتنقه من مل لقد كان الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ، أوىل الناس أن يت
وهو كل شرع مل يأذن به اهللا ، وكل  -يأهتم من اهللا هدى؛ وأن حيكموا كتاب اهللا يف حياهتم ، فال يتبعوا الطاغوت 

 -الذين كانوا يزكون أنفسهم ، ويتباهون بأهنم أحباء اهللا  -ولكن اليهود  -حكم ليس له من شريعة اهللا سند 
انوا يف الوقت ذاته يتبعون الباطل والشرك باتباعهم للكهانة وتركهم الكهان واألحبار يشرعون هلم ما مل يأذن به ك

وهو طاغوت ملا فيه من طغيان . . وكانوا يؤمنون بالطاغوت؛ وهو هذا احلكم الذي يقوم على غري شريعة اهللا . اهللا 
وبعدم انضباطه حبدود من شرع اهللا ، تلزمه العدل  -اكمية وهي احل -بادعاء اإلنسان إحدى خصائص األلوهية  -

يعجب اهللا من أمرهم ، . . فهو طغيان ، وهو طاغوت؛ واملؤمنون به واملتبعون له ، مشركون أو كافرون . واحلق 
  وقد أوتوا نصيباً من الكتاب ، فلم يلتزموا مبا أوتوه من الكتاب

طاغوت ، موقفهم يف صف املشركني الكفار ، ضد املؤمنني الذين آتاهم ولقد كانوا يضيفون إىل اإلميان باجلبت وال
  :اهللا الكتاب أيضاً 

  . .} هؤالء أهدى من الذين آمنوا سبيالً : ويقولون للذين كفروا { 
كان « : قال . عن ابن عباس  -أو عن سعيد بن جبري  -حدثين حممد بن أيب حممد ، عن عكرمة . قال ابن إسحاق 

األحزاب من قريش وغطفان وبين قريظة ، حيي بن أخطب ، وسالم بن احلقيق ، وأبو رافع ، والربيع  الذين حزبوا
بن احلقيق ، وأبو عامر ، ووحوح بن عامر ، وهودة بن قيس ، فأما وحوح وأبو عامر وهودة ، فمن بين وائل ، 

  .وكان سائرهم من بين النضري 

أدينكم خري أم دين : فاسألوهم . يهود ، وأهل العلم بالكتاب األول  هؤالء أحبار: فلما قدموا على قريش قالوا . 
أمل تر { :  -عز وجل  -فأنزل اهللا . دينكم خري من دينه ، وأنتم أهدى منه وممن اتبعه : فقالوا . حممد؟ فسألوهم 

وهذا لعن هلم ، .  .} وآتيناهم ملكاً عظيماً { : إىل قوله عز وجل . . . } إىل الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 
وإمنا قالوا هلم ذلك . ألهنم إمنا ذهبوا يستنصرون باملشركني . وإخبار بأنه ال ناصر هلم يف الدنيا وال يف اآلخرة 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد أجابوهم ، وجاءوا معهم يوم األحزاب؛ حىت حفر النيب . ليستميلوهم إىل نصرهتم 
وكفى اهللا املؤمنني . ورد اهللا الذين كفروا بغيظهم مل ينالوا خرياً { كفى اهللا شرهم وأصحابه حول املدينة اخلندق ، و

إن دين املشركني خري من دين حممد ومن معه ، وإن : وكان عجيباً أن يقول اليهود } القتال ، وكان اهللا قوياً عزيزاً 
ولكن هذا ليس بالعجيب من  -ليه وسلم صلى اهللا ع -املشركني أهدى سبيالً من الذين آمنوا بكتاب اهللا ورسوله 

إهنم ذوو أطماع ال تنتهي ، وذوو . . إنه موقفهم دائماً من احلق والباطل ، ومن أهل احلق وأهل الباطل . . اليهود 
أهواء ال تعتدل ، وذوو أحقاد ال تزول وهم ال جيدون عند احلق وأهله عوناً هلم يف شيء من أطماعهم وأهوائهم 

ومن مث يشهدون للباطل ضد احلق؛ وألهل . عند الباطل وأهله  -دائماً  -جيدون العون والنصرة  وأحقادهم إمنا
  الباطل ضد أهل احلق

هؤالء أهدى من : وكان طبيعياً منهم ومنطقياً أن يقولوا عن الذين كفروا . . هذه حال دائمة ، سببها كذلك قائم 
  الذين آمنوا سبيالً

إهنم يشوهون بوسائل الدعاية واإلعالم اليت يف أيديهم كل حركة إسالمية ناجحة على . وهم يقولوهنا اليوم وغداً 
بالضبط كما كانوا يعينون مشركي قريش  -ظهر األرض؛ ويعينون عليها أهل الباطل لتشويهها وحتطيمها 



  .لتشويه احلركة اإلسالمية األوىل وحتطيمها  -ويستنصرون هبم يف الوقت ذاته 
قد ال يثنون ثناء مكشوفاً على  -خلبثهم ولتمرسهم باحليل املاكرة وملالبسات العصر احلديث  -ولكنهم أحياناً 
 -ذلك أن ثناءهم املكشوف . ليعينوا الباطل على هدمه وسحقه . بل يكتفون بتشويه احلق وأهله . الباطل وأهله 

، الذين يعملون حلساهبم ، يف سحق أصبح متهماً ، وقد يثري الشبهات حول حلفائهم املستورين  -يف هذا الزمان 
  . .احلركات اإلسالمية يف كل مكان 

. بل لقد يبلغ هبم املكر واحلذق أحياناً ، أن يتظاهروا بعداوة وحرب حلفائهم ، الذين يسحقون هلم احلق وأهله 
ذين حيققون هلم ليبعدوا الشبهة متاماً عن أخلص حلفائهم ، ال. ويتظاهروا كذلك مبعركة كاذبة جوفاء من الكالم 

  أهدافهم البعيدة
ألن حقدهم على اإلسالم ، وعلى كل شبح من بعيد ألي . . ولكنهم ال يكفون أبداً عن تشويه اإلسالم وأهله 

  .بعث إسالمي ، أضخم من أن يداروه 

  ولو للخداع والتمويه. 
 باللعنة والطرد ، وفقدان النصري هي اليت من أجلها جيبههم اهللا. . إهنا جبلة واحدة ، وخطة واحدة ، وغاية واحدة 

  :والذي يفقد نصرة اهللا فما له من ناصر وما له من معني ولو كان أهل األرض كلهم له ناصر وكلهم له معني . 
  . .} ومن يلعن اهللا فلن جتد له نصرياً . أؤلئك الذين لعنهم اهللا { 

وأين وعد اهللا بأنه لعنهم ، وأن من يلعن اهللا : نسأل ف. ولقد يهولنا اليوم أن جند دول الغرب كلها نصرياً لليهود 
  فلن جتد له نصرياً؟

إمنا . ولو كانت متلك القنابل األيدروجينية والصواريخ . ليس هو الدول . ولكن الناصر احلقيقي ليس هو الناس 
  ينية والصواريخومن هؤالء العباد من ميلكون القنابل األيدروج: القاهر فوق عباده . الناصر احلق هو اهللا 

واهللا معني من يؤمن به حق اإلميان ، ويتبع منهجه حق } ولينصرن اهللا من ينصره { . . واهللا ناصر من ينصره 
  . .االتباع؛ ويتحاكم إىل منهجه يف رضى ويف تسليم 

وكان يهّون من . خياطب هبذا الكالم أمة مؤمنة به ، متبعة ملنهجه ، حمتكمة إىل شريعته  -سبحانه  -ولقد كان اهللا 
وقد حقق . ال نصري هلم  -اليهود  -وكان يعد املسلمني النصر عليهم ألهنم . وناصريهم  -اليهود  -شأن عدوها 

  .والذي ال يتحقق إال على أيدي العصبة املؤمنة حني تقوم . وعده الذى ال يناله إال املؤمنون حقاً . اهللا هلم وعده 
فهم يف كل زمان ينصروهنم على اإلسالم . لحدين واملشركني والصليبيني لليهود فال يهولننا ما نلقاه من نصرة امل

فإمنا يتحقق هذا األمر للمسلمني ويوم . ولكن كذلك ال خيدعننا هذا . . فليست هذه هي النصرة . . واملسلمني 
  يكونون مسلمني

أو . أعينهم إن كان يبقى لليهود نصري مث يروا ب. أن يكونوا مسلمني  -مرة واحدة  -وليحاول املسلمون أن جيربوا 
  أن ينفعهم هذا النصري

يأخذ يف استنكار موقفهم من . . وبعد التعجيب من أمرهم وموقفهم وقوهلم؛ وإعالن اللعنة عليهم واخلذالن 
منة الدين والنصر . . واملسلمني؛ وغيظهم من أن مين اهللا عليهم هذه املنة  -صلى اهللا عليه وسلم  -الرسول 

وهم مل يعطوهم من عندهم شيئاً ويكشف يف الوقت . وحسدهم هلم على ما أعطاعهم اهللا من فضله . لتمكني وا
ذاته عن كزازة طبيعتهم؛ واستكثار أي عطاء يناله غريهم؛ مع أن اهللا قد أفاض عليهم وعلى آبائهم ، فلم يعلمهم 

  :هذا الفيض السماحة؛ ومل مينعهم من احلسد والكنود 



صيب من امللك؟ فإذاً ال يؤتون الناس نقرياً أم حيسدون الناس على ما آتاهم اهللا من فضله؟ فقد آتينا آل أم هلم ن{ 
  . .} إبراهيم الكتاب واحلكمة ، وآتيناهم ملكاً عظيماً 

هل هلم  -سبحانه  -فهل هم شركاؤه . . يا عجباً إهنم ال يطيقون أن ينعم اهللا على عبد من عباده بشيء من عنده 
أن يعطوا الناس نقرياً  -بكزازهتم وشحهم  -يب يف ملكه ، الذي مينح منه ويفيض؟ ولو كان هلم نصيب لضنوا نص

.  

وهذه ال تسمح كزازة يهود وأثرهتا البغيضة أن تعطيها للناس ، لو كان هلا  -والنقري النقرة تكون يف ظهر النواة . 
  وإال هللك الناس مجيعاً وهم ال يعطون حىت النقري. .  يف امللك نصيب واحلمد هللا أن ليس هلا يف امللك نصيب

من هذا . . واملسلمني ، على ما آتاهم اهللا من فضله  -صلى اهللا عليه وسلم  -حسد رسول اهللا . . أم لعله احلسد 
والثقة الدين الذي أنشأهم نشأة أخرى ووهب هلم ميالداً جديداً ، وجعل هلم وجوداً إنسانيا متميزاً؛ ووهبهم النور 

  والطمأنينة واليقني؛ كما وهبهم النظافة والطهر ، مع العز والتمكني؟
مع تفويت أطماعها يف السيادة األدبية واالقتصادية على العرب اجلاهلني املتفرقني . وإنه فعالً للحسد من يهود 

  . .يوم أن مل يكن هلم دين . . املتخاصمني 
 من فضله من النبوة والتمكني يف األرض؟ وهم غارقون يف فضل اهللا ولكن ملاذا حيسدون الناس على ما آتاهم اهللا

وهم مل . وآتاهم امللك كذلك والسيادة  -وهي النبوة  -الذي آتاه اهللا وآله الكتاب واحلكمة . . من عهد إبراهيم 
ومن يؤت هذا . منني يرعوا الفضل ومل حيتفظوا بالنعمة ، ومل يصونوا العهد القدمي ، بل كان منهم فريق من غري املؤ

  الفضل كله ال يليق أن يكون منهم جاحدون كافرون
  .} فمنهم من آمن به ، ومنهم من صد عنه . فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب واحلكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً { 

ن حيسد الواجد أن حيسد ذو النعمة املوهوب لقد حيسد احملروم ويكون احلسد منه رذيلة أما أ: إنه ملن أَألم احلسد 
  املغمور بالنعمة ، فهذا هو الشر األصيل العميق شر يهود املتميز الفريد

  :ومن مث يكون التهديد بالسعري ، هو اجلزاء املقابل هلذا الشر النكري 
  . .} وكفى جبهنم سعرياً { 

عقب بالقاعدة الشاملة وعندما يبلغ السياق هذا املقطع من ذكر اإلميان والصدود عن اإلميان يف آل إبراهيم ، ي
يف كل دين ويف كل حني؛ ويعرض هذا . . هؤالء وهؤالء أمجعني . . جزاء املكذبني ، وجزاء املؤمنني . للجزاء 

  :اجلزاء يف صورة مشهد من مشاهد القيامة العنيفة الرعيبة 
إن . ا ليذوقوا العذاب إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً ، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غريه{ 

والذين آمنوا وعملوا الصاحلات سندخلهم جنات جتري من حتتها األهنار ، خالدين فيها أبداً . اهللا كان عزيزاً حكيماً 
  . .} ، هلم فيها أزواج مطهرة ، وندخلهم ظالً ظليالً 

  . . .} كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غريها ليذوقوا العذاب { . . . 
وللهول جاذبية . يشخص له اخليال ، وال ينصرف عنه إنه اهلول . مشهد شاخص متكرر . شهد ال يكاد ينتهي إنه م

ويرمسه كذلك عنيفاً مفزعاً بشطر . . » كلما « . . آسرة قاهرة والسياق يرسم ذلك املشهد ويكرره بلفظ واحد 
بدلناهم جلوداً غريها { . . ف بتكملة اجلملة ويرمسه عجيباً خارقاً للمألو. . } كلما نضجت جلودهم { . . مجلة 

  وجيمل اهلول الرهيب املفزع العنيف كله يف مجلة شرطية واحدة ال تزيد. . } 
  .وهو مقصود  -وقد هتيأت أسباب اإلميان  -ذلك جزاء الكفر 



  :وهو جزاء وفاق 
  . .} ليذوقوا العذاب { 

  :حكيم يف توقيعه . ذلك ، أن اهللا قادر على اجلزاء 
  . .} إن اهللا كان عزيزاً حكيماً { 

ليعود . كلما نضجت بدلت . . ويف مقابل اجللود الناضجة املشوية املعذبة . ويف مقابل هذا السعري املتأجج 
الذين آمنوا { جند . . يف مقابل هذا املشهد املكروب امللهوف . ويعود األمل من جديد . االحتراق من جديد 
  :ات ندية يف جن} وعملوا الصاحلات 

  :} جتري من حتتها األهنار { 
  :وجند يف املشهد ثباتاً وخلوداً مطمئناً أكيداً 

  }خالدين فيها أبداً { 
  :وجند يف اجلنات واخللد الدائم أزواجاً مطهرة 

  . .} هلم فيها أزواج مطهرة { 
  :وجند روح الظالل الندية؛ يرف على مشهد النعيم 

  . .} وندخلهم ظالً ظليالً { 
ذات » مشاهد القيامة « على طريقة القرآن يف . . ويف اإليقاع . ويف الصور . ويف املشاهد . قابل كامل يف اجلزاء ت

  .اإلحياء القوي النافذ العميق 

وا بِالَْعْدلِ إِنَّ اللََّه نِِعمَّا َيعِظُكُْم بِِه إِنَّ إِنَّ اللََّه َيأُْمُركُْم أَنْ ُتَؤدُّوا الْأَمَانَاِت إِلَى أَْهِلَها وَإِذَا َحكَْمُتمْ َبْيَن النَّاسِ أَنْ َتْحكُُم
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيعُوا الرَّسُولَ َوأُوِلي الْأَْمرِ مِْنكُْم فَإِنْ تََناَزعُْتْم ِفي ) ٥٨(اللََّه كَانَ َسِميًعا َبِصًريا 
أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن ) ٥٩(الرَّسُولِ إِنْ كُنُْتْم ُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ ذَِلكَ َخْيٌر وَأَْحَسُن َتأْوِيلًا َشْيٍء فَُردُّوُه إِلَى اللَِّه َو

الطَّاغُوِت َوقَْد أُِمرُوا أَنْ َيكْفُرُوا بِِه َيْزُعُمونَ أَنَُّهْم آَمُنوا بَِما أُنْزِلَ إِلَْيَك َوَما أُنْزِلَ ِمْن قَْبِلَك ُيرِيُدونَ أَنْ يََتَحاكَُموا إِلَى 
َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم َتعَالَْوا إِلَى َما أَنَْزلَ اللَُّه َوإِلَى الرَُّسولِ رَأَْيَت الُْمَناِفِقَني ) ٦٠(َوُيرِيُد الشَّْيطَانُ أَنْ ُيِضلَُّهْم َضلَالًا َبعِيًدا 

إِذَا أَصَاَبتُْهْم ُمِصيَبةٌ بَِما قَدََّمْت أَْيدِيهِْم ثُمَّ َجاُءوكَ َيْحِلفُونَ بِاللَِّه إِنْ أََردَْنا إِلَّا فَكَْيَف ) ٦١(َيُصدُّونَ َعْنَك ُصُدوًدا 
فُِسهِْم قَْولًا َبِليًغا أُولَِئكَ الَِّذيَن َيْعلَمُ اللَُّه َما ِفي قُلُوبِهِْم فَأَعْرِْض َعْنُهْم َوِعظُْهْم َوقُلْ لَُهْم ِفي أَْن) ٦٢(إِْحَساًنا َوَتْوِفيقًا 

ْغفَرُوا اللََّه وَاْسَتْغفََر لَُهمُ َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن َرُسولٍ إِلَّا ِلُيطَاَع بِإِذْنِ اللَِّه َولَْو أَنَُّهْم إِذْ ظَلَُموا أَْنفُسَُهْم َجاُءوَك فَاْسَت) ٦٣(
رَبَِّك لَا ُيْؤِمنُونَ َحتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بَْيَنُهمْ ثُمَّ لَا َيجُِدوا ِفي فَلَا َو) ٦٤(الرَُّسولُ لََوَجُدوا اللََّه َتوَّاًبا َرِحيًما 

ا َولَوْ أَنَّا كَتَْبَنا َعلَْيهِْم أَِن اقُْتلُوا أَنْفَُسكُْم أَوِ اخُْرُجوا ِمْن ِديَارِكُْم َم) ٦٥(أَْنفُِسهِْم َحَرًجا ِممَّا قَضَْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما 
َوإِذًا لَآَتيَْناُهْم ِمْن لَُدنَّا أَْجًرا ) ٦٦(فََعلُوُه إِلَّا قَِليلٌ ِمْنُهْم َولَْو أَنَُّهْم فََعلُوا َما ُيوَعظُونَ بِِه لَكَانَ َخيًْرا لَُهْم وَأََشدَّ َتثْبِيًتا 

َوالرَُّسولَ فَأُولَِئَك َمعَ الَِّذيَن أَْنَعَم اللَُّه َعلَْيهِْم ِمَن  َوَمْن ُيِطعِ اللََّه) ٦٨(َولََهَدْيَناُهْم صَِراطًا ُمْسَتِقيًما ) ٦٧(َعِظيًما 
  ) ٧٠(ذَِلكَ الْفَْضلُ ِمَن اللَِّه َوكَفَى بِاللَِّه َعِليًما ) ٦٩(النَّبِيَِّني َوالصِّدِّيِقَني وَالشَُّهَداِء وَالصَّاِلِحَني َوَحُسَن أُولَِئَك َرِفيقًا 

إنه يتناول بيان شرط اإلميان . املوضوع األساسي يف حياة األمة املسلمة . . خطرياً  هذا الدرس يتناول موضوعاً
ومن املوضوع يف ذاته ، ومن طريقة ارتباطه وامتزاجه بالنظام . . وحدّه؛ متمثالً يف النظام األساسي هلذه األمة 

  . .األساسي لألمة ، يستمد خطورته وخطره 



كما قال اهللا تعاىل يف التعبري . وهو خيرجها إىل الوجود إخراجاً  -وينشئها ينشىء هذه األمة  -إن القرآن وهو 
إن القرآن وهو ينشىء هذه األمة من حيث مل تكن؛ وينشئها } كنتم خري أمة أخرجت للناس { : القرآين الدقيق 

نوضحها قبل وجيب أن نؤكد هذه احلقيقة و. } خري أمة أخرجت للناس { : لتصبح أمة فريدة يف تاريخ البشر 
إنشاء وتنشئة ،  -على التحقيق  -فقد كانت . . حقيقة إنشاء القرآن هلذه األمة وتنشئتها معاً : املضي يف احلديث 

يف صورة جديدة ومل تكن مرحلة يف طريق النشأة؛ وال » لإلنسان « كانت ميالداً جديداً لألمة؛ بل ميالداًَ جديداً 
ميالداً « و » نشأة «  -على وجه التحديد  -ة من وثبات النهضة إمنا كانت خطوة يف سبيل التطور ، وال حىت وثب

  لألمة العربية ولإلنسان كله» 
وهو ديوان العرب ، الذي تضمن أعلى  -والنتف األخرى من املأثورات اجلاهلية  -وحني ننظر إىل الشعر اجلاهلي 

واخللق والسلوك؛ كما تضمن معامل حياهتم ،  وأخلد ما كان للعرب من نظرة للحياة والوجود والكون واإلنسان
  . .ومكنون مشاعرهم ، وجمموع تصوراهتم؛ ولباب ثقافتهم وحضارهتم؛ وكينونتهم كلها باالختصار 

حني ننظر إىل جمموعة الثقافات والتصورات والقيم اليت يتضمنها هذا الديوان؛ يف ظل القرآن؛ وما تضمنه من نظرة 
ومن نظام للمجتمع؛ ومن تصور لغاية الوجود ؛ واإلنسان؛ ومن قيم يف احلياة اإلنسانية للوجود واحلياة ، وللكون 

  . .ومن تنظيم واقعي يقوم على أساس هذا التصور . اإلنساين 
مث يف ظل . يف ظل تلك التصورات اجلاهلية اليت تتمثل يف ديواهنا . . مث ننظر إىل واقع العرب قبل اإلسالم وبعده 

  . .لقرآنية اليت متثل املنهج الرباين هذه التصورات ا
يتبني لنا على وجه التأكيد : يف ظل القرآن وواقع احلياة اإلسالمية . . حني ننظر إىل الديوان املأثور واحلياة الواقعية 

من صنع اهللا؛ كتعبري القرآن » إخراجاً « أهنا كانت نشأة ومل تكن خطوة وال مرحلة وال وثبة كانت . . والتحديد 
اليت تنبثق فيها أمة  -فيما نعلم  -فيهي املرة األوىل واألخرية . . وكانت أعجب نشأة؛ وأغرب إخراج . . لدقيق ا

  فيها حياة من خالل الكلمات» خترج « من بني دفيت كتاب و 
  . .كلمات اهللا . . فهذه الكلمات . . ولكن ال عجب 

اهللا بكلماته؛ وقيل أن ينشئها اهللا » خيرجها « ذه األمة قبل أن ومن أراد اجملادلة واملماحلة ، فليقل لنا أين كانت ه
  بقرآنه؟

؟ أين كانت يف سجل احلضارة »اإلنساين « إننا نعرف أهنا كانت يف اجلزيرة العربية ولكن أين كانت يف الوجود 
اذا كانت تقدم على هذه البشرية؟ أين كانت يف التاريخ العاملي؟ أين كانت جتلس على املائدة العاملية اإلنسانية؟ وم

  املائدة ، فيعرف بامسها وحيمل طابعها؟
هذه األمة نشأهتا هبذا الدين؛ وُنشئت تنشئتها هبذا املنهج القومي؛ وقادت نفسها وقادت البشرية بعد » نشأت « لقد 

  .ذلك بكتاب اهللا الذي يف يدها ، ومبنهجه الذي طبع حياهتا 

لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم { : وقد صدقها اهللا وعده وهو يقول للعرب وأمامنا التاريخ . . ال بشيء آخر . 
« فبسبب من هذا الكتاب ذكرت هذه األمة يف األرض؛ وكان هلا دورها يف التاريخ؛ وكان هلا } أفال تعقلون . . 

يرفضوا نعمة اهللا هذه على ذلك بينما يريد مجاعة من احلمقى أن . . ابتداء ، وحضارة عاملية ثانياً » وجود إنساين 
ومن مث . . األمة العربية؛ وجيحدوا فضل اهللا يف أن جعل كلمته األخرية ألهل األرض قاطبة يف العرب وبلساهنم 

يريدون أن خيلعوا هذا الرداء الذي ألبسهم اهللا إياه؛ وأن ميزقوا هذه  -جعل هلم وجوداً وذكراً وتارخياً وحضارة 
  بل إىل الوجود يوم أخرج اهللا منهم األمة املسلمة. . الذكر واجملد الراية اليت قادهتم إىل 



وخيطط ويثبت مالمح اإلسالم اجلديدة ، يف . . » ينشئها « هذه األمة و » ينشىء « إن القرآن حني كان . . نقول 
. وسها ورواسبها ويطمس وميحو مالمح اجلاهلية يف حياهتا ونف -اليت التقطها من سفح اجلاهلية  -اجلماعة املسلمة 

  . .على أساس امليالد اجلديد  -أو يقيمه ابتداء  -وينظم جمتمعها . 
وحني كان خيوض باجلماعة املسلمة املعركة؛ يف مواجهة اجلاهلية الراسبة يف نفوسها وأوضاعها من خملفات البيئة اليت 

ممثلة يف يهود املدينة ومنافقيها  -هلا التقطها املنهج الرباين منها؛ ويف مواجهة اجلاهلية الرابضة فيها ومن حو
  واملعركتان موصولتان يف الزمان واملكان -ومشركي مكة وما حوهلا 

كان يبدأ فيقيم للجماعة املسلمة تصورها الصحيح ، ببيان شرط اإلميان وحدّ . . حني كان القرآن يصنع ذلك كله 
مها األساسي ، الذي مييز وجودها من وجود اجلاهلية نظا -يف هذه النقطة بالذات  -اإلسالم؛ ويربط هبذا التصور 

  . .نظامها الرباين . . حوهلا؛ ويفردها خبصائص األمة اليت أخرجت للناس ، لتبني للناس ، وتقودهم إىل اهللا 
  وهذا الدرس يتوىل بيان هذا النظام األساسي ، قائماً ومنبثقاً من التصور اإلسالمي لشرط اإلميان وحّد اإلسالم

يتوىل حتديد اجلهة اليت تتلقى منها األمة املسلمة منهج حياهتا؛ والطريقة اليت تتلقى هبا؛ واملنهج الذي تفهم به ما  إنه
تتلقى ، وترد إليه ما جيّد من مشكالت وأقضية مل يرد فيها نص وختتلف األفهام فيها؛ والسلطة اليت تطيعها وعلة 

  . .و شرط اإلميان وحّده اإلسالم إن هذا ه: ويقول . . طاعتها ومصدر سلطاهنا 
. يف وحدة ال تتجزأ؛ وال تفترق عناصرها . . هلذه األمة؛ بالعقيدة اليت تؤمن هبا » النظام األساسي « وعندئذ يلتقي 

.  
  .وهذا هو املوضوع اخلطري الذي جيلوه هذا الدرس جالء دقيقاً كامالً 

  فيها» مسلم « س ، بديهية يعجب اإلنسان كيف جيادل وهذه هي القضية اليت تبدو ، بعد مطالعة هذا الدر. 
  :ال جملرد اإلبالغ واإلقناع  -بإذن اهللا  -إن الرسل أرسلت لتطاع : إنه يقول لألمة املسلمة 

  . .} وما أرسلنا من رسول إال ليطاع بإذن اهللا { 
يف حياة الرسول صلى اهللا عليه  -ممثالً إال أن يتحاكموا إىل منهج اهللا؛  -ابتداء  -إن الناس ال يؤمنون : ويقول هلا 

إليه  -وباقياً بعده يف مصدريه القرآن والسنة بالبداهة؛ وال يكفي أن يتحاكموا . يف أحكام الرسول  -وسلم 
  :بل ال بد من أن يتلقوا حكمه مسلمني راضني  -ليحسبوا مؤمنني 

ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا  حىت حيكموك فيما شجر بينهم ، مث. . ال يومنون . . فال وربك { 
  .فهذا هو شرط اإلميان وحد اإلسالم . . } تسليماً 

ال يقبل منهم زعمهم أهنم  -أي إىل غري شريعة اهللا  -إن الذين يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت : ويقول هلا 
  :به أهنم يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت يكذ. فهو زعم كاذب . آمنوا مبا أنزل إىل الرسول وما أنزل من قبله 

وقد  -أمل تر إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل اليك وما أنزل من قبلك ، يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت { 
  .} ويريد الشيطان أن يضلهم ضالالً بعيداً  -أمروا أن يكفروا به 

  :م إىل ما أنزل اهللا والتحاكم إىل رسول اهللا إن عالمة النفاق أن يصدوا عن التحاك: ويقول هلا 
  .} تعالوا إىل ما أنزل اهللا وإىل الرسول ، رأيت املنافقني يصدون عنك صدوداً : وإذا قيل هلم { 

وأن تطيع رسول  -يف هذا القرآن  -عز وجل  -إن منهجها اإلمياين ونظامها األساسي ، أن تطيع اهللا : ويقول هلا 
  :وأويل األمر من املؤمنني الداخلني يف شرط اإلميان وحد اإلسالم معكم  -يف سنته  -يه وسلم صلى اهللا عل -اهللا 
  . .} وأويل األمر منكم . يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا ، وأطيعوا الرسول { 



 مل ترد فيها إن املرجع ، فيما ختتلف فيه وجهات النظر يف املسائل الطارئة املتجددة ، واألقضية اليت: ويقول هلا 
  :أي شريعة اهللا وسنة رسوله . . إن املرجع هو اهللا ورسوله . . أحكام نصية 

  . .} فإن تنازعتم يف شيء ، فردوه إىل اهللا والرسول { 
وهبذا يبقى املنهج الرباين مهيمناً على ما يطرأ على احلياة من مشكالت وأقضية كذلك ، أبد الدهر ، يف حياة األمة 

. . ومتثل هذه القاعدة نظامها األساسي ، الذي ال تكون مؤمنة إال به ، وال تكون مسلمة إال بتحقيقه . . املسلمة 
شرط . . إذ هو جيعل الطاعة بشروطها تلك ، ورد املسائل اليت جتد وختتلف فيها وجهات النظر إىل اهللا ورسوله 

  :شرطاً واضحاً ونصاً صرحياً . . اإلميان وحد اإلسالم 
  . .} تؤمنون باهللا واليوم اآلخر  إن كنتم{ 

  }إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء { : وال ننَس ما سبق بيانه عند قوله تعاىل 

ولكن  -ال ألهنم عبدوهم  -من أن اليهود وصموا بالشرك باهللا ، ألهنم كانوا يتخذون أحبارهم أرباباً من دون اهللا 
فجعلوا بذلك  -ابتداء من عند أنفسهم  -تحليل والتحرمي؛ ومنحوهم حق احلاكمية والتشريع ألهنم قبلوا منهم ال

. . » وإن شرب اخلمر . وإن زىن وإن سرق « . . حىت الكبائر . الشرك الذي يغفر اهللا كل ما عداه . . مشركني 
. فهي أخص خصائص األلوهية . ية ومن مث إفراده باحلاكم. باأللوهية  -سبحانه  -فرد األمر كله إىل إفراد اهللا 

أما خارج . . ويطمع أن يغفر له ذنوبه ومنها كبائره . وداخل هذا النطاق يبقى املسلم مسلماً ويبقى املؤمن مؤمناً 
إن كنتم تؤمنون باهللا { . إذ هو شرط اإلميان وحد اإلسالم . . هذا النطاق فهو الشرك الذي ال يغفره اهللا أبداً 

  }.  .واليوم اآلخر 
من إقرار . باإلضافة إىل بيان وظيفة األمة املسلمة يف األرض . هذا هو املوضوع اخلطري الذي يتناوله هذا الدرس 

وإذا . إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها { : مبادىء العدل واخللق على أساس منهج اهللا القومي السليم 
  . .} إن اهللا كان مسيعاً بصرياً . . اهللا نعما يعظكم به  إن. . حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل 

  . .فنأخذ يف مواجهة النصوص تفصيالً . وقد أملمنا به إمجاالً 
. إن اهللا نعما يعظكم به . إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها؛ وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل { 

  . .} إن اهللا كان مسيعاً بصرياً 
. بالعدل » الناس « واحلكم بني . أداء األمانات إىل أهلها : هذه هي تكاليف اجلماعة املسلمة؛ وهذا هو خلقها 

  .على منهج اهللا وتعليمه 
األمانة اليت ناط اهللا هبا فطرة اإلنسان؛ واليت أبت السماوات واألرض . . واألمانات تبدأ من األمانة الكربى 

أمانة اهلداية واملعرفة واإلميان باهللا عن قصد وإرادة . . » اإلنسان « منها ، ومحلها  واجلبال أن حيملنها وأشفقن
فكل ما عدا اإلنسان أهلمه ربه اإلميان به ، واالهتداء إليه ، . فهذه أمانة الفطرة اإلنسانية خاصة . وجهد واجتاه 

واإلنسان وحده . قصد وال إرادة وال اجتاه وألزمه طاعة ناموسه بغري جهد منه وال . ومعرفته ، وعبادته ، وطاعته 
هو الذي وكل إىل فطرته ، وإىل عقله ، وإىل معرفته ، وإىل إرادته ، وإىل اجتاهه ، وإىل جهده الذي يبذله للوصول 

وهذه أمانة محلها وعليه أن يؤديها أول ما يؤدي } والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا { : إىل اهللا ، بعون من اهللا 
  .ن األمانات م

  :ومن هذه األمانة الكربى ، تنبثق سائر األمانات ، اليت يأمر اهللا أن تؤدى 
. الشهادة له يف النفس أوالً مبجاهدة النفس حىت تكون ترمجة له . . أمانة الشهادة هلذا الدين : ومن هذه األمانات 



ما أطيب هذا اإلميان : فيقولوا . النفس  حىت يرى الناس صورة اإلميان يف هذه. ترمجة حية يف شعورها وسلوكها 
وأحسنه وأزكاه؛ وهو يصوغ نفوس أصحابه على هذا املثال من اخللق والكمال فتكون هذه شهادة هلذا الدين يف 

  .النفس يتأثر هبا اآلخرون 

فما  -داعية بعد متثل هذا الفضل وهذه املزية يف نفس ال -والشهادة له بدعوة الناس إليه ، وبيان فضله ومزيته . 
يكفي أن يؤدي املؤمن الشهادة لإلميان يف ذات نفسه ، إذا هو مل يدع إليها الناس كذلك ، وما يكون قد أدى أمانة 

مث الشهادة هلذا الدين مبحاولة إقراره يف األرض؛ منهجاً . . وهي إحدى األمانات . الدعوة والتبليغ والبيان 
احملاولة بكل ما ميلك الفرد من وسيلة ، وبكل ما متلك اجلماعة من . . اً للجماعة املؤمنة؛ ومنهجاً للبشرية مجيع

وال يعفى من هذه األمانة األخرية . فإقرار هذا املنهج يف حياة البشر هو كربى األمانات؛ بعد اإلميان الذايت . وسيلة 
  . .أداء إلحدى األمانات  . .على هذا األساس » اجلهاد ماض إىل يوم القيامة « ومن مث ف . . فرد وال مجاعة 

أمانة املعامالت : أمانة التعامل مع الناس؛ ورد أماناهتم إليهم  -الداخلة يف ثنايا ما سبق  -ومن هذه األمانات 
وأمانة احملافظة على . وأمانة القيام على األطفال الناشئة . وأمانة النصيحة للراعي وللرعية . والودائع املادية 

وسائر ما جيلوه املنهج الرباين من الواجبات والتكاليف يف كل جمايل احلياة . . . اهلا وثغراهتا حرمات اجلماعة وأمو
  . .فهذه من األمانات اليت يأمر اهللا أن تؤدى؛ وجيملها النص هذا اإلمجال . . على وجه اإلمجال 

ال عدالً بني املسلمني . مجيعاً  »بني الناس « فالنص يطلقه هكذا عدالً شامالً » الناس « فأما احلكم بالعدل بني 
« وإمنا هو حق لكل إنسان بوصفه . . وال عدالً مع أهل الكتاب ، دون سائر الناس . بعضهم وبعض فحسب 

وهذه الصفة يلتقي . هي اليت يترتب عليها حق العدل يف املنهج الرباين  -صفة الناس  -فهذه الصفة . » إنساناً 
واألمة املسلمة قيمة على . عرباً وعجماً . سوداً وبيضاً . أصدقاء وأعداء . وكفاراً مؤمنني : عليها البشر مجيعاً 

إال  -يف هذه الصورة  -هذا العدل الذي مل تعرفه البشرية قط  -مىت حكمت يف أمرهم  -احلكم بني الناس بالعدل 
والذي افتقدته من قبل ومن . . رية على يد اإلسالم ، وإال يف حكم املسلمني ، وإال يف عهد القيادة اإلسالمية للبش

ال » ناس « ألهنم . بعد هذه القيادة؛ فلم تذق له طعماً قط ، يف مثل هذه الصورة الكرمية اليت تتاح للناس مجيعاً 
  »الناس « ألية صفة أخرى زائدة عن هذا األصل الذي يشترك فيه 

  .هي أساس احلياة يف اجملتمع اإلسالمي  -هتا بكل مدلوال -وذلك هو أساس احلكم يف اإلسالم؛ كما أن األمانة 
سبحانه  -والتعقيب على األمر بأداء األمانات إىل أهلها؛ واحلكم بني الناس بالعدل؛ هو التذكري بأنه من وعظ اهللا 

  :ونعم ما يعظ اهللا به ويوجه . وتوجيهه  -
  . .} إن اهللا نعما يعظكم به { 

  .إنه نعم ما يعظكم اهللا به : فاألصل يف تركيب اجلملة . ب األداء فيه ونقف حلظة أمام التعبري من ناحية أسلو

» خرب إن « ومتعلقاهتا ، يف مكان » نعما « وجيعل نعم ما » اسم إن « ولكن التعبري يقدم لفظ اجلاللة ، فيجعله . 
  . .وهذا الذي يعظهم به  -سبحانه  -ذلك ليوحي بشدة الصلة بني اهللا . . بعد حذف اخلرب 

ألن العظة أبلغ إىل القلب ، وأسرع إىل . ولكن التعبري يسميه عظة . . » أمراً « إمنا كانت » عظة «  إهنا مل تكن مث
  الوجدان ، وأقرب إىل التنفيذ املنبعث عن التطوع والرغبة احلياء

  :مث جييء التعقيب األخري يف اآلية؛ يعلق األمر باهللا ومراقبته وخشيته ورجائه 
  . .} ن مسيعاً بصرياً إن اهللا كا{ 



مسيعاً « والتناسق بني املأمور به من التكاليف؛ وهو أداء األمانات واحلكم بالعدل بني الناس؛ وبني كون اهللا سبحانه 
والعدل كذلك يف حاجة . فاهللا يسمع ويبصر ، قضايا العدل وقضايا األمانة . . مناسبة واضحة ولطيفة معاً » بصرياً 

 وإىل حسن التقدير ، وإىل مراعاة املالبسات والظواهر ، وإىل التعمق فيما وراء املالبسات إىل االستماع البصري
  .وأخرياً فإن األمر هبما يصدر عن السميع البصري بكل األمور . والظواهر 

كل  ما مقياسهما؟ ما منهج تصورمها وحتديدمها وتنفيذمها؟ يف كل جمال يف احلياة ، ويف. . وبعد فاألمانة والعدل 
  نشاط للحياة؟

 -أنترك مدلول األمانة والعدل؛ ووسائل تطبيقها وحتقيقهما إىل عرف الناس واصطالحهم؟ وإىل ما حتكم به عقوهلم 
  أو أهواؤهم؟

ولكن هذا العقل . . هذا حق : إن للعقل البشري وزنه وقيمته بوصفه أداة من أدوات املعرفة واهلداية يف اإلنسان 
العقل « ليس هناك ما يسمى . . د واجلماعات يف بيئة من البيئات ، متأثراً بشىت املؤثرات البشري هو عقل األفرا

كمدلول مطلق إمنا هناك عقلي وعقلك ، وعقل فالن وعالن ، وعقول هذه اجملموعة من البشر ، يف » البشري 
  . .يل هبا من هناك وهذه كلها واقعة حتت مؤثرات شىت؛ متيل هبا من هنا ، ومت. . مكان ما ويف زمان ما 

وال بد من ميزان ثابت ، ترجع إليه هذه العقول الكثرية؛ فتعرف عنده مدى اخلطأ والصواب يف أحكامها وتصوراهتا 
وقيمة العقل البشري هنا هو أنه . ومدى الشطط والغلو ، أو التقصري والقصور يف هذه األحكام والتصورات . 

امليزان الثابت ، الذي ال مييل مع اهلوى ، وال . . زن أحكامه يف هذا امليزان األداة املهيأة لإلنسان ، ليعرف هبا و
  . .يتأثر بشىت املؤثرات 

ما مل . . فتختل مجيع القيم . فقد يكون اخللل يف هذه املوازين ذاهتا . . وال عربة مبا يضعه البشر أنفسهم من موازين 
  .يرجع الناس إىل ذلك امليزان الثابت القومي 

 يضع هذا امليزان للبشر ، لألمانة والعدل ، ولسائر القيم ، وسائر األحكام ، وسائر أوجه النشاط ، يف كل واهللا
  :حقل من حقول احلياة 

فإن تنازعتم يف شيء ، فردوه إىل اهللا . . منكم . . يا أيها الذين أمنوا أطيعوا اهللا؛ وأطيعوا الرسول ، وأويل األمر { 
  . .} ذلك خري وأحسن تأويالً . ون باهللا واليوم اآلخر إن كنتم تؤمن. والرسول 

  .شرط اإلميان وحد اإلسالم  -سبحانه  -ويف هذا النص القصري يبني اهللا 

وكلها . . يف الوقت الذي يبني فيه قاعدة النظام األساسي يف اجلماعة املسلمة؛ وقاعدة احلكم ، ومصدر السلطان 
ه؛ والرجوع إليه فيما مل ينص عليه نصاً ، من جزيئات احلياة اليت تعرض يف تبدأ وتنتهي عند التلقي من اهللا وحد

ليكون هنالك امليزان الثابت ، الذي . . حياة الناس على مدى األجيال؛ مما ختتلف فيه العقول واآلراء واألفهام 
  ترجع إليه العقول واآلراء واألفهام

واهللا قد سن شريعة  -نها وما دق ، وما كرب منها وما صغر ما جل م -هللا وحده يف حياة البشر » احلاكمية « إن 
من مث  -صلى اهللا عليه وسلم  -فسنته . وال ينطق عن اهلوى . وأرسل هبا رسوالً يبينها للناس . أودعها قرآنه 

  .شريعة من شريعة اهللا 
وعلى الذين آمنوا أن  .فشريعته واجبة التنفيذ . ومن خصائص ألوهيته أن يسن الشريعة . واهللا واجب الطاعة 

فطاعته إذن من طاعة  -صفة الرسالة من اهللا . مبا له من هذه الصفة  -وأن يطيعوا الرسول  -ابتداء  -يطيعوا اهللا 
جزء من الشريعة واجب  -على هذا  -وسنته وقضاؤه . . اهللا ، الذي أرسله هبذه الشريعة ، وببياهنا للناس يف سنته 



  :بنص القرآن  -هبذه الطاعة وهذا التنفيذ  -وجوداً وعدماً  -ق واإلميان يتعل. . النفاذ 
  . .} إن كنم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر { 

  .فأما أولو األمر؛ فالنص يعني من هم 
  }. . منكم . . وأويل األمر { 

 وطاعة الرسول؛ من طاعة اهللا. . الذين يتحقق فيهم شرط اإلميان وحد اإلسالم املبني يف اآلية . . أي من املؤمنني 
والرجوع  -فيما نص عليه  -باحلاكمية وحق التشريع للناس ابتداء؛ والتلقي منه وحده  -سبحانه  -وإفراد اهللا 

  .إليه أيضاً فيما ختتلف فيه العقول واألفهام واآلراء ، مما مل يرد فيه نص؛ لتطبيق املبادىء العامة يف النصوص عليه 
. منكم . . وجيعل طاعة أويل األمر  -مبا أنه مرسل منه  -وطاعة رسوله أصالً كذلك  والنص جيعل طاعة اهللا أصالً؛

صلى اهللا  -فال يكرر لفظ الطاعة عند ذكرهم ، كما كررها عند ذكر الرسول. تبعاً لطاعة اهللا وطاعة رسوله . 
بقيد اإلميان » منكم « بعد أن قرر أهنم  -ليقرر أن طاعتهم مستمدة من طاعة اهللا وطاعة رسوله  -عليه وسلم 

  . .وشرطه 
بعد هذه التقريرات كلها ، يف حدود املعروف املشروع من اهللا ، والذي مل يرد نص . . منكم . . وطاعة أويل األمر 

والسنة تقرر حدود هذه الطاعة . . حبرمته؛ وال يكون من احملرم عندما يرد إىل مبادىء شريعته ، عند االختالف فيه 
  :زم واليقني ، على وجه اجل

  .» إمنا الطاعة يف املعروف : حديث األعمش « يف الصحيحني من 
فإذا . ما مل يؤمر مبعصية . فيما أحب أو كره . السمع والطاعة على املرء املسلم : حديث حيىي القطان « وفيهما من 

  .» أمر مبعصية فال مسع وال طاعة 
  .» امسعوا له وأطيعوا . يقودكم بكتاب اهللا . يكم عبد ولو استعمل عل: حديث أم احلصني « وأخرج مسلم من 

أميناً على نفسه وعقله . أميناً على إميانه وهو ودينه . هبذا جيعل اإلسالم كل فرد أميناً على شريعة اهللا وسنة رسوله 
سمع وتطيع فاملنهج وال جيعله هبيمة يف القطيع؛ تزجر من هنا أو من هنا فت. . أميناً على مصريه يف الدنيا واآلخرة . 

والشريعة اليت تطاع والسنة اليت تتبع واحدة ال تتعدد ، وال تتفرق ، وال يتوه . واضح ، وحدود الطاعة واضحة 
  فيها الفرد بني الظنون

وأما الذي يعرض من املشكالت واألقضية ، على مدى . فأما الذي مل يرد فيه نص . ذلك فيما ورد فيه نص صريح 
مما . . وال يكون فيه نص قاطع ، أو ال يكون فيه نص على اإلطالق  -اجات واختالف البيئات الزمان وتطور احل

ومل يترك بال منهج . ومل يترك بال ميزان . فإنه مل يترك كذلك تيهاً  -ختتلف يف تقديره العقول واآلراء واألفهام 
» األصل « ه ، وحدده حبدوده؛ وأقام ووضع هذا النص القصري ، منهج االجتهاد كل. . للتشريع فيه والتفريع 

  .الذي حيكم منهج االجتهاد أيضاً 
  . .} فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول { 

فإن مل توجد النصوص اليت تنطبق على هذا النحو ، فردوه إىل املبادىء . ردوه إىل النصوص اليت تنطبق عليه ضمناً 
وهذه ليست عائمة ، وال فوضى ، وال هي من اجملهالت اليت تتيه فيها . . الكلية العامة يف منهج اهللا وشريعته 

مبادىء أساسية واضحة كل الوضوح ،  -يف هذا الدين  -وهناك . العقول كما حياول بعض املخادعني أن يقول 
  .هذا الدين  تغطي كل جوانب احلياة األساسية ، وتضع هلا سياجاً خرقه ال خيفى على الضمري املسلم املضبوط مبيزان

  . .} إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر { 



ورد ما يتنازع . . تلك الطاعة هللا والطاعة للرسول ، وألويل األمر املؤمنني القائمني على شريعة اهللا وسنة الرسول 
. .  واليوم اآلخر كما أهنا مقتضى اإلميان باهللا. هذه وتلك شرط اإلميان باهللا واليوم اآلخر . . فيه إىل اهللا والرسول 

  .وال يوجد اإلميان ، مث يتخلف عنه أثره األكيد . . فال يوجد اإلميان ابتداء وهذا الشرط مفقود 
والترغيب والتحبيب؛ » العظة « وبعد أن يضع النص املسألة يف هذا الوضع الشرطي ، يقدمها مرة أخرى يف صورة 

  :تحبيب فيها والترغيب على حنو ما صنع يف األمر باألمانة والعدل مث ال
  . .} ذلك خري وأحسن تأويالً { 

وأحسن مآالً يف الدنيا وأحسن مآالً يف اآلخرة . خري يف الدنيا وخري يف اآلخرة . ذلك خري لكم وأحسن مآالً 
 -وهو أمر هائل ، عظيم  -فليست املسألة أن اتباع هذا املنهج يؤدي إىل رضاء اهللا وثواب اآلخرة . . كذلك 
  .ه كذلك حيقق خري الدنيا وحسن مآل الفرد واجلماعة يف هذه احلياة القريبة ولكن

اهللا الصانع احلكيم العليم البصري اخلبري . . مبزايا منهج يضعه له اهللا » اإلنسان « أن يستمتع : إن هذا املنهج معناه 
  . منهج بريء من جهل اإلنسان وهوى اإلنسان ، وضعف اإلنسان ، وشهوة اإلنسان. . 

ألن اهللا رب . . منهج ال حماباة فيه لفرد ، وال لطبقة ، وال لشعب ، وال جلنس ، وال جليل من البشر على جيل 
شهوة احملاباة لفرد ، أو طبقة ، أو شعب ، أو جنس ،  -سبحانه وتعاىل عن ذلك علواً كبرياً  -اجلميع ، وال ختاجله 

  .أو جيل 
الذي يعلم حقيقة فطرته ، واحلاجات احلقيقية هلذه الفطرة . . هذا اإلنسان ومنهج من مزاياه ، أن صانعه هو صانع 

سبحانه وتعاىل عن ذلك علواً كبرياً  -، كما يعلم منحنيات نفسه ودروهبا؛ ووسائل خطاهبا وإصالحها ، فال خيبط 
خيبطون هم يف التيه بال  وال يكلف البشر مثن هذه التجارب القاسية ، حني. يف تيه التجارب حبثاً عن منهج يوافق  -

. دليل وحسبهم أن جيربوا يف ميدان اإلبداع املادي ما يشاءون ، فهو جمال فسيح جد فسيح للعقل البشري 
وحسبهم كذلك أن حياول هذا العقل تطبيق ذلك املنهج؛ ويدرك مواضع القياس واالجتهاد فيما تتنازع فيه العقول 

.  
فهو يضمن لإلنسان منهجاً تتالءم . ذا الكون ، الذي يعيش فيه اإلنسان ومنهج من مزاياه أن صانعه هو صانع ه

. . بل يروح يتعرف إليها ، ويصادقها ، وينتفع هبا . قواعده مع نواميس الكون؛ فال يروح يعارك هذه النواميس 
  .واملنهج يهديه يف هذا كله وحيميه 

يكرمه وحيترمه وجيعل لعقله مكاناً للعمل يف  - حيميه يف الوقت الذي يهدي فيه اإلنسان و -ومنهج من مزاياه أنه 
مث االجتهاد يف رد ما مل يرد فيه نص إىل النصوص أو إىل . مكان االجتهاد يف فهم النصوص الواردة . . املنهج 

يدان م: ذلك إىل اجملال األصيل ، الذي حيكمه العقل البشري ، ويعلن فيه سيادته الكاملة . . املبادىء العامة للدين 
  . .البحث العلمي يف الكون؛ واإلبداع املادي فيه 

  :وصدق اهللا العظيم . . } ذلك خري وأحسن تأويالً { 
وحني ينتهي السياق من تقرير هذه القاعدة الكلية ، يف شرط اإلميان وحد اإلسالم ، ويف النظام األساسي لألمة 

 -بعد ذلك  -ينحرفون عن هذه القاعدة؛ مث يزعمون  يلتفت إىل الذين. . املسلمة ، ويف منهج تشريعها وأصوله 
إىل { . . إذ يريدون أن يتحاكموا إىل غري شريعة اهللا . أهنم مؤمنون وهم ينقضون شرط اإلميان وحد اإلسالم 

  . .} الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 
ويصف . شيطان هبم الضالل من إرادة ال -وأمثاهلم  -وليحذرهم . . يلتفت إليهم ليعجب من أمرهم ويستنكر 



كما اعترب إرادهتم التحاكم . ويعترب هذا الصدود نفاقاً . حاهلم حني يدعون إىل ما أنزل اهللا وإىل الرسول فيصدون 
كما يصف معاذيرهم الواهية الكاذبة يف اتباع  -بل وعدم دخول فيه ابتداء  -إىل الطاغوت خروجاً من اإلميان 

صلى اهللا عليه  -ومع هذا كله فهو يوجه رسول اهللا . . جتر عليهم الوبال والنكال هذه اخلطة املستنكرة؛ حني 
  .من إرسال الرسل  -سبحانه  -وخيتم املقطع كله ببيان ما أراده اهللا . . إىل النصح هلم وموعظتهم  -وسلم 

  . .مث بنص صريح جازم يف شرط اإلميان وحد اإلسالم مرة أخرى . . وهو أن يطاعوا . 
وقد  -يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت .  تر إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك أمل{ 

تعالوا إىل ما أنزل اهللا وإىل الرسول : وإذا قيل هلم . ويريد الشيطان أن يضلهم ضالالً بعيداً  -أمروا أن يكفروا به 
ذا أصابتهم مصيبة مبا قدمت أيديهم ، مث جاءوك ، حيلفون باهللا إن فكيف إ. ، رأيت املنافقني يصدون عنك صدوداً 

فأعرض عنهم ، وعظهم ، وقل هلم يف أنفسهم قوالً . أولئك الذين يعلم اهللا ما يف قلوهبم . أردنا إال إحساناً وتوفيقاً 
ك ، فاستغفروا اهللا ، جاءو -إذ ظلموا أنفسهم  -ولو أهنم . وما أرسلنا من رسول إال ليطاع بإذن اهللا . بليغاً 

مث ال . فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم . . واستغفر هلم الرسول ، لوجدوا اهللا تواباً رحيماً 
  . .} جيدوا يف أنفسهم حرجاً مما قضيت؛ ويسلموا تسليماً 

يوم كان للنفاق . عهد باهلجرة إن هذا التصوير هلذه اجملموعة اليت تصفها النصوص ، يوحي بأن هذا كان يف أوائل ال
  . .قوة  -الذين يتبادلون التعاون مع املنافقني  -صولة؛ وكان لليهود 

كما  -قد يكونون مجاعة من املنافقني  -إىل الطاغوت  -وهؤالء الذين يريدون أن يتحاكموا إىل غري شريعة اهللا 
حني جتّد  -اعة من اليهود الذين كانوا ُيدَعْون وقد يكونون مج -صرح بوصفهم يف اآلية الثانية من هذه اجملموعة 

التوراة أحياناً ، وإىل حكم . . إىل التحاكم إىل كتاب اهللا فيها  -هلم أقضية مع بعضهم البعض أو أهل املدينة 
. . فريفضون ويتحاكمون إىل العرف اجلاهلي الذي كان سائداً  -كما وقع يف بعض األقضية  -الرسول أحيانا 

واليهود مل . . } يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك { : جح الفرض األول لقوله فيهم ولكننا نر
إمنا كان املنافقون هم الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا . يكونوا يسلمون أو يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل إىل الرسول 

  ) .سالمية من اإلميان بالرسل كلهم كما هو مقتضى العقيدة اإل( أنزل إليه وما أنزل من قبله 
وقبل أن . قبل أن ختضد شوكة اليهود يف بين قريظة ويف خيرب . وهذا مل يكن يقع إال يف السنوات األوىل للهجرة 
  يتضاءل شأن املنافقني بانتهاء شأن اليهود يف املدينة

حامساً لشرط اإلميان وحد اإلسالم ، وجند  على أية حال حنن جند يف هذه اجملموعة من اآليات ، حتديداً كامالً دقيقاً
كما جند } وقد أمروا أن يكفروا به } { يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت { شهادة من اهللا بعدم إميان الذين 

 -أهنم ال يدخلون يف اإلميان؛ وال حيسبون مؤمنني حىت حيكموا الرسول  -بذاته العلية  -قسماً من اهللا سبحانه 
طاعة الرضى ، وتنفيذ االرتياح القليب؛ . مث يطيعوا حكمه ، وينفذوا قضاءه . يف أقضيتهم  -يه وسلم صلى اهللا عل

  .الذي هو التسليم ، ال عجزاً واضطراراً 

  . .ولكن طمأنينة وارتضاء 
وقد  -ت يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغو. أمل تر إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك { 

  . .} ويريد الشيطان أن يضلهم ضالالً بعيداً  -أمروا أن يكفروا به 
يزعمون أهنم { مث يهدمون هذا الزعم يف آن؟ قوم . اإلميان . . يزعمون . . قوم . . أمل تر إىل هذا العجب العاجب 



نزل من قبلك؟ إمنا يريدون أن مث ال يتحاكمون إىل ما أنزل إليك وما أ. } آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
الذي . . الطاغوت . . يريدون أن يتحاكموا إىل . . يتحاكموا إىل شيء آخر ، وإىل منهج آخر ، وإىل حكم آخر 

ومن . . وال ضابط له وال ميزان ، مما أنزل إليك وما أنزل من قبلك . ال يستمد مما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
وطاغوت بأنه ال يقف عند ميزان مضبوط . غوت بادعائه خاصية من خواص األلوهية طا. . طاغوت . . مث فهو 

إمنا هم يعلمون يقيناً ويعرفون متاماً ، أن هذا الطاغوت حمرم . . أيضاً وهم ال يفعلون هذا عن جهل ، وال عن ظن 
ومن مث ال . هو العمد والقصد بل . فليس يف األمر جهالة وال ظن . . } وقد أمروا أن يكفروا به { : التحاكم إليه 

زعم أهنم آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك إمنا هو الشيطان الذي يريد هبم الضالل . يستقيم ذلك الزعم 
  . .الذي ال يرجى منه مآب 

  . .} ويريد الشيطان أن يضلهم ضالالً بعيداً { 
وهذا هو الدافع الذي يدفعهم إىل اخلروج من حد  .فهذه هي العلة الكامنة وراء إرادهتم التحاكم إىل الطاغوت 

ويكشفه . لعلهم يتنبهون فريجعوا . اإلميان وشرطه بإرادهتم التحاكم إىل الطاغوت هذا هو الدافع يكشفه هلم 
  .للجماعة املسلمة ، لتعرف من حيرك هؤالء ويقف وراءهم كذلك 

ذلك الذي يزعمون . . إىل الرسول وما أنزل من قبله  وميضي السياق يف وصف حاهلم إذا ما دعوا إىل ما أنزل اهللا
  :أهنم آمنوا به 

  .} تعالوا إىل ما أنزل اهللا وإىل الرسول ، رأيت املنافقني يصدون عنك صدوداً : وإذا قيل هلم { 
ان نفاقاً وإال ما ك. . يا سبحان اهللا إن النفاق يأىب إال أن يكشف نفسه ويأىب إال أن يناقض بديهيات املنطق الفطري 

. .  
فإذا زعم أنه آمن باهللا . إن املقتضى الفطري البديهي لإلميان ، أن يتحاكم اإلنسان إىل ما آمن به ، وإىل من آمن به 

مث دعي إىل هذا الذي آمن ، به ليتحاكم إىل أمره وشرعه ومنهجه؛ كانت . وما أنزل ، وبالرسول وما أنزل إليه 
. ويكشف عن النفاق . فأما حني يصد ويأىب فهو خيالف البديهية الفطرية . طرية التلبية الكاملة هي البديهية الف

  وينبئ عن كذب الزعم الذي زعمه من اإلميان
مث ال يتحاكمون إىل . أولئك الذين يزعمون اإلميان باهللا ورسوله  -سبحانه  -وإىل هذه البديهية الفطرية حياكم اهللا 

  املنهج حني يدعون إليه صدوداً بل يصدون عن ذلك. منهج اهللا ورسوله 
مث يعرض مظهراً من مظاهر النفاق يف سلوكهم؛ حني يقعون يف ورطة أو كارثة بسبب عدم تلبيتهم للدعوة إىل ما 

  .أنزل اهللا وإىل الرسول؛ أو بسبب ميلهم إىل التحاكم إىل الطاغوت 

  :وهي معاذير النفاق . ومعاذيرهم عند ذلك 
  . .} إن أردنا إال إحساناً وتوفيقاً : مث جاءوك حيلفون باهللا  -مبا قدمت أيديهم  -ة فكيف إذا أصابتهم مصيب{ 

حيث يصبحون معرضني  -يومذاك  -وهذه املصيبة قد تصيبهم بسبب انكشاف أمرهم يف وسط اجلماعة املسلمة 
ه ناساً يزعمون أهنم آمنوا باهللا فما يطيق اجملتمع املسلم أن يرى من بين. للنبذ واملقاطعة واالزدراء يف الوسط املسلم 

وما أنزل ، وبالرسول وما أنزل إليه؛ مث مييلون إىل التحاكم لغري شريعة اهللا؛ أو يصدون حني يدعون إىل التحاكم 
وكل ما له من اإلميان زعم كزعم هؤالء؛ وكل ما له . إمنا يقبل مثل هذا يف جمتمع ال إسالم له وال إميان . . إليها 

  دعوى وأمساءمن اإلسالم 
أو قد تصيبهم املصيبة من ظلم يقع هبم؛ نتيجة التحاكم إىل غري نظام اهللا العادل؛ ويعودون باخليبة والندامة من 



  .االحتكام إىل الطاغوت؛ يف قضية من قضاياهم 
  . .لعلهم يتفكرون ويهتدون . أو قد تصيبهم املصيبة ابتالء من اهللا هلم 

فكيف يكون احلال حينئذ كيف يعودون إىل الرسول : لنص القرآين ، يسأل مستنكراً وأياً ما كان سبب املصيبة؛ فا
  : -صلى اهللا عليه وسلم  -
  . .} حيلفون باهللا إن أردنا إال إحساناً وتوفيقاً { 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -غري قادرين على مواجهة الرسول . . حني يعودون شاعرين مبا فعلوا . . إهنا حال خمزية 
وقد يكون هنا هو  -أهنم ما أرادوا بالتحاكم إىل الطاغوت : ويف الوقت ذاته حيلفون كاذبني . يقة دوافعهم حبق

إال رغبة يف اإلحسان والتوفيق وهي دائماً دعوى كل من حييدون عن االحتكام إىل منهج اهللا  -عرف اجلاهلية 
اليت تنشأ من االحتكام إىل شريعة اهللا ويريدون أهنم يريدون اتقاء اإلشكاالت واملتاعب واملصاعب ، : وشريعته 

وهم غري  -إهنا حجة الذين يزعمون اإلميان . . التوفيق بني العناصر املختلفة واالجتاهات املختلفة والعقائد املختلفة 
  هي هي دائماً ويف كل حني. . وحجة املنافقني امللتوين  -مؤمنني 

أنه يعلم حقيقة ما  -صلى اهللا عليه وسلم  -وخيرب رسوله . ملستعار يكشف عنهم هذا الرداء ا -سبحانه  -واهللا 
  :ومع هذا يوجهه إىل أخذهم بالرفق ، والنصح هلم بالكف عن هذا االلتواء . تنطوي عليه جواحنهم 

  . .} فأعرض عنهم وعظهم ، وقل هلم يف أنفسهم قوالً بليغاً . أولئك الذين يعلم اهللا ما يف قلوهبم { 
واهللا يعلم خبايا . ين خيفون حقيقة نواياهم وبواعثهم؛ وحيتجون هبذه احلجج ، ويعتذرون هبذه املعاذير أولئك الذ

مع املنافقني كانت هي  -يف ذلك الوقت  -ولكن السياسة اليت كانت متبعة . . الضمائر ومكنونات الصدور 
  . .اإلغضاء عنهم ، وأخذهم بالرفق ، واطراد املوعظة والتعليم 

  :ري العجيب والتعب
  .يف أنفسهم . . وقل هلم { 

  .} قوالً بليغاً . 
  .كأمنا القول يودع مباشرة يف األنفس ، ويستقر مباشرة يف القلوب . . تعبري مصور 

بعد كل ما بدا منهم من امليل . . وهو يرغبهم يف العودة والتوبة واالستقامة واالطمئنان إىل كنف اهللا وكنف رسوله 
حني يدعون إىل التحاكم إىل اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  - الطاغوت؛ ومن الصدود عن الرسول إىل االحتكام إىل

فالتوبة باهبا مفتوح ، والعودة إىل اهللا مل يفت أواهنا بعد؛ واستغفارهم اهللا من الذنب ، واستغفار . . والرسول 
بإذنه  -وهي أن اهللا قد أرسل رسله ليطاعوا : الرسول هلم ، فيه القبول ولكنه قبل هذا كله يقرر القاعدة األساسية 

  وال ليكونوا جمرد وعاظ وجمرد مرشدين. ال ليخالف عن أمرهم  -
ولو أهنم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك ، فاستغفروا اهللا ، واستغفر هلم . وما أرسلنا من رسول إال ليطاع بإذن اهللا { 

  .} الرسول ، لوجدوا اهللا تواباً رحيماً 
 -بال سلطان  -لتذهب يف اهلواء . يلقي كلمته وميضي » واعظ « إن الرسول ليس جمرد . . هلا وزهنا وهذه حقيقة 

  .» الدين « كما يقول املخادعون عن طبيعة الدين وطبيعة الرسل؛ أو كما يفهم الذين ال يفهمون مدلول 
. ا ، وقيمها ، وأخالقها وآداهبا بتشكيالهتا وتنظيماهتا ، وأوضاعه. منهج حياة واقعية . إن الدين منهج حياة 

  .وعباداهتا وشعائرها كذلك 
واهللا . . سلطان حيقق املنهج ، وختضع له النفوس خضوع طاعة وتنفيذ . وهذا كله يقضي أن يكون للرسالة سلطان 



حلياة منهج اهللا الذي أراده لتصريف هذه ا. يف حتقيق منهج الدين  -بإذنه ويف حدود شرعه  -أرسل رسله ليطاعوا 
ومل يرسل الرسل جملرد التأثر . . فتكون طاعته طاعة هللا . وما من رسول إال أرسله اهللا ، ليطاع ، بإذن اهللا . 

وهي إقامة . فهذا وهم يف فهم الدين؛ ال يستقيم مع حكمة اهللا من إرسال الرسل . . الوجداين ، والشعائر التعبدية 
ال يعنيه إال أن . ال فما أهون دنيا كل وظيفة الرسول فيها أن يقف واعظاً وإ. . منهج معني للحياة ، يف واقع احلياة 

  يستهتر هبا املستهترون ، ويبتذهلا املبتذلون. يقول كلمته وميضي 
 -وخالفة بعد ذلك عن رسول اهللا . ونظاماً وحكماً . كان دعوة وبالغاً . . ومن هنا كان تاريخ اإلسالم كما كان 

لتحقيق الطاعة الدائمة للرسول . تقوم بقوة الشريعة والنظام ، على تنفيذ الشريعة والنظام  -صلى اهللا عليه وسلم 
إال . الدين : أو يقال هلا . اإلسالم : وليست هنالك صورة أخرى يقال هلا . وحتقيق إرادة اهللا من إرسال الرسول . 

ذا الوضع ما ختتلف؛ ويبقى أصلها الثابت مث ختتلف أشكال ه. أن تكون طاعة للرسول ، حمققة يف وضع ويف تنظيم 
وطاعة . وحتاكم إىل شريعة اهللا . استسالم ملنهج اهللا ، وحتقيق ملنهج رسول اهللا . . وحقيقتها اليت ال توجد بغريها . 

مية ومن مث إفراده باحلاك) شهادة أن ال إله إال اهللا ( باأللوهية  -سبحانه  -للرسول فيما بلغ عن اهللا ، وإفراد هللا 
  .اليت جتعل التشريع ابتداء حقاً هللا ، ال يشاركه فيه سواه 

والرجوع إىل اهللا والرسول ، فيما مل يرد فيه نص من القضايا . يف كثري وال قليل . وعدم احتكام إىل الطاغوت 
  . .املستجدة ، واألحوال الطارئه؛ حني ختتلف فيه العقول 

هذا املنهج ، الفرصة اليت دعا اهللا املنافقني إليها على عهد رسول اهللا ، مبيلهم عن } ظلموا أنفسهم { وأمام الذين 
  . .ورغبهم فيها  -صلى اهللا عليه وسلم 

  . .} جاءوك ، فاستغفروا اهللا ، واستغفر هلم الرسول ، لوجدوا اهللا تواباً رحيماً  -إذ ظلموا أنفسهم  -ولو أهنم { 
يصف نفسه  -سبحانه  -وهو . رحيم يف كل وقت على من يؤوب  واهللا. واهللا تواب يف كل وقت على من يتوب 

والذين يتناوهلم هذا النص . . ويعد العائدين إليه ، املستغفرين من الذنب ، قبول التوبة وإفاضة الرمحة . بصفته 
وبقي باب اهللا . وقد انقضت فرصتها  -صلى اهللا عليه وسلم  -ابتداء ، كان لديهم فرصة استغفار الرسول 

  . .ومن عزم فليتقدم . فمن أراد فليقدم . ووعده قائماً ال ينقض . فتوحاً ال يغلق م
بذاته العلية ، أنه ال يؤمن مؤمن ، حىت حيكم  -سبحانه  -إذ يقسم اهللا . وأخرياً جييء ذلك اإليقاع احلاسم اجلازم 

ليس يف صدره حرج . مسلماً بقضائه مث ميضي راضياً حبكمه ، . يف أمره كله  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 
  :منه ، وال يف نفسه تلجلج يف قبوله 

مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً مما قضيت ، ويسلموا تسليماً . فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم { 
 {. .  

فال يبقى بعد . عليه بذاته  ويقسم. يقرره اهللا سبحانه بنفسه . ومرة أخرى جندنا أمام شرط اإلميان وحّد اإلسالم 
  .ذلك قول لقائل يف حتديد شرط اإلميان وحد اإلسالم ، وال تأويل ملؤول 

وهي أن هذا القول مرهون بزمان ، وموقوف على طائفة من الناس وهذا . . اللهم إال مماحكة ال تستحق االحترام 
فهذه حقيقة كلية من حقائق . قليالً وال كثرياً قول من ال يدرك من اإلسالم شيئاً؛ وال يفقه من التعبري القرآين 

وليس هناك جمال للوهم أو اإليهام بأن حتكيم رسول . . اإلسالم؛ جاءت يف صورة قسم مؤكد؛ مطلقة من كل قيد 
وإال مل يبق لشريعة اهللا وسنة . إمنا هو حتكيم شريعته ومنهجه . هو حتكيم شخصه  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 

رضي اهللا  -وذلك قول أشد املرتدين ارتداداً على عهد أيب بكر  -صلى اهللا عليه وسلم  -ن بعد وفاته رسوله مكا



وهو جمرد عدم الطاعة هللا ورسوله . بل قاتلهم على ما هو دونه بكثري . وهو الذي قاتلهم عليه قتال املرتدين  -عنه 
  اة، يف حكم الزكاة؛ وعدم قبول حكم رسول اهللا فيها ، بعد الوف

» اإلميان « فانه ال يكفي يف . . أن يتحاكم الناس إىل شريعة اهللا وحكم رسوله » اإلسالم « وإذا كان يكفي إلثبات 
  هذا ، ما مل يصحبه الرضى النفسي ، والقبول القليب ، وإسالم القلب واجلنان ، يف اطمئنان

  .هذا هو اإلسالم 

  سالم؛ وأين هي من اإلميان قبل ادعاء اإلسالم وادعاء اإلميانفلتنظر نفس أين هي من اإل. . وهذا هو اإلميان . 
وقبل الرضى والتسليم بقضائه ، يعود  -صلى اهللا عليه وسلم  -وبعد أن يقرر أن ال إميان قبل حتكيم رسول اهللا 

وهذا القضاء  -ال لسواها  -حتاكموا إليها : إن هذا املنهج الذي يدعون إليه؛ وهذه الشريعة اليت يقال هلم : ليقول 
إنه ال يكلفهم شيئاً . . إنه منهج ميسر ، وشريعة مسحة ، وقضاء رحيم . . . الذي يتحتم عليهم قبوله والرضاء به 

فاهللا يعلم ضعف اإلنسان؛ . . فوق طاقتهم؛ وال يكلفهم عنتاً يشق عليهم؛ وال يكلفهم التضحية بعزيز عليهم 
وهو ال يريد هلم العنت ، . . فوا تكاليف شاقة ، ما أداها إال قليل منهم واهللا يعلم أهنم لو كل. ويرحم هذا الضعف 

. ومن مث مل يكتب عليهم ما يشق ، وما يدعو الكثريين منهم للتقصري واملعصية . . وال يريد هلم أن يقعوا يف املعصية 
 يعظهم اهللا هبا؛ لنالوا خرياً ولو أهنم استجابوا للتكاليف اليسرية اليت كتبها اهللا عليهم؛ واستمعوا للموعظة اليت

عظيماً يف الدنيا واآلخرة؛ وألعاهنم اهللا باهلدى ، كما يعني كل من جياهد للهدى بالعزم والقصد والعمل واإلرادة ، 
  :يف حدود الطاقة 

وا ما ولو أهنم فعل -إال قليل منهم  -ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم ، أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه { 
  . .} يوعظون ، به لكان خرياً هلم وأشد تثبيتا؛ وإذن آلتيناهم من لدنا أجراً عظيماً؛ وهلديناهم صراطاً مستقيماً 

إنه ال حيتاج للعزائم اخلارقة الفائقة ، اليت ال توجد عادة إال يف . إن هذا املنهج ميسر لينهض به كل ذي فطرة سوية 
. والناس معادن ، وألوان ، وطبقات . إنه جاء للناس مجيعاً . ىء هلذه القلة القليلة وهذا الدين مل جي. القلة من البشر 

وهذا الدين ييسر هلم مجيعاً أن يؤدوا الطاعات املطلوبة فيه ، وأن يكفوا . من ناحية القدرة على النهوض بالتكاليف 
  .عن املعاصي اليت هنى عنها 

وهي . للتكاليف الشاقة ، اليت لو كتبت عليهم ما فعلها إال قليل منهم  مثالن. . وقتل النفس ، واخلروج من الديار 
بل املراد أن يؤديها . مل تكتب ألنه ليس املراد من التكاليف أن يعجز عنها عامة الناس؛ وأن ينكل عنها عامة الناس 

وأن ينتظم اجملتمع املسلم اجلميع ، وأن يقدر عليها اجلميع ، وأن يشمل موكب اإلميان كل النفوس السوية العادية؛ 
طبقات النفوس ، وطبقات اهلمم ، وطبقات االستعدادات؛ وأن ينميها مجيعاً ويرقيها ، يف أثناء سري املوكب احلافل 

  الشامل العريض
ولو { : ملا نزلت : عن أيب إسحاق السبيعي قال « حدثنا املثىن إسحاق أبو األزهر ، عن إمساعيل ، : قال ابن جريج 

فبلغ ذلك . . لو أمرنا لفعلنا ، واحلمد هللا الذي عافانا : قال رجل : اآلية . . . } بنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أنا كت
  .» إن من أميت لرجاالً اإلميان أثبت يف قلوهبم من اجلبال الرواسي : فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب 

{ ملا نزلت : قال . عامر بن عبداهللا بن الزبري « ن عمه ع. عن مصعب بن ثابت  -بإسناده  -وروى ابن أيب حامت 
صلى اهللا  -قال رسول اهللا } ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إال قليل منهم 

  .» لو نزلت لكان ابن أم عبد منهم :  -عليه وسلم 



{ : هذه اآلية  -صلى اهللا عليه وسلم  -ملا تال رسول اهللا : قال : عن شريح بن عبيد «  -بإسناده  -ويف رواية له 
بيده إىل عبداهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -اآلية ، أشار رسول اهللا } . . . ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم 

  .» لو أن اهللا كتب هذا ، لكان هذا من أولئك القليل : ابن رواحة ، فقال 
يعرف رجاله معرفة وثيقة عميقة دقيقة؛ ويعرف من خصائص كل منهم  -هللا عليه وسلم صلى ا -وكان رسول اهللا 

صلى اهللا عليه وسلم  -ما ال يعرفه كل منهم عن نفسه ويف السرية من هذا الكثري من الشواهد على خربة الرسول 
ئد البصري بكل ما حوله خربة القا. . بكل واحد من رجاله؛ وخربته كذلك بالرجال والقبائل اليت كانت حتاربه  -

  .مل تدرس بعد الدراسة الواجبة . . يف دقة عجيبة . . ومن حوله 
كان يعرف أن يف أمته من ينهض  -صلى اهللا عليه وسلم  -ولكن موضوعنا أن رسول اهللا . وليس هذا موضوعنا 

لة املمتازة يف البشرية كلها ولكنه كان يعرف كذلك أن الدين مل جيىء هلذه الق. بالتكاليف الشاقة لو كتبت عليهم 
الذي خلقه؛ وحدود طاقته؛ فلم يكتب على الناس يف الدين » اإلنسان « يعلم طبيعة هذا  -سبحانه  -وكان اهللا . 

الذي جاء للبشر أمجعني ، إال ما هو ميسر للجميع؛ حني تصح العزمية ، وتعتدل الفطرة ، وينوي العبد الطاعة ، وال 
  .يستهتر وال يستهني 

وتقرير هذه احلقيقة ذو أمهية خاصة؛ يف مواجهة الدعوات اهلدامة؛ اليت تدعو اإلنسان إىل االحنالل واحليوانية ، 
« اإلنسان ، وطبيعته وفطرته وحدود طاقته وأن الدين دعوة » واقع « والتلبط يف الوحل كالدود حبجة أن هذا هو 

  كاليفها فرد ، فإن مائة ال يطيقونمل جتىء لتحقق يف واقع األرض؛ وإذا هنض بت» مثالية 
وال تعلم منه ما يعلمه خالقه ، » اإلنسان « ألهنا ال تفهم . . هذه دعوى كاذبة أوالً؛ وخادعة ثانياً؛ وجاهلة ثالثاً 

ألن الدين مل جيىء . أهنا داخلة يف مقدور اإلنسان العادي  -سبحانه  -الذي فرض عليه تكاليف الدين؛ وهو يعلم 
  ملمتازينللقالئل ا

وعندئذ يكون ما يعد اهللا به . والبدء يف الطريق . وإخالص النية  -عزمية الفرد العادي  -وإن هي إال العزمية 
  :العاملني 

  .وإذا آلتيناهم من لدنا أجراً عظيماً . ولو أهنم فعلوا ما يوعظون به لكان خرياً هلم وأشد تثبيتاً { 

  . .} وهلديناهم صراطاً مستقيماً 
وتتبعه اهلداية إىل . ويتبعه األجر العظيم . ويتبعه التثبيت على املضي يف الطريق . د البدء ، يتبعه العون من اهللا فمجر

عباده؛ وال يعدهم وعداً ال يفي هلم  -سبحانه وتعاىل  -فما خيدع اهللا . . وصدق اهللا العظيم . . الطريق املستقيم 
يف هذا املنهج  -يف الوقت ذاته ليس اليسر } أصدق من اهللا حديثاً  ومن{ . . به؛ وال حيدثهم إال حديث الصدق 

. فهذا الدين عزائم ورخص . ليس هو جتميع الرخص كلها يف هذا الدين وجعلها منهج احلياة . هو الترخص  -
إىل  وبعض املخلصني حسين النية ، الذين يريدون دعوة الناس. . والعزائم هي األصل والرخص للمالبسات الطارئة 

انظروا : ويقولون هلم . فيجمعوهنا ويقدموهنا للناس ، على أهنا هي هذا الدين » الرخص « هذا الدين ، يعمدون إىل 
هلذه » منافذ « كم هو ميسر هذا الدين وبعض الذين يتملقون شهوات السلطان أو شهوات اجلماهري ، يبحثون عن 

  ملنافذ هي الدينالشهوات من خالل األحكام والنصوص؛ وجيعلون هذه ا
ميسر للناس يقدر عليه الفرد العادي ، حني . برخصه وعزائمه . إمنا هو جبملته . وهذا الدين ليس هذا وليس ذاك 

العنب : كما يبلغ متام كماله الذايت يف احلديقة الواحدة  -يف حدود بشريته  -ويبلغ فيه متام كماله الذايت . يعزم 
إنه غري : وال يقال عن أحدها . . وال تكون كلها ذات طعم واحد . . والقثاء  واخلوخ والكمثرى والتوت والتني



  إذا كان طعمه أقل مرتبة من النوع اآلخر -حني يبلغ نضجه الذايت  -ناضج 
. يف حديقة هذا الدين ينبت البقل والقثاء؛ وينبت الزيتون والرمان ، وينبت التفاح والربقوق ، وينبت العنب والتني 

  . .ويبلغ كماله املقدر له . ولكنه كله ينضج . . . ج كله؛ خمتلفة طعومه ورتبه وينض. . 
  . .وتيسري اهللا . . برعاية اهللا . . يف حقل اهللا . . إهنا زرعة اهللا 

ويف هناية هذه اجلولة ، وهناية هذا الدرس ، يعود السياق إىل الترغيب؛ واستجاشة القلوب؛ والتلويح لألرواح 
  .متاع الصحبة يف اآلخرة للنبيني والصديقني والشهداء والصاحلني . . ب باملتاع احلبي

ومن يطع اهللا والرسول ، فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن { 
  . .} أولئك رفيقاً ذلك الفضل من اهللا ، وكفى باهللا عليماً 

كل قلب ، فيه ذرة من خري؛ وفيه بذرة من صالح وفيه أثارة من التطلع إىل مقام إهنا اللمسة اليت تستجيش مشاعر 
فما . إمنا هي من فضل اهللا . . وهذه الصحبة هلذا الرهط العلوي . . كرمي يف صحبة كرمية ، يف جوار اهللا الكرمي 

  .لفائض العميم إمنا هو الفضل الواسع الغامر ا. . يبلغ إنسان بعمله وحده وطاعته وحدها أن يناهلا 
وهم يتشوقون إىل صحبته يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -وحيسن هنا أن نعيش حلظات مع صحابة رسول اهللا 

بني  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهو . . اآلخرة؛ وفيهم من يبلغ به الوجد أال ميسك نفسه عند تصور فراقه 
  .اللهفة فتندي هذا الوجد؛ وتبل هذه : فتنزل هذه اآلية . ظهرانيهم 

  :واللهفة الشفيفة . الوجد النبيل . 
: قال . عن سعيد بن جبري « حدثنا ابن محيد ، حدثنا يعقوب السقمي ، عن جعفر بن أيب املغرية ، : قال ابن جرير 

صلى اهللا عليه وسلم  -وهو حمزون فقال له النىب  -صلى اهللا عليه وسلم  -جاء رجل من األنصار إىل رسول اهللا 
حنن نغدو : قال « ما هو؟ » : فقال . شيء فكرت فيه . يا نيب اهللا : فقال « ما يل أراك حمزوناً؟ . ا فالن ي» :  -

 -فلم يرد عليه النيب . . وغداً ترفع مع النبيني ، فال نصل إليك . ننظر إىل وجهك ، وجنالسك . عليك ونروح 
ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم  {: فأتاه جربيل هبذه اآلية . شيئاً  -صلى اهللا عليه وسلم 

  .» فبشره  -صلى اهللا عليه وسلم  -اآلية ، فبعث النيب . . } من النبيني 
 -جاء رجل إىل النيب : قالت  -رضي اهللا عنها  -عن عائشة  -بإسناده  -وقد رواه أبو بكر بن مردويه مرفوعاً « 

إنك أحب إيلّ من نفسي ، وأحب إيلّ من أهلي ، وأحب إيلّ من . رسول اهللا  يا: فقال  -صلى اهللا عليه وسلم 
وإذا ذكرت مويت وموتك عرفت . ولدي ، وإين ألكون يف البيت ، فأذكرك ، فما أصرب حىت آتيك فأنظر إليك 
ى اهللا عليه صل -فلم يرد عليه النيب . أنك إذا دخلت اجلنة رفعت مع النبيني ، وإن دخلُت اجلنة خشيت أال أراك 

ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء { : حىت نزلت  -وسلم 
  ». . } والصاحلني وحسن أولئك رفيقاً 

« ويف صحيح مسلم من حديث عقل بن زياد ، عن األوزاعي ، عن حيىي بن كثري ، عن أىب سلمة بن عبد الرمحن ، 
فأتيته بوضوئه  -صلى اهللا عليه وسلم  -كنت أبيت عند رسول اهللا : ة بن كعب األسلمي ، أنه قال عن ربيع
: قلت . « أو غري ذلك » : فقال . فقلت يا رسول اهللا أسألك مرافقتك يف اجلنة . « سل » : فقال يل . وحاجته 
  .» فأعّني على نفسك بكثرة السجود : قال . هو ذاك 

سئل عن  -صلى اهللا عليه وسلم  -من طرق متواترة عن مجاعة من الصحابة أن رسول اهللا  ويف صحيح البخاري« 
فما فرح املسلمون فرحهم هبذا : قال أنس . . « املرء مع من أحب » : الرجل حيب القوم وملا يلحق هبم ، فقال 



  .» احلديث 
قد ذاقوا طعم الصحبة يف الدنيا وإنه ألمر و. . أمر الصحبة يف اآلخرة . . لقد كان األمر يشغل قلوهبم وأرواحهم 

  . . .ويف احلديث األخري أمل وطمأنينة ونور . . يشغل كل قلب ذاق حمبة هذا الرسول الكرمي 

ئَنَّ فَإِنْ أََصابَْتكُْم ُمِصيَبةٌ َوإِنَّ مِْنكُْم لََمْن لَُيَبطِّ) ٧١(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُخذُوا ِحذْرَكُْم فَاْنِفرُوا ثُبَاٍت أَوِ اْنِفُروا َجِميًعا 
وَلَِئْن أََصاَبكُْم فَْضلٌ ِمَن اللَِّه لََيقُولَنَّ كَأَنْ لَْم َتكُْن َبيَْنكُْم وََبْيَنهُ ) ٧٢(قَالَ قَْد أَنَْعَم اللَُّه َعلَيَّ إِذْ لَْم أَكُْن َمَعُهمْ َشهِيًدا 

فَلُْيقَاِتلْ ِفي سَبِيلِ اللَِّه الَِّذيَن َيْشُرونَ الَْحَياةَ الدُّْنَيا بِالْآِخَرِة َوَمْن ) ٧٣(فَْوًزا َعِظيًما  َمَودَّةٌ َيا لَْيَتنِي كُْنُت َمَعُهْم فَأَفُوَز
اللَّهِ  َوَما لَكُْم لَا ُتقَاِتلُونَ ِفي َسبِيلِ) ٧٤(ُيقَاِتلْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه فَُيقَْتلْ أَْو َيْغِلْب فَسَْوَف ُنؤِْتيِه أَْجًرا َعِظيًما 

َيِة الظَّاِلمِ أَْهلَُها َواجَْعلْ لََنا ِمْن َوالُْمْسَتْضَعِفَني ِمَن الرِّجَالِ َوالنَِّساِء وَالْوِلَْدانِ الَِّذيَن َيقُولُونَ رَبََّنا أَْخرِجَْنا ِمْن َهِذِه الْقَْر
َمُنوا يُقَاِتلُونَ ِفي سَبِيلِ اللَِّه َوالَِّذيَن كَفَُروا ُيقَاِتلُونَ ِفي َسبِيلِ الَِّذيَن آ) ٧٥(لَُدْنَك َولِيا َواجَْعلْ لََنا ِمْن لَدُْنَك َنِصًريا 

أَلَْم َترَ إِلَى الَِّذيَن ِقيلَ لَُهْم كُفُّوا أَْيدَِيكُمْ ) ٧٦(الطَّاغُوِت فَقَاِتلُوا أَْوِلَياَء الشَّْيطَانِ إِنَّ كَْيَد الشَّْيطَاِن كَانَ َضِعيفًا 
ِه أَْو أََشدَّ َخْشَيةً لصَّلَاةَ َوآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُِتَب َعلَْيهُِم الِْقَتالُ إِذَا فَرِيٌق ِمْنُهْم َيْخَشْونَ النَّاَس كََخْشَيِة اللََّوأَِقيُموا ا

اُع الدُّْنَيا قَِليلٌ َوالْآِخَرةُ خَْيٌر ِلَمنِ اتَّقَى َولَا َوقَالُوا َربََّنا ِلَم كََتْبَت َعلَْيَنا الِْقتَالَ لَْولَا أَخَّْرتََنا إِلَى أََجلٍ قَرِيبٍ قُلْ َمَت
 ِمْن أَْيَنَما َتكُونُوا ُيْدرِكْكُُم الَْمْوُت َولَْو كُنُْتْم ِفي ُبرُوجٍ ُمشَيََّدٍة َوإِنْ ُتِصبُْهْم َحَسَنةٌ َيقُولُوا َهِذِه) ٧٧(ُتظْلَُمونَ فَِتيلًا 

َحِديثًا يِّئَةٌ َيقُولُوا َهِذِه ِمْن ِعْنِدَك قُلْ كُلٌّ ِمْن ِعْنِد اللَِّه فََمالِ َهُؤلَاِء الْقَْومِ لَا َيكَاُدونَ َيفْقَُهونَ ِعْنِد اللَِّه َوإِنْ ُتِصبُْهْم َس
َرسُولًا َوكَفَى بِاللَِّه شَهِيًدا َما أََصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة فَِمَن اللَِّه َوَما أَصَاَبَك ِمْن سَيِّئٍَة فَِمْن َنفِْسَك وَأَْرَسلَْناكَ ِللنَّاسِ ) ٧٨(
َوَيقُولُونَ طَاَعةٌ فَإِذَا َبَرزُوا ِمْن ) ٨٠(َمْن ُيِطعِ الرَُّسولَ فَقَدْ أَطَاَع اللََّه َوَمْن َتَولَّى فََما أَْرَسلَْناَك َعلَْيهِْم حَِفيظًا ) ٧٩(

ُه َيكُْتُب َما ُيَبيُِّتونَ فَأَعْرِْض َعْنُهْم َوَتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه َوكَفَى بِاللَِّه َوِكيلًا ِعْنِدَك َبيََّت طَاِئفَةٌ ِمنُْهْم غَْيَر الَِّذي َتقُولُ وَاللَّ
لْأَْمنِ أَوِ وَإِذَا َجاَءُهْم أَْمٌر ِمَن ا) ٨٢(أَفَلَا َيَتَدبَُّرونَ الْقُْرآنَ َولَْو كَانَ ِمْن ِعْنِد غَْيرِ اللَِّه لََوَجدُوا ِفيِه اْخِتلَافًا كَِثًريا ) ٨١(

وَنُه ِمنُْهْم َولَْولَا فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُمْ الَْخْوِف أَذَاُعوا بِِه َولَْو َردُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ َوإِلَى أُوِلي الْأَْمرِ مِْنُهْم لََعِلَمُه الَِّذيَن َيْستَْنبِطُ
اِتلْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه لَا ُتكَلَُّف إِلَّا نَفَْسَك َوحَرِّضِ الُْمْؤِمنَِني َعَسى اللَُّه أَنْ فَقَ) ٨٣(َوَرْحَمُتُه لَاتََّبعُْتُم الشَّيْطَانَ إِلَّا قَِليلًا 

شْفَْع َمْن َيْشفَْع َشفَاَعةً َحَسَنةً َيكُْن لَُه َنِصيٌب ِمْنَها َوَمْن َي) ٨٤(َيكُفَّ بَأَْس الَِّذيَن كَفَُروا وَاللَُّه أََشدُّ بَأًْسا وَأََشدُّ َتْنِكيلًا 
َوإِذَا حُيِّيُتمْ بَِتِحيٍَّة فََحيُّوا بِأَْحَسَن ِمْنَها أَْو ) ٨٥(َشفَاَعةً َسيِّئَةً َيكُْن لَُه ِكفْلٌ ِمنَْها َوكَانَ اللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء ُمِقيًتا 

  ) ٨٦(ُردُّوَها إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَى كُلِّ َشْيٍء َحِسيًبا 

رمبا كان ذلك بعد غزوة . . اآليات الواردة يف هذا الدرس ، نزلت يف وقت مبكر نرجح أن تكون جمموعة هذه 
توحي بوجود مجاعات . فصورة الصف املسلم اليت تبدو من خالل هذه اآليات توحي هبذا . أحد ، وقبل اخلندق 

إىل جهود ضخمة منوعة يف داخل الصف ، مل تنضج بعد؛ أو مل تؤمن إمنا هي تنافق وتوحي بأن الصف كان يف حاجة 
من التربية والتوجيه ، ومن االستنهاض والتشجيع ، لينهض باملهمة الضخمة امللقاة على عاتق اجلماعة املسلمة؛ 

  .سواء يف التصورات االعتقادية؛ أو يف خوض املعركة مع املعسكرات املعادية . واالرتفاع إىل مستوى هذه املهمة 
حقيقة أنه كان يف هذا الصف من النماذج املسلمة من استوى على . ألخرى وهذا الذي نقرره ال يطعن يف احلقيقة ا

. ككل » الصف املسلم « ولكننا إمنا نتحدث عن . . ووصل . . القمة السامقة؛ وصعد املرتقى إىل هذه القمة 
هو ظاهر يف  وكبناء خمتلط ولكنه غري متجانس؛ وهو يف هذه احلالة حيتاج إىل اجلهد اجلاهد لتسويته وتنسيقه؛ مما

  .هذه التوجيهات القرآنية الكثرية 



والتدقيق يف املالمح اليت تبدو من خالل هذه التوجيهات ، جيعلنا نعيش مع اجلماعة املسلمة ، يف صورهتا البشرية 
ونرى كيف كان القرآن خيوض املعركة مع . اليت كثرياً ما ننساها ونرى فيها مواضع الضعف ومواضع القوة 

 -ونرى منهج القرآن يف التربية . ي ومع رواسب اجلاهلية ومع املعسكرات املعادية يف وقت واحد الضعف البشر
ونرى طرفاً من اجلهد املوصول الذي بذله هذا املنهج ، حىت انتهى هبذه  -وهو يعمل يف النفوس احلية يف عامل الواقع 

إىل ذلك التناسق والتكامل  -داء من سفح اجلاهلية املختلفة الدرجات ، املختلفة السمات ، امللتقطة ابت -اجملموعة 
بقدر ما تسمح به الفطرة البشرية  -صلى اهللا عليه وسلم  -واالرتفاع ، الذي نشهده يف أواخر أيام الرسول 

  كذلك
  . .يفيدنا كثرياً . . وهذا يفيدنا 

متمثلة يف خري . دادات القوة يفيدنا يف إدراك طبيعة النفس البشرية ، وما حتمله من استعدادات الضعف واستع
  . .باملنهج القرآين  -صلى اهللا عليه وسلم  -اجلماعة اليت رباها رسول اهللا . . اجلماعات 

ويفيدنا يف إدراك طبيعة املنهج القرآين يف التربية؛ وكيف كان يأخذ هذه النفوس؛ وكيف كان يتلطف هلا؛ وكيف 
على . . من مستويات شىت حيث نراه وهو يعمل يف عامل الواقع  .كان ينسق الصف ، الذي حيتوي على مناذج شىت 

  . . الطبيعة 
. . ويفيدنا يف أن نقيس حالنا وحال اجملموعات البشرية؛ على واقع النفس البشرية ، ممثلة يف تلك اجلماعة املختارة 

 -تبقى اجلماعة األوىل كي ال نيأس من أنفسنا حني نطلع على مواضع الضعف ، فنترك العالج واحملاولة وكي ال 
من السفح اهلابط ، يف . جمرد حلم طائر يف خيالنا ، ال مطمع لنا يف حماولة السري على خطاها  -على كل فضلها 

  املرتقى الصاعد ، إىل القمة السامقة
  .نكون قد جنينا خرياً كثرياً إن شاء اهللا  -من احلياة يف ظالل القرآن  -وكل هذه ذخرية ، حني خنرج هبا 

.  
  :إن من خالل هذه اجملموعة من آيات هذا الدرس يبدو لنا أنه كان يف الصف املسلم يومذاك 

مث حيسبها غنيمة إذا مل خيرج فسلم ، على حني . من يبطىء نفسه عن اجلهاد يف سبيل اهللا ، ومن يبطىء غريه » أ « 
ألنه مل يكن له سهم يف الغنيمة وبذلك  أصابت املسلمني مصيبة كما يعدها خسارة إذا مل خيرج فغنم املسلمون ،

  يشتري الدنيا باآلخرة
وممن كانت تأخذهم احلماسة للقتال ودفع العدوان وهم يف مكة ،  -وكان فيه من املهاجرين أنفسهم » ب « 

،  من يأخذهم اجلزع حينما كتب عليهم القتال يف املدينة؛ ويتمىن لو أن اهللا أمهلهم إىل أجل -مكفوفون عن القتال 
  ومل يكتب عليهم القتال اآلن

صلى اهللا عليه  -إىل النيب  -حني تصيبه  -إىل اهللا؛ ويرجع السيئة  -حني تصيبه  -ومن كان يرجع احلسنة » ج « 
  ولكن لتجريح القيادة والتطري هبا؛ ال لشدة إميانه باهللا طبعاً  -وسلم 

فإذا خرج بيت هو ومن لف لفه غري  -ليه وسلم صلى اهللا ع -طاعة ، يف حضرة الرسول : ومن كان يقول » د « 
  الذي يقول

ومن كان يتناول الشائعات ، فيذيع هبا يف الصف؛ حمدثاً هبا ما حيدثه من البلبة ، قبل أن يتثبت منها ، من » ه « 
  القيادة اليت يتبعها

أن بعضها من عند  ويظن. ومن كان يشك يف أن مصدر هذه األوامر والتوجيهات كلها هو اهللا سبحانه » و « 



  ال مما أوحي له به -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب 
حىت لتنقسم اجلماعة املسلمة يف  -كما سيأيت يف مطلع الدرس التايل  -ومن كان يدافع عن بعض املنافقني » ز « 

م فهم اجملموع لوظيفة من ناحية عد( مما يوحي بعدم التناسق يف التصور اإلمياين ويف التنظيم القيادي . . أمرهم فئتني 
  ) . .القيادة وعالقتهم هبا يف مثل هذه الشؤون 

وضعاف اإلميان ، الذين مل تنضج . املنافقني : وقد يكون هؤالء مجيعاً جمموعة واحدة من املنافقني؛ أو جمموعتني 
موعتني يف الصف ولكن وجود تلك اجملموعة أو هاتني اجمل. . ولو كان بعضهم من املهاجرين  -شخصيتهم اإلميانية 

وهو يواجه العداوات احمليطة به يف املدينة من اليهود ، ويف مكة من املشركني ، ويف اجلزيرة العربية كلها  -املسلم 
  من شأنه أن حيدث خلخلة يف الصف؛ حتتاج إىل تربية طويلة ، وإىل جهاد طويل. . من املتربصني 

يف . وعالجاً لكل خبيئة يف النفس أو يف الصف . ومن هذه التربية  وحنن نرى يف هذا الدرس مناذج من هذا اجلهاد ،
قائد هذا الصف ، الذي يتوىل  -صلى اهللا عليه وسلم  -دقة ، ويف عمق ، ويف صرب كذلك ، يتمثل يف صرب النيب 

  :تربيته باملنهج القرآين 
  .أو املهام اجلهادية نرى األمر باحلذر ، فال خيرج اجملاهدون املؤمنون فرادى ، للسرايا » أ « 

ألن األرض حوهلم ملغمة . أو خيرجون مجيعاً يف جيش متكامل . . أي سرايا أو فصائل » ثُباٍت « بل خيرجون 
والعداوات حوهلم شىت ، والكمني قد يكون كامناً بينهم من املنافقني ، أو ممن يؤويهم املنافقون واليهود من عيون 

  األعداء املتربصني
ويراً منفراً للمبطئني يبدو فيه سقوط اهلمة؛ وحب املنفعة القريبة؛ والتلون من حال إىل حال ، ونرى تص» ب « 

حسب اختالف األحوال وكذلك نرى التعجيب من حال أولئك الذين كانوا شديدي التحمس يف مكة للقتال ، 
  .فلما كتب عليهم يف املدينة عراهم اجلزع 

ومن يقاتل يف سبيل اهللا { : بيل اهللا ، باألجر العظيم ، وإحدى احلسنيني ونرى وعد اهللا ملن يقاتلون يف س» ج « 
  . .} فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً 

يف { . . ونرى تصوير القرآن لشرف القصد ، وارتفاع اهلدف ، ونبل الغاية ، يف القتال الذي يدفعهم إليه » د « 
ربنا أخرجنا من هذه القرية الظامل أهلها ، : والولدان ، الذين يقولون سبيل اهللا واملستضعفني من الرجال والنساء 

  . .} واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصرياً 
كما نرى تصوير القرآن ألحقية الغاية اليت جياهد هلا الذين آمنوا وقوة السند؛ إىل جانب بطالن غاية الذين » ه « 

. ذين آمنوا يقاتلون يف سبيل اهللا ، والذين كفروا يقاتلون يف سبيل الطاغوت ال{ : كفروا وضعف سندهم فيها 
  . .} فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً 

. ونرى معاجلة املنهج القرآين للتصورات الفاسدة ، اليت تنشأ عنها املشاعر الفاسدة والسلوك الضعيف » و « 
متاع الدنيا قليل : قل { : مرة يف بيان حقيقة الدنيا وحقيقة اآلخرة . . تقادية وذلك بتصحيح هذه التصورات االع

ومرة يف تقرير حتمية املوت ونفاذ املقدر فيه؛ مهما يتخذ املرء . . } ، واآلخرة خري ملن اتقى ، وال تظلمون فتيالً 
ومرة . . } كنتم يف بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم املوت ، ولو { : من االحتياط ، ومهما ينكل عن اجلهاد 
وإن تصبهم سيئة يقولوا . هذه من عند اهللا : وإن تصبهم حسنة يقولوا { : يف تقرير حقيقة قدر اهللا وعمل اإلنسان 

فمال هؤالء القوم ال يكادون يفقهون حديثاً؟ ما أصابك من حسنة فمن . كل من عند اهللا : قل . هذه من عندك : 
  . .} سيئة فمن نفسك اهللا ، وما أصابك من 



وأن طاعته من  -صلى اهللا عليه وسلم  -ورسوله  -سبحانه  -ونرى القرآن يؤكد حقيقة الصلة بني اهللا » ز « 
: ويقرر أن هذا القرآن كله من عنده؛ ويدعوهم إىل تدبر الوحدة الكاملة فيه ، الدالة على وحدة مصدره . طاعته 

أفال يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفاً كثرياً {  . .} من يطع الرسول فقد أطاع اهللا { 
 {.  
يوجههم إىل الطريق األسلم ، املتفق مع قاعدة التنظيم  -بعد أن يصف حال املرجفني باألنباء  -مث نراه » ح « 

  .} يستنبطونه منهم ولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم ، لعلمه الذين { : القيادي للجماعة 

ولوال فضل اهللا عليكم { : وحيذرهم من عاقبة هذا الطريق ، وهو يذكرهم فضل اهللا عليهم يف هدايتهم » ط « 
  . .} ورمحته التبعتم الشيطان إال قليالً 

ثل ونستطيع أن ندرك مدى اخللخلة اليت كانت تنشئها هذه الظواهر يف اجلماعة املسلمة؛ واليت كانت حتتاج إىل م
بأن  -صلى اهللا عليه وسلم  -يأمر نبيه  -سبحانه  -حني نسمع اهللا . . هذا اجلهد املوصول ، املنوع األساليب 

واهللا يتوىل : فيكون مسئوالً عن نفسه فحسب . وأن حيرض املؤمنني على القتال  -ولو كان وحيداً  -جياهد 
رض املؤمنني ، عسى اهللا أن يكف بأس الذين كفروا وح -ال تكلف إال نفسك  -فقاتل يف سبيل اهللا { : املعركة 

ويف هذا األسلوب ما فيه من استجاشة القلوب ، واستثارة اهلمم؛ بقدر ما فيه من . . } واهللا أشد بأساً وأشد تنكيالً 
  . .استجاشة األمل يف النصر ، والثقة ببأس اهللا وقوته 

وكان أوهلا ميدان النفس ضد اهلواجس . يادين كثرية لقد كان القرآن خيوض املعركة باجلماعة املسلمة يف م
 -حىت ولو مل يكن صادراً عن نفاق أو احنراف  -والوساوس وسوء التصور ورواسب اجلاهلية ، والضعف البشري 

وهذه غاية أبعد . وكان يسوسها مبنهجه الرباين لتصل إىل مرتبة القوة ، مث إىل مرتبة التناسق يف الصف املسلم 
فاجلماعة حني يوجد فيها األقوياء كل القوة ، ال يغنيها هذا ، إذا وجدت اللبنات املخلخلة يف الصف . داً وأطول أم

  .وهي تواجه املعارك الكبرية . . وال بد من التناسق مع اختالف املستويات . . بكثرة 
  :واآلن نأخذ يف مواجهة النصوص مواجهة تفصيلية 

فإن أصابتكم مصيبة . وإن منكم ملن ليبطئن . فانفروا ثبات ، أو انفروا مجيعاً .  يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم{ 
كأن مل تكن بينكم وبينه  -ولئن أصابكم فضل من اهللا ليقولن . قد أنعم اهللا علّي ، إذ مل أكن معهم شهيداً : قال 

  . .} يا ليتين كنت معهم ، فأفوز فوزاً عظيماً  -مودة 
وإن اإلنسان . الوصية من القيادة العليا ، اليت ترسم هلم املنهج ، وتبني هلم الطريق : وا إهنا الوصية للذين آمن

اخلطة العامة  -بصفة عامة طبعاً  -ليعجب ، وهو يراجع القرآن الكرمي؛ فيجد هذا الكتاب يرسم للمسلمني 
يا أيها الذين آمنوا { : ذين أمنوا ففي اآلية األخرى يقول لل. » استراتيجية املعركة « للمعركة وهي ما يعرف باسم 

ويف هذه اآلية يقول . فريسم اخلطة العامة للحركة اإلسالمية } قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة 
« وهي تبني ناحية من اخلطة التنفيذية أو ما يسمى } خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا مجيعاً { : للذين آمنوا 

فإما تثقفنهم يف احلرب فشرد هبم من خلفهم لعلهم { : ويف سورة األنفال جوانب كذلك يف اآليات . » التاكتيك 
  }يذكرون 

  .اآليات . . 
 -وهكذا جند هذا الكتاب ال يعلم املسلمني العبادات والشعائر فحسب؛ وال يعلمهم اآلداب واألخالق فحسب 



ويعرض لكل ما تتعرض له حياة . هو يأخذ حياهتم كلها مجلة كما يتصور الناس الدين ذلك التصور املسكني إمنا 
الوصاية التامة على احلياة البشرية؛ وال يقبل من الفرد  -حبق  -ومن مث يطلب . . الناس من مالبسات واقعية 

. املسلم وال من اجملتمع املسلم ، أقل من أن تكون حياته جبملتها من صنع هذا املنهج ، وحتت تصرفه وتوجيهه 
منهجاً : وعلى وجه التحديد ال يقبل من الفرد املسلم ، وال من اجملتمع املسلم أن جيعل حلياته مناهج متعددة املصادر 

ومنهجاً للمعامالت . للحياة الشخصية ، وللشعائر والعبادات ، واألخالق واآلداب ، مستمداً من كتاب اهللا 
داً من كتاب أحد آخر؛ أو من تفكري بشري على اإلطالق إن االقتصادية واالجتماعية والسياسية والدولية ، مستم

مهمة التفكري البشري أن تستنبط من كتاب اهللا ومنهجه أحكاماً تفصيلية تطبيقية ألحداث احلياة املتجددة ، 
 وإال فال. وال شيء وراء ذلك  -بالطريقة اليت رمسها اهللا يف الدرس السابق من هذه السورة  -وأقضيتها املتطورة 

ال إميان ابتداء وال إسالم ، ألن الذين يفعلون ذلك مل يدخلوا بعد يف اإلميان ، ومل يعترفوا . إميان أصالً وال إسالم 
شهادة أن ال إله إال اهللا ، اليت ينشأ منها أن ال حاكم إال اهللا ، وأن ال مشرع إال : ويف أوهلا . بعد بأركان اإلسالم 

  .اهللا 
ولوجودهم بني . م للمسلمني جانباً من اخلطة التنفيذية للمعركة؛ املناسبة ملوقفهم حينذاك وها هو ذا كتاب اهللا يرس

  :وهو حيذرهم ابتداء . واملنافقني وحلفائهم اليهود يف الداخل . العداوات الكثرية يف اخلارج 
  . .} يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم { 

  :يف الصفوف من املبطئني ، الذين سريد ذكرهم يف اآلية وخباصة املندسني . خذو حذركم من عدوكم مجيعاً 
  . .} فانفروا ثباٍت أو انفروا مجيعاً { 

ولكن اخرجوا جمموعات صغرية ، أو . واملقصود ال خترجوا للجهاد فرادى . . أي جمموعة : مجيع ثُبة . ثُباٍت 
وخباصة . داء ، املبثوثون يف كل مكان ذلك أن اآلحاد قد يتصيدهم األع. . حسب طبيعة املعركة . . اجليش كله 

وهم كانوا كذلك؛ ممثلني يف املنافقني ، ويف اليهود ، . . إذا كان هؤالء األعداء منبثني يف قلب املعسكر اإلسالمي 
  .يف قلب املدينة 

أصابكم فضل ولئن . قد أنعم اهللا علّي إذ مل أكن معهم شهيداً : فإن أصابتكم مصيبة قال . وإن منكم ملن ليبطئن { 
  . .} يا ليتين كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً  -كأن مل تكن بينكم وبينه مودة  -من اهللا ليقولن 

ال . وخذوا حذركم  -كما هو واقع  -وال ينفر بعضكم ويتثاقل بعضكم . أو انفروا مجيعاً . انفروا مجاعات نظامية 
أي يقعدون  -ني املخذلني؛ سواء كانوا يبطئون أنفسهم من العدو اخلارجي وحده؛ ولكن كذلك من املعوقني املبطئ

  أو يبطئون غريهم معهم؛ وهو الذي يقع عادة من املخذّلني املثبطني -متثاقلني 
خمتارة هنا بكل ما فيها من ثقل وتعثر؛ وإن اللسان ليتعثر يف حروفها وجرسها ، حىت يأيت على » ليبطئن « ولفظة 

  .لتصور احلركة النفسية املصاحبة هلا تصويراً كامالً هبذا التعثر والتثاقل يف جرسها  آخرها ، وهو يشدها شداً؛ وإهنا

  .وذلك من بدائع التصوير الفين يف القرآن ، الذي يرسم حالة كاملة بلفظة واحدة 
 وهم معدودون من املسلمني -، بأن هؤالء املبطئني } وإن منكم ملن ليبطئن { : وكذلك يشي تركيب اجلملة كلها 

وذلك بأسلوب . . يزاولون عملية التبطئة كاملة ، ويصرون عليها إصراراً ، وجيتهدون فيها اجتهاداً } منكم {  -
التوكيد بشىت املؤكدات يف اجلملة مما يوحي بشدة إصرار هذه اجملموعة على التبطئة ، وشدة أثرها يف الصف 

  املسلم؛ وشدة ما يلقاه منها
الكاشفة عليهم ، وعلى دخيلة نفوسهم؛ ويرسم حقيقتهم املنفرة ، على طريقة  ومن مث يسلط السياق األضواء



  :القرآن التصويرية العجيبة 
ها هم أوالء مكشوفني لألعني ، كما لو . . فها هم أوالء ، بكل بواعثهم ، وبكل طبيعتهم وبكل أعماهلم وأقواهلم 

  .البواعث والدوافع كانوا قد وضعوا حتت جمهر ، يكشف النوايا والسرائر؛ ويكشف 
. وكما يكونون يف كل زمان وكل مكان  -صلى اهللا عليه وسلم  -كما كانوا على عهد الرسول  -ها هم أوالء 
ال يعرفون غاية أعلى من صاحلهم الشخصي املباشر : ضعافاً منافقني ملتوين؛ صغار االهتمامات أيضاً . ها هم أوالء 

وهم هم هذا احملور الذي . فهم يديرون الدنيا كلها على حمور واحد . الصغرية  ، وال أفقاً أعلى من ذواهتم احملدودة
  ال ينسونه حلظة

إهنم يبطئون ويتلكأون ، وال يصارحون ، ليمسكوا العصا من وسطها كما يقال وتصورهم للربح واخلسارة هو 
  :التصور الذي يليق باملنافقني الضعاف الصغار 

 -يف بعض األحايني  -ابت اجملاهدين حمنة ، وابتلوا االبتالء الذي يصيب اجملاهدين فإن أص. . يتخلفون عن املعركة 
  :فرح املتخلفون؛ وحسبوا أن فرارهم من اجلهاد ، وجناهتم من االبتالء نعمة 

  . .} قد أنعم اهللا علّي إذ مل أكن معهم شهيداً : فإن أصابتكم مصيبة قال { 
اهللا الذي خالفوا عن أمره فقعدوا . أن ينسبوها هللا  -اة مع التخلف نعمة وهم يعدون هذه النج -إهنم ال خيجلون 

  ولو كان ظاهرها جناة. فنعمة اهللا ال تنال باملخالفة . والنجاة يف هذه املالبسة ال تكون من نعمة اهللا أبداً 
وال يعبدون اهللا بالطاعة . عند من ال يدركون ملاذا خلقهم اهللا . إهنا نعمة ولكن عند الذين ال يتعاملون مع اهللا 

. . نعمة عند من ال يتطلعون إىل آفاق أعلى من مواطىء األقدام يف هذه األرض . واجلهاد لتحقيق منهجه يف احلياة 
هو  -يف سبيل اهللا ويف اجلهاد لتحقيق منهج اهللا وإعالء كلمة اهللا  -نعمة عند من ال حيسون أن البالء . . كالنمال 

، خيتص به من يشاء من عباده؛ لريفعهم يف احلياة الدنيا على ضعفهم البشري ، ويطلقهم من  فضل واختيار من اهللا
  .إسار األرض يستشرفون حياة رفيعة ، ميلكوهنا وال متلكهم 

  . .يف منازل الشهداء . . وليؤهلهم هبذا االنطالق وذلك االرتفاع للقرب منه يف اآلخرة 
وهذا فضل من . . » يستشهدون « هم وحدهم الذين  -سبيل اهللا  - إن الناس كلهم ميوتون ولكن الشهداء يف

  .اهللا عظيم 
وناهلم فضل . . فانتصر اجملاهدون؛ الذين خرجوا مستعدين لقبول كل ما يأتيهم به اهللا . . فأما إذا كانت األخرى 
ة حبسب مفهومهم القريب ندم املتخلفون أن مل يكونوا شركاء يف معركة راحبة راحب. . من اهللا بالنصر والغنيمة 
  الصغري للربح واخلسارة

} يا ليتين كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً  -كأن مل تكن بينكم وبينه مودة  -ولئن أصابكم فضل من اهللا ، ليقولن { 
.  

باإلياب  واملؤمن ال يكره الفوز} فوزاً عظيماً { : إهنا أمنية الفوز الصغري بالغنيمة واإلياب ، هي اليت يقولون عنها 
. . واملؤمن ال يتمىن وقوع البالء بل مطلوب منه أن يسأل اهللا العافية . والغنيمة؛ بل مطلوب منه أن يرجوه من اهللا 

  . .ولكن التصور الكلي للمؤمن غري هذا التصور ، الذي يرمسه التعبري القرآين هلذه الفئة رمساً مستنكراً منفراً 
خرج يسأل اهللا  -غري متثاقل  -ولكنه إذا ندب للجهاد خرج . ل اهللا العافية إن املؤمن ال يتمىن البالء بل يسأ

فيقسم له اهللا الشهادة ، فإذا . وكالمها فضل من اهللا؛ وكالمها فوز عظيم . . النصر أو الشهادة : إحدى احلسنيني 
ياب ، فيشكر اهللا على فضله ، ويقسم له اهللا الغنيمة واإل. هو راض مبا قسم اهللا؛ أو فرح مبقام الشهادة عند اهللا 



  ال جملرد النجاة. ويفرح بنصر اهللا 
» منهم « وهذا هو األفق الذي أراد اهللا أن يرفع املسلمني إليه؛ وهو يرسم هلم هذه الصورة املنفرة لذلك الفريق 

  أعدائهمكما يأخذون حذرهم من ؛ وهو يكشف هلم عن املندسني يف الصف من املعوقني ، ليأخذوا منهم حذرهم؛ 
ومن وراء التحذير واالستنهاض للجماعة املسلمة يف ذلك الزمان ، يرتسم منوذج إنساين متكرر يف بين اإلنسان ، 

  يف كل زمان ومكان ، يف هذه الكلمات املعدودة من كلمات القرآن
فال ييئس من نفسه .  وهي أن الصف قد يوجد فيه أمثال هؤالء. مث تبقى هذه احلقيقة تتمالها اجلماعة املسلمة أبداً 

وحياول بالتربية والتوجيه واجلهد ، أن يكمل النقص ، ويعاجل الضعف ، وينسق . ولكن يأخذ حذره وميضي . 
  اخلطى واملشاعر واحلركات

مث ميضي السياق حياول أن يرفع ويطلق هؤالء املبطئني املثقلني بالطني وأن يوقظ يف حسهم التطلع إىل ما هو خري 
ويعدهم على ذلك فضل اهللا يف احلالتني ، وإحدى . وأن يدفعهم إىل بيع الدنيا وشراء اآلخرة . . خرة اآل. . وأبقى 

  :النصر أو الشهادة : احلسنيني 
ومن يقاتل يف سبيل اهللا ، فيقتل أو َيغلب ، فسوف . فليقاتل يف سبيل اهللا الذين يشرون احلياة الدنيا باآلخرة { 

  . .} نؤتيه أجراً عظيماً 
ال يعرف القتال للغنيمة وال يعرف القتال . فاإلسالم ال يعرف قتاالً إال يف هذا السبيل  -يف سبيل اهللا  -ليقاتل ف

  وال يعرف القتال للمجد الشخصي أو القومي. للسيطرة 
  .إنه ال يقاتل لالستيالء على األرض؛ وال لالستيالء على السكان 

سواق للمنتجات؛ أو لرؤوس األموال يستثمرها يف املستعمرات وشبه ال يقاتل ليجد اخلامات للصناعات ، واأل. 
  املستعمرات

إمنا يقاتل . وال جملد دولة ، وال جملد أمة ، وال جملد جنس . وال جملد طبقة . وال جملد بيت . إنه ال يقاتل جملد شخص 
ولتمتيع البشرية خبريات هذا . ولتمكني منهجه من تصريف احلياة . إلعالء كلمة اهللا يف األرض . يف سبيل اهللا 

يف ظل هذا املنهج . . مع ترك كل فرد حراً يف اختيار العقيدة اليت يقتنع هبا » بني الناس « املنهج ، وعدله املطلق 
  . .الرباين اإلنساين العاملي العام 

يكون شهيداً . . مث يقتل . ة وحني خيرج املسلم ليقاتل يف سبيل اهللا ، بقصد إعالء كلمة اهللا ، ومتكني منهجه يف احليا
وال » شهيداً « ال يسمى  -غري هذا اهلدف  -وحني خيرج ألي هدف آخر . . وينال مقام الشهداء عند اهللا . 

» شهيد « والذين يصفونه حينئذ بأنه . . ينتظر أجره عند اهللا ، بل عند صاحب اهلدف األخر الذي خرج له 
  افتراء على اهللا. م أو غريهم بغري ما يزكي به اهللا الناس يفترون على اهللا الكذب؛ ويزكون أنفسه

فضل  -حينئذ  -وهلم . من يريدون أن يبيعوا الدنيا ليشتروا هبا اآلخرة . . هبذا التحديد  -فليقاتل يف سبيل اهللا 
  :سواء من ُيقتل يف سبيل اهللا؛ ومن َيغلب يف سبيل اهللا أيضاً : من اهللا عظيم؛ يف كلتا احلالتني 

  . .} فيقتل أو يغلب ، فسوف نؤتيه أجراً عظيماً  -سبيل اهللا  -ومن يقاتل يف  {
. هبذه اللمسة يتجه املنهج القرآين إىل رفع هذه النفوس؛ وإىل تعليقها بالرجاء يف فضل اهللا العظيم؛ يف كلتا احلالتني 

أو الغنيمة ال تساوي شيئاً إىل جانب وأن يهّون عليها ما ختشاه من القتل ، وما ترجوه من الغنيمة كذلك فاحلياة 
كما يتجه إىل تنفريها من الصفقة اخلاسرة إذا هي اشترت الدنيا باآلخرة ومل تشتر اآلخرة . الفضل العظيم من اهللا 

فهي خاسرة سواء غنموا أو مل يغنموا يف معارك األرض ) ولفظ يشري من ألفاظ الضد فهي غالباً مبعىن يبيع ( بالدنيا 



  وحيتوي سواه؟ -فيما حيتويه  -لدنيا من اآلخرة؟ وأين غنيمة املال من فضل اهللا؟ وهو حيتوي املال وأين ا. 
يلتفت من أسلوب احلكاية والتصوير عن أولئك املبطئني؛ إىل أسلوب اخلطاب . مث يلتفت السياق إىل املسلمني 

ة القلوب؛ جتاه املستضعفني من الرجال يلتفت إليها الستجاشة مروءة النفوس ، وحساسي. للجماعة املسلمة كلها 
والنساء والولدان؛ الذين كانوا يقاسون يف مكة ما يقاسون على أيدي املشركني غري قادرين على اهلجرة إىل دار 

اإلسالم والفرار بدينهم وعقيدهتم؛ وهم يتطلعون إىل اخلالص ، ويدعون اهللا أن جيعل هلم خمرجاً من دار الظلم 
فت هذه االلتفاتة ليوحي إليهم بسمو املقصد ، وشرف الغاية ، ونبل اهلدف ، يف هذا القتال ، يلت. . والعدوان 

  .الذي يدعوهم أن ينفروا إليه ، غري متثاقلني وال مبطئني 

  :وذلك يف أسلوب حتضيضي؛ يستنكر البطء والقعود 
ربنا أخرجنا من : الذين يقولون . لدان وما لكم ال تقاتلون يف سبيل اهللا ، واملستضعفني من الرجال والنساء والو{ 

  . .} هذه القرية الظامل أهلها ، واجعل لنا من لدنك ولياً ، واجعل لنا من لدنك نصرياً؟ 
وكيف تقعدون عن القتال يف سبيل اهللا؛ واستنقاذ هؤالء املستضعفني من الرجال والنساء والولدان؟ هؤالء الذين 

سلم ، وكرامة املؤمن ، ولعاطفة الرمحة اإلنسانية على اإلطالق؟ هؤالء الذين ترتسم صورهم يف مشهد مثري حلمية امل
واحملنة يف العقيدة أشد من احملنة يف املال . يعانون أشد احملنة والفتنة؛ ألهنم يعانون احملنة يف عقيدهتم ، والفتنة يف دينهم 
، الذي تتبعه كرامة النفس والعرض ،  واألرض والنفس والعرض ، ألهنا حمنة يف أخص خصائص الوجود اإلنساين

  وحق املال واألرض
ال يقل عنه مشهد الشيوخ الذين ال ميلكون أن يدفعوا . ومشهد املرأة الكسرية والولد الضعيف ، مشهد مؤثر مثري 

وهو . وهذا املشهد كله معروض يف جمال الدعوة إىل اجلهاد  -وخباصة حني يكون الدفع عن الدين والعقيدة  -
وهو أسلوب عميق الوقع ، بعيد الغور يف . . لذلك يستنكر القعود عن االستجابة هلذه الصرخات . ه يكفي وحد

  .مسارب الشعور واإلحساس 
اليت يعدها } هذه القرية الظامل أهلها { إن : وال بد من لفتة هنا إىل التصور اإلسالمي للبلد واألرض والوطن 

« ، جيب أن يقاتل املسلمون الستنقاذ املسلمني املستضعفني منها ، هي دار حرب  -يف موضعها ذاك  -اإلسالم 
ويدعو املسلمون املستضعفون . وطن املهاجرين ، الذين ُيدعون هذه الدعوة احلارة إىل قتال املشركني فيها » مكة 

  هذه الدعوة احلادة للخروج منه
يها شريعة اهللا ومنهجه؛ وحني فنت فيها املؤمنون عن حني مل تقم ف -إن كوهنا بلدهم مل يغري وضعها يف نظر اإلسالم 

دار حرب ، هم ال يدافعون . . » دار حرب « بل اعتربت بالنسبة هلم هم أنفسهم . . دينهم ، وعذبوا يف عقيدهتم 
إن راية املسلم اليت حيامي عنها هي . . عنها ، وليس هذا فحسب بل هم حياربوهنا إلنقاذ إخوهتم املسلمني منها 

دار اإلسالم « ووطنه الذي جياهد من أجله هو البلد الذي تقام شريعة اهللا فيه؛ وأرضه اليت يدفع عنها هي . يدته عق
وكل تصور آخر للوطن هو تصور غري إسالمي ، تنضح به . . اليت تتخذ املنهج اإلسالمي منهجاً للحياة » 

  .اجلاهليات ، وال يعرفه اإلسالم 
نهاض اهلمم ، واستجاشة العزائم ، وإنارة الطريق ، وحتديد القيم والغايات واألهداف ، مث ملسة نفسية أخرى ، الست

  :اليت يعمل هلا كل فريق 
إن كيد . فقاتلوا أولياء الشيطان . الذين آمنوا يقاتلون يف سبيل اهللا؛ والذين كفروا يقاتلون يف سبيل الطاغوت { 

  . .} الشيطان كان ضعيفاً 



وينقسم الناس إىل . ويف حلظة ترتسم األهداف ، وتتضح اخلطوط . الناس على مفرق الطريق ويف ملسة واحدة يقف 
  :فريقني اثنني؛ حتت رايتني متميزتني 

  . .} الذين آمنوا يقاتلون يف سبيل اهللا { 
  .} والذين كفروا يقاتلون يف سبيل الطاغوت { 

.  
ال حتت . باسم اهللا » بني الناس « ار شريعته ، وإقامة العدل الذين آمنوا يقاتلون يف سبيل اهللا؛ لتحقيق منهجه ، وإقر

  :اعترافاً بأن اهللا وحده هو اإلله ومن مث فهو احلاكم . أي عنوان آخر 
غري  -وإقرار شرائع شىت  -غري منهج اهللا  -والذين كفروا يقاتلون يف سبيل الطاغوت ، لتحقيق مناهج شىت 

  ونصب موازين شىت غري ميزان اهللا -اليت أذن هبا اهللا غري  -وإقامة قيم شىت  -شريعة اهللا 
  .ويقف الذين آمنوا مستندين اىل والية اهللا ومحايته ورعايته 

ويقف الذين كفروا مستندين إىل والية الشيطان بشىت راياهتم ، وشىت مناهجهم ، وشىت شرائعهم ، وشىت طرائقهم 
  .ء الشيطان فكلهم أوليا. . . ، وشىت قيمهم ، وشىت موازينهم 

  :ويأمر اهللا الذين أمنوا أن يقاتلوا أولياء الشيطان؛ وال خيشوا مكرهم وال مكر الشيطان 
  .} فقاتلوا أولياء الشيطان ، إن كيد الشيطان كان ضعيفاً { 

مقتنعي الوجدان بأهنم خيوضون . وهكذا يقف املسلمون على أرض صلبة ، مسندين ظهورهم إىل ركن شديد 
وليست لقومهم ، وال جلنسهم ، وال لقرابتهم . ليس ألنفسهم منها نصيب ، وال لذواهتم منها حظ معركة هللا ، 

وأهنم يواجهون قوماً أهل باطل؛ يقاتلون لتغليب . إمنا هي هللا وحده ، وملنهجه وشريعته . . وعشريهتم منها شيء 
على شريعة منهج  -مناهج البشر جاهلية  وكل -ألهنم يقاتلون لتغليب مناهج البشر اجلاهلية . الباطل على احلق 

وكل حكم  -على اهللا؛ ولتغليب ظلم البشر -وكل شرائع البشر جاهلية  -اهللا؛ ولتغليب شرائع البشر اجلاهلية 
  . .على عدل اهللا ، الذي هم مأمورون أن حيكموا به بني الناس  -للبشر من دون اهللا ظلم 

وأهنم يواجهون قوماً ، الشيطان وليهم فهم إذن ضعاف .  وليهم فيها كذلك خيوضون املعركة ، وهم يوقنون أن اهللا
  . .إن كيد الشيطان كان ضعيفاً . . 

وسواء بعد ذلك استشهد . قبل أن يدخلوها . ومن هنا يتقرر مصري املعركة يف حس املؤمنني ، وتتحدد هنايتها 
  .ورأى بعينيه النصر؛ فهو واثق من األجر العظيم  أم بقي حىت غلب ، -فهو واثق من النتيجة  -املؤمن يف املعركة 

من هذا التصور احلقيقي لألمر يف كلتا حالتيه ، انبثقت تلك اخلوارق الكثرية اليت حفظها تاريخ اجلهاد يف سبيل اهللا 
ا وما بنا أن نضرب هلا هن. يف حياة اجلماعة املسلمة األوىل؛ واليت تناثرت على مدى التاريخ يف أجيال كثرية 

ومن هذا التصور كان ذلك املد اإلسالمي العجيب ، يف أقصر فترة عرفت يف . . األمثال؛ فهي كثرية مشهورة 
التاريخ؛ فقد كان هذا التصور جانباً من جوانب التفوق الذي حققه املنهج الرباين للجماعة املسلمة ، على 

وبناء هذا التصور ذاته كان طرفاً من . هذا اجلزء  ذلك التفوق الذي أشرنا إليه من قبل يف. . املعسكرات املعادية 
املعركة الكلية الشاملة اليت خاضها القرآن يف نفوس املؤمنني ، وهو خيوض هبم املعركة مع أعدائهم املتفوقني يف 

  العدد والعدة واملال؛ ولكنهم يف هذا اجلانب كانوا متخلفني؛ فأمسوا مهزومني
  .له املنهج يف إنشاء هذا التصور وتثبيته وها حنن أوالء نرى اجلهد الذي بذ



ولكنه كان جهداً موصوالً ، ملعاجلة شح النفس ، وحرصها على . ومل يكن جمرد كلمة تقال . فلم يكن األمر هيناً 
ويف الدرس بقية من هذا العالج ، وذلك اجلهد . . وسوء التصور حلقيقة الربح واخلسارة  -بأي مثن  -احلياة 

  .املوصول 
قيل إن بعضهم من املهاجرين ،  -إىل التعجيب من أمر طائفة أو أكثر من املسلمني  -بعد هذا  -لسياق ميضي إن ا

حيث مل . ليؤذن هلم يف قتال املشركني  -وهم يف مكة يلقون األذى واالضطهاد  -الذين كانت تشتد هبم احلماسة 
. ؛ واليت قد نصيب طرفاً من معرفتها فيما سنذكره بعد يف قتال ، للحكمة اليت يعلمها اهللا -بعد  -يكن مأذوناً هلم 

. فلما كتب عليهم القتال ، بعد أن قامت لإلسالم دولة يف املدينة ، وعلم اهللا أن يف هذا اإلذن خرياً هلم وللبشرية . 
ا القتال ربنا مل كتبت علين: خيشون الناس كخشية اهللا أو أشد خشية وقالوا {  -كما يصورهم القرآن  -إذا هم . 

وإن أصابتهم السيئة قالوا للرسول . هذه من عند اهللا : ممن إذا أصابتهم احلسنة قالوا } لوال أخرتنا إىل أجل قريب 
صلى اهللا عليه  -طاعة حىت إذا خرجوا من عند الرسول : وممن يقولون . هذه من عندك : صلى اهللا عليه وسلم 

  . . .ن إذا جاءهم أمر من األمن أو اخلوف أذاعوا به ومم. بيت طائفة منهم غري الذي تقول  -وسلم 
ميضي السياق ليعجب من شأن هؤالء ، يف األسلوب القرآين؛ الذي يصور حالة النفس ، كما لو كانت مشهداً يرى 

سوء التصور واإلدراك حلقائق املوت واحلياة ، واألجل والقدر ، واخلري والشر ،  -ولغريهم  -وحيس ويصحح هلم 
والضرر ، والكسب واخلسارة ، واملوازين والقيم؛ ويبني هلم حقائقها يف أسلوب يصور احلقائق يف صورهتا  والنفع

  :املوحية املؤثرة 
فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم . كفوا أيديكم ، وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة : أمل تر إىل الذين قيل هلم { 

: ربنا مل كتبت علينا القتال؟ لوال أخرتنا إىل أجل قريب قل : وقالوا . ة خيشون الناس كخشية اهللا أو أشد خشي
ولو كنتم يف بروج . أينما تكونوا يدرككم املوت . متاع الدنيا قليل ، واآلخرة خري ملن اتقى ، وال تظلمون فتيالً 

  .} مشيدة 
. كل من عنداهللا : قل . من عندك  وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه. هذه من عند اهللا : وإن تصبهم حسنة يقولوا { 

. وما أصابك من سيئة فمن نفسك . ؟ ما أصابك من حسنة فمن اهللا فمال هؤالء القوم ال يكادون يفقهون حديثاً
من يطع الرسول فقد أطاع اهللا؛ ومن توىل فما أرسلناك عليهم حفيظاً . وأرسلناك للناس رسوالً ، وكفى باهللا شهيداً 

 {.  
فأعرض  -يتون واهللا يكتب ما يب -فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غري الذي تقول . طاعة : ويقولون { 

  .عنهم ، وتوكل على اهللا ، وكفى باهللا وكيالً 

  .} أفال يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفاً كثرياً 
ولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم لعلمه الذين . وأذا جاءهم أمر من األمن أو اخلوف أذاعوا به { 

  . .}  فضل اهللا عليكم ورمحته التبعتم الشيطان إال قليالً ولوال. . يستنبطونه منهم 
هؤالء الذين تتحدث عنهم هذه اجملموعات األربع من اآليات؛ قد يكونون هم أنفسهم الذين حتدثت عنهم جمموعة 

ويكون احلديث كله عن تلك الطائفة من . . . اآليات . . . } وإن منكم ملن ليبطئن { : سابقة يف هذا الدرس 
  .ملنافقني؛ اليت تصدر منها هذه األعمال وهذه األقوال كلها ا

وصدور هذه األعمال . وقد كدنا نرجح هذا الرأي؛ ألن مالمح النفاق واضحة ، فيما تصفه هذه اجملموعات كلها 
وطبيعة . وهذا األقوال عن طوائف املنافقني يف الصف املسلم ، أمر أقرب إىل طبيعتهم ، وإىل سوابقهم كذلك 



  . .لسياق القرآين شديدة االلتحام بني اآليات مجيعا ا
كفوا أيديكم وأقيموا الصالة وآتوا : قيل هلم { : ولكن اجملموعة األوىل من هذه اجملموعات اليت تتحدث عن الذين 

 -نافقني اآليات هي اليت جعلتنا نتردد يف اعتبار اآليات كلها حديثاً عن امل. . . } فلما كتب عليهم القتال . الزكاة 
وجعلتنا منيل إىل اعتبار هذه اجملموعة واردة  -وإن بدت فيها صفات املنافقني وبدت فيها حلمة السياق واستطراده 

وأن كل جمموعة  -والضعف قريب املالمح من النفاق  -ضعاف اإلميان غري منافقني  -يف طائفة من املهاجرين 
. ائفة بعينها من طوائف املنافقني ، املندسني يف الصف املسلم أخرى من هذه اجملموعات األربع رمبا كانت تصف ط

  .ورمبا كانت كلها وصفاً للمنافقني عامة؛ وهي تعدد ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال 
والسبب يف وقوفنا هذا املوقف أمام آيات اجملموعة األوىل؛ وظننا أهنا تصف طائفة من املهاجرين الضعاف اإلميان؛ أو 

  . .ضج بعد تصورهم اإلمياين؛ ومل تتضح معامل االعتقاد يف قلوهبم وعقوهلم الذين مل ين
 -وهم يف مكة  -السبب هو أن املهاجرين هم الذين كان بعضهم تأخذه احلماسة واالندفاع ، لدفع أذى املشركني 

  . .} زكاة كفوا أيديكم وأقيموا الصالة وآتوا ال{ : فقيل هلم  -يف وقت مل يكن مأذوناً هلم يف القتال 
صلى اهللا عليه وسلم  -وحىت لو أخذنا يف االعتبار ما عرضه أصحاب بيعة العقبة الثانية االثنان والسبعون على النيب 

إننا مل « : ورده عليهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -لو أمرهم الرسول  -أي قتلهم  -من ميلهم على أهل مىن  -
يف املنافقني  -أصحاب بيعه العقبة  -ذه اجملموعة من السابقني من األنصار فإن هذا ال جيعلنا ندمج ه. » نؤمر بقتال 

فإنه مل يعرف عن هؤالء . وال يف الضعاف الذين تصفهم اجملموعة األوىل . ، الذين تتحدث عنهم بقية اآليات 
  .الصفوة نفاق وال ضعف؛ رضي اهللا عنهم مجيعاً 
وقد أمنوا  -ردة يف بعض من املهاجرين ، الذين ضعفت نفوسهم فأقرب االحتماالت هو أن تكون هذه اجملموعة وا

  .عن تكاليف القتال  -يف املدينة وذهب عنهم األذى 

مهما عرفنا من ظواهر الضعف  -ألنه يصعب علينا . وأال تكون بقية األوصاف واردة فيهم ، بل يف املنافقني . 
دون  -صلى اهللا عليه وسلم  -لسيئة إىل الرسول أن نسم أي مهاجر من هؤالء السابقني بسمة رد ا -البشري 

وإن كنا ال نستبعد أن توجد فيهم صفة اإلذاعة باألمر من األمن أو اخلوف . . احلسنة أو قول الطاعة وتبييت غريها 
  . .ألن هذه قد تدل على عدم الدربة على النظام ، وال تدل على النفاق . 

والروايات الواردة عنها . يف موفق ال منلك اجلزم فيه بشيء  -آليات كلها أمام هذه ا -أننا جند أنفسنا . . واحلق 
اليت ورد أهنا يف طائفة من املهاجرين؛ كما ورد أهنا . حىت يف آيات اجملموعة األوىل . . ليس فيها جزم كذلك بشيء 

  يف طائفة من املنافقني
اليت . الخنالع مما يصيب املؤمنني من اخلري والشر ومن مث نأخذ باألحوط؛ يف تربئة املهاجرين من مسات التبطئة وا

دون احلسنة ، ورد هذه  -صلى اهللا عليه وسلم  -ومن مسة إسناد السيئة للرسول . وردت يف اآليات السابقة 
وإن كانت جتزئة سياق اآليات على هذا النحو ليست سهلة على من . . وحدها إىل اهللا ومن مسة تبييت غري الطاعة 

  .طريقة التعبري القرآنية واهللا املعني  -بطول الصحبة  -ياق القرآين ، ويدرك يتابع الس
فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم . . كفوا أيديكم ، وأقيموا الصالة وآتوا الزكاه : أمل تر إىل الذين قيل هلم { 

متاع : لوال أخرتنا إىل أجل قريب قل وقالوا ربنا مل كتبت علينا القتال؟ . خيشون الناس كخشية اهللا أو أشد خشية 
. أينما تكونوا يدرككم املوت ، ولو كنتم يف بروج مشيدة . واآلخرة خري ملن اتقى وال تظلمون فتيالً . الدنيا قليل 

 . .{  



من أمر هؤالء الناس؛ الذين كانوا يتدافعون محاسة إىل القتال ويستعجلونه وهم يف مكة ،  -سبحانه  -يعجب اهللا 
فلما . حني مل يكن مأذونا هلم يف القتال للحكمة اليت يريدها اهللا . ون األذى واالضطهاد والفتنة من املشركني يتلق

إذا فريق  -يف سبيل اهللا  -أن جاء الوقت املناسب الذي قدره اهللا؛ وهتيأت الظروف املناسبة وكتب عليهم القتال 
؛ كخشية اهللا  -وهم ناس من البشر  -لذين أمروا بقتاهلم منهم شديد اجلزع ، شديد الفزع ، حىت ليخشى الناس ا

يف  -وإذا هم يقولون } أو أشد خشية { . . القهار اجلبار ، الذي ال يعذب عذابه أحد ، وال يوثق وثاقه أحد 
وهو داللة على عدم . وهو سؤال غريب من مؤمن . . } ربنا مل كتبت علينا القتال؟ {  -حسرة وخوف وجزع 

{ ويتبعون ذلك التساؤل ، بأمنية حسرية مسكينة . . ه لتكاليف هذا الدين؛ ولوظيفة هذا الدين أيضاً وضوح تصور
  وأمهلتنا بعض الوقت ، قبل مالقاة هذا التكليف الثقيل املخيف} لوال أخرتنا إىل أجل قريب 

وهزمية عندما جيد اجلد ، وتقع إن أشد الناس محاسة واندفاعاً وهتوراً ، قد يكونون هم أشد الناس جزعاً واهنياراً 
  .الواقعة 

بل إن هذه قد تكون القاعدة ذلك أن االندفاع والتهور واحلماسة الفائقة غالباً ما تكون منبعثة عن عدم التقدير . 
قلة احتمال . كما أهنا قد تكون منبعثة عن قلة االحتمال . ال عن شجاعة واحتمال وإصرار . حلقيقة التكاليف 

دون تقدير . ى واهلزمية؛ فتدفعهم قلة االحتمال ، إىل طلب احلركة والدفع واالنتصار بأي شكل الضيق واألذ
. حىت إذا ووجهوا هبذه التكاليف كانت أثقل مما قدروا ، وأشق مما تصوروا . . لتكاليف احلركة والدفع واالنتصار 

لذين كانوا ميسكون أنفسهم ، وحيتملون على حني يثبت أولئك ا. . فكانوا أول الصف جزعاً ونكوالً واهنياراً 
الضيق واألذى بعض الوقت؛ ويعدون لألمر عدته ، ويعرفون حقيقة تكاليف احلركة ، ومدى احتمال النفوس هلذه 

واملتهورون املندفعون املستحمسون حيسبوهنم إذا ذاك . . فيصربون ويتمهلون ويعدون لألمر عدته . التكاليف 
لهم ووزهنم لألمور ويف املعركة يتبني أي الفريقني أكثر احتماالً؛ وأي الفريقني أبعد نظراً ضعافاً ، وال يعجبهم مته

  كذلك
وأغلب الظن أن هذا الفريق الذي تعنيه هذه اآليات كان من ذلك الصنف ، الذي يلذعه األذى يف مكة فال يطيقه؛ 

ه وسلم أن يأذن له بدفع األذى ، أو حفظ فيندفع يطلب من الرسول صلى اهللا علي. وال يطيق اهلوان وهو ذو عزة 
يتبع يف هذا أمر ربه بالتريث واالنتظار ، والتربية واإلعداد ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -والرسول . الكرامة 

فلما أن أمن هذا الفريق يف املدينة؛ ومل يعد هناك أذى وال إذالل ، وبعد . وارتقاب األمر يف الوقت املقدر املناسب 
  ادث عن الذوات واألشخاص؛ مل يعد يرى للقتال مربراً؛ أو على األقل مل يعد يرى للمسارعة به ضرورةلسع احلو

ربنا مل كتبت علينا : فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم خيشون الناس كخشية اهللا أو أشد خشية ، وقالوا { 
  .} القتال؟ لوال أخرتنا إىل أجل قريب 

بدليل اجتاههم إىل اهللا يف ضراعة وأسى وهذه الصورة ينبغي أن تكون يف حسابنا . اً فعال وقد يكون هذا الفريق مؤمن
وأهنا  -فاإلميان الذي مل ينضج بعد؛ والتصور الذي مل تتضح معامله؛ ومل يتبني صاحبه وظيفة هذا الدين يف األرض . 

يف صميمها إقرار منهج اهللا يف األرض ، وإقامة أكرب من محاية األشخاص ، ومحاية األقوام ، ومحاية األوطان ، إذ أهنا 
نظامه العادل يف ربوع العامل؛ وإنشاء قوة عليا يف هذه األرض ذات سلطان ، مينع أن تغلق احلدود دون دعوة اهللا؛ 
ومينع أن حيال بني األفراد واالستماع للدعوة يف أي مكان على سطح األرض؛ ومينع أن يفنت أحد من األفراد عن 

 -ومنها أن يطارد يف رزقه أو يف نشاطه حيث هو  -بأي لون من ألوان الفتنة  -ذا هو اختاره بكامل حريته دينه إ
  .وهذه كلها مهام خارجة عن وقوع أذى على أشخاص بعينهم أو عدم وقوعه 



؛ وينهى لينهي مهمة املسلمني هناك -حىت على فرض وجوده كامالً غري مهدد  -وإذن فلم يكن األمن يف املدينة . 
  عن اجلهاد

اإلميان الذي مل ينضج بعد ليبلغ بالنفس إىل إخراج ذاهتا من األمر؛ واالستماع فقط إىل أمر اهللا واعتباره هو العلة 
والتصور الذي مل  -سواء عرف املكلف حكمتها أم مل تتضح له  -واملعلول ، والسبب واملسبب ، والكلمة األخرية 

بوصفه قدراً من قدر اهللا ، ينفذ  -املؤمن  -مهمة هذا الدين يف األرض؛ ومهمته هو  تتضح معامله بعد ليعرف املؤمن
ال جرم ينشأ عنه مثل هذا املوقف ، الذي يصوره السياق القرآين هذا التصوير؛ . . به اهللا ما يشاؤه يف هذه احلياة 

  .ويعجب منه هذا التعجيب وينفر منه هذا التنفري 
. . باالنتصار من الظلم؛ والرد على العدوان؛ ودفع األذى بالقوة  -يف مكة  -لمسلمني فأما ملاذا مل يأذن اهللا ل

مهما . . وكثريون منهم كان ميلك هذا؛ فلم يكن ضعيفاً وال مستضعفاً؛ ومل يكن عاجزاً عن رد الصاع صاعني 
  . .يكن املسلمون يف ذلك الوقت قلة 

حىت وبعض . . مة الصالة وإيتاء الزكاة ، والصرب واالحتمال أما حكمة هذا ، واألمر بالكف عن القتال ، وإقا
وبعضهم ال . املسلمني يلقى من األذى والعذاب ما ال يطاق ، وبعضهم يتجاوز العذاب طاقته؛ فيفنت عن دينه 

  . .حيتمل االستمرار يف العذاب فيموت حتت وطأته 
 على اهللا ما مل يبني لنا من حكمة؛ ونفرض على أوامره ألننا حينئذ نتأىل. أما حكمة هذا فلسنا يف حل من اجلزم هبا 

أو قد تكون ، ولكن يكون وراءها أسباب وعلل أخرى . أسباباً وعلالً ، قد ال تكون هي األسباب والعلل احلقيقية 
أي أو . وهذا هو شأن املؤمن أمام أي تكليف . . أن فيها اخلري واملصلحة  -سبحانه  -مل يكشف لنا عنها ، ويعلم 

فمهما خطر له من األسباب والعلل هلذا احلكم أو  -مل يبني اهللا سببه حمدداً جازماً حامساً  -حكم يف شريعة اهللا 
فينبغي . . لذلك التكليف؛ أو لكيفية تنفيذ هذا احلكم أو طريقة أداء ذلك التكليف ، مما يدركه عقله وحيسن فيه 

بأن ما رآه هو  -هما بلغت ثقته بعلمه وعقله وتدبره ألحكام اهللا م -وال جيزم . أن يعترب هذا كله جمرد احتمال 
وليس وراءها شيء ، وليس من دوهنا شيء فذلك التحرج هو . . نصاً . . حكمة؛ هو احلكمة اليت أرادها اهللا 

  .ومقتضى ما بني علم اهللا ومعرفة اإلنسان من اختالف يف الطبيعة واحلقيقة . مقتضى األدب الواجب مع اهللا 
نذكر ما يتراءى لنا من حكمة . . وهبذا األدب الواجب نتناول حكمة عدم فرض اجلهاد يف مكة وفرضيته يف املدينة 

. . ال نفرض على أمره أسباباً وعلالً ، ال يعلمها إال هو . وندع ما وراءه هللا . . على أنه جمرد احتمال . . وسبب 
  ومل حيددها هو لنا ويطلعنا عليها بنص صريح

  .ا أسباب إهن

وفق ما تظهره لنا . وال نبغي هبا إال جمرد تدبر أحكام اهللا . وتنقص وتزيد . ختطىء وتصيب . . اجتهادية . 
  :األحداث يف جمرى الزمان 

. رمبا كان ذلك ألن الفترة املكية كانت فترة تربية وإعداد؛ يف بيئة معينة ، لقوم معينني ، وسط ظروف معينة » أ « 
ربية واإلعداد يف مثل هذه البيئة بالذات ، تربية نفس الفرد العريب على الصرب على ما ال يصرب عليه ومن أهداف الت

ليخلص من شخصه ، ويتجرد من ذاته ، وال تعود ذاته . عادة من الضيم يقع على شخصه أو على من يلوذون به 
وتربيته كذلك على ضبط أعصابه؛ فال يندفع . . وال من يلوذون به ، حموراً حلياة يف نظره ، ودافع احلركة يف حياته 

وتربيته على أن يتبع . . ليتم االعتدال يف طبيعته وحركته . وال يهتاج ألول مهيج  -كما هي طبيعته  -ألول مؤثر 
مهما يكن خمالفاً  -جمتمعاً منظماً له قيادة يرجع إليها يف كل أمر من أمور حياته؛ وال يتصرف إال وفق ما تأمره 



اخلاضع » اجملتمع املسلم « وقد كان هذا هو حجر األساس يف إعداد شخصية العريب ، إلنشاء  -وفه وعادته ملأل
  .لقيادة موجهة؛ املترقي املتحضر ، غري اهلمجي أو القبلي 

ورمبا كان ذلك أيضاً ، ألن الدعوة السلمية أشد أثراً وأنفذ ، يف مثل بيئة قريش؛ ذات العنجهية والشرف؛ » ب « 
إىل زيادة العناد وإىل نشأة ثارات دموية جديدة ، كثارات  -يف مثل هذه الفترة  -اليت قد يدفعها القتال معها و

أعواماً طويلة ، تفانت فيها قبائل برمتها  -العرب املعروفة ، اليت أثارت حرب داحس والغرباء ، وحرب البسوس 
ويتحول اإلسالم . فال هتدأ بعد ذلك أبداً . اهتم باإلسالم وتكون هذه الثارات اجلديدة مرتبطة يف أذهاهنم وذكري -

  من دعوة ، إىل ثارات وذحول تنسى معها فكرته األساسية ، وهو يف مبدئه ، فال تذكر أبداً
فلم تكن هناك سلطة نظامية عامة . ورمبا كان ذلك أيضاً ، اجتناباً إلنشاء معركة ومقتلة يف داخل كل بيت » ج « 

» يؤدبونه « إمنا كان ذلك موكوالً إىل أولياء كل فرد ، يعذبونه هم ويفتنونه و . ب املؤمنني وتفتنهم ، هي اليت تعذ
هذا هو اإلسالم ولقد : مث يقال . . أن تقع معركة ومقتلة يف كل بيت  -يف مثل هذه البيئة  -ومعىن اإلذن بالقتال 

قريش يف املوسم ، يف أوساط العرب القادمني للحج قيلت حىت واإلسالم يأمر بالكف عن القتال فقد كانت دعاية 
إن حممداً يفرق بني الوالد وولده؛ فوق تفريقه لقومه وعشريته فكيف لو كان كذلك يأمر الولد بقتل : والتجارة 

  يف كل بيت وكل حملة؟. . الوالد ، واملوىل بقتل الويل 
من املعاندين الذين يفتنون أوائل املسلمني عن دينهم ، ورمبا كان ذلك أيضاً ، ملا يعلمه اهللا من أن كثريين » د « 

  .ويعذبوهنم ويؤذوهنم؛ هم بأنفسهم سيكونون من جند اإلسالم املخلص ، بل من قادته 

  أمل يكن عمر بن اخلطاب من بني هؤالء؟. 
لوم ، الذي حيتمل ورمبا كان ذلك ، أيضاً ، ألن النخوة العربية ، يف بيئة قبلية ، من عادهتا أن تثور للمظ» ه « 

وقد وقعت ظواهر كثرية تثبت صحة . . األذى ، وال يتراجع وخباصة إذا كان األذى واقعاً على كرام الناس فيهم 
يهاجر وخيرج من مكة ،  -وهو رجل كرمي  -فابن الدغنة مل يرض أن يترك أبا بكر  -يف هذه البيئة  -هذه النظرة 

وآخر هذه الظواهر نقض صحيفة احلصار لبين . . . ه جواره ومحايته ورأى يف ذلك عاراً على العرب وعرض علي
بينما يف بيئة أخرى من البيئات ذات . . هاشم يف شعب أيب طالب ، بعدما طال عليهم اجلوع واشتدت احملنة 

احلضارة القدمية اليت مردت على الذل ، قد يكون السكوت على األذى مدعاة للهزء والسخرية واالحتقار من 
  بيئة؛ وتعظيم املؤذي الظامل املعتديال
حيث مل تبلغ الدعوة إىل بقية . ورمبا كان ذلك أيضاً ، لقلة عدد املسلمني حينذاك ، واحنصارهم يف مكة » و « 

أو بلغت أخبارها متناثرة؛ حيث كانت القبائل تقف على احلياد ، من معركة داخلية بني قريش وبعض . اجلزيرة 
ففي مثل هذه احلالة قد تنتهي املعركة احملدودة ، إىل قتل اجملموعة . . ذا يكون مصري املوقف أبنائها ، حىت ترى ما

ومل يقم . ويبقى الشرك ، وتنمحي اجلماعة املسلمة  -حىت ولو قتلوا هم أضعاف من سيقتل منهم  -املسلمة القليلة 
كون منهج حياة ، وليكون نظاماً واقعياً وهو دين جاء لي. . يف األرض لإلسالم نظام ، وال وجد له كيان واقعي 

  .عملياً للحياة 
يف الوقت ذاته مل يكن هناك ضرورة قاهرة ملحة ، لتجاوز هذه االعتبارات كلها ، واألمر بالقتال ودفع » ز « 

وجود « هذا األمر األساسي هو . . وحمققاً  -وقتها  -ألن األمر األساسي يف هذه الدعوة كان قائماً . األذى 
وشخصه يف محاية سيوف بين هاشم ، فال متتد  -صلى اهللا عليه وسلم  -وجودها يف شخص الداعية . . » لدعوة ا

إليه يد إال وهي مهددة بالقطع والنظام القبلي السائد جيعل كل قبيلة ختشى أن تقع يف حرب مع بين هاشم ، إذا هي 



وكان الداعية . . داعية من مث حممياً محاية كافية فكان شخص ال -صلى اهللا عليه وسلم  -امتدت يدها إىل حممد 
يف محاية سيوف بين هاشم ومقتضيات النظام القبلي ، وال يكتمها ، وال خيفيها ، وال جيرؤ  -إذن  -يبلغ دعوته 

. . أحد على منعه من إبالغها وإعالهنا ، يف ندوات قريش يف الكعبة ، ومن فوق جبل الصفا؛ ويف اجتماعات عامة 
جيرؤ أحد على سد فمه؛ وال جيرؤ أحد على خطفه وسجنه أو قتله وال جيرؤ أحد على أن يفرض عليه كالماً وال 

وحني طلبوا إليه أن يكف عن سب آهلتهم وعيبها مل . بعينه يقوله؛ يعلن فيه بعض حقيقة دينه؛ ويسكت عن بعضها 
  .يكف 

وحني طلبوا إليه أن . م يف جهنم مل يسكت وحني طلبوا إليه أن يسكت عن عيب دين آبائهم وأجدادهم وكوهن
وعلى . . . أي أن جياملهم فيجاملوه؛ بأن يتبع بعض تقاليدهم ليتبعوا هم بعض عبادته ، مل يدهن . يدهن فيدهنوا 

حمروساً بسيوف بين  -صلى اهللا عليه وسلم  -الكامل ، يف شخص رسول اهللا » وجودها « اجلملة كان للدعوة 
ومن مث مل تكن هنالك الضرورة القاهرة . . ه لدعوة ربه كاملة يف كل مكان ويف كل صورة ويف إبالغ -هاشم 

الستعجال املعركة ، والتغاضي عن كل هذه االعتبارات البيئية اليت هي يف جمموعها ، مساندة للدعوة ومساعدة يف 
  .مثل هذه البيئة 

أن يأمر املسلمني بكف  -معه  -كمة اهللا كانت بعض ما اقتضت ح -فيما حنسب  -كلها  -هذه االعتبارات 
لتتم تربيتهم وإعدادهم ، ولينتفع بكل إمكانيات اخلطة يف هذه البيئة؛ . . وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة . أيديهم 

وليخرجوا أنفسهم من املسألة كلها ، فال يكون . وليقف املسلمون يف انتظار أمر القيادة ، يف الوقت املناسب 
وهي قائمة ومؤداة وحممية » وجودها « والدعوة هلا . . ويف سبيل اهللا . لتكون خالصة هللا . ها حظ لذواهتم في
  . . .وحمروسة 

وأياً ما كانت حكمة اهللا من وراء هذه اخلطة ، فقد كان هناك املتحمسون يبدون هلفتهم على اللحظة اليت يؤذن هلم 
  :فيها بالقتال 

ربنا مل كتبت علينا : وقالوا . ريق منهم خيشون الناس كخشية اهللا أو أشد خشية فلما كتب عليهم القتال ، إذا ف{ 
  .} القتال؟ لوال أخرتنا إىل أجل قريب 

وكان وجود هذه الطائفة يف الصف املسلم ينشىء فيه حالة من اخللخلة وينشى ء فيه حالة من عدم التناسق بني 
 -ني ، ذوي القلوب الثابتة املطمئنة؛ املستقبلة لتكاليف اجلهاد هذه الطائفة اجلزوع اهللوع ، وبني الرجال املؤمن

فاحلماسة يف . ولكن يف موضعها املناسب . بالطمأنينة والثقة والعزم واحلماسة أيضاً  -على كل ما فيها من مشقة 
ور؛ يتبخر عند أما احلماسة قبل األمر ، فقد تكون جمرد اندفاع وهت. تنفيذ األمر حني يصدر هي احلماسة احلقيقية 

  مواجهة اخلطر
  :وكان القرآن يعاجل هذه احلالة مبنهجه الرباين 

أينما تكونوا يدرككم املوت ، ولو كنتم يف . متاع الدنيا قليل ، واآلخرة خري ملن اتقى ، وال تظلمون فتيالً : قل { 
  . .} بروج مشيدة 

 -ة لو كان اهللا قد أمهلهم بعض الوقت؛ ومد هلم ويتمنون يف حسرة مسكين. إهنم خيشون املوت ، ويريدون احلياة 
  يف املتاع باحلياة -شيئاً 

  . .والقرآن يعاجل هذه املشاعر يف منابتها؛ وجيلو غبش التصور حلقيقة املوت واألجل 
  . .} قل متاع الدنيا قليل { 



ما قيمة هذا اإلمهال ألجل قصري  فما بال أيام ، أو أسابيع ، أو شهور ، أو سنني؟. والدنيا كلها . متاع الدنيا كله 
إذا كان متاع احلياة الدنيا بطوهلا يف مجلته قليال؟ ما الذي ميلكون حتقيقه من املتاع يف أيام ، أو أسابيع ، أو شهور . 

  .، أو سنني 

  ومتاع الدنيا كله والدنيا بطوهلا قليل؟
  . .} واآلخرة خري ملن اتقى { 

 -ووراءها اآلخرة واملتاع فيها هو املتاع . . إهنا مرحلة . . طاف وال هناية الرحلة ليست هناية امل -أوالً  -فالدنيا 
وتذكر التقوى هنا واخلشية . . } خري ملن اتقى { . . } خري { فهي  -فضالً على أن املتاع فيها طويل كثري 

الذين سبق أن قال . . ناس وليس الناس ال. فهو الذي يتقى ، وهو الذي خيشى . التقوى هللا . واخلوف يف موضعها 
والذي يعمر قلبه اخلوف من اهللا ال . والذي يتقي اهللا ال يتقي الناس  -أو أشد خشية  -إهنم خيشوهنم كخشية اهللا : 

  فماذا ميلك له إذا كان اهللا ال يريد؟. خياف أحداً 
  }وال تظلمون فتيالً { 

وهناك اجلزاء األوىف؛ الذي ال يبقى . فهناك اآلخرة .  فال غنب وال ضري وال خبس؛ إذا فاهتم شيء من متاع الدنيا
  معه ظلم وال خبس يف احلساب اخلتامي للدنيا واآلخرة مجيعاً

إىل أيام تطول به يف هذه األرض حىت وهو يؤمن باآلخرة ، وهو  -مع هذا كله  -ولكن بعض الناس قد هتفو نفسه 
  ة اإلميانية اليت كانت فيها هذه الطائفةوخباصة حني يكون يف املرحل. . ينتظر جزاءها اخلري 

اللمسة اليت تصحح التصور عن حقيقة املوت واحلياة ، واألجل والقدر؛ وعالقة هذا . هنا جتيء اللمسة األخرى 
  كله بتكليف القتال ، الذي جزعوا له هذا اجلزع ، وخشوا الناس فيه هذه اخلشية

  . .} وج مشيدة أينما تكونوا يدرككم املوت ، ولو كنتم يف بر{ 
وال عالقة له حبصانة املكان الذي حيتمي به الفرد أو . وال عالقة له باحلرب والسلم . فاملوت حتم يف موعده املقدر 

وال يؤخره أن يؤخر عنهم تكليف القتال إذن؛ وال هذا التكليف والتعرض للناس يف اجلهاد يعجله . قلة حصانته 
  . .عن موعده 

بني املوعد الذي قدره اهللا وحلول . إمنا العالقة هناك بني املوت واألجل . .  عالقة بينهما هذا أمر وذاك أمر؛ وال
وال معىن إذن خلشية الناس يف . وال معىن إذن لتمين تأجيل القتال . . وليست هنالك عالقة أخرى . . ذلك املوعد 

  قتال أو يف غري قتال
ما يهجس يف اخلاطر عن هذا األمر؛ وكل ما ينشئه التصور املضطرب  وهبذه اللمسة الثانية يعاجل املنهج القرآين كل

  . .من خوف ومن ذعر 
فقد سبق . . إنه ليس معىن هذا أال يأخذ اإلنسان حذره وحيطته وكل ما يدخل يف طوقه من استعداد وأهبة ووقاية 

ويف سور أخرى أمرهم . ويف مواضع أخرى أمرهم باالحتياط يف صالة اخلوف . أن أمرهم اهللا بأخذ احلذر 
إن أخذ احلذر . . ولكن هذا كله شيء ، وتعليق املوت واألجل به شيء آخر . . باستكمال العدة واألهبة 

وإن التصور الصحيح . . واستكمال العدة أمر جيب أن يطاع ، وله حكمته الظاهرة واخلفية ، ووراءه تدبري اهللا 
أمر آخر جيب أن يطاع؛ وله حكمته  -رغم كل استعداد واحتياط  -حلقيقة العالقة بني املوت واألجل املضروب 

  .الظاهرة واخلفية ، ووراءه تدبري اهللا 



.  
  . .وتناسق بني مجيع األطراف . وإملام جبميع األطراف . توازن واعتدال 
  . .وهذا هو منهج التربية اإلسالمي ، لألفراد واجلماعات . هذا هو اإلسالم 

ويبدأ احلديث عن طائفة أخرى من الطوائف املنبثة يف . ث عن تلك الطائفة من املهاجرين وهبذا رمبا ينتهي احلدي
هذا وإن كان السياق ال انقطاع فيه ، وال فصل . . اجملتمع اإلسالمي ، واليت يتألف منها الصف املسلم ومن سواها 

ولكننا منضي مع . . طائفة قد انتهى ، وال وقفة تنىبء بأن احلديث اآليت عن طائفة أخرى ، وأن احلديث عن هذه ال
  :االعتبارات اليت أسلفناها 

. كل من عند اهللا : هذه من عندك قل : وإن تصبهم سيئة يقولوا . هذه من عند اهللا : وإن تصبهم حسنة يقولوا { 
. ك فمال هؤالء القول ال يكادون يفقهون حديثاً؟ ما أصابك من حسنة فمن اهللا وما أصابك من سيئة فمن نفس

من يطع الرسول فقد أطاع اهللا ، ومن توىل فما أرسلناك عليهم . وكفى باهللا شهيداً . وأرسلناك للناس رسوالً 
  . .} حفيظاً 

صلى اهللا  -إن الذين يقولون هذا القول ، وينسبون ما يصيبهم من اخلري إىل اهللا ، وما يصيبهم من الضر إىل النيب 
  :حيتمل فيهم وجوه  -عليه وسلم 

يأتيهم السوء من . شؤماً عليهم  -حاشاه  -فيظنونه  -صلى اهللا عليه وسلم  -أهنم يتطريون بالنيب : وجه األول ال
 -صلى اهللا عليه وسلم  -فإن أجدبت السنة ، ومل تنسل املاشية ، أو إذا أصيبوا يف موقعة؛ تطريوا بالرسول . قبله 

  فأما حني يصيبهم اخلري فينسبون هذا إىل اهللا
ختلصاً من التكاليف اليت يأمرهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -أهنم يريدون عامدين جتريح قيادة الرسول : ه الثاين الوج
إهنم ضعاف خيشون مواجهة القتال ، : فبدالً من أن يقولوا  -أو أخصها  -وقد يكون تكليف القتال منها . هبا 

تيهم من اهللا ، وإن السوء ال جييئهم إال من قبل الرسول إن اخلري يأ: يتخذون ذلك الطريق امللتوي اآلخر ويقولون 
  وهم يعنون باخلري أو السوء النفع أو الضر القريب الظاهر. ومن أوامره  -صلى اهللا عليه وسلم  -

وطبيعة . هو سوء التصور فعالً حلقيقة ما جيري هلم وللناس يف هذه احلياة ، وعالقته مبشيئة اهللا : والوجه الثالث 
  . .هلم؛ وحقيقة صلة الرسول باهللا سبحانه وتعاىل  -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب أوامر 

رمبا يكون قابالً ألن يوسم به ذلك الفريق من املهاجرين الذين كان سوء  -إذا صح  -وهذا الوجه الثالث 
ربنا مل كتبت علينا  {: ويقولون . تصورهم حلقيقة املوت واألجل ، جيعلهم خيشون الناس كخشية اهللا أو أشد خشية 

جتتمع . . غري أننا ما نزال منيل إىل اعتبار املتحدث عنهم هنا طائفة أخرى . . } القتال؟ لوال أخرتنا إىل أجل قريب 
  . .وهذا الوجه الثالث منها . فيها تلك األوجه كلها أو بعضها 

ية املعروفة يف تاريخ اجلدل والفلسفة يف القض. . إن القضية اليت تتناوهلا هذه اآليات ، هي جانب من قضية كبرية 
  .» اجلرب واالختيار « أو » قضية القضاء والقدر « العامل كله باسم 

والقرآن يتناوهلا . وقد وردت يف أثناء حكاية ذلك الفريق من الناس؛ مث يف الرد عليهم ، وتصحيح تصورهم . 
  :ردت وكما رد عليها القرآن الكرمي فلنعرضها كما و. . ببساطة واضحة ال تعقيد فيها وال غموض 

. كل من عند اهللا : قل . وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك . هذه من عنداهللا : وإن تصبهم حسنة يقولوا { 
  . .} فمال هؤالء القوم ال يكادون يفقهون حديثاً؟ 

فالناس . للناس ، وما يقع من الناس إن اهللا هو الفاعل األول ، والفاعل الواحد ، لكل ما يقع يف الكون ، وما يقع 



  .ال يكون إال بإرادة من اهللا وقدر  -أي فعل  -ولكن حتقق الفعل . ميلكون أن يتجهوا وأن حياولوا 
وهو بشر منهم خملوق  -صلى اهللا عليه وسلم  -فنسبة إنشاء احلسنة أو إنشاء السيئة ، وإيقاعها هبم ، للرسول 

  .على عدم فقههم لشيء ما يف هذا املوضوع نسبة غري حقيقية؛ تدل  -مثلهم 
ولكن حتقق اخلري فعالً يتم . إن اإلنسان قد يتجه وحياول حتقيق اخلري؛ بالوسائل اليت أرشد اهللا إىل أهنا حتقق اخلري 

تنشىء األشياء واألحداث وحتقق ما يقع يف هذا  -غري قدرة اهللا  -ألنه ليست هناك قدرة . بإرادة اهللا وقدره 
عمالً من  -بوسائله اليت اختذها اإلنسان وباجتاه اإلنسان وجهده  -وإذن يكون حتقق اخلري . من وقائع  الكون

  .أعمال القدرة اإلهلية 
ولكن وقوع السوء فعالً ، ووجوده . أو يفعل ما من شأنه إيقاع السوء . وإن اإلنسان قد يتجه إىل حتقيق السوء 

  .ألنه ليس هناك قدرة منشئة لألشياء واألحداث يف هذا الكون غري قوة اهللا . اهللا أصالً ، ال يتم إال بقدرة اهللا وقدر 
  . .وهذا ما تقرره اآلية األوىل . . ويف احلالتني يكون وجود احلدث وحتققه من عند اهللا 

  :أما اآلية الثانية 
  }. . . ما أصابك من حسنة فمن اهللا ، وما أصابك من سيئة فمن نفسك { 

والنظرة فيها . . إهنا يف واد آخر . . ليست داخلة وال متداخلة مع جمال احلقيقة األوىل . حقيقة أخرى فإهنا تقرر 
  :من زاوية أخرى 

فحني يتبع اإلنسان هذا . قد سن منهجاً ، وشرع طريقاً ، ودل على اخلري ، وحذر من الشر  -سبحانه  -إن اهللا 
والذين { : فإن اهللا يعينه على اهلدى كما قال . . ، وحيذر الشر  املنهج ، ويسري يف هذا الطريق ، وحياول اخلري

وال يهم أن تكون من الظواهر اليت حيسبها الناس من . . ويظفر اإلنسان باحلسنة . } جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 
 هو الذي سن املنهج ألن اهللا. وتكون من عند اهللا . . إمنا هي احلسنة فعالً يف ميزان اهللا تعاىل . . اخلارج كسباً 

وحني ال يتبع اإلنسان منهج اهللا الذي سنه ، وال يسلك طريقه . . وشرع الطريق ودل على اخلري وحذر من الشر 
  .الذي شرعه ، وال حياول اخلري الذي دله عليه ، وال حيذر الشر الذي حذره منه 

. ويكون هذا من عند نفسه . . اآلخرة أو فيهما معاً سواء يف الدنيا أو يف . السيئة احلقيقية . حينئذ تصيبه السيئة . 
  . .ألنه هو الذي مل يتبع منهج اهللا وطريقه 

  . .كما هو واضح فيما حنسب . . وهذا معىن غري املعىن األول ، وجمال غري اجملال األول 
.  يتم إال بقدرة اهللا وقدره وهي أن حتقق احلسنة ، وحتقق السيئة ووقوعهما ال. وال يغري هذا من احلقيقة األوىل شيئاً 

أياً كانت مالبسة إرادة الناس . . اخلالق لكل ما يكون . احملدث لكل ما حيدث . ألنه املنشىء لكل ما ينشأ 
  .وعملهم يف هذا الذي حيدث ، وهذا الذي يكون 

ويرد . من الناس وعمله وموقف الناس منه ، وموقفه  -صلى اهللا عليه وسلم  -مث يبني هلم حدود وظيفة الرسول 
  :األمر كله إىل اهللا يف النهاية 

ومن توىل فما أرسلناك عليهم . من يطع الرسول فقد أطاع اهللا . وكفى باهللا شهيداً . وأرسلناك للناس رسوالً { 
  . .} حفيظاً 

واهللا  -ف كما سل -فهذا من أمر اهللا . ال إحداث اخلري وال إحداث السوء . إن وظيفة الرسول هي أداء الرسالة 
  . .} وكفى باهللا شهيداً { ألداء هذه الوظيفة  -صلى اهللا عليه وسلم  -شهيد على أنه أرسل النيب 

وال . فال تفرقة بني اهللا ورسوله . أن من أطاعه فقد أطاع اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -وأُمر الناس مع الرسول 



 -ومل يرسل الرسول . فأمره إىل اهللا من ناحية حسابه وجزائه  ومن توىل معرضاً مكذباً. . بني قول اهللا وقول رسوله 
. ليجربه على اهلدى ، ويكرهه على الدين ، وليس موكالً حبفظه من العصيان والضالل  -صلى اهللا عليه وسلم 

  .فهذا ليس داخالً يف وظيفة الرسول؛ وال داخالً يف قدرة الرسول 
وما يصيبهم . فكله ال ينشأ وال يتحقق إال بإرادة اهللا وقدره . . هلم  هبذا البيان يصحح تصورهم عن حقيقة ما يقع

بأي معىن من معاين احلسنة أو السيئة ، سواء حسب ما يرونه هم يف الظاهر ، أو ما هو يف  -من حسنة أو سيئة 
وما يصيبهم . .  اهللا ألنه ال ينشىء شيئاً وال حيدثه وال خيلقه ويوجده إال. فهو من عند اهللا  -حقيقة األمر والواقع 

وما يصيبهم من سيئة حقيقية . فهو من عند اهللا ، ألنه بسبب منهجه وهدايته  -يف ميزان اهللا  -من حسنة حقيقية 
  . .فهو من عند أنفسهم ، ألنه بسبب تنكبهم عن منهج اهللا واإلعراض عن هدايته  -يف ميزان اهللا  -

وال يشارك اهللا تعاىل يف خاصية . ال ينشىء وال حيدث وال خيلق . والرسول وظيفته األوىل واألخرية أنه رسول 
وهو يبلغ ما جاء به من عند اهللا ، فطاعته فيما يأمر به إذن هي . وهي اخللق واإلنشاء واإلحداث : األلوهية هذه 

ى للمعرضني والرسول ليس مكلفاً أن حيدث اهلد. وليس هناك طريق آخر لطاعة اهللا غري طاعة الرسول . طاعة هللا 
  .املتولني ، وال أن حيفظهم من اإلعراض والتويل 

  . .بعد البالغ والبيان 
واضحة مرحية ، بينة صرحية؛ تبين التصور ، وتريح الشعور؛ ومتضي شوطاً مع تعليم اهللا هلذه  -هكذا  -حقائق 

  . .اجلماعة ، وإعدادها لدورها الكبري اخلطري 
أم لعلها هي طائفة املنافقني يذكر عنها فعالً  -يف الصف املسلم  -أخرى  بعد ذلك حيكي السياق عن حال طائفة

كل ذلك يف آيات . . جديداً ، وفصالً جديداً ومع احلكاية التنفري من الفعلة؛ ومع التنفري التعليم والتوجيه والتنظيم 
  :قليلة ، وعبارات معدودة 

فأعرض  -واهللا يكتب ما يبيتون  -م غري الذي تقول فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منه. طاعة : ويقولون { 
أفال يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفاً . عنهم ، وتوكل على اهللا وكفى باهللا وكيالً 

  . .} كثرياً 
يه من التكاليف يسمع منه القرآن وما ف -صلى اهللا عليه وسلم  -إن هذا الفريق من الناس إذا كان عند رسول اهللا 

ال اعتراض وال استفهام وال استيضاح وال . طاعة مطلقة . قالوها هكذا جامعة شاملة . . } طاعة { : قالوا . . 
حىت تبيت طائفة منهم غري الذي تقول؛  -صلى اهللا عليه وسلم  -استثناء ولكن ما إن خيرجوا من عند رسول اهللا 

  .ذ؛ وعلى اختاذ خطة للتخلص من التكليف وتروح يف ما بينها تتآمر على عدم التنفي
أم لعل النص يصور حال اجلماعة املسلمة كلها؛ ويستثين منها هذه الطائفة ذات الشأن اخلاص ، والتصرف اخلاص 

إذا  -وهي هذه الطائفة املنافقة  -ولكن طائفة منهم . جبملتهم . طاعة : ويكون املعىن أن املسلمني يقولون . . 
فإن هؤالء مندسون . وهي صورة ترسم تلك اخللخلة بعينها يف الصف املسلم . . ها غري ما قالوا خرجت بيت أفراد
وتصرفهم على هذا النحو يؤذي الصف وخيلخله؛ واجلماعة املسلمة ختوض املعركة يف كل . فيه على كل حال 
  ميادينها وبكل قوهتا

يطمئنهم بأن عينه على هذه . خلصني يف الصف وامل -صلى اهللا عليه وسلم  -يطمئن النيب  -سبحانه  -واهللا 
الطائفة اليت تبيت ومتكر ، وشعور املسلمني بأن عني اهللا على املبيتني املاكرين يثبت قلوهبم ، ويسكب فيها الطمأنينة 

لحني ، مث هي هتديد ووعيد للمتآمرين املبيتني؛ فلن يذهبوا مف. إىل أن هذه الطائفة لن تضرهم شيئاً بتآمرها وتبيتها 



  :ولن يذهبوا ناجني 
  . .} واهللا يكتب ما يبيتون { 

ال  -يف معاملة املنافقني ، هي أخذهم بظاهرهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -وكانت اخلطة اليت وجه اهللا إليها نبيه 
 وهي خطة فتلتهم يف النهاية ، وأضعفتهم ، وجعلت. . واإلعراض والتغاضي عما يبدر منهم  -حبقيقة نواياهم 

  :وهنا طرف من هذه اخلطة . . بقاياهم تتوارى ضعفاً وخجالً 
  .} فأعرض عنهم { 

  :ومع هذا التوجيه باإلغضاء عنهم ، التطمني بكالءة اهللا وحفظه مما يبيتون 
  . .} وكفى باهللا وكيالً . . وتوكل على اهللا { 

  .ال تبيت وال مكيدة ال يضار من كان وكيله؛ وال يناله تآمر و. وكفى باهللا وكيالً . . نعم 

.  
{ : مع القائلني  -صلى اهللا عليه وسلم  -وكأمنا كان الذي يدفع هذه الطائفة إىل أن تقول يف حضرة الرسول 

 -كأمنا كان هذا بسبب شكهم يف مصدر ما يأمرهم به الرسول . . فإذا خرجت بيتت غري الذي تقول } طاعة 
من عنده وحني يوجد مثل هذا الشك حلظة يتوارى سلطان األمر وظنهم أن هذا القرآن  -صلى اهللا عليه وسلم 

صلى اهللا  -فهذا السلطان مستمد كله من االعتقاد اجلازم الكامل ، بأن هذا كالم اهللا ، وبأنه . والتكليف مجلة 
  . .ومن مث كان هذا التوكيد الشديد اجلازم املكرر على هذه احلقيقة . . ال ينطق عن اهلوى  -عليه وسلم 

وهنا يعرض عليهم القرآن خطة ، هي غاية ما يبلغه املنهج الرباين من تكرمي اإلنسان والعقل اإلنساين ، واحترام هذا 
يعرض عليهم االحتكام يف أمر القرآن إىل إدراكهم هم . الكائن البشري وإدراكه ، الذي وهبه له اخلالق املنان 

. كما يعني هلم الظاهرة اليت ال ختطىء إذا اتبعها ذلك املنهج ويعني هلم منهج النظر الصحيح؛ . . وتدبر عقوهلم 
وداللتها . . وهي ظاهرة واضحة كل الوضوح يف القرآن من جهة؛ وميكن للعقل البشري إدراكها من جهة أخرى 

  :على أنه من عند اهللا داللة ال متارى 
  . .} اً كثرياً أفال يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالف{ 

كما أن فيه منتهى  -كما قلنا  -ويف هذا العرض ، وهذا التوجيه ، منتهى اإلكرام لإلنسان وإدراكه وشخصيته 
 -كما أسلفنا  -وهي يف الوقت ذاته ذات داللة . النصفة يف االحتكام إىل هذا اإلدراك يف ظاهرة ال يعييه إدراكها 

  ال متارى
ومستوياهتا وجماالهتا ، مما . . امل هو الظاهرة اليت ال خيطئها من يتدبر هذا القرآن أبداً والتناسق املطلق الشامل الك

حبسب قدرته وثقافته وجتربته  -ولكن كل عقل وكل جيل جيد منها . ختتلف العقول واألجيال يف إدراك مداها 
  .لتقوى ما ميلك إدراكه ، يف حميط يتكيف مبدى القدرة والثقافة والتجربة وا -وتقواه 

أن يدرك من  -عند التدبر وفق منهج مستقيم  -ومستطيع . ومن مث فإن كل أحد ، وكل جيل ، خماطب هبذه اآلية 
  . .ما هتيئه له قدرته وثقافته وجتربته وتقواه  -ظاهرة عدم االختالف ، أو ظاهرة التناسق  -هذه الظاهرة 

  .ومتلك التحقق منه بإدراكها يف حدودها اخلاصة وتلك الطائفة يف ذلك اجليل كانت ختاطب بشيء تدركه ، 
ابتداء يف التعبري القرآين من ناحية األداء . . أو ظاهرة التناسق . . عدم االختالف . تتجلى هذه الظاهرة ظاهرة 

. التحليق واهلبوط . القوة والضعف . ففي كالم البشر تبدو القمم والسفوح؛ التوفيق والتعثر . . وطرائقه الفنية 
» التغري « وأخصها مسة . إىل آخر الظواهر اليت تتجلى معها مسات البشر . . اإلشراق واالنطفاء . الرفرفة والثقلة 



يبدو ذلك يف كالم البشر ، واضحاً عندما تستعرض أعمال األديب . واالختالف املستمر الدائم من حال إىل حال 
  .السياسي الواحد ، أو القائد العسكري الواحد  الواحد ، أو املفكر الواحد ، أو الفنان الواحد ، أو

  . .التغري ، واالختالف : وهو . . أو أيٍّ كان يف صناعته؛ اليت يبدو فيها الوسم البشري واضحاً . 
وحنن  -الثبات ، والتناسق ، هو الظاهرة امللحوظة يف القرآن : هذه الظاهرة واضح كل الوضوح أن عكسها وهو 

ختتلف  -فهناك مستوى واحد يف هذا الكتاب املعجز  -التعبري اللفظي واألداء األسلويب نتحدث فقط عن ناحية 
ولكن يتحد مستواه وأفقه ، والكمال يف األداء بال تغري وال اختالف من  -ألوانه باختالف املوضوعات اليت يتناوهلا 

ابع الصنعة اإلهلية؛ ويدل على إنه حيمل ط. . كما هو احلال يف كل ما يصنع اإلنسان . . مستوى إىل مستوى 
  .يدل على املوجود الذي ال يتغري من حال إىل حال ، وال تتواىل عليه األحوال . الصانع 

بعد ذلك يف ذات املنهج الذي حتمله . . والتناسق املطلق الشامل الكامل . . وتتجلى ظاهرة عدم االختالف 
وحمتويات هذا املنهج وجوانبه  -واجملتمعات البشرية  -البشرية منهج التربية للنفس . . ويؤديه األداء . العبارات 

وللمجتمع الذي يضم األفراد وشىت اجلوانب واملالبسات اليت  -ومنهج التنظيم للنشاط اإلنساين لألفراد  -الكثرية 
شىت قواه ومنهج التقومي لإلدراك البشري ذاته وتناول  -تطرأ يف حياة اجملتمعات البشرية على توايل األجيال 

يف مجيع جمتمعاته وأجياله  -ومنهج التنسيق بني الكائن اإلنساين جبملته  -وطاقاته وإعماهلا معاً يف عملية اإلدراك 
وبني هذا الكون الذي يعيش فيه؛ مث بني دنياه وآخرته؛ وما يشتجر يف العالقة بينهما من مالبسات ال  -ومستوياته 

  . .وهو يعيش يف هذا الكون بشكل عام » إلنسان ا« حتصى يف عامل كل فرد؛ ويف عامل 
وإذا كان الفارق بني صنعة اهللا وصنعة اإلنسان واضحاً كل الوضوح يف جانب التعبري اللفظي واألداء الفين ، فإنه 

فما من نظرية بشرية ، وما من مذهب بشري ، إال وهو . أوضح من ذلك يف جانب التفكري والتنظيم والتشريع 
وعدم رؤية املتناقضات يف . . والتأثر الوقيت باملشكالت الوقتية . . جزئية النظر والرؤية . . البشري  حيمل الطابع

كما تؤدي إىل إيذاء  -إن عاجالً وإن آجالً  -النظرية أو املذهب أو اخلطة؛ اليت تؤدي إىل االصطدام بني مكّوناهتا 
حساب بعضها؛ أو يف جمموعة الشخصيات الذين مل  بعض اخلصائص يف الشخصية البشرية الواحدة اليت مل حيسب

إىل عشرات ومئات من النقائص واالختالف ، الناشئة من طبيعة اإلدراك . . حيسب حساب كل واحدة منها 
يف  -البشري احملدود ، ومن اجلهل البشري مبا وراء اللحظة احلاضرة ، فوق جهله بكل مكونات اللحظة احلاضرة 

س ذلك كله هو ما يتسم به املنهج القرآين الشامل املتكامل ، الثابت األصول؛ ثبات وعك -أية حلظة حاضرة 
  كما تسمح هبا النواميس الكونية -مع ثباته  -النواميس الكونية؛ الذي يسمح باحلركة الدائمة 

كل إدراك  بل املؤكد أن. وتدبر هذه الظاهرة ، يف آفاقها هذه ، قد ال يتسىن لكل إدراك ، وال يتسىن لكل جيل 
سيتفاوت مع اآلخر يف إدراكها؛ وكل جيل سيأخذ بنصيبه يف إدراكها ويدع آفاقاً منها لألجيال املترقية ، يف جانب 

  .من جوانب املعرفة أو التجربة 

كاختالفه الكثري يف كل شيء آخر  -إال أنه يتبقى من وراء كل االختالف البشري الكثري يف إدراك هذه الظاهرة . 
. وهي أن هذه الصنعة شيء وصنعة البشر شيء آخر . . لتقي عليها كل إدراك ، ويلتقي عليها كل جيل بقية ي -

مث خيتلف الناس بعد ذلك ما خيتلفون يف إدراك . . وأنه ال اختالف يف هذه الصنعة وال تفاوت ، وإمنا وحدة وتناسق 
  آماد وآفاق وأبعاد وأنواع ذلك التناسق

يكل اهللا تلك الطائفة ، كما يكل كل أحد ، وكل مجاعة ،  -حني يتدبر  -خيطئه متدبر وإىل هذا القدر الذي ال 



وإىل هذا القدر من اإلدراك املشترك يكل إليهم احلكم على هذا القرآن؛ وبناء اعتقادهم يف أنه من عند . وكل جيل 
  .وال ميكن أن يكون من عند غري اهللا . اهللا 

فال يكون هذا . تحديد جمال اإلدراك البشري يف هذا األمر ويف أمر الدين كله وحيسن أن نقف هنا وقفة قصرية ، ل
التكرمي الذي كرمه اهللا لإلنسان هبذا التحكيم ، سبيالً إىل الغرور ، وجتاوز احلد املأمون؛ واالنطالق من السياج 

  احلافظ من املضي يف التيه بال دليل
فيذهب هبا مجاعة من املفكرين . إدراكها ، وإدراك مداها إن مثل هذه التوجيهات يف القرآن الكرمي يساء 

وجيعلون منه نداً . إىل إعطاء اإلدراك البشري سلطة احلكم النهائية يف أمر الدين كله  -قدمياً وحديثاً  -اإلسالميني 
  بل جيعلونه هو املسيطر على شرع اهللا. لشرع اهللا 

هي بال شك موضع التكرمي من اهللا  -أداة اإلدراك البشري  -ة األمر أن هذه األداة العظيم. . األمر ليس كذلك 
ألن هناك ظواهر يسهل إدراكها؛ . حقيقة أن هذا الدين من عند اهللا : ومن مث يكل إليها إدراك احلقيقة األوىل  -

 أصبحت ومىت. . على أن هذا الدين من عند اهللا  -داللة هذا اإلدراك البشري ذاته  -وهي كافية بذاهتا للداللة 
تلقائياً بكل ما ورد يف -بعد ذلك  -هذه القاعدة الكبرية مسلماً هبا ، أصبح من منطق هذا اإلدراك ذاته أن يسلم 

وال . فاحلكمة متحققة حتماً ما دام من عند اهللا . ال يهم عندئذ أن يدرك حكمته اخلفية أو ال يدركها  -هذا الدين 
. . فاملصلحة متحققة حتماً ما دام من عنداهللا . فيه يف اللحظة احلاضرة متحققة » املصلحة « يهم عندئذ أن يرى 

ألنه ال يدرك إال إدراكاً ناقصاً يف  -فضالً على أن يكون احلاكم عليها  -والعقل البشري ليس نداً لشريعة اهللا 
 -احدة وال يف التاريخ كله ال يف اللحظة الو -املدى احملدود؛ ويستحيل أن ينظر من مجيع الزوايا وإىل مجيع املصاحل 

بينما شريعة اهللا تنظر هذه النظرة؛ فال ينبغي أن يكون احلكم فيها ، أو يف حكم ثابت قطعي من أحكامها موكوالً 
  .إىل اإلدراك البشري 

وأقصى ما يتطلب من اإلدراك البشري أن يتحرى إدراك داللة النص وانطباقه؛ ال أن يتحرى املصلحة أو عدم . 
إمنا يكون هذا فيما ال نص فيه ، مما جيّد من . . فيه فاملصلحة متحققة أصالً بوجود النص من قبل اهللا تعاىل  املصلحة

إىل جانب . وهذا هو جمال االجتهاد احلقيقي . . األقضية؛ وهذا سبق بيان املنهج فيه ، وهو رده إىل اهللا والرسول 
العقل البشري يف أن مدلوله حيمل املصلحة أو ال حيملها إن االجتهاد يف فهم النص ، والوقوف عنده ، ال حتكيم 

  وهو ملك عريض. . جمال العقل البشري األكرب يف معرفة نواميس الكون واإلبداع يف عامل املادة 
مث ال نتجاوز به هذا  -جيب أن حنترم اإلدراك البشري بالقدر الذي أراده اهللا له من التكرمي يف جماله الذي حيسنه 

وهو عندئذ أخطر . . إال دليالً يهجم على ما ال يعرف من جماهل الطريق . كي ال منضي يف التيه بال دليل .  اجملال
  من املضي بال دليل

وإذا جاءهم أمر من { : أو يصف فعلة أخرى لطائفة يف اجملتمع املسلم . وميضي السياق يصور حال طائفة أخرى 
ولوال . الرسول وإىل أويل األمر منهم ، لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولوردوه إىل . األمن أو اخلوف أذاعوا به 

  . .} فضل اهللا عليكم ورمحته التبعتم الشيطان إال قليالً 
والصورة اليت يرمسها هذا النص ، هي صورة مجاعة يف املعسكر اإلسالمي ، مل تألف نفوسهم النظام؛ ومل يدركوا قيمة 

النتائج اليت تترتب عليها ، وقد تكون قاصمة؛ ألهنم مل يرتفعوا إىل مستوى اإلشاعة يف خلخلة املعسكر؛ ويف 
األحداث؛ ومل يدركوا جدية املوقف؛ وأن كلمة عابرة وفلتة لسان ، قد جتر من العواقب على الشخص ذاته ، 

رون بالوالء احلقيقي ألهنم ال يشع -رمبا  -وعلى مجاعته كلها ما ال خيطر له ببال؛ وما ال يتدارك بعد وقوعه حبال أو 



الكامل هلذا املعسكر؛ وهكذا ال يعنيهم ما يقع له من جراء أخذ كل شائعة واجلري هبا هنا وهناك ، وإذاعتها ، حني 
  . .سواء كانت إشاعة أمن أو إشاعة خوف . يتلقاها لسان عن لسان 

عسكر متأهب مستيقظ متوقع حلركة فإن إشاعة أمر األمن مثالً يف م -فكلتامها قد يكون إلشاعتها خطورة مدمرة 
ألن  -مهما تكن األوامر باليقظة  -إشاعة أمر األمن يف مثل هذا املعسكر حتدث نوعاً من التراخي . . من العدو 

اليقظة النابعة من التحفز للخطر غري اليقظة النابعة من جمرد األوامر ويف ذلك التراخي قد تكون القاضية كذلك 
وقد حتدث إشاعة أمر اخلوف فيه . عسكر مطمئن لقوته ، ثابت األقدام بسبب هذه الطمأنينة إشاعة أمر اخلوف يف م

  وقد تكون كذلك القاضية. . خلخلة وارتباكاً ، وحركات ال ضرورة هلا التقاء مظان اخلوف 
  .وعلى أية حال فهي مسة املعسكر الذي مل يكتمل نظامه؛ أو مل يكتمل والؤه لقيادته 

ويبدو أن هذه السمة وتلك كانتا واقعتني يف اجملتمع املسلم حينذاك؛ باحتوائه على طوائف خمتلفة . . أو مها معاً 
وهذه اخللخلة هي اليت . . . املستويات يف اإلميان ، وخمتلفة املستويات يف اإلدراك ، وخمتلفة املستويات يف الوالء 

  .كان يعاجلها القرآن مبنهجه الرباين 
  :املسلمة على الطريق الصحيح  والقرآن يدل اجلماعة

  .} ولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم ، لعلمه الذين يستنبطونه منهم { 
إن كان معهم ، أو إىل  -صلى اهللا عليه وسلم  -أي لو أهنم ردوا ما يبلغهم من أنباء األمن أو اخلوف إىل الرسول 

تنباط هذه احلقيقة؛ واستخراجها من ثنايا األنباء املتناقضة ، أمرائهم املؤمنني ، لعلم حقيقته القادرون على اس
  .واملالبسات املتراكمة 

حني يبلغ إىل أذنيه  -بشرط اإلميان ذاك وحّده  -فمهمة اجلندي الطيب يف اجليش املسلم ، الذي يقوده أمري مؤمن 
ألن قيادته . أو بني من ال شأن هلم به  ال أن ينقله ويذيعه بني زمالئه؛. خرب ، أن يسارع فيخرب به نبيه أو أمريه 

أو عدم إذاعته  -حىت بعد ثبوته  -املؤمنة هي اليت متلك استنباط احلقيقة ، كما متلك تقدير املصلحة يف إذاعة اخلرب 
. .  

عض بل ب. . فيغرس اإلميان والوالء للقيادة املؤمنة؛ ويعلم نظام اجلندية يف آية واحدة . . وهكذا كان القرآن يريب 
فصدر اآلية يرسم صورة منفرة للجندي وهو يتلقى نبأ األمن أو اخلوف ، فيحمله وجيري متنقالً ، مذيعاً له . . آية 

وآخرها يربط . . ووسطها يعلم ذلك التعليم . . ، من غري تثبت ، ومن غري متحيص ، ومن غري رجعة إىل القيادة 
إىل الشكر على هذا الفضل ، وحيذرها من اتباع الشيطان الواقف القلوب باهللا يف هذا ، ويذكرها بفضله ، وحيركها 

  :باملرصاد؛ الكفيل بإفساد القلوب لوال فضل اهللا ورمحته 
  . .} ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته التبعتم الشيطان إال قليالً { 

؛ وهي تضع التوجيه آية واحدة حتمل هذه الشحنة كلها؛ وتتناول القضية من أطرافها؛ وتتعمق السريرة والضمري
  . .} ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفاً كثرياً { . . والتعليم ذلك أنه من عند اهللا 

ومنذ أول  -وحني يصل السياق إىل هذا احلد من تقومي عيوب الصف؛ اليت تؤثر يف موقفه يف اجلهاد ويف احلياة 
تهي إىل قمة التحضيض على القتال الذي جاء ذكره يف ثنايا عندئذ ين -الدرس وهذا التقومي مطرد هلذه العيوب 

قمة التكليف الشخصي ، الذي ال يقعد الفرد عنه تبطئة وال ختذيل ، وال خلل يف الصف ، وال وعورة يف . الدرس 
فإنه ال حيمل  -ولو كان وحيداً  -بأن يقاتل  -صلى اهللا عليه وسلم  -حيث يوجه اخلطاب إىل الرسول . الطريق 

وكذلك يوحي . . ويف الوقت ذاته حيرض املؤمنني على القتال  -صلى اهللا عليه وسلم  -يف اجلهاد إال تبعة شخصه 



  :واهللا أشد بأساً وأشد تنكيالً . فاهللا هو الذي يتوىل املعركة : إىل النفوس بالطمأنينة ورجاء النصر 
  .وحرض املؤمنني  -ال تكلف إال نفسك  -فقاتل يف سبيل اهللا { 

  . .} واهللا أشد بأساً وأشد تنكيالً . عسى اهللا أن يكف بأس الذين كفروا 
كما تربز لنا . تربز لنا مالمح كثرية يف اجلماعة املسلمة يومذاك  -باإلضافة إىل ما قبلها  -ومن خالل هذه اآلية 

  :مالمح كثرية يف النفس البشرية يف كل حني 
سلم؛ وعمق آثار التبطئة والتعويق والتثبيط فيه؛ حىت لتكون وسيلة يربز لنا مدى اخللخلة يف الصف امل» أ « 

 -ولو كان وحده  -أن يقاتل يف سبيل اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -االستنهاض واالستجاشة ، هي تكليف النيب 
ولو أن  غري متوقف مضيه يف اجلهاد على استجابتهم أو عدم استجابتهم. ليس عليه إال نفسه؛ مع حتريض املؤمنني 

ولكن وضع املسألة هذا الوضع يدل على ضرورة إبراز هذا التكليف . أمر ال يكون  -مجلة  -عدم استجابتهم 
من حقيقة أساسية ثابتة يف  -طبعاً  -فوق ما حيمله النص . على هذا النحو؛ واستجاشة النفوس له هذه االستجاشة 

  . .وهي أن كل فرد ال يكلف إال نفسه . التصور اإلسالمي 
حىت ليكون أقصى ما يعلق اهللا . . كما يربز لنا مدى املخاوف واملتاعب يف التعرض لقتال املشركني يومذاك » ب « 

أن يتوىل هو سبحانه كف بأس الذين كفروا؛ فيكون املسلمون ستاراً لقدرته يف كف بأسهم عن : به رجاء املؤمنني 
وإحياء هذه الكلمات واضح عن قوة . . أشد بأساً وأشد تنكيالً  وأنه -سبحانه  -مع إبراز قوة اهللا . . املسلمني 

فهذه أحرج . ورمبا كان هذا بني أحد واخلندق . . بأس الذين كفروا يومذاك؛ واملخاوف املبثوثة يف الصف املسلم 
وعدم اكتمال األوقات اليت مرت هبا اجلماعة املسلمة يف املدينة؛ بني املنافقني ، وكيد اليهود ، وحتفز املشركني 

  التصور اإلسالمي ووضوحه وتناسقه بني املسلمني
كذلك تربز لنا حاجة النفس البشرية؛ وهي تدفع إىل التكاليف اليت تشق عليها ، إىل شدة االرتباط باهللا؛ » ج « 

جتدي حني فكل وسائل التقوية غري هذه ال . . وشدة الطمأنينة إليه؛ وشدة االستعانة به؛ وشدة الثقة بقدرته وقوته 
وهو الذي يعلم . وهذه كلها حقائق يستخدمها املنهج الرباين؛ واهللا هو الذي خلق هذه النفوس . يبلغ اخلطر قمته 

  . .كيف ترىب وكيف ُتقّوى وكيف تستجاش وكيف تستجيب 
س ، للمؤمنني على القتال الذي ورد األمر به يف آخر الدر -صلى اهللا عليه وسلم  -ومبناسبة حتريض الرسول 

  :وهي تشمل التوجيه والنصح والتعاون  -وذكر املبطئني املثبطني يف أوله ، يقرر قاعدة عامة يف الشفاعة 
من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ، وكان اهللا على كل { 

  . .} شيء مقيتاً 
والذي . اهللا ، يكون له نصيب من أجر هذه الدعوة وآثارها فالذي يشجع وحيرض ويعاون على القتال يف سبيل 

  .يبطىء ويثبط تكون له تبعة فيها ويف آثارها 

  .توحي بأنه متكفل جبرائرها } كفل { وكلمة . 
وقد ذكر املبدأ العام مبناسبة املالبسة اخلاصة ، على طريقة املنهج . واملبدأ عام يف كل شفاعة خري ، أو شفاعة سوء 

وربط األمر . ، يف إعطاء القاعدة الكلية من خالل احلادثة اجلزئية ، وربط الواقعة املفردة باملبدأ العام كذلك  القرآين
يف قوله » مقيت « وهو ما يفسر كلمة . أو الذي مينح القدرة على كل شيء . كله باهللا ، الذي يرزق بكل شيء 

  :تعاىل يف التعقيب 



  .} وكان اهللا على كل شيء مقيتاً { 
والتحية يف اجملتمع عالقة من . مث استطرد السياق بعد ذكر الشفاعة إىل األمر برد التحية خبري منها أو مبثلها 
يف جو اجملتمع  -واملناسبة قريبة بينها . . العالقات اليت تدور هبا عجلة احلياة يف يسر ، إذا اتبع األدب الواجب فيها 

  :وبني الشفاعة اليت سبق التوجيه فيها  -
  . .} وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها ، أو ردوها ، إن اهللا كان على كل شيء حسيباً { 

 -حىت السمات اليومية العادية  -وقد جاء اإلسالم بتحيته اخلاصة ، اليت متيز اجملتمع املسلم؛ وجتعل كل مسة فيه 
  . .ها متفردة متميزة؛ ال تندغم وال تضيع يف مسات اجملتمعات األخرى ومعامل

» السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته « أو » السالم عليكم ورمحة اهللا « أو » السالم عليكم « : جعل اإلسالم حتيته 
( فالرد على األوىل  -بالزيادة على كل منها ما عدا الثالثة فلم تبق زيادة ملستزيد  -والرد عليها بأحسن منها . . 

وعليكم ( والرد على الثالثة ) . وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته ( على الثانية والرد ) وعليكم السالم ورمحة اهللا 
  . .وهكذا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . . . إذ أهنا استوفت كل الزيادات ، فترد مبثلها . . ) 

  :ونقف أمام اللمسات الكامنة يف آية التحية هذه 
ليت حيرص املنهج اإلسالمي على أن يطبع هبا اجملتمع املسلم حبيث تكون له تلك السمة املتفردة ، ا -أوالً  -إهنا 

وقد سبق أن حتدثنا عن هذه  -كما أن له شرائعه اخلاصة ونظامه اخلاص  -مالحمه اخلاصة ، وتقاليده اخلاصة 
وذلك يف سورة . يدهتا اخلاصية بالتفصيل عند الكالم عن حتويل القبلة ، ومتيز اجلماعة املسلمة بقبلتها ، كتميزها بعق

  .البقرة من قبل يف الظالل 
وإفشاء السالم؛ والرد . . احملاولة الدائمة لتوثيق عالقات املودة والقرىب بني أفراد اجلماعة املسلمة  -ثانياً  -وهي 

هللا صلى ا -وقد سئل رسول اهللا « . على التحية بأحسن منها ، من خري الوسائل إلنشاء هذه العالقات وتوثيقها 
هذا يف إفشاء . » تطعم الطعام وتقرأ السالم على من عرفت ومن مل تعرف : أي العمل خري؟ قال  -عليه وسلم 

والعناية هبذا األمر تبدو . . أما الرد عليها فهو فريضة هبذه اآلية . وهو سنة . السالم بني اجلماعة املسلمة ابتداء 
ليد يف إصفاء القلوب ، وتعارف غري املتعارفني؛ وتوثيق الصلة بني قيمتها عند املالحظة الواقعية آلثار هذا التق

  وهي ظاهرة يدركها كل من يالحظ آثار مثل هذا التقليد يف اجملتمعات ، ويتدبر نتائجها العجيبة. . املتصلني 
ة اإلسالم لعل املراد منها أن يشار إىل قاعد. . نسمة رخية يف وسط آيات القتال قبلها وبعدها  -ثالثاً  -وهي 

وهو ال يقاتل إال إلقرار السالم يف األرض ، مبعناه الواسع الشامل . فاإلسالم دين السالم . . السالم . . األساسية 
  .السالم الناشىء من استقامة الفطرة على منهج اهللا . 

فََما لَكُْم ِفي الُْمَناِفِقنيَ ) ٨٧(ِفيِه َوَمْن أَْصَدُق ِمَن اللَِّه َحِديثًا اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا ُهَو لََيْجَمَعنَّكُْم إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة لَا َرْيَب 
َودُّوا لَوْ ) ٨٨(ْن َتجَِد لَهُ َسبِيلًا ِفئََتْينِ َواللَُّه أَرْكَسَُهْم بَِما كََسبُوا أَُترِيُدونَ أَنْ تَْهُدوا َمْن أََضلَّ اللَُّه َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه فَلَ

َتَولَّْوا فَُخذُوُهْم ونَ كََما كَفَُروا فََتكُوُنونَ سََواًء فَلَا َتتَِّخذُوا ِمنُْهْم أَْوِلَياَء حَتَّى يَُهاجِرُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه فَإِنْ َتكْفُُر
يَن َيِصلُونَ إِلَى قَْومٍ َبْيَنكُْم َوبَْيَنُهْم مِيثَاٌق أَْو إِلَّا الَِّذ) ٨٩(َواقُْتلُوُهْم َحْيثُ َوَجْدُتُموُهْم َولَا تَتَِّخذُوا ِمْنُهْم َوِليا َولَا َنصًِريا 

فَلَقَاَتلُوكُْم فَإِِن اْعتََزلُوكُمْ  َجاُءوكُْم َحصَِرْت ُصُدورُُهْم أَنْ ُيقَاِتلُوكُْم أَْو يُقَاِتلُوا قَْوَمُهْم َولَْو َشاَء اللَُّه لََسلَّطَُهْم َعلَْيكُْم
سََتجُِدونَ آَخرِيَن يُرِيُدونَ أَنْ َيأَْمُنوكُْم ) ٩٠(لْقَْوا إِلَْيكُمُ السَّلََم فََما َجَعلَ اللَُّه لَكُْم َعلَْيهِْم َسبِيلًا فَلَْم ُيقَاِتلُوكُْم وَأَ

كُُم السَّلََم وََيكُفُّوا أَْيِديَُهْم فَُخذُوُهمْ َوَيأَْمُنوا قَْومَُهْم كُلَّ َما ُردُّوا إِلَى الِْفْتَنةِ أُرِْكُسوا ِفيَها فَإِنْ لَْم َيْعتَزِلُوكُْم َوُيلْقُوا إِلَْي
َوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ أَنْ َيقُْتلَ ُمْؤمًِنا إِلَّا َخطَأً ) ٩١(َواقُْتلُوُهْم َحْيثُ ثَِقفُْتُموُهْم َوأُولَِئكُْم َجَعلَْنا لَكُْم َعلَْيهِْم ُسلْطَاًنا ُمبِيًنا 



َوُهَو ُمْؤِمٌن يُر َرقََبٍة ُمْؤِمَنٍة وَِدَيةٌ ُمَسلََّمةٌ إِلَى أَْهِلِه إِلَّا أَنْ َيصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ ِمْن قَْومٍ َعُدوٍّ لَكُْم َوَمْن قََتلَ ُمْؤِمًنا َخطَأً فََتحْرِ
ى أَْهِلِه َوَتْحرِيُر َرقََبٍة ُمْؤِمَنٍة فََمْن لَْم َيجِْد فََتْحرِيُر َرقََبٍة ُمْؤِمَنٍة َوإِنْ كَانَ ِمْن قَْومٍ َبْيَنكُْم َوَبْينَُهْم ِميثَاٌق فَِدَيةٌ ُمَسلََّمةٌ إِلَ

َوَمْن َيقُْتلْ ُمْؤِمًنا ُمَتعَمًِّدا فََجَزاُؤهُ َجهَنَُّم خَاِلًدا ) ٩٢(فَِصَياُم َشهَْرْينِ ُمَتَتابَِعْينِ َتْوَبةً ِمَن اللَِّه َوكَانَ اللَُّه َعِليًما َحِكيًما 
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َضرَْبُتْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه فََتَبيَّنُوا َولَا ) ٩٣(لَْيِه َولََعَنُه َوأََعدَّ لَُه َعذَاًبا َعِظيًما ِفيَها َوغَِضَب اللَُّه َع

َد اللَِّه َمَغانُِم كَثَِريةٌ كَذَِلَك كُنُْتْم ِمْن قَْبلُ َتقُولُوا ِلَمْن أَلْقَى إِلَْيكُمُ السَّلَاَم لَْسَت ُمْؤِمًنا َتْبَتُغونَ عََرَض الَْحيَاِة الدُّْنَيا فَِعْن
  ) ٩٤(فََمنَّ اللَُّه َعلَْيكُْم فََتَبيَُّنوا إِنَّ اللََّه كَانَ بَِما َتْعَملُونَ َخبًِريا 

على باأللوهية؛ مث يبين  -سبحانه  -التوحيد وإفراد اهللا . . يبدأ هذا الدرس بقاعدة التصور اإلسالمي األساسية 
هذه القاعدة أحكاماً شىت يف معاملة اجملتمع املسلم مع املعسكرات املختلفة؛ بعد التنديد بانقسام الصف املسلم إىل 

فتقوم هذه األحكام  -ويبدو أهنا مجاعة خاصة من املنافقني من غري سكان املدينة  -فئتني ورأيني ، يف معاملة املنافقني 
واليت يتكرر ذكرها . . ا األصيلة ، اليت يقوم عليها بناء النظام اإلسالمي كله على قاعدهت -وهذا التنديد أيضاً  -

  .كلما اجته املنهج الرباين إىل تشريع أو توجيه 
ألول مرة يف تاريخ  -هذه األحكام يف معاملة املعسكرات املختلفة ، هي طرف من القواعد اليت أنشأها اإلسالم 

ة؛ واختاذ قواعد أخرى هلذه املعامالت ، غري حتكيم السيف ، ومنطق القوة ، لتنظيم املعامالت الدولي -البشرية 
  .وشريعة الغاب 

مل تبدأ يف هذا االجتاه إال يف القرن السابع  -وكل ما تفرع عنه من املنظمات الدولية  -إن أوربا بقانوهنا الدويل 
حرباً على ورق؛ ومل تزل هذه  -لته يف مج -ومل يزل هذا القانون ) . احلادي عشر اهلجري ( عشر امليالدي 

أدوات ختتفي وراءها األطماع الدولية؛ ومنابر للحرب الباردة وليست أداة إلحقاق حق؛  -يف مجلتها  -املنظمات 
ولكن كلما اختل هذا التكافؤ مل يعد للقوانني . وال لتحقيق عدل وقد دعت إليها منازعات بني دول متكافئة القوى 

  ال للمنظمات الدولية عمل ذو قيمةالدولية قيمة ، و
األول اهلجري ( فقد وضع أسس املعامالت الدولية يف القرن السابع امليالدي  -املنهج الرباين للبشر  -أما اإلسالم 

فهو كان يضعها ليستخدمها هو ، . ووضعها من عند نفسه؛ دون أن تضطره إىل ذلك مالبسات القوى املتكافئة ) . 
لريفع للبشرية راية العدالة ، وليقيم هلا معامل . سلم عالقاته مع املعسكرات األخرى على أساسها وليقيم اجملتمع امل

فلقد . . ال تعامل اجملتمع املسلم بتلك املبادىء من جانبها  -اجلاهلية  -ولو كانت املعسكرات األخرى . الطريق 
  . .كان اإلسالم ينشىء هذه املبادىء إنشاء وللمرة األوىل 

القواعد للمعامالت الدولية متفرقة يف مواضعها ومناسباهتا من سور القرآن ، وهي تؤلف يف جمموعها قانوناً  وهذه
يضم حكماً لكل حالة من احلاالت اليت تعرض بني املعسكر اإلسالمي واملعسكرات األخرى . كامالً للتعامل الدويل 

  . .اخل . . . ارب ، أو مهادن ، أو حمالف ، أو حمايد ومرتبطة مع حم. وحمايدة . وحمالفة . ومهادنة . حماربة : 
فهي جديرة ببحث مستقل يتواله متخصص يف القانون الدويل ( وليس بنا هنا أن نستعرض هذه املبادىء واألحكام 

 وهي تتعلق بالتعامل مع الطوائف التالية. . ولكننا نستعرض ما جاء يف هذه اجملموعة من اآليات يف هذا الدرس ) . 
:  

  .املنافقني غري املقيمني يف املدينة » أ « 
  . .الذين يرتبطون بقوم بينهم وبني املسلمني ميثاق » ب « 
  .احملايدين الذين تضيق صدورهم حبرب املسلمني أو حرب قومهم كذلك » ج « 



  .وهم على دينهم 
  .الكفر إذا عادوا إىل مكة  املتالعبني بالعقيدة الذين يظهرون اإلسالم إذا قدموا املدينة ويظهرون» د « 
  . .حاالت القتل اخلطأ بني املسلمني والقتل العمد على اختالف املواطن واألقوام » ه « 

شأهنا . وسنجد أحكاماً صرحية واضحة يف مجيع هذه احلاالت؛ اليت تكّون جانباً من مبادىء التعامل يف احمليط الدويل 
  .قات األخرى شأن بقية األحكام ، اليت تتناول شىت العال

وبناء النظام اإلسالمي يف . ونبدأ من حيث بدأ السياق القرآين بالقاعدة األولية اليت يقوم عليها بناء اإلسالم كله 
  :شىت جوانبه 

  }ومن أصدق من اهللا حديثاً؟ . اهللا ال إله إال هو ، ليجمعنكم إىل يوم القيامة ال ريب فيه { 
سواء يف تربية النفوس أم يف إقامة  -راده باأللوهية تبدأ خطوات املنهج الرباين وإف -سبحانه  -إنه من توحيد اهللا 

اجملتمع ، ووضع شرائعه وتنظيمه؛ وسواء كانت هذه الشرائع متعلقة بالنظام الداخلي للمجتمع املسلم ، أم بالنظام 
هذا االفتتاح جملموعة اآليات  ومن مث جند. الدويل ، الذي يتعامل هذا اجملتمع على أساسه مع اجملتمعات األخرى 

  .املتضمنة لطائفة من قواعد التعامل اخلارجية والداخلية أيضاً 
كذلك من االعتقاد يف اآلخرة ، ومجع اهللا الواحد لعباده ، ليحاسبهم هناك على ما أتاح هلم يف الدنيا من فرص 

احلساسية فيها جتاه التشريعات والتوجيهات؛ العمل واالبتالء ، تبدأ خطوات هذا املنهج يف تربية النفوس ، وإثارة 
فهو االبتالء يف الصغرية والكبرية يف الدنيا؛ واحلساب على الصغرية . . وجتاه كل حركة من حركاهتا يف احلياة 

وهذا هو الضمان األوثق لنفاذ الشرائع واألنظمة؛ ألنه كامن هناك يف أعماق النفس ، . . والكبرية يف اآلخرة 
  ، سهران حيث يغفو الرقباء ويغفل السلطانحارس عليها 

  :وهذا وعده  -سبحانه  -هذا حديث اهللا 
  . .} ومن أصدق من اهللا حديثاً { 

وبعد هذه اللمسة للقلوب ، وهي اللمسة الدالة على طريقة هذا املنهج يف التربية ، كما هي دالة على أساس 
  .. التصور االعتقادي العملي يف حياة اجلماعة املسلمة 

بعد هذه اللمسة يبدأ يف إستنكار حالة من التميع يف مواجهة النفاق واملنافقني؛ وقلة احلسم يف موضع احلسم يف 
 -من خارج املدينة كما سنبني  -معاملة اجلماعة املسلمة هلم؛ وانقسام هذه اجلماعة فئتني يف أمر طائفة من املنافقني 

املسلم يومئذ من عدم التناسق؛ كما يشي بتشدد اإلسالم يف ضرورة حيث يشي هذا االستنكار مبا كان يف اجملتمع 
ما مل يكن . . حتديد األمور وحسمها ، وكراهة التميع يف التعامل مع املنافقني والنظر إليهم؛ واالرتكان إىل ظاهرهم 

  :ذلك عن خطة مقررة هادفة 
أن هتدوا من أضل اهللا؟ ومن يضلل اهللا فلن جتد له فما لكم يف املنافقني فئتني؟ واهللا أركسهم مبا كسبوا؛ أتريدون { 

فإن . فال تتخذوا منهم أولياء حىت يهاجروا يف سبيل اهللا . ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء . سبيالً 
  .} تولوا فخذوهم ، واقتلوهم حيث وجدمتوهم ، وال تتخذوا منهم ولياً وال نصًريا 

.  
  :قني روايات ، أمهها روايتان وقد وردت يف شأن هؤالء املناف

أن « أخربين عبداهللا بن يزيد ، عن زيد بن ثابت ، : حدثنا هبز ، حدثنا شعبة ، قال عدي بن ثابت : قال اإلمام أمحد 
صلى  -فكان أصحاب رسول اهللا . خرج إىل أحد ، فرجع ناس خرجوا معه  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 



فما لكم يف { : هم املؤمنون فأنزل اهللا . ال : نقتلهم ، وفرقة تقول : فرقة تقول : فرقتني فيهم ،  -اهللا عليه وسلم 
وإهنا تنفي اخلبث كما ينفي الكري خبث . إهنا طيبة  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال رسول اهللا } املنافقني فئتني؟ 

  ) .أخرجاه يف الصحيحني من حديث شعبة . ( » احلديد 
فخرجوا من . نزلت يف قوم كانوا قد تكلموا باإلسالم؛ وكانوا يظاهرون املشركني : بن عباس وقال العويف عن ا

وإن املؤمنني ملا أخربوا أهنم قد . . إن لقينا أصحاب حممد فليس علينا منهم بأس : فقالوا . مكة يطلبون حاجة هلم 
وقالت فئة أخرى . ، فإهنم يظاهرون عدوكم  اركبوا إىل اجلبناء فاقتلوهم: خرجوا من مكة ، قالت فئة من املؤمنني 

أتقتلون قوماً قد تكلموا مبثل ما تكلمتم به؟ من أجل أهنم مل يهاجروا  -أو كما قالوا  -: سبحان اهللا : من املؤمنني 
، ومل يتركوا ديارهم نستحل دماءهم وأمواهلم؟ فكانوا كذلك فئتني ، والرسول عندهم ال ينهى واحداً من الفريقني 

رواه ابن أيب حامت ، وقد روي عن أيب سلمة بن عبد . . ( } فما لكم يف املنافقني فئتني؟ { : شيء ، فنزلت  عن
  ) .الرمحن وعكرمة وجماهد والضحاك وغريهم قريب من هذا 

لواقع ومع أن الرواية األوىل أوثق من ناحية السند واإلخراج إال أننا نرجح مضمون الرواية الثانية ، باالستناد إىل ا
. أو يقتلهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -التارخيي؛ فالثابت أن منافقي املدينة مل يرد أمر بقتاهلم؛ ومل يقاتلهم الرسول 

هي خطة اإلغضاء عنهم ، وترك اجملتمع نفسه ينبذهم ، . إمنا كانت هناك خطة أخرى مقررة يف التعامل معهم 
مث من اجلزيرة العربية . من املدينة أوالً  -لذين يغروهنم وميلون هلم وهم ا -وتقطيع األسناد من حوهلم بطرد اليهود 

مما يقطع بأهنم جمموعة أخرى : أما هنا فنحن جند أمراً جازماً بأخذهم أسرى ، وقتلهم حيث وجدوا . . كلها أخرياً 
فال تتخذوا { : وله تعاىل إن األمر بأخذهم أسرى وقتلهم مشروط بق: وقد يقال . . غري جمموعة املنافقني يف املدينة 

فهو هتديد ليقلعوا . . } منهم أولياء حىت يهاجروا يف سبيل اهللا ، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدمتوهم 
{ ولكن كلمة . . هذا األمر فيهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد يكونون أقلعوا فلم ينفذ الرسول . . عما هم فيه 

وأن املقصود هو أن يهاجروا إىل املدينة؛ فقد كان . بأهنم ليسوا من أهل املدينة  -فترة يف هذه ال -تقطع } يهاجروا 
كان حمدداً بأنه اهلجرة من دار الكفر إىل دار اإلسالم؛ واالنضمام  -قبل الفتح  -ومعىن اهلجرة . هذا قبل الفتح 

  .للجماعة املسلمة؛ واخلضوع لنظامها 

 -تنديد شديد مبوقف الذين بقوا  -يف الدرس التايل  -جيء يف سياق السورة وسي. . وإال فهو الكفر أو النفاق 
ولو كانوا من أهلها ومواطنني فيها  -من املسلمني يف مكة؛ دار الكفر واحلرب بالنسبة هلم  -بغري عذر من الضعف 

يقولون كلمة  -ممن حوهلا أو  -وأن هؤالء املنافقني كانوا مجاعة من مكة . وكل هذا يؤيد ترجيح الرواية الثانية  -
  .اإلسالم بأفواههم ، ويظاهرون عدو املسلمني بأعماهلم 

  :ونعود إىل النص القرآين 
فما لكم يف املنافقني فئتني؛ واهللا أركسهم مبا كسبوا؟ أتريدون أن هتدوا من أضل اهللا؟ ومن يضلل اهللا فلن جتد له { 

فإن . فال تتخذوا منهم أولياء حىت يهاجروا يف سبيل اهللا .  ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. سبيالً 
  . .} تولوا فخذوهم ، واقتلوهم حيث وجدمتوهم ، وال تتخذوا منهم ولياً وال نصرياً 

إننا جند يف النصوص استنكاراً النقسام املؤمنني فئتني يف أمر املنافقني وتعجباً من اختاذهم هذا املوقف؛ وشدة وحسماً 
  .ه إىل تصور املوقف على حقيقته ، ويف التعامل مع أولئك املنافقني كذلك يف التوجي

التميع يف النظرة إىل النفاق  -ويف كل موقف مماثل  -وكل ذلك يشي خبطر التميع يف الصف املسلم حينذاك 
أو  -سبحان اهللا « : ذلك أن قول مجاعة من املؤمنني . واملنافقني؛ ألن فيها متيعاً كذلك يف الشعور حبقيقة هذا الدين 



أتقتلون قوماً قد تكلموا مبثل ما تكلمتم به من أجل أهنم مل يهاجروا ومل يتركوا ديارهم ، نستحل  -كما قالوا 
وتصورهم لألمر على هذا النحو ، من أنه كالم مثل ما يتكلم املسلمون مع أن شواهد . . » دماءهم وأمواهلم؟ 

وشهادة الفئة األخرى من . . » إن لقينا أصحاب حممد فليس علينا منهم بأس « : احلال كلها وقول هؤالء املنافقني 
تصورهم لألمر على هذا النحو فيه متييع كبري حلقيقة اإلميان ، يف . . » يظاهرون عدوكم « : املؤمنني وقوهلم 

مساعدة عدو فإن كلمة تقال باللسان؛ مع عمل واقعي يف . ظروف تستدعي الوضوح الكامل ، واحلسم القاطع 
وهذا هو . . ألنه متييع للتصور ذاته . وال موضع هنا للتسامح أو لإلغضاء . املسلمني الظاهرين ، ال تكون إال نفاقاً 

  .اخلطر الذي يواجهه النص القرآين بالعجب واالستنكار والتشديد البني 
ولكن هناك . . هؤالء منافقون . . اً فقد كان التصور واضح. ومل يكن احلال كذلك يف اإلغضاء عن منافقي املدينة 

  .هي أخذهم بظاهرهم واإلغضاء إىل حني . خطة مقررة للتعامل معهم 
وأدَّوا . ألهنم قالوا كالماً كالذي يقوله املسلمون . وهذا أمر آخر غري أن ينافح مجاعة من املسلمني عن املنافقني 

  بينما هم يظاهرون أعداء املسلمني. هللا بألسنتهم شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول ا
من أجل هذا التميع يف فهم فئة من املسلمني ، ومن أجل ذلك االختالف يف شأن املنافقني يف الصف املسلم ، كان 

  .هذا االستنكار الشديد يف مطلع اآلية 

  :مث تبعه اإليضاح اإلهلي حلقيقة موقف هؤالء املنافقني . 
  . .}  واهللا أركسهم مبا كسبوا{ 

واهللا أوقعهم فيما هم فيه بسبب سوء نيتهم وسوء عملهم؟ وهي شهادة من اهللا . ما لكم فئتني يف شأن املنافقني 
  .بأهنم واقعون يف السوء مبا أضمروا ومبا عملوا من سوء . حامسة يف أمرهم 
  :مث استنكار آخر 

  . .} أتريدون أن هتدوا من أضل اهللا؟ { 
ما يشري إىل إعطائهم فرصة ليهتدوا ، ويتركوا اللجلجة فاستنكر اهللا هذا . . املتسامح . . ق ولعله كان يف قول الفري

  .يف شأن قوم استحقوا أن يوقعهم اهللا يف شر أعماهلم وسوء مكاسبهم 
  . .} ومن يضلل اهللا فلن جتد له سبيالً { 

وعندئذ تغلق يف . م ونيتهم إىل الضاللة أي ميد هلم يف الضاللة حني يتجهون هم جبهده. فإمنا يضل اهللا الضالني 
  وجوههم سبل اهلداية؛ مبا بعدوا عنها ، وسلكوا غري طريقها؛ ونبذوا العون واهلدى ، وتنكروا ملعامل الطريق

إهنم مل يضلوا أنفسهم فحسب؛ ومل يستحقوا أن يوقعهم . . مث خيطو السياق خطوة أخرى يف كشف موقف املنافقني 
  :إمنا هم كذلك يبتغون إضالل املؤمنني . . عيهم ونيتهم فحسب اهللا يف الضاللة بس

  . .} ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء { 
على الرغم من أهنم تكلموا مبا تكلم به املسلمون ، ونطقوا بالشهادتني نطقاً يكذبه العمل يف . . إهنم قد كفروا 

فالذي يكفر ال يستريح لوجود اإلميان يف . ا عند هذا احلد وهم ال يريدون أن يقفو. . مظاهرة أعداء املسلمني 
ليكونوا . وال بد له من عمل وسعي ، وال بد له من جهد وكيد لرد املسلمني إىل الكفر . األرض ووجود املؤمنني 

  .كلهم سواء 
 تصور اإلميان؛ وهو حيمل البيان الذي يرفع التميع يف. . هذا هو اإليضاح األول حلقيقة موقف أولئك املنافقني 
وإال فال عربة بكلمات اللسان ، وحوهلا هذه القرائن اليت . ويقيمه على أساس واضح من القول والعمل متطابقني 



  :تشهد بالكذب والنفاق 
  :والقرآن يلمس مشاعر املؤمنني ملسة قوية مفزعة هلم ، وهو يقول هلم 

  . .} ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء { 
وبالنقلة الضخمة اليت جيدوهنا يف أنفسهم ، بني . انوا حديثي عهد بتذوق حالوة اإلميان بعد مرارة الكفر فقد ك

وكان الفرق واضحاً بارزاً يف مشاعرهم ويف واقعهم . مث يف اإلسالم . . مشاعرهم ومستواهم وجمتمعهم يف اجلاهلية 
الذي  -سفح اجلاهلية  -يردهم إىل ذلك السفح اهلابط  ، تكفي اإلشارة إليه الستثارة عداوهتم كلها ملن يريد أن

  .التقطهم منه اإلسالم؛ فسار هبم صعداً يف املرتقى الصاعد ، حنو القمة السامقة 
ومن مث يتكىء املنهج القرآين على هذه احلقيقة؛ فيوجه إليهم األمر يف حلظة التوفز والتحفز واالنتباه للخطر البشع 

  :قبل هؤالء  الفظيع الذي يتهددهم من
فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدمتوهم ، وال تتخذوا . فال تتخذوا منهم أولياء حىت يهاجروا يف سبيل اهللا { 

  . .} منهم ولياً وال نصرياً 
  .وحنس من النهي عن اختاذ أولياء منهم 

ورمبا كان للمصاحل  -ني يف املدينة أنه كانت ما تزال للروابط والوشائج العائلية والقبلية بقايا يف نفوس املسلم. 
كما يقرر . وكان املنهج القرآين يعاجل هذه الرواسب؛ ويقرر لألمة املسلمة قواعد ارتباطاهتا  -االقتصادية أيضاً 

  .قواعد تصورها يف الوقت ذاته 
ابط احلياة يف أرض أو رو. كان يعلمها أن األمة ال تقوم على روابط العشرية والقبيلة ، أو روابط الدم والقرابة 

إمنا تقوم األمة على العقيدة؛ . . واحدة أو مدينة واحدة أو روابط املصاحل االقتصادية يف التجارة وغري التجارة 
  .وعلى النظام االجتماعي املنبثق من هذه العقيدة 

ر احلرب هي يومئذ مكة ودا. . ومن مث فال والية بني املسلمني يف دار اإلسالم ، وبني غريهم ممن هم يف دار احلرب 
ال والية حىت يهاجر أولئك الذين يتكلمون بكلمة اإلسالم؛ وينضموا إىل اجملتمع املسلم . . موطن املهاجرين األول 

من أجل عقيدهتم ، ال من أجل أي هدف آخر؛ . حيث تكون هجرهتم هللا ويف سبيل اهللا  -أي إىل األمة املسلمة  -
وهبذا . وهبذا احلسم . هبذه النصاعة . . عيش باملنهج اإلسالمي ال ألي غرض آخر وإلقامة اجملتمع املسلم الذي ي

  . .التحديد الذي ال يقبل أن ختتلط به شوائب أخرى ، أو مصاحل أخرى ، أو أهداف أخرى 
وهاجروا إىل دار اإلسالم ، ليعيشوا . . يف دار احلرب . . فتركوا أهلهم ووطنهم ومصاحلهم . فإن هم فعلوا 

إن هم فعلوا هذا فهم أعضاء . . لنظام اإلسالمي ، املنبثق من العقيدة اإلسالمية ، القائم على الشريعة اإلسالمية با
وإن مل يفعلوا وأبوا اهلجرة ، فال عربة بكلمات تقال فتكذهبا األفعال . يف اجملتمع املسلم ، مواطنون يف األمة املسلمة 

:  
  .} تلوهم حيث وجدمتوهم ، وال تتخذوا منهم ولياً وال نصرياً واق) أي أسرى ( فإن تولوا فخذوهم { 

إذ قد اتبعت مع منافقي . هو الذي يرجح عندنا ، أهنم مل يكونوا هم منافقي املدينة  -كما قلنا  -وهذا احلكم 
  .املدينة سياسة أخرى 

حىت وهم  -وهلم . عقيدته  إن اإلسالم يتسامح مع أصحاب العقائد املخالفة له؛ فال يكرههم أبداً على اعتناق
يف غري ما دعوة للمسلمني وال طعن يف . أن جيهروا مبعتقداهتم املخالفة لإلسالم  -يعيشون يف ظل نظامه ودولته 

فقد ورد يف القرآن من استنكار مثل هذا الطعن من أهل الكتاب ما ال يدع جماالً للشك يف أن اإلسالم ال . الدين 



يعيشون يف ظله يطعنون فيه وميوهون حقائقه ويلبسون احلق بالباطل كما تقول بعض اآلراء  يدع غري املعتنقني له ممن
وأنه حيافظ على حياهتم وأمواهلم . املائعة يف زماننا هذا وحسب اإلسالم أنه ال يكرههم على اعتناق عقيدته 

وأنه يدعهم يتحاكمون إىل شريعتهم  ودمائهم؛ وأنه ميتعهم خبري الوطن اإلسالمي بال متييز بينهم وبني أهل اإلسالم؛
  .يف غري ما يتعلق مبسائل النظام العام 

ولكنه ال يتسامح هذا التسامح مع من . . إن اإلسالم يتسامح هذا التسامح مع خمالفيه جهاراً هناراً يف العقيدة 
  .يقولون اإلسالم كلمة باللسان تكذهبا األفعال 

مث يعترفون لغري اهللا خباصية من خصائص . اهللا ويشهدون أن ال إله إال اهللا  إهنم يوحدون: ال يتسامح مع من يقولون 
األلوهية ، كاحلاكمية والتشريع للناس؛ فيصم أهل الكتاب بأهنم مشركون ، ألهنم اختذوا أحبارهم ورهباهنم أرباباً 

، وحرموا عليهم احلرام  ولكن ألهنم أحلوا هلم احلالل. ال ألهنم عبدوهم . . من دون اهللا واملسيح ابن مرمي 
  فاتبعوهم

ألهنم شهدوا أن ال إله إال اهللا ، وأن حممداً . وال يتسامح هذا التسامح يف وصف مجاعة من املنافقني بأهنم مؤمنون 
  مث بقوا يف دار الكفر ، يناصرون أعداء املسلمني. رسول اهللا 

إنه . » التميع « ولكنه ليس عقيدة . قيدة التسامح واإلسالم ع. إمنا هو متيع . ذلك أن التسامح هنا ليس تساحماً 
  .ولكنه ينايف التميع . واجلد ال ينايف التسامح . ونظام جاد . تصور جاد 

  . .ويف هذه اللفتات واللمسات من املنهج القرآين للجماعة املسلمة األوىل ، بيان ، وبالغ 
من  -من املنافقني ، الذين يعينون أعداء املسلمني  هلذا الصنف -حكم األسر والقتل  -مث استثىن من هذا احلكم 

ففي هذه احلالة يأخذون حكم  -عهد مهادنة أو عهد ذمة  -يلجأون إىل معسكر بينه وبني اجلماعة اإلسالمية عهد 
  :املعسكر الذي يلتجئون ، إليه ويتصلون به 

  . .} إال الذين يصلون إىل قوم بينكم وبينهم ميثاق { 
من حرية . حلكم اختيار اإلسالم للسلم ، حيثما وجد جماالً للسلم ال يتعارض مع منهجه األساسي ويبدو يف هذا ا

اإلبالغ وحرية االختيار؛ وعدم الوقوف يف وجه الدعوة ، بالقوة مع كفالة األمن للمسلمني؛ وعدم تعريضهم للفتنة 
  .، أو تعريض الدعوة اإلسالمية ذاهتا للتجميد واخلطر 

شأنه شأن القوم املعاهدين  -عهد ذمة أو عهد هدنة  -ل من يلجأ ويتصل ويعيش بني قوم معاهدين ومن مث جيعل ك
  .وهي روح سلمية واضحة املعامل يف مثل هذه األحكام . يعامل معاملتهم ، ويسامل مساملتهم . 

يد أن تقف على احلياد ، هي األفراد أو القبائل أو اجملموعات اليت تر. كذلك يستثين من األسر والقتل مجاعة أخرى 
كما تضيق صدورهم . إذ تضيق صدورهم أن يقاتلوا املسلمني مع قومهم . فيما بني قومهم وبني املسلمني من قتال 

  :فيكفوا أيديهم عن الفريقني بسبب هذا التحرج من املساس هبؤالء أو هؤالء . أن يقاتلوا قومهم مع املسلمني 
  . .} اتلوكم أو يقاتلوا قومهم أو جاءوكم ، حصرت صدورهم أن يق{ 

وواضح كذلك يف هذا احلكم الرغبة السلمية يف اجتناب القتال؛ حيثما كف اآلخرون عن التعرض للمسلمني 
. وهؤالء الذين يتحرجون أن حياربوا املسلمني أو حياربوا قومهم . ودعوهتم؛ واختاروا احلياد بينهم وبني احملاربني هلم 

فقد كان حسبه أال . زيرة؛ ويف قريش نفسها؛ ومل يلزمهم اإلسالم أن يكونوا معه أو عليه كانوا موجودين يف اجل. 
كما أنه كان املرجو من أمرهم أن ينحازوا إىل اإلسالم ، حينما تزول املالبسات اليت حترجهم من . . يكونوا عليه 

  .الدخول فيه؛ كما وقع بالفعل 



فيكشف هلم عن الفرض الثاين املمكن يف املوقف . مع احملايدين املتحرجني  وحيبب اهللا املسلمني يف انتهاج هذه اخلطة
أن يسلطهم اهللا على املسلمني فيقاتلوهم مع  -بدل أن يقفوا هكذا على احلياد متحرجني  -فلقد كان من املمكن 

  :هو السبيل أعدائهم احملاربني فأما وقد كفهم اهللا عنهم على هذا النحو ، فالسلم أوىل ، وتركهم وشأهنم 
فما جعل اهللا لكم . فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم ، وألقوا إليكم السلم . ولو شاء اهللا لسلطهم عليكم فلقاتلوكم { 

  . .} عليهم سبيالً 
وهكذا يلمس املنهج التربوي احلكيم نفوس املسلمني املتحمسني ، الذين قد ال يرضون هذا املوقف من هذا الفريق 

ا املوقف من فضل اهللا وتدبريه؛ ومن كف جلانب من العداء واألذى كان سيضاعف العبء على يلمسه مبا يف هذ. 
ويعلمهم أن يأخذوا اخلري الذي يعرض فال يرفضوه ، وجيتنبوا الشر الذي يأخذ طريقه بعيداً عنهم ، . عاتق املسلمني 

متييع لشيء من عقيدهتم؛ وال رضى طاملا أن ليس يف هذا كله تفريط يف شيء من دينهم ، وال . . فال يناوشوه 
  بالدنية يف طلب السلم الرخيصة
السلم : إمنا غاية اإلسالم . . ألنه ليس الكف عن القتال بأي مثن هو غاية اإلسالم . لقد هناهم عن السلم الرخيصة 

ن حقوق ال حقوق أشخاصهم وذواهتم؛ ولك. . اليت ال تتحيف حقاً من حقوق الدعوة ، وال من حقوق املسلمني 
  .هذا املنهج الذي حيملونه ويسمون به مسلمني 

. وإن من حق هذا املنهج أن تزال العقبات كلها من طريق إبالغ دعوته وبيانه للناس يف كل زاوية من زوايا األرض 
. أن يدخل فيه فال يضار وال يؤذى يف كل زاوية من زوايا األرض  -ممن بلغتهم الدعوة  -وأن يكون لكل من شاء 

أو مضارة  -يف صورة من الصور  -أن تكون هناك القوة اليت خيشاها كل من يفكر يف الوقوف يف وجه الدعوة و
  .واجلهاد ماض إىل يوم القيامة . وبعد ذلك فالسلم قاعدة  -أي لون من ألوان املضارة  -من يؤمن هبا 

. طائفة منافقة شريرة كالطائفة األوىل ألهنا . ولكن هناك طائفة أخرى ، ال يتسامح معها اإلسالم هذا التسامح 
يأخذها مبا أخذ به طائفة املنافقني . فإالسالم إزاءها إذن طليق . وليست مرتبطة مبيثاق وال متصلة بقوم هلم ميثاق 

  :األوىل 
فإن مل يعتزلوكم . كلما ردوا إىل الفتنة أركسوا فيها . ستجدون آخرين ، يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم { 

ويلقوا إليكم السلم ، ويكفوا أيديهم؛ فخذوهم ، واقتلوهم حيث ثقفتموهم ، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطاناً 
  . .} مبيناً 

فيسلمون  -صلى اهللا عليه وسلم  -حكى ابن جرير عن جماهد ، أهنا نزلت يف قوم من أهل مكة ، كانوا يأتون النيب 
إن مل  -فأمر بقتلهم . وثان ، يبتغون بذلك أن يأمنوا ها هنا ، وها هنا رياء؛ مث يرجعون إىل قريش فريتكسون يف األ

( ويكفوا أيديهم ) املهادنة والصلح ( فإن مل يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم { : وهلذا قال تعاىل  -يعتزلوا ويصلحوا 
ئكم جعلنا لكم عليهم وأول) أي حيث وجدمتوهم ( واقتلوهم حيث ثقفتموهم ) أسراء ( فخذوهم ) أي عن القتال 

  .} سلطاناً مبيناً 

.  
هذه يف موضعها ، وتلك يف . . وهكذا نرى صفحة من حسم اإلسالم وجديته ، إىل جانب مساحته وتغاضيه 

  . .وطبيعة املوقف ، وحقيقة الواقعة ، هي اليت حتدد هذه وتلك . موضعها 
لتوازن يف شعور املسلم؛ كما تنشىء التوازن يف كفيلة بأن تنشىء ا -على هذا النحو  -ورؤية هاتني الصفحتني 

فأما حني جييء املتشددون فيأخذون األمر كله عنفاً ومحاسة وشدة  -السمة األساسية األصيلة  -النظام اإلسالمي 



واندفاعاً فليس هذا هو اإلسالم وأما حني جييء املتميعون املترققون املعتذرون عن اجلهاد يف اإلسالم ، كأن اإلسالم 
يف قفص االهتام وهم يترافعون عن املتهم الفاتك اخلطري فيجعلون األمر كله مساحة وسلماً وإغضاء وعفواً؛ وجمرد 

وليس دفعاً عن حرية الدعوة وإبالغها لكل زاوية يف األرض بال  -دفاع عن الوطن اإلسالمي وعن مجاعة املسلمني 
وليس سيادة لنظام . ألرض يريد أن خيتار اإلسالم عقيدة وليس تأميناً ألي فرد يف كل زاوية من زوايا ا. عقبة 

فأما حينئذ فليس هذا هو . . فاضل وقانون فاضل يأمن الناس كلهم يف ظله ، من اختار عقيدته ومن مل خيترها سواء 
  .اإلسالم 

  . .ويف هذه الطائفة من أحكام املعامالت الدولية بالغ وبيان 
فأما يف عالقات املسلمني بعضهم ببعض ، مهما اختلفت الديار . رات األخرى ذلك يف عالقات املسلمني مع املعسك

ال قتل إال يف حد . . فال قتل وال قتال  -ويف ذلك الوقت كما يف كل وقت كان هناك مسلمون يف شىت الديار  -
ومن مث ال . يدة فإنه ال يوجد سبب يبلغ من ضخامته أن يفوق ما بني املسلم واملسلم من وشيجة العق. . أو قصاص 

وللقتل اخلطأ . . اللهم إال أن يكون ذلك خطأ . وقد ربطت بينهما هذه الرابطة الوثيقة . يقتل املسلم املسلم أبداً 
  ألنه وراء احلسبان ووراء حدود اإلسالم. فأما القتل العمد فال كفارة له . توضع التشريعات واألحكام 

إال أن  -ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إىل أهله . أ وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمناً إال خط{ 
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق . فتحرير رقبة مؤمنة  -وهو مؤمن  -فإن كان من قوم عدو لكم  -يصدقوا 

وكان اهللا عليماً حكيماً . توبة من اهللا . فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني . فدية مسلمة إىل أهله وحترير رقبة مؤمنة 
 {.  
  . .} ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها ، وغضب اهللا عليه ولعنه ، وأعد له عذاباً عظيماً { 

وهو األمر احملتمل وقوعه بني املسلمني  -ثالث منها من حاالت القتل اخلطأ : وهذه األحكام تتناول أربع حاالت 
وهي اليت . واحلالة الرابعة حالة القتل العمد  -أو يف ديار خمتلفة بني شىت األقوام  -إلسالم دار ا -يف دار واحدة 

  .يستبعد السياق القرآين وقوعها ابتداء 

وليس يف . إذ ليس يف هذه احلياة الدنيا كلها ما يساوي دم مسلم يريقه مسلم عمداً . فليس من شأهنا أن تقع 
وهذه . ا ما من شأنه أن يوهن من عالقة املسلم باملسلم إىل حد أن يقتله عمداً مالبسات هذه احلياة الدنيا كله

العالقة اليت أنشأها اإلسالم بني املسلم واملسلم من املتانة والعمق والضخامة والغالوة واإلعزاز حبيث ال يفترض 
  :اخلطأ ومن مث يبدأ حديثه عن أحكام القتل . . اإلسالم أن ختدش هذا اخلدش اخلطري أبداً 

  . .} وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمناً إال خطأ { 
فإن وجود مسلم إىل جوار . . وهو االحتمال احلقيقي يف الواقع . . فهذا هو االحتمال الوحيد يف احلس اإلسالمي 

ه ومن العسري تصور أن يقدم مسلم على إزالة هذ. عظيمة جداً . ونعمة عظيمة . كبرية جداً . مسلم مسألة كبرية 
عنصر عزيز يف هذه . . املسلم . . إن هذا العنصر . . النعمة عن نفسه؛ واإلقدام على هذه الكبرية عن عمد وقصد 

. . فمن العسري أن يقدم على إعدامه بقتله . . وأشد الناس شعوراً بإعزاز هذا العنصر هو املسلم مثله . . األرض 
. وهبذه الوشيجة . وقد علمهم اهللا إياه هبذه العقيدة . عرهم يعرفونه يف نفوسهم ومشا. وهذا أمر يعرفه أصحابه 

مث ترتقي فتجمعهم يف اهللا سبحانه الذي ألف بني  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهبذه القرابة اليت جتمعهم يف رسول اهللا 
  .ذلك التأليف الرباين العجيب . قلوهبم 

  : يبني السياق أحكامها هنا فأما إذا وقع القتل خطأ فهناك تلك احلاالت الثالث ، اليت



وجيب يف هذه احلالة حترير رقبة مؤمنة ، ودية . أن يقع القتل على مؤمن أهله مؤمنون يف دار اإلسالم : احلالة األوىل 
فأما حترير الرقبة املؤمنة ، فهو تعويض للمجتمع املسلم عن قتل نفس مؤمنة باستحياء نفس مؤمنة . . تسلم إىل أهله 

وأما الدية فتسكني لثائرة النفوس ، وشراء خلواطر املفجوعني ، . حترير الرقاب يف حس اإلسالم وكذلك هو . 
إذا اطمأنت  -ومع هذا يلوح اإلسالم ألهل القتيل بالعفو . . وتعويض هلم عن بعض ما فقدوا من نفع املقتول 

  .ألنه أقرب إىل جو التعاطف والتسامح يف اجملتمع املسلم  -نفوسهم إليه 
  . .} إال أن يصّدقوا  -ومن يقتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ، ودية مسلمة إىل أهله  {

ويف هذه احلالة جيب حترير رقبة . . أن يقع القتل على مؤمن وأهله حماربون لإلسالم يف دار احلرب : واحلالة الثانية 
جيوز أداء دية لقومه احملاربني ، يستعينون هبا  ولكن ال. مؤمنة لتعويض النفس املؤمنة اليت قتلت ، وفقدها اإلسالم 

  .على قتال املسلمني وال مكان هنا السترضاء أهل القتيل وكسب مودهتم ، فهم حماربون ، وهم عدو للمسلمني 
ومل ينص على كون املقتول  -عهد هدنة أو عهد ذمة  -أن يقع القتل على مؤمن قومه معاهدون : واحلالة الثالثة 
ويرى احلكم بتحرير رقبة مؤمنة . مما جعل بعض املفسرين والفقهاء يرى النص على إطالقه . ذه احلالة مؤمناً يف ه

  .ولو مل يكن مؤمناً  -املعاهدين  -ودية مسلمة إىل أهله 

  .ألن عهدهم مع املؤمنني جيعل دماءهم مصونة كدماء املسلمني 
مث . . } وما كان ملؤمن أن يقتل مؤمناً إال خطأ { . ؤمن ولكن الذي يظهر لنا أن الكالم ابتداء منصب على قتل امل

وإن كان من قوم { : وإذا كان قد نص يف احلالة الثانية فقال . بيان للحاالت املتنوعة اليت يكون فيها القتيل مؤمناً 
فهم ويؤيد هذا ال. فقد كان هذا االحتراز مرة أخرى بسبب مالبسة أنه من قوم عدو } وهو مؤمن  -عدو لكم 

. مما يوحي بأن القتيل مؤمن فأعتقت رقبة مؤمنة تعويضاً عنه . النص على حترير رقبة مؤمنة يف هذه احلالة الثالثة 
  . .وإال لكفى عتق رقبة إطالقاً دون شرط اإلميان 

 ولكن مل يرد عتق رقاب مؤمنة: ودى بعض القتلى من املعاهدين  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد ورد أن النيب « 
صلى اهللا عليه  -وأن هذا ثبت بعمل رسول اهللا . مما يدل على أن الواجب يف هذه احلالة هو الدية » بعددهم 

سواء كان . وأن احلاالت اليت تتناوهلا هذه اآلية كلها هي حاالت وقوع القتل على مؤمن . ال هبذه اآلية  -وسلم 
للمسلمني يف دار احلرب ، أو من قوم بينهم وبني املسلمني  من قوم مؤمنني يف دار اإلسالم ، أو من قوم حماربني عدو

  .وهذا هو األظهر يف السياق . . ميثاق هدنة أو ذمة . . ميثاق 
فأما القتل العمد ، فهو الكبرية اليت ال ترتكب مع إميان؛ واليت ال تكفر عنها دية وال عتق رقبة؛ . ذلك القتل اخلطأ 

  :وإمنا يوكل جزاؤها إىل عذاب اهللا 
  . .} وأعد له عذاباً عظيماً . ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها ، وغضب اهللا عليه ولعنه { 

ولكنها كذلك جرمية قتل للوشيجة العزيزة احلبيبة الكرمية العظيمة ،  -بغري حق  -إهنا جرمية قتل ال لنفس فحسب 
  .لإلميان ذاته وللعقيدة نفسها  إهنا تنكر. اليت أنشأها اهللا بني املسلم واملسلم 

ولكن البعض . . إىل أنه ال توبة منها  -ومنهم ابن عباس  -ومن مث قرنت بالشرك يف مواضع كثرية؛ واجته بعضهم 
فرجا للقاتل . . } إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء { : اآلخر استند إىل قوله تعاىل 

  .وفسر اخللود بأنه الدهر الطويل . . التائب املغفرة 
ميشون  -قبل إسالمهم  -والذين تربوا يف مدرسة اإلسالم األوىل ، كانوا يرون قاتلي آبائهم وأبنائهم وإخواهنم ، 

ولكنهم ال يفكرون يف قتلهم . فيهيج يف نفوس بعضهم ما يهيج من املرارة  -وقد دخلوا يف اإلسالم  -على األرض 



بل إهنم مل يفكروا يف . احدة؛ وال خيطر هلم هذا اخلاطر يف أشد احلاالت وجداً ولذعاً ومرارة ال يفكرون مرة و. 
  .إنقاصهم حقاً واحداً من حقوقهم اليت خيوهلا هلم اإلسالم 

واحتراساً من وقوع القتل ولو كان خطأ؛ وتطهرياً لقلوب اجملاهدين حىت ما يكون فيها شيء إال هللا ، ويف سبيل اهللا 
.  

أمر اهللا املسلمني إذا خرجوا غزاة ، أال يبدأوا بقتال أحد أو قتله حىت يتبينوا؛ وأن يكتفوا بظاهر اإلسالم يف كلمة ي. 
  ) .إذ ال دليل هنا يناقض كلمة اللسان ( اللسان 

تبتغون عرض . يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم يف سبيل اهللا فتبينوا؛ وال تقولوا ملن ألقى إليكم السالم لست مؤمناً { 
إن اهللا كان مبا تعملون خبرياً . فتبينوا . كذلك كنتم من قبل ، فمن اهللا عليكم . فعند اهللا مغامن كثرية . احلياة الدنيا 

 {. .  
. خالصتها أن سرية من سرايا املسلمني لقيت رجالً معه غنم له : وقد وردت روايات كثرية يف سبب نزول اآلية 

  .فاعترب بعضهم أهنا كلمة يقوهلا لينجو هبا ، فقتله .  أنه مسلم يعين. فقال السالم عليكم 
ومن مث نزلت اآلية ، حترج على مثل هذا التصرف؛ وتنفض عن قلوب املؤمنني كل شائبة من طمع يف الغنيمة؛ أو 

  .وكالمها يكرهه اإلسالم . . تسرع يف احلكم 
إنه ليس الدافع . ب؛ إذا خرجوا جياهدون يف سبيل اهللا إن عرض احلياة الدنيا ال جيوز أن يدخل للمسلمني يف حسا

وقد يكون دم مسلم عزيز ، ال جيوز أن . وكذلك التسرع بإهدار دم قبل التبني . . إىل اجلهاد وال الباعث عليه 
  .يراق 

يف  واهللا سبحانه يذكر الذين آمنوا جباهليتهم القريبة وما كان فيها من تسرع ورعونة؛ وما كان فيها من طمع
ومين عليهم أن طهر نفوسهم ورفع أهدافهم ، فلم يعودوا يغزون ابتغاء عرض احلياة الدنيا كما كانوا يف . الغنيمة 

كما . ومين عليهم أن شرع هلم حدوداً وجعل هلم نظاماً؛ فال تكون اهليجة األوىل هي احلكم اآلخر . جاهليتهم 
 -على قومهم  -ة إىل أهنم هم كذلك كانوا خيفون إسالمهم وقد يتضمن النص إشار. . كانوا يف جاهليتهم كذلك 

من الضعف واخلوف ، فال يظهرونه إال عند األمن مع املسلمني ، وأن ذلك الرجل القتيل كان خيفي إسالمه على 
  .قومه ، فلما لقي املسلمني أظهر هلم إسالمه وأقرأهم سالم املسلمني 

  .} إن اهللا كان مبا تعلمون خبرياً . تبينوا ف. فمن اهللا عليكم . كذلك كنتم من قبل { 
وعلى هذه احلساسية والتقوى ، يقيم . . وهكذا يلمس املنهج القرآين القلوب لتحيا وتتحرج وتتذكر نعمة اهللا 

  .الشرائع واألحكام؛ بعد بياهنا وإيضاحها 
منذ . وضوح ، ومثل هذه النظافة وهكذا يتناول هذا الدرس تلك اجلوانب من قواعد املعامالت الدولية مبثل هذا ال

  . .أربعة عشر قرناً 

َوأَنْفُِسهِْم فَضَّلَ اللَُّه  لَا َيْسَتوِي الْقَاِعُدونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني غَْيُر أُوِلي الضََّررِ َوالُْمَجاِهُدونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه بِأَْموَاِلهِْم
لَى الْقَاِعِديَن َدَرَجةً َوكُلًّا َوَعَد اللَُّه الُْحسَْنى َوفَضَّلَ اللَُّه الُْمَجاِهِديَن َعلَى الْقَاِعِدينَ الُْمَجاِهِديَن بِأَْموَالِهِْم َوأَنْفُسِهِْم َع

كَةُ ظَالِِمي إِنَّ الَِّذيَن َتَوفَّاُهمُ الَْملَاِئ) ٩٦(َدَرَجاٍت ِمْنُه َوَمْغِفَرةً َوَرْحَمةً َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما ) ٩٥(أَجًْرا َعِظيًما 
ةً فَُتَهاجُِروا ِفيَها فَأُولَِئكَ أَْنفُِسهِْم قَالُوا ِفيَم كُنُْتْم قَالُوا كُنَّا ُمسَْتْضَعِفَني ِفي الْأَْرضِ قَالُوا أَلَْم َتكُْن أَْرُض اللَِّه وَاِسَع

َجالِ َوالنَِّساِء وَالْوِلَْداِن لَا َيْستَِطيُعونَ ِحيلَةً َولَا َيْهَتُدونَ إِلَّا الُْمسَْتْضَعِفَني ِمَن الرِّ) ٩٧(َمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوَساَءْت َمصًِريا 



َوَمْن ُيَهاجِْر ِفي َسبِيلِ اللَِّه َيجِْد ِفي ) ٩٩(فَأُولَِئَك َعَسى اللَُّه أَنْ َيْعفَُو َعنُْهْم َوكَانَ اللَُّه َعفُوا غَفُوًرا ) ٩٨(َسبِيلًا 
ُرُه َعلَى اللَّهِ ًريا َوَسَعةً َوَمْن َيخُْرْج ِمْن َبْيِتِه ُمَهاجًِرا إِلَى اللَِّه َوَرُسوِلِه ثُمَّ ُيْدرِكُْه الَْمْوُت فَقَْد َوقََع أَْجالْأَْرضِ مَُراغًَما كَِث

رُوا ِمَن الصَّلَاِة إِنْ ِخفُْتْم أَنْ َوإِذَا َضرَْبُتْم ِفي الْأَْرضِ فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَنْ تَقُْص) ١٠٠(َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما 
َوإِذَا كُْنَت ِفيهِْم فَأَقَْمَت لَُهمُ الصَّلَاةَ فَلَْتقُْم طَاِئفَةٌ ) ١٠١(َيفِْتَنكُُم الَِّذيَن كَفَُروا إِنَّ الْكَاِفرِيَن كَانُوا لَكُْم َعدُوا ُمبِيًنا 

ا َسَجدُوا فَلَْيكُونُوا ِمْن َورَاِئكُْم َولْتَأِْت طَاِئفَةٌ أُخَْرى لَمْ ُيَصلُّوا فَلُْيَصلُّوا َمَعَك ِمْنُهْم َمَعَك وَلَْيأُْخذُوا أَسِْلَحتَُهْم فَإِذَ
ْيلَةً َواِحَدةً َولَا ِميلُونَ َعلَْيكُْم َمَولَْيأُْخذُوا ِحذَْرُهْم وَأَْسِلَحَتُهْم َودَّ الَِّذيَن كَفَُروا لَْو َتْغفُلُونَ َعْن أَْسِلحَِتكُْم َوأَْمِتَعِتكُْم فََي

إِنَّ اللََّه أََعدَّ ِللْكَافِرِيَن  ُجَناَح َعلَْيكُْم إِنْ كَانَ بِكُْم أَذًى ِمْن َمطَرٍ أَْو كُْنُتْم مَْرَضى أَنْ َتَضُعوا أَْسِلحََتكُْم َوُخذُوا ِحذَْركُْم
َه ِقَياًما َوقُُعوًدا َوَعلَى ُجُنوبِكُْم فَإِذَا اطْمَأَْنْنُتْم فَأَِقيُموا الصَّلَاةَ إِنَّ فَإِذَا قََضيُْتُم الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّ) ١٠٢(َعذَاًبا مُهِيًنا 

َما َولَا َتهِنُوا ِفي اْبِتَغاِء الْقَْومِ إِنْ َتكُونُوا تَأْلَُمونَ فَإِنَُّهْم يَأْلَُمونَ كَ) ١٠٣(الصَّلَاةَ كَاَنْت َعلَى الُْمْؤِمنَِني ِكَتاًبا َمْوقُوًتا 
  ) ١٠٤(َتأْلَُمونَ َوتَْرُجونَ ِمَن اللَِّه َما لَا َيْرُجونَ َوكَانَ اللَُّه َعِليًما َحِكيًما 

فهو تكملة موضوعية . هذا الدرس وثيق الصلة ، شديد اللحمة بالدرس السابق والدرس الذي قبله كذلك 
العتربنامها  -كما يقررها اإلسالم  -دولية ولو الرغبة يف إقرار مبادىء املعامالت ال. ملوضوع الدرسني السابقني 

  .إمنا هي حلقات يف خط واحد . معاً مع هذا الدرس درساً واحداً متصالً 
إن موضوعه األساسي هو اهلجرة إىل دار اإلسالم؛ واحلث على انضمام املسلمني املتخلفني يف دار الكفر واحلرب إىل 

واطراح الراحة النسبية واملصلحة كذلك يف البقاء مبكة ، إىل . ال الصف املسلم اجملاهد يف سبيل اهللا بالنفس وامل
  جوار األهل واملال

 -غري أويل الضرر  -ال يستوي القاعدون من املؤمنني { : ولعل هذا هو املقصود بقوله تعاىل يف مطلع هذا الدرس 
وكال  -أنفسهم على القاعدين درجة فضل اهللا اجملاهدين بأمواهلم و. واجملاهدون يف سبيل اهللا بأمواهلم وأنفسهم 

إال  -فما كان يف املدينة قاعدون . . } . . . وفضل اهللا اجملاهدين على القاعدين أجراً عظيماً  -وعد اهللا احلسىن 
  املنافقني املعوقني الذين حتدث عنهم بلهجة غري هذه اللهجة يف الدرس املاضي

وهم قادرون على  -يد ملن يظلون قاعدين هنالك يف دار الكفر وقد تال هذه الفقرة فقرة أخرى فيها حتذير وهتد
فأولئك مأواهم جهنم وساءت { . . } ظاملي أنفسهم { حىت تتوفاهم املالئكة  -اهلجرة منها بدينهم وعقيدهتم 

  . .} مصرياً 
بيته ، قاصداً  مث تلتها فقرة أخرى عن ضمان اهللا سبحانه ملن يهاجر يف سبيله ، منذ اللحظة اليت خيرج فيها من

عاجل فيها كل املخاوف اليت هتجس يف النفس البشرية وهي تقدم على هذه املخاطرة ، . اهلجرة إىل اهللا خالصة 
  . .احملفوفة باخلطر ، الكثرية التكاليف يف الوقت ذاته 

جرة وبقية الطوائف فاحلديث مطرد عن اجلهاد واهلجرة إىل دار اجملاهدين ، وأحكام التعامل بني املسلمني يف دار اهل
  .واحلديث موصول  -مبا يف ذلك املسلمون الذين مل يهاجروا  -خارج هذه الدار 

وتدل هذه العناية  -يف ميدان القتال أو يف أثناء طريق اهلجرة  -كذلك يلم هذا الدرس بكيفية الصالة عند اخلوف 
كما يهىيء إلجياد حالة تعبئة  -كما أسلفنا  -الة بالصالة يف هذه اآلونة احلرجة ، على طبيعة نظرة اإلسالم إىل الص

  نفسية كاملة؛ يف مواجهة اخلطر احلقيقي احملدق باجلماعة املسلمة؛ من أعدائها الذين يتربصون هبا حلظة غفلة أو غرة
 تصيب وينتهي الدرس بلمسة قوية عميقة التأثري؛ يف التشجيع على اجلهاد يف سبيل اهللا؛ يف وجه اآلالم واملتاعب اليت

  :وذلك يف تصوير ناصع حلال املؤمنني اجملاهدين ، وحال أعدائهم احملاربني؛ على مفرق الطريق . اجملاهدين 



  }. . وترجون من اهللا ما ال يرجون . إن تكونوا تأملون فإهنم يأملون كما تأملون . . وال هتنوا يف ابتغاء القوم { 
وال يبقى جمال للشعور بالضىن . ويصغر كل أمل ، وهتون كل مشقة وهبذا التصوير يفترق طريقان؛ ويربز منهجان؛ 

  .وبالكالل 

  ولكنهم يرجون من اهللا ما ال يرجون. فاآلخرون كذلك يأملون . 
ما كان يعتمل يف جسم  -جبملة املوضوعات اليت يعاجلها ، وبطرائق العالج اليت يسلكها  -ويرسم هذا الدرس 

وما كان يشتجر يف النفوس . اق التكوين الواقعية؛ ومشكالت التكوين العملية اجلماعة املسلمة ، وهي تواجه مش
من عوامل الضعف البشري؛ ومن رواسب املاضي اجلاهلي ، ومن طبيعة الفطرة البشرية وهي تواجه التكاليف 

املنهج  مبشاقها وآالمها؛ مع ما يصاحب هذه املشاق واآلالم من أشواق ومن تطلع إىل الوفاء كذلك؛ يستثريها
  .احلكيم ، ويستجيشها يف الفطرة لتنهض هبذا األمر العظيم 

ونرى ذلك كله مرتسماً من خالل الوصف للواقع؛ ومن خالل التشجيع واالستجاشة؛ ومن خالل املعاجلة 
إىل جانب التسلح  -للمخاوف الفطرية واآلالم الواقعية؛ ومن خالل التسليح يف املعركة بالصالة وبالصالة خاصة 

وبالثقة يف ضمانة اهللا للمهاجرين ، وثوابه للمجاهدين ، وعونه للخارجني يف سبيله ، وما أعده  -العدة واليقظة ب
  .للكافرين من عذاب مهني 

ونرى طريقة املنهج القرآين الرباين يف التعامل مع النفس البشرية يف قوهتا وضعفها؛ ويف التعامل مع اجلماعة 
. . ونرى شىت اخليوط اليت يشدها منها يف الوقت الواحد ويف اآلية الواحدة . وإنضاجها  اإلنسانية يف أثناء تكوينها

كيف ميأل مشاعر اجلماعة املسلمة بالتفوق على عدوها ، يف الوقت الذي ميأل نفوسها  -على األخص  -ونرى 
ف فيها ، ومواضع التقصري باحلذر واليقظة والتهيؤ الدائم للخطر ، ويف الوقت الذي يدهلا كذلك على مواطن الضع

  .، وحيذرها إياها أشد التحذير 
إنه منهج عجيب يف تكامله ويف تقابله مع النفس البشرية؛ ويف عدد األوتار اليت يلمسها يف اللمسة الواحدة ، وعدد 

  اخليوط اليت يشدها يف هذه النفس ، فتصوت كلها وتستجيب
التنظيم االجتماعي الذي قام عليه؛ هو األمر البارز الظاهر فيما بني لقد كان التفوق يف منهج التربية ، والتفوق يف 
اليت  -ولقد كان هذا التفوق البارز هو كذلك أوضح األسباب . . اجملتمع املسلم وسائر اجملتمعات حوله من فروق 

حياناً بكل ما كان يف حياته من مالبسات ومن ضعف أ -لتمكن هذا اجملتمع الناشىء الشاب  -يراها البشر 
ال غلبة معركة بالسالح فحسب؛ ولكن غلبة حضارة . من طي تلك اجملتمعات األخرى ، والغلبة عليها  -وتقصري 

غلبة منهج على مناهج ، ومنوذج من احلياة على مناذج؛ ومولد عصر جديد على مولد . فتية على حضارات شاخت 
  . .إنسان جديد 

  :فصيل ونكتفي هبذا القدر حىت نواجه النصوص بالت
فضل اهللا . واجملاهدون يف سبيل اهللا بأمواهلم وأنفسهم  -غري أويل الضرر  -ال يستوي القاعدون من املؤمنني { 

وفضل اهللا اجملاهدين على القاعدين أجراً . اجملاهدين بأمواهلم وأنفسهم على القاعدين درجة ، وكال وعد اهللا احلسىن 
  . .} ن اهللا غفوراً رحيماً وكا. درجات منه ومغفرة ورمحة . عظيماً 

إن هذا النص القرآين كان يواجه حالة خاصة يف اجملتمع املسلم وما حوله؛ وكان يعاجل حالة خاصة يف هذا اجملتمع 
  .يف النهوض بتكاليف اجلهاد باألموال واألنفس  -من بعض عناصره  -من التراخي 



اً بأمواهلم ، إذ مل يكن املشركون يسمحون ملهاجر أن سواء كان املقصود أولئك الذين ختلفوا عن اهلجرة احتفاظ
حيمل معه شيئاً من ماله؛ أو توفرياً لعناء اهلجرة وما فيها من خماطر ، إذ مل يكن املشركون يتركون املسلمني يهاجرون 

سواء . . جرة إذا عرفوا منهم نية اهل -أو يزيدون يف إيذائهم بتعبري أدق  -، وكثرياً ما كانوا حيبسوهنم ويؤذوهنم 
أو كان املقصود بعض املسلمني يف دار  -وهو ما نرجحه  -كان املقصود هم أولئك الذين ختلفوا عن اهلجرة 

من غري املنافقني املبطئني الذين ورد ذكرهم يف درس سابق  -اإلسالم ، الذين مل ينشطوا للجهاد باألموال واألنفس 
  .وا للجهاد باألموال واألنفس يف دار احلرب ودار اإلسالم سواء أو كان املقصود هؤالء وهؤالء ممن مل ينشط -

إن هذا النص كان يواجه هذه احلالة اخلاصة؛ ولكن التعبري القرآين يقرر قاعدة عامة؛ يطلقها من قيود الزمان ، 
قاعدة عدم  -ومالبسات البيئة؛ وجيعلها هي القاعدة اليت ينظر اهللا هبا إىل املؤمنني يف كل زمان ويف كل مكان 

غري أويل الضرر الذين يقعدهم العجز عن اجلهاد  -االستواء بني القاعدين من املؤمنني عن اجلهاد باألموال واألنفس 
عدم االستواء بني هؤالء القاعدين واآلخرين الذين  -بالنفس ، او يقعدهم الفقر والعجز عن اجلهاد بالنفس واملال 

  :عامة على اإلطالق  قاعدة. . جياهدون بأمواهلم وأنفسهم 
  . .} واجملاهدون يف سبيل اهللا بأمواهلم وأنفسهم  -غري أويل الضرر  -ال يستوي القاعدون من املؤمنني { 

  :وال يتركها هكذا مبهمة ، بل يوضحها ويقررها ، ويبني طبيعة عدم االستواء بني الفريقني 
  . .} ة فضل اهللا اجملاهدين بأمواهلم وأنفسهم على القاعدين درج{ 

  .وهذه الدرجة ميثلها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مقامهم يف اجلنة 
إن يف اجلنة مائة درجة : قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -عن أيب سعيد اخلدري ، أن رسول اهللا « يف الصحيحني 

  .» وما بني كل درجتني كما بني السماء واألرض . أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله 
صلى اهللا عليه  -قال رسول اهللا : عن عبداهللا بن مسعود قال « األعمش عن عمرو بن مرة ، عن أيب عبيدة ،  وقال

أما إهنا ليست : يا رسول اهللا ، وما الدرجة؟ فقال : فقال رجل « من رمى بسهم فله أجره درجة » :  -وسلم 
  .» ما بني الدرجتني مائة عام . بعتبة أمك 

ميثل هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، حنسب أننا اليوم أقدر على تصورها؛ بعد الذي وهذه املسافات اليت 
حىت إن الضوء ليصل من جنم إىل كوكب يف مئات السنني الضوئية وقد كان الذين . عرفناه من بعض أبعاد الكون 

فوق  -رمبا كنا أقدر  -كما قلت  -ولكنا . يصدقونه مبا يقول  -صلى اهللا عليه وسلم  -يسمعون رسول اهللا 
  على تصور هذه األبعاد مبا عرفناه من بعض أبعاد الكون العجيب -اإلميان 

واجملاهدين  -غري أويل الضرر  -مث يعود السياق بعد تقرير هذا الفارق يف املستوى بني القاعدين من املؤمنني 
  :بأمواهلم وأنفسهم ، فيقرر أن اهللا وعد مجيعهم احلسىن 

  .} د اهللا احلسىن وكالًّ وع{ 

.  
فلإلميان وزنه وقيمته على كل حال؛ مع تفاضل أهله يف الدرجات وفق تفاضلهم يف النهوض بتكاليف اإلميان؛ فيما 

وهذا االستدراك هو الذي نفهم منه أن هؤالء القاعدين ليسوا هم املنافقني . . يتعلق باجلهاد باألموال واألنفس 
صاحلة يف الصف املسلم وخملصة؛ ولكنها قصرت يف هذا اجلانب؛ والقرآن يستحثها إمنا هم طائفة أخرى . املبطئني 

  .لتاليف التقصري؛ واخلري مرجو فيها ، واألمل قائم يف أن تستجيب 
فإذا انتهى من هذا االستدراك عاد لتقرير القاعدة األوىل؛ مؤكداً هلا ، متوسعاً يف عرضها؛ ممعناً يف الترغيب فيما 



  :عظيم  وراءها من أجر
  .} وكان اهللا غفوراً رحيماً . درجات منه ومغفرة ورمحة . وفضل اهللا اجملاهدين على القاعدين أجراً عظيماً { 

والتلويح بكل ما . . والتفضيل على القاعدين . . وهذا التمجيد للمجاهدين . . وهذه الوعود . . وهذا التوكيد 
  . .ومن مغفرة اهللا ورمحته للذنوب والتقصري . . هتفو له نفس املؤمن من درجات األجر العظيم 

  :هذا كله يشي حبقيقتني هامتني 
وهذا . هي أن هذه النصوص كانت تواجه حاالت قائمة يف اجلماعة املسلمة كما أسلفنا وتعاجلها : احلقيقة األوىل 

وأهنا مهما بلغت يف جمموعها من كفيل بأن جيعلنا أكثر إدراكاً لطبيعة النفس البشرية ، ولطبيعة اجلماعات البشرية ، 
التفوق يف اإلميان والتربية فهي دائماً يف حاجة إىل عالج ما يطرأ عليها من الضعف واحلرص والشح والتقصري يف 

وظهور . مواجهة التكاليف ، وخباصة تكاليف اجلهاد باألموال واألنفس ، مع خلوص النفس هللا ، ويف سبيل اهللا 
ال يدعو لليأس من النفس أو اجلماعة ، وال إىل  -ن الضعف واحلرص والشح والتقصري م -هذه اخلصائص البشرية 

نفض اليد ، منها وازدرائها؛ طاملا أن عناصر اإلخالص واجلد والتعلق بالصف والرغبة يف التعامل مع اهللا موفورة 
ف واحلرص والشح والتقصري؛ ولكن ليس معىن هذا هو إقرار النفس أو اجلماعة على ما بدا منها من الضع. . فيها 

بل ال بد هلا من اهلتاف لتنهض من » واقعها « واهلتاف هلا باالنبطاح يف السفح ، باعتبار أن هذا كله جزء من 
كما نرى هنا يف . . بكل ألوان اهلتاف واحلداء . السفح واحلداء لتسري يف املرتقى الصاعد ، إىل القمة السامقة 

  .املنهج الرباين احلكيم 
هي قيمة اجلهاد باألموال واألنفس يف ميزان اهللا واعتبارات هذا الدين وأصالة هذا العنصر يف : احلقيقة الثانية و

من طبيعة الطريق؛ وطبيعة البشر؛ وطبيعة املعسكرات  -سبحانه  -ملا يعلمه اهللا . طبيعة هذه العقيدة وهذا النظام 
  .املعادية لإلسالم يف كل حني 

إمنا هو ضرورة مصاحبة لركب هذه الدعوة وليست . س مالبسة طارئة من مالبسات تلك الفترة لي» اجلهاد « إن 
 -أن اإلسالم نشأ يف عصر اإلمرباطوريات؛ فاندس يف تصورات أهله  -كما توهم بعض املخلصني  -املسألة 

  أنه ال بد هلم من قوة قاهرة حلفظ التوازن -اقتباساً مما حوهلم 
بقلة مالبسة طبيعة اإلسالم األصيلة لنفوس هؤالء القائلني هبذه التكهنات  -على األقل  -هذه املقررات تشهد 

  .والظنون 

لو كان اجلهاد مالبسة طارئة يف حياة األمة املسلمة ما استغرق كل هذه الفصول من صلب كتاب اهللا؛ يف مثل هذا 
ويف مثل هذا  -اهللا عليه وسلم صلى  -األسلوب وملا استغرق كذلك كل هذه الفصول من سنة رسول اهللا 

  . .األسلوب 
تلك الكلمة الشاملة لكل مسلم إىل قيام  -صلى اهللا عليه وسلم  -لو كان اجلهاد مالبسة طارئة ما قال رسول اهللا 

  .» من مات ومل يغز ومل حيدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق « : الساعة 
االت فردية بعض اجملاهدين ، لظروف عائلية هلم خاصة ، كالذي جاء رد يف ح -صلى اهللا عليه وسلم  -ولئن كان 

: قال . نعم : قال « لك أبوان؟ » : قال . أجاهد  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن رجالً قال للنيب « يف الصحيح 
هدين لئن كان ذلك فإمنا هي حالة فردية ال تنقض القاعدة العامة؛ وفرد واحد ال ينقص اجملا. » ففيهما جاهد 

على عادته يف معرفة كل ظروف جنوده فرداً فرداً ، كان يعلم من حال  -صلى اهللا عليه وسلم  -ولعله . الكثريين 
  . .هذا الرجل وأبويه ، ما جعله يوجهه هذا التوجيه 



  وقد تغريت هذه الظروف. إمنا كان اجلهاد مالبسة طارئة بسبب ظروف  -بسبب ذلك  -فال يقولن أحد 
ن اإلسالم جيب أن يشهر سيفه وميشي به يف الطريق يقطع به الروؤس ولكن ألن واقع حياة الناس وليس ذلك أل

  وطبيعة طريق الدعوة تلزمه أن ميسك هبذا السيف ويأخذ حذره يف كل حني
 ألنه طريق غري. يعلم أن هذا أمر تكرهه امللوك ويعلم أن ال بد ألصحاب السلطان أن يقاوموه  -سبحانه  -إن اهللا 

  ويف كل أرض ، ويف كل جيل. ولكن اليوم وغداً . ليس باألمس فقط . طريقهم ، ومنهج غري منهجهم 
مهما  -وال ميكن أن يدع اخلري ينمو . يعلم أن الشر متبجح ، وال ميكن أن يكون منصفاً  -سبحانه  -وإن اهللا 

وجمرد وجود احلق حيمل . رة على الشر فإن جمرد منو اخلري حيمل اخلطو -يسلك هذا اخلري من طرق سلمية موادعة 
وال بد أن جينح الشر إىل العدوان؛ وال بد أن يدافع الباطل عن نفسه مبحاولة قتل احلق وخنقه . اخلطر على الباطل 

  بالقوة
  . . .هذه جبلة وليست مالبسة وقتية 
  . . .هذه فطرة وليست حالة طارئة 

  .وال بد أن يبدأ يف عامل الضمري . . صورة البد منه يف كل . . ومن مث ال بد من اجلهاد 

وال بد من لقاء . وال بد من مواجهة الشر املسلح باخلري املسلح . مث يظهر فيشمل عامل احلقيقة والواقع والشهود 
  أو كان هزالً ال يليق باملؤمنني. وإال كان األمر انتحاراً . . الباطل املتترس بالعدد باحلق املتوشح بالعدة 

. وكما اشترى منهم أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة . كما طلب اهللا من املؤمنني . من بذل األموال واألنفس  وال بد
أما . . وذلك قدره املصحوب حبكمته  -سبحانه  -فأما أن يقدر هلم الغلب؛ أو يقدر هلم االستشهاد؛ فذلك شأنه . 

والشهداء وحدهم هم الذين . . ن عندما حيني األجل والناس كلهم ميوتو. . هم فلهم إحدى احلسنيني عند رهبم 
  . .يستشهدون 

هناك نقط ارتكاز أصيلة يف هذه العقيدة ، ويف منهجها الواقعي ، ويف خط سريها املرسوم ، ويف طبيعة هذا اخلط 
  .وحتمياته الفطرية ، اليت ال عالقة هلا بتغري الظروف 

. . اجلهاد . . ومن هذه النقط . حتت أي ظرف من الظروف  - وهذه النقط ال جيوز أن تتميع يف حس املؤمنني
وهذا هو اجلهاد . . وحتت رايته وحدها . اجلهاد يف سبيل اهللا وحده . . الذي يتحدث عنه اهللا سبحانه هذا احلديث 

  . .ويتلقاهم املأل األعلى بالتكرمي » شهداء « الذي يسمى من يقتلون فيه 
قاعدين؛ أولئك الذين يظلون قاعدين يف دار الكفر ال يهاجرون؛ متسك هبم بعد ذلك يتحدث عن فريق من ال

وهم قادرون لو أرادوا  -أمواهلم ومصاحلهم ، أو ميسك هبم ضعفهم عن مواجهة متاعب اهلجرة وآالم الطريق 
م صورة يتحدث عنهم فيصوره. حىت حيني أجلهم؛ وتأيت املالئكة لتتوفاهم . . أن يهاجروا  -واعتزموا التضحية 

  :زرية منكرة؛ تستنهض كل قاعد منهم للفرار بدينه وعقيدته ، ومبصريه عند ربه؛ من هذا املوقف الذي يرمسه هلم 
أمل تكن : قالوا . كنا مستضعفني يف األرض : فيم كنتم؟ قالوا : قالوا . . إن الذين توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم { 

إال املستضعفني من الرجال والنساء . مأواهم جهنم ، وساءت مصرياً  أرض اهللا واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك
. } فأولئك عسى اهللا أن يعفو عنهم ، وكان اهللا عفّواً غفوراً . والولدان ، ال يستطيعون حيلة ، وال يهتدون سبيالً 

.  
صلى اهللا  -ول اهللا بعد هجرة رس -يف مكة وغريها  -لقد كان هذا النص يواجه حالة واقعة يف اجلزيرة العربية 

حيث مل  -حبستهم أمواهلم ومصاحلهم . فقد كان هناك مسلمون مل يهاجروا . وقيام الدولة املسلمة  -عليه وسلم 



حيث  -أو حبسهم إشفاقهم وخوفهم من مشاق اهلجرة  -يكن املشركون يدعون مهاجراً حيمل معه شيئاً من ماله 
ومجاعة حبسهم عجزهم احلقيقي ، . . مينعوه ويرصدوا له يف الطريق مل يكن املشركون يدعون مسلماً يهاجر حىت 

  . .من الشيوخ والنساء والولدان الذين ال يستطيعون حيلة للهرب وال جيدون سبيالً للهجرة 
صلى اهللا عليه وسلم  -وقد اشتد أذى املشركني هلؤالء الباقني من أفراد املسلمني؛ بعد عجزهم عن إدراك الرسول 

  .وبعد قيام الدولة املسلمة . ، ومنعهما من اهلجرة  وصاحبه -

فأخذ املشركون . وبعد تعرض الدولة املسلمة لتجارة قريش يف بدر ، وانتصار املسلمني ذلك االنتصار احلاسم 
  .يسومون هذه البقية املتخلفة ألواناً من العذاب والنكال ، ويفتنوهنم عن دينهم يف غيظ شديد 

وكانت . . نهم فعالً؛ واضطر بعضهم إىل إظهار الكفر تقية ، ومشاركة املشركني عبادهتم وقد فنت بعضهم عن دي
فأما بعد قيام الدولة ، ووجود دار  -مىت استطاعوا  -هذه التقية جائزة هلم يوم أن مل تكن هلم دولة يهاجرون إليها 

. واجلهر باإلسالم ، واحلياة يف دار اإلسالم  اإلسالم ، فإن اخلضوع للفتنة ، أو االلتجاء للتقية ، ويف الوسع اهلجرة
  .أمر غري مقبول . 

وهكذا نزلت هذه النصوص؛ تسمي هؤالء القاعدين حمافظة على أمواهلم ومصاحلهم ، أو إشفاقاً من مشاق اهلجرة 
ر اإلسالم ، مبا أهنم حرموها احلياة يف دا. . } ظاملي أنفسهم { : تسميهم . . حىت حيني أجلهم . . ومتاعب الطريق 

وألزموها احلياة يف دار الكفر تلك احلياة الذليلة اخلانسة الضعيفة . تلك احلياة الرفيعة النظيفة الكرمية احلرة الطليقة 
  مما يدل على أهنا تعين الذين فتنوا عن دينهم بالفعل هناك. . } جهنم وساءت مصرياً { املضطهدة ، وتوعدهم 
  :يعرب يف صورة ، ويصور يف مشهد حي نابض باحلركة واحلوار  -لوب القرآن على أس -ولكن التعبري القرآين 

أمل : كنا مستضعفني يف األرض قالوا : فيم كنتم؟ قالوا : قالوا . . ظاملي أنفسهم . . إن الذين توفاهم املالئكة { 
  . .} تكن أرض اهللا واسعة ، فتهاجروا فيها؟ 

 استجاشة عناصر اخلري واملروءة والعزة فيها؛ وإىل مطاردة عوامل إن القرآن يعاجل نفوساً بشرية؛ ويهدف اىل
ولكنه يستخدم هذه احلقيقة . إنه يصور حقيقة . . لذلك يرسم هذا املشهد . . الضعف والشح واحلرص والثقلة 

  . .يف موضعها أحسن استخدام ، يف عالج النفس البشرية 
وإظهار املالئكة يف املشهد يزيد . رية ، وتتحفز لتصور ما فيه ومشهد االحتضار بذاته مشهد ترجتف له النفس البش

  .النفس ارجتافاً وحتفزاً وحساسية 
وهذا وحده . ظاملي أنفسهم . . وقد حضرت املالئكة لتتوفاهم وهذا حاهلم . ظلموا أنفسهم  -القاعدون  -وهم 

كة تتوفاه وهو ظامل لنفسه؛ وليس أمامه من إذ يكفي أن يتصور املرء نفسه واملالئ. كفيل بتحريك النفس وارجتافها 
  .فرصة أخرى إلنصاف نفسه ، فهذه هي اللحظة األخرية 

: بل يقلبون ماضيهم ، ويستنكرون أمرهم ويسألوهنم . يف صمت  -ظاملي أنفسهم  -ولكن املالئكة ال يتوفوهنم 
  :فيم أضاعوا أيامهم ولياليهم؟ وماذا كان شغلهم ومههم يف الدنيا 

  . .} فيم كنتم؟ : ا قالو{ 
  فإن ما كانوا فيه ضياع يف ضياع؛ كأن مل يكن هلم شغل إال هذا الضياع

وجييب هؤالء احملتضرون ، يف حلظة االحتضار ، على هذا االستنكار ، جواباً كله مذلة ، وحيسبونه معذرة على ما 
  .فيه من مذلة 

  . .} كنا مستضعفني يف األرض : قالوا { 



  .كنا أذالء يف األرض ال منلك من أمرنا شيئاً . ستضعفنا األقوياء ي. كنا مستضعفني 
وعلى كل ما يف هذا الرد من مهانة تدعو إىل الزراية؛ وتنفر كل نفس من أن يكون هذا موقفها يف حلظة االحتضار ، 

  .بعد أن يكون هذا موقفها طوال احلياة 

بل جيبهوهنم باحلقيقة الواقعة؛ ويؤنبوهنم على عدم . فسهم فإن املالئكة ال يتركون هؤالء املستضعفني الظاملي أن. 
  :احملاولة ، والفرصة قائمة 

  . .} أمل تكن أرض اهللا واسعة فتهاجروا فيها؟ : قالوا { 
. على قبول الذل واهلوان واالستضعاف ، والفتنة عن اإلميان  -إذن  -إنه مل يكن العجز احلقيقي هو الذي حيملهم 

حرصهم على أمواهلم ومصاحلهم وأنفسهم ميسكهم يف دار الكفر ، وهناك دار . . شيء آخر إمنا كان هناك . 
  .واهلجرة إليها مستطاعة؛ مع احتمال اآلالم والتضحيات . وميسكهم يف الضيق وهناك أرض اهللا الواسعة . اإلسالم 

  :وهنا ينهي املشهد املؤثر ، بذكر النهاية املخيفة 
  . .} ساءت مصرياً فأولئك مأواهم جهنم ، و{ 

مث يستثين من ال حيلة هلم يف البقاء يف دار الكفر؛ والتعرض للفتنة يف الدين؛ واحلرمان من احلياة يف دار اإلسالم من 
بسبب عذرهم البني وعجزهم . الشيوخ الضعاف ، والنساء واألطفال؛ فيعلقهم بالرجاء يف عفو اهللا ومغفرته ورمحته 

  :عن الفرار 
فأولئك عسى اهللا أن يعفو . عفني من الرجال والنساء والولدان ، ال يستطيعون حيلة وال يهتدون سبيالً إال املستض{ 

  . .} عنهم ، وكان اهللا عفواً غفوراً 
وميضي هذا احلكم إىل آخر الزمان؛ متجاوزاً تلك احلالة اخلاصة اليت كان يواجهها النص يف تاريخ معني؛ ويف بيئة 

عاماً؛ يلحق كل مسلم تناله الفتنة يف دينه يف أية أرض؛ ومتسكه أمواله ومصاحله ، أو قراباته  ميضي حكماً. . معينة 
دار لإلسالم؛ يأمن  -يف األرض يف أي مكان  -مىت كان هناك . وصداقاته؛ أو إشفاقه من آالم اهلجرة ومتاعبها 

ة إسالمية يف ظل شريعة اهللا ، ويستمتع هبذا فيها على دينه ، وجيهر فيها بعقيدته ، ويؤدي فيها عباداته؛ وحييا حيا
  . .املستوى الرفيع من احلياة 

أما السياق القرآين فيمضي يف معاجلة النفوس البشرية؛ اليت تواجه مشاق اهلجرة ومتاعبها وخماوفها؛ وتشفق من 
فهو يعاجلها بعد ذلك ببث . وقد عاجلها يف اآليات السابقة بذلك املشهد املثري لالمشئزاز واخلوف معاً . التعرض هلا 

يف حالة اهلجرة يف سبيل اهللا؛ وبضمان اهللا  -سواء وصل املهاجر إىل وجهته أو مات يف طريقه  -عوامل الطمأنينة 
ووعده بالسعة واملتنفس يف األرض واملنطلق ، فال تضيق به . للمهاجر منذ أن خيرج من بيته مهاجراً يف سبيله 

  :الشعاب والفجاج 
 -ومن خيرج من بيته مهاجراً إىل اهللا ورسوله . جيد يف األرض مراغماً كثرياً وسعة  -يف سبيل اهللا  -اجر ومن يه{ 

  . .} وكان اهللا غفوراً رحيماً . فقد وقع أجره على اهللا  -مث يدركه املوت 
جرة؛ يف مثل تلك الظروف إن املنهج الرباين القرآين يعاجل يف هذه اآلية خماوف النفس املتنوعة؛ وهي تواجه خماطر اهل

  .اليت كانت قائمة؛ واليت قد تتكرر بذاهتا أو مبا يشاهبها من املخاوف يف كل حني 
 -وهو يعاجل هذه النفس يف وضوح وفصاحة؛ فال يكتم عنها شيئاً من املخاوف؛ وال يداري عنها شيئاً من األخطار 

  .ق أخرى وبضمانة اهللا سبحانه وتعاىل ولكنه يسكب فيها الطمأنينة حبقائ -مبا يف ذلك خطر املوت 



.  
فليست هجرة للثراء ، أو . وهذه هي اهلجرة املعتربة يف اإلسالم . . } يف سبيل اهللا { فهو أوالً حيدد اهلجرة بأهنا 

ومن يهاجر . هجرة للنجاة من املتاعب ، أو هجرة للذائذ والشهوات ، أو هجرة ألي عرض من أعراض احلياة 
. جيد يف األرض فسحة ومنطلقاً فال تضيق به األرض ، وال يعدم احليلة والوسيلة  - سبيل اهللا يف -هذه اهلجرة 

  :للنجاة وللرزق واحلياة 
  . .} ومن يهاجر يف سبيل اهللا جيد يف األرض مراغماً كثرياً وسعة { 

، ومقيدة بظروف ،  وإمنا هو ضعف النفس وحرصها وشحها؛ خييل إليها أن وسائل احلياة والرزق ، مرهونة بأرض
  .ومرتبطة مبالبسات لو فارقتها مل جتد للحياة سبيالً 

وهذا التصور الكاذب حلقيقة أسباب الرزق وأسباب احلياة والنجاة؛ هو الذي جيعل النفوس تقبل الذل والضيم ، 
واهللا . ملي أنفسهم مصري الذين تتوفاهم املالئكة ظا. وتسكت على الفتنة يف الدين؛ مث تتعرض لذلك املصري البائس 

وسيجد اهللا يف . إنه سيجد يف أرض اهللا منطلقاً وسيجد فيها سعة . . يقرر احلقيقة املوعودة ملن يهاجر يف سبيل اهللا 
  . .كل مكان يذهب إليه ، حيييه ويرزقه وينجيه 

ال عالقة له  -اق السورة كما تقدم يف سي -واملوت . . ولكن األجل قد يوايف يف أثناء الرحلة واهلجرة يف سبيل اهللا 
وسواء أقام أم هاجر ، فإن األجل ال يستقدم وال . باألسباب الظاهرة؛ إمنا هو حتم حمتوم عندما حيني األجل املرسوم 

  .يستأخر 
فيعطي . واملنهج يراعي هذا ويعاجله . . . غري أن النفس البشرية هلا تصوراهتا وهلا تأثراهتا باملالبسات الظاهرة 

  : بوقوع األجر على اهللا منذ اخلطوة األوىل من البيت يف اهلجرة إىل اهللا ورسوله ضمانة اهللا
  . .} فقد وقع أجره على اهللا  -مث يدركه املوت  -ومن خيرج من بيته مهاجراً إىل اهللا ورسوله { 

بعد ضمان اهللا من فماذا . . أجر اهلجرة والرحلة والوصول إىل دار اإلسالم واحلياة يف دار اإلسالم . أجره كله 
  ضمان؟

  .وهذا فوق الصفقة األوىل . ومع ضمانة األجر التلويح باملغفرة للذنوب والرمحة يف احلساب 
  .} وكان اهللا غفوراً رحيماً { 

خطوة اخلروج من البيت مهاجراً  -يقبض فيها املهاجر الثمن كله منذ اخلطوة األوىل . إهنا صفقة راحبة دون شك 
ولو أقام . والذي ال عالقة له هبجرة أو إقامة . يف موعده الذي ال يتأخر . واملوت هو املوت  -إىل اهللا ورسوله 

بل هنالك . فال أجر وال مغفرة وال رمحة . وخلسر الصفقة الراحبة . املهاجر ومل خيرج من بيته جلاءه املوت يف موعده 
  املالئكة تتوفاه ظاملاً لنفسه

   مصري ومصريوشتان بني صفقة وصفقة وشتان بني
عدة اعتبارات ، جنملها قبل أن  -إىل هذا املوضع  -وخيلص لنا من هذه اآليات اليت استعرضناها من هذا الدرس 

  .نعرب إىل بقية الدرس وبقية ما فيه من موضوعات 
  .اجملاهد خيلص لنا منها مدى كراهية اإلسالم للقعود عن اجلهاد يف سبيل اهللا؛ والقعود عن االنضمام للصف املسلم 

  . .اللهم إال من عذرهم اهللا من أويل الضرر ، ومن العاجزين عن اهلجرة ال يستطيعون حيلة وال يهتدون سبيالً . 
وخيلص لنا منها مدى عمق عنصر اجلهاد وأصالته يف العقيدة اإلسالمية ، ويف النظام اإلسالمي ، ويف املقتضيات 

وهلم من قوة النصوص ومن قوة الواقع  -ه الشيعة ركناً من أركان اإلسالم وقد عدت. . الواقعية هلذا املنهج الرباين 



ولكن قوة التكليف باجلهاد؛ » . . . بين اإلسالم على مخس « : لوال ما ورد يف حديث . ما يفسر اجتاههم هذا 
ليت تستند الضرورة ا -وأصالة هذا العنصر يف خطر احلياة اإلسالمية؛ وبروز ضرورته يف كل وقت ويف كل أرض 

  .كلها تؤيد هذا الشعور العميق جبدية هذا العنصر وأصالته  -إىل مقتضيات فطرية ال مالبسات زمنية 
وخيلص لنا كذلك أن النفس البشرية هي النفس البشرية؛ وأهنا قد حتجم أمام الصعاب ، أو ختاف أمام املخاطر ، 

وأن منهج العالج يف هذه احلالة ، ليس هو اليأس من هذه . وتكسل أمام العقبات ، يف خري األزمنة وخري اجملتمعات 
وفق هذا املنهج القرآين الرباين . ولكن استجاشتها ، وتشجيعها ، وحتذيرها ، وطمأنتها يف آن واحد . النفوس 
  .احلكيم 

 كل يف -وأخرياً خيلص لنا كيف كان هذا القرآن يواجه واقع احلياة؛ ويقود اجملتمع املسلم؛ وخيوض املعركة 
وكيف . وأول هذه امليادين هو ميدان النفس البشرية؛ وطبائعها الفطرية ، ورواسبها كذلك من اجلاهلية  -ميادينها 

  .ينبغي أن نقرأ القرآن ، ونتعامل معه وحنن نواجه واقع احلياة والنفس بالدعوة إىل اهللا 
يف حالة . يف األرض للجهاد أو للتجارة بعد ذلك يستطرد اىل رخصة ، يبيحها اهللا للمهاجرين ، أو الضاربني 

وهو غري القصر  -وهي رخصة القصر من الصالة . فيفتنوهم عن دينهم . خوفهم أن يأخذهم الذين كفروا أسارى 
  .فهذا قصر خاص  -املرخص به للمسافر إطالقاً سواء خاف فتنة الذين كفروا أو مل خيف 

إن  -إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا  -تقصروا من الصالة وإذا ضربتم يف األرض ، فليس عليكم جناح أن { 
  . .} الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً 

إن الضارب يف األرض يف حاجة ماسة إىل الصلة الدائمة بربه ، تعينه على ما هو فيه ، وتكمل عدته وسالحه فيما 
وهي العدة اليت يدعى . ت إىل اهللا والصالة أقرب الصال. . هو مقدم عليه ، وما هو مرصود له يف الطريق 
واستعينوا بالصرب { : فكلما كان هناك خوف أو مشقة قال هلم . املسلمون لالستعانة هبا يف الشدائد وامللمات 

  . .} والصالة 
 فما أحوج اخلائف يف الطريق إىل أن. ومن مث جييء ذكرها هنا يف إباهنا املناسب ، ويف وقت احلاجة إليها واالضطرار 

وما  -غري أن الصالة الكاملة . . وما أحوج املهاجر من أرضه إىل أن يلتجى ء إىل محى اهللا . يطمئن قلبه بذكر اهللا 
  .قد تعوق الضارب يف األرض عن اإلفالت من كمني قريب  -فيها من قيام وركوع وسجود 

ومن مث هذه الرخصة . . جد فيأخذوه أو قد متكن هلم منه وهو راكع أو سا. أو قد تلفت إليه أنظار عدوه فيعرفوه 
  .للضارب يف األرض أن يقصر يف الصالة عند خمافة الفتنة 

وهو أنه ليس القصر يف عدد الركعات . واملعىن الذي خنتاره يف القصر هنا هو املعىن الذي اختاره اإلمام اجلصاص 
بل هذا . بال ختصيص حالة اخلوف من الفتنة فهذا مرخص به للمسافر إطالقاً ، . جبعلها اثنتني يف الصالة الرباعية 
حبيث ال جيوز إكمال  -كفعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف كل سفر  -هو املختار يف الصالة للمسافر 

  .الصالة يف السفر يف أرجح األقوال 
. به لكل مسافر  تعين معىن جديداً غري جمرد القصر املرخص -يف حالة خوف الفتنة  -وإذن فهذه الرخصة اجلديدة 

حيث يصلي . كالقيام بال حركة وال ركوع وال سجود وال قعود للتشهد . إمنا هو قصر يف صفة الصالة ذاهتا 
  .الضارب يف األرض قائماً وسائراً وراكباً ، ويومى ء للركوع والسجود 

ركة ، ويأخذ حذره من عدوه وكذلك ال يترك صلته باهللا يف حالة اخلوف من الفتنة ، وال يدع سالحه األول يف املع
:  



  .} إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً { 
ومبناسبة احلديث عن صالة الضارب يف األرض ، اخلائف من فتنة الذين كفروا ، جييء حكم صالة اخلوف يف أرض 

  :املعركة؛ وحتتشد جنبات هذا احلكم الفقهي بلمسات نفسية وتربوية شىت 
هلم الصالة ، فلتقم طائفة منهم معك ، وليأخذوا أسلحتهم؛ فإذا سجدوا فليكونوا من وإذا كنت فيهم ، فأقمت { 

ود الذين كفروا لو تغفلون . ولتأت طائفة أخرى مل يصلوا فليصلوا معك؛ وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم . ورائكم 
من مطر ، أو كنتم  إن كان بكم أذى -وال جناح عليكم . عن أسلحتكم وأمتعتكم ، فيميلون عليكم ميلة واحدة 

فإذا قضيتم الصالة فاذكروا . وخذوا حذركم ، إن اهللا أعد للكافرين عذاباً مهيناً . أن تضعوا أسلحتكم  -مرضى 
  . .} فإذا اطمأننتم فأقيموا الصالة ، إن الصالة كانت على املؤمنني كتاباً موقوتاً . اهللا قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم 

ذا القرآن؛ ويف أسرار املنهج الرباين للتربية ، املتمثل فيه ، يطلع على عجب من اللفتات إن املتأمل يف أسرار ه
  . .ومنها هذه اللفتة يف ساحة املعركة إىل الصالة . النفسية ، النافذة إىل أعماق الروح البشرية 

ولكنه حيشد هذا . اخلوف يف صفة صالة » الفقهي « إن السياق القرآين ال جييء هبذا النص هنا جملرد بيان احلكم 
  .النص يف محلة التربية والتوجيه والتعليم واإلعداد للصف املسلم وللجماعة املسلمة 

إن . وأول ما يلفت النظر هو احلرص على الصالة يف ساحة املعركة ولكن هذا طبيعي بل بديهي يف االعتبار اإلمياين 
فال بد من تنظيم استخدام هذا السالح ، مبا يتناسب مع  بل إهنا السالح. هذه الصالة سالح من أسلحة املعركة 

  طبيعة املعركة ، وجو املعركة
يلقون عدوهم هبذا السالح الذي يتفوقون  -الذين تربوا بالقرآن وفق املنهج الرباين  -ولقد كان أولئك الرجال 

  .فيه قبل أي سالح 

متفوقني كذلك يف . ة؛ ويشعرون أنه معهم يف املعركة لقد كانوا متفوقني يف إمياهنم بإله واحد يعرفونه حق املعرف
متفوقني أيضاً يف تصورهم للكون واحلياة ولغاية . إمياهنم هبدف يقاتلون من أجله؛ ويشعرون أنه أرفع األهداف مجيعاً 

هلذا  وكانت الصالة رمزاً. . وجودهم اإلنساين ، تفوقهم يف تنظيمهم االجتماعي الناشىء من تفوق منهجهم الرباين 
  بل كانت هي السالح. ومن مث كانت سالحاً يف املعركة . كله ، وتذكرياً هبذا كله 

وهذا احلذر الذي يوصى . واألمر الثاين الذي يلفت النظر يف هذا النص هو هذه التعبئة الروحية الكاملة جتاه العدو 
أمتعتهم ، ليميل عليهم ميلة واحدة ومع املؤمنون به جتاه عدوهم الذي يتربص هبم حلظة غفلة واحدة عن أسلحتهم و

إن اهللا { : هذا التحذير والتخويف؛ التطمني والتثبيت؛ إذ خيربهم أهنم إمنا يواجهون قوماً كتب اهللا عليهم اهلوان 
وهذا التقابل بني التحذير والتطمني؛ وهذا التوازن بني استثارة حاسة احلذر وسكب . . } أعد للكافرين عذاباً مهيناً 

  ض الثقة؛ هو طابع هذا املنهج يف تربية النفس املؤمنة والصف املسلم ، يف مواجهة العدو املاكر العنيد اللئيمفي
أما كيفية صالة اخلوف؛ فتختلف فيها آراء الفقهاء ، أخذاً من هذا النص ، ولكننا نكتفي بالصفة العامة ، دون 

  .دخول يف تفصيل الكيفيات املتنوعة 
أقمت هلم الصالة ، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم ، فإذا سجدوا فليكونوا من وإذا كنت فيهم ف{ 

  . .} وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم . ولتأت طائفة أخرى مل يصلوا فليصلوا معك . ورائكم 
طائفة  على حني تقف. إذا كنت فيهم فأممتهم يف الصالة ، فلتقم طائفة منهم تصلي معك الركعة األوىل : واملعىن 

فإذا أمتت الطائفة األوىل الركعة األوىل رجعت فأخذت مكان احلراسة ، . أخرى بأسلحتها من ورائكم حلمايتكم 
وهنا يسلم اإلمام إذ يكون قد أمت . ( فلتصل معك ركعة كذلك . وجاءت الطائفة اليت كانت يف احلراسة ومل تصل 



  ) .صالته ركعتني 
مث  -بينما حترسها الطائفة الثانية  -وتسلم . الركعة الثانية اليت فاتتها مع اإلمام  عندئذ جتيء الطائفة األوىل فتقضي

  . .بينما حترسها الطائفة األوىل  -جتيء الثانية فتقضي الركعة األوىل اليت فاتتها وتسلم 
، وأمراء  وكذلك مع خلفائه وأمرائه -صلى اهللا عليه وسلم  -وبذلك تكون الطائفتان قد صلتا بإمامة الرسول 

  .يف كل معركة ) منهم ( املسلمني 
ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم ، فيميلون عليكم ميلة . وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم { 

  . .} واحدة 
والسنون تتواىل ، والقرون متر ، فتؤكد هذه احلقيقة ، اليت وضعها . وهي رغبة يف نفوس الكفار جتاه املؤمنني دائمة 

. كما يضع هلا اخلطة احلركية أحياناً . وهو يضع هلا اخلطط العامة للمعركة . اهللا يف قلوب اجملموعة املؤمنة األوىل 
  .على هذا النحو الذي رأينا يف صالة اخلوف 

 على أن هذا احلذر ، وهذه التعبئة النفسية ، وهذا االستعداد بالسالح املستمر ، ليس من شأنه أن يوقع املسلمني يف
  .املشقة 

  :فهم يأخذون منه بقدر الطاقة 
فحمل السالح يف هذه } وال جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر ، أو كنتم مرضى ، أن تضعوا أسلحتكم { 

  :ويكفي أخذ احلذر؛ وتوقع عون اهللا ونصره . احلالة يشق ، وال يفيد 
  . .} إن اهللا أعد للكافرين عذاباً مهيناً . وخذوا حذركم { 
لعل هذا االحتياط ، وهذه اليقظة ، وهذا احلذر يكون أداة ووسيلة لتحقيق العذاب املهني الذي أعده اهللا للكافرين و
وهي الطمأنينة مع ذلك احلذر؛ والثقة يف النصر على قوم أعد . . فيكون املؤمنون هم ستار قدرته؛ وأداة مشيئته . 

  . . .اهللا هلم عذاباً مهيناً 
إن الصالة كانت . فإذا اطمأننتم فأقيموا الصالة . الة فاذكروا اهللا قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم فإذا قضيتم الص{ 

  . .} على املؤمنني كتاباً موقوتاً 
فهذه هي العدة الكربى ، . . وهكذا يوجههم إىل االتصال باهللا يف كل حال ، ويف كل وضع ، إىل جانب الصالة 

  . .وهذا هو السالح الذي ال يبلى 
فهي  -قصر اخلوف الذي حتدثنا عنه  -أقيموها كاملة تامة بال قصر . . } فأقيموا الصالة { فأما حني االطمئنان 

ومىت زالت أسباب الرخصة يف صفة من صفاهتا عادت إىل صفتها املفروضة . فريضة ذات وقت حمدد ألدائها 
  .الدائمة 

يأخذ الظاهرية رأيهم يف عدم قضاء الفائتة من . . } اباً موقوتاً إن الصالة كانت على املؤمنني كت{ : ومن قوله تعاىل 
فمىت فات امليقات ، فال سبيل إلقامة . ألن الصالة ال تصح إال يف ميقاهتا املعني . الصالة ألهنا ال جتزي وال تصح 

وال . . التأخري  وعلى حتسني التبكري يف األداء ، والكراهية يف. واجلمهور على صحة قضاء الفوائت . . الصالة 
  . .ندخل بعد هذا يف تفصيالت الفروع 

ويلمس القلوب املؤمنة ملسة عميقة . وخيتم هذا الدرس بالتشجيع على املضي يف اجلهاد؛ مع األمل والضىن والكالل 
  :موحية ، متس أعماق هذه القلوب ، وتلقي الضوء القوي على املصائر والغايات واالجتاهات 

وكان اهللا . وترجون من اهللا ما ال يرجون . إن تكونوا تأملون فإهنم يأملون كما تأملون . تغاء القوم وال هتنوا يف اب{ 



  . .} عليماً حكيماً 
  . .يضعن اخلطوط احلامسة ، ويكشفن عن الشقة البعيدة ، بني جبهيت الصراع . إهنن كلمات معدودات 

إن أعداءهم كذلك . . نهم ليسوا وحدهم الذين حيتملونه ولك. . إن املؤمنني حيتملون األمل والقرح يف املعركة 
إن املؤمنني يتوجهون إىل اهللا جبهادهم ، . . ولكن شتان بني هؤالء وهؤالء . . يتأملون ويناهلم القرح والألواء 

حلياة فأما الكفار فهم ضائعون مضيعون ، ال يتجهون هللا ، وال يرتقبون عنده شيئاً يف ا. . ويرتقبون عنده جزاءهم 
  . .وال بعد احلياة 

فإذا أصر الكفار على املعركة ، فما أجدر املؤمنني أن يكونوا هم أشد إصراراً ، وإذا احتمل الكفار آالمها ، فما 
وما أجدرهم كذلك أن ال يكفوا عن ابتغاء القوم ومتابعتهم بالقتال ، . أجدر املؤمنني بالصرب على ما يناهلم من آالم 

  .ىت ال تبقى هلم قوة ، وحىت ال تكون فتنة ويكون الدين هللا وتعقب آثارهم ، ح
  .وإن هذا هلو فضل العقيدة يف اهللا يف كل كفاح 

وحيتاج القلب البشري إىل مدد . فهناك اللحظات اليت تعلو فيها املشقة على الطاقة ، ويربو األمل على االحتمال 
  .يأيت الزاد من ذلك الكنف الرحيم هنالك يأيت املدد من هذا املعني ، و. فائض وإىل زاد 

ألن كال الفريقني حيمل . معركة يأمل فيها املتقاتلون من الفريقني . ولقد كان هذا التوجيه يف معركة مكشوفة متكافئة 
  .سالحه ويقاتل 

فالباطل . ولكن القاعدة ال تتغري . . ولرمبا أتت على العصبة املؤمنة فترة ال تكون فيها يف معركة مكشوفة متكافئة 
من تناقضه الداخلي؛ ومن صراع بعضه مع . ال يكون بعافية أبداً ، حىت ولو كان غالباً إنه يالقي اآلالم من داخله 

  .ومن صراعه هو مع فطرة األشياء وطبائع األشياء . بعض 
واألمل . ذلك يأمل وأن تعلم أهنا إن كانت تأمل ، فإن عدوها ك. وسبيل العصبة املؤمنة حينئذ أن حتتمل وال تنهار 

وهذا هو مفرق الطريق . وهذا هو العزاء العميق . . } وترجون من اهللا ما ال يرجون { . . والقرح ألوان . أنواع 
. .  
  . .} وكان اهللا عليماً حكيماً { 

  . .ويصف للنفس ما يطب هلا من األمل والقرح . يعلم كيف تعتلج املشاعر يف القلوب 

وَاْسَتْغِفرِ اللََّه إِنَّ ) ١٠٥(لَْيَك الِْكتَاَب بِالَْحقِّ ِلَتْحكُمَ َبْيَن النَّاسِ بَِما أََراَك اللَُّه َولَا َتكُْن ِللْخَاِئنَِني َخِصيًما إِنَّا أَنَْزلَْنا إِ
لَا ُيِحبُّ َمْن كَانَ خَوَّاًنا أَِثيًما  وَلَا ُتَجاِدلْ َعنِ الَِّذيَن َيْخَتاُنونَ أَْنفَُسُهْم إِنَّ اللََّه) ١٠٦(اللََّه كَانَ غَفُوًرا َرِحيًما 

َوكَانَ اللَُّه بَِما  َيسَْتْخفُونَ ِمَن النَّاسِ َولَا َيسَْتْخفُونَ ِمَن اللَِّه َوُهَو َمَعُهْم إِذْ ُيَبيُِّتونَ َما لَا يَْرَضى ِمَن الْقَْولِ) ١٠٧(
ْم َعْنُهْم ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا فََمْن ُيجَاِدلُ اللََّه َعْنُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة أَْم َمْن َيكُونُ َها أَْنُتْم هَُؤلَاِء َجاَدلُْت) ١٠٨(َيْعَملُونَ ُمِحيطًا 

َيكِْسبْ َوَمْن ) ١١٠(َوَمْن َيْعَملْ ُسوًءا أَوْ َيظِْلْم َنفَْسهُ ثُمَّ َيْسَتْغِفرِ اللََّه َيجِِد اللََّه غَفُوًرا َرِحيًما ) ١٠٩(َعلَْيهِْم َوِكيلًا 
َوَمْن َيكِْسْب َخِطيئَةً أَْو إِثًْما ثُمَّ َيْرمِ بِِه َبرِيئًا فَقَدِ ) ١١١(إِثًْما فَإِنََّما َيكِْسُبُه َعلَى َنفِْسِه َوكَانَ اللَُّه َعِليًما َحِكيًما 

هُ لََهمَّْت طَاِئفَةٌ مِْنُهْم أَنْ ُيِضلُّوَك َوَما ُيِضلُّونَ إِلَّا َولَوْلَا فَْضلُ اللَِّه َعلَْيَك َوَرْحَمُت) ١١٢(اْحتََملَ ُبهَْتاًنا وَإِثًْما ُمبِيًنا 
َتْعلَُم َوكَانَ فَْضلُ اللَّهِ أَْنفَُسُهْم َوَما َيُضرُّوَنَك ِمْن َشْيٍء وَأَنَْزلَ اللَُّه َعلَْيَك الْكَِتاَب وَالِْحكَْمةَ َوَعلََّمَك َما لَْم َتكُْن 

  ) ١١٣(َعلَْيَك َعِظيًما 



بأن هذا  -وحدها  -وتشهد . . ذه اآليات حتكي قصة ال تعرف هلا األرض نظرياً ، وال تعرف هلا البشرية شبيهاً ه
مهما ارتفع تصورهم ، ومهما صفت أرواحهم ،  -القرآن وهذا الدين ال بد أن يكون من عند اهللا؛ ألن البشر 

 هذا املستوى الذي تشري إليه هذه اآليات؛ إال إىل -بأنفسهم  -ال ميكن أن يرتفعوا  -ومهما استقامت طبائعهم 
وال  -إال يف ظل هذا املنهج  -هذا املستوى الذي يرسم خطا على األفق مل تصعد إليه البشرية . . بوحي من اهللا 

  متلك الصعود إليه أبداً إال يف ظل هذا املنهج كذلك
سمومة ، اليت حتويها جعبتهم اللئيمة ، على إنه يف الوقت الذي كان اليهود يف املدينة يطلقون كل سهامهم امل

اإلسالم واملسلمني؛ واليت حكت هذه السورة وسورة البقرة وسورة آل عمران جانباً منها ومن فعلها يف الصف 
  . .املسلم 

يف الوقت الذي كانوا فيه ينشرون األكاذيب؛ ويؤلبون املشركني؛ ويشجعون املنافقني ، ويرمسون هلم الطريق؛ 
ن اإلشاعات؛ ويضللون العقول؛ ويطعنون يف القيادة النبوية ، ويشككون يف الوحي والرسالة؛ وحياولون ويطلقو

واإلسالم ناشىء . . تفسيخ اجملتمع املسلم من الداخل ، يف الوقت الذي يؤلبون عليه خصومه ليهامجوه من اخلارج 
وشائج القرىب واملصلحة بني بعض املسلمني وبعض يف املدينة ، ورواسب اجلاهلية ما يزال هلا آثارها يف النفوس؛ و

  . .املشركني واملنافقني واليهود أنفسهم ، متثل خطراً حقيقياً على متاسك الصف املسلم وتناسقه 
صلى اهللا  -كانت هذه اآليات كلها تتنزل ، على رسول اهللا . . يف هذا الوقت احلرج ، اخلطر ، الشديد اخلطورة 

ماعة املسلمة ، لتنصف رجالً يهودياً ، اهتم ظلماً بسرقة؛ ولتدين الذين تآمروا على اهتامه ، وعلى اجل -عليه وسلم 
وجنده ، يف مقاومة  -صلى اهللا عليه وسلم  -واألنصار يومئذ هم عدة الرسول . وهم بيت من األنصار يف املدينة 

  . . .  هذا الكيد الناصب من حوله ، ومن حول الرسالة والدين والعقيدة اجلديدة
أي مستوى هذا من النظافة والعدالة والتسامي مث أي كالم ميكن أن يرتفع ليصف هذا املستوى؟ وكل كالم ، وكل 

بل ال يعرفها البشر وحدهم . تعليق ، وكل تعقيب ، يتهاوى دون هذه القمة السامقة؛ اليت ال يبلغها البشر وحدهم 
  لعلوي الكرمي الوضيء؟إال أن يقادوا مبنهج اهللا ، إىل هذا األفق ا. 

قتادة بن النعمان وعمه  -والقصة اليت رويت من عدة مصادر يف سبب نزول هذه اآليات أن نفراً من األنصار 
) . رفاعة ( فسرقت درع ألحدهم . يف بعض غزواته  -صلى اهللا عليه وسلم  -غزوا مع رسول اهللا  -رفاعة 

 -فأتى صاحب الدرع رسول اهللا . بنو أبريق : قال هلم فحامت الشبهة حول رجل من األنصار من أهل بيت ي
  .إنه بشري بن أبريق : ويف رواية . ( إن طعمة بن أبريق سرق درعي : فقال  -صلى اهللا عليه وسلم 

فلما رأى ) أن بشرياً هذا كان منافقاً يقول الشعر يف ذم الصحابة وينسبه لبعض العرب : ويف هذه الرواية . 
إين : وقال لنفر من عشريته ) . امسه زيد ابن السمني ( ىل الدرع فألقاها يف بيت رجل يهودي السارق ذلك عمد إ

: فقالوا  -صلى اهللا عليه وسلم  -فانطلقوا إىل رسول اهللا . وستوجد عنده . غيبت الدرع ، وألقيتها يف بيت فالن 
فاعذر صاحبنا على رؤوس . ا بذلك علماً وقد أحطن. إن صاحبنا بريء ، وإن الذي سرق الدرع فالن : يا نيب اهللا 

أن  -صلى اهللا عليه وسلم  -وملا عرف رسول اهللا . . الناس ، وجادل عنه ، فإنه إن مل يعصمه اهللا بك يهلك 
صلى  -وكان أهله قد قالوا للنيب . الدرع وجدت يف بيت اليهودي ، قام فربأ ابن أبريق وعذره على رؤوس الناس 

إن قتادة بن النعمان وعمه عمداً إىل أهل بيت منا أهل  -ل ظهور الدرع يف بيت اليهودي قب -اهللا عليه وسلم 
 -صلى اهللا عليه وسلم  -فأتيت رسول اهللا : إسالم وصالح يرموهنم بالسرقة من غري بينة وال ثبت قال قتادة 

» غري ثبت وال بينة؟  عمدت اىل إهل بيت يذكر منهم إسالم وصالح وترميهم بالسرقة على« : فقال . فكلمته 



. يف ذلك  -صلى اهللا عليه وسلم  -فرجعت ، ولوددت أين خرجت من بعض مايل ومل أكلم رسول اهللا : قال 
اهللا : فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -يا ابن أخي ما صنعت؟ فأخربته مبا قال يل رسول اهللا : فأتاين عمي رفاعة فقال 

إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق لتحكم بني الناس مبا أراك اهللا ، وال تكن للخائنني { : فلم نلبث أن نزلت . . املستعان 
أي مما قلت لقتادة  -} واستغفر اهللا {  -أي حمامياً ومدافعاً وجمادالً عنهم : وخصيماً  -أي بين أبريق  -} خصيماً 

 -} رحيماً { : إىل قوله تعاىل  -} هم وال جتادل عن الذين خيتانون أنفس{ . . } إن اهللا كان غفوراً رحيماً {  -
ولوال { . . } إمثاً مبيناً { : إىل قوله  -} ومن يكسب إمثاً فإمنا يكسبه على نفسه {  -أي لو استغفروا اهللا لغفر هلم 

صلى  -فلما نزل القرآن أتى رسول اهللا . . } فسوف نؤتيه أجراً عظيماً { : إىل قوله . } فضل اهللا عليك ورمحته 
أو  -وكان شيخاً قد عمي  -ملا أتيت عمي بالسالح : قال قتادة . . بالسالح فرده إىل رفاعة  - عليه وسلم اهللا

. يا ابن أخي هي يف سبيل اهللا : يف اجلاهلية ، وكنت أرى إسالمه مدخوالً ، فلما أتيته بالسالح قال  -عشي 
ومن يشاقق الرسول { : شركني ، فأنزل اهللا تعاىل فعرفت أن إسالمه كان صحيحاً فلما نزل القرآن حلق بشري بامل

إن اهللا ال يغفر . من بعد ما تبني له اهلدى ، ويتبع غري سبيل املؤمنني ، نوله ما توىل ، ونصله جهنم وساءت مصرياً 
  }ومن يشرك باهللا فقد ضل ضالالً بعيداً . ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء . أن يشرك به 

وإن كانت تربئة بريء أمراً هائالً ثقيل  -تربئة بريء ، تآمرت عليه عصبة لتوقعه يف االهتام  إن املسألة مل تكن جمرد
كانت هي إقامة امليزان الذي ال مييل مع اهلوى ، وال مع العصبية ، . إمنا كانت أكرب من ذلك  -الوزن يف ميزان اهللا 

  .وال يتأرجح مع املودة والشنآن أياً كانت املالبسات واألحوال 
وكانت املسألة هي تطهري هذا اجملتمع اجلديد؛ وعالج عناصر الضعف البشري فيه مع عالج رواسب اجلاهلية 

وإقامة هذا اجملتمع  -يف كل صورها حىت يف صورة العقيدة ، إذا تعلق األمر بإقامة العدل بني الناس  -والعصبية 
نظيفة الصلبة املتينة اليت ال تدنسها شوائب اهلوى اجلديد ، الفريد يف تاريخ البشرية ، على القاعدة الطيبة ال

  واملصلحة والعصبية ، واليت ال تترجرج مع األهواء وامليول والشهوات
ولقد كان هناك أكثر من سبب لإلغضاء عن احلادث ، أو عدم التشديد فيه والتنديد به وكشفه هكذا جلميع 

  . .املكشوف  على هذا النحو العنيف -بل فضحه بني الناس . األبصار 
ولو كانت موازين البشر . كان هناك أكثر من سبب ، لو كانت االعتبارات األرضية هي اليت تتحكم وحتكم 

  ومقاييسهم هي اليت يرجع إليها هذا املنهج
يهود اليت ال تدع سهماً . . » يهود « من . . » يهودي « أن هذا املتهم . . كان هناك سبب واضح عريض 

ويشاء ( يهود اليت يذوق منها املسلمون األمرين يف هذه احلقبة . ال أطلقته يف حرب اإلسالم وأهله مسموماً متلكه إ
يهود اليت ال تعرف حقاً وال عدالً وال نصفة ، وال تقيم اعتباراً لقيمة واحدة من ) اهللا أن يكون ذلك يف كل حقبة 

  قيم األخالق يف التعامل مع املسلمني على اإلطالق
والذين قد يوجد هذا احلادث . األنصار الذين آووا ونصروا . سبب آخر؛ وهو أن األمر يف األنصار  وكان هنالك

  بينما أن اجتاه االهتام إىل يهودي ، يبعد شبح الشقاق. بني بعض بيوهتم ما يوجد من الضغائن 
و أن بعضهم يسرق بعضاً وه. هو عدم إعطاء اليهود سهماً جديداً يوجهونه إىل األنصار . وكان هنالك سبب ثالث 

  ، مث يتهمون اليهود وهم ال يدعون هذه الفرصة تفلت للتشهري هبا والتغرير
. الصغرية يف حساب اإلسالم . كان أكرب من كل هذه االعتبارات الصغرية . ولكن األمر كان أكرب من هذا كله 

وهي ال تقوم باخلالفة يف . يف قيادة البشرية كان أمر تربية هذه اجلماعة اجلديدة لتنهض بتكاليفها يف خالفة األرض و



األرض وال تنهض بقيادة البشرية حىت يتضح هلا منهج فريد متفوق على كل ما تعرف البشرية؛ وحىت يثبت هذا 
وحىت ميحص كياهنا متحيصاً شديداً؛ وتنفض عنه كل خبيئة من ضعف البشر ومن . املنهج يف حياهتا الواقعية 

جمرداً من مجيع االعتبارات األرضية ،  -لتحكم به بني الناس  -ىت يقام فيها ميزان العدل وح. رواسب اجلاهلية 
  واملصاحل القريبة الظاهرة ، واملالبسات اليت يراها الناس شيئاً كبرياً ال يقدرون على جتاهله

  .هذا احلادث بذاته ، يف ميقاته  -سبحانه  -واختار اهللا 

ذوق منها املسلمون األمرين إذ ذاك يف املدينة؛ واليت تؤلب عليهم املشركني ، من يهود اليت ي. . مع يهودي . 
وتؤيد بينهم املنافقني ، وترصد كل ما يف جعبتها من مكر وجتربة وعلم هلذا الدين ويف فترة حرجة من حياة املسلمني 

  ووراء كل هذه العداوات يهود. يف املدينة ، والعداوات حتيط هبم من كل جانب 
للجماعة املسلمة ما أراد أن يقول ، وليعلمها به ما  -سبحانه  -ر اهللا هذا احلادث يف هذا الظرف ، ليقول فيه اختا

  يريد هلا أن تتعلم
  ومن مث مل يكن هناك جمال للباقة وال للكياسة وال للسياسة وال للمهارة يف إخفاء ما حيرج ، وتغطية ما يسوء

  ملسلمة الظاهرية ومراعاة الظروف الوقتية احمليطة هباومل يكن هناك جمال ملصلحة اجلماعة ا
وأمر . هنا كان األمر جداً خالصاً ، ال حيتمل الدهان وال التمويه وكان هذا اجلد هو أمر هذا املنهج الرباين وأصوله 

ال يرتفع إليه العدل يف هذا املستوى الذي . وأمر العدل بني الناس . هذه األمة اليت تعد لتنهض هبذا املنهج وتنشره 
  .إال بوحي من اهللا ، وعون من اهللا  -بل ال يعرفه الناس  -الناس 

. . فرياها هنالك  -يف مجيع األمم على مدار الزمان  -وينظر اإلنسان من هذه القمة السامقة على السفوح اهلابطة 
ة ، هنا وهناك ، من الدهاء ، ويرى بني تلك القمة السامقة والسفوح اهلابطة صخوراً متردي. . هنالك يف السفوح 

. . واملراء ، والسياسة ، والكياسة ، والرباعة ، واملهارة ، ومصلحة الدولة ، ومصلحة الوطن ، ومصلحة اجلماعة 
وينظر اإلنسان مرة أخرى . . الدود . . فإذا دقق اإلنسان فيها النظر رأى من حتتها . . إىل آخر األمساء والعنوانات 

تتناثر على مدار التاريخ ، وهي تتطلع إىل . . صاعدة من السفح إىل القمة  -وحدها  -ة املسلمة فريى مناذج األم
  .القمة ، اليت وجهها إليها املنهج الفريد 

يف أمم اجلاهلية الغابرة واحلاضرة ، فال يستحق أن نرفع عنه الغطاء ، يف مثل » العدالة « أما العفن الذي يسمونه 
  . .رمي هذا اجلو النظيف الك

  :واآلن نواجه نصوص الدرس بالتفصيل 
واستغفر اهللا إن اهللا . إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق ، لتحكم بني الناس مبا أراك اهللا ، وال تكن للخائنني خصيماً { 

من يستخفون . وال جتادل عن الذين خيتانون أنفسهم ، إن اهللا ال حيب من كان خواناً أثيماً . كان غفوراً رحيماً 
ها أنتم . وكان اهللا مبا يعملون حميطاً  -وهو معهم إذ يبيتون ما ال يرضى من القول . الناس وال يستخفون من اهللا 

  .} هؤالء جادلتم عنهم يف احلياة الدنيا ، فمن جيادل اهللا عنهم يوم القيامة؟ أم من يكون عليهم وكيالً؟ 
  :ق ، والغرية على العدل؛ وتشيع يف جو اآليات وتفيض منها إننا حنس يف التعبري صرامة ، يفوح منها الغضب للح

بتنزيل الكتاب إليه باحلق ليحكم بني الناس مبا  -صلى اهللا عليه وسلم  -وأول ما يبدو هذا يف تذكري رسول اهللا 
  .أراه اهللا 



سبحانه  -ستغفار اهللا وتوجيهه ال. وإتباع هذا التذكري بالنهي عن أن يكون خصيماً للخائنني ، يدافع عنهم وجيادل 
  .عن هذه اجملادلة  -
واستغفر اهللا إن اهللا كان . وال تكن للخائنني خصيماً . إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق لتحكم بني الناس مبا أراك اهللا { 

  . .} غفوراً رحيماً 
. بأهنم خيتانون أنفسهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -مث تكرار هذا النهي؛ ووصف هؤالء اخلائنني ، الذين جادل عنهم 

  :وتعليل ذلك بأن اهللا ال حيب من كان خواناً أثيماً 
  .} إن اهللا ال حيب من كان خواناً أثيماً . وال جتادل عن الذين خيتانون أنفسهم { 

فقد خانوا اجلماعة ومنهجها ، ومبادئها اليت . ولكنهم يف احلقيقة خانوا أنفسهم . وهم خانوا غريهم يف الظاهر 
. مث هم خيتانون أنفسهم يف صورة أخرى . . وخانوا األمانة امللقاة على اجلماعة كلها ، وهم منها . يزها وتفردها مت

وهي خيانة . حيث يكرههم اهللا ، ويعاقبهم مبا أمثوا . صورة تعريض أنفسهم لإلمث الذي جيازون عليه شر اجلزاء 
، هي تلويث هذه األنفس وتدنيسها باملؤامرة والكذب  وصورة ثالثة خليانتهم ألنفسهم. . للنفس من غري شك 

  .واخليانة 
  . .} إن اهللا ال حيب من كان خواناً أثيماً { 

فالذين ال حيبهم اهللا ال جيوز أن جيادل عنهم . وهي تلقي إىل جانبها إحياء آخر . . وهذ عقوبة أكرب من كل عقوبة 
  إلمث واخليانةوقد كرههم اهللا ل. أحد ، وال أن حيامي عنهم أحد 

  :ويعقب الوصف باإلمث واخليانة تصوير منفر لسلوك هؤالء اخلونة اآلمثني 
  . . .} وهو معهم إذ يبيتون ماال يرضى من القول  -يستخفون من الناس وال يستخفون من اهللا { 

ا يبيتون من الكيد زرية مبا فيها من ضعف والتواء ، وهم يبيتون م. وهي صورة زرية داعية إىل االحتقار والسخرية 
بينما الذي ميلك النفع والضر . والناس ال ميلكون هلم نفعاً وال ضراً . واملؤامرة واخليانة؛ ويستخفون هبا عن الناس 

وهم يزورون من القول ماال يرضاه فأي . معهم وهم يبيتون ما يبيتون؛ مطلع عليهم وهم خيفون نياهتم ويستخفون 
  تهزاء أكثر من هذا املوقف؟موقف يدعو إىل الزراية واالس

  . . .} وكان اهللا مبا يعملون حميطاً { 
  واهللا بكل شيء حميط وهم حتت عينه ويف قبضته؟. واهللا معهم إذ يبيتون . فأين يذهبون مبا يبيتون . . إمجاالً وإطالقاً 

  :وتستمر احلملة اليت يفوح منها الغضب؛ على كل من جادل عن اخلائنني 
  . .} فمن جيادل اهللا عنهم يوم القيامة؟ أم من يكون عليهم وكيالً؟ . جادلتم عنهم يف احلياة الدنيا  ها أنتم هؤالء{ 

فما جدوى اجلدال عنهم يف الدنيا وهي ال تدفع عنهم ذلك اليوم . واللهم ال جمادل عنهم يوم القيامة وال وكيل 
  الثقيل؟

جييء تقرير القواعد . ب الشديد للمنافحني عنهم واجملادلني وبعد هذه احلملة الغاضبة على اخلونة األمثة ، والعتا
  .العامة هلذه الفعلة وآثارها 

ويطلب إليهم أن . القاعدة العادلة اليت يعامل هبا اهللا العباد . ولقاعدة اجلزاء عامة . وللحساب عليها واجلزاء 
  :فيها  -خلق العدل  -حياولوا حماكاهتا يف تعاملهم فيما بينهم ، وأن يتخلقوا خبلق اهللا 

. ومن يكسب إمثاً فإمنا يكسبه على نفسه . ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ، مث يستغفر اهللا جيد اهللا غفوراً رحيماً { 
  . .} ومن يكسب خطيئة أو إمثاً ، مث يرم به بريئاً فقد احتمل هبتاناً وإمثاً مبيناً . . وكان اهللا عليماً حكيماً 



ر املبادىء الكلية اليت يعامل هبا اهللا عباده؛ واليت ميلك العباد أن يعاملوا بعضهم بعضاً هبا ، إهنا آيات ثالث تقر
  .ويعاملوا اهللا على أساسها فال يصيبهم السوء 

  :اآلية األوىل تفتح باب التوبة على مصراعيه ، وباب املغفرة على سعته؛ وتطمع كل مذنب تائب يف العفو والقبول 
موجود للمغفرة  -سبحانه  -إنه . . } أو يظلم نفسه ، مث يستغفر اهللا جيد اهللا غفوراً رحيماً  ومن يعمل سوءاً{ 

وقد يظلم نفسه وحدها إذا . ويظلم نفسه . والذي يعمل السوء يظلم غريه . . والرمحة حيثما قصده مستغفر منيب 
بل املستغفرين يف كل حني؛ ويغفر هلم وعلى أية حال فالغفور الرحيم يستق. . عمل السيئة اليت ال تتعدى شخصه 

هكذا بال قيد وال شرط وال حجاب وال بوّاب حيثما جاءوا تائبني مستغفرين وجدوا . ويرمحهم مىت جاءوه تائبني 
  . .اهللا غفوراً رحيماً 

تثري يف كل قلب وهي القاعدة اليت يقوم عليها التصور اإلسالمي يف اجلزاء ، واليت . واآلية الثانية تقرر فردية التبعة 
  .والطمأنينة من أن ال حيمل تبعة غريه . اخلوف من عمله وكسبه . شعور اخلوف وشعور الطمأنينة 

  . .} وكان اهللا عليماً حكيماً . ومن يكسب إمثاً فإمنا يكسبه على نفسه { 
هناك كفارة غري ليست هناك خطيئة موروثة يف اإلسالم ، كاليت تتحدث عنها تصورات الكنيسة ، كما أنه ليست 

مطمئنة إىل أهنا ال حتاسب إال . وعندئذ تنطلق كل نفس حذرة مما تكسب . . الكفارة اليت تؤديها النفس عن نفسها 
هو إحدى خصائص التصور اإلسالمي وأحد مقوماته ، . توازن عجيب ، يف هذا التصور الفريد . . على ما تكسب 

  .ملطلق؛ املطلوب أن حياكيه بنو اإلنسان اليت تطمئن الفطرة ، وحتقق العدل اإلهلي ا
وهي احلالة املنطبقة على حالة العصابة اليت يدور . . واآلية الثالثة تقرر تبعة من يكسب اخلطيئة مث يرمي هبا الربيء 

  :عليها الكالم 
  . .} ومن يكسب خطيئة أو إمثاً ، مث يرم به بريئاً ، فقد احتمل هبتاناً وإمثاً مبيناً { 

وكأمنا مها محل . وقد احتملهما معه . . واإلمث يف ارتكابه الذنب الذي رمى به الربيء . ن يف رميه الربيء البهتا
  .على طريقة التجسيم اليت تربز املعىن وتؤكده يف التعبري القرآين املصور . حيمل 

وال يدع اجملرم ميضي  .وهبذه القواعد الثالث يرسم القرآن ميزان العدالة الذي حياسب كل فرد على ما اجترح 
ويف الوقت ذاته يفتح باب التوبة واملغفرة على مصراعيه؛ ويضرب موعداً مع . . ناجياً إذا ألقى جرمه على سواه 

  .يف كل حلظة للتائبني املستغفرين ، الذين يطرقون األبواب يف كل حني  -سبحانه  -اهللا 

  بل يلجوهنا بال استئذان فيجدون الرمحة والغفران
أن عصمه من االنسياق وراء املتآمرين املبيتني؛ فأطلعه على  -صلى اهللا عليه وسلم  -اً مين اهللا على رسوله وأخري

مث  -وهو معهم إذ يبيتون ماال يرضى من القول  -مؤامراهتم اليت يستخفون هبا من الناس وال يستخفون هبا من اهللا 
وهي املنة على البشرية كلها ، ممثلة . . عليمه ما مل يكن يعلم مينت عليه املنة الكربى يف إنزال الكتاب واحلكمة وت

  :ابتداء يف شخص أكرمها على اهللا وأقرهبا هللا 
. وما يضرونك من شيء . وما يضلون إال أنفسهم . ولوال فضل اهللا عليك ورمحته هلمت طائفة منهم أن يضلوك { 

  .} وكان فضل اهللا عليك عظيماً .  وعلمك ما مل تكن تعلم. وأنزل اهللا عليك الكتاب واحلكمة 
إن هذه احملاولة ليست إال واحدة من حماوالت كثرية ، شىت األلوان واألنواع؛ مما بذله أعداء هذا الرسول الكرمي 

  .كان يتواله بفضله ورمحته يف كل مرة  -سبحانه  -ولكن اهللا . ليضلوه عن احلق والعدل والصواب 
 -صلى اهللا عليه وسلم  -وسرية رسول اهللا . . ذين يضلون ويقعون يف الضاللة وكان الكائدون املتأمرون هم ال



  .حافلة بتلك احملاوالت؛ وجناته وهدايته؛ وضالل املتآمرين وخيبتهم 
بفضل من اهللا ورمحة . مينت عليه بفضله ورمحته هذه؛ ويطمئنه يف الوقت ذاته أهنم ال يضرونه شيئاً  -سبحانه  -واهللا 

.  
ملنة يف حفظه من هذه املؤامرة األخرية؛ وصيانة أحكامه من أن تتعرض لظلم بريء وتربئة جارم ، وكشف ومبناسبة ا

  :منة الرسالة . . جتيء املنة الكربى . . احلقيقة له وتعريفه باملؤامرة 
  .} وكان فضل اهللا عليك عظيماً . وأنزل اهللا عليك الكتاب واحلكمة وعلمك ما مل تكن تعلم { 

» اإلنسان « ونشأ هبا . املنة اليت ولد اإلنسان معها ميالداً جديداً . يف هذه األرض » اإلنسان « اهللا على وهي منة 
  . .كما نشأ أول مرة بنفخة الروح األوىل 

عن طريق املنهج . املنة اليت التقطت البشرية من سفح اجلاهلية ، لترقى هبا يف الطريق الصاعد ، إىل القمة السامقة 
  . .الفريد العجيب  الرباين

وذاق اإلسالم وذاق  -جاهلية الغابر واحلاضر  -املنة اليت ال يعرف قدرها إال الذي عرف اإلسالم وعرف اجلاهلية 
  . .اجلاهلية 

وأكرب من عرفها . فألنه هو أول من عرفها وذاقها  -صلى اهللا عليه وسلم  -وإذا كانت منة يذكر اهللا هبا رسوله 
  . .عرفها وذاقها  وأعرف من. وذاقها 

  .} وكان فضل اهللا عليك عظيماً . وعلمك ما مل تكن تعلم { 

فَْعلْ ذَِلَك اْبِتَغاَء مَْرضَاِت اللَّهِ لَا َخْيَر ِفي كَِثريٍ ِمْن َنْجَواُهْم إِلَّا َمْن أََمَر بَِصَدقٍَة أَْو َمْعُروٍف أَوْ إِْصلَاحٍ َبْيَن النَّاسِ َوَمْن َي
َوَمْن ُيَشاِققِ الرَّسُولَ ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن لَهُ الُْهَدى وََيتَّبِْع غَْيَر َسبِيلِ الُْمْؤِمنَِني نَُولِِّه َما ) ١١٤(يهِ أَجًْرا َعِظيًما فََسْوَف ُنْؤِت

غِْفُر َما ُدونَ ذَِلكَ ِلَمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشرِكْ إِنَّ اللََّه لَا َيْغِفرُ أَنْ ُيْشَرَك بِِه َوَي) ١١٥(َتوَلَّى َوُنْصِلِه جََهنََّم َوَساَءْت َمصًِريا 
لََعَنُه اللَُّه َوقَالَ ) ١١٧(إِنْ َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه إِلَّا إِنَاثًا َوإِنْ َيْدُعونَ إِلَّا َشْيطَاًنا َمرِيًدا ) ١١٦(بِاللَِّه فَقَْد َضلَّ َضلَالًا َبعِيًدا 
 َولَأُِضلَّنَُّهْم َولَأُمَنَِّينَُّهْم َولَآُمَرنَُّهْم فَلَُيَبتِّكُنَّ آذَانَ الْأَْنَعامِ وَلَآُمرَنَُّهْم فَلَُيَغيُِّرنَّ) ١١٨(ًبا َمفْرُوًضا لَأَتَِّخذَنَّ ِمْن ِعَباِدكَ َنصِي

َيِعدُُهْم َوُيَمنِّيهِْم َوَما يَِعُدُهمُ ) ١١٩(َخلَْق اللَِّه َوَمْن َيتَِّخِذ الشَّْيطَانَ وَِليا ِمْن ُدوِن اللَِّه فَقَْد َخِسَر ُخْسرَاًنا ُمبِيًنا 
وَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا ) ١٢١(أُولَِئَك َمأَْواُهْم َجَهنَُّم َولَا َيجُِدونَ َعْنَها َمحِيًصا ) ١٢٠(الشَّْيطَانُ إِلَّا غُُروًرا 

اُر خَاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َوْعَد اللَِّه َحقًّا َوَمْن أَْصَدُق ِمَن اللَِّه ِقيلًا الصَّاِلحَاِت سَُنْدِخلُُهْم َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَه
ِه َوِليا وَلَا َنِصًريا لَْيَس بِأَمَانِيِّكُْم َولَا أََمانِيِّ أَْهلِ الِْكتَابِ َمْن َيْعَملْ ُسوًءا ُيْجزَ بِِه َولَا َيجِْد لَُه ِمْن ُدوِن اللَّ) ١٢٢(
) ١٢٤(َنقًِريا ْن َيْعَملْ ِمَن الصَّاِلَحاِت ِمْن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَأُولَِئَك َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ َولَا ُيظْلَُمونَ َوَم) ١٢٣(

َوِللَّهِ ) ١٢٥(اتََّخذَ اللَُّه إِْبَراهِيَم َخِليلًا َوَمْن أَْحَسُن ِديًنا ِممَّْن أَْسلََم َوْجَهُه ِللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن َواتََّبَع ِملَّةَ إِبَْراِهيمَ َحنِيفًا َو
  ) ١٢٦(َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوكَانَ اللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء ُمِحيطًا 

فهو أوالً نزلت بعض آياته تعليقاً وتعقيباً على األحداث اليت . يتصل هذا الدرس بالدرس السابق ، بأكثر من صلة 
وعودته إىل  -صلى اهللا عليه وسلم  -ومشاقته للرسول » بشري بن أبريق « من ارتداد . دث اليهودي تلت حا

اجلاهلية؛ اليت حتدث هذا الدرس عنها ، وعن تصوراهتا ومحاقاهتا وعالقاهتا بالشيطان ، ودور الشيطان فيها ويقرر أن 
و ثانياً يتحدث عن النجوى والتآمر؛ وأنه ال خري يف وه. ملن يشاء  -ويغفر ما دون ذلك . اهللا ال يغفر أن يشرك به 

وحيدد أنواع النجوى اليت حيبها اهللا؛ وهي . كثري مما يتناجون به ، من أمثال ما بيتوا يف ذلك احلادث وتناجوا 



 وأخرياً يقرر. . ويقرر جزاء هذه النجوى وتلك عند اهللا . التناجي يف فعل اخلري واملعروف واإلصالح بني الناس 
ال أماين . القواعد العادلة اليت جيازي هبا اهللا على األعمال؛ وأهنا ليست تابعة لرغبات أحد من الناس ومتنياهتم 

إمنا هي ترجع إىل عدل اهللا املطلق؛ وإىل احلق الذي لو اتبع أهواءهم لفسدت . املسلمني وال أماين أهل الكتاب 
  . .السماوات واألرض 

  . .اهاً ، موصول األسباب بالدرس السابق من هذه الناحية فالدرس كله ، موضوعاً واجت
مث هو حلقة من حلقات املنهج التربوي احلكيم ، يف إعداد هذه اجلماعة لتكون األمة اليت تقود البشرية؛ بتفوقها 

التربوي والتنظيمي؛ وليعاجل فيها مواضع الضعف البشري ورواسب اجملتمع اجلاهلي؛ وليخوض هبا املعركة يف 
  . .وهو اهلدف الذي تتوخاه السورة بشىت موضوعاهتا ، ويتواله املنهج القرآين كله . . يادينها كلها م

ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة . إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بني الناس . ال خري يف كثري من جنواهم { 
  . .} اهللا ، فسوف نؤتيه أجراً عظيماً 

ي عن النجوى؛ وهي أن جتتمع طائفة بعيداً عن اجلماعة املسلمة ، وعن القيادة املسلمة ، لقد تكرر يف القرآن النه
وكان اجتاه التربية اإلسالمية واجتاه التنظيم اإلسالمي كذلك أن يأيت كل إنسان مبشكلته أو مبوضوعه . . لتبيت أمراً 

. ياً ال يريد أن يشيع عنه شيء يف الناس مسارة إن كان أمراً شخص -صلى اهللا عليه وسلم  -، فيعرضه على النيب 
  .أو مساءلة علنية إن كان من املوضوعات ذات الصبغة العامة ، اليت ليست من خصوصيات هذا الشخص 

يف اجلماعة املسلمة؛ وأال تنعزل جمموعات منها بتصوراهتا » جيوب « واحلكمة يف هذه اخلطة ، هو أال تتكون 
وأال تبيت جمموعة من اجلماعة املسلمة أمراً بليل ، وتواجه به اجلماعة أمراً . هاهتا ومشكالهتا ، أو بأفكارها واجتا

وإن كانت ال ختتفي به عن اهللا وهو معهم إذ يبيتون  -مقرراً من قبل؛ أو ختفيه عن اجلماعة وتستخفي به عن أعينها 
  .ما ال يرضى من القول 

  .عن التناجي والتبييت مبعزل عن اجلماعة املسلمة وقيادهتا  وهذا املوضع أحد املواضع اليت ورد فيها هذا النهي
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لقرآن: كتاب  ا   يف ظالل 
لشاريب: املؤلف  هيم حسني ا برا  سيد قطب إ

.  
وكان اجملتمع املسلم . ولقد كان املسجد هو ندوة اجلماعة املسلمة ، تتالقى فيه وتتجمع للصالة ولشؤون احلياة 

مبسائل شخصية اليت ليست بأسرار للقيادة يف املعارك وغريها؛ واليت ليست  -كله جمتمعاً مفتوحاً؛ تعرض مشكالته 
. وكان هذا اجملتمع املفتوح من مث جمتمعاً نظيفاً طلق اهلواء . عرضاً عاماً  -حبتة ال حيب أصحاهبا أن تلوكها األلسن 

وكذلك  -من املنافقني غالباً  -ال يتجنبه ليبيت من وراء ظهره ، إال الذين يتآمرون عليه أو على مبدأ من مبادئه 
  .يف معظم املواضع اقترنت النجوى باملنافقني 

فاجملتمع املسلم جيب أن يكون بريئاً من هذه الظاهرة ، وأن يرجع أفراده إليه وإىل قيادهتم . وهذه حقيقة تنفعنا 
  العامة مبا خيطر هلم من اخلواطر ، أو مبا يعرض هلم من خطط واجتاهات أو مشكالت

  :ة ليس منها ، وإن كان له شكلها هو يف احلقيق. . والنص القرآين هنا يستثين نوعاً من النجوى 
  . .} إال من أمر بصدقة أو معروف ، أو إصالح بني الناس { 

هلم نتصدق على فالن فقد علمت حاجته يف خفية عن : وذلك أن جيتمع الرجل اخلري بالرجل اخلري ، فيقول له 
وفالن فقد علمت أن بينهما نزاعاً أو هلم نصلح بني فالن . أو هلم إىل معروف معني نفعله أو حنض عليه . األعني 

فهذا . وقد تتكون العصبة من اخلريين ألداء أمر من هذه األمور ، وتتفق فيما بينها سراً على النهوض هبذا األمر . . 
وإن كان له شكل النجوى ، يف مسارة الرجل اخلري للخريين أمثاله » أمراً « ومن مث مساه . ليس جنوى وال تآمراً 

  . .وف يعلمه أو خطر له بأمر يف معر
  :على شرط أن يكون الباعث هو ابتغاء مرضاة اهللا 

  . .} ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة اهللا فسوف نؤتيه أجراً عظيماً { 
واهللا رجل  -وال يكون ليشتهر الرجل بأنه . فال يكون هلوى يف الصدقة على فالن ، أو اإلصالح بني فالن وعالن 

املعروف ، ويسعى يف اإلصالح بني الناس وال تكون هناك شائبة تعكر صفاء االجتاه إىل حيض على الصدقة و -طيب 
والعمل نفسه يعمله املرء . فهذا هو مفرق الطريق بني العمل يعمله املرء فريضى اهللا عنه ويثيبه به . اهللا ، هبذا اخلري 

  فيغضب اهللا عليه ، ويكتبه له يف سجل السيئات
ويتبع غري سبيل املؤمنني ، نوله ما توىل ، ونصله جهنم  -من بعد ما تبني له اهلدى  -ومن يشاقق الرسول { 

ومن يشرك باهللا فقد ضل ضالالً  -ملن يشاء  -ويغفر ما دون ذلك . إن اهللا ال يغفر أن يشرك به . وساءت مصرياً 
  .} بعيداً 

من بعد ما { . . ارتد والتحق باملشركني  أن بشري بن أبريق قد. وقد ذكر يف سبب نزول هذه اجملموعة من اآليات 
ولكن النص عام ، ينطبق على . . فقد كان يف صفوف املسلمني ، مث اتبع غري سبيل املؤمنني . . } تبني له اهلدى 

ومشاقته كفر وشرك وردة ، ينطبق  -صلى اهللا عليه وسلم  -كل حالة ، ويواجه كل حالة من مشاقة الرسول 
  .ك احلادث القدمي عليه ما ينطبق على ذل



صلى اهللا عليه  -والذي يشاق الرسول . أن يأخذ املرء شقاً مقابالً للشق الذي يأخذه اآلخر  -لغة  -واملشاقة 
صلى اهللا عليه وسلم  -هو الذي يأخذ له شقاً وجانباً وصفاً غري الصف واجلانب والشق الذي يأخذه النيب  -وسلم 

صلى اهللا  -فالرسول . ياة كلها غري منهجه ، وأن خيتار له طريقاً غري طريقه ومعىن هذا أن يتخذ له منهجاً للح -
جاء حيمل من عند اهللا منهجاً كامالً للحياة يشتمل على العقيدة والشعائر التعبدية ، كما يشتمل على  -عليه وسلم 

ذا املنهج ، حبيث تزهق روح وهذه وتلك كلتامها جسم ه. . الشريعة والنظام الواقعي جلوانب احلياة البشرية كلها 
هو كل من  -صلى اهللا عليه وسلم  -هذا املنهج إذا شطر جسمه فأخذ منه شق وطرح شق والذي يشاق الرسول 

  ينكر منهجه مجلة ، أو يؤمن ببعض ويكفر ببعض ، فيأخذ بشق منه ويطرح شقاً
ساءت مصرياً ، إال بعد أن يرسل إليهم وقد اقتضت رمحة اهللا بالناس ، أال حيق عليهم القول ، وال يصلوا جهنم و

وهي رمحة اهللا الواسعة احلانية على هذا . مث خيتاروا الضاللة . وبعد أن يتبينوا اهلدى . وبعد أن يبني هلم . رسوالً 
صلى اهللا عليه  -مث شاق الرسول . أي إذا علم أن هذا املنهج من عند اهللا . فإذا تبني له اهلدى . املخلوق الضعيف 

فيه ، ومل يتبعه ويطعه ، ومل يرض مبنهج اهللا الذي تبني له ، فعندئذ يكتب اهللا عليه الضالل ، ويوليه الوجهة  -لم وس
  :وحيق عليه العذاب املذكور يف اآلية بنصه . اليت توالها ، ويلحقه بالكفار واملشركني الذين توجه إليهم 

وساءت . تبع غري سبيل املؤمنني نوله ماتوىل ، ونصله جهنم وي -من بعد ما تبني له اهلدى  -ومن يشاقق الرسول { 
  . .} مصرياً 

فهذه . . إال أن يشرك به . . تتناول كل شيء  -سبحانه  -ويعلل النص هذا املصري البائس السيئ ، بأن مغفرة اهللا 
  :ال مغفرة ملن مات عليها 

  . .} ومن يشرك باهللا فقد ضل ضالالً بعيداً  -ملن يشاء  -إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك { 
يتحقق باختاذ آهلة مع اهللا اختاذاً  -كما أسلفنا يف هذا اجلزء عند تفسري مثل هذه اآلية من قبل  -والشرك باهللا 

كما يتحقق بعدم إفراد اهللا خبصائص األلوهية؛  -صرحياً على طريقة اجلاهلية العربية وغريها من اجلاهليات القدمية 
اختذوا أحبارهم { كإشراك اليهود والنصارى الذي حكاه القرآن من أهنم . واالعتراف لبعض البشر هبذه اخلصائص 

ولكن كانوا فقط اعترفوا هلم حبق التشريع هلم من دون . ومل يكونوا عبدوهم مع اهللا } ورهباهنم أرباباً من دون اهللا 
  .ذا فاتبعوهم يف ه. فحرموا عليهم وأحلوا هلم . اهللا 

وقيل عنهم إهنم خالفوا ما أمروا به من . ومنحوهم خاصية من خصائص األلوهية فحق عليهم وصف الشرك 
  .فيقيموا له وحده الشعائر ، ويتلقوا منه وحده الشرائع واألوامر } وما أمروا إال ليعبدوا إهلاً واحداً { التوحيد 

عندما يشاء اهللا . . اب املغفرة مفتوح لكل ذنب سواه بينما ب -مىت مات صاحبه عليه  -وال غفران لذنب الشرك 
والسبب يف تعظيم جرمية الشرك ، وخروجها من دائرة املغفرة ، أن من يشرك باهللا خيرج عن حدود اخلري . . 

  :والصالح متاماً؛ وتفسد كل فطرته حبيث ال تصلح أبداً 
  . .} ومن يشرك باهللا فقد ضل ضالالً بعيداً { 

فأما وقد . . احد صاحل من خيوط الفطرة لشده إىل الشعور بوحدانية ربه؛ ولو قبل املوت بساعة ولو بقي خيط و
  :فقد انتهى أمره وحق عليه القول  -وهو على الشرك  -غرغر 

  .} ونصله جهنم وساءت مصرياً { 
وحول عبادهتم  -ئكة هن املال -وأساطريها حول اختاذ اهللا بنات . مث يصف بعض أوهام اجلاهلية العربية يف شركها 

كما يصف بعض شعائرهم يف تقطيع أو تشقيق  -وقد عبدوه كما عبدوا املالئكة ومتاثيلها األصنام  -للشيطان 



  :وهو خمالف للفطرة اليت فطر اهللا الناس عليها . والشرك باهللا . آذان األنعام املنذورة لآلهلة ويف تغيريهم خلق اهللا 
ألختذن من عبادك نصيباً مفروضاً ، : اً ، وإن يدعون إال شيطاناً مريداً ، لعنه اهللا وقال إن يدعون من دونه إال إناث{ 

ومن يتخذ الشيطان ولياً من . . وألضلنهم ، وألمنينهم ، وآلمرهنم فليبتكن آذان األنعام؛ وآلمرهنم فلغرين خلق اهللا 
  .} يطان إال غروراً يعدهم ومينيهم وما يعدهم الش. دون اهللا فقد خسر خسراناً مبيناً 

مث يتخذون هلذه املالئكة متاثيل يسموهنا أمساء . يزعمون أن املالئكة بنات اهللا  -يف جاهليتهم  -لقد كان العرب 
يتقربون هبا  -بوصفها متاثيل لبنات اهللا  -وأمثاهلا مث يعبدون هذه األصنام » ومناة . والعزى . الالت « : اإلناث 

مث ينسون أصل األسطورة ، ويعبدون األصنام ذاهتا ، بل . . هذا على األقل يف مبدأ األمر كان . . إىل اهللا زلفى 
  .يعبدون جنس احلجر ، كما بينا ذلك يف اجلزء الرابع 

  . .كانت بنو مليح من خزاعة يعبدون اجلن : قال الكليب . . كذلك كان بعضهم يعبد الشيطان نصاً 
هذا الشيطان : يف شركهم كله إمنا يدعون الشيطان ، ويستمدون منه  على أن النص هنا أوسع مدلوالً ، فهم

والذي بلغ من حقده بعد طرده ولعنته . صاحب القصة مع أبيهم آدم؛ الذي لعنه اهللا بسبب معصيته وعدائه للبشر 
  :إذناً بأن يغوي من البشر كل من ال يلجأ إىل محى اهللا  -سبحانه  -، أن يأخذ من اهللا 

ألختذن من عبادك نصيباً مفروضاً : وقال . لعنه اهللا . وإن يدعون إال شيطاناً مريداً . من دونه إال إناثاً إن يدعون { 
  .} وألضلنهم ، وألمنينهم؛ وآلمرهنم فليبتكن آذان األنعام ، وآلمرهنم فليغرين خلق اهللا . 

  .ذلك الشيطان الذي لعنه اهللا . ل ويستوحونه ويستمدون منه هذا الضال -عدوهم القدمي  -إهنم يدعون الشيطان 

والذي صرح بنيته يف إضالل فريق من أبناء آدم ، ومتنيتهم باألمنيات الكاذبة يف طريق الغواية ، من لذة كاذبة ، 
وسعادة موهومة ، وجناة من اجلزاء يف هناية املطاف كما صرح بنيته يف أن يدفع هبم إىل أفعال قبيحة ، وشعائر 

 -كتمزيق آذان بعض األنعام؛ ليصبح ركوهبا بعد ذلك حراماً ، أو أكلها حراماً . ألساطري سخيفة ، من نسج ا
ومن تغيري خلق اهللا وفطرته بقطع بعض أجزاء اجلسد أو تغيري شكلها يف احليوان أو اإلنسان ،  -دون أن حيرمها اهللا 

  .حرمه اإلسالم وما إليها من التغيري والتشويه الذي . . كخصاء الرقيق ، ووشم اجللود 
هو الذي يأمر هبذا الشرك وتوابعه من الشعائر الوثنية ، يثري يف  -عدوه القدمي  -وشعور اإلنسان بأن الشيطان 

وقد جعل اإلسالم املعركة الرئيسية بني اإلنسان . احلذر من الفخ الذي نصبه العدو  -على األقل  -نفسه 
طان والشر الذي ينشئه يف األرض؛ والوقوف حتت راية اهللا وحزبه ووجه قوى املؤمن كلها لكفاح الشي. والشيطان 

ألن الشيطان ال ميل هذه احلرب اليت أعلنها . وهي معركة دائمة ال تضع أوزارها : ، يف مواجهة الشيطان وحزبه 
إما أن يكون وهو يعلم أنه إما أن يكون ولياً هللا ، و. واملؤمن ال يغفل عنها ، وال ينسحب منها . منذ لعنه وطرده 

والشيطان يتمثل يف نفسه وما يبثه يف النفس من شهوات ونزوات؛ ويتمثل . . ولياً للشيطان؛ وليس هنالك وسط 
معركة واحدة . . واملسلم يكافحه يف ذات نفسه ، كما يكافحه يف أتباعه . يف أتباعه من املشركني وأهل الشر عامة 

  .متصلة طوال احلياة 
  :ومن جيعل الشيطان مواله فهو خاسر هالك . فهو ناج غامن ومن جيعل اهللا مواله 

  . .} ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون اهللا فقد خسر خسراناً مبيناً { 
  .ويصور السياق القرآين فعل الشيطان مع أوليائه ، يف مثل حالة االستهواء 

  .} يعدهم ومينيهم ، وما يعدهم الشيطان إال غروراً { 
ولوال هذا . اء معينة هي اليت تنحرف بالفطرة البشرية عن اإلميان والتوحيد ، إىل الكفر والشرك إهنا حالة استهو



  .االستهواء ملضت الفطرة يف طريقها ، ولكان اإلميان هو هادي الفطرة وحاديها 
والسعادة يف  وإهنا حالة استهواء معينة هي اليت يزين فيها الشيطان لإلنسان سوء عمله ، فرياه حسناً ويعده الكسب

  طريق املعصية ، فيعدو معه يف الطريق ومينيه النجاة من عاقبة ما يعمل فيطمئن وميضي يف طريقه إىل املهلكة
  . .} وما يعدهم الشيطان إال غروراً { 

ويضع الفخ ، ويستدرج الفريسة ، ال تبقى إال . وحني يرتسم املشهد على هذا النحو ، والعدو القدمي يفتل احلبال 
بالت املوكوسة املطموسة هي اليت تظل سادرة ال تستيقظ ، وال تتلفت وال حتاول أن تعرف إىل أي طريق تساق اجل

  ، وإىل أية هوة ُتستهوى
وبينما هذه اللمسة املوقظة تفعل فعلها يف النفوس ، وتصور حقيقة املعركة ، وحقيقة املوقف ، جييء التعقيب ببيان 

  .قبة من يستهويهم الشيطان ، ويصدق عليهم ظنه عا: العاقبة يف هناية املطاف 

واملؤمنون باهللا . وعاقبة من يفتلون من حبالته ، ألهنم آمنوا باهللا حقاً . . وينفذ فيهم ما صرح به من نيته الشريرة 
س بعباد وهو يستأذن يف إغواء الضالني ، مل يؤذن له يف املسا -لعنة اهللا عليه  -حقاً يف جنوة من هذا الشيطان ألنه 

  :فهو إزاءهم ضعيف ضعيف؛ كلما اشتدت قبضتهم على حبل اهللا املتني . اهللا املخلصني 
. يعدهم ومينيهم ، وما يعدهم الشيطان إالّ غروراً . ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون اهللا فقد خسر خسراناً مبيناً { 

لوا الصاحلات سندخلهم جنات جتري من حتتها والذين آمنوا وعم. أولئك مأواهم جهنم ، وال جيدون عنها حميصاً 
  . .} األهنار ، خالدين فيها أبداً ، وعد اهللا حقاً ، ومن أصدق من اهللا قيالً؟ 

ومن { : وعد اهللا . . وهي جنات اخللد ال خروج منها ألولياء اهللا . . فهي جهنم وال حميص عنها ألولياء الشيطان 
  ؟} أصدق من اهللا قيال 
يف قول اهللا هنا؛ يقابل الغرور اخلادع ، واألماين الكاذبة يف قول الشيطان هناك وشتان بني من يثق  والصدق املطلق

  بوعد اهللا ، ومن يثق بتغرير الشيطان
. إن ميزان الثواب والعقاب ليس موكوالً إىل األماين . . مث يعقب السياق بقاعدة اإلسالم الكربى يف العمل واجلزاء 

فليس أحد ميت إىل اهللا  -قانون تستوي أمامه األمم . بت ، وسنة ال تتخلف ، وقانون ال حيايب إنه يرجع إىل أصل ثا
إن . . وليس أحد خترق له القاعدة ، وختالف من أجله السنة ، ويعطل حلسابه القانون  -سبحانه بنسب وال صهر 

  :وال مماراة  وال حماباة يف هذا. صاحب السوء جمزى بالسوء؛ وصاحب احلسنة جمزى باحلسنة 
ومن . . من يعمل سوءاً جيز به ، وال جيد له من دون اهللا ولياً وال نصرياً . ليس بأمانيكم وال أماينّ أهل الكتاب { 

فأولئك يدخلون اجلنة ، وال يظلمون نقرياً ومن أحسن ديناً  -من ذكر أو أنثى وهو مؤمن  -يعمل من الصاحلات 
  .} اتبع ملة إبراهيم حنيفاً ، واختذ اهللا إبراهيم خليالً و -وهو حمسن  -ممن أسلم وجهه هللا 

لن متسنا النار إال أياماً معدودة { : وكانوا يقولون } حنن أبناء اهللا وأحباؤه { : ولقد كان اليهود والنصارى يقولون 
  إهنم شعب اهللا املختار: وكان اليهود وال يزالون يقولون } 

وأن اهللا متجاوز عما يقع . سهم كذلك فكرة أهنم خري أمة أخرجت للناس ولعل بعض املسلمني كانت تراود نفو
  . .مبا أهنم املسلمون . . منهم 

هو إسالم . ويرد الناس كلهم إىل ميزان واحد . فجاء هذا النص يرد هؤالء وهؤالء إىل العمل ، والعمل وحده 
  . .اهيم الذي اختذه اهللا خليالً إبر. واتباع ملة إبراهيم وهي اإلسالم  -مع اإلحسان  -الوجه هللا 

واإلحسان أن تعبد اهللا كأنك . . » اإلحسان « وأحسن العمل هو  -ملة إبراهيم  -فأحسن الدين هو هذا اإلسالم 



وقد كتب اإلحسان يف كل شيء حىت يف إراحة الذبيحة عند ذحبها ، وحد الشفرة؛ . تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك 
  ححىت ال تعذب وهي تذب

ويف النص تلك التسوية بني شقي النفس الواحدة؛ يف موقفهما من العمل واجلزاء؛ كما أن فيه شرط اإلميان لقبول 
  :العمل ، وهو اإلميان باهللا 

  .} فأولئك يدخلون اجلنة وال يظلمون نقرياً  -وهو مؤمن  -ومن يعمل من الصاحلات من ذكر أو أنثى { 

.  
كما هو نص صريح يف . من ذكر أو أنثى  -يف معاملة شقي النفس الواحدة وهو نص صريح على وحدة القاعدة 

وذلك طبيعي . وال يصاحبه اإلميان . وأنه ال قيمة عند اهللا لعمل ال يصدر عن اإلميان . اشتراط اإلميان لقبول العمل 
كما جيعله حركة  ألن اإلميان باهللا هو الذي جيعل العمل الصاحل يصدر عن تصور معني وقصد معلوم؛. ومنطقي 

  . .طبيعية مطردة ، ال استجابة هلوى شخصي ، وال فلتة عابرة ال تقوم على قاعدة 
عند » عم « وهذه األلفاظ الصرحية ختالف ما ذهب إليه األستاذ اإلمام الشيخ حممد عبده رمحه اهللا يف تفسري جزء 

بينما . ومه هذا يشمل املسلم وغري املسلم إذ رأى النص لعم} فمن يعمل مثقال ذرة خرياً يره { : قوله تعاىل 
وقد أشرنا إىل هذه . رمحه اهللا  -وكذلك ما رآه األستاذ الشيخ املراغي . النصوص الصرحية األخرى تنفي هذا متاماً 

  ) .اجلزء الثالثني من الظالل ( القصة يف جزء عم 
  :ولقد شق على املسلمني قول اهللا هلم 

  . .}  جيد له من دون اهللا ولياً وال نصرياً ومن يعمل سوءاً جيز به وال{ 
مهما صلحت ، ومهما عملت من . فقد كانوا يعرفون طبيعة النفس البشرية؛ ويعرفون أهنا ال بد أن تعمل سوءاً 

  .حسنات 
مل خيدعوا أنفسهم عن . . وكانوا من مث يعرفون أنفسهم  -كما هي يف حقيقتها  -كانوا يعرفون النفس البشرية 

ها؛ ومل خيفوا عن أنفسهم سيئاهتا؛ ومل يتجاهلوا ما يعتور نفوسهم من ضعف أحياناً ، ومل ينكروا أو يغطوا هذا حقيقت
ارجتفت . ومن مث ارجتفت نفوسهم ، وهم يواجهون بأن كل سوء يعملونه جيزون به . الضعف الذي جيدونه 

أن حيسوا اآلخرة على هذا النحو ، ويعيشوا . نفوسهم كالذي يواجه العاقبة فعالً ويالمسها ، وهذه كانت ميزهتم 
ال كأهنا آتية ال ريب فيها فحسب ومن مث كانت رجفتهم املزلزلة هلذا الوعيد . فيها فعالً مبشاعرهم كأهنم فيها 

  األكيد
با بكر أخربت أن أ» : عن أيب بكر بن أيب زهري ، قال « حدثنا عبداهللا بن منري ، حدثنا إمساعيل ، : قال اإلمام أمحد 

ليس بأمانيكم وال أماين أهل الكتاب من { يا رسول ، اهللا كيف الفالح بعد هذه اآلية؟ « : قال  -رضي اهللا عنه  -
غفر اهللا لك يا أبا »  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال النيب . . فكل سوء عملناه جزينا به . . } يعمل سوءاً جيز به 

. » فهو مما جتزون به : قال بلى قال « ؟ ألست تصيبك الألواء؟ ألست مترض؟ ألست تنصب؟ ألست حتزن. بكر 
  .ورواه احلاكم عن طريق سفيان الثوري عن إمساعيل 

 -كنت عند النيب : قال . ابن عمر ، حيدث عن أيب بكر الصديق « إىل  -بإسناده  -وروى أبو بكر بن مردويه 
} اً جيز به ، وال جيد له من دون اهللا ولياً وال نصرياً من يعمل سوء{ : فنزلت هذه اآلية  -صلى اهللا عليه وسلم 

قلت يا رسول اهللا : قال « يا أبا بكر ، أال أقرئك آية نزلت علي؟ » :  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال رسول اهللا 



وسلم  صلى اهللا عليه -فال أعلم أين قد وجدت انفصاماً يف ظهري ، حىت متطيت هلا فقال رسول اهللا . . فأقرأنيها 
بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا وأينا مل يعمل السوء ، وإنا جملزيون بكل سوء عملناه : فقلت « مالك يأ أبا بكر » :  -

أما أنت يا أبا بكر وأصحابك املؤمنون فإنكم جتزون بذلك يف الدنيا ، .  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال رسول اهللا 
وكذا رواه الترمذي ( » خرون فيجمع ذلك هلم حىت جيزوا به يوم القيامة وأما اآل. حىت تلقوا اهللا ليس لكم ذنوب 

. (  
» : فقال . قلت يا رسول اهللا إين ألعلم أشد آية يف القرآن : عن عائشة قالت «  -بإسناده  -وروى ابن أىب حامت 

( »  النكبة ينكبها ما يصيب العبد املؤمن ، حىت. فقال } من يعمل سوءاً جيز به { : قلت « ما هي يا عائشة؟ 
  ) .ورواه ابن جرير 

 -رضي اهللا عنه  -عن أيب هريرة «  -بإسناده  -وروى مسلم والترمذي والنسائي من حديث سفيان بن عيينة 
 -صلى اهللا عليه وسلم  -شق ذلك على املسلمني فقال هلم رسول اهللا } من يعمل سوءاً جيز به { : ملا نزلت : قال 

  .» حىت الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها . ن يف كل ما يصاب به املسلم كفارة سددوا وقاربوا فإ: 
ذات أمهية كربى يف . على أية حال لقد كانت هذه حلقة يف إنشاء التصور اإلمياين الصحيح عن العمل واجلزاء 

اهنم ، ورجفت هلا ولقد هزت هذه اآلية كي. استقامة التصور من ناحية ، واستقامة الواقع العملي من ناحية أخرى 
ويعيشون هذا الوعد ويعيشون اآلخرة . ويعرفون صدق وعد اهللا حقاً . نفوسهم ، ألهنم كانوا يأخذون األمر جداً 

  .وهم بعد يف الدنيا 
ويف اخلتام جييء التعقيب على قضية العمل واجلزاء ، وقضية الشرك قبلها واإلميان ، برد كل ما يف السماوات 

  :طة اهللا بكل شيء يف احلياة وما بعد احلياة واألرض هللا ، وإحا
  .} وهللا ما يف السماوات وما يف األرض ، وكان اهللا بكل شيء حميطاً { 

والسلطان والقهر ، فالتوحيد  -وإفراد اهللا سبحانه باأللوهية يصاحبه يف القرآن كثرياً إفراده سبحانه بامللك واهليمنة 
توحيد الفاعلية والتأثري يف الكون ، وتوحيد السلطان . وإمنا هو توحيد إجيايب . اإلسالمي ليس جمرد توحيد ذات اهللا 

  .واهليمنة أيضاً 
  .ومىت شعرت النفس أن هللا ما يف السموات وما يف األرض 

كان هذا باعثها القوي إىل إفراد اهللا سبحانه . . وأنه بكل شيء حميط ، ال يند شيء عن علمه وال عن سلطانه 
وهو . وكل شيء يف قبضته . وكل شيء ملكه . . عبادة؛ وإىل حماولة إرضائه باتباع منهجه وطاعة أمره باأللوهية وال

  .بكل شيء حميط 
وبعضها ينفي عنه . وبعضها ينفي عنه العلم . ولكن بعضها ينفي عنه اإلرداة . وبعض الفلسفات تقرر وحدانية اهللا 

ومن مث يصبح هذا . . » فلسفات « ذا الركام الذي يسمى إىل آخر ه. . وبعضها ينفي عنه امللك . السلطان 
. . التصور سلبياً ال فاعلية له يف حياة الناس ، وال أثر له يف سلوكهم وأخالقهم؛ وال قيمة له يف مشاعرهم وواقعهم 

  كالم جمرد كالم
فهو مهيمن . شيء حميط وهو بكل . . فهو مالك كل شيء . إن اهللا يف اإلسالم ، له ما يف السموات وما يف األرض 

  . .وتصلح احلياة . ويصلح السلوك . ويف ظل هذا التصور يصلح الضمري . . على كل شيء 



نَّ َما كُِتَب َساِء اللَّاِتي لَا ُتْؤتُوَنُهَوَيْسَتفْتُوَنَك ِفي النَِّساِء قُلِ اللَُّه ُيفْتِيكُْم ِفيهِنَّ َوَما ُيْتلَى َعلَْيكُْم ِفي الِْكتَابِ ِفي َيَتاَمى النِّ
َما َتفَْعلُوا ِمْن َخْيرٍ فَإِنَّ اللََّه لَُهنَّ َوَتْرغَُبونَ أَنْ َتْنِكُحوُهنَّ َوالُْمْسَتْضَعِفَني ِمَن الْوِلَْداِن َوأَنْ َتقُوُموا ِللَْيَتاَمى بِالِْقْسِط َو

ا أَْو إِْعرَاًضا فَلَا ُجنَاَح َعلَْيهَِما أَنْ ُيصِْلَحا َبْيَنُهَما ُصلًْحا َوإِِن اْمَرأَةٌ َخافَْت ِمْن َبْعِلَها ُنشُوًز) ١٢٧(كَانَ بِِه َعِليًما 
َولَْن َتْسَتِطيعُوا ) ١٢٨(بًِريا َوالصُّلُْح خَْيٌر َوأُْحضَِرِت الْأَنْفُُس الشُّحَّ َوإِنْ ُتْحِسُنوا وََتتَّقُوا فَإِنَّ اللََّه كَانَ بَِما َتْعَملُونَ َخ

فَإِنَّ اللََّه كَانَ غَفُوًرا  ْيَن النَِّساِء َولَْو َحَرْصُتْم فَلَا َتِميلُوا كُلَّ الَْمْيلِ فََتذَُروَها كَالُْمَعلَّقَِة َوإِنْ ُتصِْلُحوا وََتتَّقُواأَنْ َتْعِدلُوا َب
َوِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي ) ١٣٠(يًما َوإِنْ َيَتفَرَّقَا ُيْغنِ اللَُّه كُلًّا ِمْن َسَعِتِه َوكَانَ اللَُّه َواِسًعا َحِك) ١٢٩(َرِحيًما 

وا فَإِنَّ ِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما الْأَْرضِ َولَقَْد َوصَّْيَنا الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب ِمْن قَْبِلكُْم وَإِيَّاكُْم أَِن اتَّقُوا اللََّه َوإِنْ َتكْفُُر
إِنْ َيَشأْ ) ١٣٢(َوِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوكَفَى بِاللَِّه َوِكيلًا ) ١٣١(غَنِيا َحمِيًدا ِفي الْأَْرضِ َوكَانَ اللَُّه 

ِعْنَد اللَِّه ثَوَاُب َمْن كَانَ يُرِيدُ ثَوَاَب الدُّْنَيا فَ) ١٣٣(ُيذْهِْبكُْم أَيَُّها النَّاُس َوَيأِْت بِآَخرِيَن َوكَانَ اللَُّه َعلَى ذَِلَك قَِديًرا 
  ) ١٣٤(الدُّْنَيا َوالْآخَِرِة َوكَانَ اللَُّه َسِميًعا َبصًِريا 

هذا الدرس تكملة ملا بدأت به السورة من عالج رواسب اجملتمع اجلاهلي ، فيما خيتص باملرأة واألسرة؛ وفيما خيتص 
سلم من هذه الرواسب؛ وإقامة البيت فيه على وتنقية اجملتمع امل. مبعاملة الضعاف يف اجملتمع كاليتامى واألطفال 

أساس من كرامة شطري النفس الواحدة؛ ورعاية مصاحلهما معاً ، وتقوية روابط األسرة وإصالح ما يشجر يف 
جوها من خالف ، قبل أن يستفحل ، فيؤدي إىل تقطيع هذه الروابط ، وحتطيم البيوت على من فيها ، وخباصة على 

وإقامة اجملتمع كذلك على أساس من رعاية الضعاف فيه؛ كي ال يكون األمر . . شئة يف احملاضن الذرية الضعيفة النا
  لألغلب؛ وتكون شريعة الغاب هي اليت تتحكم

مما يشعر معه املخاطب هبذه اآليات ، أن أمر . . وهذا الدرس يعاجل بعض هذه الشؤون ، ويربطها بنظام الكون كله 
وقد . . وهو يف حقيقته أمر خطري كبري . . ضعاف يف اجملتمع ، هو أمر خطري كبري النساء والبيوت واألسرة وال

حتدثنا يف ثنايا هذا اجلزء ، ويف مقدمات السورة يف اجلزء الرابع ، مبا فيه الكفاية عن نظرة اإلسالم إىل األسرة؛ وعن 
ومن رفع مستواه النفسي واالجتماعي  اجلهد املبذول يف هذا املنهج لتخليص اجملتمع املسلم من رواسب اجلاهلية ،

واخللقي ، مبا يكفل تفوقه على اجملتمعات كلها من حوله ، وعلى كل جمتمع آخر ال يدين هبذا الدين ، وال يترىب 
  .هبذا املنهج ، وال خيضع لنظامه الفريد 

  :واآلن نواجه نصوص هذا الدرس بالتفصيل 
يهن وما يتلى عليكم يف الكتاب يف يتامى النساء الاليت ال تؤتوهنن ما اهللا يفتيكم ف: قل . ويستفتونك يف النساء { 

وما تفعلوا من خري فإن . كتب هلن وترغبون أن تنحكوهن ، واملستضعفني من الولدان؛ وأن تقوموا لليتامى بالقسط 
  . .} اهللا كان به عليماً 

وظاهرة سؤال . . تفتاءات يف بعض شأهنن لقد أثارت اآليات اليت نزلت يف أوائل السورة عن النساء أسئلة واس
املسلمني واستفتائهم يف بعض األحكام ، ظاهرة هلا داللتها يف اجملتمع املسلم الناشىء؛ ويف رغبة املسلمني يف معرفة 

فقد كانت اهلزة اليت أحدثتها النقلة من اجلاهلية إىل اإلسالم يف نفوسهم هزة عميقة . أحكام دينهم يف شؤون حياهتم 
حبيث أصبحوا يشكون ويشفقون من كل أمر كانوا يأتونه يف اجلاهلية ، خمافة أن يكون اإلسالم قد نسخه ، أو ، 

وهذه اليقظة وهذه . ويتطلبون أن يعرفوا حكم اإلسالم يف كل ما يعرض هلم يف حياهتم اليومية من الشؤون . عدله 
على الرغم من بقاء بعض رواسب  -ارز يف هذه الفترة الرغبة يف مطابقة أحواهلم ألحكام اإلسالم ، هي العنصر الب

فاملهم هو رغبتهم احلقيقية القوية يف مطابقة أحواهلم ألحكام اإلسالم؛ واالستفسار عن بعض  -اجلاهلية يف حياهتم 



هذه األيام  ال جملرد االستفتاء وال جملرد العلم واملعرفة والثقافة كمعظم ما يوجه إىل املفتني يف. األحكام هبذه الروح 
  من استفتاءات

  .لقد كانت بالقوم حاجة إىل معرفة أحكام دينهم ، ألهنا هي اليت تكّون نظام حياهتم اجلديدة 

وكان هبم . وكانت هبم حرارة هلذه املعرفة ، ألن الغرض منها هو إجياد التطابق بني واقع حياهتم وأحكام دينهم 
مع شدة إحساسهم بقيمة . فيها من تقاليد وعادات وأوضاع وأحكام اخنالع من اجلاهلية ، وإشفاق من كل ما كان 

أو بتعبري أدق بقيمة هذا امليالد اجلديد الذي ولدوه على يدي . هذا التغيري الكامل الذي أنشأه اإلسالم يف حياهتم 
  .اإلسالم 

ء هذا كله عناية من اهللا جند جزا. . وهنا جند جزاء تطلعهم هللا ، وجزاء حرارهتم ، وصدق عزميتهم على االتباع 
  :يتوىل إفتاءهم فيما يستفتون فيه  -بذاته العلية  -بأنه سبحانه . . ورعاية 

  . .} . . . قل اهللا يفتيكم فيهن . ويستفتونك يف النساء { 
صلى اهللا عليه  -يتفضل فيقول للنيب  -سبحانه  -واهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -فهم كانوا يستفتون الرسول 

إن اهللا يفتيكم فيهن ويف بقية الشؤون اليت جاء ذكرها يف اآلية ، وهي لفتة هلا قيمتها اليت ال تقدر ، : قل  - وسلم
يف عطف اهللا سبحانه ، وتكرميه للجماعة املسلمة؛ وهو خياطبها بذاته؛ ويرعاها بعينه؛ ويفتيها فيما تستفيت ، وفيما 

  .حتتاج إليه حياهتا اجلديدة 
كما . وى هنا تصوير الواقع املترسب يف اجملتمع املسلم من اجلاهلية اليت التقطه املنهج الرباين منها وقد تناولت الفت

  :تناولت التوجيه املطلوب ، لرفع حياة اجملتمع املسلم وتطهريها من الرواسب 
هلن ، وترغبون أن  قل اهللا يفتيكم فيهن؛ وما يتلى عليكم يف الكتاب يف يتامى النساء الاليت ال تؤتوهنن ما كتب{ 

  .} . . وأن تقوموا لليتامى بالقسط . واملستضعفني من الولدان . تنكحوهن 
. كان الرجل يف اجلاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه : قال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف هذه اآلية 

وإن كانت دميمة . يها تزوجها ، وأكل ماهلا وإن كانت مجيلة وهو. فإذا فعل ذلك فلم يقدر أحد أن يتزوجها أبداً 
واملستضعفني من { : وقال يف قوله . . فحرم اهللا ذلك وهنى عنه . فإذا ماتت ورثها . منعها الرجال أبداً حىت متوت 

فنهى . . } وال تؤتوهنن ما كتب هلن { : وذلك قوله . كانوا يف اجلاهلية ال يورثون الصغار وال البنات } الولدان 
  . .للذكر مثل حظ األنثيني ، صغرياً أو كبرياً :  عن ذلك؛ وبني لكل ذي سهم سهمه فقال اهللا

كما إذا كانت ذات مجال وقال نكحتها . . } وأن تقوموا لليتامى بالقسط { : وقال سعيد بن جبري يف قوله 
  .واستأثرت هبا ، كذلك وإذا مل تكن ذات مال وال مجال فأنكحها واستأثر هبا 

وترغبون أن { : إىل قوله  -. اهللا يفتيكم فيهن : قل . ويستفتونك يف النساء :  -رضي اهللا عنها  -ائشة وعن ع
هو الرجل تكون عنده اليتيمة ، هو وليها ووارثها ، فأشركته يف ماله ، حىت يف العذق ، : قالت عائشة } تنكحوهن 

أخرجه البخاري ( ا شركته ، فيعضلها فنزلت اآلية فريغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجالً فيشركه يف ماله مب
  ) .ومسلم 

قرأت مع حممد بن عبداهللا بن عبد احلكم ، أخربنا ابن وهب ، أخربين يونس عن ابن شهاب ، : وقال ابن أيب حامت 
اآلية بعد هذه  -صلى اهللا عليه وسلم  -مث إن الناس استفتوا رسول اهللا « : أخربين عروة بن الزبري قالت عائشة 

. . . اآلية . . . } اهللا يفتيكم فيهن ، وما يتلى عليكم يف الكتاب : ويستفتونك يف النساء قل { : فأنزل اهللا . فيهن 



وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى { : اآلية األوىل اليت قال اهللا : والذي ذكر اهللا أنه يتلى يف الكتاب . قالت 
وترغبون أن { : وقول اهللا عز وجل » : وهبذا اإلسناد عن عائشة قالت }  . . .فانكحوا ما طاب لكم من النساء 

فنهوا أن ينكحوا . رغبة أحدكم عن يتيمته اليت تكون يف حجره حني تكون قليلة املال واجلمال . . } تنكحوهن 
  .« من أجل رغبتهم هن  -إال بالقسط  -من رغبوا يف ماهلا ومجاهلا من يتامى النساء 

. ما كان عليه احلال يف اجلاهلية؛ فيما خيتص بالفتيات اليتيمات . ه النصوص ، ومن النص القرآين وظاهر من هذ
فيأكل  -إن هو تزوجها  -الطمع يف ماهلا ، والغنب يف مهرها : فقد كانت اليتيمة تلقى من وليها الطمع والغنب 

ومنعها أن تتزوج حىت ال يشاركه زوجها فيما .  والغنب إن مل يتزوجها كراهية هلا ألهنا دميمة. مهرها ويأكل ماهلا 
  حتت يده من ماهلا

كذلك كان احلال يف الولدان الصغار والنساء ، إذ كانوا حيرموهنم من املرياث ألهنم ال ميلكون القوة اليت يدفعون هبا 
لذي جيعل للمحاربني يف عن مرياثهم؛ أو أهنم غري حماربني ، فال حق هلم يف املرياث ، حتت تأثري الشعور القبلي ، ا

  وال شيء للضعاف. القبيلة كل شيء 
كما  -وهذه التقاليد الشائهة البدائية ، هي اليت أخذ اإلسالم يبدهلا ، وينشىء مكاهنا تقاليد إنسانية راقية ال تعد 

، وحقيقة أخرى إمنا هي يف حقيقتها نشأة أخرى ، وميالد جديد . جمرد وثبة ، أو هنضة ، يف اجملتمع العريب  -قلنا 
  هلذه األمة غري حقيقتها اجلاهلية
هو أن هذه النشأة اجلديدة ، مل تكن تطوراً مسبوقاً بأية خطوات متهيدية له؛ أو أنه : واملهم الذي جيب أن نسجله 

  انبثق من واقع مادي تغري فجأة يف حياة هذا الشعب
 إقامتها على أساس احلق اإلنساين ، وإعطاء فالنقلة من إقامة حقوق اإلرث وامللك على أساس حق احملارب إىل

الطفل واليتيمة واملرأة حقوقهم بصفتهم اإلنسانية ، ال بصفتهم حماربني هذه النقلة مل تنشأ ألن اجملتمع قد انتقل إىل 
 ومن مث قضى على احلقوق املكتسبة للمحاربني ، ألنه مل يعد يف حاجة إىل. أوضاع مستقرة ال قيمة فيها للمحاربني 

  متييزهم
. اإلسالم . . كال فقد كان للمحاربني يف العهد اجلديد قيمتهم كلها؛ وكانت احلاجة إليهم ماسة ولكن كان هناك 

امليالد الذي انبثق من خالل كتاب؛ ومن خالل منهج؛ فأقام جمتمعاً . كان هناك هذا امليالد اجلديد لإلنسان . 
  .على نفس األرض . جديداً وليداً 

وبدون حدوث انقالب ال يف اإلنتاج وأدواته وال يف املادة وخواصها وإمنا جمرد انقالب يف . لظروف ويف ذات ا
  .التصور هو الذي انبثق منه امليالد اجلديد 

لطمس وحمو معامل اجلاهلية يف النفوس واألوضاع ، وختطيط . وكافح طويالً . وحقيقة أن املنهج القرآين قد كافح 
وحقيقة كذلك أن رواسب اجلاهلية ظلت تقاوم؛ وظلت تعاود . . مية يف النفوس واألوضاع وتثبيت املعامل اإلسال

  . .الظهور يف بعض احلاالت الفردية؛ أو حتاول أن تعرب عن نفسها يف صور شىت 
 هو أن املنهج املتنزل من السماء ، والتصور الذي أنشأه هذا املنهج كذلك ، هو الذي كان يكافح: ولكن املهم هنا 

الكامن فيه؛ أو تبدل وسائل » النقيض « ومل يكن قط أن الواقع املادي أو . . ويعدله ويبدله » الواقع املادي « 
هو الذي اقتضى تغيري التصورات ومناهج احلياة ، وأوضاعها ، » اهلوس املاركسي « أو شيء من هذا . . اإلنتاج 

  لتالئم هذا التبدل الذي تفرضه وسائل اإلنتاج
فاستجابت له نفوس . . شيء هبط عليه من املأل األعلى . . ك فقط شيء جديد واحد يف حياة هذا الشعب كان هنا



بل مت هذا امليالد اجلديد . ومن مث وقع هذا التغيري . . ، ألنه خياطب فيها رصيد الفطرة ، الذي أودعه اهللا فيها 
عن املالمح املعهودة يف . . كل جانب من جوانبها  يف. . امليالد الذي تغريت فيه مالمح احلياة كلها . لإلنسان 
  اجلاهلية

ومهما يكن هناك من آالم للمخاض . ومهما يكن هناك من صراع قد وقع بني املالمح اجلديدة واملالمح القدمية 
ثر ألن هناك رسالة علوية؛ وتصوراً اعتقادياً؛ هو الذي كان له األثر األول واأل. فقد مت هذا كله . . وتضحيات 

الذي مل تقتصر موجته على اجملتمع اإلسالمي؛ ولكن تعدته كذلك إىل اجملتمع اإلنساين . األخري يف هذا امليالد اجلديد 
  .كله 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -ومن مث ينتهي هذا النص القرآين الذي يفيت فيه اهللا املؤمنني ، فيما يستفتون فيه الرسول 
ينتهي بربط هذه احلقوق وهذه . . ق اليتيمات ، وحقوق الولدان الضعاف يف أمر النساء ، ويقص عليهم حقو

  :التوجيهات كلها ، باملصدر الذي جاء من عنده هذا املنهج 
  . .} وما تفعلوا من خري فإن اهللا كان به عليماً { 

  .ولن يضيع خري سجل عند اهللا . وهو مسجل عنداهللا . . فهو غري جمهول ، وهو غري ضائع 
وقوة هذا . املرجع األخري الذي يعود إليه املؤمن بعمله ، واجلهة الوحيدة اليت يتعامل معها يف نيته وجهده  وهذا هو

املرجع ، وسلطانه ، هي اليت جتعل هلذه التوجيهات وهلذا املنهج قوته وسلطانه يف النفوس ، ويف األوضاع ويف احلياة 
.  

إمنا املهم هو السلطان الذي ترتكن إليه . . هج؛ وأن تقام أنظمة إنه ليس املهم أن تقال توجيهات؛ وأن تبتدع منا
وشتان . . السلطان الذي تستمد منه قوهتا ونفاذها وفاعليتها يف نفوس البشر . تلك التوجيهات واملناهج واألنظمة 

لقوهنا من بني توجيهات ومناهج ونظم يتلقاها البشر من اهللا ذي اجلالل والسلطان ، وتوجيهات ومناهج ونظم يت
العبيد أمثاهلم من البشر ذلك على فرض تساوي هذه وتلك يف كل صفة أخرى ويف كل مسة؛ وبلوغهما معاً أوجاً 

  .وهو فرض ظاهر االستحالة  -واحداً 

ولتفعل يف نفسي ما . . أال إنه ليكفي أن أشعر ممن صدرت هذه الكلمة ، ألعطيها يف نفسي ما تستحقه من مكان 
  أو كلمة اإلنسان ابن اإلنسان.  العلي األعلى تفعله كلمة اهللا

يف هذا اجملتمع الذي كان اإلسالم ينشئه ، مبنهج  -يف حميط األسرة  -مث منضي خطوة أخرى مع التنظيم االجتماعي 
  :اهللا املتنزل من املأل األعلى ، ال بعوامل التغري األرضية يف عامل املادة أو دنيا اإلنتاج 

. والصلح خري . ن بعلها نشوزاً أو إعراضاً ، فال جناج عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً وإن امرأة خافت م{ 
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء . وإن حتسنوا وتتقوا فإن اهللا كان مبا تعملون خبرياً . وأحضرت األنفس الشح 

وإن . قوا فإن اهللا كان غفوراً رحيماً وإن تصلحوا وتت. فال متيلوا كل امليل ، فتذروها كاملعلقة  -ولو حرصتم  -
  .} وكان اهللا واسعاً حكيماً . يتفرقا يغن اهللا كالً من سعته 

( حالة النشوز من ناحية الزوجة؛ واإلجراءات اليت تتخذ للمحافظة على كيان األسرة  -من قبل  -لقد نظم املنهج 
حني خيشى وقوعها من ناحية الزوج ، فتهدد أمن  فاآلن ينظم حالة النشوز واإلعراض) وذلك يف أوائل هذا اجلزء 

واإلسالم منهج حياة يعاجل . إن القلوب تتقلب ، وإن املشاعر تتغري . املرآة وكرامتها ، وأمن األسرة كلها كذلك 
كل جزئية فيها ، ويتعرض لكل ما يعرض هلا؛ يف نطاق مبادئه واجتاهاته؛ وتصميم اجملتمع الذي يرمسه وينشئه وفق 

  .التصميم هذا 



أو إىل  -وهو أبغض احلالل إىل اهللا  -فإذا خشيت املرأة أن تصبح جمفوة؛ وأن تؤدي هذه اجلفوة إىل الطالق 
ال هي زوجة وال هي مطلقة ، فليس هنالك حرج عليها وال على زوجها ، أن . اإلعراض ، الذي يتركها كاملعلقة 

كأن تترك له جزءاً أو كالً من نفقتها الواجبة عليه ، أو . حليوية تتنازل له عن شيء من فرائضها املالية أو فرائضها ا
أن تترك له قسمتها وليلتها ، إن كانت له زوجة أخرى يؤثرها ، وكانت هي قد فقدت حيويتها للعشرة الزوجية أو 

م من أن ذلك خري هلا وأكر -بكامل اختيارها وتقديرها جلميع ظروفها  -هذا كله إذا رأت هي . . جاذبيتها 
  :طالقها 

هو هذا الصلح . . } وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فال جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً { 
  . .الذي أشرنا إليه 

  :مث يعقب على احلكم بأن الصلح إطالقاً خري من الشقاق واجلفوة والنشوز والطالق 
  . .} والصلح خري { 

فيها اجلفوة واجلفاف ، نسمة من الندى واإليناس ، والرغبة يف إبقاء الصلة الزوجية ، فينسم على القلوب اليت دبت 
  .والرابطة العائلية 

أن يرفع هذه النفس إىل  -بكل وسائله املؤثرة  -فهو حياول . إن اإلسالم يتعامل مع النفس البشرية بواقعها كله 
  .أعلى مستوى هتيئها له طبيعتها وفطرهتا 

وقت ذاته ال يتجاهل حدود هذه الطبيعة والفطرة؛ وال حياول أن يقسرها على ما ليس يف طاقتها؛ وال ولكنه يف ال. 
  اضربوا رؤوسكم يف احلائط فأنا أريد منكم كذا والسالم سواء كنتم تستطيعونه أو ال تستطيعونه: يقول للناس 

ناشيد التمجيد وهي تتلبط يف الوحل ، إنه ال يهتف للنفس البشرية لتبقى على ضعفها وقصورها؛ وال ينشد هلا أ
حبجة أن هذا واقع هذه النفس ولكنه كذلك ال يعلقها من رقبتها يف حبل باملأل األعلى ،  -وتتمرغ يف الطني 

  حبجة الرفعة والتسامي. ويدعها تتأرجح يف اهلواء؛ ألن قدميها غري مستقرتني على األرض 
. إنه يتعامل مع اإلنسان ، مبا هو إنسان . . أو الواقعية املثالية . ة الواقعية إنه املثالي. . إنه الفطرة . . إنه الوسط 

يف حلظة واحدة ال . هو وحده الذي يضع قدميه على األرض؛ وينطلق بروحه إىل السماء . واإلنسان خملوق عجيب 
  تفارق فيها روحه جسده؛ وال ينفصل إىل جسد على األرض وروح يف السماء

  :وينص على خصيصة من خصائصه يف هذا اجملال . يتعامل مع هذا اإلنسان  -ا احلكم يف هذ -وهو هنا 
  .} وأحضرت األنفس الشح { 

وقد . والشح باملشاعر . الشح باملال . الشح بأنواعه . وهو دائماً قائم فيها . أي أن الشح حاضر دائماً يف األنفس 
فيكون تنازهلا له . ذا الشح يف نفس الزوج جتاه زوجته أسباب تستثري ه -أو تعرض  -تترسب يف حياة الزوجني 

إرضاء هلذا الشح باملال ، تستبقي معه عقدة النكاح وقد يكون تنازهلا  -عن شيء من مؤخر صداقها أو من نفقتها 
اعر واألوىل مل تعد فيها حيوية أو جاذبية إرضاء هلذا الشح باملش -إن كانت له زوجة أخرى أثرية لديه  -عن ليلتها 

ال يلزمها . . ، تستبقي معه عقدة النكاح واألمر على كل حال متروك يف هذا للزوجة وتقديرها ملا تراه مصلحة هلا 
  .املنهج الرباين بشيء؛ ولكنه فقط جييز هلا التصرف ، ومينحها حرية النظر والتدبر يف أمرها وفق ما تراه 

لشح هذه ، ال يقف عندها باعتبارها كل جوانب النفس ويف الوقت الذي يتعامل املنهج اإلسالمي مع طبيعة ا
  :بل هو يهتف هلا هتافاً آخر ، ويعزف هلا نغمة أخرى . البشرية 

  .} وإن حتسنوا وتتقوا فإن اهللا كان مبا تعملون خبرياً { 



تعمله كل  ولن يضيع منهما شيء على صاحبه ، فإن اهللا خبري مبا. فاإلحسان والتقوى مها مناط األمر يف النهاية 
واهلتاف للنفس املؤمنة باإلحسان والتقوى ، والنداء هلا باسم اهللا اخلبري مبا تعمل ، . . نفس؛ خبري ببواعثه وكوامنه 

  .بل هو وحده اهلتاف املؤثر والنداء املستجاب . . هتاف مؤثر ، ونداء مستجاب 
رية ومالبسات احلياة البشرية ، بالواقعية املثالية ومرة أخرى جندنا أمام املنهج الفريد ، وهو يواجه واقع النفس البش

  :، أو املثالية الواقعية ، ويعترف مبا هو كامن يف تركيبها من ازدواج عجيب فريد 
  .فال متيلوا كل امليل فتذروها كاملعلقة  -ولو حرصتم  -ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء { 

  .} وإن يتفرقا يغن اهللا كالً من سعته وكان اهللا واسعاً حكيماً . ماً وإن تصلحوا وتتقوا فإن اهللا كان غفوراً رحي
. ومن مث أعطاها هلذه امليول خطاماً . إن اهللا الذي فطر النفس البشرية ، يعلم من فطرهتا أهنا ذات ميول ال متلكها 

  خطاماً لينظم حركتها فقط ، ال ليعدمها ويقتلها
فيكون ميله إليها أكثر من . إىل إحدى الزوجات ويؤثرها على األخريات من هذه امليول أن مييل القلب البشري 

فماذا؟ إن اإلسالم ال حياسبه على أمر . . وهذا ميل ال حيلة له فيه؛ وال ميلك حموه أو قتله . األخرى أو األخريات 
طيقه بل إنه يصارح الناس بأهنم فيدعه موزعاً بني ميل ال ميلكه وأمر ال ي؛ وال جيعل هذا إمثاً يعاقبه عليه ؛ ال ميلكه 

ولكن هنالك ما هو داخل يف . . ألن األمر خارج عن إرادهتم  -ولو حرصوا  -لن يستطيعوا أن يعدلوا بني النساء 
العدل يف احلقوق الزوجية كلها ، حىت . العدل يف النفقة . العدل يف القسمة . هناك العدل يف املعاملة . إرادهتم 

. هذا هو اخلطام الذي يقود ذلك امليل . وهذا ما هم مطالبون به . . ، والكلمة الطيبة باللسان  االبتسامة يف الوجه
  لينظمه ال ليقتله

  . .} فال متيلوا كل امليل فتذروها كاملعلقة { 
طلقة امليل يف املعاملة الظاهرة ، وامليل الذي حيرم األخرى حقوقها فال تكون زوجة وال تكون م. فهذا هو املنهي عنه 

  .ومعه اهلتاف املؤثر العميق يف النفوس املؤمنة؛ والتجاوز عما ليس يف طاقة اإلنسان . . 
  .} وإن تصلحوا وتتقوا فإن اهللا كان غفوراً رحيماً { 

وألن اإلسالم يتعامل مع النفس البشرية جبملة ما فيها من مزاج فريد مؤلف من القبضة من الطني والنفخة من روح 
وبواقعيتها املثالية ، أو مثاليتها الواقعية ، اليت تضع قدميها على . ما فيها من استعدادات وطاقات  وجبملة. اهللا 

  .األرض ، وترف بروحها إىل السماء ، دون تناقض ودون انفصام 
هو الصورة الكاملة لإلنسانية حني تبلغ أوجها  -صلى اهللا عليه وسلم  -كان نيب اإلسالم . . ألن اإلسالم كذلك 

  .من الكمال؛ فتنمو فيها مجيع اخلصائص والطاقات منواً متوازناً متكامالً يف حدود فطرة اإلنسان 
وهو يقسم بني نسائه فيما ميلك ، ويعدل يف هذه القسمة ، ال ينكر  -صلى اهللا عليه وسلم  -وكان هذا الرسول 

فال تلمين . لهم هذا قسمي فيما أملك ال« : فكان يقول . وأن هذا خارج عما ميلك . أنه يؤثر بعضهن على بعض 
  ) . .أخرجه أبو داود ( يعين القلب » فيما متلك وال أملك 

فأما حني جتف القلوب ، فال تطيق هذه الصلة؛ وال يبقى يف نفوس الزوجني ما تستقيم معه احلياة ، فالتفرق إذن خري 
واألغالل؛ إمنا ميسكهم باملودة والرمحة؛ أو  ألن اإلسالم ال ميسك األزواج بالسالسل واحلبال ، وال بالقيود. 

فإذا بلغ احلال أن ال تبلغ هذه الوسائل كلها عالج القلوب املتنافرة ، فإنه ال حيكم عليها أن . بالواجب والتجمل 
  تقيم يف سجن من الكراهية والنفرة؛ أو يف رباط ظاهري وانفصام حقيقي

  .وإن يتفرقا يغن اهللا كالً من سعته { 



  . .} اهللا واسعاً حكيماً وكان 
يسع عباده ويوسع عليهم مبا يشاء يف  -سبحانه  -فاهللا يعد كالً منهما أن يغنيه من فضله هو ، ومما عنده هو؛ وهو 

  .حدود حكمته وعلمه مبا يصلح لكل حال 
. . الكلية إن دراسة هذا املنهج ، وهو يعاجل مشاعر النفوس ، وكوامن الطباع ، وأوضاع احلياة يف واقعيتها 

هذا املنهج امليسر ، املوضوع للبشر ، الذي يقود . . تكشف عن عجب ال ينقضي ، من تنكر الناس هلذا املنهج 
خطاهم من السفح اهلابط ، يف املرتقى الصاعد ، إىل القمة السامقة؛ وفق فطرهتم واستعدادهتم؛ وال يفرض عليهم 

فطرهتم يوقع عليه؛ وله استعداد يف طبيعتهم يستجيشه؛ وله جذر يف أمراً من االرتفاع والتسامي ، إال وله وتر يف 
أو مثالية . يف واقعية مثالية . . إىل ما ال يبلغه هبم منهج آخر  -بعد هذا كله  -مث هو يبلغ هبم . . تكوينهم يستنبته 

  .هي صورة طبق األصل من تكوين هذا الكائن الفريد . . واقعية 
بتنظيم احلياة الزوجية ، قطاع من املنهج الرباين لتنظيم احلياة كلها؛ وألن هذا املنهج وألن هذه األحكام اخلاصة 

جبملته قطاع من الناموس الكوين ، الذي أراده اهللا للكون كله ، فهو يتوافق مع فطرة اهللا للكون ، وفطرة اهللا 
املنهج الشامل الكبري ، جييء يف سياق  ألن هذه هي احلقيقة العميقة يف هذا. . لإلنسان ، الذي يعيش يف هذا الكون 

السورة بعد األحكام اخلاصة بتنظيم األسرة ، ما يربطها بالنظام الكوين كله؛ وسلطان اهللا يف الكون كله ، وملكية 
وهي . . ووحدة الوصية اليت وصى اهللا هبا الناس يف كتبه كلها؛ وثواب الدنيا وثواب اآلخرة . اهللا للكون كله 
  :قواعد احلق والعدل والتقوى .  يقوم عليها املنهج كله القواعد اليت

وإن . أن اتقوا اهللا : ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم . وهللا ما يف السماوات وما يف األرض { 
رض وكفى تكفروا فإن هللا ما يف السماوات وما يف األرض وكان اهللا غنياً محيداً ، وهللا ما يف السماوات وما يف األ

من كان يريد ثواب . وكان اهللا على ذلك قديراً . ويأت بآخرين  -أيها الناس  -إن يشأ يذهبكم . باهللا وكيالً 
  .} وكان اهللا مسيعاً بصرياً . الدنيا فعند اهللا ثواب الدنيا واآلخرة 

اوات وما يف األرض؛ أو بأن هللا ويكثر يف القرآن التعقيب على األحكام ، وعلى األوامر والنواهي بأن هللا ما يف السم
فاملالك هو صاحب السلطان يف ملكه؛ وهو صاحب . فاألمران متالزمان يف احلقيقة . ملك السماوات واألرض 

واهللا وحده هو املالك ، ومن مث فهو وحده صاحب السلطان الذي يشرع به . حق التشريع ملن حيتويهم هذا امللك 
  .فاألمران متالزمان . للناس 
  .لكل من أنزل عليهم كتاباً  -سبحانه  -ك يربز هنا من وصية اهللا كذل

  :الوصية بالتقوى ، وذلك بعد تعيني من له ملكية السماوات واألرض ، ومن له حق الوصية يف ملكه . 
  .} وهللا ما يف السماوات وما يف األرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا اهللا { 

وتقوى اهللا هي الكفيلة بصالح القلوب ، وحرصها على . ب السلطان احلقيقي هو الذي ُيخشى وُيخاف فصاح
  .منهجه يف كل جزئياته 

كذلك يبني ملن يكفرون ضآلة شأهنم يف ملك اهللا؛ وهو أن أمرهم عليه سبحانه؛ وقدرته على الذهاب هبم واجمليء 
  :بغريهم 

وهللا ما يف السماوات وما يف األرض . وما يف األرض ، وكان اهللا غنياً محيداً  وإن تكفروا فإن هللا ما يف السماوات{ 
  . .} وكان اهللا على ذلك قديراً . ويأت بآخرين  -أيها الناس  -إن يشأ يذهبكم . ، وكفى باهللا وكيالً 

فإن . وأن يكفروا إذ يوصيهم بتقواه ، ال يعنيه يف شيء وال يضره يف شيء أال يسمعوا الوصية ،  -سبحانه  -فهو 



وهو قادر على أن يذهب هبم } فإن هللا ما يف السماوات وما يف األرض { . . كفرهم لن ينقص من ملكه شيئاً 
  .ويستبدل قوماً غريهم ، إمنا هو يوصيهم بالتقوى لصالحهم هم ، ولصالح حاهلم 

بقدر ما . . رض ، وكل من يف الكون وبقدر ما يقرر اإلسالم كرامة اإلنسان على اهللا؛ وتكرميه على كل ما يف األ
فهذه كفاء تلك يف . . يقرر هو أنه على اهللا حني يكفر به ، ويعتو وجترب ، ويدعي خصائص األلوهية بغري حق 

  . .التصور اإلسالمي ، ويف حقيقة األمر والواقع كذلك 
فعنده ثواب الدنيا . .  أوسع وخيتم هذا التعقيب بتوجيه القلوب الطامعة يف الدنيا وحدها ، إىل أن فضل اهللا

ويف استطاعة الذين يقصرون مههم على الدنيا ، أن يتطلعوا بأنظارهم وراءها؛ وأن يأملوا يف خري الدنيا . . واآلخرة 
  .وخري اآلخرة 

  . .} وكان اهللا مسيعاً بصرياً . . من كان يريد ثواب الدنيا ، فعند اهللا ثواب الدنيا واآلخرة { 
احلمق ، كما يكون من سقوط اهلمة ، أن ميلك اإلنسان التطلع إىل الدنيا واآلخرة معاً؛ وإىل ثواب  وإنه ليكون من

مث يكتفي بطلب الدنيا ،  -وهذا ما يكفله املنهج اإلسالمي املتكامل الواقعي املثايل  -الدنيا وثواب اآلخرة مجيعاً 
ميلك أن يعيش كاإلنسان قدم تدب على األرض  ويضع فيها مهه؛ ويعيش كاحليوان والدواب واهلوام؛ بينما هو

  وكيان يتحرك وفق قوانني هذه األرض؛ وميلك يف الوقت ذاته أن يعيش مع املأل األعلى. وروح ترف يف السماء 
كما تدل على الصلة الوثيقة بني األحكام اجلزئية يف شريعة اهللا واملنهج الكلي  -وأخرياً فإن هذه التعقيبات املتنوعة 

حىت لريبطها هبذه الشؤون الكربى؛ . تدل يف الوقت ذاته على خطورة شأن األسرة يف حساب اإلسالم  -ة للحيا
ويعقب عليها بوصية التقوى الشاملة لألديان مجيعاً؛ وإال فاهللا قادر على أن يذهب بالناس ويأيت بغريهم يتبعون 

ويف . ألسرة كذلك خطري يف حساب اهللا يدل على أن أمر ا. وهو تعقيب خطري . . وصيته؛ ويقيمون شريعته 
  . .منهجه للحياة 

 وَالْأَقَْربَِني إِنْ َيكُْن غَنِيا أَْو فَِقًريا َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُوُنوا قَوَّاِمنيَ بِالِْقْسِط شَُهَداَء ِللَِّه َولَْو َعلَى أَْنفُِسكُْم أَوِ الَْواِلَدْينِ
َيا أَيَُّها ) ١٣٥(فَلَا َتتَّبُِعوا الْهََوى أَنْ تَْعِدلُوا َوإِنْ َتلُْووا أَوْ ُتعْرُِضوا فَإِنَّ اللََّه كَانَ بَِما َتْعَملُونَ َخبًِريا  فَاللَُّه أَْولَى بِهَِما

ي أَْنَزلَ ِمْن قَْبلُ َوَمْن َيكْفُْر بِاللَّهِ الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َوالِْكتَابِ الَِّذي نَزَّلَ َعلَى َرسُوِلِه وَالْكَِتابِ الَِّذ
إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آَمنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ) ١٣٦(َوَملَاِئكَِتِه َوكُُتبِِه َوُرُسِلِه وَالَْيْومِ الْآِخرِ فَقَْد َضلَّ َضلَالًا َبعِيًدا 

الَِّذيَن ) ١٣٨(َبشِّرِ الُْمَناِفِقَني بِأَنَّ لَُهْم َعذَاًبا أَِليًما ) ١٣٧(ِلَيْغِفرَ لَُهْم وَلَا ِليَْهدَِيُهْم َسبِيلًا  ازَْدادُوا كُفًْرا لَْم َيكُنِ اللَُّه
َوقَدْ َنزَّلَ َعلَْيكُْم ِفي ) ١٣٩(َجِميًعا  ِهَيتَِّخذُونَ الْكَافِرِيَن أَوِْلَياَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنَِني أََيْبَتُغونَ ِعْندَُهُم الِْعزَّةَ فَإِنَّ الِْعزَّةَ ِللَّ

ا ِفي َحدِيٍث غَْيرِِه إِنَّكُْم إِذًا الِْكَتابِ أَنْ إِذَا َسِمْعُتْم آَياِت اللَِّه ُيكْفَُر بَِها وَُيْستَْهَزأُ بَِها فَلَا َتقُْعُدوا َمعَُهْم حَتَّى َيخُوُضو
الَِّذيَن َيتََربَُّصونَ بِكُْم فَإِنْ كَانَ لَكُْم فَْتٌح ِمَن اللَِّه ) ١٤٠( َوالْكَافِرِيَن ِفي َجهَنََّم َجِميًعا ِمثْلُُهْم إِنَّ اللََّه َجاِمُع الُْمَناِفِقَني

َني فَاللَُّه َيْحكُُم َبْيَنكُمْ الُْمْؤِمنِ قَالُوا أَلَْم َنكُْن َمَعكُْم َوإِنْ كَانَ ِللْكَافِرِيَن َنصِيٌب قَالُوا أَلَْم َنسَْتحْوِذْ َعلَْيكُْم َوَنْمنَْعكُْم ِمَن
إِنَّ الْمَُناِفِقَني ُيَخاِدُعونَ اللََّه َوُهَو َخاِدعُُهْم َوإِذَا ) ١٤١(َيْوَم الِْقَياَمِة َولَْن َيجَْعلَ اللَُّه ِللْكَاِفرِيَن َعلَى الُْمْؤِمنَِني َسبِيلًا 

ُمذَْبذَبَِني َبْيَن ذَِلكَ لَا إِلَى َهؤُلَاِء َولَا ) ١٤٢(اَس َولَا َيذْكُُرونَ اللََّه إِلَّا قَِليلًا قَاُموا إِلَى الصَّلَاِة قَاُموا كَُسالَى يَُراُءونَ النَّ
ْن ُدوِن َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا تَتَِّخذُوا الْكَافِرِيَن أَوِْلَياَء ِم) ١٤٣(إِلَى َهُؤلَاِء َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه فَلَْن َتجَِد لَُه َسبِيلًا 

إِنَّ الْمَُناِفِقَني ِفي الدَّْرِك الْأَْسفَلِ ِمَن النَّارِ َولَْن َتجَِد لَُهْم ) ١٤٤(الُْمْؤِمنَِني أَُترِيُدونَ أَنْ َتْجَعلُوا ِللَِّه َعلَْيكُْم ُسلْطَاًنا ُمبِيًنا 
ِه َوأَْخلَصُوا ِديَنُهْم ِللَِّه فَأُولَِئَك َمَع الُْمْؤِمنَِني َوَسْوَف يُْؤِت اللَُّه إِلَّا الَِّذيَن َتابُوا وَأَْصلَحُوا َواْعَتَصمُوا بِاللَّ) ١٤٥(َنصًِريا 

  ) ١٤٧(َما َيفَْعلُ اللَُّه بَِعذَابِكُْم إِنْ َشكَْرُتْم َوآمَْنُتْم َوكَانَ اللَُّه َشاكًِرا َعِليًما ) ١٤٦(الُْمْؤِمنَِني أَجًْرا َعِظيًما 



{ : التربية املنهجية ، اليت تولتها يد الرعاية اإلهلية؛ إلخراج األمة اليت قال اهللا فيها هذا الدرس حلقة من سلسلة 
وهي حلقة من املنهج الثابت املطرد اخلطو ، املرسوم األهداف ملعاجلة النفس } كنتم خري أمة أخرجت للناس 

نياهتا ، البصري بطبيعتها وحقيقتها ، اخلبري بدروهبا ومنح -سبحانه  -البشرية بالدواء الذي صنعه صانع هذه النفس 
  . .العليم بضروراهتا وأشواقها ، ومبقدراهتا وطاقاهتا 

وهذه احللقة كما ترسم قواعد املنهج واجتاهاته الثابتة ، املوضوعة للناس مجيعاً ، يف أجياهلم كلها ، لترفعهم من 
 -هي كذلك . . صاعد ، إىل القمة السامقة وتعرج هبم يف املرتقى ال -حسب مكاهنم يف الدرج  -سفوح اجلاهلية 
ترتسم فيها حال اجلماعة املسلمة األوىل ، املخاطبة هبذا القرآن؛ وتربز من بني السطور صورة هلذة  -يف الوقت ذاته 

وبكل ما يف بشريتها من ضعف وقوة؛ ومن رواسب جاهلية . بكل ما فيها من بشرية  -كما هي  -اجلماعة إذ ذاك 
وتربز كذلك طريقة املنهج يف عالجها وتقويتها وتثبيتها على احلق الذي متثله؛ بكل ما يف وقفتها . . ة ومشاعر فطري

  .مع احلق من جهد وتضحية 
ويبدأ الدرس بنداء اجلماعة املؤمنة إىل النهوض بتكاليف دورها ، يف إقامة العدل بني الناس على النحو الفريد الذي 

العدل الذي تتعامل فيه اجلماعة مع اهللا مباشرة؛ متخلصة من كل عاطفة أو هوى  -ة مل يقم إال على يد هذه اجلماع
متجردة من كل اعتبار آخر غري تقوى  -مبا يف ذلك ما يسمى مصلحة اجلماعة أو األمة أو الدولة  -أو مصلحة 

بذاته العلية على النيب  -حانه سب -العدل الذي رأينا منوذجاً منه يف الدرس العملي الذي ألقاه اهللا . . اهللا ومرضاته 
  .وعلى اجلماعة املسلمة يف حادث اليهودي الذي سلف ذكره  -صلى اهللا عليه وسلم  -

ومنزل هذا القرآن يعلم حقيقة اجملاهدة . . بصورته هذه . . يبدأ الدرس بنداء الذين آمنوا ليقيموا هذا العدل 
ويف النفس البشرية ضعفها املعروف ، وعواطفها جتاه ذاهتا .  الشاقة ، اليت تتكلفها إقامة العدل على هذا النحو

جتاه الوالدين واألقربني ، وجتاه الفقري والغين؛ جتاه . وجتاه األقارب؛ وجتاه الضعاف من املتقاضني وجتاه األقوياء أيضاً 
إىل هذه القمة على  جهاد للصعود. ويعلم أن التجرد من هذا كله حيتاج إىل جهاد شاق . . املودة وجتاه الشنآن 

  .سفوح ملساء ال تتعلق فيها النفس بشيء إال حببل اهللا 
ولكل عنصر . باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر . مث يدعوهم دعوة ثانية إىل اإلميان بعناصر اإلميان الشامل 

المي ، املتفوق على مجيع من هذه العناصر قيمته يف تكوين العقيدة اإلميانية؛ وقيمته يف تكوين التصور اإلس
وهو ذاته التفوق الذي انبعث منه كل تفوق  -قبل اإلسالم وبعده  -التصورات األخرى ، اليت عرفتها البشرية 

  .آخر أخالقي أو اجتماعي أو تنظيمي ، يف حياة اجلماعة املسلمة األوىل 

ته كاملة إىل أن يرث اهللا األرض ومن والذي حيمل عنصر التفوق دائماً لكل مجاعة تؤمن به حقاً وتعمل مبقتضيا
  . .} ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيالً {  -يف هذا الدرس نفسه  -حيث حتق كلمة اهللا . عليها 

من بقي منهم على حالة النفاق ، ومن  -وبعد هذين النداءين يأخذ السياق يف محلة منوعة األساليب على املنافقني 
محلة يصور فيها طبيعة املنافقني ، ويرسم هلم فيها صوراً زرية ، من واقع ما يقومون  -ن إسالمه أعلن كفره بعد إعال

بامللق  -إذا انتصروا  -وهم يلقون املسلمني . به يف الصف املسلم؛ ومن واقع مواقفهم املتلونة حسب الظروف 
انتصارهم وهم يقومون للصالة  بدعواهم أهنم سبب -إذا انتصروا كذلك  -ويلقون الذين كفروا . والنفاق 

  وهم مذبذبون بني ذلك ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء. كساىل يراءون الناس 
تدل على مدى ما كان ألفاعيل املنافقني يف الصف املسلم . وترد يف ثنايا هذه احلملة توجيهات للمؤمنني وحتذيرات 

لغلها يف حياة اجلماعة املسلمة؛ مما استدعى هذه من آثار ، وعلى مدى ضخامة اجلبهة املنافقة وتغ -حينذاك  -



من ذلك . يومئذ ، وأخذ املسلمني خطوة خطوة يف االبتعاد عن املنافقني واجتناهبم » الواقع « احلملة ، مع مراعاة 
 -حينذاك  -ومل يأمرهم . أمرهم باجتناب جمالس املنافقني اليت يتداولون فيها الكفر بآيات اهللا واالستهزاء هبا 

مما يدل على أن جبهة النفاق كانت ضخمة ومتغلغلة بصورة يصعب فيها على املسلمني . مبقاطعة املنافقني ألبتة 
  مقاطعتهم

وأخصها مواالة الكافرين . كذلك ترد يف ثناياها حتذيرات للمسلمني من مسات النفاق ومقدماته؛ كي ال يقعوا فيها 
هم بأن العزة هللا مجيعاً ، وبأن اهللا لن جيعل للكافرين على املؤمنني سبيالً ، ، وابتغاء العزة عندهم ، والقوة هبم وتأمين

  .وتقرير أن مكاهنم يف الدرك األسفل من النار . وذلك مع رسم الصور البشعة للمنافقني يف الدنيا ويف اآلخرة 
وضاع؛ وتغيري الواقع تشي بطريقة املنهج يف عالج النفوس واأل -هبذا األسلوب  -وهذه التوجيهات والتحذيرات 

كما تشي . آخر جديد » واقع « يف حدود الطاقة واملالبسات القائمة كذلك ، حىت ينتهي إىل تغيريه هنائياً؛ وإقامة 
حبالة اجلماعة املسلمة حينذاك وموقفها من جبهة الكفر وجبهة النفاق املتعاونتني يف حرب اجلماعة املسلمة والدين 

  .اجلديد 
تلك تتبني طبيعة املعركة اليت كان القرآن خيوض هبا اجلماعة املسلمة ، وطبيعة األساليب املنهجية ومن خالل هذه و

وبني . وهي املعركة الدائمة املتصلة بني اإلسالم واجلاهلية يف كل زمان وكل مكان . . يف قيادته للمعركة وللنفوس 
  .ن ال تتغري طبيعتهم ومبادئهم اجلماعة املسلمة وأعدائها الذين تتغري أشخاصهم ووسائلهم ولك

 -ليس باألمس فقط . ودوره يف قيادة األمة املسلمة . . القرآن . . ومن خالل هذا كله تربز حقيقة هذا الكتاب 
  .إمنا جاء ليقود هذه األمة ، وليكون مرشدها وهاديها . فما جاء ليقود جيالً دون جيل 

  . .يف مجيع األجيال والدهور 
فهو ال يطلب منهم إال . . عن تعذيب العباد  -سبحانه  -جتيء تلك اللفتة العجيبة إىل استغناء اهللا  ويف هناية الدرس

ولكن ذلك إمنا هو لصالح حاهلم ، وارتقاء . أن يؤمنوا ويشكروا ، وهو سبحانه غين عن إمياهنم وشكرهم 
ارتكسوا وانتكسوا فإمنا يؤهلون أنفسهم  فإذا هم. مستواهم؛ حىت يتأهلوا حلياة اآلخرة ، ومستوى النعيم يف اجلنة 

  . .} يف الدرك األسفل من النار { حيث يسقط املنافقون إىل أحط الدركات . ملستوى العذاب يف اجلحيم 
إن يكن غنياً  -ولو على أنفسكم أو الوالدين واألقربني  -يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط شهداء هللا { 

  . .} وإن تلووا أو تعرضوا فإن اهللا كان مبا تعملون خبرياً . ىل هبما؛ فال تتبعوا اهلوى أن تعدلوا أو فقرياً فاهللا أو
صفتهم اليت هبا أنشئوا نشأة أخرى؛ . وهي صفتهم الفريدة . نداء هلم بصفتهم اجلديدة . إنه نداء للذين آمنوا 
مبادئهم وأهدافهم ، وولدت معهم املهمة ولدت أرواحهم ، وولدت تصوراهتم ، وولدت . وولدوا ميالداً آخر 

أمانة القوامة على البشرية ، واحلكم بني الناس . . اجلديدة اليت تناط هبم ، واألمانة العظيمة اليت وكلت إليهم 
فبسبب من اتصافهم } . . . يا أيها الذين آمنوا { : ومن مث كان للنداء هبذه الصفة قيمته وكان له معناه . . بالعدل 
وبسبب من اتصافهم هبذه الصفة كان التهيؤ واالستعداد للنهوض . الصفة ، كان التكليف هبذه األمانة الكربى  هبذه

  . .هبذه األمانة الكربى 
  :وهي ملسة من ملسات املنهج التربوي احلكيم؛ تسبق التكليف الشاق الثقيل 

إن يكن غنياً أو فقرياً فاهللا أوىل . واألقربني ولو على أنفسكم أو الوالدين  -كونوا قوامني بالقسط ، شهداء هللا { 
  . .} هبما 

 -القسط الذي مينع البغي والظلم . يف كل حال ويف كل جمال . بالقسط على إطالقه . . إهنا أمانة القيام بالقسط 



 . .والذي يعطي كل ذي حق حقه من املسلمني وغري املسلمني  -بني الناس  -والذي يكفل العدل  -يف األرض 
ويتساوى األقارب واألباعد  -كما رأينا يف قصة اليهودي  -ففي هذا احلق يتساوى عند اهللا املؤمنون وغري املؤمنني 

  . .ويتساوى األغنياء والفقراء . ويتساوى األصدقاء واألعداء . 
  . .} كونوا قوامني بالقسط ، شهداء هللا { 

وال . وال ملصلحة فرد أو مجاعة أو أمة . املشهود هلم أو عليهم ال حلساب أحد من . وتعامال مباشراً معه . حسبة هللا 
وجترداً من كل ميل . ولكن شهادة هللا ، وتعامالً مع اهللا . تعامالً مع املالبسات احمليطة بأي عنصر من عناصر القضية 

  .، ومن كل هوى ، ومن كل مصلحة ، ومن كل اعتبار 
  . . }ولو على أنفسكم أو الوالدين واألقربني { 

. وهنا حياول املنهج جتنيد النفس يف وجه ذاهتا ، ويف وجه عواطفها ، جتاه ذاهتا أوالً ، وجتاه الوالدين واألقربني ثانياً 
إن مزاولتها عملياً . . أشق كثرياً من نطقها باللسان ، ومن إدراك معناها ومدلوهلا بالعقل . . وهي حماولة شاقة . 

  .وال يعرف هذا الذي نقوله إال من حياول أن يزاول هذه التجربة واقعياً  .شيء آخر غري إدركها عقلياً 

ال بد أن توجد يف األرض هذه . ألهنا ال بد أن توجد . ولكن املنهج جيند النفس املؤمنة هلذه التجربة الشاقة . 
  .وال بد أن يقيمها ناس من البشر . القاعدة 

رية أو االجتماعية؛ حني يكون املشهود له أو عليه فقرياً ، تشفق مث هو جيند النفس كذلك يف وجه مشاعرها الفط
أو من يكون فقره مدعاة للشهادة ضده حبكم . النفس من شهادة احلق ضده ، وتود أن تشهد له معاونة لضعفه 

تقتضي  وحني يكون املشهود له أو عليه غنياً؛. الرواسب النفسية االجتماعية كما هو احلال يف اجملتمعات اجلاهلية 
أو قد يثري غناه وتبطره النفس ضده فتحاول أن تشهد ضده وهي مشاعر فطرية أو . األوضاع االجتماعية جماملته 

واملنهج جيند النفس جتاهها كذلك كما جندها . . مقتضيات اجتماعية هلا ثقلها حني يواجهها الناس يف عامل الواقع 
  .جتاه حب الذات ، وحب الوالدين واألقربني 

  . .} ن يكن غنياً أو فقرياً فاهللا أوىل هبما إ{ 
 -يف عامل الواقع  -وأن اإلسالم حني دفع نفوس املؤمنني . . وال نفتأ نكرر أهنا حماولة شاقة . . وهي حماولة شاقة 

 .كان ينشئ معجزة حقيقية يف عامل البشرية  -إىل هذه الذروة ، اليت تشهد هبا جتارب الواقع اليت وعاها التاريخ 
  .معجزة ال تقع إال يف ظل هذا املنهج اإلهلي العظيم القومي 

  . .} فال تتبعوا اهلوى أن تعدلوا { 
والعطف على الفقري . وحب األهل واألقربني هوى . حب الذات هوى . . واهلوى صنوف شىت ذكر منها بعضها 

لتعصب للعشرية والقبيلة واألمة وا. ومضارته هوى . وجماملة الغين هوى . هوى  -يف موطن الشهادة واحلكم  -
يف موطن  -وكراهة األعداء ولو كانوا أعداء الدين . هوى  -يف موضع الشهادة واحلكم  - والدولة والوطن 
كلها مما ينهى اهللا الذين آمنوا عن التأثر هبا . . وأهواء شىت الصنوف واأللوان . . هوى  -الشهادة واحلكم 

  .ريها والعدول عن احلق والصدق حتت تأث
  . .وأخرياً جييء التهديد واإلنذار والوعيد من حتريف الشهادة ، واإلعراض عن هذا التوجيه فيها 

  . .} وإن تلووا أو تعرضوا فإن اهللا كان مبا تعملون خبرياً { 
فقد .  .ويكفي أن يتذكر املؤمن أن اهللا خبري مبا يعمل ، ليستشعر ماذا وراء هذا من هتديد خطري ، يرجتف له كيانه 

  كان اهللا خياطب هبذا القرآن املؤمنني



يقدر على أهل خيرب  -صلى اهللا عليه وسلم  -ملا بعثه رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  -حدث أن عبداهللا بن رواحة 
بعد فتح  -صلى اهللا عليه وسلم  -حمصوهلم من الثمار والزروع ملقامستهم إياها مناصفة ، حسب عهد رسول اهللا 

وألنتم واهللا . واهللا لقد جئتكم من عند أحب اخللق إيلَّ « : حاول اليهود رشوته لريفق هبم فقال هلم أن . . خيرب 
. . » وما حيملين حيب إياه وبغضي لكم ، على أن ال أعدل فيكم . أبغض إيلَّ من أعدادكم من القردة واخلنازير 

  هبذا قامت السماوات واألرض: فقالوا 
  .على املنهج الرباين املنفرد  -صلى اهللا عليه وسلم  -قد خترج يف مدرسة الرسول  -رضي اهللا عنه  -لقد كان 

 -كما حقق الكثريون غريه يف ظل ذلك املنهج  -وكان إنساناً من البشر خاض هذه التجربة الشاقة وجنح؛ وحقق 
  تلك املعجزة اليت ال تقع إال يف ظل ذلك املنهج

الفترة العجيبة؛ وحفلت املكتبات بكتب الفقه والقانون؛ وحفلت احلياة ولقد مضت القرون تلو القرون بعد تلك 
وامتألت الرؤوس بالكالم عن . بالتنظيمات والتشكيالت القضائية؛ وضبط اإلجراءات والشكليات التنظيمية 

ط ووجدت نظريات وهيئات وتشكيالت منوعة لضب. . العدالة؛ وامتألت األفواه باحلديث عن إجراءاهتا الطويلة 
  . .هذا كله 

ولكن التذوق احلقيقي ملعىن العدالة؛ والتحقق الواقعي هلذا املعىن يف ضمائر الناس ويف حياهتم؛ والوصول إىل هذه 
وبعدها على . . يف تلك الفترة العجيبة يف ذروة القمة . . مل يقع إال يف ذلك املنهج . . الذروة السامقة الوضيئة 

ويف اجلماعات واألفراد اليت . ويف القلوب اليت عمرت هبذه العقيدة . م فيها اإلسالم مدار التاريخ يف األرض اليت قا
  .خترجت على هذا املنهج الفريد 

وهذه حقيقة ينبغي أن يتنبه إليها الذين يؤخذون بالتشكيالت القضائية اليت جدت؛ وباإلجراءات القضائية اليت 
فيحسبون أن هذا كله أقمن بتحقيق العدالة وأضمن . وتعقدت  استحدثت؛ وباألنظمة واألوضاع القضائية اليت منت

مما كان يف تلك اإلجراءات البسيطة يف تلك الفترة الفريدة يف تلك القرون البعيدة وأن األمور اليوم أضبط وأحكم 
  مما كانت على صورهتا البسيطة

إن املنهج الرباين . . واألوضاع هذا وهم تنشئه األشكال واألحجام يف تصورات من ال يدركون حقائق األشياء 
وهو وحده الذي ميكن أن يبلغ . . وحده هو الذي يبلغ بالناس ما بلغ على بساطة األشكال وبساطة األوضاع 

  بالناس هذا املستوى على ما استحدث من األشكال واألوضاع
ولكن . يمة ليست للتنظيمات ولكن معناه أن نعرف أن الق. وليس معىن هذا أن نلغي التنظيمات القضائية اجلديدة 

  والفضل لألفضل بغض النظر عن الزمان واملكان. . أياً كان شكلها وحجمها وزماهنا ومكاهنا . للروح اليت وراءها 
ومن . . يا أيها الذين آمنوا آمنوا باهللا ورسوله ، والكتاب الذي نزل على رسوله ، والكتاب الذي أنزل من قبل { 

  . .} فقد ضل ضالالً بعيداً . . كتبه ورسله واليوم اآلخر يكفر باهللا ومالئكته و
وتصلهم . وحتدد وظيفتهم وتكاليفهم . بصفتهم هذه اليت تفردهم من اجلاهلية حوهلم . إنه النداء الثاين للذين آمنوا 

  باملصدر الذي يستمدون منه القوة والعون على هذه التكاليف
  . .} له ، والكتاب الذي نزل على رسوله ، والكتاب الذي أنزل من قبل يا أيها الذين آمنوا آمنوا باهللا ورسو{ 

  :بيان للتصور اإلسالمي االعتقادي . فهو بيان لعناصر اإلميان اليت جيب أن يؤمن هبا الذين آمنوا 
 -ول يصل قلوب املؤمنني برهبم الذي خلقهم ، وأرسل إليهم من يهديهم إليه ، وهو الرس. فهو إميان باهللا ورسوله 

  .وإميان برسالة الرسول وتصديقه يف كل ما ينقله هلم عن رهبم الذي أرسله  -صلى اهللا عليه وسلم 



يربطهم باملنهج الذي اختاره اهللا حلياهتم وبينه هلم يف هذا الكتاب؛ . وهو إميان بالكتاب الذي نزل على رسوله 
بعضه بأحق من بعضه بالتلقي والقبول والطاعة  واألخذ بكل ما فيه ، مبا أن مصدره واحد ، وطريقه واحد؛ وليس

  .والتنفيذ 
مبا أن مصدر الكتب كلها واحد هو اهللا؛ وأساسها كذلك واحد هو إسالم . وهو إميان بالكتاب الذي أنزل من قبل 
 واإلقرار بأن منهج اهللا وحده هو الذي جتب طاعته -بكل خصائصها  -الوجه هللا؛ وإفراد اهللا سبحانه باأللوهية 

صادرة كلها  -قبل حتريفها  -وهذه الوحدة هي املقتضى الطبيعي البديهي لكون هذه الكتب . . وتنفيذه يف احلياة 
ومنهج اهللا واحد ، وإرادته بالبشر واحدة ، وسبيله واحد ، تتفرق السبل من حوهلا وهي مستقيمة إليه . عن اهللا 
  .واصلة 

هو السمة اليت تنفرد هبا هذه األمة  -كتاب واحد يف احلقيقة  بوصف أن الكتب كلها -واإلميان بالكتاب كله 
ألن تصورها لرهبا الواحد ، ومنهجه الواحد ، وطريقه الواحد ، هو التصور الذي يستقيم مع حقيقة . املسلمة 
لضالل والذي ليس وراءه إالَّ ا. . ويستقيم مع وحدة احلق الذي ال يتعدد . ويستقيم مع وحدة البشرية . األلوهية 

وبعد األمر باإلميان ، جييء التهديد على الكفر بعناصر اإلميان ، مع التفصيل فيها } فماذا بعد احلق إال الضالل؟ { 
ومن يكفر باهللا ، ومالئكته وكتبه ، ورسله ، واليوم اآلخر ، فقد ضل ضالالً بعيداً { : يف موضع البيان قبل العقاب 

 {. .  
وكتب اهللا تتضمن ذكر املالئكة وذكر . ومل يذكر املالئكة . ان باهللا وكتبه ورسله وقد ذكر يف األمر األول اإلمي

ولكنه يربزها هنا ، ألنه موطن . اليوم اآلخر ، ومن مقتضى اإلميان هبذه الكتب اإلميان باملالئكة وباليوم اآلخر 
  .الوعيد والتهديد ، الذي يبني فيه كل عنصر على التحديد 

  لبعيد غالباً حيمل معىن اإلبعاد يف الضالل ، الذي ال يرجى معه هدى؛ وال يرتقب بعده مآبوالتعبري بالضالل ا
والذي يكفر باهللا الذي تؤمن به الفطرة يف أعماقها كحركة ذاتية منها واجتاه طبيعي فيها ، ويكفر مبالئكته وكتبه 

فر هذا الكفر تكون فطرته قد بلغت من الذي يك. . ورسله واليوم اآلخر ، استمداداً من كفره باحلقيقة األوىل 
  الفساد والتعطل واخلراب ، احلد الذي ال يرجى معه هدى؛ وال يرتقب بعده مآب

ويبدأ بوصف حالة من حاالهتم . وبعد هذين النداءين للذين آمنوا يأخذ السياق يف احلملة على النفاق واملنافقني 
  :واقف إىل احلديث عن الكفر والكفار الواقعة حينذاك ، متثل موقف بعضهم ، وهو أقرب امل

  . .} وال ليهديهم سبيالً . مل يكن اهللا ليغفر هلم . مث ازدادوا كفراً . مث آمنوا مث كفروا . إن الذين آمنوا مث كفروا { 
ما فأ. . فالذي مل يشهد النور معذور إذا هو أدجل يف الظالم . إن الكفر الذي يسبق اإلميان يغفره اإلميان وميحوه 

إن الكفر حجاب فمىت سقط فقد . . فهو الكبرية اليت ال مغفرة هلا وال معذرة . . مرة ومرة . الكفر بعد اإلميان 
  .اتصلت الفطرة باخلالق 

. . حالوة اإلميان . . وذاقت الروح تلك احلالوة اليت ال تنسى . واتصلت النبتة بالنبع . واتصل الشارد بالركب 
. ويلجون يف الغواية عن عمد . ان مرة ومرة ، إمنا يفترون على الفطرة ، عن معرفة فالذين يرتدون بعد اإلمي

  . .ويذهبون خمتارين إىل التيه الشارد والضالل البعيد 
وهم . فعدل أال يغفر اهللا هلم؛ وعدل أال يهديهم سبيالً؛ ألهنم هم الذين أضاعوا السبيل بعد ما عرفوه وسلكوه 

  . .لعمى ، بعد ما هدوا إىل املثابة والنور الذين اختاروا السيئة وا
ومل . وإذا مل تتجرد النفس هللا ، مل تتحرر أبداً من ضغط القيم واألوضاع ، والضرورات واملصاحل ، واحلرص والشح 



ومل تستشعر أبداً تلك الطالقة والكرامة واالستعالء اليت . ترتفع أبداً على املصاحل واملغامن ، واملطامع واملطامح 
حيسها القلب اململوء باهللا ، أمام القيم واألوضاع ، وأمام األشخاص واألحداث ، وأمام القوى األرضية والسلطان 

  . .وأصحاب السلطان 
وهذا . وما النفاق يف حقيقته إال الضعف عن اإلصرار على احلق يف مواجهة الباطل . . ومن هنا تبذر بذرة النفاق 

وتعليقهما بغري اهللا؛ ومثرة التقيد مبالبسات األرض ومواضعات الناس ، يف عزلة الضعف هو مثرة اخلوف والطمع ، 
  .عن منهج اهللا للحياة 

 -فهناك مناسبة يف السياق بني احلديث عن اإلميان باهللا ، والتجرد يف القيام بالشهادة له ، وبني احلديث عن النفاق 
األصيل ، وهو تربية اجلماعة املسلمة مبنهج اإلسالم؛  إىل جانب املناسبة العامة ، اليت يكوهنا موضوع السورة

 -مث خوض املعركة . . ومعاجلة الرواسب الباقية من اجلاهلية؛ وتعبئة النفوس كذلك ضد الضعف البشري الفطري 
من مبدأ  -والسياق متصل يف هذا اهلدف العام . مع املشركني من حواليها ، ومع املنافقني فيها  -هبذه اجلماعة 

  .سورة إىل منتهاها ال
بعد تلك الصورة اليت . . وهكذا يستغرق احلديث عن النفاق واملنافقني بقية هذا الدرس ، وهو ختام هذا اجلزء 

  . .مث ازدادوا كفراً . مث آمنوا مث كفروا . رمستها اآلية السابقة لطائفة من املنافقني آمنوا مث كفروا 
إليها على النفاق واملنافقني بشىت أساليبها اجلديرة بالدراسة والتأمل؛ ملعرفة  ومن هنا تبدأ احلملة اليت سبقت اإلشارة

  طبيعة املنهج وهو يزاول العمل على الطبيعة؛ ويف واقع احلياة والقلوب
أيبتغون عندهم العزة؟ فإن . الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون املؤمنني . بشر املنافقني بأن هلم عذاباً أليماً { 
وقد نّزل عليكم يف الكتاب أن إذا مسعتم آيات اهللا يكفر هبا ويستهزأ هبا فال تقعدوا معهم حىت . عزة هللا مجيعاً ال

. الذين يتربصون بكم . إن اهللا جامع املنافقني والكافرين يف جهنم مجيعاً . إنكم إذاً مثلهم . خيوضوا يف حديث غريه 
أمل نستحوذ عليكم ومننعكم من : معكم؟ وإن كان للكافرين نصيب قالوا أمل نكن : فإن كان لكم فتح من اهللا قالوا 

 -إن املنافقني خيادعون اهللا . ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيالً . املؤمنني؟ فاهللا حيكم بينكم يوم القيامة 
  .إال قليالً مذبذبني بني ذلك وال يذكرون اهللا . وإذا قاموا إىل الصالة قاموا كساىل يراءون الناس  -وهو خادعهم 

  . .} ومن يضلل اهللا فلن جتد له سبيالً . ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء 
ويف جعل العذاب األليم الذي . مكان كلمة أنذر » بشر « تبدأ احلملة هبذا التهكم الواضح يف استعمال كلمة 

يتهم للكافرين دون املؤمنني؛ وسوء ظنهم باهللا؛ ينتظر املنافقني بشارة مث ببيان سبب هذا العذاب األليم ، وهو وال
  .وسوء تصورهم ملصدر العزة والقوة 

أيبتغون عندهم العزة؟ فإن . بشر املنافقني بأن هلم عذاباً أليماً ، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون املؤمنني { 
  . .} العزة هللا مجيعاً 

اليهود؛ الذين كان املنافقون يأوون إليهم؛ ويتخنسون عندهم ،  -على األرجح  -والكافرون املذكورون هنا هم 
  .ويبيتون معهم للجماعة املسلمة شىت املكائد 

مل يتخذون الكافرين أولياء وهم يزعمون اإلميان؟ مل يضعون أنفسهم هذا : يسأل يف استنكار  -جل جالله  -واهللا 
 -عز وجل  -ة والقوة عند الكافرين؟ لقد استأثر اهللا املوضع ، ويتخذون ألنفسهم هذا املوقف؟ أهم يطلبون العز

  .بالعزة؛ فال جيدها إال من يتواله؛ ويطلبها عنده؛ ويرتكن إىل محاه 
وهكذا تكشف اللمسة األوىل عن طبيعة املنافقني ، وصفتهم األوىل ، وهي والية الكافرين دون املؤمنني ، كما 



الكافرين من العزة والقوة اليت يطلبها عندهم أولئك املنافقون  تكشف عن سوء تصورهم حلقيقة القوى؛ وعن جترد
  وتقرر أن العزة هللا وحده؛ فهي تطلب عنده وإال فال عزة وال قوة عند اآلخرين. 

وأال إهنا لعبودية . أال إنه لسند واحد للنفس البشرية جتد عنده العزة ، فإن ارتكنت إليه استعلت على من دونه 
فإن ال تطمئن إليها النفس استعبدت لقيم شىت؛ وأشخاص . . العبودية هللا . . لبشرية وحتررها واحدة ترفع النفس ا

  . .ومل يعصمها شيء من العبودية لكل أحد ولكل شيء ولكل اعتبار . شىت؛ واعتبارات شىت ، وخماوف شىت 
وملن شاء . . استخذاء وذلة وأغالل وإما عبودية لعباد اهللا كلها . وإنه إما عبودية هللا كلها استعالء وعزة وانطالق 

  . .أن خيتار 
وما أحوج . وما يطلب العزة والنصرة والقوة عند أعداء اهللا وهو يؤمن باهللا . وما يستعز املؤمن بغري اهللا وهو مؤمن 

ا هذا ناساً ممن يدعون اإلسالم؛ ويتسمون بأمساء املسلمني ، وهم يستعينون بأعدى أعداء اهللا يف األرض ، أن يتدبرو
  وإال فإن اهللا غين عن العاملني. . إن كانت هبم رغبة يف أن يكونوا مسلمني . . القرآن 

االعتزاز باآلباء واألجداد الذين ماتوا على الكفر؛ : ومما يلحق بطلب العزة عند الكفار وواليتهم من دون املؤمنني 
بالفراعنة واألشوريني والفينيقيني والبابليني وعرب  واعتبار أن بينهم وبني اجليل املسلم نسباً وقرابة كما يعتز ناس

  . .اجلاهلية اعتزازاً جاهلياً ، ومحية جاهلية 
« عن محيد الكندي عن عبادة ابن نسي ، . حدثنا حسني بن حممد ، حدثنا أبو بكر بن عباس : روى اإلمام أمحد 

إىل تسعة آباء كفار ، يريد هبم عزاً وفخراً ،  من انتسب: قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب : عن إىب رحيانة 
  .» فهو عاشرهم يف النار 

يف كل . وأن األمة يف اإلسالم هي املؤمنون باهللا منذ فجر التاريخ . ذلك أن آصرة التجمع يف اإلسالم هي العقيدة 
األرض يف جيل من وليست األمة جمموعة األجيال من القدم ، وال املتجمعني يف حيز من . أرض ، ويف كل جيل 

  .األجيال 
. . وأوىل مراتب النفاق أن جيلس املؤمن جملساً يسمع فيه آيات اهللا يكفر هبا ويستهزأ هبا ، فيسكت ويتغاضى 

يسمي ذلك تساحماً ، أو يسميه دهاء ، أو يسميه سعة صدر وأفق وإمياناً حبرية الرأي وهي هي اهلزمية الداخلية تدب 
  نفسه يف أول الطريق ، حياء منه أن تأخذه نفسه متلبساً بالضعف واهلوان يف أوصاله؛ وهو ميوه على

وما تفتر هذه احلمية إال وينهار بعدها كل سد؛ وينزاح . هي آية اإلميان . إن احلمية هللا ، ولدين اهللا ، وآليات اهللا 
مث . مث هتمد . ل األمر عمداً وإن احلمية لتكبت يف أو. بعدها كل حاجز ، وينجرف احلطام الواهي عند دفعة التيار 

  مث متوت. ختمد 
فأما التغاضي والسكوت فهو . فمن مسع االستهزاء بدينه يف جملس ، فإما أن يدفع ، وإما أن يقاطع اجمللس وأهله 

  وهو املعرب بني اإلميان والكفر على قنطرة النفاق. أول مراحل اهلزمية 
وكان ما يزال هلم ذلك النفوذ  -ذوي النفوذ  -جمالس كبار املنافقني وقد كان بعض املسلمني يف املدينة جيلسون يف 

حقيقة أن غشيان هذه اجملالس والسكوت على ما جيري فيها . . وجاء املنهج القرآين ينبه يف النفوس تلك احلقيقة . 
تسمح بأن يأمرهم أمراً ولكن املالبسات يف ذلك احلني مل تكن . . وأراد أن جينبهم إياها . ، هو أوىل مراحل اهلزمية 

وإال فهو . . فبدأ يأمرهم مبقاطعتها حني يسمعون آيات اهللا يكفر هبا ويستهزأ هبا . مبقاطعة جمالس القوم إطالقاً 
  :وهو املصري املفزع ، مصري املنافقني والكافرين . . النفاق 

ا ، فال تقعدوا معهم ، حىت خيوضوا يف أن إذا مسعتم آيات اهللا يكفر هبا ويستهزأ هب: وقد نزل عليكم يف الكتاب { 



  . .} إن اهللا جامع املنافقني والكافرين يف جهنم مجيعاً . إنكم إذاً مثلهم . حديث غريه 
وإذا رأيت {  -وهي مكية  -والذي حتيل إليه اآلية هنا مما سبق تنزيله يف الكتاب ، هو قوله تعاىل يف سورة األنعام 

  :والتهديد الذي يرجتف له كيان املؤمن } ض عنهم حىت خيوضوا يف حديث غريه الذين خيوضون يف آياتنا فأعر
  . .} إنكم إذاً مثلهم { 

  :والوعيد الذي ال تبقى بعده بقية من تردد 
  . .} إن اهللا جامع املنافقني والكافرين يف جهنم مجيعاً { 

وعدم مشوله لكل عالقات املسلمني هبؤالء ولكن قصر النهي على اجملالس اليت يكفر فيها بآيات اهللا ويستهزأ هبا 
واليت ميكن أن  -إذ ذاك  -بطبيعة الفترة اليت كانت جتتازها اجلماعة املسلمة  -كما أسلفنا  -املنافقني ، يشي 

كما تشي بطبيعة املنهج يف أخذ األمر رويداً رويداً؛ ومراعاة الرواسب  -تتكرر يف أجيال أخرى وبيئات أخرى 
  مع اخلطو املطرد الثابت حنو تبديل هذا الواقع. . يف عامل الواقع . . بسات والوقائع واملشاعر واملال

مث يأخذ يف بيان مسات املنافقني ، فريسم هلم صورة زرية منفرة؛ وهم يلقون املسلمني بوجه ويلقون الكفار بوجه؛ 
  :وميسكون العصا من وسطها ، ويتلوون كالديدان والثعابني 

  .بكم الذين يتربصون { 

أمل نستحوذ عليكم ومننعكم : أمل نكن معكم؟ وإن كان للكافرين نصيب قالوا : فإن كان لكم فتح من اهللا ، قالوا 
  . .} ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيالً . من املؤمنني؟ فاهللا حيكم بينكم يوم القيامة 

وهم . املسلمة من الشر ، وما يتربصون هبا من الدوائر  تبدأ بتقرير ما يكنه املنافقون للجماعة. وهي صورة منفرة 
  :حينئذ : يتظاهرون باملودة للمسلمني حني يكون هلم فتح من اهللا ونعمة فيقولون  -مع ذلك  -
  . .} أمل نكن معكم؟ { 

أهنم  أو يعنون -: فقد كانوا خيرجون أحياناً خيذلون وخيلخلون الصفوف  -ويعنون أهنم كانوا معهم يف املوقعة 
  كانوا معهم بقلوهبم وأهنم ناصروهم ومحوا ظهورهم

  . .} أمل نستحوذ عليكم ومننعكم من املؤمنني؟ : وإن كان للكافرين نصيب قالوا { 
  يعنون أهنم آزروهم وناصروهم ومحوا ظهورهم؛ وخذلوا عنهم وخلخلوا الصفوف

تهم الدهان ولكنهم بعد ضعاف؛ صورهتم زرية وعلى ألسن. يف قلوهبم السم . وهكذا يتلوون كالديدان والثعابني 
  .وهذه إحدى ملسات املنهج لنفوس املؤمنني . . شائهة تعافها نفوس املؤمنني 

بتوجيه ربه يف مسألة املنافقني ، هي اإلغضاء  -صلى اهللا عليه وسلم  -وملا كانت اخلطة اليت اتبعها الرسول 
يف الطريق إىل تصفية هذا املعسكر اللعني فإنه يكلهم هنا إىل حكم واإلعراض ، وحتذير املؤمنني وتبصريهم بأمرهم؛ 

  :اهللا يف اآلخرة؛ حيث يكشف الستار عنهم ، ويناهلم جزاء ما يكيدون للمسلمني 
  . .} فاهللا حيكم بينكم يوم القيامة { 

  .حيث ال جمال للكيد والتآمر والتبييت؛ وال جمال إلخفاء مكنونات الصدور 
نوا بوعد من اهللا قاطع؛ أن هذا الكيد اخلفي املاكر ، وهذا التآمر مع الكافرين ، لن يغري ميزان ويطمئن الذين آم

  :األمور؛ ولن جيعل الغلبة والقهر للكافرين على املؤمنني 
  . .} ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيالً { 

حيث حيكم اهللا بني املؤمنني واملنافقني فال . يامة ويف تفسري هذه اآلية وردت رواية أن املقصود هبذا النص يوم الق



  .يكون هناك للكافرين على املؤمنني سبيل 
كما وردت رواية أخرى بأن املقصود هو األمر يف الدنيا بأن ال يسلط اهللا الكافرين على املسلمني تسليط استئصال 

  .وإن غلب املسلمون يف بعض املعارك ويف بعض األحايني . 
  .يف الدنيا واآلخرة أقرب ، ألنه ليس فيه حتديد  وإطالق النص

. أما بالنسبة للدنيا ، فإن الظواهر أحياناً قد توحي بغري هذا . . واألمر بالنسبة لآلخرة ال حيتاج إىل بيان أو توكيد 
  :ولكنها ظواهر خادعة حتتاج إىل متعن وتدقيق 

تقرت حقيقة اإلميان يف نفوس املؤمنني؛ ومتثلت يف واقع أنه مىت اس: وحكم من اهللا جامع . إنه وعد من اهللا قاطع 
فلن . . حياهتم منهجاً للحياة ، ونظاماً للحكم ، وجترداً هللا يف كل خاطرة وحركة ، وعبادة هللا يف الصغرية والكبرية 

  .جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيالً 

.  
  ختالفها وهذه حقيقة ال حيفظ التاريخ اإلسالمي كله واقعة واحدة

وأنا أقرر يف ثقة بوعد اهللا ال خياجلها شك ، أن اهلزمية ال تلحق باملؤمنني ، ومل تلحق هبم يف تارخيهم كله ، إال وهناك 
ومن اإلميان أخذ العدة وإعداد القوة يف كل حني بنية اجلهاد  -إما يف الشعور وإما يف العمل . ثغرة يف حقيقة اإلميان 

وبقدر هذه الثغرة تكون اهلزمية  -الراية وحدها جمردة من كل إضافة ومن كل شائبة يف سبيل اهللا وحتت هذه 
  حني يوجدون -الوقتية؛ مث يعود النصر للمؤمنني 

« ويف . ويف الطمع يف الغنيمة  -صلى اهللا عليه وسلم  -مثالً كانت الثغرة يف ترك طاعة الرسول » أحد « ففي 
كثرة واإلعجاب هبا ونسيان السند األصيل ولو ذهبنا نتتبع كل مرة ختلف فيها كانت الثغرة يف االعتزاز بال» حنني 

  .أما وعد اهللا فهو حق يف كل حني . . نعرفه أو ال نعرفه . . النصر عن املسلمني يف تارخيهم لوجدنا شيئا من هذا 
حقيقة اإلميان ، ومقتضياته من  ولكن االبتالء إمنا جييء حلكمة ، هي استكمال. . إن احملنة قد تكون لالبتالء . نعم 

فمىت اكتملت تلك احلقيقة باالبتالء والنجاح فيه ، جاء  -كما وقع يف أحد وقصه اهللا على املسلمني  -األعمال 
  .النصر وحتقق وعد اهللا عن يقني 

الروح ، وكالل العزمية إمنا أعين باهلزمية هزمية . . على أنين إمنا أعين باهلزمية معىن أمشل من نتيجة معركة من املعارك 
فأما إذا بعثت اهلمة ، . فاهلزمية يف معركة ال تكون هزمية إال إذا تركت آثارها يف النفوس مهوداً وكالالً وقنوطاً . 

فهي املقدمة . . وأذكت الشعلة ، وبصرت باملزالق ، وكشفت عن طبيعة العقيدة وطبيعة املعركة وطبيعة الطريق 
  ولو طال الطريق. األكيدة للنصر األكيد 

فإمنا يشري إىل أن الروح املؤمنة . . أن اهللا لن جيعل للكافرين على املؤمنني سبيالً : كذلك حني يقرر النص القرآين 
وإمنا يدعو اجلماعة املسلمة إىل استكمال حقيقة اإلميان يف قلوهبا . هي اليت تنتصر؛ والفكرة املؤمنة هي اليت تسود 

إمنا هو . فالنصر ليس للعنوانات . وأال يكون اعتمادها كله على عنواهنا . اهتا واقعاً وعمالً تصوراً وشعوراً؛ ويف حي
  . .للحقيقة اليت وراءها 

ونستكمل مقتضيات هذه . وليس بيننا وبني النصر يف أي زمان ويف أي مكان ، إال أن نستكمل حقيقة اإلميان 
ومن حقيقة اإلميان أال . إلميان أن نأخذ العدة ونستكمل القوة ومن حقيقة ا. . احلقيقة يف حياتنا وواقعنا كذلك 

  .نركن إىل األعداء؛ وأال نطلب العزة إال من اهللا 
  . .ووعد اهللا هذا األكيد ، يتفق متاماً مع حقيقة اإلميان وحقيقة الكفر يف هذا الكون 



ولن . . نقطاع عن تلك القوة وانعزال عنها وإن الكفر ا. . إن اإلميان صلة بالقوة الكربى ، اليت التضعف وال تفىن 
  .متلك قوة حمدودة مقطوعة منعزلة فانية ، أن تغلب قوة موصولة مبصدر القوة يف هذا الكون مجيعاً 

  .غري أنه جيب أن نفرق دائماً بني حقيقة اإلميان ومظهر اإلميان 

أثر يف النفس وفيما يصدر عنها من احلركة ذات . إن حقيقة اإلميان قوة حقيقية ثابتة ثبوت النواميس الكونية . 
ولكن . . وهي حقيقة ضخمة هائلة كفيلة حني تواجه حقيقة الكفر املنعزلة املبتوتة احملدودة أن تقهرها . والعمل 

ألن . . الكفر تغلبه ، إذا هي صدقت مع طبيعتها وعملت يف جماهلا » حقيقة « حني يتحول اإلميان إىل مظهر فإن 
  ولو كانت هي حقيقة الكفر وكان هو مظهر اإلميان. أي شيء » مظهر « ء أقوى من حقيقة أي شي

وحني يوجد احلق بكل حقيقته وبكل قوته يتقرر مصري املعركة بينه . إن قاعدة املعركة لقهر الباطل هي إنشاء احلق 
نقذف باحلق على الباطل بل { . . مهما يكن هذا الباطل من الضخامة الظاهرية اخلادعة للعيون . وبني الباطل 

  . .} ولن جيعل اهللا للكافرين على املؤمنني سبيالً } { فيدمغه فإذا هو زاهق 
مث ميضي السياق بعد هذا الوعد القاطع املطمئن للمؤمنني ، املخذّل للمنافقني الذين يتولون الكافرين يبتغون عندهم 

  :ة بالتهوين من شأهنم ، وبوعيد اهللا هلم ميضي فريسم صورة زرية أخرى للمنافقني ، مصحوب. . العزة 
وإذا قاموا إىل الصالة قاموا كساىل يراءون الناس ، وال يذكرون اهللا  -وهو خادعهم  -إن املنافقني خيادعون اهللا { 

  . .} ومن يضلل اهللا فلن جتد له سبيالً . ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء . مذبذبني بني ذلك . إال قليالً 
فإن . فإن هذه القلوب ال بد أن تشمئز من قوم خيادعون اهللا . أخرى من ملسات املنهج للقلوب املؤمنة وهذه ملسة 

وهو يعلم السر وأخفى وهي تدرك أن الذي حياول أن خيدع اهللا  -ال خيدع  -هذه القلوب تعرف أن اهللا سبحانه 
ومن مث تشمئز وحتتقر وتستصغر . كبري  ال بد أن تكون نفسه حمتوية على قدر من السوء ومن اجلهل ومن الغفلة

  كذلك هؤالء املخادعني
أي مستدرجهم وتاركهم يف غيهم؛ ال يقرعهم . . } وهو خادعهم { ويقرر عقب هذه اللمسة أهنم خيادعون اهللا 

وذلك هو . . تاركهم ميضون يف طريق اهلاوية حىت يسقطوا . . مبصيبة تنبههم؛ وال يوقظهم بقارعة تفتح عيوهنم 
فالقوارع واحملن كثرياً ما تكون رمحة من اهللا ، حني تصيب العباد ، فتردهم سريعاً . . هلم  -سبحانه  -داع اهللا خ

وكثرياً ما تكون العافية والنعمة استدراجاً من اهللا للمذنبني الغاوين؛ . . عن اخلطأ؛ أو تعلمهم ما مل يكونوا يعلمون 
  .ون معه أن يتركوا بال قارعة وال نذير؛ حىت ينتهوا إىل شر مصري ألهنم بلغوا من اإلمث والغواية ما يستحق

  :مث يستمر السياق يرسم هلم صوراً زرية شائنة؛ ال تثري يف قلوب املؤمنني إال االمشئزاز واالحتقار 
صالة حبرارة فهم ال يقومون إىل ال} وال يذكرون اهللا إال قليالً . وإذا قاموا إىل الصالة قاموا كساىل يراءون الناس { 

ومن . إمنا هم يقومون يراءون الناس . . الشوق إىل لقاء اهللا ، والوقوف بني يديه ، واالتصال به ، واالستمداد منه 
  .مث يقومون كساىل ، كالذي يؤدي عمالً ثقيالً؛ أو يسخر سخرة شاقة وكذلك هم ال يذكرون اهللا إال قليالً 

  .وهم ال يتوجهون إىل اهللا إمنا هم يراءون الناس  فهم ال يتذكرون اهللا إمنا يتذكرون الناس
تثري يف نفوسهم االحتقار واالمشئزاز ، ومن شأن هذا الشعور . يف حس املؤمنني  -وال شك  -وهي صورة كريهة 

وهي مراحل يف املنهج التربوي احلكيم؛ . . أن يباعد بينهم وبني املنافقني؛ وأن يوهن العالئق الشخصية واملصلحية 
  ت بني املؤمنني واملنافقنيللب

  :ويستمر السياق يف رسم الصور الزرية املنفرة 



  . .} ومن يضلل اهللا فلن جتد له سبيالً . ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء . مذبذبني بني ذلك { 
الصف املؤمن أو الصف : وموقف الذبذبة ، واألرجحة ، واالهتزاز ، وعدم االستقرار والثبات يف أحد الصفني 

. كما أنه يوحي بضعف املنافقني الذايت . موقف ال يثري إال االحتقار واالمشئزاز كذلك يف نفوس املؤمنني . . لكافر ا
وال على املصارحة برأي وعقيدة . . هذا الضعف الذي جيعلهم غري قادرين على اختاذ موقف حاسم هنا أو هناك 

  . .مع هؤالء أو هؤالء . . وموقف 
ر الزرية ، وهذه املواقف املهزوزة ، بأهنم قد حقت عليهم كلمة اهللا؛ واستحقوا أال يعينهم ويعقب على هذه الصو

  :وال أن جيد هلم طريقاً مستقيماً . يف اهلداية؛ ومن مث فلن يستطيع أحد أن يهديهم سبيالً 
  . .} ومن يضلل اهللا فلن جتد له سبيالً { 

. ز واالحتقار واالستضعاف للمنافقني يف نفوس املؤمنني مبلغاً عظيماً وإىل هنا يكون السياق قد بلغ من إثارة االمشئزا
هو  -كما سبق  -وطريق املنافقني . . فيلتفت باخلطاب للمؤمنني حمذراً إياهم أن يسلكوا طريق هؤالء املنافقني . 

. ملنافقني يف اآلخرة وحيذرهم بطش اهللا ونقمته ، كما يصور هلم مصري ا. اختاذهم الكفار أولياء من دون املؤمنني 
  :وهو مصري مفزع رعيب ، مهني كذلك ذليل 

أتريدون أن جتعلوا هللا عليكم سلطاناً مبيناً؟ إن . يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الكافرين أولياء من دون املؤمنني { 
واعتصموا باهللا ، وأخلصوا إال الذين تابوا وأصلحوا ، . ولن جتد هلم نصرياً . املنافقني يف الدرك األسفل من النار 

  . .} وسوف يؤيت اهللا املؤمنني أجراً عظيماً . فأولئك مع املؤمنني . دينهم هللا 
واليت هبا يتميز منهجهم وسلوكهم . إهنا العودة إىل نداء الذين آمنوا ، بالصفة اليت تفرقهم ومتيزهم ممن حوهلم 

  .لتوجيهات واليت هبا يستجيبون للنداء كذلك ويطيعون ا. وواقعهم 
وهو نداء ال . . نداء هلم هبذه الصفة أن حيذروا سلوك طريق املنافقني ، وحيذروا أن يتولوا الكفار من دون املؤمنني 

حيث كانت الصالت ما تزال قائمة يف اجملتمع بني بعض . بد كانت هناك حاجة إليه يف اجملتمع املسلم يومذاك 
بعض « ونقول  -ولو من الناحية النفسية  -املسلمني وقرابتهم يف قريش  املسلمني واليهود يف املدينة؛ وبني بعض

وجعل  -حىت مع اآلباء واألبناء  -ألن هناك البعض اآلخر؛ الذي فصم كل عالقاته باجملتمع اجلاهلي » املسلمني 
  .العقيدة وحدها هي آصرة التجمع ووشيجة الرحم؛ كما علمهم اهللا 

بعد تصوير النفاق  -جة قائمة لتنبيهه إىل أن هذا هو طريق النفاق واملنافقني وذلك البعض هو الذي كانت احلا
  :وحتذيره من التعرض لغضب اهللا وبطشه ونقمته  -واملنافقني تلك الصور الزرية املنفرة البغيضة 

  }أتريدون أن جتعلوا هللا عليكم سلطاناً مبيناً؟ { 
ومن مث جاء التعبري يف . . افه من التعرض لبطش اهللا ونقمته وال يفَرق قلب املؤمن ويرجتف أكثر من فرقه وارجت

  وجمرد التلويح باالستفهام يكفي يف خطاب قلوب املؤمنني. . صورة االستفهام 
طرقة تقرر املصري . . ولكن عن طريق التلويح . غري موجهة إليها مباشرة . وطرقة أخرى عالية على هذه القلوب 

  :قني الرعيب املفزع املهني للمناف
  .} ولن جتد هلم نصرياً . إن املنافقني يف الدرك األسفل من النار { 

إنه مصري يتفق مع ثقلة األرض اليت تلصقهم بالتراب ، فال ينطلقون وال يرتفعون ، ثقلة . . يف الدرك األسفل 
. افرين ومداراة املؤمنني املطامع والرغائب ، واحلرص واحلذر ، والضعف واخلور الثقلة اليت هتبط هبم إىل مواالة الك

  . .} ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء . مذبذبني بني ذلك { : والوقوف يف احلياة ذلك املوقف املهني 



. . } الدرك األسفل من النار { فهم كانوا يف احلياة الدنيا يزاولون هتيئة أنفسهم وإعدادها لذلك املصري املهني يف 
  هم كانوا يوالون الكفار يف الدنيا ، فأىن ينصرهم الكفار؟و. . بال أعوان هنالك وال أنصار 

  :باب التوبة ملن أراد النجاة . . باب النجاة  -بعد هذا املشهد املفزع  -مث يفتح هلم 
وسوف يؤيت اهللا املؤمنني . فأولئك مع املؤمنني . إال الذين تابوا وأصلحوا ، واعتصموا باهللا ، وأخصلوا دينهم هللا { 

  . .} ماً أجراً عظي
فالتوبة واإلصالح يتضمنان االعتصام . . } إال الذين تابوا وأصلحوا { : ويف مواضع أخرى كان يكتفي بأن يقول 

ألنه يواجه نفوساً تذبذبت ، . باهللا ، وإخالص الدين هللا ، ولكنه هنا ينص على االعتصام باهللا ، وإخالص الدين هللا 
نص عند ذكر التوبة واإلصالح ، على التجرد هللا ، واالعتصام به وحده؛ فناسب أن ي. ونافقت ، وتولت غري اهللا 

ليكون يف االعتصام باهللا وحده قوة . . وخالص هذه النفوس من تلك املشاعر املذبذبة ، وتلك األخالق املخلخلة 
  . .ومتاسك ، ويف اإلخالص هللا وحده خلوص وجترد 

احلياة الدنيا إىل اللصوق باألرض ، وهتبط هبم يف احلياة اآلخرة إىل بذلك ختف تلك الثقلة اليت هتبط باملنافقني يف 
  .الدرك األسفل من النار 

املنطلقني من ثقلة . املستعلني باإلميان . وبذلك يرتفع التائبون منهم إىل مصاف املؤمنني؛ املعتزين بعزة اهللا وحده 
  :معروف  -ومن معهم  -وجزاء املؤمنني . . األرض بقوة اإلميان 

  .} وسوف يؤيت اهللا املؤمنني أجراً عظيماً { 
وهبذه اللمسات املنوعة ، يكشف حقيقة املنافقني يف اجملتمع املسلم ، ويقلل من شأهنم؛ وينبه املؤمنني إىل مزالق 

ويفتح باب التوبة للمنافقني؛ ليحاول من فيه منهم خري ، أن خيلص نفسه ، وينضم إىل . النفاق ، وحيذرهم مصريه 
  . .صف املسلم يف صدق ويف حرارة ويف إخالص ال

  .أخرياً بعد ذكر العقاب املفزع ، واألجر العظيم . . وأخرياً جتيء تلك اللمسة العجيبة ، املوحية املؤثرة العميقة 

من نقمة ذاتية عليهم يصب عليهم من  -سبحانه  -فما به . لتشعر قلوب البشر أن اهللا يف غىن عن عذاب العباد . 
من  -سبحانه  -وما به . من حاجة إلظهار سلطانه وقوته عن هذا الطريق  -سبحانه  -وما به . ا العذاب أجله

وإمنا هو صالح العباد باإلميان . . كما حتفل أساطري الوثنية كلها مبثل هذه التصورات . رغبة ذاتية يف عذاب الناس 
  :الذي يشكر صاحل العمل ويعلم خبايا النفوس وهو . مع حتبيبهم يف اإلميان والشكر هللا . . والشكر هللا 

  . .} وكان اهللا شاكراً عليماً  -إن شكرمت وآمنتم؟  -ما يفعل اهللا بعذابكم { 
نعم ما يفعل اهللا بعذابكم إن شكرمت وآمنتم؟ إن عذابه جلزاء على اجلحود والكفران؛ وهتديد لعله يقود إىل الشكر 

. . ، وال رغبة التنكيل؛ وال التذاذ اآلالم ، وال إظهار البطش والسلطان  إهنا ليست شهوة التعذيب. . واإلميان 
وهناك شكر اهللا . فمىت اتقيتم بالشكر واإلميان؛ فهنالك الغفران والرضوان . . تعاىل اهللا عن ذلك كله علواً كبرياً 

  . .بعبده  -سبحانه  -وعلمه . لعبده  -سبحانه  -
معناه  -سبحانه  -إنه معلوم أن الشكر من اهللا . . مس القلب ملسة رفيقة عميقة للعبد ، يل -سبحانه  -وشكر اهللا 

  تعبري عميق اإلحياء. . شاكر  -سبحانه  -ولكن التعبري بأن اهللا . . الرضى ، ومعناه ما يالزم الرضى من الثواب 
. الحهم وإمياهنم وشكرهم وامتناهنم يشكر لعباده ص. . وإذا كان اخلالق املنشئ ، املنعم املتفضل ، الغين عن العاملني 

إذا كان اخلالق املنشئ ، املنعم املتفضل ، الغين عن العاملني . . وهو غين عنهم وعن إمياهنم وعن شكرهم وامتناهنم . 
  ؟جتاه اخلالق الرازق املنعم املتفضل الكرمي. . فماذا ينبغي للعباد املخلوقني احملدثني؛ املغمورين بنعمة اهللا . . يشكر 



  .أال إهنا اللمسة الرفيقة العميقة اليت ينتفض هلا القلب وخيجل ويستجيب 
  . .الطريق إىل اهللا الواهب املنعم ، الشاكر العليم . . أال إهنا اإلشارة املنرية إىل معامل الطريق 

د العجيب من يضم جناحيه على مثل هذا احلش. . فهذا جزء واحد ، من ثالثني جزءاً ، من هذا القرآن . . وبعد 
وينشئ يف عامل النفس ، ويف واقع اجملتمع ، ويف نظام احلياة ، ذلك . عمليات البناء والترميم؛ والتنظيف والتقومي 

ويعلن مولد اإلنسان اجلديد؛ الذي ال تعرف له البشرية من قبل وال من بعد مثيالً . البناء الضخم املنسق العريض 
هذا اإلنسان . . ويف نظافته وتطهره ، مع مزاولة نشاطه اإلنساين يف شىت امليادين .  وال شبيهاً ، يف مثاليته وواقعيته

ويف رفق . يف يسر . الذي التقطه املنهج الرباين من سفح اجلاهلية ، ودرج به يف املرتقى الصاعد ، إىل القمة السامقة 
  . .ويف لني 

إِنْ ُتْبدُوا َخيًْرا أَْو ُتْخفُوهُ أَْو ) ١٤٨(إِلَّا َمْن ظُِلَم َوكَانَ اللَُّه َسِميًعا َعِليًما  لَا ُيِحبُّ اللَُّه الَْجْهرَ بِالسُّوِء ِمَن الْقَْولِ
للَِّه َوُرُسِلهِ إِنَّ الَِّذيَن َيكْفُُرونَ بِاللَِّه َوُرُسِلِه َوُيرِيُدونَ أَنْ يُفَرِّقُوا َبْيَن ا) ١٤٩(َتْعفُوا َعْن ُسوٍء فَإِنَّ اللََّه كَانَ َعفُوا قَِديًرا 

أُولَِئَك ُهُم الْكَاِفُرونَ َحقًّا َوأَْعَتْدَنا ) ١٥٠(َوَيقُولُونَ ُنْؤِمُن بِبَْعضٍ وََنكْفُُر بِبَْعضٍ َويُرِيُدونَ أَنْ يَتَِّخذُوا َبْيَن ذَِلَك َسبِيلًا 
وَلَْم ُيفَرِّقُوا َبْيَن أََحٍد ِمنُْهْم أُولَِئَك سَْوَف ُيؤِْتيهِمْ أُجُوَرُهمْ  وَالَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه) ١٥١(ِللْكَاِفرِيَن َعذَاًبا مُهِيًنا 

َيسْأَلَُك أَْهلُ الْكَِتابِ أَنْ ُتنَزِّلَ َعلَْيهِْم ِكَتاًبا ِمَن السََّماِء فَقَْد سَأَلُوا مُوَسى أَكَْبَر ِمْن ) ١٥٢(َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما 
لَْبيَِّناُت فََعفَْوَنا َعْن ذَِلَك وا أَرَِنا اللََّه جَْهَرةً فَأََخذَتُْهُم الصَّاِعقَةُ بِظُلِْمهِمْ ثُمَّ اتََّخذُوا الِْعْجلَ ِمْن َبْعِد َما َجاءَْتُهُم اذَِلَك فَقَالُ

لَْنا لَُهُم اْدُخلُوا الْبَاَب ُسجًَّدا َوقُلَْنا لَُهْم لَا َتْعدُوا َوَرفَْعَنا فَْوقَُهُم الطُّوَر بِمِيثَاِقهِْم َوقُ) ١٥٣(َوآَتْيَنا ُموَسى ُسلْطَاًنا ُمبِيًنا 
فَبَِما َنقْضِهِْم ِميثَاقَُهْم َوكُفْرِِهْم بِآَياِت اللَِّه َوقَْتِلهُِم الْأَنْبَِياَء بَِغْيرِ َحقٍّ ) ١٥٤(ِفي السَّْبِت وَأََخذَْنا ِمنُْهْم ِميثَاقًا غَِليظًا 

َوبِكُفْرِِهْم َوقَْولِهِْم َعلَى َمرَْيَم ُبْهتَاًنا ) ١٥٥(َنا غُلٌْف َبلْ طََبَع اللَُّه َعلَْيَها بِكُفْرِِهْم فَلَا ُيْؤِمُنونَ إِلَّا قَِليلًا َوقَْوِلهِْم قُلُوُب
ُه َوَما َصلَُبوُه َولَِكْن ُشبَِّه لَُهْم َوإِنَّ َوقَْوِلهِْم إِنَّا قََتلَْنا الَْمسِيَح ِعيَسى اْبَن َمرَْيَم َرسُولَ اللَِّه َوَما قََتلُو) ١٥٦(َعِظيًما 

َبلْ َرفََعُه اللَُّه إِلَْيِه َوكَانَ ) ١٥٧( الَِّذيَن اْخَتلَفُوا ِفيِه لَِفي َشكٍّ ِمْنُه َما لَُهْم بِِه ِمْن ِعلْمٍ إِلَّا اتِّبَاَع الظَّنِّ َوَما قََتلُوُه َيِقيًنا
) ١٥٩(إِنْ ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ إِلَّا لَُيْؤِمَننَّ بِِه قَْبلَ مَْوِتِه َوَيْوَم الِْقَياَمِة َيكُونُ َعلَيْهِْم َشهِيًدا َو) ١٥٨(اللَُّه َعزِيًزا َحِكيًما 

وَأَْخذِِهُم الرَِّبا َوقَْد ) ١٦٠(ا فَبِظُلْمٍ ِمَن الَِّذيَن َهادُوا َحرَّْمَنا َعلَْيهِْم طَيَِّباٍت أُِحلَّْت لَُهْم َوبَِصدِِّهْم َعْن َسبِيلِ اللَِّه كَِثًري
لَِكنِ الرَّاِسُخونَ ِفي الِْعلْمِ مِْنُهمْ ) ١٦١(ُنُهوا َعْنُه َوأَكْلِهِْم أَْموَالَ النَّاسِ بِالَْباِطلِ َوأَعَْتْدَنا ِللْكَافِرِيَن ِمْنُهْم َعذَاًبا أَِليًما 

أُْنزِلَ ِمْن قَْبِلَك َوالُْمِقيِمَني الصَّلَاةَ َوالُْمْؤُتونَ الزَّكَاةَ وَالُْمْؤِمُنونَ بِاللَِّه وَالَْيْومِ  َوالُْمْؤِمُنونَ ُيؤِْمُنونَ بَِما أُْنزِلَ إِلَْيَك َوَما
ِه َوأَْوَحْيَنا إِلَى إِنَّا أَْوَحْيَنا إِلَْيَك كََما أَْوحَْيَنا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيَِّني ِمْن َبْعِد) ١٦٢(الْآِخرِ أُولَِئَك َسنُْؤِتيهِْم أَْجًرا َعِظيًما 

تَْيَنا َداوُوَد َزبُوًرا إِبَْراهِيَم َوإِْسَماعِيلَ وَإِْسَحاَق َوَيعْقُوَب وَالْأَْسَباِط َوِعيَسى وَأَيُّوَب َويُوُنَس َوهَاُرونَ َوُسلَْيَمانَ َوآ
ُرُسلًا ) ١٦٤(ْم َعلَْيَك َوكَلََّم اللَُّه ُموَسى َتكِْليًما َوُرُسلًا قَْد قََصْصَناُهْم َعلَْيَك ِمْن قَْبلُ َوُرُسلًا لَْم َنقُْصصُْه) ١٦٣(

لَِكنِ اللَُّه َيْشَهدُ بَِما ) ١٦٥(ا ُمَبشِّرِيَن َومُْنِذرِيَن ِلئَلَّا َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَى اللَِّه ُحجَّةٌ َبْعدَ الرُُّسلِ َوكَانَ اللَُّه َعزِيًزا َحِكيًم
إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه قَْد ) ١٦٦(ِعلِْمِه َوالَْملَاِئكَةُ َيْشَهُدونَ َوكَفَى بِاللَِّه َشهِيًدا أَنَْزلَ إِلَْيَك أَنَْزلَُه بِ
إِلَّا طَرِيَق ) ١٦٨(ْم طَرِيقًا إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َوظَلَُموا لَْم َيكُنِ اللَُّه ِلَيْغِفَر لَُهْم وَلَا ِليَْهِديَُه) ١٦٧(َضلُّوا َضلَالًا بَِعيًدا 

َيا أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاءَكُُم الرَّسُولُ بِالَْحقِّ ِمْن رَبِّكُمْ ) ١٦٩(َجهَنََّم َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َوكَانَ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسًريا 
  ) ١٧٠(سََّماوَاِت وَالْأَْرضِ َوكَانَ اللَُّه َعِليًما َحِكيًما فَآِمُنوا خَْيًرا لَكُْم َوإِنْ َتكْفُُروا فَإِنَّ ِللَِّه َما ِفي ال



ينشئها من اجملموعات املسلمة اليت التقطها اإلسالم من سفوح اجلاهلية اليت . لقد كان هذا القرآن ينشئ أمة جديدة 
قيادة  -تكمل نشأهتا  بعد أن -كانت هتيم فيها؛ ليأخذ بيدها يف املرتقى الصاعد ، إىل القمة السامقة؛ وليسلمها 

  . .البشرية؛ وحيدد هلا دورها الضخم يف هذه القيادة 
ومن بني عوامل البناء تطهري ضمائر هذه اجلماعة؛ وتطهري جو اجملتمع الذي تعيش فيه؛ ورفع املستوى اخللقي 

  .والنفسي الذي تستوي عليه 
ة واالجتماعية؛ بقدر تفوقها يف تصورها وحينما بلغت تلك اجلماعة هذا املستوى؛ تفوقت يف أخالقها الفردي

وعندئذ صنع اهللا هبا يف األرض ما قدر أن يصنعه؛ وأقامها حارسة لدينه . . االعتقادي؛ على سائر أهل األرض 
  . .ومنهجه؛ وقائدة للبشرية الضالة إىل النور واهلدى؛ وأمينة على قيادة البشرية وإرشادها 

على كل أهل األرض؛ فكانت قيادهتا للبشرية أمراً طبيعياً وفطرياً؛ وقائماً  وحينما تفوقت يف هذه اخلصائص تفوقت
وكان . ومن هذا الوضع املمتاز تفوقت كذلك يف العلم واحلضارة واالقتصاد والسياسة . . على أسسه الصحيحة 

يف األفراد واجلماعات وهذه هي سنة اهللا . هذا التفوق األخري مثرة للتفوق األول يف املستوى االعتقادي واألخالقي 
.  

  :وطرف من هذا التطهري للنفس واجملتمع يتمثل يف هاتني اآليتني 
إن تبدوا خرياً أو ختفوه أو تعفوا . وكان اهللا مسيعاً عليماً  -إال من ظلم  -ال حيب اهللا اجلهر بالسوء من القول { 

  . .} عن سوء ، فإن اهللا كان عفواً قديراً 
ورب كلمة عابرة ال حيسب . ية ، ويف حاجة إىل آداب اجتماعية تتفق مع هذه احلساسية إن اجملتمع شديد احلساس

ولكن هذه وتلك تترك يف نفسية . . قائلها حساباً ملا وراءها؛ ورب شائعة عابرة مل يرد قائلها هبا إال فرداً من الناس 
  .املقصود إىل اجلماعة الكبرية اجملتمع ويف أخالقه ويف تقاليده ويف جوه آثاراً مدمرة؛ وتتجاوز الفرد 

سهل على اللسان ما مل يكن هناك حترج يف الضمري وتقوى  -يف أية صورة من صوره  -واجلهر بالسوء من القول 
كثرياً ما يدمر الثقة املتبادلة يف هذا اجملتمع . . وشيوع هذا السوء كثرياً ما يترك آثاراً عميقة يف ضمري اجملتمع . هللا 

وكثرياً ما يزين ملن يف نفوسهم استعداد كامن للسوء ، ولكنهم يتحرجون . ناس أن الشر قد صار غالباً فيخيل إىل ال
منه ، أن يفعلوه ألن السوء قد أصبح ديدن اجملتمع الشائع فيه ، فال حترج إذن وال تقية ، وهم ليسوا بأول من يفعل 

قبح السوء أول مرة بشدة؛ حىت إذا تكرر وقوعه أو فاإلنسان يست. وكثرياً ما يذهب ببشاعة السوء بطول األلفة 
وال تثور للتغيري  -بل أن ترى  -تكرر ذكره ، خفت حدة استقباحه واالمشئزاز منه؛ وسهل على النفوس أن تسمع 

  .على املنكر 
ولكن قالة  -وقد يكونون منه أبرياء  -ذلك كله فوق ما يقع من الظلم على من يتهمون بالسوء ويشاع عنهم 

لسوء حني تنتشر؛ وحني يصبح اجلهر هبا هيناً مألوفاً ، فإن الربيء قد يتقول عليه مع املسيء؛ وخيتلط الرب بالفاجر ا
بال حترج من فرية أو اهتام؛ ويسقط احلياء النفسي واالجتماعي الذي مينع األلسنة من النطق بالقبيح؛ والذي يعصم 

  .الكثريين من اإلقدام على السوء 

وينتهى احنالالً اجتماعياً؛ وفوضى أخالقية؛ تضل  -سّباً وقذفاً  -لسوء يبدأ يف أول األمر اهتامات فردية إن اجلهر با
فيها تقديرات الناس بعضهم لبعض أفراداً ومجاعات؛ وتنعدم فيها الثقة بني بعض الناس وبعض؛ وقد شاعت 

  .االهتامات؛ والكتها األلسنة بال حترج 
وأن يقتصر حق اجلهر هبا على من وقع عليه ظلم؛ . ة املسلمة أن تشيع فيها قالة السوء لذلك كله كره اهللا للجماع



  يدفعه بكلمة السوء يصف هبا الظامل؛ يف حدود ما وقع عليه منه من الظلم
  . .}  -إال من ظلم  -ال حيب اهللا اجلهر بالسوء من القول { 

انتصاراً من  -املصطلحات القانونية بالسب والقذف  ويشمل ما تعرب عنه -ففي هذه احلالة يكون الوصف بالسوء 
ظلم ، ودفعاً لعدوان ، ورداً لسوء بذاته قد وقع بالفعل على إنسان بذاته؛ وتشهرياً بالظلم والظامل يف اجملتمع؛ 

واجلهر . . لينتصف اجملتمع للمظلوم؛ وليضرب على يد الظامل؛ وليخشى الظامل عاقبة فعله ، فيتردد يف تكراره 
فهو الظلم املعني الذي  -حمدد السبب  -من الشخص الذي وقع عليه الظلم  -السوء عندئذ يكون حمدد املصدر ب

عندئذ يكون اخلري الذي يتحقق هبذا اجلهر . . موجهاً إىل شخص بذاته هو الذي وقع منه الظلم  -يصفه املظلوم 
  . .هري مربراً له؛ ويكون حتقيق العدل والنصفة هو اهلدف ال مطلق التش

فإذا ظلموا مل يستحقوا هذه احلماية؛ وأُذن للمظلوم أن جيهر بكلمة  -ما مل يظلموا  -إن اإلسالم حيمي مسعة الناس 
  .السوء يف ظامله؛ وكان هذا هو االستثناء الوحيد من كف األلسنة عن كلمة السوء 

صه على األخالق الذي ال يطيق معه وهكذا يوفق اإلسالم بني حرصه على العدل الذي ال يطيق معه الظلم ، وحر
  . .خدشاً للحياء النفسي واالجتماعي 

  :ويعقب السياق القرآين على ذلك البيان هذا التعقيب املوحي 
  . .} وكان اهللا مسيعاً عليماً { 

  .} . . ال حيب اهللا اجلهر بالسوء { : لريبط األمر يف النهاية باهللا ، بعد ما ربطه يف البداية حبب اهللا وكرهه 
وليشعر القلب البشري أن مرد تقدير النية والباعث ، وتقدير القول واالهتام ، هللا ، السميع ملا يقال ، العليم مبا 

  .وراءه مما تنطوي عليه الصدور 
مث ال يقف السياق القرآين عند احلد السليب يف النهي عن اجلهر بالسوء؛ إمنا يوجه إىل اخلري اإلجيايب عامة؛ ويوجه إىل 

العفو عن السوء؛ ويلوح بصفة اهللا سبحانه يف العفو وهو قادر على األخذ ، ليتخلق املؤمنون بأخالق اهللا سبحانه 
  :فيما ميلكون وما يستطيعون 

  .} إن تبدوا خرياً أو ختفوه أو تعفوا عن سوء ، فإن اهللا كان عفواً قديراً { 

.  
يف أول درجة حيدثهم عن كراهة اهللا . . ة املسلمة درجة أخرى وهكذا يرتفع املنهج التربوي بالنفس املؤمنة واجلماع

ويرخص ملن وقع عليه الظلم أن ينتصف أو يطلب النصف ، باجلهر بالسوء فيمن . للجهر بالسوء  -سبحانه  -
 -ظلمت ويف الدرجة الثانية يرتفع هبم مجيعاً إىل فعل اخلري؛ ويرتفع بالنفس اليت . . ظلمه ، ومما وقع عليه من الظلم 

فريتفع على الرغبة  -عن مقدرة فال عفو بغري مقدرة  -أن تعفو وتصفح  -وهي متلك أن تنتصف من الظلم باجلهر 
  . .يف االنتصاف إىل الرغبة يف السماحة؛ وهي أرفع وأصفى 

فاخلري طيب يف  -ويؤدي دوره يف تربية النفوس وتزكيتها إذا أخفوه . عندئذ يشيع اخلري يف اجملتمع املسلم إذا أبدوه 
على أن يكون عفو القادر . وعندئذ يشيع العفو بني الناس ، فال يكون للجهر بالسوء جمال  -السر طيب يف العلن 

  :الذي يصدر عن مساحة النفس ال عن مذلة العجز؛ وعلى أن يكون ختلقاً بأخالق اهللا ، الذي يقدر ويعفو 
  .} فإن اهللا كان عفواً قديراً { 

بصفة عامة مث ينتقل منها إىل اليهود يف شوط ، وإىل } الذين أوتوا الكتاب { السياق يف جولة مع بعد ذلك يأخذ 
ويأيت ذكر هذا  -على مرمي وعلى عيسى  -إفكاً وهبتاناً  -واليهود جيهرون بالسوء . . النصارى يف الشوط اآلخر 



  .ة اآليتان السابقتان يف السياق اجلهر يف ثنايا اجلولة؛ فترتبط هذه اجلولة بذلك البيان الذي تتضمن
واليت سلفت منها يف هذه . واجلولة كلها طرف من املعركة اليت خاضها القرآن مع أعداء اجلماعة املسلمة يف املدينة 

  . .السورة ويف سوريت البقرة وآل عمران أطراف أخرى 
  :فنأخذ يف استعراضها هنا كما وردت يف السياق القرآين 

نؤمن ببعض ونكفر ببعض؛ : ن باهللا ورسله؛ ويريدون أن يفرقوا بني اهللا ورسله؛ ويقولون إن الذين يكفرو{ 
والذين آمنوا باهللا . وأعتدنا للكافرين عذاباً مهينا . أولئك هم الكافرون حقاً . ويريدون أن يتخذوا بني ذلك سبيال 

  .} هللا غفوراً رحيما ورسله ، ومل يفرقوا بني أحد منهم ، أولئك سوف يؤتيهم أجورهم؛ وكان ا
لقد كان اليهود يدعون اإلميان بأنبيائهم؛ وينكرون رسالة عيسى ورسالة حممد؛ كما كان النصارى يقفون بإمياهنم 

  .وينكرون رسالة حممد كذلك  -فضالً عن تأليهه  -عند عيسى 
ميان باهللا ورسوله؛ بدون وكان القرآن ينكر على هؤالء وهؤالء؛ ويقرر التصور اإلسالمي الشامل الكامل عن اإل

الذي ال » الدين « وهبذا الشمول كان اإلسالم هو . تفريق بني اهللا ورسله؛ وبدون تفريق كذلك بني رسله مجيعاً 
  .يقبل اهللا من الناس غريه ، ألنه هو الذي يتفق مع وحدانية اهللا؛ ومقتضيات هذه الوحدانية 

نه الذي أرسل به الرسل للبشر ، وتوحيد رسله الذين محلوا هذه إن التوحيد املطلق هللا سبحانه يقتضي توحيد دي
وكل كفر بوحدة الرسل أو وحدة الرسالة هو كفر بوحدانية اهللا يف احلقيقة؛ وسوء تصور . . األمانة للناس 

  .ملقتضيات هذه الوحدانية 

  .صدره فدين اهللا للبشر ومنهجه للناس ، هو هو ال يتغري يف أساسه كما أنه ال يتغري يف م
وعمن يريدون ) بأن يؤمنوا باهللا ويكفروا بالرسل ( لذلك عرب السياق هنا عمن يريدون التفرقة بني اهللا ورسله 

الذين يكفرون باهللا { عرب عن هؤالء وهؤالء بأهنم ) بأن يؤمنوا ببعضهم ويكفروا ببعضهم ( التفرقة بني الرسل 
  .هم بني بعض رسله وبعض ، كفراً باهللا وبرسله ، وعد تفرقتهم بني اهللا ورسله ، وتفرقت} ورسله 

ووحدانيته تقتضي وحدة الدين الذي  -سبحانه  -اإلميان باهللا إميان بوحدانيته . . إن اإلميان وحدة ال تتجزأ 
ويقتضي وحدة الرسل الذين جاءوا هبذا الدين من . على أساسه  -كوحدة  -ارتضاه للناس لتقوم حياهتم كلها 

وال سبيل إىل . . ووحدة املوقف جتاههم مجيعاً  -عند أنفسهم وال يف معزل عن إرادته ووحيه ال من  -عنده 
إال بالكفر املطلق؛ وإن حسب أهله أهنم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض وكان جزاؤهم عند . تفكيك هذه الوحدة 

  . .أمجعني . . اهللا أن أعد هلم العذاب املهني 
  . .} عتدنا للكافرين عذاباً مهيناً أولئك هم الكافرون حقاً ، وأ{ 

فكل الرسل . فهم الذين يشتمل تصورهم االعتقادي على اإلميان باهللا ورسله مجيعاً؛ بال تفرقة » املسلمون « أما 
ما مل يقع فيها التحريف فال تكون عندئذ من  -عندهم موضع اعتقاد واحترام؛ وكل الديانات السماوية عندهم حق 

إهلاً :  -كما هو يف حقيقته  -وهم يتصورون األمر  -قي فيها جانب مل حيرف ، إذ أن الدين وحدة دين اهللا ، وإن ب
واحداً ، ارتضى للناس دينا واحداً؛ ووضع حلياهتم منهجاً واحداً ، وأرسل رسله إىل الناس هبذا الدين الواحد وهذا 

وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد وإخواهنم موصول ، يقوده نوح  -يف حسهم  -وموكب اإلميان . املنهج الواحد 
ونسبهم هم إىل هذا املوكب املوصول عريق؛ وهم محلة هذه  -صلوات اهللا وسالمه عليهم مجيعاً  -من الرسل 

. . ال تفرقة وال عزلة وال انفصام . . األمانة الكربى ، وهم ورثة هذا اخلري املوصول على طول الطريق املبارك 
  .وليس وراء ما عندهم إال الباطل والضالل . رياث الدين احلق وإليهم وحدهم انتهى م



الذين يستحقون األجر من اهللا » املسلمون « وهؤالء هم . الذي ال يقبل اهللا غريه من أحد » اإلسالم « وهذا هو 
  :على ما عملوا ، ويستحقون منه املغفرة والرمحة فيما قصروا فيه 

  . .} هللا غفوراً رحيماً أولئك سوف يؤتيهم أجورهم ، وكان ا{ 
ألن هذا التوحيد هو األساس الالئق بتصور . واإلسالم إمنا يتشدد هذا التشدد يف توحيد العقيدة يف اهللا ورسله 

وألنه هو . كما أنه هو األساس الالئق بوجود منظم ، غري متروك للتعدد والتصادم  -سبحانه  -املؤمن إلهله 
وألنه هو التصور الكفيل بضم . ة الناموس يف هذا الوجود أينما امتد بصره العقيدة الالئقة بإنسان يرى وحد

  .املؤمنني مجيعاً يف موكب واحد ، يقف أمام صفوف الكفر ، ويف حزب واحد يقف أمام أحزاب الشيطان 

إمنا هو صف  -ولو كان هلا أصل مساوي  -ولكن هذا الصف الواحد ليس هو صف أصحاب االعتقادات احملرفة . 
  . .صحاب اإلميان الصحيح والعقيدة اليت مل يدخلها احنراف أ

املسلمون املعتقدون } خري أمة أخرجت للناس { » املسلمون « وكان . » الدين « هو » اإلسالم « ومن مث كان 
  ال كل من ولد يف بيت مسلم ، وال كل من الك لسانه كلمة اإلسالم. عقيدة صحيحة ، العاملون هبذه العقيدة 

ظل هذا البيان يبدو الذين يفرقون بني اهللا ورسله ، ويفرقون بني بعض الرسل وبعض ، منقطعني عن موكب ويف 
  .اإلميان ، مفرقني للوحدة اليت مجعها اهللا ، منكرين للوحدانية اليت يقوم عليها اإلميان باهللا 

يقة الكفر ، فيما يتعلق بالرسل وبعد تركيز تلك القاعدة األساسية يف التصور اإلسالمي عن حقيقة اإلميان وحق
يأخذ يف استعراض بعض مواقف اليهود يف هذا اجملال ، ويف جمال اجلهر بالسوء الذي بدئ به هذا . . والرساالت 

الدرس ، مندداً مبوقفهم من النيب صلى اهللا عليه وسلم ورسالته ، وتعنتهم يف طلب اآليات واألمارات منه ، ويقرن 
 -مث مع رسول اهللا من بعده عيسى  -عليه السالم  -ان هلم من مواقف مع نبيهم موسى بني موقفهم هذا وما ك

والسياق يوحد بني اجليل الذي يواجه . . وأمه مرمي ، فإذا هم جبلة واحدة يف أجياهلم املتتابعة  -عليه السالم 
ذي واجه موسى كذلك من واجليل ال. . الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، واجليل الذي واجه عيسى عليه السالم 

  :قبل ، ليؤكد هذا املعىن ، ويكشف عن هذه اجلبلة 
أرنا اهللا : فقد سألوا موسى أكرب من ذلك ، فقالوا . . يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء { 

، وآتينا موسى جهرة فأخذهتم الصاعقة بظلمهم ، مث اختذوا العجل من بعد ما جاءهتم البينات؛ فعفونا عن ذلك 
ورفعنا فوقهم الطور مبيثاقهم وقلنا هلم ادخلوا الباب سجداً؛ وقلنا هلم ال تعدوا يف السبت؛ وأخذنا . سلطاناً مبيناً 

 -قلوبنا غلف : فبما نقضهم ميثاقهم ، وكفرهم بآيات اهللا ، وقتلهم األنبياء بغري حق ، وقوهلم . منهم ميثاقاً غليظاً 
إنا قتلنا : وقوهلم . وبكفرهم وقوهلم على مرمي هبتاناً عظيماً  -فرهم فال يؤمنون إال قليالً بل طبع اهللا عليها بك

املسيح عيسى بن مرمي رسول اهللا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هلم؛ وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ، ما 
وإن من أهل . إليه ، وكان اهللا عزيزا حكيماً بل رفعه اهللا . هلم به من علم ، إال اتباع الظن ، وما قتلوه يقيناً 

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات  -الكتاب إال ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً 
وأكلهم أموال الناس بالباطل ،  -وقد هنوا عنه  -أحلت هلم ، وبصدهم عن سبيل اهللا كثرياً ، وأخذهم الربا 

  .} فرين منهم عذاباً أليماً وأعتدنا للكا

.  
لقد وقف اليهود يف اجلزيرة من اإلسالم ونيب اإلسالم ذلك املوقف العدائي املتعنت املكشوف ، وكادوا له ذلك 



الكيد املبيت املستمر العنيد ، الذي وصفه القرآن تفصيالً ، واستعرضنا ألواناً منه يف سوريت البقرة وآل عمران ، 
  .وهذا الذي تقصه اآليات هنا لون آخر  -يف اجلزء اخلامس  -ك من قبل ويف هذه السورة كذل

كتاب خمطوط ينزله . . أن يأتيهم بكتاب من السماء  -صلى اهللا عليه وسلم  -إهنم يتعنتون فيطلبون إىل رسول اهللا 
  :عليهم من السماء جمسماً يلمسونه بأيديهم 

  :} سماء يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من ال{ 
صفحة من  -يف مواجهة اليهود  -ويقص عليه وعلى اجلماعة املسلمة . اإلجابة عن نبيه  -سبحانه  -ويتوىل اهللا 

الذي يزعمون أهنم يؤمنون به؛ ويرفضون التصديق  -عليه السالم  -تارخيهم مع نبيهم وقائدهم ومنقذهم موسى 
  بعيسى من بعده ومبحمد

  .يهم؛ وليست طابع هذا اجليل وحده منهم ، إمنا هي جبلتهم من قدمي إن هذه اجلبلة ليست جديدة عل
. . إهنم هم هم غلظ حس فال يدركون إال احملسوسات  -نبيهم وقائدهم ومنقذهم  -إهنم هم هم من عهد موسى 

فينقضون وهم هم كفراً وغدراً فسرعان ما ينقلبون . . وهم هم تعنتاً وإعناتاً فال يسلمون إال حتت القهر والضغط 
وهم هم قحة وافتراء؛ فال يعنيهم أن يتثبتوا من قول؛ وال  -ال مع الناس وحدهم ولكن مع رهبم كذلك  -عهدهم 

وهم هم طمعاً يف عرض الدنيا؛ وأكالً ألموال الناس بالباطل؛ وإعراضاً عن . . يتورعون كذلك عن اجلهر بالنكر 
  . .أمر اهللا وعما عنده من ثواب 

م وتكشفهم؛ وتدل قوهتا وتنوع اجتاهاهتا ، على ما كان يقتضيه املوقف ملواجهة خبث الكيد إهنا محلة تفضحه
وهو هو خبث الكيد الذي ما يزالون يزاولونه ضد هذا الدين . . اليهودي لإلسالم ونيب اإلسالم يف ذلك األوان 

  .وأهله حىت اآلن 
  . . .} يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء { 

  :فال عليك من هذا التعنت؛ وال غرابة فيه وال عجب منه 
  .} أرنا اهللا جهرة : فقد سألوا موسى أكرب من ذلك فقالوا { 

ومل تبلغ اآليات البينات اليت أظهرها اهللا هلم على يد موسى نبيهم أن تلمس حسهم؛ وتوقظ وجداهنم وتقود قلوهبم 
عياناً وهو مطلب طابعة التبجح الذي ال يصدر  -سبحانه  -رؤية اهللا  إىل الطمأنينة واالستسالم؛ فإذا هم يطلبون

  .عن طبع خالطته بشاشة اإلميان؛ أو فيه استعداد لإلميان 
  . .} فأخذهتم الصاعقة بظلمهم { 

عفا عنهم؛ وتقبل فيهم دعاء موسى عليه السالم وضراعته إىل ربه؛ كما ورد يف السورة  -سبحانه  -ولكن اهللا 
أهتلكنا مبا فعل السفهاء منا؟ إن هي . رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي : فلما أخذهتم الرجفة ، قال  {األخرى 

واكتب لنا يف هذه . أنت ولينا فاغفر لنا وارمحنا وأنت خري الغافرين . إال فتنتك تضل هبا من تشاء وهتدي من تشاء 
  }. . . إنا هدنا إليك . الدنيا حسنة ويف اآلخرة 

  .}  -من بعد ما جاءهتم البينات  -ختذوا العجل مث ا{ 
من نساء املصريني وهم خارجون من  -حيلة  -عجل الذهب ، الذي صاغه هلم السامري ، مما كانوا قد أخذوه 

فإذا هم يعكفون عليه؛ ويتخذونه إهلاً يف غيبة موسى عنهم يف مناجاة ربه ، يف املوعد الذي حدده له ،  -مصر 
  .واح فيها هدى ونور لينزل عليه األل

  . .} فعفونا عن ذلك { 



  :ال يفلح معهم إال القهر واخلوف . ولكن اليهود هم اليهود 
ال تعدوا : وقلنا هلم . ادخلوا الباب سجداً : وقلنا هلم . ورفعنا فوقهم الطور مبيثاقهم . وآتينا موسى سلطاناً مبيناً { 

  . .} وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً . يف السبت 
الشريعة اليت تضمنتها األلواح ، فشريعة اهللا سلطان من اهللا؛  -يف الغالب  -والسلطان الذي آتاه اهللا موسى هو 

لذلك تستهني . وكل شريعة غري شريعة اهللا ما أنزل اهللا هبا من سلطان؛ وما جعل فيها من سطوة على القلوب 
فأما . وال تنفذها إال حتت عني الرقيب وسيف اجلالد القلوب بالشرائع والقوانني اليت يسنها البشر ألنفسهم ، 

  . .شريعة اهللا فالقلوب ختضع هلا وختنع؛ وهلا يف النفس مهابة وخشية 
وهنا جاءهم القهر املادي الذي . . ولكن اليهود الذين ال تستشعر قلوهبم اإلميان أبوا االستسالم ملا يف األلواح 

وا الصخرة معلقة فوق رؤوسهم؛ هتددهم بالوقوع عليهم؛ إذا هم مل إذ نظروا فرأ. يناسب طبيعتهم الغليظة 
عندئذ فقط . . يستسلموا ومل يتعهدوا بأخذ ما أعطاهم اهللا من العهد؛ وما كتب عليهم من التكاليف يف األلواح 

ليتناسق  -لصفة هبذه ا -يذكره . . مؤكداً وثيقاً . . ميثاقاً غليظاً . . استسلموا؛ وأخذوا العهد؛ وأعطوا امليثاق 
إىل جانب التناسق معىن  -املشهد مع غلظ الصخر املرفوع فوقهم ، وغلظ القلب الذي يف صدورهم ، مث يعطي 

  .اجلسامة والوثاقة واملتانة على طريقة القرآن الكرمي يف التعبري بالتصوير ، وبالتخييل احلسي والتجسيم 
ولكن . وأن يعظموا السبت الذي طلبوا أن يكون هلم عيداً . اً أن يدخلوا بيت املقدس سجد: وكان يف هذا امليثاق 

ماذا كان؟ إهنم مبجرد ذهاب اخلوف عنهم؛ وغياب القهر هلم ، متلصوا من امليثاق الغليظ فنقضوه ، وكفروا بآيات 
ألهنا مغلفة دون إن قلوبنا ال تقبل موعظة ، وال يصل إليها قول ، : وتبجحوا فقالوا . اهللا ، وقتلوا أنبياءه بغري حق 

 -يف مواجهة اليهود  -كل قول وفعلوا كل األفاعيل األخرى اليت يقصها اهللا سبحانه على رسوله وعلى املسلمني 
  . .يف سياق هذه اآليات 

  }. . . فبما نقضهم ميثاقهم ، وكفرهم بآيات اهللا ، وقتلهم األنبياء بغري حق ، وقوهلم قلوبنا غلف { 
 -صلى اهللا عليه وسلم  -وهي القولة اليت كانوا جييبون هبا على دعوة الرسول . . } غلف  قلوبنا{ : وعند قوهلم 

إما تيئيساً له من إمياهنم واستجابتهم ، وإما استهزاء بتوجيه الدعوة إليهم ، وتبجحاً بالتكذيب وعدم اإلصغاء ، وإما 
  :عند قوهلم هذا ينقطع السياق للرد عليهم . . هذا وذلك معاً 

  } -فال يؤمنون إال قليالً  -بكفرهم  -طبع اهللا عليها  بل{ 
  .فهي ليست مغلفة بطبعها 

إمنا هم كفرهم جر عليهم أن يطبع اهللا على قلوهبم ، فإذا هي صلدة جامدة مغطاة ، ال تستشعر نداوة اإلميان وال 
أي أولئك الذين . بع اهللا على قلبه تتذوق حالوته ، فال يقع منه اإلميان ، إال قليال ، ممن مل يستحق بفعله ، أن يط

كعبد اهللا بن سالم ، . وهم قلة قليلة من اليهود . فتحوا قلوهبم للحق واستشرفوه ، فهداهم اهللا إليه ورزقهم إياه 
  . .وثعلبة بن سعية ، وأسد بن سعية ، وأسد بن عبيداهللا 

يت استحقوا عليها ما استحقوا من حترمي بعض وبعد هذا االستدراك والتعقيب ، يعود السياق إىل تعداد األسباب ال
  الطيبات عليهم يف الدنيا ، ومن إعداد النار وهتيئتها هلم ، لتكون يف انتظارهم يف اآلخرة

  }. . . وقوهلم إنا قتلنا املسيح عيسى بن مرمي رسول اهللا . وبكفرهم وقوهلم على مرمي هبتاناً عظيماً { 
وما يقتل نيب حبق أبداً  -فقد ذكرها عند قتلهم األنبياء بغري حق . كراهتم ويكرر صفة الكفر كلما ذكر إحدى من

وقد قالوا على مرمي الطاهرة ذلك . وذكرها هنا مبناسبة قوهلم على مرمي هبتاناً عظيماً  -فهي حال لتقرير الواقع 



مث تبجحوا بأهنم قتلوا املسيح لعنة اهللا عليهم  -املنكر الذي ال يقوله إال اليهود فرموها بالزنا مع يوسف النجار 
  قتلنا املسيح عيسى بن مرمي رسول اهللا: وصلبوه ، وهم يتهكمون بدعواه الرسالة فيقولون 

  :وحني يصل السياق إىل هذه الدعوى منهم يقف كذلك للرد عليها ، وتقرير احلق فيها 
. منه؛ ما هلم به من علم إال اتباع الظن وما قتلوه وما صلبوه ، ولكن شبه هلم ، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك { 

  . .} بل رفعه اهللا إليه ، وكان اهللا عزيزاً حكيماً . وما قتلوه يقيناً 
فاليهود  -كما خيبط فيها النصارى بالظنون  -إن قضية قتل عيسى عليه السالم وصلبه ، قضية خيبط فيها اليهود 

اهللا ، فيقررون له هذه الصفة على سبيل السخرية والنصارى إنه رسول : إهنم قتلوه ويسخرون من قوله : يقولون 
يسكت عن مولد املسيح وهنايته كأن مل تكن » التاريخ « و . إنه صلب ودفن ، ولكنه قام بعد ثالثة أيام : يقولون 

  له يف حساب
بت الروايات فلقد تتابعت األحداث سراعاً؛ وتضار. . وما من أحد من هؤالء أو هؤالء يقول ما يقول عن يقني 

  . .إال ما يقصه رب العاملني . . وتداخلت يف تلك الفترة حبيث يصعب االهتداء فيها إىل يقني 
كلها كتبت بعد فترة من . . واألناجيل األربعة اليت تروي قصة القبض على املسيح وصلبه وموته ودفنه وقيامته 

. عه حتقيق األحداث يف جو السرية واخلوف والتشريد عهد املسيح؛ كانت كلها اضطهاداً لديانته ولتالميذه يتعذر م
ولكن هذه األناجيل األربعة اختريت قرب هناية القرن الثاين للميالد؛ واعتربت . وقد كتبت معها أناجيل كثرية . 

  رمسية ، واعترف هبا؛ ألسباب ليست كلها فوق مستوى الشبهات
  .إجنيل برنابا : الكثرية  ومن بني األناجيل اليت كتبت يف فترة كتابة األناجيل

  :وهو خيالف األناجيل األربعة املعتمدة ، يف قصة القتل والصلب ، فيقول 
فلذلك انسحب إىل . وملا دنت اجلنود مع يهوذا ، من احملل الذي كان فيه يسوع ، مسع يسوع دنو جم غفري « 

أمر جربيل وميخائيل ورفائيل وأوريل ، فلما رأى اخلطر على عبده ، . وكان األحد عشر نياماً . البيت خائفاً 
فجاء املالئكة األطهار ، وأخذوا يسوع من النافذة املشرفة على اجلنوب ، . أن يأخذوا يسوع من العامل . . سفراءه 

ودخل يهوذا بعنف إىل الغرفة اليت . . فحملوه ووضعوه يف السماء الثالثة ، يف صحبة املالئكة اليت تسبح إىل األبد 
فأتى اهللا العجيب بأمر عجيب فتغري يهوذا يف النطق ويف الوجه . وكان التالميذ كلهم نياماً . ها يسوع أصعد من

لذلك . أما هو فبعد أن أيقظنا أخذ يفتش لينظر أين كان املعلم . حىت أننا اعتقدنا أنه يسوع . فصار شبيهاً بيسوع 
  .» إخل . . . أنسيتنا اآلن؟ . أنت يا سيدي معلمنا : تعجبنا وأجبنا 

وال جيد  -اليت حدثت يف ظالم الليل قبل الفجر  -وهكذا ال يستطيع الباحث أن جيد خرباً يقيناً عن تلك الواقعة 
  .املختلفون فيها سنداً يرجح رواية على رواية 

  .} ما هلم به من علم إال اتباع الظن . وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه { 
  :الفصل أما القرآن فيقرر قراره 

  .} وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هلم { 
  .} وماقتلوه يقيناً بل رفعه اهللا إليه وكان اهللا عزيزاً حكيماً { 

وال يديل القرآن بتفصيل يف هذا الرفع أكان باجلسد والروح يف حالة احلياة؟ أم كان بالروح بعد الوفاة؟ ومىت كانت 
  .وه وإمنا وقع القتل والصلب على من شبه هلم سواه وهم ما قتلوه وما صلب. هذه الوفاة وأين 

يا عيسى إين { ال يديل القرأن بتفصيل آخر وراء تلك احلقيقة؛ إال ما ورد يف السورة األخرى من قوله تعاىل 



 -وحنن . . وهذه كتلك ال تعطي تفصيالً عن الوفاة وال عن طبيعة هذا التويف وموعده . . } متوفيك ورافعك إيل 
ال نريد أن خنرج عن تلك الظالل؛ وال أن نضرب يف أقاويل وأساطري؛ ليس لدينا  -يقتنا يف ظالل القرآن على طر

  . .من دليل عليها ، وليس لنا إليها سبيل 
  :ونعود من هذا االستطراد ، مع عودة السياق القرآين إىل بقية هذا االستدراك 

  .} م القيامة يكون عليهم شهيداً وإنْ من أهل الكتاب إال ليؤمنن به قبل موته؛ ويو{ 
وما من أهل : فقال مجاعة » موته « وقد اختلف السلف يف مدلول هذه اآلية ، باختالفهم يف عائد الضمري يف 

وذلك على القول بنزوله قبيل  -أي عيسى  -قبل موته  -عليه السالم  -الكتاب من أحد إال يؤمن بعيسى 
وذلك على  -أي موت الكتايب . . الكتاب من أحد إال يؤمن بعيسى قبل موته وقال مجاعة وما من أهل . . الساعة 

  يتبني له احلق ، حيث ال ينفعه أن يعلم -وهو يف سكرات املوت  -القول بأن امليت 
  .} إال ليؤمنّن به قبل موهتم { : وحنن أميل إىل هذا القول الثاين؛ الذي ترشح له قراءة أّيب 

أن اليهود الذين كفروا : وعلى هذا الوجه يكون املعىن . . عائد الضمري؛ وأنه أهل الكتاب  فهذه القراءة تشري إىل. 
إهنم قتلوه وصلبوه ، ما من أحد منهم يدركه املوت ، : وما زالوا على كفرهم به ، وقالوا  -عليه السالم  -بعيسى 

، فيؤمن به ، ولكن حني ال ينفعه  حىت تكشف له احلقيقة عند حشرجة الروح ، فريى أن عيسى حق ، ورسالته حق
  .ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيداً . . إميان 

مث يعود بعدها إىل تعداد مناكر اليهود؛ وما ناهلم عليها من اجلزاء األليم . بذلك حيسم القرآن الكرمي قصة الصلب 
  .يف الدنيا واآلخرة 

وأخذهم الربا وقد هنوا . وبصدهم عن سبيل اهللا كثرياً .  فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هلم{ 
  . .} وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً أليماً . وأكلهم أموال الناس بالباطل . عنه 

فهم ممعنون فيه . والصد الكثري عن سبيل اهللا . الظلم : فيضيف إىل ما سبق من مناكرهم هذه املنكرات اجلديدة 
فقد هنوا عنه فأصروا عليه وأكلهم أموال الناس  -ال عن جهل وال عن قلة تنبيه  -لربا وأخذهم ا. ودائبون عليه 

  .بالربا وبغريه من الوسائل . بالباطل 
وأعد اهللا للكافرين . حرمت عليهم طيبات كانت حالالً هلم . . بسبب من هذه املنكرات ، ومما أسلفه السياق منها 

  .منهم عذاباً أليماً 
ه احلملة عن كشف طبيعة اليهود وتارخيهم؛ وفضح تعالهتم وعدم االستجابة للرسول وتعنتهم؛ وهكذا تتكشف هذ

. ودمغهم بالتعنت مع نبيهم وقائدهم ومنقذهم؛ ويسر ارتكاهبم للمنكر وجهرهم بالسوء يف حق األنبياء والصاحلني 
. وكيدهم ومكرهم وحبائلهم  بل قتلهم والتبجح بقتلهم وتسقط بذلك وتتهاوى دسائس اليهود يف الصف املسلم

عن طبيعة اليهود وجبلتهم ، ووسائلهم  -ما ينبغي أن تعرفه األمة املسلمة يف كل حني  -وتعرف اجلماعة املسلمة 
فهم أعداء للحق وأهله ، وللهدى . وطرائقهم؛ ومدى وقوفهم للحق يف ذاته سواء جاء من غريهم أو نبع فيهم 

ألن جبلتهم عدوة للحق يف ذاته؛ جاسية . . مع أصدقائهم ومع أعدائهم . أزماهنم يف كل أجياهلم ويف كل . ومحلته 
  . .قلوهبم ، غليظة أكبادهم ال حينون رؤوسهم إال للمطرقة وال يسلمون للحق إال وسيف القوة مصلت على رقاهبم 

فالقرآن هو كتاب . دينة وما كان هذا التعريف هبذا الصنف من اخللق ، ليقصر على اجلماعة املسلمة األوىل يف امل
هذه األمة ما عاشت ، فإذا استفتته عن أعدائها أفتاها ، وإذا استنصحته يف أمرهم نصح هلا؛ وإذا استرشدت به 

مث ملا اختذته مهجوراً دانت هي . . وقد أفتاها ونصح هلا وأرشدها يف شأن يهود ، فدانت هلا رقاهبم . أرشدها 



شاردة عن هدية . . القرآن . . غلبها منهم الشرذمة الصغرية ، وهي غافلة عن كتاهبا لليهود ، كما رأيناها تتجمع فت
، ملقية به وراءها ظهرياً متبعة قول فالن وفالن وستبقى كذلك غارقة يف كيد يهود وقهر يهود ، حىت تثوب إىل 

  .القرآن 

.  
قرر حسن جزائهم ، وهو يضمهم إىل وال يترك السياق املوقف مع اليهود ، حىت ينصف القليل املؤمن منهم؛ وي

ما أنزل إىل : موكب اإلميان العريق ، ويشهد هلم بالعلم واإلميان ، ويقرر أن الذي هداهم إىل التصديق بالدين كله 
  :وما أنزل من قبله ، هو الرسوخ يف العلم وهو اإلميان  -صلى اهللا عليه وسلم  -الرسول 

واملقيمني الصالة ، . ون يؤمنون مبا أنزل إليك ، وما أنزل من قبلك لكن الراسخون يف العلم منهم واملؤمن{ 
  . .} واملؤتون الزكاة ، واملؤمنون باهللا واليوم اآلخر ، أولئك سنؤتيهم أجراً عظيماً 

اء كالمها يقود إىل توحيد الدين الذي ج. فالعلم الراسخ ، واإلميان املنري ، كالمها يقود أهله إىل اإلميان بالدين كله 
  .من عند اهللا الواحد 

وذكر العلم الراسخ بوصفه طريقاً إىل املعرفة الصحيحة كاإلميان الذي يفتح القلب للنور ، لفتة من اللفتات القرآنية 
فالعلم السطحي كالكفر . اليت تصور واقع احلال اليت كانت يومذاك؛ كما تصور واقع النفس البشرية يف كل حني 

فالذين يتعمقون . وحنن نشهد هذا يف كل زمان . . الن بني القلب وبني املعرفة الصحيحة اجلاحد ، مها اللذان حيو
يف العلم ، ويأخذون منه بنصيب حقيقي ، جيدون أنفسهم أمام دالئل اإلميان الكونية؛ أو على األقل أمام عالمات 

حداً مسيطراً مدبراً متصرفاً ، وذا إرادة استفهام كونية كثرية ، ال جييب عليها إال االعتقاد بأن هلذا الكون إهلاً وا
يفتح اهللا عليهم ،  -املؤمنون  -وكذلك الذين تتشوق قلوهبم للهدى . . واحدة ، وضعت ذلك الناموس الواحد 

أما الذين يتناوشون املعلومات وحيسبون أنفسهم علماء ، فهم الذين حتول قشور العلم . . وتتصل أرواحهم باهلدى 
وشأهنم . عالمات االستفهام  -بسبب علمهم الناقص السطحي  -ك دالئل اإلميان ، أو ال تربز هلم بينهم وبني إدرا

وكالمها هو الذي ال جيد يف نفسه حاجة للبحث عن طمأنينة اإلميان ، . . شأن من ال هتفو قلوهبم للهدى وال تشتاق 
من عند ديان واحد ، على أيدي موكب  أو جيعل التدين عصبية جاهلية فيفرق بني األديان الصحيحة اليت جاءت

  .واحد متصل من الرسل ، صلوات اهللا عليهم أمجعني 
أولئك النفر من اليهود ، الذين  -أول من تعين  -وقد ورد يف التفسري املأثور أن هذه اإلشارة القرآنية تعين 

عام ينطبق على كل من وذكرنا أمساءهم من قبل ، ولكن النص  -صلى اهللا عليه وسلم  -استجابوا للرسول 
  . .يهتدي منهم هلذا الدين ، يقوده العلم الراسخ أو اإلميان البصري 

  :ويضم السياق القرآين هؤالء وهؤالء إىل موكب املؤمنني ، الذين تعينهم صفاهتم 
  .} واملقيمني الصالة ، واملؤتون الزكاة ، واملؤمنون باهللا واليوم اآلخر { 

وجزاء اجلميع ما . . إقامة الصالة وإيتاء الزكاة ، واإلميان باهللا واليوم اآلخر : يزهم وهي صفات املسلمني اليت مت
  .يقرره اهللا هلم 

  . .} أولئك سنؤتيهم أجراً عظيماً { 
  .تأخذ إعراباً غري سائر ما عطفت عليه } املقيمني الصالة { ونالحظ أن 



وهلا نظائر يف  -وأخص املقيمني الصالة  -على معىن وقد يكون ذلك إلبراز قيمة إقامة الصالة يف هذا املوضع 
وهي هكذا يف سائر . األساليب العربية ويف القرآن الكرمي ، إلبراز معىن خاص يف السياق له مناسبة خاصة 

  .يف مصحف عبداهللا بن مسعود } واملقيمون الصالة { : املصاحف وإن كانت قد وردت مرفوعة 
 -وموقفهم من رسالة حممد  -واليهود منهم يف هذا املوضع خاصة  -الكتاب ويستطرد السياق يف مواجهة أهل 

: وزعمهم أن اهللا مل يرسله ، وتفريقهم بني الرسل ، وتعنتهم وهم يطلبون أمارة على رسالته  -صلى اهللا عليه وسلم 
و سنة اهللا يف إرسال فيقرر أن الوحي للرسول ليس بدعاً ، وليس غريباً ، فه. . كتاباً ينزله عليهم من السماء 

وكلهم رسل أرسلوا للتبشري واإلنذار؛ اقتضت هذا رمحة اهللا بعباده ، . الرسل مجيعاً ، من عهد نوح إىل عهد حممد 
وكلهم جاءوا بوحي واحد ، هلدف واحد؛ فالتفرقة بينهم . . وأخذه احلجة عليهم ، وإنذاره هلم قبل يوم احلساب 

  .واملالئكة يشهدون  -وكفى به شاهداً  -ا أنكروا هم وتعنتوا فإن اهللا يشهد وإذ. . تعنت ال يستند إىل دليل 
إنا أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح والنبيني من بعده ، وأوحينا إىل إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب { 

عليك من قبل ورسالً قد قصصناهم . واألسباط ، وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان ، وآتينا داود زبوراً 
رسالً مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على اهللا حجة . . ورسالً مل نقصصهم عليك ، وكلم اهللا موسى تكليماً 

  . .} وكان اهللا عزيزاً حكيماً . بعد الرسل 
فهو إذن موكب واحد يتراءى على طريق التاريخ البشري املوصول ، ورسالة واحدة هبدى واحد لإلنذار والتبشري 

. ويعقوب . وإسحاق . وإمساعيل . وإبراهيم . نوح : موكب واحد يضم هذه الصفوة املختارة من بني البشر . . 
وغريهم ممن قصهم اهللا على . . . وموسى . وداود . وسليمان . وهارون . ويونس . وأيوب . وعيسى . واألسباط 

موكب من شىت األقوام واألجناس ، وشىت . . يف القرآن ، وممن مل يقصصهم عليه  -صلى اهللا عليه وسلم  -نبيه 
. وال زمن وال بيئة . ال يفرقهم نسب وال جنس ، وال أرض وال وطن . يف شىت اآلونة واألزمان . البقاع واألرضني 

وكلهم . وكلهم يؤدي اإلنذار والتبشري . وكلهم حيمل ذلك النور اهلادي . كلهم آت من ذلك املصدر الكرمي 
ومن جاء . ومن جاء لقوم . سواء منهم من جاء لعشرية . . زمام القافلة البشرية إىل ذلك النور حياول أن يأخذ ب

  .خامت النبيني  -صلى اهللا عليه وسلم  -حممد رسول اهللا : مث من جاء للناس أمجعني . . ملدينة ومن جاء لقطر 
كلم موسى تكليماً فهو لون من الوحي ال وإذا كان اهللا قد . فما جاء بشيء من عنده . كلهم تلقى الوحي من اهللا 
مل  -وهو املصدر الوحيد الصحيح الذي ال يرقى الشك إىل صحته  -ألن القرآن . يعرف أحد كيف كان يتم 

  .فال نعلم إال أنه كان كالماً . يفصل لنا يف ذلك شيئاً 

يب من الغيب مل حيدثنا عنه كل ذلك غ. . . ولكن ما طبيعته؟ كيف مت؟ بأية حاسة أو قوة كان موسى يتلقاه؟ 
  .إال أساطري ال تستند إىل برهان  -يف هذا الباب  -وليس وراء القرآن . القرآن 

اقتضت عدالة اهللا ورمحته أن يبعث هبم إىل عباده  -من قص اهللا على رسوله منهم ومن مل يقصص  -إولئك الرسل 
؛ وينذروهنم ما أعده اهللا للكافرين العصاة من جحيم يبشروهنم مبا أعده اهللا للمؤمنني الطائعني من نعيم ورضوان

  :كل ذلك . . وغضب 
  . .} لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل { 

وهللا احلجة البالغة يف األنفس واآلفاق؛ وقد أعطى اهللا البشر من العقل ما يتدبرون به دالئل اإلميان يف األنفس 
عباده ، وتقديراً لغلبة الشهوات على تلك األداة العظيمة اليت أعطاها هلم رمحة منه ب -سبحانه  -ولكنه . واآلفاق 

يذكروهنم ويبصروهنم؛ } مبشرين ومنذرين { اقتضت رمحته وحكمته أن يرسل إليهم الرسل  -أداة العقل  -



دى وحياولون استنقاذ فطرهتم وحترير عقوهلم من ركام الشهوات ، اليت حتجب عنها أو حتجبها عن دالئل اهل
  .وموحيات اإلميان يف األنفس واآلفاق 

  . .} وكان اهللا عزيزاً حكيماً { 
والقدرة . . يدبر األمر كله باحلكمة ويضع كل أمر يف نصابه : حكيماً . قادراً على أخذ العباد مبا كسبوا : عزيزاً 

  . .واحلكمة هلما عملهما فيما قدره اهللا يف هذا األمر وارتضاه 
أمام حشد من اإلحياءات اللطيفة العميقة } لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل { : ة ونقف من هذه اللفت

  .وخنتار منه ثالثاً على سبيل االختصار الذي ال خيرج بنا من الظالل 
 قضية اإلميان باهللا؛ اليت» اإلنسان « أمام قيمة العقل البشري ووظيفته ودوره يف أخطر قضايا : أوالً : نقف منها 

تقوم عليها حياته يف األرض من جذورها؛ بكل مقوماهتا واجتاهاهتا وواقعياهتا وتصرفاهتا؛ كما يقوم عليها مآله يف 
  .اآلخرة وهي أكرب وأبقى 

وهو أعلم باإلنسان وطاقاته كلها ، يعلم أن العقل البشري ، الذي وهبه لإلنسان ، هو  -سبحانه  -لو كان اهللا 
اهلدى لنفسه واملصلحة حلياته ، يف دنياه وآخرته ، لوكله إىل هذا العقل وحده؛ يبحث  حسب هذا اإلنسان يف بلوغ

عن دالئل اهلدى وموحيات اإلميان يف األنفس واآلفاق ، ويرسم لنفسه كذلك املنهج الذي تقوم عليه حياته ، 
على عباده هي رسالة فتستقيم على احلق والصواب؛ وملا أرسل إليه الرسل على مدى التاريخ؛ وملا جعل حجته 

لئال { : هي عدم جميء الرسل إليهم  -سبحانه  -الرسل إليهم؛ وتبليغهم عن رهبم؛ وملا جعل حجة الناس عنده 
أن العقل الذي آتاه لإلنسان أداة  -سبحانه  -ولكن ملا علم اهللا . . } يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل 

وقاصرة كذلك عن رسم منهج  -ري توجيه من الرسالة وعون وضبط بغ -قاصرة بذاهتا عن الوصول إىل اهلدى 
  .للحياة اإلنسانية حيقق املصلحة الصحيحة هلذه احلياة؛ وينجي صاحبه من سوء املآل يف الدنيا واآلخرة 

هذا شاءت حكمته وشاءت رمحته أن يبعث للناس بالرسل ، وأال يؤاخذ الناس إال بعد  -سبحانه  -ملا علم اهللا . 
وهذه تكاد تكون إحدى البديهيات اليت تربز من هذا } وما كنا معذبني حىت نبعث رسوالً { : سالة والتبليغ الر

  . .فإن مل تكن بديهية فهي إحدى املقتضيات احلتمية . . النص القرآين 
  اة ونظامها؟ما هي وظيفة هذا العقل البشري؛ وما هو دوره يف قضية اإلميان واهلدى؛ ويف قضية منهج احلي. . إذن 

ومهمة الرسول أن يبلغ ، ويبني . إن دور هذا العقل أن يتلقى عن الرسالة؛ ووظيفته أن يفهم ما يتلقاه عن الرسول 
وينبه العقل اإلنساين إىل تدبر دالئل اهلدى وموحيات اإلميان . ، ويستنقذ الفطرة اإلنسانية مما يرين عليها من الركام 

له منهج التلقي الصحيح ، ومنهج النظر الصحيح؛ وأن يقيم له القاعدة اليت ينهض  يف األنفس واآلفاق؛ وأن يرسم
  .عليها منهج احلياة العملية ، املؤدي إىل خري الدنيا واآلخرة 

بعد أن  -وليس دور العقل أن يكون حاكماً على الدين ومقرراته من حيث الصحة والبطالن ، والقبول أو الرفض 
ولو  -أي املدلوالت اللغوية واالصطالحية للنص : اهللا؛ وبعد أن يفهم املقصود هبا  يتأكد من صحة صدورها عن
بعد إدراك مدلوهلا ، ألنه هو ال يوافق على هذا املدلول أو ال يريد أن يستجيب له  -كان له أن يقبلها أو يرفضها 

ررات الدين مىت بلغت إليه عن فهو إذن ملزم بقبول مق. . ما استحق العقاب من اهللا على الكفر بعد البيان  -
  . .طريق صحيح ، ومىت فهم عقله ما املقصود هبا وما املراد منها 

ال مبعىن أنه هو . . مبعىن أهنا توقظه ، وتوجهه ، وتقيم له منهج النظر الصحيح . . إن هذه الرسالة ختاطب العقل 
نص كان هو احلكم؛ وكان على العقل البشري الذي حيكم بصحتها أو بطالهنا ، وبقبوهلا أو رفضها ، ومىت ثبت ال



  . .أن يقبله ويطيعه وينفذه؛ سواء كان مدلوله مألوفاً له أو غريباً عليه 
وما مدلوله الذي يعطيه حسب معاين العبارة . هو أن يفهم ما الذي يعنيه النص  -يف هذا الصدد  -إن دور العقل 

إن املدلول الصحيح للنص ال يقبل البطالن أو الرفض حبكم . .  وعند هذا احلد ينتهي دوره. يف اللغة واالصطالح 
فهذا النص من عند اهللا ، والعقل ليس إهلاً حيكم بالصحة أو البطالن ، وبالقبول أو الرفض ملا جاء . من هذا العقل 

  .من عند اهللا 
يجعلونه هو احلكم يف صحة أو سواء ممن يريدون تأليه العقل البشري ف. . وعند هذه النقطة الدقيقة يقع خلط كثري 

والطريق . . أو ممن يريدون إلغاء العقل ، ونفي دوره يف اإلميان واهلدى . . بطالن املقررات الدينية الصحيحة 
من أن الرسالة ختاطب العقل ليدرك مقرراهتا؛ وترسم له املنهج الصحيح . . الوسط الصحيح هو الذي بيناه هنا 

مل يعد أمامه  -أي إذا فهم ماذا يعين النص  -فإذا أدرك مقرراهتا .  شؤون احلياة كلها للنظر يف هذه املقررات ، ويف
  .إال التصديق والطاعة والتنفيذ 

وهي كذلك ال تبيح له مناقشة مقرراهتا مىت أدرك . فهي ال تكلف اإلنسان العمل هبا سواء فهمها أم مل يفهمها . 
وقد علم أهنا . . ليحكم بصحتها أو خطئها . قشتها ليقبلها أو يرفضها منا. . هذه املقررات ، وفق مفهوم نصوصها 

  .الذي ال يقص إال احلق ، وال يأمر إال باخلري . جاءته من عند اهللا 
 -بعد أن يدرك املقصود هبا  -واملنهج الصحيح يف التلقي عن اهللا ، هو أال يواجه العقل مقررات الدين الصحيحة 

. . أو من مالحظاته احملدودة؛ أو من جتاربه الناقصة » املنطقية « كوهنا لنفسه من مقوالته  مبقررات له سابقة عليها؛
إمنا املنهج الصحيح أن يتلقى النصوص الصحيحة ، ويكون منها مقرراته هو فهي أصح من مقرراته الذاتية؛ 

ومن مث ال حياكم العقل  -قبل أن يضبط مبوازين النظر الدينية الصحيحة  -ومنهجها أقوم من منهجه الذايت 
  إىل أية مقررات أخرى من صنعه اخلاص -مىت صح عنده أهنا من اهللا  -مقررات الدين 

  . .إن العقل ليس إهلاً ، ليحاكم مبقرراته اخلاصة مقررات اهللا . . 
ه يف هذا وال هذا جماله ، وال حرج علي. . إن له أن يعارض مفهوماً عقلياً بشرياً للنص مبفهوم عقلي بشري آخر له 
على أصوله الصحيحة  -وحرية النظر . حجر ما دام هنالك من األصول الصحيحة جمال للتأول واألفهام املتعددة 

وليس هنالك من هيئة ، وال . مكفولة للعقول البشرية يف هذا اجملال الواسع  -وبالضوابط اليت يقررها الدين نفسه 
مىت كان  -، يف إدراك املقصود بالنص الصحيح وأوجه تطبيقه سلطة ، وال شخص ، ميلك احلجر على العقول 

قابالً ألوجه الرأي املتعددة ، ومىت كان النظر يف حدود الضوابط الصحيحة واملنهج الصحيح ، املأخوذ من مقررات 
  . .وهذا كذلك معىن أن هذه الرسالة ختاطب العقل  -الدين 

خياطب العقل بقضاياه ومقرراته؛ وال يقهره خبارقة مادية ال جمال له فيها مبعىن أنه . . نعم . . إن اإلسالم دين العقل 
وخياطب العقل مبعىن أنه يصحح له منهج النظر ويدعوه إىل تدبر دالئل اهلدى وموحيات اإلميان يف . إال اإلذعان 

. عقل والفطرة األنفس واآلفاق؛ لريفع عن الفطرة ركام اإللف والعادة والبالدة؛ وركام الشهوات املضلة لل
وخياطب العقل مبعىن أنه يكل إليه فهم مدلوالت النصوص اليت حتمل مقرراته ، وال يفرض عليه أن يؤمن مبا ال يفهم 

فإذا وصل إىل مرحلة إدراك املدلوالت وفهم املقررات مل يعد أمامه إال التسليم هبا فهو مؤمن . . مدلوله وال يدركه 
وليس هو مأذوناً يف قبوهلا أو رفضها ، . وليس هو حكماً يف صحتها أو بطالهنا . .  ، أو عدم التسليم هبا فهو كافر

كما يقول من يبتغون أن جيعلوا من هذا العقل إهلاً ، يقبل من املقررات الدينية الصحيحة ما يقبل ، ويرفض منها ما 
  .يرفض ، وخيتار منها ما يشاء ، ويترك منها ما يشاء 



ويرتب عليه صفة الكفر ، ويرتب } أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ { : هللا عنه فهذا هو الذي يقول ا. 
  . .عليه كذلك العقاب 

أو إذا قرر أمراً يف . حقيقة يف أمر الكون ، أو أمر اإلنسان ، أو أمر اخلالئق األخرى  -سبحانه  -فإذا قرر اهللا 
مىت أدرك املدلول املراد منه . جب القبول والطاعة ممن يبلغ إليه فهذا الذي قرره اهللا وا. . الفرائض ، أو يف النواهي 

. .  
أو مل ير الذين كفروا أن السماوات } { اهللا الذي خلق سبع مساوات ومن األرض مثلهن { إذا قال اهللا سبحانه 

ق اإلنسان من خل} { واهللا خلق كل دابة من ماء } { واألرض كانتا رتقاً ففتقنامها وجعلنا من املاء كل شيء حي 
عن طبيعة الكون والكائنات  -سبحانه  -إىل آخر ما قال } صلصال كالفخار ، وخلق اجلان من مارج من نار 

بعد أن يفهم مدلول النصوص واملقررات اليت  -وليس للعقل أن يقول . فاحلق هو ما قال . . واألحياء واألشياء 
فكل ما يبلغه العقل يف هذا معرض للخطأ . . ي ، أو يف جتاريب إنين ال أجد هذا يف مقررايت ، أو يف علم -تنشئها 

  .ال حيتمل إال احلق والصواب  -سبحانه  -وما قرره اهللا . والصواب 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا } { ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون { : وإذا قال اهللا سبحانه 

فإن مل تفعلوا فأذنوا حبرب من اهللا ورسوله ، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال . ؤمنني مابقي من الربا إن كنتم م
وليضربن خبمرهن على جيوهبن وال } { وقرن يف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل } { تظلمون وال تظلمون 

وليس للعقل أن  -سبحانه  -قال إىل آخر ما قال يف شأن منهج احلياة البشرية فاحلق هو ما } . . يبدين زينتهن 
فما . . ولكنين أرى املصلحة يف كذا وكذا مما خيالف عن أمر اهللا ، أو فيما مل يأذن به اهللا ومل يشرعه للناس : يقول 

ال  -سبحانه  -وما يقرره اهللا . . يراه العقل مصلحة حيتمل اخلطأ والصواب ، وتدفع إليه الشهوات والنزوات 
  . .الصالح حيتمل إال الصحة و

مىت . . وما قرره اهللا سبحانه من العقائد والتصورات ، أو من منهج احلياة ونظامها ، سواء يف موقف العقل إزاءه 
آخذ يف العقائد والشعائر التعبدية؛ : فليس للعقل أن يقول . . صح النص ، وكان قطعي الداللة؛ ومل يوقت بوقت 

فما دام . فلو شاء اهللا أن يوقت مفعول النصوص لوقته . . ياة ونظامها ولكين أرى أن الزمن قد تغري يف منهج احل
احترازاً من اجلرأة على اهللا ، ورمي علمه بالنقص والقصور . . النص مطلقاً فإنه يستوي زمان نزوله وآخر الزمان 

ى احلالة اجلزئية؛ ال يف إمنا يكون االجتهاد يف تطبيق النص العام عل. . سبحانه وتعاىل عما يقولون علواً كبرياً  -
  قبول املبدأ العام أو رفضه ، حتت أي مقولة من مقوالت العقل يف جيل من األجيال

  .وليس يف شيء من هذا الذي نقرره انتقاص من قيمة العقل ودوره يف احلياة البشرية 

نهج النظر وموازينه بعد أن ينضبط هو مب -فإن املدى أمامه واسع يف تطبيق النصوص على احلاالت املتجددة . 
واملدى أمامه أوسع يف املعرفة بطبيعة هذا الكون وطاقاته وقواه ومدخراته؛  -املستقاة من دين اهللا وتعليمه الصحيح 

وطبيعة الكائنات فيه واألحياء؛ واالنتفاع مبا سخر اهللا له من هذا الكون ومن هذه الكائنات واألحياء؛ وتنمية احلياة 
ال كما تبتغي الشهوات واألهواء اليت تضل العقل وتغطي الفطرة  -يف حدود منهج اهللا  -وتطويرها وترقيتها 

  .بالركام 
  :وقفة أخرى } لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل { : ونقف من هذه اللفتة 

جتاه  -برساالهتم ومن بعدهم على املؤمنني  -صلوات اهللا عليهم  -نقف منها أمام التبعة العظيمة امللقاة على الرسل 
  . .وهي تبعة ثقيلة مبقدار ما هي عظيمة . . البشرية كلها 



فعلى أساس تبليغهم هذا . إن مصائر البشرية كلها يف الدنيا ويف اآلخرة سواء ، منوطة بالرسل وبأتباعهم من بعدهم 
  . الدنيا واآلخرة يف. . األمر للبشر ، تقوم سعادة هؤالء البشر أو شقوهتم ، ويترتب ثواهبم أو عقاهبم 

. حيسون جبسامة ما يكلفون  -صلوات اهللا عليهم  -ومن مث كان الرسل . . ولكنه كذلك . . إنه أمر هائل عظيم 
إنا سنلقي { : وهذا هو الذي يقول اهللا عنه لنبيه . . يبصرهم حبقيقة العبء الذي ينوطه هبم  -سبحانه  -وكان اهللا 

. نصفه أو انقص منه قليالً . يا أيها املزمل قم الليل إال قليالً { : يتهيأ له ويستعد ويعلمه كيف } عليك قوال ثقيالً 
فاصرب حلكم . إنا حنن نزلنا عليك القرآن تنزيالً } { إنا سنلقي عليك قوالً ثقيالً . . أو زد عليه ورتل القرآن ترتيالً 

} ومن الليل فاسجد له وسبحه ليالً طويالً .  واذكر اسم ربك بكرة وأصيالً. ربك وال تطع منهم آمثاً أو كفوراً 
: قل { : وهو يأمره أن يقول وأن يستشعر حقيقة ما يقول  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهذا هو الذي ُيشعر به نبيه 

لى عامل الغيب فال يظهر ع} { إال بالغاً من اهللا ورساالته . . إين لن جيريين من اهللا أحد ، ولن أجد من دونه ملتحداً 
ليعلم أن قد أبلغوا رساالت . . غيبه أحداً ، إال من ارتضى من رسول ، فإنه يسلك من بني يديه ومن خلفه رصداً 

أمر حياهتم . . أمر رقاب الناس . . إنه األمر اهلائل العظيم } وأحاط مبا لديهم وأحصى كل شيء عدداً . رهبم 
أمر هذه البشرية ، اليت إما أن تبلغ إليها الرسالة . . عقاهبم أمر ثواهبم و. . أمر سعادهتم وشقائهم . . ومماهتم 

وإما أال . وإما أن تبلغ إليها فترفضها وتنبذها فتشقى يف الدنيا واآلخرة . فتقبلها وتتبعها فتسعد يف الدنيا واآلخرة 
  ن كلف التبليغ فلم يبلغتبلغ إليها فتكون هلا حجة على رهبا ، وتكون تبعة شقائها يف الدنيا وضالهلا معلقة بعنق م

فقد أدوا األمانة وبلغوا الرسالة ، ومضوا إىل رهبم خالصني من هذا  -عليهم الصالة والسالم  -فأما رسل اهللا 
  .االلتزام الثقيل 

قدوة ممثلة يف العمل ، وجهاداً مضنياً بالليل والنهار  -مع هذا  -وهم مل يبلغوها دعوة باللسان ، ولكن بلغوها . 
سواء كانت هذه العقبات والعوائق شبهات حتاك ، وضالالت تزين ، أو كانت قوى . . العقبات والعوائق  إلزالة

مبا . خامت النبيني  -صلى اهللا عليه وسلم  -كما صنع رسول اهللا . طاغية تصد الناس عن الدعوة وتفتنهم يف الدين 
إمنا أزاهلا كذلك . يكتف بإزالة العوائق باللسان  فلم. ومبا أن رسالته هي خامتة الرساالت . أنه املبلغ األخري 

. . على املؤمنني برسالته . . وبقي الواجب الثقيل على من بعده } حىت ال تكون فتنة ويكون الدين هللا { بالسنان 
 -بعده  -وتبليغ هذه األجيال منوط  -صلى اهللا عليه وسلم  -فهناك أجيال وراء أجيال جاءت وجتيء بعده 

تبعة إقامة حجة اهللا على الناس؛ وتبعة استنقاذ الناس من عذاب اآلخرة  -وال فكاك هلم من التبعة الثقيلة . بأتباعه 
. وأدى  -صلى اهللا عليه وسلم  -على ذات املنهج الذي بلغ به رسول اهللا . . إال بالتبليغ واألداء  -وشقوة الدنيا 

وهناك قوى عاتية . . ضالالت وأهواء وشبهات وشهوات  وهناك. . فالرسالة هي الرسالة؛ والناس هم الناس . 
املوقف هو املوقف؛ . . طاغية تقوم دون الناس ودون الدعوة؛ وتفتنهم كذلك عن دينهم بالتضليل وبالقوة 

  .والعقبات هي العقبات ، والناس هم الناس 
. ملبلغون ترمجة حية واقعة مما يبلغون وبالغ بالعمل حىت يكون ا. بالغ بالبيان . وال بد من بالغ ، وال بد من أداء 

  . .وإال فال بالغ وال أداء . . وبالغ بإزالة العقبات اليت تعترض طريق الدعوة؛ وتفنت الناس بالباطل وبالقوة 
تبعة ضالل البشرية كلها؛ . وإال فهي التبعة الثقيلة . . إنه األمر املفروض الذي ال حيلة يف النكوص عن محله 

  . .ذه الدنيا ، وعدم قيام حجة اهللا عليها يف اآلخرة ومحل التبعة يف هذا كله ، وعدم النجاة من النار وشقوهتا يف ه
  فمن ذا الذي يستهني هبذه التبعة؟ وهي تبعة تقصم الظهر وترعد الفرائص وهتز املفاصل؟

إنه حني يقول . . ال يف أخرى وإال فال جناة له يف دنيا و. إما أن يبلغ ويؤدي هكذا » مسلم « إنه : إن الذي يقول 



كل ألوان البالغ واألداء هذه ، إمنا يؤدي شهادة ضد اإلسالم الذي يدعيه . . مث ال يبلغ وال يؤدي » مسلم « إنه 
وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون { : بدالً من أداء شهادة له ، حتقق فيه قوله تعاىل 

مث بأسرته وعشريته ، . مث ببيته وعائلته . وتبدأ شهادته لإلسالم ، من أن يكون هو بذاته } الرسول عليكم شهيداً 
بعد دعوة البيت  -وختطو شهادته اخلطوة الثانية بقيامه بدعوة األمة . . صورة واقعية من اإلسالم الذي يدعو إليه 

. . واالجتماعية واالقتصادية والسياسية الشخصية . . إىل حتقيق اإلسالم يف حياهتا كلها  -واألسرة والعشرية 
فإذ استشهد يف . . وتنتهي شهادته باجلهاد إلزالة العوائق اليت تضل الناس وتفتنهم من أي لون كانت هذه العوائق 

  .أدى شهادته لدينه ، ومضى إىل ربه » شهيد « هذا فهو إذن 

  .» الشهيد « وهذا وحده هو . 
ة أمام جالل اهللا وعظمته؛ ممثلة يف علمه ، وعدله ، ورعايته ، وفضله ، ورمحته ويف هناية املطاف نقف وقفة خاشع

  . .هبذا الكائن اإلنساين الذي جيحد ويطغى . . وبره 
نقف أمام عظمة العلم هبذا الكائن؛ وما أودعه من القوى والطاقات؛ وما ركب يف كينونته من استعدادات اهلدى 

على عظمة هذه األداة اليت وهبها له؛ وعلى . . حني مل يكله إىل عقله وحده  وما رتبه على هذا العلم. والضالل 
فلقد علم اهللا أن هذه األداة العظيمة تنوشها . . كثرة ما يف األنفس واآلفاق من دالئل اهلدى وموجبات اإلميان 

رض واهلوى ، وحيجبها الشهوات والنزوات؛ وأن الدالئل املبثوثة يف تضاعيف الكون وأطواء النفس قد حيجبها الغ
ومل يكل  -إال بعد الرسالة والبيان  -ومن مث مل يكل إىل العقل البشري تبعة اهلدى والضالل . . اجلهل والقصور 

مث ترك له ما . . إليه بعد البيان واالهتداء وضع منهج احلياة ، إمنا وكل إليه تطبيق منهج احلياة الذي يقرره له اهللا 
. يبدع فيه ما شاء ، ويغري فيه ما شاء ، ويركب فيه ما شاء ، وحيلل فيه ما شاء  -ريض وهو ملك ع -وراء ذلك 

  منتفعاً بتسخري اهللا هلذا امللك كله هلذا اإلنسان وهو الذي خيطىء عقله ويصيب ، وتعثر قدمه وتستقيم على الطريق
سل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين لو مل ير -سبحانه  -ونقف أمام عظمة العدل الذي يرتب للناس حجة على اهللا 

هذا مع احتشاد كتاب الكون املفتوح ، وكتاب النفس املكنون باآليات الشواهد على اخلالق ، ووحدانيته ، . 
ومع امتالء الفطرة باألشواق واهلواتف إىل االتصال ببارئها واإلذعان له ، . . وتدبريه وتقديره ، وقدرته وعلمه 

ومع هبة العقل الذي ميلك أن . . اذب بينها وبني دالئل وجود اخلالق يف الكون والنفس والتناسق والتجاوب والتج
مبا يعلم من عوامل الضعف اليت تطرأ على هذه القوى  -سبحانه  -ولكن اهللا . . حيصي الشواهد ويستنبط النتائج 

د أعفى الناس من حجية كلها ، فتعطلها ، أو تفسدها ، أو تطمسها ، أو تدخل يف حكمها اخلطأ والشطط ، ق
الكون ، وحجية الفطرة ، وحجية العقل ، ما مل يرسل إليهم الرسل ليستنقذوا هذه األجهزة كلها مما قد يرين عليها 

، وليضبطوا مبوازين احلق اإلهلي املمثل يف الرسالة ، هذه األجهزة ، فتصح أحكامها حني تستقيم على ضوابط 
  . .زمها اإلقرار والطاعة واالتباع؛ أو تسقط حجتها وتستحق العقاب وعندئذ فقط يل. . املنهج اإلهلي 

ونقف أمام عظمة الرعاية والفضل والرمحة والرب هبذا املخلوق الذي يكرمه اهللا وخيتاره ، على ما يعلم به من ضعف 
 ملك اهللا وهو بالقياس إليه ملك عريض وإن كان يف. . خالفة األرض . . ونقص؛ فيكل إليه هذا امللك العريض 

  ذرة متسكها يد اهللا فال تضيع يف ملكه الكبري
مث تشاء رعايته وفضله ورمحته وبره ، أال تدعه ملا أودع يف كينونته من فطرة هادية ولكنها تطمس؛ ومن عقل هاد 

  .ولكنه يضل؛ بل يتفضل عليه ربه فريسل إليه الرسل تترى 



بأخطائه وخطاياه؛ وال حيبس عنه بره وعطاياه ، وال حيرمه وهو يكذب ويعاند؛ ويشرد وينأى؛ فال يأخذه ربه . 
مث ال يأخذه بالعقاب يف الدنيا أو يف اآلخرة حىت تبلغه الرسل؛ فيعرض ويكفر ، . . هداه على أيدي رسله اهلداة 

  . .وميوت وهو كافر ال يتوب وال ينيب 
استغىن عن رعايته وفضله ورمحته . . ربه ومن عجب أن يأيت على هذا اإلنسان زمان يزعم لنفسه أنه استغىن عن 

فلم  -ما مل تقّوم مبنهج اهللا  -استغىن باألداة اليت علم ربه أهنا ال تغنيه . . استغىن عن هدايته ودينه ورسله . . وبره 
نه فيتمثل لنا الطفل الذي حيس ببعض القوة يف ساقيه فريوح يبعد ع. . يكتب عليه عقاباً إال بعد الرسالة والبيان 

إذ أنه مبحاولة االستقالل عن . اليد اليت تسنده ، ليتكفأ ويتعثر غري أن الطفل يف هذا املثال أرشد وأطوع للفطرة 
اليد اليت تسنده جييب داعي الفطرة يف استحثاث طاقات كامنة يف كيانه؛ وإمناء قدرات ممكنة النماء؛ وتدريب 

اليوم الذي يبعد عنه يد اهللا ، ويتنكب هداه ، فإن كينونته  أما إنسان. . عضالت وأعصاب تنمو وتقوى بالتدريب 
. يعلم اهللا أهنا ال تشتمل على قوة مكنونة متلك االستغناء عن يد اهللا وهداه  -بكل ما يكمن فيها من قوى  -

وتضل وختتل وتضطرب إذا هي استقلت بنفسها ، . وقصارى ما يف قواه أهنا ترشد وتضبط وتستقيم برسالة اهللا 
  تنكبت هداهو

إن العقول الكبرية كانت حرية أن تبلغ بدون : كل زعم يقول  -إن مل يكن هو اخلداع والتضليل  -وخطأ وضالل 
مبنهج النظر الصحيح؛ فإذا أخطأ بعد ذلك يف التطبيق  -مع الرسالة  -فالعقل ينضبط . . الرسالة ما بلغته بالرسالة 

بها عوامل اجلو واملؤثرات ، وطبيعة معدهنا الذي يتأثر هبذه املؤثرات ، كان خطؤه كخطأ الساعة اليت تضبط ، مث تغل
  ال كخطأ الساعة اليت مل تضبط أصالً ، وتركت للفوضى واملصادفة وشتان شتان

أن . . ال ميكن أن يتم بغريها؛ فال يغين العقل البشري عنها  -عن طريق العقل نفسه  -وآية أن ما يتم بالرسالة 
مل يسجل أن عقالً واحداً من العقول الكبرية النادرة اهتدى إىل مثل ما اهتدت إليه العقول العادية تاريخ البشرية 

ال يف تصور اعتقادي؛ وال يف خلق نفسي ، وال يف نظام حياة ، وال يف تشريع واحد هلذا . . املتوسطة بالرسالة 
  . .النظام 

إن عقل أرسطو هو أكرب عقل عرفته : بل إهنم ليقولون  . .إن عقول أفالطون وأرسطو من العقول الكبرية قطعاً 
رأينا املسافة اهلائلة اليت  -كما وصفه  -فإذا حنن راجعنا تصوره إلهله  -بعيداً عن رسالة اهللا وهداه  -البشرية 

  .تفصله عن تصور املسلم العادي إلهله مهتدياً هبدى الرسالة 
وحىت مع استبعاد تأثره يف هذا بإشعاع عقيدة  -دة التوحيد إىل عقي -يف مصر القدمية  -وقد وصل أخناتون 

فإن الفجوات واألساطري اليت يف عقيدة أخناتون جتعل املسافة بينها وبني  -التوحيد يف رسالة إبراهيم ورسالة يوسف 
  .توحيد املسلم العادي إلهله بعيدة بعيدة 

صلى اهللا  -اإلسالم مناذج لألوساط ممن رباهم الرسول ويف اخللق جند يف الفترة اليت هيمن فيها اإلسالم يف صدر 
  .ال تتطاول إليها أعناق األفذاذ على مدار التاريخ ممن مل خترجهم رسالة مساوية  -عليه وسلم 

ويف املبادىء والنظم والتشريعات ال جند أبداً ذلك التناسق والتوازن ، مع السمو والرفعة اليت جندها يف نظام 
وال جند أبداً ذلك اجملتمع الذي أنشأه اإلسالم يتكرر ال يف زمانه وال قبل زمانه وال بعد . وتشريعاته  اإلسالم ومبادئه

  . .زمانه يف أرض أخرى ، بتوازنه وتناسقه ويسر حياته وتناغمها 
« نشئها فاحلضارة املادية تنمو بنمو وسائلها اليت ي. إنه ليس املستوى احلضاري املادي هو الذي يكون عليه احلكم 

ولكن ميزان احلياة يف فترة من الفترات هو التناسق والتوازن بني مجيع أجزائها وأجهزهتا . . الصاعد » العلم 



هو التوازن الذي ينشىء السعادة والطمأنينة ، والذي يطلق الطاقات اإلنسانية كلها لتعمل دون . . وأوضاعها 
بعيداً  -والفترة اليت عاشت باإلسالم كامالً مل تبلغها البشرية  . .كبت ودون مغاالة يف جانب من جوانبها الكثرية 

واخللخلة وعدم االتزان هو الطابع الدائم للحياة يف غري ظل اإلسالم؛ مهما التمعت . . يف أي عصر  -عن الرسالة 
اب وإمنا تتضخم على حس. فإمنا تلتمع لتنطفىء جوانب أخرى . بعض اجلوانب؛ ومهما تضخمت بعض اجلوانب 

  .والبشرية معها تتأرجح وحتتار وتشقى . . اجلوانب األخرى 
يف احلديث عن اإلحياءات القوية العميقة ، اليت يثريها يف النفس  -املناسب لسياق الظالل  -ونقف عند هذا احلد 

  :قول اهللا تعاىل 
  . .} رسالً مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل { 

  :ها مع السياق القرآين لنمضي بعد
  .} وكفى باهللا شهيداً . واملالئكة يشهدون . أنزله بعلمه . لكن اهللا يشهد مبا أنزل إليك { 

مبشرين { وهي جارية على سنة اهللا يف إرسال الرسل لعباده  -فإذا أنكر أهل الكتاب هذه الرسالة األخرية 
صلى اهللا عليه  -وأهل الكتاب يعترفون بالرسل قبل حممد } ومنذرين ، لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل 

والنصارى يعترفون هبم ، وبعيسى الذي أهلوه كما  -عليه السالم  -اليهود يعترفون مبن قبل عيسى  -وسلم 
  :فلينكروا . فال عليك منهم  -يا حممد  -فإذا أنكروا رسالتك . . سيجيء 

  .} وكفى باهللا شهيداً . واملالئكة يشهدون . بعلمه أنزله . لكن اهللا يشهد مبا أنزل إليك { 
. إسقاط لكل ما يقوله أهل الكتاب . . مث من مالئكته ومنهم من محلها إىل رسوله . . ويف هذه الشهادة من اهللا 

  فمن هم واهللا يشهد؟ واملالئكة تشهد؟ وشهادة اهللا وحدها فيها الكفاية؟
  .وما يلقاه من كيد اليهود وعنتهم  -اهللا عليه وسلم  صلى -ويف هذه الشهادة تسرية عن الرسول 

أمام محلة يهود اليت يدل  -يف أول عهدهم باإلسالم باملدينة  -وفيها كذلك تصديق وتثبيت وتطمني للمسلمني 
  .على ضخامتها هذه احلملة القرآنية املنوعة األساليب واإلحياءات يف ردها والقضاء عليها 

وشهادة املالئكة بكذهبم وتعنتهم  -سبحانه  -رعيب للمنكرين يف موضعه ، بعد شهادة اهللا وعندئذ جييء التهديد ال
  .والتوائهم 

إن الذين كفروا وظلموا مل يكن اهللا ليغفر هلم وال . إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا قد ضلوا ضالالً بعيداً { 
  . .} وكان ذلك على اهللا يسرياً . جهنم خالدين فيها أبداً ليهديهم طريقاً إال طريق 

تنطبق أول ما تنطبق ، على حال اليهود ، وتصور موقفهم  -مع كوهنا عامة  -إن هذه األوصاف وهذه التقريرات 
ذ من هذا الدين وأهله؛ بل من الدين احلق كله؛ سواء منهم من عاصروا فجر الدعوة يف املدينة ، أو من سبقوهم من

إال القلة النادرة املستثناة من الذين فتحوا قلوهبم  -أيام موسى عليه السالم أو من جاءوا بعدهم إىل يومنا هذا 
  .للهدى فهداهم اهللا 

ضلوا عن هدى اهللا؛ وضلوا . قد ضلوا ضالالً بعيداً  -وكل من ينطبق عليهم وصف الكفر والصد  -وهؤالء 
ضلوا يف الدنيا وضلوا . اً وتصوراً واعتقاداً؛ وضلوا سلوكاً وجمتمعاً وأوضاعاً ضلوا فكر. طريقهم القومي يف احلياة 

  . .} ضلوا ضالالً بعيداً { . . ضلوا ضالالً ال يرجتى معه هدى . يف اآلخرة 
  :ويعيد السياق وصفهم بالكفر ، ليضم إليه الظلم 

  . .} إن الذين كفروا وظلموا { 



والقرآن يعرب عن الكفر أحياناً بأنه الظلم كقوله . . وظلم للنفس ، وظلم للناس ظلم للحق ، : والكفر يف ذاته ظلم 
بعدما قرر أهنم } ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الظاملون { : وقوله } إن الشرك لظلم عظيم { : تعاىل 

وهؤالء مل يرتكبوا ) . . املائدة كما سيجيء يف موضعه يف هذا اجلزء يف سورة . . ( الكافرون يف اآلية السابقة عليها 
. أو أمعنوا يف الظلم . . ظلم الشرك وحده ، ولكن ارتكبوا معه ظلم الصد عن سبيل اهللا أيضاً ، فأمعنوا يف الكفر 

  :ومن مث يقرر اهللا بعدله جزاءهم األخري . 
  . .} هنم خالدين فيها أبداً إال طريق ج -إن الذين كفروا وظلموا مل يكن اهللا ليغفر هلم وال ليهديهم طريقاً { 

أن يغفر ألمثال هؤالء ، بعدما ضلوا ضالالً بعيداً ، وقطعوا على أنفسهم كل طريق  -سبحانه  -فليس من شأن اهللا 
وقد قطعوا على أنفسهم كذلك . أن يهديهم طريقاً إال طريق جهنم  -سبحانه  -وليس من شأن اهللا . . للمغفرة 

 وجوه أنفسهم كل طريق إال طريق جهنم ، فأبعدوا فيه وأوغلوا ، واستحقوا كل طريق للهدى ، وأوصدوا يف
  اخللود املؤبد فيها بإبعادهم يف الضالل والكفر والصد والظلم ، حبيث ال يرجى هلم من هذا اإلبعاد مآب

  . .} وكان ذلك على اهللا يسرياً { 
 نسب ، جيعل أخذهم هبذا اجلزاء العادل املستحق وليس بينه وبني أحد من العباد صهر وال. فهو القاهر فوق عباده 

  .عليهم عسرياً 

  . .وليس ألحد من عباده قوة وال حيلة جتعل أخذه عسرياً على اهللا أيضاً 
لن متسنا النار إال { : وكانوا يقولون . حنن أبناء اهللا وأحباؤه : يقولون  -كما كان النصارى  -ولقد كان اليهود 

. ويضعهم يف موضعهم . فجاء القرآن لينفي هذا كله . . حنن شعب اهللا املختار : نوا يقولون وكا} أياماً معدودات 
وكان ذلك على اهللا . . عذبوا  -ومل يستغفروا ويتوبوا  -إن أحسنوا أثيبوا ، وإن أساءوا . . عباداً من العباد . 

  . .يسرياً 
فمن . أن هذا الرسول إمنا جاءهم باحلق من رهبم  -ها بعد هذه البيانات كل -ومن مث دعوة شاملة إىل الناس كافة 

وهو . وقادر عليهم مجيعاً ، وله ما يف السماوات واألرض . ومن كفر فإن اهللا غين عنهم مجيعاً . أمن به فهو اخلري 
  :يعلم األمر كله ، وجيريه وفق علمه وحكمته 

وإن تكفروا فإن هللا ما يف السماوات . خرياً لكم فآمنوا . يا أيها الناس ، قد جاءكم الرسول باحلق من ربكم { 
  . .} واألرض ، وكان اهللا عليماً حكيماً 

وهي دعوة سبقها دحض مفتريات أهل الكتاب ، وكشف جبلة اليهود ومناكرهم يف تارخيهم كله ، وتصوير تعنتهم 
وهذه الغاية وتلك . وغايتها األصيل ، حىت مع موسى نبيهم وقائدهم ومنقذهم ، كما سبقها بيان طبيعة الرسالة 

إىل الناس . فهو رسول إىل العاملني . الطبيعة تقتضيان أن يرسل اهللا الرسل ، وتقتضيان أن يرسل اهللا حممداً حتماً 
فلم يكن بد من تبليغ عام يف ختام الرساالت ، يبلغ  -بعدما غربت الرساالت كلها خاصة بقوم كل رسول  -كافة 

ولو مل تكن هذه الرسالة عامة للناس كافة . . } ال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل لئ{ : إىل الناس كافة 
فانقطعت هذه احلجة بالرسالة العامة للناس وللزمان . حجة على اهللا  -ممن سيأتون من أجيال وأمم  -لكان للناس 

عليه  -ل غري عيسى ، أو بعد عيسى فإنكار أن هناك رسالة بعد أنبياء بين إسرائي. ، وكانت هي الرسالة األخرية 
. ومل يسبق أن كانت هناك رسالة عامة . . ال يتفق مع عدل اهللا ، يف أن يأخذ الناس بالعقاب بعد البالغ  -السالم 

وما { وكان حقاً قول اهللا سبحانه . . فكانت بعدل اهللا ورمحته بالعباد . . ومل يكن بد من هذه الرسالة العامة 
  . .كما يتجلى من هذا البيان . رمحة يف الدنيا ورمحة يف اآلخرة } ة للعاملني أرسلناك إال رمح



ُن َمرَْيَم َرُسولُ اللَِّه َوكَِلَمُتُه َيا أَْهلَ الِْكتَابِ لَا َتْغلُوا ِفي ِدينِكُْم وَلَا َتقُولُوا َعلَى اللَِّه إِلَّا الَْحقَّ إِنََّما الَْمسِيُح ِعيَسى اْب
إِلٌَه َواِحٌد سُْبَحاَنهُ أَنْ َيكُونَ ى َمرَْيَم َوُروٌح ِمْنُه فَآِمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه وَلَا َتقُولُوا ثَلَاثَةٌ انَْتُهوا َخْيًرا لَكُمْ إِنََّما اللَُّه أَلْقَاَها إِلَ

لَْن َيسَْتْنِكَف الَْمسِيُح أَنْ َيكُونَ َعْبًدا ِللَِّه َولَا  )١٧١(لَُه َولٌَد لَُه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوكَفَى بِاللَِّه َوِكيلًا 
فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا ) ١٧٢(الَْملَاِئكَةُ الُْمقَرَُّبونَ َوَمْن َيسَْتْنِكْف َعْن ِعَباَدِتِه وََيْسَتكْبِْر فَسََيْحُشُرُهْم إِلَْيِه َجِميًعا 

لَا َيجُِدونَ أُُجورَُهْم َويَزِيدُُهْم ِمْن فَْضِلِه َوأَمَّا الَِّذيَن اْستَْنكَفُوا وَاسَْتكَْبرُوا فَُيَعذُِّبُهْم َعذَاًبا أَِليًما َوالصَّاِلحَاِت فَُيَوفِّيهِْم 
) ١٧٤(َوأَْنَزلَْنا إِلَْيكُْم ُنوًرا ُمبِيًنا  َيا أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاَءكُْم ُبرَْهانٌ ِمْن َربِّكُْم) ١٧٣(لَُهْم ِمْن ُدوِن اللَِّه وَِليا َولَا َنصًِريا 

  ) ١٧٥(صَِراطًا ُمْسَتِقيًما فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َواْعَتَصمُوا بِِه فَسَُيْدِخلُُهْم ِفي َرْحَمٍة ِمْنُه َوفَْضلٍ َوَيْهِديهِْم إِلَْيِه 

س املاضي جولة مع اليهود منهم وهؤالء وهؤالء هذا الدرس جولة مع النصارى من أهل الكتاب ، كما كان الدر
  .من أهل الكتاب ، املوجه إليهم هذا اخلطاب 

ويف الدرس املاضي أنصف القرآن عيسى بن مرمي وأمه الطاهرة من افتراءات اليهود ، وأنصف العقيدة الصحيحة يف 
  د ، وعنت يهودوأنصف احلق نفسه من يهود ، وأفاعيل يهو -عليه السالم  -حكاية صلب املسيح 

ويف هذا الدرس يتجه السياق إىل إنصاف احلق والعقيدة ، وإنصاف عيسى بن مرمي كذلك من غلو النصارى يف 
ومن األساطري الوثنية اليت تسربت إىل النصرانية السمحة من شىت األقوام ، وشىت  -عليه السالم  -شأن املسيح 

أساطري اإلغريق والرومان ، وأساطري قدماء املصريني ، وأساطري  امللل ، اليت احتكت هبا النصرانية؛ سواء يف ذلك
  اهلنود

ولقد توىل القرآن الكرمي تصحيح عقائد أهل الكتاب اليت جاء فوجدها مليئة بالتحريفات مشحونة باألساطري؛ كما 
جلزيرة العربية ومن يف ا -عليه السالم  -توىل تصحيح عقائد املشركني ، املتخلفة من بقايا احلنيفية دين إبراهيم 

  ركام فوقها من أساطري البشر وترهات اجلاهلية
ال بل جاء اإلسالم ليتوىل تصحيح العقيدة يف اهللا للبشر أمجعني؛ وينقذها من كل احنراف وكل اختالل ، وكل غلو ، 

طو يف أثينا اختالالت تصور التوحيد يف أراء أرس -فيما صحح  -فصحح . . وكل تفريط ، يف تفكري البشر أمجعني 
قبل امليالد ، وأفلوطني يف اإلسكندرية بعد امليالد؛ وما بينهما وما تالمها من شىت التصورات يف شىت الفلسفات اليت 

  كانت ختبط يف التيه ، معتمدة على ذبالة العقل البشري ، الذي ال بد أن تعينه الرسالة ، ليهتدي يف هذا التيه
» بنوة املسيح « وما تتضمنه من أسطورة » التثليث « هذه اآليات ، هي قضية والقضية اليت يعرض هلا السياق يف 

  .لتقرير وحدانية اهللا سبحانه على الوجه املستقيم الصحيح 
هي عقيدة أن اإلله واحد يف أقانيم  -على اختالف املذاهب  -ولقد جاء اإلسالم والعقيدة اليت يعتنقها النصارى 

هل . مث ختتلف املذاهب بعد ذلك يف املسيح . . » االبن « واملسيح هو . وح القدس اآلب ، واالبن ، والر: ثالثة 
وهل هو ذو مشيئة واحدة مع . هو ذو طبيعة الهوتية وطبيعة ناسوتية؟ أم هل هو ذو طبيعة واحدة الهوتية فقط 

امت عليه االضطهادات إىل آخر ما تفرقت به املذاهب ، وق. . اختالف الطبيعتني؟ وهل هو قدمي كاآلب أو خملوق 
  ) .وسيأيت شيء من تفصيل هذا اإلمجال يف مناسبته يف سياق سورة املائدة . . ( بني الفرق املختلفة 

 -والثابت من التتبع التارخيي ألطوار العقيدة النصرانية ، أن عقيدة التثليث ، وكذلك عقيدة بنوة املسيح هللا 
كلها مل تصاحب النصرانية ) ، ودخوهلا يف التثليثات املتعددة األشكال ومثلها عقيدة ألوهية أمه مرمي (  -سبحانه 
إمنا دخلت إليها على فترات متفاوتة التاريخ ، مع الوثنيني الذين دخلوا يف النصرانية ، وهم مل يربأوا بعد . األوىل 

  .من التصورات الوثنية واآلهلة املتعددة 



أوزوريس وإيزيس ، « الديانات املصرية القدمية ، من تثليث  والتثليث بالذات يغلب أن يكون مقتبساً من. 
  . .والتثليثات املتعددة يف هذه الديانة » وحوريس 

وقد ظل النصارى املوحدون يقاومون االضطهادات اليت أنزهلا هبم األباطرة الرومان ، واجملامع املقدسة املوالية للدولة 
مليالدي على الرغم من كل ما القوه من اضطهاد وتغرب وتشرد بعيداً إىل ما بعد القرن السادس ا) امللوكانيون ( 

  عن أيدي السلطات الرومانية
تصدم عقول املثقفني من النصارى ، فيحاول رجال الكنيسة أن جيعلوها مقبولة هلم » التثليث « وما تزال فكرة 

وم ينكشف احلجاب عن كل ما يف بشىت الطرق ، ومن بينها اإلحالة إىل جمهوالت ال ينكشف سرها للبشر إال ي
  السماوات وما يف األرض

قد « : أحد شراح العقيدة النصرانية ، يف هذه القضية » األصول والفروع « : يقول القس بوطر صاحب رسالة 
ونرجو أن نفهمه فهماً أكثر جالء يف املستقبل ، حني ينكشف لنا احلجاب عن . فهمنا ذلك على قدر طاقة عقولنا 

  .» السماوات واألرض  كل ما يف
وهي إحدى . وال نريد هنا أن ندخل يف سرد تارخيي لألطوار وللطريقة اليت تسللت هبا هذه الفكرة إىل النصرانية 

فنكتفي باستعراض اآليات القرآنية الورادة يف سياق هذه السورة ، لتصحيح هذه . ديانات التوحيد األساسية 
  الفكرة الدخيلة على ديانة التوحيد

إمنا املسيح عيسى بن مرمي رسول اهللا ، وكلمته . يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم ، وال تقولوا على اهللا إال احلق  {
سبحانه . إمنا اهللا إله واحد . انتهوا خرياً لكم . فآمنوا باهللا ورسله ، وال تقولوا ثالثة . ألقاها إىل مرمي ، وروح منه 

  . .} اوات وما يف األرض ، وكفى باهللا وكيالً له ما يف السم. أن يكون له ولد 
فهو الغلو إذن وجتاوز احلد واحلق ، هو ما يدعو أهل الكتاب هؤالء إىل أن يقولوا على اهللا غري احلق؛ فيزعموا له 

  . .كما يزعمون أن اهللا الواحد ثالثة  -سبحانه  -ولداً 
ولكنهم قد اضطروا أمام . التفكري واحنطاطه  وقد تطورت عندهم فكرة البنوة ، وفكرة التثليث ، حسب رقي

االمشئزاز الفطري من نسبة الولد هللا ، والذي تزيده الثقافة العقلية ، أن يفسروا البنوة بأهنا ليست عن والدة كوالدة 
حانه هللا سب» صفات « بأهنا . . وأن يفسروا اإلله الواحد يف ثالثة . بني اآلب واالبن » احملبة « ولكن عن . البشر 

وإن كانوا ما يزالون غري قادرين على إدخال هذه التصورات املتناقضة إىل اإلدراك . . خمتلفة » حاالت « يف 
  .فهم حييلوهنا إىل معميات غيبية ال تنكشف إال بانكشاف حجاب السماوات واألرض . البشري 

أن يكون غري . . بذاته . . القاً يستتبع ومقتضى كونه خ. تعاىل عن الشركة؛ وتعاىل عن املشاهبة  -سبحانه  -واهللا 
  .واملالك وامللك . وما ميلك إدراك أن يتصور إال هذا التغاير بني اخلالق واخللق . اخللق 

  :وإىل هذا يشري النص القرآين . 
  }. . سبحانه أن يكون له ولد؟ له ما يف السماوات وما يف األرض . إمنا اهللا إله واحد { 

من غري أب عجيباً يف عرف البشر ، خارقاً ملا ألفوه ، فهذا العجب إمنا  -عليه السالم  - وإذا كان مولد عيسى
والقوانني الكونية اليت يعرفوهنا ليست هي كل سنة . واملألوف للبشر ليس هو كل املوجود . تنشئه خمالفة املألوف 

  .ته وال حد ملشيئ. واهللا خيلق السنة وجيريها ، ويصرفها حسب مشيئته . اهللا 
  :يف املسيح  -وقوله احلق  -يقول  -سبحانه  -واهللا 

  . .} إمنا املسيح عيسى بن مرمي ، رسول اهللا ، وكلمته ألقاها إىل مرمي ، وروح منه { 



  . .} رسول اهللا { : فهو على وجه القصد والتحديد 
كرمي من عباد اهللا املختارين شأن نوح وإبراهيم وموسى وحممد ، وبقية الرهط ال. شأنه يف هذا شأن بقية الرسل 

  . .للرسالة على مدار الزمان 
  }وكلمته ألقاها إىل مرمي { 

وأقرب تفسري هلذه العبارة ، أنه سبحانه ، خلق عيسى باألمر الكوين املباشر ، الذي يقول عنه يف مواضع شىت من 
 -يسى يف بطنها من غري نطفة أب فلقد ألقى هذه الكلمة إىل مرمي فخلق ع. . » فيكون . . كن « إنه : القرآن 

 -والكلمة اليت ختلق كل شيء من العدم ، ال عجب يف أن ختلق عيسى  -كما هو املألوف يف حياة البشر غري آدم 
  :يف بطن مرمي من النفخة اليت يعرب عنها بقوله  -عليه السالم 

  . .} وروح منه { 
إذ قال ربك للمالئكة { : كما يقول اهللا تعاىل . . » نساناً إ« فكان . وقد نفخ اهللا يف طينة آدم من قبل من روحه 

{ : وكذلك قال يف قصة عيسى } فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين . إين خالق بشراً من طني 
د ومل يقل أح. . والروح هنا هو الروح هناك . . فاألمر له سابقة . } واليت أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا 

. إن آدم إله ، وال أقنوم من أقانيم اإلله  -وهم يؤمنون بقصة آدم والنفخة فيه من روح اهللا  -من أهل الكتاب 
بل إن آدم . من حيث قضية الروح والنفخة ومن حيث اخللقة كذلك  -كما قالوا عن عيسى؛ مع تشابه احلال 

إن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم خلقه { :  وكذلك قال اهللا. . وعيسى خلق مع وجود أم : خلق من غري أب وأم 
من فعل اهلوى  -وهو يرى وضوح القضية وبساطتها  -ويعجب اإلنسان } من تراب ، مث قال له كن فيكون 

كما  -ورواسب الوثنية اليت عقدت قضية عيسى عليه السالم هذا التعقيد كله ، يف أذهان أجيال وأجيال وهي 
  .ة ، وواضحة مكشوفة بسيطة بسيط -يصورها القرآن 

حياة إنسانية متميزة عن حياة سائر اخلالئق بنفخة من روحه ، هلو الذي . . من غري أبوين . . إن الذي وهب آلدم 
وهذالكالم البسيط الواضح أوىل من تلك . . هذه احلياة اإلنسانية كذلك . . من غري أب . . وهب عيسى 

  .، جملرد أنه جاء من غري أب  األساطري اليت ال تنتهي عن ألوهية املسيح

  :تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياً . . وعن ألوهية األقانيم الثالثة كذلك 
  . .} انتهوا خرياً لكم . ثالثة : وال تقولوا . فآمنوا باهللا ورسله { 

واالنتهاء عن  -ومن بينهم عيسى بوصفه رسوالً ، وحممد بوصفه خامت النبيني  -وهذه الدعوة لإلميان باهللا ورسله 
  . .تلك الدعاوى واألساطري ، جتيء يف وقتها املناسب بعد هذا البيان الكاشف والتقرير املريح 

. . فيكون . . كن : ووحدة الطريقة . ووحدة اخللق . . تشهد هبذا وحدة الناموس . . } إمنا اهللا إله واحد { 
فالعقل ال يتصور خالقاً يشبه خملوقاته ، وال ثالثة يف .  فالقضية يف حدود إدراكه. ويشهد بذلك العقل البشري ذاته 

  :وال واحداً يف ثالثة . واحد 
  . .} سبحانه أن يكون له ولد { 

واهللا الباقي غين عن االمتداد يف صورة الفانني؛ وكل ما يف . . والوالدة امتداد للفاين وحماولة للبقاء يف صورة النسل 
  :بحانه على استواء السماوات وما يف األرض ملك له س

  . .} له ما يف السماوات وما يف األرض { 
ويكفي البشر أن يرتبطوا كلهم باهللا ارتباط العبودية للمعبود؛ وهو يرعاهم أمجعني ، وال حاجة الفتراض قرابة بينهم 



  :وبينه عن طريق ابن له منهم فالصلة قائمة بالرعاية والكالءة 
  . .} وكفى باهللا وكيالً { 

إمنا يضيف إليها إراحة شعور الناس من ناحية . ال يكتفي القرآن ببيان احلقية وتقريرها يف شأن العقيدة  وهكذا
  . .عليهم وعلى حوائجهم ومصاحلهم؛ ليكلوا إليه أمرهم كله يف طمأنينة  -سبحانه  -رعاية اهللا هلم؛ وقيامه 

الصحيح ، وهي احلقيقة االعتقادية اليت تنشأ يف  وميضي السياق يف البيان؛ لتقرير أكرب قضايا التصور االعتقادي
ألوهية : وأن هناك فقط . . حقيقة أن ألوهية اخلالق تتبعها عبودية اخلالئق . . النفس من تقرير حقيقة الوحدانية 

  .ألوهية واحدة ، وعبودية تشمل كل شيء ، وكل أحد ، يف هذا الوجود . . وعبودية 
ى كما يصحح كل عقيدة جتعل للمالئكة بنوة كبنوة عيسى ، أو شركاً يف ويصحح القرآن هنا عقيدة النصار

  :األلوهية كشركته يف األلوهية 
ومن يستنكف عن عبادته ويستكرب فسيحشرهم  -وال املالئكة املقربون  -لن يستنكف املسيح أن يكون عبداً هللا { 

ويزيدهم من فضله؛ وأما الذين استنكفوا  فأما الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فيوفيهم أجورهم. إليه مجيعاً 
  .} واستكربوا فيعذهبم عذاباً أليماً ، وال جيدون هلم من دون اهللا ولياً وال نصرياً 

لقد عين اإلسالم عناية بالغة بتقرير حقيقة وحدانية اهللا سبحانه؛ وحدانية ال تتبلس بشبهة شرك أو مشاهبة يف صورة 
فال يشترك معه شيء يف ماهية وال صفة وال . ليس كمثله شيء  -سبحانه  -من الصور؛ وعين بتقرير أن اهللا 

وهي أهنا صلة ألوهية ) مبا يف ذلك كل حي ( سبحانه وكل شيء  -كما عين بتقرير حقيقة الصلة بني اهللا . خاصية 
أو  -بتقرير هذه احلقائق  واملتتبع للقرآن كله جيد العناية فيه بالغة. . ألوهية اهللا ، وعبودية كل شيء هللا . وعبودية 

  .حبيث ال تدع يف النفس ظالً من شك أو شبهة أو غموض  -هذه احلقيقة الواحدة جبوانبها هذه 

فقررها يف سرية كل رسول ، . ولقد عين اإلسالم كذلك بأن يقرر أن هذه هي احلقيقة اليت جاء هبا الرسل أمجعون 
عليه الصالة  -نوح عليه السالم ، إىل عهد حممد خامت النبيني  ويف دعوة كل رسول؛ وجعلها حمور الرسالة من عهد

وكان من العجيب } يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه { : تتكرر الدعوة هبا على لسان كل رسول  -والسالم 
قيقة؛ يكون منهم من حيرف هذه احل -وهي حامسة وصارمة يف تقرير هذه احلقيقة  -أن أتباع الديانات السماوية 

االمتزاج مع أحد من خلقه يف صورة األقانيم؛  -سبحانه  -البنني والبنات؛ أو ينسب هللا  -سبحانه  -وينسب هللا 
  اقتباساً من الوثنيات اليت عاشت يف اجلاهليات

دية ، وال صلة إال صلة األلوهية بالعبو. وال قاعدة إال هذه القاعدة . وال شيء غري هذه احلقيقة . . ألوهية وعبودية 
  . .وصلة العبودية باأللوهية 

إال بتمحيص هذه احلقيقة من كل غبش ، ومن كل شبهة ،  -كما ال تستقيم حياهتم  -وال تستقيم تصورات الناس 
  ومن كل ظل

  . .أجل ال تستقيم تصورات الناس ، وال تستقر مشاعرهم ، إال حني يستيقنون حقيقة الصلة بينهم وبني رهبم 
وهم كلهم سواء يف هذه . . هو مالك هلم وهم مماليك . . هو خالق هلم وهم خماليق . . بيده هو إله هلم وهم ع

ومن مث ال قرىب ألحد إال بشيء ميلكه كل أحد ويوجه إرادته إليه . . وال امتزاج بأحد . الصلة ، ال بنوة ألحد 
أما البنوة ، وأما االمتزاج فاىن هبما لكل ف. وهذا يف مستطاع كل أحد أن حياوله . . التقوى والعمل الصاحل : فيبلغه 
  أحد؟

أهنم كلهم عبيد : وال تستقيم حياهتم وارتباطاهتم ووظائفهم يف احلياة ، إال حني تستقر يف أخالدهم تلك احلقيقة 



. . فأما القرىب إليه ففي متناول اجلميع . . ومن مث فموقفهم كلهم جتاه صاحب السلطان واحد . . لرب واحد 
وعندئذ تسقط كل . . تكون املساواة بني بين االنسان ، ألهنم متساوون يف موقفهم من صاحب السلطان عندئذ 

دعوى زائفة يف الوساطة بني اهللا والناس؛ وتسقط معها مجيع احلقوق املدعاة لفرد أو جملموعة أو لسلسلة من النسب 
ور يف حياة بين اإلنسان وجمتمعهم ونظامهم وبغري هذا ال تكون هناك مساواة أصيلة اجلذ. . لطائفة من الناس 

  ووضعهم يف هذا النظام
ليست مسألة عقيدة وجدانية يستقر فيها القلب على هذا األساس الركني ، فحسب ، إمنا  -على هذا  -فاملسألة 

  .هي كذلك مسألة نظام حياة ، وارتباطات جمتمع ، وعالقات أمم وأجيال من بين اإلنسان 
. . ميالد لإلنسان املتحرر من العبودية للعباد ، بالعبودية لرب العباد . . إلنسان على يد اإلسالم إنه ميالد جديد ل

تستذل رقاب الناس ، بوصفها املمثلة البن اهللا ، أو لألقنوم املتمم » كنيسة « ومن مث مل تقم يف تاريخ اإلسالم 
  .ان األقنوم لألقانيم اإلهلية؛ املستمدة لسلطاهنا من سلطان االبن أو سلط

زاعمة أن حقها يف احلكم والتشريع مستمد » باحلق اإلهلي « ومل تقم كذلك يف تاريخ اإلسالم سلطة مقدسة حتكم 
  من قرابتها أو تفويضها من اهللا

للكنيسة والبابوات يف جانب؛ ولألباطرة الذين زعموا ألنفسهم حقاً مقدساً كحق » احلق املقدس « وقد ظلَّ 
« حىت جاء . أو مركب األقانيم ) االبن ( ظل هذا احلق أو ذاك قائماً يف أوربا باسم . . ب الكنيسة يف جان

احلق « فلما ارتدوا أخذوا معهم من أرض اإلسالم بذرة الثورة على . إىل أرض اإلسالم مغريين » الصليبيون 
على . . ماة حبركة اإلصالح املس» زجنلي « و » كالفن « و » مارتن لوثر « وكانت فيما بعد ثورات » املقدس 

أساس من تأثري اإلسالم ، ووضوح التصور اإلسالمي ، ونفي القداسة عن بين اإلنسان؛ ونفي التفويض يف السلطان 
  . .ألنه ليست هنالك إال ألوهية وعبودية يف عقيدة اإلسالم . . 

ويف كل أسطورة ) أحد األقانيم ( س وهنا يقول القرآن كلمة الفصل يف ألوهية املسيح وبنوته؛ وألوهية روح القد
يقول القرآن كلمة الفصل بتقريره أن . . عن بنوة أحد هللا ، أو ألوهية أحد مع اهللا ، يف أي شكل من األشكال 

وأن املالئكة املقربني عبيد هللا؛ وأهنم لن يستنكفوا أن . عيسى بن مرمي عبد هللا؛ وأنه لن يستنكف أن يكون عبداً هللا 
وأن الذين يستنكفون عن صفة العبودية ينتظرهم العذاب األليم . وأن مجيع خالئقه ستحشر إليه . هللا  يكونوا عبيداً

  :وأن الذين يقرون هبذه العبودية هلم الثواب العظيم . 
ومن يستنكف عن عبادته ويستكرب فسيحشرهم  -وال املالئكة املقربون  -لن يستنكف املسيح أن يكون عبداً هللا { 

وأما الذين استنكفوا . فأما الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله . اً إليه مجيع
  .} واستكربوا فيعذهبم عذاباً أليماً ، وال جيدون هلم من دون اهللا ولياً وال نصرياً 

خري من  -اهللا ورسوله  وهو نيب -عليه السالم  -ألنه . إن املسيح عيسى بن مرمي لن يتعاىل عن أن يكون عبداً هللا 
وهو خري من يعرف أنه من خلق اهللا؛ . يعرف حقيقة األلوهية وحقيقة العبودية؛ وأهنما ماهيتان خمتلفتان ال متتزجان 

فضالً على أهنا احلقيقة املؤكدة  -فال يكون خلق اهللا كاهللا؛ أو بعضاً من اهللا وهو خري من يعرف أن العبودية هللا 
وهي املرتبة اليت يصف . فالعبودية هللا مرتبة ال يأباها إال كافر بنعمة اخللق واإلنشاء . قدره  ال تنقص من -الوحيدة 

 -وفيهم روح القدس جربيل  -وكذلك املالئكة املقربون . . اهللا هبا رسله ، وهم يف أرقى حاالهتم وأكرمها عنده 
تباع املسيح يأبون له ما يرضاه لنفسه ويعرفه فما بال مجاعة من أ -شأهنم شأن عيسى عليه السالم وسائر األنبياء 

  حق املعرفة؟



  . .} ومن يستنكف عن عبادته ويستكرب فسيحشرهم إليه مجيعاً { 
  .فاستنكافهم واستكبارهم ال مينعهم من حشر اهللا هلم بسلطانه 

  . .شأهنم يف هذا شأن املقرين بالعبودية املستسلمني هللا . . سلطان األلوهية على العباد . 
فأما الذين عرفوا احلق ، فأقروا بعبوديتهم هللا؛ وعملوا الصاحلات ألن عمل الصاحلات هو الثمرة الطبيعية هلذه 

  .املعرفة وهذا اإلقرار؛ فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله 
  . .} وأما الذين استنكفوا واستكربوا فيعذهبم عذاباً أليماً وال جيدون هلم من دون اهللا ولياً وال نصرياً { 

من عباده أن يقروا له بالعبودية ، وأن يعبدوه وحده ، ألنه حباجة إىل عبوديتهم وعبادهتم  -سبحانه  -وما يريد اهللا 
ولكنه يريد هلم أن يعرفوا حقيقة األلوهية وحقيقة العبودية ، . ، وال ألهنا تزيد يف ملكه تعاىل أو تنقص من شيء 

فما ميكن أن تستقر التصورات واملشاعر ، وال أن . اهتم وأوضاعهم لتصح تصوراهتم ومشاعرهم ، كما تصح حي
. تستقر احلياة واألوضاع ، على أساس سليم قومي ، إال هبذه املعرفة وما يتبعها من إقرار ، وما يتبع اإلقرار من آثار 

.  
ليخرجوا من عبادة . ياهتم أن تستقر هذه احلقيقة جبوانبها اليت بيناها يف نفوس الناس ويف ح -سبحانه  -يريد اهللا 

ليعرفوا َمْن صاحب السلطان يف هذا الكون ويف هذه األرض؛ فال خيضعوا إال له ، وإال . العباد إىل عبادة اهللا وحده 
يريد أن يعرفوا أن العبيد كلهم عبيد؛ . ملنهجه وشريعته للحياة ، وإال ملن حيكم حياهتم مبنهجه وشرعه دون سواه 

يريد أن يستشعروا العزة أمام املتجربين . م كل من عداه؛ حني تعنو له وحده الوجوه واجلباه لريفعوا جباههم أما
يريد أن يعرفوا أن القرىب إليه ال . والطغاة ، حني خيرون له راكعني ساجدين يذكرون اهللا وال يذكرون أحداً إال اهللا 

ألرض ويعملون الصاحلات قرىب إىل اهللا ولكن جتيء عن تقوى وعمل صاحل؛ فيعمرون ا. جتيء عن صهر وال نسب 
يريد أن تكون هلم معرفة حبقيقة األلوهية وحقيقة العبودية ، فتكون هلم غرية على سلطان اهللا يف األرض أن يدعيه . 

. ومن مث تصلح حياهتم وترقى وتكرم على هذا األساس . . املدعون باسم اهللا أو باسم غري اهللا فريدون األمر كله هللا 
.  

تقدير هذه احلقيقة الكبرية؛ وتعليق أنظار البشر هللا وحده؛ وتعليق قلوهبم برضاه؛ وأعماهلم بتقواه؛ ونظام حياهتم إن 
إن هذا كله رصيد من اخلري والكرامة واحلرية والعدل واالستقامة يضاف إىل . . بإذنه وشرعه ومنهجه دون سواه 

. . لكرامة واحلرية والعدل واالستقامة تستمتع به يف األرض حساب البشرية يف حياهتا األرضية؛ وزاد من اخلري وا
فأما ما جيزي اهللا به املؤمنني املقرين بالعبودية العاملني للصاحلات ، يف اآلخرة ، فهو كرم منه . . يف هذه احلياة 

  .وفيض من عطاء اهللا . وفضل يف حقيقة األمر 
يف الصورة الناصعة اليت جاء هبا اإلسالم؛ وقرر أهنا قاعدة  ويف هذا الضوء جيب أن ننظر إىل قضية اإلميان باهللا

جيب أن ننظر إليها بوصفها ميالداً . . الرسالة كلها ودعوة الرسل مجيعاً؛ قبل أن حيرفها األتباع ، وتشوهها األجيال 
إىل عبادة اهللا وحده جديداً لإلنسان؛ تتوافر له معه الكرامة واحلرية ، والعدل والصالح ، واخلروج من عبادة العباد 

  .يف الشعائر ويف نظام احلياة سواء 

. يذلون لعبودية اهلوى والشهوة . . والذين يستنكفون من العبودية هللا ، يذلون لعبوديات يف هذه األرض ال تنتهي 
م وأنظمتهم وحيكمون يف حياهت. ويذلون لعبودية البشر من أمثاهلم ، وحينون هلم اجلباه . أو عبودية الوهم واخلرافة 

ولكنهم يتخذوهنم آهلة . . وشرائعهم وقوانينهم وقيمهم وموازينهم عبيداً مثلهم من البشر هم وهم سواء أمام اهللا 



فيعذهبم عذاباً أليماً ، وال جيدون هلم من دون اهللا ولياً وال { أما يف اآلخرة . . هذا يف الدنيا . . هلم من دون اهللا 
  . .} نصرياً 

لكربى يف العقيدة السماوية تعرضها هذه اآلية يف هذا السياق يف مواجهة احنراف أهل الكتاب من إهنا القضية ا
  . .ويف مواجهة االحنرافات كلها إىل آخر الزمان . النصارى يف ذلك الزمان 

 -ضي كتلك الدعوة اليت أعقبت املواجهة مع أهل الكتاب من اليهود يف الدرس املا -ومن مث دعوة إىل الناس كافة 
فمن اهتدى هبا واعتصم باهللا . وهي نور كاشف للظلمات والشبهات . أن الرسالة األخرية حتمل برهاهنا من اهللا 

  :فسيجد رمحة اهللا تؤويه؛ وسيجد فضل اهللا يشمله؛ وسيجد يف ذلك النور واهلدى إىل صراط اهللا املستقيم 
فأما الذين آمنوا باهللا واعتصموا به . نوراً مبيناً يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم؛ وأنزلنا إليكم { 

  . .} فسيدخلهم يف رمحة منه وفضل ، ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً 
  .وهذا القرآن حيمل برهانه للناس من رب الناس 

  .} يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم { 
وهي . يف مبناه ويف فحواه سواء . . ن صنع البشر إن طابع الصنعة الربانية ظاهر فيه؛ يفرقه عن كالم البشر وع

  .قضية واضحة يدركها أحياناً من ال يفهمون من العربية حرفاً واحداً ، بصورة تدعو إىل العجب 
. . كنا على ظهر الباخرة يف عرض األطلنطي يف طريقنا إىل نيويورك ، حينما أقمنا صالة اجلمعة على ظهر املركب 

وألقيت خطبة اجلمعة متضمنة . مني من بالد عربية خمتلفة وكثري من عمال املركب أهل النوبة ستة من الركاب املسل
  وسائر ركاب السفينة من جنسيات شىت متحلقون يشاهدون. آيات من القرآن يف ثناياها 

ة يوغسالفية سيد -من بني من جاء يعرب لنا عن تأثره العميق بالصالة اإلسالمية  -وبعد انتهاء الصالة جاءت إلينا 
وقالت لنا يف . فارة من الشيوعية إىل الواليات املتحدة جاءتنا ويف عينيها دموع ال تكاد متسك هبا ويف صوهتا رعشة 

ولكن ليس هذا ما جئت . . أنا ال أملك نفسي من اإلعجاب البالغ باخلشوع البادي يف صالتكم : اجنليزية ضعيفة 
مث . . غري أنين أحس أن فيها إيقاعاً موسيقياً مل أعهده يف أية لغة . رفاً واحداً إنين ال أفهم من لغتكم ح. . من أجله 

  وهلا سلطان خاص على نفسي. هي أشد إيقاعاً . إن هناك فقرات مميزة يف خطبة اخلطيب . . 
  وعرفت طبعاً أهنا اآليات القرآنية ، املميزة اإليقاع ذات السلطان اخلاص

  .كل من يسمع ممن ال يعرفون العربية  إن هذه قاعدة عند: ال أقول 

  ولكنها وال شك ظاهرة ذات داللة. 
فأما الذين هلم ذوق خاص يف هذه اللغة ، وحس خاص بأساليبها ، فقد كان من أمرهم ما كان؛ يوم واجههم حممد 

وعمرو  وقصة األخنس بن شريق ، وأيب سفيان بن حرب ، وأيب جهل. . هبذا القرآن  -صلى اهللا عليه وسلم  -
. . وهي إحدى القصص الكثرية . بن هشام ، يف االستماع سراً للقرآن ، وهم به مأخوذون ، قصة مشهورة 

  . .والذين هلم ذوق يف أي جيل يعرفون ما يف القرآن من خصوصية وسلطان وبرهان من هذا اجلانب 
الذي » التصميم « و . الذي يرمسه  والنظام. واملنهج الذي يقرره . التصور الذي حيمله . . فأما فحوى القرآن 

ولكن فيه الربهان كل الربهان على املصدر الذي جاء منه؛ وعلى أنه . . فال منلك هنا أن نفصله . . يضعه للحياة 
  .ليس من صنع اإلنسان ، ألنه حيمل طابع صنعة كاملة ليس هو طابع اإلنسان 

  :ويف هذا القرآن نور 
  . .} وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً { 



. . نور تتجلى حتت أشعته الكاشفة حقائق األشياء واضحة؛ ويبدو مفرق الطريق بني احلق والباطل حمدداً مرسوماً 
حيث جتد النفس من هذا النور ما ينري جوانبها أوالً؛ فترى كل شيء فيها . . يف داخل النفس ويف واقع احلياة سواء 

كشف؛ وحيث تبدو احلقيقة بسيطة كالبديهية ، وحيث يعجب حيث يتالشى الغبش وين. . ومن حوهلا واضحاً 
  اإلنسان من نفسه كيف كان ال يرى هذا احلق وهو هبذا الوضوح وهبذه البساطة؟

وحني يعيش اإلنسان بروحه يف اجلو القرآين فترة؛ ويتلقى منه تصوراته وقيمه وموازينه ، حيس يسراً وبساطة 
قررات كثرية كانت قلقة يف حسه قد راحت تأخذ أماكنها يف هدوء؛ وتلتزم ويشعر أن م. ووضوحاً يف رؤية األمور 

حقائقها يف يسر؛ وتنفي ما علق هبا من الزيادات املتطفلة لتبدو يف براءهتا الفطرية ، ونصاعتها كما خرجت من يد 
  . .اهللا 

بألفاظي حقيقته ، ملن مل يذق طعمه ومل فإنين لن أصور . . } وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً { : ومهما قلت يف هذا التعبري 
  جيده يف نفسه وال بد من املكابدة يف مثل هذه املعاين وال بد من التذوق الذايت وال بد من التجربة املباشرة

  . .} فأما الذين آمنوا باهللا واعتصموا به فسيدخلهم يف رمحة منه وفضل ، ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً { 
مىت صح اإلميان ، ومىت عرفت النفس حقيقة اهللا وعرفت حقيقة عبودية . . رة مالزمة لإلميان به واالعتصام باهللا مث

وهؤالء يدخلهم اهللا . . وهو صاحب السلطان والقدرة وحده . فال يبقى أمامها إال أن تعتصم باهللا وحده . الكل له 
قبل الفضل يف  -وفضل يف هذه العاجلة  -رى قبل احلياة األخ -رمحة يف هذه احلياة الدنيا . يف رمحة منه وفضل 

  .فاإلميان هو الواحة الندية اليت جتد فيها الروح الظالل من هاجرة الضالل يف تيه احلرية والقلق والشرود  -اآلجلة 

حيث  -كما أسلفنا  -كما أنه هو القاعدة اليت تقوم عليها حياة اجملتمع ونظامه؛ يف كرامة وحرية ونظافة واستقامة 
وليس هذا يف أي نظام آخر غري نظام . . عبد هللا وسيد مع كل من عداه . عرف كل إنسان مكانه على حقيقته ي

حني يوحد . هذا النظام الذي خيرج الناس من عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده  -كما جاء به اإلسالم  -اإلميان 
عل السلطان هللا وحده واحلاكمية هللا وحده؛ فال خيضع وحيث جي. األلوهية؛ ويسوي بني اخلالئق مجيعاً يف العبودية 

  بشر لتشريع بشر مثله ، فيكون عبداً له مهما حترر
  . .فالذين آمنوا يف رمحة من اهللا وفضل ، يف حياهتم احلاضرة ، ويف حياهتم اآلجلة سواء 

  . .} ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً { 
إذ ترسم املؤمنني ويد اهللا تنقل خطاهم يف الطريق إىل اهللا على . ة مصورة ختلع على التعبري حرك. . } إليه { وكلمة 

وهي عبارة جيد مدلوهلا يف نفسه من يؤمن باهللا على بصرية ، فيعتصم به على . . استقامة؛ وتقرهبم إليه خطوة خطوة 
أمنا هو خيطو إليه يف طريق حيث حيس يف كل حلظة أنه يهتدي؛ وتتضح أمامه الطريق؛ ويقترب فعالً من اهللا ك. . ثقة 

  .مستقيم 
  وال يعرف حىت يذاق. . إنه مدلول يذاق 

َما َتَرَك َوُهَو يَرِثَُها إِنْ لَمْ  َيْسَتفْتُوَنَك قُلِ اللَُّه ُيفِْتيكُْم ِفي الْكَلَالَِة إِنِ اْمُرٌؤ َهلََك لَْيَس لَُه وَلٌَد َولَُه أُْخٌت فَلََها نِْصُف
لُ َحظِّ الْأُْنثََيْينِ ُيَبيِّنُ فَإِنْ كَانََتا اثَْنَتْينِ فَلَُهَما الثُّلُثَاِن ِممَّا تََرَك َوإِنْ كَانُوا إِْخَوةً رَِجالًا َونَِساًء فَِللذَّكَرِ ِمثَْيكُْن لََها َولٌَد 

  ) ١٧٦(اللَُّه لَكُْم أَنْ َتِضلُّوا وَاللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم 



ت بعالقات األسرة ، وتكافلها االجتماعي؛ وتضمنت الكثري من التنظيمات االجتماعية وهكذا ختتم السورة اليت بدأ
ما ليس فيها : وهي على قول أيب بكر رضي اهللا عنه وهو قول اجلماعة  -ختتم بتكملة أحكام الكاللة . . يف ثناياها 

  .ولد وال والد 
بوراثة الكاللة من جهة الرحم حني ال توجد وهو الشطر املتعلق . وقد ورد شطر هذه األحكام يف أول السورة 

وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما  -أو امرأة  -وإن كان رجل يورث كاللة { : وقد كان نصه هناك . عصبة 
وصية  -من بعد وصية يوصى هبا أو دين غري مضار  -فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء يف الثلث . السدس 

فإن كانت للمتوىف ، الذي ال ولد له . . فاآلن يستكمل الشطر اآلخر يف وراثة الكاللة  }من اهللا ، واهللا عليم حليم 
إن مل  -بعد أصحاب الفروض  -وهو يرث تركتها . وال والد ، أخت شقيقة أو ألب ، فلها نصف ما ترك أخوها 

وإن تعدد اإلخوة . ك فإن كانتا أختني شقيقتني أو ألب فلهما الثلثان مما تر. يكن هلا ولد وال والد كذلك 
واإلخوة واألخوات األشقاء حيجبون  -حسب القاعدة العامة يف املرياث  -واألخوات فللذكر مثل حظ األنثيني 

  .اإلخوة واألخوات ألب حني جيتمعون 
وق وختتم آية املرياث ، وختتم معها السورة ، بذلك التعقيب القرآين الذي يرد األمور كلها هللا ، ويربط تنظيم احلق

  :والواجبات ، واألموال وغري األموال بشريعة اهللا 
  . .} يبني اهللا لكم أن تضلوا واهللا بكل شيء عليم { 

من . من عالقات األسر وعالقات اجلماعات . من املرياث وغري املرياث } بكل شيء { صيغة جامعة شاملة 
طريقان اثنان حلياة الناس ال ثالث هلما . . لضالل فإما اتباع بيان اهللا يف كل شيء ، وإما ا. . األحكام والتشريعات 

  .وطريق من عداه فهو الضالل . طريق بيان اهللا فهو اهلدى : 
  فماذا بعد احلق إال الضالل؟: وصدق اهللا 

لَْيكُْم غَْيَر ُمحِلِّي الصَّْيِد َوأَْنُتْم ُحُرٌم إِنَّ اللَّهَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوفُوا بِالُْعقُودِ أُِحلَّْت لَكُْم َبهِيَمةُ الْأَْنَعامِ إِلَّا َما ُيتْلَى َع
َولَا آمَِّني الَْبْيتَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا ُتِحلُّوا َشعَاِئَر اللَِّه َولَا الشَّْهَر الْحََراَم َولَا الَْهْدَي َولَا الْقَلَاِئَد ) ١(َيْحكُُم َما ُيرِيُد 

ْم َعنِ الَْمْسجِدِ َتُغونَ فَْضلًا ِمْن َربِّهِْم َورِْضوَاًنا َوإِذَا َحلَلُْتْم فَاْصطَادُوا َولَا َيْجرَِمنَّكُْم شََنآنُ قَْومٍ أَنْ َصدُّوكُالْحََراَم َيْب
) ٢(دَْواِن َواتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه َشدِيُد الْعِقَابِ الْحََرامِ أَنْ َتْعَتدُوا َوَتَعاَوُنوا َعلَى الْبِرِّ َوالتَّقَْوى َولَا َتَعاَوُنوا َعلَى الْإِثْمِ وَالُْع

ْوقُوذَةُ وَالُْمَترَدَِّيةُ وَالنَّطِيَحةُ َوَما أَكَلَ ُحرَِّمْت َعلَْيكُمُ الَْمْيَتةُ َوالدَُّم َولَْحُم الِْخْنزِيرِ َوَما أُِهلَّ ِلَغْيرِ اللَِّه بِِه َوالْمُْنَخنِقَةُ َوالَْم
ِذيَن كَفَُروا ِمْن ِدينِكُْم فَلَا إِلَّا َما ذَكَّيُْتْم َوَما ذُبَِح َعلَى النُُّصبِ َوأَنْ َتْستَقِْسُموا بِالْأَزْلَامِ ذَِلكُْم ِفْسٌق الَْيْوَم َيِئَس الَّ السَُّبُع

ِتي َوَرِضيتُ لَكُُم الْإِْسلَاَم ِديًنا فََمنِ اْضطُرَّ ِفي َتْخَشْوُهْم َواْخَشْوِن الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم وَأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم نِْعَم
َيسْأَلُوَنَك َماذَا أُِحلَّ لَُهْم قُلْ أُِحلَّ لَكُُم الطَّيَِّباُت َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن ) ٣(َمْخَمَصٍة غَْيَر مَُتَجانِفٍ ِلإِثْمٍ فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم 

وا اللََّه إِنَّ اللََّه ُتَعلُِّموَنُهنَّ ِممَّا َعلََّمكُُم اللَُّه فَكُلُوا ِممَّا أَْمَسكَْن َعلَْيكُْم َواذْكُُروا اْسمَ اللَِّه َعلَْيِه َواتَّقُالَْجوَارِحِ ُمكَلِّبَِني 
لَكُْم َوطََعاُمكُْم ِحلٌّ لَُهْم َوالُْمْحصََناتُ  الَْيْوَم أُِحلَّ لَكُُم الطَّيِّبَاُت َوطََعاُم الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتابَ ِحلٌّ) ٤(َسرِيُع الِْحَسابِ 

ِصنَِني غَْيَر ُمَساِفِحَني َولَا ِمَن الُْمْؤِمَناِت وَالُْمْحَصنَاُت ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب ِمْن قَْبِلكُْم إِذَا آتَْيُتُموُهنَّ أُُجوَرُهنَّ ُمْح
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا قُْمُتْم ) ٥(َمياِن فَقَْد َحبِطَ َعَملُُه َوُهَو ِفي الْآِخَرِة ِمَن الْخَاسِرِيَن ُمتَِّخِذي أَْخَداٍن َوَمْن َيكْفُْر بِالْإِ

َوإِنْ كُْنُتمْ ُجُنًبا  كَعَْبْينِإِلَى الصَّلَاِة فَاغِْسلُوا ُوُجوَهكُْم َوأَْيدَِيكُْم إِلَى الْمََراِفقِ َواْمَسُحوا بُِرءُوِسكُْم وَأَْرُجلَكُْم إِلَى الْ
 فَلَْم َتجُِدوا َماًء فََتَيمَُّموا فَاطَّهَُّروا َوإِنْ كُْنُتْم مَْرَضى أَْو َعلَى َسفَرٍ أَْو َجاَء أََحٌد مِْنكُْم ِمَن الَْغاِئِط أَوْ لَاَمْسُتُم النَِّساَء

ا ُيرِيُد اللَُّه ِلَيجَْعلَ َعلَْيكُْم ِمْن َحَرجٍ وَلَِكْن ُيرِيُد ِليُطَهَِّركُْم َوِليُِتمَّ َصعِيًدا طَيًِّبا فَاْمَسُحوا بُِوُجوِهكُْم وَأَْيِديكُْم ِمْنُه َم



َنا وَاتَّقُوا َواذْكُرُوا نِْعَمةَ اللَِّه َعلَْيكُْم َوِميثَاقَُه الَِّذي وَاثَقَكُْم بِِه إِذْ قُلُْتْم َسِمْعَنا َوأَطَْع) ٦(نِْعَمَتُه َعلَْيكُْم لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ 
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُونُوا قَوَّاِمَني ِللَِّه ُشَهَداَء بِالِْقْسِط وَلَا َيْجرَِمنَّكُْم شََنآنُ قَْومٍ ) ٧(اللََّه إِنَّ اللََّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ 

َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا ) ٨(ا اللََّه إِنَّ اللََّه َخبٌِري بَِما َتْعَملُونَ َعلَى أَلَّا تَْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو أَقَْرُب ِللتَّقَْوى وَاتَّقُو
َيا أَيَُّها الَِّذينَ ) ١٠(وَالَِّذيَن كَفَُروا َوكَذَُّبوا بِآَياِتَنا أُولَِئكَ أَْصحَاُب الَْجحِيمِ ) ٩(الصَّاِلحَاِت لَُهْم َمْغِفَرةٌ وَأَْجٌر َعِظيٌم 

ْنكُْم وَاتَّقُوا اللََّه َوَعلَى اللَّهِ َمُنوا اذْكُرُوا نِْعَمَت اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ َهمَّ قَْوٌم أَنْ َيْبُسطُوا إِلَْيكُْم أَْيدَِيُهْم فَكَفَّ أَْيِدَيُهْم َعآ
  ) ١١(فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ 

  . .} يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود { 
حياة املرء مع نفسه اليت بني جنبيه؛ وحياته مع غريه من الناس ومن األحياء . . من ضوابط للحياة  إنه ال بد

الناس من األقربني واألبعدين ، من األهل والعشرية ، ومن اجلماعة واألمة؛ ومن األصدقاء . . واألشياء عامة 
. . شياء مما حييط باإلنسان يف هذا الكون العريض واأل. . واألحياء مما سخر اهللا لإلنسان ومما مل يسخر . . واألعداء 

  .حياته مع ربه ومواله وعالقته به وهي أساس كل حياة . . مث 
يقيمها وحيددها بدقة ووضوح؛ ويربطها كلها باهللا سبحانه؛ ويكفل هلا . واإلسالم يقيم هذه الضوابط يف حياة الناس 

وال يكون األمر فيها لألهواء والشهوات املتقلبة؛ وال للمصاحل  االحترام الواجب ، فال تنتهك ، وال يستهزأ هبا؛
العارضة اليت يراها فرد ، أو تراها جمموعة أو تراها أمة ، أو يراها جيل من الناس فيحطمون يف سبيلها تلك 

هي . . ناس ما دام أن اهللا هو الذي أقامها لل» املصلحة « فهذه الضوابط اليت أقامها اهللا وحددها هي . . الضوابط 
املصلحة ولو رأى فرد ، أو رأت جمموعة أو رأت أمة من الناس أو جيل أن املصلحة غريها فاهللا يعلم والناس ال 

أن يتهم اإلنسان تقديره الذايت  -سبحانه  -يعلمون وما يقرره اهللا خري هلم مما يقررون وأدىن مراتب األدب مع اهللا 
وأال يكون له مع تقدير اهللا ، . األدب فهي أال يكون له تقدير إال ما قدر اهللا أما حقيقة . للمصلحة أمام تقدير اهللا 

  . .إال الطاعة والقبول واالستسالم ، مع الرضى والثقة واالطمئنان 
  . .ويأمر الذين آمنوا به أن يوفوا هبذه العقود . . » العقود « هذه الضوابط يسميها اهللا 

بالعقود ، مث املضي بعد هذا االفتتاح يف بيان احلالل واحلرام من الذبائح واملطاعم  وافتتاح هذه السورة باألمر بالوفاء
ويف . ويف بيان حقيقة العقيدة الصحيحة . ويف بيان الكثري من األحكام الشرعية والتعبدية . واملشارب واملناكح 

ويف بيان تكاليف . األمم وامللل والنحل  ويف بيان عالقات األمة املؤمنة بشىت. بيان حقيقة العبودية وحقيقة األلوهية 
األمة املؤمنة يف القيام هللا والشهادة بالقسط والوصاية على البشرية بكتاهبا املهيمن على كل الكتب قبلها ، واحلكم 

فيها مبا أنزل اهللا كله؛ واحلذر من الفتنة عن بعض ما أنزل اهللا؛ واحلذر من عدم العدل تأثراً باملشاعر الشخصية 
  . .ملودة والشنآن وا

معىن أوسع من املعىن الذي » العقود « افتتاح السورة على هذا النحو ، واملضي فيها على هذا النهج يعطي كلمة 
ويف أوهلا . . ويكشف عن أن املقصود بالعقود هو كل ضوابط احلياة اليت قررها اهللا . يتبادر إىل الذهن ألول وهلة 
هذا العقد الذي تنبثق منه ، وتقوم . . ة ألوهيته سبحانه ، ومقتضى العبودية أللوهيته عقد اإلميان باهللا؛ ومعرفة حقيق

  .عليه سائر العقود؛ وسائر الضوابط يف احلياة 
وعقد اإلميان باهللا؛ واالعتراف بألوهيته وربوبيته وقوامته؛ ومقتضيات هذا االعتراف من العبودية الكاملة ، وااللتزام 

  .قة واالستسالم العميق الشامل والطاعة املطل



وهو يسلمه مقاليد اخلالفة يف األرض ، بشرط وعقد هذا  -عليه السالم  -هذا العقد أخذه اهللا ابتداء على آدم . 
فإما يأتينكم مين هدى ، فمن تبع هداي فال خوف عليهم وال هم . اهبطوا منها مجيعاً : قلنا { : نصه القرآين 

فهي خالفة مشروطة باتباع هدى } بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كفروا وكذبوا . حيزنون 
املخالفة اليت جتعل كل عمل خمالف ملا . اهللا الذي ينزله يف كتبه على رسله؛ وإال فهي املخالفة لعقد اخلالفة والتمليك 
ل مؤمن باهللا ، يريد الوفاء بعقد اهللا ، أن أنزل اهللا ، باطالً بطالناً أصلياً ، غري قابل للتصحيح املستأنف وحتتم على ك

  .وإال فما أوىف بعقد اهللا . يرد هذا الباطل ، وال يعترف به؛ وال يقبل التعامل على أساسه 
: كما ورد يف السورة األخرى . وهم بعد يف ظهور آبائهم . مع ذرية آدم  -أو هذا العهد  -ولقد تكرر هذا العقد 

بلى شهدنا أن : ألست بربكم؟ قالوا : من ظهورهم ذريتهم ، وأشهدهم على أنفسهم وإذ أخذ ربك من بين آدم { 
أفتهلكنا مبا . إمنا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم : أو تقولوا . تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلني 

خذه على بين آدم كلهم وهم يف أنه أ -سبحانه  -فهذا عقد آخر مع كل فرد؛ عقد يقرر اهللا } فعل املبطلون؟ 
كيف؟ ألن اهللا أعلم خبلقه؛ وأعلم كيف خياطبهم يف كل طور من أطوار : وليس لنا أن نسأل . . ظهور آبائهم 

فال بد أن ذلك كان ، . . إنه أخذ عليهم هذا العهد ، على ربوبيته هلم : وهو يقول . مبا يلزمهم احلجة . حياهتم 
  إذا مل يفوا بتعاقدهم هذا مع رهبم مل يكونوا أوفياءف. . كما قال اهللا سبحانه 

. يوم نتق اجلبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع هبم  -كما سيجيء يف السورة  -ولقد أخذ اهللا ميثاق بين إسرائيل 
  .كيف مل يفوا بامليثاق؛ وكيف ناهلم من اهللا ما ينال كل من ينقض امليثاق  -من السياق  -وسنعلم . 

تعاقداً عاماً على السمع والطاعة  -على يديه  -قد تعاقدوا مع اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -آمنوا مبحمد والذين 
  .« يف منشطنا ومكرهنا ، وأثرة علينا ، وأال ننازع األمر أهله 

بت عليها ففي بيعة العقبة الثانية اليت ترت. . وبعضهم وقعت له بعد ذلك عقود خاصة قائمة على ذلك التعاقد العام 
ويف احلديبية . . من مكة إىل املدينة ، كان هناك عقد مع نقباء األنصار  -صلى اهللا عليه وسلم  -هجرة الرسول 

  .« بيعة الرضوان » كان هناك عقد الشجرة وهو 
يعة اهللا سواء ما خيتص منها بكل أمر وكل هني يف شر. . وعلى عقد اإلميان باهللا ، والعبودية هللا ، تقوم سائر العقود 

فكلها عقود ينادي  -، وما يتعلق بكل املعامالت مع الناس واألحياء واألشياء يف هذا الكون يف حدود ما شرع اهللا 
  .اهللا الذين آمنوا ، بصفتهم هذه ، أن يوفوا هبا 

  :ومن مث كان هذا النداء . . إذ أن صفة اإلميان ملزمة هلم هبذا الوفاء ، مستحثة هلم كذلك على الوفاء 
  . .} يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود { 

  :مث يأخذ يف تفصيل بعض هذه العقود 
غري حملِّي الصيد وأنتم  -إال ما يتلى عليكم  -أحلت لكم هبيمة األنعام . . يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود { 

، وال الشهر احلرام ، وال اهلدي ، وال القالئد  يا أيها الذين آمنوا ال حتلوا شعائر اهللا. . إن اهللا حيكم ما يريد . حرم 
وإذا حللتم فاصطادوا ، وال جيرمنكم شنآن قوم أن . ، وال آمَّني البيت احلرام يبتغون فضالً من رهبم ورضواناً 

.  واتقوا اهللا. وال تعانوا على اإلمث والعدوان . وتعاونوا على الرب والتقوى . صدوكم عن املسجد احلرام أن تعتدوا 
حرمت عليكم امليتة ، والدم وحلم اخلنزير ، وما أهل لغري اهللا به ، واملنخنقة ، واملوقوذة ، . إن اهللا شديد العقاب 

ذلكم . وما ذبح على النصب ، وأن تستقسموا باألزالم  -ما ذكيتم  -واملتردية ، والنطيحة ، وما أكل السبع إال 
اليوم أكملت لكم دينكم ، وأمتمت . . فال ختشوهم واخشون  اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ،. . فسق 



} فإن اهللا غفور رحيم  -غري متجانف إلمث  -فمن اضطر يف خممصة . . عليكم نعميت ، ورضيت لكم اإلسالم ديناً 
. .  

. » العقود « إن هذا كله من . . إن هذا التحرمي والتحليل يف الذبائح ، ويف األنواع ، ويف األماكن ، ويف األوقات 
فالذين آمنوا يقتضيهم عقد اإلميان أن يتلقوا التحرمي والتحليل من اهللا . وهي عقود قائمة على عقد اإلميان ابتداء . 

وأخذ بعده يف بيان . . ومن مث نودوا هذا النداء ، يف مطلع هذا البيان . . وحده؛ وال يتلقوا يف هذا شيئاً من غريه 
  :احلالل واحلرام 

  . .}  -إال ما يتلى عليكم  -م هبيمة األنعام أحلت لك{ 
ال من أي مصدر آخر وال استمداداً من أي أصل آخر  -ومبقتضي هذا اإلحالل من اهللا؛ ومبقتضى إذنه هذا وشرعه 

إال ما  -من الذبائح والصيد } هبيمة األنعام { صار حالالً لكم ومباحاً أن تأكلوا من كل ما يدخل حتت مدلول  -
إما حرمة وقتية أو مكانية؛ وإما حرمة مطلقة يف أي . . وهو الذي سريد ذكره حمرماً  -كم حترميه منها يتلى علي

وهبيمة األنعام تشمل اإلبل والبقر والغنم؛ ويضاف إليها الوحشي منها ، كالبقر الوحشي ، . مكان ويف أي زمان 
  .واحلمر الوحشية والظباء 

  :وأول املستثنيات الصيد يف حال اإلحرام . .  مث يأخذ يف االستثناء من هذا العموم
  . .} غري حملِّي الصيد وأنتم حرم { 

فاإلحرام للحج أو للعمرة ، جترد عن أسباب احلياة العادية . والتحرمي هنا ينطبق ابتداء على عملية الصيد ذاهتا 
  .األمان وأساليبها املألوفة وتوجه إىل اهللا يف بيته احلرام ، الذي جعله اهللا مثابة 

وهي فترة نفسية ضرورية للنفس . . ومن مث ينبغي عنده الكف عن بسط األكف إىل أي حي من األحياء . 
البشرية؛ تستشعر فيها صلة احلياة بني مجيع األحياء يف واهب احلياة؛ وتأمن فيها وتؤمن كذلك من كل اعتداء؛ 

يوان واكله؛ لترتفع يف هذه الفترة على مألوف وتتخفف من ضرورات املعاش اليت أحل من أجلها صيد الطري واحل
  .احلياة وأساليبها ، وتتطلع إىل هذا األفق الرفاف الوضيء 

وقبل أن ميضي السياق يف بيان املستثنيات من حكم احلل العام ، يربط هذا العقد بالعقد األكرب ، ويذكر الذين 
  :آمنوا مبصدر ذلك امليثاق 

  . .} إن اهللا حيكم ما يريد { 
ليس هنالك من يريد معه؛ وليس . باحلكم وفق ما يريد  -سبحانه  -طليقة مشيئته ، حاكمة إرادته ، متفرداً 

  . .وهذا هو حكمه يف حل ما يشاء وحرمة ما يشاء . . هنالك من حيكم بعده؛ وال راد ملا حيكم به 
  :مث يستأنف نداء الذين آمنوا لينهاهم عن استحالل حرمات اهللا 

وال آمِّني البيت احلرام . وال القالئد . وال اهلدي . وال الشهر احلرام . الذين آمنوا ال حتلوا شعائر اهللا  يا أيها{ 
  .} . . وإذا حللتم فاصطادوا . يبتغون فضالً من رهبم ورضواناً 

ضمنه من حمرمات يف هذا املقام أهنا شعائر احلج والعمرة وما تت} شعائر اهللا { وأقرب ما يتجه إليه الذهن يف معىن 
على احملرم للحج او العمرة حىت ينتهي حجه بنحر اهلدي الذي ساقه إىل البيت احلرام؛ فال يستحلها احملرم يف فترة 

وقد نسبها السياق القرآين إىل اهللا تعظيماً . إحرامه؛ ألن استحالهلا فيه استهانة حبرمة اهللا الذي شرع هذه الشعائر 
  .ا هلا ، وحتذيراً من استحالهل

 -وقد حرم اهللا فيها القتال . والشهر احلرام يعين األشهر احلرم؛ وهي رجب ، وذو القعدة ، وذو احلجة واحملرم 



بفتوى بعض  -أي يؤجلوهنا  -ولكنها تتالعب فيها وفق األهواء؛ فينسئوهنا  -وكانت العرب قبل اإلسالم حترمها 
فلما جاء اإلسالم شرع اهللا حرمتها ، وأقام هذه احلرمة . عام  الكهان ، أو بعض زعماء القبائل القوية من عام إىل

إن عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهراً { : على أمر اهللا ، يوم خلق اهللا السماوات واألرض كما قال يف آية التوبة 
ء زيادة يف وقرر أن النسي} . . ذلك الدين القيم . يف كتاب اهللا يوم خلق السماوات واألرض منها أربعة حرم 

ما مل يقع االعتداء فيها على املسلمني ، فإن هلم حينئذ ان يردوا . . واستقام األمر فيها على أمر اهللا . الكفر 
ويتترسون خلفها للنيل من  -وهم ال يرعون حرمتها  -االعتداء؛ وأال يدعوا املعتدين حيتمون باألشهر احلرم 

  .القتال يف األشهر احلرم كما مر بنا يف سورة البقرة  املسلمني ، مث يذهبون ناجني وبني اهللا حكم
واهلدي وهو الذبيحة اليت يسوقها احلاج أو املعتمر؛ وينحرها يف آخر أيام احلج أو العمرة ، فينهي هبا شعائر حجه أو 

  .عمرته ، وهي نافة أو بقرة أو شاة 

ينحرها إال يوم النحر يف احلج وعند انتهاء وعدم حلها معناه أال ينحرها ألي غرض آخر غري ما سيقت له؛ وال . 
  .وال ينتفع من حلومها وجلودها وأشعارها وأوبارها بشيء؛ بل جيعلها كلها للفقراء . العمرة يف العمرة 

عالمة على نذرها هللا؛  -أي يضعون يف رقبتها قالدة  -وهي األنعام املقلدة اليت يقلدها أصحاهبا . والقالئد 
أي يعلم بعالمة اهلْدي ويطلق إىل : ومنها اهلدي الذي ُيشعر  -تنحر يف موعد النذر ومكانه  ويطلقوهنا ترعى حىت

إن القالئد هي : وكذلك قيل . . فهذه القالئد حيرم احالهلا بعد تقليدها؛ فال تنحر إال ملا جعلت له  -موعد النحر 
من شجر احلرم ما يتقلدون به ، وينطلقون يف  ما كان يتقلد به من يريدون األمان من ثأر أو عدو أو غريه؛ فيتخذون

{ : إن ذلك قد نسخ بقول اهللا فيما بعد : وأصحاب هذا القول قالوا  -األرض ال يبسط أحد يده إليهم بعدوان 
} فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم { : وقوله } إمنا املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا 

ألول؛ وهو أن القالئد هي األنعام املقلدة للنذور هللا؛ وقد جاء ذكرها بعد ذكر اهلْدي املقلد للنحر واألظهر القول ا
  .للحج أو العمرة ، للمناسبة بني هذا وذاك 

وهم الذين يقصدون البيت احلرام للتجارة . . كذلك حرم اهللا آّمني البيت احلرام يبتغون فضالً من رهبم ورضواناً 
  .وأعطاهم األمان يف حرمة بيته احلرام . . حجاجاً أو غري حجاج . . وان من اهللا احلالل وطلب الرض

  :مث أحل الصيد مىت انتهت فترة اإلحرام ، يف غري البيت احلرام ، فال صيد يف البيت احلرام 
  . .} وإذا حللتم فاصطادوا { 

منطقة يأمن فيها الناس . . يف األشهر احلرم  إهنا منطقة األمان يقيمها اهللا يف بيته احلرام؛ كما يقيم فترة األمان
إنه السالم املطلق يرفرف على هذا البيت؛ . . وأن يروعها العدوان . واحليوان والطري والشجر أن يناهلا األذى 

ظل  -ويرفرف على األرض كلها أربعة أشهر كاملة يف العام يف  -أيب هذه األمة الكرمي  -استجابة لدعوة إبراهيم 
وليحفظ عقد  -بشروطه  -وهو سالم يتذوق القلب البشري حالوته وطمأنينته وأمنه؛ ليحرص عليه  - اإلسالم

  . .اهللا وميثاقه ، وليحاول أن يطبقه يف احلياة كلها على مدار العام ، ويف كل مكان 
هم؛ وأن يرتفعوا إىل ويف جو احلرمات ويف منطقة األمان ، يدعو اهللا الذين آمنوا به ، وتعاقدوا معه ، أن يفوا بعقد

دور القوامة على البشرية؛ بال تأثر باملشاعر الشخصية ، والعواطف الذاتية ، . . . مستوى الدور الذي ناطه هبم 
يدعوهم أال يعتدوا حىت على الذين صدوهم عن املسجد احلرام يف عام احلديبية؛ . . واملالبسات العارضة يف احلياة 

فهذا . املسلمني جروحاً وندوباً من هذا الصد؛ وخلفوا يف قلوهبم الكره والبغض وقبله كذلك؛ وتركوا يف نفوس 



  :شيء يناسب دورها العظيم . كله شيء؛ وواجب األمة املسلمة شيء آخر 
  .وال جيرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن املسجد احلرام أن تعتدوا { 

  . .} واتقوا اهللا ، إن اهللا شديد العقاب . وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان 
ولكنها هي القمة اليت ال بد أن ترقى إليها األمة املكلفة من رهبا أن . . إهنا قمة يف ضبط النفس؛ ويف مساحة القلب 

  .تقوم على البشرية لتهديها وترتفع هبا إىل هذا األفق الكرمي الوضيء 
التبعة اليت ال بد أن ينسى فيها املؤمنون ما يقع على أشخاصهم . . الناس  إهنا تبعة القيادة والقوامة والشهادة على

وهبذا . من األذى ليقدموا للناس منوذجاً من السلوك الذي حيققه اإلسالم ، ومن التسامي الذي يصنعه اإلسالم 
  .يؤدون لإلسالم شهادة طيبة؛ جتذب الناس إليه وحتببهم فيه 

فهو يعترف هلا . ال يعنت النفس البشرية ، وال حيملها فوق طاقتها  -ته هذه يف صور -وهو تكليف ضخم؛ ولكنه 
. . ولكن ليس من حقها أن تعتدي يف فورة الغضب ودفعة الشنآن . بأن من حقها أن تغضب ، ومن حقها أن تكره 

ويأمرها بتقواه ، لتستعني مث جيعل تعاون األمة املؤمنة يف الرب والتقوى؛ ال يف اإلمث والعدوان؛ وخيوفها عقاب اهللا ، 
  .هبذه املشاعر على الكبت والضبط ، وعلى التسامي والتسامح ، تقوى هللا ، وطلباً لرضاه 

ولقد استطاعت التربية اإلسالمية ، باملنهج الرباين ، أن تروض نفوس العرب على االنقياد هلذه املشاعر القوية ، 
كان املنهج العريب . . ما تكون عن هذا املستوى وعن هذا االجتاه وكانت أبعد . . واالعتياد هلذا السلوك الكرمي 
كان . كانت محية اجلاهلية ، ونعرة العصبية . . » أنصر أخاك ظاملاً أو مظلوماً « : املسلوك واملبدأ العريب املشهور 

صرة ، يف الباطل التعاون على اإلمث والعدوان أقرب وأرجح من التعاون على الرب والتقوى؛ وكان احللف على الن
وذلك طبيعي يف بيئة ال ترتبط باهللا؛ وال تستمد تقاليدها وال . وندر أن قام يف اجلاهلية حلف للحق . قبل احلق 

» انصر أخاك ظاملاً أو مظلوماً « : ميثل ذلك كله ذلك املبدأ اجلاهلي املشهور . . أخالقها من منهج اهللا وميزان اهللا 
  :عنه الشاعر اجلاهلي يف صورة أخرى ، وهو يقول وهو املبدأ الذي يعرب . . 

  غويت ، وإن ترشد غزية أرشد... وهل أنا إال من غزية إن غوت 
  :جاء ليقول للذين آمنوا . . جاء املنهج الرباين للتربية . . مث جاء اإلسالم 

التقوى ، وال تعاونوا على وتعاونوا على الرب و. وال جيرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن املسجد احلرام أن تعتدوا { 
  . .} واتقوا اهللا ، إن اهللا شديد العقاب . اإلمث والعدوان 

 -وخيرج البشرية كلها  -جاء ليخرج العرب . جاء لريبط القلوب باهللا؛ ولريبط موازين القيم واألخالق مبيزان اهللا 
والعائلية والعشائرية يف جمال التعامل مع من محية اجلاهلية ، ونعرة العصبية ، وضغط املشاعر واالنفعاالت الشخصية 

  . .األصدقاء واألعداء 
وكان هذا هو املولد . . ولد اإلنسان الذي يتخلق بأخالق اهللا . . من جديد يف اجلزيرة العربية » اإلنسان « وولد 

اجلزيرة إال اجلاهلية ومل يكن قبل اإلسالم يف . . اجلديد للعرب؛ كما كان هو املولد اجلديد لإلنسان يف سائر األرض 
  .» انصر أخاك ظاملاً أو مظلوماً « : املتعصبة العمياء 

  كذلك مل يكن يف األرض كلها إال هذه اجلاهلية املتعصبة العمياء
انصر أخاك ظاملاً أو « : واملسافة الشاسعة بني درك اجلاهلية ، وأفق اإلسالم؛ هي املسافة بني قول اجلاهلية املأثور 

وتعاونوا على . وال جيرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن املسجد احلرام أن تعتدوا { : وقول اهللا العظيم . » مظلوماً 



  .} الرب والتقوى ، وال تعاونوا على اإلمث والعدوان 
  وشتان شتان

  :مث يأخذ السياق يف تفصيل ما استثناه يف اآلية األوىل من السورة من حل هبيمة األنعام 
، والدم ، وحلم اخلنزير ، وما أهل لغري اهللا به ، واملنخنقة ، واملوقوذة ، واملتردية ، والنطيحة  حرمت عليكم امليتة{ 

اليوم يئس . . ذلكم فسق . . وما ذبح على النصب ، وأن تستقسموا باألزالم  -إال ما ذكيتم  -، وما أكل السبع 
كم ، وأمتمت عليكم نعميت ، ورضيت لكم اليوم أكملت لكم دين. الذين كفروا من دينكم فال ختشوهم واخشون 

  .} فإن اهللا غفور رحيم  -غري متجانف إلمث  -فمن اضطر يف خممصة . . اإلسالم ديناً 
وامليتة والدم وحلم اخلنزير ، سبق بيان حكمها ، وتعليل هذا احلكم يف حدود ما يصل إليه العلم البشري حبكمة 

من اجلزء الثاين من  ١٥٧ص  -١٥٦ص( لبقرة اخلاصة هبذه احملرمات التشريع اإلهلي ، عند استعراض آية سورة ا
وسواء وصل العلم البشري إىل حكمة هذا التحرمي أم مل يصل ، فقد قرر العلم اإلهلي أن هذه املطاعم ) الظالل 

. جوانبها وإال ما يؤذي احلياة البشرية يف جانب من . فاهللا ال حيرم إال اخلبائث . ليست طيبة؛ وهذا وحده يكفي 
  وهل علم الناس كل ما يؤذي وكل ما يفيد؟. . سواء علم الناس هبذا األذى أو جهلوه 

باأللوهية  -سبحانه  -فاإلميان يوحد اهللا ، ويفرده . وأما ما أهل لغري اهللا به ، فهو حمرم ملناقضته ابتداء لإلميان 
ن التوجه إىل اهللا وحده بكل نية وكل عمل؛ وأن وأول هذه املقتضيات أن يكو. ويرتب على هذا التوحيد مقتضياته 

فما يهل لغري . كل حركة وكل عمل  -وحده  -يف كل عمل وكل حركة؛ وأن تصدر بامسه  -وحده  -يهل بامسه 
حرام؛ ألنه ينقض اإلميان ) وكذلك ما ال يذكر اسم اهللا عليه وال اسم أحد ( اهللا به؛ وما يسمى عليه بغري اسم اهللا 

فهو خبيث من هذه الناحية؛ يلحق باخلبائث احلسية من امليتة والدم وحلم . . وال يصدر ابتداء عن إميان من أساسه؛ 
  .اخلنزير 

( واملتردية ) وهي اليت تضرب بعصا أو خشبة أو حجر فتموت ( واملوقوذة ) وهي اليت متوت خنقاً ( وأما املنخنقة 
وما ) وهي اليت تنطحها هبيمة فتموت ( والنطيحة ) تموت وهي اليت تتردى من سطح أو جبل أو تتردى يف بئر ف

{ : فهي كلها أنواع من امليتة إذا مل تدرك بالذبح وفيها الروح ) . . وهي الفريسة ألي من الوحش ( أكل السبع 
  .فحكمها هو حكم امليتة } إال ما ذكيتم 

هناك تفصيالً يف األقوال الفقهية واختالفاً يف على أن . . إمنا فصل هنا لنفي الشبهة يف أن يكون هلا حكم مستقل . 
، ومىت تعترب البهيمة مذكاة؛ فبعض األقوال خيرج من املذكاة ، البهيمة اليت يكون ما حل هبا من » التذكية « حكم 

بينما بعض األقوال . فهذه حىت لو أدركت بالذبح ال تكون مذكاة  -أو يقتلها حتماً  -شأنه أن يقتلها سريعاً 
  . .والتفصيل يطلب يف كتب الفقة املختصة . . ها مذكاة مىت أدركت وفيها الروح ، أياً كان نوع اإلصابة يعترب

وهي أصنام كانت يف الكعبة وكان املشركون يذحبون عندها وينضحوهنا بدماء الذبيحة  -واما ما ذبح على النصب 
حىت لو ذكر اسم اهللا عليه ، ملا فيه  -على األصنام  فهو حمرم بسبب ذحبه -يف اجلاهلية ، ومثلها غريها يف أي مكان 

  .من معىن الشرك باهللا 
وهي ثالثة يف قول . قداح كانوا يستشريوهنا يف اإلقدام على العمل أو تركه : واألزالم . ويبقى االستقسام باألزالم 

أي الناقة  -ها اجلزور وكانت كذلك تستخدم يف امليسر املعروف عند العرب؛ فتقسم بواسطت. ، وسبعة يف قول 
إذ يكون لكل من املتقامرين قدح ، مث تدار ، فإذا خرج قدح أحدهم كان له من اجلزور  -اليت يتقامرون عليها 

وحرم اللحوم اليت  -ألنه نوع من امليسر احملرم  -فحرم اهللا االستقسام باألزالم . . بقدر ما خصص هلذا القدح 



  . .تقسم عن هذا الطريق 
  .} فمن اضطر يف خممصة غري متجانف إلمث فإن اهللا غفور رحيم { . . . 

الذي خيشى على حياته التلف ، له أن يأكل من هذه احملرمات؛ ما دام أنه ال  -وهو املخمصة  -فاملضطر من اجلوع 
أو . احلياة هل هو جمرد ما حيفظ : وختتلف آراء الفقهاء يف حد هذا األكل . يتعمد اإلمث ، وال يقصد مقارفة احلرام 

فال ندخل حنن يف . . أو هو ما يدخر كذلك ألكالت أخرى إذا خيف انقطاع الطعام . هو ما حيقق الكفاية والشبع 
وحسبنا أن ندرك ما يف هذا الدين من يسر ، وهو يعطى للضرورات أحكامها بال عنت وال . . هذه التفصيالت 

فمن أقدم مضطراً ، ال نية له يف مقارفة . . وى املوكولة إىل اهللا مع تعليق األمر كله بالنية املستكنة؛ والتق. حرج 
  :احلرام وال قصد ، فال إمث عليه إذن وال عقاب 

  . .} فإن اهللا غفور رحيم { 
  :وننتهي من بيان احملرم من املطاعم لنقف وقفة خاصة أمام ما ختلل آية التحرمي من قوله تعاىل 

اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ، . فال ختشوهم واخشون  اليوم يئس الذين كفروا من دينكم{ 
  . .} ورضيت لكم اإلسالم ديناً 

 -رضي اهللا عنه  -وهي آخر ما نزل من القرآن الكرمي ، ليعلن كمال الرسالة ، ومتام النعمة ، فيحس عمر 
  .على األرض معدودة  -م صلى اهللا عليه وسل -أن أيام الرسول  -ببصريته النافذة وبقلبه الواصل 

وقد أحس قلبه دنو يوم الفراق  -رضوان اهللا عليه  -فيبكي . فقد أدى األمانة ، وبلغ الرسالة؛ ومل يعد إال لقاء اهللا 
.  

هذه الكلمات اهلائلة ترد ضمن آية موضوعها التحرمي والتحليل لبعض الذبائح؛ ويف سياق السورة اليت تضم تلك 
سواء فيه . كل متكامل . ما داللة هذا؟ إن بعض داللته أن شريعة اهللا كل ال يتجزأ . . ياهنا األغراض اليت أسلفنا ب

ما خيتص بالتصور واالعتقاد؛ وما خيتص بالشعائر والعبادات؛ وما خيتص باحلالل واحلرام؛ وماخيتص بالتنظيمات 
« وهو . إنه أكمله : عنه يف هذه اآلية الذي يقول اهللا » الدين « وأن هذا يف جمموعه هو . االجتماعية والدولية 

وأنه ال فرق يف هذا الدين بني ما خيتص بالتصور واالعتقاد؛ . إنه أمتها عليهم : اليت يقول اهللا للذين آمنوا » النعمة 
فكلها . . وما خيتص بالشعائر والعبادات؛ وما خيتص باحلالل واحلرام؛ وما خيتص بالتنظيمات االجتماعية والدولية 

جمموعها تكّون املنهج الرباين الذي ارتضاه اهللا للذين آمنوا؛ واخلروج عن هذا املنهج يف جزئية منه ، كاخلروج  يف
  . .وخروج من هذا الدين بالتبعية » الدين « عليه كله ، خروج على هذا 

 للمؤمنني ، واألمر يف هذا يرجع إىل ما سبق لنا تقريره؛ من أن رفض شيء من هذا املنهج ، الذي رضيه اهللا
وإعطاء خصائص األلوهية  -سبحانه  -واستبدال غريه به من صنع البشر؛ معناه الصريح هو رفض ألوهية اهللا 

. . احلاكمية . . لبعض البشر؛ واعتداء على سلطان اهللا يف األرض ، وادعاء لأللوهية بادعاء خصيصتها الكربى 
  . .ج من هذا الدين بالتبعية وهذا معناه الصريح اخلروج على هذا الدين؛ واخلرو

  . .} اليوم يئس الذين كفروا من دينكم { 
ولقد يغلبون على . . يئسوا أن يبطلوه ، أو ينقصوه ، أو حيرفوه ، وقد كتب اهللا له الكمال؛ وسجل له البقاء 

ي حمفوظاً ال يناله فهو وحده الدين الذي بق. املسلمني يف موقعة ، أو يف فترة ، ولكنهم ال يغلبون على هذا الدين 
الدثور ، وال يناله التحريف أيضاً؛ على كثرة ما أراد أعداؤه أن حيرفوه؛ وعلى شدة ما كادوا له ، وعلى عمق 

غري أن اهللا ال خيلي األرض من عصبة مؤمنة؛ تعرف هذا الدين؛ وتناضل عنه ، . . جهالة أهله به يف بعض العصور 



  وصدق وعد اهللا يف يأس الذين كفروا من هذا الدين. حىت تسلمه اىل من يليها  ويبقى فيها كامالً مفهوماً حمفوظاً؛
  . . .} فال ختشوهم واخشون { 

وما كان هلم أن ينالوا من أهله إال أن ينحرف أهله . فما كان للذين كفروا أن ينالوا من هذا الدين يف ذاته أبداً 
  . .تكاليفه ومقتضياته؛ وال حيققوا يف حياهتم نصوصه وأهدافه عنه؛ فال يكونوا هم الترمجة احلية له؛ وال ينهضوا ب

وهذا التوجيه من اهللا للجماعة املسلمة يف املدينة ، ال يقتصر على ذلك اجليل؛ إمنا هو خطاب عام للذين آمنوا يف 
  .للذين آمنوا : نقول . . كل زمان ويف كل مكان 

مبعناه الكامل الشامل؛ الذين يتخذون هذا الدين كله منهجاً الذين يرتضون ما رضيه اهللا هلم من هذا الدين ، . 
  . .هم املؤمنون  -وحدهم  -وهؤالء . . للحياة كلها 

  . .} ورضيت لكم اإلسالم ديناً . وأمتمت عليكم نعميت . اليوم أكملت لكم دينكم { 
وأمت . فما عادت فيه زيادة ملستزيد . أكمل اهللا هذا الدين . . الذي نزلت فيه هذه اآلية يف حجة الوداع . . اليوم 

ديناً؛ فمن ال يرتضيه منهجاً حلياته } اإلسالم { ورضي هلم . نعمته الكربى على املؤمنني هبذا املنهج الكامل الشامل 
  .فإمنا يرفض ما ارتضاه اهللا للمؤمنني  -إذن  -

حتمله يف ثناياها من حقائق كبرية ، ويقف املؤمن أمام هذه الكلمات اهلائلة؛ فال يكاد ينتهي من استعراض ما 
  . .وتوجيهات عميقة ، ومقتضيات وتكاليف 

أمام إكمال هذا الدين؛ يستعرض موكب اإلميان ، وموكب الرساالت ، وموكب الرسل ، : إن املؤمن يقف أوالً 
يب األمي إىل البشر رسالة الن. إىل هذه الرسالة األخرية  -آدم عليه السالم  -منذ فجر البشرية ، ومنذ أول رسول 

ويرى معامل الطريق ، على . موكب اهلدى والنور . يرى هذا املوكب املتطاول املتواصل . . فماذا يرى؟ . . أمجعني 
قبل الرسالة  -ويرى كل رسالة . إمنا أرسل لقومه  -قبل خامت النبيني  -ولكنه جيد كل رسول . طول الطريق 

ومن مث كانت كل . . رسالة خاصة ، جملموعة خاصة ، يف بيئة خاصة . . ان إمنا جاءت ملرحلة من الزم -األخرية 
 -فهذا هو التوحيد  -كلها تدعو إىل إله واحد . . تلك الرساالت حمكومة بظروفها هذه؛ متكيفة هبذه الظروف 

ذا اإلله الواحد وكلها تدعو إىل التلقي عن ه -فهذا هو الدين  -وكلها تدعو إىل عبودية واحدة هلذا اإلله الواحد 
ولكن لكل منها شريعة للحياة الواقعية تناسب حالة اجلماعة وحالة  -فهذا هو اإلسالم  -والطاعة هلذا اإلله الواحد 

  . .البيئة وحالة الزمان والظروف 
ال » ان لإلنس« حىت إذا أراد اهللا أن خيتم رساالته إىل البشر؛ أرسل إىل الناس كافة ، رسوالً خامت النبيني برسالة 

من وراء » اإلنسان « رسالة ختاطب . . جملموعة من األناسي يف بيئة خاصة ، يف زمان خاص ، يف ظروف خاصة 
فطرة اهللا اليت { : الظروف والبيئات واألزمنة؛ ألهنا ختاطب فطرة اإلنسان اليت ال تتبدل وال تتحور وال يناهلا التغيري 

من » اإلنسان « وفصل يف هذه الرسالة شريعة تتناول حياة } الدين القيم  فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا ذلك
مجيع أطرافها ، ويف كل جوانب نشاطها؛ وتضع هلا املبادىء الكلية والقواعد األساسية فيما يتطور فيها ويتحور 

. تحور بتغري الزمان واملكان بتغري الزمان واملكان؛ وتضع هلا األحكام التفصيلية والقوانني اجلزئية فيما ال يتطور وال ي
منذ » اإلنسان « وكذلك كانت هذه الشريعة مببادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية حمتوية كل ما حتتاج إليه حياة . 

تلك الرسالة إىل آخر الزمان؛ من ضوابط وتوجيهات وتشريعات وتنظيمات ، لكي تستمر ، وتنمو ، وتتطور ، 
  .ل هذا اإلطار وتتجدد؛ حول هذا احملور وداخ



  :للذين آمنوا  -سبحانه  -وقال اهللا . 
  . .} ورضيت لكم اإلسالم ديناً . وأمتمت عليكم نعميت . اليوم أكملت لكم دينكم { 

 -ومل يعد للمؤمن أن يتصور أن هبذا الدين . . فهذا هو الدين . . فأعلن هلم إكمال العقيدة ، وإكمال الشريعة معاً 
وال حملية أو زمانية تستدعي التطوير أو . وال قصوراً يستدعي اإلضافة . يستدعي اإلكمال نقصاً  -مبعناه هذا 
  وإال فما هو مبؤمن؛ وما هو مبقر بصدق اهللا؛ وما هو مبرتض ما ارتضاه اهللا للمؤمنني. . التحوير 

شريعة الدين الذي جاء  -بشهادة اهللا  -إن شريعة ذلك الزمان الذي نزل فيه القرآن ، هي شريعة كل زمان ، ألهنا 
يف كل زمان ويف كل مكان؛ ال جلماعة من بين اإلنسان ، يف جيل من األجيال ، يف مكان من األمكنة » لإلنسان « 

  .، كما كانت جتيء الرسل والرساالت 
ياة واملبادىء الكلية جاءت لتكون هي اإلطار الذي تنمو يف داخله احل. األحكام التفصيلية جاءت لتبقى كما هي 

  البشرية إىل آخر الزمان؛ دون أن خترج عليه ، إال أن خترج من إطار اإلميان
فال يقول . ويعلم من خلق؛ هو الذي رضي له هذا الدين؛ احملتوي على هذه الشريعة » اإلنسان « واهللا الذي خلق 

  اإلنسان؛ وبأطوار اإلنسانإن شريعة األمس ليست شريعة اليوم ، إال رجل يزعم لنفسه أنه أعلم من اهللا حباجات : 
النعمة . أمام إمتام نعمة اهللا على املؤمنني ، بإكمال هذا الدين؛ وهي النعمة التامة الضخمة اهلائلة : ويقف املؤمن ثانياً 

ال وجود له قبل أن يعرف إهله » فاإلنسان « . يف احلقيقة ، كما متثل نشأته واكتماله » اإلنسان « اليت متثل مولد 
وقبل أن يعرف نفسه . وقبل أن يعرف الوجود الذي يعيش فيه كما يعرفه له هذا الدين . فه هذا الدين له كما يعر

ال » اإلنسان « و . ودوره يف هذا الوجود وكرامته على ربه ، كما يعرف ذلك كله من دينه الذي رضيه له ربه 
ينال املساواة احلقيقية بأن تكون شريعته من  وجود له قبل أن يتحرر من عبادة العبيد بعبادة اهللا وحده؛ وقبل أن

  .صنع اهللا وبسلطانه ال من صنع أحد وال بسلطانه 
إنه بدون هذه . . » اإلنسان « هبذه احلقائق الكربى كما صورها هذا الدين هي بدء مولد » اإلنسان « إن معرفة 

يف طريقه إىل التكوين ولكنه » روع إنسان مش« أو أن يكون » حيواناً « املعرفة على هذا املستوى؛ ميكن أن يكون 
واملسافة . . يف أكمل صورة لإلنسان ، إال مبعرفة هذه احلقائق الكبرية كما صورها القرآن » اإلنسان « ال يكون 

  بعيدة بعيدة بني هذه الصورة ، وسائر الصور اليت اصطنعها البشر يف كل زمان
حيققها له وهو . . كاملة » إنسانيته » « لإلنسان « هلو الذي حيقق  وإن حتقيق هذه الصورة يف احلياة اإلنسانية ،

خيرجه بالتصور االعتقادي ، يف اهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر ، من دائرة احلس احليواين الذي ال يدرك 
  . اإلنساين ، الذي يدرك احملسوسات وما وراء احملسوسات» التصور « إال احملسوسات ، إىل دائرة 

وينقذه من ضيق احلس احليواين احملدود وحيققها له . . عامل املادة وعامل ما وراء املادة . . عامل الشهادة وعامل الغيب 
وهو خيرجه بتوحيد اهللا ، من العبودية للعباد إىل العبودية هللا وحده ، والتساوي والتحرر واالستعالء أمام كل من 

ة ، ومن اهللا وحده يتلقى املنهج والشريعة والنظام ، وعلى اهللا وحده يتوكل ومنه فإىل اهللا وحده يتجه بالعباد. عداه 
وحيققها له ، باملنهج الرباين ، حني يرفع اهتماماته ويهذب نوازعه ، وجيمع طاقته للخري والبناء . . وحده خياف 

  واالرتقاء ، واالستعالء على نوازع احليوان ، ولذائذ البهيمة وانطالق األنعام
 -ال يدرك حقيقة نعمة اهللا يف هذا الدين ، وال يقدرها قدرها ، من مل يعرف حقيقة اجلاهلية ومن مل يذق ويالهتا و

فهذا الذي عرف اجلاهلية وذاق  -واجلاهلية يف كل زمان ويف كل مكان هي منهج احلياة الذي مل يشرعه اهللا 
هو الذي حيس ويشعر ، ويرى ويعلم ، ويدرك . . واقع احلياة ويالهتا يف التصور واالعتقاد ، وويالهتا يف . . ويالهتا 



  . .ويتذوق حقيقة نعمة اهللا يف هذا الدين 
الذي يعرف ويعاين ويالت الضالل والعمى ، وويالت احلرية والتمزق ، وويالت الضياع واخلواء ، يف معتقدات 

  وق نعمة اإلميان؛هو الذي يعرف ويتذ. . اجلاهلية وتصوراهتا يف كل زمان ويف كل مكان 
والذي يعرف ويعاين ويالت الطغيان واهلوى ، وويالت التخبط واالضطراب ، وويالت التفريط واإلفراط يف كل 

  .أنظمة احلياة اجلاهلية ، هو الذي يعرف ويتذوق نعمة احلياة يف ظل اإلميان مبنهج اإلسالم 
ألن مدلوالهتا . دركون ويتذوقون هذه الكلمات ولقد كان العرب املخاطبون هبذا القرآن أول مرة ، يعرفون وي

  . .كانت متمثلة يف حياهتم ، يف ذات اجليل الذي خوطب هبذا القرآن 
وذاقوا أخالقها الفردية . وذاقوا أوضاعها االجتماعية . ذاقوا تصوراهتا االعتقادية . . كانوا قد ذاقوا اجلاهلية 

يقة نعمة اهللا عليهم هبذا الدين؛ وحقيقة فضل اهللا عليهم ومنته واجلماعية وبلوا من هذا كله ما يدركون معه حق
  .باإلسالم 

كما فصلنا ذلك  -كان اإلسالم قد التقطهم من سفح اجلاهلية؛ وسار هبم يف الطريق الصاعد ، إىل القمة السامقة 
نظرهتم إىل ماضيهم فإذا هم على القمة ينظرون من عل إىل سائر أمم األرض من حوهلم؛  -يف مستهل سورة النساء 

  .يف جاهليتهم كذلك 
كان اإلسالم قد التقطهم من سفح اجلاهلية يف التصورات االعتقادية حول ربوبية األصنام ، واملالئكة ، واجلن ، 

إىل أفق . والكواكب ، واألسالف؛ وسائر هذه األساطري الساذجة واخلرافات السخيفة؛ لينقلهم إىل أفق التوحيد 
ال واسطة بينه . قريب جميب . عادل كامل . حد ، قادر قاهر ، رحيم ودود ، مسيع بصري ، عليم خبري اإلميان بإله وا

ومن مث حررهم من سلطان الكهانة ، ومن سلطان الرياسة ، يوم . . وبني أحد؛ والكل له عباد ، والكل له عبيد 
  .حررهم من سلطان الوهم واخلرافة 

.  
من الفوارق الطبقية؛ ومن العادات الزرية؛ . اجلاهلية يف األوضاع االجتماعية وكان اإلسالم قد التقطهم من سفح 

ال كما هو سائد خطأ من أن احلياة العربية ( ومن االستبداد الذي كان يزاوله كل من هتيأ له قدر من السلطان 
  ) .كانت متثل الدميقراطية 

عرف السيد واملسود من أمراء اجلزيرة من أقصاها يف فقد كانت القدرة على الظلم قرينة مبعىن العزة واجلاه يف « 
وما كان الشاعر النجاشي إال قادحاً مبالغاً يف القدح حني استضعف مهجوه ، ألن . اجلنوب إىل أقصاها يف الشمال 

:  
  وال يظلمون الناس حبة خردل... قبيلته ال يغدرون بذمة 

ين أسد أن يستعبدهم بالعصا ، وتوسل إليه شاعرهم عبيد بن وما كان حجر بن احلارث إال ملكاً عربياً حني سام ب» 
  :األبرص حيث يقول 

  وهم العبيد إىل القيامه... أنت اململك فيهم 
  ذل األشيقر ذو اخلزامه... ذلوا لسوطك مثلما 

أن  وكان عمر بن هند ملكاً عربياً حني عود الناس أن خياطبهم من وراء ستار؛ وحني استكثر على سادة القبائل« 
  .تأنف أمهاهتم من خدمته يف داره 

وكان النعمان بن املنذر ملكا عربيا حني بلغ به العسف أن يتخذ لنفسه يوماً للرضى يغدق فيه النعم على كل » 



  .قادم إليه خبط عشواء؛ ويوماً للغضب يقتل فيه كل طالع عليه من الصباح إىل املساء 
ك ألنه كان يرمي الكليب حيث يعجبه الصيد ، فال جيسر أحد على إنه مسي بذل: وقد قيل عن عزة كليب وائل « 

ألنه من عزته كان ال يأوي بواديه من ميلك « ال حر بوادي عوف » : وقيل . الدنو من مكان يسمع فيه نباحه 
  .» . . فكلهم أحرار يف حكم العبيد . حرية يف جواره 

كان قد . . د والعادات واألخالق والصالت االجتماعية وكان اإلسالم قد التقطهم من سفح اجلاهلية يف التقالي
التقطهم من سفح البنت املوءودة ، واملرأة املنكودة ، واخلمر والقمار والعالقات اجلنسية الفوضوية ، والتربج 

 واالختالط مع احتقار املرأة ومهانتها ، والثارات والغارات والنهب والسلب ، مع تفرق الكلمة وضعف احليلة أمام
كالذي حدث يف عام الفيل من هجوم األحباش على الكعبة ، وختاذل وخذالن القبائل . أي هجوم خارجي جدي 

  كلها ، هذه القبائل اليت كان بأسها بينها شديداً
وكان اإلسالم قد أنشأ منهم أمة؛ تطل من القمة السامقة على البشرية كلها يف السفح ، يف كل جانب من جوانب 

ومن مث كانوا يتذوقون . عرف اجلاهلية وعرف اإلسالم . عرف السفح وعرف القمة . ل واحد يف جي. احلياة 
  :ويدركون معىن قول اهللا هلم 

  . .} اليوم أكملت لكم دينكم ، وأمتمت عليكم نعميت ، ورضيت لكم اإلسالم ديناً { 
وعنايته هبذه  -سبحانه  -أمام رعاية اهللا  يقف. . أمام ارتضاء اهللا اإلسالم دينا للذين آمنوا : ويقف املؤمن ثالثاً 

وهو تعبري يشي حبب اهللا هلذه األمة ورضاه عنها ، حىت ليختار هلا منهج . . األمة ، حىت ليختار هلا دينها ويرتضيه 
  .حياهتا 

.  
فما . . ستغفر اهللا أ. . وإن هذه الكلمات اهلائلة لتلقي على عاتق هذه األمة عبئاً ثقيالً ، يكاىفء هذه الرعاية اجلليلة 

وإمنا هو جهد الطاقة يف . . يكاىفء هذه الرعاية اجلليلة من امللك اجلليل شيء متلك هذه األمة بكل أجياهلا أن تقدمه 
وإمنا هو إدراك الواجب مث القيام مبا يستطاع منه ، وطلب املغفرة والتجاوز عن . . شكر النعمة ، ومعرفة املنعم 

  .التقصري والقصور فيه 
مث حترص على االستقامة . إن ارتضاء اهللا اإلسالم ديناً هلذه األمة ، ليقتضي منها ابتداء أن تدرك قيمة هذا االختيار 

ما  -بله أن يرفض  -وإال فما أنكد وما أمحق من يهمل . . على هذا الدين جهد ما يف الطاقة من وسع واقتدار 
جلرمية نكدة؛ ال تذهب بغري جزاء ، وال يترك  -إذن  -وإهنا . .  رضيه اهللا له ، ليختار لنفسه غري ما اختاره اهللا

ولقد يترك اهللا الذين مل يتخذوا اإلسالم ديناً هلم ، يرتكبون . . صاحبها ميضي ناجياً أبداً وقد رفض ما ارتضاه له اهللا 
واختذوا ألنفسهم مناهج يف . . فأما الذين عرفوا هذا الدين مث تركوه أو رفضوه . . ما يرتكبون وميهلهم إىل حني 

فلن يتركهم اهللا أبداً ولن ميهلهم أبداً ، حىت يذوقوا وبال أمرهم وهم . . احلياة غري املنهج الذي ارتضاه هلم اهللا 
  مستحقون

فنقنع هبذه اللمحات . فاألمر يطول . وال منلك أن منضي أكثر من هذا يف هذه الوقفات أمام تلك الكلمات اهلائلة 
  :الظالل ، ومنضي مع سياق السورة إىل مقطع جديد ، يف هذه 

. أحل لكم الطيبات ، وما علمتم من اجلوارح مكلبني تعلموهنن مما علمكم اهللا : ماذا أحل هلم؟ قل : يسألونك { 
 اليوم أحل لكم الطيبات ،. واتقوا اهللا ، إن اهللا سريع احلساب . فكلوا مما أمسكن عليكم ، واذكروا اسم اهللا عليه 

وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ، وطعامكم حل هلم ، واحملصنات من املؤمنات واحملصنات من الذين أوتوا 



ومن يكفر باإلميان فقد  -إذا آتيتموهن أجورهن حمصنني غري مسافحني وال متخذي أخدان  -الكتاب من قبلكم 
  . .} حبط عمله ، وهو يف اآلخرة من اخلاسرين 

الذين آمنوا عما أحل هلم؛ يصور حالة نفسية لتلك اجلماعة املختارة ، اليت سعدت خبطاب اهللا إن هذا السؤال من 
تعاىل هلا أول مرة؛ ويشي مبا خاجل تلك النفوس من التحرج والتوقي من كل ما كان يف اجلاهلية؛ خشية أن يكون 

  .ديد يرتضيه ويقره اإلسالم قد حرمه؛ وباحلاجة إىل السؤال عن كل شيء للتثبت من أن املنهج اجل
لقد هزها هزاً . . والناظر يف تاريخ هذه الفترة يلمس ذلك التغيري العميق الذي أحدثه اإلسالم يف النفس العربية 

الذين التقطهم من سفح اجلاهلية لريتفع هبم إىل  -لقد أشعر املسلمني . . عنيفاً نفض عنها كل رواسب اجلاهلية 
كما جعلهم حيسون إحساساً عميقاً بضخامة النقلة ، . من جديد؛ وينشأون من جديد  أهنم يولدون -القمة السامقة 

  .وعظمة الوثبة ، وجالل املرتقى ، وجزالة النعمة 

وكان . . وأن حيذروا عن خمالفته . فأصبح مههم أن يتكيفوا وفق هذا املنهج الرباين الذي ملسوا بركتة عليهم 
  .اجلاهلية هو مثرة هذا الشعور العميق ، ومثرة تلك اهلزة العنيفة التحرج والتوجس من كل ما ألفوه يف 

  :بعد ما مسعوا آيات التحرمي  -صلى اهللا عليه وسلم  -لذلك راحوا يسألون الرسول 
  .} ماذا أحل هلم؟ { 

  .ليكونوا على يقني من حلة قبل أن يقربوه 
  وجاءهم اجلواب

  . .} . . . أحل لكم الطيبات : قل { 
إهنم مل حيرموا طيباً ، ومل مينعوا عن طيب؛ وإن كل : إنه يلقي يف حسهم هذه احلقيقة . . يستحق التأمل  وهو جواب

والواقع أن كل ما حرمه اهللا هو ما تستقذره الفطرة السليمة . . الطيبات هلم حالل ، فلم حيرم عليهم إال اخلبائث 
ينفر منه القلب املؤمن كالذي أهل لغري اهللا به أو ما ذبح على أو . كامليتة والدم وحلم اخلنزير . من الناحية احلسية 

  .وهو نوع من امليسر . النصب ، أو كان االستقسام فيه باألزالم 
نوعاً منها يدل على طيبته ختصيصه بالذكر بعد التعميم؛ وهو ما متسكه  -وهي عامة  -ويضيف إىل الطيبات 

مما علمه . والبازي ، ومثلها كالب الصيد ، أو الفهود واألسود اجلوارح املعلمه املدربة على الصيد كالصقر 
  :أي يكبلها ويصطادها : أصحابه كيف يكلب الفريسة 

فكلوا مما أمسكن عليكم ، واذكروا اسم اهللا عليه . وما علمتم من اجلوارح مكلبني ، تعلموهنن مما علمكم اهللا { 
  . .} واتقوا اهللا ، إن اهللا سريع احلساب 

أي أن حتتفظ مبا متسكه من : حلل فيما متسكه هذه اجلوارح املكلبة املعلمة املدربة ، أن متسك على صاحبها وشرط ا
فإهنا إن أكلت من الفريسة عند إمساكها . الصيد؛ فال تأكل منه عند صيده؛ إال إذا غاب عنها صاحبها ، فجاعت 

ولو تبقى منها معظم الصيد مل . ال حيل له صيدها هلا ، ال تكون معلمة؛ وتكون قد اصطادت لنفسها ال لصاحبها ف
  . .تأكله؛ ولو جاءت به حياً ولكنها كانت أكلت منه؛ فال يذكى؛ ولو ذبح ما كان حالالً 

فاهللا هو الذي سخر هلم هذه . واهللا يذكر املؤمنني بنعمته عليهم يف هذه اجلوارح املكلبة فقد علموها مما علمهم اهللا 
وهي لفتة قرآنية تصور أسلوب التربية القرآين ، . . لى تعليمها؛ وعلمهم هم كيف يعلموهنا اجلوارح؛ وأقدرهم ع

وتشي بطبيعة املنهج احلكيم الذي ال يدع حلظة متر ، وال مناسبة تعرض ، حىت يوقظ يف القلب البشري اإلحساس 
وهو الذي علم ، وهو الذي  هو الذي خلق ،. حقيقية أن اهللا هو الذي أعطى كل شيء : هبذه احلقيقة األوىل 



فال ينسى املؤمن . . سخر؛ وإليه يرجع الفضل كله ، يف كل حركة وكل كسب وكل إمكان ، يصل إليه املخلوق 
حلظة ، أن من اهللا ، وإىل اهللا ، كل شيء يف كيانه هو نفسه؛ وفيما حوله من األشياء واألحداث؛ وال يغفل املؤمن 

  .كل عزمة نفس منه ، وكل هزة عصب ، وكل حركة جارحة حلظة عن رؤية يد اهللا وفضله يف 

  .على االعتبار الصحيح » ربانياً « ويكون هبذا كله . 
ويكون الذكر عند إطالق اجلارح إذ . واهللا يعلم املؤمنني أن يذكروا اسم اهللا على الصيد الذي متسك به اجلوارح 

ه؛ واسم اهللا يذكر عند الذبح ، فهو يذكر كذلك عند فيكون هذا كالذبح ل؛ أنه قد يقتل الصيد بنابه أو ظفره 
  .إطالق اجلارح سواء 

فريبط أمر احلل واحلرمة كله هبذا الشعور الذي . . مث يردهم يف هناية اآلية إىل تقوى اهللا؛ وخيوفهم حسابه السريع 
وراً جبالله ، ومراقبة له يف هو احملور لكل نية وكل عمل يف حياة املؤمن؛ والذي حيول احلياة كلها صلة باهللا ، وشع

  :السر والعالنية 
  . .} واتقوا اهللا إن اهللا سريع احلساب { 

  :ويستطرد يف بيان ما أحل هلم من الطعام ويلحق به ما أحل هلم من النكاح 
. واحملصنات من املؤمنات . وطعامكم حل هلم . وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم . اليوم أحل لكم الطيبات { 
} إذا آتيتموهن أجورهن حمصنني غري مسافحني وال متخذي أخدان . احملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم و

. .  
  :وهكذا يبدأ ألوان املتاع احلالل مرة أخرى بقوله 

  . .} اليوم أحل لكم الطيبات { 
  .هي من الطيبات ف. فيؤكد املعىن الذي أشرنا إليه؛ ويربط بينه وبني األلوان اجلديدة من املتاع 

وهنا نطلع على صفحة من صفحات السماحة اإلسالمية؛ يف التعامل مع غري املسلمني ، ممن يعيشون يف اجملتمع 
  . .، أو تربطهم به روابط الذمة والعهد ، من أهل الكتاب » يف دار اإلسالم « اإلسالمي 

أو  -، فيصبحوا يف اجملتمع اإلسالمي جمفوين معزولني إن اإلسالم ال يكتفي بأن يترك هلم حريتهم الدينية؛ مث يعتزهلم 
فيجعل طعامهم حال للمسلمني . إمنا يشملهم جبو من املشاركة االجتماعية ، واملودة ، واجملاملة واخللطة  -منبوذين 

املودة ليتم التزاور والتضايف واملؤاكلة واملشاربة ، وليظل اجملتمع كله يف ظل . وطعام املسلمني حالً هلم كذلك 
طيبات للمسلمني ،  -وهن احملصنات مبعىن العفيفات احلرائر  -وكذلك جيعل العفيفات من نسائهم . . والسماحة 

وهي مساحة مل يشعر هبا إال أتباع اإلسالم من بني سائر أتباع . ويقرن ذكرهن بذكر احلرائر العفيفات من املسلمات 
تحرج من نكاح األرثوذكسية ، أو الربوتستانتية ، أو املارونية فإن الكاثوليكي املسيحي لي. الديانات والنحل 

  املسيحية ، وال يقدم على ذلك إال املتحللون عندهم من العقيدة
وهكذا يبدو أن اإلسالم هو املنهج الوحيد الذي يسمح بقيام جمتمع عاملي ، ال عزلة فيه بني املسلمني وأصحاب 

فيما خيتص . ب العقائد املختلفة ، اليت تظلها راية اجملتمع اإلسالمي الديانات الكتابية؛ وال حواجز بني أصحا
  ) .أما الوالء والنصرة فلها حكم آخر سيجيء يف سياق السورة ( بالعشرة والسلوك 

  :هو شرط حل احملصنات املؤمنات . وشرط حل احملصنات الكتابيات 
  .} خدان إذا آتيتموهن أجورهن حمصنني ، غري مسافحني ، وال متخذي أ{ 



ال أن يكون هذا املال . ذلك أن تؤدى املهور ، بقصد النكاح الشرعي ، الذي حيصن به الرجل امرأته ويصوهنا 
  .طريقاً إىل السفاح أو املخادنة 

وهذا وذلك كانا . . والسفاح هو أن تكون املرأة ألي رجل؛ واملخادنة أن تكون املرأة خلدين خاص بغري زواج . 
قبل أن يطهره اإلسالم ، ويزكيه ، ويرفعه من . هلية العربية ، ومعترفاً هبما من اجملتمع اجلاهلي معروفني يف اجلا

  . .السفح اهلابط إىل القمة السامقة 
  :ويعقب على هذه األحكام تعقيباً فيه تشديد ، وفيه هتديد 

  . .} ومن يكفر باإلميان فقد حبط عمله ، وهو يف اآلخرة من اخلاسرين { 
فالذي يعدل عنها إمنا . التشريعات كلها منوطة باإلميان؛ وتنفيذها كما هي هو اإلميان؛ أو هو دليل اإلميان إن هذه 

والذي يكفر باإلميان يبطل عمله ويصبح رداً عليه ال يقبل منه ، وال يقر . يكفر باإلميان ويستره ويغطيه وجيحده 
فهو . وهو تصوير حلقيقة العمل الباطل . . رعت مرعى ساماً  واحلبوط مأخوذ من انتفاخ الدابة وموهتا إذا. . عليه 

ويف اآلخرة تكون اخلسارة فوق حبوط العمل وبطالنه يف . . ينتفخ مث ينعدم أثره كالدابة اليت تتسمم وتنتفخ ومتوت 
  . .الدنيا 

. . ملطاعم واملناكح وهذا التعقيب الشديد ، والتهديد املخيف ، جييء على إثر حكم شرعي خيتص حبالل وحرام يف ا
الذي ال هوادة يف اخلالف عنه ، وال قبول » الدين « فيدل على ترابط جزئيات هذا املنهج؛ وأن كل جزئية فيه هي 

  .ملا يصدر خمالفاً له يف الصغري أو يف الكبري 
  .لصالة ويف ظل احلديث عن الطيبات من الطعام والطيبات من النساء جييء ذكر الصالة ، وأحكام الطهارة ل

يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق ، وامسحوا برؤوسكم ، { 
وإن كنتم مرضى ، أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط ، . وإن كنتم جنباً فاطهروا . وأرجلكم إىل الكعبني 

ما يريد اهللا ليجعل . يباً ، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أو المستم النساء فلم جتدوا ماء ، فتيمموا صعيداً ط
  . .} عليكم من حرج ، ولكن يريد ليطهركم ، وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون 

وإن ذكر حكم . إن احلديث عن الصالة والطهارة إىل جانب احلديث عن الطيبات من الطعام والطيبات من النساء 
إن هذا ال . . واإلحرام والتعامل مع الذين صدوا املسلمني عن املسجد احلرام الطهارة إىل جانب أحكام الصيد 

إمنا هو جييء يف موضعه من . . جييء اتفاقاً ومصادفة جملرد السرد ، وال جييء كذلك بعيداً عن جو السياق وأهدافه 
  . .السياق ، وحلكمته يف نظم القرآن 

. . إىل جانب طيبات الطعام والنساء . . طيبات الروح اخلالصة . . لفتة إىل لون آخر من الطيبات  -أوالً  -إهنا 
. . إنه متاع اللقاء مع اهللا ، يف جو من الطهر واخلشوع والنقاء . لون جيد فيه قلب املؤمن ما ال جيده يف سائر املتاع 

أللوان املتاع الطيبة يف  فلما فرغ من احلديث عن متاع الطعام والزواج ارتقى إىل متاع الطهارة والصالة؛ استكماالً
  .» اإلنسان « واليت هبا يتكامل وجود . . حياة اإلنسان 

إن أحكام الطهارة والصالة؛ كأحكام الطعام والنكاح؛ كأحكام الصيد يف احلل واحلرمة؛ . . مث اللفتة الثانية 
  .كأحكام التعامل مع الناس يف السلم واحلرب 

فال انفصام يف هذا الدين بني ما . وكلها دين اهللا . كلها عبادة هللا . . . ة كبقية األحكام التالية يف السور. . 
. » بأحكام املعامالت « ، وما اصطلح على تسميته » بأحكام العبادات « على تسميته -يف الفقه  -اصطلح أخرياً 



.  
وجود هلا يف أصل  ال -» التبويب « و » التصنيف « حسب مقتضيات » الفقه « اليت اصطنعها  -هذه التفرقة 

وحكم هذه . إن هذا املنهج يتألف من هذه وتلك على السواء . . املنهج الرباين ، وال يف أصل الشريعة اإلسالمية 
ال ، بل إن . كحكم تلك يف أهنا تؤلف دين اهللا وشريعته ومنهجه؛ وليست هذه بأوىل من تلك يف الطاعة واالتباع 

  .والدين ال يستقيم إال بتحققهما يف حياة اجلماعة املسلمة على السواء . أحد الشطرين ال يقوم بغري اآلخر 
. يؤديها املسلم بنية القرىب إىل اهللا » عبادات « من اليت أمر اهللا املؤمنني يف شأهنا بالوفاء ، وكلها » عقود « كلها 

  .وإقرار من املسلم بعبوديته هللا » إسالم « وكلها 
وكلتا العبادات . . » التصنيف الفقهي « إال يف . . وحدها » معامالت «  وحدها و» عبادات « ليس هنالك 

واإلخالل بشيء . مع اهللا » عقود « و » فرائض « و » عبادات « كلها . . واملعامالت مبعناها هذا االصطالحي 
  منها إخالل بعقد اإلميان مع اهللا

  .عرض هذه األحكام املتنوعة يف السياق وهذه هي اللفتة اليت يشري إليها النسق القرآين؛ وهو يوايل 
  . .} . . . يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة { 

فال بد هلذا املوقف . ودعاء مرفوع إليه ، وجنوى وإسرار  -سبحانه  -إن الصالة لقاء مع اهللا ، ووقوف بني يديه 
 -فيما حنسب والعلم هللا  -ن الوضوء ومن هنا كا. ال بد من تطهر جسدي يصاحبه هتيؤ روحي . من استعداد 

  :وهذه هي فرائضه املنصوص عليها يف هذه اآلية 
وحول هذه الفرائض . . ومسح الرأس وغسل الرجلني إىل الكعبني . وغسل األيدي إىل املرافق . غسل الوجه 

لى غري ترتيب؟ أمهها هل هذه الفرائض على الترتيب الذي ذكرت به؟ أم هي جتزىء ع. . خالفات فقهية يسرية 
  . .قوالن 

  . .فتوجب االغتسال  -سواء باملباشرة أو االحتالم  -أما اجلنابة . . هذا يف احلدث األصغر 
  :وذلك يف احلاالت اآلتية . وملا فرغ من بيان فرائض الوضوء ، والغسل ، أخذ يف بيان حكم التيمم 

  . .حالة عدم وجود املاء للمحدث على اإلطالق 
  . .احملدث حدثاً أصغر يقتضي الوضوء ، أو حدثاً أكرب يقتضي الغسل واملاء يؤذيه  وحالة املريض

  . .وحالة املسافر احملدث حدثاً أصغر أو أكرب 
والغائط مكان منخفض كانوا يقضون . . } أو جاء أحد منكم من الغائط { : وقد عرب عن احلدث األصغر بقوله 

  .عن قضاء احلاجة تبوالً أو تربزاً  واجمليء من الغائط كناية. . حاجتهم فيه 
  .} أو المستم النساء { : وعرب عن احلدث األكرب بقوله 

  . .ألن هذا التعبري الرقيق يكفي يف الكناية عن املباشرة . 
أي . . فيقصد صعيداً طيباً . . الصالة ، حىت يتيمم  -حدثاً أصغر أو أكرب  -ففي هذه احلاالت ال يقرب احملدث 

فيضرب . ولو كان تراباً على ظهر الدابة ، أو احلائط  -جنس األرض طاهراً يعرب عن الطهارة بالطيبة شيئاً من 
. أو ضربتني . ضربة للوجة واليدين . . بكفيه ، مث ينفضهما ، مث ميسح هبما وجهه ، مث ميسح هبما يديه إىل املرفقني 

  . .قوالن . 
أهو جمرد املالمسة؟ أم هي املباشرة؟ . . } أو المستم النساء { :  وهناك خالفات فقهية حول املقصود بقوله تعاىل

  . .وهل كل مالمسة بشهوة ولذة أم بغري شهوة ولذة؟ خالف 



  . .كذلك هل املرض بإطالقه جييز التيمم؟ أم املرض الذي يؤذيه املاء؟ خالف 
  . .ألرجح نعم ا. . هل برودة املاء من غري مرض؛ وخوف املرض واألذى جييز التيمم . . مث 

  :ويف ختام اآلية جييء هذا التعقيب 
  . .} ولكن يريد ليطهركم ، وليتم نعمته عليكم ، لعلكم تشكرون . ما يريد اهللا ليجعل عليكم من حرج { 

فأما يف التيمم فيتم . وهو يتم يف الوضوء والغسل جسماً وروحاً  -كما أسلفنا  -والتطهر حالة واجبة للقاء اهللا 
ذلك أن . خري منه؛ وجيزئ يف التطهر عند عدم وجود املاء ، أو عندما يكون هناك ضرر يف استعمال املاء الشطر األ

إمنا يريد أن يطهرهم ، وأن . ال يريد أن يعنت الناس ، وحيملهم على احلرج واملشقة بالتكاليف  -سبحانه  -اهللا 
فهو الرفق والفضل . . ، ليضاعفها هلم ويزيدهم منها  ينعم عليهم هبذه الطهارة؛ وأن يقودهم إىل الشكر على النعمة

  .والواقعية يف هذا املنهج اليسري القومي 
  :وتقودنا حكمة الوضوء والغسل والتيمم اليت كشف النص عنها هنا 

  . .} ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون { 
فليس الوضوء والغسل جمرد تنظيف . ائر والشرائع على السواء تقودنا إىل تلك الوحدة اليت حيققها اإلسالم يف الشع

إننا لسنا يف حاجة إىل هذه اإلجراءات ، كما كان العرب البدائيون ألننا : للجسد ، ليقول متفلسفة هذه األيام 
د؛ نستحم وننظف أعضاءنا حبكم احلضارة إمنا هي حماولة مزدوجة لتوحيد نظافة اجلسم وطهارة الروح يف عمل واح

ألنه عند تعذر استخدام املاء يستعاض . وجانب التطهر الروحي أقوى . ويف عبادة واحدة يتوجه هبا املؤمن إىل ربه 
وذلك كله فضالً على أن هذا الدين منهج عام ليواجه مجيع . . بالتيمم ، الذي ال حيقق إال هذا الشطر األقوى 

واحد ثابت ، فتتحقق حكمته يف مجيع احلاالت والبيئات احلاالت ، ومجيع البيئات ، ومجيع األطور ، بنظام 
  .واألطوار؛ يف صورة من الصور ، مبعىن من املعاين؛ وال تبطل هذه احلكمة أو تتخلف يف أية حال 

ولنحاول أن نكون . فلنحاول أن نتفهم أسرار هذه العقيدة قبل أن نفيت فيها بغري علم وال هدى وال كتاب منري 
  .؛ فيما نعلم وفيما ال نعلم على السواء أكثر أدباً مع اهللا

كذلك يقودنا احلديث عن التيمم للصالة عند تعذر الطهارة بالوضوء أو الغسل أو ضررها إىل لفتة أخرى عن 
  .الصالة ذاهتا 

فهذا احلكم باإلضافة إىل األحكام . . عن حرص املنهج اإلسالمي على إقامة الصالة؛ وإزالة كل عائق مينع منها 
كل هذه . . خرى كالصالة عند اخلوف والصالة يف حالة املرض من قعود أو من استلقاء حسب اإلمكان األ

األحكام تكشف عن احلرص البالغ على إقامة الصالة؛ وتبني إىل أي حد يعتمد املنهج على هذه العبادة لتحقيق 
يديه وسيلة عميقة األثر ، ال يفرط فيها يف  إذ جيعل من لقاء اهللا والوقوف بني. أغراضه التربوية يف النفس البشرية 

لقاء العبد . . أدق الظروف وأحرجها؛ وال جيعل عقبة من العقبات حتول بني املسلم وبني هذا الوقوف وهذا اللقاء 
  . .إهنا نداوة القلب ، واسترواح الظل ، وبشاشة اللقاء . . وعدم انقطاعه عنه لسبب من األسباب . . بربه 

حكام الطهارة ، وعلى ما سبقها من األحكام بتذكري الذين آمنوا بنعمة اهللا عليهم باإلميان ، ومبيثاق ويعقب على أ
كما يذكرهم تقوى اهللا ،  -كما تقدم  -اهللا معهم على السمع والطاعة ، وهو امليثاق الذي دخلوا به يف اإلسالم 

  :وعلمه مبا تنطوي عليه الصدور 
مسعنا وأطعنا ، واتقوا اهللا ، إن اهللا عليم بذات : وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم واذكروا نعمة اهللا عليكم ، { 

  . .} الصدور 



إذ كانوا جيدون . قيمة نعمة اهللا عليهم هبذا الدين  -كما قدمنا  -وكان املخاطبون هبذا القرآن أول مرة يعرفون 
ومن مث كانت اإلشارة . من البشرية كلها من حوهلم حقيقتها يف كياهنم ، ويف حياهتم ، ويف جمتمعهم ، ويف مكاهنم 

إىل هذه النعمة تكفي ، إذ كانت توجه القلب والنظر إىل حقيقة ضخمة قائمة يف حياهتم ملموسة  -جمرد اإلشارة  -
.  

كذلك كانت اإلشارة إىل ميثاق اهللا الذي واثقهم به على السمع والطاعة ، تستحضر لتوها حقيقة مباشرة يعرفوهنا 
كما كانت تثري يف مشاعرهم االعتزاز حيث تقفهم من اهللا ذي اجلالل موقف الطرف اآلخر يف تعاقد مع اهللا ،  .

  . .وهو أمر هائل جليل يف حس املؤمن ، حني يدرك حقيقته هذه ويتمالها 
  :إىل إحساس القلب باهللا ، ومراقبته يف خطراته اخلافية . ومن مث يكلهم اهللا يف هذا إىل التقوى 

  . .} واتقوا اهللا إن اهللا عليم بذات الصدور { 
فيحسن أن ننبه إىل مافيه من . تعبري مصور معرب موح ، منر به كثرياً يف القرآن الكرمي } بذات الصدور { والتعبري 

وهي كناية عن املشاعر . أي صاحبة الصدور ، املالزمة هلا ، الالصقة هبا : وذات الصدور . دقة ومجال وإحياء 
وهي على خفائها . اليت هلا صفة املالزمة للصدور واملصاحبة . افية ، واخلواطر الكامنة ، واألسرار الدفينة اخل

  . .وكتماهنا مكشوفة لعلم اهللا ، املطلع على ذات الصدور 
ل ميزانه مع العدل املطلق الذي ال ميي. . ومن امليثاق الذي واثق اهللا به األمة املسلمة ، القوامة على البشرية بالعدل 

العدل املنبثق من القيام هللا وحده . املودة والشنآن؛ وال يتأثر بالقرابة أو املصلحة أو اهلوى يف حال من األحوال 
  .مبنجاة من سائر املؤثرات 

  :ومن مث فهذا النداء . . والشعور برقابة اهللا وعلمه خبفايا الصدور . 
اعدلوا هو . داء بالقسط ، وال جيرمنكم شنآن قوم على أال تعدلوا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني هللا ، شه{ 

  . .} أقرب للتقوى ، واتقوا اهللا ، إن اهللا خبري مبا تعملون 
وكانت هذه . لقد هنى اهللا الذين آمنوا من قبل أن حيملهم الشنآن ملن صدوهم عن املسجد احلرام ، على االعتداء 

فهاهم أوالء ينهون أن حيملهم . هللا إليها مبنهجه التربوي الرباين القومي قمة يف ضبط النفس والسماحة يرفعهم ا
فهي مرحلة وراء عدم . وهي قمة أعلى مرتقى وأصعب على النفس وأشق . . الشنآن على أن مييلوا عن العدل 

ر ألنه إجراء االعتداء والوقوف عنده؛ تتجاوزه إىل إقامة العدل مع الشعور بالكره والبغض إن التكليف األول أيس
فأما التكليف الثاين فأشق ألنه إجراء إجيايب حيمل النفس على مباشرة العدل . سليب ينتهي عند الكف عن االعتداء 

  والقسط مع املبغوضني املشنوئني
  :فيقدم له مبا يعني عليه . واملنهج التربوي احلكيم يقدر ما يف هذا املرتقى من صعوبة 

  }. . . ا قوامني هللا يا أيها الذين آمنوا كونو{ 
  :ويعقب عليه مبا يعني عليه أيضاً 

  . .} واتقوا اهللا ، إن اهللا خبري مبا تعملون { 
حني تقوم هللا ، متجردة . إن النفس البشرية ال ترتقي هذا املرتقى قط ، إال حني تتعامل يف هذا األمر مباشرة مع اهللا 

  .نه على خفايا الضمري وذات الصدور وحني تستشعر تقواه ، وحتس أن عي. عن كل ما عداه 
وما غري . وما من اعتبار من اعتبارات األرض كلها ميكن أن يرفع النفس البشرية إىل هذا األفق ، ويثبتها عليه 

  .القيام هللا ، والتعامل معه مباشرة ، والتجرد من كل اعتبار آخر ، ميلك أن يستوي هبذه النفس على هذا املرتقى 



و نظام يف هذه األرض يكفل العدل املطلق لألعداء املشنوئني ، كما يكفله هلم هذا الدين؛ حني وما من عقيدة أ
  .ينادي املؤمنني به أن يقوموا هللا يف هذا األمر؛ وأن يتعاملوا معه ، متجردين عن كل اعتبار 

معتنقيه وغري  -للناس مجيعاً وهبذه املقّومات يف هذا الدين كان الدين العاملي اإلنساين األخري؛ الذي يتكفل نظامه 
أن يتمتعوا يف ظله بالعدل؛ وأن يكون هذا العدل فريضة غلى معتنقيه ، يتعاملون فيها مع رهبم ، مهما  -معتنقيه 

  . .القوا من الناس من بغض وشنآن 
  .مهما يكن فيها من مشقة وجهاد . وإهنا لفريضة األمة القوامة على البشرية 

ومل تكن هذه يف حياهتا جمرد . ذه القوامة؛ وأدت تكاليفها هذه؛ يوم استقامت على اإلسالم ولقد قامت هذه األمة هب
وصايا ، وال جمرد مثل عليا ، ولكنها كانت واقعاً من الواقع يف حياهتا اليومية ، واقعاً مل تشهد البشرية مثله من قبل 

واألمثلة اليت وعاها التاريخ يف هذا اجملال . . ية املنرية وال من بعد ، ومل تعرفه يف هذا املستوى إال يف احلقبة اإلسالم
تشهد كلها بأن هذه الوصايا والفرائض الربانية ، قد استحالت يف حياة هذه األمة منهجاً يف عامل . كثرية مستفيضة 

  .الواقع يؤدى ببساطة ، ويتمثل يف يوميات األمة املألوفة 

إمنا كانت طابع احلياة الذي ال يرى الناس أن هناك طريقاً . مناذج كذلك فردية إهنا مل تكن مثالً عليا خيالية ، وال . 
  .آخر سواه 

 -مبا فيها جاهلية العصور احلديثة  -وحني نطل من هذه القمة السامقة على اجلاهلية يف كل أعصارها وكل ديارها 
ونرى املسافة اليت ال تعرب بني آثار . للناس ندرك املدى املتطاول بني منهج يصنعه اهللا للبشر ، ومناهج يصنعها الناس 

  .هذه املناهج وآثار ذلك املنهج الفريد يف الضمائر واحلياة 
وهذه . . ولكن هذا شيء ، وحتقيقها يف عامل الواقع شيء آخر . . إن الناس قد يعرفون املبادىء؛ ويهتفون هبا 

فليس املهم أن ُيدعى الناس إىل املبادىء؛ . . عامل الواقع  املبادىء اليت يهتف هبا الناس للناس طبيعي ، أال تتحقق يف
املهم هو سلطان هذه الدعوة على . . املهم هو اجلهة اليت تصدر منها الدعوة . . ولكن املهم هو من يدعوهم إليها 

  . .ىء املهم هو املرجع الذي يرجع إليه الناس حبصيلة كدهم وكدحهم لتحقيق هذه املباد. . الضمائر والسرائر 
وقيمة الدعوة الدينية إىل املبادىء اليت تدعو إليها ، هو سلطان الدين املستمد من سلطان اهللا ، فما يقوله فالن 

وعالن عالم يستند؟ وأي سلطان له على النفوس والضمائر؟ وماذا ميلك للناس حني يعودون إليه بكدحهم وكدهم 
  يف حتقيق هذه املبادىء؟

. . . وباإليثار . وبالتضحية . وباحلب . وبالسماحة . وبالتسامي . وبالتحرر . وبالتطهر  .يهتف ألف هاتف بالعدل 
  ألنه دعاء ما أنزل اهللا به من سلطان. ولكن هتافهم ال يهز ضمائر الناس؛ وال يفرض نفسه على القلوب 

  ولكن املهم من وراء هذا الكالم. . ليس املهم هو الكالم 
ولكن ما أثرها؟ إن  -جمردة من سلطان اهللا  -س مثلهم باملبادىء واملثل والشعارات ويسمع الناس اهلتاف من نا

. تتسم بكل ما يتسم به البشر من جهل وعجز وهوى وقصور . فطرهتم تدرك أهنا توجيهات من بشر مثلهم 
اهنم من هزة ، فال يكون هلا على فطرهتم من سلطان وال يكون هلا يف كي. فتتلقاها فطرة الناس على هذا األساس 

  وال يكون هلا يف حياهتم من أثر إال أضعف األثر
فهو ال يلقيها جمردة يف . لتكييف احلياة » اإلجراءات « يف الدين ، أهنا تتكامل مع » الوصايا « مث إن قيمة هذه 

قق كما نرى ذلك فأما حني يتحول الدين إىل جمرد وصايا؛ وإىل جمرد شعائر؛ فإن وصاياه ال تنفذ وال تتح. . اهلواء 
  . .اآلن يف كل مكان 



ينفذها يف أوضاع واقعية . إنه ال بد من نظام للحياة كلها وفق منهج الدين؛ ويف ظل هذا النظام ينفذ الدين وصاياه 
الدين الذي يتمثل . . يف املفهوم اإلسالمي دون سواه » الدين « وهذا هو . . تتكامل فيها الوصايا واإلجراءات 

  .م كل جوانب احلياة يف نظام حيك
مبفهومه هذا يف حياة اجلماعة املسلمة أطلت على البشرية كلها من تلك القمة السامقة؛ » الدين « وحني حتقق 

واليت ما تزال سامقة على سفوح اجلاهلية احلديثة؛ كما كانت سامقة على سفوح اجلاهلية العربية وغريها على 
  .السواء 

مل يعد حلقيقة . . ايا على املنابر؛ وإىل شعائر يف املساجد؛ وختلى عن نظام احلياة إىل وص» الدين « وحني حتول . 
  الدين وجود يف احلياة

وال بد من جزاء للمؤمنني من اهللا ، الذي يتعاملون معه وحده؛ يشجع ويقوي على النهوض بتكاليف القوامة؛ 
بوا عن مصري الذين آمنوا وعملوا الصاحلات عند وال بد أن خيتلف مصري الذين كفروا وكذ. وعلى الوفاء بامليثاق 

  :اهللا 
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب . وعد اهللا الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ، هلم مغفرة وأجر عظيم { 

  . .} اجلحيم 
والذي تصغر  -ا وهم ينهضون بالتكاليف العلي -إنه اجلزاء الذي يعوض اخلريين عما يفوهتم من عرض احلياة الدنيا 

مث هو العدل اإلهلي الذي ال يسوي . . معه تكاليف القوامة على أهواء البشرية وعنادها وجلاجها يف هذه األرض 
  بني جزاء اخلريين وجزاء األشرار

لتتعامل مع اهللا متجردة من كل النوازع . وال بد من تعليق قلوب املؤمنني وأنظارهم هبذا العدل وبذلك اجلزاء 
وبعض القلوب يكفيها أن تشعر برضاء اهللا؛ وتتذوق حالوة هذا الرضى؛ كما . . ة من مالبسات احلياة املعوق

مع الطبيعة البشرية واهللا يعلم من هذه . ولكن املنهج يتعامل مع الناس مجيعاً . . تتذوق حالوة الوفاء بامليثاق 
ها كذلك إىل معرفة جزاء الكافرين املكذبني إن هذا وحاجت. الطبيعة حاجتها إىل هذا الوعد باملغفرة واألجر العظيم 

يطمئنها على مصريها وجزائها؛ ويشفي غيظها من أفاعيل الشريرين وخباصة إذا كانت . وذلك يرضي هذه الطبيعة 
واملنهج الرباين يأخذ . . مأمورة بالعدل مع من تكره من هؤالء بعد أن تلقى منهم ما تلقى من الكيد واإليذاء 

ذلك فوق أن . . البشرية مبا يعلمه اهللا من أمرها؛ ويهتف هلا مبا تتفتح له مشاعرها ، وتستجيب له كينونتها  الطبيعة
  .املغفرة واألجر العظيم دليل رضى اهللا الكرمي؛ وفيهما مذاق الرضى فوق مذاق النعيم 
يها شعور العدوان وامليل وميضي السياق يقوِّي يف اجلماعة املسلمة روح العدل والقسط والسماحة؛ ويكفكف ف

 -أو يف غريه  -فيذكر املسلمني نعمة اهللا عليهم يف كف املشركني عنهم ، حني مهوا يف عام احلديبية . . واالنتقام 
  :أن يبسطوا إليهم أيديهم بالعدوان 

واتقوا . يهم عنكم إذ همَّ قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم ، فكف أيد. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اهللا عليكم { 
  . .} وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون . اهللا 

ولكن األرجح أهنا إشارة إىل حادثة اجملموعة اليت مهت يوم احلديبية أن . وختتلف الروايات يف من تعنيهم هذه اآلية 
 أيدي فأوقعهم اهللا أسارى يف. وباملسلمني ، فتأخذهم على غرة  -صلى اهللا عليه وسلم  -تغدر برسول اهللا 

  ) .كما فصلنا ذلك يف تفسري سورة الفتح ( املسلمني 



وأياً ما كان احلادث ، فإن عربته يف هذا املقام هي املنشودة يف املنهج التربوي الفريد ، وهي إماتة الغيظ والشنآن 
  .هلؤالء القوم يف صدور املسلمني 

ويف ظل اهلدوء والطمأنينة يصبح ضبط . وكالئهم كي يفيئوا إىل اهلدوء والطمأنينة وهم يرون أن اهللا هو راعيهم 
ويستحيي املسلمون أن ال يفوا مبيثاقهم مع اهللا؛ وهو يرعاهم . النفس ، ومساحة القلب ، وإقامة العدل ميسورة 

  .ويكلؤهم ، ويكف األيدي املبسوطة إليهم 
  :وال ننس أن نقف وقفة قصرية أمام التعبري القرآين املصور 

  . .} يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم  إذ هّم قوم أن{ 
  . .إذ همَّ قوم أن يبطشوا بكم ويعتدوا عليكم فحماكم اهللا منهم : يف مقام 

والتعبري القرآين يتبع . . بسط األيدي وكفها أكثر حيوية من ذلك التعبري املعنوي اآلخر » حركة « إن صورة و 
طلق الشحنة الكاملة يف التعبري؛ كما لو كان هذا التعبري يطلق للمرة ألن هذه الطريقة ت. طريقة الصورة واحلركة 

  .وتلك طريقة القرآن . . األوىل؛ مصاحباً للواقعة احلسية اليت يعرب عنها مربزاً هلا يف صورهتا احلية املتحركة 

َر َنِقيًبا َوقَالَ اللَُّه إِنِّي مََعكُْم لَِئْن أَقَْمُتُم الصَّلَاةَ َوآَتْيُتمُ الزَّكَاةَ َولَقَْد أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق بَنِي إِْسرَائِيلَ َوَبَعثَْنا مِْنُهُم اثَْنْي َعَش
َتحِْتَها  ْدِخلَنَّكُْم َجنَّاٍت َتجْرِي ِمْنَوآَمْنُتْم بُِرُسِلي َوَعزَّْرُتُموُهْم َوأَقَْرضُْتُم اللََّه قَْرًضا َحَسًنا لَأُكَفَِّرنَّ َعْنكُْم َسيِّئَاِتكُْم َولَأُ

فَبَِما نَقِْضهِْم مِيثَاقَُهْم لََعنَّاُهْم َوَجَعلَْنا قُلُوَبُهْم قَاِسَيةً ) ١٢(الْأَْنهَاُر فََمْن كَفََر َبْعَد ذَِلَك مِْنكُْم فَقَدْ َضلَّ َسَواَء السَّبِيلِ 
لَا تََزالُ َتطَِّلُع َعلَى خَاِئَنٍة ِمنُْهْم إِلَّا قَِليلًا ِمْنُهْم فَاْعُف َعْنُهْم ُيَحرِّفُونَ الْكَِلَم َعْن َمَواِضِعِه وََنُسوا حَظًّا ِممَّا ذُكُِّروا بِِه َو

َوِمَن الَِّذيَن قَالُوا إِنَّا َنَصاَرى أََخذَْنا ِميثَاقَُهْم فََنسُوا َحظًّا ِممَّا ذُكِّرُوا بِهِ ) ١٣(َواصْفَْح إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِني 
َيا أَْهلَ الِْكَتابِ قَدْ ) ١٤(ا بَْيَنُهمُ الَْعَداَوةَ َوالْبَْغَضاَء إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة َوسَْوَف ُيَنبِّئُُهُم اللَُّه بَِما كَانُوا َيْصَنُعونَ فَأَغَْرْيَن

ْن كَِثريٍ قَْد َجاَءكُْم ِمَن اللَِّه نُوٌر َوِكَتاٌب ُمبِنيٌ َجاَءكُْم َرُسولَُنا ُيَبيُِّن لَكُْم كَثًِريا ِممَّا كُْنُتْم ُتْخفُونَ ِمَن الِْكتَابِ َوَيْعفُو َع
يَْهِديهِْم إِلَى ِصرَاٍط َيْهِدي بِِه اللَُّه َمنِ اتََّبَع رِْضوَاَنُه سُُبلَ السَّلَامِ وَُيخْرُِجُهْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ بِإِذْنِِه َو) ١٥(

كَ ِذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه ُهَو الَْمسِيُح اْبُن مَْرَيَم قُلْ فََمْن َيْمِلُك ِمَن اللَِّه َشْيئًا إِنْ أََراَد أَنْ ُيْهِللَقَْد كَفَرَ الَّ) ١٦(ُمْسَتِقيمٍ 
ْخلُُق َما َيَشاُء وَاللَُّه َعلَى ا َيالَْمسِيَح اْبَن َمرَْيَم َوأُمَُّه َوَمْن ِفي الْأَْرضِ َجِميًعا َوِللَِّه ُملُْك السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ َوَما َبْيَنُهَم

ْم َبَشٌر ِممَّْن َوقَالَتِ الَْيُهوُد وَالنََّصاَرى َنْحُن أَْبَناُء اللَِّه َوأَحِبَّاُؤُه قُلْ فَِلَم ُيَعذُِّبكُْم بِذُنُوبِكُْم َبلْ أَنُْت) ١٧(كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 
َيا أَْهلَ الِْكتَابِ ) ١٨(َشاُء َوِللَِّه ُملُْك السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َوَما َبْيَنُهَما وَإِلَْيِه الَْمِصُري َخلََق َيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َويَُعذُِّب َمْن َي

كُْم َبِشٌري َوَنِذيرٌ رٍ فَقَْد َجاَءقَْد َجاَءكُْم َرُسولَُنا ُيَبيُِّن لَكُْم َعلَى فَْتَرٍة ِمَن الرُُّسلِ أَنْ َتقُولُوا َما َجاَءَنا ِمْن َبِشريٍ وَلَا َنِذي
وَإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه َيا قَْومِ اذْكُرُوا نِْعَمةَ اللَِّه َعلَْيكُمْ إِذْ جََعلَ ِفيكُمْ أَنْبَِياَء ) ١٩(َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 

َيا قَْومِ اْدُخلُوا الْأَْرَض الْمُقَدََّسةَ الَِّتي كََتَب اللَُّه لَكُْم َولَا ) ٢٠(َوَجَعلَكُْم ُملُوكًا َوآَتاكُْم َما لَمْ ُيْؤِت أََحًدا ِمَن الْعَالَِمَني 
قَالُوا َيا ُموَسى إِنَّ ِفيَها قَْوًما جَبَّارِيَن َوإِنَّا لَْن َنْدُخلََها حَتَّى َيْخُرجُوا ِمْنَها ) ٢١(َترَْتدُّوا َعلَى أَْدبَارِكُْم فََتْنقَِلبُوا َخاِسرِيَن 

قَالَ َرُجلَاِن ِمَن الَِّذيَن َيَخافُونَ أَنَْعَم اللَُّه َعلَْيهَِما اْدُخلُوا َعلَْيهُِم الْبَاَب فَإِذَا ) ٢٢(َيخُْرُجوا ِمنَْها فَإِنَّا دَاِخلُونَ  فَإِنْ
لُوا َيا ُموَسى إِنَّا لَْن َنْدُخلََها أََبًدا َما َداُموا ِفيَها قَا) ٢٣(َدَخلُْتُموُه فَإِنَّكُْم غَاِلُبونَ َوَعلَى اللَِّه فََتَوكَّلُوا إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني 

قَالَ َربِّ إِنِّي لَا أَْمِلُك إِلَّا نَفِْسي وَأَِخي فَافُْرْق بَْيَنَنا َوَبْيَن الْقَْومِ ) ٢٤(فَاذَْهْب أَْنَت َورَبَُّك فَقَاِتلَا إِنَّا َهاُهَنا قَاِعُدونَ 
  ) ٢٦(فَإِنََّها ُمَحرََّمةٌ َعلَيْهِْم أَْرَبِعَني َسَنةً َيِتيُهونَ ِفي الْأَْرضِ فَلَا تَأَْس َعلَى الْقَْومِ الْفَاسِِقَني قَالَ ) ٢٥(الْفَاِسِقَني 



يف هناية الدرس املاضي ، ذكر اهللا املسلمني مبيثاقهم الذي واثقهم به؛ وذكرهم نعمته اليت أنعم هبا عليهم يف هذا 
  .من جانبهم ما استحفظوا عليه؛ ويتقوا أن ينقضوا ميثاقهم معه  ذلك كي يؤدوا. امليثاق 

فاآلن يستغرق هذا الدرس كله يف استعراض مواقف أهل الكتاب من مواثيقهم؛ واستعراض ما حل هبم من العقاب 
تذكرة للجماعة املسلمة ماثلة من بطون التاريخ ، ومن  -من جانب  -نتيجة نقضهم هلذه املواثيق؛ لتكون هذه 
ومن اجلانب . عن سنته اليت ال تتخلف وال حتايب أحداً  -من جانب  -واقع أهل الكتاب قبلهم ، وليكشف اهللا 

الثالث ليكشف عن حقيقة أهل الكتاب وحقيقة موقفهم؛ وذلك إلبطال كيدهم يف الصف املسلم؛ وإحباط 
ة قد نقضوا هذا الدين من قبل؛ ونقضوا مناوراهتم ومؤامراهتم؛ اليت يلبسوهنا ثوب التمسك بدينهم؛ وهم يف احلقيق

  . .ما عاهدوا اهللا عليه 
وحيتوى هذا الدرس على استعراض ميثاق اهللا مع قوم موسى ، عند إنقاذهم من الذل يف مصر؛ مث نقضهم هلذا 

راض وعلى استع. . امليثاق؛ وما حاق هبم نتيجة نقضهم له؛ وما أصاهبم من اللعنة والطرد من جمال اهلدى والنعمة 
مث . ونتيجة نقضهم له من إغراء العداوة بني فرقهم املختلفة إىل يوم القيامة . إنا نصارى : ميثاق اهللا مع الذين قالوا 

على استعراض موقف اليهود أمام األرض املقدسة اليت أعطاهم اهللا ميثاقه أن يدخلوها ، فنكصوا على أعقاهبم 
  . .} فاذهب أنت وربك فقاتال ، إنا ها هنا قاعدون { ا ملوسى وقالو. وجبنوا عن تكاليف ميثاق اهللا معهم 

ويتخلل هذا االستعراض للمواثيق ومواقف أهل الكتاب منها ، كشف ملا وقع يف عقائد اليهود والنصارى من 
لنعم احنراف نتيجة نقضهم هلذه املواثيق؛ اليت عاهدهم اهللا فيها على توحيده واإلسالم له؛ يف مقابل ما أعطاهم من ا

  . .، وما ضمن هلم من التمكني؛ فأبوا ذلك كله على أنفسهم؛ فباءوا باللعنة والفرقة والتشريد 
اهلدى الذي جاءهتم به الرسالة األخرية؛ وجاءهم به الرسول األخري . . كذلك يتضمن دعوهتم من جديد إىل اهلدى 

فترة طويلة منذ آخر أنبيائهم ، فنسوا ولبس ودحض ما قد يدعونه من حجة يف أنه طال عليهم األمد ، ومرت هبم . 
  .فسقطت احلجة ، وقام الدليل . فها هو ذا قد جاءهم بشري ونذير . . عليهم األمر 

أن يؤمنوا به ، : ووحده ميثاق اهللا مع مجيع عباده  -يف أساسه  -ومن خالل هذه الدعوة ، تتبني وحدة دين اهللا 
نهم ، وينصروهم ، ويقيموا الصالة ، ويؤتوا الزكاة ، وينفقوا يف سبيل اهللا ويوحدوه ، ويؤمنوا برسله دون تفريق بي

فهو امليثاق الذي يقرر العقيدة الصحيحة ، ويقرر العبادة الصحيحة ، ويقرر أسس النظام . . من رزق اهللا 
  . .االجتماعي الصحيح 

  : فاآلن نأخذ يف استعراض هذه احلقائق كما وردت يف السياق القرآين الكرمي
  .ولقد أخذ اهللا ميثاق بين إسرائيل ، وبعثنا منهم اثىن عشر نقيباً { 

لئن أقمتم الصالة ، وآتيتم الزكاة ، وآمنتم برسلي ، وعزرمتوهم؛ وأقرضتم اهللا قرضاً حسناً . إين معكم : وقال اهللا 
منكم فقد ضل سواء  فمن كفر بعد ذلك. ألكفرن عنكم سيئاتكم وألدخلنكم جنات جتري من حتتها األهنار . . 

فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم؛ وجعلنا قلوهبم قاسية حيرفون الكلم عن مواضعه ، ونسوا حظاً مما ذكروا به . . السبيل 
  . .} فاعف عنهم واصفح ، إن اهللا حيب احملسنني  -إال قليالً منهم  -، وال تزال تطلع على خائنة منهم 

ميثاقهم؛ فنسوا حظاً مما ذكروا به ، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إىل يوم  إنا نصارى أخذنا: ومن الذين قالوا { 
  . .} القيامة ، وسوف ينبئهم اهللا مبا كانوا يصنعون 

والنص القرآين يثبت نص امليثاق . لقد كان ميثاق اهللا مع بين إسرائيل ميثاقاً بني طرفني؛ متضمناً شرطاً وجزاء 
لقد كان عقداً مع نقباء بين إسرائيل االثين عشر ، . . امليثاق ومالبسات عقده  وشرطه وجزاءه ، بعد ذكر عقد



وعدهتم اثنا عشر سبطاً  -أحفاد يعقوب  -وهم ذرية األسباط  -وهو إسرائيل  -الذين ميثلون فروع بيت يعقوب 
  :وكان هذا نصه . . 
نتم برسلي ، وعزرمتوهم وأقرضتم اهللا قرضاً لئن أقمتم الصالة ، وآتيتم الزكاة ، وآم. إين معكم : وقال اهللا { 

فقد . فمن كفر بعد ذلك منكم . ألكفرن عنكم سيئاتكم ، وألدخلنكم جنات جتري من حتتها األهنار . . حسناً 
  . .} ضل سواء السبيل 

و ومهما يكن ضده من شيء فه. فمن كان اهللا معه ، فال شيء إذن ضده . وهو وعد عظيم . . } إين معكم { . . 
هتديه  -سبحانه  -ومن كان اهللا معه فلن يضل طريقه ، فإن معية اهللا . له وال أثر  -يف احلقيقة  -هباء ال وجود 
وعلى اجلملة فمن . . ومن كان اهللا معه فلن يقلق ولن يشقى ، فإن قربه من اهللا يطمئنه ويسعده . كما أهنا تكفيه 

  .ة يستزيدها على هذا املقام الكرمي كان اهللا معه فقد ضمن ، وقد وصل ، وما له زياد
. مل جيعل معيته هلم جزافاً وال حماباة؛ وال كرامة شخصية منقطعة عن أسباهبا وشروطها عنده  -سبحانه  -ولكن اهللا 

  .فيه شرط وجزاء . . إمنا هو عقد . 
ا صلة حقيقية بني العبد والرب؛ إقامتها على أصوهلا اليت جتعل منه. . ال جمرد أداء الصالة . . إقامة الصالة : شرطه 

وعنصراً هتذيبياً وتربوياً وفق املنهج الرباين القومي؛ وناهياً عن الفحشاء واملنكر حياء من الوقوف بني يدي اهللا حبصيلة 
  من الفحشاء واملنكر

هذا املال وفق شرطه اعترافاً بنعمة اهللا يف الرزق؛ وملكيته ابتداء للمال؛ وطاعة له يف التصرف يف . . وإيتاء الزكاة 
وحتقيقاً للتكافل االجتماعي الذي على أساسه تقوم حياة اجملتمع املؤمن؛  -وهو املالك والناس يف املال وكالء  -

وإقامة ألسس احلياة االقتصادية على املنهج الذي يكفل أال يكون املال دولة بني األغنياء ، وأال يكون تكدس املال 
ساد العام بعجز الكثرة عن الشراء واالستهالك مما ينتهي إىل وقف دوالب اإلنتاج أو يف أيد قليلة سبباً يف الك

  .تبطئته؛ كما يفضي إىل الترف يف جانب والشظف يف جانب ، وإىل الفساد واالختالل يف اجملتمع بشىت ألوانه 

  . .ورة االقتصاد كل هذا الشر الذي حتول دونه الزكاة؛ وحيول دونه منهج اهللا يف توزيع املال؛ ويف د. 
وعدم اإلميان . فكلهم جاء من عند اهللا؛ وكلهم جاء بدين اهللا . كلهم دون تفرقة بينهم . . واإلميان برسل اهللا 

  . .بواحد منهم كفر هبم مجيعاً ، وكفر باهللا الذي بعث هبم مجيعاً 
، وشد أزرهم فيما ندهبم اهللا له ،  وليس هو جمرد اإلميان السليب ، إمنا هو العمل اإلجيايب يف نصرة هؤالء الرسل

فاإلميان بدين اهللا من مقتضاه أن ينهض لينصر ما آمن به ، وليقيمه يف األرض ، . . وفيما وقفوا حياهتم كلها ألدائه 
إمنا هو منهج واقعي للحياة . فدين اهللا ليس جمرد تصور اعتقادي ، وال جمرد شعائر تعبدية . وليحققه يف حياة الناس 

واملنهج والنظام يف حاجة إىل نصرة ، وتعزير ، وإىل جهد وجهاد لتحقيقه . ام حمدد يصرف شئون هذه احلياة ونظ. 
  .وإال فما وىف املؤمن بامليثاق . . وحلمايته بعد حتقيقه 

 -نه ولك. . واهللا هو املالك ، وهو الواهب . . إنه قرض هللا  -سبحانه  -يقول عنه اهللا . . وبعد الزكاة إنفاق عام 
  . .قرضاً هللا  -مىت أنفقه هللا  -يسمي ما ينفقه املوهوب له  -فضالً منه ومنة 

  :فأما اجلزاء فكان . ذلك كان الشرط 
تكفري السيئات . . واإلنسان الذي ال يين خيطىء ، وال يين يندفع إىل السيئة مهما جاء باحلسنة . . تكفري السيئات 

  . .واسعة ، وتدارك لضعفه وعجزه وتقصريه  بالنسبة إليه جزاء ضخم ورمحة من اهللا
وهي فضل خالص من اهللا ، ال يبلغه اإلنسان بعمله ، إمنا يبلغه بفضل من اهللا ، حني . . وجنة جتري من حتتها األهنار 



  . .يبذل اجلهد ، فيما ميلك وفيما يطيق 
  :وكان هنالك شرط جزائي يف امليثاق 

  . .} السبيل فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء { 
بعد إذ تبني له اهلدى ، وحتدد معه العقد ، ووضح له الطريق ، . فال هدى له بعد ذلك ، وال أوبة له من الضالل 

  . .وتأكد له اجلزاء 
وقد ارتضوه مجيعاً؛ فصار ميثاقاً مع كل فرد فيهم ، . عمن وراءهم . . ذلك كان ميثاق اهللا مع نقباء بين إسرائيل 

  فماذا كان من بين إسرائيل. . مة املؤلفة منهم وميثاقاً مع األ
وهو آخر  -قتلوا أنبياءهم بغري حق ، وبيتوا القتل والصلب لعيسى عليه السالم . . لقد نقضوا ميثاقهم مع اهللا 

عليه الصالة  -ونسوا شرائعها فلم ينفذوها ، ووقفوا من خامت األنبياء  -التوراة  -وحرفوا كتاهبم  -أنبيائهم 
فباءوا بالطرد من هدى اهللا ، وقست قلوهبم . موقفاً لئيماً ماكراً عنيداً ، وخانوه وخانوا مواثيقهم معه  -الم والس

  . .فلم تعد صاحلة الستقبال هذا اهلدى 
  }. . . فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوهبم قاسية ، حيرفون الكلم عن مواضعه ، ونسوا حظاً مما ذكروا به { 

  .فهذه مسات يهود اليت ال تفارقهم .  وصدق اهللا

وقسوة تبدو يف مالحمهم الناضبة من . لعنة تبدو على سيماهم ، إذ تنضح هبا جبلتهم امللعونة املطرودة من اهلداية . 
إبداء اللني يف القول عند  -مكراً  -بشاشة الرمحة ، ويف تصرفاهتم اخلالية من املشاعر اإلنسانية ، ومهما حاولوا 

وف وعند املصلحة ، والنعومة يف امللمس عند الكيد والوقيعة ، فإن جفاف املالمح والسمات ينضح ويشي اخل
حتريف كتاهبم أوالً عن صورته اليت . وطابعهم األصيل هو حتريف الكلم عن مواضعه . . جبفاف القلوب واألفئدة 

ا يتضمن أهدافهم امللتوية ويربرها بنصوص من إما بإضافة الكثري إليه مم -عليه السالم  -أنزهلا اهللا على موسى 
الكتاب مزورة على اهللا وإما بتفسري النصوص األصلية الباقية وفق اهلوى واملصلحة واهلدف اخلبيث ونسيان وإمهال 
ألوامر دينهم وشريعتهم ، وعدم تنفيذها يف حياهتم وجمتمعهم ، ألن تنفيذها يكلفهم االستقامة على منهج اهللا الطاهر 

  .نظيف القومي ال
  . .} . . . وال تزال تطلع على خائنة منهم ، إال قليالً منهم { 

فهم ال يكفون عن . يصور حال يهود يف اجملتمع املسلم يف املدينة  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهو خطاب للرسول 
بل كانت هذه هي حاهلم . وقد كانت هلم مواقف خيانة متواترة  -صلى اهللا عليه وسلم  -حماولة خيانة رسول اهللا 

. وما تزال هذه حاهلم يف اجملتمع اإلسالمي على مدار التاريخ  -مث يف اجلزيرة كلها  -طوال إقامتهم معه يف املدينة 
على الرغم من أن اجملتمع اإلسالمي هو اجملتمع الوحيد الذي آواهم ، ورفع عنهم االضطهاد ، وعاملهم باحلسىن ، 

عقارب وحيات وثعالب  -كما كانوا على عهد الرسول  -ولكنهم كانوا دائماً . يدة فيه ومكن هلم من احلياة الرغ
إن أعوزهتم القدرة على التنكيل الظاهر باملسلمني نصبوا هلم . وذئاباً تضمر املكر واخليانة ، وال تين متكر وتغدر 

فينقضوا عليهم ، قساة جفاة ال  الشباك وأقاموا هلم املصائد ، وتآمروا مع كل عدو هلم ، حىت حتني الفرصة ،
كما وصفهم اهللا سبحانه يف كتابه ، وكما أنبأنا عن . . أكثرهم كذلك . يرمحوهنم ، وال يرعون فيهم إال وال ذمة 

  .جبلتهم اليت أورثها إياهم نقضهم مليثاق اهللا من قدمي 
  :يف املدينة ، تعبري طريف  -ه وسلم صلى اهللا علي -والتعبري القرآين اخلاص عن واقع حال اليهود مع رسول اهللا 

  . .} وال تزال تطلع على خائنة منهم إال قليالً منهم { 



. جيملها النص حبذف املوصوف وإثبات الصفة . . الفعلة اخلائنة ، والنية اخلائنة ، والكلمة اخلائنة ، والنظرة اخلائنة 
فهذا هو جوهر . . وتلقي ظالهلا وحدها على القوم لتبقى اخليانة وحدها جمردة ، متأل اجلو ، . . » خائنة « . 

  . .ومع اجلماعة املسلمة  -صلى اهللا عليه وسلم  -جبلتهم ، وهذا هو جوهر موقفهم ، مع الرسول 
وهو يكشف هلا عن حال . إن هذا القرآن هو معلم هذه األمة ومرشدها ورائدها وحادي طريقها على طول الطريق 

م وعن تارخيهم مع هدى اهللا كله ، ولو ظلت هذه األمة تستشري قرآهنا؛ وتسمع أعدائها معها ، وعن جبلته
  .توجيهاته؛ وتقيم قواعده وتشريعاته يف حياهتا ، ما استطاع أعداؤها أن ينالوا منها يف يوم من األيام 

ترانيم مطربة  وإن كانت ما تزال تتخذ منه -ولكنها حني نقضت ميثاقها مع رهبا؛ وحني اختذت القرآن مهجوراً . 
  .أصاهبا ما أصاهبا  -، وتعاويذ ورقى وأدعية 

يقص عليها ما وقع لبين إسرائيل من اللعن والطرد وقسوة القلب وحتريف الكلم عن  -سبحانه  -ولقد كان اهللا 
د ، مواضعه ، حني نقضوا ميثاقهم مع اهللا ، لتحذر أن تنقض هي ميثاقها مع اهللا ، فيصيبها ما يصيب كل ناكث للعه

فلما غفلت عن هذا التحذير ، وسارت يف طريق غري الطريق ، نزع اهللا منها قيادة البشرية؛ . . ناقض للعقد 
فيفي هلا اهللا بوعده . وتركها هكذا ذيالً يف القافلة حىت تثوب إىل رهبا؛ وحىت تستمسك بعهدها ، وحىت تويف بعقدها 

وعد اهللا ال . . وإال بقيت هكذا ذيالً للقافلة . . على الناس  من التمكني يف األرض ومن القيادة للبشر والشهادة
  . .خيلف اهللا وعده 

  :ولقد كان توجيه اهللا لنبيه يف ذلك احلني الذي نزلت فيه هذه اآلية 
  . .} فاعف عنهم واصفح ، إن اهللا حيب احملسنني { 

  . .والعفو عن قبائحهم إحسان ، والصفح عن خيانتهم إحسان 
أن جيليهم عن  -صلى اهللا عليه وسلم  -فأمر اهللا نبيه . وقت الذي مل يعد فيه للعفو والصفح مكان ولكن جاء ال

  . .وقد كان . مث أن يأمر بإجالئهم عن اجلزيرة كلها . املدينة 
وعلى اجلماعة املسلمة ، أنه أخذ ميثاق الذين  -صلى اهللا عليه وسلم  -على نبيه  -سبحانه  -كذلك يقص اهللا 

  :فناهلم جزاء هذا النقض للميثاق . ولكنهم نقضوا ميثاقهم كذلك . إنا نصارى ، من أهل الكتاب :  قالوا
إنا نصارى أخذنا ميثاقهم؛ فنسوا حظاً مما ذكروا به؛ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إىل يوم : ومن الذين قالوا { 

  .} وسوف ينبئهم اهللا مبا كانوا يصنعون . القيامة 
  :تعبرياً خاصاً ذا داللة خاصة  وجند هنا

  . .} إنا نصارى : ومن الذين قالوا { 
ولقد كان أساس هذا امليثاق هو توحيد اهللا . . أهنم قالوها دعوى ، ومل حيققوها يف حياهتم واقعاً : وداللة هذا التعبري 

ذي نسوه مما ذكروا به؛ ونسيانه وهذا هو احلظ ال. وهنا كانت نقطة االحنراف األصيلة يف خط النصرانية التارخيي . 
كما أن نسيانه هو الذي نشأ من عنده اخلالف بني الطوائف واملذاهب . هو الذي قاد بعد ذلك إىل كل احنراف 

وبينها ما بينها من العداوة ) . كما سنبني إمجاالً بعد قليل ( يف القدمي ويف احلديث . والفرق ، اليت ال تكاد تعد 
جزاء وفاقاً على نقض ميثاقهم معه ، ونسياهنم حظاً . . اهللا سبحانه أنه باق فيهم إىل يوم القيامة والبغضاء ما خيربنا 

ويبقى جزاء اآلخرة عندما ينبئهم اهللا مبا كانوا يصنعون؛ وعندما جيزيهم وفق ما ينبئهم به مما كانوا . . مما ذكروا به 
  يصنعون

ف والشقاق والعداوة والبغضاء يف التاريخ القدمي واحلديث مصداق إنا نصارى من اخلال: ولقد وقع بني الذين قالوا 



يف كتابه الصادق الكرمي؛ وسال من دمائهم على أيدي بعضهم البعض ما مل يسل من  -سبحانه  -ما قصه اهللا 
  .حروهبم مع غريهم يف التاريخ كله 

لى الرياسة الدينية؛ أو بسبب سواء كان ذلك بسبب اخلالفات الدينية حول العقيدة؛ أو بسبب اخلالفات ع
ويف خالل القرون الطويلة مل تسكن هذه العداوات واخلالفات ومل . اخلالفات السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

وهي ماضية إىل يوم القيامة كما قال أصدق القائلني ، جزاء على نقضهم . . ختمد هذه احلروب واجلراحات 
وا به من عهد اهللا ، وأول بند فيه هو بند التوحيد ، الذي احنرفوا عنه بعد فترة من ميثاقهم ، ونسياهنم حظا مما ذكر

  .ألسباب ال جمال هنا لعرضها بالتفصيل . وفاة املسيح عليه السالم 
وجهوا اخلطاب ألهل . . وحني يبلغ السياق هذا املوضع من استعراض موقف اليهود والنصارى من ميثاقهم مع اهللا 

كما جاءت للعرب األميني ،  -إلعالهنم برسالة خامت النبيني؛ وإهنا جاءت إليهم . . هؤالء وهؤالء . .  الكتاب مجيعاً
وهذا طرف من ميثاق اهللا معهم كما سلف  -فهم خماطبون هبا ، مأمورون باتباع الرسول األخري . وللناس أمجعني 

فونه من الكتاب الذي بني أيديهم؛ والذي وأن هذا الرسول األخري قد جاء يكشف هلم عن كثري مما كانوا خي -
استحفظوا عليه فنقضوا عهدهم مع اهللا فيه؛ ويعفو كذلك عن كثري مما أخفوه ، ومل تعد هناك ضرورة له يف الشريعة 

إن : كقول النصارى : مث يتعرض لبعض االحنرافات اليت جاء الرسول األخري ليقومها يف معتقداهتم . . اجلديدة 
وخيتم هذا النداء بأنه لن تكون هلم . . وكقوهلم هم واليهود حنن أبناء اهللا وأحباؤه . بن مرمي هو اهللا املسيح عيسى 

إنه مرت عليهم فترة طويلة بعد : حجة عنداهللا بعد الرسالة الكاشفة املبينة املنرية؛ ولن يكون هلم أن يقولوا 
  :الرساالت فنسوا ولبس األمر عليهم 

قد جاءكم من اهللا . ءكم رسولنا يبني لكم كثرياً مما كنتم ختفون من الكتاب ويعفو عن كثري يا أهل الكتاب قد جا{ 
نور وكتاب مبني ، يهدي به اهللا من اتبع رضوانه سبل السالم؛ وخيرجهم من الظلمات إىل النور بإذنه ، ويهديهم إىل 

فمن ميلك من اهللا شيئاً إن أراد أن : قل  .إن اهللا هو املسيح بن مرمي : لقد كفر الذين قالوا . . صراط مستقيم 
يهلك املسيح بن مرمي وأمه ومن يف األرض مجيعاً؟ وهللا ملك السماوات واألرض وما بينهما ، خيلق ما يشاء ، واهللا 

فلم يعذبكم بذنوبكم؟ بل أنتم : قل . حنن أبناء اهللا وأحباؤه : وقالت اليهود والنصارى . . على كل شيء قدير 
يا أهل . . لق ، يغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء؛ وهللا ملك السماوات واألرض وما بينهما ، وإليه املصري بشر ممن خ

فقد . ما جاءنا من بشري وال نذير : أن تقولوا  -على فترة من الرسل  -الكتاب قد جاءكم رسولنا يبني لكم 
  .} واهللا على كل شيء قدير . جاءكم بشري ونذير 

.  
نيب من األميني الذين كانوا يتعالون . . تاب يستكثرون أن يدعوهم إىل اإلسالم نيب ليس منهم لقد كان أهل الك

عليهم من قبل ويتعاملون؛ ألهنم هم أهل الكتاب وهؤالء أميون فلما أراد اهللا الكرامة هلؤالء األميني بعث منهم خامت 
وعلم هؤالء األميني ، فإذا هم أعلم أهل األرض؛  .النبيني ، وجعل فيهم الرسالة األخرية ، الشاملة للبشر أمجعني 

وكان . . وأرقاهم تصوراً واعتقاداً؛ وأقومهم منهجاً وطريقاً ، وأفضلهم شريعة ونظاماً ، وأصلحهم جمتمعاً وأخالقاً 
ى هذه وما كان لألميني أن يكونوا أوصياء عل. . هذا كله من فضل اهللا عليهم؛ ومن إنعامه هبذا الدين وارتضائه هلم 

  . .من زاد يقدمونه للبشرية إال ما يزودهم به هذا الدين  -وليس هلم بعد  -البشرية لوال هذه النعمة؛ وما كان هلم 
مدعوون لإلميان هبذا الرسول . ويف هذا النداء اإلهلي ألهل الكتاب ، يسجل عليهم أهنم مدعوون إىل اإلسالم 



بأن هذا النيب األمي هو رسوله  -سبحانه  -جل عليهم شهادته ويس. ونصره وتأييده ، كما أخذ عليهم ميثاقه 
فال جمال إلنكار رسالته من عند اهللا أوالً؛ وال جمال لالدعاء  -كما أنه رسول إىل العرب ، وإىل الناس كافة  -إليهم 

  :بأن رسالته مقتصرة على العرب ، أو ليست موجهة إىل أهل الكتاب ثانياً 
  . .} كم رسولنا ، يبني لكم كثرياً مما كنتم ختفون من الكتاب ويعفو عن كثري يا أهل الكتاب قد جاء{ 

ودوره معكم أن يبني لكم ويوضح ويكشف ، ما تواطأمت على إخفائه من حقائق كتاب اهللا . فهو رسول اهللا إليكم 
. . التوحيد .  .وقد أخفى النصارى األساس األول للدين . . سواء يف ذلك اليهود والنصارى . . الذي معكم 

كما أخفوا مجيعاً خرب بعثة النيب األمي . وأخفى اليهود كثرياً من أحكام الشريعة؛ كرجم الزاين ، وحترمي الربا كافة 
يعفو عن كثري مما أخفوه أو  -صلى اهللا عليه وسلم  -كما أنه } الذي جيدونه مكتوباً عندهم يف التوراة واإلجنيل { 

فقد نسخ اهللا من أحكام الكتب والشرائع السابقة ما مل يعد له عمل يف اجملتمع اإلنساين . ه حرفوه؛ مما مل يرد به شرع
يف علم  -، مما كانت له وظيفة وقتية يف اجملتمعات الصغرية اخلاصة ، اليت بعث إليها الرسل من قبل ولفترة حمدودة 

وقد أكملها اهللا وأمت هبا نعمته ورضيها للناس  - من الزمان ، قبل أن جتيء الرسالة الشاملة الدائمة ، وتستقر -اهللا 
  .فلم يعد فيها نسخ وال تبديل وال تعديل  -ديناً 

  .ويبني هلم طبيعة ما جاء به هذا الرسول ، ووظيفته يف احلياة البشرية ، وما قدر اهللا من أثره يف حياة الناس 
وخيرجهم من الظلمات إىل . ضوانه سبل السالم يهدي به اهللا من اتبع ر. قد جاءكم من اهللا نور وكتاب مبني { 

  . .} النور بإذنه ، ويهديهم إىل صراط مستقيم 
  .وعلى طبيعة هذا املنهج . . القرآن . . وليس أدق وال أصدق وال أدل على طبيعة هذا الكتاب 

  . .} نور { من أنه . . اإلسالم . 
جيدها . . ويف رؤيته وتقديره لألشياء واألحداث واألشخاص  إهنا حقيقة جيدها املؤمن يف قلبه ويف كيانه ويف حياته

ويشرق به كل شيء . نور تشرق به كينونته فتشف وختف وترف } نور { . . مبجرد أن جيد حقيقة اإلميان يف قلبه 
  .أمامه فيتضح ويتكشف ويستقيم 

كل أولئك يشرق . . والنزوة ثقلة الطني يف كيانه ، وظلمة التراب ، وكثافة اللحم والدم ، وعرامة الشهوة 
  . .ختف الثقلة ، وتشرق الظلمة ، وترق الكثافة ، وترف العرامة . . ويضيء ويتجلى 

واللبس والغبش يف الرؤية ، والتأرجح والتردد يف اخلطوة ، واحلرية والشرود يف االجتاه والطريق البهيم الذي ال 
ح اهلدف ويستقيم الطريق إليه وتستقيم النفس على الطريق يتض. . كل أولئك يشرق ويضيء ويتجلى . . معامل فيه 

. .  
  . .هلذا الذي جاء به الرسول الكرمي . . وصفان للشيء الواحد . . } وكتاب مبني . نور { 
وخيرجهم من الظلمات إىل النور بإذنه ، ويهديهم إىل صراط . سبل السالم  -من اتبع رضوانه  -يهدي به اهللا { 

  .} مستقيم 
{ . . يهديه . . وهو يهدي من يتبع رضوانه هذا ويرتضيه لنفسه كما رضيه اهللا له . . رضي اهللا اإلسالم ديناً لقد 

  . .} سبل السالم 
وسالم . سالم الفرد . . هو ما يسكبه هذا الدين يف احلياة كلها } السالم { وما أدق هذا التعبري وأصدقه؛ إنه 

سالم البيت واألسرة ، وسالم . . ضمري ، وسالم العقل ، وسالم اجلوارح سالم ال. . وسالم العامل . اجلماعة 
والسالم مع اهللا رب الكون . والسالم مع الكون . السالم مع احلياة . . اجملتمع واألمة ، وسالم البشر واإلنسانية 



 منهجه ونظامه وشريعته ، إال يف هذا الدين؛ وإال يف -ومل جتده يوماً  -السالم الذي ال جتده البشرية . . واحلياة 
  .وجمتمعه الذي يقوم على عقيدته وشريعته 

سبل السالم كلها يف هذه . . } سبل السالم { حقاً إن اهللا يهدي هبذا الدين الذي رضيه ، من يتبع رضوان اهللا ، 
دمية أو احلديثة وال يدرك عمق هذه احلقيقة كما يدركها من ذاق سبل احلرب يف اجلاهليات الق. . اجلوانب مجيعها 

. وال يدرك عمق هذه احلقيقة كما يدركها من ذاق حرب القلق الناشئ من عقائد اجلاهلية يف أعماق الضمري . . 
  .وحرب القلق الناشئ من شرائع اجلاهلية وأنظمتها وختبطها يف أوضاع احلياة 
إذ كانوا يذوقونه . معىن هذا السالم وقد كان املخاطبون هبذه الكلمات أول مرة يعرفون من جتربتهم يف اجلاهلية 

  . .مذاقاً شخصياً؛ ويلتذون هذا املذاق املريح 
من كل ألوان . . وما أحوجنا حنن اآلن أن ندرك هذه احلقيقة؛ واجلاهلية من حولنا ومن بيننا تذيق البشرية الويالت 

  احلرب يف الضمائر واجملتمعات قروناً بعد قرون
يف هذا السالم فترة من تارخينا؛ مث خرجنا من السالم إىل احلرب اليت حتطم أرواحنا ما أحوجنا حنن الذين عشنا 

بينما منلك الدخول يف السلم اليت منحها اهللا لنا؛ . . وقلوبنا ، وحتطم أخالقنا وسلوكنا ، وحتطم جمتمعاتنا وشعوبنا 
  حني نتبع رضوانه؛ ونرضى ألنفسنا ما رضيه اهللا لنا

ونعاين من حرب اجلاهلية وسالم اإلسالم يف متناول أيدينا لو . اجلاهلية؛ واإلسالم منا قريب إننا نعاين من ويالت 
  .نشاء 

فأية صفقة خاسرة هذه اليت نستبدل فيها الذي هو أدىن بالذي هو خري؟ ونشتري فيها الضاللة باهلدى؟ ونؤثر فيها . 
  احلرب على السالم؟

ولكننا ال منلك إنقاذ البشرية . ية وحرهبا املشبوبة يف شىت الصور واأللوان إننا منلك إنقاذ البشرية من ويالت اجلاهل
فنكون . ، قبل أن ننقذ حنن أنفسنا ، وقبل أن نفيء إىل ظالل السالم ، حني نفيء إىل رضوان اهللا ونتبع ما ارتضاه 

  .من هؤالء الذين يقول اهللا عنهم إنه يهديهم سبل السالم 
  . .} النور بإذنه  وخيرجهم من الظلمات إىل{ 

وظلمة الشهوات والنزعات . ظلمة الشبهات واخلرافات واألساطري والتصورات . . واجلاهلية كلها ظلمات 
وظلمة . وظلمة احلرية والقلق واالنقطاع عن اهلدى والوحشة من اجلناب اآلمن املأنوس . واالندفاعات يف التيه 

هو ذلك النور الذي حتدثنا عنه آنفاً يف . . والنور هو النور . ين اضطراب القيم وختلخل األحكام والقيم واملواز
  . .الضمري ويف العقل ويف الكيان ويف احلياة ويف األمور 

  . .} ويهديهم إىل صراط مستقيم { 
مستقيم إىل اهللا . مستقيم مع فطرة الكون ونواميسه اليت تصرفه . مستقيم مع فطرة النفس ونواميسها اليت حتكمها 

  . .يلتوي وال تلتبس فيه احلقائق واالجتاهات والغايات ال 
إن اهللا الذي خلق اإلنسان وفطرته؛ وخلق الكون ونواميسه؛ هو الذي وضع لإلنسان هذا املنهج؛ وهو الذي رضي 

حيث ال يهديهم منهج غريه من . فطبيعي وبديهي أن يهديهم هذا املنهج إىل الصراط املستقيم . للمؤمنني هذا الدين 
  صنع البشر العاجزين اجلهال الفانني

  الذي ال يناله من هداهم أو ضالهلم شيء ولكنه هبم رحيم. الغين عن العاملني . وصدق اهللا العظيم 
فأما القول بأن اهللا هو املسيح بن مرمي فهو الكفر؛ وأما القول بأن اليهود والنصارى . ذلك هو الصراط املستقيم 



وهذا وذلك من مقوالت أهل الكتاب ، اليت ختفي . . و االفتراء الذي ال يستند إىل دليل هم أبناء اهللا وأحباؤه ، فه
نصاعة التوحيد؛ واليت جاءهم الرسول األخري ليكشف عن احلقيقة فيها ، ويرد الشاردين املنحرفني عن هذه احلقيقة 

  :إليها 
لك من اهللا شيئاً إن أراد أن يهلك املسيح ابن فمن مي: قل . إن اهللا هو املسيح بن مرمي : لقد كفر الذين قالوا { 

مرمي وأمه ومن يف األرض مجيعاً؟ وهللا ملك السماوات واألرض وما بينهما ، خيلق ما يشاء واهللا على كل شيء قدير 
 {. .  

  .من عند ربه هو التوحيد الذي جاء به كل رسول  -عليه السالم  -إن الذي جاء به عيسى 
ولكن هذه العقيدة الناصعة أدخلت عليها التحريفات؛ بسبب . . الصة هللا شأن كل رسول واإلقرار بالعبودية اخل

دخول الوثنيني يف النصرانية؛ وحرصهم على رواسب الوثنية اليت جاءوا هبا ومزجها بعقيدة التوحيد ، حىت مل يعد 
  .هناك إمكان لفصلها وفرزها وتنقية جوهر العقيدة منها 

كلها دفعة واحدة؛ ولكنها دخلت على فترات؛ وأضافتها اجملامع واحدة بعد األخرى؛ حىت ومل جتئ هذه االحنرافات 
  .انتهت إىل هذا اخلليط العجيب من التصورات واألساطري ، الذي حتار فيه العقول 

  حىت عقول الشارحني للعقيدة احملرفة من أهلها املؤمنني هبا
وأحد األناجيل الكثرية اليت . يف تالمذته ويف أتباعهم  -م عليه السال -وقد عاشت عقيدة التوحيد بعد املسيح 

مث وقعت بينهم . بوصفه رسوالً من عند اهللا  -عليه السالم  -يتحدث عن عيسى  -وهو إجنيل برنابا  -كتبت 
إنه رسول نعم ولكن له باهللا : ومن قائل . إن املسيح رسول من عند اهللا كسائر الرسل : فمن قائل . االختالفات 
إنه ابن اهللا : ومن قائل . إنه ابن اهللا ألنه خلق من غري أب ، ولكنه على هذا خملوق هللا : ومن قائل . صلة خاصة 

  . .وليس خملوقاً بل له صفة القدم كاألب 
الذي اجتمع فيه مثانية وأربعون ألفاً من » جممع نيقية « ميالدية  ٣٢٥ولتصفية هذه اخلالفات اجتمع يف عام 

  :قال عنهم ابن البطريق أحد مؤرخي النصرانية . ألساقفة البطارقة وا
الرببرانية » وهم . إن املسيح وأمه إهلان من دون اهللا : فمنهم من كان يقول . وكانوا خمتلفني يف اآلراء واألديان « 
ن شعلة نار إن املسيح من األب مبنزلة شعلة نار انفصلت م: ومنهم من كان يقول . « الرميتيني » : ويسمون . . « 

مل حتبل به : ومنهم من كان يقول . وشيعته « سابليوس » وهي مقالة . ، فلم تنقص األوىل بانفصال الثانية منها 
مرمي تسعة أشهر ، وإمنا مر يف بطنها كما مير املاء يف امليزاب ، ألن الكلمة دخلت يف أذهنا ، وخرجت من حيث 

إن املسيح إنسان خلق من : ومنهم من كان يقول . وأشياعه «  إليان» وهي مقالة . خيرج الولد من ساعتها 
الالهوت كواحد منا يف جوهره ، وإن ابتداء االبن من مرمي ، وإنه اصطفي ليكون خملصاً للجوهر اإلنسي ، صحبته 

حد ، وأقنوم إن اهللا جوهر قدمي وا: ويقولون « ابن اهللا » النعمة اإلهلية ، وحلت فيه باحملبة واملشيئة ، ولذلك مسي 
« بولس الشمشاطي » وهي مقالة . واحد ، ويسمونه بثالثة أمساء ، وال يؤمنون بالكلمة ، وال بروح القدس 

صاحل ، وطاحل ، : إهنم ثالثة آهلة مل تزل : ومنهم من كان يقول . « البوليقانيون » بطريرك أنطاكية وأشياعه وهم 
» هو رئيس احلواريني وأنكروا « مرقيون » وأصحابه وزعموا أن اللعني « مرقيون » وهي مقالة . وعدل بينهما 

ومقالة الثالمثائة ومثانية عشر « بولس الرسول » وهي مقالة . ومنهم من كانوا يقولون بألوهية املسيح . « بطرس 
  . .أسقفاً 

 يكن يدري شيئاً من الذي كان قد دخل يف النصرانية من الوثنية ومل« قسطنطني » وقد اختار اإلمرباطور الروماين 



النصرانية هذا الرأي األخري وسلط أصحابه على خمالفيهم ، وشرد أصحاب سائر املذاهب؛ وخباصة القائلني بألوهية 
  .األب وحده ، وناسوتية املسيح 

  :وقد ذكر صاحب كتاب تاريخ األمة القبطية عن هذا القرار ما نصه 
  .م كل قائل بوجود زمن مل يكن ابن اهللا موجوداً فيه إن اجلامعة املقدسة والكنيسة الرسولية حتر» 

إن االبن وجد من مادة أو جوهر غري جوهر اهللا : أو من يقول . وأنه وجد من ال شيء . وأنه مل يوجد قبل أن يولد 
  .« إنه قابل للتغيري ، ويعتريه ظل دوران : وكل من يؤمن أنه خلق ، أو من يقول . اآلب 

وقد غلبت على القسطنطينية ، وأنطاكية ، « آريوس » راته مل يقض على حنلة املوحدين أتباع ولكن هذا اجملمع بقرا
  .وبابل ، واإلسكندرية ، ومصر 

جممع » ليس بإله فاجتمع : هو إله ، وقال آخرون : فقال بعضهم « روح القدس » مث سار خالف جديد حول 
  .مر ليحسم اخلالف يف هذا األ ٣٨١سنة « القسطنطينية األول 

  :وقد نقل ابن البطريق ما تقرر يف هذا اجملمع ، بناء على مقالة أسقف اإلسكندرية 
وليس روح اهللا شيئاً غري . ليس روح القدس عندنا مبعىن غري روح اهللا : قال ثيموثاوس بطريك اإلسكندرية » 

إن روح اهللا خملوق ، فقد قلنا : قلنا  وإذا. إن روح اهللا خملوق : فإذا قلنا إن روح القدس خملوق ، فقد قلنا . حياته 
. وإذا زعمنا أنه غري حي فقد كفرنا به . إن حياته خملوقة ، فقد زعمنا أنه غري حي : وإذا قلنا . إن حياته خملوقة : 

  «ومن كفر به وجب عليه اللعن 
« الثالوث » ومت . ة وكذلك تقررت ألوهية روح القدس يف هذا اجملمع ، كما تقررت ألوهية املسيح يف جممع نيقي

  . .وروح القدس . واالبن . من اآلب 
. . أو الالهوت والناسوت كما يقولون . . مث ثار خالف آخر حول اجتماع طبيعة املسيح اإلهلية وطبيعته اإلنسانية 

وطبيعة  فأقنوم األلوهية من اآلب وتنسب إليه؛. بطريرك القسطنطينية أن هناك أقنوماً وطبيعة « نسطور » فقد رأى 
وليست أم اإلله ويقول يف املسيح الذي ظهر بني  -يف املسيح  -اإلنسان وقد ولدت من مرمي ، فمرمي أم اإلنسان 

  :كما نقله عنه ابن البطريق  -الناس وخاطبهم 
باحلقيقة إنه اهللا وابن اهللا ، ليس : ويقال . . باحملبة متحد مع االبن . . إنه املسيح : إن هذا اإلنسان الذي يقول » 

  . .« ولكن باملوهبة 
إن نسطور ذهب إىل أن ربنا يسوع املسيح مل يكن إهلاً يف حد ذاته بل هو إنسان مملوء من الربكة » : مث يقول 

  .« والنعمة ، أو هو ملهم من اهللا ، فلم يرتكب خطيئة ، وما أتى أمراً إداً 
. أساقفة أنطاكية ، فاتفقوا على عقد جممع رابع وخالفه يف هذا الرأي أسقف رومه ، وبطريرك اإلسكندرية ، و

  : -كما يقول ابن البطريق  -وقرر هذا اجملمع . ميالدية  ٤٣١سنة « جممع أفسس » وانعقد 
ولعنوا . . « وأن املسيح إله حق وإنسان ، معروف بطبيعتني ، متوحد يف األقنوم . أن مرمي العذراء والدة اهللا » 

  نسطور
  :وقرر « جممع أفسس الثاين » كندرية برأي جديد ، انعقد له مث خرجت كنيسة اإلس

  .« أن املسيح طبيعة واحدة ، اجتمع فيها الالهوت بالناسوت » 



  :وقرر  ٤٥١سنة » خلقيدونية « ولكن هذا الرأي مل يسلم؛ واستمرت اخلالفات احلادة؛ فاجتمع جممع 
طبيعة وحدها ، والناسوت طبيعه وحدها ، التقتا يف املسيح وأن الالهوت . أن املسيح له طبيعتان ال طبيعة واحدة « 
  ولعنوا جممع أفسس الثاين. . » 

الذي » امللوكاين « واملذهب » املنوفيسية « ووقعت بني املذهب املصري . ومل يعترف املصريون بقرار هذا اجملمع 
» أرنولد . و . ت . سري « : ثبتنا فيها مقالة تبنته الدولة اإلمرباطورية ما وقع من اخلالفات الدامية ، اليت سبق أن أ

  . .يف مطالع تفسري سورة آل عمران » الدعوة إىل اإلسالم « يف كتابه 
ونكتفي هبذا القدر يف تصوير جممل التصورات املنحرفة حول ألوهية املسيح؛ واخلالفات الدامية والعداوة والبغضاء 

  . . اليوم ثائرة اليت ثارت بسببها بني الطوائف ، وما تزال إىل
وجتيء الرسالة األخرية لتقرر وجه احلق يف هذا القضية؛ ولتقول كلمة الفصل؛ وجييء الرسول األخري ليبني ألهل 

  :الكتاب حقيقة العقيدة الصحيحة 
ا كم( } إن اهللا ثالث ثالثة : لقد كفر الذين قالوا { . . } إن اهللا هو املسيح بن مرمي : لقد كفر الذين قالوا { 

  ) .سيجيء يف السورة 
  :ويثري فيهم منطق العقل والفطرة والواقع 

  .} فمن ميلك من اهللا شيئاً إن أراد أن يهلك املسيح بن مرمي ، وأمه ، ومن يف األرض مجيعاً؟ : قل { 
وذات  -عليه السالم  -فيفرق تفرقة مطلقة بني ذات اهللا سبحانه وطبيعته ومشيئته وسلطانه ، وبني ذات عيسى 

ومشيئته طليقة ، وسلطانه . واحدة  -سبحانه  -فذات اهللا . أمه ، وكل ذات أخرى ، يف نصاعة قاطعة حامسة 
متفرد ، وال ميلك أحد شيئاً يف رد مشيئته أو دفع سلطانه إن أراد أن يهلك املسيح ابن مرمي وأمه ومن يف األرض 

  . .مجيعاً 
  :وكل شيء خملوق . واخلالق غري املخلوق مالك كل شيء ، وخالق كل شيء ،  -سبحانه  -وهو 

  . .} وهللا ملك السماوات واألرض وما بينهما ، خيلق ما يشاء ، واهللا على كل شيء قدير { 
وتزيد جالء أمام ذلك الركام من االحنرافات . . وكذلك تتجلى نصاعة العقيدة اإلسالمية ، ووضوحها وبساطتها 

. بسة بعقائد فريق من أهل الكتاب وتربز اخلاصية األوىل للعقيدة اإلسالمية والتصورات واألساطري والوثنيات املتل
بال غبش وال شبهة وال غموض . يف تقرير حقيقة األلوهية ، وحقيقة العبودية ، والفصل التام احلاسم بني احلقيقتني 

. .  
  :إهنم أبناء اهللا وأحباؤه : واليهود والنصارى يقولون 

  . .} حنن أبناء اهللا وأحباؤه :  وقالت اليهود والنصارى{ 
وهي أياً كانت . أبوة ، على تصور من التصورات ، إال تكن أبوة اجلسد فهي أبوة الروح  -سبحانه  -فزعموا هللا 

هذا الفصل الذي ال يستقيم التصور . تلقي ظالً على عقيدة التوحيد؛ وعلى الفصل احلاسم بني األلوهية والعبودية 
كي تتوحد اجلهة اليت يتوجه إليها العباد كلهم بالعبودية؛ وتتوحد اجلهة اليت . ة ، إال بتقريره ، وال تستقيم احليا

تشرع للناس؛ وتضع هلم القيم واملوازين والشرائع والقوانني ، والنظم واألوضاع ، دون أن تتداخل االختصاصات 
  .، بتداخل الصفات واخلصائص ، وتداخل األلوهية والعبودية 

  ة ليست مسألة احنراف عقيدي فحسب ، إمنا هي كذلك فساد احلياة كلها بناء على هذا االحنراففاملسأل. 
إن اهللا لن يعذهبم بذنوهبم وإهنم لن  -تبعاً هلذا  -واليهود والنصارى بادعائهم أهنم أبناء اهللا وأحباؤه ، كانوا يقولون 



حيايب فريقاً  -ا أن عدل اهللا ال جيري جمراه وأنه سبحانه ومعىن هذ. إال أياماً معدودات  -إذا دخلوا  -يدخلوا النار 
من عباده ، فيدعهم يفسدون يف األرض مث ال يعذهبم عذاب املفسدين االخرين فأي فساد يف احلياة ميكن أن ينشأ 

  عن مثل هذا التصور؟ وأي اضطراب يف احلياة ميكن أن ينشئه مثل هذا االحنراف؟
مسة على هذا الفساد يف التصور ، وكل ما ميكن أن ينشئه من الفساد يف احلياة ، وهنا يضرب اإلسالم ضربته احلا

  :ويقرر عدل اهللا الذي ال حيايب؛ كما يقرر بطالن ذلك االدعاء 
  . .} فلم يعذبكم بذنوبكم؟ بل أنتم بشر ممن خلق ، يغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء : قل { 

ويقرر عدل اهللا وقيام . يقرر بطالن ادعاء البنوة؛ فهم بشر ممن خلق . ان بذلك يقرر احلقيقة احلامسة يف عقيدة اإلمي
ال . على مشيئته اليت تقرر الغفران بأسبابه وتقرر العذاب بأسبابه . املغفرة والعذاب عنده على أصلها الواحد 

  بسبب بنوة أو صلة شخصية
  :مث يكرر أن اهللا هو املالك لكل شيء ، وأن مصري كل شيء إليه 

  . .} وهللا ملك السماوات واألرض وما بينهما وإليه املصري { 
  . .وتتفرد مشيئته ، ويصري إليه اجلميع  -سبحانه  -تتفرد ذاته . واملالك غري اململوك 

» املصري « وينهي هذا البيان ، بتكرار النداء املوجه إىل أهل الكتاب ، يقطع به حجتهم ومعذرهتم ويقفهم أمام 
  :غبش وال عذر ، وال غموض  وجهاً لوجه ، بال

. . أن تقولوا ما جاءنا من بشري وال نذير . . يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبني لكم على فترة من الرسل { 
  . .} واهللا على كل شيء قدير . فقد جاءكم بشري ونذير 

هلم حجة يف أن هذا الرسول  ال تعود. . وهبذه املواجهة احلامسة ، ال تعود ألهل الكتاب مجيعاً حجة من احلجج 
  :يقول  -سبحانه  -فاهللا . األمي مل يرسل إليهم 

  . .} يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا { 
. . وال تعود هلم حجة يف أهنم مل ينبهوا ومل يبشروا ومل ينذروا يف مدى طويل؛ يقع فيه النسيان ويقع فيه االحنراف 

  . .بشري ونذير  -اآلن  -فقد جاءهم 
وال يعجزه كذلك أن يأخذ أهل . ال يعجزه أن يرسل رسوالً من األميني . . ذكرهم أن اهللا ال يعجزه شيء مث ي

  :الكتاب مبا يكسبون 
  . .} واهللا على كل شيء قدير { 

. وتنتهي هذه اجلولة مع أهل الكتاب؛ فتكشف احنرافاهتم عن دين اهللا الصحيح الذي جاءهتم به رسلهم من قبل 
وتبطل حجتهم يف موقفهم من النيب األمي؛ وتأخذ عليهم . االعتقاد الذي يرضاه اهللا من املؤمنني وتقرر حقيقة 

  .الطريق يف االعتذار يوم الدين 

.  
وتنري الطريق . وهبذا كله تدعوهم إىل اهلدى من ناحية؛ وتضعف تأثري كيدهم يف الصف املسلم من ناحية أخرى 

  . .إىل الصراط املستقيم . .  للجماعة املسلمة ولطالب اهلدى مجيعاً
على  -موسى عليه السالم  -ويف هناية الدرس يصل السياق إىل املوقف األخري لبين إسرائيل مع رسوهلم ومنقذهم 

أبواب األرض املقدسة اليت وعدهم اهللا؛ وموقفهم كذلك من ميثاق رهبم معهم؛ وكيف نقضوه؛ وكيف كان 
  .جزاؤهم على نقض امليثاق الوثيق 



إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً؛ وآتاكم ما مل يؤت . يا قوم اذكروا نعمة اهللا عليكم : إذ قال موسى لقومه و{ 
. يا قوم ادخلوا األرض املقدسة اليت كتب اهللا لكم ، وال ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين . أحداً من العاملني 

قال . ن ندخلها حىت خيرجوا منها ، فإن خيرجوا منها فإنا داخلون يا موسى إن فيها قوماً جبارين؛ وإنا ل: قالوا 
ادخلوا عليهم الباب ، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون؛ وعلى اهللا فتوكلوا : رجالن من الذين خيافون أنعم اهللا عليهما 

ال ، إنا ها هنا فاذهب أنت وربك فقات. يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها : قالوا . إن كنتم مؤمنني 
فإهنا حمرمة عليهم : قال . رب إين ال أملك إال نفسي وأخي ، فافرق بيننا وبني القوم الفاسقني : قال . قاعدون 

  .} أربعني سنة يتيهون يف األرض ، فال تأس على القوم الفاسقني 
  . .بة اجلوانب ذلك حلكمة متشع. . إهنا حلقة من قصة بين إسرائيل اليت فصلها القرآن أوسع تفصيل 

من جوانب هذه احلكمة أن بين إسرائيل هم أول من واجه الدعوة اإلسالمية بالعداء والكيد واحلرب يف املدينة ويف 
هم الذين احتضنوا النفاق واملنافقني . فقد كانوا حرباً على اجلماعة املسلمة منذ اليوم األول . اجلزيرة العربية كلها 

وهم الذين حرضوا املشركني وواعدوهم وتآمروا . ل الكيد للعقيدة وللمسلمني معاً يف املدينة؛ وأمدوهم بوسائ
وهم الذين تولوا حرب اإلشاعات والدس والكيد يف الصف املسلم؛ كما تولوا بث . معهم على اجلماعة املسلمة 

م يف احلرب وذلك كله قبل أن يسفروا بوجوهه. الشبهات والشكوك والتحريفات حول العقيدة وحول القيادة 
ما طبيعتهم؟ وما تارخيهم؟ . فلم يكن بد من كشفهم للجماعة املسلمة ، لتعرف من هم أعداؤها . املعلنة الصرحية 

  وما وسائلهم؟ وما حقيقة املعركة اليت ختوضها معهم؟
. يهم كله ولقد علم اهللا أهنم هم سيكونون أعداء هذه األمة يف تارخيها كله؛ كما كانوا أعداء هدى اهللا يف ماض

  .فعرض هلذه األمة أمرهم كله مكشوفاً؛ ووسائلهم كلها مكشوفة 
وقد امتد تارخيهم قبل . ومن جوانب هذه احلكمة أن بين إسرائيل هم أصحاب آخر دين قبل دين اهللا األخري 

هللا معهم؛ ووقع اإلسالم فترة من التاريخ طويلة؛ ووقعت االحنرافات يف عقيدهتم؛ ووقع منهم النقض املتكرر مليثاق ا
فاقتضى هذا أن تلم األمة املسلمة . . يف حياهتم آثار هذا النقض وهذا االحنراف ، كما وقع يف أخالقهم وتقاليدهم 

بتاريخ القوم ، وتقلبات هذا التاريخ؛ وتعرف  -وهي وارثة الرساالت كلها وحاضنة العقيدة الربانية جبملتها  -
إىل  -حياة بين إسرائيل وأخالقهم ، لتضم هذه التجربة يف حقل العقيدة واحلياة مزالق الطريق ، وعواقبها ممثلة يف 

  .حصيلة جتارهبا؛ وتنتفع هبذا الرصيد وتنفع على مدار القرون 

  .مزالق الطريق ، ومداخل الشيطان ، وبوادر االحنراف ، على هدى التجارب األوىل  -بصفة خاصة  -ولتتقي 
وقد علم اهللا أن األمد حني . ة بين إسرائيل ذات صحائف شىت يف املدى الطويل ومن جوانب هذه احلكمة أن جترب

يطول على األمم تقسو قلوهبا؛ وتنحرف أجيال منها؛ وأن األمة املسلمة اليت سيمتد تارخيها حىت تقوم الساعة ، 
ا وجمددي الدعوة يف ستصادفها فترات متثل فيها فترات من حياة بين إسرائيل؛ فجعل أمام أئمة هذه األمة وقادهت

ذلك أن . أجياهلا الكثرية ، مناذج من العقابيل اليت تلم باألمم؛ يعرفون منها كيف يعاجلون الداء بعد معرفة طبيعته 
أشد القلوب استعصاء على اهلدى واالستقامة هي القلوب اليت عرفت مث احنرفت فالقلوب الغفل اخلامة أقرب إىل 

الدعوة جبديد يهزها ، وينفض عنها الركام ، جلدته عليها ، وانبهارها هبذا اجلديد الذي االستجابة ، ألهنا تفاجأ من 
فأما القلوب اليت نوديت من قبل ، فالنداء الثاين ال تكون له جدته ، وال تكون له هزته؛ . يطرق فطرهتا ألول مرة 

  ، وإىل الصرب الطويل وال يقع فيها اإلحساس بضخامته وجديته ، ومن مث حتتاج إىل اجلهد املضاعف
وجوانب شىت حلكمة اهللا يف تفصيل قصة بين إسرائيل ، وعرضها مفصلة على األمة املسلمة وارثة العقيدة والدين؛ 



لنعود إىل . . جوانب شىت ال منلك هنا املضي معها أكثر من هذه اإلشارات السريعة . . القوامة على البشر أمجعني 
  :يف هذه السورة هذه احللقة ، يف هذا الدرس ، 

إذ جعل فيكم أنبياء ، وجعلكم ملوكاً وآتاكم ما مل يؤت . وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة اهللا عليكم { 
. } يا قوم ادخلوا األرض املقدسة اليت كتب اهللا لكم وال ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين . أحداً من العاملني 

.  
فلقد جرهبم من . إشفاقه من تردد القوم ونكوصهم على األعقاب  -عليه السالم  -ى وإننا لنلمح يف كلمات موس

جرهبم وقد أخرجهم من أرض مصر؛ وحررهم من الذل . . يف خط سري الرحلة الطويل » مواطن كثرية « قبل يف 
ميرون على قوم فإذا هم . واهلوان ، باسم اهللا وبسلطان اهللا الذي فرق هلم البحر ، وأغرق هلم فرعون وجنده 

وما يكاد يغيب عنهم يف ميقاته مع . . } يا موسى اجعل لنا إهلاً كما هلم آهلة { فيقولون . يعكفون على أصنام هلم 
ربه حىت يتخذ السامري من احللي اليت سرقوها معهم من نساء املصريني عجالً ذهبا له خوار؛ مث إذا هم عاكفون 

وجرهبم وقد فجر هلم من الصخر ينابيع يف جوف الصحراء ، . . ب مليقاته إنه إله موسى الذي ذه: عليه يقولون 
 -أرض الذل بالنسبة هلم  -وأنزل عليهم املن والسلوى طعاماً سائغاً ، فإذا هم يشتهون ما اعتادوا من أطعمة مصر 

يل العزة واخلالص ، فيطلبون بقلها وقثاءها وفومها وعدسها وبصلها ، وال يصربون عما ألفوا من طعام وحياة يف سب
  .واهلدف األمسى ، الذي يسوقهم موسى إليه وهم يتسكعون 

} فذحبوها وما كادوا يفعلون { . . وجرهبم يف قصة البقرة اليت أمروا بذحبها فتلكأوا وتسكعوا يف الطاعة والتنفيذ . 
ا أن يعطوا امليثاق وأن ميضوا فأبو. وجرهبم وقد عاد من ميقات ربه ومعه األلواح وفيها ميثاق اهللا عليهم وعهده 

ومل يعطوا امليثاق حىت وجدوا اجلبل منتوقاً فوق  -بعد كل هذه اآلالء وكل هذه املغفرة للخطايا  -العهد مع رهبم 
مث ها هو ذا معهم على . . لقد جرهبم يف مواطن كثرية طوال الطريق الطويل } وظنوا أنه واقع هبم { رؤوسهم ، 

األرض اليت وعدهم اهللا أن يكونوا فيها ملوكاً ، وأن . أرض امليعاد اليت من أجلها خرجوا . أبواب األرض املقدسة 
  . .يبعث من بينهم األنبياء فيها ليظلوا يف رعاية اهللا وقيادته 

لقد جرهبم فحق له أن يشفق ، وهو يدعوهم دعوته األخرية ، فيحشد فيها أملع الذكريات؛ وأكرب البشريات ، 
  :ات وأشد التحذيرات وأضخم املشجع

يا . إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً ، وآتاكم ما مل يؤت أحداً من العاملني . يا قوم اذكروا نعمة اهللا عليكم { 
  . .} قوم ادخلوا األرض املقدسة اليت كتب اهللا لكم وال ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين 

وإيتاءه هلم هبذا وذلك ما مل يؤت أحداً من . م أنبياء وجيعلهم ملوكاً ووعده الواقع من أن جيعل فيه. نعمة اهللا 
وقد . . فهي إذن يقني . واألرض املقدسة اليت هم مقدمون عليها مكتوبة هلم بوعد اهللا . العاملني حىت ذلك التاريخ 

األدبار هو اخلسران واالرتداد على . . وهذا وعده الذي هم عليه قادمون . رأوا من قبل كيف صدقهم اهللا وعده 
  . .املبني 

  :ونقض امليثاق . والنكوص على األعقاب . والتمحل . ، هي إسرائيل اجلنب . ولكن إسرائيل 
  .} يا موسى إن فيها قوماً جبارين؛ وإنا لن ندخلها حىت خيرجوا منها ، فإن خيرجوا منها فإنا داخلون : قالوا { 

ذلك أهنم أمام اخلطر؛ فال بقية . كشوفة بال حجاب ولو رقيق من التجمل إن جبلة يهود لتبدو هنا على حقيقتها ، م
إن اخلطر ماثل قريب؛ ومن مث ال يعصمهم منه . إذن من جتمل؛ وال حماولة إذن للتشجع ، وال جمال كذلك للتمحل 

، ال مثن له ، وال  فهم يريدونه نصراً رخيصاً -حىت وعد اهللا هلم بأهنم أصحاب هذه األرض ، وأن اهللا قد كتبها هلم 



  نصراً مرحياً يتنزل عليهم تنزل املن والسلوى. جهد فيه 
  . .} فإن خيرجوا منها فإنا داخلون . . وإنا لن ندخلها حىت خيرجوا منها . . إن فيها قوماً جبارين { 

  ولكن تكاليف النصر ليست هكذا كما تريدها يهود وهي فارغة القلوب من اإلميان
وعلى اهللا . ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون : لذين خيافون أنعم اهللا عليهما قال رجالن من ا{ 

  .} فتوكلوا إن كنتم مؤمنني 
  .هنا تربز قيمة اإلميان باهللا ، واخلوف منه 

وجه فهذان رجالن من الذين خيافون اهللا ، ينشىء هلما اخلوف من اهللا استهانة باجلبارين ويرزقهما شجاعة يف . 
اخلطر املوهوم وهذان مها يشهدان بقولتهما هذه بقيمة اإلميان يف ساعة الشدة؛ وقيمة اخلوف من اهللا يف مواطن 

والذي . . وخمافة الناس  -جل جالله  -خمافته : فاهللا سبحانه ال جيمع يف قلب واحد بني خمافتني . اخلوف من الناس 
  . .سواه  خياف اهللا ال خياف أحداً بعده؛ وال خياف شيئاً

  . .} فإذا دخلتموه فإنكم غالبون . ادخلوا عليهم الباب { 
فمىت دخلتم على القوم يف عقر دارهم انكسرت . أقدموا واقتحموا . . قاعدة يف علم القلوب ويف علم احلروب 

  . .قلوهبم بقدر ما تقوى قلوبكم؛ وشعروا باهلزمية يف أرواحهم وكتب لكم الغلب عليهم 
  . .} فتوكلوا إن كنتم مؤمنني وعلى اهللا { 

ولكن . . وهذه هي خاصية اإلميان وعالمته؛ وهذا هو منطق اإلميان ومقتضاه . يتوكل املؤمن  -وحده  -فعلى اهللا 
  ملن يقوالن هذا الكالم؟ لبين إسرائيل؟

  . .} ا قاعدون إنا ها هن. فاذهب أنت وربك فقاتال . يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها : قالوا { 
وهكذا حيرج اجلبناء فيتوقحون؛ ويفزعون من اخلطر أمامهم فريفسون بأرجلهم كاحلمر وال يقدمون واجلنب والتوقح 

فيحرج بأنه . يدفع اجلبان إىل الواجب فيجنب . ليسا متناقضني وال متباعدين؛ بل إهنما لصنوان يف كثري من األحيان 
  ؛ ويتوقح على دعوته اليت تكلفه ما ال يريدناكل عن الواجب ، فيسب هذا الواجب

  . .} فاذهب أنت وربك فقاتال إنا ها هنا قاعدون { 
  هكذا يف وقاحة العاجز ، الذي ال تكلفه وقاحة اللسان إال مد اللسان أما النهوض بالواجب فيكلفه وخز السنان

  . .} فاذهب أنت وربك { 
  فليس برهبم إذا كانت ربوبيته ستكلفهم القتال

  . .} إنا ها هنا قاعدون { 
  ودوهنا لقاء اجلبارين. . ال نريد ملكاً ، وال نريد عزاً ، وال نريد أرض امليعاد 

واحتمال الرذاالت واالحنرافات . والسفر الطويل . هناية اجلهد اجلهيد . هذه هي هناية املطاف مبوسى عليه السالم 
  وااللتواءات من بين إسرائيل

ونكوالً عن ميثاق اهللا وهو . نكوصاً عن األرض املقدسة ، وهو معهم على أبواهبا . . املطاف نعم ها هي ذي هناية 
  فماذا يصنع؟ ومبن يستجري؟. . مرتبط معهم بامليثاق 

  . .} فافرق بيننا وبني القوم الفاسقني . رب إين ال أملك إال نفسي وأخي : قال { 
  املفاصلة واحلسم والتصميم -بعد ذلك  -وفيها . ستسالم وفيها اال. وفيها االلتجاء . دعوة فيها األمل 

ويف إميان النيب . ولكن موسى يف ضعف اإلنسان املخذول . . وإنه ليعلم أن ربه يعلم أنه ال ميلك إال نفسه وأخاه 



الفاصلة بينه يشكو له بثه وجنواه ، ويطلب إليه الفرقة . ويف عزم املؤمن املستقيم ، ال جيد متوجهاً إال هللا . الكليم 
وما يربطه هبم . ما يربطه هبم نسب . . فما يربطه هبم شيء بعد النكول عن ميثاق اهللا الوثيق . وبني القوم الفاسقني 

  .إمنا تربطه هبم هذه الدعوة إىل اهللا ، وهذا امليثاق مع اهللا . وما يربطه هبم جهد سابق . تاريخ 
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ا بينه وبينهم إىل األعماق . وقد فصلوه  إنه مستقيم على عهد اهللا وهم . . وما عاد يربطه هبم رباط . فانبت م
. فاسقون    . .إنه مستمسك مبيثاق اهللا وهم ناكصون . 

. هي اآلصرة اليت جيتمع عليها أو يتفرق املؤمنون وهذه . وهذه هي خطة املؤمن . هذا هو أدب النيب  ال . 
ال وشيجة من كل وشائج األرض؛ إذا انقطعت وشيجة . ال تاريخ . ال لغة . ال قوم . ال نسب . جنس 

  . .العقيدة؛ وإذا اختلف املنهج والطريق 
  .وقضى باجلزاء العدل على الفاسقني . واستجاب اهللا لنبيه 

  .} فال تأس على القوم الفاسقني . ليهم أربعني سنة يتيهون يف األرض فإهنا حمرمة ع: قال { 
. . للتيه؛ وحرم عليهم األرض اليت كتبها هلم  -وهم على أبواب األرض املقدسة  - وهكذا أسلمهم اهللا 

 جيل يعترب. واألرجح أنه حرمها على هذا اجليل منهم حىت تنبت نابتة جديدة؛ وحىت ينشأ جيل غري هذا اجليل 
جيل غري هذا اجليل الذي أفسده الذل . . بالدرس ، وينشأ يف خشونة الصحراء وحريتها صلب العود 

واالستعباد والطغيان يف مصر ، فلم يعد يصلح هلذا األمر اجلليل والذل واالستعباد والطغيان يفسد فطرة 
  .األفراد كما يفسد فطرة الشعوب 

وهو موقف جتتمع فيه العربة النفسية إىل اجلمال الفين . . على ذلك ال يزيد  -يف التيه  -ويتركهم السياق هنا 
  .، على طريقة القرآن يف التعبري 

فحني واجهوا الشدة وهم قلة أمام نفري  -مما قصه اهللا عليهم من القصص  -ولقد وعى املسلمون هذا الدرس 
ل لك يا رسول اهللا ما قاله بنو إسرائيل إذن ال نقو -صلى اهللا عليه وسلم  -قريش يف غزوة بدر ، قالوا لنبيهم 

اذهب أنت وربك فقاتال فإننا معكما : لكن نقول } فاذهب أنت وربك فقاتال إنا ها هنا قاعدون { . لنبيهم 
.مقاتلون   .  

وكانت هذه بعض آثار املنهج القرآين يف التربية بالقصص عامة؛ وبعض جوانب حكمة اهللا يف تفصيل قصة بين 
  . .إسرائيل 

 الْآَخرِ قَالَ لَأَقُْتلَنََّك قَالَ إِنََّما اْتلُ َعلَْيهِْم َنَبأَ اْبَنْي آَدَم بِالَْحقِّ إِذْ قَرََّبا قُْرَباًنا فَُتقُبِّلَ ِمْن أََحِدِهَما َولَْم ُيَتقَبَّلْ ِمَنَو
لَنِي َما أََنا بَِباِسٍط َيِدَي إِلَْيَك ِلأَقُْتلََك إِنِّي أََخاُف اللََّه َربَّ لَِئْن َبَسطَْت إِلَيَّ َيَدَك ِلَتقُْت) ٢٧(َيَتقَبَّلُ اللَُّه ِمَن الُْمتَِّقَني 

فَطَوََّعْت ) ٢٩(إِنِّي أُرِيُد أَنْ َتُبوَء بِإِثِْمي َوإِثِْمَك فََتكُونَ ِمْن أَْصَحابِ النَّارِ َوذَِلَك َجَزاُء الظَّاِلِمَني ) ٢٨(الَْعالَِمَني 
ُه فَأَْصَبَح ِمَن الَْخاِسرِيَن لَُه َنفُْسُه قَْتلَ  فََبَعثَ اللَُّه غَُراًبا َيْبَحثُ ِفي الْأَْرضِ ِليُرَِيُه كَْيَف ُيَوارِي ) ٣٠(أَِخيِه فَقََتلَ

ِمْن ) ٣١(النَّاِدِمَني  َنَسْوَءةَ أَِخيِه قَالَ َيا َوْيلََتا أََعَجْزُت أَنْ أَكُونَ ِمثْلَ َهذَا الُْغَرابِ فَأَُوارَِي َسْوَءةَ أَِخي فَأَْصَبَح ِم
نََّما قََتلَ النَّاَس َجِميًعا َوَمْن أَْجلِ ذَِلَك كََتْبَنا َعلَى َبنِي إِْسرَاِئيلَ أَنَُّه َمْن قََتلَ َنفًْسا بَِغْيرِ َنفْسٍ أَْو فََساٍد ِفي الْأَْرضِ فَكَأَ

ُهْم ُرُسلَُنا بِالَْبيَِّناِت ثُمَّ إِنَّ كَِثًريا ِمْنُهْم َبْعَد ذَِلَك ِفي الْأَْرضِ لَُمْسرِفُونَ أَْحَياَها فَكَأَنََّما أَْحَيا النَّاَس َجِميًعا َولَقَْد َجاَءْت
ْيِديهِمْ ُبوا أَْو ُتقَطََّع أَإِنََّما َجَزاُء الَِّذيَن ُيَحارُِبونَ اللََّه َوَرُسولَُه َوَيْسَعْونَ ِفي الْأَْرضِ فََساًدا أَنْ ُيقَتَّلُوا أَْو ُيَصلَّ) ٣٢(

إِلَّا ) ٣٣(َعِظيٌم  َوأَْرُجلُُهْم ِمْن ِخلَاٍف أَْو ُيْنفَْوا ِمَن الْأَْرضِ ذَِلَك لَُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّْنَيا َولَُهْم ِفي الْآِخَرِة َعذَاٌب



َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َواْبَتُغوا ) ٣٤(الَِّذيَن َتاُبوا ِمْن قَْبلِ أَنْ َتقِْدُروا َعلَْيهِْم فَاْعلَُموا أَنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم 
ي الْأَْرضِ َجِميًعا َوِمثْلَُه ) ٣٥(إِلَْيِه الَْوِسيلَةَ َوَجاِهُدوا ِفي َسبِيِلِه لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ  إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا لَْو أَنَّ لَُهْم َما ِف

ُيرِيُدونَ أَنْ َيْخُرُجوا ِمَن النَّارِ َوَما ) ٣٦(ابِ َيْومِ الِْقَياَمِة َما ُتقُبِّلَ ِمْنُهْم َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم َمَعُه ِلَيفَْتُدوا بِِه ِمْن َعذَ
َنكَالًا ِمَن اللَِّه َوالسَّارُِق وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَُعوا أَْيِدَيُهَما َجَزاًء بَِما كََسَبا ) ٣٧(ُهْم بَِخارِجَِني ِمْنَها َولَُهْم َعذَاٌب ُمِقيٌم 

ٌر َرِحيٌم ) ٣٨(َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم  أَلَْم ) ٣٩(فََمْن َتاَب ِمْن َبْعِد ظُلِْمِه َوأَْصلََح فَإِنَّ اللََّه َيُتوُب َعلَْيِه إِنَّ اللََّه غَفُو
ُك السََّماَواِت َوالْأَْرضِ يَُعذُِّب َمْن َيَشاُء ُه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر  َتْعلَْم أَنَّ اللََّه لَُه ُملْ   ) ٤٠(َوَيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َواللَّ

وهي األحكام املتعلقة حبماية . يأخذ هذا الدرس يف بيان بعض األحكام التشريعية األساسية يف احلياة البشرية 
، ومحاية النظام العام وصي. النفس واحلياة يف اجملتمع املسلم احملكوم مبنهج اهللا وشريعته  انته من اخلروج عليه 

وعلى السلطة اليت تقوم عليه بأمر اهللا ، يف ظل شريعة اهللا؛ وعلى اجلماعة املسلمة اليت تعيش يف ظل الشريعة 
ومحاية املال وامللكية الفردية يف هذا اجملتمع ، الذي يقوم نظامه االجتماعي كله . اإلسالمية واحلكم اإلسالمي 

  .على شريعة اهللا 
ه األحكام املتعلقة هبذه األمور اجلوهرية يف حياة اجملتمع هذا الدرس؛ مع تقدمة هلذه األحكام بقصة وتستغرق هذ

اليت تكشف عن طبيعة اجلرمية وبواعثها يف النفس البشرية؛ كما تكشف عن بشاعة اجلرمية } ابين آدم { 
  .حترك النفس لإلقدام عليها  وفجورها؛ وضرورة الوقوف يف وجهها والعقاب لفاعلها؛ ومقاومة البواعث اليت

وحيس القارىء املتأمل . وتبدو القصة وإحياءاهتا ملتحمة التحاماً قوياً مع األحكام التالية هلا يف السياق القرآين 
للسياق بوظيفة هذه القصة يف موضعها؛ وبعمق اإلحياء اإلقناعي الذي تسكبه يف النفس وترسبه؛ واالستعداد 

لعقل لتلقي األحكام املشددة اليت يواجه هبا اإلسالم جرائم االعتداء على النفس الذي تنشئه يف القلب وا
واحلياة؛ واالعتداء على النظام العام؛ واالعتداء على املال وامللكية الفردية؛ يف ظل اجملتمع اإلسالمي؛ القائم 

  .على منهج اهللا؛ احملكوم بشريعته 
هللا وشريعته؛ وينظم شؤونه وارتباطاته وعالقاته على أسس ذلك واجملتمع املسلم يقيم حياته كلها على منهج ا

كل عناصر العدالة  -كما يكفل للجماعة  -ومن مث يكفل لكل فرد . . املنهج وعلى أحكام هذه الشريعة 
والكفاية واالستقرار والطمأنينة ، ويكف عنه كل عوامل االستفزاز واإلثارة ، وكل عوامل الكبت والقمع ، 

يف مثل هذا اجملتمع  -وكذلك يصبح االعتداء . الظلم واالعتداء ، وكل عوامل احلاجة والضرورة وكل عوامل 
على النفس واحلياة ، أو على النظام العام ، أو على امللكية الفردية؛ جرمية  -الفاضل العادل املتوازن املتكافل 

. بصفة عامة  - أو املخففة  -بشعة منكرة ، جمردة عن البواعث املربرة  وهذا يفسر التشدد ضد اجلرمية . 
واجملرمني بعد هتيئة الظروف املساعدة على االستقامة عند األسوياء من الناس؛ وتنحية البواعث على اجلرمية من 

، ومع هذا كله؛ يكفل النظام اإلسالمي للمجرم املعتدي . . حياة الفرد وحياة اجلماعة  وإىل جانب هذا كله 
قيق واحلكم؛ ويدرأ عنه احلدود بالشبهات؛ ويفتح له كذلك باب التوبة اليت تسقط كل الضمانات لسالمة التح

  .اجلرمية يف حساب الدنيا يف بعض احلاالت ، وتسقطها يف حساب اآلخرة يف كل احلاالت 
.وسنرى مناذج من هذا كله يف هذا الدرس ، وفيما تضمنه من أحكام . .   .  



ويف احلديث املباشر عن هذه األحكام اليت تضمنها ال بد أن نقول ولكن قبل أن نأخذ يف املضي مع السياق 
  .كلمة عامة؛ عن البيئة اليت تنفذ فيها هذه األحكام؛ والشروط اليت جتعل هلا قوة النفاذ 

.  
يما يتعلق باالعتداء على النفس أو االعتداء على النظام  -إن هذه األحكام الواردة يف هذا الدرس  سواء ف

شأهنا شأن سائر األحكام الواردة يف الشريعة ، يف جرائم احلدود؛ والقصاص؛  -عتداء على املال العام؛ أو اال
وال بد من بيان ما . . » دار اإلسالم « يف » اجملتمع املسلم « كلها إمنا تكون هلا قوة التنفيذ يف . . والتعازيز 

  :تعنيه الشريعة بدار اإلسالم 
  :اعتبار املسلم إىل قسمني اثنني ال ثالث هلما  ينقسم العامل يف نظر اإلسالم ويف

وتشمل كل بلد تطبق فيه أحكام اإلسالم ، وحتكمه شريعة اإلسالم ، سواء كان . . » دار اإلسالم « : األول 
أو كان أهله كلهم ذميني ولكن حكامه مسلمون يطبقون . أهله كلهم مسلمني ، أو كان أهله مسلمني وذميني 

أو كانوا مسلمني ، أو مسلمني وذميني ولكن غلب على . ، وحيكمونه بشريعة اإلسالم  فيه أحكام اإلسالم
فاملدار . . بالدهم حربيون ، غري أن أهل البلد يطبقون أحكام اإلسالم ويقضون بينهم حسب شريعة اإلسالم 

  . .هو تطبيقه ألحكام اإلسالم وحكمه بشريعة اإلسالم » دار إسالم « كله يف اعتبار بلد ما 
كائناً أهله ما . . وتشمل كل بلد ال تطبق فيه أحكام اإلسالم ، وال حيكم بشريعة اإلسالم . دار احلرب : الثاين 
ا : سواء قالوا . . كانوا  املدار كله يف اعتبار بلد م دار « إهنم مسلمون ، أو إهنم أهل كتاب ، أو إهنم كفار ، ف
بالقياس » دار حرب « مه بشريعة اإلسالم ، وهو يعترب هو عدم تطبيقه ألحكام اإلسالم وعدم حك» حرب 

  .للمسلم وللجماعة املسلمة 
  .واجملتمع املسلم ، هو اجملتمع الذي يقوم يف دار اإلسالم بتعريفها ذاك 

وهذا اجملتمع القائم على منهج اهللا ، احملكوم بشريعته ، هو الذي يستحق أن تصان فيه الدماء ، وتصان فيه 
ان فيه النظام العام؛ وأن توقع على املخلني بأمنه ، املعتدين على األرواح واألموال فيه العقوبات األموال؛ ويص

ذلك أنه جمتمع رفيع فاضل؛ وجمتمع متحرر . . اليت تنص عليها الشريعة اإلسالمية ، يف هذا الدرس ويف سواه 
كل عاجز؛ وجمتمع تتوافر فيه عادل؛ وجمتمع مكفولة فيه ضمانات العمل وضمانات الكفاية لكل قادر ول

فمن حقه إذن على كل من يعيش فيه أن . احلوافز على اخلري وتقل فيه احلوافز على الشر من مجيع الوجوه 
يرعى هذه النعمة اليت يسبغها عليه النظام؛ وأن يرعى حقوق اآلخرين كلها من أرواح وأموال وأعراض 

اً غامناً مكفول احلقوق مجيعاً ، معترفاً  »دار اإلسالم « وأخالق؛ وأن حيافظ على سالمة  اليت يعيش فيها آمناً سامل
فمن  -بل مكلفاً حبماية هذه اخلصائص واحلقوق  - له بكل خصائصه اإلنسانية ، وبكل حقوقه االجتماعية 

فهو معتد أثيم شرير يستحق أن يؤخذ على يده  -دار اإلسالم  -خرج بعد ذلك كله على نظام هذه الدار 
  .العقوبات؛ مع توفري كل الضمانات له يف أن ال يؤخذ بالظن ، وأن تدرأ عنه احلدود بالشبهات بأشد 

فليس من حقها وال من حق أهلها أن يتمتعوا مبا توفره عقوبات . . بتعريفها ذاك . . » دار احلرب « فأما 
 -وهي . . عترف حباكمية اإلسالم الشريعة اإلسالمية من ضمانات ، ألهنا ابتداء ال تطبق شريعة اإلسالم ، وال ت

. ليست محى  -) الذين يعيشون يف دار اإلسالم ويطبقون على حياهتم شريعة اإلسالم ( بالنسبة للمسلمني 



إال بعهد من املسلمني؛ حني تقوم بينها وبني دار اإلسالم  -فأرواحها وأمواهلا مباحة؛ ال حرمة هلا عند اإلسالم 
إذا دخلوا ) القادمني من دار احلرب ( ريعة هذه الضمانات كلها لألفراد احلربيني كذلك توفر الش -املعاهدات 

( اليت تدخل يف سلطان احلاكم املسلم » دار اإلسالم « دار اإلسالم بعهد أمان؛ مدة هذا العهد؛ ويف حدود 
.واحلاكم املسلم هو الذي يطبق شريعة اإلسالم   (  

  :ع السياق وعلى ضوء هذا البيان نستطيع أن منضي م
: قال . ألقتلنك : إذ قربا قرباناً ، فتقبل من أحدمها ومل يتقبل من اآلخر قال : واتل عليهم نبأ ابين آدم باحلق { 

لئن بسطت إيلّ يدك لتقتلين ما أنا بباسط يدي إليك ألقتلك ، إين أخاف اهللا رب . إمنا يتقبل اهللا من املتقني 
فطوعت له نفسه قتل . وإمثك فتكون من أصحاب النار ، وذلك جزاء الظاملني  إين أريد أن تبوء بإمثي: العاملني 

، فأصبح من اخلاسرين  قال . فبعث اهللا غراباً يبحث يف األرض ، لرييه كيف يواري سوأة أخيه . أخيه ، فقتله 
  }. . . يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب ، فأواري سوأة أخي؟ فأصبح من النادمني 

كما . القصة تقدم منوذجاً لطبيعة الشر والعدوان؛ ومنوذجاً كذلك من العدوان الصارخ الذي ال مربر له هذه 
وتقفهما وجهاً لوجه ، كل منهما . تقدم منوذجاً لطبيعة اخلري والسماحة؛ ومنوذجاً كذلك من الطيبة والوداعة 

، والعدوان الصارخ الذي يثري الضمري؛ ويثري  وترسم اجلرمية املنكرة اليت يرتكبها الشر. . يتصرف وفق طبيعته 
الشعور باحلاجة إىل شريعة نافذة بالقصاص العادل ، تكف النموذج الشرير املعتدي عن االعتداء؛ وختوفه 

وجد اجلزاء العادل ،  -على الرغم من ذلك  - وتردعه بالتخويف عن اإلقدام على اجلرمية؛ فإذا ارتكبها 
فمثل هذه النفوس جيب أن . كما تصون النموذج الطيب اخلري وحتفظ حرمة دمه . املكاىفء للفعلة املنكرة 

  .تعيش ، وأن تصان ، وأن تأمن؛ يف ظل شريعة عادلة رادعة 
وعلى الرغم من ورود بعض اآلثار والروايات . . وال حيدد السياق القرآين ال زمان وال مكان وال أمساء القصة 

ا ابنا آدم يف هذه القصة؛ وورود تفصيالت عن القضية بينهما ، والنزاع على وأهنما مه» قابيل وهابيل « : عن 
ألن هذه الروايات كلها . جمملة بدون حتديد  -كما وردت  - فإننا نؤثر أن نستبقي القصة . . أختني هلما 

لزمان والقصة واردة يف العهد القدمي حمددة فيها األمساء وا - موضع شك يف أهنا مأخوذة عن أهل الكتاب 
واحلديث الوحيد الصحيح الوارد عن هذا النبأ مل يرد فيه  - واملكان على النحو الذي تذكره هذه الروايات 

  .تفصيل 

ال تقتل نفس ظلماً إال كان « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : وهو من رواية ابن مسعود قال 
س ، ألنه كان أول من  حدثنا أبو : رواه اإلمام أمحد يف مسنده . » ن القتل على ابن آدم األول كفل من دمها 

وأخرجه . . حدثنا األعمش عن عبداهللا بن مرة عن مسروق عن عبداهللا بن مسعود : معاوية ووكيع قاال 
وكل ما نستطيع أن نقوله هو أن احلادث وقع يف فترة . . من طرق عن األعمش  - سوى أيب داود  -اجلماعة 

.كان أول حادث قتل عدواين متعمد ، وأن الفاعل مل يكن يعرف طريقة دفن اجلثث طفولة اإلنسان ، وأنه   .  
يؤدي الغرض من عرضها؛ ويؤدي اإلحياءات كاملة؛ وال  -كما وردت يف سياقها القرآين  -وبقاء القصة جمملة 

صه وال نفصله لذلك نقف حنن عند النص العام ال خنص. . تضيف التفصيالت شيئاً إىل هذه األهداف األساسية 
. .  



. ألقتلنك : قال . إذ قربا قرباناً ، فتقبل من أحدمها ومل يتقبل من اآلخر  -باحلق  -واتل عليهم نبأ ابين آدم { 
  . .} إمنا يتقبل اهللا من املتقني : قال 

 اتله -بعدما تلوت من قصة بين إسرائيل مع موسى  -واتل عليهم نبأ هذين النموذجني من مناذج البشرية 
فهو حق وصدق يف روايته ، وهو ينىبء عن حق يف الفطرة البشرية؛ وهو حيمل احلق يف ضرورة . عليهم باحلق 

  .الشريعة العادلة الرادعة 
. فهما يف موقف طاعة بني يدي اهللا . إن ابين آدم هذين يف موقف ال يثور فيه خاطر االعتداء يف نفس طيبة 

  :هللا موقف تقدمي قربان ، يتقربان به إىل ا
  . .} إذ قربا قرباناً { 
  . .} فتقبل من أحدمها ، ومل يتقبل من اآلخر { 

. والفعل مبين للمجهول؛ ليشري بناؤه هكذا إىل أن أمر القبول أو عدمه موكول إىل قوة غيبية؛ وإىل كيفية غيبية 
فيه كما خاضت كتب  األول أال نبحث حنن عن كيفية هذا التقبل وال خنوض: وهذه الصياغة تفيدنا أمرين . 

والثاين اإلحياء بأن الذي قبل قربانه ال . . » العهد القدمي « التفسري يف روايات نرجح إهنا مأخوذة عن أساطري 
جريرة له توجب احلفيظة عليه وتبييت قتله ، فاألمر مل يكن له يد فيه؛ وإمنا تولته قوة غيبية بكيفية غيبية؛ تعلو 

فما كان هناك مربر ليحنق األخ على أخيه ، وليجيش خاطر القتل يف . . ته على إدراك كليهما وعلى مشيئ
جمال العبادة والتقرب ، وجمال . . نفسه فخاطر القتل هو أبعد ما يرد على النفس املستقيمة يف هذا اجملال 

  . .القدرة الغيبية اخلفية اليت ال دخل إلرادة أخيه يف جماهلا 
  . .} ألقتلنك : قال { 

نابياً مثرياً لالستنكار ألنه ينبعث من غري موجب؛  - هبذا التأكيد املنىبء عن اإلصرار  -بدو هذا القول وهكذا ي
  .شعور احلسد األعمى؛ الذي ال يعمر نفساً طيبة . اللهم إال ذلك الشعور اخلبيث املنكر 

.  
  . .لسياق بإحياء اآلية اليت مل تكمل من ا: وهكذا جندنا منذ اللحظة األوىل ضد االعتداء 

  :ولكن السياق ميضي يزيد هذا االعتداء نكارة وبشاعة؛ بتصوير استجابة النموذج اآلخر؛ ووداعته وطيبة قلبه 
  .} إمنا يتقبل اهللا من املتقني : قال { 

هكذا يف براءة ترد األمر إىل وضعه وأصله؛ ويف إميان يدرك أسباب القبول؛ ويف توجيه رفيق للمعتدي أن يتقي 
  . .هداية له إىل الطريق الذي يؤدي إىل القبول؛ وتعريض لطيف به ال يصرح مبا خيدشه أو يستثريه اهللا؛ و

  :مث ميضي األخ املؤمن التقي الوديع املسامل يكسر من شرة الشر اهلائج يف نفس أخيه الشرير 
  . .} ني لئن بسطت إيل يدك لتقتلين ما أنا بباسط يدي إليك ألقتلك ، إين أخاف اهللا رب العامل{ 

وهكذا يرتسم منوذج من الوداعة والسالم والتقوى؛ يف أشد املواقف استجاشة للضمري اإلنساين؛ ومحاسة 
  .للمعتَدى عليه ضد املعتِدي؛ وإعجاباً هبدوئه واطمئنانه أمام نذر االعتداء؛ وتقوى قلبه وخوفه من رب العاملني 

ىء احلسد ، ويسكن الشر ، وميسح على األعصاب املهتاجة؛ ولقد كان يف هذا القول اللني ما يفثأ احلقد؛ ويهّد
  .ويرد صاحبها إىل حنان األخوة ، وبشاشة اإلميان ، وحساسية التقوى 



  :ولكن األخ الصاحل يضيف إليه النذير والتحذير . . لقد كان يف ذلك كفاية . أجل 
  . .} الظاملني  إين أريد أن تبوء بإمثي وإمثك فتكون من أصحاب النار ، وذلك جزاء{ 

فهذا اخلاطر . إذا أنت مددت يدك إيل لتقتلين ، فليس من شأين وال من طبعي أن أفعل هذه الفعلة بالنسبة لك 
ال عجزاً . . خوفاً من اهللا رب العاملني . . ال يدور بنفسي أصالً ، وال يتجه اليه فكري إطالقاً  -خاطر القتل  -

قتلي وتضيفه إىل إمثك الذي جعل اهللا ال يتقبل منك قربانك؛ فيكون إمثك  وأنا تاركك حتمل إمث. . عن إتيانه 
  . .} وذلك جزاء الظاملني { . . مضاعفاً ، وعذابك مضاعفاً 

وبذلك صور له إشفاقه هو من جرمية القتل ، ليثنيه عما تراوده به نفسه ، وليخجله من هذا الذي حتدثه به 
  .نفسه جتاه أخ مسامل وديع تقي 

له وزر جرمية القتل لينفره منه ، ويزين له اخلالص من اإلمث املضاعف ، باخلوف من اهللا رب العاملني؛ وعرض 
  .وبلغ من هذا وذلك أقصى ما يبلغه إنسان يف صرف الشر ودوافعه عن قلب إنسان 

  :ولكن النموذج الشرير ال تكمل صورته ، حىت نعلم كيف كانت استجابته 
  . .} ، فقتله ، فأصبح من اخلاسرين  فطوعت له نفسه قتل أخيه{ 

بعد هذا كله اندفعت النفس الشريرة ، فوقعت اجلرمية . بعد التذكري والعظة واملساملة والتحذير . بعد هذا كله 
. وقعت وقد ذللت له نفسه كل عقبة ، وطوعت له كل مانع .  وقتل من؟ قتل . . طوعت له نفسه القتل . 

  :وحق عليه النذير . . أخيه 
  . .} فأصبح من اخلاسرين { 

. وخسر دنياه فما هتنأ للقاتل حياة . وخسر أخاه ففقد الناصر والرفيق . خسر نفسه فأوردها موارد اهلالك 
  . .وخسر آخرته فباء بأمثه األول وإمثه األخري 
  .ومثلت له سوأة اجلرمية يف صورهتا احلسية 

  .ي فيه العفن ، فهو سوأة ال تطيقها النفوس صورة اجلثة اليت فارفتها احلياة وباتت حلماً يسر
عجزه عن . عن أن يواري سوأة أخيه  - وهو الباطش القاتل الفاتك  -وشاءت حكمة اهللا أن تقفه أمام عجزه 

  :أن يكون كالغراب يف أمة الطري 
ن مثل هذا يا ويلتا أعجزت أن أكو: قال . فبعث اهللا غراباً يبحث يف األرض لرييه كيف يواري سوأة أخيه { 

  . .} الغراب فأواري سوأة أخي؟ فأصبح من النادمني 
إن الغراب قتل غراباً آخر ، أو وجد جثة غراب أو جاء ومعه جثة غراب ، فجعل : وتقول بعض الروايات 

  . .وفعل مثلما رأى الغراب يفعل . فقال القاتل قولته . . حيفر يف األرض ، مث واراه وأهال عليه التراب 
وقد يكون ذلك ألن هذا كان أول ميت يف  - وإال لفعل  -القاتل مل يكن قد رأى من قبل ميتاً يدفن  وظاهر أن

وظاهر . واالحتماالن قائمان . . أو ألن هذا القاتل كان حدثاً ومل ير من يدفن ميتاً . األرض من أبناء آدم 
، وما  وإمنا كان -وإال لقبل اهللا توبته  - كذلك أن ندمه مل يكن ندم التوبة  الندم الناشىء من عدم جدوى فعلته 

  .أعقبته له من تعب وعناء وقلق 
وقد يكون حدثاً . كما أن دفن الغراب ألخيه الغراب ، قد يكون من عادات الغربان كما يقول بعض الناس 



د فالذي يودع األحياء غرائزهم هو الذي جيري أي حدث على ي. . وهذه كتلك سواء . . خارقاً أجراه اهللا 
  . .هذا من قدرته ، وهذا من قدرته على السواء . . أي حي 

وهنا يلتقط السياق اآلثار العميقة اليت تتركها يف النفس رواية النبأ هبذا التسلسل ، ليجعل منها ركيزة شعورية 
م للتشريع الذي فرض لتاليف اجلرمية يف نفس اجملرم؛ أو للقصاص العادل إن هو أقدم عليها بعد أن يعلم آال

  :القصاص اليت تنتظره 
فكأمنا قتل الناس  -بغري نفس أو فساد يف األرض  -أنه من قتل نفساً : من أجل ذلك كتبنا على بين إسرائيل { 

ولقد جاءهتم رسلنا بالبينات؛ مث إن كثرياً منهم بعد ذلك يف األرض . مجيعاً؛ ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعاً 
  .} ملسرفون 

من أجل االعتداء على املساملني الوادعني اخلريين . . من أجل وجود هذه النماذج يف البشرية . .  من أجل ذلك
ومن أجل أن املوعظة والتحذير ال جيديان يف بعض اجلبالت . . الطيبني ، الذين ال يريدون شراً وال عدواناً 

من . . كون الشر عميق اجلذور يف النفس املطبوعة على الشر؛ وأن املساملة واملوادعة ال تكفان االعتداء حني ي
أجل ذلك جعلنا جرمية قتل النفس الواحدة كبرية كبرية ، تعدل جرمية قتل الناس مجيعاً؛ وجعلنا العمل على دفع 

وكتبنا ذلك على بين إسرائيل فيما شرعنا . . القتل واستحياء نفس واحدة عمالً عظيماً يعدل إنقاذ الناس مجيعاً 
.وسيأيت يف الدرس التايل يف سياق السورة بيان شريعة القصاص مفصلة ( ة هلم من الشريع  (  

دفع فساد يف األرض  -إن قتل نفس واحدة  ألن كل . يعدل قتل الناس مجيعاً  - يف غري قصاص لقتل ، ويف غري 
ياة فقتل واحدة من هذه النفوس هو اعتداء على حق احل. نفس ككل نفس؛ وحق احلياة واحد ثابت لكل نفس 

سواء كان  -كذلك دفع القتل عن نفس ، واستحياؤها هبذا الدفع . ذاته؛ احلق الذي تشترك فيه كل النفوس 
بالدفاع عنها يف حالة حياهتا أو بالقصاص هلا يف حالة االعتداء عليها ملنع وقوع القتل على نفس أخرى هو 

  .ه النفوس مجيعاً استحياء للنفوس مجيعاً ، ألنه صيانة حلق احلياة الذي تشترك في
على أهل دار اإلسالم  -فقط  -وبالرجوع إىل البيان الذي قدمنا به هلذه األحكام ، يتبني أن هذا التقرير ينطبق 

ما مل تقم بينهم وبني أهل دار اإلسالم  -فأما دم أهل دار احلرب فهو مباح  -من مسلمني وذميني ومستأمنني  -
كون دائماً على ذكر من هذه القاعدة التشريعية؛ وأن نتذكر كذلك أن فيحسن أن ن. وكذلك ماهلم  - معاهدة 

دار اإلسالم هي األرض اليت تقام فيها شريعة اإلسالم ، وحيكم فيها هبذه الشريعة ، وأن دار احلرب هي األرض 
  . .اليت ال تقام فيها شريعة اهللا ، وال حيكم فيها هبذه الشريعة 

« هم أهل الكتاب؛ الذين ميثلون  -يف ذلك احلني  -ين إسرائيل؛ ألهنم كانوا ولقد كتب اهللا ذلك املبدأ على ب
ولكن بين إسرائيل جتاوزوا حدود . . ما أقاموا بينهم شريعة التوراة بال حتريف وال التواء » دار اإلسالم 

 - ليه وسلم صلى اهللا ع - وكانوا على عهد رسول اهللا  -بعد ما جاءهتم الرسل بالبينات الواضحة  - شريعتهم 
والقرآن يسجل عليهم هذا اإلسراف والتجاوز . وما يزالون يكثر فيهم املسرفون املتجاوزون حلدود شريعتهم 

واالعتداء؛ بغري عذر؛ ويسجل عليهم كذلك انقطاع حجتهم على اهللا وسقوطها مبجيء الرسل إليهم ، وببيان 
  :شريعتهم هلم 

  . .} اً منهم بعد ذلك يف األرض ملسرفون ولقد جاءهتم رسلنا بالبينات؛ مث إن كثري{ 



  وهل من إسراف أشد من جتاوز حدود اهللا؛ والتعدي على شريعته ، بالتغيري أو باإلمهال؟
ويف اآلية السابقة قرن اهللا قتل النفس بالفساد يف األرض؛ وجعل كالً منهما مربراً للقتل ، واستثناء من صيانة 

ذلك أن أمن اجلماعة املسلمة يف دار اإلسالم ، وصيانة النظام العام . . روح حق احلياة؛ وتفظيع جرمية إزهاق ال
. ذلك كله ضروري كأمن األفراد . . الذي تستمتع يف ظله باألمان ، وتزاول نشاطها اخلري يف طمأنينة  بل . 

تمعات ، أشد ضرورة؛ ألن أمن األفراد ال يتحقق إال به؛ فضالً على صيانة هذا النموذج الفاضل من اجمل
وإحاطته بكل ضمانات االستقرار؛ كيما يزاول األفراد فيه نشاطهم اخلري ، وكيما تترقى احلياة اإلنسانية يف ظله 

وخباصة أن هذا اجملتمع يوفر للناس . . وتثمر ، وكيما تتفتح يف جوه براعم اخلري والفضيلة واإلنتاج والنماء 
جواً تنمو فيه بذور اخلري وتذوي بذور الشر ، ويعمل على  مجيعاً ضمانات احلياة كلها ، وينشر من حوهلم

  .الوقاية قبل أن يعمل على العالج ، مث يعاجل ما مل تتناوله وسائل الوقاية 

بعد ذلك كله  - فالذي يهدد أمنه . . وال يدع دافعاً وال عذراً للنفس السوية أن متيل إىل الشر وإىل االعتداء 
  . .؛ ما مل يثب إىل الرشد والصواب هو عنصر خبيث جيب استئصاله -

  :فاآلن يقرر عقوبة هذا العنصر اخلبيث ، وهو املعروف يف الشريعة اإلسالمية حبد احلرابة 
إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ، ويسعون يف األرض فساداً ، أن يقتلوا أو يصلبوا ، أو تقطع أيديهم { 

إال . ذلك هلم خزي يف الدنيا ، وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم . . وأرجلهم من خالف ، أو ينفوا من األرض 
  . .} الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اهللا غفور رحيم 

وحدود هذه اجلرمية اليت ورد فيها هذا النص ، هي اخلروج على اإلمام املسلم الذي حيكم بشريعة اهللا ، 
طان هذا اإلمام ، تروع أهل دار اإلسالم؛ وتعتدي على أرواحهم والتجمع يف شكل عصابة ، خارجة على سل

ويرى . ويشترط بعض الفقهاء أن يكون ذلك خارج املصر بعيداً عن مدى سلطان اإلمام . وأمواهلم وحرماهتم 
بعضهم أن جمرد جتمع مثل هذه العصابة ، وأخذها يف االعتداء على أهل دار اإلسالم بالقوة ، جيعل النص 

  .وهذا هو األقرب للواقع العملي وجماهبته مبا يستحقه . سواء خارج املصر أو داخلة . عليها  منطبقاً
سواء كانوا ( وهؤالء اخلارجون على حاكم حيكم بشريعة اهللا؛ املعتدون على أهل دار اإلسالم املقيمني للشريعة 

إمنا هم حياربون . ربون الناس وحدهم ال حياربون احلاكم وحده ، وال حيا) مسلمني أو ذميني أو مستأمنني بعهد 
حينما حياربون شريعته ، ويعتدون على األمة القائمة على هذه الشريعة ، ويهددون دار اإلسالم . اهللا ورسوله 

كما أهنم حبرهبم هللا ورسوله ، وحرهبم لشريعته ولألمة القائمة عليها وللدار اليت تطبقها . احملكومة هبذه الشريعة 
فليس هناك فساد أشنع من حماولة تعطيل شريعة اهللا ، وترويع الدار اليت تقام . . ألرض فساداً ، يسعون يف ا

  . .فيها هذه الشريعة 
اً ال حياربون اهللا . وإن كانوا إمنا حياربون اجلماعة املسلمة واإلمام املسلم . . إهنم حياربون اهللا ورسوله  فهم قطع

ولكن احلرب هللا  -بعد اختياره الرفيق األعلى  -خص رسول اهللا بالسيف ، وقد ال حياربون ش -سبحانه  -
ورسوله متحققة ، باحلرب لشريعة اهللا ورسوله ، وللجماعة اليت ارتضت شريعة اهللا ورسوله ، وللدار اليت تنفذ 

  .فيها شريعة اهللا ورسوله 
بأمر  -سلطان الذي حيق له هو أن ال -مفهوماً آخر متعيناً كهذا املفهوم  -يف صورته هذه  - كما أن للنص 



أن يأخذ اخلارجني عليه هبذه العقوبات املقررة هلذه اجلرمية ، هو السلطان الذي يقوم على شريعة اهللا  -اهللا 
وليس أي سلطان آخر ال تتوافر له هذه الصفة ، يف . . ورسوله ، يف دار اإلسالم احملكومة بشريعة اهللا ورسوله 

  .هذا الوصف أية دار أخرى ال يتوافر هلا 

.  
نقرر هذا بوضوح ، ألن بعض أذناب السلطة يف كل زمان ، كانوا يفتون حلكام ال يستمدون سلطاهنم من 

شريعة اهللا وال يقومون على تنفيذ هذه الشريعة ، وال حيققون وجود دار إسالم يف بالدهم ، ولو زعموا أهنم 
بينما كان  - باسم شريعة اهللا  -هبذه العقوبات  كانوا يفتون هلم بأن يأخذوا اخلارجني عليهم. . مسلمون 

  . .هؤالء اخلارجون ال حياربون اهللا ورسوله؛ بل حياربون سلطة خارجة على اهللا ورسوله 
وما ملثل . . إنه ليس لسلطة ال تقوم على شريعة اهللا يف دار اإلسالم ، أن تأخذ اخلارجني عليها باسم شريعة اهللا 

  إهنا تغتصب حق األلوهية وتدعيه؛ فما هلا تتحكك بقانون اهللا وتدعيه؟هذه السلطة وشريعة اهللا؟ 
إمنا جزاء أفراد هذه العصابات املسلحة ، اليت خترج على سلطان اإلمام املسلم املقيم لشريعة اهللا؛ وتروع . . 

أو أن يصلبوا . دياً أن يقتلوا تقتيالً عا. . عباد اهللا يف دار اإلسالم ، وتعتدي على أمواهلم وأرواحهم وحرماهتم 
أو أن تقطع أيديهم اليمىن ) وبعض الفقهاء يفسر النص بأنه الصلب بعد القتل للترويع واإلرهاب ( حىت ميوتوا 

.من خالف . . مع أرجلهم اليسرى   .  
إن كان لإلمام اخليار يف هذه العقوبات ، أم أن هناك عقوبة : وخيتلف الفقهاء اختالفاً واسعاً حول هذا النص 

  .معينة لكل جرمية تقع من اخلارجني 
فمن . ويرى الفقهاء يف مذهب أىب حنيفة والشافعي وأمحد أن العقوبات مرتبة على حسب اجلناية اليت وقعت « 

قتل ومل يأخذ ماالً قتل ، ومن أخذ املال ومل يقتل قطع ، ومن قتل وأخذ املال قتل وصلب ، ومن أخاف السبيل 
  :االً نفي ولكنه مل يقتل ومل يأخذ م

وعند مالك أن احملارب إذا قتل فال بد من قتله وليس لإلمام ختيري يف قطعه وال يف نفيه ، وإمنا التخيري يف قتله » 
، وإمنا التخيري يف قتله أو صلبه أو قطعه من خالف  . أو صلبه ، وأما إن أخذ املال ومل يقتل فال ختيري يف نفيه 

ومعىن التخيري عند مالك أن . . ام خمري يف قتله أو صلبه أو قطعة أو نفيه وأما إذا أخاف السبيل فقط ، فاإلم
، . األمر راجع يف ذلك إىل اجتهاد اإلمام  فإن كان احملارب ممن له الرأي والتدبري فوجه االجتهاد قتله أو صلبه 

ن كان ليس له وإ. وإن كان ال رأي له وإمنا هو ذو قوة وبأس قطعه من خالف . ألن القطع ال يدفع ضرره 
  .« شيء من هاتني الصفتني أخذ بأيسر ذلك وهو النفي والتعزير 

وحنن خنتار رأي اإلمام مالك يف الفقرة األخرية منه ، وهي أن العقوبة قد توقع على جمرد اخلروج وإخافة السبيل 
، والتغليظ على املفسدين .  يف األرض الذين يروعون ألن هذا إجراء وقائي املقصود منه أوالً منع وقوع اجلرمية 

وهي أجدر مجاعة وأجدر دار . دار اإلسالم؛ ويفزعون اجلماعة املسلمة القائمة على شريعة اهللا يف هذه الدار 
  .باألمن والطمأنينة والسالم 

هل هو النفي من األرض اليت ارتكب فيها جرميته؟ أم هو النفي . . كذلك خيتلفون يف معىن النفي من األرض 
أم هو النفي من األرض كلها وال يكون ذلك إال باملوت؟ وحنن . اليت ميلك فيها حريته وذلك حببسه من األرض 



خنتار النفي من أرض اجلرمية ، إىل مكان ناء حيس فيه بالغربة والتشريد والضعف؛ جزاء ما شرد الناس وخّوفهم 
، أو بعزله عن عصابتهحيث يصبح يف منفاه عاجزاً عن مزاولة جرميته بضعف . وطغى بقوته فيهم    عصبيته 

  . .} وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم . . ذلك هلم خزي يف الدنيا { 
فاجلزاء الذي يلقونه إذن يف الدنيا ال يسقط عنهم العذاب يف اآلخرة ، وال يطهرهم من دنس اجلرمية كبعض 

اعة املسلمة يف دار اإلسالم ذلك أن اجلم. . وهذا كذلك تغليظ للعقوبة ، وتبشيع للجرمية . احلدود األخرى 
فهذا هو . وذلك أن السلطة املسلمة القائمة على شريعة اهللا جيب أن تكون مطاعة . جيب أن تعيش آمنة 

وهذا هو النظام العادل الكامل الذي جيب . . الوسط اخلري الرفيع الذي جيب توفري الضمانات كلها الزدهاره 
.أن يصان من املساس به   .  

ؤالء اخلارجون املفسدون عن غيهم وفسادهم ، نتيجة استشعارهم نكارة اجلرمية ، وتوبة منهم إىل فإذا ارتدع ه
ا يزالون يف قوهتم ، مل تنلهم يد السلطان  -اهللا ورجوعاً إىل طريقه املستقيم  سقطت جرميتهم وعقوبتها  -وهم م

  :هبم يف احلساب األخري  معاً ، ومل يعد للسلطان عليهم من سبيل ، وكان اهللا غفوراً هلم رحيماً
  . .} فاعلموا أن اهللا غفور رحيم  -من قبل أن تقدروا عليهم  - إال الذين تابوا { 

  :واحلكمة واضحة يف إسقاط اجلرمية والعقوبة يف هذه احلالة عنهم من ناحيتني 
  . .واعتبارها دليل صالح واهتداء  - وهم ميلكون العدوان  -تقدير توبتهم : األوىل 
  .تشجيعهم على التوبة ، وتوفري مؤنة اجلهد يف قتاهلم من أيسر سبيل : نية والثا

واملنهج اإلسالمي يتعامل مع الطبيعة البشرية بكل مشاعرها ومسارهبا واحتماالهتا؛ واهللا الذي رضي للمسلمني 
أال يعلم من . . ح هلا هذا املنهج هو بارىء هذه الطبيعة ، اخلبري مبسالكها ودروهبا ، العليم مبا يصلحها وما يصل

.خلق وهو اللطيف اخلبري؟   .  
إمنا يرفع سيف القانون ويصلته لريتدع من ال يردعه إالّ السيف . واملنهج الرباين ال يأخذ الناس بالقانون وحده 

ذلك إىل جانب إقامة اجملتمع الذي  -وهداية الروح . فأما اعتماده األول فعلى تربية القلب ، وتقومي الطبع . 
، وتذبل فيه نبتة الشر وتذوي  لذلك ما يكاد ينتهي السياق القرآين من الترويع  -تنمو فيه بذرة اخلري وتزكو 

بالعقوبة حىت يأخذ طريقه إىل القلوب والضمائر واألرواح؛ يستجيش فيها مشاعر التقوى؛ وحيثها على ابتغاء 
قبة الكفر به؛ ويصور هلا مصائر الكفار يف اآلخرة الوسيلة إىل اهللا واجلهاد يف سبيله رجاء الفالح؛ وحيذرها عا

  :تصويراً موحياً باخلشية واالعتبار 
  .يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا ، وابتغوا إليه الوسيلة ، وجاهدوا يف سبيله لعلكم تفلحون { 

ا تقبل منهم إن الذين كفروا لو أن هلم ما يف األرض مجيعاً ، ومثله معه ، ليفتدوا به من عذاب يوم الق . يامة م
، وهلم عذاب مقيم . وهلم عذاب أليم    . .} يريدون أن خيرجوا من النار ، وما هم خبارجني منها 

إن هذا املنهج املتكامل يأخذ النفس البشرية من أقطارها مجيعاً؛ وخياطب الكينونة البشرية من مداخلها مجيعاً؛ 
إن اهلدف األول للمنهج هو تقومي . . عة ويصدها عن املعصية ويلمس أوتارها احلية كلها وهو يدفعها إىل الطا

وليست العقوبة غاية ، كما أهنا . والعقوبة وسيلة من الوسائل الكثرية . النفس البشرية وكفها عن االحنراف 
  .ليست الوسيلة الوحيدة 



. لعقوبة اليت ختلع القلوب مث يثين با -بكل ما فيه من موحيات  - وهنا نرى أنه يبدأ هذا الشوط بنبأ ابين آدم 
.ومع الدعوة التصوير الرعيب للعقاب . مث يعقب بالدعوة إىل تقوى اهللا وخشيته واخلوف من عقابه   .  

  . .} يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا { 
أما اخلوف من السيف والسوط فهو . فهذا هو اخلوف الالئق بكرامة اإلنسان . فاخلوف ينبغي أن يكون من اهللا 

على أن تقوى اهللا . . واخلوف من اهللا أوىل وأكرم وأزكى . . ال حتتاج إليها إال النفوس اهلابطة . منزلة هابطة 
هي اليت تصاحب الضمري يف السر والعلن؛ وهي اليت تكف عن الشر يف احلاالت اليت ال يراها الناس ، وال 

بدون التقوى؛ ألن ما يفلت من يد  - ضرورته  مع -وما ميكن أن يقوم القانون وحده . تتناوهلا يد القانون 
وال صالح لنفس ، وال صالح جملتمع يقوم على القانون وحده؛ بال . القانون حينئذ أضعاف أضعاف ما تناله 

  .رقابة غيبية وراءه ، وبال سلطة إهلية يتقيها الضمري 
  . .} وابتغوا إليه الوسيلة { 

ابتغوا إليه : ويف رواية عن ابن عباس . . سوا ما يصلكم به من األسباب اتقوا اهللا؛ واطلبوا إليه الوسيلة؛ وتلم
والبشر حني يشعرون حباجتهم إىل اهللا وحني يطلبون عنده حاجتهم يكونون يف . الوسيلة؛ أى ابتغوا إليه احلاجة 

وكال . ح يف أصلح أوضاعهم وأقرهبا إىل الفال -هبذا  -الوضع الصحيح للعبودية أمام الربوبية؛ ويكونون 
  .التفسريين يصلح للعبارة؛ ويؤدي إىل صالح القلب ، وحياة الضمري ، وينتهي إىل الفالح املرجو 

  . .} لعلكم تفلحون { 
. وعلى اجلانب اآلخر مشهد الكفار ، الذين ال يتقون اهللا وال يبتغون إليه الوسيلة وال يفلحون  وهو مشهد . 

على . .  يف أوصاف وتقريرات ، ولكن يف حركات وانفعاالت شاخص متحرك؛ ال يعرب عنه السياق القرآين
  :طريقة القرآن يف رسم مشاهد القيامة؛ ويف أداء معظم األغراض 

ا تقبل منهم ، {  إن الذين كفروا لو أن هلم ما يف األرض مجيعاً ، ومثله معه ، ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة م
، وهلم عذاب مقيم يريدون أن خيرجوا من . وهلم عذاب أليم    . .} النار ، وما هم خبارجني منها 

ا يف األرض مجيعاً : إن أقصى ما يتصوره اخليال على أساس االفتراض  ولكن . هو أن يكون للذين كفروا كل م
  .السياق يفترض هلم ما هو فوق اخليال يف عامل االفتراض 

ثله معه؛ ويصورهم حي اولون االفتداء هبذا وذلك ، لينجوا به من عذاب فيفرض أن هلم ما يف األرض مجيعاً ، وم
مث عجزهم عن بلوغ اهلدف ، وبقاءهم يف . ويرسم مشهدهم وهم حياولون اخلروج من النار . يوم القيامة 

  . .العذاب األليم املقيم 
 ومنظرهم وهم. . منظرهم ومعهم ما يف األرض ومثله معه . . إنه مشهد جمسم ذو مناظر وحركات متواليات 

. . ومنظرهم وهم يدخلون النار . . ومنظرهم وهم خميبو الطلب غري مقبويل الرجاء . يعرضونه ليفتدوا به 
. ومنظرهم وهم حياولون اخلروج منها  ويسدل الستار ، ويتركهم . ومنظرهم وهم يرغمون على البقاء . 

  مقيمني هناك
  :يف هناية هذا الدرس يرد حكم السرقة 

فمن تاب من بعد . واهللا عزيز حكيم  - نكاالً من اهللا  -اقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا والسارق والسارقة ف{ 



أمل تعلم أن اهللا له ملك السماوات واألرض ، يعذب . ظلمه وأصلح فإن اهللا يتوب عليه ، إن اهللا غفور رحيم 
  . .} من يشاء ويغفر ملن يشاء ، واهللا على كل شيء قدير 

ما يدفع خاطر السرقة عن كل نفس  -على اختالف عقائدهم  -ألهل دار اإلسالم إن اجملتمع املسلم يوفر 
. وضمانات العدالة يف التوزيع . وضمانات التربية والتقومي . إنه يوفر هلم ضمانات العيش والكفاية . . سوية 

ماعية تنفع اجملتمع ويف الوقت ذاته جيعل كل ملكية فردية فيه تنبت من حالل؛ وجيعل امللكية الفردية وظيفة اجت
فمن حقه إذن أن يشدد يف عقوبة . . ومن أجل هذا كله يدفع خاطر السرقة عن كل نفس سوية . . وال تؤذيه 

ومع تشديده فهو يدرأ احلد بالشبهة؛ . . السرقة ، واالعتداء على امللكية الفردية ، واالعتداء على أمن اجلماعة 
  . .خذ بغري الدليل الثابت ويوفر الضمانات كاملة للمتهم حىت ال يؤ

  . .ولعله من املناسب أن نفصل شيئا يف هذا اإلمجال 
إن النظام اإلسالمي كل متكامل ، فال تفهم حكمة اجلزئيات التشريعية فيه حق فهمها إال أن ينظر يف طبيعة 

النظام كامالً؛ كذلك ال تصلح هذه اجلزئيات فيه للتطبيق إال أن يؤخذ . النظام وأصوله ومبادئه وضماناته 
أما االجتزاء حبكم من أحكام اإلسالم ، أو مبدأ من مبادئه ، يف ظل نظام ليس كله إسالمياً ، . ويعمل به مجلة 

اإلسالم هو هذا . ألن اإلسالم ليس أجزاء وتفاريق . فال جدوى له؛ وال يعد اجلزء املقتطع منه تطبيقاً لإلسالم 
  . .ل جوانب احلياة النظام املتكامل الذي يشمل تطبيقه ك

ال خيتلف . هذا بصفة عامة  .أما بالنسبة ملوضوع السرقة ، فاألمر   .  
وحقه يف كل الوسائل . إن اإلسالم يبدأ بتقرير حق كل فرد ، يف اجملتمع املسلم يف دار اإلسالم ، يف احلياة 

. الضرورية حلفظ احلياة  له بيت يكنه ويؤويه ،  من حق كل فرد أن يأكل وأن يشرب وأن يلبس وأن يكون. 
أن حيصل  -وعلى الدولة النائبة عن اجلماعة  - من حق كل فرد على اجلماعة . . وجيد فيه السكن والراحة 

  .على هذه الضروريات 

أن تعلمه  - والدولة النائبة عن اجلماعة  -وعلى اجلماعة  -ما دام قادراً على العمل  -أوال عن طريق العمل . 
، أو أداته ، أو لعدم قدرته . . سر له العمل ، وأداة العمل كيف يعمل ، وأن تي فإذا تعطل لعدم وجود العمل 

اً ، وقتياً أو دائماً  فله احلق يف . أو إذا كان كسبه من عمله ال يكفي لضرورياته . على العمل ، جزئياً أو كلي
. رعاً على القادرين يف أسرته من النفقة اليت تفرض له ش: أوالً : استكمال هذه الضروريات من عدة وجوه 

فإذا مل . من بيت مال املسلمني من حقه املفروض له يف الزكاة : وثالثاً . وثانياً على القادرين من أهل حملته 
تكف الزكاة فرضت الدولة املسلمة املنفذة لشريعة اإلسالم كلها يف دار اإلسالم ، ما حيقق الكفاية للمحرومني 

وال جتور على امللكية الفردية . ال تتجاوز هذه احلدود ، وال تتوسع يف غري ضرورة  يف مال الواجدين؛ حبيث
  . .الناشئة من حالل 

ال تثري . . واإلسالم كذلك يتشدد يف حتديد وسائل مجع املال؛ فال تقوم امللكية الفردية فيه إال من حالل  ومن مث 
سلب ما يف أيدي اآلخرين امللكية الفردية يف اجملتمع املسلم أحقاد الذين ال ميل . كون؛ وال تثري أطماعهم يف 

  .وخباصة أن النظام يكفل هلم الكفاية؛ وال يدعهم حمرومني 
واإلسالم يريب ضمائر الناس وأخالقهم؛ فيجعل تفكريهم يتجه إىل العمل والكسب عن طريقه؛ ال إىل السرقة 



فري ضرورياهتم ، أعطاهم حقهم بالوسائل النظيفة فإذا مل يوجد العمل ، أو مل يكف لتو. . والكسب عن طريقها 
  . .الكرمية 

إمنا يسرق للطمع يف الثراء من غري . وإذن فلماذا يسرق السارق يف ظل هذا النظام؟ إنه ال يسرق لسد حاجة 
ة وحيرمها الطمأنين. والثراء ال يطلب من هذا الوجه الذي يروع اجلماعة املسلمة يف دار اإلسالم . طريق العمل 

  .وحيرم أصحاب املال احلالل أن يطمئنوا على ماهلم احلالل . اليت من حقها أن تستمتع هبا 
، وال من احتكار ،  وإنه ملن حق كل فرد يف مثل هذا اجملتمع ، كسب ماله من حالل ، ال من ربا ، وال من غش 

ا قد حتتاج إليه اجلماعة  من حق كل . . من بعد الزكاة وال من أكل أجور العمال ، مث أخرج زكاته ، وقدم م
  .فرد يف مثل هذا النظام أن يأمن على ماله اخلاص ، وأال يباح هذا املال للسرقات أو لغري السرقات 

. فإذا سرق السارق بعد ذلك كله  ا .  ، غري حمتاج لسلب م إذا سرق وهو مكفي احلاجة ، متبني حرمة اجلرمية 
. إذا سرق يف مثل هذه األحوال . . أمواهلم ومل جيمعوها من حرام  يف أيدي اآلخرين ، ألن اآلخرين مل يغصبوا

  .وال ينبغي ألحد أن يرأف به مىت ثبتت عليه اجلرمية . فإنه ال يسرق وله عذر 
لذلك مل يقطع . فأما حني توجد شبهة من حاجة أو غريها ، فاملبدأ العام يف اإلسالم هو درء احلدود بالشبهات 

  .يف عام الرمادة ، حينما عمت اجملاعة  -رضي اهللا عنه  -عمر 

فقد . ومل يقطع كذلك يف حادثة خاصة؛ عندما سرق غلمان ابن حاطب بن أيب بلتعة ناقة من رجل من مزينة 
، درأ عنهم احلد؛ وغرم سيدهم ضعف مثن الناقة تأديباً له  . أمر بقطعهم؛ ولكن حني تبني له أن سيدهم جييعهم 

.  
دود اإلسالم ، يف ظل نظامه املتكامل؛ الذي يضع الضمانات للجميع ال لطبقة على وهكذا ينبغي أن تفهم ح

والذي ال يعاقب إال املعتدين بال . والذي يتخذ أسباب الوقاية قبل أن يتخذ أسباب العقوبة . . حساب طبقة 
  . .مربر لالعتداء 

.ة وبعد بيان هذه احلقيقة العامة نستطيع أن نأخذ يف احلديث عن حد السرق  .  
. فال بد أن يكون املأخوذ ماالً مقّوماً . . السرقة هي أخذ مال الغري ، احملّرز ، خفية  واحلد املتفق عليه تقريباً . 

ا يعادل ربع دينار  أي حوايل مخسة . . بني فقهاء املسلمني للمال الذي يعد أخذه من حرزه خفية سرقة هو م
يكون هذا املال حمّرزاً وأن يأخذه السارق من حرزه ، وخيرج به وال بد أن . . وعشرين قرشاً بنقدنا احلاضر 

واخلادم املأذون له بدخول البيت ال يقطع فيما يسرق . فال قطع مثالً على املؤمتن على مال إذا سرقه . . عنه 
وال . رين وال على الثمار يف احلقل حىت يؤويها اجل. وال على املستعري إذا جحد العارية . النه ليس حمّرزاً منه 

فال . . وال بد أن يكون هذا املال احملّرز للغري . . وهكذا . . على املال خارج البيت أو الصندوق املعد لصيانته 
والذي يسرق من بيت مال . قطع حني يسرق الشريك من مال شريكه ألن له فيه شركة فليس خالصاً للغري 

والعقوبة يف مثل هذه احلاالت ليست هي . . للغري كذلك املسلمني ال يقطع ألن له نصيباً فيه فليس خالصاً 
والتعزير عقوبة دون احلد ، باجللد أو باحلبس أو بالتوبيخ أو باملوعظة يف بعض . . ( القطع ، وإمنا هي التعزير 

  ) .احلاالت اليت يناسبها هذا حسب رأي القاضي والظروف احمليطة 
عاد كان القطع يف الرجل اليسرى إىل الكعب وهذا هو القدر املتفق  فإذا. والقطع يكون لليد اليمىن إىل الرسغ 



. عليه يف القطع    .مث ختتلف بعد ذلك آراء الفقهاء عند الثالثة والرابعة . 
ورجوع املعترف . وشبهة الشركة يف املال تدرأ احلد . فشبهة اجلوع واحلاجة تدرأ احلد . . والشبهه تدرأ احلد 

  . .وهكذا . . ونكول الشهود شبهة . شبهة تدرأ احلد  -كن هناك شهود إذا مل ي - يف اعترافه 
حىت بعد إحرازه  -فأبو حنيفة مثالً يدرأ احلد يف سرقة ما هو مباح األصل . وخيتلف الفقهاء فيما يعدونه شبهة 

رث شبهة وإباحة األصل تو. كسرقة املاء بعد إحرازه ، وسرقة الصيد بعد صيده ، ألن كليهما مباح األصل  -
بينما مالك . . والشركة العامة فيه تورث شبهة يف بقاء الشركة بعد اإلحراز . يف بقائه مباحاً بعد إحرازه 

ويدرأ أبو حنيفة احلّد يف سرقة كل ما يسارع إليه الفساد . والشافعي وأمحد ال يدرأون احلّد يف مثل هذه احلالة 
  .شبه ، كالطعام الرطب والبقول واللحم واخلبز وما أ

  .وخيالفه أبو يوسف ويأخذ برأي الثالثة 
وال منلك أن منضي يف تفصيل اختالفات الفقهاء يف هذا اجملال ، فتطلب يف كتب الفقة؛ وحسبنا هذه األمثلة 

ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول . . للداللة على مساحة اإلسالم وحرصه على أال يأخذ الناس بالشبهات 
ألن أعطل احلدود بالشبهات أحب إيلَّ من أن « : وعمر ابن اخلطاب يقول » ود بالشبهات ادرأوا احلد« : 

  . .» أقيمها بالشبهات 
ولكن ال بد من كلمة يف مالءمة عقوبة القطع يف السرقة؛ بعد بيان موجبات التشدد يف أخذ السارق باحلد ، يف 

  . .وضمانات العدالة  اجملتمع املسلم يف دار اإلسالم؛ بعد توافر أسباب الوقاية
وعلة فرض عقوبة القطع للسرقة أن السارق حينما يفكر يف السرقة إمنا يفكر يف أن يزيد كسبه بكسب غريه « 
وهو ال يكتفي بثمرة عمله ، . فهو يستصغر ما يكسبه عن طريق احلالل ، ويريد أن ينميه من طريق احلرام . 

يد من قدرته على اإلنفاق أو الظهور ، أو لريتاح من عناء الكد وهو يفعل ذلك ليز. فيطمع يف مثرة عمل غريه 
فالدافع الذي يدفع إىل السرقة ويرجع إىل هذه االعتبارات هو زيادة . أو ليأمن على مستقبله . والعمل 

ألن قطع . وقد حاربت الشريعة هذا الدافع يف نفس اإلنسان بتقرير عقوبة القطع . . الكسب أو زيادة الثراء 
ونقص الكسب يؤدي . د أو الرجل يؤدي إىل نقص الكسب ، إذ اليد والرجل كالمها أداة العمل أياً كان الي

وهذا يؤدي إىل نقص القدرة على اإلنفاق وعلى الظهور ، ويدعو إىل شدة الكدح وكثرة . إىل نقص الثراء 
  .العمل ، والتخوف الشديد على املستقبل 

وبة القطع دفعت العوامل النفسية اليت تدعو الرتكاب اجلرمية بعوامل نفسية فالشريعة اإلسالمية بتقريرها عق» 
فإذا تغلبت العوامل النفسية الداعية ، وارتكب اإلنسان اجلرمية مرة كان يف . مضادة تصرف عن جرمية السرقة 

  .ة ثانية العقوبة واملرارة اليت تصيبه منها ما يغلب العوامل النفسية الصارفة ، فال يعود للجرمية مر
وإنه لعمري خري أساس قامت عليه . ذلك هو األساس الذي قامت عليه عقوبة السرقة يف الشريعة اإلسالمية « 

.عقوبة السرقة من يوم نشأة عاملنا حىت اآلن   . .  
والسرقة على . وهي عقوبة قد أخفقت يف حماربة اجلرمية على العموم . وجتعل القوانني احلبس عقوبة السرقة » 
والعلة يف هذا اإلخفاق أن عقوبة احلبس ال ختلق يف نفس السارق العوامل النفسية اليت تصرفه عن . صوص اخل

ألن عقوبة احلبس ال حتول بني السارق وبني العمل إال مدة احلبس ، وما حاجته إىل الكسب يف . جرمية السرقة 



وكان لديه . اع أن يعمل وأن يكسب احملبس وهو موفر الطلبات مكفي احلاجات؟ فإذا خرج من حمبسه استط
أوسع الفرص ألن يزيد من كسبه وينمي ثروته ، من طريق احلالل واحلرام على السواء واستطاع أن خيدع 

  .الناس وأن يظهر أمامهم مبظهر الشريف ، فيأمنوا جانبه ، ويتعاونوا معه 

 بغيته فإنه مل خيسر شيئاً ، ومل تفته منفعة فإن وصل يف اخلامتة إىل ما يبغي فذلك هو الذي أراد؛ وإن مل يصل إىل
  .ذات بال 

أما عقوبة القطع فتحول بني السارق وبني العمل ، أو تنقص من قدرته على العمل والكسب نقصاً كبرياً؛ « 
ففرصة زيادة الكسب مقطوع بضياعها على كل حال ، ونقص الكسب إىل حد ضئيل أو انقطاعه هو املرجح 

ولن يستطيع أن خيدع الناس أو حيملهم على الثقة به والتعاون معه رجل حيمل أثر اجلرمية  يف أغلب األحوال ،
فاخلامتة اليت ال خيطئها احلساب أن جانب اخلسارة مقطوع به إذا . يف جسمه ، وتعلن يده املقطوعة عن سوابقه 

ال السارق  -الناس كلهم ويف طبيعة . كانت العقوبة القطع؛ وجانب الربح مرجح إذا كانت العقوبة احلبس 
  .أن ال يتأخروا عن عمل يرجح فيه جانب املنفعة ، وأال يقدموا على عمل تتحقق فيه اخلسارة  -وحده 

ا وصلت إليه اإلنسانية واملدنية يف عصرنا : وأعجب بعد ذلك ممن يقولون »  إن عقوبة القطع ال تتفق مع م
رق باملكافأة على جرميته ، وأن نشجعه على السري يف غوايته ، كأن اإلنسانية واملدنية أن نقابل السا. احلاضر 

  وأن نعيش يف خوف واضطراب ، وأن نكد ونشقى ليستويل على مثار عملنا العاطلون واللصوص
إن عقوبة القطع ال تتفق مع ما وصلت إليه اإلنسانية واملدنية ، : مث أعجب بعد ذلك مرة ثانية ممن يقولون « 

سانية أن ننكر العلم احلديث واملنطق الدقيق؛ وأن ننسى طبائع البشر ، ونتجاهل جتارب األمم؛ كأن املدنية واإلن
، وهنمل النتائج اليت وصل إليها تفكرينا ، لنأخذ مبا يقوله قائله فال جيد عليه دليالً إال التهويل  وأن نلغي عقولنا 

  والتضليل
املدنية واإلنسانية ، فإن عقوبة احلبس قد حق عليها اإللغاء وإذا كانت العقوبة الصاحلة حقاً هي اليت تتفق مع » 

وطبائع البشر . ألن األخرية تقوم على أساس متني من علم النفس . ، وعقوبة القطع قد كتب هلا البقاء 
أما عقوبة . وهي نفس األسس اليت تقوم عليها املدنية واإلنسانية . وجتارب األمم ، ومنطق العقول واألشياء 

  .فال تقوم على أساس من العلم وال التجربة ، وال تتفق مع منطق العقول وال طبائع األشياء  احلبس
فهي إذن عقوبة مالئمة لألفراد ، وهي يف الوقت . إن أساس عقوبة القطع هو دراسة نفسية اإلنسان وعقليته « 

ا دامت العقوبة مالئمة للفرد و م. ذات صاحلة للجماعة ، ألهنا تؤدي إىل تقليل اجلرائم ، وتأمني اجملتمع 
، فهي أفضل العقوبات وأعدهلا    .» وصاحلة للجماعة 

ال يكفي عند بعض الناس لتربير عقوبة القطع ، ألهنم يروهنا «  عقوبة  - كما يقولون  - ولكن ذلك كله 
قاب ، فإن اسم العقوبة مشتق من الع. وهي حجة داحضة . وتلك حجتهم األوىل واألخرية . موسومة بالقسوة 

  .وال يكون العقاب عقاباً إذا كان موسوما بالرخاوة والضعف ، بل يكون لعباً أو عبثاً أو شيئاً قريباً من هذا 

فالقسوة ال بد أن تتمثل يف العقوبة حىت يصح تسميتها هبذا االسم واهللا سبحانه وهو أرحم الرامحني يقول وهو 
با نكاال من اهللا فهي تنكيل من اهللا رادع والردع عن يشدد عقوبة السرقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كس

ارتكاب اجلرمية رمحة مبن حتدثه نفسه هبا ألنه يكفه عنها ورمحة باجلماعة كلها ألنه يوفر هلا الطمأنينة ولن يدعي 



أحد أنه أرحم بالناس من خالق الناس إال ويف قلبه عمى ويف روحه أنطماس والواقع يشهد أن عقوبة القطع مل 
ألن اجملتمع بنظامه والعقوبة بشدهتا ؛ طبق يف خالل حنو قرن من الزمان يف صدر اإلسالم إال يف آحاد ت

والضمانات بكفايتها مل تنتج إال هذه اآلحاد مث يفتح اهللا باب التوبة ملن يريد أن يتوب على أن يندم ويرجع 
ظلمه مث ال يقف عند هذه احلدود السلبية بل يعمل عمال صاحلا وي؛ ويكف  أخذ يف خري إجيايب فمن تاب من بعد 

وال يكفي أن يكف الظامل عن ؛ وأصلح فإن اهللا يتوب عليه إن اهللا غفور رحيم فالظلم عمل إجيايب شرير مفسد 
ظلمه ويقعد بل ال بد أن يعوضه بعمل إجيايب خري مصلح على أن األمر يف املنهج الرباين أعمق من هذا فالنفس 

تتحرك فإذا هي كفت عن الشر والفساد ومل تتحرك للخري والصالح بقي فيها فراغ وخواء اإلنسانية ال بد أن 
؛ قد يرتدان هبا إىل الشر والفساد فأما حني تتحرك إىل اخلري والصالح فإهنا تأمن االرتداد إىل الشر والفساد 

ذي يعلم من خلق وعلى ذكر هبذه اإلجيابية وهبذا االمتالء إن الذي يريب هبذا املنهج هو اهللا الذي خلق وال
اجلرمية والعقوبة وذكر التوبة واملغفرة يعقب السياق القرآين باملبدأ الكلي الذي تقوم عليه شريعة اجلزاء يف 

الدنيا واآلخرة فخالق هذا الكون ومالكه هو صاحب املشيئة العليا فيه وصاحب السلطان الكلي يف مصائره هو 
كما أنه هو الذي يشرع للناس يف حياهتم مث جيزيهم على عملهم يف دنياهم الذي يقرر مصائره ومصائر من فيه 

وآخرهتم أمل تعلم أن اهللا له ملك السماوات واألرض يعذب من يشاء ويغفر ملن يشاء واهللا على كل شيء قدير 
وال فهي سلطة واحدة سلطة امللك يصدر عنها التشريع يف الدنيا ويصدر عنها اجلزاء يف اآلخرة وال تعدد 

انقسام وال انفصام وال يصلح أمر الناس إال حني تتوحد سلطة التشريع وسلطة اجلزاء يف الدنيا واآلخرة سواء و 
  لو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا وهو الذي يف السماء إله ويف األرض إله

ِمَن الَِّذيَن  َيا أَيَُّها الرَُّسولُ لَا َيْحُزْنَك الَِّذيَن ُيَسارُِعونَ ِفي الْكُفْرِ ِمَن الَِّذيَن قَالُوا آَمنَّا بِأَفَْواِههِْم َولَْم ُتْؤِمْن قُلُوُبُهْم َو
اُعونَ ِلقَْومٍ آَخرِيَن لَْم َيأُْتوَك ُيَحرِّفُونَ الْكَِلَم ِمْن َبْعِد َمَواِضِعِه َي قُولُونَ إِنْ أُوِتيُتْم َهذَا َهاُدوا َسمَّاُعونَ ِللْكَِذبِ َسمَّ

َك لَُه ِمَن اللَِّه َشْيئًا أُولَِئَك الَِّذيفَُخذُوُه َو َن لَْم ُيرِِد اللَُّه أَنْ ُيطَهَِّر إِنْ لَْم ُتْؤَتْوُه فَاْحذَُروا َوَمْن ُيرِِد اللَُّه ِفْتَنَتُه فَلَْن َتْمِل
ُعونَ ِللْكَِذبِ أَكَّالُونَ ِللسُّْحِت فَإِنْ َسمَّا) ٤١(قُلُوَبُهْم لَُهْم ِفي الدُّْنَيا ِخْزٌي َولَُهْم ِفي الْآِخَرِة َعذَاٌب َعِظيٌم 

كُْم َبْيَنُهْم بِالِْقْسِط َجاُءوَك فَاْحكُْم َبْيَنُهْم أَْو أَْعرِْض َعْنُهْم َوإِنْ ُتْعرِْض َعْنُهْم فَلَْن َيُضرُّوَك َشْيئًا َوإِنْ َحكَْمَت فَاْح
ُموَنَك َوِعْنَدُهُم التَّْوَراةُ ِفيَها ُحكُْم اللَِّه ثُمَّ َيَتَولَّْونَ ِمْن َبْعِد ذَِلَك َوَما َوكَْيَف ُيَحكِّ) ٤٢(إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمقِْسِطَني 

 إِنَّا أَْنَزلَْنا التَّْوَراةَ ِفيَها ُهًدى َوُنوٌر َيْحكُُم بَِها النَّبِيُّونَ الَِّذيَن أَْسلَُموا ِللَِّذيَن َهاُدوا) ٤٣(أُولَِئَك بِالُْمْؤِمنَِني 
اَس َواْخَشْوِن َولَا َتْشَتُروا َوالرَّبَّانِيُّونَ َوالْأَْحبَاُر بَِما اْسُتْحِفظُوا ِمْن ِكَتابِ اللَِّه َوكَاُنوا َعلَْيِه ُشَهَداَء فَلَا َتْخَشُوا النَّ

َمْن لَْم َيْحكُْم بَِما أَْنَزلَ اللَُّه فَأُولَِئَك ُهُم الْكَاِف َوكََتْبَنا َعلَْيهِْم ِفيَها أَنَّ النَّفَْس بِالنَّفْسِ ) ٤٤(ُرونَ بِآيَاِتي ثََمًنا قَِليلًا َو
دََّق بِِه فَُهَو كَفَّاَرةٌ لَُه َوَمْن َوالَْعْيَن بِالَْعْينِ َوالْأَْنَف بِالْأَْنِف َوالْأُذُنَ بِالْأُذُِن َوالسِّنَّ بِالسِّنِّ َوالُْجُروَح ِقَصاٌص فََمْن َتَص

َوقَفَّْيَنا َعلَى آثَارِِهْم بِِعيَسى اْبنِ َمْرَيَم ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه ) ٤٥(أَْنَزلَ اللَُّه فَأُولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ لَْم َيْحكُْم بَِما 
ِلَما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن التَّْوَراِة ) ٤٦(َوُهًدى َوَمْوِعظَةً ِللُْمتَِّقَني  ِمَن التَّْوَراِة َوآَتْيَناُه الْإِْنجِيلَ ِفيِه ُهًدى َوُنوٌر َوُمَصدِّقًا 

َوأَْنَزلَْنا إِلَْيَك ) ٤٧(فَاِسقُونَ َولَْيْحكُْم أَْهلُ الْإِْنجِيلِ بَِما أَْنَزلَ اللَُّه ِفيِه َوَمْن لَْم َيْحكُْم بَِما أَنَْزلَ اللَُّه فَأُولَِئَك ُهُم الْ
ِه فَاْحكُْم َبْيَنُهْم بَِما أَْنَزلَ اللَُّه َولَا َتتَّبِْع أَْهَواَءُهْم َعمَّا الِْكَتاَب بِالَْحقِّ ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَد ْيِه ِمَن الِْكَتابِ َوُمَهْيِمًنا َعلَْي

ِلَيْبلَُوكُْم ِفي َما آَتاكُْم  لَِكْنَجاَءَك ِمَن الَْحقِّ ِلكُلٍّ َجَعلَْنا ِمْنكُْم ِشْرَعةً َوِمْنَهاًجا َولَْو َشاَء اللَُّه لََجَعلَكُْم أُمَّةً َواِحَدةً َو



َوأَِن اْحكُْم َبْيَنُهْم بَِما أَْنَزلَ ) ٤٨(فَاْسَتبِقُوا الَْخيَْراِت إِلَى اللَِّه َمْرجُِعكُْم َجِميًعا فَُيَنبِّئُكُْم بَِما كُْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ 
ُنوَك َعْن َبْعضِ َما أَْنَزلَ اللَُّه إِلَْيَك فَإِنْ َتَولَّْوا فَاْعلَْم أَنََّما ُيرِيُد اللَُّه أَنْ اللَُّه َولَا َتتَّبِْع أَْهَواَءُهْم َواْحذَْرُهْم أَنْ َيفِْت

كًْما أَفَُحكَْم الَْجاِهِليَِّة َيْبُغونَ َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اللَِّه ُح) ٤٩(ُيِصيَبُهْم بَِبْعضِ ذُنُوبِهِْم َوإِنَّ كَِثًريا ِمَن النَّاسِ لَفَاِسقُونَ 
  ) ٥٠(ِلقَْومٍ ُيوِقُنونَ 

ونظام احلكم واحلياة يف . يتناول هذا الدرس أخطر قضية من قضايا العقيدة اإلسالمية ، واملنهج اإلسالمي 
. وهي القضية اليت عوجلت يف سوريت آل عمران والنساء من قبل . . اإلسالم  ولكنها هنا يف هذه السورة . 

.عليها النص بألفاظه وعباراته ، ال مبفهومه وإحيائه  تتخذ شكالً حمدداً مؤكداً؛ يدل  .  
والقضية يف جوهرها  -ومن ورائها قضية األلوهية والتوحيد واالميان  -إهنا قضية احلكم والشريعة والتقاضي 
  :تتلخص يف اإلجابة على هذا السؤال 

حفظ عليها أصحاب الديانات أيكون احلكم والشريعة والتقاضي حسب مواثيق اهللا وعقوده وشرائعه اليت است
السماوية واحدة بعد األخرى؛ وكتبها على الرسل ، وعلى من يتولون األمر بعدهم ليسريوا على هداهم؟ أم 

يكون ذلك كله لألهواء املتقلبة ، واملصاحل اليت ال ترجع اىل أصل ثابت من شرع اهللا ، والعرف الذي يصطلح 
ن األلوهية والربوبية والقوامة هللا يف األرض ويف حياة الناس؟ أم تكون أتكو: عليه جيل أو أجيال؟ وبتعبري آخر 

خلقه يشرع للناس ما مل يأذن به اهللا؟   كلها أو بعضها ألحد من 
وإن شرائعه اليت سنها للناس مبقتضى ألوهيته هلم وعبوديتهم . إنه هو اهللا ال إله إال هو : يقول  - سبحانه  -اهللا 

؛ هي اليت جيب أن حتكم هذه األرض ، وهي اليت جيب أن يتحاكم ، إليها له ، وعاهدهم عليها وعلى  القيام هبا
.الناس وهي اليت جيب أن يقضي هبا األنبياء ومن بعدهم من احلكام   .  

، وال احنراف عن جانب ولو : يقول  -سبحانه  -واهللا  إنه ال هوادة يف هذا األمر ، وال ترخص يف شيء منه 
ا اصطلح عليه قبيل ، مما مل يأذن به اهللا يف قليل وال كثريوإنه ال عربة . صغري    مبا تواضع عليه جيل ، أو مل
مسألة إميان أو كفر؛ أو إسالم أو جاهلية؛ وشرع أو  - يف هذا كله  -إن املسألة : يقول  -سبحانه  -واهللا 
املؤمنون هم الذين حيكمون مب. هوى  ال خيرمون  -ا أنزل اهللا وإنه ال وسط يف هذا األمر وال هدنة وال صلح ف

وأنه إما أن . والكافرون الظاملون الفاسقون هم الذين ال حيكمون مبا أنزل اهللا  -منه حرفاً وال يبدلون منه شيئاً 
وإما أن يكونوا قائمني على شريعة أخرى مما . يكون احلكام قائمني على شريعة اهللا كاملة فهم يف نطاق اإلميان 

وأن الناس إما أن يقبلوا من احلكام والقضاة حكم اهللا . م الكافرون الظاملون الفاسقون مل يإذن به اهللا ، فه
. وإال فما هم باملؤمنني . . وقضاءه يف أمورهم فهم مؤمنون  وال وسط بني هذا الطريق وذاك؛ وال حجة وال . 
لتحقيق مصاحل الناس فاهللا رب الناس يعلم ما يصلح للناس؛ ويضع شرائعه . معذرة ، وال احتجاج مبصلحة 

  .وليس أحسن من حكمه وشريعته حكم أو شريعة . احلقيقية 

 -فإن قاهلا . . إنين أرفض شريعة اهللا ، أو إنين أبصر مبصلحة اخللق من اهللا : وليس ألحد من عباده أن يقول 
  . .فقد خرج من نطاق اإلميان  -بلسانه أو بفعله 

ذلك إىل جانب ما . . اجلها هذا الدرس يف نصوص تقريرية صرحية هذه هي القضية اخلطرية الكبرية اليت يع
ا بأفواههم ومل : من الذين قالوا { : يصوره من حال اليهود يف املدينة ، ومناوراهتم ومؤامراهتم مع املنافقني  آمن



عنه يهود ملواجهة هذا الكيد الذي مل تكف  - صلى اهللا عليه وسلم  - وما يوجه به رسول اهللا . } تؤمن قلوهبم 
  . .، منذ أن قامت لإلسالم دولة يف املدينة 

توايف الديانات اليت جاءت من عند اهللا كلها على حتتيم احلكم مبا : والسياق القرآين يف هذا الدرس يقرر أوالً 
سالم أنزله اهللا؛ وإقامة احلياة كلها على شريعة اهللا؛ وجعل هذا األمر مفرق الطريق بني اإلميان والكفر؛ وبني اإل

حيكم هبا النبيون الذين أسلموا للذين { : فالتوراة أنزهلا اهللا فيها هدى ونور . . واجلاهلية؛ وبني الشرع واهلوى 
وعندهم التوارة فيها حكم { . . } هادوا والربانيون واألحبار مبا استحفظوا من كتاب اهللا وكانوا عليه شهداء 

مصدقاً ملا بني { واإلجنيل آتاه اهللا عيسى بن مرمي . . } اخل . . بالنفس وكتبنا عليهم فيها أن النفس { . . } اهللا 
والقرآن أنزله اهللا على . . } وليحكم أهل اإلجنيل مبا أنزل اهللا فيه . يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقني 

م مبا أنزل اهللا وال تتبع فاحكم بينه{ : وقال له } باحلق مصدقاً ملا بني يديه من الكتاب ومهيمناً عليه { رسوله 
ومن مل حيكم مبا { . . } ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون { . . } أهواءهم عما جاءك من احلق 
أفحكم اجلاهلية { . . } ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الفاسقون { . . } أنزل اهللا فأولئك هم الظاملون 

وكذلك تتواىف الديانات كلها على هذا األمر ، ويتعني . . } حكماً لقوم يوقنون؟ يبغون؟ ومن أحسن من اهللا 
واملناط هو احلكم مبا أنزل اهللا من احلكام ، . . حد اإلميان وشرط اإلسالم ، سواء للمحكومني أو للحكام 

، وعدم ابتغاء غريه من الشرائع واألحكام    . .وقبول هذا احلكم من احملكومني 
فما هي . هذا الوضع خطرية؛ والتشدد فيها على هذا النحو يستند إىل أسباب ال بد خطرية كذلك  واملسألة يف

، فنجدها  يا ترى هذه األسباب؟ إننا حناول أن نتلمسها سواء يف هذه النصوص أو يف السياق القرآين كله 
  . .واضحة بارزة 

 - بال شريك  -ية اهللا وربوبيته وقوامته على البشر إن االعتبار األول يف هذه القضية هو أهنا قضية اإلقرار بألوه
.ومن هنا هي قضية كفر أو إميان ، وجاهلية أو إسالم . . أو رفض هذا اإلقرار   .  

.والقرآن كله معرض بيان هذه احلقيقة . .   .  
. نسان وسخر ما يف السماوات واألرض هلذا اإل. خلق هذا الكون ، وخلق هذا اإلنسان . . إن اهللا هو اخلالق 

، ال شريك له يف كثري منه أو قليل  -سبحانه  -وهو .    .متفرد باخللق 
  .وإن اهللا هو املالك 

. مبا أنه هو اخلالق .  ال شريك . متفرد بامللك  -سبحانه  - فهو . . وهللا ملك السماوات واألرض وما بينهما . 
  .له يف كثري منه أو قليل 

.ال من الكثري وال من القليل . أن يرزق نفسه أو غريه شيئاً  فال ميلك أحد. . وإن اهللا هو الرازق   .  
ومبا أنه هو . . مبا أنه هو اخلالق املالك الرازق . . وإن اهللا هو صاحب السلطان املتصرف يف الكون والناس 

 املتفرد بالسلطان يف -سبحانه  -وهو . صاحب القدرة اليت ال يكون بدوهنا خلق وال رزق وال نفع وال ضر 
  .هذا الوجود 

متفرداً هبا ال . . . األلوهية ، وامللك ، والسلطان . هبذه اخلصائص  - سبحانه  -واإلميان هو اإلقرار هللا 
 -سبحانه  - هو إفراد اهللا . . واإلسالم هو االستسالم والطاعة ملقتضيات هذه اخلصائص . يشاركه فيها أحد 



واالعتراف بسلطانه املمثل يف قَدره؛  -وحياة الناس ضمناً  -  باأللوهية والربوبية والقوامة على الوجود كله
االعتراف بألوهيته وربوبيته  - قبل كل شيء  -فمعىن االستسالم لشريعة اهللا هو . واملمثل كذلك يف شريعته 

ة ، ومعىن عدم االستسالم هلذه الشريعة ، واختاذ شريعة غريها يف أية جزئية من جزئيات احليا. وقوامته وسلطانه 
ويستوي أن يكون . . رفض االعتراف بألوهية اهللا وربوبيته وقوامته وسلطانه  - قبل كل شيء  -هو 

. وهي من مث قضية كفر أو إميان؛ وجاهلية أو إسالم . . االستسالم أو الرفض باللسان أو بالفعل دون القول 
ا جييء هذا النص  . } الظاملون { . . } افرون ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الك{ : ومن هن  . }

  .} الفاسقون 
هذه األفضلية اليت . . واالعتبار الثاين هو اعتبار األفضلية احلتمية املقطوع هبا لشريعة اهللا على شرائع الناس 

  . .} ومن أحسن من اهللا حكماً لقوم يوقنون؟ { : تشري إليها اآلية األخرية يف هذا الدرس 
، ويف كل حالة من حاالهتا واالعتراف املطلق هبذه  . . األفضلية لشريعة اهللا ، يف كل طور من أطوار اجلماعة 

فما ميلك إنسان أن يدعي أن شريعة أحد من البشر ، تفضل أو . . هو كذلك داخل يف قضية الكفر واإلميان 
أنه مؤمن  - بعد ذلك  - مث يدعي. . متاثل شريعة اهللا ، يف أية حالة أو يف أي طور من أطوار اجلماعة اإلنسانية 

. باهللا ، وأنه من املسلمني  أو يدعي . إنه يدعي أنه أعلم من اهللا حبال الناس؛ وأحكم من اهللا يف تدبري أمرهم . 
غري عامل هبا وهو يشرع شريعته؛ أو كان  - سبحانه  - أن أحواالً وحاجات جرت يف حياة الناس ، وكان اهللا 

دعوى اإلميان واإلسالم  عاملاً هبا ولكنه مل يشرع هلا وال   مهما قاهلا باللسان. تستقيم مع هذا االدعاء 
فإن حكمة شرائع اهللا ال تنكشف كلها للناس يف جيل من . فأما مظاهر هذه األفضلية فيصعب إدراكها كلها 

فنكتفي منه ببعض اللمسات . . يف الظالل . . والبعض الذي ينكشف يصعب التوسع يف عرضه هنا . األجيال 
:  

إن شريعة اهللا متثل منهجاً شامالً متكامالً للحياة البشرية؛ يتناول بالتنظيم والتوجيه والتطوير كل جوانب احلياة 
  .اإلنسانية؛ يف مجيع حاالهتا ، ويف كل صورها وأشكاهلا 

.  
لذي يعيش وهو منهج قائم على العلم املطلق حبقيقة الكائن اإلنساين ، واحلاجات اإلنسانية ، وحبقيقة الكون ا

ومن مث ال يفرط يف شيء من أمور هذه . . فيه اإلنسان؛ وبطبيعة النواميس اليت حتكمه وحتكم الكينونة اإلنسانية 
احلياة؛ وال يقع فيه وال ينشأ عنه أي تصادم مدمر بني أنواع النشاط اإلنساين؛ وال أي تصادم مدمر بني هذا 

األمر الذي ال يتوافر أبداً ملنهج . . واالعتدال والتوافق والتناسق النشاط والنواميس الكونية؛ إمنا يقع التوازن 
من صنع اإلنسان الذي ال يعلم إال ظاهراً من األمر؛ وإال اجلانب املكشوف يف فترة زمنية معينة؛ وال يسلم 

اهلزات و. منهج يبتدعه من آثار اجلهل اإلنساين؛ وال خيلو من التصادم املدمر بني بعض ألوان النشاط وبعض 
  .العنيفة الناشئة عن هذا التصادم 

. أوالً . . وهو منهج قائم على العدل املطلق  . ألن اهللا يعلم حق العلم مب يتحقق العدل املطلق وكيف يتحقق . 
رب اجلميع؛ فهو الذي ميلك أن يعدل بني اجلميع؛ وأن جييء منهجه وشرعه مربأ  -سبحانه  - ألنه . . وثانياً . 

األمر الذي ال ميكن أن  - كما أنه مربأ من اجلهل والقصور والغلو والتفريط  - يل والضعف من اهلوى وامل



ا به  -يتوافر يف أي منهج أو يف أي شرع من صنع اإلنسان ، ذي الشهوات وامليول ، والضعف واهلوى  فوق م
فلكل حالة . . ل البشر سواء كان املشرع فرداً ، أو طبقة ، أو أمة ، أو جيالً من أجيا - من اجلهل والقصور 

من هذه احلاالت أهواؤها وشهواهتا وميوهلا ورغباهتا؛ فوق أن هلا جهلها وقصورها وعجزها عن الرؤية الكاملة 
  . .جلوانب األمر كله حىت يف احلالة الواحدة يف اجليل الواحد 

الكون وصانع  صانع. ألن صاحبه هو صاحب هذا الكون كله . وهو منهج متناسق مع ناموس الكون كله 
فإذا شرع لإلنسان شرع له كعنصر كوين ، له سيطرة على عناصر كونية مسخرة له بأمر خالقه؛ . اإلنسان 

ومن هنا يقع التناسق بني . . بشرط السري على هداه ، وبشرط معرفة هذه العناصر والقوانني اليت حتكمها 
اليت تنظم حياته طابعاً كونياً ، ويتعامل هبا ال مع حركة اإلنسان وحركة الكون الذي يعيش فيه؛ وتأخذ الشريعة 

نفسه فحسب ، وال مع بين جنسه فحسب ولكن كذلك مع األحياء واألشياء يف هذا الكون العريض ، الذي 
  .يعيش فيه ، وال ميلك أن ينفذ منه ، وال بدَّ له من التعامل معه وفق منهاج سليم قومي 

غري املنهج  -ففي كل منهج . . رر فيه اإلنسان من العبودية لإلنسان إنه املنهج الوحيد الذي يتح. . مث 
خيرج الناس من عبادة  -وحده  -ويف املنهج اإلسالمي . ويعبد الناس الناس . يتعبد الناس الناس  -اإلسالمي 

  . .العباد إىل عبادة اهللا وحده بال شريك 
ا  -إن أخص خصائص األلوهية  والذي يشرع جملموعة من الناس يأخذ فيهم  . .هي احلاكمية  -كما أسلفن

  .مكان األلوهية ويستخدم خصائصها 

  .فهم عبيده ال عبيد اهللا ، وهم يف دينه ال يف دين اهللا 
واإلسالم حني جيعل الشريعة هللا وحده ، خيرج الناس من عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده ، ويعلن حترير 

فاإلنسان ال يولد ، وال يوجد ، إال حيث تتحرر رقبته من حكم . . »  ميالد اإلنسان« بل يعلن . اإلنسان 
  . .إنسان مثله؛ وإال حني يتساوى يف هذا الشأن مع الناس مجيعاً أمام رب الناس 

إهنا قضية األلوهية . . إن هذه القضية اليت تعاجلها نصوص هذا الدرس هي أخطر وأكرب قضايا العقيدة 
وهي  -بل ميالد اإلنسان  -قضية حترر اإلنسان . قضية احلرية واملساواة . الصالح قضية العدل و. والعبودية 

.من أجل هذا كله كانت قضية الكفر أو اإلميان ، وقضية اجلاهلية أو اإلسالم   .  
. واجلاهلية ليست فترة تارخيية؛ إمنا هي حاله توجد كلما وجدت مقوماهتا يف وضع أو نظام  وهي يف صميمها . 

ويستوي أن تكون هذه األهواء . باحلكم والتشريع إىل أهواء البشر ، ال إىل منهج اهللا وشريعته للحياة الرجوع 
، أو أهواء جيل كامل من الناس  ، أو أهواء أمة  ا دامت ال ترجع إىل . . فكلها . . أهواء فرد ، أو أهواء طبقة  م

.أهواء . . شريعة اهللا   .  
. ألن هواه هو القانون  .يشرع فرد جلماعة فإذا هي جاهلية    ال فرق إال يف العبارات. . أو رأيه هو القانون . 

أو رأي األغلبية الربملانية  -ألن مصاحل تلك الطبقة هي القانون . وتشرع طبقة لسائر الطبقات فإذا هي جاهلية 
  فال فرق إال يف العبارات - هو القانون 

ألن أهواء الناس الذين ال . . ألمه ألنفسهم فإذا هي جاهلية ويشرع ممثلوا مجيع الطبقات ومجيع القطاعات يف ا
أو ألن رأي  -يتجردون أبداً من األهواء ، وألن جهل الناس الذين ال يتجردون أبداً من اجلهل ، هو القانون 



  فال فرق إال يف العبارات -الشعب هو القانون 
أو رأي اجملامع الدولية  - ها القومية هي القانون ألن أهداف. وتشرع جمموعة من األمم للبشرية فإذا هي جاهلية 

  فال فرق إال يف العبارات - هو القانون 
ويشرع خالق األفراد ، وخالق اجلماعات ، وخالق األمم واألجيال ، للجميع ، فإذا هي شريعة اهللا اليت ال حماباة 

ألن اهللا رب اجلميع . األجيال ال لفرد وال جلماعة وال لدولة ، وال جليل من . فيها ألحد على حساب أحد 
أن يرعى مصاحلهم  -سبحانه  - وألن اهللا يعلم حقيقة اجلميع ومصلحة اجلميع ، فال يفوته . والكل لديه سواء 

  .وحاجاهتم بدون تفريط وال إفراط 
عة من فرداً أو طبقة أو أمة أو جممو. كائناً من كان . فإذا هم عبيد من يشرع هلم . . ويشرع غري اهللا للناس 

  . .األمم 
ال حينون جباههم إال هللا ، وال يعبدون إال اهللا . . ويشرع اهللا للناس    .فإذا هم كلهم أحرار متساوون ، 

ا خطورة هذه القضية يف حياة بين اإلنسان ، ويف نظام الكون كله    :ومن هن

أنزل اهللا معناه الشر فاحلكم بغري ما . } ولو اتبع احلق أهواءهم لفسدت السماوات واألرض ومن فيهن { 
.بنص القرآن . . والفساد واخلروج يف النهاية عن نطاق اإلميان   .  

آمنا بأفواههم ومل تؤمن قلوهبم ، ومن : يا أيها الرسول ال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر ، من الذين قالوا { 
: كلم من بعد مواضعه ، يقولون مساعون للكذب ، مساعون لقوم آخرين مل يأتوك ، حيرفون ال. . الذين هادوا 

أولئك الذين مل . ومن يرد اهللا فتنته فلن متلك له من اهللا شيئاً . إن أوتيتم هذا فخذوه ، وإن مل تؤتوه فاحذروا 
مساعون للكذب ، أكالون . هلم يف الدنيا خزي ، وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم . يرد اهللا أن يطهر قلوهبم 

وإن حكمت . وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً . ينهم أو أعرض عنهم فإن جاءوك فاحكم ب. للسحت 
مث  -وعندهم التوراة فيها حكم اهللا  -وكيف حيكمونك . إن اهللا حيب املقسطني . فاحكم بينهم بالقسط 

ا أولئك باملؤمنني    . .} يتولون من بعد ذلك؟ وم
أي قبل غزوة  -ث كان اليهود ما يزالون باملدينة هذه اآليات تشي بأهنا مما نزل يف السنوات األوىل للهجرة؛ حي

األحزاب على األقل وقبل التنكيل ببين قريظة إن مل يكن قبل ذلك ، أيام أن كان هناك بنو النضري وبنو قينقاع 
ففي هذه الفترة كان اليهود يقومون مبناوراهتم هذه؛ وكان  - ، وأوالمها أجليت بعد أحد والثانيه أجليت قبلها 

قون يأرزون إليهم كما تأرز احلية إىل اجلحر وكان هؤالء وهؤالء يسارعون يف الكفر؛ ولو قال املنافقون املناف
.ويؤذيه  -صلى اهللا عليه وسلم  -وكان فعلهم هذا حيزن الرسول . . آمنا : بأفواههم   .  

وم ، ويكشف ويواسيه؛ ويهون عليه فعال الق -صلى اهللا عليه وسلم  -يعزي رسوله  -سبحانه  -واهللا 
إىل  - صلى اهللا عليه وسلم  - للجماعة املسلمة حقيقة املسارعني يف الكفر من هؤالء وهؤالء؛ ويوجه الرسول 

املنهج الذي يسلكه معهم حني يأتون إليه متحاكمني؛ بعد ما يكشف له عما تآمروا عليه قبل أن يأتوا إليه وما 
  :بيتوه 

، : ن يف الكفر ، من الذين قالوا يا أيها الرسول ال حيزنك الذين يسارعو{  آمنا ، بأفواههم ومل تؤمن قلوهبم 
حيرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون . مساعون للكذب ، مساعون لقوم آخرين مل يأتوك . . ومن الذين هادوا 



. إن أوتيتم هذا فخذوه ، وإن مل تؤتوه فاحذروا :   . .{  
منها الزنا ومنها  -ختتلف الروايات يف حتديدها  -رتكبوا جرائم روي أن هذه اآليات نزلت يف قوم من اليهود ا

وهي من جرائم احلدود يف التوراة؛ ولكن القوم كانوا قد اصطلحوا على غريها؛ ألهنم مل يريدوا أن . . السرقة 
ات أخرى مث هتاونوا فيها بالقياس إىل اجلميع ، وأحلوا حملها عقوب. يطبقوها على الشرفاء فيهم يف مبدأ األمر 

. كما صنع الذين يزعمون أهنم مسلمون يف هذا الزمان ( من عقوبات التعازير  فلما وقعت منهم هذه ) . 
  .تآمروا على أن يستفتوه فيها  -صلى اهللا عليه وسلم  -اجلرائم يف عهد الرسول 

فقد أفتاهم هبا رسول . .  فإذا أفىت هلم بالعقوبات التعزيرية املخففة عملوا هبا ، وكانت هذه حجة هلم عند اهللا. 
ومن هنا حكاية . . فدسوا بعضهم يستفتيه . . وإن حكم فيها مبثل ما عندهم يف التوراة مل يأخذوا حبكمه . . 

  :قوهلم 
  . .} إن أوتيتم هذا فخذوه ، وإن مل تؤتوه فاحذروا { 

 التعامل مع اهللا والتعامل مع وهكذا بلغ منهم العبث ، وبلغ منهم االستهتار ، وبلغ منهم االلتواء أيضاً يف
وهي صورة متثل أهل كل كتاب حني يطول عليهم األمد ، . . هذا املبلغ  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 

فتقسو قلوهبم؛ وتربد فيها حرارة العقيدة ، وتنطفئ شعلتها؛ ويصبح التفصي من هذه العقيدة وشرائعها 
لعلها جتد خمرجاً وحيلة؛ أليس » الفتاوى « لوسائل؛ ويبحث له عن وتكاليفها هو اهلدف الذي يبحث له عن ا

ا بأفواههم ومل تؤمن قلوهبم : من الذين قالوا { : إهنم مسلمون : الشأن كذلك اليوم بني الذين يقولون  } آمن
ر هلم أليسوا يتلمسون الفتوى لالحتيال على الدين ال لتنفيذ الدين؟ أليسوا يتمسحون بالدين أحياناً لكي يق

إن : يقولون { . . أهواءهم ويوقع باملوافقة عليها فأما إن قال الدين كلمة احلق وحكم احلق فال حاجة هبم إليه 
يقص قصة بين  - سبحانه  - ولعله هلذا كان اهللا . إنه احلال نفسه } أوتيتم هذا فخذوه؛ وإن مل تؤتوه فاحذروا 

  .وينتبه الواعون منها ملزالق الطريق » املسلمني « ا أجيال إسرائيل هبذا اإلسهاب وهذا التفصيل ، لتحذر منه
يقول لرسوله يف شأن هؤالء املسارعني بالكفر ، ويف شأن هؤالء املتآمرين املبيتني هلذه  -سبحانه  -واهللا 

فهم يسلكون سبيل الفتنة ، وهم واقعون فيها ، وليس لك . ال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر : األالعيب 
سلكوا طريقها وجلوا فيها من ا   :ألمر شيء ، وما أنت مبستطيع أن تدفع عنهم الفتنة وقد 

  . .} ومن يرد اهللا فتنته فلن متلك له من اهللا شيئاً { 
  :وهؤالء دنست قلوهبم ، فلم يرد اهللا أن يطهرها ، وأصحاهبا يلجون يف الدنس 

  . .} أولئك الذين مل يرد اهللا أن يطهر قلوهبم { 
  :م باخلزي يف الدنيا والعذاب العظيم يف اآلخرة وسيجزيه

  . .} هلم يف الدنيا خزي ، وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم { 
، وال حتفل بأمرهم  ، وال حيزنك كفرهم  .فهو أمر مقضي فيه . فال عليك منهم   .  

صلى اهللا  -رسول اهللا مث ميضي يف بيان حال القوم ، وما انتهوا إليه من فساد يف اخللق والسلوك ، قبل أن يبني ل
  :كيف يتعامل معهم إذا جاءوا إليه متحاكمني  -عليه وسلم 

وإن تعرض عنهم فلن . فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم . مساعون للكذب ، أكالون للسحت { 



  . .} وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ، إن اهللا حيب املقسطني . يضروك شيئاً 
هتش نفوسهم لسماع الكذب والباطل ، . . مما يشي بأن هذه أصبحت خصلة هلم  .كرر أهنم مساعون للكذب 

  .وهذه طبيعة القلوب حني تفسد ، وعادة األرواح حني تنطمس . . وتنقبض لسماع احلق والصدق 

وما . . ما أحب كلمة الباطل والزور يف اجملتمعات املنحرفة ، وما أثقل كلمة احلق والصدق يف هذه اجملتمعات . 
  أروج الباطل يف هذه اآلونة وما أشد بوار احلق يف هذه الفترات امللعونة

. أكالون للسحت . مساعون للكذب : وهؤالء  والربا والرشوة ومثن الكلمة . . والسحت كل مال حرام . 
ن والفتوى يف مقدمة ما كانوا يأكلون ، ويف مقدمة ما تأكله اجملتمعات اليت تنحرف عن منهج اهللا يف كل زما

كما . وما أشد أنقطاع الربكة وزواهلا من اجملتمعات املنحرفة . ومسي احلرام سحتاً ألنه يقطع الربكة وميحقها 
  .نرى ذلك بأعيننا يف كل جمتمع شارد عن منهج اهللا وشريعة اهللا 

روه ولن يض -فإن شاء أعرض عنهم  -وجيعل اهللا األمر للرسول باخليار يف أمرهم إذا جاءوه يطلبون حكمه 
فإذا اختار أن حيكم حكم بينهم بالقسط ، غري متأثر بأهوائهم ، وغري متأثر . وإن شاء حكم بينهم  -شيئاً 

  . .كذلك مبسارعتهم يف الكفر ومؤامراهتم ومناوراهتم 
  . .} إن اهللا حيب املقسطني { 

ل مع اهللا يف هذا الشأن؛ وإمنا واحلاكم املسلم ، والقاضي املسلم ، إمنا يتعام - صلى اهللا عليه وسلم  - والرسول 
فإذا ظلم الناس وإذا خانوا ، وإذا احنرفوا ، فالعدل فوق التأثر بكل . ألن اهللا حيب املقسطني . يقوم بالقسط هللا 
وهذا هو الضمان األكيد يف شرع اإلسالم وقضاء اإلسالم . . ألنه ليس عدالً هلم؛ وإمنا هو هللا . ما يصدر منهم 

  .كل زمان  ، يف كل مكان ويف
إذ أنه بعد ذلك أصبح احلكم . وهذا التخيري يف أمر هؤالء اليهود يدل على نزول هذا احلكم يف وقت مبكر 

وأهلها مجيعاً ملزمون بالتحاكم . فدار اإلسالم ال تطبق فيها إال شريعة اهللا . والتقاضي لشريعة اإلسالم حتمياً 
اخلاص بأهل الكتاب يف اجملتمع املسلم يف دار اإلسالم؛ وهو أال  مع اعتبار املبدأ اإلسالمي. إىل هذه الشريعة 

ا خيتص بالنظام العام  ا هو وارد يف شريعتهم من األحكام؛ وعلى م فيباح هلم ما هو مباح يف . جيربوا إال على م
بوي ألنه وحيرم عليهم التعامل الر. شرائعهم ، كامتالك اخلنزير وأكله ، ومتلك اخلمر وشربه دون بيعه للمسلم 

كما توقع عليهم عقوبات . وتوقع عليهم حدود الزنا والسرقة ألهنا واردة يف كتاهبم وهكذا . حمرم عندهم 
اخلروج على النظام العام واإلفساد يف األرض كاملسلمني سواء ، ألن هذا ضروري ألمن دار اإلسالم وأهلها 

  . .ن أهل دار اإلسالم فال يتسامح فيها مع أحد م. مسلمني وغري مسلمني : مجيعاً 
صلى اهللا عليه  -ويف تلك الفترة اليت كان احلكم فيها على التخيري ، كانوا يأتون ببعض قضاياهم إىل رسول اهللا 

إن اليهود « :  -رضي اهللا عنهما  -؛ مثال ذلك ما رواه مالك ، عن نافع ، عن عبداهللا بن عمر - وسلم 
 -فقال هلم رسول اهللا . فذكروا له أن رجالً منهم وامرأة زنيا  -سلم صلى اهللا عليه و -جاءوا إىل رسول اهللا 
قال عبداهللا بن . نفضحهم وجيلدون : فقالوا « ما جتدون يف التوراة يف شأن الرجم؟ »  - صلى اهللا عليه وسلم 

ما قبلها  فوضع أحدهم يده على آية الرجم ، فقرأ. فأتوا بالتوراة فنشروها . إن فيها الرجم . كذبتم : سالم 



صدق يا حممد فيها آية : فقالوا . فرفع يده فإذا آية الرجم . ارفع يدك : فقال عبداهللا بن سالم . وما بعدها 
  »فرأيت الرجل حيين على املرأة يقيها احلجارة . فرمجا  -صلى اهللا عليه وسلم  -الرجم فأمر هبما رسول اهللا 

  )أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري . ( 
  :عن ابن عباس قال  - بإسناده  - ك ما رواه اإلمام أمحد ومثال ذل

أنزهلا اهللا يف الطائفتني من اليهود ، وكانت إحدامها قد قهرت األخرى يف اجلاهلية ، حىت ارتضوا واصطلحوا « 
، وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائ ة على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته مخسون وسقا 

دم النيب . وسق  فقتلت الذليلة من العزيزة قتيالً ، فأرسلت  -صلى اهللا عليه وسلم  -فكانوا على ذلك حىت ق
وهل كان يف حيني دينهما واحد ، ونسبهما واحد ، : العزيزة إىل الذليلة أن ابعثوا لنا مبائة َوسق فقالت الذليلة 
ا إذ قدم . كم هذا ضيماً منكم لنا ، وفرقاً منكم وبلدمها واحد ، دية بعضهم نصف دية بعض؟ إمنا أعطينا فأم

 - صلى اهللا عليه وسلم  - مث ارتضوا على أن جيعلوا رسول اهللا . حممد فال نعطيكم فكادت احلرب هتيج بينهما 
واهللا ما حممد مبعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم ، ولقد صدقوا : مث ذكرت العزيزة ، فقالت . حكماً بينهم 

إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه . . ونا هذا إال ضيماً منا وقهراً هلم فدسوا إىل حممد من خيرب لكم رأيه ، ما أعط
افقني ليخربوا  -صلى اهللا عليه وسلم  -، وإن مل يعطكم حذرمت فلم حتكموه فدسوا إىل رسول اهللا  ناساً من املن

أخرب اهللا رسوله  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا فلما جاءوا رسول  -صلى اهللا عليه وسلم  -هلم رأي رسول اهللا 
، إىل } يا أيها الرسول ال حيزنك الذين يسارعون يف الكفر { : فأنزل اهللا تعاىل . ص بأمرهم كله وما أرادوا 

. ( ففيهم واهللا أنزل ، وإياهم عىن اهللا عز وجل . . } الفاسقون { : قوله  أخرجه أبو داود من حديث أىب . 
. وهي بنو قريظة « والذليلة » وهي بنو النضري « العزيزة » ويف رواية البن جرير عني فيها ) . . بيه الزناد عن أ

  . .على أن هذه اآليات نزلت مبكرة قبل إجالئهم والتنكيل هبم  - كما قلنا  -مما يدل . 
موقف عام سواء كان يف هذه القضية أو تلك فهو  -وقد عقب السياق بسؤال استنكاري على موقف يهود 

  :فقال  -منهم وتصرف مطرد 
  . .} مث يتولون من بعد ذلك؟  -وعندهم التوارة فيها حكم اهللا  - وكيف حيكمونك { 

فيحكم بشريعة اهللا وحكم اهللا ، وعندهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -فهي كبرية مستنكرة أن حيكموا رسول اهللا 
وما  -صلى اهللا عليه وسلم  -فيتطابق حكم رسول اهللا التوراة فيها شريعة اهللا وحكمه؛  -إىل جانب هذا  -

يه  اً عل   .عندهم يف التوراة؛ مما جاء القرآن مصدقاً له ومهيمن

  . .سواء كان التويل بعدم التزام احلكم؛ أو بعدم الرضى به . مث من بعد ذلك يتولون ويعرضون . 
  :مثل هذا املوقف ولكنه يقرر احلكم اإلسالمي يف . وال يكتفي السياق باالستنكار 

  . .} وما أولئك باملؤمنني { 
والذين يزعمون . فما ميكن أن جيتمع اإلميان ، وعدم حتكيم شريعة اهللا ، أو عدم الرضى حبكم هذه الشريعة 

مث هم ال حيكمون شريعة اهللا يف حياهتم ، أو ال يرضون حكمها إذا طبق » مؤمنون « ألنفسهم أو لغريهم أهنم 
دعوى كاذبة؛ وإمنا يصطدمون هبذا النص القاطع  إمنا. . عليهم  فليس . } وما أولئك باملؤمنني { : يدعون 

األمر يف هذا هو أمر عدم حتكيم شريعة اهللا من احلكام فحسب؛ بل إنه كذلك عدم الرضى حبكم اهللا من 



  .احملكومني ، خيرجهم من دائرة اإلميان ، مهما ادعوه باللسان 
فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم { : نص اآلخر ، يف سورة النساء وهذا النص هنا يطابق ال

وكالمها . فكالمها يتعلق باحملكومني ال باحلكام } ، مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجاً مما قضيت ، ويسلموا تسليماً 
  .عنه ويرفض قبوله  خيرج من اإلميان ، وينفي صفة اإلميان عمن ال يرضى حبكم اهللا ورسوله ، ومن يتوىل

 - وحده  -أن القضية هي قضية اإلقرار بألوهية اهللا . . ومرد األمر كما قلنا يف مطلع احلديث عن هذا الدرس 
وأن قبول شريعة اهللا والرضى حبكمها هو مظهر اإلقرار . أو رفض هذا اإلقرار . وربوبيته وقوامته على البشر 

  .تويل عنها هو مظهر رفض هذا اإلقرار بألوهيته وربوبيته وقوامته؛ ورفضها وال
تعاىل  -فاآلن جييء حكمه . . ذلك كان حكم اهللا على احملكومني الذين ال يقبلون حكم شريعة اهللا يف حياهتم 

احلكم الذي تتواىف مجيع الديانات اليت جاءت من عند اهللا . على احلاكمني ، الذين ال حيكمون مبا أنزل اهللا  -
  :عليه 

  :وراة ويبدأ بالت
حيكم هبا النبيون الذين أسلموا ، للذين هادوا ، والربانيون واألحبار ، مبا . إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور { 

ومن مل . استحفظوا من كتاب اهللا وكانوا عليه شهداء؛ فال ختشوا الناس واخشون ، وال تشتروا بآيايت مثناً قليالً 
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ، والعني بالعني ، واألنف باألنف . رون حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكاف

ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا . فمن تصدق به فهو كفارة له . ، واألذن باألذن ، والسن بالسن ، واجلروح قصاص 
  . .} فأولئك هم الظاملون 

جاء الدين ليتوىل قيادة احلياة البشرية ، . ة منهج حياة واقعي. لقد جاء كل دين من عنداهللا ليكون منهج حياة 
ومل جييء دين من عند اهللا ليكون جمرد عقيدة يف الضمري؛ وال ليكون كذلك . وتنظيمها ، وتوجيهها ، وصيانتها 

  .جمرد شعائر تعبدية تؤدى يف اهليكل واحملراب 

ال يكفيان وحدمها لقيادة  - لبشري على ضرورهتما للحياة البشرية وأمهيتهما يف تربية الضمري ا -فهذه وتلك 
اً يف حياة الناس؛  احلياة وتنظيمها وتوجيهها وصيانتها؛ ما مل يقم على أساسهما منهج ونظام وشريعة تطبق عملي

  .ويؤخذ الناس هبا حبكم القانون والسلطان؛ ويؤاخذ الناس على خمالفتها ، ويؤخذون بالعقوبات 
لقت العقيدة والشعائر والشرائع من مصدر واحد؛ ميلك السلطان على واحلياة البشرية ال تستقيم إال إذا ت

وجيزي الناس وفق شرائعه يف احلياة الدنيا ، . الضمائر والسرائر ، كما ميلك السلطان على احلركة والسلوك 
  .كما جيزيهم وفق حسابه يف احلياة اآلخرة 

السلطة هللا يف الضمائر والشعائر بينما السلطة  حني تكون. . فأما حني تتوزع السلطة ، وتتعدد مصادر التلقي 
. . وحني تكون السلطة هللا يف جزاء اآلخرة بينما السلطة لغريه يف عقوبات الدنيا . . لغريه يف األنظمة والشرائع 

، وبني منهجني خمتلفني  ، وبني اجتاهني خمتلفني  وحينئذ . . حينئذ تتمزق النفس البشرية بني سلطتني خمتلفتني 
لو كان فيهما آهلة إال اهللا { : د احلياة البشرية ذلك الفساد الذي تشري إليه آيات القرآن يف مناسبات شىت تفس

مث جعلناك على شريعة من } { ولو اتبع احلق أهواءهم لفسدت السماوات واألرض ومن فيهن } { لفسدتا 
. دين من عند اهللا ليكون منهج حياة  من أجل هذا جاء كل} األمر فاتبعها وال تتبع أهواء الذين ال يعلمون 



وسواء جاء هذا الدين لقرية من القرى ، أو ألمة من األمم ، أو للبشرية كافة يف مجيع أجياهلا ، فقد جاء ومعه 
شريعة معينة حلكم واقع احلياة ، إىل جانب العقيدة اليت تنشىء التصور الصحيح للحياة ، إىل جانب الشعائر 

حيثما جاء دين من عند اهللا . وكانت هذه اجلوانب الثالثة هي قوام دين اهللا . . القلوب باهللا التعبدية اليت تربط 
  .ألن احلياة البشرية ال تصلح وال تستقيم إال حني يكون دين اهللا هو منهج احلياة . 

أو لقبيلة من ويف القرآن الكرمي شواهد شىت على احتواء الديانات األوىل ، اليت رمبا جاءت لقرية من القرى ، 
وهنا يعرض هذا . . القبائل على هذا التكامل ، يف الصورة املناسبة للمرحلة اليت متر هبا القرية أو القبيلة 

  . .اليهودية ، والنصرانية ، واإلسالم . . التكامل يف الديانات الثالث الكربى 
  :ويبدأ بالتوراة يف هذه اآليات اليت حنن بصددها يف هذه الفقرة 

  :} أنزلنا التوراة فيها هدى ونور  إنا{ 
وطريقهم يف . كتاب اهللا الذي جاء هلداية بين إسرائيل ، وإنارة طريقهم إىل اهللا  -كما أنزهلا اهللا  - فالتوراة 

  :وحتمل كذلك شريعة . وحتمل شعائر تعبدية شىت . وقد جاءت حتمل عقيدة التوحيد . . احلياة 
، للذين هادوا ، والربانيون واألحبار ، مبا استحفظوا من كتاب اهللا وكانوا حيكم هبا النبيون الذين أسلموا { 

  .} عليه شهداء 
ولكن كذلك . أنزل اهللا التوراة ال لتكون هدى ونوراً للضمائر والقلوب مبا فيها من عقيدة وعبادات فحسب 

حتفظ هذه احلياة يف إطار هذا لتكون هدى ونوراً مبا فيها من شريعة حتكم احلياة الواقعية وفق منهج اهللا ، و
  .املنهج 

وحيكم هبا النبيون الذين أسلموا أنفسهم هللا؛ فليس هلم يف أنفسهم شيء؛ إمنا هي كلها هللا؛ وليست هلم مشيئة 
حيكمون هبا  -وهذا هو اإلسالم يف معناه األصيل  -وال سلطة وال دعوى يف خصيصة من خصائص األلوهية 

كما حيكم هبا هلم الربانيون  -اخلاصة نزلت هلم يف حدودهم هذه وبصفتهم هذه فهي شريعتهم  - للذين هادوا 
وذلك مبا أهنم قد كلفوا احملافظة على كتاب اهللا ، وكلفوا أن يكونوا عليه . واألحبار؛ وهم قضاهتم وعلماؤهم 

له الشهادة يف  شهداء ، فيؤدوا له الشهادة يف أنفسهم ، بصياغة حياهتم اخلاصة وفق توجيهاته ، كما يؤدوا
  .قومهم بإقامة شريعته بينهم 

وقبل أن ينتهي السياق من احلديث عن التوراة ، يلتفت إىل اجلماعة املسلمة ، ليوجهها يف شأن احلكم بكتاب 
ا قد يعترض هذا احلكم من شهوات الناس وعنادهم وحرهبم وكفاحهم ، وواجب كل من  اهللا عامة ، وم

، وجزاء نكوله أو خمالفته  استحفظ على كتاب اهللا يف مثل   :هذا املوقف 
. } ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون . فال ختشوا الناس واخشون؛ وال تشتروا بآيايت مثناً قليالً { 
.  

معارضة من بعض  -يف كل زمان ويف كل أمة  - أن احلكم مبا أنزل اهللا ستواجهه  - سبحانه  -ولقد علم اهللا 
ستواجهه معارضة الكرباء والطغاة . . تتقبله نفوس هذا البعض بالرضى والقبول واالستسالم الناس؛ ولن 

ذلك أنه سينزع عنهم رداء األلوهية الذي يدعونه؛ ويرد األلوهية هللا خالصة ، . وأصحاب السلطان املوروث 
وستواجهه . . ه اهللا حني ينزع عنهم حق احلاكمية والتشريع واحلكم مبا يشرعونه هم للناس مما مل يأذن ب



ذلك أن شريعة اهللا العادلة لن تبقي . معارضة أصحاب املصاحل املادية القائمة على االستغالل والظلم والسحت 
ذلك أن دين . وستواجهه معارضة ذوي الشهوات واألهواء واملتاع الفاجر واالحنالل . . على مصاحلهم الظاملة 

وستواجهه معارضة جهات شىت غري هذه وتيك . . العقوبة عليها اهللا سيأخذهم بالتطهر منها وسيأخذهم ب
  .وتلك؛ ممن ال يرضون أن يسود اخلري والعدل والصالح يف األرض 

أن احلكم مبا أنزل ستواجهه هذه املقاومة من شىت اجلبهات؛ وأنه ال بد للمستحفظني عليه  - سبحانه  - علم اهللا 
  :فهو يناديهم . . صمدوا هلا ، وإن حيتملوا تكاليفها يف النفس واملال والشهداء أن يواجهوا هذه املقاومة؛ وإن ي

  . .} فال ختشوا الناس واخشون { 
سواء من الناس أولئك الطغاة الذين يأبون االستسالم . فال تقف خشيتهم للناس دون تنفيذهم لشريعة اهللا 

أو أولئك املستغلون الذين حتول . باأللوهية  -سبحانه  -يتفرد اهللا  -من مث  - لشريعة اهللا ، ويرفضون اإلقرار 
أو تلك اجلموع املضللة او املنحرفة أو املنحلة اليت تستثقل . شريعة اهللا بينهم وبني االستغالل وقد مردوا عليه 

ال تقف خشيتهم هلؤالء مجيعاً ولغريهم من الناس دون املضي يف حتكيم . . أحكام شريعة اهللا وتشغب عليها 
  .هو الذي يستحق أن خيشوه  - وحده  -فاهللا . يف احلياة شريعة اهللا 

  . .واخلشية ال تكون إال هللا 
أن بعض املستحفظني على كتاب اهللا املستشهدين؛ قد تراودهم أطماع احلياة  -سبحانه  -كذلك علم اهللا 

 فيملقون الدنيا؛ وهم جيدون أصحاب السلطان ، وأصحاب املال ، وأصحاب الشهوات ، ال يريدون حكم اهللا
طمعاً يف عرض احلياة الدنيا  كما يقع من رجال الدين احملترفني يف كل زمان ويف كل  - شهوات هؤالء مجيعاً ، 
  .قبيل؛ وكما كان ذلك واقعاً يف علماء بين إسرائيل 

  :فناداهم اهللا 
  . .} وال تشتروا بآيايت مثناً قليالً { 

  ء الفتاوى املدخولةوذلك لقاء السكوت ، أو لقاء التحريف ، أو لقا
فكيف وهو ال يزيد على أن يكون رواتب . . ولو كان ملك احلياة الدنيا . وكل مثن هو يف حقيقته قليل 

  ووظائف وألقاباً ومصاحل صغرية؛ يباع هبا الدين ، وتشترى هبا جهنم عن يقني؟
. تدليس املستشهد  إنه ليس أشنع من خيانة املستأمن؛ وليس أبشع من تفريط املستحفظ؛ وليس أخس من

خيونون ويفرطون ويدلسون ، فيسكتون عن العمل لتحكيم ما أنزل » رجال الدين « : والذين حيملون عنوان 
، ملوافاة أهواء ذوي السلطان على حساب كتاب اهللا  .اهللا ، وحيرفون الكلم عن مواضعه   .  

  . .} ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون { 
حبيث خيرج من حدود . الشرطية ومجلة اجلواب » من « وهبذا التعميم الذي حتمله . م الصارم اجلازم هبذا احلس

، على كل من مل حيكم مبا أنزل اهللا ، يف أي جيل ، ومن أي قبيل  املالبسة والزمان واملكان ، وينطلق حكماً عاماً 
. .  

فاأللوهية من خصائصها . هللا ، إمنا يرفض ألوهية اهللا هي أن الذي ال حيكم مبا أنزل ا. . والعلة هي اليت أسلفنا 
ا أنزل اهللا ، يرفض ألوهية اهللا وخصائصها يف جانب ، . ومن مقتضاها احلاكمية التشريعية  ومن حيكم بغري م



ا . . ويدعي لنفسه هو حق األلوهية وخصائصها يف جانب آخر  وماذا يكون الكفر إن مل يكن هو هذا وذاك؟ وم
دعوى ا ينطق بالكفر أفصح من  -وهو أقوى تعبرياً من الكالم  - إلميان أو اإلسالم باللسان ، والعمل قيمة 

  اللسان؟
. إن املماحكة يف هذا احلكم الصارم اجلازم العام الشامل ، ال تعين إال حماولة التهرب من مواجهة احلقيقة 

وليس هلذه املماحكة من . . لم عن مواضعه والتأويل والتأول يف مثل هذا احلكم ال يعين إال حماولة حتريف الك
  .قيمة وال أثر يف صرف حكم اهللا عمن ينطبق عليهم بالنص الصريح الواضح األكيد 

وبعد بيان هذا األصل القاعدي يف دين اهللا كله ، يعود السياق ، لعرض مناذج من شريعة التوراة اليت أنزهلا اهللا 
  :مبا استحفظوا من كتاب اهللا وكانوا عليه شهداء  - للذين هادوا ليحكم هبا النبيون والربانيون واألحبار 

أن النفس بالنفس ، والعني بالعني ، واألنف باألنف ، واألذن باألذن ، والسن بالسن ، : وكتبنا عليهم فيها { 
  . .} واجلروح قصاص 

اً من شريعة املسلمني ، وقد استبقيت هذه األحكام اليت نزلت هبا التوراة يف شريعة اإلسالم ، وأصبحت جزء
  .اليت جاءت لتكون شريعة البشرية كلها إىل آخر الزمان 

يما  وإن كانت ال تطبق إال يف دار اإلسالم ، العتبارات عملية حبتة؛ حيث ال متلك السلطة املسلمة أن تطبقها ف
، حبكم أن هذه وحيثما كان ذلك يف استطاعتها فهي مكلفة تنفيذها وتطبيقها . وراء حدود دار اإلسالم 

  .الشريعة عامة للناس كافة ، لألزمان كافة ، كما أرادها اهللا 
  :وقد أضيف إليها يف اإلسالم حكم آخر يف قوله تعاىل 

  . .} فمن تصدق به فهو كفارة له { 
  .. إذ كان القصاص حتماً؛ ال تنازل فيه ، وال تصدق به ، ومن مث فال كفارة . ومل يكن ذلك يف شريعة التوارة 

  .وحيسن أن نقول كلمة عن عقوبات القصاص هذه على قدر السياق يف الظالل 
ومل تكن . . املساواة يف الدماء واملساواة يف العقوبة . . أول ما تقرره شريعة اهللا يف القصاص ، هو مبدأ املساواة 

، وتقتص للجوارح تعترف باملساواة بني النفوس ، فتقتص للنفس بالنفس  -غري شريعة اهللا  -شريعة أخرى 
  . .مبثلها ، على اختالف املقامات والطبقات واألنساب والدماء واألجناس 

ال . . واجلروح قصاص . والسن بالسن . واألذن باألذن . واألنف باألنف . والعني بالعني . النفس بالنفس 
. وال حمكوم . وال حاكم . وال طبقية . وال عنصرية . متييز  فكلهم من نفس . يعة اهللا كلهم سواء أمام شر. 

  .واحدة يف خلقة اهللا 
اإلنسان الذي » اإلنسان « إن هذا املبدأ العظيم الذي جاءت به شريعة اهللا هو اإلعالن احلقيقي الكامل مليالد 

وثانياً يف املقاصة على . أوالً يف التحاكم إىل شريعة واحدة وقضاء واحد . . يستمتع كل فرد فيه حبق املساواة 
  .واحد وقيمة واحدة  أساس

. وهو أول إعالن  وقد ختلفت شرائع البشر الوضعية عشرات من القرون حىت ارتقت إىل بعض مستواه من . 
  .ناحية النظريات القانونية ، وإن ظلت دون هذا املستوى من ناحية التطبيق العملي 

ه؛ ال فيما بينهم وبني الناس فحسب ، التوراة عن -ولقد اجنرف اليهود الذين ورد هذا املبدأ العظيم يف كتاهبم



ا رأينا فيما كان . بل فيما بينهم هم أنفسهم } ليس علينا يف األميني سبيل { : حيث كانوا يقولون  على حنو م
فردهم إىل شريعة اهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  - بني بين قريظة الذليلة ، وبين النضري العزيزة؛ حىت جاءهم حممد 

  ورفع جباه األذالء منهم فساواها جبباه األعزاء. .  شريعة املساواة -
هو العقاب الرادع الذي  -فوق ما حيمله من إعالن ميالد اإلنسان  - والقصاص على هذا األساس العظيم 

جيعل من يتجه إىل االعتداء على النفس بالقتل ، أو االعتداء عليها باجلرح والكسر ، يفكر مرتني ومرات قبل 
ا زينه له اندفاعه؛ وهو يعلم أنه مأخوذ بالقتل إن قتل  أن يقدم على ما دون نظر إىل نسبه  - حدثته به نفسه ، وم

إذا قطع يداً أو رجالً قطعت يده . وأنه مأخوذ مبثل ما أحدث من اإلصابة  -أو مركزه ، أو طبقته ، أو جنسه 
  .ما يقابل العضو الذي أتلفه أو رجله؛ وإذا أتلف عيناً أو أذناً أو أنفاً أو سناً ، أتلف من جسمه 

فاألمل يف البدن ،  - طالت مدة السجن أو قصرت  -وليس األمر كذلك حني يعلم أن جزاءه هو السجن . 
. على حنو ما سبق بيانه يف حد السرقة . . والنقص يف الكيان ، والتشويه يف اخللقة شيء آخر غري اآلم السجن 

.  
هو القضاء الذي تستريح إليه  -ما حيمله من إعالن ميالد اإلنسان  فوق - والقصاص على هذا األساس العظيم 

الفطرة؛ والذي يذهب حبزازات النفوس ، وجراحات القلوب ، والذي يسكن فورات الثأر اجلاحمة ، اليت 
. يقودها الغضب األعمى ومحية اجلاهلية  ولكن . وقد يقبل بعضهم الدية يف القتل والتعويض يف اجلراحات . 

  . .نفوس ال يشفيها إال القصاص بعض ال
. . حىت إذا ضمن هلا القصاص املريح  -كما حلظها شرع اهللا يف التوراة  -وشرُع اهللا يف اإلسالم يلحظ الفطرة 

  :عفو القادر على القصاص  -راح يناشد فيها وجدان السماحة والعفو 
  }فمن تصدق به فهو كفارة له { 

. من تصدق بالقصاص متطوعاً  والصدقة تكون بأخذ الدية مكان ( كان هو ويل الدم يف حالة القتل سواء . 
، إذ العقوبة والعفو متروكان له ويبقى لإلمام  القصاص ، أو بالتنازل عن الدم والدية معاً وهذا من حق الويل 

ق من تصد. . أو كان هو صاحب احلق يف حالة اجلروج كلها ، فتنازل عن القصاص ) تغزير القاتل مبا يراه 
  .فصدقته هذه كفارة لذنوبه؛ حيط هبا اهللا عنه 

ال يغنيها . وكثرياً ما تستجيش هذه الدعوة إىل السماحة والعفو ، وتعليق القلب بعفو اهللا ومغفرته  نفوساً 
فماذا يعود على ويل املقتول من قتل . . العوض املايل؛ وال يسليها القصاص ذاته عمن فقدت أو عما فقدت 

ا يستطاع يف األرض إلقامة العدل ، وتأمني اجلماعة . . ا يعوضه من مال عمن فقد؟ القاتل؟ أو ماذ . إنه غاية م  .
.ولكن تبقى يف النفس بقية ال ميسح عليها إال تعليق القلوب بالعوض الذي جييء من عند اهللا   .  

، حدثنا يونس بن أيب إسحاق ، عن أيب السفر ، : قال . روى اإلمام أمحد  كسر رجل من « : قال حدثنا وكيع 
فقال . . فأحل األنصاري . . سنرضيه : فقال معاوية . فاستعدى عليه معاوية . قريش سن رجل من األنصار 

صلى اهللا عليه  -مسعت رسول اهللا : فقال أبو الدرداء »  - وأبو الدرداء جالس  - شأنك بصاحبك : معاويه 
دق به إال رفعه اهللا به درجة ، أو حط به عنه ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيتص: يقول  - وسلم 
  . .» فإين قد عفوت : فقال األنصارى . « خطيئة 



  . .وهكذا رضيت نفس الرجل واستراحت مبا مل ترض من مال معاوية الذي لوح له به التعويض 
ويرضيها؛ وتلك شريعة اهللا العليم خبلقة؛ ومبا حييك يف نفوسهم من مشاعر وخواطر ، ومبا يتعمق قلوهبم 

  .ويسكب فيها االطمئنان والسالم من األحكام 
  :وبعد عرض هذا الطرف من شريعة التوراة ، اليت صارت طرفاً من شريعة القرآن ، يعقب باحلكم العام 

  .} ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الظاملون { 

.  
ا خيصصه؛ ولكن الوصف اجلديد هنا هو    .} الظاملون  {والتعبري عام ، ليس هناك م

وإمنا يعين إضافة صفة أخرى . وهذا الوصف اجلديد ال يعين أهنا حالة أخرى غري اليت سبق الوصف فيها بالكفر 
واختصاصه بالتشريع لعباده ،  -سبحانه  -فهو كافر باعتباره رافضاً أللوهية اهللا . ملن مل حيكم مبا أنزل اهللا 

وهو ظامل حبمل الناس على شريعة غري شريعة رهبم ، . شريع للناس وبادعائه هو حق األلوهية بادعائه حق الت
وبتعريض . فوق ظلمه لنفسه بإيرادها موارد التهلكة ، وتعريضها لعقاب الكفر . الصاحلة املصلحة ألحواهلم 

  .للفساد  -وهو معهم  -حياة الناس 
فجواب الشرط الثاين . . } نزل اهللا ومن مل حيكم مبا أ{ : وهذا ما يقتضيه احتاد املسند إليه وفعل الشرط 

  .املطلق العام » من « يضاف إىل جواب الشرط األول؛ ويعود كالمها على املسند إليه يف فعل الشرط وهو 
  .مث ميضي السياق يف بيان اطراد هذا احلكم العام فيما بعد التوراة 

وآتيناه اإلجنيل فيه هدى ونور ، . راة وقفينا على آثارهم بعيسى بن مرمي ، مصدقاً ملا بني يديه من التو{ 
وليحكم أهل اإلجنيل مبا أنزل اهللا فيه ، ومن مل . ومصدقاً ملا بني يديه من التوراة ، وهدى وموعظة للمتقني 

  . .} حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الفاسقون 
يتضمن اإلجنيل يف ذاته تشريعاً ومل . . فقد آتى اهللا عيسى بن مرمي اإلجنيل ، ليكون منهج حياة ، وشريعة حكم 

اً ملا بني يديه من التوراة ، فاعتمد شريعتها . إال تعديالت طفيفة يف شريعة التوراة  فيما عدا  -وقد جاء مصدق
. وجعل اهللا فيه هدى ونوراً ، وهدى وموعظة . . هذه التعديالت الطفيفة  املتقون . } للمتقني { ولكن ملن؟ .  ف
ب اهللا اهلدى والنور واملوعظة ، هم الذين تتفتح قلوهبم ملا يف هذه الكتب من اهلدى هم الذين جيدون يف كت

أما القلوب اجلاسية الغليظة الصلدة ، . . والنور؛ وهم الذين تتفتح هلم هذه الكتب عما فيها من اهلدى والنور 
وحها؛ وال جتد يف العقيدة مذاقها؛ فال تبلغ إليها املوعظة؛ وال جتد يف الكلمات معانيها؛ وال جتد يف التوجيهات ر

إن النور موجود ، ولكن ال تدركه . . وال تنتفع من هذا اهلدى ومن هذا النور هبداية وال معرفة وال تستجيب 
إال البصرية املفتوحة ، وإن اهلدى موجود ، ولكن ال تدركه إال الروح املستشرفة ، وإن املوعظة موجودة ، 

  .الواعي  ولكن ال يلتقطها اال القلب
، وجعله منهج حياة وشريعة حكم ألهل اإلجنيل  أي . . وقد جعل اهللا يف اإلجنيل هدى ونوراً وموعظة للمتقني 

شأنه يف هذا شأن التوراة وشأن كل كتاب وكل رسالة وكل رسول  -إنه خاص هبم ، فليس رسالة عامة للبشر 
حكم القرآن فهو من شريعة  - هي شريعة التوراة اليت -ولكن ما طابق من شريعته  - ، قبل هذا الدين األخري 

  .كما مر بنا يف شريعة القصاص . القرآن 



  :وأهل اإلجنيل كانوا إذن مطالبني أن يتحاكموا إىل الشريعة اليت أقرها وصدقها اإلجنيل من شريعة التوراة 
  .} وليحكم أهل اإلجنيل مبا أنزل اهللا فيه { 

وهم واليهود كذلك لن يكونوا على شيء حىت يقيموا التوراة .  دون سواه فالقاعدة هي احلكم مبا أنزل اهللا
،  -بعد اإلسالم  -وما أنزل إليهم من رهبم  -قبل اإلسالم  -واإلجنيل  فكله شريعة واحدة ، هم ملزمون هبا 

  :وشريعة اهللا األخرية هي الشريعة املعتمدة 
  . . }ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الفاسقون { 

وليست . وصفة الفسق تضاف إىل صفيت الكفر والظلم من قبل . . والنص هنا كذلك على عمومه وإطالقه 
إمنا هي صفة زائدة على الصفتني قبلها ، الصقة . تعين قوماً جدداً وال حالة جديدة منفصلة عن احلالة األوىل 

  .مبن مل حيكم مبا أنزل اهللا من أي جيل ، ومن أي قبيل 
والظلم حبمل الناس على غري شريعة اهللا وإشاعة الفساد يف . رفض ألوهية اهللا ممثالً هذا يف رفض شريعته الكفر ب
فهي صفات يتضمنها الفعل األول ، وتنطبق . . والفسق باخلروج عن منهج اهللا واتباع غري طريقه . حياهتم 

اً دون تفريق . . مجيعها على الفاعل    .ويبوء هبا مجيع
» اإلسالم « إهنا الرسالة اليت جاءت تعرض . . السياق إىل الرسالة األخرية؛ وإىل الشريعة األخرية وأخرياً يصل 

يف صورته النهائية األخرية؛ ليكون دين البشرية كلها؛ ولتكون شريعته هي شريعة الناس مجيعاً؛ ولتهيمن على 
بلها وتكون هي املرجع النهائي؛ ولتقيم منهج اهللا حلياة  . البشرية حىت يرث اهللا األرض ومن عليها كل ماكان ق

املنهج الذي تقوم عليه احلياة يف شىت شعبها ونشاطها؛ والشريعة اليت تعيش احلياة يف إطارها وتدور حول 
وقد . . حمورها؛ وتستمد منها تصورها االعتقادي ، ونظامها االجتماعي ، وآداب سلوكها الفردي واجلماعي 

لتعرف وتدرس ، وتتحول إىل ثقافة يف الكتب والدفاتر وقد جاءت لتتبع بكل  جاءت كذلك ليحكم هبا ، ال
. دقة ، وال يترك شيء منها ويستبدل به حكم آخر يف صغرية من شئون احلياة أو كبرية  فإما هذا وإما فهي . 

فلو شاء اهللا . ين وال يشفع يف هذه املخالفة أن يقول أحد إنه جيمع بني الناس بالتساهل يف الد. اجلاهلية واهلوى 
  :إمنا يريد اهللا أن حتكم شريعته ، مث يكون من أمر الناس ما يكون . جلعل الناس أمة واحدة 

وأنزلنا إليك الكتاب باحلق ، مصدقاً ملا بني يديه من الكتاب ومهيمناً عليه ، فاحكم بينهم مبا أنزل اهللا ، وال { 
ولكن . ولو شاء اهللا جلعلكم أمة واحدة . كم شرعة ومنهاجاً لكل جعلنا من. تتبع أهواءهم عما جاءك من احلق 

، فاستبقوا اخلريات  وأن احكم . إىل اهللا مرجعكم مجيعاً ، فينبئكم مبا كنتم فيه ختتلفون . ليبلوكم فيما آتاكم 
فاعلم إمنا  فإن تولوا. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اهللا إليك . بينهم مبا أنزل اهللا ، وال تتبع أهواءهم 

  .يريد اهللا أن يصيبهم ببعض ذنوهبم ، وإن كثرياً من الناس لفاسقون 

  }. . أفحكم اجلاهلية يبغون؟ ومن أحسن من اهللا حكماً لقوم يوقنون 
ويقف اإلنسان أمام هذه النصاعة يف التعبري ، وهذا احلسم يف التقرير ، وهذا االحتياط البالغ لكل ما قد يهجس 

يقف . . من هذه الشريعة يف بعض املالبسات والظروف  -ولو قليل  -ربرات لترك شيء يف اخلاطر من م
أن يترك شريعة اهللا كلها ، بدعوى  - يدعي اإلسالم  -اإلنسان أمام هذا كله ، فيعجب كيف ساغ ملسلم 

 يزال املالبسات والظروف وكيف ساغ له أن يظل يدعي اإلسالم بعد هذا الترك الكلي لشريعة اهللا وكيف ال



خلعوا ربقة اإلسالم من رقاهبم ، وهم خيلعون شريعة اهللا كلها؛ »مسلمني « الناس يسمون أنفسهم  ؟ وقد 
ويرفضون اإلقرار له باإللوهيه ، يف صورة رفضهم اإلقرار بشريعته ، وبصالحية هذه الشريعه يف مجيع املالبسات 

  روفوالظروف ، وبضرورة تطبيقها كلها يف مجيع املالبسات والظ
  . .} وأنزلنا إليك الكتاب باحلق { 

. . يتمثل احلق يف صدوره من جهة األلوهية ، وهي اجلهه اليت متلك حق تنزيل الشرائع ، وفرض القوانني 
ا  ويتمثل احلق يف حمتوياته ، ويف كل ما يعرض له من شئون العقيده والشريعه ، ويف كل ما يقصه من خرب ، وم

  .حيمله من توجيه 
  . .} ملا بني يديه من الكتاب ومهيمناً عليه  مصدقاً{ 

فهو الصوره األخريه لدين اهللا ، وهو املرجع األخري يف هذا الشأن ، واملرجع األخري يف منهج احلياة وشرائع 
  .الناس ، ونظام حياهتم ، بال تعديل بعد ذلك وال تبديل 

واء كان هذا االختالف يف التصور س. ومن مث فكل اختالف جيب أن يرد إىل هذا الكتاب ليفصل فيه 
أو كان . االعتقادي بني أصحاب الديانات السماويه ، أو يف الشريعه اليت جاء هذا الكتاب بصورهتا األخريه 

املرجع الذي يعودون إليه بآرائهم يف شأن احلياه كله هو هذا الكتاب ،  هذا االختالف بني املسلمني أنفسهم ، ف
  .مل يكن هلا أصل تستند إليه من هذا املرجع األخري  وال قيمه آلراء الرجال ما

  :وتترتب على هذه احلقيقه مقتضياهتا املباشره 
  . .} فاحكم بينهم مبا أنزل اهللا ، وال تتبع أهواءهم عما جاءك من احلق { 

يما كان فيه من أمر أهل الكتاب الذين -صلى اهللا عليه وسلم  -واألمر موجه ابتداء إىل رسول اهللا  جييئون  ف
. ولكنه ليس خاصاً هبذا السبب ، بل هو عام . إليه متحاكمني  . وإىل آخر الزمان .  طاملا أنه ليس هناك . 

  رسول جديد ، وال رساله جديدة ، لتعديل شيء ما يف هذا املرجع األخري
ومل يعد . مجعني ورضيه اهللا هلم منهج حياه للناس أ. لقد كمل هذا الدين ، ومتت به نعمة اهللا على املسلمني 

هنالك من سبيل لتعديل شيء فيه أو تبديله ، وال لترك شيء من حكمه إىل حكم آخر ، وال شيء من شريعته 
وعلم اهللا حني رضيه مرجعاً أخرياً . وقد علم اهللا حني رضيه للناس ، أنه يسع الناس مجيعاً . إىل شريعة أخرى 

اً    .أنه حيقق اخلري للناس مجيع

هو إنكار  - ودعك من العدول عنه  -وأي تعديل يف هذا املنهج . الناس مجيعاً ، اىل يوم الدين  وأنه يسع حياة
  إنه من املسلمني: ولو قال باللسان ألف مرة . خيرج صاحبه من هذا الدين . هلذا املعلوم من الدين بالضرورة 

ء مما أنزل اهللا واتباع أهواء احملكومني وقد علم اهللا أن معاذير كثريه ميكن أن تقوم وأن يربر هبا العدول عن شي
وأن هواجس قد تتسرب يف ضرورة احلكم مبا أنزل اهللا كله بال عدول عن شيء فيه ، يف بعض . . املتحاكمني 

يف هذه اآليات مرتني من اتباع أهواء  -صلى اهللا عليه وسلم  -فحذر اهللا نبيه . املالبسات والظروف 
  . .ن بعض ما أنزل اهللا إليه املتحاكمني ، ومن فتنتهم له ع

الرغبة البشرية اخلفية يف تأليف القلوب بني الطوائف املتعددة ، واالجتاهات والعقائد : وأوىل هذه اهلواجس 
ومسايرة بعض رغباهتم عند ما تصطدم ببعض أحكام الشريعة ، وامليل إىل التساهل يف . املتجمعة يف بلد واحد 



  و أهنا ليست من أساسيات الشريعةاألمور الطفيفة ، أو اليت يبد
أن يؤمنوا له إذا تصاحل معهم على  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد روي أن اليهود عرضوا على رسول اهللا 
 -ولكن األمر. . وأن هذا التحذير قد نزل خبصوص هذا العرض . التسامح يف أحكام بعينها منها حكم الرجم 

فهو أمر يعرض يف مناسبات شىت ، ويتعرض له أصحاب . ض بعينه أعم من حالة بعينها وعر -كما هو ظاهر 
أن حيسم يف هذا األمر ، وأن يقطع الطريق على الرغبة  -سبحانه  - وقد شاء اهللا . . هذه الشريعة يف كل حني 

. البشرية اخلفية يف التساهل مراعاة لالعتبارات والظروف ، وتأليفاً للقلوب حني ختتلف الرغبات واألهواء 
إن اهللا لو شاء جلعل الناس أمة واحدة؛ ولكنه جعل لكل منهم طريقاً ومنهاجاً؛ وجعلهم مبتلني : قال لنبيه ف

يما آتاهم من الدين والشريعة ، وما آتاهم يف احلياة كلها من عطايا  وأن كالً منهم يسلك طريقه؛ مث . خمتربين ف
، وحياسبهم عل . ى ما اختذوا من منهج وطريق يرجعون كلهم إىل اهللا ، فينبئهم باحلقيقة  وأنه إذن ال جيوز أن . 

  :فهم ال يتجمعون . . يفكر يف التساهل يف شيء من الشريعة لتجميع املختلفني يف املشارب واملناهج 
فاستبقوا . ولكن ليبلوكم فيما آتاكم . ولو شاء اهللا جلعلكم أمة واحدة . لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً { 

  .} فينبئكم مبا كنتم فيه ختتلفون . اهللا مرجعكم مجيعاً إىل . اخلريات 
اً  -سبحانه  -بذلك أغلق اهللا  مداخل الشيطان كلها؛ وخباصة ما يبدو منها خرياً وتأليفاً للقلوب وجتميع

  للصفوف؛ بالتساهل يف شيء من شريعة اهللا؛ يف مقابل إرضاء اجلميع أو يف مقابل ما يسمونه وحدة الصفوف
هللا أبقى وأغلى من أن يضحى جبزء منها يف مقابل شيء قدر اهللا أال يكون فالناس قد خلقوا ولكل إن شريعة ا

  .منهم استعداد ، ولكل منهم مشرب ، ولكل منهم منهج ، ولكل منهم طريق 

وجعل هذا . وقد عرض اهللا عليهم اهلدى؛ وتركهم يستبقون . وحلكمة من حكم اهللا خلقوا هكذا خمتلفني 
  يقوم عليه جزاؤهم يوم يرجعون إليه ، وهم إليه راجعون؛ ابتالء هلم

، وحماولة فاشلة ، أن حياول أحد جتميعهم على حساب شريعة اهللا ، أو بتعبري آخر على  وإهنا لتعلة باطلة إذن 
 فالعدول أو التعديل يف شريعة اهللا ال يعين شيئاً إال الفساد يف األرض؛. حساب صالح احلياة البشرية وفالحها 

وإال االحنراف عن املنهج الوحيد القومي؛ وإال انتفاء العدالة يف حياة البشر؛ وإال عبودية الناس بعضهم لبعض ، 
. وهو شر عظيم وفساد عظيم . . واختاذ بعضهم لبعض أرباباً من دون اهللا  ال جيوز ارتكابه يف حماولة عقيمة ال . 

ا قدره اهللا يف طبيعة البشر؛ و ألهنا مضادة للحكمة اليت من أجلها قدر ما قدر من اختالف تكون؛ ألهنا غري م
وإليه . وهو خالق اخللق وصاحب األمر األول فيهم واألخري . . املناهج واملشارع ، واالجتاهات واملشارب 

.املرجع واملصري   .  
الذي يبدو  يف ظل هذا النص الصادق - إن حماولة التساهل يف شيء من شريعة اهللا ، ملثل هذا الغرض ، تبدو 

حماولة سخيفة؛ ال مربر هلا من الواقع؛ وال سند هلا من إرادة اهللا؛  - مصداقه يف واقع احلياة البشرية يف كل ناحية 
، الذي ال حياول إال حتقيق مشيئة اهللا  « فكيف وبعض من يسمون أنفسهم . وال قبول هلا يف حس املسلم 

  ؟ أي واهللا هكذا يقولون»السائحني « حىت ال خنسر إنه ال جيوز تطبيق الشريعة : يقولون » مسلمني 
فاحكم بينهم مبا أنزل اهللا وال تتبع { : فالنص األول . ويعود السياق فيؤكد هذه احلقيقة ، ويزيدها وضوحاً 

قد يعين النهي عن ترك شريعة اهللا كلها إىل أهوائهم فاآلن حيذره من فتنتهم . . } أهواءهم عما جاءك من احلق 



  :بعض ما أنزل اهللا إليه له عن 
ا أنزل اهللا إليك {    . .} وأن احكم بينهم مبا أنزل اهللا ، وال تتبع أهواءهم ، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض م

. فهي فتنة جيب أن حتذر . . فالتحذير هنا أشد وأدق؛ وهو تصوير لألمر على حقيقته  واألمر يف هذا اجملال ال . 
  .اهللا كامالً؛ أو أن يكون اتباعاً للهوى وفتنة حيذر اهللا منها يعدو أن يكون حكماً مبا أنزل 

أمرهم إذا مل  - صلى اهللا عليه وسلم  - مث يستمر السياق يف تتبع اهلواجس واخلواطر؛ فيهون على رسول اهللا 
م يعجبهم هذا االستمساك الكامل بالصغرية قبل الكبرية يف هذه الشريعة ، وإذا هم تولوا فلم خيتاروا اإلسال

يف ذلك األوان حيث كان هناك ختيري قبل أن يصبح هذا حتماً يف ( ديناً؛ أو تولوا عن االحتكام إىل شريعة اهللا 
  ) :دار اإلسالم 

  .} وإن كثرياً من الناس لفاسقون . فإن تولوا فاعلم أمنا يريد اهللا أن يصيبهم ببعض ذنوهبم { 
وال جتعل إعراضهم . ستمساك الكامل حبكم اهللا وشريعته فإن تولوا فال عليك منهم؛ وال يفتنك هذا عن اال

  .يفت يف عضدك أو حيولك عن موقفك 

فهم الذين سيصيبهم السوء هبذا . فإهنم إمنا يتولون ويعرضون ألن اهللا يريد أن جيزيهم على بعض ذنوهبم . 
وإن { :  إهنا طبيعة البشر مث. . ال أنت وال شريعة اهللا ودينه؛ وال الصف املسلم املستمسك بدينه : اإلعراض 

ألهنم هكذا؛ وال حيلة لك يف هذا األمر ، وال ذنب . فهم خيرجون وينحرفون } كثرياً من الناس لفاسقون 
  للشريعة وال سبيل الستقامتهم على الطريق

وبذلك يغلق كل منافذ الشيطان ومداخله إىل النفس املؤمنة؛ ويأخذ الطريق على كل حجة وكل ذريعة لترك 
.يء من أحكام هذه الشريعة؛ لغرض من األغراض؛ يف ظرف من الظروف ش  .  

. . وال وسط بني الطرفني وال بديل . فإنه إما حكم اهللا ، وإما حكم اجلاهلية . . مث يقفهم على مفرق الطريق 
أنه حكم  أو. . حكم اهللا يقوم يف األرض ، وشريعة اهللا تنفذ يف حياة الناس ، ومنهج اهللا يقود حياة البشر 

، ومنهج العبودية    فأيهما يريدون؟. . اجلاهلية ، وشريعة اهلوى 
  . .} أفحكم اجلاهلية يبغون؟ ومن أحسن من اهللا حكماً لقوم يوقنون؟ { 

هي حكم البشر للبشر ،  -كما يصفها اهللا وحيددها قرآنه  -فاجلاهلية . إن معىن اجلاهلية يتحدد هبذا النص 
للبشر ، واخلروج من عبودية اهللا ، ورفض ألوهية اهللا ، واالعتراف يف مقابل هذا الرفض ألهنا هي عبودية البشر 

.بألوهية بعض البشر وبالعبودية هلم من دون اهللا   .  
هذا الوضع يوجد . ليست فترة من الزمان؛ ولكنها وضع من األوضاع  - يف ضوء هذا النص  -إن اجلاهلية 

، املقابلة لإلسالم ، واملناقضة لإلسالم باألمس ، ويوجد اليوم ، ويوجد غداً    .، فيأخذ صفة اجلاهلية 
ويقبلوهنا  -دون فتنة عن بعض منها  -إما أهنم حيكمون بشريعة اهللا  -يف أي زمان ويف أي مكان  -والناس 

يف أي صورة من  -وإما إهنم حيكمون بشريعة من صنع البشر . ويسلمون هبا تسليماً ، فهم إذن يف دين اهللا 
والذي . ويقبلوهنا فهم إذن يف جاهلية؛ وهم يف دين من حيكمون بشريعته ، وليسوا حبال يف دين اهللا  -الصور 

  .ال يبتغي حكم اهللا يبتغي حكم اجلاهلية؛ والذي يرفض شريعة اهللا يقبل شريعة اجلاهلية ، ويعيش يف اجلاهلية 
  اخلياروهم بعد ذلك ب. وهذا مفرق الطريق ، يقف اهللا الناس عليه 



  .مث يسأهلم سؤال استنكار البتغائهم حكم اجلاهلية؛ وسؤال تقرير ألفضلية حكم اهللا 
  . .} ومن أحسن من اهللا حكماً لقوم يوقنون؟ { 

  وأجل فمن أحسن من اهللا حكماً؟
حجة ومن ذا الذي جيرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس ، وحيكم فيهم ، خرياً مما يشرع اهللا هلم وحيكم فيهم؟ وأية 

  ميلك أن يسوقها بني يدي هذا االدعاء العريض؟
إنه أرحم بالناس من رب الناس؟ : إنه أعلم بالناس من خالق الناس؟ أيستطيع أن يقول : أيستطيع أن يقول 
وهو  - سبحانه  -إن اهللا : إنه أعرف مبصاحل الناس من إله الناس؟ أيستطيع أن يقول : أيستطيع أن يقول 

ة ، ويرسل رسوله األخري؛ وجيعل رسوله خامت النبيني ، وجيعل رسالته خامتة الرساالت ، يشرع شريعته األخري
  .وجيعل شريعته شريعة األبد 

جيهل أن أحواالً ستطرأ وأن حاجات ستستجد ، وأن مالبسات ستقع؛ فلم حيسب حساهبا  -سبحانه  -كان . 
  ر الزمان؟يف شريعته ألهنا كانت خافية عليه ، حىت انكشفت للناس يف آخ

وحكم . ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة اهللا عن حكم احلياة ، ويستبدل هبا شريعة اجلاهلية 
اجلاهلية؛ وجيعل هواه هو أو هوى شعب من الشعوب ، أو هوى جيل من أجيال البشر ، فوق حكم اهللا ، 

  وفوق شريعة اهللا؟
  ي أنه من املسلمني؟وخباصة إذا كان يدع. . ما الذي يستطيع أن يقوله 

أمل يكن هذا كله يف علم اهللا؛ وهو يأمر . . الظروف؟ املالبسات؟ عدم رغبة الناس؟ اخلوف من األعداء؟ 
، وأال يفتنوا عن بعض ما أنزله؟   املسلمني أن يقيموا بينهم شريعته ، وأن يسريوا على منهجه 

تجددة ، واالحوال املتغلبة؟ أمل يكن ذلك يف قصور شريعة اهللا عن استيعاب احلاجات الطارئة ، واألوضاع امل
  علم اهللا؛ وهو يشدد هذا التشديد ، وحيذر هذا التحذير؟

ا يشاء  . ولكن املسلم . . يستطيع غري املسلم أن يقول م ما الذي يقولونه من هذا . . أو من يدعون اإلسالم . 
، مث يبقون على شيء من اإلسالم؟ أو يبقى هلم شيء من اإلسال   م؟كله 

  . .إنه مفرق الطريق ، الذي ال معدى عنده من االختيار؛ وال فائدة يف املماحكة عنده وال اجلدال 
.إما حكم اهللا وإما حكم اجلاهلية . إما إميان وإما كفر . إما إسالم وإما جاهلية   .  

ا والذين ال يقبلون حك. والذين ال حيكمون مبا أنزل اهللا هم الكافرون الظاملون الفاسقون  م اهللا من احملكومني م
.هم مبؤمنني   .  

إن هذه القضية جيب أن تكون واضحة وحامسة يف ضمري املسلم؛ وأال يتردد يف تطبيقها على واقع الناس يف 
  زمانه؛ والتسليم مبقتضى هذه احلقيقة ونتيجة هذا التطبيق على األعداء واألصدقاء

قيم له ميزان؛ ولن يتضح له منهج ، ولن يفرق يف ضمريه وما مل حيسم ضمري املسلم يف هذه القضية ، فلن يست
وإذا جاز أن تبقى هذه القضية غامضة أو . . بني احلق والباطل؛ ولن خيطو خطوة واحدة يف الطريق الصحيح 

« مائعة يف نفوس اجلماهري من الناس؛ فما جيوز أن تبقى غامضة وال مائعة يف نفوس من يريدون أن يكونوا 
  . .ن حيققوا ألنفسهم هذا الوصف العظيم وأ» املسلمني 



َولَُّهْم ِمْنكُْم فَإِنَُّه ِمْنُهْم إِنَّ اللََّه َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتتَِّخذُوا الَْيُهوَد َوالنََّصاَرى أَْوِلَياَء َبْعضُُهْم أَْوِلَياُء َبْعضٍ َوَمْن َيَت
فََتَرى الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم َمَرٌض ُيَسارُِعونَ ِفيهِْم َيقُولُونَ َنْخَشى أَنْ ُتِصيَبَنا دَاِئَرةٌ ) ٥١(لَا َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمَني 

ا أََسرُّوا ِفي أَْنفُِسهِْم َناِدِم يَن َوَيقُولُ الَِّذ) ٥٢(َني فََعَسى اللَُّه أَنْ َيأِْتَي بِالْفَْتحِ أَْو أَْمرٍ ِمْن ِعْنِدِه فَُيْصبُِحوا َعلَى َم
َيا أَيَُّها ) ٥٣(وا َخاسِرِيَن آَمُنوا أََهُؤلَاِء الَِّذيَن أَقَْسُموا بِاللَِّه َجْهَد أَْيَمانِهِْم إِنَُّهْم لََمَعكُْم َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم فَأَْصَبُح

بُُّهْم َوُيِحبُّوَنُه أَِذلٍَّة َعلَى الُْمْؤِمنَِني أَِعزٍَّة َعلَى الَِّذيَن آَمُنوا َمْن َيْرَتدَّ ِمْنكُْم َعْن ِدينِِه فََسْوَف َيأِْتي اللَُّه بِقَْومٍ ُيِح
) ٥٤(َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم  الْكَاِفرِيَن ُيَجاِهُدونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َولَا َيَخافُونَ لَْوَمةَ لَاِئمٍ ذَِلَك فَْضلُ اللَِّه ُيْؤِتيِه َمْن َيَشاُء

َوَمْن َيَتَولَّ اللََّه ) ٥٥(َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن ُيِقيُمونَ الصَّلَاةَ َوُيْؤُتونَ الزَّكَاةَ َوُهْم َراِكُعونَ إِنََّما َوِليُّكُُم اللَُّه 
ذُوا الَِّذيَن اتََّخذُوا ِديَنكُمْ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتتَِّخ) ٥٦(َوَرُسولَُه َوالَِّذيَن آَمُنوا فَإِنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم الَْغاِلُبونَ 

َوإِذَا َناَدْيُتْم إِلَى ) ٥٧( ُمْؤِمنَِني ُهُزًوا َولَِعًبا ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب ِمْن قَْبِلكُْم َوالْكُفَّاَر أَْوِلَياَء َواتَّقُوا اللََّه إِنْ كُْنُتْم
قُلْ َيا أَْهلَ الِْكَتابِ َهلْ َتْنِقُمونَ ِمنَّا إِلَّا أَنْ آَمنَّا بِاللَِّه ) ٥٨(أَنَُّهْم قَْوٌم لَا َيْعِقلُونَ الصَّلَاِة اتََّخذُوَها ُهُزًوا َولَِعًبا ذَِلَك بِ

وَبةً ِعْنَد اللَِّه َمْن قُلْ َهلْ أَُنبِّئُكُْم بَِشرٍّ ِمْن ذَِلَك َمثُ) ٥٩(َوَما أُْنزِلَ إِلَْيَنا َوَما أُْنزِلَ ِمْن قَْبلُ َوأَنَّ أَكْثََركُْم فَاِسقُونَ 
ِه َوَجَعلَ ِمْنُهُم الِْقَرَدةَ َوالَْخنَازِيَر َوَعَبَد الطَّاغُوَت أُولَِئَك َشرٌّ َمكَاًن ا َوأََضلُّ َعْن َسَواِء السَّبِيلِ لََعَنُه اللَُّه َوغَِضَب َعلَْي

ا َوقَْد َدَخلُوا بِالْكُفْرِ ) ٦٠( ا كَاُنوا َيكُْتُمونَ َوإِذَا َجاُءوكُْم قَالُوا آَمنَّ ) ٦١(َوُهْم قَْد َخَرُجوا بِِه َواللَُّه أَْعلَُم بَِم
لَْولَا َيْنَهاُهُم ) ٦٢(َوَتَرى كَِثًريا ِمْنُهْم ُيَسارُِعونَ ِفي الْإِثْمِ َوالُْعْدَواِن َوأَكِْلهُِم السُّْحَت لَبِئَْس َما كَاُنوا َيْعَملُونَ 

َوقَالَِت الَْيُهوُد َيُد اللَِّه ) ٦٣(َعْن قَْوِلهُِم الْإِثَْم َوأَكِْلهُِم السُّْحَت لَبِئَْس َما كَاُنوا َيْصَنُعونَ  الرَّبَّانِيُّونَ َوالْأَْحبَاُر
ِمْنُهْم َما أُْنزِلَ إِلَْيَك ِمْن ِثًريا َمْغلُولَةٌ غُلَّْت أَْيِديهِْم َولُِعُنوا بَِما قَالُوا َبلْ َيَداُه َمْبُسوطََتاِن ُيْنِفُق كَْيَف َيَشاُء َولََيزِيَدنَّ كَ

وا َناًرا ِللَْحْربِ أَطْفَأََها اللَُّه َربَِّك طُْغَياًنا َوكُفًْرا َوأَلْقَْيَنا َبْينَُهُم الَْعَداَوةَ َوالَْبْغَضاَء إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة كُلََّما أَْوقَُد
َولَْو أَنَّ أَْهلَ الِْكَتابِ آَمُنوا َواتَّقَْوا لَكَفَّرَْنا َعْنُهْم ) ٦٤(بُّ الُْمفِْسِديَن َوَيْسَعْونَ ِفي الْأَْرضِ فََساًدا َواللَُّه لَا ُيِح

كَلُوا ِمْن َولَْو أَنَُّهْم أَقَاُموا التَّْوَراةَ وَالْإِْنجِيلَ َوَما أُْنزِلَ إِلَْيهِْم ِمْن َربِّهِْم لَأَ) ٦٥(َسيِّئَاِتهِْم َولَأَْدَخلَْناُهْم َجنَّاِت النَّعِيمِ 
ِمْن َتْحِت أَْرُجِلهِْم ِمْنُهْم أُمَّةٌ ُمقَْتِصَدةٌ َوكَِثٌري ِمْنُهْم َساَء َما َيْعَملُونَ    ) ٦٦(فَْوِقهِْم َو

نصوص هذا الدرس كله تؤيد ما ذهبنا إليه يف تقدمي السورة ، من أن هذه السورة مل تنزل كلها بعد سورة الفتح 
عام السادس اهلجري؛ وأن مقاطع كثرية فيها يرجح أن تكون قد نزلت قبل ذلك؛ اليت نزلت يف احلديبية يف ال

قبل . . على األقل ، إن مل يكن قبل هذا التاريخ أيضاً  - عام األحزاب  -وقبل إجالء بين قريظة يف العام الرابع 
  . .إجالء بين النضري بعد أحد ، وبين قينقاع بعد بدر 

إىل حاالت واقعة يف اجلماعة املسلمة باملدينة ، وإىل مالبسات ومواقف فهذه النصوص تشري إىل أحداث ، و
  .لليهود وللمنافقني ، ال تكون أبداً بعد كسر شوكة اليهود؛ وآخرها كان يف وقعة بين قريظة 

وهذه . بأن من يتوهلم فهو منهم  - بل التهديد  -وهذا التحذير . فهذا النص عن إختاذ اليهود والنصارى أولياء 
وتنفري املسلمني من الوالء ملن . شارة إىل أن الذين يف قلوهبم مرض يوالوهنم ، وحيتجون بأهنم خيشون الدوائر اإل

 -إذا قام املسلمون إىل الصالة  -يتخذون دينهم هزواً ولعباً واإلشارة إىل أن هؤالء يتخذون صالة املسلمني 
املدينة من القوة والنفوذ والتمكن ، ما جيعل من املمكن أن كل أولئك ال يكون إال ولليهود يف . . . هزواً ولعباً 

تقوم هذه املالبسات ، وأن تقع هذه احلوادث؛ وأن حيتاج األمر إىل هذا التحذير املشدد ، وإىل هذا التهديد 



ا املكرر؛ مث إىل بيان حقيقة اليهود؛ والتشهري هبم والتنديد؛ وإىل كشف كيدهم ومناوراهتم ومداوراهتم على هذ
  .النحو ، املنوع األساليب 

وقد ذكرت بعض الروايات أسباباً لنزول آيات يف هذا الدرس؛ يرجع بعضها إىل حادث بين قينقاع بعد غزورة 
إين رجل أخاف الدوائر ال : وقوله يف والئه لليهود ووالء اليهود له . وموقف عبداهللا بن أىب بن سلول . بدر 

  أبرأ من والية موايل
ذه الروايات ، فإن الدراسة املوضوعية لطبيعة النصوص وّجوها ، ومراجعتها على أحداث السرية وحىت بدون ه

.ومراحلها وأطوارها يف املدينة ، تكفي لترجيح ما ذهبنا إليه يف تقدمي السورة عن الفترة اليت نزلت فيها   .  
مة وإعدادها لدورها الذي قدره اهللا وتشري نصوص هذا الدرس إىل طريقة املنهج القرآين يف تربية اجلماعة املسل

هلا؛ كما تشري إىل مقّومات هذا املنهج واملبادىء اليت يريد تقريرها يف النفس املسلمة ويف اجلماعة املسلمة يف 
إمنا هي أساس النشأة . وهي مقومات ومبادىء ثابته ، ليست خاصة جبيل من هذه األمة دون جيل . كل حني 

.ملسلمة يف كل جيل للفرد املسلم وللجماعة ا  .  
إن هذا القرآن يريب الفرد املسلم على أساس إخالص والئه لربه ورسوله وعقيدته ومجاعته املسلمة ، وعلى 

ضرورة املفاصلة الكاملة بني الصف الذي يقف فيه وكل صف آخر ال يرفع راية اهللا ، وال يتبع قيادة رسول 
  . اهللا؛ وال ينضم إىل اجلماعة اليت متثل حزب اهللا

. وإشعاره أنه موضع اختيار اهللا ، ليكون ستاراً لقدرته ، وأداة لتحقيق قدره يف حياة البشر ويف وقائع التاريخ 
وأن مواالة غري اجلماعة املسلمة معناه . فضل من اهللا يؤتيه من يشاء  - بكل تكاليفه  -وأن هذا االختيار 

  . .لعظيم ، والتخلي عن هذا التفضل اجلميل االرتداد عن دين اهللا ، والنكول عن هذا االختيار ا
يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى { : وهذا التوجه واضح يف النصوص الكثرية يف هذا الدرس 

. ومن يتوهلم منكم فإنه منهم . . بعضهم أولياء بعض . . أولياء  يا أيها { . . } إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني . 
أذلة على املؤمنني أعزة على الكافرين . نوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه الذين آم

إمنا { . . } واهللا واسع عليم . ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء . . جياهدون يف سبيل اهللا وال خيافون لومة الئم . 
ومن يتول اهللا . . ويؤتون الزكاة وهم راكعون وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا ، الذين يقيمون الصالة 

  . .} ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اهللا هم الغالبون 
إهنا معركة . مث يريب القرآن وعي املسلم حبقيقة أعدائه ، وحقيقة املعركة اليت خيوضها معهم وخيوضوهنا معه 

وهم يعادونه لعقيدته ودينه ، قبل أي شيء . . فالعقيدة هي القضية القائمة بني املسلم وكل أعدائه . العقيدة 
آخر ، وهم يعادونه هذا العداء الذي ال يهدأ ألهنم هم فاسقون عن دين اهللا ، ومن مث يكرهون كل من يستقيم 

ا أنزل إلينا ، وما أنزل من قبل { : على دين اهللا  وأن . قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إال أن آمنا باهللا ، وم
  فهذه هي العقدة؛ وهذه هي الدوافع األصيلة} سقون؟؟ أكثركم فا

فإخالص الوالء هللا ورسوله ودينه وللجماعة . وقيمة هذا املنهج ، وقيمة هذه التوجيهات األساسية فيه ، عظيمة 
أمران مهمان سواء يف حتقيق . . املسلمة القائمة على هذا األساس ، ومعرفة طبيعة املعركة وطبيعة األعداء فيها 

فالذين حيملون راية . . رائط اإلميان أو يف التربية الشخصية للمسلم ، أو يف التنظيم احلركي للجماعة املسلمة ش



هذه العقيدة ال يكونون مؤمنني هبا أصالً ، وال يكونون يف ذواهتم شيئاً ، وال حيققون يف واقع األرض أمراً ما مل 
ر املعسكرات اليت ال ترفع رايتهم ، وما مل يتمحض والؤهم هللا تتم يف نفوسهم املفاصلة الكاملة بينهم وبني سائ

ورسوله ولقيادهتم اخلاصة املؤمنة به ، وما مل يعرفوا طبيعة أعدائهم وبواعثهم وطبيعة املعركة اليت خيوضوهنا معهم 
قيدة اإلسالمية ، وما مل يستيقنوا أهنم مجيعاً إلب عليهم ، وأن بعضهم أولياء بعض يف حرب اجلماعة املسلمة والع

  .على السواء 
بل تكشف . والنصوص يف هذا الدرس ال تقف عند كشف بواعث املعركة يف نفوس أعداء اجلماعة املسلمة 

كذلك طبيعة هؤالء األعداء ومدى فسقهم واحنرافهم ، ليتبني املسلم حقيقة من حياربه ، وليطمئن ضمريه إىل 
  :ورة هذه املعركة ، وأنه ال مفر منها املعركة اليت خيوضها ، وليقتنع وجدانه بضر

  .يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء { 

من الذين أوتوا  -يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الذين اختذوا دينكم هزواً ولعباً { . . } بعضهم أولياء بعض . 
وإذا ناديتم إىل الصالة اختذوها هزواً ولعباً . ؤمنني واتقوا اهللا إن كنتم م. أولياء  -الكتاب من قبلكم والكفار 
  . .} ، ذلك بأهنم قوم ال يعقلون 

وترى كثرياً . آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به ، واهللا أعلم مبا كانوا يكتمون : وإذا جاءوكم قالوا { 
يد اهللا : وقالت اليهود { . .  }منهم يسارعون يف اإلمث والعدوان ، وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون 

وليزيدن كثرياً منهم ما أنزل . بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء . مغلولة ، غلت أيديهم ولعنوا مبا قالوا 
، وتألبهم عليها ، . . } إليك من ربك طغياناً وكفراً  ومن هذه صفاهتم ، ومواقفهم من اجلماعة املسلمة 

.مناص للمسلم من دفعهم وهو مطمئن الضمري  واستهزاؤهم بدينها وصالهتا ، ال  .  
يمة اإلميان يف مصائر اجلماعات يف هذه احلياة الدنيا قبل اجلزاء  كذلك تقرر النصوص هناية املعركة ونتيجتها ، وق

ولو أن أهل { . . } ومن يتول اهللا ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اهللا هم الغالبون { : يف احلياة اآلخرة 
ولو أهنم أقاموا التوراة واإلجنيل ، وما . منوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاهتم وألدخلناهم جنات النعيم الكتاب آ

  . .} أنزل إليهم من رهبم ، ألكلوا من فوقهم ومن حتت أرجلهم 
يا { : كما تقرر صفة املسلم الذي خيتاره اهللا لدينه ، ومينحه هذا الفصل العظيم يف اختياره هلذا الدور الكبري 

أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه ، أذلة على املؤمنني أعزة على 
. } ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا واسع عليم . . الكافرين ، جياهدون يف سبيل اهللا وال خيافون لومة الئم 

.  
  .لفرد املسلم ، واجلماعة املسلمة على األساس املتني وكل هذه التقريرات خطوات يف املنهج ، ويف صياغة ا

. ومن يتوهلم منكم فإنه منهم . بعضهم أولياء بعض . يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء { 
، يقولون . إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني  ة خنشى أن تصيبنا دائر: فترى الذين يف قلوهبم مرض يسارعون فيهم 

ويقول الذين آمنوا : فعسى اهللا أن يأيت بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا يف أنفسهم نادمني . 
  . .} أهؤالء الذين أقسموا باهللا جهد أمياهنم إهنم ملعكم؟ حبطت أعماهلم ، فأصبحوا خاسرين 

  . .بينهم وبني اليهود والنصارى وحيسن أن نبني أوالً معىن الوالية اليت ينهى اهللا الذين آمنوا أن تكون 



فبعيد جداً أن يكون بني املسلمني من . وال تتعلق مبعىن اتباعهم يف دينهم . إهنا تعين التناصر والتحالف معهم 
إمنا هو والء التحالف والتناصر ، الذي كان يلتبس على املسلمني . مييل إىل اتباع اليهود والنصارى يف الدين 

جائز هلم ، حبكم ما كان واقعاً من تشابك املصاحل واألواصر ، ومن قيام هذا الوالء بينهم أمره ، فيحسبون أنه 
وبني مجاعات من اليهود قبل اإلسالم ، ويف أوائل العهد بقيام اإلسالم يف املدينة ، حىت هناهم اهللا عنه وأمر 

  .بإبطاله 

  . .سلمني واليهود يف املدينة بعد ما تبني عدم إمكان قيام الوالء والتحالف والتناصر بني امل
وقد جاء يف صدد الكالم عن العالقة بني املسلمني يف املدينة . وهذا املعىن معروف حمدد يف التعبريات القرآنية 

ما لكم من واليتهم من شيء حىت يهاجروا { : فقال اهللا سبحانه . واملسلمني الذين مل يهاجروا إىل دار اإلسالم 
إمنا املقصود . فاملسلم ويل املسلم يف الدين على كل حال . د هنا ليس الوالية يف الدين وطبيعي أن املقصو. } 

. فهي اليت ال تقوم بني املسلمني يف دار اإلسالم واملسلمني الذين مل يهاجروا إليهم . هو والية التناصر والتعاون 
آمنوا وبني اليهود والنصارى حبال ، بعد  وهذا اللون من الوالية هو الذي متنع هذه اآليات أن يقوم بني الذين. 

  .ما كان قائماًَ بينهم أول العهد يف املدينة 
إن مساحة اإلسالم مع أهل الكتاب شيء ، واختاذهم أولياء شيء آخر ، ولكنهما خيتلطان على بعض املسلمني ، 

ة منهجية واقعية ، تتجه إىل الذين مل تتضح يف نفوسهم الرؤية الكاملة حلقيقة هذا الدين ووظيفته ، بوصفه حرك
إنشاء واقع يف األرض ، وفق التصور اإلسالمي الذي خيتلف يف طبيعته عن سائر التصورات اليت تعرفها 

بالتصورات واألوضاع املخالفة ، كما تصطدم بشهوات الناس واحنرافهم  - من مث  -البشرية؛ وتصطدم 
، وال بد منها ، إلنشاء ذلك الواقع اجلديد الذي وفسوقهم عن منهج اهللا ، وتدخل يف معركة ال حيلة في ها 

.تريده ، وتتحرك إليه حركة إجيابية فاعلة منشئة   .  
وهؤالء الذين ختتلط عليهم تلك احلقيقة ينقصهم احلس النقي حبقيقة العقيدة ، كما ينقصهم الوعي الذكي 

ت القرآنية الواضحة الصرحية فيها ، لطبيعة املعركة وطبيعة موقف أهل الكتاب فيها؛ ويغفلون عن التوجيها
دعوة اإلسالم إىل السماحة يف معاملة أهل الكتاب والرب هبم يف اجملتمع املسلم الذي يعيشون فيه  فيخلطون بني 

ا يقرره القرآن الكرمي . مكفويل احلقوق ، وبني الوالء الذي ال يكون إال هللا ورسوله وللجماعة املسلمة  ناسني م
وأن هذا شأن ثابت هلم ، وأهنم . . بعضهم أولياء بعض يف حرب اجلماعة املسلمة . .  من أن أهل الكتاب

وأهنم مصرون على . ينقمون من املسلم إسالمه ، وأهنم لن يرضوا عن املسلم إال أن يترك دينه ويتبع دينهم 
إىل آخر . . أكرب وأهنم قد بدت البغضاء من أفواهم وما ختفي صدورهم . احلرب لإلسالم وللجماعة املسلمة 

  .هذه التقريرات احلامسة 
وإن . إن املسلم مطالب بالسماحة مع أهل الكتاب ، ولكنه منهي عن الوالء هلم مبعىن التناصر والتحالف معهم 
ال ميكن أن يلتقي مع طريق أهل الكتاب ، ومهما أبدى هلم من  طريقه لتمكني دينه وحتقيق نظامه املتفرد 

هذا لن يبلغ أن يرضوا له البقاء على دينه وحتقيق نظامه ، ولن يكفهم عن مواالة بعضهم السماحة واملودة فإن 
  . .لبعض يف حربه والكيد له 

وسذاجة أية سذاجة وغفلة أية غفلة ، أن نظن أن لنا وإياهم طريقاً واحداً نسلكه للتمكني للدين أمام الكفار 



  عركة مع املسلمنيوامللحدين فهم مع الكفار وامللحدين ، إذا كانت امل
وهذه احلقائق الواعية يغفل عنها السذج منا يف هذا الزمان ويف كل زمان؛ حني يفهمون أننا نستطيع أن نضع 

ناسني تعليم  - بوصفنا مجيعاً أهل دين  -أيدينا يف أيدي أهل الكتاب يف األرض للوقوف يف وجه املادية واإلحلاد 
  . القرآن كله؛ وناسني تعليم التاريخ كله

هؤالء أهدى من الذين آمنوا سبيالً { : فأهل الكتاب هؤالء هم الذين كانوا يقولون للذين كفروا من املشركني 
. وأهل الكتاب هؤالء هم الذين ألبوا املشركني على اجلماعة املسلمة يف املدينة ، وكانوا هلم درعاً وردءاً . } 

مائيت عام ، وهم الذين ارتكبوا فظائع األندلس ، وهم وأهل الكتاب هم الذين شنوا احلروب الصليبية خالل 
، وأحلوا اليهود حملهم ، متعاونني يف هذا مع اإلحلاد واملادية وأهل  الذي شردوا العرب املسلمني يف فلسطني 

يف احلبشة والصومال واريتريا واجلزائر ، . . الكتاب هؤالء هم الذين يشردون املسلمني يف كل مكان 
هذا التشريد مع اإلحلاد واملادية والوثنية ، يف يوغسالفيا والصني والتركستان واهلند ، ويف كل ويتعاونون يف 

  مكان
أنه ميكن أن يقوم بيننا وبني أهل الكتاب  - يف بعد كامل عن تقريرات القرآن اجلازمة  -مث يظهر بيننا من يظن 

  ندفع به املادية اإلحلادية عن الدين. هؤالء والء وتناصر 
وإذا قرأوه اختلطت عليهم دعوة السماحة اليت هي طابع اإلسالم؛ فظنوها دعوة . ؤالء ال يقرأون القرآن إن ه

  .الوالء الذي حيذر منه القرآن 
، وال بوصفه حركة  إن هؤالء ال يعيش اإلسالم يف حسهم ، ال بوصفه عقيدة ال يقبل اهللا من الناس غريها 

رض؛ تقف يف وجه عداوات أهل الكتاب اليوم ، كما وقفت له إجيابية تستهدف إنشاء واقع جديد يف األ
  ألنه املوقف الطبيعي الوحيد. املوقف الذي ال ميكن تبديله . باألمس 

  :وندع هؤالء يف إغفاهلم أو غفلتهم عن التوجيه القرآين ، لنعي حنن هذا التوجيه القرآين الصريح 
ومن يتوهلم منكم فإنه . . بعضهم أولياء بعض . . ى أولياء يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصار{ 

  . .} إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني . منهم 
ولكنه يف الوقت ذاته موجه لكل مجاعة مسلمة تقوم يف أي  -هذا النداء موجه إىل اجلماعة املسلمة يف املدينة 

  . .} الذين آمنوا { : عليه ذات يوم صفة  موجه لكل من ينطبق. . ركن من أركان األرض إىل يوم القيامة 
ولقد كانت املناسبة احلاضرة إذ ذاك لتوجيه هذا النداء للذين آمنوا ، أن املفاصلة مل تكن كاملة وال حامسة بني 

فقد كانت هناك عالقات والء وحلف ،  - وخباصه اليهود  -بعض املسلمني يف املدينه وبعض أهل الكتاب 
وكان هذا كله طبيعياً مع الوضع التارخيي واالقتصادي . . ل ، وعالقات جريه وصحبه وعالقات اقتصاد وتعام

وكان هذا الوضع . . واالجتماعي يف املدينة قبل اإلسالم ، بني أهل املدينة من العرب وبني اليهود بصفة خاصة 
ددهتا وكشفتها النصوص يتيح لليهود أن يقوموا بدورهم يف الكيد هلذا الدين وأهله؛ بكل صنوف الكيد اليت ع

القرآنية الكثرية؛ واليت سبق استعراض بعضها يف األجزاء اخلمسة املاضية من هذه الظالل؛ واليت يتوىل هذا 
  .الدرس وصف بعضها كذلك يف هذه النصوص 



ونزل القرآن ليبث الوعي الالزم للمسلم يف املعركة اليت خيوضها بعقيدته ، لتحقيق منهجه اجلديد يف واقع 
ولينشئ يف ضمري املسلم تلك املفاصلة الكاملة بينه وبني كل من ال ينتمي إىل اجلماعة املسلمة وال يقف . حلياة ا

ولكنها تنهي الوالء . فهذه صفة املسلم دائماً . املفاصلة اليت ال تنهي السماحة اخللقية . حتت رايتها اخلاصة 
الوعي واملفاصلة اللذان ال بد منهما للمسلم يف . . آمنوا  الذي ال يكون يف قلب املسلم إال هللا ورسوله والذين

  .كل أرض ويف كل جيل 
ومن يتوهلم منكم فإنه منهم . بعضهم أولياء بعض . . يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء { 
  .} إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني . 

. ة هلا بالزمن إهنا حقيقة ال عالق. . بعضهم أولياء بعض  إهنم لن . . ألهنا حقيقة نابعة من طبيعة األشياء . 
وقد مضت القرون تلو القرون ترسم مصداق . . يكونوا أولياء للجماعة املسلمة يف أي أرض وال يف أي تاريخ 

يف واجلماعة املسلمة  -صلى اهللا عليه وسلم  -لقد ويل بعضهم بعضاً يف حرب حممد . . هذه القولة الصادقة 
ومل ختتل هذه القاعدة مرة واحدة؛ ومل . . وويل بعضهم بعضاً يف كل فجاج األرض ، على مدار التاريخ . املدينة 

واختيار اجلملة . . يقع يف هذه األرض إال ما قرره القرآن الكرمي ، يف صيغة الوصف الدائم ، ال احلادث املفرد 
ليست جمرد تعبري إمنا هي اختيار مقصود للداللة على  . .بعضهم أولياء بعض . . األمسية على هذا النحو 
  الوصف الدائم األصيل

فإنه إذا كان اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض فإنه ال . . مث رتب على هذه احلقيقة األساسية نتائجها 
نفسه  والفرد الذي يتوالهم من الصف املسلم ، خيلع نفسه من الصف وخيلع عن. يتوالهم إال من هو منهم 

  :ألن هذه هي النتيجة الطبيعية الواقعية . وينضم إىل الصف اآلخر » اإلسالم « صفة هذا الصف 
  . .} ومن يتوهلم منكم فإنه منهم { 

. وكان ظاملاً لنفسه ولدين اهللا وللجماعة املسلمة  وبسبب من ظلمه هذا يدخله اهللا يف زمرة اليهود والنصارى . 
  :هديه إىل احلق وال يرده إىل الصف املسلم وال ي. الذين أعطاهم والءه 

  . .} إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني { 
نعم؛ ولكنه . فهو عنيف . ولكنه حتذير ليس مبالغاً فيه . لقد كان هذا حتذيراً عنيفاً للجماعة املسلمة يف املدينة 

مث يبقى له  -وبعضهم أولياء بعض  - فما ميكن أن مينح املسلم والءه لليهود والنصارى. ميثل احلقيقة الواقعة 
فهذا مفرق . . إسالمه وإميانه ، وتبقى له عضويته يف الصف املسلم ، الذين يتوىل اهللا ورسوله والذين آمنوا 

  . .الطريق 
وما ميكن أن يتميع حسم املسلم يف املفاصلة الكاملة بينة وبني كل من ينهج غري منهج اإلسالم؛ وبينه وبني كل 

راية غري راية اإلسالم؛ مث يكون يف وسعه بعد ذلك أن يعمل عمالً ذا قيمة يف احلركة اإلسالمية من يرفع 
إقامة نظام واقعي يف األرض فريد؛ خيتلف عن كل األنظمة  -أول ما تستهدف  -الضخمة اليت تستهدف 

  .األخرى؛ ويعتمد على تصور متفرد كذلك من كل التصورات األخرى 
 درجة اليقني اجلازم الذي ال أرجحة فيه وال تردد بأن دينه هو الدين الوحيد الذي يقبله اهللا إن اقتناع املسلم إىل

ال نظري له بني ؛ من الناس بعد رسالة حممد ص وبأن منهجه الذي كلفه اهللا أن يقيم احلياة عليه منهج متفرد 
وال تصلح احلياة ؛ مقامه منهج آخر وال ميكن أن يقوم ؛ وال ميكن االستغناء عنه مبنهج آخر ؛ سائر املناهج 



وال يعفيه اهللا وال يغفر له وال يقبله إال إذا ؛ البشرية وال تستقيم إال أن تقوم على هذا املنهج وحده دون سواه 
مل يأل يف ذلك جهدا ومل يقبل من ؛ هو بذل جهد طاقته يف إقامة هذا املنهج بكل جوانبه االعتقادية واالجتماعية 

وال يف جزء منه صغري ومل خيلط بينه وبني أي منهج آخر يف تصور اعتقادي وال يف نظام اجتماعي منهجه بديال 
وال يف أحكام تشريعية إال ما استبقاه اهللا يف هذا املنهج من شرائع من قبلنا من أهل الكتاب إن اقتناع املسلم إىل 

النهوض بتحقيق منهج اهللا الذي رضيه درجة اليقني اجلازم هبذا كله هو وحده الذي يدفعه لالضطالع بعبء 
يف وجه العقبات الشاقة والتكاليف املضنية واملقاومة العنيدة والكيد الناصب واألمل الذي يكاد جياوز ؛ للناس 

الطاقة يف كثري من األحيان وإال فما العناء يف أمر يغين عنه غريه مما هو قائم يف األرض من جاهلية سواء كانت 
ثلة يف وثنية الشرك أو يف احنراف أهل الكتاب أو يف اإلحلاد السافر بل ما العناء يف إقامة املنهج هذه اجلاهلية مم

ميكن االلتقاء عليها باملصاحلة ؛ اإلسالمي إذا كانت الفوارق بينه وبني مناهج أهل الكتاب أو غريهم قليلة 
امح والتقريب بني أهل األديان السماوية واملهادنة إن الذين حياولون متييع هذه املفاصلة احلامسة باسم التس

خيطئون فهم معىن األديان كما خيطئون فهم معىن التسامح فالدين هو الدين األخري وحده عند اهللا والتسامح 
يكون يف املعامالت الشخصية ال يف التصور االعتقادي وال يف النظام االجتماعي إهنم حياولون متييع اليقني اجلازم 

بأن اهللا ال يقبل دينا إال اإلسالم وبأن عليه أن حيقق منهج اهللا املمثل يف اإلسالم وال يقبل دونه يف نفس املسلم 
وال يقبل فيه تعديال ولو طفيفا هذا اليقني الذي ينشئه القرآن الكرمي وهو يقرر إن الدين عند اهللا ؛ بديال 

ا أنزل اهللا إليك يا أيها الذين اإلسالم ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه واحذرهم أن يفت نوك عن بعض م
آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهلم منكم فإنه منهم ويف القرآن كلمة 
الفصل وال على املسلم من متيع املتميعني ومتييعهم هلذا اليقني ويصور السياق القرآين تلك احلالة اليت كانت 

ينزل القرآن من أجلها هبذا التحذير فترى الذين يف قلوهبم مرض يسارعون فيهم يقولون خنشى  واليت؛ واقعة 
أن تصيبنا دائرة روى ابن جرير قال حدثنا أبو كريب حدثنا إدريس قال مسعت أيب عن عطية بن سعد قال جاء 

ن يل موايل من يهود كثري عبادة بن الصامت من بين احلارث بن اخلزرج إىل رسول اهللا ص فقال يا رسول اهللا إ
وإين أبرأ إىل اهللا ورسوله من والية يهود وأتوىل اهللا ورسوله فقال عبد اهللا بن أيب رأس النفاق إين رجل ؛ عددهم 

يا أبا احلباب ما خبلت به من والية « أخاف الدوائر ال أبرأ من والية موايل فقال رسول اهللا ص لعبد اهللا بن أيب 
قال قد قبلت فأنزل اهللا عز وجل يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا » الصامت فهو لك دونه يهود على عبادة ابن 

اليهود والنصارى أولياء وقال ابن جرير حدثنا هناد حدثنا يونس بن بكري حدثنا عثمان بن عبد الرمحن عن 
بكم اهللا بيوم مثل يوم بدر الزهري قال ملا اهنزم أهل بدر قال املسلمون ألوليائهم من اليهود أسلموا قبل أن يصي

فقال مالك بن الصيف أغركم أن أصبتم رهطا من قريش ال علم هلم بالقتال أما لو أصررنا العزمية أن نستجمع 
عليكم مل يكن لكم يد أن تقاتلونا فقال عبادة بن الصامت يا رسول اهللا إن أوليائي من اليهود كانت شديدة 

إين أبرأ إىل اهللا ورسوله من والية يهود وال موىل يل إال اهللا ورسوله أنفسهم كثريا سالحهم شديدة شوكتهم و
يا أبا احلباب « فقال عبد اهللا بن أيب لكين ال أبرأ من والية يهود إين رجل ال بد يل منهم فقال رسول اهللا ص 

حممد بن فقال إذن أقبل قال » أرأيت الذي نفست به من والية يهود على عبادة ابن الصامت فهو لك دونه 
إسحق فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبني رسول اهللا ص بنو قينقاع فحدثين عاصم بن عمر بن 

قتادة قال فحاصرهم رسول اهللا ص حىت نزلوا على حكمه فقام إليه عبداهللا بن أيب بن سلول حني أمكنة اهللا 



فأبطأ عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله منهم فقال يا حممد أحسن يف موايل وكانوا حلفاء اخلزرج قال 
وسلم فقال يا حممد أحسن يف موايل قال فأعرض عنه قال فأدخل يده يف جيب درع رسول اهللا ص فقال له 

قال ال » وحيك أرسلين « وغضب رسول اهللا ص حىت رأوا لوجهه ظلال مث قال » أرسلين « رسول اهللا ص 
 أربعمائة حاسر وثالمثائه دارع قد منعوين من األمحر واألسود حتصدهم يف واهللا ال أرسلك حىت حتسن يف موايل

قال حممد بن إسحق فحدثين أيب » هم لك « غداة واحدة إين امرؤ أخشى الدوائر قال فقال رسول اهللا ص 
ا حاربت بنو قينقاع رسول اهللا ص تشبث  إسحق بن يسار عن عبادة عن الوليد بن عبادة بن الصامت قال مل

ومشى عبادة بن الصامت إىل رسول اهللا ص وكان أحد بين عوف بن ؛ مرهم عبداهللا بن أىب وقام دوهنم بأ
اخلزرج له من حلفهم مثل الذي لعبد اهللا بن أيب فجعلهم إىل رسول اهللا ص وتربأ إىل اهللا ورسوله من حلفهم 

واملؤمنني وأبرأ من حلف الكفار وواليتهم وقال يا رسول اهللا أبرأ إىل اهللا ورسوله من حلفهم وأتوىل اهللا ورسوله 
ففيه ويف عبداهللا بن أيب نزلت اآلية يف املائدة يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم 

أولياء بعض إىل قوله ومن يتول اهللا ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اهللا هم الغالبون وقال اإلمام أمحد حدثنا 
عيد حدثنا حيىي بن زكريا بن أىب زيادة عن حممد بن إسحاق عن الزهري عن عودة عن أسامة بن زيد قتيبة بن س

» قد كنت أهناك عن حب يهود « قال دخلت مع رسول اهللا ص على عبداهللا بن أىب نعوده فقال له النيب ص 
إسحق فهذه األخبار يف فقال عبداهللا فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمات وأخرجه أبو داود من حديث حممد بن 

واملتخلفة عن األوضاع اليت كانت قائمة يف ؛ جمموعها تشري إىل تلك احلالة اليت كانت واقعة يف اجملتمع املسلم 
وكذلك عن التصورات اليت مل تكن قد حسمت يف قضية العالقات اليت ميكن أن تقوم بني ؛ املدينة قبل اإلسالم 

ميكن أن تقوم غري أن الذي يلفت النظر أهنا كلها تتحدث عن اليهود ومل جيى  اجلماعة املسلمة واليهود واليت ال
ء ذكر يف الوقائع للنصارى ولكن النص جيمل اليهود والنصارى ذلك أنه بصدد إقامة تصور دائم وعالقة دائمة 

 كما وأوضاع دائمة بني اجلماعة املسلمة وسائر اجلماعات األخرى سواء من أهل الكتاب أو من املشركني
سيجيء يف سياق هذا الدرس ومع اختالف مواقف اليهود من املسلمني عن مواقف النصارى يف مجلتها يف العهد 
النبوي ومع إشارة القرآن الكرمي يف موضع آخر من السورة إىل هذا االختالف يف قوله تعاىل لتجدن أشد الناس 

ودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى اخل مع هذا عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقرهبم م
االختالف الذي كان يومذاك فإن النص هنا يسوي بني اليهود والنصارى كما يسوي النص القادم بينهم مجيعا 
وبني الكفار فيما خيتص بقضية احملالفة والوالء ذلك أن هذه القضية ترتكز على قاعدة أخرى ثابتة هي أن ليس 

وليس للمسلم والء إال هللا ولرسوله وللجماعة املسلمة ويستوي بعد ؛ وال حلف إال مع املسلم  للمسلم والء
ذلك كل الفرق يف هذا األمر مهما اختلفت مواقفهم من املسلمني يف بعض الظروف على أن اهللا سبحانه وهو 

ان كله ال تلك الفترة اخلاصة يضع للجماعة املسلمة هذه القاعدة العامة احلازمة الصارمة كان علمه يتناول الزم
من حياة رسول اهللا ص ومالبساهتا املوقوتة وقد أظهر التاريخ الواقع فيما بعد أن عداء النصارى هلذا الدين 

وللجماعة املسلمة يف معظم بقاع األرض مل يكن أقل من عداء اليهود وإذا حنن استثنينا موقف نصارى العرب 
م فإننا جند الرقعة النصرانية يف الغرب قد محلت لإلسالم يف تارخيها كله ونصارى مصر يف حسن استقبال اإلسال

منذ أن احتكت به من العداوة والضغن وشنت عليه من احلرب والكيد ما ال يفترق عن حرب اليهود وكيدهم 
هي أشد يف أي زمان حىت احلبشة اليت أحسن عاهلها استقبال املهاجرين املسلمني واستقبال اإلسالم عادت فإذا 



ال جياريها يف هذا إال اليهود وكان اهللا سبحانه يعلم األمر كله ؛ حربا على اإلسالم واملسلمني من كل أحد 
فوضع للمسلم هذه القاعدة العامة بغض النظر عن واقع الفترة اليت كان هذا القرآن يتنزل فيها ومالبساهتا 

ا وهناك إىل آخر الزمان وما يزال اإلسالم والذين املوقوتة وبغض النظر عما يقع مثلها يف بعض األحيان هن
يتصفون به ولو أهنم ليسوا من اإلسالم يف شيء يلقون من عنت احلرب املشبوبة عليهم وعلى عقيدهتم من 

اليهود والنصارى يف كل مكان على سطح األرض ما يصدق قول اهللا تعاىل بعضهم أولياء بعض وما حيتم أن 
وقضائه احلاسم يف املفاصلة الكاملة ؛ بنصيحة رهبم هلم بل بأمره اجلازم وهنيه القاطع يتدرع املسلمون الواعون 

بني أولياء اهللا ورسوله وكل معسكر آخر ال يرفع راية اهللا ورسوله إن اإلسالم يكلف املسلم أن يقيم عالقاته 
حركته على السواء إال يف  بالناس مجيعا على أساس العقيدة فالوالء والعداء ال يكونان يف تصور املسلم ويف

إذ أهنما ال ميكن أن يتناصرا يف ؛ العقيدة ومن مث ال ميكن أن يقوم الوالء وهو التناصر بني املسلم وغري املسلم 
جمال العقيدة وال حىت أمام اإلحلاد مثال كما يتصور بعض السذج منا وبعض من ال يقرأون القرآن وكيف 

يتناصران عليه إن بعض من ال يقرأون القرآن وال يعرفون حقيقة اإلسالم يتناصران وليس بينهما أساس مشترك 
وبعض املخدوعني أيضا يتصورون أن الدين كله دين كما أن اإلحلاد كله إحلاد وأنه ميكن إذن أن يقف التدين ؛ 

كذلك يف جبملته يف وجه اإلحلاد ألن اإلحلاد ينكر الدين كله وحيارب التدين على اإلطالق ولكن األمر ليس 
وال يف حس املسلم الذي يتذوق اإلسالم وال يتذوق اإلسالم إال من يأخذه عقيدة وحركة ؛ التصور اإلسالمي 

هبذه العقيدة إلقامة النظام اإلسالمي إن األمر يف التصور اإلسالمي ويف حس املسلم واضح حمدد الدين هو 
بحانه يقول هذا يقول إن الدين عند اهللا اإلسالم اإلسالم وليس هناك دين غريه يعترف به اإلسالم ألن اهللا س

ويقول ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وبعد رسالة حممد ص مل يعد هناك دين يرضاه اهللا ويقبله من 
أحد إال هذا اإلسالم يف صورته اليت جاء هبا حممد ص وما كان يقبل قبل بعثة حممد من النصارى مل يعد اآلن 

ما كان يقبل من اليهود قبل بعثة عيسى عليه السالم مل يعد يقبل منهم بعد بعثته ووجود يهود  يقبل كما أن
أو يعترف هلم بأهنم على ؛ ونصارى من أهل الكتاب بعد بعثه حممد ص ليس معناه أن اهللا يقبل منهم ما هم عليه 

التصور اإلسالمي ويف حس املسلم إال  دين إهلي لقد كان ذلك قبل بعثة الرسول األخري أما بعد بعثته فال دين يف
اإلسالم وهذا ما ينص عليه القرآن نصا غري قابل للتأويل إن اإلسالم ال يكرههم على ترك معتقداهتم واعتناق 

اإلسالم ألنه ال إكراه يف الدين ولكن هذا ليس معناه أنه يعترف مبا هم عليه ديناً ويراهم على دين ومن مث 
قف معها اإلسالم يف وجه اإلحلاد هناك دين هو اإلسالم وهناك ال دين هو غري اإلسالم فليس هناك جبهه تدين ي

مث يكون هذا الالدين عقيدة أصلها مساوي ولكنها حمرفه أو عقيده أصلها وثين باقيه على وثنيتها أو إحلاداً ينكر 
وبني اإلسالم وال والء واملسلم  األديان ختتلف فيما بينها كلها ولكنها ختتلف كلها مع اإلسالم وال حلف بينها

ا مل يؤذوه يف الدين ؛ يتعامل مع أهل الكتاب هؤالء  ويباح له أن ؛ وهو مطالب بإحسان معاملتهم كما سبق م
يتزوج احملصنات منهن على خالف فقهي فيمن تعتقد بألوهية املسيح أو بنوته وفيمن تعتقد التثليث أهي كتابيه 

ألخذ مببدأ حتليل النكاح عامه فإن حسن املعامله وجواز النكاح ليس معناها حتل أم مشركة حترم وحىت مع ا
وليس معناها اعتراف املسلم بأن دين أهل الكتاب بعد بعثة حممد ص هو دين يقبله ؛ الوالء والتناصر يف الدين 

حح اعتقادات أهل ويستطيع اإلسالم أن يقف معه يف جبهه واحدة ملقاومة اإلحلاد إن اإلسالم قد جاء ليص؛ اهللا 
كما جاء ليصحح اعتقادات املشركني والوثنيني سواء ودعاهم إىل اإلسالم مجيعاً ألن هذا هو الدين ؛ الكتاب 



الذي ال يقبل اهللا غريه من الناس مجيعاً وملا فهم اليهود أهنم غري مدعوين إىل اإلسالم وكرب عليهم أن يدعوا إليه 
وهم إىل اإلسالم فإن تولوا عنه فهم كافرون واملسلم مكلف أن يدعوا أهل جاهبهم القرآن الكرمي بأن اهللا يدع

الكتاب إىل اإلسالم كما يدعو امللحدين والوثنيني سواء وهو غري مأذون يف أن يكره أحداً من هؤالء وال هؤالء 
هو كذلك ال مثره على اإلسالم ألن العقائد ال تنشأ يف الضمائر باإلكراه فاإلكراه يف الدين فوق أنه منهي عنه 

له وال يستقيم أن يعترف املسلم بأن ما عليه أهل الكتاب بعد بعثة حممد ص هو دين يقبله اهللا مث يدعوهم مع 
هو أنه ال يعترف بأن ما هم ؛ ذلك إىل اإلسالم إنه ال يكون مكلفاً بدعوهتم إىل اإلسالم إال على أساس واحد 

رت هذه البديهيه فإنه ال يكون منطقياً مع عقيدته إذا دخل يف والء أو عليه دين وأنه يدعوهم إىل الدين وإذا تقر
تناصر للتمكني للدين يف األرض مع من ال يدين باإلسالم إن هذه القضيه يف اإلسالم قضيه اعتقاديه إميانيه كما 

هبذا البيان اذي  أهنا قضيه تنظيميه حركيه من ناحيه أهنا قضيه إميانيه اعتقاديه حنسب أن األمر قد صار واضحاً
أسلفناه وبالرجوع إىل النصوص القرآنيه القاطعه بعدم قيام والء بني املسلمني وأهل الكتاب ومن ناحية أهنا 

قضية تنظيمية حركية األمر واضح كذلك فإذا كان سعي املؤمن كله ينبغي أن يتجه إىل إقامة منهج اهللا يف احلياة 
جاء به حممد ص بكل تفصيالت وجوانب هذا املنهج وهي تشمل كل  وهو املنهج الذي ينص عليه اإلسالم كما

ال يؤمن باإلسالم دينا ومنهجا  نشاط اإلنسان يف احلياة فكيف ميكن إذن أن يتعاون املسلم يف هذا السعي مع من 
ومن يتجه يف سعيه إىل أهداف أخرى إن مل تكن معادية لإلسالم وأهدافه فهي على األقل ؛ ونظاما وشريعة 

ست أهداف اإلسالم إذ اإلسالم ال يعترف هبدف وال عمل ال يقوم على أساس العقيدة مهما بدا يف ذاته لي
صاحلا والذين كفروا أعماهلم كرماد اشتدت به الريح يف يوم عاصف واإلسالم يكلف املسلم أن خيلص سعيه 

ملسلم عن اإلسالم ال يتصور كله لإلسالم وال يتصور إمكان انفصال أية جزئية يف السعي اليومي يف حياة ا
إمكان هذا إال من ال يعرف طبيعة اإلسالم وطبيعة املنهج اإلسالمي وال يتصور أن هناك جوانب يف احلياة 

خارجة عن هذا املنهج ميكن التعاون فيها مع من يعادي اإلسالم أو ال يرضى من املسلم إال أن يترك إسالمه 
يهود والنصارى من املسلم لريضوا عنه إن هناك استحالة اعتقادية كما أن كما نص اهللا يف كتابه على ما يطلبه ال

هناك استحالة عملية على السواء ولقد كان اعتذار عبداهللا بن أيب بن سلول وهو من الذين يف قلوهبم مرض عن 
خشى أن مسارعته واجتهاده يف الوالء ليهود واالستمساك حبلفه معها هي قوله إنين رجل أخشى الدوائر إين أ

تدور علينا الدوائر وأن تصيبنا الشدة وأن تنزل بنا الضائقة وهذه احلجة هي عالمة مرض القلب وضعف 
واالستنصار بغريه ضاللة كما أنه عبث ال مثرة له ولكن حجة ابن ؛ والناصر هو اهللا ؛ اإلميان فالويل هو اهللا 

كل منافق مريض القلب ال يدرك حقيقة  وتصوره هو تصور؛ سلول هي حجة كل بن سلول على مدار الزمان 
اإلميان وكذلك نفر قلب عبادة بن الصامت من والء يهود بعد ما بدا منهم ما بدا ألنه قلب مؤمن فخلع والء 

اليهود وقذف به حيث تلقاه وضم عليه صدره وعض عليه بالنواجذ عبداهللا بن أىب بن سلول إهنما هنجان 
 وعن شعورين متباينني ومثل هذا االختالف قائم على مدار الزمان بني قلب خمتلفان ناشئان عن تصورين خمتلفني

مؤمن وقلب ال يعرف اإلميان ويهدد القرآن املستنصرين بأعداء دينهم املتألبني عليهم املنافقني الذين ال خيلصون 
أو يكشف ؛ ملوقف هللا اعتقادهم وال والءهم وال اعتمادهم يهددهم برجاء الفتح أو أمر اهللا الذي يفصل يف ا

املستور من النفاق فعسى اهللا أن يأيت بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا يف أنفسهم نادمني وعندئذ 
عند الفتح سواء كان هو فتح مكة أو كان الفتح مبعىن الفصل أو عند جميء أمر اهللا يندم أولئك الذين يف قلوهبم 



اليهود والنصارى وعلى النفاق الذي انكشف أمره وعندئذ يعجب  مرض على املسارعة واالجتهاد يف والء
  الذين آمنوا من حال املنافقني ويستنكرون ما كانوا فيه من النفاق وما صاروا إليه من اخلسران

ويقول الذين آمنوا أهؤالء الذين أقسموا باهللا جهد أمياهنم إهنم ملعكم حبطت أعماهلم فأصبحوا خاسرين ولقد 
لفتح يوما وتكشفت نوايا وحبطت أعمال وخسرت فئات وحنن على وعد من اهللا قائم بأن جييء جاء اهللا با

وكلما أخلصنا الوالء هللا وحده وكلما وعينا منهج اهللا وأقمنا عليه ؛ الفتح كلما استمسكنا بعروة اهللا وحده 
ا يف املعركة على هدى اهللا وتوجيهه فلم نتخذ لن ا وليا إال اهللا ورسوله والذين تصوراتنا وأوضاعنا وكلما حتركن

آمنوا الدرس الثاين صفات الذين ينصرون دين اهللا اجلديرين بالوالية وإذ ينتهي السياق من النداء األول للذين 
آمنوا أن ينتهوا عن مواالة اليهود والنصارى وأن حيذروا أن يصريوا منهم بالوالء هلم وأن يرتدوا بذلك عن 

ال يقصدون يرسل بالنداء الثاين يهدد من يرتد منهم عن دينه هبذا الوالء أو بسواه  اإلسالم وهم ال يشعرون أو
من األسباب بأنه ليس عند اهللا بشيء وليس مبعجز اهللا وال ضار بدينه وأن لدين اهللا أولياء وناصرين مدخرين يف 

يف علم اهللا لدينه وهي  علم اهللا إن ينصرف هؤالء جييء هبؤالء ويصور مالمح هذه العصبة املختارة املدخرة
مالمح حمببة مجيلة وضيئة ويبني جهة الوالء الوحيدة اليت يتجه إليها املسلم بوالئه وخيتم هذا النداء بتقرير النهاية 

احملتومة للمعركة اليت خيوضها حزب اهللا مع األحزاب واليت يتمتع هبا من خيلصون والءهم هللا ولرسوله 
ا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه أذلة على املؤمنني وللمؤمنني يا أيها الذين آمنو

أعزة على الكافرين جياهدون يف سبيل اهللا وال خيافون لومة الئم ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا واسع عليم 
ون ومن يتول اهللا ورسوله إمنا وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكع

والذين آمنوا فإن حزب اهللا هم الغالبون إن هتديد من يرتد عن دينه من الذين آمنوا على هذه الصورة ويف هذا 
املقام ينصرف ابتداء إىل الربط بني مواالة اليهود والنصارى وبني االرتداد عن اإلسالم وخباصة بعد ما سبق من 

م منسلخا من اجلماعة املسلمة منضما إليهم ومن يتوهلم منكم فإنه منهم وعلى اعتبار من يتوالهم واحًدا منه
هذا االعتبار يكون هذا النداء الثاين يف السياق توكيدا وتقريرا للنداء األول يدل على هذا كذلك النداء الثالث 

بينهم على هذا  الذي يلي هذا النداء والسياق وهو منصب على النهي عن مواالة أهل الكتاب والكفار جيمع
النحو الذي يفيد أن مواالهتم كمواالة الكفار سواء وأن تفرقة اإلسالم يف املعاملة بني أهل الكتاب والكفار ال 

تتعلق بقضية الوالء إمنا هي يف شئون أخرى ال يدخل فيها الوالء يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه 
لة على املؤمنني أعزة على الكافرين جياهدون يف سبيل اهللا وال خيافون لومة فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه أذ

الئم ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا واسع عليم إن اختيار اهللا للعصبة املؤمنة لتكون أداة القدر اإلهلي يف 
متهم وتنفيذ شريعته يف إقرار دين اهللا يف األرض ومتكني سلطانه يف حياة البشر وحتكيم منهجه يف أوضاعهم وأنظ

أقضيتهم وأحواهلم وحتقيق الصالح واخلري والطهارة والنماء يف األرض بذلك املنهج وهبذه الشريعة إن هذا 
االختيار للنهوض هبذا األمر هو جمرد فضل اهللا ومنته فمن شاء أن يرفض هذا الفضل وأن حيرم نفسه هذه املنة 

اهللا خيتار من عباده من يعلم أنه أهل لذلك الفضل العظيم والصورة اليت فهو وذاك واهللا غىن عنه وعن العاملني و
يرمسها للعصبة املختارة هنا صورة واضحة السمات قوية املالمح وضيئة جذابة حبيبة للقلوب فسوف يأيت اهللا 

طيف بقوم حيبهم وحيبونه فاحلب والرضى املتبادل هو الصلة بينهم وبني رهبم احلب هذا الروح الساري الل



الرفاف املشرق الرائق البشوش هو الذي يربط القوم برهبم الودود وحب اهللا لعبد من عبيده أمر ال يقدر على 
ع هذه الصفات يف حسه إدراك قيمته إال من يعرف اهللا سبحانه بصفاته كما وصف نفسه وإال من وجد إيقا

ونفسه وشعوره وكينونته كلها أجل ال يقدر حقيقة هذا العطاء إال الذي يعرف حقيقة املعطي الذي يعرف من 
هو اهللا من هو صانع هذا الكون اهلائل وصانع اإلنسان الذي يلخص الكون وهو جرم صغري من هو يف عظمته 

ته من هو ومن هذا العبد الذي يتفضل اهللا عليه منه باحلب ومن هو يف قدرته ومن هو يف تفرده ومن هو يف ملكو
والعبد من صنع يديه سبحانه وهو اجلليل العظيم احلي الدائم األزىل األبدي األول واآلخر والظاهر والباطن 

وحب العبد لربه نعمة هلذا العبد ال يدركها كذلك إال من ذاقها وإذا كان حب اهللا لعبد من عبيده أمرا هائال 
يما وفضال غامرا جزيال فإن إنعام اهللا على العبد هبدايته حلبه وتعريفه هذا املذاق اجلميل الفريد الذي الذي عظ

ال نظري له يف مذاقات احلب كلها وال شبيه هو إنعام هائل عظيم وفضل غامر جزيل وإذا كان حب اهللا لعبد من 
يلة عبيده أمرا فوق التعبري أن يصفه فإن حب العبد لربه أمر ق لما استطاعت العبارة أن تصوره إال يف فلتات قل

من كالم احملبني وهذا هو الباب الذي تفوق فيه الواصلون من رجال التصوف الصادقني وهم قليل من بني ذلك 
احلشد الذي يلبس مسوح التصوف ويعرف يف سجلهم الطويل وال زالت أبيات رابعة العدوية تنقل إىل حسي 

احلب الفريد وهي تقول فليتك حتلو واحلياة مريرة وليتك ترضى واألنام غضاب وليت مذاقها الصادق هلذا 
الذي بيين وبينك عامر وبيين وبني العاملني خراب إذا صح منك الود فالكل هني وكل الذي فوق التراب تراب 

ويسري يف هذا  وهذا احلب من اجلليل للعبد من العبيد واحلب من العبد للمنعم املتفضل يشيع يف هذا الوجود
الكون العريض وينطبع يف كل حي ويف كل شيء فإذا هو جو وظل يغمران هذا الوجود ويغمران الوجود 

اإلنساين كله ممثال يف ذلك العبد احملب احملبوب والتصور اإلسالمي يربط بني املؤمن وربه هبذا الرباط العجيب 
حقيقة وعنصر يف هذا التصور أصيل إن الذين آمنوا احلبيب وليست مرة واحدة وال فلتة عابرة إمنا هو أصل و

وعملوا الصاحلات سيجعل هلم الرمحن وًدا إن ريب رحيم ودود وهو الغفور الودود وإذا سألك عبادي عين فإين 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان والذين آمنوا أشد حبا هللا قل إن كنم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا وغريها 

با لقوم ميرون على هذا كله ليقولوا إن التصور اإلسالمي تصور جاف عنيف يصور العالقة بني اهللا كثري وعج
واإلنسان عالقة قهر وقسر وعذاب وعقاب وجفوة وانقطاع ال كالتصور الذي جيعل املسيح ابن اهللا وأقنوم 

لفصل بني حقيقة األلوهية وحقيقة اإلله فريبط بني اهللا والناس يف هذا االزدواج إن نصاعة التصور اإلسالمي يف ا
العبودية ال جتفف ذلك الندى احلبيب بني اهللا والعبيد فهي عالقة الرمحة كما أهنا عالقة العدل وهي عالقة الود 

كما أهنا عالقة التجريد وهي عالقة احلب كما أهنا عالقة التنزية إنه التصور الكامل الشامل لكل حاجات 
ها برب العاملني وهنا يف صفة العصبة املؤمنة املختارة هلذا الدين يرد ذلك النص الكينونة البشرية يف عالقت

العجيب حيبهم وحيبونه ويطلق شحنته كلها يف هذا اجلو الذي حيتاج إليه القلب املؤمن وهو يضطلع هبذا العبء 
ية السمات أذلة على الشاق شاعرا أنه االختيار والتفضل والقرىب من املنعم اجلليل مث ميضي السياق يعرض بق

املؤمنني وهي صفة مأخوذة من الطواعية واليسر واللني فاملؤمن ذلول للمؤمن غري عصي عليه وال صعب هني 
لني ميسر مستجيب مسح ودود وهذه هي الذلة للمؤمنني وما يف الذلة للمؤمنني من مذلة وال مهانة إمنا هي 

النفس فال يبقى فيها ما يستعصي وما حيتجز دون اآلخرين األخوة ترفع احلواجز وتزيل التكلف وختلط النفس ب
إن حساسية الفرد بذاته متحوصلة متحيزة هي اليت جتعله مشوسا عصيا شحيحا على أخيه فأما حني خيلط نفسه 



ا يستعصي به وماذا يبقى له يف نفسه دوهنم وقد اجتمعوا يف  بنفوس العصبة املؤمنة معه فلن جيد فيها ما مينعه وم
حيبهم وحيبونه ويشيع هذا احلب العلوي بينهم ويتقامسونه أعزة على الكافرين فيهم على الكافرين ؛ إخوانا  اهللا

مشاس وإباء واستعالء وهلذه اخلصائص هنا موضع إهنا ليست العزة للذات وال االستعالء للنفس إمنا هي العزة 
رين إهنا الثقة بأن ما معهم هو اخلري وأن دورهم هو للعقيدة واالستعالء للراية اليت يقفون حتتها يف مواجهة الكاف

أن يطوعوا اآلخرين للخري الذي معهم ال أن يطوعوا اآلخرين ألنفسهم وال أن يطوعوا أنفسهم لآلخرين وما 
وبغلبة حزب اهللا ؛ وبغلبة قوة اهللا على تلك القوى ؛ عند اآلخرين مث هي الثقة بغلبة دين اهللا على دين اهلوى 

ب اجلاهلية فهم األعلون حىت وهم ينهزمون يف بعض املعارك يف أثناء الطريق الطويل جياهدون يف على أحزا
سبيل اهللا وال خيافون لومة الئم فاجلهاد يف سبيل اهللا إلقرار منهج اهللا يف األرض وإعالن سلطانه على البشر 

العصبة املؤمنة اليت خيتارها اهللا ليصنع وحتكيم شريعته يف احلياة لتحقيق اخلري والصالح والنماء للناس هي صفة 
وال يف سبيل ؛ وال يف سبيل قومهم ؛ ال يف سبيل أنفسهم ؛ هبا يف األرض ما يريد وهم جياهدون يف سبيل اهللا 

وال يف سبيل جنسهم يف سبيل اهللا لتحقيق منهج اهللا وتقرير سلطانه وتنفيذ شريعته وحتقيق اخلري للبشر ؛ وطنهم 
طريق وليس هلم يف هذا األمر شيء وليس ألنفسهم من هذا حظ إمنا هو هللا ويف سبيل اهللا بال عامة عن هذا ال

شريك وهم جياهدون يف سبيل اهللا وال خيافون لومة الئم وفيم اخلوف من لوم الناس وهم قد ضمنوا حب رب 
هللا ويعرضون منهج الناس وفيم الوقوف عند مألوف الناس وعرف اجليل ومتعارف اجلاهلية وهم يتبعون سنة ا

ومن يستمد عونه ومدده من ؛ اهللا للحياة إمنا خيشى لوم الناس من يستمد مقاييسه وأحكامه من أهواء الناس 
؛ أما من يرجع إىل موازين اهللا ومقاييسه وقيمه ليجعلها تسيطر على أهواء الناس وشهواهتم وقيمهم ؛ عندالناس 

زته فما يبايل ما يقول الناس وما يفعلون كائنا هؤالء الناس ما كانوا وأما من يستمد قوته وعزته من قوة اهللا وع
وكائنا واقع هؤالء الناس ما كان وكائنة حضارة هؤالء الناس وعلمهم وثقافتهم ما تكون إننا حنسب حسابا ؛ 

س يف واقع حياهتم وملا يتخذه النا؛ وملا يصطلح عليه الناس ؛ وملا ميلك الناس ؛ وملا يفعل الناس ؛ ملا يقول الناس 
من قيم واعتبارات وموازين ألننا نغفل أو نسهو عن األصل الذي جيب أن نرجع إليه يف الوزن والقياس والتقومي 

ولو كان عرف ماليني املاليني ولو ؛ إنه منهج اهللا وشريعته وحكمه فهو وحده احلق وكل ما خالفة فهو باطل 
يمة أنه موجود أقرته األجيال يف عشرات القرون إنه ليست ق ؛ يمة أي وضع أو أي عرف أو أي تقليد أو أية ق

وأن ماليني البشر يعتنقونه ويعيشون به ويتخذونه قاعدة حياهتم فهذا ميزان ال يعترف به التصور ؛ وأنه واقع 
يمة أن يكون هلا أصل يف منهج اهللا الذي منه وحده  اإلسالمي إمنا قيمة أي وضع وأي عرف وأي تقليد وأية ق

ستمد القيم واملوازين ومن هنا جتاهد العصبة املؤمنة يف سبيل اهللا وال ختاف لومة الئم فهذه مسة املؤمنني ت
املختارين مث إن ذلك االختيار من اهللا وذلك احلب املتبادل بينه وبني املختارين وتلك السمات اليت جيعلها 

على هداه يف جهادهم ذلك كله من فضل اهللا ذلك  طابعهم وعنواهنم وهذا االطمئنان إىل اهللا يف نفوسهم والسري
الذي خيتار ؛ فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا واسع عليم يعطي عن سعة ويعطي عن علم وما أوسع هذا العطاء 

؛ اهللا له من يشاء عن علم وعن تقدير وحيدد اهللا للذين آمنوا جهة الوالء الوحيدة اليت تتفق مع صفة اإلميان 
يتولون إمنا وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ويبني هلم من 

وال يترك فرصة لتمييع احلركة اإلسالمية أو ؛ هكذا على وجه القصر الذي ال يدع جماال للتمحل أو التأول 
نا هي مسألة العقيدة ومسألة متييع التصور ومل يكن بد أن يكون األمر كذلك ألن املسألة يف صميمها كما قل



احلركة هبذه العقيدة وليكون الوالء هللا خالصا والثقة به مطلقة وليكون اإلسالم هو الدين وليكون األمر أمر 
مفاصلة بني الصف املسلم وسائر الصفوف اليت ال تتخذ اإلسالم دينا وال جتعل اإلسالم منهجا للحياة ولتكون 

فال يكون الوالء فيها لغري قيادة واحدة وراية واحدة وال يكون التناصر ؛ ها للحركة اإلسالمية جديتها ونظام
ألنه تناصر يف املنهج املستمد من العقيدة ولكن حىت ال يكون اإلسالم جمرد عنوان أو ؛ إال بني العصبة املؤمنة 

يلحق القاطنني يف  جمرد راية وشعار أو جمرد كلمة تقال باللسان أو جمرد نسب ينتقل بالوراثة أو جمرد وصف
مكان فإن السياق يذكر بعض السمات الرئيسية للذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم 

راكعون فمن صفتهم إقامة الصالة ال جمرد أداء الصالة وإقامة الصالة تعين أداءها أداء كامال تنشأ عنه آثارها 
حشاء واملنكر والذي ال تنهاه صالته عن الفحشاء واملنكر مل يقم اليت يقررها قوله تعاىل إن الصالة تنهي عن الف

فلو أقامها لنهته كما يقول اهللا ومن صفتهم إيتاء الزكاة أي أداء حق املال طاعة هللا وقرىب عن رضى ؛ الصالة 
هج نفس ورغبة فليست الزكاة جمرد ضريبة مالية إمنا هي كذلك عبادة أو هي عبادة مالية وهذه هي ميزة املن

ا وتفرط يف  اإلسالمي الذي حيقق أهدافا شىت بالفريضة الواحدة وليس كذلك األنظمة األرضية اليت حتقق هدف
أهداف إنه ال يغين يف إصالح حال اجملتمع أن يأخذ اجملتمع املال ضريبة مدنية أو أن يأخذ املال من األغنياء 

وهو ؛ فهي يف صورهتا هذه قد حتقق هدفا واحدا  للفقراء باسم الدولة أو باسم الشعب أو باسم جهة أرضية ما
إيصال املال للمحتاجني فأما الزكاة فتعين امسها ومدلوهلا إهنا قبل كل شيء طهارة ومناء إهنا زكاة للضمري بكوهنا 
 عبادة هللا وبالشعور الطيب املصاحب هلا جتاه اإلخوان الفقراء مبا أهنا عبادة هللا يرجو عليها فاعلها حسن اجلزاء
يف اآلخرة كما يرجو منها مناء املال يف احلياة الدنيا بالربكة وبالنظام االقتصادي املبارك مث بالشعور الطيب يف 

وال ؛ إذ يشعرون أهنا فضل اهللا عليهم إذ قررها هلم يف أموال األغنياء ؛ نفوس الفقراء اآلخذين أنفسهم 
ذكر أن األغنياء يف النظام اإلسالمي ال يكسبون إال من يشعرون معها باحلقد والتشفي من إخواهنم األغنياء مع ت

حالل وال جيورون على حق أحد وهم جيمعون نصيبهم من املال ويف النهاية حتقق هدف الضريبة املالية يف هذا 
اجلو الراضي اخلري الطيب جو الزكاة والطهارة والنماء وأداء الزكاة مسة من مسات الذين آمنوا تقرر أهنم يتبعون 

فهي إقرار منهم بسلطان اهللا يف أمرهم كله وهذا هو اإلسالم وهم راكعون ذلك ؛ ريعة اهللا يف شئون احلياة ش
شأهنم كأنه احلالة األصلية هلم ومن مث مل يقف عند قوله يقيمون الصالة فهذه السمة اجلديدة أعم وأمشل إذ أهنا 

ا أعمق إحياءات  ترمسهم للخاطر كأن هذا هو شأهنم الدائم فأبرز مسة هلم هي هذه السمة وهبا يعرفون وم
التعبريات القرآنية يف مثل هذه املناسبات واهللا يعد الذين آمنوا يف مقابل الثقة به وااللتجاء إليه والوالء له وحده 

ولرسوله وللمؤمنني بالتبعية ومقابل املفاصلة الكاملة بينهم وبني مجيع الصفوف إال الصف الذي يتمحض هللا 
لنصر والغلبة ومن يتول اهللا ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اهللا هم الغالبون وقد جاء هذا الوعد يعدهم ا

وبعد التحذير من الوالء لليهود ؛ بالغلب بعد بيان قاعدة اإلميان يف ذاهتا وأهنا هي الوالء هللا ورسوله وللمؤمنني 
ارى وارتدادا عن الدين وهنا لفتة قرآنية والنصارى واعتباره خروجا من الصف املسلم إىل صف اليهود والنص

؛ مطردة فاهللا سبحانه يريد من املسلم أن يسلم جملرد أن اإلسالم خري ال ألنه سيغلب أو سيمكن له يف األرض 
ال لتكون هي بذاهتا اإلغراء على ؛ وتأيت لتحقيق قدر اهللا يف التمكني هلذا الدين ؛ فهذه مثرات تأيت يف حينها 

الدين والغلب للمسلمني ال شيء منه هلم ال شيء لذواهتم وأشخاصهم وإمنا هو قدر اهللا جيريه  الدخول يف هذا
وثواب النتائج اليت تترتب ؛ على أيديهم ويرزقهم إياه حلساب عقيدهتم ال حلساهبم فيكون هلم ثواب اجلهد فيه 



عد اهللا املسلمني الغلب لتثبيت عليه من التمكني لدين اهللا يف األرض وصالح األرض هبذا التمكني كذلك قد ي
وإطالقها من عوائق الواقع احلاضر أمامهم وهي عوائق ساحقة يف أحيان كثرية فإذا استيقنوا العاقبة ؛ قلوهبم 

وختطي العقبة والطمع يف أن يتحقق على أيديهم وعد اهللا لألمة املسلمة فيكون ؛ قويت قلوهبم على اجتياز احملنة 
التمكني لدين اهللا وثواب النتائج املترتبة على هذا التمكني كذلك يشي ورود هذا  هلم ثواب اجلهاد وثواب

النص يف هذا اجملال حبالة اجلماعة املسلمة يومذاك وحاجتها إىل هذه البشريات بذكر هذه القاعدة من غلبة 
اليت ال ؛ القاعدة  حزب اهللا مما يرجح ما ذهبنا إليه من تاريخ نزول هذا القطاع من السورة مث ختلص لنا هذه

تتعلق بزمان وال مكان فنطمئن إليها بوصفها سنة من سنن اهللا اليت ال تتخلف وإن خسرت العصبة املؤمنة بعض 
املعارك واملواقف فالسنة اليت ال تنقض هي أن حزب اهللا هم الغالبون ووعد اهللا القاطع أصدق من ظواهر األمور 

رسوله والذين آمنوا هو الطريق املؤدي لتحقق وعد اهللا يف هناية الطريق يف بعض مراحل الطريق وأن الوالء هللا و
الدرس الثالث دعوة املسلمني لعدم مواالة الكافرين وبعد فلقد سلك املنهج القرآين يف هذا السياق طرقا منوعة 

لقاعدة اإلميانية يف لنهي الذين آمنوا عن تويل املخالفني هلم يف عقيدهتم من أهل الكتاب واملشركني ولتقرير هذه ا
ويف احلركة اإلسالمية ؛ ضمائرهم وإحساسهم وعقوهلم مما يدل على أمهية هذه القاعدة يف التصور اإلسالمي 

على السواء وقد رأينا من قبل أنه سلك يف النداء األول طريق النهي املباشر وطريق التخويف من أن يأيت اهللا 
فقني وسلك يف النداء الثاين طريق التحذير من الردة مبواالة أعداء اهللا بالفتح أو أمر من عنده فينكشف ستر املنا

وطريق الوعد ؛ وطريق التحبيب يف أن يكونوا من العصبة املختارة ممن حيبهم اهللا وحيبونه ؛ ورسوله واملؤمنني 
فوسهم احلمية لدينهم بالنصر حلزب اهللا الغالب فاآلن جنده يف النداء الثالث يف هذا الدرس للذين آمنوا يثري يف ن

ولعبادهتم ولصالهتم اليت يتخذها أعداؤهم هزوا ولعبا وجنده يسوي يف النهي عن املواالة بني أهل الكتاب 
ويقبح فعلة الكفار وأهل ؛ ويعلق على االستماع إليه صفة اإلميان ؛ والكفار وينوط هذا النهي بتقوى اهللا 

ين آمنوا ال تتخذوا الذين اختذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب ويصفهم بأهنم ال يعقلون يا أيها الذ
الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا اهللا إن كنتم مؤمنني وإذا ناديتم إىل الصالة اختذوها هزوا ولعبا ذلك 

أهني دينه  الذي ال يرى لنفسه كرامة إذا؛ بأهنم قوم ال يعقلون وهي مالبسة مثرية لكل من له محية املؤمن 
وأهينت عبادته وأهينت صالته واختذ موقفه بني يدي ربه مادة للهزء واللعب فكيف يقوم والء بني الذين آمنوا 

ويرتكبوهنا لنقص يف عقوهلم فما يستهزى ء بدين اهللا وعبادة ؛ وبني أحد من هؤالء الذين يرتكبون هذه الفعلة 
ويستقيم يرى يف كل شيء من حوله موحيات اإلميان باهللا  فالعقل حني يصح؛ املؤمنني به إنسان سوي العقل 

وحني خيتل وينحرف ال يرى هذه املوحيات ألنه حينئذ تفسد العالقات بينه وبني هذا الوجود كله فالوجود كله 
يوحي بأن له إهلا يستحق العبادة والتعظيم والعقل حني يصح ويستقيم يستشعر مجال العبادة إلله الكون وجالهلا 

ك فال يتخذها هزوا ولعبا وهو صحيح مستقيم ولقد كان هذا االستهزاء واللعب يقع من الكفار كما كان كذل
يقع من اليهود خاصة من أهل الكتاب يف الفترة اليت كان هذا القرآن يتنزل فيها على قلب رسول اهللا ص 

ارى ولكن اهللا سبحانه كان للجماعة املسلمة يف ذلك احلني ومل نعرف من السرية أن هذا كان يقع من النص
يضع للجماعة املسلمة قاعدة تصورها ومنهجها وحياهتا الدائمة وكان اهللا سبحانه يعلم ما سيكون على مدار 
الزمان مع أجيال املسلمني وها حنن أوالء رأينا ونرى أن أعداء هذا الدين وأعداء اجلماعة املسلمة على مدار 

إهنم نصارى كانوا أكثر عددا من اليهود ومن الكفار جمتمعني فهؤالء  التاريخ أمس واليوم من الذين قالوا



كهؤالء قد ناصبوا اإلسالم العداء وترصدوه القرون تلو القرون وحاربوه حربا ال هوادة فيها منذ أن اصطدم 
نت مث كا؛ اإلسالم بالدولة الرومانية على عهد أىب بكر وعمر رضي اهللا عنهما حىت كانت احلروب الصليبية 

مث كان االستعمار ؛ املسألة الشرقية اليت تكتلت فيها الدول الصليبية يف أرجاء األرض لإلجهاز على اخلالفة 
مث ؛ مث كان التبشري الذي مهد لالستعمار وسانده ؛ الذي خيفي الصليبية بني أضالعه فتبدو يف فلتات لسانه 

إلسالمي يف أي مكان يف األرض وكلها محالت كانت وما تزال تلك احلرب املشبوبة على كل طالئع البعث ا
يشترك فيها اليهود والنصارى والكفار والوثنيون وهذا القرآن جاء ليكون كتاب األمة املسلمة يف حياهتا إىل 
يوم القيامة الكتاب الذي يبين تصورها االعتقادي كما يبين نظامها االجتماعي كما يبين خطتها احلركية سواء 

وينهاها أن يكون والؤها لليهود والنصارى ؛ أال يكون والؤها إال هللا ولرسوله وللمؤمنني  وها هو ذا يعلمها
والكافرين وجيزم ذلك اجلزم احلاسم يف هذه القضية ويعرضها هذا العرض املنوع األساليب إن هذا الدين يأمر 

ولكنه ينهاهم عن الوالء  والذين قالوا إهنم نصارى منهم خاصة؛ أهله بالسماحة وحبسن معاملة أهل الكتاب 
هلؤالء مجيعا ألن السماحة وحسن املعاملة مسألة خلق وسلوك أما الوالء فمسألة عقيدة ومسألة تنظيم إن الوالء 

وال تناصر بني املسلمني وأهل الكتاب كما هو الشأن يف الكفار ألن ؛ هو النصرة هو التناصر بني فريق وفريق 
ا تناصر يف الدين التناصر يف حياة املسلم هو كما  ففيم ؛ ويف اجلهاد إلقامة منهجه ونظامه يف حياة الناس ؛ أسلفن

يكون التناصر يف هذا بني املسلم وغري املسلم وكيف يكون إهنا قضية جازمة حامسة ال تقبل التميع وال يقبل اهللا 
حقيقة كفر أهل الكتاب  اجلد الذي يليق باملسلم يف شأن الدين الدرس الرابع بيان؛ فيها إال اجلد الصارم 

ونقمتهم على املسلمني وحني تتم النداءات الثالثة للذين آمنوا يتوجه اخلطاب إىل الرسول ص ليواجه أهل 
؛ الكتاب فيسأهلم ماذا ينقمون من اجلماعة املسلمة وهل ينقمون منها إال اإلميان باهللا وما أنزل إىل أهل الكتاب 

الكتاب هل ينقمون إال أن املسلمني يؤمنون وأهنم هم أهل الكتاب أكثرهم وما أنزله اهللا للمسلمني بعد أهل 
فاسقون وهي مواجهة خمجلة ولكنها كذلك كاشفة وحامسة وحمددة ألصل العداوة ومفرق الطريق قل يا أهل 

ئكم الكتاب هل تنقمون منا إال أن آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنب
بشر من ذلك مثوبة عند اهللا من لعنه اهللا وغضب عليه وجعل منهم القردة واخلنازير وعبد الطاغوت أولئك شر 

مكانا وأضل عن سواء السبيل إن هذا السؤال الذي وجه اهللا رسوله إىل توجيهه ألهل الكتاب هو من ناحية 
اعث اليت تدفع هبم إىل موقفهم من اجلماعة وكشف حقيقة البو؛ سؤال تقريري إلثبات ما هو واقع بالفعل منهم 

املسلمة ودينها وصالهتا وهو من ناحية سؤال استنكاري الستنكار هذا الواقع منهم واستنكار البواعث الدافعة 
ا سبق يف النداءات الثالثة من هني  عليه وهو يف الوقت ذاته توعية للمسلمني وتنفري هلم من مواالة القوم وتقرير مل

واالة وحتذير إن أهل الكتاب مل يكونوا ينقمون على املسلمني يف عهد الرسول ص وهم ال ينقمون عن هذه امل
وما ؛ وما أنزله اهللا إليهم من قرآن ؛ اليوم على طالئع البعث اإلسالمي إال أن هؤالء املسلمني يؤمنون باهللا 
ون املسلمني ألهنم مسلمون ألهنم ليسوا صدق عليه قرآهنم مما أنزله اهللا من قبل من كتب أهل الكتاب إهنم يعاد

وآية فسقهم واحنرافهم أهنم ال ؛ يهودا وال نصارى وألن أهل الكتاب فاسقون منحرفون عما أنزله اهللا إليهم 
ا بني أيديهم ال ما ابتدعوه وحرفوه وال يؤمنون بالرسول األخري وهو  يؤمنون بالرسالة األخرية وهي مصدقة مل

اليت مل تضع أوزارها ؛ معظم لرسل اهللا أمجعني إهنم حياربون املسلمني هذه احلرب الشعواء ؛ مصدق ملا بني يديه 
؛ ومتيزت هلم شخصية ؛ منذ أن قام للمسلمني كيان يف املدينة ؛ قط ومل خيب أوارها طوال ألف وأربعمائة عام 



ملستقل يف ظل منهج اهللا ناشى ء من دينهم املستقل وتصورهم املستقل ونظامهم ا؛ وأصبح هلم وجود مستقل 
الفريد إهنم يشنون على املسلمني هذه احلرب املشبوبة ألهنم قبل كل شيء مسلمون وال ميكن أن يطفئوا هذه 

فيصبحوا غري مسلمني ذلك أن أهل الكتاب أكثرهم ؛ احلرب املشبوبة إال أن يردوا املسلمني عن دينهم 
 من املسلمني واهللا سبحانه يقرر هذه احلقيقة يف صورة قاطعة ومن مث ال حيبون املستقيمني امللتزمني؛ فاسقون 

وهو يقول لرسوله ص يف السورة األخرى ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حىت تتبع ملتهم ويقول له يف 
هذه السورة أن يواجه أهل الكتاب حبقيقة بواعثهم وركيزة موقفهم قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إال أن 

وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون وهذه احلقيقة اليت يقررها اهللا سبحانه يف ؛ اهللا آمنا ب
مواضع كثرية من كالمه الصادق املبني هي اليت يريد متييعها وتلبيسها وتغطيتها وإنكارها اليوم كثريون من أهل 

ني يف وجه املادية واإلحلاد كما يقولون أهل الكتاب وكثريون ممن يسمون أنفسهم مسلمني باسم تعاون املتدين
الكتاب يريدون اليوم متييع هذه احلقيقة بل طمسها وتغطيتها ألهنم يريدون خداع سكان الوطن اإلسالمي أو 

الذي كان إسالميا بتعبري أصح وختدير الوعي الذي كان قد بثه فيهم اإلسالم مبنهجه الرباين القومي ذلك أنه حني 
سليما مل يستطع االستعمار الصلييب أن يقف للمد اإلسالمي فضال على أن يستعمر الوطن  كان هذا الوعي

اإلسالمي ومل يكن بد هلؤالء بعد فشلهم يف احلروب الصليبية السافرة ويف حرب التبشري السافرة كذلك أن 
حلرب الدينية قد يسلكوا طريق اخلداع والتخدير فيتظاهروا ويشيعوا بني ورثة املسلمني أن قضية الدين وا

انتهت وأهنا كانت جمرد فترة تارخيية مظلمة عاشتها األمم مجيعا مث تنور العامل و تقدم فلم يعد من اجلائز وال 
الالئق وال املستساغ أن يقوم الصراع على أساس العقيدة وأمنا الصراع اليوم على املادة على املوارد واألسواق 

لمسلمني أو ورثة املسلمني أن يفكروا يف الدين وال يف صراع الدين واالستغالالت فحسب وإذن فما جيوز ل
وحني تتميع ؛ وحني يطمئن أهل الكتاب وهم الذين يستعمرون أوطان املسلمني إىل استنامة هؤالء هلذا التخدير 

ا وللعقيدة الغضبة اليت مل يقفوا هل؛ فإن املستعمرين يأمنون غضبة املسلمني هللا ؛ القضية يف ضمائرهم  ا يوم
ويصبح األمر سهال بعد التنومي والتخدير وال يكسبون معركة العقيدة وحدها بل يكسبون معها ما وراءها من 

ويغلبون يف معركة املادة بعدما يغلبون يف معركة العقيدة فهما ؛ األسالب واملغامن واالستثمارات واخلامات 
يقيمهم االستعمار هنا وهناك عالنية أو يف خفية  قريب من قريب وعمالء أهل الكتاب يف الوطن اإلسالمي ممن

يقولون القول نفسه ألهنم عمالء يؤدون الدور من داخل احلدود وهؤالء يقولون عن احلروب الصليبية ذاهتا إهنا 
مل تكن صليبية ويقولون عن املسلمني الذين خاضوها حتت راية العقيدة إهنم مل يكونوا مسلمني وإمنا هم كانوا 

يناديه أحفاد الصليبني يف الغرب املستعمر أن تعالوا إلينا تعالوا جنتمع يف ؛ فريق ثالث مستغفل خمدوع قوميني و
ناسيا أن أحفاد الصلييبني ؛ لندفع عن الدين غائلة امللحدين فيستجيب هذا الفريق املستغفل املخدوع ؛ والء 

واجهة للمسلمني على مدار القرون وما صفا واحدا حينما كانت امل؛ هؤالء وقفوا يف كل مرة مع امللحدين 
يزالون وأهنم ال يعنيهم حرب املادية االحلادية قدر ما تعنيهم حرب اإلسالم ذلك أهنم يعرفون جيدا أن اإلحلادية 

وأن اإلسالم أصل ثابت وعدو مقيم وإمنا هذه الدعوة املموهة لتمييع ؛ املادية عرض طارى ء وعدو موقوت 
ولالنتفاع جبهد املستغفلني املخدوعني يف الوقت ذاته ليكونوا وقود ؛ الئع البعث اإلسالمي اليقظة البادئة عند ط

املعركة مع امللحدين ألهنم أعداء االستعمار السياسيون وهؤالء كهؤالء حرب على اإلسالم واملسلمني حرب ال 
ؤالء الذين ختدعهم اللعبة أو عدة فيها للمسلم إال ذلك الوعي الذي يربيه عليه املنهج الرباين القومي إن ه



يتظاهرون بالتصديق فيحسبون أهل الكتاب جادين إذ يدعوهنم للتضامن والوالء يف دفع اإلحلاد عن الدين إمنا 
ينسون واقع التاريخ يف أربعة عشر قرنا ال استثناء فيها كما ينسون تعليم رهبم هلم يف هذا األمر بالذات وهو 

يما تعليم ال مواربة فيه وال جما ل للحيدة عنه ويف النفس ثقة باهللا ويقني جبدية ما يقول إن هؤالء جيتزئون ف
وأن ؛ يقولون ويكتبون باآليات القرآنية واألحاديث النبوية اليت تأمر املسلمني أن حيسنوا معاملة أهل الكتاب 

ريرات الواعية عن بواعثهم والتق؛ يتساحموا معهم يف املعيشة والسلوك ويغفلون التحذيرات احلامسة عن مواالهتم 
والتعليمات الصرحية عن خطة احلركة اإلسالمية وخطة التنظيم اليت حترم التناصر واملواالة ألن التناصر واملواالة 

ال يكونان عند املسلم إال يف شأن الدين وإقامة منهجه ونظامه يف احلياة الواقعية وليست هناك قاعدة مشتركة 
ل الكتاب يف شأن دينه مهما يكن هناك من تالق يف أصول هذه األديان مع دينه قبل يلتقي عليها املسلم مع أه

حتريفها إذ هم ال ينقمون منه إال هذا الدين وال يرضون عنه إال بترك هذا الدين كما يقول رب العاملني إن 
دع؛ هؤالء ممن جيعلون القرآن عضني  وهتم الغافلة الساذجة جيزئونه وميزقونه فيأخذون منه ما يشاءون مما يوافق 

على فرض براءهتا ويدعون منه ما ال يتفق مع اجتاههم الغافل أو املريب وحنن نؤثر أن نسمع كالم اهللا يف هذه 
القضية على أن نسمع كالم املخدوعني أو اخلادعني وكالم اهللا سبحانه يف هذه القضية حاسم واضح صريح 

له تعاىل بعد تقرير أن سبب النقمة هو اإلميان باهللا وما أنزل إلينا مبني ونقف وقفة قصرية يف هذا املوضع عند قو
وما أنزل من قبل أن بقية السبب وأن أكثركم فاسقون فهذا الفسق هو شطر الباعث فالفسق حيمل صاحبه على 

لطريق تثبتها هذه اللفتة القرآنية العجيبة إن الذي يفسق عن ا؛ النقمة من املستقيم وهي قاعدة نفسية واقعية 
وينحرف ال يطيق أن يرى املستقيم على النهج امللتزم إن وجوده يشعره دائما بفسقه واحنرافه إنه يتمثل له 

ويسعى ؛ شاهدا قائما على فسقه هو واحنرافه ومن مث يكرهه وينقم عليه يكره استقامته وينقم منه التزامه 
إهنا قاعدة مطردة تتجاوز موقف أهل الكتاب من أو للقضاء عليه إذا استعصى قياده ؛ جاهدا جلره إىل طريقه 

اجلماعة املسلمة يف املدينة إىل موقف أهل الكتاب عامة من املسلمني عامة إىل موقف كل فاسق منحرف من كل 
عصبة ملتزمة مستقيمة واحلرب املشبوبة دائما على اخلريين يف جمتمع األشرار وعلى املستقيمني يف جمتمع 

زمني يف جمتمع املنحرفني هذه احلرب أمر طبيعي يستند إىل هذه القاعدة اليت يصورها النص الفاسقني وعلى امللت
القرآين العجيب ولقد علم اهللا سبحانه أن اخلري ال بد أن يلقى النقمة من الشر وأن احلق ال بد أن يواجه العداء 

أن جير حقد املنحرفني وعلم اهللا سبحانه من الباطل وأن االستقامة ال بد أن تثري غيظ الفساق وأن االلتزام ال بد 
أن ال بد للخري واحلق واالستقامة وااللتزام أن تدفع عن نفسها وأن ختوض املعركة احلتمية مع الشر والباطل 

والفسق واالحنراف وأهنا معركة ال خيار فيها وال ميلك احلق أال خيوضها يف وجه الباطل ألن الباطل سيهامجه وال 
يتجنبها ألن الشر ال بد سيحاول سحقه وغفلة أي غفلة أن يظن أصحاب احلق واخلري ميلك اخلري أن 

وأنه ؛ وأهنم ميلكون جتنب املعركة ؛ واالستقامة وااللتزام أهنم متروكون من الباطل والشر والفسق واالحنراف 
من أن ؛ العدة ميكن أن تقوم هناك مصاحلة أو مهادنة وخري هلم أن يستعدوا للمعركة احملتومة بالوعي و

يستسلموا للوهم واخلديعة وهم يومئذ مأكولون مأكولون مث منضي مع السياق القرآين يف توجيه اهللا سبحانه 
لرسوله ص ملواجهة أهل الكتاب بعد تقرير بواعثهم واستنكار هذه البواعث يف النقمة على املسلمني فإذا هو 

ليم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند اهللا من لعنه اهللا جيبههم بتاريخ هلم قدمي وشأن هلم مع رهبم وعقاب أ
وغضب عليه وجعل منهم القردة واخلنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وهنا 



تطالعنا سحنة يهود وتاريخ يهود إهنم هم الذين لعنهم اهللا وغضب عليهم وجعل منهم القردة واخلنازير إهنم هم 
وكذلك ؛ وا الطاغوت وقصة لعنة اهللا هلم وغضبه عليهم واردة يف مواضع شىت من القرآن الكرمي الذين عبد

قصة جعله منهم القردة واخلنازير فأما قضية عبادهتم للطاغوت فتحتاج إىل بيان هنا ألهنا لفتة ذات داللة خاصة 
ل حكم ال يقوم على شريعة يف سياق هذه السورة إن الطاغوت هو كل سلطان ال يستمد من سلطان اهللا وك

اهللا وكل عدوان يتجاوز احلق والعدوان على سلطان اهللا وألوهيته وحاكميته هو أشنع العدوان وأشده طغيانا 
ولكن اتبعوا شرعهم وتركوا ؛ وأدخله يف معىن الطاغوت لفظا ومعىن وأهل الكتاب مل يعبدوا األحبار والرهبان 

ومساهم مشركني وهذه اللفتة هنا ملحوظ فيها ذلك املعىن الدقيق فهم عبدوا  ؛شريعة اهللا فسماهم اهللا عبادا هلم 
الطاغوت أي السلطات الطاغية املتجاوزة حلقها وهم مل يعبدوها مبعىن السجود هلا والركوع ولكنهم عبدوها 

رسوله ص جملاهبة مبعىن االتباع والطاعة وهي عبادة خترج صاحبها من عبادة اهللا ومن دين اهللا واهللا سبحانه يوجه 
أهل الكتاب هبذا التاريخ وبذلك اجلزاء الذي استحقوه من اهللا على هذا التاريخ كأمنا هم جيل واحد مبا أهنم 
جبلة واحدة يوجهه ليقول هلم إن هذا شر عاقبة قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند اهللا أي شر من نقمة 

ا يكيدون هلم وما  يؤذوهنم بسبب إمياهنم وأين نقمة البشر الضعاف من نقمة اهللا أهل الكتاب على املسلمني وم
وعذابه وحكمه على أهل الكتاب بالشر والضالل عن سواء السبيل أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل 

الدرس اخلامس مناذج من كفريات وتالعب اليهود وميضي السياق يف التنفري من مواالهتم بعرض صفاهتم 
تارخيهم وجزائهم وجييء التحذير والتوعي ة منهم بكشف ما يبيتون ويربز اليهود كذلك يف ومساهتم بعد عرض 

الصورة ألن احلديث عن وقائع جارية ومعظم الشر كان جييء من قبل يهود وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا 
اإلمث والعدوان وأكلهم  بالكفر وهم قد خرجوا به واهللا أعلم مبا كانوا يكتمون وترى كثريا منهم يسارعون يف

السحت لبئس ما كانوا يعملون لوال ينهاهم الربانيون واألحبار عن قوهلم اإلمث وأكلهم السحت لبئس ما كانوا 
بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ؛ يصنعون وقالت اليهود يد اهللا مغلولة غلت أيديهم ولعنوا مبا قالوا 

ك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إىل يوم القيامة كلما وليزيدن كثريا منهم ما أنزل إليك من رب
أوقدوا نارا للحرب أطفأها اهللا ويسعون يف األرض فسادا واهللا ال حيب املفسدين إهنا عبارات تنشى ء صورا 

أن يشهد متحركة مشاهد حية على طريقة التعبري القرآنية الفريدة ومن وراء القرون ميلك قارى ء هذه اآليات 
بعني التصور هؤالء القوم الذين يتحدث عنهم القرآن من يهود على األرجح فالسياق يتحدث عنهم وإن كان 
ا ويشهد يف جعبتهم  من اجلائز أنه يعين كذلك بعض املنافقني يف املدينة يشهدهم جييئون للمسلمني فيقولون آمن

ا يف اجلعبة من كفر حيملونه داخلني خارجني بينما ألسنتهم تقول غري ؛ الكفر وهم يدخلون به وخيرجون  م
ولعلهم من يهود أولئك الذين كانوا يبيتون البلبلة وهم يقولون بعضهم لبعض آمنوا هبذا القرآن وجه النهار 

واكفروا آخره لعلهم يرجعون أي لعل املسلمني يرجعون عن دينهم بسبب هذه البلبلة والتشكيك اخلبيث 
  نوا يكتموناللئيم واهللا أعلم مبا كا

؛ مث لكي يطمئن املؤمنون إىل كالءة رهبم هلم وحفظهم من كيد عدوهم ؛ يقوهلا اهللا سبحانه ألهنا احلقيقة 
وإحاطته علما هبذا الكيد املكتوم مث ليهدد أصحاب هذا الكيد لعلهم ينتهون وميضي السياق يرسم حركاهتم 

منهم يسارعون يف اإلمث والعدوان وأكلهم السحت كأهنا منظورة تشهد وتلحظ من خالل التعبري وترى كثريا 
لبئس ما كانوا يعملون واملسارعة مفاعلة تصور القوم كأمنا يتسابقون تسابقا يف اإلمث والعدوان وأكل احلرام 



وهي صورة ترسم للتبشيع والتشنيع ولكنها تصور حالة من حاالت النفوس واجلماعات حني يستشري فيها 
ويسيطر الشر وإن اإلنسان لينظر إىل اجملتمعات اليت انتهت إىل مثل هذه احلال فريى ؛ وتسقط القيم ؛ الفساد 

كأمنا كل من فيها يتسابقون إىل الشر إىل اإلمث والعدوان قويهم وضعيفهم سواء فاإلمث والعدوان يف اجملتمعات 
الء ينساقون يف تيار اإلمث بل يرتكبهما كذلك الضعفاء فحىت هؤ؛ اهلابطة الفاسدة ال يقتصران على األقوياء 

ميلكون االعتداء  إهنم ال ميلكون االعتداء على األقوياء طبعا ولكن يعتدي بعضهم على بعض ؛ وحىت هؤالء 
ويعتدون على حرمات اهللا ألهنا هي اليت تكون يف اجملتمعات الفاسدة احلمى املستباح الذي ال حارس له من 

واملسارعة فيهما عمل هذه اجملتمعات وكذلك ؛ اجملتمع حني يفسد  فاإلمث والعدوان طابع؛ حاكم وال حمكوم 
كان جمتمع يهود يف تلك األيام وكذلك أكلهم للحرام فأكل احلرام كذلك مسة يهود يف كل آن لبئس ما كانوا 

وهو يستنكر سكوت الربانيني القائمني ؛ يعملون ويشري السياق إىل مسة أخرى من مسات اجملتمعات الفاسدة 
الشريعة واألحبار القائمني على أمر العلم الديين سكوهتم على مسارعة القوم يف اإلمث والعدوان وأكل  على

وعدم هنيهم عن هذا الشر الذي يتسابقون فيه لوال ينهاهم الربانيون واألحبار عن قوهلم اإلمث ؛ السحت 
أمر الشريعة والعلم الديين عما  وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون فهذه السمة مسة سكوت القائمني على

يقع يف اجملتمع من إمث وعدوان هي مسة اجملتمعات اليت فسدت وآذنت باالهنيار وبنو إسرائيل كانوا ال يتناهون 
عن منكر فعلوه كما حكى عنهم القرآن الكرمي إن مسة اجملتمع اخلري الفاضل احلي القوي املتماسك أن يسود فيه 

وأن يوجد فيه من يستمع ؛ عن املنكر أن يوجد فيه من يأمر باملعروف وينهى عن املنكر األمر باملعروف والنهي 
وأن يكون عرف اجملتمع من القوة حبيث ال جيرؤ املنحرفون فيه على ؛ إىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

ا وصف اهللا األمة املسلمة التنكر هلذا األمر والنهي وال على إيذاء اآلمرين باملعروف الناهني عن املنكر وهكذ
فقال كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون باهللا ووصف بين إسرائيل 

فقال كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه فكان ذلك فيصال بني اجملتمعني وبني اجلماعتني أما هنا فينحي بالالئمة 
الذين ال يقومون حبق ما ؛ ى املسارعة يف اإلمث والعدوان وأكل السحت على الربانيني واألحبار الساكتني عل

استحفظوا عليه من كتاب اهللا وإنه لصوت النذير لكل أهل دين فصالح اجملتمع أو فساده رهن بقيام احلفظة 
لظالل واألمر كما قلنا من قبل يف ا؛ على الشريعة والعلم فيه بواجبهم يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

يقتضي سلطة تأمر وتنهى واألمر والنهي أمر غري الدعوة فالدعوة بيان واألمر والنهي سلطان وكذلك ينبغي أن 
يمته يف اجملتمع  فال ؛ حيصل اآلمرون باملعروف الناهون عن املنكر على السلطان الذي جيعل ألمرهم وهنيهم ق

كي القرآن الكرمي قول اليهود الغيب اللئيم يكون مطلق كالم وكنموذج من قوهلم اإلمث يف أبشع صوره حي
وقالت اليهود يد اهللا مغلوله غلت أيديهم ولعنوا مبا قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وذلك من سوء 

تصور يهود هللا سبحانه فقد حكى القرآن الكرمي الكثري من سوء تصورهم ذاك وقد قالوا إن اهللا فقري وحنن 
فاهللا بزعمهم ال يعطي الناس وال يعطيهم ؛ النفقة وقالوا يد اهللا مغلولة يعللون بذلك خبلهم أغنياء عندما سئلوا 

إال القليل فكيف ينفقون وقد بلغ من غلظ حسهم وجالفة قلوهبم أال يعربوا عن املعىن الفاسد الكاذب الذي 
الوا يد اهللا مغلولة وجييء الرد فاختاروا لفظا أشد وقاحة وهتجما وكفرا فق؛ أرادوه وهو البخل بلفظه املباشر 

عليهم بإحقاق هذه الصفة عليهم ولعنهم وطردهم من رمحة اهللا جزاء على قوهلم غلت أيديهم ولعنوا مبا قالوا 
ويصف اهللا سبحانه بوصفه ؛ وكذلك كانوا فهم أخبل خلق اهللا مبال مث يصحح هذا التصور الفاسد السقيم 



بال حساب بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وعطاياه اليت ال تكف  الكرمي وهو يفيض على عباده من فضله
وال تنفد لكل خملوق ظاهرة للعيان شاهدة باليد املبسوطة والفضل الغامر والعطاء اجلزيل ناطقة بكل لسان 

ث اهللا ألهنا مشغولة عنها باللم والضم وبالكنود وباجلحود وبالبذاءة حىت يف حق اهللا وحيد؛ ولكن يهود ال تراها 
؛ رسوله ص عما سيبدو من القوم وعما سيحل هبم بسبب حقدهم وغيظهم من اصطفاء اهللا له بالرسالة 

وبسبب ما تكشفه هذه الرسالة من أمرهم يف القدمي واحلديث وليزيدن كثريا منهم ما أنزل إليك من ربك 
اهللا إىل رسوله سيزيد الكثريون طغيانا وكفًرا فبسبب من احلقد واحلسد وبسبب من افتضاح أمرهم فيما أنزل 

وال بد أن يزيدوا تبجحا ونكرا ؛ منهم طغيانا وكفرا ألهنم وقد أبوا اإلميان ال بد أن يشتطوا يف اجلانب املقابل 
وطغيانا وكفرا فيكون الرسول ص رمحة للمؤمنني ووباال عن املنكرين مث حيدثه عما قدر اهللا هلم من التعادي 

ومن عودهتم باخليبة فيما يشنونه من ؛ ومن إبطال كيدهم وهو يف أشد سعريه تلهبا  ؛والتباغض فيما بينهم 
حرب على اجلماعة املسلمة وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إىل يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها اهللا 

وتوقد نار احلرب على ؛ تساند وما تزال طوائف اليهود متعادية وإن بدا يف هذه الفترة أن اليهودية العاملية ت
ال يشتمل على احلقيقة  البالد اإلسالمية وتفلح ولكن ينبغي أال ننظر إىل فترة قصرية من الزمان وال إىل مظهر 
كاملة ففي خالل ألف وثالمثائة عام بل من قبل اإلسالم واليهود يف شحناء ويف ذل كذلك وتشرد ومصريهم 

هلم األسناد ولكن مفتاح املوقف كله يف وجود العصبة املؤمنة اليت يتحقق هلا إىل مثل ما كانوا فيه مهما تقم حو
وعد اهللا فأين هي العصبة املؤمنة اليوم اليت تتلقى وعد اهللا وتقف ستارا لقدر اهللا وحيقق اهللا هبا يف األرض ما 

ا على منهجه وشريعته يومئذ وتقيم حياهتا كله؛ يشاء ويوم تفيء األمة املسلمة إىل اإلسالم تؤمن به على حقيقته 
ا يف جعبتهم من شر وكيد  خلق اهللا واليهود يعرفون هذا ومن مث يسلطون كل م ؛ حيق وعد اهللا على شر 

ويصبون كل ما يف أيديهم من بطش وفتك على طالئع البعث اإلسالمي يف كل شرب من األرض ويضربون ال 
ترعى يف العصبة املؤمنة إال وال ذمة ولكن اهللا غالب  ال؛ بأيديهم ولكن بأيدي عمالئهم ضربات وحشية منكرة 

على أمره ووعد اهللا ال بد أن يتحقق وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إىل يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب 
ب فاهللا ال حي؛ أطفأها اهللا إن هذا الشر والفساد الذي متثله يهود ال بد أن يبعث اهللا عليه من يوقفه وحيطمه 

وما ال حيبه اهللا ال بد أن يبعث عليه من عباده من يزيله ويعفي عليه ويسعون يف األرض ؛ الفساد يف األرض 
فسادا واهللا ال حيب املفسدين الدرس السادس أثر اإلميان وتطبيق شرع اهللا يف الرخاء املعيشي ويف هناية الدرس 

 يف األرض معناها الصالح والكسب والفالح يف حياة جتيء القاعدة اإلميانية الكربى قاعدة أن إقامة دين اهللا
املؤمنني يف هذه الدنيا ويف اآلخرة على السواء ال افتراق بني دين ودنيا وال افتراق بني دنيا وآخرة فهو منهج 

للدنيا وللدين جتيء هذه القاعدة اإلميانية الكبرية مبناسبة احلديث عن احنراف أهل ؛ واحد للدنيا ولآلخرة 
وحتريفهم الكلم من بعد مواضعه لينالوا عرضا من أعراض هذه ؛ وأكلهم السحت ؛ اب عن دين اهللا الكت

األرض واتباع دين اهللا كان أجدى عليهم يف األرض والسماء ويف الدنيا واآلخرة لو أهنم اختاروا الطريق ولو 
يم ولو أهنم أقاموا التوراة واإلجنيل وألدخلناهم جنات النع؛ أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاهتم 

وما أنزل إليهم من رهبم ألكلوا من فوقهم ومن حتت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثري منهم ساء ما يعملون إن 
هاتني اآليتني تقرران أصال كبريا من أصول التصور اإلسالمي ومن مث فهما متثالن حقيقة ضخمة يف احلياة 

والعقل ؛ جالء ذلك األصل وإىل بيان هذه احلقيقة مل تكن ماسة كما هي اليوم اإلنسانية ولعل احلاجة إىل 



البشري واملوازين البشرية واألوضاع البشرية تتأرجح وتضطرب وتتوه بني ضباب التصورات وضالل املناهج 
هنم لو بإزاء هذا األمر اخلطري إن اهللا سبحانه يقول ألهل الكتاب ويصدق القول وينطبق على كل أهل كتاب إ

كانوا آمنوا واتقوا لكفر عنهم سيئاهتم وألدخلهم جنات النعيم وهذا جزاء اآلخرة وإهنم لو كانوا حققوا يف 
حياهتم الدنيا منهج اهللا املمثل يف التوراة واإلجنيل وما أنزله اهللا إليهم من التعاليم كما أنزهلا اهللا بدون حتريف وال 

ت عليهم األزراق وألكلوا من فوقهم ومن حتت أرجلهم من فيض تبديل لصلحت حياهتم الدنيا ومنت وفاض
الرزق ووفرة النتاج وحسن التوزيع وصالح أمر احلياة ولكنهم ال يؤمنون وال يتقون وال يقيمون منهج اهللا إال 

قلة منهم يف تارخيهم الطويل مقتصدة غري مسرفة على نفسها وكثري منهم ساء ما يعملون وهكذا يبدو من خالل 
يتني أن اإلميان والتقوى وحتقيق منهج اهللا يف واقع احلياة البشرية يف هذه احلياة الدنيا ال يكفل ألصحابه جزاء اآل

اآلخرة وحده وإن كان هو املقدم وهو األدوم ولكنه كذلك يكفل صالح أمر الدنيا وحيقق ألصحابه جزاء 
جتسم معىن الوفرة والفيض يف قوله ألكلوا من العاجلة وفرة ومناء وحسن توزيع وكفاية يرمسها يف صورة حسية 

وطريق آخر ؛ فوقهم ومن حتت أرجلهم وهكذا يتبني أن ليس هنالك طريق مستقل حلسن اجلزاء يف اآلخرة 
مستقل لصالح احلياة يف الدنيا إمنا هو طريق واحد تصلح به الدنيا واآلخرة فإذا تنكب هذا الطريق فسدت 

ريق الواحد هو اإلميان والتقوى وحتقيق املنهج اإلهلي يف احلياة الدنيا وهذا املنهج الدنيا وخسرت اآلخرة هذا الط
ليس منهج اعتقاد وإميان وشعور قليب وتقوى فحسب ولكنه كذلك وتبعا لذلك منهج حياة أنسانية واقعية يقام 

فيض الرزق ووفرة النتاج وتقام عليه احلياة وإقامته مع اإلميان والتقوى هي اليت تكفل صالح احلياة األرضية و
وحسن التوزيع حىت يأكل الناس مجعيا يف ظل هذا املنهج من فوقهم ومن حتت أرجلهم إن املنهج اإلمياين للحياة 

وال جيعل سعادة اآلخرة بديال من سعادة الدنيا وال جيعل طريق اآلخرة غري ؛ ال جيعل الدين بديال من الدنيا 
ائمة اليوم يف أفكار الناس وعقوهلم وضمائرهم وأوضاعهم الواقعية لقد افترق طريق الدنيا وهذه هي احلقيقة الغ

طريق الدنيا وطريق اآلخرة يف تفكري الناس وضمريهم وواقعهم حبيث أصبح الفرد العادي وكذلك الفكر العام 
ار طريق الدنيا للبشرية الضالة ال يرى أن هنالك سبيال لاللتقاء بني الطريقني ويرى على العكس أنه إما أن خيت

وال سبيل إىل اجلمع بينهما يف ؛ وإما أن خيتار طريق اآلخرة فيهمل الدنيا من حسابه ؛ فيهمل اآلخرة من حسابه 
تصور وال واقع ألن واقع األرض والناس وأوضاعهم يف هذه الفترة من الزمان توحي هبذا حقيقة إن أوضاع 

نهجه للحياة اليوم تباعد بني طريق الدنيا وطريق اآلخرة وحتتم على احلياة اجلاهلية الضالة البعيدة عن اهللا وعن م
وأن يضحوا ؛ الذين يريدون الربوز يف اجملتمع والكسب يف مضمار املنافع الدنيوية أن يتخلوا عن طريق اآلخرة 

حتتم على  والتصورات الرفيعة والسلوك النظيف الذي حيض عليه الدين كما؛ بالتوجيهات الدينية واملثل اخللقية 
الذين يريدون النجاة يف اآلخرة أن يتجنبوا تيار هذه احلياة وأوضاعها القذرة والوسائل اليت يصل هبا الناس يف 
مثل هذه األوضاع إىل الربوز يف اجملتمع والكسب يف مضمار املنافع ألهنا وسائل ال ميكن أن تكون نظيفة وال 

لكن تراها ضربة الزب ترى أنه ال مفر من هذا احلال التعيس وال مطابقة للدين واخللق وال مرضية هللا سبحانه و
؛ سبيل إىل اللقاء بني طريق الدنيا وطريق اآلخرة كال إهنا ليست ضربة الزب فالعداء بني الدنيا واآلخرة 
طبيعة  واالفتراق بني طريق الدنيا وطريق اآلخرة ليس هو احلقيقة النهائية اليت ال تقبل التبديل بل إهنا ليست من

هذه احلياة أصال إمنا هي عارض ناشى ء من احنراف طارى ء إن األصل يف طبيعة احلياة اإلنسانية أن يلتقي فيها 
وأن يكون الطريق إىل صالح اآلخرة هو ذاته الطريق إىل صالح الدنيا وأن يكون ؛ طريق الدنيا وطريق اآلخرة 



ؤهل لنيل ثواب اآلخرة كما أنه هو املؤهل لرخاء هذه احلياة اإلنتاج والنماء والوفرة يف عمل األرض هو ذاته امل
وأن يكون اإلميان والتقوى والعمل الصاحل هي أسباب عمران هذه األرض كما أهنا هي وسائل احلصول ؛ الدنيا 

على رضوان اهللا وثوابه األخروي هذا هو األصل يف طبيعة احلياة اإلنسانية ولكن هذا األصل ال يتحقق إال حني 
قوم احلياة على منهج اهللا الذي رضيه للناس فهذا املنهج هو الذي جيعل العمل عبادة وهو الذي جيعل اخلالفة ت

يف األرض وفق شريعة اهللا فريضة واخلالفة عمل وإنتاج ووفرة ومناء وعدل يف التوزيع يفيض به الرزق على 
إن التصور اإلسالمي جيعل وظيفة اإلنسان  اجلميع من فوقهم ومن حتت أرجلهم كما يقول اهللا يف كتابه الكرمي

يف األرض هي اخلالفة عن اهللا بإذن اهللا وفق شرط اهللا ومن مث جيعل العمل املنتج املثمر وتوفري الرخاء باستخدام 
كل مقدرات األرض وخاماهتا ومواردها بل اخلامات واملوارد الكونية كذلك هو الوفاء بوظيفة اخلالفة ويعترب 

هبذه الوظيفة وفق منهج اهللا وشريعته حسب شرط االستخالف طاعة هللا ينال عليها العبد ثواب  قيام اإلنسان
ويفيض عليه ؛ بينما هو بقيامه هبذه الوظيفة على هذا النحو يظفر خبريات األرض اليت سخرها اهللا له ؛ اآلخرة 

ور اإلسالمي يعترب اإلنسان الذي الرزق من فوقه ومن حتت رجليه كما يصور التعبري القرآين اجلميل ووفق التص
ال يفجر ينابيع األرض وال يستغل طاقات الكون املسخرة له عاصيا هللا ناكال عن القيام بالوظيفة اليت خلقه اهللا 
هلا وهو يقول للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة وهو يقول كذلك للناس وسخر لكم ما يف السماوات وما 

رزق اهللا املوهوب للعباد وهكذا خيسر اآلخرة ألنه خسر الدنيا واملنهج اإلسالمي يف األرض مجيعا منه ومعطال ل
هبذا جيمع بني العمل للدنيا والعمل لآلخرة يف توافق وتناسق فال يفوت على اإلنسان دنياه لينال آخرته وال 

لقياس إىل جنس يفوت عليه آخرته لينال دنياه فهما ليسا نقيضني وال بديلني يف التصور اإلسالمي هذا با
اإلنسان عامة وبالقياس إىل اجلماعات اإلنسانية اليت تقوم يف األرض على منهج اهللا فأما بالقياس إىل األفراد فإن 

األمر ال خيتلف إذ أن طريق الفرد وطريق اجلماعة يف املنهج اإلسالمي ال خيتلفان وال يتصادمان وال يتعارضان 
وأن يبتغي يف العمل ؛ صى طاقته اجلسمية والعقلية يف العمل واإلنتاج فاملنهج حيتم على الفرد أن يبذل أق

واإلنتاج وجه اهللا فال يظلم وال يغدر وال يغش وال خيون وال يأكل من سحت وال حيتجز دون أخيه احملتاج يف 
يف ماله يف اجلماعة شيئا ميلكه مع االعتراف الكامل له مبلكيته الفردية لثمرة عمله واالعتراف للجماعة حبقها 

حدود ما فرض اهللا وما شرع واملنهج يسجل للفرد عمله يف هذه احلدود ووفق هذه االعتبارات عبادة هللا جيزيه 
عليها بالربكة يف الدنيا وباجلنة يف اآلخرة ويربط املنهج بني الفرد وربه رباطا أقوى بالشعائر التعبدية اليت 

صلته باهللا يف اليوم الواحد مخس مرات بالصالة ويف العام الواحد ليستوثق هبذا الرباط من جتدد ؛ يفرضها عليه 
ثالثني يوما بصوم رمضان ويف العمر كله حبج بيت اهللا ويف كل موسم أو يف كل عام بإخراج الزكاة ومن هنا 

حياة وهي قيمة هذه الفرائض التعبدية يف املنهج اإلسالمي إهنا جتديد للعهد مع اهللا على االرتباط مبنهجه الكلي لل
قرىب هللا يتجدد معها العزم على النهوض بتكاليف هذا املنهج الذي ينظم أمر احلياة كلها ويتوىل شئون العمل 

واإلنتاج والتوزيع واحلكم بني الناس يف عالقاهتم ويف خالفاهتم ويتجدد معها الشعور بعون اهللا ومدده على محل 
لي املتكامل والتغلب على شهوات الناس وعنادهم واحنرافهم التكاليف اليت يتطلبها النهوض هبذا املنهج الك

وأهوائهم حني تقف يف الطريق وليست هذه الشعائر التعبدية أمورا منفصلة عن شئون العمل واإلنتاج والتوزيع 
واحلكم والقضاء واجلهاد إلقرار منهج اهللا يف األرض وتقرير سلطانه يف حياة الناس إمنا اإلميان والتقوى 

ائر التعبدية شطر املنهج املعني على أداء شطره اآلخر وهكذا يكون اإلميان والتقوى وإقامة منهج اهللا يف والشع



احلياة العملية سبيال للوفرة والفيض كما بعد اهللا الناس يف هاتني اآليتني الكرميتني إن التصور اإلسالمي وكذلك 
يال من احلياة الدنيا وال العكس إمنا يقدمهما معا يف طريق املنهج اإلسالمي املنبثق منه ال يقدم احلياة اآلخرة بد

واحد وجبهد واحد ولكنهما ال جيتمعان كذلك يف حياة اإلنسان إال إذا اتبع منهج اهللا وحده يف احلياة دون أن 
يدخل عليه تعديالت مأخوذة من أوضاع أخرى مل تنبثق من منهج اهللا أو مأخوذة من تصوراته الذاتية اليت مل 

ضبط هبذا املنهج ففي هذا املنهج وحده يتم ذلك التناسق الكامل والتصور اإلسالمي وكذلك املنهج اإلسالمي ت
املنبثق منه ال يقدم اإلميان والعبادة والصالح والتقوى بديال من العمل واإلنتاج والتنمية والتحسني يف واقع 

بينما يدع الناس أن يرمسوا ؛ رة ويرسم هلم طريقه احلياة املادية وليس هو املنهج الذي يعد الناس فردوس اآلخ
ألنفسهم الطريق املؤدي إىل فردوس الدنيا كما يتصور بعض السطحيني يف هذا الزمان فالعمل واإلنتاج والتنمية 

والتحسني يف واقع احلياة الدنيا متثل يف التصور اإلسالمي واملنهج اإلسالمي فريضة اخلالفة يف األرض واإلميان 
بادة والصالح والتقوى متثل االرتباطات والضوابط والدوافع واحلوافز لتحقيق املنهج يف حياة الناس وهذه والع

والطريق هو الطريق وال فصام بني الدين ؛ وتلك معا هي مؤهالت الفردوس األرضي والفردوس األخروي معا 
يف األرض كلها اليوم واليت منها يقوم يف واحلياة الواقعية املادية كما هو واقع يف األوضاع اجلاهلية القائمة 

أوهام الوامهني أنه ال مفر من أن خيتار الناس الدنيا أو خيتاروا اآلخرة وال جيمعوا بينهما يف تصور أو يف واقع 
ألهنما ال جتتمعان إن هذا الفصام النكد بني طريق الدنيا وطريق اآلخرة يف حياة الناس وبني العمل للدنيا والعمل 

ة وبني العبادة الروحية واإلبداع املادي وبني النجاح يف احلياة الدنيا والنجاح يف احلياة األخرى إن هذا لآلخر
الفصام النكد ليس ضريبة مفروضة على البشرية حبكم من أحكام القدر احلتمية إمنا هو ضريبة بائسه فرضتها 

أخرى من عند أنفسها معادية ملنهج اهللا يف البشرية على نفسها وهي تشرد عن منهج اهللا وتتخذ لنفسها مناهج 
األساس واالجتاه وهي ضريبة يؤديها الناس من دمائهم وأعصاهبم يف احلياة الدنيا فوق ما يؤدونه منها يف اآلخرة 

وهو أشد وأنكى إهنم يؤدوهنا قلقا وحرية وشقاء قلب وبلبلة خاطر من جراء خواء قلوهبم من طمأنينة اإلميان 
وريه إذا هم آثروا اطراح الدين كله على زعم أن هذا هو الطريق الوحيد للعمل واإلنتاج  وبشاشته وزاده

والعلم والتجربة والنجاح الفردي واجلماعي يف املعترك العاملي ذلك أهنم يف هذه احلالة يصارعون فطرهتم 
ال متلؤها مذاهب يصارعون اجلوعة الفطرية إىل عقيدة متأل القلب وال تطيق الفراغ واخلواء وهي جوعة 

اجتماعية أو فلسفية أو فنية على اإلطالق ألهنا جوعة النزعة إىل إله وهم يؤدوهنا كذلك قلقا وحيدة وشقاء 
بلة خاطر إذا هم حاولوا االحتفاظ بعقيدة يف اهللا وحاولوا معها مزاولة احلياة يف هذا اجملتمع العاملي  قلب وبل

م تصوراته وتقوم وسائل الكسب فيه ووسائل النجاح على غري منهج الذي يقوم نظامه كله وتقوم أوضاعة وتقو
اهللا وتتصادم فيه العقيدة الدينية واخللق الديين والسلوك الديين مع األوضاع والقوانني والقيم واملوازين السائدة 

ة أو املذاهب املادية يف هذا اجملتمع املنكود وتعاين البشرية كلها ذلك الشقاء سواء اتبعت املذاهب املادية اإلحلادي
اليت حتاول استبقاء الدين عقيدة بعيدة عن نطام احلياة العملية وتتصور أو يصور هلا أعداء البشرية أن الدين هللا 
وأن احلياة للناس وأن الدين عقيدة وشعور وعبادة وخلق واحلياة نظام وقانون وإنتاج وعمل وتؤدي البشرية 

والقلق واحلرية واخلواء ألهنا ال هتتدي إىل منهج اهللا الذي ال يفصل بني  هذه الضريبة الفادحة ضريبة الشقاء
وال يقيم التناقض والتعارض بني الرخاء يف الدنيا والرخاء يف اآلخرة بل ينسق وال ؛ الدنيا واآلخرة بل جيمع 

اهللا يف حياهتا وهي  جيوز أن ختدعنا ظواهر كاذبة يف فترة موقوتة إذ نرى أمما ال تؤمن وال تتقي وال تقيم منهج



موفورة اخلريات كثرية اإلنتاج عظيمة الرخاء إنه رخاء موقوت حىت تفعل السنن الثابتة فعلها الثابت وحىت 
تظهر كل آثار الفصام النكد بني اإلبداع املادي واملنهج الرباين واآلن تظهر بعض هذه اآلثار يف صور شىت تظهر 

ل اجملتمع حافال بالشقاء وحافال باألحقاد وحافال باملخاوف من االنقالبات يف سوء التوزيع يف هذه األمم مما جيع
املتوقعة نتيجة هذه األحقاد الكظيمة وهو بالء على رغم الرخاء وتظهر يف الكبت والقمع واخلوف يف األمم اليت 

الذعر أرادت أن تضمن نوعا من عدالة التوزيع واختذت طريق التحطيم والقمع واإلرهاب ونشر اخلوف و
إلقرار اإلجراءات اليت تأخذ هبا إلعادة التوزيع وهو بالء ال يأمن اإلنسان فيه على نفسه وال يطمئن وال يبيت 
ليلة يف سالم وتظهر يف االحنالل النفسي واخللقي الذي يؤدي بدوره إن عاجال أو آجال إىل تدمري احلياة املادية 

إىل ضمانة األخالق والقانون األرضي وحده عاجز كل العجز  ذاهتا فالعمل واإلنتاج والتوزيع كلها يف حاجة
عن تقدمي الضمانات لسري العمل كما نرى يف كل مكان وتظهر يف القلق العصيب واألمراض املنوعة اليت جتتاح 

أمم العامل وخباصة أشدها رخاء ماديا مما يهبط مبستوى الذكاء واالحتمال ويهبط بعد ذلك مبستوى العمل 
وينتهي إىل تدمري االقتصاد املادي والرخاء وهذه الدالئل اليوم واضحة وضوحا كافيا يلفت األنظار واإلنتاج 

يف هذا العامل املضطرب ؛ وتظهر يف اخلوف الذي تعيش فيه البشرية كلها من الدمار العاملي املتوقع يف كل حلظة 
س من حيث يشعرون أو ال يشعرون الذي حتوم حوله نذر احلرب املدمرة وهو خوف يضغط على أعصاب النا؛ 
فيصيبهم بشىت األمراض العصبية ومل ينتشر املوت بالسكتة وانفجار املخ واالنتحار كما انتشر يف أمم الرخاء ؛ 

وتظهر هذه اآلثار كلها بصورة متقدمة واضحة يف ميل بعض الشعوب إىل االندثار والدمار وأظهر األمثلة 
وليس هذا إال مثال لآلخرين يف فعل االفتراق بني النشاط املادي واملنهج احلاضرة تتجلى يف الشعب الفرنسي 

أو اختاذ منهج لآلخرة من عند اهللا واختاذ منهج للدنيا ؛ وافتراق الدنيا واآلخرة وافتراق الدين واحلياة ؛ الرباين 
ذا التعليق على التقرير وإيقاع هذا الفصام النكد بني منهج اهللا وحياة الناس وقبل أن ننهي ه؛ من عند الناس 

القرآين لتلك احلقيقة الكبرية حنب أن نؤكد أمهية التناسق يف منهج اهللا بني اإلميان والتقوى وإقامة املنهج يف 
احلياة الواقعية للناس وبني العمل واإلنتاج والنهوض باخلالفة يف األرض فهذا التناسق هو الذي حيقق شرط اهللا 

الناس أن يأكلوا من فوقهم ومن حتت أرجلهم يف الدنيا وأن تكفر عنهم سيئاهتم  ألهل الكتاب ولكل مجاعة من
وأن جيتمع هلم الفردوس األرضي بالوفرة والكفاية مع السالم والطمأنينة ؛ ويدخلوا جنات النعيم يف اآلخرة 

األوىل والركيزة  وفردوس اآلخرة مبا فيه من نعيم ورضوان ولكننا مع هذا التوكيد ال حنب أن ننسى أن القاعدة
األساسية هي اإلميان والتقوى وحتقيق املنهج الرباين يف احلياة الواقعية فهذا يتضمن يف ثناياه العمل واإلنتاج 

؛ ويرفع كل قيم احلياة ؛ والترقية والتطوير للحياة فضال على أن للصلة باهللا مذاقها الذي يغري كل طعوم احلياة 
و األصل يف التصور اإلسالمي ويف املنهج اإلسالمي وكل شيء فيه جييء تبعا له ويقوم كل موازين احلياة فهذا ه

ومنبثقا منه ومعتمدا عليه مث يتم متام األمر كله يف الدنيا واآلخرة يف تناسق واتساق وينبغي أن نذكر أن اإلميان 
سان وللحياة اإلنسانية فاهللا والتقوى والعبادة والصلة باهللا وإقامة شريعة اهللا يف احلياة كل أولئك مثرته لإلن

ورد كل ؛ سبحانه غين عن العاملني وإذا شدد املنهج اإلسالمي يف هذه األسس وجعلها مناط العمل والنشاط 
عمل وكل نشاط ال يقوم عليها وعده باطال ال يقبل وحابطا ال يعيش وذاهبا مع الريح فليس هذا ألن اهللا 

اهم وعبادهتم له وحتقيق منهجه للحياة ولكن ألنه سبحانه يعلم أن ال سبحانه يناله شيء من إميان العباد وتقو
صالح هلم وال فالح إال هبذا املنهاج يف احلديث القدسي عن أىب ذر رضي اهللا عنه عن النيب ص فيما روى عن 



عبادي يا عبادي إين حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا يا « ربه تبارك وتعاىل أنه قال 
كلكم ضال إال من هديته فاستهدوين أهدكم يا عبادي كلكم جائع إال من أطعمته فاستطعموين أطعمكم يا 

عبادي كلكم عار إال من كسوته فاستكسوين أكسكم يا عبادي إنكم ختطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب 
ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين يا عبادي لو أن  مجيعا فاستغفروين أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروين

أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك يف ملكي شيئا يا عبادي 
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا 

م قاموا يف صعيد واحد فسألوين فأعطيت كل إنسان مسألته ما عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنك
نقص ذلك مما عندي إال كما ينقص املخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم مث أوفيكم 

رواه مسلم وعلى هذا األساس » ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه ؛ إياها فمن وجد خريا فليحمد اهللا 
ن ندرك وظيفة اإلميان والتقوى والعبادة وإقامة منهج اهللا يف احلياة واحلكم بشريعة اهللا فهي كلها حلسابنا ينبغي أ

حنن حلساب هذه البشرية يف الدنيا واآلخرة مجيعا وهي كلها ضروريات لصالح هذه البشرية يف الدنيا واآلخرة 
ي ألهل الكتاب غري خاص بأهل الكتاب مجيعا وحنسب أننا لسنا يف حاجة ألن نقول إن هذا الشرط اإلهل

فالشرط ألهل الكتاب يتضمن اإلميان والتقوى وإقامة منهج اهللا املتمثل يف ما أنزل إليهم يف التوراة واإلجنيل وما 
أنزل إليهم من رهبم وذلك بطبيعة احلال قبل البعثة األخرية فأوىل بالشرط الذين أنزل إليهم القرآن أوىل بالشرط 

لون إهنم مسلمون فهؤالء هم الذين يتضمن دينهم بالنص اإلميان مبا أنزل إليهم وما أنزل من قبل الذين يقو
والعمل بكل ما أنزل إليهم وما استبقاه اهللا يف شرعهم من شرع من قبلهم وهم أصحاب الدين الذي ال يقبل 

 غريه أو يقبل من أحد غريه فهؤالء ومل يعد هناك دين يقبله اهللا؛ اهللا غريه من أحد وقد انتهى إليه كل دين قبله 
أوىل أن يكون شرط اهللا وعهده هلم وهؤالء أوىل أن يرتضوا ما ارتضاه اهللا منهم وأن يستمتعوا مبا يشرطه اهللا 

ومن األكل من فوقهم ومن حتت أرجلهم يف الدنيا إهنم أوىل ؛ هلم من تكفري السيئات ودخول اجلنة يف اآلخرة 
ه اهللا هلم بدال من اجلوع واملرض واخلوف والشظف الذي يعيشون فيه يف كل أرجاء أن يستمتعوا مبا يشرط

والطريق إليه معروف لو كانوا يعقلون ؛ الوطن اإلسالمي أو الذي كان إسالميا بتعبري أصح وشرط اهللا قائم 
القة بني الوحدة السادسة املوضوع بيان كفر واحنراف وإفساد أهل الكتاب مقدمة الوحدة تقرير نوع الع

اجلماعة املسلمة وأهل الكتاب ميضي هذا الدرس يف بيان حال أهل الكتاب من اليهود والنصارى وكشف 
يف تارخيهم كله وخباصة اليهود كما ميضي يف تقرير نوع ؛ االحنراف فيما يعتقدون وكشف السوء فيما يصنعون 

ص يف تعامله معهم وواجب املسلمني ذلك  وواجب الرسول؛ العالقة بنيهم وبني الرسول ص واجلماعة املسلمة 
ويف أصول النشاط احلركي للجماعة املسلمة ؛ إىل تقرير حقائق أساسية ضخمة يف أصول التصور االعتقادي 

ا أنزل إليه من ربه كل  جتاه املعتقدات املنحرفة وجتاه املنحرفني لقد نادى اهللا سبحانه الرسول ص وكلفه تبليغ م
قي منه شيئا وال يؤخر منه شيئا مراعاة للظروف واملالبسات أو جتنبا لالصطدام بأهواء ما أنزل إليه ال يستب

الناس وواقع اجملتمع وإن مل يفعل فما يكون قد بلغ ومن هذا الذي كلف الرسول ص تبليغه أن جيابه أهل 
قاطعة جازمة صرحية  الكتاب بأهنم ليسوا على شيء حىت يقيموا التوراة واإلجنيل وما أنزل إليهم من رهبم هكذا

جاهرة وأن يعلن كذلك كفر اليهود بنقضهم امليثاق وقتلهم األنبياء وكفر النصارى بقوهلم إن اهللا هو املسيح 
عيسى بن مرمي وقوهلم إن اهللا ثالث ثالثة كما يعلن أن املسيح عليه السالم أنذر بين إسرائيل عاقبة الشرك 



إسرائيل لعنوا على لسان داود وعيسى بن مرمي بعصياهنم وعدواهنم  وحترمي اهللا اجلنة على املشركني وأن بين
وينتهي الدرس بكشف موقف أهل الكتاب من مظاهرة املشركني على املسلمني وإعالن أن هذا ناشيء من عدم 

مجال يف إمياهنم باهللا والنيب وأهنم مدعوون إىل اإلميان مبا جاء به حممد ص وإال فما هم باملؤمنني ونأخذ بعد هذا اإل
مواجهة النصوص بالتفصيل الدرس األول وجوب التبليغ وبيان املؤمن من الكافر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل 

إليك من ربك وإن مل تفعل فما بلغت رسالته واهللا يعصمك من الناس إن اهللا ال يهدي القوم الكافرين قل يا أهل 
وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثريا منهم ما أنزل  الكتاب لستم على شيء حىت تقيموا التوراة واإلجنيل

إليك من ربك طغيانا وكفرا فال تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى 
  من آمن باهللا واليوم اآلخر وعمل صاحلا فال خوف عليهم وال هم حيزنون

ا َبلَّْغَت رَِسالََتُه َواللَُّه َيْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ إِنَّ اللََّه لََيا أَيَُّها الرَُّسولُ َبلِّغْ َما أُْنزِ ا لَ إِلَْيَك ِمْن َربَِّك َوإِنْ لَْم َتفَْعلْ فََم
لَ َوَما أُنْزِلَ إِلَْيكُْم قُلْ َيا أَْهلَ الِْكَتابِ لَسُْتْم َعلَى َشْيٍء َحتَّى ُتِقيُموا التَّْوَراةَ َوالْإِْنجِي) ٦٧(َيْهِدي الْقَْوَم الْكَاِفرِيَن 

ا َتأَْس َعلَى الْ إِنَّ ) ٦٨(قَْومِ الْكَاِفرِيَن ِمْن َربِّكُْم َولََيزِيَدنَّ كَِثًريا ِمْنُهْم َما أُْنزِلَ إِلَْيَك ِمْن َربَِّك طُْغَياًنا َوكُفًْرا فَلَ
ْن آَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َوَعِملَ َصاِلًحا فَلَا َخْوٌف َعلَْيهِْم َولَا الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّابِئُونَ َوالنَّصَاَرى َم

ْم َرُسولٌ بَِما لَا َتْهَوى أَ) ٦٩(ُهْم َيْحَزُنونَ  ْنفُُسُهْم لَقَْد أََخذَْنا ِميثَاَق َبنِي إِسَْرائِيلَ َوأَْرَسلَْنا إِلَيْهِْم ُرُسلًا كُلََّما َجاَءُه
َوَحِسُبوا أَلَّا َتكُونَ ِفْتَنةٌ فََعُموا َوَصمُّوا ثُمَّ َتاَب اللَُّه َعلَْيهِْم ثُمَّ َعُموا َوَصمُّوا ) ٧٠(كَذَُّبوا َوفَرِيقًا َيقُْتلُونَ فَرِيقًا 

لَْمِسيُح اْبُن َمْرَيَم َوقَالَ الَْمِسيُح َيا لَقَْد كَفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه ُهَو ا) ٧١(كَِثٌري ِمْنُهْم َواللَُّه َبِصٌري بَِما َيْعَملُونَ 
ِه الَْج نَّةَ َوَمأَْواُه النَّاُر َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َبنِي إِسَْراِئيلَ اْعُبدُوا اللََّه َربِّي َورَبَّكُْم إِنَُّه َمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فَقَْد َحرََّم اللَُّه َعلَْي

ونَ لََيَمسَّنَّ لَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه ثَاِلثُ ثَلَاثٍَة َوَما ِمْن إِلٍَه إِلَّا إِلٌَه َواِحٌد َوإِنْ لَْم َيْنَتُهوا َعمَّا َيقُولُلَقَْد كَفََر ا) ٧٢(أَْنَصارٍ 
ا الَْمِسيُح اْبُن ) ٧٤(فُوٌر َرِحيٌم أَفَلَا َيُتوُبونَ إِلَى اللَِّه َوَيْسَتْغِفُروَنُه َواللَُّه غَ) ٧٣(الَِّذيَن كَفَُروا ِمْنُهْم َعذَاٌب أَِليٌم  َم

ُنَبيُِّن لَُهُم الْآَياِت ثُمَّ اْنظُْر  َمْرَيَم إِلَّا َرُسولٌ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُُّسلُ َوأُمُُّه ِصدِّيقَةٌ كَاَنا َيأْكُلَاِن الطََّعاَم اْنظُْر كَْيَف
قُلْ ) ٧٦(ُدوِن اللَِّه َما لَا َيْمِلُك لَكُْم َضرا َولَا َنفًْعا َواللَُّه ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم قُلْ أََتْعُبُدونَ ِمْن ) ٧٥(أَنَّى ُيْؤفَكُونَ 

لُّوا َعْن َوأََضلُّوا كَِثًريا َوَضَيا أَْهلَ الْكَِتابِ لَا َتْغلُوا ِفي ِدينِكُْم غَْيَر الَْحقِّ َولَا َتتَّبُِعوا أَْهَواَء قَْومٍ قَْد َضلُّوا ِمْن قَْبلُ 
لُِعَن الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن َبنِي إِْسَراِئيلَ َعلَى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبنِ َمْرَيَم ذَِلَك بَِما َعَصْوا ) ٧٧(َسَواِء السَّبِيلِ 

ُه لَبِئَْس َما كَاُنوا َيفَْع) ٧٨(َوكَاُنوا َيْعَتُدونَ  َتَرى كَِثًريا ِمْنُهْم َيَتَولَّْونَ ) ٧٩(لُونَ كَاُنوا لَا َيَتَناَهْونَ َعْن ُمْنكَرٍ فََعلُو
َولَْو كَاُنوا ) ٨٠( الَِّذيَن كَفَُروا لَبِئَْس َما قَدََّمْت لَُهْم أَْنفُُسُهْم أَنْ َسِخطَ اللَُّه َعلَْيهِْم َوِفي الَْعذَابِ ُهْم َخاِلُدونَ

  ) ٨١(ا اتََّخذُوُهْم أَْوِلَياَء َولَِكنَّ كَِثًريا ِمْنُهْم فَاِسقُونَ ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالنَّبِيِّ َوَما أُْنزِلَ إِلَْيِه َم

وكشف االحنراف فيما يعتقدون ،  -من اليهود والنصارى  - ميضي هذا الدرس يف بيان حال أهل الكتاب 
يما يصنعون؛ يف تارخيهم كله  وبني  كما ميضي يف تقرير نوع العالقة بينهم -وخباصة اليهود  - وكشف السوء ف

يف تعامله  -صلى اهللا عليه وسلم  -واجلماعة املسلمة؛ وواجب الرسول  -صلى اهللا عليه وسلم  -الرسول 
ذلك إىل تقرير حقائق أساسية ضخمة يف أصول التصور االعتقادي؛ ويف أصول . . معهم وواجب املسلمني 

، جتاه املعتقدات املنحرفة وجتاه امل   .نحرفني النشاط احلركي للجماعة املسلمة 
ا أنزل إليه من ربه  -صلى اهللا عليه وسلم  -الرسول  -سبحانه  -لقد نادى اهللا  ا . . وكلفه تبليغ م كل م



ة للظروف واملالبسات ، أو جتنباً لالصطدام بأهواء . . أنزل إليه  ال يستبقي منه شيئاً ، وال يؤخر منه شيئاً مراعا
.يكون قد بلغ وإن مل يفعل فما . . وواقع اجملتمع . الناس   .  

تبليغه أن جيابه أهل الكتاب بأهنم ليسوا على شيء  -صلى اهللا عليه وسلم  -ومن هذا الذي كلف الرسول 
وأن يعلن . . هكذا قاطعة جازمة صرحية جاهرة . . حىت يقيموا التوراة واإلجنيل وما أنزل إليهم من رهبم 
إن اهللا هو املسيح عيسى بن مرمي : وكفر النصارى بقوهلم كذلك كفر اليهود بنقضهم امليثاق وقتلهم األنبياء ، 

أنذر بين إسرائيل عاقبة الشرك ، وحترمي  - عليه السالم  -كما يعلن أن املسيح . إن اهللا ثالث ثالثة : ، وقوهلم 
  .وأن بين إسرائيل لعنوا على لسان داود وعيسى بن مرمي بعصياهنم وعدواهنم . . اهللا اجلنة على املشركني 

وإعالن أن هذا ناشئ من . وينتهي الدرس بكشف موقف أهل الكتاب من مظاهرة املشركني على املسلمني 
وإال فما هم  -صلى اهللا عليه وسلم  -وأهنم مدعوون إىل اإلميان مبا جاء به حممد . عدم إمياهنم باهللا والنيب 

.باملؤمنني   .  
  :ونأخذ بعد هذا اإلمجال يف مواجهة النصوص بالتفصيل 

إن . يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ، وإن مل تفعل فما بلغت رسالته ، واهللا يعصمك من الناس { 
ا التوراة واإلجنيل وما أنزل : قل . . اهللا ال يهدي القوم الكافرين  يا أهل الكتاب لستم على شيء حىت تقيمو

. طغياناً وكفراً ، فال تأس على القوم الكافرين  وليزيدن كثرياً منهم ما أنزل إليك من ربك. إليكم من ربكم 
من آمن باهللا واليوم اآلخر وعمل صاحلاً ، فال خوف . . إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى 

  . .} عليهم وال هم حيزنون 
مالً ، وأال جيعل ألي أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه كا - صلى اهللا عليه وسلم  - إنه األمر اجلازم احلاسم للرسول 

ام بواجب الرسالة . . اعتبار من االعتبارات حساباً وهو يصدع بكلمة احلق  هذا ، وإال فما بلغ وما أّدى وما ق
  واهللا يتوىل محايته وعصمته من الناس ، ومن كان اهللا له عاصماً فماذا ميلك له العباد املهازيل. . 

جم إهنا جيب أن تبلغ كاملة فاصلة؛ وليقل من شاء من املعارضني هلا إن كلمة احلق يف العقيدة ال ينبغي أن جتم
كيف شاء؛ وليفعل من شاء من أعدائها ما يفعل؛ فإن كلمة احلق يف العقيدة ال متلق األهواء؛ وال تراعي مواقع 

  .الرغبات؛ إمنا تراعي أن تصدع حىت تصل إىل القلوب يف قوة ويف نفاذ 

.  
وحني . . تصدع تصل إىل مكامن القلوب اليت يكمن فيها االستعداد للهدى  وكلمة احلق يف العقيدة حني

جتمجم ال تلني هلا القلوب اليت ال استعداد فيها لإلميان؛ وهي القلوب اليت قد يطمع صاحب الدعوة يف أن 
  تستجيب له لو داهنها يف بعض احلقيقة

  . .} إن اهللا ال يهدي القوم الكافرين { 
واهلدى والضالل إمنا مناطهما استعداد القلوب وتفتحها . . ق حامسة فاصلة كاملة شاملة وإذن فلتكن كلمة احل

  ، ال املداهنة وال املالطفة على حساب كلمة احلق أو يف كلمة احلق
صلى اهللا  - إن القوة واحلسم يف إلقاء كلمة احلق يف العقيدة ، ال يعين اخلشونة والفظاظة؛ فقد أمر اهللا رسوله 

وليس هنالك تعارض وال اختالف بني  -أن يدعو إىل سبيل ربه باحلكمة واملوعظة احلسنة  -م عليه وسل



. واحلكمة واملوعظة احلسنة ال جتافيان احلسم والفصل يف بيان كلمة احلق  - التوجيهات القرآنية املتعددة 
م املداهنة يف بيان كلمة احلق واملطلوب هو عد. فالوسيلة والطريقة إىل التبليغ شيء غري مادة التبليغ وموضوعه 

فاحلقيقة االعتقادية ليس فيها أنصاف . كاملة يف العقيدة ، وعدم اللقاء يف منتصف الطريق يف احلقيقة ذاهتا 
يدعو باحلكمة واملوعظة احلسنة  -صلى اهللا عليه وسلم  -ومنذ األيام األوىل للدعوة كان الرسول . . حلول 

ال : يا أيها الكافرون { : ل مفاصلة كاملة يف العقيدة ، فكان مأموراً أن يقول يف طريقة التبليغ ، وكان يفاص
فيصفهم بصفتهم؛ ويفاصلهم يف األمر ، وال يقبل أنصاف احللول اليت يعرضوهنا عليه ، } . . أعبد ما تعبدون 

، كما يودون وال يقول هلم  ما هم عليه ، بل إنه ال يطلب إليهم إال تعديالت خفيفة في: وال يدهن فيدهنون 
فيصدع بكلمة احلق عالية كاملة فاصلة ، يف . . إهنم على الباطل احملض ، وإنه على احلق الكامل : يقول هلم 

  . .أسلوب ال خشونة فيه وال فظاظة 
  :وهذا النداء ، وهذا التكليف ، يف هذه السورة 

. . واهللا يعصمك من الناس  - ت رسالته وإن مل تفعل فما بلغ - يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك { 
  . .} إن اهللا ال يهدي القوم الكافرين 

أن املقصود به مباشرة هو مواجهة أهل الكتاب حبقيقة ما هم عليه  - قبل هذا النداء وبعده  - يبدو من السياق 
. ، وحبقيقة صفتهم اليت يستحقوهنا مبا هم عليه  سوا على شيء من لي. . ومواجهتهم بأهنم ليسوا على شيء . 

  .ذلك أهنم ال يقيمون التوراة واإلجنيل وما أنزل إليهم من رهبم . . الدين وال العقيدة وال اإلميان 

  :ومن مث فال شيء مما يدعونه ألنفسهم من أهنم أهل كتاب وأصحاب عقيدة وأتباع دين 
  .} . . ل إليكم من ربكم يا أهل الكتاب لستم على شيء حىت تقيموا التوراة واإلجنيل وما أنز: قل { 

أن يواجههم بأهنم ليسوا على شيء من الدين والعقيدة  -صلى اهللا عليه وسلم  -وحينما كلف الرسول 
مبواجهتهم  - صلى اهللا عليه وسلم  - بل ليسوا على شيء أصالً يرتكن عليه حينما كلف الرسول . . واإلميان 

بهم؛ وكانوا يتخذون ألنفسهم صفة اليهودية أو النصرانية؛ هذه املواجهة احلامسة الفاصلة ، كانوا يتلون كت
أن يواجههم  -صلى اهللا عليه وسلم  -ولكن التبليغ الذي كلف رسول اهللا . . إهنم مؤمنون : وكانوا يقولون 

، ليس كلمات تقال باللسان؛ » الدين « به ، مل يعترف هلم بشيء أصالً اال مما كانوا يزعمون ألنفسهم ، ألن 
منهج يشمل العقيدة املستسرة يف . إمنا الدين منهج حياة . كتباً تقرأ وترتل؛ وليس صفة تورث وتدعى  وليس

. . الضمري ، والعبادة املمثلة يف الشعائر ، والعبادة اليت تتمثل يف إقامة نظام احلياة كلها على أساس هذا املنهج 
 - صلى اهللا عليه وسلم  - » الرسول « فقد كلف وملا مل يكن أهل الكتاب يقيمون الدين على قواعده هذه ، 

  أن يواجههم بأهنم ليسوا على دين؛ وليسوا على شيء أصالً من هذا القبيل
 -وإقامة التوراة واإلجنيل وما أنزل إليهم من رهبم ، مقتضاها األول الدخول يف دين اهللا الذي جاء به حممد 

وصفة حممد . ق أن يؤمنوا بكل رسول ويعزروه وينصروه فقد أخذ اهللا عليهم امليثا - صلى اهللا عليه وسلم 
فهم ال يقيمون التوراة  -كما أخرب اهللا وهو أصدق القائلني  -وقومه عندهم يف التوراة وعندهم يف اإلجنيل 

ا أنزل إليهم من رهبم { : سواء كان املقصود بقوله : ( واإلجنيل وما أنزل إليهم من رهبم   -هو القرآن } وم
نقول إهنم ال يقيمون ) . . أو هو الكتب األخرى اليت أنزلت هلم كزبور داود  - بعض املفسرين  كما يقول



التوراة واإلجنيل وما أنزل إليهم من رهبم إال أن يدخلوا يف الدين اجلديد ، الذي يصدق ما بني يديهم ويهيمن 
صلى اهللا  - والرسول . . ين االخري حىت يدخلوا يف الد -بشهادة اهللا سبحانه  -فهم ليسوا على شيء . . عليه 

قد كلف أن يواجههم هبذا القرار اإلهلي يف شأهنم؛ وأن يبلغهم حقيقة صفتهم وموقفهم؛ وإال فما  -عليه وسلم 
  ويا له من هتديد. . بلغ رسالة ربه 

إىل أن تزيد  يعلم أن مواجهتهم هبذه احلقيقة احلامسة ، وهبذه الكلمة الفاصلة ، ستؤدي - سبحانه  - وكان اهللا 
أن  - صلى اهللا عليه وسلم  - ولكن هذا مل مينع من أمر الرسول . . كثرياً منهم طغياناً وكفراً ، وعناداً وجلاجاً 

يواجههم هبا؛ وأال يأسى على ما يصيبهم من الكفر والطغيان والظالل والشرود بسبب مواجهتهم هبا؛ ألن 
  .وأن تترتب عليها آثارها يف نفوس اخللق تقتضي أن يصدع بكلمة احلق؛  -سبحانه  - حكمته 

  :فيهتدي من يهتدي عن بينة ، ويضل من يضل عن بينة ، ويهلك من هلك عن بينة وحييا من حيَّ عن بينة 
  . .} وليزيدن كثرياً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً ، فال تأس على القوم الكافرين { 

ة هبذه التوجيهات منهج الدعوة؛ ويطلعه على حكمة اهللا يف هذا املنهج؛ يرسم للداعي - سبحانه  - وكان اهللا 
ويسلي قلبه عما يصيب الذين ال يهتدون ، إذا هاجتهم كلمة احلق فازدادوا طغياناً وكفراً؛ فهم يستحقون هذا 

تواجه  فمن حكمة اهللا أن. املصري البائس؛ ألن قلوهبم ال تطيق كلمة احلق؛ وال خري يف أعماقها وال صدق 
ا كمن فيها وما بطن؛ ولتجهر بالطغيان والكفر؛ ولتستحق جزاء الطغاة والكافرين   بكلمة احلق؛ ليظهر م

على ضوء هذا التبليغ الذي كلفه  -ونعود إىل قضية الوالء والتناصر والتعاون بني املسلمني وأهل الكتاب 
هللا أن تكون يف زيادة الكثريين منهم طغياناً وعلى ضوء نتائجه اليت قدر ا -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 

. فماذا جند . . وكفراً    ؟. 
يقرر أن أهل الكتاب ليسوا على شيء حىت يقيموا التوراة واإلجنيل وما أنزل إليهم من  -سبحانه  -جند أن اهللا 

يف . إلميان باهللا والنيب وحىت يدخلوا يف الدين األخري تبعاً هلذه اإلقامة كما هو بديهي من دعوهتم إىل ا. . رهبم 
  .يقبله اهللا » دين « ومل يعودوا أهل » دين اهللا « فهم إذن مل يعودوا على . . املواضع األخرى املتعددة 

ومع هذا فقد أمر . . وجند أن مواجهتهم هبذه احلقيقة قد علم اهللا أهنا ستزيد الكثريين منهم طغياناً وكفراً 
  ودون أسى على ما سيصيب الكثريين منها. ة رسوله أن يواجههم هبا دون موارب

مل يبق هنالك موضع  -كما هو احلق والواقع  -فإذا حنن اعتربنا كلمة اهللا يف هذه القضية هي كلمة الفصل 
أن يتناصر معهم فيه للوقوف يف وجه اإلحلاد » املسلم « يستطيع . . أهل دين . . العتبار أهل الكتاب 

املخدوعني وبعض اخلادعني فأهل الكتاب مل يقيموا التوراة واإلجنيل وما أنزل إليهم وامللحدين؛ كما ينادي بعض 
وما كان ملؤمن وال { : وليس للمسلم أن يقرر غري ما قرره اهللا » على شيء « من رهبم؛ حىت يعتربهم املسلم 

ال تغريها املالبسات وكلمة اهللا باقية } مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمراً أن يكون هلم اخلرية من أمرهم 
  والظروف

مل يكن لنا أن حنسب حساباً ألثر  -كما هو احلق والواقع  -وإذا حنن اعتربنا كلمة اهللا هي كلمة الفصل 
، ويف اشتداد حرهبم لنا ، ومل يكن لنا أن حناول كسب  املواجهة ألهل الكتاب هبذه احلقيقة ، يف هياجهم علينا 



كما  -دين نرضاه منهم ونقرهم عليه ، ونتناصر حنن وإياهم لدفع اإلحلاد عنه  مودهتم باالعتراف هلم بأهنم على
  .ندفع اإلحلاد عن ديننا الذي هو الدين الوحيد الذي يقبله اهللا من الناس 

.  
وال يغفر لنا هذا التناصر ، وال . وال يقبل منا هذا االعتراف . ال يوجهنا هذا التوجيه  -سبحانه  -إن اهللا 

ألننا حينئذ نقرر ألنفسنا غري ما يقرر؛ وخنتار يف أمرنا غري ما خيتار؛ ونعترف . ي ينبعث التناصر منه التصور الذ
إهنم ليسوا على شيء ، حىت : واهللا يقول . . إهلي ، جيتمع معنا يف آصرة الدين اإلهلي » دين « بعقائد حمرفة أهنا 

  هم ال يفعلونو. . يقيموا التوراة واإلجنيل وما أنزل إليهم من رهبم 
، ليسوا على  -وال يقيمون ما أنزل إليهم من رهبم  -إهنم مسلمون : والذين يقولون  هم كأهل الكتاب هؤالء 

والذي يريد أن . فهذه كلمة اهللا عن أهل أي كتاب ال يقيمونه يف نفوسهم ويف حياهتم سواء . شيء كذلك 
أن يواجه الذين ال يقيمونه بأهنم ليسوا  -ويف حياته بعد إقامة كتاب اهللا يف نفسه  -يكون مسلماً جيب عليه 
فاملفاصلة يف هذا األمر واجبة؛ . وأن دعواهم أهنم على دين ، يردها عليهم رب الدين . على شيء حىت يقيموه 

فدعوى . الذي أقام كتاب اهللا يف نفسه ويف حياته » املسلم « من جديد هي واجب » اإلسالم « ودعوهتم إىل 
اللسان أو بالوراثة دعوى ال تفيد إسالماً ، وال حتقق إمياناً ، وال تعطي صاحبها صفة التدين بدين اهللا ، اإلسالم ب

  يف أي ملة ، ويف أي زمان
أن يتناصر معهم يف دفع » املسلم « وبعد أن يستجيب هؤالء أو أولئك؛ ويقيموا كتاب اهللا يف حياهتم؛ ميلك 

فأما قبل ذلك فهو عبث؛ وهو متييع ، يقوم به . . » املتدينني « وعن » ين الد« غائلة اإلحلاد وامللحدين ، عن 
  خادع أو خمدوع

تتمثل يف . إن دين اهللا ليس راية وال شعاراً وال وراثة إن دين اهللا حقيقة تتمثل يف الضمري ويف احلياة سواء 
، وشعائر تقام للتعبد ، ونظام يصرف احلياة  دين اهللا إال يف هذا الكل املتكامل؛  وال يقوم. . عقيدة تعمر القلب 

وكل اعتبار غري هذا . . وال يكون الناس على دين اهللا إال وهذا الكل املتكامل متمثل يف نفوسهم ويف حياهتم 
  نظيف الضمري» مسلم « االعتبار متييع للعقيدة ، وخداع للضمري؛ ال يقدم عليه 

لناس كلهم على أساسها؛ وال عليه مما ينشأ عن هذه املفاصلة أن جيهر هبذه احلقيقة؛ ويفاصل ا» املسلم « وعلى 
.واهللا ال يهدي القوم الكافرين . واهللا هو العاصم .   .  

ام احلجة هللا على الناس ، إال إذا أبلغهم حقيقة  وصاحب الدعوة ال يكون قد بلغ عن اهللا؛ وال يكون قد أق
فهو قد يؤذيهم إن مل يبني . . ، بال جماملة وال مداهنة  الدعوة كاملة؛ ووصف هلم ما هم عليه كما هو يف حقيقته

ا هم عليه باطل كله من أساسه ، وأنه هو يدعوهم إىل شيء آخر متاماً غري ما  هلم أهنم ليسوا على شيء ، وأن م
  .هم عليه 

أخالقهم  يدعوهم إىل نقلة بعيدة ، ورحلة طويلة ، وتغيري أساسي يف تصوراهتم ويف أوضاعهم ويف نظامهم ويف. 
ليهلك من هلك عن بينة وحييا { . . فالناس جيب أن يعرفوا من الداعية أين هم من احلق الذي يدعوهم إليه . . 

وحني جيمجم صاحب الدعوة ويتمتم وال يبني عن الفارق األساسي بني واقع الناس من } من حّي عن بينة 
، وعن الفاصل احلاسم حني يفعل صاحب الدعوة . . بني حقه وباطلهم  الباطل وبني ما يدعوهم إليه من احلق 



مراعاة للظروف واملالبسات ، وحذراً من مواجهة واقع الناس الذي ميأل عليهم حياهتم وأفكارهم  -هذا 
فإنه يكون قد خدعهم وآذاهم ، ألنه مل يعّرفهم حقيقة املطلوب منهم كله ، وذلك فوق أنه يكون  - وتصوراهتم 

ا كلفه اهللا ت   بليغهمل يبلغ م
إن التلطف يف دعوة الناس إىل اهللا ، ينبغي أن يكون يف األسلوب الذي يبلغ به الداعية ، ال يف احلقيقة اليت 

أما األسلوب فيتبع املقتضيات القائمة ، ويرتكز على . إن احلقيقة جيب إن تبلغ إليهم كاملة . . يبلغهم إياها 
.قاعدة احلكمة واملوعظة احلسنة   .  

. فريى أن أهل الكتاب هم أصحاب الكثرة العددية وأصحاب القوة املادية  - مثالً  -ضنا اليوم ولقد ينظر بع
وينظر فريى أصحاب الوثنيات املختلفة يعدون مبئات املاليني يف األرض ، وهم أصحاب كلمة مسموعة ، يف 

وينظر . ة مدمرة وينظر فريى أصحاب املذاهب املادية أصحاب أعداد ضخمة وأصحاب قو. الشئون الدولية 
فيتعاظمه األمر . . إهنم مسلمون ليسوا على شيء ألهنم ال يقيمون كتاب اهللا املنزل إليهم : فريى الذين يقولون 

، ويستكثر أن يواجه هذه البشرية الضالة كلها بكلمة احلق الفاصلة ، ويرى عدم اجلدوى يف أن يبلغ اجلميع 
  احلق» ن الدي« أهنم ليسوا على شيء وأن يبني هلم 

وواقع الناس كله ليس  -ولو عمت أهل األرض مجيعاً  -إن اجلاهلية هي اجلاهلية . . وليس هذا هو الطريق 
بشيء ما مل يقم على دين اهللا احلق ، وواجب صاحب الدعوة هو واجبه ال تغريه كثرة الضالَّل؛ وال ضخامة 

. أهنم ليسوا على شيء : ليغ أهل األرض قاطبة وكما بدأت الدعوة األوىل بتب. . فالباطل ركام . . الباطل   .
  :وقد استدار الزمان كهيئة يوم بعث اهللا رسوله صلى اهللا عليه وسلم وناداه . . كذلك ينبغي أن تستأنف 

إن . واهللا يعصمك من الناس  - وإن مل تفعل فما بلغت رسالته  - يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك { 
يا أهل الكتاب لستم على شيء حىت تقيموا التوراة واإلجنيل وما أنزل : قل . وم الكافرين اهللا ال يهدي الق
  .} إليكم من ربكم 

الذي يقبله اهللا من الناس ، أياً كان وصفهم وعنواهنم وما » الدين « وينتهي هذا املقطع بالبيان األخري عن 
  :تفرقون يف امللل والنحل فيما غرب من التاريخ كانوا عليه قبل بعثة النيب األخري؛ والذي يلتقي عليه امل

  .إن الذين آمنوا ، والذين هادوا ، والصابئون ، والنصارى { 

  . .} فال خوف عليهم وال هم حيزنون . . من آمن باهللا واليوم اآلخر وعمل صاحلاً . 
لك الفئة اليت تركت عبادة والصابئون هم يف الغالب ت. والذين هادوا هم اليهود . والذين آمنوا هم املسلمون 

، ومنهم من العرب  -صلى اهللا عليه وسلم  -األوثان قبل بعثة الرسول  وعبدت اهللا وحده على غري حنلة معينة 
  .عليه السالم  -والنصارى هم أتباع املسيح . أفراد معدودون 

ومفهوم ضمنا يف هذا  -احلاً واآلية تقرر أنه أياً كانت النحلة ، فإن من آمنوا باهللا واليوم اآلخر وعملوا ص
فال { : فقد جنوا  - املوضع ، وتصرحياً يف مواضع أخرى أهنم فعلوا ذلك على حسب ما جاء به الرسول األخري 

. . وال عليهم مما كانوا فيه قبل ذلك؛ وال مما حيملون من أمساء وعنوانات . . } خوف عليهم وال هم حيزنون 
.فاملهم هو العنوان األخري   .  

فمن بديهيات هذه . » املعلوم من الدين بالضرورة « ذا الذي نقرر أنه مفهوم من اآلية ضمناً يعترب من وه



 - هو خامت النبيني ، وأنه أرسل إىل البشر كافة ، وأن الناس مجيعاً  -صلى اهللا عليه وسلم  -العقيدة أن حممداً 
مدعوون إىل اإلميان مبا جاء به ، وفق  -وطاهنم على اختالف مللهم وحنلهم وأدياهنم واعتقاداهتم وأجناسهم وأ

وأن من ال يؤمن به رسوالً ، وال يؤمن مبا جاء به إمجاالً وتفصيالً ، فهو . ما جاء به؛ يف عمومه ويف تفصيالته 
فال خوف { : ضال ال يقبل اهللا منه ما كان عليه من دين قبل هذا الدين ، وال يدخل يف مضمون قوله تعاىل 

  .} هم حيزنون  عليهم وال
اليت ال جيوز للمسلم احلق أن جيمجم فيها أو » املعلومة من الدين بالضرورة « وهذه هي احلقيقة األساسية 

واليت ال جيوز للمسلم أن يغفلها يف إقامة عالقاته . يتمتم؛ أمام ضخامة الواقع اجلاهلي الذي تعيش فيه البشرية 
فال حيمله ضغط الواقع اجلاهلي على اعتبار أحد من أصحاب . ل بأهل األرض قاطبة؛ من أصحاب امللل والنح

  يرضاه اهللا؛ ويصلح أن يتناصر معه فيه ويتواله» دين « هذه امللل والنحل على 
. مهما تكن ظواهر األمور } ومن يتول اهللا ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اهللا هم الغالبون { إمنا اهللا هو الويل 

فال خوف عليهم  - على أساس هذا الدين الذي هو وحده الدين  -وم اآلخر وعمل صاحلاً ومن آمن باهللا والي. 
. وال هم حيزنون  ال خوف عليهم من قوى الباطل واجلاهلية . . ال خوف عليهم يف الدنيا وال يف اآلخرة . 

.وال هم حيزنون . . وال خوف عليهم من أنفسهم املؤمنة العاملة الصاحلة . املتراكمة   .  
يتجلى فيه كيف أهنم ليسوا على  -اليهود  -عد ذلك يأخذ السياق يف عرض طرف من تاريخ بين إسرائيل ب

  .شيء؛ ويتبني معه ضرورة تبليغهم الدعوة ، وخماطبتهم باإلسالم ، ليأووا منه إىل دين اهللا 

قيمة يهود ، وتنفر قلوهبم مث لتتبني حقيقتهم اليت مل تتغري؛ وتنكشف للمسلمني هذه احلقيقة ، فتسقط يف أعينهم 
  :من الوالء هلم والتناصر معهم ، وهم على مثل هذه احلال يف أمر احلق والدين 

فريقاً كذبوا : كلما جاءهم رسول مبا ال هتوى أنفسهم . لقد أخذنا ميثاق بين إسرائيل ، وأرسلنا إليهم رسالً { 
 -كثري منهم  -مث تاب اهللا عليهم ، مث عموا وصموا فعموا وصموا ، . وحسبوا أال تكون فتنة . وفريقاً يقتلون 

  . .} واهللا بصري مبا يعملون 
باألول وال باألخري إهنم مردوا على  -صلى اهللا عليه وسلم  -إنه تاريخ قدمي فليس موقفهم من رسول اإلسالم 

ال دين اهللا ، وال العصيان واإلعراض؛ ومردوا على النكول عن ميثاق اهللا؛ ومردوا على اختاذ هواهم إهلهم 
  :هدى الرسل؛ ومردوا على اإلمث والعدوان على دعاة احلق ومحلة دعوة اهللا 

كلما جاءهم رسول مبا ال هتوى أنفسهم فريقاً كذبوا . لقد أخذنا ميثاق بين إسرائيل وأرسلنا إليهم رسالً { 
  . .} وفريقاً يقتلون 

راض؛ حافل بالقتل واالعتداء حافل بتحكيم الشهوات وسجل بين إسرائيل مع أنبيائهم حافل بالتكذيب واإلع
  .واألهواء 

لعلها تتقي أن تكون . . ولعله من أجل ذلك قص اهللا تاريخ بين إسرائيل على األمة املسلمة يف تفصيل وتطويل 
و يتأسون كبين إسرائيل؛ ولعلها حتذر مزالق الطريق ، أو لعل الواعني منها املوصولني باهللا يدركون هذه املزالق؛ أ

بأنبياء بين إسرائيل حني يصادفون ما صادفوا وأجيال من ذراري املسلمني تنتهي إىل ما انتهى إليه بنو إسرائيل ، 
حني طال عليهم األمد فقست قلوهبم؛ فتحكم اهلوى؛ وترفض اهلدى ، وتكذب فريقاً من الدعاة إىل احلق ، 



  هم الطويلوتقتل فريقاً؛ كما صنع بغاة بين إسرائيل ، يف تارخي
حسبوا . لقد صنع بنو إسرائيل تلك اآلثام كلها؛ وهم حيسبون أن اهللا لن يفتنهم بالبالء ، ولن يأخذهم بالعقاب 

  »شعب اهللا املختار « هذا احلسبان غفلة منهم عن سنة اهللا؛ وغروراً منهم بأهنم 
  . .} وحسبوا أال تكون فتنة فعموا وصموا { 

.فقهون مما يرون شيئاً؛ وطمس على مسامعهم فال يفيدون مما يسمعون شيئاً طمس اهللا على أبصارهم فال ي  .  
  . .} مث تاب اهللا عليهم { 

  :فلم يرعووا ومل ينتفعوا . . وأدركهم برمحته 
. كثري منهم . مث عموا وصموا {   .{  
  . .} واهللا بصري مبا يعملون { 

ا هم مبف. . وهو جمازيهم مبا يراه ويعلمه من أمرهم  .لتني وم  .  
ويكفي أن يعرف الذين آمنوا هذا التاريخ القدمي عن يهود ، وهذا الواقع اجلديد؛ لتنفر قلوهبم املؤمنة من 
  والئهم ، كما نفر قلب عبادة بن الصامت؛ فال يتوالهم إال املنافقون من أمثال عبداهللا بن أيب بن سلول

بينه السياق القرآين يف حسم وتوكيد يتمشيان مع فأما شأن النصارى في. . ذلك شأن اليهود من أهل الكتاب 
.طبيعة السورة؛ وطبيعة املوقف الذي تعاجله   .  

فاآلن يكرر هذا الوصف . إن اهللا هو املسيح ابن مرمي بالكفر : ولقد سبق يف سياق السورة وصف الذين قالوا 
  .ح ابن مرمي إن اهللا هو املسي: إن اهللا ثالث ثالثة ، ومن قالوا : ، سواء ملن قالوا 

 -عليهم بالكفر ، وحتذيره هلم من وصف أحد باأللوهية إال اهللا  - عليه السالم  -مع ذكر شهادة عيسى 
مث حتذير اهللا هلم يف النهاية من املضي فيما هم عليه من . واعترافه بأن اهللا هو ربه ورهبم على السواء  -سبحانه 

  :ؤمنون باهللا وبدينه الصحيح الكفر بسبب هذه املقوالت اليت ال يقول هبا امل
. يا بين إسرائيل اعبدوا اهللا ريب وربكم : وقال املسيح . إن اهللا هو املسيح ابن مرمي : لقد كفر الذين قالوا { 

إن : لقد كفر الذين قالوا . . إنه من يشرك باهللا فقد حرم اهللا عليه اجلنة ، ومأواه النار ، وما للظاملني من أنصار 
. وإن مل ينتهوا عما يقولون ليمسّن الذين كفروا منهم عذاب أليم . وما من إله إال إله واحد . الثة اهللا ثالث ث

ما املسيح ابن مرمي إال رسول قد خلت من قبله الرسل ، . أفال يتوبون إىل اهللا ويستغفرونه؟ واهللا غفور رحيم 
أتعبدون من دون : قل .  انظر أىن يؤفكون انظر كيف نبني هلم اآليات ، مث. وأمه صديقة كانا يأكالن الطعام 

، : اهللا ما ال ميلك لكم ضراً وال نفعاً؟ واهللا هو السميع العليم؟ قل  يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم غري احلق 
  . .} وال تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ، وأضلوا كثرياً ، وضلوا عن سواء السبيل 

كيف ومىت تسربت هذه املقوالت املنحرفة من اجملامع إىل العقيدة النصرانية  -باختصار  - ولقد سبق أن بينا 
اليت جاء هبا عيسى عليه السالم رسوالً من عند اهللا؛ كإخوانه الرسل؛ الذين جاءوا بكلمة التوحيد خالصة؛ ال 

  .مة الشرك يشوهبا ظل من الشرك؛ ألن الرساالت كلها ، جاءت لتقرير كلمة التوحيد يف األرض وإبطال كل
ما إنتهت إليه تلك اجملامع من االتفاق على التثليث وألوهية املسيح واخلالف  -باختصار كذلك  - فاآلن نذكر 

  . .فيما بينها بعد ذلك ، على النحو الذي أسلفناه 



أن عقيدة النصارى اليت ال : لنوفل بن نعمة اهللا بن جرجس النصراين « سوسنة سليمان » جاء يف كتاب « 
آب واحد ، : لف بالنسبة هلا الكنائس ، وهي أصل الدستور الذي بينه اجملمع النيقاوي هي اإلميان بإله واحد ختت

وبرب واحد يسوع ، االبن الوحيد . ضابط الكل ، خالق السماوات واألرض ، كل ما يرى وما ال يرى 
 خملوق ، مساو لألب يف اجلوهر ، مولود غري. إله حق من إله حق . املولود من اآلب قبل الدهور من نور اهللا 

الذي به كان كل شيء ، والذي من أجلنا حنن البشر ، ومن أجل خطايانا نزل من السماء ، وجتسد من الروح 
القدس ، ومن مرمي العذراء تأنس ، وصلب عنا على عهد بيالطس ، وتأمل وقرب ، وقام من األموات يف اليوم 

السماء وجلس على ميني الرب ، وسيأيت مبجد ليدين األحياء واألموات ،  الثالث على ما يف الكتب ، وصعد إىل
  .وال فناء مللكه 

واإلميان بالروح القدس ، الرب احمليي املنبثق من اآلب ، الذي هو مع االبن يسجد له ، وميجده ، الناطق 
  «باألنبياء 

اهللا اآلب ، : ة عن ثالثة أقانيم متساوية طبيعة اهللا عبار: يف تاريخ الكتاب املقدس » بوست « وقال الدكتور » 
وإىل الروح . وإىل االبن الفداء . فإىل اآلب ينتمي اخللق بواسطة االبن . واهللا االبن ، واهللا الروح القدس 

  .« القدس التطهري 
صارى ونظراً لصعوبة تصور األقانيم الثالثة يف واحد ، وصعوبة اجلمع بني التوحيد والتثليث ، فإن الكتاب الن

ومن ذلك ما كتبه القس . عن الالهوت حاولوا تأجيل النظر العقلي يف هذه القضية ، اليت يرفضها العقل ابتداء 
ا ذلك على قدر طاقة عقولنا » : حيث يقول « األصول والفروع » يف رسالة « بوطر »  ونرجو ان . قد فهمن

وأما يف . كل ما يف السماوات وما يف األرض  نفهمه فهماً أكثر جالء يف املستقبل حني يكشف لنا احلجاب عن
  .« الوقت احلاضر ففي القدر الذي فهمناه كفاية 

القول بألوهية املسيح  -كما رأينا  -وهي تتضمن . إن هذه املقوالت كلها كفر : يقول  -سبحانه  -واهللا 
واهللا يقول احلق وهو . قول  -سبحانه  - وليس بعد قول اهللا . . عليه السالم؛ والقول بأن اهللا ثالث ثالثة 

  :يهدي السبيل 
. يا بين إسرائيل اعبدوا اهللا ريب وربكم : وقال املسيح . إن اهللا هو املسيح ابن مرمي : لقد كفر الذين قالوا { 

  . .} إنه من يشرك باهللا فقد حرم اهللا عليه اجلنة ، ومأواه النار ، وما للظاملني من أنصار 
يما حذرهم من الوقوع فيه ، وما  وهكذا حذرهم املسيح عليه السالم فلم حيذروا ، ووقعوا بعد وفاته عنهم ف

  : -عليه السالم  - ونسوا قول املسيح . . أنذرهم عليه احلرمان من اجلنة واالنتهاء إىل النار 
  . .} يا بين إسرائيل اعبدوا اهللا ريب وربكم { 

  .ة اهللا الواحد الذي ليس له من شركاء حيث أعلن هلم أنه هو وهم يف العبودية سواء ، لربوبي
  :ويستويف القرآن احلكم على سائر مقوالهتم الكافرة 

  . .} إن اهللا ثالث ثالثة : لقد كفر الذين قالوا { 
  :ويقرر احلقيقة اليت تقوم عليها كل عقيدة جاء هبا رسول من عند اهللا 

  . .} وما من إله إال إله واحد { 



  :ي ينطقون به ويعتقدونه ويهددهم عاقبة الكفر الذ
  . .} وإن مل ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم { 

  .والكافرون هم الذين ال ينتهون عن هذه املقوالت اليت حكم عليها اهللا بالكفر الصراح 
  :مث أردف التهديد والوعيد بالتحضيض والترغيب 

  . .} فور رحيم أفال يتوبون إىل اهللا ويستغفرونه واهللا غ{ 
، قبل فوات اآلوان  .ليبقي هلم باب التوبة مفتوحاً؛ وليطمعهم يف مغفرة اهللا ورمحته   .  

مع التعجيب من أمرهم يف االنصراف . مث واجههم باملنطق الواقعي القومي ، لعله يرد فطرهتم إىل اإلدراك السليم 
  :عن هذا املنطق بعد البيان واإليضاح 

  . إال رسول قد خلت من قبله الرسل ، وأمه صديقة ، كانا يأكالن الطعام ما املسيح ابن مرمي{ 

  }. . مث انظر أىن يؤفكون . انظر كيف نبني هلم اآليات 
وهي خصيصة من خصائص . وأمه الصديقة  -عليه السالم  - وأكل الطعام مسألة واقعية يف حياة املسيح 

فأكل الطعام تلبية  -أو على ناسوته بتعبريهم الالهويت  - األحياء احلادثني ، ودليل على بشرية املسيح وأمه
فاهللا حي بذاته ، قائم بذاته ، باق . وال يكون إهلاً من حيتاج إىل الطعام ليعيش . حلاجة جسدية ال مراء فيها 

.أو خيرج منها شيء حادث كالطعام  -سبحانه  - بذاته ، ال حيتاج ، وال يدخل إىل ذاته   .  
ا املنطق الواقعي ونصاعته اليت ال جيادل فيها إنسان يعقل ، فإنه يعقب عليه باستنكار موقفهم ونظراً لوضوح هذ

  :والتعجيب من انصرافهم عن ذلك املنطق البني 
  . .} انظر كيف نبني هلم اآليات ، مث انظر أىن يؤفكون { 

على الرغم من  -أرادوا تأليهه  ولقد كانت هذه احلياة البشرية الواقعية للمسيح عليه السالم ، مصدر تعب ملن
ذكرنا  -فقد احتاجوا إىل كثري من اجلدل واخلالف حول الهوتية املسيح عليه السالم وناسوتيته  -تعاليمه  كما 

  .ذلك من قبل باختصار 
  :واستطراداً يف ذلك املنطق القرآين املبني من زاوية اخرى جييء هذا االستنكار 

دون اهللا ما: قل {  .؟ } ال ميلك لكم ضراً وال نفعاً؛ واهللا هو السميع العليم  أتعبدون من   .  
اليت تعبد كلها » املخلوقات « ليدرج . يف هذا املوضع قصداً » من « بدل كلمة » مبا « وخيتار التعبري بكلمة 

. األلوهية ألنه يشري إىل ماهيتها املخلوقة احلادثة البعيدة عن حقيقة . يف سلك واحد  -مبا فيها من العقالء  -
ويلقي . ألهنم مباهيتهم من خلق اهللا » ما « فيدخل عيسى ، ويدخل روح القدس ، وتدخل مرمي ، كلهم يف 

هذا التعبري ظله كذلك يف هذا املقام؛ فيبعد أن يكون أحد من خلق اهللا مستحقاً للعبادة؛ وهو ال ميلك هلم ضراً 
  :وال نفعاً 

  . .} واهللا هو السميع العليم { 
كما أنه هو الذي يسمع دعاء عبيده وعبادهتم إياه ، ويعلم ما تكنه . يسمع ويعلم؛ ومن مث يضر وينفع  الذي

ا ما سواه فال يسمع وال يعلم وال يستجيب الدعاء . . صدورهم وما يكمن وراء الدعاء والعبادة  .فأم  .  
، يكلف رسول اهللا  { : يوجهها إىل أهل الكتاب  أن - صلى اهللا عليه وسلم  - وينهي هذا كله بدعوة جامعة 



. يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم غري احلق ، وال تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ، وأضلوا كثرياً : قل 
  .} وضلوا عن سواء السبيل 

ومن أهواء احلكام الرومان الذين دخلوا . جاءت كل االحنرافات  - عليه السالم  -فمن الغلو يف تعظيم عيسى 
رانية بوثنيتهم ، ومن أهواء اجملامع املتناحرة كذلك دخلت كل تلك املقوالت على دين اهللا الذي أرسل به النص

إنه من يشرك باهللا . يا بين إسرائيل اعبدوا اهللا ريب وربكم { : املسيح ، فبلغه بأمانة الرسول ، وهو يقول هلم 
، ومأواه النار ، وما للظاملني    .} من أنصار فقد حرم اهللا عليه اجلنة 

.  
وهذا النداء اجلديد هو دعوة اإلنقاذ األخرية ألهل الكتاب؛ ليخرجوا هبا من خضم االحنرافات واالختالفات 

  . .واألهواء والشهوات الذي خاض فيه أولئك الذين ضلوا من قبل وأضلوا كثرياً وضلوا عن سواء السبيل 
  :ث حقائق كبرية ، حيسن اإلملام هبا يف إمجال ونقف من هذا املقطع الذي انتهى هبذا النداء أمام ثال

هي حقيقة هذا اجلهد الكبري ، الذي يبذله املنهج اإلسالمي ، لتصحيح التصور االعتقادي ، : احلقيقة األوىل 
وإقامته على قاعدة التوحيد املطلقة؛ وتنقيته من شوائب الوثنية والشرك اليت أفسدت عقائد أهل الكتاب ، 

خبصائصها ، وجتريد البشر وسائر اخلالئق من هذه  -سبحانه  -قيقة األلوهية؛ وإفراد اهللا وتعريف الناس حب
  . .اخلصائص 

وهذا االهتمام البالغ بتصحيح التصور االعتقادي ، وإقامته على قاعدة التوحيد الكامل احلاسم ، يدل على 
سانية ويف صالحها ، كما يدل على اعتبار وأمهية التصور االعتقادي يف بناء احلياة اإلن. أمهية هذا التصحيح 

  .اإلسالم للعقيدة بوصفها القاعدة واحملور لكل نشاط إنساين ، ولكل ارتباط إنساين كذلك 
إن اهللا : إن اهللا هو املسيح ابن مرمي؛ أو قالوا : هي تصريح القرآن الكرمي بكفر الذين قالوا : واحلقيقة الثانية 

ومل يعد حيق ملسلم أن يعترب أن هؤالء على دين اهللا . قول  -بعد قول اهللا سبحانه  -فلم يعد ملسلم : ثالث ثالثة 
  .إهنم كفروا بسبب هذه املقوالت : واهللا سبحانه يقول . 

اليكره أحداً على ترك ما هو عليه مما يعتقده العتناق اإلسالم ، فهو يف الوقت  - كما قلنا  -وإذا كان اإلسالم 
  .بل يصرح هنا بأنه كفر ولن يكون الكفر ديناً يرضاه اهللا . غري املسلمني ديناً يرضاه اهللا  ذاته ال يسمي ما عليه

ام والء وتناصر بني أحد من أهل الكتاب هؤالء : واحلقيقية الثالثة  املترتبة على هاتني احلقيقتني ، أنه ال ميكن قي
عتقد بأن اإلسالم يف صورته اليت جاء هبا حممد وبني املسلم الذي يدين بوحدانية اهللا كما جاء هبا اإلسالم ، وي

.عند اهللا » الدين « صلى اهللا عليه وسلم هو وحده   .  
أمام اإلحلاد كالماً ال مفهوم له يف اعتبار اإلسالم فمىت » األديان « ومن مث يصبح الكالم عن التناصر بني أهل 

ا سواها اختلفت املعتقدات على هذا النحو الفاصل ، مل يعد هناك جمال  فكل شيء يف احلياة . لاللتقاء على م
  . .يف اعتبار اإلسالم . . يقوم أوالً على أساس العقيدة 

ويف النهاية جييء ذلك التقرير الشامل عن موقف أنبياء بين إسرائيل من كفار بين إسرائيل ، على مدى التاريخ؛ 
. عن كفار بين إسرائيل ، واستجاب اهللا له وكالمها ل -عليهما السالم  -ممثالً يف موقف داود وموقف عيسى 

بسبب عصياهنم وعدواهنم ، وبسبب احنالهلم االجتماعي ، وسكوهتم على املنكر يفشو فيهم فال يتناهون عنه؛ 



  .وبسبب توليهم الكافرين؛ فباءوا بالسخط واللعنة ، وكتب عليهم اخللود يف العذاب 
  .داود وعيسى بن مرمي لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان { 

لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثرياً منهم . كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه . ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون 
ولو . أن سخط اهللا عليهم ، ويف العذاب هم خالدون : لبئس ما قدمت هلم أنفسهم . يتولون الذين كفروا 

  . .} ولكن كثرياً منهم فاسقون . اختذوهم أولياء  كانوا يؤمنون باهللا والنيب وما انزل إليه ما
وأن أنبياءهم الذين أرسلوا هلدايتهم . وهكذا يبدو أن تاريخ بين إسرائيل يف الكفر واملعصية واللعنة عريق 

وإنقاذهم ، هم يف النهاية الذين تولوا لعنتهم وطردهم من هداية اهللا؛ فسمع اهللا دعاءهم وكتب السخط واللعنة 
  . إسرائيل على بين

كما مر  - والذين كفروا من بين إسرائيل هم الذين حرفوا كتبهم املنزلة؛ وهم الذين مل يتحاكموا إىل شريعة اهللا 
وهم الذين نقضوا عهد اهللا معهم لينصرنّ كل  -يف املواضع القرآنية املتعددة يف هذه السورة ويف السور غريها 

  :رسول ويعزرونه ويتبعونه 
  . .} ا وكانوا يعتدون ذلك مبا عصو{ 

وقد حفل تاريخ بين . فهي املعصية واالعتداء؛ يتمثالن يف كل صورمها االعتقادية والسلوكية على السواء 
  .كما فصل اهللا يف كتابه الكرمي . . إسرائيل باملعصية واالعتداء 

إىل أن تصبح طابع اجلماعة ولكنها انتهت . ومل تكن املعصية واالعتداء أعماالً فردية يف جمتمع بين إسرائيل 
  :وال يقابلها بالتناهي والنكري . كلها؛ وأن يسكت عنها اجملتمع 

  . .} كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون { 
فاألرض ال ختلو من الشر؛ . إن العصيان والعدوان قد يقعان يف كل جمتمع من الشريرين املفسدين املنحرفني 

خيلو من الشذوذ ، ولكن طبيعة اجملتمع الصاحل ال تسمح للشر واملنكر أن يصبحا عرفاً مصطلحاً واجملتمع ال 
. عليه؛ وأن يصبحا سهالً جيترئ عليه كل من يهم به  وعندما يصبح فعل الشر أصعب من فعل اخلري يف جمتمع . 

اً تقف اجلماعة كلها د ونه؛ وتوقع العقوبة الرادعة عليه من اجملتمعات؛ ويصبح اجلزاء على الشرك رادعاً ومجاعي
وعندئذ ينحصر الفساد . وعندئذ يتماسك اجملتمع فال تنحل عراه . عندئذ ينزوي الشر ، وتنحسر دوافعه . . 

وال تصبح هي . يف أفراد أو جمموعات يطاردها اجملتمع ، وال يسمح هلا بالسيطرة؛ وعندئذ ال تشيع الفاحشة 
  الطابع العام

يف صورة الكراهية والتنديد ، يريد للجماعة  - بعرضه هلذه الظاهرة يف اجملتمع اإلسرائيلي  - واملنهج اإلسالمي
املسلمة أن يكون هلا كيان حي متجمع صلب؛ يدفع كل بادرة من بوادر العدوان واملعصية ، قبل أن تصبح 

، وحساساً جتاه االع تداء عليه؛ ويريد للقائمني ظاهرة عامة؛ ويريد للمجتمع اإلسالمي أن يكون صلباً يف احلق 
وال . . على الدين أن يؤدوا أمانتهم اليت استحفظوا عليها ، فيقفوا يف وجه الشر والفساد والطغيان واالعتداء 

سواء جاء هذا الشر من احلكام املتسلطني باحلكم؛ أو األغنياء املتسلطني باملال؛ أو األشرار . خيافوا لومة الئم 
فمنهج اهللا هو منهج اهللا ، واخلارجون عليه علو أم سفلوا . اجلماهري املتسلطة باهلوى املتسلطني باألذى؛ أو 

  .سواء 



واإلسالم يشدد يف الوفاء هبذه األمانة؛ فيجعل عقوبة اجلماعة عامة مبا يقع فيها من شر إذا هي سكتت عليه؛ 
  .وجيعل األمانة يف عنق كل فرد ، بعد أن يضعها يف عنق اجلماعة عامة 

ملا « : قال رسول اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم : عن عبداهللا بن مسعود ، قال  - بإسناده  - اإلمام أمحد  روى
. وقعت بنو إسرائيل يف املعاصي هنتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم يف جمالسهم ، وواكلوهم وشاربوهم 

. ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مرمي . فضرب اهللا بعضهم ببعض  } ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون { . 
، فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -وكان الرسول حممد  وال والذي نفسي بيده حىت تأطروهم : متكئاً فجلس 

  .» على احلق أطراً 
إن أول «  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : عن عبداهللا بن مسعود قال  -بإسناده  -وروى أبو داود 
يا هذا اتق اهللا ودع ما تصنع فإنه ال حيل : ى بين إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل ، فيقول ما دخل النقص عل

فلما فعلوا ذلك ضرب اهللا قلوب . مث يلقاه من الغد ، فال مينعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده . لك 
{ إىل قوله « ن مرمي لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود وعيسى ب» : بعضهم ببعض مث قال 

كال واهللا لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر ، ولتأخذن على يد الظامل ، ولتأطرنه على : مث قال } فاسقون 
  » - أو تقصرنه على احلق قصراً  -احلق أطراً 

الشر فليس هو جمرد اإلمر والنهي ، مث تنتهي املسأله ، إمنا هو اإلصرار ، واملقاطعه ، والكف بالقوة عن 
  .والفساد واملعصية واالعتداء 

من رأى «  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : عن أيب سعيد اخلدري قال  -بإسناده  -وروى مسلم 
، فإن مل يستطع فبقلبه    .» وذلك أضعف اإلميان . . منكم منكراً فليغريه بيده؛ فإن مل يستطع فبلسانه 

يقول  - صلى اهللا عليه وسلم  - مسعت رسول اهللا  - ي بن عمرية قال عن عد -بإسناده  -وروى اإلمام أمحد 
 -وهم قادرون على أن ينكروه  -إن اهللا ال يعذب العامة بعمل اخلاصة ، حىت يروا املنكر بني ظهرانيهم « : 

  .» فإذا فعلوا عذب اهللا العامة واخلاصة . فال ينكرونه 
« :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : يد قال عن أيب سع -بإسناده  -وروى أبو داود والترمذي 

حق عند إمام جائر    .» أفضل اجلهاد كلمة 
وتتوارد النصوص القرآنية والنبوية تترى يف هذا املعىن؛ ألن هذا التماسك يف كيان اجلماعة حبيث ال يقول أحد 

فساد يف اجملتمع ، حبيث ال يقول أحد وأنا مايل؟ وهذه احلمية ضد ال:  -فيها وهو يرى املنكر يقع من غريه  -
وماذا أصنع والتعرض للفساد يلحق يب األذى؟ وهذه الغرية على حرمات  - وهو يرى الفساد يسري ويشيع  -

  .اهللا ، والشعور بالتكليف املباشر بصيانتها والدفع عنها للنجاة من اهللا 

.هذا كله هو قوام اجلماعة املسلمة الذي ال قيام هلا إال به .   .  
وإىل اإلدراك الصحيح ملنهج اهللا؛ . وهذا كله يف حاجة إىل اإلميان الصحيح باهللا؛ ومعرفة تكاليف هذا اإلميان 

وإىل اجلد يف أخذ العقيدة بقوة ، واجلهد إلقامة املنهج الذي ينبثق منها . ومعرفة أنه يشمل كل جوانب احلياة 
. يف حياة اجملتمع كله  ستمد قانونه من شريعة اهللا؛ ويقيم حياته كلها على منهجه؛ هو فاجملتمع املسلم الذي ي. 

اجملتمع الذي يسمح للمسلم أن يزاول حقيقة األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ حبيث ال يصبح هذا عمالً 



فردياً ضائعاً يف اخلضم؛ أو جيعله غري ممكن أصالً يف كثري من األحيان كما هو احلال يف اجملتمعات اجلاهلية 
القائمة اليوم يف أرجاء األرض؛ واليت تقيم حياهتا على تقاليد ومصطلحات اجتماعية تسترذل تدخل أحد يف 

كما جتعل . . ليس ألحد أن يتدخل يف شأهنا » مسائل شخصية « شأن أحد؛ وتعترب الفسق والفجور واملعصية 
فواه ، ويعقد األلسنة ، وينكل مبن يقول من الظلم والبطش واالعتداء واجلور سيفاً مصلتاً من اإلرهاب يلجم األ

.كلمة حق أو معروف يف وجه الطغيان   .  
. إن اجلهد األصيل ، والتضحيات النبيلة جيب أن تتجه أوالً إىل إقامة اجملتمع اخلري  واجملتمع اخلري هو الذي . 

شخصية وفردية؛ عن  قبل أن ينصرف اجلهد والبذل والتضحية إىل إصالحات جزئية ،. . يقوم على منهج اهللا 
  .طريق األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

إنه ال جدوى من احملاوالت اجلزئية حني يفسد اجملتمع كله؛ وحني تطغى اجلاهلية ، وحني يقوم اجملتمع على غري 
من  فينبغي عندئذ أن تبدأ احملاولة من األساس ، وأن تنبت. منهج اهللا؛ وحيت يتخذ له شريعة غري شريعة اهللا 

وحني يستقر هذا السلطان يصبح األمر . . اجلذور؛ وأن يكون اجلهد واجلهاد لتقرير سلطان اهللا يف األرض 
  .باملعروف والنهي عن املنكر شيئاً يرتكن إىل أساس 

فاإلميان على هذا املستوى هو . وإىل إدراك حلقيقة هذا اإلميان وجماله يف نظام احلياة . وهذا حيتاج إىل إميان 
واحتساب األجر عنده ،  -مهما طال الطريق  -ذي جيعل االعتماد كله على اهللا؛ والثقة كلها بنصرته للخري ال

فال ينتظر من ينهض هلذه املهمة جزاء يف هذه األرض ، وال تقديراً من اجملتمع الضال ، وال نصرة من أهل 
  اجلاهلية يف أي مكان

ها األمر باملعروف والنهي عن املنكر كانت تتحدث عن واجب إن كل النصوص القرآنية والنبوية اليت ورد في
جمتمع يعترف ابتداء بسلطان اهللا ، ويتحاكم إىل شريعته ، مهما وجد فيه من طغيان . املسلم يف جمتمع مسلم 

صلى اهللا  -وهكذا جند يف قول الرسول . . احلكم ، يف بعض األحيان ، ومن شيوع اإلمث يف بعض األحيان 
  »أفضل اجلهاد كلمة حق عند إمام جائر «  - عليه وسلم

فالذي ال حيكم شريعة اهللا . وال يكون إماماً حىت يعترف ابتداء بسلطان اهللا؛ وبتحكيم شريعته » إمام « فهو . 
فأما } ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون {  -سبحانه  -إمنا يقول عنه اهللا » إمام « : ال يقال له 

عات اجلاهلية اليت ال تتحاكم إىل شريعة اهللا ، فاملنكر األكرب فيها واألهم ، هو املنكر الذي تنبع منه كل اجملتم
وهذا املنكر الكبري األساسي اجلذري هو الذي جيب . . هو رفض ألوهية اهللا برفض شريعته للحياة . . املنكرات 

، اليت هي تبع هلذا املنكر األكرب ، وفرع عنه ، وعرض أن يتجه إليه اإلنكار ، قبل الدخول يف املنكرات اجلزئية 
  . .له 

يف مقاومة املنكرات اجلزئية ، الناشئة . . جهد اخلريين الصاحلني من الناس . . إنه ال جدوى من ضياع اجلهد 
 منكر اجلرأة على اهللا وادعاء خصائص األلوهية ، ورفض ألوهية اهللا ، برفض. . بطبيعتها من املنكر األول 

ال جدوى من ضياع اجلهد يف مقاومة منكرات هي مقتضيات ذلك املنكر األول ومثراته . . شريعته للحياة 
  .النكدة بال جدال 

إن هذا منكر : على أنه إالم حناكم الناس يف أمر ما يرتكبونه من منكرات؟ بأي ميزان نزن أعماهلم لنقول هلم 



ا ومن هناك يقولون لك إن هذا منكر؛ فيطلع علي: فاجتنبوه؟ أنت تقول  كال ليس هذا منكراً : ك عشرة من هن
  وختتلف االعتبارات» يتقدم « ، واجملتمع » تتطور « لقد كان منكراً يف الزمان اخلايل والدنيا . 

فمن . فال بد إذن من ميزان ثابت نرجع إليه باألعمال ، وال بد من قيم معترف هبا نقيس إليها املعروف واملنكر 
  د هذه القيم؟ ومن أين نأيت هبذا امليزان؟أين نستم

وهي متقلبة ال تثبت على حال؟ إننا ننتهي إذن إىل متاهة ال  -من تقديرات الناس وعرفهم وأهوائهم وشهواهتم 
  دليل فيها ، وإىل خضم ال معامل فيه

  . .األهواء وال بد أن يكون هذا امليزان ثابتاً ال يتأرجح مع . . فال بد ابتداء من إقامة امليزان 
.هذا امليزان الثابت هو ميزان اهللا   .  
بسلطان اهللا؟ ماذا إذا كان ال يتحاكم إىل شريعة اهللا؟ بل ماذا إذا  -ابتداء  -فماذا إذا كان اجملتمع ال يعترف 

  كان يسخر ويهزأ ويستنكر وينكل مبن يدعوه إىل منهج اهللا؟
يف مثل هذا اجملتمع لتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر ، يف  أال يكون جهداً ضائعاً ، وعبثاً هازالً ، أن تقوم

  جزئيات وجانبيات من شئون احلياة ، ختتلف عليها املوازين والقيم ، وتتعارض فيها اآلراء واألهواء؟
، وعلى سلطان ، وعلى جهة يرجع إليها املختلفون يف  إنه ال بد من االتفاق مبدئياً على حكم ، وعلى ميزان 

  . .ألهواء اآلراء وا
والنهي عن املنكر األكرب وهو . ال بد من األمر باملعروف األكرب وهو االعتراف بسلطان اهللا ومنهجه للحياة 

وبعد إقامة األساس ميكن أن يقام البنيان فلتوفر اجلهود املبعثرة إذن ، . . رفض ألوهية اهللا برفض شريعته للحياة 
  ساس الذي عليه وحده يقام البنيانولتحشد كلها يف جبهة واحدة ، إلقامة األ

يف » األمر باملعروف والنهي عن املنكر « وإن اإلنسان لريثي أحياناً ويعجب ألناس طيبني ، ينفقون جهدهم يف 
الفروع؛ بينما األصل الذي تقوم عليه حياة اجملتمع املسلم؛ ويقوم عليه األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، 

  مقطوع
الناس عن أكل احلرام مثالً يف جمتمع يقوم اقتصاده كله على الربا؛ فيستحيل ماله كله حراماً؛  فما غناء أن تنهى

  .وال ميلك فرد فيه أن يأكل من حالل 

ألنه ابتداء يرفض ألوهية اهللا برفض شريعته . ألن نظامه االجتماعي واالقتصادي كله ال يقوم على شريعة اهللا . 
  للحياة؟

وال  -إال يف حالة اإلكراه  -س عن الفسق مثالً يف جمتمع قانونه ال يعترب الزنا جرمية وما غناء أن تنهى النا
  ألنه ابتداء يرفض ألوهية اهللا برفض شريعته للحياة؟. . يعاقب حىت يف حالة اإلكراه بشريعة اهللا 

ال على حالة وما غناء أن تنهى الناس عن السكر يف جمتمع قانونه يبيح تداول وشرب اخلمر ، وال يعاقب إ
  ألنه ال يعترف ابتداء حباكمية اهللا؟. وحىت هذه ال يعاقب فيها حبد اهللا . السكر البني يف الطريق العام 

إمنا هو يتخذ أرباباً . وما غناء أن تنهى الناس عن سب الدين؛ يف جمتمع ال يعترف بسلطان اهللا؛ وال يعبد فيه اهللا 
والساب واملسبوب كالمها ليس يف . ظامه وأوضاعه ، وقيمه وموازينه من دونه؛ ينزلون له شريعته وقانونه؛ ون

  إمنا مها وأهل جمتمعهما طراً يف دين من ينزلون هلم الشرائع والقوانني؛ ويضعون هلم القيم واملوازين؟. دين اهللا 



فضالً عن أن  -ر ما غناء األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف مثل هذه األحوال؟ ما غناء النهي عن هذه الكبائ
. والكبرية الكربى ال هني عنها  - يكون النهي عن الصغائر    كبرية الكفر باهللا؛ برفض منهجه للحياة؟. 

يف هذه  -إنه . . جهدهم وطاقتهم واهتمامهم » الطيبون « إن األمر أكرب وأوسع وأعمق ، مما ينفق فيه هؤالء 
فحدود اهللا تقوم . ة حىت ولو كانت هي حدود اهللا مهما تكن ضخم - ليس أمر تتبع الفرعيات  -املرحلة 

فإذا مل يصبح هذا االعتراف حقيقة واقعة؛ تتمثل يف اعتبار شريعة . ابتداء على االعتراف حباكمية اهللا دون سواه 
فكل جهد يف . . اهللا هي املصدر الوحيد للتشريع؛ واعتبار ربوبية اهللا وقوامته هي املصدر الوحيد للسلطة 

  . .واملنكر األكرب أحق باجلهد واحملاولة من سائر املنكرات . . ضائع؛ وكل حماولة يف الفروع عبث الفروع 
فإن مل يستطع فبلسانه ، فإن . من رأى منكم منكراً فليغريه بيده « : يقول  - صلى اهللا عليه وسلم  - والرسول 

  .» وذلك أضعف اإلميان . مل يستطع فبقلبه 
مان ال يستطيعون فيه تغيري املنكر بأيديهم؛ وال يستطيعون فيه تغيري املنكر بألسنتهم؛ وقد جييء على املسلمني ز

فيبقى أضعف اإلميان؛ وهو تغيريه بقلوهبم؛ وهذا ما ال ميلك أحد أن حيول بينهم وبينه ، إن هم كانوا حقاً على 
  اإلسالم

بأنه  -صلى اهللا عليه وسلم  -بري الرسول وتع -كما يلوح يف بادئ األمر  -وليس هذا موقفاً سلبياً من املنكر 
  .تغيري دليل على أنه عمل إجيايب يف طبيعته 

إنه ينكره ويكرهه وال يستسلم له ، وال . . فإنكار املنكر بالقلب ، معناه احتفاظ هذا القلب بإجيابيته جتاه املنكر 
من األوضاع قوة إجيابية هلدم هذا وإنكار القلوب لوضع . . يعتربه الوضع الشرعي الذي خيضع له ويعترف به 

. يف أول فرصة تسنح ، وللتربص باملنكر حىت توايت هذه الفرصة » املعروف « الوضع املنكر ، وإلقامة الوضع 
فال أقل من أن حيتفظ املسلم بأضعف . وهو على كل حال أضعف اإلميان . . وهذا كله عمل إجيايب يف التغيري . 

،  - قد يكون ساحقاً  - نكر ألنه واقع وألن له ضغطاً اإلميان أما االستسالم للم حلقة  فهو اخلروج من آخر 
  والتخلي حىت عن أضعف اإلميان

  :هذا وإال حقت على اجملتمع اللعنة اليت حقت على بين إسرائيل 
 كانوا. ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون . لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مرمي { 

  . .} لبئس ما كانوا يفعلون . ال يتناهون عن منكر فعلوه 
فيصف حاهلم على . مث ميضي السياق إىل هناية هذا املقطع يف احلديث عن بين إسرائيل ، وهو هناية هذا اجلزء 

،  -صلى اهللا عليه وسلم  -عهد الرسول  وهي حاهلم يف كل زمان ويف كل مكان ، فهم يتولون الذين كفروا 
أهنم مل يؤمنوا باهللا والنيب وأهنم مل  -مع أهنم أهل كتاب  -وعلة ذلك . ون معهم ضد اجلماعة املسلمة ويتناصر

  :ولو كانوا مؤمنني ما تولوا الكافرين . فهم غري مؤمنني . . يدخلوا يف دين اهللا األخري 
عليهم ، ويف العذاب هم  أن سخط اهللا: لبئس ما قدمت هلم أنفسهم . ترى كثرياً منهم يتولون الذين كفروا { 

  . .} ولكن كثرياً منهم فاسقون . ولو كانوا يؤمنون باهللا والنيب وما أنزل إليه ما اختذوهم أولياء . خالدون 
ينطبق على حاهلم  -صلى اهللا عليه وسلم  -على عهد رسول اهللا  -وهذا التقرير كما ينطبق على حال اليهود 

. . نطبق على الفريق اآلخر من أهل الكتاب يف معظم أرجاء األرض اليوم كذلك ي. اليوم وغداً ، ويف كل حني 



.مما يدعو إىل التدبر العميق يف أسرار هذا القرآن ، ويف عجائبه املدخرة للجماعة املسلمة يف كل آن   .  
 ، ء أهدى هؤال: ويقولون للذين كفروا { لقد كان اليهود هم الذين يتولون املشركني؛ ويؤلبوهنم على املسلمني 

وقد جتلى هذا كله على أمته يف غزوة األحزاب ، . كما حكى عنهم القرآن الكرمي } من الذين آمنوا سبيالً 
وما قامت إسرائيل يف أرض فلسطني أخرياً إال بالوالء . . ومن قبلها ومن بعدها كذلك؛ إىل اللحظة احلاضرة 
  والتعاون مع الكافرين اجلدد من املاديني امللحدين

الفريق اآلخر من أهل الكتاب ، فهو يتعاون مع املادية اإلحلادية كلما كان األمر أمر املسلمني وهم  فأما
ال ميثلون اإلسالم » املسلمون « يتعاونون مع الوثنية املشركة كذلك ، كلما كانت املعركة مع املسلمني حىت و 

  .يف شيء 

اليت ال هتدأ على هذا الدين؛ ومن ينتمون إليه ، ولو  إال يف أهنم من ذراري قوم كانوا مسلمني ولكنها اإلحنة
  كانوا يف انتمائهم مدعني

  . .} ترى كثرياً منهم يتولون الذين كفروا { : وصدق اهللا العظيم 
  . .} أن سخط اهللا عليهم ، ويف العذاب هم خالدون : لبئس ما قدمت هلم أنفسهم { 

فما أبأسها من . وخلودهم يف العذاب . هنا سخط اهللا عليهم إ. . فهذه هي احلصيلة اليت قدمتها هلم أنفسهم 
  مثرة توليهم للكافرين. حصيلة وما أبأسها من تقدمة تقدمها هلم أنفسهم؛ ويا هلا من مثرة مرة 

يف الوالء والتناصر : فمن منا يسمع قول اهللا سبحانه عن القوم؟ فال يتخذ من عند نفسه مقررات مل يأذن هبا اهللا 
  هذا الدين؛ وأعدائه الذين يتولون الكافرينبني أهل 

  :وما الدافع؟ ما دافع القوم لتويل الذين كفروا؟ إنه عدم اإلميان باهللا والنيب 
  . .} ولكن كثرياً منهم فاسقون . ولو كانوا يؤمنون باهللا والنيب وما أنزل إليه ما اختذوهم أولياء { 

مع الذين كفروا  -إذن  -إهنم يتجانسون . . إن كثرهتم فاسقة . .  إهنم مل يؤمنوا باهللا والنيب. . هذه هي العلة 
.يف الشعور والوجهة؛ فال جرم يتولون الذين كفروا وال يتولون املؤمنني   .  

  :وتربز لنا من هذا التعقيب القرآين ثالث حقائق بارزة 
. غري مؤمنني باهللا  -هللا عليه وسلم إال القلة اليت آمنت مبحمد صلى ا -أن أهل الكتاب مجيعاً : احلقيقة األوىل 

بل نفى عنهم اإلميان باهللا . ومل ينف القرآن الكرمي عنهم اإلميان بالنيب وحده . ألهنم مل يؤمنوا برسوله األخري 
ال  -سبحانه  -وهو تقرير من اهللا } ولو كانوا يؤمنون باهللا والنيب وما أنزل إليه ما اختذوهم أولياء { . كذلك 
وخباصة إذا اعتربنا ما هم عليه من احنراف التصور للحقيقة . . مهما تكن دعواهم يف اإلميان باهللا . ويل يقبل التأ

  .اإلهلية كما سلف يف آيات هذا الدرس ويف غريها من آيات القرآن الكرمي 
ى اهللا عليه صل -أن أهل الكتاب مجيعاً مدعوون إىل الدخول يف دين اهللا ، على لسان حممد : واحلقيقة الثانية 

  .وإن تولوا فهم كما وصفهم اهللا . فإن استجابوا فقد أمنوا ، وأصبحوا على دين اهللا  - وسلم 
، يف شأن من الشئون : واحلقيقة الثالثة  ألن كل شأن من شئون . أنه ال والء وال تناصر بينهم وبني املسلمني 

  .احلياة عند املسلم خاضع ألمر الدين 
أهله باإلحسان إىل أهل الكتاب يف العشرة والسلوك؛ وحبماية أرواحهم وأمواهلم  ويبقى أن اإلسالم يأمر



وأعراضهم يف دار اإلسالم؛ وبتركهم إىل ما هم فيه من عقائدهم كائنة ما تكون؛ وإىل دعوهتم باحلسىن إىل 
يف أية  -وهم . . بعهدهم ومساملتهم للمسلمني  -ما وفوا  - والوفاء هلم . اإلسالم وجمادلتهم باحلسىن كذلك 

.ال يكرهون على شيء يف أمر الدين  -حال   .  
  . .ويف بره ومساحته . يف وضوحه ونصاعته . . هذا هو اإلسالم 
  .وهو يهدي السبيل . واهللا يقول احلق 

أَقَْرَبُهْم َمَودَّةً ِللَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن قَالُوا إِنَّا لََتجَِدنَّ أََشدَّ النَّاسِ َعَداَوةً ِللَِّذيَن آَمُنوا الَْيُهوَد َوالَِّذيَن أَْشَركُوا َولََتجَِدنَّ 
َوإِذَا َسِمُعوا َما أُْنزِلَ إِلَى الرَُّسولِ َتَرى ) ٨٢(َنَصاَرى ذَِلَك بِأَنَّ ِمْنُهْم ِقسِّيِسَني َوُرْهَباًنا َوأَنَُّهْم لَا َيْسَتكْبُِرونَ 

َع الشَّاِهِديَن أَْعُيَنُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّْمعِ ِممَّ َرفُوا ِمَن الَْحقِّ َيقُولُونَ َربََّنا آَمنَّا فَاكُْتْبَنا َم ِمُن بِاللَِّه ) ٨٣(ا َع َوَما لََنا لَا ُنْؤ
لُوا َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن فَأَثَاَبُهُم اللَُّه بَِما قَا) ٨٤(َوَما َجاَءَنا ِمَن الَْحقِّ َوَنطَْمُع أَنْ ُيْدِخلََنا َربَُّنا َمَع الْقَْومِ الصَّاِلِحَني 

َوالَِّذيَن كَفَُروا َوكَذَُّبوا بِآَياِتَنا أُولَِئَك أَْصَحاُب الَْجحِيمِ ) ٨٥(َتْحِتَها الْأَْنهَاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوذَِلَك َجَزاُء الُْمْحِسنَِني 
)٨٦ (  

 -صلى اهللا عليه وسلم  -ل هذه البقية من احلديث عن اليهود والنصارى واملشركني ، ومواقفهم من الرسو
فقد ) ربعني ( ومن األمة املسلمة؛ هي طرف من احلديث الطويل الذي تضمنته السورة من قبل خالل أكثر من 

، سواء مع أنبيائهم  تناولت احلديث عن فساد عقيدة اليهود والنصارى معاً ، وسوء طوية اليهود وسوء فعلهم 
كما تناولت احلكم على عقيدة . . ونصرة املشركني عليه  -سلم صلى اهللا عليه و -من قبل أو مع الرسول 

لتركهم ما جاء يف كتبهم وتكذيبهم مبا جاءهم به رسول اهللا » الكفر « اليهود والنصارى اليت انتهوا إليها بأهنا 
من  والتوكيد بأهنم ليسوا على شيء حىت يقيموا التوراة واإلجنيل وما أنزل إليهم -صلى اهللا عليه وسلم  -

ليبلغ ما أنزل إليه من ربه إىل اجلميع مشركني  -صلى اهللا عليه وسلم  -مث وجه احلديث إىل الرسول . . رهبم 
كما وجه . ويهودا ونصارى؛ فكلهم ليسوا على شيء من دين اهللا؛ وكلهم خماطب باإلسالم للدخول فيه 

ال تتوىل اليهود والنصارى ، فإن بعضهم أولياء احلديث إىل األمة املسلمة لتتوىل اهللا والرسول والذين آمنوا ، و
.اخل . . . بعض؛ واليهود يتولون الذين كفروا؛ وقد لعنوا على لسان داود وعيسى بن مرمي   . .  

ومن األمة املسلمة  -صلى اهللا عليه وسلم  -فاآلن جتيء هذه البقية لتقرير مواقف هذه الطوائف مجيعاً من النيب 
  . .ينتظر اجلميع يف اآلخرة  ولتقرير اجلزاء الذي. 

وفق  -خطتها وحركتها ، ولتتخذ  -وفق توجيهاته وتقريراته  -لقد كانت هذه األمة تتلقى هذا القرآن لتقرر 
فهذا الكتاب كان هو موجهها وحمركها ورائدها . مواقفها من الناس مجيعاً  -هذه التوجيهات والتقريرات 

، ألهنا ختوض معركتها مع أعدائها حتت القيادة الربانية املباشرة؛ ومن مث كانت َتغلب وال ُت. . ومرشدها  غلب 
  . .مذ كان نبيها يقودها وفق اإلرشادات الربانية العلوية 

والذين حيملون . وهذه اإلرشادات الربانية ما تزال؛ والتقريرات اليت تضمنها ذلك الكتاب الكرمي ما تزال 
يتلقوا هذه التقريرات وتلك اإلرشادات كأهنم خياطبون هبا اللحظة؛ دعوة االسالم اليوم وغداً خليقون أن 

ليقرروا على ضوئها مواقفهم من شىت طوائف الناس؛ ومن شىت املذاهب واملعتقدات واآلراء ، ومن شىت 
.اليوم وغداً وإىل آخر الزمان . . األوضاع واألنظمة وشىت القيم واملوازين   .  



  }. . . آمنوا اليهود والذين أشركوا  لتجدن أشد الناس عداوة للذين{ 
وأن تكون كذلك خطاباً عاما خرج  -صلى اهللا عليه وسلم  -إن صيغة العبارة حتتمل أن تكون خطاباً للرسول 

، ألنه يتضمن أمراً ظاهراً مكشوفاً جيده كل إنسان  وهي صيغة هلا نظائرها يف األسلوب العريب . خمرج العموم 
ا احلالتني تفيد معناها الظاهر الذي تؤديه . . رمي الذي نزل به القرآن الك   . .وهي يف كلت

فإذا تقرر هذا فإن األمر الذي يلفت النظر يف صياغة العبارة هو تقدمي اليهود على الذين أشركوا يف صدد أهنم 
كل أشد الناس عداوة للذين آمنوا؛ وأن شدة عداوهتم ظاهرة مكشوفة وأمر مقرر يراه كل من يرى ، وجيده 

  من يتأمل
  .نعم إن العطف بالواو يف التعبري العريب يفيد اجلمع بني األمرين وال يفيد تعقيبا وال ترتيباً 

مبا أهنم أصال أهل  - ولكن تقدمي اليهود هنا ، حيث يقوم الظن بأهنم أقل عداوة للذين آمنوا من املشركني . 
يوجه  -على األقل  -لعطف بالواو يف التعبري العريب إنه جيعل هلذا التقدمي شأناً خاصاً غري املألوف من ا -كتاب 

النظر إىل أن كوهنم أهل كتاب مل يغري من احلقيقة الواقعة ، وهي أهنم كالذين أشركوا أشد عداوة للذين آمنوا 
وال ينفي هذا احتمال أن يكون املقصود هو تقدميهم يف شدة العداء على . » على األقل « إن هذا : ونقول 
  . .أشركوا  الذين

وحني يستأنس اإلنسان يف تفسري هذا التقرير الرباين بالواقع التارخيي املشهود منذ مولد اإلسالم حىت اللحظة 
احلاضرة ، فإنه ال يتردد يف تقرير أن عداء اليهود للذين آمنوا كان دائماً أشد وأقسى وأعمق إصرارا وأطول 

  أمداً من عداء الذين أشركوا
وكادوا لألمة . اإلسالم بالعداء منذ اللحظة األوىل اليت قامت فيها دولة اإلسالم باملدينة  لقد واجه اليهود

وتضمن القرآن الكرمي من التقريرات واإلشارات عن هذا . املسلمة منذ اليوم األول الذي أصبحت فيه أمة 
لى اإلسالم وعلى رسول العداء وهذا الكيد ما يكفي وحده لتصوير تلك احلرب املريرة اليت شنها اليهود ع

وعلى األمة املسلمة يف تارخيها الطويل؛ واليت مل ختُب حلظة واحدة قرابة  - صلى اهللا عليه وسلم  - اإلسالم 
  أربعة عشر قرنا ، وما تزال حىت اللحظة يتسعر أوارها يف أرجاء األرض مجيعاً

عاهدة تعايش مع اليهود؛ ودعاهم إىل أول مقدمه إىل املدينة ، م -صلى اهللا عليه وسلم  -لقد عقد الرسول 
شأهنم يف هذا كشأهنم مع كل  -ولكنهم مل يفوا هبذا العهد . . اإلسالم الذي يصدق ما بني أيديهم من التوراة 

ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر هبا { : عهد قطعوه مع رهبم أو مع أنبيائهم من قبل ، حىت قال اهللا فيهم 
وملا جاءهم رسول من عند اهللا . و كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم؟ بل أكثرهم ال يؤمنون أ. إال الفاسقون 

ولقد أضمروا } مصدق ملا معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب اهللا وراء ظهورهم كأهنم ال يعلمون 
على اإلسالم ، فلم يعد لليهود يف العداء لإلسالم واملسلمني منذ اليوم األول الذي مجع اهللا فيه األوس واخلزرج 

صفوفهم مدخل وال خمرج ، ومنذ اليوم الذي حتددت فيه قيادة األمة املسلمة وأمسك بزمامها حممد رسول اهللا 
  فلم تعد لليهود فرصة للتسلط -صلى اهللا عليه وسلم  -

فادهتا من قرون السيب يف ولقد استخدموا كل األسلحة والوسائل اليت تفتقت عنها عبقرية املكر اليهودية ، وأ
  .بابل ، والعبودية يف مصر ، والذل يف الدولة الرومانية 



ومع أن اإلسالم قد وسعهم بعد ما ضاقت هبم امللل والنحل على مدار التاريخ ، فإهنم ردوا لإلسالم مجيله 
  .عليهم أقبح الكيد وأألم املكر منذ اليوم األول 

ل قوى اجلزيرة العربية املشركة؛ وراحوا جيمعون القبائل املتفرقة حلرب ولقد ألبوا على اإلسالم واملسلمني ك
وملا غلبهم اإلسالم بقوة } هؤالء أهدى من الذين آمنوا سبيال : ويقولون للذين كفروا { : اجلماعة املسلمة 

ا الدس مل يسلم من هذ -استداروا يكيدون له بدس املفتريات يف كتبه  - يوم أن كان الناس مسلمني  -احلق 
ويكيدون له بالدس بني صفوف املسلمني ، وإثارة الفنت عن طريق  -إال كتاب اهللا الذي تكفل حبفظه سبحانه 

ويكيدون له بتأليب خصومه عليه . استخدام حديثي العهد باإلسالم ومن ليس هلم فيه فقه من مسلمة األقطار 
عصر األخري هم الذين يقودون املعركة مع اإلسالم يف حىت انتهى هبم املطاف أن يكونوا يف ال. . يف أحناء األرض 

كل شرب على وجه األرض؛ وهم الذين يستخدمون الصليبية والوثنية يف هذه احلرب الشاملة ، وهم الذين 
يقيمون األوضاع ويصنعون األبطال الذين يتسمون بأمساء املسلمني ، ويشنوهنا حرباً صليبية صهيونية على كل 

  الدينجذر من جذور هذا 
  . .} لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا { : وصدق اهللا العظيم 

إن الذي ألب األحزاب على الدولة املسلمة الناشئة يف املدينة؛ ومجع بني اليهود من بين قريظة وغريهم؛ وبني 
  . .يهودي . . قريش يف مكة ، وبني القبائل األخرى يف اجلزيرة 

وما تالها من  - رضي اهللا عنه  -ب العوام ، ومجع الشراذم ، وأطلق الشائعات ، يف فتنة مقتل عثمان والذي أل
.يهودي . . النكبات   .  

. . ويف الروايات والسري  -صلى اهللا عليه وسلم  -والذي قاد محلة الوضع والكذب يف أحاديث رسول اهللا 
  . .يهودي 

ومية يف دولة اخلالفة األخرية؛ ووراء االنقالبات اليت ابتدأت بعزل مث إن الذي كان وراء إثارة النعرات الق
هبا يف عهد السلطان عبداحلميد ، مث انتهت بإلغاء اخلالفة مجلة على » الدستور « الشريعة عن احلكم واستبدال 

  . .يهودي . . أتاتورك » البطل « يدي 
  المي يف كل مكان على وجه األرض وراءه يهودوسائر ما تال ذلك من احلرب املعلنة على طالئع البعث اإلس

. مث لقد كان وراء النزعة املادية اإلحلادية  ووراء معظم . . ووراء النزعة احليوانية اجلنسية يهودي . . يهودي . 
  النظريات اهلدامة لكل املقدسات والضوابط يهود

اال ، من تلك اليت شنها عليه ولقد كانت احلرب اليت شنها اليهود على اإلسالم أطول أمدا ، وأعرض جم
إن املعركة مع مشركي العرب مل متتد إىل أكثر من . . قدميا وحديثا  -على ضراوهتا  - املشركون والوثنيون 

وأما يف العصر احلديث فإن ضراوة . وكذلك كانت املعركة مع فارس يف العهد األول . عشرين عاما يف مجلتها 
  .سالم ضراوة ظاهرة؛ ولكنها ال تبلغ ضراوة الصهيونية العاملية املعركة بني الوثنية اهلندية واإل

ا مياثل معركة اليهود مع اإلسالم يف طول األمد وعرض ) اليت تعد املاركسية جمرد فرع هلا . (  وليس هناك م
  .اجملال إال معركة الصليبية ، اليت سنتعرض هلا يف الفقرة التالية 

  :يقول  - سبحانه  -فإذا مسعنا اهللا 



  . .} لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا { 
مث راجعنا هذا الواقع التارخيي ، فإننا ندرك طرفاً من حكمة اهللا . . ويقدم اليهود يف النص على الذين أشركوا 

  يف تقدمي اليهود على الذين أشركوا
ورها على اإلسالم ، وعلى نيب اإلسالم ، فيحذر اهللا إهنم هذه اجلبلة النكدة الشريرة ، اليت ينغل احلقد يف صد

ولن . . ومل يغلب هذه اجلبلة النكدة الشريرة إال اإلسالم وأهله يوم أن كانوا أهله . . نبيه وأهل دينه منها 
.خيلص العامل من هذه اجلبلة النكدة إال اإلسالم يوم يفيء أهله إليه   .  

ذلك بأن منهم قسيسني ورهبانا ، وأهنم ال . إنا نصارى : ين قالوا ولتجدن أقرهبم مودة للذين آمنوا الذ{ 
ربنا : وإذا مسعوا ما أنزل إىل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من احلق ، يقولون . يستكربون 

القوم  وما لنا ال نؤمن باهللا وما جاءنا من احلق ، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع. آمنا ، فاكتبنا مع الشاهدين 
والذين . فأثاهبم اهللا مبا قالوا جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها ، وذلك جزاء احملسنني . الصاحلني 

  . .} كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب اجلحيم 
عليه السالم  - تصور حالة فريق من أتباع عيسى . . إن هذه اآليات تصور حالة ، وتقرر حكما يف هذه احلالة 

  . .وتقرر أهنم أقرب مودة للذين آمنوا . . } إنا نصارى : الذين قالوا { :  -
ومع أن متابعة جمموع اآليات ال تدع جماال للشك يف أهنا تصور حالة معينة ، هي اليت ينطبق عليها هذا التقرير 

تميع املؤذي يف تقدي ر املسلمني ملوقفهم من املعني ، فإن الكثريين خيطئون فهم مدلوهلا ، وجيعلون منها مادة لل
أن  -يف ظالل القرآن  -لذلك جند من الضروري . . املعسكرات املختلفة ، وموقف هذه املعسكرات منهم 

  :نتابع بالدقة تصوير هذه اآليات هلذه احلالة اخلاصة اليت ينطبق عليها ذلك احلكم اخلاص 
: هم أقرب مودة للذين آمنوا . إنا نصارى : لوا إن احلالة اليت تصورها هذه اآليات هي حالة فئة من الناس ، قا

فمنهم من يعرفون حقيقة دين النصارى فال . . } ذلك بأن منهم قسيسني ورهبانا وأهنم ال يستكربون { 
.يستكربون على احلق حني يتبني هلم   .  

. . إنا نصارى : وا ولكن السياق القرآين ال يقف عند هذا احلد ، وال يدع األمر جمهال ومعمماً على كل من قال
  :إمنا هو ميضي فيصور موقف هذه الفئة اليت يعنيها 

، يقولون ربنا آمنا ، فاكتبنا {  واذا مسعوا ما أنزل إىل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من احلق 
، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم. مع الشاهدين  ا جاءنا من احلق    . .} الصاحلني  وما لنا ال نؤمن باهللا وم

  .فهذا مشهد حي يرتسم من التصوير القرآين هلذه الفئة من الناس ، الذين هم أقرب مودة للذين آمنوا 

إهنم إذا مسعوا ما أنزل إىل الرسول من هذا القرآن اهتزت مشاعرهم ، والنت قلوهبم ، وفاضت أعينهم . 
والذي ال جيدون له يف أول األمر كفاء من التعبري إال . ه بالدمع تعبريا عن التأثر العميق العنيف باحلق الذي مسعو

وهي حالة معروفة يف النفس البشرية حني يبلغ هبا التأثر درجة أعلى من أن يفي هبا القول ،  -الدمع الغزير 
  .فيفيض الدمع ، ليؤدي ما ال يؤديه القول؛ وليطلق الشحنة احلبيسة من التأثر العميق العنيف 

ن هبذا الفيض من الدمع؛ وال يقفون موقفا سلبيا من احلق الذي تأثروا به هذا التأثر عند مساع مث هم ال يكتفو
. القرآن؛ والشعور باحلق الذي حيمله واإلحساس مبا له من سلطان  إهنم ال يقفون موقف املتأثر الذي تفيض . 



. احلق موقفا إجيابيا صرحيا  عيناه بالدمع مث ينتهي أمره مع هذا احلق إمنا هم يتقدمون ليتخذوا من هذا موقف . 
القبول هلذا احلق ، واإلميان به ، واإلذعان لسلطانه ، وإعالن هذا اإلميان وهذا اإلذعان يف هلجة قوية عميقة 

  :صرحية 
، ونطمع أن يدخلنا ربنا . ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين : يقولون {  ا جاءنا من احلق  وما لنا ال نؤمن باهللا وم
  . .} لقوم الصاحلني؟ مع ا

أن يضمهم إىل قائمة الشاهدين  -سبحانه  -مث يدعونه . إهنم أوالً يعلنون لرهبم إمياهنم هبذا احلق الذي عرفوه 
، اليت تشهد هلذا الدين بأنه . . هلذا احلق؛ وأن يسلكهم يف سلك األمة القائمة عليه يف األرض  األمة املسلمة 

فهؤالء الشاهدون . . اهنا وبعملها وحبركتها إلقرار هذا احلق يف حياة البشر احلق ، وتؤدي هذه الشهادة بلس
 -اجلدد ينضمون إىل هذه األمة املسلمة؛ ويشهدون رهبم على إمياهنم باحلق الذي تتبعه هذه األمة؛ ويدعونه 

  . .أن يكتبهم يف سجلها  -سبحانه 
إلميان باهللا؛ أو أن يسمعوا هذا احلق مث اليؤمنوا مث هم بعد ذلك يستنكرون على أنفسهم أن يعوقهم معوق عن ا

  :أن يقبلهم رهبم ، ويرفع مقامهم عنده ، فيدخلهم مع القوم الصاحلني  -هبذا اإلميان  -به ، وال يأملوا 
  . .} وما لنا ال نؤمن باهللا وما جاءنا من احلق ، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصاحلني؟ { 

ا أنزل اهللا إىل رسوله من احلق فهو موقف صريح قاطع جت موقف االستماع واملعرفة ، مث التأثر الغامر . . اه م
أن جيعلهم من الشاهدين  -سبحانه  -واإلميان اجلاهر ، مث اإلسالم واالنضمام إىل األمة املسلمة ، مع دعاء اهللا 

مث . ، والتمكني له يف حياة الناس هلذا احلق؛ الذين يؤدون شهادهتم سلوكاً وعمالً وجهاداً إلقراره يف األرض 
هو : وضوح الطريق يف تقديرهم وتوحده؛ حبيث ال يعودون يرون أنه جيوز هلم أن ميضوا إال يف طريق واحد 

  .يف القبول عنده والرضوان  -بعد ذلك  -طريق اإلميان باهللا ، وباحلق الذي أنزله على رسوله ، واألمل 
إنا : يان من هم الذين يعنيهم بأهنم أقرب مودة للذين آمنوا من الذين قالوا وال يقف السياق القرآين هنا عند ب

من احلق؛ ويف اختاذ  -صلى اهللا عليه وسلم  -نصارى؛ وعند بيان سلوكهم يف مواجهة ما أنزل اهللا اىل الرسول 
هادة بالنفس واجلهد موقف إجيايب صريح ، باإلميان املعلن ، واالنضمام إىل الصف املسلم؛ واالستعداد ألداء الش

واملال؛ والدعاء إىل اهللا أن يقبلهم يف الصف الشاهد هلذا احلق على هذا النحو؛ مع الطمع يف أن خيتم هلم 
  .باالنضمام إىل موكب الصاحلني 

.  
بل يتابع . ال يقف السياق القرآين عند هذا احلد يف بيان أمر هؤالء الذين يقرر أهنم أقرب مودة للذين آمنوا 

  :لتكملة الصورة ، ورسم املصري الذي انتهوا إليه فعالً  خطاه
  . .} وذلك جزاء احملسنني . فأثاهبم اهللا مبا قالوا جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها { 

لقد علم اهللا صدق قلوهبم وألسنتهم؛ وصدق عزميتهم على املضي يف الطريق؛ وصدق تصميمهم على أداء 
ديد الذي دخلوا فيه؛ وهلذا الصف املسلم الذي اختاروه ، واعتبارهم أن أداء هذه الشهادة هلذا الدين اجل

منة مين اهللا هبا على من يشاء من عباده؛ واعتبارهم كذلك أنه مل  -بكل تكاليفها يف النفس واملال  -الشهادة 
يدخلهم مع القوم يعد هلم طريق يسلكونه إال هذا الطريق الذي أعلنوا املضي فيه؛ ورجاءهم يف رهبم أن 



  . .الصاحلني 
، وكتب هلم اجلنة جزاء هلم؛ وشهد هلم  بأهنم  -سبحانه  -لقد علم اهللا منهم هذا كله؛ فقبل منهم قوهلم 

  :حمسنون ، وأنه جيزيهم جزاء احملسنني 
  .}  . .وذلك جزاء احملسنني . . جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها  -مبا قالوا  -فأثاهبم اهللا { 

قد شهد هلذا الفريق من الناس أنه من  -جل جالله  -واهللا . . واإلحسان أعلى درجات اإلميان واإلسالم 
  .احملسنني 

  :هو فريق خاص حمدد املالمح هذا الذي يقول عنه القرآن الكرمي 
  . .} إنا نصارى : ولتجدن أقرهبم مودة للذين آمنوا الذين قالوا { 

، بل يستجيب له تلك االستجابة العميقة اجلاهرة الصرحية هو فريق ال يستكرب عن احل وهو . ق حني يسمعه 
فريق ال يتردد يف إعالن استجابته لإلسالم ، واالنضمام للصف املسلم؛ واالنضمام إليه بصفة خاصة يف تكاليف 

ريق علم اهللا منه صدق وهو ف. هذه العقيدة؛ وهي أداء الشهادة هلا باالستقامة عليها واجلهاد إلقرارها ومتكينها 
.قوله فقبله يف صفوف احملسنني   .  

ولكن السياق القرآين ال يقف عند هذا احلد يف حتديد مالمح هذا الفريق املقصود من الناس الذين جتدهم أقرب 
ممن يسمعون هذا . إنا نصارى : بل إنه ليمضي فيميزه من الفريق اآلخر من الذين قالوا . مودة للذين آمنوا 

  :فيكفرون به ويكذبون ، واليستجيبون له ، وال ينضمون إىل صفوف الشاهدين  احلق
  . .} والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب اجلحيم { 

اً بالذين كفروا وكذبوا يف هذا املوضع هم الذين يسمعون  مث ال  - من الذين قالوا إنا نصارى  - واملقصود قطع
  .يستجيبون 

سواء يف ذلك اليهود والنصارى؛ ويضمهم إىل . افرين كلما كانوا يف مثل هذا املوقف والقرآن يسميهم الك. 
موكب الكفار مع املشركني سواء؛ ما داموا يف موقف التكذيب ملا أنزل اهللا على رسوله من احلق؛ ويف موقف 

  :مثل قول اهللا سبحانه  جند هذا يف. . االمتناع عن الدخول يف اإلسالم الذي ال يقبل اهللا من الناس ديناً سواه 
 -إن الذين كفروا من } { منفكني حىت تأتيهم البينة  -من أهل الكتاب واملشركني  -مل يكن الذين كفروا { 

إن اهللا : لقد كفر الذين قالوا } { يف نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر الربية  - أهل الكتاب واملشركني 
لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على } { إن اهللا هو املسيح ابن مرمي : لقد كفر الذين قالوا } { ثالث ثالثة 

، وحكم معهود } لسان داود وعيسى ابن مرمي  وهو يأيت هنا للتفرقة بني فريقني . . فهو تعبري مألوف يف القرآن 
كذلك بني مصري  إنا نصارى؛ وللتفرقة بني موقف كل فريق منهما جتاه الذين آمنوا؛ وللتفرقة: من الذين قالوا 

وأولئك . هؤالء هلم جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها وذلك جزاء احملسنني . . هؤالء وأولئك عند اهللا 
  . .أصحاب اجلحيم 

كما . . } ولتجدن أقرهبم مودة للذين آمنوا { : إهنم نصارى إذن داخلني يف ذلك احلكم : وليس كل من قالوا 
إمنا هذا احلكم مقصور على حالة معينة مل يدع . . ون آيات القرآن دون متامها حياول أن يقول من يقتطع

.السياق القرآين أمرها غامضاً ، وال مالحمها جمهلة ، وال موقفها متلبساً مبوقف سواها يف كثري وال قليل   .  



  :ولقد وردت روايات هلا قيمتها يف حتديد من هم النصارى املعنيون هبذا النص 
وهذه اآلية نزلت يف النجاشي وأصحابه ، ملا قدم عليهم املسلمون يف اهلجرة « : طيب يف تفسريه أورد القر

. خوفاً من املشركني وفتنتهم؛ وكانوا ذوي عدد  -حسب ما هو مشهور يف سرية ابن اسحاق وغريه  -األوىل 
لى الوصول إليه ، حالت بينهم إىل املدينة بعد ذلك فلم يقدروا ع -صلى اهللا عليه وسلم  -مث هاجر رسول اهللا 

فلما كانت وقعة بدر وقتل اهللا فيها صناديد الكفار ، قال كفار . وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلرب 
فأهدوا إىل النجاشي وابعثوا له برجلني من ذوي رأيكم يعطيكم من عنده ، . إن ثأركم بأرض احلبشة : قريش 

فسمع رسول . فبعث كفار قريش عمرو بن العاص وعبداهللا بن أيب ربيعة هبدايا . فتقتلوهنم مبن قتل منكم ببدر 
عمرو بن أمية الضمري وكتب  - صلى اهللا عليه وسلم  - اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلك ، فبعث رسول اهللا 

دعا جعفر ب -صلى اهللا عليه وسلم  -معه إىل النجاشي؛ فقدم على النجاشي ، فقرأ كتاب رسول اهللا  ن أيب مث 
مث أمر جعفر أن يقرأ عليهم القرآن ، فقرأ سورة . طالب واملهاجرين ، وأرسل إىل الرهبان والقسيسني فجمعهم 

  .فقاموا تفيض أعينهم من الدمع « مرمي » 

{ وقرأ إىل } إنا نصارى : ولتجدن أقرهبم مودة للذين آمنوا الذين قالوا { : فهم الذين أنزل اهللا فيهم 
أخربين : قال . حدثنا ابن وهب : حدثنا حممد بن مسلمة املرادي ، قال : قال . واه أبو داود ر( } الشاهدين 

وعن سعيد بن املسيب وعن عروة بن . يونس عن ابن شهاب ، عن أيب بكر عبدالرمحن بن احلرث بن هشام 
  .وساق احلديث بطوله . أن اهلجرة األوىل هجرة املسلمني إىل أرض احلبشة : الزبري 

عشرون رجالً وهو مبكة ، أو  - صلى اهللا عليه وسلم  - قدم على النيب : ذكر البيهقي عن ابن إسحاق قال و« 
، من النصارى حني ظهر خربه ، من احلبشة ، فوجدوه يف املسجد ، فكلموه وسألوه ، ورجال  قريب من ذلك 

عما أرادوا  - اهللا عليه وسلم  صلى - فلما فرغوا من مسألتهم رسول اهللا . من قريش يف أنديتهم حول الكعبة 
، وتال عليهم القرآن  -صلى اهللا عليه وسلم  -، دعاهم رسول اهللا  فلما مسعوه فاضت . إىل اهللا عز وجل 

. أعينهم من الدمع ، مث استجابوا له وآمنوا به وصدقوه ، وعرفوا منه ما كان يوصف هلم يف كتاهبم من أمره 
خيبكم اهللا من ركب بعثكم من وراءكم من : ل يف نفر من قريش فقالوا فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جه

أهل دينكم ترتادون هلم فتأتوهنم خبرب الرجل ، فلم تطل جمالستكم عنده حىت فارقتم دينكم وصدقتموه مبا قال 
ولكم  سالم عليكم ال جناهلكم ، لنا أعمالنا: فقالوا  - أو كما قال هلم  -لكم ، ما نعلم ركباً أمحق منكم 
إن فيهم نزلت هؤالء : ويقال . إن النفر النصارى من أهل جنران : فيقال . . أعمالكم ، ال نألو أنفسنا خرياً 

إن : وقيل » } ال نبتغي اجلاهلني { : إىل قوله } الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون { : اآليات 
يف سبعني رجالً عليهم ثياب الصوف ، فيهم اثنان وستون جعفراً وأصحابه قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فقرأ . من احلبشة ومثانية من أهل الشام وهم حبرياء الراهب وإدريس وأشرف وأبرهة ومثامة وقثم ودريد وأمين 
، وقالوا » يس « عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سورة  إىل آخرها ، فبكوا حني مسعوا القرآن وآمنوا به 

لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين { فنزلت فيهم . أشبه هذا مبا كان ينزل على عيسى  ما: 
وكانوا . يعين وفد النجاشي . . } إنا نصارى : أشركوا ، ولتجدن أقرهبم مودة للذين آمنوا الذين قالوا 

آتيناهم الكتاب من قبله هم به  الذين{ وأنزل اهللا فيهم أيضاً : وقال سعيد بن جبري . أصحاب الصوامع 



وقال مقاتل والكليب كانوا أربعني رجالً من . إىل آخر اآلية } أولئك يؤتون أجرهم مرتني { إىل قوله } يؤمنون 
: وقال قتادة . أهل جنران من بين احلرث بن كعب ، واثنني وثالثني من احلبشة ، ومثانية وستني من أهل الشام 

، فلما بعث اهللا حممداً صلى اهللا نزلت يف ناس من أهل الك تاب كانوا على شريعة من احلق مما جاء به عيسى 
  .« عليه وسلم آمنوا به فأثىن اهللا عليهم 

وهذا الذي نقرره يف معىن هذا النص؛ والذي يدل عليه السياق بذاته ، وتؤيده هذه الروايات اليت أسلفنا ، هو 
 -اليهود والنصارى  -رة ويف غريها عن موقف أهل الكتاب عامة الذي يتفق مع بقية التقريرات يف هذه السو

كما أنه هو الذي يتفق مع الواقع التارخيي الذي عرفته األمة املسلمة خالل أربعة عشر . من هذا الدين وأهله 
  .قرناً 

ولو كان { . إن السورة وحدة يف اجتاهها وظالهلا وجوها وأهدافها؛ وكالم اهللا سبحانه ال يناقض بعضه بعضاً 
وقد وردت يف هذه السورة نفسها نصوص وتقريرات ، حتدد معىن } من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفاً كثرياً 

  :نذكر منها . . هذا النص الذي نواجهه هنا وجتلوه 
نهم ، يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ، بعضهم أولياء بعض ، ومن يتوهلم منكم فإنه م{ 

يا أهل الكتاب لستم على شيء حىت تقيموا التوارة واإلجنيل وما أنزل : قل } { إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني 
} وليزيدن كثرياً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً ، فال تأس على القوم الكافرين . إليكم من ربكم 

إن هدى اهللا هو : قل . هود وال النصارى حىت تتبع ملتهم ولن ترضى عنك الي{ : كذلك جاء يف سورة البقرة 
كذلك صّدق الواقع } اهلدى؛ ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من اهللا من ويل وال نصري 

وإذا كان الواقع التارخيي قد حفظ . التارخيي ما حذر اهللا األمة املسلمة إياه؛ من اليهود ومن النصارى سواء 
ود وقفتهم النكدة لإلسالم منذ اليوم األول الذي دخل فيه اإلسالم عليهم املدينة؛ يف صورة كيد مل ينته ومل لليه

يكف حىت اللحظة احلاضرة؛ وإذا كان اليهود ال يزالون يقودون احلملة ضد اإلسالم يف كل أرجاء األرض 
صارى الصليبيني أهنم اختذوا من اإلسالم فإن هذا الواقع قد حفظ كذلك للن. . اليوم يف حقد خبيث وكيد لئيم 

ا تصفه  - موقف العداء منذ واقعة الريموك بني جيش املسلمني وجيوش الروم  فيما عدا احلاالت اليت وقع فيها م
وفيما عدا حاالت أخرى آثرت فيها طوائف . اآليات اليت حنن بصددها فاستجابت قلوب لإلسالم ودخلت فيه 

 -اإلسالم من ظلم طوائف أخرى من النصارى كذلك؛ يالقون من ظلمها الوبال  من النصارى أن حتتمي بعدل
إال يف  - أما التيار العام الذي ميثل موقف النصارى مجلة فهو تلك احلروب الصليبية اليت مل خيب أوارها قط 

  منذ التقى اإلسالم والرومان على ضفاف الريموك -الظاهر 
م وأهله يف احلروب الصليبية املشهورة طوال قرنني من الزمان ، كما لقد جتلت أحقاد الصليبية على اإلسال

جتلت يف حروب اإلبادة اليت شنتها الصليبية على اإلسالم واملسلمني يف األندلس ، مث يف محالت االستعمار 
  .والتبشري على املماليك اإلسالمية يف إفريقية أوالً ، مث يف العامل كله أخرياً 

.  
 -على كل ما بينهما من أحقاد  -ية العاملية والصليبة العاملية حليفتني يف حرب اإلسالم ولقد ظلت الصهيون

حىت مزقوا دولة } بعضهم أولياء بعض { : ولكنهم كانوا يف حرهبم لإلسالم كما قال عنهم العليم اخلبري 



» احلكم « ا على عروة وبعد أن أجهزو. مث مضوا يف طريقهم ينقضون هذا الدين عروة عروة . اخلالفة األخرية 
  »الصالة « ها هم أوالء حياولون اإلجهاز على عروة 

فيؤيدون الوثنية حيثما وجدت ضد . مث ها هم أوالء يعيدون موقف اليهود القدمي مع املسلمني والوثنيني 
أخرى  عن طريق املساعدات املباشرة تارة ، وعن طريق املؤسسات الدولية اليت يشرفون عليها تارة. اإلسالم 

  .وليس الصراع بني اهلند وباكستان على كشمري وموقف الصليبية منها ببعيد 
وذلك فوق إقامة واحتضان وكفالة األوضاع اليت تتوىل سحق حركات اإلحياء والبعث اإلسالمية يف كل مكان 

، ليستطيعوا  وإلباس القائمني هبذه األوضاع أثواب البطولة الزائفة ودق الطبول من حوهلم. على وجه األرض 
  اإلجهاز على اإلسالم ، يف زمحة الضجيج العاملي حول األقزام الذين يلبسون أردية األبطال

هذا موجز سريع ملا سجله الواقع التارخيي طوال أربعة عشر قرناً؛ من مواقف اليهودية والصليبية جتاه اإلسالم؛ 
الكيد لإلسالم ، واحلقد عليه ، واحلرب الدائبة ال فرق بني هذه وتلك؛ وال افتراق بني هذا املعسكر وذاك يف 

  .اليت ال تفتر على امتداد الزمان 
وهذا ما ينبغي أن يعيه الواعون اليوم وغداً؛ فال ينساقوا وراء حركات التمييع اخلادعة أو املخدوعة؛ اليت تنظر 

ورة كله ، ودون متابعة دون متابعة لبقيته؛ ودون متابعة لسياق الس -إىل أوائل مثل هذا النص القرآين 
مث تتخذ من ذلك وسيلة لتخدير  - لتقريرات القرآن عامة ، ودون متابعة للواقع التارخيي الذي يصدق هذا كله 

مشاعر املسلمني جتاه املعسكرات اليت تضمر هلم احلقد وتبيت هلم الكيد؛ األمر الذي تبذل فيه هذه املعسكرات 
  .وجهة إىل جذور العقيدة جهدها ، وهي بصدد الضربة األخرية امل

 -مهما قل عددها وعدهتا  - إن هذه املعسكرات ال ختشى شيئاً أكثر مما ختشى الوعي يف قلوب العصبة املؤمنة 
وقد يكون بعضهم من الفرائس املخدوعة؛ ولكن . فالذين ينيمون هذا الوعي هم أعدى أعداء هذه العقيدة 

  .داء ، بل إنه ليكون أشد أذى وضراً عن ضرر أعدى األع - حينئذ  - ضررهم ال يقل 
.إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم؛ وهو ال يناقض بعضه بعضاً فلنقرأه إذن على بصرية   .  

ا ) ٨٧(يَن  الُْمْعَتِدَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا ُتَحرُِّموا طَيَِّباِت َما أََحلَّ اللَُّه لَكُْم َولَا َتْعَتُدوا إِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ َوكُلُوا ِممَّ
لَا ُيَؤاِخذُكُُم اللَُّه بِاللَّْغوِ ِفي أَْيَمانِكُْم َولَِكْن ) ٨٨(َرَزقَكُُم اللَُّه َحلَالًا طَيًِّبا َواتَّقُوا اللََّه الَِّذي أَْنُتْم بِِه ُمْؤِمُنونَ 

ْهِليكُْم أَْو ِكْسَوُتُهْم أَْو ُيَؤاِخذُكُْم بَِما َعقَّْدُتُم الْأَْيَمانَ فَكَفَّاَرُتُه إِطَْعاُم  ِعُمونَ أَ َعَشَرِة َمَساِكَني ِمْن أَْوَسِط َما ُتطْ
وا أَْيَماَنكُْم كَذَِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه َتْحرِيُر َرقََبٍة فََمْن لَْم َيجِْد فَِصَياُم ثَلَاثَِة أَيَّامٍ ذَِلَك كَفَّاَرةُ أَْيَمانِكُْم إِذَا َحلَفُْتْم َواْحفَظُ

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنََّما الَْخْمُر َوالَْمْيِسُر َوالْأَْنَصاُب وَالْأَْزلَاُم رِْجٌس ِمْن َعَملِ ) ٨٩(كُْم آَياِتِه لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ لَ
َبْيَنكُُم الَْعَداَوةَ َوالَْبْغَضاَء ِفي الَْخْمرِ إِنََّما ُيرِيُد الشَّْيطَانُ أَنْ ُيوِقَع ) ٩٠(الشَّْيطَاِن فَاْجَتنُِبوُه لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ 

َوأَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسولَ َواْحذَُروا ) ٩١(َوالَْمْيِسرِ َوَيُصدَّكُْم َعْن ِذكْرِ اللَِّه َوَعنِ الصَّلَاِة فََهلْ أَْنُتْم ُمْنَتُهونَ 
لَْيَس َعلَى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت ُجَناٌح ِفيَما ) ٩٢(ُسوِلَنا الَْبلَاغُ الُْمبُِني فَإِنْ َتَولَّْيُتْم فَاْعلَُموا أَنََّما َعلَى َر

) ٩٣(َني ُه ُيِحبُّ الُْمْحِسنِطَِعُموا إِذَا َما اتَّقَْوا َوآَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت ثُمَّ اتَّقَْوا َوآَمُنوا ثُمَّ اتَّقَْوا َوأَْحَسُنوا وَاللَّ
َم اللَُّه َمْن َيَخافُُه بِالَْغْيبِ فََمنِ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لََيْبلَُونَّكُُم اللَُّه بَِشْيٍء ِمَن الصَّْيِد َتَنالُُه أَْيدِيكُْم َورَِماُحكُْم ِلَيْعلَ

َعمًِّدا َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَم) ٩٤(اْعَتَدى َبْعَد ذَِلَك فَلَُه َعذَاٌب أَِليٌم  َتلَُه ِمْنكُْم ُمَت ُنوا لَا َتقُْتلُوا الصَّْيَد وَأَْنُتْم ُحُرٌم َوَمْن قَ



ْو َعْدلُ ذَِلَك فََجَزاٌء ِمثْلُ َما قََتلَ ِمَن النََّعمِ َيْحكُُم بِِه ذََوا َعْدلٍ ِمْنكُْم َهْدًيا َباِلغَ الْكَْعَبِة أَْو كَفَّاَرةٌ طَ َعاُم َمَساِكَني أَ
ُه َواللَُّه َعزِيٌز ذُو اْنِتقَِصَياًما  َمْن َعاَد فََيْنَتِقُم اللَُّه ِمْن أُِحلَّ لَكُمْ ) ٩٥(امٍ ِلَيذُوَق َوبَالَ أَْمرِِه َعفَا اللَُّه َعمَّا َسلََف َو

ُتْم ُحُرًما َواتَّقُوا اللََّه الَِّذي إِلَْيِه ُتْحَشُرونَ َصْيُد الَْبْحرِ َوطََعاُمُه َمَتاًعا لَكُْم َوِللسَّيَّاَرِة َوُحرَِّم َعلَْيكُْم َصْيُد الَْبرِّ َما ُدْم
َتْعلَُموا أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َجَعلَ اللَُّه الْكَْعَبةَ الَْبْيَت الَْحَراَم ِقَياًما ِللنَّاسِ َوالشَّْهَر الَْحَراَم َوالَْهْدَي وَالْقَلَاِئَد ذَِلَك ِل) ٩٦(

ٌر ) ٩٧(ي الْأَْرضِ َوأَنَّ اللََّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِف اْعلَُموا أَنَّ اللََّه َشِديُد الِْعقَابِ َوأَنَّ اللََّه غَفُو
يثُ َوالطَّيِّبُ قُلْ لَا َيْسَتوِي الَْخبِ) ٩٩(َما َعلَى الرَُّسولِ إِلَّا الَْبلَاغُ َواللَُّه َيْعلَُم َما ُتْبُدونَ َوَما َتكُْتُمونَ ) ٩٨(َرِحيٌم 

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتْسأَلُوا َعْن ) ١٠٠(َولَْو أَْعَجَبَك كَثَْرةُ الَْخبِيِث فَاتَّقُوا اللََّه َيا أُوِلي الْأَلَْبابِ لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ 
) ١٠١(زَّلُ الْقُْرآنُ ُتْبَد لَكُْم َعفَا اللَُّه َعْنَها َواللَُّه غَفُوٌر َحِليٌم أَْشَياَء إِنْ ُتْبَد لَكُْم َتُسْؤكُْم َوإِنْ َتسْأَلُوا َعْنَها ِحَني ُيَن

ُه ِمْن َبِحَريٍة َولَا َساِئَبٍة َولَا َوِصيلٍَة َولَا َحامٍ ) ١٠٢(قَْد َسأَلََها قَْوٌم ِمْن قَْبِلكُْم ثُمَّ أَْصَبُحوا بَِها كَاِفرِيَن  َما َجَعلَ اللَّ
َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم َتَعالَْوا إِلَى َما أَنَْزلَ اللَُّه ) ١٠٣(يَن كَفَُروا َيفَْتُرونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َوأَكْثَُرُهْم لَا َيْعِقلُونَ َولَِكنَّ الَِّذ

ْعلَُمونَ َيا أَيَُّها ) ١٠٤(َشْيئًا َولَا َيْهَتُدونَ  َوإِلَى الرَُّسولِ قَالُوا َحْسُبَنا َما َوَجْدَنا َعلَْيِه آَباَءَنا أََولَْو كَانَ آَباُؤُهْم لَا َي
فَُيَنبِّئُكُْم بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ الَِّذيَن آَمُنوا َعلَْيكُْم أَْنفَُسكُْم لَا َيُضرُّكُْم َمْن َضلَّ إِذَا اْهَتَدْيُتْم إِلَى اللَِّه َمْرجُِعكُْم َجِميًعا 

اَدةُ َبْينِكُْم إِذَا َحَضَر أََحَدكُُم الَْمْوُت ِحَني الَْوِصيَِّة اثَْناِن ذََوا َعْدلٍ ِمْنكُْم أَْو َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َشَه) ١٠٥(
اِن ِد الصَّلَاِة فَُيقِْسَمآَخَراِن ِمْن غَْيرِكُْم إِنْ أَْنُتْم َضَرْبُتْم ِفي الْأَْرضِ فَأََصابَْتكُْم ُمِصيَبةُ الَْمْوِت َتحْبُِسوَنُهَما ِمْن َبْع

فَإِنْ ُعِثَر ) ١٠٦(لَِمَن الْآِثِمَني بِاللَِّه إِِن اْرَتْبُتْم لَا َنْشَترِي بِِه ثََمًنا َولَْو كَانَ ذَا قُْرَبى َولَا َنكُْتُم َشَهاَدةَ اللَِّه إِنَّا إِذًا 
ِه لََشَهاَدُتَنا أََحقُّ َعلَى أَنَُّهَما اْسَتَحقَّا إِثًْما فَآَخَراِن َيقُوَماِن َمقَاَمُهَما ِمَن الَِّذيَن ا ْسَتَحقَّ َعلَْيهُِم الْأَْولََياِن فَُيقِْسَماِن بِاللَّ

ذَِلَك أَْدَنى أَنْ َيأُْتوا بِالشََّهاَدِة َعلَى َوْجهَِها أَْو َيَخافُوا أَنْ ) ١٠٧(ِمْن َشَهاَدِتهَِما َوَما اْعَتَدْيَنا إِنَّا إِذًا لَِمَن الظَّاِلِمَني 
  ) ١٠٨(انٌ َبْعَد أَْيَمانِهِْم وَاتَّقُوا اللََّه َواْسَمُعوا َواللَُّه لَا َيْهِدي الْقَْوَم الْفَاِسِقَني ُتَردَّ أَْيَم

ويدور كله حول حمور  -على تعدد املوضوعات اليت يتعرض هلا  - هذا القطاع جبملته يتناول قضية واحدة 
. هية إنه يتناول قضية التشريع فيجعلها هي قضية األلو. . واحد  . اهللا هو الذي حيرم وحيلل .  واهللا هو الذي . 

. كبريها وصغريها . مث تتساوى املسائل كلها عند هذه القاعدة . . واهللا هو الذي ينهى ويأمر . . حيظر ويبيح 
  .فشئون احلياة اإلنسانية جبملتها جيب أن ترد إىل هذه القاعدة دون سواها 

. . وليس هذا احلق ألحد إال هللا . . فإمنا يدعي حق األلوهية أو يزاوله والذي يدعي حق التشريع أو يزاوله ، 
حق اهللا وسلطانه وألوهيته  والذي يستمد يف شيء من هذا . . واهللا ال حيب املعتدين . . وإال فهو االعتداء على 

هبذا العدول  وخيرج. . كله من عرف الناس ومقوالهتم ومصطلحاهتم ، فإمنا يعدل عما أنزل اهللا إىل الرسول 
  .عن اإلميان باهللا وخيرج من هذا الدين 

يا أيها الذين أمنوا ال { . . } يا أيها الذين آمنوا { : وتبدأ كل فقرة من فقرات هذا القطاع بنداء واحد مكرر 
يا أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب { . . } . . حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم وال تعتدوا 

. واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه  يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم اهللا بشيء من الصيد تناله { . . } . 
يا أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم { . . } . . أيديكم ورماحكم ليعلم اهللا من خيافه بالغيب 

يا أيها { . . } . . م ال يضركم من ضل إذا اهتديتم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسك{ . . } . . تسؤكم 



. . الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم املوت حني الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غريكم 
 {. .  

وهلذا النداء على هذا النحو مكانه وداللته يف سياق هذا القطاع الذي يعاجل قضية التشريع فيجعلها هي قضية 
إنه النداء بصفة اإلميان الذي معناه ومقتضاه االعتراف بألوهية اهللا . . هية وقضية اإلميان ، وقضية الدين األلو

فهو نداء التذكري والتقرير ألصل اإلميان وقاعدته؛ هبذه املناسبة . . وحده ، واالعتراف له سبحانه باحلاكمية 
ول؛ والتحذير من التويل واإلعراض؛ والتهديد بعقاب ومعه األمر بطاعة اهللا وطاعة الرس. احلاضرة يف السياق 

  .اهللا الشديد ، واإلطماع يف مغفرته ورمحته ملن أناب 
. بعد ذلك . . مث  املفاصلة بني الذين آمنوا ومن يضل عن طريقهم ، وال يتبع منهجهم هذا يف ترك قضية . 

  :هللا وسلطانه وألوهيته التشريع هللا يف الصغرية والكبرية؛ والتخلي عن االعتداء على حق ا
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ، ال يضركم من ضل إذا اهتديتم ، إىل اهللا مرجعكم مجيعاً ، فينبئكم مبا { 

  . .} كنتم تعملون 
وال . فهم أمة واحدة هلا دينها ، وهلا هنجها ، وهلا شرعها ، وهلا مصدر هذا الشرع الذي ال تستمد من غريه 

  .من ضالل الناس ، ومضيهم يف جاهليتهم  - حني تبني للناس منهجها هذا مث تفاصلهم عليه  -ة على هذه األم

  .ومرجعهم بعد ذلك إىل اهللا 
أما املوضوعات الداخلة يف إطاره فقد أشرنا إليها يف . هذا هو احملور العام الذي يقوم عليه القطاع جبملته 

  :هها تفصيالً يف حدود هذا اإلطار العام واآلن نواج. التقدمي هلذا اجلزء إشارة جمملة 
وكلوا مما رزقكم . يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم ، وال تعتدوا إن اهللا ال حيب املعتدين { 

 ولكن يؤاخذكم مبا. ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم . . اهللا حالالً طيباً ، واتقوا اهللا الذي أنتم به مؤمنون 
، فمن مل . عقدمت األميان  فكفارته إطعام عشرة مساكني من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوهتم أو حترير رقبة 

جيد فصيام ثالثة أيام ، ذلك كفارة أميانكم إذا حلفتم ، واحفظوا أميانكم ، كذلك يبني اهللا لكم آياته لعلكم 
  . .} تشكرون 

خصائص األلوهية اليت يتفرد  -وأنتم بشر عبيد هللا  -أال تزاولوا أنتم  إن مقتضى إميانكم. . يا أيها الذين آمنوا 
ا أحل اهللا من الطيبات؛ وليس لكم أن متتنعوا . هبا اهللا  عن  - على وجه التحرمي  -فليس لكم أن حترموا م

هذا : يقول والذي ميلك أن . فاهللا هو الذي رزقكم هبذا احلالل الطيب . . األكل مما رزقكم اهللا حالالً طيباً 
  :حرام وهذا حالل 

وكلوا مما رزقكم . إن اهللا ال حيب املعتدين . يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم وال تعتدوا { 
  . .} اهللا حالالً طيباً؛ واتقوا اهللا الذي أنتم به مؤمنون 

كن إليه األلوهية يف االختصاص بتنظيم حياة واحلق الذي ترت. إن قضية التشريع جبملتها مرتبطة بقضية األلوهية 
فهو وحده صاحب احلق إذن يف أن حيل هلم ما يشاء من . البشر ، هو أن اهللا هو خالق هؤالء البشر ورازقهم 

ا يشاء  . رزقه وأن حيرم عليهم م فصاحب امللك هو صاحب احلق يف . وهو منطق يعترف به البشر أنفسهم . 
هذا املبدأ البديهي معتد ال شك يف اعتدائه والذين آمنوا ال يعتدون بطبيعة احلال واخلارج على . التصرف فيه 



  وال جيتمع االعتداء على اهللا واالميان به يف قلب واحد على اإلطالق. على اهللا الذي هم به مؤمنون 
. ال حيب املعتدين واهللا . . هذه هي القضية اليت تعرضها هاتان اآليتان يف وضوح منطقي ال جيادل فيه إال معتد 

اً يتعلق حبق األلوهية يف رقاب العباد؛ ويتعلق مبقتضى اإلميان باهللا يف سلوك .  وهي قضية عامة تقرر مبدأ عام
 -اخلاصة حبكم األميان  -وتذكر بعض الروايات أن هاتني اآليتني واآلية اليت بعدمها . . املؤمنني يف هذه القضية 

ولكن العربة بعموم  -صلى اهللا عليه وسلم  -ملسلمني على عهد رسول اهللا قد نزلت يف حادث خاص يف حياة ا
  :وإن كان السبب يزيد املعىن وضوحاً ودقة . النص ال خبصوص السبب 

جلس يوماً فذكر الناس ، مث قام ومل يزدهم على التخويف  - صلى اهللا عليه وسلم  - أنه « . . روى ابن جرير 
ا إن مل حندث عمالً ، فإن النصارى قد حرموا على أنفسهم فنحن حنرم فحرم ما حقن: فقال ناس من أصحابه . 

بلغ ذلك رسول اهللا . . بعضهم أن يأكل اللحم والورك ، وأن يأكل بالنهار؛ وحرم بعضهم النساء  صلى اهللا  -ف
وأصوم ، وأنكح  ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والنوم؟ أال إين أنام وأقوم ، وأفطر» : فقال  -عليه وسلم 

ا أحل اهللا لكم وال { : فنزلت . « النساء فمن رغب عين فليس مين  يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات م
  »} اخل . . . تعتدوا 

  :شاهد هبذا الذي رواه ابن جرير  -رضي اهللا عنه  -ويف الصحيحني من رواية أنس 
فلما . يسألون عن عبادته  -صلى اهللا عليه وسلم  -جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج رسول اهللا « : قال 

وقد غفر له ما تقدم من  -صلى اهللا عليه وسلم  -أين حنن من رسول اهللا : قالوا . أخربوا عنها كأهنم تقالوها 
وقال آخر . وأنا أصوم الدهر وال أفطر : وقال اآلخر . أما أنا فأصلي الليل أبداً : ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم 

أنتم الذين : إليهم ، فقال  - صلى اهللا عليه وسلم  - فجاء رسول اهللا . نا أعتزل النساء وال أتزوج أبداً وأ: 
ولكين أصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء . أما واهللا إين ألخشاكم هللا وأتقاكم له . قلتم كذا وكذا 

  »، فمن رغب عن سنيت فليس مين 
صلى اهللا عليه وسلم  -أن رجالً أتى النيب  -رضي اهللا عنهما  -ن ابن عباس ع -بإسناده  -وأخرج الترمذي 

يا { : إين إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتين شهويت ، فحرمت عليَّ اللحم فأنزل اهللا تعاىل : فقال  -
  . .} اآلية . . . أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم 

  :احللف واألميان واليت جاءت تالية يف السياق فأما اآلية اخلاصة ب
ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم ، ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت األميان ، فكفارته إطعام عشرة مساكني من { 

ذلك كفارة أميانكم إذا . أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوهتم أو حترير رقبة ، فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام 
  . .} كذلك يبني اهللا لكم آياته لعلكم تشكرون . ظوا أميانكم واحف. حلفتم 

من احللف على االمتناع عن املباح الذي آىل أولئك النفر  -وأمثاهلا  -فالظاهر أهنا نزلت ملواجهة هذه احلالة 
آن عن االمتناع عنه ، وردهم القر -صلى اهللا عليه وسلم  -على أنفسهم أن ميتنعوا عنه ، فردهم رسول اهللا 

كما أهنا تواجه كل . الكرمي عن مزاولة التحرمي والتحليل بأنفسهم ، فهذا ليس هلم إمنا هو هللا الذي آمنوا به 
ا هو أّبر ، فعليه أن يفعل . حلف على االمتناع عن خري أو اإلقدام على شر  فكل ميني يرى صاحبها أن هناك م



  .ه اآلية ما هو أّبر ، ويكفر عن ميينه بالكفارات احملددة يف هذ
  .القوم الذين حرموا طيبات املطاعم واملالبس واملناكح على أنفسهم : سبب نزوهلا : قال ابن عباس 
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لقرآن: كتاب  ا   يف ظالل 
لشاريب: املؤلف  هيم حسني ا برا  سيد قطب إ

» فنزلت هذه اآلية « كيف نصنع بأمياننا : قالوا } ال حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم { حلفوا على ذلك فلما نزلت 
.  

دون أن يعقد هلا ال يؤاخذ املسلمني بأميان اللغو ، اليت ينطق هبا اللسان  -سبحانه  -وقد تضمن احلكم أن اهللا 
القلب بالنية والقصد مع احلض على عدم ابتذال األميان باإلكثار من اللغو هبا إذ أنه ينبغي أن تكون لليمني باهللا 

  . .حرمتها ووقارها ، فال تنطق هكذا لغواً 
  :فأما اليمني املعقودة ، اليت وراءها قصد ونية ، فإن احلنث هبا يقتضي كفارة تبينها هذه اآلية 

فكفارته إطعام عشرة مساكني من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوهتم ، أو حترير رقبة ، فمن مل جيد فصيام  {
  .} ذلك كفارة أميانكم إذا حلفتم . ثالثة أيام 

« حتتمل أن تكون من » أوسط « و . . الطعام الذي يقوم به احلالف ألهله » أوسط « وطعام املساكني العشرة من 
املتوسط « وإن كان اجلمع بينهما ال خيرج عن القصد ألن . فكالمها من معاين اللفظ » متوسط « أو من » أحسن 

« األقرب أن تكون كذلك من » كسوهتم « أو . . فالوسط هو األحسن يف ميزان اإلسالم » األحسن « هو » 
بشأهنا خالف فقهي ليس هذا  ومن مث يرد. . ال ينص هنا على أهنا مؤمنة » حترير رقبة « أو . . الكسوة » أوسط 
وهي الكفارة اليت يعاد إليها يف اليمني املعقودة عند عدم استطاعة . . } فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام { . . مكانه 

وكون هذه األيام الثالثة متتابعة أو غري متتابعة فيه كذلك خالف فقهي بسبب عدم النص . . الكفارات األخرى 
فمن أرادها فليطلبها يف . الفات الفقهية يف هذه الفرعيات ليست من منهجنا يف هذه الظالل واخل. هنا على تتابعها 

إذ أهنا كلها تتفق على األصل الذي يعنينا وهو أن الكفارة رد العتبار العقد املنقوض ، . مواضعها يف كتب الفقه 
فإذا عقد اإلنسان ميينه . بالوفاء بالعقود  -سبحانه  -وقد أمر اهللا » عقود « وحفظ لألميان من االستهانة هبا؛ وهي 

وإذا عقدها على غري ما هو من حقه كالتحرمي والتحليل ، . وكان هناك ما هو أّبر فعل األبر وكفر عن اليمني 
  .نقضها وعليه التكفري 

ن اهللا فإ» خصوص السبب « فأما من ناحية . . ونعود بعد ذلك إىل املوضوع األصيل الذي نزلت اآليات بسببه 
. وأن ليس لإلنسان أن خيتار لنفسه غري ما اختاره اهللا له . يبني أن ما أحله اهللا فهو الطيب ، وما حرمه فهو اخلبيث 

الوجه األول أن التحرمي والتحليل من خصائص اهللا الرازق مبا جيري فيه التحليل والتحرمي من الرزق ، : من وجهني 
والوجه الثاين أن اهللا حيل الطيبات ، فال حيرم أحد . .  ، واليستقيم معه إميان وإال فهو االعتداء الذي ال حيبه اهللا

على نفسه تلك الطيبات ، اليت هبا صالحه وصالح احلياة؛ فإن بصره بنفسه وباحلياة لن يبلغ بصر احلكيم اخلبري 
  .الذي أحل هذه الطيبات 

ولقد جاء . . ان يعلم يف احلرمان منها خرياً ما جعلها حالالً ولو ك. ولو كان اهللا يعلم فيها شراً أو أذى لوقاه عباده 
هذا الدين ليحقق اخلري والصالح ، والتوازن املطلق ، والتناسق الكامل ، بني طاقات احلياة البشرية مجيعاً ، فهو ال 

سوياً ، وال  يغفل حاجة من حاجات الفطرة البشرية؛ وال يكبت كذلك طاقة بناءة من طاقات اإلنسان ، تعمل عمالً
ومن مث حارب الرهبانية ، ألهنا كبت للفطرة ، وتعطيل للطاقة وتعويق عن إمناء احلياة اليت أراد . خترج عن اجلادة 



لقد خلق اهللا هذه . . اهللا هلا النماء ، كما هنى عن حترمي الطيبات كلها ألهنا من عوامل بناء احلياة ومنوها وجتددها 
والرهبانية وحترمي الطيبات األخرى . رتقي عن طريق النمو والتجدد احملكومني مبنهج اهللا احلياة لتنمو وتتجدد ، وت

والتسامي واالرتفاع . ألهنا تقف هبا عند نقطة معينة حبجة التسامي واالرتفاع . تصطدم مع منهج اهللا للحياة 
  .اهللا  داخالن يف منهج اهللا للحياة ، وفق املنهج امليسر املطابق للفطرة كما يعلمها

كما أسلفنا  -وهذا العموم يتعلق بقضية األلوهية والتشريع . ال يقيد عموم النص  -بعد هذا  -وخصوص السبب 
إمنا هو أمر حق التشريع ألي شأن من . وهي قضية ال تقتصر على احلالل واحلرام يف املآكل واملشارب واملناكح  -

  . .شئون احلياة 
قد جعل  -كما هو شأنه وحقيقته  -ن طول عزلة اإلسالم عن أن حيكم احلياة وحنن نكرر هذا املعىن ونؤكده؛ أل

« ولقد جعلت كلمة . معاين العبارة تتقلص ظالهلا عن مدى احلقيقة اليت تعنيها يف القرآن الكرمي ويف هذا الدين 
أو طعاماً يؤكل ، أو يتقلص ظلهما يف حس الناس ، حىت عاد ال يتجاوز ذبيحة تذبح ، » احلرام « وكلمة » احلالل 

: فهذه هي الشئون اليت عاد الناس يستفتون فيها اإلسالم لريوا . . شراباً يشرب ، أو لباساً يلبس ، أو نكاحاً يعقد 
حالل هي أم حرام فأما األمور العامة والشئون الكبرية فهم يستفتون يف شأهنا النظريات والدساتري والقوانني اليت 

النظام االجتماعي جبملته ، والنظام السياسي جبملته ، والنظام الدويل جبملته؛ وكافة استبدلت بشريعة اهللا ف
  اختصاصات اهللا يف األرض ويف حياة الناس ، مل تعد مما يستفىت فيه اإلسالم

ومن اتبع غريه ولو يف حكم واحد فقد رفض . من اتبعه كله فهو مؤمن ويف دين اهللا . واإلسالم منهج للحياة كلها 
فاتباعه شريعة غري . مهما أعلن أنه حيترم العقيدة وأنه مسلم . ميان واعتدى على ألوهية اهللا ، وخرج من دين اهللا اإل

  .شريعة اهللا ، يكذب زعمه ويدمغه باخلروج من دين اهللا 
. . على اهللا وهذه هي القضية الكلية اليت تعنيها هذه النصوص القرآنية ، وجتعلها قضية اإلميان باهللا ، أو االعتداء 

وهو املدى الالئق جبدية هذا الدين وجدية هذا القرآن ، وجدية معىن األلوهية . وهذا هو مدى النصوص القرآنية 
  .ومعىن اإلميان 

.  
ويف سياق قضية التشريع بالتحرمي والتحليل ، ويف خط التربية لألمة املسلمة يف املدينة ، وختليصها من جو اجلاهلية 

دها الشخصية واالجتماعية ، جييء النص القاطع األخري يف حترمي اخلمر وامليسر مقرونني إىل حترمي ورواسبها وتقالي
  .أي إىل الشرك باهللا . األنصاب واألزالم 

إمنا . يا أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون { 
قع بينكم العداوة والبغضاء يف اخلمر وامليسر ويصدكم عن ذكر اهللا وعن الصالة ، فهل أنتم يريد الشيطان أن يو

ليس على الذين . منتهون؟ وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أمنا على رسولنا البالغ املبني 
ا الصاحلات ، مث اتقوا وآمنوا ، مث اتقوا آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملو

  . .} وأحسنوا ، واهللا حيب احملسنني 
. لقد كانت اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم من معامل احلياة اجلاهلية ، ومن التقاليد املتغلغلة يف اجملتمع اجلاهلي 

فلقد . . ذلك اجملتمع وتقاليده  وكانت كلها حزمة واحدة ذات ارتباط عميق يف مزاولتها ، ويف كوهنا من مسات
كانوا يشربون اخلمر يف إسراف ، وجيعلوهنا من املفاخر اليت يتسابقون يف جمالسها ويتكاثرون؛ ويديرون عليها 

فخرهم يف الشعر ومدحهم كذلك وكان يصاحب جمالس الشراب حنر الذبائح واختاذ الشواء منها للشاربني وللسقاة 



لوذون هبا ويلتفون حوهلا وكانت هذه الذبائح تنحر على األنصاب وهي أصنام هلم وألحالس هذه اجملالس ومن ي
) . . كما كانت تذبح عليها الذبائح اليت تقدم لآلهلة أي لكهنتها ( كانوا يذحبون عليها ذبائحهم وينضحوهنا بدمها 

وهي . يسر عن طريق األزالم ويف ذبائح جمالس اخلمر وغريها من املناسبات االجتماعية اليت تشبهها كان جيري امل
يأخذ ) املعلى ( فالذي قدحه . قداح كانوا يستقسمون هبا الذبيحة ، فيأخذ كل منهم نصيبه منها حبسب قدحه 

  وقد يكون هو صاحب الذبيحة فيخسرها كلها. النصيب األوفر ، وهكذا حىت يكون من ال نصيب لقدحه 
  .ية؛ ويبدو جرياهنا كذلك وفق حال اجلاهلية وتصوراهتا االعتقادية وهكذا يبدو تشابك العادات والتقاليد االجتماع

ومل يبدأ املنهج اإلسالمي يف معاجلة هذه التقاليد يف أول األمر ، ألهنا إمنا تقوم على جذور اعتقادية فاسدة؛ فعالجها 
بدأ اإلسالم من عقدة  حاشا للمنهج الرباين أن يفعله إمنا. من فوق السطح قبل عالج جذورها الغائرة جهد ضائع 

بدأ باجتثاث التصور اجلاهلي االعتقادي مجلة من جذوره؛ وإقامة التصور . عقدة العقيدة . النفس البشرية األوىل 
بّين للناس فساد تصوراهتم عن األلوهية . . إقامته من أعماق القاعدة املرتكزة إىل الفطرة . اإلسالمي الصحيح 

. عرفوا إهلم احلق بدأت نفوسهم تستمع إىل ما حيبه منهم هذا اإلله احلق وما يكرهه  وحني. وهداهم إىل اإلله احلق 
وما كانوا قبل ذلك ليسمعوا أو يطيعوا أمراً وال هنياً؛ وما كانوا ليقلعوا عن مألوفاهتم اجلاهلية مهما تكرر هلم النهي 

ا مل تنعقد هذه العقدة أوالً فلن يثبت فيها إن عقدة الفطرة البشرية هي عقدة العقيدة؛ وم. . وبذلت هلم النصيحة 
  .شيء من خلق أو هتذيب أو إصالح اجتماعي 

وما مل تفتح مبفتاحها فستظل سراديبها مغلقة ودروهبا ملتوية ، وكما كشف . إن مفتاح الفطرة البشرية ها هنا . 
عقدة تعقدت عقد ، وكلما منها زقاق انبهمت أزقة؛ وكلما ضاء منها جانب أظلمت جوانب ، وكلما حلت منها 

  . .إىل ما ال هناية . . فتح منها درب سدت دروب ومسالك 
إمنا بدأ من . . لذلك مل يبدأ املنهج اإلسالمي يف عالج رذائل اجلاهلية واحنرافاهتا ، من هذه الرذائل واالحنرافات 

إال اهللا هذه يف الزمن حىت بلغت حنو ثالثة وطالت فترة إنشاء ال إله . . بدأ من شهادة أن الإله إال اهللا . . العقيدة 
حىت إذا . . عشر عاماً ، مل يكن فيها غاية إال هذه الغاية تعريف الناس بإهلهم احلق وتعبيدهم له وتطويعهم لسلطانه 

مبا فيها  -عندئذ بدأت التكاليف . . خلصت نفوسهم هللا؛ وأصبحوا ال جيدون ألنفسهم خرية إال ما خيتاره اهللا 
وعندئذ بدأت عملية تنقية رواسب اجلاهلية االجتماعية واالقتصادية والنفسية واألخالقية  -ئر التعبدية الشعا

ألهنم ال يعلمون هلم خرية فيما يأمر اهللا به . بدأت يف الوقت الذي يأمر اهللا فيطيع العباد بال جدال . . والسلوكية 
  أو ينهى عنه أياً كان

بعد أن مل يعد للمسلم يف . . بعد االستسالم . . » اإلسالم « امر والنواهي بعد لقد بدأت األو: أو بتعبري آخر 
أو كما يقول األستاذ أبو . . بعد أن مل يعد يفكر يف أن يكون له إىل جانب أمر اهللا رأي أو اختيار . . نفسه شيء 

  :» احنلت العقدة الكربى « : حتت عنوان » ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني « : احلسن الندوي يف كتابه 
صلى اهللا  -فاحنلت العقد كلها؛ وجاهدهم رسول اهللا . . عقدة الشرك والكفر . . احنلت العقدة الكربى . . « 

جهاده األول ، فلم حيتج إىل جهاد مستأنف لكل أمر أو هني؛ وانتصر اإلسالم على اجلاهلية يف  -عليه وسلم 
وقد دخلوا يف السلم كافة بقلوهبم وجوارحهم وأرواحهم كافة . يف كل معركة املعركة األوىل ، فكان النصر حليفه 

، ال يشاقون الرسول من بعد ما تبني هلم اهلدى؛ وال جيدون يف أنفسهم حرجاً مما قضى؛ وال يكون هلم اخلرية من 
ا فرطت منهم زلة حدثوا الرسول عما اختانوا أنفسهم؛ وعرضوا أجسادهم للعذاب الشديد إذ. بعد ما أمر أو هنى 

نزل حترمي اخلمر والكؤوس املتدفقة على راحاهتم؛ فحال أمر اهللا بينها وبني الشفاه املتلمظة . . استوجبت احلد 



  .» واألكباد املتقدة؛ وكسرت دنان اخلمر فسالت يف سكك املدينة 
قت هذا التحرمي القاطع مراحل فلقد سب. . ومع هذا فلم يكن حترمي اخلمر وما يتصل هبا من امليسر أمراً مفاجئاً 

وخطوات يف عالج هذه التقاليد االجتماعية املتغلغلة ، املتلبسة بعادات النفوس ومألوفاهتا ، واملتلبسة كذلك ببعض 
  .اجلوانب االقتصادية ومالبساهتا 

  :لقد كانت هذه هي املرحلة الثالثة أو الرابعة يف عالج مشكلة اخلمر يف املنهج اإلسالمي 
  :املرحلة األوىل مرحلة إطالق سهم يف االجتاه حني قال اهللا سبحانه يف سورة النحل املكية كانت 

فكانت أول ما يطرق حس املسلم من } . . . ومن مثرات النخيل واألعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً { 
  .سن شيء آخر فكأمنا هو شيء والرزق احل. . يف مقابل الرزق احلسن ) وهو املخمر ( وضع السكر 

مث كانت الثانية بتحريك الوجدان الديين عن طريق املنطق التشريعي يف نفوس املسلمني حني نزلت اليت يف سورة 
ويف هذا } فيهما إمث كبري ومنافع للناس ، وإمثهما أكرب من نفعهما : قل . يسألونك عن اخلمر وامليسر { : البقرة 

إذ أنه قلما خيلو شيء من نفع؛ ولكن حله أو حرمته إمنا . مث أكرب من النفع إحياء بأن تركهما هو األوىل ما دام اإل
  .ترتكز على غلبة الضر أو النفع 

يا أيها { : مث كانت الثالثة بكسر عادة الشراب ، وإيقاع التنافر بينها وبني فريضة الصالة حني نزلت اليت يف النساء 
والصالة يف مخسة أوقات معظمها متقارب؛ }  تعلموا ما تقولون الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت

وخاصة عادة  -ويف هذا تضييق لفرص املزاولة العملية لعادة الشراب . وال يكفي ما بينها للسكر مث اإلفاقة 
وفيه كسر لعادة اإلدمان اليت  -الصبوح يف الصباح والغبوق بعد العصر أو املغرب كما كانت عادة اجلاهليني 

ذلك التناقض بني الوفاء بفريضة الصالة يف  -وهو أمر له وزنه يف نفس املسلم  -وفيه . تتعلق مبواعيد التعاطي 
  مواعيدها والوفاء بعادة الشراب يف مواعيدها

مث كانت هذة الرابعة احلامسة واألخرية ، وقد هتيأت النفوس هلا هتيؤاً كامالً فلم يكن إال النهي حىت تتبعه الطاعة 
  :فورية واإلذعان ال

{ : فنزلت اليت يف البقرة . اللهم بني لنا يف اخلمر بياناً شفاء : أنه قال  -رضي اهللا عنه  -عن عمر بن اخلطاب 
رضي  -فدعي عمر } فيهما إمث كبري ومنافع للناس ، وإمثهما أكرب من نفعهما : يسألونك عن اخلمر وامليسر ، قل 

يا أيها الذين آمنوا ال { : فنزلت اليت يف النساء . اللهم بني لنا يف اخلمر بيان شفاء : فقرئت عليه ، فقال  -اهللا عنه 
اللهم بني لنا يف : فقرئت عليه ، فقال  -رضي اهللا عنه  -فدعي عمر . . اآلية } . . تقربوا الصالة وأنتم سكارى 

ع بينكم العداوة والبغضاء يف اخلمر وامليسر؛ إمنا يريد الشيطان أن يوق{ : فنزلت اليت يف املائدة . اخلمر بيان شفاء 
. » انتهينا . انتهينا « : فدعي عمر فقرئت عليه ، فقال } ويصدكم عن ذكر اهللا وعن الصالة ، فهل أنتم منتهون؟ 

  ) .أخرجه أصحاب السنن . ( 
« : ناد يف نوادي املدينة وملا نزلت آيات التحرمي هذه ، يف سنة ثالث بعد وقعة أحد ، مل حيتج األمر إىل أكثر من م

فمن كان يف يده كأس حطمها ومن كان يف فمه جرعة جمها ، وشقت . . » إن اخلمر قد حرمت . أال أيها القوم 
  وانتهى األمر كأن مل يكن سكر وال مخر. . زقاق اخلمر وكسرت قنانيه 

  :والتوجيه واآلن ننظر يف صياغة النص القرآين؛ واملنهج الذي يتجلى فيه منهج التربية 
  .يا أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون { 



إمنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء يف اخلمر وامليسر ويصدكم عن ذكر اهللا وعن الصالة ، فهل أنتم 
  .} واحذروا فإن توليتم فاعلموا أمنا على رسولنا البالغ املبني منتهون؟ وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول 
  :إنه يبدأ بالنداء املألوف يف هذا القطاع 

  . .} يا أيها الذين آمنوا { 
يلي . . الستجاشة قلوب املؤمنني من جهة؛ ولتذكريهم مبقتضى هذا اإلميان من االلتزام والطاعة من جهة أخرى 

  :سم على سبيل القصر واحلصر هذا النداء املوحي تقرير حا
  . .} إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان { 

والشيطان عدو اإلنسان . وهي من عمل الشيطان . اليت أحلها اهللا » الطيبات « فهي دنسة ال ينطبق عليها وصف 
حسه ، وتشمئز منه نفسه ، وجيفل منه كيانه  القدمي؛ ويكفي أن يعلم املؤمن أن شيئاً ما من عمل الشيطان لينفر منه

  ، ويبعد عنه من خوف ويتقيه
وهي ملسة أخرى من ملسات اإلحياء النفسي  -ويف هذه اللحظة يصدر النهي مصحوباً كذلك باإلطماع يف الفالح 

  :العميق 
  . .} فاجتنبوه لعلكم تفلحون { 

  : مث يستمر السياق يف كشف خطة الشيطان من وراء هذا الرجس
. . . إمنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء يف اخلمر وامليسر ، ويصدكم عن ذكر اهللا وعن الصالة { 
 {. .  

إهنا إيقاع العداوة والبغضاء يف الصف . . هبذا ينكشف لضمري املسلم هدف الشيطان ، وغاية كيده ، ومثرة رجسه 
  وياهلا إذن من مكيدة. . عن ذكر اهللا وعن الصالة } الذين آمنوا { صد  كما أهنا هي -يف اخلمر وامليسر  -املسلم 

وهذه األهداف اليت يريدها الشيطان أمور واقعة يستطيع املسلمون أن يروها يف عامل الواقع بعد تصديقها من خالل 
يف  -داوة والبغضاء فما حيتاج اإلنسان إىل طول حبث حىت يرى أن الشيطان يوقع الع. القول اإلهلي الصادق بذاته 

فاخلمر مبا تفقد من الوعي ومبا تثري من عرامة اللحم والدم ، ومبا هتيج من نزوات . بني الناس  -اخلمر وامليسر 
وامليسر الذي يصحاهبا وتصاحبه مبا يتركه يف النفوس من خسارات وأحقاد؛ إذا املقمور البد أن حيقد . ودفعات 

إن من طبيعة هذه األمور . . أمام عينيه ، ويذهب به غامناً وصاحبه مقمور مقهور على قامره الذي يستويل على ماله 
أن تثري العداوة والبغضاء ، مهما مجعت بني القرناء يف جماالت من العربدة واالنطالق اللذين خييل للنظرة السطحية 

  أهنما أنس وسعادة
فاخلمر تنسي ، وامليسر يلهي ، وغيبوبة امليسر ال . . وأما الصد عن ذكر اهللا وعن الصالة ، فال حيتاجان إىل نظر 

  تقل عن غيبوبة اخلمر عند املقامرين؛ وعامل املقامر كعامل السكري ال يتعدى املوائد واألقداح والقداح
} الذين آمنوا { وهكذا عندما تبلغ هذه اإلشارة إىل هدف الشيطان من هذا الرجس غايتها من إيقاظ قلوب 

  :لسؤال الذي ال جواب له عندئذ إال جواب عمر رضي اهللا عنه وهو يسمع وحتفزها ، جييء ا
  ؟} فهل انتم منتهون { 

  .انتهينا « : فيجيب لتوه 

  . .« انتهينا 
  :ولكن السياق ميضي بعد ذلك يوقع إيقاعه الكبري 



  . .} بني فإن توليتم فاعلموا أمنا على رسولنا البالغ امل. وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول واحذروا { 
الذي ال تبقى معه إال الطاعة . . اإلسالم . . طاعة اهللا وطاعة الرسول : إهنا القاعدة اليت يرجع إليها األمر كله 

  :واحلذر من املخالفة ، والتهديد امللفوف . . املطلقة هللا وللرسول 
  . .} فإن توليتم فاعلموا أمنا على رسولنا البالغ املبني { 

  . .فتحددت التبعة على املخالفني ، بعد البالغ املبني  وقد بلّغ وبّين ،
إهنم حني يعصون وال يطيعون . . إنه التهديد القاصم ، يف هذا األسلوب امللفوف ، الذي ترتعد له فرائص املؤمنني 

 وأدى؛ ولقد نفض يديه من أمرهم إذن -صلى اهللا عليه وسلم  -لقد بلغ الرسول . ال يضرون أحداً إال أنفسهم 
ولقد صار أمرهم كله إىل اهللا  -وقد عصوه ومل يطيعوه  -فما هو مبسؤول عنهم ، وما هو بدافع عنهم عذاباً 

  وهو القادر على جمازاة العصاة املتولني. سبحانه 
  . .إنه املنهج الرباين يطرق القلوب ، فتنفتح له مغاليقها ، وتتكشف له فيها املسالك والدروب 

  : ما هي اخلمر اليت نزل فيها هذا النهي ولعله حيسن هنا أن نبني
  .« وكل مسكر حرام . كل خممر مخر » :  -رضي اهللا عنهما  -أخرج أبو داود بسنده عن ابن عباس 

يا » : مبحضر مجاعة من الصحابة فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -على منرب النيب  -رضي اهللا عنه  -وخطب عمر 
واخلمر ما . من العنب والتمر والعسل واحلنطة والشعري : يوم نزل وهي من مخسة أيها الناس قد نزل حترمي اخلمر 

  ) .ذكره القرطيب يف تفسريه . . ( « خامر العقل 
وأن كل ما . وأنه ليس مقصوراً على نوع بعينه . . فدل هذا وذلك على أن اخلمر تشمل كل خممر حيدث السكر 

  .أسكر فهو حرام 
تنايف اليقظة الدائمة اليت يفرضها اإلسالم على قلب املسلم ليكون موصوالً باهللا  -كر بأي مس -إن غيبوبه السكر 

مث ليكون هبذه اليقظة عامالً إجيابياً يف مناء احلياة وجتددها ، ويف صيانتها من . يف كل حلظة ، مراقباً هللا يف كل خطرة 
. اعة املسلمة وشريعتها ونظامها من كل اعتداء الضعف والفساد ، ويف محاية نفسه وماله وعرضه ، ومحاية أمن اجلم

تكاليف لربه ، . والفرد املسلم ليس متروكاً لذاته وللذاته؛ فعليه يف كل حلظة تكاليف تستوجب اليقظة الدائمة 
وتكاليف لنفسه ، وتكاليف ألهله ، وتكاليف للجماعة املسلمة اليت يعيش فيها ، وتكاليف لإلنسانية كلها ليدعوها 

وحىت حني يستمتع بالطيبات فإن اإلسالم حيتم عليه . وهو مطالب باليقظة الدائمة لينهض هبذه التكاليف . ها ويهدي
  .إمنا يسيطر دائماً على رغباته فيلبيها تلبية املالك ألمره . أن يكون يقظاً هلذا املتاع ، فال يصبح عبداً لشهوة أو لذة 

  .جتاه وغيبوبة السكر ال تتفق يف شيء مع هذا اال. 
مث إن هذه الغيبوبة يف حقيقتها إن هي إال هروب من واقع احلياة يف فترة من الفترات؛ وجنوح إىل التصورات اليت 

واإلسالم ينكر على اإلنسان هذا الطريق ويريد من الناس أن يروا احلقائق ، وأن . تثريها النشوة أو اخلمار 
إن مواجهة . . ها ، وال يقيموا هذه احلياة على تصورات وأوهام يواجهوها ، ويعيشوا فيها ، ويصرفوا حياهتم وفق

احلقائق هي حمك العزمية واإلرادة؛ أما اهلروب منها إىل تصورات وأوهام فهو طريق التحلل ، ووهن العزمية ، 
. . اإلدمان . . واإلسالم جيعل يف حسابه دائماً تربية اإلرادة ، وإطالقها من قيود العادة القاهرة . وتذاوب اإلرادة 

وهي رجس من عمل . . وهذا االعتبار كاف وحده من وجهة النظر اإلسالمية لتحرمي اخلمر وحترمي سائر املخدرات 
  .مفسد حلياة اإلنسان . . الشيطان 

واألول . أو يف اعتبار شرهبا هو احملرم . وقد اختلف الفقهاء يف اعتبار ذات اخلمر جنسة كبقية النجاسات احلسية 



. . اجلمهور والثاين قول ربيعة والليث بن سعد واملزين صاحب الشافعي وبعض املتأخرين من البغداديني قول 
  .وحسبنا هذا القدر يف سياق الظالل 

وقد حدث أنه ملا نزلت هذه اآليات ، وذكر فيها حترمي اخلمر ، ووصفت بأهنا رجس من عمل الشيطان أن انطلقت 
  .تان يف الصيغة ، خمتلفتان يف الباعث واهلدف يف اجملتمع املسلم صيحتان متحد

فما بال قوم قتلوا يف : أو قالوا . . كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون اخلمر : قال بعض املتحرجني من الصحابة 
  ) .أي قبل حترميها ( أحد وهي يف بطوهنم 

يشبهه؛ يريدون أن ينشروا يف النفوس  هذا القول أو ما. . وقال بعض املشككني الذين يهدفون إىل البلبلة واحلرية 
قلة الثقة يف أسباب التشريع ، أو الشعور بضياع إميان من ماتوا واخلمر مل حترم؛ وهي رجس من عمل الشيطان ، 

  ماتوا والرجس يف بطوهنم
  :عنذئذ نزلت هذه اآلية 

مث اتقوا . وعملوا الصاحلات ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا { 
  . .} وآمنوا ، مث اتقوا وأحسنوا ، واهللا حيب احملسنني 

نزلت لتقرر أوالً أن ما مل حيرَّم ال حيرم؛ وأن التحرمي يبدأ من النص ال قبله؛ وأنه ال حيرم بأثر رجعي؛ فال عقوبة إال 
والذين ماتوا واخلمر يف بطوهنم ، وهي . . م بنص؛ سواء يف الدنيا أو ىف اآلخرة؛ ألن النص هو الذي ينشى ء احلك

لقد كانوا خيافون اهللا ويعملون . . مل حترم بعد ، ليس عليهم جناح؛ فإهنم مل يتناولوا حمرماً؛ ومل يرتكبوا معصية 
ومن كانت هذه حاله ال يتناول حمرماً وال . . الصاحلات ويراقبون اهللا ويعلمون أنه مطلع على نواياهم وأعماهلم 

  .تكب معصية ير
هل هو ناشئ عن أمر : وال نريد أن ندخل هبذه املناسبة يف اجلدل الذي أثاره املعتزلة حول احلكم بأن اخلمر رجس 

  .بتحرميها ، أم إنه ناشئ عن صفة مالزمة للخمر يف ذاهتا  -سبحانه  -الشارع 

فهو جدل عقيم يف نظرنا . . رمي وهل احملرمات حمرمات لصفة مالزمة هلا ، أم إن هذه الصفة تلزمها من التح
سواء ذكر سبب التحرمي أو مل . مل حرمه  -سبحانه  -واهللا حني حيرم شيئاً يعلم . . وغريب على احلس اإلسالمي 

وسواء كان التحرمي لصفة ثابتة يف احملرم ، أو لعلة تتعلق مبن يتناوله من ناحية ذاته ، أو من ناحية مصلحة . يذكر 
.  سبحانه هو الذي يعلم األمر كله؛ والطاعة ألمره واجبة ، واجلدل بعد ذلك ال ميثل حاجة واقعية فاهللا. . اجلماعة 

إذا كان التحرمي لصفة ثابتة يف احملرم فكيف أبيح إذن : وال يقولن أحد . . والواقعية هي طابع هذا املنهج الرباين 
وهذا مقتضى . ومرد األمر كله إىل اهللا .  حترمي حكمة يف تركه فترة بال -سبحانه  -قبل حترميه فال بد أن هللا 

واستحسان اإلنسان أو استقباحه ليس هو احلكم يف األمر؛ وما يراه علة قد ال يكون هو العلة  -سبحانه  -ألوهيته 
واهللا . . واألدب مع اهللا يقتضي تلقي أحكامه بالقبول والتنفيذ ، سواء عرفت حكمتها أو علتها أم ظلت خافية . 
  .لم وأنتم ال تعلمون يع

فهذا هو . . على الطاعة هللا إظهاراً للعبودية له سبحانه . . إن العمل بشريعة اهللا جيب أن يقوم ابتداء على العبودية 
فيما  -بقدر ما يستطيع  -وبعد الطاعة جيوز للعقل البشري أن يتلمس حكمة اهللا . . مبعىن االستسالم  -اإلسالم 

فاحلكم يف  -سواء بني اهللا حكمته أم مل يبينها ، وسواء أدركها العقل البشري أم مل يدركها  -ه أمر اهللا به أو هنى عن
فإذا أمر اهللا أو هنى فقد انتهى اجلدل . استحسان شريعة اهللا يف أمر من األمور ليس هو اإلنسان إمنا احلكم هو اهللا 

. . معىن ذلك أن الناس هم املرجع األخري يف شرع اهللا فأما إذا ترك احلكم للعقل البشري ف. . ولزم األمر أو النهي 



  فأين مكان األلوهية إذن وأين مكان العبودية؟
  :وخنلص من هذا إىل تركيب اآلية وداللة هذا التركيب 

مث اتقوا . ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناح فيما طعموا ، إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصاحلات { 
  . .} مث اتقوا وأحسنوا واهللا حيب احملسنني وآمنوا ، 

ومل أجد يف أقوال املفسرين ما تستريح إليه النفس يف صياغة العبارة القرآنية على النحو وتكرار التقوى مرة مع 
كذلك مل أجد يف تفسريي هلذا التكرار يف الطبعة . . اإلميان والعمل الصاحل ، ومرة مع اإلميان ، ومرة مع اإلحسان 

وإن كان ال يبلغ من حسي مبلغ  -وأحسن ما قرأت . . وىل من هذه الظالل ما تستريح إليه نفسي األن األ
االتقاء األول هو االتقاء بتلقي أمر اهللا بالقبول والتصديق والدينونة به « : هو ما قاله ابن جرير الطربي  -االرتياح 
  . .» والثالث االتقاء باإلحسان والتقرب بالنوافل واالتقاء الثاين االتقاء بالثبات على التصديق . والعمل 

  .إنه توكيد عن طريق التفصيل بعد اإلمجال « : وكان الذي ذكرته يف الطبعة األوىل يف هذا املوضع هو 

مث جعل التقوى مرة مع اإلميان يف الثانية ، ومرة مع اإلحسان . فقد أمجل التقوى واإلميان والعمل الصاحل يف األوىل 
وإلبراز ذلك القانون . ذلك التوكيد مقصود هنا لالتكاء على هذا املعىن . . يف الثالثة  -العمل الصاحل  وهو -

تلك احلساسية املرهفة برقابة اهللا ، واالتصال . . فالتقوى . الثابت يف تقدير األعمال مبا يصاحبها من شعور باطين 
واهيه ، والعمل الصاحل الذي هو الترمجة الظاهرة للعقيدة واإلميان باهللا والتصديق بأوامره ون. به يف كل حلظة 

. . هذه هي مناط احلكم ، ال الظواهر واألشكال . . والترابط بني العقيدة الباطنة والعمل املعرب عنها . املستكنة 
  .« وهذه القاعدة حتتاج إىل التوكيد والتكرار والبيان 

  .واهللا املستعان . . ولكنه مل يفتح عليَّ بشيء آخر . . يضاً وأنا ، اللحظة ال أجد يف هذا القول ما يريح أ
مث ميضي السياق يف جمال التحرمي والتحليل ، يتحدث عن الصيد يف حالة اإلحرام ، وكفارة قتله ، وعن حكمة اهللا 

تم هذه الفقرة مث خي. . يف حترمي البيت واألشهر احلرم واهلدي والقالئد ، اليت هنى عن املساس هبا يف مطالع السورة 
امليزان الذي يرجح فيه الطيب وإن قل ، على الكثري . . بوضع ميزان القيم للنفس املسلمة وللمجتمع املسلم 

  :واخلبيث 
يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم اهللا بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم؛ ليعلم اهللا من خيافه بالغيب؛ فمن اعتدى { 

يا أيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم؛ ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما . بعد ذلك فله عذاب أليم 
قتل من النعم ، حيكم به ذوا عدل منكم؛ هدياً بالغ الكعبة ، أو كفارة طعام مساكني ، أو عدل ذلك صياماً ، 

أحل لكم صيد البحر . ذو انتقام  ليذوق وبال أمره ، عفا اهللا عما سلف ، ومن عاد فينتقم اهللا منه؛ واهللا عزيز
جعل اهللا . وطعامه متاعاً لكم وللسيارة ، وحرم عليكم صيد الرب ما دمتم حرماً ، واتقوا اهللا الذي إلية حتشرون 

ذلك لتعلموا أن اهللا يعلم ما يف السماوات . الكعبة البيت احلرام ، قياماً للناس ، والشهر احلرام واهلدي والقالئد 
ما على الرسول إال . اعلموا أن اهللا شديد العقاب وأن اهللا غفور رحيم . ض ، وأن اهللا بكل شيء عليم وما يف األر

ال يستوي اخلبيث والطيب ولو أعجبك كثرة اخلبيث ، فاتقوا اهللا يا : قل . البالغ واهللا يعلم ما تبدون وما تكتمون 
  . .} أويل األلباب لعلكم تفلحون 

  :وا يف أول هذه السورة لقد قال تعاىل للذين آمن
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ، أحلت لكم هبيمة األنعام إال ما يتلى عليكم ، غري حملي الصيد وأنتم حرم إن { 

يا أيها الذين آمنوا ال حتلوا شعائر اهللا وال الشهر احلرام وال اهلدي وال القالئد وال آمني البيت . اهللا حيكم ما يريد 



وكان هذا النهي عن إحالل الصيد وهم حرم؛ } . . وإذا حللتم فاصطادوا . غون فضالً من رهبم ورضواناً احلرام يبت
وعن إحالل شعائر اهللا ، أو الشهر احلرام أو اهلدي والقالئد ، أو قاصدي البيت احلرام ، ال يرتب عقوبة يف الدنيا 

  .على املخالف ، إمنا يلحقه اإلمث 

ويعلن العفو عما سلف من إحالل هذه احملارم؛ ويهدد } ليذوق وبال أمره { هي الكفارة فاآلن يبني العقوبة و. 
  .بانتقام اهللا ممن يعود بعد هذا البيان 

مث خيربهم أهنم . . } يا أيها الذين آمنوا { : وتبدأ هذه الفقرة كما تبدأ كل فقرات هذا القطاع بالنداء املألوف 
  :ء؛ يف أمر الصيد الذي هنوا عنه وهم حمرمون مقدمون على امتحان من اهللا وابتال

يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم اهللا بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ، ليعلم اهللا من خيافه بالغيب ، فمن { 
  . .} اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم 
ولقد حكي أن اهللا . م بال مشقة صيد تناله أيديهم من قريب ، وتناله رماحه. إنه صيد سهل ، يسوقه اهللا إليهم 

إنه . . إنه اإلغراء الذي يكون فيه االبتالء . . ساق هلم هذا الصيد حىت لكان يطوف خبيامهم ومنازهلم من قريب 
 -عليه السالم  -ذات اإلغراء الذي عجزت بنو إسرائيل من قبل عن الصمود له ، حني أحلوا على نبيهم موسى 

مث ساق إليهم . فجعل هلم السبت . راحة والصالة ال يشتغلون فيه بشيء من شئون املعاش أن جيعل اهللا هلم يوماً لل
فإذا مل يكن السبت اختفى ، شأن السمك يف . صيد البحر جييئهم قاصداً الشاطئ متعرضاً ألنظارهم يف يوم السبت 

حيتالون على اهللا فيحّوطون على  -ة يف جبلة اليهود املعروف -فلم يطيقوا الوفاء بعهودهم مع اهللا؛ وراحوا . املاء 
السمك يوم السبت وال يصيدونه؛ حىت إذا كان الصباح التايل عادوا فأمسكوه من التحويطة وذلك الذي وجه اهللا 

واسأهلم عن القرية { : ألن يواجههم ويفضحهم به يف قوله تعاىل  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسوله  -سبحانه  -
. إذ يعدون يف السبت إذ تأتيهم حيتاهنم يوم سبتهم شرعاً ، ويوم ال يسبتون ال تأتيهم  اليت كانت حاضرة البحر ،

. . هذا االبتالء بعينه ابتلى به اهللا األمة املسلمة ، فنجحت حيث أخفقت يهود } كذلك نبلوهم مبا كانوا يفسقون 
ناس تأمرون باملعروف وتنهون عن كنتم خري أمة أخرجت لل{ : وكان هذا مصداق قول اهللا سبحانه يف هذه األمة 

ولقد جنحت هذه } منهم املؤمنون وأكثرهم الفاسقون . ولو آمن أهل الكتاب لكان خرياً هلم . املنكر وتؤمنون باهللا 
ومن مث نزع اهللا اخلالفة يف األرض من بين إسرائيل وائتمن عليها . األمة يف مواطن كثرية حيث أخفق بنو إسرائيل 

إذ أن منهج اهللا مل يتمثل متثالً كامالً يف نظام واقعي حيكم . ن هلا يف األرض ما مل ميكن ألمة قبلها ومك. هذه األمة 
يوم أن كانت تعلم أن اإلسالم هو أن . ذلك يوم أن كانت مسلمة . . احلياة كلها كما متثل يف خالفة األمة املسلمة 

املؤمتنة على هذه األمانة الضخمة؛ وأهنا هي الوصية على وتعلم أهنا هي . يتمثل دين اهللا وشريعته يف حياة البشر 
  .البشرية لتقيم فيها منهج اهللا ، وتقوم عليه بأمانة اهللا 

. ولقد كان هذا االختبار بالصيد السهل يف أثناء فترة اإلحرام أحد االختبارات اليت اجتازهتا هذه األمة بنجاح 
  .ة مبثل هذه االختبارات من مظاهر رعايته واصطفائه بتربية هذه األم -سبحانه  -وكانت عناية اهللا 

  :ولقد كشف اهللا للذين آمنوا يف هذا احلادث عن حكمة االبتالء 
  . .} ليعلم اهللا من خيافه بالغيب { 

القاعدة الصلبة اليت يقوم عليها بناء العقيدة ، وبناء . إن خمافة اهللا بالغيب هي قاعدة هذه العقيدة يف ضمري املسلم 
  . .سلوك ، وتناط هبا أمانة اخلالفة يف األرض مبنهج اهللا القومي ال



إنه تعاىل بالنسبة هلم غيب ، ولكن قلوهبم تعرفه . . إن الناس ال يرون اهللا؛ ولكنهم جيدونه يف نفوسهم حني يؤمنون 
واالستغناء عن رؤية احلس  -حقيقة اإلميان باهللا بالغيب وخمافته  -إن استقرار هذه احلقيقة اهلائلة . بالغيب وختافه 

بأن ال إله إال : الشهادة؛ حىت ليؤدي املؤمن شهادة  -بل يرجح  -واملشاهدة؛ والشعور هبذا الغيب شعوراً يوازي 
إن استقرار هذه احلقيقة على هذا النحو يعرب عن نقلة ضخمة يف ارتقاء الكائن البشري ، . . وهو مل ير اهللا . اهللا 

مبقدار  -ة ، واستخدام أجهزته املركوزة يف تكوينه الفطري على الوجه األكمل؛ وابتعاده وانطالق طاقاته الفطري
بينما يعرب انغالق روحه  -باملستوى الذي هتيأ له اإلنسان  -عن عامل البهيمة اليت ال تعرف الغيب  -هذا االرتقاء 

هزة االلتقاط واالتصال الراقية فيه ، عن رؤية ما وراء احلس ، وانكماش إحساسه يف دائرة احملسوس ، عن تعطل أج
  »املادي « وانتكاسه إىل املستوى احليواين يف احلس 

ومن مث جيعلها اهللا سبحانه حكمة هلذا االبتالء؛ ويكشف للذين آمنوا عن هذه احلكمة كي حتتشد نفوسهم لتحقيقها 
. .  

ال حياسب الناس على ما يعلمه عنهم علماً  -حانه سب -ولكنه . واهللا سبحانه يعلم علماً لَُدنِّياًّ من خيافه بالغيب 
  . .علم وقوع  -سبحانه  -إمنا حياسبهم على ما يقع منهم فيعلمه اهللا . لدنيا 

  . .} فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم { 
ذا فإ. . فقد أخرب باالبتالء ، وعرف حكمة تعرضه له ، وحذر من الوقوع فيه؛ وبذلت له كل أسباب النجاح فيه 

  .كان العذاب األليم جزاء حقاً وعدالً؛ وقد اختار بنفسه هذا اجلزاء واستحقه فعالً  -بعد ذلك  -هو اعتدى 
  :بعد هذا جييء تفصيل كفارة املخالفة مبدوءاً بالنهي خمتوماً بالتهديد مرة أخرى 

ء مثل ما قتل من النعم حيكم به ذوا ومن قتله منكم متعمداً فجزا. يا أيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم { 
عدل منكم هدياً بالغ الكعبة ، أو كفارة طعام مساكني ، أو عدل ذلك صياماً ، ليذوق وبال أمره ، عفا اهللا عما 

  . .} سلف ، ومن عاد فينتقم اهللا منه ، واهللا عزيز ذو انتقام 
  .إن النهي ينصب على قتل احملرم للصيد عمداً 

فإذا كان القتل عمداً فكفارته أن يذبح هبيمة من األنعام من مستوى . . فال إمث عليه وال كفارة  فأما إذا قتله خطأ
والنعامة والزرافة وما إليها . واأليِّل جتزئ فيه بقرة . فالغزالة مثالً جتزئ فيها نعجة أو عنزة . الصيد الذي قتله 
وما ال مقابل له من البهيمة جيزئ عنه ما يوازي . نب واألرنب والقط وأمثاهلما جيزئ فيه أر. . جتزئ فيها بدنة 

  . .قيمته 
فإذا حكما بذبح هبيمة أطلقت هدياً حىت تبلغ الكعبة ، . ويتوىل احلكم يف هذه الكفارة اثنان من املسلمني ذوا عدل 

ا يساوي مثن أما إذا مل توجد هبيمة فللحكمني أن حيكما بكفارة طعام مساكني؛ مب. تذبح هناك وتطعم للمساكني 
مقدراً مثن الصيد . فإذا مل جيد صاحب الكفارة صام ما يعادل هذه الكفارة ) . خالف فقهي ( البهيمة أو مثن الصيد 

أما كم . . أو البهيمة ، وجمزأ على عدد املساكني الذين يطعمهم هذا الثمن؛ وصيام يوم مقابل إطعام كل مسكني 
  .ولكنه يتبع األمكنة واألزمنة واألحوال . قهي يبلغ مثن إطعام مسكني فهو موضع خالف ف

  :وينص السياق القرآين على حكمة هذه الكفارة 
  . .} ليذوق وبال أمره { 

لذلك يعقب عليها بالعفو : ففي الكفارة معىن العقوبة ، ألن الذنب هنا خمل حبرمة يشدد فيها اإلسالم تشديداً كبرياً 
  : يكف عما سلف والتهديد بانتقام اهللا ممن ال



  .} عفا اهللا عما سلف ، ومن عاد فينتقم اهللا منه ، واهللا عزيز ذو انتقام { 
فإذا اعتز قاتل الصيد بقوته وقدرته على نيل هذا الصيد ، الذي أراد اهللا له األمان يف مثابة األمان ، فاهللا هو العزيز 

  القوي القادر على االنتقام
  :حالل يف احلل واإلحرام  فأما صيد البحر فهو. ذلك شأن صيد الرب 

  . .} أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة { 
وملا ذكر حل صيد البحر وطعامه ، عاد . . فحيوان البحر حالل صيده وحالل أكله للمحرم ولغري احملرم سواء 

  :فذكر حرمة صيد الرب للمحرم 
  . .} وحرم عليكم صيد الرب ما دمتم حرماً { 

. ولكن هناك خالف حول تناول احملرم له إذا صاده غري احملرم . اإلمجاع هو حرمة صيد الرب للمحرم  والذي عليه
أم النهي شامل لكل حيوان ، . وهل هو خاص باحليوان الذي يصاد عادة . كما أن هناك خالفاً حول املعّنى بالصيد 

  .ولو مل يكن مما يصاد ومما ال يطلق عليه لفظ الصيد 
  :لتحليل وهذا التحرمي باستجاشة مشاعر التقوى يف الضمري؛ والتذكري باحلشر إىل اهللا واحلساب وخيتم هذا ا

  ففيم هذه احلرمات؟. وبعد . . } واتقوا اهللا الذي إليه حتشرون { 
ملعركة إهنا الكعبة احلرام ، واألشهر احلرام ، تقدم يف وسط ا. . إهنا منطقة األمان يقيمها اهللا للبشر يف زمحة الصراع 

. . املستعرة بني املتخاصمني واملتحاربني واملتصارعني واملتزامحني على احلياة بني األحياء من مجيع األنواع واألجناس 
فتحل الطمأنينة حمل اخلوف ، وحيل السالم حمل اخلصام ، وترف . . بني الرغائب واملطامع والشهوات والضرورات 

ال يف عامل املثل والنظريات  -وتدرب النفس البشرية يف واقعها العملي .  أجنحة من احلب واإلخاء واألمن والسالم
  :على هذه املشاعر وهذه املعاين؛ فال تبقى جمرد كلمات جمنحة ورؤى حاملة ، تعز على التحقيق يف واقع احلياة  -
  .جعل اهللا الكعبة البيت احلرام ، قياماً للناس ، والشهر احلرام ، واهلدي والقالئد { 

اعلموا أن اهللا شديد العقاب . لك لتعلموا أن اهللا يعلم ما يف السماوات وما يف واألرض وأن اهللا بكل شيء عليم ذ
  . .} ، وأن اهللا غفور رحيم ، ما على الرسول إال البالغ؛ واهللا يعلم ما تبدون وما تكتمون 

ويف فترة اإلحرام . من يف البيت احلرام لقد جعل اهللا هذه احلرمات تشمل اإلنسان والطري واحليوان واحلشرات باأل
كما جعل األشهر احلرم األربعة اليت ال جيوز فيها القتل وال القتال وهي ذو . بالنسبة للمحرم حىت وهو مل يبلغ احلرم 

. حرمة هذه األشهر  -حىت يف جاهليتهم  -ولقد ألقى اهللا يف قلوب العرب . . القعدة وذو احلجة واحملرم مث رجب 
وا ال يروعون فيها نفساً ، وال يطلبون فيها دماً ، وال يتوقعون فيها ثأراً ، حىت كان الرجل يلقى قاتل أبيه وابنه فكان

جعلها اهللا كذلك ألنه أراد . . وأخيه فال يؤذيه ، فكانت جماالً آمناً للسياحة والضرب يف األرض وابتغاء الرزق 
كذلك جعل األشهر . تقيم الناس وتقيهم اخلوف والفزع . من وسالم أن تكون مثابة أ -بيت اهللا احلرام  -للكعبة 

مث مد رواق األمن خارج منطقة الزمان واملكان ، . احلرم لتكون منظقة أمن يف الزمان كالكعبة منطقة أمن يف املكان 
كما . طريق بسوء الذي يطلق ليبلغ الكعبة يف احلج والعمرة؛ فال ميسه أحد يف ال -وهو النعم  -فجعله حقاً للهدي 

  .جعله ملن يتقلد من شجر احلرم ، معلناً احتماءه بالبيت العتيق 
لقد جعل اهللا هذه احلرمات منذ بناء هذا البيت على أيدي إبراهيم وإمساعيل؛ وجعله مثابة للناس وأمناً ، حىت لقد 

، والناس من حوهلم يُتخطفون ، وهم فيه امنت اهللا به على املشركني أنفسهم؛ إذ كان بيت اهللا بينهم مثابة هلم وأمناً 
 -ال يشكرون اهللا؛ وال يفردونه بالعبادة يف بيت التوحيد؛ ويقولون للرسول  -بعد ذلك  -وبه آمنون ، مث هم 



فحكى اهللا قوهلم هذا . إن نتبع اهلدى معك نتخطف من أرضنا : إذ يدعوهم إىل التوحيد  -صلى اهللا عليه وسلم 
أو مل منكن هلم حرماً آمنا جيىب . إن نتبع اهلدى معك نتخطف من أرضنا : وقالوا { : واملخافة  وجبههم حبقيقة األمن

رضي اهللا عنهما  -ويف الصحيحني عن ابن عباس } إليه مثرات كل شيء رزقاً من لدنا؟ ولكن أكثرهم ال يعلمون 
د حرام ، ال يعضد شجرة ، وال ُيختلى إن هذا البل: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم فتح مكة « : قال  -

  .» َخاله ، وال ينفر صيده ، وال تلتقط لقطته إال ملعّرف 
ومل يستثن من األحياء مما جيوز قتله يف احلرم وللمحرم إال الغراب واحلدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور حلديث 

  :عائشة رضي اهللا عنها يف الصحيحني 

الغراب واحلدأة والعقرب والفأرة : بقتل مخس فواسق يف احلل واحلرم  - عليه وسلم صلى اهللا -أمر رسول اهللا « 
  .» والكلب العقور 

  .زيادة احلية  -رضي اهللا عنهما  -ويف صحيح مسلم من حديث ابن عمر 
املدينة «  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال  -رضي اهللا عنه  -كذلك حرمت املدينة حلديث علي 

: قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -ويف الصحيحني من حديث عباد بن متيم أن رسول اهللا . » حرم ما بني عري إىل ثور 
  .» إن إبراهيم حرم مكة ودعا هلا ، وإين حرمت املدينة كما حرم إبراهيم مكة « 

يشمل احليوان واإلنسان وليس رواق األمن الذي . وبعد ، فإهنا ليست منطقة األمان يف الزمان واملكان وحدمها 
ذلك املصطرع املترامي األطراف يف أغوار النفس . . إمنا هي كذلك منطقة األمان يف الضمري البشري . . وحدمها 
هذا املصطرع الذي يثور ويفور فيطغى بشواظه وبدخانه على املكان والزمان ، وعلى اإلنسان واحليوان . . البشرية 

يف  -ومها . حة يف ذلك املصطرع ، حىت ليتحرج احملرم أن ميد يده إىل الطري واحليوان إهنا منطقة السالم والسما. . 
إهنا منطقة . . يف النفس اآلمنة . يف الفترة اآلمنة . ولكنهما هنا يف املثابة اآلمنة . حل لإلنسان  -غري هذه املنطقة 

  . .على؛ وتتهيأ للتعامل مع املأل األعلى املرانة والتدريب للنفس البشرية لتصفو وترق وترف فتتصل باملأل األ
إىل منطقة األمان ، اليت جعلها اهللا للناس يف هذا . . أال ما أحوج البشرية املفزَّعة الوجلة ، املتطاحنة املتصارعة 

  الدين ، وبينها للناس يف هذا القرآن
  . .} شيء عليم ذلك لتعلموا أن اهللا يعلم ما يف السماوات وما يف األرض ، وأن اهللا بكل { 

تعقيب عجيب يف هذا املوضع؛ ولكنه مفهوم إن اهللا يشرع هذه الشريعة ، ويقيم هذه املثابة ، ليعلم الناس أن اهللا 
ليعلموا أنه يعلم طبائع البشر وحاجاهتم . . يعلم ما يف السماوات وما يف األرض وأن اهللا بكل شيء عليم 

رر شرائعه لتلبية الطبائع واحلاجات ، واالستجابة لألشواق وأنه يق. ومكنونات نفوسهم وهتاف أرواحهم 
فإذا أحست قلوب الناس رمحة اهللا يف شريعته؛ وتذوقت مجال هذا التطابق بينها وبني فطرهتم العميقة . . واملكنونات 

  .علموا أن اهللا يعلم ما يف السماوات واألرض وأن اهللا بكل شيء عليم 
لكامل مع ضرورات الفطرة البشرية وأشواقها مجيعاً؛ ويف تلبيته حلاجات احلياة إن هذا الدين عجيب يف توافيه ا

وحني ينشرح صدر هلذا الدين فإنه جيد فيه . إن تصميمه يطابق تصميمها؛ وتكوينه يطابق تكوينها . . البشرية مجيعاً 
  من اجلمال والتجاوب واألنس والراحة ما ال يعرفه إال من ذاق

  :الل واحلرام يف احلل واإلحرام بالتحذير صراحة من العقاب مع اإلطماع يف املغفرة والرمحة وينتهي احلديث عن احل
  .} اعلموا أن اهللا شديد العقاب ، وأن اهللا غفور رحيم { 



.  
  :ومع التحذير إحياء وإلقاء للتبعة على املخالف الذي ال يثوب 

  . .} كتمون ما على الرسول إال البالغ ، واهللا يعلم ما تبدون وما ت{ 
كي ال . ميزان يرجح فيه الطيب ويشيل اخلبيث . مث ختتم الفقرة مبيزان يقيمه اهللا للقيم ، ليزن به املسلم وحيكم 

  خيدع اخلبيث املسلم بكثرته يف أي وقت ويف أي حال
  . .} لحون ال يستوي اخلبيث والطيب؛ ولو أعجبك كثرة اخلبيث ، فاتقوا اهللا يا أويل األلباب لعلكم تف: قل { 

. إن املناسبة احلاضرة لذكر اخلبيث والطيب يف هذا السياق ، هي مناسبة تفصيل احلرام واحلالل يف الصيد والطعام 
ففي الطيب . وال يستوي اخلبيث والطيب ولو كانت كثرة اخلبيث تغر وتعجب . . واحلرام خبيث ، واحلالل طيب 

وما يف اخلبيث من لذة إال ويف الطيب مثلها . . ل من أمل أو مرض متاع بال معقبات من ندم أو تلف ، وبال عقابي
والعقل حني يتخلص من اهلوى مبخالطة التقوى له ورقابة القلب . . على اعتدال وأمن من العاقبة يف الدنيا واآلخرة 

أويل األلباب لعلكم  فاتقوا اهللا يا{ : له ، خيتار الطيب على اخلبيث؛ فينتهي األمر إىل الفالح يف الدنيا واآلخرة 
  . .} تفلحون 

وهو يشمل احلياة مجعياً ، . أفسح مدى وأبعد أفقاً  -بعد ذلك  -ولكن النص . . هذه هي املناسبة احلاضرة 
  :ويصدق يف مواضع شىت 

كان يعدها . . لقد كان اهللا الذي أخرج هذه األمة ، وجعلها خري أمة أخرجت للناس ، يعدها ألمر عظيم هائل 
أمانة منهجه يف األرض ، لتستقيم عليه كما مل تستقم أمة قط ، ولتقيمه يف حياة الناس كما مل يقم كذلك قط حلمل 

رياضة ختلعها أوالًَ من جاهليتها؛ وترفعها من سفح اجلاهلية . ومل يكن بد أن تراض هذه األمة رياضة طويلة . 
م الشاخمة مث تعكف بعد ذلك على تنقية تصوراهتا وعاداهتا اهلابطة ومتضي هبا صعداً يف املرتقى الصاعد إىل قمة اإلسال

مث تنتهي هبا إىل تقييم احلياة مجلة وتفصيالً . ومشاعرها من رواسب اجلاهلية؛ وتربية إرادهتا على محل احلق وتبعاته 
وعندئذ ال . .  وحىت ترتفع بشريتها إىل أحسن تقومي. . حىت تكون ربانية حقاً . . وفق قيم اإلسالم يف ميزان اهللا 

ولكن متييز اخلبيث . يستوي يف ميزاهنا اخلبيث والطيب؛ ولو أعجبها كثرة اخلبيث والكثرة تأخذ العني وهتول احلس 
من الطيب ، وارتفاع النفس حىت تزنه مبيزان اهللا ، جيعل كفة اخلبيث تشيل مع كثرته ، وكفة الطيب ترجح على 

تزن هلا مبيزان اهللا؛ وتقدر . . القوامة على البشرية . . ة ومؤمتنة على القوامة وعندئذ تصبح هذه األمة أمين. . قلته 
  هلا بقدر اهللا؛ وختتار هلا الطيب ، وال تأخذ عينها وال نفسها كثرة اخلبيث

ذلك حني ينتفش الباطل؛ فتراه النفوس رابياً؛ وتؤخذ األعني مبظهره وكثرته . . وموقف آخر ينفع فيه هذا امليزان 
مث ينظر املؤمن الذي يزن مبيزان اهللا إىل هذا الباطل املنتفش ، فال تضطرب يده ، وال يزوغ بصره ، وال . . ته وقو

  .خيتل ميزانه؛ وخيتار عليه احلق الذي ال رغوة له وال زبد؛ وال عدة حوله وال عدد 

   وثباته؛ وإال من مجاله الذايت وسلطانهاحلق اجملرد إال من صفته وذاته؛ وإال من ثقله يف ميزان اهللا. . إمنا هو احلق . 
أهنا  -سبحانه  -حىت علم  -صلى اهللا عليه وسلم  -لقد رىب اهللا هذه األمة مبنهج القرآن ، وقوامة رسول اهللا 

ال يف نفوسها وضمائرها فحسب ، ولكن يف حياهتا ومعاشها . . وصلت إىل املستوى الذي تؤمتن فيه على دين اهللا 
، بكل ما يضطرب يف احلياة من رغبات ومطامع ، وأهواء ومشارب ، وتصادم بني املصاحل ، يف هذه األرض 

مث بعد ذلك يف قوامتها على البشرية بكل ما هلا من تبعات جسام يف خضم احلياة . وغالب بني األفراد واجلماعات 
  .العام 



التشريعات؛ وجعلها كلها حزمة واحدة  لقد رباها بشىت التوجيهات ، وشىت املؤثرات ، وشىت االبتالءات ، وشىت
تؤدي دوراً يف النهاية واحداً ، هو إعداد هذه األمة بعقيدهتا وتصوراهتا ، ومبشاعرها واستجاباهتا ، وبسلوكها 

وحقق اهللا . . وأخالقها ، وبشريعتها ونظامها ، ألن تقوم على دين اهللا يف األرض ، وألن تتوىل القوامة على البشر 
وقامت يف واقع احلياة األرضية تلك الصورة الوضيئة من دين اهللا . . واهللا غالب على أمره . . ذه األمة ما يريده هب

  . .ومتلك البشرية أن تترمسه يف كل وقت حني جتاهد لبلوغه فيعينها اهللا . . حلماً يتمثل يف واقع . . 
صلى اهللا  -إىل األدب الواجب مع رسول اهللا بعد ذلك يتجه السياق إىل شيء من تربية اجلماعة املسلمة وتوجيهها 

وعدم سؤاله عما مل خيربها به؛ مما لو ظهر لساء السائل وأحرجه أو ترتب عليه تكاليف ال يطيقها ، أو  -عليه وسلم 
  .ضيق عليه يف أشياء وسع اهللا فيها ، أو تركها بال حتديد رمحة بعباده 

عفا . وإن تسألوا عنها حني ينزل القرآن تبد لكم . ن تبد لكم تسؤكم يا أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إ{ 
  . .} قد سأهلا قوم من قبلكم مث أصبحوا هبا كافرين . اهللا عنها واهللا غفور حليم 

أو . من السؤال عن أشياء مل يتنزل فيها أمر أو هني  -صلى اهللا عليه وسلم  -كان بعضهم يكثر على رسول اهللا 
أو يف االستفسار عن أمور ال . صيل أمور أمجلها القرآن ، وجعل اهللا يف إمجاهلا سعة للناس يلحف يف طلب تف

  .ضرورة لكشفها فإن كشفها قد يؤذي السائل عنها أو يؤذي غريه من املسلمني 
هذا السؤال  -صلى اهللا عليه وسلم  -أيف كل عام؟ فكره رسول اهللا : وروي أنه ملا نزلت آية احلج سأل سائل 

فأما . واحلج مرة جيزي } وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيالً { : ن النص على احلج جاء جممالً أل
  .السؤال عنه أيف كل عام فهو تفسري له بالصعب الذي مل يفرضه اهللا 

 على وهللا{ : ملا نزلت هذه اآلية « : ويف حديث مرسل رواه الترمذي والدارقطين عن علي رضي اهللا عنه قال 
: أيف كل عام؟ قال : فقالوا . يا رسول اهللا أيف كل عام؟ فسكت : قالوا } الناس حج البيت من استطاع إليه سبيالً 

  »ولو قلت نعم لوجبت . ال 

  :فأنزل اهللا 
  .اخل اآلية . . } يا أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم { 

يا أيها «  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : عياض عن أيب هريرة قال وأخرجه الدارقطين أيضاً عن أيب 
أيف كل عام يا : أيف كل عام يا رسول اهللا؟ فأعرض عنه ، مث عاد فقال : فقام رجل فقال . الناس كتب عليكم احلج 

ولو وجبت . لوجبت . عم ن: والذي نفسي بيده لو قلت : قال . فالن : قالوا « ومن القائل؟ » : رسول اهللا؟ فقال 
فأنزل اهللا تعاىل يا أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم » ولو مل تطيقوها لكفرمت . ما أطقتموها 

 {. .  
فواهللا . . . « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -ويف حديث أخرجه مسلم يف صحيحه عن أنس رضي اهللا عنه ، عن النيب 

: أين مدخلي يا رسول اهللا؟ قال : إال أخربتكم به ما دمت يف مقامي هذا فقام إليه رجل فقال  ال تسألوين عن شيء
عبداهللا : قال ابن عبد الرب . « أبوك حذافة : من أيب يا رسول اهللا؟ فقال » : فقام عبداهللا بن حذافة فقال « النار » 

 -، وشهد بدراً ، وكانت فيه دعابة وكان رسول اهللا  بن حذافة أسلم قدمياً ، وهاجر إىل أرض احلبشة اهلجرة الثانية
من أيب يا رسول : وملا قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -أرسله إىل كسرى بكتاب رسول اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم 

أأمنت أن تكون أمك قارفت ما يقارف نساء . ما مسعت بابن أعق منك : قالت أمه « أبوك حذافة » اهللا؟ قال 
  . .واهللا لو أحلقين بعبد أسود للحقت به : فتفضحها على أعني الناس؟ فقال اجلاهلية 



وهو غضبان  -صلى اهللا عليه وسلم  -خرج رسول اهللا : عن أيب هريرة قال »  -بسنده  -ويف رواية البن جرير 
من أيب؟ : ر فقال فقام آخ» يف النار « : أين أنا؟ قال : فقام إليه رجل فقال . حممار وجهه حىت جلس على املنرب 

صلى اهللا عليه  -رضينا باهللا ربا وباإلسالم ديناً ومبحمد : فقام عمر بن اخلطاب ، فقال » أبوك حذافة « : فقال 
فسكن : قال . إنا يا رسول اهللا حديثو عهد جباهلية وشرك ، واهللا أعلُم من آباؤنا . نبياً وبالقرآن إماماً  -وسلم 
  .اآلية . . } ا أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ي{ ونزلت هذه اآلية « غضبه 

عن البحرية والسائبة  -صلى اهللا عليه وسلم  -وروى جماهد عن ابن عباس أهنا نزلت يف قوم سألوا رسول اهللا 
  .وهو قول سعيد بن جبري . والوصيلة واحلام 

  ؟} وال سائبة وال وصيلة وال حام  ما جعل اهللا من حبرية{ : أال ترى أن بعده : وقال 
  . .وجمموعة هذه الروايات وغريها تعطي صورة عن نوع هذه األسئلة اليت هنى اهللا الذين آمنوا أن يسألوها 

ولكن كذلك لرييب أمة ، وينشئ جمتمعاً . لقد جاء هذا القرآن ال ليقرر عقيدة فحسب ، وال ليشرع شريعة فحسب 
وهو هنا يعلمهم أدب السؤال ، وحدود البحث . . على منهج عقلي وخلقي من صنعه  ، وليكّون األفراد وينشئهم

هو الذي ينزل هذه الشريعة ، وخيرب بالغيب ، فمن األدب أن يترك  -سبحانه  -وما دام اهللا . . ، ومنهج املعرفة 
وأن يقفوا هم يف . ستره  العبيد حلكمته تفصيل تلك الشريعة أو إمجاهلا؛ وأن يتركوا له كذلك كشف هذا الغيب أو

ال ليشددوا على أنفسهم بتنصيص النصوص ، واجلري وراء . هذه األمور عند احلدود اليت أرادها العليم اخلبري 
. االحتماالت والفروض ، كذلك ال جيرون وراء الغيب حياولون الكشف عما مل يكشف اهللا منه وما هم ببالغيه 

. فهو يشرع هلم يف حدود طاقتهم ، ويكشف هلم من الغيب ما تدركه طبيعتهم  واهللا أعلم بطاقة البشر واحتماهلم ،
يف  -ولكن السؤال . وهناك أمور تركها اهللا جمملة أو جمهلة؛ وال ضري على الناس يف تركها هكذا كما أرادها اهللا 

م كلهم وعلى من جييء قد جيعل اإلجابة عنها متعينة فتسوء بعضهم ، وتشق عليه -عهد النبوة وفترة تنزل القرآن 
  .بعدهم 

لذلك هنى اهللا الذين آمنوا أن يسألوا عن أشياء يسوؤهم الكشف عنها؛ وأنذرهم بأهنم سيجابون عنها إذا سألوا يف 
وستترتب عليهم تكاليف عفا اهللا عنها فتركها ومل  -صلى اهللا عليه وسلم  -فترة الوحي يف حياة رسول اهللا 

  :يفرضها 
عفا . . وإن تسألوا عنها حني ينزل القرآن تبد لكم . منوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم يا أيها الذين آ{ 

  .} . . اهللا عنها 
أو . . كأمره باحلج مثالً . . أي ال تسألوا عن أشياء عفا اهللا عنها وترك فرضها أو تفصيلها ليكون يف اإلمجال سعة 

  . .تركه ذكرها أصالً 
ممن كانوا يشددون على أنفسهم بالسؤال عن التكاليف  -من أهل الكتاب  -ن كانوا قبلهم مث ضرب هلم املثل مب

ولو سكتوا وأخذوا األمور باليسر الذي شاءه اهللا لعبادة . فلما كتبها اهللا عليهم كفروا هبا ومل يؤدوها . واألحكام 
  .ما شدد عليهم ، وما احتملوا تبعة التقصري والكفران 

ورة البقرة كيف أن بين إسرائيل حينما أمرهم اهللا أن يذحبوا بقرة ، بال شروط وال قيود ، كانت ولقد رأينا يف س
ويف كل مرة . أخذوا يسألون عن أوصافها ويدققون يف تفصيالت هذه األوصاف . . جتزيهم فيها بقرة أية بقرة 

  .ولو تركوا السؤال ليسروا على أنفسهم . كان يشدد عليهم 
  . .يف السبت الذي طلبوه مث مل يطيقوه  وكذلك كان شأهنم



  ولقد كان هذا شأهنم دائماً حىت حرم اهللا عليهم أشياء كثرية تربية هلم وعقوبة
  :أنه قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -ويف الصحيح عن رسول اهللا 

  .» فإمنا أهلك من كان قبلكم كثرة سؤاهلم ، واختالفهم على أنبيائهم . ذروين ما تركتكم « 
إن اهللا تعاىل فرض فرائض فال تضيعوها ، وحد حدوداً فال تعتدوها وحرم أشياء فال « :  الصحيح أيضاً ويف

  .» فال تسألوا عنها  -غري نسيان  -وسكت عن أشياء رمحة بكم . تنتهكوها 
سلمني إن أعظم امل«  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : ويف صحيح مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه قال 

  .» يف املسلمني جرماً ، من سأل عن شيء مل حيرم على املسلمني فحرم عليهم من أجل مسألته 
  . .ترسم منهج اإلسالم يف املعرفة  -إىل جانب النصوص القرآنية  -ولعل جمموعة هذه األحاديث 

فالغيب وما وراءه تصان . . إن املعرفة يف اإلسالم إمنا تطلب ملواجهة حاجة واقعة ويف حدود هذه احلاجة الواقعة 
وحسب . الطاقة البشرية أن تنفق يف استجالئه واستكناهه ، ألن معرفته ال تواجه حاجة واقعية يف حياة البشرية 

فأما حني يتجاوز اإلميان به إىل البحث عن كنهه؛ فإنه ال . القلب البشري أن يؤمن هبذا الغيب كما وصفه العليم به 
فهو جهد . . نه ليس مزوداً باملقدرة على استكناهه إال يف احلدود اليت كشف اهللا عنها يصل إىل شيء أبداً ، أل

  .فوق أنه ضرب يف التيه بال دليل ، يؤدي إىل الضالل البعيد . ضائع 
وهذا هو منهج . . وأما األحكام الشرعية فتطلب ويسأل عنها عند وقوع األقضية اليت تتطلب هذه األحكام 

  . .اإلسالم 
ولكن  -وإن تنزلت األوامر والنواهي عن أشياء وأعمال  -طوال العهد املكي مل يتنزل حكم شرعي تنفيذي  ففي

  .األحكام التنفيذية كاحلدود والتعازير الكفارات مل تتنزل إال بعد قيام الدولة املسلمة اليت تتوىل تنفيذ هذه األحكام 
يفتون يف مسألة إال إذا كانت قد وقعت بالفعل؛ ويف حدود ووعى الصدر األول هذا املنهج واجتاهه؛ فلم يكونوا 

القضية املعروضة دون تفصيص للنصوص ، ليكون للسؤال والفتوى جديتهما ومتشيهما كذلك مع ذلك املنهج 
  :التربوي الرباين 

عن  وذكر. . ذكره الدارمّي يف مسنده . . يلعن من سأل عما مل يكن  -رضي اهللا عنه  -كان عمر بن اخلطاب 
نعم قد كان : أكان هذا؟ فإن قالوا : بلغنا أن زيد بن ثابت األنصاري كان يقول إذا سئل عن األمر : الزهري قال 

وقد سئل  -وأسند عن عمار ابن ياسر . فذروه حىت يكون : مل يكن ، قال : وإن قالوا . ، حدث فيه بالذي يعلم 
  .دعونا حىت يكون ، فإذا كان جتشمناها لكم . ال ق. ال : هل كان هذا بعد؟ قالوا : فقال  -عن مسألة 

: حدثنا ابن فضيل ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : حدثنا عبداهللا بن حممد بن أيب شيبة ، قال : وقال الدرامّي 
ما سألوه إال عن ثالث عشرة مسألة  -صلى اهللا عليه وسلم  -ما رأيت قوماً كانوا خرياً من أصحاب رسول اهللا 

  :بض ، كلهن يف القرآن ، منهن حىت ق

  .ما كانوا يسألون إال عما ينفعهم . . وشبهه } ويسألونك عن احمليض } { يسألونك عن الشهر احلرام { 
فإذا نزلت نازلة ، مجع األمري . وما عندهم علم غري الكتاب والسنة ) يعين املدينة ( أدركت هذا البلد : وقال مالك 

صلى اهللا عليه  -وأنتم تكثرون املسائل وقد كرهها رسول اهللا . ما اتفقوا عليه أنفذه هلا من حضر من العلماء ، ف
  وسلم 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -روى مسلم عن املغرية بن شعبة عن رسول اهللا : وقال القرطيب يف سياق تفسريه لآلية 



قيل وقال؛ وكثرة : كره لكم ثالثاً و. إن اهللا حرم عليكم عقوق األمهات ، ووأد البنات ، ومنعاً وهات « : قال 
التكثري من السؤال يف : » وكثرة السؤال « : املراد بقوله : قال كثري من العلماء . » السؤال ، وإضاعة املال 

وقد كان السلف يكرهون ذلك . املسائل الفقهية تنطعاً ، وتكلفاً فيما مل ينزل ، واألغلوطات ، وتشقيق املولدات 
  . .إذا نزلت النازلة وفق املسؤول هلا : ويقولون .  ويرونه من التكلف

. . يواجه وقائع احلياة باألحكام ، املشتقة هلا من أصول شريعة اهللا ، مواجهة عملية واقعية . إنه منهج واقعي جاد 
يها مواجهة تقدر املشكلة حبجمها وشكلها وظروفها كاملة ومالبساهتا ، مث تقضي فيها باحلكم الذي يقابلها ويغط

  . .ويشملها وينطبق عليها انطباقاً كامالً دقيقاً 
. وما دام غري واقع فإن حتديده غري مستطاع . فأما االستفتاء عن مسائل مل تقع ، فهو استفتاء عن فرض غري حمدد 

والسؤال واجلواب عندئذ حيمالن معىن االستهتار جبدية . والفتوى عليه حينئذ ال تطابقه ألنه فرض غريحمدد 
  .شريعة؛ كما حيمالن خمالفة للمنهج اإلسالمي القومي ال

إن شريعة . . ومثله االستفتاء عن أحكام شريعة اهللا يف أرض ال تقام فيها شريعة اهللا ، والفتوى على هذا األساس 
شريعة  فإذا كان املستفيت واملفيت كالمها يعلمان أهنما يف أرض ال تقيم. . اهللا ال تستفىت إال ليطبق حكمها وينفذ 

أي ال تعترف بألوهية اهللا يف هذه . . اهللا؛ وال تعترف بسلطان اهللا يف األرض ويف نظام اجملتمع ويف حياة الناس 
يرخصان  -كليهما  -فما استفتاء املستفيت؟ وما فتوى املفيت؟ إهنما . . األرض وال ختضع حلكمه وال تدين لسلطانه 
   شاعرين سواءشريعة اهللا ، ويستهتران هبا شاعرين أو غري

إهنا دراسة للتلهية جملرد . . ومثله تلك الدراسات النظرية اجملردة لفقه الفروع وأحكامه يف اجلوانب غري املطبقة 
اإليهام بأن هلذا الفقه مكاناً يف هذه األرض اليت تدرسه يف معاهدها وال تطبقه يف حماكمها وهو إيهام يبوء باإلمث من 

  الناس هبذا اإليهاميشارك فيه ، ليخدر مشاعر 
جاء ليعبد الناَس هللا وحده ، وينتزع من املغتصبني لسلطان اهللا هذا . وقد جاء ليحكم احلياة . إن هذا الدين جد 

وجاءت هذه الشريعة لتحكم احلياة كلها؛ . . السلطان ، فريد األمر كله إىل شريعة اهللا ، ال إىل شرع أحد سواه 
ياة الواقعية وقضاياها ، ولتديل حبكم اهللا يف الواقعة حني تقع بقدر حجمها وشكلها ولتواجه بأحكام اهللا حاجات احل

  .ومالبساهتا 

وال لتكون شريعته موضوع دراسة نظرية ال عالقة هلا بواقع احلياة . ومل جيىء هذا الدين ليكون جمرد شارة أو شعار 
  ة أحكاماً فقهية يف اهلواءوال لتعيش مع الفروض اليت مل تقع ، وتضع هلذه الفروض الطائر. 

هذا الدين أن يتبع منهجه هبذا اجلد » علماء « فمن شاء من . وهذا هو منهج اإلسالم . هذا هو جد اإلسالم 
  أو على األقل فليسكت عن الفتوى والقذف باألحكام يف اهلواء. فليطلب حتكيم شريعة اهللا يف واقع احلياة 

ومن قول سعيد بن جبري كذلك يف أسباب  -رضي اهللا عنه  -ن ابن عباس باالستناد إىل رواية جماهد ع -ويبدو 
أن من بني ما كانوا يسألون عنه } . . . يا أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم { : نزول اآلية 

اق عن البحرية ولكن جميء احلديث يف السي. ومل نقف على معني للسؤال ماذا كان . أشياء كانت يف اجلاهلية 
فنكتفي هبذا لنواجه النص . . والسائبة والوصيلة واحلامي بعد آية النهي عن السؤال يوحي بأن هناك اتصاالً ما 

  :القرآين عن هذه العادات اجلاهلية 
ولكن الذين كفروا يفترون على اهللا الكذب ، وأكثرهم ال . ما جعل اهللا من حبرية وال سائبة وال وصيلة وال حام { 

أو لو كان . حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا : تعالوا إىل ما أنزل اهللا وإىل الرسول ، قالوا : وإذا قيل هلم . يعقلون 



  . .} آباؤهم ال يعلمون شيئاً وال يهتدون؟ 
إن القلب البشري إما أن يستقيم على فطرته اليت فطره اهللا عليها؛ فيعرف إهله الواحد ، ويتخذه رباً ، ويعترف له 

إما أن . . وحده بالعبودية ويستسلم لشرعه وحده؛ ويرفض ربوبية من عداه فريفض إذن أن يتلقى شريعة من سواه 
يستقيم القلب البشري على فطرته هذه فيجد اليسر يف االتصال بربه ، وجيد البساطة يف عبادته ، وجيد الوضوح يف 

ومنعرجاهتا ، تتلقاه يف كل درب ظلمة ، ويصادفه يف كل ثنية  وإما أن يتيه يف دروب اجلاهلية والوثنية. . عالقاته به 
تطلب إليه طواغيت اجلاهلية والوثنية شىت الطقوس لعبادهتا ، وشىت التضحيات إلرضائها؛ مث تتعدد الطقوس . وهم 

لشىت  يف العبادات والتضحيات ، حىت ينسى الوثين أصوهلا ، ويؤديها وهو ال يعرف حكمتها ، ويعاين من العبودية
  .األرباب ما يقضي على كرامة اإلنسان اليت منحها اهللا لإلنسان 

ولقد جاء اإلسالم بالتوحيد ليوحد السلطة اليت تدين العباد؛ مث ليحرر الناس بذلك من العبودية بعضهم لبعض؛ 
ولريد إىل العقل  وجاء ليحرر الضمري البشري من أوهام الوثنية وأوهاقها؛. . ومن عبوديتهم لشىت اآلهلة واألرباب 

ومن مث حارب الوثنية يف كل صورها وأشكاهلا؛ وتتبعها يف . البشري كرامته ويطلقه من ربقة اآلهلة وطقوسها 
  .سواء يف أعماق الضمري ، أم يف شعائر العبادة ، أم يف أوضاع احلياة وشرائع احلكم والنظام . دروهبا ومنحنياهتا 

اجلاهلية العربية ، يعاجله ليقومه ويسلط عليه النور ليبطل ما حوله من أساطري وهذا منعرج من منعرجات الوثنية يف 
  :ويقرر أصول التفكري والنظر؛ وأصول الشرع والنظام يف آن . 
ولكن الذين كفروا يفترون على اهللا الكذب ، وأكثرهم ال . ما جعل اهللا من حبرية وال سائبة وال وصيلة وال حام { 

  . .} يعقلون 
نوف من األنعام اليت كانوا يطلقوهنا آلهلتهم بشروط خاصة ، منتزعة من األوهام املتراكمة يف ظلمات العقل هذه الص
  البحرية والسائبة والوصيلة واحلامي. والضمري 

  هذه الصنوف من األنعام ما هي؟ ومن الذي شرع هلم هذه األحكام فيها؟
  :ن هذه التعريفات لقد تشعبت الروايات يف تعريفها ، فنعرض حنن طرفاً م

أي حيجز لبنها وخيصص ( البحرية من اإلبل مينع درها للطواغيب : روى الزهري عن سعيد بن املسيب قال « 
. والسائبة من اإلبل كانوا يسيبوهنا لطواغيتهم ) لآلهلة فال يطعمها الناس وكهنة اآلهلة هم الذين يأخذونه طبعاً 

وصلت أنثيني ليس بينهما ذكر ، : مث تثين باألنثى فيسموهنا الوصيلة ، يقولون والوصيلة كانت الناقة تبكر باألنثى ، 
أي يقوم بتلقيح عدد من ( واحلامي الفحل من اإلبل كان يضرب الضراب املعدود . فكانوا يذحبوهنا لطواغيتهم 

  .محي ظهره ، فيترك ، فيسمونه احلامي : فإذا بلغ ذلك يقال ) النوق 
حبرت أذن الناقة أحبرها حبراً ، والناقة مبحورة وحبرية ، : لبحرية الناقة اليت تشق أذهنا ، يقال ا: وقال أهل اللغة » 

وكان أهل اجلاهلية حيرمون البحرية ، وهي أن تنتج مخسة أبطن يكون . ومنه البحر لسعته . إذا شققتها واسعا 
مل تطرد عن ماء ، ومل متنع عن مرعى ، وإذا آخرها ذكراً ، حبروا أذهنا وحرموها وامتنعوا من ركوهبا وحنرها ، و

والسائبة املخالة وهي املسيبة ، وكانوا يف اجلاهلية إذا نذر الرجل لقدوم من سفر ، : قالوا . لقيها املعيي مل يركبها 
ة فأما الوصيل. . ناقيت سائبة ، فكانت كالبحرية يف التحرمي والتخلية : أو برء من مرض ، أو ما أشبه ذلك ، قال 

وقال : وصلت أخاها فلم يذحبوها : فإن بعض أهل اللغة ذكر أهنا األنثى من الغنم إذا ولدت مع ذكر ، قالوا 
وإذا ولدت ذكراً . كانت الشاة إذا ولدت أنثى فهي هلم ، وإذا ولدت ذكراً ذحبوه آلهلتهم يف زعمهم : بعضهم 

احلامي الفحل من اإلبل إذا نتجت من صلبه عشرة أبطن : وقالوا . وصلت أخاها فلم يذحبوه آلهلتهم : وأنثى قالوا 



  .« محي ظهره فال حيمل عليه ، وال مينع من ماء وال مرعى : ، قالوا 
وهناك روايات أخرى عن تعريف هذه األنواع من الطقوس ال ترتفع على هذا املستوى من التصور ، وال تزيد 

وحني تكون األوهام . ترى أوهام من ظالم الوثنية املخيم  وهي كما. . األسباب فيها معقولية على هذه األسباب 
وسرعان ما تتفرع الطقوس ويضاف . واألهواء هي احلكم ، ال يكون هناك حد وال فاصل ، وال ميزان وال منطق 

وهذا هو الذي كان يف جاهلية العرب ، والذي ميكن أن حيدث يف كل مكان ويف . إليها وينقص منها بال ضابط 
  .، حني ينحرف الضمري البشري عن التوحيد املطلق ، الذي ال منعرجات فيه وال ظالم كل زمان 

  وقد تتغري األشكال اخلارجية ولكن لباب اجلاهلية يبقى ، وهو التلقي من غري اهللا يف أي شأن من شؤون احلياة
فإما ألوهية . مدار الزمان على  -يفِ أشكال شىت  -إن اجلاهلية ليست فترة من الزمان؛ ولكنها حالة ووضع يتكرر 

واحدة تقابلها عبودية شاملة؛ وتتجمع فيها كل ألوان السلطة ، وتتجه إليها املشاعر واألفكار ، والنوايا واألعمال ، 
وإما . . والتنظيمات واألوضاع ، وتتلقى منها القيم واملوازين ، والشرائع والقوانني ، والتصورات والتوجيهات 

ال ضابط هلا وال حدود . . تتمثل فيها عبودية البشر للبشرأو لغريهم من خلق اهللا  -ن الصور يف صورة م -جاهلية 
. ألن العقل البشري ال يصلح وحده أن يكون ضابطاً موزوناً ما مل ينضبط هو على ميزان العقيدة الصحيحة . 

الضغوط املختلفة ما مل يقم إىل جانبة فالعقل يتأثر باهلوى كما نشهد يف كل حني؛ ويفقد قدرته على املقاومة يف وجه 
  .ذلك الضابط املوزون 

أنه حيثما انفك رباط القلب البشري  -بعد أربعة عشر قرناً من نزول هذا القرآن هبذا البيان  -وإننا لنشهد اليوم 
. . اومته باإلله الواحد ، تاه يف منحنيات ودروب ال عداد هلا ، وخضع لربوبيات شىت ، وفقد حريته وكرامته ومق

ولقد شهدت يف هذا اجلانب اخلرايف وحده يف صعيد مصر وريفها عشرات من األوهام تطلق هلا بعض صنوف 
  احليوان ، لألولياء والقديسني ، يف ذات الصورة اليت كانت تطلق هبا لآلهلة يف الزمان القدمي

هي نقطة االنطالق يف طريق . الكلية هي القاعدة  -ويف كل جاهلية  -على أن املسألة يف تلك الطقوس اجلاهلية 
هللا وحده كما قرر يف شريعته؟ أم لغري اهللا فيما . . ملن احلكم يف حياة الناس . . هي . اإلسالم أو يف طريق اجلاهلية 

ملن األلوهية على : يقرره البشر ألنفسهم من أحكام وأوضاع وشرائع وطقوس وقيم وموازين؟ أو بتعبري آخر 
  لق من خلقه؟ أياً كان هذا اخللق الذي يزاول حقوق األلوهية على الناسالناس؟ هللا أم خل

مل يشرع البحرية وال السائبة وال الوصيلة وال . ومن مث يبدأ النص القرآين بتقرير أن اهللا مل يشرع هذه الطقوس 
  فمن ذا الذي شرعها إذن هلؤالء الكفار؟. . احلامي 

  . .} وصيلة وال حام  ما جعل اهللا من حبرية وال سائبة وال{ 
مرة يشرعون من عند أنفسهم مث . كفار يفترون على اهللا الكذب . والذين يتبعون ما شرعه غري اهللا هم كفار 

وحنن مع هذا ال . . إننا نشرع ألنفسنا وال ندخل شريعة اهللا يف أوضاعنا : ومرة يقولون . . شريعة اهللا : يقولون 
  : وكله كذب على اهللا. . نعصي اهللا 

  . .} ولكن الذين كفروا يفترون على اهللا الكذب وأكثرهم ال يعقلون { 
  .فهم مل يكونوا جيحدون اهللا البتة . ومشركو العرب كانوا يعتقدون أهنم على دين إبراهيم الذي جاء به من عند اهللا 

ألنفسهم من عند ولكنهم مع ذلك كانوا يشرعون . بل كانوا يعترفون بوجوده وبقدرته وبتصريفه للكون كله 
ومثلهم كل أهل جاهلية يف أي زمان ويف أي مكان . أنفسهم مث يزعمون أن هذا شرع اهللا وهم هبذا كانوا كفاراً 



  أن هذا شرع اهللا -أو ال يزعمون  -يشرعون ألنفسهم من عند أنفسهم مث يزعمون 
وهو ليس مبهماً وال  -ليه وسلم صلى اهللا ع -إن شرع اهللا هو الذي قرره يف كتابه ، وهو الذي بينه رسوله 

غامضاً وال قابالً ألن يفتري عليه أحد من عنده ما يفتري ، ويزعم أنه منه ، كما يتصور أهل اجلاهلية يف أي زمان 
  ويف أي مكان

مث يصمهم كذلك بأهنم ال يعقلون ولو كانوا يعقلون ما افتروا . ولذلك يصم اهللا الذين ادعوا هذا االدعاء بالكفر 
  ولو كانوا يعقلون ما حسبوا أن مير هذا االفتراء. اهللا  على

  :مث يزيد هذه املفارقة يف قوهلم وفعلهم إيضاحاً 
أو لو كان آباؤهم ال . ما وجدنا عليه آباءنا : تعالوا إىل ما أنزل اهللا وإىل الرسول ، قالوا حسبنا : وإذا قيل هلم { 

  . .} يعلمون شيئاً وال يهتدون؟ 
وهذه هي النقطة اليت . وهذا هو احملك . . وهو حمدد فيما أنزل اهللا ومبني مبا سنه رسوله . هللا بّين إن ما شرعه ا

فإما أن يدعى الناس إىل ما أنزل اهللا . . طريق الكفر وطريق اإلميان . يفترق فيها طريق اجلاهلية وطريق اإلسالم 
. فهم إذن كفار . . ا أن يدعوا إىل اهللا والرسول فيأبوا وإم. فهم إذن مسلمون . . بنصه وإىل الرسول ببيانه فيلبوا 

  . .وال خيار . 
حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا فاتبعوا ما : تعالوا إىل ما أنزل اهللا وإىل الرسول ، قالوا : وهؤالء كانوا إذا قيل هلم 

للعباد ، واختاروا عبودية  ورفضوا نداء التحرر من عبودية العباد. شرعه العبيد ، وتركوا ما شرعه رب العبيد 
  .العقل والضمري ، لآلباء واألجداد 

  :مث يعقب السياق القرآين على موقفهم ذاك تعقيب التعجيب والتأنيب 
  . .} أو لو كان آباؤهم ال يعلمون شيئاً وال يهتدون؟ { 

أن لو كان يعلمون شيئاً جلاز وليس معىن هذا االستنكار التباعهم آلبائهم ولو كانوا ال يعلمون شيئاً وال يهتدون ، 
فآباؤهم كذلك . هلم اتباعهم وترك ما أنزل اهللا وترك بيان الرسول إمنا هذا تقرير لواقعهم وواقع آبائهم من قبلهم 

وال يركن أحد إىل شرع نفسه أو شرع أبيه ، وبني . كانوا يتبعون ما شرعه هلم آباؤهم أو ما شرعوه هم ألنفسهم 
إنه يعلم : رسوله ، إال وهو ال يعلم شيئاً وال يهتدي وليقل عن نفسه أو ليقل عنه غريه ما يشاء يديه شرع اهللا وسنة 

وما يعدل عن شرع اهللا إىل شرع الناس إال ضال . . أصدق وواقع األمر يشهد  -سبحانه  -فاهللا . وإنه يهتدي 
  جهول فوق أنه مفتر كفور

يقرر هلم انفصاهلم ومتيزهم؛ ويبني هلم } الذين آمنوا { لتفت إىل فإذا انتهى من تقرير حال الذين كفروا وقوهلم ا
تكاليفهم وواجبهم؛ وحيدد هلم موقفهم ممن سواهم؛ ويكلهم إىل حساب اهللا وجزائه ال إىل أي مغنم يف هذه األرض 

  .أو مأرب 

مجيعاً ، فينبئكم مبا كنتم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ، ال يضركم من ضل إذا اهتديتم ، إىل اهللا مرجعكم { 
  . .} تعملون 

  .مث إنه التضامن والتواصي فيما بينهم بوصفهم أمة واحدة . إنه التميز واملفاصلة بينهم وبني من عداهم 
  . .} يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم { 

عليكم أنفسكم . . فعليكم أنفسكم . بينكم  أنتم وحدة منفصلون عمن سواكم ، متضامنون متكافلون فيما
فأنتم . فزكوها وطهروها؛ وعليكم مجاعتكم فالتزموها وراعوها؛ وال عليكم أن يضل غريكم إذا أنتم اهتديتم 



وحدة منفصلة عمن عداكم؛ وأنتم أمة متضامنة فيما بينها بعضكم أولياء بعض ، وال والء لكم وال ارتباط بسواكم 
.  

  .لواحدة تقرر مبادىء أساسية يف طبيعة األمة املسلمة ، ويف طبيعة عالقاهتا باألمم األخرى إن هذه اآلية ا
ومن مث ال يقوم بينها وبني األمم . ومن عداها من األمم فهم حزب الشيطان . إن األمة املسلمة هي حزب اهللا 

دف أو وسيلة؛ وال اشتراك يف تبعة أو األخرى والء وال تضامن ، ألنه ال اشتراك يف عقيدة؛ ومن مث ال اشتراك يف ه
  .جزاء 

وعلى األمة املسلمة أن تتضامن فيما بينها؛ وأن تتناصح وتتواصى ، وأن هتتدي هبدي اهللا الذي جعل منها أمة 
مث ال يضريها بعد ذلك شيئاً أن يضل الناس حوهلا ما دامت هي قائمة على . . مستقلة منفصلة عن األمم غريها 

  .اهلدى 
واهلدى هو دينها هي . يس معىن هذا أن تتخلى األمة املسلمة عن تكاليفها يف دعوة الناس كلهم إىل اهلدى ولكن ل

فإذا هي أقامت نظامها يف األرض بقي عليها أن تدعو الناس كافة ، وأن حتاول هدايتهم ، وبقي . وشريعتها ونظامها 
م؛ ولتحول بينهم وبني الضالل واجلاهلية اليت منها عليها أن تباشر القوامة على الناس كافة لتقيم العدل بينه

  . .أخرجتهم 
إن كون األمة املسلمة مسؤولة عن نفسها أمام اهللا ال يضريها من ضل إذا اهتدت ، ال يعين أهنا غري حماسبة على 

وف اإلسالم هللا التقصري يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر فيما بينها أوالً ، مث يف األرض مجيعاً ، وأول املعر
وحكم اجلاهلية هو حكم الطاغوت ، . وحتكيم شريعته؛ وأول املنكر اجلاهلية واالعتداء على سلطان اهللا وشريعته 

واألمة املسلمة قوامة على نفسها أوالً؛ وعلى البشرية كلها . . والطاغوت هو كل سلطان غري سلطان اهللا وحكمه 
  .أخرياً 

أن  -وكما ميكن أن يفهم بعضهم حديثاً  -عة يف اآلية كما فهم بعضهم قدمياً وليس الغرض من بيان حدود التب
وال أن األمة املسلمة غري  -إذا اهتدى هو بذاته  -املؤمن الفرد غري مكلف باألمر باملعروف والنهي عن املنكر 

  .وضل الناس من حوهلا  -إذا هي اهتدت بذاهتا  -مكلفة إقامة شريعة اهللا يف األرض 

وأطغى  -ه اآلية ال تسقط عن الفرد وال عن األمة التبعة يف كفاح الشر ، ومقاومة الضالل وحماربة الطغيان إن هذ
الطغيان االعتداء على ألوهية اهللا واغتصاب سلطانه وتعبيد الناس لشريعة غري شريعته ، وهو املنكر الذي ال ينفع 

  .الفرد وال ينفع األمة أن هتتدي وهذا املنكر قائم 
أيها الناس إنكم : قام فحمد اهللا وأثىن عليه ، مث قال  -رضي اهللا عنه  -د روى أصحاب السنن أن أبا بكر ولق

وإنكم تضعوهنا . . } يا أيها الذين آمنوا علكيم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم { : تقرأون هذه اآلية 
إن الناس إذا رأوا املنكر ، وال « : يقول  -صلى اهللا عليه وسلم  -على غري موضعها وإين مسعت رسول اهللا 

  .» يغريونه ، يوشك اهللا عز وجل أن يعمهم بعقابه 
. ما ترامى إىل وهم بعض الناس يف زمانه من هذه اآلية الكرمية  -رضوان اهللا عليه  -وهكذا صحح اخلليفة األول 

فما أيسر ما يلجأ . كر قد صارت أشق وحنن اليوم أحوج إىل هذا التصحيح ، ألن القيام بتكاليف التغيري للمن
  الضعاف إىل تأويل هذه اآلية على النحو الذي يعفيهم من تعب اجلهاد ومشاقه ، ويرحيهم من عنت اجلهاد وبالئه

وال بد هلذا الدين من أهل يبذلون . وال يصلح إال بعمل وكفاح . وكال واهللا إن هذا الدين ال يقوم إال جبهد وجهاد 
س إليه ، وإلخراج الناس من عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده ، ولتقرير ألوهية اهللا يف األرض ، جهدهم لرد النا



ولرد املغتصبني لسلطان اهللا عما اغتصبوه من هذا السلطان ، وإلقامة شريعة اهللا يف حياة الناس ، وإقامة الناس عليها 
وبالقوة حني . لني ، حيتاجون إىل اإلرشاد واإلنارة باحلسىن حني يكون الضالون أفراداً ضا. ال بد من جهد . . 

تكون القوة الباغية يف طريق الناس هي اليت تصدهم عن اهلدى؛ وتعطل دين اهللا أن يوجد ، وتعوق شريعة اهللا أن 
  .تقوم 

ء وينال الضالون جزاءهم من اهللا حني يرجع هؤالء وهؤال. تسقط التبعة عن الذين آمنوا  -ال قبله  -وبعد ذلك 
  :إليه 

  .} إىل اهللا مرجعكم مجيعاً فينبئكم مبا كنتم تعملون { 
واآلن جييء احلكم األخري من األحكام الشرعية اليت تتضمنها السورة ، يف بيان بعض أحكام املعامالت يف اجملتمع 

والضمانات  .املسلم ، وهو اخلاص بتشريع اإلشهاد على الوصية يف حالة الضرب يف األرض ، والبعد عن اجملتمع 
  .اليت تقيمها الشريعة ليصل احلق إىل أهله 

اثنان ذوا عدل منكم ، أو آخران من  -حني الوصية  -يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم املوت { 
إن  -غريكم ، إن أنتم ضربتم يف األرض فأصابتكم مصيبة املوت ، حتبسوهنما من بعد الصالة ، فيقسمان باهللا 

فإن عثر على أهنما استحقا . ال نشتري به مثناً ولو كان ذا قرىب ، وال نكتم شهادة اهللا ، إنا إذن ملن اآلمثني  -بتم ارت
  .إمثاً فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم 

لك أدىن أن يأتوا ذ. فيقسمان باهللا لشهادتنا أحق من شهادهتما ، وما اعتدينا ، إنا إذن ملن الظاملني . . األوليان . 
  . .} بالشهادة على وجهها ، أو خيافوا أن ترد أميان بعد أمياهنم؛ واتقوا اهللا وامسعوا ، واهللا ال يهدي القوم الفاسقني 

أن على من حيس بدنو أجله ، ويريد أن يوصي ألهله مبا حيضره من : وبيان هذا احلكم الذي تضمنته اآليات الثالث 
ين عدلني من املسلمني إن كان يف احلضر ، ويسلمهما ما يريد أن يسلمه ألهله غري املال ، أن يستحضر شاهد

فأما إذا كان ضارباً يف األرض ، ومل جيد مسلمني يشهدمها ويسلمهما ما معه ، فيجوز أن يكون . احلاضرين 
  .الشاهدان من غري املسلمني 

الشاهدان ويف أمانتهما يف أداء ما استحفظا عليه  يف صدق ما يبلغه -أو ارتاب أهل امليت  -فإن ارتاب املسلمون 
ليحلفا باهللا ، أهنما ال يتوخيان باحللف مصلحة هلما وال  -حسب عقيدهتما  -، فإهنم يوقفوهنما بعد أدائهما للصالة 

ذ وبذلك تنف. . وإال كانا من اآلمثني . . ألحد آخر ، ولو كان ذا قرىب ، وال يكتمان شيئاً مما استحفظا عليه 
  .شهادهتما 

قام أوىل اثنني من أهل امليت . فإذا ظهر بعد ذلك أهنما ارتكبا إمث الشهادة الكاذبة واليمني الكاذبة واخليانة لألمانة 
وأهنما مل . بوراثته ، من الذين وقع عليهم هذا اإلمث ، باحللف باهللا أن شهادهتما أحق من شهادة الشاهدين األولني 

  .وبذلك تبطل شهادة األولني ، وتنفذ الشهادة الثانية . حلقيقة يعتديا بتقريرمها هذه ا
إن هذه اإلجراءات أضمن يف أداء الشهادة باحلق؛ أو اخلوف من رد أميان الشاهدين األولني ، مما : مث يقول النص 

  .حيملهما على حتري احلق 
  .} أمياهنم ذلك أدىن أن يأتوا بالشهادة على وجهها ، أو خيافوا أن ترد أميان بعد { 

وينتهي إىل دعوة اجلميع إىل تقوى اهللا ، ومراقبته وخشيته ، والطاعة ألوامره ، ألن اهللا ال يهدي من يفسقون عن 
  :طريقه ، إىل خري وال إىل هدى 

  . .} واهللا ال يهدي القوم الفاسقني . واتقوا اهللا وامسعوا { 



  :ث قال القرطيب يف تفسريه عن سبب نزول هذه اآليات الثال
وال أعلم خالفاً أن هذه اآليات الثالث نزلت بسبب متيم الداري ، وعدي بن بّداء روي البخاري . . . « 

كان متيم الداري وعدي بن بداء ، خيتلفان إىل مكة؛ فخرج معهما فىت » : والدارقُطين وغريمها عن ابن عباس قال 
فدفعا تركته إىل أهله ، وحبسا جاماً من فضة خموصاً من بين سهم ، فتويف بأرض ليس هبا مسلم ، فأوصى إليهما ، 

. مث وجد اجلام مبكة . » ما كتمتما وال اطلعتما « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -فاستحلفهما رسول اهللا . بالذهب 
فجاء رجالن من ورثة السهمي فحلفا أن هذا اجلام للسهمي ، ولشهادتنا أحق . اشتريناه من عدي ومتيم : فقالوا 

  ») . لفظ الدارقطين ( « . . . وفيهم نزلت هذه اآلية . قال فأخذ اجلام . شهادهتما وما اعتدينا من 
  .وواضح أن لطبيعة اجملتمع الذي نزلت هذه األحكام لتنظيمه دخال يف شكل اإلجراءات 

. مع بعد الصالة مث احللف باهللا يف جمت. فاإلشهاد واالئتمان على هذا النحو . ورمبا يف طبيعة هذه اإلجراءات 
كلها تشي . . الستجاشة الوجدان الديين ، والتحرج كذلك من الفضيحة يف اجملتمع عند ظهور الكذب واخليانة 

  .تفي حباجاته ومالبساته هذه اإلجراءات . بسمات جمتمع خاص 
التسجيل واإليداع ولقد متلك اجملتمعات اليوم وسائل أخرى لإلثبات ، وأشكاالً أخرى من اإلجراءات ، كالكتابة و

  . .وما إليها . . يف املصارف 
  أو فَقَد هذا النص قدرته على العمل يف اجملتمعات البشرية؟. ولكن 

إننا كثرياً ما خندع ببيئة معينة ، فنظن أن بعض التشريعات وبعض اإلجراءات قد فقدت فاعليتها ، ومل تعد هلا 
  البشرية استجّدت وسائل أخرى ضرورة ، وأهنا من خملفات جمتمعات مضى زمنها ألن

وأن كثرة . أجل كثرياً ما خندع فننسى أن هذا الدين جاء للبشرية مجيعاً ، يف كل أقطارها ، ويف كل أعصارها 
وأهنا يف حاجة إىل أحكام وإجراءات تواكب . ضخمة من هذه البشرية اليوم ما تزال بدائية أو متدرجة من البداوة 

وأهنا حني ترتقي . وأطوارها ، وأهنا جتد يف هذا الدين ما يليب هذه احلاجات يف كل حالة حاجاهتا يف مجيع أشكاهلا 
من طور إىل طور جتد يف هذا الدين كفايتها كذلك بنفس النسبة؛ وجتد يف شريعته ما يليب حاجاهتا احلاضرة ، مث 

شريعته؛ وآية أنه من عند اهللا ، وأهنا من  وأن هذه معجزة هذا الدين ومعجزة. . يرتقي هبا إىل تلبية حاجاهتا املتطورة 
  .اختياره سبحانه 

على أننا خندع كذلك مرة أخرى حني ننسى الضرورات اليت يقع فيها األفراد من البيئات اليت جتاوزت هذه 
لة األطوار؛ واليت يسعفهم فيها يسر هذه الشريعة ومشوهلا ، ووسائل هذا الدين املعدة للعمل يف كل بيئة ويف كل حا

وتلك أيضاً . . ألنه دين البشرية كلها يف مجيع أعصارها وأقطارها . يف الصحراء والغابة . يف البدو واحلضر . 
  .إحدى معجزاته الكربى 

فتردنا الوقائع إىل التواضع وما أوالنا أن . . أبصر باخللق من رب اخللق  -حنن البشر  -إننا خندع حني نتصور أننا 
. أدب العبيد يف حق رب العبيد . . وأن نعرف أدب البشر يف حق خالق البشر . األحداث نتذكر قبل أن تصدمنا 

  . .لو كنا نتذكر ونعرف ، ونثوب . 

ُه َيا ِعيَسى اْبَن إِذْ قَالَ اللَّ) ١٠٩(َيْوَم َيْجَمُع اللَُّه الرُُّسلَ فََيقُولُ َماذَا أُجِْبُتْم قَالُوا لَا ِعلَْم لََنا إِنََّك أَْنَت َعلَّاُم الُْغيُوبِ 
كَْهلًا وَإِذْ َعلَّْمُتَك الِْكتَاَب َمْرَيَم اذْكُْر نِْعمَِتي َعلَْيَك َوَعلَى َواِلدَِتَك إِذْ أَيَّْدُتَك بُِروحِ الْقُُدسِ ُتكَلُِّم النَّاَس ِفي الَْمْهِد َو

كََهْيئَِة الطَّْيرِ بِإِذْنِي فََتْنفُُخ ِفيَها فََتكُونُ طَيًْرا بِإِذْنِي َوُتْبرِئُ الْأَكَْمهَ  َوالِْحكَْمةَ وَالتَّْوَراةَ َوالْإِْنجِيلَ َوإِذْ َتْخلُُق ِمَن الطِّنيِ



فَُروا ِمنُْهْم يِّنَاِت فَقَالَ الَِّذيَن كََوالْأَْبَرَص بِإِذْنِي َوإِذْ ُتخْرُِج الَْمْوَتى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفُْت َبنِي إِسَْراِئيلَ عَْنَك إِذْ جِئَْتُهمْ بِالَْب
َوإِذْ أَْوَحْيُت إِلَى الَْحوَارِيِّنيَ أَنْ آِمُنوا بِي َوبَِرُسوِلي قَالُوا آَمنَّا َواشَْهْد بِأَنََّنا ُمْسِلُمونَ ) ١١٠(إِنْ َهذَا إِلَّا ِسْحٌر ُمبٌِني 

َك أَنْ يَُنزِّلَ َعلَْيَنا َماِئَدةً ِمَن السََّماِء قَالَ اتَّقُوا اللََّه إِنْ إِذْ قَالَ الَْحوَارِيُّونَ َيا ِعيَسى اْبَن َمرَْيَم َهلْ َيْسَتِطيعُ رَبُّ) ١١١(
اِهِديَن قَالُوا نُرِيُد أَنْ َنأْكُلَ ِمْنَها َوَتطَْمِئنَّ قُلُوُبَنا َوَنْعلَمَ أَنْ قَْد َصَدقَْتَنا وََنكُونَ َعلَْيَها ِمَن الشَّ) ١١٢(كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني 

رَِنا وَآَيةً ِمْنكَ ِعيَسى اْبُن َمرَْيَم اللَُّهمَّ َربََّنا أَنْزِلْ َعلَْيَنا َماِئَدةً ِمَن السََّماِء َتكُونُ لََنا عِيًدا ِلأَوَِّلَنا وَآِخ قَالَ) ١١٣(
ْر َبْعُد مِْنكُْم فَإِنِّي أَُعذُِّبُه َعذَاًبا لَا أَُعذُِّبُه قَالَ اللَُّه إِنِّي ُمنَزِّلَُها َعلَْيكُْم فََمْن َيكْفُ) ١١٤(َواْرُزقَْنا َوأَْنَت َخْيرُ الرَّازِِقَني 

قَالَ  َوإِذْ قَالَ اللَُّه َيا عِيَسى اْبَن َمْرَيمَ أَأَْنَت قُلَْت ِللنَّاسِ اتَِّخذُونِي َوأُمَِّي إِلََهْينِ ِمْن ُدوِن اللَِّه) ١١٥(أََحًدا ِمَن الْعَالَِمَني 
نَفِْسكَ ي أَنْ أَقُولَ َما لَْيَس ِلي بَِحقٍّ إِنْ كُْنُت قُلُْتُه فَقَْد َعِلْمَتُه َتْعلَُم َما ِفي َنفِْسي َولَا أَْعلَُم َما ِفي سُْبَحاَنَك َما َيكُونُ ِل

كُْم َوكُْنُت َعلَيْهِْم َشهِيًدا َما َما قُلُْت لَُهْم إِلَّا َما أََمرَْتنِي بِهِ أَِن اْعُبدُوا اللََّه َربِّي َورَبَّ) ١١٦(إِنََّك أَْنَت َعلَّاُم الُْغُيوبِ 
إِنْ تَُعذِّبُْهْم فَإِنَُّهْم ِعَباُدَك َوإِنْ ) ١١٧(ُدْمُت ِفيهِْم فَلَمَّا َتَوفَّْيَتنِي كُْنَت أَْنتَ الرَّقِيَب َعلَْيهِْم وَأَْنَت َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشهِيٌد 

قَالَ اللَُّه َهذَا َيْوُم َيْنفَُع الصَّاِدِقَني ِصْدقُُهْم لَُهْم جَنَّاٌت َتجْرِي ِمْن َتْحتَِها ) ١١٨(يُم َتْغِفْر لَُهْم فَإِنَّكَ أَْنتَ الْعَزِيُز الَْحِك
أَْرضِ َوَما ِللَِّه ُملُْك السََّماوَاِت َوالْ) ١١٩(الْأَْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َرِضَي اللَُّه َعنُْهْم َوَرُضوا َعْنُه ذَِلَك الْفَْوُز الَْعِظيُم 

  ) ١٢٠(ِفيهِنَّ َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 

هذا الدرس بطوله بقية يف تصحيح العقيدة؛ وتقومي ما دخل عليها عند النصارى من احنرافات أخرجتها عن أصلها 
كما جاء  -عليه السالم  -إذ أخرجتها من التوحيد املطلق الذي جاء به عيسى . السماوي عند قاعدهتا األساسية 

  .به كل رسول قبله ، إىل ألوان من الشرك ، ال عالقة هلا أصالً بدين اهللا 
 -كما هي يف التصور اإلسالمي  -ومن مث فإن هذا الدرس كذلك يستهدف تقرير حقيقة األلوهية وحقيقة العبودية 

على مأل  -عليه السالم  -تقرير هذه احلقيقة من خالل هذا املشهد العظيم الذي يعرضه؛ والذي يقرر فيه عيسى 
من الرسل ، ومن البشر مجيعاً ، أنه مل يقل لقومه شيئا مما زعموه من ألوهيته ومن تأليه أمه؛ وأنه ما كان له أن يقول 

  من هذا الشرك كله شيئاً
 اليت يعرضها القرآن الكرمي عرضاً» مشاهد القيامة « والسياق القرآين يعرض هذه احلقيقة يف مشهد تصويري من 

حياً ناطقاً ، موحياً مؤثراً ، عميق التأثري ، يهتز له الكيان البشري وهو يتلقاه كأمنا يشهده اللحظة يف الواقع املنظور 
  وتتجلى فيه االنفعاالت والسمات النابضة باحلياة. الواقع الذي تراه العني ، وتسمعه األذن . 

  :فها حنن أوالء أمام املشهد العظيم 
يوم جيمع اهللا الرسل : } ال علم لنا إنك أنت عالم الغيوب : الرسل ، فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا يوم جيمع اهللا { 

الذين فرقهم يف الزمان فتتابعوا على مداره؛ وفرقهم يف املكان فذهب كل إىل قريته؛ وفرقهم يف األجناس فمضى كل 
صلى اهللا عليه  -األقوام؛ حىت جاء خامتهم يدعون كلهم بدعوة واحدة على اختالف الزمان واملكان و. . إىل قومه 

  . .بالدعوة الواحدة لكل زمان ومكان وللناس كافة من مجيع األجناس واأللوان  -وسلم 
ها هو ذا مرسلهم فرادى ، جيمعهم مجيعاً؛ وجيمع . . هؤالء الرسل إىل شىت األقوام ، يف شىت األمكنة واألزمان 

نقباء البشرية يف حياهتا الدنيا؛ ومعهم رساالت اهللا إىل . . وها هم أوالء . ات فيهم شىت االستجابات ، وشىت االجتاه
 -رب البشرية . . هؤالء هم أمام اهللا . البشرية يف شىت أرجائها ، ووراءهم استجابات البشرية يف شىت أعصارها 

  .يف مشهد يوم عظيم  -سبحانه 
  :وها هو ذا املشهد ينبض باحلياة 



  .} ماذا أجبتم؟ : فيقول . لرسل يوم جيمع اهللا ا{ 
فاليوم جتمع احلصيلة ، ويضم الشتات ، ويقدم الرسل حساب الرساالت ، وتعلن النتائج على . . } ماذا أجبتم؟ { 

  .رؤوس األشهاد 
  .والرسل بشر من البشر؛ هلم علم ما حضر ، وليس لديهم علم ما استتر . . } ماذا أجبتم؟ { 

وما يعلم الرسول حقيقة من . . دى؛ فاستجاب منهم من استجاب ، وتوىل منهم من توىل لقد دعوا أقوامهم إىل اهل
وهم يف حضرة اهللا الذي . . فإمنا له ظاهر األمر وعلم ما بطن هللا وحده . استجاب إن كان يعرف حقيقة من توىل 

بشيء من العلم وهم  يعرفونه خري من يعرف؛ والذي يهابونه أشد من يهاب؛ والذي يستحيون أن يدلوا حبضرته
  .يعلمون أنه العليم اخلبري 

.  
. إنه االستجواب املرهوب يف يوم احلشر العظيم ، على مشهد من املأل األعلى ، وعلى مشهد من الناس أمجعني 

مواجهة البشرية برسلها؛ ومواجهة املكذبني من هذه البشرية خاصة برسلهم . . االستجواب الذي يراد به املواجهة 
ليعلن يف موقف اإلعالن ، أن هؤالء الرسل الكرام إمنا جاءوهم من عند اهللا بدين اهللا؛ وها . كانوا يكذبوهنم الذين 

  .عن رساالهتم وعن أقوامهم الذين كانوا من قبل يكذبون  -سبحانه  -هم أوالء مسؤولون بني يديه 
ال ينبغي أن يدلوا به يف حضرة صاحب العلم أما الرسل فهم يعلنون أن العلم احلق هللا وحده؛ وأن ما لديهم من علم 

  :، تأدباً وحياء ، ومعرفة بقدرهم يف حضرة اهللا 
فقد صدق هبم من صدق ، وقد كفر هبم من كفر؛ ولقد انتهى  -غري عيسى عليه السالم  -فأما سائر الرسل 

فما يزيد . . سبحانه . يديه  أمرهم هبذا اجلواب الكامل الشامل ، الذي يدع العلم كله هللا ، ويدع األمر كله بني
إمنا يلتفت باخلطاب إىل عيسى بن مرمي وحده ، ألن عيسى بن مرمي هو الذي . . السياق شيئاً يف هذا املشهد عنهم 

فنت قومه فيه ، وهو الذي غام اجلو حوله بالشبهات ، وهو الذي خاض ناس يف األوهام واألساطري حول ذاته ، 
  .نتهاه وحول صفاته ، وحول نشأته وم

. . التهاويل  -مرمي  -على املأل ممن أهلوه وعبدوه وصاغوا حوله وحول أمه  -يلتفت اخلطاب إىل عيسى بن مرمي 
يلتفت إليه يذكره نعمة اهللا عليه وعلى والدته؛ ويستعرض املعجزات اليت آتاها اهللا إياه ليصدق الناس برسالته ، 

نت به وباآليات اليت جاءت معه من فنت؛ وأهلوه مع اهللا من أجل فكذبه من كذبه منهم أشد التكذيب وأقبحه؛ وف
  :هذه اآليات ، وهي كلها من صنع اهللا الذي خلقه وأرسله وأيده باملعجزات 

إذ أيدتك بروح القدس ، تكلم الناس يف املهد . يا عيسى ابن مرمي اذكر نعميت عليك وعلى والدتك : إذ قال اهللا { 
وإذ ختلق من الطني كهيئة الطري بإذين ، فتنفخ فيها . ب واحلكمة والتوراة واإلجنيل وإذ علمتك الكتا. وكهال 

وإذ كففت بين إسرائيل عنك إذ . وإذ خترج املوتى بإذين . فتكون طرياً بإذين ، وتربئ األكمه واألبرص بإذين 
احلواريني أن آمنوا يب وبرسويل وإذا أوحيت إىل . إن هذا إال سحر مبني : جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم 

  . .} آمنا واشهد بأننا مسلمون : ، قالوا 
من تأييده بروح القدس يف مهده ، وهو يكلم الناس . . إهنا املواجهة مبا كان من نعم اهللا على عيسى بن مرمي وأمه 

يكلمهم يف الكهولة يدعوهم يف غري موعد الكالم؛ يربئ أمه من الشبهة اليت أثارهتا والدته على غري مثال؛ مث وهو 
ومن تعليمه الكتاب واحلكمة؛ وقد جاء إىل . . يؤيده هنا وهناك  -عليه السالم  -وروح القدس جربيل . . إىل اهللا 



هذه األرض ال يعلم شيئاً ، فعلمه الكتابة وعلمه كيف حيسن تصريف األمور ، كما علّمه التوراة اليت جاء فوجدها 
  .يل الذي آتاه إياه مصدقاً ملا بني يديه من التوراة يف بين إسرائيل ، واإلجن

فإذا هو يصور من الطني كهيئة الطري بإذن اهللا؛ . مث من إيتائه خارق املعجزات اليت ال يقدر عليها بشر إال بإذن اهللا 
وكيف يبث احلياة ال ندري كيف ألننا ال ندري إىل اليوم كيف خلق اهللا احلياة ،  -فينفخ فيها فتكون طرياً بإذن اهللا 

ولكن اهللا  -حيث ال يعرف الطب كيف يرد إليه البصر  -بإذن اهللا  -وإذا هو يربىء املولود أعمى  -يف األحياء 
والدواء وسيلة  -ويربىء األبرص بإذن اهللا ، ال بدواء  -الذي يهب البصر أصالً قادر على أن يفتح عينيه للنور 

وإذا هو  -إلذن قادر على تغيري الوسيلة ، وعلى حتقيق الغاية بال وسيلة لتحقيق إذن اهللا يف الشفاء ، وصاحب ا
مث يذكره بنعمة اهللا عليه يف محايته من  -وواهب احلياة أول مرة قادر على رجعها حني يشاء  -حييي املوتى بإذن اهللا 

مبني ذلك أهنم مل  بين إسرائيل إذ جاءهم هبذه البينات كلها فكذبوه وزعموا أن معجزاته هذه اخلارقة سحر
محايته منهم فلم . . ومل يريدوا التسليم بداللتها عناداً وكرباً  -وقد شهدهتا األلوف  -يستطيعوا إنكار وقوعها 

كذلك يذكره بنعمة اهللا عليه يف إهلام احلواريني أن . . بل توفاه اهللا ورفعه إليه . كما أرادوا ومل يصلبوه  -يقتلوه 
  :فإذا هم ملبون مستسلمون ، يشهدونه على إمياهنم وإسالمهم أنفسهم كاملة هللا  يؤمنوا باهللا وبرسوله؛

  . .} آمنا واشهد بأننا مسلمون : قالوا . وإذ أوحيت إىل احلواريني أن آمنوا يب وبرسويل { 
ادة للزيغ؛ فإذا كثرة من أتباعه تتخذ منها م. إهنا النعم اليت آتاها اهللا عيسى بن مرمي ، لتكون له شهادة وبينة 

فها هو ذا عيسى يواجه هبا على مشهد من املأل األعلى ، ومن الناس مجيعاً ،  -وتصوغ منها وحوهلا األضاليل 
ها هو ذا يواجه هبا ليسمع قومه ويروا؛ وليكون اخلزي أوجع وأفضح على مشهد من . . ومنهم قومه الغالون فيه 

  العاملني
ى بن مرمي وأمه ، إىل شيء من نعمة اهللا على قومه ، ومن معجزاته اليت ويستطرد السياق يف معرض النعم على عيس

  :أيده اهللا هبا وشهدها هبا احلواريون 
اتقوا اهللا إن : يا عيسى ابن مرمي ، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال : إذ قال احلواريون { 

. قلوبنا ، ونعلم أن قد صدقتنا ، ونكون عليها من الشاهدين  نريد أن نأكل منها ، وتطمئن: قالوا . كنتم مؤمنني 
اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً ألولنا وآخرنا ، وآية منك ، وارزقنا : قال عيسى ابن مرمي 
ذبه أحداً من العاملني إين منزهلا عليكم ، فمن يكفر بعد منكم فإين أعذبه عذاباً ال أع: قال اهللا . وأنت خري الرازقني 

 {.  

.  
فإذا بينهم وبني أصحاب . . املستخلصني منهم وهم احلواريون . . ويكشف لنا هذا احلوار عن طبيعة قوم عيسى 

  . .فرق بعيد  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسولنا 
ومع هذا . . سالمهم وأشهدوا عيسى على إ. فآمنوا . إهنم احلواريون الذين أهلمهم اهللا اإلميان به وبرسوله عيسى 

ويعلمون منها أنه . تطمئن هبا نفوسهم . فهم بعدما رأوا من معجزات عيسى ما رأوا ، يطلبون خارقة جديدة 
  .ويشهدون هبا له ملن وراءهم . صدقهم 

لقد آمنت قلوهبم . . فلم يطلبوا منه خارقة واحدة بعد إسالمهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -فأما أصحاب حممد 
. ولقد صدقوا رسوهلم فلم يعودوا يطلبون على صدقه بعد ذلك الربهان . ت منذ أن خالطتها بشاشة اإلميان واطمأن



  . .ولقد شهدوا له بال معجزة إال هذا القرآن 
ذلك مستوى ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -وحواريي حممد  -هذا هو الفارق الكبري بني حواريي عيسى عليه السالم 

ولكن تبقى . . وهؤالء مقبولون عند اهللا وهؤالء مقبولون . . الء مسلمون وأولئك مسلمون وهؤ. . وهذا مستوى 
  . .املستويات متباعدة كما أرادها اهللا 

ومل تذكر يف هذه األناجيل اليت كتبت . مل ترد يف كتب النصارى  -كما أوردها القرآن الكرمي  -وقصة املائدة 
وهذه . رة طويلة ، ال يؤمن معها على احلقيقة اليت تنزلت من عند اهللا بفت -عليه السالم  -متأخرة بعد عيسى 

وليست هي ما أنزله اهللا عليه ومساه  -عليه السالم  -األناجيل ليست إال رواية بعض القديسني عن قصة عيسى 
  . .اإلجنيل الذي آتاه 

: مىت يف هناية اإلصحاح اخلامس عشر فورد يف إجنيل : ولكن ورد يف هذه األناجيل خرب عن املائدة يف صورة أخرى 
إين أشفق على اجلميع ، ألن هلم اآلن ثالثة أيام ميشون معي ، وليس هلم ما : وأما يسوع فدعا تالميذه ، وقال « 

من أين لنا يف الربية خبز هبذا : فقال له تالميذه . ولست أريد أن أصرفهم صائمني لئال خيوروا يف الطريق . يأكلون 
سبعة وقليل من صغار السمك : كم عندكم من اخلبز؟ فقالوا :  يشبع مجعاً هذا عدده؟ فقال هلم يسوع املقدار حىت

فأمر اجلموع أن يتكئوا على األرض؛ وأخذ السبع خبزات والسمك ، وشكر وكسر ، وأعطى تالميذه ، . 
الل مملوءة ، واآلكلون كانوا والتالميذ أعطوا اجلمع ، فأكل اجلمع وشبعوا ، مث رفعوا ما فضل من الكسر سبعة س

  . .وورد مثل هذه الرواية يف سائر األناجيل . . . » أربعة اآلف ، ما عدا النساء واألوالد 
ألن احلواريني حينما مسعوا . يريان أن املائدة مل تنزل  -كمجاهد واحلسن  -رضوان اهللا عليهم  -وبعض التابعني 

خافوا . . } من يكفر بعد منكم فإين أعذبه عذاباً ال أعذبه أحداً من العاملني إين منزهلا عليكم ف{ : قول اهللا سبحانه 
  :وكفوا عن طلب نزوهلا 

رواه ( « هو مثل ضربة اهللا ومل ينزل شيء » : روى الليث بن أىب سليم عن جماهد قال « : قال ابن كثري يف التفسري 
  ) .ابن أيب حامت وابن جرير 

: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن جماهد قال  -هو ابن سالم  -ارث ، حدثنا القاسم حدثنا احل: مث قال ابن جرير 
وقال أيضا؛ حدثناً أبو املثىن . . مائدة عليها طعام أبوها حني عرض عليهم العذاب إن كفروا ، فأبوا أن تنزل عليهم 
. . إهنا مل تنزل : يف املائدة ، حدثنا حممد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن منصور بن زاذان ، عن احلسن ، أنه قال 

فمن يكفر بعد { : ملا قيل هلم : كان احلسن يقول : وحدثنا بشر ، حدثنا يزيد ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قال 
  .« ال حاجة لنا فيها ، فلم تنزل : قالوا } منكم فإين أعذبه عذاباً ال أعذبه أحداً من العاملني 

وما أورده . ووعد اهللا حق . } إين منزهلا عليكم { : ألن اهللا تعاىل قال . لت ولكن أكثر آراء السلف على أهنا نز
  . .القرآن الكرمي عن املائدة هو الذي نعتمده يف أمرها دون سواه 

: بفضله عليه  -يف مواجهة قومه يوم احلشر وعلى مشهد من العاملني  -يذكر عيسى بن مرمي  -سبحانه  -إن اهللا 
  . .} يا عيسى بن مرمي ، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ : إذ قال احلواريون { 

. . ابن مرمي . . يعرفون أنه بشر  -وهم تالميذ املسيح وأقرب أصحابه إليه وأعرفهم به  -لقد كان احلواريون 
وأنه ليس ابن اهللا ، إمنا .  وكانوا يعرفون أنه ليس ربا وإمنا هو عبد مربوب هللا. وينادونه مبا يعرفونه عنه حق املعرفة 

هو ابن مرمي ومن عبيداهللا؛ وكانوا يعرفون كذلك أن ربه هو الذي يصنع تلك املعجزات اخلوارق على يديه ، وليس 
لذلك حني طلبوا إليه ، أن تنزل عليهم مائدة من السماء ، مل . . هو الذي يصنعها من عند نفسه بقدرته اخلاصة 



  :وإمنا سألوه . ون أنه بذاته ال يقدر على هذه اخلارقة يطلبوها منه ، فهم يعرف
  . .} يا عيسى ابن مرمي ، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ { 

كيف سألوا هبذه الصيغة بعد إمياهنم باهللا وإشهاد عيسى . . } هل يستطيع ربك { : واختلفت التأويالت يف قوهلم 
ولكن املقصود هو الزم االستطاعة وهو ) يقدر ( وقيل إن معىن يستطيع ليس . له على إسالمهم  -عليه السالم  -

مبعىن هل . } هل تستطيع ربك { : وقرئت . هل يستجيب لك إذا طلبت : إن معناها : وقيل . أن ينزهلا عليهم 
  . .متلك أنت أن تدعو ربك لينزل علينا مائدة من السماء 

ألن املؤمنني ال . . حمذراً إياهم من طلب هذه اخلارقة  -عليه السالم  -وعلى أية حال فقد رد عليهم عيسى 
  .يطلبون اخلوارق ، وال يقترحون على اهللا 

  . .} اتقوا اهللا إن كنتم مؤمنني : قال { 
  :ولكن احلواريني كرروا الطلب ، معلنني عن علته وأسبابه وما يرجون من ورائه 

  .} قلوبنا ، ونعلم أن قد صدقتنا ، ونكون عليها من الشاهدين  نريد أن نأكل منها ، وتطمئن: قالوا { 

وتطمئن قلوهبم برؤية هذه اخلارقة . فهم يريدون أن يأكلوا من هذا الطعام الفريد الذي ال نظري له عند أهل األرض 
ومهم على وهي تتحقق أمام أعينهم؛ ويستيقنوا أن عيسى عليه السالم قد صدقهم ، مث يكونوا شهوداً لدى بقية ق

  .وقوع هذه املعجزة 
فهؤالء طراز  -صلى اهللا عليه وسلم  -وكلها أسباب كما قلنا تصور مستوى معيناً دون مستوى أصحاب حممد 

  آخر باملوازنة مع هذا الطراز
  :إىل ربه يدعوه  -عليه السالم  -عندئذ اجته عيسى 

اء تكون لنا عيداً ألولنا وآخرنا ، وآية منك ، وارزقنا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السم: قال عيسى ابن مرمي { 
  . .} وأنت خري الرازقني 

. أدب العبد اجملتىب مع إهله ومعرفته بربه  -كما يكرر السياق القرآين هذه النسبة  -بن مرمي  -ويف دعاء عيسى 
تعمنا باخلري والفرحة كالعيد ، فتكون  إنين أدعوك أن تنزل علينا مائدة من السماء ،. يا ربنا . يا اهللا : فهو يناديه 

. فهو إذن يعرف أنه عبد؛ وأن اهللا ربه . . لنا عيداً ألولنا وآخرنا؛ وأن هذا من رزقك فارزقنا وأنت خري الرازقني 
  وهذا االعتراف يعرض على مشهد من العاملني ، يف مواجهة قومه ، يوم املشهد العظيم

. لقد طلبوا خارقة . . بن مرمي؛ ولكن باجلد الالئق جبالله سبحانه  واستجاب اهللا دعاء عبده الصاحل عيسى
على أن يعذب من يكفر منهم بعد هذه اخلارقة عذاباً شديداً بالغاً يف شدته ال يعذبه أحداً من . واستجاب اهللا 

  :العاملني 
  . .} أحداً من العاملني  إين منزهلا عليكم ، فمن يكفر بعد منكم ، فإين أعذبه عذاباً ال أعذبه: قال اهللا { 

وحىت ال ميضي الذين يكفرون بعد . فهذا هو اجلد الالئق جبالل اهللا؛ حىت ال يصبح طلب اخلوارق تسلية وهلواً 
  الربهان املفحم دون جزاء رادع

فأما هنا فإن النص حيتمل أن يكون هذا . . وقد مضت سنة اهللا من قبل هبالك من يكذبون بالرسل بعد املعجزة 
  .عذاب يف الدنيا ، أو أن يكون يف اآلخرة ال

وهي . . قضية األلوهية والربوبية . . ليمضي إىل القضية األساسية . . ويسكت السياق بعد وعد اهللا وهتديده 
لنعد إليه . فلنعد إىل املشهد العظيم فهو ما يزال معروضاً على أنظار العاملني . . القضية الواضحة يف الدرس كله 



 -استجواباً يوجه إىل عيسى . جواباً مباشراً يف هذه املرة يف مسألة األلوهية املدعاة لعيسى بن مرمي وأمه فنسمع است
ليسمعوه وهو يتربأ إىل ربه يف دهش وفزع من هذه الكبرية اليت افتروها . يف مواجهة الذين عبدوه  -عليه السالم 

  :عليه وهو منها بريء 
ما : سبحانك : اختذوين وأمي إهلني من دون اهللا؟ قال : مرمي ، أأنت قلت للناس يا عيسى ابن : وإذا قال اهللا { 

إن كنت قلته فقد علمته ، تعلم ما يف نفسي وال أعلم ما يف نفسك ، إنك أنت . يكون يل أن أقول ما ليس يل حبق 
م شهيداً ما دمت فيهم ، فلما أن اعبدوا اهللا ريب وربكم ، وكنت عليه: ما قلت هلم إال ما أمرتين به . عالم الغيوب 

  .توفيتين كنت أنت الرقيب عليهم ، وأنت على كل شيء شهيد 

  . .} إن تعذهبم فإهنم عبادك ، وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم 
: ولكنه االستجواب اهلائل الرهيب يف اليوم العظيم املرهوب . ليعلم ماذا قال عيسى للناس  -سبحانه  -وإن اهللا 
تجواب الذي يقصد به إىل غري املسؤول؛ ولكن يف صورته هذه ويف اإلجابة عليه ما يزيد من بشاعة موقف االس

  . .املؤهلني هلذا العبد الصاحل الكرمي 
فكيف برسول من . . أن يدعي األلوهية وهو يعلم أنه عبد . . إهنا الكبرية اليت ال يطيق بشر عادي أن يقذف هبا 

بن مرمي؛ وقد أسلف اهللا له هذه النعم كلها بعد ما اصطفاه بالرسالة وقبل ما اصطفاه؟ أويل العزم؟ كيف بعيسى 
  كيف به يواجه استجواباً عن ادعاء األلوهية ، وهو العبد الصاحل املستقيم؟

  :يبدأ بالتسبيح والتنزيه . . من أجل ذلك كان اجلواب الواجف الراجف اخلاشع املنيب 
  .} سبحانك : قال { 

  : التربؤ املطلق من أن يكون من شأنه هذا القول أصالً ويسرع إىل
  .} ما يكون يل أن أقول ما ليس يل حبق { 

  :ويستشهد بذات اهللا سبحانه على براءته؛ مع التصاغر أمام اهللا وبيان خصائص عبوديته وخصائص ألوهية ربه 
  . .} ك أنت عالم الغيوب إن. إن كنت قلته فقد علمته ، تعلم ما يف نفسي وال أعلم ما يف نفسك { 

وعندئذ فقط ، وبعد هذه التسبيحة الطويلة جيرؤ على اإلثبات والتقرير فيما قاله وفيما مل يقله ، فيثبت أنه مل يقل هلم 
  :إال أن يعلن عبوديته وعبوديتهم هللا ويدعوهم إىل عبادته 

  .} أن اعبدوا اهللا ريب وربكم : ما قلت هلم إال ما أمرتين به { 
قد توىف عيسى بن مرمي مث رفعه  -سبحانه  -وظاهر النصوص القرآنية يفيد أن اهللا . . لي يده منهم بعد وفاته مث خي
أي تعارض يثري أي استشكال بني أن يكون  -فيما أرى  -وليس هنالك . وبعض اآلثار تفيد أنه حي عند اهللا . إليه 

أما . فالشهداء كذلك ميوتون يف األرض وهم أحياء عند اهللا . اهللا قد توفاه من حياة األرض ، وأن يكون حياً عنده 
: وهو هنا يقول لربه  -عليه السالم  -وكذلك صورة حياة عيسى . صورة حياهتم عنده فنحن ال ندري هلا كيفاً 

  :إنين ال أدري ماذا كان منهم بعد وفايت 
  . .} ليهم وأنت على كل شيء شهيد وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم ، فلما توفيتين كنت أنت الرقيب ع{ 

وتقرير قوة اهللا على املغفرة هلم أو عذاهبم؛ . وينتهي إىل التفويض املطلق يف أمرهم؛ مع تقرير عبوديتهم هللا وحده 
  :وحكمته فيما يقسم هلم من جزاء سواء كان هو املغفرة أو العذاب 

  . .} احلكيم إن تعذهبم فإهنم عبادك ، وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز { 
  فيا هللا للعبد الصاحل يف موقفه الرهيب



وأين أولئك الذين أطلقوا هذه الفرية الكبرية؛ اليت يتربأ منها العبد الطاهر الربيء ذلك التربؤ الواجف ، ويبتهل من 
  أجلها إىل ربه هذا االبتهال املنيب؟

  .أين هم يف هذا املوقف ، يف هذا املشهد؟ 

فلندعهم حيث تركهم السياق لنشهد . فلعلهم يتذاوبون خزياً وندماً . ليهم التفاته واحدة إن السياق ال يلقي إ. 
  :ختام املشهد العجيب 

هلم جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها أبداً ، رضي اهللا عنهم . هذا يوم ينفع الصادقني صدقهم : قال اهللا { 
  . .} ورضوا عنه ، ذلك الفوز العظيم 

إنه التعقيب املناسب على كذب الكاذبني؛ الذين أطلقوا تلك الفرية . . وم ينفع الصادقني صدقهم هذا ي. . 
قضية األلوهية والعبودية ، اليت يقوم على أساس احلق . . يف أعظم القضايا كافة . الضخمة على ذلك النيب الكرمي 

.فيها هذا الوجود كله وما فيه ومن فيه   .  
. إهنا كلمة رب العاملني ، يف ختام االستجواب اهلائل على مشهد من العاملني . . قني صدقهم هذا يوم ينفع الصاد. . 

ومعها ذلك اجلزاء الذي يليق بالصدق . وهي الكلمة احلامسة يف القضية . وهي الكلمة األخرية يف املشهد . 
  :والصادقني 

  . .} هلم جنات جتري من حتتها األهنار { 
  . . }خالدين فيها أبداً { 
  . .} رضي اهللا عنهم { 
  . .} ورضوا عنه { 

  :اجلنات واخللود ورضا اهللا ورضاهم مبا لقوا من رهبم من التكرمي . . درجات بعد درجات 
  . .} ذلك الفوز العظيم { 

شهدنا . . ومسعنا الكلمة األخرية  -من خالل العرض القرآين له بطريقة القرآن الفريدة  -ولقد شهدنا املشهد 
عنا ألن طريقة التصوير القرآنية مل تدعه وعداً يوعد ، وال مستقبالً ينتظر؛ ومل تدعه عبارات تسمعها اآلذان أو ومس

  . .إمنا حركت به املشاعر ، وجسمته واقعاً اللحظة تسمعه اآلذان وتراه العيون . تقرؤها العيون 
ننتظره يوم الدين ، فهو بالقياس إىل علم اهللا املطلق  مستقبالً -حنن البشر احملجوبني  -على أنه إن كان بالقياس إلينا 

  . .فالزمن وحجابه إمنا مها من تصوراتنا حنن البشر الفانني . ، واقع حاضر 
ويف هناية هذا الدرس؛ ويف مواجهة الفرية الكربى اليت مل يفتر أضخم منها قط أتباع رسول يف مواجهة الفرية 

فرية ألوهيته؛ الفرية اليت تربأ منها هذا التربؤ ،  -عليه السالم  -يسى بن مرمي الكربى اليت أطلقها أتباع املسيح ع
  . .وفوض ربه يف أمر قومه بشأهنا هذا التفويض 

. . يف مواجهة هذه الفرية ، ويف هناية الدرس الذي عرض ذلك االستجواب الرهيب عنها ، يف ذلك املشهد العظيم 
 -مبلك السماوات واألرض وما فيهن؛ وقدرته  -سبحانه  -ن تفرد اهللا جييء اإليقاع األخري يف السورة؛ يعل

  :على كل شيء بال حدود  -سبحانه 
  . .} هللا ملك السماوات واالرض وما فيهن ، وهو على كل شيء قدير { 

ختام يتناسق مع تلك القضية الكربى اليت أطلقت حوهلا تلك الفرية الضخمة ، ومع ذلك املشهد العظيم الذي 
فرد اهللا فيه بالعلم ، ويتفرد باأللوهية ، ويتفرد بالقدرة ، وينيب إليه الرسل؛ ويفوضون إليه األمر كله؛ ويفوض يت



الذي له ملك السماوات واألرض وما فيهن ، وهو على كل . فيه عيسى بن مرمي أمره وأمر قومه إىل العزيز احلكيم 
  . .شيء قدير 

وتعرضه ممثالً يف اتباع شريعة اهللا وحده ، والتلقي منه وحده » الدين « ن وختام يتناسق مع السورة اليت تتحدث ع
: إنه املالك الذي له ملك السماوات واألرض وما فيهن ، واملالك هو الذي حيكم . . ، واحلكم مبا أنزله دون سواه 

. . قضية التوحيد . . ة قضية األلوهي. . إهنا قضية واحدة } ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون { 
  . .لتتوحد األلوهية ، ويتحقق التوحيد . . وقضية احلكم مبا أنزل اهللا 

ُهَو الَِّذي ) ١(ْم يَْعِدلُونَ الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض َوَجَعلَ الظُّلَُماِت وَالنُّوَر ثُمَّ الَِّذيَن كَفَُروا بِرَبِّهِ
َوُهَو اللَُّه ِفي السََّماوَاِت َوِفي الْأَْرضِ َيعْلَُم ) ٢(ْم ِمْن ِطنيٍ ثُمَّ قََضى أََجلًا َوأََجلٌ ُمَسمى عِْنَدُه ثُمَّ أَنُْتْم َتْمَتُرونَ َخلَقَكُ

  ) ٣(ِسرَّكُْم َوَجْهرَكُْم َوَيْعلَُم َما َتكِْسُبونَ 

وهي ترسم القاعدة الكلية ملوضوع . ديدة يف مطلع السورة إهنا اللمسات العريضة للحقيقة الكبرية؛ واإليقاعات امل
  :السورة وحلقيقة العقيدة 

  . .} احلمد هللا الذي خلق السماوات واألرض ، وجعل الظلمات والنور ، مث الذين كفروا برهبم يعدلون { 
يته للحمد والثناء ، على ألوهيته ثناء عليه ، وتسبيحاً له ، واعترافاً بأحق. تبدأ باحلمد هللا . . إهنا اللمسات األوىل 

وتبدأ باخللق يف . . اخللق . . بذلك تصل بني األلوهية احملمودة وخصيصتها األوىل . . املتجلية يف اخللق واإلنشاء 
مث يف أضخم الظواهر الناشئة عن خلق السماوات واألرض وفق . . السماوات واألرض . . أضخم جمايل الوجود 

فهي اللمسة العريضة اليت تشمل األجرام الضخمة يف الكون املنظور ، . . مات والنور الظل. . تدبري مقصود 
لتعجب من قوم يرون . . واملسافات اهلائلة بني تلك األجرام ، والظواهر الشاملة الناشئة عن دورهتا يف األفالك 
ه احلكيم ، وهم بعد ذلك كله ال صفحة الوجود الضخمة اهلائلة الشاملة تنطق بقدرة اخلالق العظيم كما تنطق بتدبري

  :يؤمنون وال يوحدون وال حيمدون؛ بل جيعلون هللا شركاء يعدلوهنم به ويساوونه 
  . .} مث الذين كفروا برهبم يعدلون { 

فيا للمفارقة اهلائلة بني الدالئل الناطقة يف الكون ، وآثارها الضائعة يف النفس يا للمفارقة اليت تعدل األجرام 
  . .بل تزيد . . واملسافات الشاسعة ، والظواهر الشاملة الضخمة ، 

  :واللمسة الثانية 
  :} هو الذي خلقكم من طني ، مث قضى أجالً ، وأجل مسمى عنده ، مث أنتم متترون { 

 ملسة احلياة اإلنسانية يف. ولظاهريت الظلمات والنور . إهنا ملسة الوجود اإلنساين ، التايل يف وجوده للوجود الكوين 
{ ملسة النقلة العجيبة من عتمة الطني املظلم إىل نور احلياة البهيج؛ تتناسق تناسقاً فنياً مجيالً مع . هذا الكون اخلامد 

ملسة األجل األول املقضى للموت ، واألجل الثاين املسمى : وإىل جانبها ملسة أخرى متداخلة . . } الظلمات والنور 
وبني كل متقابلني . . مود واحلركة كتقابل الطني اهلامد واخللق احلي يف النشأة ملستان متقابلتان يف اهل. . للبعث 

وكان من شأن هذا كله أن ينقل إىل القلب البشري اليقني بتدبري اهللا ، واليقني . . مسافة هائلة يف الكنه والزمن 
  :ولكن املخاطبني بالسورة يشكون يف هذا وال يستيقنون . بلقائه 

  . .} ون مث أنتم متتر{ 
  :واللمسة الثالثة تضم اللمستني األوليني يف إطار واحد؛ وتقرر ألوهية اهللا يف الكون واحلياة اإلنسانية سواء 



  . .} وهو اهللا يف السماوات ويف األرض ، يعلم سركم وجهركم ، ويعلم ما تكسبون { 
. فرد باأللوهية فيهما على السواء هو املت. إن الذي خلق السماوات واألرض هو اهللا يف السماوات ويف األرض 

وكذلك . وكل مقتضيات األلوهية متحققة عليهما ، من خضوع للناموس الذي سنه اهللا هلما ، وائتمار بأمره وحده 
فلقد خلقه اهللا كما خلق السماوات واألرض؛ وهو يف تكوينه األول من . ينبغي أن يكون الشأن يف حياة اإلنسان 

قه من خصائص جعلت منه إنساناً رزقه إياه اهللا؛ وهو خاضع من ناحية كيانه اجلسمي طني هذه األرض؛ وما رز
يعطى وجوده وخلقه ابتداء مبشيئة اهللا ، ال مبشيئته هو وال مبشيئة أبيه  -رضي أم كره  -للناموس الذي سنه اهللا له 

ناموس الذي وضعه اهللا ملدة احلمل فهما يلتقيان ولكن ال ميلكان أن يعطيا جنيناً وجوده وهو يولد وفق ال: وأمه 
وظروف الوالدة وهو يتنفس هذا اهلواء الذي أوجده اهللا مبقاديره هذه؛ ويتنفسه بالقدر وبالكيفية اليت أرادها اهللا له 

.  

وفق ناموس اهللا ، على غري إرادة منه . . وباجلملة يعيش . . وهو حيس ويتأمل ، وجيوع ويعطش ، ويأكل ويشرب 
  .شأنه يف هذا شأن السماوات واألرض سواء .  .وال اختيار 

  .ويعلم ما يكسب يف حياته يف سره وجهره . يعلم سره وجهره  -سبحانه  -واهللا 
فيما يتخذه من تصورات اعتقادية ، وقيم اعتبارية ،  -ناموس اهللا يف حياته االختيارية  -إذن  -واألليق به أن يتبع 

ولكي . ية احملكومة بناموس اهللا؛ مع حياته الكسبية حني حتكمها شريعة اهللا لتستقيم حياته الفطر -وأوضاع حيوية 
أحدمها إهلي واألخر بشري : ال يناقض بعضه بعضاً ، وال يصادم بعضه بعضاً؛ وال يتمزق مزقاً بني ناموسني وشرعني 

  . .وما مها بسواء 
» اخللق « ب البشري والعقل البشري بدليل إن هذه املوجة العريضة الشاملة يف مطلع السورة ، إمنا ختاطب القل

ولكنها ال ختاطب هبما اإلدراك البشري خطاباً جدلياً الهوتياً أو . . ممثلني يف اآلفاق ويف األنفس » احلياة « ودليل 
فلسفياً ولكن خطاباً موحياً موقظاً للفطرة ، حيث يواجهها حبركة اخللق واإلحياء؛ وحركة التدبري واهليمنة؛ يف 

رة التقرير ال يف صورة اجلدل؛ وبسلطان اليقني املستمد من تقرير اهللا؛ ومن شهادة الفطرة الداخلية بصدق هذا صو
  .التقرير فيما تراه 

 -وحياة اإلنسان يف قمتها  -ووجود السماوات واألرض ، وتدبريمها وفق هذا النظام الواضح؛ ونشأة احلياة 
. . كالمها يواجه الفطرة البشرية باحلق ، ويوقع فيها اليقني بوحدانية اهللا . . وسريها يف هذا اخلط الذي سارت فيه 

» وجود « وليست هي قضية . تقريرها  -بل القرآن كله  -والوحدانية هي القضية اليت تستهدف السورة كلها 
احلقة؛ ومل تكن هي فلقد كانت املشكلة دائماً يف تاريخ البشرية هي مشكلة عدم معرفة اإلله احلق ، بصفاته . اهللا 

  مشكلة عدم اإلميان بوجود إله
ومشركو العرب الذين كانت هذه السورة تواجههم ما كانوا جيحدون اهللا البتة؛ بل كانوا يقرون بوجوده سبحانه ، 

كما يقرر القرآن ذلك يف مواجهتهم ، ويف  -إىل كثري من الصفات . . وبأنه اخلالق الرازق ، املالك ، احمليي املميت 
من : ولكن احنرافهم الذي وصمهم بالشرك هو أهنم ما كانوا يعترفون مبقتضى اعترافهم ذاك  -حكاية أقواهلم 

يف أمرهم كله؛ ونفي الشركاء له يف تدبري شؤون حياهتم؛ واختاذ شريعته وحدها قانوناً ،  -سبحانه  -حتكيم اهللا 
  .ورفض مبدأ حتكيم غري اهللا يف أي شأن من شؤون احلياة 

ا هو الذي وصمهم بالشرك وبالكفر؛ مع إقرارهم بوجود اهللا سبحانه ، ووصفه بتلك الصفات ، اليت من هذ
  .مقتضاها أن يتفرد سبحانه باحلكم يف شأهنم كله ، مبا أنه اخلالق الرازق املالك ، كما كانوا يعترفون 



ن ، ومن تدبريه ألمر الكون وأمر ومواجهتهم يف مطلع هذه السورة بصفات اهللا هذه من اخللق للكون ولإلنسا. 
إمنا هو املقدمة اليت يرتب عليها ضرورة . . اإلنسان؛ ومن علمه وإحاطته بسرهم وجهرهم وعملهم وكسبهم 

  .إفراده سبحانه باحلاكمية والتشريع ، كما أوضحنا يف التعريف اجململ خبط السورة ومنهجها 
اجهة املشركني لتقرير الوحدانية ، ولتقرير احلاكمية ، مها كذلك ودليل اخللق ودليل احلياة كما أهنما صاحلان ملو

  . .صاحلان ملواجهة اللوثات اجلاهلية احلديثة التافهة يف إنكار اهللا 
واحلقيقة أن هناك شكاً كثرياً فيما إذا كان هؤالء امللحدون يصدقون أنفسهم فأغلب الظن أهنا بدأت مناورة يف وجه 

هود لرغبتهم يف تدمري قاعدة احلياة البشرية األساسية ، كي ال يبقى على وجه األرض من الكنيسة؛ مث استغلها الي
ومن مث تنهار البشرية وتقع حتت  -كما يقولون يف بروتوكوالت حكماء صهيون  -يقوم على هذه القاعدة غريهم 

  العقيدة سيطرهتم ، مبا أهنم هم وحدهم الذين سيحافظون على مصدر القوة احلقيقية الذي توفره
ال ميلكون أن يغلبوا الفطرة البشرية ، اليت جتد يف قرارهتا اإلميان  -مهما بلغ من كيدهم ومكرهم  -واليهود 

وإن كانت تضل فقط يف معرفة اإلله احلق بصفاته احلقة؛ كما أهنا تنحرف بعدم توحيد سلطانه يف  -بوجود إله 
ولكن بعض النفوس تفسد فطرهتا ، وتتعطل فيها أجهزة  -حياهتا ، فتوصم بالشرك والكفر على هذا األساس 

وهذه النفوس وحدها هي اليت ميكن أن يفلح معها كيد اليهود الذي يستهدف نفي . االستقبال واالستجابة الفطرية 
وامللحدون . . ولكن هذه النفوس املعطلة الفطرة ستظل قليلة وشاذة يف جمموع البشر يف كل زمان . وجود اهللا فيها 

حلقيقيون على ظهر األرض اليوم ال يتجاوزون بضعة ماليني يف روسيا والصني من بني مئات املاليني الذين حيكمهم ا
امللحدون باحلديد والنار؛ على الرغم من اجلهد الناصب خالل أربعني عاماً يف نزع اإلميان بكل وسائل التعليم 

  واإلعالم
وإيهام . وطرده من واقع احلياة . دين إىل جمرد مشاعر وشعائر وهو حتويل ال. إمنا يفلح اليهود يف حقل آخر 

املعتقدين به أهنم ميكن أن يظلوا مؤمنني باهللا؛ مع أن هناك أرباباً أخرى هي اليت تشرع حلياهتم من دون اهللا ويصلون 
  .بذلك إىل تدمري البشرية فعالً ، حىت مع ومهها أهنا ال تزال تؤمن باهللا 

ألهنم يعرفون من تارخيهم كله ، أهنم مل يغلبهم إال هذا الدين يوم  -قبل كل دين آخر  -م وهم يستهدفون اإلسال
وأهنم غالبو أهله طاملا أهله ال حيكمونه يف حياهتم؛ مع تومههم أهنم ما يزالون مسلمني مؤمنني باهللا . كان حيكم احلياة 

أو يأذن اهللا فيصحو . . روري لتنجح املؤامرة ض -وهو غري موجود يف حياة الناس  -فهذا التخدير بوجود الدين 
  الناس

أن اليهود الصهيونيني ، والنصارى الصليبيني ، كليهما ، قد يئسوا من هذا الدين يف هذه  -واهللا أعلم  -وأحسب 
  .املنطقة اإلسالمية الواسعة يف إفريقية وآسيا وأوربا كذلك 

كما يئسوا كذلك من حتويلهم إىل  -ن طريق املذاهب املادية ع -يئسوا من أن حيولوا الناس فيها إىل اإلحلاد . 
ذلك أن الفطرة البشرية بذاهتا تنفر من اإلحلاد وترفضه حىت بني . . ديانات أخرى عن طريق التبشري أو االستعمار 

ورث وأن الديانات األخرى ال جترؤ على اقتحام قلب عرف اإلسالم ، أو حىت  -فضالً على املسلمني  -الوثنيني 
  اإلسالم

أنه كان من مثرة اليأس من هذا الدين أن عدل اليهود والصهيونيون والنصارى الصليبيون  -واهللا أعلم  -وأحسب 
. عن مواجهة اإلسالم جهرة عن طريق الشيوعية أو عن طريق التبشري؛ فعدلوا إىل طرائق أخبث ، وإىل حبائل أمكر 

. . كلها تتزيا بزي اإلسالم؛ وتتمسح يف العقيدة؛ وال تنكر الدين مجلة  جلأوا إىل إقامة أنظمة وأوضاع يف املنطقة. 



مث هي حتت هذا الستار اخلادع ، تنفذ مجيع املشروعات اليت أشارت هبا مؤمترات التبشري وبروتوكوالت صهيون ، 
  مث عجزت عن تنفيذها كلها يف املدى الطويل

بينما هي حتكم بغري ما أنزل  -على األقل تعلن احترامها للدين أو  -إن هذه األنظمة واألوضاع ترفع راية اإلسالم 
اهللا؛ وتقصي شريعة اهللا عن احلياة؛ وحتل ما حرم اهللا؛ وتنشر تصورات وقيماً مادية عن احلياة واألخالق تدمر 

وسحق  التصورات والقيم اإلسالمية؛ وتسلط مجيع أجهزة التوجيه واإلعالم لتدمري القيم األخالقية اإلسالمية ،
التصورات واالجتاهات الدينية؛ وتنفذ ما نصت عليه مؤمترات املبشرين وبروتوكوالت الصهيونيني ، من ضرورة 

إخراج املرأة املسلمة إىل الشارع ، وجعلها فتنة للمجتمع ، باسم التطور والتحضر ومصلحة العمل واإلنتاج؛ بينما 
د الكفاف وتيسر وسائل االحنالل وتدفع اجلنسني إليها دفعاً بالعمل ماليني األيدي العاملة يف هذه البالد متعطلة ال جت

كل ذلك وهي تزعم أهنا مسلمة وأهنا حتترم العقيدة والناس يتومهون أهنم يعيشون يف جمتمع مسلم ، . . والتوجيه 
ون وأهنم هم كذلك مسلمون أليس الطيبون منهم يصلون ويصومون؟ أما أن تكون احلاكمية هللا وحده أو تك

لألرباب املتفرقة ، فهذا ما قد خدعتهم عنه الصليبية والصهيونية والتبشري واالستعمار واالستشراق وأجهزة اإلعالم 
وأن املسلمني ميكن أن يكونوا مسلمني؛ ويف دين اهللا؛ بينما حياهتم كلها . املوجهة؛ وأفهمتهم أنه ال عالقة له بالدين 
  ليست من هذا الدين تقوم على تصورات وقيم وشرائع وقوانني

وإمعاناً يف اخلداع والتضليل؛ وإمعاناً من الصهيونية العاملية والصليبية العاملية يف التخفي ، فإهنا تثري حروباً مصطنعة 
وعداوات مصطنعة يف شىت الصور ، بينها وبني هذه األنظمة واألوضاع اليت أقامتها واليت  -باردة أو ساخنة  -

ادية واألدبية ، وحترسها بالقوى الظاهرة واخلفية ، وجتعل أقالم خمابراهتا يف خدمتها وحراستها تكفلها باملساعدات امل
  املباشرة

تثري هذه احلروب املصطنعة والعداوات املصطنعة ، لتزيد من عمق اخلدعة؛ ولتبعد الشبهة عن العمالء ، الذين 
يد؛ من تدمري القيم واألخالق؛ وسحق العقائد يقومون هلا مبا عجزت هي عن إمتامه يف خالل ثالثة قرون أو تز

  .والتصورات؛ وجتريد املسلمني يف هذه الرقعة العريضة من مصدر قوهتم األول 

وتنفيذ املخططات الرهيبة اليت تضمنتها بروتوكوالت . . وهو قيام حياهتم على أساس دينهم وشريعتهم . 
  والعيونالصهيونيني ومؤمترات املبشرين؛ يف غفلة من الرقباء 

فإذا بقيت بقية يف هذه الرقعة مل جتز عليها اخلدعة؛ ومل تستسلم للتخدير باسم الدين املزيف؛ وباسم األجهزة الدينية 
املسخرة لتحريف الكلم عن مواضعه؛ ولوصف الكفر بأنه اإلسالم؛ والفسق والفجور واالحنالل ، بأنه تطور وتقدم 

ها احلرب الساحقة املاحقة؛ وصبت عليها التهم الكاذبة الفاجرة إذا بقيت بقية كهذه سلطت علي. . وجتدد 
  وسحقت سحقاً ، بينما وكاالت األنباء العاملية وأجهزة اإلعالم العاملية خرساء صماء عمياء

ذلك بينما الطيبون السذج من املسلمني حيسبون أهنا معركة شخصية ، أو طائفية ، ال عالقة هلا باملعركة املشبوبة مع 
بالتنبيه إىل خمالفات  -من تأخذه احلمية للدين منهم ولألخالق  -الدين؛ ويروحون يشتغلون يف سذاجة بلهاء هذا 

بينما الدين كله . . صغرية ، وإىل منكرات صغرية ، وحيسبون أهنم أدوا واجبهم كامالً هبذه الصيحات اخلافتة 
الذي أمروا أن  -غتصبون ، وبينما الطاغوت يسحق سحقاً ، ويدمر من أساسه؛ وبينما سلطان اهللا يغتصبه امل

  هو الذي حيكم حياة الناس مجلة وتفصيالً -يكفروا به 
إن اليهود الصهيونيني والنصارى الصليبيني يفركون أيديهم فرحاً بنجاح اخلطة وجواز اخلدعة؛ بعدما يئسوا من هذا 

  . .ه باسم التبشري ، فترة طويلة من الزمان الدين أن يقضوا عليه مواجهة باسم اإلحلاد ، أو حيولوا الناس عن



وقد { : وهو الذي يقول . إال أن األمل يف اهللا أكرب؛ والثقة يف هذا الدين أعمق ، وهم ميكرون واهللا خري املاكرين 
فال حتسنب اهللا خملف وعده رسله ، إن اهللا . مكروا مكرهم ، وعند اهللا مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه اجلبال 

أما مواجهة دليل اخللق ودليل احلياة للوثة اإلحلاد ، فهي مواجهة قوية ، ال جيد امللحدون إزاءها } ز ذو انتقام عزي
  :إالّ املماحلة واملغالطة وااللتواء 

مبنطق الفطرة البديهي ومبنطق العقل الواعي على  -إن وجود هذا الكون ابتداء ، هبذا النظام اخلاص ، يستلزم 
  . .كون وراءه خالق مدبر أن ي -السواء 

فاملسافة بني الوجود والعدم مسافة ال ميلك اإلدراك البشري أن يعربها ، إال بتصور إله ينشئ وخيلق ويوجد هذا 
  .الوجود 

إنه ال داعي ألن نفترض أنه كان : ويقولون . والذين يلحدون يعمدون إىل هذه الفجوة فرييدون مألها باملكابرة 
» املادية « املدافع عنها يف وجه » الروحية « ومن هؤالء فيلسوف عرف بأنه فيلسوف . . د هناك عدم قبل الوجو

واستأنسوا بأقواله لدينهم كأمنا ليؤازروا دين » املسلمني « وعلى هذا األساس رمبا أشاد به بعض املخدوعني من . 
  اليهودي. . » برجسون « هذا الفيلسوف هو . . اهللا بقول عبد من العبيد 

إن هذا الوجود الكوين مل يسبقه عدم وإن فرض الوجود بعدم العدم ناشئ من طبيعة العقل البشري الذي : نه يقول إ
  .ال يستطيع أن يتصور إال على هذا النحو 

.  
  فإىل أي منطق يا ترى يستند برجسون إذن يف إثبات أن الوجود الكوين مل يسبقه عدم؟

ال ميكن أن يتصور إال وجوداً بعد عدم إىل وحي من اهللا؟ إنه ال يدعي  - كما يقرر -فإن العقل . إىل العقل؟ ال 
اإلله الذي ( إن حدس املتصوفة كان دائماً جيد إهلاً وال بد أن نصدق هذا احلدس املطرد : وإن كان يقول . هذا 

إذن يف ) برجسون ( فأين املصدر الثالث الذي يعتمد عليه ) . . يتحدث عنه برجسون ليس هو اهللا إمنا هو احلياة 
  إثبات أن الوجود الكوين غري مسبوق بعدم؟ ال ندري

ال بد من االلتجاء إىل هذا التصور لتعليل جمرد وجود . . إنه ال بد من االلتجاء إىل تصور خالق خلق هذا الكون 
، حمسوباً فيها  ولكنه وجد حمكوماً بنواميس ال تتخلف. فكيف إذا كان احلال أنه مل يوجد جمرد وجود . . الكون 

  كل شيء مبقاييس ، قصارى العقول البشرية أن تدرك أطرافاً منها ، بعد التدبر الطويل؟
ال ميكن تعليلها  -أياً كان مدلول املادة ولو كان هو اإلشعاع  -واملسافة بينها وبني املادة . كذلك نشأة هذه احلياة 

سمح بنشأة احلياة فيه؛ وتسمح بكفالة احلياة أيضاً بعد خيلق الكون حبالة ت. إال بتصور وجود إله خالق مدبر 
أي من مادة هذه . . وأصله من طني . . واحلياة اإلنسانية خبصائصها الباهرة درجة فوق جمرد احلياة . وجودها 

  .األرض وجنسها؛ وال بد من إرادة مدبرة متنحه احلياة ، ومتنحه خصائص اإلنسان عن قصد واختيار 
وآخر ما قرأته  -عند العقل البشري ذاته  -اليت بذهلا امللحدون لتعليل نشأة احلياة باءت بالفشل وكل احملاوالت 

وهو يسميه  -املتفلسف األمريكي للتقريب بني نوع احلركة الذي يف الذرة ) ديورانت ( يف هذا الباب حماولة 
يت مللء الفجوة بني املادة اهلامدة واحلياة وذلك يف جهد مستم. ونوع احلياة املعروف يف األحياء  -درجة من احلياة 

  بقصد االستغناء عن اإلله الذي ينشئ احلياة يف املوات. النابضة 
ذلك أنه إن كانت احلياة صفة كامنة يف املادة ، . . ولكن هذه احملاولة املستميتة ال تنفعه وال تنفع املاديني يف شيء 

، فما الذي جيعل احلياة اليت يف املادة الكونية تتبدى يف درجات  ومل يكن وراء هذه املادة قوة أخرى ذات إرادة



. مث تتبدى يف النبات يف صورة عضوية . بعضها أرقى وأعقد من بعض؟ فتتبدى يف الذرة جمرد حركة آلية غري واعية 
  . .مث تتبدى يف األحياء املعروفة يف صورة عضوية أكثر تركيباً وتعقيداً 

يأخذ بعضها من عنصر احلياة أكثر مما يأخذ البعض األخر ، بال  -ملتضمنة للحياة كما يقال ا -ما الذي جعل املادة 
  إرادة مدبرة؟ ما الذي جعل احلياة الكامنة يف املادة ، ختتلف يف مدارجها املترقية؟

  .إننا نفهم هذا التفاوت يوم نقدر أن هناك إرادة مدبرة هي اليت تصنع ذلك خمتارة مريدة 

هي وحدها ، فإنه يستحيل على العقل البشري ذاته أن يفهم هذا ) احلية ولنفرض ذلك ( كون املادة فأما حني ت
  التفاوت أو يعلله

إن التعليل اإلسالمي النبثاق احلياة يف درجاهتا املتفاوتة هو احلل الوحيد هلذه الظاهرة اليت ال تعللها احملاوالت املادية 
  البائسة

ال خنرج عن املنهج القرآين؛ فإننا ال منضي أكثر من هذا يف مواجهة لوثة اإلحلاد  -يف هذه الظالل  -وإذ كنا 
لعلم اهللا أن الفطرة ترفض هذه . فالقرآن الكرمي مل جيعل قضية وجود اهللا قضيته . . برباهني اخللق والتدبري واحلياة 

وهي القضية اليت تتوخاها السورة يف هذه  إمنا القضية هي قضية توحيد اهللا؛ وتقرير سلطانه يف حياة العبد؛. اللوثه 
  .املوجة اليت استعرضناها 

فَقَْد كَذَّبُوا بِالَْحقِّ لَمَّا َجاَءُهْم فََسْوَف يَأِْتيهِْم أَْنَباُء َما ) ٤(َوَما َتأْتِيهِْم ِمْن آَيٍة ِمْن آَياِت َربِّهِمْ إِلَّا كَاُنوا َعْنَها ُمعْرِِضَني 
ا أَلَْم َيرَْوا كَْم أَْهلَكَْنا ِمْن قَْبِلهِْم ِمْن قَْرٍن َمكَّنَّاُهْم ِفي الْأَْرضِ َما لَْم ُنَمكِّْن لَكُْم وَأَْرَسلَْن) ٥(ئُونَ كَاُنوا بِهِ َيسَْتْهزِ

َولَوْ ) ٦(ْنَشأَْنا ِمْن َبْعِدِهْم قَْرًنا آخَرِيَن السََّماَء َعلَْيهِْم ِمْدَراًرا َوَجَعلَْنا الْأَْنَهارَ َتْجرِي ِمْن َتحِْتهِْم فَأَْهلَكَْناُهْم بِذُنُوبِهِْم َوأَ
َوقَالُوا لَْولَا أُنْزِلَ َعلَْيِه ) ٧(ٌني َنزَّلَْنا َعلَْيَك ِكَتاًبا ِفي ِقرْطَاسٍ فَلََمُسوُه بِأَْيِديهِْم لَقَالَ الَِّذيَن كَفَرُوا إِنْ َهذَا إِلَّا ِسْحٌر ُمبِ

) ٩(َولَْو َجَعلَْناُه َملَكًا لََجَعلَْناُه َرُجلًا َولَلََبْسَنا َعلَْيهِْم َما َيلْبُِسونَ ) ٨(ا لَقُِضَي الْأَْمُر ثُمَّ لَا ُينْظَُرونَ َملٌَك َولَْو أَنَْزلَْنا َملَكً
قُلْ ِسُريوا ِفي الْأَْرضِ ثُمَّ ) ١٠(َولَقَِد اْسُتهْزَِئ بُِرُسلٍ ِمْن قَْبِلَك فَحَاَق بِالَِّذيَن َسِخُروا ِمنُْهْم َما كَانُوا بِِه َيْسَتهْزِئُونَ 

  ) ١١(اْنظُرُوا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمكَذِّبَِني 

املوجة اليت غمرت الكون . . هذه هي املوجة التالية يف افتتاح السورة؛ بعد املوجة األوىل ذات اللمسات العريضة 
نشئة للظلمات والنور؛ مث يف خلق اإلنسان من كله حبقيقة الوجود اإلهلي متجلية يف خلق السماوات واألرض ، م

مادة هذه األرض؛ وتقدير أجله الذي ينتهي باملوت؛ واالحتفاظ بسر األجل اآلخر املضروب للبعث؛ واإلحاطة بسر 
  . .الناس وجهرهم ، وما يكسبون يف السر واجلهر 

؛ ليس مثله وجود؛ ألنه ما من خالق هذا الوجود اإلهلي الذي يتجلى يف اآلفاق واألنفس ، هو وجود متفرد متوحد
غري اهللا؛ كما أنه وجود غامر باهر قاهر يبدو التكذيب يف ظله واإلعراض عن هذه اآليات اهلائلة ، منكراً قبيحاً ، ال 

  . .سند له ، وال عذر لصاحبه 
مر الباهر القاهر؛ ومن مث يعرض السياق موقف املشركني الذين يعارضون الدعوة اإلسالمية يف ظل هذا الوجود الغا

فيبدو هذا املوقف منكراً قبيحاً ، حىت يف حس أصحابه الذين يواجههم هذا القرآن هبذه احلقيقة ويكسب القرآن 
  يكسبها يف أعماق فطرة الناس ، على الرغم من مكابرهتم ومن عنادهم الظاهرين. املعركة يف اجلولة األوىل 

كابرة؛ ويواجهها بالتهديد مرة؛ وبتوجيه القلوب إىل مصارع املكذبني وهو يعرض يف هذه املوجة صورة العناد وامل



  :بعد اهلزة األوىل اليت مضت هبا تلك املوجة العريضة . من قبل مرة؛ وحيشد فيها عدة مؤثرات وموحيات 
باء ما فقد كذبوا باحلق ملا جاءهم فسوف يأتيهم أن. وما تأتيهم من آية من آيات رهبم إال كانوا عنها معرضني { 

أمل يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم يف األرض ما مل منكن لكم ، وأرسلنا السماء . كانوا به يستهزئون 
  . .} عليهم مدراراً وجعلنا األهنار جتري من حتتهم فأهلكناهم بذنوهبم وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين 

ذي ينقصهم هو اآليات الداعية إىل اإلميان ، وال العالمات فليس ال. إهنم يتخذون موقف اإلعراض عناداً واصراراً 
الدالة على صدق الدعوة والداعية ، وال الرباهني الناطقة مبا وراء الدعوة والداعية من ألوهية حقة ، هي اليت 

، وميسك ليس هذا هو الذي ينقصهم ، إمنا تنقصهم الرغبة يف االستجابة . . يدعون إىل اإلميان هبا واالستسالم هلا 
  :هبم العناد واإلصرار ، ويقعد هبم اإلعراض عن النظر والتدبر 

  . .} وما تأتيهم من آية من آيات رهبم إال كانوا عنها معرضني { 
مع توافر األدلة ، وتواتر اآليات ووضوح  -حني يكون اإلعراض متعمدا ومقصوداً . وحني يكون األمر كذلك 

  :حيدث اهلزة اليت تفتح نوافذ الفطرة حني تسقط عنها حاجز الكرب والعناد فإن التهديد بالبطش قد  -احلقائق 
  . .} فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون . فقد كذبوا باحلق ملا جاءهم { 

إنه احلق هذا الذي جاءهم من لدن خالق السماوات واألرض ، وجاعل الظلمات والنور ، وخالق اإلنسان من طني 
  .سماوات ويف األرض الذي يعلم سرهم وجهرهم ويعلم ما يكسبون ، واإلله يف ال

. . إنه احلق وقد كذبوا به ، مصرين على التكذيب ، معرضني عن اآليات ، مستهزئني بالدعوة إىل اإلميان . 
  فلريتقبوا إذن أن يأتيهم اخلرب اليقني عما كانوا به يستهزئون

يتركهم يتوقعون يف كل حلظة أن تأتيهم . . يعرفون نوعه وال موعده ويتركهم أمام هذا التهديد اجململ ، الذي ال 
  أنباء ما كانوا به يستهزئون حيث يتكشف هلم احلق أمام العذاب املرتقب اجملهول

وقد كانوا يعرفون  -ويف موقف التهديد يلفت أعناقهم وأنظارهم وقلوهبم وأعصاهبم إىل مصارع املكذبني من قبلهم 
باألحقاف ومثود باحلجر ، وكانت أطالهلم باقية مير عليها العرب يف رحلة الشتاء للجنوب ويف بعضها يف دور عاد 

 -رحلة الصيف للشمال ، كما كانوا ميرون بقرى لوط املخسوفة ويعرفون ما يتناقله احمليطون هبا من أحاديث 
  .فالسياق يلفتهم إىل هذه املصارع وبعضها منهم قريب 

ن قبلهم من قرن مكناهم يف األرض ما مل منكن لكم ، وأرسلنا السماء عليهم مدراراً ، أمل يروا كم أهلكنا م{ 
  . .} فأهلكناهم بذنوهبم ، وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين . وجعلنا األهنار جتري من حتتهم 

طان ما مل يعط وقد مكنهم اهللا يف األرض ، وأعطاهم من أسباب القوة والسل. أمل يروا إىل مصارع األجيال الغابرة 
مثله للمخاطبني من قريش يف اجلزيرة؛ وأرسل املطر عليهم متتابعاً ينشئ يف حياهتم اخلصب والنماء ويفيض عليهم 

مث ماذا؟ مث عصوا رهبم ، فأخذهم اهللا بذنوهبم ، وأنشأ من بعدهم جيالً آخر ، ورث األرض من . . من األرزاق 
ورثها قوم آخرون فما أهون املكذبني املعرضني أصحاب القوة بعدهم؛ ومضوا هم ال حتفل هبم األرض فقد 

والتمكني من البشر ما أهوهنم على اهللا؛ وما أهوهنم على هذه األرض أيضاً لقد أهلكوا وغربوا فما أحست هذه 
األرض باخلالء واخلواء؛ إمنا عمرها جيل آخر؛ ومضت األرض يف دورهتا كأن مل يكن هنا سكان؛ ومضت احلياة يف 

  ركتها كأن مل يكن هنا أحياءح
: ينسون أن هذا التمكني إمنا مت مبشيئة اهللا ، ليبلوهم فيه . وهي حقيقة ينساها البشر حني ميكن اهللا هلم يف األرض 

مبا أنه هو صاحب امللك وهم  -أيقومون عليه بعهد اهللا وشرطه ، من العبودية له وحده ، والتلقي منه وحده 



ون من أنفسهم طواغيت ، تدعي حقوق األلوهية وخصائصها؛ ويتصرفون فيما استخلفوا أم جيعل -مستخلفون فيه 
  .فيه تصرف املالك ال املستخلف 

وعندئذ ينحرفون عن عهد اهللا وعن شرط االستخالف؛ وميضون  -إال من عصم اهللا  -إهنا حقيقة ينساها البشر 
االحنراف ، ويقع الفساد رويداً رويداً وهم ينزلقون وال  على غري سنة اهللا؛ وال يتبني هلم يف أول الطريق عواقب هذا

مرة يأخذهم اهللا بعذاب : مث ختتلف أشكال النهاية . . حىت يستويف الكتاب أجله؛ وحيق وعد اهللا . . يشعرون 
ومرة يأخذهم بالسنني ونقص  -بعذاب من فوقهم أو من حتت أرجلهم كما وقع لكثري من األقوام  -االستئصال 

ومرة يأخذهم بأن يذيق بعضهم بأس بعض؛ فيعذب بعضهم بعضاً ،  -والثمرات كما حدث كذلك ألقوام  األنفس
ويدمر بعضهم بعضاً ، ويؤذي بعضهم بعضاً ، وال يعود بعضهم يأمن بعضاً؛ فتضعف شوكتهم يف النهاية؛ ويسلط 

مكنوا فيه؛ مث يستخلف اهللا العباد  خيضدون شوكتهم ، ويقتلعوهنم مما -طائعني أو عصاة  -اهللا عليهم عباداً له 
  .اجلدد ليبتليهم مبا مكنهم 

السعيد من وعى أهنا السنة ، ومن وعى أنه االبتالء؛ فعمل بعهد اهللا فيما استخلف . . وهكذا متضي دورة السنة . 
  افاً بال تدبريوالشقي من غفل عن هذه احلقيقة ، وظن أنه أوتيها بعلمه ، أو أوتيها حبيلته ، أو أوتيها جز. فيه 

وإنه ملا خيدع الناس أن يروا الفاجر الطاغي ، أو املستهتر الفاسد ، أو امللحد الكافر ، ممكناً له يف األرض ، غري 
. . إهنم يرون أول الطريق أو وسطه؛ وال يرون هناية الطريق . . ولكن الناس إمنا يستعجلون . . مأخوذ من اهللا 

والقرآن الكرمي . . أن جتيء ال ترى إال يف مصارع الغابرين بعد أن يصبحوا أحاديث وهناية الطريق ال ترى إال بعد 
هناية الطريق؛ فيخدعهم ما  -يف حياهتم الفردية القصرية  -يوجه إىل هذه املصارع ليتنبه املخدوعون الذين ال يرون 

  يرون يف حياهتم القصرية وحيسبونه هناية الطريق
إمنا يقرر . . وما مياثله ، وهو يتكرر كثرياً يف القرآن الكرمي . . } أهلكناهم بذنوهبم ف{ : إن هذا النص يف القرآن 

  . .حقيقة ، ويقرر سنة ، ويقرر طرفاً من التفسري اإلسالمي ألحداث التاريخ 
لو مل و -إنه يقرر حقيقة أن الذنوب هتلك أصحاهبا ، وأن اهللا هو الذي يهلك املذنبني بذنوهبم؛ وأن هذه سنة ماضية 

ولكنها سنة تصري إليها األمم حني تفشو فيها الذنوب؛  -يرها فرد يف عمره القصري ، أو جيل يف أجله احملدود 
فإن هالك األجيال : كذلك هي جانب من التفسري اإلسالمي للتاريخ . . وحني تقوم حياهتا على الذنوب 

أثريها يف إنشاء حالة تنتهي إىل الدمار؛ إما واستخالف األجيال؛ من عوامله ، فعل الذنوب يف جسم األمم؛ وت
وإما باالحنالل البطيء الفطري الطبيعي ، الذي يسري  -كما كان حيدث يف التاريخ القدمي  -بقارعة من اهللا عاجلة 

  وهي توغل يف متاهة الذنوب -مع الزمن  -يف كيان األمم 
فعل االحنالل األخالقي ، والدعارة الفاشية ، واختاذ  الشواهد الكافية على -نسبياً  -وأمامنا يف التاريخ القريب 

أمامنا الشواهد الكافية من فعل هذا كله يف اهنيار . . املرأة فتنة وزينة ، والترف والرخاوة ، والتلهي بالنعيم 
م ويف االهنيار الذي تتجلى أوائله ، وتلوح هنايته يف األفق يف أم -وقد أصبحوا أحاديث  -اإلغريق والرومان 

  .على الرغم من القوة الظاهرة والثراء العريض  -معاصرة ، كفرنسا واجنلترا كذلك 
إن التفسري املادي للتاريخ حيذف هذا اجلانب حذفاً باتاً من تفسريه ألطوار األمم وأحداث التاريخ ، ذلك أن وجهته 

ولكن هذا التفسري . . ية اليت يقوم عليها ابتداء هي استبعاد العنصر األخالقي من احلياة ، واستبعاد القاعدة االعتقاد
يضطر إىل مماحكات مضحكة يف تفسري أحداث وأطوار يف حياة البشرية ال سبيل إىل تفسريها إالّ على أساس 

  .القاعدة االعتقادية 



املادي  اليت جيعلها التفسري -ال يغفل أثر العناصر املادية  -بشموله وجديته وصدقه وواقعيته  -والتفسري اإلسالمي 
ولكنه يعطيها مكاهنا الذي تستحقه يف رقعة احلياة العريضة؛ ويربز العناصر الفعالة األخرى اليت ال  -هي كل شيء 

يربز قدر اهللا من وراء كل شيء؛ ويربز التغري الداخلي يف . . ينكرها إالّ أصحاب العناد الصفيق لواقعيات الوجود 
وال يغفل عامالً واحداً من . . ويربز السلوك الواقعي والعنصر األخالقي الضمائر واملشاعر والعقائد والتصورات؛ 

  . .العوامل اليت جتري هبا سنة اهللا يف احلياة 
. . مث ميضي السياق يصور طبيعة العناد ، اليت ينبعث منها ذلك اإلعراض؛ فريسم منوذجاً عجيباً من النفوس البشرية 

منوذج النفس املكابرة ، . . سان يف كل عصر ويف كل بيئة ويف كل جيل ولكنه منوذج مع ذلك مكرور ، جيده اإلن
اليت خيرق احلق عينها وال تراه واليت تنكر ما ال يُنكر ألنه من الوضوح حبيث خيجل املخالف أن ينكره على األقل 

آين املبدعة املعجزة والقرآن يرسم هذا النموذج شاخصاً يف كلمات قالئل على طريقة التعبري القر. . من باب احلياء 
  :يف التعبري والتصوير 

  . .} إن هذا إال سحر مبني : ولو نزلنا عليك كتاباً يف قرطاس فلمسوه بأيديهم ، لقال الذين كفروا { 
إنه ليس الذي جيعلهم يعرضون عن أيات اهللا ، أن الربهان على صدقها ضعيف ، أو غامض ، أو ختتلف فيه العقول 

يقفون هذا املوقف هو املكابرة الغليظة والعناد الصفيق وهو اإلصرار مبدئياً على الرفض إمنا الذي جيعلهم . 
صلى اهللا عليه  -نزل على رسول اهللا  -سبحانه  -واإلنكار وعدم اعتبار الربهان أو النظر إليه أصالً ولو أن اهللا 

ورة ملموسة حمسوسة؛ مث ملسوا هم هذا القرآن ، ال عن طريق الوحي الذي ال يرونه؛ ولكن يف ورقة منظ -وسلم 
ما سلموا هبذا الذي يرونه ويلمسونه ،  -ال مساعاً عن غريهم ، وال جمرد رؤية بعيوهنم  -هذه الورقة بأيديهم 

  :ولقالوا جازمني مؤكدين 
  .} إن هذا اال سحر مبني { 

 النفس لتتقدم فتصفعها حيث ال وهي صورة صفيقة ، منكرة ، تثري االمشئزاز ، وتستعدي من يراها عليها صورة تثري
  جمال مع هذه اجلبالت حلجة أو جدل أو دليل

إنه جيسم : يؤدي غرضني أو عدة أغراض  -وهي صورة متثل حقيقة لنماذج مكرورة  -وتصويرها على هذا النحو 
السحنة للمعارضني أنفسهم حقيقة موقفهم الشائن الكريه البغيض؛ كالذي يرفع املرآة لصاحب الوجه الشائه و

  املنكرة ، لريى نفسه يف هذه املرآة ، وخيجل منها
وهو يف الوقت ذاته يستجيش ضمائر املؤمنني جتاه إعراض املشركني وإنكار املنكرين؛ ويثبت قلوهبم على احلق ، فال 

  .تتأثر باجلو احمليط من التكذيب واإلنكار والفتنة واإليذاء 
  .هؤالء املعارضني املكذبني ، وهم يف مثل هذا العناد املنكر الصفيق  كذلك هو يوحي حبلم اهللا الذي ال يعجل على

  .وكلها أسلحة وحركة يف املعركة اليت كانت ختوضها اجلماعة املسلمة هبذا القرآن يف مواجهة املشركني 
. . التصور بعد ذلك حيكي منوذجاً من اقتراحات املشركني ، اليت ميليها التمحل والعناد ، كما ميليها اجلهل وسوء 

ملكاً يصاحبه يف تبليغ  -صلى اهللا عليه وسلم  -على الرسول  -سبحانه  -ذلك إذ يقترحون أن ينزل اهللا 
مث يبني هلم ما يف هذا االقتراح من جهل بطبيعة املالئكة ، وبسنة اهللا . . الدعوة؛ ويصدقه يف أنه مرسل من عند اهللا 

  :يف أن ال يستجيب هلم فيما يقترحون يف إرساهلم ، كما يبني هلم رمحة اهللا هبم 
ولو جعلناه ملكاً جلعلناه رجالً ، . لوال أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكاً لقضي األمر مث ال ينظرون : وقالوا { 

  . .} وللبسنا عليهم ما يلبسون 



كما حيكي  -م وهذا االقتراح الذي كان املشركون يقترحونه؛ والذي اقترحه من قبلهم أقوام كثريون على رسله
هذا وذاك يثريان مجلة حقائق نلم هبا هنا بقدر . . والرد القرآين عليه يف هذا املوضع  -القرآن الكرمي يف قصصهم 

  :اإلمكان 
أن أولئك املشركني من العرب مل يكونوا جيحدون اهللا؛ ولكنهم كانوا يريدون برهاناً على ان : احلقيقة األوىل 

. مرسل من عنده؛ وأن هذا الكتاب الذي يتلوه عليهم منزل من عند اهللا حقاً  -لم صلى اهللا عليه وس -الرسول 
ومل يكن هذا إال اقتراحاً . . هو أن ينزل اهللا عليه ملكاً يصاحبه يف الدعوة ويصدق دعواه : ويقترحون برهاناً معيناً 

ك كالذي ورد يف سورة اإلسراء ، وذل. من اقتراحات كثرية من مثله ، ورد ذكرها يف القرآن يف مواضع منه شىت 
وهو يتضمن هذا االقتراح ، واقتراحات من نوعه تدل كلها على التعنت الذي وصفته اآلية السابقة ، كما تدل 

ولقد صرفنا للناس يف هذا القرآن من كل مثل ، { : على اجلهل بكثري من احلقائق الكونية وكثري من القيم احلقيقية 
أو تكون لك جنة من خنيل . لن نؤمن لك حىت تفجر لنا من األرض ينبوعاً : وقالوا . وراً فأىب أكثر الناس إال كف

أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً ، أو تأيت باهللا واملالئكة قبيالً ، أو . وعنب فتفجر األهنار خالهلا تفجرياً 
سبحان ريب : قل . ل علينا كتاباً نقرؤه يكون لك بيت من زخرف ، أو ترقى يف السماء ، ولن نؤمن لرقيك حىت تنز

لو : أبعث اهللا بشراً رسوالً؟ قل : هل كنت إال بشراً رسوالً؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم اهلدى إال أن قالوا 
  ) . ٩٥- ٨٩: اإلسراء ( } كان يف األرض مالئكة ميشون مطمئنني لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسوالً 

صلى اهللا  -وإال فقد كان هلم من خلق رسول اهللا . . االقتراحات يتبني التعنت كما تتبني اجلهالة ومن مثل هذه 
الذي يعرفونه جيداً باخلربة الطويلة؛ ما يدهلم على صدقة وأمانته وهم كانوا يلقبونه األمني ،  -عليه وسلم 

وترك ابن عمه علياً  -اهللا عليه وسلم  صلى -ويودعون لديه أماناهتم حىت وهم معه على أشد اخلالف؛ وقد هاجر 
يرد إىل قريش ودائعهم اليت كانت ما تزال عنده؛ وهم معه على اخلالف الذي يدبرون معه قتله  -رضي اهللا عنه  -

حني أمره  -وكذلك كان صدقه عندهم مستيقناً كأمانته؛ فإنه ملا دعاهم أول مرة دعوة مجاعية جهرية على الصفا 
  .إن كانوا يصدقونه لو أنبأهم بنبأ ، أجابوه كلهم بأنه عندهم مصدق : م وسأهل -ربه بذلك 

وسيأيت . . إنه لصادق : فلو كانوا يريدون أن يعلموا صدقه لقد كان هلم يف ماضيه برهان ، ولقد كانوا يعلمون . 
فإهنم ال يكذبونك . لون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقو{ أهنم ال يكذبونه : يف سياق السورة خرب اهللا الصادق لنبيه 

وليس . فهي الرغبة يف اإلنكار واإلعراض؛ وهو العناد واالستكبار عن احلق } ولكن الظاملني بآيات اهللا جيحدون . 
  أهنم يشكون يف صدقه صلى اهللا عليه وسلم 

قرآن شاهد بذاته ، فإن هذا ال. مث لقد كان هلم يف القرآن ذاته برهان أصدق من هذه الرباهني املادية اليت يطلبون 
على وجه التأكيد  -وهم . . وهم مل يكونوا جيحدون اهللا . . بتعبريه مث مبحتوى هذا التعبري ، على أنه من عند اهللا 

كانوا يعرفون حبسهم اللغوي األديب الفين مدى الطاقة البشرية؛ ويعرفون أن . . كانوا حيسون ذلك ويعرفونه  -
ذا اإلحساس يعرفه من ميارس فن القول ويتذوقه أكثر مما يعرفه من ليست له هذه وه -هذا القرآن فوق هذا املدى 

وكل من مارس فن القول يدرك إدراكاً واضحاً أن هذا القرآن فوق ما ميلك البشر أن يبلغوا؛ ال ينكر . املمارسة 
دي واملنهج الذي يتخذه لتقرير هذا إال معاند جيد احلق يف نفسه مث خيفيه كما أن احملتوى القرآين من التصور االعتقا

كلها غري معهود يف طبيعة التصورات . . هذا االعتقاد يف اإلدراك البشري ، ونوع املؤثرات واللمسات املوحية 
والعرب مل يكن خيفى عليهم . . البشرية واملناهج البشرية ، والطرائق البشرية يف األداء النفسي والتعبريي أيضاً 

. وأقواهلم ذاهتا وأحواهلم تقرر أهنم ما كانوا يشكون يف أن هذا القرآن من عند اهللا . نفوسهم  الشعور هبذا يف قرارة



.  
وهكذا يبدو أن هذه االقتراحات مل تكن طلبا للربهان؛ إمنا كانت وسيلة من وسائل اإلعنات؛ وأسلوباً من أساليب 

ولو نزلنا عليك { : انه عنهم يف اآلية السابقة التعنت؛ وخطة للمماحكة واملعاندة؛ وأهنم كانوا كما قال اهللا سبح
  } إن هذا إال سحر مبني : كتاباً يف قرطاس فلمسوه بأيديهم ، لقال الذين كفروا 

أن العرب كانوا يعرفون املالئكة؛ وكانوا يطلبون أن ينزل اهللا على رسوله ملكاً يدعو معه ويصدقه : واحلقيقة الثانية 
ن طبيعة هذا اخللق اليت ال يعلمها إال اهللا؛ وكانوا خيبطون يف التيه بال دليل يف تصور هذا ولكنهم مل يكونوا يعرفو. . 

وقد حكى القرآن الكرمي كثرياً من ضالالت العرب . . اخللق؛ ويف نوع عالقته بربه؛ ونوع عالقته باألرض وأهلها 
ي هبذا الدين منهم؛ وتصح معرفتهم هلذا وأساطري الوثنية حول املالئكة؛ وصححها كلها هلم ليستقيم تصور من يهتد

  .الكون وما يعمره من خالئق 

منهجاً لتقومي العقل والشعور ، كما كان منهجاً لتقومي القلب والضمري ،  -من هذا اجلانب  -وكان اإلسالم 
  . .ومنهجاً لتقومي األوضاع واألحوال سواء 

اهليتهم ، أهنم كانوا يظنون أن املالئكة بنات اهللا وحكى القرآن الكرمي من أضاليل العرب ومن جهاالهتم يف ج
هلم شفاعة عند اهللا ال ترد والراجح أن بعض كبار األصنام كانت  -من مث  -سبحانه وتعاىل عما يصفون وأهنم 

  . .رموزاً للمالئكة كما حكى قوهلم هذا يف طلبهم أن ينزل اهللا على رسوله ملكاً ليصدقه يف دعواه 
  :كالذي جاء يف سورة النجم . آن ضاللتهم األوىل يف مواضع منه شىت وقد صحح هلم القر

أفرأيتم الالت والعزى؟ ومناة الثالثة األخرى؟ ألكم الذكر وله األنثى؟ تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إال أمساء { 
د جاءهم من رهبم مسيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اهللا هبا من سلطان ، إن يتبعون إال الظن وما هتوى األنفس ، ولق

وكم من ملك يف السماوات ال تغين شفاعتهم شيئاً إال من بعد . أم لإلنسان ما متىن؟ فلله اآلخرة واألوىل . اهلدى 
وما هلم به من علم إن . إن الذين ال يؤمنون باآلخرة ليسمون املالئكة تسمية األنثى . أن يأذن اهللا ملن يشاء ويرضى 
كما صحح هلم ضاللتهم الثانية يف تصورهم لطبيعة املالئكة يف } ن ال يغين من احلق شيئاً يتبعون إال الظن ، وإن الظ

  :هاتني اآليتني يف هذه السورة ويف مواضع أخرى كثرية 
  . .} لوال أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكاً لقضي األمر مث ال ينظرون : وقالوا { 

إهنم يقترحون أن ينزل اهللا ملكاً ، ولكن سنة اهللا أن ينزل . . وهذا جانب من التعريف هبذا اخللق من عباد اهللا 
أن ينزلوا للتدمري عليهم ، وحتقيق أمر اهللا فيهم  -حني ينزلون إىل األرض على قوم كذبوا برسوهلم  -املالئكة 

، ومل ُينظروا  ولو أن اهللا استجاب للمشركني من العرب فأنزل ملكاً ، لقضي األمر ، ومت التدمري. باهلالك والدمار 
إىل مهلة بعد هذا التنزيل فهل هذا ما يريدون وما يقترحون؟ وهال يستشعرون رمحة اهللا يف عدم إجابتهم ملا يقترحون 

هكذا يقفهم السياق وجهاً لوجه أمام رمحة اهللا هبم وحلمه عليهم؛ وأمام جهلهم . . ألنفسهم من اهلالك املبني؟ 
وهم هبذا اجلهل الذي يكاد يدمر عليهم حياهتم ، . .  يف تنزيل املالئكة مبصلحة أنفسهم ، وجهلهم بسنة اهللا

  يرفضون اهلدى ويرفضون الرمحة ويتعنتون يف طلب الدليل
  :واجلانب الثاين من التعريف هبذا اخللق من عباد اهللا تتضمنه اآلية الثانية 

  .. } ولو جعلناه ملكاً جلعلناه رجالً ، وللبسنا عليهم ما يلبسون { 
ولكن . . يصدقه يف دعواه  -صلى اهللا عليه وسلم  -ملكاً على رسوله  -سبحانه  -إهنم يقترحون أن ينزل اهللا 

  .املالئكة خلق آخر غري اخللق اإلنساين 



كما يقول اهللا عنهم ، وحنن ال علم لنا هبم إال مما يقوله عنهم الذي  -وهم . خلق ذو طبيعة خاصة يعلمها اهللا 
تطيعون أن ميشوا يف األرض هبيئتهم اليت خلقهم اهللا عليها؛ ألهنم ليسوا من سكان هذا الكوكب؛ ال يس -خلقهم 

من اخلصائص ما جيعلهم يتخذون هيئة البشر حني يؤدون وظيفة من وظائفهم يف حياة  -مع ذلك  -ولكن هلم 
ني؛ أو تثبيت املؤمنني ، أو قتال البشر؛ كتبليغ الرسالة؛ أو التدمري على من يريد اهللا أن يدمر عليهم من املكذب

إىل آخر الوظائف اليت يقص القرآن الكرمي أهنم يكلفون هبا من رهبم ، فال يعصون اهللا ما أمرهم . . أعدائهم وقتلهم 
  .ويفعلون ما يؤمرون 

 وعندئذ -ال يف صورته املالئكية  -فلو شاء اهللا أن يرسل ملكاً يصدق رسوله ، لتبدى للناس يف صورة رجل 
يقول هلم  -صلى اهللا عليه وسلم  -يلتبس عليهم األمر مرة أخرى وإذا كانوا يلبسون على أنفسهم احلقيقة وحممد 

يف صورة  -فكيف يكون اللبس إذا جاءهم ملك . . أنا حممد الذي تعرفونه أرسلين اهللا إليكم ألنذركم وأبشركم : 
بينما هم يرونه رجالً كأي منهم؟ إهنم . . دق رسوله أنا ملك أرسلين اهللا ألص: يقول هلم  -رجل ال يعرفونه 

فلو أرسل اهللا ملكاً جلعله رجالً وللبس عليهم احلقيقة اليت يلبسوهنا؛ وملا اهتدوا قط إىل . يلبسون احلقيقة البسيطة 
  يقني

وذلك . . جهلهم بطبيعة خالئقه ، كما كشف هلم جهلهم يف معرفة سنته  -سبحانه  -وهكذا يكشف اهللا 
  اإلضافة إىل كشف تعنتهم وعنادهم بال مربر ، وبال معرفة ، وبال دليلب

ومن  -هي طبيعة التصور اإلسالمي ومقومات هذا التصور : واحلقيقة الثالثة اليت يثريها النص القرآين يف الفكر 
ومن بني تلك  -ل معها أخرياً بينها تلك العوامل الظاهرة واملغيبة اليت علم اإلسالُم املسلمَ أن يدركها أوالً ، وأن يتعام

. . وقد جعل اإلسالم اإلميان هبا مقوماً من مقومات اإلميان ، ال يتم اإلميان إال به . . العوامل املغيبة عامل املالئكة 
  . .اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه وشره 

ما ملخصه أن اإلميان بالغيب نقلة يف : مطلع سورة البقرة  وقد سبق أن ذكرنا يف هذه الظالل وحنن نتحدث عن
حياة اإلنسان ضخمة؛ ألن خروجه من دائرة احملسوس الضيقة إىل إدراك أن هناك غيباً جمهوالً ميكن وجوده وميكن 

دون وأن إغالق هذا اجملال . نقلة من دائرة احلس احليواين إىل جمال اإلدراك اإلنساين  -بال شك  -تصوره ، هو 
إن  -وسنتحدث » تقدمية « اإلدراك اإلنساين نكسة به إىل الوراء؛ وهو ما حتاوله املذاهب املادية احلسية؛ وتدعوه 

وعنده مفاتح الغيب ال { : عندما نواجه يف هذه السورة قوله تعاىل » الغيب « بشيء من التفصيل عن  -شاء اهللا 
  .، من عامل الغيب  فنقصر احلديث هنا عن املالئكة} يعلمها إال هو 

وأخربنا القرآن الكرمي . لقد تضمن التصور اإلسالمي عن عامل الغيب ، أن هناك خلقاً من عباد اهللا امسهم املالئكة 
  .عن قدر من صفاهتم ، يكفي هلذا التصور ويكفي للتعامل معهم يف حدوده 

ال ندري كيف وال ندري  -قريبون من اهللا  فهم خلق من خلق اهللا ، يدين هللا بالعبودية ، وبالطاعة املطلقة؛ وهم
سبحانه بل عباد مكرمون ، ال يسبقونه بالقول . وقالوا اختذ الرمحن ولداً { :  -نوع القرب على وجه التحديد 

ومن } { وهم بأمره يعملون ، يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم وال يشفعون إال ملن ارتضى وهم من خشيته مشفقون 
وهم حيملون عرش الرمحن ، } ن عن عبادته وال يستحسرون ، يسبحون الليل والنهار ال يفترون عنده ال يستكربو

{ :  -ال ندري كيف فليس لنا من علم إال بقدر ما كشف اهللا لنا يف هذا الغيب  -وحيفون به يوم القيامة كذلك 
املالئكة حافني من حول العرش وترى } { . . . الذين حيملون العرش ومن حوله يسبحون حبمد رهبم ويؤمنون به 

وهم خزنة اجلنة وخزنة النار ، يستقبلون } احلمد هللا رب العاملني : يسبحون حبمد رهبم ، وقضي بينهم باحلق وقيل 



وسيق الذين كفروا إىل جهنم زمراً ، حىت { : أهل اجلنة بالسالم والدعاء ، ويستقبلون أهل النار بالتأنيب والوعيد 
أمل يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء : أبواهبا ، وقال هلم خزنتها إذا جاءوها فتحت 
ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس : قيل : بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين : يومكم هذا؟ قالوا 

: وفتحت أبواهبا ، وقال هلم خزنتها وسيق الذين اتقوا رهبم إىل اجلنة زمراً ، حىت إذا جاءوها . مثوى املتكربين 
وهم يتعاملون مع أهل األرض يف } وما جعلنا أصحاب النار إال مالئكة } { سالم عليكم ، طبتم فادخلوها خالدين 

  :صور شىت 
{ : فهم يقومون عليهم حفظة بأمر اهللا؛ يتابعوهنم ويسجلون عليهم كل ما يصدر عنهم؛ ويتوفوهنم إذا جاء أجلهم 

له } { هر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حىت إذا جاء أحدكم املوت توفته رسلنا وهم ال يفرطون وهو القا
وهم } ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد } { . . من أمر اهللا . . معقبات من بني يديه ومن خلفه حيفطونه 

أن جربيل عليه السالم هو  -سبحانه  -وقد أعلمنا اهللا . . يبلغون الوحي إىل الرسل صلوات اهللا وسالمه عليهم 
أن أنذروا أنه ال إله إال : ينزل املالئكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده { : الذي يقوم منهم هبذه الوظيفة 

أي قوة ( سبحانه بأنه ذو مرة  -ووصفه . } قل من كان عدواً جلربيل فإنه نزله على قلبك بإذن اهللا } { أنا فاتقون 
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رآه على هيئته املالئكية مرتني اثنتني ، بينما جاءه يف صور شىت يف مرات وأن ر) 

. إن هو إال وحي يوحى . وما ينطق عن اهلوى . ما ضل صاحبكم وما غوى . والنجم إذا هوى { : الوحي التالية 
فأوحى إىل . فكان قاب قوسني أو أدىن . فتدىل  مث دنا. وهو باألفق األعلى . ذو مرة فاستوى . علمه شديد القوى 

. عند سدرة املنتهى . ولقد رآه نزلة أخرى . أفتمارونه على ما يرى . ما كذب الفؤاد ما رأى . عبده ما أوحى 
  }. . . لقد رأى من آيات ربه الكربى . ما زاغ البصر وما طغى . إذ يغشى السدرة ما يغشى . عندها جنة املأوى 

إن الذين قالوا { : ون على املؤمنني بالتثبيت واملدد والتأييد يف معركتهم الكربى مع الباطل والطاغوت وهم يتنزل
إذ تقول } { ربنا اهللا مث استقاموا تتنزل عليهم املالئكة أال ختافوا وال حتزنوا وأبشروا باجلنة اليت كنتم توعدون 

بلى إن تصربوا وتتقوا ويأتوكم من . املالئكة منزلني  ألن يكفيكم أن ميدكم ربكم بثالثة آالف من: للمؤمنني 
وما جعله اهللا إال بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ، . فورهم هذا ميددكم ربكم خبمسة آالف من املالئكة مسومني 

سألقي  أين معكم فثبتوا الذين آمنوا ،: إذ يوحي ربك إىل املالئكة } { . . وما النصر إال من عند اهللا العزيز احلكيم 
وهم مشغولون بأمر املؤمنني ، } يف قلوب الذين كفروا الرعب ، فاضربوا فوق األعناق واضربوا منهم كل بنان 

يسبحون رهبم ، ويستغفرون للذين آمنوا من ذنوهبم ، ويدعون رهبم هلم دعاء احملب املشفق املشغول بشأن من حيب 
ويؤمنون به ، ويستغفرون للذين آمنوا ، ربنا وسعت كل الذي حيملون العرش ومن حوله يسبحون حبمد رهبم { : 

ربنا وأدخلهم جنات عدن اليت . شيء رمحة وعلماً ، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ، وقهم عذاب اجلحيم 
وقهم السيئات ، ومن تق السيئات . وعدهتم ، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياهتم ، إنك أنت العزيز احلكيم 

وهم كذلك يبشرون املؤمنني باجلنة عند قبض أرواحهم ، ويستقبلوهنم } قد رمحته ، وذلك هو الفوز العظيم يومئذ ف
سالم عليكم ادخلوا : الذين تتوفاهم املالئكة طيبني ، يقولون { : بالبشرى يف اآلخرة ويسلمون عليهم يف اجلنة 

ن آبائهم وأزواجهم وذرياهتم ، واملالئكة يدخلون جنات عدن يدخلوهنا ومن صلح م. . } { اجلنة مبا كنتم تعملون 
وهم يستقبلون الكافرين يف جهنم بالتأنيب } عليهم من كل باب ، سالم عليكم مبا صربمت ، فنعم عقىب الدار 

وكذلك هم يستلون أرواحهم يف تعذيب وتأنيب . ويقاتلوهنم يف معارك احلق كذلك  -كما سبق  -والوعيد 
أخرجوا أنفسكم ، اليوم جتزون عذاب : ذ الظاملون يف غمرات املوت واملالئكة باسطو أيديهم ولو ترى إ{ : ومهانة 



فكيف إذا توفتهم املالئكة يضربون } { اهلون مبا كنتم تقولون على اهللا غري احلق وكنتم عن آياته تستكربون 
هذه الصلة امتدت يف طول احلياة ولقد كان هلم شأن مع البشر منذ نشأة أبيهم آدم ، كما أن } وجوههم وأدبارهم 

وشأن املالئكة مع . وعرضها حىت جمال احلياة الباقية على النحو الذي أشرنا إليه يف املقتطفات القرآنية السابقة 
وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض { : النشأة اإلنسانية يرد يف مواضع شىت ، كالذي جاء يف سورة البقرة 

إين أعلم ما ال : أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ، وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك؟ قال : قالوا . خليفة 
: قالوا . أنبئوين بأمساء هؤالء إن كنتم صادقني : وعلم آدم األمساء كلها مث عرضهم على املالئكة ، فقال . تعلمون 

يا آدم أنبئهم بأمسائهم ، فلما أنبأهم بأمسائهم قال : قال . سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم 
: إين أعلم غيب السماوات واألرض ، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للمالئكة : أمل أقل لكم : 

  }. . اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أىب واستكرب وكان من الكافرين 

هبذا املأل األعلى ، هو فسحة يف التصور ، وفسحة يف إدراك حقائق فهذا اجملال الفسيح الذي تتصل فيه حياة البشر 
هذا الوجود ، وفسحة يف الشعور ، وفسحة يف احلركة النفسية والفكرية ، يتيحها التصور اإلسالمي للمسلم؛ 

  .والقرآن يعرض عليه هذا اجملال الفسيح ، وعامل الغيب املتصل مبا هو فيه من عامل الشهود 
. . إمنا يريدون به أقبح الشر . . وجمال عامل الغيب كله . . هذا اجملال » اإلنسان « أن يغلقوا على  والذين يريدون

يريدون أن يغلقوا عامله على مدى احلس القريب احملدود؛ ويريدون بذلك أن يزجوا به يف عامل البهائم؛ وقد كرمه 
ئم؛ وأن يعيش يف حببوحة من املعرفة ، وحببوحة من اهللا بقوة التصور؛ اليت ميلك هبا أن يدرك ما ال تدركه البها

  الشعور وأن ينطلق بعقله وقلبه إىل مثل هذا العامل؛ وأن يتطهر وهو يرف بكيانه كله يف مثل هذا النور
أرقى من أهل ) من هذا اجلانب ( كانوا  -على كل ما يف هذه اجلاهلية من خطأ يف التصور  -والعرب يف جاهليتهم 

احلديثة؛ الذين يسخرون من الغيب كله ويعدون اإلميان مبثل هذه العوامل الغيبية سذاجة ) لعلمية ا( اجلاهلية 
{ : يف الكفة األخرى وسنناقش عند مواجهة قوله تعاىل » العلمية « يف كفة ، و » الغيبية « غريعلمية ويضعون 

أما . ن العلم ، كما أنه ال سند هلا من الدين هذه الدعوى اليت ال سند هلا م} وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو 
  .هنا فنكتفي بكلمة خمتصرة عن شأن املالئكة 

، من علمهم ذاته ، حيتم عليهم نفي هذا اخللق املسمى باملالئكة ، » العلمية « ماذا عند أدعياء العقلية : ونسأل 
  لك؟وإبعاده عن دائرة التصور والتصديق؟ ماذا لديهم من علم يوجب عليهم ذ

إن علمهم ال ميلك أن ينفي وجود حياة من نوع آخر غري احلياة املعروفة يف األرض يف أجرام أخرى ، خيتلف 
فلماذا جيزمون بنفي هذه العوامل ، وهم ال . . تركيب جوها وختتلف طبيعتها وظروفها عن جو األرض وظروفها 

  ميلكون دليالً واحداً على نفي وجودها؟
فال جند . . الذي يتخذونه إهلاً » علمهم « عقيدتنا ، وال إىل قول اهللا سبحانه إمنا حناكمهم إىل إننا ال حناكمهم إىل 

أجملرد » غري العلمي « هي اليت تقودهم إىل هذا اإلنكار  -من غري أي دليل من هذا العلم  -إال أن املكابرة وحدها 
الذي ينكرونه هو احلقيقة الوحيدة اليت جيزم هذا  أن هذه العوامل غيب؟ لقد نرى حني نناقش هذه القضية أن الغيب

  .اليوم بوجودها؛ حىت يف عامل الشهادة الذي تلمسه األيدي وتراه العيون » العلم « 

ودعوة املكذبني إىل تدبر مصارع أسالفهم ، والسري يف . وتنتهي هذه املوجة بعرض ما وقع للمستهزئني بالرسل 
  :ة بسنة اهللا يف املستهزئني املكذبني األرض لرؤية هذه املصارع؛ الناطق



سريوا يف األرض ، : قل . ولقد استهزىء برسل من قبلك ، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون { 
  . .} ظروا كيف كان عاقبة املكذبني مث ان

بعد ذكر إعراضهم عناداً وتعنتاً؛ وبعد بيان ما يف اقتراحاهتم من عنت وجهالة؛ وما يف عدم  -إن هذه اللفتة 
  :لترمي إىل غرضني ظاهرين  -االستجابة هلذه املقترحات من رمحة من اهللا وحلم 

التسرية عنه ، مما يلقاه من عناد املعرضني ، وعنت املكذبني؛ و -صلى اهللا عليه وسلم  -تسلية رسول اهللا : األول 
إىل سنة اهللا سبحانه يف أخذ املكذبني املستهزئني بالرسل؛ وتأسيته كذلك بأن  -صلى اهللا عليه وسلم  -وتطمني قلبه 

املستهزئون فقد لقي مثله الرسل قبله؛ وقد لقي . هذا اإلعراض والتكذيب ليس بدعاً يف تاريخ الدعوة إىل احلق 
  . .جزاءهم احلق وحاق هبم ما كانوا يستهزئون به من العذاب ، ومن غلبة احلق على الباطل يف هناية املطاف 

وتذكريهم هبذه : ملس قلوب املكذبني املستهزئني من العرب مبصارع أسالفهم من املكذبني املستهزئني : والثاين 
قروناً كانت  -من قبلهم  -وقد أخذ اهللا . والسخرية والتكذيب  املصارع اليت تنتظرهم إن هم جلوا يف االستهزاء

أشد منهم قوة ومتكيناً يف األرض؛ وأكثر منهم ثراء ورخاء ، كما قال هلم يف مطلع هذه املوجة؛ اليت ترج القلوب 
  .رجاً هبذه اللفتات الواقعية املخيفة 

  :ومما يستدعي االنتباه ذلك التوجيه القرآين 
  . .} يف األرض ، مث انظروا كيف كان عاقبة املكذبني سريوا : قل { 

والسري يف األرض لالستطالع والتدبر واالعتبار؛ وملعرفة سنن اهللا مرتسمة يف األحداث ، والوقائع؛ مسجلة يف 
ا السري على هذ. . اآلثار الشاخصة ، ويف التاريخ املروي يف األحاديث املتداولة حول هذه اآلثار يف أرضها وقومها 

أمور كلها كانت جديدة على العرب؛ تصور مدى النقلة اليت كان . . النحو ، ملثل هذا اهلدف ، ومبثل هذا الوعي 
  .املنهج اإلسالمي الرباين ينقلهم إليها من جاهليتهم إىل هذا املستوى من الوعي والفكر والنظر واملعرفة 

أما أن . . رة والعيش ، وما يتعلق بالعيش من صيد ورعي لقد كانوا يسريون يف األرض ، ويتنقلون يف أرجائها للتجا
وكان هذا املنهج اجلديد يأخذهم به؛ وهو يأخذ . فهذا كان جديداً عليهم . . يسريوا وفق منهج معريف تربوي 

  .بأيديهم من سفح اجلاهلية ، يف الطريق الصاعد ، إىل القمة السامقة اليت بلغوا إليها يف النهاية 
ري التاريخ اإلنساين وفق قواعد منهجية كهذة اليت كان القرآن يوجه إليها العرب؛ ووفق سنن مطردة ولقد كان تفس

ويستطيع الناس مالحظتها؛ وبناء تصوراهتم للمقدمات والنتائج  -بإذن اهللا  -تتحقق آثارها كلما حتققت أسباهبا 
  .عليها؛ ومعرفة مراحلها وأطوارها 

إذ كان قصارى ما . ري التاريخ شيئاً جديداً على العقل البشري كله يف ذلك الزمان كان هذا املنهج برمته يف تفس. 
يروى من التاريخ وما يدون من األخبار ، جمرد مشاهدات أو روايات عن األحداث والعادات والناس؛ ال يربط 

ات والنتائج ، وبني املراحل بينها منهج حتليلي أو تكويين حيدد الترابط بني األحداث ، كما حيدد الترابط بني املقدم
فجاء املنهج القرآين ينقل البشرية إىل هذا األفق؛ ويشرع هلم منهج النظر يف أحداث التاريخ اإلنساين . . واألطوار 

هو الذي ميلك وحده إعطاء التفسري . . » املنهج « إمنا هو . وهذا املنهج ليس مرحلة يف طرائق الفكر واملعرفة . 
  .إلنساين الصحيح للتاريخ ا

والذين يأخذهم الدهش والعجب للنقلة اهلائلة اليت انتقل إليها العرب يف خالل ربع قرن من الزمان على عهد 
الرسالة احملمدية ، وهي فترة ال تكفي إطالقاً حلدوث تطور فجائي يف األوضاع االقتصادية ، سريتفع عنهم الدهش 

ث يف العوامل االقتصادية؛ ليبحثوا عن السر يف هذا املنهج الرباين ويزول العجب ، لو أهنم حولوا انتباههم من البح



ففي هذا املنهج تكمن . . من عند اهللا العليم اخلبري  -صلى اهللا عليه وسلم  -اجلديد ، الذي جاءهم به حممد 
إله . . ية حديثاً املعجزة ، ويف هذا املنهج يكمن السر الذي يبحثون عنه طويالً عند اإلله الزائف الذي أقامته املاد

  . .االقتصاد 
وإال فأين هو التحول االقتصادي املفاجئ يف اجلزيرة العربية؛ الذي ينشئ من التصورات االعتقادية ونظام احلكم ، 
  ومناهج الفكر ، وقيم األخالق ، وآماد املعرفة ، وأوضاع اجملتمع ، كل هذا الذي نشأ يف ربع قرن من الزمان؟

  :إن هذه اللفتة 
  .} ل سريوا يف األرض مث انظروا كيف كان عاقبة املكذبني ق{ 

أمل يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم { : إىل جانب اللفتة اليت جاءت يف صدر هذه املوجة من قوله تعاىل 
بذنوهبم ، يف األرض ما مل منكن لكم ، وأرسلنا السماء عليهم مدراراً ، وجعلنا األهنار جتري من حتتهم ، فأهلكناهم 

  . .} وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين 
. إىل جانب أمثاهلا يف هذه السورة ويف القرآن كله لتؤلف جانباً من منهج جديد جدة كاملة على الفكر البشري 

  . .ومنهج كذلك فريد . وهو منهج باق 

ِسِه الرَّْحَمةَ لََيْجَمعَنَّكُمْ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة لَا َرْيَب ِفيِه الَِّذيَن قُلْ ِلَمْن َما ِفي السََّماَواِت وَالْأَْرضِ قُلْ ِللَِّه كََتَب َعلَى َنفْ
قُلْ أَغَْيَر اللَِّه أَتَِّخذُ ) ١٣(َولَُه َما َسكََن ِفي اللَّْيلِ وَالنَّهَارِ َوُهَو السَِّميُع الَْعِليُم ) ١٢(َخِسرُوا أَنْفُسَُهْم فَُهْم لَا ُيْؤِمُنونَ 

لَا َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْشرِِكنيَ ا فَاِطرِ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوُهَو ُيطِْعُم َولَا ُيطَْعُم قُلْ إِنِّي أُِمْرتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ َمْن أَْسلََم َوَوِلي
َيْومَِئٍذ فَقَْد َرِحَمُه وَذَِلَك الْفَْوزُ الُْمبِنيُ َمْن ُيْصَرْف َعْنُه ) ١٥(قُلْ إِنِّي أََخاُف إِنْ َعصَْيُت رَبِّي َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ ) ١٤(
َوُهَو الْقَاهِرُ ) ١٧( َوإِنْ َيْمَسْسَك اللَُّه بُِضرٍّ فَلَا كَاِشَف لَُه إِلَّا ُهَو َوإِنْ َيْمَسْسَك بَِخْيرٍ فَُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر) ١٦(

قُلْ أَيُّ َشْيٍء أَكَْبُر َشَهاَدةً قُلِ اللَُّه َشهِيٌد بَْينِي وََبْيَنكُْم َوأُوِحَي إِلَيَّ َهذَا الْقُْرآنُ ) ١٨( فَْوَق ِعَباِدِه َوُهَو الَْحِكيمُ الَْخبُِري
ٌه َواِحٌد وَإِنَّنِي َبرِيٌء ِممَّا ا ُهَو إِلَِلأُْنِذرَكُْم بِِه َوَمْن َبلَغَ أَِئنَّكُْم لََتْشَهُدونَ أَنَّ َمعَ اللَِّه آِلَهةً أُْخَرى قُلْ لَا أَْشَهُد قُلْ إِنََّم

  ) ١٩(ُتْشرِكُونَ 

هذه املوجة اجلديدة ذات املد العايل واإليقاع الرهيب ، جتيء يف أعقاب احلديث عن التكذيب واإلعراض 
والسخرية واالستهزاء؛ وما ختم به هذا احلديث وما ختلله من التهديد املخيف؛ مع توجيه األنظار والقلوب إىل 

كما أهنا جتيء بعد موجة االفتتاح السابقة للحديث عن املكذبني؛ واليت . . ار مبصارع املكذبني املستهزئني االعتب
وهي كذلك تعرض حقيقة األلوهية . عرضت حقيقة األلوهية يف اجملال الكوين العريض؛ ويف اجملال اإلنساين العميق 

فيقع احلديث عن التكذيب بني موجة . . ة يف جماالت أخرى ، بإيقاعات جديدة؛ ومع مؤثرات كذلك جديد
  االفتتاح وهذه املوجة؛ ويبدو أمره يف غاية النكارة ويف غاية البشاعة

ولقد عرضت املوجة األوىل حقيقة األلوهية ممثلة يف خلق السماوات واألرض ، وجعل الظلمات والنور ، وخلق 
مقررة مشول ألوهية اهللا للسماوات . الثاين لبعثه  اإلنسان من طني ، وقضاء األجل األول لعمره ، وتسمية األجل

كل أولئك ال جملرد التقرير . . ولألرض ، وإحاطة علمه بسر الناس وجهرهم وما يكسبونه يف السر واجلهر 
من إسالمها . ولكن لتقرير مقتضيات هذه احلقائق يف احلياة اإلنسانية . الالهويت أو الفلسفي النظري السليب 

ومن إقرارها بشمول األلوهية لشئون الكون . وحده ، ال تعدل به أحداً ، وال متتري يف هذه الوحدانية جبملتها هللا 
ومن ترتيب النتائج الطبيعية هلذه احلقائق يف االستسالم حلاكمية اهللا . ولشئون احلياة اإلنسانية يف السر واجلهر 



  . .الشؤون الكونية  وحده يف شؤون احلياة األرضية كاالستسالم هلذه احلاكمية يف
فأما هذه املوجة اجلديدة فتستهدف كذلك إبراز حقيقة األلوهية ، ممثلة يف امللك والفاعلية ، ويف الرزق والكفالة؛ 

ولكن . . كل ذلك ال جملرد التقرير الالهويت أو الفلسفي النظري السليب . . ويف القدرة والقهر؛ ويف النفع والضر 
واعتبار الوالية والتوجه . . ائق من توحيد الوالية والتوجه؛ وتوحيد االستسالم والعبودية لتقرير مقتضيات هذه احلق

أن يستنكر أن يتخذ غري اهللا ولياً؛ بني  -صلى اهللا عليه وسلم  -فإذا أمر رسول اهللا . مظهر االستسالم والعبودية 
ياً على أن تويل غري اهللا نقض ملا أُمر به من أن هذا االستنكار قائم أوالً على أن اهللا يطعم وال يطعم؛ وقائم ثان

  . .اإلسالم وعدم الشرك أيضاً 
تبدأ بعرض . ويصاحب عرض حقيقة األلوهية ، يف هذه الصورة وهلذا الغرض ، مجلة مؤثرات قوية ختلخل القلوب 

ي يعد جمرد وعرض العذاب الرعيب الذ. وحقيقة أن اهللا هو الذي يطعم وال يطعم . حقيقة امللكية لكل شيء 
وعرض احلكمة . وعرض االستعالء والقهر . وعرض القدرة على الضر واخلري . صرفه رمحة من اهللا وفوزاً عظيماً 

  :قل . قل . قل : مث اإليقاع الرهيب املزلزل ، املتمثل يف األمر العلوي اهلائل . . واخلربة 
إيقاع اإلشهاد على التوحيد ، . . اع العايل اجمللجل فإذا مت هذا العرض بكل مؤثراته العميقة ، جاء اخلتام باإليق

أي شيء أكرب شهادة؟ : قل { : وإنكار الشرك ، واملفاصلة احلامسة؛ مصحوباً كذلك باألمر العلوي يف كل فاصلة 
 {.  

رة؛ مما يضفي على اجلو كله رهبة غام. . } إمنا هو إله واحد : قل { . . } ال أشهد : قل { . . } اهللا : قل { . 
  ويضفي على األمر كله طابع جد مرهوب

ملن ما يف السماوات واألرض؟ قل هللا ، كتب على نفسه الرمحة ، ليجمعنكم إىل يوم القيامة ال ريب فيه ، : قل { 
  . .} وله ما سكن يف الليل والنهار ، وهو السميع العليم . الذين خسروا أنفسهم فهم ال يؤمنون 

هلذه  -صلى اهللا عليه وسلم  -ومن مث يبدأ بتوجيه الرسول . . التقرير ، مث املفاصلة إنه موقف املواجهة للبيان و
الذين يعرفون أن اهللا هو اخلالق مث يعدلون به من ال خيلق؛ فيجعلون له شركاء مع  -مواجهة املشركني . املواجهة 

يف السماوات واألرض ، مسقصياً  لكل ما -بعد اخللق  -مواجهتهم بالسؤال عن امللكية  -اهللا يف تصريف حياهتم 
  :هبذا السؤال حدود امللكية يف املكان 

مع تقرير احلقيقة اليت مل يكونوا هم جيادولن فيها؛ واليت حكى القرآن يف مواضع . . } ما يف السماوات واألرض { 
  :إقرارهم الكامل هبا 

  . .} هللا : ملن ما يف السماوات واألرض؟ قل : قل { 
 -على كل ما يف هذه اجلاهلية من ضالل يف التصور ينشأ عنه احنطاط يف احلياة  -يف جاهليتهم  ولقد كان العرب

احلديثة ، اليت ال تعرف هذه احلقيقة ، واليت تغلق فطرهتا » العلمية « من اجلاهلية  -يف هذا اجلانب  -أرقى 
ولكنهم ما كانوا يرتبون . اوات واألرض وتعطلها دون رؤية هذه احلقيقة كانوا يعرفون ويقررون أن هللا ما يف السم

على هذه احلقيقة نتائجها املنطقية؛ بإفراد اهللا سبحانه باحلاكمية فيما ميلك ، وعدم التصرف فيه إال بإذن اهللا وحده 
وهبذا اعتربوا مشركني ، ومسيت حياهتم باجلاهلية فكيف مبن خيرجون احلاكمية يف أمرهم كله من . . وشرعه 

سبحانه؛ ويزاولوهنا هم بأنفسهم؟ مباذا يوصفون ومباذا توصف حياهتم؟ ال بد من إعطائهم صفة أخرى اختصاص اهللا 
أياً كانت دعواهم يف اإلسالم وأياً كانت . . فهو الكفر والظلم والفسق كما يقرر اهللا سبحانه . . غري الشرك 

  الصفة اليت تعطيها هلم شهادات امليالد



 -ملا يف السماوات وما يف األرض ، أنه  -سبحانه  -اق يلحق هبذا التقرير مللكية اهللا لنجد السي. ونعود إىل اآلية 
  :سبحانه 

  . .} كتب على نفسه الرمحة { 
كتبها بإرادته . كتب على نفسه الرمحة  -فضالً منه ومنة  -فهو سبحانه املالك ، ال ينازعه منازع ، ولكنه 
إال إرادته الطليقة وإال  -ها عليه مقترح؛ وال يقتضيها منه مقتض ومشيئته؛ ال يوجبها عليه موجب؛ وال يقترح

واالعتقاد . . قاعدة قضائه يف خلقه ، وقاعدة معاملته هلم يف الدنيا واآلخرة  -الرمحة  -وهي  -ربوبيته الكرمية 
بتالئه هلم أحياناً إذن هبذه القاعدة يدخل يف مقّومات التصور اإلسالمي ، فرمحة اهللا بعباده هي األصل ، حىت يف ا

فهو يبتليهم ليعد طائفة منهم هبذا االبتالء حلمل أمانته ، بعد اخللوص والتجرد واملعرفة والوعي . بالضراء 
واالستعداد والتهيؤ عن طريق هذا االبتالء؛ وليميز اخلبيث من الطيب يف الصف ، وليعلم من يتبع الرسول ممن 

  .نة وحييا من حّي عن بينة ينقلب على عقبيه؛ وليهلك من هلك عن بي

  . .والرمحة يف هذا كله ظاهرة . 
. فما من حلظة إال وتغمر العباد فيها الرمحة . على أن تلمس مواضع رمحة اهللا ومظاهرها يستغرق األعمار واألجيال 

  إمنا ذكرنا الرمحة يف االبتالء بالضراء ، ألن هذه هي اليت قد تزيغ فيها القلوب واألبصار. 
وإن كنا سنشري إشارة جمملة إىل شيء من ذلك فيما  -اول حنن أن نتقصى مواضع الرمحة اإلهلية أو مظاهرها ولن حن

  :ولكننا سنحاول أن نقف قليالً أمام هذا النص القرآين العجيب  -يلي 
  .} كتب على نفسه الرمحة { 

  . .} محة كتب ربكم على نفسه الر{ : وقد تكرر وروده يف السورة يف موضع آخر سيأيت 
تفضل اخلالق املالك ذي . . إن الذي يستوقف النظر يف هذا النص هو ذلك التفضل الذي أشرنا من قبل إليه 

. . مكتوبة عليه . . بأن جيعل رمحته بعباده يف هذه الصورة  -سبحانه  -تفضله . . السلطان القاهر فوق عباده 
وهي حقيقة هائلة ال يثبت . . حض إرادته ومطلق مشيئته مب. . كتبها هو على نفسه؛ وجعلها عهداً منه لعباده 

  . .الكيان البشري لتمليها وتأملها وتذوق وقعها؛ حني يقف لتدبرها يف هذه الصورة العجيبة 
على  -سبحانه  -كذلك يستوقف النظر مرة أخرى ذلك التفضل اآلخر الذي يتجلى يف إخباره لعباده مبا كتبه 

ناية بإبالغهم هذه احلقيقة هي تفضل آخر ، ال يقل عن ذلك التفضل األول فمن هم العباد فإن الع. نفسه من رمحته 
حىت تبلغ العناية هبم أن يبلغوا ما جرت به إرادة اهللا يف املأل األعلى؟ وأن يبلغوا بكلمات منه سبحانه حيملها إليهم 

  رسوله؟ من هم؟ إال أنه الفضل العميم ، الفائض من خلق اهللا الكرمي؟
إن تدبر هذه احلقيقة على هذا النحو ليدع القلب يف عجب ويف دهش؛ كما يدعه يف أنس ويف رْوح ال تبلغ 

  الكلمات أن تصور جوانبه وحواشيه
ومثل هذه احلقائق ، وما تثريه يف القلب من مشاعر؛ ليس موكوالً إىل التعبري البشري ليبلغ شيئاً يف تصويره؛ وإن 

  وقه ، ال لتعريفهكان القلب البشري مهيأ لتذ
وهو . . ومتثل هذه احلقيقة يف التصور اإلسالمي يكّون جانباً أساسياً من تصور حقيقة األلوهية ، وعالقة العباد هبا 

يعجب اإلنسان معه ملناكيد اخللق الذين يتقولون على التصور اإلسالمي يف هذا . تصّور مجيل مطمئن ودود لطيف 
فالتصور  -على حنو ما تقول التصورات الكنسية احملرفة  -حد من عباد اهللا هللا اجلانب ، ألنه ال يقول ببنوة أ

اإلسالمي إذ يرتفع على هذه التصورات الصبيانية الطفولية ، يبلغ يف الوقت ذاته من تصوير العالقة الرحيمة بني اهللا 



وة مذاقه ، كما يروعه جبالل والذي يترع القلب حبال. وعباده هذا املستوى الذي يعجز التعبري البشري عن وصفه 
  . .إيقاعه 

  .ورمحة اهللا تفيض على عباده مجيعاً؛ وتسعهم مجيعاً؛ وهبا يقوم وجودهم ، وتقوم حياهتم 

فأما يف حياة البشر خاصة فال منلك أن . وهي تتجلى يف كل حلظة من حلظات الوجود أو حلظات احلياة للكائنات 
  :كننا نذكر منها حملات يف جماليها الكبرية نتابعها يف كل مواضعها ومظاهرها؛ ول
ويف إعطائهم هذا الوجود اإلنساين . يف نشأهتم من حيث ال يعلمون . إهنا تتجلى ابتداء يف وجود البشر ذاته 

  .الكرمي؛ بكل ما فيه من خصائص يتفضل هبا اإلنسان على كثري من العاملني 
وهذا هو الرزق يف مضمونه الواسع . ، من قوى الكون وطاقاته وتتجلى يف تسخري ما قدر اهللا أن يسخره لإلنسان 

  .الذي يتقلب اإلنسان يف حببوحة منه يف كل حلظة من حلظات حياته . الشامل 
وتتجلى يف تعليم اهللا لإلنسان ، بإعطائه ابتداء االستعداد للمعرفة؛ وتقدير التوافق بني استعدادته هذه وإحياءات 

العلم الذي يتطاول به بعض املناكيد على اهللا ، وهو الذي علمهم إياه وهو من رزق اهللا هذا . . الكون ومعطياته 
  .مبعناه الواسع الشامل كذلك 

وتتجلى يف رعاية اهللا هلذا اخللق بعد استخالفه يف األرض ، مبواالة إرسال الرسل إليه باهلدى ، كلما نسي وضل؛ 
ولكن رمحة . وهو على اهللا هني . ت النذير ، ومل يصغ للتحذير وأخذه باحللم كلما جل يف الضالل؛ ومل يسمع صو

  .اهللا وحدها هي اليت متهله ، وحلم اهللا وحده هو الذي يسعه 
عن سيئاته إذا عمل السوء جبهالة مث تاب ، وبكتابة الرمحة على نفسه ممثلة يف  -سبحانه  -وتتجلى يف جتاوز اهللا 

  .املغفرة ملن أذنب مث أناب 
وحمو . واملضاعفة بعد ذلك ملن يشاء . جمازاته عن السيئة مبثلها ، وجمازاته على احلسنة بعشر أمثاهلا  وتتجلى يف

حىت رسول . فال يبلغ أحد أن يدخل اجلنة بعمله إال أن يتغمده اهللا برمحته . وكله من فضل اهللا . . السيئة باحلسنة 
  .رفة كاملة بعجز البشر وفضل اهللا كما قال عن نفسه ، يف مع -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 

وإال فما حنن ببالغني . واإلقصار منا عن متابعة رمحة اهللا يف مظاهرها ، وإعالن القصور والعّي عنها ، هو أجدر وأوىل 
 -من ذلك شيئاً وإن حلظة واحدة يفتح اهللا فيها أبواب رمحته لقلب العبد املؤمن؛ فيتصل به؛ ويعرفه؛ ويطمئن إليه 

إن حلظة واحدة من هذه اللحظات لتعجز الطاقة البشرية عن متليها . . ويأمن يف كنفه؛ ويستروح يف ظله  - سبحانه
  .واستجالئها ، فضالً على وصفها والتعبري عنها 

  :هلذه الرمحة مبا يقّرهبا للقلوب شيئاً ما  -صلى اهللا عليه وسلم  -فلننظر كيف مثل رسول اهللا 
ملا «  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال  -ن أىب هريرة رضي اهللا عنه بإسناده ع -أخرج الشيخان 
إن رمحيت سبقت : كتب يف كتاب فهو عنده فوق العرش  -ملا خلق اهللا اخللق : وعند مسلم  -قضى اهللا اخللق 

  .» إن رمحيت غلبت غضيب : وعند البخاري يف رواية أخرى . . غضيب 

جعل اهللا الرمحة :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال  -ه عنه رضي اهللا عنه وأخرج الشيخان بإسناد« 
فمن ذلك اجلزء تتراحم اخلالئق ، حىت . فأمسك عنده تسعة وتسعني ، وأنزل يف األرض جزءاً واحداً . مائة جزء 

  .» ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه 
« :  -قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال  -رضي اهللا عنه  -ان الفارسي بإسناده عن سلم -وأخرج مسلم 



  .» فمنها رمحة يتراحم هبا اخللق بينهم ، وتسعة وتسعون ليوم القيامة . إن هللا مائة رمحة 
إن اهللا تعاىل خلق يوم خلق السماوات واألرض مائة رمحة ، كل رمحة طباق ما بني السماء : وله يف أخرى « 
فجعل منها يف األرض رمحة واحدة ، فيها تعطف الوالدة على ولدها ، والوحش والطري بعضها على . األرض و

  .» فإذا كان يوم القيامة أكملها اهللا تعاىل هبذه الرمحة . بعض 
ت ذلك إذ ينظر إىل رمحة األمها. . وهذا التمثيل النبوي املوحي ، يقرب لإلدراك البشري تصور رمحة اهللا تعاىل 

بأطفاهلا يف اخلالئق احلية ويتمالها ويعجب هلا ، وإىل رمحة القلوب البشرية بالطفولة والشيخوخة ، والضعف 
ومنها ما يدعو إىل الدهش  -واملرض؛ وباألقرباء واألوداء واألصحاب؛ وبرمحة الطري والوحش بعضها على بعض 

فهذا مما يقرب إىل إدراكه تصور . .  سبحانه مث يرى أن هذا كله من فيض رمحة واحدة من رمحات اهللا -والعجب 
  هذه الرمحة الكربى شيئاً ما

  :ال يين يعلم أصحابه ويذكرهم هبذه الرمحة الكربى  -صلى اهللا عليه وسلم  -وكان رسول اهللا 
ة فإذا امرأ. بسيب  -صلى اهللا عليه وسلم  -قدم على رسول اهللا « : قال  -رضي اهللا عنه  -عن عمر بن اخلطاب 

صلى اهللا  -فقال . من السيب تسعى قد حتلب ثديها ، إذ وجدت صبياً يف السيب ، فأخذته ، فألزقته ببطنها فأرضعته 
فاهللا : قال . ال واهللا وهي تقدر على أال تطرحه : قلنا « أترون هذه املرأة طارحة ولدها يف النار؟ » :  -عليه وسلم 

  ) .خرجه الشيخان أ. ( » تعاىل أرحم بعباده من هذه بولدها 
  وهذه املرأة إمنا ترحم ولدها ، من فيض رمحة واحدة من رمحات اهللا الواسعة؟. وكيف ال 

ألصحابه هذه احلقيقة القرآنية ، هبذا األسلوب املوحي ، كان  -صلى اهللا عليه وسلم  -ومن تعليم رسول اهللا 
رامحوا فيما بينهم ولريمحوا األحياء مجيعاً؛ ولتتذوق ينتقل هبم خطوة أخرى؛ ليتخلقوا خبلق اهللا هذا يف رمحته ، ليت

  .قلوهبم مذاق الرمحة وهم يتعاملون هبا ، كما تذوقتها يف معاملة اهللا هلم هبا من قبل 
الرامحون يرمحهم «  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال  -رضي اهللا عنهما  -عن ابن عمرو بن العاص 

  »يف األرض يرمحكم من يف السماء  ارمحوا من. اهللا تعاىل 

  ) .أخرجه أبو داود والترمذي . ( 
ال يرحم اهللا من ال يرحم الناس « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال  -رضي اهللا عنه  -وعن جرير 

  ) .أخرجه الشيخان والترمذي . . ( » 
ال تنزع « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال :  -نه رضي اهللا ع -ويف رواية أليب داود والترمذي عن أيب هريرة 

  .» الرمحة إال من شقي 
 -رضي اهللا عنهما  -احلسن بن علي  -صلى اهللا عليه وسلم  -قبل رسول اهللا « : قال . وعن أيب هريرة كذلك 

صلى  -اهللا  إن يل عشرة من الولد ما قبلت منهم أحداً فنظر إليه رسول: فقال األقرع . وعنده األقرع بن حابس 
  ) .أخرجه الشيخان . ( » من ال يرحم ال ُيرحم : مث قال  -اهللا عليه وسلم 

وقد . عند حد الرمحة بالناس  -رضوان اهللا عليهم  -يقف يف تعليمه ألصحابه  -صلى اهللا عليه وسلم  -ومل يكن 
وأن اإلنسان ال يبلغ متام إنسانيته  وأن املؤمنني مأمورن أن يتخلقوا بأخالق اهللا؛. علم أن رمحة ربه وسعت كل شيء 

  :إال حني يرحم كل حي ختلقاً خبلق اهللا سبحانه ، وكان تعليمه هلم بالطريقة املوحية اليت عهدناها 
بينما رجل ميشي بطريق اشتد «  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال  -رضي اهللا عنه  -عن أيب هريرة 

فقال الرجل . نزل فيها فشرب ، مث خرج ، وإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش عليه العطش ، فوجد بئراً ، ف



لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مين ، فنزل البئر ، فمأل خفه ماء ، مث أمسكه بفيه حىت رقي ، : 
يف كل كبد رطبة : م ألجراً؟ قال يا رسول اهللا وإن لنا يف البهائ: قالوا . فشكر اهللا تعاىل له فغفر له . فسقى الكلب 

  )أخرجه مالك والشيخان . ( » أجر 
لسانه من العطش فنزعت ) أي أخرج ( إن امرأة بغياً رأت كلباً يف يوم حار يطيف ببئر ، قد أدلع : ويف أخرى « 

  .» فغفر هلا به ) أي خفها ( له موقها 
. كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر : ال ق -رضي اهللا عنه  -وعن عبد الرمحن بن عبداهللا عن أبيه « 

أي ترخي جناحيها وتدنو (  -) أو تفرش ( فجاءت احلمرة تعّرش . معها فرخان هلا فأخذنامها ) طائر ( فرأينا محرة 
. « من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها » : قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -فلما جاء رسول اهللا ) من األرض 

إنه ال ينبغي أن يعذب بالنار إال رب : قال . حنن : قلنا « من أحرق هذه؟ » : ورأى قرية منل قد أحرقناها فقال 
  ) . .أخرجه أبو داود . . ( » النار 

  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال  -رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة 

أن قرصتك منلة أحرقت أمة من : فأوحى اهللا تعاىل إليه . النمل فحرقت فأمر بقرية . قرصت منلة نبياً من األنبياء « 
  ) .أخرجه الشيخان . . ( » األمم تسبح؟ 

ليتذوقوا رمحة اهللا من خالل مزاولتهم . أصحابه هدى القرآن  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهكذا علم رسول اهللا 
  ت اهللا الكثرية؟أليس أهنم إمنا يترامحون برمحة واحدة من رمحا. . للرمحة 

وبعد فإن استقرار هذه احلقيقة يف تصور املسلم لينشىء يف حسه ويف حياته ويف خلقه آثاراً عميقة؛ يصعب كذلك 
  تقصيها؛ وال بد من االكتفاء باإلشارة السريعة إليها ، كي ال خنرج من نطاق الظالل القرآنية ، إىل قضية مستقلة

حىت وهو مير بفترات االبتالء  -حو ليسكب يف قلب املؤمن الطمأنينة إىل ربه إن الشعور هبذه احلقيقة على هذا الن
فهو يستيقن أن الرمحة وراء كل حملة ، وكل حالة ، وكل وضع؛ وأن  -بالضراء ، اليت تزيغ فيها القلوب واألبصار 

إمنا يطرد . أحداً يرجوها  فإن اهللا ال يطرد من رمحته. ربه ال يعرضه لالبتالء ألنه ختلى عنه ، أو طرده من رمحته 
  الناس أنفسهم من هذه الرمحة حني يكفرون باهللا ويرفضون رمحته ويبعدون عنها

فهو يف كنف . . وهذه الطمأنينة إىل رمحة اهللا متأل القلب بالثبات والصرب ، وبالرجاء واألمل ، وباهلدوء والراحة 
  ودود ، يستروح ظالله ، ما دام ال ُيبعد عنه يف الشرود

فإن الطمع يف املغفرة والرمحة ال . والشعور هبذه احلقيقة على هذا النحو يستجيش يف حس املؤمن احلياء من اهللا 
والقلب الذي جترئه الرمحة . إمنا يستجيش احلياء من اهللا الغفور الرحيم  -كما يتوهم البعض  -جيّرىء على املعصية 

قيقية لذلك ال أستطيع أن أفهم أو أسلم ما جيري على ألسنة بعض على املعصية هو قلب مل يتذوق حالوة اإلميان احل
إن هذا ليس منطق الفطرة . . املتصوفة من أهنم يلجون يف الذنب ليتذوقوا حالوة احللم ، أو املغفرة ، أو الرمحة 

  السوية يف مقابلة الرمحة اإلهلية
يف خلق املؤمن ، وهو يعلم أنه مأمور أن يتخلق  كذلك فإن الشعور هبذه احلقيقة على هذا النحو يؤثر تأثرياً قوياً

فيعلمه ذلك كله كيف  -وهو يرى نفسه مغموراً برمحة اهللا مع تقصريه وذنبه وخطئه  -سبحانه  -بأخالق اهللا 
ألصحابه؛ مستمداً  -صلى اهللا عليه وسلم  -كما رأينا يف تعليم الرسول . . يرحم ، وكيف يعفو ، وكيف يغفر 

  . .هذه احلقيقة الكبرية  تعليمه هلم من
  :أن اهللا كتب ليجمعنهم إىل يوم القيامة : ومن مواضع رمحة اهللا اليت تقررها اآلية الكرمية 



. . ليجمعنكم إىل يوم القيامة ال ريب فيه . كتب على نفسه الرمحة . هللا : قل ملن ما يف السماوات واألرض؟ قل { 
 {. .  

 -ذلك اجلمع الذي يشي مبا وراءه من عناية اهللا . . مع الذي ال ريب فيه فمن هذه الرمحة املكتوبة ، ذلك اجل
بعباده من الناس؛ فقد خلقهم ألمر؛ واستخلفهم يف هذه األرض لغاية ، ومل خيلقهم عبثاً ، ومل يتركهم  -سبحانه 
  .سدى 

 -فيء الراحل إىل وجهته فهذا اليوم هو هناية املطاف الذي يفيئون إليه كما ي -ولكن جيمعهم إىل يوم القيامة 
فال يضيع عليهم كدح وال أجر؛ إمنا يوفون . فيعطيهم جزاء كدحهم إليه ، وينقدهم أجر عملهم يف دار الدنيا 

كما أن ما يتجلى من فضل اهللا يف . . ويف هذه العناية تتجلى الرمحة يف مظهر من مظاهرها . . أجورهم يوم القيامة 
كل أولئك . . بعشرة أمثاهلا ، واإلضعاف ملن يشاء ، والتجاوز عما يشاء ملن يشاء  جزاء السيئة مبثلها ، واحلسنة

  .من مظاهر الرمحة اليت تتجلى يف هذا اجلمع أيضاً 
يكذبون بيوم  -قبل أن مين اهللا عليهم هبذا الدين ويرفعهم إىل مستواه الكرمي  -ولقد كان العرب يف جاهليتهم 

احلديثة لذلك جاء التعبري يف هذه الصيغة املؤكدة بشىت » العلمية « ل اجلاهلية شأهنم يف هذا شأن أه -القيامة 
  :التوكيدات ، ملواجهة ذلك التكذيب 

  . .} ليجمعنكم إىل يوم القيامة ال ريب فيه { 
خسروا هؤالء . . وهؤالء لن خيسروا شيئاً ويكسبوا شيئاً . . ولن خيسر يف هذا اليوم إال الذين مل يؤمنوا يف الدنيا 

أليس أن اإلنسان إمنا يكسب . فقد خسروا أنفسهم كلها ، فلم يعودوا ميلكون أن يكسبوا شيئاً . . كل شيء 
  لنفسه؟ فإذا خسر نفسه ذاهتا فماذا يكسب؟ وملن يكسب؟

  . .} الذين خسروا أنفسهم فهم ال يؤمنون { 
إن الذين ال يؤمنون . . يق عن حالة واقعة هو تعبري دق. . لقد خسروا أنفسهم وفقدوها؛ فلم تعد هلم نفس تؤمن 

هؤالء ال بد أن يكونوا قد فقدوا قبل ذلك  -مع عمق ندائه وإحيائه للفطرة مبوحيات اإلميان ودالئله  -هبذا الدين 
فهم يف هذه . فطرهتم ال بد أن تكون أجهزة االستقبال واالستجابة الفطرية يف كياهنم معطلة خمربة؛ أو حمجوبة مغلفة 

الة قد خسروا أنفسهم ذاهتا ، بفقداهنم أجهزة االستقبال واالستجابة الفطرية احلية يف كياهنا ، ومن مث فهم ال احل
وهذا هو التفسري العميق لعدم إمياهنم مع توافر . . إذ أهنم مل يعودوا ميلكون أنفسهم اليت هبا يؤمنون . . يؤمنون 

وهو اخلسارة الكربى املترتبة . الذي حيدد مصريهم يف ذلك اليوم  وهذا هو. . دالئل اإلميان وموحياته من حوهلم 
  على خسارهتم من قبل لنفوسهم

ليقرر تفرد اهللا  -كما استقصاها يف اآلية السابقة يف املكان  -بعد ذلك ميضي السياق يستقصي اخلالئق يف الزمان 
  :ومسعه احمليطني هبا  -سبحانه  -مبلكيتها؛ وعلمه  -سبحانه  -
  . .} ه ما سكن يف الليل والنهار ، وهو السميع العليم ول{ 

وهو هبذا يعين كل ما  -كما ذكر الزخمشري يف الكشاف  -أنه من السكىن } ما سكن { : وأقرب تأويل لقوله 
له كما قرر من قبل ملكية اخلالئق كلها . اختذ الليل والنهار سكناً؛ فهو يعين مجيع اخلالئق؛ ويقرر ملكيتها هللا وحده 

  .سبحانه 



. قد استقصى اخلالئق من ناحية املكان } هللا : ملن ما يف السماوات واألرض؟ قل : قل { : غري أنه يف اآلية األوىل 
ومثله . . قد استقصى اخلالئق من ناحية الزمان . . } وله ما سكن يف الليل والنهار { : ويف هذه اآلية الثانية 

وهذا هو التأويل الذي نطمئن إليه يف اآليتني من بني شىت . . إىل االستقصاء  معروف يف التعبري القرآين حني يتجه
  .التأويالت 

والتعقيب بصفيت السمع والعلم يفيد اإلحاطة هبذه اخلالئق ، وبكل ما يقال عنها كذلك من مقوالت املشركني 
جيعلون ألرباهبم املزعومة جزءاً من ولقد كانوا مع إقرارهم بوحدانية اخلالق املالك ، . . الذي يواجههم هذا النص 

فهو يأخذ عليهم اإلقرار هنا مبلكية كل شيء؛  -كما سيجيء يف هناية السورة  -الثمار ومن األنعام ومن األوالد 
كما أنه ميهد بتقرير هذه امللكية اخلالصة ملا سيلي يف هذه . ليواجههم هبا فيما جيعلونه للشركاء بغري إذن من اهللا 

يف كل مكان ويف كل زمان ، الذي حييط . والية هللا وحده ، مبا أنه هو املالك املتفرد مبلكية كل شيء الفقرة من 
  مسعه وعلمه بكل شيء ، وبكل ما يقال عن كل شيء كذلك

جييء االستنكار العنيف لالستنصار بغري . . واآلن ، وقد تقرر أن اهللا وحده هو اخلالق ، وأن اهللا وحده هو املالك 
ويتقرر أن هذا مناقض حلقيقة اإلسالم هللا ، وأنه هو الشرك الذي ال . والعبودية لغري اهللا ، والوالء لغري اهللا  اهللا ،

أنه فاطر السماوات واألرض ، وأنه الرازق املطعم ، وأنه : وتذكر من صفات اهللا سبحانه . جيتمع مع اإلسالم 
فتجلل املوقف كله ظالل اجلالل . . ب املخوف املرهوب كما يذكر العذا. الضار النافع ، وأنه القادر القاهر 

  :والرهبة ، يف إيقاع مدوٍّ عميق 
إين أمرت أن أكون أول من : أغري اهللا أختذ ولياً ، فاطر السماوات واألرض ، وهو يطعم وال يطعم؟ قل : قل { 

من يصرف عنه يومئذ فقد . إين أخاف إن عصيت ريب عذاب يوم عظيم : قل . أسلم ، وال تكونن من املشركني 
وإن ميسسك اهللا بضر فال كاشف له إال هو ، وإن ميسسك خبري فهو على كل شيء . رمحه ، وذلك الفوز املبني 

  . .} وهو القاهر فوق عباده وهو احلكيم اخلبري . قدير 
حده رباً وموىل معبوداً أي اختاذه و) . الويل ( بكل معاين كلمة . قضية اختاذ اهللا وحده ولياً . . إن هذه القضية 

واختاذه . يدين له العبد بالعبودية ممثلة يف اخلضوع حلاكميته وحده؛ ويدين له بالعبادة فيقدم له شعائرها وحده 
. إن هذه القضية هي قضية العقيدة يف صميمها . . وحده ناصراً يستنصر به ويعتمد عليه ، ويتوجه إليه يف امللمات 

وإما إشراك غريه معه يف أي منها ، فهو الشرك الذي ال . فهو اإلسالم  -هبذه املعاين كلها  -فإما إخالص الوالء هللا 
  جيتمع يف قلب واحد هو واإلسالم

  :ويف هذه اآليات تقرر هذه احلقيقة بأقوى عبارة وأعمق إيقاع 
ت أن أكون أول من أسلم أغري اهللا أختذ ولياً ، فاطر السماوات واألرض ، وهو يطعم وال يطعم؟ قل إين أمر: قل { 

  .} ، وال تكونن من املشركني 

.  
ملن يكون الوالء وملن يتمحض؟ ملن إن مل يكن لفاطر السماوات واألرض الذي . . إنه منطق الفطرة القوي العميق 

  خلقهما وأنشأمها؟ ملن إن مل يكن لرازق من يف السماوات واألرض الذي يطعم وال يطلب طعاماً؟
أي منطق يسمح بأن يتخذ غري اهللا ولياً؟ إن كان يتواله . . وهذه صفاته سبحانه . . } أختذ ولياً  أغري اهللا: قل { 

وإن كان يتواله لريزقه . لينصره ويعينه ، فاهللا هو فاطر السماوات واألرض ، فله السلطان يف السماوات واألرض 
  ففيم الوالء لغري صاحب السلطان الرزاق؟. ويطعمه ، فاهللا هو الرازق املطعم ملن يف السماوات ومن يف األرض 



واإلسالم وعدم الشرك معنامها . . } إين أمرت أن أكون أول من أسلم وال تكونن من املشركني : قل { . . مث 
  . .ولن يكون الشرك إسالماً . هو الشرك  -بأي معىن  -فاختاذ غري اهللا ولياً . املتعني أال أختذ غري اهللا ولياً 

إما إفراد اهللا سبحانه بالتوجه والتلقي والطاعة واخلضوع والعبادة . . حمددة ، ال تقبل ليناً وال متيعاً  قضية واحدة
واالستعانة؛ واإلقرار له وحده باحلاكمية يف كل أمر من هذه األمور ورفض إشراك غريه معه فيها؛ ووالء القلب 

وإما إشراك أحد من عباده . . هذا كله فهو اإلسالم إما . . والعمل ، يف الشعرية والشريعة له وحده بال شريك 
  .الذي ال جيتمع يف قلب واحد مع اإلسالم . معه يف شيء من هذا كله فهو الشرك 

أن يعلن هذا االستنكار يف وجه املشركني الذين كانوا يدعونه إىل  -صلى اهللا عليه وسلم  -لقد أمر رسول اهللا 
وليترك هلم بعض خصائص . مكاناً يف دينه ، مقابل أن يدخلوا معه يف هذا الدين  املالينة واملداهنة؛ ليجعل آلهلتهم

يف مقابل أن . . وأوهلا تقاليد التحرمي والتحليل . . األلوهية يزاولوهنا إبقاء على مكانتهم وكربيائهم ومصاحلهم ، 
  أمجل بناهتميكفوا عن معارضته ، وأن جيعلوه رئيساً فيهم؛ وجيمعوا له من ماهلم ، ويزوجوه 

  . .لقد كانوا يرفعون يداً لإليذاء واحلرب والتنكيل ، وميدون يداً باإلغراء واملصاحلة واللني 
أن يقذف هبذا االستنكار العنيف ، وهبذا  -صلى اهللا عليه وسلم  -ويف وجه هذه احملاولة املزدوجة أُمر رسول اهللا 

  .للتمييع احلسم الصريح ، وهبذا التقرير الذي ال يدع جماالً 
وأمر كذلك أن يقذف يف قلوهبم بالرعب والترويع؛ يف الوقت الذي يعلن فيه تصوره جلدية األمر والتكليف وخلوفه 

  :هو من عذاب ربه ، إن عصاه فيما أمر به من اإلسالم والتوحيد 
  . .} بني من يصرف عنه يومئذ فقد رمحه ، وذلك الفوز امل. قل إين أخاف إن عصيت ريب عذاب يوم عظيم { 

العذاب . جتاه أمر ربه له؛ وجتسيم خلوفه من عذابه  -صلى اهللا عليه وسلم  -إنه تصوير حلقيقة مشاعر الرسول 
ولكنه يف الوقت ذاته محلة مزلزلة على قلوب املشركني . الذي يعترب جمرد صرفه عن العبد رمحة من اهللا وفوزاً مبيناً 

  .يف كل زمان  يف ذلك الزمان ، وقلوب املشركني باهللا

فال تصرفه . محلة مزلزلة تصور العذاب يف ذلك اليوم العظيم؛ يطلب الفريسة ، وحيلق عليها ، ويهجم ليأخذها 
وهو يتمثل  -عنها إال القدرة القادرة اليت تأخذ خبطامه فتلويه عنها وإن أنفاس القاريء هلذا التصوير لتحتبس 

  يف انتظار هذه اللقطة األخرية -املشهد 
 إنه ملاذا يتخذ غري اهللا ولياً ويعرض نفسه للشرك الذي هنى عنه وللمخالفة عن اإلسالم الذي أمر به ، وملا يعقب مث

ألعل ذلك رجاء جلب نفع أو دفع ضر يف هذه احلياة الدنيا؟ رجاء . . املعصية من هذا العذاب اهلائل الرعيب؟ 
إن هذا كله بيد اهللا؛ وله القدرة املطلقة يف عامل . . اء؟ نصرة الناس له يف الضراء؛ ورجاء نفع الناس له بالسر

  :األسباب؛ وله القهر كذلك على العباد؛ وعنده احلكمة واخلربة يف املنع والعطاء 
وهو القاهر فوق . وإن ميسسك اهللا بضر فال كاشف له إال هو ، وإن ميسسك خبري فهو على كل شيء قدير { 

  . .} عباده وهو احلكيم اخلبري 
إنه تتبع هواجس النفس ووساوس الصدر؛ وتتبع مكامن الرغائب واملخافات ، ومطارح الظنون والشبهات وجتلية 

ذلك خلطورة القضية . هذا كله بنور العقيدة ، وفرقان اإلميان ، ووضوح التصور ، وصدق املعرفة حبقيقة األلوهية 
  :ا القرآن اليت يعاجلها السياق القرآين يف هذا املوضع ، ويف مجلة هذ

وأخرياً جتيء قمة املد يف هذه املوجة؛ وجييء اإليقاع املدوي العميق؛ يف موقف اإلشهاد واإلنذار واملفاصلة والتربؤ 
  :كل ذلك يف رنة عالية ، ويف حسم رهيب . . من املشاركة يف الشرك 



رآن ألنذركم به ومن بلغ ، أئنكم شهيد بيين وبينكم ، وأوحي إيلَّ هذا الق. أي شيء أكرب شهادة؟ قل اهللا : قل { 
  . .} إمنا هو إله واحد ، وإنين بريء مما تشركون : ال أشهد ، قل : لتشهدون أن مع اهللا آهلة أخرى؟ قل 

إن تتابع املقاطع واإليقاعات يف اآلية الواحدة عجيب؛ وإن هذا التتابع لريسم املوقف حلظة حلظة ، ومشهداً مشهداً 
  . .لوجوه فيه وخلجات الصدور ، ويكاد ينطق مبالمح ا
مث ها هو ذا يواجه املشركني الذين . . يؤمر من ربه هذا األمر  -صلى اهللا عليه وسلم  -فها هو ذا رسول اهللا 

صلى اهللا عليه  -يتخذون من دون اهللا أولياء؛ جيعلون هلم بعض خصائص األلوهية مع اهللا؛ ويدعون رسول اهللا 
ي هم فيه ليدخلوا هم فيما جاءهم به كأن ذلك ميكن أن يكون وكأنه ميكن أن أن يقرهم على هذا الذ -وسلم 

جيتمع اإلسالم والشرك يف قلب واحد على هذا النحو الذي كانوا يتصورونه؛ والذي ال يزال يتصوره ناس يف هذا 
ياة؛ وبينما هو خيضع الزمان ، من أنه ميكن أن يكون اإلنسان مسلماً هللا؛ بينما هو يتلقى من غري اهللا يف شؤون احل

  لغري اهللا ويستنصر بغري اهللا ، ويتوىل غري اهللا
يواجه هؤالء املشركني ، ليبني هلم مفرق الطريق بني دينه ودينهم ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -ها هو ذا رسول اهللا 

  .وبني توحيده وشركهم ، وبني إسالمه وجاهليتهم 

وأنه ال وجه . هم ، إال أن يتخلصوا هم من دينهم ويدخلوا يف دينه أنه ال موضع للقاء بينه وبين: وليقرر هلم 
  للمصاحلة يف هذا األمر؛ ألنه يفترق معهم يف أول الطريق

  :وها هو ذا يبدأ معهم مشهد اإلشهاد العلين املفتوح املكشوف 
  . .} أي شيء أكرب شهادة؟ : قل { 

علو شهادته كل شهادة؟ أي شاهد حتسم شهادته يف أّي شاهد يف هذا الوجود كله هو أكرب شهادة؟ أي شاهد ت
  القضية فال يبقى بعد شهادته شهادة؟

{ : يكون السؤال : ال يستقصى وزنه يف مقام الشهادة » شيء « وللتعميم املطلق ، حىت ال يبقى يف الوجود كله 
  .} أي شيء أكرب شهادة؟ 
ذلك أنه ال جواب غريه . هو يؤمر كذلك باجلواب بالسؤال ، ف -صلى اهللا عليه وسلم  -وكما يؤمر رسول اهللا 

  :وال جواب غريه يف حقيقة األمر والواقع . باعتراف املخاطبني أنفسهم 
  . .} اهللا : قل { 

هو الذي ال شهادة . . هو الذي يقص احلق وهو خري الفاصلني . . هو أكرب شهادة  -سبحانه وتعاىل  -نعم فاهللا 
  .فإذا قال فقد انتهى القول ، وقد قضي األمر . له بعد شهادته ، وال قول بعد قو

هو الشهيد بينه وبينهم  -سبحانه  -حقيقة أن اهللا سبحانه هو أكرب شهادة ، أعلن هلم أنه : فإذا أعلن هذه احلقيقة 
  :يف القضية 

  . .} شهيد بيين وبينكم { 
وهو أوىل من الوصل : نسب يف جو املشهد هو شهيد بيين وبينكم ، فهذا التقطيع يف العبارة هو األ: على تقدير 
  .} قل اهللا شهيد بيين وبينكم { : على تقدير 

مبدأ حتكيم اهللا سبحانه يف القضية ، أعلن إليهم أن شهادة اهللا سبحانه ، تضمنها هذا القرآن ، : فإذا تقرر املبدأ 
فهو حجة عليهم . أو من بعد  -ليه وسلم الذي أوحاه إليه لينذرهم به؛ وينذر به كل من يبلغه يف حياته صلى اهللا ع

وعلى من يبلغه غريهم؛ ألنه يتضمن شهادة اهللا يف هذه القضية األساسية؛ اليت تقوم عليها الدنيا واآلخرة ، ويقوم 



  :عليها الوجود كله والوجود اإلنساين ضمناً 
  . .} وأوحي إيلَّ هذا القرآن ألنذركم به ومن بلغ { 

ن من الناس ، بلغة يفهمها ، وحيصل منها حمتواه ، فقد قامت عليه احلجة به ، وبلغه اإلنذار فكل من بلغه هذا القرآ
فأما من حيول عدم فهمه للغة القرآن دون فهمه لفحواه ، فال . . ( ، وحق عليه العذاب ، إن كذب بعد البالغ 

. . اليت يفهم هبا مضمون هذا الشهادة  تقوم عليه احلجة به؛ ويبقى إمثه على أهل هذا الدين الذين مل يبلغوه بلغته
  ) . .هذا إذا كان مضمون القرآن مل يترجم إىل لغته 

متضمنة يف هذا القرآن ، أعلن إليهم مضمون هذه الشهادة يف صورة  -سبحانه  -فإذا أعلن إليهم أن شهادة اهللا 
  .نه التحدي واالستنكار لشهادهتم هم ، املختلفة يف أساسها عن شهادة اهللا سبحا

وعالنهم بأنه ينكر شهادهتم هذه ويرفضها؛ وأنه يعلن غريها ويقرر عكسها ويشهد لربه بالوحدانية املطلقة واأللوهية 
  :املتفردة؛ وأنه يفاصلهم على هذا عند مفرق الطريق؛ وأنه يتربأ من شركهم يف صيغة التشديد والتوكيد 

  . .} د قل إمنا هو إله واحد ، وإنين بريء مما تشركون ال أشه: أئنكم لتشهدون أن مع اهللا أهلة أخرى؟ قل { 
فال أريد أن . والنصوص القرآنية مبقاطعها هذه ، وبإيقاعاهتا هذه ، هتز القلوب مبا ال ميلك البيان البشري أن يفعل 

  .أوقف تدفقها وانسكاهبا يف القلب بأي تعليق 
إن هذه القضية اليت عرضها . . ، وجرت هبا هذه املوجة  ولكين أريد أن أحتدث عن القضية اليت تضمنها هذا املقطع

هي قضية هذه العقيدة؛ وهي احلقيقية . . قضية الوالء والتوحيد واملفاصلة . . السياق القرآين يف هذه اآليات 
  . .وإن العصبة املؤمنة اليوم خلليقة بأن تقف أمام هذا الدرس الرباين فيها وقفة طويلة . الكربى فيها 

ه العصبة تواجه اليوم من اجلاهلية الشاملة يف األرض ، نفس ما كانت تواجهه العصبة اليت تنزلت عليها هذه إن هذ
أن تقف وقفة طويلة  -من مث  -اآليات ، لتحدد على ضوئها موقفها ، ولتسري على هذا الضوء يف طريقها؛ وحتتاج 

  .أمام هذه اآليات ، لترسم طريقها على هداها 
زمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إىل البشرية؛ وعادت البشرية إىل مثل املوقف الذي كانت فيه يوم لقد استدار ال

« : ويوم جاءها اإلسالم مبنياً على قاعدته الكربى  -صلى اهللا عليه وسلم  -تنزل هذا القرآن على رسول اهللا 
لذي عرب عنه ربعي بن عامر رسول قائد املسلمني إىل شهادة أن ال إله إال اهللا مبعناها ا. . » شهادة أن ال إله إال اهللا 

اهللا ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إىل « : فيقول » ما الذي جاء بكم؟ « : رستم قائد الفرس ، وهو يسأله 
علم وهو ي. . » عبادة اهللا وحده ، ومن ضيق الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة ، ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم 

أن رستم وقومه ال يعبدون كسرى بوصفه إهلاً خالقاً للكون؛ وال يقدمون له شعائر العبادة املعروفة؛ ولكنهم إمنا 
يتلقون منه الشرائع ، فيعبدونه هبذا املعىن الذي يناقض اإلسالم وينفيه؛ فأخربه أن اهللا ابتعثهم ليخرجوا الناس من 

وهي احلاكمية والتشريع  -العباد ، ويقرون هلم خبصائص األلوهية  األنظمة واألوضاع اليت يعبد العباد فيها
  .إىل عبادة اهللا وحده وإىل عدل اإلسالم ) . . وهي األديان (  -واخلضوع هلذه احلاكمية والطاعة هلذا التشريع 

إىل عبادة العباد ،  فقد ارتدت البشرية. لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إىل البشرية بال إله إال اهللا 
؛ دون أن »ال إله إال اهللا « : وإىل جور األديان؛ ونكصت عن ال إله إال اهللا ، وإن ظل فريق منها يردد على املآذن 

اليت يدعيها العباد » احلاكمية « يدرك مدلوهلا ، ودون أن يعين هذا املدلول وهو يرددها ، ودون أن يرفض شرعية 
  .سواء ادعوها كأفراد ، أو كتشكيالت تشريعية ، أو كشعوب  -وهية وهي مرادف األل -ألنفسهم 



إال أن البشرية عادت إىل . . فاألفراد ، كالتشكيالت ، كالشعوب ، ليست آهلة ، فليس هلا إذن حق احلاكمية 
وختلص له ومل تعد توحد اهللا ، . فأعطت هلؤالء العباد خصائص األلوهية . اجلاهلية ، وارتدت عن ال إله إال اهللا 

  . .الوالء 
» ال إله إال اهللا « : البشرية جبملتها ، مبا فيها أولئك الذين يرددون على املآذن يف مشارق األرض ومغارهبا كلمات 

من بعدما تبني  -وهؤالء أثقل إمثاً وأشد عذاباً يوم القيامة ، ألهنم ارتدوا إىل عبادة العباد . . بال مدلول وال واقع 
  ن بعد أن كانوا يف دين اهللاوم -هلم اهلدى 

  فما أحوج العصبة املسلمة اليوم أن تقف طويالً أمام هذه اآليات البينات
  :ما أحوجها أن تقف أمام آية الوالء 

إين أمرت أن أكون أول من أسلم : أغري اهللا أختذ ولياً فاطر السماوات واألرض ، وهو يطعم وال يطعم؟ قل : قل { 
  . .}  ، وال تكونن من املشركني

. . وهي اخلضوع والطاعة ، واالستنصار واالستعانة . . » الويل « بكل معاين  -ذلك لتعلم أن اختاذ غري اهللا ولياً 
ولتعلم أن أول ما يتمثل فيه الوالء . . يتعارض مع اإلسالم ، ألنه هو الشرك الذي جاء اإلسالم ليخرج منه الناس 

. األمر الذي تزاوله البشرية كلها بدون استثناء . . الضمري أو يف احلياة  لغري اهللا هو تقبل حاكمية غري اهللا يف
ولتعمل أهنا تستهدف اليوم إخراج الناس مجيعاً من عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده؛ وأهنا تواجه جاهلية كاليت 

  .. واجلماعة املسلمة حني تلقي هذه اآليات  -صلى اهللا عليه وسلم  -واجهها رسول اهللا 
وما أحوجها أن تستصحب يف مواجهتها للجاهلية تلك احلقائق واملشاعر اليت تسكبها يف القلب املؤمن اآليات 

  :التالية 
وإن . من يصرف عنه يومئذ فقد رمحه ، وذلك الفوز املبني . إين أخاف إن عصيت ريب عذاب يوم عظيم : قل { 

وهو القاهر فوق عباده وهو .  فهو على كل شيء قدير ميسسك اهللا بضر فال كاشف له إال هو ، وإن ميسسك خبري
  . .} احلكيم اخلبري 

. فما أحوج من يواجه اجلاهلية بطاغوهتا وجربوهتا ، وبإعراضها وعنادها ، وبالتوائها وكيدها ، وبفسادها واحنالهلا 
خمافة املعصية والوالء . . ما أحوج من يواجه هذا الشر كله ، أن يستصحب يف قلبه هذه احلقائق وهذا املشاعر . 

وأن اهللا هو القاهر . واليقني بأن الضار والنافع هو اهللا . . وخمافة العذاب الرعيب الذي يترقب العصاة . لغري اهللا 
إن قلباً ال يستصحب هذه احلقائق وهذه املشاعر لن يقوى . فوق عباده فال معقب على حكمه وال راد ملا قضاه 

  وهي تكاليف هائلة تنوء هبا اجلبال. . سالم من جديد يف وجه اجلاهلية الطاغية اإل» إنشاء « على تكاليف 
بعد أن تستيقن حقيقة مهمتها يف األرض اليوم؛ وبعد أن تستوضح حقيقة العقيدة اليت  -مث ما أحوج العصبة املؤمنة 

صحب معها يف مهمتها الشاقة تلك تدعو إليها ومقتضياهتا من إفراد اهللا سبحانه بالوالء بكل مدلوالته؛ وبعد أن تست
  .احلقائق واملشاعر 

ما أحوجها بعد ذلك كله إىل موقف اإلشهاد والقطع واملفاصلة والتربؤ من الشرك الذي تزاوله اجلاهلية البشرية . 
ه؛ أن يقول -صلى اهللا عليه وسلم  -وأن تقول ما أُمر رسول اهللا . اليوم كما كانت تزاوله جاهلية البشرية األوىل 

  :وأن تقذف يف وجه اجلاهلية ، مبا قذف به يف وجهها الرسول الكرمي ، تنفيذاً ألمر ربه العظيم 
أئنكم . اهللا ، شهيد بيين وبينكم ، وأوحي إيلَّ هذا القرآن ألنذركم به ومن بلغ : أي شيء أكرب شهادة؟ قل : قل { 

  . .} إله واحد ، وإنين بريء مما تشركون  إمنا هو: قل . ال أشهد : لتشهدون أن مع اهللا آهلة أخرى؟ قل 



ال بد أن تقذف يف . إنه ال بد أن تقف العصبة املسلمة يف األرض ، من اجلاهلية اليت تغمر األرض ، هذا املوقف 
مث تتجه إىل اهللا تعلم أنه على كل شيء قدير . . وجهها بكلمة احلق هذه عالية مدوية ، قاطعة فاصلة ، مزلزلة رهيبة 

أضعف من الذباب ، وإن  -مبا فيهم الطواغيت املتجربون  -وأن هؤالء العباد . ه هو القاهر فوق عباده ، وأن
يسلبهم الذباب شيئاً ال يستنقذوه منه وأهنم ليسوا بضارين من أحد إال بإذن اهللا؛ وليسوا بنافعني أحداً إال بإذن اهللا 

  . ، وأن اهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون
وال بد أن تستيقن العصبة املسلمة كذلك أهنا لن تنصر ولن يتحقق هلا وعد اهللا بالتمكني يف األرض ، قبل أن تفاصل 

وقبل أن تعلن كلمة احلق يف وجه الطاغوت ، وقبل أن تشهد على اجلاهلية . اجلاهلية على احلق عند مفترق الطريق 
  . .هذا اإلعالن ، وتفاصلها هذه املفاصلة ، وتتربأ منها هذه الرباءة هذا اإلشهاد ، وتنذرها هذه النذارة ، وتعلنها 

منهجاً تتخذه . إن هذا القرآن مل يأت ملواجهة موقف تارخيي؛ إمنا جاء منهجاً مطلقاً خارجاً عن قيود الزمان واملكان 
مثل هذا املوقف متاماً؛ وقد  وهي اليوم يف. اجلماعة املسلمة حيثما كانت يف مثل املوقف الذي تنزل فيه هذا القرآن 

فليكن اليقني اجلازم حبقيقة هذا . . استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا القرآن لينشىء اإلسالم يف األرض إنشاء 
لتكن هذه عدة اجلماعة . . واملفاصلة احلامسة مع الباطل وأهله . والشعور الواضح حبقيقة قدرة اهللا وقهره . الدين 

  . . خري حافظاً وهو أرحم الرامحني واهللا. . املسلمة 

َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ ) ٢٠(ْؤِمُنونَ الَِّذيَن آَتيَْناُهُم الِْكَتاَب يَْعرِفُوَنُه كََما َيْعرِفُونَ أَْبَناَءُهمُ الَِّذيَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم فَُهمْ لَا ُي
َوَيْوَم َنْحُشُرُهمْ َجِميًعا ثُمَّ َنقُولُ لِلَِّذيَن أَْشَركُوا أَْينَ ) ٢١(نَُّه لَا ُيفِْلُح الظَّاِلُمونَ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا أَْو كَذََّب بِآيَاِتِه إِ

اْنظُْر كَْيَف ) ٢٣(ثُمَّ لَمْ َتكُْن ِفْتَنتُُهْم إِلَّا أَنْ قَالُوا َواللَِّه َربَِّنا َما كُنَّا ُمْشرِِكَني ) ٢٢(ُشَركَاؤُكُُم الَِّذيَن كُنُْتْم َتْزُعُمونَ 
َومِْنُهْم َمْن َيْسَتِمُع إِلَْيَك َوَجَعلَْنا َعلَى قُلُوبِهِْم أَِكنَّةً أَنْ ) ٢٤(كَذَبُوا َعلَى أَْنفُِسهِْم َوَضلَّ َعنُْهْم َما كَانُوا َيفَْتُرونَ 

ا حَتَّى إِذَا َجاُءوَك ُيَجاِدلُوَنَك َيقُولُ الَِّذيَن كَفَرُوا إِنْ َهذَا إِلَّا َيفْقَُهوُه َوِفي آذَانِهِْم َوقًْرا َوإِنْ َيَرْوا كُلَّ آَيٍة لَا ُيْؤِمنُوا بَِه
َولَوْ َتَرى إِذْ ُوِقفُوا ) ٢٦(َوُهمْ َيْنَهْونَ َعْنُه َويَْنأَْونَ َعْنُه َوإِنْ ُيْهِلكُونَ إِلَّا أَْنفَُسُهْم َوَما َيْشُعُرونَ ) ٢٥(أََساِطُري الْأَوَِّلَني 

َبلْ َبَدا لَُهْم َما كَانُوا ُيْخفُونَ ِمْن قَْبلُ ) ٢٧(لنَّارِ فَقَالُوا َيا لَيَْتَنا نَُردُّ َولَا ُنكَذَِّب بِآيَاِت رَبَِّنا وََنكُونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني َعلَى ا
وَلَْو ) ٢٩(إِلَّا حََياتَُنا الدُّْنَيا َوَما َنْحُن بَِمْبُعوِثَني َوقَالُوا إِنْ ِهَي ) ٢٨(َولَْو ُردُّوا لََعادُوا ِلَما ُنهُوا َعْنُه َوإِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ 

قَدْ ) ٣٠(كُْنُتْم َتكْفُُرونَ  َتَرى إِذْ ُوِقفُوا َعلَى َربِّهِْم قَالَ أَلَْيَس َهذَا بِالَْحقِّ قَالُوا بَلَى َورَبَِّنا قَالَ فَذُوقُوا الَْعذَابَ بَِما
ونَ قَاِء اللَِّه َحتَّى إِذَا َجاَءتُْهُم السَّاَعةُ َبْغَتةً قَالُوا َيا َحسَْرَتَنا َعلَى َما فَرَّطَْنا ِفيَها وَُهْم َيْحِملَُخِسَر الَِّذيَن كَذَّبُوا بِِل

الْآِخَرةُ َخْيٌر لِلَِّذيَن َيتَّقُونَ  َوَما الَْحيَاةُ الدُّْنَيا إِلَّا لَِعٌب وَلَْهٌو َولَلدَّاُر) ٣١(أَْوَزارَُهْم َعلَى ظُُهورِِهْم أَلَا َساَء َما َيزُِرونَ 
  ) ٣٢(أَفَلَا َتْعِقلُونَ 

. . عودة إىل مواجهة املشركني املكذبني بالقرآن الكرمي ، املكذبني بالبعث واآلخرة  -أو هذه املوجة  -هذه اجلولة 
كما سبق  -من أسالفهم ولكنها ال تواجههم بتصوير تعنتهم وعنادهم؛ وال تواجههم مبصارع الغابرين من املكذبني 

. . إمنا تواجههم مبصريهم يف يوم البعث الذي يكذبون به؛ وجبزائهم يف اآلخرة اليت ينكروهنا  -يف سياق السورة 
تواجههم به وهم حمشورون مجيعاً ، مسؤولون سؤال . . تواجههم هبذا اجلزاء وبذلك املصري يف مشاهد حية شاخصة 

وهم يف رعب وفزع ، } أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ { : ري والتعجيب التبكيت والتأنيب ، وسؤال التشه
وتواجههم به . . } واهللا ربنا ما كنا مشركني { : ويف تضعضع وذهول يقسمون باهللا ويعترفون له وحده بالربوبية 

ليتنا نرد وال يا { : وهم موقوفون على النار ، حمبوسون عليها ، وهم يف رعب وفزع ، ويف ندم وحسرة يقولون 



وتواجههم به وهم موقوفون على رهبم ، وهم يتذاوبون من اخلجل . . } نكذب بآيات ربنا ونكون من املؤمنني 
فيجيبون يف استخذاء } أليس هذا باحلق؟ { : يسأهلم سبحانه  -جل جالله  -والندم ، ومن الروع واهلول؛ وهو 

. . } فذوقوا العذاب مبا كنتم تكفرون : قال { : اف شيئاً فال جيديهم هذا االعتر. } بلى وربنا { : وتذاوب 
ويواجهون به وهم قد خسروا أنفسهم وخسروا كل شيء إذن؛ وجاءوا حيملون أوزارهم على ظهورهم؛ وهم 

  جيأرون باحلسرة على تفريطهم يف اآلخرة ، وأخذهم للصفقة اخلاسرة
عند  -فاصل ، ويهز الكيان ، ويفتح العني والقلب مشهد وراء مشهد ، وكل مشهد يزلزل القلوب ، وخيلخل امل

والكتاب الذي  -على احلق الذي يواجههم به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -من يشاء اهللا أن يفتح عينه وقلبه 
  يكذبون به؛ بينما الذين أوتوا الكتاب من قبلهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم

  . .} يعرفون أبناءهم ، الذين خسروا أنفسهم فهم ال يؤمنون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما { 
هلذا القرآن؛ أو لصحة رساله  -وهم اليهود والنصارى  -لقد تكرر يف القرآن الكرمي ذكر معرفة أهل الكتاب 

 تكرر ذكر هذه احلقيقة سواء يف مواجهة. . وتنزيل هذا القرآن عليه من عند اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -حممد 
ومن هذا الدين وقفة املعارضة  -صلى اهللا عليه وسلم  -أهل الكتاب أنفسهم ، عندما كانوا يقفون من النيب 

أو يف مواجهة املشركني من العرب؛ لتعريفهم أن أهل ) وكان هذا غالباً يف املدينة ( واإلنكار واحلرب والعداء 
 -رفون هذا القرآن ، ويعرفون صدق رسول اهللا الكتاب ، الذين يعرفون طبيعة الوحي والكتب السماوية ، يع

  .يف أنه وحي أوحى به ربه إليه كما أوحى إىل الرسل من قبله  -صلى اهللا عليه وسلم 
يفيد أهنا كانت مواجهة  -إذن  -وذكر أهل الكتاب فيها على هذا النحو . مكية  -كما رجحنا  -وهذا اآلية 

يعرفه أهل الكتاب كما يعرفون أبناءهم؛ وإذا كانت كثرهتم مل تؤمن به للمشركني بأن هذا القرآن الذي ينكرونه ، 
  .فذلك ألهنم خسروا أنفسهم ، فهم ال يؤمنون 

شأهنم يف هذا شأن املشركني ، الذين خسروا أنفسهم ، فلم يدخلوا يف هذا الدين والسياق قبل هذه اآلية وبعدها 
  . .بل يف التعريف بالسورة مما يرجح مكيتها كما قلنا من ق. كله عن املشركني 

  . .} الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم { : وقد جرى املفسرون على تفسري مثل هذا التقرير 
رسول من عنداهللا حقاً ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -على أهنم يعرفون أنه منزل من عند اهللا حقاً؛ أو على أن النيب 

  .. يوحى إليه هبذا القرآن 
باستصحاب الواقع التارخيي وموقف أهل الكتاب من هذا  -وهذا جانب من مدلول النص فعالً ، ولكنا نلمح 

أراد أن يعلمه للجماعة املسلمة ، ليستقر  -سبحانه  -أن هناك جانباً آخر من مدلول النص؛ لعل اهللا  -الدين فيه 
  . .لدين يف وعيها على مدار التاريخ ، وهي تواجه أهل الكتاب هبذا ا

ما فيه من سلطان وقوة؛ ومن خري  -من مث  -إن أهل الكتاب يعرفون أن هذا الكتاب حق من عند اهللا؛ ويعرفون 
وصالح؛ ومن طاقة دافعة لألمة اليت تدين بالعقيدة اليت جاء هبا؛ وباألخالق اليت تنبثق منها؛ وبالنظام الذي يقوم 

إهنم . . ؛ ويعلمون جيداً أن األرض ال تسعهم وتسع أهل الدين وحيسبون كل حساب هلذا الكتاب وأهله. عليها 
ويعرفون أن اجلاهلية اليت صاروا إليها ، وصارت إليها . . يعرفون ما فيه من حق ، ويعرفون ما هم فيه من باطل 

معركة ال  -من مث  -وأهنا . . أوضاع قومهم وأخالقهم وأنظمتهم ، ال ميكن أن يهادهنا هذا الدين ، أو يبقي عليها 
أي أن يكون السلطان يف . . هتدأ حىت جتلو اجلاهلية عن هذه األرض ، ويستعلي هذا الدين ، ويكون الدين كله هللا 

  . .وبذلك وحده يكون الدين كله هللا . األرض كله هللا؛ وأن يطارد املعتدون على سلطان اهللا يف األرض كلها 



وهم جيالً بعد . . ويعرفونه هبا كما يعرفون أبناءهم . . هذا الدين إن أهل الكتاب يعلمون جيداً هذه احلقيقة يف 
جيل يدرسون هذا الدين دراسة دقيقة عميقة؛ وينقبون عن أسرار قوته؛ وعن مداخله إىل النفوس ومساربه فيها؛ 

قلوب كيف يستطيعون أن يفسدوا القوة املوجهة يف هذا الدين؟ كيف يلقون بالريب والشكوك يف : ويبحثون جبد 
أهله؟ كيف حيرفون الكلم فيه عن مواضعه؟ كيف يصدون أهله عن العلم احلقيقي به؟ كيف حيولونه من حركة 

دافعة حتطم الباطل واجلاهلية وتسترد سلطان اهللا يف األرض وتطارد املعتدين على هذا السلطان ، وجتعل الدين كله 
، وإىل جدل الهويت أو فقهي أو طائفي فارغ؟ كيف يفرغون  إىل حركة ثقافية باردة ، وإىل حبوث نظرية ميتة. . هللا 

مفهوماته يف أوضاع وأنظمة وتصورات غريبة عنه مدمرة له ، مع إيهام أهله أن عقيدهتم حمترمة مصونة؟ كيف يف 
النهاية ميألون فراغ العقيدة بتصورات أخرى ومفهومات أخرى واهتمامات أخرى ، ليجهزوا على اجلذور العاطفية 

  اقية من العقيدة الباهتة؟الب
كما يتوهم  -إن أهل الكتاب يدرسون هذا الدين دراسة جادة عميقة فاحصة؛ ال ألهنم يبحثون عن احلقيقية 

كما يتصور بعض املخدوعني حينما يرون اعترافاً  -وال لينصفوا هذا الدين وأصله  -السذج من أهل هذا الدين 
كال إمنا هم يقومون هبذه الدراسة اجلادة العميقة الفاحصة ،  -دين من باحث أو مستشرق جبانب طيب يف هذا ال

ألهنم يبحثون عن مقتل هلذا الدين ألهنم يبحثون عن منافذه ومساربه إىل الفطرة ليسدوها أو مييعوها ألهنم يبحثون 
راره التصورات عن أسرار قوته ليقاوموه منها ألهنم يريدون أن يعرفوا كيف يبين نفسه يف النفوس ليبنوا على غ

  املضادة اليت يريدون ملء فراغ الناس هبا
  وهم من أجل هذه األهداف واملالبسات كلها يعرفونه كما يعرفون أبناءهم

  .ومن واجبنا حنن أن نعرف ذلك 

  وأن نعرف معه أننا حنن األْوىل بأن نعرف ديننا كما نعرف أبناءنا. 
هي هذه احلقيقة اليت يقررها القرآن الكرمي يف . . نطق حبقيقة واحدة إن الواقع التارخيي من خالل أربعة عشر قرناً ي

ولكن هذه احلقيقة تتضح يف هذه الفترة . . } الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم { : هذه اآلية 
سبوع؛ بلغة إن البحوث اليت تكتب عن اإلسالم يف هذه الفترة تصدر مبعدل كتاب كل أ. . وتتجلى بصورة خاصة 

وتنطق هذه البحوث مبدى معرفة أهل الكتاب بكل صغرية وكبرية عن طبيعة هذا الدين . . من اللغات األجنبية 
ال يفصح عن نيته  -بطبيعة احلال  -وتارخيه ، ومصادر قوته ، ووسائل مقاومته ، وطرق إفساد توجيهه ومعظمهم 

كان يثري محاسة الدفاع واملقاومة؛ وأن احلركات اليت قامت هذه؛ فهم يعلمون أن اهلجوم الصريح على هذا الدين 
إمنا كانت ترتكز على قاعدة من الوعي الديين أو  -املمثل يف االستعمار  -لطرد اهلجوم املسلح على هذا الدين 

 سيظل يثري محاسة -ولو يف الصورة الفكرية  -على األقل العاطفة الدينية؛ وأن استمرار اهلجوم على اإلسالم 
يلجأ إىل إزجاء الثناء هلذا الدين ، حىت ينوم املشاعر . . الدفاع واملقاومة لذلك يلجأ معظمهم إىل طريقة أخبث 

. . مث يضع السم يف الكأس ويقدمها مترعة . . املتوفزة ، وخيدر احلماسة املتحفزة ، وينال ثقة القارىء واطمئنانه 
» اإلنسانية « مبفهوماته ويتطور كذلك بتنظيماته ليجاري احلضارة  ولكنه ينبغي أن يتطور. . هذا الدين نعم عظيم 

احلديثة وينبغي أال يقف موقف املعارضة للتطورات اليت وقعت يف أوضاع اجملتمع ، ويف أشكال احلكم ، ويف قيم 
نظريات أن يتمثل يف صورة عقيدة يف القلوب ، ويدع احلياة الواقعية تنظمها  -يف النهاية  -األخالق وينبغي 

احلديثة ويقف فقط ليبارك ما تقرره األرباب األرضية من هذه التجارب » اإلنسانية « وجتارب وأساليب احلضارة 
  . . وبذلك يظل ديناً عظيماً . . واألساليب 



وهي ظاهرياً تبدو يف صورة اإلنصاف اخلادع والثناء املخدر  -ويف أثناء عرض مواضع القوة والعمق يف هذا الدين 
قصد املؤلف قومه من أهل الكتاب؛ لينبههم إىل خطورة هذا الدين ، وإىل أسرار قوته؛ ويسري أمام األجهزة ي -

  .املدمرة هبذا الضوء الكشاف ، ليسددوا ضرباهتم على اهلدف 

  وليعرفوا هذا الدين كما يعرفون أبناءهم
يف ظالله؛ وهم خيوضون معركة إن أسرار هذا القرآن ستظل تتكشف ألصحابه؛ جديدة دائماً؛ كلما عاشوا 
الذي يكشف احلق . ويرون بنور اهللا . العقيدة؛ ويتدبرون بوعي أحداث التاريخ؛ ويطالعون بوعي أحداث احلاضر 

  . .، وينري الطريق 
ويوم حنشرهم مجيعاً مث نقول للذين . ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذباً أو كذب بآياته؟ إنه ال يفلح الظاملون { 
انظر . واهللا ربنا ما كنا مشركني : أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ مث مل تكن فتنتهم إال أن قالوا : كوا أشر

  . .} كيف كذبوا على أنفسهم ، وضل عنهم ما كانوا يفترون 
ة مواجه. . هذا استطراد يف مواجهة املشركني حبقيقة ما يزاولونه ، ووصف موقفهم وعملهم يف تقدير اهللا سبحانه 

تبدأ باستفهام تقريري لظلمهم بافتراء الكذب على اهللا؛ وذلك فيما كانوا يدعونه من أهنم على دينه الذي جاء به 
كالذي سيجيء يف  -إبراهيم عليه السالم؛ ومن زعمهم أن ما حيلونه وما حيرمونه من األنعام واملطاعم والشعائر 

وذلك كالذي يزعمه بعض . وليس من أمره . . من أمر اهللا  هو -} بزعمهم { : آخر السورة مشفوعاً بقوله تعاىل 
« ويقولون عن أنفسهم إهنم  -صلى اهللا عليه وسلم  -من يدعون اليوم أهنم على دين اهللا الذي جاء به حممد 

ذلك أهنم يصدرون أحكاماً وينشئون أوضاعاً ، ويبتدعون قيماً من . وهو من الكذب املفترى على اهللا » مسلمون 
أنفسهم يغتصبون فيها سلطان اهللا ويدعونه ألنفسهم ، ويزعمون أهنا هي دين اهللا؛ ويزعم هلم بعض من باعوا عند 

وباستنكار تكذيبهم كذلك بآيات اهللا ، اليت . . دينهم ليشتروا به مثوى يف دركات اجلحيم ، أنه هو دين اهللا 
بينما . إهنا ليست من عند اهللا : وقالوا . حدوها فردوها وعارضوها وج -صلى اهللا عليه وسلم  -جاءهم هبا النيب 

. . هم يزعمون أن ما يزاولونه يف جاهليتهم هو الذي من عند اهللا وذلك كالذي حيدث من أهل اجلاهلية اليوم 
  . .حذوك النعل بالنعل 

  :يواجههم باستنكار هذا كله؛ ووصفه بأنه أظلم الظلم 
  . .} كذب بآياته  ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذباً أو{ 

. وهو التعبري الغالب يف السياق القرآين عن الشرك . يف صورة التفظيع له والتقبيح . والظلم هنا كناية عن الشرك 
هو . ذلك أن الشرك ظلم للحق ، وظلم للنفس ، وظلم للناس . وذلك حني يريد أن يبشع الشرك وينفر منه 

واعتداء على النفس بإيرادها موارد اخلسارة . د ويعبد بال شريك يف أن يوح -سبحانه  -اعتداء على حق اهللا 
واعتداء على الناس بتعبيدهم لغري رهبم احلق ، وإفساد حياهتم باألحكام واألوضاع اليت تقوم على أساس . والبوار 

  .هذا االعتداء 

  :شركون ولن يفلح الشرك وال امل. ومن مث فالشرك ظلم عظيم ، كما يقول عنه رب العاملني . 
  . .} إنه ال يفلح الظاملون { 

فال  -أو للظلم والظاملني  -يقرر احلقيقة الكلية؛ ويصف احلصيلة النهائية للشرك واملشركني  -سبحانه  -واهللا 
فهذا هو االستدراج املؤدي إىل اخلسار . . عربة مبا تراه العيون القصرية النظر ، يف األمد القريب ، فالحاً وجناحاً 



  . .ومن أصدق من اهللا حديثاً؟ . . ر والبوا
  :وهنا يصور من عدم فالحهم موقفهم يوم احلشر واحلساب ، يف هذا املشهد احلي الشاخص املوحي 

أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ مث مل تكن فتنتهم إال أن قالوا : ويوم حنشرهم مجيعاً ، مث نقول للذين أشركوا { 
  . .} انظر كيف كذبوا على أنفسهم ، وضل عنهم ما كانوا يفترون  .واهللا ربنا ما كنا مشركني : 

وليست الصورة الساذجة اليت تتراءى للناس اليوم حني . . إن الشرك ألوان ، والشركاء ألوان ، واملشركني ألوان 
اراً ، أو من أن هناك ناساً كانوا يعبدون أصناماً أو أحج: يسمعون كلمة الشرك وكلمة الشركاء وكلمة املشركني 

  هي الصورة الوحيدة للشرك. . اخل . . أشجاراً ، أو جنوماً ، أو ناراً 
سواء كانت هي االعتقاد . . بإحدى خصائص األلوهية  -سبحانه  -إن الشرك يف صميمه هو االعتراف لغري اهللا 
أو . عبدية والنذور وما إليها أو كانت هي التقدم لغري اهللا بالشعائر الت. بتسيري إرادته لألحداث ومقادير الكائنات 

كلها ألوان من الشرك ، يزاوهلا ألوان من املشركني ، . . كانت هي تلقي الشرائع من غري اهللا لتنظيم أوضاع احلياة 
  يتخذون ألواناً من الشركاء

ركني والقرآن الكرمي يعرب عن هذا كله بالشرك؛ ويعرض مشاهد يوم القيامة متثل هذه األلوان من الشرك واملش
والشركاء؛ وال يقتصر على لون منها ، وال يقصر وصف الشرك على واحد منها؛ وال يفرق يف املصري واجلزاء بني 

  . .ألوان املشركني يف الدنيا ويف اآلخرة سواء 
  :ولقد كان العرب يزاولون هذه األلوان من الشرك مجيعاً 
يف تسيري  -عن طريق الشفاعة امللزمة عنداهللا  - كانوا يعتقدون أن هناك كائنات من خلق اهللا ، هلا مشاركة

كاجلن بذواهتم أو باستخدام الكهان والسحرة  -أو عن طريق قدرهتا على األذى . كاملالئكة . األحداث واألقدار 
وكل أولئك كانوا يرمزون له باألصنام اليت تعمرها  -كأرواح اآلباء واألجداد  -أو عن طريق هذه وتلك  -هلم 

وإمنا هم الكهان يف احلقيقة . . ه الكائنات؛ ويستنطقها الكهان؛ فتحل هلم ما حتل ، وحترم عليهم ما حترم أرواح هذ
  هم الشركاء. . 

كما أن  -ويف احلقيقة للكهان  -وكانوا يزاولون الشرك يف تقدمي الشعائر هلذه األصنام؛ وتقدمي القربان هلا والنذور 
عن طريق املشاركة هللا  -تقدون يف الكواكب ومشاركتها يف تسيري األحداث كانوا يع -نقالً عن الفرس  -بعضهم 

ومن هنا عالقة احللقة املذكورة يف هذه السورة من قصة إبراهيم عليه السالم ( ويتقدمون هلا كذلك بالشعائر  -
  ) .مبوضوع السورة كما سيأيت 

.  
شرائع وقيماً  -عن طريق الكهان والشيوخ  -م وكذلك كانوا يزاولون اللون الثالث من الشرك بإقامتهم ألنفسه

  وكانوا يدعون ما يدعيه بعض الناس اليوم من أن هذا هو شريعة اهللا. . وتقاليد ، مل يأذن هبا اهللا 
بسؤاهلم  -كل أنواع املشركني بكل ألوان الشرك  -يواجه املشركني  -مشهد احلشر واملواجهة  -ويف هذا املشهد 

  :أين هم؟ فإنه ال يبدو هلم أثر؛ وال يكفون عن أتباعهم اهلول والعذاب  -ف الشركاء كل أصنا -عن الشركاء 
  . .} أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ : ويوم حنشرهم مجيعاً ، مث نقول للذين أشركوا { 

ذين أين شركاؤكم ال{ : األليم . . واملشهد شاخص ، واحلشر واقع ، واملشركون مسؤولون ذلك السؤال العظيم 
  . .} كنتم تزعمون؟ 

هنا ينعدم من الفطرة ومن . . هنا تتعرى الفطرة من الركام الذي ران عليها يف الدنيا . . وهنا يفعل اهلول فعله 



. . وجود الشركاء؛ فيشعرون أنه مل يكن شرك ، ومل يكن شركاء  -كما هو منعدم يف الواقع واحلقيقة  -الذاكرة 
من فتنة  -فيذهب اخلبث ، ويسقط الركام » يفتنون « هنا . . يف حقيقة وال واقع مل يكن هلذا كله من وجود ال 

  : -الذهب بالنار ليخلص من اخلبث والزبد 
  . .} واهللا ربنا ما كنا مشركني : مث مل تكن فتنتهم إال أن قالوا { 

اضيهم كله وإقرارهم بربوبية اهللا إن احلقيقة اليت جتلت عنها الفتنة ، أو اليت تبلورت فيها الفتنة ، هي ختليهم عن م
ولكن حيث ال ينفع اإلقرار باحلق والتعري من الباطل . . وحده؛ وتعريهم من الشرك الذي زاولوه يف حياهتم الدنيا 

واليوم . . فاليوم للجزاء ال للعمل . . لقد فات األوان . . فهو إذن بالء هذا الذي متثله قولتهم وليس بالنجاة . . 
  . .كان ال السترجاع ما كان لتقرير ما 

من أمر القوم ، أهنم كذبوا على أنفسهم يوم  -صلى اهللا عليه وسلم  -لذلك يقرر اهللا سبحانه ، معجباً رسوله 
وأهنم اليوم غاب عنهم ما كانوا . اختذوا هؤالء الشركاء شركاء ، حيث ال وجود لشركتهم مع اهللا يف احلقيقة 

  :ما غاب عنهم االفتراء  يفترونه ، فاعترفوا باحلق بعد
  . .} انظر كيف كذبوا على أنفسهم ، وضل عنهم ما كانوا يفترون { 

فالكذب منهم كان على أنفسهم؛ فهم كذبوها وخدعوها يوم اختذوا مع اهللا شريكاً ، وافتروا على اهللا هذا االفتراء 
  وقد ضل عنهم ما كانوا يفترون وغاب ، يف يوم احلشر واحلساب. 

ويف تأويل . أهنم ما كانوا مشركني : لتأويل الذي أستريح إليه يف حلفهم باهللا يوم القيامة وهم يف حضرته هذا هو ا
فهم ال جيرؤون يوم القيامة أن يكذبوا على اهللا ، وأن حيلفوا أهنم ما كانوا مشركني . كذهبم على أنفسهم كذلك 

إمنا هو تعري . . وم القيامة ال يكتمون اهللا حديثاً فهم ي -كما تقول بعض التفاسري  -عامدين بالكذب على اهللا 
  .الفطرة عن الشرك أمام اهلول الرعيب؛ وأمنحاء هذا الباطل الكاذب حىت ال أثر له يف حسهم يومذاك 

من كذهبم الذي كذبوه على أنفسهم يف الدنيا؛ والذي ال ظل له يف حسهم وال يف  -سبحانه  -مث تعجيب اهللا 
  ةالواقع يوم القيام

  . .إمنا هو احتمال . . واهللا أعلم مبراده على كل حال . . 
يصور حاهلم وهم . . وميضي السياق يصور حال فريق من املشركني؛ ويقرر مصريهم يف مشهد من مشاهد القيامة 

صلى اهللا عليه  -يستمعون القرآن معطلي اإلدراك ، مطموسي الفطرة ، معاندين مكابرين ، جيادلون رسول اهللا 
وهم على هذا النحو من االستغالق والعناد ، ويدعون على هذا القرآن الكرمي أنه أساطري األولني؛ وينأون  -لم وس

يصور حاهلم هكذا يف الدنيا يف صفحة ، ويف الصفحة األخرى يرسم هلم . . عن مساعه وينهون غريهم عنه أيضاً 
يها ، وهي تواجههم هبول املصري الرعيب؛ وهم مشهداً كئيباً مكروباً؛ وهم موقوفون على النار حمبوسون عل

يتهافتون متخاذلني؛ ويتهاوون متحسرين؛ يتمنون لو يردون إىل الدنيا فيكون هلم موقف غري ذلك املوقف ، الذي 
  :فريدون عن هذا التمين بالتصغري والتحقري . انتهى هبم إىل هذا املصري 

ة أن يفقهوه ويف آذاهنم وقراً ، وإن يروا كل آية ال يؤمنوا هبا ، ومنهم من يستمع إليك ، وجعلنا على قلوهبم أكن{ 
وهم ينهون عنه وينأون عنه ، وإن . إن هذا إال أساطري األولني : حىت إذا جاءوك جيادلونك ، يقول الذين كفروا 

آيات ربنا ونكون يا ليتنا نرد وال نكذب ب: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا . يهلكون إال أنفسهم وما يشعرون 
  . .} من املؤمنني بل بدا هلم ما كانوا خيفون من قبل ، ولو ردوا لعادوا ملا هنوا عنه ، وإهنم لكاذبون 

صفحة يف الدنيا يرتسم فيها العناد واإلعراض؛ وصفحة يف اآلخرة يرتسم فيها الندم : إهنما صفحتان متقابلتان 



هما هذا العرض املؤثر املوحي؛ وخياطب هبما الفطر اجلاسية؛ ويهز هبا يرمسها السياق القرآين ، ويعرض. . واحلسرة 
هذه الفطر هزاً ، لعل الركام الذي ران عليها يتساقط ، ولعل مغاليقها الصلدة تتفتح ، ولعلها تفيء إىل تدبر هذا 

  .القرآن قبل فوات األوان 
} آذاهنم وقراً ، وإن يروا كل آية ال يؤمنوا هبا  ومنهم من يستمع إليك ، وجعلنا على قلوهبم أكنة أن يفقهوه ويف{ 
. .  

الصمم الذي حيول دون هذه اآلذان أن : األغلفة اليت حتول دون أن تتفتح هذه القلوب فتفقه؛ والوقر : واألكنة 
  . .تؤدي وظيفتها فتسمع 

. . يس هلا آذان تسمع وهذه النماذج البشرية اليت تستمع؛ ولكنها ال تفقه ، كأن ليس هلا قلوب تدرك؛ وكأن ل
. . إهنم أناسي من بين آدم . . مناذج مكرورة يف البشرية يف كل جيل ويف كل قبيل ، يف كل زمان ويف كل مكان 

وكأن إدراكهم يف غالف ال . كأن آذاهنم صماء ال تؤدي وظيفتها . ولكنهم يسمعون القول وكأهنم ال يسمعونه 
  تنفذ إليه مدلوالت ما مسعته اآلذان

  .} إن هذا إال أساطري األولني : يقول الذين كفروا . حىت إذا جاءوك جيادلونك . وإن يروا كل آية ال يؤمنوا هبا { 

.  
  أو كأن ما تبصره ال يصل إىل قلوهبم وعقوهلم. ولكن كأهنا ال تبصر . فأعينهم ترى كذلك 

بينما هلم آذان وهلم عيون وهلم . ابة فما الذي أصاب القوم يا ترى؟ ما الذي حيول بينهم وبني التلقي واالستج
  : -سبحانه  -عقول؟ يقول اهللا 

  . .} وإن يروا كل آية ال يؤمنوا هبا . وجعلنا على قلوهبم أكنة أن يفقهوه ويف آذاهنم وقراً { 
ىل وهذا يعرب عن قضاء اهللا فيهم بأال يتلقى إدراكهم هذا احلق وال يفقهه؛ وبأال تؤدي أمساعهم وظيفتها فتنقل إ

  .إدراكهم ما تسمع من هذا احلق فتستجيب له ، مهما يروا من دالئل اهلدى وموحيات اإلميان 
} والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا { : إنه سبحانه يقول . . غري أنه يبقى أن نلتمس سنة اهللا يف هذا القضاء 

فشأن اهللا . } كاها ، وقد خاب من دساها ونفس وما سواها ، فأهلمها فجورها وتقواها ، قد أفلح من ز{ : ويقول 
فأما هؤالء فلم يتجهوا إىل . . أن يهدي من جياهد ليبلغ اهلدى؛ وأن يفلح من يزكي نفسه ويطهرها  -سبحانه  -

. . اهلدى ليهديهم اهللا؛ ومل حياولوا أن يستخدموا أجهزة االستقبال الفطرية يف كياهنم ، فييسر اهللا هلم االستجابة 
لوا أجهزهتم الفطرية ابتداء؛ فجعل اهللا بينهم وبني اهلدى حجاباً؛ وجرى قضاؤه فيهم هبذا الذي جرى هؤالء عط

ومن أمر اهللا أن يهدي من جياهد ، وأن . وكل شيء إمنا يكون بأمر اهللا . . جزاء على فعلهم األول ونيتهم األوىل 
ة أن يفقهوه ويف آذاهنم وقراً ، وإن يروا كل آية ومن أمر اهللا أن جيعل على قلوب املعرضني أكن. يفلح من يتزكى 

والذين حييلون ضالهلم وشركهم وخطاياهم على إرادة اهللا هبم ، وعلى قضائه فيهم ، إمنا يغالطون . . ال يؤمنوا هبا 
: وا وقال الذين أشرك{ : واهللا سبحانه جيبههم باحلق ، وهو حيكي أقواهلم يف هذا الشأن ويسفهها . يف هذه اإلحالة 

كذلك فعل الذين من قبلهم . لو شاء اهللا ما عبدنا من دونه من شيء حنن وال آباؤنا ، وال حرمنا من دونه من شيء 
أن اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت ، فمنهم من : فهل على الرسل إال البالغ املبني؟ ولقد بعثنا يف كل أمة رسوالً . 

فدل هذا . } فسريوا يف األرض فانظروا كيف كان عاقبة املكذبني هدى اهللا ، ومنهم من حقت عليه الضاللة ، 
  . .بفعلهم  -بعد النذارة  -على إنكار اهللا عليهم قوهلم؛ وعلى أن الضاللة إمنا حقت عليهم 

ليجعلوا منها مباحث الهوتية ، . . والذين أثاروا قضايا القضاء والقدر ، واجلرب واالختيار ، وإرادة العبد وكسبه 



ملا تتصوره عقوهلم من فروض وتقديرات ، إمنا جيانبون منهج القرآن يف عرض هذه القضية يف صورهتا الواقعية  ختضع
التقريرية البسيطة؛ اليت تقرر أن كل شيء إمنا يكون بقدر من اهللا؛ وأن اجتاه اإلنسان على هذا النحو أو ذاك داخل 

ا قدر اهللا فكانت على ما كانت عليه؛ وأن اجتاهه على هذا يف حدود فطرته اليت خلقه اهللا عليها ، واليت جرى هب
  .النحو أو ذاك تترتب عليه نتائج وآثار يف الدنيا واآلخرة جيري هبا قدر اهللا أيضاً ، فتكون 

ولكن على النحو الذي يرتب على إرادة اإلنسان املوهوبة له ما . . وهبذا يكون مرجع األمر كله إىل قدر اهللا . 
  وليس وراء هذا التقرير إال اجلدل الذي ينتهي إىل املراء. . هللا به يوقعه قدر ا

واملشركون كانت معروضة عليهم أمارات اهلدى ودالئل احلق وموحيات اإلميان ، يف هذا القرآن ، الذي يلفتهم 
أوتار هذه أن توقع على  -لو اجتهت إليها قلوهبم  -إىل آيات اهللا يف األنفس واآلفاق؛ وهي وحدها كانت كفيلة 

إال أهنم هم مل جياهدوا ليهتدوا؛ بل . . القلوب ، وأن هتز فيها املدارك الغافية فتوقظها وحتييها ، لتتلقى وتستجيب 
صلى  -عطلوا فطرهتم وحوافزها؛ فجعل اهللا بينهم وبني موحيات اهلدى حجاباً؛ وصاروا حني جييئون إىل الرسول 

عني واآلذان والقلوب؛ ليتدبروا ما يقوله هلم تدبر الباحث عن احلق؛ ولكن ال جييئون مفتوحي األ -اهللا عليه وسلم 
  :ليجادلوا ويتلمسوا أسباب الرد والتكذيب 

  . .} إن هذا إال أساطري األولني : حىت إذا جاءوك جيادلونك يقول الذين كفروا { 
املتعلقة باألهلة واألبطال يف قصص  وكانوا يطلقوهنا على احلكايات اليت تتضمن اخلوارق. واألساطري مجع أسطورة 

  .وأقرهبا إليهم كانت الوثنية الفارسية وأساطريها . الوثنيات 
ولكنهم إمنا كانوا جيادلون؛ ويبحثون عن أسباب . وهم كانوا يعلمون جيداً أن هذا القرآن ليس بأساطري األولني 

ن فيما يتلى عليهم من القرآن قصصاً عن وكانوا جيدو. . الرد والتكذيب؛ ويتلمسون أوجه الشبهات البعيدة 
فمن باب التمحل والتماس أوهى األسباب ، قالوا عن هذا . الرسل وأقوامهم؛ وعن مصارع الغابرين من املكذبني 

  } إن هذا إال أساطري األولني { : القصص وعن القرآن كله 
فرية أن هذا القرآن إن هو إال أساطري . .  وإمعاناً يف صرف الناس عن االستماع هلذا القرآن ، وتثبيت هذه الفرية

كان مالك بن النضر ، وهو حيفظ أساطري فارسية عن رستم واسفنديار من أبطال الفرس األسطوريني ، . . األولني 
إن كان حممد يقص : فيقول للناس . وهو يتلو القرآن  -صلى اهللا عليه وسلم  -جيلس جملساً قريباً من رسول اهللا 

 األولني ، فعندي أحسن منها مث يروح يقص عليهم مما عنده من األساطري ، ليصرفهم عن االستماع عليكم أساطري
  إىل القرآن الكرمي

وينأون هم عن االستماع خشية التأثر  -وهم كرباؤهم  -ولقد كانوا كذلك ينهون الناس عن االستماع إليه 
  :واالستجابة 

  . .} إال أنفسهم وما يشعرون  وهم ينهون عنه ، وينأون عنه ، وإن يهلكون{ 
وأن مواجهته بأساطري األولني ال جتدي لو ترك الناس يسمعون . لقد كانوا على يقني من أنه ليس أساطري األولني 

فلم يكن يكفي إذن يف . وكان كرباء قريش خيافون على أنفسهم من تأثري هذا القرآن فيها كما خيافون على أتباعهم 
فاذ بسلطانه القوي ، والباطل الواهن املتداعي ، أن جيلس النضر بن احلارث يروي للناس املعركة بني احلق الن

 -أساطري األولني ومن مث كانوا ينهون أتباعهم أن يستمعوا هلذا القرآن؛ كما كانوا هم أنفسهم ينأون بأنفسهم 
، وعمرو بن هشام وهم وحكاية األخنس بن شريق ، وأيب سفيان بن حرب  -خوفاً عليها أن تتأثر وتستجيب 

  .يقاومون جاذبية القرآن اليت تشدهم شداً إىل التسمع يف خفية هلذا القرآن حكاية مشهورة يف السرية 



وهذا اجلهد كله الذي كانوا يبذلونه ليمنعوا أنفسهم ومينعوا غريهم من االستماع هلذا القرآن؛ ومن التأثر به 
  : -سبحانه  -كما يقرر اهللا  -وا يبذلونه يف احلقيقة إلهالك أنفسهم هذا اجلهد كله إمنا كان. . واالستجابة له 

  } وإن يهلكون إال أنفسهم وما يشعرون { 
  وهل يهلك إال نفسه من جياهد نفسه وجياهد غريه دون اهلدى والصالح والنجاة ، يف الدنيا واآلخرة؟

والناس معهم وبني هدى اهللا مساكني ولو تبدوا  إهنم مساكني أولئك الذين جيعلون مههم كله يف احليلولة بني أنفسهم
وإن بدا هلم حيناً من . يف ثياب اجلبابرة وزي الطواغيت مساكني فهم ال يهلكون إال أنفسهم يف الدنيا واآلخرة 

  .الدهر وبدا للمخدوعني بالزبد أهنم راحبون مفلحون 
  :األوىل ومن شاء أن يرى فلينظر يف الصفحة األخرى املواجهة هلذه الصفحة 

  } يا ليتنا نرد ، وال نكذب بآيات ربنا ، ونكون من املؤمنني : ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا { 
يف مقابل مشهد اإلعراض . مشهد االستخذاء والندامة واخلزي واحلسرة . . إنه املشهد املقابل ملشهدهم يف الدنيا 

  واجلدال والنهي والنأي واالدعاء العريض
  . .} إذ وقفوا على النار  ولو ترى{ 

  لو ترى ذلك املشهد لو تراهم وقد حبسوا على النار ال ميلكون اإلعراض والتويل وال ميلكون اجلدل واملغالطة
  :لو ترى لرأيت ما يهول ولرأيتهم يقولون 

  . .} يا ليتنا نرد ، وال نكذب بآيات ربنا ، ونكون من املؤمنني { 
وعندئذ فلن يكون منهم تكذيب . وهم يتمنون لو يردون إىل الدنيا » آيات ربنا « فهم يعلمون اآلن أهنا كانت 

  هبذه اآليات ، وعندئذ سيكونون من املؤمنني
  ولكنها ليست سوى األماين اليت ال تكون

إهنم لو ردوا ملا كذبوا ولكانوا : وقوهلم هذا عن أنفسهم . فهي جبلة ال تؤمن . على أهنم إمنا جيهلون جبلتهم 
نني ، إمنا هو كذب ال يطابق حقيقة ما يكون منهم لو كان إلجابتهم من سبيل وإهنم ما يقولون قولتهم هذه ، إال مؤم

ألنه تكشف هلم من سوء عملهم وسوء مغبتهم ما كانوا من قبل خيفونه على أتباعهم ليومهوهم أهنم حمقون ، وأهنم 
  .ناجون ، وأهنم مفلحون 

  . .} وإهنم لكاذبون . ولو ردوا لعادوا ملا هنوا عنه . من قبل بل بدا هلم ما كانوا خيفون { 
إن اهللا يعلم طبيعتهم؛ ويعلم إصرارهم على باطلهم؛ ويعلم أن رجفة املوقف الرعيب على النار هي اليت أنطقت 

  . .} ولو ردوا لعادوا ملا هنوا عنه وإهنم لكاذبون { . . ألسنتهم هبذه األماين وهذه الوعود 
  لسياق يف هذا املشهد البائس ، وهذا الرد يصفع وجوههم باملهانة والتكذيبويدعهم ا

أحدمها يف الدنيا وهم جيزمون بأن : يدعهم ليفتح صفحتني جديدتني متقابلتني كذلك؛ ويرسم هلما مشهدين متقابلني 
  .ال بعث وال نشور ، وال حساب وال جزاء 

السؤال الذي يزلزل . . } أليس هذا باحلق؟ { : م عما هم فيه وثانيهما يف اآلخرة وهم موقوفون على رهبم يسأهل
مث . . فيجبهون عندئذ باجلزاء األليم مبا كانوا يكفرون . . } بلى وربنا { : فيجيبون إجابة املهني الذليل . . ويذيب 

وهم حيملون ميضي السياق يرسم مشهدهم والساعة تأخذهم بغتة ، بعدما كذبوا بلقاء اهللا ، فتنتاهبم احلسرة؛ 
  :أوزارهم على ظهورهم ويف النهاية يقرر حقيقة وزن الدنيا واآلخرة يف ميزان اهللا الصحيح 

: أليس هذا باحلق؟ قالوا : ولو ترى إذ وقفوا على رهبم قال . إن هي إال حياتنا الدنيا ، وما حنن مببعوثني : وقالوا { 



قد خسر الذين كذبوا بلقاء اهللا حىت إذا جاءهتم الساعة بغتة .  .فذوقوا العذاب مبا كنتم تكفرون : قال . بلى وربنا 
وما احلياة الدنيا إال . يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ، وهم حيملون أوزارهم على ظهورهم أال ساء ما يزرون : قالوا 

  }أفال تعقلون؟ . لعب وهلو ، وللدار اآلخرة خري للذين يتقون 
 الدار اآلخرة من قضايا العقيدة األساسية ، اليت جاء هبا اإلسالم؛ واليت يقوم وقضية البعث واحلساب واجلزاء يف

عقيدة وتصوراً ، وخلقاً وسلوكاً ،  -واليت ال يقوم هذا الدين . عليها بناء هذه العقيدة بعد قضية وحدانية األلوهية 
  . .وهبا . . إال عليها  -وشريعة ونظاماً 

 -كما قال هلم يف كتابه الكرمي  -وأمت به نعمته على املؤمنني به ، ورضيه هلم ديناً  إن هذا الدين الذي أكمله اهللا ،
ويتناسق فيه تصوره االعتقادي مع » يتكامل « . . هو منهج للحياة كامل يف حقيقته ، متكامل متناسق يف تكوينه 

ة األلوهية فيه وحقيقة احلياة اآلخرة وتقوم كلها على قاعدة واحدة من حقيق. . قيمه اخللقية ، مع شرائعه التنظيمية 
.  

ليست هي هذه الفترة القصرية اليت متثل عمر الفرد؛ وليست هي هذه الفترة  -يف التصور اإلسالمي  -فاحلياة 
احملدودة اليت متثل عمر األمة من الناس؛ كما أهنا ليست هي هذه الفترة املشهودة اليت متثل عمر البشرية يف هذه 

  .احلياة الدنيا 
متتد طوالً يف الزمان ، ومتتد عرضاً يف اآلفاق ، ومتتد عمقاً يف العوامل ، ومتتد  -التصور اإلسالمي  -إن احلياة يف 

عن تلك الفترة اليت يراها ويظنها ويتذوقها من يغفلون احلياة اآلخرة من حساهبم وال يؤمنون . . تنوعاً يف احلقيقة 
  .هبا 

وفترة  -فترة احلياة الدنيا  -متتد يف الزمان ، فتشمل هذه الفترة املشهودة  -ي يف التصور اإلسالم -إن احلياة 
  احلياة األخرى اليت ال يعلم مداها إال اهللا؛ واليت تعد فترة احلياة الدنيا بالقياس إليها ساعة من هنار

ها كعرض السماوات جنة عرض: ومتتد يف املكان ، فتضيف إىل هذه األرض اليت يعيش عليها البشر؛ داراً أخرى 
  واألرض؛ وناراً تسع الكثرة من مجيع األجيال اليت عمرت وجه األرض ماليني املاليني من السنني

ومتتد يف العوامل ، فتشمل هذا الوجود املشهود إىل وجود مغيب ال يعلم حقيقته كلها إال اهللا؛ وال نعلم حنن عنه إال 
  .ما أخربنا به اهللا 

وكالمها . وعامل املوت وعامل اآلخرة كالمها من غيب اهللا . ت ، وينتهي يف الدار اآلخرة وجود يبدأ من حلظة املو
  .ميتد فيه الوجود اإلنساين يف صور ال يعلمها إال اهللا 

ومتتد احلياة يف حقيقتها؛ فتشمل هذا املستوى املعهود يف احلياة الدنيا ، إىل تلك املستويات اجلديدة يف احلياة األخرى 
وال . . وهي ألوان من احلياة ذات مذاقات ليست من مذاقات هذه احلياة الدنيا . . اجلنة ويف النار سواء يف . . 

  جناح بعوضة -بالقياس إليها  -تساوي الدنيا 
ميتد وجودها يف هذه األبعاد من الزمان ، ويف هذه اآلفاق من  -يف التصور اإلسالمي  -والشخصية اإلنسانية 
ويتسع تصورها للوجود كله؛ وتصورها للوجود . . ألعماق واملستويات من العوامل واحليوات املكان ، ويف هذه ا

اإلنساين؛ ويتعمق تذوقها للحياة؛ وتكرب اهتماماهتا وتعلقاهتا وقيمها ، بقدر ذلك االمتداد يف األبعاد واآلفاق 
تصورهم للوجود الكوين ، وتصورهم بينما أولئك الذين ال يؤمنون باآلخرة ، يتضاءل . . واألعماق واملستويات 

للوجود اإلنساين؛ وهم حيشرون أنفسهم وتصوراهتم وقيمهم وصراعهم يف ذلك اجلحر الضيق الصغري الضئيل من 
  هذه احلياة الدنيا



ويتجلى كيف أن هذا الدين . . ومن هذا االختالف يف التصور يبدأ االختالف يف القيم ، ويبدأ االختالف يف النظم 
تصوراً واعتقاداً ، وخلقاً وسلوكاً ، وشريعة ونظاماً : اة متكامل متناسق؛ وتتبني قيمة احلياة اآلخرة يف بنائه منهج حي

. .  
إن إنساناً يعيش يف هذا املدى املتطاول من الزمان واملكان والعوامل واملذاقات ، غري إنسان يعيش يف ذلك اجلحر 

إال يف هذه . . لعوض عما يفوته ، وال جلزاء عما يفعله وما يفعل به الضيق ، ويصارع اآلخرين عليه ، بال انتظار 
  األرض ومن هؤالء الناس

إن اتساع التصور وعمقه وتنوعه ينشئ سعة يف النفس وكرباً يف االهتمامات ورفعة يف املشاعر ينشأ عنها هي بذاهتا 
سعة التصور وعمقه وتنوعه ، طبيعة خلق وسلوك ، غري خلق الذين يعيشون يف اجلحور وسلوكهم فإذا أضيف إىل 

هذا التصور ، واالعتقاد يف عدل اجلزاء يف الدار اآلخرة ، ويف ضخامة العوض عما يفوت ونفاسته؛ استعدت 
النفس للبذل يف سبيل احلق واخلري والصالح الذي تعلم أنه من أمر اهللا ، وأنه مناط العوض واجلزاء؛ وصلح خلق 

وصلحت األوضاع واألنظمة ،  -استيقن من اآلخرة كما هي يف التصور اإلسالمي مىت  -الفرد واستقام سلوكه 
اليت ال يتركها األفراد تسوء وتنحرف ، وهم يعلمون أن سكوهتم على فسادها ال حيرمهم صالح احلياة الدنيا 

  وحدها وخرياهتا؛ ولكنه حيرمهم كذلك العوض يف اآلخرة ، فيخسرون الدنيا واآلخرة
إهنا تدعو الناس إىل السلبية يف احلياة الدنيا؛ وإىل إمهال هذه : على عقيدة احلياة اآلخرة فيقولون  والذين يفترون

الذين . . احلياة؛ وتركها بال جهد لتحسينها وإصالحها؛ وإىل تركها للطغاة واملفسدين تطلعاً إىل نعيم اآلخرة 
كما هي يف  -اجلهالة فهم خيلطون بني عقيدة اآلخرة يفترون هذا االفتراء على عقيدة اآلخرة يضيفون إىل االفتراء 

  .وعقيدة اآلخرة كما هي يف دين اهللا القومي  -التصورات الكنسية املنحرفة 

واجلهاد يف احلياة الدنيا إلصالح هذه احلياة ، ورفع الشر . هي مزرعة اآلخرة  -يف التصور اإلسالمي  -فالدنيا . 
كل . . لطان اهللا فيها ، ودفع الطواغيت وحتقيق العدل واخلري للناس مجيعاً والفساد عنها ، ورد االعتداء عن س

أولئك هو زاد اآلخرة؛ وهو الذي يفتح للمجاهدين أبواب اجلنة ، ويعوضهم عما فقدوا يف صراع الباطل ، وما 
  . .أصاهبم من األذى 

، أو تفسد وختتل ، أو يشيع فيها الظلم  فكيف يتفق لعقيدة هذه تصوراهتا أن يدع أهلها احلياة الدنيا تركد وتأسن
  وهم يرجون اآلخرة ، وينتظرون فيها اجلزاء من اهللا؟. . والطغيان ، أو تتخلف يف الصالح والعمران 

إن الناس إذا كانوا يف فترات من الزمان يعيشون سلبيني؛ ويدعون الفساد والشر والظلم والطغيان والتخلف 
فإمنا هم يصنعون ذلك كله أو بعضه ألن تصورهم لإلسالم  -مع ادعائهم اإلسالم  -واجلهالة تغمر حياهتم الدنيا 

قد فسد واحنرف؛ وألن يقينهم يف اآلخرة قد تزعزع وضعف ال ألهنم يدينون حبقيقة هذا الدين؛ ويستيقنون من لقاء 
، مث يعيش يف هذه احلياة سلبياً  فما يستيقن أحد من لقاء اهللا يف اآلخرة ، وهو يعي حقيقة هذا الدين. اهللا يف اآلخرة 

  .، أو متخلفاً ، أو راضياً بالشر والفساد والطغيان 
ويستمتع بطيباهتا أو يزهد فيها وهو يعلم أهنا . إمنا يزاول املسلم هذه احلياة الدنيا ، وهو يشعر أنه أكرب منها وأعلى 

ة وتسخري طاقاهتا وقواها وهو يعرف أن هذا واجب وجياهد لترقية هذه احليا. حالل يف الدنيا خالصة له يوم القيامة 
ويكافح الشر والفساد والظلم حمتمالً األذى والتضحية حىت الشهادة وهو إمنا يقدم لنفسه يف . اخلالفة عن اهللا فيها 

ا إنه يعلم من دينه أن الدنيا مزرعة اآلخرة؛ وأن ليس هنالك طريق لآلخرة ال مير بالدنيا؛ وأن الدني. . اآلخرة 
  . .صغرية زهيدة ولكنها من نعمة اهللا اليت جيتاز منها إىل نعمة اهللا الكربى 



وكل جزئية يف النظام اإلسالمي منظور فيها إىل حقيقية احلياة اآلخرة؛ وما تنشئه يف التصور من سعة ومجال 
تنشئه يف النشاط  وارتفاع؛ وما تنشئه يف اخللق من رفعة وتطهر ومساحة ومن تشدد يف احلق وحترج وتقوى؛ وما

  .اإلنساين من تسديد وثقة وتصميم 
ومن أجل ذلك كله كان هذا التوكيد يف . من أجل ذلك كله ال تستقيم احلياة اإلسالمية بدون يقني يف اآلخرة 

  . .القرآن الكرمي على حقيقة اآلخرة 
والشعورية والفكرية لالعتقاد ال تتسع آفاقهم التصورية  -وبسبب من هذه اجلاهلية  -وكان العرب يف جاهليتهم 

وال يف امتداد الذات اإلنسانية إىل : يف حياة أخرى غري هذه احلياة الدنيا؛ وال يف عامل آخر غري هذا العامل احلاضر 
  .مشاعر وتصورات أشبه شيء مبشاعر احليوان وتصوراته . . آماد وآفاق وأعماق غري هذه اآلماد احملسوسة 

  كما يصر أهلها على تسميتها» العلمية « . . هلية احلاضرة شأهنم يف هذا شأن اجلا. 
  . .} إن هي إال حياتنا الدنيا وما حنن مببعوثني : وقالوا { 

. . يعلم أن االعتقاد على هذا النحو يستحيل أن تنشأ يف ظله حياة إنسانية رفيعة كرمية  -سبحانه  -وكان اهللا 
. يت تلصق اإلنسان باألرض ، وتلصق تصوره باحملسوس منها كالبهيمة هذه اآلفاق الضيقة يف الشعور والتصور ، ال

وهذه الرقعة الضيقة من الزمان واملكان ، اليت تطلق السعار يف النفس ، والتكالب على املتاع احملدود ، والعبودية . 
أمل يف عوض ، إن مل  هلذا املتاع الصغري ، كما تطلق الشهوات من عقاهلا تعربد وحدها بال كابح ، وال هدنة ، وال

وهذه األنظمة واألوضاع ، اليت تنشأ . . تقض هذه الشهوات اهلابطة الصغرية ، اليت ال تكاد تبلغ نزوات البهيمة 
إال . . يف األرض منظوراً فيها إىل هذه الرقعة الضيقة من الزمان واملكان؛ بال عدل وال رمحة ، وال قسط وال ميزان 

وينطلق . . عضاً ، وتصارع الطبقات بعضها بعضاً ، وتصارع األجناس بعضها بعضاً أن يصارع األفراد بعضهم ب
يف . . » احلضارة « الكل يف الغابة انطالقاً ال يرتفع كثرياً على انطالق الوحوش والغيالن كما نشهد اليوم يف عامل 

  . .كل مكان 
يعطيها مهمة اإلشراف على احلياة البشرية ، يعلم هذا كله؛ ويعلم أن األمة اليت قدر أن  -سبحانه  -كان اهللا 

أن هذه األمة ال ميكن أن . . وقيادهتا إىل القمة السامقة اليت يريد أن تتجلى فيها كرامة اإلنسانية يف صورة واقعية 
من . . تؤدي واجبها هذا إال بأن خترج بتصوراهتا وقيمها من ذلك اجلحر الضيق إىل تلك اآلفاق واآلماد الواسعة 

  . .ق الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة ضي
وثانياً ألن اليقني هبا ضرورة . واهللا يقص احلق . أوالً ألهنا حقيقة . . وهلذا كان ذلك التوكيد على حقيقة اآلخرة 

  .تصوراً واعتقاداً ، وخلقاً وسلوكاً ، وشريعة ونظاماً : الستكمال إنسانية اإلنسان 
اإليقاعات اليت . . فة العميقة اليت نراها يف هذه املوجة من هنر السورة املتدفق ومن مث كانت هذه اإليقاعات العني

يعلم اهللا أن فطرة اإلنسان هتتز هلا وترجف؛ فتتفتح نوافذها ، وتستيقظ أجهزة االستقبال فيها ، وتتحرك وحتيا ، 
  :ذلك كله فضالً على أهنا متثل احلقيقة . . وتتأهب للتلقي واالستجابة 

فذوقوا العذاب مبا كنتم : قال . بلى وربنا : أليس هذا باحلق؟ قالوا : قال . رى إذ وقفوا على رهبم ولو ت{ 
  . .} تكفرون 

وهذا هو مشهدهم البائس املخزي املهني؛ . . } إن هي إال حياتنا الدنيا وما حنن مببعوثني { : هذا مصري الذين قالوا 
وكأمنا أُخذ بأعناقهم حىت وقفوا يف هذا . ئه ، ال يربحون املوقف وهم موقوفون يف حضرة رهبم الذي كذبوا بلقا

  :املشهد اجلليل الرهيب 



  . .} أليس هذا باحلق؟ : قال { 
  وهو سؤال خيزي ويذيب

  . .} بلى وربنا : قالوا { 
  يف املوقف الذي نفوا على سبيل التوكيد أن يكون. وهم موقوفون على رهبم . اآلن 

  :ل املوقف ، ورهبة املشهد ، وهول املصري ، جييء األمر العلوي بالقضاء األخري ويف اختصار يناسب جال
  .} فذوقوا العذاب مبا كنتم تكفرون : قال { 

.  
وهو مصري يتفق مع اخلالئق اليت أبت على نفسها سعة التصور اإلنساين وآثرت عليه جحر التصور احلسي واليت 

، وأخلدت إىل األرض ، وأقامت حياهتا وعاشت على أساس ذلك التصور أبت أن ترتفع إىل األفق اإلنساين الكرمي 
اهلابط اهلزيل لقد ارتكست هذه اخلالئق حىت أهلت نفسها هلذا العذاب؛ الذي يناسب طبائع الكافرين باآلخرة؛ 

  الذين عاشوا ذلك املستوى اهلابط من احلياة بذلك التصور اهلابط اهلزيل
يستكمله . . تمه هناك هبذا القضاء العلوي تنسيقاً له مع اجلالل والروعة واهلول ويستكمل السياق املشهد الذي خ

  :بتقرير حقيقته 
فهي . . } يا حسرتنا على ما فرطنا فيها : حىت إذا جاءهتم الساعة بغتة قالوا . قد خسر الذين كذبوا بلقاء اهللا { 

وخسارة اآلخرة على النحو . . ا يف ذلك املستوى األدىن خسارة الدنيا بقضاء احلياة فيه. . اخلسارة احملققة املطلقة 
  :واملفاجأة اليت مل حيسب هلا أولئك الغافلون اجلاهلون حساباً . . الذي رأينا 

  . .} يا حسرتنا على ما فرطنا فيها : حىت إذا جاءهتم الساعة بغتة قالوا { 
  :مث مشهدهم كالدواب املوقرة باألمحال 

  . .} على ظهورهم وهم حيملون أوزارهم { 
ولكن هؤالء حيملون أوزاراً من اآلثام والدواب حتط عنها . فهي حتمل أوزاراً من األثقال . بل الدواب أحسن حاالً 

  :مشيعني بالتأثيم . وهؤالء يذهبون بأوزارهم إىل اجلحيم . أوزارها فتذهب لتستريح 
  . .} أال ساء ما يزرون { 

جييء اإليقاع األخري . . سارة والضياع ، بعد ذلك املشهد الناطق باهلول والرهبة ويف ظالل هذا املشهد الناطق باخل
يف هذا املقطع؛ حبقيقة وزن الدنيا ووزن اآلخرة يف ميزان اهللا؛ وقيمة هذه الدنيا وقيمة اآلخرة يف هذا امليزان 

  :الصحيح 
  . .} أفال تعقلون؟ . وما احلياة الدنيا إال لعب وهلو ، وللدار اآلخرة خري للذين يتقون { 

وما ميكن أن يكون وزن ساعة من هنار . . هذه هي القيمة املطلقة األخرية يف ميزان اهللا للحياة الدنيا وللدار اآلخرة 
وما . ، على هذا الكوكب الصغري ، إال على هذا النحو ، حني توازن بذلك األبد األبيد يف ذلك امللك العريض 

عة يف هذه العبادة إال لعباً وهلواً حني تقاس إىل اجلد الرزين يف ذلك العامل اآلخر ميكن أن تكون قيمة نشاط سا
  . .العظيم 

إمهاالً للحياة الدنيا وال سلبية فيها وال  -كما قلنا  -ولكنه يف التصور اإلسالمي ال ينشئ . . هذا تقييم مطلق 
» « التصوف « عزال وخباصة يف بعض حركات وليس ما وقع من هذا اإلمهال والسلبية واالن. . انعزاالً عنها 

إمنا هو عدوى من التصورات الكنسية الرهبانية؛ ومن التصورات . بنابع من التصور اإلسالمي أصالً » والزهد 



  الفارسية ، ومن بعض التصورات اإلشراقية اإلغريقية املعروفة بعد انتقاهلا للمجتمع اإلسالمي
فهذا جيل الصحابة . . ر اإلسالمي يف أكمل صورة ، مل تكن سلبية وال انعزالية والنماذج الكبرية اليت متثل التصو

كله؛ الذين قهروا الشيطان يف نفوسهم ، كما قهروه يف األنظمة اجلاهلية السائدة من حوهلم يف األرض؛ حيث 
  .كانت احلاكمية للعباد يف اإلمرباطوريات 

كما هي يف ميزان اهللا ، هو الذي عمل لآلخرة بتلك اآلثار اإلجيابية هذا اجليل الذي كان يدرك قيمة احلياة الدنيا . 
الضخمة يف واقع احلياة ، وهو الذي زاول احلياة حبيوية ضخمة ، وطاقة فائضة ، يف كل جانب من جوانبها احلية 

  .الكثرية 
لقد ركبوها ومل تركبهم . اً للدنيا إمنا أفادهم هذا التقييم الرباين للحياة الدنيا وللدار اآلخرة ، أهنم مل يصبحوا عبيد

وعبدوها فذللوها هللا ولسلطانه ومل تستعبدهم ولقد قاموا باخلالفة عن اهللا فيها بكل ما تقتضيه اخلالفة عن اهللا من 
فسبقوا أهل الدنيا يف . تعمري وإصالح ، ولكنهم كانوا يبتغون يف هذه اخلالفة وجه اهللا ، ويرجون الدار اآلخرة 

   سبقوهم كذلك يف اآلخرةالدنيا ، مث
  :والعمل هلا خري للمتقني يعرفه الذين يعقلون . وارتقاء يف العقل . فاألميان هبا سعة يف التصور . واآلخرة غيب 

  . .} وللدار اآلخرة خري للذين يتقون أفال تعقلون { 
كما (  -فالعلم علم الناس . . إمنا هم اجلهال الذين يدعون العلم » غيب « والذين ينكرون اآلخرة اليوم ألهنا 

  مل يعد لديه اليوم حقيقة واحدة مستيقنة له إال حقيقة الغيب وحقيقة اجملهول) سنذكر فيما بعد 

َولَقَْد كُذَِّبتْ ) ٣٣(َيْجَحُدونَ  قَْد َنْعلَُم إِنَّهُ لََيْحزُُنَك الَِّذي َيقُولُونَ فَإِنَُّهْم لَا ُيكَذِّبُوَنَك وَلَِكنَّ الظَّاِلِمَني بِآيَاِت اللَِّه
َولَقَدْ َجاَءَك ِمْن َنَبإِ ُرُسلٌ ِمْن قَْبِلَك فََصَبُروا َعلَى َما كُذِّبُوا َوأُوذُوا حَتَّى أََتاُهْم َنصُْرَنا َولَا مَُبدِّلَ ِلكَِلَماِت اللَِّه 

أَنْ َتْبَتِغيَ َنفَقًا ِفي الْأَْرضِ أَْو ُسلًَّما ِفي السََّماِء فََتأِْتَيُهمْ  َوإِنْ كَانَ كَُبَر َعلَْيَك إِْعرَاُضُهْم فَإِِن اْسَتطَْعَت) ٣٤(الْمُْرَسِلَني 
إِنََّما َيسَْتجِيُب الَِّذيَن َيْسَمُعونَ َوالْمَْوَتى ) ٣٥(بِآَيٍة َولَْو َشاَء اللَُّه لََجَمعَُهْم َعلَى الُْهَدى فَلَا َتكُوَننَّ ِمَن الَْجاِهِلَني 

ُهمْ َوقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ َعلَْيِه آَيةٌ ِمْن َربِِّه قُلْ إِنَّ اللََّه قَاِدٌر َعلَى أَنْ ُينَزِّلَ آَيةً َولَِكنَّ أَكْثََر) ٣٦(ُه ثُمَّ إِلَْيِه يُْرَجُعونَ َيْبَعثُُهُم اللَّ
إِلَّا أَُمٌم أَْمثَالُكُْم َما فَرَّطَْنا ِفي الْكَِتابِ ِمْن َشْيٍء ثُمَّ  َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي الْأَْرضِ وَلَا طَاِئرٍ َيِطُري بَِجنَاَحْيِه) ٣٧(لَا َيْعلَُمونَ 

ى وَالَِّذيَن كَذَّبُوا بِآيَاِتَنا ُصمٌّ وَُبكٌْم ِفي الظُّلَُماِت َمْن َيَشإِ اللَُّه ُيْضِللُْه َوَمْن َيَشأْ َيْجَعلُْه َعلَ) ٣٨(إِلَى َربِّهِْم ُيْحَشُرونَ 
  ) ٣٩( صَِراٍط ُمْسَتقِيمٍ

 -صلى اهللا عليه وسلم  -يف هذه املوجة من موجات السياق املتدفق يف السورة ، يتجه احلديث إىل رسول اهللا 
خاطره يف أوله ، مما يالقيه من تكذيب قومه له ، وهو الصادق األمني ، فإهنم ال يظنون به  -سبحانه  -يطيب اهللا 

وعدم االعتراف هبا وعدم اإلميان ، ألمر آخر غري ظنهم به الكذب ، إمنا هم مصرون على اجلحود بآيات اهللا 
الكذب كما يواسيه مبا وقع إلخوانه الرسل قبله من التكذيب واألذى ، وما وقع منهم من الصرب واالحتمال ، مث ما 

التطمني ، حىت إذا انتهى من املواساة والتسرية و. . وفق سنته اليت ال تتبدل . انتهى إليه أمرهم من نصر اهللا هلم 
إهنا جتري بقدر اهللا وفق . . يقرر له احلقيقية الكربى يف شأن هذه الدعوة  -صلى اهللا عليه وسلم  -التفت إىل النيب 

إن اهللا هو الذي يتصرف يف األمر كله ، فليس على الداعية إال أن . . سنته ، وليس للداعية فيها إال التبليغ والبيان 
حىت ولو كان هو النيب الرسول وال يستمع إىل . عجل خطوة وال يقترح على اهللا شيئاً ميضي وفق هذا األمر ، ال يست



واألحياء . . يف منهج الدعوة ، وال يف اقتراح براهني وآيات معينة عليه  -وال الناس عامة  -مقترحات املكذبني 
اهللا إن شاء أحياهم وإن شاء  الذين يسمعون سيستجيبون ، أما موتى القلوب فهم موتى ال يستجيبون ، واألمر إىل

  .أبقاهم موتى حىت يرجعوا إليه يوم القيامة 
ولكنه سبحانه ال . وهم يطلبون آية خارقة على حنو ما كان يقع لألقوام من قبلهم ، واهللا قادر على أن ينزل آية 

إن اهللا . . تيهم بآية فإذا كرب على الرسول إعراضهم فليحاول هو إذن جبهده البشري أن يأ -حلكمة يراها  -يريد 
وهو يترك . هو خالق اخلالئق مجيعاً ، وعنده أسرار خلقهم ، وحكمة اختالف خصائصهم وطباعهم  -سبحانه  -

املكذبني من البشر صماً وبكماً يف الظلمات ، ويضل من يشاء ويهدي من يشاء وفق ما يعلمه من حكمة اخللق 
  . .والتنويع 

  . .} ولكن الظاملني بآيات اهللا جيحدون . فإهنم ال يكذبونك . ولون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يق{ 
مل يكونوا يشكون  -وخاصة تلك الطبقة اليت كانت تتصدى للدعوة من قريش  -إن مشركي العرب يف جاهليتهم 

الطويلة فلقد عرفوه صادقاً أميناً ، ومل يعلموا عنه كذبة واحدة يف حياته  -صلى اهللا عليه وسلم  -يف صدق حممد 
بينهم قبل الرسالة ، كذلك مل تكن تلك الطبقة اليت تتزعم املعارضة لدعوته تشك يف صدق رسالته ، ويف أن هذا 

  . .القرآن ليس من كالم البشر ، وال ميلك البشر أن يأتوا مبثله 
د إهنم مل كانوا يرفضون إظهار التصديق ، ويرفضون الدخول يف الدين اجلدي -على الرغم من ذلك  -ولكنهم 

  .ولكن ألن يف دعوته خطراً على نفوذهم ومكانتهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -يرفضوا ألهنم يكذبون النيب 

  . .وهذا هو السبب الذي من أجله قرروا اجلحود بآيات اهللا ، والبقاء على الشرك الذي كانوا فيه . 
  :نهم هبذا القرآن كثرية واألخبار اليت تقرر األسباب احلقيقية ملوقف قريش هذا وحقيقة ظ

أنه ُحدِّث ، أن أبا سفيان بن حرب ، وأبا جهل بن : حدثين حممد بن مسلم بن شهاب الزهري : قال ابن اسحاق 
 -هشام ، واألخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي ، حليف بين زهرة ، خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول اهللا 

وكل ال يعلم مبكان . ليل يف بيته فأخذ كل رجل منهم جملساً يستمع فيه وهو يصلي من ال -صلى اهللا عليه وسلم 
ال : فباتوا يستمعون له ، حىت إذا طلع الصبح تفرقوا ، فجمعهم الطريق ، فتالوموا ، وقال بعضهم لبعض . صاحبة 

ثانية عاد كل رجل حىت إذا كانت الليلة ال. مث انصرفوا . تعودوا فلو رآكم بعض سفهائهم ألوقعتم يف نفسه شيئاً 
منهم إىل جملسه ، فباتوا يستمعون له ، حىت إذا طلع الفجر تفرقوا ، فجمعهم الطريق ، فقال بعضهم لبعض مثل ما 

حىت . حىت إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم جملسه ، فباتوا يستمعون له . مث انصرفوا . قالوا أول مرة 
فتعاهدوا على . ال نربح حىت نتعاهد أال نعود : لطريق ، فقال بعضهم لبعض فجمعهم ا. إذا طلع الفجر تفرقوا 

فلما أصبح األخنس بن شريق أخذ عصاه ، مث خرج حىت أتى أبا سفيان بن حرب يف بيته ، . . مث تفرقوا . . ذلك 
عت أشياء أعرفها ، يا أبا ثعلبة ، واهللا لقد مس: أخربين يا أبا حنظلة عن رأيك فيما مسعت من حممد؟ قال : فقال 

مث . وأنا والذي حلفت به : قال األخنس . وأعرف ما يراد هبا ، ومسعت أشياء ما عرفت معناها وال ما يراد هبا 
: يا أبا احلكم ، ما رأيك فيما مسعت من حممد؟ قال : خرج من عنده حىت أتى أبا جهل ، فدخل عليه يف بيته ، فقال 

أطعموا فأطعمنا ، ومحلوا فحملنا ، وأعطوا فأعطينا ، . . نو عبد مناف الشرف تنازعنا حنن وب: ماذا مسعت؟ قال 
منا نيب يأتيه الوحي من السماء ، فمىت ندرك هذه؟ واهللا : حىت إذا جتاثينا على الركب ، وكنا كفرسي رهان ، قالوا 

  . .فقام عنه األخنس وتركه : ال نؤمن به أبداً وال نصدقه قال 
قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإهنم ال { : يف قوله  -طريق أسباط عن السدي  من -وروى ابن جرير 



يا بين : ملا كان يوم بدر ، قال األخنس بن شريق لبين زهرة . . } يكذبونك ، ولكن الظاملني بآيات اهللا جيحدون 
تلوه اليوم ، وإن كان كاذباً كنتم زهرة إن حممداً ابن أختكم ، فأنتم أحق من ذب عن ابن أخته ، فإن كان نبياً مل تقا

قفوا حىت ألقى أبا احلكم ، فإن غَلب حممد رجعتم ساملني ، وإن غُلب حممد فإن . أحق من كف عن ابن أخته 
: فالتقى األخنس بأيب جهل ، فخال به ، فقال  -فيومئذ مسي األخنس وكان امسه أُيب  -قومكم لن يصنعوا بكم شيئاً 

أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس ها هنا من قريش غريي وغريك يستمع كالمنا فقال : ن حممد يا أبا احلكم أخربين ع
وحيك واهللا إن حممداً لصادق ، وما كذب حممد قط ، ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية : أبو جهل 

املني بآيات اهللا جيحدون فإهنم ال يكذبونك ولكن الظ{ : واحلجابة والنبوة ، فماذا يكون لسائر قريش؟ فذلك قوله 
 {.  

.  
. . أن السورة مكية ، وهذه اآلية مكية ال شك يف ذلك؛ بينما احلادثة املذكورة كانت يف املدينة يوم بدر : ونالحظ 

ويقرنون إليها حادثاً ما ال للنص » . . كذا : فذلك قوله « : ولكن إذا عرفنا أهنم كانوا يقولون أحياناً عن آية ما 
زلت بسبب احلادث الذي يذكرونه؛ ولكن بسبب انطباق مدلوهلا على احلادث ، بغض النظر عما إذا على أهنا ن

  . .فإننا ال نستغرب هذه الرواية . . كان سابقاً أو الحقاً 
وكان  -ُحدِّثت أن عتبة بن ربيعة : عن حممد بن كعب القرظي ، قال « حدثين يزيد بن زياد ، : وقال ابن إسحاق 

: جالس يف املسجد وحده  -صلى اهللا عليه وسلم  -يوماً وهو جالس يف نادي قريش ، ورسول اهللا  قال -سيداً 
يا معشر قريش ، أال أقوم إىل حممد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله أن يقبل بعضها ، فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ 

 -يزيدون ويكثرون  -اهللا عليه وسلم صلى  -وذلك حني أسلم محزة رضي اهللا عنه ، ورأوا أصحاب رسول اهللا  -
فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -بلى يا أبا الوليد فقم إليه فكلمه ، فقام إليه عتبة حىت جلس إىل رسول اهللا : فقالوا 

وإنك قد أتيت قومك بأمر . إنك منا حيث علمت من البسطة يف العشرية ، واملكان يف النسب . يا ابن أخي : 
. اعتهم ، وسفهت أحالمهم ، وعبت به آهلتهم ودينهم ، وكفرت به من مضى من آبائهم عظيم ، فرقت به مج

صلى اهللا عليه  -فقال له رسول اهللا : قال . فامسع مين أعرض عليك أموراً تنظر فيها ، لعلك تقبل منها بعضها 
جئت به من هذا األمر ماالً مجعنا يا ابن أخي ، إن كنت إمنا تريد مبا : قال « يا أبا الوليد أمسع : قل » :  -وسلم 

لك من أموالنا حىت تكون أكثرنا ماالً ، وإن كنت تريد به شرفاً سودناك علينا حىت ال نقطع أمراً دونك ، وإن 
كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا ، وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً تراه ال تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك األطباء 

حىت إذا . . أو كما قال . . والنا حىت نربئك منه ، فإنه رمبا غلب التابع على الرجل حىت يداوى منه ، وبذلنا فيها أم
قال . نعم : قال « أفرغت يا أبا الوليد؟ » : قال  -يستمع منه  -صلى اهللا عليه وسلم  -فرغ عتبة ، ورسول اهللا 

كتاب . تنزيل من الرمحن الرحيم . حم : رحيم بسم اهللا الرمحن ال» : قال . أفعل : قال . « فاستمع مين » : 
 -مث مضى رسول اهللا « . . بشرياً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم ال يسمعون . فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون 

فلما مسع عتبة أنصت هلا ، وألقى يديه خلف ظهره ، معتمداً . فيها وهو يقرؤها عليه  -صلى اهللا عليه وسلم 
قد » : مث قال . إىل السجدة منها فسجد  -صلى اهللا عليه وسلم  -يستمع منه ، حىت انتهى رسول اهللا عليهما ، 

  »فقام عتبة إىل أصحابه . . « مسعت يا أبا الوليد ما مسعت ، فأنت وذاك 



ما : حنلف باهللا لقد جاءكم أبو الوليد بغري الوجه الذي ذهب به فلما جلس إليهم قالوا : فقال بعضهم لبعض 
واهللا ما هو بالسحر ، وال بالشعر ، وال . ورائي أين مسعت قوالً واهللا ما مسعت مثله قط : وراءك يا أبا الوليد؟ قال 

خلوا بني الرجل وما هو فيه ، فاعتزلوه ، فواهللا ليكونن لقوله . . يا معشر قريش أطيعوين واجعلوها يل . بالكهانة 
وه بغريكم ، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم ، وعزه عزكم ، الذي مسعت نبأ ، فإن تصبه العرب كفيتم

  هذا رأيي فاصنعوا ما بدا لكم: سحرك واهللا يا أبا الوليد بلسانه قال : قالوا . . وكنتم أسعد الناس به 
صلى  -أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  -عن جابر بن عبداهللا «  -بإسناده  -وقد روى البغوي يف تفسريه حديثاً 

} . . فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ومثود { : مضى يف قراءته إىل قوله  -اهللا عليه وسلم 
. . إىل آخره . . فأمسك عتبة على فيه ، وناشده الرحم ، ورجع إىل أهله ، ومل خيرج إىل قريش ، واحتبس عنهم 

وقد علمتم أن حممداً إذا قال شيئاً مل يكذب . يكف  فأمسكت بفيه ، وناشدته الرحم أن: مث ملا حدثوه يف هذا قال 
  .» فخشيت أن ينزل بكم العذاب 

. وقد حضر املوسم  -وكان ذا سن فيهم  -إن الوليد بن املغرية اجتمع إليه نفر من قريش : وقال ابن اسحاق 
، وقد مسعوا بأمر  يا معشر قريش ، إنه قد حضر هذا املوسم ، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه: فقال هلم 

: قالوا . صاحبكم هذا ، فامجعوا فيه رأياً واحداً ، وال ختتلفوا فيكذب بعضكم بعضاً ، ويرد قولكم بعضه بعضاً 
ال : كاهن قال : نقول : قالوا . أمسع : بل أنتم فقولوا : فأنت يا أبا عبد مشس فقل ، وأقم لنا رأياً نقل به ، قال 

ما هو : جمنون قال : فنقول : أينا الكهان ، فما هو بزمزمة الكاهن وال سجعه قالوا واهللا ما هو بكاهن ، لقد ر
ما هو : شاعر قال : فنقول : مبجنون ، لقد رأينا اجلنون وعرفناه ، فما هو خبنقه وال ختاجله وال وسوسته قالوا 

ساحر : فنقول : شعر قالوا بشاعر ، لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه ، فما هو بال
فما نقول يا أبا عبد : ما هو بساحر ، لقد رأينا السحار وسحرهم ، فما هو بنفثهم وال عقدهم قالوا : قال 

واهللا إن لقوله حلالوة ، وإن أصله لعذق ، وإن فرعه جلناة ، وما أنتم بقائلني من هذا شيئاً إال عرف : الشمس؟ قال 
هو ساحر ، جاء بقول هو سحر ، يفرق به بني املرء وأبيه ، وبني املرء : يه ألن تقولوا أنه باطل وإن أقرب القول ف

  .وأخيه ، وبني املرء وزوجته ، وبني املرء وعشريته 

ال مير هبم أحد إال حذروه إياه ،  -حني قدموا املوسم  -فجعلوا جيلسون بسبل الناس . فتفرقوا عنه بذلك . 
  وذكروا له أمره
: حدثنا ابن عبد األعلى ، حدثنا حممد بن ثورة ، عن معمر ، عن عبادة بن منصور ، عن عكرمة : ر وقال ابن جري

فبلغ ذلك أبا جهل . فقرأ عليه القرآن ، فكأنه رق له  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن الوليد بن املغرية جاء إىل النيب 
يعطونكه ، فإنك أتيت : مل؟ قال : ماالً قال  أي عم إن قومك يريدون أن جيمعوا لك: فأتاه فقال له . بن هشام 

قد علمت : قال ) يريد اخلبيث أن يثري كربياءه من الناحية اليت يعرف أنه أشد هبا اعتزازاً ( حممداً تتعرض ملا قبله 
ه؟ فماذا أقول في: فقل فيه قوالً يعلم قومك أنك منكر ملا قال ، وأنك كاره له قال : قريش أين أكثرها ماالً قال 

فواهللا ما منكم رجل أعلم باألشعار مين ، وال أعلم برجزه وال بقصيده ، وال بأشعار اجلن واهللا ما يشبه الذي يقوله 
. وإنه ليعلو وما يعلى . واهللا إن لقوله الذي يقوله حلالوة ، وإن عليه لطالوة ، وإنه ليحطم ما حتته . شيئاً من هذا 

إن هذا إال سحر : فلما فكر قال . . فدعين حىت أفكر فيه : قال . . فيه واهللا ال يرضى قومك حىت تقول : قال 
ويف رواية } عليها تسعة عشر { : حىت بلغ } . . ذرين ومن خلقت وحيداً { : فنزلت . يؤثره عن غريه . يؤثر 

وأنه . . ليه أنا أكفيكموه مث دخل ع: لئن صبأ الوليد لتصبون قريش كلها فقال أبو جهل : أخرى أن قريشاً قالت 



  .أما ترون أنه يفرق بني املرء وأهله وولده ومواليه . إنه سحر يؤثر  -بعد التفكري الطويل  -قال 
يكذهبم  -صلى اهللا عليه وسلم  -فهذه الروايات كلها تبني أن هؤالء املكذبني مل يكونوا يعتقدون أن رسول اهللا 

ملثل هذه األسباب اليت وردت هبا الروايات ، وما وراءها من وإمنا هم كانوا مصرين على شركهم . فيما يبلغه هلم 
السبب الرئيسي ، وهو ما يتوقعونه من وراء هذه الدعوة من سلب السلطان املغتصب ، الذي يزاولونه ، وهو 

يداً وهم كانوا يعرفون ج. كما هو مدلول شهادة أن ال إله إله إال اهللا اليت يقوم عليها اإلسالم . سلطان اهللا وحده 
  .مدلوالت لغتهم؛ وكانوا ال يريدون أن يسلموا مبدلول هذه الشهادة 

  :وصدق اهللا العظيم . . وهو إمنا ميثل ثورة كاملة على كل سلطان غري سلطان اهللا يف حياة العباد 
  . .} فإهنم ال يكذبونك ، ولكن الظاملني بآيات اهللا جيحدون . قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون { 

  .كما يغلب يف التعبري القرآين الكرمي . ملون يف هذا املوضع هم املشركون والظا
وبيان األسباب احلقيقية ملوقف املكذبني منه ومن  -صلى اهللا عليه وسلم  -ويستطرد من تطييب خاطر الرسول 

إلخوانه الرسل يستطرد من هذا إىل تذكريه مبا وقع . . دعوته ، ومن آيات اهللا الناطقة بصدقه وصدق ما جاء به 
مث ما كان منهم من الصرب واملضي يف الطريق ، حىت جاءهم نصر  -وقد جاءه من أخبارهم يف هذا القرآن  -قبله 
ليقرر أن هذه هي سنة الدعوات اليت ال تتبدل ، وال يغري منها اقتراحات املقترحني ، كما أهنا ال تستعجل مهما . اهللا 

  :الضيق ينزل بالدعاة من األذى والتكذيب و
ولقد كذبت رسل من قبلك ، فصربوا على ما كذبوا وأوذوا حىت أتاهم نصرنا ، وال مبدل لكلمات اهللا ، ولقد { 

  . .} جاءك من نبأ املرسلني 
إن موكب الدعوة إىل اهللا موغل يف القدم ، ضارب يف شعاب الزمن ، ماض يف الطريق الالحب ، ماض يف اخلط 

يعترض طريقه اجملرمون من كل قبيل ، ويقاومه التابعون من الضالني . ثابت األقدام مستقيم اخلطى ، . . الواصب 
واملوكب يف طريقه ال . . واملتبوعون ، ويصيب األذى من يصيب من الدعاة ، وتسيل الدماء وتتمزق األشالء 

إن نصر اهللا . . ال الطريق والعاقبة هي العاقبة ، مهما طال الزمن ومهما ط. . ينحين وال ينثين وال ينكص وال حييد 
  :دائماً يف هناية الطريق 

ولقد كذبت رسل من قبلك ، فصربوا على ما كذبوا وأوذوا حىت أتاهم نصرنا ، وال مبدل لكلمات اهللا ، ولقد { 
  . .} جاءك من نبأ املرسلني 

للتسرية وللمواساة ، كلمات للذكرى ، و. .  -صلى اهللا عليه وسلم  -لرسوله  -سبحانه  -كلمات يقوهلا اهللا 
طريقهم واضحاً ، ودورهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهي ترسم للدعاة إىل اهللا من بعد رسول اهللا . . والتأسية 

  . . .حمدداً ، كما ترسم هلم متاعب الطريق وعقباته ، مث ما ينتظرهم بعد ذلك كله يف هناية الطريق 
دعوة تتلقاها الكثرة . . وحدة ال تتجزأ . كما أهنا كذلك وحدة  .إهنا تعلمهم أن سنة اهللا يف الدعوات واحدة 

وسنة جتري . . وصرب من الدعاة على التكذيب وصرب كذلك على األذى . . بالتكذيب ، وتتلقى أصحاهبا باألذى 
ملخلصني ال يعجلها عن هذا املوعد أن الدعاة األبرياء الطيبني ا. ولكنها جتيء يف موعدها . . بالنصر يف النهاية 

يتلقون األذى والتكذيب ، وال أن اجملرمني الضالني واملضلني يقدرون على أذى املخلصني األبرياء الطيبني وال 
يعجلها كذلك عن موعدها أن صاحب الدعوة املخلص املتجرد من ذاته ومن شهواته إمنا يرغب يف هداية قومه حباً 

  .، وعلى ما ينتظرهم من دمار وعذاب يف الدنيا واألخرة  يف هدايتهم ، ويأسى على ما هم فيه من ضالل وشقوة



سواء . وال مبدل لكلماته . فإن اهللا ال يعجل لعجلة أحد من خلقه . ال يعجلها عن موعدها شيء من ذلك كله . 
  .تعلقت هذه الكلمات بالنصر احملتوم ، أم تعلقت باألجل املرسوم 

  . .التطمني والتسرية واملواساة والتسلية  إنه اجلد الصارم ، واحلسم اجلازم ، إىل جانب
من الرغبة  -صلى اهللا عليه وسلم  -مث يبلغ اجلد الصارم مداه ، يف مواجهة ما عساه يعتمل يف نفس رسول اهللا 

وهي الرغبة اليت . البشرية ، املشتاقة إىل هداية قومه ، املتطلعة إىل االستجابة ملا يطلبونه من آية لعلهم يهتدون 
. جتيش يف صدور بعض املسلمني يف ذلك احلني ، واليت تشري إليها آيات أخرى يف السورة آتية يف السياق كانت 

ولكن يف صدد احلسم يف طبيعة هذه الدعوة ومنهجها ودور الرسل فيها ، ودور الناس . وهي رغبة بشرية طبيعية 
  :أمجعني ، جتيء تلك املواجهة الشديدة يف القرآن الكرمي 

ن كرب عليك إعراضهم ، فإن استطعت أن تبتغي نفقاً يف األرض ، أو سلماً يف السماء ، فتأتيهم بآية ولو وإن كا{ 
واملوتى يبعثهم اهللا ، مث إليه . إمنا يستجيب الذين يسمعون . شاء اهللا جلمعهم على اهلدى فال تكونن من اجلاهلني 

  . .} يرجعون 
وما ميلك اإلنسان أن يدرك حقيقة هذا األمر ، إال حني . . اجلليلة وإنه للهول اهلائل ينسكب من خالل الكلمات 

النيب الصابر من أويل العزم . . أن هذه الكلمات موجهة من رب العاملني إىل نبيه الكرمي : يستحضر يف كيانه كله 
وقد لقي  -م عليه السال -الذي لقي ما لقي من قومه صابراً حمتسباً ، مل يدع عليهم دعوة نوح . . من الرسل 

  منهم سنوات طويلة ، ما يذهب حبلم احلليم
فإن كان قد كرب عليك إعراضهم ، وشق عليك تكذيبهم ، وكنت ترغب يف إتياهنم  -يا حممد  -تلك سنتنا . . . 
  فإن استطعت فابتغ لك نفقاً يف األرض أو سلماً يف السماء ، فأهتم بآية. . إذن . . بآية 

ولو . . فليس الذي ينقص هو اآلية اليت تدهلم على احلق فيما تقول . على أن تأتيهم بآية  إن هداهم ال يتوقف. . . 
وإما  -كاملالئكة  -إما بتكوين فطرهتم من األصل على أن ال تعرف سوى اهلدى : شاء اهللا جلمعهم على اهلدى 

. إظهار خارقة تلوي أعناقهم مجيعاً وإما ب. بتوجيه قلوهبم وجعلها قادرة على استقبال هذا اهلدى واالستجابة إليه 
  .وإما بغري هذه من الوسائل وكلها يقدر اهللا عليها 

خلق هذا اخللق املسمى باإلنسان ، لوظيفة معينة ،  -حلكمته العليا الشاملة يف الوجود كله  -ولكنه سبحانه 
من بينها التنوع يف . ت املالئكة أن تكون له استعدادات معينة غري استعدادا -يف تدبريه العلوي الشامل  -تقتضي 

االستعدادات ، والتنوع يف استقبال دالئل اهلدى وموحيات اإلميان ، والتنوع يف االستجابة هلذه الدالئل واملوحيات 
  . .يف حدود من القدرة على االجتاه ، بالقدر الذي يكون عدالً معه تنوع اجلزاء على اهلدى والضالل . 

ى اهلدى بأمر تكويين من عنده ، ولكنه أمرهم باهلدى وترك هلم اختيار الطاعة أو املعصية ، لذلك مل جيمعهم اهللا عل
  .وتلقي اجلزاء العادل يف هناية املطاف 

  .فاعلم ذلك وال تكن مما جيهلونه . 
  .} فال تكونن من اجلاهلني . ولو شاء اهللا جلمعهم على اهلدى { 

  . .ملقام الذي يقتضي هول الكلمة وحسم التوجيه يا هلول الكلمة ويا حلسم التوجيه ولكنه ا
وبعد ذلك بيان للفطرة اليت فطر اهللا الناس عليها ، وملواقفهم املختلفة يف مواجهة اهلدى ، الذي ال تنقصه البينة وال 

  :ينقصه الدليل 
  . .} مث إليه يرجعون . واملوتى يبعثهم اهللا . إمنا يستجيب الذين يسمعون { 



  :هون هذا احلق الذي جاءهم به الرسول من عند اهللا وهم فريقان إن الناس يواج
فهو من القوة . وهؤالء يستجيبون للهدى . . فريق حي ، أجهزة االستقبال الفطرية فيه حية ، عاملة ، مفتوحة 

  :والوضوح واالصطالح مع الفطرة والتالقي معها إىل احلد الذي يكفي أن تسمعه ، فتستجيب له 
  . .} ب الذين يسمعون إمنا يستجي{ 

ليس الذي ينقصه أن هذا . . وفريق ميت ، معطل الفطرة ، ال يسمع وال يستقبل ، ومن مث ال يتأثر وال يستجيب 
إمنا  -فدليله كامن فيه ، ومىت بلغ إىل الفطرة وجدت فيها مصداقه ، فاستجابت إليه حتماً  -احلق ال حيمل دليله 

هو حياة الفطرة ، وقيام أجهزة االستقبال فيها مبجرد التلقي وهؤالء ال حيلة الذي ينقص هذا الفريق من الناس 
إن شاء بعثهم إن علم منهم ما يستحق أن . إمنا يتعلق أمرهم مبشيئة اهللا . فيهم للرسول ، وال جمال معهم للربهان 

  .جعوا إليه يف اآلخرة حيييهم ، وإن شاء مل يبعثهم يف هذه احلياة الدنيا ، وبقوا أمواتاً باحلياة حىت ير
  . .} مث إليه يرجعون . واملوتى يبعثهم اهللا { 

هذه هي قصة االستجابة وعدم االستجابة تكشف حقيقة املوقف كله ، وحتدد واجب الرسول وعمله ، وتترك األمر 
  .كله لصاحب األمر يقضي فيه مبا يريد 

، ينتقل السياق إىل حكاية ما يطلبه املشركون من هبذه احلقيقة  -صلى اهللا عليه وسلم  -ومن خطاب رسول اهللا 
إنزال خارقة ، وإىل بيان ما يف هذا الطلب من اجلهالة بسنة اهللا ، ومن سوء إدراك لرمحته هبم أال يستجيب هلذا 
عاً ، االقتراح الذي يف أعقابه التدمري هلم لو أجيبوا إليه ويعرض جانباً من دقة التدبري اإلهلي وإحاطته باألحياء مجي

وينتهي بتقرير ما وراء اهلدى والضالل من أسرار وسنن جتري هبا مشيئة . يوحي حبكمة السنة الشاملة لألحياء مجيعاً 
  .اهللا طليقة 

وما من دابة . إن اهللا قادر على أن ينزل آية ، ولكن أكثرهم ال يعلمون : لوال نزل عليه آية من ربه قل : وقالوا { 
والذين . ري جبناحيه إال أمم أمثالكم ما فرطنا يف الكتاب من شيء ، مث إىل رهبم حيشرون يف األرض ، وال طائر يط

  . .} من يشأ اهللا يضلله ، ومن يشأ جيعله على صراط مستقيم . كذبوا بآياتنا صم وبكم يف الظلمات 
ون بآية القرآن الباقية ، لقد كانوا يطلبون آية خارقة كاخلوارق املادية اليت صاحبت الرساالت السابقة ، وال يقنع

اليت ختاطب اإلدراك البشري الراشد ، وتعلن عهد الرشد اإلنساين ، وحتترم هذا الرشد فتخاطبه هذا اخلطاب 
الراقي؛ واليت ال تنتهي بانتهاء اجليل الذي يرى اخلارقة املادية؛ بل تظل باقية تواجه اإلدراك البشري بإعجازها إىل 

  .يوم القيامة 

.  
. يطلبون خارقة ، وال يفطنون إىل سنة اهللا يف أخذ املكذبني بالدعوة بعد جميء اخلارقة ، وإهالكهم يف الدنيا وكانوا 

كما وقع يف  -وال يدركون حكمة اهللا يف عدم جميئهم هبذه اخلارقة ، وهو يعلم أهنم سيجحدون هبا بعد وقوعها 
فمن مل يؤمن استخرج اهللا . ن ميهلهم ليؤمن منهم من يؤمن فيحق عليهم اهلالك ، بينما يريد اهللا أ -األقوام قبلهم 

وال يشكرون نعمة اهللا عليهم يف إمهاهلم ، وذلك بعدم االستجابة القتراحهم ، الذي ال . من ظهره ذرية مؤمنة 
  يعلمون جرائره

 يف عدم والقرآن يذكر اقتراحهم هذا ، ويعقب عليه بأن أكثرهم ال يعلمون ما وراءه وال يعلمون حكمة اهللا
االستجابة ، ويقرر قدرة اهللا على تنزيل اآلية ، ولكن حكمته هي اليت تقتضي ، ورمحته اليت كتبها على نفسه هي 

  :اليت متنع البالء 



  .} ولكن أكثرهم ال يعلمون . إن اهللا قادر على أن ينزل أية : لوال نزل عليه آية من ربه قل : وقالوا { 
ويوقظ فيها قوى املالحظة والتدبر ملا يف الوجود . إىل قلوهبم من مدخل آخر لطيف  ويأخذ السياق القرآين طريقه

  :حوهلم من دالئل اهلدى وموحيات اإلميان ، لو تدبروه وعقلوه 
وما من دابة يف األرض ، وال طائر يطري جبناحيه إال أمم أمثالكم ، ما فرطنا يف الكتاب من شيء ، مث إىل رهبم { 

  . .} حيشرون 
الناس ليسوا وحدهم يف هذا الكون ، حىت يكون وجودهم مصادفة ، وحىت تكون حياهتم سدى إن حوهلم أحياء إن 

أخرى ، كلها ذات أمر منتظم ، يوحي بالقصد والتدبري واحلكمة ، ويوحي كذلك بوحدة اخلالق ، ووحدة التدبري 
  . .الذي يأخذ به خلقه كله 

وما من  -شمل كل األحياء من حشرات وهوام وزواحف وفقاريات وهذا ي -إنه ما من دابة تدب على األرض 
ما من . . وهذا يشمل كل طائر من طري أو حشرة غري ذلك من الكائنات الطائرة  -طائر يطري جبناحيه يف اهلواء 

خلق حي يف هذه األرض كلها إال وهو ينتظم يف أمة ، ذات خصائص واحدة ، وذات طريقة يف احلياة واحدة 
ويف . . ما ترك اهللا شيئاً من خلقه بدون تدبري يشمله ، وعلم حيصيه . . شأهنا يف هذا شأن أمة الناس . . كذلك 

  . .فيقضي يف أمرها مبا يشاء . . النهاية حتشر اخلالئق إىل رهبا 
اإلشراف لتهز القلب مبا ترسم من آفاق  -فوق تقريرها احلاسم يف حقيقة احلياة واألحياء  -إن هذه اآلية القصرية 

وكل جانب من هذه اجلوانب ال . . الشامل ، والتدبري الواسع ، والعلم احمليط ، والقدرة القادرة ، هللا ذي اجلالل 
  .منلك التوسع يف احلديث عنه حىت ال خنرج عن منهج الظالل ، فنجاوزه إذن لنتمشى مع السياق 

وجود هذه اخلالئق هبذا النظام ، ومشوهلا هبذا التدبري ، إذ املقصود األول هنا هو توجيه القلوب والعقول ، إىل أن . 
توجيه القلوب والعقول إىل ما يف هذه احلقيقة اهلائلة . . وإحصاءها يف علم اهللا ، مث حشرها إىل رهبا يف هناية املطاف 

  الدائمة من دالئل وأمارات ، أكرب من اآليات واخلوارق اليت يراها جيل واحد من الناس
بتقرير ما وراء اهلدى والضالل من مشيئة اهللا وسنته ، وما يدالن عليه من  -أو هذه املوجة  -اجلولة وختتم هذه 

  :فطرة الناس يف حاالت اهلدى وحاالت الضالل 
  . .} من يشأ اهللا يضلله ، ومن يشأ جيعله على صراط مستقيم . والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم يف الظلمات { 

. قيقة اليت مضت يف هذه اجلولة عن استجابة الذين يسمعون ، وموت الذين ال يستجيبون وهو إعادة لتقرير احل
إن الذين كذبوا بآيات اهللا هذه املبثوثة يف صفحات الوجود ، وآياته . . ولكن يف صورة أخرى ومشهد آخر 

إهنم صم ال يسمعون ، . . األخرى املسجلة يف صفحات هذا القرآن ، إمنا كذبوا ألن أجهزة االستقبال فيهم معطلة 
فإن هلم . بكم ال يتكلمون ، غارقون يف الظلمات ال يبصرون إهنم كذلك ال من ناحية التكوين اجلثماين املادي 

وإنه لكذلك فهذه . . ولكن إدراكهم معطل ، فكأمنا هذه احلواس ال تستقبل وال تنقل . . عيوناً وآذاناً وأفواهاً 
ا وإيقاعها وتأثريها ، لو أهنا استقبلت وتلقاها اإلدراك وما يعرض عنها معرض إال وقد اآليات حتمل يف ذاهتا فاعليته

  .فسدت فطرته ، فلم يعد صاحلاً حلياة اهلدى ، ومل يعد أهالً لذلك املستوى الراقي من احلياة 
على هذا االستعداد  املشيئة الطليقة اليت قضت أن يكون هذا اخللق املسمى باإلنسان. . ووراء ذلك كله مشيئة اهللا 

وكذلك يضل اهللا من يشاء ويهدي من . . املزدوج للهدى والضالل ، عن اختيار وحكمة ، ال عن اقتضاء أو إلزام 
  . .وال تظلم أحداً من العباد . مبشيئته تلك ، اليت تعني من جياهد ، وتضل من يعاند . يشاء إىل صراطه املستقيم 

. ، أو اجتاهه إىل الضالل ، كالمها ينشأ من خلقته اليت فطره اهللا عليها مبشيئته إن اجتاه اإلنسان إىل طلب اهلدى 



والنتائج اليت تترتب على هذا االجتاه وذاك من االهتداء والضالل إمنا . فهذا االجتاه وذاك خملوق ابتداء مبشيئة اهللا 
الذي ميلكه . منا يقومان على اجتاه اإلنسان واحلساب واجلزاء إ. فاملشيئة فاعلة ومطلقة . ينشئها اهللا مبشيئته كذلك 

  . .، وإن كان االستعداد لالجتاه املزدوج هو يف األصل من مشيئة اهللا 
واآلن بعد االنتهاء من استعراض هذه املوجة من السياق ، نقف وقفة قصرية الستخالص عربة التوجيه فيها لكافة 

التوجيه فيها يتجاوز املناسبة التارخيية اخلاصة ، وينسحب أصحاب الدعوة إىل هذا الدين يف كل جيل ، فإن مدى 
وحنن ال منلك . على مجيع األجيال ، ومجيع الدعاة ، ويرسم منهجاً للدعوة إىل هذا الدين ، ال يتقيد بالزمان واملكان 

  :هنا أن نفصل كل جوانب هذا املنهج ، فنقف منه إذن عند معامل الطريق 
اق ، حمفوف باملكاره ، ومع أن نصر اهللا للحق آت ال ريب فيه ، إال أن هذا النصر إمنا إن طريق الدعوة إىل اهللا ش

 -حىت وال الرسول  -يأيت يف موعده الذي يقدره اهللا ، وفق علمه وحكمته ، وهو غيب ال يعلم موعده أحد 
هبما الدعوة يف أول األمر من التكذيب واإلعراض اللذين تقابل : واملشقة يف هذا الطريق تنشأ من عاملني أساسيني 

  .، واحلرب واألذى اللذين يعلنان على الدعاة 

مث من الرغبة البشرية يف نفس الداعية يف هداية الناس إىل احلق الذي تذوقه ، وعرف طعمه ، واحلماسة للحق . 
ن دواعي مشقة فكلها م. والرغبة يف استعالنه وهذه الرغبة ال تقل مشقة عن التكذيب واإلعراض واحلرب واألذى 

  الطريق
ذلك حني يقرر أن الذين يكذبون هبذا . . والتوجيه القرآين يف هذه املوجة من السياق يعاجل هذه املشقة من جانبيها 

الدين أو حياربون دعوته ، يعلمون علم اليقني أن ما يدعون إليه هو احلق ، وأن الرسول الذي جاء به من عنداهللا 
م ال يستجيبون ، ويستمرون يف جحودهم عناداً وإصراراً ، ألن هلم هوى يف ولكنهم مع هذا العل. صادق 

اإلعراض والتكذيب وأن هذا احلق حيمل معه دليل صدقه ، وهو خياطب الفطرة فتستجيب له ، مىت كانت هذه 
فإن قلوهبم فأما الذين جيحدون . . } إمنا يستجيب الذين يسمعون { : الفطرة حية ، وأجهزة االستقبال فيها صاحلة 
والداعية ليس . والرسول ال يسمع املوتى وال يسمع الصم الدعاء . ميتة وهم موتى وهو صم وبكم يف الظلمات 

هذا كله من جانب ، ومن اجلانب اآلخر ، فإن نصر اهللا آت ال ريب . . فذلك من شأن اهللا . عليه أن يبعث املوتى 
قدر اهللا ، وكما أن سنة اهللا ال تستعجل ، وكلماته ال تتبدل ، من كل ما هنالك أنه جيري وفق سنة اهللا وب. . فيه 

واهللا ال يعجل ألن . . ناحية جميء النصر يف النهاية ، فكذلك هي ال تتبدل وال تستعجل من ناحية املوعد املرسوم 
بال عجلة  فإن استسالم صاحب الدعوة نفسه لقدر اهللا -ولو كانوا هم الرسل  -األذى والتكذيب يلحق بالدعاة 

كلها مطلوبة من وراء تأجيل النصر إىل موعده . . ، وصربه على األذى بال متلمل ، ويقينه يف العاقبة بال شك 
  .املرسوم 

إنه التبليغ ، واملضي يف  -ودور الدعاة بعده يف كل جيل  -وحيدد هذا التوجيه القرآين دور الرسول يف هذا الدين 
. . أما هدى الناس أو ضالهلم فهو خارج عن حدود واجبه وطاقته . . ق الطريق ، والصرب على مشاق الطري

واهلدى والضالل إمنا يتبعان سنة إهلية ال تتبدل ، وال يغري منها رغبة الرسول يف هداية من حيب ، كما ال يغري منها 
دد املهتدين ، إمنا إن شخصه ال اعتبار له يف هذه القضية ، وحسابه ليس على ع. . ضيقه ببعض من يعاند وحيارب 

  .وأمر الناس بعد ذلك إىل رب الناس . . حسابه على ما أدى وما صرب وما التزم ، وما استقام كما أمر 



  . .} ولو شاء اهللا جلمعهم على اهلدى { . . } من يشأ اهللا يضلله ومن يشأ جيعله على صراط مستقيم { . 
قة مشيئة اهللا الطليقة يف اهلدى والضالل باجتاه الناس وقد بينا من قبل عال} إمنا يستجيب الذين يسمعون { 

  .مبا فيه الكفاية . وجهادهم 
من هنا ال ينبغي لصاحب الدعوة إىل هذا الدين ، أن يستجيب القتراحات املقترحني ممن يوجه إليهم الدعوة ، يف 

ولقد . . رغباهتم وأهوائهم وشهواهتم  حتوير منهج دعوته عن طبيعته الربانية؛ وال أن حياول تزيني هذا الدين هلم وفق
وفق مألوف زماهنم ومستوى مداركهم كما حكى عنهم القرآن يف مواضع منه  -كان املشركون يطلبون اخلوارق 

{ . . } لوال نزل عليه آية من ربه : وقالوا } { لوال أنزل عليه ملك : وقالوا { شىت ، منها يف هذه السورة 
ويف السور األخرى ما هو أشد إثارة للعجب من هذه } م لئن جاءهتم آية ليؤمنن هبا وأقسموا باهللا جهد أمياهن

لن نؤمن لك حىت تفجر لنا من األرض : وقالوا { : ذلك كالذي حكاه عنهم يف سورة اإلسراء . االقتراحات 
علينا  -كما زعمت  -أو تسقط السماء . أو تكون لك جنة من خنيل وعنب فتفجر األهنار خالهلا تفجرياً . ينبوعاً 

ولن نؤمن لرقيك حىت . أو يكون لك بيت من زخرف ، أو ترقى يف السماء . كسفاً ، أو تأيت باهللا واملالئكة قبيالً 
وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام وميشي { : وكالذي حكاه عنهم يف سورة الفرقان . } تنزل علينا كتاباً نقرؤه 

والتوجيه } أو يلقى إليه كنز ، أو تكون له جنة يأكل منها . ملك ، فيكون معه نذيراً يف األسواق ، لوال أنزل إليه 
واملؤمنني أن يرغبوا يف إتياهنم  -صلى اهللا عليه وسلم  -القرآين املباشر يف هذه املوجة من السورة هنى رسول اهللا 

وإن كان كرب عليك إعراضهم ، فإن  {:  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقيل للرسول . مما يطلبون  -أية آية  -بآية 
استطعت أن تبتغي نفقاً يف األرض أو سلماً يف السماء فتأتيهم بآية ، ولو شاء اهللا جلمعهم على اهلدى ، فال تكونن 

وقيل للمؤمنني الذين . . } إمنا يستجيب الذين يسمعون ، واملوتى يبعثهم اهللا ، مث إليه يرجعون . من اجلاهلني 
 االستجابة للمشركني يف طلبهم آية عندما أقسموا باهللا جهد أمياهنم لئن جاءهتم آية ليؤمنن هبا قيل رغبت نفوسهم يف

ونقلب افئدهتم وأبصارهم كما مل يؤمنوا . إمنا اآليات عنداهللا ، وما يشعركم أهنا إذا جاءت ال يؤمنون : قل { : هلم 
الً أن الذي ينقص املكذبني ليس هو اآلية والدليل على ليعلموا أو. } به أول مرة ، ونذرهم يف طغياهنم يعمهون 

وفق سنة اهللا يف اهلدى  -احلق ، ولكن الذي ينقصهم أهنم ال يسمعون ، وأهنم موتى ، وأن اهللا مل يقسم هلم اهلدى 
مث ليعلموا كذلك أن هذا الدين جيري وفق سنة التتبدل ، وأنه أعز من أن يصبح حتت  -والضالل كما أسلفنا 

  ات املقترحني وأهوائهمرغب
  .وهذا يقودنا إىل اجملال األمشل هلذا التوجيه القرآين 

فالزمن يتغري ، وأهواء الناس تتمثل يف . إنه ليس خاصاً بزمن ، وال حمصوراً يف حادث ، وال مقيداً باقتراح معني . 
إن الرغبة يف االستجابة . . وأصحاب الدعوة إىل دين اهللا ينبغي أال تستخفهم أهواء البشر . اقتراحات أخرى 

ملقترحات املقترحني هي اليت تقود بعض أصحاب الدعوة اإلسالمية اليوم إىل حماولة بلورة العقيدة اإلسالمية يف 
على الورق كالذي جيدونه يف النظريات املذهبية األرضية الصغرية ، اليت يصوغها البشر » نظرية مذهبية « صورة 

وهي اليت تقود بعض أصحاب . . ي الزمن فإذا كلها عورات وشطحات ومتناقضات لفترة من الفترات؛ مث ميض
أو صورة تشريعات مفصلة  -على الورق  -هذه الدعوة إىل حماولة بلورة النظام اإلسالمي يف صورة مشروع نظام 

ألن أهل هذه ( تواجه ما عليه أهل اجلاهلية احلاضرة من أوضاع ال عالقة هلا بإالسالم  -على الورق أيضاً  -
وتنظم هلم هذه األوضاع؛ بينما هم ) إن اإلسالم عقيدة وال عالقة له بالنظام العام الواقعي للحياة : اجلاهلية يقولون 

وكلها حماوالت ذليلة . . باقون على جاهليتهم يتحاكمون إىل الطاغوت ، وال حيكمون أو يتحاكمون إىل شريعة اهللا 



باسم تطور وسائل . ستجابة ألزياء التفكري البشري املتقلبة ، اليت ال تثبت على حال ، ال جيوز للمسلم أن حياوهلا ا
  الدعوة إىل اهللا

وأذل من هذه احملاولة حماولة من يضعون على اإلسالم أقنعة أخرى ، ويصفونه بصفات من اليت تروج عند الناس يف 
ظانني أهنم إمنا خيدمون اإلسالم هبذه التقدمة . . يها وما إل. . والدميقراطية . . كاالشتراكية . . فترة من الفترات 

« وإن . مذهب اجتماعي اقتصادي من صنع البشر؛ قابل للصواب واخلطأ » االشتراكية « إن . . الذليلة 
. نظام للحياة أو للحكم من صنع البشر كذلك ، حيمل صنع البشر من القابلية للصواب واخلطأ أيضاً » الدميقراطية 

. م منهج حياة يشمل التصور االعتقادي ، والنظام االجتماعي االقتصادي ، والنظام التنفيذي والتشكيلي واإلسال. 
 -سبحانه  -فأين يقف من اإلسالم من يريد أن يستشفع ملنهج اهللا . . وهو من صنع اهللا املربأ من النقص والعيب . 

عند  -سبحانه  -الم من يريد أن يستشفع هللا عند البشر بوصفه بصفة من أعمال البشر؟ بل أين يقف من اإلس
  . .العبيد بقول من أقوال هؤالء العبيد؟ 

  :يتخذوهنم أولياء . . لقد كان كل شرك املشركني يف اجلاهلية العربية أهنم يستشفعون عند اهللا ببعض خلقه 
ا هو الشرك فما الوصف الذي يطلق فهذ} . . والذين اختذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى { 

يستشفعون  -ويا للنكر والبشاعة  -إذن على الذين ال يستشفعون ألنفسهم عند اهللا بأولياء من عبيده ، ولكنهم 
  عند العبيد مبذهب أو منهج من مذاهب العبيد ومناهجهم؟ -سبحانه  -هللا 

ذلك منهج اهللا وال عنوان . . قراطية هي الدميقراطية والدمي. واالشتراكية هي االشتراكية . إن اإلسالم هو اإلسالم 
  .وهذه وتلك من مناهج البشر . . له وال صفة إال العنوان الذي جعله اهللا له ، والصفة اليت وصفه هبا 

وال ينبغي لصاحب الدعوة إىل دين اهللا ، أن . . وإذا اختاروها فليختاروها على هذا األساس . . ومن جتارب البشر 
  وهو حيسب أنه حيسن إىل دين اهللا. إلغراء الزي الرائج من أزياء اهلوى البشري املتقلب  يستجيب

إذا كنتم تقدمون اإلسالم اليوم للناس . . على أننا نسأل هؤالء الذين هان عليهم دينهم ، ومل يقدروا اهللا حق قدره 
فلقد كانت الرأمسالية يف . . اهات املعاصرة باسم االشتراكية ، وباسم الدميقراطية ، ألن هذين زيان من أزياء االجت

فترة من الفترات هي الزي احملبوب عند الناس وهم خيرجون هبا من النظام اإلقطاعي كما كان احلكم املطلق يف فترة 
من الفترات هو الزي املطلوب يف فترة التجميع القومي للواليات املتناثرة كما يف أملانيا وإيطاليا أيام بسمرك 

زيين مثالً وغدا من يدري ماذا يكون الزي الشائع من األنظمة االجتماعية األرضية وأنظمة احلكم اليت يضعها ومات
  العبيد للعبيد ، فكيف يا ترى ستقولون غداً عن اإلسالم؟ لتقدموه للناس يف الثوب الذي حيبه الناس؟

إنه يريد أن يستعلي . . يشمل هذا كله  -لك ويف غريها كذ -إن التوجيه القرآين يف هذه املوجة اليت حنن بصددها 
صاحب الدعوة بدينه؛ فال يستجيب القتراحات املقترحني؛ وال حياول تزيني هذا الدين بغري امسه وعنوانه؛ وال خماطبة 

ية ومن مل يستجب لدينه عبودية له ، وانسالخاً من العبود. إن اهللا غين عن العاملني . . الناس به بغري منهجه ووسيلته 
  .بأحد من الطائعني أو العصاة  -سبحانه  -لسواه ، فال حاجة هلذا الدين به ، كما أنه ال حاجة هللا 

فإن له كذلك . مث إنه إذا كان هلذا الدين أصالته من ناحية مقوماته وخصائصه ، اليت يريد اهللا أن تسود البشرية 
إن الذي نزل هذا الدين مبقوماته وخصائصه . . بشرية أصالته يف منهجه يف العمل ، ويف أسلوبه يف خطاب الفطرة ال

  . .الذي خلق اإلنسان ، ويعلم ما توسوس به نفسه  -سبحانه  -، ومبنهجه احلركي وأسلوبه ، هو 
فهو يربط . . منوذج من مناذج متنوعة شىت . . ويف هذه املوجة من السورة منوذج من خماطبته للفطرة اإلنسانية 

وجود الكوين ، ويدع اإليقاعات الكونية تواجه الفطرة البشرية ، ويثري انتباه الكينونة البشرية الفطرة البشرية بال



. } إمنا يستجيب الذين يسمعون { : وهو يعلم أهنا تستجيب هلا مىت بلغتها بعمقها وقوهتا . . لتلقي هذه اإليقاعات 
.  

  :والنموذج الذي يواجهنا يف هذه املوجة هو 
  . .} ولكن أكثرهم ال يعلمون . إن اهللا قادر على أن ينزل آية : نزل عليه آية من ربه قل لوال : وقالوا { 

مث يلمس قلوهبم مبا . . ويف هذه اآلية حيكي قول الذين يكذبون ويعارضون ويطلبون خارقة يراها جيلهم وتنتهي 
ولكن رمحته هي اليت . . ل اآلية يكمن وراء هذا االقتراح لو أجيب إنه األخذ والتدمري واهللا قادر على أن ينز

  . .اقتضت أال ينزهلا ، وحكمته هي اليت اقتضت أال يستجيب هلم فيها 
  .وفجأة ينقلهم من هذا الركن الضيق يف التصور والتفكري ، إىل الكون الواسع 

باقية يف صلب الكون اآليات ال. اآليات اليت تتضاءل دوهنا تلك اآلية اليت يطلبوهنا . إىل اآليات الكربى من حوهلم 
  :لألجيال كلها من قبلهم ومن بعدهم تراها 

مث إىل رهبم . ما فرطنا يف الكتاب من شيء . وما من دابة يف األرض ، وال طائر يطري جبناحيه إال أمم أمثالكم { 
  . .} حيشرون 

أن تشهد هبا  -منظم حيث مل يكن هلم علم  -هي حقيقة تستطيع مالحظتهم وحدها حينذاك . . وهي حقيقة هائلة 
وهي . . هلا مساهتا وخصائصها وتنظيماهتا كذلك . . حقيقة جتمع احليوان والطري واحلشرات من حوهلم يف أمم . . 

احلقيقة اليت تتسع مساحة رؤيتها كلما تقدم علم البشر ، ولكن علمهم ال يزيد شيئاً على أصلها وإىل جانبها احلقيقة 
وهي احلقيقة اليت تشهد هبا . . إحاطة علم اهللا اللدين بكل شيء ، وتدبري اهللا لكل شيء  الغيبية املوصولة هبا ، وهي

  . .تلك احلقيقة املشهودة 
فأين تذهب اخلارقة املادية اليت كانوا يطلبون ، أمام اخلارقة الكربى اليت يروهنا حيثما امتدت أبصارهم ومالحظتهم 

  وقلوهبم فيما كان وفيما سيكون؟
ال يزيد على أن يربط الفطرة بالوجود ، وأن يفتح النوافذ بني الوجود  -يف هذا النموذج  -القرآين إن املنهج 

  . .والفطرة ، وأن يدع هذا الوجود اهلائل العجيب يوقع إيقاعاته اهلائلة العميقة يف الكيان اإلنساين 
الغريب على املنهج ) كعلم التوحيد ( كالمياً  وال يقدم هلا جدالً. إنه ال يقدم للفطرة جدالً الهوتياً ذهنياً نظرياً 

بعامليه عامل الغيب وعامل  -وال يقدم هلا فلسفة عقلية أو حسية ، إمنا يقدم هلا هذا الوجود الواقعي . اإلسالمي 
وهي  -ويدعها تتفاعل معه وتتجاوب ، وتتلقى عنه وتستجيب ، ولكن يف ظل منهج ضابط ال يدعها  -الشهادة 

  .تضل يف املتاهات والدروب  -وجود تتلقى من ال
  :مث خيتم الفقرة بالتعقيب على موقف املكذبني هبذه اآليات الكربى 

  . .} من يشأ اهللا يضلله ، ومن يشأ جيعله على صراط مستقيم . والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم يف الظلمات { 
إهنا . . ويقرر سنة اهللا يف اهلدى والضالل . . ات إهنم صم وبكم يف الظلم. . فيقرر حقيقة حالة املكذبني وطبيعتهم 

  .تعلق مشيئة اهللا هبذا أو ذاك ، وفق الفطرة اليت فطر اهللا عليها العباد 
إىل جانب وضوح املنهج يف الدعوة ، وتقرير موقف صاحب . بذلك تلتئم جوانب التصور اإلسالمي لألمر كله 
  . .نفوس البشرية يف كل حال ويف كل جيل الدعوة ، وهو يتحرك هبذه العقيدة ، ويواجه ال

وباهللا التوفيق . عن املنهج يكون فيها ما ينري الطريق  -إىل جانب ما تقدم يف مقدمة السورة  -ولعل هذه اللمسات 
. .  



َبلْ إِيَّاُه َتْدُعونَ فََيكِْشفُ ) ٤٠(كُْنُتْم َصاِدِقَني  قُلْ أََرأَيَْتكُمْ إِنْ أََتاكُْم َعذَاُب اللَِّه أَْو أََتْتكُُم السَّاَعةُ أَغَْيَر اللَِّه َتْدُعونَ إِنْ
َولَقَْد أَْرَسلَْنا إِلَى أَُممٍ ِمْن قَْبِلَك فَأََخذَْناُهمْ بِالَْبأَْساِء وَالضَّرَّاءِ ) ٤١(َما َتْدُعونَ إِلَْيِه إِنْ َشاَء َوتَْنَسْونَ َما ُتْشرِكُونَ 

 لَْولَا إِذْ َجاَءُهْم َبأْسَُنا َتَضرَُّعوا وَلَِكْن قََسْت قُلُوُبُهْم َوَزيََّن لَُهمُ الشَّْيطَانُ َما كَانُوا َيْعَملُونَفَ) ٤٢(لََعلَُّهْم يََتَضرَُّعونَ 
اُهْم َبْغَتةً فَإِذَا ُهمْ فَلَمَّا َنُسوا َما ذُكُِّروا بِِه فََتحَْنا َعلَْيهِْم أَبَْواَب كُلِّ َشْيٍء َحتَّى إِذَا فَرِحُوا بَِما أُوُتوا أََخذَْن) ٤٣(

قُلْ أََرأَيُْتْم إِنْ أََخذَ اللَُّه َسْمَعكُْم ) ٤٥(فَقُِطَع َدابُِر الْقَْومِ الَِّذيَن ظَلَُموا َوالَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني ) ٤٤(ُمْبِلُسونَ 
قُلْ ) ٤٦(أِْتيكُْم بِِه اْنظُْر كَْيَف ُنَصرُِّف الْآيَاِت ثُمَّ ُهْم َيْصِدفُونَ َوأَْبَصارَكُْم َوخََتَم َعلَى قُلُوبِكُْم َمْن إِلٌَه غَْيُر اللَِّه َي

َوَما نُْرِسلُ الُْمْرَسِلَني إِلَّا مَُبشِّرِينَ ) ٤٧(أََرأَيَْتكُْم إِنْ أََتاكُْم َعذَاُب اللَِّه َبْغَتةً أَْو جَْهَرةً َهلْ ُيْهلَُك إِلَّا الْقَْوُم الظَّاِلُمونَ 
وَالَِّذيَن كَذَّبُوا بِآيَاِتَنا يََمسُُّهُم الَْعذَابُ بَِما كَانُوا ) ٤٨(ْنِذرِيَن فََمْن آَمَن َوأَْصلََح فَلَا َخْوٌف َعلَْيهِْم َولَا ُهْم َيحَْزُنونَ َوُم

  ) ٤٩(َيفُْسقُونَ 

بفطرهتم ذاهتا حني تواجه بل يواجههم . يواجه السياق القرآين فطرة املشركني ببأس اهللا  -يف هذه املوجة  -هنا 
حني تتعرى من الركام يف مواجهة اهلول ، وحني يهزها اهلول فيتساقط عنها ذلك الركام وتنسى حكاية . . بأس اهللا 

  اآلهلة الزائفة؛ وتتجه من فورها إىل رهبا الذي تعرفه يف قرارهتا تسأله وحده اخلالص والنجاة
ين من أسالفهم ، ويف الطريق يريهم كيف جتري سنة اهللا ، وكيف مث يأخذ بأيديهم ليوقفهم على مصارع الغابر

ويكشف ألبصارهم وبصائرهم عن استدراج اهللا هلم ، بعد تكذيبهم برسل اهللا ، وكيف قدم هلم . يعمل قدر اهللا 
بعد الفرصة ،  وأتاح هلم الفرصة -االبتالء بالبأساء والضراء ، مث االبتالء بالرخاء والنعماء  -االبتالء بعد االبتالء 

لينتبهوا من الغفلة ، حىت إذا استنفدوا الفرص كلها ، وغرهتم النعمة بعد أن مل توقظهم الشدة ، جرى قدر اهللا ، 
  .} فقطع دابر القوم الذين ظلموا واحلمد هللا رب العاملني { : وفق سنته اجلارية وجاءهم العذاب بغتة 

توارى ، حىت جييء يف أعقابه مشهد آخر وهم يتعرضون لبأس اهللا وما يكاد هذا املشهد الذي يهز القلوب هزاً ي
أيضاً ، فيأخذ مسعهم وأبصارهم ، وخيتم على قلوهبم ، مث ال جيدون إهلاً غري اهللا يرد عليهم مسعهم وأبصارهم 

  .وإدراكهم 
ليس . . ة والنذارة إهنا البشار. . ويف مواجهة هذين املشهدين الرائعني اهلائلني يتحدث إليهم عن وظيفة الرسل 

يبشرون . ليس هلم أن يأتوا باخلوارق ، وال أن يستجيبوا ملقترحات املقترحني إمنا هم يبلغون . . وراء ذلك شيء 
ويكذب فريق ويعرض فيمسه . مث يؤمن فريق من الناس ويعمل صاحلاً فيأمن اخلوف وينجو من احلزن . وينذرون 

  . .فهذا هو املصري . . اء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر فمن ش. العذاب هبذا اإلعراض والتكذيب 
بل إياه تدعون ،  -إن كنتم صادقني  -أرأيتكم إن أتاكم عذاب اهللا أو أتتكم الساعة ، أغري اهللا تدعون : قل { 

  . .} وتنسون ما تشركون  -إن شاء  -فيكشف ما تدعون إليه 
نسانية هبذه العقيدة يضم إىل ذلك الطرف الذي سبق بيانه هذا طرف من وسائل املنهج الرباين يف خطاب الفطرة اإل

  .يف الفقرة السابقة وفيما قبلها وما بعدها كذلك يف سياق السورة 
وهو هنا . لقد خاطبها هناك مبا يف عوامل األحياء من آثار التدبري اإلهلي والتنظيم؛ ومبا يف علم اهللا من إحاطة ومشول 

فطرة إزاءه حني يواجهها يف صورة من صوره اهلائلة ، اليت هتز القلوب ، فيتساقط عنها خياطبها ببأس اهللا؛ ومبوقف ال
ركام الشرك؛ وتتعرى فطرهتا من هذا الركام الذي حيجب عنها ما هو مستقر يف أعماقها من معرفتها برهبا ، ومن 

  :توحيدها له أيضاً 



  . .} إن كنتم صادقني . . ري اهللا تدعون أغ. . أرأيتكم إن أتاكم عذاب اهللا أو أتتكم الساعة : قل { 
  .عذاب اهللا يف الدنيا عذاَب اهلالك والدمار؛ أو جميء الساعة على غري انتظار . . إهنا مواجهة الفطرة بتصور اهلول 

حقيقة هذا  -ويعلم اهللا سبحانه أهنا تدرك  -والفطرة حني تلمس هذه اللمسة؛ وتتصور هذا اهلول؛ تدرك . 
تز له؛ ألنه ميثل حقيقة كامنة فيها ، يعلم بارئها سبحانه أهنا كامنة فيها وخياطبها هبا على سبيل التصور؛ التصور ، وهت

  فتهتز هلا وترجتف وتتعرى
  :وهو يسأهلم ويطلب إليهم اجلواب بالصدق من ألسنتهم؛ ليكون تعبرياً عن الصدق يف فطرهتم 

  .} إن كنتم صادقني . . أغري اهللا تدعون { 
  :در فيقرر اجلواب الصادق ، املطابق ملا يف فطرهتم بالفعل ، ولو مل تنطق به ألسنتهم مث يبا

  .} وتنسون ما تشركون . . فيكشف ما تدعون إليه إن شاء . . بل إياه تدعون { 
فتتجه بطلب النجاة إىل اهللا وحده  -حينئذ  -إن اهلول يعّري فطرتكم . . بل تدعونه وحده؛ وتنسون شرككم كله 

إن معرفتها برهبا هي احلقيقة املستقرة فيها؛ فأما هذا . . بل تنسى هذا الشرك ذاته . وتنسى أهنا أشركت به أحداً . 
فإذا . قشرة سطحية يف الركام الذي ران عليها . الشرك فهو قشرة سطحية طارئة عليها ، بفعل عوامل أخرى 
كشفت احلقيقة األصيلة ، وحتركت الفطرة حركتها هزها اهلول تساقط هذا الركام ، وتطايرت هذه القشرة ، وت

  . .الفطرية حنو بارئها ، ترجوه أن يكشف عنها اهلول الذي ال يد هلا به ، وال حيلة هلا فيه 
فيقرره يف ثنايا  -سبحانه  -فأما شأن اهللا . . هذا شأن الفطرة يف مواجهة اهلول؛ يواجه السياق القرآين به املشركني 

فإذا شاء استجاب هلم . فمشيئته طليقة ، ال يرد عليها قيد  -إن شاء  -يكشف ما يدعونه إليه فهو . املواجهة 
  .فكشف عنهم ما يدعون كله أو بعضه؛ وإن شاء مل يستجب ، وفق تقديره وحكمته وعلمه 

ل شىت ، هذا هو موقف الفطرة من الشرك الذي تزاوله أحياناً ، بسبب ما يطرأ عليها من االحنراف ، نتيجة عوام
فما هو موقفها من اإلحلاد . . حقيقة اجتاهها إىل رهبا ومعرفتها بوحدانيته . . تغطي على نصاعة احلقيقة الكامنة فيها 

  وإنكار وجود اهللا أصالً؟
يف أن أولئك الذين ميارسون اإلحلاد يف صورته هذه صادقون فيما  -كما قلنا من قبل  -حنن نشك شكاً عميقاً 

حنن نشك يف أن هناك خلقاً أنشأته يد اهللا ، مث يبلغ به األمر حقيقة أن ينطمس فيه متاماً . تقدونه يزعمون أهنم يع
  طابع اليد اليت أنشأته؛ ويف صميم كينونته هذا الطابع ، خمتلطاً بتكوينه متمثالً يف كل خلية ويف كل ذرة

لكنيسة ، ومن الكبت والقمع ، ومن أنكار إمنا هو التاريخ الطويل من العذاب البشع ، ومن الصراع الوحشي مع ا
إىل آخر هذا التاريخ النكد الذي عاشته . . الكنيسة للدوافع الفطرية للناس مع استغراقها هي يف اللذائذ املنحرفة 

 فراراً يف التيه ، من الغول. . هو الذي دفع األوربيني يف هذه املوجة من اإلحلاد يف النهاية . . أوربا قروناً طويلة 
  .الكريه 

ذلك إىل استغالل اليهود هلذا الواقع التارخيي؛ ودفع النصارى بعيداً عن دينهم؛ ليسلس هلم قيادهم ، ويسهل عليهم 
« و » التلمود « على حد تعبري  -كاحلمري  -إشاعة االحنالل والشقاء فيهم ، وليتيسر هلم استخدامهم 

  .» بروتوكوالت حكماء صهيون 

لغوا من هذا كله شيئاً إال باستغالل ذلك التاريخ األوريب النكد ، لدفع الناس إىل اإلحلاد هرباً وما كان اليهود ليب. 
  .من الكنيسة 



لنشر اإلحلاد ،  -وهي إحدى املنظمات اليهودية  -» الشيوعية « ومع كل هذا اجلهد الناصب ، املتمثل يف حماولة 
ساحقة ، فإن الشعب الروسي نفسه مل يزل يف أعماق فطرته خالل أكثر من نصف قرن ، مبعرفة كل أجهزة الدولة ال

أن يهادن الكنسية  -كما يصوره خلفه خروشوف  -الوحشي » ستالني « ولقد اضطر . . احلنني إىل عقيدة يف اهللا 
، يف أثناء احلرب العاملية الثانية ، وأن يفرج عن كبري األساقفة ، ألن ضغط احلرب كان يلوي عنقه لالعتراف 

  .مهما يكن رأيه ورأي القليلني من امللحدين من ذوي السلطان حوله . . قيدة يف اهللا بأصالتها يف فطرة الناس للع
أن ينشروا موجة من اإلحلاد يف  -الذين يستخدموهنم من الصليبيني » احلمري « مبساعدة  -ولقد حاول اليهود 

فإن املوجة . . اإلسالم كان قد هبت وذبل يف هذه النفوس ومع أن . نفوس األمم اليت تعلن اإلسالم عقيدة هلا وديناً 
من  -وللبطل  -احنسرت على الرغم من كل ما بذلوه هلا . . أتاتورك يف تركيا » البطل « اليت أطلقوها عن طريق 

روا يف ومن مث استدا. . وعلى كل ما ألفوه من الكتب عن البطل والتجربة الرائدة اليت قام هبا . التمجيد واملساعدة 
إمنا يرفعون عليها . التجارب اجلديدة يستفيدون من جتربة أتاتورك ، أال يرفعوا على التجارب الرائدة راية اإلحلاد 

مث جيعلون حتت هذه الراية ما يريدون من . كي ال تصدم الفطرة ، كما صدمتها جتربة أتاتورك . راية اإلسالم 
  .ومن أجهزة التدمري للخامة البشرية جبملتها يف الرقعة اإلسالمية املستنقعات والقاذورات واالحنالل اخللقي ، 

غري أن العربة اليت تبقى من وراء ذلك كله ، هي أن الفطرة تعرف رهبا جيداً ، وتدين له بالوحدانية ، فإذا غشي 
إىل بارئها كما  عليها الركام فترة ، فإهنا إذا هزها اهلول تساقط عنها ذلك الركام كله وتعرت منه مجلة ، وعادت

أما ذلك الكيد كله فحسبه صيحة حق تزلزل قوائمه ، وترد الفطرة إىل . . مؤمنة طائعة خاشعة . . خلقها أول مرة 
ولن خيلوا وجه األرض مهما . ولن يذهب الباطل ناجياً ، ويف األرض من يطلق هذه الصيحة . بارئها سبحانه 

  .جهدوا ممن يطلق هذه الصيحة 
فلوال إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ، . ا إىل أمم من قبلك ، فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ولقد أرسلن{ 

فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء ، . ولكن قست قلوهبم ، وزين هلم الشيطان ما كانوا يعملون 
  .} ر القوم الذين ظلموا واحلمد هللا رب العاملني فقطع داب. حىت إذا فرحوا مبا أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون 

منوذج يعرض ويفسر كيف يتعرض الناس . منوذج من الواقع التارخيي . إهنا املواجهة بنموذج من بأس اهللا سبحانه 
لبأس اهللا ، وكيف تكون عاقبة تعرضهم له ، وكيف مينحهم اهللا الفرصة بعد الفرصة ، ويسوق إليهم التنبيه بعد 

ه؛ فإذا نسوا ما ذكروا به ، ومل توجههم الشدة إىل التوجه إىل اهللا والتضرع له ، ومل توجههم النعمة إىل الشكر التنبي
واحلذر من الفتنة ، كانت فطرهتم قد فسدت الفساد الذي ال يرجى معه صالح ، وكانت حياهتم قد فسدت الفساد 

  . .بساحتهم الدمار الذي ال تنجو منه ديار  ونزل. فحقت عليهم كلمة اهللا . الذي ال تصلح معه للبقاء 
فلوال إذ جاءهم بأسنا تضرعوا . ولقد أرسلنا إىل أمم من قبلك ، فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون { 

  . .} ولكن قست قلوهبم ، وزين هلم الشيطان ما كانوا يعملون 
قرآن الكرمي على اإلنسانية خرب الكثري منها ، قبل أن ولقد عرف الواقع البشري كثرياً من هذه األمم ، اليت قص ال

الذي صنعه اإلنسان فالتاريخ الذي سجله بنو اإلنسان حديث املولد ، صغري السن ، ال يكاد يعي » التاريخ « يولد 
 -على قصره  -إال القليل من التاريخ احلقيقي للبشر على ظهر هذه األرض وهذا التاريخ الذي صنعه البشر حافل 

باألكاذيب واألغاليط؛ وبالعجز والقصور عن اإلحاطة جبميع العوامل املنشئة واحملركة للتاريخ البشري؛ واليت يكمن 
وهذا البعض خيطىء البشر . بعضها يف أغوار النفس ، ويتوارى بعضها وراء ستر الغيب ، وال يبدو منها إال بعضها 

ودعوى أي بشر أنه أحاط  -إال قليالً  -متييز صحيحه من زائفة يف مجعه ، وخيطئون يف تفسريه ، وخيطئون أيضاً يف 



هي أكرب أكذوبة . . ، وأنه جيزم حبتمياته املقبلة أيضاً » علمياً « بالتاريخ البشري علماً ، وأنه ميلك تفسريه تفسرياً 
ل ذلك املدعي ميكن أن يدعيها بشر ومن عجب أن بعضهم يدعيها واألشد إثارة للعجب أن بعضهم يصدقها ولو قا

ولكن إذا وجد املفتري من املغفلني من . . لكان ذلك مستساغاً ) حتميات ( ال عن ) توقعات ( إنه يتحدث عن : 
  يصدقه فلماذا ال يفتري؟

جانباً من أسرار سنته  -رمحة منه وفضالً  -ويقص على عبيده . واهللا يقول احلق؛ ويعلم ماذا كان ، وملاذا كان 
ذرهم ويتعظوا؛ وليدركوا كذلك ما وراء الواقع التارخيي من عوامل كامنة وأسباب ظاهرة؛ وقدره؛ ليأخذوا ح

ومن وراء هذه املعرفة ميكن أن يتوقعوا ما سيكون ، . يفسرون هبا هذا الواقع التارخيي تفسرياً كامالً صحيحاً 
  . .ا هذه السنة اليت يكشف اهللا هلم عنه. . استناداً إىل سنة اهللا اليت ال تتبدل 

فأخذهم اهللا . فكذبوا . أمم جاءهتم رسلهم . . ويف هذه اآليات تصوير وعرض لنموذج متكرر يف أمم شىت 
« البأساء والضراء اليت ال تبلغ أن تكون . . يف أحواهلم وأوضاعهم . يف أمواهلم ويف أنفسهم . بالبأساء والضراء 

  . .ب التدمري واالستئصال الذي حتدثت عنه اآلية السابقة ، وهو عذا» عذاب اهللا 
  .وقد ذكر القرآن منوذجاً حمدداً من هذه األمم ، ومن البأساء والضراء اليت أخذها هبا 

فإذا جاءهتم . ولقد أخذنا آل فرعون بالسنني ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون { : يف قصة فرعون وملئه . 
أال إمنا طائرهم عند اهللا ، ولكن أكثرهم ال . ومن معه لنا هذه ، وإن تصبهم سيئة يطريوا مبوسى : احلسنة قالوا 

فأرسلنا عليهم الطوفان واجلراد والقمل . مهما تأتنا به من آية لتسحرنا هبا فما حنن لك مبؤمنني : وقالوا . يعلمون 
يها اآلية وهو منوذج من مناذج كثرية تشري إل} والضفادع والدم ، آيات مفصالت ، فاستكربوا وكانوا قوماً جمرمني 

. .  
لقد أخذهم اهللا بالبأساء والضراء لريجعوا إىل أنفسهم؛ وينقبوا يف ضمائرهم ويف واقعهم ، لعلهم حتت وطأة الشدة 

يتضرعون إىل اهللا ، ويتذللون له ، وينزلون عن عنادهم واستكبارهم ، ويدعون اهللا أن يرفع عنهم البالء بقلوب 
مل يلجأوا . ولكنهم مل يفعلوا ما كان حرياً أن يفعلوا . . فتح هلم أبواب الرمحة خملصة ، فريفع اهللا عنهم البالء ، وي

وكان . إىل اهللا ، ومل يرجعوا عن عنادهم ، ومل ترد إليهم الشدة وعيهم ، ومل تفتح بصريهتم ، ومل تلني قلوهبم 
  :الشيطان من ورائهم يزين هلم ما هم فيه من الضالل والعناد 

  . .} ، وزين هلم الشيطان ما كانوا يعملون ولكن قست قلوهبم { 
والقلب الذي ال ترده الشدة إىل اهللا قلب حتجر فلم تعد فيه نداوة تعصرها الشدة ومات فلم تعد الشدة تثري فيه 

اإلحساس وتعطلت أجهزة االستقبال الفطرية فيه ، فلم يعد يستشعر هذه الوخزة املوقظة ، اليت تنبه القلوب احلية 
والشدة ابتالء من اهللا للعبد؛ فمن كان حياً أيقظته ، وفتحت مغاليق قلبه ، وردته إىل ربه؛ . االستجابة للتلقي و

ومن كان ميتاً حسبت عليه ، ومل تفده شيئاً ، وإمنا أسقطت . . وكانت رمحة له من الرمحة اليت كتبها اهللا على نفسه 
  عذره وحجته ، وكانت عليه شقوة ، وكانت موطئة للعذاب

. . ومن وراءه من أمته  -صلى اهللا عليه وسلم  -من أنبائها على رسوله  -سبحانه  -وهذه األمم اليت يقص اهللا 
وهنا ميلي هلا . . مل تتضرع إىل اهللا ، ومل ترجع عما زينه هلا الشيطان من اإلعراض والعناد . مل تفد من الشدة شيئاً 

  :ويستدرجها بالرخاء  -سبحانه  -اهللا 
حىت إذا فرحوا مبا أوتوا أخذناهم بغتة ، فإذا هم مبلسون . نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء فلما { 
  . .} فقطع دابر القوم الذين ظلموا ، واحلمد هللا رب العاملني . 



بتلي بالشدة وهو مرتبة أشد وأعلى من مرتبة الشدة واهللا يبتلي بالرخاء كما ي. إن الرخاء ابتالء آخر كابتالء الشدة 
. واملؤمن يبتلى بالشدة فيصرب ، ويبتلى بالرخاء فيشكر . . هبذه وبذاك سواء . يبتلي الطائعني والعصاة سواء . 

عجباً للمؤمن إن أمره كله له خري وليس ذلك ألحد إال للمؤمن ، إن « : ويف احلديث . . ويكون أمره كله خرياً 
  ) .رواه مسلم ( » ابته ضراء صرب فكان خرياً له أصابته سراء شكر فكان خرياً له ، وإن أص

  .فأما هذه األمم اليت كذبت بالرسل ، واليت يقص اهللا من أنبائها هنا 

. . أهنم مهلكون ، وابتالهم بالبأساء والضراء فلم يتضرعوا  -سبحانه  -فإهنم ملا نسوا ما ذكروا به ، وعلم اهللا 
  . .لالستدراج بعد االبتالء فأما هؤالء فقد فتح عليهم أبواب كل شيء 

متدفقة . . يصور األرزاق واخلريات ، واملتاع ، والسلطان . . } فتحنا عليهم أبواب كل شيء { : والتعبري القرآين 
  كالسيول؛ بال حواجز وال قيود وهي مقبلة عليهم بال عناء وال كد وال حىت حماولة

  .وير القرآين العجيب إنه مشهد عجيب؛ يرسم حالة يف حركة؛ على طريقة التص
  . .} حىت إذا فرحوا مبا أوتوا { 

وخلت قلوهبم من  -بال شكر وال ذكر  -وغمرهتم اخلريات واألرزاق املتدفقة؛ واستغرقوا يف املتاع هبا والفرح هلا 
 االختالج بذكر املنعم ومن خشيته وتقواه؛ واحنصرت اهتماماهتم يف لذائذ املتاع واستسلموا للشهوات ، وخلت

وتبع ذلك فساد النظم واألوضاع ، بعد . حياهتم من االهتمامات الكبرية كما هي عادة املستغرقني يف اللهو واملتاع 
عندئذ جاء موعد السنة اليت . . فساد القلوب واألخالق؛ وجر هذا وذلك إىل نتائجه الطبيعية من فساد احلياة كلها 

  :ال تتبدل 
  . . }أخذناهم بغتة ، فإذا هم مبلسون { 

فإذا هم حائرون منقطعو الرجاء يف النجاة عاجزون عن التفكري يف . فكان أخذهم على غرة؛ وهم يف سهوة وسكرة 
  .واذا هم مهلكون جبملتهم حىت آخر واحد منهم . أي اجتاه 

  . .} فقطع دابر القوم الذين ظلموا { 
الذين ظلموا { و . . قطع هذا فأوائلهم أوىل ودابر القوم هو آخر واحد منهم يدبرهم أي جييء على أدبارهم فإذا 

. كما هو التعبري القرآين يف أغلب املواضع عن الشرك بالظلم وعن املشركني بالظاملني . . تعين هنا الذين أشركوا } 
.  

  . .} واحلمد هللا رب العاملني { 
وهل حيمد اهللا على نعمة ، . . ملتني بعد هذا االستدراج اإلهلي والكيد ا) املشركني ( تعقيب على استئصال الظاملني 

  أجل من نعمة تطهري األرض من الظاملني ، أو على رمحة أجل من رمحته لعباده هبذا التطهري؟
لقد أخذ اهللا قوم نوح وقوم هود وقوم صاحل وقوم لوط ، كما أخذ الفراعنة واإلغريق والرومان وغريهم هبذه 

، ذلك السر املغيب من قدر اهللا؛ وهذا القدر الظاهر من سنته؛ وهذا السنة؛ ووراء ازدهار حضارهتم مث تدمريها 
  .التفسري الرباين هلذا الواقع التارخيي املعروف 

إن مل  -ولقد كان هلذه األمم من احلضارة؛ وكان هلا من التمكني يف األرض؛ وكان هلا من الرخاء واملتاع؛ ما ال يقل 
أمم؛ مستغرقة يف السلطان والرخاء واملتاع؛ خمدوعة مبا هي فيه؛ خادعة  عما تتمتع به اليوم -يزد يف بعض نواحيه 

  . .لغريها ممن ال يعرفون سنة اهللا يف الشدة والرخاء 
والذين يدورون يف فلكها يبهرهم . هذه األمم ال تدرك أن هناك سنة ، وال تشعر أن اهللا يستدرجها وفق هذه السنة 



والسلطان ، وخيدعهم إمالء اهللا هلذه األمم ، وهي ال تعبد اهللا أو ال تعرفه ، الألالء اخلاطف ، ويتعاظمهم الرخاء 
وهي تتمرد على سلطانه ، وهي تدعي ألنفسها خصائص ألوهيته ، وهي تعيث يف األرض فساداً ، وهي تظلم الناس 

  .بعد اعتدائها على سلطان اهللا 

.  
فلما { : أرى رأي العني مصداق قول اهللا سبحانه  -كية يف أثناء وجودي يف الواليات املتحدة األمري -ولقد كنت 

مشهد تدفق كل شيء . . فإن املشهد الذي ترمسه هذه اآلية . . } نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء 
  ال يكاد يتمثل يف األرض كلها كما يتمثل هناك. . من اخلريات واألرزاق بال حساب 
وطريقة تعاملهم » الرجل األبيض « خاء الذي هم فيه ، وشعورهم بأنه وقف على وكنت أرى غرور القوم هبذا الر

مع امللونني يف عجرفة مرذولة ، ويف وحشية كذلك بشعة ويف صلف على أهل األرض كلهم ال يقاس إليه صلف 
ألبيض يزاوله بينما األمريكي ا. النازية الذي شهر به اليهود يف األرض كلها حىت صار علماً على الصلف العنصري 

  . .جتاه امللونني يف صورة أشد وأقسى وخباصة إذا كان هؤالء امللونون من املسلمني 
  :كنت أرى هذا كله فأذكر هذه اآلية ، وأتوقع سنة اهللا ، وأكاد أرى خطواهتا وهي تدب إىل الغافلني 

} الذين ظلموا واحلمد هللا رب العاملني فقطع دابر القوم . حىت إذا فرحوا مبا أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون { 
. .  

فهناك ألوان من العذاب  -صلى اهللا عليه وسلم  -وإذا كان اهللا قد رفع عذاب االستئصال بعد بعثة رسول اهللا 
على الرغم من هذا . تذوق منها الكثري  -وخباصة األمم اليت فتحت عليها أبواب كل شيء  -والبشرية . باقية 

  ومن هذا الرزق الغزيرالنتاج الوفري ، 
الذي تقاسي منه هذه األمم . . إن العذاب النفسي ، والشقاء الروحي ، والشذوذ اجلنسي ، واالحنالل اخللقي 

اليوم ، ليكاد يغطي على اإلنتاج والرخاء واملتاع؛ وليكاد يصبغ احلياة كلها بالنكد والقلق والشقاء ذلك إىل جانب 
يا األخالقية السياسية ، اليت تباع فيها أسرار الدولة ، وتقع فيها اخليانة لألمة ، يف الطالئع اليت تشري إليها القضا

  وهي طالئع ال ختطىء على هناية املطاف. . مقابل شهوة أو شذوذ 
إذا رأيت اهللا يعطي « : قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -وصدق رسول اهللا . . وليس هذا كله إال بداية الطريق 

فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم { مث تال . » فإمنا هو استدراج . ما حيب  -على معاصيه  - العبد من الدنيا
) رواه ابن جرير ، وابن أيب حامت . . ( } حىت إذا فرحوا مبا أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون . أبواب كل شيء 

.  
) . أمة ( يتمثل يف ) حق ( أن يقوم يف األرض ) الباطل ( غري أنه ينبغي ، مع ذلك ، التنبيه إىل أن سنة اهللا يف تدمري 

فال يقعدنّ أهل احلق كساىل يرتقبون أن جتري سنة اهللا بال . . مث يقذف اهللا باحلق على الباطل فيدمغه فإذاهو زاهق . 
ق ال يتمثل إال واحل. . وهم كساىل قاعدون . . فإهنم حينئذ ال ميثلون احلق ، وال يكونون أهله . عمل منهم وال كد 

  .يف أمة تقوم لتقر حاكمية اهللا يف األرض ، وتدفع املغتصبني هلا من الذين يدعون خصائص األلوهية 
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بعد ذلك } ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض { . . هذا هو احلق األول ، واحلق األصيل . 
م يقف السياق القرآين املشركني باهللا ، أمام بأس اهللا ، يف ذوات أنفسهم ، يف أمساعهم وأبصارهم وقلوهبم ، وه

عاجزون عن رده ، وهم ال جيدون كذلك إهلاً غري اهللا ، يرد عليهم أمساعهم وأبصارهم وقلوهبم إن أخذها اهللا 
  :منهم 

أرأيتم إن أخذ اهللا مسعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم ، من إله غري اهللا يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف : قل { 
  . .} اآليات مث هم يصدفون 

ا يشركون به من وهو مشهد تصويري جيسم  هلم عجزهم أمام بأس اهللا من جانب ، كما يصور هلم حقيقة م
إن خالق الفطرة البشرية يعلم . . ولكن هذا املشهد يهزهم من األعماق . . دون اهللا يف موقف اجلد من جانب 

حق  . أهنا تدرك ما يف هذا املشهد التصويري من جد ، وما وراءه من  لى أن يفعل هبا أهنا تدرك أن اهللا قادر ع. 
. قادر على أن يأخذ األمساع واألبصار ، وأن خيتم على القلوب ، فال تعود هذه األجهزة تؤدي وظائفها . هذا 
.فليس هناك من إله غريه يرد بأسه  -إن فعل ذلك  -وأنه   .  

عقيدة الشرك  ويف ظالل هذا املشهد ، الذي يبعث بالرجفة يف القلوب واألوصال ، ويقرر يف الوقت ذاته تفاهة
يف ظالل هذا املشهد يعجب من أمر هؤالء الذين يصرف هلم اآليات ، . . ، وضالل اختاذ األولياء من دون اهللا 

  وينوعها ، مث هم مييلون عنها كالبعري الذي يصدف أي مييل خبفه إىل اجلانب الوحشي اخلارجي من مرض يصيبه
  . .} انظر كيف نصّرف اآليات ، مث هم يصدفون { 

وهو تعجيب مصحوب مبشهد الصدوف املعروف عند العرب ، والذي يذكرهم مبشهد البعري املؤوف فيثري يف 
  النفس السخرية واالستخفاف والعزوف

وقبل أن يفيقوا من تأثري ذلك املشهد املتوقع يتلقاهم بتوقع جديد ، ليس على اهللا ببعيد ، يريهم فيه مصارعهم 
وهو يرسم مصارع الظاملني حني يباغتهم عذاب اهللا أو يواجههم؛ وحني  -أي املشركون : وهم الظاملون  -

  :يأتيهم على غرة أو وهم مستيقظون 
  . .} أرأيتكم إن أتاكم عذاب اهللا بغتة أو جهرة ، هل يهلك إال القوم الظاملون؟ : قل { 

رون ال يتوقعونه ، أو جاءهم وسواء جاءهم العذاب بغتة وهم غا. إن عذاب اهللا يأيت يف أية صورة ويف أية حالة 
أي املشركني كغالبية التعبري يف القرآن  - فإن اهلالك سيحل بالقوم الظاملني . جهرة وهم صاحون متأهبون 

فهم أضعف من أن . ولن يدفعوه عن أنفسهم سواء جاءهم بغتة أو جهرة . وسيناهلم هم دون سواهم  - الكرمي 
  فكلهم من عبيداهللا الضعفاء. ممن يتولوهنم من الشركاء يدفعوه ولو واجهوه ولن يدفعه عنهم أحد 

يعلم أن عرض هذا  -سبحانه  - واهللا . وهو توقع يعرضه السياق عليهم ليتقوه ، ويتقوا أسبابه قبل أن جييء 
التوقع يف هذا املشهد خياطب الكينونة البشرية خطاباً تعرفه يف قرارهتا ، وتعرف ما وراءه من حقيقة ترجف هلا 

  لوبالق



، بعرض هذه املشاهد املتوالية ، والتعقيبات املوحية ، واإليقاعات اليت حتمل  وحني تبلغ املوجة أقصى مدها 
  .اإلنذار إىل أعماق السرائر 

ختتم ببيان وظيفة الرسل ، الذين تطالبهم أقوامهم باخلوارق ، وإن هم إال مبلغني ، مبشرين ومنذرين ، مث . 
ا يتخذونه ألنفسهم من مواقف يترتب عليها اجلزاء األخري يكون بعد ذلك من أمر النا   :س ما يكون ، وفق م

والذين . فمن آمن وأصلح فال خوف عليهم وال هم حيزنون . وما نرسل املرسلني إال مبشرين ومنذرين { 
  . .} كذبوا بآياتنا ميسّهم العذاب مبا كانوا يفسقون 
ي ، ويؤهلها الستخدام هذه األداة العظيمة اليت وهبها اهللا لإلنسان لقد كان هذا الدين يعد البشرية للرشد العقل

استخداماً كامالً يف إدراك احلق الذي تنبث آياته يف صفحات الوجود ، ويف أطوار احلياة ، ويف أسرار اخللق؛ 
  . .والذي جاء هذا القرآن لكشفه وجتليته وتوجيه اإلدراك البشري إليه 

ال بالبشرية من عهد اخلوارق احلسية؛ اليت تلوي األعناق وجترب املنكرين على وكان هذا كله يقتضي االنتق
اإلذعان ، أمام القهر باخلارقة املادية البادية للعيان إىل توجيه اإلدراك البشري ملالحظة بدائع الصنعة اإلهلية يف 

ان الوجود ، ويتألف منها ولكنها خوارق دائمة يقوم عليها كي. . وهي يف ذاهتا خوارق معجزة . الوجود كله 
قوامه وإىل خماطبة هذا اإلدراك بكتاب من عند اهللا باهر معجز يف تعبريه ومعجز يف منهجه ومعجز يف الكيان 

  والذي مل يلحق به من بعده أي مثال. االجتماعي العضوي احلركي الذي يرمي إىل إنشائه على غري مثال 
، وهذا وقد اقتضى هذا األمر تربية طويلة ، وتوجيه اً طويالً ، حىت يألف اإلدراك البشري هذا اللون من النقلة 

املدى من الرقي؛ وحىت يتجه اإلنسان إىل قراءة سفر الوجود بإدراكه البشري ، يف ظل التوجيه الرباين ، 
دة عن منهج قراءة هذا السفر قراءة غيبية واقعية إجيابية يف آن واحد ، بعي. . والضبط القرآين ، والتربية النبوية 

التصورات الذهنية التجريدية اليت كانت سائدة يف قسم من الفلسفة اإلغريقية والالهوت املسيحي؛ وعن منهج 
التصورات احلسية املادية اليت كانت سائدة يف قسم من تلك الفلسفة ويف بعض الفلسفة اهلندية واملصرية 

  ة اليت كانت سائدة يف العقائد اجلاهلية العربيةوالبوذية واجملوسية كذلك ، مع اخلروج من احلسية الساذج
وجانب من تلك التربية وهذا التوجيه يتمثل يف بيان وظيفة الرسول ، وحقيقة دوره يف الرسالة على النحو 

فالرسول بشر ، يرسله اهللا ليبشر  -كما ستعرضه املوجة التالية يف سياق السورة  -الذي تعرضه هاتان اآليتان 
تنتهي وظيفته ، وتبدأ استجابة البشر ، وميضي قدر اهللا ومشيئته من خالل هذه االستجابة ، وينذر ، وهنا 

فمن آمن وعمل صاحلاً يتمثل فيه اإلميان ، فال خوف عليه . . وينتهي األمر باجلزاء اإلهلي وفق هذه االستجابة 
ا أسلف ، والثو. مما سيأيت وال هو حيزن على ما أسلف    .اب على ما أصلح فهناك املغفرة على م

ميسهم العذاب . ومن كذب بآيات اهللا اليت جاءه هبا الرسول ، واليت لفته إليها يف صفحات هذا الوجود . 
حيث يعرب القرآن غالباً عن الشرك والكفر } مبا كانوا يفسقون { : بسبب كفرهم ، الذي يعرب عنه هنا بقوله 

  . .بالظلم والفسق يف معظم املواضع 
. وبيان حمكم عن الرسول ووظيفته وحدود عمله يف هذا الدين . بسيط ال تعقيد فيه وال غموض تصور واضح 

من  - تصور يفرد اهللا سبحانه باأللوهية وخصائصها؛ ويرد إىل مشيئة اهللا وقدره األمر كله ، وجيعل لإلنسان . 
عصاة بياناً حامساً؛ وينفي كل حرية اجتاهه وتبعة هذا االجتاه ، ويبني مصائر الطائعني هللا وال -خالل ذلك 



وبذلك ينقل . . األساطري والتصورات الغامضة عن طبيعة الرسول وعمله ، مما كان سائداً يف اجلاهليات 
البشرية إىل عهد الرشد العقلي؛ دون أن يضرب هبا يف تيه الفلسفات الذهنية ، واجلدل الالهويت ، الذي استنفذ 

  أجيال طاقة اإلدراك البشري أجياالً بعد

إِلَّا َما ُيوَحى إِلَيَّ قُلْ َهلْ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُْم ِعْنِدي َخَزاِئُن اللَِّه َولَا أَْعلَُم الَْغْيَب َولَا أَقُولُ لَكُْم إِنِّي َملٌَك إِنْ أَتَّبُِع 
َيَخافُونَ أَنْ ُيْحَشُروا إِلَى رَبِّهِْم لَْيَس لَُهْم ِمْن ُدونِِه َوأَْنِذْر بِِه الَِّذيَن ) ٥٠(َيْسَتوِي الْأَْعَمى َوالَْبِصُري أَفَلَا َتَتفَكَُّرونَ 

َولَا َتطُْرِد الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهْم بِالَْغَداِة َوالَْعِشيِّ يُرِيُدونَ َوْجَهُه َما َعلَْيَك ِمْن ) ٥١(َوِليٌّ َولَا َشِفيٌع لََعلَُّهْم َيتَّقُونَ 
َوكَذَِلَك فََتنَّا َبْعَضُهْم ) ٥٢(ا ِمْن ِحَسابَِك َعلَْيهِْم ِمْن َشْيٍء فََتطُْرَدُهْم فََتكُونَ ِمَن الظَّاِلِمَني ِحَسابِهِْم ِمْن َشْيٍء َوَم

َك الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِآَياِتَنا َوإِذَا َجاَء) ٥٣(بَِبْعضٍ ِلَيقُولُوا أََهُؤلَاِء َمنَّ اللَُّه َعلَْيهِْم ِمْن َبْينَِنا أَلَْيَس اللَُّه بِأَْعلََم بِالشَّاِكرِيَن 
اَب ِمْن َبْعِدِه َوأَْصلََح فَأَنَُّه فَقُلْ َسلَاٌم َعلَْيكُْم كََتَب َربُّكُْم َعلَى َنفِْسِه الرَّْحَمةَ أَنَُّه َمْن َعِملَ ِمْنكُْم ُسوًءا بَِجَهالٍَة ثُمَّ َت

  ) ٥٥(لَِتْسَتبَِني َسبِيلُ الُْمْجرِِمَني َوكَذَِلَك ُنفَصِّلُ الْآَياِت َو) ٥٤(غَفُوٌر َرِحيٌم 

اليت ذكرنا  -هذه املوجة بقية يف مواجهة املشركني حبقيقة الرسالة ، وطبيعة الرسول؛ مبناسبة طلبهم للخوارق 
 -والبشرية بصفة عامة  -وبقية يف تصحيح التصورات اجلاهلية  - مناذج منها يف الفقرة السابقة يف هذا السياق 

ت والرسل؛ بعدما عبثت هبذه التصورات جاهليات العرب وغريهم من األمم حوهلم؛ فابتعدت هبا عن الرساال
عن حقيقة الرسالة وحقيقة النبوة ، وحقيقة الوحي ، وحقيقة الرسول؛ ودخلت هبا يف خرافات وأساطري وأوهام 

ضاً وأصبح يطلب من النيب وأضاليل؛ حىت اختلطت النبوة بالسحر والكهانة ، واختلط الوحي باجلن واجلنون أي
مث جاءت . . أن يتنبأ بالغيب؛ وأن يأيت باخلوارق؛ وأن يصنع ما عهد الناس أن يصنعه صاحب اجلن والساحر 

العقيدة اإلسالمية لتقذف باحلق على الباطل فتدمغه فإذا هو زاهق ، ولترد إىل التصور اإلمياين وضوحه وبساطته 
بوة وصورة النيب من تلك اخلرافات واألساطري واألوهام واألضاليل ، وصدقه وواقعيته ، ولتخلص صورة الن

وكان أقرهبا إىل مشركي العرب جاهليات أهل الكتاب من اليهود والنصارى . اليت شاعت يف اجلاهليات كلها 
  على اختالف امللل والنحل بينهم ، وكلها تشترك يف تشويه صورة النبوة وصورة النيب أقبح تشويه

ا علق بصورة النبوة وصورة النيب  وبعد بيان حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول ، وتقدميها للناس مربأة من كل م
، ومن كل زينة زائدة . من أوهام وأضاليل  يقدم القرآن عقيدته للناس جمردة من كل إغراء خارج عن طبيعتها 

إين : وال يعلم الغيب ، وال يقول هلم فالرسول الذي يقدمها للناس بشر ، ال ميلك خزائن اهللا ، . . عن حقيقتها 
، وال يتبع إال ما يوحى إليه منه . . ملك  ال يتلقى إال من ربه  دعوته هم أكرم البشر عند . وهو  والذين يقبلون 

يلزمهم ، وأن يهش هلم ، وأن يبلغهم ما كتبه اهللا هلم على نفسه من الرمحة واملغفرة  كما أن . اهللا ، وعليه أن 
لذين تتحرك ضمائرهم من خشية اآلخرة؛ ليصلوا إىل مرتبة التقوى ، ويف هذا وذلك تنحصر عليه إنذار ا

فتصح يف التصورات حقيقته ووظيفته . تنحصر حقيقته » تلقي الوحي « ويف » البشرية « وظيفته ، كما أنه يف 
رق الطريق ، ويتضح احلق مث إنه هبذا التصحيح ، وهبذا اإلنذار ، تستبني سبيل اجملرمني ، عند مف. . مجيعاً 

والباطل ، وينكشف الغموض والوهم حول طبيعة الرسول وحول حقيقة الرسالة ، كما ينكشف الغموض 
  .حول حقيقة اهلدى وحقيقة الضالل ، وتتم املفاصلة بني املؤمنني وغري املؤمنني يف نور ويف يقني 

يقة األلوهية ، وعالقة الرسول هبا ، وعالقة ويف ثنايا اإلفصاح عن هذه احلقائق يعرض السياق جوانب من حق



فاهلدى . ويتحدث عن طبيعة اهلدى وطبيعة الضالل عن هذه احلقيقة  -الطائعني منهم والعصاة  -الناس مجيعاً 
واهللا كتب على نفسه الرمحة متمثلة يف التوبة على عباده واملغفرة ملا يرتكبونه . إليها بصر والضالل عنها عمى 

  .يف جهالة مىت تأبوا منها وأصلحوا بعدها من املعاصي 

، ويتخذ الناس  وهو يريد أن تستبني سبيل اجملرمني ، فيؤمن من يؤمن عن بينة ، ويضل من يضل عن بينة 
.مواقفهم يف وضوح ال تغشيه األوهام والظنون   .  

إن أتبع إال ما يوحى .  إين ملك: عندي خزائن اهللا ، وال أعلم الغيب ، وال أقول لكم : ال أقول لكم : قل { 
  . .} هل يستوي األعمى والبصري؟ أفال تتفكرون : إيلّ قل 

بآية من اخلوارق يصدقونه  -صلى اهللا عليه وسلم  -لقد كان املعاندون من قريش يطلبون أن يأتيهم رسول اهللا 
ا يعلمون صدقه وال يشكون فيه  - هبا  ون هذه اآلية حتويل وتارة كانوا يطلبون أن تك -وهم كانوا كما أسلفن

الصفا واملروة ذهباً وتارة تكون إبعادمها عن مكة ليصبح مكاهنما خصباً خمضراً بالزروع والثمار وتارة تكون 
إنباءهم مبا سيقع هلم من أحداث مغيبة وتارة تكون طلب إنزال ملك عليه وتارة تكون طلب كتاب مكتوب يف 

  آخر هذه املطالب اليت يوارون وراءها تعنتهم وعنادهمإىل . . قرطاس يرونه يتنزل عليه من السماء 
ولكن هذه املطالب كلها إمنا كانوا يصوغون فكرهتا من تلك األوهام واألساطري اليت أحاطت بصورة النبوة 

وصورة النيب يف اجلاهليات من حوهلم ، وأقرهبا إليهم أوهام أهل الكتاب وأساطريهم حول النبوة ، بعدما 
  . .ءهتم به رسلهم من احلق الواضح يف هذه األمور احنرفوا عما جا

. ويصدقها خمدوعون » متنبئون « الزائفة ، يدعيها » النبوءات « ولقد شاعت يف اجلاهليات املتنوعة صور من 
ومن بينها نبوءات السحر والكهانة والتنجيم واجلنون حيث يدعي املتنبئون قدرهتم على العلم بالغيب ، . 

واألرواح ، وتسخري نواميس الطبيعة بالرقى والتعاويذ ، أو بالدعوات والصلوات ، أو بغريها  واالتصال باجلن
وتتفق كلها يف الوهم والضاللة ، وختتلف بعد ذلك يف النوع والشكل واملراسم . من الوسائل واألساليب 

  .واألساليب 
طالع على اجملهول أو السيطرة على فنبوءة السحر يغلب عليها أهنا موكلة باألرواح اخلبيثة تسخرها لال« 

ال تطيع الكاهن ، ولكنها تليب « باألرباب » ونبوءة الكهانة يغلب عليها أهنا موكلة . احلوادث واألشياء 
دعواته وصلواته وتفتح هلا مغالق اجملهول يف يقظته أو منامه ، وترشده بالعالمات واألحالم ، وال تليب سائر 

ألن . ختالفان نبوة اجلذب واجلنون املقدس  -نبوءة السحر ونبوءة الكهانة  -الدعوات والصلوات ولكنهما 
الساحر والكاهن يدريان مبا يطلبان ، ويريدان قصداً ما يطلبانه بالعزائم والصلوات ، ولكن املصاب باجلذب أو 

، ولعله  ، ينطلق لسانه بالعبارات املبهمة وهو ال يعنيها  ويكثر بني . اليعيها اجلنون املقدس مغلوب على أمره 
األمم اليت تشيع فيها نبوة اجلذب أن يكون مع اجملذوب مفسر يدعي العلم مبغزى كالمه ، وحلن رموزه 

« » بروفيت » : ويسمون املفسر «  Manti« » مانيت » وقد كانوا يف اليونان يسمون اجملذوب . وإشاراته 
Prophet  » لكلمة نقل األوربيون كلمة النبوة جبميع معانيها ومن هذه ا. أى املتكلم بالنيابة عن غريه .

وقلما يتفق الكهنة واجملذوبون ، إال أن يكون الكاهن متولياً للتفسري والتعبري عن مقاصد اجملذوب ، ومضامني 
  .رموزه وإشاراته 



. عة النشأة والبيئة وحيدث يف أكثر األحيان أن خيتلفا ويتنازعا ألهنما خمتلفان بوظيفتهما االجتماعية خمتلفان بطبي
فاجملذوب ثائر ال يتقيد باملراسم واألوضاع املصطلح عليها ، والكاهن حمافظ يتلقى علمه املوروث يف أكثر 

وتتوقف الكهانة على البيئة اليت تنشأ فيها اهلياكل والصوامع املقصودة يف األرجاء . األحيان من آبائه وأجداده 
على هذه البيئة ، ألنه قد يعتري صاحبه يف الربية ، كما يعتريه يف احلاضر  القريبة والبعيدة؛ وال يتوقف اجلذب

  .« املقصود من أطراف البالد 
وقد كثر عدد األنبياء يف قبائل بين إسرائيل كثرة يفهم منها أهنم كانوا يف أزمنتهم املتعاقبة يشبهون يف العصور » 

هنم جاوزوا املئات يف بعض العهود ، واصطنعوا من احلديثة أصحاب األذكار ، ودراويش الطرق الصوفية ، أل
الرياضة يف مجاعاهتم ما يصطنعه هؤالء الدراويش من التوسل إىل حالة اجلذب تارة بتعذيب اجلسد ، وتارة 

  .باالستماع إىل آالت الطرب 
  :جاء يف كتاب صموئيل األول « 

فهبط . تنبأون ، وشاول واقف بينهم رئيساً عليهم فرأوا مجاعة األنبياء ي» . . أن شاول أرسل ألخذ داود رسالً 
فخلع هو أيضاً ثيابه ، وتنبأ هو . . . وأرسل غريهم فتنبأ هؤالء . روح اهللا على رسل شاول ، فتنبأوا هم أيضاً 

  . .« أيضاً أمام صموئيل ، وانتزع عارياً ذلك النهار كله وكل الليل 
  :وجاء يف كتاب صموئيل كذلك » 
، وهم يتنبأون ، أنك . . . «  تصادف زمرة من األنبياء نازلني من األكمة ، وأمامهم رباب ودف وناي وعود 

  .فيحل عليهم روح الرب ، فتتنبأ معهم ، وتتحول إىل رجل آخر 
إذ قال بنو األنبياء يا « : وكانت النبوة صناعة وراثية يتلقاها األبناء من اآلباء كما جاء يف سفر امللوك الثاين » 

  .» هو ذا املوضع الذي حنن مقيمون فيه أمامك قد ضاق علينا ، فلنذهب إىل األردن :  ليشع
إن داود : حيث قيل . وكانت هلم خدمة تلحق باجليش يف بعض املواضع ، كما جاء يف سفر األيام األول « 

  . . .» ورؤساء اجليش أفرزوا للخدمة بين أساف وغريهم من املتنبئني بالعيدان والرباب والصنوج 
ومنها اجلاهليات اليت احنرفت عن التصور الصحيح الذي جاءت به الرساالت  -وهكذا حفلت اجلاهليات 

وكان الناس ينتظرون ممن يدعي النبوة . مبثل هذه التصورات الباطلة عن طبيعة النبوة وطبيعة النيب  -السماوية 
يف النواميس الكونية عن طريق الكهانة أو طريق مثل هذه األمور؛ ويطالبونه بالتنبؤ بالغيب تارة؛ وبالتأثري 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -ومن هذا املعني كانت اقتراحات املشركني على رسول اهللا . . السحر تارة 
. . ولتصحيح هذه األوهام كلها جاءت التقريرات املكررة يف القرآن الكرمي عن طبيعة الرسالة وطبيعة الرسول 

  :ومنها هذا التقرير 
إن أتبع إال ما يوحى إيلِّ . إين ملك : ال أقول لكم عندي خزائن اهللا ، وال أعلم الغيب ، وال أقول لكم : قل { 
.  

  . .} هل يستوي األعمى والبصري؟ أفال تتفكرون؟ : قل 
يؤمر من ربه أن يقدم هلم نفسه بشراً جمرداً من كل األوهام اليت سادت  -صلى اهللا عليه وسلم  -إنه 

. ال ثراء . . وأن يقدم هلم كذلك هذه العقيدة بذاهتا جمردة من كل إغراء . ت عن طبيعة النيب والنبوة اجلاهليا



. وال ادعاء  ال ميلك إال هداية اهللا ، تنري له الطريق.    إهنا عقيدة حيملها رسول ، 
منها على من يتبعه ، وال  إنه ال يقعد على خزائن اهللا ، ليغدق. . وال يتبع إال وحي اهللا يعلمه ما مل يكن يعلم 

إمنا هو بشر . . ميلك مفاتح الغيب ليدل أتباعه على ما هو كائن؛ وال هو ملك كما يطلبون أن ينزل اهللا ملكاً 
  . .رسول؛ وإمنا هي هذه العقيدة وحدها ، يف صورهتا الناصعة الواضحة البسيطة 

فهي مستغنية بذاهتا عن . طريق إىل اآلخرة ، وإىل اهللا إهنا العقيدة هتاف هذه الفطرة ، وقوام هذه احلياة ودليل ال
، وهي عنده قيمة أكرب من كل قيمة . . كل زخرف  ومن أرادها سلعة يف . من أرادها لذاهتا فهو هبا حقيق 

، وهي ال متنحه زاداً ، وال غناء  ال يدرك طبيعتها ، وال يعرف قيمتها  .سوق املنافع ، فهو   .  
أن يقدمها للناس هكذا ، عاطلة من كل زخرف ، ألهنا  -صلى اهللا عليه وسلم  - لذلك كله يؤمر رسول اهللا

غنية عن كل زخرف؛ وليعرف من يفيئون إىل ظلها أهنم ال يفيئون إىل خزائن مال ، وال إىل وجاهة دنيا ، وال 
  .إمنا يفيئون إىل هداية اهللا وهي أكرم وأغىن . إىل متيز على الناس بغري التقوى 

} إين ملك إنْ أتبع إال ما يوحى إيلّ : ال أقول لكم عندي خزائن اهللا ، وال أعلم الغيب ، وال أقول لكم  :قل { 
. .  

  :مث ليعلموا أهنم حينئذ إمنا يفيئون إىل النور والبصرية ، وخيرجون من الظالم والعماء 
  . .} هل يستوي األعمى والبصري؟ أفال تتفكرون؟ : قل { 
هذا ما تقرره هذه اآلية . . وحي وحده هداية وبصر ، واملتروك بغري هذا اهلادي متروك أعمى إن اتباع ال. . مث 

  فما شأن العقل البشري يف هذا اجملال؟. . يف وضوح وصرامة 
إن هذا العقل الذي وهبه اهللا لإلنسان قادر على تلقي ذلك . . سؤال جوابه يف التصور اإلسالمي واضح بسيط 

. وهذه وظيفته . . والته الوحي ، وإدراك مدل مث هذه هي فرصته يف النور واهلداية؛ ويف االنضباط هبذا . 
  .الضابط الصحيح الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه 

فأما حني يستقل هذا العقل البشري بنفسه بعيداً عن الوحي ، فإنه يتعرض حينئذ للضالل واالحنراف ، وسوء 
  .ة ، وسوء التقدير ، وسوء التدبري الرؤية ، ونقص الرؤي

جتربة بعد جتربة ، وحادثة بعد . يتعرض هلذا كله بسبب طبيعة تركيبه ذاهتا يف رؤية الوجود أجزاء ال كال واحداً 
حيث يتعذر عليه أن يرى الوجود مجلة ، ليقيم على أساس هذه الرؤية الكاملة . . حادثة ، وصورة بعد صورة 

  .ساسها نظاماً ، ملحوظاً فيه الشمول والتوازن أحكاماً ، ويضع على أ

يرتاد التجارب ، ويغري األحكام ، ويبدل النظام ،  - حني ينعزل عن منهج اهللا وهداه  -ومن مث يظل . 
وهو يف ذلك كله حيطم . . ويضطرب بني الفعل وردود الفعل ، ويتخبط من أقصى اليمني إىل أقصى الشمال 

ولو اتبع الوحي لكفى البشر هذا الشر كله؛ وجعل التجارب . . زة إنسانية كرمية كائنات بشرية عزيزة ، وأجه
وهي جماله الطبيعي الذي ميكن . . » اآلالت « ويف » األجهزة « ويف » املادة « ويف » األشياء « والتقلبات يف 
  ال أنفس وأرواح. واخلسارة يف النهاية مواد وأشياء . أن يستقل فيه 

بسبب ما ركب يف الكيان البشري من شهوات وأهواء ونزعات ، ال  -بعد طبيعة تركيبه  - ويتعرض هلذا كله
بد هلا من ضابط ، يضمن أن تؤدي وظائفها يف استمرار حياة البشرية وارتقائها ، وال تتعدى هذا احلد املأمون 



ري وحده؛ فال بد هلذا فتؤدي إىل تدمري احلياة أو انتكاسها وهذا الضابط ال ميكن أن يكون هو العقل البش
من ضابط آخر يضبطه هو  -وهي شىت  -العقل الذي يضطرب حتت ضغط األهواء والشهوات والنزعات 

يف جمال احلياة  -ذاته؛ وحيرسه بعد أن يضبطه من اخللل أيضاً ، ويرجع إليه هذا العقل بكل جتربة ، وكل حكم 
  .ه وحركته ليقّوم به جتربته وحكمه ، وليضبط به اجتاه -البشرية 

العقل  - والذين يزعمون للعقل البشري درجة من األصالة يف الصواب كدرجة الوحي ، باعتبار أن كليهما 
هؤالء إمنا يستندون إىل تقريرات عن قيمة العقل قال هبا بعض . . من صنع اهللا فال بد أن يتطابقا  - والوحي 

  الفالسفة من البشر ، ومل يقل هبا اهللا سبحانه
إمنا  -حىت عند فرد واحد من البشر مهما بلغ عقله من الكرب  - رون أن هذا العقل يغين عن الوحي والذين ي

. يقولون يف هذه القضية غري ما يقول اهللا  فاهللا قد جعل حجته على الناس هي الوحي والرسالة ، ومل جيعل هذه . 
ألن اهللا . معرفة رهبا الواحد واإلميان به احلجة هي عقلهم البشري ، وال حىت فطرهتم اليت فطرهم اهللا عليها من 

وأنه ال عاصم لعقل وال لفطرة ، إال أن . سبحانه يعلم أن العقل وحده يضل ، وأن الفطرة وحدها تنحرف 
  .يكون الوحي هو الرائد اهلادي ، وهو النور والبصرية 

يغين البشرية عن  -جات العقل وهو من منت -والذين يزعمون أن الفلسفة تغين العقل عن الدين؛ أو أن العلم 
فالواقع يشهد أن احلياة البشرية اليت . . هدى اهللا؛ إمنا يقولون قوالً ال سند له من احلقيقة وال من الواقع كذلك 

مهما فتحت عليه » اإلنسان « قامت أنظمتها على املذاهب الفلسفية أو على العلم ، هي أبأس حياة يشقى فيها 
ضاعف اإلنتاج واإليراد؛ ومهما تيسرت أسباب احلياة ووسائل الراحة فيها على أبواب كل شيء؛ ومهما ت

وليس مقابل هذا أن تقوم احلياة على اجلهل والتلقائية فالذين يضعون املسألة هكذا مغرضون . . أوسع نطاق 
لضغوط اليت فإن اإلسالم منهج حياة يكفل للعقل البشري الضمانات اليت تقيه عيوب تركيبه الذايت ، وعيوب ا

  .تقع عليه من األهواء والشهوات والنزعات 

مث يقيم له األسس ، ويضع له القواعد ، اليت تكفل استقامته يف انطالقه للعلم واملعرفة والتجربة؛ كما تكفل له 
فال يضغط عليه الواقع لينحرف بتصوراته  -وفق شريعة اهللا  -استقامة احلياة الواقعية اليت يعيش يف ظلها 

  اهجه كذلكومن
 -والعقل مبصاحبة وحي اهللا وهداه بصري ، وبترك وحي اهللا وهداه أعمى ، واقتران احلديث عن تلقي الرسول 

  :من الوحي وحده ، باإلشارة إىل العمى والبصر ، بالسؤال التحضيضي على التفكري  - صلى اهللا عليه وسلم 
  . .} أفال تتفكرون؟ : ري هل يستوي األعمى والبص: إن أتبع إال ما يوحى إيلّ قل { 

فالتفكر مطلوب ، . . اقتران اإلشارات وتتابعها على هذا النحو يف السياق ، أمر ذو داللة يف التعبري القرآين 
واحلض عليه منهج قرآين؛ ولكنه التفكر املضبوط بضابط الوحي ، الذي ميضي معه مبصراً يف النور؛ ال مطلق 

.، بال دليل وال هدى وال كتاب منري  التفكر الذي خيبط يف الظالم أعمى  .  
. . والعقل البشري حني يتحرك يف إطار الوحي ال يتحرك يف جمال ضيق ، إمنا يتحرك يف جمال واسع جداً 

يتحرك يف جمال هو هذا الوجود كله ، الذي حيتوي عامل الشهادة وعامل الغيب أيضاً؛ كما حيتوي أغوار النفس 
فالوحي ال يكف العقل عن شيء إال عن احنراف املنهج ، وسوء . . احلياة مجيعاً وجمايل األحداث ، وجماالت 



فهذه األداة العظيمة اليت وهبها . الرؤية والتواء األهواء والشهوات وبعد ذلك يدفعه إىل احلركة والنشاط دفعاً 
فال تضل إذن وال . . باين إمنا وهبها له لتعمل وتنشط يف حراسة الوحي واهلدى الر. . العقل . . اهللا لإلنسان 

  . .تطغى 
وال تطرد الذين . وأنذر به الذين خيافون أن حيشروا إىل رهبم ليس هلم من دونه ويل وال شفيع لعلهم يتقون { 

يدعون رهبم بالغداة والعشي يريدون وجهه ، ما عليك من حساهبم من شيء ، وما من حسابك عليهم من شيء 
أهؤالء مّن اهللا عليهم من بيننا؟ أليس اهللا : وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا . فتطردهم فتكون من الظاملني . 

أنه من : سالم عليكم ، كتب ربكم على نفسه الرمحة : بأعلم بالشاكرين؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل 
، مث تاب من بعده وأصلح ، فأنه غفور رحيم    . .} عمل منكم سوءاً جبهالة 

  . .ه العقيدة ، واستعالؤها على قيم األرض الزائفة ، وختلصها من االعتبارات البشرية الصغرية إهنا عزة هذ
أن يقدمها للناس دون زخرف وال طالء؛ ودون إطماع يف شيء  -صلى اهللا عليه وسلم  -لقد أُمر رسول اهللا 

. من قيم األرض وال إغراء  تفاع بالدعوة ، وأن يؤوي إليه كذلك أمر أن يوجه عنايته إىل من يرجى منهم االن. 
الذين يتلقوهنا خملصني؛ ويتجهون بقلوهبم إىل اهللا وحده يريدون وجهه؛ وأال يقيم وزناً بعد ذلك لشيء من قيم 

  :اجملتمع اجلاهلي الزائفة؛ وال لشيء من اعتبارات البشر الصغرية 
  .} وال شفيع ، لعلهم يتقون وأنذر به الذين خيافون أن حيشروا إىل رهبم ليس هلم من دونه ويل { 

.  
. أنذر به هؤالء الذين خيافون أن حيشروا إىل رهبم ، حالة أن ليس من دونه ويل ينصرهم وال شفيع خيلصهم 

إال ملن ارتضى اهللا أن  -بعد اإلذن  - ذلك أنه ما من شفيع يشفع عند اهللا إال بإذنه ، وهو ال يشفع يومئذ 
دون اهللا  -الذين تستشعر قلوهبم خوف ذلك اليوم الذي ليس فيه فهؤالء . . يتشفع عند اهللا فيهم  ويل  -من 

لعلهم أن يتوقوا يف حياهتم الدنيا وما يعرضهم . . وال شفيع ، أحق باإلنذار ، وأمسُع له ، وأكثر انتفاعاً به 
وحيذرونه ، ومؤثر  بيان يكشف هلم ما يتقونه. فاإلنذار بيان كاشف كما أنه مؤثر موحٍ . لعذاب اهللا يف اآلخرة 

  :يدفع قلوهبم للتوقي واحلذر؛ فال يقعون فيما هنوا عنه بعدما تبني هلم 
  . .} وال تطرد الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي يريدون وجهه { 

ال تطرد هؤالء الذين أخلصوا نفوسهم هللا؛ فاجتهوا لعبادته ودعائه يف الصباح واملساء؛ يريدون وجهه سبحانه 
فإن الواحد منهم ال يتوجه إال إىل . . وهي صورة للتجرد ، واحلب ، واألدب . . ن إال وجهه ورضاه وال يبتغو

وهو ال يبغي وجه اهللا وحده حىت يكون قلبه . وهو ال يبغي وجه اهللا ، إال إذا جترد . اهللا وحده بالعبادة والدعاء 
اء وجهه إال ويكون قد تعلم األدب ، وصار بالدعاء والعبادة ابتغ -سبحانه  -وهو ال يفرد اهللا . قد أحب 

  . .ربانياً يعيش هللا وباهللا 
 -العرب ، أنفوا أن يستجيبوا إىل دعوة اإلسالم؛ ألن حممداً » أشراف « ولقد كان أصل القصة أن مجاعة من 

 يؤوي إليه الفقراء الضعاف ، من أمثال صهيب وبالل وعمار وخباب وسلمان وابن - صلى اهللا عليه وسلم 
وعليهم جباب تفوح منها رائحة العرق لفقرهم؛ ومكانتهم االجتماعية ال تؤهلهم . . ومن إليهم . . مسعود 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -ألن جيلس معهم سادات قريش يف جملس واحد فطلب هؤالء الكرباء إىل رسول اهللا 



. أن يطردهم عنه  راف جملساً آخر ، ال يكون فيه فاقترحوا أن خيصص هلم جملساً وخيصص لألش. . فأىب . 
صلى اهللا  -هؤالء الفقراء الضعاف ، كي يظل للسادة امتيازهم واختصاصهم ومهابتهم يف اجملتمع اجلاهلي فهّم 

  :فجاءه أمر ربه . رغبة يف إسالمهم أن يستجيب هلم يف هذه  -عليه وسلم 
  . .} وال تطرد الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي يريدون وجهه { 

فقال املشركون . ستة نفر  - صلى اهللا عليه وسلم  - روى مسلم عن سعد بن أيب وقاص ، قال كنا مع النيب 
وكنت أنا وابن مسعود ، ورجل : اطرد هؤالء عنك ال جيترئون علينا قال :  -صلى اهللا عليه وسلم  -للنيب 

ما شاء اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -فوقع يف نفس رسول اهللا . . من هذيل ، وبالل ، ورجالن لست أمسيهما 
  .أن يقع 

  . .} وال تطرد الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي يريدون وجهه { : فأنزل اهللا عز وجل . فحدث نفسه 
مبجلسه  - صلى اهللا عليه وسلم  - ولقد تقّول أولئك الكرباء على هؤالء الضعاف ، الذين خيصهم رسول اهللا 

صلى اهللا  - بوا ما هم فيه من فقر وضعف وما يسببه وجودهم يف جملس رسول اهللا وبعنايته؛ وطعنوا فيهم وعا
فقضى اهللا سبحانه يف هذه الدعوى بقضائه . . من نفور السادة وعدم إقباهلم على اإلسالم  -عليه وسلم 

  :الفصل؛ ورد دعواهم من أساسها ودحضها دحضاً 
، وما من حسابك عليهم{    . .} من شيء ، فتطردهم فتكون من الظاملني  ما عليك من حساهبم من شيء 

وكوهنم فقراء مقدر عليهم يف الرزق هذا حساهبم عند اهللا . فإن حساهبم على أنفسهم ، وحسابك على نفسك 
وال دخل هلذه القيم يف قضية . كذلك غناك وفقرك هو حسابك عند اهللا ال شأن هلم به . ، ال شأن لك به 

ن أنت طردهتم من جملسك حبساب الفقر والغىن كنت ال تزن مبيزان اهللا ، وال تقّوم بقيمه فإ. اإلميان واملنزلة فيه 
  أن يكون من الظاملني -صلى اهللا عليه وسلم  -وحاشا لرسول اهللا . . فكنت من الظاملني . . 

األقوياء وبقي ضعاف اجلاه  -صلى اهللا عليه وسلم  -وبقي فقراء اجليوب أغنياء القلوب يف جملس رسول اهللا 
واستقرت موازين . باهللا يف مكاهنم الذي يؤهلهم له إمياهنم؛ والذي يستحقونه بدعائهم هللا ال يبتغون إال وجهه 

  . .اإلسالم وقيمه على املنهج الذي قرره اهللا 
 كيف ميكن أن خيتص اهللا من بيننا باخلري هؤالء الضعاف الفقراء؟: عندئذ نفر املستكربون املستنكفون يقولون 

إنه لو كان ما جاء به حممد خرياً ما سبقونا إليه؛ وهلدانا اهللا به قبل أن يهديهم فليس من املعقول أن يكون هؤالء 
  الضعاف الفقراء هم الذين مينُّ اهللا عليهم من بيننا ويتركنا وحنن أصحاب املقام واجلاه

سب؛ والذين مل يدركوا طبيعة هذا الدين؛ وكانت هذه هي الفتنة اليت قدرها اهللا هلؤالء املتعالني باملال والن
وطبيعة الدنيا اجلديدة اليت يطلع هبا على البشرية ، مشرقة اآلفاق ، مصعدة هبذه البشرية إىل تلك القمة 

السامقة؛ اليت كانت يومذاك غريبة على العرب وعلى الدنيا كلها؛ وما تزال غريبة يف ما يسمونه الدميقراطيات 
  وأمسائهاعلى اختالف أشكاهلا 

  . .} أهؤالء َمنَّ اهللا عليهم من بيننا؟ : وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا { 
  :ويرد السياق القرآين على هذا االستفهام االستنكاري الذي يطلقه الكرباء 

  ؟} أليس اهللا بأعلم بالشاكرين { 



  :هذا الرد احلافل باإلحياءات واإلمياءات 
زي به اهللا من يعلم من أمرهم أهنم إذا هدوا سيشكرون هذه النعمة ، اليت ال إذ يقرر ابتداء أن اهلدى جزاء جي

  .كفاء هلا من شكر العبد ، ولكن اهللا يقبل منه جهده وجيزيه عليه هذا اجلزاء اهلائل الذي ال يعدله جزاء 
  .بشرية وإذ يقرر أن نعمة اإلميان ال تتعلق بقيمة من قيم األرض الصغرية اليت تسود يف اجلاهليات ال

فميزان اهللا ال . ال يهم أن يكونوا من املوايل والضعاف والفقراء . إمنا خيتص اهللا هبا من يعلم أهنم شاكرون عليها 
  مكان فيه لقيم األرض الصغرية اليت تتعاظم الناس يف اجلاهليات

وأن توزيع هذا الفضل على . وإذ يقرر أن اعتراض املعترضني على فضل اهللا إمنا ينشأ من اجلهالة حبقائق األشياء 
وما اعتراض املعترضني إال جهل وسوء أدب يف . العباد قائم على علم اهللا الكامل مبن يستحقه من هؤالء العباد 

  . .حق اهللا 
وهو رسول اهللا أن يبدأ أولئك الذين أسبغ عليهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -وميضي السياق يأمر رسول اهللا 

وأن يبشرهم . . أن يبدأهم بالسالم . . لذين يسخر منهم أولئك الكرباء األشراف فضل السبق باإلسالم؛ وا
، مث تاب من بعده وأصلح    :مبا كتبه اهللا على نفسه من الرمحة؛ متمثالً يف مغفرته ملن عمل منهم سوءاً جبهالة 

ه من عمل منكم سوءاً سالم عليكم ، كتب ربكم على نفسه الرمحة أن: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل { 
  . .} جبهالة ، مث تاب من بعده وأصلح ، فأنه غفور رحيم 

الرمحة  -سبحانه  -بعد نعمة اإلميان واليسر يف احلساب ، والرمحة يف اجلزاء ، حىت ليجعل اهللا  - وهو التكرمي 
ا كتبه رهبم على نفسه  أن يبلغهم -صلى اهللا عليه وسلم  -كتاباً على نفسه للذين آمنوا بآياته؛ ويأمر رسوله  م

إذ يفسر بعضهم  -وحىت لتبلغ الرمحة أن يشمل العفو واملغفرة الذنب كله ، مىت تابوا من بعده وأصلحوا . 
اجلهالة بأهنا مالزمة الرتكاب الذنب؛ فما يذنب اإلنسان إال من جهالة؛ وعلى ذلك يكون النص شامالً لكل 

ويؤيد هذا الفهم النصوص األخرى اليت جتعل التوبة من الذنب . سوء يعمله صاحبه؛ مىت تاب من بعده وأصلح 
.واإلصالح بعده ، مستوجبة للمغفرة مبا كتب اهللا على نفسه من الرمحة  -أياً كان  -  . .  

إىل بعض اآلثار اليت وردت عن مالبسات نزول  -قبل االنتهاء من استعراض هذه الفقرة من السورة  - ونعود 
لة هذه اآلثار مع النصوص القرآنية على حقيقة النقلة اهلائلة اليت كان هذا الدين ينقل هذه اآليات؛ وعن دال

.إليها البشرية يومذاك؛ واليت ما تزال البشرية حىت اليوم دون القمة اليت بلغتها يومها مث تراجعت عنها جداً   .  
، عن ابن  حدثنا هناد بن السري ، حدثنا أبو زبيد ، عن أشعث: قال أبو جعفر الطربي  ، عن كردوس الثعليب 

وعنده صهيب وعمار وبالل وخباب ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -مر املأل من قريش بالنيب : مسعود ، قال 
، رضيت هبؤالء من قومك؟ أهؤالء الذين منَّ اهللا عليهم من : فقالوا . وحنوهم من ضعفاء املسلمني  يا حممد 

وال تطرد الذين { : م عنك فلعلك إن طردهتم أن نتبعك فنزلت هذه اآلية بيننا؟ أحنن نكون تبعاً هلؤالء؟ اطرده
  .} يدعون رهبم بالغداة والعشي يريدون وجهه 

  .إىل آخر اآلية } وكذلك فتنا بعضهم ببعض { . 
حدثنا أيب ، حدثنا أسباط ، عن السدي ، عن أيب : حدثين احلسني بن عمرو بن حممد العنقزي ، قال : وقال 

وال تطرد الذين { : عن أيب الكنود ، عن خباب يف قول اهللا تعاىل ذكره  -وكان قارىء األزد  -زدي سعيد األ



جاء األقرع « : قال . . } فتكون من الظاملني { : إىل قوله . . } يدعون رهبم بالغداة والعشي يريدون وجهه 
قاعداً مع بالل  -عليه وسلم صلى اهللا  -ابن حابس التميمي ، وعيينة بن حصن الفزاري ، فوجد النيب 

إنا حنب أن : فأتوه فقالوا . فلما رأوهم حقروهم . وصهيب وعمار وخباب ، يف أناس من الضعفاء من املؤمنني 
جتعل لنا منك جملساً تعرف لنا العرب به فضلنا ، فإن وفود العرب تأتيك ، فنستحيي أن ترانا العرب مع هؤالء 

فاكتب لنا عليك : نعم قالوا : عنا؛ فإذا حنن فرغنا فاقعد معهم إن شئت قال  األعبد؛ فإذا حنن جئناك فأقمهم
وحنن قعود يف ناحية ، إذ نزل جربيل هبذه اآلية : قال . فدعا بالصحيفة ، ودعا علياً ليكتب : قال . بذلك كتاباً 

، وما من وال تطرد الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حساهبم من { :  شيء 
، فتكون من الظاملني  ، فتطردهم  وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا { : مث قال . . } حسابك عليهم من شيء 

وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا { : مث قال . . } أهؤالء منَّ اهللا عليهم من بيننا؟ أليس اهللا بأعلم بالشاكرين؟ : 
الصحيفة  - صلى اهللا عليه وسلم  - فألقى رسول اهللا . . } الرمحة سالم عليكم ، كتب ربكم على نفسه : فقل 

دعانا فأتيناه وهو يقول  فكنا نقعد معه ، . . « سالم عليكم ، كتب ربكم على نفسه الرمحة » : من يده؛ مث 
واصرب نفسك مع الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي { : فأنزل اهللا تعاىل . فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا 

فكان رسول : قال ]  ٢٨: سورة الكهف . . [ } يريدون وجهه ، وال تعد عيناك عنهم تريد زينة احلياة الدنيا 
  يقعد معنا بعد ، فإذا بلغ الساعة اليت يقوم فيها قمنا وتركناه حىت يقوم -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 

احلمد هللا الذي جعل يف أميت من : قال بعدها إذا رآهم بدأهم بالسالم ، و -صلى اهللا عليه وسلم  -وكان 
  .» أمرين ريب أن أبدأهم بالسالم 

: فقالوا . أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبالل ، ونفر « عن عائذ بن عمرو ، : ويف صحيح مسلم 
أتى أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ ف: فقال أبو بكر : واهللا ما أخذت سيوف اهللا من عدو اهللا مأخذها قال 

لئن كنت أغضبتهم لقد . يا أبا بكر ، لعلك أغضبتهم : فقال . فأخربه  -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب 
  .» يغفر اهللا لك يا أخي . ال : يا إخوتاه ، أغضبتكم؟ قالوا : فأتاهم أبو بكر فقال . أغضبت ربك 

طويلة أمام هذه النصوص    .حنن يف حاجة إىل وقفة 

إن هذه النصوص ال متثل جمرد مبادىء وقيم ونظريات . . حاجة إىل هذه الوقفة كذلك والبشرية جبملتها يف . 
. إهنا أكرب من ذلك بكثري . . » حقوق اإلنسان « يف  متثل . . إهنا متثل شيئاً هائالً حتقق يف حياة البشرية فعالً . 

فق بلغته هذه البشرية ذات يوم يف متثل خطاً وضيئاً على األ. . نقلة واسعة نقلها هذا الدين للبشرية جبملتها 
ومهما يكن من تراجع البشرية عن هذا اخلط الوضيء الذي صعدت إليه يف خطو ثابت على . . حياهتا احلقيقية 

حداء هذا الدين ، فإن هذا ال يقلل من عظمة تلك النقلة؛ ومن ضخامة هذا الشيء الذي حتقق يوماً؛ ومن أمهية 
أن . إن قيمة ارتسام هذا اخلط وبلوغه ذات يوم . . يف حياة البشر الواقعية  هذا اخلط الذي ارتسم بالفعل

واخلط . . حتاول البشرية مرة ومرة ومرة االرتفاع إليه؛ ما دام أهنا قد بلغته؛ فهو يف طوقها إذن ويف وسعها 
.زم والثقة واليقني فال يبقى إال الع. . هناك على األفق ، والبشرية هي البشرية؛ وهذا الدين هو هذا الدين   .  

من سفح اجلاهلية . . وقيمة هذه النصوص أهنا ترسم للبشرية اليوم ذلك اخلط الصاعد بكل نقطه ومراحله 
الذي التقط اإلسالم منه العرب ، إىل القمة السامقة اليت بلغ هبم إليها ، وأطلعتهم يف األرض يأخذون بيد 



  ليت بلغوهاالبشرية من ذلك السفح نفسه إىل تلك القمة ا
فهو يتمثل واضحاً يف  - وكانت يف البشرية كلها  -فأما ذلك السفح اهلابط الذي كان فيه العرب يف جاهليتهم 

يا حممد ، رضيت هبؤالء من قومك؟ أهؤالء الذين مّن اهللا عليهم من بيننا؟ أحنن « : من قريش » املأل « : قوله 
أو يف احتقار األقرع بن حابس التميمي ، . . » م أن نتبعك نكون تبعاً هلؤالء؟ اطردهم عنك فلعلك إن طردهت

بالل ، وصهيب ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -وعيينة بن حصن الفزاري ، للسابقني من أصحاب رسول اهللا 
، وأمثاهلم من الضعفاء؛ وقوهلما للنيب  إنا حنب أن جتعل لنا منك :  -صلى اهللا عليه وسلم  -وعمار ، وخباب 

  . .« ف لنا العرب به فضلنا؛ فإن وفود العرب تأتيك ، فنستحيي أن ترانا العرب مع هؤالء األعبد جملساً تعر
، واعتباراهتا الصغرية . .  عصبية النسب واجلنس . . هنا تتبدى اجلاهلية بوجهها الكاحل وقيمها اهلزيلة 

وا من العرب وبعضهم ليسوا من هؤالء بعضهم ليس. وما إىل ذلك من اعتبارات . . واعتبارات املال والطبقة 
ذات القيم اليت تروج يف كل جاهلية واليت ال ترتفع عليها . . طبقة األشراف وبعضهم ليسوا من ذوي الثراء 

  جاهليات األرض اليوم يف نعراهتا القومية واجلنسية والطبقية
ه القيم اهلزيلة وهلذه االعتبارات وعلى القمة السامقة اإلسالم الذي ال يقيم وزناً هلذ. . هذا هو سفح اجلاهلية 

فاألرض كانت هي . اإلسالم الذي نزل من السماء ومل ينبت من األرض . . الصغرية ، وهلذه النعرات السخيفة 
  .هذا السفح الذي ال ميكن أن ينبت هذه النبتة الغريبة اجلديدة الكرمية . . هذا السفح 

حممد رسول اهللا الذي يأتيه الوحي  - صلى اهللا عليه وسلم  - مد حم -أول من يأمتر  -اإلسالم الذي يأمتر به . 
والذي يأمتر به أبو بكر . . من السماء؛ والذي هو من قبل يف الذؤابة من بين هاشم يف الذروة من قريش 

نعم هؤالء األعبد الذين خلعوا . . » هؤالء األعبد « صلى اهللا عليه وسلم ؛ يف شأن  -صاحب رسول اهللا 
  ل أحد؛ وصاروا أعبداً هللا وحده؛ فكان من أمرهم ما كانعبودية ك

ية اهلابط يرتسم يف كلمات املأل من قريش ، ويف مشاعر األقرع وعيينة  . وكما أن سفح اجلاهل فإن قمة . 
  : -صلى اهللا عليه وسلم  -اإلسالم السامقة ترتسم يف أمر اهللا العلي الكبري ، لرسوله 

، وما من . بالغداة والعشي يريدون وجهه وال تطرد الذين يدعون رهبم {  ما عليك من حساهبم من شيء 
أهؤالء منَّ اهللا : وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا . حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظاملني 

ربكم سالم عليكم ، كتب : عليهم من بيننا؟ أليس اهللا بأعلم بالشاكرين؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل 
، مث تاب من بعده وأصلح ، فأنه غفور رحيم : على نفسه الرمحة    . .} أنه من عمل منكم سوءاً جبهالة 

الذين أمره رهبم أن يبدأهم . . » هؤالء األعبد « مع  -صلى اهللا عليه وسلم  -ويتمثل يف سلوك رسول اهللا 
بن عبداهللا بن هاشم بالسالم وأن يصرب معهم فال يقوم حىت يقوموا وهو حممد  وهو بعد ذلك  - بن عبد املطلب 

  رسول اهللا وخري خلق اهللا ، وأعظم من شرفت هبم احلياة -
ونظرهتم أليب » سيوف اهللا « ملكاهنم عند اهللا؛ ونظرهتم لسيوفهم واعتبارها » هؤالء األعبد « مث يتمثل يف نظرة 

الطلقاء الذين أسلموا عام الفتح  بعد أن أخره يف الصف املسلم كونه من» شيخ قريش وسيدهم « سفيان 
وقّدمهم هم يف الصف كوهنم من السابقني إىل اإلسالم  -صلى اهللا عليه وسلم  -وذهبوا طلقاء عفو رسول اهللا 

، حذره صاحبه رسول  -رضي اهللا عنه  -فلما أن عاتبهم أبو بكر . . ، وهو يف شدة االبتالء  يف أمر أيب سفيان 



ميلك  -فيكون قد أغضب اهللا » هؤالء األعبد « أن يكون قد أغضب  -م صلى اهللا عليه وسل -اهللا  يا اهللا فما 
» األعبد « يترضى  -رضي اهللا عنه  - ويذهب أبو بكر  -أي تعليق أن يبلغ هذا املدى وما منلك إال أن نتماله 

  »يغفر اهللا لك . ال يا أخي « : ؟ فيقولون »أغضبتكم . يا إخوتاه « : لريضى اهللا 
يء هائل هذا الذي حتقق يف حياة البشرية؟ أية نقلة واسعة هذه اليت قد متت يف واقع الناس؟ أي تبدل يف أي ش

القيم واألوضاع ، ويف املشاعر والتصورات ، يف آن؟ واألرض هي األرض والبيئة هي البيئة ، والناس هم الناس 
  .، واالقتصاد هو االقتصاد 

، إال أن وحياً.  ، على رجل من البشر ، فيه من اهللا سلطان  وكل شيء على ما كان  . نزل من السماء   .
على طول  -خياطب فطرة البشر من وراء الركام ، وحيدو للهابطني هنالك عند السفح ، فيستجيشهم احلداء 

. فوق . . إىل القمة السامقة  -الطريق  . فوق .    هنالك عند اإلسالم. 
يف نيويورك ،  -مرة أخرى  - وتقوم . نحدر مرة أخرى إىل السفح مث تتراجع البشرية عن القمة السامقة؛ وت

. تلك العصبيات النتنة » احلضارة « ويف غريها من أرض . . ويف جوهانسربج . . وواشنطن ، وشيكاغو 
ال تقل نتناً عن » طبقية « و » قومية « و » وطنية « عصبيات اجلنس واللون ، وتقوم هنا وهناك عصبيات 

  . . تلك العصبيات
. ويبقى اإلسالم هناك على القمة   - يبقى اإلسالم هناك . . حيث ارتسم اخلط الوضيء الذي بلغته البشرية . 

. لعلها أن ترفع أقدامها من الوحل ، وترفع عينيها عن احلمأة  -رمحة من اهللا بالبشرية  وتتطلع مرة أخرى إىل . 
. مرة أخرى إىل القمة السامقة على حداء اإلسالم  اخلط الوضيء؛ وتسمع مرة أخرى حداء هذا الدين؛ وتعرج

.  
ال منلك أن نقف . . أن نستطرد إىل أبعد من هذه اإلشارة  -يف حدود منهجنا يف هذه الظالل  -وحنن ال منلك 

لتحاول أن . اليت ندعو البشرية كلها أن تقفها أمام هذه النصوص وداللتها » الوقفة الطويلة « هنا تلك 
اهلائل الذي يرتسم من خالهلا يف تاريخ البشرية؛ وهي تصعد على حداء اإلسالم من سفح  تستشرف املدى

اخلاوية » احلضارة املادية « مث هتبط مرة أخرى على عواء . . اجلاهلية اهلابط ، إىل تلك القمة السامقة البعيدة 
أن يقود خطاها مرة أخرى؛ بعد ولتحاول كذلك أن تدرك إىل أين ميلك اإلسالم اليوم . . من الروح والعقيدة 

أن فشلت مجيع التجارب ، ومجيع املذاهب ، ومجيع األوضاع ، ومجيع األنظمة ، ومجيع األفكار؛ ومجيع 
فشلت يف أن ترتفع بالبشرية مرة . . التصورات ، اليت ابتدعها البشر ألنفسهم بعيداً عن منهج اهللا وهداه 

قوقه الكرمية يف هذه الصورة الوضيئة؛ وأن تفيض على القلوب أخرى إىل تلك القمة؛ وأن تضمن لإلنسان ح
وهي تنقل البشرية إليها بال مذابح؛ وبال اضطهادات؛ وبال إجراءات  -مع هذه النقلة اهلائلة  -الطمأنينة 

استثنائية تقضي على احلريات األساسية؛ وبال رعب ، وبال فزع ، وبال تعذيب ، وبال جوع ، وبال فقر ، وبال 
واحد من أعراض النقالت اليت حياوهلا البشر يف ظل األنظمة البائسة اليت يضعها البشر؛ ويتعبد فيها  عرض

.بعضهم بعضاً من دون اهللا   .  
وحسبنا اإلحياءات القوية العميقة اليت تفيض هبا النصوص ذاهتا ، وتسكبها يف . . فحسبنا هذا القدر هنا 

  .القلوب املستنرية 



  . .} ت ، ولتستبني سبيل اجملرمني وكذلك نفصل اآليا{ 
  .ختام هذه الفقرة اليت قدمت طبيعة الرسالة وطبيعة الرسول يف هذه النصاعة الواضحة 

كما قدمت هذه العقيدة عارية من كل زخرف؛ وفصلت االعتبارات والقيم اليت جاءت هذه العقيدة لتلغيها من 
  . .ها حياة البشرية؛ واالعتبارات والقيم اليت جاءت لتقرر

  . .} وكذلك نفصل اآليات { 
نفصل اآليات ، اليت ال تدع يف هذا احلق . . مبثل هذا املنهج ، ومبثل هذه الطريقة ، ومبثل هذا البيان والتفصيل 

ريبة؛ وال تدع يف هذا األمر غموضاً؛ وال تبقى معها حاجة لطلب اخلوارق؛ فاحلق واضح ، واألمر بني ، مبثل 
  . .ض السياق القرآين منه ذلك النموذج ذلك املنهج الذي عر

 ، على أن كل ما سبق يف السورة من تفصيل لدالئل اهلدى وموحيات اإلميان؛ ومن بيان للحقائق وتقرير للوقائع 
  :يعترب داخالً يف مدلول قوله تعاىل 

  . .} وكذلك نفصل اآليات { 
  :أما ختام هذه اآلية القصرية 

  . .} ولتستبني سبيلُ اجملرمني { 
إنه يكشف عن خطة املنهج القرآين يف العقيدة واحلركة هبذه العقيدة إن هذا املنهج ال ُيعىن . . فهو شأن عجيب 

إمنا يعىن كذلك ببيان الباطل وكشفه حىت . ببيان احلق وإظهاره حىت تستبني سبيل املؤمنني الصاحلني فحسب 
وذلك . يل اجملرمني ضرورية الستبانة سبيل املؤمنني إن استبانة سب. . تستبني سبيل الضالني اجملرمني أيضاً 

  كاخلط الفاصل يرسم عند مفرق الطريق
ذلك أن اهللا سبحانه يعلم . . ليتعامل مع النفوس البشرية  -سبحانه  - إن هذا املنهج هو املنهج الذي قرره اهللا 

باطل والشر؛ والتأكيد من أن هذا أن إنشاء اليقني االعتقادي باحلق واخلري يقتضي رؤية اجلانب املضاد من ال
كما أن قوة االندفاع باحلق ال تنشأ فقط من . . باطل حمض وشر خالص؛ وأن ذلك حق ممحض وخري خالص 

. . شعور صاحب احلق أنه على احلق؛ ولكن كذلك من شعوره بأن الذي حياده وحياربه إمنا هو على الباطل 
وكذلك جعلنا لكل { يف آية أخرى أنه جعل لكل نيب عدواً منهم وأنه يسلك سبيل اجملرمني؛ الذين يذكر اهللا 

ليستقر يف نفس النيب ونفوس املؤمنني ، أن الذين يعادوهنم إمنا هم اجملرمون؛ عن ثقة ، . } نيب عدوا من اجملرمني 
  .ويف وضوح ، وعن يقني 

بانة سبيل اجملرمني هدف من واست. إن سفور الكفر والشر واإلجرام ضروري لوضوح اإلميان واخلري والصالح 
ذلك أن أي غبش أو شبهة يف موقف اجملرمني ويف سبيلهم ترتد غبشاً وشبهة . أهداف التفصيل الرباين لآليات 

. فهما صفحتان ، متقابلتان وطريقان مفترقتان . يف موقف املؤمنني ويف سبيلهم  وال بد من وضوح األلوان . 
.واخلطوط   .  

ا جيب أن تبدأ كل جيب إن تبدأ من تعريف سبيل . حركة إسالمية بتحديد سبيل املؤمنني وسبيل اجملرمني  ومن هن
والعنوان املميز للمجرمني ، يف عامل الواقع ال . املؤمنني وتعريف سبيل اجملرمني؛ ووضع العنوان املميز للمؤمنني 

املؤمنون ممن حوهلم ومن هم  فيعرف أصحاب الدعوة اإلسالمية واحلركة اإلسالمية من هم. يف عامل النظريات 



حبيث ال . بعد حتديد سبيل املؤمنني ومنهجهم وعالمتهم ، وحتديد سبيل اجملرمني ومنهجهم وعالمتهم . اجملرمون 
  .خيتلط السبيالن وال يتشابه العنوانان ، وال تلتبس املالمح والسمات بني املؤمنني واجملرمني 

.  
. ح كان كامالً ، يوم كان اإلسالم يواجه املشركني يف اجلزيرة العربية وهذا التحديد كان قائماً ، وهذا الوضو

وكانت سبيل . ومن معه  -صلى اهللا عليه وسلم  -فكانت سبيل املسلمني الصاحلني هي سبيل الرسول 
ومع هذا التحديد وهذا الوضوح كان القرآن . . املشركني اجملرمني هي سبيل من مل يدخل معهم يف هذا الدين 

ومنها ذلك  -يفصل اآليات على ذلك النحو الذي سبقت منه مناذج يف السورة  -سبحانه  -زل وكان اهللا يتن
  لتستبني سبيل اجملرمني - النموذج األخري 

وحيثما واجه اإلسالم الشرك والوثنية واإلحلاد والديانات املنحرفة املتخلفة من الديانات ذات األصل السماوي 
حيثما واجه اإلسالم هذه الطوائف وامللل كانت سبيل املؤمنني . . التحريفات البشرية  بعد ما بّدلتها وأفسدهتا

  ال جيدي معها التلبيس. . الصاحلني واضحة ، وسبيل املشركني الكافرين اجملرمني واضحة كذلك 
ثل يف وجود إهنا تتم. . ولكن املشقة الكربى اليت تواجه حركات اإلسالم احلقيقية اليوم ليست يف شيء من هذا 

أقوام من الناس من سالالت املسلمني ، يف أوطان كانت يف يوم من األيام داراً لالسالم ، يسيطر عليها دين اهللا 
وإذا هي . مث إذا هذه األرض ، وإذا هذه األقوام ، هتجر اإلسالم حقيقة ، وتعلنه امساً . . ، وحتكم بشريعته 

وإن ظنت أهنا تدين باإلسالم اعتقاداً فاإلسالم شهادة أن ال إله إال اهللا . تتنكر ملقومات اإلسالم اعتقاداً وواقعاً 
وأن اهللا . هو خالق هذا الكون املتصرف فيه  -وحده  - وشهادة أن ال إله إال اهللا تتمثل يف االعتقاد بأن اهللا . . 
هو الذي  -وحده  -هللا وأن ا. هو الذي يتقدم إليه العباد بالشعائر التعبدية ونشاط احلياة كله  -وحده  -

. يتلقى منه العباد الشرائع وخيضعون حلكمه يف شأن حياهتم كله  هبذا  -وأميا فرد مل يشهد أن ال إله إال اهللا . 
وأميا أرض مل تتحقق فيها . كائناً ما كان امسه ولقبه ونسبه . فإنه مل يشهد ومل يدخل يف اإلسالم بعد  -املدلول 

  . .فهي أرض مل تدن بدين اهللا ، ومل تدخل يف اإلسالم بعد  - هبذا املدلول  - شهادة أن ال إله إال اهللا
وفيها أوطان كانت يف . ويف األرض اليوم أقوام من الناس أمساؤهم أمساء املسلمني؛ وهم من سالالت املسلمني 

وال األوطان  -ك املدلول بذل -ولكن ال األقوام اليوم تشهد أن ال إله إال اهللا . . يوم من األيام داراً لإلسالم 
  . .اليوم تدين هللا مبقتضى هذا املدلول 

  وهذا أشق ما تواجهه حركات اإلسالم احلقيقية يف هذه األوطان مع هؤالء األقوام
أشق ما تعانيه هذه احلركات هو الغبش والغموض واللبس الذي أحاط مبدلول ال إله إال اهللا ، ومدلول اإلسالم 

  . .رك ومبدلول اجلاهلية يف اجلانب اآلخر يف جانب؛ ومبدلول الش
أشق ما تعانيه هذه احلركات هو عدم استبانة طريق املسلمني الصاحلني ، وطريق املشركني اجملرمني؛ واختالط 

  الشارات والعناوين؛ والتباس األمساء والصفات؛ والتيه الذي ال تتحدد فيه مفارق الطريق
  .لثغرة ويعرف أعداء احلركات اإلسالمية هذه ا

حىت يصبح اجلهر بكلمة الفصل هتمة يؤخذ عليها بالنواصي . فيعكفون عليها توسيعاً ومتييعاً وتلبيساً وختليطاً 
ويصبح احلكم يف أمر اإلسالم والكفر مسألة املرجع فيها لعرف الناس » املسلمني « هتمة تكفري . . واألقدام 



  اهللاواصطالحهم ، ال إىل قول اهللا وال إىل قول رسول 
وهذه كذلك هي العقبة األوىل اليت ال بد أن جيتازها أصحاب الدعوة إىل اهللا يف كل . . هذه هي املشقة الكربى 

  جيل
وجيب أال تأخذ أصحاب الدعوة إىل اهللا . . جيب أن تبدأ الدعوة إىل اهللا باستبانة سبيل املؤمنني وسبيل اجملرمني 

وأال تأخذهم فيها خشية وال خوف؛ وأال تقعدهم عنها لومة الئم ، . يف كلمة احلق والفصل هوادة وال مداهنة 
  انظروا إهنم يكفرون املسلمني: وال صيحة صائح 

اإلسالم شهادة أن ال إله إال . . إن اإلسالم ليس هبذا التميع الذي يظنه املخدوعون إن اإلسالم بّين والكفر بني 
نحو؛ ومن مل يقمها يف احلياة على هذا النحو ، فحكم اهللا فمن مل يشهدها على هذا ال -بذلك املدلول  -اهللا 

.اجملرمني . . ورسوله فيه أنه من الكافرين الظاملني الفاسقني   .  
  . .} وكذلك نفّصل اآليات ، ولتستبني سبيل اجملرمني { 

نطلق طاقاهتم أجل جيب أن جيتاز أصحاب الدعوة إىل اهللا هذه العقبة؛ وأن تتم يف نفوسهم هذه االستبانة؛ كي ت
، وال مييعها لبس  فإن طاقاهتم ال تنطلق إال إذا اعتقدوا . كلها يف سبيل اهللا ال تصدها شبهة ، وال يعّوقها غبش 

« وأن الذين يقفون يف طريقهم ويصدوهنم ويصدون الناس عن سبيل اهللا هم » املسلمون « يف يقني أهنم هم 
وأهنم وقومهم . الطريق إال إذا استيقنوا أهنا قضية كفر وإميان  كذلك فإهنم لن حيتملوا متاعب. . » اجملرمون 

  :وأهنم يف دين وقومهم يف دين . على مفرق الطريق ، وأهنم على ملة وقومهم على ملة 
  . .} وكذلك نفّصل اآليات ولتستبني سبيل اجملرمني { 

  . .وصدق اهللا العظيم . . 

ِه قُلْ لَا أَتَّبُِع أَْهَواَءكُْم قَْد َضلَلُْت إِذًا َوَما أََنا ِمَن الُْمْهَتِديَن  قُلْ إِنِّي ُنهِيُت أَنْ أَْعُبَد الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَّ
لَْحقَّ َوُهَو َخْيُر َيقُصُّ ا قُلْ إِنِّي َعلَى َبيَِّنٍة ِمْن َربِّي َوكَذَّْبُتْم بِِه َما ِعْنِدي َما َتْسَتْعجِلُونَ بِِه إِِن الُْحكُْم إِلَّا ِللَِّه) ٥٦(

ِه لَقُِضَي الْأَْمُر َبْينِي َوَبْيَنكُْم َواللَُّه أَْعلَُم بِالظَّاِلِمَني ) ٥٧(الْفَاِصِلَني  َوِعْنَدُه ) ٥٨(قُلْ لَْو أَنَّ ِعْنِدي َما َتْسَتْعجِلُونَ بِ
ٍة ِفي ظُلَُماِت  َمفَاِتُح الَْغْيبِ لَا َيْعلَُمَها إِلَّا ُهَو َوَيْعلَُم َما ِفي الَْبرِّ َوالَْبْحرِ َوَما َتْسقُطُ ِمْن َوَرقٍَة إِلَّا َيْعلَُمَها َولَا َحبَّ
ُهَو الَِّذي َيَتَوفَّاكُْم بِاللَّْيلِ َوَيْعلَُم َما َجَرْحُتْم بِالنََّهارِ ثُمَّ ) ٥٩(الْأَْرضِ َولَا َرطْبٍ َولَا َيابِسٍ إِلَّا ِفي ِكَتابٍ ُمبِنيٍ  َو

َو الْقَاِهُر فَْوَق ِعَباِدِه ) ٦٠(ِفيِه ِلُيقَْضى أََجلٌ ُمَسمى ثُمَّ إِلَْيِه َمْرجُِعكُْم ثُمَّ ُيَنبِّئُكُْم بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ  َيْبَعثُكُْم َوُه
ثُمَّ ُردُّوا إِلَى اللَِّه َمْولَاُهُم ) ٦١(رِّطُونَ َوُيْرِسلُ َعلَْيكُْم َحفَظَةً َحتَّى إِذَا َجاَء أََحَدكُُم الَْمْوُت َتَوفَّْتُه ُرُسلَُنا َوُهْم لَا ُيفَ

قُلْ َمْن ُيَنجِّيكُْم ِمْن ظُلَُماِت الَْبرِّ َوالَْبْحرِ َتْدُعوَنُه َتَضرًُّعا َوُخفَْيةً ) ٦٢(الَْحقِّ أَلَا لَُه الُْحكُْم َوُهَو أَْسَرُع الَْحاِسبَِني 
) ٦٤(قُلِ اللَُّه ُيَنجِّيكُْم ِمْنَها َوِمْن كُلِّ كَْربٍ ثُمَّ أَْنُتْم ُتْشرِكُونَ ) ٦٣(ِمَن الشَّاِكرِيَن لَِئْن أَْنَجاَنا ِمْن َهِذِه لََنكُوَننَّ 

َضكُْم ِشَيًعا َوُيِذيَق َبْعقُلْ ُهَو الْقَاِدُر َعلَى أَنْ َيْبَعثَ َعلَْيكُْم َعذَاًبا ِمْن فَْوِقكُْم أَْو ِمْن َتْحِت أَْرُجِلكُْم أَْو َيلْبَِسكُْم 
  ) ٦٥(َبأَْس َبْعضٍ اْنظُْر كَْيَف ُنَصرُِّف الْآَياِت لََعلَُّهْم َيفْقَُهونَ 

يف املوجة السابقة هلا يف » حقيقية الرسالة وحقيقة الرسول « بعد بيان » حقيقة األلوهية « هذه املوجة عودة إىل 
كما ذكرنا ذلك يف هناية الفقرة السابقة  -نني السياق املتالحم؛ وبعد استبانة سبيل اجملرمني واستبانة سبيل املؤم

.  



ا  قبل تفصيلها يف استعراض النصوص  -وحقيقة األلوهية يف هذه املوجة تتجلى يف جماالت شىت؛ جنملها هن
  :القرآنية 

، ال  -صلى اهللا عليه وسلم  -تتجلى يف قلب رسول اهللا  وهو جيد يف نفسه بينة من ربه ، هو منها على يقني 
ومن مث خيلص نفسه لربه ، ويفاصل قومه مفاصلة املستيقن من ضالهلم يقينه من . تكذيب املكذبني يزعزعه 

أعبد الذين تدعون من دون اهللا : قل { هداه  ال أتبع أهواءكم ، قد ضللت إذاً وما أنا من : قل . إين هنيت أن 
، إن احلكم إال هللا ، يقص احلق ما عندي ما تستعجلو. إين على بينة من ريب وكذبتم به : قل . املهتدين  ن به 

  . .} وهو خري الفاصلني 
وتتجلى يف حلم اهللا على املكذبني ، وعدم استجابته القتراحاهتم أن ينزل عليهم خارقة مادية حىت ال يعجل هلم 

 صلى اهللا عليه -ولو كان رسول اهللا . وهو قادر عليه  -كما جرت سنته تعاىل  -بالعذاب عند تكذيبهم هبا 
فإمهاهلم هذا . ميلك هذا الذي يستعجلون به ، ما أمسكه عنهم ، ولضاقت بشريته هبم وبتكذيبهم  - وسلم 

قل لو أن عندي ما { : اإلمهال هو مظهر من مظاهر حلم اهللا ورمحته ، كما أهنا جمال تتجلى فيه ألوهيته 
  . .} تستعجلون به لقضي األمر بيين وبينكم ، واهللا أعلم بالظاملني 

تتجلى يف علم اهللا بالغيب؛ وإحاطة هذالعلم بكل ما يقع يف هذا الوجود؛ يف صورة ال تكون إال هللا؛ وال و
، ويعلم ما يف الرب والبحر ، وما تسقط من { : يصورها هكذا إال اهللا  وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو 

، وال حبة يف ظلمات األرض ، وال رطب وال يابس    . .} إال يف كتاب مبني ورقة إال يعلمها 
وتتجلى يف هيمنة اهللا على الناس وقهره للعباد يف كل حالة من حاالهتم ، يف النوم والصحو ، يف املوت واحلياة ، 

وهو الذي يتوفاكم بالليل ، ويعلم ما جرحتم بالنهار ، مث يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى { : يف الدنيا واآلخرة 
وهو القاهر فوق عباده ، ويرسل عليكم حفظة ، حىت إذا جاء . كم مبا كنتم تعملون ، مث إليه مرجعكم ، مث ينبئ

أال له احلكم وهو أسرع احلاسبني . مث ردوا إىل اهللا موالهم احلق . أحدكم املوت توفته رسلنا ، وهم ال يفرطون 
 {.  

مث هم مع ذلك . . فعه عنهم وتتجلى يف فطرة املكذبني أنفسهم ، حني يواجهون اهلول؛ فال يدعون إال اهللا لر
يشركون ، وينسون أن اهللا ، الذي يدعونه لكشف الضر ، قادر على أن يذيقهم ألوان العذاب فال يدفعه عنهم 

ظلمات الرب والبحر تدعونه تضرعاً وخفية : قل { : أحد  لئن أجنانا من هذه لنكونن من : من ينجيكم من 
  .كرب ، مث أنتم تشركون اهللا ينجيكم منها ومن كل : الشاكرين؟ قل 

هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من حتت أرجلكم ، أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم : قل 
  .} انظر كيف نصرف اآليات لعلهم يفقهون . بأس بعض 

. من املهتدين  قد ضللت إذاً وما أنا. قل ال أتبع أهواءكم . قل إين هنيت أن أعبد الذين تدعون من دون اهللا { 
ا تستعجلون به  -وكذبتم به  - قل إين على بينة من ريب .  إن احلكم إال هللا يقص احلق ، وهو خري . ما عندي م

  . .} لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي األمر بيين وبينكم ، واهللا أعلم بالظاملني : قل . الفاصلني 
يف شىت اإليقاعات اليت تواجه القلب البشري حبقيقة األلوهية  حتتشد هذه املوجة باملؤثرات املوحية ، اليت تتمثل

. قل . . قل « : ومن بني هذه املؤثرات العميقة ، ذلك اإليقاع املتكرر . . يف شىت جماليها  . قل .  خطاباً » . 



ا يوحيه إليه؛ وما ال ميلك غريه؛ وال يتبع غري -صلى اهللا عليه وسلم  -لرسول اهللا  ه؛ وال ليبلغ عن ربه ، م
  :يستوحي غريه 

قد ظللت إذاً ، وما أنا من . ال أتبع أهواءكم : قل . إين هنيت أن أعبد الذين تدعون من دون اهللا : قل { 
  . .} املهتدين 
أن يواجه املشركني بأنه منهي من ربه عن عبادة الذين  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسوله  - سبحانه  -يأمر اهللا 

وهم إمنا يدعون الذين  -ذلك أنه منهي عن اتباع أهوائهم . . يتخذوهنم أنداداً هللا يدعوهنم من دون اهللا و
، وال عن حق  فما . وأنه إن يتبع أهواءهم هذه يضل وال يهتدي  -يدعون من دون اهللا عن هوى ال عن علم 

  .تقوده أهواؤهم وما تقودهم إال إىل الضالل 
أن يواجه املشركني هذه املواجهة ، وأن يفاصلهم هذه  -وسلم صلى اهللا عليه  -نبيه  - سبحانه  -يأمر اهللا 

ال : أئنكم لتشهدون أن مع اهللا آهلة أخرى؟ قل { : املفاصلة؛ كما أمره من قبل يف السورة مبثل هذا وهو يقول 
  . .} إمنا هو إله واحد ، وإنين بريء مما تشركون : قل . ِأشهد 

أن يوافقهم على دينهم ، فيوافقوه على دينه  -ى اهللا عليه وسلم صل -ولقد كان املشركون يدعون رسول اهللا 
وأن يسجد آلهلتم فيسجدوا إلهله كأن ذلك ميكن أن يكون وكأن الشرك واإلسالم جيتمعان يف قلب وكأن 

وهو . فاهللا أغىن الشركاء عن الشرك . العبودية هللا ميكن أن تقوم مع العبودية لسواه وهو أمر ال يكون أبداً 
يف . . ب من عباده أن خيلصوا له العبودية؛ وال يقبل منهم عبوديتهم له إذا شابوها بشيء من العبودية لغريه يطل

.قليل أو كثري   .  
بأنه منهي عن عبادة أيٍّ مما يدعون  -صلى اهللا عليه وسلم  -ومع أن املقصود يف اآلية أن يواجههم رسول اهللا 

  :يف قوله تعاىل } الذين  {ويسمون من دون اهللا ، فإن التعبري ب 
  .} قل إين هنيت أن أعبد الذين تدعون من دون اهللا { 

.  
ا إليها لعرب ب . فكلمة الذين تطلق على العقالء . يستوقف النظر  ولو كان املقصود هي األوثان ، واألصنام وم

 -واألوثان وما إليها مع األصنام  -فال بد أن يكون املقصود بالذين نوعاً آخر . . » الذين « بدل » ما « 
فغلب العقالء ، ووصف اجلميع بوصف العقالء » الذين « : نوعاً من العقالء الذين يعرب عنهم باالسم املوصول 

  :وهذا الفهم يتفق مع الواقع من جهة؛ ومع املصطلحات اإلسالمية يف هذا املقام من جهة . . 
ولكن كانوا يشركون معه .  األصنام واألوثان وحدها فمن جهة الواقع جند أن املشركني ما كانوا يشركون باهللا

. وهم ما كانوا يشركون الناس إال يف أن جيعلوا هلم حق التشريع للمجتمع ولألفراد . . اجلن واملالئكة والناس 
  . .حيث يسنون هلم السنن ، ويضعون هلم التقاليد؛ وحيكمون بينهم يف منازعاهتم وفق العرف والرأي 

فاإلسالم يعترب هذا شركاً؛ ويعترب أن حتكيم الناس يف أمور الناس . . جهة املصطلحات اإلسالمية  وهنا نصل إىل
وينهى اهللا عنه هنيه عن السجود لألصنام واألوثان؛ فكالمها يف عرف . . تأليه هلم؛ وجعلهم أنداداً من دون اهللا 

  شرك باهللا ، ودعوة أنداد من دون اهللا. . اإلسالم سواء 
  :اإليقاع الثاين موصوالً باإليقاع األول ومتمماً له  مث جييء



ا تستعجلون به : قل {  ا عندي م إن احلكم إال هللا ، يقص احلق ، وهو . إين على بينة من ريب؛ وكذبتم به ، م
  . .} خري الفاصلني 

 - كذبني برهبم أن جيهر يف مواجهة املشركني امل -صلى اهللا عليه وسلم  -لنبيه  - سبحانه  -وهو أمر من اهللا 
. . مبا جيده يف نفسه من اليقني الواضح الراسخ ، والدليل الداخلي البني ، واإلحساس الوجداين العميق ، بربه 

وهو الشعور الذي وجده الرسل من رهبم ، وعربوا عنه مثل هذا التعبري . ووجوده ، ووحدانيته ، ووحيه إليه 
  :أو قريباً منه 

يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب ، وآتاين رمحة من عنده فعميت : قال { :  -عليه السالم  - قاهلا نوح 
يا قوم أرأيتم إن كنت على : قال { :  -عليه السالم  -وقاهلا صاحل } عليكم؟ أنلزمكموها وأنتم هلا كارهون؟ 

عليه  -وقاهلا إبراهيم } ري بينة من ريب وآتاين منه رمحة ، فمن ينصرين من اهللا إن عصيته؟ فما تزيدونين غري ختس
{ : لبنيه  -عليه السالم  - وقاهلا يعقوب } أحتاجوين يف اهللا وقد هدان؟ : قال . وحاجه قومه { :  - السالم 

ال تعلمون؟ : قال أمل أقل لكم . فلما أن جاء البشري ألقاه على وجهه فارتد بصرياً  فهي } إين أعلم من اهللا ما 
حاضراً فيها؛  - سبحانه  - يف قلوب أوليائه؛ ممن يتجلى اهللا هلم يف قلوهبم؛ فيجدونه حقيقة األلوهية كما تتجلى 

  .وجيدون هذه احلقيقة بينة هنالك يف أعماقهم تسكب يف قلوهبم اليقني هبا 

وهي احلقيقة اليت يأمر اهللا نبيه أن جيهر هبا يف مواجهة املشركني املكذبني؛ الذين يطلبون منه اخلوارق لتصديق ما 
به    :جاءهم به من حقيقة ربه ، احلقيقة اليت جيدها هو كاملة واضحة عميقة يف قل

  . .} قل إين على بينة من ريب ، وكذبتم به { 
. كذلك كانوا يطلبون أن ينزل عليهم خارقة أو ينزل هبم العذاب ، ليصدقوا أنه جاءهم من عند اهللا  وكان . 

سول؛ وأن يفرق فرقاناً كامالً بينها وبني حقيقة األلوهية؛ وأن جيهر يؤمر أن يعلن هلم حقيقة الرسالة وحقيقة الر
  :بأنه ال ميلك هذا الذي يستعجلونه؛ فالذي ميلكه هو اهللا وحده؛ وهو ليس إهلاً ، إمنا هو رسول 

  . .} ما عندي ما تستعجلون به ، إن احلكم إال هللا ، يقص احلق وهو خري الفاصلني { 
فهو وحده . جميء اخلارقة وتكذيبهم هبا حكم وقضاء؛ وهللا وحده احلكم والقضاء  إن إيقاع العذاب هبم بعد

وليس هذا أو . الذي يقص احلق وخيرب به؛ وهو وحده الذي يفصل يف األمر بني الداعي إىل احلق واملكذبني به 
  .ذلك ألحد من خلقه 
، أو تدخل يف شأن القضاء الذي نفسه من أن تكون له قدرة  -صلى اهللا عليه وسلم  -وبذلك جيرد الرسول 

فهذا من شأن األلوهية وحدها وخصائصها ، وهو بشر يوحى إليه ، ليبلغ وينذر؛ ال لينزل . ينزله اهللا بعباده 
وكما أن اهللا سبحانه هو الذي يقص احلق وخيرب به؛ فهو كذلك الذي يقضي يف األمر ويفصل . قضاء ويفصل 

  . .وخصائصه ، عن ذوات العبيد  -سبحانه  -لذات اهللا  وليس بعد هذا تنزيه وجتريد. . فيه 
. مث يؤمر أن يلمس قلوهبم وعقوهلم ويلفتها إىل داللة قوية على أن هذا األمر من عند اهللا ، ومتروك ملشيئة اهللا 

ما استطاع أن ميسك نفسه عن  -وهو بشر  - يف مقدوره  -مبا فيها إنزال العذاب  -فلو أن أمر اخلوارق 
ولكن ألن األمر بيد اهللا وحده ، فهو حيلم عليهم؛ فال جييئهم . ابة هلم ، وهم يلحفون هذا اإلحلاف االستج

  :خبارقة يتبعها العذاب املدمر ، إن هم كذبوا هبا كما فعل مبن قبلهم 



  . .} لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي األمر بيين وبينكم ، واهللا أعلم بالظاملني : قل { 
على عصياهنم ومتردهم  - وما حيلم على البشر وميهلهم . بشرية حدوداً يف الصرب واحللم واإلمهال إن للطاقة ال
  . .إال اهللا احلليم القوي العظيم  -وتبجحهم 

مث . . فإن اإلنسان لريى من بعض اخللق ما يضيق به الصدر ، وتبلغ منه الروح احللقوم . . وصدق اهللا العظيم 
يسعهم يف ملكه ، ويطعمهم ، ويسقيهم ، ويغدق أحياناً عليهم ، ويفتح عليهم  -  سبحانه - ينظر فيجد اهللا 

واملشركون يضربونه  -رضي اهللا عنه  -وما جيد اإلنسان إال أن يقول قولة أيب بكر . . أبواب كل شيء 
  .» رب ما أحلمك رب ما أحلمك « : الضرب املربح الغليظ ، حىت ما يعرف له أنف من عني 

  وهو يستدرجهم من حيث ال يعلمون. . حلم اهللا وحده  فإمنا هو. 
  . .} واهللا أعلم بالظاملني { 

ا يقترحون ، مث ينزل  فهو ميهلهم عن علم ، وميلي هلم عن حكمة ، وحيلم عليهم وهو قادر على أن جييبهم إىل م
  . .هبم العذاب األليم 
ان حقيقة األلوهية؛ جيلي هذه احلقيقة يف جمال ضخم بالظاملني؛ واستطراداً يف بي -سبحانه  - ومبناسبة علم اهللا 

، وعلم اهللا احمليط هبذا الغيب إحاطته بكل شيء ، ويرسم . . عميق من جماالهتا الفريدة  جمال الغيب املكنون 
  :صورة فريدة هلذا العلم؛ ويرسل سهاماً بعيدة املدى تشري إىل آماده وآفاقه من بعيد 

ا يف الرب والبحر ، وما تسقط من ورقة إال يعلمها ، وال حبة وعنده مفاتح الغيب ال يعلم{  ، ويعلم م ها إال هو 
  . .} يف ظلمات األرض ، وال رطب وال يابس ، إال يف كتاب مبني 

إهنا صورة لعلم اهللا الشامل احمليط؛ الذي ال يند عنه شيء يف الزمان وال يف املكان ، يف األرض وال يف السماء ، 
.البحر ، يف جوف األرض وال يف طباق اجلو ، من حي وميت ويابس ورطب يف الرب وال يف   .  

من ذلك النسق القرآين العجيب؟ وأين هذا  -بأسلوبنا البشري املعهود  -ولكن أين هذا الذي نقوله حنن 
  التعبري اإلحصائي اجملرد ، من ذلك التصوير العميق املوحي؟

يرتاد آفاق املعلوم واجملهول ، وعامل الغيب وعامل الشهود ، وهو  إن اخليال البشري لينطلق وراء النص القصري
وإن الوجدان لريتعش وهو . . يتبع ظالل علم اهللا يف أرجاء الكون الفسيح ، ووراء حدود هذا الكون املشهود 

أستار الغيوب املختومة يف  -أو حياول أن يرتاد  -وهو يرتاد . يستقبل الصور واملشاهد من كل فج وواد 
. . مفاحتها كلها عند اهللا؛ ال يعلمها إال هو . . املاضي واحلاضر واملستقبل؛ البعيدة اآلماد واآلفاق واألغوار 

ويتبع األوراق الساقطة من أشجار األرض . وجيول يف جماهل الرب ويف غيابات البحر ، املكشوفة كلها لعلم اهللا 
ا وهناك هن. ، ال حيصيها عد ، وعني اهللا على كل ورقة تسقط  ويلحظ كل حبة خمبوءة يف ظلمات . ا وهن

ويرقب كل رطب وكل يابس يف هذا الكون العريض ، ال يند منه شيء عن علم . األرض ال تغيب عن عني اهللا 
  . .اهللا احمليط 

جولة يف آماد من الزمان ، وآفاق من املكان ، وأغوار من املنظور . إهنا جولة تدير الرؤوس ، وتذهل العقول 
وهي . . جولة بعيدة موغلة مترامية األطراف ، يعيا بتصور آمادها اخليال . . حملجوب ، واملعلوم واجملهول وا

.ترسم هكذا دقيقة كاملة شاملة يف بضع كلمات   .  



  أال إنه اإلعجاز
  .وننظر إىل هذه اآلية القصرية من أي جانب فنرى هذا اإلعجاز ، الناطق مبصدر هذا القرآن 

للوهلة األوىل بأن هذا كالم ال يقوله بشر؛ فليس عليه طابع البشر ننظر إليها م . . ن ناحية موضوعها ، فنجزم 
ال يرتاد هذه  -موضوع مشول العلم وإحاطته : حني يتحدث عن مثل هذا املوضوع  -إن الفكر البشري 

  .اآلفاق 

إنه ينتزع تصوراته اليت يعرب . دود إن مطارح الفكر البشري وانطالقاته يف هذا اجملال هلا طابع آخر وهلا ح. 
فما اهتمام الفكر البشري بتقصي وإحصاء الورق الساقط من الشجر ، يف كل أحناء . . عنها من اهتماماته 

ال خيطر على باله أن يتتبع وحيصي ذلك الورق . األرض؟ إن املسألة ال ختطر على بال الفكر البشري ابتداء 
 ال خيطر له أن يتجه هذا االجتاه وال أن يعرب هذا التعبري عن العلم الشامل إمنا ومن مث. الساقط يف أحناء األرض 

  الورق الساقط شأن حيصيه اخلالق؛ ويعرب عنه اخلالق
وما اهتمام الفكر البشري بكل حبة خمبوءة يف ظلمات األرض؟ إن أقصى ما حيفل به بنو البشر هو احلب الذي 

فأما تتبع كل حبة خمبوءة يف ظلمات األرض؛ فمما ال خيطر . . إنباته خيبأونه هم يف جوف األرض ويرتقبون 
للبشر على بال أن يهتموا به ، وال أن يلحظوا وجوده ، وال أن يعربوا به عن العلم الشامل إمنا احلب املخبوء يف 

  ظلمات األرض شان حيصيه اخلالق ، ويعرب عنه اخلالق
إن أقصى ما يتجه إليه تفكري البشر هو . . } وال رطب وال يابس { : وما اهتمام الفكر البشري هبذا اإلطالق 
فهذا ليس من املعهود يف . فأما التحدث عنه كدليل للعلم الشامل . . االنتفاع بالرطب واليابس مما بني أيديهم 

  اجتاه البشر وتعبرياهتم كذلك إمنا كل رطب وكل يابس شأن حيصيه اخلالق ، ويعرب عنه اخلالق
، وكل حبة خمبوءة ، وكل رطب وكل يابس يف كتاب مبني ، ويف وال يفك ر البشر أن تكون كل ورقة ساقطة 

ا احتفاهلم بتسجيله؟ إمنا الذي حيصيه ويسجله هو صاحب . . سجل حمفوظ  فما شأهنم هبذا ، وما فائدته هلم؟ وم
. امللك ، الذي ال يند عنه شيء يف ملكه  ؛ واملخبوء كالظاهر؛ واجملهول الصغري كالكبري؛ واحلقري كاجلليل. 

  . .كاملعلوم؛ والبعيد كالقريب 
مشهد الورق الساقط من شجر األرض مجيعاً ، واحلب املخبوء . . إن هذا املشهد الشامل الواسع العميق الرائع 

يه الفكر إن هذا املشهد كما أنه ال يتجه إل. . يف أطواء األرض مجيعاً ، والرطب واليابس يف أرجاء األرض مجيعاً 
إنه املشهد الذي . . البشري واالهتمام البشري؛ وكذلك ال تلحظه العني البشرية؛ وال تلم به النظرة البشرية 

. يتكشف هكذا جبملته لعلم اهللا وحده؛ املشرف على كل شيء ، احمليط بكل شيء  احلافظ لكل شيء ، الذي . 
قري كاجلليل ، واملخبوء كالظاهر ، واجملهول كاملعلوم الصغري كالكبري ، واحل. . تتعلق مشيئته وقدره بكل شيء 

  . .، والبعيد كالقريب 
والذين يزاولون الشعور ويزاولون التعبري من بين البشر يدركون جيداً حدود التصور البشري ، وحدود التعبري 

ب البشري؛ كما أن أن مثل هذا املشهد ، ال خيطر على القل -من جتربتهم البشرية  - ويعلمون . البشري أيضاً 
والذين ميارون يف هذا عليهم أن يراجعوا قول البشر كله ، لريوا إن كانوا . . مثل هذا التعبري ال يتأتى له أيضاً 



  قد اجتهوا مثل هذا االجتاه أصالً
  .وهذه اآلية وأمثاهلا يف القرآن الكرمي تكفي وحدها ملعرفة مصدر هذا الكتاب الكرمي 

.  
ناحية اإلبداع الفين يف التعبري ذاته ، فنرى آفاقاً من اجلمال والتناسق ال تعرفها أعمال  كذلك ننظر إليها من

  :البشر ، على هذا املستوى السامق 
يف الزمان واملكان ، . املطلق » اجملهول « آماد وآفاق وأغوار يف . . } وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو { 

  . .يف أحداث احلياة وتصورات الوجدان ويف املاضي واحلاضر واملستقبل ، و
تناسب يف . . ، على استواء وسعة ومشول » املنظور « آماد وآفاق وآغوار يف . . } ويعلم ما يف الرب والبحر { 

  .عامل الشهود املشهود تلك اآلماد واآلفاق واألغوار يف عامل الغيب احملجوب 
. } وما تسقط من ورقة إال يعلمها {  والفناء؛ وحركة السقوط واالحندار ، من علو إىل سفل ،  حركة املوت. 

  .ومن حياة إىل اندثار 
حركة البزوغ والنماء ، املنبثقة من الغور إىل السطح ، ومن كمون . . } وال حبة يف ظلمات األرض { 

  .وسكون إىل اندفاع وانطالق 
يشمل احلياة واملوت ، واألزدهار  التعميم الشامل ، الذي. . } وال رطب وال يابس إال يف كتاب مبني { 

  . .والذبول؛ يف كل حي على اإلطالق 
من ذا الذي يبدع . . فمن ذا الذي يبدع ذلك االجتاه واالنطالق؟ ومن ذا الذي يبدع هذا التناسق واجلمال؟ 

، يف مثل هذا النص القصري    من؟ إال اهللا. . هذا كله وذلك كله 
  :مث نقف أمام قوله تعاىل 

  . .} مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو وعنده { 
. هبا » بالعلم «  -سبحانه  -واختصاص اهللا } مفاحته { و } الغيب { نقف لنقول كلمة عن  ذلك أن حقيقة . 

األساسية؛ ألهنا من مقومات العقيدة اإلسالمية األساسية؛ ومن قواعد » مقومات التصور اإلسالمي « الغيب من 
بعد ظهور  - تالك يف هذه األيام كثرياً » الغيبية « و » الغيب « وذلك أن كلمات  . .الرئيسية » اإلميان « 

ال » غيباً « والقرآن الكرمي يقرر أن هناك . . » العلمية « و » العلم « وتوضع يف مقابل  -املذهب املادي 
ا أوتيه اإلنسان من العلم قليل . إال اهللا » مفاحته « يعلم  يل إمنا آتاه اهللا له بقدر ما وهذا القل. . ويقرر أن م

فيما وراء العلم الذي أعطاهم اهللا إياه  - وأن الناس ال يعلمون . من طاقته ومن حاجته  -سبحانه  -يعلم هو 
أن اهللا قد خلق هذا الكون ، وجعل له  -سبحانه  -كما يقرر . . إال ظناً ، وأن الظن ال يغين من احلق شيئاً  -

يف حدود طاقته  -اإلنسان أن يبحث عن هذه السنن ويدرك بعضها؛ ويتعامل معها  سنناً ال تتبدل؛ وأنه علم
وأنه سيكشف له من هذه السنن يف األنفس واآلفاق ما يزيده يقيناً وتأكداً أن الذي جاءه من عند  -وحاجته 

اجملهول لإلنسان ، » الغيب « دون أن خيل هذا الكشف عن سنن اهللا اليت ال تبديل هلا ، حبقيقة . . ربه هو احلق 
والذي سيظل كذلك جمهوالً ، وال حبقيقة طالقة مشيئة اهللا وحدوث كل شيء بقدر غييب خاص من اهللا ، 

  .ينشىء هذا احلدث ويربزه للوجود 



  . .يف تناسق تام يف العقيدة اإلسالمية ، ويف تصور املسلم الناشىء من حقائق العقيدة . 
ا  -لنحو املتعدد اجلوانب املتناسق املتكامل على هذا ا -فهذه احلقائق جبملتها  إىل  - يف الظالل  -حتتاج منا هن

، وأال خترج عن حدود املنهج الذي اتبعناه يف الظالل أيضاً    .كلمة حناول بقدر اإلمكان أن تكون جمملة 
ذه الصفة إن اهللا سبحانه يصف املؤمنني يف مواضع كثرية من القرآن بأهنم الذين يؤمنون بالغيب؛ فيجعل ه

  :قاعدة من قواعد اإلميان األساسية 
الذين يؤمنون بالغيب ، ويقيمون الصالة ، ومما رزقناهم : ذلك الكتاب ال ريب فيه ، هدى للمتقني . أمل { 

أولئك على هدى من رهبم ، . ينفقون ، والذين يؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك وباآلخرة هم يوقنون 
. ٥- ١: البقرة [ } ون وأولئك هم املفلح  [  

غيب بالقياس إىل البشر؛ فإذا آمنوا به  - سبحانه  -فذات اهللا . هو إميان بالغيب  -سبحانه  -واإلميان باهللا 
، وال يدركون ذاته ، وال كيفيات أفعاله    .فإمنا يؤمنون بغيب ، جيدون آثار فعله 

قياس إىل البشر غيب ، وما يكون فيها من بعث فالساعة بال. واإلميان باآلخرة كذلك ، هو إميان بالغيب 
  .وحساب وثواب وعقاب كله غيب يؤمن به املؤمن ، تصديقاً خلرب اهللا سبحانه 

والغيب الذي يتحقق اإلميان بالتصديق به يشمل حقائق أخرى يذكرها القرآن الكرمي يف وصف واقع املؤمنني 
  :وعقيدهتم الشاملة 

ال نفرق بني أحد من . كل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله . ربه واملؤمنون  آمن الرسول مبا إنزل إليه من{ 
. ٢٨٥: البقرة [ } غفرانك ربنا ، وإليك املصري . مسعنا وأطعنا : وقالوا . رسله   [  

 -وهو غيب  -واملؤمنني كذلك ، كلٌّ آمن باهللا  - صلى اهللا عليه وسلم  - فنجد يف هذا النص أن رسول اهللا 
 - صلى اهللا عليه وسلم  - وما أنزل اهللا على رسوله فيه جانب من إطالعه  -أنزل اهللا على رسوله  وآمن مبا

عامل الغيب فال يظهر { : كما قال يف اآلية األخرى  -سبحانه  - على جانب من الغيب بالقدر الذي قدره اهللا 
. ٢٧ - ٢٦: اجلن [ } على غيبة أحداً إال من ارتضى من رسول   [  

  .ال يعرف عنه البشر إال ما خيربهم به اهللا ، على قدر طاقتهم وحاجتهم  -وهي غيب  -الئكة وآمن بامل
 -وهو غيب ال يعلمه اإلنسان حىت يقع  -قدر اهللا : ويبقى من الغيب الذي ال يقوم اإلميان إال بالتصديق به 

  ) .ن اخرجه الشيخا. . ( » والقدر خريه وشره . . . « : كما جاء يف حديث اإلميان 
غيب يف املاضي وغيب يف احلاضر ، وغيب يف . . على أن الغيب يف هذا الوجود حييط باإلنسان من كل جانب 

، وغيب يف الكون كله من حوله . . املستقبل  غيب يف نشأة هذا الكون وخط . . غيب يف نفسه ويف كيانه 
  .سريه ، وغيب يف طبيعته وحركته 

يما . . ، وغيب يف طبيعتها وحركتها غيب يف نشأة احلياة وخط سريها .  غيب فيما جيهله اإلنسان ، وغيب ف
  يعرفه كذلك

ا جيري حوله . . ويسبح اإلنسان يف حبر من اجملهول  حىت ليجهل اللحظة ما جيري يف كيانه هو ذاته فضالً على م
لكل ذرة ، وكل و: يف كيان الكون كله؛ وفضالً عما جيري بعد اللحظة احلاضرة له وللكون كله من حوله 

  كهرب من ذرة؛ وكل خلية وكل جزئي من خلية



فال . إمنا يسبح يف حبر اجملهول  -تلك الذبالة القريبة املدى  -والعقل البشري . . إنه اجملهول . . إنه الغيب 
 ولوال عون اهللا له ، وتسخري هذا الكون ،. يقف إال على جزر طافية هنا وهنالك يتخذ منها معامل يف اخلضم 

ا استطاع شيئاً  بل إنه يف } وقليل من عبادي الشكور { . . ولكنه ال يشكر . . وتعليمه هو بعض نواميسه ، م
« يتبجح فيزعم أحياناً أن . . هذه األيام ليتبجح مبا كشف اهللا له من السنن ، ومبا آتاه من العلم القليل 

وأن » الغيب « يقابل » العلم « أحياناً فيزعم أن  ومل يعد يف حاجة إىل إله يعينه ويتبجح» اإلنسان يقوم وحده 
وأنه ال لقاء بني العلم والغيب؛ كما أنه ال لقاء بني العقلية » الغيبية « يف التفكري والتنظيم تقابل » العلمية « 

  العلمية والعقلية الغيبية
 -من بين البشر أنفسهم » العلماء « يف حبوث وأقوال . . » الغيب « أمام » العلم « فلنلق نظرة على وقفة 

وما أوتيتم من العلم إال {  - بعد أن نقف أمام كلمة الفصل اليت قاهلا العليم اخلبري عن علم اإلنسان القليل 
: النجم [ } إن يتبعون إال الظن وما هتوى األنفس ولقد جاءهم من رهبم اهلدى { ]  ٨٥: اإلسراء [ } قليالً 
وأن الذي يعلم ]  ٥٩: األنعام . . . [ } ده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو وعن{ : وأن الغيب كله هللا ]  ٢٩

.  ٣٥: النجم [ } أم عنده علم الغيب فهو يرى؟ { : الغيب هو الذي يرى  وهي ناطقة بذاهتا عن ] . . 
  . .مدلوالهتا 

سان ال لنصدق هبا كلمة يف حبوث وأقوال العلماء من بين اإلن» الغيب « أمام » العلم « فلنلق نظرة على وقفة 
ولكننا نقف هذه الوقفة لنحاكم  -فحاشا للمؤمن أن يصدق قول اهللا بقول البشر  -الفصل من اهللا سبحانه 

الذين يلوكون كلمات العلم والغيب ، والعلمية والغيبية ، إىل ما يؤمنون هم به من قول البشر ليعلموا أن 
ليعيشوا يف زماهنم؛ وال يكونوا متخلفني عن عقليته ومقررات » فة املعر« و » الثقافة « عليهم هم أن حياولوا 
الوحيدة املستيقنة من وراء كل التجارب والبحوث » العلمية « هو احلقيقة » الغيب « جتاربه وليستيقنوا أن 

أما الذي .  .» للغيبية « يف ضوء التجارب والنتائج األخرية مرادفة متاماً » العلمية « والعلم اإلنساين ذاته وأن 
رمبا  -اجلهلية اليت تعيش يف القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر » اجلهلية « يقابل الغيبية حقاً فهو 

  ولكنها ال تعيش يف القرن العشرين -
  :جبملتها » العلم « اليت يصل إليها » احلقائق « يقول عن  - من أمريكا  -عامل معاصر 

ولكنها مع ذلك تتأثر خبيال اإلنسان وأوهامه ومدى بعده عن الدقة يف مالحظاته إن العلوم حقائق خمتربة؛ « 
  .وأوصافه واستنتاجاته 

وهي . فهي بذلك مقصورة على امليادين الكمية يف الوصف والتنبؤ . ونتائج العلوم مقبولة داخل هذه احلدود 
ونتائج العلوم بذلك تقريبية ، وعرضة  . .وليس باليقني . . تبدأ باالحتماالت ، وتنتهي باالحتماالت كذلك 

. لألخطاء احملتملة يف القياس واملقارنات؛ ونتائجها اجتهادية ، وقابلة للتعديل باإلضافة واحلذف ، وليست هنائية 
، ويترك الباب : وإننا لنرى أن العاِلم عندما يصل إىل قانون أو نظرية يقول  إن هذا هو ما وصلنا إليه حىت اآلن 

  .« ملا قد يستجد من التعديالت مفتوحاً 
» فطاملا أن . وهذه الكلمة تلخص حقيقة مجيع النتائج اليت وصل إليها العلم ، واليت ميكن أن يصل إليها كذلك 

بوسائله احملدودة ، بل بوجوده احملدود بالقياس إىل األزل واألبد هو الذي حياول الوصول إىل هذه « اإلنسان 



أن تكون مطبوعة بطابع هذا اإلنسان ، وهلا مثل خصائصه من كوهنا حمدودة املدى؛ النتائج؛ فإنه من احلتم 
  . .وقابلة للخطأ والصواب ، والتعديل والتبديل 

، مث يعمم النتيجة اليت . على أن الوسيلة اليت يصل هبا اإلنسان إىل أية نتيجة هي التجربة والقياس  فهو جيرب 
وسيلة تؤدي إىل نتيجة ظنية؛ وال ميكن أبداً  -باعتراف العلم وأهله  -يصل إليها عن طريق القياس؛ والقياس 

وهي التجربة واالستقصاء مبعىن تعميم التجربة على كل ما هو  -والوسيلة األخرى . أن تكون قطعية وال هنائية 
هي و. وسيلة غري مهيأة لإلنسان  -من جنس ما وقعت عليه التجارب يف مجيع األزمنة ويف مجيع الظروف 

وال سبيل إىل نتيجة قطعية وحقيقة يقينية إال عن طريق هدى اهللا الذي . إحدى الوسائل املوصلة إىل نتائج قطعية 
  ومن مث يبقى علم اإلنسان فيما وراء ما قرره اهللا له ، علماً ظنياً ال يصل إىل مرتبة اليقني حبال. يبينه للناس 

.ء ما يصل إليه علمه الظين ذاك ضارب حول اإلنسان فيما ورا« الغيب » على أن   . .  
ا يزال يضرب يف الفروض والنظريات حول مصدره ونشأته وطبيعته وحول . . هذا الكون من حوله  إنه م

وارتباطه بالزمان وارتباط ما جيري يف الكون بالزمان « املكان » ما هو وحول « الزمان » حركته ، وحول 
  .واملكان 
« املادي » وارتباطها هبذا الوجود . واملؤثرات فيها . وخط سريها . وطبيعتها . ا ونشأهت. ومصدرها . واحلياة 

  وغري طبيعة الطاقة على العموم« الفكر » إن كان هناك يف الكون مادة على اإلطالق ذات طبيعة غري طبيعة 
ا الذي مييزه من املادة؟ وما الذي مييزه عن بقية األحياء؟ وكيف « واإلنسان »  جاء إىل هذه األرض ما هو؟ م

ا    .الذي يتميز به ويتصرف؟ وما مصريه بعد املوت واإلحنالل؟ « العقل » وكيف يتصرف؟ وم

.  
.بل هذا الكيان اإلنساين ذاته ، ما الذي جيري يف داخله من حتليل وتركيب يف كل حلظة؟ وكيف جيري؟   .  

اهتا ، وال يكاد يق وإن . تحهما ، حىت على سبيل الظن والترجيح إهنا كلها ميادين للغيب ، يقف العلم على حاف
  هي إال فروض واحتماالت

من حقيقة األلوهية ، وحقيقة العوامل األخرى من  - إال قليالً يف هذا القرن  -ولندع ما ال يشغل العلم به نفسه 
، وحقيقة اآلخرة . مالئكة وجن وخلق ال يعلمه إال اهللا  لندع . . اء وحقيقة احلساب واجلز. ومن حقيقة املوت 

القريب ، الكفاية ، ومن هذا الغيب يقف العلم وقفة التسليم ، الذي ال خيرج » الغيب « هذا كله حلظة ففي 
  والتبجح على اإلخالص» العلم « عنه إال من يؤثرون املراء على 

  . .ونضرب بعض األمثال 
  :يف قاعدة بناء الكون وسلوكه  - ١

فهي . وليست هي أصغر وحدة يف بناء هذا العامل . قاعدة بناء الكون  -فيما يقول العلم احلديث  -الذرة 
طاقة حمايدة ( ونيوترونات ) طاقة كهربية سالبة ( والكترونات ) طاقة كهربية موجبة ( مؤلفة من بروتونات 

كهارب وحني حتطم الذرة تتحرر ال) مكونة من طاقة كهربائية موجبة وطاقة كهربائية سالبة متعادلتني ساكنتني 
فهي تسلك مرة كأهنا أمواج ضوئية ومرة . ولكنها ال تسلك يف املعمل سلوكاً حتمياً موحداً ) اإللكترونات ( 

هو قانون  -غري احلتمية  - وإمنا هي ختضع لقانون آخر . وال ميكن حتديد سلوكها املقبل مقدماً . كأهنا قذائف 



هذا ) يف صورة جزيئات ( احملدودة من الذرات وكذلك تسلك الذرة نفسها ، واجملموعة . االحتماالت 
  .السلوك 

  :األستاذ يف الطبيعيات والرياضيات  -اإلجنليزي  - يقول سري جيمس جيننر 
وهو الطريق : لقد كان العلم القدمي يقرر تقرير الواثق ، أن الطبيعة ال تستطيع أن تسلك إال طريقاً واحداً « 

، وأال مناص الذي رسم من قبل ، لتسري فيه من بدا ية الزمن إىل هنايته ، ويف تسلسل مستمر بني علة ومعلول 
ا يستطيع أن يقوله حىت اآلن هو ) ب ( تتبعها احلالة ) أ ( من أن احلالة  أ ( أن احلالة : أما العلم احلديث فكل م

نعم إن يف . صر أو غريها من احلاالت األخرى اليت خيطئها احل) د ( أو ) ج ( أو ) ب ( حيتمل أن تتبعها ) 
أكثر ) ج ( وإن احلالة ) ج ( أكثر أحتماالً من حدوث احلالة ) ب ( إن حدوث احلالة : استطاعته أن يقول 
و ) ب ( بل إن يف مقدوره أن حيدد درجة احتمال كل حالة من احلاالت . وهكذا ) . . د ( احتماالً من احلالة 

ألنه . أي احلاالت تتبع األخرى : ال يستطيع أن يتنبأ عن يقني ولكنه . بعضها بالنسبة إىل بعض ) د ( و ) ج ( 
» مهما تكن حقيقة هذه األقدار  - أما ما جيب أن حيدث فأمره موكول إىل األقدار . يتحدث دائماً عما حيتمل 

.  

ه وماذا يكون قدر اهللا املغيب عن علم اإلنسان ، إن مل يكن هو هذا الذي تنتهي إلي» الغيب « فمإذا يكون 
  جتارب العلم اإلنساين ، وتقف على عتباته يف صلب الكون وذراته؟

وهي خاضعة متاماً لقدر جمهول ، . . ويضرب مثالً لذلك إشعاع ذرات الراديوم ، وحتوهلا إىل رصاص وهليوم 
  :وغيب مستور ، يقف دونه علم اإلنسان 

الراديوم وغريه من املواد ذات النشاط من املعروف أن ذرات : ولنضرب لذلك مثالً مادياً يزيده وضوحاً « 
، وختلف وراءها ذرات من الرصاص واهلليوم  وهلذا فإن كتلة . اإلشعاعي ، تتفكك مبجرد مرور الزمن عليها 

والقانون العام الذي يتحكم يف معدل . من الراديوم ينقص حجمها باستمرار ، وحيل مكاهنا رصاص وهليوم 
ك أن كمية من الراديوم تنقص بنفس الطريقة اليت ينقص هبا عدد من السكان ذل. التناقص غريب غاية الغرابة 

ة واحدة بغض النظر عن السن؛ أو أهنا تنقص  ، إذا مل جتد عليهم مواليد ، وكانت نسبة تعرض كل منهم للوفا
 كما ينقص عدد أفراد كتيبة من اجلند معرضني لنريان ترسل عليهم اعتباطاً ، ومن غري أن يكون أحدهم

فإهنا ال متوت ألهنا قد . وجممل القول إنه ليس لكرب السن أثر ما يف ذرة الراديوم الواحدة . مقصوداً لذاته 
، بل ألن املنية قد أصابتها خبط عشواء    .استوفت حظها من احلياة 

ال  فإن العلم. إذا فرض أن حبجرتنا ألفني من ذرات الراديوم : ولنوضح هذه احلقيقة مبثل مادي فنقول » 
بل كل ما يستطيعه هو أن يذكر فقط االحتماالت اليت ترجح . كم منها يبقى حياً بعد عام : يستطيع أن يقول 

،  ١٩٩٩وأكثر األمور احتماالً يف الواقع هو أن يكون العدد . ، وهكذا  ١٩٩٨أو  ١٩٩٩أو  ٢٠٠٠بقاء 
  .هي اليت تتحلل يف العام التايل أي أن أرجح االحتماالت هو أن ذرة واحدة ال أكثر من األلفي ذرة ، 

وقد نشعر يف بادىء األمر مبيل إىل . ولسنا ندري بأية طريقة ختتار تلك الذرة املعينة من بني هذه األلفي ذرة « 
افتراض أن هذه الذرة ستكون هي اليت تتعرض لالصطدام أكثر من غريها ، أو اليت تقع يف أشد األمكنة حرارة 

ولكن هذا كله غري صحيح ، ألنه إذا كان يف . هذا أو ذاك من األسباب يف العام التايل  ، أو اليت يصادفها غري



ذرة  ١٩٩٩استطاعة الصدمات أو احلرارة أن تفكك ذرة واحدة ، فإن يف استطاعتها أيضاً أن تفكك ال 
مل من علماء الباقية ، ويكون يف استطاعتنا أن نعجل بتفكيك الراديوم مبجرد ضغطه أو تسخينه؛ ولكن كل عا

الطبيعة يقرر أن ذلك مستحيل؛ بل هو يعتقد على األرجح أن املوت يصيب يف كل عام ذرة واحدة من كل 
» اليت وضعها « التفكك التلقائي » وهذه هي نظرية . من ذرات الراديوم ، ويضطرها إىل أن تتفكك  ٢٠٠٠

  . ١٩٠٣يف عام « سدي » و « رذرفورد 

.  إن مل يكن هو هذا الذي تتشعع به الذرات على غري اختيار منها وال من أحد فكيف إذن يكون القدر الغييب
  وعلى غري علم منها وال من أحد؟

بل إنه ليحاول جاهداً . إن الرجل الذي يقول هذا الكالم ، ال يريد أن يثبت به القدر اإلهلي املغيب عن الناس 
ولكن حقيقة الغيب تفرض نفسها عليه فرضاً . ري ذاته أن يهرب من ضغط النتائج اليت ينتهي إليها العلم البش

  على النحو الذي نراه
، فهي كذلك تفرض نفسها على » الغيب « وكما تفرض حقيقة  - ٢ نفسها على قاعدة بناء الكون وحركته 

  .قاعدة انبثاق احلياة وحركتها بنفس القوة يف النتائج اليت ينتهي إليها العلم البشري 
  :األستاذ جبامعة فرانكفورت بأملانيا » رسل تشارلز إرنست « اء والنبات يقول عامل األحي

لقد وضعت نظريات عديدة لكي تفسر نشأة احلياة من عامل اجلمادات؛ فذهب بعض الباحثني إىل أن احلياة قد « 
إىل بعض  وقد خييل. نشأت من الربوتوجني ، أو من الفريوس ، أو من جتمع بعض اجلزئيات الربوتينية الكبرية 

ولكن الواقع الذي . الناس أن هذه النظريات قد سدت الفجوة اليت تفصل بني عامل األحياء وعامل اجلمادات 
، قد باءت بفشل  ينبغي أن نسلم به هو أن مجيع اجلهود اليت بذلت للحصول على املادة احلية من غري احلية 

يع أن يقيم الدليل املباشر للعامل املتطلع على أن ومع ذلك فإن من ينكر وجود اهللا ال يستط. وخذالن ذريعني 
جمرد جتمع الذرات واجلزيئات عن طريق املصادفة ، ميكن أن يؤدي إىل ظهور احلياة وصيانتها وتوجيهها 

وللشخص مطلق احلرية يف أن يقبل هذا التفسري لنشأة احلياة ، فهذا . بالصورة اليت شاهدناها يف اخلاليا احلية 
كنه إذ يفعل ذلك ، فإمنا يسلم بأمر أشد إعجازاً وصعوبة على العقل من االعتقاد بوجود اهللا ، شأنه وحده ول

  .الذين خلق األشياء ودبرها 
وأن ماليني املاليني . إنين أعتقد أن كل خلية من اخلاليا احلية قد بلغت من التعقد درجة يصعب علينا فهمها » 

ولذلك فإنين أؤمن . ض تشهد بقدرته شهادة تقوم على الفكر واملنطق من اخلاليا احلية املوجودة على سطح األر
  .« بوجود اهللا إمياناً راسخاً 

والذي يهمنا هنا من هذه الشهادة هو أن سر احلياة ونشأهتا غيب من غيب اهللا ، كنشأة الكون وحركته؛ وأن 
م خلق السماوات واألرض وال ما أشهدهت{ : وصدق اهللا العظيم . ليس لدى البشر عن ذلك إال االحتماالت 

إن الدفقة الواحدة من ماء الرجل حتتوي على . . وخنطو خطوة واسعة لنصل إىل اإلنسان  - ٣} خلق أنفسهم 
وال يعلم أحد . . كلها تدخل يف سباق لتلحق بالبويضة يف رحم املرآة . . حنو ستني مليوناً من احليوانات املنوية 

مبا فيهم الرجل واملرأة صاحبا الدور يف هذا  -و قدر غييب ال علم للبشر به من الذي يسبق فهو غيب ، أو ه



مث يصل السابق من بني ستني مليوناً ويلتحم مع البويضة ليكّونا معاً خلية واحدة ملقحة هي اليت ينتج  -األمر 
  .منها اجلنني 

نوي بعضها مذكر وبعضها وملا كانت كل كروموسومات البويضة مؤنثة ، بينما كروموسومات احليوان امل
مؤنث؛ فإن غلبة عدد كروموسومات التذكري أو كروموسومات التأنيث يف احليوان املنوي الذي يلتحم 

وهذا خاضع لقدر اهللا الغييب ال علم به وال دخل  -ذكراً أو أنثى  -بالبويضة ، هو الذي يقرر مصري اجلنني 
وكل شيء . يعلم ما حتمل كل أنثى وما تغيض األرحام وما تزداد اهللا { : مبا فيهم أبوا اجلنني أنفسهما  -للبشر 

هللا ملك السماوات واألرض خيلق { ]  ٩ -  ٨: الرعد [ } عامل الغيب والشهادة الكبري املتعال . عنده مبقدار 
،. ما يشاء يهب ملن يشاء إناثاً ويهب ملن يشاء الذكور  إنه  أو يزوجهم ذكراناً وإناثا وجيعل من يشاء عقيماً 

خيلقكم يف بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق يف ظلمات ثالث { ]  ٥٠ - ٤٩: الشورى [ } عليم قدير 
. ٦: الزمر [ } ذلكم اهللا ربكم له امللك ، ال إله إال هو فأىن تصرفون؟   [  

يعيشون بينما الذين . . البشري؛ ويواجهه يف القرن العشرين » العلم « الذي يقف أمامه » الغيب « هذا هو 
وأن اجملتمع الذي يريد أن يعيش بعقلية . » العلمية « تنايف » الغيبية « على فتات القرون املاضية يزعمون أن 

. علم القرن العشرين . . علمية ينبغي له أن يتخلص من العقلية الغيبية ذلك بينما العلم البشري ذاته  : يقول . 
ال » غيباً « وإن احلقيقة املستيقنة الوحيدة هي أن هنالك » ت االحتماال« إن كل ما يصل إليه من النتائج هو 

  شك فيه
يف » الغيب « على أننا قبل أن نغادر هذه الوقفة اجململة أمام حقيقة الغيب ، ينبغي أن نقول كلمة عن طبيعة 

  .العقيدة اإلسالمية ، ويف التصور اإلسالمي ، ويف العقلية اإلسالمية 
املصدر األساسي للعقيدة اإلسالمية اليت تنشىء التصور اإلسالمي والعقلية اإلسالمية  وهو -إن القرآن الكرمي 

اً للشهادة  - ا يتعامل معه من . يقرر أن هناك عاملاً للغيب وعامل فليس كل ما حييط باإلنسان غيباً ، وليس كل م
.قوى الكون جمهوالً   .  

أن يعرف منها القدر الالزم له ، حسب طاقته وحسب » اإلنسان « إن هنالك سنناً ثابتة هلذا الكون؛ ميلك 
وقد أودعه اهللا القدرة على معرفة هذا القدر من السنن الكونية؛ . حاجته ، للقيام باخلالفة يف هذه األرض 

وعلى تسخري قوى الكون وفق هذه السنن للنهوض باخلالفة ، وتعمري األرض ، وترقية احلياة ، واالنتفاع 
  . .وطاقاهتا  بأقواهتا وأرزاقها

. مشيئة اهللا الطليقة؛ ال تقيدها هذه السنن وإن كانت من عملها  -يف عمومها  -وإىل جانب هذه السنن الثابتة 
، فالقدر هو املسيطر على . وهناك قدر اهللا الذي ُينفذ هذه السنن يف كل مرة تنفذ فيها  فهي ليست آلية حبتة 

  .دعها اهللا إياها كل حركة فيها؛ وإن جرت وفق السنة اليت أو

ال يعلمه أحد علم يقني؛ وأقصى ما يصل » غيب « وهذا القَدر الذي ُينفذ هذه السنن يف كل مرة تنفذ فيها 
ا يعترف به العلم البشري أيضاً . . » االحتماالت « إليه الناس هو الظنون و    . .وهذا م

بالقياس إليه ، » غيب « حظة الواحدة؛ وكلها وإن ماليني املاليني من العمليات لتتم يف كيان اإلنسان يف الل
ثلها ماليني ماليني العمليات اليت تتم يف الكون من حوله؛ وهو ال يعلمها   وهي جتري يف كيانه وم



وذلك . . ومستقبله ومستقبل الكون . وحاضره وحاضر الكون . وإن الغيب ليحيط مباضيه وماضي الكون 
  .عضها ، وينتفع هبا انتفاعاً علمياً منظماً يف النهوض بعبء اخلالفة مع وجود السنن الثابتة ، اليت يعرف ب

ليجيء إىل هذا العامل على غري رغبة منه وال علم مبوعد قدومه وإنه ليذهب عن هذا العامل على » اإلنسان « وإن 
. غري رغبة منه وال علم مبوعد رحيله  . وكذلك كل شيء حي .  لن يغري  ومهما تعلم ومهما عرف ، فإن هذا. 

  من هذا الواقع شيئاً
أما . . والواقع » العلم « بشهادة » العلمية « هي » الغيبية « ألن » غيبية علمية « إن العقلية اإلسالمية عقلية 

  اليت يتعامل أصحاهبا وهم هبذه اجلهالة» اجلهلية « التنكر للغيب فهو 
ن الذي ال يعلم مفاحته إال اهللا؛ وبني االعتقاد بالسنن وإن العقلية اإلسالمية لتجمع بني االعتقاد بالغيب املكنو

اليت ال تتبدل ، واليت متكن معرفة اجلوانب الالزمة منها حلياة اإلنسان يف األرض ، والتعامل معها على قواعد 
البشري يف جماله ، وال يفوته كذلك إدراك احلقيقة الواقعة؛ وهي أن » العلم « فال يفوت املسلم . . ثابته 
  . .نالك غيباً ال ُيطلع اهللا عليه أحداً ، إال من شاء بالقدر الذي يشاء ه

الذي ال يدرك إال ما تدركه » احليوان « فيتجاوز مرتبة » الفرد « واإلميان بالغيب هو العتبة اليت جيتازها 
دود الذي تدركه الذي يدرك أن الوجود أكرب وأمشل من ذلك احليز الصغري احمل» اإلنسان « حواسه ، إىل مرتبة 

وهي نقلة بعيدة األثر يف تصور اإلنسان حلقيقة الوجود كله  - أو األجهزة اليت هي امتداد للحواس  -احلواس 
، وحلقيقة وجوده الذايت ، وحلقيقة القوى املنطلقة يف كيان هذا الوجود؛ ويف إحساسه بالكون ، وما وراء 

فليس من يعيش يف احليز الصغري الذي .  حياته على األرض كما أهنا بعيدة اآلثر يف. الكون من قدرة وتدبري 
تدركه حواسه كمن يعيش يف الكون الكبري الذي تدركه بديهته وبصريته؛ ويتلقى أصداءه وإحياءاته يف أطوائه 
وأعماقه؛ ويشعر أن مداه أوسع يف الزمان واملكان من كل ما يدركه وعيه يف عمره القصري احملدود؛ وأن وراء 

. . حقيقة أكرب من الكون ، هي اليت صدر عنها ، واستمد من وجودها وجوده . . ظاهره وخافيه . .  الكون
  .حقيقة الذات اإلهلية اليت ال تدركها األبصار ، وال حتيط هبا العقول 

ني يف ولكن مجاعة املادي. لقد كان اإلميان بالغيب هو مفرق الطريق يف ارتقاء اإلنسان عن عامل البهيمة « . . . 
، . . يريدون أن يعودوا باإلنسان القهقرى  -كجماعة املاديني يف كل زمان  -هذا الزمان  إىل عامل البهيمة 

فجعل . وهو النكسة اليت وقى اهللا املؤمنني إياها « تقدمية » الذي ال وجود فيه لغري احملسوس ويسمون هذا 
احلمد هللا على نعمائه؛ والنكسة للمنتكسني و. . } الذين يؤمنون بالغيب { : صفتهم املميزة هي صفة 

  .» واملرتكسني 
كأن كل املستقبل » احلتمية التارخيية « يتحدثون كذلك عن » العلمية « و » الغيبية « والذين يتحدثون عن 

  »حتميات « وليست هنالك » احتماالت « إن هناك : يف هذا الزمان يقول » العلم « مستيقن و 
  ولكن أين نبوءات ماركس اليوم؟» باحلتميات « ملتنبئني ولقد كان ماركس من ا

، نتيجة بلوغها قمة الرقي الصناعي ومن مث قمة الرأمسالية يف جانب  لقد تنبأ حبتمية قيام الشيوعية يف اجنلترا 
وما يف روسيا والصني . . فإذا الشيوعية تقوم يف أكثر الشعوب ختلفاً صناعياً . . والفقر العمايل يف جانب آخر 

  وال تقوم قط يف البالد الصناعية الراقية. . إليها 



« وها هو ذا خليفتهما . ولقد تنبأ لينني وبعده ستالني حبتمية احلرب بني العامل الرأمسايل والعامل الشيوعي 
  »التعايش السلمي « حيمل راية » خروشوف 

  املناقشةالتنبؤية فهي ال تستحق جدية » احلتميات « وال منضي طويالً مع هذه 
وإن هنالك حتمية واحدة هي . إن هنالك حقيقة واحدة مستيقنة هي حقيقة الغيب ، وكل ما عداها احتماالت 

سنناً  -مع هذا وذلك  -وإن هنالك . وقدر اهللا غيب ال يعلمه إال هو . وقوع ما يقضي به اهللا وجيري به قدره 
هبا يف خالفة األرض ، مع ترك الباب مفتوحاً لقدر اهللا  للكون ثابتة ، ميلك اإلنسان أن يتعرف إليها ، ويستعني

. وهذا قوام األمر كله . . النافذ؛ وغيب اهللا اجملهول  ومن علم اهللا } إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم { . 
يف الشامل مبفاتح الغيب ، ومبا جيري يف جنبات الكون ، ينتقل السياق إىل جمال من جماالت هذا العلم الشامل ، 

  :ذوات البشر ، وجمال كذلك من جماالت اهليمنة اإلهلية ، بعد العلم احمليط 
وهو الذي يتوفاكم بالليل ، ويعلم ما جرحتم بالنهار ، مث يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ، مث إليه مرجعكم ، { 

  . .} مث ينبئكم مبا كنتم تعملون 
واره ، وأشارت إىل مدى العلم اإلهلي ومشوله يف بضع كلمات أخرى ، كاليت رمست آفاق الغيب وآماده وأغ

ويف علمه وقدره  -سبحانه  -بضع كلمات أخرى تضم حياة البشرية كلها يف قبضة اهللا . . اآلية السابقة 
. حشرهم وحساهبم . موهتم وبعثهم . . صحوهم ومنامهم . . وتدبريه  املعجزة » طريقة القرآن « ولكن على . 

، ويف ملس املشاعر واستجاشتها ، مع كل صورة وكل مشهد وكل حركة يرمسها تعبريه يف اإلحياء والتشخيص 
  .العجيب 

  . .} وهو الذي يتوفاكم بالليل { 
فهي الوفاة إذن حني يأخذهم النعاس؛ هي الوفاة يف صورة من صورها مبا يعتري احلواس من غفلة ، وما يعتري 

، وما يعتري العقل من سكون ، وم وهو السر  -أي انقطاع  -ا يعتري الوعي من سبات احلس من سهوة 
يف صورة من صوره الكثرية » الغيب « الذي ال يعلم البشر كيف حيدث؛ وإن عرفوا ظواهره وآثاره؛ وهو 

ها هم أوالء يف سبات  -حىت من الوعي  -وهؤالء هم البشر جمردين من كل حول وطول . . احمليطة باإلنسان 
ال يردهم إىل الصحو واحلياة  -كما هم دائماً يف احلقيقة  -هم أوالء يف قبضة اهللا ها . وانقطاع عن احلياة 

  فما أضعف البشر يف قبضة اهللا. . الكاملة إال إرادة اهللا 
  . .} ويعلم ما جرحتم بالنهار { 

. فما تتحرك جوارحهم ألخذ أو ترك ، إال وعند اهللا علم مبا كسبت من خري أو شر  وهؤالء هم البشر . 
، مما تكسبه جوارحهم بعد الصحو بالنهار   مراقبني يف احلركات والسكنات؛ ال يند عن علم اهللا منهم شيء 

  . .} مث يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى { 
وهؤالء هم البشر داخل اجملال . . أي يوقظكم يف النهار من سباتكم وانقطاعكم؛ لتتم آجالكم اليت قضاها اهللا 

، وال منتهى هلم سواهال مهر. الذي قدره اهللا    ب هلم منه 
  . .} مث إليه مرجعكم { 

  فهي األوبة إىل الراعي بعد انقضاء املراح



  . .} مث ينبئكم مبا كنتم تعملون { 
  .فهو عرض السجل الذي وعى ما كان ، وهو العدل الدقيق الذي ال يظلم يف اجلزاء 

الشريط احلافل بالصور واملشاهد ، واملقررات وهكذا تشمل األية الواحدة ، ذات الكلمات املعدودة ، ذلك 
فمن ذا الذي ميلك أن يصنع ذلك؟ وكيف تكون اآليات اخلوارق ، إن مل . . واحلقائق ، واإلحياءات والظالل 

، ويطلبون اخلوارق املادية وما يتبعها من العذاب األليم   تكن هي هذه؟ اليت يغفل عنها املكذبون 
والقدر . والرقابة الدائمة اليت ال تغفل . ملسة القوة القاهرة فوق العباد . . ة وملسة أخرى من حقيقة األلوهي

واحلساب األخري الذي ال يين . اجلاري الذي ال يتقدم وال يتأخر ، واملصري احملتوم الذي ال مفر منه وال مهرب 
  :وكله من الغيب الذي يلف البشر وحييط بالناس . . وال ميهل 

. اده ، ويرسل عليكم حفظة ، حىت إذا جاء أحدكم املوت توفته رسلنا وهم ال يفرطون وهو القاهر فوق عب{ 
، أال له احلكم وهو أسرع احلاسبني    . .} مث ردوا إىل اهللا موالهم احلق 

  . .} وهو القاهر فوق عباده { 
ة هلم وال هم ضعاف يف قبضة هذا السلطان؛ ال قو. فهو صاحب السلطان القاهر؛ وهم حتت سيطرته وقهره 

.وهم خاضعون له مقهورون . والقهر فوقهم . هم عباد . ناصر   .  
مهما ترك هلم من  -وهذه هي احلقيقة اليت ينطق هبا واقع الناس . . وهذه هي العبودية املطلقة لأللوهية القاهرة 

فاسهم بقدر؛ وكل إن كل نفس من أن -احلرية ليتصرفوا ، ومن العلم ليعرفوا ، ومن القدرة ليقوموا باخلالفة 
  .حركة يف كياهنم خاضعة لسلطان اهللا مبا أودعه يف كياهنم من ناموس ال ميلكون أن خيالفوه 

  وإن كان هذا الناموس جيري يف كل مرة بقدر خاص حىت يف النفس واحلركة
  . .} ويرسل عليكم حفظة { 

. . ى كل إنسان كل ما يصدر عنه ويف مواضع أخرى أهنم مالئكة حيصون عل. . ال يذكر النص هنا ما نوعهم 
ظل الشعور بأن النفس غري منفردة حلظة . أما هنا فاملقصود الظاهر هو إلقاء ظل الرقابة املباشرة على كل نفس 

فهناك حفيظ عليها رقيب حيصي كل حركة وكل نأمة؛ وحيفظ ما . واحدة ، وغري متروكة لذاهتا حلظة واحدة 
هذا التصور كفيل بأن ينتفض له الكيان البشري؛ وتستيقظ فيه كل خاجلة و. . يصدر عنها ال يند عنه شيء 

  . .وكل جارحة 
  . .} حىت إذا جاء أحدكم املوت توفته رسلنا وهم ال يفرطون { 

فهو بالنسبة هلا غيب  -فكل نفس معدودة األنفاس ، متروكة ألجل ال تعلمه . . الظل نفسه ، يف صورة أخرى 
وكل نفس موكل بأنفاسها . ما هو مرسوم حمدد يف علم اهللا ، ال يتقدم وال يتأخر بين -ال سبيل إىل كشفه 

وهو رسول من  -فهو حفيظ من احلفظة  -وأجلها حفيظ قريب مباشر حاضر ، ال يغفو وال يغفل وال يهمل 
، وق -والنفس غافلة مشغولة  -فإذا جاءت اللحظة املرسومة املوعودة  - املالئكة  ام أدى احلفيظ مهمته 

وهذا التصور كفيل كذلك بأن يرتعش له الكيان البشري؛ وهو حيس بالقدر الغييب حييط . . الرسول برسالته 
  .به؛ ويعرف أنه يف كل حلظة قد ُيقبض ، ويف كل نفس قد حيني األجل احملتوم 

  . .} مث ردوا إىل اهللا موالهم احلق { 



. موالهم احلق من دون اآلهلة املدعاة  يف رقابته اليت . . أنشأهم ، والذي أطلقهم للحياة ما شاء  موالهم الذي. 
  :مث ردهم إليه عندما شاء؛ ليقضي فيهم حبكمه بال معقب . . ال تغفل وال تفرط 

  . .} أال له احلكم ، وهو أسرع احلاسبني { 
. وهو ال يبطىء يف احلكم ، وال ميهل يف اجلزاء . فهو وحده حيكم ، وهو وحده حياسب  السرعة هنا ولذكر . 

  فهو ليس متروكاً ولو إىل مهلة يف احلساب. وقعه يف القلب البشري 
وتصور املسلم لألمر على هذا النحو الذي توحي به أصول عقيدته يف احلياة واملوت والبعث واحلساب ، كفيل 

  . .يف أمر العباد  - يف هذه األرض  -بأن ينزع كل تردد يف إفراد اهللا سبحانه باحلكم 
ساب واجلزاء واحلكم يف اآلخرة ، إمنا يقوم على عمل الناس يف الدنيا؛ وال حياسب الناس على ما إن احل

، مما حياسبون يوم القيامة على  اجترحوا يف الدنيا إال أن تكون هناك شريعة من اهللا تعني هلم ما حيل وما حيرم 
  . .أساسه؛ وتوحد احلاكمية يف الدنيا واآلخرة على هذا األساس 

حني حيكم الناس يف األرض بشريعة غري شريعة اهللا؛ فعالم حياسبون يف اآلخرة؟ أحياسبون وفق شريعة  فأما
األرض البشرية اليت كانوا حيكمون هبا؛ ويتحاكمون إليها؟ أم حياسبون وفق شريعة اهللا السماوية اليت مل يكونوا 

؛ وال يتحاكمون إليها؟   حيكمون هبا
  .اهللا حماسبهم على أساس شريعته هو ال شريعة العباد  إنه ال بد أن يستيقن الناس أن

وفق شريعة اهللا يف الدنيا ،  -كما يقيمون شعائرهم وعباداهتم  -وأهنم إن مل ينظموا حياهتم ، ويقيموا معامالهتم 
انه سبح - وأهنم يومئذ سيحاسبون على أهنم مل يتخذوا اهللا . فإن هذا سيكون أول ما حياسبون عليه بني يدي اهللا 

أو  - وأهنم حماسبون إذن على الكفر بألوهية اهللا . إهلاً يف األرض؛ ولكنهم اختذوا من دونه أرباباً متفرقة  -
الشرك به باتباعهم شريعته يف جانب العبادات والشعائر ، واتباعهم شريعة غريه يف النظام االجتماعي والسياسي 

دون ذلك ملن يشاء واهللا  -واالقتصادي ، ويف املعامالت واالرتباطات    . .ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
مث حياكمهم إىل فطرهتم اليت تعرف حقيقة األلوهية؛ وتلتجىء إىل إهلها احلق يف ساعة الشدة؛ ويرسم هلم هذه 

يف مشهد قصري سريع ، ولكنه واضح . . الفطرة أمام اهلول والكرب؛ وكيف خيالفون عنها يف اليسر والرخاء 
  .مؤثر  حاسم ، وموح

فهم يصادفون اهلول . إن اهلول والكرب الذي ترتعد له الفرائص ليس مؤجالً دائماً إىل يوم احلشر واحلساب 
ولكنهم يعودون . . فال يتوجهون عند الكرب إال هللا؛ وال ينجيهم من الكرب إال اهللا . يف ظلمات الرب والبحر 

  :إىل ما كانوا فيه من الشرك عند اليسر والرخاء 
لئن أجنانا من هذه لنكونن من الشاكرين : من ينجيكم من ظلمات الرب والبحر ، تدعونه تضرعاً وخفية : ل ق{ 
، مث أنتم تشركون : قل .    . .} اهللا ينجيكم منها ومن كل كرب 

إن تصور اخلطر ، وتذكر اهلول ، قد يردان النفوس اجلاحمة ، ويرققان القلوب الغليظة ، ويذكران النفس 
  :لضعف واإلنابة؛ كما يذكراهنا رمحة الفرج ونعمة النجاة حلظات ا

ظلمات الرب والبحر تدعونه تضرعاً وخفية {  . } لئن أجنانا من هذه لنكون من الشاكرين : قل من ينجيكم من 
.  



. وظلمات الرب والبحر كثرية . . إهنا جتربة يعرفها كل من وقع يف ضيقة ، أو رأى املكروبني يف حلظة الضيق 
فاملتاهة ظالم ، واخلطر ظالم ، والغيب الذي ينتظر . يس من الضروري أن يكون الليل لتتحقق الظلمات ول

ظلمات الرب والبحر مل جيدوا يف أنفسهم إال اهللا . . اخللق يف الرب والبحر حجاب  وحيثما وقع الناس يف ظلمة من 
من الركام؛ فتواجه احلقيقة الكامنة يف أعماقها إن الفطرة تتعرى حينئذ . . يدعونه متضرعني أو يناجونه صامتني 

وتتجه إىل اهللا احلق بال شريك؛ ألهنا تدرك حينئذ سخافة فكرة الشرك ، وتدرك . . حقيقة األلوهية الواحدة . . 
  :انعدام الشريك ويبذل املكروبون الوعود 

  . .} لئن أجنانا من هذه لنكونن من الشاكرين { 
  :ليذكرهم حبقيقة األمر  -صلى اهللا عليه وسلم  -سوله يقول لر -سبحانه  -واهللا 

  .فليس هنالك غريه يستجيب ، ويقدر على دفع الكروب . } اهللا ينجيكم منها ومن كل كرب : قل { 

  :مث ليذكرهم بتصرفهم املنكر العجيب . 
  . .} مث أنتم تشركون { 

ة وتنتهي ، مث يفلتون من القبضة كما يتصورون وهنا يواجههم ببأس اهللا الذي قد يأخذهم بعد النجاة فما هي مر
:  

هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم ، أو من حتت أرجلكم ، أو يلبسكم شيعاً ، ويذيق : قل { 
  . .} انظر كيف نصرف اآليات لعلهم يفقهون . بعضكم بأس بعض 

اً يف .  النفس من تصوره آتياً عن ميني أو مشال وتصور العذاب الغامر من فوق ، أو النابع من حتت ، أشد وقع
فالوهم قد خييل لإلنسان أنه قد يقدر على دفع العذاب من ميني أو مشال أما العذاب الذي يصب عليه من فوق 
، فهو عذاب غامر قاهر مزلزل ، ال مقاومة له وال ثبات معه والتعبري املوحي يتضمن هذا  ، أو يأخذه من حتت 

اإلنسان وومهه ، وهو يقرر حقيقة قدرة اهللا على أخذ العباد بالعذاب من حيث شاء  املؤثر القوي يف حس
  .وكيف شاء 

ويضيف إىل ألوان العذاب الداخلة يف قدرة اهللا؛ واليت قد يأخذ العباد هبا مىت شاء؛ لوناً آخر بطيئاً طويالً؛ ال 
  :والنهار  ينهي أمرهم كله يف حلظة؛ ولكنه يصاحبهم ويساكنهم ويعايشهم بالليل

  . .} أو يلبسكم شيعاً ، ويذيق بعضكم بأس بعض { 
وهي صورة من العذاب املقيم الطويل املديد؛ الذي يذوقونه بأيديهم ، وجيرعونه ألنفسهم؛ إذ جيعلهم شيعاً 

وأحزاباً ، متداخلة ال يتميز بعضها عن بعض ، وال يفاصل بعضها بعضاً ، فهي أبداً يف جدال وصراع ، ويف 
  . .ة ونزاع ، ويف بالء يصبه هذا الفريق على ذاك خصوم

ولقد عرفت البشرية يف فترات كثرية من تارخيها ذلك اللون من العذاب ، كلما احنرفت عن منهج اهللا؛ وتركت 
تصريف احلياة وفق تلك األهواء . . ألهواء البشر ونزواهتم وشهواهتم وجهالتهم وضعفهم وقصورهم 

وكلما ختبط الناس وهم يضعون أنظمة للحياة وأوضاعاً . الة والضعف والقصور والنزوات والشهوات واجله
وشرائع وقوانني وقيماً وموازين من عند أنفسهم؛ يتعبد هبا الناس بعضهم بعضاً؛ ويريد بعضهم أن خيضع 
يأىب ألنظمته وأوضاعه وشرائعه وقوانينه البعض اآلخر ، والبعض اآلخر يأىب ويعارض ، وأولئك يبطشون مبن 



فيذوق بعضهم بأس بعض ، وحيقد بعضهم . وتتصارع رغباهتم وشهواهتم وأطماعهم وتصوراهتم . ويعارض 
على بعض ، وينكر بعضهم بعضاً ، ألهنم ال يفيئون مجيعاً إىل ميزان واحد؛ يضعه هلم املعبود الذي يعنو له كل 

  .ال حيس يف نفسه صغاراً حني خيضع له العبيد ، حيث ال جيد أحدهم يف نفسه استكباراً عن اخلضوع له ، و
، مث يزاول هذا احلق فعالً  إن الفتنة الكربى يف األرض هي أن يقوم من بني العباد من يدعي حق األلوهية عليهم 
إهنا الفتنة اليت جتعل الناس شيعاً ملتبسة؛ ألهنم من ناحية املظهر يبدون أمة واحدة أو جمتمعاً واحداً ، ولكن من 

ألهنا غري مقيدة  - قيقة يكون بعضهم عبيداً لبعض؛ ويكون بعضهم يف يده السلطة اليت يبطش هبا ناحية احل
  .ويكون بعضهم يف نفسه احلقد والتربص  -بشريعة من اهللا 

ويذوق الذين يتربصون والذين يبطشون بعضهم بأس بعض وهم شيع؛ ولكنها ليست متميزة وال منفصلة وال . 
  مفاِصلة

  ش اليوم يف هذا العذاب البطيء املديدواألرض كلها تعي
هبا  -وضرورة مسارعتها بالتميز من اجلاهلية احمليطة . وهذا يقودنا إىل موقف العصبة املسلمة يف األرض 

واجلاهلية كل وضع وكل حكم وكل جمتمع ال حتكمه شريعة اهللا وحدها ، وال يفرد اهللا سبحانه باأللوهية 
لجاهلية من حوهلا؛ باعتبار نفسها أمة متميزة من قومها الذي يؤثرون البقاء وضرورة مفاصلتها ل -واحلاكمية 

  .يف اجلاهلية ، والتقيد بأوضاعها وشرائعها وأحكامها وموازينها وقيمها 
أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس { : إنه ال جناة للعصبة املسلمة يف كل أرض من أن يقع عليها هذا العذاب 

حىت يأذن  - تنفصل هذه العصبة عقيدياً وشعورياً ومنهج حياة عن أهل اجلاهلية من قومها  إال بأن. . } بعض 
ا حوهلا » األمة املسلمة « وإال أن تشعر شعوراً كامالً بأهنا هي  -تعتصم هبا » دار إسالم « اهللا هلا بقيام  وأن م

، ممن مل يدخلوا فيما دخلت فيه ، جاهلية وأهل جاهلية  تفاصل قومها على العقيدة واملنهج؛  وأن. ومن حوهلا 
  .وأن تطلب بعد ذلك من اهللا أن يفتح بينها وبني قومها باحلق وهو خري الفاحتني 
وهو أن تظل شيعة من الشيع يف . فإذا مل تفاصل هذه املفاصلة ، ومل تتميز هذا التميز ، حق عليها وعيد اهللا هذا 

وعندئذ يصيبها ذلك . تتبني نفسها ، وال يتبينها الناس مما حوهلا  اجملتمع ، شيعة تتلبس بغريها من الشيع ، وال
  العذاب املقيم املديد؛ دون أن يدركها فتح اهللا املوعود

غري أن هذه التضحيات واملشقات . . إن موقف التميز واملفاصلة قد يكلف العصبة املسلمة تضحيات ومشقات 
صيبها نتيجة التباس موقفها وعدم متيزه ، ونتيجة اندغامها لن تكون أشد وال أكرب من اآلالم والعذاب الذي ي

.ومتيعها يف قومها واجملتمع اجلاهلي من حوهلا   .  
ومراجعة تاريخ الدعوة إىل اهللا على أيدي مجيع رسل اهللا ، يعطينا اليقني اجلازم بأن فتح اهللا ونصره ، وحتقيق 

. وعده بغلبة رسله والذين آمنوا معهم  ة واحدة ، قبل متيز العصبة املسلمة ومفاصلتها لقومها مل يقع يف مر. 
أي نظام  -وانفصاهلا بعقيدهتا ودينها عن عقيدة اجلاهلية ودينها  - أي الدين  - على العقيدة وعلى منهج احلياة 

  .وأن هذه كانت هي نقطة الفصل ومفرق الطريق يف الدعوات مجيعاً  -حياهتا 
يف شأهنا إال ما كان على عهود رسل اهللا مجيعاً ، صلوات اهللا عليهم ولن يكون . وطريق هذه الدعوة واحد 

  :وسالمه 



  . .} انظر كيف نصرف اآليات لعلهم يفقهون { 
.واهللا نسأل أن جيعلنا ممن يصرف اهللا هلم اآليات فيفقهون   .  

ْعلَُمونَ  ِلكُلِّ) ٦٦(َوكَذََّب بِِه قَْوُمَك َوُهَو الَْحقُّ قُلْ لَْسُت َعلَْيكُْم بَِوِكيلٍ  َوإِذَا َرأَْيَت ) ٦٧(َنَبإٍ ُمْسَتقَرٌّ َوَسْوَف َت
انُ فَلَا َتقُْعْد َبْعَد الَِّذيَن َيُخوُضونَ ِفي آَياِتَنا فَأَْعرِْض َعْنُهْم َحتَّى َيُخوُضوا ِفي َحِديٍث غَْيرِِه َوإِمَّا ُيْنِسَينََّك الشَّْيطَ

ا َعلَى الَِّذيَن َيتَّقُونَ ِمْن ِحَسابِهِْم ِمْن َشْيٍء َولَِكْن ِذكَْرى لََعلَُّهْم َيتَّقُونَ ) ٦٨(الذِّكَْرى َمَع الْقَْومِ الظَّاِلِمَني  َوَم
ْيَس لََها ٌس بَِما كََسَبْت لََوذَرِ الَِّذيَن اتََّخذُوا ِديَنُهْم لَِعًبا َولَْهًوا َوغَرَّْتُهُم الَْحَياةُ الدُّْنَيا َوذَكِّْر بِِه أَنْ ُتْبَسلَ َنفْ) ٦٩(

ا كََسُبوا لَُهْم َشَراٌب ِمْن ِمْن ُدوِن اللَِّه َوِليٌّ َولَا َشِفيٌع َوإِنْ َتْعِدلْ كُلَّ َعْدلٍ لَا ُيْؤَخذْ ِمْنَها أُولَِئَك الَِّذيَن أُْبِسلُوا بَِم
  ) ٧٠(َحِميمٍ َوَعذَاٌب أَِليٌم بَِما كَاُنوا َيكْفُُرونَ 

هم الذين كذبوا  -صلى اهللا عليه وسلم  - انتهت هبا املوجة السابقة؛ فقوم النيب إهنا جولة لتقرير املفاصلة اليت
ومن مث انفصل ما بينه وبني قومه وانبتَّ؛ وأُمر أن يفاصلهم فيعلن إليهم أنه ليس  -وهو احلق  - مبا جاءهم به 

لسهم مىت رآهم خيوضون عليهم بوكيل ، وأنه يتركهم ملصريهم الذي ال بد آٍت ، وأمر أن يعرض عنهم فال جيا
أن يذكرهم  -مع ذلك  -يف الدين ، ويتخذونه لعباً وهلواً ، وال يوقرونه التوقري الواجب للدين ، وأمر 

فال . . فريقان خمتلفان ، وأمتان متميزتان  -وهم قومه  - وحيذرهم ويبلغهم وينذرهم ، ولكن على أنه وإياهم 
وإمنا هي . . إمنا هو الدين الذي يربط ما بني الناس أو يفصم . . م قوم وال جنس وال عشرية وال أهل يف اإلسال

وحني تنفصم . وحني يوجد أساس الدين توجد تلك الروابط األخرى . العقيدة اليت جتمع بني الناس أو تفرق 
  .هذه العروة تفصم الروابط والصالت 

  .وهذه هي اخلالصة اجململة هلذه املوجة من السياق 
  . .} لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون . لست عليكم بوكيل : قل  -وهو احلق  -  وكذب به قومك{ 

يعطيه ، ويعطي املؤمنني من ورائه ، الثقة اليت متأل القلب  - صلى اهللا عليه وسلم  - واخلطاب لرسول اهللا 
ر ، إمنا فما هم باحلكم يف هذا األم -ولو كذب به قومه وأصروا على التكذيب  - الثقة باحلق . بالطمأنينة 

يمة وال وزن لتكذيب القوم. وهو يقرر أنه احلق . كلمة الفصل فيه هللا سبحانه    وأن ال ق
أن يربأ من قومه وينفض منهم يده ، وأن يعلنهم هبذه املفاصلة ،  - صلى اهللا عليه وسلم  - مث يأمر اهللا تعاىل نبيه 

كالً هبم بعد البالغ ، وال مكلفاً أن يهدي قلوهبم ويعلمهم أنه ال ميلك هلم شيئاً؛ وأنه ليس حارساً عليهم وال مو
، فقد انتهى بينه وبينهم األمر؛ وأنه خيلي بينهم  -فليس هذا من شأن الرسول  - ومىت أبلغهم ما معه من احلق 

وعندئذ يعلمون . فإن لكل نبأ مستقراً ينتهي إليه ويستقر عنده . وبني املصري الذي ال بد أن ينتهي إليه أمرهم 
  سيكونما 
  . .} لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون { 

  . .ويف هذا اإلمجال من التهديد ما يزلزل القلوب 
إهنا الطمأنينة الواثقة باحلق؛ الواثقة بنهاية الباطل مهما تبجح ، الواثقة بأخذ اهللا للمكذبني يف األجل املرسوم ، 

  .الواثقة من أن كل نبأ إىل مستقر؛ وكل حاضر إىل مصري 
، والغربة يف  -ج أصحاب الدعوة إىل اهللا وما أحو يف مواجهة التكذيب من قومهم ، واجلفوة من عشريهتم 



ما أحوجهم إىل هذه الطمأنينة الواثقة اليت يسكبها القرآن الكرمي . . أهلهم ، واألذى والشدة والتعب والألواء 
  يف القلوب

مأمور بعد  -صلى اهللا عليه وسلم  -فإنه . . فاصلة فإذا أهنى إليهم هذا البالغ ، وإذا واجه تكذيبهم هبذه امل
إذا رآهم خيوضون يف آيات اهللا بغري توقري؛ ويتحدثون عن الدين  -حىت للبالغ والتذكري  -ذلك أال جيالسهم 

بغري ما ينبغي للدين من اجلد واملهابة؛ وجيعلون الدين موضعاً للعب واللهو؛ بالقول أو بالفعل؛ حىت ال تكون 
موافقة ضمنية على ما هم فيه؛ أو قلة غرية على الدين الذي ال يغار  -وهم على مثل هذه احلال  - هلم  جمالسته

  .املسلم على حرمة كما يغار عليه 

ام من فوره وفارق جملسهم    :فإذا أنساه الشيطان فجلس معهم ، مث تذكر ، ق
وإما ينسينك الشيطان فال . يث غريه وإذا رأيت الذين خيوضون يف آياتنا فأعرض عنهم حىت خيوضوا يف حد{ 

  . .} تقعد بعد الذكرى مع القوم الظاملني 
وميكن يف حدود النص أن يكون أمراً ملن وراءه من  - صلى اهللا عليه وسلم  - ولقد كان هذا األمر للرسول 

دود يقف عند ح -صلى اهللا عليه وسلم  -حيث كان عمل الرسول . كان هذا األمر يف مكة . . املسلمني 
وحيث كان االجتاه واضحاً . وحيث كان غري مأمور بقتال للحكمة اليت أرادها اهللا يف هذه الفترة . الدعوة 

يف جمالس  -صلى اهللا عليه وسلم  -فكان هذا األمر بأال جيلس النيب . . لعدم االصطدام باملشركني ما أمكن 
لو  - توقري ، واملسارعة إىل ترك هذه اجملالس املشركني؛ مىت رآهم خيوضون يف آيات اهللا ويذكرون دينه بغري

وكان املسلمون كذلك مأمورين هبذا األمر كما تقول بعض . مبجرد أن يتذكر أمر اهللا وهنيه  -أنساه الشيطان 
ا القوم املشركون . . الروايات    . .كما هو التعبري الغالب يف القرآن الكرمي . والقوم الظاملون ، املقصود هبم هن

. شأن آخر مع املشركني  - صلى اهللا عليه وسلم  - بعد أن قامت لإلسالم دولة يف املدينة ، فكان للنيب فأما 
  حيث ال جيترىء أحد على اخلوض يف آيات اهللا. وكان اجلهاد والقتال حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا 

 - صلى اهللا عليه وسلم  - قبل بني الرسول مث يكرر السياق املفاصلة بني املؤمنني واملشركني ، كما قررها من 
  :ويقرر اختالف التبعة واختالف املصري . وبني املشركني 

، ولكن ذكرى لعلهم يتقون {    . .} وما على الذين يتقون من حساهبم من شيء 
فهذه  وإن احتدتا يف اجلنس والقوم -فهما أمتان خمتلفتان . فليست هنالك تبعة مشتركة بني املتقني واملشركني 

، والظاملون . . ال وزن هلا يف ميزان اهللا ، وال يف اعتبار اإلسالم  أمة ، وليس ) أي املشركون ( إمنا املتقون أمة 
ولكنهم إمنا يقومون بتذكريهم رجاء أن يتقوا مثلهم ، وينضموا . على املتقني شيء من تبعة الظاملني وحساهبم 

   تكن مشاركة يف عقيدةوإال فال مشاركة يف شيء ، إذا مل. . إليهم 
ا يقول. وملن شاء أن يقول غريه . . هذا دين اهللا وقوله    ولكن ليعلم أنه خيرج من دين اهللا كله إذ يقول م

  :ويستمر السياق يف تقرير هذه املفاصلة؛ ويف بيان احلدود اليت تكون فيها املعاملة 
نيا ، وذكر به أن تبسل نفس مبا كسبت ليس هلا من دون وذر الذين اختذوا دينهم لعباً وهلواً وغّرهتم احلياة الد{ 

  .اهللا ويل وال شفيع ، وإن تعدل كل عدل ال يؤخذ منها 



  . .} أولئك الذين أبسلوا مبا كسبوا ، هلم شراب من محيم وعذاب أليم مبا كانوا يكفرون 
  :ونقف من اآلية أمام عدة أمور 

مأمور أن يهمل شأن الذين  -حب األمر على كل مسلم وينس -أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم : أوهلا 
فالذي ال جيعل لدينه وقاره واحترامه باختاذه . . وهذا يتم بالقول كما يتم بالفعل . . يتخذون دينهم لعباً وهلواً 

ي يتحدث والذ. . قاعدة حياته اعتقاداً وعبادة ، وخلقاً وسلوكاً ، وشريعة وقانوناً ، إمنا يتخذ دينه لعباً وهلواً 
 - » الغيب « كالذين يتحدثون عن . عن مبادئ هذا الدين وشرائعه فيصفها أوصافاً تدعو إىل اللعب واللهو 

وهي ركن من أركان » الزكاة « والذين يتحدثون عن . حديث االستهزاء  -وهو أصل من أصول العقيدة 
بوصفها  -وهي من مبادىء هذا الدين  -والذين يتحدثون عن احلياء واخللق والعفة . الدين حديث االستصغار 

الزائلة والذين يتحدثون عن قواعد احلياة » الربجوازية « من أخالق اجملتمعات الزراعية ، أو اإلقطاعية ، أو 
والذين يصفون الضمانات اليت جعلها اهللا للمرأة لتحفظ . الزوجية املقررة يف اإلسالم حديث إنكار أو استنكار 

الذين ينكرون حاكمية اهللا املطلقة يف حياة الناس . . وقبل كل شيء وبعد كل شيء . . » ل أغال« عفتها بأهنا 
إن للبشر أن يزاولوا هذا االختصاص : ويقولون . . السياسية واالجتماعية واالقتصادية والتشريعية : الواقعية 

وبأن املسلم . يتخذون دينهم لعباً وهلواً  أولئك مجيعاً من املعنيني يف هذه اآليات بأهنم. . دون التقيد بشريعة اهللا 
والكافرون الذين أبسلوا مبا  -أي املشركون  -وبأهنم الظاملون . مأمور مبفاصلتهم ومقاطعتهم إال للذكرى 

.كسبوا ، فلهم شراب من محيم وعذاب أليم مبا كانوا يكفرون   .  
مأمور بعد إمهال شأن  -كل مسلم  وينسحب األمر على -صلى اهللا عليه وسلم  -أن الرسول : وثانيها 

أن يقوم بتذكريهم وختويفهم من أن ترهتن نفوسهم  -هؤالء الذين اختذوا دينهم لعباً وهلواً وغرهتم احلياة الدنيا 
مبا كسبوا ، وأن يالقوا اهللا ليس هلم من دونه ويل ينصرهم ، وال شفيع يشفع هلم؛ كما أنه ال يقبل منهم فدية 

  .ارهتاهنا مبا كسبت لتطلق نفوسهم بعد 
  :وللتعبري القرآين مجاله وعمقه وهو يقول 

وذكر به أن تبسل نفس مبا كسبت ليس هلا من دون اهللا ويل وال شفيع ، وإن تعدل كل عدل ال يؤخذ منها { 
 {. .  

، ) أي ترهتن وتؤخذ ( فكل نفس على حدة تبسل  ، حالة أن ليس هلا من دون اهللا ويل وال شفيع  مبا كسبت 
  ال يقبل منها عدل تفتدى به وتفك الربقةو

فأما أولئك الذين اختذوا دينهم لعباً وهلواً وغرهتم احلياة الدنيا فهؤالء قد ارهتنوا مبا كسبوا؛ وحق عليهم ما سبق 
  :يف اآلية؛ وكتب عليهم هذا املصري 

  .} رون أولئك الذين أبسلوا مبا كسبوا ، هلم شراب من محيم وعذاب أليم مبا كانوا يكف{ 

.  
شراب ساخن يشوي احللوق والبطون؛ وعذاب أليم بسبب كفرهم ، : لقد أخذوا مبا فعلوا؛ وهذا جزاؤهم 
  . .الذي دل عليه استهزاؤهم بدينهم 

  . .} الذين اختذوا دينهم لعباً وهلواً { : قول اهللا تعاىل يف املشركني : وثالثها 



.فهل هو دينهم؟   .  
. يف اإلسالم ، مث اختذ دينه هذا لعباً وهلواً إن النص ينطبق على من دخل  وقد وجد هذا الصنف من الناس . 

.ولكن هذا كان يف املدينة . . وعرف باسم املنافقني   .  
. . هو دين البشرية مجيعاً . . فهل هو ينطبق على املشركني الذين مل يدخلوا يف اإلسالم؟ إن اإلسالم هو الدين 

باعتبار أنه الدين الوحيد الذي يعده اهللا ديناً . . فالذي رفضه إمنا رفض دينه . .  سواء من آمن به ومن مل يؤمن
  .ويقبله من الناس بعد بعثة خامت النبيني 

  :وهلذه اإلضافة داللتها يف قوله 
  . .} وذر الذين اختذوا دينهم لعباً وهلواً { 

فمن اختذه لعباً . تبار اإلسالم ديناً للبشرية كافة إشارة إىل هذا املعىن الذي أسلفناه ، من اع - واهللا أعلم  - فهي 
.ولو كان من املشركني . . وهلواً ، فإمنا يتخذ دينه كذلك   .  

. وال نزال جندنا يف حاجة إىل تقرير من هم املشركون؟ إهنم الذين يشركون باهللا أحداً يف خصائص األلوهية 
أو بقبول احلاكمية والشريعة . الشعائر التعبدية ألحد مع اهللا أو بتقدمي . سواء يف االعتقاد بألوهية أحد مع اهللا 

ومن باب أوىل من يدعون ألنفسهم واحدة من هذه ، مهما تسمَّوا بأمساء املسلمني فلنكن من . من أحد مع اهللا 
  أمر ديننا على يقني

وقد سبق القول بأهنا . .  والذين يتخذون دينهم لعباً وهلواً -أي املشركني  - حدود جمالسة الظاملني : ورابعها 
مىت مسع اخلوض يف آيات اهللا؛ أو ظهر اختاذها لعباً وهلواً  -فليست لشيء وراء ذلك . جملرد التذكري والتحذير 

  . .بالعمل بأية صورة مما ذكرنا أو مثلها 
  :اجلامع ألحكام القرآن بصدد هذه اآلية : وقد جاء يف قول القرطيب يف كتابه 

، على من زعم أن األئمة الذين هم حجج وأتباعهم ، هلم أن خيالطوا يف هذه اآلية «  ردٌّ من كتاب اهللا عز وجل 
  ». . الفاسقني ، ويصّوبوا آراءهم َتقيةً 

إن املخالطة بقصد املوعظة والتذكري وتصحيح الفاسد واملنحرف من آراء الفاسقني تبيحها اآلية يف : وحنن نقول 
الطة الفاسقني والسكوت عما يبدونه من فاسد القول والفعل من باب التقية فهو أما خم. احلدود اليت بينتها 

وفيه تلبيس على الناس ، ومهانة لدين اهللا . إقرار للباطل ، وشهادة ضد احلق  -يف ظاهره  -ألنه . احملظور 
  .ويف هذه احلالة يكون النهي واملفارقة . وللقائمني على دين اهللا 

  :تابه هذه األقوال كذلك روى القرطيب يف ك
اً كان أو كافراً  -من خاض يف آيات اهللا تركت جمالسته وهجر : قال ابن خويز منداد «  وكذلك : قال  -مؤمن

منع أصحابنا الدخول إىل أرض العدو ، ودخول كنائسهم والبيع ، وجمالسة الكفار وأهل البدع؛ وأال تعتقد 
  .مودهتم ، وال يسمع كالمهم وال مناظرهتم 

. وال نصف كلمة : فأعرض عنه ، وقال . امسع مين كلمة : قال بعض أهل البدع أليب عمران النخعي  وقد
من أحب صاحب بدعة أحبط اهللا عمله ، وأخرج : وقال الفضيل بن عياض . ومثله عن أيوب السختياين 

، اإلسالم من قلبه ، ومن زوج كرميته من مبتدع فقد قطع رمحها؛ ومن جلس مع صاحب بدعة مل  يعط احلكمة 



وروى أبو عبداهللا احلاكم عن عائشة . وإذا علم اهللا من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر اهللا له 
من وقر صاحب بدعة فقد أعان على  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا « : قالت  -رضي اهللا عنها  -

  .» هدم اإلسالم 
وكله ال يبلغ مدى من يدعي خصائص األلوهية مبزاولته . . ن اهللا فهذا كله يف صاحب البدعة وهو على دي
، أو شرك مشرك . . للحاكمية؛ ومن يقره على هذا االدعاء  مما مل . فليس هذا بدعة مبتدع؛ ولكنه كفر كافر 

ام اإلسالم يف األرض مل يبلغ من أحد أن يدعي هذه . يتعرض له السلف ألنه مل يكن يف زماهنم  فمنذ أن ق
ومل يقع شيء من ذلك إال بعد احلملة الفرنسية اليت خرج بعدها الناس من إطار . عوى ، وهو يزعم اإلسالم الد

وكذلك مل يعد يف قول هؤالء السلف ما ينطبق على هذا الذي كان فقد جتاوز  -إال من عصم اهللا  - اإلسالم 
.كل ما حتدثوا عنه مبثل هذه األحكام   .  

ا لَا َيْنفَُعَنا َولَا َيُضرَُّنا َوُنَردُّ َعلَى أَْعقَابَِنا َبْعَد إِذْ َهَداَنا اللَُّه كَالَِّذي اْسَتْهَوْتُه قُلْ أََنْدُعو ِمْن ُدوِن  الشََّياِطُني ِفي اللَِّه َم
َوأُِمْرَنا ِلُنْسِلَم ِلَربِّ الَْعالَِمَني الْأَْرضِ َحْيَرانَ لَُه أَْصَحاٌب َيْدُعوَنُه إِلَى الُْهَدى ائِْتَنا قُلْ إِنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو الُْهَدى 

َوُهَو الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض بِالَْحقِّ ) ٧٢(َوأَنْ أَِقيُموا الصَّلَاةَ َواتَّقُوُه َوُهَو الَِّذي إِلَْيِه ُتْحَشُرونَ ) ٧١(
ُك َيْوَم ُيْنفَُخ ِفي الصُّورِ َعاِلُم الَْغْيبِ َوالشََّهاَدِة َوُهَو الَْحكِيُم الَْخبُِري  َوَيْوَم َيقُولُ كُْن فََيكُونُ قَْولُُه الَْحقُّ َولَُه الُْملْ

)٧٣ (  

هذا اإليقاع القوي حبقيقة األلوهية وخصائصها؛ وباستنكار الشرك والعودة إليه بعد اهلدى؛ ومبشهد الذي 
هذا . . تقرير أن هدى اهللا وحده هو اهلدى يرجع القهقرى مرتداً عن دين اهللا؛ وحريته يف التيه بال اجتاه؛ وب

، يف األمر واخللق؛ وعن انكشاف هذا السلطان . اإليقاع خيتم برنة عالية عميقة مدوية  عن سلطان اهللا املطلق 
ويبعث من يف القبور؛ ويستيقن من مل } يوم ينفخ يف الصور {  - حىت للمنكرين املطموسني  -وتفرده بالظهور 
  :لك هللا وحده ، وأن إليه املصري يكن يستيقن أن امل

أندعو من دون اهللا ما ال ينفعنا وال يضرنا ، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا اهللا ، كالذي استهوته : قل { 
إن هدى اهللا هو اهلدى ، وأمرنا : قل . ائتنا . الشياطني يف األرض ، حريان ، له أصحاب يدعونه إىل اهلدى 

  . .} أقيموا الصالة واتقوه  وأن. لنسلم لرب العاملني 
صلى اهللا  -اإليقاع القوي املتكرر يف السورة؛ الذي يوحي بأن هذا األمر هللا وحده ، وأن الرسول . . } قل { 

صلى اهللا  -إمنا هو منذر ومبلغ؛ والذي يوحي جبالل هذا األمر وعلويته ورهبته؛ وأن الرسول  -عليه وسلم 
  .ن ربه إمنا هو مأمور به م -عليه وسلم 

  . .} أندعو من دون اهللا ما ال ينفعنا وال يضرنا؟ : قل { 
دعوة غري اهللا واالستعانة به وإسالم مقادهم هلؤالء الذين يدعوهنم من دونه ،  قل هلم يا حممد ما هم عليه من 

، حجراً أو شجراً ، روحاً أ. وهم ال ميلكون نفعاً وال ضراً  م ملكاً ، شيطاناً سواء كان ما يدعونه وثناً أو صنماً 
وكل حركة إمنا . فهم أعجز من النفع والضر . فكلهم سواء يف أهنم ال ينفعون شيئاً وال يضرون . . . أم إنساناً 

.فما مل يأذن به اهللا ال يكون ، وال يكون إال قدره وما جرى به قضاؤه من األمور . جتري بقدر من اهللا   .  
وسخف هذا . ادة غري اهللا ، واالستعانة بغري اهللا ، واخلضوع لغري اهللا قل هلم مستنكراً دعوة غري اهللا ، وعب



ا كان يقترحه املشركون على النيب . . التصرف وهذا االجتاه  صلى اهللا عليه  -وسواء كان ذلك رداً على م
، من مشاركتهم عبادة آهلتهم ليشاركوه عبادة ربه أو كان ذلك استنكاراً مبتدأ ملا عليه املشرك - وسلم  ون 

. وإعالناً للمفارقة واملفاصلة فيه من جانب النيب صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني  فإن املؤدى يف النهاية واحد؛ . 
وهو استنكار هذا السخف الذي يرفضه العقل البشري ذاته مىت عرض له يف النور؛ بعيداً عن املوروثات 

  الراسبة ، وبعيداً كذلك عن العرف السائد يف البيئة
جسيم السخف وتضخيم االستنكار يعرض هذه املعتقدات يف ضوء ما هدى اهللا املسلمني إليه من عبادته ولت

  :وحده ، واختاذه وحده إهلاً ، والدينونة له وحده بال شريك 
  .} أندعو من دون اهللا ما ال ينفعنا وال يضرنا ونرد على أعقابنا؟ : قل { 

.  
  . .راء؛ بعد التقدم واالرتقاء فهو ارتداد على األعقاب؛ ورجوع إىل الو

  :مث هذا املشهد الشاخص املتحرك املوحي املثري 
  . .} ائتنا : له أصحاب يدعونه إىل اهلدى . . حريان . . كالذي استهوته الشياطني يف األرض { 

له إنه مشهد حي شاخص متحرك للضاللة واحلرية اليت تنتاب من يشرك بعد التوحيد ، ومن يتوزع قلبه بني اإل
إنه مشهد ذلك . . الواحد ، واآلهلة املتعددة من العبيد ويتفرق إحساسه بني اهلدى والضالل ، فيذهب يف التيه 

ويا  -ولفظ االستهواء لفظ مصور بذاته ملدلوله  -} الذي استهوته الشياطني يف األرض { : املخلوق التعيس 
ه ص ولكن  - ولو يف طريق الضالل  - احب القصد املوحد ليته يتبع هذا االستهواء يف اجتاهه ، فيكون له اجتا

وهو بني هذا  -} ائتنا { هناك ، من اجلانب اآلخر ، أصحاب له مهتدون ، يدعونه إىل اهلدى ، وينادونه 
  ال يدري أين يتجه ، وال أي الفريقني جييب} حريان { االستهواء وهذا الدعاء 

  س ويلمس من خالل التعبريإنه العذاب النفسي يرتسم ويتحرك ، حىت ليكاد حي
. . ولقد كنت أتصور هذا املشهد وما يفيض به من عذاب احلرية والتأرجح والقلقلة كلما قرآت هذا النص 

. . حىت رأيت حاالت حقيقية ، يتمثل فيها هذا املوقف ، ويفيض منها هذا العذاب . . ولكن جمرد تصور 
مث ارتدوا عنه إىل عبادة  -درجة هذه املعرفة وهذا التذوق أياً كانت  - حاالت ناس عرفوا دين اهللا وذاقوه 

وعندئذ عرفت ماذا تعين . . مث إذا هم يف مثل هذا البؤس املرير . . اآلهلة الزائفة ، حتت قهر اخلوف والطمع 
  هذه احلالة ، وماذا يعين هذا التعبري

يأيت التقرير . . من هذا املصري التعيس  وبينما ظل املشهد احلي الشاخص املتحرك املوحي ، يغمر النفس بالوجل
  :احلاسم باالجتاه الثابت املستقيم 

  . .} إن هدى اهللا هو اهلدى ، وأمرنا لنسلم لرب العاملني ، وأن أقيموا الصالة واتقوه : قل { 
اب املرير إنه التقرير احلاسم يف الظرف النفسي املناسب ، فالنفس اليت ترتسم هلا صورة احلرية الطاغية ، والعذ

  . .من هذه احلرية اليت ال تستقر على قرار ، تكون أقرب ما تكون إىل استقبال القرار احلاسم بالراحة والتسليم 
  :مث إنه احلق يف ذلك التقرير احلاسم 

  . .} إن هدى اهللا هو اهلدى : قل { 



.وإنه لكذلك عن يقني  -كما يفيد التركيب البياين للجملة  - هو وحده اهلدى   .  
وإن البشرية لتخبط يف التيه ، كلما تركت هذا اهلدى ، أو احنرفت عن شيء منه واستبدلت به شيئاً من 

يمها وموازينها ، بغري  « وال » علم « تصوراهتا هي ومقوالهتا ، وأنظمتها وأوضاعها ، وشرائعها وقوانينها ، وق
  . .» كتاب منري « وال » هدى 

قدرة على تعرف بعض نواميس الكون وبعض طاقاته وقواه ، لالنتفاع هبا يف موهوب من اهللا ال» اإلنسان « إن 
ولكن هذا اإلنسان ذاته غري موهوب من اهللا القدرة على استكناه . . اخلالفة يف األرض ، وترقية هذه احلياة 

غيب عقله  احلقائق املطلقة يف هذا الكون ، وال على اإلحاطة بأسرار الغيوب اليت تلفه من كل جانب ، ومنها
هو وروحه ، بل غيب وظائف جسمه واألسباب الكامنة وراء هذه الوظائف ، واليت تدفعها للعمل هكذا ، 

  .وهبذا االنتظام ، ويف هذا االجتاه 

، وموازين وقيم » اإلنسان « ومن مث حيتاج هذا  إىل هدى اهللا يف كل ما خيتص بكينونته وحياته من عقيدة وخلق 
  . .شرائع وقوانني حتكم هذه الكينونة وتنظم هلا واقع احلياة ، وأنظمة وأوضاع ، و

، أو احنرف . ألن هدى اهللا هو اهلدى . إىل هدى اهللا اهتدى » اإلنسان « وكلما فاء هذا  وكلما بعد كلية عنه 
ا ليس من هدى اهللا فهو ضالل . بعض االحنراف واستبدل به شيئاً من عنده ضل  إذ ليس هنالك نوع . . ألن م

  .} فماذا بعد احلق إال الضالل؟ { الث ث
يف تاريخ البشرية » حتمي « ما هو  -وما تزال كلها تذوق  - ولقد ذاقت البشرية من ويالت هذا الضالل 

. حني تنحرف عن هدى اهللا  الوحيدة املستيقنة ألهنا من أمر اهللا ، ومن خرب اهللا » احلتمية التارخيية « فهذه هي . 
ملدعاة والذي يريد أن يتملى شقاء البشرية يف احنرافها عن هدى اهللا ، ال حيتاج أن ينقب ، ، ال تلك احلتميات ا

  .فهو حوله يف كل أرض تراه األعني وتلمسه األيدي ، ويصرخ منه العقالء يف كل مكان 
  :ومن مث يستطرد السياق يف اآلية ليقرر ضرورة االستسالم هللا وحده ، وعبادته وحده ، وخمافته وتقواه 

يموا الصالة واتقوه {    . .} وأمرنا لنسلم لرب العاملني ، وأن أق
فهو وحده الذي . أمرنا أن نسلم لرب العاملني  -من مث  -قل يا حممد وأعلن أن هدى اهللا هو اهلدى؛ وأننا 

يشذ  -من بني العاملني  -فالعوامل كلها مستسلمة له ، فماذا الذي جيعل اإلنسان وحده . يستسلم له العاملون 
  عن االستسالم هلذه الربوبية الشاملة اليت تستسلم هلا العوامل يف السماوات واألرضني؟

ال مناص من االعتراف هبا وهي استسالم . . إن ذكر الربوبية للعاملني هنا له موضعه  إنه يقرر احلقيقة اليت 
ا فيه من عوامل مشهودة ومغيبة ، للنواميس اليت وضعها اهللا ، الوجود كله ، وم  هلا؛ وهي ال متلك اخلروج عليها 

. . يستسلم كذلك هلذه النواميس كرهاً ، وال ميلك اخلروج عليها  -من ناحية تركيبه العضوي  - واإلنسان 
اختيار اهلدى . . فال يبقى إال أن يستسلم يف اجلانب الذي ترك له اخليار فيه ليبتلى فيه ، وهو جانب االختيار 

لم فيه استسالم كيانه العضوي ، الستقام أمره ، وتناسق تكوينه وسلوكه ، وجسمه ولو استس. . أو الضالل 
.وروحه ، ودنياه وآخرته   .  

، أهنم أمروا باالستسالم فاستسلموا ، إحياء مؤثر  - صلى اهللا عليه وسلم  - ويف إعالن الرسول  واملسلمني معه 
  .ملن يفتح اهللا قلبه للتلقي واالستجابة على مدى الزمان 



  :بعد إعالن االستسالم لرب العاملني جتيء التكاليف التعبدية والشعورية و
  .} وأن أقيموا الصالة واتقوه { 

مث جتيء العبادات الشعائرية؛ وجتيء . فاألصل هو االستسالم لربوبية رب العاملني ، وسلطانه وتربيته وتقوميه 
  .الرياضات النفسية 

  .ا ال تقوم إال إذا رسخت هذه القاعدة ليقوم عليها البناء فإهن. . لتقوم على قاعدة االستسالم . 
وحقيقة . حقيقة احلشر : ويف اإليقاع األخري يف الفقرة حيشد السياق املؤثرات من احلقائق األساسية يف العقيدة 

هية من خصائص األلو. . وحقيقة احلكمة واخلربة . وحقيقة العلم بالغيب والشهادة . وحقيقة السلطان . اخللق 
  :، اليت هي املوضوع الرئيسي يف هذه السورة 

قوله احلق . كن فيكون : ويوم يقول . وهو الذي خلق السماوات واألرض باحلق . وهو الذي إليه حتشرون { 
  . .} ، وله امللك يوم ينفخ يف الصور ، عامل الغيب والشهادة ، وهو احلكيم اخلبري 

  . .} وهو الذي إليه حتشرون { 
فأوىل هلم أن يقدموا بني يدي . . فهو الذي إليه حتشر اخلالئق . . سالم لرب العاملني ضرورة وواجب إن االست
ما ينجيهم؛ وأوىل هلم أن يستسلموا اليوم له استسالم العاملني؛ قبل أن يقفوا أمامه مسؤولني  -احلتمي  -احلشر 

ستسالم يف املبدأ ، ما دام أنه ال مفر من موحياً باال - حقيقة احلشر  -وكذلك يصبح تصور هذه احلقيقة . . 
  االستسالم يف املصري

  . .} وهو الذي خلق السماوات واألرض باحلق { 
فاهللا الذي يؤمرون باالستسالم له هو الذي خلق السماوات واألرض . . وهذه حقيقة أخرى حتشد كمؤثر آخر 

فاحلق قوام هذا . » باحلق « األرض ولقد خلق السماوات و -والذي خيلق ميلك وحيكم ويقضي ويتصرف  -
. اخللق  وخباصة  -وفضالً عما يقرره هذا النص من نفي األوهام اليت عرفتها الفلسفة عن هذا الكون . 

فضالً على تصحيح مثل هذه  -من أن هذا العامل احملسوس وهم ال وجود له على احلقيقة  - األفالطونية واملثالية 
فاحلق الذي يلوذ به . احلق أصيل يف بنية هذا الكون ، ويف مآالته كذلك  التصورات ، فإن النص يوحي بأن

، ال يقف هلا الباطل ، الذي ال  الناس يستند إىل احلق الكامن يف فطرة الوجود وطبيعته ، فيؤلف قوة هائلة 
يذهب وكالزبد . جذور له يف بنية الكون ، وإمنا هو كشجرة خبيثة اجتثت من فوق األرض ما هلا من قرار 

. . كاحلق . . جفاء ، إذ ال أصالة له يف بناء الكون  .وهذه حقيقة ضخمة ، ومؤثر كذلك عميق .   .  
إمنا يتصل باحلق الكبري يف كيان هذا  -هو شخصياً ويف حدود ذاته  -إن املؤمن الذي يشعر أن احلق الذي معه 

ق الكبري الذي يف الوجود باحلق املطلق يف فيتصل احل} ذلك بأن اهللا هو احلق { : ويف اآلية األخرى . الوجود 
مهما تضخم  -إن املؤمن الذي يشعر هبذه احلقيقة على هذا النحو اهلائل ، ال يرى يف الباطل . . اهللا سبحانه 

إال فقاعة طارئة على هذا الوجود؛ ال جذور هلا وال مدد؛  - وانتفخ وطغى وجترب وقدر على األذى املقدر 
، وت   .ذهب كأن مل تكن يف هذا الوجود تنفثىء من قريب 

  وقد يستسلم ويثوب. كما أن غري املؤمن يرجتف حسه أمام تصور هذه احلقيقة 



  . .} كن فيكون : ويوم يقول { 
، يف اخللق واإلبداع والتغيري والتبديل    .فهو السلطان القادر ، وهي املشيئة الطليقة 

هو كذلك مؤثر موح  - لبناء للعقيدة يف قلوب املؤمنني فضالً على أنه من عمليات ا -وعرض هذه احلقيقة . 
. يف نفوس الذين ُيدعون إىل االستسالم هللا رب العاملني اخلالق باحلق    .كن فيكون : الذي يقول . 

  . .} قوله احلق { 
و أ. أو يف القول الذي يأمر به باالستسالم له وحده . } كن فيكون { : سواء يف القول الذي يكون به اخللق 

. أو يف القول الذي خيرب به عن املاضي واحلاضر واملستقبل . يف القول الذي يشرع به للناس حني يستسلمون 
  .وعن اخللق والنشأة واحلشر واجلزاء 

ومن . فأوىل أن يستسلم له وحده من يشركون به ما ال ينفع وال يضر من خلقه . . قوله احلق يف هذا كله 
  .يف أي اجتاه . ه للوجود وتشريعه للحياة يتبعون قول غريه كذلك وتفسري

  . .} وله امللك يوم ينفخ يف الصور { 
. ففي هذا اليوم يوم احلشر  وهو اليوم الذي يكون فيه ) هو القرن اجملوف كالبوق ( يوم ينفخ يف الصور . 

ر كذلك غيب من والصو. البعث والنشر؛ بكيفية غيبية ال يعلمها البشر ، فهي من غيب اهللا الذي احتفظ به 
هو بوق من نور ينفخ : ناحية ماهيته وحقيقته ، ومن ناحية كيفية استجابة املوتى له ، والروايات املأثورة؛ تقول 

أما األوىل فيصعق هلا من  - وهذه هي النفخة الثانية  -فيه ملك ، فيسمع من يف القبور ، حيث يهبون للنشور 
ونفخ يف الصور فصعق من يف { :  كما جاء يف آية الزمر يف السماوات ومن يف األرض إال من شاء اهللا

وهذه األوصاف } مث نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون  -إال من شاء اهللا  - السماوات ومن يف األرض 
أنه على غري ما ميكن أن يكون البشر قد عهدوه يف هذه األرض  -عن يقني  -للصور وآلثار النفخة فيه تعطينا 

نعلمه بقدر ما أعطانا اهللا من وصفه وأثره ، وال نتجاوز هذا . . وهو من مث غيب من غيب اهللا .  .أو تصوروه 
  إمنا هي الظنون. القدر الذي ال أمان يف جتاوزه ، وال يقني 

أن امللك هللا  -حىت للمطموسني  -ويظهر  -حىت للمنكرين  - يف هذا اليوم الذي ينفخ فيه يف الصور يربز 
، وال إرادة إال إرادته  وحده ، وأنه ال فأوىل ملن يأبون االستسالم له يف الدنيا طائعني أن . . سلطان إال سلطانه 

  .يستسلموا قبل أن يستسلموا لسلطانه املطلق يوم ينفخ يف الصور 
  . .} عامل الغيب والشهادة { 

ليه خافية من أمر العباد ، والذي ال ختفى ع. الذي يعلم ذلك الغيب احملجوب ، كما يعلم هذا الكون املشهود 
وهكذا تذكر هذه احلقيقة لذاهتا ، . فأوىل هلم أن يسلموا له ويعبدوه ويتقوه . . وال يند عنه شأن من شؤوهنم 

  .وتتخذ مؤثراً موحياً يف مواجهة املكذبني واملعارضني 
  . .} وهو احلكيم اخلبري { 

فأوىل أن . . كهم يف الدنيا واآلخرة باحلكمة واخلربة يصرف أمور الكون الذي خلقه ، وأمور العباد الذين ميل
وخيرجوا من التيه ، . ويفيئوا إىل هداه وحده . يستسلموا لتوجيهه وشرعه ، ويسعدوا بآثار حكمته وخربته 



.ومن احلرية ، إىل ظالل احلكمة واخلربة ، وإىل كنف اهلدى والبصرية   .  
.ول والقلوب وهكذا تتخذ هذه احلقيقة مؤثراً موحياً للعق  .  

َوكَذَِلَك ُنرِي إِْبَراِهيَم ) ٧٤(َوإِذْ قَالَ إِْبَراِهيُم لِأَبِيِه آَزَر أَتَتَِّخذُ أَصَْناًما آِلَهةً إِنِّي أََراَك َوقَْوَمَك ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ 
َعلَْيِه اللَّْيلُ َرأَى كَْوكًَبا قَالَ َهذَا َربِّي فَلَمَّا فَلَمَّا َجنَّ ) ٧٥(َملَكُوَت السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َولَِيكُونَ ِمَن الُْموِقنَِني 

ا أَفَلَ قَالَ لَِئْن لَْم َيْهِدنِي َربِّي لَأَكُوَننَّ ِمَن ) ٧٦(أَفَلَ قَالَ لَا أُِحبُّ الْآِفِلَني  ا َرأَى الْقََمَر َبازِغًا قَالَ َهذَا َربِّي فَلَمَّ فَلَمَّ
ا َرأَى الشَّْمَس َبازِغَةً قَالَ َهذَا َربِّي َهذَا أَكَْبُر فَلَمَّا أَفَلَْت قَالَ َيا قَْومِ إِنِّي َبرِيٌء ِممَّا فَ) ٧٧(الْقَْومِ الضَّالَِّني  لَمَّ

َر السََّماَواِت َوالْأَْرَض حَنِيفًا َوَما أََنا ِمَن الُْمْشرِِكَني ) ٧٨(ُتْشرِكُونَ  َوَحاجَُّه ) ٧٩(إِنِّي َوجَّْهُت َوْجهَِي ِللَِّذي فَطَ
ا ُتْشرِكُونَ بِِه إِلَّا أَنْ َيَشاَء َربِّي َشْيئً ا َوِسَع َربِّي كُلَّ َشْيٍء قَْوُمُه قَالَ أَُتَحاجُّونِّي ِفي اللَِّه َوقَْد َهَداِن َولَا أََخاُف َم

ا أَفَلَا َتَتذَكَُّرونَ  ْيَف أََخاُف َما أَْشَركُْتْم َولَا َتَخافُونَ أَنَّ) ٨٠(ِعلًْم كُْم أَْشَركُْتْم بِاللَِّه َما لَْم ُيَنزِّلْ بِِه َعلَْيكُْم َوكَ
الَِّذيَن آَمُنوا َولَْم َيلْبُِسوا إَِمياَنُهْم بِظُلْمٍ أُولَِئَك لَُهُم الْأَْمُن ) ٨١(ُسلْطَاًنا فَأَيُّ الْفَرِيقَْينِ أََحقُّ بِالْأَْمنِ إِنْ كُْنُتْم َتْعلَُمونَ 

ُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء إِنَّ َربََّك َحِكيٌم َعِليٌم ) ٨٢(َوُهْم ُمْهَتُدونَ  ) ٨٣(َوِتلَْك ُحجَُّتَنا آَتْيَناَها إِْبَراِهيَم َعلَى قَْوِمِه َنْرفَ
انَ َوأَيُّوَب َوُيوُسَف َوُموَسى َوَوَهْبَنا لَُه إِْسَحاَق َوَيْعقُوَب كُلًّا َهَدْيَنا َوُنوًحا َهَدْيَنا ِمْن قَْبلُ َوِمْن ذُرِّيَِّتِه َداُووَد َوُسلَْيَم

َوإِْسَماِعيلَ ) ٨٥(َوَزكَرِيَّا َوَيْحَيى َوِعيَسى َوإِلَْياَس كُلٌّ ِمَن الصَّاِلِحَني ) ٨٤(َوَهاُرونَ َوكَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني 
ِمْن ) ٨٦(َوالَْيَسَع َوُيوُنَس َولُوطًا َوكُلًّا فَضَّلَْنا َعلَى الَْعالَِمَني  آَباِئهِْم َوذُرِّيَّاِتهِْم َوإِْخوَانِهِْم َواجَْتَبْيَناُهْم َوَهَدْيَناُهمْ َو

ْو أَْشَركُوا لََحبِطَ َعْنُهْم َما كَاُنوا ) ٨٧(إِلَى صَِراٍط ُمْسَتِقيمٍ  ذَِلَك ُهَدى اللَِّه َيْهِدي بِِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َولَ
ا لَْيُسوا بِ أُولَِئَك الَِّذيَن) ٨٨(َيْعَملُونَ  َها آَتْيَناُهُم الِْكَتاَب َوالُْحكَْم َوالنُُّبوَّةَ فَإِنْ َيكْفُْر بَِها َهُؤلَاِء فَقَْد َوكَّلَْنا بَِها قَْوًم

) ٩٠(إِلَّا ِذكَْرى ِللَْعالَِمَني  أُولَِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه فَبُِهَداُهُم اقَْتِدْه قُلْ لَا أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه أَْجًرا إِنْ ُهَو) ٨٩(بِكَاِفرِيَن 
 الَِّذي َجاَء بِِه ُموَسى ُنورًا َوَما قََدُروا اللََّه َحقَّ قَْدرِِه إِذْ قَالُوا َما أَْنَزلَ اللَُّه َعلَى َبَشرٍ ِمْن َشْيٍء قُلْ َمْن أَْنَزلَ الِْكتَاَب

ا لَْم َتْعلَُموا أَْنُتْم َولَا آَباُؤكُْم قُلِ اللَُّه ثُمَّ ذَْرُهْم َوُهًدى ِللنَّاسِ َتْجَعلُوَنُه قََراِطيَس ُتْبُدوَنَها َوُت ْخفُونَ كَِثًريا َوُعلِّْمُتْم َم
َوَهذَا ِكَتاٌب أَْنَزلَْناُه ُمَباَرٌك ُمَصدُِّق الَِّذي َبْيَن َيَدْيِه َوِلتُْنِذَر أُمَّ الْقَُرى َوَمْن َحْولََها ) ٩١(ِفي َخْوِضهِْم َيلَْعُبونَ 

ِه كَِذًبا أَْو ) ٩٢(َوالَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخَرِة ُيْؤِمُنونَ بِِه َوُهْم َعلَى َصلَاِتهِْم ُيَحاِفظُونَ  َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَّ
ُه َولَْو َتَرى إِِذ الظَّاِلُمونَ ِفي غََمَراِت الَْمْوِت قَالَ أُوِحَي إِلَيَّ َولَْم ُيوَح إِلَْيِه َشْيٌء َوَمْن قَالَ َسأُْنزِلُ ِمثْلَ َما أَْنَزلَ اللَّ

َعلَى اللَِّه غَْيَر الَْحقِّ  َوالَْملَاِئكَةُ َباِسطُو أَْيِديهِْم أَخْرُِجوا أَْنفَُسكُُم الَْيْوَم ُتْجَزْونَ َعذَاَب الُْهوِن بَِما كُْنُتْم َتقُولُونَ
ٍة َوَتَركُْتْم َما َخوَّلَْناكُْم َوَراَء ) ٩٣( َوكُْنُتْم َعْن آَياِتِه َتْسَتكْبُِرونَ َولَقَْد جِئُْتُموَنا فَُراَدى كََما َخلَقَْناكُْم أَوَّلَ َمرَّ

ا كُْنُتْم َضلَّ َعْنكُْم َمظُُهورِكُْم َوَما َنَرى َمَعكُْم ُشفََعاَءكُُم الَِّذيَن َزَعْمُتْم أَنَُّهْم ِفيكُْم ُشَركَاُء لَقَْد َتقَطََّع َبْيَنكُْم َو
  ) ٩٤(َتْزُعُمونَ 

 -إنه يعاجل املوضوع األساسي يف السورة . . هذا الدرس بطوله حلمة واحدة؛ يتناول موضوعاً متصل الفقرات 
 -وهو بناء العقيدة على قاعدة من التعريف الشامل حبقيقة األلوهية وحقيقة العبودية ، وما بينهما من ارتباطات 

يعاجله يف أسلوب القصص والتعقيب . . غري ما جرى به السياق منذ أول السورة  ولكنه يعاجله يف أسلوب آخر
مع استصحاب املؤثرات املوحية اليت تزخر هبا السورة؛ ومنها مشهد االحتضار الكامل السمات؛ . . عليه 

  . .وذلك كله يف نفس طويل رتيب يتوسط املوجات املتالحقة اليت حتدثنا عنها يف تقدمي السورة 



صلى اهللا عليه  - عليه السالم ، إىل حممد  - يعرض موكب اإلميان املوصول منذ نوح  - يف مجلته  -درس وال
 -كما تتجلى يف فطرة عبد من عباد اهللا الصاحلني  -ويف مطلع هذا املوكب يستعرض حقيقة األلوهية  - وسلم 

تبحث عن إهلها احلق ، الذي جتده يف  ويرسم مشهداً رائعاً حقاً للفطرة السليمة ، وهي - إبراهيم عليه السالم 
، يطابق ما . أعماقها ، بينما هي تصطدم يف اخلارج باحنرافات اجلاهلية وتصوراهتا  إىل أن خيلص هلا تصور حق 

ويقوم على ما جتده يف أطوائها من برهان داخلي هو أقوى وأثبت من . ارتسم يف أعماقها عن إهلها احلق 
كي السياق عن إبراهيم عليه السالم بعد اهتدائه إىل ربه احلق ، واطمئنانه إىل ما املشهود احملسوس ذلك حني حي

ا تشركون به ، إال أن : قال . وحاجه قومه { : وجده يف قلبه منه  أحتاجوين يف اهللا وقد هدان؟ وال أخاف م
، أفال تتذكرون؟ وكيف أخاف ما أشركتم وال ختا فون أنكم أشركتم يشاء ريب شيئاً ، وسع ريب كل شيء علماً 

  .} باهللا ما مل ينزل به عليكم سلطاناً؟ فأي الفريقني أحق باألمن إن كنتم تعلمون؟ 
مث ميضي السياق مع موكب اإلميان املوصول؛ يقوده الرهط الكرمي من رسل اهللا على توايل العصور؛ حيث يبدو 

املوكب اجلليل ، املاضي يف طريقه  شرك املشركني وتكذيب املكذبني لغواً ال وزن له ، يتناثر على جانيب
وحيث يلتحم آخره مع أوله؛ فيؤلف األمة الواحدة ، يقتدي آخرها باهلدى الذي اهتدى به أوهلا ، . املوصول 

فاحلبل املوصول بني . . دون اعتبار لزمان أو مكان؛ ودون اعتبار جلنس أو قوم ، ودون اعتبار لنسب أو لون 
  .الذي حيمله ذلك الرهط الكرمي  اجلميع هو هذا الدين الواحد

ذلك { : إنه مشهد رائع كذلك؛ يبدو من خالل قول اهللا تعاىل لرسوله الكرمي بعد استعراض املوكب العظيم 
، ولو أشركوا حلبط عنهم ما كانوا يعملون  أولئك الذين آتيناهم . هدى اهللا يهدي به من يشاء من عباده 

أولئك الذين هدى اهللا . ا هؤالء فقد وكلنا هبا قوماً ليسوا هبا بكافرين فإن يكفر هب. الكتاب واحلكم والنبوة 
  .} ال أسألكم عليه أجراً ، إن هو إال ذكرى للعاملني : قل . فبهداهم اقتده 

.  
. وبعد استعراض هذا املوكب اجلليل جييء التنديد مبن يزعمون أن اهللا مل يرسل رسالً ، ومل ينزل على بشر كتاباً 

تارك الناس ألنفسهم  -سبحانه  - إنه : فما قدر اهللا حق قدره من يقول . مل يقدروا اهللا حق قدره إهنم . 
ا يتعاورها من األهواء والشهوات والضعف والقصور  فما يليق هذا بألوهية اهللا وربوبيته ، وعلمه . وعقوهلم وم

ن يرسل إىل عباده رسالً ، وأن ينزل إمنا اقتضت رمحة اهللا وعلمه ورمحته وعدله أ. . وحكمته وعدله ورمحته 
على بعض الرسل كتباً ، ليحاولوا مجيعاً هداية البشرية إىل بارئها ، واستنقاذ فطرهتا من الركام الذي يرين عليها 

. ويضرب مثالً الكتاب الذي أنزل على موسى . . ، ويغلق منافذها ، ويعطل أجهزة االلتقاط واالستجابة فيها 
.يصدق ما بني يديه من الكتب مجيعاً  وهذا الكتاب الذي  .  

وينتهي الدرس الطويل املتالحم الفقرات باستنكار االفتراء ممن يفتري على اهللا ، وادعاء من يزعم أنه يوحى إليه 
وهي الدعاوى اليت كان يدعيها بعض من يواجهون . . من اهللا ، وادعاء القدرة على تنزيل مثل ما أنزل اهللا 

  .ة ، وفيهم من ادعى الوحي وفيهم من ادعى النبوة الدعوة اإلسالمي
  :ويف اخلتام جييء مشهد االحتضار املكروب للمشركني 

أخرجوا أنفسكم ، اليوم جتزون عذاب : ولو ترى إذ الظاملون يف غمرات املوت ، واملالئكة باسطو أيديهم { 



ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول .  اهلون مبا كنتم تقولون على اهللا غري احلق وكنتم عن آياته تستكربون
مرة ، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أهنم فيكم شركاء لقد تقطع 

  . .} بينكم ، وضل عنكم ما كنتم تزعمون 
عراض جزاء االستكبار واإل. وهو مشهد كئيب مكروب رعيب؛ جيلله اهلوان ويصاحبه التنديد والتأنيب 

  . .واالفتراء والتكذيب 
. أتتخذ أصناماً آهلة؟ إين أراك وقومك يف ضالل مبني : وإذ قال إبراهيم ألبيه آزر {  وكذلك نري إبراهيم . 

هذا ريب ، فلما : قال . فلما جن عليه الليل رأى كوكباً . . ملكوت السماوات واألرض ، وليكون من املوقنني 
لئن مل يهدين ريب ألكونن من : هذا ريب ، فلما أفل قال : فلما رأى القمر بازغاً قال . ال أحب اآلفلني : أفل قال 

، فلما أفلت قال : فلما رأى الشمس بازغة قال . القوم الضالني  يا قوم إين بريء مما : هذا ريب ، هذا أكرب 
  . .}  إين وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض حنيفاً ، وما أنا من املشركني. تشركون 

 -للوهلة األوىل  -مشهد الفطرة وهي . . إنه مشهد رائع باهر هذا الذي يرمسه السياق القرآين يف هذه اآليات 
وهي تنطلق بعد إذ نفضت عنها هذه اخلرافة يف شوق عميق . تنكر تصورات اجلاهلية يف األصنام وتستنكرها 

، ولكنه وهي تتعلق يف . ا ال تتبينه يف وعيها وإدراكها دافق تبحث عن إهلها احلق ، الذي جتده يف ضمريها 
هلفتها املكنونة بكل ما يلوح أنه ميكن أن يكون هو هذا اإلله حىت إذا اختربته وجدته زائفاً ، ومل جتد فيه املطابقة 

  .ملا هو مكنون فيها من حقيقة اإلله وصفته 

ة الكربى ، واالمتالء اجلياش ، هبذه احلقيقة ، وهي تنطلق بالفرح. مث وهي جتد احلقيقة تشرق فيها وتتجلى هلا . 
وهي تعلن يف جيشان اللقيا عن يقينها الذي وجدته من مطابقة احلقيقة اليت انتهت إليها بوعيها للحقيقة اليت 

 - عليه السالم  -إنه مشهد رائع باهر هذا الذي يتجلى يف قلب إبراهيم . . كانت كامنة من قبل فيها 
. إهنا قصة الفطرة مع احلق والباطل . . بة الكربى اليت اجتازها يف هذه اآليات القصار والسياق يعرض التجر

وقصة العقيدة كذلك يصدع هبا املؤمن وال خيشى فيها لومة الئم؛ وال جيامل على حساهبا أباً وال أسرة وال 
. عشرية وال قوماً    :الصرحية كما وقف إبراهيم من أبيه وقومه هذه الوقفة الصلبة احلامسة . 

  . .} أتتخذ أصناماً آهلة؟ أين أراك وقومك يف ضالل مبني : وإذ قال إبراهيم ألبيه آزر { 
ولكن فطرته السليمة تنكر  -إىل إهله  -إنه مل يهتد بعد بوعيه وإدراكه . إهنا الفطرة تنطق على لسان إبراهيم 

اهيم من الكلدانيني بالعراق كانوا يعبدون وقوم إبر -ابتداء أن تكون هذه األصنام اليت يعبدها قومه آهلة 
فاإلله الذي يعبد ، والذي يتوجه إليه العباد يف السراء  - األصنام كما كانوا يعبدون الكواكب والنجوم 

هذا اإلله يف فطرة إبراهيم ال ميكن أن يكون صنماً من حجر ، أو . . والضراء ، والذي خلق الناس واألحياء 
. وثناً من خشب  وهذا ظاهر من حاهلا  -مل تكن هذه األصنام هي اليت ختلق وترزق وتسمع وتستجيب  وإذا. 

فما هي باليت تستحق أن تعبد؛ وما هي باليت تتخذ آهلة حىت على سبيل أن تتخذ واسطة بني اإلله احلق  -للعيان 
  والعباد

وهي النموذج الكامل للفطرة . للوهلة األوىل  -عليه السالم  -وإذن فهو الضالل البني حتسه فطرة إبراهيم 
مث هي النموذج الكامل للفطرة وهي تواجه الضالل البني ، فتنكره وتستنكره ، . . اليت فطر اهللا الناس عليها 



  :وجتهر بكلمة احلق وتصدع ، حينما يكون األمر هو أمر العقيدة 
  . .} أتتخذ أصناماً آهلة؟ إين أراك وقومك يف ضالل مبني { 

كما ترد أوصافه . وهو األواه احلليم الرضي اخللق السمح اللني . ألبيه  -عليه السالم  -راهيم كلمة يقوهلا إب
. والعقيدة فوق روابط األبوة والبنوة ، وفوق مشاعر احللم والسماحة . ولكنها العقيدة هنا . يف القرآن الكرمي 

.والقصة تعرض لتكون أسوة ومثاالً .  وإبراهيم هو القدوة اليت أمر اهللا املسلمني من بنيه أن يتأسوا هبا  .  
بصفاء فطرته وخلوصها للحق أن يكشف اهللا لبصريته عن األسرار  -عليه السالم  - وكذلك استحق إبراهيم 

  :الكامنة يف الكون ، والدالئل املوحية باهلدى يف الوجود 
  . .} وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات واألرض ، وليكون من املوقنني { 
ثل هذه الفطرة السليمة ، وهذه البصرية املفتوحة؛ وعلى هذا النحو من اخللوص للحق ، ومن إنكار الباطل يف مب

ونطلعه على األسرار املكنونة يف صميم . . ملك السماوات واألرض . . نري إبراهيم حقيقة هذا امللك . . قوة 
صل بني قلبه وفطرته وموحيات اإلميان الكون ، ونكشف له عن اآليات املبثوثة يف صحائف الوجود ، ون

  .ودالئل اهلدى يف هذا الكون العجيب 

  . .لينتقل من درجة اإلنكار على عبادة اآلهلة الزائفة ، إىل درجة اليقني الواعي باإلله احلق 
وبصر يلحظ ما يف الكون من عجائب . وعي ال يطمسه الركام . . وهذا هو طريق الفطرة البديهي العميق 

. وتدبر يتبع املشاهد حىت تنطق له بسرها املكنون . هللا صنع ا .وهداية من اهللا جزاء على اجلهاد فيه .   .  
وجده يف إدراكه ووعيه ، بعد أن كان . . ويف هذا الطريق وجد اهللا  -عليه السالم  - وكذلك سار إبراهيم 

ك مطابقة ملا استكن منها يف الفطرة ووجد حقيقة األلوهية يف الوعي واإلدرا. . جيده فحسب يف فطرته وضمريه 
  .والضمري 

إهنا رحلة هائلة وإن كانت تبدو هينة ميسرة رحلة من . . فلنتابع الرحلة الشائقة مع فطرة إبراهيم الصادقة 
نقطة اإلميان الفطري إىل نقطة اإلميان الوعي اإلميان الذي يقوم عليه التكليف بالفرائض والشرائع؛ والذي ال 

ال  - مجهرة الناس فيه إىل عقوهلم وحدها ، فيبينه هلم يف رساالت الرسل ، وجيعل الرسالة  -سبحانه  -يكل اهللا 
، وخربة حبقيقة  -الفطرة وال العقل البشري  ، وهي مناط احلساب واجلزاء ، عدالً منه ورمحة  هي حجته عليهم 

.اإلنسان وعلماً   .  
.الرمحن وأبو املسلمني  فهو إبراهيم خليل -عليه السالم  -فأما إبراهيم   .  

جن عليه الليل رأى كوكباً {    . .} ال أحب اآلفلني : هذا ريب ، فلما أفل قال : قال . فلما 
وقد . ملا يعبد أبوه وقومه من األصنام  -بل اإلنكار اجلازم  -إهنا صورة لنفس إبراهيم ، وقد ساورها الشك 

. عامله باتت قضية العقيدة هي اليت تشغل باله ، وتزحم  جن { : صورة يزيدها التعبري شخوصا بقوله .  فلما 
كأمنا الليل حيتويه وحده ، وكأمنا يعزله عن الناس حوله ، ليعيش مع نفسه وخواطره وتأمالته ، . . } عليه الليل 

  :ومع مهه اجلديد الذي يشغل باله ويزحم خاطره 
، قال {  جن عليه الليل رأى كوكباً    . .} هذا ريب : فلما 

الذي جيده يف  - فلما أن يئس من أن يكون إهله احلق  -كما أسلفنا  - وكان قومه يعبدون الكواكب والنجوم 



صنماً من تلك األصنام ، فلعله رجا أن جيده يف شيء مما يتوجه إليه  - فطرته يف صورة غري مدركة وال واعية 
  قومه بالعبادة

وما كانت هذه . يتجهون بالعبادة إىل الكواكب والنجوم  وما كانت هذه أول مرة يعرف فيها إبراهيم أن قومه
، ويوحي إىل  - الليلة  -ولكن الكوكب . . أول مرة يرى فيها إبراهيم كوكباً  ينطق له مبا مل ينطق من قبل 

  :خاطره مبا يتفق مع اهلم الذي يشغل باله ، ويزحم عليه عامله 
  . .} هذا ريب : قال { 

ال إنه يكذب ظنه . . إىل أن يكون رباً  -من األصنام  - أقرب  فهو بنوره وبزوغه وارتفاعه فلما أفل { : ولكن 
  . .} ال أحب اآلفلني : قال 

  .يغيب عن هذه اخلالئق . . إنه يغيب 

ال ، إنه ليس رباً ، فالرب ال يغيب. . فمن ذا يرعاها إذن ومن ذا يدبر أمرها    إذا كان الرب يغيب؟ 
ال يستشري القضايا املنطقية والفروض اجلدلية ، إمنا ينطلق مباشرة يف يسر . . لقريب إنه منطق الفطرة البديهي ا

.ألن الكينونة البشرية كلها تنطق به يف يقني عميق . وجزم   .  
  . .} ال أحب اآلفلني { 

 ، اآلفلني» ال حتب « وفطرة إبراهيم . . فالصلة بني الفطرة وإهلها هي صلة احلب؛ واآلصرة هي آصرة القلب 
. ال يغيب . . إن اإلله الذي حتبه الفطرة . وال تتخذ منهم إهلاً   .  

  . .} لئن مل يهدين ريب آلكونن من القوم الضالني : فلما أفل قال . هذا ريب : فلما رأى القمر بازغاً قال { 
  :ليلة يف نظره جديد وكأن إبراهيم مل ير القمر قط؛ ومل يعرف أن أهله وقومه يعبدونه فهو ال. إن التجربة تتكرر 

  . .} هذا ريب : قال { 
كما يعرفه  - والرب . . ولكنه يغيب . . بنوره الذي ينسكب يف الوجود؛ وتفرده يف السماء بنوره احلبيب 

  ال يغيب - إبراهيم بفطرته وقلبه 
به ، ولكنه بعد هنا حيس إبراهيم أنه يف حاجة إىل العون من ربه احلق الذي جيده يف ضمريه وفطرته ، ربه الذي حي

ويكشف له . إن مل ميد إليه يده . وحيس أنه ضال مضيع إن مل يدركه ربه هبدايته . . مل جيده يف إدراكه ووعيه 
  :عن طريقه 

  . .} لئن مل يهدين ريب ألكونن من القوم الضالني : قال { 
إين . إين بريء مما تشركون  يا قوم: فلما أفلت قال . هذا أكرب . هذا ريب : فلما رأى الشمس بازغة قال { 

  .} وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض حنيفاً ، وما أنا من املشركني 
والشمس تطلع كل يوم . . الشمس . . ة إهنا التجربة الثالثة مع أضخم األجرام املنظورة وأشدها ضوءاً وحرار

إنه اليوم يرى األشياء بكيانه املتطلع إىل إله يطمئن . ولكنها اليوم تبدو لعيين إبراهيم كأهنا خلق جديد . وتغيب 
  :به ويطمئن إليه؛ ويستقر على قرار ثابت بعد احلرية املقلقة واجلهد الطويل 

  .} هذا أكرب . هذا ريب : قال { 
  . .ك تغيب ولكنها كذل



هنا يقع التماس ، وتنطلق الشرارة ، ويتم االتصال بني الفطرة الصادقة واهللا احلق ، ويغمر النور القلب ويفيض 
جيده يف وعيه وإدراكه كما هو يف فطرته . . هنا جيد إبراهيم إهله . . على الكون الظاهر وعلى العقل والوعي 

ا يقع التطابق بني اإلحساس ال. . وضمريه    . .فطري املكنون والتصور العقلي الواضح هن
، وال يف مشس تسطع . وهنا جيد إبراهيم إهله  ، وال يف قمر يطلع  وال جيده . . ولكنه ال جيده يف كوكب يلمع 

، ويف عقله ووعيه ، ويف الوجود كله من . . فيما تبصر العني ، وال فيما حيسه احلس  إنه جيده يف قلبه وفطرته 
  .ده خالقاً لكل ما تراه العني ، وحيسه احلس ، وتدركه العقول إنه جي. . حوله 

وعندئذ جيد يف نفسه املفاصلة الكاملة بينه وبني قومه يف كل ما يعبدون من آهلة زائفة؛ ويربأ يف حسم ال مواربة 
وهم مل يكونوا جيحدون اهللا البتة ، ولكنهم كانوا  -فيه من وجهتهم ومنهجهم وما هم عليه من الشرك 

  :وإبراهيم يتجه إىل اهللا وحده بال شريك  -يشركون هذه األرباب الزائفة 
  .يا قوم إين بريء مما تشركون : قال { 

  . .} إين وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض حنيفاً وما أنا من املشركني 
وهي الكلمة الفاصلة ،  .االجتاه احلنيف الذي ال ينحرف إىل الشرك . فهو االجتاه إىل فاطر السماوات واألرض 

يما جتلى للعقل من تصور مطابق للحقيقة اليت . . واليقني اجلازم ، واالجتاه األخري  فال تردد بعد ذلك وال حرية ف
  . .يف الضمري 

مشهد العقيدة وقد استعلنت يف النفس ، واستولت على . . ومرة أخرى نشهد ذلك املشهد الرائع الباهر 
نشهدها وقد مألت الكيان اإلنساين ، فلم . . حها الكامل واجنلى عنها الغبش القلب ، بعدما وضحت وضو

. . وقد سكبت فيه الطمأنينة الواثقة بربه الذي وجده يف قلبه وعقله ويف الوجود من حوله . يعد وراءها شيء 
  .وهو مشهد يتجلى بكل روعته وهبائه يف الفقرة التالية يف السياق 

وقد اطمأن قلبه . يف ضمريه وعقله ويف الوجود من حوله  - سبحانه  -ؤية اهللا لقد انتهى إبراهيم إىل ر
واآلن جييء قومه ليجادلوه فيما انتهى . . وقد أحس بيد اهللا تأخذ بيده وتقود خطاه يف الطريق . واستراح باله 

وهو . . به سوءاً إليه من يقني؛ وفيما انشرح له صدره من توحيد؛ وليخوفوه آهلتهم اليت تنكر هلا أن تنزل 
  :يواجههم يف يقينه اجلازم؛ ويف إميانه الراسخ؛ ويف رؤيته الباطنة والظاهرة لربه احلق الذي هداه 

، قال {  أحتاجوين يف اهللا وقد هدان؟ وال أخاف ما تشركون به إال أن يشاء ريب شيئاً ، وسع ريب : وحاجه قومه 
ركتم ، وال ختافون أنكم أشركتم باهللا ما مل ينزل به عليكم أفال تتذكرون؟ وكيف أخاف ما أش. كل شيء علماً 

  . .} سلطاناً؟ فأي الفريقني أحق باألمن إن كنتم تعلمون؟ 
إن الفطرة حني تنحرف تضل؛ مث تتمادى يف ضالهلا ، وتتسع الزاوية ويبعد اخلط عن نقطة االبتداء ، حىت 

. ليصعب عليها أن تثوب  فال . يعبدون أصناماً وكواكب وجنوماً  -السالم عليه  -وهؤالء قوم إبراهيم . 
ومل يكن هذا داعياً هلم جملرد التفكر . يتفكرون وال يتدبرون هذه الرحلة اهلائلة اليت متت يف نفس إبراهيم 

  .وهم على هذا الوهن الظاهر يف تصوراهتم ويف ضالل مبني . بل جاءوا جيادلونه وحياجونه . والتدبر 
ن الذي وجد اهللا يف قلبه وعقله ويف الوجود كله من حوله ، يواجههم مستنكراً يف طمأنينة ولكن إبراهيم املؤم

  :ويقني 



  . .} أحتاجوين يف اهللا وقد هداِن؟ : قال { 
لقد أخذ بيدي وقادين . . أجتادلونين يف اهللا وقد وجدته يأخذ بيدي ، ويفتح بصرييت ، ويهديين إليه ، ويعرفين به 

لقد رأيته يف ضمريي ويف وعيي ، كما رأيته يف الكون من  -هو يف نفسي دليل الوجود وهذا  - فهو موجود 
  فهدايته يل إليه هي الدليل؟. فما جدالكم يف أمر أنا أجده يف نفسي وال أطلب عليه الدليل . حويل 

  .} وال أخاف ما تشركون به { 

.  
غري  - هزيلة وكل سلطان  -غري قوة اهللا  -وكيف خياف من وجد اهللا؟ وماذا خياف ومن ذا خياف؟ وكل قوة 

  ال ُيخاف؟ - سلطان اهللا 
ولكن إبراهيم يف عمق إميانه ، واستسالم وجدانه ، ال يريد أن جيزم بشيء إال مرتكناً إىل مشيئة اهللا الطليقة ، 

  :وإىل علم اهللا الشامل 
  .} وسع ريب كل شيء علماً . إال أن يشاء ريب شيئاً { 

. اهللا محايته ورعايته؛ ويعلن أنه ال خياف من آهلتهم شيئاً ، ألنه يركن إىل محاية اهللا ورعايته  فهو يكل إىل مشيئة
.ويعلم أنه ال يصيبه إال ما شاءه اهللا ، ووسعه علمه الذي يسع كل شيء   .  

أحق وكيف أخاف ما أشركتم ، وال ختافون أنكم أشركتم باهللا ما مل ينزل به عليكم سلطانا؟ فأي الفريقني { 
  .} باألمن إن كنتم تعلمون؟ 

وليس  -إنه إن كان أحد قميناً باخلوف فليس هو إبراهيم . إنه منطق املؤمن الواثق املدرك حلقائق هذا الوجود 
كائنة ما كانت هذه اآلهلة  -وكيف خياف آهلة عاجزة  -هو املؤمن الذي يضع يده يف يد اهللا وميضي يف الطريق 

كيف  - صورة جبارين يف األرض بطاشني؛ وهم أمام قدرة اهللا مهزولون مضعوفون ، واليت تتبدى أحياناً يف
خياف إبراهيم هذه اآلهلة الزائفة العاجزة ، وال خيافون هم أهنم أشركوا باهللا ما مل جيعل له سلطاناً وال قوة من 

ذي يشرك باهللا ما ال سلطان األشياء واألحياء؟ وأي الفريقني أحق باألمن؟ الذي يؤمن به ويكفر بالشركاء؟ أم ال
  له وال قوة؟ أي الفريقني أحق باألمن ، لو كان هلم شيء من العلم والفهم؟

  :هنا يتنزل اجلواب من املأل األعلى؛ ويقضي اهللا حبكمه يف هذه القضية 
  . .} الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم ، أولئك هلم األمن وهم مهتدون { 

هؤالء هلم األمن . نفسهم هللا ، ال خيلطون هبذا اإلميان شركاً يف عبادة وال طاعة وال اجتاه الذين آمنوا وأخلصوا أ
.، وهؤالء هم املهتدون   .  

. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ، نرفع درجات من نشاء {   .{  
ولقد كشف . جيادلونه ولقد كانت هذه هي احلجة اليت أهلمها اهللا إبراهيم ليدحض هبا حجتهم اليت جاءوا هبا 

وواضح أهنم ما كانوا جيحدون . . هلم عن وهن ما هم عليه من تصورهم أن هذه اآلهلة متلك أن تسيء إليه 
فلما . وجود اهللا؛ وال أنه هو صاحب القوة والسلطان يف الكون ، ولكنهم كانوا يشركون به هذه اآلهلة 

ا من يشرك باهللا فهو أحق باملخافة واجههم إبراهيم ، بأن من كان خيلص نفسه هللا ال خي . اف من دونه ، فأم ملا . 
واجههم هبذه احلجة اليت آتاها اهللا له وأهلمه إياها ، سقطت حجتهم ، وعلت حجته ، وارتفع إبراهيم على قومه 



  :متصرفاً يف هذا حبكمته وعلمه . وهكذا يرفع اهللا من يشاء درجات . . عقيدة وحجة ومنزلة 
  . .} عليم إن ربك حكيم { 

صلى اهللا  -وقبل أن نغادر هذه الفقرة حنب أن نستمتع بنفحة من نفحات احلياة يف عصر صحابة رسول اهللا 
وهذا القرآن يتنزل عليهم غضاً؛ وتشربه نفوسهم؛ وتعيش به وله؛ وتتعامل به وتتعايش مبدلوالته  -عليه وسلم 

ب ، تأخذنا روعته وتبهرنا جديته؛ وندرك منه كيف كان وإحياءاته ومقتضياته ، يف جد ويف وعي ويف التزام عجي
  :هذا الرهط الفريد من الناس ، وكيف صنع اهللا هبذا الرهط ما صنع من اخلوارق ، يف ربع قرن من الزمان 

  -بإسناده  -روى ابن جرير 

شق ذلك على } ظلم الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم ب{ : ملا نزلت هذه اآلية : عن عبداهللا بن إدريس ، قال «   ،
صلى اهللا عليه  -فقال رسول اهللا : أينا مل يظلم نفسه؟ قال : وقالوا  - أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »ال تشرك باهللا إن الشرك لظلم عظيم { : وإمنا هو ما قال لقمان البنه . ليس كما تظنون  - وسلم 
، أن عمر  -بإسناده  -وروى كذلك  الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم { : بن اخلطاب قرأ عن ابن املسيب 

ما : من َيسلم؟ فقال . يا أبا املنذر ، قرأت آية من كتاب اهللا : فقال . فأتى أّيب بن كعب . فلما قرأها فزع } 
. فقرأها عليه . . هي؟  إن { : غفر اهللا لك أما مسعت اهللا تعاىل ذكره يقول : فأينا ال يظلم نفسه؟ فقال . 

  .ومل يلبسوا إمياهنم بشرك : إمنا هو } الشرك لظلم عظيم 
يا أبا عبداهللا ، : عن أيب األشعر العبدي عن أبيه ، أن زيد بن صوحان سأل سلمان ، فقال  - بإسناده  - وروى 

سلمان } الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم { : آية من كتاب اهللا قد بلغت مين كل مبلغ  ك هو الشر: فقال 
  .ما يسرين هبا أين مل أمسعها منك ، وأن يل مثل كل شيء أمسيت أملكه : فقال زيد . باهللا تعاىل ذكره 

كيف كانت جدية وقعه . فهذه اآلثار الثالثة تصور لنا كيف كان حس هذا الرهط الكرمي هبذا القرآن الكرمي 
فيذ وتقريرات حامسة للطاعة ، وأحكام كيف كانوا يتلقونه وهم يشعرون أنه أوامر مباشرة للتن. يف نفوسهم 
وكيف كانوا يفزعون حني يظنون أن هناك مفارقة بني طاقتهم احملدودة ومستوى التكليف . هنائية للنفاذ 

وكيف كانوا جيزعون أن يؤاخذوا بأي درجة من درجات التقصري ، والتفاوت بني عملهم وبني . املطلوب 
  .رسوله التيسري حىت يأتيهم من اهللا و. مستوى التكليف 

وكانت ستاراً لقدر اهللا؛ ومنفذاً . . مشهد هذه النفوس اليت محلت هذا الدين . . إنه مشهد كذلك رائع باهر 
.ملشيئته يف واقع احلياة   .  

من نوح إىل إبراهيم إىل : بعد ذلك يعرض السياق موكب اإلميان اجلليل ، يقوده ذلك الرهط الكرمي من الرسل 
وخباصة منذ  -يعرض السياق هذا املوكب ممتداً موصوالً  - صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني  -خامت النبيني 

 -كما يالحظ يف مواضع أخرى  - وال يراعي التسلسل التارخيي يف هذا العرض  - إبراهيم وبنيه من النبيني 
ال تسلسله التارخيي    :ألن املقصود هنا هو املوكب جبملته ، 

ومن ذريته داود وسليمان وأيوب  -ونوحاً هدينا من قبل  - كالً هدينا  -عقوب ووهبنا له إسحاق وي{ 
  .ويوسف وموسى وهارون 



وإمساعيل واليسع ويونس . كل من الصاحلني . . وزكريا وحيىي وعيسى وإلياس . . وكذلك جنزى احملسنني . 
. وكالً فضلنا على العاملني . . ولوطا  واجتبيناهم وهديناهم إىل صراط .  .ومن آبائهم وذرياهتم وإخواهنم . 

ا كانوا يعملون . . مستقيم  أولئك . ذلك هدى اهللا يهدي به من يشاء من عباده ، ولو أشركوا حلبط عنهم م
ا هبا قوماً ليسوا هبا بكافرين . الذين آتيناهم الكتاب واحلكم والنبوة  أولئك . فإن يكفر هبا هؤالء فقد وكلن

  . .} إن هو إال ذكرى للعاملني . ال أسألكم عليه أجراً : اقتده ، قل الذين هدى اهللا ، فبهداهم 
آبائهم وذرياهتم { وإشارة إىل آخرين من  -غري نوح وإبراهيم  -ويف اآليات ذكر لسبعة عشر نبياً رسوالً 

. } ملني وكالً فضلنا على العا{ . . } وكذلك جنزي احملسنني { : والتعقيبات على هذا املوكب . . } وإخواهنم 
وكلها تعقيبات تقرر إحسان هذا الرهط الكرمي واصطفاءه . . } واجتبيناهم وهديناهم إىل صراط مستقيم { . 

  .من اهللا ، وهدايته إىل الطريق املستقيم 
  :وذكر هذا الرهط على هذا النحو ، واستعراض هذا املوكب يف هذه الصورة ، كله متهيد للتقريرات اليت تليه 

  . .} هللا يهدي به من يشاء من عباده ، ولو أشركوا حلبط عنهم ما كانوا يعملون ذلك هدى ا{ 
وينحصر املستيقن . فهدى اهللا للبشر يتمثل فيما جاءت به الرسل . وهذا تقرير لينابيع اهلدى يف هذه األرض 

ى اهللا؛ وأنه هو أنه هو هد -سبحانه  - منه ، والذي جيب اتباعه ، يف هذا املصدر الواحد ، الذي يقرر اهللا 
. الذي يهدي إليه من خيتار من عباده  ولو أن هؤالء العباد املهديني حادوا عن توحيد اهللا ، وتوحيد املصدر . 

الذي يستمدون منه هداه ، وأشركوا باهللا يف االعتقاد أو العبادة أو التلقي ، فإن مصريهم أن حيبط عنهم عملهم 
. ك الدابة اليت ترعى نبتاً مسموماً فتنتفخ مث متوت أي ان يذهب ضياعاً ، ويهلك كما هتل:  وهذا هو األصل . 

  اللغوي للحبوط
. } فإن يكفر هبا هؤالء فقد وكلنا هبا قوماً ليسوا هبا بكافرين . أولئك الذين آتيناهم الكتاب واحلكم والنبوة { 
.  

وقرر . اهللا الذي جاءت به الرسل  فقرر يف األول مصدر اهلدى ، وقصره على هدى. . وهذا هو التقرير الثاين 
يف الثاين أن الرسل الذين ذكرهم والذين أشار إليهم ، هم الذين آتاهم اهللا الكتاب واحلكمة والسلطان والنبوة 

فهؤالء . وكال املعنيني حمتمل يف اآلية  -جييء مبعىن احلكمة كما جييء مبعىن السلطان كذلك » واحلكم «  -
وبعضهم . ضهم الكتاب كالتوراة مع موسى ، والزبور مع داود ، واإلجنيل مع عيسى الرسل أنزل اهللا على بع

وكلهم أويت السلطان على معىن أن ما معه من الدين هو حكم اهللا ، وأن  - آتاه اهللا احلكم كداود وسليمان 
  .الدين الذي جاءوا به حيمل سلطان اهللا على النفوس وعلى األمور 

ليطاعوا ، وما أنزل الكتاب إال ليحكم بني الناس بالقسط ، كما جاء يف اآليات فما أرسل اهللا الرسل إال 
وأولئك هم الذين وكلهم اهللا بدينه ، حيملونه إىل الناس ، . . وكلهم أويت احلكمة وأويت النبوة . األخرى 

، ويؤمنون به وحيفظونه  فإن } هؤالء {  :فإذا كفر بالكتاب واحلكم والنبوة مشركو العرب . . ويقومون عليه 
إهنا حقيقة قدمية امتدت . . دين اهللا غين عنهم؛ وهؤالء الرهط الكرام واملؤمنون هبم هم حسب هذا الدين 

شجرهتا ، وموكب موصول متاسكت حلقاته؛ ودعوة واحدة محلها رسول بعد رسول؛ وآمن هبا ويؤمن من 
هو تقرير يسكب الطمأنينة يف قلب املؤمن ، ويف و. . يقسم اهللا له اهلداية؛ مبا يعلمه من استحقاقه للهداية 



ليست مقطوعة من شجرة إهنا فرع . إن هذه العصبة ليست وحدها  - أياً كان عددها  -قلوب العصبة املسلمة 
، موصولة أسبابه باهللا  منبثق من شجرة أصلها ثابت وفرعها يف السماء ، وحلقة يف موكب جليل موصول 

، يف أي أرض ويف أي جيل ، قوي قوي ، وكبري كبري ، إنه من تلك الشجرة املتينة إن املؤمن الفرد . . وهداه 
السامقة الضاربة اجلذور يف أعماق الفطرة البشرية ويف أعماق التاريخ اإلنساين ، وعضو من ذلك املوكب 

  .الكرمي املوصول باهللا وهداه منذ أقدم العصور 
  . .} إن هو إال ذكرى للعاملني . ال أسألكم عليه أجراً : قل . أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده { 

وهداهم . فهؤالء الرهط الكرام الذين يقودون موكب اإلميان ، هم الذين هداهم اهللا . . وهو التقرير الثالث 
فهذا اهلدى وحده هو . ومن آمن به  -صلى اهللا عليه وسلم  -الذي جاءهم من اهللا فيه القدوة لرسول اهللا 

. وهذا اهلدى وحده هو الذي حيتكم إليه ، وهذا اهلدى وحده هو الذي يدعو إليه ويبشر به . يسري عليه الذي 
  :قائالً ملن يدعوهم . 
. } إن هو إال ذكرى للعاملني { . . } ال أسألكم عليه أجراً {  . للعاملني .  ال خيتص به قوم وال جنس وال . 

  وإمنا أجره على اهللا. ومن مث فال أجر عليه يتقاضاه . لبشر كافة إنه هدى اهللا لتذكري ا. . قريب وال بعيد 
مث ميضي السياق يندد مبنكري النبوات والرساالت ، ويصمهم بأهنم ال يقدرون اهللا قدره ، وال يعرفون حكمة 

مصدق  ويقرر أن الرسالة األخرية إمنا جتري على سنة الرساالت قبلها؛ وأن الكتاب األخري. اهللا ورمحته وعدله 
  :مما يتفق مع ظل املوكب الذي سبق عرضه ويتناسق . . ملا بني يديه من الكتب 

من أنزل الكتاب الذي جاء به : قل . ما أنزل اهللا على بشر من شيء : وما قدروا اهللا حق قدره إذ قالوا { 
وا أنتم وال آباؤكم؟ قل وعلمتم ما مل تعلم -جتعلونه قراطيس تبدوهنا وختفون كثرياً  -موسى نوراً وهدى للناس 

وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بني يديه ، ولتنذر أم القرى ومن . مث ذرهم يف خوضهم يلعبون . اهللا : 
  .} حوهلا ، والذين يؤمنون باآلخرة يؤمنون به ، وهم على صالهتم حيافظون 

.  
سل رسوالً من البشر؛ ومل ينزل كتاباً يوحي إن اهللا مل ير: لقد كان املشركون يف معرض العناد واللجاج يقولون 

بينما كان إىل جوارهم يف اجلزيرة أهل الكتاب من اليهود؛ ومل يكونوا ينكرون عليهم أهنم أهل . به إىل بشر 
إمنا هم كانوا يقولون ذلك القول يف زمحة العناد  -عليه السالم  -كتاب ، وال أن اهللا أنزل التوارة على موسى 

ما : لذلك يواجههم القرآن الكرمي بالتنديد بقولتهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -كذبوا برسالة حممد واللجاج ، لي
  :أنزل اهللا على بشر من شيء؛ كما يواجههم بالكتاب الذي جاء به موسى من قبل 

  . .} ما أنزل اهللا على بشر من شيء : وما قدروا اهللا حق قدره إذ قالوا { 
ه مشركو مكة يف جاهليتهم ، يقوله أمثاهلم يف كل زمان؛ ومنهم الذين يقولونه وهذا القول الذي كان يقول

ال يفرقون يف هذا . اآلن؛ ممن يزعمون أن األديان من صنع البشر؛ وأهنا تطورت وترقت بتطور البشر وترقيهم 
رتقاء أصحاهبا بني ديانات هي من تصورات البشر أنفسهم ، كالوثنيات كلها قدمياً وحديثاً ، ترتقي وتنحط با

وبني ديانات جاء هبا الرسل من عند اهللا ، وهي ثابتة على . واحنطاطهم ، ولكنها تظل خارج دين اهللا كله 
أصوهلا األوىل؛ جاء هبا كل رسول؛ فتقبلتها فئة وعتت عنها فئة؛ مث وقع االحنراف عنها والتحريف فيها ، فعاد 



  .ات الدين الواحد املوصول الناس إىل جاهليتهم يف انتظار رسول جديد ، بذ
من ال يقدر اهللا حق قدره؛ ومن ال يعرف كرم اهللا وفضله ، ورمحته  -قدمياً أو حديثاً  -وهذا القول يقوله 

أو . إن اهللا ال يرسل من البشر رسوال ولو شاء ألنزل مالئكة كما كان العرب يقولون : إهنم يقولون . . وعدله 
يف هذه الذرة الفلكية اليت امسها » الضئيل « ائل ال ميكن أن يعين باإلنسان إن خالق هذا الكون اهل: يقولون 

األرض حبيث يرسل له الرسل؛ وينزل على الرسل الكتب هلداية هذا املخلوق الصغري يف هذا الكوكب الصغري 
وال من إنه ليس هناك من إله وال من وحي : وذلك كما يقول بعض الفالسفة يف القدمي واحلديث أو يقولون 

  إمنا هي أوهام الناس أو خداع بعضهم لبعض باسم الدين كما يقول املاديون امللحدون. . رسل 
ال يدع هذا الكائن . . . فاهللا الكرمي العظيم العادل الرحيم ، العليم احلكيم  -سبحانه  -وكله جهل بقدر اهللا 

، وهو يعلم سره وجهره ، وطاقاته وقوا ، وحاجته إىل املوازين اإلنساين وحده ، وهو خلقه  ، ونقصه وضعفه  ه 
، لريى إن كانت صواباً  القسط اليت يرجع إليها بتصوراته وأفكاره ، وأقواله وأعماله ، وأوضاعه ونظامه 

أن العقل الذي أعطاه له ، يتعرض لضغوط كثرية من  - سبحانه  - ويعلم . . وصالحاً ، أو كانت خطأ وفساداً 
غباته ، فضالً على أنه موكل بطاقات األرض اليت له عليها سلطان بسبب تسخريها شهواته ونزواته ومطامعه ور

  .له من اهللا ، وليس موكالً بتصور الوجود تصوراً مطلقاً ، وال بصياغة األسس الثابتة للحياة 

له اهللا إىل هذا ومن مث ال يك. . فهذا جمال العقيدة اليت تأيت له من اهللا؛ فتنشىء له تصوراً سليماً للوجود واحلياة 
، وشوق إليه ، ولياذ به يف  العقل وحده ، وال يكله كذلك إىل ما أودع فطرته من معرفة لدنية برهبا احلق 

فهذه الفطرة قد تفسد كذلك بسبب ما يقع عليها من ضغوط داخلية وخارجية ، وبسبب اإلغواء . . الشدائد 
إمنا يكل اهللا . . ما ميلكون من أجهزة التوجيه والتأثري واالستهواء الذي يقوم به شياطني اجلن واإلنس ، بكل 

الناس إىل وحيه ورسله وهداه وكتبه ، لريد فطرهتم إىل استقامتها وصفائها ، ولريد عقوهلم إىل صحتها وسالمتها 
وهذا هو الذي يليق بكرم اهللا وفضله ، . . ، وليجلو عنهم غاشية التضليل من داخل أنفسهم ومن خارجها 

مث حياسبهم يوم القيامة ومل . . فما كان ليخلق البشر ، مث يتركهم سدى . . ه وعدله ، وحكمته وعلمه ورمحت
فتقدير اهللا حق قدره يقتضي االعتقاد بأنه أرسل إىل } وما كنا معذبني حىت نبعث رسوالً { : يبعث فيهم رسوالً 

، ويساعدون عقوهلم على  اخلالص من الضغوط ، واالنطالق للنظر عباده رسال يستنقذون فطرهتم من الركام 
وأنه أوحى إىل هؤالء الرسل منهج الدعوة إىل اهللا ، وأنزل على بعضهم كتباً تبقى . اخلالص والتدبر العميق 

  .أو تبقى إىل آخر الزمان كهذا القرآن  -ككتب موسى وداود وعيسى  -بعدهم يف قومهم إىل حني 
رب يف اجلزيرة ، وكان أهل الكتاب معروفني هناك ، فقد أمر اهللا رسوله وملا كانت رسالة موسى معروفة بني الع

  :أن يواجه املشركني املنكرين ألصل الرسالة والوحي؛ بتلك احلقيقة 
 -جتعلونه قراطيس تبدوهنا وختفون كثرياً  -من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس : قل { 

  . .} باؤكم وعلمتم ما مل تعلموا أنتم وال آ
ا . وقد عرضنا يف تقدمي السورة للقول بأن هذه اآلية مدنية ، وأن املخاطبني هبا هم اليهود  مث ذكرنا هناك م

. } جيعلونه قراطيس يبدوهنا وخيفون كثرياً { اختاره ابن جرير الطربي من القراءة األخرى  وأن املخاطبني هبا . 
اً منهم من جعل التوراة يف صحائف يتالعبون هبا ، فيبدون هم املشركون ، وهذا خرب عن اليهود مبا كا ن واقع



منها للناس ما يتفق مع خطتهم يف التضليل واخلداع ، والتالعب باألحكام والفرائض؛ وخيفون ما ال يتفق مع 
د هذه اخلطة من صحائف التوراة مما كان العرب يعلمون بعضه وما أخربهم اهللا به يف هذا القرآن من فعل اليهو

. واآلية على هذا مكية ال مدنية . . فهذا خرب عن اليهود معترض يف سياق اآلية ال خطاباً هلم . .  وحنن خنتار . 
  .ما اختاره ابن جرير 

من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس ، مما جيعله اليهود صحائف خيفون : فقل هلم يا حممد 
اهتم من وراء هذا التالعب الكريه كذلك واجههم بأن اهللا علمهم مبا يقص بعضها ويظهرون بعضها قضاء للبان

عليهم من احلقائق واألخبار ما مل يكونوا يعلمون؛ فكان حقاً عليهم أن يشكروا فضل اهللا؛ وال ينكروا أصله 
  .بإنكار أن اهللا نزل هذا العلم على رسوله وأوحى به إليه 

أن حيسم القول معهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -إمنا أمر رسول اهللا . ال ومل يترك هلم أن جييبوا على ذلك السؤ
  :يف هذا الشأن؛ وأال جيعله جماالً جلدل ال يثريه إال اللجاج 

  . .} مث ذرهم يف خوضهم يلعبون . اهللا : قل { 
هذا من التهديد  ويف. مث ال حتفل جداهلم وجلاجهم ومراءهم ، ودعهم خيوضون الهني العبني . . اهللا أنزله : قل 

، قدر ما فيه من االستهانة ، قدر ما فيه من احلق واجلد؛ فحني يبلغ العبث أن يقول الناس مثل ذلك الكالم ، 
  حيسن احترام القول وحسم اجلدل وتوفري الكالم

فإذا هو حلقة . وميضي السياق حيكي شيئاً عن الكتاب اجلديد ، الذي ينكر اجلاحدون أن يكون اهللا نزله 
  :سبوقة جاءت قبلها حلقات ، فليس بدعاً من الكتب اليت ينزهلا اهللا على من يشاء من رسله الكرام م

والذين يؤمنون باآلخرة . وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بني يديه ، ولتنذر أم القرى ومن حوهلا { 
  . .} يؤمنون به ، وهم على صالهتم حيافظون 

وهذا الكتاب اجلديد ، الذي ينكرون . ل الرسل ، وأن ينزل اهللا عليهم الكتب إهنا سنة من سنن اهللا أن يرس
.فإنه واهللا ملبارك . . وصدق اهللا . . تنزيله ، هو كتاب مبارك   .  
ومبارك يف حمله الذي علم اهللا . باركه اهللا وهو ينزله من عنده . إنه مبارك يف أصله . . مبارك بكل معاين الربكة 

فإن هو إال صفحات قالئل . ومبارك يف حجمه وحمتواه . . قلب حممد الطاهر الكرمي الكبري . . أنه له أهل 
بالنسبة لضخام الكتب اليت يكتبها البشر؛ ولكنه حيوي من املدلوالت واإلحياءات واملؤثرات والتوجيهات يف 

مه وإن الذي كل فقرة منه ما ال حتتويه عشرات من هذه الكتب الضخام ، يف أضعاف أضعاف حيزه وحج
مارس فن القول عند نفسه وعند غريه من بين البشر؛ وعاجل قضية التعبري باأللفاظ عن املدلوالت ، ليدرك أكثر 
مما يدرك الذين ال يزاولون فن القول وال يعاجلون قضايا التعبري ، أن هذا النسق القرآين مبارك من هذه الناحية 

عن كل ما حيمله التعبري  -وال يف أضعاف أضعافه  - مثل هذا احليز وأن هنالك استحالة يف أن يعرب البشر يف. 
القرآين من مدلوالت ومفهومات وموحيات ومؤثرات وأن اآلية الواحدة تؤدي من املعاين وتقرر من احلقائق ما 

وإنه . .  جيعل االستشهاد هبا على فنون شىت من أوجه التقرير والتوجيه شيئاً متفرداً ال نظري له يف كالم البشر
وهو خياطب الفطرة والكينونة البشرية جبملتها خطاباً مباشراً عجيباً لطيف املدخل؛ ويواجهها . ملبارك يف أثره 

ال يفعله قول قائل  وليس يف . ذلك أن به من اهللا سلطاناً . من كل منفذ وكل درب وكل ركن؛ فيفعل فيها ما 



  قول القائلني من سلطان
  .من هذا يف تصوير بركة هذا الكتاب وال منلك أن منضي أكثر 

  ففيها فصل اخلطاب» مبارك « وما حنن ببالغني لو مضينا شيئاً أكثر من شهادة اهللا له بأنه 
  . .} مصدق الذي بني يديه { 

يف صورهتا اليت مل حترف ال فيما حرفته اجملامع  - فهو يصّدق ما بني يديه من الكتب اليت نزلت من عنداهللا 
أما الشرائع فقد . هو يصدقها ألهنا جاءت باحلق الذي جاء به يف أصول العقيدة  -من عنداهللا  إنه: وقالت 

  .جعل لكل أمة شرعة ومنهاجاً ، يف حدود العقيدة الكربى يف اهللا 
إنه أول دين جاء بالعقيدة الكاملة يف توحيد اهللا؛ أو جاء بالعقيدة : والذين يكتبون عن اإلسالم فيقولون 

وهم يقصدون . .  حقيقة الرسالة والرسول؛ أو جاء بالعقيدة الكاملة يف اآلخرة واحلساب واجلزاء الكاملة يف
صلوات اهللا  -هؤالء ال يقرآون القرآن ولو قرأوه لسمعوا اهللا تعاىل يقرر أن مجيع رسله . . الثناء على اإلسالم 

اً . . شرك يف صورة من صوره جاءوا بالتوحيد املطلق اخلالص الذي ال ظل فيه لل -عليهم وسالمه  وأهنم مجيع
أخربوا الناس حبقيقة الرسول ، وبشريته وأنه ال ميلك هلم وال لنفسه ضراً وال نفعاً ، وال يعلم غيباً ، وال يبسط 

. وأهنم مجيعاً أنذروا قومهم باآلخرة وما فيها من حساب وجزاء . . أو يقبض رزقاً  وأن سائر حقائق العقيدة . 
. وصدق الكتاب األخري ما جاءت به الكتب قبله . . األساسية جاء هبا كل رسول اإلسالمية  إمنا تلك . 

قد تطورت  - مبا فيها العقائد السماوية  - اليت تزعم أن أصول العقيدة . األقوال أثر من آثار الثقافة األوربية 
اليت يقررها القرآن فليحذر  وترقت ، بتطور األقوام وترقيها وما ميكن أن يدافع عن اإلسالم هبدم أصوله

  الكتاب والقارئون هذا املزلق اخلطري
وما  -أم القرى  - أهل مكة  - صلى اهللا عليه وسلم  - فأما حكمة إنزال هذا الكتاب ، فلكي ينذر به الرسول 

  :حوهلا 
  . .} ولتنذر أم القرى ومن حوهلا { 

وضع للناس ليعبدوا اهللا فيه وحده بال شريك؛  ومسيت مكة أم القرى ، ألهنا تضم بيت اهللا الذي هو أول بيت
وجعله مثابة أمن للناس ولألحياء مجيعاً؛ ومنه خرجت الدعوة العامة ألهل األرض؛ ومل تكن دعوة عامة من قبل؛ 

  وإليه حيج املؤمنون هبذه الدعوة ، ليعودوا إىل البيت الذي خرجت منه الدعوة
فهم . ن املستشرقني ، أن تقصر الدعوة على أهل مكة ومن حوهلا وليس املقصود ، كما يتصيد أعداء اإلسالم م

ما كان يقصد يف أول األمر  - صلى اهللا عليه وسلم  - يقتطعون هذه اآلية من القرآن كله ، ليزعموا أن حممداً 
اله وأنه إمنا حتول من هذا اجملال الضيق الذي ما كان خي. أن يوجه دعوته إال إىل أهل مكة وبعض املدن حوهلا 

، مث همَّ أن يتخطاها  ملصادفات مل يكن يف أول . . يطمح يف أول األمر إىل أوسع منه؛ فتوسع يف اجلزيرة كلها 
  .األمر على علم هبا وذلك بعد هجرته إىل املدينة ، وقيام دولته هبا 

{  -عليه وسلم صلى اهللا  -ففي القرآن املكي ، ويف أوائل الدعوة ، قال اهللا سبحانه لرسوله . . وكذبوا . 
. .  ١٠٧: األنبياء [ } وما أرسلناك إال رمحة للعاملني  ا أرسلناك إال كافة للناس بشرياً ونذيراً { ]  : سبأ [ } وم

  ولعل الدعوة يومذاك كانت حمصورة يف شعاب مكة حييط هبا الكرب واالبتالء]  ٢٨



  . . }والذين يؤمنون باآلخرة يؤمنون به ، وهم على صالهتم حيافظون { 
فالذين يؤمنون بأن هناك آخرة وحساباً وجزاء ، يؤمنون بأن اهللا ال بد مرسل للناس رسوالً يوحي إليه؛ وال 

كما أهنم إلمياهنم . جيدون يف نفوسهم مشقة يف التصديق به؛ بل إهنم ليجدون داعياً يدعوهم إىل هذا التصديق 
لى صلة دائمة وثيقة باهللا؛ وليقوموا بطاعته ممثلة يف باآلخرة وهبذا الكتاب حيافظون على صالهتم ، ليكونوا ع

مىت صدقت باآلخرة واستيقنتها ، صدقت هبذا الكتاب وتنزيله ، وحرصت . . فهي طبيعة نفس . . الصالة 
  .ومالحظة مناذج النفوس البشرية تصدق يف الواقع هذا الكالم الصادق بذاته . . على الصلة باهللا وطاعته 

أي . . ( مشهد الظاملني . . املتالحقة األشواط مبشهد حي شاخص متحرك مكروب رعيب  وخيتم هذه اجلولة
أو يزعمون أهنم . الذين يفترون على اهللا الكذب ، أو يدعون أهنم أوحي إليهم ادعاء ال حقيقة له ) املشركني 

وهم  -ظلمهم هذا ظلم الذين ال يقاس إىل  -مشهد هؤالء الظاملني . . مستطيعون أن يأتوا مبثل هذا القرآن 
والتأنيب جيبه وجوههم ، وقد . يف غمرات املوت ، واملالئكة باسطو أيديهم إليهم بالعذاب ، ويطلبون أرواحهم 

  .تركوا كل شيء وراءهم وضل عنهم شركاؤهم 
، ومن قال : ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذباً ، أو قال {  ما أنزل سأنزل مثل : أوحي إيلّ ومل يوح إليه شيء 

اليوم جتزون عذاب . أخرجوا أنفسكم : اهللا؟ ولو ترى إذ الظاملون يف غمرات املوت ، واملالئكة باسطو أيديهم 
ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم . اهلون ، مبا كنتم تقولون على اهللا غري احلق ، وكنتم عن آياته تستكربون 

رى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أهنم فيكم شركاء لقد أول مرة ، وتركتم ما خّولناكم وراء ظهوركم وما ن
  . .} تقطع بينكم ، وضل عنكم ما كنتم تزعمون 

أن اآلية نزلت يف مسيلمة الكذاب وسجاح بنت احلارث  -رضي اهللا عنهم  -وقد ورد عن قتادة وابن عباس 
وادعوا أن اهللا أوحى  -لم صلى اهللا عليه وس -زوجته واألسود العنسي؛ وهم الذين تنبأوا يف حياة الرسول 

ففي رواية عن ابن عباس أنه «  - أو قال أوحي إيل كذلك  - أما الذي قال سأنزل مثلما أنزل اهللا . إليهم 
وأنه ملا نزلت  -صلى اهللا عليه وسلم  -عبداهللا بن سعد بن أيب سرح ، وكان أسلم وكتب الوحي لرسول اهللا 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -دعاه النيب } قنا اإلنسان من ساللة من طني ولقد خل{ : « املؤمنون » اآلية اليت يف 
» : عجب عبداهللا يف تفصيل خلق اإلنسان فقال } مث أنشأناه خلقاً آخر { : فلما انتهى إىل قوله . فأمالها عليه 

  «هكذا أنزلت علّي » :  - صلى اهللا عليه وسلم  - فقال رسول اهللا . « تبارك اهللا أحسن اخلالقني 

لئن كان حممد صادقاً لقد أوحى إيل كما أوحى إليه ، ولئن كان كاذباً لقد قلت : فشك عبداهللا حينئذ وقال . 
. . ( } سأنزل مثل ما أنزل اهللا : ومن قال { : فذلك قوله . كما قال فارتد عن اإلسالم ، وحلق باملشركني 

.رواه الكليب عن ابن عباس   . (  
. مشهد مفزع مرعب مكروب مرهوب ) أي املشركني ( يف جزاء هؤالء الظاملني واملشهد الذي يرمسه السياق 

واملالئكة يبسطون إليهم أيديهم  -ولفظ غمرات يلقي ظله املكروب  -الظاملون يف غمرات املوت وسكراته 
  :بالعذاب ، وهم يطلبون أرواحهم للخروج وهم يتابعوهنم بالتأنيب 

أخرجوا أنفسكم اليوم جتزون عذاب اهلون : وت واملالئكة باسطو أيديهم ولو ترى إذ الظاملون يف غمرات امل{ 
  . .} مبا كنتم تقولون على اهللا غري احلق ، وكنتم عن آياته تستكربون 



وكله مما يضفي على املشهد . . وجزاء االستكبار العذاب املهني ، وجزاء الكذب على اهللا هذا التأنيب الفاضح 
  خلناق من اهلول والكآبة والضيقظالالً مكروبة ، تأخذ با

مث يف النهاية ، ذلك التوبيخ والتأنيب من اهللا تعاىل ، الذي كذبوا عليه ، وها هم أوالء بني يديه ، يواجههم يف 
  :موقف الكربة والضيق 

  } ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة { 
كما خلقكم أول مرة أفراداً ، . اداً ال مجاعة تلقون ربكم أفر. فما معكم إال ذواتكم جمردة؛ ومفردة كذلك 

  ينزل أحدكم من بطن أمه فرداً عريان أجرد غلبان
  ولقد ند عنكم كل شيء ، وتفرق عنكم كل أحد؛ وما عدمت تقدرون على شيء مما ملككم اهللا إياه؛

  . .} وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم { 
. وجاه وسلطان تركتم كل شيء من مال وزينة ، وأوالد ومتاع ،  كله هناك متروك وراءكم ، ليس معكم . 
  شيء منه ، وال تقدرون منه على قليل أو كثري

  . .} وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أهنم فيكم شركاء { 
هؤالء الذين كنتم تزعمون أهنم يشفعون لكم يف الشدائد ، وكنتم تشركوهنم يف حياتكم وأموالكم ، وتقولون 

سواء كانوا } ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى { : نون عند اهللا شفعاءكم كالذي كانوا يقولون إهنم سيكو: 
ناساً من البشر كهاناً أو ذوي سلطان؛ أو كانوا متاثيل من احلجر ، أو أوثاناً ، أو جناً أو مالئكة ، أو كواكب 

كاً يف حياهتم وأمواهلم وأوالدهم كما سيجيء يف أو غريها مما يرمزون به إىل اآلهلة الزائفة ، وجيعلون له شر
  .السورة 

  فأين؟ أين ذهب الشركاء والشفعاء؟
  . .} لقد تقطع بينكم { 

  كل سبب وكل حبل. كل ما كان موصوالً . تقطع كل شيء 
  . .} وضل عنكم ما كنتم تزعمون { 

ا كنتم تّدعونه من شىت الدعاوى  ، وما هلم من شفاعة عند اهللا أو ومنها أولئك الشركاء . وغاب عنكم كل م
  تأثري يف عامل األسباب

وهو يشخص ويتحرك؛ ويلقي ظالله على النفس ، ويسكب . إنه املشهد الذي يهز القلب البشري هزاً عنيفاً 
  . .إحياءاته يف القلب ، ظالله الرعيبة املكروبة ، وإحياءاته العنيفة املرهوبة 

.إنه القرآن . . إنه القرآن   .  

) ٩٥(أَنَّى ُتْؤفَكُونَ اللََّه فَاِلُق الَْحبِّ َوالنََّوى ُيْخرُِج الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت َوُمْخرُِج الَْميِِّت ِمَن الَْحيِّ ذَِلكُُم اللَُّه فَ إِنَّ
َو الَِّذي َجَعلَ لَكُمُ ) ٩٦(زِيزِ الَْعِليمِ فَاِلُق الْإِْصَباحِ َوَجَعلَ اللَّْيلَ َسكًَنا َوالشَّْمَس َوالْقََمَر ُحْسَباًنا ذَِلَك َتقِْديُر الَْع َوُه

ُهَو الَِّذي أَْنَشأَكُْم ِمْن َنفْسٍ ) ٩٧(النُُّجوَم ِلَتْهَتدُوا بَِها ِفي ظُلَُماِت الَْبرِّ َوالَْبْحرِ قَْد فَصَّلَْنا الْآَياِت ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ  َو
ا الْآَياِت ِلقَْومٍ َيفْقَُهونَ َواِحَدٍة فَُمْسَتقَرٌّ َوُمْسَتْوَدٌع قَْد فَصَّ َوُهَو الَِّذي أَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْخَرْجَنا بِِه ) ٩٨(لَْن

ِمْن  نٌ َدانَِيةٌ َوَجنَّاٍتَنَباَت كُلِّ َشْيٍء فَأَْخَرْجَنا ِمْنُه َخِضًرا ُنْخرُِج ِمْنُه َحبا ُمَتَراِكًبا َوِمَن النَّْخلِ ِمْن طَلِْعَها ِقْنَوا



نَّ ِفي ذَِلكُْم لَآَياٍت ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ أَْعَنابٍ َوالزَّْيُتونَ َوالرُّمَّانَ ُمْشَتبًِها َوغَْيَر ُمَتَشابٍِه اْنظُُروا إِلَى ثََمرِِه إِذَا أَثَْمَر َوَيْنِعِه إِ
) ١٠٠( َوَبَناٍت بَِغْيرِ ِعلْمٍ ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَى َعمَّا َيِصفُونَ َوَجَعلُوا ِللَِّه ُشَركَاَء الْجِنَّ َوَخلَقَُهْم َوَخَرقُوا لَُه َبنَِني) ٩٩(

َو بِكُلِّ ) ١٠١( َشْيٍء َعِليٌم َبِديُع السََّماَواِت َوالْأَْرضِ أَنَّى َيكُونُ لَُه َولٌَد َولَْم َتكُْن لَُه َصاِحَبةٌ َوَخلََق كُلَّ َشْيٍء َوُه
َو َعلَى كُلِّ َشْيٍء َوِكيلٌ ذَِلكُُم اللَُّه رَبُّكُْم لَا إِ لَا ُتْدرِكُُه الْأَْبصَاُر ) ١٠٢(لََه إِلَّا ُهَو َخاِلُق كُلِّ َشْيٍء فَاْعُبُدوُه َوُه

ْن َعِمَي قَْد َجاَءكُْم َبَصاِئُر ِمْن َربِّكُْم فََمْن أَْبَصَر فَِلَنفِْسِه َوَم) ١٠٣(َوُهَو ُيْدرُِك الْأَْبصَاَر َوُهَو اللَِّطيُف الَْخبُِري 
ا أََنا َعلَْيكُْم بَِحِفيٍظ  ) ١٠٥(َوكَذَِلَك ُنَصرُِّف الْآيَاِت َوِلَيقُولُوا َدَرْسَت َوِلُنَبيَِّنُه ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ ) ١٠٤(فََعلَْيَها َوَم

ا َجَعلَْناَك ) ١٠٦(اتَّبِْع َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمْن َربَِّك لَا إِلََه إِلَّا ُهَو َوأَْعرِْض َعنِ الُْمْشرِِكَني  َولَْو َشاَء اللَُّه َما أَْشَركُوا َوَم
ا أَْنَت َعلَْيهِْم بَِوِكيلٍ  ُدوِن اللَِّه فََيُسبُّوا اللََّه َعْدًوا بَِغْيرِ ِعلْمٍ ) ١٠٧(َعلَْيهِْم َحِفيظًا َوَم َولَا َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن 

ِه َجْهَد ) ١٠٨(لَُهْم ثُمَّ إِلَى َربِّهِْم َمْرجُِعُهْم فَُيَنبِّئُُهْم بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ كَذَِلَك َزيَّنَّا ِلكُلِّ أُمٍَّة َعَم َوأَقَْسُموا بِاللَّ
) ١٠٩(َءْت لَا ُيْؤِمُنونَ إِذَا َجا أَْيَمانِهِْم لَِئْن َجاَءْتُهْم آَيةٌ لَُيْؤِمُننَّ بَِها قُلْ إِنََّما الْآيَاُت ِعْنَد اللَِّه َوَما ُيْشِعُركُْم أَنََّها

  ) ١١٠(ونَ َوُنقَلُِّب أَفِْئَدَتُهْم َوأَْبَصاَرُهْم كََما لَْم ُيْؤِمُنوا بِِه أَوَّلَ َمرٍَّة َوَنذَُرُهْم ِفي طُْغَيانِهِْم َيْعَمُه

يف حاجة ألن . . حنن يف حاجة إىل أن نستحضر هنا كل ما قلناه من وصف هذه السورة عند التعريف هبا 
ستحضر ما قلناه عن تدافع املوجات املتالحقة يف اجملرى املتدفق؛ وعن الروعة الباهرة ، اليت يصل إليها التعبري ن

  :والتصوير واإليقاع من سياقها 
إهنا يف كل حملة منها ، ويف كل موقف ، ويف كل . . وهذه السورة تعاجل موضوعها األساسي بصورة فريدة « 

الروعة اليت تبده النفس ، وتشده احلس ، وتبهر النفس أيضاً ، وهو . . « هرة الروعة البا» مشهد ، متثل 
  يالحق مشاهدها وإيقاعها وموحياهتا مبهوراً

وهي تشبه يف سياقها املتدافع هبذه املشاهد واملواقف واملوحيات واإليقاعات والصور والظالل ، جمرى » . . . 
د املوجة تصل إىل قرارها ، حىت جتد املوجة التالية مالحقة هلا ، ال تكا. النهر املتدافع باألمواج املتالحقة 

  .ومتشابكة معها ، يف اجملرى املتصل املتدفق 
. . وهي يف كل موجة من هذه املوجات املتدافعة املتالحقة املتشابكة ، تبلغ حد الروعة الباهرة اليت وصفنا « 

النفس أقطارها بالروعة الباهرة ، وباحليوية الدافقة ، وتأخذ على . . مع تناسق منهج العرض يف شىت املشاهد 
وباإليقاع التصويري والتعبريي واملوسيقي ، وبالتجمع واالحتشاد ، ومواجهة النفس من كل درب ومن كل 

  . .» نافذة 
. . اخل . . .  . .اخل .   .  

. إن هذه السمات كلها تتجلى يف هذا الدرس ، على أمتها وأوفاها  حيس كأمنا املشاهد تنبثق إن القارىء . 
وهي تتدافع يف انبثاقها أمام احلس ، كما تتدافع إيقاعات التعبري . انبثاقاً هي ومدلوالهتا يف التماع وألالء 

، ويهدفان إليها. اللفظي عنها لتتناسق معها    واملشاهد والتعبري يتوافيان كذلك مع املدلوالت اليت يعربان عنها 
هد كأمنا هو انبثاقة المعة رائعة جتيء من اجملهول وتتجلى للحواس والقلب والعقل إن كل مشهد من هذه املشا

.يف هباء أخاذ   .  
يتناسق معه يف قوة . والعبارة ذاهتا كأمنا هي انبثاقة كذلك وإيقاع العبارة يتناسق يف هباء مع املشهد ومع املدلول 



  .االنبثاق ، ويف شدة الألالء 
والعبارات يف موجات متالحقة ، يتابعها احلس يف هبر وما يكاد يصل مع املوجة إىل  وتتدفق املدلوالت واملشاهد

كالذي حاولنا أن نصف به السورة يف مطالعها . . قرارها حىت جيد نفسه مندفعاً مرة أخرى مع موجة جديدة 
ل   من قب

ا  -تتواثب : وكدت أقول  -واملشاهد تتواىل . وصفحة الوجود جبملتها مفتوحة  ومن هناك يف الصفحة من هن
  . .الفسيحة األرجاء 

املشاهد منتقاة وملتقطة من الزاوية . . اجلمال الذي يبلغ حد الروعة الباهرة . . واجلمال هو السمة البارزة هنا 
على كل ما تزخر به  -واملدلوالت أيضاً . والعبارات كذلك يف بنائها اللفظي اإليقاعي ، ويف داللتها . اجلمالية 
فتبدو احلقيقة ذاهتا وكأمنا تتألأل . . تتناول هذه احلقيقة من الزاوية اجلمالية  -ة األصيلة يف هذه العقيدة احلقيق
  يف هباء

انظروا { : ومما يوحي بالسمت اجلمايل السابغ ذلك التوجيه الرباين إىل متلي اجلمال يف ازدهار احلياة وازدهائها 
  .} إىل مثره إذا أمثر وينعه 

  .للنظر والتملي واالستمتاع الواعي . . جيه املباشر إىل اجلمال الباهر فهو التو. 
مث ينتهي هذا اجلمال إىل ذروته اليت تروع وتبهر يف ختام االستعراض الكوين احلي ، حني يصل إىل ما وراء هذا 

. . ع إىل بديع السماوات واألرض الذي أودع الوجود كل هذه البدائ. . الكون اجلميل البهيج الرائع 
ال تدركه األبصار وهو يدرك { : حديثاً ال تنقل روعته إال العبارة القرآنية بذاهتا  - سبحانه  - فيتحدث عنه 

  . .} األبصار ، وهو اللطيف اخلبري 
، الذي مير به الغافلون يف كل حلظة  -يف هذا الدرس  -وبعد ، فنحن  فال يقفون . أمام كتاب الكون املفتوح 

وها هو ذا النسق القرآين . . ته ، ومير به املطموسون فال تتفتح عيوهنم على عجائبه وبدائعه أمام خوارقه وآيا
ا أمام معامله العجيبة ، ويفتح أعيننا على مشاهده  العجيب يرتاد بنا هذا الوجود ، كأمنا هنبط إليه اللحظة ، فيقفن

  لنيالباهرة ، ويثري تطلعنا إىل بدائعه اليت مير عليها الغافلون غاف
خارقة انبثاق احلياة النابضة من . . ها هو ذا يقفنا أمام اخلارقة املعجزة اليت تقع يف كل حلظة من الليل والنهار 

إال أهنا جاءت من عند اهللا وانبثقت  -ال ندري كيف انبثقت ، وال ندري من أين جاءت . . هذا املوات اهلامد 
  له ابتداعهاال يقدر بشر على إدراك كنهها ب. بقدر من اهللا 

وهي خارقة ال يعدهلا شيء مما . . الدورة اهلائلة الدائبة الدقيقة . . وها هو ذا يقف بنا أمام دورة الفلك العجيبة 
.بل تتم يف كل ثانية وحلظة . وهي تتم يف كل يوم وليلة . . يطلبه الناس من اخلوارق   .  

  .وأمام تكاثرها بتلك الطريقة . . واحدة  من نفس. . وها هو ذا يقف بنا أمام نشأة احلياة البشرية 
وأمام مشاهد األمطار اهلاطلة ، والزروع النامية ، والثمار . . وها هو ذا يقف بنا أمام نشأة احلياة يف النبات 

لو نشاهدها باحلس املتوفز والقلب املتفتح . وهي حشد من احليوات واملشاهد ، وجمال للتأمل والريادة . اليانعة 
.  

حياً يعاطفنا ونعاطفه ، متحركاً تدب احلركة يف أوصاله ، . و ذا الوجود كله ، جديداً كأمنا نراه أول مرة وها ه



.داالً بآياته على تفرده وقدرته . ناطقاً بذاته عن خالقه . عجيباً يشده احلواس واملشاعر   .  
غريباً غريباً على فطرة هذا  -اض والسياق يواجه الشرك واملشركني هبذا االستعر - وعندئذ يبدو الشرك باهللا 

وتسقط حجة . وشائهاً شائهاً يف ضمري من يشاهد هذا الوجود احلافل بدالئل اهلدى ويتأمله . الوجود وطبيعته 
  . .الشرك واملشركني ، يف مواجهة هذا اإلميان الغامر يف جمايل الوجود العجيب 

األلوهية؛ ويف بيانه ملوقف العبودية منها؛ جيعل حقيقة يف خطاب الكينونة البشرية حبقيقة  -واملنهج القرآين 
، وحقيقة اخللق واإلنشاء للحياة ، وحقيقة كفالة احلياة بالرزق الذي ييسره هلا اهللا يف  اخللق واإلنشاء للكون 

جيعل من هذه احلقائق . . ملكه ، وحقيقة السلطان الذي خيلق ويرزق ويتصرف يف عامل األسباب بال شريك 
ا يدعو إليه البشر . موحياً  مؤثراً من العبودية هللا وحده ، وإخالص االعتقاد : وبرهاناً قوياً على ضرورة م

  .والعبادة والطاعة واخلضوع له وحده 

بعد استعراض صفحة الوجود؛ وانكشاف حقيقة اخللق واإلنشاء والرزق  -وكذلك جييء يف السياق . 
 وحده ، أي إىل إفراده سبحانه باأللوهية وخصائصها ، يف حياة الدعوة إىل عبادة اهللا -والكفالة والسلطان 

، واستنكار ادعاء األلوهية أو إحدى  العباد كلها؛ وجعل احلاكمية والتحاكم إليه وحده يف شؤون احلياة كافة 
  .خصائصها 

، وهو ذلكم اهللا ربكم ، ال إله إال هو ، خالق كل شيء فاعب{ : وكذلك جند يف هذا الدرس قوله تعاىل  دوه 
منوذجاً للمنهج القرآين يف ربط العبادة اخلالصة ، بإفراد األلوهية هللا وحده ، مع . . } على كل شيء وكيل 

  . .} وهو على كل شيء وكيل { . . } خالق كل شيء {  -سبحانه  - تقرير أنه 
اخلوارق ، كما يكشف عن تفاهة طلب  -وبعد عرض هذه اآليات يف صفحة الوجود كله  -ويف هناية الدرس 

يكشف عن طبيعة املكذبني املعاندة ، اليت ال تتخلف عن اإلميان لنقص يف اآليات والدالئل؛ ولكن لطبع فيها 
  .مطموس وإال فهذه اآليات تزحم الوجود 

  . .} ذلكم اهللا فأىن تؤفكون؟ . إن اهللا فالق احلب والنوى ، خيرج احلي من امليت ، وخمرج امليت من احلي { 
ويف كل . . املعجزة اليت ال يدري سرها أحد؛ فضالً على أن ميلك صنعها أحد معجزة احلياة نشأة وحركة إهنا 

واحلياة الكامنة يف احلبة . حلظة تنفلق احلبة الساكنة عن نبتة نامية ، وتنفلق النواة اهلامدة عن شجرة صاعدة 
وتقف . . قيقته إال اهللا؛ وال يعلم مصدره إال اهللا والنواة ، النامية يف النبتة والشجرة ، سر مكنون ، ال يعلم ح

ا درست من خصائصها وأطوارها  تقف . . البشرية بعد كل ما رأت من ظواهر احلياة وأشكاهلا ، وبعد كل م
، واحلياة ماضية  أمام السر املغيب كما وقف اإلنسان األول ، تدرك الوظيفة واملظهر ، وجتهل املصدر واجلوهر 

  املعجزة تقع يف كل حلظةو. يف طريقها 
ومل يكن  - أو على األقل كانت هذه األرض  - فقد كان هذا الكون . ومنذ البدء أخرج اهللا احلي من امليت 

. أخرجها اهللا من املوات . . مث كانت احلياة . . هناك حياة  كيف؟ ال ندري وهي منذ ذلك احلني خترج من . 
إىل مواد عضوية حية تدخل يف كيان  -عن طريق األحياء  -امليت؛ فتتحول الذرات امليتة يف كل حلظة 

ففي كل حلظة تتحول . . والعكس كذلك . . إىل خاليا حية  -وأصلها ذرات ميتة  -األجسام احلية؛ وتتحول 
  خاليا حية إىل ذرات ميتة؛ إىل أن يتحول الكائن احلي كله ذات يوم إىل ذرات ميتة



  . .} من احلي  خيرج احلي من امليت ، وخمرج امليت{ 
وال يقدر إال اهللا أن . ال يقدر إال اهللا أن ينشىء احلياة منذ البدء من املوات . . وال يقدر إال اهللا أن يصنع ذلك 

وال يقدر إال اهللا على حتويل اخلاليا احلية مرة . جيهز الكائن احلي بالقدرة على إحالة الذرات امليتة إىل خاليا حية 
  .أخرى إىل ذرات ميتة 

  وإن هي إال فروض ونظريات واحتماالت. . يف دورة مل يعلم أحد يقيناً بعد مىت بدأت ، وال كيف تتم . 
ومنذ أن شرد الناس من . . لقد عجزت كل حماولة لتفسري ظاهرة احلياة ، على غري أساس أهنا من خلق اهللا 

ون تفسري نشأة الكون وتفسري نشأة وهم حياول} كأهنم محر مستنفرة فرت من قسورة { . . الكنيسة يف أوربا 
. ولكن هذه احملاوالت كلها فشلت مجيعاً . . احلياة ، بدون التجاء إىل االعتراف بوجود اهللا  ومل تبق منها يف . 

  القرن العشرين إال مماحكات تدل على العناد ، وال تدل على اإلخالص
« إال باالعتراف باهللا ، تصور حقيقة موقف الذين عجزوا عن تفسري وجود احلياة » علمائهم « وأقوال بعض 

وحنن نسوقها ملن ال يزالون عندنا يقتاتون على فتات القرنني الثامن عشر . نفسه من هذه القضية » علمهم 
« ال » علميون « وهم » الغيب « والتاسع عشر من موائد األوربيني ، عازفني عن هذا الدين ، ألنه يثبت 

  . .» غيبيون 
  »أمريكا « هؤالء العلماء من وخنتار هلم 

) ماجستري ودكتوراه من جامعة كورنل وأستاذ الطبيعة احليوية جبامعة مانيتوبا بكندا . ( » فرانك أللن « يقول 
: ترمجة الدكتور . . » اهللا يتجلى يف عصر العلم « : نشأة العامل هل هو مصادفة أو قصد؟ من كتاب : يف مقال 

  .ن الدمرداش عبد اجمليد سرحا
فإذا مل تكن احلياة قد نشأت حبكمة وتصميم سابق ، فال بد أن تكون قد نشأت عن طريق املصادفة فما « . . 

  هي تلك املصادفة إذن حىت نتدبرها ونرى كيف ختلق احلياة؟
إن نظريات املصادفة واالحتمال هلا اآلن من األسس الرياضية السليمة ما جيعلها تطبق على نطاق واسع حيثما » 

مع تقدير احتمال  - وتضع هذه النظريات أمامنا احلكم األقرب إىل الصواب . انعدم احلكم الصحيح املطلق 
ولقد تقدمت دراسة نظرية املصادفة واالحتمال من الوجهة الرياضية تقدماً كبرياً ، حىت  -اخلطأ يف هذا احلكم 

ا حتدث باملصادفة ، واليت ال نستطيع أن إهن: أصبحنا قادرين على التنبؤ حبدوث بعض الظواهر ، اليت نقول 
وقد صرنا بفضل تقدم هذه الدراسات قادرين ) . مثل قذف الزهر يف لعبة النرد ( نفسر ظهورها بطريقة أخرى 

ا يستحيل حدوثه هبذه الطريقة ، وأن حنسب احتمال  على التمييز بني ما ميكن أن حيدث بطريق املصادفة ، وم
ولننظر اآلن إىل الدور الذي تستطيع أن تلعبه املصادفة . .  مدى معني من الزمان حدوث ظاهرة من الظواهر يف

  :يف نشأة احلياة 
الكربون ، : وهي تتكون من مخسة عناصر؛ هي . إن الربوتينات من املركبات األساسية يف مجيع اخلاليا احلية « 

 ٠٠٠.  ٤٠الذرات يف اجلزيء الواحد  ويبلغ عدد. . واألدروجني ، والنيتروجني ، واألكسجني ، والكربيت 
عنصراً ، موزعة كلها توزيعاً عشوائياً ، فإن احتمال  ٩٢وملا كان عدد العناصر الكيموية يف الطبيعة . ذرة 

اجتماع هذه العناصر اخلمسة ، لكي تكون جزئياً من جزيئات الربوتني ، ميكن حسابه ملعرفة كمية املادة اليت 



تمراً لكي تؤلف هذا اجلزيء؛ مث ملعرفة طول الفترة الزمنية الالزمة لكي حيدث هذا ينبغي أن ختلط خلطاً مس
  .االجتماع بني ذرات اجلزيء الواحد 

وقد قام العامل الرياضي السويسري تشارلز يوجني جاي حبساب هذه العوامل مجيعاً ، فوجد أن الفرصة ال « 
إىل رقم عشرة  ١، أي بنسبة  ١٠إىل  ١إال بنسبة  تتهيأ عن طريق املصادفة لتكوين جزيء بروتيين واحد ،

وينبغي أن تكون كمية . . وهو رقم ال ميكن النطق به أو التعبري عنه بكلمات . مرة  ١٦٠مضروباً يف نفسه
املادة اليت تلزم حلدوث هذا التفاعل باملصادفة حبيث ينتج جزيء واحد أكثر مما يتسع له كل هذا الكون مباليني 

باليني ال حتصى من  - عن طريق املصادفة  -ويتطلب تكوين هذا اجلزيء على سطح األرض وحدها . . املرات 
  .» ) سنة  ١٠( مرة من السنني  ٢٤٣السنوات ، قدرها العامل السويسري بأهنا عشرة مضروبة يف نفسها 

زيئات؟ إهنا إذا فكيف تتألف ذرات هذه اجل. إن الربوتينات تتكون من سالسل طويلة من األمحاض األمينية « 
وقد . بل تصري يف بعض األحيان مسوماً . تآلفت بطريقة أخرى ، غري اليت تتآلف هبا ، تصري غري صاحلة للحياة 

الطرق اليت ميكن أن تتآلف هبا  Seather. رضي اهللا عن .  Jسيثر . ب . ج : حسب العامل االجنليزي 
وعلى ذلك فإنه من ) .  ١٠( فوجد أن عددها يبلغ املاليني الذرات يف أحد اجلزيئات البسيطة من الربوتينات ، 

  .» احملال عقالً أن تتآلف كل هذه املصادفات لكي تبين جزيئاً بروتينياً واحداً 
ولكن الربوتينات ليست إال مواد كيماوية عدمية احلياة ، وال تدب فيها احلياة إال عندما حيل فيها ذلك السر « 

وهو اهللا وحده ، الذي استطاع أن يدرك ببالغ . ن كنهه شيئاً ، إنه العقل الالهنائي العجيب ، الذي ال ندري م
حكمته ، أن مثل هذا اجلزيء الربوتيين يصلح ألن يكون مستقراً للحياة ، فبناه وصوره ، وأغدق عليه سر 

  . .» احلياة 
وأستاذ العلوم الطبيعية جبامعة دكتوراه من جامعة إيوى وأخصائي يف وراثة النباتات ( ويقول إيرفنج وليام 

  :من الكتاب نفسه » املادية وحدها ال تكفي « : يف مقال ) ميتشجان 
إن العلوم ال تستطيع أن تفسر لنا كيف نشأت تلك الدقائق الصغرية املتناهية يف صغرها واليت ال حيصيها عد « 

باالعتماد على فكرة املصادفة  -سر لنا كما ال تستطيع العلوم أن تف. ، وهي اليت تتكون منها مجيع املواد 
وال شك أن النظرية اليت تدعي أن مجيع صور . وحدها كيف تتجمع هذه الدقائق الصغرية لكي تكّون احلياة 

احلياة الراقية قد وصلت إىل حالتها الراهنة من الرقي بسبب حدوث بعض الطفرات العشوائية والتجمعات 
فهي ال تقوم على أساس املنطق . رية ال ميكن األخذ هبا إال عن طريق التسليم إن هذه النظ: نقول . . واهلجائن 
  »واإلقناع 

  .متخصص يف علم األحياء دكتوراه من جامعة تكساس ( » ألربت ماكومب ونشستر « : ويقول 

. ) أستاذ علم األحياء جبامعة بايلور    : من الكتاب نفسه» العلوم تدعم إمياين باهللا « : يف مقال . . 
وليس . وهو من امليادين العلمية الفسيحة اليت هتتم بدراسة احلياة . وقد اشتغلت بدراسة علم األحياء . . . « 

  .» بني خملوقات اهللا أروع من األحياء اليت تسكن هذا الكون 
عته بني فهل تستطيع أن جتد له نظرياً يف رو. وقد منا على أحد جوانب الطريق . انظر إىل نبات برسيم ضئيل « 

مجيع ما صنعه اإلنسان من تلك العدد واآلالت الرائعة؟ إنه آله حية تقوم بصورة دائبة ال تنقطع آناء الليل 



وهو  - وأطراف النهار ، بآالف من التفاعالت الكيموية والطبيعية؛ ويتم كل ذلك حتت سيطرة الربوتوبالزم 
  .» املادة اليت تدخل يف تركيب مجيع الكائنات احلية 

فمن أين جاءت هذه اآللة احلية املعقدة؟ إن اهللا مل يصنعها هكذا وحدها ، ولكنه خلق احلياة ، وجعلها قادرة « 
مع االحتفاظ بكل اخلواص واملميزات اليت تعيننا على . على صيانة نفسها ، وعلى االستمرار من جيل إىل جيل 

ترب أروع دراسات علم األحياء ، وأكثرها إظهاراً إن دراسة التكاثر يف األحياء تع. . التمييز بني نبات وآخر 
إن اخللية التناسلية اليت ينتج عنها النبات اجلديد ، تبلغ من الصغر درجة كربى حبيث يصعب . . لقدرة اهللا 

كل عرق ، وكل شعرية : ومن العجيب أن كل صفة من صفات النبات . مشاهدهتا إال باستخدام اجملهر املكرب 
اق ، وكل جذر أو ورقة ، يتم تكوينها حتت إشراف مهندسني قد بلغوا من دقة احلجم ، وكل فرع على س

تلك الفئة من املهندسني هي فئة . . مبلغاً كبرياً ، فاستطاعوا العيش داخل اخللية اليت ينشأ منها النبات 
  .» ) ناقالت الوراثة ( الكروموسومات 

  . .} ذلكم اهللا { :  سياق القرآن ويف هذا القدر كفاية لنعود إىل اجلمال املشرق يف
. . وهو ربكم الذي يستحق أن تدينوا له وحده . . هو اهللا . . مبدع هذه املعجزة املتكررة املغيبة السر 

  .بالعبودية واخلضوع واالتباع 
  . .} فأىن تؤفكون؟ { 

  فكيف تصرفون عن هذا احلق الواضح للعقول والقلوب والعيون
ذكر خلق الكون ابتداء  -ة من املوات جييء ذكرها كثرياً يف القرآن الكرمي إن معجزة انبثاق احليا  -كما جييء 

يف معرض التوجيه إىل حقيقة األلوهية ، وآثارها الدالة على وحدة اخلالق ، لينتهي منها إىل ضرورة وحدة 
ده ، والتقدم إليه وحده املعبود ، الذي يدين له العباد؛ باالعتقاد يف ألوهيته وحده ، والطاعة لربوبيته وح

، والدينونة لشريعته كذلك وحدها    . .بالشعائر التعبدية ، والتلقي منه وحده يف منهج احلياة كله 
وهذه الدالئل ال تذكر يف القرآن الكرمي يف صورة قضايا الهوتية أو نظريات فلسفية إن هذا الدين أكثر جدية 

بإعطائهم  -إمنا يهدف إىل تقومي تصور البشر . ريات فلسفية من أن ينفق طاقة البشر يف قضايا الهوتية ونظ
  .لينتهي إىل تقومي حياة البشر الباطنة والظاهرة  -العقيدة الصحيحة 

  .وذلك ال يكون أبداً إال بردهم إىل عبادة اهللا وحده وإخراجهم من عبادة العباد 

يومية هللا وحده ، وإال أن خيرج الناس من سلطان وإال أن تكون الدينونة يف احلياة الدنيا ، ويف شئون احلياة ال
املتسلطني ، الذين يدعون حق األلوهية ، فيزاولون احلاكمية يف حياة البشر ، ويصبحون آهلة زائفة وأرباباً 

  كثرية؛ فتفسد احلياة ، حني يستعبد الناس فيها لغري اهللا
ا نرى التعقيب على معجزة احلياة    :ومن هن

  . .} ؤفكون ذلكم اهللا فأىن ت{ 
  . .والرب هو املريب واملوجه والسيد واحلاكم . . ذلكم اهللا الذي يستحق الربوبية فيكم 

  . .ومن مث جيب أال يكون الرب إال اهللا 
  . .} ذلك تقدير العزيز العليم . فالق اإلصباح ، وجعل الليل سكناً ، والشمس والقمر حسباناً { 



ح أيضاً ، وهو الذي جعل الليل للسكون ، وجعل الشمس والقمر إن فالق احلب والنوى هو فالق اإلصبا
مقدراً ذلك كله بقدرته اليت هتيمن على كل شيء ، وبعلمه الذي حييط . . حمسوبة حركاهتما مقدرة دوراهتما 

  .بكل شيء 
ركة ، وانبثاق النور يف تلك احل. وانفالق اإلصباح من الظالم حركة تشبه يف شكلها انفالق احلبة والنواة 

وبينهما من مشابه احلركة واحليوية والبهاء واجلمال مسات مشتركة ، . . كانبثاق الربعم يف هذه احلركة 
.ملحوظة يف التعبري عن احلقائق املشتركة يف طبيعتهما وحقيقتهما كذلك   .  
، واحلركة إن اإلصباح واإلمساء . . وبني انفالق احلب والنوى وانفالق اإلصباح وسكون الليل صلة أخرى 

  .ذات عالقة مباشرة بالنبات واحلياة  - أو يف هذه األرض  - والسكون ، يف هذا الكون 
إن كون األرض تدور دورهتا هذه حول نفسها أمام الشمس؛ وكون القمر هبذا احلجم وهبذا البعد من األرض؛ 

ذي » العزيز « ات من هي تقدير. . وكون الشمس كذلك هبذا احلجم وهذا البعد وهذه الدرجة من احلرارة 
ولوال هذه التقديرات ما انبثقت احلياة يف األرض على هذا . . ذي العلم الشامل » العليم « السلطان القادر 

.النحو ، وملا انبثق النبت والشجر ، من احلب والنوى   .  
ال . . ة ومقدر فيه حساب احلياة ، ودرجة هذه احلياة ، ونوع هذه احليا. إنه كون مقدر حبساب دقيق  كون 

.وحىت ما يسمونه املصادفة خاضع لقانون ومقدر حبساب  - جمال للمصادفة العابرة فيه   .  
وأن ضآلة . بل يبدو أنه يعاديها . وأن الكون ال حيفلها . إن هذه احلياة فلتة عابرة يف الكون : والذين يقولون 

إن هذه الضآلة توحي بأنه لو : ل يقول بعضهم ب. الكوكب الذي قام عليه هذا النوع من احلياة توحي هبذا كله 
. كان للكون إله ما عىن نفسه هبذه احلياة  ، الذي يسمونه أحياناً . .  ويسمونه » علماً « إىل آخر ذلك اللغو 

ال يستأهل حىت مناقشته» فلسفة « أحيانا    وهو 
هم اليت تفرض نفسها عليهم إن هؤالء إمنا حيكمون أهواء مستقرة يف نفوسهم؛ وال حيكمون حىت نتائج علم

إهنم هاربون من اهللا . . ويقرأ هلم اإلنسان فيجد كأمنا هم هاربون من مواجهة حقيقة قرروا سلفاً أال يواجهوها 
الذي تواجههم دالئل وجوده ووحدانيته وقدرته املطلقة يف كل اجتاه وكلما سلكوا طريقاً يهربون هبا من 

  .هنايتها ، فعادوا يف ذعر إىل سكة أخرى  مواجهة هذه احلقيقة وجدوا اهللا يف

  يف هنايتها كذلك - سبحانه  -ليواجهوا اهللا 
كأهنم محر { فروا . . إهنم مساكني بائسون لقد فروا ذات يوم من الكنيسة وإهلها الذي تستذل به الرقاب 

ون أن يتلفتوا وراءهم د. . مث ما زالوا يف فرارهم التقليدي حىت أوائل هذا القرن } مستنفرة فرت من قسورة 
  .األنفاس  - كما انقطعت منهم  - أم انقطعت منها . لريوا إن كانت الكنيسة ما تزال تتابعهم 

  . .فإىل أين الفرار؟ . . إهنم مساكني بائسون ألن نتائج علومهم ذاهتا تواجههم اليوم أيضاً 
  :يف الفقرة السابقة عن نشأة احلياة العامل الطبيعي الذي اقتطفنا فقرات من مقاله » فرانك أللن « يقول 

فاألرض . إن مالءمة األرض للحياة تتخذ صوراً عديدة ال ميكن تفسريها على أساس املصادفة أو العشوائية « 
كرة معلقة يف الفضاء تدور حول نفسها ، فيكون يف ذلك تتابع الليل والنهار ، وهي تسبح حول الشمس مرة 

، فيكون يف ذلك تتا بع الفصول ، الذي يؤدي بدوره إىل زيادة مساحة اجلزء الصاحل للسكىن من يف كل عام 



وحييط باألرض غالف غازي . سطح كوكبنا ، ويزيد من اختالف األنواع النباتية أكثر مما لو كانت ساكنة 
  .» ) ميل  ٥٠٠يزيد على ( يشتمل على الغازات الالزمة للحياة ، وميتد حوهلا إىل ارتفاع كبري 

هذا الغالف الغازي من الكثافة درجة حتول دون وصول ماليني الشهب القاتلة يومياً إلينا ، منقضة  ويبلغ« 
والغالف اجلوي الذي حييط باألرض حيفظ درجة حرارهتا يف احلدود املناسبة . بسرعة ثالثني ميالً يف الثانية 

ات ، حيث ميكن أن يتكاثف مطر حييي للحياة ، وحيمل خبار املاء من احمليطات إىل مسافات بعيدة داخل القار
واملطر مصدر املاء العذب ، ولواله ألصبحت األرض صحراء جرداء خالية من كل أثر . األرض بعد موهتا 

  . .» ومن هنا نرى أن اجلو واحمليطات املوجودة على سطح األرض متثل عجلة التوازن يف الطبيعة . للحياة 
وههم وتتجمع لتعلن عجز املصادفة عجزاً كامالً عن تعليل نشأة احلياة ، مبا تتكاثر يف وج» العلمية « إن األدلة 

منها هذه . . من موافقات ال حتصى يف تصميم الكون  -وللنمو والبقاء والتنوع بعدها  -يلزم هلذه النشأة 
الذي . العزيز العليم فال يبقى إال تقدير . املوافقات اليت ذكرها العامل الطبيعي السابق ، ووراءها من نوعها كثري 

  . .والذي خلق كل شيء فقدره تقديراً . أعطى كل شيء خلقه مث هدى 
  . .} قد فصلنا اآليات لقوم يعلمون . وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا هبا يف ظلمات الرب والبحر { 

ائع مرتبطاً حبياة البشر تتمة لعرض املشهد الكوين اهلائل الر. تتمة ملشهد الفلك الدائر بشمسه وقمره وجنومه 
  :ومصاحلهم واهتماماهتم 

  . .} لتهتدوا هبا يف ظلمات الرب والبحر { 
  .كانوا كذلك وما يزالون . . ومتاهات الرب والبحر ظلمات يهتدي فيها البشر بالنجوم 

: اعدة ثابتة وتبقى الق. . ختتلف وسائل االهتداء بالنجوم ويتسع مداها بالكشوف العلمية والتجارب املنوعة . 
سواء يف ذلك الظلمات احلسية أو ظلمات التصور . . قاعدة االهتداء هبذه األجرام يف ظلمات الرب والبحر 

ويبقى النص القرآين اجلامع خياطب البشرية يف مدارجها األوىل هبذه احلقيقة ، فتجد مصداقها يف واقع . والفكر 
فتجدها . يها ما أراد أن يفتح من األسرار يف األنفس واآلفاق وخياطبها هبا وقد فتح عل. حياهتا الذي تزاوله 

  . .كذلك مصداق قوله يف واقع حياهتا الذي تزاوله 
واقعية « ولكن يف صورة » نظرية « وتبقى مزية املنهج القرآين يف خماطبة الفطرة باحلقائق الكونية ، ال يف صورة 

صورة مؤثرة يف العقل والقلب ، . ، ورمحته ، وتدبريه  صورة تتجلى من ورائها يد املبدع ، وتقديره. . » 
موحية للبصرية والوعي ، دافعة إىل التدبر والتذكر ، وإىل استخدام العلم واملعرفة للوصول إىل احلقيقة الكربى 

عقيب لذلك يعقب على آية النجوم اليت جعلها اهللا للناس ليهتدوا هبا يف ظلمات الرب والبحر هذا الت. . املتناسقة 
  :املوحي 

  . .} قد فصلنا اآليات لقوم يعلمون { 
كما حيتاج . . فاالهتداء بالنجوم يف ظلمات الرب والبحر حيتاج إىل علم مبسالكها ودوراهتا ومواقعها ومداراهتا 

هو االهتداء يف  -كما قلنا  -فاالهتداء . . إىل قوم يعلمون داللة هذا كله على الصانع العزيز احلكيم 
والذين يستخدمون النجوم لالهتداء احلسي ، مث ال . . ت احلسية الواقعية ، ويف ظلمات العقل والضمري الظلما

، هم قوم مل يهتدوا هبا تلك اهلداية الكربى؛ وهم الذين يقطعون بني الكون  يصلون ما بني داللتها ومبدعها 



  . .وخالقه ، وبني آيات هذا الكون وداللتها على املبدع العظيم 
  . .} قد فصلنا اآليات لقوم يفقهون . هو الذي أنشأكم من نفس واحدة ، فمستقر ومستودع و{ 

النفس البشرية الواحدة املوحدة الكنه . اللمسة يف ذات النفس البشرية . . إهنا اللمسة املباشرة يف هذه املرة 
فنفٌس هي مستودع هلذه . لية امللقحة تبدأ احلياة فيها خطوهتا األوىل للتكاثر باخل. واحلقيقة يف الذكر واألنثى 

فإذا . مث تأخذ احلياة يف النمو واالنتشار . . اخللية يف صلب الرجل ، ونفس هي مستقر هلا يف رحم األنثى 
أجناس وألوان؛ وإذا شيات ولغات؛ وإذا شعوب وقبائل؛ وإذا النماذج اليت ال حتصى ، واألمناط اليت ما تزال 

  .تتنوع ما دامت احلياة 
  . .} قد فصلنا اآليات لقوم يفقهون { 

وإلدراك . فالفقه هنا ضروري إلدراك صنع اهللا يف هذه النفس الواحدة ، اليت تنبثق منها النماذج واألمناط 
املوافقات العجيبة الكامنة وراء اختاذ التالقح وسيلة لإلكثار وتوفري األعداد املناسبة دائماً من الذكور واإلناث 

ووسيلة تنشئة . لتتم عملية التزاوج اليت قدر اهللا أن تكون هي وسيلة اإلخصاب واإلكثار  -نسان يف عامل اإل -
  »اإلنسانية « وجتعلهم أكفاء للحياة » إنسانيتهم « األطفال يف ظروف حتفظ 

إىل  فهي يف حاجة -وال منلك هنا يف الظالل أن نبعد يف عرض هذه املسألة بكل تفصيالهتا جلالء هذه املوافقات 
ولكننا نذكر فقط كيفية نشأة النطفة ذكراً أو أنثى وكيف يتم عن طريق التوزيع الغييب  - حبث متخصص 

  .الرباين إنتاج القدر الكايف من الذكور ومن اإلنات دائماً لكي تتوافر األعداد املناسبة لبقاء احلياة وامتدادها 

.  
أن الذي يقرر صريورة } مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو وعنده { : ولقد ذكرنا من قبل عند تفسري قوله تعاىل 

البويضة امللقحة ذكراً أو أنثى ، هو أن جيري قدر اهللا بأن يكون عدد كروموسومات احليوان املنوي الذي يلتحم 
بالبويضة يرجح كروموسومات التذكري على كروموسومات التأنيث أو العكس ، وأن جريان القدر هبذا أو ذاك 

.ال سلطان ألحد عليه إال اهللا . يب اهللا غيب من غ  .  
هذا القَدر الذي جيريه اهللا يف كل مرة ، فيهب ملن يشاء إناثاً ويهب ملن يشاء الذكور ، حيافظ على توازن دائم 

 -فال يقع اختالل . يف األرض كلها بني عدد من جيري هبم ليكونوا إناثاً ، وعدد من جيري هبم ليكونوا ذكوراً 
الذي عن طريقه يتم اإلخصاب واإلكثار ، وتتم به حياة زوجية . يف هذا التوازن  -ى البشرية كلها على مستو

ولكن اهللا قدر . . ذلك أن اإلخصاب واإلكثار وحده قد يتم بأقل عدد من الذكور . . مستقرة يف الوقت ذاته 
اليت متيز اإلنسان من احليوان  -منا الغاية يف احلياة اإلنسانية أن هذا ليس هو غاية االلتقاء بني الذكر واألنثى؛ إ

وأمهها . ملا وراء هذا االستقرار من أهداف ال تتم إال به . . هي استقرار احلياة الزوجية بني ذكر وأنثى  -
فوق  -اخلاص » اإلنساين « استقرار الذرية يف كنف أبوين يف حميط أسرة ، ليتم إعداد هذه الذرية لدورها 

اخلاص حيتاج إىل االستقرار بني أبوين » اإلنساين « والدور  -لقوت ومحاية النفس كاحليوان إعدادها لتحصيل ا
  يف أسرة فترة أطول جداً مما حتتاج إليه طفولة احليوان

  :ولكن لقوم يفقهون . . وهذه املوازنة الدائمة تكفي وحدها لتكون آية على تدبري اخلالق وحكمته وتقديره 
  . .} م يفقهون قد فصلنا اآليات لقو{ 



فإهنم ميرون . » الغيبية « الذين يسخرون من » العلمية « ويف أوهلم أصحاب . . أما املطموسون احملجوبون 
مث ميضي السياق إىل مشاهد } وإن يروا كل آية ال يؤمنوا هبا { : على هذه اآليات كلها مطموسني حمجوبني 

وترى فيها بدائع . ، وتستجليها احلواس ، وتتدبرها القلوب تراها األعني . احلياة املتفتحة يف جنبات األرض 
ويلفت إليها النظر يف شىت أطوارها ، وشىت  -كما هي يف صفحة الكون  -والسياق يعرضها . . صنع اهللا 

أشكاهلا ، وشىت أنواعها؛ ويلمس الوجدان مبا فيها من حياة نامية ، وداللة على القدرة اليت تبدع احلياة؛ كما 
  :القلب إىل استجالء مجاهلا واالستمتاع هبذا اجلمال يوجه 

، فأخرجنا به نبات كل شيء {  . فأخرجنا منه خضراً خنرج منه حباً متراكباً . وهو الذي أنزل من السماء ماء 
انظروا إىل . وجنات من أعناب والزيتون والرمان ، مشتبهاً وغري متشابه . ومن النخل من طلعها قنوان دانية 

  .ذا أمثر وينعه مثره إ

  . .} إن يف ذلكم آليات لقوم يؤمنون 
ا يذكر يف القرآن يف صدد ذكر احلياة واإلنبات    .واملاء كثرياً م

  . .} وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء { 
. عامل ودور املاء الظاهر يف إنبات كل شيء دور واضح يعلمه البدائي واملتحضر ، ويعرفه اجلاهل وال ولكن . 

فقد شارك املاء . دور املاء يف احلقيقة أخطر وأبعد مدى من هذا الظاهر الذي خياطب به القرآن الناس عامة 
إذا صحت النظريات اليت تفترض أن ( يف جعل تربة األرض السطحية صاحلة لإلنبات  -بتقدير اهللا  -ابتداء 

اء . د فيه التربة اليت تنبت الزرع سطح األرض كان يف فترة ملتهباً ، مث صلباً ال توج مث مت ذلك بتعاون امل
( مث ظل املاء يشارك يف إخصاب هذه التربة ، وذلك بإسقاط ) والعوامل اجلوية على حتويلها إىل تربة لينة 

من اجلو كلما أبرق فاستخلصت الشرارة الكهربائية ، اليت تقع يف اجلو ، النتروجني ) األزوت  - النتروجني 
، ليعيد اخلصوبة إىل األرض  الصاحل وهو السماد الذي قلد اإلنسان . . للذوبان يف املاء ويسقط مع املطر 

القوانني الكونية يف صنعه ، فأصبح يصنعه اآلن بنفس الطريقة وهو املادة اليت خيلو وجه األرض من النبات لو 
  نفدت من التربة

. وجنات من أعناب . النخل من طلعها قنوان دانية ومن . فأخرجنا منه خضراً خنرج منه حباً متراكباً { 
  . .} والزيتون والرمان مشتبهاً وغري متشابه 

هذا النبت اخلضر . . » أخضر « أرق ظالً ، وأعمق ألفة من لفظ } خضراً { واللفظ . وكل نبت يبدأ أخضر 
وقنوان مجع قنو . . } قنوان دانية ومن النخل من طلعها { . كالسنابل وأمثاهلا . . } خيرج منه حباً متراكباً { 

يشتركان } دانية { ووصفها } قنوان { ولفظة . ويف النخلة هو العذق الذي حيمل الثمر . وهو الفرع الصغري 
والزيتون { . . } وجنات من أعناب { . . وظل املشهد كله ظل وديع حبيب . يف إلقاء ظل لطيف أليف 

انظروا إىل مثرة إذا أمثر وينعه {  -} مشتبهاً وغري متشابه {  -وسالالته هذا النبات كله بفصائله . } والرمان 
. انظروا إليه يف ازدهاره ، وازدهائه ، عند كمال نضجه . . انظروا باحلس البصري ، والقلب اليقظ . . } 

وا إىل مثره إذا أمثر انظر{ : ال يقول هنا ، كلوا من مثره إذا أمثر ، ولكن يقول . . انظروا إليه واستمتعوا جبماله 
  .ألن اجملال هنا جمال مجال ومتاع ، كما أنه جمال تدبر يف آيات اهللا ، وبدائع صنعته يف جمايل احلياة } وينعه 



  . .} إن يف ذلكم آليات لقوم يؤمنون { 
صل الكائن فاإلميان هو الذي يفتح القلب ، وينري البصرية ، وينبه أجهزة االستقبال واالستجابة يف الفطرة ، وي

، وبصائر . . اإلنساين بالوجود ، ويدعو الوجدان إىل اإلميان باهللا خالق اجلميع  وإال فإن هناك قلوباً مغلقة 
، فال حتس هبا وال تستجيب  ، متر هبذا اإلبداع كله ، وهبذه اآليات كلها  ، وفطراً منتكسة  إمنا { . . مطموسة 

  يات الذين يؤمنون، وإمنا يدرك هذه اآل} يستجيب الذين يسمعون 
وعندما يبلغ السياق إىل هذا املقطع؛ وقد عرض على القلب البشري صفحة الوجود احلافلة بدالئل وجود اهللا ، 

ووحدانيته ، وقدرته ، وتدبريه ، وقد غمر الوجدان بتلك الظالل الكونية املوحية ، وقد وصل الضمري بقلب 
  .اخلالق الوجود النابض يف كل حي ، الناطق ببديع صنع 

، فإذا هو غريب غريب يف هذا اجلو املؤمن املوصول مببدع .  عندما يبلغ إىل هذا املقطع يعرض شرك املشركني 
وسرعان ما يعقب عليها . ويعرض أوهام املشركني فإذا هي سخف تشمئز منه القلوب والعقول . الوجود 

  :واجلو كله مهيأ لالستنكار . باالستنكار 
سبحانه وتعاىل عما يصفون بديع . وخرقوا له بنني وبنات بغري علم  -وخلقهم  -اجلن  وجعلوا هللا شركاء{ 

  . .} السماوات واألرض ، أىن يكون له ولد ومل تكن له صاحبة؟ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم 
. وقد كان بعض مشركي العرب يعبدون اجلن  س مىت وهم ال يعرفون من هم اجلن ولكنها أوهام الوثنية والنف. 

احنرفت عن التوحيد املطلق قيد شرب انساقت يف احنرافها إىل أي مدى؛ وانفرجت املسافة بينها وبني نقطة 
دين التوحيد الذي . . االحنراف اليت بدأت صغرية ال تكاد تلحظ وهؤالء املشركون كانوا على دين إمساعيل 

. جاء به إبراهيم عليه السالم يف هذه املنطقة  وال بد أن يكون االحنراف . . فوا عن هذا التوحيد ولكنهم احنر. 
وهم من . . الذي يبلغ أن جيعل اجلن شركاء هللا . . مث انتهى إىل مثل هذا االحنراف الشنيع . . قد بدأ يسرياً 
  :خلقه سبحانه 

  }  -وخلقهم  -وجعلوا هللا شركاء اجلن { 
وخافوا  -تشبه فكرة الشياطني  -ناك كائنات شريرة ولقد عرفت الوثنيات املتعددة يف اجلاهليات املتنوعة أن ه

  وقدموا هلا القرابني اتقاء لشرها؛ مث عبدوها -سواء كانت أرواحاً شريرة أو ذوات شريرة  -هذه الكائنات 
والوثنية العربية واحدة من هذه الوثنيات اليت وجدت فيها هذه التصورات الفاسدة ، يف صورة عبادة للجن ، 

.سبحانه . . ء هللا واختاذهم شركا  .  
  :يواجههم بكلمة واحدة . . والسياق القرآين يواجههم بسخف هذا االعتقاد 

  . .} وخلقهم { 
فكيف } خلقهم { وهي لفظة واحدة ، ولكنها تكفي للسخرية من هذا التصور فإذا كان اهللا سبحانه هو الذي 

  يكونون شركاء له يف األلوهية والربوبية؟
بل كانوا يزعمون . فأوهام الوثنية مىت انطلقت ال تقف عند حد من االحنراف . دعواهم ومل تكن تلك وحدها 

  :له سبحانه بنني وبنات 
  .} وخرقوا له بنني وبنات بغري علم { 



. اختلقوا : أي } خرقوا { و  ويف لفظها جرس خاص وظل خاص؛ يرسم مشهد الطلوع بالفرية اليت خترق . 
  وتشق

. املالئكة : عند املشركني . وخرقوا له بنات : املسيح : وعند النصارى . عزير : يهود عند ال: خرقوا له بنني 
. . وال يدري أحد طبعاً ملاذا هم إناث فاالدعاءات كلها ال تقوم على أساس من علم . . وقد زعموا أهنم إناث 

  . .} بغري علم { فكلها 
  . .} سبحانه وتعاىل عما يصفون { 

وتصوراهتم باحلقيقة اإلهلية ، ويناقشهم يف هذه التصورات مبا يكشف عما فيها من هلهلة  مث يواجه فريتهم هذه
:  

، وهو بكل شيء عليم . أىن يكون له ولد ومل تكن له صاحبة . بديع السماوات واألرض {  } وخلق كل شيء 
.  

.  
ا هو امتداد الفانني ، وعون إن الذي يبدع هذا الوجود إبداعاً من العدم ما تكون حاجته إىل اخللف؟ واخللف إمن

  الضعفاء ، ولذة من ال يبدعون
. أن يكون للكائن صاحبة أنثى من جنسه . . مث هم يعرفون قاعدة التكاثر  وليست له  -فكيف يكون هللا ولد . 

  فأىن يكون النسل بال تزاوج؟. مفرد أحد ، ليس كمثله شيء  -سبحانه  -وهو  -صاحبة 
  مستواهم التصوري؛ وختاطبهم باألمثلة القريبة من حياهتم ومشاهداهتموهي حقيقة ، ولكنها تواجه 

فاملخلوق ال يكون أبداً . لنفي كل ظل للشرك » اخللق « على حقيقة  -يف مواجهتهم  -ويتكىء السياق 
الّ كما يواجههم بعلم اهللا املطلق الذي ال تقابله منهم إ: وحقيقة اخلالق غري حقيقة املخلوق . شريكاً للخالق 
  :أوهام وظنون 

  . .} وخلق كل شيء { 
  . .} وهو بكل شيء عليم { 

 -، لريتب عليها هتافت تصوراهتم بأن هللا » خلق كل شيء « وكما واجههم السياق القرآين حبقيقة أن اهللا 
. فإنه يتكىء على هذه احلقيقة مرة أخرى  -وهو خلقهم  -بنني وبنات ، أو أن له شركاء اجلن  -سبحانه 

رير أن الذي يعبد وخيضع له ويطاع ، ويعترف له بالدينونة وحده هو خالق كل شيء ، فال إله إذن غريه ، لتق
  :وال رب إذن سواه 

  . .} خالق كل شيء؛ فاعبدوه ، وهو على كل شيء وكيل . ذلكم اهللا ربكم ال إله إال هو { 
فهو خالق . اخللق وامللك يتفرد كذلك بالرزق إن تفرد اهللا سبحانه باخللق ، يفرده سبحانه بامللك ، واملتفرد ب

فكل ما يقتاته اخللق وكل ما . خلقه ومالكهم ، فهو كذلك يرزقهم من ملكه الذي ليس ألحد شرك فيه 
تقرر . . اخللق وامللك والرزق . . فإذا تقررت هذه احلقائق . . يستمتعون به فإمنا هو من هذا امللك اخلالص هللا 

وهي القوامة  -فتكون له وحده خصائص الربوبية . أن تكون الربوبية له سبحانه  -  ضرورةً وحتماً -معها 
وتكون له وحده العبادة بكل  -والتوجيه والسلطان الذي ُيخضع له ويطاع ، والنظام الذي يتجمع عليه العباد 



  .ومنها الطاعة واخلضوع واالستسالم . مدلوالهتا 
ن أن اهللا هو خالق هذا الكون ، وخالق الناس ، ورازقهم كذلك من ينكرو - يف جاهليتهم  -ومل يكن العرب 

. ملكه ، الذي ليس وراءه ملك تقتات منه العباد   - وكذلك مل تكن اجلاهليات األخرى تنكر هذه احلقائق . 
سع ومل تكن هنالك هذه املذاهب املادية اليت تنتشر اليوم بشكل أو -على قلة من الفالسفة املاديني من اإلغريق 

. مما عرف أيام اإلغريق  لذلك مل يكن اإلسالم يواجه يف اجلاهلية العربية إال االحنراف يف التوجه بالشعائر . 
وإال االحنراف يف تلقي الشرائع والتقاليد اليت  -على سبيل الزلفى والقرىب من اهللا  -مع اهللا  -التعبدية آلهلة 

أو كما » ناس « كما يقول اليوم  - سبحانه  -اد يف وجود اهللا أي أنه مل يكن يواجه اإلحل. . حتكم حياة الناس 
  يتبجحون بغري علم وال هدى وال كتاب منري

  .واحلق أن هؤالء الذين جيادلون يف وجود اهللا اليوم قلة 

وهو تلقي الشرائع يف شؤون احلياة من . إمنا االحنراف األساسي هو ذاته الذي كان يف اجلاهلية . وسيظلون قلة 
  وهذا هو الشرك التقليدي األساسي الذي قامت عليه اجلاهلية العربية ، وكل اجلاهليات أيضاً. . اهللا  غري

فالعلم البشري . وإن كانت هذه دعواها » العلم « والقلة الشاذة اليت جتادل يف وجود اهللا اليوم ال تعتمد على 
إمنا هي لوثة . . هذا العلم وال من طبيعة الكون  ذاته ال ميلك أن يقرر هذا اإلحلاد وال جيد عليه دليالً ال من

مث نقص يف . . سببها األول الشرود من الكنيسة وإهلها الذي كانت تستذل به الرقاب من غري أصل من الدين 
كما يقع لألمساخ . . التكوين الفطري هلؤالء اجملادلني ، ينشأ عنه تعطل يف الوظائف األساسية للكينونة البشرية 

  . . لوقات من املخ
 -مل تكن تساق يف القرآن إلثبات وجود اهللا  - كحقيقة انبثاق احلياة أيضاً  - ومع أن حقيقة اخللق والتقدير فيه 

إمنا كانت تساق لرد الناس إىل  -إذ كان اجلدال يف وجوده تعاىل سخفاً ال يستحق من جدية القرآن العناية به 
لك احلقيقة من ضرورة إفراد اهللا سبحانه باأللوهية والربوبية الرشاد ، كي ينفذوا يف حياهتم ما تقتضيه ت

  . .والقوامة واحلاكمية يف حياهتم كلها؛ وعبادته وحده بال شريك 
 -تقذف يف وجوه الذين جيادلون يف اهللا  -كحقيقة انبثاق احلياة أيضاً  -مع هذا فإن حقيقة اخللق والتقدير فيه 

وإال التبجح الذي يصل إىل حد االستهتار يف كثري . لكون بإزائها إال املراء باحلجة الدامغة اليت ال مي -سبحانه 
  من األحيان

من » اإلنسان يف العامل احلديث « وكتاب » اإلنسان يقوم وحده « : مؤلف كتاب » جوليان هاكسلي « 
اإلنسان يف «  كتاب هؤالء املتبجحني املستهترين؛ وهو يقذف باملقررات اليت ال سند هلا إال هواه وهو يقول يف

  ذلك الكالم» الدين كمسألة موضوعية « : ؛ يف فصل »العامل احلديث 
ولقد أوصلنا تقدم العلوم واملنطق وعلم النفس إىل طور أصبح فيه اإلله فرضاً عدمي الفائدة ، وطردته العلوم « 

، حىت اختفى كحاكم مدبر للكون ، وأصبح جمرد  » أو أساساً عاماً غامضاً « أول سبب » الطبيعية من عقولنا 
.  

إله « إن الفلسفة تبحث عن اهللا ، ولكنه ليس : يقول » مباهج الفلسفة « مؤلف كتاب » ول ديورانت « و 
» بل إله الفالسفة؛ وهو قانون العامل وهيكله ، وحياته ومشيئته . الالهوتيني الذين يتصورونه خارج عامل الطبيعة 



  كه ولكنه كالم يقالوهو كالم ال تستطيع إمسا. . 
، وال حناكمهم كذلك إىل عقولنا املنضبطة هبدى هذا القرآن  وحنن ال حناكم هؤالء اخلابطني يف الظالم إىل قرآننا 

  .وإىل العلم البشري الذي يواجه هذه القضية بشيء من اجلد والتعقل » العلماء « إمنا نكلهم إىل أندادهم من . 

.  
رئيس قسم . دكتوراه من جامعة كورنيل . من علماء الكيمياء والرياضة ( : يقول جون كليفالند كوتران 
دولث    :» اهللا يتجلى يف عصر العلم « : من كتاب » النتيجة احلتمية « : من مقال ) . العلوم الطبيعية جبامعة 

، أن املادة اجملردة من العقل واحلكمة قد أوجدت نفسه«  ا بنفسها فهل يتصور عاقل ، أو يفكر ، أو يعتقد 
مبحض املصادفة؟ أو أهنا هي اليت أوجدت هذا النظام وتلك القوانني ، مث فرضته على نفسها؟ ال شك أن 

بل إن املادة عندما تتحول إىل طاقة أو تتحول الطاقة إىل مادة ، فإن كل ذلك يتم . اجلواب سوف يكون سلبياً 
بلها واملادة الناجتة ختضع لنفس القوا. طبقاً لقوانني معينة    .» نني اليت ختضع هلا املادة اليت وجدت ق

وتدلنا الكيميا على أن بعض املواد يف سبيل الزوال أو الفناء؛ ولكن بعضها يسري حنو الفناء بسرعة كبرية « 
إذ أن هلا بداية . ومعىن ذلك أيضاً أهنا ليست أزلية . وعلى ذلك فإن املادة ليست أبدية . واآلخر بسرعة ضئيلة 

الشواهد من الكيميا وغريها من العلوم على أن بداية املادة مل تكن بطيئة أو تدرجيية ، بل وجدت وتدل . 
وعلى ذلك فإن هذا العامل . وتستطيع العلوم أن حتدد لنا الوقت الذي نشأت فيه هذه املواد . بصورة فجائية 

، ليس لعنصر املصادفة بينها وهو منذ أن خلق خيضع لقوانني وسنن كون. املادي ال بد أن يكون خملوقاً  ية حمددة 
  .» مكان 

، أو حيدد القوانني اليت خيضع هلا ، فال بد أن يكون اخللق «  فإذا كان هذا العامل املادي عاجزاً عن أن خيلق نفسه 
ال بد أن يكون متصفاً بالعقل واحلكمة . قد مت بقدرة كائن غري مادي  وتدل الشواهد مجيعاً على أن هذا اخلالق 

دون أن  - كما يف ممارسة الطب والعالج السيكلوجي  - إال أن العقل ال يستطيع أن يعمل يف العامل املادي  .
وعلى ذلك فإن النتيجة . . وال بد ملن يتصف باإلرادة أن يكون موجوداً وجوداً ذاتياً . يكون هنالك إرادة 

هلذا الكون خالقاً فحسب ، بل ال بد أن املنطقية احلتمية اليت يفرضها علينا العقل ليست مقصورة على أن 
يكون هذا اخلالق حكيماً عليماً قادراً على كل شيء ، حىت يستطيع أن خيلق هذا الكون وينظمه ويدبره؛ وال بد 

وعلى ذلك فإنه ال مفر من التسليم بوجود اهللا . أن يكون هذا اخلالق دائم الوجود ، تتجلى آياته يف كل مكان 
  .» كما أشرنا إىل ذلك يف بداية املقال  -وموجهه ، خالق هذا الكون 

، ما قاله من قبل ، «  إن التقدم الذي أحرزته العلوم منذ أيام لورد كيلفن جيعلنا نؤكد بصورة مل يسبق هلا مثيل 
  .} من أننا إذا فكرنا تفكرياً عميقاً ، فإن العلوم سوف تضطرنا إىل اإلميان باهللا 

.  
  :من الكتاب نفسه » نشأة العامل هل هو مصادفة أو قصد « لطبيعة البيولوجية يف مقال ويقول فرانك أللن عامل ا

ولكننا إذا سلمنا بأن هذا الكون موجود ، فكيف . إن هذا الكون املادي ال حيتاج إىل خالق : كثريا ما يقال « 
هذا الكون جمرد وهم فإما أن يكون : هنالك أربعة احتماالت لإلجابة على هذا السؤال . . نفسر وجوده؟ 

وإما أن يكون هذا الكون قد نشأ من  -وهو ما يتعارض مع القضية اليت سلمنا هبا حول وجوده  -وخيال 



  .» وإما أن يكون له خالق . وإما أن يكون أزلياً ليس لنشأته بداية . تلقاء نفسه من العدم 
اإلحساس ، فهو يعين أن إحساسنا هبذا أما االحتمال األول فال يقيم أمامنا مشكلة سوى مشكلة الشعور و

ولقد عاد إىل هذا . الكون وإدراكنا ملا حيدث فيه ال يعدو أن يكون ومهاً من األوهام ، ليس له ظل من احلقيقة 
الرأي يف العلوم الطبيعية أخرياً سري جيمس جينز ، الذي يرى أن هذا الكون ليس له وجود فعلي ، وأنه جمرد 

إننا نعيش يف عامل من األوهام فمثالً هذه القطارات اليت : تبعاً هلذا الرأي نستطيع أن نقول و. صورة يف أذهاننا 
، وتسري فوق جسور غري  نركبها ونلمسها ليست إال خياالت؛ وهبا ركاب ومهيون ، وتعرب أهناراً ال وجود هلا 

  وهو رأي ومهي ال حيتاج إىل مناقشة أو جدال. اخل . . مادية 
ال يقل أما الرأي ا«  ، قد نشأ هكذا وحده من العدم ، فهو  لثاين القائل بأن هذا العامل ، مبا فيه من مادة وطاقة 

  .» عن سابقه سخفاً ومحاقة؛ وال يستحق هو أيضاً أن يكون موضعاً للنظر أو املناقشة 
أي الذي ينادي والرأي الثالث الذي يذهب إىل أن هذا الكون أزيل ليس لنشأته بداية ، إمنا يشترك مع الر« 

وإذن فنحن إما أن ننسب صفة األزلية إىل عامل  -وذلك يف عنصر واحد هو األزلية  - بوجود خالق هلذا الكون 
ميت ، وإما أن ننسبها إىل إله حي خيلق ، وليس هنالك صعوبة فكرية يف األخذ بأحد هذين االحتمالني أكثر مما 

وأهنا . تدل على أن مكونات هذا الكون تفقد حرارهتا تدرجيياً « ة الديناميكا احلراري» ولكن قوانني . يف اآلخر 
سائرة حتماً إىل يوم تصري فيه مجيع األجسام حتت درجة من احلرارة بالغة االخنفاض ، هي الصفر املطلق؛ ويومئذ 

ة وال مناص من حدوث هذه احلالة من انعدام الطاقات عندما تصل درج. تنعدم الطاقة ، وتستحيل احلياة 
أما الشمس املستعرة ، والنجوم املتوهجة ، واألرض الغنية . حرارة األجسام إىل الصفر املطلق ، مبضي الوقت 

بأنواع احلياة ، فكلها دليل واضح على أن أصل الكون أو أساسه يرتبط بزمان بدأ من حلظة معينة ، فهو إذن 
ق أزيل ، ليس له بداية ، عليم حميط بكل ومعىن ذلك أنه ال بد ألصل الكون من خال. . حدث من األحداث 

  .» شيء ، قوي ليس لقدرته حدود ، وال بد أن يكون هذا الكون من صنع يديه 

.  
.ال إله إال هو . سبحانه خالق كل شيء  -اهللا   .  

بكل  -ووجوب ربوبيته وحده . هذه هي القاعدة اليت يقيم عليها السياق القرآين هنا وجوب عبادة اهللا وحده 
  :والت الربوبية من احلكم والتربية والتوجيه والقوامة مدل
اعبدوه . خالق كل شيء : ال إله إال هو . ذلكم اهللا ربكم {    . .} وهو على كل شيء وكيل . ف

. مبا أنه هو خالق كل شيء . . فهي القوامة ال على البشر وحدهم ، ولكن على كل شيء كذلك  وهذا هو . 
ولكنهم ما كانوا . جيحدوهنا  - يف جاهليتهم  -دة ، اليت مل يكن املشركون املقصود من تقرير تلك القاع

  . .اخلضوع والطاعة حلاكمية اهللا وحده والدينونة لسلطانه بال شريك : وهو . يسلمون مبقتضاها 
دعها مث تعبري عن صفة اهللا سبحانه ، يغشى اجلوانح واحلنايا بظالل ما أحسب أن لغة البشر متلك هلا وصفاً ، فلن

ا يهول ويروع من صفة اهللا ، مبا يطمئن ويروح ،  تلقي ظالهلا يف شفافية ولني؛ وترسم املشهد الذي يغلف فيه م
  :ويشف شفافية النور 

  . .} ال تدركه األبصار ، وهو يدرك األبصار ، وهو اللطيف اخلبري { 



ال إن الذين كانوا يطلبون يف سذاجة أن يروا اهللا ، كالذين يطلبون يف مسا جة دليالً مادياً على اهللا هؤالء وهؤالء 
  يدركون ماذا يقولون

كلها إمنا خلقت هلم ليزاولوا هبا التعامل مع هذا الكون . . إن أبصار البشر وحواسهم وإدراكهم الذهين كذلك 
ذات اهللا  فأما. . وإدراك آثار الوجود اإلهلي يف صفحات هذا الوجود املخلوق . . ، والقيام باخلالفة يف األرض 

فضالً . ألنه ال طاقة للحادث الفاين أن يرى األزيل األبدي . فهم مل يوهبوا القدرة على إدراكها  -سبحانه  -
. وهي الوظيفة اليت هم معانون عليها وموهوبون ما يلزم هلا . على أن هذه الرؤية ال تلزم هلم يف خالفة األرض 

.  
» الذرة « ال ميلك أن يفهم مساجة اآلخرين إن هؤالء يتحدثون عن ولكنه . وقد يفهم اإلنسان سذاجة األولني 

وواحد منهم مل ير ذرة وال كهرباً وال بروتوناً . . » النيوترون « وعن » الربوتون « وعن » الكهرب « وعن 
ولكنها مسلمة من . . فلم يوجد بعد اجلهاز املكرب الذي يضبط هذه الكائنات . وال نيوترونا يف حياته قط 

فإذا وقعت هذه . هؤالء ، كفرض ، ومصداق هذا الفرض أن يقدروا آثاراً معينة تقع لوجود هذه الكائنات 
وجود » احتمال « بوجود الكائنات اليت أحدثتها بينما قصارى ما تصل إليه هذه التجربة هو ) جزموا ( اآلثار 

عن طريق آثار  - سبحانه  -ن وجود اهللا ولكنهم حني يقال هلم ع. . هذه الكائنات على الصفة اليت افترضوها 
هذا الوجود اليت تفرض نفسها فرضاً على العقول جيادلون يف اهللا بغري علم وال هدى وال كتاب منري ، ويطلبون 

، وكأن هذه احلياة بأعاجيبها ال تكفي لتكون هذا الدليل. . دليالً مادياً تراه األعني    كأن هذا الوجود جبملته 
ا عرضه من آيات يف صفحة الوجود ويف مكنونات النفوس وكذلك يعقب الس   .ياق القرآين على م

  :وعلى تقريره عن ذات اهللا سبحانه بأنه 
  .} ال تدركه األبصار ، وهو يدرك األبصار ، وهو اللطيف اخلبري { 

  :بقوله . . يعقب السياق على هذا الوصف الذي ال متلك لغة البشر أن تشرحه أو تصفه 
  . .} بصائر من ربكم ، فمن أبصر فلنفسه ، ومن عمي فعليها ، وما أنا عليكم حبفيظ  قد جاءكم{ 

فمن . هتدي . . بصائر . . وهذا بذاته . . والبصائر هتتدي وهتدي . . بصائر . . فهذا الذي جاء من عند اهللا 
لضالل بعد هذه اآليات فما يبقى على ا. وليس وراء ذلك إال العمى . أبصر فلنفسه فإمنا جيد اهلدى والنور 

.مطموس الضمري . مغلق املشاعر . معطل احلواس . . والبصائر إال أعمى   .  
  :أن يعلن براءته من أمرهم ومغبته  -صلى اهللا عليه وسلم  -ويوجه النيب 

  . .} وما أنا عليكم حبفيظ { 
ال { : يف صفة اهللا سبحانه : لسابقة وال يفوتنا أن نلمح التناسق يف اجلو والظالل والعبارة بني قوله يف اآلية ا

قد جاءكم { : وبني قوله يف اآلية الالحقة . . } تدركه األبصار ، وهو يدرك األبصار ، وهو اللطيف اخلبري 
واستخدام األبصار والبصائر ، والبصر والعمى . . } بصائر من ربكم ، فمن أبصر فلنفسه ، ومن عمي فعليها 

  . .ناغم ، يف السياق املتناسق املت
فيتحدث عن تصريف اآليات على هذا  - صلى اهللا عليه وسلم  - بعد ذلك يلتفت السياق إىل الرسول 

وبيئته؛ والذي يدل بذاته على مصدره  -صلى اهللا عليه وسلم  -املستوى ، الذي ال يتناسب مع أمية النيب 



إن : ومن مث كانوا يقولون . اع باآليات ولكن املشركني ما كانوا يريدون االقتن - ملن تتفتح بصريته  - الرباين 
حممداً درس هذه القضايا العقيدية والكونية مع أحد أهل الكتاب وما دروا أن أهل الكتاب ما كانوا يعلمون 

يبلغون شيئاً من  -وما يزالون  - شيئاً على هذا املستوى الذي حيدثهم حممد فيه؛ وما كان أهل األرض مجيعاً 
ا عرف البشر وما يعرفون هذا املستوى السامق ع  -صلى اهللا عليه وسلم  -ومن مث يوجه الرسول . لى كل م

  :إىل اتباع ما أوحي إليه واإلعراض عن املشركني 
اتبع ما أوحي إليك من ربك ، الإله إال . درست ، ولنبينه لقوم يعلمون : وكذلك نصرف اآليات ، وليقولوا { 

، وما أنت عليهم بوكيل . ما أشركوا  ولو شاء اهللا. هو ، وأعرض عن املشركني  ا جعلناك عليهم حفيظاً  } وم
. .  

كما أنه ليس نابعاً  - إن اهللا يصرف آياته على هذا املستوى الذي ال عهد للعرب به؛ ألنه ليس نابعاً من بيئتهم 
  :فينتهي هذا التصريف إىل نتيجتني متقابلتني يف البيئة  -من البيئة البشرية على العموم 

فهؤالء سيحاولون أن . . ا الذين ال يريدون اهلدى ، وال يرغبون يف العلم ، وال جياهدون ليبلغوا احلقيقة فأم
ا يعلمون أنه مل يقع  -وهو منهم  - جيدوا تعليالً هلذا املستوى الذي خياطبهم به حممد    .وسيختلقون م

درست هذا يا حممد مع : ولكنهم يقولون  . .فما كان شيء من حياة حممد خافياً عليهم قبل الرسالة وال بعدها 
ا كان أحد من أهل الكتاب يعلم شيئاً على هذا املستوى  وهذه كتب أهل . . أهل الكتاب وتعلمته منهم وم

واملسافة شاسعة شاسعة بني هذا الذي يف أيديهم . الكتاب اليت كانت بني أيديهم يومذاك ما تزال بني أيدينا 
ما بني أيديهم إن هو إال روايات ال ضابط هلا عن تاريخ األنبياء وامللوك مشوبة  إن. . وهذا القرآن الكرمي 

وهو  -فأما العهد اجلديد  -هذا فيما خيتص بالعهد القدمي  -بأساطري وخرافات من صنع أشخاص جمهولني 
ت السنني؛ بعد عشرا -عليه السالم - فما يزيد كذلك على أن يكون روايات رواها تالميذ املسيح  - األناجيل 

وحىت املواعظ اخللقية والتوجيهات الروحية مل . وتداولتها اجملامع بالتحريف والتبديل والتعديل على ممر السنني 
. . وهذا هو الذي كان بني أيدي أهل الكتاب حينذاك ، وما يزال . . تسلم من التحريف واإلضافة والنسيان 

كانوا يقولون هذا؛ وأعجب العجب أن  - يف جاهليتهم  - فأين هذا كله من القرآن الكرمي؟ ولكن املشركني
« و » علماً « يقولون هذا القول فيسمى اآلن » املتمسلمني « و » املستشرقني « جاهليني يف هذا العصر من 

  ال يبلغه إال املستشرقون» حتقيقاً « و » حبثاً 
  :دي إىل بيان احلق هلم فيعرفونه حقاً ، فإن تصريف اآليات على هذا النحو يؤ» يعلمون « فأما الذين 

  . .} ولنبينه لقوم يعلمون { 
، وقوم عمي ال يعلمون   مث تقع املفاصلة بني قوم مبصرين يعلمون 

يصدر األمر . . ويصدر األمر العلوي للنيب الكرمي ، وقد صرف اهللا اآليات ، فافترق الناس يف مواجهتها فريقني 
أن يتبع ما أوحي إليه ، وأن يعرض عن املشركني ، فال حيفلهم وال  -صلى اهللا عليه وسلم  -العلوي للنيب 

فإمنا سبيله أن يتبع ما أوحي . حيفل ما يقولون من قول متهافت ، وال يشغل باله بتكذيبهم وعنادهم وجلاجهم 
هو  وال عليه من املشركني؛ فإمنا. إليه من ربه؛ فيصوغ حياته كلها على أساسه؛ ويصوغ نفوس أتباعه كذلك 

  يتبع وحي اهللا ، الذي ال إله إال هو ، فماذا عليه من العبيد؟



  . .} اتبع ما أوحي إليك من ربك ال إله إال هو ، وأعرض عن املشركني { 
. ولو شاء اهللا أن يلزمهم اهلدى أللزمهم ، ولو شاء أن خيلقهم ابتداء ال يعرفون إال اهلدى كاملالئكة خللقهم 

يف  -ن هبذا االستعداد للهدى وللضالل ، وتركه خيتار طريقه ويلقى جزاء االختيار ولكنه سبحانه خلق اإلنسا
 - حدود املشيئة املطلقة اليت ال يقع يف الكون إال ما جتري به ، ولكنها ال ترغم إنساناً على اهلدى أو الضالل 

باستعداداته هذه .  وخلقه على هذا النحو حلكمة يعلمها؛ وليؤدي دوره يف هذا الوجود كما قدره اهللا له
  :وتصرفاته 

  .} ولو شاء اهللا ما أشركوا { 

.  
  :مسؤوالً عن عملهم ، وهو مل يوكل بقلوهبم فالوكيل عليها هو اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -وليس الرسول 

  . .} وما جعلناك عليهم حفيظاً ، وما أنت عليهم بوكيل { 
صلى اهللا عليه  -حيدد اجملال الذي يتناوله اهتمام الرسول  -م صلى اهللا عليه وسل -وهذا التوجيه لرسول اهللا 

  . .كما حيدد هذا اجملال خللفائه وأصحاب الدعوة إىل دينه يف كل أرض ويف كل جيل . وعمله  - وسلم 
إن صاحب الدعوة ال جيوز أن يعلق قلبه وأمله وعمله باملعرضني عن الدعوة ، املعاندين ، الذين ال تتفتح قلوهبم 

. إمنا جيب أن يفرغ قلبه ، وأن يوجه أمله وعمله للذين مسعوا واستجابوا . . الئل اهلدى وموحيات اإلميان لد
. فهؤالء يف حاجة إىل بناء كياهنم كله على القاعدة اليت دخلوا الدين عليها  ويف حاجة . . قاعدة العقيدة . 

ويف حاجة إىل بناء أخالقهم . العقيدة  إلنشاء تصور هلم كامل عميق عن الوجود واحلياة على أساس هذه
فأما . ويستحق اجلهد . وهذا كله حيتاج إىل اجلهد . وسلوكهم؛ وبناء جمتمعهم الصغري على هذا األساس نفسه 

وحني ينمو احلق يف ذاته فإن . . الواقفون على الشق اآلخر ، فجزاؤهم اإلمهال واإلعراض بعد الدعوة والبالغ 
إن على احلق أن يوجد ومىت وجد احلق يف . . قذف باحلق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق اهللا جيري سنته ، في

  صورته الصادقة الكاملة ، فإن شأن الباطل هني ، وعمره كذلك قريب
باإلعراض عن املشركني ، فقد وجه املؤمنني إىل أن يكون هذا  -صلى اهللا عليه وسلم  -ومع أمر الرسول 

لقد أمروا أال يسبوا آهلة املشركني خمافة أن حيمل . .  وقار ، ويف ترفع ، يليق باملؤمنني اإلعراض يف أدب ، ويف
فيكون سب  -وهم ال يعلمون جالل قدره وعظيم مقامه  -هذا أولئك املشركني على سب اهللا سبحانه 

  :املؤمنني آلهلتهم املهينة احلقرية ذريعة لسب اهللا اجلليل العظيم 
مث إىل رهبم . كذلك زينا لكل أمة عملهم . يدعون من دون اهللا فيسبوا اهللا عدواً بغري علم وال تسبوا الذين { 

  .} مرجعهم ، فينبئهم مبا كانوا يعملون 
إن الطبيعة اليت خلق اهللا الناس هبا ، أن كل من عمل عمالً ، فإنه يستحسنه ، ويدافع عنه فإن كان يعمل 

وإن كان على اهلدى رآه . ان يعمل السيئات استحسنها ودافع عنها وإن ك. الصاحلات استحسنها ودافع عنها 
وهؤالء يدعون من دون اهللا . . حسناً ، وإن كان على الضالل رآه حسناً كذلك فهذه طبيعة يف اإلنسان 

ولكن إذا سب املسلمون آهلتهم هؤالء اندفعوا . . مع علمهم وتسليمهم بأن اهللا هو اخلالق الرازق . . شركاء 
دفاعاً عما زين هلم من عبادهتم وتصوراهتم وأوضاعهم وتقاليدهم وعد . . وا عما يعتقدونه من ألوهية اهللا ، 



  :فليدعهم املؤمنون ملا هم فيه 
  . .} مث إىل رهبم مرجعهم فينبئهم مبا كانوا يعملون { 

لقلب ، الذي ال يدخل فيما اهلادىء ا. وهو أدب يليق باملؤمن ، املطمئن لدينه ، الواثق من احلق الذي هو عليه 
  .ال طائل وراءه من األمور 

. فما للمؤمنني وهذا الذي ال جدوى وراءه . فإن سب آهلتهم ال يؤدي هبم إىل اهلدى وال يزيدهم إال عناداً 
  من سب املشركني لرهبم اجلليل العظيم؟. وإمنا قد جيرهم إىل مساع ما يكرهون 
رض فيه صفحة الوجود احلافلة باآليات واخلوارق ، يف كل حلظة من ليل وأخرياً خيتم هذا الدرس ، الذي استع

أي خارقة مادية كخوارق  -خيتمه بأن هؤالء املشركني يقسمون باهللا جهد أمياهنم أن لو جاءهتم آية . . أو هنار 
 -اهللا  ليؤمنن هبا األمر الذي جعل بعض املسلمني حني مسعوا أمياهنم يقترحون على رسول -الرسل السابقة 

. أن يسأل ربه هذه اآلية اليت يطلبون  - صلى اهللا عليه وسلم  ، ببيان طبيعة .  وجييء الرد احلاسم على املؤمنني 
  :التكذيب يف هؤالء املكذبني 

وما يشعركم أهنا إذا جاءت . إمنا اآليات عند اهللا : قل . وأقسموا باهللا جهد أمياهنم لئن جاءهتم آية ليؤمنن هبا { 
، ونذرهم يف طغياهنم يعمهون ال يؤمن ولو أننا نزلنا . ون؟ ونقلب أفئدهتم وأبصارهم ، كما مل يؤمنوا به أول مرة 

ولكن  - إال أن يشاء اهللا  -إليهم املالئكة ، وكلمهم املوتى وحشرنا عليهم كل شيء قبالً ما كانوا ليؤمنوا 
  . .} أكثرهم جيهلون 

بعد توجيهه إليها على هذا النحو العجيب الذي  -وثة يف هذا الوجود إن القلب الذي ال يؤمن بآيات اهللا املبث
وال توحي آيات اهللا املبثوثة يف األنفس واآلفاق إليه أن يبادر إىل ربه ، ويثوب  -تكفل به هذا الكتاب العجيب 

. إىل كنفه  ي ُيدري والذي عاق هؤالء عن اإلميان يف أول األمر ، ما الذ. . إن هذالقلب هو قلب مقلوب . 
املسلمني الذين يقترحون إجابة طلبهم ، أن يعوقهم عن اإلميان بعد ظهور اخلارقة؟ إن اهللا هو الذي يعلم حقيقة 

وهو يذر املكذبني يف طغياهنم يعمهون ، ألنه يعلم منهم أهنم يستحقون جزاء التكذيب؛ كما . . هذه القلوب 
نزل إليهم املالئكة كما يقترحون ولو بعث هلم املوتى ال يستجيبون ولو . . يعلم عنهم أهنم ال يستجيبون 

ولو حشر اهللا عليهم كل شيء يف هذا الوجود يواجههم ويدعوهم إىل  -كما اقترحوا كذلك  -يكلموهنم 
واهللا سبحانه ال يشاء ، ألهنم هم ال جياهدون يف اهللا ليهديهم اهللا  -إال أن يشاء اهللا  -إهنم ال يؤمنون . . اإلميان 
.وهذه هي احلقيقة اليت جيهلها أكثر الناس عن طبائع القلوب . .  إليه  .  

إمنا الذي ينقصهم آفة يف . . إنه ليس الذي ينقص الذين يلجون يف الضالل أنه ال توجد أمامهم دالئل وبراهني 
  . .القلب ، وعطل يف الفطرة ، وانطماس يف الضمري 
.يه ، والذين جياهدون فيه وإن اهلدى جزاء ال يستحقه إال الذين يتجهون إل  .  

كَاُنوا ِلُيْؤِمُنوا إِلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه  َولَْو أَنََّنا َنزَّلَْنا إِلَْيهُِم الَْملَاِئكَةَ َوكَلََّمُهُم الَْمْوَتى َوَحَشْرَنا َعلَْيهِْم كُلَّ َشْيٍء قُُبلًا َما
َعلَْنا ِلكُلِّ َنبِيٍّ َعُدوا َشَياِطَني الْإِْنسِ َوالْجِنِّ ُيوِحي َبْعُضُهْم إِلَى َبْعضٍ َوكَذَِلَك َج) ١١١(َولَِكنَّ أَكْثََرُهْم َيْجَهلُونَ 

ُه فَذَْرُهْم َوَما َيفَْتُرونَ  َوِلَتْصَغى إِلَْيِه أَفِْئَدةُ الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ ) ١١٢(ُزْخُرَف الْقَْولِ غُُروًرا َولَْو َشاَء َربَُّك َما فََعلُو
  ) ١١٣(لْآِخَرِة َوِلَيْرَضْوُه َوِلَيقَْترِفُوا َما ُهْم ُمقَْترِفُونَ بِا



ومتعلقة مبا كان يقترحه مشركو العرب  - يف هناية اجلزء السابع  -اآلية األوىل تكملة لفقرة سابقة يف السياق 
ا كان من من اخلوارق اليت يريدون أن يأيت هلم هبا فيصدقو -صلى اهللا عليه وسلم  -على رسول اهللا  ه وم

حلفهم باهللا حلفا مكررا مؤكدا أن لو جاءهتم هذه اآليات اليت يطلبون إهنم ليؤمنون مما جعل بعض املسلمني 
أن يسأل  -صلى اهللا عليه وسلم  -أنفسهم يشتهون أن لو جييبهم اهللا إىل ما يطلبون ويقترحون على رسول اهللا 

  ربه هذه اآليات اليت يقترحها املقترحون
  :ة كلها جاءت هكذا والفقر

وما يشعركم أهنا إذا . إمنا اآليات عند اهللا : قل . لئن جاءهتم آية ليؤمنن هبا : وأقسموا باهللا جهد أَمياهنم { 
. ونذرهم يف طغياهنم يعمهون  -كما مل يؤمنوا به أول مرة  -جاءت ال يؤمنون؟ ونقلب أفئدهتم وأبصارهم   .

إال أن يشاء  -كلمهم املوتى ، وحشرنا عليهم كل شيء قبال ، ما كانوا ليؤمنوا ولو أننا نزلنا إليهم املالئكة ، و
  . .} ولكن أكثرهم جيهلون  -اهللا 

فاآلن نتحدث عن احلقائق العامة اليت تتناوهلا هذه . ولقد سبق احلديث عن هذه اآليات يف هناية اجلزء السابع 
  :النصوص؛ واليت مل نتعرض هلا هناك يف تفسريها 

. ال تتعلق بالرباهني واألدلة على احلق . . . واهلدى أو الضالل . هي أن اإلميان أو الكفر : قيقة األوىل واحل
ولكنها . . وله من السلطان على القلب البشري ما جيعله يقبله ويطمئن إليه ويرضخ له . فاحلق هو برهان ذاته 

، وهذه امل   :للمؤمنني بشأهنا  - سبحانه  - عوقات يقول اهللا املعوقات األخرى هي اليت حتول بني القلب واحلق 
ال يؤمنون؟ ونقلب أفئدهتم وأبصارهم كما مل يؤمنوا به ) أي اآليات واخلوارق ( وما يشعركم أهنا إذا جاءت { 

  . .} أول مرة ، ونذرهم يف طغياهنم يعمهون 
فيمنعهم من  -عد نزول اآلية ب -فما وقع هلم يف أول مرة ومنعهم من اهلدى ، ميكن أن يتكرر وقوعه كذلك 

  . .اهلدى كرة أخرى 
فيجب أن . . إن موحيات اإلميان كامنة يف القلب ذاته؛ ويف احلق كذلك بذاته؛ وليست متعلقة بعوامل خارجية 

.تتجه احملاولة إذن إىل ذلك القلب لعالجه من آفاته ومن معوقاته   .  
فقد اقتضت هذه املشيئة أن . ألخري يف أمر اهلدى والضالل هي أن مشيئة اهللا هي املرجع ا: واحلقيقة الثانية 

فمن . تبتلي البشر بقدر من حرية االختيار والتوجه يف االبتداء؛ وجعل هذا القدر موضع ابتالء للبشر وامتحان 
تضت فقد اق - وإن كان ال يعلم حينئذ أين هو  -استخدمه يف االجتاه القليب إىل اهلدى والتطلع إليه والرغبة فيه 

ومن استخدمه يف الرغبة عن اهلدى والصدود عن دالئله . مشيئة اهللا أن يأخذ بيده ويعينه ويهديه إىل سبيله 
  .وموحياته ، فقد اقتضت مشيئة اهللا أن يضله وأن يبعده عن الطريق وأن يدعه يتخبط يف الظلمات 

  .ه يف النهاية وإرادة اهللا وقدره حميطان بالبشر يف كل حالة ، ومرد األمر كله إلي. 
  :وهذه احلقيقة يشري إليها السياق يف قوله تعاىل 

ولو { : ويف قوله } ونذرهم يف طغياهنم يعمهون  - كما مل يؤمنوا به أول مرة  -ونقلب أفئدهتم وأبصارهم { 
 - يشاء اهللا إال أن  -أننا نزلنا إليهم املالئكة وكلمهم املوتى ، وحشرنا عليهم كل شيء قبالً ، ما كانوا ليؤمنوا 

  . .} ولكن أكثرهم جيهلون 



  :كما يشري إليها يف آية سابقة على هذه الفقرة يف سياق السورة قوله تعاىل 
وما جعلناك . ولو شاء اهللا ما أشركوا . اتبع ما أوحي إليك من ربك ال إله إال هو وأعرض عن املشركني { 

  .ارة إليها يف اآلية التالية هلذه الفقرة كما تتكرر اإلش} عليهم حفيظاً ، وما أنت عليهم بوكيل 
ولو شاء  -وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا شياطني اإلنس واجلن يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غروراً { 

. . فذرهم وما يفترون  - ربك ما فعلوه   . {. .  
هلدى؛ وهو الذي شاء أن فاألمر كله مرهون مبشيئة اهللا ، هو الذي شاء أال يهديهم ألهنم مل يأخذوا بأسلوب ا

يدع هلم هذا القدر من االختيار على سبيل االبتالء؛ وهو الذي يهديهم إذا جاهدوا للهدى؛ وهو الذي يضلهم 
بني طالقة املشيئة اإلهلية وهذا اجملال الذي ترك  -يف التصور اإلسالمي  -بال تعارض . . إذا اختاروا الضالل 

  .االختيار  للبشر البتالئهم فيه هبذا القدر من
ال ميلكون . هي أن الطائعني والعصاة يف قبضة اهللا سواء ، وحتت قهره وسلطانه سواء : واحلقيقة الثالثة  فهم 

ولكن املؤمنني . . مجيعاً أن حيدثوا شيئاً إال بقدر اهللا وفق مشيئته اليت جرت بتلك السنن يف تصريف أمر العباد 
بني اخلضوع القهري املفروض عليهم لسلطان اهللا يف ذوات  -ار يف القدر املتروك هلم لالختي -يطابقون 

أنفسهم ويف حركة خالياهم ويف طبائع تكوينهم العضوي النفسي؛ وبني اخلضوع االختياري الذي يلتزمونه 
وبذلك يعيشون يف سالم مع أنفسهم ذاهتا ، ألن اجلانب القهري . بأنفسهم بناء على املعرفة واهلدى واالختيار 

واجلانب االختياري يتبعان ناموسا واحدا وسلطانا واحدا وحكومة واحدة فأما اآلخرون فهم مقهورون فيها 
على اتباع ناموس اهللا الفطري الذي يقهرهم وال ميلكون أن خيرجوا منه يف تكوينهم اجلسمي وحاجاهتم الفطرية 

أشقياء .  املمثل يف منهجه وشرعه ، بينما يف اجلانب الذي ترك هلم االختيار فيه هم ناشزون على سلطان اهللا
  هبذا الفصام يف شخصيتهم وهم بعد هذا كله يف قبضة اهللا ال يعجزونه يف شيء ، وال حيدثون شيئاً إال بقدره

فهي تتكرر يف مواضع . وهذه احلقيقة الثالثة ذات أمهية خاصة يف القضايا اليت يعرضها الشطر الباقي يف السورة 
يواجه قضية األلوهية وسلطاهنا يف  - كما بينا من قبل  -، ذلك أن هذا الشطر كله  متعددة يف صور متنوعة

  .حياة البشر وشريعتهم اليت يعيشون هبا 

، . ومن مث يتكئ السياق على تقرير أن السلطان كله هللا .  حىت يف كيان العصاة الناشزين عن منهج اهللا وشرعه 
فهم أعجز من أن يكون هلم يف ذواهتم سلطان ، فكيف يكون هلم .  وأهنم ال يؤذون أولياء اهللا إال مبا شاء اهللا

  .على املؤمنني سلطان إمنا هي مشيئة اهللا يكون هبا ما يشاء يف الطائعني والعصاة سواء 
  :قال أبو جعفر حممد بن جرير الطربي يف تفسري قوله تعاىل 

إال أن  -ليهم كل شيء قبال ، ما كانوا ليؤمنوا ولو أننا نزلنا إليهم املالئكة ، وكلمهم املوتى ، وحشرنا ع{ 
  .} ولكن أكثرهم جيهلون  -يشاء اهللا 

يا حممد آيس من فالح هؤالء العادلني برهبم  -صلى اهللا عليه وسلم  -لنبيه حممد  -تعاىل ذكره  - يقول ( 
يهم املالئكة حىت يروها عيانا فإننا لو نزلنا إل} لئن جئتنا بآية لنؤمنن لك { : األوثان واألصنام ، القائلني لك 

يما تقول ، وأن ما جئتهم  وكلمهم املوتى بإحيائنا إياهم حجة لك ، وداللة على نبوتك ، وأخربوهم أنك حمق ف
ا آمنوا وال صدقوك وال اتبعوك . به حق من عند اهللا؛ وحشرنا عليهم كل شيء فجعلناهم لك قبال  إال أن  -م



ولكن أكثر هؤالء املشركني جيهلون أن : يقول . . } ولكن أكثرهم جيهلون {  -يشاء اهللا ذلك ملن شاء منهم 
، ومىت شاءوا كفروا . ذلك كذلك  وليس . حيسبون أن اإلميان إليهم ، والكفر بأيديهم ، مىت شاءوا آمنوا 

ضللته ال يؤمن منهم إال من هديته له فوفقته ، وال يكفر إال من خذلته عن الرشد فأ. ذلك كذلك ، ذلك بيدي 
. (  

 -اليت أسلفناها  -ولكنه حيتاج إىل زيادة اإليضاح . وهذا األصل الذي يقرره ابن جرير هنا هو الصحيح 
إن اإلميان حدثٌ . . باستلهام جمموعة النصوص القرآنية عن اهلدى والضاللة ومشيئة اهللا وجهد اإلنسان 

  :ينشئه  وما يقع يف هذا الوجود حدث إال بقدر من اهللا. والضالل حدث 
فأما السنة اليت جيري على أساسها ذلك القدر بوقوع إميان فالن وضالل فالن ، } إنا كل شيء خلقناه بقدر { 

فإذا اجته إىل اهلدى . وهي أن اإلنسان مبتلى بقدر من االختيار يف االجتاه . فهي اليت تبينها جمموعة النصوص 
ووقع . وإذا اجته إىل الضالل وكره اهلدى أضله اهللا . هللا وجاهد فيه هداه اهللا ووقع هداه وحتقق بقدر من ا

وحياته جتري بقدر اهللا وفق مشيئته . وهو على احلالني يف قبضة اهللا وسلطانه . . ضالله وحتقق بقدر من اهللا 
  .الطليقة ، وسنته اليت وضعتها مشيئته الطليقة 

لمعاين واحلقائق اليت تستهدفها الفقرة السابقة اليت بعد ذلك جتيء آيتان يف سياق السورة؛ مها من ناحية تكملة ل
وهي . ومن ناحية مها متهيد للقضايا العقيدية املتعلقة بالسلطان والشريعة واحلاكمية . انتهينا من احلديث عنها 

  . .القضايا اليت تستغرق ما تبقى من السورة 
  :اآليتان 

ولو شاء  -حي بعضهم إىل بعض زخرف القول غروراً وكذلك جعلنا لكل نيب عدواً شياطني اإلنس واجلن يو{ 
  .فذرهم وما يفترون  - ربك ما فعلوه 

  .} ولتصغي إليه أفئدة الذين ال يؤمنون باآلخرة ، ولريضوه ، وليقترفوا ما هم مقترفون 
كالذي قدرناه من أن أولئك املشركني الذين يعلقون إمياهنم مبجيء اخلوارق ، ويعرضون عن . . كذلك . . 

.دالئل اهلدى وموحياته يف الكون والنفس ، ال يقع منهم اإلميان ولو جاءهتم كل آية   .  
وقدرنا أن يوحي . كذلك الذي قدرناه يف شأن هؤالء ، قدرنا أن يكون لكل نيب عدوهم شياطني اإلنس واجلن 

تصغي إىل هذا وقدرنا أن . بعضهم إىل بعض زخرف القول ليخدعوهم به ويغروهم حبرب الرسل وحرب اهلدى 
الزخرف أفئدة الذين ال يؤمنون باآلخرة ، ويرضوه ، ويقترفوا ما يقترفونه من العداوة للرسل وللحق؛ ومن 

  . .الضالل والفساد يف األرض 
وملضت مشيئته بغري هذا كله؛ وجلرى . ولو شاء ربك ما فعلوه . كل ذلك إمنا جرى بقدر اهللا؛ وفق مشيئته 

وليس شيء من هذا كله بسلطان من البشر . فليس شيء من هذا كله باملصادفة .  قدره بغري هذا الذي كان
  كذلك أو قدرة

فإذا تقرر أن هذا الذي جيري يف األرض من املعركة الناشبة اليت ال هتدأ بني الرسل واحلق الذي معهم ، وبني 
ي يف األرض إمنا جيري مبشيئة إذا تقرر أن هذا الذي جير. . شياطني اإلنس واجلن وباطلهم وزخرفهم وغرورهم 

اهللا ويتحقق بقدر اهللا ، فإن املسلم ينبغي أن يتجه إذن إىل تدبر حكمة اهللا من وراء ما جيري يف األرض ، بعد أن 



  . .يدرك طبيعة هذا الذي جيري والقدرة اليت وراءه 
  . .} القول غروراً وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا ، شياطني اإلنس واجلن ، يوحي بعضهم إىل بعض زخرف { 

والشيطنة وهي التمرد . . هذا العدو هو شياطني اإلنس واجلن . . بإرادتنا وتقديرنا ، جعلنا لكل نيب عدوا 
وكما أن الذي يتمرد من اجلن ويتمحض للشر . والغواية والتمحض للشر صفة تلحق اإلنس كما تلحق اجلن 

وقد يوصف هبذه الصفة . . نس ويتمحض للشر والغواية والغواية يسمى شيطاناً؛ فكذلك الذي يتمرد من اإل
  .» الكلب األسود شيطان « : احليوان أيضا إذا شرس ومترد واستشرى أذاه وقد ورد 

الذين قدر اهللا أن يكونوا عدوا لكل نيب ، خيدع بعضهم بعضا بالقول  -من اإلنس واجلن  - هؤالء الشياطني 
ومن معاين الوحي التأثري الداخلي الذي ينتقل به األثر من كائن إىل  - املزخرف ، الذي يوحيه بعضهم إىل بعض 

.ويغر بعضهم بعضا ، وحيرض بعضهم بعضاً على التمرد والغواية والشر واملعصية  -كائن آخر   .  
وشياطني اإلنس أمرهم معروف ومشهود لنا يف هذه األرض ، ومناذجهم ومناذج عدائهم لكل نيب ، وللحق 

  .مؤمنني به ، معروفة ميلك أن يراها الناس يف كل زمان الذي معه ، ولل
فهم غيب من غيب اهللا ، ال نعرف عنه إال ما خيربنا به َمن عنده مفاتح الغيب  - واجلن كله  -فأما شياطني اجلن 
ومن ناحية مبدأ وجود خالئق أخرى يف هذا الكون غري اإلنسان وغري األنواع واألجناس . . ال يعلمها إال هو 

  .عروفة يف األرض من األحياء امل

فأما أولئك الذين . نقول من ناحية املبدأ حنن نؤمن بقول اهللا عنها ، ونصدق خبربه يف احلدود اليت قررها . 
لينكروا ما يقرره اهللا يف هذا الشأن ، فال ندري عالم يرتكنون؟ إن علمهم البشري ال » بالعلم « يتترسون 

ماذا يف » يعلم « ياء ، يف هذا الكوكب األرضي كما أن علمهم هذا ال يزعم أنه أحاط بكل أجناس األح
أن نوع احلياة املوجود يف األرض ميكن أوال ميكن أن يوجد يف » يفترضه « األجرام األخرى وكل ما ميكن أن 

 أن أنواعاً أخرى من احلياة -حىت لو تأكدت الفروض  -وهذا ال ميكن أن ينفي . . بعض الكواكب والنجوم 
عنها شيئاً فمن » العلم « وأجناساً أخرى من األحياء ميكن أن تعمر جوانب أخرى يف الكون ال يعلم هذا 

  .وجود هذه العوامل احلية األخرى » العلم « التحكم والتبجح أن ينفي أحد باسم 
إبليس ك - وأما من ناحية طبيعة هذا اخللق املسمى باجلن؛ والذي يتشيطن بعضه ويتمحض للشر والغواية 

من ناحية طبيعة هذا اخللق املسمى باجلن ، حنن ال نعلم عنه إال ما جاءنا . . كما يتشيطن بعض اإلنس  -وذريته 
  .وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -سبحانه  -اخلرب الصادق به عن اهللا 

األرض ويف باطن األرض  وأنه مزود بالقدرة على احلياة يف. وحنن نعرف أن هذا اخللق خملوق من مارج من نار 
وأن منه الصاحلني املؤمنني . وأنه ميلك احلركة يف هذه اجملاالت بأسرع مما ميلك البشر . ويف خارج األرض أيضاً 

وكم من خالئق ترى  - يف هيئته األصلية  -وأنه يرى بين آدم وبنو آدم ال يرونه . ، ومنه الشياطني املتمردين 
، وهم قادرون اإلنسان وال يراها اإلنسان وأ ن الشياطني منه مسلطون على بين اإلنسان يغووهنم ويضلوهنم 

وأن . وأن هؤالء الشياطني ال سلطان هلم على املؤمنني الذاكرين . على الوسوسة هلم واإلحياء بطريقة ال نعلمها 
لذكر من كيد الشيطان مع املؤمن إذا ذكر اهللا خنس وتوارى ، وإذا غفل برز فوسوس له وأن املؤمن أقوى با

. وأن عامل اجلن حيشر مع عامل اإلنس؛ وحياسب؛ وجيازى باجلنة وبالنار كاجلنس اإلنساين . الشيطان الضعيف 



  وأن اجلن حني يقاسون إىل املالئكة يبدون خلقاً ضعيفاً ال حول له وال قوة
  . .ويف هذه اآلية نعرف أن اهللا سبحانه قد جعل لكل نيب عدواً شياطني اإلنس واجلن 

أال يتمردوا؛ وأال يتمحضوا للشر؛ . . أال يفعلوا شيئاً من هذا  -لو شاء  -قادراً  -سبحانه  - ولقد كان اهللا 
كان اهللا سبحانه قادرا أن يقهرهم . . وأال يعادوا األنبياء؛ وأال يؤذوا املؤمنني؛ وأال يضلوا الناس عن سبيل اهللا 

  .لهدى؛ أو أن يعجزهم عن التصدي لألنبياء واحلق واملؤمنني به قهراً على اهلدى؛ أو أن يهديهم لو توجهوا ل

بالقدر الذي  - وأذن هلم أن متتد أيديهم باألذى ألولياء اهللا . ولكنه سبحانه ترك هلم هذا القدر من االختيار . 
ر من وقدر أن يبتلي أولياءه بأذى أعدائه؛ كما يبتلي أعداءه هبذا القد -تقضي به مشيئته وجيري به قدره 

  :فما ميلك هؤالء أن يوقعوا بأولياء اهللا من األذى إال ما قدره اهللا . االختيار والقدرة الذي أعطاهم إياه 
  فما الذي خيلص لنا من هذه التقريرات؟} ولو شاء اهللا ما فعلوه { 
. » شياطني « هم . . أن الذين يقفون بالعداوة لكل نيب؛ ويقفون باألذى ألتباع األنبياء : خيلص لنا ابتداء * 

وظيفة واحدة وأن بعضهم  -شياطني اإلنس واجلن  -وأهنم يؤدون مجيعاً . . شياطني من اإلنس ومن اجلن 
  . .خيدع بعضاً ويضله كذلك مع قيامهم مجيعاً بوظيفة التمرد والغواية وعداء أولياء اهللا 

، وال يقدرون على شيء من عداء األنبياء أن هؤالء الشياطني ال يفعلون شيئاً من هذا ك: وخيلص لنا ثانياً *  له 
من متحيص هؤالء . وهو يبتلي هبم أولياءه ألمر يريده . إمنا هم يف قبضة اهللا . وإيذاء أتباعهم بقدرة ذاتية فيهم 

فإذا اجتازوا االمتحان بقوة كف . األولياء ، وتطهري قلوهبم ، وامتحان صربهم على احلق الذي هم عليه أمناء 
وعجز هؤالء األعداء أن ميدوا إليهم أيديهم باألذى وراء ما . وكف عنهم هؤالء األعداء . هم االبتالء اهللا عن

  :وآب أعداء اهللا بالضعف واخلذالن؛ وبأوزارهم كاملة حيملوهنا على ظهورهم . قدر اهللا 
أن يترك لشياطني اإلنس  أن حكمة اهللا اخلالصة هي اليت اقتضت: وخيلص لنا ثالثا * } ولو شاء اهللا ما فعلوه { 

وأن يدعهم يؤذون  -فهو إمنا يبتليهم يف القدر الذي تركه هلم من االختيار والقدرة  -واجلن أن يتشيطنوا 
أيصربون؟ أيثبتون على ما معهم من احلق بينما : فهو إمنا يبتلي أولياءه كذلك لينظروا  -أولياءه فترة من الزمان 

خيلصون من حظ أنفسهم يف أنفسهم ويبيعوهنا بيعة واحدة هللا ، على السراء الباطل ينتفش عليهم ويستطيل؟ أ
ويف املنشط واملكره سواء؟ وإال فقد كان اهللا قادراً على أال يكون شيء من هذا الذي . وعلى الضراء سواء 

  كان
قوة ذاتية هلم؛ فما يستطيلون ب. هوان الشياطني من اإلنس واجلن ، وهوان كيدهم وأذاهم : وخيلص لنا رابعا * 

واملؤمن الذي يعلم أن ربه هو الذي يقدر ، وهو الذي . . وما ميلكون أن يتجاوزوا ما أذن اهللا به على أيديهم 
ومن هنا هذا . يأذن ، خليق أن يستهني بأعدائه من الشياطني؛ مهما تبلغ قوهتم الظاهرة وسلطاهنم املدَّعى 

  :التوجيه العلوي لرسول اهللا الكرمي 
  . .} هم وما يفترون فذر{ 

.فأنا من ورائهم قادر على أخذهم ، مدخر هلم جزاءهم . دعهم وافتراءهم   .  
لقد قدر اهللا أن يكون هذا العداء ، وأن يكون . . وهناك حكمة أخرى غري ابتالء الشياطني ، وابتالء املؤمنني * 

  : حلكمة أخرى. . هذا اإلحياء ، وأن يكون هذا الغرور بالقول واخلداع 



أي لتستمع إىل ذلك } ولتصغي إليه أفئدة الذين ال يؤمنون باآلخرة ، ولريضوه ، وليقترفوا ما هم مقترفون { 
  .اخلداع واإلحياء قلوب الذين ال يؤمنون باآلخرة 

وينالون . وهم يرون الشياطني يف هذه الدنيا يقفون باملرصاد لكل نيب . فهؤالء حيصرون مههم كله يف الدنيا . 
فيخضعون للشياطني ، معجبني بزخرفهم الباطل ، . ذى أتباع كل نيب ، ويزين بعضهم لبعض القول والفعل باأل

يف ظل ذلك اإلحياء ، . مث يكسبون ما يكسبون من اإلمث والشر واملعصية والفساد . معجبني بسلطاهنم اخلادع 
  . .وبسبب هذا اإلصغاء 

وملا فيه من إعطاء كل أحد . وراءه من التمحيص والتجربة  ملا. وهذا أمر أراده اهللا كذلك جرى به قدره 
  .فرصته ليعمل ملا هو ميسر له؛ ويستحق جزاءه بالعدل والقسطاس 

مث لتصلح احلياة بالدفع؛ ويتميز احلق باملفاصلة؛ ويتمحض اخلري بالصرب؛ وحيمل الشياطني أوزارهم كاملة يوم 
إهنا مشيئة اهللا ، واهللا . . أمر أعدائه وأمر أوليائه على السواء . .  وليجري األمر كله وفق مشيئة اهللا. . القيامة 

  .يفعل ما يشاء 
واملشهد الذي يرمسه القرآن الكرمي للمعركة بني شياطني اإلنس واجلن من ناحية ، وكل نيب وأتباعه من ناحية 

ل جوانبه جدير بأن نقف أمامه وقفة هذا املشهد بك. . أخرى؛ ومشيئة اهللا املهيمنة وقدره النافذ من ناحية ثالثة 
  :قصرية 

. شياطني اإلنس واجلن . . إهنا معركة تتجمع فيها قوى الشر يف هذا الكون  تتجمع يف تعاون وتناسق إلمضاء . 
يوحي { . . خطة مقررة فيها وسائلها . . هي عداء احلق املمثل يف رساالت األنبياء وحربه . . خطة مقررة 

ميد بعضهم بعضاً بوسائل اخلداع والغواية؛ ويف الوقت ذاته يغوي . . } القول غروراً  بعضهم إىل بعض زخرف
إن الشياطني يتعاونون فيما . . بعضهم بعضا وهي ظاهرة ملحوظة يف كل جتمع للشر يف حرب احلق وأهله 

ولكن يزين بعضهم  .بينهم؛ ويعني بعضهم بعضاً على الضالل أيضاً إهنم ال يهدون بعضهم البعض إىل احلق أبداً 
  لبعض عداء احلق وحربه واملضي يف املعركة معه طويالً

ال يقدر الشياطني على شيء منه إال . . إنه حماط به مبشيئة اهللا وقدره . . ولكن هذا الكيد كله ليس طلقياً 
العاملية  على ضخامته وجتمع قوى الشر - ومن هنا يبدو هذا الكيد . بالقدر الذي يشاؤه اهللا وينفذه بقدره 

وال يصيب من يشاء بال معقب وال . مقيداً مغلوالً إنه ال ينطلق كما يشاء بال قيد وال ضابط  -كلها عليه 
كال . . كما حيب الطغاة أن يلقوا يف روع من يعبدوهنم من البشر ، ليعلقوا قلوهبم مبشيئتهم وإرادهتم  -مراجع 

يف  -وما يضرون أولياء اهللا بشيء إال مبا أراده اهللا . بقَدر اهللا  وقدرهتم حمدودة. إن إرادهتم مقيدة مبشيئة اهللا 
  .ومرد األمر كله إىل اهللا  -حدود االبتالء 

ومشهد التجمع على خطة مقررة من الشياطني جدير بأن يسترعي وعي أصحاب احلق ليعرفوا طبيعة اخلطة 
بريهم جدير كذلك بأن ميأل قلوب أصحاب ومشهد إحاطة مشيئة اهللا وقدره خبطة الشياطني وتد. . ووسائلها 

احلق بالثقة والطمأنينة واليقني ، وأن يعلق قلوهبم وأبصارهم بالقدرة القاهرة والقدر النافذ ، وبالسلطان احلق 
األصيل يف هذا الوجود ، وأن يطلق وجداهنم من التعلق مبا يريده أو ال يريده الشياطني وأن ميضوا يف طريقهم 

، بعد بنائه يف قلوهبم هم ويف حياهتم يبنون احلق يف  أما عداوة الشياطني ، وكيد الشياطني ، . واقع اخللق 



  .فليدعومها للمشيئة احمليطة والقدر النافذ 
  . .} فذرهم وما يفترون . ولو شاء ربك ما فعلوه { 

َب ُمفَصَّلًا َوالَِّذيَن آَتْيَناُهُم الِْكَتاَب َيْعلَُمونَ أَنَُّه ُمَنزَّلٌ ِمْن َربَِّك أَفََغْيَر اللَِّه أَْبَتِغي َحكًَما َوُهَو الَِّذي أَْنَزلَ إِلَْيكُُم الِْكَتا
َو السَِّميُع الَْعِليُم ) ١١٤(بِالَْحقِّ فَلَا َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْمَترِيَن  َوَتمَّْت كَِلَمُت َربَِّك ِصْدقًا َوَعْدلًا لَا ُمَبدِّلَ ِلكَِلَماِتِه َوُه

ْع أَكْثََر َمْن ِفي الْأَْرضِ ُيِضلُّوَك َعْن َسبِيلِ اللَِّه إِنْ َيتَّبُِعونَ إِلَّا الظَّنَّ َوإِنْ ُهْم إِلَّا َو) ١١٥( ) ١١٦(َيْخُرُصونَ إِنْ ُتِط
ا ذُ) ١١٧(إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم َمْن َيِضلُّ َعْن َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بِالُْمْهَتِديَن  ِكَر اْسُم اللَِّه َعلَْيِه إِنْ كُْنُتْم فَكُلُوا ِممَّ

ا لَكُْم أَلَّا َتأْكُلُوا ِممَّا ذُِكَر اْسُم اللَِّه َعلَْيِه َوقَْد فَصَّلَ لَكُْم َما َحرََّم َعلَْيكُْم إِلَّا َما ) ١١٨(بِآيَاِتِه ُمْؤِمنَِني  َوَم
َوذَُروا ظَاِهَر الْإِثْمِ ) ١١٩(اِئهِْم بَِغْيرِ ِعلْمٍ إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم بِالُْمْعَتِديَن اْضطُرِْرُتْم إِلَْيِه َوإِنَّ كَِثًريا لَُيِضلُّونَ بِأَْهَو

ِه َولَا َتأْكُلُوا ِممَّا لَْم ُيذْكَرِ اْسُم اللَِّه َعلَ) ١٢٠(َوَباِطَنُه إِنَّ الَِّذيَن َيكِْسُبونَ الْإِثَْم سَُيْجَزْونَ بَِما كَاُنوا َيقَْترِفُونَ  ْي
أََوَمْن كَانَ ) ١٢١(ُمْشرِكُونَ َوإِنَُّه لَِفْسٌق َوإِنَّ الشََّياِطَني لَُيوُحونَ إِلَى أَْوِليَاِئهِْم لُِيَجاِدلُوكُْم َوإِنْ أَطَْعُتُموُهْم إِنَّكُْم لَ

ي الظُّلَُماِت لَْيَس بَِخارِجٍ ِمْنَها كَذَِلَك ُزيَِّن ِللْكَاِفرِيَن َمْيًتا فَأَْحَيْيَناُه َوَجَعلَْنا لَُه ُنوًرا َيْمِشي بِِه ِفي النَّاسِ كََمْن َمثَلُُه ِف
ا َيْمكُُرونَ إِلَّا بِأَْنفُِسهِْم ) ١٢٢(َما كَاُنوا َيْعَملُونَ  ي كُلِّ قَْرَيٍة أَكَابَِر ُمْجرِِميَها ِلَيْمكُُروا ِفيَها َوَم َوكَذَِلَك َجَعلَْنا ِف

ِمَن َحتَّى ُنْؤَتى ِمثْلَ َما أُوِتَي ُرُسلُ اللَِّه اللَُّه أَْعلَُم َحْيثُ َيْجَعلُ  َوإِذَا) ١٢٣(َوَما َيْشُعُرونَ  َجاَءْتُهْم آَيةٌ قَالُوا لَْن ُنْؤ
ُه أَنْ فََمْن ُيرِِد اللَّ) ١٢٤(رَِسالََتُه َسُيِصيُب الَِّذيَن أَْجَرُموا َصغَاٌر ِعْنَد اللَِّه َوَعذَاٌب َشِديٌد بَِما كَاُنوا َيْمكُُرونَ 

ُد ِفي السََّماِء كَذَِلَك َيْجَعلُ َيْهِدَيُه َيشَْرْح َصْدَرُه ِللْإِْسلَامِ َوَمْن ُيرِْد أَنْ ُيِضلَُّه َيْجَعلْ َصْدَرُه َضيِّقًا َحَرًجا كَأَنََّما َيصَّعَّ
) ١٢٦(َتِقيًما قَْد فَصَّلَْنا الْآَياِت ِلقَْومٍ َيذَّكَُّرونَ َوَهذَا ِصَراطُ َربَِّك ُمْس) ١٢٥(اللَُّه الرِّْجَس َعلَى الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ 

  ) ١٢٧(لَُهْم َداُر السَّلَامِ ِعْنَد َربِّهِْم َوُهَو َوِليُُّهْم بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ 

ر هذا اآلن جنيء إىل القضية اليت تعاجلها بقية السورة؛ واليت كان التمهيد هلا مطرداً يف سياق السورة كله؛ وآخ
ومن تقرير . التمهيد ما ساقه من قضايا العقيدة الكبرية؛ ومن واقع املعركة العقيدية الطويلة يف اآليتني السابقتني 

يما يقع من املعركة بني شياطني اإلنس واجلن وكل نيب  ومن قواعد اهلدى والضالل وسنة . سلطان اهللا املطلق ف
  .إىل آخر ما استعرضناه يف الصفحات السابقة . . . اهللا اليت جيري وفقها الضالل واهلدى 

يما ذكر اسم اهللا عليه . . اآلن جنيء إىل القضية اليت جعلت هذه املقدمات كلها قاعدة هلا  قضية احلل واحلرمة ف
مبدأ حق : وهي تأخذ أمهيتها من ناحية تقرير املبدأ اإلسالمي األول . . وما مل يذكر اسم اهللا عليه من الذبائح 

وحني . . مية املطلقة هللا وحده؛ وجتريد البشر من ادعاء هذا احلق أو مزاولته يف أية صورة من الصور احلاك
وال يهم أن . . تكون القضية هي قضية هذا املبدأ فإن الصغرية تكون كالكبرية يف حتقيق هذا املبدأ أو نقضه 

فهذه كتلك . تقام أو نظام جمتمع يوضع  يكون األمر أمر ذبيحة يؤكل منها أو ال يؤكل؛ أو أن يكون أمر دولة
  .وهذه كتلك تعين االعتراف بألوهية اهللا وحده؛ أو تعين رفض هذه األلوهية . من ناحية املبدأ 

وال ميل تكراره حيثما جاءت مناسبته . واملنهج القرآين يتكئ كثريا جدا على هذا املبدأ لتقريره يف كل مناسبة 
ذلك أن هذا املبدأ هو العقيدة ، وهو الدين ، وهو اإلسالم؛ . . من األمور  أمام كل تشريع للصغري وللكبري

  .وليس وراءه من هذا الدين كله إال التطبيقات والتفريعات 
أن تقرير هذا املبدأ يكرر يف صور  -كما سنجد يف بقيتها إىل ختامها  -وسنجد يف هذا املقطع من السورة 



قاليدها؛ ويتضح ارتباط هذه الشرائع والتقاليد بالشرك واالستكبار عن شىت؛ مبناسبة عرض شرائع اجلاهلية وت
اإلسالم؛ وانبثاقها من نقطة إقامة ألوهية أخرى غري ألوهية اهللا ، ومن مث يسلط عليها القرآن هذه احلمالت 

  .العنيفة ، املنوعة األساليب ، ويربطها هذا الربط بأصل االعتقاد وأصل اإلميان واإلسالم 
متهيدا لتقرير جهة احلاكمية يف التحليل والتحرمي يف  -ياق يبدأ بتقرير جهة احلاكمية يف أمر العباد كله إن الس

سلطانه  وميهد هلذا  -الذبائح ، األمر الذي يزاول فيه املشركون حق احلاكمية افتراء على اهللا واعتداء على 
  : األمر متهيداً طويال كما نلحظ من سياق اآليات يف هذا املوضع

أفغري اهللا أبتغي حكما ، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصالً ، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من { 
. ومتت كلمة ربك صدقا وعدال ال مبدل لكلماته ، وهو السميع العليم . ربك باحلق ، فال تكونن من املمترين 

  .بعون إال الظن وإن هم إال خيرصون وإن تطع أكثر من يف األرض يضلوك عن سبيل اهللا ، إن يت

، وهو أعلم باملهتدين    .} إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله 
هذا التمهيد كله جييء قبل أن يدخل يف املوضوع الواقع احلاضر الذي ميهد له هذا التمهيد ، مث يربطه ربطاً 

  :مباشرا بقضية اإلميان أو الكفر 
. إن كنتم بآياته مؤمنني . . فكلوا مما ذكر اسم اهللا عليه {  وما لكم أال تأكلوا مما ذكر اسم اهللا عليه ، وقد . 

  .} إال ما اضطررمت إليه  -فصل لكم ما حرم عليكم 
يفصل بني فقرتني بتوجيهات  -بعد ذلك التمهيد كله  - وقبل أن ينتهي من عرض قضية التحليل والتحرمي 
  :لنهي والبيان والوعيد وتعقيبات أخرى ، حتوي مؤثرات قوية من األمر وا

إن الذين . وذروا ظاهر اإلمث وباطنه . إن ربك هو أعلم باملعتدين . وإن كثرياً ليضلون بأهوائهم بغري علم { 
  . .} يكسبون اإلمث سيجزون مبا كانوا يقترفون 

  :مث يستأنف احلديث يف قضية التحليل والتحرمي؛ فريبطها مباشرة بقضية اإلسالم والشرك 
وإن . . وإن الشياطني ليوحون إىل أوليائهم ليجادلوكم  - وإنه لفسق  - تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه وال { 

  . .} أطعتموهم إنكم ملشركون 
شوطاً كأنه تعقيب على أمر . . مث ميضي بعد ذلك شوطاً آخر يف احلديث عن طبيعة الكفر وطبيعة اإلميان 

  .التحليل والتحرمي 
، وهذا الربط ، وهذا التوكيد ، تتمثل طبيعة نظرة اإلسالم لقضية التشريع واحلاكمية ، يف ومن هذا التتابع 

.شؤون احلياة اليومية   .  
أفغري اهللا ابتغي حكما ، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصال ، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من { 

  . .} ربك باحلق ، فال تكونن من املمترين 
استنكار أن يبتغي حكما غري اهللا يف . لالستنكار  - صلى اهللا عليه وسلم  - ال على لسان رسول اهللا إنه سؤ

. وتقرير جلهة احلاكمية يف األمر كله ، وإفرادها هبذا احلق الذي ال جدال فيه . شأن من الشؤون على اإلطالق 
  .أمر احلياة كله ونفي أن يكون هناك أحد غري اهللا جيوز أن يتجه إليه طالبا حكمه يف 

  . .} أفغري اهللا أبتغي حكما؟ { 



إن اهللا مل يترك شيئاً . . تفصيل هلذا اإلنكار ، وللمالبسات اليت جتعل حتكيم غري اهللا شيئاً مستنكراً غريباً . . مث 
ا يعرض هلم من مشكالت احلياة  ، حيكمونه يف م   :غامضاً؛ ومل جيعل العباد حمتاجني إىل مصدر آخر 

  . .} لذي أنزل إليكم الكتاب مفصالً وهو ا{ 
، ولتتمثل فيه حاكمية اهللا وألوهيته  مث لقد . لقد نزل هذا الكتاب ليحكم بالعدل بني الناس فيما اختلفوا فيه 

كما أنه تضمن . نزل هذا الكتاب مفصال ، حمتويا على املبادئ األساسية اليت يقوم عليها نظام احلياة مجلة 
املسائل اليت يريد اهللا تثبيتها يف اجملتمع اإلنساين مهما اختلفت مستوياته االقتصادية والعلمية أحكاماً تفصيلية يف 

. وهبذا وذلك كان يف هذا الكتاب غناء عن حتكيم غري اهللا يف شأن من شؤون احلياة . . والواقعية مجلة  هذا . 
ة يف طور من أطوارها ال جتد يف هذا إن البشري: فمن شاء أن يقول . عن كتابه  - سبحانه  -ما يقرره اهللا 

  .الكتاب حاجتها فليقل 

  كافر هبذا الدين ، مكذب بقول رب العاملني - والعياذ باهللا  -إنه . . ولكن ليقل معه . 
إن . . مث إن هناك ِمن حوهلم مالبسة أخرى جتعل ابتغاء غري اهللا حكما يف شأن من الشؤون أمراً مستنكرا غريبا 

تاب من قبل يعلمون أن هذا الكتاب منزل من عند اهللا ، وهم أعرف بالكتاب ألهنم من أهل الذين أوتوا الك
  :الكتاب 

  . .} والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك باحلق { 
. ولقد كانت هذه مالبسة حاضرة يف مكة ويف اجلزيرة ، خياطب اهللا هبا املشركني  سواء أقر أهل الكتاب هبا . 

كما وقع من  -أو كتموها وجحدوها  -كما وقع من بعضهم ّممن شرح اهللا صدره لإلسالم  -وجهروا 
أن أهل الكتاب يعلمون أنه  - وخربه هو الصدق  -فاألمر يف احلالني واحد؛ وهو إخبار اهللا سبحانه  -بعضهم 

.فاحلق حمتواه؛ كما أن احلق متلبس بتنزيله من اهللا . . منزل من ربه باحلق   .  
وما يزالون يعلمون أن قوة هذا الدين إمنا . زال أهل الكتاب يعلمون أن هذا الكتاب منزل من اهللا باحلق وما ي

 -من أجل علمهم هبذا كله  -وما يزالون . تنبثق من هذا احلق الذي يتلبس به ، ومن هذا احلق الذي حيتويه 
أشد هذه احلرب وأنكاها ، هو حتويل احلاكمية و. . حياربون هذا الدين ، وحياربون هذا الكتاب ، حرباً ال هتدأ 

وجعل غري اهللا حكما ، حىت ال تقوم لكتاب . عن شريعة هذا الكتاب؛ إىل شرائع كتب أخرى من صنع البشر 
وإقامة ألوهيات أخرى يف البالد اليت كانت األلوهية فيها هللا وحده؛ يوم . اهللا قائمة ، وال يصبح لدين اهللا وجود 

ريعة اهللا اليت يف كتابه؛ وال تشاركها شريعة أخرى ، وال يوجد إىل جوار كتاب اهللا كتب كانت حتكمها ش
أخرى ، تستمد منها أوضاع اجملتمع ، وأصول التشريعات ، ويرجع إليها ويستشهد بفقراهتا كما يستشهد 

وراء كل وضع  من وراء هذا كله؛ ومن -من صليبيني وصهيونيني  -املسلم بكتاب اهللا وآياته وأهل الكتاب 
  وكل حكم يقام ملثل هذه األهداف اخلبيثة

، يلتفت  وحني يقرر السياق أن هذا الكتاب أنزله اهللا مفصال؛ وأن أهل الكتاب يعلمون أنه منزل من اهللا باحلق 
ومن وراءه من املؤمنني به؛ يهون عليه وعليهم شأن التكذيب واجلدل  - صلى اهللا عليه وسلم  - إىل رسول اهللا 

  :جيدونه من املشركني؛ وشأن الكتمان واجلحود الذي جيدونه من بعض أهل الكتاب  الذي
  .} فال تكونن من املمترين { 



عندما  -صلى اهللا عليه وسلم  -ولقد ورد أنه . وال امترى  -صلى اهللا عليه وسلم  -وما شك رسول اهللا 
لقد جاءك احلق من . يقرأون الكتاب من قبلك فإن كنت يف شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين { : نزل اهللا عليه 

  .» ال أشك ، وال أسأل « : قال } ربك ، فال تكونن من املمترين 

ه  صلى اهللا عليه  -ولكن هذا التوجيه وأمثاله؛ وهذا التثبيت على احلق ونظائره؛ تدل على ضخامة ما كان يلقا
به وهبم هبذا  -سبحانه  -جلحود؛ ورمحة اهللا واجلماعة املسلمة معه من الكيد والعنت والتكذيب وا - وسلم 

  . .التوجيه والتثبيت 
وميضي السياق يف هذا االجتاه؛ يقرر أن كلمة اهللا الفاصلة قد متت؛ وأنه ال مبدل هلا بفعل اخللق ، بالغاً ما بلغ 

  :كيدهم 
، وهو السميع العليم {    . .} ومتت كلمة ربك صدقا وعدال ، ال مبدل لكلماته 

فلم يبق بعد ذلك  - فيما شرع وحكم  - وعدال  -فيما قال وقرر  -صدقا  -سبحانه  -كلمة اهللا  لقد متت
ومل يبق بعد ذلك قول لقائل يف شريعة أو . قول لقائل يف عقيدة أو تصور أو أصل أو مبدأ أو قيمة أو ميزان 

. حكم ، أو عادة أو تقليد  .وال معقب حلكمه وال جمري عليه .   .  
  . .} العليم  وهو السميع{ 

ا يصلحهم  ا وراءه ، كما يعلم ما يصلح هلم ، وم   .الذي يسمع ما يقوله عباده ، ويعلم م
هو ما تضمنه الكتاب الذي أنزله اهللا ، يقرر أن ما يقرره البشر وما يرونه إن هو } احلق { وإىل جانب تقرير أن 

وأن البشر ال يقولون احلق وال يشريون به . الضالل إال اتباع الظن الذي ال يقني فيه؛ واتباعه ال ينتهي إال إىل 
أن يطيع الناس يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -إال إذا أخذوه من ذلك املصدر الوحيد املستيقن؛ وحيذر الرسول 

  :شيء يشريون به عليه من عند أنفسهم؛ مهما بلغت كثرهتم؛ فاجلاهلية هي اجلاهلية مهما كثر أتباعها الضالون 
  . .} إن يتبعون إال الظن ، وإن هم إال خيرصون . ع أكثر من يف األرض يضلوك عن سبيل اهللا وإِن تط{ 

مل يكونوا جيعلون اهللا هو . . من أهل اجلاهلية  -كما هو احلال اليوم بالضبط  -ولقد كان أكثر من يف األرض 
ومل يكونوا يستمدون . وهنم كله احلكم يف أمرهم كله ، ومل يكونوا جيعلون شريعة اهللا اليت يف كتابه هي قان

. تصوراهتم وأفكارهم ، ومناهج تفكريهم ومناهج حياهتم من هدى اهللا وتوجيهه  كما هو  - ومن مث كانوا . 
يف ضاللة اجلاهلية؛ ال ميلكون أن يشريوا برأي وال بقول وال حبكم يستند على احلق ويستمد  -احلال اليوم 

يتركون العلم املستيقن  -كما هم اليوم  -كانوا . . إال إىل الضالل  منه؛ وال يقودون من يطيعهم ويتبعهم
وكذلك حذر اهللا رسوله من طاعتهم . . والظن واحلدس ال ينتهيان إال إىل الضالل . . ويتبعون الظن واحلدس 

كانت  وإن كانت املناسبة احلاضرة حينذاك. هكذا على وجه اإلمجال . . واتباعهم كي ال يضلوا عن سبيل اهللا 
  . .هي مناسبة حترمي بعض الذبائح وحتليل بعضها كما سيجيء يف السياق 

ألن اهللا وحده هو الذي يعلم حقيقة . مث قرر أن الذي حيكم على العباد بأن هذا مهتد وهذا ضال هو اهللا وحده 
  :العباد ، وهو الذي يقرر ما هو اهلدى وما هو الضالل 

  .} وهو أعلم باملهتدين إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله { 



.  
ال بد من قاعدة . فال بد من قاعدة للحكم على عقائد الناس وتصوراهتم وقيمهم وموازينهم ونشاطهم وأعماهلم 

كي ال يكون األمر يف هذه املقومات هو أمر هوى الناس  -لتقرير ما هو احلق وما هو الباطل يف هذا كله 
مث ال بد من جهة تضع املوازين هلذه املقومات ، . . م مستيقن املتقلب واصطالحهم الذي ال يقوم على عل

  .ويتلقى منها الناس حكمها على العباد والقيم سواء 
وصاحب احلق يف وزن . صاحب احلق يف وضع هذا امليزان  - وحده  -يقرر هنا أنه هو  -سبحانه  -واهللا 

  .الناس به ، وتقرير من هو املهتدي ، ومن هو الضال 
ليس اجملتمع الذي تتغري أشكاله . . هو الذي يصدر هذه األحكام وفق اصطالحاته املتقلبة » اجملتمع  «إنه ليس 

يمه وأحكامه  . ومقوماته املادية ، فتتغري ق حيث تكون قيم وأخالق للمجتمع الزراعي ، وقيم وأخالق أخرى . 
جوازي ، وقيم وأخالق أخرى وحيث تكون هناك قيم وأخالق للمجتمع الرأمسايل الرب. للمجتمع الصناعي 

  مث ختتلف موازين الناس وموازين األعمال وفق مصطلح هذه اجملتمعات. . للمجتمع االشتراكي أو الشيوعي 
وهذه القيم تثبت  -سبحانه  -اإلسالم يعني قيماً ذاتية له يقررها اهللا . . اإلسالم ال يعرف هذا األصل وال يقره 

إنه جمتمع غري . . واجملتمع الذي خيرج عليها له امسه يف االصطالح اإلسالمي .  .اجملتمعات » أشكال « مع تغري 
أن يصطلح على غري ما  -من البشر  -جمتمع مشرك باهللا ، ألنه يدع لغري اهللا . . جمتمع جاهلي . . إسالمي 

قسيم الوحيد الذي وهذا هو الت. . قرره اهللا من القيم واملوازين والتصورات واألخالق ، واألنظمة واألوضاع 
بغض النظر . . إسالمي وجاهلي . . إسالمي وغري إسالمي . . يعرفه اإلسالم للمجتمعات وللقيم ولألخالق 

  عن الصور واألشكال
بعد هذا التمهيد التقريري الطويل جتيء قضية الذبائح ، مبنية على القاعدة األساسية اليت أقامها ذلك التمهيد 

  :التقريري الطويل 
. إن كنتم بآياته مؤمنني . . وا مما ذكر اسم اهللا عليه فكل{  وما لكم أال تأكلوا مما ذكر اسم اهللا عليه ، وقد . 

، إن ربك هو أعلم  -إال ما اضطررمت إليه  -فصل لكم ما حرم عليكم  وإن كثريا ليضلون بأهوائهم بغري علم 
وال تأكلوا مما مل . مث سيجزون مبا كان يقترفون وذروا ظاهر اإلمث وباطنه ، إن الذين يكسبون اإل. باملعتدين 

وإن الشياطني ليوحون إىل أوليائهم ليجادلوكم ، وإن أطعتموهم إنكم  -وإنه لفسق  -يذكر اسم اهللا عليه 
  . .} ملشركون 

 وقبل أن ندخل يف تفصيل هذه األحكام من الناحية الفقهية ، يهمنا أن نربز املبادئ األساسية االعتقادية اليت
  .تقررها 

ويعلق إميان الناس بطاعة هذا . والذكر يقرر الوجهة وحيدد االجتاه . إنه يأمر باألكل مما ذكر اسم اهللا عليه 
  :األمر الصادر إليهم من اهللا 

  .فكلوا مما ذكر اسم اهللا عليه { 

  . .} إن كنتم بآياته مؤمنني . 
، وقد جعله اهللا هلم حالال؟ وقد بني هلم احلرام وما هلم يف االمتناع من األكل مما ذكر اس: مث يسأهلم  م اهللا عليه 



  الذي ال يأكلونه إال اضطراراً؟ فانتهى هبذا البيان كل قول يف حله وحرمته؛ ويف األكل منه أو تركه؟
  . .} وما لكم أال تأكلوا مما ذكر اسم اهللا عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال ما اضطررمت إليه؟ { 

هذه النصوص تواجه قضية حاضرة إذ ذاك يف البيئة ، حيث كان املشركون ميتنعون من ذبائح أحلها  وملا كانت
فإن السياق يفصل يف أمر هؤالء املشترعني  - ويزعمون أن هذا هو شرع اهللا  -اهللا؛ وحيلون ذبائح حرمها اهللا 

اع ، ويضلون الناس مبا يشرعونه هلم من املفترين على اهللا ، فيقرر أهنم إمنا يشرعون بأهوائهم بغري علم وال اتب
  :عند أنفسهم ، ويعتدون على ألوهية اهللا وحاكميته مبزاولتهم خلصائص األلوهية وهم عبيد 

. وإن كثراً ليضلون بأهوائهم بغري علم {    . .} إن ربك هو أعلم باملعتدين . 
لونه من إضالل الناس باهلوى وبغري ومنه هذا الذي يزاو -ظاهره وخافيه  -ويأمرهم بأن يتركوا اإلمث كله 

  :علم؛ ومحلهم على شرائع ليست من عند اهللا ، وافتراء أهنا شريعة اهللا وحيذرهم مغبة هذا اإلمث الذي يقترفونه 
  . .} إن الذين يكسبون اإلمث سيجزون مبا كانوا يقترفون . وذروا ظاهر اإلمث وباطنه { 

عليه من الذبائح اليت كانوا يذكرون عليها أمساء آهلتهم؛ أو ينحروهنا مث ينهى عن األكل مما مل يذكر اسم اهللا 
للميسر ويستقسموهنا باألزالم؛ أو من امليتة اليت كانوا جيادلون املسلمني يف حترميها ، يزعمون أن اهللا ذحبها 

اهلية اليت ال فكيف يأكل املسلمون مما ذحبوا بأيديهم ، وال يأكلون مما ذبح اهللا؟ وهو تصور من تصورات اجل
توسوس به ألوليائها  -من اإلنس واجلن  -حد لسخفها وهتافتها يف مجيع اجلاهليات وهذا ما كانت الشياطني 

  :ليجادلوا املسلمني فيه من أمر هذه الذبائح مما تشري إليه اآليات 
وإن . . ائهم ليجادلوكم وإن الشياطني ليوحون إىل أولي - وإنه لفسق  - وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه { 

  . .} . . أطعتموهم إنكم ملشركون 
وأمام هذا التقرير األخري نقف ، لنتدبر هذا احلسم وهذه الصراحة يف شأن احلاكمية والطاعة واالتباع يف هذا 

.الدين   .  
ستمد من إن النص القرآين لقاطع يف أن طاعة املسلم ألحد من البشر يف جزئية من جزئيات التشريع اليت ال ت

أن طاعة املسلم يف هذه اجلزئية خترجه من . . شريعة اهللا ، وال تعتمد على االعتراف له وحده باحلاكمية 
  .اإلسالم هللا ، إىل الشرك باهللا 

  :ويف هذا يقول ابن كثري 
أي حيث عدلتم عن أمر اهللا لكم وشرعه ، إىل قول . . } وإن أطعتموهم إنكم ملشركون { : وقوله تعاىل « 

اختذوا أحبارهم ورهباهنم أرباباً من دون اهللا { : كقوله تعاىل . . فهذا هو الشرك . . غريه ، فقدمتم عليه غريه 
  .يا رسول اهللا ماعبدوهم : وقد روى الترمذي يف تفسريها عن عدي بن حامت أنه قال . اآلية } 

  .» وهم ، فذلك عبادهتم إياهم فاتبع. بلى إهنم أحلوا هلم احلرام ، وحرموا عليهم احلالل « : فقال 
اآلية } . . . اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهللا { : كذلك روى ابن كثري عن السدي يف قوله تعاىل 

وما أمروا إال ليعبدوا إهلاً { : وهلذا قال تعاىل . استنصحوا الرجال ، ونبذوا كتاب اهللا وراء ظهورهم : ( قوله 
ا حكم به نفذ أي الذي إذ} واحداً  ) . ا حرم الشيء فهو احلرام ، وما حلله فهو احلالل ، وما شرعه اتبع ، وم

.  



مستمدة من حسم  -وكالمها يقرر يف حسم وصرامة ووضوح . . فهذا قول السدي وذاك قول ابن كثري 
من  أن -النص القرآين وصرامته ووضوحه ، ومن حسم التفسري النبوي للقرآن ، وصرامته ووضوحه كذلك 

وإن كان يف األصل مسلما مث . أطاع بشراً يف شريعة من عند نفسه ، ولو يف جزئية صغرية ، فإمنا هو مشرك 
. أشهد أن ال إله إال اهللا بلسانه : مهما بقي بعد ذلك يقول . . فعلها فإمنا خرج هبا من اإلسالم إىل الشرك أيضاً 

  .بينما هو يتلقى من غري اهللا ، ويطيع غري اهللا 
وال شيء  -فإننا نرى اجلاهلية والشرك  -يف ضوء هذه التقريرات احلامسة  - حني ننظر إىل وجه األرض اليوم و

إال من عصم اهللا ، فأنكر على األرباب األرضية ما تدعيه من خصائص األلوهية؛ ومل  -غري اجلاهلية والشرك 
. يقبل منها شرعا وال حكما    . .إال يف حدود اإلكراه . . 

. وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه وإنه لفسق { : حلكم الفقهي املستفاد من قوله تعاىل فأما ا فيما يتعلق } . 
  :حبل الذبائح وحرمتها عند التسمية وعدم التسمية فقد خلصها ابن كثري يف التفسري يف هذه الفقرات قال 

ذا مل يذكر اسم اهللا عليها ، وإن كان الذابح استدل هبذه اآلية الكرمية من ذهب إىل أن الذبيحة ال حتل إ« 
  . .» مسلماً 

  :وقد اختلف األئمة رمحهم اهللا يف هذه املسألة على ثالثة أقوال « 
وهو مروي عن . وسواء متروك التسمية عمدا أو سهوا . ال حتل هذه الذبيحة هبذه الصفة : فمنهم من قال » 

، وعامر الشعيب ، وحم ، ونافع مواله  وهو رواية عن اإلمام مالك ، ورواية عن أمحد بن . مد بن سريين ابن عمر 
واختار ذلك . وهو اختيار أيب ثور ، وداود الظاهري . حنبل ، نصرها طائفة من أصحابه املتقدمني واملتأخرين 

ه اآلية أبو الفتوح حممد بن حممد بن علي الطائي من متأخري الشافعية يف كتابه األربعني ، واحتجوا ملذهبهم هبذ
وإنه { : مث قد أكد ذلك بقوله } فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم اهللا عليه { : ، وبقوله يف آية الصيد 

وباألحاديث الواردة يف األمر . عائد على الذبح لغري اهللا : عائد على األكل ، وقيل : والضمري قيل } لفسق 
إذا أرسلت كلبك املعلم وذكرت اسم « :  وأيب ثعلبة بالتسمية عند الذبيحة والصيد ، كحديثي عدي بن حامت

  »اهللا عليه فكل ما أمسك عليك 

وهو يف » ما أهنر الدم وذكر اسم اهللا عليه فكلوه « : وحديث رافع بن خديج . ومها يف الصحيحني 
  . .الصحيحني أيضاً 

. ن تركها عمداً أو نسياناً ال يضر أنه ال يشترط التسمية ، بل هي مستحبة ، فإ: واملذهب الثاين يف املسألة « 
وهو رواية . ورواية عن اإلمام أمحد نقلها عنه حنبل . وهذا مذهب اإلمام الشافعي ، رمحه اهللا ، ومجيع أصحابه 

وحكي عن ابن عباس ، وأيب هريرة ، . عن اإلمام مالك ، ونص على ذلك أشهب بن عبد العزيز من أصحابه 
وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه وإنه { : ومحل الشافعي اآلية الكرمية . علم واهللا أ. وعطاء بن أيب رباح 

وال { : وقال ابن جريج عن عطاء } أو فسقا أهل لغري اهللا به { : على ما ذبح لغري اهللا كقوله تعاىل } لفسق 
. } تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه  لألوثان ، وينهى عن ذبائح ينهى عن ذبائح كانت تذحبها قريش : قال . 

.وهذا املسلك الذي طرقه اإلمام الشافعي قوي . . اجملوس   .  
، أنبأنا جرير ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبري عن ابن »  وقال ابن أيب حامت حدثنا أيب ، حدثنا حيىي بن املغرية 



وقد استدل هلذا املذهب مبا رواه أبو .  هي امليتة: قال } وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه { : عباس يف اآلية 
داود يف املراسيل من حديث ثور بن يزيد عن الصلت السدوسّي موىل سويد بن ميمون أحد التابعني الذين 

ذبيحة « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال . ذكرهم أبو حامت بن حبان يف كتاب الثقات 
وهذا مرسل يعضد مبا رواه . » إنه إن ذكر مل يذكر إال اسم اهللا . يذكر  املسلم حالل ، ذكر اسم اهللا أو مل
فإن املسلم فيه اسم من أمساء . إذا ذبح املسلم ومل يذكر اسم اهللا فليأكل « : الدارقطين عن ابن عباس أنه قال 

  .» اهللا 
هذا هو املشهور . . مل حتل  إن ترك البسملة على الذبيحة نسيانا مل يضر ، وإن تركها عمدا: املذهب الثالث « 

وهو حمكي عن . وإسحاق بن راهويه . من مذهب اإلمام مالك وأمحد بن حنبل ، وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه 
علي ، وابن عباس ، وسعيد بن املسيب ، وعطاء ، وطاووس ، واحلسن البصري ، وأيب مالك ، وعبد الرمحن 

. أيب عبد الرمحن بن أيب ليلى ، وجعفر بن حممد ، وربيعة بن   . .«  
ال؟ فقال بعضهم : وقد اختلف أهل العلم يف هذه اآلية : قال ابن جرير «  مل : هل نسخ من حكمها شيء أم 

وروي عن احلسن . وعلى هذا قول جماهد وعامة أهل العلم . ينسخ منها شيء ، وهي حمكمة فيما عينت به 
بن واضح ، عن احلسني بن واقد ، عن عكرمة واحلسن البصري وعكرمة ما حدثنا به ابن محيد حدثنا حيىي 

وال تأكلوا مما مل { : وقال } فكلوا مما ذكر اسم اهللا عليه إن كنتم بآياته مؤمنني { : قال اهللا : البصري ، قاال 
  :فنسخ ، واستثىن من ذلك فقال } يذكر اسم اهللا عليه وإنه لفسق 

قرأ عليَّ العباس بن الوليد بن : وقال ابن أيب حامت } حل هلم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم { 
{ : أنزل اهللا يف القرآن : عن مكحول قال  -يعين ابن املنذر  -يزيد ، حدثنا حممد بن شعيب ، أخربين النعمان 

يبات ، اليوم أحل لكم الط{ : مث نسخها الرب ورحم املسلمني فقال . } وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه 
: مث قال ابن جرير . فنسخها بذلك ، وأحل طعام أهل الكتاب } وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 

. أنه ال تعارض بني حل طعام أهل الكتاب وبني حترمي ما مل يذكر اسم اهللا عليه : والصواب  وهذا الذي قاله . 
. . « اهللا سبحانه وتعاىل أعلم صحيح ، ومن أطلق من السلف النسخ هنا ، فإمنا أراد التخصيص ، و   .انتهى . 

بعد ذلك جييء شوط كامل عن طبيعة الكفر وطبيعة اإلميان ، وعن قدرة اهللا يف أن جيعل يف كل قرية أكابر 
وخيتم . ومينعهم من اإلسالم . وعن الكرب الذي حييك يف نفوس هؤالء اجملرمني األكابر . جمرميها ليمكروا فيها 
رائع الصادق حلالة اإلميان اليت يشرح اهللا هلا الصدر ، وحالة الكفر اليت جيعل الصدر فيها الشوط بالتصوير ال

فيتصل هذا الشوط كله مبوضوع التحرمي والتحليل يف الذبائح اتصال األصل . . ضيقاً حرجا مكروب األنفاس 
  :القاعدي بالفرع التطبيقي؛ ويدل على عمق هذا الفرع وشدة عالقته باألصل الكبري 

أو من كان ميتا فأحييناه ، وجعلنا له نوراً ميشي به يف الناس كمن مثله يف الظلمات ليس خبارج منها؟ كذلك { 
وكذلك جعلنا يف كل قرية أكابر جمرميها ليمكروا فيها ، وما ميكرون إال . زين للكافرين ما كانوا يعملون 

اهللا أعلم حيث . ىت نؤتى مثل ما أويت رسل اهللا لن نؤمن ح: وإذا جاءهتم آية قالوا . بأنفسهم وما يشعرون 
فمن يرد اهللا أن يهديه . جيعل رسالته ، سيصيب الذين أجرموا صغار عند اهللا وعذاب شديد مبا كانوا ميكرون 

يشرح صدره لإلسالم ، ومن يرد أن يضله جيعل صدره ضيقاً حرجاً كأمنا يصعد يف السماء ، كذلك جيعل اهللا 



  .} ال يؤمنون الرجس على الذين 
. إن هذه اآليات يف تصوير طبيعة اهلدى وطبيعة اإلميان إمنا تعرب تعبريا حقيقيا واقعيا عن حقيقة واقعية كذلك 

إن ما يبدو فيها من تشبيه وجماز إمنا هو لتجسيم هذه احلقيقة يف الصورة املوحية املؤثرة؛ ولكن العبارة يف ذاهتا 
  .حقيقية 

. فهي حقيقة ، نعم . رب هذه اآليات عنها هو الذي يقتضي هذه اإليقاعات التصويرية إن نوع احلقيقة اليت تع
وال متلك العبارة إال أن تستحضر مذاق التجربة ولكن . حقيقة تذاق بالتجربة . ولكنها حقيقة روحية وفكرية 

  ملن ذاقها فعال
حياة يعيد هبا تذوق كل . الظلمات  إن هذه العقيدة تنشئ يف القلب حياة بعد املوت ، وتطلق فيه نوراً بعد

  .شيء ، وتصور كل شيء ، وتقدير كل شيء حبس آخر مل يكن يعرفه قبل هذه احلياة 

  .ونوراً يبدو كل شيء حتت أشعته ويف جماله جديداً كما مل يبد من قبل قط لذلك القلب الذي ّنوره اإلميان 
والعبارة القرآنية هي أقوى عبارة حتمل حقيقة هذه . .  يعرفها فقط من ذاقها. هذه التجربة ال تنقلها األلفاظ 

  .ألهنا تصورها بألوان من جنسها ومن طبيعتها . التجربة 
وانعزال . . فهو موت . إن الكفر انقطاع عن احلياة احلقيقية األزلية األبدية ، اليت ال تفىن وال تغيض وال تغيب 

. وانطماس يف أجهزة االستقبال واالستجابة الفطرية . . و موت فه. . عن القوة الفاعلة املؤثرة يف الوجود كله 
.فهو موت .   .  

.فهو حياة . . واإلميان اتصال ، واستمداد ، واستجابة   .  
. فهو ظلمة . . إن الكفر حجاب للروح عن االستشراف واالطالع  فهو . . وختم على اجلوارح واملشاعر . 

.ظلمة فهو . . وتيه يف التيه وضالل . . ظلمة   .  
  . .فهو نور بكل مقومات النور . . وإن اإلميان تفتح ورؤية ، وإدراك واستقامة 

وحرمان من . . فهو عسر . . وشرود عن الطريق الفطري امليسر . . فهو ضيق . . إن الكفر انكماش وحتجر 
.فهو قلق . . االطمئنان إىل الكنف اآلمن   .  

  . .ممدود وإن اإلميان انشراح ويسر وطمأنينة وظل 
إن هو إال فرد منقطع الصلة . . وما الكافر؟ إن هو إال نبته ضالة ال وشائج هلا يف تربة هذا الوجود وال جذور 

يف . ال تربطه به إال روابط هزيلة من وجوده الفردي احملدود . خبالق الوجود ، فهو منقطع الصلة بالوجود 
  حدود احلس وما يدركه احلس من ظاهر هذا الوجود. ة يف احلدود اليت تعيش فيها البهيم. أضيق احلدود 

مث تصله بالكون احلادث . إن الصلة باهللا ، والصلة يف اهللا ، لتصل الفرد الفاين باألزل القدمي واألبد اخلالد 
املوصولة على مدار . مث تصله مبوكب اإلميان واألمة الواحدة الضاربة يف جذور الزمان . . واحلياة الظاهرة 

الزاخر املمتد الالحب ، » الوجود « ويف ثراء من . فهو يف ثراء من الوشائج ، ويف ثراء من الروابط . . ان الزم
  .الذي ال يقف عند عمره الفردي احملدود 

، تكشفا عجيبا  . وجيد اإلنسان يف قلبه هذا النور ، فتتكشف له حقائق هذا الدين ، ومنهجه يف العمل واحلركة 
مشهد التناسق الشامل العجيب . . اهر هذا الذي جيده اإلنسان يف قلبه حني جيد هذا النور إنه مشهد رائع ب. 



إن هذا الدين ال . ومشهد التكامل اجلميل الدقيق يف منهجه للعمل وطريقته . يف طبيعة هذا الدين وحقائقه 
متداخال متراكبا متناسقا واحدا » تصميما « إمنا يبدو . . يعود جمموعة معتقدات وعبادات وشرائع وتوجيهات 

  متعاشقا يبدو حيا يتجاوب مع الفطرة وتتجاوب معه يف ألفة عميقة ويف صداقة وثيقة ، ويف حب ودود. . 
وجيد اإلنسان يف قلبه هذا النور؛ فتتكشف له حقائق الوجود ، وحقائق احلياة ، وحقائق الناس ، وحقائق 

مشهد . . تتكشف له يف مشهد كذلك رائع باهر . .  الناس األحداث اليت جتري يف هذا الكون وجتري يف عامل
ومشهد املشيئة القادرة من . . السُّنَّة الدقيقة اليت تتواىل مقدماهتا ونتائجها يف نظام حمكم ولكنه فطري ميسر 

  .وراء السنة اجلارية تدفع بالسنة لتعمل وهي من ورائها حميطة طليقة 

  .اق النواميس وهي يف هذا النطاق أيضاً ومشهد الناس واألحداث وهم يف نط. 
جيد الوضوح يف . . وجيد اإلنسان يف قلبه هذا النور فيجد الوضوح يف كل شأن ويف كل أمر ويف كل حدث 

وجيد الوضوح فيما جيري حوله سواء من سنة اهللا النافذة ، أو من . نفسه ويف نواياه وخواطره وخطته وحرِكته 
هم املستترة والظاهرة وجيد تفسري األحداث والتاريخ يف نفسه وعقله ويف الواقع أعمال الناس ونواياهم وخطط
  من حوله ، كأنه يقرأ من كتاب

وجيد اإلنسان يف قلبه هذا النور ، فيجد الوضاءة يف خواطره ومشاعره ومالحمه وجيد الراحة يف باله وحاله ومآله 
ستقبال األحداث واستدبارها وجيد الطمأنينة والثقة وجيد الرفق واليسر يف إيراد األمور وإصدارها ، ويف ا

  واليقني يف كل حالة ويف كل حني
  :وهكذا يصور التعبري القرآين الفريد تلك احلقيقة بإيقاعاته املوحية 

ا له نوراً ميشي به يف الناس ، كمن مثله يف الظلمات ليس خبارج منها؟ {    .} أومن كان ميتا فأحييناه ، وجعلن
قبل أن ينفخ اإلميان يف أرواحهم فيحييها ، ويطلق فيها هذه الطاقة . ملسلمون قبل هذا الدين كذلك كان ا

مث إذا . . وكانت أرواحهم ظالما . كانت قلوهبم مواتا . . الضخمة من احليوية واحلركة والتطلع واالستشراف 
، وإذا أرواحهم يشرق فيها النور فتضيء  ، ويفيض منها النور فتمشي به يف قلوهبم ينضح عليها اإلميان فتهتز 

الناس هتدي الضال ، وتلتقط الشارد ، وتطمئن اخلائف ، وحترر املستعبد ، وتكشف معامل الطريق للبشر وتعلن 
  اإلنسان املتحرر املستنري؛ الذي خرج بعبوديته هللا وحده من عبودية العبيد. يف األرض ميالد اإلنسان اجلديد 

  كمن حاله أنه يف الظلمات ، ال خمرج له منها؟. . ياة ، وأفاض على قلبه النور أفمن نفخ اهللا يف روحه احل
  إهنما عاملان خمتلفان شتان بينهما شتان فما الذي ميسك مبن يف الظلمات والنور حوله يفيض؟

  . .} كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون { 
لذي ينشئ هذا التزيني ابتداء هو مشيئة اهللا اليت إن هناك تزيينا للكفر والظلمة واملوت وا. . هذا هو السر 

أودعت فطرة هذا الكائن اإلنساين االستعداد املزدوج حلب النور وحب الظلمة ، تبتليه باالختيار للظلمة أو 
فإذا اختار الظلمة زينت له؛ وجل يف الضالل حىت ال خيرج من الظلمة وال يعود ، مث إن هناك شياطني . النور 

. ، ويزينون للكافرين ما يعملون . ن يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غروراً اإلنس واجل والقلب الذي . 
ينقطع عن احلياة واإلميان والنور ، يسمع يف الظلمة للوسوسة؛ وال يرى وال حيس وال مييز اهلدى من الضالل يف 

ا كانوا يعملون . . ذلك الظالم العميق  .وكذلك زين للكافرين م  .  



. لطريقة ، ولنفس األسباب ، وعلى هذه القاعدة جعل اهللا يف كل قرية أكابر جمرميها ليمكروا فيها وبنفس ا  .
، وينال كل جزاءه يف هناية املطاف  ليتم االبتالء ، وينفذ القدر؛ وتتحقق احلكمة؛ وميضي كل فيما هو ميسر له 

:  
، وما مي{    .} كرون إال بأنفسهم وما يشعرون وكذلك جعلنا يف كل قرية أكابر جمرميها ليمكروا فيها 

نفر من أكابر اجملرمني فيها ، يقفون  -وهي املدينة الكبرية والعاصمة  -إهنا سنة جارية أن ينتدب يف كل قرية 
ذلك أن دين اهللا يبدأ من نقطة جتريد هؤالء األكابر من السلطان الذي يستطيلون . موقف العداء من دين اهللا 
لربوبية اليت يتعبدون هبا الناس ، ومن احلاكمية اليت يستذلون هبا الرقاب ، ويرد هذا كله به على الناس ، ومن ا

  .إله الناس . . ملك الناس . . رب الناس . . إىل اهللا وحده 
. أن يرسل اهللا رسله باحلق . . إهنا سنة من أصل الفطرة  هبذا احلق الذي جيرد مدعي األلوهية من األلوهية . 

مث ميكرون مكرهم يف القرى ، ويوحي . فيجهر هؤالء بالعداوة لدين اهللا ورسل اهللا . اكمية والربوبية واحل
ويتعاونون مع شياطني اجلن يف املعركة مع احلق واهلدى ، ويف نشر . بعضهم إىل بعض زخرف القول غروراً 

  . .الباطل والضالل ، واستخفاف الناس هبذا الكيد الظاهر واخلايف 
وهي  - ألهنا تقوم على أساس التناقض الكامل بني القاعدة األوىل يف دين اهللا . ومعركة حمتومة .  إهنا سنة جارية

  . .بل بني وجودهم أصال . وبني أطماع اجملرمني يف القرى  -رد احلاكمية كلها هللا 
وأن ميضوا إىل  معركة ال مفر للنيب أن خيوضها ، فهوال ميلك أن يتقيها ، وال مفر للمؤمنني بالنيب أن خيوضوها

ال حييق إال  -مهما ضخم واستطال  -إن كيد أكابر اجملرمني . . واهللا سبحانه يطمئن أولياءه . . النهاية فيها 
، وهو حسبهم ، وهو يرد على . هبم يف هناية املطاف  ال خيوضون املعركة وحدهم فاهللا وليهم فيها  إن املؤمنني 
  :الكائدين كيدهم 

  .} فسهم وما يشعرون وما ميكرون إال بأن{ 
  فليطمئن املؤمنون

الكرب الذي مينعهم من اإلسالم؛ . . مث يكشف السياق القرآين عن طبيعة الكرب يف نفوس أعداء رسل اهللا ودينه 
ويكرب . خيفة أن يرجعوا عباداً هللا كسائر العباد ، فهم يطلبون امتيازاً ذاتيا حيفظ هلم خصوصيتهم بني األتباع 

وا للنيب فيسلموا له ، وقد تعودوا أن يكونوا يف مقام الربوبية لألتباع ، وأن يشرعوا هلم فيقبلوا عليهم أن يؤمن
من أجل ذلك يقولون قولتهم املنكرة الغبية . . منهم التشريع ، وأن يأمروهم فيجدوا منهم الطاعة واخلضوع 

  :لن نؤمن حىت تؤتى مثلما أويت رسل اهللا : كذلك 
  .} لن نؤمن حىت نؤتى مثلما أويت رسل اهللا : الوا وإذا جاءهتم آية ق{ 

، ألين أكرب منك سنا ، وأكثر منك ماال : وقد قال الوليد بن املغرية  لو كانت النبوة حقا لكنت أوىل هبا منك 
  واهللا ال نرضى به وال نتبعه أبداً ، إال أن يأتينا وحي كما يأتيه: وقال أبو جهل 

اعتاده األكابر من اخلصوصية بني األتباع ، ومظهر هذه اخلصوصية األول هو وواضح أن الكرب النفسي ، وما 
واضح أن هذا من أسباب تزيني الكفر يف نفوسهم ، ووقوفهم من . . األمر منهم والطاعة واالتباع من األتباع 



  .الرسل والدين موقف العداء 
  .ويرد اهللا على قولتهم املنكرة الغبية 

ويرد . . تيار الرسل للرسالة موكول إىل علمه احمليط مبن يليق هبذا األمر الكوين اخلطري أوال بتقرير أن أمر اخ. 
  :عليهم ثانيا بالتهديد والتحقري وسوء املصري 

  . .} سيصيب الذين أجرموا صغار عند اهللا وعذاب شديد مبا كانوا ميكرون . اهللا أعلم حيث جيعل رسالته { 
ويتصل فيه املأل . كوين تتصل فيه اإلرادة اَألزلية األبديه حبركة عبد من العبيد أمر . إن الرسالة أمر هائل خطري 

وتتصل فيه السماء باألرض ، والدنيا باآلخرة ، ويتمثل فيه احلق الكلي ، يف قلب . األعلى بعامل اإلنسان احملدود 
ا لتخلص هللا كاملة ، ال وتتجرد فيها كينونة بشرية من حظ ذاهت. بشر ، ويف واقع ناس ، ويف حركة تاريخ 

صلى  -فذات الرسول . ولكن كذلك خلوص احملل الذي ميلؤه هذا األمر اخلطري . خلوص النية والعمل وحده 
وهي ال تتصل هذه الصلة إىل أن . تصبح موصولة هبذا احلق ومصدره صلة مباشرة كاملة  -اهللا عليه وسلم 

.اشر الكامل بل عوائق وال سدود تكون من ناحية عنصرها الذايت صاحلة للتلقي املب  .  
هو الذي يعلم أين يضع رسالته ، وخيتار هلا الذات اليت تنتدب من بني ألوف املاليني ،  - سبحانه  -واهللا وحده 

  .أنت منتدب هلذا األمر اهلائل اخلطري : ويقال لصاحبها 
هم أوال من طبيعة ال تصلح . . سول والذين يتطلعون إىل مقام الرسالة؛ أو يطلبون أن يؤتوا مثل ما أويت الر

فهم يتخذون من ذواهتم حموراً للوجود الكوين والرسل من طبيعة أخرى ، طبيعة من يتلقى . أساساً هلذا األمر 
وما كنت ترجو { : الرسالة مستسلما ، ويهب هلا نفسه ، وينسى فيها ذاته ، ويؤتاها من غري تطلع وال ارتقاب 

مث هم بعد ذلك جهال ال يدركون خطورة هذا األمر اهلائل ، وال } ال رمحة من ربك أن يلقى إليك الكتاب ، إ
  . .يعلمون أن اهللا وحده هو الذي يقدر بعلمه على اختيار الرجل الصاحل 

  :لذلك جيبههم الرد احلاسم 
  . .} اهللا أعلم حيث جيعل رسالته { 

، واختار هلا أكرم خلقه وأخلصه م ، وجعل الرسل هم ذلك الرهط الكرمي ، وقد جعلها سبحانه حيث علم 
خلق اهللا وخامت النبيني    .حىت انتهت إىل حممد خري 

  :مث التهديد بالصغار واهلوان على اهللا ، وبالعذاب الشديد املهني 
  . .} سيصيب الذين أجرموا صغار عند اهللا وعذاب شديد مبا كانوا ميكرون { 

. . تباع ، واالستكبار عن احلق ، والتطاول إىل مقام رسل اهللا والصغار عند اهللا يقابل االستعالء عند األ
  .والعذاب الشديد يقابل املكر الشديد ، والعداء للرسل ، واألذى للمؤمنني 

  :مث ختتم اجلولة بتصوير حالة اهلدى وحالة اإلميان يف داخل القلوب والنفوس 
يضله جيعل صدره ضيقا حرجا كأمنا يصعد يف  ومن يرد أن. فمن يرد اهللا أن يهديه يشرح صدره لإلسالم { 

  . .} كذلك جيعل اهللا الرجس على الذين ال يؤمنون . . السماء 
وفق سنته اجلارية من هداية من يرغب يف اهلدى ويتجه إليه بالقدر املعطى له من  -من يقدر اهللا له اهلداية 



، ويتفاعل معه ،  ؛ فيتسع له؛} يشرح صدره لإلسالم {  -االختيار بقصد االبتالء  ويستقبله يف يسر ورغبة 
  .ويطمئن إليه؛ ويستروح به ويستريح له 

جيعل صدره {  -وفق سنته اجلارية من إضالل من يرغب عن اهلدى ويغلق فطرته عنه  -ومن يقدر له الضالل 
، . . } ضيقا حرجاً كأمنا يصعد يف السماء  منا يصعد يف كأ{ فهو مغلق مطموس جيد العسر واملشقة يف قبوله 

وهي حالة نفسية جتسم يف حالة حسية ، من ضيق النفس ، وكربة الصدر ، والرهق املضين يف . . } السماء 
. فيه هذا العسر والقبض واجلهد  -كما هو يف قراءة حفص  -} يصعد { التصعد إىل السماء وبناء اللفظ ذاته 

، فيتناسق املشهد الشاخص ، مع احلا   .لة الواقعة ، مع التعبري اللفظي يف إيقاع واحد وجرسه خييل هذا كله 
  :وينتهي املشهد هبذا التعقيب املناسب 

  . .} كذلك جيعل اهللا الرجس على الذين ال يؤمنون { 
مبثل هذا الذي جيري به قدر اهللا من شرح صدر الذي يريد اهللا به اهلدى ، ومن العسر واجلهد . . كذلك . . 

  .كذلك جيعل اهللا الرجس على الذين ال يؤمنون . . ل واملشقة ملن يريد به الضال
وكالمها يلون هذا العذاب مبشهد الذي  - االرتكاس : ومن معانية كذلك . العذاب : ومن معاين الرجس 

  .يرتكس يف العذاب ويعود إليه وال يفارقه وهو الظل املقصود 
ومن . يرد اهللا أن يهديه يشرح صدره لإلسالم فمن { : على أنه تبقى يف النفس بقية من احلديث عن قوله تعاىل 

كذلك جيعل اهللا الرجس على الذين ال يؤمنون . يرد أن يضله جيعل صدره ضيقا حرجا كأمنا يصعد يف السماء 
 {. .  

إن تصور احلقيقة اليت يقررها هذا النص وأمثاله يف القرآن الكرمي من النصوص اليت تتعلق بالتعامل واالرتباط 
واجتاهات البشر؛ وما يصيبهم من اهلدى والضالل ، وما يناهلم بعد ذلك من جزاء  -سبحانه  -اهللا بني مشيئة 

إن هذا كله حيتاج إىل استخدام منطقة أخرى من مناطق اإلدراك البشري وراء منطقة املنطق . . وثواب وعقاب 
مي ، وخباصة بني املعتزلة وأهل الذهين وكل ما ثار من اجلدل بشأن هذه القضية سواء يف تاريخ الفكر اإلسال

وكل القضايا والتعبريات عنها ، موسومة بطابع املنطق  -أو يف تاريخ الالهوت والفلسفة  -السنة واملرجئة 
  .الذهين 

. إن تصور هذه احلقيقة حيتاج إىل استخدام منطقة أخرى من مناطق اإلدراك البشري وراء منطقة املنطق الذهين 
فالقرآن يصور احلقيقة الفعلية يف . » القضايا الذهنية « ال مع » الواقع الفعلي « مع  وكذلك يقتضي التعامل

الكينونة البشرية ويف الوجود الواقع؛ وهذه احلقيقة يتراءى فيها التشابك بني مشيئة اهللا وقدره وبني إرادة 
  .يف حميط ال يدركه املنطق الذهين كله . اإلنسان وعمله 

وإذا قيل . مل تكن هذه هي احلقيقة الفعلية . . اهللا تدفع اإلنسان دفعا إىل اهلدى أو الضالل إن إرادة : فإذا قيل 
مل تكن هذه هي احلقيقة الفعلية كذلك إن احلقيقة الفعلية . . إن إرادة اإلنسان هي اليت تقرر مصريه كله : 

ا الفاعل ، وبني اختيار العبد بني طالقة املشيئة اإلهلية وسلطاهن -وغيبية كذلك  -تتألف من نسب دقيقة 
  .واجتاهه اإلرادي 
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لقرآن: كتاب  ا   يف ظالل 
لشاريب: املؤلف  هيم حسني ا برا  سيد قطب إ

  . .بال تعارض بني هذه وتلك وال تصادم 
ويف شكل . كما هي يف واقعها هذا ال ميكن أن يتم يف حدود املنطق الذهين » الفعلية « ولكن تصور احلقيقة 

. . لذي حيدد منهج تناوهلا وأسلوب التعبري عنها إن نوع احلقيقة هو ا. . القضايا الذهنية والعبارة البشرية عنها 
  .وهذه احلقيقة ال يصلح هلا منهج املنطق الذهين وال القضايا اجلدلية 

إن الذي . . كذلك حيتاج تصور هذه احلقيقة كما هي يف واقعها الفعلي إىل تذوق كامل يف جتربة روحية وعقلية 
فاالنشراح حدثٌ ال يقع إال بقدر . . هو من صنع اهللا قطعاً . . ه تتجه فطرته إىل اإلسالم جيد يف صدره انشراحا ل

هو من صنع اهللا قطعا . . والذي تتجه فطرته إىل الضالل جيد يف صدره ضيقا وتقبضا وعسرا . من اهللا خيلقه ويربزه 
. . ة اهللا بالعبد وكالمها من إراد. . ألنه حدث ال يتم وقوعه الفعلي إال بقدر من اهللا خيلقه وجيري به كذلك . . 

إمنا هي اإلرادة اليت أنشأت السنة اجلارية النافذة من أن يبتلى هذا اخللق املسمى . ولكنها ليست إرادة القهر 
وأن جيري قدر اهللا بإنشاء ما يترتب على استخدامه هلذا القدر من اإلرادة يف . باإلنسان هبذا القدر من اإلرادة 

  .االجتاه للهدى أو للضالل 
بدون استصحاب املالمسة . وحني يتم التعامل مع هذه القضايا .  توضع قضية ذهنية يف مواجهة قضية ذهنية وحني

. الباطنية للحقيقة ، والتجربة الواقعية يف التعامل معها ، فإنه ال ميكن أبداً أن يتم تصور كامل وصحيح هلذه احلقيقة 
  لكويف غريه كذ. . وهذا ما وقع يف اجلدل اإلسالمي . 

  . .إنه ال بد من منهج آخر ومن تذوق مباشر للتعامل مع هذه احلقيقة الكبرية 
  :مث نعود إىل السياق القرآين 

حزمة واحدة يف . إن هذه املوجة جبملتها جتيء كالتعقيب على قضية الذبائح اليت سبق بياهنا؛ فترتبط هذه بتلك 
. فقضية الذبائح هي قضية التشريع . اء هذا الدين السياق ، وحزمة واحدة يف الشعور ، وحزمة واحدة يف بن

ومن هنا يكون احلديث عن اإلميان على . . وقضية احلاكمية هي قضية اإلميان . وقضية التشريع هي قضية احلاكمية 
  .هذا النحو يف موضعه املطلوب 

. ك صراط اهللا املستقيم فهذه وتل. . مث جييء التعقيب األخري يف هذا املقطع يربط هذه وتلك الرباط األخري 
. . العقيدة والشريعة . . واالستقامة عليهما معاً . واخلروج يف واحدة منهما هو اخلروج عن هذا الصراط املستقيم 

  :هي االستقامة على الصراط املؤدي إىل دار السالم ، ووالية اهللا لعباده الذاكرين 
هلم دار السالم عند رهبم وهو وليهم مبا كانوا . كرون قد فصلنا اآليات لقوم يذ. وهذا صراط ربك مستقيما { 

  . .} يعملون 
هذه هي سنته يف . . هبذه اإلضافة املطمئنة املوحية بالثقة؛ املبشرة بالنهاية . . صراط ربك . . هذا هو الصراط 

  .اهلدى والضالل؛ وتلك هي شريعته يف احلل واحلرمة 

  .ة يف سياق قرآنه كالمها سواء يف ميزان اهللا ، وكالمها حلم
ولكن الذين يتذكرون وال ينسون وال يغفلون هم الذين ينتفعون هبذا البيان وهذا . وقد فصل اهللا آياته وبينها 



  .وقلب حي يستقبل ويستجيب . وقلب منشرح مبسوط مفتوح . فالقلب املؤمن قلب ذاكر ال يغفل . التفصيل 
وهو . . مضمونة عند رهبم ال تضيع . . دار الطمأنينة واألمان . . والذين يتذكرون ، هلم دار السالم عند رهبم 

  .فهو اجلزاء على النجاح يف االبتالء . . ذلك مبا كانوا يعملون . . وليهم وناصرهم وراعيهم وكافلهم 
حيث يتمثل صراط اهللا املستقيم يف احلاكمية . ومرة أخرى جندنا أمام حقيقة ضخمة من حقائق هذه العقيدة 

  . .إهنا طبيعة هذا الدين كما يقررها رب العاملني . . ومن ورائهما يتمثل اإلميان والعقيدة . يعة والشر

ْعضٍ سِ رَبََّنا اْسَتْمَتَع بَْعُضَنا بَِبَوَيْوَم َيْحُشرُُهْم َجِميًعا َيا مَْعَشَر الْجِنِّ قَِد اْسَتكْثَرُْتْم ِمَن الْإِْنسِ َوقَالَ أَوِْلَياُؤُهْم ِمَن الْإِْن
وَكَذَِلَك ) ١٢٨(َك َحِكيٌم َعِليٌم َوَبلَْغَنا أََجلََنا الَِّذي أَجَّلَْت لََنا قَالَ النَّاُر َمثَْواكُْم َخاِلِديَن ِفيَها إِلَّا َما َشاَء اللَُّه إِنَّ رَبَّ

نِّ وَالْإِْنسِ أَلَمْ َيأِْتكُمْ ُرُسلٌ ِمْنكُْم َيقُصُّونَ َعلَْيكُمْ َيا َمْعَشَر الْجِ) ١٢٩(ُنوَلِّي َبْعَض الظَّاِلِمَني َبْعًضا بَِما كَانُوا َيكِْسُبونَ 
شَهُِدوا َعلَى أَْنفُسِهِْم أَنَُّهْم كَاُنوا آَياِتي َويُْنِذرُوَنكُْم ِلقَاَء َيوِْمكُْم َهذَا قَالُوا َشهِْدَنا َعلَى أَنْفُِسَنا َوغَرَّْتُهمُ الَْحيَاةُ الدُّنَْيا َو

َوِلكُلٍّ َدَرجَاٌت ِممَّا َعِملُوا َوَما ) ١٣١(ذَِلَك أَنْ لَْم َيكُْن َربَُّك ُمْهِلكَ الْقَُرى بِظُلْمٍ َوأَْهلَُها غَاِفلُونَ ) ١٣٠(كَاِفرِيَن 
ْن َبْعدِكُْم َما َيَشاُء كََما َورَبَُّك الَْغنِيُّ ذُو الرَّْحَمِة إِنْ َيَشأْ ُيذِْهْبكُْم َوَيْسَتْخِلْف ِم) ١٣٢(رَبَُّك بَِغاِفلٍ َعمَّا َيْعَملُونَ 

قُلْ َيا قَْومِ اْعَملُوا َعلَى ) ١٣٤(إِنَّ َما ُتوَعُدونَ لَآٍت َوَما أَنُْتْم بِمُْعجِزِيَن ) ١٣٣(أَْنَشأَكُْم ِمْن ذُرِّيَِّة قَْومٍ آَخرِيَن 
  ) ١٣٥(لدَّارِ إِنَُّه لَا ُيفِْلُح الظَّاِلُمونَ َمكَانَِتكُمْ إِنِّي َعاِملٌ فََسْوَف َتْعلَُمونَ َمْن َتكُونُ لَُه َعاِقَبةُ ا

. من جنس املوجات املتعاقبة اليت يتضمنها . إمنا هو امتداد له . هذا املقطع جبملته ليس منفصال عن الدرس السابق 
هللا بعد ما بني مصري الذين يستقيمون على صراط ا -فهو من ناحية استطراد يف بيان مصائر شياطني اإلنس واجلن . 
وهو من ناحية استطراد يف قضية اإلميان والكفر اليت تذكر يف هذا املوضع من السورة مبناسبة قضية احلاكمية  -

وربط هلذه القضية األخرية باحلقائق األساسية يف العقيدة اإلسالمية؛ ومنها حقيقة اجلزاء يف اآلخرة على . والتشريع 
وحقيقة سلطان اهللا القادر على الذهاب بالشياطني وأوليائهم وبالناس  -بعد النذارة والبشارة  -الكسب يف الدنيا 

وكلها حقائق عقيدية تذكر يف معرض . مجيعا واستبدال غريهم هبم ، وحقيقة ضعف البشر مجلة أمام بأس اهللا 
ر من الثمار مث جييء بعدها احلديث يف احللقة التالية عن النذو -قبلها  -احلديث عن التحليل والتحرمي يف الذبائح 

واألنعام واألوالد؛ وعن تقاليد اجلاهلية وتصوراهتا يف هذه الشؤون؛ فيلتحم احلديث عن هذه القضايا مجيعاً؛ وتبدو 
ال فرق بينها يف . وهي أهنا كلها مسائل اعتقادية على السواء . يف وضعها الطبيعي الذي يضعها فيه هذا الدين 

  .رمي ميزان اهللا ، كما يقيمه يف كتابه الك
لقد مضى يف احللقة السابقة حديث عن الذين يشرح اهللا صدورهم لإلسالم؛ فتبقى قلوهبم ذاكرة ال تغفل؛ وأهنم 

على طريقة  -فاآلن يعرض الصفحة املقابلة يف املشهد . . ماضون إىل دار السالم ، منتهون إىل والية رهبم وكفالته 
رض شياطني اإلنس واجلن ، الذين قضوا احلياة يوحي بعضهم إىل يع -» مشاهد القيامة « القرآن الغالبة يف عرض 

بعض زخرف القول غروراً وخداعاً وإضالال؛ ويقف بعضهم مبساندة بعض عدوا لكل نيب؛ ويوحي بعضهم إىل 
يعرضهم يف مشهد شاخص حي ، حافل باحلوار . . بعض ليجادلوا املؤمنني يف ما شرعه اهللا هلم من احلالل واحلرام 

  .تراف والتأنيب واحلكم والتعقيب ، فائض باحلياة اليت تزخر هبا مشاهد القيامة يف القرآن واالع
ربنا استمتع بعضنا ببعض : يا معشر اجلن قد استكثرمت من اإلنس وقال أولياؤهم من اإلنس : ويوم حيشرهم مجيعا { 

. . إن ربك حكيم عليم  -ا شاء اهللا إال م -النار مثواكم خالدين فيها : ، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال 
يا معشر اجلن واإلنس ، أمل يأتكم رسل منكم يقصون . . وكذلك نويل بعض الظاملني بعضا مبا كانوا يكسبون 



شهدنا على أنفسنا وغرهتم احلياة الدنيا ، وشهدوا على أنفسهم : عليكم آيايت ، وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا 
  . . }أهنم كانوا كافرين 

. ولكنه يستحيل واقعا للسامع يتراءى له مواجهة . . إن املشهد يبدأ معروضاً يف املستقبل ، يوم حيشرهم مجيعا 
يا معشر اجلن {  -فيقول  -} ويوم حيشرهم مجيعا { فتقدير الكالم ، . وذلك حبذف لفظة واحدة يف العبارة 

 املصور نقلة بعيدة؛ وحييل السياق من مستقبل ينتظر ، ينتقل بالتعبري -يقول  -ولكن حذف كلمة } . . . واإلنس 
  .إىل واقع ينظر وذلك من خصائص التصوير القرآين العجيب 

. .  
  :فلنتابع املشهد الشاخص املعروض 

  . .} يا معشر اجلن قد استكثرمت من اإلنس { 
وهو إخبار . . م ، املتبعني خلطواتكم استكثرمت من التابعني لكم من اإلنس ، املستمعني إلحيائكم ، املطيعني لوسوستك

جرمية إغواء هذا  -ال يقصد به اإلخبار فاجلن يعلمون أهنم قد استكثروا من اإلنس إمنا يقصد به تسجيل اجلرمية 
ويقصد به التأنيب على هذه اجلرمية اليت تتجمع قرائنها احلية  -احلشد الكبري الذي نكاد نلمحه يف املشهد املعروض 

ولكن األغرار األغمار من اإلنس املستخفني . . شد احملشود لذلك ال جييب اجلن على هذا القول بشيء يف هذا احل
  :بوسوسة الشياطني جييبون 

  . .} ربنا استمتع بعضنا ببعض ، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا : وقال أولياؤهم من اإلنس { 
كما يكشف عن مدخل الشيطان إىل نفوسهم يف دار  وهو جواب يكشف عن طبيعة الغفلة واخلفة يف هؤالء األتباع؛

لقد كانوا يستمتعون بإغواء اجلن هلم وتزيينه ما كان يزين هلم من التصورات واألفكار ، ومن املكابرة . . اخلداع 
واالستهتار ، ومن اإلمث ظاهره وباطنه فمن منفذ االستمتاع دخل إليهم الشيطان وكانت الشياطني تستمتع هبؤالء 

كانت تستهويهم وتعبث هبم؛ وتسخرهم لتحقيق هدف إبليس يف عامل اإلنس وهؤالء األغرار . . رار األغفال األغ
  :املستخفون حيسبون أنه كان استمتاعا متبادال ، وأهنم كانوا ميتعون فيه ويتمتعون ومن مث يقولون 

  . .} ربنا استمتع بعضنا ببعض { 
حان األجل ، الذي يعلمون اليوم فقط أن اهللا هو الذي أمهلهم إليه؛ وأهنم  ودام هذا املتاع طوال فترة احلياة ، حىت

  :كانوا يف قبضته يف أثناء ذلك املتاع 
  } وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا { 

  :عند ذلك جييء احلكم الفاصل ، باجلزاء العادل 
  } -إال ما شاء اهللا  -النار مثواكم خالدين فيها : قال { 

لتبقى صورة املشيئة الطليقة هي } إال ما شاء اهللا { . . وهي إقامة الدوام . واملثوى لإلقامة . ى فالنار مثابة ومأو
واملشيئة ال تنحبس وال . فطالقة املشيئة اإلهلية قاعدة من قواعد هذا التصور . املسيطرة على التصور االعتقادي 

  .وال يف مقرراهتا هي . تتقيد 
  .} إن ربك حكيم عليم { 

  . .دره بالناس عن حكمة وعن علم؛ ينفرد هبما احلكيم العليم ميضي ق
  :وقبل استئناف احلوار إلمتام املشهد ، يتحول السياق للتعقيب على شطر املشهد املنتهي 

  . .} وكذلك نويل بعض الظاملني بعضا مبا كانوا يكسبون { 



مبثل ذلك ، وعلى . . هذا الوالء من مصري مبثل هذا الذي قام بني اجلن واإلنس من والء؛ ومبثل ما انتهى إليه 
جنعل بعضهم أولياء بعض؛ حبكم ما بينهم من تشابه يف الطبع . قاعدته ، نويل بعض الظاملني بعضا مبا كانوا يكسبون 

  .وحبكم ما ينتظرهم من وحدة يف املصري . واحلقيقة؛ وحبكم ما بينهم من اتفاق يف الوجهة واهلدف 
ى من حدود املناسبة اليت كانت حاضرة ، إنه يتناول طبيعة الوالء بني الشياطني من اإلنس وهو تقرير عام أبعد مد

  .واجلن عامة 

يتجمع بعضهم إىل بعض يف مواجهة احلق واهلدى؛  -وهم الذين يشركون باهللا يف صورة من الصور  -فإن الظاملني 
مهما اختلفت األشكال  -أهنم من طينة واحدة  إهنم فضال على. ويعني بعضهم بعضا يف عداء كل نيب واملؤمنني به 

هم كذلك أصحاب مصلحة واحدة ، تقوم على اغتصاب حق الربوبية على الناس ، كما تقوم على االنطالق مع  -
  .اهلوى بال قيد من حاكمية اهللا 

إذا  -صاحل على ما بينهم من خالفات وصراع على امل -وحنن نراهم يف كل زمان كتلة واحدة يساند بعضهم بعضا 
فبحكم ما بينهم من اتفاق يف الطينة ، واتفاق يف اهلدف يقوم ذلك . . كانت املعركة مع دين اهللا ومع أولياء اهللا 

  وحبكم ما يكسبون من الشر واإلمث تتفق مصائرهم يف اآلخرة على حنو ما رأينا يف املشهد املعروض. . الوالء 
جتمعا ضخما لشياطني اإلنس من الصليبيني والصهيونيني  -ثرية ومنذ قرون ك -وإننا لنشهد يف هذه الفترة 

ولكنه جتمع موجه إىل اإلسالم ، وإىل سحق  -على اختالف هذه املعسكرات فيما بينها  -والوثنيني والشيوعيني 
  .طالئع حركات البعث اإلسالمي يف األرض كلها 

إلسالم ، مع القوى املادية والثقافية ، مع وهو جتمع رهيب فعال ، جتتمع له خربة عشرات القرون يف حرب ا
وهو جتمع يتجلى . . األجهزة املسخرة يف املنطقة ذاهتا للعمل وفق أهداف ذلك التجمع وخططه الشيطانية املاكرة 

كما ينطبق عليه تطمني اهللا لنبيه . . } وكذلك نويل بعض الظاملني بعضا مبا كانوا يكسبون { : فيه قول اهللا سبحانه 
ولكن هذا التطمني يقتضي أن تكون هناك } ولو شاء اهللا ما فعلوه فذرهم وما يفترون { : ى اهللا عليه وسلم صل -

وتعلم أهنا تقوم مقامه يف هذه املعركة  -صلى اهللا عليه وسلم  -العصبة املؤمنة اليت تسري على قدم رسول اهللا 
  . .املشبوبة على هذا الدين ، وعلى املؤمنني 

  :لسياق إىل شطر املشهد األخري مث نعود مع ا
يا معشر اجلن واإلنس ، أمل يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيايت ، وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا { 

  . .} على أنفسنا ، وغرهتم احلياة الدنيا ، وشهدوا على أنفسهم أهنم كانوا كافرين 
واجلواب عليه إقرار . لم ما كان من أمرهم يف احلياة الدنيا يع -سبحانه  -فاهللا . وهو سؤال للتقرير والتسجيل 

  . .منهم باستحقاقهم هذا اجلزاء يف اآلخرة 
فهل أرسل اهللا إىل اجلن رسال منهم كما أرسل إىل اإلنس؟ . . واخلطاب موجه إىل اجلن كما هو موجه إىل اإلنس 
ميكن تأويله بأن اجلن كانوا يسمعون ما أنزل على ولكن النص . اهللا وحده يعلم شأن هذا اخللق املغيب عن البشر 

وإذ { : كالذي رواه القرآن الكرمي من أمر اجلن يف سورة األحقاف . الرسل ، وينطلقون إىل قومهم منذرين به 
. فلما قضي ولوا إىل قومهم منذرين . أنصتوا : فلما حضروه قالوا . صرفنا إليك نفرا من اجلن يستمعون القرآن 

يا . يا قومنا إنا مسعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً ملا بني يديه ، يهدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم : قالوا 
ومن ال جيب داعي اهللا فليس . قومنا أجيبوا داعي اهللا وآمنوا به ، يغفر لكم من ذنوبكم ، وجيركم من عذاب أليم 

  }ضالل مبني أولئك يف . مبعجز يف األرض ، وليس له من دونه أولياء 



واألمر كله مما اختص اهللا سبحانه . . فجائز أن يكون السؤال واجلواب للجن مع اإلنس قائمني على هذه القاعدة 
  بعلمه؛ والبحث فيما وراء هذا القدر ال طائل وراءه

 إمنا هو سؤال للتقرير. وعلى أية حال فقد أدرك املسؤولون من اجلن واإلنس ، أن السؤال ليس على وجهه 
  :والتسجيل؛ كما أنه للتأنيب والتوبيخ؛ فأخذوا يف االعتراف الكامل؛ وسجلوا على أنفسهم استحقاقهم ملا هم فيه 

  :} شهدنا على أنفسنا : قالوا { 
  :وهنا يتدخل املعقب على املشهد ليقول 

  ؛} وغرهتم احلياة الدنيا؛ وشهدوا على أنفسهم أهنم كانوا كافرين { 
مث ها هم أوالء . فقد غرهتم هذه احلياة؛ وقادهم الغرور إىل الكفر . يقة حاهلم يف الدنيا وهو تعقيب لتقرير حق

فأي مصري أبأس من أن جيد اإلنسان نفسه يف هذا . . يشهدون على أنفسهم به؛ حيث ال جتدي املكابرة واإلنكار 
  الدفاع املأزق ، الذي ال ميلك أن يدفع عن نفسه فيه ، وال بكلمة اإلنكار وال بكلمة

ونقف حلظة أمام األسلوب القرآين العجيب يف رسم املشاهد حاضرة؛ ورد املستقبل املنظور واقعاً مشهوداً؛ وجعل 
  احلاضر القائم ماضياً بعيداً

ولكنه يعرض مشهد اآلخرة . إن هذا القرآن يتلى على الناس يف هذه الدنيا احلاضرة؛ ويف هذه األرض املعهودة 
شهد الدنيا كأهنا ماض بعيد فننسى أن ذلك مشهد سيكون يوم القيامة؛ ونستشعر أنه أمامنا كأنه حاضر قريب؛ وم

  اللحظة ماثل وأنه يتحدث عن الدنيا اليت كانت كما يتحدث عن التاريخ البعيد
  . .} كافرين  -كانوا  -وغرهتم احلياة الدنيا ، وشهدوا على أنفسهم أهنم { 

  وذلك من عجائب التخييل
ومن وراءه من املؤمنني؛ وإىل  -صلى اهللا عليه وسلم  -املشهد يلتفت السياق باخلطاب إىل رسول اهللا وعلى ختام 

الناس أمجعني ، ليعقب على هذا احلكم الصادر جبزاء الشياطني من اإلنس واجلن؛ وبإحالة هذا احلشد احلاشد إىل 
ليعقب . . اهللا ، وتنذرهم لقاء يومهم هذا النار؛ وعلى إقرارهم بأن الرسل قد جاءت إليهم ، تقص عليهم آيات 

أي ( على هذا املشهد وما كان فيه ، بأن عذاب اهللا ال ينال أحدا إال بعد اإلنذار؛ وأن اهللا ال يأخذ العباد بظلمهم 
  :إال بعد أن ينبهوا من غفلتهم؛ وتقص عليهم اآليات ، وينذرهم املنذرون ) بشركهم 

  . .} وأهلها غافلون  -بظلم  - ذلك أن مل يكن ربك مهلك القرى{ 
لقد اقتضت رمحة اهللا بالناس أال يؤاخذهم على الشرك والكفر حىت يرسل إليهم الرسل ، على الرغم مما أودعه 

فالعقل قد  -وعلى الرغم مما أعطاهم من قوة العقل واإلدراك  -فقد تضل هذه الفطر -فطرهتم من االجتاه إىل رهبا 
فقد تتعطل أجهزة االستقبال  -على الرغم مما يف كتاب الكون املفتوح من آيات و -يضل حتت ضغط الشهوات 

  .كلها يف الكيان البشري 

لقد ناط بالرسل والرساالت مهمة استنقاذ الفطرة من الركام ، واستنقاذ العقل من االحنراف ، واستنقاذ البصائر 
  .بعد البالغ واإلنذار وجعل العذاب مرهونا بالتكذيب والكفر . واحلواس من االنطماس 

وهذه احلقيقة كما أهنا تصور رمحة اهللا هبذا اإلنسان وفضله ، كذلك تصور قيمة املدارك البشرية من فطرة وعقل؛ 
ما مل . . ال تعصم من الضالل ، وال هتدي إىل يقني ، وال تصرب على ضغط الشهوات  -وحدها  -وتقرر أهنا 

  . . تساندها العقيدة وما مل يضبطها الدين
  :للمؤمنني وللشياطني سواء . . مث يقرر السياق حقيقة أخرى يف شأن اجلزاء 



  . .} وما ربك بغافل عما يعملون . ولكل درجات مما عملوا { 
واألعمال . درجة حتت درجة وفق األعمال : وللشياطني درجات . درجة فوق درجة : فللمؤمنني درجات 

  :مرصودة ال يغيب منها شيء 
  .} بغافل عما يعملون وما ربك { 

وإذا أحسنوا . إمنا يرسل رسله رمحة بالعباد ، فهو غين عنهم؛ وعن إمياهنم به وعبادهتم له  -سبحانه  -على أن اهللا 
كذلك تتجلى رمحته يف اإلبقاء على اجليل العاصي الظامل املشرك ، وهو . فإمنا حيسنون ألنفسهم يف الدنيا واآلخرة 

  :وينشئ جيال آخر يستخلفه  القادر على أن يهلكه ،
  .} كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين . إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء . وربك الغين ذو الرمحة { 

. فال ينس الناس أهنم باقون برمحة اهللا؛ وأن بقاءهم معلق مبشيئة اهللا؛ وأن ما يف أيديهم من سلطان إمنا خوهلم اهللا إياه 
فما ألحد يف نشأته ووجوده من يد؛ وما ألحد فيما أعطيه من . أصيال؛ وال وجودا خمتارا فليس هو سلطاناً 

واستخلفوا . كما أنه أنشأهم من ذرية جيل غرب . وذهاهبم واستخالف غريهم هني على اهللا . السلطان من قدرة 
  .هم من بعده بقدر من اهللا 

ن شياطني اإلنس واجلن الذين ميكرون ويتطاولون ، وحيرمون إهنا طرقات قوية وإيقاعات عنيفة على قلوب الظاملني م
وهم هكذا يف قبضة اهللا يبقيهم كيف شاء ، ويذهب هبم أىن شاء ، . . وحيللون ، وجيادلون يف شرع اهللا مبا يشرعون 

، اليت  كما أهنا إيقاعات من التثبيت والطمأنينة والثقة يف قلوب العصبة املسلمة. . ويستخلف من بعدهم ما يشاء 
فهؤالء هم يف قبضة اهللا ضعافا حىت وهم . . . تلقى العنت من كيد الشياطني ومكرهم؛ ومن أذى اجملرمني وعدائهم 

  يتجربون يف األرض وميكرون
  :مث إيقاع هتديدي آخر 

  .} إن ما توعدون آلت ، وما أنتم مبعجزين { 
ويوم احلشر الذي شاهدمت منه . . ني أو مستعصني فلستم مبفلت. إنكم يف يد اهللا وقبضته ، ورهن مشيئته وقدره 

وتنتهي . مشهدا منذ حلظة ينتظركم؛ وأنه آلت ال ريب فيه ، ولن تفلتوا يومها ، ولن تعجزوا اهللا القوي املتني 
  :التعقيبات بتهديد آخر ملفوف ، عميق اإلحياء والتأثري يف القلوب 

  .} سوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار ، إنه ال يفلح الظاملون يا قوم اعملوا على مكانتكم إين عامل ، ف: قل { 

. . إنه هتديد الواثق من احلق الذي معه ، واحلق الذي وراءه؛ ومن القوة اليت يف احلق ، والقوة اليت وراء احلق 
ق ، واثق من بأنه نافض يديه من أمرهم ، واثق مما هو عليه من احل -صلى اهللا عليه وسلم  -التهديد من الرسول 

  :منهجه وطريقه ، واثق كذلك مما هم عليه من الضالل ، وواثق من مصريهم الذي هم إليه منتهون 
  . .} إنه ال يفلح الظاملون { 

وليس من دون . إنه ال يفلح املشركون ، الذين يتخذون من دون اهللا أولياء . . فهذه هي القاعدة اليت ال تتخلف 
  . .وليس وراءه إال الضالل البعيد وإال اخلسران املبني . ن ال يتبعون هدى اهللا والذي. اهللا ويل وال نصري 

وقبل أن منضي مع سياق السورة حلقة جديدة ، نقف وقفة سريعة مع هذه احللقة الوسيطة بني حديث عن تشريع 
. . واألنعام واألوالد  وحديث عن النذور من الثمار -ما ذكر اسم اهللا عليه وما مل يذكر اسم اهللا عليه  -الذبائح 

هذه احللقة اليت تضمنت تلك احلقائق األساسية من حقائق العقيدة البحتة؛ كما تضمنت مشاهد وصوراً وتقريرات 
عن طبيعة اإلميان وطبيعة الكفر؛ وعن املعركة بني الشياطني من اإلنس واجلن وبني أنبياء اهللا واملؤمنني هبم؛ كما 



ت املوحية اليت سبقت نظائرها يف سياق السورة وهو يواجه ويعرض حقائق العقيدة تضمنت ذلك احلشد من املؤثرا
  . .الكربى يف حميطها الشامل 

نقف هذه الوقفة السريعة مع هذه احللقة الوسيطة؛ لنرى كم حيفل املنهج القرآن هبذه الواقعيات العملية ، وهذه 
اقها على شريعة اهللا؛ وعلى تقرير األصل الذي جيب أن تستند اجلزيئات التطبيقية يف احلياة البشرية؛ وكم حيفل بانطب

  .أو بتعبري آخر ربوبية اهللا . . إليه؛ وهو حاكمية اهللا 
  فلماذا حيفل املنهج القرآين هكذا هبذه القضية؟

 فالعقيدة يف. » الدين « يف اإلسالم؛ كما تلخص قضية » العقيدة « حيفل هبا ألهنا من ناحية املبدأ تلخص قضية 
وهبذه الشهادة خيلع املسلم من قلبه ألوهية كل أحد من العباد . إن ال إله إال اهللا : اإلسالم تقوم على أساس شهادة 

والتشريع للصغرية هو مزاولة . . ومن مث خيلع احلاكمية عن كل أحد وجيعل احلاكمية كلها هللا . وجيعل األلوهية هللا 
والدين يف اإلسالم هو . . يأباه املسلم إال هللا . ثَمَّ مزاولة حلق األلوهية  فهو من. حلق احلاكمية كالتشريع للكبرية 
أللوهية واحدة هي ألوهية اهللا ، ونفض كل  -كما هو األمر يف العقيدة القلبية  -دينونة العباد يف واقعهم العملي 

هية ، واخلضوع للتشريع هو الدينونة هلذه دينونة يف هذا الواقع لغري اهللا من العباد املتأهلني والتشريع هو مزاولة لأللو
  ومن مث جيعل املسلم دينونته يف هذا هللا وحده؛ وخيلع ويرفض الدينونة لغري اهللا من العباد املتأهلني. . األلوهية 

من هنا ذلك االحتفال كله يف القرآن كله بتقرير هذه األصول االعتقادية ، واالتكاء عليها على هذا النحو الذي 
كما أسلفنا يف التقدمي هلذه السورة يف اجلزء  -والقرآن املكي . . رة منه يف سياق هذه السورة املكية نرى صو
مل يكن يواجه قضية النظام والشرائع يف حياة اجلماعة املسلمة؛ ولكنه كان يواجه قضية العقيدة والتصور  -السابع 

وهلذا داللته . . االعتقادي يف موضوع احلاكمية  ومع هذا فإن السورة حتفل هذا االحتفال بتقرير هذا األصل. 
  . .العميقة الكبرية 

ائَِنا فََما كَانَ ِلُشَركَاِئهِْم فَلَا َيِصلُ َوَجَعلُوا ِللَِّه ِممَّا ذََرأَ ِمَن الْحَْرِث وَالْأَنَْعامِ َنصِيًبا فَقَالُوا َهذَا ِللَِّه بَِزْعِمهِْم َوَهذَا ِلُشَركَ
وَكَذَِلَك َزيََّن ِلكَِثريٍ ِمَن الُْمْشرِِكَني قَْتلَ ) ١٣٦(ا كَانَ ِللَِّه فَُهَو َيِصلُ إِلَى ُشرَكَائِهِْم َساَء َما َيْحكُُمونَ إِلَى اللَِّه َوَم

َوقَالُوا َهِذهِ ) ١٣٧(ْم َوَما َيفَْتُرونَ أَْولَادِِهْم ُشرَكَاُؤُهْم ِلُيْرُدوُهْم َوِلَيلْبُِسوا َعلَْيهِْم ِدينَُهْم َولَْو َشاَء اللَُّه َما فََعلُوُه فَذَْرُه
ذْكُُرونَ اْسمَ اللَِّه َعلَْيَها افْتَِراًء أَْنَعاٌم َوحَْرثٌ ِحْجٌر لَا َيطَْعُمَها إِلَّا َمْن َنَشاُء بَِزْعِمهِْم وَأَْنَعاٌم ُحرَِّمْت ظُهُوُرَها وَأَْنَعاٌم لَا َي

َوقَالُوا َما ِفي ُبطُوِن َهِذِه الْأَْنَعامِ َخاِلَصةٌ ِلذُكُورَِنا وَُمَحرٌَّم َعلَى أَزَْواجَِنا َوإِنْ ) ١٣٨(َتُرونَ َعلَْيِه َسَيجْزِيهِمْ بَِما كَانُوا َيفْ
ْم َسفًَها بَِغْيرِ ِعلْمٍ قَْد َخِسرَ الَِّذيَن قََتلُوا أَْولَادَُه) ١٣٩(َيكُْن َمْيَتةً فَُهْم ِفيِه ُشرَكَاُء َسَيْجزِيهِْم َوصْفَُهْم إِنَُّه َحِكيٌم َعِليٌم 

َوُهَو الَِّذي أَْنَشأَ جَنَّاٍت َمْعرُوَشاٍت َوغَْيرَ ) ١٤٠(َوَحرَُّموا َما َرَزقَُهمُ اللَُّه افْتَِراًء َعلَى اللَِّه قَْد َضلُّوا َوَما كَاُنوا ُمهَْتِديَن 
ونَ َوالرُّمَّانَ ُمَتشَابًِها َوغَْيَر ُمَتَشابٍِه كُلُوا ِمْن ثََمرِِه إِذَا أَثَْمَر َوآُتوا َحقَُّه َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخلَ وَالزَّْرَع ُمْخَتِلفًا أُكُلُُه َوالزَّْيُت
ا َتتَّبِعُوا َوِمَن الْأَْنَعامِ َحُمولَةً َوفَْرًشا كُلُوا ِممَّا َرَزقَكُُم اللَُّه وَلَ) ١٤١(َيْوَم َحَصاِدِه َولَا ُتْسرِفُوا إِنَُّه لَا ُيِحبُّ الُْمْسرِِفَني 

ثَمَانَِيةَ أَْزوَاجٍ ِمَن الضَّأِْن اثَْنْينِ َوِمَن الَْمْعزِ اثَْنْينِ قُلْ آلذَّكََرْينِ َحرََّم أَمِ ) ١٤٢(ُخطُوَاِت الشَّْيطَاِن إِنَُّه لَكُْم َعُدوٌّ ُمبٌِني 
َوِمَن الْإِبِلِ اثَْنْينِ َوِمَن الْبَقَرِ اثَْنْينِ قُلْ ) ١٤٣(ئُونِي بِِعلْمٍ إِنْ كُنُْتْم صَاِدِقَني الْأُْنثََيْينِ أَمَّا اْشَتَملَْت َعلَْيِه أَْرَحاُم الْأُنْثََيْينِ َنبِّ

ا فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ َوصَّاكُُم اللَُّه بَِهذَ آلذَّكََرْينِ َحرََّم أَمِ الْأُْنثََيْينِ أَمَّا اْشَتَملَْت َعلَْيِه أَْرَحاُم الْأُْنثََيْينِ أَْم كُنُْتْم شَُهَداَء إِذْ
قُلْ لَا أَجُِد ِفي َما أُوِحَي إِلَيَّ ) ١٤٤(افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا لُِيِضلَّ النَّاَس بَِغْيرِ ِعلْمٍ إِنَّ اللََّه لَا يَْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمَني 

ْو َدًما َمْسفُوًحا أَْو لَْحمَ ِخنْزِيرٍ فَإِنَُّه رِْجٌس أَْو ِفْسقًا أُِهلَّ ِلَغْيرِ اللَِّه بِِه فََمنِ ُمَحرًَّما َعلَى طَاِعمٍ َيطَْعُمُه إِلَّا أَنْ َيكُونَ َمْيَتةً أَ
َغَنمِ َوَعلَى الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا كُلَّ ِذي ظُفُرٍ َوِمَن الَْبقَرِ وَالْ) ١٤٥(اضْطُرَّ غَْيَر بَاغٍ َولَا َعاٍد فَإِنَّ رَبََّك غَفُوٌر َرِحيٌم 



َناُهمْ بَِبْغيِهِْم وَإِنَّا لََصاِدقُونَ َحرَّْمَنا َعلَْيهِمْ ُشُحوَمُهَما إِلَّا َما َحَملَْت ظُُهوُرُهَما أَوِ الَْحوَاَيا أَْو َما اْخَتلَطَ بَِعظْمٍ ذَِلكَ َجزَْي
َسَيقُولُ الَِّذيَن أَْشَركُوا ) ١٤٧(أُْسُه َعنِ الْقَْومِ الُْمْجرِِمَني فَإِنْ كَذَُّبوَك فَقُلْ َربُّكُْم ذُو َرْحَمٍة َواِسَعٍة وَلَا ُيَردُّ َب) ١٤٦(

تَّى ذَاقُوا بَأَْسَنا قُلْ َهلْ ِعْنَدكُمْ لَْو َشاَء اللَُّه َما أَْشَركَْنا َولَا آَباُؤَنا َولَا َحرَّْمَنا ِمْن َشْيٍء كَذَِلَك كَذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َح
قُلْ فَِللَِّه الُْحجَّةُ الَْباِلَغةُ فَلَْو َشاَء لََهَداكُْم ) ١٤٨(فَُتْخرُِجوُه لََنا إِنْ َتتَّبُِعونَ إِلَّا الظَّنَّ َوإِنْ أَنُْتْم إِلَّا َتْخُرُصونَ ِمْن ِعلْمٍ 
إِنْ شَهُِدوا فَلَا َتْشَهْد َمعَُهْم َولَا َتتَّبِْع أَهَْواَء قُلْ َهلُمَّ شَُهَداءَكُُم الَِّذيَن َيشَْهُدونَ أَنَّ اللََّه َحرََّم َهذَا فَ) ١٤٩(أَْجَمِعَني 

قُلْ َتعَالَْوا أَْتلُ َما َحرََّم رَبُّكُْم َعلَْيكُْم أَلَّا ) ١٥٠(الَِّذيَن كَذَُّبوا بِآيَاِتَنا َوالَِّذيَن لَا ُيؤِْمُنونَ بِالْآِخَرِة َوُهمْ بِرَبِّهِْم يَْعِدلُونَ 
بُوا الْفََواِحَش َما ظََهرَ ئًا َوبِالْوَاِلَدْينِ إِْحَساًنا َولَا تَقُْتلُوا أَوْلَاَدكُْم ِمْن إِْملَاقٍ َنْحُن َنْرزُقُكُْم وَإِيَّاُهْم َولَا تَقَْرُتْشرِكُوا بِِه شَْي

َولَا َتقَْرُبوا مَالَ ) ١٥١(صَّاكُْم بِهِ لََعلَّكُمْ َتْعِقلُونَ ِمْنَها َوَما َبطََن َولَا َتقُْتلُوا النَّفَْس الَِّتي َحرََّم اللَُّه إِلَّا بِالَْحقِّ ذَِلكُْم َو
ُف نَفًْسا إِلَّا ُوْسعََها َوإِذَا قُلُْتْم الْيَِتيمِ إِلَّا بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن حَتَّى َيْبلُغَ أَُشدَُّه َوأَْوفُوا الْكَْيلَ َوالِْميَزانَ بِالِْقْسِط لَا ُنكَلِّ

َوأَنَّ َهذَا صَِراِطي ُمْسَتِقيًما ) ١٥٢(كَانَ ذَا قُرَْبى َوبِعَْهِد اللَِّه أَْوفُوا ذَِلكُْم َوصَّاكُْم بِهِ لََعلَّكُمْ َتذَكَُّرونَ  فَاْعِدلُوا َولَْو
  ) ١٥٣(قُونَ فَاتَّبُِعوُه َولَا َتتَّبِعُوا السُُّبلَ فََتفَرََّق بِكُْم َعْن َسبِيِلِه ذَِلكُْم َوصَّاكُْم بِِه لََعلَّكُْم َتتَّ

يف سياق سورة مكية ، من القرآن  -باإلضافة إىل الشوط الذي سبقه والتعقيبات عليه  -هذا الشوط الطويل كله 
إال ما خيتص بتأصيل أصلها  -املكي الذي كان موضوعه هو العقيدة؛ والذي مل يتعرض لشيء من الشريعة 

صان اهللا هذه الشريعة أن تصبح حديث ألسن ، وموضو حيث مل تكن لإلسالم دولة تنفذ شريعته؛ ف -االعتقادي 
عات دراسة؛ قبل أن يهيئ هلا اجملتمع الذي يدخل يف السلم كافة ، ويسلم نفسه هللا مجلة ، ويعبد اهللا بالطاعة 

لشريعته؛ وقبل أن يهيئ هلا الدولة ذات السلطان ، اليت حتكم هبذه الشريعة بني الناس فعال؛ وجتعل معرفة احلكم 
  . .ونة بتنفيذه ، كما هي طبيعة هذا الدين ، وكما هو منهجه ، الذي يكفل له اجلدية واحلرارة والوقار مقر

 -فيدل على طبيعة هذه القضية . هذا الشوط الطويل كله يف سورة مكية؛ يتناول قضية التشريع واحلاكمية : نقول 
  . .إهنا قضيته الرئيسية . .  ويدل على جدية هذه القضية يف هذا الدين. . إهنا قضية عقيدية 

لنرى حمتوياته على . . وقبل أن منضي يف مواجهة النصوص تفصيال ، حنب أن نعيش يف ظالل السياق القرآين جبملته 
  . .ولنرى داللته وإحياءاته كذلك . وجه اإلمجال 

أي  -لثمار واألنعام واألوالد إنه يبدأ بعرض جمموعة التصورات واملزاعم اجلاهلية حول ما كانوا يزاولونه يف شأن ا
  :فنجد هذه التصورات واملزاعم تتمثل يف . يف جاهليتهم  -يف شأن املال واالجتماع 

زاعمني أن  -قسم جيعلونه هللا : تقسيمهم ما رزقهم اهللا من رزق ، وأنشأ هلم من زروع وأنعام ، إىل قسمني  -١
آلهلة املدعاة اليت يشركوهنا يف أنفسهم وأمواهلم وأوالدهم وهي ا -وقسم جيعلونه لشركائهم  -هذا مما شرعه اهللا 

  } وهذا لشركائنا  -بزعمهم  -هذا هللا : فقال . وجعلوا هللا مما ذرأ من احلرث واألنعام نصيبا { : من دون اهللا 
فيأخذون جانبا منه ويضمونه إىل ما قسموه . أهنم بعد ذلك ، جيورون على النصيب الذي قسموه هللا  -٢

فما كان لشركائهم فال يصل إىل اهللا ، وما كان هللا { : ائهم ، وال يفعلون مثل ذلك فيما قسموه للشركاء لشرك
  } فهو يصل إىل شركائهم 

ممن  -وهم يف هذه احلالة إمنا هم الكهان واملشترعون فيهم  -أهنم يقتلون أوالدهم بتزيني من الشركاء  -٣
يف اجملتمع ، حبكم الضغط االجتماعي من ناحية ، وحكم التأثري باألساطري يصنعون التقاليد اليت خيضع هلا األفراد 

كما قد يتناول الذكور يف النذور ، كالذي . وكان هذا القتل يتناول البنات خمافة الفقر والعار  -الدينية من ناحية 
ن لكثري من املشركني قتل وكذلك زي{ نذره عبد املطلب أن لو رزقه اهللا عشرة أبناء حيمونه ليذحبن أحدهم لآلهلة 



  } أوالدهم شركاؤهم ، لريدوهم وليلبسوا عليهم دينهم 
هكذا  -أهنم كانوا حيجزون بعض األنعام وبعض الزروع؛ فيزعمون أهنا ال تطعم إال بإذن خاص من اهللا  -٤

  .كما كانوا مينعون ظهور بعض األنعام من الركوب  -يزعمون 

مع الزعم . ها عند الذبح أو الركوب أوال يركبوهنا يف احلج ألن فيه ذكر اهللا ومينعون أن يذكر اسم اهللا على بعض
وأنعام  -بزعمهم  -هذه أنعام وحرث حجر ال يطعمها إال من نشاء : وقالوا { : بأن هذا كله قد أمر اهللا به 

  .}  -افتراء عليه -حرمت ظهورها ، وأنعام ال يذكرون اسم اهللا عليها 
إال أن ينزل . ن ما يف بطون بعض األنعام من احلمل لذكورهم ، وجيعلونه حمرما على إناثهم وأهنم كانوا يسمو -٥

ما يف بطون : وقالوا { : احلمل ميتا فعندئذ يشترك فيه الذكور واإلناث مع نسبة هذه الشريعة املضحكة إىل اهللا 
سيجزيهم وصفهم إنه حكيم . ركاء هذه األنعام خالصة لذكورنا وحمرم على أزواجنا ، وإن يكن ميتة فهم فيه ش

  . .} عليم 
هذه هي جمموعة التصورات واملزاعم والتقاليد اليت كانت تصبغ وجه اجملتمع العريب يف اجلاهلية ، واليت يتصدى هذا 

للقضاء عليها ، وتطهري النفوس والقلوب منها ، وإبطاهلا كذلك يف  -يف سورة مكية  -السياق القرآين الطويل 
  .جتماعي الواقع اال

  :ولقد سلك السياق القرآين هذا املنهج يف خطواته البطيئة الطويلة الدقيقة 
وأعلن  -افتراء على اهللا  -لقد قرر ابتداء خسران الذين قتلوا أوالدهم سفها بغري علم وحرموا ما رزقهم اهللا * 

  .ضالهلم املطلق يف هذه التصورات واملزاعم اليت ينسبوهنا إىل اهللا بغري علم 
هو الذي أنشأ . . مث لفت أنظارهم إىل أن اهللا هو الذي أنشأ هلم هذه األموال اليت يتصرفون فيها هذه التصرفات * 

والذي يزرق هو وحده الذي ميلك ، . . وهو الذي خلق هلم هذه األنعام . هلم جنات معروشات وغري معروشات 
ويف هذه اللفتة استخدم حشدا من املؤثرات املوحية .  .وهو وحده الذي يشرع للناس فيما رزقهم من هذه األموال 

من مشاهد الزروع والثمار واجلنات املعروشات وغري املعروشات ، ومن نعمة اهللا عليهم يف األنعام اليت جعل بعضها 
كما استخدم ذكرى العداء . . محولة هلم يركب وحيمل وبعضها فرشاً ، يؤكل حلمه ويفرش جلده وصوفه وشعره 

  فكيف يتبعون خطوات الشيطان ، وكيف يستمعون لوسوسته وهو العدو املبني؟. صل بني بين آدم والشيطان املتأ
بعد ذلك استعرض يف تفصيل شديد سخافة تصوراهتم فيما خيتص باألنعام ، وخلوها من كل منطق ، وألقى * 

عالم : ة هذا االستعراض يسأل ويف هناي. . األضواء على ظلمات التصورات حىت لتبدو تافهة مهلهلة متهافتة 
فكان ذلك } أم كنتم شهداء إذ وصاكم اهللا هبذا؟ { : ترتكنون يف هذه التشريعات اخلالية من كل حجة ومنطق 

وجيعل هذا . سرا تعلمونه أنتم ووصية خاصة بكم ويشنع جبرمية االفتراء على اهللا ، وإضالل الناس بغري علم 
  . .ليت يستخدمها التشنيع أحد املؤثرات املتنوعة ا

سواء ما حرم على . ويبني ما حرمته هذه السلطة فعال من املطاعم . وهنا يقرر السلطة صاحبة احلق يف التشريع * 
  .املسلمني وما حرم على اليهود خاصة وأحله اهللا للمسلمني 

ا يف مستوى اآلخر من ناحية املمثلة يف الشرك باهللا وحترمي ما أحل اهللا وكالمه -مث يناقش إحالتهم هذه اجلاهلية * 
لو شاء اهللا ما أشركنا وال آباؤنا وال حرمنا من شيء { : على إرادة اهللا وقوهلم  -داللته ووصفه الشرعي عند اهللا 

{ : فيقرر أن هذه املقالة هي مقالة كل كافر مكذب من قبل ، وقد قاهلا املكذبون حىت جاءهم بأس اهللا . . } 



فالشرك كالتحرمي بدون شرع اهللا ، كالمها مسة املكذبني بآيات اهللا } م حىت ذاقوا بأسنا كذلك كذب الذين من قبله
إن . هل عندكم من علم فتخرجوه لنا : قل { : ويسأهلم يف استنكار عالم حتيلون هذه املقررات اليت تقرروهنا . 

  } تتبعون إال الظن ، وإن أنتم إال خترصون 
متاماً كما دعاهم إىل هذا املوقف يف أول  -ن بدعوهتم إىل موقف اإلشهاد واملفاصلة مث ينهي مناقشتهم يف هذا الشأ* 

مع استخدام نفس العبارات واألوصاف ، بل نفس األلفاظ ، للداللة على أن  -السورة يف شأن أصل االعتقاد 
ءكم الذين يشهدون أن هلم شهدا: قل { : قضية الشرك باهللا ، وقضية التشريع بغري إذن من اهللا : القضية واحدة 

وال تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين ال يؤمنون باآلخرة ، وهم . اهللا حرم هذا ، فإن شهدوا فال تشهد معهم 
ونرى من اآلية إىل جانب وحدة املشهد والعبارة واللفظ ، أن الذين يزاولون هذه التشريعات . . } برهبم يعدلون 

فلو أهنم صدقوا بآيات . وهم الذين ال يؤمنون باآلخرة . وهم الذين كذبوا بآيات اهللا . هم الذين يتبعون أهواءهم 
وما حرموا وحللوا بغري إذن من اهللا . اهللا وآمنوا باآلخرة واتبعوا هدى اهللا ما شرعوا ألنفسهم وللناس من دون اهللا 

.  
مجلة من املبادئ األساسية للحياة االجتماعية ،  وهنا نرى. . ويف هناية الشوط يدعوهم ليبني هلم ما حرمه اهللا حقاً * 

  :وبعضها أوامر وتكاليف ولكن التحرميات أغلب ، فجعلها عنواناً للكل . يف مقدمتها توحيد اهللا 
. وهنى عن قتل األوالد من الفقر مع طمأنتهم على الرزق . وأمر باإلحسان للوالدين . لقد هنى اهللا عن الشرك 
وهنى عن مس . وهنى عن قتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق . واحش ما ظهر منها وما بطن وهنى عن القرب من الف

يف  -وأمر بالعدل يف القول . وأمر بإيفاء الكيل وامليزان بالقسط . مال اليتيم إال باليت هي أحسن حىت يبلغ أشده 
ل هذا مجيعه وصية من اهللا كررها عقب وجع. وأمر بالوفاء بعهد اهللا كله . ولو كان ذا قرىب  -الشهادة واحلكم 

  .كل مجلة من األوامر والنواهي 
هذا احلشد كله الذي يتضمن قاعدة العقيدة ومبادئ الشريعة؛ اللتني تتجمعان هذا التجمع يف السياق ، ومتتزجان 

لقرآن على هذا االمتزاج؛ وتعرضان مجلة واحدة ، وكتلة واحدة ، بصورة ال ختفى داللتها على من يطالع هذا ا
  :هذا احلشد كله يقال عنه يف هناية الشوط الطويل . . النهج الذي بيناه 

  .وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ، وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله { 

  . .} ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون 
  :ح حاسم وذلك إلبراز تلك الداللة املستفادة من السياق كله؛ وصوغها يف تقرير واحد واض

. بل إن شريعته من عقيدته يف هذه الداللة . إن هذا الدين شريعته كعقيدته يف تقرير صفة الشرك أو صفة اإلسالم 
كما تتجلى هذه احلقيقة األساسية من خالل النصوص . . إذ هي الترمجة الواقعية هلا . . بل إن شريعته هي عقيدته . 

  . .القرآنية ، وعرضها يف املنهج القرآين 
يف نفوس أهل هذا الدين عنها زحزحة مطردة خالل قرون طويلة ، » الدين « وهذه هي احلقيقة اليت ُزحزح مفهوم 

ودعك من أعدائه واملستهترين  -حىت انتهى األمر بأكثر املتحمسني هلذا الدين . . بشىت األساليب اجلهنمية اخلبيثة 
وسهم قضية منفصلة عن قضية العقيدة ال جتيش هلا نفوسهم كما أن تصبح قضية احلاكمية يف نف -الذين ال حيفلونه 

جتيش للعقيدة وال يعدون املروق منها مروقاً من الدين ، كالذي ميرق من عقيدة أو عبادة وهذا الدين ال يعرف 
انتهت  إمنا هي الزحزحة اليت زاولتها أجهزة مدربة ، قروناً طويلة ، حىت. الفصل بني العقيدة والعبادة والشريعة 

مسألة احلاكمية إىل هذه الصورة الباهتة؛ حىت يف حس أشد املتحمسني هلذا الدين وهي هي القضية اليت حتتشد هلا 



وحتشد هلا كل هذه  -موضوعها ليس هو النظام وليس هو الشريعة ، إمنا موضوعها هو العقيدة  -سورة مكية 
ذلك أهنا تتعلق . تطبيقية من تقاليد احلياة االجتماعية  املؤثرات ، وكل هذه التقريرات؛ بينما هي تتصدى جلزئية

  . .وذلك أن هذا األصل الكبري يتعلق بقاعدة هذا الدين وبوجوده احلقيقي . . أصل احلاكمية . . باألصل الكبري 
ويتحرجون من . إن الذين حيكمون على عابد الوثن بالشرك ، وال حيكمون على املتحاكم إىل الطاغوت بالشرك 

فليقرأوا القرآن . . إن هؤالء ال يقرأون القرآن ، وال يعرفون طبيعة هذا الدين . . ه وال يتحرجون من تلك هذ
وإن بعض هؤالء املتحمسني هلذا الدين } وإن أطعتموهم إنكم ملشركون { : كما أنزله اهللا؛ وليأخذوا قول اهللا جبد 

أو هذا اإلجراء ، أو هذا القول ، منطبقاً على شريعة اهللا أو  ليشغلون باهلم وبال الناس ببيان إن كان هذا القانون ،
كأن اإلسالم كله قائم ، فال ينقص وجوده . . وتأخذهم الغرية على بعض املخالفات هنا وهناك . . غري منطبق 

  وقيامه وكماله إال أن متتنع هذه املخالفات
بل يطعنونه الطعنة النجالء . من حيث ال يشعرون هؤالء املتحمسون الغيورون على هذا الدين ، يؤذون هذا الدين 

إهنم يفرغون الطاقة العقيدية الباقية يف نفوس الناس يف هذه االهتمامات . . مبثل هذه االهتمامات اجلانبية اهلزيلة 
ينقصه  شهادة بأن هذا الدين قائم فيها ، ال. إهنم يؤدون شهادة ضمنية هلذه األوضاع اجلاهلية . . اجلانبية اهلزيلة 

أصال ، ما دام ال يتمثل يف نظام » الوجود « بينما الدين كله متوقف عن . ليكمل إال أن تصحح هذه املخالفات 
  .وأوضاع ، احلاكمية فيها هللا وحده من دون العباد 

وإن مشكلة هذا . . فإذا انتفى هذا األصل انتفى وجود هذا الدين . إن وجود هذا الدين هو وجود حاكمية اهللا 
الدين يف األرض اليوم ، هلي قيام الطواغيت اليت تعتدي على ألوهية اهللا ، وتغتصب سلطانه ، وجتعل ألنفسها حق 

وهي هي املشكلة اليت كان يواجهها القرآن الكرمي هبذا . . التشريع باإلباحة واملنع يف األنفس واألموال واألوالد 
ا بقضية األلوهية والعبودية ، وجيعلها مناط اإلميان أو الكفر ، احلشد من املؤثرات واملقررات والبيانات ، ويربطه

  .وميزان اجلاهلية أو اإلسالم 
« مل تكن هي املعركة مع اإلحلاد ، حىت يكون جمرد » وجوده « إن املعركة احلقيقية اليت خاضها اإلسالم ليقرر 

 -مع الفساد االجتماعي أو الفساد األخالقي  هو ما يسعى إليه املتحمسون هلذا الدين ومل تكن هي املعركة» التدين 
» وجوده « لقد كانت املعركة األوىل اليت خاضها اٍإلسالم ليقرر . . هذا الدين » وجود « فهذه معارك تالية ملعركة 

خاضها وهو ينشئ العقيدة ، وال . لذلك خاضها وهو يف مكة . . وتقرير ملن تكون » احلاكمية « هي معركة 
خاضها ليثبت يف الضمري أن احلاكمية هللا وحده؛ ال يدعيها لنفسه مسلم؛ وال يقر مدعيها . والشريعة  يتعرض للنظام

فلما أن رسخت هذه العقيدة يف نفوس العصبة املسلمة يف مكة ، يسر اهللا هلم مزاولتها . . على دعواه مسلم 
بعد أن يدركوا املفهوم . ما جيب أن يكون فلينظر املتحمسون هلذا الدين ما هم فيه و. . . الواقعية يف املدينة 
  احلقيقي هلذا الدين

  .وحسبنا هذا القدر لنواجه النصوص بالتفصيل 
فما كان . وهذا لشركائنا  -بزعمهم  -هذا هللا : فقالوا . وجعلوا هللا مما ذرأ من احلرث واألنعام نصيباً { 

  . .} ساء ما حيكمون . ئهم لشركائهم فال يصل إىل اهللا ، وما كان هللا فهو يصل إىل شركا
أن اهللا هو الذي أنشأ هلم هذه  -وهو يصف تصورات اجلاهلية وتقاليدها يف احلرث واألنعام  -يقرر السياق 

مث يذكر بعد هذا التقرير ما يفعلونه مبا . . الزروع واألنعام؛ فما من أحد غري اهللا يرزق الناس من األرض والسماء 
وطبيعى أن سدنة األوثان هم الذين ( سبحانه جزءا ، وجيعلون ألوثاهنم وأصنامهم جزءا  إذا جيعلون له منه. رزقهم 



على النحو الذي تقرره . مث هم بعد ذلك جيورون على اجلزء الذي جعلوه هللا ) . ينتهي إليهم هذا اجلزء األخري 
  اآلية

وكانت إذا هبت .  سهما وسهما آلهلتم كانوا إذا أدخلوا الطعام فجعلوه حزما ، جعلوا منه هللا: عن ابن عباس قال 
وإذا هبت الريح من حنو . الريح من حنو الذي جعلوه آلهلتهم إىل الذي جعلوه هللا ، ردوه إىل الذي جعلوه آلهلتهم 

  .} ساء ما حيكمون { : فذلك قوله . الذي جعلوه هللا إىل الذي جعلوه آلهلتهم ، أقروه ومل يردوه 
فما ذهبت به الريح مما مسوا هللا إىل . جزءا من احلرث ، ولشركائهم وأوثاهنم جزءا  يسمون هللا: وعن جماهد قال 

  .جزء أوثاهنم تركوه 

السائبة والبحرية اليت مسوا : واألنعام » اهللا عن هذا غين « : وقالوا . وما ذهب من جزء أوثاهنم إىل جزء اهللا ردوه 
.  

من حروثهم ومواشيهم جزءاً هللا وجزءاً لشركائهم وكانوا إذا عمد ناس من أهل الضاللة فجزأوا : وعن قتادة قال 
فإذا خالط شيء مما جزأوا لشركائهم فيما جزأوا هللا ردوه . خالط شيء مما جزأوا هللا فيما جزأوا لشركائهم خلوه 

. ركائهم استعانوا مبا جزأوا هللا ، وأقروا ما جزأوا لش) يعين اجلدب ( وكانوا إذا أصابتهم السنة . على شركائهم 
  .} ساء ما حيكمون { قال اهللا ، 

وجيعلون آلهلتهم . كانوا يقسمون من أمواهلم قسما فيجعلونه هللا ، ويزرعون زرعا فيجعلونه هللا : وعن السدي قال 
فإذا هلك الذي يصنعون لشركائهم ، . فما خرج لآلهلة أنفقوه عليها ، وما خرج هللا تصدقوا به . . مثل ذلك 

وإذا أجدب الذي هللا ، . وأخذوا الذي هللا فأنفقوه على آهلتهم » ليس بد آلهلتنا من نفقة « : ، قالوا وكثر الذي هللا 
لو كانوا . . قال اهللا . فال يردون عليه شيئا مما لآلهلة » لو شاء أزكى الذي له « : وكثر الذي آلهلتهم ، قالوا 

  .} ساء ما حيكمون { :  يعطوين فذلك حني يقول أن يأخذوا مين وال: صادقني فيما قسموا لبئس إذن ما حكموا 
فإنه خرب من اهللا جل ثناؤه عن فعل هؤالء املشركني الذين وصف } ساء ما حيكمون { : وأما قوله : وعن ابن جرير 

قد أساءوا يف حكمهم ، إذ أخذوا من نصييب لشركائهم ، ومل يعطوين من نصيب : يقول جل ثناؤه . صفتهم 
بأهنم مل . اخلرب عن جهلهم وضاللتهم ، وذهاهبم عن سبيل احلق  -تعاىل ذكره  -عىن بذلك  وإمنا. شركائهم 

يرضوا أن عدلوا مبن خلقهم وغذاهم ، وأنعم عليهم بالنعم اليت ال حتصى ، ما ال يضرهم وال ينفعهم ، حىت فضلوه 
  يف أقسامهم عن أنفسهم بالقسم عليه

وظاهر يف . ن به إىل أوليائهم ليجادلوا به املؤمنني يف األنعام والزروع هذا هو ما كان شياطني اإلنس واجلن يوحو
 -فأما مصلحة شياطني اإلنس . هذه التصورات والتصرفات أثر املصلحة للشياطني يف هذا الذي يزينونه ألوليائهم 

، وحتريكهم على فهي متمثلة أوال يف االستيالء على قلوب األتباع واألولياء  -من الكهنة والسدنة والرؤساء 
هواهم وفق ما يزينونه هلم من تصورات باطلة وعقائد فاسدة ومتمثلة ثانيا يف املصاحل املادية اليت تتحقق هلم من وراء 

وأما . . هذا التزيني واالستهواء جلماهري الناس؛ وهو ما يعود عليهم مما يقسمه هؤالء األغرار املغفلون لآلهلة 
 جناح اإلغواء والوسوسة لبين آدم حىت يفسدوا عليهم حياهتم ، ويفسدوا عليهم مصلحة شياطني اجلن فتتمثل يف

  دينهم ، ويقودوهم ذلالً إىل الدمار يف الدنيا والنار يف اآلخرة
لإلغريق والفرس : وهذه الصورة اليت كانت تقع يف جاهلية العرب ، وكانت تقع نظائرها يف اجلاهليات األخرى 

هذه الصور كلها ليست إال صورا من التصرف يف املال . . . ل تقع يف اهلند وإفريقية وآسيا والرومان ، واليت ما تزا
  .ال تقتصر عليها اجلاهلية فاجلاهلية احلاضرة تتصرف كذلك يف األموال مبا مل يأذن به اهللا 



ي كل وضع يتصرف فاجلاهلية ه. تلتقي يف األصل والقاعدة . وعندئذ تلتقي يف الشرك مع تلك اجلاهليات القدمية 
فإن . . يف شؤون الناس بغري شريعة من اهللا ، وال عربة بعد ذلك باختالف األشكال اليت يتمثل فيها هذا التصرف 

. وكذلك زين لكثري من املشركني قتل أوالدهم شركاؤهم لريدوهم ، وليلبسوا عليهم دينهم { . . هي إال أشكال 
  .} ون فذرهم وما يفتر. ولو شاء اهللا ما فعلوه 

وذلك ما . . وكما زين الشركاء والشياطني هلم ذلك التصرف يف أمواهلم كذلك زينوا هلم قتل أوالدهم : يقول 
ومن قتل بعض األبناء يف النذر لآلهلة  -أو خشية السيب والعار  -كانوا يفعلونه من وأد البنات خشية اإلمالق 

  ن رزقه اهللا بعشرة منهم حيمونه ومينعونهكالذي روي عن عبد املطلب من نذره ذبح أحد ولده ، إ
والشركاء املذكورون هنا . العرف الذي وضعه الناس للناس . وظاهر أن هذا وذاك كان يوحي به عرف اجلاهلية 

من الكهنة والسدنة والرؤساء من اإلنس ، ومن القرناء املوسوسني من اجلن ، بالتعاون . . هم شياطني اإلنس واجلن 
  بينهم واملواالة فيما

  :والنص يصرح باهلدف الكامن وراء التزيني 
  .} لريدوهم ، وليلبسوا عليهم دينهم { 

فأما اهلالك فيتمثل ابتداء يف . . ليهلكوهم وليجعلوا دينهم عليهم ملتبسا غامضا ال يقفون منه على تصور واضح 
ورة الناس ماشية ضالة يوجهها رعاهتا قتلهم ألوالدهم؛ ويتمثل أخرياً يف فساد احلياة االجتماعية جبملتها ، وصري

املفسدون حيثما شاءوا ، وفق أهوائهم ومصاحلهم حىت ليتحكمون يف أنفسهم وأوالدهم وأمواهلم بالقتل واهلالك ، 
بكل  -وما هي منها  -ألن التصورات املتلبسة بالدين والعقيدة . فال جتد هذه الغنم الضالة هلا مفرا من اخلضوع 

وما مل . تتعاون مع العرف االجتماعي املنبثق منها ، وتنشئ ثقال ساحقا ال تقف له مجاهري الناس  ثقلها وعمقها ،
  .تعتصم منه بدين واضح؛ ما مل ترجع يف أمرها كله إىل ميزان ثابت 

وهذه التصورات املبهمة الغامضة؛ وهذا العرف االجتماعي الذي ينبثق منها ، ويضغط على مجهرة الناس بثقله 
فنحن نشهده اليوم بصورة أوضح يف . ال ينحصر يف تلك الصور اليت عرفتها اجلاهليات القدمية . . ق الساح

هذه العادات والتقاليد اليت تكلف الناس العنت الشديد يف حياهتم ، مث ال جيدون ألنفسهم . . اجلاهليات احلديثة 
فرضا ، وتكلفهم أحيانا ما ال يطيقون من النفقة ،  هذه األزياء واملراسم اليت تفرض نفسها على الناس. . منها مفرا 

أزياء الصباح ، . . ومع ذلك ال ميلكون إال اخلضوع هلا . وتأكل حياهتم واهتماماهتم ، مث تفسد أخالقهم وحياهتم 
 األزياء القصرية ، واألزياء الضيقة ، واألزياء املضحكة وأنواع الزينة. . وأزياء بعد الظهر ، وأزياء املساء 

من الذي يصنعه ومن الذي يقف وراءه؟ تقف وراءه . . إىل آخر هذا االسترقاق املذلّ . . . والتجميل والتصفيف 
وتقف وراءه شركات اإلنتاج ويقف وراءه املرابون يف بيوت املال والبنوك من الذين يعطون أمواهلم . بيوت األزياء 

  .الذين يعملون لتدمري البشرية كلها ليحكموها للصناعات ليأخذوا هم حصيلة كدها ويقف وراءه اليهود 

ولكنهم ال يقفون بالسالح الظاهر واجلند املكشوف ، إمنا يقفون بالتصورات والقيم اليت ينشئوهنا ، ويؤصلوهنا . 
فهم يعلمون أن النظريات وحدها ) . عرف اجتماعي ( بنظريات وثقافات؛ ويطلقوهنا تضغط على الناس يف صورة 

مل تتمثل يف أنظمة حكم ، وأوضاع جمتمع ، ويف عرف اجتماعي غامض ال يناقشه الناس ، ألنه ملتبس ال تكفي ما 
  عليهم متشابكة جذوره وفروعه

وإهنا اجلاهلية ختتلف أشكاهلا وصورها ، وتتحد جذورها ومنابعها ، . . شياطني اإلنس واجلن . . إنه فعل الشياطني 
  . .وتتماثل قوائمها وقواعدها 



لنبخس القرآن قدره ، إذا حنن قرأناه وفهمناه على أنه حديث عن جاهليات كانت إمنا هو حديث عن شىت  وإننا
  . .ومواجهة للواقع املنحرف دائماً ورده إىل صراط اهللا املستقيم . اجلاهليات يف كل أعصار احلياة 

، ويكشف عن احلقيقة الكربى اليت قد ومع ضخامة الكيد ، وثقل الواقع ، فإن السياق القرآين يهّون أمر اجلاهلية 
وهم ال يفعلون ما . إن هؤالء الشياطني وأولياءهم لفي قبضة اهللا وسلطانه . . خيدع عنها هذا اجلانب الظاهر 

ولكن بترك احلبل ممدوداً هلم قليال؛ مبشيئة اهللا وقدره ، حتقيقاً حلكمة اهللا يف ابتالء عباده . يفعلونه بقدرة ذاتية فيهم 
. وال على املؤمنني  -صلى اهللا عليه وسلم  -ولكنه شاء لالبتالء فال على النيب . و شاء أال يفعلوه ما فعلوه ول. 

  :فليمضوا يف طريقهم وليدعوا له الشياطني وما يفترون على اهللا وما يكيدون 
  . .} فذرهم وما يفترون . ولو شاء اهللا ما فعلوه { 

إمنا . إن هذه التصورات والتصرفات من عند أنفسهم : ون على أن يقولوا وال بد أن نذكر أهنم ما كانوا جيرؤ
  بزعمهم -ينسبوهنا بذلك إىل شريعة إبراهيم وإمساعيل . . يفترون على اهللا ، فيزعمون أنه هو شرعها هلم 
امللحدين؛ إن معظمهم ال يستطيع أن يتبجح تبجح الشيوعيني . . كذلك يفعل الشياطني اليوم يف اجلاهلية احلديثة 

إمنا يلجأ إىل نفس األسلوب الذي كان يلجأ إليه الشياطني يف جاهلية . فينفي وجود اهللا مجلة ويتنكر للدين عالنية 
إنه أسلوب أألم . . إهنم حيترمون الدين ويزعمون أن ما يشرعونه للناس له أصل من هذا الدين : العرب يقولون 

 -خيدر العاطفة الدينية الغامضة اليت ال تزال تعيش يف قرارات النفوس وأخبث من أسلوب الشيوعيني امللحدين إنه 
ويفرغ الطاقة  -فاإلسالم منهج واضح عملي واقع وليس هذه العاطفة املبهمة الغامضة . وإن مل تكن هي اإلسالم 

  وهذا أخبث الكيد وأألم األساليب. الفطرية الدينية يف قوالب جاهلية ال إسالمية 
هلذا الدين؛ فيفرغون جهدهم يف استنكار جزئيات هزيلة على هامش احلقيقة اإلسالمية ، » تحمسون امل« مث جييء 

وهبذه الغرية الغبية . ال تروق هلم يف هذه األوضاع اجلاهلية املشركة ، املغتصبة أللوهية اهللا وسلطانه باجلملة 
هلا شهادة ضمنية خطرية بأهنا تقوم على  ويشهدون. يسبغون على هذه األوضاع اجلاهلية املشركة طابع اإلسالم 

  أصل من الدين حقا ، ولكنها ختالف عنه يف هذه اجلزئيات اهلزيلة
  .ويؤدي هؤالء املتحمسون دورهم لتثبيت هذه األوضاع وتطهريها 

عرف وهو نفس الدور الذي تؤديه األجهزة الدينية احملترفة ، اليت تلبس مسوح الدين وإن كان اإلسالم بالذات ال ي
  املسوح وال ينطق بامسه كاهن وال سادن

وأنعام حرمت ظهورها وأنعام ال  -بزعمهم  -هذه أنعام وحرث حجر ، ال يطعمها إال من نشاء : وقالوا { 
  . .} سيجزيهم مبا كانوا يفترون  -افتراء عليه  -يذكرون اسم اهللا عليها 

إهنم كانوا . عن هؤالء اجلهلة من املشركني  -اىل ذكره تع -وهذا خرب من اهللا « : قال ابو جعفر بن جرير الطربي 
  .» حيرمون وحيللون من قبل أنفسهم ، من غري أن يكون اهللا أذن هلم بشيء من ذلك 

أن ما يشرعونه هو شريعة اهللا  -مع ذلك  -فهؤالء املعتدون على سلطان اهللا ، الذين يدعون . . احلرام : واحلجر 
هذه األنعام وهذه الثمار : وقالوا  -كما تقدم  -وبعض األنعام ، فعزلوها آلهلتم  ، قد عمدوا إىل بعض الزروع

والذي يقرر ما يقرر يف هذا الشأن هم بطبيعة  -بزعمهم  -ال يطعمها إال من شاء اهللا . حمرمة عليهم ال يطعموهنا 
ما جعل اهللا من { : اة يف آية املائدة إهنا هي األنواع املسم: احلال الكهنة والسدنة والرؤساء وعمدوا إىل أنعام قيل 

هذه ال : كما عمدوا إىل أنعام فقالوا . فجعلوا ظهورها حراما على الركوب } حبرية وال سائبة وال وصيلة وال حام 
افتراء { إمنا تذكر أمساء اآلهلة وختلص هلا كل ذلك . . يذكر اسم عليها عند ركوهبا وال عند حلبها ، وال عند ذحبها 



  } هللا على ا
فعل هؤالء املشركون ما فعلوا من حترميهم ما : فإنه يقول } افتراء على اهللا { وأما قوله « : قال أبو جعفر بن جرير 

حرموا ، وقالوا ما قالوا من ذلك ، كذبا على اهللا ، وخترصاً بالباطل عليه ، ألهنم أضافوا ما كانوا حيرمون من ذلك 
. تابه ، إىل أن اهللا هو الذي حرمه ، فنفى اهللا ذلك عن نفسه ، وأكذهبم ، على ما وصفه عنهم جل ثناؤه يف ك

  .» وأخرب نبيه واملؤمنني أهنم كذبة فيما يدعون 
وهنا كذلك تبدو لنا أساليب اجلاهلية ، اليت تتكرر يف معظم اجلاهليات ، وذلك قبل أن يبلغ التبجح بناس من 

جمرد » الدين « التبجح ببعض من ال ينكرون اهللا ألبتة ، أن جيهروا بأن  البشر أن يقولوا مبادية الوجود وقبل أن يبلغ
  وليس نظاما اجتماعيا أو اقتصاديا أو سياسيا ، يهيمن على احلياة» عقيدة « 

وإن كان ينبغي أن ندرك دائماً أن أسلوب اجلاهلية اليت تقيم نظاماً أرضياً ، احلاكمية فيه للبشر ال هللا ، مث تزعم أهنا 
أن ندرك أن هذا األسلوب هو أخبث األساليب وأمهرها على . . رم الدين وتستمد منه أوضاعها اجلاهلية حتت

اإلطالق ولقد عمدت الصليبية العاملية والصهيونية العاملية إىل هذا األسلوب يف املنطقة اليت كانت يوما دار إسالم 
  .حتكم بشريعة اهللا 

لقد أدت هلم هذه التجربة دورا هاما . . ليت قام هبا البطل الذي صنعوه هناك بعدما تبني هلا فشل التجربة التركية ا
يف حتطيم اخلالفة كآخر مظهر للتجمع اإلسالمي يف األرض ، ولكنها بعلمانيتها السافرة قد عجزت عن أن تكون 

ا يزال الدين عاطفة لقد اخنلعت من الدين ، فأصبحت أجنبية عن اجلميع ، الذين م. منوذجا يؤثر يف بقية املنطقة 
ومن مث عمدت الصليبية العاملية والصهيونية يف التجارب التالية ، اليت تستهدف . . غامضة يف قرارات نفوسهم 

فتضع على هذه التجارب ستاراً من الدين وتقيم له . نفس اهلدف ، أن تتدارك غلطة التجربة الكمالية التركية 
اء بالدعاية املباشرة؛ أو باستنكار جزئيات هزيلة يوهم استنكارها أن ما أجهزة دينية تضفي عليه هذه الصفة ، سو

  . .عداها سليم وكان هذا من أخبث الكيد الذي تكيده شياطني اإلنس واجلن هلذا الدين 
على أن األجهزة الصليبية والصهيونية اليت تعمل بكل ثقلها يف هذه الفترة ، وبكل تضامنها وجتمعها ، وبكل جتارهبا 

ربهتا ، حتاول أو تسترد الغلطة يف التجربة التركية ذاهتا ، بأن تزعم أن هذه التجربة ذاهتا كانت حركة من وخ
تنبذ الدين وتعزله عن ) علمانية ( حركات البعث اإلسالمي وأننا جيب أال نصدقها فيما أعلنته عن نفسها من أهنا 

  احلياة عزالً
يف تطهري التجربة الكمالية من هتمة اإلحلاد ) الستعمار الصلييب الصهيوين وهم األداة الفكرية ل( وجيهد املستشرقون 

وهو سحق آخر مظهر للتجمع اإلسالمي . . ذلك أن انكشاف إحلادها جعلها تؤدي دورا حمدودا . . جهداً كبرياً 
لية يف املنطقة الذي حتاول أن تؤديه التجارب التا -ولكنها عجزت بعد ذلك أن تؤدي الدور اآلخر . . يف األرض 

من تفريغ املفهومات الدينية واحلماسة الدينية يف أوضاع وأشكال جاهلية ومن تبديل الدين باسم الدين ومن  -
ومن إلباس اجلاهلية ثوب اإلسالم لتؤدي به دورها يف . إفساد اخللق واملقومات الفطرية األصلية باسم الدين أيضا 

نية غامضة؛ وقيادهتا هبذا اخلطام املزور اخلادع إىل حماضن الصليبية والصهيونية كل البقاع اليت ما يزال فيها عاطفة دي
  األمر الذي عجزت عنه احلمالت الصليبية والصهيونية طوال ألف وثالث مائة عام من الكيد لإلسالم. . 
  . .} سيجزيهم مبا كانوا يفترون { . . 
. رم على أزواجنا ، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء ما يف بطون هذه األنعام خالصة لذكورنا وحم: وقالوا { 

  . .} سيجزيهم وصفهم ، إنه حكيم عليم 



لقد استطردوا يف أوهام التصورات والتصرفات ، النابعة من احنرافات الشرك والوثنية ، ومن ترك أمر التحليل 
دوا يف هذه األوهام فقالوا عن استطر. والتحرمي للرجال؛ مع االدعاء بأن ما يشرعه الرجال هو الذي شرعه اهللا 

إهنا خالصة للذكور منهم  -ولعلها تلك املسماة البحرية والسائبة والوصيلة  -األجنة اليت يف بطون بعض األنعام 
هكذا بال سبب وال دليل وال . . حني تنتج ، حمرمة على اإلناث ، إال أن تكون ميتة فيشارك فيها اإلناث الذكور 

  .رجال اليت يصوغون منها دينا غامضاً ملتبسا يف األفهام تعليل ، إال أهواء ال

  :ويعقب السياق القرآين تعقيب التهديد؛ ملن صاغوا هذه الشرائع وكذبوا على اهللا فوصفوها بأهنا من شرع اهللا 
  . .} سيجزيهم وصفهم { 
  . .} إنه حكيم عليم { 

  .الء املشركون اجلهال يعلم حقائق األحوال ، ويتصرف فيها حبكمة ، ال كما يتصرف هؤ
وإن اإلنسان ليعجب ، وهو يستعرض مع السياق القرآين هذه الضالالت ، وما حتمله أصحاهبا من أعباء وخسائر 

يعجب لتكاليف االحنراف عن شرع اهللا وهنجه ، تلك اليت يتحملها املنحرفون عن صراط اهللا . . وتضحيات 
. وألغالل العقيدة الفاسدة يف اجملتمع والضمري . اليت يتبعها الضالون وألثقال اخلرافة والغموض والوهم . املستقيم 

نعم يعجب للعقيدة املنحرفة تكلف الناس حىت فلذات أكبادهم ، فوق ما تكلفهم من تعقيد احلياة واضطراهبا ، . 
لضمري البشري وأمامهم التوحيد البسيط الواضح؛ يطلق ا. والسري فيها بال ضابط ، سوى الوهم واهلوى والتقليد 

من أوهام الوهم واخلرافة؛ ويطلق العقل البشري من عقال التقليد األعمى؛ ويطلق اجملتمع البشري من اجلاهلية 
سواء فيما يشترعونه من قوانني ، وما يصنعونه من قيم  -من العبودية للعبيد » اإلنسان « وتكاليفها؛ ويطلق 

ومة مضبوطة ، وتصورا واضحا ميسرا مرحيا ، ورؤية حلقائق وحيل حمل هذا كله عقيدة واضحة مفه -وموازين 
املقام الذي ال . . الوجود واحلياة كاملة عميقة ، وانطالقا من العبودية للعبيد ، وارتفاعا إىل مقام العبودية هللا وحده 

  يرتقي إىل أعلى درجاته إال األنبياء
حني تنحرف البشرية عن صراط اهللا املستقيم؛ وتتردى يف  -هنا يف الدنيا قبل اآلخرة  -أال إهنا اخلسارة الفادحة 

  :محأة اجلاهلية؛ وترجع إىل العبودية الذليلة ألرباب من العبيد 
قد ضلوا وما  -افتراء على اهللا  -وحرموا ما رزقهم اهللا  -سفها بغري علم  -قد خسر الذين قتلوا أوالدهم { 

  . .} كانوا مهتدين 
خسروا عقوهلم . خسروا أنفسهم وخسروا أوالدهم . سروا يف الدنيا واآلخرة خ. خسروا اخلسارة املطلقة 

خسروا الكرامة اليت جعلها اهللا هلم بإطالقهم من العبودية لغريه؛ وأسلموا أنفسهم لربوبية . وخسروا أرواحهم 
سارة املؤكدة ، العبيد؛ حني أسلموها حلاكمية العبيد وقبل ذلك كله خسروا اهلدى خبسارة العقيدة ، خسروا اخل

  :وضلوا الضالل الذي ال هداية فيه 
  .} قد ضلوا وما كانوا مهتدين { 

{ : بعد ذلك يردهم السياق إىل احلقيقة األولية اليت ضلوا عنها ، واليت أشار إليها إشارة يف أول هذا احلديث بقوله 
ث واألنعام اليت يتصرفون يف شأهنا هذه يردهم إىل مصدر احلر. . } وجعلوا هللا مما ذرأ من احلرث واألنعام نصيبا 

إن اهللا هو الذي ذرأ . . التصرفات؛ ويتلقون يف شأهنا من شياطني اإلنس واجلن الذين مل خيلقوها هلم ومل ينشئوها 
احلرث واألنعام ، متاعا للناس ونعمة؛ ذرأها هلم ليشكروا له؛ ويعبدوه وما به سبحانه من حاجة إىل شكرهم 

فما باهلم حيكمون من مل خيلق شيئاً ،  -الغين ذو الرمحة ، إمنا هو صالح حاهلم يف دينهم ودنياهم وعبادهتم ، فهو 



فيما ذرأ اهللا من احلرث واألنعام؟ وما باهلم جيعلون هللا نصيبا ، وألولئك نصيبا ، مث ال يقفون عند هذا احلد 
  الذي جعلوه هللا؟ يف النصيب -حتت استهواء أصحاب املصلحة من الشياطني  -فيتالعبون 

  .إن اخلالق الرازق هو الرب املالك 

وشرعه ممثل فيما جاء به رسوله من عنده ، ال فيما . الذي ال جيوز أن ُيتصرف يف هذا املال إال بإذنه ممثال يف شرعه 
  يدعي األرباب املغتصبون لسلطان اهللا أنه شريعة اهللا

لنخل والزرع خمتلفا أكله ، والزيتون والرمان ، متشاهبا وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغري معروشات ، وا{ 
ومن األنعام . كلوا من مثره إذا أمثر ، وآتوا حقه يوم حصاده ، وال تسرفوا إنه ال حيب املسرفني . وغري متشابه 
  .} كلوا مما رزقكم اهللا ، وال تتبعوا خطوات الشيطان ، إنه لكم عدو مبني . محولة وفرشا 

وهذه اجلنات منها  -فهو الذى أخرج احلياة من املوات  -نه هو الذى خلق هذه اجلنات ابتداء سبحا -إن اهللا 
 -بقدر اهللا  -اإلنسيات املعروشات الىت يتعهدها اإلنسان بالعرائش واحلوائط؛ ومنها الربيات الىت تنبت بذاهتا 

ل والزرع خمتلف األلوان والطعوم وإن اهللا هو الذى أنشأ النخ. وتنموا بال مساعدة من اإلنسان وال تنظيم 
هو  -سبحانه  -وإن اهللا هو الذى خلق الزيتون والرمان ، منوع الصنوف متشاهبا وغري متشابه ، وإنه . واألشكال 

} فرشاً { وجعل منها . عالية القوائم بعيدة عن األرض محالة لألثقال } محولة { الذى خلق هذه األنعام وجعل منها 
  . .يبة من األرض يتخذ من أصوافها وأشعارها الفرش صغرية األجسام قر

الذي بث احلياة ىف هذه األرض؛ وّنوعها هذا التنويع؛ وجعلها مناسبة للوظائف الىت تتطلبها  -سبحانه  -إنه هو 
إىل حتكيم غري اهللا ىف  -ىف مواجهة هذه اآليات وهذه احلقائق  -فكيف يذهب الناس . . حياة الناس فىألرض 

  روع واألنعام واألموال؟شأن الز
إن املنهج القرآىن يكثر من عرض حقيقة الرزق الذى خيتص اهللا مبنحه للناس ، ليتخذ منها برهانا على ضرورة إفراد 

فإن اخلالق الرازق الكافل وحده؛ هو احلقيق بأن تكون له الربوبية واحلاكمية . اهللا سبحانه باحلاكمية ىف حياة الناس 
  :بال جدال . . والسلطان وحده 

حيشد هذه املؤثرات ىف صدد . . وهنا حيشد السياق مشاهد الزرع واإلمثار ، ومشاهد األنعام وما فيها من نعم اهللا 
فيدل على أن هذه وتلك قضية واحدة ىف . . قضية احلاكمية ، كما حشدها من قبل ىف صدد قضية األلوهية 

  .العقيدة اإلسالمية 
  :يقول وعندما يذكر الزروع والثمار 

  . .} كلوا من مثره إذا أمثر وآتوا حقه يوم حصاده وال تسرفوا ، إنه ال حيب املسرفني { 
وقد قلنا ىف التقدمي . واألمر بإيتاء حقه يوم حصاده هو الذي جعل بعض الروايات تقول عن هذه اآلية إهنا مدينة 

فإن ما بعدها .  يتصور تتابعه بدون هذه اآلية إن اآلية مكية ، ألن السياق ىف اجلزء املكي من السورة ال: للسورة 
  .ينقطع عما قبلها لو كانت قد تأخرت حىت نزلت ىف املدينة 

وهناك روايات ىف اآلية أن . وهذا األمر بإيتاء حق الرزع يوم حصاده ، ال يتحتم أن يكون املقصود به الزكاة 
حملددة فقد حددهتا السنة بعد ذلك ىف السنة الثانية من أما الزكاة بأنصبتها ا. . املقصود هو الصدقة غري احملددة 

  . .اهلجرة 
  :وقوله تعاىل 



  . .} وال تسرفوا إنه ال حيب املسرفني { 
{ : فقد روي أهنم تباروا يف العطاء حىت أسرفوا ، فقال اهللا سبحانه . ينصرف إىل العطاء ، كما ينصرف إىل األكل 

  .. } وال تسرفوا إنه ال حيب املسرفني 
  :وعندما يذكر األنعام يقول 

  . .} كلوا مما رزقكم اهللا ، وال تتبعوا خطوات الشيطان ، إنه لكم عدو مبني { 
فما باهلم يتبعونه يف رزق اهللا؟ مث ليذكرهم أن . ذلك ليذكرهم أن هذا رزق اهللا وخلقه ، والشيطان مل خيلق شيئا 

  هو العدو املبني؟فما باهلم يتبعون خطواته و. الشيطان هلم عدو مبني 
ليلقي عليها الضوء ، ويستعرضها واحدا . مث يأخذ السياق يف مواجهة دقيقة يتتبع هبا مكامن األوهام اجلاهلية 

واحدا ، وجزئية جزئية؛ فيكشف فيها عن السخف الذي ال ميكن تعليله وال الدفاع عنه؛ والذي قد خيجل منه 
  :رى أن ال سند له فيه من علم وال هدى وال كتاب منري صاحبه نفسه ، حني يكشف له يف النور؛ وحني ي

آلذكرين حرم أم األنثيني؟ أم ما اشتملت عليه أرحام : قل . من الضأن اثنني ومن املعز اثنني : مثانية أزواج { 
أم ما آلذكرين حرم أم األنثيني؟ : قل . األنثيني؟ نبئوين بعلم إن كنتم صادقني ومن اإلبل اثنني ومن البقر اثنني 

اشتملت عليه أرحام األنثيني؟ أم كنتم شهداء إذ وصاكم اهللا هبذا؟ فمن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا ليضل الناس 
  . .} بغري علم؟ إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني 

وكل من  -ج فهذه األنعام اليت يدور حوهلا اجلدل؛ واليت ذكر يف اآلية السابقة أن اهللا خلقها هلم ، هي مثانية أزوا
فأي منها حرمه اهللا . زوج من الضأن وزوج من املعز  -الذكر واألنثى يطلق عليه لفظ زوج عندما يكون مع رفيقه 

  على أي من الناس؟ أم إنه حرم أجنتها يف البطون؟
  . .} نبئوين بعلم إن كنتم صادقني { 

  .رع فيها بغري سلطان معلوم فهذه الشؤون ال يفىت فيها بالظن ، وال يقضى فيها باحلدس ، وال يش
فأيها كذلك حرم؟ أم أجنتها هي اليت حرمها اهللا على . وبقية األزواج ذكر وأنثى من اإلبل؛ وذكر وأنثى من البقر 

  :الناس؟ ومن أين هذا التحرمي 
  . .} أم كنتم شهداء إذ وصاكم اهللا هبذا؟ { 

ال . نبغي أن يكون هناك حترمي بغري أمر من اهللا مستيقن فما ي. فحضرمت وشهدمت وصية اهللا لكم خاصة هبذا التحرمي 
  .يرجع فيه إىل الرجم والظنون 

. وقد كانوا يزعمون أن اهللا هو الذي شرع هذا الذي يشرعونه . . وهبذا يرد أمر التشريع كله إىل مصدر واحد 
  :لذلك يعاجلهم بالتحذير والتهديد 

  .لناس بغري علم فمن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا ليضل ا{ 

  . .} إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني 
شريعة اهللا وهو يقصد أن يضل الناس بغري علم ، : إنه ال أحد أظلم ممن يفتري على اهللا شريعة مل يأذن هبا ، مث يقول 

أشركوا باهللا و. أولئك لن يهديهم اهللا؛ فقد قطعوا ما بينهم وبني أسباب اهلدى . . إمنا هو حييلهم إىل هدى أو ظن 
  . .واهللا ال يهدي القوم الظاملني . . ما مل ينزل به سلطانا 

وقد بني هلم أهنا ال تقوم . واآلن وقد كشف هلم عما يف معقتداهتم وتصوراهتم وتصرفاهتم من وهن وسخف وهزال 
أنفسهم ، أو بوحي  وقد ردهم إىل نشأة احلرث واألنعام اليت يتصرفون فيها من عند. على علم وال بينة وال أساس 



شياطينهم وشركائهم ، بينما هؤالء مل خيلقوها هلم ، إمنا الذي خلقها هلم هو اهللا ، الذي جيب أن تكون له وحده 
  . .احلاكمية فيما خلق وفيما رزق ، وفيما أعطى من األموال للعباد 

واهللا هو . ووحي ، ال عن ظن ووهم  ما حرمه اهللا حقاً عن بينة. اآلن يقرر هلم ما حرمه اهللا عليهم من هذا كله 
صاحب احلاكمية الشرعية ، الذي إذا حرم الشيء فهو حرام ، وإذا أحله فهو حالل؛ بال تدخل من البشر وال 

وباملناسبة يذكر ما حرمه اهللا على اليهود خاصة ، وأحله . . مشاركة وال تعقيب يف سلطان احلاكمية والتشريع 
  اصة لليهود على ظلمهم وبعدهم عن شرع اهللاللمسلمني ، فقد كان عقوبة خ

فإنه  -ال أجد فيما أوحي إيلّ حمرماً على طاعم يطعمه ، إال أن يكون ميتة ، أو دماً مسفوحاً أو حلم خنزير : قل { 
وعلى الذين هادوا . فإن ربك غفور رحيم  -غري باغ وال عاد  -فمن اضطر . أو فسقاً أهل لغري اهللا به  -رجس 

إال ما محلت ظهورمها أو احلوايا أو ما اختلط  -ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما . ذي ظفر  حرمنا كل
ربكم ذو رمحة واسعة ، وال يرد بأسه عن القوم : فإن كذبوك فقل . ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون  -بعظم 

  . .} اجملرمني 
  :قال أبو جعفر بن جرير الطربي 

قل ، يا حممد ، هلؤالء الذين جعلوا هللا مما ذرأ من  -صلى اهللا عليه وسلم  -لنبيه حممد  -جل ثناؤه  -يقول « 
هذه أنعام وحرث حجر ال يطعمها إال من : والقائلني . احلرث واألنعام نصيباً ، ولشركائهم من اآلهلة واألنداد مثله 

واحملرمني بعض ما يف . م اهللا على أخر منها واحملرمني من أنعام أخر ظهورها ، والتاركني ذكر اس -بزعمهم  -نشاء 
احملرمني ما رزقهم اهللا افتراء على اهللا؛ وإضافة ما . بطون بعض أنعامهم على إناثهم وأزواجهم ، وُمحليه لذكورهم 

أجاءكم من اهللا رسول بتحرميه ذلك عليكم ، فأنبئونا به ، أم : حيرمون من ذلك إىل أن اهللا هو الذي حرمه عليهم 
كم اهللا بتحرميه مشاهدة منكم له ، فسمعتم منه حترميه ذلك عليكم فحرمتموه؟ فإنكم كذبة إن ادعيتم ذلك ، وصا

  .وال ميكنكم دعواه ، ألنكم إذا ادعيتموه علم الناس كذبكم 

األنعام فإين ال أجد فيما أوحي إيل من كتابه وآي تنزيله شيئاً حمرماً على آكل يأكله ، مما تذكرون أنه حرمه من هذه 
دماً { ، قد ماتت بغري تذكية ، أو } ميتة { إال أن يكون  -بزعمكم  -اليت تصفون حترمي ما حرم عليكم منها 

أو إال أن يكون : يقول } أو فسقا { . . } فإنه رجس { ، وهو املنصّب ، أو إال أن يكون حلم خنزير } مسفوحاً 
ه ذابح من املشركني من عبدة األوثان لصنمه وآهلته فذكر اسم أو إال أن يكون مذبوحاً ذحب: فسقاً ، يعين بذلك 

  .فإن ذلك الذبح فسق ، هنى اهللا عنه وحرمه ، وهنى من آمن به عن أكل ما ذبح كذلك ألنه ميتة . وثنه 
أن  للمشركني الذين جادلوا نيب اهللا وأصحابه يف حترمي امليتة مبا جادلوهم به ، -جل ثناؤه  -وهذا إعالم من اهللا « 

الذي جادلوهم فيه من ذلك هو احلرام الذي حرمه اهللا ، وأن الذي زعموا أن اهللا حرمه حالل أحله اهللا؛ وأهنم 
  .» كذبة يف إضافتهم حترميه إىل اهللا 

  :} فمن اضطر غري باغ وال عاد فإن ربك غفور رحيم { : وقال يف تأويل قوله تعاىل 
حرم اهللا من أكل امليتة والدم املسفوح أو حلم اخلنزير ، أو ما أهل لغري فمن اضطر إىل أكل ما : أن معناه « . . . 

اهللا به ، غري باغ يف أكله إياه تلذذاً ، ال لضرورة حالة من اجلوع؛ وال عاد يف أكله بتجاوزه ما حده اهللا وأباحه له 
مل يتجاوز ذلك إىل أكثر منه . . من أكله ، وذلك أن يأكل منه ما يدفع عنه اخلوف على نفسه بترك أكله من اهلالك 

فيما فعل من ذلك ، فساتر عليه ، بتركه عقوبته } فإن اهللا غفور { . فال حرج عليه يف أكله ما أكل من ذلك . . 
  .» ولو شاء حرمه عليه ومنعه منه . بإباحته إياه أكل ذلك عند حاجته إليه } رحيم { . ولو شاء عاقبه عليه . عليه 



فرأي أنه . . لذي يباح فيه األكل من هذه احملرمات؛ واملقدار املباح منها فحوهلما خالفات فقهية أما حد االضطرار ا
ورأي أنه يباح . . ورأي أنه يباح ما حيقق الكفاية والشبع . . يباح ما حيفظ احلياة فقط عند خوف اهلالك لو امتنع 

فهذا القدر . . ندخل يف تفصيال ت الفروع وال . . فوق ذلك ما يدخر ألكالت أخرى إذا خيف انقطاع الطعام 
  .منها يكفي يف هذا املوضع 

أي كل حيوان قدمه غري مشقوقة؛ وذلك كاإلبل  -فأما اليهود فقد حرم اهللا عليهم كل ذي ظفر من احليوان 
و ما إال شحم الظهر ، أو الدهن امللتف باألمعاء ، أ -وحرم كذلك شحم البقر والغنم . والنعام واألوز والبط 

  :وكان ذلك عقوبة هلم على بغيهم بتجاوز أوامر اهللا وشرائعه . . اختلط منه بالعظم 
  .وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر { 

ذلك جزيناهم  -إال ما محلت ظهورمها أو احلوايا أو ما اختلط بعظم  -ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما 
  .} ببغيهم ، وإنا لصادقون 

 سبب هذا التحرمي ، وهو سبب خاص باليهود ، ويؤكد أن هذا هو الصدق ، ال ما يقولونه هم من أن والنص يبني
لقد كان هذا . . إسرائيل ، وهو يعقوب جدهم ، هو الذي حرم هذا على نفسه فهم يتبعونه فيما حرم على نفسه 

  .احلرمان من الطيبات  ولكنه حرم عليهم بعد ما بغوا ، فجازاهم اهللا هبذا. مباحا حالالً ليعقوب 
  .} ربكم ذو رمحة واسعة ، وال يرد بأسه عن القوم اجملرمني : فإن كذبوك فقل { 

تسع احملسن  -سبحانه  -فرمحته . فقل ربكم ذو رمحة واسعة بنا ، ومبن كان مؤمنا من عباده ، وبغريهم من خلقه 
ولكن بأسه . . فإن بعضهم قد يثوب إىل اهللا  .واملسيء؛ وهو ال يعجل على من استحق العقاب؛ حلما منه ورمحة 

  .شديد ال يرده عن اجملرمني إال حلمه ، وما قدره من إمهاهلم إىل أجل مرسوم 
واهللا الذي خلق قلوب البشر؛ خياطبها هبذا . وهذا القول فيه من اإلطماع يف الرمحة بقدر ما فيه من اإلرهاب بالبأس 

  .وذاك؛ لعلها هتتز وتتلقى وتستجيب 
وعندما يصل السياق إىل هذا احلد من تضييق اخلناق عليهم ، وسد الذرائع يف وجوههم ، يواجه مهرهبم األخري 

إهنم جمربون ال خمريون فيما اعتسفوا : إهنم يقولون . . الذين حييلون عليهم شركهم وضالل تصوراهتم وتصرفاهتم 
  :ملنعهم منه بقدرته اليت ال يعجزها شيء  فلو كان اهللا ال يريد منهم الشرك والضالل. من شرك وضالل 

كذلك كذب الذين من قبلهم . لو شاء اهللا ما أشركنا وال آباؤنا ، وال حرمنا من شيء : سيقول الذين أشركوا { 
فلله : قل . هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إال الظن ، وإن أنتم إال خترصون : قل . حىت ذاقوا بأسنا 

  :} لغة ، فلو شاء هلداكم أمجعني احلجة البا
. . . وقضية اجلرب واالختيار كثر فيها اجلدل يف تاريخ الفكر اإلسالمي بني أهل السنة واملعتزلة واجملربة واملرجئة 

وتدخلت الفلسفة اإلغريقية واملنطق اإلغريقي والالهوت املسيحي يف هذا اجلدل ، فتعقد تعقيداً ال تعرفه العقلية 
ولو أخذ األمر مبنهج القرآن املباشر امليسر اجلاد ، ما اشتد هذا اجلدل ، وما سار . . الواضحة الواقعية اإلسالمية 

  .يف ذلك الطريق الذي سار فيه 
  :وحنن نواجه قول املشركني هذا والرد القرآين عليه ، فنجد قضية واضحة بسيطة حمددة 

فهم حييلون شركهم هم . . } اؤنا وال حرمنا من شيء سيقول الذين أشركوا لو شاء اهللا ما أشركنا وال آب{ 
حييلون هذا . . وآباؤهم ، وحترميهم ما حرموه مما مل حيرمه اهللا ، وادعاءهم أن هذا من شرع اهللا بغري علم وال دليل 

  . .فلو شاء اهللا ما أشركوا وال حرموا . كله على مشيئة اهللا هبم 



  فكيف واجه القرآن الكرمي هذه املقولة؟
  .لقد واجهها بأهنم كذبوا كما كذب الذين من قبلهم ، وقد ذاق املكذبون من قبلهم بأس اهللا 

  :وبأس اهللا ينتظر املكذبني اجلدد 
  . .} كذلك كذب الذين من قبلهم حىت ذاقوا بأسنا { 

  . .وهذه هي اهلزة اليت قد حترك املشاعر ، وتوقظ من الغفلة ، وتوجه إىل العربة 
وهذا ما . . إن اهللا أمرهم بأوامر وهناهم عن حمظورات . . ة كانت بتصحيح منهج الفكر والنظر واللمسة الثاني

فأما مشيئة اهللا فهي غيب ال وسيلة هلم إليه ، فكيف يعلمونه؟ وإذا مل يعلموه . . ميلكون أن يعلموه علماً مستيقناً 
  :يقيناً فكيف حييلون عليه 

  . .} ؟ إن تتبعون إال الظن وإن أنتم إال خترصون هل عندكم من علم فتخرجوه لنا: قل { 
إن هللا أوامر ونواهي معلومة علماً قطعياً ، فلماذا يتركون هذه املعلومات القطعية ، ليمضوا وراء احلدس واخلرص يف 

  واد ال يعلمونه؟
ىت يكيفوا أنفسهم إن اهللا ال يكلف الناس أن يعلموا غيب مشيئته وقدره ح. . هذا هو فصل القول يف هذه القضية 

وهم حني حياولون هذا . . وإمنا يكلفهم أن يعلموا أوامره ونواهيه ، ليكيفوا أنفسهم على حسبها . على حسبه 
يف  -وهذا حسبهم يف القضية اليت تبدو عندئذ . . يقرر اهللا سبحانه أنه يهديهم إليه ، ويشرح صدورهم لإلسالم 

  ن غموض ذلك اجلدل وحتكماتهيسرية واضحة ، بريئة م -واقعها العملي 
أو يقذف . إن اهللا قادر لو شاء على أن خيلق بين آدم ابتداء بطبيعة ال تعرف إال اهلدى ، أو يقهرهم على اهلدى 

شاء غري هذا شاء أن يبتلي بين آدم بالقدرة على االجتاه  -سبحانه  -ولكنه . . . باهلدى يف قلوهبم فيهتدوا بال قهر 
ل ، ليعني من يتجه منهم إىل اهلدى على اهلدى ، وليمد من يتجه منهم إىل الضالل يف غيه ويف إىل اهلدى أو الضال

  . .وجرت سنته مبا شاء . . عمايته 
  .} فلله احلجة البالغة ، فلو شاء هلداكم أمجعني : قل { 

لة فهي غريبة على احلس فأما املعاظلة فيها واجملاد. قضية واضحة ، مصوغة يف أيسر صورة يدركها اإلدراك البشري 
ألنه جدل . ومل ينته اجلدل فيها يف أية فلسفة أو أي الهوت إىل نتيجة مرحية . . اإلسالمي وعلى املنهج اإلسالمي 

  . .يتناول القضية بأسلوب ال يناسب طبيعتها 
ية ميكن تناوهلا بتجارب احلقيقة املاد. إن طبيعة أي حقيقة هي اليت حتدد منهج تناوهلا ، وأسلوب التعبري عنها كذلك 

واحلقيقة اليت وراء هذا املدى ، ال بد أن تتناول مبنهج آخر . واحلقيقة الرياضية ميكن تناوهلا بفروض الذهن . املعمل 
وحماولة التعبري عنها بغري أسلوب . منهج التذوق الفعلي هلذه احلقيقة يف جماهلا الفعلي : هو كما قلنا من قبل . . 

  .ة اليت عوجلت هبا يف كل ما جرى حوهلا من اجلدل قدمياً وحديثاً القضايا الذهني
فاإلحالة على املشيئة الغيبية دخول يف . وبعد فلقد جاء هذا الدين ليحقق واقعاً عملياً؛ حتدده أوامر ونواه واضحة 

  .واقعي املشهود متاهة ، يرتادها العقل بغري دليل ، ومضيعة للجهد الذي ينبغي أن ينفق يف العمل اإلجيايب ال
إىل مواجهة املشركني يف موقف اإلشهاد على  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسوله  -سبحانه  -وأخرياً يوجه اهللا 

  :قضية التشريع ، كما واجههم من قبل يف موقف اإلشهاد على قضية األلوهية يف أوائل السورة 
  :يف أوائل السورة قال له 



أئنكم . شهيد بيين وبينكم ، وأوحي إيلَّ هذا القرآن ألنذركم به ومن بلغ .  أي شيء أكرب شهادة؟ قل اهللا: قل { 
  :وهنا قال له } إمنا هو إله واحد ، وإنين بريء مما تشركون : قل . ال أشهد : لتشهدون أن مع اهللا آهلة أخرى؟ قل 

وال تتبع أهواء الذين كذبوا . فإن شهدوا فال تشهد معهم . هلم شهداءكم الذين يشهدون أن اهللا حرم هذا : قل { 
  . .} بآياتنا والذين ال يؤمنون باآلخرة ، وهم برهبم يعدلون 

إن هذا الدين يسوي . . وداللتها على طبيعة هذا الدين غري خافية . إهنا مواجهة هائلة ، ومواجهة كذلك فاصلة 
ذي يتمثل يف مزاولة حق احلاكمية بني الشرك العلين الواضح باختاذ آهلة أخرى مع اهللا؛ وبني الشرك اآلخر ال

كما أنه يصم  -دون اعتبار ملا يدعونه هم من أن ما يشرعونه هو شريعة اهللا  -مبا مل يأذن به اهللا . والتشريع للناس 
أي جيعلون له . . الذين يرتكبون هذه الفعلة بأهنم يكذبون بآيات اهللا ، وال يؤمنون باآلخرة ، وهم برهبم يعدلون 

  :وهو ذات التعبري الذي جاء يف أول آية يف السورة وصفا للذين كفروا . . دله أنداداً تع
هذا حكم } احلمد هللا الذي خلق السماوات واألرض ، وجعل الظلمات والنور ، مث الذين كفروا برهبم يعدلون { 

ما يشرعونه هو من دون اعتبار لدعواهم أن  -اهللا على الذين يغتصبون حق احلاكمية ويزاولونه بالتشريع للناس 
  .وليس بعد حكم اهللا رأي ألحد يف هذه القضية اخلطرية  -شريعة اهللا

هبذا احلكم؟ وملاذا يعدهم مكذبني بآياته؛ غري مؤمنني باآلخرة ،  -سبحانه  -فإذا أردنا أن نفهم ملاذا يقضي اهللا 
يف شرعه وحكمه أمر مطلوب من املسلم  فتدبر حكمة اهللا. فإن لنا أن حناول الفهم . . مشركني يعدلون برهبم غريه 

. .  
ألن . بأهنم يكذبون بآياته  -مهما قالوا إنه من شرع اهللا  -إن اهللا قد حكم على املشرعني للناس من عند أنفسهم 

. واخلالق الرازق هو املالك . . كلها تشهد بأنه اخلالق الرازق الواحد  -إن كان املراد هبا آياته الكونية  -آياته 
وإن . . باحلاكمية فقد كذب بآياته هذه  -سبحانه  -فمن مل يفرده . . ب أن يكون وحده املتصرف احلاكم فيج

باحلاكمية يف  -سبحانه  -كان املقصود آياته القرآنية ، فالنصوص فيها حامسة وصرحية وواضحة يف وجوب إفراده 
  . .ناس له وحده بالشرع النافذ واحلكم القاهر حياة البشر الواقعية ، واختاذ شريعته وحدها قانونا ، وتعبيد ال

فالذي يؤمن باآلخرة ، ويوقن أنه مالق ربه يوم . . بأهنم ال يؤمنون باآلخرة  -سبحانه  -كذلك حكم عليهم 
وهو حق احلاكمية املطلقة يف حياة . القيامة ، ال ميكن أن يعتدي على ألوهية اهللا ، ويدعي لنفسه حقه الذي يتفرد به 

  . البشر

  . .ممثلة هذه احلاكمية يف قضائه وقدره ، ويف شريعته وحكمه 
ذلك . . أي أنه حكم عليهم بالشرك الذي وصف به الكافرين . . مث حكم عليهم يف النهاية بأهنم برهبم يعدلون 

أن يدعيه أو ما قبلوا من عبد . يف حق احلاكمية الذي تفرد به  -سبحانه  -أهنم لو كانوا موحدين ما شاركوا اهللا 
  ويزاوله وهم راضون

هي علة حكم اهللا على من يزاولون حق احلاكمية ويشرعون للناس ما مل يأذن به ،  -فيما يبدو لنا  -هذه 
أن » مسلم « أما احلكم ذاته فال ميلك . . بالتكذيب بآياته ، وعدم اإلميان باآلخرة والشرك الذي يتحقق به الكفر 

كيف يتأدب أمام كلمة » مسلم « فلينظر كل . ة الفصل اليت ال معقب عليها فقد صدرت فيه كلم. جيادل فيه 
  . .العزيز احلكيم 

. وبعد موقف اإلشهاد ورفض ما يقررونه من احملرمات ، يلقي إليهم باملقررات اإلهلية اليت تتضمن ما حرمه اهللا حقاً 
. . وهذه احملرمات تبدأ باحملرم األول . حمرم  وسنجد إىل جانب ما حرمه بعض التكاليف اإلجيابية اليت هلا مقابل. 



ألن هذه هي القاعدة األوىل اليت جيب أن تتقرر ، لتقوم عليها احملرمات والنواهي ، ملن استسلم . . وهو الشرك باهللا 
  :هلا وأسلم 

أوالدكم من إمالق  وبالوالدين إحسانا ، وال تقتلوا. أال تشركوا به شيئاً : تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم : قل { 
. . وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق . وال تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن . ، حنن نرزقكم وإياهم 

وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن ، حىت يبلغ أشده ، وأوفوا الكيل . . ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون 
. . وبعهد اهللا أوفوا  -ولو كان ذا قرىب  -وإذا قلتم فاعدلوا  -سا إال وسعها ال نكلف نف -وامليزان بالقسط 

. . وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ، وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله . ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون 
  .} . . ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون 

سبة احلديث عن تشريعات األنعام والثمار وأوهام اجلاهلية اليت ترد يف السياق مبنا -وننظر يف هذه الوصايا 
إهنا قوام حياة الضمري بالتوحيد ، وقوام حياة األسرة . . فإذا هي قوام هذا الدين كله  -وتصوراهتا وتصرفاهتا 

نسانية وما بأجياهلا املتتابعة ، وقوام حياة اجملتمع بالتكافل والطهارة فيما جيري فيه من معامالت ، وقوام حياة اإل
  . .حيوط احلقوق فيها من ضمانات ، مرتبطة بعهد اهللا ، كما أهنا بدئت بتوحيد اهللا 

يقرر أن هذا صراطه املستقيم؛ وكل ما عداه سبل تتفرق  -سبحانه وتعاىل  -وننظر يف ختام هذه الوصايا ، فإذا اهللا 
  . .الوحيد . . بالناس عن سبيله الواصل 

أمر هائل جييء يف أعقاب قضية تبدو كأهنا حملة جانبية من . . تتضمنه اآليات الثالث إنه أمر هائل هذا الذي 
  . .اجلاهلية؛ ولكنها يف احلقيقة هي قضية هذا الدين األساسية؛ بداللة ربطها هبذه الوصايا اهلائلة الكلية 

  .} تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم : قل { 

.  
ربكم { لقد حرمه عليكم  -ال ما تدعون أنتم أنه حرمه بزعمكم -م ربكم تعالوا أقص عليكم ما حرمه عليك: قل 
وإذن فهو اختصاصه ، وموضع  -وهي القوامة والتربية والتوجيه واحلاكمية  -الذي له وحده حق الربوبية } 

  . .واهللا هو وحده الذي جيب أن يكون ربا » الرب « سلطانه ، فالذي حيرم هو 
  . .} أال تشركوا به شيئاً { 

. . القاعدة اليت يقوم عليها بناء العقيدة؛ وترجع إليها التكاليف والفرائض ، وتستمد منها احلقوق والواجبات 
القاعدة اليت جيب أن تقوم أوالً قبل الدخول يف األوامر والنواهي؛ وقبل الدخول يف التكاليف والفرائض ، وقبل 

جيب ابتداء أن يعترف الناس بربوبية اهللا . . ائع واألحكام الدخول يف النظام واألوضاع؛ وقبل الدخول يف الشر
وحده هلم يف حياهتم كما يعترفون بألوهيته وحده يف عقيدهتم؛ ال يشركون معه أحداً يف ألوهيته ، وال يشركون معه 

؛ يعترفون له وحده بأنه املتصرف يف شؤون هذا الكون يف عامل األسباب واألقدار. أحداً يف ربوبيته كذلك 
ويعترفون له وحده بأنه املتصرف يف حساهبم وجزائهم يوم الدين؛ ويعترفون له وحده بأنه هو املتصرف يف شؤون 

  . .العباد يف عامل احلكم والشريعة كلها سواء 
إهنا تنقية الضمري من أوشاب الشرك ، وتنقية العقل من أوشاب اخلرافة ، وتنقية اجملتمع من تقاليد اجلاهلية ، وتنقية 

  . .احلياة من عبودية العباد للعباد 
وهو املنكر األول الذي جيب حشد اإلنكار . هو احملرم األول النه جير إىل كل حمرم  -يف كل صوره  -إن الشرك 

كله له؛ حىت يعترف الناس أن ال إله هلم إال اهللا ، وال رب هلم إال اهللا ، وال حاكم هلم إال اهللا ، وال مشرع هلم إال 



  . .ما أهنم ال يتوجهون بالشعائر لغري اهللا ك. اهللا 
. . هلو القاعدة األوىل اليت ال يغين غناءها شيء آخر ، من عبادة أو خلق أو عمل  -على إطالقه  -وإن التوحيد 

  :من أجل ذلك تبدأ الوصايا كلها هبذه القاعدة 
  . .} أال تشركوا به شيئاً { 

لقد كان  -، لنعلم ماذا يراد بالشرك الذي ينهى عنه يف مقدمة الوصايا وينبغي أن نلتفت إىل ما قبل هذه الوصايا 
وقبل آية واحدة كان موقف  -قضية التشريع ومزاولة حق احلاكمية يف إصداره  -السياق كله بصدد قضية معينة 

  :اإلشهاد الذي حيسن أن نعيد نصه 
وال تتبع أهواء الذين كذبوا . فال تشهد معهم فإن شهدوا . هلم شهداءكم الذين يشهدون أن اهللا حرم هذا : قل { 

  . .} بآياتنا ، والذين ال يؤمنون باآلخرة ، وهم برهبم يعدلون 
جيب أن نذكر هذه اآلية ، وما قلناه عنها يف الصفحات السابقة لندرك ماذا يعين السياق القرآين هنا بالشرك الذي 

. فالسياق حاضر ، واملناسبة فيه حاضرة . أنه الشرك يف احلاكمية  إنه الشرك يف االعتقاد ، كما. . ينهى عنه ابتداًء 
.  

وحنن حنتاج إىل هذا التذكري املستمر ، ألن جهود الشياطني يف زحزحة هذا الدين عن مفهوماته األساسية ، قد آتت 
ا فجعلت مسألة احلاكمية تتزحزح عن مكان العقيدة ، وتنفصل يف احلس عن أصله -مع األسف  -مثارها 

االعتقادي ومن مث جند حىت الغيورين على اإلسالم ، يتحدثون لتصحيح شعرية تعبدية؛ أو الستنكار احنالل أخالقي؛ 
  .أو ملخالفة من املخالفات القانونية 

ولكنهم ال يتحدثون عن أصل احلاكمية ، وموقعها من العقيدة اإلسالمية يستنكرون املنكرات اجلانبية الفرعية ، وال 
  . .باحلاكمية  -سبحانه  -املنكر األكرب؛ وهو قيام احلياة يف غري التوحيد؛ أي على غري إفراد اهللا  يستنكرون

يف موضع من السياق القرآين حيدد املعينّ . إن اهللا قبل أن يوصي الناس أي وصية ، أوصاهم أال يشركوا به شيئاً 
  بالشرك الذي تبدأ بالنهي عنه مجيع الوصايا

 يرتبط على أساسها الفرد باهللا على بصرية ، وترتبط هبا اجلماعة باملعيار الثابت الذي ترجع إليه يف إهنا القاعدة اليت
فال تظل هنباً لريح الشهوات والنزوات ، . . كافة الروابط ، وبالقيم األساسية اليت حتكم احلياة البشرية 
  . .واصطالحات البشر اليت تتراوح مع الشهوات والنزوات 

  . .} دين إحسانا ، وال تقتلوا أوالدكم من إمالق حنن نرزقكم وإياهم وبالوال{ 
أنه  -سبحانه  -ولقد علم اهللا  -تقوم بعد الرابطة يف اهللا ووحدة االجتاه  -إهنا رابطة األسرة بأجياهلا املتالحقة 

بط الوصية مبعرفة ألوهيته فأوصى األبناء باآلباء ، وأوصى اآلباء باألبناء؛ ور. أرحم بالناس من اآلباء واألبناء 
إنه هو الذي يكفل هلم الرزق ، فال يضيقوا بالتبعات جتاه : وقال هلم . الواحدة ، واالرتباط بربوبيته املتفردة 

  . .الوالدين يف كربهتما؛ وال جتاه األوالد يف ضعفهم ، وال خيافوا الفقر واحلاجة فاهللا يرزقهم مجيعاً 
  . .} منها وما بطن وال تقربوا الفواحش ما ظهر { 

وهي قاعدة النظافة  -كما يقوم عليها اجملتمع كله  -وملا وصاهم اهللا باألسرة ، وصاهم بالقاعدة اليت تقوم عليها 
. . فهو هني مرتبط متاماً بالوصية السابقة عليها . . فنهاهم عن الفواحش ظاهرها وخافيها . والطهارة والعفة 

  .ها كافة الوصايا وبالوصية األوىل اليت تقوم علي
إنه ال بد من طهارة . . إنه ال ميكن قيام أسرة ، وال استقامة جمتمع ، يف وحل الفواحش ما ظهر منها وما بطن 



والذين حيبون أن تشيع الفاحشة هم الذين حيبون أن تتزعزع قوائم . ونظافة وعفة لتقوم األسرة وليقوم اجملتمع 
  .األسرة وأن ينهار اجملتمع 

ويغلب على . وإن كانت أحياناً ختص بنوع منها هو فاحشة الزنا  -أي جتاوز احلد  -كل ما أفحش : ش والفواح
ألن اجملال جمال تعديد حمرمات بذاهتا ، فتكون هذه واحدة منها . الظن أن يكون هذا هو املعىن املراد يف هذا املوضع 

{ فتخصيص . والشرك باهللا فاحشة الفواحش وال فقتل النفس فاحشة ، وأكل مال اليتيم فاحشة ، . بعينها 
وصيغة اجلمع ، ألن هذه اجلرمية ذات مقدمات ومالبسات . هنا بفواحش الزنا أوىل بطبيعة السياق } الفواحش 

فالتربج ، والتهتك ، واالختالط املثري ، والكلمات واإلشارات واحلركات والضحكات . كلها فاحشة مثلها 
وكلها فواحش منها الظاهر . كلها فواحش حتيط بالفاحشة األخرية . . . ني واالستثارة الفاجرة ، واإلغراء والتزي

  .ومنها الباطن 

منها املخبوء املستور ومنها املعلن املكشوف وكلها مما حيطم . منها املستسر يف الضمري ومنها البادي يف اجلوارح 
ألفراد ، وحيقر من اهتماماهتم ، ومن مث جاءت بعد قوام األسرة ، وينخر يف جسم اجلماعة ، فوق ما يلطخ ضمائر ا

  .احلديث عن الوالدين واألوالد 
للنهي عن جمرد االقتراب ، سداً . . } وال تقربوا { : وألن هذه الفواحش ذات إغراء وجاذبية ، كان التعبري 

 -بعد األوىل غري املتعمدة  -لذلك حرمت النظرة الثانية . . للذرائع ، واتقاء للجاذبية اليت تضعف معها اإلرادة 
حراماً ،  -حىت بالتعطر يف الطريق  -ولذلك كان التربج . ولذلك كان االختالط ضرورة تتاح بقدر الضرورة 

فهذا . . وكانت احلركات املثرية ، والضحكات املثرية ، واإلشارات املثرية ، ممنوعة يف احلياة اإلسالمية النظيفة 
اس للفتنة مث يكلف أعصاهبم عنتا يف املقاومة فهو دين وقاية قبل أن يقيم احلدود ، ويوقع الدين ال يريد أن يعرض الن

  . .وربك أعلم مبن خلق ، وهو اللطيف اخلبري . وهو دين محاية للضمائر واملشاعر واحلواس واجلوارح . العقوبات 
ة ، من يزينون للناس الشهوات ، ومن وكذلك نعلم ما الذي يريده هبذا الدين ، وحبياة اجملتمع كله وحبياة األسر

  يطلقون الغرائز من عقاهلا بالكلمة والصورة والقصة والفيلم وباملعسكر املختلط وبسائر أدوات التوجيه واإلعالم
  . .} وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق { 

ذلك أهنا . . الشرك ، والزنا ، وقتل النفس : ويكثر يف السياق القرآين جميء النهي عن هذه املنكرات الثالثة متتابعة 
كلها جرائم قتل يف احلقيقة اجلرمية األوىل جرمية قتل للفطرة؛ والثانية جرمية قتل للجماعة ، والثالثة جرمية قتل 

، واجلماعة اليت تشيع فيها الفاحشة مجاعة ميتة . إن الفطرة اليت ال تعيش على التوحيد فطرة ميتة . . للنفس املفردة 
. شواهد من التاريخ . واحلضارة اإلغريقية واحلضارة الرومانية واحلضارة الفارسية . منتهية حتماً إىل الدمار 

واجملتمع الذي . ومقدمات الدمار واالهنيار يف احلضارة الغربية تنبئ باملصري املرتقب ألمم ينخر فيها كل هذا الفساد 
ومن مث جيعل اإلسالم عقوبة هذه اجلرائم يف أقسى العقوبات ، . . لدمار تشيع فيه املقاتل والثارات ، جمتمع مهدد با

  .ألنه يريد محاية جمتمعه من عوامل الدمار 
عامة ، فيوحي بأن كل قتل فردي إمنا } النفس { فاآلن ينهى عن قتل . ولقد سبق النهي عن قتل األوالد من إمالق 

أنه من قتل نفساً ، بغري نفس أو فساد يف . . . { : هم آية تؤيد هذا الف. يف عمومه } النفس { يقع على جنس 
فاالعتداء إمنا يقع على حق احلياة ذاهتا ، } األرض ، فكأمنا قتل الناس مجيعاً ، ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعا 

نة اجلماعة وهناك طمأني. وعلى هذه القاعدة كفل اهللا حرمة النفس ابتداء . وعلى النفس البشرية يف عمومها 
. املسلمة يف دار اإلسالم وأمنها ، وانطالق كل فرد فيها ليعمل وينتج آمناً على حياته ، ال يُؤذى فيها إال باحلق 



ولكنه مل يبينه ليصبح شريعة إال بعد . واحلق الذي تؤخذ به النفس بينه اهللا يف شريعته ، ومل يتركه للتقدير والتأويل 
  أصبح هلا من السلطان ما يكفل هلا تنفيذ الشريعةأن قامت الدولة املسلمة ، و

  .وهذه اللفتة هلا قيمتها يف تعريفنا بطبيعة منهج هذا الدين يف النشأة واحلركة 

  .فحىت هذه القواعد األساسية يف حياة اجملتمع ، مل يفصلها القرآن إال يف مناسبتها العملية 
، يفصل بني هذا القسم والذي يليه بإبراز وصية اهللا وأمره وقبل أن ميضي السياق يف بيان احملرمات والتكاليف 

  :وتوجيهه 
  .} ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون { 

تقريرا لوحدة السلطة اليت تأمر وتنهى يف . وهذا التعقيب جييء وفق املنهج القرآين يف ربط كل أمر وكل هني باهللا 
  ل لألمر والنهي وزنه يف ضمائر الناسالناس ، وربطاً لألوامر والنواهي هبذه السلطة اليت جتع

. فالعقل يقتضي أن تكون هذه السلطة وحدها هي اليت تعبد الناس لشرعها . كذلك جتيء يف اإلشارة إىل التعقل 
  وقد سبق أهنا سلطة اخلالق الرازق املتصرف يف حياة الناس

فجعل هذه يف . انية كذلك من التجانس وما بني الطائفة الث. وهذا وذلك فوق ما يف الطائفة األوىل من التجانس 
  .آية ، وتلك يف آية ، وبينهما هذا اإليقاع 

  . .} وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن حىت يبلغ أشده { 
على أساس  -واليتيم ضعيف يف اجلماعة ، بفقده الوالد احلامي واملريب ، ومن مث يقع ضعفه على اجلماعة املسلمة

وكان اليتيم ضائعاً يف اجملتمع العريب يف اجلاهلية  -عي الذي جيعله اإلسالم قاعدة نظامه االجتماعي التكافل االجتما
وكثرة التوجيهات الواردة يف القرآن وتنوعها وعنفها أحيانا تشي مبا كان فاشياً يف ذلك اجملتمع من ضيعة اليتيم . 

. حني عهد إليه بالرسالة إىل الناس كافة . مهمة يف الوجود فيه؛ حىت انتدب اهللا يتيما كرمياً فيه؛ فعهد إليه بأشرف 
  :وجعل من آداب هذا الدين الذي بعثه به رعاية اليتيم وكفالته على النحو الذي نرى منه هذا التوجيه 

  .} وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن حىت يبلغ أشده { 
فيصونه وينميه ، حىت يسلمه له كامالً نامياً . ة اليت هي أحسن لليتيم فعلى من يتوىل اليتيم أال يقرب ماله إال بالطريق

وبذلك تكون اجلماعة . ليحمي ماله ، وحيسن القيام عليه . أي اشتداد قوته اجلسمية والعقلية . عند بلوغه أشده 
  .قد أضافت إليها عضواً نافعاً؛ وسلمته حقه كامال 
عند عبد الرمحن بن زيد وعند مالك ، بلوغ احللم ، وعند . . ألشد وهناك خالف فقهي حول سن الرشد أو بلوغ ا

وعند السدي ثالثون ، وعند أهل املدينة بلوغ احللم وظهور الرشد معاً بدون . أيب حنيفة مخسة وعشرون عاما 
  .حتديد 

  .}  -ال نكلف نفسا إال وسعها  -وأوفوا الكيل وامليزان بالقسط { 
بني الناس يف حدود طاقة التحري واإلنصاف ، والسياق يربطها بالعقيدة؛ ألن املعامالت  وهذه يف املبادالت التجارية

ومن هنا ترتبط بقضية األلوهية والعبودية ، . والذي يوصي هبا ويأمر هو اهللا . يف هذا الدين وثيقة االرتباط بالعقيدة 
  . .نب احلياة وتذكر يف هذا املعرض الذي يربز فيه شأن العقيدة ، وعالقتها بكل جوا

  .تفصل بني العقيدة والعبادات ، وبني الشرائع واملعامالت  -كما هي اليوم  -ولقد كانت اجلاهليات 



يا شعيب ، أصالتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو : قالوا { : من ذلك ما حكاه القرآن الكرمي عن قوم شعيب . 
ق القرآين بني قواعد التعامل يف املال والتجارة والبيع والشراء ، ومن مث يربط السيا} أن نفعل يف أموالنا ما نشاء 

وبني هذا املعرض اخلاص بالعقيدة ، للداللة على طبيعة هذا الدين ، وتسويته بني العقيدة والشريعة ، وبني العبادة 
  .واملعاملة ، يف أهنا كلها من مقومات هذا الدين ، املرتبطة كلها يف كيانه األصيل 

  . .} قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرىب وإذا { 
إىل مستوى سامق رفيع ، على هدى من العقيدة يف  -وقد ربطه اهللا ابتداء  -وهنا يرتفع اإلسالم بالضمري البشري 

الضعف الذي جيعل شعور الفرد بالقرابة هو شعور التناصر . فهنا مزلة من مزالت الضعف البشري . . اهللا ومراقبته 
تداد؛ مبا أنه ضعيف ناقص حمدود األجل؛ ويف قوة القرابة سند لضعفه؛ ويف سعة رقعتها كمال والتكامل واالم

لوجوده ، ويف امتدادها جيالً بعد جيل ضمان المتداده ومن مث جيعله ضعيفاً جتاه قرابته حني يقف موقف الشهادة 
اإلسالم بيد الضمري البشري ليقول كلمة وهنا يف هذه املزلة يأخذ . . هلم أوعليهم ، أو القضاء بينهم وبني الناس 

احلق والعدل ، على هدى من االعتصام باهللا وحده ، ومراقبة اهللا وحده ، اكتفاء به من مناصرة ذوي القرىب ، 
  . .أقرب إىل املرء من حبل الوريد  -سبحانه  -وتقوى له من الوفاء حبق القرابة دون حقه؛ وهو 

  :مذكراً بعهد اهللا  -الوصايا اليت قبله وعلى  -لذلك يعقب على هذا األمر 
  . .} وبعهد اهللا أوفوا { 

ومن عهد اهللا أال . ومن عهد اهللا توفية الكيل وامليزان بالقسط . ومن عهد اهللا قولة احلق والعدل ولو كان ذا قرىب 
من عهد اهللا أال . . كله  وقبل ذلك. . ومن عهد اهللا حرمة النفس إال باحلق . يقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن 

فهذا هو العهد األكرب ، املأخوذ على فطرة البشر ، حبكم خلقتها متصلة مببدعها ، شاعرة . يشركوا به شيئاً 
  .بوجوده يف النواميس اليت حتكمها من داخلها كما حتكم الكون من حوهلا 

  :مث جييء التعقيب القرآين يف موضعه بعد التكاليف 
  . .} لعلكم تذكرون ذلكم وصاكم به { 

والقلب الذاكر غري الغافل ، وهو يذكر عهد اهللا كله ، ويذكر وصاياه املرتبطة هبذا العهد وال . والذكر ضد الغفلة 
  .ينساها 
هذه القواعد األساسية الواضحة اليت تكاد تلخص العقيدة اإلسالمية وشريعتها االجتماعية مبدوءة بتوحيد اهللا . . . 

صراطه الذي . . هذه هي صراط اهللا املستقيم . . . هللا ، وما سبقها من حديث احلاكمية والتشريع وخمتومة بعهد ا
  :ليس وراءه إال السبل املتفرقة عن السبيل 

} ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون . . وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ، وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله { 
. .  

  :لطويل من السورة الذي بدأ بقوله تعاىل وهكذا خيتم القطاع ا
  }أفغري اهللا أبتغي حكماً ، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصالً { 

  . .وانتهى هذه النهاية ، هبذا اإليقاع العريض العميق 
إىل  وضم بني املطلع واخلتام قضية احلاكمية والتشريع ، كما تبدو يف مسألة الزروع واألنعام ، والذبائح والنذور ،

اليت أفرد هلا السياق القرآين كل هذه املساحة؛ . كل القضايا العقيدية األساسية ، ليدل على أهنا من هذه القضايا 
وربطها بكل حمتويات السورة السابقة اليت تتحدث عن العقيدة يف حميطها الشامل؛ وتتناول قضية األلوهية والعبودية 



  .ذلك التناول الفريد 
بالربوبية ،  -سبحانه  -أن يفرد الناس اهللا . . وسبيل واحدة تؤدي إىل اهللا  -راط اهللا ص -إنه صراط واحد 

  . .ويدينوا له وحده بالعبودية؛ وأن يعلموا أن احلاكمية هللا وحده؛ وأن يدينوا هلذه احلاكمية يف حياهتم الواقعية 
  .رق مبن يسلكوهنا عن سبيله وليس وراءه إال السبل اليت تتف. . هذا هو صراط اهللا؛ وهذا هو سبيله 

  . .} ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون { 
  . .والتقوى هي اليت تفيء بالقلوب إىل السبيل . فالتقوى هي مناط االعتقاد والعمل 

ُهْم بِِلقَاِء َربِّهِْم ُيْؤِمُنونَ ثُمَّ آتَْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب َتَماًما َعلَى الَِّذي أَْحَسَن َوتَفِْصيلًا ِلكُلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمةً لََعلَّ
أَنْ َتقُولُوا إِنََّما أُْنزِلَ الِْكتَاُب َعلَى ) ١٥٥(َوَهذَا ِكتَاٌب أَْنزَلَْناُه ُمبَاَرٌك فَاتَّبِعُوُه َواتَّقُوا لََعلَّكُْم تُْرَحُمونَ ) ١٥٤(

أَْو َتقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ َعلَْيَنا الِْكتَاُب لَكُنَّا أَْهَدى ِمنُْهْم فَقَْد ) ١٥٦(اِفِلَني طَاِئفََتْينِ ِمْن قَْبِلَنا َوإِنْ كُنَّا َعْن ِدرَاَستِهِْم لََغ
َعْن  زِي الَِّذيَن َيْصِدفُونََجاَءكُْم بَيَِّنةٌ ِمْن َربِّكُْم َوُهًدى َوَرْحَمةٌ فََمْن أَظْلَُم ِممَّْن كَذََّب بِآَياتِ اللَِّه َوَصَدَف َعْنَها َسَنْج

َهلْ َيْنظُُرونَ إِلَّا أَنْ َتأْتَِيُهُم الَْملَاِئكَةُ أَْو يَأِْتَي َربُّكَ أَْو يَأِْتَي بَْعُض آيَاِت ) ١٥٧(آَياتَِنا ُسوَء الَْعذَابِ بَِما كَانُوا َيْصِدفُونَ 
كُْن آَمَنْت ِمْن قَْبلُ أَْو كَسََبْت ِفي إِميَانَِها َخيًْرا قُلِ اْنَتِظُروا إِنَّا رَبَِّك َيْوَم َيأِْتي بَْعُض آَياتِ رَبَِّك لَا َيْنفَُع نَفًْسا إَِميانَُها لَْم َت

 بِّئُُهمْ بَِما كَانُواإِنَّ الَِّذيَن فَرَّقُوا ِديَنُهْم َوكَاُنوا ِشيًَعا لَْسَت ِمْنُهْم ِفي َشْيٍء إِنََّما أَْمُرُهمْ إِلَى اللَِّه ثُمَّ ُيَن) ١٥٨(ُمْنَتِظُرونَ 
) ١٦٠(لَُمونَ َمْن َجاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َعْشُر أَْمثَاِلَها َوَمْن َجاَء بِالسَّيِّئَِة فَلَا ُيجَْزى إِلَّا ِمثْلََها َوُهْم لَا ُيظْ) ١٥٩(َيفَْعلُونَ 

قُلْ إِنَّ َصلَاِتي ) ١٦١(فًا َوَما كَانَ ِمَن الُْمْشرِِكَني قُلْ إِنَّنِي َهَدانِي رَبِّي إِلَى ِصرَاٍط ُمْسَتقِيمٍ ِديًنا ِقَيًما ِملَّةَ إِْبَراهِيَم حَنِي
قُلْ أَغَْيَر ) ١٦٣(لَا َشرِيَك لَُه وَبِذَِلَك أُمِْرُت َوأََنا أَوَّلُ الُْمْسِلِمَني ) ١٦٢(َوُنُسِكي وََمْحَياَي َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني 

َشْيٍء وَلَا َتكِْسُب كُلُّ َنفْسٍ إِلَّا َعلَْيَها َولَا َتزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أُْخَرى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُْم مَْرجُِعكُمْ  اللَِّه أَبِْغي َربا َوُهَو َربُّ كُلِّ
َبْعضٍ َدَرَجاتٍ  َوُهَو الَِّذي َجَعلَكُْم َخلَاِئَف الْأَْرضِ َوَرفََع َبْعَضكُْم فَْوَق) ١٦٤(فَُيَنبِّئُكُْم بَِما كُنُْتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ 

  ) ١٦٥(ِلَيْبلَُوكُْم ِفي َما آَتاكُْم إِنَّ َربَّكَ َسرِيُع الِْعقَابِ وَإِنَُّه لََغفُورٌ َرحِيٌم 

وهو موضوع احلاكمية والتشريع  -مل ينقطع تدفق السياق يف املوضوع األساسي الذي يعاجله شطر السورة األخرية 
وط اجلديد هو امتداد يف العرض ، وامتداد يف احلشد ، لتقرير هذه احلقيقة وهذا الش -وعالقتهما بالدين والعقيدة 

.  
كما كان الشطر األول من السورة  -بصدد التشريع واحلاكمية  -وهو يتحدث عن املبادئ األساسية يف العقيدة 

ي كذلك قضية ذلك ليقرر أن قضية التشريع واحلاكمية ه. يتحدث عن هذه املبادئ يف صدد قضية الدين والعقيدة 
ومما يالحظ أن السياق يستخدم . وعلى ذات املستوى الذي يعرض به املنهج القرآين هذه احلقيقة . الدين والعقيدة 

  :يف شطر السورة الثاين ذات املؤثرات واملوحيات واملشاهد والتعبريات اليت حشدها يف الشطر األول منها 
  .يطلبوهنا  يتحدث عن الكتب والرسل والوحي واآليات اليت* 
  .ويتحدث عن الدمار واهلالك الذي يعقب وقوع اآليات والتكذيب هبا * 
  .ويتحدث عن اآلخرة وقواعد الدينونة واجلزاء فيها * 
وقومه الذين يعدلون برهبم ويتخذون من دونه  -صلى اهللا عليه وسلم  -ويتحدث عن املفاصلة بني الرسول * 

  .إىل إعالن حقيقة دينه جلية واضحة حامسة  -صلى اهللا عليه وسلم  -أربابا يشرعون هلم ، ويوجه الرسول 
  .ويتحدث عن الربوبية الواحدة للعاملني مجيعاً ، واليت ال جيوز أن يتخذ املؤمن من دوهنا ربوبية أخرى * 



ويتحدث عن ملكية رب العاملني لكل شيء ، وتصريفها لكل شيء ، وعن استخالف اهللا للناس كيف شاء ، * 
  .رته على الذهاب مبن يشاء منهم عندما يشاء وقد

وهذه هي ذاهتا القضايا واحلقائق ، واملؤثرات واملوحيات اليت حشدها يف أول السورة عند عرض حقيقة العقيدة يف 
وال ريب أن هلذا داللته اليت ال ختفى على من . . حميط األلوهية والعبودية وما بينهما من عالئق . حميطها الشامل 

  .مل مع القرآن الكرمي ومع املنهج القرآين يتعا
وذلك تكملة للحديث السابق عن . . يبدأ هذا املقطع األخري يف هذا الشطر من السورة باحلديث عن كتاب موسى 

لإلحياء بأن } وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله { : صراط اهللا املستقيم 
وأقرب شريعة كانت هي . وشرائعهم  -عليهم الصالة والسالم  -تد من قبل يف رساالت الرسل هذا الصراط مم

شريعة موسى عليه السالم ، وقد أعطاه اهللا كتابا فصل فيه كل شيء ، وجعله هدى ورمحة لعل قومه يؤمنون بلقاء 
لكل شيء ، وهدى ورمحة ، لعلهم مث آتينا موسى الكتاب متاماً على الذي أحسن ، وتفصيالً { : اهللا يف اآلخرة 

  .} بلقاء رهبم يؤمنون 
ويستمر فيذكر الكتاب اجلديد املبارك ، امللتحم بالكتاب الذي أنزل على موسى ، املتضمن للعقيدة وللشريعة 

اب وهذا كت{ : رمحة اهللا يف الدنيا واآلخرة  -حني يتبعوهنا  -رجاء أن ينال الناس . املطلوب اتباعها والتقوى فيها 
  . .} أنزلناه مبارك ، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترمحون 

إنه مل يتنزل علينا كتاب كالذي تنزل على اليهود : ولقد نزل هذا الكتاب قطعاً حلجة العرب ، كي ال يقولوا 
والنصارى؛ ولو قد أوتينا الكتاب مثلما أوتوا لكنا أهدى منهم ، فها هو ذا كتاب يتنزل عليهم ، ويقطع هذه 

  .إمنا أنزل الكتاب على طائفتني من قبلنا : أن تقولوا { : ة عليهم ، فيستحق الذين يكذبون العذاب األليم احلج

فقد جاءكم بينة من . . لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم : أو تقولوا . وإن كنا عن دراستهم لغافلني 
عنها؟ سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء ربكم ، وهدى ورمحة ، فمن أظلم ممن كذب بآيات اهللا وصدف 

  . .} العذاب مبا كانوا يصدفون 
لقد انقطعت احملجة بنزول هذا الكتاب؛ ولكنهم ما يزالون يشركون باهللا؛ ويشرعون من عند أنفسهم ويزعمونه 

خلوارق ليصدقوا هبذا وما يزالون يطلبون اآليات وا. شريعة اهللا ، بينما كتاب اهللا قائم وليس فيه هذا الذي يفترونه 
هل ينظرون إال أن تأتيهم { : ولو جاءهتم اآليات اليت يطلبون أو بعضها لكان فيها القضاء األخري . الكتاب ويتبعوه 

املالئكة أو يأيت ربك أو يأيت بعض آيات ربك؟ يوم يأيت بعض آيات ربك ال ينفع نفساً إمياهنا مل تكن آمنت من قبل ، 
  .} انتظروا إنا منتظرون : قل . ريا أو كسبت يف إمياهنا خ

وسائر امللل املتفرقة اليت ال تقوم على  -صلى اهللا عليه وسلم  -بني نبيه  -سبحانه  -وعند هذا احلد يفصل اهللا 
وأنه هو حماسبهم وجمازيهم وفق عدله ورمحته  -سبحانه وتعاىل  -ويقرر أن أمرهم إليه . توحيد اهللا عقيدة وشريعة 

من . ن فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يف شيء إمنا أمرهم إىل اهللا ، مث ينبئهم مبا كانوا يفعلون إن الذي{ : 
  .} جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا ، ومن جاء بالسيئة فال جيزى إال مثلها وهم ال يظلمون 

بيحة ندية رخية ، حازمة يف تس -وهو اإليقاع األخري يف السورة  -وهنا جييء اإليقاع األخري يف هذا القطاع 
التوحيد املطلق ، والعبودية اخلالصة ، وجدية : كذلك حامسة ، تلخص أعمق أعماق احلقائق العقيدية يف هذا الدين 

وسلطان اهللا املتمثل يف ربوبيته لكل شي؛ ويف استخالفه للعباد يف . اآلخرة ، وفردية التبعة واالبتالء يف دار الدنيا 
كما ترسم تلك التسبيحة املديدة صورة باهرة حلقيقة األلوهية ، وهي . . ريك وال معقب ملكه كيف شاء بال ش



وذلك يف . .  -صلى اهللا عليه وسلم  -قلب رسول اهللا . . تتجلى يف أخلص قلب ، وأصفى قلب ، وأطهر قلب 
ديناً قيماً ملة . ط مستقيم إنين هداين ريب إىل صرا: قل { : مستوى من التجلي ال يصوره إال التعبري القرآين ذاته 

ال شريك له . إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني : قل . إبراهيم حنيفاً ، وما كان من املشركني 
أغري اهللا أبغي رباً وهو رب كل شيء ، وال تكسب كل نفس إال عليها ، : قل . وبذلك أمرت وأنا أول املسلمني 

  .إىل ربكم مرجعكم فينبئكم مبا كنتم فيه ختتلفون وال تزر وازرة وزر أخرى؛ مث 

وهو الذي جعلكم خالئف األرض ، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ، إن ربك سريع 
  . .} العقاب ، وإنه لغفور رحيم 

  :ونكتفي هنا هبذا القدر من احلديث اجململ ، لنأخذ يف مواجهة النصوص بالتفصيل 
. } الكتاب متاما على الذي أحسن ، وتفصيالً لكل شيء ، وهدى ورمحة لعلهم بلقاء رهبم يؤمنون مث آتينا موسى { 
.  

} . . قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أال تشركوا به شيئا { : وتأويله . . هذا الكالم معطوف بثم على ما قبله 
معطوف عليهما } . . مث آتينا موسى الكتاب  {. . أال تشركوا : معطوفة على مجلة } وأن هذا صراطي مستقيماً { 

  .فالسياق مطرد كما أسلفنا  -صلى اهللا عليه وسلم  -كذلك باعتباره من القول الذي دعاهم ليقوله هلم 
مث آتينا موسى التوراة متاما لنعمنا عنده ، « :  -كما اختار ابن جرير -تأويله . . } متاماً على الذي أحسن { وقوله 

وتبيينا لكل ما . له ، تتم به كرامتنا عليه ، على إحسانه وطاعته ربه ، وقيامه مبا كلفه من شرائع دينه وأيادينا قب
  . .» بقومه وأتباعه إليه احلاجة من أمر دينهم 

  .فيه حالله وحرامه : كما قال قتادة . وتفصيال لكل شيء : وقوله 
  . .م من عذابه وهدى ورمحة لعل قومه يهتدون ويؤمنون بلقاء رهبم فريمحه

  :هذا الغرض الذي من أجله آتينا موسى الكتاب ، جاء من أجله كتابكم ، لعلكم تنالون به اهلدى والرمحة . . 
  . .} وهذا كتاب أنزلناه مبارك ، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترمحون { 

وهذا كتاب { : ة كما فسرنا ذلك من قبل عند ورود هذا النص يف السورة أول مر -وإنه لكتاب مبارك حقاً 
أنزلناه مبارك مصدق الذي بني يديه ، ولتنذر أم القرى ومن حوهلا ، والذين يؤمنون باآلخرة يؤمنون به ، وهم على 

وكان ذكر هذا الكتاب هناك مبناسبة احلديث عن العقيدة يف جماهلا الشامل؛ ] . .  ٩٢: اآلية [ } صالهتم حيافظون 
. الشريعة بنص مقارب ويؤمرون باتباعه؛ وتناط رمحتهم من اهللا هبذا االتباع  وهو هنا يذكر مبناسبة احلديث عن

  .والكالم هنا جبملته يف معرض الشريعة ، بعد ما تناولته أوائل السورة يف معرض العقيدة 
حبيث ال . وقد بطلت حجتكم ، وسقطت معذرتكم ، بتنزيل هذا الكتاب املبارك إليكم ، تفصيالً لكل شيء 

إىل مرجع آخر وراءه؛ وحبيث ال يبقى جانب من جوانب احلياة مل يتناوله فتحتاجون أن تشرعوا له من عند حتتاجون 
  :أنفسكم 

لو أنا أنزل : أو تقولوا . وإن كنا عن دراستهم لغافلني . إمنا أنزل الكتاب على طائفتني من قبلنا : أن تقولوا { 
فمن أظلم ممن كذب بآيات اهللا وصدف . من ربكم وهدى ورمحة فقد جاءكم بينة . علينا الكتاب لكنا أهدى منهم 

  . .} عنها؟ سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب مبا كانوا يصدفون 
حىت إذا كانت الرسالة األخرية أرسل اهللا حممداً خامت . . لقد شاء اهللا سبحانه أن يرسل كل رسول إىل قومه بلساهنم 

  .آخر رسول من اهللا للبشر ، فناسب أن يكون رسوالً إليهم أمجعني فهو . النبيني للناس كافة 



وحنن . إن كال من موسى وعيسى إمنا أرسال إىل قومهما : يقطع احلجة على العرب أن يقولوا  -سبحانه  -واهللا 
وينذرنا لكنا ولو جاء إلينا كتاب بلغتنا ، خياطبنا . كنا غافلني عن دراستهم لكتاهبم ، ال علم لنا به وال اهتمام 

 -وإن كان رسوالً للناس أمجعني  -فقد جاءهم هذا الكتاب وجاءهم رسول منهم . . أهدى من أهل الكتاب 
وهو . وهو حيمل إليهم حقائق بينة كذلك ال لبس فيها وال غموض . وجاءهم بكتاب هو بينة يف ذاته على صدقه 

  . .ة هدى ملا هم فيه من ضاللة ، ورمحة هلم يف الدنيا واآلخر
فإذا كان ذلك كذلك ، فمن أشد ظلماً ممن كذب بآيات اهللا وأعرض عنها وهي تدعوه إىل اهلدى والصالح 

والفالح؟ من أشد ظلماً لنفسه وللناس بصده لنفسه وللناس عن هذا اخلري العظيم ، وبإفساده يف األرض بتصورات 
عهم آفة متيلهم عنه؛ كاآلفة اليت تكون يف خف البعري إن الذين يعرضون عن هذا احلق يف طب. . اجلاهلية وتشريعاهتا 

عن احلق واالستقامة ، كما يصدف البعري } يصدفون { جبسمه وال يستقيم إهنم  -أي مييل  -فتجعله يصدف 
  :املريض عن االعتدال واالستقامة وهم مستحقون سوء العذاب بصدوفهم هذا وميلهم 

  . .} ذاب مبا كانوا يصدفون سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء الع{ 
إن التعبري القرآين يستخدم مثل هذا اللفظ ، املنقول يف اللغة من حالة حسية إىل حالة معنوية ليستصحب يف احلس 

وقد عرفنا أنه من صدف البعري إذا مال خبفه ومل يعتدل ملرض فيه » يصدف « فيستخدم هنا لفظ . . أصل املعىن 
 -كما يصيب الناس  -وهو مأخوذ من داء الصََّعر الذي يصيب اإلبل » ه يصعر خد« كذلك يستخدم لفظ 

من } حبطت أعماهلم { فتعرض صفحة خدها ، اضطراراً ، وال متلك أن حترك عنقها بيسر ، ومثله استخدام لفظ 
  . .حبطت الناقة إذا رعت نباتا مسموماً فانتفخ بطنها مث ماتت ومثلها كثري 

. وة أخرى ، للرد على ما كانوا يطلبونه من اآليات واخلوارق حىت يصدقوا هبذا الكتاب وميضي يف هذا التهديد خط
وهو . وقد مضى مثل ذلك التهديد يف أوائل السورة عند ما كانت املناسبة هناك مناسبة التكذيب حبقيقة االعتقاد . 

{ : فقد جاء يف أول السورة : عة اهللا يتكرر هنا ، واملناسبة احلاضرة هي مناسبة اإلعراض عن االتباع والتقيد بشري
  :وجاء هنا يف آخرها } لوال أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكاً لقضي األمر مث ال ُينظرون : وقالوا 

هل ينظرون إال أن تأتيهم املالئكة أو يأيت ربك ، أو يأيت بعض آيات ربك؟ يوم يأيت بعض آيات ربك ال ينفع { 
  . .} انتظروا إنا منتظرون : قل : ن قبل أو كسبت يف إمياهنا خرياً نفساً إمياهنا مل تكن آمنت م

فقد مضت سنة اهللا بأن يكون عذاب االستئصال حتماً إذا جاءت اخلارقة مث مل يؤمن . إنه التهديد الواضح احلاسم 
  .هبا املكذبون 

وإنه يوم تأيت بعض . . بعده إن ما طلبوه من اخلوارق لو جاءهم بعضه لقضي عليهم : واهللا سبحانه يقول هلم . 
لنفس مل تؤمن من قبل ، ومل تكسب عمالً صاحلاً يف . . آيات اهللا تكون اخلامتة اليت ال ينفع بعدها إميان والعمل 

  .فالعمل الصاحل هو دائماً قرين اإلميان وترمجته يف ميزان اإلسالم . إمياهنا 
هو أشراط الساعة وعالماهتا } يوم يأيت بعض آيات ربك { : ولقد ورد يف روايات متعددة أن املقصود بقوله تعاىل 

ولكن تأويل اآلية على وفق السنة اجلارية . . وعدوا من ذلك أشراطاً بعينها . ، اليت ال ينفع بعدها إميان وال عمل 
لك ، ولو أنزلنا وقالوا لوال أنزل عليه م{ : فقد سبق مثله يف أول السورة ، وهو قوله تعاىل . يف هذه احلياة األوىل 

واملالحظ أن السياق يكرر وهو بصدد الكالم عن الشريعة واحلاكمية ، ما جاء } ملكا لقضي األمر مث ال ينظرون 
فأوىل أن . مثله من قبل وهو بصدد الكالم عن اإلميان والعقيدة ، وأن هذا ملحوظ ومقصود ، لتقرير حقيقة بعينها 

وهو كاف يف التأويل ، . جاء من مثله يف أوهلا من تقرير سنة اهللا اجلارية حنمل هذا الذي يف آخر السورة على ما 



  . .بدون االلتجاء إىل اإلحالة على ذلك الغيب اجملهول 
ليفرده وحده بدينه وشريعته ومنهجه وطريقه عن  -صلى اهللا عليه وسلم  -بعد ذلك يلتفت السياق إىل رسول اهللا 
  : -مبا فيها ملة املشركني العرب  -األرض  كل امللل والنحل والشيع القائمة يف

  . .} إمنا أمرهم إىل اهللا ، مث ينبئهم مبا كانوا يفعلون . إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم يف شيء { 
  . .ودينه وشريعته ومنهجه كله وبني سائر امللل والنحل  -صلى اهللا عليه وسلم  -إنه مفرق الطريق بني الرسول 

من املشركني الذين كانت متزقهم أوهام اجلاهلية وتقاليدها وعاداهتا وثاراهتا ، شيعاً وفرقاً وقبائل وعشائر  سواء
أو من غريهم مما . أو من اليهود والنصارى ممن قسمتهم اخلالفات املذهبية ملال وحنالً ومعسكرات ودوالً . وبطونا 

  .وأوضاع وأنظمة إىل يوم الدين  كان وما سيكون من مذاهب ونظريات وتصورات ومعتقدات
إن دينه هو اإلسالم وشريعته هي اليت . . ليس من هؤالء كلهم يف شيء  -صلى اهللا عليه وسلم  -إن رسول اهللا 

وما ميكن أن خيتلط هذا الدين بغريه من املعتقدات . . يف كتاب اهللا؛ ومنهجه هو منهجه املستقل املتفرد املتميز 
وما ميكن أن يكون هناك . . تلط شريعته ونظامه بغريه من املذاهب واألوضاع والنظريات والتصورات؛ وال أن خت

. إن اإلسالم إسالم فحسب . . وشيء آخر . . إسالمي . . وصفان اثنان ألي شريعة أو أي وضع أو أي نظام 
اإلسالمي إسالمي  والنظام االجتماعي أو السياسي أو االقتصادي. والشريعة اإلسالمية شريعة إسالمية فحسب 

  ليس يف شيء على اإلطالق من هذا كله إىل آخر الزمان -صلى اهللا عليه وسلم  -ورسول اهللا . . فحسب 
  .إن الوقفة األوىل للمسلم أمام أية عقيدة ليست هي اإلسالم هي وقفة املفارقة والرفض منذ اللحظة األوىل 

ليست األلوهية : وبالتعبري اآلخر  -كمية فيه هللا وحده وكذلك وقفته أمام أي شرع أو نظام أو وضع ليست احلا
قبل الدخول يف أية حماولة للبحث عن . . إهنا وقفة الرفض والتربؤ منذ اللحظة األوىل  -والربوبية فيه هللا وحده 

  مشاهبات أو خمالفات بني شيء من هذا كله وبني ما يف اإلسالم
ليس يف شيء ممن فرقوا الدين فلم يلتقوا فيه  -صلى اهللا عليه وسلم  -ورسول اهللا . . إن الدين عند اهللا اإلسالم 

  .على اإلسالم 
ليس يف شيء ممن يتخذون غري  -صلى اهللا عليه وسلم  -ورسول اهللا . . وإن الدين عند اهللا هو املنهج والشرع 

  . .منهج اهللا منهجاً ، وغري شريعة اهللا شرعا 
  بدون دخول يف التفصيالت .وللنظرة األوىل . األمر هكذا مجلة 

. . حبكم من اهللا تعاىل  -صلى اهللا عليه وسلم  -وأمر هؤالء الذين فرقوا دينهم شيعاً ، وبرئ منهم رسول اهللا 
  :أمرهم بعد ذلك إىل اهللا؛ وهو حماسبهم على ما كانوا يفعلون 

  . .} إمنا أمرهم إىل اهللا ، مث ينبئهم مبا كانوا يفعلون { 
فجعل ملن جاء باحلسنة . ب واجلزاء قرر اهللا سبحانه ما كتبه على نفسه من الرمحة يف حساب عباده ومبناسبة احلسا

ومن جاء بالسيئة فال جيزى إال مثلها؛ ال يظلم ربك . فله عشر أمثاهلا  -فليس مع الكفر من حسنة  -وهو مؤمن 
  :أحدا وال يبخسه حقه 

  . .} وهم ال يظلمون . السيئة فال جيزى إال مثلها ومن جاء ب. من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا { 
جتيء التسبيحة الندية الرخية ، يف  -وختام احلديث الطويل عن قضية التشريع واحلاكمية  -ويف ختام السورة 

. . » قل « : ويتكرر اإليقاع املوحي يف كل آية . . إيقاع حبيب إىل النفس قريب؛ ويف تقرير كذلك حاسم فاصل 
توحيد . . ويلمس يف كل آية أعماق القلب البشري ملسات دقيقة عميقة يف مكان التوحيد . . » قل « .  .» قل « 



مع نظرة شاملة إىل . . توحيد العبودية والعبادة . توحيد اإلله والرب . توحيد املتجه واحلركة . الصراط وامللة 
  .الوجود كله وسنته ومقوماته 

: قل . ال شريك له ، وبذلك أمرت ، وأنا أول املسلمني . ممايت هللا رب العاملني إن صاليت ونسكي وحمياي و: قل { 
أغري اهللا أبغي ربا ، وهو رب كل شيء ، وال تكسب كل نفس إال عليها ، وال تزر وازرة وزر أخرى مث إىل ربكم 

وق بعض درجات وهو الذي جعلكم خالئف األرض ، ورفع بعضكم ف. مرجعكم ، فينبئكم مبا كنتم فيه ختتلفون 
  . .} إن ربك سريع العقاب ، وإنه لغفور رحيم . ليبلوكم فيما آتاكم 

هذا التعقيب كله ، الذي يؤلف مع مطلع السورة حلناً رائعاً باهراً متناسقاً ، هو تعقيب ينتهي به احلديث عن قضية 
  .من شرع اهللا افتراء على اهللا  الذبائح والنذور والثمار ، وما تزعمه اجلاهلية بشأهنا من شرائع ، تزعم أهنا

  . .فأية داللة يعطيها هذا التعقيب؟ إهنا داللة ال حتتاج بعد ما سبق من البيان إىل مزيد . 
  . .} ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من املشركني . إنين هداين ريب إىل صراط مستقيم : قل { 

اليقني يف بناء العبادة اللفظي وداللتها املعنوية ، . . ة ، ويفيض باليقني إنه اإلعالن الذي يوحي بالشكر ، ويشي بالثق
والشكر على اهلداية إىل الصراط املستقيم ، الذي . . صلة الربوبية املوجهة املهيمنة الراعية . . والثقة بالصلة اهلادية 

أيب هذه األمة املسلمة املبارك املخلص . راهيم وهو دين اهللا القدمي منذ إب. . } ديناً قيماً { : ال التواء فيه وال عوج 
  .} ملة إبراهيم حنيفا ، وما كان من املشركني { : املنيب 

  . .} وبذلك أمرت وأنا أول املسلمني . ال شريك له . إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني : قل { 
. وباحمليا واملمات . وبالصالة واالعتكاف .  احلياة إنه التجرد الكامل هللا ، بكل خاجلة يف القلب وبكل حركة يف

  .بالشعائر التعبدية ، وباحلياة الواقعية ، وباملمات وما وراءه 
املطلق ، والعبودية الكاملة ، جتمع الصالة واالعتكاف واحمليا واملمات ، وختلصها هللا وحده » التوحيد « إهنا تسبيحة 

كامل ال يستبقي يف » إسالم « يف . . ملهيمن املتصرف املريب املوجه احلاكم للعاملني القوام ا. . } رب العاملني { هللا . 
. . } وبذلك أمرت { . . النفس وال يف احلياة بقية ال يعبدها هللا ، وال حيتجز دونه شيئاً يف الضمري وال يف الواقع 

  .} وأنا أول املسلمني { : فسمعت وأطعت 
هو رب كل شيء ، وال تكسب كل نفس إال عليها ، وال تزر وازرة وزر أخرى ، مث أغري اهللا أبغي ربا ، و: قل { 

  . .} إىل ربكم مرجعكم فينبئكم مبا كنتم فيه ختتلفون؟ 
كلمة تتقصى السماوات واألرض وما فيهن ومن فيهن؛ وتشتمل كل خملوق مما يعلم اإلنسان ومما جيهل؛ وجتمع كل 

مث تظللها كلها بربوبية اهللا الشاملة لكل كائن يف هذا الكون اهلائل؛ . . حادث وكل كائن يف السر والعالنية 
  .وتعبدها كلها حلاكمية اهللا املطلقة عقيدة وعبادة وشريعة 

  :مث تعجب يف استنكار 
  ؟} أغري اهللا أبغي ربا وهو رب كل شيء { 

مأخوذ بنييت وعملي ، حماسب على أغري اهللا أبغي ربا حيكمين ويصرف أمري ويهيمن عليَّ ويقومين ويوجهين؟ وأنا 
  ما أكسبه من طاعة ومعصية؟

  وهذا الكون كله يف قبضته؛ وأنا وأنتم يف ربوبيته؟. أغري اهللا أبغي ربا 
وال تكسب كل نفس إال عليها ، وال تزر وازرة وزر { أغري اهللا أبغي ربا وكل فرد جمزي بذنبه ال حيمله عنه غريه؟ 

  . .} أخرى؟ 



  ربا وإليه مرجعكم مجيعاً فيحاسبكم على ما كنتم ختتلفون فيه؟أغري اهللا أبغي 
أغري اهللا أبغي ربا ، وهو الذي استخلف الناس يف األرض ، ورفع بعضهم فوق بعض درجات يف العقل واجلسم 

  والرزق؛ ليبتليهم أيشكرون أم يكفرون؟
  أغري اهللا أبغي ربا ، وهو سريع العقاب ، غفور رحيم ملن تاب؟

وهذه الدالئل واملوحيات كلها حاضرة؛ . أبغي ربا ، فأجعل شرعه شرعاً ، وأمره أمراً ، وحكمه حكماً  أغري اهللا
  وكلها شاهدة؛ وكلها هادية إىل أن اهللا وحده هو الرب الواحد املتفرد؟؟؟

  .إهنا تسبيحة التوحيد الرخية الندية؛ يتجلى من خالهلا ذلك املشهد الباهر الرائع 

وهو مشهد ال يعرب عن روعته وهبائه  -صلى اهللا عليه وسلم  -ميانية ، كما هي يف قلب رسول اهللا مشهد احلقيقة اإل
  . .إال التعبري القرآين الفريد 

إنه اإليقاع األخري يف السياق الذي استهدف قضية احلاكمية والشريعة؛ جييء متناسقاً مع اإليقاعات األوىل يف 
أغري اهللا أختذ ولياً فاطر : قل { : قيدة واإلميان؛ من ذلك قوله تعاىل السورة ، تلك اليت استهدفت قضية الع

. إين أمرت أن أكون أول من أسلم ، وال تكونن من املشركني : السماوات واألرض ، وهو يطعم وال يطعم؟ قل 
وغريها } من يصرف عنه يومئذ فقد رمحه ، وذلك الفوز املبني . إين أخاف إن عصيت ريب عذاب يوم عظيم : قل 

  . .يف السورة كثري 
فهي صور متنوعة للحقيقة . وال حنتاج أن نكرر ما قلناه مراراً من داللة هذه املثاين اليت تردد يف املطالع واخلتام 

وكلتا . . وتبدو مرة يف صورة منهج للحياة . احلقيقة اليت تبدو مرة يف صورة عقيدة يف الضمري . . الواحدة 
  . .واحدة يف مفهوم هذا الدين  الصورتني تعنيان حقيقة

. . على املدى املتطاول ، واملساحة الشاسعة ، واألغوار البعيدة  -وقد انتهى سياق السورة  -ولكننا نتلفت اآلن 
فإذا هو شيء  -ما سبق منها يف اجلزء السابع وما نواجهه منها يف هذا اجلزء  -تلك اليت تتراءى فيها أبعاد السورة 

ولو كان هذا يف كالم . . وننظر إىل حجم السورة ، فإذا هي كذا صفحة ، وكذا آية ، وكذا عبارة . . هائل هائل 
البشر ما اتسعت هذه الرقعة لعشر معشار هذا احلشد من احلقائق واملشاهد واملؤثرات واملوحيات؛ يف مثل هذه 

قائق بذاهتا ، والذي يبلغه التعبري عنها وذلك فضالً على املستوى املعجز الذي تبلغه هذه احل. . املساحة احملدودة 
  . .كذلك 

رحلة مع حقائق . . أال إهنا رحلة شاسعة اآلماد ، عميقة األغوار ، هائلة األبعاد هذه اليت قطعناها مع السورة 
  »مقومات التصور اإلسالمي « رحلة تكفي وحدها لتحصيل . . الوجود الكبرية 

  . .هلا ومجاهلا حقيقة األلوهية بروعتها وهبائها وجال
وحقيقة الكون واحلياة وما وراء الكون واحلياة من غيب مكنون ، ومن قدر جمهول ، ومن مشيئة متحو وتثبت ، 

  .وتنشئ وتعدم ، وحتيي ومتيت ، وحترك الكون واألحياء والناس كما تشاء 
خافيها ، وأهوائها وشهواهتا ، وحقيقة النفس اإلنسانية ، بأغوارها وأعماقها ، ودروهبا ومنحنياهتا ، وظاهرها و

  . .وما يقود خطواهتا من هدى أو ضالل . . وهداها وضالهلا ، وما يوسوس هلا من شياطني اإلنس واجلن 
ولقطات من تاريخ اإلنسان يف . ومشاهد قيامة ، ومواقف حشر ، وحلظات كربة وضيق ، وحلظات أمل واستبشار 

  .األرض؛ ولقطات من تاريخ الكون واحلياة 
واليت ال تعرب عنها إال السورة نفسها ، يف . وحشود وحشود من هذه اجملايل اليت ال منلك تلخيصها يف هذه العجالة 



  .سياقها الفريد ، ويف أدائها العجيب 
  . .واحلمد هللا رب العاملني . . واحدة من بركاته الكثرية  -بال شك  -وهذه . . » املبارك « إنه الكتاب 

اتَّبُِعوا َما أُْنزِلَ إِلَْيكُْم ِمنْ ) ٢(أُْنزِلَ إِلَْيَك فَلَا َيكُْن ِفي َصْدرَِك َحَرٌج ِمْنُه لُِتْنِذَر بِِه َوِذكَْرى ِللُْمْؤِمنَِني  ِكتَاٌب) ١(املص 
) ٤(كَْناَها فََجاَءَها َبأْسَُنا َبيَاًتا أَْو ُهْم قَاِئلُونَ َوكَْم ِمْن قَْرَيٍة أَْهلَ) ٣(رَبِّكُْم َولَا َتتَّبِعُوا ِمْن ُدونِِه أَوِْلَياَء قَِليلًا َما َتذَكَُّرونَ 

فَلََنْسأَلَنَّ الَِّذيَن أُْرِسلَ إِلَيْهِْم َولََنْسأَلَنَّ الُْمْرَسِلنيَ ) ٥(فََما كَانَ َدْعَواُهْم إِذْ َجاءَُهْم َبأُْسَنا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَاِلِمَني 
) ٨(َوالَْوْزنُ َيْومَِئٍذ الَْحقُّ فََمْن ثَقُلَْت َمَوازِيُنُه فَأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ ) ٧(َعلَْيهِْم بِِعلْمٍ َوَما كُنَّا غَاِئبَِني  فَلََنقُصَّنَّ) ٦(

  ) ٩( َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه فَأُولَِئَك الَِّذيَن َخِسرُوا أَنْفُسَُهْم بَِما كَانُوا بِآيَاِتَنا َيظِْلُمونَ

  . .صاد . ميم . الم . ألف . . } املص { 
وقد . هذا املطلع من احلروف املقطعة سبق الكالم عن نظائره يف أول سورة البقرة ويف أول سورة آل عمران 

اخترنا يف تفسريها الرأي القائل ، بأهنا حروف مقطعة يشري هبا إىل أن هذا القرآن مؤلف من جنس هذه األحرف 
ستخدمها البشر ، مث يعجزهم أن يؤلفوا منها كالماً كهذا القرآن ، وأن هذا بذاته برهان أن هذا العربية اليت ي

القرآن ليس من صنع البشر ، فقد كانت أمامهم األحرف والكلمات اليت صيغ منها ، فلم يستطيعوا أن يصوغوا 
. تاره على وجه الترجيح ال اجلزم وهو رأي خن. . فال بد من سر آخر وراء األحرف والكلمات . منها قرآنا مثله 

  .واهللا أعلم مبراده 
مبعىن أن هذه األحرف وما تألف . . } كتاب أنزل إليك { : مبتدأ خربه } املص { وعلى ذلك يصح القول بأن 

كتاب { و . جمرد إشارة للتنبيه على ذلك املعىن الذي رجحناه } املص { كما يصح القول بأن . . منها هي الكتاب 
  . .أو هذا كتاب : هو كتاب :  مبتدأ حمذوف تقديره خرب} 
  . .} كتاب أنزل إليك فال يكن يف صدرك حرج منه ، لتنذر به ، وذكرى للمؤمنني { 

كتاب للصدع مبا فيه من احلق وملواجهة الناس مبا ال حيبون؛ وجملاهبة عقائد . . كتاب أنزل إليك لإلنذار به والتذكري 
ال . . فاحلرج يف طريقه كثري ، واملشقة يف اإلنذار به قائمة . عارضة نظم وأوضاع وجمتمعات وتقاليد وارتباطات؛ ومل

إال من يقف هبذا الكتاب هذا املوقف؛ وإال من يعاين من الصدع به  -كما قلنا يف التعريف بالسورة  -يدرك ذلك 
ة البشرية وجذورها ، ويف مظاهرها هذه املعاناة؛ وإال من يستهدف من التغيري الكامل الشامل يف قواعد احليا

ليواجه به اجلاهلية الطاغية يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -وفروعها ، ما كان يستهدفه حامل هذا الكتاب أول مرة 
  . .اجلزيرة العربية ويف األرض كلها 

إن اإلسالم . . ا وهذا املوقف ليس مقصوراً على ما كان يف اجلزيرة العربية يومذاك ، وما كان يف األرض من حوهل
إن اإلسالم مواجهة دائمة هلذه البشرية إىل يوم . . ليس حادثاً تارخيياً ، وقع مرة ، مث مضى التاريخ وخلفه وراءه 

إن . . وهو يواجهها كما واجهها أول مرة ، كلما احنرفت هي وارتدت إىل مثل ما كانت فيه أول مرة . . القيامة 
وعندئذ يتقدم  -البائسة املرذولة » الرجعية « وهذه هي  -وترجع إىل جاهليتها البشرية تنتكس بني فترة وأخرى 

مرة أخرى كذلك؛ واألخذ بيدها يف طريق التقدم » الرجعية « اإلسالم مرة أخرى ليؤدي دوره يف انتشاهلا من هذه 
 -ى اهللا عليه وسلم صل -واحلضارة؛ ويتعرض حامل دعوته واملنذر بكتابه للحرج الذي تعرض له الداعية األوىل 

وهو يواجه البشرية بغري ما استكانت إليه من االرتكاس يف وحل اجلاهلية؛ والغيبوبة يف ظالمها الطاغي ظالم 
  .التصورات 



وظالم العبودية للهوى الذايت وألهواء العبيد أيضاً ويتذوق من يتعرض . وظالم الطغيان والذل . وظالم الشهوات 
حرك الستنقاذ البشرية من مستنقع اجلاهلية ، طعم هذا التوجيه اإلهلي للنيب صلى اهللا عليه ملثل هذا احلرج ، وهو يت

  :وسلم 
  . .} كتاب أنزل إليك فال يكن يف صدرك حرج منه ، لتنذر به وذكرى للمؤمنني { 

ويعود . إلنذار من هم املؤمنون الذين هلم الذكرى ، ومن هم غري املؤمنني الذين هلم ا -من طبيعة الواقع  -ويعلم 
  . .هذا القرآن عنده كتابا حيا يتنزل اللحظة ، يف مواجهة واقع جياهده هو هبذا القرآن جهاداً كبرياً 

والبشرية اليوم يف موقف كهذا الذي كانت فيه يوم جاءها حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هبذا الكتاب ، 
صدره حرج منه ، وهو يواجه اجلاهلية ، ويستهدف تغيريها من  مأموراً من ربه أن ينذر به ويذكر؛ وأال يكون يف

  . .اجلذور واألعماق 
لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاءها هذا الدين ، وانتكست البشرية إىل جاهلية كاملة شاملة لألصول والفروع 

  .والبواطن والظواهر ، والسطوح واألعماق 
حىت الذين كان آباؤهم وأجدادهم من املؤمنني هبذا الدين ،  -تداء انتكست البشرية يف تصوراهتا االعتقادية اب

  . .فإن صورة العقيدة قد مسخت يف تصورهم ومفهومهم هلا يف األعماق  -املسلمني هللا املخلصني له الدين 
. واغيت لقد جاء هذا الدين ليغري وجه العامل ، وليقيم عاملاً آخر ، يقر فيه سلطان اهللا وحده ، ويبطل سلطان الط

من شاء  -عاملاً خيرج اهللا فيه . وال يعبد معه أحد من العبيد  -الشامل » العبادة « مبعىن  -عاملاً يعبد فيه اهللا وحده 
املتحرر من شهوته . . احلر الكرمي النظيف » اإلنسان « عاملاً يولد فيه . من عبادة العباد إىل عبادِة اهللا وحده  -

  .لغري اهللا  وهواه ، حترره من العبودية
اليت جاء هبا كل نيب إىل قومه على مدار التاريخ البشري » أشهد أن ال إله إال اهللا « : جاء هذا الدين ليقيم قاعدة 

وشهادة أن ال إله إال اهللا ليس هلا مدلول إال أن تكون  -كما تقرر هذه السورة وغريها من سور القرآن الكرمي  -
فهو املتحكم يف الكون والعباد . بشر ، كما أن له احلاكمية العليا يف نظام الكون سواء احلاكمية العليا هللا يف حياة ال

وبناء على هذه القاعدة ال يعتقد املسلم أن هللا . . بقضائه وقدره ، وهو املتحكم يف حياة العباد مبنهجه وشريعته 
وال يتلقى الشرائع . دية إالّ هللا وحده شريكاً يف خلق الكون وتدبريه وتصريفه؛ وال يتقدم املسلم بالشعائر التعب

والقوانني ، والقيم واملوازين ، والعقائد والتصورات إال من اهللا ، وال يسمح لطاغوت من العبيد أن يدعي حق 
  .احلاكمية يف شيء من هذا كله مع اهللا 

  فأين منها البشرية كلها اليوم؟. . هذه هي قاعدة هذا الدين من ناحية االعتقاد 
  .بشرية تنقسم شيعاً كلها جاهلية إن ال

  .شيعة ملحدة تنكر وجود اهللا أصالً وهم امللحدون 

  فأمرهم ظاهر ال حيتاج إىل بيان. 
كما يف اهلند ، ويف أواساط . وشيعة وثنية تعترف بوجود إله ، ولكنها تشرك من دونه آهلة أخرى وأرباباً كثرية 

  .إفريقية ، ويف أجزاء متفرقة من العامل 
كما أشركوا باختاذ . وهؤالء أشركوا قدمياً بنسبة الولد إىل اهللا . من اليهود والنصارى » أهل كتاب « عة وشي

وإن كانوا مل . ألهنم قبلوا منهم ادعاء حق احلاكمية وقبلوا منهم الشرائع  -أحبارهم ورهباهنم أرباباً من دون اهللا 
اليوم يقصون حاكمية اهللا جبملتها من حياهتم ويقيمون ألنفسهم مث هم . . يصلوا هلم ومل يسجدوا ومل يركعوا أصالً 



« ويقيمون ألنفسهم أوضاعاً للحكم يسموهنا . وما إليها . . » االشتراكية « و » الرأمسالية « أنظمة يسموهنا 
جاهلية وخيرجون بذلك عن قاعدة دين اهللا كله ، إىل مثل . وما إليها . . . » الديكتاتورية « و » الدميقراطية 

  .اإلغريق والرومان وغريهم ، يف اصطناع أنظمة وأوضاع للحياة من عند أنفسهم 
خارجة من دين اهللا  -حذوك النعل بالنعل  -وهي تتبع مناهج أهل الكتاب هذه » مسلمة « وشيعة تسمي نفسها 

العباد هو منهجهم للحياة  ودين. فدين اهللا هو منهجه وشرعه ونظامه الذي يضعه للحياة وقانونه . إىل دين العباد 
  وشرعهم ونظامهم الذي يضعونه للحياة وقوانينهم

شيعها مجيعاً ال . . لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين للبشرية؛ وانتكست البشرية جبملتها إىل اجلاهلية 
هدف منها نفس ما استهدفه يف وعاد هذا القرآن يواجه البشرية كما واجهها أول مرة ، يست. . تتبع دين اهللا أصالً 

مث إدخاهلا يف دين اهللا بعد ذلك من ناحية . املرة األوىل من إدخاهلا يف اإلسالم ابتداء من ناحية العقيدة والتصور 
 -صلى اهللا عليه وسلم  -وعاد حامل هذا الكتاب يواجه احلرج الذي كان يواجهه رسول اهللا . . النظام والواقع 

لغارقة يف مستنقع اجلاهلية ، املستنيمة للمستنقع اآلسن ، الضالة يف تيه اجلاهلية ، املستسلمة وهو يواجه البشرية ا
وهو يستهدف ابتداء إنشاء عقيدة وتصور يف قلوب الناس وعقوهلم تقوم على قاعدة . . الستهواء الشيطان يف التيه 

وحتقيق ميالد . هللا وحده ، وال يعبد معه سواه وإنشاء واقع يف األرض آخر يعبد فيه ا. أشهد أن ال إله إال اهللا : 
  يتحرر فيه اإلنسان من عبادة العبيد ، ومن عبادة هواه. لإلنسان جديد 

إنه اليوم مدعو ألداء دوره الذي أداه . . إن اإلسالم ليس حادثاً تارخيياً ، وقع مرة ، مث مضى التاريخ وخلفه وراءه 
اليت . . . ضاع واألنظمة والتصورات والعقائد والقيم واملوازين والتقاليد مرة ، يف مثل الظروف واملالبسات واألو

  .واجهها أول مرة 
واجلاهلية اليوم ضاربة أطناهبا يف كل أرجاء األرض ، ويف . . إن اجلاهلية حالة ووضع؛ وليست فترة تارخيية زمنية 
، » حاكمية العباد للعباد « : ء على قاعدة إهنا تقوم ابتدا. . كل شيع املعتقدات واملذاهب واألنظمة واألوضاع 

يف أية صورة من صوره هو اإلله » هوى اإلنسان « تقوم على أساس أن يكون . ورفض حاكمية اهللا املطلقة للعباد 
  .هي القانون احملكم » شريعة اهللا « املتحكم ، ورفض أن تكون 

غري أهنا كلها تعود . . ها وأوصافها ، وشيعها ومذاهبها مث ختتلف أشكاهلا ومظاهرها ، وراياهتا وشاراهتا ، وأمساؤ. 
  . .إىل هذه القاعدة املميزة احملددة لطبيعتها وحقيقتها 

وأن . وأن حياة البشرية اليوم حتكمها اجلاهلية . وهبذا املقياس األساسي يتضح أن وجه األرض اليوم تغمره اجلاهلية 
وجود وأن الدعاة إليه اليوم يستهدفون ما كان يستهدفه حممد رسول جمرد ال» الوجود « اإلسالم اليوم متوقف عن 

متاماً ، وأهنم مدعوون إىل  -صلى اهللا عليه وسلم  -متاماً؛ ويواجهون ما كان يواجهه  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 
  :له  -سبحانه  -التأسي به يف قول اهللا 

  . .} به وذكرى للمؤمنني كتاب أنزل إليك فال يكن يف صدرك حرج منه ، لتنذر { 
  :ولتوكيد هذه احلقيقة وجالئها نستطرد إىل شيء قليل من التفصيل 

مبعىن » رجعية « أو » متخلفة « وهي من مث جمتمعات . جمتمعات جاهلية  -جبملتها  -إن اجملتمعات البشرية اليوم 
واإلسالم اليوم مدعو الستنقاذها من . ها إىل اجلاهلية ، بعد أَن أخذ اإلسالم بيدها فاستنقذها من» رجعت « أهنا 

  .بقيمها وموازينها الربانية » احلضارة « التخلف والرجعية اجلاهلية ، وقيادهتا يف طريق التقدم و 
تكون هذه هي الصورة  -متمثلة يف سيادة شريعته الربانية  -إنه حني تكون احلاكمية العليا هللا وحده يف جمتمع 



وتكون هذه . ا البشر حترراً حقيقياً كامالً من العبودية للهوى البشري ومن العبودية للعبيد الوحيدة اليت يتحرر فيه
ألن احلضارة اليت يريدها اهللا للناس تقوم  -كما هي يف ميزان اهللا  -هي الصورة الوحيدة لإلسالم أو للحضارة 

ال كرامة وال حترر يف . . العبودية لعبد  وال كرامة وال حترر مع. على قاعدة أساسية من الكرامة والتحرر لكل فرد 
جمتمع بعضه أرباب يشرعون ويزاولون حق احلاكمية العليا؛ وبعضهم عبيد خيضعون ويتبعون هؤالء األرباب 

كلها تشريع خيضع األفراد . . فالقيم واملوازين واألخالق والتقاليد . والتشريع ال ينحصر يف األحكام القانونية 
« : أو باالصطالح اإلسالمي . . وجمتمع هذه صفته هو جمتمع رجعي متخلف . . ري شاعرين لضغطه شاعرين أو غ
  »جمتمع جاهلي مشرك 

ويكون هذا كله صادراً من اهللا ، . وحني تكون آصرة التجمع يف جمتمع هي العقيدة والتصور والفكر ومنهج احلياة 
: أَو باالصطالح اإلسالمي . ن جمتمعاً متحضراً متقدماً فإن هذا اجملتمع يكو. ال من هوى فرد ، وال من إرادة عبد 

خصائص الروح  -من خصائص » اإلنسان « ألن التجمع حينئذ يكون ممثالً ألعلى ما يف . . جمتمعاً ربانياً مسلماً 
 فإنه. . وما إىل ذلك من الروابط . . فأما حني تكون آصرة التجمع هي اجلنس واللون والقوم واألرض  -والفكر 

ذلك أن اجلنس واللون والقوم . . جمتمعاً جاهلياً مشركاً : أو باالصطالح اإلسالمي . . يكون جمتمعاً رجعيا متخلفا 
  .واألرض 

فاإلنسان يبقى إنساناً بعد اجلنس واللون والقوم . » اإلنسان « وما إىل ذلك من الروابط ال متثل احلقيقة العليا يف . 
  ناً بعد الروح والفكرولكنه ال يبقى إنسا. واألرض 

أن يغري عقيدته وتصوره وفكره ومنهج حياته  -وهي أمسى ما أكرمه اهللا به  -مث هو ميلك بإرادته اإلنسانية احلرة 
ولكنه ال ميلك أبداً أن يغري جنسه ، وال لونه ، . من ضالل إىل هدى عن طريق اإلدراك والفهم واالقتناع واالجتاه 

. . دد سلفاً مولده يف جنس وال لون؛ كما ال ميكنه أن حيدد سلفا مولده يف قوم أو أرض ال ميلك أن حي. وال قومه 
فاجملتمع الذي يتجمع فيه الناس على أمر يتعلق بإرادهتم احلرة هو بدون شك أرقى وأمثل وأقوم من اجملتمع الذي 

  يتجمع فيه الناس على أمور خارجة عن إرادهتم وال يد هلم فيها
فيه موضع التكرمي » اخلصائص اإلنسانية « هي القيمة العليا يف جمتمع؛ وتكون » سانية اإلنسان إن« وحني تكون 

« فأما حني تكون . . ربانياً مسلماً : أو باالصطالح اإلسالمي . . والرعاية ، يكون هذا اجملتمع متحضراً متقدما 
كما يف املاركسية ، أو يف » النظرية « صورة  سواء يف. . هي القيمة العليا  -يف أية صورة من صورها  -» املادة 

كما يف أمريكا وأوربا وسائر اجملتمعات اليت تعترب اإلنتاج املادي هو القيمة العليا ، اليت » اإلنتاج املادي « صورة 
رجعياً فإن هذا اجملتمع يكون جمتمعاً  -ويف أوهلا القيم األخالقية  -هتدر يف سبيلها كل القيم واخلصائص اإلنسانية 

  . .جمتمعاً جاهلياً مشركاً : أو باالصطالح اإلسالمي . . متخلفاً 
باعتبار املادة هي اليت تؤلف كيان هذا الكون » النظرية « إن اجملتمع الرباين املسلم ال حيتقر املادة؛ ال يف صورة . . 

ادي من مقومات خالفة اإلنسان يف فاإلنتاج امل. واالستمتاع به » اإلنتاج املادي « الذي نعيش فيه؛ وال يف صورة 
كما سنرى يف سياق هذه السورة  -األرض بعهد اهللا وشرطه؛ واالستمتاع بالطيبات منها حالل يدعو اإلسالم إليه 

ومقوماته كما تعتربها اجملتمعات » اإلنسان « ولكنه ال يعتربها هي القيمة العليا اليت هتدر يف سبيلها خصائص  -
  . .دة أو املشركة امللح. . اجلاهلية 

هي السائدة يف جمتمع ، فإن  -كما هي يف ميزان اهللا  -» اإلنسانية « واألخالق » اإلنسانية « وحني تكون القيم 
» اإلنسانية « والقيم . . ربانياً مسلماً . . أو باالصطالح اإلسالمي . . هذا اجملتمع يكون متحضراً متقدماً 



لة غامضة وال مائعة؛ وليست كذلك قيماً وأخالقاً متغرية ال تستقر على حال ليست مسأ» اإلنسانية « واألخالق 
كما يزعم الذين يريدون أن يشيعوا الفوضى يف املوازين ، فال يبقى هنالك أصل ثابت يرجع إليه يف وزن وال  -

وُتغلب فيه . ن احليوان اليت ينفرد هبا دو» خصائص اإلنسان « إهنا القيم واألخالق اليت تنمي يف اإلنسان . . تقييم 
  .هذا اجلانب الذي مييزه وجيعل منه إنساناً 

وحني توضع املسألة هذا الوضع . . وليست هي القيم واألخالق اليت تنمي فيه اجلوانب املشتركة بينه وبني احليوان 
عندئذ ال تكون » ن التطوريو« يربز فيها خط فاصل وحاسم وثابت ، ال يقبل عملية التمييع املستمرة اليت حياوهلا 

وال أخالق صعلوكية وأخرى . وال أخالق رأمسالية وأخرى اشتراكية . هناك أخالق زراعية وأخرى صناعية 
برجوازية ال تكون هناك أخالق من صنع البيئة ومن مستوى املعيشة ، على اعتبار أن هذه العوامل مستقلة يف صنع 

» قيم وأخالق إنسانية « إمنا تكون هناك فقط . نشأهتا وتقريرها القيم واألخالق واالصطالح عليها ، وحتمية يف 
يصطلح عليها  -إذا صح هذا التعبري  -» وقيم وأخالق حيوانية « . يصطلح عليها املسلمون يف اجملتمع املتحضر 

خالق أو باالصطالح اإلسالمي تكون هناك قيم وأخالق ربانية إسالمية؛ وقيم وأ. . الناس يف اجملتمع املتخلف 
  رجعية جاهلية

إن اجملتمعات اليت تسود فيها القيم واألخالق والنزعات احليوانية ، ال ميكن أن تكون جمتمعات متحضرة ، مهما 
  .تبلغ من التقدم الصناعي واالقتصادي والعلمي إن هذا املقياس ال خيطئ يف قياس مدى التقدم يف اإلنسان ذاته 

سر املفهوم األخالقي حبيث يتخلى عن كل ما له عالقة بالتميز اإلنساين عن ويف اجملتمعات اجلاهلية احلديثة ينح
رذيلة  -وال حىت العالقات اجلنسية الشاذة  -ففي هذه اجملتمعات ال تعترب العالقات اجلنسية غري الشرعية . احليوان 

أحيانا يف حدود  -ة ينحصر يف املعامالت الشخصية واالقتصادية والسياسي» األخالقي « أخالقية إن املفهوم 
والكتّاب والصحفيون والروائيون وكل أجهزة التوجيه واإلعالم يف هذه اجملتمعات اجلاهلية تقوهلا  -مصلحة الدولة 

  إن االتصاالت اجلنسية احلرة ليست رذائل أخالقية: صرحية للفتيات والزوجات والفتيان والشبان 
ومبقياس خط التقدم اإلنساين . » اإلنسانية « من وجهة النظر  -مثل هذه اجملتمعات جمتمعات متخلفة غري متحضرة 

ألن خط اإلسالم هو خط حترير اإلنسان من شهواته ، وتنمية خصائصه اإلنسانية . . وهي كذلك غري إسالمية . . 
  . .، وتغلبها على نزعاته احليوانية 

من العقيدة إىل . . ، وإغراقها يف اجلاهلية وال منلك أن منضي أكثر من هذا يف وصف اجملتمعات البشرية احلاضرة 
وحنسب أن هذه اإلشارة اجململة تكفي لتقرير مالمح اجلاهلية يف . . ومن التصور إىل أوضاع احلياة . اخللق 

. ولتقرير حقيقة ما تستهدفه الدعوة اإلسالمية اليوم وما يستهدفه الدعاة إىل دين اهللا . اجملتمعات البشرية احلاضرة 
إهنا ذات احملاولة اليت كان يتصدى . . عقيدة وخلقاً ونظاماً : ا دعوة البشرية من جديد إىل الدخول يف اإلسالم إهن. 

وإنه ذات املوقف الذي . وإهنا ذات النقطة اليت بدأ منها دعوته أول مرة  -صلى اهللا عليه وسلم  -هلا رسول اهللا 
  :خياطبه  - سبحانه -وقفه هبذا الكتاب الذي أنزل إليه؛ وربه 

  . .} كتاب أنزل إليك ، فال يكن يف صدرك حرج منه ، لتنذر به وذكرى للمؤمنني { 
 -هذا التكليف إىل رسوله ، وجه إىل قومه املخاطبني هبذا القرآن أول مرة  -سبحانه  -ويف الوقت الذي وجه اهللا 

أنزل يف هذا الكتاب ، والنهي عن اتباع  األمر باتباع ما -وإىل كل قوم يواجههم اإلسالم ليخرجهم من اجلاهلية 
  .األولياء من دون اهللا 



أم . من يتبع البشر يف حياهتم؟ يتبعون أمر اهللا فهم مسلمون . . » االتباع « ذلك أن القضية يف صميمها هي قضية 
  :يتبعون أمر غريه فهم مشركون؟ إهنما موقفان خمتلفان ال جيتمعان 

  .} قليالً ما تذكرون . كم ، وال تتبعوا من دونه أولياء اتبعوا ما أنزل إليكم من رب{ 
إنه إما اتباع ملا أنزل اهللا فهو اإلسالم هللا ، واالعتراف له بالربوبية ، وإفراده . . هذه هي قضية هذا الدين األساسية 

فهو الشرك ، وهو رفض وإما اتباع لألولياء من دونه . . باحلاكمية اليت تأمر فتطاع ، ويتبع أمرها وهنيها دون سواه 
  وكيف واحلاكمية ليست خالصة له سبحانه؟. . االعتراف هللا بالربوبية اخلالصة 

ويف . . } كتاب أنزل إليك { : كان الكتاب منزالً إليه بشخصه  -صلى اهللا عليه وسلم  -ويف اخلطاب للرسول 
 -فأما الرسول . } نزل إليكم من ربكم اتبعوا ما أ{ : اخلطاب للبشر كان الكتاب كذلك منزالً إليهم من رهبم 

وأما البشر فالكتاب منزل إليهم من رهبم . فالكتاب منزل إليه ليؤمن به ولينذر ويذكر  -صلى اهللا عليه وسلم 
واإلسناد يف كلتا احلالتني لالختصاص والتكرمي والتحضيض . . ليؤمنوا به ويتبعوه ، وال يتبعوا أمر أحد غريه 

ي ينزل له ربه كتاباً ، وخيتاره هلذا األمر ، ويتفضل عليه هبذا اخلري ، جدير بأن يتذكر وأن فالذ. واالستجاشة 
  .يشكر؛ وأن يأخذ األمر بقوة وال يستحسر 

تصوراهتا وأفكارها ، وقيمها : وهي تعين التغيري األساسي الكامل الشامل للجاهلية . . وألن احملاولة ضخمة 
، ونظمها ، وأوضاعها ، واجتماعها واقتصادها ، وروابطها باهللا ، وبالكون ،  وأخالقها ، وعاداهتا وتقاليدها

  . .وبالناس 
ألن احملاولة ضخمة على هذا النحو؛ ميضي السياق فيهز الضمائر هزاً عنيفاً؛ ويوقظ األعصاب إيقاظاً شديداً؛ ويرج 

وذلك بأن يعرض عليها . . ويدفعها دفعاً اجلبالت السادرة يف اجلاهلية ، املستغرقة يف تصوراهتا وأوضاعها رجاً 
  :مصارع الغابرين من املكذبني يف الدنيا ، ومصائرهم كذلك يف اآلخرة 

إنا كنا : فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إال أن قالوا . وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون { 
والوزن يومئذ . فلنقصن عليهم بعلم ، وما كنا غائبني . ألن املرسلني فلنسألن الذين أرسل إليهم ، ولنس. . ظاملني 

ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم مبا كانوا بآياتنا . احلق ، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم املفلحون 
  . .} يظلمون 

يجعلها مؤثرات موحية ، والقرآن يستصحب هذه احلقائق ، ف. . إن مصارع الغابرين خري مذكر ، وخري منذر 
  .ومطارق موقظة ، للقلوب البشرية الغافلة 

يف الليل ويف ساعة القيلولة ، حيث . أهلكت وهي غارة غافلة . إهنا كثرية تلك القرى اليت أهلكت بسبب تكذيبها 
  :يسترخي الناس للنوم ، ويستسلمون لألمن 

  .} ئلون وكم من قرية أهلكناها ، فجاءها بأسنا بياتا أو هم قا{ 
  .وكلتامها 

وأدعى كذلك إىل . ساعة غّرة واسترخاء وأمان واألخذ فيهما أشد ترويعا وأعنف وقعا . . البيات والقيلولة . 
  التذكر واحلذر والتوقي واالحتياط

  مث ما الذي حدث؟ إنه مل يكن هلؤالء املأخوذين يف غرهتم إال االعتراف ومل يكن هلم دعوى يدعوهنا إال اإلقرار
  . .} إنا كنا ظاملني : فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إال أن قالوا  {

إنا كنا { واإلنسان يدعي كل شيء إال االعتراف واإلقرار ولكنهم يف موقف ال ميلكون أن يدعوا إال هذه الدعوى 



ف بالذنب فيا له من موقف مذهل رعيب خميف ، ذلك الذي يكون أقصى احملاولة فيه هو االعترا. . } ظاملني 
  واإلقرار بالشرك

. فالشرك هو الظلم . . فهذا هو املدلول الغالب على هذا التعبري يف القرآن . إن الظلم الذي يعنونه هنا هو الشرك 
  وهل أظلم ممن يشرك بربه وهو خلقه؟. والظلم هو الشرك 

م يعاينون بأس اهللا أهنم كانوا ظاملني؛ وبينما املشهد معروض يف الدنيا ، وقد أخذ اهللا املكذبني ببأسه ، فاعترفوا وه
فإن . وتكشف هلم احلق فعرفوه ، ولكن حيث ال جتدي معرفة وال اعتراف ، وال يكف بأس اهللا عنهم ندم وال توبة 

  . .الندم قد فات موعده ، والتوبة قد انقطعت طريقها حبلول العذاب 
بال توقف . وينقل معه السامعني من فوره إىل ساحة اآلخرة  بينما املشهد هكذا معروضاً يف الدنيا إذا السياق ينتقل ،

فالشريط املعروض موصول املشاهد ، والنقلة تتخطى الزمان واملكان ، وتصل الدنيا باآلخرة ، وتلحق . وال فاصل 
  :عذاب الدنيا بعذاب اآلخرة؛ وإذا املوقف هناك يف حملة خاطفة 

فمن . والوزن يومئذ احلق . فلنقصن عليهم بعلم ، وما كنا غائبني . لني فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن املرس{ 
} ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم مبا كانوا بآياتنا يظلمون . ثقلت موازينه فأولئك هم املفلحون 

. .  
رض كلها تطوى يف حملة إن الرحلة يف األ. . إن التعبري على هذا النحو املصور املوحي ، خاصية من خواص القرآن 

  لتلتحم الدنيا باآلخرة؛ ويتصل البدء باخلتام. ويف سطر من كتاب . 
فإذا وقف هؤالء الذين تعرضوا لبأس اهللا يف هذه األرض وقفتهم هناك للسؤال واحلساب واجلزاء ، فإنه ال يكتفى 

  . .} ني إنا كنا ظامل{ : باعترافهم ذاك حني واجهوا بأس اهللا الذي أخذهم وهم غارون 
  :ولكنه السؤال اجلديد ، والتشهري هبم على املأل احلاشد يف ذلك اليوم املشهود 

  .} وما كنا غائبني  -فلنقصن عليهم بعلم . فلنسألن الذين أرسل إليهم ، ولنسألن املرسلني { 
على املأل احلاشد؛  وتعرض فيه القصة كلها. . فهو السؤال الدقيق الوايف ، يشمل املرسل إليهم ويشمل املرسلني 

مث يقص عليهم . ويسأل الرسل فيجيبون . يسأل الذين جاءهم الرسل فيعترفون . . وتفصل فيه اخلفايا والدقائق 
 -وما كان . بعلم فقد كان حاضراً كل شيء  -سبحانه  -العليم اخلبري كل شيء أحصاه اهللا ونسوه يقصه عليهم 

  يقة التأثري والتذكري والتحذيروهي ملسة عم. . غائباً عن شيء  -سبحانه 
  . .} والوزن يومئذ احلق { 

  .إنه ال جمال هنا للمغالطة يف الوزن؛ وال التلبيس يف احلكم؛ وال اجلدل الذي يذهب بصحة األحكام واملوازين 

.  
  . .} فمن ثقلت موازينه فأولئك هم املفلحون { 

وأي فالح بعد النجاة من النار ، والعودة . . هو الفالح وجزاؤها إذن . فقد ثقلت يف ميزان اهللا الذي يزن باحلق 
  إىل اجلنة ، يف هناية الرحلة املديدة ، ويف ختام املطاف الطويل؟

  . .} ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم مبا كانوا بآياتنا يظلمون { 
ماذا يكسبون بعد؟ إن املرء ليحاول أن ف. وقد خسروا أنفسهم . فقد خفت يف ميزان اهللا الذي ال يظلم وال خيطئ 

  فإذا خسر ذات نفسه فما الذي يبقى له؟. جيمع لنفسه 
يطلق يف التعبري  -كما أسلفنا  -والظلم } مبا كانوا بآياتنا يظلمون { : لقد خسروا أنفسهم بكفرهم بآيات اهللا 



 -نا يف طبيعة الوزن وحقيقة امليزان وال ندخل ه} إن الشرك لظلم عظيم { : القرآين ويراد به الشرك أو الكفر 
فكيفيات أفعال اهللا كلها خارجة . . » اإلسالمي « كما دخل فيه املتجادلون بعقلية غري إسالمية يف تاريخ الفكر 

. . وحسبنا تقرير احلقيقة اليت يقصد إليها السياق . . مذ كان اهللا سبحانه ليس كمثله شيء . عن الشبيه واملثيل 
  .يومئذ باحلق ، وأنه ال يظلم أحد مثقال ذرة ، وأن عمالً ال يبخس وال يغفل وال يضيع  من أن احلساب

َولَقَْد َخلَقَْناكُْم ثُمَّ َصوَّْرَناكُمْ ثُمَّ قُلَْنا ) ١٠(َولَقَْد َمكَّنَّاكُْم ِفي الْأَْرضِ َوَجَعلَْنا لَكُْم ِفيَها َمَعايَِش قَِليلًا َما َتْشكُُرونَ 
قَالَ َما َمَنَعَك أَلَّا َتْسُجَد إِذْ أََمرُْتَك قَالَ أََنا ) ١١(ِة اْسُجُدوا ِلآَدَم فََسَجدُوا إِلَّا إِْبلِيَس لَْم َيكُْن ِمَن السَّاجِِديَن ِللَْملَاِئكَ

أَنْ تََتكَبََّر ِفيَها فَاْخُرْج إِنََّك ِمنَ  قَالَ فَاْهبِطْ ِمْنَها فََما َيكُونُ لََك) ١٢(َخْيٌر ِمْنُه َخلَقْتَنِي ِمْن َنارٍ َوَخلَقَْتُه ِمْن ِطنيٍ 
قَالَ فَبَِما أَغَْويَْتنِي لَأَقُْعَدنَّ لَُهْم ) ١٥(قَالَ إِنََّك ِمَن الُْمْنظَرِيَن ) ١٤(قَالَ أَْنظِْرنِي إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ ) ١٣(الصَّاِغرِيَن 

ْن َبْينِ أَْيِديهِْم َوِمْن َخلِْفهِْم َوَعْن أَْيَمانِهِْم َوَعْن َشَماِئِلهِْم َولَا َتجِدُ أَكْثَرَُهْم ثُمَّ لَآِتَينَُّهْم ِم) ١٦(صَِراطَكَ الُْمْستَِقيَم 
ْسكُنْ َوَيا آَدُم ا) ١٨(قَالَ اْخُرْج ِمْنَها َمذُْءوًما َمْدحُوًرا لََمْن َتبَِعَك ِمنُْهْم لَأَْملَأَنَّ َجَهنََّم مِْنكُْم أَْجَمِعَني ) ١٧(َشاِكرِيَن 

فََوسَْوَس لَُهَما الشَّْيطَانُ ) ١٩(أَْنَت َوَزْوُجَك الَْجنَّةَ فَكُلَا ِمْن َحْيثُ ِشئُْتَما َولَا َتقْرََبا َهِذِه الشََّجَرةَ فََتكُوَنا ِمَن الظَّاِلِمَني 
َما َعْن َهِذِه الشََّجَرِة إِلَّا أَنْ َتكُوَنا َملَكَْينِ أَْو َتكُوَنا ِمَن ِلُيْبِدَي لَُهَما َما ُوورَِي َعْنُهَما ِمْن َسْوآِتهَِما َوقَالَ َما نََهاكَُما رَبُّكُ

فََدلَّاُهَما بُِغرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشََّجَرةَ َبَدْت لَُهَما َسْوآُتُهَما ) ٢١(َوقَاَسَمُهَما إِنِّي لَكَُما لَِمَن النَّاِصِحَني ) ٢٠(الَْخاِلِديَن 
نَّ الشَّْيطَانَ لَكَُما َعلَْيهَِما ِمْن َوَرقِ الَْجنَِّة َونَاَداُهَما َربُُّهَما أَلَْم أَنَْهكَُما َعْن ِتلْكَُما الشََّجَرِة َوأَقُلْ لَكَُما إِ َوطَِفقَا َيْخِصفَاِن

قَالَ اْهبِطُوا َبْعُضكُمْ ) ٢٣(وَننَّ ِمَن الْخَاِسرِيَن قَالَا َربََّنا ظَلَْمَنا أَْنفَُسَنا َوإِنْ لَمْ َتْغِفْر لََنا َوَتْرَحمَْنا لََنكُ) ٢٢(َعُدوٌّ ُمبٌِني 
  ) ٢٥(قَالَ ِفيَها َتْحَيْونَ َوِفيَها َتُموُتونَ َوِمنَْها ُتْخَرُجونَ ) ٢٤(ِلَبْعضٍ َعُدوٌّ وَلَكُْم ِفي الْأَْرضِ ُمْسَتقَرٌّ َوَمتَاٌع إِلَى ِحنيٍ 

كني اهللا للجنس البشري يف األرض ، كحقيقة مطلقة ، وذلك قبل تبدأ بتمهيد عن مت. . من هنا تبدأ الرحلة الكربى 
  .أن تبدأ قصة البشرية تفصيالً 

  :} ولقد مكناكم يف األرض ، وجعلنا لكم فيها معايش ، قليالً ما تشكرون { 
هو الذي أودع األرض هذه . إن خالق األرض وخالق الناس ، هو الذي مكن هلذا اجلنس البشري يف األرض 

  . .ص واملوافقات الكثرية اليت تسمح حبياة هذا اجلنس وتقوته وتعوله ، مبا فيها من أسباب الرزق واملعايش اخلصائ
هو الذي جعلها مقراً صاحلاً لنشأته جبوها وتركيبها وحجمها وبعدها عن الشمس والقمر ، ودورهتا حول الشمس ، 

قات اليت تسمح حبياة هذا اجلنس عليها ، وهو الذي إىل آخر هذه املواف. . وميلها على حمورها ، وسرعة دورهتا 
أودع هذه األرض من األقوات واألرزاق ومن القوى والطاقات ما يسمح بنشأة هذا اجلنس وحياته ، وبنمو هذه 

وهو الذي جعل هذا اجلنس سيد خملوقات هذه األرض ، قادراً على تطويعها واستخدامها؛ مبا . . احلياة ورقيها معاً 
  .هللا من خصائص واستعدادات للتعرف إىل بعض نواميس هذا الكون وتسخريها يف حاجته أودعه ا

كما » يقهر الطبيعة « ولوال متكني اهللا لإلنسان يف األرض هبذا وذلك ، ما استطاع هذا املخلوق الضعيف القوة أن 
  قوى الكونية اهلائلة الساحقةيعرب أهل اجلاهلية قدمياً وحديثاً وال كان بقوته الذاتية قادراً على مواجهة ال

هي اليت تصور الكون . . إن التصورات اجلاهلية اإلغريقية والرومانية هي اليت تطبع تصورات اجلاهلية احلديثة 
جبهده  -عدواً لإلنسان وتصور القوى الكونية مضادة لوجوده وحركته؛ وتصور اإلنسان يف معركة مع هذه القوى 

يف املعركة بينها وبني اجلنس » قهراً للطبيعة « نواميس الكونية ، وكل تسخري هلا وتصور كل تعرف إىل ال -وحده 
  اإلنساين



  إهنا تصورات سخيفة ، فوق أهنا تصورات خبيثة
لو كانت النواميس الكونية مضادة لإلنسان ، عدوة له ، تتربص به ، وتعاكس اجتاهه ، وليس وراءها إرادة مدبرة 

إلنسان أصالً وإال فكيف كان ينشأ؟ كيف ينشأ يف كون معاد بال إرادة وراءه؟ وملا ما نشأ هذا ا -كما يزعمون -
 -استطاع املضي يف احلياة على فرض أنه وجد وإال فكيف ميضي والقوى الكونية اهلائلة تعاكس اجتاهه؟ وهي 

  اليت تصرف نفسها وال سلطان وراء سلطاهنا؟ -بزعمهم 
إن اهللا هو . . ضي وراء هذه اجلزئيات لريبطها كلها بأصل شامل متناسق إن التصور اإلسالمي وحده هو الذي مي

وقد اقتضت مشيئته وحكمته أن جيعل طبيعة هذا الكون حبيث . الذي خلق الكون ، وهو الذي خلق اإلنسان 
تسمح بنشأة هذا اإلنسان ، وأودع اإلنسان من االستعدادات ما يسمح له بالتعرف إىل بعض نواميس الكون 

ومل جيعل . وهذا التناسق امللحوظ هو اجلدير بصنعة اهللا الذي أحسن كل شيء خلقه . . . تخدامها يف حاجته واس
  خالئقه متعاكسة متعادية متدابرة

  .يف كون مأنوس صديق؛ ويف رعاية قوة حكيمة مدبرة » اإلنسان « ويف ظل هذا التصور يعيش 

و ، ينهض باخلالفة عن اهللا يف األرض يف اطمئنان الواثق بأنه يعيش مطمئن القلب ، مستروح النفس ، ثابت اخلط. 
معانٌ على اخلالفة؛ ويتعامل مع الكون بروح املودة والصداقة؛ ويشكر اهللا كلما اهتدى إىل سر من أسرار الوجود؛ 

  .املتاع وكلما تعرف إىل قانون من قوانينه اليت تعينه يف خالفته؛ وتيسر له قدراً جديداً من الرقي والراحة و
على العكس ، هو يشجعه . . إن هذا التصور ال يكفه عن احلركة الستطالع أسرار الوجود والتعرف إىل نواميسه 

. إنه يتحرك يف مواجهة كون صديق ال يبخل عليه بأسراره ، وال مينع عنه مدده وعونه . . وميأل قلبه ثقة وطمأنينة 
  جتاهاته ويسحق أحالمه وآمالهوليس يف مواجهة كون عدو يتربص به ويعاكس ا. 

بل الوجود اجلماعي  -تصور الوجود الكوين . . الكربى هي هذا التصور النكد اخلبيث » الوجودية « إن مأساة 
معاكساً يف طبيعته للوجود الفردي اإلنساين ، متجهاً بثقله الساحق إىل سحق هذا الوجود اإلنساين  -للبشرية ذاهتا 

ينشئ حالة من االنزواء واالنكماش والعدمية أو ينشئ حالة من االستهتار والتمرد  إنه تصور بائس ال بد أن
تيه التمرد ، أو : والفردية ويف كلتا احلالتني ال يكون إال القلق املضين والبؤس النفسي والعقلي ، والشرود يف التيه 

  . .ومها سواء . . تيه العدم 
بكل مذاهبه  -إهنا مأساة الفكر األوريب كله . ب الفكر األوريب وحدها من مذاه» الوجودية « وهي ليست مأساة 

بل مأساة اجلاهلية كلها يف مجيع أزماهنا وبيئاهتا ، املأساة اليت يضع اإلسالم حداً هلا بعقيدته الشاملة ،  -واجتاهاته 
  .اليت تنشئ يف اإلدراك البشري تصوراً صحيحاً هلذا الوجود ، وما وراءه من قوة مدبرة 

لقد أنشأه اهللا من هذه األرض ، ومكنه فيها ، وجعل . هو ابن هذه األرض؛ وهو ابن هذا الكون » اإلنسان « ن إ
له فيها أرزاقاً ومعايش ، ويسر له املعرفة اليت تسلمه مفاتيحها؛ وجعل نواميسها موافقة لوجود هذا اإلنسان ، 

  . .وتيسر حياته  -حني يتعرف إليها على بصرية  -تساعده 
وحىت الذين يعلمون ال ميلكون أن يوفوا . . ذلك أهنم يف جاهليتهم ال يعلمون . . ولكن الناس قليالً ما يشكرون 

وهؤالء وهؤالء ينطبق : نعمة اهللا عليهم حقها من الشكر ، وأىن هلم الوفاء؟ لوال أن اهللا يقبل منهم ما يطيقون 
  :عليهم هبذين االعتبارين قوله تعاىل 

  .} تشكرون قليالً ما { 
تبدأ بإعالن ميالد اإلنسان يف احتفال مهيب ، يف رحاب املأل األعلى . . بعد ذلك تبدأ قصة البشرية بأحداثها املثرية 



ويف زمرهتم وإن مل يكن  -وحتتشد له املالئكة . يعلنه امللك العزيز اجلليل العظيم؛ زيادة يف احلفاوة والتكرمي . . 
إنه أمر هائل وحدث عظيم يف تاريخ هذا . . ات واألرض؛ وما خلق اهللا من شيء وتشهده السماو -منهم إبليس 

  :الوجود 
  .فسجدوا إال إبليس مل يكن من الساجدين . اسجدوا آلدم : ولقد خلقناكم ، مث صورناكم ، مث قلنا للمالئكة { 

فاهبط منها فما : قال . من طني أنا خري منه ، خلقتين من نار وخلقته : ما منعك أَال تسجد إذ أمرتك؟ قال : قال 
. إنك من املنظرين : قال . أنظرين إىل يوم يبعثون : قال . يكون لك أن تتكرب فيها ، فاخرج إنك من الصاغرين 

مث آلتينهم من بني أيديهم ومن خلفهم ، وعن أمياهنم وعن . فبما أغويتين ألقعدن هلم صراطك املستقيم : قال 
} قال اخرج منها مذؤوماً مدحوراً ، ملن تبعك منهم ألمألن جهنم منكم أمجعني . اكرين مشائلهم وال جتد أكثرهم ش

. .  
وحنن نؤثر استعراض مشاهد هذه القصة ابتداء؛ . . ومشهد خطري . . وهو مشهد مثري . . هذا هو املشهد األول 

  . .ونرجئ التعليق عليها ، واستلهام إحياءاهتا إىل أن نفرغ من استعراضها 
  }فسجدوا إال إبليس مل يكن من الساجدين . اسجدوا آلدم : لقد خلقناكم ، مث صورناكم ، مث قلنا للمالئكة و{ 

ومها مرتبتان يف . . إعطاء الصورة واخلصائص : والتصوير قد يكون معناه . اإلنشاء : إن اخللق قد يكون معناه 
والتصوير أرقى مرتبة من . ين ، ولكن للترقي املعنوي قد ال تكون للترتيب الزم} مث { فإن . . النشأة ال مرحلتان 

يكون  -مبعىن إعطاء الصورة اإلنسانية واخلصائص  -فالوجود يكون للمادة اخلامة؛ ولكن التصوير . جمرد الوجود 
إننا مل مننحكم جمرد الوجود ولكن جعلناه وجوداً ذا خصائص راقية : فكأنه قال . درجة أرقى من درجات الوجود 

فإن كل شيء أعطي خصائصه ووظائفه وُهِدي إىل } الذي أعطى كل شيء خلقه مث هدى { : ذلك كقوله تعاىل و. 
واملعىن ال . ومل تكن هناك فترة زمنية بني اخللق وإعطاء اخلصائص والوظائف واهلداية إىل أدائها . أدائها عند خلقه 

وكذلك آدم صور وأعطي . إىل ربه عند خلقه  فإنه ُهدي. هداه إىل ربه : » َهدى « خيتلف إذا كان معىن 
  .كما نرجح . للترقي يف الرتبة ، ال للتراخي يف الزمن . . » ومث « . . خصائصه اإلنسانية عند خلقه 

وعلى أية حال فإن جمموع النصوص القرآنية يف خلق آدم عليه السالم ، ويف نشأة اجلنس البشري ، ترجح أَن 
وأن الترقي يف تاريخ اإلنسان كان . إلنسانية ووظائفه املستقلة ، كان مصاحباً خللقه إعطاء هذا الكائن خصائصه ا

من . اإلنسان » وجود « ومل يكن ترقياً يف . ترقياً يف بروز هذه اخلصائص ومنوها وتدريبها واكتساهبا اخلربة العالية 
  .كما تقول الداروينية  - انتهت إىل اإلنسان تطوراألنواع حىت

 -بداللة احلفريات اليت تعتمد عليها نظرية النشوء واالرتقاء  -ووجود أطوار مترقية من احليوان تتبع ترتيباً زمنياً 
ألن تقدير أعمار الصخور ذاته يف طبقات األرض ليس إال ظناً جمرد » يقينية « وليست » ظنية « هو جمرد نظرية 

  وليس ما مينع من ظهور فروض أخرى تعدهلا أو تغريها. رض كتقدير أعمار النجوم من إشعاعها ف
من احليوان يف » أنواع « ليس هناك ما مينع من وجود  -على فرض العلم اليقيين بأعمار الصخور  -على أنه 

ح به من وجود أنواع تالئم أزمان متوالية بعضها أرقى من بعض؛ بفعل الظروف السائدة يف األرض ، ومدى ما تسم
  .هذه الظروف السائدة حياهتا ، مث انقراض بعضها حني تتغري الظروف السائدة حبيث ال تسمح هلا باحلياة 

وحفريات دارون وما بعدها ال تستطيع أن تثبت . . من بعض » متطوراً « أن يكون بعضها » حيتم « ولكن هذا ال 
أن هذا النوع تطور تطوراً عضوياً من النوع الذي  -يف يقني مقطوع به  -ال تستطيع أن تثبت . . أكثر من هذا 



ولكنها فقط تثبت أن هناك نوعاً أرقى من  -وفق شهادة الطبقة الصخرية اليت يوجد فيها  -قبله من الناحية الزمنية 
كانت تسمح بوجود هذا  بأن الظروف السائدة يف األرض. . وهذا ميكن تعليله كما قلنا . . النوع الذي قبله زمنياً 

ومساعدة على انقراض النوع الذي كان عائشاً من قبل . فلما تغريت صارت صاحلة لنشأة نوع آخر فنشأ . النوع 
  .يف الظروف األخرى فانقرض 

وعندئذ تكون نشأة النوع اإلنساين نشأة مستقلة ، يف الزمن الذي علم اهللا أن ظروف األرض تسمح باحلياة والنمو 
  .هلذا النوع ، وهذا ما ترجحه جمموعة النصوص القرآنية يف نشأة البشرية  والترقي
هذا التفرد الذي اضطر الداروينيون . من الناحية البيولوجية والفسيولوجية والعقلية والروحية » اإلنسان « وتفرد 

نسانية ، وعدم تداخلها لالعتراف به ، دليل مرجح على تفرد النشأة اإل -وفيهم امللحدون باهللا كلية  -احملدثون 
  مع األنواع األخرى يف تطور عضوي

  :على أية حال لقد أعلن اهللا بذاته العلية اجلليلة ميالد هذا الكائن اإلنساين؛ يف حفل حافل من املأل األعلى 
  . .} إال إبليس مل يكن من الساجدين . فسجدوا . مث قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم { 

وقد أمجلنا ما  -خلق اهللا هلم خصائصهم ووظائفهم؛ ال نعلم عنهم إال ما أنبأنا اهللا من أمرهم واملالئكة خلق آخر من 
إن { : لقوله تعاىل . وكذلك إبليس فهو خلق غري املالئكة  -علمنا اهللا من أمرهم يف موضع سابق من هذه الظالل 

 -علم عنه كذلك إال ما نبأنا اهللا من أمره واجلن خلق غري املالئكة ، ال ن} إبليس كان من اجلن ففسق عن أمر ربه 
وسيأيت يف هذه السورة أن إبليس خلق من نار  -وقد أمجلنا ما أنبأنا اهللا به من أمرهم يف موضع من هذا اجلزء أيضاً 

يف ذلك احلفل العظيم الذي أعلن . وإن كان قد أمر بالسجود آلدم يف زمرة املالئكة . فهو من غري املالئكة قطعاً . 
  . .فيه امللك اجلليل ، ميالد هذا الكائن الفريد 

فقد سجدوا مطيعني منفذين ألمر اهللا ،  -وهم الذين ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون  -فأما املالئكة 
هذه طبيعتهم ، وهذه . . ال يترددون وال يستكربون وال يفكرون يف معصية ألي سبب وألي تصور وألي تفكري 

وإىل هنا تتمثل كرامة هذا الكائن اإلنساين على اهللا ، كما تتمثل الطاعة املطلقة يف . . وهذه وظيفتهم : خصائصهم 
  .ذلك اخللق املسمى باملالئكة من عباد اهللا 

ما الذي حاك يف صدره ، وما التصور : وسنعلم . وعصاه  -سبحانه  -وأما إبليس فقد امتنع عن تنفيذ أمر اهللا 
وهو يعرف أنه ربه وخالقه ، ومالك أمره وأمر الوجود كله؛ ال يشك يف . فمنعه من طاعة ربه الذي سيطر عليه 
  شيء من هذا كله

ومنوذج العصيان املطلق . منوذج الطاعة املطلقة والتسليم العميق : وكذلك جند يف املشهد ثالثة مناذج من خلق اهللا 
فأما . وسنعلم خصائصها وصفاهتا املزدوجة فيما سيجيء . رية وطبيعة ثالثة هي الطبيعة البش. . واالستكبار املقيت 

وأما الطبيعتان األخريان ، . الطبيعة األوىل فهي خالصة هللا ، وقد انتهى دورها يف هذا املوقف هبذا التسليم املطلق 
  .فسنعرف كيف تتجهان 

  .} وخلقته من طني أنا خري منه ، خلقتين من نار ، : ما منعك أال تسجد إذ أمرتك؟ قال : قال { 
وجعل لنفسه حقاً يف أن حيكم نفسه وفق ما يرى هو من سبب وعلة مع وجود . لقد جعل إبليس له رأياً مع النص 

. . وحني يوجد النص القاطع واألمر اجلازم ينقطع النظر ، ويبطل التفكر؛ وتتعني الطاعة ، ويتحتم التنفيذ . . األمر 
ن ينقصه أن يعلم أن اهللا هو اخلالق املالك الرازق املدبر الذي ال يقع يف هذا الوجود مل يك -لعنه اهللا  -وهذا إبليس 

  :مبنطق من عند نفسه . . ولكنه مل يطع األمر كما صدر إليه ومل ينفذه . . شيء إال بإذنه وقدره 



  . .} أنا خري منه خلقتين من نار وخلقته من طني : قال { 
  :توه فكان اجلزاء العاجل الذي تلقاه ل

  . .} فاهبط منها فما يكون لك أن تتكرب فيها ، فاخرج إنك من الصاغرين : قال { 
وكذلك كل من يتلقى أمر اهللا؛ مث جيعل لنفسه نظراً يف . . إن علمه باهللا مل ينفعه ، واعتقاده بوجوده وصفاته مل ينفعه 

. ها من قبل؛ يرد هبا قضاء اهللا يف هذه القضية هذا األمر يترتب عليه قبوله أو رفضه؛ وحاكمية يف قضية قضى اهللا في
  فإبليس مل يكن ينقصه العلم ، ومل يكن ينقصه االعتقاد. إنه الكفر إذن مع العلم ومع االعتقاد . 

  .لقد طرد من اجلنة ، وطرد من رمحة اهللا ، وحقت عليه اللعنة ، وكتب عليه الصغار 
مث . طرد والغضب ، وال يستسلم ملصريه البائس دون أن ينتقم ولكن الشرير العنيد ال ينسى أن آدم هو سبب ال
  :ليؤدي وظيفته وفق طبيعة الشر اليت متحضت فيه 

مث . فبما أغويتين ألقعدن هلم صراطك املستقيم : قال . إنك من املنظرين : قال . أنظرين إىل يوم يبعثون : قال { 
  . .} مشائلهم ، وال جتد أكثرهم شاكرين  آلتينهم من بني أيديهم ومن خلفهم ، وعن أمياهنم وعن

وبذلك تتكشف هذه الطبيعة عن خصائصها . . فهو اإلصرار املطلق على الشر ، والتصميم املطلق على الغواية 
  . .إمنا هو الشر األصيل العامد القاصد العنيد . شر ليس عارضاً وال وقتياً . . األوىل 

  :واحلركات النفسية ، يف مشاهد شاخصة حية مث هو التصوير املشخص للمعاين العقلية 
  .لقد سأل إبليس ربه أن ينظره إىل يوم البعث 

يوم { ولقد أجابه اهللا إىل طلبه يف اإلنظار ، ولكن إىل . وهو يعلم أن هذا الذي يطلبه ال يقع إالّ بإرادة اهللا وقدره 
أنه يوم النفخة األوىل اليت يصعق فيها من يف : وقد وردت الروايات . كما جاء يف السورة األخرى } الوقت املعلوم 

  . .ال يوم يبعثون  -إال من شاء اهللا  -السماوات واألرض 
أنه سريد على تقدير اهللا له الغواية  -وقد حصل على قضاء بالبقاء الطويل  -وهنا يعلن إبليس يف تبجح خبيث 

ذي كرمه اهللا ، والذي بسببه كانت مأساة إبليس وإنزاهلا به ، بسبب معصيته وتبجحه؛ بأن يغوي ذلك املخلوق ال
  :ولعنه وطرده وجيسم هذا اإلغواء بقوله الذي حكاه القرآن عنه 

  . .} مث آلتينهم من بني أيديهم ومن خلفهم ، وعن أمياهنم وعن مشائلهم . ألقعدن هلم صراطك املستقيم . . . { 
والطريق إىل اهللا ال ميكن  -عنه كل من يهم منهم باجتيازه  إنه سيقعد آلدم وذريته على صراط اهللا املستقيم ، يصد

وإنه سيأيت  -أن يكون حساً ، فاهللا سبحانه جل عن التحيز ، فهو إذن طريق اإلميان والطاعات املؤدي إىل رضى اهللا 
ميان للحيلولة بينهم وبني اإل} من بني أيديهم ومن خلفهم ، وعن أمياهنم وعن مشائلهم { : البشر من كل جهة 

وهو مشهد حي شاخص متحرك إلطباق إبليس على البشر يف حماولته الدائبة إلغوائهم ، فال يعرفون . . والطاعة 
  :اهللا وال يشكرونه ، اللهم إال القليل الذي يفلت ويستجيب 

  . .} وال جتد أكثرهم شاكرين { 
لبيان السبب يف قلة الشكر ، . . } تشكرون قليالً ما { : وجييء ذكر الشكر ، تنسيقاً مع ما سبق يف مطلع السورة 

وكشف الدافع احلقيقي اخلفي ، من حيلولة إبليس دونه ، وقعوده على الطريق إليه ليستيقظ البشر للعدو الكامن 
  الذي يدفعهم عن اهلدى؛ وليأخذوا حذرهم حني يعرفون من أين هذه اآلفة اليت ال جتعل أكثرهم شاكرين

اقتضت أن يترك الكائن البشري يشق طريقه؛ مبا ركب  -سبحانه  -ألن مشيئة اهللا . سه لقد أجيب إبليس إىل ملتم
يف فطرته من استعداد للخري والشر؛ ومبا وهبه من عقل مرجح؛ ومبا أمده من التذكري والتحذير على أيدي الرسل؛ 



رع يف كيانه اخلري والشر؛ وأن كما اقتضت أن يتلقى اهلداية والغواية؛ وأن يصط. ومن الضبط والتقومي هبذا الدين 
ينتهي إىل إحدى النهايتني ، فتحق عليه سنة اهللا وتتحقق مشيئته باالبتالء ، سواء اهتدى أو ضل ، فعلى سنة اهللا 

  .اجلارية وفق مشيئته الطليقة ، حتقق اهلدى أو الضالل 
يف إيعاده هذا األخري ، كما صرح  -عليه اللعنة  -إلبليس  -سبحانه  -ولكن السياق هنا ال يصرح بترخيص اهللا 

طرده مذموماً مقهوراً ، وإبعاده مبلء . إمنا يسكت عنه ، ويعلن طرد إبليس طرداً ال معقب عليه . بإجابته يف إنظاره 
  :جهنم منه وممن يتبعه من البشر ويضل معه 

  .اخرج منها مذؤوماً مدحوراً : قال { 

  . .} ملن تبعك منهم ألمألن جهنم منكم أمجعني 
ومن يتبعه من البشر قد يتبعه يف معرفته باهللا واعتقاده بألوهيته ، مث يف رفض حاكمية اهللا وقضائه ، وادعاء أن له 

كما أنه قد يتبعه ليضله عن . . احلق يف إعادة النظر يف أوامر اهللا ، ويف حتكيم منطقه هو يف تنفيذها أو عدم تنفيذها 
  وذلك كالمها اتباع للشيطان؛ جزاؤه جهنم مع الشيطانوهذا . . االهتداء إىل اهللا أصالً 

وجعل آلدم وذريته فرصة االختيار حتقيقاً لالبتالء ، الذي . إلبليس وقبيله فرصة اإلغواء  -سبحانه  -لقد جعل اهللا 
له ألن . قضت مشيئته أن تأخذ به هذا الكائن؛ وجتعله به خلقاً متفرداً يف خصائصه ، ال هو ملك وال هو شيطان 

  .دوراً آخر يف هذا الكون ، ليس هو دور امللك وال هو دور الشيطان 
  :وينتهي هذا املشهد ، ليتلوه مشهد آخر يف السياق 

وهنا فقط نعرف أن له زوجاً . . إىل آدم وزوجه  -بعد طرد إبليس من اجلنة هذه الطردة  -سبحانه  -ينظر اهللا 
. عنا وأمثاله يف القرآن الكرمي ال تتحدث عن هذا الغيب بشيء فالنص الذي م. من جنسه ، ال ندري كيف جاءت 

وكل الروايات اليت جاءت عن خلقها من ضلعه مشوبة باإلسرائيليات ال منلك أن نعتمد عليها ، والذي ميكن اجلزم 
ي به هو فحسب أن اهللا خلق له زوجاً من جنسه ، فصارا زوجني اثنني؛ والسنة اليت نعلمها عن كل خلق اهللا ه

. فهي سنة جارية وهي قاعدة يف كل خلق اهللا أصيلة } ومن كل شيء خلقنا زوجني لعلكم تذكرون { : الزوجية 
وإذا سرنا مع هذه السنة فإن لنا أن نرجح أن خلق حواء ميكث طويالً بعد خلق آدم ، وأنه مت على نفس الطريقة 

  . .اليت مت هبا خلق آدم 
وزوجه ، ليعهد إليهما رهبما بأمره يف حياهتما؛ ولتبدأ تربيته هلما وإعدادمها على أية حال يتجه اخلطاب إىل آدم 

: كما صرح بذلك يف آية البقرة  -وهو دور اخلالفة يف األرض . لدورمها األساسي ، الذي خلق اهللا له هذا الكائن 
ة ، فكال من حيث ويا آدم اسكن أنت وزوجك اجلن} { وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة { 

  . .} شئتما ، وال تقربا هذه الشجرة ، فتكونا من الظاملني 
مما يرجح أن . ألن حتديد جنسها ال يريد شيئاً يف حكمة حظرها . } هذه الشجرة { ويسكت القرآن عن حتديد 
وال بد من حمظور . ظور لقد أذن اهللا هلما باملتاع احلالل ، ووصامها باالمتناع عن احمل. . احلظر يف ذاته هو املقصود 

يتعلم منه هذا اجلنس أن يقف عند حد؛ وأن يدرب املركوز يف طبعه من اإلرادة اليت يضبط هبا رغباته وشهواته؛ 
اإلنسان « ويستعلي هبا على هذه الرغبات والشهوات ، فيظل حاكماً هلا ال حمكوماً هبا كاحليوان ، فهذه هي خاصية 

  .» اإلنسان « ن ، ويتحقق هبا فيه معىن اليت يفترق هبا عن احليوا» 



  . .واآلن يبدأ إبليس يؤدي دوره الذي متحض له 
إن هذا الكائن املتفرد؛ الذي كرمه اهللا كل هذا التكرمي؛ والذي أعلن ميالده يف املأل األعلى يف ذلك احلفل املهيب؛ 

إن هذا الكائن . . رده من املأل األعلى والذي أسجد له املالئكة فسجدوا؛ والذي أخرج بسببه إبليس من اجلنة وط
ومن  -ما مل يلتزم بأمر اهللا فيها  -وفيه نقط ضعف معينة يقاد منها . مزدوج الطبيعة؛ مستعد لالجتاهني على السواء 
  ومن شهواته ميكن أن يقاد. . إن له شهوات معينة . . هذه النقطة متكن إصابته ، وميكن الدخول إليه 

  :هذه الشهوات وراح إبليس يداعب 
ما هناكما ربكما عن هذه الشجرة إال أن : فوسوس هلما الشيطان ليبدي هلما ما ووري عنهما من سوآهتما؛ وقال { 

  . .} تكونا ملكني ، أو تكونا من اخلالدين ، وقامسهما إين لكما ملن الناصحني 
ندرك كيفيات أفعاله ، وكذا اتصاله ووسوسة الشيطان ال ندري حنن كيف تتم؛ ألننا ال ندري كنه الشيطان حىت 

أن  -باخلرب الصادق وهو وحده املصدر املعتمد عندنا عن هذا الغيب  -ولكننا نعلم . باإلنسان وكيفية إغوائه 
وأن هذا اإلحياء وذلك . إغواء على الشر يقع يف صورة من الصور؛ وإحياء بارتكاب احملظور يتم يف هيئة من اهليئات 

وأن هذا الضعف ميكن اتقاؤه باإلميان والذكر؛ حىت ما . على نقط الضعف الفطرية يف اإلنسان اإلغواء يعتمدان 
  . .يكون للشيطان سلطان على املؤمن الذاكر؛ وما يكون لكيده الضعيف حينئذ من تأثري 

ما لقد كانت هل. . فهذا كان هدفه . . وهكذا وسوس هلما الشيطان ليبدي هلما ما ووري عنهما من سوآهتما 
وسنعلم من السياق أهنا سوآت حسية جسدية حتتاج إىل تغطية  -سوآت ، ولكنها كانت مواراة عنهما ال يرياهنا 

  :ولكنه مل يكشف هلما هدفه بطبيعة احلال إمنا جاءمها من ناحية رغائبهما العميقة  -مادية ، فكأهنا عوراهتما 
  . .} ا ملكني أو تكونا من اخلالدين ما هناكما ربكما عن هذه الشجرة إال أن تكون: وقال { 

كاخللود . إنه حيب أن يكون خالداً ال ميوت أو معمراً أجالً طويالً . . الكامنة » اإلنسان « بذلك داعب رغائب 
  . .وحيب أن يكون له ملك غري حمدد بالعمر القصري احملدد 

هل أدلكما على شجرة { : خر يف سورة طه وهذه القراءة يعضدها النص اآل. بكسر الالم } ملكني { : ويف قراءة 
وعلى هذه القراءة يكون اإلغراء بامللك اخلالد والعمر اخلالد ومها أقوى شهوتني يف اإلنسان } اخللد وملك ال يبلى 
إن الشهوة اجلنسية ذاهتا إن هي إال وسيلة لتحقيق شهوة اخللود باالمتداد يف النسل جيالً بعد : حبيث ميكن أن يقال 

ولكن . . بفتح الالم يكون اإلغراء باخلالص من قيود اجلسد كاملالئكة مع اخللود } ملكني { وعلى قراءة  -جيل 
أكثر اتفاقاً مع النص القرآين اآلخر ، ومع اجتاه الكيد الشيطاين وفق  -وإن مل تكن هي املشهورة  -القراءة األوىل 

  .شهوات اإلنسان األصيلة 
 قد هنامها عن هذه الشجرة؛ وأن هذا النهي له ثقله يف نفوسهما وقوته؛ فقد استعان على وملا كان اللعني يعلم أن اهللا

بتأمينهما من هذه الناحية؛ فحلف هلما باهللا إنه هلما ناصح ، ويف نصحه  -إىل جانب مداعبة شهواهتما  -زعزعته 
  :صادق 

  .} إين لكما ملن الناصحني : وقامسهما { 

 .  
أنه عدومها الذي ال ميكن أن يدهلما على خري  -تأثري الشهوة الدافعة والقسم املخدر حتت  -ونسي آدم وزوجه 

وأن اهللا أمرمها أمراً عليهما طاعته سواء عرفا علته أم مل يعرفاها وأنه ال يكون شيء إال بقدر من اهللا ، فإذا كان مل 
  يقدر هلما اخللود وامللك الذي ال يبلى فلن ينااله



  ندفعا يستجيبان لإلغراءنسيا هذا كله ، وا
فلما ذاقا الشجرة بدت هلما سوآهتما ، وطفقا خيصفان عليهما من ورق اجلنة؛ ونادامها رهبما أمل . فدالمها بغرور { 

  . .} أهنكما عن تلكما الشجرة ، وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبني؟ 
الغرور من طاعة اهللا إىل معصيته ، فأنزهلما إىل مرتبة  لقد أنزهلما الشيطان هبذا. لقد متت اخلدعة وآتت مثرهتا املرة 

  :دنيا 
  } فدالمها بغرور { 

فراحا جيمعان من ورق اجلنة . ولقد شعرا اآلن أن هلما سوآت ، تكشفت هلما بعد أن كانت مواراة عنهما 
ا العورات اجلسدية مما يوحي بأهن -ويضعان هذا الورق املشبك على سوآهتما } خيصفان { ويشبكانه بعضه يف بعض 

  اليت خيجل اإلنسان فطرة من تعريها ، وال يتعرى ويتكشف إال بفساد يف هذه الفطرة من صنع اجلاهلية
  . .} إن الشيطان لكما عدو مبني؟ : ونادامها رهبما أمل أهنكما عن تلكما الشجرة ، وأقل لكما { 

أما كيف كان النداء وكيف مسعاه ، . . ل النصيحة ومسعا هذا العتاب والتأنيب من رهبما على املعصية وعلى إغفا
. كلها غيب ال ندري عنه إال أنه وقع . وكما خاطب إبليس . وكما خاطب املالئكة . فهو كما خاطبهما أول مرة 

  .وأن اهللا يفعل ما يشاء 
إن فيه ضعفاً يدخل . إنه ينسى وخيطئ . . وأمام النداء العلوي يتكشف اجلانب اآلخر يف طبيعة هذا الكائن املتفرد 

ولكنه يدرك خطأه؛ ويعرف زلته؛ ويندم ويطلب العون من . . إنه ال يلتزم دائماً وال يستقيم دائماً . منه الشيطان 
  إنه يثوب ويتوب؛ وال يلح كالشيطان يف املعصية ، وال يكون طلبه من ربه هو العون على املعصية. . ربه واملغفرة 

  . .} ا ، وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اخلاسرين ربنا ظلمنا أنفسن: قاال { 
االعتراف ، والندم ، واالستغفار ، والشعور . . اليت تصله بربه ، وتفتح له األبواب إليه » اإلنسان « إهنا خصيصة 

وإال كان من . . مع اليقني بأنه ال حول له وال قوة إال بعون اهللا ورمحته . بالضعف ، واالستعانة به ، وطلب رمحته 
  . .اخلاسرين 

هبذا  -واستعد . وعرفها هو وذاقها . وتكشفت خصائص اإلنسان الكربى . وهنا تكون التجربة األوىل قد متت 
  . .ملزاولة اختصاصه يف اخلالفة؛ وللدخول يف املعركة اليت ال هتدأ أبداً مع عدوه  -التنبيه خلصائصه الكامنة 

  .، ولكم يف األرض مستقر ومتاع إىل حني اهبطوا بعضكم لبعض عدو : قال { 

  . .} فيها حتيون ، وفيها متوتون ، ومنها خترجون : قال 
هذا من الغيب الذي ليس عندنا . . ولكن أين كانوا؟ أين هي اجلنة؟ . . هبطوا إىل هذه األرض . . وهبطوا مجيعاً 

حماولة ملعرفة هذا الغيب بعد انقطاع الوحي هي وكل . . من نبأ عنه إال ما أخربنا به من عنده مفاتح الغيب وحده 
العلم « الظين هو تبجح ، فهذا » علمهم « وكل تكذيب كذلك يعتمد على مألوفات البشر اليوم و . حماولة فاشلة 

ويتبجح حني ينفي الغيب كله ، . يتجاوز جماله حني حياول اخلوض يف هذا الغيب بغري أداة عنده وال وسيلة » 
  اليت هي جماله أكثر كثرياً من املعلومات» املادة « به يف كل جانب ، واجملهول يف والغيب حميط 

وليعادي بعضهم . هبطوا ليصارع بعضهم بعضاً . آدم وزوجه ، وإبليس وقبيله . . لقد هبطوا مجيعاً إىل األرض 
جة االستعداد للخري والشر؛ إحدامها ممحضة للشر ، واألخرى مزدو: بعضاً؛ ولتدور املعركة بني طبيعتني وخليقتني 

  .وليتم االبتالء ، وجيري قدر اهللا مبا شاء 
وكتب عليهم أن حييوا . وكتب على آدم وذريته أن يستقروا يف األرض؛ وميكنوا فيها ، ويستمتعوا مبا فيها إىل حني 



  . .هناية الرحلة الكربى  ليعودوا إىل رهبم فيدخلهم جنته أو ناره ، يف. . فيها وميوتوا؛ مث خيرجوا منها فيبعثوا 
  .وينهزم فيها ما توىل عدوه . وانتهت اجلولة األوىل لتتبعها جوالت وجوالت ، ينتصر فيها اإلنسان ما عاذ بربه 

وبعد فإهنا ليست قصة إمنا هو عرض حلقيقة اإلنسان لتعريفه حبقيقة طبيعته ونشأته ، والعوامل احمليطة به ، والقدر 
وكلها حقائق . . ملنهج الذي يرضاه اهللا له ، واالبتالء الذي يصادفه ، واملصري الذي ينتظره الذي يصرف حياته ، وا

  . .» مقومات التصور اإلسالمي « تشارك يف تقرير 
خصائص التصور « وسنحاول أن نلم هبا بقدر ما يسمح منهج الظالل ، ونبقي تفصيالهتا للبحث املتخصص عن 

  . .» اإلسالمي ومقوماته 
التوافق بني طبيعة الكون  -كما قلنا من قبل  -احلقيقة األوىل اليت نستلهمها من قصة النشأة اإلنسانية ، هي إن * 

والتقدير اإلهلي احمليط بالكون واإلنسان؛ والذي جيعل هذه النشأة قدراً مرسوماً ال فلتة . ونشأة الكائن اإلنساين 
  .عارضة ، كما جيعل التوافق بينهما هو القاعدة 

فإذا . الذين ال يعرفون اهللا سبحانه ، وال يقدرونه حق قدره ، يقيسون أقداره وأفعاله مبقاييسهم البشرية الصغرية و
ووجدوا هذه األرض ذرة صغرية كاهلباءة يف . نظروا فوجدوا الكائن اإلنساين خملوقاً من خملوقات هذه األرض 

وراء نشأة هذا اإلنسان قصد؛ فوق أن يكون هلذا  أن يكون» املعقول « إنه ليس من : قالوا . خضم الكون 
اإلنسان شأن يف نظام الكون وزعم بعضهم أن وجوده كان فلتة ، وأن الكون من حوله معاٍد لنشأته ونشأة احلياة 

  وإن هي إال خترصات منشؤها قياس أقدار اهللا وأفعاله مبقاييس البشر الصغرية. . مجلة 
ه هذا امللك اهلائل ما عين هبذه األرض ، وال مبثل هذا الكائن يدب عليها ألن وحقاً لو كان اإلنسان هو الذي ل

اهتمام اإلنسان ال يتسع للعناية بكل شيء يف مثل هذا امللك اهلائل؛ وال بتقدير كل شيء فيه وتدبريه ، والتنسيق 
  .بني مجيع األشياء فيه 

هو صاحب هذا . قال ذرة يف السماوات وال يف األرض هو اهللا هو الذي ال يعزب عنه مث -سبحانه  -غري أن اهللا . 
إمنا آفة هذا اإلنسان ، . . امللك الكبري الذي ال يقوم شيء منه إال برعايته؛ كما أنه مل يوجد منه شيء إال مبشيئته 

ى عل -سبحانه  -ويتصوره . أن ينسى أنه اهللا  -ولو كان يسميه علماً  -حني ينحرف عن هدى اهللا ويستقل هبواه 
  هواه ويقيس أقداره وأفعاله مبقاييس اإلنسان الصغرية مث يتبجح فيملي هواه هذا على احلقيقة

« : » الكون الغامض « : يف كتاب  -كمثل على التصورات البشرية الضالة الكثرية  -يقول سري جيمس جينز 
نكشف عن طبيعة الكون الذي  حناول أن -تلك احلبيبة الرملية املتناهية يف الصغر  -وحنن إذ نقف على أرضنا 

وكيف ال . حييط مبوطننا يف الفضاء والزمن ، وعن الغرض من وجوده ، حنس يف أول األمر مبا يشبه الذعر واهللع 
يكون الكون خميفاً مرعباً ، وهذه أبعاده هائلة ال تستطيع عقولنا إدراك مداها؟ وقد مرت عليه أحقاب طويلة ال 

وهو خميف مرعب ملا نشعر به . . جانبها تاريخ اإلنسان حىت يبدو وكأنه ملح البصر؟ ميكن تصورها؟ ويتضاءل إىل 
ذلك املوطن الذي ال يزيد على جزء من مليون جزء . من وحدة مرهوبة ، وما نعلمه من ضآلة موطننا يف الفضاء 

كما يلوح  -أنه ال ُيعىن :  ولكن أخوف ما ُيخاف العامل من أجله. . من إحدى حبيبات الرمال اليت يف حبار العامل؟ 
وقد يكون . وكأن عواطفنا ومطامعنا وأعمالنا وفنوننا وأدياننا كلها غريبة عن نظامه وخطته . حبياة مثل حياتنا  -

ذلك بأن الفضاء يف أكثر أجزائه بارد إىل حد تتجمد فيه . إن بينه وبني حياة كحياتنا عداء قوياً : من احلق أن نقول 
كما أن أكثر املادة اليت يف الفضاء تبلغ من احلرارة حداً جيعل احلياة فيه مستحيلة؛ وأن الفضاء . . ة كل أنواع احليا

تذرعه إشعاعات خمتلفة األنواع ، ال تنفك تصدم ما فيه من أجرام فلكية؛ وقد يكون كثري من هذه اإلشعاعات 



  .معادياً للحياة أو مبيداً هلا 
فال . وإذا مل يكن حقاً أن ظهورنا حدث بسبب غلطة وقعت فيه . يه الظروف هذا هو الكون الذي ألقت بنا ف» 

  .« أقل من أن يكون نتيجة ملا يصح أن يوصف حبق أنه مصادفة 
مث . . وقد بينا من قبل أن افتراض عداء الكون لنشأة احلياة مع افتراض عدم وجود تقدير وتدبري من قوة مهيمنة 

أمور ال يتصورها عقل عاقل فضالً على أن يكون عقل عامل وإال فكيف أمكن ظهور  . .وجود احلياة بعد ذلك فعالً 
احلياة يف الكون املعادي هلا مع افتراض عدم وجود قوة مهيمنة مقدِّرة هل احلياة أقوى من الكون حبيث تظهر رغم 

أقوى من هذا الكون املوجود  -قبل أن ينشأ  -أنفه؟ ورغم عدائه هلا بطبيعة تكوينه؟ هل هذا الكائن اإلنساين مثالً 
  فعالً ، ومن مث طلع هكذا يف الكون ، وأنف الكون راغم؟

يكتفون بأن يقولوا لنا فقط ما تصل إليه وسائلهم من « العلماء » إهنا تصورات ال تستحق عناء النظر ولو أن هؤالء 
اليت ال تستند على أساس ، ألدوا « امليتافيزيقية » وصف املوجودات ، دون أن يدخلوا يف أمثال هذه التخرصات 

يف تعريف الناس بالكون من حوهلم ولكنهم يتجاوزون دائرة املعرفة املأمونة إىل تيه الفروض  -ولو ناقصاً  -دورهم 
  والظنون ، بال دليل إال اهلوى اإلنساين الصغري

الذي يقول عنه سري جيمس جينز إمنا ننظرإىل هذا الكون اهلائل فال نشعر بالذعر واهللع  -حبمد اهللا وهبداه  -وحنن 
نشعر بالرهبة واإلجالل لبارئ هذا الكون؛ ونشعر بالعظمة واجلمال املتجليني يف خلقه؛ ونشعر بالطمأنينة واألنس ، 

  .هلذا الكون الصديق ، الذي أنشأه اهللا وأنشأنا فيه عن توافق وتنسيق 

فإن . .  جنزع ، وال نشعر بالضياع ، وال نتوقع اهلالك وتروعنا ضخامته كما تروعنا دقته؛ ولكننا ال نفزع وال. 
. . ونتعامل معه يف يسر ومودة وأنس وثقة؛ ونتوقع أن جند فيه أرزاقنا وأقواتنا ومعايشنا ومتاعنا . . ربنا وربه اهللا 

  :ونرجو أن نكون من الشاكرين 
  . .} قليالً ما تشكرون . ولقد مكناكم يف األرض وجعلنا لكم فيها معايش { 
هي كرامة هذا الكائن الفريد يف العوامل احلية؛ وضخامة : واحلقيقة الثانية املستلهمة من قصة النشأة اإلنسانية * 

يف حدود عبوديته هللا  -دوره املنوط به؛ وسعة اآلفاق واجملاالت اليت يتحرك فيها؛ وتنوع العوامل اليت يتعامل معها 
احلسية الوضعية املادية اليت هتدر قيمته كعامل أساسي مؤثر يف الكون ، حيث  مما يتناقض متاماً مع املذاهب -وحده 

ومع مذهب النشوء واالرتقاء الذي يلحقه بعامل احليوان وال يكاد حيفل . تسند األمهية كلها للمادة وتأثرياهتا احلتمية 
قاً يف وحل اجلنس حىت ما خصائصه اإلنسانية املتميزة؛ أو مذهب التحليل النفسي الفرويدي الذي يصوره غار

» إهلاً « إال أن هذه الكرامة هلذا الكائن الفريد ، ال جتعل من اإلنسان . . يتسامى إال عن طريق هذا الوحل نفسه 
  .إمنا هو احلق واالعتدال يف التصور اإلسالمي السليم . كما حتاول فلسفات عهد التنوير أن تقول 

أن نشأته كانت  -وال جنزم  -، الذي نرجح من جمموعة النصوص القرآنية لقد أُعلن ميالد هذا الكائن املتفرد 
وأعلن ميالده اجلليل العظيم يف هذا املأل ويف . أعلن هذا امليالد يف حفل كوين كان شهوده املأل األعلى  -مستقلة 

ه؛ وكان االبتالء ويف اآلية األخرى يف سورة البقرة أنه أعلن كذلك خالفته يف األرض منذ خلق. . الوجود كله 
  .األول له يف اجلنة متهيداً وإعداداً هلذه اخلالفة 

عوناً له يف هذه  -ال األرض وحدها  -كما تعلن اآليات القرآنية يف سور متعددة ، أن اهللا جعل هذا الكون 
  . .وسخر له ما يف السماوات وما يف األرض مجيعاً منه . اخلالفة 



أياً كان حجم هذا  -فإن عمارة كوكب وسيادته خبالفة اهللا فيه . طاه بارئه له وكذلك تظهر ضخامة الدور الذي أع
  إهنا ألمر عظيم -الكوكب 

والذي يتضح من القصة ومن جمموعة النصوص القرآنية أنه كذلك خلق متفرد ال يف األرض وحدها ، ولكن يف 
ن اخللق؛ هلا وظائف أخرى ، كما أهنا خلقت فالعوامل األخرى من مالئكة وجن وما ال يعلمه إال اهللا م. الكون كله 

يدل على ذلك قول اهللا . وتفرد اإلنسان وحده خبصائصه هذه ووظائفه . من طبائع أخرى تناسب هذه الوظائف 
إنا عرضنا األمانة على السماوات واألرض واجلبال فأبني أن حيملنها وأشفقن منها ، ومحلها اإلنسان ، إنه { : تعاىل 

ومنها الظلم واجلهل إىل جانب االختيار النسيب . . وإذن فهو متفرد يف الكون كله خبصائص } هوالً كان ظلوماً ج
. . واملقدرة على العدل والعلم ، بقدر املقدرة على الظلم واجلهل . واالستعداد للمعرفة املترقية ، واإلرادة الذاتية 

  .فهذا االزدواج ذاته هو ميزته اليت تفرده 
تلك النظرة لإلنسان القائمة على صغر حجم الكوكب الذي يعيش عليه؛ بالقياس إىل أحجام  كل أولئك يلغي

يف  -وخصيصة العقل القابل للمعرفة ، واإلرادة القابلة لالستقالل . فاحلجم ليس هو كل شيء . الكون اهلائلة 
احلجم الذي يقيم عليه سري  كل أولئك يفوق يف قيمته ،. . واالختيار والترجيح الذايت  -حدود العبودية هللا 

  .جيمس جينز وأمثاله نظرهتم إىل قيمة اإلنسان ودوره 
هذه األمهية اليت ختلعها القصة وجمموع النصوص القرآنية على هذا الكائن اإلنساين ال تقتصر على دوره يف خالفة 

يتحرك فيها ، والعوامل اليت األرض ، هبذه اخلصائص املتفردة؛ ولكن صورهتا تكمل بتأمل اآلفاق واجملاالت اليت 
  .يتعامل معها 

إنه يتعامل تعامالً مباشراً مع ربه اجلليل سبحانه هو الذي أنشأه بيده ، وأعلن ميالده يف املأل األعلى ويف الوجود 
مث خوله خالفة األرض بعد ذلك بأمره؛  -إال الشجرة احملظورة  -كله بنطقه ، وخوله اجلنة يأكل منها حيث يشاء 

وهو ما نرجح أنه القدرة على الرمز باللفظ } وعلم آدم األمساء كلها { كما يف آية البقرة  -ه أساس املعرفة وعلم
كما قلنا  -واالسم للمدلول واملسمى ، وهو القاعدة اليت يقوم عليها إمكان تبادل املعرفة وتعميمها يف اجلنس كله 

أودعه االستعدادات اخلاصة اليت تفرد جنسه خبصائصه ، وأوصاه وصيته يف اجلنة وبعدها ، و -يف سورة البقرة 
إىل آخر نعمة اهللا على . . هبداه؛ وكتب على نفسه الرمحة أن يقيل عثرته ويقبل توبته  -منه  -وأرسل له الرسل 

  .هذا الكائن املتفرد يف الكون كله 
ظة عليه ، كما جعل منهم من يبلغ الرسل أسجد اهللا له املالئكة ، وجعل منهم حف. . مث هو يتعامل مع املأل األعلى 

ربنا اهللا مث استقاموا يثبتوهنم ويبشروهنم ، وعلى اجملاهدين يف سبيل اهللا ينصروهنم : وحيه ، وأنزهلم على الذين قالوا 
  .ويبشروهنم كذلك ، وسلطهم على الذين كفروا يقتلوهنم ويستلون أرواحهم منهم يف تأنيب وتعذيب 

  .يف الدنيا ويف اآلخرة كذلك . ملالئكة واإلنسان من تعامل إىل آخر ما بني ا. 
. وقد شهدنا منذ حلظات تشخيص املعركة األوىل بينه وبني الشيطان . . صاحليهم وشياطينهم : ويتعامل مع اجلن 

. كما أن تعامله مع صاحلي اجلن مذكور يف نصوص قرآنية أخرى . وهي معركة ممتدة إىل يوم الوقت املعلوم 
  .خري اجلن أحياناً له ثابت كما يف قصة سليمان عليه السالم وتس

وهو اخلليفة يف هذه  -وخباصة األرض والكواكب والنجوم القريبة منها  -كذلك هو يتعامل مع هذا الكون املادي 
يق األرض عن اهللا؛ املسخرة له قواها وطاقاهتا وأرزاقها ومدخراهتا ، وعنده االستعداد اللدين لفتح بعض مغال

ومن مث يتعامل كذلك مع مجيع . . أسرارها ، والتعرف إىل بعض نواميسها اليت تعينه معرفتها على أداء دوره العظيم 



وأخرياً فإنه بازدواج طبيعته واستعداداته يتحرك يف جمال بعيد اآلماد من نفسه ذاهتا إنه يعرج إىل . . األحياء فيها 
كما أنه يهبط إىل ما . ، حني خيلص عبوديته هللا ويترقى فيها إىل منتهاها  السماوات العلى ويتجاوز مراتب املالئكة

وبني . . ويتمرغ يف الوحل احليواين » إنسانيته « دون مستوى البهيمة حني يتخذ إهله هواه ويتخلى عن خصائص 
  هذين اجملالني أبعاد أضخم مما بني السماوات واألرض يف عامل احلس وأبعد مدى

  . .غري اإلنسان كما تلهمه هذه القصة وبقية النصوص األخرى وليس هذا كله ل
ضعيف يف بعض جوانب تكوينه ،  -على كل تفرده هذا أو بسبب تفرده هذا  -أن هذا الكائن : واحلقيقة الثالثة * 

البقاء ويف أوهلا ضعفه جتاه حبِّ . . حىت ليمكن قيادته إىل الشر واالرتكاس إىل الدرك األسفل ، من خطام شهواته 
وهو يكون يف أشد حاالت ضعفه وأدناها حني يبعد عن هدى اهللا ، ويستسلم هلواه ، . . ، وضعفه جتاه حب امللك 

  أو يستسلم لعدوه العنيد الذي أخذ على عاتقه إغواءه ، يف جهد ناصب ، ال يكل وال يدع وسيلة من الوسائل
دها ، وال لعقله وحده ، وأن يرسل إليه الرسل لإلنذار أال يتركه لفطرته وح -من مث  -وقد اقتضت رمحة اهللا به 

. . . وهذه هي صخرة النجاة بالنسبة له  -كما سيجيء يف آية تالية يف معرض التعقيب على القصة  -والتذكري 
والنجاة من عدوه الذي خينس ويتوارى عند ذكره لربه ، . النجاة من شهواته بالتخلص من هواه والفرار إىل اهللا 

  . .ر رمحته وغضبه ، وثوابه وعقابه وتذك
« وقد كان أول تدريب له يف اجلنة هو فرض . . وهذه كلها مقويات إلرادته ، حىت يستعلي على ضعفه وشهواته 

وإذا كان قد فشل يف التجربة األوىل . عليه؛ لتقوية هذه اإلرادة ، وإبرازها يف مواجهة اإلغراء والضعف » احملظور 
  تجربة رصيداً له فيما سيأيت، فقد كانت هذه ال

  .ومن رمحة اهللا به كذلك أن جعل باب التوبة مفتوحاً له يف كل حلظة 

وجد الباب مفتوحاً له ، وقبل اهللا توبته ، وأقال عثرته . . فإذا نسي مث تذكر؛ وإذا عثر مث هنض؛ وإذا غوى مث تاب 
ومل جيعل خطيئته األوىل لعنة مكتوبة عليه . ما شاء فإذا استقام على طريقه بدل اهللا سيئاته حسنات ، وضاعف له . 

  .وال تزر وازرة وزر أخرى  -وليست هنالك خطيئة موروثة . فليست هنالك خطيئة أبدية . وعلى ذريته 
وهذه احلقيقة يف التصور اإلسالمي تنقذ كاهل البشرية من أسطورة اخلطيئة املوروثة اليت تقوم عليها التصورات 

سيحية؛ واليت يقوم عليها ركام هائل من الطقوس والتشكيالت فوق ما يقوم فوقها من األساطري الكنسية يف امل
( خطيئة آدم اليت تالزم البشرية كاللعنة املصلتة على الرقاب حىت يتمثل اإلله يف صورة ابن اإلنسان . . واخلرافات 

ملن يتحد باملسيح ) الغفران ( من مث يكتب ويصلب وحيتمل العذاب للتكفري عن هذه اخلطيئة املوروثة؛ و) املسيح 
  الذي كفر بدمه عن خطيئة آدم اليت ورثتها البشرية
ولقد قبل اهللا . . ولقد تاب واستغفر . . لقد نسي آدم وأخطأ . إن األمر يف التصور اإلسالمي أيسر من هذا بكثري 

ال رصيد التجربة الذي يعني اجلنس البشري يف ومل يبق منها إ. وانتهى أمر تلك اخلطيئة األوىل . . توبته وغفر له 
  . .صراعه الطويل املدى 

  أية بساطة وأي وضوح وأي يسر يف هذه العقيدة
  . .هي جدية املعركة مع الشيطان وأصالتها ، واستمرارها وضراوهتا : واحلقيقة الرابعة * 

كل حالة ، وعلى إتيانه من كل صوب  لقد بدا من سياق القصة إصرار هذا العدو العنيد على مالحقة اإلنسان يف
  :وجهة ، على اتباعه يف كل ساعة وحلظة 

مث آلتينهم من بني أيديهم ومن خلفهم وعن أمياهنم وعن . فبما أغويتين ألقعدن هلم صراطك املستقيم : قال { 



  . .} مشائلهم ، وال جتد أكثرهم شاكرين 
اختار هذا على أن يضرع إىل اهللا . . ملزاولته على املدى الطويل لقد اختار اللعني أن يزاول هذا الكيد ، وأن ُينظر 

أن يغفر له خطيئته يف معصيته عيانا وقد مسع أمره مواجهة مث بني أنه سيقعد هلم على طريق اهللا ال ميكنهم من 
  .سلوكه؛ وأنه سيأتيهم من كل جهة يصرفهم عن هداه 
وال عاصم هلم منه إال بالتقوِّي باإلميان والذكر . الشهوة  وهو إمنا يأيتهم من ناحية نقط الضعف فيهم ومداخل

  .والتقوِّي على إغوائه ووسوسته ، واالستعالء على الشهوات وإخضاع اهلوى هلدى اهللا 
واملعركة مع الشهوات باستعالء . إهنا املعركة مع اهلوى باتباع اهلدى . واملعركة مع الشيطان هي املعركة الرئيسية 

. ملعركة مع الشر والفساد يف األرض الذي يقود الشيطان أولياءه إليه باتباع شريعة اهللا املصلحة لألرض وا. اإلرادة 
  فالشيطان وراءمها مجيعاً. واملعركة يف الضمري واملعركة يف احلياة الواقعية متصلتان ال منفصلتان . 

وموازينها ، وتستبعد حاكمية اهللا وشرعه  والطواغيت اليت تقوم يف األرض لتخضع الناس حلاكميتها وشرعها وقيمها
  .والقيم واملوازين املنبثقة من دينه 

وليست بعيدة . واملعركة معها هي املعركة مع الشيطان نفسه . إمنا هي شياطني اإلنس اليت توحي هلا شياطني اجلن . 
  .عنها 

ويشعر املسلم وهو . ومع أوليائه . ه وهكذا تتركز املعركة الكربى الطويلة الضارية يف املعركة مع الشيطان ذات
خيوض املعركة مع هواه وشهواته؛ وهو خيوضها كذلك مع أولياء الشيطان من الطواغيت يف األرض وأتباعهم 

يشعر املسلم وهو . . وأذناهبم؛ وهو خيوضها مع الشر والفساد واالحنالل الذي ينشئونه يف األرض من حوهلم 
منا خيوض معركة واحدة جدية صارمة ضارية ، ألن عدوه فيها مصرٌّ ماض يف طريقه خيوض هذه املعارك كلها ، أنه إ

  .يف كل صوره وجماالته . ماض إىل يوم القيامة  -من مث  -وأن اجلهاد . . 
وهو . تشري إىل شيء مركوز يف طبع اإلنسان وفطرته  -كما سيجيء  -وأخرياً فإن القصة والتعقيبات عليها * 

  :وانكشاف سوأته  احلياء من التعري
  . .} فوسوس هلما الشيطان ، ليبدي هلما ما ووري عنهما من سوآهتما { 
  . .} فدالمها بغرور ، فلما ذاقا الشجرة بدت هلما سوآهتما وطفقا خيصفان عليهما من ورق اجلنة { 
. . } ذلك من آيات اهللا . يا بين آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم ، وريشاً ، ولباس التقوى ذلك خري { 
وكلها توحي } يا بين آدم ال يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من اجلنة ينزع عنهما لباسهما لرييهما سوآهتما { 

. فاللباس ، وستر العورة ، زينة لإلنسان وستر لعوراته اجلسدية . بأمهية هذه املسألة ، وعمقها يف الفطرة البشرية 
  .ستر لعوراته النفسية كما أن التقوى لباس و

والذين حياولون . . والفطرة السليمة تنفر من انكشاف سوآهتا اجلسدية والنفسية ، وحترص على سترها ومواراهتا 
تعرية اجلسم من اللباس ، وتعرية النفس من التقوى ، ومن احلياء من اهللا ومن الناس ، والذين يطلقون ألسنتهم 

هم  -يف شىت الصور واألساليب الشيطانية اخلبيثة  -م كلها لتأصيل هذه احملاولة وأقالمهم وأجهزة التوجيه واإلعال
وهم الذين . اليت هبا صار إنساناً » إنسانيته « خصائص فطرته ، وخصائص » اإلنسان « الذين يريدون سلب 

فذون املخططات يريدون إسالم اإلنسان لعدوه الشيطان وما يريده به من نزع لباسه وكشف سوآته وهم الذين ين
وقد فقدت مقوماهتا . الصهيونية الرهيبة لتدمري اإلنسانية وإشاعة االحنالل فيها لتخضع مللك صهيون بال مقاومة 

  اإلنسانية



وإن رؤية العري . وال مييل اإلنسان إليه إال وهو يرتكس إىل مرتبة أدىن من مرتبة اإلنسان . إن العري فطرة حيوانية 
واإلسالم حني يدخل حبضارته إىل . واملتخلفون يف أواسط إفريقية عراة . الذوق البشري قطعاً  مجاالً هو انتكاس يف

فهم يرتكسون إىل » التقدمية « هذه املناطق يكون أول مظاهر احلاضرة اكتساء العراة فأما يف اجلاهلية احلديثة 
مبفهومها اإلسالمي الذي يستهدف » ضارة احل« الوهدة اليت ينتشل اإلسالم املتخلفني منها ، وينقلهم إىل مستوى 

  .استنقاذ خصائص اإلنسان وإبرازها وتقويتها 
هو  -وهو ما جتتهد فيه األصوات واألقالم ومجيع أجهزة التوجيه واإلعالم  -والعري النفسي من احلياء والتقوى 

شيطانية املدربة املوجهة أن وليس هو التقدم والتحضر كما تريد هذه األجهزة ال. النكسة والردة إىل اجلاهلية 
  توسوس

  .وقصة النشأة اإلنسانية يف القرآن توحي هبذه القيم واملوازين األصيلة وتبينها خري بيان 
  واحلمد هللا الذي هدانا إليه وأنقذنا من وسوسة الشيطان ووحل اجلاهلية

َورِيًشا َوِلبَاُس التَّقَْوى ذَِلَك َخْيٌر ذَِلَك ِمْن آَياِت اللَِّه لََعلَُّهمْ  َيا بَنِي آَدَم قَْد أَنَْزلَْنا َعلَْيكُْم ِلبَاًسا يَُوارِي َسْوآِتكُْم
ِليُرَِيُهَما َسوْآِتهَِما َيا بَنِي آَدَم لَا َيفِْتَننَّكُُم الشَّْيطَانُ كََما أَخَْرَج أَبََوْيكُْم ِمَن الَْجنَِّة يَْنزُِع َعْنُهَما ِلبَاَسُهَما ) ٢٦(َيذَّكَُّرونَ 

َوإِذَا فََعلُوا فَاِحَشةً قَالُوا ) ٢٧(ِمُنونَ إِنَُّه يََراكُْم ُهَو َوقَبِيلُُه ِمْن َحْيثُ لَا َتَروَْنُهْم إِنَّا َجَعلَْنا الشََّياِطنيَ أَْوِلَياَء لِلَِّذيَن لَا ُيْؤ
قُلْ أََمَر رَبِّي ) ٢٨(ُمرُ بِالْفَْحَشاِء أََتقُولُونَ َعلَى اللَِّه َما لَا َتْعلَُمونَ َوَجْدَنا َعلَْيَها آَباَءَنا َواللَُّه أَمََرَنا بَِها قُلْ إِنَّ اللََّه لَا َيأْ

فَرِيقًا َهَدى َوفَرِيقًا ) ٢٩(بِالِْقْسِط َوأَِقيُموا ُوُجوَهكُْم عِْنَد كُلِّ َمْسجٍِد َواْدُعوُه ُمخِْلِصَني لَُه الدِّيَن كََما َبَدأَكُْم َتُعوُدونَ 
َيا َبنِي آَدَم ُخذُوا ) ٣٠(ْيهُِم الضَّلَالَةُ إِنَُّهُم اتََّخذُوا الشََّياِطَني أَْوِلَياَء ِمْن ُدوِن اللَِّه وََيْحَسُبونَ أَنَُّهْم ُمهَْتُدونَ َحقَّ َعلَ

قُلْ َمْن َحرََّم زِيَنةَ اللَِّه الَِّتي أَخَْرَج ) ٣١( زِينََتكُْم عِْنَد كُلِّ َمْسجٍِد َوكُلُوا َواشَْرُبوا َولَا ُتْسرِفُوا إِنَُّه لَا ُيِحبُّ الُْمْسرِِفَني
ِة كَذَِلكَ ُنفَصِّلُ الْآَياِت ِلقَْومٍ ِلِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزقِ قُلْ ِهيَ ِللَِّذيَن آَمُنوا ِفي الَْحَياةِ الدُّنَْيا خَاِلَصةً َيْوَم الِْقَياَم

ِه َما لَْم رََّم َربِّيَ الْفََواِحَش َما ظََهَر ِمْنَها َوَما َبطََن َوالْإِثَْم َوالْبَْغَي بَِغْيرِ الَْحقِّ َوأَنْ ُتْشرِكُوا بِاللَّقُلْ إِنََّما َح) ٣٢(َيْعلَُمونَ 
َء أََجلُُهْم لَا َيْستَأِْخُرونَ َساَعةً َولَا َوِلكُلِّ أُمٍَّة أََجلٌ فَإِذَا َجا) ٣٣(ُينَزِّلْ بِِه ُسلْطَاًنا َوأَنْ َتقُولُوا َعلَى اللَِّه َما لَا َتْعلَُمونَ 

  ) ٣٤(َيْستَقِْدُمونَ 

. وهي وقفة طويلة بعد املشهد األول يف قصة البشرية الكربى . هذه وقفة من وقفات التعقيب يف سياق السورة 
ة من عربة قبل أن قفوا هنا نتدبر ما يف هذه املرحل: كأمنا ليقال . ويف سياق السورة وقفات كهذه عند كل مرحلة 

  منضي قدماً يف الرحلة الكربى
وقفة للتحذير من أساليب الشيطان . وهي وقفة يف مواجهة املعركة اليت بانت طالئعها بني الشيطان والبشرية 

  . .ومداخله؛ ولكشف خطته ما كان منها وما يكون متمثالً يف صور وأشكال شىت 
واجهة حالة قائمة؛ وال يقص قصصاً إال ألن له موقعاً يف واقع احلركة ولكن املنهج القرآين ال يعرض توجيهاً إال مل

إن واقعية . . إنه كما قلنا ال يعرض قصصاً جملرد املتاع الفين وال يقرر حقيقة جملرد عرضها النظري . . اإلسالمية 
  .ركة اإلسالمية اإلسالم وجديته جتعالن توجيهاته وتقريراته ، ملواجهة حاالت واقعة بالفعل يف مواجهة احل

. . وقد كان واقع اجلاهلية العربية هو الذي يواجهه التعقيب هنا عقب املرحلة األوىل من قصة البشرية الكربى 
الذي جعلوه بيتاً  -كانت قريش قد ابتدعت لنفسها حقوقاً على بقية مشركي العرب الذين يفدون حلج بيت اهللا 

ى تصورات اعتقادية زعمت أهنا من دين اهللا؛ وصاغتها يف شرائع ، وأقامت هذه احلقوق عل -لألصنام وسدنتها 



زعمت أهنا من شرع اهللا وذلك لتخضع هلا أعناق املشركني؛ كما يصنع السدنة والكهنة والرؤساء يف كل جاهلية 
وجعلوا ألنفسهم حقوقاً ليست » احلُمس « وكانت قريش مست نفسها امساً خاصاً وهو . . على وجه التقريب 

. أهنم هم وحدهم هلم حق الطواف يف ثياهبم  -فيما خيتص بالطواف بالبيت  -ومن هذه احلقوق . ائر العرب لس
فال بد أن تستعري من ثياب احلمس للطواف أو تستجد ثياباً مل . فأما بقية العرب فال تطوف يف ثياب لبستها من قبل 

  تلبسها من قبل وإال طافوا عرايا وفيهم النساء
ال يطوفون بالبيت يف ثياهبم اليت لبسوها ، يتأولون يف  -ما عدا قريشاً  -كانت العرب : ( ري يف التفسري قال ابن كث

ومن أعاره . يطوفون يف ثياهبم  -وهم احلمس  -ذلك أهنم ال يطوفون يف ثياب عصوا اهللا فيها وكانت قريش 
يتملكه أحد ومن مل جيد ثوباً جديداً ، وال أعاره مث يلقيه فال . أمحسي ثوباً طاف فيه؛ ومن معه ثوب جديد طاف فيه 

. . . أمحسي ثوباً طاف عرياناً ورمبا كانت امرأة فتطوف عريانة ، فتجعل على فرجها شيئاً ليستره بعض الستر 
وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل ، وكان هذا شيئاً قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم ، واتبعوا فيه آباءهم ، 

وإذا فعلوا فاحشة { : قدون أن فعل آبائهم مستند إىل أمر من اهللا وشرع؛ فأنكر اهللا تعاىل عليهم ذلك فقال ويعت
  .} وجدنا عليها آباءنا واهللا أمرنا هبا : قالوا 

أي هذا الذي } إن اهللا ال يأمر بالفحشاء { . أي يا حممد ملن ادعى ذلك . } قل { : فقال تعاىل رداً عليهم . 
أي أتسندون إىل اهللا من . . } أتقولون على اهللا ما ال تعلمون { . فاحشة منكرة ، واهللا ال يأمر مبثل ذلك  تصنعونه

وأقيموا { : واالستقامة . أي بالعدل . . } أمر ريب بالقسط : قل { : وقوله تعاىل . األقوال ما ال تعلمون صحته 
أي أمركم باالستقامة يف عبادته يف حماهلا ، وهي متابعة . . } وجوهكم عند كل مسجد ، وادعوه خملصني له الدين 

فإنه . املرسلني املؤيدين باملعجزات فيما أخربوا به عن اهللا ، وما جاءوا به من الشرائع ، وباإلخالص له يف عبادته 
لصاً من أي أن يكون صواباً موافقاً للشريعة ، وأن يكون خا: ( تعاىل ال يتقبل العمل حىت جيمع هذين الركنني 

  ) .الشرك 
مضافاً إليه ما خيتص بتقاليد كهذه  -ففي مواجهة هذا الواقع اجلاهلي يف شؤون التشريع للعبادة والطواف واللباس 

يف مواجهة هذا الواقع جاءت تلك التعقيبات على  -يف الطعام يزعمون أهنا من شرع اهللا وليست من شرع اهللا 
وجاء ذكر اللباس خاصة ، ونزع  -إال ما حرم اهللا  -من مثر اجلنة  وجاء ذكر األكل. قصة البشرية األوىل 

الشيطان له عن آدم وزوجه بإغوائه هلما بتناول احملظور؛ وجاء ذكر حيائهما الفطري من كشف السوآت ، 
  . .وخصفهما على سوآهتما من ورق اجلنة 

  . .جهة واقعية لواقع معني يف اجلاهلية فما ذكر من أحداث القصة ، وما جاء يف التعقيب األول عليها ، هو موا
والقصة تذكر يف مواضع أخرى من القرآن ، يف سور أخرى ، ملواجهة حاالت أخرى ، فتذكر منها مواقف 

ولكن تفصيل القرآن . . وكله حق . . ومشاهد ، وتذكر بعدها تقريرات وتعقيبات تواجه هذه احلاالت األخرى 
بني حلقات القصص املعروض يف كل معرض ، . قتضي هذا االختيار والتناسق ملواجهة الواقع البشري هو الذي ي

  .وطبيعة اجلو واملوضوع يف كل معرض 
ولباس التقوى ، ذلك خري ، ذلك من آيات اهللا لعلهم . يا بين آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً { 

  . .} يذكرون 
مشهد العري وتكشف السوآت واخلصف من . . عرضه من القصة  هذا النداء جييء يف ظل املشهد الذي سبق

واخلطيئة كانت يف معصية أمر اهللا ، وتناول احملظور الذي هنى عنه اهللا . . لقد كان هذا مثرة للخطيئة . . ورق اجلنة 



لغربية واليت تعج هبا التصورات الفنية ا) الكتاب املقدس ( وليست هي اخلطيئة اليت تتحدث عنها أساطري . . 
كما  -» شجرة املعرفة « مل تكن هي األكل من . . املسمومة » فرويد « املستقاة من تلك األساطري ومن إحياءات 

تعاىل عن وصفهم علواً  -وخوفه » اإلنسان « من  -سبحانه وتعاىل  -وغرية اهللا . تقول أساطري العهد القدمي 
ومل تكن كذلك . كواحد من اآلهلة كما تزعم تلك األساطري من أن يأكل من شجرة احلياة أيضاً فيصبح  -كبرياً 

هي املباشرة اجلنسية كما تطوف خياالت الفن األوريب دائماً حول مستنقع الوحل اجلنسي ، لتفسر به كل نشاط 
  .احلياة كما علمهم فرويد اليهودي 

.  
املشركون يف اجلاهلية يذكر  ويف مواجهة مشهد العري الذي أعقب اخلطيئة ومواجهة العري الذي كان يزاوله

السياق يف هذا النداء نعمة اهللا على البشر وقد علمهم ويسر هلم ، وشرع هلم كذلك ، اللباس الذي يستر العورات 
: أي } أنزلنا { : ولذلك يقول  -ومجاالً ، بدل قبح العري وشناعته  -هبذا الستر  -املكشوفة ، مث يكون زينة 

والرياش قد يطلق على ما . اللباس قد يطلق على ما يواري السوأة وهو اللباس الداخلي و. شرعنا لكم يف التنزيل 
وهي . . كما قد يطلق الرياش على العيش الرغد والنعمة واملال . يستر اجلسم كله ويتجمل به ، وهو ظاهر الثياب 

  :كلها معان متداخلة ومتالزمة 
  . .} تكم وريشاً يا بين آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآ{ 

  :} خري { ويصفه بأنه } لباس التقوى { كذلك يذكر هنا 
  . .} . ذلك من آيات اهللا . ولباس التقوى ذلك خري { 

  ) . .يتقي اهللا فيواري عورته ، فذاك لباس التقوى : ( قال عبد الرمحن بن أسلم 
هذا يستر عورات القلب . كالمها لباس . . قوى فهناك تالزم بني شرع اهللا اللباس لستر العورات والزينة ، وبني الت

فعن شعور التقوى هللا واحلياء منه ينبثق الشعور . ومها متالزمان . وذاك يستر عورات اجلسم ويزينه . ويزينه 
. . ومن ال يستحي من اهللا وال يتقيه ال يهمه أن يتعرى وأن يدعو إىل العري . باستقباح عري اجلسد واحلياء منه 

  احلياء والتقوى ، والعري من اللباس وكشف السوأة العري من
كما تزعم األبواق املسلطة على حياء الناس وعفتهم لتدمري  -إن ستر اجلسد حياء ليس جمرد اصطالح وعرف بيئي 

إمنا هي فطرة خلقها اهللا يف  -إنسانيتهم ، وفق اخلطة اليهودية البشعة اليت تتضمنها مقررات حكماء صهيون 
  . هي شريعة أنزهلا اهللا للبشر؛ وأقدرهم على تنفيذها مبا سخر هلم يف األرض من مقدرات وأرزاق اإلنسان؛ مث

واهللا يذكر بين آدم بنعمته عليهم يف تشريع اللباس والستر ، صيانة إلنسانيتهم من أن تتدهور إىل عرف البهائم ويف 
  :متكينهم منه مبا يسر هلم من الوسائل 

  . .} لعلهم يذَّكرون { 
ومن هنا يستطيع املسلم أن يربط بني احلملة الضخمة املوجهة إىل حياء الناس وأخالقهم؛ والدعوة السافرة هلم إىل 

وبني اخلطة الصهيونية لتدمري إنسانيتهم ، والتعجيل باحنالهلم ،  -باسم الزينة واحلضارة واملودة  -العري اجلسدي 
ه واخلطة املوجهة لإلجهاز على اجلذور الباقية هلذا الدين يف صورة ليسهل تعبيدهم مللك صهيون مث يربط بني هذا كل

عواطف غامضة يف أعماق النفوس فحىت هذه توجه هلا معاول السحق ، بتلك احلملة الفاجرة الداعرة إىل العري 
هي زينة  »اإلنسانية « النفسي والبدين الذي تدعو إليه أقالم وأجهزة تعمل لشياطني اليهود يف كل مكان والزينة 



يف هذا الزمان يرتدون إىل رجعية جاهلية » اآلدميني « ولكن . . هي زينة العري » احليوانية « الستر ، بينما الزينة 
  .تردهم إىل عامل البهيمة 

  فال يتذكرون نعمة اهللا حبفظ إنسانتيهم وصيانتها
ما لباسهما لرييهما سوآهتما ، إنه يراكم يا بين آدم ال يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من اجلنة ، ينزع عنه{ 

وجدنا عليها : وإذا فعلوا فاحشة قالوا . هو وقبيله من حيث ال تروهنم ، إنا جعلنا الشياطني أولياء للذين ال يؤمنون 
،  أمر ريب بالقسط: إن اهللا ال يأمر بالفحشاء ، أتقولون على اهللا ما ال تعلمون؟ قل : قل . آباءنا واهللا أمرنا هبا 

فريقاً هدى وفريقاً حق . وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ، وادعوه خملصني له الدين ، كما بدأكم تعودون 
  . .} عليهم الضاللة ، إهنم اختذوا الشياطني أولياء من دون اهللا ، وحيسبون أهنم مهتدون 

مع الشيطان؛ وعلى مشهد العري  إنه النداء الثاين لبين آدم ، يف وقفة التعقيب على قصة أبويهم ، وما جرى هلما
  .الذي أوقفهما فيه عدومها ، بسبب نسياهنما أمر رهبما واالستماع إىل وسوسة عدومها 

وهذا النداء يصبح مفهوماً مبا قدمناه من احلديث عن تقاليد اجلاهلية العربية يف حكاية العري عند الطواف بالبيت؛ 
  اهللا وشرعهوزعمهم أن ما وجدوا عليه آباءهم هو من أمر 

لقد كان النداء األول تذكرياً لبين آدم بذلك املشهد الذي عاناه أبواهم؛ وبنعمة اهللا يف إنزال اللباس الذي يستر 
أما هذا النداء الثاين فهو التحذير لبين آدم عامة وللمشركني الذين يواجههم . . العورة والرياش الذي يتجمل به 

للشيطان ، فيما يتخذونه ألنفسهم من مناهج وشرائع وتقاليد؛ فيسلمهم إىل أن يستسلموا . اإلسالم يف الطليعة 
فالعري  -كما فعل مع أبويهم من قبل إذ أخرجهما من اجلنة ونزع عنهما لباسهما لرييهما سوآهتما  -الفتنة 

شيطانية ، هو عمل من أعمال الفتنة ال -والذي هو طابع كل جاهلية قدمياً وحديثاً  -والتكشف الذي يزاولونه 
فال يدع . وتنفيذ خلطة عدوهم العنيدة يف إغواء آدم وبنيه؛ وهو طرف من املعركة اليت ال هتدأ بني اإلنسان وعدوه 

  بنو آدم لعدوهم أن يفتنهم؛ وأن ينتصر يف هذه املعركة ، وأن ميأل منهم جهنم يف هناية املطاف
  .} جلنة ينزع عنهما لباسهما لرييهما سوآهتما يا بين آدم ال يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من ا{ 

وإذن فهو . وزيادة يف التحذير ، واستثارة للحذر ، ينبئهم رهبم أن الشيطان يراهم هو وقبيله من حيث ال يروهنم 
أقدر على فتنتهم بوسائله اخلفية؛ وهم حمتاجون إىل شدة االحتياط ، وإىل مضاعفة اليقظة ، وإىل دوام احلذر ، كي 

  :يأخذهم على غرة ال 
  . .} إنه يراكم هو وقبيله من حيث ال تروهنم { 

ويا ويل من كان . . إن اهللا قدر أن جيعل الشياطني أولياء للذين ال يؤمنون . . مث اإليقاع املؤثر املوحي بالتوقي 
  :اهللا  عدوه وليه إنه إذن يسيطر عليه ويستهويه ويقوده حيث شاء ، بال عون وال نصري ، وال والية من

  . .} إنا جعلنا الشياطني أولياء للذين ال يؤمنون { 
وهي حقيقة رهيبة ، وهلا نتائجها . . أن الشيطان ويل الذين ال يؤمنون؛ كما أن اهللا هو ويل املؤمنني . . وإهنا حلقيقة 

  .اخلطرية 

ة الشيطان؛ وكيف تفعل يف وهي تذكر هكذا مطلقة؛ مث يواجه هبا املشركون كحالة واقعة؛ فنرى كيف تكون والي. 
  :وهذا منوذج منها . . تصورات الناس وحياهتم 

  . .} وجدنا عليها آباءنا واهللا أمرنا هبا : وإذا فعلوا فاحشة قالوا { 



وفيهم  -وذلك ما كان يفعله ويقول به مشركو العرب؛ وهم يزاولون فاحشة التعري يف الطواف ببيت اهللا احلرام 
  فقد كان أمر آباءهم هبا ففعلوها ، مث هم ورثوها عن آبائهم ففعلوها. اهللا أمرهم هبا  مث يزعمون أن -النساء 

ما للدين وشؤون احلياة؟ وتزعم : مل يكونوا يتبجحون تبجح اجلاهليات احلديثة اليت تقول  -على شركهم  -وهم 
تقاليد من دون اهللا إمنا كانوا يفترون أهنا هي صاحبة احلق يف اختاذ األوضاع والشرائع والقيم واملوازين والعادات وال

اهللا أمرنا هبا وقد تكون هذه خطة أألم وأخبث ، ألهنا ختدع الذين يف : الفرية ، ويشرعون الشريعة ، مث يقولون 
ولكنها على كل حال أقل تبجحاً ممن يزعم . . قلوهبم بقية من عاطفة دينية؛ فتومههم أن هذه الشريعة من عند اهللا 

  يف التشريع للناس مبا يراه أصلح ألحواهلم من دون اهللا أن له احلق
أن يواجههم بالتكذيب هلذا االفتراء على اهللا؛ وبتقرير طبيعة  -صلى اهللا عليه وسلم  -يأمر نبيه  -سبحانه  -واهللا 

  :فليس من شأنه سبحانه أن يأمر هبا . شرع اهللا وكراهته للفحشاء 
  :} أتقولون على اهللا ما ال تعلمون؟ . إن اهللا ال يأمر بالفحشاء : قل { 

والعري من هذه الفاحشة ، فاهللا  -كل ما يفحش أي يتجاوز احلد : والفاحشة  -إن اهللا ال يأمر بالفحشاء إطالقاً 
وكيف يأمر اهللا باالعتداء على حدوده؟ واملخالفة عن أمره بالستر واحلياء والتقوى؟ ومن الذي أعلمهم . ال يأمر به 

وليس هناك . إن أوامره وشرائعه واردة يف كتبه على رسله . ذاك؟ إن أوامر اهللا وشرائعه ليست باالدعاء بأمر اهللا 
وليس إلنسان أن يزعم عن أمر أنه من شريعة اهللا ، إال أن يستند إىل كتاب . مصدر آخر يعلم منه قول اهللا وشرعه 

وإال فأي فوضى . . و الذي يستند إليه من يقول يف دين اهللا فالعلم املستيقن بكالم اهللا ه. اهللا وإىل تبليغ رسول اهللا 
  ميكن أن تكون إذا قدم كل إنسان هواه ، وهو يزعم أنه دين اهللا

ويف كل مرة يرتد الناس إىل اجلاهلية يقولون . وهي دائماً حتتفظ خبصائصها األصيلة . إن اجلاهلية هي اجلاهلية 
ويف هذه اجلاهلية اليت نعيش فيها . . شاهبة ، على تباعد الزمان واملكان كالماً متشاهباً؛ وتسود فيهم تصورات مت

شريعة اهللا وال يفتأ يطلع علينا متبجح وقح : اليوم ال يفتأ يطلع علينا كاذب مفتر يقول ما ميليه عليه هواه مث يقول 
كذلك إن الدين ال ميكن أن إن الدين ال ميكن أن يكون : ينكر أوامر الدين ونواهيه املنصوص عليها ، وهو يقول 

  .يأمر هبذا إن الدين ال ميكن أن ينهى عن ذاك ، 

  وحجته هي هواه. 
  . .} أتقولون على اهللا ما ال تعلمون؟ { 

لقد أمر . . وبعد أن ينكر عليهم دعواهم يف أن اهللا أمرهم هبذه الفاحشة ، يبني هلم أن أمر اهللا جيري يف اجتاه مضاد 
وأمر باالستقامة على منهج اهللا يف العبادة والشعائر ، . ل يف األمور كلها ال بالفحش والتجاوز اهللا بالعدل واالعتدا

ومل جيعل املسألة فوضى ، يقول فيها كل إنسان  -صلى اهللا عليه وسلم  -واالستمداد مما جاء يف كتابه على رسوله 
، والعبودية كاملة؛ فال يدين أحد ألحد لذاته وال وأمر بأن تكون الدينونة خالصة له . هبواه ، مث يزعم أنه من اهللا 
  :خيضع أحد ألمر أحد لذاته 

  . .} قل أمر ريب بالقسط ، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ، وادعوه خملصني له الدين { 
مع يضاد اتباعهم آلبائهم وللشرائع اليت وضعها هلم عباد مثلهم ، . . هذا ما أمر اهللا به ، وهو يضاد ما هم عليه 

ويضاد العري والتكشف وقد امنت اهللا على بين آدم بأنه أنزل عليهم لباساً يواري . . دعواهم أن اهللا أمرهم هبا 
ويضاد هذا الشرك الذي يزاولونه ، بازدواج مصادر التشريع حلياهتم . . سوآهتم وريشاً يتجملون به كذلك 

  . .ولعبادهتم 



واإلنذار؛ ويلّوح هلم باملعاد إىل اهللا بعد انتهاء ما هم فيه من أجل مرسوم وعند هذا املقطع من البيان جييء التذكري 
  :الفريق الذي اتبع أمر اهللا ، والفريق الذي اتبع أمر الشيطان : لالبتالء؛ ومبشهدهم يف العودة وهم فريقان 

لياء من دون اهللا ، فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضاللة ، إهنم اختذوا الشياطني أو: كما بدأكم تعودون { 
  . .} وحيسبون أهنم مهتدون 

نقطة االنطالق يف البدء ونقطة املآب يف . إهنا لقطة واحدة عجيبة جتمع نقطة البدء يف الرحلة الكربى ونقطة النهاية 
  :االنتهاء 

  . .} كما بدأكم تعودون { 
الطائعون سيعودون فريقاً مع . . عودون وكذلك سي. . والشيطان وقبيله . آدم وزوجه : وقد بدأوا الرحلة فريقني 

والعصاة سيعودون مع إبليس وقبيله ، ميأل اهللا . . أبيهم آدم وأمهم حواء املسلمني املؤمنني باهللا املتبعني ألمر اهللا 
  .وهم حيسبون أهنم مهتدون . منهم جهنم ، بوالئهم إلبليس وواليته هلم 

فريقاً { : وها هم أوالء عائدين فريقني . . جعل واليته للشيطان وأضل من . لقد هدى اهللا من جعل واليته هللا 
  .} إهنم اختذوا الشياطني أولياء من دون اهللا وحيسبون أهنم مهتدون . هدى وفريقاً حق عليهم الضاللة 

  رآنيف حملة تضم طريف الرحلة على طريقة القرآن ، اليت يتعذر أن تتحقق يف غري أسلوب الق. ها هم أوالء عائدين 
  :يف هذه الوقفة كذلك؛ قبل أن يتابع السياق الرحلة املديدة؛ يف الطريق املرسوم } بين آدم { مث يتكرر النداء إىل 

من حرم : قل . يا بين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ، وكلوا واشربوا وال تسرفوا ، إنه ال حيب املسرفني { 
كذلك . هي للذين آمنوا يف احلياة الدنيا ، خالصة يوم القيامة : ؟ قل زينة اهللا اليت أخرج لعباده والطيبات من الرزق

  .نفصل اآليات لقوم يعلمون 

إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ واإلمث والبغي بغري احلق ، وأن تشركوا باهللا ما مل ينزل به سلطاناً : قل 
  . .} ، وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون 

بعد التوكيد على احلقائق األساسية للعقيدة ، يف مواجهة ما عليه املشركون العرب يف اجلاهلية؛ وذلك  إنه التوكيد
  . .يف سياق النداء إىل بين آدم كافة ، ويف مواجهة قصة البشرية الكربى 

شرع؛ وبني وأظهر هذه احلقائق هو الربط بني ما حيرمونه من الطيبات اليت أخرجها اهللا لعباده دون إذن منه وال 
  .الشرك الذي هو الوصف املباشر ملن يزاول هذا التحرمي ، ويقول على اهللا ما ال يعلم ، ويزعم من ذلك ما يزعم 

عند كل عبادة؛ ومنها الطواف . وهو الرياش . إنه يناديهم أن يأخذوا زينتهم من اللباس الذي أنزله اهللا عليهم 
فأوىل أن يعبدوه بطاعته فيما . ي مل حيرمه اهللا ، بل أنعم به على العباد الذي يزاولونه عرايا ، وحيرمون اللباس الذ

  :أنزل هلم ، ال خبلعه وال بالفحش الذي يزاولونه 
  . .} يا بين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد { 

  :ويناديهم كذلك ليتمتعوا بالطيبات من الطعام والشراب دون إسراف 
  .}  حيب املسرفني إنه ال. وكلوا واشربوا وال تسرفوا { 

  وكان هذا من مبتدعات قريش كذلك. وقد ورد أنه كان هناك حترمي يف الطعام كالتحرمي يف الثياب 
كانت العرب تطوف بالبيت عراة إال احلمس ، واحلمس « : ويف صحيح مسلم عن هشام عن عروة عن أبيه قال 

حلمس ثياباً ، فيعطي الرجال الرجال ، والنساء كانوا يطوفون بالبيت عراة إال أن تعطيهم ا. قريش وما ولدت 
حنن أهل احلرم ، فال : ويقولون . وكانت احلمس ال خيرجون من املزدلفة؛ وكان الناس يبلغون عرفات . النساء 



فمن مل يكن له من العرب . ينبغي ألحد من العرب أن يطوف إال يف ثيابنا ، وال يأكل إذا دخل أرضنا إال من طعامنا 
إما أن يطوف بالبيت عرياناً وإما أن يطوف يف : كة يعريه ثوباً ، وال يسارٌ يستأجره به كان بني أحد أمرين صديق مب

  . .» وكان ذلك الثوب يسمى اللقى . ثيابه ، فإذا فرغ من طوافه ألقى ثوبه فلم ميسه أحد 
هلية كانوا ال يأكلون دمساً يف أيام وقيل إن العرب يف اجلا« : » أحكام القرآن « وجاء يف تفسري القرطيب املسمى 

خذوا زينتكم عند كل مسجد ، وكلوا { : فقيل هلم . حجهم ، ويكتفون باليسري من الطعام ، ويطوفون عراة 
واإلسراف يكون بتجاوز احلد ، كما قد . . » أي ال تسرفوا يف حترمي ما مل حيرم عليكم } واشربوا ، وال تسرفوا 
  .هذا باعتبار ، وذاك باعتبار . مها جتاوز للحد كال. يكون بتحرمي احلالل 

بل . وال يكتفي السياق بالدعوة إىل اختاذ الزينة عند كل مسجد ، وإىل االستمتاع بالطيب من الطعام والشراب 
 برأيه -فمن املستنكر أن حيرم أحد . يستنكر حترمي هذه الزينة اليت أخرجها اهللا لعباده ، وحترمي الطيبات من الرزق 

  .ما أخرجه اهللا للناس من الزينة أو من الطيبات  -

  :فتحرمي شيء أو حتليله ال يكون إال بشرع من اهللا 
  ؟} من حرم زينة اهللا اليت أخرج لعباده والطيبات من الرزق : قل { 

م إمياهنم حبك -ويتبع االستنكار بتقرير أن هذه الزينة من اللباس ، وهذه الطيبات من الرزق ، هي حق للذين آمنوا 
ولئن كان سواهم يشاركهم فيها يف هذه الدنيا ، فهي خالصة هلم يوم القيامة ال  -برهبم الذي أخرجها هلم 

  :يشاركهم فيها الذين كفروا 
  . .} هي للذين آمنوا يف احلياة الدنيا ، خالصة يوم القيامة : قل { 

  يف اآلخرة بشيء هو حرام ولن يكون الشأن كذلك ، مث تكون حمرمة عليهم؛ فما خيصهم اهللا
  .} كذلك نفصل اآليات لقوم يعلمون { 

  .حقيقة هذا الدين هم الذين ينتفعون هبذا البيان } يعلمون { والذين 
يف غري  -فأما الذي حرمه اهللا حقاً ، فليس هو الزينة املعتدلة من اللباس ، وليس هو الطيب من الطعام والشراب 

  مه اهللا حقاً هو الذي يزاولونه فعالًإمنا الذي حر -سرف وال خميلة 
واإلمث والبغي بغري احلق ، وأن تشركوا باهللا ما مل ينزل به  -ما ظهر منها وما بطن  -إمنا حرم ريب الفواحش : قل { 

  . .} سلطاناً ، وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون 
وهو كل . واإلمث . ظاهرة للناس أو خافية .  الفواحش من األعمال املتجاوزة حلدود اهللا. هذا هو الذي حرمه اهللا 

 -كما بينهما اهللا أيضاً  -وهو الظلم الذي خيالف احلق والعدل . والبغي بغري احلق . معصية هللا على وجه اإلمجال 
ية ومنه هذا الذي كان واقعاً يف اجلاهل. يف خصائصه  -سبحانه  -وإشراك ما مل جيعل اهللا به قوة وال سلطاناً مع اهللا 

وأن تقولوا على اهللا . من إشراك غري اهللا ليشرع للناس؛ ويزاول خصائص األلوهية . ، وهو الواقع يف كل جاهلية 
  . .ومن نسبتهم هذا إىل أمر اهللا بغري علم وال يقني . كالذي كانوا يقولونه من التحليل والتحرمي . ما ال تعلمون 

ا هبذه اآليات أول مرة؛ ووجه إليهم هذا االستنكار الوارد يف ومن عجيب ما روي من حال املشركني الذين خوطبو
  :ما رواه الكليب قال } . . من حرم زينة اهللا اليت أخرج لعباده : قل { : قوله تعاىل 

  ». . فنزلت اآلية . . ملا لبس املسلمون الثياب ، وطافوا بالبيت عريهم املشركون هبا « 
يطوفون ببيت اهللا عرايا؛ فسدت فطرهتم واحنرفت عن الفطرة السليمة اليت  فانظر كيف تصنع اجلاهلية بأهلها ناس

فلما ذاقا الشجرة بدت هلما سوآهتما وطفقا خيصفان عليهما من { : حيكيها القرآن الكرمي عن آدم وحواء يف اجلنة 



البشر؛ إلرادته هبم الكرامة  فإذا رأوا املسلمني يطوفون بالبيت مكسوين ، يف زينة اهللا اليت أنعم هبا على} ورق اجلنة 
. . والستر؛ ولتنمو فيهم خصائص فطرهتم اإلنسانية يف سالمتها ومجاهلا الفطري ، وليتميزوا عن العري احليواين 

  »عريوهم « إذا رأوا املسلمني يطوفون ببيت اهللا يف زينة اهللا وفق فطرة اهللا . . اجلسمي والنفسي 
  .إنه هكذا تصنع اجلاهلية بالناس 

هكذا متسخ فطرهم وأذواقهم وتصوراهتم وقيمهم وموازينهم وماذا تصنع اجلاهلية احلاضرة بالناس يف هذا األمر  .
غري الذي فعلته بالناس يف جاهلية املشركني العرب؟ وجاهلية املشركني اإلغريق؟ وجاهلية املشركني الرومان؟ 

  مكان؟ وجاهلية املشركني الفرس؟ وجاهلية املشركني يف كل زمان وكل
ماذا تصنع اجلاهلية احلاضرة بالناس إال أن تعريهم من اللباس ، وتعريهم من التقوى واحلياء؟ مث تدعو هذا رقياً 

  .» رجعيات « وحضارة وجتديداً؛ مث تعري الكاسيات من احلرائر العفيفات املسلمات ، بأهنن 
  »ريفيات « . » تقليديات « 

والتبجح بعد ذلك . وانقالب املوازين هو انقالب املوازين . رة هو االنتكاس واالنتكاس عن الفط. املسخ هو املسخ 
وما الفرق كذلك يف عالقة هذا العري ، وهذا االنتكاس ، } أتواصوا به؟ بل هم قوم طاغون { . . هو التبجح 

  وهذه البهيمية ، وهذا التبجح ، بالشرك ، وباألرباب اليت تشرع للناس من دون اهللا؟
شركو العرب قد تلقوا يف شأن ذلك التعري من األرباب األرضية اليت كانت تستغل جهالتهم وتستخف لئن كان م

ومثلهم بقية اجلاهليات القدمية اليت تلقت من الكهنة والسدنة والرؤساء . . بعقوهلم ، لضمان السيادة هلا يف اجلزيرة 
  . .وال ميلكون ألمرهم رداً . . ضية كذلك فإن مشركي اليوم ومشركاته يتلقون يف هذا عن األرباب األر. . 

إن بيوت األزياء ومصمميها ، وأساتذة التجميل ودكاكينها ، هلي األرباب اليت تكمن وراء هذا اخلبل الذي ال تفيق 
منه نساء اجلاهلية احلاضرة وال رجاهلا كذلك إن هذه األرباب تصدر أوامرها ، فتطيعها القطعان والبهائم العارية يف 

اء األرض طاعة مزرية وسواء كان الزي اجلديد هلذا العام يناسب قوام أية امرأة أو ال يناسبه ، وسواء كانت أرج
من بقية » عريت « وإال . تطيع تلك األرباب . . مراسم التجميل تصلح هلا أو ال تصلح ، فهي تطيع صاغرة 

  البهائم املغلوبة على أمرها
ء؟ ووراء دكاكني التجميل؟ ووراء سعار العري والتكشف؟ ووراء األفالم ومن ذا الذي يقبع وراء بيوت األزيا

وبعضها يبلغ يف هذا إىل . . والصور والروايات والقصص ، واجملالت والصحف ، اليت تقود هذه احلملة املسعورة 
  حد أن تصبح اجمللة أو القصة ماخوراً متنقالً للدعارة؟

  من الذي يقبع وراء هذا كله؟
  . .يهود . . راء هذه األجهزة كلها ، يف العامل كله الذي يقبع و

يهود يقومون خبصائص الربوبية على البهائم املغلوبة على أمرها ويبلغون أهدافهم كلها من إطالق هذه املوجات 
، أهدافهم من تلهية العامل كله هبذا السعار؛ وإشاعة االحنالل النفسي واخللقي من ورائه . . املسعورة يف كل مكان 

وإفساد الفطرة البشرية ، وجعلها ألعوبة يف أيدي مصممي األزياء والتجميل مث حتقيق األهداف االقتصادية من وراء 
اإلسراف يف استهالك األقمشة وأدوات الزينة والتجميل وسائر الصناعات الكثرية اليت تقوم على هذا السعار 

  وتغذيه
ومن مث ذلك الربط بينها وبني قضية . . هللا ومنهجه للحياة إن قضية اللباس واألزياء ليست منفصلة عن شرع ا

  .اإلميان والشرك يف السياق 



  :إهنا ترتبط بالعقيدة والشريعة بأسباب شىت 
إهنا تتعلق قبل كل شيء بالربوبية ، وحتديد اجلهة اليت تشرع للناس يف هذه األمور ، ذات التأثري العميق يف األخالق 

  .ياة واالقتصاد وشىت جوانب احل
يف هذا اجلنس على » اإلنساين « يف اجلنس البشري ، وتغليب الطابع » اإلنسان « كذلك تتعلق بإبراز خصائص 

  .الطابع احليواين 
 -والستر . تقدماً ورقياً  -احليواين  -وجتعل العري . واجلاهلية متسخ التصورات واألذواق والقيم واألخالق 

  .د ذلك مسخ لفطرة اإلنسان وخصائص اإلنسان تأخراً ورجعية وليس بع -اإلنساين 
إنه . . ؟ ما للدين والتجميل؟ . ما للدين والزي؟ ما للدين ومالبس النساء : وبعد ذلك عندنا جاهليون يقولون 

  املسخ الذي يصيب الناس يف اجلاهلية يف كل زمان ويف كل مكان
ميزان اهللا ويف حساب اإلسالم ، الرتباطها أوالً بقضية وألن هذه القضية اليت تبدو فرعية ، هلا كل هذه األمهية يف 

فإن . . التوحيد والشرك؛ والرتباطها ثانياً بصالح فطرة اإلنسان وخلقه وجمتمعه وحياته ، أو بفساد هذا كله 
إىل إنه يعقب بتنبيه بين آدم ، . . السياق يعقب عليها بإيقاع قوي مؤثر؛ يوقع به عادة يف مواقف العقيدة الكبرية 

  :أن بقاءهم يف هذه األرض حمدود مرسوم؛ وأنه إذا جاء األجل فال يستقدمون ساعة وال يستأخرون 
  .} ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون { 

الشاكرة غري الذاكرة وال  -إهنا حقيقة أساسية من حقائق هذه العقيدة ، يوقع هبا السياق على أوتار القلوب الغافلة 
  لتستيقظ ، فال يغرها امتداد احلياة -

وإما أجل كل أمة من األمم . واألجل املضروب إما أجل كل جيل من الناس باملوت املعروف الذي يقطع احلياة 
وسواء هذا األجل أو ذاك فإنه مرسوم ال يتقدمون عنه وال . . مبعىن األمد املقدر لقوهتا يف األرض واستخالفها 

  .يستأخرون 
وقبل أن نترك هذه اجلولة نسجل ما الحظناه من التشابه العجيب يف مواجهة املنهج القرآين للجاهلية يف شأن 

. هنا يف شأن اللباس والطعام  -ومواجهته للجاهلية  -يف سورة األنعام  -الذبائح والنذور والتحليل فيها والتحرمي 
.  

أوالً باحلديث عما تزاوله اجلاهلية فعالً من هذه التقاليد؛ وعما  ففي شأن الذبائح والنذور يف األنعام والثمار ، بدأ
مث طلب إليهم الدليل الذي يستندون إليه يف . من أن هذا الذي تزاوله هو من شرع اهللا  -افتراء على اهللا  -تزعمه 

ا ، فمن أظلم ممن أم كنتم شهداء إذ وصاكم اهللا هبذ{ : أن اهللا حرم هذا الذي حيرمونه ، وأحل هذا الذي حيلونه 
مث واجه هروهبم من هذه املواجهة } افترى على اهللا كذباً ليضل الناس بغري علم؟ إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني 

سيقول { : بإحالة األمر إىل قدر اهللا وإىل أمره هلم هبذا الشرك املمثل يف مزاولة احلاكمية وهي من خصائص األلوهية 
 ما أشركنا وال آباؤنا وال حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حىت ذاقوا لو شاء اهللا: الذين أشركوا 

فلله احلجة : قل : هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إال الظن ، وإن أنتم إال خترصون : قل . بأسنا 
فإن شهدوا فال تشهد معهم . هلم شهداءكم الذين يشهدون أن اهللا حرم هذا : قل . البالغة فلو شاء هلداكم أمجعني 

  }، وال تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين ال يؤمنون باآلخرة وهم برهبم يعدلون 

تعالوا ألبني لكم حقيقة ما حرم اهللا عليكم : حىت إذا انتهى من تفنيد هذا الباطل الذي يدعونه ويفترونه ، قال هلم 
: قل { : د املعتمد يف هذا الشأن؛ والذي ال جيوز األخذ عن غريه عن املصدر الصحيح الوحي: وحقيقة ما أمركم به 



وهنا كذلك سار على نفس النسق ، وعلى ذات } اخل . . تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ، أال تشركوا به شيئاً 
للباس ذكر ما هم عليه من فاحشة العري ومن الشرك يف مزاولة احلاكمية يف التحرمي والتحليل يف ا. . اخلطوات 
وحذرهم ما هم عليه من الفاحشة والشرك ، وذكرهم مأساة العري اليت واجهها أبوامها يف اجلنة بفعل . والطعام 

مث استنكر دعواهم أن ما يزاولونه من التحرمي . . الشيطان وكيده؛ ونعمة اهللا عليهم يف إنزال اللباس والرياش 
هي : قل . زينة اهللا اليت أخرج لعباده والطيبات من الرزق من حرم : قل { : والتحليل هو من شرع اهللا وأمره 

مشرياً هنا إىل العلم . } كذلك نفصل اآليات لقوم يعلمون . خالصة يوم القيامة . للذين آمنوا يف احلياة الدنيا 
فيما حتىإذا أبطل دعواهم . . اليقيين ال الظن واخلرص الذي يبنون عليه دينهم وشعائرهم وعباداهتم وشرائعهم 

واإلمث  -ما ظهر منها وما بطن  -قل إمنا حرم ريب الفواحش { : يزاولون عاد ليقرر هلم ما حرمه رهبم عليهم فعالً 
كما أنه قد بني . . } والبغي بغري احلق ، وأن تشركوا باهللا ما مل ينزل به سلطاناً ، وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون 

يا بين آدم { :  -ال ما يدعونه هم وينسبونه إىل اهللا  -يف شأن اللباس والطعام  هلم من قبل حقيقة ما أمر اهللا به
  . .} وكلوا واشربوا وال تسرفوا ، إنه ال حيب املسرفني { . . } خذوا زينتكم عند كل مسجد 

من الذي ألهنا يف صميمها هي قضية احلاكمية ، و. ويف كلتا املواجهتني علق القضية كلها بقضية اإلميان والشرك 
  وقضية عبودية الناس وملن تكون. يزاوهلا يف حياة البشر 

ولو كان من عند غري اهللا { : وصدق اهللا العظيم . . وذات اخلطوات . ذات القضية ، وذات املنهج يف مواجهتها 
ورة األنعام وهذه الوحدة يف املنهج تبدو أمهيتها ويزداد بروزها حني نذكر طبيعة س} لوجدوا فيه اختالفاً كثرياً 

فإن اختالف اجملال مل مينع وحدة . . وطبيعة سورة األعراف واجملالني املختلفني اللذين تعاجلان فيهما قضية العقيدة 
  . .وسبحان منزل هذا القرآن . . املنهج يف مواجهة اجلاهلية يف القضايا األساسية 

) ٣٥(صُّونَ َعلَْيكُْم آَياِتي فََمنِ اتَّقَى وَأَصْلََح فَلَا َخْوٌف َعلَْيهِْم َولَا ُهْم َيحَْزُنونَ َيا بَنِي آَدَم إِمَّا يَأِْتيَنَّكُْم ُرُسلٌ مِْنكُمْ َيقُ
ى اللَِّه فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَ) ٣٦(َوالَِّذيَن كَذَُّبوا بِآيَاِتَنا َواسَْتكَْبرُوا َعْنَها أُولَِئَك أَْصحَاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ 

ْونَُهْم قَالُوا أَْيَن َما كُْنُتمْ َتْدُعونَ كَِذًبا أَْو كَذََّب بِآَياِتِه أُولَِئَك َينَالُُهمْ َنصِيُبُهْم ِمَن الْكَِتابِ َحتَّى إِذَا َجاَءْتُهمْ ُرُسلَُنا َيَتَوفَّ
قَالَ اْدُخلُوا ِفي أَُممٍ قَدْ َخلَْت ِمْن ) ٣٧(أَنَُّهْم كَانُوا كَاِفرِيَن ِمْن ُدوِن اللَِّه قَالُوا َضلُّوا َعنَّا َوَشهِدُوا َعلَى أَنْفُسِهِْم 

ا َجِميًعا قَالَْت أُخَْراُهْم لِأُولَاُهْم قَْبِلكُْم ِمَن الْجِنِّ َوالْإِْنسِ ِفي النَّارِ كُلََّما َدَخلَْت أُمَّةٌ لََعَنْت أُْخَتَها َحتَّى إِذَا ادَّاَركُوا ِفيَه
َوقَالَتْ أُولَاُهْم لِأُخَْراُهْم فََما ) ٣٨(هَُؤلَاِء أََضلُّوَنا فَآِتهِْم َعذَاًبا ِضْعفًا ِمَن النَّارِ قَالَ ِلكُلٍّ ِضْعٌف وَلَِكْن لَا َتْعلَُمونَ َربََّنا 

َن كَذَُّبوا بِآَياتَِنا َواْسَتكَْبُروا َعْنَها لَا ُتفَتَّحُ إِنَّ الَِّذي) ٣٩(كَانَ لَكُْم َعلَْيَنا ِمْن فَْضلٍ فَذُوقُوا الَْعذَاَب بَِما كُنُْتْم َتكِْسُبونَ 
لَُهْم ِمْن ) ٤٠(ْجرِِمَني لَُهْم أَْبوَاُب السََّماِء َولَا َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ حَتَّى يَِلَج الَْجَملُ ِفي َسمِّ الِْخَياِط وَكَذَِلَك َنْجزِي الُْم

وَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لَا ُنكَلُِّف نَفًْسا إِلَّا ) ٤١(اشٍ َوكَذَِلكَ َنْجزِي الظَّاِلِمَني َجهَنََّم ِمَهاٌد َوِمْن فَْوِقهِْم غََو
ْنهَارُ َوَنَزْعَنا َما ِفي ُصدُورِِهْم ِمْن ِغلٍّ َتْجرِي ِمْن َتْحتِهُِم الْأَ) ٤٢(ُوْسَعَها أُولَِئكَ أَْصحَاُب الَْجنَِّة ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ 

ُسلُ َربَِّنا بِالَْحقِّ َونُوُدوا أَنْ تِلْكُمُ َوقَالُوا الْحَْمُد ِللَِّه الَِّذي َهَداَنا لَِهذَا َوَما كُنَّا ِلَنْهَتِدَي لَوْلَا أَنْ َهَداَنا اللَُّه لَقَدْ َجاَءْت ُر
حَاُب الَْجنَّةِ أَْصحَاَب النَّارِ أَنْ قَْد َوَجْدَنا َما َوَعدََنا رَبَُّنا َحقًّا فََهلْ َوَناَدى أَْص) ٤٣(الَْجنَّةُ أُورِثُْتُموَها بَِما كُْنُتمْ َتْعَملُونَ 

لِ الَِّذيَن َيُصدُّونَ َعْن َسبِي) ٤٤( َوَجْدُتْم َما َوَعَد َربُّكُْم َحقًّا قَالُوا َنَعْم فَأَذَّنَ ُمَؤذِّنٌ َبْينَُهْم أَنْ لَْعَنةُ اللَِّه َعلَى الظَّاِلِمَني
وََبْيَنُهَما ِحجَاٌب َوَعلَى الْأَعَْراِف رِجَالٌ َيْعرِفُونَ كُلًّا بِِسيَماُهْم َونَاَدوْا ) ٤٥(اللَِّه َوَيْبغُوَنَها ِعَوًجا وَُهْم بِالْآِخَرِة كَاِفُرونَ 

ا ُصرِفَْت أَْبصَاُرُهمْ ِتلْقَاَء أَْصحَابِ النَّارِ قَالُوا َوإِذَ) ٤٦(أَْصحَاَب الَْجنَّةِ أَنْ َسلَاٌم َعلَْيكُْم لَْم َيْدُخلُوَها َوُهْم َيطَْمُعونَ 
َوَناَدى أَْصَحاُب الْأَعَْراِف رَِجالًا َيْعرِفُونَُهْم بِِسيَماُهْم قَالُوا َما أَغَْنى َعْنكُمْ ) ٤٧(َربََّنا لَا َتْجَعلَْنا َمَع الْقَْومِ الظَّاِلِمَني 



أَهَُؤلَاِء الَِّذيَن أَقَْسْمُتْم لَا َينَالُُهمُ اللَُّه بَِرْحَمٍة اْدُخلُوا الَْجنَّةَ لَا َخْوٌف َعلَْيكُْم َولَا ) ٤٨(ُرونَ َجْمُعكُْم َوَما كُنُْتْم َتْسَتكْبِ
َرَزقَكُمُ اللَُّه قَالُوا إِنَّ اللَّهَ  َوَناَدى أَْصَحاُب النَّارِ أَْصَحاَب الَْجنَِّة أَنْ أَفِيُضوا َعلَْيَنا ِمَن الَْماِء أَْو ِممَّا) ٤٩(أَنُْتْم َتْحَزُنونَ 

اَء الَِّذيَن اتََّخذُوا ِدينَُهْم لَهًْوا َولَعًِبا َوغَرَّتُْهُم الَْحيَاةُ الدُّْنَيا فَالَْيْوَم نَْنَساُهْم كََما َنسُوا ِلقَ) ٥٠(َحرََّمُهَما َعلَى الْكَافِرِيَن 
َولَقَدْ جِئَْناُهْم بِِكَتابٍ فَصَّلَْناُه َعلَى ِعلْمٍ ُهًدى َوَرْحَمةً ِلقَْومٍ ُيؤِْمُنونَ ) ٥١(َحُدونَ َيْوِمهِْم َهذَا َوَما كَانُوا بِآيَاِتَنا َيْج

َهلْ لََنا ِمْن َنا بِالَْحقِّ فََهلْ َينْظُُرونَ إِلَّا َتأْوِيلَُه َيْوَم يَأِْتي َتأْوِيلُُه َيقُولُ الَِّذيَن َنُسوُه ِمْن قَْبلُ قَْد َجاَءْت ُرُسلُ َربِّ) ٥٢(
  ) ٥٣(ْم َما كَانُوا َيفَْتُرونَ ُشفََعاَء فََيْشفَُعوا لََنا أَْو نَُردُّ فََنْعَملَ غَْيَر الَِّذي كُنَّا َنْعَملُ قَْد َخِسُروا أَنْفَُسُهْم َوَضلَّ َعنُْه

وواقع اجلاهلية  -العربية اآلن بعد تلك الوقفة الطويلة للتعقيب على قصة النشأة األوىل؛ ومواجهة واقع اجلاهلية 
يف شأن ستر اجلسم باللباس وستر الروح بالتقوى؛ وعالقة القضية كلها بقضية العقيدة  -البشرية كلها من ورائها 

  . .الكربى 
قضية . . نداء بشأن القضية الكلية اليت ربطت هبا قضية اللباس يف الوقفة السابقة . . اآلن يبدأ نداء جديد لبين آدم 

وذلك لتحديد اجلهة اليت يتلقون . واالتباع يف شعائر الدين ويف شرائعه ، ويف أمر احلياة كلها وأوضاعها التلقي 
وعلى أساس االستجابة أو عدم االستجابة للرسل يكون احلساب . إهنا جهة الرسل املبلغني عن رهبم . . منها 

  :واجلزاء ، يف هناية الرحلة اليت يعرضها السياق يف هذه اجلولة 
. فمن اتقى وأصلح فال خوف عليهم وال هم حيزنون : يا بين آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آيايت { 

  .} والذين كذبوا بآياتنا واستكربوا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 
قها وقدر فيها أقواهتا ، يف أرضه اليت خل -سبحانه  -هذا هو عهد اهللا آلدم وبنيه ، وهذا هو شرطه يف اخلالفة عنه 

واستخلف فيها هذا اجلنس ، ومكنه فيها ، ليؤدي دوره وفق هذا الشرط وذلك العهد؛ وإال فإن عمله ردٌّ يف الدنيا 
  .ال يقبله وال ميضيه مسلم هللا؛ وهو يف اآلخرة وزر جزاؤه جهنم ال يقبل اهللا من أصحابه صرفاً وال عدالً 

  .} م وال هم حيزنون فمن اتقى وأصلح فال خوف عليه{ 
وأفحش الفواحش الشرك باهللا واغتصاب سلطانه وادعاء خصائص  -ألن التقوى تنأى هبم عن اآلثام والفواحش 

  .وتقودهم إىل الطيبات والطاعات؛ وتنتهي هبم إىل األمن من اخلوف والرضى عن املصري  -ألوهيته 
ألن التكذيب واالستكبار . . } النار هم فيها خالدون والذين كذبوا بآياتنا واستكربوا عنها ، أولئك أصحاب { 

ملن تبعك منهم { : عن االستسالم لعهد اهللا وشرطه يلحق املستكربين بوليهم إبليس يف النار؛ حيث حيق وعد اهللا 
  . .} ألمألن جهنم منكم أمجعني 

ولكل { : هناية اجلولة املاضية  عند هناية األجل املشار إليه يف -ومن هنا يأخذ السياق يف عرض مشهد االحتضار 
ومشهد الفصل . مث مشهد احلشر واحلساب . . } أمة أجل فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون 

كأهنا تفصيل لذلك اإلمجال عن شأن املتقني املستكربين؛ وتصوير حلال املتقني وحال املستكربين؛ بعد . . واجلزاء 
طريقة القرآن الفريدة اليت تستحضر املشهد حياً متحركاً يراه قارئ القرآن وسامعه؛  تصوير على. األجل املعلوم 

  .ويشهده ، بكل كينونته 
فلم يعد ذلك . عناية واضحة . . البعث واحلساب ، والنعيم والعذاب . . لقد عين املنهج القرآين مبشاهد القيامة 

ر ، موصوفاً فحسب ، بل عاد مصوراً حمسوساً ، وحياً متحركاً ، العامل الذي وعده اهللا الناس ، بعد هذا العامل احلاض
رأوا مشاهده وتأثروا هبا ، وخفقت قلوهبم تارة ، . وعاش املسلمون يف ذلك العامل عيشة كاملة . . وبارزاً شاخصاً 



لفح واقشعرت جلودهم تارة ، وسرى يف نفوسهم الفزع مرة ، وعاودهم االطمئنان أخرى ، والح هلم من بعيد 
  .النار ، ورفت إليهم من اجلنة أنسام ومن مث باتوا يعرفون ذلك العامل متام املعرفة قبل اليوم املوعود 

والذي يراجع كلماهتم ومشاعرهم عن ذلك العامل حيس أهنم كانوا يعيشون فيه عيشة أعمق وأصدق من حياهتم . 
ينتقل اإلنسان من دار إىل دار ، ومن أرض إىل أرض ، يف هذه الدار الدنيا؛ وكانوا ينتقلون حبسهم كله إليه ، كما 

  . .ومل يكن ذلك العامل مستقبالً موعوداً يف حسهم ، وإمنا كان واقعاً مشهوداً . . يف هذه احلياة املشهودة احملسوسة 
ظر املتتابعة أطول مشاهد القيامة يف القرآن ، وأحفلها باحلركة ، وباملنا -املعروضة هنا  -ورمبا كانت هذه املشاهد 

، وباحلوار املتنوع ، يف حيوية فائضة يعجب اإلنسان كيف تنقلها األلفاظ ، حيث ال ينقلها للحس هكذا إال 
  املشاهدة

تعقيباً على قصة آدم ، وخروجه من اجلنة هو وزوجه بإغواء الشيطان هلما ،  -كما أسلفنا  -وهي جتيء يف السورة 
شيطان كما أخرج أبويهم من اجلنة ، وحتذيرهم من اتباع عدوهم القدمي فيما يوحي وحتذير اهللا لبين آدم أن يفتنهم ال

به إليهم ويوسوس ، وهتديدهم بتولية الشيطان هلم إن هم اختاروا اتباعه على اتباع ما سريسل به الرسل إليهم من 
 -ة له بال فاصل من الزمان وكأهنا تالي -مث يأخذ يف عرض مشهد االحتضار ، ومشاهد القيامة . . اهلدى والشريعة 

فإذا الذي يقع فيها مصداق ما ينبئ به هؤالء الرسل ، وإذا الذين يطيعون الشيطان قد حرموا العودة إىل اجلنة ، 
وإذا الذين خالفوا الشيطان فأطاعوا اهللا ، قد ردوا إىل اجلنة ، ونودوا من املأل . وفتنوا عنها كما أخرج أبويهم منها 

فكأمنا هي أوبة املهاجرين ، وعودة املغتربني ، إىل دار . . } تلكم اجلنة أورثتموها مبا كنتم تعملون أن { : األعلى 
  النعيم

ويف هذا التناسق بني القصة السابقة والتعقيبات عليها ، ومشاهد القيامة الالحقة من مبدئها إىل منتهاها من اجلمال 
يوم أن خلق اهللا آدم وزوجه وأسكنهما اجلنة ،  -شهد من املالئكة فهي قصة تبدأ يف املأل األعلى ، على م. ما فيه 

وتنتهي كذلك يف املأل  -فدالمها الشيطان عن مرتبة الطاعة والعبودية الكاملة اخلالصة ، وأخرجهما من اجلنة 
االحتضار يف ويضمان بينهما فترة احلياة الدنيا ومشهد . فيتصل البدء بالنهاية . . األعلى على مشهد من املالئكة 

  .وهو يتسق يف الوسط مع البدء والنهاية كل االتساق . هنايتها 
  .واآلن نأخذ يف استعراض هذه املشاهد العجيبة 

احتضار الذين افتروا على اهللا الكذب ، فزعموا أن ما ورثوه عن آبائهم من . ها حنن أوالء أمام مشهد االحتضار 
هم من التقاليد واألحكام ، أمرهم به اهللا ، والذين كذبوا بآيات اهللا التصورات والشعائر ، وما شرعوه هم ألنفس

وقد نالوا نصيبهم . وآثروا الظن واخلرص على اليقني والعلم  -وهي شرع اهللا املستيقن  -اليت جاءهم هبا الرسل 
يات اهللا اليت أرسل هبا من متاع الدنيا الذي كتب هلم ، ومن فترة االبتالء اليت قدرها اهللا ، كما نالوا نصيبهم من آ

  :رسله وأبلغهم الرسل نصيبهم من الكتاب 
فمن أظلم ممن افترى على اهللا كذباً أو كذب بآياتنا؟ أولئك يناهلم نصيبهم من الكتاب ، حىت إذا جاءهتم رسلنا { 

} م كانوا كافرين ضلوا عنا ، وشهدوا على أنفسهم أهن: أين ما كنتم تدعون من دون اهللا؟ قالوا : يتوفوهنم ، قالوا 
.  

.  
ها حنن أوالء أمام مشهد هؤالء الذين افتروا على اهللا كذباً أو كذبوا بآياته؛ وقد جاءهتم رسل رهبم من املالئكة 



  :فدار بني هؤالء وهؤالء حوار . يتوفوهنم ، ويقبضون أرواحهم 
  . .} أين ما كنتم تدعون من دون اهللا؟ : قالوا { 

على اهللا؟ وأين آهلتكم اليت توليتم يف الدنيا ، وفتنتم هبا عما جاءكم من اهللا على لسان  أين دعاويكم اليت افتريتم
الرسل؟ أين هي اآلن يف اللحظة احلامسة اليت تسلب منكم فيها احلياة؛ فال جتدون لكم عاصماً من املوت يؤخركم 

  ساعة عن امليقات الذي أجله اهللا؟
  :ال معدى عنه ، وال مغالطة فيه ويكون اجلواب هو اجلواب الوحيد ، الذي 

  } ضلوا عنا : قالوا { 
فما أضيع عباداً ال هتتدي إليهم آهلتهم ، . . غابوا عنا وتاهوا فال حنن نعرف هلم مقراً ، وال هم يسلكون إلينا طريقاً 

  يف مثل هذا األوان. وال تسعفهم يف مثل هذه اللحظة احلامسة وما أخيب آهلة ال هتتدي إىل عبادها 
  . .} وشهدوا على أنفسهم أهنم كانوا كافرين { 

فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا { : وكذلك شهدناهم من قبل يف سياق السورة عندما جاءهم بأس اهللا يف الدنيا 
.  فإذا انتهى مشهد االحتضار ، فنحن أمام املشهد التايل ، وهؤالء احملتضرون يف النار} إنا كنا ظاملني : إال أن قالوا 

وكأمنا يؤخذ هؤالء احملتضرون من . ويسكت السياق عما بينهما ، ويسقط الفترة بني املوت والبعث واحلشر . 
  الدار إىل النار

ادخلوا يف أمم قد خلت من قبلكم من اجلن واإلنس يف النار ، كلما دخلت أمة لعنت أختها ، حىت إذا : قال { 
لكل ضعف : قال . ربنا هؤالء أضلونا فآهتم عذاباً ضعفاً من النار : م ادَّاركوا فيها مجيعاً قالت أخراهم ألواله

  .} وقالت أوالهم ألخراهم فما كان لكم علينا من فضل ، فذوقوا العذاب مبا كنتم تكسبون . ولكن ال تعلمون 
  .} ادخلوا يف أمم قد خلت من قبلكم من اجلن واإلنس يف النار { 

أليس إبليس هو الذي عصى ربه؟ وهو الذي . . هنا يف النار . . اجلن واإلنس  انضموا إىل زمالئكم وأوليائكم من
أخرج آدم من اجلنة وزوجه؟ وهو الذي أغوى من أغوى من أبنائه؟ وهو الذي أوعده اهللا أن يكون هو ومن 

  سواء وكلكم. . فكلكم أولياء . . ادخلوا سابقني والحقني . . فادخلوا إذن مجيعاً . . أغواهم يف النار؟ 
. . ولقد كانت هذه األمم واجلماعات والفرق يف الدنيا من الوالء حبيث يتبع آخرها أوهلا؛ وميلي متبوعها لتابعها 

  :فلننظر اليوم كيف تكون األحقاد بينها ، وكيف يكون التنابز فيها 
  } كلما دخلت أمة لعنت أختها { 

  نكر فيها الويل ملوالهفما أبأسها هناية تلك اليت يلعن فيها االبن أباه؛ ويت
  .} حىت إذا اداركوا فيها مجيعاً { 

.  
  :وتالحق آخرهم وأوهلم ، واجتمع قاصيهم بدانيهم ، بدأ اخلصام واجلدال 

  . .} ربنا هؤالء أضلونا ، فآهتم عذاباً ضعفاً من النار : قالت أخراهم ألوالهم { 
ء واألولياء ، وهم متناكرون أعداء؛ يتهم بعضهم وهكذا تبدأ مهزلتهم أو مأساهتم ويكشف املشهد عن األصفيا

الذين كانوا يفترون عليه } ربنا { من . . شر اجلزاء } ربنا { بعضاً ، ويلعن بعضهم بعضاً ، ويطلب له من 
ولكن أية . ويكذبون بآياته؛ وهم اليوم ينيبون إليه وحده ويتوجهون إليه بالدعاء فيكون اجلواب استجابة للدعاء 

  استجابة؟



  .} لكل ضعف ، ولكن ال تعلمون : قال { 
  لكم وهلم مجيعاً ما طلبتم من مضاعفة العذاب

كلنا سواء . . وكأمنا مشت املدعو عليهم بالداعني ، حينما مسعوا جواب الدعاء ، فإذا هم يتوجهون إليهم بالشماتة 
  :يف هذا اجلزاء . . 
  } فذوقوا العذاب مبا كنتم تكسبون . فما كان لكم علينا من فضل : وقالت أوالهم ألخراهم { 

وذلك قبل عرض  -وهبذا ينتهي ذلك املشهد الساخر األليم ، ليتبعه تقرير وتوكيد هلذا املصري الذي لن يتبدل 
  : -املشهد املقابل للمؤمنني يف دار النعيم 

جلنة حىت يلج اجلمل يف سم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكربوا عنها ال تفتح هلم أبواب السماء ، وال يدخلون ا{ 
  . .} هلم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ، وكذلك جنزي الظاملني . اخلياط ، وكذلك جنزي اجملرمني 

فحني يفتح ذلك . مشهد اجلمل جتاه ثقب اإلبرة . . ودونك فقف بتصورك ما تشاء أمام هذا املشهد العجيب 
أن تفتح أبواب السماء هلؤالء املكذبني ، فتقبل  -وحينئذ فقط  -ذ الثقب الصغري ملرور اجلمل الكبري ، فانتظر حينئ

وأن يدخلوا إىل جنات النعيم أما اآلن ، وإىل أن يلج اجلمل يف سم اخلياط  -وقد فات األوان  -دعاءهم أو توبتهم 
هم لبعض سوء اجلزاء ، فهم هنا يف النار ، اليت تداركوا فيها مجيعاً وتالحقوا؛ وتالوموا فيها وتالعنوا ، وطلب بعض

  ، ونالوا مجيعاً ما طلبه األولياء لألولياء
  . .} وكذلك جنزي اجملرمني { 

  :مث إليك هيئتهم يف النار 
  . .} هلم من جهنم مهاٌد ، ومن فوقهم غواشٍ { 

نار  وهلم من -مهاداً ، وما هو مهد وال لني وال مريح  -للسخرية  -فلهم من نار جهنم من حتتهم فراش ، يدعوه 
  جهنم أغطية تغشاهم من فوقهم

  . .} وكذلك جنزي الظاملني { 
كلها أوصاف . . والظاملون هم املشركون املكذبون بآيات اهللا ، املفترون الكذب على اهللا . والظاملون هم اجملرمون 

  .مترادفة يف تعبري القرآن 
  :واآلن فلننظرإىل املشهد املقابل 

ونزعنا . أولئك أصحاب اجلنة هم فيها خالدون  -ال نكلف نفساً إال وسعها  - والذين آمنوا وعملوا الصاحلات{ 
وما كنا لنهتدي لوال أن  -احلمد هللا الذي هدانا هلذا : ما يف صدورهم من غل ، جتري من حتتهم األهنار ، وقالوا 

  . .} تعملون  أن تلكم اجلنة أورثتموها مبا كنتم: ونودوا . لقد جاءت رسل ربنا باحلق  -هدانا اهللا 
  .هؤالء هم الذين آمنوا وعملوا الصاحلات قدر استطاعتهم ، ال يكلفون إال طاقتهم 

بعملهم الصاحل مع اإلميان  -برمحته  -ورثها هلم  -بإذن اهللا وفضله  -هؤالء هم يعودون إىل جنتهم إهنم أصحاهبا . 
أمر اهللا العظيم الرحيم ، وعصوا وسوسة العدو  وجزاء ما أطاعوا. جزاء ما اتبعوا رسل اهللا وعصوا الشيطان . . 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد قال رسول اهللا  -يف حدود طاقتهم  -اللئيم القدمي ولوال رمحة اهللا ما كفى عملهم 
 وال أنا إال أن يتغمدين اهللا برمحة منه« : وال أنت يا رسول اهللا؟ قال : قالوا » لن يدخل أحداً منكم اجلنة عمله « 

صلى اهللا عليه  -وليس هنالك تناقض وال اختالف بني قول اهللا سبحانه يف هذا الشأن ، وقول رسوله » وفضل 
وكل ما ثار من اجلدل حول هذه القضية بني الفرق اإلسالمية مل يقم على . . وهو ال ينطق عن اهلوى  -وسلم 



بين آدم ضعفهم وعجزهم وقصورهم عن أن تفي  الفهم الصحيح هلذا الدين ، إمنا ثار عن اهلوى فلقد علم اهللا من
فكتب على نفسه الرمحة؛ وقبل منهم جهد املقل . وال حبق نعمة واحدة من نعمه عليهم يف الدنيا . أعماهلم حبق اجلنة 

  . .القاصر الضعيف؛ وكتب هلم به اجلنة ، فضالً منه ورمحة ، فاستحقوها بعملهم ولكن هبذه الرمحة 
لئك املفترون املكذبون اجملرمون الظاملون الكافرون املشركون يتالعنون يف النار ويتخاصمون ، وبعد ، فإذا كان أو

فإن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات يف اجلنة . . وتغلي صدورهم بالسخائم واألحقاد ، بعد أن كانوا أصفياء أولياء 
  :إخوان متحابون متصافون متوادون ، يرف عليهم السالم والوالء 

  . .} زعنا ما يف صدورهم من غل ون{ 
ولكن . . وقد يثور بينهم يف احلياة الدنيا غيظ يكظمونه ، وغل يغالبونه ويغلبونه . وهم عاشوا بشراً . فهم بشر 

  .تبقى يف القلب منه آثار 
واب الغل على أب« : صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : ( قال القرطيب يف تفسريه املسمى أحكام القرآن 

أرجوا أن : أنه قال  -رضي اهللا عنه  -وروي عن علي . . » اجلنة كمبارك اإلبل قد نزعه اهللا من قلوب املؤمنني 
  . .} ونزعنا ما يف صدورهم من غل { : أكون أنا وعثمان وطلحة والزبري من الذين قال اهللا تعاىل فيهم 

أهل اجلنة جتري من حتتهم األهنار؛ فترف على اجلو كله ف. وإذا كان أهل النار يصطلون النار من حتتهم ومن فوقهم 
  :أنسام 

  . .} جتري من حتتهم األهنار { 
  :وإذا كان أولئك يشتغلون بالتنابز واخلصام ، فهؤالء يشتغلون باحلمد واالعتراف 

  . .} باحلق وقالوا احلمد هللا الذي هدانا هلذا ، وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا ، لقد جاءت رسل ربنا { 
. . } ادخلوا يف أمم قد خلت من قبلكم من اجلن واإلنس يف النار { : وإذا كان أولئك ينادون بالتحقري والتأنيب 

  :فإن هؤالء ينادون بالتأهيل والتكرمي 
  . .} ونودوا أن تلكم اجلنة أورثتموها مبا كنتم تعملون { 

  .إنه التقابل التام بني أصحاب اجلنة وأصحاب النار 

لقد اطمأن أصحاب اجلنة إىل دارهم؛ واستيقن . مث يستمر العرض ، فإذا حنن أمام مشهد الحق للمشهد السابق 
  :وإذا األلولون ينادون اآلخرين ، يسألوهنم عما وجدوه من وعد اهللا القدمي . أصحاب النار من مصريهم 

: اً ، فهل وجدمت ما وعد ربكم حقاً؟ قالوا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حق: ونادى أصحاب اجلنة أصحاب النار { 
الذين يصدون عن سبيل اهللا ويبغوهنا عوجاً وهم باآلخرة كافرون . أن لعنة اهللا على الظاملني : نعم فأذن مؤذن بينهم 

 {. .  
.  إن املؤمنني على ثقة من حتقق وعيد اهللا كثقتهم من حتقق وعده. . ويف هذا السؤال من السخرية املرة ما فيه 

  .ولكنهم يسألون 
  . . نعم . . وجييء اجلواب يف كلمة واحدة 

  :وعندئذ ينتهي اجلواب ، ويقطع احلوار 
الذين يصدون عن سبيل اهللا ويبغوهنا عوجاً ، وهم باآلخرة كافرون . أن لعنة اهللا على الظاملني : فأذن مؤذن بينهم { 
 {. .  

فهم الذين يصدون عن سبيل اهللا ، ويريدون . } الكافرين { ملعىن وهو مرادف . املقصود } الظاملني { فيتحدد معىن 



  .الطريق عوجاً ال استقامة فيه ، وهم باآلخرة كافرون 
إهنم يريدون الطريق . إحياء حبقيقة ما يريده الذين يصدون عن سبيل اهللا . . } ويبغوهنا عوجاً { : ويف هذا الوصف 

: فاالستقامة هلا صورة واحدة . يريدون العوج وال يريدون االستقامة . العوجاء؛ وال يريدون الطريق املستقيم 
وهذه اإلرادة تلتقي مع . وكل ما عداه فهو أعوج؛ وهو إرادة للعوج . صورة املضي على طريق اهللا وهنجه وشرعه 

د عن هنجه فما يؤمن باآلخرة أحد ، ويستيقن أنه راجع إىل ربه؛ مث يصد عن سبيل اهللا ، وحيي. الكفر باآلخرة 
التصوير الذي جيلو حقيقة . وهذا هو التصوير احلقيقي لطبيعة النفوس اليت تتبع شرعاً غري شرع اهللا . . وشرعه 

  .هذه النفوس ويصفها الوصف الداخلي الصحيح 
فإذا هنالك حاجز يفصل بني اجلنة والنار؛ عليها رجال يعرفون أصحاب . مث يتوجه النظر إىل املشهد من ظاهره 

  فلننظر من هؤالء ، وما شأهنم مع أصحاب اجلنة وأصحاب النار؟. . نة وأصحاب النار بسيماهم وعالماهتم اجل
مل . . أن سالم عليكم : ونادوا أصحاب اجلنة . وبينهما حجاب ، وعلى األعراف رجال يعرفون كال بسيماهم { 

ونادى . ربنا ال جتعلنا مع القوم الظاملني :  وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا. يدخلوها وهم يطمعون 
أهؤالء الذين . ما أغىن عنكم مجعكم وما كنتم تستكربون : أصحاب األعراف رجاالً يعرفوهنم بسيماهم ، قالوا 

  . .} أقسمتم ال يناهلم اهللا برمحة؟ ادخلوا اجلنة ال خوف عليكم وال أنتم حتزنون 
مجاعة من البشر ، تعادلت  -احلجاب احلاجز بني اجلنة والنار  -األعراف  روي أن هؤالء الرجال الذين يقفون على

. . حسناهتم وسيئاهتم ، فلم تصل هبم تلك إىل اجلنة مع أصحاب اجلنة ، ومل تؤد هبم هذه إىل النار مع أصحاب النار 
ا ببياض الوجوه رمب -وهم يعرفون أهل اجلنة بسيماهم . . وهم بني بني ، ينتظرون فضل اهللا ويرجون رمحته 

رمبا بسواد الوجوه وقترهتا ،  -ويعرفون أهل النار بسيماهم  -ونضرهتا أو بالنور الذي يسعى بني أيديهم وبأمياهنم 
  :أو بالوسم الذي على أنوفهم اليت كانوا يشمخون هبا يف الدنيا ، كالذي جاء يف سورة القلم 

يقولوهنا وهم يطمعون أن يدخلهم اهللا . . أهل اجلنة بالسالم وها هم أوالء يتوجهون إىل } سنسمه على اخلرطوم { 
 -وكأمنا يصرفون إليهم صرفاً ال عن إرادة منهم  -فإذا وقعت أبصارهم على أصحاب النار . . اجلنة معهم 

  استعاذوا باهللا أن يكون مصريهم معهم
مل يدخلوها وهم . . م عليكم أن سال: ونادوا أصحاب اجلنة . وعلى األعراف رجال يعرفون كالً بسيماهم { 

  . .} وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا ال جتعلنا مع القوم الظاملني . . يطمعون 
  :فيتجهون إليهم بالتبكيت والتأنيب . مث يبصرون برجال من كبار اجملرمني معروفني هلم بسيماهم 

  } ما أغىن عنكم مجعكم وما كنتم تستكربون : قالوا  ونادى أصحاب األعراف رجاالً يعرفوهنم بسيماهم ،{ 
  فها أنتم هؤالء يف النار ، ال مجعكم نفعكم ، وال استكباركم أغىن عنكم

  :مث يذكروهنم مبا كانوا يقولونه عن املؤمنني يف الدنيا من أهنم ضالون ، ال يناهلم اهللا برمحة 
  } أهؤالء الذين أقسمتم ال يناهلم اهللا برمحة { 
  :روا اآلن أين هم؟ وماذا قيل هلم انظ
  . .} ادخلوا اجلنة ال خوف عليكم وال أنتم حتزنون { 

  :ها حنن أوالء نسمع صوتاً آتياً من قبل النار ، ملؤه الرجاء واالستجداء . وأخرياً 
  } أن أفيضوا علينا من املاء أو مما رزقكم اهللا : ونادى أصحاُب النار أصحاَب اجلنة { 

  :ء نلتفت إىل اجلانب اآلخر نسمع اجلواب ملؤه التذكري األليم املرير وها حنن أوال



  . .} الذين اختذوا دينهم هلواً ولعباً وغرهتم احلياة الدنيا . إن اهللا حرمهما على الكافرين : قالوا { 
  :مث إذا صوت البشر عامة يتوارى ، لينطق رب العزة واجلاللة ، وصاحب امللك واحلكم 

ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم ، . وما كانوا بآياتنا جيحدون . اهم كما نسوا لقاء يومهم هذا فاليوم ننس{ 
قد جاءت رسل ربنا : هل ينظرون إال تأويله؟ يوم يأيت تأويله يقول الذين نسوه من قبل . هدى ورمحة لقوم يؤمنون 

قد خسروا أنفسهم ، وضل عنهم ما . كنا نعمل  باحلق ، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ، أو نرد فنعمل غري الذي
  . .} كانوا يفترون 

حملة مع املعذبني يف النار ، املنسيني . حملة يف اآلخرة وحملة يف الدنيا . . وهكذا تتواىل صفحات املشهد جيئة وذهوباً 
 -سبحانه  -ه اهللا فصل. كما نسوا لقاء يومهم هذا وكما جحدوا بآيات اهللا ، وقد جاءهم هبا كتاب مفصل مبني 

ينتظرون مآل هذا  -وهم بعد يف الدنيا  -وحملة معهم . . فتركوه واتبعوا األهواء واألوهام والظنون  -على علم 
فاملآل هو ما يرون يف هذا املشهد من . الكتاب وعاقبة ما جاءهم فيه من النذير؛ وهم ُيحذّرون أن جييئهم هذا املآل 

  واقع احلال
  يف صفحات املشهد املعروض؛ ال جيليها هكذا إال هذا الكتاب العجيب إهنا خفقات عجيبة

تذكرياً هبذا اليوم ومشاهده ، . وهكذا ينتهي ذلك االستعراض الكبري؛ وجييء التعقيب عليه متناسقاً مع االبتداء 
ال فسحة لتوبة ، وحتذيراً من التكذيب بآيات اهللا ورسله ، ومن انتظار تأويل هذا الكتاب فهذا هو تأويله ، حيث 

  .وال شفاعة يف الشدة ، وال رجعة للعمل مرة أخرى 

اللَّْيلَ النََّهاَر َيطْلُُبُه َحِثيثًا إِنَّ رَبَّكُُم اللَُّه الَِّذي َخلََق السََّماوَاِت وَالْأَْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الْعَْرشِ ُيْغِشي 
اْدُعوا َربَّكُْم َتَضرًُّعا ) ٥٤(لنُُّجوَم ُمَسخََّراتٍ بِأَْمرِِه أَلَا لَهُ الَْخلُْق َوالْأَْمرُ َتبَاَرَك اللَُّه َربُّ الَْعالَِمَني َوالشَّْمَس وَالْقََمَر َوا

فًا َوطََمًعا إِنَّ َرْحَمَت اللَِّه قَرِيبٌ َولَا تُفِْسدُوا ِفي الْأَْرضِ بَْعَد إِْصلَاحَِها َواْدُعوُه َخْو) ٥٥(َوُخفَْيةً إِنَّهُ لَا ُيِحبُّ الُْمْعَتِديَن 
ٍد َميِّتٍ َوُهَو الَِّذي ُيْرِسلُ الرِّيَاَح ُبْشًرا َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه َحتَّى إِذَا أَقَلَّْت َسحَاًبا ِثقَالًا سُقَْناُه ِلبَلَ) ٥٦(ِمَن الُْمْحِسنَِني 

وَالَْبلَدُ الطَّيُِّب َيْخُرجُ َنَباُتهُ ) ٥٧(كُلِّ الثََّمرَاِت كَذَِلَك ُنخْرُِج الْمَْوَتى لَعَلَّكُْم َتذَكَُّرونَ  فَأَْنَزلَْنا بِِه الَْماَء فَأَْخَرجَْنا بِِه ِمْن
  ) ٥٨(بِإِذِْن َربِِّه َوالَِّذي َخُبثَ لَا َيْخُرُج إِلَّا َنِكًدا كَذَِلَك ُنَصرُِّف الْآيَاِت ِلقَْومٍ َيْشكُُرونَ 

لواسعة اآلماد ، من املنشأ إىل املعاد ، يأخذ السياق بأيدي البشر إىل رحلة أخرى يف ضمري الكون بعد تلك الرحلة ا
ويوجه األبصار . فيعرض قصة خلق السماوات واألرض بعد قصة خلق اإلنسان . ، ويف صفحته املعروضة لألنظار 

لليل الذي يطلب النهار يف ذلك الفلك إىل ا -والبصائر إىل مكنونات هذا الكون وأسراره ، وإىل ظواهره وأحواله 
وإىل الرياح الدائرة يف اجلواء ، تقل السحاب إىل . وإىل الشمس والقمر والنجوم وهن مسخرات بأمر اهللا . الدوار 

  .فإذا هو حي ، وإذا املوات يؤيت من كل الثمرات  -بإذن اهللا  -البلد امليت 
عد قصة النشأة اإلنسانية؛ وبعد تصوير طريف الرحلة؛ وبعد هذه السبحات يف ملكوت اهللا ، يرتادها السياق ب

احلديث عن اتباع الشيطان واالستكبار عن اتباع رسل اهللا؛ وبعد عرض التصورات اجلاهلية والتقاليد اليت يشرعها 
ذا يرتاد السياق هذه السبحات لريد البشر إىل رهبم ، الذي خلق ه. . البشر ألنفسهم بال إذن من اهللا وال شرع 

  . .الوجود وسخره ، والذي حيكمه وبنواميسه ويصرفه بقدره ، والذي له اخللق واألمر وحده 
إنه اإليقاع القوي العميق بعبودية الوجود كلها لبارئه ، والذي يبدو استكبار اإلنسان فيه عن هذه العبودية نشازاً 

  .يف الوجود ، جيعل الناشز غريباً شائهاً يف الوجود 



  :ملشاهد؛ ويف مواجهة هذا اإليقاع يدعوهم ويف ظل تلك ا
ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ، إنه ال حيب املعتدين ، وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها ، وادعوه خوفاً وطمعاً ، { 

  . .} إن رمحة اهللا قريب من احملسنني 
د كله ، وعبودية الوجود كله إن إخالص الدين هللا ، وتقرير عبودية البشر له ، إن هي إال فرع من إسالم الوجو

وأميا قلب أو . . وهذا هو اإلحياء الذي يستهدف املنهج القرآين تقريره وتعميقه يف القلب البشري . . لسلطانه 
ال بد . . عقل يتجه بوعي ويقظة إىل هذا الكون ونواميسه املستسرة ، وظواهره الناطقة بتلك النواميس املستسرة 

. . لطانه؛ وال بد يهتز من أعماقه بالشعور القاهر بوجود املدبر املقدر صاحب اخللق واألمر يستشعر تأثرياً ال يرد س
وهذه هي اخلطوة األوىل لدفع هذا القلب إىل االستجابة لداعي اهللا؛ واالستسالم لسلطانه الذي يستسلم له هذا 

  .الوجود كله وال يتخطاه 
ه األول لتجلية حقيقة األلوهية؛ وتعبيد البشر لرهبم وحده ، وإشعار ومن مث يتخذ املنهج القرآين من هذا الوجود جمال

قلوهبم وكياهنم كله حقيقة العبودية ، وتذوق طعمها احلقيقي يف استسالم الواثق املطمئن؛ الذي يستشعر أن كل ما 
  حوله وكل من حوله من خلق اهللا ، يتجاوب وإياه
املنهج القرآين باستعراض عبودية الوجود هللا ، وتسخريه بأمره ، إنه ليس الربهان العقلي وحده هو الذي يستهدفه 

وراء الربهان العقلي  -إمنا هو مذاق آخر . . واستسالم هذا الوجود يف طواعية ويسر ودقة وعمق ألمره وحكمه 
 ومذاق الطمأنينة واليسر؛ واالنسياق مع. مذاق املشاركة مع الوجود والتجاوب  -ومع هذا الربهان العقلي 
  .موكب اإلميان الشامل 

 -قبل األمر والتكليف  -إمنا حتركها . . إنه مذاق العبودية الراضية ، اليت ال يسوقها القسر ، وال حيركها القهر 
فال تفكر يف التهرب من األمر ، وال التفلت من القهر؛ ألهنا . . عاطفة الود والطمأنينة والتناسق مع الوجود كله 

االستسالم هللا الذي يرفع اجلباه عن الدينونة لغريه أو . . طرية يف االستسالم اجلميل املريح إمنا تليب حاجتها الف
  . .االستسالم الرفيع الكرمي لرب العاملني . العبودية لسواه 

وهذه العبودية هي اليت حتقق معىن اإلسالم ، . . هذا االستسالم هو الذي ميثل معىن اإلميان ، ويعطيه طعمه ومذاقه 
وهي هي القاعدة اليت ال بد أن تقام وتستقر ، قبل التكليف واألمر؛ وقبل الشعائر . . طيه حيويته وروحه وتع

  . .ومن مث هذه العناية الكربى بإنشائها وتقريرها وتعميقها وتثبيتها يف املنهج القرآين احلكيم . . والشرائع 
 استوى على العرش ، يغشي الليل النهار يطلبه إن ربكم اهللا الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام ، مث{ 

  . .} تبارك اهللا رب العاملني . أال له اخللق واألمر . حثيثاً ، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 
. . إن عقيدة التوحيد اإلسالمية ، ال تدع جماالً ألي تصور بشري عن ذات اهللا سبحانه؛ وال عن كيفيات أفعاله 

فكل التصورات . ومن مث ال جمال للتصور البشري لينشئ صورة عن ذات اهللا . . ليس كمثله شيء فاهللا سبحانه 
 -سبحانه  -فإذا كان اهللا . البشرية إمنا تنشأ يف حدود احمليط الذي يستخلصه العقل البشري مما حوله من أشياء 

ومىت توقف عن إنشاء صورة . ه تعاىل ليس كمثله شيء ، توقف التصور البشري إطالقاً عن إنشاء صورة معينة لذات
ومل يبق أمامه إال جمال تدبر آثار هذه . معينة لذاته العلية فإنه يتوقف تبعاً لذلك عن تصور كيفيات أفعاله مجيعاً 

  . .وهذا هو جماله . . األفعال يف الوجود من حوله 
على العرش؟ كيف هذا العرش كيف خلق اهللا السماوات واألرض؟ كيف استوى : ومن مث تصبح أسئلة كهذه 

. تصبح هذه األسئلة وأمثاهلا لغوا خيالف توجيهها قاعدة االعتقاد اإلسالمي . . . الذي استوى عليه اهللا سبحانه؟ 



مع  -أما اإلجابة عليها فهي اللغو األشد الذي ال يزاوله من يدرك تلك القاعدة ابتداء ولقد خاضت الطوائف 
اً شديداً يف تاريخ الفكر اإلسالمي ، بالعدوى الوافدة على هذا الفكر من الفلسفة يف هذه املسائل خوض -األسف 
  اإلغريقية

فأما األيام الستة اليت خلق اهللا فيها السماوات واألرض ، فهي كذلك غيب مل يشهده أحد من البشر وال من خلق 
ما يقال عنها ال يستند إىل أصل وكل } ما أشهدهتم خلق السماوات واألرض وال خلق أنفسهم { : اهللا مجيعاً 
  .مستيقن 

وقد تكون ستة أيام من أيام اهللا اليت ال تقاس مبقاييس زماننا . وقد تكون ستة أطوار . إهنا قد تكون ست مراحل 
وقد تكون . . إذ مل تكن قبل اخللق هذه األجرام اليت نقيس حنن حبركتها الزمان  -الناشئ من قياس حركة األجرام 

  .فال جيزم أحد ماذا يعين هذا العدد على وجه التحديد . .  شيئاً آخر

 -» العلم « باسم  -البشرية اليت ال تتجاوز مرتبة الفرض والظن » ختمينات « وكل محل هلذا النص ومثله على . 
  والفروضالذي ال يتجاوز يف هذا اجملال درجة الظنون » العلم « هو حماولة حتكمية ، منشؤها اهلزمية الروحية أمام 

لنرتاد مع النصوص اجلميلة تلك . وخنلص حنن من هذه املباحث اليت ال تضيف شيئاً إىل هدف النص ووجهته 
  :الرحلة املوحية يف أقطار الكون املنظور ، ويف أسراره املكنونة 

ر يطلبه إن ربكم اهللا الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام ، مث استوى على العرش ، يغشي الليل النها{ 
  . .} تبارك اهللا رب العاملني . أال له اخللق واألمر . حثيثاً ، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 

والذي استعلى على هذا الكون يدبره بأمره ويصرفه . إن اهللا الذي خلق هذا الكون املشهود يف ضخامته وفخامته 
. دورة الليل يطلب النهار يف هذا الفلك الدوار : الدورة الدائبة  يف هذه. . ُيغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً . بقدره 

. . } ربكم { إن اهللا اخلالق املهيمن املصرف املدبر ، هو . . والذي جعل الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 
بينكم يربيكم مبنهجه ، وجيمعكم بنظامه ، ويشرع لكم بإذنه ، ويقضي . هو الذي يستحق أن يكون رباً لكم 

هذه هي القضية اليت . . فكذلك ال آمر معه . وكما أنه ال خالق معه . . إنه هو صاحب اخللق واألمر . . حبكمه 
وهي قضية العبودية . . قضية األلوهية والربوبية واحلاكمية ، وإفراد اهللا سبحانه هبا . . يستهدفها هذا االستعراض 
كما . وع الذي يواجهه سياق السورة ممثالً يف مسائل اللباس والطعام فهذا هو املوض. من البشر يف شريعة حياهتم 

  .كان سياق سورة األنعام يواجهه كذلك يف مسائل األنعام والزروع والشعائر والنذور 
وال ينسينا اهلدف العظيم الذي يستهدفه السياق القرآين هبذا االستعراض ، أن نقف حلظات أمام روعة املشاهد 

  . .فهي من هذه الوجهة كفء للهدف العظيم الذي تتوخاه . ها وإحياءاهتا العجيبة وحيويتها وحركت
إن دورة التصور والشعور مع دورة الليل والنهار يف هذا الفلك الدوار ، والليل يطلب النهار حثيثاً ، ويريده جمتهداً 

اق اجلبار بني الليل والنهار ، بقلب هلي دورة ال ميلك الوجدان أال يتابعها؛ وأال يدور معها وأال يرقب هذا السب
  مرتعش ونفس الهث وكله حركة وتوفز ، وكله تطلع وانتظار

إن هذا . . الليل والنهار يف مست الشخص الواعي ذي اإلرادة والقصد » تشخيص « إن مجال احلركة وحيويتها و 
  كله مستوى من مجال التصوير والتعبري ال يرقى إليه فّن بشري على اإلطالق

إن هذه األلفة لتتوارى ، . . ن األلفة اليت تقتل الكون ومشاهده يف احلس؛ وتطبع النظر إليه بطابع البالدة والغفلة إ
إن الليل والنهار يف هذا التعبري ليسا . . ليحل حملها وقع املشهد اجلديد الرائع الذي يطالع الفطرة كأمنا ألول وهلة 

يعاطفان البشر ويشاركاهنم . ا مها حيان ذوا حس وروح وقصد واجتاه وإمن. جمرد ظاهرتني طبيعيتني مكرورتني 



  حركة احلياة؛ وحركة الصراع واملنافسة والسباق اليت تطبع احلياة
  .كذلك هذه الشمس والقمر والنجوم 

جيب ، إهنا مسخرة ، تتلقى وتست. إهنا كائنات حية ذات روح إهنا تتلقى أمر اهللا وتنفذه ، وختضع له وتسري وفقه . 
  ومتضي حيث أمرت كما ميضي األحياء يف طاعة اهللا

ومن هنا هذا السلطان للقرآن . ومن هنا يهتز الضمري البشري؛ وينساق لالستجابة ، يف موكب األحياء املستجيبة 
اخلبري مبداخل  -سبحانه  -إنه خياطب فطرة اإلنسان هبذا السلطان املستمد من قائله . . الذي ليس لكالم البشر 
  . .القلوب وأسرار الفطر 

وعندما يصل السياق إىل هذا املقطع ، وقد ارتعش الوجدان البشري ملشاهد الكون احلية ، اليت كان مير عليها يف 
عندئذ يوجه البشَر إىل . . وقد جتلى له خضوع هذه اخلالئق اهلائلة وعبوديتها لسلطان اخلالق وأمره . بالدة وغفلة 

ليدعوه يف إنابة وخشوع؛ وليلتزموا بربوبيته هلم ، فيلتزموا حدود عبوديتهم له؛ ال  - الذي ال رب غريه -رهبم 
  :يعتدون على سلطانه؛ وال يفسدون يف األرض بترك شرعه إىل هواهم ، بعد أن أصلحها اهللا مبنهجه 

دعوه خوفاً وطمعاً ، وا. ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ، إنه ال حيب املعتدين ، وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها { 
  .} إن رمحة اهللا قريب من احملسنني 

تضرعاَ وتذلالً؛ وخفية ال صياحاً وتصدية . . إنه التوجيه يف أنسب حالة نفسية صاحلة ، إىل الدعاء واإلنابة 
  .فالتضرع اخلفي أنسب وأليق جبالل اهللا وبقرب الصلة بني العبد ومواله 

ويف رواية  -يف سفر  -صلى اهللا عليه وسلم  -كنا مع رسول اهللا : قال  -بإسناده عن أيب موسى  -أخرج مسلم 
أي ( أيها الناس أربعوا « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -فجعل الناس جيهرون بالتكبري ، فقال رسول اهللا  -غزاة 

  .» وهو معكم . إنكم تدعون مسيعاً قريباً . إنكم لستم تدعون أصم وال غائباً . على أنفسكم ) ارفقوا وهونوا 
فهذا احلس اإلمياين جبالل اهللا وقربه معاً ، هو الذي يؤكده املنهج القرآين هنا ويقرره يف صورته احلركية الواقعية عند 

ذلك أن الذي يستشعر جالله فعالً يستحيي من الصياح يف دعائه؛ والذي يستشعر قرب اهللا حقاً ال جيد ما . الدعاء 
  يدعو إىل هذا الصياح

مشهد التضرع يف الدعاء ، وهيئة اخلشوع واالنكسار فيه هللا ، ينهى عن االعتداء على سلطان اهللا ، فيما  ويف ظل
كما ينهى عن الفساد يف األرض باهلوى ، وقد . من احلاكمية اليت ال تكون إال هللا  -يف اجلاهلية  -يدعونه ألنفسهم 

ة للقريب اجمليب ، ال تعتدي كذلك وال تفسد يف األرض والنفس اليت تتضرع وختشع خفي. . أصلحها اهللا بالشريعة 
واملنهج القرآين يتبع خلجات . فبني االنفعالني اتصال داخلي وثيق يف تكوين النفس واملشاعر . . بعد إصالحها 

  .وهو منهج من خلق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري . القلوب وانفعاالت النفوس 
  . .} وادعوه خوفاً وطمعاً { 

  .وطمعاً يف رضوانه وثوابه . خوفاً من غضبه وعقابه 
  .} إن رمحة اهللا قريب من احملسنني { 

.  
  .كما جاء يف الوصف النبوي لإلحسان . . الذين يعبدون اهللا كأهنم يرونه ، فإن مل يكونوا يرونه فهو يراهم 

نظار؛ ولكن القلوب متر هبا ومرة أخرى يفتح السياق للقلب البشري صفحة من صفحات الكون املعروضة لأل



إهنا صفحة يفتحها على ذكر رمحة اهللا يف اآلية السابقة؛ . . غافلة بليدة؛ ال تسمع نطقها ، وال تستشعر إيقاعها 
  :منوذجاً لرمحة اهللا يف صورة املاء اهلاطل ، والزرع النامي ، واحلياة النابضة بعد املوت واخلمود 

بني يدي رمحته ، حىت إذا أقلت سحاباً ثقاالً سقناه لبلد ميت ، فأنزلنا به املاء ،  وهو الذي يرسل الرياح ، بشراً{ 
  . .} كذلك خنرج املوتى لعلكم تذكرون . . فأخرجنا به من كل الثمرات 

وكلها من صنع اهللا؛ الذي ال ينبغي أَن . آثار الفاعلية والسلطان والتدبري والتقدير . إهنا آثار الربوبية يف الكون 
  .وهو اخلالق الرازق هبذه األسباب اليت ينشئها برمحته للعباد . كون للناس رب سواه ي

  .ويف كل فترة ينزل من السحاب ماء . ويف كل وقت حتمل الريح سحاباً . ويف كل حلظة هتب ريح 
تسم يف هو اجلديد الذي يعرضه القرآن هذا العرض املر -كما هو يف احلقيقة  -ولكن ربط هذا كله بفعل اهللا 

  .املشاهد املتحركة ، كأن العني تراه 
فما  -والرياح هتب وفق النواميس الكونية اليت أودعها اهللا هذا الكون . إنه هو الذي يرسل الرياح مبشرات برمحته 

ولكن التصور اإلسالمي يقوم على اعتقاد  -كان الكون لينشئ نفسه ، مث يضع لنفسه هذه النواميس اليت حتكمه 
 -وفق الناموس  -إمنا يقع ويتحقق  -ولو أنه جيري وفق الناموس الذي قدره اهللا  -ث جيري يف الكون أن كل حد

وأن األمر القدمي جبريان السنة ، ال يتعارض مع تعلق قدر اهللا بكل حادث . بقدر خاص ينشئه ويربزه يف عامل الواقع 
حدث من  -وفق النواميس اإلهلية يف الكون  -فإرسال الرياح . فردي من األحداث اليت جتري وفق هذه السنة 

  .األحداث ، يقع مبفرده وفق قدر خاص 
 -مث يسوق اهللا السحاب . ولكنه يقع بقدر خاص . ومحل الرياح للسحاب جيري وفق نواميس اهللا يف الكون أيضاً 

فيخرج من  -خاص  بقدر كذلك -فينزل منه املاء . . صحراء أو جدباء . . } بلد ميت { إىل  -بقدر خاص منه 
  .جيري كل أولئك وفق النواميس اليت أودعها طبيعة الكون وطبيعة احلياة  -بقدر منه خاص  -كل الثمرات 

ابتداء من نشأته وبروزه ، . إن التصور اإلسالمي يف هذا اجلانب ينفي العفوية واملصادفة يف كل ما جيري يف الكون 
ما ينفي اجلربية اآللية ، اليت تتصور الكون كأنه آلة ، فرغ صانعها ك. إىل كل حركة فيه وكل تغيري وكل تعديل 

منها ، وأودعها القوانني اليت تتحرك هبا ، مث تركها تتحرك حركة آلية جربية حتمية وفق هذه القوانني اليت تصبح 
  بذلك عمياء

  .مث يثبت الناموس الثابت والسنة اجلارية . إنه يثبت اخللق مبشيئة وقدر 

القدر الذي . عل معها القدر املصاحب لكل حركة من حركات الناموس ولكل مرة تتحقق فيها السنة ولكنه جي
  .ينشئ احلركة وحيقق السنة ، وفق املشيئة الطليقة من وراء السنن والنواميس الثابتة 

كلما حدث . . قابة ويدعها أبداً يف يقظة ويف ر. بالدة اآللية واجلربية . ينفي عن القلب البالدة . إنه تصور حي 
انتفض هذا القلب ، يرى قدر اهللا املنفذ ، ويرى يد اهللا . وكلما متت حركة وفق ناموس اهللا . حدثٌ وفق سنة اهللا 

  الفاعلة ، ويسبح هللا ويذكره ويراقبه ، وال يغفل عنه باآللية اجلربية وال ينساه
بفاعلية اخلالق املتجددة؛ وبتسبيح البارئ احلاضر هذا تصور يستحيي القلوب ، ويستجيش العقول ، ويعلقها مجيعاً 

  .يف كل حلظة ويف كل حركة ويف كل حدث آناءالليل وأطراف النهار 
كذلك يربط السياق القرآين بني حقيقة احلياة الناشئة بإرادة اهللا وقدره يف هذه األرض ، وبني النشأة اآلخرة ، اليت 

  :الذي يراه األحياء يف نشأة هذه احلياة  تتحقق كذلك مبشيئة اهللا وقدره؛ على املنهج
  . .} كذلك خنرج املوتى ، لعلكم تذكرون { 



. . هذا ما يوحي به هذا التعقيب . . إن معجزة احلياة ذات طبيعة واحدة ، من وراء أشكاهلا وصورها ومالبساهتا 
إن املشيئة اليت . . ى يف هناية املطاف وكما خيرج اهللا احلياة من املوات يف هذه األرض ، فكذلك خيرج احلياة من املوت

وإن القدر الذي . تبث احلياة يف صور احلياة وأشكاهلا يف هذه األرض ، هي املشيئة اليت ترد احلياة يف األموات 
  .جيري بإخراج احلياة من املوات يف الدنيا ، هلو ذاته القدر الذي جيري جبريان احلياة يف املوتى مرة أخرى 

  . .} ن لعلكم تذكرو{ 
  فالناس ينسون هذه احلقيقة املنظورة؛ ويغرقون يف الضالالت واألوهام

وخيتم السياق هذه الرحلة يف أقطار الكون وأسرار الوجود ، مبثل يضربه للطيب وللخبيث من القلوب ، ينتزعه من 
  :جو املشهد املعروض ، مراعاة للتناسق يف املرائي واملشاهد ، ويف الطبائع واحلقائق 

. } كذلك نصرف اآليات لقوم يشكرون . والبلد الطيب خيرج نباته بإذن ربه ، والذي خبث ال خيرج إال نكداً { 
.  

باألرض الطيبة ، وبالتربة  -صلى اهللا عليه وسلم  -والقلب الطيب يشبه يف القرآن الكرمي ويف حديث رسول اهللا 
منبت زرع ، ومأتى . . القلب والتربة . . فكالمها . بيثة الطيبة ، والقلب اخلبيث يشبه باألرض اخلبيثة وبالتربة اخل

القلب ينبت نوايا ومشاعر ، وانفعاالت واستجابات ، واجتاهات وعزائم ، وأعماالً بعد ذلك وآثاراً يف واقع . مثر 
  . .واألرض تنبت زرعاً ومثراً خمتلفاً أكله وألوانه ومذاقاته وأنواعه . احلياة 

  . .} نباته بإذن ربه والبلد الطيب خيرج { 
  .طيباً خرياً ، سهالً ميسراً 

  . .} والذي خبث ال خيرج إال نكداً { 
  . .يف إيذاء وجفوة ، ويف عسر ومشقة 

فإن كان القلب طيباً كالبلد . واهلدى واآليات واملوعظة والنصيحة تنزل على القلب كما ينزل املاء على التربة 
 -كالذي خبث من البالد واألماكن  -وإن كان فاسداً شريراً . باخلري  الطيب ، تفتح واستقبل ، وزكا وفاض

  وأخرج الشوك واألذى ، كما خترج األرض النكدة. استغلق وقسا ، وفاض بالشر والنكر والفساد والضر 
  . .} كذلك نصرف اآليات لقوم يشكرون { 

وهلؤالء الشاكرين الذين . ال الطيب والشكر ينبع من القلب الطيب ، ويدل على االستقبال الطيب ، واالنفع
  . .فهم الذين ينتفعون هبا ، ويصلحون هلا ، ويصلحون هبا . حيسنون التلقي واالستجابة تصرف اآليات 

وقد صادفنا هذا التعبري فيما مضى . كاإلنذار والتذكري . . والشكر هو الزمة هذه السورة اليت يتكرر ذكرها فيها 
  . .فهو من مالمح السورة املميزة يف التعبري ، كاإلنذار والتذكري . . ا هو آت من السياق ، وسنصادفه فيم

) ٥٩(َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ لَقَْد أَْرَسلَْنا ُنوًحا إِلَى قَْوِمِه فَقَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه إِنِّي أََخاُف 
) ٦١(قَالَ َيا قَْومِ لَْيَس بِي َضلَالَةٌ َولَِكنِّي َرُسولٌ ِمْن َربِّ الْعَالَِمَني ) ٦٠(ْن قَْوِمِه إِنَّا لَنََراَك ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ قَالَ الَْملَأُ ِم

أَنْ َجاَءكُْم ِذكٌْر ِمْن َربِّكُْم َعلَى َرُجلٍ أََوَعجِْبُتمْ ) ٦٢(أَُبلُِّغكُْم رَِسالَاِت َربِّي وَأَْنَصُح لَكُْم َوأَْعلَُم ِمَن اللَِّه َما لَا َتْعلَُمونَ 
فَكَذَُّبوُه فَأَْنَجْينَاُه َوالَِّذيَن َمَعُه ِفي الْفُلِْك َوأَغَْرقَْنا الَِّذيَن كَذَّبُوا بِآيَاِتَنا ) ٦٣(ِمْنكُْم ِلُيْنِذَركُْم َوِلَتتَّقُوا َولََعلَّكُْم تُْرَحُمونَ 

) ٦٥(َوإِلَى َعاٍد أََخاُهْم ُهوًدا قَالَ َيا قَْومِ اْعُبدُوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه أَفَلَا َتتَّقُونَ ) ٦٤(َني إِنَُّهْم كَانُوا قَْوًما َعِم
قَالَ َيا قَْومِ لَْيسَ بِي َسفَاَهةٌ  )٦٦(قَالَ الَْملَأُ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن قَْوِمِه إِنَّا لَنََراَك ِفي سَفَاَهٍة َوإِنَّا لََنظُنَُّك ِمَن الْكَاِذبَِني 

أَوََعجِبُْتْم أَنْ َجاءَكُْم ِذكٌْر ) ٦٨(أَُبلُِّغكُْم رَِسالَاِت َربِّي َوأََنا لَكُْم نَاِصحٌ أَِمٌني ) ٦٧(َولَكِنِّي َرُسولٌ ِمْن َربِّ الْعَالَِمَني 



إِذْ َجَعلَكُمْ ُخلَفَاَء ِمْن َبْعِد قَْومِ ُنوحٍ َوَزادَكُْم ِفي الَْخلْقِ َبْسطَةً فَاذْكُُروا  ِمْن َربِّكُْم َعلَى َرُجلٍ ِمْنكُمْ ِليُْنِذرَكُْم َواذْكُرُوا
نْ كُْنَت ِمَن قَالُوا أَجِئَْتَنا ِلنَْعُبَد اللََّه َوْحَدُه َوَنذََر َما كَانَ َيْعُبُد آَباُؤَنا فَأِْتَنا بَِما تَِعدَُنا إِ) ٦٩(آلَاَء اللَِّه لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ 

كُْم َما قَالَ قَْد َوقََع َعلَْيكُْم ِمْن رَبِّكُمْ رِْجٌس َوغََضٌب أَُتَجاِدلُونَنِي ِفي أَْسَماٍء َسمَّْيُتُموَها أَْنُتْم َوآَباُؤ) ٧٠(الصَّاِدِقَني 
فَأَْنجَْيَناُه وَالَِّذيَن َمَعُه بَِرْحَمٍة ِمنَّا َوقَطَْعَنا دَابَِر الَِّذيَن ) ٧١( َنزَّلَ اللَُّه بَِها ِمْن ُسلْطَاٍن فَاْنتَِظُروا إِنِّي مََعكُْم ِمَن الُْمْنتَِظرِيَن

وَإِلَى ثَُمودَ أََخاُهْم َصاِلًحا قَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه قَدْ ) ٧٢(كَذَّبُوا بِآَياِتَنا َوَما كَانُوا ُمْؤِمنَِني 
ُسوٍء فََيأُْخذَكُْم َعذَاٌب أَِليمٌ كُْم بَيَِّنةٌ ِمْن َربِّكُْم َهِذهِ َناقَةُ اللَِّه لَكُْم آَيةً فَذَُروَها َتأْكُلْ ِفي أَْرضِ اللَِّه َولَا تََمسُّوَها بَِجاَءْت

ِخذُونَ ِمْن ُسهُوِلَها قُصُوًرا وََتْنِحُتونَ الْجَِبالَ َواذْكُرُوا إِذْ َجعَلَكُْم ُخلَفَاَء ِمْن َبْعِد َعاٍد َوبَوَّأَكُْم ِفي الْأَْرضِ تَتَّ) ٧٣(
قَالَ الَْملَأُ الَِّذيَن اسَْتكَْبرُوا ِمْن قَْوِمِه ِللَِّذيَن اسُْتْضِعفُوا ) ٧٤(ُبُيوًتا فَاذْكُُروا آلَاَء اللَِّه َولَا َتْعثَْوا ِفي الْأَْرضِ ُمفِْسِديَن 

قَالَ الَِّذيَن اسَْتكَْبرُوا إِنَّا ) ٧٥(أَنَّ صَاِلًحا ُمْرَسلٌ ِمْن َربِِّه قَالُوا إِنَّا بَِما أُْرِسلَ بِِه ُمْؤِمُنونَ  ِلَمْن آَمَن ِمْنُهْم أََتْعلَُمونَ
ا تَِعُدَنا إِنْ كُْنَت ِمَن فََعقَُروا النَّاقَةَ َوَعَتْوا َعْن أَْمرِ َربِّهِْم َوقَالُوا َيا صَاِلحُ ائِْتَنا بَِم) ٧٦(بِالَِّذي آَمنُْتْم بِِه كَاِفُرونَ 

فََتوَلَّى َعْنُهْم َوقَالَ َيا قَْومِ لَقَْد أَْبلَْغُتكُْم رِسَالَةَ ) ٧٨(فَأََخذَْتُهمُ الرَّْجفَةُ فَأَْصَبحُوا ِفي دَارِِهْم َجاِثِمَني ) ٧٧(الْمُْرَسِلَني 
َولُوطًا إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه أََتأْتُونَ الْفَاِحَشةَ َما َسَبقَكُْم بَِها ِمْن أََحدٍ ) ٧٩(رَبِّي َوَنَصْحتُ لَكُْم َولَِكْن لَا ُتِحبُّونَ النَّاِصِحَني 

َوَما كَانَ َجوَاَب قَْوِمِه إِلَّا ) ٨١(إِنَّكُْم لَتَأُْتونَ الرَِّجالَ َشْهَوةً ِمْن ُدوِن النَِّساِء َبلْ أَْنُتْم قَْوٌم ُمْسرِفُونَ ) ٨٠(ِمَن الَْعالَِمَني 
) ٨٣(فَأَْنَجْيَناُه َوأَْهلَُه إِلَّا اْمرَأََتُه كَاَنْت ِمَن الَْغابِرِيَن ) ٨٢(نْ قَالُوا أَخْرُِجوُهْم ِمْن قَْريَِتكُْم إِنَُّهْم أَُناٌس َيَتطَهَُّرونَ أَ

َيَن أََخاُهْم ُشعَْيًبا قَالَ َيا قَْومِ اْعُبدُوا اللََّه َما وَإِلَى َمْد) ٨٤(َوأَْمطَْرَنا َعلَيْهِْم َمطًَرا فَانْظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمْجرِِمَني 
اسَ أَشَْياَءُهْم َولَا تُفِْسدُوا ِفي لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه قَْد َجاَءْتكُْم َبيَِّنةٌ ِمْن رَبِّكُْم فَأَْوفُوا الْكَْيلَ َوالِْميَزانَ َولَا تَْبَخسُوا النَّ

َولَا َتقُْعُدوا بِكُلِّ صَِراٍط ُتوِعُدونَ َوَتُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ ) ٨٥(َها ذَِلكُْم َخْيٌر لَكُمْ إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني الْأَْرضِ َبْعَد إِْصلَاِح
َوإِنْ ) ٨٦(ةُ الُْمفِْسِديَن َباللَِّه َمْن آَمَن بِِه َوَتْبُغوَنَها ِعَوًجا َواذْكُرُوا إِذْ كُنُْتْم قَِليلًا فَكَثََّركُْم وَاْنظُرُوا كَْيَف كَانَ َعاِق
ْينََنا َوُهَو َخْيُر الَْحاِكِمَني كَانَ طَاِئفَةٌ ِمْنكُْم آَمُنوا بِالَِّذي أُْرِسلُْت بِِه َوطَاِئفَةٌ لَْم ُيْؤِمنُوا فَاصْبُِروا َحتَّى َيْحكَُم اللَُّه َب

رِجَنََّك َيا ُشعَْيُب َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعَك ِمْن قَْرَيِتَنا أَوْ لََتُعوُدنَّ ِفي ِملَِّتَنا قَالَ الَْملَأُ الَِّذيَن اسَْتكَْبرُوا ِمْن قَْوِمِه لَُنْخ) ٨٧(
ونُ لََنا أَنْ قَِد افْتََرْيَنا َعلَى اللَِّه كَِذًبا إِنْ ُعْدَنا ِفي ِملَِّتكُْم بَْعَد إِذْ َنجَّاَنا اللَُّه ِمْنَها َوَما َيكُ) ٨٨(قَالَ أََولَْو كُنَّا كَارِِهَني 

افَْتحْ َبْينََنا َوَبْيَن قَْوِمَنا بِالَْحقِّ وَأَْنتَ َنُعوَد ِفيَها إِلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه َربَُّنا َوِسَع رَبَُّنا كُلَّ َشْيٍء ِعلًْما َعلَى اللَِّه َتَوكَّلَْنا َربََّنا 
فَأََخذَْتُهمُ الرَّْجفَةُ ) ٩٠(وا ِمْن قَْوِمِه لَِئنِ اتََّبعُْتْم ُشَعيًْبا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاِسُرونَ َوقَالَ الَْملَأُ الَِّذيَن كَفَُر) ٨٩(َخْيُر الْفَاِتِحَني 

خَاسِرِيَن الَِّذيَن كَذَُّبوا ُشَعْيًبا كَأَنْ لَْم َيْغنَْوا ِفيَها الَِّذيَن كَذَّبُوا ُشَعيًْبا كَاُنوا ُهُم الْ) ٩١(فَأَصَْبُحوا ِفي َدارِِهْم جَاِثِمَني 
  ) ٩٣(اِفرِيَن فََتَولَّى َعنُْهْم َوقَالَ َيا قَْومِ لَقَْد أَْبلَْغُتكُْم رَِسالَاِت َربِّي وََنَصْحُت لَكُْم فَكَْيَف آَسى َعلَى قَْومٍ كَ) ٩٢(

 وهو يواجه البشرية يف. . وهذه هي معامل طريقه . . وهذه عالئمه . . هذه أعالمه . . حنن مع موكب اإلميان 
يواجهها كلما التوت هبا الطريق؛ وكلما احنرفت عن صراط اهللا . . رحلتها الطويلة على هذا الكوكب األرضي 

حتت ضغط الشهوات ، اليت يقودها الشيطان من خطامها ، حماوالً أن يرضي . املستقيم؛ وكلما تفرقت هبا السبل 
هوات إىل جهنم؛ فإذا املوكب الكرمي يواجه حقده؛ وأن ينفذ وعيده ، وأن ميضي ببين آدم من خطام هذه الش

البشرية باهلدى ، ويلّوح هلا بالنور ، ويستروح هبا ريح اجلنة ، وحيذرها لفحات السموم ، ونزغات الشيطان الرجيم 
  . .، عدوها القدمي 

  . .مشهد الصراع العميق ، يف خضم احلياة ، على طول الطريق . . إنه مشهد رائع . . 
. . إن هذا الكائن املزدوج الطبيعة ، املعقد التركيب . . بشري ميضي يف تشابك معقد كل التعقيد إن التاريخ ال



عنصر الطني الذي نشأ منه ، وعنصر النفخة . . الذي يتألف كيانه من أبعد عنصرين تؤلف بينهما قدرة اهللا وقدره 
ليمضي يف تارخيه مع عوامل متشابكة كل إن هذا الكائن . . من روح اهللا ، اليت جعلت من هذا الطني إنساناً 

ميضي بطبيعته هذه يتعامل مع تلك اآلفاق والعوامل اليت أسلفنا يف قصة آدم . . التشابك ، معقدة كل التعقيد 
. . . اخل . . مشيئتها وقدرها ، وقدرهتا وجربوهتا ، ورمحتها وفضلها : يتعامل مع احلقيقة اإلهلية . . احلديث عنها 
ويتعامل مع هذا الكون املشهود ونواميسه . . ويتعامل مع إبليس وقبيله . . املأل األعلى ومالئكته  ويتعامل مع

يتعامل مع هذه اآلفاق وهذه . . ويتعامل مع بعضه البعض . . ويتعامل مع األحياء يف هذه األرض . . وسنن اهللا فيه 
  . .ع هذه اآلفاق والعوامل العوامل بطبيعته تلك ، وباستعداداته املتوافقة واملتعارضة م

ومن التقوى . ومن القوة يف كيانه والضعف . . ويف هذا اخلضم املتشابك من العالقات والروابط ، جيري تارخيه 
ومن التعامل مع العناصر املادية يف الكون والقوى الروحية ، . ومن االلتقاء بعامل الغيب وعامل الشهود . واهلدى 

  .ويف ضوء هذا التعقيد الشديد يفسر تارخيه . . من هذا كله يتكون تارخيه . . يف النهاية  ومن التعامل مع قدر اهللا
. » بيولوجياً « والذين يفسرونه تفسرياً . » سياسياً « أو » اقتصادياً « والذين يفسرون التاريخ اإلنساين تفسرياً 

كل أولئك ينظرون . . . » عقلياً « نه تفسرياً والذين يفسرو. » نفسياً « أو » روحياً « والذين يفسرونه تفسرياً 
نظرة ساذجة إىل جانب واحد من جوانب العوامل املتشابكة ، والعوامل املتباعدة ، اليت يتعامل معها اإلنسان؛ ويتألف 

 والتفسري اإلسالمي للتاريخ هو وحده الذي يلم هبذا اخلضم الواسع ، وحييط به؛ وينظر. . من تعامله معها تارخيه 
  .إىل التاريخ اإلنساين من خالله 

لقد شهدنا مشهد النشأة البشرية؛ وقد جتمعت يف املشهد كل . . وحنن هنا أمام مشاهد صادقة من هذا اخلضم 
  .اليت يتعامل معها هذا الكائن منذ اللحظة األوىل  -الظاهرة واخلفية  -العوامل واآلفاق والعناصر 

شهدنا تكرميه يف املأل األعلى وإسجاد املالئكة له؛ والبارئ . . ته األساسية ولقد شهدنا هذا الكائن باستعدادا. 
وانطالقه . . وشهدنا مهبطه إىل األرض . . وشهدنا ضعفه بعد ذلك وكيف قاده منه عدوه . . العظيم يعلن ميالده 

  . .يف التعامل مع عناصرها ونواميسها الكونية 
أن يتبع ما يأتيه من ربه : بربه؛ مستغفراً لذنبه؛ مأخوذاً عليه عهد اخلالفة  ولقد شهدناه يهبط إىل هذه األرض مؤمناً

  . .وال يتبع الشيطان وال اهلوى ، مزوداً بتلك التجربة األوىل يف حياته 
مث مضى به الزمن؛ وتقاذفته األمواج يف اخلضم؛ وتفاعلت تلك العوامل املعقدة املتشابكة يف كيانه ذاته ويف الوجود 

مث ها حنن أوالء يف هذا الدرس نشهد كيف صارت به هذه العوامل . تفاعلت يف واقعه ويف ضمريه . ه من حول
  املعقدة املتشابكة إىل اجلاهلية

وال بد من اإلنقاذ . . وقد غلبه . . إن الشيطان يغلبه . . وقد ضعف . . إنه يضعف . . وقد نسي . . إنه ينسى 
  مرة أخرى

  ولكن ها حنن أوالء نلتقي به ضاالً مفترياً مشركاً. تدياً تائباً موحداً لقد هبط إىل هذه األرض مه
فمن رمحة ربه به . هنالك الرسالة ترده إىل ربه . . ولكن هنالك معلماً يف طريقه . . لقد تقاذفته األمواج يف اخلضم 

  أن ال يتركه وحده
. وصاحل . وهود . نوح : ه رسل اهللا الكرام وها حنن أوالء يف هذه السورة نلتقي مبوكب اإلميان ، يرفع أعالم

ونشهد كيف حياول هذا الرهط الكرمي . . صلوات اهللا وسالمه عليهم مجيعاً  -وحممد . وموسى . وشعيب . ولوط 
إنقاذ الركب البشري من اهلاوية اليت يقوده إليها الشيطان ، وأعوانه من شياطني اإلنس  -بتوجيه اهللا وتعليمه  -



وبني احلق والباطل ، وبني . كما نشهد مواقف الصراع بني اهلدى والضالل . عن احلق يف كل زمان املستكربين 
مث نشهد مصارع املكذبني يف هناية كل مرحلة ، وجناة املؤمنني ، بعد . . الرسل الكرام وشياطني اجلن واإلنس 

  . .اإلنذار والتذكري 
ذلك أنه يعرض سري . ولكنه يف هذه السورة يتبع هذا اخلط . خيي والقصص يف القرآن ال يتبع دائماً ذلك اخلط التار

الركب البشري منذ النشأة األوىل ، ويعرض موكب اإلميان وهو حياول هداية هذا الركب واستنقاذه كلما ضل 
  متاماً عن معامل الطريق ، وقاده الشيطان كلية إىل املهلكة ليسلمه يف هنايتها إىل اجلحيم

  :املشهد الكلي الرائع نلمح مجلة معامل نلخصها هنا قبل مواجهة النصوص ويف وقفتنا أمام 
بفعل العوامل املتشابكة  -مث تنحرف إىل جاهلية ضالة مشركة . . إن البشرية تبدأ طريقها مهتدية مؤمنة موحدة * 

رسول بذات احلقيقة اليت  وهنا يأتيها. . املعقدة يف تركيب اإلنسان ذاته ، ويف العوامل والعناصر اليت يتعامل معها 
والذين حييون هم الذين آبوا إىل احلقيقة . فيهلك من يهلك ، وحييا من حييا . كانت عليها قبل أن تضل وتشرك 

هم الذين مسعوا . واستسلموا بكليتهم إىل هذا اإلله الواحد . هم الذين علموا أن هلم إهلاً واحداً . اإلميانية الواحدة 
  .} يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه  {: قول رسوهلم هلم 

فكل رسول جييء . . فهي حقيقة واحدة يقوم عليها دين اهللا كله ، ويتعاقب هبا الرسل مجيعاً على مدار التاريخ . 
 -إمنا يقول هذه الكلمة لقومه الذين اجتاهلم الشيطان عنها ، فنسوها وضلوا عنها ، وأشركوا مع اهللا آهلة أخرى 

وعلى أساسها . . وعلى أساسها تدور املعركة بني احلق والباطل  -ختالف هذه اآلهلة يف اجلاهليات املختلفة على ا
صلوات اهللا  -والسياق القرآين يوحد األلفاظ اليت عرب هبا مجيع الرسل . . يأخذ اهللا املكذبني هبا وينجي املؤمنني 

يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم { : ، ويوحد ترمجته يف نص واحد يوحد حكاية ما قالوه . . مع اختالف لغاهتم  -عليهم 
حىت يف صورهتا اللفظية ألن  -على مدار التاريخ  -وذلك لتحقيق معىن وحدة العقيدة السماوية . . } من إله غريه 

ويراً حسياً هذه العبارة دقيقة يف التعبري عن حقيقة العقيدة ، وألن عرضها يف السياق بذاهتا يصور وحدة العقيدة تص
  . .وهلذا كله داللته يف تقرير املنهج القرآين عن تاريخ العقيدة . . 

يتبني أنه مل يكن هناك . . مع املنهج القرآين » األديان املقارنة « ويف ضوء هذا التقرير يتبني مدى مفارقة منهج 
عند اهللا ، وأن الذين يتحدثون  يف مفهوم العقيدة األساسي ، الذي جاءت به الرسل كلها من» تطور « تدرج وال 

يقولون غري ما يقوله اهللا » والتطور « املعتقدات وتدرجها؛ ويدجمون العقيدة الربانية يف هذا التدرج » تطور « عن 
وحكيت العبارة عنها يف ألفاظ . جاءت دائماً حبقيقة واحدة  -كما نرى يف القرآن الكرمي  -سبحانه فهذه العقيدة 

. . » رب العاملني « وهذا اإلله الذي دعا الرسل كلهم إليه هو } وم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه يا ق{ : بعينها 
فلم يكن هنالك رسول من عند اهللا دعا إىل رب قبيلة ، أو رب أمة ، أو رب . . الذي حياسب الناس يف يوم عظيم 

وكذلك مل يكن هناك . . ثنني أو آهلة متعددة كما أنه مل يكن هناك رسول من عند اهللا دعا إىل إهلني ا. . جنس 
أو صنمية ومل يكن هناك دين من عند اهللا » أرواحية « رسول من عند اهللا دعا إىل عبادة طوطمية ، أو جنمية ، أو 

وهم يستعرضون اجلاهليات املختلفة ، مث يزعمون » علماء األديان « كما يزعم من يسموهنم . . ليس فيه عامل آخر 
  داهتا كانت هي الديانات اليت عرفتها البشرية يف هذه األزمان ، دون غريهاأن معقت

. . بالتوحيد اخلالص ، وبربوبية رب العاملني وباحلساب يف يوم الدين  -رسوالً بعد رسول  -لقد جاءت الرسل 
قدة املتشابكة يف ولكن االحنرافات يف خط االعتقاد ، مع اجلاهليات الطارئة بعد كل رسالة ، بفعل العوامل املع

. . هذه االحنرافات متثلت يف صور شىت من املعتقدات اجلاهلية . . تكوين اإلنسان ذاته ويف العوامل اليت يتعامل معها 



  مث يزعمون أهنا اخلط الصاعد يف تدرج الديانات وتطورها» علماء األديان « هي هذه اليت يدرسها 
وهو أحق أن يتبع ، وخباصة ممن يكتبون عن هذا املوضوع يف صدد  -سبحانه  -وعلى أية حال فهذا هو قول اهللا 

  .عرض العقيدة اإلسالمية ، أو صدد الدفاع عنها أما الذين ال يؤمنون هبذا القرآن ، فهم وما هم فيه 

.  
  . .واهللا يقص احلق وهو خري الفاصلني 

، بعد احنرافهم عن التوحيد الذي  قد جاء إىل قومه -صلوات اهللا عليهم مجيعاً  -إن كل رسول من الرسل * 
كما كانت عقيدة آدم وزوجه  -فبنو آدم األوائل نشأوا موحدين لرب العاملني . . تركهم عليه رسوهلم الذي سبقه 

دعاهم إىل توحيد رب العاملني مرة  -عليه السالم  -حىت إذا جاء نوح  -مث احنرفوا بفعل العوامل اليت أسلفنا  -
كما  -وعمرت األرض هبؤالء املوحدين لرب العاملني . فان فهلك املكذبون وجنا املؤمنون مث جاء الطو. أخرى 

حىت إذا . . حىت إذا طال عليهم األمد احنرفوا إىل اجلاهلية كما احنرف من كان قبلهم . وبذراريهم  -علمهم نوح 
  . .وهكذا . . مث تكررت القصة . . جاء هود أهلك املكذبون بالريح العقيم 

وقال كل . . } يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه { : فقال . قد أرسل كل رسول من هؤالء إىل قومه ول
، معرباًعن ثقل التبعة؛ وخطورة ما يعلمه من عاقبة ما هم فيه من اجلاهلية } إين لكم ناصح أمني { : رسول لقومه 

من علية القوم » املأل « ويف كل مرة وقف . . منه  يف الدنيا واآلخرة؛ ورغبته يف هداية قومه ، وهو منهم وهم
وأبوا أن تكون العبودية والدينونة هللا . وكربائهم يف وجه كلمة احلق هذه؛ ورفضوا االستسالم هللا رب العاملني 

وهنا يصدع كل رسول باحلق  -وهي القضية اليت قامت عليها الرساالت كلها وقام عليها دين اهللا كله  -وحده 
وتنبتُّ وشيجة القومية ووشيجة . مث ينقسم قومه إىل أمتني متفاصلتني على أساس العقيدة . . الطاغوت يف وجه 

الواحد ، أمتان متفاصلتان ال قرىب بينهما وال عالقة » القوم « وإذا . القرابة العائلية؛ لتقوم وشيجة العقيدة وحدها 
تدية واألمة الضالة ، ويأخذ املكذبني املستكربين ، وينجي ويفصل اهللا بني األمة امله. . وعندئذ جييء الفتح . . 

وما جرت سنة اهللا قط بفتح وال فصل قبل أن ينقسم القوم الواحد إىل أمتني على أساس . . الطائعني املستسلمني 
وقبل أن . وقبل أن يثبتوا يف وجه الطاغوت بإمياهنم . العقيدة ، وقبل أن جيهر أصحاب العقيدة بعبوديتهم هللا وحده 

  .وهذا ما يشهد به تاريخ دعوة اهللا على مدار التاريخ . . يعلنوا مفاصلتهم لقومهم 
ذلك أن هذه  -رب العاملني  -هو تعبيد الناس كلهم لرهبم وحده : إن التركيز يف كل رسالة كان على أمر واحد * 

لقاعدة اليت ال يقوم شيء صاحل بدوهنا يف العبودية هللا الواحد ، ونزع السلطان كله من الطواغيت اليت تدعيه ، هو ا
  .ومل يذكر القرآن إال قليالً من التفصيالت بعد هذه القاعدة األساسية املشتركة يف الرساالت مجيعاً . حياة البشر 

وأمهية هذه . يف الدين ، إمنا يرجع إىل هذه القاعدة وال خيرج عنها  -بعد قاعدة العقيدة  -ذلك أن كل تفصيل 
يف ميزان اهللا هي اليت جعلت املنهج القرآين يربزها هكذا ، ويفردها بالذكر يف استعراض موكب اإلميان؛ بل  القاعدة

كما قلنا يف التعريف بسورة األنعام أن هذا كان هو موضوع القرآن املكي كله؛ كما  -ولنذكر . . يف القرآن كله 
  .توجيه  كان هو موضوع القرآن املدين كلما عرضت مناسبة لتشريع أو

يف هذا الدين ال يقل أصالة وال ضرورة » واملنهج « . لعرض هذه احلقيقة » منهجاً « ؛ و »حقيقة « إن هلذا الدين 
كما أن علينا أن نلتزم املنهج . وعلينا أن نعرف احلقيقة األساسية اليت جاء هبا هذا الدين . . فيه » احلقيقة « عن 

ومن هنا . . ذا املنهج إبراز وإفراد وتكرار وتوكيد حلقيقة التوحيد لأللوهية ويف ه. . الذي عرض به هذه احلقيقة 



  . .ذلك التوكيد والتكرار واإلبراز واإلفراد هلذه القاعدة يف قصص هذه السورة 
إن هذا القصص يصور طبيعة اإلميان وطبيعة الكفر يف نفوس البشر؛ ويعرض منوذجاً مكرراً للقلوب املستعدة * 

إن الذين آمنوا بكل رسول مل يكن يف قلوهبم . . ومنوذجاً مكرراً للقلوب املستعدة للكفر أيضاً لإلميان ، 
فأما الذين . االستكبارعن االستسالم هللا والطاعة لرسوله؛ ومل يعجبوا أن خيتار اهللا واحداً منهم ليبلغهم وينذرهم 

تبكروا أن ينزلوا عن السلطان املغتصب يف أيديهم كفروا بكل رسول فقد كانوا هم الذين أخذهتم العزة باإلمث ، فاس
من احلكام والكبار والوجهاء وذوي » املأل « كانوا هم . . هللا صاحب اخللق واألمر ، وأن يسمعوا لواحد منهم 

فاملأل كانوا حيسون . . إهنا عقدة احلاكمية والسلطان . . ومن هنا نعرف عقدة هذا الدين . . السلطان يف قومهم 
. . } ولكين رسول من رب العاملني { . . } يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه { : ما يف قول رسوهلم هلم  دائماً

نزع السلطان املغتصب من أيديهم؛  -أول ما تعين  -كانوا حيسون أن األلوهية الواحدة والربوبية الشاملة تعين 
وهذا ما كانوا يقاومون يف سبيله حىت يكونوا من اهلالكني وقد . . إىل اهللا رب العاملني . . ورده إىل صاحبه الشرعي 

بلغ من عقدة السلطان يف نفوسهم أال ينتفع الالحق منهم بالغابر ، وأن يسلك طريقه إىل اهلالك ، كما يسلك 
نسيان : جتري على سنة ال تتبدل  -كما يعرضها هذا القصص  -إن مصارع املكذبني . . طريقه إىل جهنم كذلك 

استكبار عن العبودية هللا وحده واخلضوع . إنذار من اهللا للغافلني على يد رسول . آليات اهللا واحنراف عن طريقه 
ثبات من . طغيان وهتديد وإيذاء للمؤمنني . اغترار بالرخاء واستهزاء باإلنذار واستعجال للعذاب . لرب العاملني 

  يأيت وفق سنة اهللا على مدار التاريخ مث املصرع الذي. . املؤمنني ومفاصلة على العقيدة 
  .وأخرياً فإن طاغوت الباطل ال يطيق جمرد وجود احلق * 

فإن الباطل ال يقبل منه  -تاركاً مصريمها لفتح اهللا وقضائه  -وحىت حني يريد احلق أن يعيش يف عزلة عن الباطل . 
وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي { : قومه ولقد قال شعيب ل. . بل يتابع احلق وينازله ويطارده . هذا املوقف 

ولكنهم مل يقبلوا منه هذه . . } أرسلت به وطائفة مل يؤمنوا ، فاصربوا حىت حيكم اهللا بيننا ، وهو خري احلاكمني 
قال املأل { : اخلطة ، ومل يطيقوا رؤية احلق يعيش؛ وال رؤية مجاعة تدين هللا وحده وخترج من سلطان الطواغيت 

وهنا صدع . . } لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن يف ملتنا : تكربوا من قومه الذين اس
أو لو كنا كارهني؟ قد افترينا على اهللا كذباً إن : قال { : شعيب باحلق رافضاً هذا الذي يعرضه عليهم الطواغيت 

  }. . عدنا يف ملتكم بعد إذ جنانا اهللا منها 
ب الدعوة إىل اهللا أن املعركة مع الطواغيت مفروضة عليهم فرضاً ، وأنه ال جيديهم فتيالً أن ذلك ليعلم أصحا
فالطواغيت لن تتركهم إال أن يتركوا دينهم كلية ، ويعودوا إىل ملة الطواغيت بعد إذ جناهم اهللا . يتقوها ويتجنبوها 

فال مفر . . ة للطواغيت ودانت بالعبودية هللا وحده وقد جناهم اهللا منها مبجرد أن خلعت قلوهبم عنها العبودي. منها 
على اهللا توكلنا { : من خوض املعركة ، والصرب عليها ، وانتظار فتح اهللا بعد املفاصلة فيها؛ وأن يقولوا مع شعيب 

ر التاريخ مث جتري سنة اهللا مبا جرت به كل مرة على مدا. . } ربنا افتح بيننا وبني قومنا باحلق وأنت خري الفاحتني . 
. .  

  :ونكتفي هبذه املعامل يف طريق القصص القرآين ، حىت نستعرض النصوص بالتفصيل 
يف . إن موكب اإلميان الذي يسري يف مقدمته رسل اهللا الكرام ، مسبوق يف السياق مبوكب اإلميان يف الكون كله 

ستة أيام ، مث استوى على العرش ، إن ربكم اهللا الذي خلق السماوات واألرض يف { : الفقرة السابقة مباشرة 
يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً ، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ، أال له اخللق واألمر ، تبارك اهللا رب 



وإن الدينونة هلذا اإلله ، الذي خلق السماوات واألرض ، والذي استوى على العرش ، والذي حيرك } العاملني 
إن . ، والذي جتري الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ، والذي له اخللق واألمر الليل ليطلب النهار 

هي اليت يدعون إليها البشرية كلها ، كلما قعد هلا . الدينونة هلذا اإلله وحده هي اليت يدعو إليها الرسل كافة 
ها كلها تتسم بإشراك غري اهللا الشيطان على صراط فأضلها عنه؛ وردها إىل اجلاهلية اليت تتبدى يف صور شىت؛ ولكن

  .معه يف الربوبية 
واملنهج القرآين يكثر من الربط بني عبودية هذا الكون هللا ، ودعوة البشر إىل االتساق مع الكون الذي يعيشون فيه؛ 

ة ذلك أن هذا اإليقاع هبذه احلقيقة الكوني. واإلسالم هللا الذي أسلم له الكون كله؛ والذي يتحرك مسخراً بأمره 
كفيل بأن يهز القلب البشري هزاً؛ وأن يستحثه من داخله على أن ينخرط يف سلك العبادة املستسلمة؛ فال يكون 

  هو وحده نشازاً يف نظام الوجود كله
إن الرسل الكرام ال يدعون البشرية ألمر شاذ؛ إمنا يدعوهنا إىل األصل الذي يقوم عليه الوجود كله؛ وإىل احلقيقة 

  .ري هذا الوجود املركوزة يف ضم

وهي ذاهتا احلقيقة املركوزة يف فطرة البشر؛ واليت هتتف هبا فطرهتم حني ال تلوي هبا الشهوات ، وال يقودها . 
  . .الشيطان بعيداً عن حقيقتها األصيلة 

  .وهذه هي اللسمة املستفادة من تتابع السياق القرآين يف السورة على النحو الذي تتابع به 
. يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه ، إين أخاف عليكم عذاب يوم عظيم : وحاً إىل قومه ، فقال لقد أرسلنا ن{ 

أبلغكم . يا قوم ليس يب ضاللة ، ولكين رسول من رب العاملني : قال . إنا لنراك يف ضالل مبني : قال املأل من قومه 
و عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم أ. رساالت رب ، وأنصح لكم ، وأعلم من اهللا ما ال تعلمون 

لينذركم ، ولتتقوا ، ولعلكم ترمحون؟ فكذبوه فأجنيناه والذين معه يف الفلك ، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا ، إهنم 
  . .} كانوا قوماً عمني 

اق يتطلب تلك تعرض القصة هنا باختصار ، ليست فيها التفصيالت اليت ترد يف مواضع أخرى من القرآن يف سي
تلك املعامل اليت حتدثنا : إن اهلدف هنا هو تصوير . . التفصيالت ، كالذي جاء يف سورة هود ، ويف سورة نوح 

. . حتقق النذير . حقيقة مشاعر الرسول . طبيعة استقبال القوم هلا . طريقة التبليغ . طبيعة العقيدة . . عنها آنفاً 
  .قات احملققة لتلك املعامل ، على منهج القصص القرآين لذلك تذكر من القصة فحسب تلك احلل

  . .} لقد أرسلنا نوحاً إىل قومه { 
على سنة اهللا يف إرسال كل رسول من قومه ، وبلساهنم ، تأليفاً لقلوب الذين مل تفسد فطرهتم ، وتيسرياً على البشر 

لسنة ، وال يستجيبون ، ويستكربون أن وإن كان الذين فسدت فطرهتم يعجبون من هذه ا. يف التفاهم والتعارف 
وما كانوا ليستجيبوا إىل اهلدى ، مهما جاءهم . يؤمنوا لبشر مثلهم ، ويطلبون أن تبلغهم املالئكة وإن هي إال تعلة 

  من أي طريق
  :لقد أرسلنا نوحاً إىل قومه ، فخاطبهم بتلك الكلمة الواحدة اليت جاء هبا كل رسول 

  .} اهللا ما لكم من إله غريه يا قوم اعبدوا : فقال { 
فهي الكلمة اليت ال تتبدل ، وهي قاعدة هذه العقيدة اليت ال توجد إال هبا ، وهي عماد احلياة اإلنسانية الذي ال تقوم 

وهي الكفيل بتحرر البشر من العبودية . على غريه ، وهي ضمان وحدة الوجهة ووحدة اهلدف ، ووحدة الرباط 
  .ثاهلم من العبيد ، وباالستعالء على الشهوات كلها وعلى الوعد والوعيد للهوى ، والعبودية ألم



وهذا هو معىن عبادة اهللا وحده . إن دين اهللا منهج للحياة ، قاعدته أن يكون السلطان كله يف حياة الناس كلها هللا 
ود وإنشائه وتدبريه بقدرة اهللا والسلطان يتمثل يف االعتقاد بربوبيته هلذا الوج. . ، ومعىن أال يكون للناس إله غريه 

  .كما يتمثل يف االعتقاد بربوبيته لإلنسان وإنشائه وتدبري أمره بقدرة اهللا وقدره . وقدره 

وعلى نفس املستوى يتمثل يف االعتقاد بربوبية اهللا هلذا اإلنسان يف حياته العملية الواقعية ، وقيامها على شريعته 
وإال فهو الشرك ، . غري قابلة للتجزئة . . كلها حزمة واحدة . . لعبادة له وحده وأمره ، متثله يف التقدم بشعائر ا

  وهو عبادة غري اهللا معه ، أو من دونه
ولقد قال نوح لقومه هذه القولة الواحدة ، وأنذرهم عاقبة التكذيب هبا يف إشفاق األخ الناصح إلخوانه ، ويف 

  :صدق الرائد الناصح ألهله 
  . .} عذاب يوم عظيم إين أخاف عليكم { 

عقيدة احلساب واجلزاء يف يوم عظيم ، . كانت فيها عقيدة اآلخرة . . أقدم الديانات . . وهنا نرى أن ديانة نوح 
وهكذا تتبني مفارقة منهج اهللا وتقريره يف شأن العقيدة ، . . خياف نوح على قومه ما ينتظرهم فيه من عذاب 

  .وأتباعهم الغافلني عن منهج القرآن » ماء األديان عل« ومناهج اخلابطني يف الظالم من 
  فكيف كان استقبال املنحرفني الضالني من قوم نوح هلذه الدعوة اخلالصة الواضحة املستقيمة؟

  } إنا لنراك يف ضالل مبني : قال املأل من قومه { 
  اهيمإنه صبأ ، ورجع عن دين إبر -صلى اهللا عليه وسلم  -كما قال مشركو العرب حملمد 

وهكذا يبلغ الضال من الضالل أن حيسب من يدعوه إىل اهلدى هو الضال بل هكذا يبلغ التبجح الوقح بعدما يبلغ 
هكذا تنقلب املوازين ، وتبطل الضوابط ، وحيكم اهلوى؛ ما دام أن امليزان ليس هو ميزان اهللا . . املسخ يف الفطر 

  .الذي ال ينحرف وال مييل 
اليوم عن املهتدين هبدى اهللا؟ إهنا تسميهم الضالني ، وتعد من يهتدي منهم ويرجع بالرضى وماذا تقول اجلاهلية 

  أجل من يهتدي إىل املستنقع الكريه ، وإىل الوحل الذي تتمرغ اجلاهلية فيه. . والقبول 
الرخيص؟ إهنا وماذا تقول اجلاهلية اليوم للفتاة اليت ال تكشف عن حلمها؟ وماذا تقول للفىت الذي يستقذر اللحم 

وختلفاً ومجوداً وريفية وحتاول اجلاهلية بكل ما متلكه من وسائل » رجعية « تسمي ترفعهما هذا ونظافتهما وتطهرمها 
  التوجيه واإلعالم أن تغرق ترفعهما ونظافتهما يف الوحل الذي تتمرغ فيه يف املستنقع الكريه

اريات الكرة؛ وجنون األفالم والسينما والتليفزيون وما إليه؛ وماذا تقول اجلاهلية ملن ترتفع اهتماماته عن جنون مب
ومغلق على نفسه ، وتنقصه املرونة . » جامد « إنه : وجنون الرقص واحلفالت الفارغة واملالهي؟ إهنا تقول عنه 
  . .والثقافة وحتاول أن جتره إىل تفاهة من هذه ينفق فيها حياته 

  ري إال األشكال والظروففال تتغ. . إن اجلاهلية هي اجلاهلية 
إمنا . وينفي نوح عن نفسه الضالل ، ويكشف هلم عن حقيقة دعوته ومنبعها ، فهو مل يبتدعها من أوهامه وأهوائه 

فهو جيده يف . ويعلم من اهللا ما ال يعلمون . ومعها النصح واألمانة . حيمل هلم الرسالة . هو رسول من رب العاملني 
  :هم عنه حمجوبون نفسه ، وهو موصول به ، و

أبلغكم رساالت ريب ، وأنصح لكم ، وأعلم من . يا قوم ليس يب ضاللة ، ولكين رسول من رب العاملني : قال { 
  .} اهللا ما ال تعلمون 



.  
فكأمنا عجبوا أن خيتار اهللا رسوالً من البشر من بينهم ، حيمله رسالة إىل قومه ، وأن . . ونلمح هنا فجوة يف السياق 

هذه الفجوة يف السياق . . ا الرسول يف نفسه علماً عن ربه ال جيده اآلخرون ، الذين مل خيتاروا هذا االختيار جيد هذ
  :يدل عليها ما بعدها 

  . .} أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ، ولتتقوا ، ولعلكم ترمحون؟ { 
إنه يتعامل مع العوامل كلها ، ويتصل . . اين شأنه كله عجيب فهذا الكائن اإلنس. وما من عجب يف هذا االختيار 

واهللا أعلم حيث جيعل  -فإذا اختار اهللا من بينه رسوله . . بربه مبا ركب يف طبيعته من نفخة اهللا فيه من روحه 
لك السر اللطيف فإمنا يتلقى هذا املختار عنه ، مبا أودع يف كيانه من إمكانية االتصال به والتلقي عنه ، بذ -رسالته 

  .الذي به معىن اإلنسان ، والذي هو مناط التكرمي العلوي هلذا الكائن العجيب التكوين 
  :ويكشف هلم نوح عن هدف الرسالة 

  . .} لينذركم ، ولتتقوا ، ولعلكم ترمحون { 
ء ذلك لنوح ، وال وال شيء ورا. . فهو اإلنذار لتحريك القلوب مبشاعر التقوى ، ليظفروا يف النهاية برمحة اهللا 

  .مصلحة ، وال هدف ، إال هذا اهلدف السامي النبيل 
  :ولكن الفطرة حني تبلغ حداً معيناً من الفساد ، ال تتفكر وال تتدبر وال تتذكر ، وال ينفع معها اإلنذار وال التذكري 

  . .} نوا قوماً عمني فكذبوه ، فأجنيناه والذين معه يف الفلك ، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا ، إهنم كا{ 
  وبعماهم القوا هذا املصري. . فبعماهم هذا كذبوا . . ولقد رأينا من عماهم عن اهلدى والنصح املخلص والنذير 

  :ومتضي عجلة التاريخ ، وميضي معها السياق ، فإذا حنن أمام عاد قوم هود 
ريه ، أفال تتقون؟ قال املأل الذين كفروا من يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غ: وإىل عاد أخاهم هودا ، قال « 

. يا قوم ليس يب سفاهة ولكين رسول من رب العاملني : قال . إنا لنراك يف سفاهة ، وإنا لنظنك من الكاذبني : قومه 
أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ . أبلغكم رساالت ريب ، وأنا لكم ناصح أمني 

: قالوا . كم خلفاء من بعد قوم نوح ، وزادكم يف اخللق بسطة ، فاذكروا آالء اهللا لعلكم تفلحون واذكروا إذ جعل
قد وقع عليكم من : قال . أجئتنا لنعبد اهللا وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ فأتنا مبا تعدنا إنا كنت من الصادقني 

ما نزل اهللا هبا من سلطان؟ فانتظروا ، إين معكم ربكم رجس وغضب ، أجتادلونين يف أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم 
  .} فأجنيناه والذين معه برمحة منا ، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا ، وما كانوا مؤمنني . من املنتظرين 

  . .إهنا السنة املاضية ، والناموس اجلاري ، والقانون الواحد . . إهنا نفس الرسالة ، ونفس احلوار ، ونفس العاقبة 
وما من شك . . كان عددهم ثالثة عشر : إن قوم عاد هؤالء من ذراري نوح والذين جنوا معه يف السفينة ، وقيل 

كانوا يعبدون اهللا  -وهو اإلسالم  -أن أبناء هؤالء املؤمنني الناجني يف السفينة كانوا على دين نوح عليه السالم 
ولكين رسول من رب { : ب العاملني ، فهكذا قال هلم نوح وحده ، ما هلم من إله غريه ، وكانوا يعتقدون أنه ر

  .} العاملني 

ويف  -فلما طال عليهم األمد ، وتفرقوا يف األرض ، ولعب معهم الشيطان لعبة الغواية ، وقادهم من شهواهتم . 
وهم نبيهم إىل أوهلا شهوة امللك وشهوات املتاع ، وفق اهلوى ال وفق شريعة اهللا ، عاد قوم هود يستنكرون أن يدع

  :عبادة اهللا وحده من جديد 
  . .} يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه ، أفال تتقون؟ : وإىل عاد أخاهم هودا ، قال { 



وال  -القولة اليت قاهلا نوح من قبله ، واليت كذب هبا قومه ، فأصاهبم ما أصاهبم ، واستخلف اهللا عادا من بعدهم 
م ، ويف سورة أخرى نعلم أهنم كانوا باألحقاف ، وهي الكثبان املرتفعة على حدود اليمن يذكر هنا أين كان موطنه

وقد ساروا يف الطريق الذي سار فيه من قبل قوم نوح ، فلم يتذكروا ومل يتدبروا ما  -ما بني اليمامة وحضرموت 
استنكاراً لقلة خوفهم من } ون؟ أفال تتق{ : حل مبن ساروا يف هذا الطريق ، لذلك يضيف هود يف خطابه هلم قوله 

  .اهللا ومن ذلك املصري املرهوب 
وكأمنا كرب على املأل الكرباء من قومه أن يدعوهم واحد من قومهم إىل اهلدى ، وأن يستنكر منهم قلة التقوى؛ 

ب مجيعاً يف ورأوا فيه سفاهة ومحاقة ، وجتاوزا للحد ، وسوء تقدير للمقام فانطلقوا يتهمون نبيهم بالسفاهة وبالكذ
  :غري حترج وال حياء 

  . .} إنا لنراك يف سفاهة ، وإنا لنظنك من الكاذبني : قال املأل الذين كفروا من قومه { 
  هكذا جزافاً بال ترّو وال تدبر وال دليل

  . .} أبلغكم رساالت ريب وأنا لكم ناصح أمني . يا قوم ليس يب سفاهة ، ولكين رسول من رب العاملني : قال { 
كما كشف نوح  -وقد كشف هلم  -كما نفى عن نفسه الضاللة  -لقد نفى عن نفسه السفاهة يف بساطة وصدق 

وقال هلم ذلك كله يف مودة الناصح . عن مصدر رسالته وهدفها؛ وعن نصحه هلم فيها وأمانته يف تبليغها  -من قبل 
  .ويف صدق األمني 

من هذا االختيار ، ومن تلك الرسالة ، فإذا  -نوح من قبل كما عجب قوم  -وال بد أن يكون القوم قد عجبوا 
  :هود يكرر هلم ما قاله نوح من قبل ، كأمنا كالمها روح واحدة يف شخصني 

  . .} أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ { 
وإعطائهم قوة يف األجسام واقع استخالفهم يف األرض من بعد قوم نوح ، . . مث يزيد عليه ما ميليه واقعهم 

  :وضخامة حبكم نشأهتم اجلبلية ، وإعطائهم كذلك السلطان والسيطرة 
  . .} فاذكروا آالء اهللا لعلكم تفلحون . واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ، وزادكم يف اخللق بسطة { 

نعمة ، واحلذر من البطر ، واتقاء فلقد كان من حق هذا االستخالف ، وهذه القوة والبسطة ، أن تستوجب شكر ال
  .مصري الغابرين 

. أن تتوقف سنته اليت ال تتبدل ، واليت جتري وفق الناموس املرسوم ، بقدر معلوم : وهم مل يأخذوا على اهللا عهداً 
  .وذكر النعم يوحي بشكرها؛ وشكر النعمة تتبعه احملافظة على أسباهبا؛ ومن مث يكون الفالح يف الدنيا واآلخرة 

وهكذا أخذت املأل العزة باإلمث ، واختصروا اجلدل ، . . ولكن الفطرة حني تنحرف ال تتفكر وال تتدبر وال تتذكر 
  :واستعجلوا العذاب استعجال من يستثقل النصح ، ويهزأ باإلنذار 

  . .} ني أجئتنا لنعبد اهللا وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ فأتنا مبا تعدنا إن كنت من الصادق: قالوا { 
  :لكأمنا كان يدعوهم إىل أمر منكر ال يطيقون االستماع إليه ، وال يصربون على النظر فيه 

  ؛} أجئتنا لنعبد اهللا وحده ، ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ { 
هذا االستعباد الذي يسلب اإلنسان خصائص اإلنسان . إنه مشهد بائس الستعباد الواقع املألوف للقلوب والعقول 

ويدعه عبداً للعادة والتقليد ، وعبداً للعرف واملألوف ، . حرية التدبر والنظر ، وحرية التفكري واالعتقاد : ة األصيل
  . .وعبداً ملا تفرضه عليه أهواؤه وأهواء العبيد من أمثاله ، ويغلق عليه كل باب للمعرفة وكل نافذة للنور 

بل فراراً من تدبر تفاهة الباطل الذي هم له عبيد؛ وقالوا وهكذا استعجل القوم العذاب فراراً من مواجهة احلق ، 



  :لنبيهم الناصح األمني 
  } فأتنا مبا تعدنا إن كنت من الصادقني { 

  :ومن مث كان اجلواب حامساً وسريعاً يف رد الرسول 
هللا هبا من أجتادلونين يف أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم ما نزل ا. قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب : قال { 

  .} سلطان؟ فانتظروا ، إين معكم من املنتظرين 
إنه العذاب الذي ال دافع له ، . . لقد أبلغهم العاقبة اليت أنبأه هبا ربه ، واليت قد حقت عليهم فلم يعد عنها حميص 

ة مث جعل بعد هذا التعجيل هلم بالعذاب الذي استعجلوه؛ يكشف هلم عن سخاف. . وغضب اهللا املصاحب له 
  :معتقداهتم وتصوراهتم 

  . .} أجتادلونين يف أمساء مسيتموها أنتم وأباؤكم ما نزل اهللا هبا من سلطان؟ { 
إن ما تعبدون مع اهللا ليس شيئاً ذا حقيقة إهنا جمرد أمساء أطلقتموها أنتم وآباؤكم؛ من عند أنفسكم ، مل يشرعها اهللا 

  .ليها من برهان ومل يأذن هبا ، فما هلا إذن من سلطان وال لكم ع
إن كل كلمة أو . . هو تعبري موح عن حقيقة أصيلة . . } ما نزل اهللا هبا من سلطان { : والتعبري املتكرر يف القرآن 

إن الفطرة تتلقى هذا كله يف . . شرع أو عرف أو تصور مل ينزله اهللا ، خفيف الوزن ، قليل األثر ، سريع الزوال 
ن اهللا ثقلت واستقرت ونفذت إىل األعماق ، مبا فيها من سلطان اهللا الذي يودعها استخفاف ، فإذا جاءت الكلمة م

  .إياه 
وكم من كلمات براقة ، وكم من مذاهب ونظريات ، وكم من تصورات مزوقة ، وكم من أوضاع حشدت هلا 

سلطان ويف ثقة  -سبحانه  -ولكنها تتذاوب أمام كلمة من اهللا ، فيها من سلطانه . . كل قوى التزيني والتمكني 
  :املطمئن ، وقوة املتمكن ، يواجه هود قومه بالتحدي 

  .} فانتظروا ، إين معكم من املنتظرين { 

.  
إنه على يقني من هزال الباطل وضعفه . . إن هذه الثقة هي مناط القوة اليت يستشعرها صاحب الدعوة إىل اهللا 

قني من سلطان احلق الذي معه وقوته مبا فيه من سلطان اهللا كما أنه على ي. وخفة وزنه مهما انتفش ومهما استطال 
.  

  :وال يطول االنتظار يف السياق 
  . .} فأجنيناه والذين معه برمحة منا ، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا ، وما كانوا مؤمنني { 

هو آخر واحد يف الركب يتبع والدابر . وهو ما عرب عنه بقطع الدابر . فهو احملق الكامل الذي ال يتخلف منه أحد 
  أدبار القوم

وال يفصل . . وحتقق النذير مرة أخرى بعد إذ مل ينفع التذكري . وهكذا طويت صفحة أخرى من صحائف املكذبني 
فنقف حنن يف ظالل النص الذي يهدف إىل . السياق هنا ما يفصله من أمر هذا اهلالك يف السور األخرى 

  .يف تفصيل له مواضعه يف النصوص االستعراض السريع؛ وال خنوض 
قد جاءتكم بينة من ربكم ، هذه ناقة اهللا . يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه : وإىل مثود أخاهم صاحلاً ، قال { 

واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد . لكم آية ، فذروها تأكل يف أرض اهللا ، وال متسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم 
م يف األرض ، تتخذون من سهوهلا قصوراً ، وتنحتون اجلبال بيوتاً ، فاذكروا آالء اهللا ، وال تعثوا يف عاد ، وبوأك



أتعلمون أن صاحلاً :  -ملن آمن منهم  -قال املأل الذين استكربوا من قومه للذين استضعفوا . األرض مفسدين 
فعقروا الناقة . إنا بالذي آمنتم به كافرون : ربوا إنا مبا أرسل به مؤمنون ، قال الذين استك: مرسل من ربه؟ قالوا 

فأخذهتم الرجفة فأصبحوا يف دارهم . يا صاحل ائتنا مبا تعدنا إن كنت من املرسلني : وعتوا عن أمر رهبم ، وقالوا 
  . .} يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ريب ، ونصحت لكم ، ولكن ال حتبون الناصحني : فتوىل عنهم وقال . جامثني 

ذه صفحة أخرى من صحائف قصة البشرية؛ وهي متضي يف خضم التاريخ ، وها هي ذي نكسة أخرى إىل وه
  . .اجلاهلية؛ ومشهد من مشاهد اللقاء بني احلق والباطل ، ومصرع جديد من مصارع املكذبني 

  . .} يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه : قال . وإىل مثود أخاهم صاحلاً { 
الواحدة اليت هبا بدأ هذا اخللق وإليها يعود ، وذات املنهج الواحد يف االعتقاد واالجتاه واملواجهة  ذات الكلمة

  . .والتبليغ 
  :ويزيد هنا تلك املعجزة اليت صاحبت دعوة صاحل ، حني طلبها قومه للتصديق 

  . .} قد جاءتكم بيِّنة من ربكم ، هذه ناقة اهللا لكم آية { 
ستهدف االستعراض السريع للدعوة الواحدة ، ولعاقبة اإلميان هبا وعاقبة التكذيب ، ال يذكر والسياق هنا ، ألنه ي

وكذلك ال يذكر تفصيالً عن الناقة أكثر من أهنا بيِّنة من . تفصيل طلبهم للخارقة ، بل يعلن وجودها عقب الدعوة 
  .رهبم ، وأهنا ناقة اهللا وفيها آية منه 

مما جيعلها بينة من . كانت ناقة غري عادية ، أو أهنا أخرجت هلم إخراجاً غري عادي  ومن هذا اإلسناد نستلهم أهنا
وال نزيد على هذا شيئاً مما مل يرد . . رهبم ، ومما جيعل نسبتها إىل اهللا ذات معىن ، وجيعلها آية على صدق نبوته 

فنمضي حنن  -عن كل تفصيل آخر  وفيما جاء يف هذه اإلشارة كفاية -ذكره من أمرها يف هذا املصدر املستيقن 
  :مع النصوص ونعيش يف ظالهلا 

  . .} فذروها تأكل يف أرض اهللا وال متسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم { 
  . .إهنا ناقة اهللا ، فذروها تأكل يف أرض اهللا ، وإال فهو النذير بسوء املصري 

ه بالتدبر والتذكر ، والنظر يف مصائر الغابرين ، وبعد عرض اآلية واإلنذار بالعاقبة ، يأخذ صاحل يف النصح لقوم
  :والشكر على نعمة االستخالف بعد هؤالء الغابرين 

واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد ، وبوأكم يف األرض ، تتخذون من سهوهلا قصوراً ، وتنحتون اجلبال بيوتاً { 
  .} فاذكروا آالء اهللا ، وال تعثوا يف األرض مفسدين . 

وهي بني احلجاز  -كر السياق هنا أين كان موطن مثود ، ولكنه يذكر يف سورة أخرى أهنم كانوا يف احلجر وال يذ
ونلمح من تذكري صاحل هلم ، أثر النعمة والتمكني يف األرض لثمود ، كما نلمح طبيعة املكان الذي . . والشام 

فهي . القصور ، وينحتون يف اجلبال البيوت فهو سهل وجبل ، وقد كانوا يتخذون يف السهل . كانوا يعيشون فيه 
وصاحل يذكرهم استخالف اهللا هلم من بعد عاد ، وإن مل . . حضارة عمرانية واضحة املعامل يف هذا النص القصري 

يكونوا يف أرضهم ذاهتا ، ولكن يبدو أهنم كانوا أصحاب احلضارة العمرانية التالية يف التاريخ حلضارة عاد ، وأن 
وهو ينهاهم عن . وبذلك صاروا خلفاء ممكنني يف األرض ، حمكمني فيها . تد خارج احلجر أيضاً سلطاهنم ام

  االنطالق يف األرض بالفساد ، اغتراراً بالقوة والتمكني ، وأمامهم العربة ماثلة يف عاد الغابرين
وم صاحل ، واستكربت فقد آمنت طائفة من ق. وهنا كذلك نلمح فجوة يف السياق على سبيل اإلجياز واالختصار 

واملأل هم آخر من يؤمن بدعوة جتردهم من السلطان يف األرض ، وترده إىل إله واحد هو رب العاملني وال . طائفة 



بد أن حياولوا فتنة املؤمنني الذين خلعوا ربقة الطاغوت من أعناقهم بعبوديتهم هللا وحده ، وحترروا بذلك من 
  العبودية للعبيد

  :ملستكربين من قوم صاحل يتجهون إىل من آمن من الضعفاء بالفتنة والتهديد وهكذا نرى املأل ا
. } أتعلمون أن صاحلاً مرسل من ربه؟ :  -ملن آمن منهم  -قال املأل الذين استكربوا من قومه للذين استضعفوا { 
.  

يف دعواه الرسالة من ربه وواضح أنه سؤال للتهديد والتخويف ، والستنكار إمياهنم به ، وللسخرية من تصديقهم له 
.  

ولكن الضعاف مل يعودوا ضعافاً لقد سكب اإلميان باهللا القوة يف قلوهبم ، والثقة يف نفوسهم ، واالطمئنان يف 
من . . إهنم على يقني من أمرهم ، فماذا جيدي التهديد والتخويف؟ وماذا جتدي السخرية واالستنكار . . منطقهم 

  :املأل املستكربين؟ 
  .} إنا مبا أرسل به مؤمنون : ا قالو{ 
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.  
  :ومن مث يعلن املأل عن موقفهم يف صراحة حتمل طابع التهديد 

  . .} إنا بالذي آمنتم به كافرون { 
أل إنه ليست البينة هي اليت تنقص امل. . واليت ال تدع ريبة ملستريب . على الرغم من البينة اليت جاءهم هبا صاحل 

إهنا عقدة احلاكمية والسلطان ، إهنا شهوة امللك . . إنه السلطان املهدد بالدينونة للرب الواحد . . للتصديق 
  العميقة يف اإلنسان إنه الشيطان الذي يقود الضالني من هذا اخلطام

عواه؛ واليت حذرهم وأتبعوا القول بالعمل ، فاعتدوا على ناقة اهللا اليت جاءهتم آية من عنده على صدق نبيه يف د
  :نبيهم أن ميسوها بسوء فيأخذهم عذاب أليم 

  . .} يا صاحل ائتنا مبا تعدنا إن كنت من املرسلني : فعقروا الناقة ، وعتوا عن أمر رهبم؛ وقالوا { 
ور إلبراز مسة التبجح فيها ، وليصور الشع} عتوا { : ويعرب عن عصياهنم بقوله . إنه التبجح الذي يصاحب املعصية 

  :والذي يعرب عنه كذلك ذلك التحدي باستعجال العذاب واالستهتار بالنذير . النفسي املصاحب هلا 
  :وال يستأين السياق يف إعالن اخلامتة ، وال يفصل كذلك 

  . .} فأخذهتم الرجفة ، فأصبحوا يف دارهم جامثني { 
وما . لفزع ، واجلثوم مشهد للعجز عن احلراك فالرجفة يصاحبها ا. والرجفة واجلثوم ، جزاء مقابل للعتو والتبجح 

  .ويف التعبري عن هذا املصري بالتصوير . جزاء وفاقاً يف املصري . أجدر العايت أن يرجتف ، وما أجدر املعتدي أن يعجز 
  :لريسم لنا مشهد صاحل الذي كذبوه وحتدوه . . } جامثني { . . ويدعهم السياق على هيئتهم 

  .} يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ريب ونصحت لكم ، ولكن ال حتبون الناصحني :  فتوىل عنهم ، وقال{ 
  .إنه اإلشهاد على أمانة التبليغ والنصح؛ والرباءة من املصري الذي جلبوه ألنفسهم بالعتو والتكذيب 

  . .وحيق النذير بعد التذكري على املستهزئني . وهكذا تطوى صفحة أخرى من صحائف املكذبني . . 
ذلك أن . ولكن السياق ال يتعرض هنا لقصة إبراهيم  -عليه السالم  -ضي عجلة التاريخ ، فيظلنا عهد إبراهيم ومت

وكم من قرية أهلكناها ، فجاءها بأسنا { : السياق يتحرى مصارع املكذبني؛ متناسقاً مع ما جاء يف أول السورة 
وقوم . . مجال يف إهالك القرى اليت كذبت بالنذير وهذا القصص إمنا هو تفصيل هلذا اإل} بياتاً أو هم قائلون 

. . بل اعتزهلم وما يدعون من دون اهللا . مل يطلب من ربه هالكهم  -عليه السالم  -إبراهيم مل يهلكوا ألن إبراهيم 
يتمشى مع . ومعاصره ، مبا فيها من إنذار وتكذيب وإهالك  -ابن أخي إبراهيم  -إمنا جتيء هنا قصة قوم لوط 

  :ل السياق ، على طريقة القرآن ظال
من  -شهوة  -أتأتون الفاحشة ما سبقكم هبا من أحد من العاملني؟ إنكم لتأتون الرجال : ولوطاً إذ قال لقومه { 

أخرجوهم من قريتكم ، إهنم أناس : وما كان جواب قومه إال أن قالوا . بل أنتم قوم مسرفون . دون النساء 
. } وأمطرنا عليهم مطراً ، فانظر كيف كان عاقبة اجملرمني . إال امرأته كانت من الغابرين فأجنيناه وأهله . يتطهرون 

.  



وتكشف لنا قصة قوم لوط عن لون خاص من احنراف الفطرة؛ وعن قضية أخرى غري قضية األلوهية والتوحيد اليت 
  .كانت مدار القصص السابق 

إن االعتقاد يف اهللا الواحد يقود إىل اإلسالم لسننه . . لتوحيد ولكنها يف الواقع ليست بعيدة عن قضية األلوهية وا
وقد شاءت سنة اهللا أن خيلق البشر ذكراً وأنثى ، وأن جيعلهما شقني للنفس الواحدة تتكامل هبما؛ وأن يتم . وشرعه 

وفق هذه  ومن مث ركبهما. . االمتداد يف هذا اجلنس عن طريق النسل؛ وأن يكون النسل من التقاء ذكر وأنثى 
وجعل . . السنة صاحلني لاللتقاء ، صاحلني للنسل عن طريق هذا االلتقاء ، جمهزين عضوياً ونفسياً هلذا االلتقاء 

اللذة اليت يناالهنا عندئذ عميقة ، والرغبة يف إتياهنا أصيلة ، وذلك لضمان أن يتالقيا فيحققا مشيئة اهللا يف امتداد 
. صيلة وتلك اللذة العميقة دافعاً يف مقابل املتاعب اليت يلقياهنا بعد ذلك يف الذرية احلياة؛ مث لتكون هذه الرغبة األ

مث لتكون كذلك ضماناً لبقائهما ملتصقني يف أسرة ، تكفل . . ومن نفقة وتربية وكفالة . من محل ووضع ورضاعة 
  ون إىل رعاية أطول من اجليل القدمياألطفال الناشئني ، الذين تطول فترة حضانتهم أكثر من أطفال احليوان ، وحيتاج

ومن مث . هذه هي سنة اهللا اليت يتصل إدراكها والعمل مبقتضاها باالعتقاد يف اهللا وحكمته ولطف تدبريه وتقديره 
  .يكون االحنراف عنها متصالً باالحنراف عن العقيدة ، وعن منهج اهللا للحياة 

 أن لوطا ليجبههم بأهنم بدع دون خلق اهللا فيها ، وأهنم يف ويبدو احنراف الفطرة واضحاً يف قصة قوم لوط ، حىت
  :هذا االحنراف الشنيع غري مسبوقني 

من  -شهوة  -أتأتون الفاحشة ما سبقكم هبا من أحد من العاملني؟ إنكم لتأتون الرجال : ولوطاً إذ قال لقومه { 
  . .} دون النساء بل أنتم قوم مسرفون 
واإلسراف يف الطاقة . ط هو اإلسراف يف جتاوز منهج اهللا املمثل يف الفطرة السوية واإلسراف الذي يدمغهم به لو

اليت وهبهم اهللا إياها ، ألداء دورهم يف امتداد البشرية ومنو احلياة ، فإذا هم يريقوهنا ويبعثروهنا يف غري موضع 
فإذا . قيق سنة اهللا الطبيعية ألن اهللا جعل لذة الفطرة الصادقة يف حت. شاذة } شهوة { فهي جمرد . اإلخصاب 

وجدت نفس لذهتا يف نقيض هذه السنة ، فهو الشذوذ إذن واالحنراف والفساد الفطري ، قبل أن يكون فساد 
  .فاألخالق اإلسالمية هي األخالق الفطرية ، بال احنراف وال فساد . وال فرق يف احلقيقة . . األخالق 

هو الذي حيقق لذة الفطرة الصادقة للذكر يف هذا االلتقاء ،  -لنفسي كالتكوين ا -إن التكوين العضوي لألنثى 
إمنا هذه اللذة املصاحبة له رمحة من اهللا ونعمة ، إذ جيعل القيام بتحقيق سنته . » الشهوة « الذي ال يقصد به جمرد 

 -بالنسبة للذكر  -ر ومشيئته يف امتداد احلياة ، مصحوباً بلذة تعادل مشقة التكليف فأما التكوين العضوي للذك
  .فال ميكن أن حيقق لذة للفطرة السليمة؛ بل إن شعور االستقذار ليسبق ، فيمنع جمرد االجتاه عند الفطرة السليمة 

  . .وطبيعة التصور االعتقادي ، ونظام احلياة الذي يقوم عليه ، ذو أثر حاسم يف هذا الشأن 
بغري ما مربر . ينتشر فيها هذا االحنراف اجلنسي الشاذ انتشاراً ذريعاً فهذه هي اجلاهلية احلديثة يف أوربا ويف أمريكا 

  .إال االحنراف عن االعتقاد الصحيح ، وعن منهج احلياة الذي يقوم عليه 
وقد كانت هناك دعوى عريضة من األجهزة اليت يوجهها اليهود يف األرض لتدمري احلياة اإلنسانية لغري اليهود ، 

كانت هناك دعوى عريضة من هذه األجهزة املوجهة بأن احتجاب املرأة . . قيدي واألخالقي بإشاعة االحنالل الع
ففي أوربا وأمريكا مل يبق . هو الذي ينشر هذه الفاحشة الشاذة يف اجملتمعات ولكن شهادة الواقع خترق العيون 

وهذه الفاحشة الشاذة  -م كما يف عامل البهائ -ضابط واحد لالختالط اجلنسي الكامل بني كل ذكر وكل أنثى 



. يرتفع معدهلا بارتفاع االختالط وال ينقص وال يقتصر على الشذوذ بني الرجال؛ بل يتعداه إىل الشذوذ بني النساء 
» السلوك اجلنسي عند النساء « و » السلوك اجلنسي عند الرجال « : ومن ال خترق عينيه هذه الشهادة فليقرأ . 

ولكن هذه األجهزة املوجهة ما تزال تردد هذه األكذوبة ، وتسندها إىل حجاب . . ي األمريك» كنزي « يف تقرير 
  لتؤدي ما تريده بروتوكوالت صهيون ، ووصايا مؤمترات املبشرين. املرأة 

  :ونعود إىل قوم لوط فيتجلى لنا االحنراف مرة أخرى يف جواهبم لنبيهم 
  } ريتكم ، إهنم أناس يتطهرون أخرجوهم من ق: وما كان جواب قومه إال أن قالوا { 

  يا عجباً أو من يتطهر خيرج من القرية إخراجاً ، ليبقى فيها امللوثون املدنسون؟
ولكن ملاذا العجب؟ وماذا تصنع اجلاهلية احلديثة؟ أليست تطارد الذين يتطهرون ، فال ينغمسون يف الوحل الذي 

أليست تطاردهم يف  -لألغالل عن املرأة وغري املرأة  وتسميه تقدمية وحتطيماً -تنغمس فيه جمتمعات اجلاهلية 
أرزاقهم وأنفسهم وأمواهلم وأفكارهم وتصوراهتم كذلك؛ وال تطيق أن تراهم يتطهرون؛ ألهنا ال تتسع وال ترحب 

  إال بامللوثني الدنسني القذرين؟ إنه منطق اجلاهلية يف كل حني
  :جييء يف السياقات األخرى  وتعرض اخلامتة سريعاً بال تفصيل وال تطويل كالذي

  . .} وأمطرنا عليهم مطراً ، فانظر كيف كان عاقبة اجملرمني  -إال امرأته كانت من الغابرين  -فأجنيناه وأهله { 
وهي ألصق  -فامرأته . كما أهنا هي الفصل بني القوم على أساس العقيدة واملنهج . إهنا النجاة ملن هتددهم العصاة 

  .ألن صلتها كانت بالغابرين املهلكني من قومه يف املنهج واالعتقاد . من اهلالك  مل تنج -الناس به 
ترى كان هذا املطر املغرق ، واملاء الدافق ، لتطهري األرض . . وقد أمطروا مطراً مهلكاً مع ما صاحبه من عواصف 

  من ذلك الدنس الذي كانوا فيه ، والوحل الذي عاشوا وماتوا فيه؟
  د طويت صفحة أخرى من صحائف املكذبني اجملرمنيعلى أية حال لق

  :صفحة مدين وأخيهم شعيب . . ونأيت للصفحة األخرية من صحائف األقوام املكذبة يف تلك احلقبة من التاريخ 
يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه ، قد جاءتكم بينة من ربكم ، فأوفوا : وإىل مدين أخاهم شعيباً ، قال { 

مليزان ، وال تبخسوا الناس أشياءهم ، وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها ، ذلكم خري لكم إن كنتم الكيل وا
  .مؤمنني 

وال تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل اهللا من آمن به وتبغوهنا عوجاً ، واذكروا إذ كنتم قليالً 
م آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة مل يؤمنوا وإن كان طائفة منك. فكثركم ، وانظروا كيف كان عاقبة املفسدين 

  . .} فاصربوا حىت حيكم اهللا بيننا ، وهو خري احلاكمني 
: قال . لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن يف ملتنا : قال املأل الذين استكربوا من قومه { 

 -لتكم بعد إذ جنانا اهللا منها ، وما يكون لنا أن نعود فيها أو لو كنا كارهني؟ قد افترينا على اهللا كذباً إن عدنا يف م
على اهللا توكلنا ، ربنا افتح بيننا وبني قومنا باحلق ، وأنت خري  -إال أن يشاء اهللا ربنا ، وسع ربنا كل شيء علماً 

م الرجفة فأصبحوا يف فأخذهت. لئن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً خلاسرون : وقال املأل الذين كفروا من قومه . الفاحتني 
: الذين كذبوا شعيباً كأن مل يغنوا فيها ، الذين كذبوا شعيباً كانوا هم اخلاسرين ، فتوىل عنهم وقال . دارهم جامثني 

  . .} يا قوم لقد أبلغتكم رساالت ريب ونصحت لكم ، فكيف آسى على قوم كافرين؟ 
نظائرها يف هذا املوضع ، ذلك أهنا تتضمن غري قضية العقيدة  إننا جند شيئاً من اإلطالة يف هذه القصة ، بالقياس إىل

  .شيئاً عن املعامالت ، وإن كانت القصة سائرة على منهج االستعراض اإلمجايل يف هذا السياق 



  .} يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه : وإىل مدين أخاهم شعيباً ، قال { 
قد { : مث تبدأ بعدها بعض التفصيالت يف رسالة النيب اجلديد . .  تبديل فهي قاعدة الدعوة اليت ال تغيري فيها وال

  . .} جاءتكم بينة من ربكم 
وال نعرف هلا حتديداً من مواضع القصة يف السور  -كما ذكرها يف قصة صاحل  -وال يذكر السياق نوع هذه البينة 

ويرتب على . تثبت دعواه أنه مرسل من عند اهللا ولكن النص يشري إىل أنه كانت هناك بينة جاءهم هبا ، . األخرى 
هذه البينة ما يأمرهم به نبيهم من توفية الكيل وامليزان ، والنهي عن اإلفساد يف األرض ، والكف عن قطع الطريق 

  :على الناس ، وعن فتنة املؤمنني عن دينهم الذي ارتضوه 
ال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها ، ذلكم خري لكم إن فأوفوا الكيل وامليزان ، وال تبخسوا الناس أشياءهم ، و{ 

وال تقعدوا بكل صراط توعدون ، وتصدون عن سبيل اهللا من آمن به ، وتبغوهنا عوجاً ، واذكروا إذ . كنتم مؤمنني 
  . .} كنتم قليالً فكثركم ، وانظروا كيف كان عاقبة املفسدين 

شركني ال يعبدون اهللا وحده ، إمنا يشركون معه عباده يف وندرك من هذا النهي أن قوم شعيب ، كانوا قوماً م
سلطانه؛ وأهنم ما كانوا يرجعون يف معامالهتم إىل شرع اهللا العادل؛ إمنا كانوا يتخذون ألنفسهم من عند أنفسهم 

شراء؛ كانوا سيئي املعاملة يف البيع وال -لذلك  -وأهنم  -ولعل شركهم إمنا كان يف هذه اخلصلة  -قواعد للتعامل 
  .كما كانوا مفسدين يف األرض ، يقطعون الطريق على سواهم 

ظلمة يفتنون الذين يهتدون ويؤمنون عن دينهم ، ويصدوهنم عن سبيل اهللا املستقيم؛ ويكرهون االستقامة اليت يف 
  .سبيل اهللا؛ ويريدون أن تكون الطريق عوجاء منحرفة ، ال متضي على استقامتها كما هي يف منهج اهللا 

بدعوهتم إىل عبادة اهللا وحده وإفراده سبحانه باأللوهية ، وإىل الدينونة له وحده  -عليه السالم  -يبدأ شعيب و
  .وإفراده من مث بالسلطان يف أمر احلياة كله 

يف دعوهتم من هذه القاعدة؛ اليت يعلم أنه منها تنبثق كل مناهج احلياة وكل  -عليه السالم  -يبدأ شعيب 
  .وال تستقيم كلها إال إذا استقامت هذه القاعدة . أن منها تنبثق قواعد السلوك واخللق والتعامل أوضاعها؛ كما 

ويستصحب يف دعوهتم إىل الدينونة هللا وحده ، وإقامة حياهتم على منهجه املستقيم ، وترك اإلفساد يف األرض 
يذكرهم نعمة . . بعض املؤثرات املوحية  يستصحب يف دعوهتم إىل هذا كله. . باهلوى بعدما أصلحها اهللا بالشريعة 

  :اهللا عليهم 
  .} واذكروا إذ كنتم قليالً فكثركم { 

  :وخيوفهم عاقبة املفسدين من قبلهم 
  . .} وانظروا كيف كان عاقبة املفسدين { 

ليه عن كذلك يريد منهم أن يأخذوا أنفسهم بشيء من العدل وسعة الصدر؛ فال يفتنوا املؤمنني الذين هداهم اهللا إ
دينهم ، وال يقعدوا هلم بكل صراط ، وال يأخذوا عليهم كل سبيل ، مهددين هلم موعدين ، وأن ينتظروا حكم اهللا 

  :إن كانوا هم ال يريدون أن يكونوا مؤمنني . بني الفريقني 
وهو خري احلاكمني وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة مل يؤمنوا ، فاصربوا حىت حيكم اهللا بيننا ، { 
 {. .  

نقطة االنتظار . . ولقد وقف عند آخر نقطة ال ميلك أن يتراجع وراءها خطوة . لقد دعاهم إىل أعدل خطة 
  .والتريث والتعايش بغري أذى ، وترك كلٍّ وما اعتنق من دين ، حىت حيكم اهللا وهو خري احلاكمني 



إن . . وجود ممثل يف مجاعة من الناس ال تدين للطاغوت  ولكن الطواغيت ال يرضيهم أن يكون لإلميان يف األرض
وجود مجاعة مسلمة يف األرض ، ال تدين إال هللا ، وال تعترف بسلطان إال سلطانه ، وال حتكم يف حياهتا شرعاً إال 

و حىت ل -إن وجود مجاعة مسلمة كهذه يهدد سلطان الطواغيت . . شرعه ، وال تتبع يف حياهتا منهجاً إال منهجه 
  .انعزلت هذه اجلماعة يف نفسها ، وتركت الطواغيت حلكم اهللا حني يأيت موعده 

إن وجود  -حىت لو آثرت هي أال ختوض معه املعركة  -إن الطاغوت يفرض املعركة فرضاً على اجلماعة املسلمة 
إهنا سنة اهللا ال بد أن . . وهذا الوجود ذاته هو الذي يفرض عليه املعركة مع الباطل . احلق يف ذاته يزعج الباطل 

  .جتري 

.  
  .} لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ، أو لتعودن يف ملتنا : قال املأل الذين استكربوا من قومه { 

  هكذا يف تبجح سافر ، ويف إصرار على املعركة ال يقبل املهادنة والتعايش
لقد وقف شعيب عليه السالم عند النقطة اليت ال . . د والوعيد إال أن قوة العقيدة ال تتلعثم وال تتزعزع أمام التهدي

على أن يترك ملن شاء أن يدخل يف العقيدة اليت يشاء؛  -نقطة املساملة والتعايش . . ميلك أن يتزحزح وراءها خطوة 
تراجع وما ميلك صاحب دعوة أن ي -يف انتظار فتح اهللا وحكمه بني الفريقني : وأن يدين للسلطان الذي يشاء 

وإال تنازل كلية عن احلق الذي . . خطوة واحدة وراء هذه النقطة ، حتت أي ضغط أو أي هتديد من الطواغيت 
فلما أن تلقى املأل املستكربون عرضه هذا بالتهديد باإلخراج من قريتهم أو العودة يف ملتهم ، صدع . . ميثله وخانه 

يف امللة اخلاسرة اليت أجناه اهللا منها ، واجته إىل ربه وملجئه ومواله شعيب باحلق ، مستمسكاً مبلته ، كارهاً أن يعود 
  :يدعوه ويستنصره ويسأله وعده بنصرة احلق وأهله 

وما يكون لنا أن . أو لو كنا كارهني؟ قد افترينا على اهللا كذباً إن عدنا يف ملتكم بعد إذ جنانا اهللا منها : قال { 
ربنا افتح بيننا وبني قومنا باحلق ، . على اهللا توكلنا  -ا ، وسع ربنا كل شيء علماً إال أن يشاء اهللا ربن -نعود فيها 

  . .} وأنت خري الفاحتني 
ويف هذه الكلمات القالئل تتجلى طبيعة اإلميان ، ومذاقه يف نفوس أهله ، كما تتجلى طبيعة اجلاهلية ومذاقها الكريه 

  .مشهد احلقيقة اإلهلية يف ذلك القلب وكيف تتجلى فيه . .  كذلك نشهد يف قلب الرسول ذلك املشهد الرائع. 
  }أو لو كنا كارهني؟ : قال { 

يقول . . } لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن يف ملتنا { : يستنكر تلك القولة الفاجرة 
  أجتربوننا على ما نكره من ملتكم اليت جنانا اهللا منها؟: هلم 
  . .} نا على اهللا كذباً إن عدنا يف ملتكم بعد إذ جنانا اهللا منها قد افتري{ 

إن الذي يعود إىل ملة الطاغوت واجلاهلية ، اليت ال خيلص فيها الناس الدينونة والطاعة هللا وحده ، واليت يتخذ 
د إذ قسم اهللا له اخلري بع -إن الذي يعود إىل هذه امللة . . الناس فيها أرباباً من دون اهللا يقرون هلم بسلطان اهللا 

شهادة . إمنا يؤدي شهادة كاذبة على اهللا ودينه  -وكشف له الطريق ، وهداه إىل احلق ، وأنقذه من العبودية للعبيد 
أن مللة الطاغوت حقاً  -على األقل  -مؤداها أنه مل جيد يف ملة اهللا خرياً فتركها وعاد إىل ملة الطاغوت أو مؤداها 

فهو يعود إليها ويعترف هبا بعد أن آمن . ة يف السلطان؛ وأن وجودها ال يتناىف مع اإلميان باهللا يف الوجود ، وشرعي
  .وهي شهادة خطرية أخطر من شهادة من مل يعرف اهلدى ، ومل يرفع راية اإلسالم . . باهللا 



  وال طغيان وراء اغتصاب سلطان اهللا يف احلياة. شهادة االعتراف براية الطغيان 
ما يتهدده به الطغاة من إعادته هو والذين آمنوا معه إىل امللة اليت أجناهم  -عليه السالم  -تنكر شعيب وكذلك يس

  :اهللا منها 
  . .} وما يكون لنا أن نعود فيها { 

يقوهلا وأمامه التهديد الذي يزاوله الطاغوت يف كل أرض . . وما من شأننا أصالً؛ وما ينبغي لنا قطعاً أن نعود فيها 
  .اجلماعة املسلمة ، اليت تعلن خروجها عن سلطانه ، ودينونتها هللا وحده بال شريك معه أو من دونه مع 

أقل وأهون من تكاليف  -مهما عظمت وشقت  -إن تكاليف اخلروج من العبودية للطاغوت والدينونة هللا وحده 
ن السالمة واألمن والطمأنينة على مهما الح فيها م -العبودية للطواغيت إن تكاليف العبودية للطواغيت فاحشة 

ال » اإلنسانية « إنه تكاليف بطيئة طويلة مديدة تكاليف يف إنسانية اإلنسان ذاته فهذه  -احلياة واملقام والرزق 
وأي عبودية شر . . وأي عبودية شر من خضوع اإلنسان ملا يشرعه له إنسان؟  -توجد ، واإلنسان عبد لإلنسان 

وأي عبودية شر من أن تتعلق مصائر . . رادة إنسان آخر به ، ورضاه أو غضبه عليه؟ من تعلق قلب إنسان بإ
إنسان هبوى إنسان مثله ورغباته وشهواته؟ وأي عبودية شر من أن يكون لإلنسان خطام أو جلام يقوده منه كيفما 

  شاء إنسان؟
 -يف حكم الطواغيت  - يكلف الناس إنه يهبط ويهبط حىت. . على أن األمر ال يقف عند حد هذه املعاين الرفيعة 

كما يكلفهم أوالدهم إذ ينشئهم الطاغوت كما شاء على ما شاء . أمواهلم اليت ال حيميها شرع وال حيوطها سياج 
فوق ما يتحكم يف أرواحهم ويف حياهتم ذاهتا ، . من التصورات واألفكار واملفهومات واألخالق والتقاليد والعادات 

. . هواه ، ويقيم من مجامجهم وأشالئهم أعالم اجملد لذاته واجلاه مث يكلفهم أعراضهم يف النهاية فيذحبهم على مذبح 
كما يقع  -حيث ال ميلك أب أن مينع فتاته من الدعارة اليت يريدها هبا الطواغيت ، سواء يف صورة الغصب املباشر 

ت ومفاهيم جتعلهن هنباً مباحاً للشهوات أو يف صورة تنشئتهن على تصورا -على نطاق واسع على مدار التاريخ 
والذي يتصور أنه ينجو مباله وعرضه وحياته وحياة . . حتت أي شعار ومتهد هلن الدعارة والفجور حتت أي ستار 

  إمنا يعيش يف وهم ، أو يفقد اإلحساس بالواقع. أبنائه وبناته يف حكم الطواغيت من دون اهللا 
ومهما تكن تكاليف العبودية هللا ، فهي أربح . . يف النفس والعرض واملال  إن عبادة الطاغوت عظيمة التكاليف

  . .فضالً على وزهنا يف ميزان اهللا . وأقوم حىت مبيزان هذه احلياة 
  :األسس األخالقية للحركة اإلسالمية : يقول السيد أبو األعلى املودودي يف كتاب 

اليت تتوقف عليها قضية صالح  -سانية ، ال خيفى عليه أن املسألة وكل من له أدىن بصرية مبسائل احلياة اإلن. . . « 
  .إمنا هي مسألة زعامة الشؤون البشرية ومن بيده زمام أمرها  -الشؤون البشرية وفسادها 

 -وذلك كما تشاهد يف القطار أنه ال جيري إال إىل اجلهة اليت يوجهه إليها سائقه ، وأنه ال بد للركاب أن يسافروا 
فكذلك ال جيري قطار املدنية اإلنسانية إال إىل جهة يوجهه إليها من . إىل تلك اجلهة نفسها  -أو كرهاً طوعاً 

ومن الظاهر البني أن اإلنسانية مبجموعها ال تستطيع حبال من األحوال أن تأىب السري . بأيديهم زمام أمر تلك املدنية 
األرض وأسباهبا طراً ، وهلم اهليمنة كل اهليمنة على أزمة األمر على تلك اخلطة اليت رمسها هلم الذين بأيديهم وسائل 

، وبيدهم السلطة املطلقة يف تدبري شؤون اإلنسانية ، وتتعلق بأذياهلم نفوس اجلماهري وآماهلم ، وهم ميلكون أدوات 
، وإنشاء النظام تكوين األفكار والنظريات وصوغها يف قوالب حيبوهنا ، وإليهم املرجع يف تنشئة الطباع الفردية 

فال بد . . فإذا كان هؤالء الزعماء والقواد ممن يؤمنون باهللا ويرجون حسابه . اجلماعي ، وحتديد القيم اخللقية 



لنظام احلياة بأسره أن يسري على طريق من اخلري والرشد والصالح ، وأن يعود اخلبثاء األشرار إىل كنف الدين 
ت ويزكو غراسها ، وأقل ما يكون من تأثري اجملتمع يف السيئات أهنا ال وكذلك تنمو احلسنا. ويصلحوا شؤوهنم 

بأيدي رجال  -سلطة الزعامة والقيادة واإلمامة  -وأما إذا كانت هذه السلطة . إن مل متحق وتنقرض آثارها . تربو 
يسري نظام احلياة بقضه  احنرفوا عن اهللا ورسوله ، واتبعوا الشهوات ، وانغمسوا يف الفجور والطغيان ، فال حمالة أن

وقضيضه على البغي والعدوان والفحشاء ، ويدب دبيب الفساد والفوضى يف األفكار والنظريات والعلوم واآلداب 
والسياسة واملدنية والثقافة والعمران واألخالق واملعامالت والعدالة والقانون برمتها ، وتنمو السيئات ويستفحل 

  «. . . أمرها 
أن أول ما يطالب به دين اهللا عباده ، أن يدخلوا يف عبودية احلق كافة خملصني له الطاعة واالنقياد  والظاهر» . . . 

مث يتطلب منهم أال يكون حلياهتم قانون إال ما . ، حىت ال يبقى يف أعناقهم قالدة من قالئد العبودية لغري اهللا تعاىل 
مث إن اإلسالم يطالبهم أن ينعدم من  -ى اهللا عليه وسلم صل -أنزله اهللا تعاىل ، وجاء به الرسول األمي الكرمي 

وهذه الغايات . األرض الفساد ، وتستأصل شأفة السيئات واملنكرات اجلالبة على العباد غضب اهللا تعاىل وسخطه 
السامية ال ميكن أن يتحقق منها شيء ما دامت قيادة أبناء البشر وتسيري شؤوهنم يف األرض بأيدي أئمة الكفر 

لضالل؛ وال يكون من أمر أتباع الدين احلق وأنصاره إال أن يستسلموا ألمر هؤالء وينقادوا جلربوهتم ، يذكرون وا
اهللا قابعني يف زواياهم ، منقطعني عن الدنيا وشؤوهنا ، مغتنمني ما يتصدق به هؤالء اجلبابرة عليهم من املساحمات 

. ة نظام احلق من أمهية خطرية جتعلها من غايات الدين وأسسه والضمانات ومن هنا يظهر ما لإلمامة الصاحلة وإقام
واحلق أن اإلنسان ال ميكنه أن يبلغ رضى اهللا تعاىل بأي عمل من أعماله إذا تناسى هذه الفريضة وتقاعس عن القيام 

  .هبا 

ان ليستوجب القتل أمل تروا ما جاء يف الكتاب والسنة من ذكر اجلماعة ولزومها والسمع والطاعة ، حىت إن اإلنس. 
وهل لذلك من سبب سوى أن غرض . وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم  -ولو قيد شعره  -إذا خرج من اجلماعة 

وكل ذلك يتوقف . الدين احلقيقي وهدفه إمنا هو إقامة نظام احلق ، واإلمامة الراشدة وتوطيد دعائمه يف األرض 
اجلماعية ويفت يف عضدها ، جيين على اإلسالم وأهله جناية ال حتققه على القوة اجلماعية ، والذي يضعضع القوة 

من املنزلة العالية » اجلهاد « مث انظروا إىل ما كسب . . ميكن جربها وتالفيها بالصالة وال باإلقرار بكلمة التوحيد 
ذلك . إىل األرض  على الذين ينكلون عنه ويثاقلون» بالنفاق « واملكانة الرفيعة يف الدين ، حىت إن القرآن ليحكم 

وهذا اجلهاد هو الذي . هو السعي املتواصل والكفاح املستمر يف سبيل إقامة نظام احلق ، ليس غري » اجلهاد « أن 
وبعبارة أخرى أنه من كان يؤمن باهللا ورسوله ال ميكنه . جيعله القرآن ميزاناً يوزن به إميان الرجل وإخالصه للدين 

فكل من يبدو يف . . ، أو يقعد عن بذل نفسه وماله يف سبيل إقامة نظام احلق  أن يرضى بتسلط النظام الباطل
أعماله شيء من الضعف واالستكانة يف هذا الباب ، فاعلم أنه مدخول يف إميانه ، مرتاب يف أمره ، فكيف ينفعه 

  . . .« عمل من أعماله بعد ذلك؟ 
فكل من يؤمن باهللا . ية جوهرية وخطورة بالغة يف نظام اإلسالم إن إقامة اإلمامة الصاحلة يف أرض اهللا هلا أمه» . . . 

ورسوله ويدين دين احلق ، ال ينتهي عمله بأن يبذل اجلهد املستطاع إلفراغ حياته يف قالب اإلسالم ، وال تربأ ذمته 
من أيدي  من ذلك فحسب ، بل يلزمه مبقتضى ذلك اإلميان أن يستنفد مجيع قواه ومساعيه يف انتزاع زمام األمر

الكافرين والفجرة والظاملني حىت يتسلمه رجال ذوو صالح ممن يتقون اهللا ، ويرجون حسابه ، ويقوم يف األرض 
  . .« ذلك النظام احلق املرضّي عند اهللا الذي به صالح أمور الدنيا وقوام شؤوهنا 



ده كله هللا ، إمنا يدعوهم إلنقاذ إن اإلسالم حني يدعو الناس إىل انتزاع السلطان من أيدي غاصبيه من البشر ور
إنسانيتهم وحترير رقاهبم من العبودية للعبيد؛ كما يدعوهم إىل إنقاذ أرواحهم وأمواهلم من هوى الطواغيت 

بكل ما فيها من تضحيات؛ ولكنه ينقذهم من  -حتت رايته  -إنه يكلفهم أعباء املعركة مع الطاغوت . . وشهواهتم 
  . .إنه يدعوهم للكرامة ، وللسالمة ، يف آن . . أهنا أذل وأحقر تضحيات أكرب وأطول ، كما 

  :لذلك قاهلا شعيب عليه السالم مدوية حامسة 
  . .} . . قد افترينا على اهللا كذباً إن عدنا يف ملتكم بعد إذ جنانا اهللا منها ، وما يكون لنا أن نعود فيها { 

وته ، يف مواجهة طواغيت البشر من املأل الذين استكربوا من ولكن شعيباً بقدر ما يرفع رأسه ، وبقدر ما يرفع ص
  .قومه 

فهو يف مواجهة ربه ، . بقدر ما خيفض هامته ، ويسلم وجهه يف مواجهة ربه اجلليل ، الذي وسع كل شيء علماً . 
  :ال يتأىل عليه وال جيزم بشيء أمام قدره ، ويدع له قياده وزمامه ، ويعلن خضوعه واستسالمه 

  . .} أن يشاء اهللا ربنا ، وسع ربنا كل شيء علماً  إال{ 
إنه ميلك رفض ما يفرضه عليه . . إنه يفوض األمر هللا ربه ، يف مستقبل ما يكون من أمره وأمر املؤمنني معه 

الطواغيت ، من العودة يف ملتهم؛ ويعلن تصميمه واملؤمنني معه على عدم العودة؛ ويعلن االستنكار املطلق للمبدأ 
فاألمر موكول إىل هذه املشيئة ، وهو والذين آمنوا معه ال . . ولكنه ال جيزم بشيء عن مشيئة اهللا به وهبم . . ه ذات

  .فإىل علمه ومشيئته تفويضهم واستسالمهم . يعلمون ، ورهبم وسع كل شيء علماً 
وال يتأىب على . مشيئته وقدره  األدب الذي يلتزم به أمره ، مث ال يتأىل بعد ذلك على. إنه أدب ويل اهللا مع اهللا 

  .شيء يريده به ويقدره عليه 
وهنا يدع شعيب طواغيت قومه وهتديدهم ووعيدهم ، ويتجه إىل وليه بالتوكل الواثق ، يدعوه أن يفصل بينه وبني 

  .قومه باحلق 
  . .} وأنت خري الفاحتني . ربنا افتح بيننا وبني قومنا باحلق . على اهللا توكلنا { 

  . .يف نفس ويل اهللا ونبيه » األلوهية « مشهد جتلي حقيقة : شهد ذلك املشهد الباهر وهنا ن
ويتوكل على . ويعلم أن ربه هو الذي يفصل باحلق بني اإلميان والطغيان . إنه يعرف مصدر القوة ، وملجأ األمان 

  .إال بفتح من ربه ونصر . فر ربه وحده يف خوض املعركة املفروضة عليه وعلى املؤمنني معه ، واليت ليس منها م
وقال املأل الذين { : ليفتنوهم عن دينهم . عندئذ يتوجه املأل الكفار من قومه إىل املؤمنني به خيوفوهنم ويهددوهنم 

  . .} لئن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً خلاسرون : كفروا من قومه 
فإذا . ون أوالً إىل الداعية ليكف عن الدعوة إن الطواغيت يتوجه. . إهنا مالمح املعركة اليت تتكرر وال تتغري 

. استعصم بإميانه وثقته بربه ، واستمسك بأمانة التبليغ وتبعته ، ومل يرهبه التخويف بالذي ميلكه الطغاة من الوسائل 
على  إهنم ال ميلكون حجة. . حتولوا إىل الذين اتبعوه يفتنوهنم عن دينهم بالوعيد والتهديد ، مث بالبطش والعذاب . 

وخباصة تلك اليت  -باطلهم ، ولكن ميلكون أدوات البطش واإلرهاب؛ وال يستطيعون إقناع القلوب جباهليتهم 
ولكنهم يستطيعون البطش باملصرين على اإلميان ، الذي أخلصوا  -عرفت احلق فما عادت تستخف بالباطل 

  .الدينونة هللا فأخلصوا له السلطان 
ه عندما يتمحض احلق والباطل ، ويقفان وجهاً لوجه يف مفاصلة كاملة جتري سنة اهللا ولكنه من سنة اهللا اجلارية أن

  . .وهكذا كان . . اليت ال تتخلف 



  . .} فأخذهتم الرجفة ، فأصبحوا يف دارهم جامثني { 
  . .الرجفة واجلثوم ، جزاء التهديد واالستطالة ، وبسط األيدي باألذى والفتنة 

وهي اليت قالوها مهددين متوعدين . . } لئن اتبعتم شعيباً إنكم إذا خلاسرون {  :ويرد السياق على قولتهم 
أن اخلسران مل يكن من نصيب الذين اتبعوا شعيباً ، إمنا كان من  -يف هتكم واضح  -للمؤمنني باخلسارة فيقرر 

  :نصيب قوم آخرين 
  .الذين كذبوا شعيباً كأن مل يغنوا فيها { 

  . .} وا هم اخلاسرين الذين كذبوا شعيباً كان
كأن مل يعمروا هذه الدار ، وكأن مل يكن هلم . ال حياة وال حراك . ففي ومضة ها حنن أوالء نراهم يف دارهم جامثني 

  فيها آثار
ويطوي صفحتهم مشيعة بالتبكيت واإلمهال ، واملفارقة واالنفصال ، من رسوهلم الذي كان أخاهم ، مث افترق 

ترق مصريه عن مصريهم ، حىت مل يعد يأسى على مصريهم األليم ، وعلى ضيعتهم يف طريقه عن طريقهم ، فاف
  :الغابرين 

  . .} يا قوم لقد أبلغتكم رساالت ريب ونصحت لكم ، فكيف آسى على قوم كافرين؟ : فتوىل عنهم ، وقال { 
ار هلا يف هذا الدين ، وال وزن هلا أما صلة األنساب واألقوام ، فال اعتب. فهو أمة وهم أمة . إنه من ملة وهم من ملة 

  . .فالوشيجة الباقية هي وشيجة هذا الدين ، واالرتباط بني الناس إمنا يكون يف حبل اهللا املتني . . يف ميزان اهللا 

ثُمَّ َبدَّلَْنا َمكَانَ السَّيِّئَِة الَْحَسَنةَ ) ٩٤(ضَّرَُّعونَ َوَما أَْرَسلَْنا ِفي قَْرَيٍة ِمْن َنبِيٍّ إِلَّا أََخذَْنا أَْهلََها بِالَْبأَْساِء وَالضَّرَّاِء لََعلَُّهْم َي
َولَْو أَنَّ أَْهلَ الْقَُرى آَمُنوا ) ٩٥(َحتَّى َعفَْوا َوقَالُوا قَْد َمسَّ آَباَءَنا الضَّرَّاُء َوالسَّرَّاُء فَأََخذَْناُهمْ َبْغَتةً َوُهْم لَا َيْشُعُرونَ 

أَفَأَِمَن أَْهلُ ) ٩٦(لَْيهِمْ َبَركَاٍت ِمَن السََّماِء وَالْأَْرضِ وَلَِكْن كَذَّبُوا فَأََخذَْناُهْم بَِما كَانُوا َيكِْسُبونَ َواتَّقَْوا لَفََتْحَنا َع
أَفَأَِمنُوا ) ٩٨(ًحى َوُهمْ َيلَْعُبونَ أََوأَِمَن أَْهلُ الْقَُرى أَنْ َيأْتَِيُهْم َبأُْسَنا ُض) ٩٧(الْقَُرى أَنْ يَأِْتيَُهْم بَأُْسَنا بََياًتا وَُهْم َناِئُمونَ 

أَوَلَْم يَْهِد ِللَِّذيَن َيرِثُونَ الْأَْرَض ِمْن َبْعِد أَْهِلَها أَنْ لَْو َنَشاُء ) ٩٩(َمكَْر اللَِّه فَلَا َيأَْمُن َمكَْر اللَِّه إِلَّا الْقَْوُم الَْخاِسُرونَ 
تِلَْك الْقَُرى َنقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَْنبَاِئَها َولَقَْد َجاءَْتُهمْ ) ١٠٠(لُوبِهِْم فَُهْم لَا َيْسَمُعونَ أََصْبَناُهمْ بِذُُنوبِهِْم َوَنطَْبُع َعلَى قُ

َما َوَجدَْنا َو) ١٠١(كَاِفرِيَن ُرُسلُُهمْ بِالَْبيِّنَاِت فََما كَاُنوا ِلُيْؤِمُنوا بَِما كَذَّبُوا ِمْن قَْبلُ كَذَِلَك َيطَْبعُ اللَُّه َعلَى قُلُوبِ الْ
  ) ١٠٢(ِلأَكْثَرِِهْم ِمْن َعْهٍد َوإِنْ َوَجْدَنا أَكْثََرُهمْ لَفَاِسِقَني 

هذه وقفة يف سياق السورة للتعقيب على ما مضى من قصص قوم نوح ، وقوم هود ، وقوم صاحل ، وقوم لوط ، 
والقرية هي املدينة  -ذبني يف كل قرية وقفة لبيان سنة اهللا اليت جرت هبا مشيئته وحققها قدره باملك. . وقوم شعيب 

وهي سنة واحدة يأخذ اهللا هبا املكذبني؛ ويتشكل هبا تاريخ اإلنسان يف جانب منه  -الكبرية أو احلاضرة املركزية 
أن يأخذ اهللا املكذبني بالبأساء والضراء؛ لعل قلوهبم ترق وتلني وتتجه إىل اهللا ، وتعرف حقيقة ألوهيته . . أصيل 

فإذا مل يستجيبوا أخذهم بالنعماء والسراء ، وفتح عليهم األبواب ، . عبودية البشر هلذه األلوهية القاهرة وحقيقة 
حىت إذا انتهى هبم اليسر والعافية إىل االستهتار . . كل ذلك لالبتالء . . وتركهم ينمون ويكثرون ويستمتعون 

متضي جزافاً بال قصد وال غاية ، وأن السراء تعقب  والترخص ، وإىل الغفلة وقلة املباالة ، وحسبوا أن األمور
{ : الضراء من غري حكمة وال ابتالء ، وأنه إمنا أصاهبم ما أصاب آباءهم من قبل ألن األمور متضي هكذا بال تدبري 



 يف مل يدركوا حكمة اهللا. أخذهم اهللا بغتة ، وهم سادرون يف هذه الغفلة } قد مس آباءنا الضراء والسراء : وقالوا 
االبتالء بالضراء والسراء ، ومل يتدبروا حكمته يف تقلب األمور بالعباد ، ومل يتقوا غضبه على املستهترين الغافلني ، 

ولو أهنم آمنوا باهللا واتقوه لتبدلت احلال ، وحللت عليهم . . وعاشوا كاألنعام بل أضل حىت جاءهم بأس اهللا 
السماء واألرض ، وألنعم عليهم نعيمه املبارك الذي تطمئن به احلياة ، الربكات ، وألفاض اهللا عليهم من رزقه يف 

  . .وال يعقبه النكال والبوار 
حيذرهم الغفلة والغرة ، ويدعوهم إىل اليقظة والتقوى ، ويلفتهم . . مث حيذر اهللا الذين يرثون األرض من بعد أهلها 

بعدهم ، فإمنا تنتظرهم سنة اهللا اليت ال تتبدل ، واليت إىل العربة يف مصارع الغابرين الذين ورثوا هم األرض من 
  .يتكيف هبا تاريخ البشر على مدارج القرون 
. . . تلك القرى نقص عليك من أنبائها { :  -صلى اهللا عليه وسلم  -وتنتهي الوقفة بتوجيه اخلطاب إىل الرسول 

وما وجدنا ألكثرهم من عهد وإن وجدنا { : إلظهاره على سنة اهللا فيها ، وعلى حقيقة هذه القرى وأهلها } 
فهذا الرسول األخري وأمته هم الوارثون حلصيلة رسالة اهللا كلها ، وهم الذين يفيدون من . . } أكثرهم لفاسقني 
  . .أنبائها وعظاهتا 

احلسنة حىت  مث بدلنا مكان السيئة. وما أرسلنا يف قرية من نيب إال أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون { 
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا . فأخذناهم بغتة وهم ال يشعرون . قد مس آباءنا الضراء والسراء : عفوا ، وقالوا 

  . .} لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض؛ ولكن كذبوا فأخذناهم مبا كانوا يكسبون 
. . ال يعرض سرية قوم إمنا يعلن عن خطوات قدر و. إن السياق القرآين هنا ال يروي حادثة ، إمنا يكشف عن سنة 

يف هذه » اإلنسان « ومن مث يتكشف أن هناك ناموساً جتري عليه األمور؛ وتتم وفقه األحداث؛ ويتحرك به تاريخ 
  .األرض 

 -وهو أكرب من الرسالة وأمشل  -هي وسيلة من وسائل حتقيق الناموس  -على عظم قدرها  -وأن الرسالة ذاهتا 
كما يزعم امللحدون باهللا يف هذا الزمان  -ألمور ال متضي جزافاً؛ وأن اإلنسان ال يقوم وحده يف هذه األرض وأن ا

وأن هنالك يف النهاية . وأن كل ما يقع يف هذا الكون إمنا يقع عن تدبري ، ويصدر عن حكمة ، ويتجه إىل غاية  -
  . .ضت الناموس سنة ماضية وفق املشيئة الطليقة؛ اليت وضعت السنة ، وارت

ويكون من أمر . ووفقاً لسنة اهللا اجلارية وفق مشيئته الطليقة كان من أمر تلك القرى ما كان ، مما حكاه السياق 
  غريها ما يكون

. عامل مهم يف حركة تارخيه ويف تفسري هذا التاريخ أيضاً  -يف التصور اإلسالمي  -إن إرادة اإلنسان وحركته 
. . واهللا بكل شيء حميط . . ركته إمنا يقعان يف إطار من مشيئة اهللا الطليقة وقدره الفاعل ولكن إرادة اإلنسان وح
يتعامالن مع الوجود كله؛ ويتأثران ويؤثران يف  -يف إطار املشيئة الطليقة والقدر الفاعل  -وإرادة اإلنسان وحركته 

تاريخ اإلنساين؛ وهناك سعة وعمق يف جمال هذه فهناك زمحة من العوامل والعوامل احملركة لل. . هذا الوجود أيضاً 
التفسري « ، و » التفسري البيولوجي للتاريخ « ، و » التفسري االقتصادي للتاريخ « احلركة؛ مما يبدو إىل جانبه 

  .وعبثاً صغرياً من عبث اإلنسان الصغري . بقعاً صغرية يف الرقعة الكبرية . . . » اجلغرايف للتاريخ 
  . .} يف قرية من نيب إال أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون وما أرسلنا { 

. يأخذ اهللا عباده بالشدة يف أنفسهم وأبداهنم وأرزاقهم وأمواهلم  -تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياً  -فليس للعبث 
حلاقدة إمنا يأخذ اهللا كما كانت أساطري الوثنيات تقول عن آهلتها العابثة ا -وليس إلرواء غلة وال شفاء إحنة 



املكذبني برسله بالبأساء والضراء ، ألن من طبيعة االبتالء بالشدة أن يوقظ الفطرة اليت ما يزال فيها خري يرجى؛ 
وأن يرقق القلوب اليت طال عليها األمد مىت كانت فيها بقية؛ وأن يتجه بالبشر الضعاف إىل خالقهم القهار؛ 

والعبودية هللا غاية الوجود  -عفوه؛ ويعلنون هبذا التضرع عن عبوديتهم له يتضرعون إليه؛ ويطلبون رمحته و
وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون { : وما باهللا سبحانه من حاجة إىل تضرع العباد وإعالن العبودية  -اإلنساين 

 -اجتمع اإلنس واجلن  ولو} إن اهللا هو الرزاق ذو القوة املتني . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . 
على قلب رجل  -ولو اجتمع اإلنس واجلن . على طاعة اهللا ما زاد هذا يف ملكه شيئاً  -على قلب رجل واحد 

  ) .كما جاء يف احلديث القدسي ( ما نقصوا يف ملكه شيئاً  -سبحانه  -على معصيته  -واحد 

فمىت أعلن الناس . . يصلح حياهتم ومعاشهم كذلك ولكن تضرع العباد وإعالن عبوديتهم هللا إمنا يصلحهم هم؛ و. 
كما جاء يف أوائل  -حترروا من العبودية للشيطان الذي يريد ليغويهم . . عبوديتهم هللا حترروا من العبودية لسواه 

وحترروا من العبودية للعبيد من أمثاهلم؛ واستحيوا أن يتبعوا خطوات . وحترروا من شهواهتم وأهوائهم  -السورة 
شيطان؛ واستحيوا أن يغضبوا اهللا بعمل أو نية يتجهون إليه يف الشدة ويتضرعون ، واستقاموا على الطريقة اليت ال

  حتررهم وتطهرهم وتزكيهم ، وترفعهم من العبودية للهوى والعبودية للعبيد
وأرواحهم ، وبالضراء  لذلك اقتضت مشيئة اهللا أن يأخذ أهل كل قرية يرسل إليها نبياً فتكذبه ، بالبأساء يف أنفسهم

واألمل خري مهذب ، وخري مفجر لينابيع اخلري املستكنة ، وخري مرهف . استحياء لقلوهبم باألمل . يف أبداهنم وأمواهلم 
للحساسية يف الضمائر احلية ، وخري موجه إىل ظالل الرمحة اليت تنسم على الضعاف املكروبني نسمات الراحة 

  . .} لعلهم يضرعون { . . لضيق والعافية يف ساعات العسرة وا
  . .} مث بدلنا مكان السيئة احلسنة { 

فإذا الرخاء مكان الشدة ، واليسر مكان العسر ، والنعمة مكان الشظف ، والعافية مكان الضر ، والذرية مكان 
. . وامتالء  وإذا هو متاع ورخاء ، وهينة ونعماء ، وكثرة. العقر ، والكثرة مكان القلة ، واألمن مكان اخلوف 

  . .وإمنا هو يف احلقيقة اختبار وابتالء 
وقد تذكر . فالشدة تستثري عناصر املقاومة . واالبتالء بالشدة قد يصرب عليه الكثريون ، وحيتمل مشقاته الكثريون 

، ويف فيتجه إليه ويتضرع بني يديه ، وجيد يف ظله طمأنينة ، ويف رحابه فسحه  -إن كان فيه خري  -صاحبها باهللا 
فالرخاء ينسي ، واملتاع يلهي . فأما االبتالء بالرخاء فالذين يصربون عليه قليلون . . فَرجه أمالً ، ويف وعده بشرى 

  .فال يصرب عليه إال األقلون من عباد اهللا . ، والثراء يطغي 
  .. } قد مس آباءنا الضراء والسراء : مث بدلنا مكان السيئة احلسنة حىت عفوا ، وقالوا { 

ومل يعودوا جيدون يف أنفسهم حترجاً من شيء : أي حىت كثروا وانتشروا ، واستسهلوا العيش ، واستيسروا احلياة 
يوحي حبالة نفسية  -إىل جانب داللته على الكثرة  -} عفوا { : والتعبري . . يعملونه ، وال ختوفاً من أمر يصنعونه 

حالة استسهال كل أمر ، واتباع عفو اخلاطر يف الشعور . الستهتار حالة االستخفاف وا. حالة قلة املباالة : خاصة 
وهي حالة مشاهدة يف أهل الرخاء واليسار والنعمة ، حني يطول هبم العهد يف اليسار والنعمة . . والسلوك سواء 

فهم . ء كأن حساسية نفوسهم قد ترهلت فلم تعد حتفل شيئاً ، أو حتسب حساباً لشي -أفراداً وأمماً  -والرخاء 
ينفقون يف يسر ويلتذون يف يسر ، ويلهون يف يسر ، ويبطشون كذلك يف استهتار ويقترفون كل كبرية تقشعر هلا 
األبدان ويرتعش هلا الوجدان ، يف يسر واطمئنان وهم ال يتقون غضب اهللا ، وال لوم الناس ، فكل شيء يصدر 

. اهللا يف الكون ، وال يتدبرون اختباراته وابتالءاته للناس  وهم ال يفطنون لسنة. منهم عفواً بال حترج وال مباالة 



  :ومن مث حيسبوهنا متضي هكذا جزافاً ، بال سبب معلوم ، وبال قصد مرسوم 
  .} قد مس آباءنا الضراء والسراء : وقالوا { 

.  
  ا خبط عشواءوقد أخذ دورنا يف الضراء وجاء دورنا يف السراء وها هي ذي ماضية بال عاقبة ، فهي متضي هكذ

  :ويف ساعة الغفلة السادرة ، ومثرة للنسيان واللهو والطغيان ، جتيء العاقبة وفق السنة اجلارية . . عندئذ 
  . .} فأخذناهم بغتة وهم ال يشعرون { 

جزاء مبا نسوا واغتروا وبعدوا عن اهللا؛ وأطلقوا لشهواهتم العنان ، فما عادوا يتحرجون من فعل ، وما عادت 
  ختطر هلم ببالالتقوى 

يف  -وهكذا يتحرك التاريخ اإلنساين بإرادة اإلنسان وعمله . وفق مشيئته يف عباده . هكذا متضي سنة اهللا أبداً 
فتنة االختبار . . وها هو ذا القرآن الكرمي يكشف للناس عن السنة؛ وحيذرهم الفتنة  -إطار سنة اهللا ومشيئته 

فيهم دواعي احلرص واليقظة ، واتقاء العاقبة اليت ال تتخلف ، جزاء وفاقاً على وينبه . . واالبتالء بالضراء والسراء 
فمن مل يتيقظ ، ومن مل يتحرج ، ومن مل يتق ، فهو الذي يظلم نفسه ، ويعرضها لبأس اهللا الذي . اجتاههم وكسبهم 

  .ولن تظلم نفس شيئاً . ال يرد 
ات من السماء واألرض ، ولكن كذبوا فأخذناهم مبا كانوا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برك{ 

  . .} يكسبون 
فلو أن أهل القرى آمنوا بدل التكذيب ، واتقوا بدل االستهتار؛ لفتح . فذلك هو الطرف اآلخر لسنة اهللا اجلارية 

من . اب مفتوحة بال حس} بركات من السماء واألرض { . . هكذا . . اهللا عليهم بركات من السماء واألرض 
والتعبري القرآين بعمومه ومشوله يلقي ظالل الفيض الغامر ، الذي ال يتخصص مبا يعهده . فوقهم ومن حتت أرجلهم 

  . .البشر من األرزاق واألقوات 
نقف أمام حقيقة من حقائق العقيدة وحقائق احلياة البشرية والكونية سواء  -والنص الذي قبله  -وأمام هذا النص 

بل تنكره . من العوامل املؤثرة يف تاريخ اإلنسان ، تغفل عنه املذاهب الوضعية وتغفله كل اإلغفال  وأمام عامل. 
  . .كل اإلنكار 

إن اإلميان . إن العقيدة اإلميانية يف اهللا ، وتقواه ، ليست مسألة منعزلة عن واقع احلياة ، وعن خط تاريخ اإلنسان 
  ومن أوىف بعهده من اهللا؟. وعدا من اهللا . السماء واألرض باهللا ، وتقواه ، ليؤهالن لفيض من بركات 

نتلقى هذا الوعد بقلب املؤمن ، فنصدقه ابتداء ، ال نسأل عن علله وأسبابه؛ وال نتردد  -املؤمنني باهللا  -وحنن 
  . .ونصدق بوعده مبقتضى هذا اإلميان  -بالغيب  -حنن نؤمن باهللا . . حلظة يف توقع مدلوله 

  فنجد علته وسببه -كما يأمرنا إمياننا كذلك  -وعد اهللا نظرة التدبر  مث ننظر إىل
إن اإلميان باهللا دليل على حيوية يف الفطرة؛ وسالمة يف أجهزة االستقبال الفطرية؛ وصدق يف اإلدراك اإلنساين ، 

ت النجاح يف احلياة وهذه كلها من مؤهال. . وحيوية يف البنية البشرية ، ورحابة يف جمال اإلحساس حبقائق الوجود 
  .الواقعية 

واإلميان باهللا قوة دافعة دافقة ، جتمع جوانب الكينونة البشرية كلها ، وتتجه هبا إىل وجهة واحدة ، وتطلقها تستمد 
من قوة اهللا ، وتعمل لتحقيق مشيئته يف خالفة األرض وعمارهتا ، ويف دفع الفساد والفتنة عنها ، ويف ترقية احلياة 

  .ومنائها 



  .وهذه كذلك من مؤهالت النجاح يف احلياة الواقعية . 
وما من شك أن اإلنسان املتحرر بالعبودية هللا ، أقدر . واإلميان باهللا حترر من العبودية للهوى ومن العبودية للعبيد 

  من العبيد للهوى ولبعضهم بعضاً. على اخلالفة يف األرض خالفة راشدة صاعدة 
وتوجه . . ون من االندفاع والتهور والشطط والغرور ، يف دفعة احلركة ودفعة احلياة وتقوى اهللا يقظة واعية تص

  .اجلهد البشري يف حذر وحترج ، فال يعتدي ، وال يتهور ، وال يتجاوز حدود النشاط الصاحل 
اهلوى  وحني تسري احلياة متناسقة بني الدوافع والكوابح ، عاملة يف األرض ، متطلعة إىل السماء ، متحررة من

تسري سرية صاحلة منتجة تستحق مدد اهللا بعد رضاه ، فال جرم حتفها . . والطغيان البشري ، عابدة خاشعة هللا 
إىل جانب لطف اهللا  -مسألة واقع منظور  -من هذا اجلانب  -واملسألة . . الربكة ، ويعمها اخلري ، ويظلها الفالح 

  . . جانب قدر اهللا الغييب املوعود واقع له علله وأسبابه الظاهرة ، إىل -املستور 
والربكات اليت يعد اهللا هبا الذين يؤمنون ويتقون ، يف توكيد ويقني ، ألوان شىت ال يفصلها النص وال حيددها وإحياء 

فهي . النص القرآين يصور الفيض اهلابط من كل مكان ، النابع من كل مكان ، بال حتديد وال تفصيل وال بيان 
نواعها وألواهنا ، وبكل صورها وأشكاهلا ، ما يعهده الناس وما يتخيلونه ، وما مل يتهيأ هلم يف واقع الربكات بكل أ

  وال خيال
والذين يتصورون اإلميان باهللا وتقواه مسألة تعبدية حبتة ، ال صلة هلا بواقع الناس يف األرض ، ال يعرفون اإلميان وال 

وحيققها . وكفى باهللا شهيداً  -سبحانه  -لصلة قائمة يشهد هبا اهللا يعرفون احلياة وما أجدرهم أن ينظروا هذه ا
  :النظر بأسباهبا اليت يعرفها الناس 

ولكن كذبوا فأخذناهم مبا كانوا . ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض { 
  . .} يكسبون 

مضيقاً عليهم يف الرزق ، ال جيدون إال اجلدب واحملق  -م مسلمون إهن: يقولون  -ولقد ينظر بعض الناس فريى أمماً 
وأين إذن هي السنة : فيتساءل . . ويرى أمماً ال يؤمنون وال يتقون ، مفتوحاً عليهم يف الرزق والقوة والنفوذ . . 

  اليت ال تتخلف؟
  ولكن هذا وذلك وهم ختيله ظواهر األحوال

ال مؤمنون وال متقون إهنم ال خيلصون عبوديتهم هللا ، وال حيققون يف . . ن إهنم مسلمو: إن أولئك الذين يقولون 
سواء القوانني  -واقعهم شهادة أن ال إله إال اهللا إهنم يسلمون رقاهبم لعبيد منهم ، يتأهلون عليهم ، ويشرعون هلم 

ه عليه ، وال جيعل عبداً من العبيد ربه فاملؤمن ال يدع عبداً من العبيد يتأل. وما أولئك باملؤمنني  -أو القيم والتقاليد 
دانت هلم . ويوم كان أسالف هؤالء الذين يزعمون اإلميان مسلمني حقاً . . الذي يصرف حياته بشرعه وأمره 

  .الدنيا ، وفاضت عليهم بركات من السماء واألرض ، وحتقق هلم وعد اهللا 
  .فأما أولئك املفتوح عليهم يف الرزق 

فهو } مث بدلنا مكان السيئة احلسنة حىت عفوا ، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء { : فهذه هي السنة . 
وفرق بينه وبني الربكات اليت يعدها اهللا من . . وهو أخطر من االبتالء بالشدة . االبتالء بالنعمة الذي مر ذكره 

ن معه الصالح واألمن والرضى فالربكة قد تكون مع القليل إذا أحسن االنتفاع به ، وكا. يؤمنون ويتقون 
وكم من أمة غنية قوية ولكنها تعيش يف شقوة ، مهددة يف أمنها ، مقطعة األواصر بينها ، يسود . . واالرتياح 

وهو حاضر . وهي وفرة بال صالح . وهو متاع بال رضى . فهي قوة بال أمن . الناس فيها القلق وينتظرها االحنالل 



  . .وهو االبتالء الذي يعقبه النكال . زاٍه يترقبه مستقبل نكد 
إن الربكات احلاصلة مع اإلميان والتقوى ، بركات يف األشياء ، وبركات يف النفوس ، وبركات يف املشاعر ، 

وليست جمرد وفرة مع الشقوة والتردي . بركات تنمي احلياة وترفعها يف آن . . وبركات يف طيبات احلياة 
  .واالحنالل 

ويف اللحظة اليت تنتفض فيها . اليت يشهد هبا تاريخ القرى اخلالية . ياق القرآين تلك السنة اجلارية وبعد أن يقرر الس
املشاعر ، ويرتعش فيها الوجدان ، على مصارع املكذبني الذين مل يؤمنوا ومل يتقوا؛ وغرهم ما كانوا فيه من رخاء 

ظة يتجه إىل الغافلني السادرين ، يوقظ فيهم مشاعر يف هذه اللح. . ونعماء ، فغفلوا عن حكمة اهللا يف االبتالء 
  :الترقب أن يأتيهم بأس اهللا يف أية حلظة من ليل أو هنار ، وهم سادرون يف النوم واللهو واملتاع 

أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ { 
أو مل يهد للذين يرثون األرض من بعد أهلها أن لو نشاء . ؟ فال يأمن مكر اهللا إال القوم اخلاسرون أفأمنوا مكر اهللا

  . .} أصبناهم بذنوهبم ، ونطبع على قلوهبم فهم ال يسمعون 
وتلك سنة اهللا يف االبتالء بالضراء والسراء ، والبأساء والنعماء ، وتلك مصارع املكذبني  -أفأمن أهل القرى 

أفأمنوا أن يأتيهم بأس اهللا يف غفلة  -درين ، الذين كانوا قبلهم يعمرون هذه القرى مث تركوها فخلفوهم فيها السا
واإلنسان يف . . بياتاً وهم نائمون . . من غفالهتم ، وغرة من غراهتم؟ أفأمنوا أن يأتيهم بأس اهللا باهلالك والدمار 

فكيف . . ن حيتاط وال ميلك أن يدفع عادية من حشرة صغرية نومه مسلوب اإلرادة ، مسلوب القوة ، ال ميلك أ
  ببأس اهللا اجلبار؟ الذي ال يقف له اإلنسان يف أشد ساعات صحوه واحتياطه وقوته؟

واللعب يستغرق اليقظة والتحفز ، ويلهي عن األهبة . . ضحى وهم يلعبون . . أفأمنوا أن يأتيهم بأس اهللا 
فكيف بغارة اهللا اليت ال يقف هلا . وهو غارٌّ يف لعبه ، أن يدفع عن نفسه مغرياً  فال ميلك اإلنسان ،. واالحتياط 

  اإلنسان وهو يف أشد ساعات جده وتأهبه للدفاع؟
ولكن السياق القرآين يعرض حلظات . العبني أم جادين . وإن بأس اهللا ألشد من أن يقفوا له نائمني أم صاحني 

شري بقوة ، ويثري حذره وانتباهه ، حني يترقب الغارة الطامة الغامرة ، يف الضعف اإلنساين ، ليلمس الوجدان الب
  .حلظة من حلظات الضعف والغرة والفجاءة 

  فهذه كتلك أمام بأس اهللا سواء. وما هو بناج يف يقظة أو غرة 
  .} أفأمنوا مكر اهللا؟ { 

  .ليتقوه وحيذروه . . وتدبريه اخلفي املغيب على البشر 
  . .} اهللا إال القوم اخلاسرون  فال يأمن مكر{ 

وما يغفل عن مكر اهللا هكذا إال الذين يستحقون هذا اخلسار . فما وراء األمن والغفلة واالستهتار إال اخلسار 
أفأمنوا مكر اهللا؛ وهم يرثون األرض من بعد أهلها الذاهبني ، الذين هلكوا بذنوهبم ، وجنت عليهم غفلتهم؟ أما 

  هتديهم وتنري هلم طريقهم؟كانت مصارع الغابرين 
} أو مل يهد للذين يرثون األرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوهبم ، ونطبع على قلوهبم فهم ال يسمعون { 
. .  

فما الذي يؤمنهم أن يأخذهم اهللا بذنوهبم كما أخذ من قبلهم؟ وأن . إن سنة اهللا ال تتخلف؛ ومشيئة اهللا ال تتوقف 
فال يهتدوا بعد ذلك ، بل ال يستمعوا إىل دالئل اهلدى ، مث يناهلم جزاء الضالل يف الدنيا واآلخرة يطبع على قلوهبم 



كل أولئك كان نذيراً هلم أن يتقوا وحيذروا؛ . . أال إن مصارع اخلالني قبلهم ، ووراثتهم هلم ، وسنة اهللا اجلارية . . 
والغفلة املردية؛ وأن يعتربوا مبا كان يف الذين خلوا من وأن يطرحوا عنهم األمن الكاذب ، واالستهتار السادر ، 

  لو كانوا يسمعون. عسى أال يكون فيهم . قبلهم 
وما يريد اهللا للناس هبذا التحذير يف القرآن أن يعيشوا مفزعني قلقني؛ يرجتفون من اهلالك والدمار أن يأخذهم يف 

قد . . قلق الدائم من املستقبل ، وتوقع الدمار يف كل حلظة فالفزع الدائم من اجملهول ، وال. حلظة من ليل أو هنار 
إمنا يريد اهللا . . تشل طاقة البشر وتشتتها؛ وقد تنتهي هبم إىل اليأس من العمل والنتاج وتنمية احلياة وعمارة األرض 
خ اإلنساين ، منهم اليقظة واحلساسية والتقوى ، ومراقبة النفس ، والعظة بتجارب البشر ، ورؤية حمركات التاري

  .وإدامة االتصال باهللا ، وعدم االغترار بطراءة العيش ورخاء احلياة 
واهللا يعد الناس األمن والطمأنينة والرضوان والفالح يف الدنيا واآلخرة ، إذا هم أرهفوا حساسيتهم به ، وإذا هم 

إىل األمن يف جوار اهللا ال يف جوار فهو يدعوهم . أخلصوا العبودية له؛ وإذا هم اتقوه فاتقوا كل ما يلوث احلياة 
وإىل الركون إىل ما عند اهللا ال إىل ما ميلكون من . وإىل الثقة بقوة اهللا ال بقوهتم املادية الزائلة . النعيم املادي املغري 

  .عرض احلياة 
وكان هبذا وذاك  .وما كان يركن إىل سواه . ولقد سلف من املؤمنني باهللا املتقني هللا سلف ما كان يأمن مكر اهللا 

عامر القلب باإلميان ، مطمئناً بذكر اهللا ، قوياً على الشيطان وعلى هواه ، مصلحاً يف األرض هبدى اهللا ، ال خيشى 
  .الناس واهللا أحق أن خيشاه 

لندرك أنه . وهكذا ينبغي أن نفهم ذلك التخويف الدائم من بأس اهللا الذي ال يدفع ، ومن مكر اهللا الذي ال يدرك 
 يدعو إىل القلق إمنا يدعو إىل اليقظة ، وال يؤدي إىل الفزع إمنا يؤدي إىل احلساسية ، وال يعطل احلياة إمنا حيرسها ال

  .من االستهتار والطغيان 

إمنا يعاجل أطوار النفوس والقلوب املتقلبة ، وأطوار األمم واجلماعات املتنوعة ،  -مع ذلك  -واملنهج القرآين 
فيعطيها جرعة من األمن والثقة والطمأنينة إىل جوار اهللا ، حني . لطب املناسب يف الوقت املالئم ويطب لكل منها با

ويعطيها جرعة من اخلوف واحلذر والترقب لبأس اهللا ، حني تركن إىل قوى . ختشى قوى األرض ومالبسات احلياة 
  . .وربك أعلم مبن خلق ، وهو اللطيف اخلبري . األرض ومغريات احلياة 

يتجه  -وقد انتهى السياق من بيان السنة اجلارية ، وملس هبا الوجدان البشري تلك اللمسات املوحية  -اآلن و
يطلعه على العاقبة الشاملة البتالء تلك القرى ، وما تكشف عنه  -صلى اهللا عليه وسلم  -باخلطاب إىل رسول اهللا 

  :البشر الغالبة كما جتلت يف هذه األقوام من حقائق عن طبيعة الكفر وطبيعة اإلميان ، مث عن طبيعة 
. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ، ولقد جاءهتم رسلهم بالبينات ، فما كانوا ليؤمنوا مبا كذبوا من قبل { 

  . .} وما وجدنا ألكثرهم من عهد ، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقني . كذلك يطبع اهللا على قلوب الكافرين 
  .به من علم ، إمنا هو وحي اهللا وتعليمه  -صلى اهللا عليه وسلم  -ا كان للرسول فهو قصص من عند اهللا ، م

  . .} ولقد جاءهتم رسلهم بالبينات { 
ومل يؤمنوا مبا كانوا قد كذبوا به من قبل أن تأتيهم . وظلوا يكذبون بعدها ، كما كذبوا قبلها . فلم تنفعهم البينات 

إمنا كان ينقصهم . وليست البينة هي ما كان ينقصهم ليؤمنوا . ذبني إىل اإلميان فالبينات ال تؤدي باملك. البينة عليه 
. كان ينقصهم الفطرة احلية اليت تستقبل وتنفعل وتستجيب . القلب املفتوح ، واحلس املرهف والتوجه إىل اهلدى 

فما عادت تتلقى وال تنفعل . ها فلما مل يوجهوا قلوهبم إىل موحيات اهلدى ودالئل اإلميان طبع اهللا على قلوهبم وأغلق



  :وال تستجيب 
  . .} كذلك يطبع اهللا على قلوب الكافرين { 

  :ولقد تكشفت تلك التجارب عن طبيعة غالبة 
  . .} وما وجدنا ألكثرهم من عهد ، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقني { 

  :ذكره يف أواخر السورة والعهد الذي يشار إليه هنا قد يكون هو عهد اهللا على فطرة البشر ، الذي ورد 
. } بلى شهدنا : ألست بربكم؟ قالوا : وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم { 
.  

كما يقع يف كل . مث احنرفت اخلالئف . وقد يكون هو عهد اإلميان الذي أعطاه أسالفهم الذين آمنوا بالرسل 
  .فشيئاً حىت خترج من عهد اإلميان ، وترتد إىل اجلاهلية  إذا تظل األجيال تنحرف شيئاً. جاهلية 

إمنا هو اهلوى . وإياً كان العهد فقد تبني أن أهل هذه القرى ال عهد ألكثرهم يستمسكون به ، ويثبتون عليه 
  .املتقلب ، والطبيعة اليت ال تصرب على تكاليف العهد وال تستقيم 

  . .} وإن وجدنا أكثرهم لفاسقني { 
ومن مل ميسك نفسه . . وهذه مثرة التقلب ، ونقض العهد ، واتباع اهلوى . .  عن دين اهللا وعهده القدمي منحرفني

فال بد أن تتفرق به السبل ، وال بد أن ينحرف ، وال . على عهده مع اهللا ، مستقيماً على طريقته ، مسترشداً هبداه 
  . .هبم املطاف  وكذلك انتهى. وكذلك كان أهل تلك القرى . . بد أن يفسق 

َوقَالَ ) ١٠٣(ةُ الُْمفِْسِديَن ثُمَّ َبعَثَْنا ِمْن َبْعدِِهْم ُموَسى بِآَياتَِنا إِلَى ِفْرَعْونَ َوَملَِئِه فَظَلَُموا بَِها فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَب
أَنْ لَا أَقُولَ َعلَى اللَِّه إِلَّا الَْحقَّ قَْد جِئُْتكُْم بَِبيَِّنٍة ِمْن َحِقيٌق َعلَى ) ١٠٤(ُموَسى َيا ِفْرَعْونُ إِنِّي َرُسولٌ ِمْن َربِّ الَْعالَِمَني 

فَأَلْقَى ) ١٠٦(قَالَ إِنْ كُْنَت جِئَْت بِآَيٍة فَأِْت بَِها إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني ) ١٠٥(رَبِّكُْم فَأَْرِسلْ مَِعَي َبنِي إِسَْراِئيلَ 
قَالَ الَْملَأُ ِمْن قَْومِ ِفْرَعْونَ إِنَّ َهذَا ) ١٠٨(وََنَزعَ َيَدُه فَإِذَا ِهَي بَْيَضاُء ِللنَّاِظرِيَن ) ١٠٧(ُمبٌِني  َعَصاُه فَإِذَا ِهيَ ثُْعَبانٌ

ِفي الَْمَداِئنِ  قَالُوا أَْرجِْه َوأَخَاُه َوأَْرِسلْ) ١١٠(ُيرِيُد أَنْ ُيْخرَِجكُْم ِمْن أَْرِضكُْم فََماذَا َتأُْمُرونَ ) ١٠٩(لَسَاِحٌر َعِليٌم 
َوَجاَء السََّحَرةُ ِفْرَعْونَ قَالُوا إِنَّ لََنا لَأَْجًرا إِنْ كُنَّا َنْحُن الْغَاِلبِنيَ ) ١١٢(يَأُْتوَك بِكُلِّ َساِحرٍ َعِليمٍ ) ١١١(َحاشِرِيَن 

قَالَ ) ١١٥(نْ ُتلِْقَي َوإِمَّا أَنْ َنكُونَ َنْحُن الُْملِْقَني قَالُوا َيا مُوَسى إِمَّا أَ) ١١٤(قَالَ َنَعْم َوإِنَّكُْم لَِمَن الُْمقَرَّبَِني ) ١١٣(
َوأَْوحَْيَنا إِلَى ُموَسى أَنْ أَلْقِ َعَصاكَ ) ١١٦(أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَْوا َسَحرُوا أَْعُيَن النَّاسِ َواسَْتْرَهُبوُهْم َوَجاُءوا بِِسْحرٍ َعِظيمٍ 

فَُغِلُبوا ُهنَاِلَك وَاْنقَلَُبوا َصاِغرِينَ ) ١١٨(فََوقََع الَْحقُّ َوَبطَلَ َما كَاُنوا َيْعَملُونَ ) ١١٧(نَ فَإِذَا ِهَي َتلْقَُف َما َيأِْفكُو
قَالَ ) ١٢٢(َربِّ ُموَسى َوَهاُرونَ ) ١٢١(قَالُوا آَمنَّا بَِربِّ الَْعالَِمَني ) ١٢٠(َوأُلِْقَي السََّحَرةُ َساجِِديَن ) ١١٩(

) ١٢٣(َتْعلَُمونَ ْم بِِه قَْبلَ أَنْ آذَنَ لَكُْم إِنَّ َهذَا لََمكٌْر َمكَْرُتُموُه ِفي الَْمدِيَنِة لُِتخْرُِجوا ِمْنَها أَْهلََها فََسْوَف ِفْرَعْونُ آَمْنُت
َوَما َتْنِقُم مِنَّا ) ١٢٥(إِلَى َربَِّنا ُمْنقَِلُبونَ  قَالُوا إِنَّا) ١٢٤(لَأُقَطَِّعنَّ أَْيِدَيكُْم وَأَْرُجلَكُْم ِمْن ِخلَاٍف ثُمَّ لَأَُصلَِّبنَّكُْم أَْجَمِعَني 

َوقَالَ الَْملَأُ ِمْن قَْومِ ِفْرَعْونَ أََتذَرُ ) ١٢٦(إِلَّا أَنْ آَمنَّا بِآَياتِ َربَِّنا لَمَّا َجاءَْتَنا َربََّنا أَفْرِغْ َعلَْيَنا َصْبًرا َوَتَوفََّنا ُمْسِلِمَني 
ُرونَ ُدوا ِفي الْأَْرضِ َوَيذََرَك َوآِلَهَتَك قَالَ َسُنقَتِّلُ أَْبَناَءُهْم وََنسَْتحْيِي نَِساءَُهْم َوإِنَّا فَْوقَُهْم قَاِهُموَسى َوقَْوَمُه ِلُيفِْس

) ١٢٨(ِه َوالَْعاِقَبةُ ِللُْمتَِّقَني قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه اْسَتِعينُوا بِاللَِّه وَاصْبُِروا إِنَّ الْأَْرَض ِللَِّه ُيورِثَُها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِد) ١٢٧(
َيسَْتْخِلفَكُْم ِفي الْأَْرضِ فََينْظَُر قَالُوا أُوِذيَنا ِمْن قَْبلِ أَنْ َتأْتَِيَنا َوِمْن َبْعِد َما جِئَْتَنا قَالَ َعَسى رَبُّكُْم أَنْ ُيْهِلَك َعُدوَّكُْم َو

فَإِذَا َجاَءتُْهمُ ) ١٣٠(ْرَعْونَ بِالسِّنَِني َونَقْصٍ ِمَن الثَّمََراِت لََعلَُّهْم َيذَّكَُّرونَ َولَقَْد أََخذَْنا آلَ ِف) ١٢٩(كَْيَف َتْعَملُونَ 
رَُهْم لَا َيْعلَُمونَ ْنَد اللَِّه وَلَِكنَّ أَكْثَالَْحَسَنةُ قَالُوا لََنا َهِذِه َوإِنْ ُتصِْبُهْم َسيِّئَةٌ َيطَّيَُّروا بِمُوَسى َوَمْن َمَعُه أَلَا إِنََّما طَاِئُرُهْم ِع



فَأَْرَسلَْنا َعلَْيهُِم الطُّوفَانَ َوالْجََرادَ ) ١٣٢(َوقَالُوا َمْهَما َتأِْتَنا بِِه ِمْن آَيٍة ِلَتْسحََرَنا بَِها فََما َنْحُن لَكَ بُِمْؤِمنَِني ) ١٣١(
َولَمَّا َوقََع َعلَْيهُِم الرِّْجُز قَالُوا َيا ) ١٣٣(َوكَاُنوا قَْوًما ُمْجرِِمَني َوالْقُمَّلَ َوالضَّفَاِدَع وَالدََّم آيَاٍت ُمفَصَّلَاٍت فَاْسَتكَْبُروا 

فَلَمَّا ) ١٣٤(نِي إِسَْراِئيلَ ُموَسى اْدُع لََنا َربََّك بَِما عَهَِد ِعْنَدَك لَِئْن كَشَفَْت َعنَّا الرِّْجزَ لَُنْؤِمَننَّ لََك َولَنُْرِسلَنَّ َمَعَك َب
فَاْنَتقَْمَنا ِمنُْهْم فَأَغَْرقَْناُهْم ِفي الَْيمِّ بِأَنَُّهْم كَذَّبُوا بِآيَاِتَنا ) ١٣٥(ُهمُ الرِّْجَز إِلَى أََجلٍ ُهْم بَاِلُغوُه إِذَا ُهْم َيْنكُثُونَ كََشفَْنا َعْن

َمشَارِقَ الْأَْرضِ َوَمَغارَِبَها الَِّتي َبارَكَْنا ِفيَها َوَتمَّتْ َوأَْوَرثَْنا الْقَْوَم الَِّذيَن كَاُنوا ُيسَْتْضَعفُونَ ) ١٣٦(َوكَاُنوا َعْنَها غَاِفِلَني 
  ) ١٣٧(ا كَاُنوا َيعْرُِشونَ كَِلَمُت َربَِّك الُْحسَْنى َعلَى َبنِي إِسَْراِئيلَ بَِما َصَبرُوا َوَدمَّْرَنا َما كَانَ َيْصَنُع ِفْرَعْونُ َوقَْوُمُه َوَم

من حلقة مواجهتهم بربوبية اهللا للعاملني ، إىل . مع فرعون وملئه  -ه السالم علي -يتضمن هذا الدرس قصة موسى 
وإميان السحرة برب . وغلبة احلق على الباطل . وما بني هذه وتلك من املباراة مع السحرة . حلقة إغراقهم أمجعني 

احلق يف نفوسهم على هذا  واستعالن. وتوعد فرعون هلم بالعذاب والتقتيل والتنكيل . العاملني رب موسى وهارون 
وأخذ اهللا لفرعون . مث ماتال ذلك من التنكيل ببين إسرائيل . التوعد وانتصار العقيدة يف قلوهبم على حب احلياة 

وهم يستغيثون مبوسى . مث أخذهم بالطوفان واجلراد والقمل والضفادع والدم . وملئه بالسنني ونقص من الثمرات 
حىت إذا رفع عنهم عادوا ملا كانوا فيه؛ وأعلنوا أهنم لن يؤمنوا مهما . ع عنهم العذاب يف كل مرة أن يدعو ربه لريف

حىت حقت عليهم كلمة اهللا يف النهاية فأغرقوا يف اليم بتكذيبهم بآيات اهللا وغفلتهم عن حكمة . جاءهم من اآليات 
مث إعطاء اخلالفة يف  -بالدمار واهلالك وفق السنة اجلارية يف أخذ املكذبني بالضراء والسراء قبل أخذهم  -ابتالئه

  . .لتعقبها فتنة الرخاء . . األرض لقوم موسى جزاء على صربهم واجتيازهم ابتالء الشدة 
مع  -عليه السالم  -وقد اخترنا أن جنعل هذا القطاع من القصة درساً؛ وجنعل القطاع اآلخر اخلاص بقصة موسى 

  . .ة القطاعني ، واختالف جماهلما كذلك قومه بعد ذلك درساً يليه الختالف طبيع
  :والقصة تبدأ هنا مبجمل عن بدئها وهنايتها ، يوحي بالغرض الذي جاءت من أجله يف سياق هذه السورة 

  . .} مث بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إىل فرعون وملئه ، فظلموا هبا ، فانظر كيف كان عاقبة املفسدين { 
وبعد ذلك اإلمجال . . إنه النظر إىل عاقبة املفسدين . . القصة يف هذا املوضع  فيصرح النص بالغرض من سياقة

  .املوحي بالغاية ، تعرض احللقات اليت تفي هبذه الغاية ، وتصورها تفصيالً 
والقصة تقطع إىل مشاهد حية ، متوج باحلركة وباحلوار ، وتزخر باالنفعاالت والسمات ، وتتخللها التوجيهات إىل 

وبني الطواغيت املتسلطة » رب العاملني « لعربة يف السياق ، وتكشف عن طبيعة املعركة بني الدعوة إىل مواضع ا
على عباد اهللا ، املدعية للربوبية من دون اهللا ، كما تتجلى روعة العقيدة حني تستعلن ، فال ختشى سلطان 

  . .الطواغيت ، وال حتفل التهديد والوعيد الشديد 
  . .} دهم موسى بآياتنا إىل فرعون وملئه ، فظلموا هبا ، فانظر كيف كان عاقبة املفسدين مث بعثنا من بع{ 

والسياق يعرض القصة من حلقة مواجهة . . بعد تلك القرى وما حل هبا وباملكذبني من أهلها ، كانت بعثة موسى 
اإلشارة إىل العاقبة اليت انتهوا كما يعجل ب. فرعون وملئه بالرسالة ، مث يعجل بالكشف عن خالصة استقباهلم هلا 

« وكلمة » الظلم « والتعبري القرآين يكثر من ذكر كلمة  -أي كفروا وجحدوا  -لقد ظلموا هبذه اآليات . إليها 
  .» الشرك « أو كلمة » الكفر « يف موضع كلمة » الفسق 

أو الكفر هو أقبح الظلم ، كما أنه ذلك أن الشرك . وهذه من تلك املواضع اليت يكثر ورودها يف التعبري القرآين 
حقيقة األلوهية وحقيقة  -والذين يكفرون أو يشركون يظلمون احلقيقة الكربى . . كذلك هو أشنع الفسق 



ويظلمون الناس بإخراجهم من العبودية هللا . ويظلمون أنفسهم بإيرادها موارد اهللكة يف الدنيا واآلخرة  -التوحيد 
« ومن مث فالكفر هو الظلم . . وليس بعد ذلك ظلم . . اغيت املتعددة واألرباب املتفرقة الواحد إىل العبودية للطو
وكذلك الذي يكفر أو يشرك إمنا يفسق وخيرج عن . . كما يقول التعبري القرآين الكرمي » والكافرون هم الظاملون 

  ؤدي إىل اجلحيمإمنا ت -سبحانه  -طريق اهللا وصراطه املستقيم إىل السبل اليت ال تؤدي إليه 
  .أي كفروا هبا وجحدوا : ولقد ظلم فرعون وملؤه بآيات اهللا 

  . .} فانظر كيف كان عاقبة املفسدين { 
وهي مرادف } املفسدين { : أما اآلن فننظر كذلك يف مدلول كلمة . . وهذه العاقبة ستجيء يف السياق عن قريب 

أي كفروا هبا وجحدوا فانظر كيف : إهنم ظلموا بآيات اهللا . .  يف هذا املوضع» الظاملني « أو » الكافرين « لكلمة 
  .هؤالء } املفسدين { كان عاقبة 

. وأشنع اإلفساد . ذلك أن الكفر هو أشنع الفساد . . » كفروا وجحدوا « أي  -» ظلموا « إهنم مفسدون ألهنم 
وإن األرض لتفسد . . والعبودية إلله واحد  إن احلياة ال تستقيم وال تصلح إال على أساس اإلميان باهللا الواحد ،. 

إن العبودية هللا وحده معناها أن يكون للناس سيد واحد ، يتوجهون . . حني ال تتمحض العبودية هللا يف حياة الناس 
إليه بالعبادة وبالعبودية كذلك ، وخيضعون لشريعته وحدها فتخلص حياهتم من اخلضوع ألهواء البشر املتقلبة ، 

إن الفساد يصيب تصورات الناس كما يصيب حياهتم االجتماعية حني يكون هناك . . بشر الصغرية وشهوات ال
وما صلحت األرض قط وال استقامت حياة الناس إال  -من دون اهللا  -أرباب متفرقون يتحكمون يف رقاب العباد 

قط إال يف ظالل الربوبية »  اإلنسان« وما حترر  -عقيدة وعبادة وشريعة  -أيام أن كانت عبوديتهم هللا وحده 
  :ومن مث يقول اهللا سبحانه عن فرعون وملئه . . الواحدة 

  . .} فانظر كيف كان عاقبة املفسدين { 
الذين يفسدون يف األرض } املفسدين { وكل طاغوت ُيخضع العباد لشريعة من عنده ، وينبذ شريعة اهللا ، هو من 

  وال يصلحون
وهذه الطريقة هي املناسبة هنا . هو طريقة من طرق العرض القرآنية للقصص وافتتاح القصة على ذلك النحو 

حتقيقاً للهدف من سياقتها  -ألهنا تعجل بالعاقبة منذ اللحظة األوىل . لسياق السورة ، وللمحور الذي تدور حوله 
  .مث تأخذ يف التفصيل بعد اإلمجال ، فنرى كيف سارت األحداث إىل هنايتها  -

  بني موسى وفرعون وملئه؟ فما الذي كان
  :هنا يبدأ املشهد األول بينهما 

  .حقيق على أال أقول على اهللا إال احلق . يا فرعون إين رسول من رب العاملني : وقال موسى { 

. إن كنت جئت بآية فأت هبا إن كنت من الصادقني : قال . قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بين إسرائيل 
إن هذا لساحر : قال املأل من قوم فرعون . ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين . هي ثعبان مبني فألقى عصاه فإذا 

يأتوك بكل . أرجه وأخاه وأرسل يف املدائن حاشرين : عليم ، يريد أن خيرجكم من أرضكم ، فماذا تأمرون؟ قالوا 
  . .} ساحر عليم 

رب { مشهد اللقاء األول بني الدعوة إىل . . ان والكفر إنه مشهد اللقاء األول بني احلق والباطل ، وبني اإلمي
  وبني الطاغوت الذي يدعي ويزاول الربوبية من دون رب العاملني} العاملني 

قد جئتكم ببينة . حقيق على أال أقول على اهللا إال احلق . يا فرعون ، إين رسول من رب العاملني : وقال موسى { 



  . .} ل من ربكم ، فأرسل معي بين إسرائي
يا موالي كما يقول الذين ال يعرفون من هو املوىل احلق ولكن ناداه بلقبه يف أدب : مل يقل له . . } يا فرعون { 

  :ناداه ليقرر له حقيقة أمره ، كما يقرر له أضخم حقائق الوجود . واعتزاز 
  . .} إين رسول من رب العاملني { 

حقيقة ربوبية اهللا الواحد للعاملني مجيعاً . اليت جاء هبا كل رسول قبله  هبذه احلقيقة -عليه السالم  -لقد جاء موسى 
ومن يتبعهم يف » علماء األديان « ال كما يقول اخلابطون يف الظالم من . . ألوهية واحدة وعبودية شاملة . . 

إن العقيدة اليت جاء هبا  . .إطالقاً ، وبدون استثناء ملا جاء به الرسل من رهبم أمجعني » تطور العقيدة « زعمهم عن 
وال تتطور من اآلهلة املتعددة ، إىل التثنية ، إىل . الرسل مجيعاً عقيدة واحدة ثابتة؛ تقرر ألوهية واحدة للعوامل مجيعها 

فال حد لتخبطها بني  -حني ينحرفون عن العقيدة الربانية  -فأما جاهليات البشر . . الوحدانية يف هناية املطاف 
وسائر أنواع . . رواح واآلهلة املتعددة والعبادات الشمسية والتثنية والتوحيد املشوب برواسب الوثنية الطواطم واأل

وال جيوز اخللط بني العقائد السماوية اليت جاءت كلها بالتوحيد الصحيح ، الذي يقرر إهلاً . . العقائد اجلاهلية 
  .لصحيح واحداً للعاملني؛ وتلك التخبطات املنحرفة عن دين اهللا ا

 -قبله أو بعده  -فرعون ومأله هبذه احلقيقة الواحدة ، اليت واجه هبا كل نيب  -عليه السالم  -ولقد واجه موسى 
إن . . واجهه هبا وهو يعلم أهنا تعين الثورة على فرعون وملئه ودولته ونظام حكمه . . عقائد اجلاهلية الفاسدة 
إبطال شرعية كل حكم يزاول السلطان على الناس بغري شريعة اهللا وأمره؛  -أول ما تعين  -ربوبية اهللا للعاملني تعين 

واجهه هبذه احلقيقة . . بإخضاعهم لشرعه هو وأمره  -من دون اهللا  -وتنحية كل طاغوت عن تعبيد الناس له 
  .ملزماً ومأخوذاً بقول احلق على ربه الذي أرسله . . اهلائلة بوصفه رسوالً من رب العاملني 

  . .} يق على أال أقول على اهللا إال احلق حق{ 
يف  -سبحانه  -فما كان الرسول الذي يعلم حقيقة اهللا ، ليقول عليه إال احلق ، وهو يعلم قدره؛ وجيد حقيقته 

  .نفسه 

.  
  . .} قد جئتكم ببينة من ربكم { 

  .إين رسول من رب العاملني : تدلكم على صدق قويل 
طلب موسى من فرعون أن يطلق معه بين . . حقيقة الربوبية الشاملة للعاملني . . وباسم تلك احلقيقة الكبرية 

  . .إسرائيل 
. إن بين إسرائيل عبيد هللا وحده؛ فما ينبغي أن يعبدهم فرعون لنفسه إن اإلنسان ال خيدم سيدين ، وال يعبد إهلني 

منا يعبد بين إسرائيل هلواه؛ فقد أعلن له وإذ كان فرعون إ. فمن كان عبداً هللا ، فما ميكن أن يكون عبداً لسواه 
  وإعالن هذه احلقيقة ينهي شرعية ما يزاوله فرعون من تعبيد بين إسرائيل. موسى أن رب العاملني هو اهللا 

حتريره من اخلضوع والطاعة والتبعية والعبودية لغري . إن إعالن ربوبية اهللا للعاملني هي بذاهتا إعالن حترير اإلنسان 
  .ريره من شرع البشر ، ومن هوى البشر ، ومن تقاليد البشر ، ومن حكم البشر حت. اهللا 

وإعالن ربوبية اهللا للعاملني ال جيتمع مع خضوع أحد من العاملني لغري اهللا؛ وال جيتمع مع حاكمية أحد بشريعة من 
أي لربوبية غري ربوبية  -والذين يظنون أهنم مسلمون بينما هم خاضعون لشريعة من صنع البشر . . عنده للناس 

وامهون إذا ظنوا حلظة واحدة أهنم مسلمون إهنم ال يكونون يف دين اهللا حلظة واحدة وحاكمهم غري اهللا ،  -اهللا 



  يف دين امللك ال يف دين اهللا. إمنا هم يف دين حاكمهم ذاك . وقانوهنم غري شريعة اهللا 
  : طلبه من فرعون إطالق بين إسرائيل أن يبين -عليه السالم  -وعلى هذه احلقيقة أُمر موسى 

  . . .} فأرسل معي بين إسرائيل { . . . } يا فرعون إين رسول من رب العاملني { 
  . .تتالزمان وال تفترقان . . مقدمة ونتيجة 

مل يف مل يغب عنهم أن هذا اإلعالن حي. . إعالن ربوبية اهللا للعاملني . ومل تغب على فرعون وملئه داللة هذا اإلعالن 
ولكن كان أمام . . وقلب نظام حكمه ، وإنكار شرعيته ، وكشف عدوانه وطغيانه . طياته هدم ملك فرعون 

  :فرعون وملئه فرصة أن يظهروا موسى مبظهر الكاذب الذي يزعم أنه رسول من رب العاملني بال بينة وال دليل 
  . .} إن كنت جئت بآية فأت هبا إن كنت من الصادقني : قال { 

ذلك أنه إذا اتضح أن هذا الداعية إىل ربوبية رب العاملني كاذب يف دعواه؛ سقطت دعوته ، وهان أمره؛ ومل يعد 
  وصاحبها دعّي ال بينة عنده وال دليل -هلذه الدعوة اخلطرية من خطر 

  :ولكن موسى جييب 
  . .} ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين . فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبني { 
فإذا هي حية { : وكما قيل يف سورة أخرى . . } مبني { . . هنا املفاجأة إن العصا تنقلب ثعباناً ال شك يف ثعبانيته إ

خيرجها من جيبه فإذا  -أي مائالً إىل السمرة » آدم « وقد كان موسى عليه السالم  -مث إن يده السمراء } تسعى 
  كنها املعجزة ، فإذا أعادها إىل جيبه عادت مسراءهي بيضاء من غري سوء ، بيضاء ليست عن مرض ، ول
  .هذه هي البينة واآلية على الدعوى اليت جاء هبا موسى 

  .إين رسول من رب العاملني . 
ولكن هل يستسلم فرعون وملؤه هلذه الدعوى اخلطرية؟ هل يستسلمون لربوبية رب العاملني؟ وعالم إذن يقوم 

م يقوم املأل من قومه ومراكزهم اليت هي من عطاء فرعون ورمسه عرش فرعون وتاجه وملكه وحكمه؟ وعال
  وحكمه؟

  ؟} رب العاملني { عالم يقوم هذا كله إن كان اهللا هو 
فأين يذهب شرع فرعون . . فال حكم إال لشريعة اهللا ، وال طاعة إال ألمر اهللا } رب العاملني { إنه إن كان اهللا هو 

آخر يعبدهم } رب { إن الناس ال يكون هلم . . ة اهللا وال يرتكن إىل أمره؟ وأمره إذن ، وهو ال يقوم على شريع
. إمنا خيضع الناس لشرع فرعون وأمره حني يكون رهبم هو فرعون . . حلكمه وشرعه وأمره ، إن كان اهللا هو رهبم 

  وهم يف دينه أياً كان. هو رب الناس  -بأمره وشرعه  -فاحلاكم 
  وال يسلم ببطالن حكمه وعدم شرعية سلطانه مبثل هذه السهولة. هكذا من قريب كال إن الطاغوت ال يستسلم 

ولكن مع . بل إهنم ليعلنوهنا صرحية . وفرعون وملؤه ال خيطئون فهم مدلول هذه احلقيقة اهلائلة اليت يعلنها موسى 
  :حتويل األنظار عن داللتها اخلطرية ، باهتام موسى بأنه ساحر عليم 

  . .} فماذا تأمرون؟ . يريد أن خيرجكم من أرضكم . إن هذا لساحر عليم : قوم فرعون قال املأل من { 
. إهنا ذهاب السلطان . . إهنا اخلروج من األرض . إهنم يصرحون بالنتيجة اهلائلة اليت تتقرر من إعالن تلك احلقيقة 

  العصري احلديث بالتعبري. . حماولة قلب نظام احلكم . . أو . . إهنا إبطال شرعية احلكم . 
فإذا ردت احلاكمية يف أرض هللا ، فقد خرج منها الطغاة ، احلاكمون بغري شرع اهللا أو . والعباد هللا . إن األرض هللا 

وخرج منها املأل . خرج منها األرباب املتأهلون الذين يزاولون خصائص األلوهية بتعبيد الناس لشريعتهم وأمرهم 



  الوظائف الكربى ، فيعبدون الناس هلذه األربابالذين يوليهم األرباب املناصب و
لقد قال الرجل . . وكذلك يدركها الطواغيت يف كل مرة . . هكذا أدرك فرعون وملؤه خطورة هذه الدعوة 

يدعو الناس إىل شهادة أن ال إله إال اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -حني مسع رسول اهللا  -بفطرته وسليقته  -العريب 
إذن « : وقال له رجل آخر من العرب بفطرته وسليقته . » هذا أمر تكرهه امللوك « : سول اهللا وأن حممداً ر

كان يفهم أن شهادة أن ال إله إال . لقد كان هذا العريب وذاك يفهم مدلوالت لغته . . » حتاربك العرب والعجم 
ة أن ال إله إال اهللا جديتها يف حسن هؤالء اهللا ثورة على احلاكمني بغري شرع اهللا عرباً كانوا أم عجماً كانت لشهاد

فما كان أحد منهم يفهم أنه ميكن أن جتتمع يف قلب واحد ، وال . العرب ، ألهنم كانوا يفهمون مدلول لغتهم جيداً 
يف أرض واحدة ، شهادة أن ال إله إال اهللا ، مع احلكم بغري شرع اهللا فيكون هناك آهلة مع اهللا ما كان أحد منهم 

  .» مسلمني « شهادة أن ال إله إال اهللا كما يفهمها اليوم من يدعون أنفسهم يفهم 

  ذلك الفهم الباهت التافه اهلزيل. 
  :وهكذا قال املأل من قوم فرعون ، يتشاورون مع فرعون 

  . .} فماذا تأمرون؟ . يريد أن خيرجكم من أرضكم . إن هذا لساحرعليم { 
  :واستقر رأيهم على أمر 

  . .} رجه وأخاه ، وأرسل يف املدائن حاشرين ، يأتوك بكل ساحر عليم أ: قالوا { 
ففي الوثنيات . وكان الكهنة هم الذين يزاولون أعمال السحر . وكانت أرض مصر متوج بالكهنة يف شىت املعابد 

«  يلتقطها كلها تقريباً يقترن الدين بالسحر؛ ويزاول السحر كهنة الديانات وسدنة اآلهلة وهذه الظاهرة هي اليت
إن الدين : فيتحدث بعضهم عن السحر كمرحلة من مراحل تطور العقيدة ويقول امللحدون منهم » علماء األديان 

إىل آخر هذا اخلبط الذي يسمونه . . سيبطل كما بطل السحر وإن العلم سينهي عهد الدين كما أهنى عهد السحر 
  »العلم « : 

وأن يرسل يف أحناء البالد من جيمع . على أن يرجئ فرعون موسى إىل موعد وقد استقر رأي املأل من قوم فرعون ، 
  .بسحر مثله  -بزعمهم  -» سحر موسى « ذلك ليواجهوا . له كبار السحرة 

وعلى كل ما عرف من طغيان فرعون ، فقد كان يف تصرفه هذا أقل طغياناً من طواغيت كثرية يف القرن العشرين؛ 
   ربوبية رب العاملني وهتديد السلطان الباطل هبذه الدعوة اخلطريةيف مواجهة دعوة الدعاة إىل

ويطوي السياق القرآين إجراء فرعون وملئه يف مجع السحرة من املدائن؛ ويسدل الستار على املشهد األول ، لريفعه 
  وذلك من بدائع العرض القرآين للقصص ، كأنه واقع منظور ، ال حكاية تروى. . على املشهد التايل 

  . .} نعم ، وإنكم ملن املقربني : إن لنا ألجراً إن كنا حنن الغالبني؟ قال : وجاء السحرة فرعون ، قالوا { 
حيترفون السحر كما حيترفون الكهانة واألجر هو هدف االحتراف يف هذا وذاك وخدمة . . . إهنم حمترفون 

لدين وكلما احنرفت األوضاع عن إخالص السلطان الباطل والطاغوت الغالب هي وظيفة احملترفني من رجال ا
باحلاكمية؛ وقام سلطان الطاغوت مقام شريعة اهللا ، احتاج الطاغوت إىل هؤالء  -سبحانه  -العبودية هللا ، وإفراده 

هم يقرون سلطانه باسم الدين وهو يعطيهم املال : احملترفني ، وكافأهم على االحتراف ، وتبادل وإياهم الصفقة 
  قربنيوجيعلهم من امل

ولقد أكد هلم فرعون أهنم مأجورون على حرفتهم ، ووعدهم مع األجر القرىب منه ، زيادة يف اإلغراء ، وتشجيعاً 
وهو وهم ال يعلمون أن املوقف ليس موقف االحتراف والرباعة والتضليل؛ إمنا هو موقف . . على بذل غاية اجلهد 



   ال يقف هلا الساحرون وال املتجربوناملعجزة والرسالة واالتصال بالقوة القاهرة ، اليت
مث ها هم أوالء . . ولقد اطمأن السحرة على األجر ، واشرأبت أعناقهم إىل القرىب من فرعون ، واستعدوا للحلبة 

  .بالتحدي  -عليه السالم  -يتوجهون إىل موسى 

  :ألجر الذي مل يكونوا يتوقعون مث يكون من أمرهم ما قسم اهللا هلم من اخلري الذي مل يكونوا حيتسبون ، ومن ا. 
  . .} ألقوا : قال . . يا موسى ، إما أن تلقي وإما أن نكون حنن امللقني : قالوا { 

ويف اجلانب . . وتبدو كذلك ثقتهم بسحرهم وقدرهتم على الغلبة . ويبدو التحدي واضحاً يف ختيريهم ملوسى 
فهذه الكلمة الواحدة تبدو فيها . . } قال ألقوا { : تحدي واستهانته بال -عليه السالم  -اآلخر تتجلى ثقة موسى 

على طريقة القرآن الكرمي يف إلقاء الظالل ، بالكلمة . قلة املباالة ، وتلقي ظل الثقة الكامنة وراءها يف نفس موسى 
  .املفردة يف كثري من األحايني 

ن يف ظالل االستهانة وعدم املباالة ، إذا بنا وبينما حن -عليه السالم  -ولكن السياق يفاجئنا مبا فوجئ به موسى 
  :أمام مظهر السحر البارع ، الذي يرهب وخييف 

  . .} فلما ألقوا سحروا أعني الناس واسترهبوهم ، وجاءوا بسحر عظيم { 
} أعني الناس { وحسبنا أن نعلم أهنم سحروا . وحسبنا أن يقرر القرآن أنه سحر عظيم ، لندرك أي سحر كان 

فهم . ذاته لفظ مصور » استرهب « ولفظ . لنتصور أي سحر كان } واسترهبوهم { : ا الرهبة يف قلوهبم وأثارو
مث حسبنا أن نعلم من النص القرآين اآلخر يف سورة طه . استجاشوا إحساس الرهبة يف الناس وقسروهم عليه قسراً 

  ، أن موسى عليه السالم قد أوجس يف نفسه خيفة لنتصور حقيقة ما كان
ولكن مفاجأة أخرى تطالع فرعون ومأله ، وتطالع السحرة الكهنة ، وتطالع مجاهري الناس يف الساحة الكربى اليت 

  :شهدت ذلك السحر العظيم 
فغلبوا . فوقع احلق وبطل ما كانوا يعملون . وأوحينا إىل موسى أن ألق عصاك ، فإذا هي تلقف ما يأفكون { 

  . .} هنالك ، وانقلبوا صاغرين 
نه الباطل ينتفش ، ويسحر العيون ، ويسترهب القلوب ، وخييل إىل الكثريين أنه غالب ، وأنه جارف ، وأنه ُمحيق إ

وما هو إال أن يواجه احلق اهلادئ الواثق حىت ينفثىء كالفقاعة ، وينكمش كالقنفذ ، وينطفئ كشعلة اهلشيم وإذا 
التعبري القرآين هنا يلقي هذه الظالل ، وهو يصور احلق و. . احلق راجح الوزن ، ثابت القواعد ، عميق اجلذور 

وبطل ما كانوا { : وذهب ما عداه فلم يعد له وجود . . وثبت ، واستقر . . } فوقع احلق { : واقعاً ذا ثقل 
  :وغلب الباطل واملبطلون وذلوا وصغروا وانكمشوا بعد الزهو الذي كان يبهر العيون . . } يعملون 

  . .} وانقلبوا صاغرين فغلبوا هنالك { 
  . .مفاجأة كربى . . واملشهد ما يزال حيمل مفاجأة أخرى . ولكن املفاجأة مل ختتم بعد 

  . .} رب موسى وهارون . آمنا برب العاملني : قالوا . وألقي السحرة ساجدين { 
إن . . قي احلق والنور واليقني ونور احلق يف املشاعر ، وملسة احلق للقلوب املهيأة لتل. إهنا صولة احلق يف الضمائر 

وهم أعرف الناس بالذي جاء به موسى إن . السحرة هم أعلم الناس حبقيقة فنهم ، ومدى ما ميكن أن يبلغ إليه 
والعامل يف فنه هو أكثر الناس استعداداً . كان من السحر والبشر ، أم من القدرة اليت وراء مقدور البشر والسحر 

  .ني تتكشف له ، ألنه أقرب إدراكاً هلذه احلقيقة ، ممن ال يعرفون يف هذا الفن إال القشور للتسليم باحلقيقة فيه ح



  . .ومن هنا حتول السحرة من التحدي السافر إىل التسليم املطلق ، الذي جيدون برهانه يف أنفسهم عن يقني . 
كيف متازجها بشاشة اإلميان؛ وال ولكن الطواغيت املتجربين ال يدركون كيف يتسرب النور إىل قلوب البشر؛ وال 

فهم لطول ما استعبدوا الناس حيسبون أهنم ميلكون تصريف األرواح وتقليب القلوب . كيف تلمسها حرارة اليقني 
ومن مث فوجئ فرعون هبذا اإلميان املفاجئ الذي مل . .  -وهي بني إصبعني من أصابع الرمحن يقبلها كيف يشاء  -

مث هزته املفاجأة . .  يتابع خطاه يف النفوس؛ ومل يفطن إىل مداخله يف شعاب الضمائر يدرك دبيبه يف القلوب ومل
رب . لرب العاملني  -وهم من كهنة املعابد  -مفاجأة استسالم السحرة : اخلطرية اليت تزلزل العرش من حتته 

والعرش والسلطان مها .  .بعد أن كانوا جمموعني إلبطال دعوة موسى وهارون إىل رب العاملني . موسى وهارون 
  :وكل جرمية ميكن أن يرتكبوها بال حترج يف سبيل احملافظة على الطاغوت . . كل شيء يف حياة الطواغيت 

. فسوف تعلمون . آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا ملكر مكرمتوه يف املدينة لتخرجوا منها أهلها : قال فرعون { 
  . .} ألصلبنكم أمجعني  ألقطعن أيديكم وأرجلكم من خالف ، مث

وهم  -كأمنا كان عليهم أن يستأذنوه يف أن تنتفض قلوهبم للحق . . } آمنتم به قبل أن آذن لكم { . . هكذا 
 -وهم أنفسهم ال ميلكون من أمرها شيئاً  -أو يستأذنوه يف أن ترتعش وجداناهتم  -أنفسهم ال سلطان هلم عليها 

أو كأمنا كان عليهم أن يدفعوا اليقني . وهم أنفسهم ال ميسكون مداخلها  -أو يستأذنوه يف أن تشرق أرواحهم 
أو أن حيجبوا النور وهو ينبعث من . أو أن يطمسوا اإلميان وهو يترقرق من األغوار . وهو ينبت من األعماق 

  شعاب اليقني
  ولكن الطاغوت جاهل غيب مطموس؛ وهو يف الوقت ذاته متعجرف متكرب مغرور

  :ع على العرش املهدد والسلطان املهزوز مث إنه الفز
  . .} إن هذا ملكر مكرمتوه يف املدينة لتخرجوا منها أهلها { 

رب « إهنا دعوة موسى إىل . . واملسألة واضحة املعامل } إنه لكبريكم الذي علمكم السحر { : ويف نص آخر 
وهم إمنا . الطواغيت مع الدعوة إىل رب العاملني  إنه ال بقاء وال قرار حلكم. . هي اليت تزعج وختيف . . » العاملني 

وإقامة أنفسهم أرباباً من دون اهللا يشرعون للناس ما . يقوم ملكهم على تنحية ربوبية اهللا للبشر بتنحية شريعته 
ن ال أو مها ربا. . أو مها دينان ال جيتمعان . . إهنما منهجان ال جيتمعان . . يشاءون ، ويعبدون الناس ملا يشرعون 

. ولقد فزعوا للدعوة من موسى وهارون إىل رب العاملني . . وفرعون كان يعرف وملؤه كانوا يعرفون . . جيتمعان 
رب موسى وهارونَ والسحرة من . آمنا برب العاملني : قالوا . فأوىل أن يفزعوا اآلن وقد ألقي السحرة ساجدين 
  رقاب الناس باسم الدين كهنة الديانة الوثنية اليت تؤله فرعون ، ومتكنه من

  :وهكذا أطلق فرعون ذلك التوعد الوحشي الفظيع 
  .فسوف تعلمون { 

  . .} ألقطعن أيديكم وأرجلكم من خالف ، مث ألصلبنكم أمجعني 
. . وسيلة الطواغيت يف مواجهة احلق ، الذي ال ميلكون دفعه باحلجة والربهان . . إنه التعذيب والتشويه والتنكيل 

  . .ل يف وجه احلق الصريح وعدة الباط
ولكن النفس البشرية حني تستعلن فيها حقيقة اإلميان؛ تستعلي على قوة األرض ، وتستهني ببأس الطغاة؛ وتنتصر 

ماذا ستأخذ وماذا : إهنا ال تقف لتسأل . فيها العقيدة على احلياة ، وحتتقر الفناء الزائل إىل جوار اخللود املقيم 
ا ستدفع؟ ماذا ستخسر وماذا ستكسب؟ وماذا ستلقى يف الطريق من صعاب وأشواك ستدع؟ ماذا ستقبض وماذ



  . .ألن األفق املشرق الوضيء أمامها هناك ، فهي ال تنظر إىل شيء يف الطريق . . وتضحيات؟ 
اً ، وتوفنا وما تنقم منا إال أن آمنا بآيات ربنا ملا جاءتنا ، ربنا أفرغ علينا صرب. إنا إىل ربنا منقلبون : قالوا { 

  . .} مسلمني 
اإلميان الذي يطمئن إىل النهاية فريضاها ، . كما أنه ال خيضع أو خينع . إنه اإلميان الذي ال يفزع وال يتزعزع 

  :ويستيقن من الرجعة إىل ربه فيطمئن إىل جواره 
  . .} إنا إىل ربنا منقلبون : قالوا { 

وال . . ال يداهن وال يناور . . وأهنا معركة العقيدة يف الصميم .  .والذي يدرك طبيعة املعركة بينه وبني الطاغوت 
  :يرجو الصفح والعفو من عدو لن يقبل منه إال ترك العقيدة ، ألنه إمنا حياربه ويطارده على العقيدة 

  . .} وما تنقم منا إال أن آمنا بآيات ربنا ملا جاءتنا { 
جه؛ ال يطلب من خصمه السالمة والعافية ، إمنا يطلب من ربه الصرب والذي يعرف أين يتجه يف املعركة ، وإىل من يت

  :على الفتنة والوفاة على اإلسالم 
  . .} ربنا أفرغ علينا صرباً وتوفنا مسلمني { 

يقف الطغيان عاجزاً أمام القلوب اليت خيل . . ويقف الطغيان عاجزاً أمام اإلميان ، وأمام الوعي ، وأمام االطمئنان 
. ميلك الوالية عليها كما ميلك الوالية على الرقاب وميلك التصرف فيها كما ميلك التصرف يف األجسام  إليه أنه

وماذا ميلك الطغيان إذا رغبت القلوب يف . . فإذا هي مستعصية عليه ، ألهنا من أمر اهللا ، ال ميلك أمرها إال اهللا 
؟ وماذا ميلك السلطان إذا رغبت القلوب عما ميلك جوار اهللا؟ وماذا ميلك اجلربوت إذا اعتصمت القلوب باهللا

  السلطان
. . هذا الذي كان بني فرعون وملئه ، واملؤمنني من السحرة . إنه موقف من املواقف احلامسة يف تاريخ البشرية 

  . .السابقني 
» اإلنسان « وانتصار .  وانتصار العزمية على األمل. بانتصار العقيدة على احلياة . إنه موقف حاسم يف تاريخ البشرية 

  »الشيطان « على 
فما احلرية إال االستعالء بالعقيدة على جربوت . بإعالن ميالد احلرية احلقيقية . إنه موقف حاسم يف تاريخ البشرية 

واالستهانة بالقوة املادية اليت متلك أن تتسلط على األجسام والرقاب وتعجز عن . املتجربين وطغيان الطغاة 
ومىت عجزت القوة املادية عن استذالل القلوب فقد ولدت احلرية احلقيقية يف هذه . لقلوب واألرواح استذالل ا
  .القلوب 

إنه موقف حاسم يف تاريخ البشرية بإعالن إفالس املادية فهذه القلة اليت كانت منذ حلظة تسأل فرعون األجر على 
علي على فرعون؛ وتستهني بالتهديد والوعيد ، وُتقبل هي ذاهتا اليت تست. . الفوز ، ومتىن بالقرب من السلطان 

إمنا  -يف عامل املادة  -وما تغري يف حياهتا شيء ، وال تغري من حوهلا شيء . صابرة حمتسبة على التنكيل والتصليب 
، وتصل وجتمع الذرة التائهة إىل احملور الثابت . وقعت اللمسة اخلفية اليت تسلك الكوكب املفرد يف الدورة الكربى 

وقعت اللمسة اليت حتّول اإلبرة ، فيلتقط القلب إيقاعات القدرة ، ويتسمع . . الفرد الفاين بقوة األزل واألبد 
وقعت اللمسة اليت ال تنتظر أي تغيري يف الواقع املادي؛ . . الضمري أصداء اهلداية ، وتتلقى البصرية إشراقات النور 

  يف عامل الواقع إىل اآلفاق اليت مل يكن يطمح إليها اخليال» اإلنسان « ولكنها هي تغري الواقع املادي؛ وترفع 
  ال يتلفت ، وال يتردد ، وال حييد. وميضي اإلميان يف طريقه . . ويتالشى الوعيد . . ويذهب التهديد 



تنتهي إىل إن روعة املوقف تبلغ ذروهتا؛ و. . ويسدل السياق القرآين الستار على املشهد عند هذا احلد وال يزيد 
وعندئذ يتالقى اجلمال الفين يف العرض؛ مع اهلدف النفسي للقصة ، على طريقة القرآن يف خماطبة الوجدان . غايتها 

  .اإلمياين بلغة اجلمال الفين ، يف تناسق ال يبلغه إال القرآن 
  . .. ولكننا حنن يف هذه الظالل ينبغي أن نقف وقفة قصرية أمام هذا املشهد الباهر األخاذ 

نقف ابتداء أمام إدراك فرعون وملئه أن إميان السحرة برب العاملني ، رب موسى وهارون ، ميثل خطراً على نظام * 
. . ملكهم وحكمهم؛ لتعارض القاعدة اليت يقوم عليها هذا اإلميان ، مع القاعدة اليت يقوم عليها ذلك السلطان 

إنه ال جيتمع يف قلب واحد ، وال يف بلد . . هذه احلقيقة ونؤكدها ونريد أن نقرر . . وقد عرضنا هلذا األمر من قبل 
واحد ، وال يف نظام حكم واحد ، أن يكون اهللا رب العاملني ، وأن يكون السلطان يف حياة الناس لعبد من العبيد ، 

  . .فهذا دين وذلك دين . . يباشره بتشريع من عنده وقوانني 
أن  -بعد أن أشرق نور اإلميان يف قلوهبم ، وجعل هلم فرقاناً يف تصورهم  -ونقف بعد ذلك أمام إدراك السحرة * 

  .املعركة بينهم وبني فرعون وملئه هي معركة العقيدة؛ وأنه ال ينقم منهم إال إمياهنم برب العاملني 
املستمد من فهذا اإلميان على هذا النحو يهدد عرش فرعون وملكه وسلطانه؛ ويهدد مراكز املأل من قومه وسلطاهنم 

. . من ربوبية فرعون ، ويهدد القيم اليت يقوم عليها اجملتمع الوثين كله : أو بتعبري آخر مرادف . . سلطان فرعون 
فهو وحده الذي أهل هؤالء . وهذا اإلدراك لطبيعة املعركة ضروري لكل من يتصدى للدعوة إىل ربوبية اهللا وحده 

إهنم يقدمون على املوت مستهينني ليقينهم بأهنم هم املؤمنون برب العاملني؛ . . ه املؤمنني لالستهانة مبا يلقونه يف سبيل
  .وأن عدوهم على دين غري دينهم؛ ألنه مبزاولته للسلطان وتعبيد الناس ألمره ينكر ربوبية رب العاملني 

على ما ينتظرهم فيها  -وما ميكن أن ميضي املؤمنون يف طريق الدعوة إىل رب العاملني . . فهو إذن من الكافرين . 
أهنم هم املؤمنون ، وأن أعداءهم هم الكافرون ، وأهنم إمنا : إال مبثل هذا اليقني بشقيه  -من التعذيب والتنكيل 

  .حياربوهنم على الدين ، وال ينقمون منهم إال الدين 
اإلنسان « وانتصار . على األمل  وانتصار العزمية. ونقف بعد ذلك أمام الروعة الباهرة النتصار العقيدة على احلياة *

فندعه كما صوره النص القرآين . نعترف أننا نعجز عن القول فيه . . وهو مشهد بالغ الروعة . على الشيطان » 
  الكرمي

إنه مشهد التآمر والتناجي باإلمث . . حيث يرفع الستار عن مشهد رابع جديد . . مث نعود إىل سياق القصة القرآين 
مشهد املأل من قوم فرعون يكرب عليهم أن يذهب . د اهلزمية واخلذالن يف معركة اإلميان والطغيان بع. والتحريض 

كما جاء . وما آمن له إال ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم  -موسى ناجياً والذين آمنوا معه 
هيجون فرعون على موسى ومن معه؛ وخيوفونه فإذا املأل يتناجون بالشر واإلمث ، وهم ي -يف موضع آخر من القرآن 

فإذا هو . عاقبة التهاون يف أمرهم؛ من ضياع اهليبة والسلطان؛ باستشراء العقيدة اجلديدة ، يف ربوبية اهللا للعاملني 
  هائج مائج ، مهدد متوعد ، مستعز بالقوة الغامشة اليت بني يديه ، وبالسلطان املادي الذي يرتكن إليه

سنقتل أبناءهم ، : أتذر موسى وقومه ليفسدوا يف األرض ويذرك وآهلتك؟ قال : من قوم فرعون  وقال املأل{ 
  . .} ونستحيي نساءهم ، وإنا فوقهم قاهرون 

. إن فرعون مل يكن يدعي األلوهية مبعىن أنه هو خالق هذا الكون ومدبره؛ أو أن له سلطاناً يف عامل األسباب الكونية 
ة على شعبه املستذل مبعىن أنه هو حاكم هذا الشعب بشريعته وقانونه؛ وأنه بإرادته وأمره إمنا كان يدعي األلوهي

وهذا ما يدعيه كل حاكم حيكم بشريعته وقانونه ، ومتضي الشؤون وتقضى األمور . متضي الشؤون وتقضى األمور 



س يف مصر يعبدون فرعون مبعىن كذلك مل يكن النا -وهذه هي الربوبية مبعناها اللغوي والواقعي  -بإرادته وأمره 
فقد كانت هلم آهلتهم وكان لفرعون آهلته اليت يعبدها كذلك ، كما هو ظاهر من قول  -تقدمي الشعائر التعبدية له 

إمنا هم كانوا يعبدونه مبعىن أهنم . وكما يثبت املعروف من تاريخ مصر الفرعونية } ويذرك وآهلتك { : املأل له 
وهذا هو املعىن اللغوي والواقعي . . ، ال يعصون له أمراً ، وال ينقضون له شرعاً  خاضعون ملا يريده هبم
 -فأميا ناس تلقوا التشريع من بشر وأطاعوه فقد عبدوه ، وذلك هو تفسري رسول اهللا . . واالصطالحي للعبادة 
. . . م أرباباً من دون اهللا اختذوا أحبارهم ورهباهن{ : لقوله تعاىل عن اليهود والنصارى  -صلى اهللا عليه وسلم 

  .يا رسول اهللا ما عبدوهم : فقال  -وكان نصرانياً جاء ليسلم  -عندما مسعها منه عدي بن حامت } اآلية 

بلى إهنم أحلوا هلم احلرام وحرموا عليهم احلالل؛ فاتبعوهم ، « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال له رسول اهللا 
  ) .رجه الترمذي أخ. . ( » فذلك عبادهتم إياهم 

اليس يل ملك { : فيفسره قوله الذي حكاه القرآن عنه } ما علمت لكم من إله غريي { : أما قول فرعون لقومه 
وال يكاد يبني؟ فلوال ألقى . مصر وهذه األهنار جتري من حتيت ، أفال تبصرون؟ أم أنا خري من هذا الذي هو مهني 

وظاهر أنه كان يوازي بني ما هو فيه من ملك ومن أسورة } مقترنني؟  عليه أسورة من ذهب أو جاء معه املالئكة
ما علمت لكم { : وما قصد بقوله . الذهب اليت حيلى هبا امللوك ، وبني ما فيه موسى من جترد من السلطان والزينة 

رض واحلاكمية إال أنه هو احلاكم املسيطر الذي يسريهم كما يشاء؛ والذي يتبعون كلمته بال معا} من إله غريي 
فاإلله هو الذي يشرع للناس وينفذ حكمه . على هذا النحو ألوهية كما يفيد املدلول اللغوي وهي يف الواقع ألوهية 

  :فيهم سواء قاهلا أم مل يقلها وعلى ضوء هذا البيان منلك أن نفهم مدلول قول مأل فرعون 
  .. } أتذر موسى وقومه ليفسدوا يف األرض ، ويذرك وآهلتك؟ { 

هو الدعوة إىل ربوبية اهللا وحده؛ حيث يترتب عليها تلقائياً بطالن  -من وجهة نظرهم  -فاإلفساد يف األرض 
أو بتعبري مرادف  -إذ أن هذا النظام قائم على أساس حاكمية فرعون بأمره . شرعية حكم فرعون ونظامه كله 
يف األرض ، بقلب نظام احلكم ، وتغيري اإلفساد  -بزعمهم  -وإذن فهو  -على أساس ربوبية فرعون لقومه 

األوضاع القائمة على ربوبية البشر للبشر ، وإنشاء وضع آخر خمالف متاماً هلذه األوضاع ، الربوبية فيه هللا ال للبشر 
  . .ومن مث قرنوا اإلفساد يف األرض بترك موسى وقومه لفرعون وآلهلته اليت يعبدها هو وقومه . 

بزعم أنه االبن احلبيب هلذه . . تمد هيبته وسلطانه من الديانة اليت تعبد فيها هذه اآلهلة ولقد كان فرعون إمنا يس
إمنا كانت . اآلهلة وهي بنوة ليست حسية فلقد كان الناس يعرفون جيداً أن الفرعون مولود من أب وأم بشريني 

 ، وتركوا هذه اآلهلة اليت يعبدها فإذا عبد موسى وقومه رب العاملني. بنوة رمزية يستمد منها سلطانه وحاكميته 
املصريون ، فمعىن هذا هو حتطيم األساس الذي يستمد منه فرعون سلطانه الروحي على شعبه املستخف؛ الذي إمنا 

. . فاستخف قومه فأطاعوه { : وذلك كما يقول اهللا سبحانه . . يطيعه ألنه هو كذلك فاسق عن دين اهللا الصحيح 
وما كان فرعون بقادر على أن يستخف قومه . . فهذا هو التفسري الصحيح للتاريخ } ني إهنم كانوا قوماً فاسق

فاملؤمن باهللا ال يستخفه الطاغوت ، وال ميكن أن يطيع له أمراً ، وهو . . فيطيعوه ، لو مل يكونوا فاسقني عن دين اهللا 
عليه  -ام حكم فرعون كله بدعوة موسى ومن هنا كان جييء التهديد لنظ. . يعلم أن هذا األمر ليس من شرع اهللا 

وإميان السحرة هبذا الدين ، وإميان طائفة من قوم موسى كذلك وعبادهتم لرب » رب العاملني « إىل  -السالم 
  .العاملني 



أو من . . ومن هنا جييء التهديد لكل وضع يقوم على ربوبية البشر للبشر من الدعوة إىل ربوبية اهللا وحده . 
ال مبدلوهلا الباهت . حني تؤخذ مبدلوهلا اجلدي الذي كان الناس يدخلون به يف اإلسالم . . إله إال اهللا  شهادة أن ال

  اهلزيل الذي صار هلا يف هذه األيام
ومن هنا كذلك استثارت هذه الكلمات فرعون ، وأشعرته باخلطر احلقيقي على نظامه كله فانطلق يعلن عزمه 

  :الوحشي البشع 
  :} أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون  سنقتل: قال { 

مثل هذا التنكيل الوحشي من فرعون وملئه كما  -يف إبان مولد موسى  -وكان بنو إسرائيل قد عانوا من قبل 
إن فرعون عال يف األرض ، وجعل أهلها شيعاً ، يستضعف طائفة منهم ، يذبح { : يقول اهللا تعاىل يف سورة القصص 

ال فرق بني وسائله . إنه الطغيان يف كل مكان ويف كل زمان } تحيي نساءهم إنه كان من املفسدين أبناءهم ويس
  . . اليوم ووسائله قبل عشرات القرون واألعوام 

ويدع السياق فرعون ومأله يتآمرون ، ويسدل الستار على مشهد التآمر والوعيد ، لريفعه على مشهد خامس من 
مع قومه ،  -عليه السالم  -إنه مشهد النيب موسى . . رعون قد مضى ينفذ الوعيد مشاهد القصة ندرك منه أن ف

حيدثهم بقلب النيب ولغته ، ومعرفته حبقيقة ربه؛ وبسنته وقدره ، فيوصيهم باحتمال الفتنة ، والصرب على البلية ، 
والعاقبة ملن يتقون . يشاء من عباده  فاألرض هللا يورثها من. ويعرفهم حبقيقة الواقع الكوين . واالستعانة باهللا عليها 

فإذا شكوا إليه أن هذا العذاب الذي حيل هبم قد حل هبم من قبل أن يأتيهم ، وهو . . اهللا وال خيشون أحداً سواه 
حيل هبم كذلك بعدما جاءهم ، حيث ال تبدو له هناية ، وال يلوح له آخر أعلن هلم رجاءه يف ربه أن يهلك عدوهم ، 

  : األرض ليبتليهم يف أمانة اخلالفة ويستخلفهم يف
: قالوا . استعينوا باهللا واصربوا ، إن األرض هللا يورثها من يشاء من عباده ، والعاقبة للمتقني : قال موسى لقومه { 

عسى ربكم أن يهلك عدوكم ، ويستخلفكم يف األرض ، فينظر : قال . أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا 
  .} ن كيف تعملو

وحلقيقة السنة . وحلقيقة الواقع الكوين والقوى اليت تعمل فيه . حلقيقة األلوهية وإشراقها يف قلبه » النيب « إهنا رؤية 
  . .اإلهلية وما يرجوه منها الصابرون 

لويل وإال ويل واحد وهو ا. إنه ليس ألصحاب الدعوة إىل رب العاملني إال مالذ واحد ، وهو املالذ احلصني األمني 
وأال يعجلوا ، . وعليهم أن يصربوا حىت يأذن الويل بالنصرة يف الوقت الذي يقدره حبكمته وعلمه . القوي املتني 

  . . .فهم ال يطلعون الغيب ، وال يعلمون اخلري 
 فال -وفق سنته وحكمته  -واهللا يورثها من يشاء من عباده . وما فرعون وقومه إال نزالء فيها . وإن األرض هللا 

ينظر الداعون إىل رب العاملني ، إىل شيء من ظواهر األمور اليت ختيل للناظرين أن الطاغوت مكني يف األرض غري 
  .مزحزح عنها 

  فصاحب األرض ومالكها هو الذي يقرر مىت يطردهم منها
وال خيايل . ى املصري فال خياجل قلوب الداعني إىل رب العاملني قلق عل. . طال الزمن أم قصر . . وإن العاقبة للمتقني 

  . .هلم تقلب الذين كفروا يف البالد ، فيحسبوهنم باقني 
  . .حلقائق الوجود الكبري » النيب « إهنا رؤية 

  ولكن إسرائيل هي إسرائيل



  :} أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا : قالوا { 
وطال هذا األذى . جميئك وما تغري شيء مبجيئك  إهنا كلمات ذات ظل وإهنا لتشي مبا وراءها من تربم أوذينا قبل

  حىت ما تبدو له هناية
يذكرهم باهللا ، ويعلق رجاءهم به ، ويلوح هلم باألمل يف هالك عدوهم . وميضي النيب الكرمي على هنجه 

  .مع التحذير من فتنة االستخالف . واستخالفهم يف األرض 
  .}  األرض ، فينظر كيف تعملون عسى ربكم أن يهلك عدوكم ، ويستخلفكم يف: قال { 

إنه ينظر بقلب النيب فريى سنة اهللا ، جتري وفق وعده ، للصابرين ، وللجاحدين ويرى من خالل سنة اهللا هالك 
فيدفع قومه دفعاً إىل الطريق لتجري هبم سنة اهللا إىل . الطاغوت وأهله ، واستخالف الصابرين املستعينني باهللا وحده 

 -ليس أهنم أبناء اهللا وأحباؤه . أن استخالف اهللا هلم إمنا هو ابتالء هلم  -منذ البدء  -يعلمهم وهو . . ما يريد 
{ : إنه استخالف لالمتحان . وليس خلوداً بال توقيت . فال يعذهبم بذنوهبم وليس جزافاً بال غاية  -كما زعموا 

ولكنها سنة اهللا وعدله أال حياسب البشر .  وهو سبحانه يعلم ماذا سيكون قبل أن يكون. . } فينظر كيف تعملون 
  .حىت يقع منهم يف العيان ، ما هو مكشوف من الغيب لعلمه القدمي 

مشهد فرعون : ويدع السياق موسى وقومه؛ ويسدل عليهم الستار ، لريفعه من اجلانب اآلخر على مشهد سادس 
ومه ، ورجاءه يف ربه؛ ويصدق النذير الذي يظلل وآله ، يأخذهم اهللا بعاقبة الظلم والطغيان؛ وحيقق وعد موسى لق

  .جو السورة ، وتساق القصة كلها لتصديقه 
ويبدأ املشهد هوناً؛ ولكن العاصفة تتمشى فيه شيئاً فشيئاً ، فإذا كان قبيل إسدال الستار دمدمت العاصفة ، 

وعلمنا أن بين إسرائيل  فدمرت كل شيء ، وعصفت بكل شيء ، وخال وجه األرض من الطاغية وذيول الطاغية ،
قد صربوا فلقوا جزاء صربهم احلسىن ، وأن فرعون وآله فجروا فلقوا جزاء فجورهم الدمار وصدق وعد اهللا 

  :ووعيده؛ وجرت سنة اهللا يف أخذ املكذبني باهلالك بعد أخذهم بالضراء والسراء 
لنا هذه وإن : ا جاءهتم احلسنة قالوا فإذ. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنني ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون { 

مهما تأتنا به : وقالوا . أال إمنا طائرهم عند اهللا ، ولكن أكثرهم ال يعلمون . تصبهم سيئة يطريوا مبوسى ومن معه 
  .فأرسلنا عليهم الطوفان واجلراد والقمل والضفادع والدم . من آية لتسحرنا هبا فما حنن لك مبؤمنني 

يا موسى ادع لنا ربك مبا عهد : وملا وقع عليهم الرجز قالوا . فاستكربوا وكانوا قوماً جمرمني . . آيات مفصالت . 
فلما كشفنا عنهم الرجز إىل أجل هم بالغوه . عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بين إسرائيل 

وأورثنا القوم الذين كانوا . وكانوا عنها غافلني  فانتقمنا منهم فأغرقناهم يف اليم بأهنم كذبوا بآياتنا. إذا هم ينكثون 
. . يستضعفون مشارق األرض ومغارهبا اليت باركنا فيها؛ ومتت كلمة ربك احلسىن على بين إسرائيل؛ مبا صربوا 

  . .} ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون 
ولقد . هتديده ، فقتل الرجال واستحيا النساء لقد مضى فرعون وملؤه إذن يف جربوهتم؛ ونفذ فرعون وعيده و

عندما منحص . . وعندئذ . . مضى موسى وقومه حيتملون العذاب ، ويرجون فرج اهللا ، ويصربون على االبتالء 
عندئذ أخذت القوة الكربى . . وقوة أرضية تتحدى اهللا . وطغيان يقابله الصرب . إميان يقابله الكفر : املوقف 

  : املتجربين والصابرين تتدخل سافرة بني
  . .} ولقد أخذنا آل فرعون بالسنني ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون { 

تطلق يف اللغة على سين اجلدب والشدة » السنني « و . . اجلدب ونقص الثمرات . . إهنا إشارة التحذير األوىل 



ت النظر ، وهتز القلب ، وتثري القلق ، وهي يف أرض مصر ، املخصبة املثمرة املعطاء ، تبدو ظاهرة تلف. والقحط 
فيطيعونه ، ال  -بفسقهم عن دين اهللا  -وتدعو إىل اليقظة والتفكر؛ لوال أن الطاغوت والذين يستخفهم الطاغوت 

يريدون أن يتدبروا وال أن يتفكروا؛ وال يريدون أن يروا يد اهللا يف جدب األرض ونقص الثمرات؛ وال يريدون أن 
 ووعده ووعيده؛ وال يريدون أن يعترفوا بأن هناك عالقة وثيقة بني القيم اإلميانية وواقعيات احلياة يتذكروا سنن اهللا

 -وهم أغلظ حساً وأجهل قلباً من أن يروا وراء الواقع احملسوس . . ألن هذه العالقة من عامل الغيب . . العملية 
ذا رأوا شيئاً من عامل الغيب مل يتفطنوا إىل سنة اهللا شيئاً وإ -الذي تراه البهائم وحتسه وال ترى غريه وال حتسه 

  .اجلارية وفق املشيئة الطليقة؛ وإمنا نسبوه إىل املصادفات العابرة ، اليت ال عالقة هلا بنواميس الوجود الدائرة 
كانت . حىت وهم يكفرون ويفجرون  -وكذلك مل ينتبه آل فرعون إىل اللمسة املوقظة الدالة على رمحة اهللا بعباده 

الوثنية وخرافاهتا قد أفسدت فطرهتم؛ وقطعت ما بينهم وبني إدراك النواميس الدقيقة الصحيحة اليت تصرف هذا 
الذين . . الكون ، كما تصرف حياة الناس؛ واليت ال يراها وال يدركها على حقيقتها إال املؤمنون باهللا إمياناً صحيحاً 

العقلية « وهذه هي . . ميضي عبثاً ، إمنا حتكمه قوانني صارمة صادقة  يدركون أن هذا الوجود مل خيلق سدى ، وال
؛ وال »الغيبية « احلقيقية و » العلمية « ألنه ال تعارض بني » غيب اهللا « وهي عقلية ال تنكر . احلقيقية » العلمية 

يد؛ الذي يريد من عباده اإلميان وهو تنكر العالقة بني القيم اإلميانية وواقعيات احلياة ، ألن وراءها اهللا الفعال ملا ير
يريد منهم اخلالفة يف األرض ، والذي يسن هلم من شريعته ما يتناسق مع القوانني الكونية ليقع التناسق بني حركة 

  .قلوهبم وحركتهم يف األرض 

وبني أخذهم . . مل ينتبه آل فرعون إىل العالقة بني كفرهم وفسقهم عن دين اهللا ، وبغيهم وظلمهم لعباد اهللا 
يف مصر اليت تفيض باخلصب والعطاء ، وال تنقص غلتها عن إعالة أهلها إال لفسوق . . باجلدب ونقص الثمرات 

  أهلها وأخذهم باالبتالء لعلهم يتذكرون
 ولكنهم كانوا إذا أصابتهم احلسنة والرخاء. مل ينتبهوا هلذه الظاهرة اليت شاءت رمحة اهللا بعباده أن تربزها ألعينهم 

  .حسبوها حقاً طبيعياً هلم وإذا أصابتهم السيئة واجلدب نسبوا هذا إىل شؤم موسى ومن معه عليهم 
  . .} لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطريوا مبوسى ومن معه : فإذا جاءهتم احلسنة قالوا { 

وال ترى قدره يف تصريف هذا الوجود؛  -سبحانه  -وحني تنحرف الفطرة عن اإلميان باهللا ، فإهنا ال ترى يده 
فتفسر . وعندئذ تفقد إدراكها وحساسيتها بالنواميس الكونية الثابتة النافذة . الذي تنشأ به األشياء واألحداث 

ال صلة بينها وال قاعدة وال ترابط؛ وهتيم مع اخلرافة يف دروب ملتوية متفرقة؛ . احلوادث تفسريات منفصلة منعزلة 
عن » العلمية « وذلك كالذي قاله خروشوف صاحب االشتراكية  -ق نظام ال تلتقي عند قاعدة ، وال جتتمع وف

املدعاة يف » العلمية « هلم يف تعليل نقص الثمرات والغالت وكما يقول الذين ميضون مع هذه » الطبيعة « معاكسة 
» مسلم «  أنه وفيهم من يدعي بعد استنكار غيب اهللا وقدر اهللا. . وهم ينكرون قدر اهللا . . تعليل هذه األحداث 

  وهو ينكر أصول اإلميان باهللا
والسيئة . احلسنة اليت تصيبهم هي من حسن حظهم وهم يستحقوهنا . وهكذا مضى فرعون وآله يعللون األحداث 

  اليت تصيبهم هي بشؤم موسى ومن معه عليهم ، ومن حتت رأسهم
م وبعدهم عن إدراك سنن اهللا وقدره يزاولونه يف لغة العرب ما كان اجلاهليون يف وثنيتهم وشركه» التطري « وأصل 

 -وهو السانح  -فقد كان الرجل منهم إذ اراد أمراً ، جاء إىل عش طائر فهيجه عنه ، فإذا طار عن ميينه . . 
تشاءم به ورجع عما عزم  -وهو البارح  -وإذا طار الطائر عن مشاله . استبشر بذلك ومضى يف األمر الذي يريده 



وأرجع األمور إىل  -العلمي الصحيح  -» العلمي « سالم هذا التفكري اخلرايف؛ وأحل حمله التفكري عليه فأبطل اإل
« سنن اهللا الثابتة يف الوجود؛ وإىل قدر اهللا الذي حيقق هذه السنن يف كل مرة تتحقق فيها؛ وأقام األمور على أسس 

موضعها الصحيح ، يف إطار املشيئة اإلهلية  حيسب فيها نية اإلنسان وعمله وحركته وجهده؛ وتوضع يف» علمية 
  :الطليقة ، وقدره النافذ احمليط 

  . .} أال إمنا طائرهم عند اهللا؛ ولكن أكثرهم ال يعلمون { 
  .إنه من أمر اهللا . . إن ما يقع هلم مصدره كله واحد 

وكم بالشر واخلري فتنة وإلينا ونبل{ : وتصيبهم السيئة لالبتالء . . ومن هذا املصدر تصيبهم احلسنة لالبتالء . 
كالذين ينكرون غيب اهللا وقدره يف هذه . . ولكن أكثرهم ال يعلمون . . ويصيبهم النكال للجزاء } ترجعون 

كذلك وكلهم » االشتراكية العلمية « وكالذين ينسبون إىل الطبيعة املعاكسة باسم » العقلية العلمية « األيام باسم 
  نوكلهم ال يعلمو. . جهال 

  :وميضى آل فرعون يف عتوهم ، تأخذهم العزة باإلمث؛ ويزيدهم االبتالء مشاساً وعناداً 
  . .} مهما تأتنا به من آية لتسحرنا هبا فما حنن لك مبؤمنني : وقالوا { 

فهو اجلموح الذي ال تروضه تذكرة؛ وال يرده برهان؛ وال يريد أن ينظر وال أن يتدبر ، ألنه يعلن اإلصرار على 
وهي حالة نفسية تصيب املتجربين حني يدمغهم  -قطعاً للطريق على الربهان  -تكذيب قبل أن يواجه الربهان ال

كله يف جانب آخر . . بينما هواهم ومصلحتهم وملكهم وسلطاهنم . . احلق؛ وجتبههم البينة ، ويطاردهم الدليل 
  غري جانب احلق والبينة والدليل

  :ة بوسائلها اجلبارة عندئذ تتدخل القوة الكربى سافر
  }. . آيات مفصالت . . فأرسلنا عليهم الطوفان ، واجلراد ، والقمل ، والضفادع والدم { 

واضحة الداللة ، منسقة اخلطوات ، تتبع الواحدة منها األخرى ، وتصدق . . آيات مفصالت . . لإلنذار واالبتالء 
  .الالحقة منها السابقة 

وهم يف كل مرة يطلبون إىل . واحدة واحدة . يات املفصلة ، اليت جاءهتم مفرقة ولقد مجع السياق هنا تلك اآل
موسى حتت ضغط البلية أن يدعو هلم ربه لينقذهم منها؛ ويعدونه أن يرسلوا معه بين إسرائيل إذا أجناهم منها ، وإذا 

  :، أي العذاب ، الذي ال قبل هلم بدفعه » الرجز « رفع عنهم هذا 
لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ،  -مبا عهد عندك  -يا موسى ادع لنا ربك : م الرجز قالوا وملا وقع عليه{ 

  . .} ولنرسلن معك بين إسرائيل 
ويف كل مرة ينقضون عهدهم ، ويعودون إىل ما كانوا فيه قبل رفع العذاب عنهم وفق قدر اهللا يف تأجيلهم إىل 

  :أجلهم املقدور هلم 
  . .} إذا هم ينكثون  -إىل أجل هم بالغوه  - فلما كشفنا عنهم الرجز{ 

ذلك أن التجارب . وكأمنا وقع النكث منهم مرة واحدة . مجع السياق اآليات كلها ، كأمنا جاءهتم مرة واحدة 
وهي طريقة من طرق العرض القرآين للقصص جيمع فيها . كلها كانت واحدة ، وكانت هنايتها واحدة كذلك 

ذلك أن القلب املغلق املطموس يتلقى التجارب املنوعة . . مع فيه النهايات لتماثلها كذلك البدايات لتماثلها؛ وجي
  . .وكأهنا واحدة؛ ال يفيد منها شيئاً ، وال جيد فيها عربة 

 -ومل جند يف األحاديث املرفوعة إىل رسول اهللا . فأما كيف وقعت هذه اآليات ، فليس لنا وراء النص القرآين شيء 



نقف عند حدود النص القرآين يف مثل » الظالل « وحنن على طريقتنا يف هذه . عنها شيئاً  -ليه وسلم صلى اهللا ع
وذلك حترزاً من اإلسرائيليات . ال سبيل لنا إىل شيء منها إال من طريق الكتاب أو السنة الصحيحة . هذه املواضع 

إىل التفاسري القدمية كلها ، حىت ما ينجو منها  -مع األسف  -واألقوال والروايات اليت ال أصل هلا؛ واليت تسربت 
وتفسري ابن كثري  -على نفاسة قيمته  -تفسري واحد من هذه التفاسري؛ وحىت إن تفسري اإلمام ابن جرير الطربي 

  .مل ينجوا من هذه الظاهرة اخلطرية  -على عظيم قدره  -كذلك 

.  
، وعن سعيد بن جبري ، وعن قتادة ، وعن ابن إسحاق  وقد وردت روايات شىت يف شأن هذه اآليات عن ابن عباس

  :وهذه واحدة منها . رواها أبو جعفر ابن جرير الطربي يف تارخيه ويف تفسريه . . 
ملا أتى موسى : حدثنا يعقوب القمي ، عن جعفر بن املغرية ، عن سعيد بن جبري قال : حدثنا ابن محيد ، قال « 

فصب عليهم منه  -وهو املطر  -ائيل ، فأىب عليه ، فأرسل اهللا عليهم الطوفان أرسل معي بين إسر: فرعون قال له 
ادع لنا ربك أن يكشف عنا املطر فنؤمن لك ونرسل معك بين : شيئاً ، فخافوا أن يكون عذاباً ، فقالوا ملوسى 

يئاً مل ينبته قبل ذلك من إسرائيل فدعا ربه ، فلم يؤمنوا ، ومل يرسلوا معه بين إسرائيل؛ فأنبت هلم يف تلك السنة ش
هذا ما كنا نتمىن فأرسل اهللا عليهم اجلراد فسلطه على الكأل ، فلما رأوا أثره يف : فقالوا . الزرع والثمر والكأل 

يا موسى ادع لنا ربك فيكشف عنا اجلراد فنؤمن لك ، ونرسل معك بين : فقالوا . الكأل عرفوا أنه ال يبقي الزرع 
كشف عنهم اجلراد ، فلم يؤمنوا ومل يرسلوا معه بين إسرائيل فداسوا وأحرزوا يف البيوت؛ إسرائيل فدعا ربه ، ف

فكان الرجل خيرج عشرة أجربة إىل  -وهو السوس الذي خيرج منه  -قد أحرزنا فأرسل اهللا عليهم القمل : فقالوا 
قمل ، فنؤمن لك ونرسل معك بين يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا ال: فقالوا . الرحى فال يرد منها ثالثة أقفزة 

فبينا هو جالس عند فرعون ، إذ مسع نقيق . إسرائيل فدعا ربه فكشف عنهم ، فأبوا أن يرسلوا معه بين إسرائيل 
وما عسى أن يكون كيد هذا؟ فما أمسوا حىت كان : ما تلقى أنت وقومك من هذا فقال : ضفدع ، فقال لفرعون 

ادع لنا ربك يكشف : فقالوا ملوسى . ، ويهم أن يتكلم فتثب الضفادع يف فيه  الرجل جيلس إىل ذقنه يف الضفادع
فأرسل اهللا عليهم الدم ، . عنا هذه الضفادع ، فنؤمن لك ونرسل معك بين إسرائيل فكشف عنهم فلم يؤمنوا 

إنا قد :  فرعون فقالوا فشكوا إىل. فكانوا ما استقوا من األهنار واآلبار ، أو ما كان يف أوعيتهم ، وجدوه دماً عبيطاً 
من أين سحرنا ، وحنن ال جند يف أوعيتنا شيئاً من : إنه قد سحركم فقالوا : ابتلينا بالدم ، وليس لنا شراب فقال 

يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم ، فنؤمن لك ، ونرسل معك : املاء إال وجدناه دماً عبيطاً؟ فأتوه فقالوا 
  .» ، فكشف عنهم ، فلم يؤمنوا ومل يرسلوا معه بين إسرائيل  بين إسرائيل فدعا ربه

 -فاهللا . والصورة اليت جاءت هبا هذه اآليات ال يؤثر اختالفها يف طبيعة هذه اآليات . . واهللا أعلم أي ذلك كان 
لهم يتضرعون أرسلها بقدره ، يف وقت معني ، ابتالء لقوم معينني؛ وفق سنته يف أخذ املكذبني بالضراء لع -سبحانه 

.  
عليه  -ولقد كان قوم فرعون على وثنيتهم وجاهليتهم؛ وعلى استخفاف فرعون هبم لفسقهم ، يلجأون إىل موسى 

وإن كانت السلطات احلاكمة بعد ذلك تنكث وال . . ليدعو ربه مبا عهد عنده ، ليكشف عنهم البالء  -السالم 
إذ أن ذلك معناه هدم نظام احلكم . زع من ربوبية اهللا هلم ألهنا تقوم على ربوبية فرعون للبشر؛ وتف. تستجيب 

أما أهل اجلاهلية احلديثة فإن اهللا يسلط اآلفات على زروعهم ، . . الذي يقوم على حاكمية فرعون ال حاكمية اهللا؛ 



وهو  - فال يريدون أن يرجعوا إىل اهللا أَلبتة وإذا أحس أصحاب الزروع من الفالحني بيد اهللا يف هذه اآلفات ،
واجتهوا إىل اهللا بالدعاء أن يكشف عنهم  -الشعور الفطري حىت يف النفوس الكافرة يف ساعات اخلطر والشدة 

وتندروا عليهم وسخروا منهم » غيبية « هذا االجتاه خرافة : الكاذبة » العلمية « البالء ، قال هلم أصحاب 
  لريدوهم إىل كفر أشد وأشنع من كفر الوثنيني

ويدمر اهللا على . وتقع الواقعة  -وفق سنة اهللا يف أخذ املكذبني بعد االبتالء بالضراء والسراء  -امتة مث جتيء اخل
وحيقق وعده للمستضعفني الصابرين ، بعد إهالك  -بعد إذ أمهلهم وأجلهم إىل أجل هم بالغوه  -فرعون وملئه 

  :الطغاة املتجربين 
وأورثنا القوم الذين كانوا . كذبوا بآياتنا ، وكانوا عنها غافلني  فانتقمنا منهم فأغرقناهم يف اليم ، بأهنم{ 

ومتت كلمة ربك احلسىن على بين إسرائيل مبا { . . . } يستضعفون مشارق األرض ومغارهبا اليت باركنا فيها 
  . .} صربوا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ، وما كانوا يعرشون 

ذلك أن . ق ، وال يفصل أحداثه كما يفصلها يف مواضع أخرى من السور والسياق خيتصر هنا يف حادث اإلغرا
إن احلسم السريع هنا أوقع . . اجلو هنا هو جو األخذ احلاسم بعد اإلمهال الطويل؛ فال يعرض لشيء من التفصيل 

  يف النفس وأرهب للحس
  . .} فانتقمنا منهم فأغرقناهم يف اليم { 

من التعايل والتطاول واالستكبار ، إىل اهلوّي يف األعماق واألغوار ، جزاء وفاقاً و. ضربة واحدة ، فإذا هم هالكون 
:  

  . .} بأهنم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلني { 
ويقرر أن األحداث ال جتري مصادفة ، وال . فريبط بني التكذيب باآليات والغفلة عنها ، وبني هذا املصري املقدور 

  ظن الغافلونمتضي فلتات عابرة ، كما ي
ذلك أن  -صفحة استخالف املستضعفني  -وتنسيقاً للجو احلاسم يعجل السياق كذلك بعرض الصفحة األخرى 

يف الفترة اليت كانوا أقرب ما يكونون فيها إىل الصالح وقبل أن يزيغوا فيكتب عليهم  -استخالف بين إسرائيل 
  .ن وآله مل يكن يف مصر ، ومل يكن يف مكان فرعو -الذل والتشرد 

بعد وفاة موسى عليه السالم وبعد  -إمنا كان يف أرض الشام ، وبعد عشرات السنوات من حادث إغراق فرعون 
ولكن السياق يطوي الزمان واألحداث ، ويعجل بعرض  -التيه أربعني سنة كما جاء يف السورة األخرى 

  :االستخالف هنا تنسيقاً لصفحيت املشهد املتقابلتني 
ومتت كلمة ربك احلسىن { . . } لقوم الذين كانوا يستضعفون مشارق األرض ومغارهبا اليت باركنا فيها وأورثنا ا{ 

  . .} على بين إسرائيل مبا صربوا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ، وما كانوا يعرشون 
نؤرخ لألحداث بوقت مرورها  ألننا» بعد « و » قبل « إمنا نقول  -الفانني املقيدين بالزمان  -على أننا حنن البشر 

. . إن استخالف القوم الذين كانوا يستضعفون ، كان متأخراً عن حادث اإلغراق : بنا وإدراكنا هلا لذلك نقول 
  بعد؟« عنده وما » قبل « فأما الوجود املطلق والعلم املطلق فما . . ذلك إدراكنا البشري 

وما أوتيتم من العلم . وهللا املثل األعلى . . ا زمان وال مكان والصفحة كلها معروضة له سواء ، مكشوفة ال حيجبه
  . .إال قليالً 

. . وهكذا يسدل الستار على مشهد اهلالك والدمار يف جانب؛ وعلى مشهد االستخالف والعمار يف اجلانب اآلخر 



وا يقيمون من عمائر وإذا فرعون الطاغية املتجرب وقومه مغرقون ، وإذا كل ما كانوا يصنعون للحياة ، وما كان
وإذا هذا كله حطام ، يف ومضة عني ، أو . . فخمة قائمة على عمد وأركان ، وما كانوا يعرشون من كروم ومثار 

  يف بضع كلمات قصار
مثل يضربه اهللا للقلة املؤمنة يف مكة ، املطاردة من الشرك وأهله؛ ورؤيا يف األفق لكل عصبة مسلمة تلقى من مثل 

مبا  -، ما لقيه الذين كانوا يستضعفون يف األرض ، فأورثهم اهللا مشارق األرض ومغارهبا املباركة فرعون وطاغوته 
  لينظر كيف يعملون -صربوا 

ا كََما لَُهْم آِلَهةٌ قَالَ لْ لََنا إِلًَهَوَجاَوْزَنا بَِبنِي إِسَْرائِيلَ الَْبْحَر فَأَتَْوا َعلَى قَْومٍ َيْعكُفُونَ َعلَى أَْصَنامٍ لَُهْم قَالُوا َيا ُموَسى اْجَع
قَالَ أَغَْيَر اللَِّه أَْبغِيكُْم إِلًَها ) ١٣٩(إِنَّ َهُؤلَاِء ُمَتبٌَّر َما ُهْم ِفيِه َوبَاِطلٌ َما كَاُنوا َيْعَملُونَ ) ١٣٨(إِنَّكُْم قَْوٌم َتْجَهلُونَ 

ِمْن آلِ ِفْرَعْونَ َيُسوُموَنكُمْ ُسوَء الَْعذَابِ ُيقَتِّلُونَ أَْبَناَءكُمْ  َوإِذْ أَْنَجْيَناكُْم) ١٤٠(َوُهَو فَضَّلَكُْم َعلَى الْعَالَِمَني 
وََواَعدَْنا ُموَسى ثَلَاِثَني لَْيلَةً وَأَْتَمْمَناَها بَِعْشرٍ فََتمَّ ِميقَاُت ) ١٤١(َوَيسَْتْحُيونَ نَِساَءكُْم َوِفي ذَِلكُْم َبلَاٌء ِمْن َربِّكُْم َعِظيٌم 

َولَمَّا َجاَء ) ١٤٢(ِعَني لَْيلَةً َوقَالَ ُموَسى ِلأَِخيِه هَاُرونَ اْخلُفْنِي ِفي قَْوِمي وَأَصِْلْح َولَا تَتَّبِْع سَبِيلَ الُْمفِْسِديَن َربِِّه أَْرَب
ْر إِلَى الَْجَبلِ فَإِِن اْسَتقَرَّ َمكَاَنُه فَسَْوَف ُموَسى ِلِميقَاِتَنا َوكَلََّمُه َربُُّه قَالَ َربِّ أَرِنِي أَْنظُْر إِلَْيَك قَالَ لَْن َترَانِي َولَِكنِ اْنظُ

 إِلَْيَك َوأََنا أَوَّلُ الُْمْؤِمنِنيَ َترَانِي فَلَمَّا َتجَلَّى َربُّهُ ِللْجََبلِ َجَعلَُه َدكًّا َوَخرَّ مُوَسى َصِعقًا فَلَمَّا أَفَاَق قَالَ سُْبحَاَنكَ ُتْبُت
) ١٤٤(طَفَيُْتَك َعلَى النَّاسِ بِرَِسالَاِتي َوبِكَلَاِمي فَُخذْ َما آَتْيُتَك َوكُْن ِمَن الشَّاِكرِيَن قَالَ َيا ُموَسى إِنِّي اْص) ١٤٣(

َها سَأُرِيكُمْ َك يَأُْخذُوا بِأَْحسَنَِوكََتْبَنا لَُه ِفي الْأَلْوَاحِ ِمْن كُلِّ َشْيٍء َمْوِعظَةً َوَتفِْصيلًا ِلكُلِّ َشْيٍء فَُخذَْها بِقُوٍَّة َوأُْمْر قَْوَم
َها َوإِنْ سَأَصْرُِف َعْن آَياِتَي الَِّذيَن يََتكَبَُّرونَ ِفي الْأَْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ َوإِنْ َيَرْوا كُلَّ آَيٍة لَا ُيؤِْمُنوا بِ) ١٤٥(َداَر الْفَاِسِقَني 

لَْغيِّ َيتَِّخذُوُه َسبِيلًا ذَِلَك بِأَنَُّهْم كَذَّبُوا بِآيَاِتَنا َوكَانُوا َعْنَها غَاِفِلَني َيَرْوا َسبِيلَ الرُّْشِد لَا يَتَِّخذُوُه سَبِيلًا َوإِنْ َيرَْوا َسبِيلَ ا
وَاتََّخذَ قَْوُم ) ١٤٧(َوالَِّذيَن كَذَُّبوا بِآَياتَِنا َوِلقَاِء الْآِخَرِة َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم َهلْ ُيْجزَْونَ إِلَّا َما كَاُنوا َيْعَملُونَ ) ١٤٦(
بِيلًا اتََّخذُوُه َوكَانُوا ظَاِلِمنيَ وَسى ِمْن َبْعِدِه ِمْن ُحِليِّهِْم ِعْجلًا َجَسًدا لَُه خَُواٌر أَلَمْ َيَرْوا أَنَُّه لَا ُيكَلُِّمُهْم َولَا يَْهدِيهِْم َسُم
َيْرَحْمَنا َربَُّنا َوَيْغِفْر لََنا لََنكُوَننَّ ِمَن الْخَاِسرِينَ  َولَمَّا ُسِقطَ ِفي أَْيِديهِْم َوَرأَْوا أَنَُّهْم قَدْ َضلُّوا قَالُوا لَِئْن لَْم) ١٤٨(
كُْم َوأَلْقَى الْأَلْوَاحَ َولَمَّا َرَجَع ُموَسى إِلَى قَْوِمِه غَْضَبانَ أَِسفًا قَالَ بِئَْسَما َخلَفُْتُمونِي ِمْن بَْعِدي أََعجِلُْتْم أَْمَر رَبِّ) ١٤٩(

 َولَا َتْجَعلْنِي َيجُرُُّه إِلَْيِه قَالَ اْبَن أُمَّ إِنَّ الْقَْوَم اْسَتْضَعفُونِي َوكَاُدوا يَقُْتلُونَنِي فَلَا ُتْشِمْت بِيَ الْأَْعَداَء َوأََخذَ بِرَأْسِ أَِخيِه
إِنَّ الَِّذينَ ) ١٥١(َحُم الرَّاِحِمَني قَالَ َربِّ اغِْفْر ِلي َولِأَِخي َوأَْدِخلَْنا ِفي َرْحمَِتَك وَأَْنَت أَْر) ١٥٠(َمَع الْقَْومِ الظَّاِلِمَني 

وَالَِّذيَن َعِملُوا ) ١٥٢( اتََّخذُوا الِْعْجلَ سََيَنالُُهْم غََضٌب ِمْن رَبِّهِْم وَِذلَّةٌ ِفي الْحََياِة الدُّْنَيا َوكَذَِلَك َنجْزِي الُْمفَْترِيَن
َولَمَّا َسكََت َعْن ُموَسى الَْغَضبُ أََخذَ ) ١٥٣(بََّك ِمْن َبْعِدَها لََغفُوٌر َرحِيٌم السَّيِّئَاِت ثُمَّ َتابُوا ِمْن َبْعِدَها َوآَمنُوا إِنَّ َر

َواخَْتاَر ُموَسى قَْوَمُه َسْبِعَني َرُجلًا ِلِميقَاِتَنا فَلَمَّا ) ١٥٤(الْأَلْوَاَح َوِفي ُنْسخَِتَها ُهًدى َوَرْحَمةٌ ِللَِّذيَن ُهْم لَِربِّهِمْ َيْرَهُبونَ 
نَّا إِنْ ِهيَ إِلَّا ِفْتنَُتَك ُتِضلُّ بَِها ذَتُْهُم الرَّْجفَةُ قَالَ َربِّ لَوْ ِشئَْت أَهْلَكْتَُهْم ِمْن قَْبلُ َوإِيَّايَ أَُتهِْلكَُنا بَِما فََعلَ السُّفََهاُء ِمأََخ

َواكُْتْب لََنا ِفي َهِذِه الدُّْنَيا ) ١٥٥(َوأَْنتَ َخْيُر الَْغاِفرِيَن َمْن َتَشاُء َوَتْهِدي َمْن َتَشاُء أَْنَت َوِليَُّنا فَاغِْفْر لََنا وَاْرَحْمَنا 
فََسأَكْتُُبَها ِللَِّذيَن َيتَّقُونَ َحَسَنةً َوِفي الْآِخَرةِ إِنَّا ُهْدَنا إِلَْيَك قَالَ َعذَابِي أُِصيُب بِِه َمْن أََشاُء َوَرْحَمِتي َوِسَعْت كُلَّ َشْيٍء 

الَِّذيَن َيتَّبُِعونَ الرَُّسولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَِّذي َيجِدُوَنُه َمكْتُوًبا ِعْندَُهمْ ) ١٥٦(اةَ َوالَِّذيَن ُهْم بِآَياتَِنا ُيْؤِمُنونَ َوُيْؤُتونَ الزَّكَ
الطَّيَِّباِت َوُيَحرُِّم َعلَْيهُِم الْخََباِئثَ َوَيَضعُ  ِفي التَّْوَراِة َوالْإِْنجِيلِ َيأُْمرُُهْم بِالَْمْعُروِف َويَْنَهاُهْم َعنِ الْمُْنكَرِ وَُيِحلُّ لَُهُم

النُّوَر الَِّذي أُْنزِلَ َمَعُه أُولَِئَك ُهمُ َعْنُهْم إِْصرَُهْم َوالْأَغْلَالَ الَِّتي كَاَنْت َعلَْيهِْم فَالَِّذيَن آَمُنوا بِِه َوعَزَُّروُه وََنَصُروُه وَاتََّبعُوا 
إِلَّا ُهوَ لْ َيا أَيَُّها النَّاُس إِنِّي َرُسولُ اللَِّه إِلَْيكُْم َجِميًعا الَِّذي لَُه ُملُْك السََّماَواِت وَالْأَْرضِ لَا إِلَهَ قُ) ١٥٧(الُْمفِْلُحونَ 



َوِمْن قَْومِ ) ١٥٨(بُِعوهُ لََعلَّكُمْ َتهَْتُدونَ ُيحْيِي َوُيِميُت فَآِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَِّذي ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوكَِلَماِتِه َواتَّ
َوقَطَّْعَناُهُم اثَْنَتْي َعْشَرةَ أَْسَباطًا أَُمًما َوأَْوَحْيَنا إِلَى مُوَسى إِِذ اسَْتْسقَاهُ ) ١٥٩(ُموَسى أُمَّةٌ َيْهُدونَ بِالَْحقِّ َوبِِه يَْعِدلُونَ 

فَانَْبَجَسْت ِمْنُه اثْنََتا َعْشَرةَ َعْيًنا قَْد َعِلَم كُلُّ أُنَاسٍ َمشَْربَُهْم َوظَلَّلَْنا َعلَْيهُِم الَْغَمامَ  قَْوُمُه أَِن اضْرِْب بَِعَصاَك الَْحَجَر
وَإِذْ ) ١٦٠(َيظِْلُمونَ  فَُسُهْمَوأَنَْزلَْنا َعلَْيهِمُ الَْمنَّ َوالسَّلَْوى كُلُوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقَْناكُْم َوَما ظَلَُموَنا َولَِكْن كَاُنوا أَْن

ْغِفْر لَكُْم َخطِيئَاِتكُمْ َسنَزِيدُ ِقيلَ لَُهُم اْسكُنُوا َهِذِه الْقَْرَيةَ َوكُلُوا مِْنَها حَْيثُ ِشئُْتْم َوقُولُوا ِحطَّةٌ َواْدُخلُوا الَْبابَ ُسجًَّدا َن
غَْيرَ الَِّذي ِقيلَ لَُهْم فَأَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم رِجًْزا ِمَن السََّماِء بَِما كَاُنوا  فََبدَّلَ الَِّذيَن ظَلَُموا ِمْنُهْم قَْولًا) ١٦١(الُْمْحِسنَِني 

َيْوَم َسْبتِهِْم  َواسْأَلُْهْم َعنِ الْقَْرَيِة الَِّتي كَاَنْت َحاِضَرةَ الَْبْحرِ إِذْ َيْعُدونَ ِفي السَّْبِت إِذْ َتأْتِيهِْم ِحيَتاُنُهْم) ١٦٢(َيظِْلُمونَ 
َوإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ ِمْنُهمْ ِلَم َتِعظُونَ قَْوًما اللَُّه ) ١٦٣(رًَّعا َوَيْوَم لَا َيْسبُِتونَ لَا تَأِْتيهِْم كَذَِلَك َنْبلُوُهْم بَِما كَانُوا َيفُْسقُونَ ُش

فَلَمَّا َنسُوا َما ذُكُِّروا بِهِ أَْنَجيَْنا الَِّذينَ ) ١٦٤(ُهْم َيتَّقُونَ ُمْهِلكُُهْم أَْو مَُعذِّبُُهْم َعذَاًبا َشدِيًدا قَالُوا َمْعِذَرةً إِلَى َربِّكُْم َولََعلَّ
فَلَمَّا َعَتْوا َعْن َما ُنُهوا َعْنُه قُلَْنا لَُهْم ) ١٦٥(َيْنَهْونَ َعنِ السُّوِء وَأََخذَْنا الَِّذيَن ظَلَُموا بَِعذَابٍ َبئِيسٍ بَِما كَانُوا َيفُْسقُونَ 

َسرِيعُ َوإِذْ َتأَذَّنَ رَبَُّك لََيْبَعثَنَّ َعلَْيهِْم إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة َمْن َيُسوُمُهْم ُسوَء الَْعذَابِ إِنَّ رَبََّك لَ) ١٦٦(ةً َخاِسِئَني كُوُنوا ِقَرَد
ونَ َوِمنُْهْم ُدونَ ذَِلَك َوَبلَْوَناُهمْ َوقَطَّْعَناُهْم ِفي الْأَْرضِ أَُمًما ِمْنُهُم الصَّاِلُح) ١٦٧(الِْعقَابِ َوإِنَّهُ لََغفُوٌر َرحِيٌم 

فََخلََف ِمْن َبْعِدِهْم َخلٌْف َورِثُوا الِْكتَاَب يَأُْخذُونَ عََرَض َهذَا الْأَْدَنى ) ١٦٨(بِالَْحَسَناِت َوالسَّيِّئَاِت لََعلَُّهمْ َيْرجُِعونَ 
َيأُْخذُوُه أَلَمْ ُيْؤَخذْ َعلَْيهِْم ِميثَاُق الْكَِتابِ أَنْ لَا َيقُولُوا َعلَى اللَِّه إِلَّا الَْحقَّ  َوَيقُولُونَ َسُيْغفَُر لََنا َوإِنْ يَأِْتهِْم عََرٌض ِمثْلُُه

ا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا َوالَِّذيَن يَُمسِّكُونَ بِالِْكتَابِ َوأَقَاُمو) ١٦٩(َوَدَرسُوا َما ِفيِه َوالدَّاُر الْآِخَرةُ خَْيٌر ِللَِّذيَن َيتَّقُونَ أَفَلَا َتْعِقلُونَ 
اذْكُرُوا وَإِذْ َنَتقَْنا الْجََبلَ فَْوقَُهْم كَأَنَُّه ظُلَّةٌ َوظَنُّوا أَنَُّه َواِقٌع بِهِْم ُخذُوا َما آَتْيَناكُْم بِقُوٍَّة َو) ١٧٠(ُنضِيُع أَْجرَ الُْمْصِلِحَني 

  ) ١٧١(َما ِفيِه لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ 

مع قومه بين إسرائيل؛ بعد إذ أجناهم اهللا من . . يف حلقة أخرى  -عليه السالم  -موسى  يف هذا الدرس متضي قصة
ال  -عليه السالم  -إن موسى . . عدوهم؛ وأغرق فرعون ومأله؛ ودمر ما كانوا يصنعون وما كانوا يعرشون 

لعلها أشد  -كة أخرى ولكنه يواجه معر. . يواجه اليوم طاغوت فرعون وملئه؛ فقد انتهت املعركة مع الطاغوت 
يواجهها مع رواسب اجلاهلية يف هذه النفس؛ » النفس البشرية « إنه يواجه املعركة مع  -وأقسى وأطول أمداً 

ويواجهها مع رواسب الذل الذي أفسد طبيعة بين إسرائيل؛ ومألها بااللتواء من ناحية؛ وبالقسوة من ناحية؛ 
فليس أفسد . . وتركها مهلهلة بني هذه النزعات مجيعاً . ت من ناحية وباجلنب من ناحية؛ وبالضعف عن محل التبعا

للنفس البشرية من الذل واخلضوع للطغيان طويالً؛ ومن احلياة يف ظل اإلرهاب واخلوف والتخفي وااللتواء لتفادي 
  األخطار والعذاب ، واحلركة يف الظالم ، مع الذعر الدائم والتوقع الدائم للبالء

عاشوا . إسرائيل يف هذا العذاب طويالً؛ عاشوا يف ظل اإلرهاب؛ ويف ظل الوثنية الفرعونية كذلك ولقد عاش بنو 
فإذا فتر هذا النوع البشع من اإلرهاب الوحشي ، عاشوا حياة الذل . يقتل فرعون أبناءهم ويستحيي نسائهم 

  .والسخرة واملطاردة على كل حال 
هتم؛ واحنرفت تصوراهتم؛ وامتألت نفوسهم باجلنب والذل من وفسدت نفوسهم؛ وفسدت طبيعتهم؛ والتوت فطر

ومها جانبان متالزمان يف النفس البشرية حيثما تعرضت طويالً . . جانب ، وباحلقد والقسوة من اجلانب اآلخر 
  .لإلرهاب والطغيان 

رية وطبيعتها؛ وهو ينظر بنور اهللا ، فريى حقيقة تركيب النفس البش -رضي اهللا عنه  -لقد كان عمر بن اخلطاب 
كان يعلم أن ضرب البشرة . . » وال تضربوا أبشارهم فتذلوهم « : يقول لعماله على األمصار موصياً هلم بالناس 



فالناس يف مملكة اهللا . وكان اإلسالم يف قلبه يريد منه أال يذل الناس يف حكومة اإلسالم ويف مملكة اهللا . يذل الناس 
إمنا هم عبيد هللا . . زاء؛ وأال يضرهبم احلكام فيذلوهم ، ألهنم ليسوا عبيداً للحكام أعزاء ، وجيب أن يكونوا أع

  . .أعزاء على غري اهللا 
بل كان ضرب األبشار هو أخف ما يتعرضون له . ولقد ضربت أبشار بين إسرائل يف طاغوت الفرعونية حىت ذلوا 

حىت ذلوا هم اآلخرون واستخفهم فرعون ضربت من األذى يف فترات الرخاء ولقد ضربت أبشار املصريني كذلك 
ومل يستنقذهم من هذا . . أبشارهم يف عهود الطاغوت الفرعوين؛ مث ضربت أبشارهم يف عهود الطاغوت الروماين 
فلما أن ضرب ابن . . الذل إال اإلسالم ، يوم جاءهم باحلرية فأطلقهم من العبودية للبشر بالعبودية لرب البشر 

لعل سياط الرومان كانت  -ظهر ابن قبطي من أهل مصر  -فاتح مصر وحاكمها املسلم  -عمرو بن العاص 
وسافر  -من ابن فاتح مصر وحاكمها  -غضب القبطي لسوط واحد يصيب ابنه  -آثارها على ظهره ما تزال 

وكان  -ابنه  هذا السوط الواحد الذي نال -اخلليفة املسلم  -شهراً على ظهر ناقة ، ليشكو إىل عمر بن اخلطاب 
وكانت هذه هي معجزة البعث اإلسالمي لنفوس  -هو يصرب على السياط منذ سنوات قالئل يف عهد الرومان 

كانت هذه هي معجزة هذا البعث الذي  -حىت ملن مل يعتنقوا اإلسالم  -األقباط يف مصر ، وللنفوس يف كل مكان 
فتنتفض هكذا انتفاضة الكرامة اليت أطلقها اإلسالم يف  يستنقذ األرواح من ركام آالف السنني من الذل القدمي ،

  .أرواحهم؛ وما كان غري اإلسالم ليطلقها يف مثل هذه األرواح 

عملية استصالح نفوس بين إسرائيل من ذل الطاغوت الفرعوين هي اليت سيواجهها موسى عليه السالم يف هذه 
وسنرى من خالل القصص القرآين هذه النفوس  -البحر بعد خروجه ببين إسرائيل من مصر وجتاوزه هبم  -احللقة 

 -عليه السالم  -، وهي تواجه احلرية بكل رواسب الذل؛ وتواجه الرسالة بكل رواسب اجلاهلية؛ وتواجه موسى 
  بكل االلتواءات واالحنرافات واالحنالالت واجلهاالت اليت ترسبت فيها على الزمن الطويل

يف احملاولة الضخمة اليت حياوهلا؛ وثقلة اجلبالت اليت أخلدت إىل األرض  -م عليه السال -وسنرى متاعب موسى 
  طويالً ، حىت ما تريد أن تنهض من الوحل الذي مترغت فيه طويالً ، وقد حسبته األمر العادي الذي ليس غريه

األمد ، متاعب كل صاحب دعوة ، يواجه نفوساً طال عليها  -عليه السالم  -وسنرى من خالل متاعب موسى 
وخباصة إذا كانت هذه النفوس قد عرفت العقيدة اليت يدعوها  -وهي تستمرئ حياة الذل حتت قهر الطاغوت 

  إليها ، مث طال عليها األمد ، فبهتت صورهتا ، وعادت شكالً ال روح فيه؟
كذلك  ومن مث جيب أن يكون صربه مضاعفاً. هلو جهد مضاعف  -يف مثل هذه احلال  -إن جهد صاحب الدعوة 

جيب أن يصرب على االلتواءات واالحنرافات ، وثقلة الطبائع وتفاهة االهتمامات؛ وجيب أن يصرب على االنتكاس . . 
  الذي يفاجئه يف هذه النفوس بعد كل مرحلة ، واالندفاع إىل اجلاهلية عند أول بادرة

. ، يف هذه الصورة املفصلة املكررة  ولعل هذا جانب من حكمة اهللا يف عرض قصة بين إسرائيل على األمة املسلمة
  .ولعل فيها زاداً ألصحاب الدعوة إىل اهللا يف كل جيل . كما قلنا من قبل . لترى فيها هذه التجربة 

يا موسى اجعل لنا إهلاً كما هلم آهلة : قالوا . وجاوزنا ببين إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام هلم { 
أغري اهللا أبغيكم إهلاً وهو : قال . إن هؤالء ُمَتبٌَّرما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون . هلون إنكم قوم جت: قال . 

يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم ، : فضلكم على العاملني؟ وإذ أجنيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب 
  . .} ويف ذلكم بالء من ربكم عظيم 



وحنن فيه وجهاً لوجه أمام طبيعة القوم  -شهد بين إسرائيل بعد جتاوز البحر م -إنه املشهد السابع يف القصة 
  .املنحرفة املستعصية على التقومي؛ مبا ترسب فيها من ذلك التاريخ القدمي 

إن العهد مل يطل هبم منذ أن كانوا يسامون اخلسف يف ظل الوثنية اجلاهلية عند فرعون وملئه؛ ومنذ أن أنقذهم . 
الذي أهلك عدوهم؛ وشق هلم البحر؛  -رب العاملني -باسم اهللا الواحد  -عليه السالم  -م موسى نبيهم وزعيمه

إهنم خارجون للتو واللحظة من مصر ووثنيتها؛ ولكن . . وأجناهم من العذاب الوحشي الفظيع الذي كانوا يسامون 
فني على أصنام هلم ، مستغرقني يف ها هم أوالء ما إن جياوزوا البحر حىت تقع أبصارهم على قوم وثنيني ، عاك

الذي أخرجهم من مصر باسم اإلسالم  -رسول رب العاملني  -طقوسهم الوثنية؛ وإذا هم يطلبون إىل موسى 
  والتوحيد ، أن يتخذ هلم وثناً يعبدونه من جديد

عل لنا إهلاً كما هلم يا موسى اج: وجاوزنا ببين إسرائيل البحر ، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام هلم ، قالوا { 
  } آهلة 

. إهنا العدوى تصيب األرواح كما تصيب األجسام ولكنها ال تصيبها حىت يكون لديها االستعداد والتهيؤ والقابلية 
طبيعة خملخلة  -كما عرضها القرآن الكرمي عرضاً صادقاً دقيقاً أميناً يف شىت املناسبات  -وطبيعة بين إسرائيل 
وح ، ما تكاد هتتدي حىت تضل ، وما تكاد ترتفع حىت تنحط ، وما تكاد متضي يف الطريق العزمية ، ضعيفة الر

ذلك إىل غلظ يف الكبد ، وتصلب عن احلق ، وقساوة يف احلس والشعور وها . . املستقيم حىت ترتكس وتنتكس 
حىت ينسوا تعليم أكثر هم أوالء على طبيعتهم تلك ، ها هم أوالء ما يكادون ميرون بقوم يعكفون على أصنام هلم 

فقد ذكرت بعض الروايات أنه أمضى يف  -بالتوحيد  -عليه السالم  -من عشرين عاماً منذ أن جاءهم موسى 
 -مصر ثالثة وعشرين عاماً منذ أن واجه فرعون ومأله برسالته إىل يوم اخلروج من مصر جمتازاً ببين إسرائيل البحر 

هتم من فرعون وملئه وأهلكت هؤالء أمجعني وهؤالء كانوا وثنيني ، وباسم بل حىت ينسوا معجزة اللحظة اليت أنقذ
أتذر موسى وقومه { : حىت إن املأل من قوم فرعون ليهيجونه على موسى ومن معه بقوهلم  -هذه الوثنية استذلوهم 

أن يتخذ هلم  رسول رب العاملني: ينسون هذا كله ليطلبوا إىل نبيهم . . } ليفسدوا يف األرض ويذرك وآهلتك؟ 
آهلة؟ ولو أهنم هم اختذوا هلم آهلة لكان األمر أقل غرابة من أن يطلبوا إىل رسول رب العاملني أن يتخذ هلم . . بنفسه 

  . .ولكنما هي إسرائيل . . آهلة 
ويغار على  -سبحانه  -يغضب لربه  -غضبة رسول رب العاملني ، لرب العاملني  -عليه السالم  -ويغضب موسى 

  :يته أن يشرك هبا قومه فيقول قولته اليت تليق هبذا الطلب العجيب ألوه
  . .} إنكم قوم جتهلون : قال { 

  .ومل يقل جتهلون ماذا؟ ليكون يف إطالق اللفظ ما يعين اجلهل الكامل الشامل 

جلهالة واحلمق اجلهل من اجلهالة ضد املعرفة ، واجلهل من احلماقة ضد العقل فما ينبعث مثل هذا القول إال من ا. 
إىل أبعد احلدود مث ليشري إىل أن االحنراف عن التوحيد إىل الشرك إمنا ينشأ من اجلهل واحلماقة؛ وأن العلم والتعقل 

  . .يقود كالمها إىل اهللا الواحد؛ وأنه ما من علم وال عقل يقود إىل غري هذا الطريق 
. بوجود اخلالق املدبر؛ وبوحدانية هذا اخلالق املدبر إن العلم والعقل يواجهان هذا الكون بنواميسه اليت تشهد 

فعنصر التقدير والتدبري بارز يف هذه النواميس ، وطابع الوحدة ظاهر كذلك فيها ويف آثارها اليت يكشفها النظر 
ولو . وما يغفل عن ذلك كله ، أو يعرض عن ذلك كله ، إال احلمقى واجلهال  -وفق املنهج الصحيح  -والتدبر 



  كما يدعيه الكثريون» العلم « ا ادعو
يكشف لقومه عن سوء املغبة فيما يطلبون ، بالكشف عن سوء عقىب القوم الذين  -عليه السالم  -وميضي موسى 

  :رأوهم يعكفون على أصنام هلم ، فأرادوا أن يقلدوهم 
  . .} إن هؤالء مترب ما هم فيه ، وباطل ما كانوا يعملون { 

وعكوف على اآلهلة ، وحياة تقوم على هذا الشرك ، وتتعدد فيها األرباب ، ومن يقوم إن ما هم فيه من شرك ، 
إىل آخر ما يتبع االحنراف . . وراء األرباب من السدنة والكهنة ، ومن حكام يستمدون سلطاهنم من هذا اخلليط 

طل؛ ينتظره ما ينتظر كل إن هذا كله هالك با. . عن األلوهية الواحدة من فساد يف التصورات وفساد يف احلياة 
  باطل من اهلالك والدمار يف هناية املطاف
والتعجب من نسيان  -سبحانه  -على ربه والغضب له  -عليه السالم  -مث ترتفع نغمة الغرية يف كلمات موسى 

  : -وهي حاضرة ظاهرة -قومه لنعمة اهللا عليهم 
  . .}  أغري اهللا أبغيكم إهلاً وهو فضلكم على العاملني؟: قال { 

وليس وراء ذلك فضل . يف زماهنم يتجلى يف اختيارهم لرسالة التوحيد من بني املشركني  -والتفضيل على العاملني 
اليت كانت إذا ذاك يف أيد  -كما أنه اختارهم ليورثهم األرض املقدسة . فهذا ما ال يعدله فضل وال منة . وال منة 
  م أن يطلب هلم إهلاً غري اهللا؛ وهم يف نعمته وفضله يتقلبون؟فكيف بعد هذا كله يطلبون إىل نبيه -مشركة 

يستطرد السياق خبطاب  -سبحانه  -وعلى طريقة القرآن الكرمي يف وصل ما حيكيه عن أولياء اهللا مبا حيكيه عن اهللا 
  :موجه كذلك لقومه  -عليه السالم  -من اهللا تعاىل موصول بكالم موسى 

ويف ذلكم بالء من . سومونكم سوء العذاب ، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وإذ أجنيناكم من آل فرعون ي{ 
  . .} ربكم عظيم 

وما حيكيه من كالم أوليائه ، تكرمي أي تكرمي  -سبحانه  -ويف مثل هذا الوصل يف القرآن الكرمي ، بني كالم اهللا 
  هلؤالء األولياء ال ريب فيه

  .كانت حاضرة يف أذهاهنم وأعصاهبم  -يف هذا املوضع  -سرائيل وهذه املنة اليت ميتنها اهللا على بين إ

واهللا سبحانه وتعاىل يوجه قلوهبم ملا يف ذلك االبتالء من . . ولقد كانت هذه املنة وحدها كفيلة بأن تذكر وتشكر 
  . .االبتالء بالشدة واالبتالء بالرخاء . ابتالء العذاب وابتالء النجاة . . عربة 

  . .} ء من ربكم عظيم ويف ذلكم بال{ 
. وللتمحيص والتدريب . ولكنه االبتالء للموعظة وللتذكري . فما كان شيء يف ذلك كله جزافاً بال تقدير 

  إن مل يفلح االبتالء يف استصالح القلوب. ولإلعذار قبل األخذ الشديد 
للقاء  -عليه السالم  -هتيؤ موسى  مشهد. . وينتهي هذا املشهد بني موسى وقومه ، ليبدأ املشهد الثامن الذي يليه 

قبل  -عليه السالم  -ربه العظيم؛ واستعداده للموقف اهلائل بني يديه يف هذه احلياة الدنيا؛ ووصيته ألخيه هارون 
  :ذهابه هلذا اللقاء العظيم 

اخلفين : ه هارون وقال موسى ألخي. . وواعدنا موسى ثالثني ليلة ، وأمتمناها بعشر ، فتم ميقات ربه أربعني ليلة { 
  . .} يف قومي ، وأصلح وال تتبع سبيل املفسدين 

انتهت مرحلة ختليص بين إسرائيل من حياة الذل واهلوان . لقد انتهت املرحلة األوىل من مهمة موسى اليت أرسل هلا 
ريقهم إىل والنكال والتعذيب بني فرعون وملئه؛ وإنقاذهم من أرض الذل والقهر إىل الصحراء الطليقة ، ويف ط



مهمة اخلالفة يف األرض بدين . . ولكن القوم مل يكونوا بعد على استعداد هلذه املهمة الكربى . . األرض املقدسة 
ولقد رأينا كيف اشرأبت نفوسهم إىل الوثنية والشرك مبجرد أن رأوا قوماً يعكفون على أصنام هلم؛ . . اهللا 

ومل ميض إال القليل فلم يكن بد من رسالة مفصلة  -عليه السالم  -وختلخلت عقيدة التوحيد اليت جاءهم هبا موسى 
ومن أجل هذه الرسالة املفصلة كانت . . لتربية هؤالء القوم؛ وإعدادهم ملا هم مقبلون عليه من األمر العظيم 

 هذه الليايل وكانت هذه املواعدة إعداداً ملوسى لنفسه ، كي يتهيأ يف. مواعدة اهللا لعبده موسى ليلقاه ويتلقى عنه 
  .للموقف اهلائل العظيم ، ويستعد لتلقيه 

وكانت فترة اإلعداد ثالثني ليلة ، أضيفت إليها عشر ، فبلغت عدهتا أربعني ليلة ، يروض موسى فيها نفسه على 
اللقاء املوعود؛ وينعزل فيها عن شواغل األرض ليستغرق يف هواتف السماء؛ ويعتكف فيها عن اخللق ليستغرق فيها 

يف اخلالق اجلليل؛ وتصفو روحه وتشف وتستضيء؛ وتتقوى عزميته على مواجهة املوقف املرتقب ومحل الرسالة 
  . .املوعودة 

  :بوصيته تلك  -قبل مغادرته لقومه واعتزاله واعتكافه  -وألقى موسى إىل أخيه هارون 
  . .} ن اخلفين يف قومي وأصلح وال تتبع سبيل املفسدي: وقال موسى ألخيه هارون { 

والنصيحة حق وواجب . ولكن املسلم للمسلم ناصح . ذلك وموسى يعلم أن هارون نيب مرسل من ربه معه 
وقد تلقى هارون . . مث إن موسى يقدر ثقل التبعة ، وهو يعرف طبيعة قومه بين إسرائيل . . للمسلم على املسلم 

ألشرار ألهنا تقيدهم مبا يريدون أن ينطلقوا منه؛ وتثقل مل تثقل على نفسه فالنصحية إمنا تثقل على نفوس ا. النصيحة 
  .على نفوس املتكربين الصغار ، الذين حيسون يف النصيحة تنقصاً ألقدارهم 

  إن الصغري هو الذي يبعد عنه يدك اليت متتد لتسانده؛ ليظهر أنه كبري. 
فذكر تعاىل أنه واعد موسى « :  يف التفسري فأما قصة الليايل الثالثني وإمتامها بالعشر الليايل فقال عنها ابن كثري

وطواها ، فلما مت امليقات استاك بلحاء شجرة ، فأمره  -عليه السالم  -فصامها موسى : ثالثني ليلة؛ قال املفسرون 
  . .» اهللا تعاىل أن يكمل العشرة أربعني 

مشهد اخلطاب  -عليه السالم  -ى املشهد الفذ الذي اختص اهللا به نبيه موس. مث يأيت السياق للمشهد التاسع 
املشهد الذي تتصل فيه الذرة احملدودة الفانية بالوجود األزيل . وعبد من عباده  -سبحانه  -املباشر بني اجلليل 

وال ندري . . األبدي بال وساطة؛ ويطيق الكائن البشري أن يتلقى عن اخلالق األبدي ، وهو بعد على هذه األرض 
وال ندري بأية حاسة أو جارحة أو أداة . لعبده موسى  -سبحانه  -كيف كان كالم اهللا ال ندري . . حنن كيف 

فتصوير هذا على وجه احلقيقة متعذر علينا حنن البشر احملكومني يف تصوراتنا بنصيبنا . تلقى موسى كلمات اهللا 
بالسر اللطيف املستمد من روح  ولكننا منلك. احملدود من الطاقة املدركة؛ وبرصيدنا احملدود من التجارب الواقعة 

مث نقف عند هذا االستشراف ال حناول . اهللا الذي يف كياننا أن نستروح وأن نستشرف هذا األفق السامق الوضيء 
  أن نفسده بسؤالنا عن الكيفية ، نريد أَن نتصورها بإدراكنا القريب احملدود

لن تراين ، ولكن انظر إىل اجلبل ، فإن : إليك ، قال  رب أرين أنظر: وملا جاء موسى مليقاتنا وكلمه ربه ، قال { 
سبحانك تبت : فلما أفاق قال . فلما جتلى ربه للجبل جعله دكاً ، وخر موسى صعقاً . استقر مكانه فسوف تراين 

فخذ ما آتيتك وكن من . يا موسى إين اصطفيتك على الناس برسااليت وبكالمي : قال . إليك وأنا أول املؤمنني 
وكتبنا له يف األلواح من كل شيء موعظة وتفصيالً لكل شيء ، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا . كرين الشا

سأصرف عن آيايت الذين يتكربون يف األرض بغري احلق ، وإن يروا كل آية ال . سأريكم دار الفاسقني . بأحسنها 



الغي يتخذوه سبيالً ، ذلك بأهنم كذبوا بآياتنا يؤمنوا هبا ، وإن يروا سبيل الرشد ال يتخذوه سبيالً وإن يروا سبيل 
  .} هل جيزون إال ما كانوا يعملون؟ . والذين كذبوا بآياتنا ولقاء اآلخرة حبطت أعماهلم . وكانوا عنها غافلني 

يف حاجة إىل استحضاره . . إننا لفي حاجة إىل اسحضار ذلك املوقف الفريد يف خيالنا ويف أعصابنا ويف كياننا كله 
  . .ستشرف وحناول االقتراب من تصوره؛ ولنشعر بشيء من مشاعر موسى عليه السالم فيه لن
  . .} رب أرين أنظر إليك : وملا جاء موسى مليقاتنا ، وكلمه ربه ، قال { 

إهنا الوهلة املذهلة وموسى يتلقى كلمات ربه؛ وروحه تتشوف وتستشرف وتشتاق إىل ما يشوق فينسى من هو ، 
  .ويطلب ما ال يكون لبشر يف هذه األرض ، وما ال يطيقه بشر يف هذه األرض  وينسى ما هو ،

حىت تنبهه الكلمة . . يطلب الرؤية الكربى وهو مدفوع يف زمحة الشوق ودفعة الرجاء وهلفة احلب ورغبة الشهود . 
  :احلامسة اجلازمة 

  . .} لن تراين : قال { 
  . .إنه ال يطيق . . اذا لن يراه مث يترفق به الرب العظيم اجلليل ، فيعلمه مل

  . .} ولكن انظر إىل اجلبل ، فإن استقر مكانه فسوف تراين { 
  ومع ذلك فماذا؟. . واجلبل مع متكنه وثباته أقل تأثراً واستجابة من الكيان البشري . واجلبل أمكن وأثبت 

  . .} فلما جتلى ربه للجبل جعله دكاً { 
وال منلك أن نستشرفه إال بتلك اللطيفة . . لك أن نصفه ، وال منلك أن ندركه فكيف كان هذا التجلي؟ حنن ال من

فأما األلفاظ اجملردة فال متلك أن تنقل . اليت تصلنا باهللا ، حني تشف أرواحنا وتصفو ، وتتجه بكليتها إىل مصدرها 
كل الروايات اليت وردت يف وحنن أميل إىل اطراح . . لذلك ال حناول باأللفاظ أن نصور هذا التجلي . . شيئاً 

  .والقرآن الكرمي مل يقل عن ذلك شيئاً  -صلى اهللا عليه وسلم  -تفسريه؛ وليس منها رواية عن املعصوم 
  . .} فلما جتلى ربه للجبل جعله دكاً { 

وأدركت موسى رهبة املوقف ، وسرت يف كيانه البشري . . وقد ساخت نتوءاته فبدا مسوى باألرض مدكوكاً 
  :عيف الض
  .} وخر موسى صعقاً { 

  .مغشياً عليه ، غائباً عن وعيه 
  . .} فلما أفاق { 

  :وثاب إىل نفسه ، وأدرك مدى طاقته ، واستشعر أنه جتاوز املدى يف سؤاله 
  . .} سبحانك : قال { 

  .تنزهت وتعاليت عن أن ترى باألبصار وتدرك 
  . .} تبت إليك { 

  عن جتاوزي للمدى يف سؤالك
  . .} أول املؤمنني وأنا { 

ورهبم يأمرهم أن يعلنوا هذا ، . . والرسل دائماً هم أول املؤمنني بعظمة رهبم وجالله ، ومبا ينزله عليهم من كلماته 
  .والقرآن الكرمي حيكي عنهم هذا اإلعالن يف مواضع منه شىت 

فاء ، مع التوجيه له بالرسالة إىل بشرى االصط. . وأدركت موسى رمحة اهللا مرة أخرى؛ فإذا هو يتلقى منه البشرى 



  :وكانت رسالته إىل فرعون وملئه من أجل هذا اخلالص . . قومه بعد اخلالص 
  . .} يا موسى ، إين اصطفيتك على الناس برسااليت وبكالمي ، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين : قال { 

أن املقصود بالناس . . } على الناس برسااليت  اين اصطفيتك{  -عليه السالم  -ونفهم من قول اهللا سبحانه ملوسى 
فهو االصطفاء على جيل من الناس حبكم  -فالرسل كانوا قبل موسى وبعده  -الذين اصطفاه عليهم هم أهل زمانه 

أما أمر اهللا تعاىل ملوسى بأخذ ما آتاه ،  -عليه السالم  -أما الكالم فهو الذي تفرد به موسى . هذه القرينة 
صلوات اهللا  -والرسل . االصطفاء والعطاء ، فهو أمر التعليم والتوجيه ملا ينبغي أن تقابل به نعمة اهللا  والشكر على

قدوة للناس؛ وللناس فيهم أسوة؛ وعلى الناس أن يأخذوا ما آتاهم اهللا بالقبول والشكر استزادة  -وسالمه عليهم 
  . .باهللا من النعمة؛ وإصالحاً للقلب؛ وحترزاً من البطر؛ واتصاالً 

  :مث يبني السياق ماذا كان مضمون الرسالة ، وكيف أوتيها موسى 
  .} وكتبنا له يف األلواح من كل شيء موعظة وتفصيالً لكل شيء { 

.  
حنسب أهنا منقولة عن  -وختتلف الروايات واملفسرون يف شأن هذه األلواح؛ ويصفها بعضهم أوصافاً مفصلة 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -وال جند يف هذا كله شيئاً عن رسول اهللا  -تفسري اإلسرائيليات اليت تسربت إىل ال
وما تزيد تلك األوصاف شيئاً أو تنقص من حقيقة هذه . فنكتفي بالوقوف عند النص القرآين الصادق ال نتعداه 

واملهم . ة شيء أما ما هي وكيف كتبت فال يعنينا هذا يف شيء مبا أنه مل يرد عنها من النصوص الصحيح. األلواح 
إن فيها من كل شيء خيتص مبوضوع الرسالة وغايتها من بيان اهللا وشريعته والتوجيهات . هو ما يف هذه األلواح 

  املطلوبة إلصالح حال هذه األمة وطبيعتها اليت أفسدها الذل وطول األمد سواء
  . .} فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها { 

أن يأخذ األلواح بقوة وعزم ، وأن يأمر قومه أن يأخذوا مبا فيها من  -عليه السالم  -سى واألمر اإلهلي اجلليل ملو
هذا األمر على هذا النحو فضالً على أنه يشي بضرورة . . التكاليف الشاقة بوصفه األحسن هلم واألصلح حلاهلم 

، بالعزم واجلد ، لتحمل تكاليف  هذا األسلوب يف أخذ هذه الطبيعة اإلسرائيلية ، اليت أفسدها الذل وطول األمد
  . .يوحي باملنهج الواجب يف أخذ كل أمة لكل عقيدة تأتيها  -كذلك  -الرسالة واخلالفة ، فإنه 

وأمر هائل يف حساب هذا الكون ، وقدر اهللا الذي يصرفه ، وأمر هائل  -سبحانه  -إن العقيدة أمر هائل عند اهللا 
واملنهج الذي تشرعه العقيدة يف وحدانية . . األرض ويف الدار اآلخرة كذلك  وحياته يف هذه» اإلنسان « يف تاريخ 

وعبودية البشر لربوبيته وحده ، منهج يغري أسلوب احلياة البشرية جبملتها ، ويقيم هذه احلياة على  -سبحانه  -اهللا 
حانه ، ذات منهج للحياة كلها أسلوب آخر غري الذي جتري عليه يف اجلاهلية ، حيث تقوم ربوبية غري ربوبية اهللا سب

  . .غري منهج اهللا الذي ينبثق من تلك العقيدة 
جيب أن يؤخذ . . » اإلنسان « وأمر له هذه اخلطورة عند اهللا ، ويف حساب الكون ، ويف طبيعة احلياة ويف تاريخ 

وال يف متيع ، وال يف وال ينبغي أن يؤخذ يف رخاوة ، . بقوة ، وأن تكون له جديته يف النفس ، وصراحته وحسمه 
ترخص ، ذلك أنه أمر هائل يف ذاته ، فضالً على أن تكاليفه باهظة ال يصرب عليها من طبيعته الرخاوة والتميع 

  . .والترخص ، أو من يأخذ األمر مبثل هذه املشاعر 
ولكن . . ن اهللا هو التشدد والتعنت والتعقيد والتقبض فهذا ليس من طبيعة دي -بطبيعة احلال  -وليس معىن هذا 

وهي صفات أخرى ومشاعر أخرى غري مشاعر التشدد والتعنت والتعقيد . . معناه اجلد واهلمة واحلسم والصراحة 



  والتقبض
حتتاج إىل هذا . بعدما أفسدها طول الذل والعبودية يف مصر  -بصفة خاصة  -ولقد كانت طبيعة بين إسرائيل 

 إسرائيل كانت مصحوبة مبثل هذا التشديد وهذا التوكيد ، تربية هلذه لذلك نلحظ أن كل األوامر لبين. التوجيه 
  .الطبيعة الرخوة امللتوية املنحرفة اخلاوية ، على االستقامة واجلد والوضوح والصراحة 

ومثل طبيعة بين إسرائيل كل طبيعة تعرضت ملثل ما تعرضوا له من طول العبودية والذل ، واخلضوع لإلرهاب 
كما هو امللحوظ . . غيت ، فبدت عليها أعراض االلتواء واالحتيال ، واألخذ باألسهل جتنباً للمشقة والتعبد للطوا

يف واقع كثري من اجلماعات البشرية اليت نطالعها يف زماننا هذا ، واليت هترب من العقيدة لتهرب من تكاليفها ، 
  وتسري مع القطيع؛ ألن السري مع القطيع ال يكلفها شيئاً

  :بل أخذ هذا األمر بقوة يعد اهللا موسى وقومه أن ميكن هلم يف األرض ، ويورثهم دار الفاسقني عن دينه ويف مقا
  . .} سأريكم دار الفاسقني { 

يف قبضة الوثنيني ، وأهنا بشارة هلم بدخوهلا  -يف ذلك الزمان  -واألقرب أهنا إشارة إىل األرض املقدسة اليت كانت 
ألن تربيتهم مل تكن قد استكملت ،  -عليه السالم  -مل يدخلوها يف عهد موسى وإن كان بنو إسرائيل . . 

يا موسى إن فيها قوماً جبارين { : وطبيعتهم تلك مل تكن قد قّومت ، فوقفوا أمام األرض املقدسة يقولون لنبيهم 
هم الرجالن املؤمنان فيهم مث ملا أحل علي. . } وإنا لن ندخلها حىت خيرجوا منها ، فإن خيرجوا منها فإنا داخلون 

إنا { قالوا :  -كالدابة اليت ترفس سائقها -اللذان خيافان اهللا ، يف الدخول واالقتحام أجابوا موسى بتوقح اجلبان 
مما يصور تلك الطبيعة اخلائرة . . } لن ندخلها أبداً ما داموا فيها ، فاذهب أنت وربك فقاتال ، إنا ها هنا قاعدون 

ية اليت كانت تعاجلها العقيدة والشريعة اليت جاء هبا موسى عليه السالم ، وأمر هذا األمر األهلي اجلليل املفككة امللتو
  . .أن يأخذها بقوة ، وأن يأمر قومه حبمل تكاليفها الشاقة 

وجيهاته ويف هناية املشهد والتكليم جييء بيان لعاقبة الذين يتكربون يف األرض بغري احلق ، ويعرضون عن آيات اهللا وت
، يتضمن تصويراً دقيقاً لطبيعة هذا الصنف من الناس ، يف نصاعة ومجال التصوير القرآين الفريد ألمناط الطبائع 

  :ومناذج النفوس 
سأصرف عن آيايت الذين يتكربون يف األرض بغري احلق ، وإن يروا كل آية ال يؤمنوا هبا ، وإن يروا سبيل الرشد { 

والذين . ذلك بأهنم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلني . روا سبيل الغي يتخذوه سبيالً ال يتخذوه سبيالً ، وإن ي
  . .} هل جيزون إال ما كانوا يعملون؟ . كذبوا بآياتنا ولقاء اآلخرة حبطت أعماهلم 

يؤمنوا هبا ، إن اهللا تعاىل يعلن عن مشيئته يف شأن أولئك الذين يتكربون يف األرض بغري احلق ، وإن يروا كل آية ال 
إنه سيصرفهم عن آياته فال . . وإن يروا سبيل الرشد ال يتخذوه سبيالً ، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيالً 

ذلك بسبب . . آياته يف كتاب الكون املنظور ، وآياته يف كتبه املنزلة على رسله . . ينتفعون هبا وال يستجيبون هلا 
  .ها غافلني أهنم كذبوا بآياته سبحانه وكانوا عن

  وإن هذا النموذج من الناس لريتسم من خالل الكلمات القرآنية ، كأمنا نراه بسماته وحركاته
  .} الذين يتكربون يف األرض بغري احلق { 

.  
وحيثما تكرب . ال يقبل فيها شريكاً . فالكربياء صفة اهللا وحده . وما يتكرب عبد من عبيد اهللا يف أرضه باحلق أبداً 



األرض كان ذلك تكرباً بغري احلق وشر التكرب ادعاء حق الربوبية يف األرض على عباد اهللا ، ومزاولة هذا إنسان يف 
فهو . احلق بالتشريع هلم من دون اهللا؛ وتعبيدهم هلذا التشريع الباطل ، ومن هذا التكرب تنشأ سائر ألوان التكرب 

  :ومن مث جتيء بقية املالمح . أساس الشر كله ومنه ينبعث 
  . .} وإن يروا سبيل الرشد ال يتخذوه سبيالً ، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيالً { 

فهي جبلة جتنح عن سبيل الرشد حيثما رأته ، وجتنح إىل سبيل الغي حيثما الح هلا؛ كأَمنا بآلية يف تركيبها ال تتخلف 
، الذي قضت مشيئة اهللا أن جيازيه على وهذه هي السمة اليت يرمسها التعبري ، ويطبع هبا هذا النموذج املتكرب 

  التكذيب بآيات اهللا والغفلة عنها بصرفه عن هذه اآليات أبداً
وإن اإلنسان ليصادف هذا الصنف من اخللق بوصفه هذا ومسته ومالحمه ، فريى كأمنا يتجنب الرشد ويتبع الغي 

ه ، وينشرح لطريق الغي ويتبعه وهو يف دون جهد منه ، ودون تفكري وال تدبري فهو يعمى عن طريق الرشد ويتجنب
  الوقت ذاته مصروف عن آيات اهللا ال يراها وال يتدبرها وال تلتقط أجهزته إحياءاهتا وإيقاعاهتا

وسبحان اهللا فمن خالل اللمسات السريعة يف العبارة القرآنية العجيبة ينتفض هذا النموذج من اخللق شاخصاً بارزاً 
إنه فالن وإنه للمعّين املوصوف هبذه . . أعرف هذا الصنف من اخللق . نعم . نعم : ه حىت ليكاد القارئ يصيح لتو

  الكلمات
إمنا هو اجلزاء احلق . . وما يظلم اهللا هذا الصنف من اخللق هبذا اجلزاء املردي املؤدي إىل اهلالك يف الدنيا واآلخرة 

ق ، ويتجنب سبيل الرشد حيثما رآه ، ويهرع إىل ملن يكذب بآيات اهللا ويغفل عنها ، ويتكرب يف األرض بغري احل
  .سبيل الغي حيثما الح له فإمنا بعمله جوزي؛ وبسلوكه أورد موارد اهلالك 

  . .} ذلك بأهنم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلني { 
  . .} هل جيزون إال ما كانوا يعملون . والذين كذبوا بآياتنا ولقاء اآلخرة حبطت أعماهلم { 

وهو وصف . . إذا رعت نباتاً ساماً ، فانتفخ بطنها مث نفقت . . حبطت الناقة : األعمال مأخوذ من قوهلم وحبوط 
فهو ينتفخ حىت يظنه الناس من عظمة . ملحوظ فيه طبيعة الباطل الذي يصدر من املكذبني بآيات اهللا ولقاء اآلخرة 

  وقوةَ مث ينفق كما تنفق الناقة اليت رعت ذلك النبات السام
ولكن كيف حتبط هذه . . وإنه جلزاء كذلك حق أن حتبط وهتلك أعمال الذين كذبوا بآيات اهللا ولقاء اآلخرة 

  األعمال؟
. حنن نؤمن بصدق وعيد اهللا ال حمالة؛ أياً كانت الظواهر اليت ختالف هذه العاقبة احملتومة . . من ناحية االعتقاد 

  .ة حبط عمله وبطل ، وهلك يف النهاية وذهب كأن مل يكن فحيثما كذب أحد بآيات اهللا ولقائه يف اآلخر

.  
إن الذي يكذب بآيات اهللا املبثوثة يف صفحات هذا . . حنن جند السبب واضحاً يف حياة البشر . . ومن ناحية النظر 

. اليوم اآلخر  الكون املنشور ، أو آياته املصاحبة للرساالت ، أو اليت حيملها الرسل؛ ويكذب تبعاً هلذا بلقاء اهللا يف
ال تربطه هبذا الكون . . إن هذا الكائن املسيخ روح ضالة شاردة عن طبيعة هذا الكون املؤمن املسلم ونواميسه . 

وكل عمل يصدر عن مثل هذا . وهو منقطع عن دوافع احلركة الصادقة املوصولة بغاية الوجود واجتاهه . رابطة 
ألنه ال ينبعث عن البواعث األصيلة العميقة يف . ا أنه قائم وناجح املسخ املقطوع هو عمل حابط ضائع ، ولو بد

شأنه شأن اجلدول الذي ينقطع عن النبع . بنية هذا الوجود؛ وال يتجه إىل الغاية الكبرية اليت يتجه إليها الكون كله 
  األول؛ فمآله إىل اجلفاف والضياع يف يوم قريب أو بعيد



ني تلك القيم اإلميانية وحركة التاريخ اإلنساين؛ والذين يغفلون عن قدر اهللا الذي والذين ال يرون العالقة الوثيقة ب
عن مشيئته يف  -سبحانه  -هؤالء إمنا هم الغافلون الذين أعلن اهللا . . جيري بعاقبة الذين يتنكرون هلذه القيم 

  . .غافلون وقدر اهللا يتربص هبم وهم عنه . . أمرهم ، بصرفهم عن رؤية آياته ، وتدبر سننه 
والذين خيدعهم ما يرونه يف األمد القصري احملدود ، من فالح بعض الذين يغفلون عن تلك القيم اإلميانية وجناحهم؛ 

. . إمنا خيدعهم االنتفاخ الذي يصيب الدابة وقد رعت النبت السام؛ فيحسبونه شحماً ومسنة وعافية وصحة 
  واهلالك يترصدها بعد االنتفاخ واحلبوط

ولكن الذين سكنوا مساكنهم من بعدهم ، ال يأخذون منهم عربة ، وال يرون سنة . اليت خلت شاهد واقع  واألمم
  . .واهللا من ورائهم حميط . . اهللا اليت تعمل وال تتخلف؛ وقدر اهللا الذي جيري وال يتوقف 

رفه البصائر وتقصر عنه يف حضرة ربه ، يف ذلك املوقف الفريد ، الذي تستش -عليه السالم  -وبينما كان موسى 
كان قوم موسى من بعده يرتكسون وينتكسون ، ويتخذون هلم . . األبصار؛ وتدركه األرواح وحتار فيه األفكار 

  يعبدونه من دون اهللا -ال حياة فيه  -عجالً جسداً له خوار 
ئلة من اجلو العلوي السامق نقلة ها. ويفاجئنا السياق القرآين بنقلة بعيدة من املشهد التاسع إىل املشهد العاشر 

  :املشرق بسبحاته وأشواقه وابتهاالته وكلماته إىل اجلو اهلابط املتردي باحنرافاته وخرافاته وارتكاساته وانتكاساته 
أمل يروا أنه ال يكلمهم وال يهديهم سبيالً؟ اختذوه . واختذ قوم موسى من بعده من حليهم عجالً جسدا له خوار { 

} لئن مل يرمحنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من اخلاسرين : وملا سقط يف أيديهم ورأوا أهنم قد ضلوا قالوا . وكانوا ظاملني 
. .  

إهنا طبيعة إسرائيل اليت ما تكاد تستقيم خطوة حىت تلتوي عن الطريق؛ واليت ما تكاد ترتفع عن مدى الرؤية احلسية 
  .عنها التوجيه والتسديد يف التصور واالعتقاد؛ واليت يسهل انتكاسها كلما فتر 

ولقد راودوا نبيهم من قبل أن جيعل هلم إهلاً يعكفون عليه مبجرد رؤيتهم لقوم وثنيني يعكفون على أصنام هلم 
  .فصدهم نبيهم عن ذلك اخلاطر وردهم رداً شديداً 

عه هلم السامري صن -ال حياة فيه كما تفيد كلمة جسد  -فلما خلوا إىل أنفسهم ، ورأوا عجالً جسدا من الذهب 
واستطاع أن جيعله هبيئة حبيث خيرج صوتاً كصوت  -رجل من السامرة كما جييء تفصيل قصته يف سورة طه  -

هذا إهلكم وإله { : ملا رأوا ذلك العجل اجلسد طاروا إليه ، وهتافتوا عليه حني قال هلم السامري . . خوار الثريان 
رمبا لزيادة الليايل العشر األخرية يف امليقات اليت  -موسى موعده معه الذي خرج موسى مليقاته معه؛ فنسي } موسى 

لقد نسي موسى موعده مع إهله فهذا إهله : مل يكن القوم يعلموهنا ، فلما زاد عن الثالثني ومل يرجع قال هلم السامري 
ومل يتدبروا حقيقة هذا  -ني رب العامل -ومل يتذكروا وصية نبيهم هلم من قبل بعبادة رهبم الذي ال تراه األبصار  -

صورة يعجب منها . وإهنا لصورة زرية للبشرية تلك اليت كان ميثلها القوم . . العجل الذي صنعه هلم واحد منهم 
  القرآن الكرمي؛ وهو يعرضها على املشركني يف مكة وهم يعبدون األصنام

  . .} ني؟ أمل يروا أنه ال يكلمهم وال يهديهم سبيالً؟ اختذوه وكانوا ظامل{ 
  واهللا خلقهم وما يصنعون؟. وهل أظلم ممن يعبد خلقاً من صنع أيدي البشر 

وكان فيهم بعض عقالئهم فلم . فلم ميلك هلم رداً عن هذا الضالل السخيف  -عليه السالم  -وكان فيهم هارون 
  ود إسرائيل األصيلوخباصة أنه من الذهب معب -ميلكوا زمام اجلماهري الضالة املتدافعة على العجل اجلسد 

  :وأخرياً هدأت اهليجة ، وانكشفت احلقيقة ، وتبني السخف ، ووضح الضالل ، وجاءت نوبة الندم واإلقرار 



  . .} لئن مل يرمحنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من اخلاسرين : وملا سقط يف أيديهم ورأوا أهنم قد ضلوا ، قالوا { 
هبذه  -وملا رأى بنو إسرائيل أهنم صاروا . . ع ما هو بصدده من أمر سقط يف يده إذا عدم احليلة يف دف: يقال 

  :إىل موقف ال ميلكون دفعه فقد وقع منهم وانتهّى قالوا قولتهم هذه  -النكسة 
  . .} لئن مل يرمحنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من اخلاسرين { 

فلم تكن قلوهبم قد قست كما . داد صاحل بقية من استع -إىل ذلك احلني  -وهذه القولة تدل على أنه كان فيهم 
فلما أن تبني هلم ضالهلم ندموا  -فهي كاحلجارة أو أشد قسوة كما يصفهم من هو أعلم هبم  -قست من بعد 

وهذه عالمة طيبة على بقية من . . وعرفوا أنه ال ينقذهم من عاقبة ما أتوا إال أن تدركهم رمحة رهبم ومغفرته 
  .ح استعداد يف الفطرة للصال

إال أن . . بني يدي ربه ، يف مناجاة وكالم ، ال يدري ما أحدث القوم بعده  -عليه السالم  -كل ذلك وموسى 
  .وهنا يرفع الستار عن املشهد احلادي عشر . . ينبئه ربه 

.  
اح ، بئسما خلفتموين من بعدي أعجلتم أمر ربكم؟ وألقى األلو: قال . وملا رجع موسى إىل قومه غضبان أسفاً { 

فال تشمت يب األعداء ، وال . ابن أم إن القوم استضعفوين وكادوا يقتلونين : قال . وأخذ برأس أخيه جيره إليه 
  . .} رب اغفر يل وألخي ، وأدخلنا يف رمحتك ، وأنت أرحم الرامحني : قال . جتعلين مع القوم الظاملني 

  :يبدو يف قوله لقومه . . الغضب يف قوله وفعله يبدو انفعال . لقد عاد موسى إىل قومه غضبان أشد الغضب 
  . .} بئسما خلفتموين من بعدي أعجلتم أمر ربكم؟ { 

  .ويبدو يف فعله إذا يأخذ برأس أخيه جيره إليه ويعنفه 
  . .} وأخذ برأس أخيه جيره إليه { 

  :والنقلة بعيدة . وحق ملوسى عليه السالم أن يغضب فاملفاجأة قاسية 
  . .} ين من بعدي بئسما خلفتمو{ 

  تركتكم على اهلدى فخلفتموين بالضالل ، وتركتكم على عبادة اهللا فخلفتموين بعبادة عجل جسد له خوار
  . .} أعجلتم أمر ربكم؟ { 

  استعجلتم موعده وميقاته: يعين  أي استعجلتم قضاءه وعقابه أو رمبا كان
  . .} وألقى األلواح ، وأخذ برأس أخيه جيره إليه { 

وهو ال يلقيها إال وقد . فهذه األلوح هي اليت كانت حتمل كلمات ربه . . وهي حركة تدل على شدة االنفعال 
  الصاحل الطيبوأخوه هو هارون العبد . وكذلك أخذه برأس أخيه جيره إليه . أفقده الغضب زمام نفسه 

فأما هارون فيستجيش يف نفس موسى عاطفة األخوة الرحيمة ، ليسكن من غضبه ، ويكشف له عن طبيعة موقفه ، 
  :وأنه مل يقصر يف نصح القوم وحماولة هدايتهم 

  . .} ابن أم ، إن القوم استضعفوين وكادوا يقتلونين : قال { 
ىل العجل الذهب؛ حىت هلموا هبارون إذ حاول ردهم عن وهنا ندرك كيف كان القوم يف هياجهم واندفاعهم إ

  :التردي واالنتكاس 
  .هبذا النداء الرقيق وهبذه الوشيجة الرحيمة . . } ابن أم { 
  .هبذا البيان املصور حلقيقة موقفه . . } إن القوم استضعفوين وكادوا يقتلونين { 



ن وجدان األخوة الناصرة املعينة ، حني يكون هناك وهذه أخرى يستجيش هبا هارو. . } فال تشمت يب األعداء { 
  األعداء الذين يشمتون

  . .} وال جتعلين مع القوم الظاملني { 
  القوم الذين ضلوا وكفروا برهبم احلق؛ فأنا مل أضل ومل أكفر معهم ، وأنا بريء منهم

ىل ربه ، يطلب املغفرة له وألخيه ، وعندئذ يتوجه إ. عندئذ هتدأ ثائرة موسى أمام هذه الوداعة وأمام هذا البيان 
  :ويطلب الرمحة من أرحم الرامحني 

  . .} رب اغفر يل وألخي ، وأدخلنا يف رمحتك ، وأنت أرحم الرامحني : قال { 
وهنا جييء احلكم الفاصل ممن ميلكه سبحانّه ويتصل كالم اهللا سبحانه مبا حيكيه القرآن الكرمي من كالم عبده موسى 

  :لذي يتكرر يف السياق القرآين ، على النسق ا
والذين عملوا . وكذلك جنزي املفترين . إن الذين اختذوا العجل سيناهلم غضب من رهبم وذلة يف احلياة الدنيا { 

  . .} السيئات ، مث تابوا من بعدها وآمنوا ، إن ربك من بعدها لغفور رحيم 
ذلك مع قيام . . غضب من رهبم وذلة يف احلياة الدنيا إن القوم الذين اختذوا العجل سيناهلم . . إنه حكم ووعد 
  .إن الذين يعملون السيئات مث يتوبون يغفر اهللا هلم برمحته : القاعدة الدائمة 

وإذن فقد علم اهللا أن الذين اختذوا العجل لن يتوبوا توبة موصولة؛ وأهنم سريتكبون ما خيرجهم من تلك القاعدة . 
حىت انتهوا إىل . إسرائيل يرتكبون اخلطيئة بعد اخلطيئة؛ ويساحمهم اهللا املرة بعد املرة  فقد ظل بنو. وهكذا كان . . 

  :الغضب الدائم واللعنة األخرية 
  . .} وكذلك جنزي املفترين { 

فهو جزاء متكرر كلما تكررت جرمية االفتراء على اهللا ، من بين إسرائيل ، ومن غري . . كل املفترين إىل يوم الدين 
  . .سرائيل بين إ

وكان آخر ما كتب اهللا عليهم أن . وقد كتب على الذين اختذوا العجل الغضب والذلة . ووعد اهللا صادق ال حمالة 
فإذا بدا يف فترة من فترات التاريخ أهنم يطغون يف األرض؛ . يبعث عليهم إىل يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب 

وأهنم ميلكون سلطان املال ،  -» اجلوييم « : يقولون عنهم يف التلمود  أو كما -ويستعلون بنفوذهم على األمميني 
وسلطان أجهزة اإلعالم؛ وأهنم يقيمون األوضاع احلاكمة اليت تنفذ هلم ما يريدون؛ وأهنم يستذلون بعض عباد اهللا 

راه يف هذا الزمان إىل آخر ما ن. . . ويطردوهنم من أرضهم وديارهم يف وحشية؛ والدول الضالة تساندهم وتؤيدهم 
فهم بصفاهتم هذه وأفعاهلم خيتزنون النقمة يف قلوب . . فليس هذا بناقض لوعيد اهللا هلم ، وال ملا كتبه عليهم . . 

إمنا هم يستطيلون على الناس يف فلسطني مثالً ألن . . البشر؛ ويهيئون الرصيد الذي يدمرهم من السخط والغضب 
إهنم يتفرقون ويتجمعون حتت رايات قومية جنسية؛ وال يتجمعون حتت . . ا مسلمني الناس مل يعد هلم دين ومل يعودو

راية العقيدة اإلسالمية وهم من مث خييبون ويفشلون؛ وتأكلهم إسرائيل غري أن هذه حال لن تدوم إهنا فترة الغيبوبة 
م ، واليت هبا َيغلبون ، وبغريها عن السالح الوحيد ، واملنهج الوحيد ، والراية الوحيدة ، اليت غلبوا هبا ألف عا

واليت حترسها » اإلسالمية « ُيغلبون إهنا فترة الغيبوبة حبكم السموم اليت بثتها اليهودية والصليبية يف كيان األمة 
ستجيء الصحوة من هذه . . ولكن هذا كله لن يدوم . . » اإلسالمية « باألوضاع اليت تقيمها يف هذه األرض 

ومن يدري فقد تصحو البشرية كلها يوماً . . يء أخالف املسلمني إىل سالح أسالفهم املسلمني وسيف. . الغيبوبة 
فإن مل تصح البشرية فسيصحوا . . على طغيان اليهود لتحقق وعيد اهللا هلم ، وتردهم إىل الذلة اليت كتبها اهللا عليهم 



  . .هذا عندنا يقني . . أخالف املسلمني 
لى مصري الذين اختذوا العجل وافتروا على اهللا ، تتوسط املشهد مث ميضي السياق وكانت هذه وقفة للتعقيب ع

  :يكمل املشهد 
  . .} وملا سكت عن موسى الغضب أخذ األلواح ، ويف نسختها هدى ورمحة للذين هم لرهبم يرهبون { 

{ حىت إذا . . ركه وكأمنا هو مسلط على موسى ، يدفعه وحي. فكأمنا هو حي . والتعبري القرآين يشخص الغضب 
عنه ، وتركه لشأنه عاد موسى إىل نفسه ، فأخذ األلواح اليت كان قد ألقاها بسبب دفع الغضب له } سكت 

  .وسيطرته عليه 

مث يقرر السياق مرة أخرى أن يف هذه األلواح هدى ، وأن فيها رمحة ، ملن خيشون رهبم ويرهبونه؛ فتتفتح قلوهبم . 
وليس . فليس أشقى من القلب الضال ، الذي ال جيد النور . واهلدى ذاته رمحة . . ة للهدى ، وينالون به الرمح

ورهبة اهللا وخشيته هي اليت تفتح القلوب . . أشقى من الروح الشارد احلائر الذي ال جيد اهلدى وال جيد اليقني 
القلوب هو الذي يقرر هذه  إن اهللا خالق هذه. . للهدى؛ وتوقظها من الغفلة ، وهتيئها لالستجابة واالستقامة 

  ومن أعلم بالقلوب من رب القلوب؟. احلقيقة 
مشهد موسى وسبعني من قومه خمتارين . املشهد الثاين عشر . وميضي السياق بالقصة ، فإذا حنن أمام مشهد جديد 

  :للقاء ربه 
. أهلكتهم من قبل وإياي رب لو شئت : فلما أخذهتم الرجفة قال . واختار موسى قومه سبعني رجالً مليقاتنا { 

أنت ولينا فاغفر لنا وارمحنا ، . أهتلكنا مبا فعل السفهاء منا؟ إن هي إال فتنتك تضل هبا من تشاء وهتدي من تشاء 
عذايب أصيب به من أشاء : قال . واكتب لنا يف هذه الدنيا حسنة ويف اآلخرة ، إنا هدنا إليك . وأنت خري الغافرين 

الذين يتبعون . ، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون  ، ورمحيت وسعت كل شيء
الرسول النيب األميّ الذي جيدونه مكتوباً عندهم يف التوراة واإلجنيل ، يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر ، وحيل 

فالذين آمنوا به وعزروه . عليهم هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث ، ويضع عنهم إصرهم واألغالل اليت كانت 
  . .} ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم املفلحون 

ورمبا كان إلعالن التوبة ، وطلب املغفرة لبين إسرائيل مما وقعوا فيه من . وختتلف الروايات يف سبب هذا امليقات 
أن يقتلوا أنفسهم ، فيقتل املطيع : إسرائيل هو  ويف سورة البقرة أن التكفري الذي فرض على بين -الكفر واخلطيئة 

وهؤالء السبعون كانوا من  -منهم من عصى؛ وقد فعلوا حىت أذن هلم اهللا بالكف عن ذلك ، وقبل كفارهتم 
. واختار موسى قومه سبعني رجالً { : أو كانوا هم خالصتهم اليت متثلهم ، فصيغة العبارة . شيوخهم ومن خريهتم 

  . .جتعلهم بدالً من القوم مجيعاً يف االختيار } مليقاتنا . 
كما ورد يف السورة  -ذلك أهنم . ومع هذا فما الذي كان من هؤالء املختارين؟ لقد أخذهتم الرجفة فصعقوا 

وهي شاهدة . . األخرى طلبوا إىل موسى أن يروا اهللا جهرة ، ليصدقوه فيما جاءهم به من الفرائض يف األلواح 
ائيل ، اليت تشمل خيارهم وشرارهم ، وال يتفاوتون فيها إال مبقدار ، وأعجب شيء أن يقولوها وهم بطبيعة بين إسر

  يف مقام التوبة واالستغفار
فقد توجه إىل ربه ، يتوسل إليه ، ويطلب املغفرة والرمحة ، ويعلن اخلضوع  -عليه السالم  -فأما موسى 

  :واالعتراف بالقدرة 
  . .} رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي : فلما أخذهتم الرجفة قال { 



فهو التسليم املطلق للقدرة املطلقة من قبل ومن بعد ، يقدمه موسى بني يدي دعائه لربه أن يكشف عن القوم 
  .غضبه؛ وأن يرد عنهم فتنته ، وأال يهلكهم بفعلة السفهاء منهم 

  . .} أهتلكنا مبا فعل السفهاء منا؟ { 
رب إنه ملستبعد على رمحتك أن هتلكنا : أي . . زيادة يف طلب استبعاد اهلالك . الستفهام وقد جاء الرجاء بصيغة ا

  .مبا فعل السفهاء منا 
  . .} إن هي إال فتنتك تضل هبا من تشاء وهتدي من تشاء { 

يئة ربه إدراكه لطبيعة ما يقع؛ ومعرفته أهنا الفتنة واالبتالء؛ فما هو بغافل عن مش -عليه السالم  -يعلن موسى 
أن يهدي اهللا هبا من يدركون طبيعتها ويأخذوهنا على أهنا ابتالء من : وهذا هو الشأن يف كل فتنة . وفعله كالغافلني 

وأن يضل هبا من ال يدركون هذه احلقيقة ومن ميرون هبا غافلني ، وخيرجون . رهبم وامتحان جيتازونه صاحني عارفني 
  :يقرر هذا األصل متهيداً لطلب العون من اهللا على اجتياز االبتالء  - عليه السالم -وموسى . . منها ضالني 

  . .} أنت ولينا { 
  :فامنحنا عونك ومددك الجتياز فتنتك ، ونيل مغفرتك ورمحتك 

  . .} فاغفر لنا وارمحنا وأنت خري الغافرين { 
  . .} واكتب لنا يف هذه الدنيا حسنة ويف اآلخرة ، إنا هدنا إليك { 

  .ليك ، والتجأنا إىل محاك ، وطلبنا نصرتك رجعنا إ
لطلب املغفرة والرمحة ، بالتسليم هللا واالعتراف حبكمة ابتالئه ، وختمه بإعالن  -عليه السالم  -وهكذا قدم موسى 

فكان دعاؤه منوذجاً ألدب العبد الصاحل يف حق الرب الكرمي؛ ومنوذجاً ألدب . الرجعة إىل اهللا وااللتجاء إىل رحابه 
  .لدعاء يف البدء واخلتام ا

  :مث جييئه اجلواب 
  . .} عذايب أصيب به من أشاء ورمحيت وسعت كل شيء : قال { 

وإن كانت ال جتريه إال بالعدل واحلق على : تقريراً لطالقة املشيئة ، اليت تضع الناموس اختياراً ، وجتريه اختياراً 
. . ىل ال تتخلف يف كل ما جتري به مشيئته ، ألنه هكذا أراد سبيل االختيار أيضاً ، ألن العدل صفة من صفاته تعا

أما رمحته فقد وسعت كل شيء؛ وهي . . وبذلك جتري مشيئته . . فالعذاب يصيب به من يستحق عنده العذاب 
بالعذاب أو بالرمحة جزافاً  -سبحانه  -وبذلك جتري مشيئته ، وال جتري مشيئته : تنال من يستحقها عنده كذلك 

  .تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياً . صادفة أو م
وبعد تقرير القاعدة يطلع اهللا نبيه موسى على طرف من الغيب املقبل ، إذا يطلعه على نبأ امللة األخرية اليت سيكتب 

هبذا التعبري الذي جيعل رمحة اهللا أوسع من ذلك الكون اهلائل الذي خلقه ، . . اهللا هلا رمحته اليت وسعت كل شيء 
  فياهلا من رمحة ال يدرك مداها إال اهللا. . الذي ال يدرك البشر مداه و

الذين يتبعون الرسول النيب األمي الذي . فسأكتبها للذين يتقون ، ويؤتون الزكاة ، والذين هم بآياتنا يؤمنون { 
م الطيبات ، وحيرم عليهم جيدونه مكتوباً عندهم يف التوراة واإلجنيل؛ يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر ، وحيل هل

فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي . اخلبائث ، ويضع عنهم إصرهم واألغالل اليت كانت عليهم 
  .} أنزل معه أولئك هم املفلحون 



م عيسى وإنه لنبأ عظيم ، يشهد بأن بين إسرائيل قد جاءهم اخلرب اليقني بالنيب األمي ، على يدي نبيهم موسى ونبيه
  .منذ أمد بعيد  -عليهما السالم  -

، وهو يأمر الناس » النيب األمي « فهو . جاءهم اخلرب اليقني ببعثه ، وبصفاته ، ومبنهج رسالته ، وخبصائص ملته 
باملعروف وينهاهم عن املنكر ، وهو حيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث ، وهو يضع عمن يؤمنون به من بين 

ثقال واألغالل اليت علم اهللا أهنا ستفرض عليهم بسبب معصيتهم ، فريفعها عنهم النيب األمي حني إسرائيل األ
وجاءهم اخلرب اليقني . . وأتباع هذا النيب يتقون رهبم ، وخيرجون زكاة أمواهلم ، ويؤمنون بآيات اهللا . يؤمنون به 

{ رونه ويؤيدونه ، ويتبعون النور اهلادي الذي معه بأن الذين يؤمنون هبذا النيب األمي؛ ويعظمونه ويوقرونه ، وينص
  . .} أولئك هم املفلحون 

كشف اهللا سبحانه عن مستقبل دينه ،  -على يد نبيهم موسى عليه السالم  -وبذلك البالغ املبكر لبين إسرائيل
ات السابقة ، بعد فلم يبق عذر ألتباع سائر الديان. . وعن حامل رايته ، وعن طريق أتباعه ، وعن مستقر رمحته 

  .ذلك البالغ املبكر باخلرب اليقني 
 -وهو والسبعون املختارون من قومه يف ميقات ربه  -وهذا اخلرب اليقني من رب العاملني ملوسى عليه السالم 

وفيه التخفيف . يكشف كذلك عن مدى جرمية بين إسرائيل يف استقباهلم هلذا النيب األمي وللدين الذي جاء به 
  لتيسري ، إىل جانب ما فيه من البشارة بالفالح للمؤمننيعنهم وا

فقد سجل التاريخ أن بين إسرائيل كانوا هم أألم . . إهنا اجلرمية عن علم وعن بينة واجلرمية اليت مل يألوا فيها جهداً 
شنوها على هذا  وأن احلرب اليت. . اليهود أوالً والصليبيون أخرياً . . خلق وقف هلذا النيب وللدين الذي جاء به 

النيب ودينه وأهل دينه كانت حرباً خبيثة ماكرة لئيمة قاسية؛ وأهنم أصروا عليها ودأبوا؛ وما يزالون يصرون 
  ويدأبون

وقد سبق منه يف  -ما حكاه القرآن الكرمي من حرب أهل الكتاب لإلسالم واملسلمني  -فقط  -والذي يراجع 
يطلع على املدى الواسع املتطاول الذي أداروا فيه املعركة مع  -ة ما سبق سورة البقرة وآل عمران والنساء واملائد

  هذا الدين يف عناد لئيم
إىل اللحظة  -منذ اليوم الذي استعلن فيه اإلسالم باملدينة ، وقامت له دولة  -والذي يراجع التاريخ بعد ذلك 

  إرادة حموه من الوجوداحلاضرة ، يدرك كذلك مدى اإلصرار العنيد على الوقوف هلذا الدين و
ولقد استخدمت الصهيونية والصليبية يف العصر احلديث من ألوان احلرب ، والكيد واملكر أضعاف ما استخدمته 

وهي يف هذه الفترة بالذات تعاجل إزالة هذا الدين جبملته؛ وحتسب أهنا تدخل معه يف . . طوال القرون املاضية 
باإلضافة إىل ما  -تخدم مجيع األساليب اليت جربتها يف القرون املاضية كلها لذلك تس. . املعركة األخرية الفاصلة 

  مجلة واحدة -استحدثته منها 
ذلك يف الوقت الذي يقوم ممن ينتسبون إىل اإلسالم ناس يدعون يف غرارة ساذجة إىل التعاون بني أهل اإلسالم 

بقية األديان الذين يذحبون من ينتسبون إىل اإلسالم يف  وأهل بقية األديان للوقوف يف وجه تيار املادية واإلحلاد أهل
سواء عن  -كل مكان؛ ويشنون عليهم حرباً تتسم بكل بشاعة احلروب الصليبية وحماكم التفتيش يف األندلس 

( طريق أجهزهتم املباشرة يف املستعمرات يف آسيا وإفريقية أو عن طريق األوضاع اليت يقيموهنا ويسندوهنا يف البالد 
األخالق » تطّور « و » علمية « ألهنا » الغيبية « لتحل حمل اإلسالم عقائد ومذاهب علمانية تنكر ) املستقلة 



كذلك الفقه اإلسالمي ، وتقيم » تطّور « ، و » حرية « لتصبح هي أخالق البهائم اليت ينزو بعضها على بعض يف 
  .له مؤمترات املستشرقني لتطويره 

  الط اجلنسي وسائر احملرمات اإلسالميةكيما حيل الربا واالخت
. إهنا املعركة الوحشية الضارية خيوضها أهل الكتاب مع هذا الدين ، الذي بشروا به وبنبيه منذ ذلك األمد البعيد 

  ولكنهم تلقوه هذا التلقي اللئيم اخلبيث العنيد
املبكر ، يوجه اخلطاب إىل النيب  وقبل أن ميضى السياق إىل مشهد جديد من مشاهد القصة ، يقف عند هذا البالغ

  :يأمره بإعالن الدعوة إىل الناس مجيعاً ، تصديقاً لوعد اهللا القدمي  -صلى اهللا عليه وسلم  -األمي 
. يا أيها الناس إين رسول اهللا إليكم مجيعاً ، الذي له ملك السماوات واألرض ، ال إله إال هو حييي ومييت : قل { 

  . .} نيب األمي الذي يؤمن باهللا وكلماته ، واتبعوه لعلكم هتتدون فآمنوا باهللا ورسوله ال
ولقد كانت الرساالت قبلها . . إهنا الرسالة األخرية ، فهي الرسالة الشاملة ، اليت ال ختتص بقوم وال أرض وال جيل 

لى هدى هذه وكانت البشرية ختطو ع -ما بني عهدي رسولني  -رساالت حملية قومية حمدودة بفترة من الزمان 
وكانت كل رسالة تتضمن تعديالً وحتويراً يف الشريعة . الرساالت خطوات حمدودة ، تأهيالً هلا للرسالة األخرية 

حىت إذا جاءت الرسالة األخرية جاءت كاملة يف أصوهلا ، قابلة للتطبيق املتجدد يف فروعها . يناسب تدرج البشرية 
وجاءت وفق الفطرة . ك رساالت بعدها لألقوام واألجيال يف كل مكان ، وجاءت للبشر مجيعاً ، ألنه ليست هنال
كما  -ومن مث محلها النيب األمي الذي مل يدخل على فطرته الصافية . اإلنسانية اليت يلتقي عندها الناس مجيعاً 

ليحمل رسالة  فلم تشب هذه الفطرة شائبة من تعليم األرض ومن أفكار الناس. إال تعليم اهللا  -خرجت من يد اهللا 
  :الفطرة إىل فطرة الناس مجيعاً 

  . .} يا أيها الناس إين رسول اهللا إليكم مجيعاً : قل { 
أن يواجه برسالته الناس مجيعاً ، هي آية مكية يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهذه اآلية اليت يؤمر فيها رسول اهللا 

مل يكن  -صلى اهللا عليه وسلم  -ن يزعمون أن حممداً وهي جتبه املزورين من أهل الكتاب ، الذي. . سورة مكية 
يدور يف خلده وهو يف مكة أن ميد بصره برسالته إىل غري أهلها ، وأنه إمنا بدأ يفكر يف أن يتجاوز هبا قريشاً ، مث 

  .جياوز هبا العرب إىل دعوة أهل الكتاب 

ن أغراه النجاح الذي ساقته إليه الظروف وإن هي إال كل أولئك بعد أ. . مث جياوز هبا اجلزيرة العربية إىل ما وراءها 
  وما يزالون ماضني فيها. فرية من ذيول احلرب اليت شنوها قدمياً على هذا الدين وأهله 

الذين يكتبون » املستشرقون « وأن يكون . وليست البلية يف أن يرصد أهل الكتاب كيدهم كله هلذا الدين وأهله 
إمنا البلية الكربى أن كثرياً من السذج األغرار ممن . . جوم على هذا الدين وأهله مثل هذا الكذب هم طليعة اهل

احملاربني هلم ولعقيدهتم ، أساتذة هلم ، . يسمون أنفسهم باملسلمني يتخذون من هؤالء املزّورين على نبيهم ودينهم 
ين وحقائقه ، مث يزعم هؤالء السذج يتلقون عنهم يف هذا الدين نفسه ، ويستشهدون مبا يكتبونه عن تاريخ هذا الد

  . .» مثقفون « األغرار ألنفسهم أهنم 
فنجد بقية . أن يعلن رسالته للناس مجيعاً  -صلى اهللا عليه وسلم  -ونعود إىل السياق القرآين بعد تكليف الرسول 

  :التكليف هي تعريف الناس مجيعاً برهبم احلق سبحانه 
  . .} ال إله إال هو ، حييي ومييت الذي له ملك السماوات واألرض ، { 



 -وهم من هذا الوجود  -رسول للناس مجيعاً من رهبم الذي ميلك هذا الوجود كله  -صلى اهللا عليه وسلم  -إنه 
  . .والذي تتجلى قدرته وألوهيته يف أنه الذي حييي ومييت . والذي يتفرد باأللوهية وحده ، فالكل له عبيد 

هو . والذي له األلوهية على اخلالئق وحده ، والذي ميلك احلياة واملوت للناس مجيعاً والذي ميلك الوجود كله ، 
فهو تعريف للناس حبقيقة رهبم ، لتقوم على هذا . . الذي يستحق أن يدين الناس بدينه ، الذي يبلغه إليهم رسوله 

  :التعريف عبوديتهم له ، وطاعتهم لرسوله 
  . .} الذي يؤمن باهللا وكلماته ، واتبعوه لعلكم هتتدون  فآمنوا باهللا ورسوله النيب األمي{ 

  :وهذا النداء األخري يف هذا التعقيب يتضمن لفتات دقيقة ينبغي أن نقف أمامها حلظات 
وهو ما تتضمنه شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول . . إنه يتضمن ابتداء ذلك األمر باإلميان باهللا ورسوله * 

ذلك أن هذا األمر باإلميان . . رة أخرى من صور هذا املضمون الذي ال يقوم بدونه إميان وال إسالم اهللا ، يف صو
. . } الذي له ملك السماوات واألرض ، ال إله إال هو ، حييي ومييت { : باهللا سبقه يف اآلية التعريف بصفاته تعاىل 

صلى اهللا عليه  -كما سبقه التعريف برسالة النيب . قة فاألمر باإلميان هو أمر باإلميان باهللا الذي هذه صفاته احل
  .إىل الناس مجيعاً  -وسلم 

ومع أن هذه بديهية ، إال أن . . يؤمن باهللا وكلماته  -صلوات اهللا وسالمه عليه  -مث يتضمن ثانية أن النيب األمي * 
عي حبقيقة ما يدعو إليه ، ووضوحه يف نفسه ، فالدعوة ال بد أن يسبقها إميان الدا. هذه اللفتة هلا مكاهنا وهلا قيمتها 

  .} الذي يؤمن باهللا وكلماته { لذلك جييء وصف النيب املرسل إىل الناس مجيعاً بأنه . ويقينه منه 

  . .وهو نفس ما يدعو الناس إليه ونصه . 
به ويشرعه ، واتباعه  وهو اتباعه فيما يأمر. مث يتضمن أخرياً لفتة إىل مقتضى هذا اإلميان الذي يدعوهم إليه * 

فليس هناك رجاء يف أن . . } واتبعوه لعلكم هتتدون { : وهو ما يقرره قول اهللا سبحانه . كذلك يف سنته وعمله 
وال يكفي أن يؤمنوا به يف . إال باتباعه فيه  -صلى اهللا عليه وسلم  -يهتدي الناس مبا يدعوهم إليه رسول اهللا 

  . .وهو اإلسالم . . تباع العملي قلوهبم ما مل يتبع اإلميان اال
كما أنه . . إنه ليس جمرد عقيدة تستكن يف الضمري . . إن هذا الدين يعلن عن طبيعته وعن حقيقته يف كل مناسبة 

فيما يبلغه  -صلى اهللا عليه وسلم  -إمنا هو االتباع الكامل لرسول اهللا . . كذلك ليس جمرد شعائر تؤدى وطقوس 
ومل يأمرهم كذلك . والرسول مل يأمر الناس باإلميان باهللا ورسوله فحسب . . عه ويسنه عن ربه ، وفيما يشر

وال رجاء يف أن يهتدي الناس إال إذا اتبعوه يف . بالشعائر التعبدية فحسب ولكنه أبلغهم شريعة اهللا يف قوله وفعله 
: ه الصورة اليت تشري إليها هذه اللفتة وليس هلذا الدين من صورة أخرى إال هذ. . فهذا هو دين اهللا . . هذا كله 

ولو كان األمر يف هذا الدين أمر اعتقاد وكفى ، . . بعد األمر باإلميان باهللا ورسوله } واتبعوه لعلكم هتتدون { 
  الكفاية} فآمنوا باهللا ورسوله { : لكان يف قوله 

وال يذكر السياق هنا ماذا كان من .  .مث متضي القصة يف سياقها بعد الرجفة اليت أخذت رجاالت بين إسرائيل 
ولكنا نعرف من سياق القصة يف سور أخرى أن اهللا . وابتهاالته  -عليه السالم  -أمرهم بعد دعوات موسى 

  .أحياهم بعد الرجفة ، فعادوا إىل قومهم مؤمنني 
  :ا مجيعاً ضالني أهنم مل يكونو. . وقبل أن ميضي السياق هنا يف حلقة جديدة ، يقرر حقيقة عن قوم موسى 

  . .} ومن قوم موسى أمة يهدون باحلق وبه يعدلون { 
ومن هؤالء . . هكذا كانوا على عهد موسى؛ وهكذا كانت منهم طائفة هتدي باحلق وحتكم بالعدل من بعد موسى 



ليت كانت بني من استقبلوا رسالة النيب األمي يف آخر الزمان بالقبول واالستسالم ، ملا يعرفونه عنها يف التوراة ا
عبد اهللا بن سالم رضي اهللا : ويف أوهلم الصحايب اجلليل  -صلى اهللا عليه وسلم  -أيديهم على مبعث رسول اهللا 

الذي كان يواجه يهود زمانه مبا عندهم يف التوراة عن النيب األمي ، وما عندهم كذلك من شرائع تصدقها . عنه 
  .شرائع اإلسالم 

  :ضي القصة يف أحداثها بعد الرجفة وبعد تقرير تلك احلقيقة مت
أن اضرب بعصاك احلجر ، فانبجست : وقطعناهم اثنيت عشرة أسباطاً أمماً؛ وأوحينا إىل موسى إذ استسقاه قومه { 

كلوا من . وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم املن والسلوى . قد علم كل أناس مشرهبم . منه اثنتا عشر عيناً 
  .طيبات ما رزقناكم 

  . .} وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 
بعد أن كفروا فعبدوا العجل ، مث كفروا عن اخلطيئة كما أمرهم اهللا ،  -إهنا رعاية اهللا ما زالت تظلل موسى وقومه 

 تتجلى. . وبعد أن طلبوا رؤية اهللا جهرة ، فأَخذهتم الرجفة ، مث استجاب اهللا لدعاء موسى فأحياهم . فتاب عليهم 
ترجع كل مجاعة منها إىل حفيد  -أي مجاعة كبرية  -هذه الرعاية يف تنظيمهم حسب فروعهم يف اثنيت عشرة أمة 

  :وقد كانوا حمتفظني بأنساهبم على الطريقة القبلية  -وهو إسرائيل  -من حفداء جدهم يعقوب 
  . .} وقطعناهم اثنيت عشرة أسباطاً أمماً { 

  .كل مجاعة وتعيينها هلم ، فال يعتدي بعضهم على بعض وتبدو يف ختصيص عني تشرب منها 
قد علم كل . أن اضرب بعصاك احلجر ، فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً : وأوحينا إىل موسى إذ استسقاه قومه { 

  }. . أناس مشرهبم 
والسلوى  -ربي وهو نوع من العسل ال -وتبدو يف تظليل الغمام هلم من مشس هذه الصحراء احملرقة ، وإنزال املن 
  :، وهو طائر السماين ، وتيسريه هلم ضماناً لطعامهم بعد ضمان شراهبم 

  . .} وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم املن والسلوى { 
  :وتبدو يف إباحة كل هذه الطيبات هلم ، حيث مل يكن قد حرم عليهم بعد شيء بسبب عصياهنم 

  . .} كلوا من طيبات ما رزقناكم { 
اية واضحة يف هذا كله؛ ولكن هذه اجلبلة ما تزال بعد عصية على اهلدى واالستقامة كما يبدو من ختام هذه والرع

ومن . من تفجري العيون هلم من الصخر بضربة من عصا موسى : اآلية اليت تذكر كل هذه النعم وكل هذه اخلوارق 
  :ر من املن والسلوى ومن تيسري الطعام الفاخ. تظليل الغمام هلم يف الصحراء اجلافة 

  . .} وما ظلمونا ، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون { 
وما يبلغون هبذا االلتواء . . وسيعرض السياق مناذج من ظلمهم ألنفسهم؛ باملعصية عن أمر اهللا وااللتواء عن طريقه 

ص من ملكه أن جيتمعوا هم وما ينق. فاهللا غين عنهم وعن العاملني أمجعني  -سبحانه  -وتلك املعصية أن يظلموا اهللا 
إمنا هم يؤذون أنفسهم ويظلموهنا . والعاملون على معصيته؛ وما يزيد يف ملكه أن جيتمعوا هم والعاملون على طاعته 

  .باملعصية وااللتواء ، يف الدنيا ويف اآلخرة سواء 
  :على طول الطريق واآلن فلننظر كيف تلقى بنو إسرائيل رعاية اهللا هلم؛ وكيف سارت خطواهتم امللتوية 

حطة ، وادخلوا الباب سجداً ، نغفر لكم : اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا : وإذ قيل هلم { 
فبدل الذين ظلموا منهم قوالً غري الذي قيل هلم ، فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء مبا . خطيئاتكم ، سنزيد احملسنني 



  . .} كانوا يظلمون 
مث . . ولقد أنعم عليهم بكل تلك النعم .  عنهم بعد اختاذهم العجل؛ وعفا عنهم بعد الرجفة على اجلبل لقد عفا اهللا

ها هم أوالء تلتوي هبم طبيعتهم عن استقامة الطريق ها هم أوالء يعصون األمر ، ويبدلون القول ها هم أوالء 
 -ألنه ال يزيد يف مغزى القصة شيئاً  -مسها ال يعني القرآن ا -أي مدينة كبرية  -يؤمرون بدخول قرية بعينها 

وتباح هلم خرياهتا مجيعاً ، على أن يقولوا دعاء بعينه وهم يدخلوهنا؛ وعلى أن يدخلوا باهبا سجداً ، إعالن للخضوع 
مكة يف عام الفتح ساجداً  -صلى اهللا عليه وسلم  -وذلك كما دخل رسول اهللا  -هللا يف ساعة النصر واالستعالء 

  .ويف مقابل طاعة األمر يعدهم اهللا أن يغفر هلم خطيئاهتم وأن يزيد للمحسنني يف حسناهتم  -هر دابته على ظ

ملاذا؟ تلبية . . فإذا فريق منهم يبدلون صيغة الدعاء اليت أمروا هبا ، ويبدلون اهليئة اليت كلفوا أن يدخلوا عليها . 
  :لالحنراف الذي يلوي نفوسهم عن االستقامة 

  . .} لذين ظلموا منهم قوالً غري الذي قيل هلم فبدل ا{ 
  . .السماء اليت تنزل عليهم منها املن والسلوى وظللهم فيها الغمام . . عندئذ يرسل اهللا عليهم من السماء عذاباً 

  . .} فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء مبا كانوا يظلمون { 
  . .م مبا أصاهبم من عذاب اهللا ظلماً ألنفسه -أي كفرهم  -وهكذا كان ظلم فريق منهم 

فالغرض هو بيان . ألن غرض القصة يتم بدون تعيينه . وال يفصل القرآن نوع العذاب الذي أصاهبم يف هذه املرة 
  .عاقبة املعصية عن أمر اهللا ، وحتقيق النذر ، ووقوع اجلزاء العادل الذي ال يفلت منه العصاة 

وهم يف هذه املرة ال خيالفون األمر جهرة ولكنهم حيتالون على . . يئة ومرة أخرى يقع القوم يف املعصية واخلط
النصوص ليفلتوا منها ويأتيهم االبتالء فال يصربون عليه ، ألن الصرب على االبتالء حيتاج إىل طبيعة متماسكة يف 

  :متلك االرتفاع عن األهواء واألطماع 
دون يف السبت ، إذ تأتيهم حيتاهنم يوم سبتهم شّرعاً ويوم ال واسأهلم عن القرية اليت كانت حاضرة البحر ، إذ يع{ 

مل تعظون قوماً اهللا مهلكهم أو معذهبم : وإذ قالت أمة منهم . كذلك نبلوهم مبا كانوا يفسقون . يسبتون ال تأتيهم 
نهون عن السوء ، فلما نسوا ما ذكروا به أجنينا الذين ي. معذرة إىل ربكم ، ولعلهم يتقون : عذاباً شديداً؟ قالوا 

وإذ . كونوا قردة خاسئني : فلما عتوا عما هنوا عنه قلنا هلم . وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس مبا كانوا يفسقون 
  . .} تأذن ربك ليبعثن عليهم إىل يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم 

ية عن ماضي بين إسرائيل ، إىل أسلوب املواجهة لذراريهم اليت كانت تواجه يعدل السياق هنا عن أسلوب احلكا
وإذ نتقنا اجلبل فوقهم كأنه { : واآليات من هنا إىل قوله تعاىل . . يف املدينة  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 

كية يف هذا املوضع ، تكملة نزلت يف املدينة ملواجهة اليهود فيها؛ وضمت إىل هذه السورة امل. آيات مدنية } ظلة 
  .للحديث عما ورد فيها من قصة بين إسرائيل مع نبيهم موسى 

  .أن يسأل اليهود عن هذه الواقعة املعلومة هلم يف تاريخ أسالفهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -يأمر اهللا سبحانه رسوله 

م القدمي ، وما جره على فريق منهم من وهو يواجههم هبذا التاريخ بوصفهم أمة متصلة األجيال؛ ويذكرهم بعصياهن
اللهم إال الذين يتبعون الرسول النيب . . املسخ يف الدنيا؛ وما جره عليهم مجيعاً من كتابة الذل عليهم والغضب أبداً 

  .، فريفع عنهم إصرهم واألغالل اليت كانت عليهم 
فأما الواقعة ذاهتا فقد كان أبطاهلا مجاعة من  وال يذكر اسم القرية اليت كانت حاضرة البحر؛ فهي معروفة للمخاطبني



وكان بنو إسرائيل قد طلبوا أن جيعل هلم يوم راحة يتخذونه عيداً للعبادة؛ . . بين إسرائيل يسكنون مدينة ساحلية 
مث كان االبتالء لريبيهم اهللا ويعلمهم كيف تقوى إرادهتم . . وال يشتغلون فيه بشؤون املعاش ، فجعل هلم السبت 

وكان ذلك ضرورياً . . لى املغريات واألطماع؛ وكيف ينهضون بعهودهم حني تصطدم هبذه املغريات واألطماع ع
لبين إسرائيل الذين ختلخلت شخصياهتم وطباعهم بسبب الذل الذي عاشوا فيه طويالً؛ وال بد من حترير اإلرادة بعد 

ا ضروري لكل من حيملون دعوة اهللا؛ ويؤهلون ألمانة فضالً على أن هذ. الذل والعبودية ، لتعتاد الصمود والثبات 
وقد كان اختبار اإلرادة واالستعالء على اإلغراء هو أول اختبار وجه من قبل إىل آدم وحواء . . اخلالفة يف األرض 

ه فلم يصمدا له واستمعا إلغراء الشيطان بشجرة اخللد وملك ال يبلى مث ظل هو االختبار الذي ال بد أن جتتاز. . 
  إمنا خيتلف شكل االبتالء ، وال تتغري فحواه. . كل مجاعة قبل أن يأذن اهللا هلا بأمانة االستخالف يف األرض 

لالبتالء الذي كتبه اهللا عليهم بسبب ما تكرر قبل ذلك من  -يف هذه املرة  -ومل يصمد فريق من بين إسرائيل 
. تراءى هلم على الساحل ، قريبة املأخذ ، سهلة الصيد لقد جعلت احليتان يف يوم السبت ت. . فسوقهم واحنرافهم 

. فتفوهتم وتفلت من أيديهم بسبب حرمة السبت اليت قطعوها على أنفسهم فإذا مضى السبت ، وجاءهتم أيام احلل 
أن  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهذا ما أمر رسول اهللا. . كما كانوا جيدوهنا يوم احلرم . مل جيدوا احليتان قريبة ظاهرة 

  :يذكرهم به؛ ويذكرهم ماذا فعلوا وماذا القوا 
إذ تأتيهم حيتاهنم يوم سبتهم شّرعاً ويوم ال . إذ يعدون يف السبت . واسأهلم عن القرية اليت كانت حاضرة البحر { 

  .} كذلك نبلوهم مبا كانوا يفسقون . يسبتون ال تأتيهم 
فهي اخلارقة . . هذه احملاورة ، وتداورهم هذه املداورة  فأما كيف وقع هلم هذا ، وكيف جعلت األمساك حتاورهم

قوانني « والذين ال يعلمون ينكرون أن جتري مشيئة اهللا بغري ما يسمونه هم . . اليت تقع بإذن اهللا عندما يشاء اهللا 
ذي خلق هذا إن اهللا سبحانه هو ال. . ليس على هذا النحو  -ويف الواقع  -واألمر يف التصور اإلسالمي » الطبيعة 

ولكن هذه املشيئة مل تعد حبيسة هذه القوانني ال متلك أن . الكون ، وأودعه القوانني اليت يسريعليها مبشيئته الطليقة 
  .لقد ظلت طليقة بعد هذه القوانني كما كانت طليقة . جتري إال هبا 

ه املخاليق قد اقتضت ثبات هذه وإذا كانت حكمة اهللا ورمحته بعباد. . وهذا ما يغفل عنه الذين ال يعلمون . 
فحيثما اقتضت احلكمة جريان . . القوانني؛ فإنه مل يكن معىن هذا تقيد هذه املشيئة واحنباسها داخل هذه القوانني 

مث إن جريان هذه القوانني الثابتة يف كل . . أمر من األمور خمالفاً هلذه القوانني الثابتة جرت املشيئة طليقة هبذا األمر 
وهذا مع . . فهي ال جتري جرياناً آلياً ال تدخل لقدر اهللا فيه . ري فيها إمنا يقع بقدر من اهللا خاص هبذه املرة مرة جت

سواء من جريان القوانني الثابتة  -وعلى أساس أن كل ما يقع . . ثباهتا يف طريقها ما مل يشأ اهللا أن جتري بغري ذلك 
وال . . خاص ، فإنه تستوي اخلارقة والقانون الثابت يف جريانه هبذا القدر إمنا يقع بقدر من اهللا  -أو جريان غريها 

  ولقد بدأوا يدركون هذا يف ربع القرن األخري -كما يظن الذين ال يعلمون  -آلية يف نظام الكون يف مرة واحدة 
مجاعة منهم هتيج فإذا . . على أية حال ، لقد وقع ذلك ألهل القرية اليت كانت حاضرة البحر من بين إسرائيل 

على  -مطامعهم أمام هذا اإلغراء ، فتتهاوى عزائمهم ، وينسون عهدهم مع رهبم وميثاقهم ، فيحتالون احليل 
للصيد يف يوم السبت وما أكثر احليل عندما يلتوي القلب ، وتقل التقوى ، ويصبح التعامل مع  -طريقة اليهود 

إمنا حترسه . إن القانون ال حترسه نصوصه ، وال حيميه حراسه . . جمرد النصوص ، ويراد التفلت من ظاهر النصوص 
وما من قانون متكن محايته أن . القلوب التقية اليت تستقر تقوى اهللا فيها وخشيته ، فتحرس هي القانون وحتميه 

ما كان اإلرهاب  كائناً -حيتال الناس عليه ما من قانون حترسه القوة املادية واحلراسة الظاهرية ولن تستطيع الدولة 



أن تضع على رأس كل فرد حارساً يالحقه لتنفيذ القانون وصيانته؛ ما مل تكن خشية اهللا يف قلوب الناس ،  -فيها 
  . .ومراقبتهم له يف السر والعلن 

وتفشل النظريات واملذاهب اليت . من أجل ذلك تفشل األنظمة واألوضاع اليت ال تقوم على حراسة القلوب التقية 
ومن أجل ذلك تعجز األجهزة البشرية اليت تقيمها الدول حلراسة . . ها البشر للبشر وال سلطان فيها من اهللا يضع

  وتعجز املالحقة واملراقبة اليت تتابع األمور من سطوحها. القوانني وتنفيذها 
. يهم الصيد فيه وهكذا راح فريق من سكان القرية اليت كانت حاضرة البحر حيتالون على السبت ، الذي حرم عل

وروي أهنم كانوا يقيمون احلواجيز على السمك وحيّوطون عليه يف يوم السبت؛ حىت إذا جاء األحد سارعوا إليه . 
  غري مصيد -وراء احلواجيز  -إهنم مل يصطادوه يف السبت ، فقد كان يف املاء : فجمعوه؛ وقالوا 

هللا فيحذر الفريق العاصي مغبة احتياله وينكر عليه ما وراح فريق منهم آخر يرى ما يفعلون من االحتيال على ا
  يزاوله من االحتيال

ما فائدة ما تزاولونه مع هؤالء العصاة ، وهم : بينما مضى فريق ثالث يقول لآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر 
  ال يرجعون عما هم آخذون فيه؟ وقد كتب اهللا عليهم اهلالك والعذاب؟

  .} مل تعظون قوماً اهللا مهلكهم أو معذهبم عذاباً شديداً؟ : هم وإذ قالت أمة من{ 

بعدما كتب اهللا عليهم اهلالك أو العذاب . فلم تعد هناك جدوى من الوعظ هلم ، ومل تعد هناك جدوى لتحذيرهم 
  .الشديد؛ مبا اقترفوه من انتهاك حلرمات اهللا 

  . .} معذرة إىل ربكم ، ولعلهم يتقون : قالوا { 
واجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، والتخويف من انتهاك احلرمات ، لنبلغ إىل اهللا عذرنا : اجب نؤديه فهو و

  .مث لعل النصح يؤثر يف تلك القلوب العاصية فيثري فيها وجدان التقوى . ، ويعلم أن قد أدينا واجبنا 
ألمة يف التعريف اإلسالمي هي جمموعة الناس فا. . أو ثالث أمم . . وهكذا انقسم سكان احلاضرة إىل ثالث فرق 

اليت تدين بعقيدة واحدة وتصور واحد وتدين لقيادة واحدة ، وليست كما هي يف املفهوم اجلاهلي القدمي أو احلديث 
، جمموعة الناس اليت تسكن يف إقليم واحد من األرض وحتكمها دولة واحدة فهذا مفهوم ال يعرفه اإلسالم ، إمنا هي 

  لحات اجلاهلية القدمية أو احلديثةمن مصط
وأمة تقف يف وجه املعصية واالحتيال وقفة . أمة عاصية حمتالة : وقد انقسم سكان القرية الواحدة إىل ثالث أمم 

وأمة تدع املنكر وأهله ، وتقف موقف اإلنكار السليب وال تدفعه بعمل إجيايب . إجيابية باإلنكار والتوجيه والنصيحة 
  ق متعددة من التصور واحلركة ، جتعل الفرق الثالث أمماً ثالثاًوهي طرائ. . 

فإذا الذين . فلما مل جيد النصح ، ومل تنفع العظة ، وسدر السادرون يف غيهم ، حقت كلمة اهللا ، وحتققت نذره 
فأما . انه وإذا األمة العاصية حيل هبا العذاب الشديد الذي سيأيت بي. كانوا ينهون عن السوء يف جنوة من السوء 

إذ  -وإن كانت مل تؤخذ بالعذاب  -رمبا هتوينا لشأهنا . . فقد سكت النص عنها  -أو األمة الثالثة  -الفرقة الثالثة 
  :فاستحقت اإلمهال وإن مل تستحق العذاب . أهنا قعدت عن اإلنكار اإلجيايب ، ووقفت عند حدود اإلنكار السليب 

ين ينهون عن السوء ، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس مبا كانوا يفسقون فلما فلما نسوا ما ذكروا به أجنينا الذ{ 
  . .} كونوا قردة خاسئني : عتوا عما هنوا عنه قلنا هلم 
اليت يعتربها  -الذي حل بالعصاة احملتالني ، جزاء إمعاهنم يف املعصية  -أي الشديد  -لقد كان العذاب البئيس 

ه بالظلم مرة وبالفسق مرة كما هو الغالب يف التعبري القرآين عن الكفر والشرك النص هي الكفر ، الذي يعرب عن



بالظلم والفسق؛ وهو تعبري خيتلف عن املصطلح الفقهي املتأخر عن هذه األلفاظ إذ أن مدلوهلا القرآين ليس هو 
عن الصورة اآلدمية إىل كان ذلك العذاب البئيس هو املسخ  -املدلول الذي جعل يشيع يف التعبري الفقهي املتأخر 

وهو اإلرادة اليت تسيطر على  -الصورة القردية لقد تنازلوا هم عن آدميتهم ، حني تنازلوا عن أخص خصائصها 
  .» اإلنسان « حني ختلوا عن خصائص » احليوان « وانتكسوا إىل عامل  -الرغبة 

  فقيل هلم أن يكونوا حيث أرادوا ألنفسهم من االنتكاس واهلوان
يف صاروا قردة؛ وكيف حدث هلم بعد أن صاروا قردة؟ هل انقرضوا كما ينقرض كل ممسوخ خيرج عن أما ك

فهذا كله مسكوت . . . إىل آخر هذه املسائل اليت تتعدد فيها روايات التفسري . . . جنسه؟ أم تناسلوا وهم قردة؟ 
فال حاجة بنا حنن إىل . . شيء  - صلى اهللا عليه وسلم -عنه يف القرآن الكرمي؛ وليس وراءه عن رسول اهللا 

  .اخلوض فيه 
  .» كن « كلمة . . لقد جرت كلمة اهللا اليت جيري هبا اخللق والتكوين ابتداء؛ كما جيري هبا التحوير والتغيري 

  . .} كونوا قردة خاسئني : قلنا هلم { 
  سبحانه كما جرى القول الذي ال راد له؛ وال يعجز قائله عن شيء. فكانوا قردة مهينني 

مبا انتهى إليه أمرهم بعد فترة من  -إال الذين يؤمنون بالنيب األمي ويتبعونه  -مث كانت اللعنة األبدية على اجلميع 
  :املعصية اليت ال تنتهي؛ وصدرت املشيئة اإلهلية باحلكم الذي ال راد له وال معقب عليه 

إن ربك لسريع العقاب ، وإنه لغفور . وء العذاب وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إىل يوم القيامة من يسومهم س{ 
  . .} رحيم 

. فهو إذْنُ األبد الذي حتقق منذ صدروه؛ فبعث اهللا على اليهود يف فترات من الزمان من يسومهم سوء العذاب 
وكلما انتعشوا . والذي سيظل نافذاً يف عمومه ، فيبعث اهللا عليهم بني آونة وأخرى من يسومهم سوء العذاب 

نتفشوا وطغوا يف األرض وبغوا ، جاءهتم الضربة ممن يسلطهم اهللا من عباده على هذه الفئة الباغية النكدة ، وا
  . .الناكثة العاصية ، اليت ال خترج من معصية إال لتقع يف معصية؛ وال تثوب من احنراف حىت جتنح إىل احنراف 

واستطالت وإن هي إال فترة عارضة من فترات التاريخ  ولقد يبدو أحياناً أن اللعنة قد توقفت ، وأن يهود قد عزت
  .وال يدري إال اهللا من ذا الذي سيسلط عليهم يف اجلولة التالية ، وما بعدها إىل يوم القيامة . . 

 معقباً على هذا األمر بتقرير صفة اهللا -كما أخرب اهللا نبيه يف قرآنه  -لقد تأذن اهللا هبذا األمر الدائم إىل يوم القيامة 
  .سبحانه يف العذاب والرمحة 

  . .} إن ربك لسريع العقاب ، وإنه لغفور رحيم { 
وهو  -كما أخذ القرية اليت كانت حاضرة البحر  -فهو بسرعة عقابه يأخذ الذين حقت عليهم كلمته بالعذاب 

دونه مكتوباً عندهم ، يف مبغفرته ورمحته يقبل التوبة ممن يثوب من بين إسرائيل ، ممن يتبعون الرسول النيب الذي جي
إمنا هو اجلزاء العادل ملن يستحقونه ، ووراءه . عن نقمة وال إحنة  -سبحانه  -فليس عذابه . . التوراة واإلجنيل 
  . .املغفرة والرمحة 

مث متضي خطوات القصة مع خطوات التاريخ ، من بعد موسى وخلفائه ، مع األجيال التالية يف بين إسرائيل إىل 
  :واجلماعة املسلمة يف املدينة  -صلى اهللا عليه وسلم  -لذي كان يواجه الرسول اجليل ا

  .وقطعناهم يف األرض أمماً { 



فخلف من بعدهم خلف . وبلوناهم باحلسنات والسيئات لعلهم يرجعون . . منهم الصاحلون ومنهم دون ذلك . 
أمل يؤخذ عليهم . إن يأهتم عرض مثله يأخذوه و. سيغفر لنا : ورثوا الكتاب ، يأخذون عرض هذا األدىن ويقولون 

ميثاق الكتاب أال يقولوا على اهللا إال احلق ، ودرسوا ما فيه ، والدار اآلخرة خري للذين يتقون أفال تعقلون والذين 
  . .} ميسكون بالكتاب وأقاموا الصالة ، إنا ال نضيع أجر املصلحني 

ذلك حني تفرق . . سياق تكملة لقصة بين إسرائيل من بعد موسى وهذه بقية اآليات املدنية الواردة يف هذا ال
فكان منهم الصاحلون وكان . اليهود يف األرض؛ مجاعات خمتلفة املذاهب والتصورات ، خمتلفة املشارب واملسالك 

لعلهم تارة بالنعماء وتارة بالبأساء ، . وظلت العناية اإلهلية تواليهم باالبتالءات . منهم من هم دون الصالح 
  :يرجعون إىل رهبم ، ويثوبون إىل رشدهم ، ويستقيمون على طريقهم 

  . .} وبلوناهم باحلسنات والسيئات لعلهم يرجعون { 
  . .واملتابعة باالبتالء رمحة من اهللا بالعباد ، وتذكري دائم هلم ، ووقاية من النسيان املؤدي إىل االغترار والبوار 

وإن يأهتم عرض مثله . سيغفر لنا : اب يأخذون عرض هذا األدىن ، ويقولون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكت{ 
  . .} يأخذوه 

ولكنهم مل يتكيفوا . . أهنم ورثوا الكتاب ودرسوه : وصفة هذا اخللف الذي جاء بعد ذلك السلف من قوم موسى 
وكلما رأوا عرضاً . . علم حيفظ شأن العقيدة حني تتحول إىل ثقافة تدرس و. . به ومل تتأثر به قلوهبم وال سلوكهم 

وهكذا كلما عرض هلم من أعراض . . } سيغفر لنا { : من أعراض احلياة الدنيا هتافتوا عليه ، مث تأولوا وقالوا 
  الدنيا جديد هتافتوا عليه من جديد

  :ويسأل سؤال استنكار 
  .} فيه؟  أمل يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أال يقولوا على اهللا إال احلق؟ ودرسوا ما{ 

فما . . أمل يؤخذ عليهم ميثاق اهللا يف الكتاب أال يتأولوا وال حيتالوا على النصوص ، وأال خيربوا عن اهللا إال باحلق 
ويتهافتون على أعراض احلياة الدنيا؟ ويربرون ألنفسهم هذا بالتقول على اهللا وتأكيد } سيغفر لنا { : باهلم يقولون 

اهللا إمنا يغفر ملن يتوبون حقاً؛ ويقلعون عن املعصية فعالً؛ وليس هذا حاهلم ، فهم غفرانه هلم ، وهم يعلمون أن 
  يعودون كلما رأوا عرضاً من أعراض احلياة الدنيا وهم درسوا هذا الكتاب وعرفوا ما فيه

ه ليتأولوا إمنا يدرسون. وكم من دارسني للدين وقلوهبم عنه بعيد . بلى ولكن الدراسة ال جتدي ما مل ختالط القلوب 
وهل . . وحيتالوا ، وحيرفوا الكلم عن مواضعه ، وجيدوا املخارج للفتاوى املغرضة اليت تنيلهم عرض احلياة الدنيا 

  آفة الدين إال الذين يدرسونه دراسة؛ وال يأخذونه عقيدة؛ وال يتقون اهللا وال يرهبونه؟
  .} أفال تعقلون؟ . والدار اآلخرة خري للذين يتقون { 

  .ا الدار اآلخرة إن وزهنا يف قلوب الذين يتقون هو وحده الذي يرجح الكفة نعم إهن

نعم إهنا هي اليت ال يصلح قلب وال تصلح . . وهو وحده الذي يعصم من فتنة العرض األدىن القريب يف هذه الدنيا 
يف النفس البشرية الرغبة وإال فما الذي يعدل . . حياة إال هبا؛ وال تستقيم نفس وال تستقيم حياة إال مبالحظتها 

امللحة يف حيازة كل عرض يلوح هلا من أعراض هذه األرض؟ وما الذي حيجزها عن الطمع ويكفها عن البغي؟ وما 
الذي يهدئ فيها هياج الرغائب وسعار الشهوات وجنون املطامع؟ وما الذي يطمئنها يف صراع احلياة الدنيا على 

لدنيا؟ وما الذي يثبتها يف املعركة بني احلق والباطل ، وبني اخلري والشر ، النصيب الذي ال يضيع بفوات احلياة ا
  وأعراض األرض تفر من بني يديها وتنأى؟ والشر يتبجح والباطل يطغى؟



ال شيء يثبت على الغري واألحداث وتقلبات األحوال يف هذا اخلضم اهلائج ويف هذه املعركة الكربى ، إال اليقني يف 
خري للذين يتقون ، ويعفون ، ويترفعون ، ويثبتون على احلق واخلري يف وجه الزعازع واألعاصري اآلخرة ، وأهنا 

  . .مطمئنني واثقني ، ملء قلوهبم اليقني . . والفنت ، وميضون يف الطريق ال يتلفتون 
من عقيدتنا ومن أن يلغوه من قلوبنا و» االشتراكية العلمية « وهذه الدار اآلخرة غيب من الغيب الذي يريد دعاة 

  . .» العلمية « : حياتنا؛ وحيلوا حمله تصوراً كافراً جاهالً مطموساً يسمونه 
ومن أجل هذه احملاولة البائسة تفسد احلياة ، وتفسد النفوس؛ وينطلق السعار اجملنون الذي ال يكبحه إالَّ ذلك اليقني 

  . .ء اإلمهال وقلة املباالة واخليانة يف كل جمال وينتشر دا. ينطلق سعار الرشوة والفساد والطمع والطغيان . . 
جهالة يرجع . جهالة من جهاالت القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر » الغيبية « اليت تناقض » العلمية « إن 

ومن » اإلنسان « ذاته ، وال يبقى يرددها يف القرن العشرين إال اجلهال جهالة تناقض فطرة » العلم البشري « عنها 
ذلك اإلفساد الذي يهدد البشرية بالدمار ولكنه املخطط الصهيوين الرهيب الذي يريد أن » احلياة « مث تفسد 

ليسهل تطويعها مللك صهيون يف هناية املطاف والذي تردده الببغاوات . يسلب البشرية كلها قوام حياهتا وصالحها 
ها يف أحناء األرض متضي عن علم يف تنفيذ املخطط الرهيب هنا وهناك ، بينما األوضاع اليت أقامتها الصهيونية وكفلت

  هنا وهناك
وألن قضية اآلخرة ، وقضية التقوى قضيتان أساسيتان يف العقيدة ويف احلياة ، حييل السياق القرآين املخاطبني الذين 

  :إىل العقل . . عرض احلياة الدنيا . . يتهافتون على عرض هذا األدىن 
  . .} أفال تعقلون؟ . . للذين يتقون  والدار اآلخرة خري{ 

. . ولو كان العلم احلق ال اجلهالة اليت تسمى العلم هو الذي يقضي . . ولو كان العقل هو الذي حيكم ال اهلوى 
  :ولكانت التقوى زاداً للدين والدنيا مجيعاً . لكانت الدار اآلخرة خرياً من عرض هذا األدىن 

  .} وا الصالة ، إنا ال نضيع أجر املصلحني والذين ميسكون بالكتاب وأقام{ 
وهو تعريض بالذين أخذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا ما فيه؛ مث هم ال يتمسكون بالكتاب الذي درسوه ، وال 

  .يعملون به ، وال حيكمونه يف تصوراهتم وحركاهتم؛ وال يف سلوكهم وحياهتم 

  .ة ، تعطي مدلوهلا كامالً ، لكل جيل ولكل حالة مطلق -من وراء ذلك التعريض  -غري أن اآلية تبقى . 
إهنا صورة القبض على الكتاب بقوة وجد . . تصور مدلوالً يكاد حيس ويرى . . } ميسكون { : إن الصيغة اللفظية 

 فاجلد والقوة. . يف غري تعنت وال تنطع وال تزمت . . الصورة اليت حيب اهللا أن يؤخذ هبا كتابه وما فيه . . وصرامة 
إن اجلد والقوة والصرامة ال تنايف اليسر ولكنها تنايف . . والصرامة شيء والتعنت والتنطع والتزمت شيء آخر 

هو » الواقع « التميع وال تنايف سعة األفق ولكنها تنايف االستهتار وال تنايف مراعاة الواقع ولكنها تنايف أن يكون 
  اً بشريعة اهللاحلكم يف شريعة اهللا فهو الذي جيب أن يظل حمكوم

مها طرفا املنهج الرباين لصالح  -أي شعائر العبادة  -والتمسك بالكتاب يف جد وقوة وصرامة؛ وإقامة الصالة 
إذ يعين حتكيم هذا الكتاب يف . والتمسك بالكتاب يف هذه العبارة مقروناً إىل الشعائر يعين مدلوالً معيناً . . احلياة 

فهما طرفان للمنهج الذي تصلح . ، مع إقامة شعائر العبادة إلصالح قلوب الناس حياة الناس إلصالح هذه احلياة 
  :واإلشارة إىل اإلصالح يف اآلية . . به احلياة والنفوس ، وال تصلح بسواه 

  . .} إنا ال نضيع أجر املصلحني { 
ر عبادة مها أداة اإلصالح الذي حقيقة أن االستمساك اجلاد بالكتاب عمالً ، وإقامة الشعائ. . يشري إىل هذه احلقيقة 



  .ال يضيع اهللا أجره على املصلحني 
ترك االستمساك اجلاد بالكتاب وحتكيمه يف حياة الناس؛ . . وما تفسد احلياة كلها إال بترك طريف هذا املنهج الرباين 

أهل الكتاب؛ وترك العبادة اليت تصلح القلوب فتطبق الشرائع دون احتيال على النصوص ، كالذي كان يصنعه 
  . .وكالذي يصنعه أهل كل كتاب ، حني تفتر القلوب عن العبادة فتفتر عن تقوى اهللا 

ومن مث تتواىف القلوب مع . . يقيم احلكم على أساس الكتاب؛ ويقيم القلب على أساس العبادة . إنه منهج متكامل 
  .الكتاب؛ فتصلح القلوب ، وتصلح احلياة 

  ه وال يستبدل به منهجاً آخر ، إال الذين كتبت عليهم الشقوة وحق عليهم العذابإنه منهج اهللا ، ال يعدل عن
  :ويف ختام حلقات القصة يف هذه السورة يذكر كيف كان اهللا قد أخذ على بين إسرائيل امليثاق 

  .} لكم تتقون خذوا ما آتيناكم بقوة ، واذكروا ما فيه لع. وإذ نتقنا اجلبل فوقهم كأنه ظلة ، وظنوا أنه واقع هبم { 
فقد أخذ يف ظرف ال ينسى أخذ وقد نتق اهللا اجلبل فوقهم كأنه ظلة ، وظنوا أنه واقع هبم . . إنه ميثاق ال ينسى 

ولقد كانوا متقاعسني يومها عن إعطاء امليثاق؛ فأعطوه يف ظل خارقة هائلة كانت جديرة بأن تعصمهم بعد ذلك من 
رقة القوية أن يأخذوا ميثاقهم بقوة وجدية ، وأن يستمسكوا به يف شدة ولقد أمروا يف ظل تلك اخلا. االنتكاس 

وصرامة ، وأال يتخاذلوا وال يتهاونوا وال يتراجعوا يف ميثاقهم الوثيق ، وأن يظلوا ذاكرين ملا فيه ، لعل قلوهبم ختشع 
  وتظل موصولة باهللا ال تنساه. وتتقي 

. اهللا ، وجلت يف املعصية ، حىت استحقت غضب اهللا ولعنته  ولكن إسرائيل هي إسرائيل نقضت امليثاق ، ونسيت
فلم تشكر النعمة ، ومل ترع . وحق عليها القول ، بعدما اختارها اهللا على العاملني يف زماهنا ، وأفاء عليها من عطاياه 

  . .وما ربك بظالم للعبيد . . العهد ، ومل تذكر امليثاق 

وا َم ِمْن ظُُهورِِهْم ذُرِّيَّتَُهْم وَأَْشَهدَُهْم َعلَى أَنْفُسِهِْم أَلَْسُت بِرَبِّكُْم قَالُوا َبلَى َشهِْدَنا أَنْ َتقُولَُوإِذْ أََخذَ َربَُّك ِمْن بَنِي آَد
ذُرِّيَّةً ِمْن َبْعدِِهْم أَفَُتْهِلكَُنا بَِما أَْو َتقُولُوا إِنََّما أَْشَرَك آَباُؤَنا ِمْن قَْبلُ َوكُنَّا ) ١٧٢(َيْوَم الِْقَياَمةِ إِنَّا كُنَّا َعْن َهذَا غَاِفِلَني 

وَاْتلُ َعلَْيهِمْ َنَبأَ الَِّذي آَتْينَاُه آَياِتَنا فَاْنسَلَخَ ) ١٧٤(َوكَذَِلَك نُفَصِّلُ الْآَياِت َولََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ ) ١٧٣(فََعلَ الُْمْبِطلُونَ 
َولَْو شِئَْنا لََرفَعَْناُه بَِها َولَِكنَّهُ أَْخلَدَ إِلَى الْأَْرضِ َواتََّبَع َهَواُه فََمثَلُُه كََمثَلِ ) ١٧٥(َغاوِيَن ِمْنَها فَأَْتَبَعُه الشَّْيطَانُ فَكَانَ ِمَن الْ

صِ الْقََصَص لََعلَُّهْم َيَتفَكَُّرونَ اقُْصالْكَلْبِ إِنْ َتْحِملْ َعلَْيِه َيلَْهثْ أَْو َتْتُركُْه َيلَْهثْ ذَِلَك مَثَلُ الْقَْومِ الَِّذيَن كَذَّبُوا بِآيَاِتَنا فَ
َمْن َيْهِد اللَُّه فَُهَو الُْمهَْتِدي َوَمْن ُيضِْللْ ) ١٧٧(َساَء َمثَلًا الْقَْوُم الَِّذيَن كَذَّبُوا بِآيَاِتَنا وَأَْنفَُسُهْم كَانُوا َيظِْلُمونَ ) ١٧٦(

ِلَجَهنََّم كَِثًريا ِمَن الْجِنِّ َوالْإِْنسِ لَُهْم قُلُوٌب لَا َيفْقَُهونَ بَِها َولَُهْم أَْعُيٌن لَا َولَقَْد ذََرأَْنا ) ١٧٨(فَأُولَِئَك ُهمُ الْخَاِسُرونَ 
َماُء َوِللَِّه الْأَْس) ١٧٩(نَ ُيْبِصُرونَ بَِها وَلَُهْم آذَانٌ لَا َيْسَمُعونَ بَِها أُولَِئَك كَالْأَْنَعامِ َبلْ ُهْم أََضلُّ أُولَِئَك ُهُم الَْغاِفلُو

َوِممَّْن َخلَقَْنا أُمَّةٌ َيْهُدونَ ) ١٨٠(الُْحسَْنى فَاْدُعوُه بَِها َوذَرُوا الَِّذيَن يُلِْحُدونَ ِفي أَْسَماِئهِ سَُيْجَزْونَ َما كَانُوا َيْعَملُونَ 
َوأُْمِلي لَُهْم إِنَّ كَْيِدي ) ١٨٢(َحْيثُ لَا َيْعلَُمونَ  َوالَِّذيَن كَذَُّبوا بِآَياِتَنا َسَنْسَتْدرِجُُهْم ِمْن) ١٨١(بِالَْحقِّ َوبِِه يَْعِدلُونَ 

أََولَمْ َيْنظُرُوا ِفي َملَكُوِت السََّماَواتِ ) ١٨٤(أَوَلَْم َيتَفَكَُّروا َما بِصَاِحبِهِْم ِمْن جِنٍَّة إِنْ ُهَو إِلَّا َنِذيٌر ُمبٌِني ) ١٨٣(َمِتٌني 
َمْن ُيْضِللِ ) ١٨٥(ْيٍء َوأَنْ َعَسى أَنْ َيكُونَ قَِد اقَْتَرَب أََجلُُهْم فَبِأَيِّ َحِديٍث بَْعَدُه ُيْؤِمُنونَ َوالْأَْرضِ َوَما َخلََق اللَُّه ِمْن َش

ِعلُْمَها ِعْنَد رَبِّي َيسْأَلُوَنَك َعنِ السَّاَعِة أَيَّانَ مُْرَساَها قُلْ إِنََّما ) ١٨٦(اللَُّه فَلَا َهاِدَي لَُه َوَيذَُرُهْم ِفي طُْغَيانِهِْم َيْعَمُهونَ 
كَأَنََّك حَِفيٌّ َعْنَها قُلْ إِنََّما ِعلُْمَها لَا ُيَجلِّيَها ِلَوقِْتَها إِلَّا ُهَو ثَقُلَْت ِفي السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ لَا َتأْتِيكُمْ إِلَّا َبْغَتةً َيْسأَلُوَنَك 

قُلْ لَا أَْمِلُك ِلَنفِْسي َنفًْعا َولَا ضَرا إِلَّا َما َشاَء اللَُّه َولَْو كُْنُت أَْعلَُم ) ١٨٧( ِعْنَد اللَِّه وَلَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ لَا َيْعلَُمونَ
ِمْن  ُهَو الَِّذي َخلَقَكُْم) ١٨٨(الْغَْيَب لَاْسَتكْثَْرُت ِمَن الْخَْيرِ َوَما َمسَّنِيَ السُّوُء إِنْ أََنا إِلَّا َنِذيٌر وََبِشٌري ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ 



 فَلَمَّا أَثْقَلَْت َدَعَوا اللَّهَ َنفْسٍ وَاِحَدٍة َوَجَعلَ مِْنَها زَْوَجَها لَِيْسكَُن إِلَيَْها فَلَمَّا َتَغشَّاَها َحَملَْت َحْملًا َخِفيفًا فََمرَّتْ بِِه
َتاُهَما صَاِلًحا َجَعلَا لَُه ُشَركَاَء ِفيَما آَتاُهَما فََتَعالَى اللَّهُ فَلَمَّا آ) ١٨٩(َربَُّهَما لَِئْن آَتْيَتَنا صَاِلًحا لََنكُوَننَّ ِمَن الشَّاِكرِيَن 

وَلَا َيسَْتِطيُعونَ لَُهْم َنْصًرا وَلَا أَنْفُسَُهْم ) ١٩١(أَُيْشرِكُونَ َما لَا َيْخلُُق َشْيئًا َوُهْم ُيْخلَقُونَ ) ١٩٠(َعمَّا ُيْشرِكُونَ 
إِنَّ الَِّذيَن ) ١٩٣(إِلَى الُْهَدى لَا َيتَّبُِعوكُْم َسَواٌء َعلَْيكُمْ أََدَعْوُتُموُهْم أَْم أَنُْتْم َصاِمُتونَ  َوإِنْ َتْدُعوُهْم) ١٩٢(َيْنُصُرونَ 

َيْمُشونَ بَِها أَْم  أَلَُهْم أَْرُجلٌ) ١٩٤(َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه ِعَباٌد أَْمثَالُكُْم فَاْدُعوُهْم فَلَْيسَْتجِيُبوا لَكُْم إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني 
كَاَءكُْم ثُمَّ ِكيُدوِن فَلَا لَُهْم أَْيدٍ َيْبِطُشونَ بَِها أَْم لَُهْم أَْعُيٌن يُْبِصُرونَ بَِها أَْم لَُهْم آذَانٌ َيْسَمُعونَ بَِها قُلِ اْدُعوا ُشَر

َوالَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدونِِه لَا ) ١٩٦(َتوَلَّى الصَّاِلِحَني إِنَّ َوِليِّيَ اللَُّه الَِّذي َنزَّلَ الِْكَتاَب َوُهَو َي) ١٩٥(ُتْنِظُروِن 
َوإِنْ َتْدُعوُهْم إِلَى الُْهَدى لَا َيْسَمُعوا َوَتَراُهْم َينْظُُرونَ إِلَْيَك َوُهمْ لَا ) ١٩٧(َيْسَتِطيُعونَ َنْصرَكُْم َولَا أَنْفَُسُهمْ َيْنُصُرونَ 

  ) ١٩٨(ُيْبِصُرونَ 

بعدما دار قصص السورة كله حول هذه القضية ، متخذاً . . ه يدور حول قضية التوحيد والشرك هذا الدرس كل
  .صورة التذكري من الرسل مجيعاً حبقيقة التوحيد ، والتحذير من عاقبة الشرك؛ مث حتقق النذر بعد التذكري والتحذير 

تعرض من زاوية الفطرة اليت فطر . . قة فاآلن يف هذا الدرس تعرض قضية التوحيد من زاوية جديدة ، وزاوية عمي
إن االعتراف . . اهللا عليها البشر؛ وأخذ هبا عليهم امليثاق يف ذات أنفسهم ، وذات تكوينهم؛ وهم بعد يف عامل الذر 

فطرة أودعها اخلالق يف هذه الكينونة وشهدت هبا على نفسها حبكم . بربوبية اهللا وحده فطرة يف الكيان البشري 
أما الرساالت فتذكري وحتذير ملن ينحرفون عن . ته ، وحكم ما تستشعره يف أعماقها من هذه احلقيقة وجودها ذا

إن التوحيد ميثاق معقود بني فطرة البشر وخالق البشر منذ . . فطرهتم األوىل ، فيحتاجون إىل التذكري والتحذير 
ولكن  -إليهم بالرسل يذكروهنم وحيذروهنم  حىت لو مل يبعث -كينونتهم األوىل ، فال حجة هلم يف نقض امليثاق 

رمحته وحدها اقتضت أال يكلهم إىل فطرهتم هذه فقد تنحرف؛ وأال يكلهم كذلك إىل عقوهلم اليت أعطاها هلم فقد 
  تضل؛ وأن يبعث إليهم رسالً مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل

ية التوحيد يف هذا الدرس ، يتخذ السياق خطوطاً شىت حول هذه القضية ومن هذه الزاوية ، اليت تعرض منها قض
  .الكربى 

ولكن األرجح أهنا منوذج غري . . منها خط قصصي عن حالة ترد بعض الروايات بأهنا وقعت يف تاريخ بين إسرائيل 
ض الناس نصيباً من العلم كلما أويت بع. مقيد بزمان وال مكان ، إمنا هو تصوير حلالة مكرورة يف النفوس والتاريخ 

كان خليقاً أن يقوده إىل احلق واهلدى ، فإذا هو ينسلخ مما أويت من العلم ، فال ينتفع به شيئاً ، ويسري يف طريق 
بل يصري أنكد وأضل وأشقى هبذا العلم الذي مل ختالطه بشاشة اإلميان ، الذي . الضاللة كمن مل يؤتوا من العلم شيئاً 

  ىل مشكاة هادية يف ظالم الطريقحيول هذا العلم إ
ممثلة يف زوجني من . . ومنها خط قصصي آخر عن حالة تصويرية خلطوات احنراف الفطرة من التوحيد إىل الشرك 

البشر ، يرجوان اخلري يف اجلنني القادم هلما؟ وتتجه فطرهتما إىل اهللا رهبما ، ويقطعان هللا العهود لئن آتامها خلفاً 
  مث تزيغ قلوهبما بعد أن يستجيب اهللا هلما ، فإذا مها جيعالن هللا شركاء فيما آتامها. . الشاكرين صاحلاً ليكونن من 

ومنها خط تصويري لتعطل أجهزة االستقبال الفطرية يف الكينونة البشرية ، حىت تنتهي إىل الضالل الذي يهبط 
فتكون هلم قلوب ال يفقهون هبا ، . .  بالبشر عن مرتبة األنعام ، وجيعلهم وقوداً جلهنم عن جدارة واستحقاق

ويكون وراء ذلك الضالل الذي ال رجعة منه . . وتكون هلم أعني ال يبصرون هبا ، وتكون هلم آذان ال يسمعون هبا 
  وال مآب



ومنها خط إحيائي الستجاشة هذه األجهزة املعطلة ، وإيقاظها للتدبر والتفكر ، وتوجيهها إىل ملكوت السماوات 
ما خلق اهللا من شيء ، وملسها باألجل املغيب الذي يكمن وراءه املوت ، ودعوهتا إىل النظر يف حال هذا واألرض و

  الرسول الكرمي الذي يدعو إىل اهلدى ، فريميه الضالون باجلنون
  ومنها خط جديل حول آهلتهم املدعاة ، وهي جمردة من خصائص األلوهية ، بل من خصائص احلياة

إىل حتديهم وحتدي آهلتهم ، وإعالن مفاصلته ومفارقته  -صلى اهللا عليه وسلم  -جيه الرسول وينتهي هذا كله بتو
  .} الذي نزل الكتاب وهو يتوىل الصاحلني { : هلم وملعبوداهتم وعبادهتم ، وااللتجاء إىل الويل الذي ال ويل غريه 

.  
ق الذي أخذه اهللا عليهم يف ظل اجلبل املرفوع ولقد كانت هناية الدرس السابقة يف قصة بين إسرائيل هي مشهد امليثا

يف مشهد ال يدانيه يف . فهذا الدرس اجلديد يتابعه فيبدأ بقضية امليثاق األكرب الذي أخذه اهللا على فطرة البشر . 
  اجلالل والروعة مشهد اجلبل املرفوع

بلى : ت بربكم؟ قالوا ألس: ذريتهم ، وأشهدهم على أنفسهم  -من ظهورهم  -وإذ أخذ ربك من بين آدم { 
وكنا ذرية من بعدهم . إمنا أشرك آباؤنا من قبل : أو تقولوا . إنا كنا عن هذا غافلني : شهدنا أن تقولوا يوم القيامة 

  . .} وكذلك نفصل اآليات ولعلهم يرجعون . . أفتهلكنا مبا فعل املبطلون؟ . 
وإنه ملشهد فريد  -على طريقة القرآن الغالبة  -رة مشهد إهنا قضية الفطرة والعقيدة يعرضها السياق القرآين يف صو

مشهد الذرية املكنونة يف عامل الغيب السحيق ، املستكنة يف ظهور بين آدم قبل أن تظهر إىل العامل املشهود ، . . 
 -ه بالربوبية؛ وتقر ل -سبحانه  -فتعترف له . . } ألست بربكم؟ { : تؤخذ يف قبضة اخلالق املريب ، فيسأهلا 

  بالوحدانية؛ وهي منثورة كالذر؛ جمموعة يف قبضة اخلالق العظيم -سبحانه  -بالعبودية؛ وتشهد له  -سبحانه 
إنه مشهد كوين رائع باهر ، ال تعرف اللغة له نظرياً يف تصوراهتا املأثورة وإنه ملشهد عجيب فريد حني يتماله اخليال 

 -وهي ختاطب خطاب العقالء . ليت ال حتصى ، وهي جتمع وتقبض البشري جهد طاقته وحينما يتصور تلك اخلاليا ا
وهي تستجيب استجابة العقالء ، فتعترف  -مبا ركب فيها من اخلصائص املستكنة اليت أودعها إياها اخلالق املبدع 

  وتقر وتشهد؛ ويؤخذ عليها امليثاق يف األصالب
ويف . وهو يتمثل الذر السابح . د الرائع الباهر الفريد وإن الكيان البشري لريتعش من أعماقه وهو يتملى هذا املشه

ويف كل خلية كائن إنسان مكتمل الصفات ينتظر اإلذن له بالنماء . ويف كل خلية استعداد كامن . كل خلية حياة 
حيز  والظهور يف الصورة املكنونة له يف ضمري الوجود اجملهول ، ويقطع على نفسه العهد وامليثاق ، قبل أن يربز إىل

  الوجود املعلوم
لقد عرض القرآن الكرمي هذا املشهد الرائع الباهر العجيب الفريد ، لتلك احلقيقة اهلائلة العميقة املستكنة يف أعماق 

  .الفطرة اإلنسانية ويف أعماق الوجود 

عة النشأة عرض القرآن هذا املشهد قبل قرابة أربعة عشر قرناً من الزمان ، حيث مل يكن إنسان يعلم عن طبي. 
« فإذا . اإلنسانية وحقائقها إال األوهام مث يهتدي البشر بعد هذه القرون إىل طرف من هذه احلقائق وتلك الطبيعة 

وتكمن فيها خصائص األفراد وهم » اإلنسان « يقرر أن الناسالت ، وهي خاليا الوراثة اليت حتفظ سجل » العلم 
اليت حتفظ سجل ثالثة آالف مليون من البشر ، وتكمن فيها  أن هذه الناسالت. . بعد خاليا يف األصالب 

كلمة لو . . ال يزيد حجمها على سنتيمتر مكعب ، أو ما يساوي ملء قمع من أقماع اخلياطة  -خصائصهم كلها 



سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم { : قيلت للناس يومذاك الهتموا قائلها باجلنون واخلبال وصدق اهللا العظيم 
مسح ربك ظهر آدم ، « : عن ابن عباس قال  -بإسناده  -أخرج ابن جرير وغريه } حىت يتبني هلم أنه احلق 

ألست بربكم؟ { : فأخذ مواثيقهم ، وأشهدهم على أنفسهم . . فخرجت كل نسمة هو خالقها إىل يوم القيامة 
  . .إن املوقوف أكثر وأثبت : ري وقال ابن كث. وروي مرفوعاً وموقوفاً على ابن عباس . . } بلى : قالوا 

فأما كيف كان هذا املشهد؟ وكيف أخذ اهللا من بين آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم؟ وكيف 
سبحانه  -أن كيفيات فعل اهللا : فاجلواب عليه . . ؟ } بلى شهدنا { : وكيف أجابوا } ألست بربكم { : خاطبهم 

إذ . لبشري أن يدرك كيفيات أفعال اهللا ما دام أنه ال ميلك أن يدرك ذات اهللا وال ميلك اإلدراك ا. غيب كذاته  -
{ : وكل فعل ينسب هللا سبحانه مثل الذي حيكيه قوله هذا كقوله تعاىل . أن تصور الكيفية فرع عن تصور املاهية 

والسماوات } { يثبت ميحو اهللا ما يشاء و} { مث استوى على العرش } { . . . مث استوى إىل السماء وهي دخان 
إىل آخر ما حتكيه } ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم } { وجاء ربك وامللك صفاً صفا } { مطويات بيمينه 

إذ أن . . النصوص الصحيحة عن فعل اهللا سبحانه ، ال مناص من التسليم بوقوعه ، دون حماولة إدراك كيفيته 
واهللا ليس كمثله شيء فال سبيل إىل إدراك ذاته وال إىل إدراك . . قلنا تصور الكيفية فرع عن تصور املاهية كما 

وكل حماولة . . ال سبيل إىل تشبيه فعله بفعل أي شيء ، ما دام أن ليس كمثله شيء . إذ أنه . كيفيات أفعاله 
عن  -نه سبحا -لتصور كيفيات أفعاله على مثال كيفيات أفعال خلقه ، هي حماولة مضللة ، الختالف ماهيته 

وكذلك جهل وضل . . وما يترتب على هذا من اختالف كيفيات أفعاله عن كيفيات أفعال خلقه . ماهيات خلقه 
  وصف كيفيات أفعال اهللا ، وخلطوا خلطاً شديداً -من الفالسفة واملتكلمني  -كل من حاولوا 

فقد أنشأهم . . ين آدم هو عهد الفطرة على أن هناك تفسرياً هلذا النص بأن هذا العهد الذي أخذه اهللا على ذرية ب
أودع هذا فطرهتم فهي تنشأ عليه ، حىت تنحرف عنه بفعل فاعل . مفطورين على االعتراف له بالربوبية وحده 

  .يفسد سواءها ، ومييل هبا عن فطرهتا 

 -طرهم على التوحيد إن املراد هبذا اإلشهاد إمنا هو ف: قال قائلون من السلف واخللف : قال ابن كثري يف التفسري 
وقد  -كما تقدم يف حديث أيب هريرة وعياض بن محار اجملاشعي ومن رواية احلسن البصري عن األسود ابن سريع 

من ظهورهم { . . من آدم : ومل يقل } وإذ أخذ ربك من بين آدم { : وهلذا قال : قالوا . فسر احلسن اآلية بذلك 
وهو { : أي جعل نسلهم جيالً بعد جيل ، وقرناً بعد قرن ، كقوله تعاىل } ذرياهتم { . . ومل يقل من ظهره . . } 

} كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين { : وقال } وجيعلكم خلفاء األرض { : وقال } الذي جعلكم خلفاء األرض 
. حاالً . . أي أوجدهم شاهدين بذلك قائلني له } بلى : ألست بربكم؟ قالوا : وأشهدهم على أنفسهم { : مث قال 

قالوا شهدنا على أنفسنا وغرهتم احلياة الدنيا وشهدوا على { : والشهادة تارة تكون بالقول كقوله : وقالوا . 
ما كان للمشركني أن يعمروا مساجد اهللا شاهدين { : وتارة تكون حاالً كقوله تعاىل } أنفسهم أهنم كانوا كافرين 

وإنه على { : وكذلك قوله تعاىل . . بذلك ، ال أهنم قائلون ذلك أي حاهلم شاهد عليهم } على أنفسهم بالكفر 
} وآتاكم من كل ما سألتموه { : كقوله . كما أن السؤال تارة يكون باملقال وتارة يكون باحلال } ذلك لشهيد 

هذا ،  فلو كان قد وقع. ومما يدل على أن املراد هبذا هذا أن جعل هذا اإلشهاد حجة عليهم يف اإلشراك : قالوا 
 -صلى اهللا عليه وسلم  -إخبار الرسول : فإن قيل . كما قال من قال ، لكان كل أحد يذكره ليكون حجة عليه 

. أن املكذبني من املشركني يكذبون جبميع ما جاءهتم به الرسل من هذا وغريه : به كاف يف وجوده ، فاجلواب 
} أن تقولوا { : وهلذا قال . ليها من اإلقرار بالتوحيد وهذا جعل حجة عليهم ، فدل على أنه الفطرة اليت فطروا ع



. . } إمنا أشرك آباؤنا : غافلني ، أو تقولوا { . . أي التوحيد . } يوم القيامة إنا كنا عن هذا { أي لئال تقولوا . . 
  ) .اآلية . 

  :أما األحاديث اليت أشار إليها يف أول هذه الفقرة فهي 
كل مولود يولد على « : صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  -يف الصحيحني عن أيب هريرة 

فأَبواه يهودانه وينصرانه وميجسانه ، كما تولد هبيمة مجعاء ، هل  -« على هذه امللة » . ويف رواية  -الفطرة 
  .» حتسون فيها من جدعاء؟ 

يقول اهللا إين خلقت « :  -ى اهللا عليه وسلم صل -قال رسول اهللا : ويف صحيح مسلم عن عياض بن محار قال 
  .» عبادي حنفاء ، فجاءهتم الشياطني فاجتالتهم عن دينهم ، وحرمت عليهم ما أحللت هلم 

حدثنا يونس بن عبد األعلى ، حدثنا ابن وهب ، أخربين السري بن  -رمحه اهللا  -وقال اإلمام أبو جعفر بن جرير 
صلى اهللا  -غزوت مع رسول اهللا : ثهم عن األسود بن سريع من بين سعد قال حيىي ، أن احلسن بن أيب احلسن حد

  :فاشتد عليه ، مث قال  -عليه وسلم 

إن خياركم أبناء « : أليسوا أبناء املشركني؟ فقال . يا رسول اهللا : فقال رجل » ما بال أقوام يتناولون الذرية؟ « 
فما تزال عليها حىت يبني عنها لساهنا ، فأبواها يهوداهنا . الفطرة املشركني أال إهنا ليست نسمة تولد إال ولدت على 

  .اآلية . . . } وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم { : لقد قال يف كتابه : قال احلسن . » وينصراهنا 
على أنفسهم  وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم{ : وحنن ال نستبعد أن يكون قول اهللا تعاىل 

وليس هناك ما مينع . ألنه يف تصورنا يقع كما أخرب عنه اهللا سبحانه . على وجهه ال على سبيل احلال } اآليات . . 
ولكنا كذلك ال نستبعد هذا التأويل الذي اختاره ابن كثري ، وذكره احلسن البصري . . أن يقع حني يشاؤه 
  . .ن واهللا أعلم أي ذلك كا. . واستشهد له باآلية 

وأن حقيقة التوحيد مركوزة يف . ويف أي من احلالني خيلص لنا أن هناك عهداً من اهللا على فطرة البشر أن توحده 
هذه الفطرة؛ خيرج هبا كل مولود إىل الوجود؛ فال مييل عنها إال أن يفسد فطرته عامل خارجي عنها عامل يستغل 

  .ذلك كامن خترجه إىل حيز الوجود مالبسات وظروف وهو استعداد ك. االستعداد البشري للهدى وللضالل 
وحده؛ ولكنها كذلك مركوزة يف فطرة هذا الوجود من » اإلنسان « إن حقيقة التوحيد ليست مركوزة يف فطرة 

موصولة به غري منقطعة عنه ، حمكومة بذات الناموس . وما الفطرة البشرية إال قطاع من فطرة الوجود كله  -حوله 
  . .بينما هي تتلقى كذلك أصداءه وإيقاعاته املعربة عن تأثره واعترافه بتلك احلقيقة الكونية الكبرية  -الذي حيكمه 

إن ناموس التوحيد الذي حيكم هذا الوجود ، واضح األثر يف شكل الكون ، وتنسيقه ، وتناسق أجزائه ، وانتظام 
حسب العلم القليل الذي وصل إليه  -وأخرياً . . حركته ، واطراد قوانينه ، وتصرفه املطرد وفق هذه القوانني 

وحدة اجلوهر الذي تتألف منه ذراته ، وهو اإلشعاع الذي تنتهي إليه املواد مجيعاً عند حتطيم ذراهتا  -البشر 
  . .وإطالق شحناهتا 

 -كم تصرفاته ويوماً بعد يوم يكشف البشر أطرافاً من ناموس الوحدة يف طبيعة هذا الكون ، وطبيعة قوانينه اليت حت
ولكننا حنن ال نعتمد على هذا الذي  -يف غري آلية حتمية ولكن بقدر من اهللا مطرد متجدد وفق مشيئة اهللا الطليقة 

إمنا حنن . يف تقرير هذا الناموس  -الذي ال ميكن أن يكون يقينياً حبكم وسائله البشرية  -يكشفه علم البشر الظين 
ادنا األول يف تقرير أية حقيقة كونية مطلقة ، على ما قرره لنا اخلالق العليم مبا واعتم. نستأنس به جمرد استئناس 



والقرآن الكرمي ال يدع جماالً للشك يف أن الناموس الذي حيكم هذا الكون هو ناموس الوحدة ، الذي . خلق 
  .أنشأته املشيئة الواحدة للخالق الواحد سبحانه 

ة هذا الكون لربه ، واعترافه بوحدانيته ، وعبادته له بالكيفية اليت يعلمها اهللا كما أنه ال يدع جماالً للشك يف عبودي
  .وال نعرف عنها إال ما خيربنا به؛ وما نراه من آثارها يف انتظامه ودأبه واطراده 

 سارٍ كذلك يف كيان -بقدر اهللا املطرد املتجدد وفق مشيئة اهللا الطليقة  -هذا الناموس الذي يصرف الكون كله 
مستقر يف فطرته ، ال حيتاج إىل وعي عقلي لإلحساس به؛ فهو مدرك  -بوصفه من كائنات هذا الكون  -اإلنسان 

بالفطرة ، مستقر يف صميمها ، تستشعره بذاهتا ، وتتصرف وفقه ، ما مل يطرأ عليها اخللل والفساد ، فتنحرف عن 
  .الً من أن تسري وفق قانوهنا الداخلي القومي إدراكها الذايت له ، وتدع لألهواء العارضة أن تسريها ، بد

ميثاق مودع يف كياهنا ، مودع يف كل خلية حية . هو ميثاق معقود بني الفطرة وخالقها  -بذاته  -هذا الناموس 
وفيه تشهد كل خلية بربوبية اهللا الواحد ، ذي املشيئة . وهو ميثاق أقدم من الرسل والرساالت . منذ نشأهتا 
 -فال سبيل إىل االحتجاج بعد ميثاق الفطرة وشهادهتا . ملنشئة للناموس الواحد الذي حيكمها ويصرفها الواحدة ، ا

إنه غفل عن كتاب : ال سبيل إىل أن يقول أحد  -سواء أكان بلسان احلال هذا أم بلسان املقال كما يف بعض اآلثار 
إنين خرجت إىل هذا الوجود ، : أو يقول . التوحيد  وعن رساالت اهللا اليت دعت إىل هذا. اهللا اهلادي إىل التوحيد 

إمنا ضل آبائي فضللت فهم املسؤولون وحدهم . فوجدت آبائي قد أشركوا فلم يكن أمامي سبيل ملعرفة التوحيد 
  :ولست باملسؤول ومن مث جاء هذا التعقيب على تلك الشهادة 

. إمنا أشرك آباؤنا من قبل ، وكنا ذرية من بعدهم : وا أو تقول. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلني { 
  .} أفتهلكنا مبا فعل املبطلون؟ 

ملا يعلمه من أن يف استعدادهم أن يضلوا إذا أُضلوا ، وأن فطرهتم هذه  -رمحة منه بعباده ،  -سبحانه  -ولكن اهللا 
فعل شياطني اجلن واإلنس؛ الذين ب -صلى اهللا عليه وسلم  -كما قال رسول اهللا  -تتعرض لعوامل االحنراف 

  . .يعتمدون على ما يف التكوين البشري من نقط الضعف 
رمحة من اهللا بعباده قدر أال حياسبهم على عهد الفطرة هذا؛ كما أنه ال حياسبهم على ما أعطاهم من عقل مييزون به؛ 

التعطل واالحنراف ، واستنقاذ عقلهم حىت يرسل إليهم الرسل ، ويفصل هلم اآليات ، الستنقاذ فطرهتم من الركام و
ولو كان اهللا يعلم أن الفطر والعقول تكفي وحدها للهدى دون رسل وال . من ضغط اهلوى والضعف والشهوات 

  :ولكنه رمحهم بعلمه فجعل احلجة عليهم هي الرسالة . رساالت؛ ودون تذكري وتفصيل لآليات ألخذ اهللا عباده هبا 
  . .} هم يرجعون وكذلك نفصل اآليات ولعل{ 

  .يرجعون إىل فطرهتم وعهدها مع اهللا؛ وإىل ما أودعه اهللا كينونتهم من قوى البصرية واإلدراك 

فالرجعة إىل هذه املكنونات كفيلة بانتفاض حقيقة التوحيد يف القلوب؛ وردها إىل بارئها الوحيد ، الذي فطرها على 
  .لتذكري والتحذير مث رمحها فأرسل إليها باآليات ل. عقيدة التوحيد 

وكمثل لالحنراف عن سواء الفطرة ، ونقض لعهد اهللا املأخوذ عليها ، ونكوص عن آيات اهللا بعد رؤيتها والعلم هبا 
ذلك الذي آتاه اهللا آياته ، فكانت يف متناول نظره وفكره؛ ولكنه انسلخ منها ، وتعرى عنها ولصق باألرض ، . . 

ق األول ، وال باآليات اهلادية؛ فاستوىل عليه الشيطان؛ وأمسى مطروداً من محى واتبع اهلوى؛ فلم يستمسك بامليثا
  . .اهللا ، ال يهدأ وال يطمئن وال يسكن إىل قرار 



ولكن البيان القرآين املعجز ال يصوغ املثل هذه الصياغة إمنا يصوره يف مشهد حي متحرك ، عنيف احلركة ، 
فعاالت؛ حيمل كل إيقاعات احلياة الواقعة ، إىل جانب إيقاعات العبارة شاخص السمات ، بارز املالمح ، واضح االن

  .املوحية 
ولو شئنا لرفعناه هبا ، . واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ، فأتبعه الشيطان ، فكان من الغاوين { 

ذلك مثل . . ، أو تتركه يلهث  إن حتمل عليه يلهث. . ولكنه أخلد إىل األرض واتبع هواه ، فمثله كمثل الكلب 
ساء مثالً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا . القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون 

  . .} يظلمون 
  . .إنه مشهد من املشاهد العجيبة ، اجلديدة كل اجلدة على ذخرية هذه اللغة من التصورات والتصويرات 

آياته ، وخيلع عليه من فضله ، ويكسوه من علمه ، ويعطيه الفرصة كاملة للهدى واالتصال  إنسان يؤتيه اهللا
ينسلخ كأمنا اآليات أدمي له متلبس بلحمه؛ فهو . ولكن ها هو ذا ينسلخ من هذا كله انسالخاً . . واالرتفاع 

ت الكينونة البشرية متلبسة أو ليس. . ينسلخ منها بعنف وجهد ومشقة ، انسالخ احلي من أدميه الالصق بكيانه 
ها هو ذا ينسلخ من آيات اهللا؛ ويتجرد من الغطاء الواقي ، والدرع احلامي؛ . . باإلميان باهللا تلبس اجللد بالكيان؟ 

وينحرف عن اهلدى ليتبع اهلوى؛ ويهبط من األفق املشرق فيلتصق بالطني املعتم؛ فيصبح غرضاً للشيطان ال يقيه منه 
إذا . . مث إذا حنن أوالء أمام مشهد مفزع بائس نكد . . منه حام؛ فيتبعه ويلزمه ويستحوذ عليه واق ، وال حيميه 

مث إذا هو مسخ يف هيئة الكلب ، يلهث إن طورد ويلهث إن مل . حنن هبذا املخلوق ، الصقاً باألرض ، ملوثاً بالطني 
فإذا انتهى . . ص يتبعها يف انفعال وانبهار وتأثر كل هذه املشاهد املتحركة تتتابع وتتواىل؛ واخليال شاخ. . يطارد 

  :مسع التعليق املرهوب املوحي ، على املشهد كله . . مشهد اللهاث الذي ال ينقطع . . إىل املشهد األخري منها 
ساء مثالً القوم الذين كذبوا بآياتنا . ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون { 

  . .} هم كانوا يظلمون وأنفس
مث إذا . ذلك مثلهم فلقد كانت آيات اهلدى وموحيات اإلميان متلبسة بفطرهتم وكياهنم وبالوجود كله من حوهلم 

. إىل مكان احليوان » اإلنسان « مث إذا هم أمساخ شائهو الكيان ، هابطون عن مكان . هم ينسلخون منها انسالخاً 
  .طني مكان الكلب الذي يتمرغ يف ال. 

وكان هلم من اإلميان جناح يرفون به إىل عليني؛ وكانوا من فطرهتم األوىل يف أحسن تقومي ، فإذا هم ينحطون منها . 
  إىل أسفل سافلني

  . .} ساء مثالً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون { 
هلدى؟وهل أسوأ من اللصوق باألرض واتباع وهل أسوأ من هذا املثل مثالً؟ وهل أسوأ من االنسالخ والتعري من ا

اهلوى؟ وهل يظلم إنسان نفسه كما يظلمها من يصنع هبا هكذا؟ من يعريها من الغطاء الواقي والدرع احلامي ، 
ويدعها غرضاً للشيطان يلزمها ويركبها ، ويهبط هبا إىل عامل احليوان الالصق باألرض ، احلائر القلق ، الالهث هلاث 

  الكلب أبداً
وهل يبلغ قول قائل يف وصف هذه احلالة وتصويرها على هذا النحو العجيب الفريد؛ إال هذا القرآن العجيب 

  الفريد
  فهو من هذا اجلانب خرب يروى؟. فهل هو نبأ يتلى؟ أم أنه مثل يضرب يف صورة النبأ ألنه يقع كثرياً . . وبعد 

وتروي بالتفصيل الطويل  -قبل دخول بين إسرائيل  - تذكر بعض الروايات أنه نبأ رجل كان صاحلاً يف فلسطني



قصة احنرافه واهنياره؛ على حنو ال يأمن الذي مترس باإلسرائيليات الكثرية املدسوسة يف كتب التفاسري ، أن يكون 
واحدة منها؛ وال يطمئن على األقل لكل تفصيالته اليت ورد فيها؛ مث إن يف هذه الروايات من االختالف 

، وروي أنه ) بلعام بن باعوراء ( فقد روي أن الرجل من بين إسرائيل . . ما يدعو إىل زيادة احلذر  واالضطراب
وروي أنه كان من املعاصرين ) . أمية بن الصلت ( وروي أنه كان من العرب . كان من أهل فلسطني اجلبابرة 

وروي . ان معاصراً ملوسى عليه السالم وروي أنه ك) أبو عامر الفاسق (  -صلى اهللا عليه وسلم  -لبعثه الرسول 
أنه كان بعده على عهد يوشع بن نون الذي حارب اجلبارين ببين إسرائيل بعد تيه األربعني سنة على إثر رفض بين 

فاذهب أنت وربك فقاتال إنا ها { : ما حكاه القرآن الكرمي  -عليه السالم  -إسرائيل الدخول ، وقوهلم ملوسى 
الذي يدعو به فيجاب؛ كما ) اسم اهللا العظيم ( روي يف تفسري اآليات اليت أعطيها أنه كان  كذلك} هنا قاعدون 

  . .مث اختلفت تفصيالت النبأ بعد ذلك اختالفات شىت . . روي أنه كتاب منزل وأنه كان نبياً 
النص القرآين منه مبا أنه ليس يف . أال ندخل يف شيء من هذا كله  -على منهجنا يف ظالل القرآن  -لذلك رأينا 

فهو . وأن نأخذ من النبأ ما وراءه . عنه شيء  -صلى اهللا عليه وسلم  -ومل يرد من املرفوع إىل رسول اهللا . شيء 
وما أكثر ما يتكرر هذا النبأ . . ميثل حال الذين يكذبون بآيات اهللا بعد أن تبني هلم فيعرفوها مث ال يستقيموا عليها 

الذين يعطون علم دين اهللا ، مث ال يهتدون به ، إمنا يتخذون هذا العلم وسيلة لتحريف يف حياة البشر؛ ما أكثر 
  .الكلم عن مواضعه 

  .عرض احلياة الدنيا  -يف ومههم  -هواهم وهوى املتسلطني الذين ميلكون هلم . . واتباع اهلوى به 
ويستخدم علمه يف التحريفات املقصودة . ها ويعلن غري. وكم من عامل دين رأيناه يعلم حقيقة دين اهللا مث يزيغ عنها 

، والفتاوى املطلوبة لسلطان األرض الزائل حياول أن يثبت هبا هذا السلطان املعتدي على سلطان اهللا وحرماته يف 
  األرض مجيعاً

.  من ادعاه فقد ادعى األلوهية -سبحانه  -إن التشريع حق من حقوق اهللا : لقد رأينا من هؤالء من يعلم ويقول 
مع علمه هبذه . . ومع ذلك . . ومن أقر له هبذا احلق وتابعه عليه فقد كفر أيضاً . ومن ادعى األلوهية فقد كفر 

احلقيقة ، اليت يعلمها من الدين بالضرورة ، فإنه يدعو للطواغيت الذين يّدعون حق التشريع ، ويّدعون األلوهية 
ويسمي ما يزاولونه إسالماً إل إسالم بعده » املسلمني « يسميهم ممن حكم عليهم هو بالكفر و. . بادعاء هذا احلق 

ورأينا منهم من . . ولقد رأينا من هؤالء من يكتب يف حترمي الربا كله عاماً؛ مث يكتب يف حله كذلك عاماً آخر . . 
  . .يبارك الفجور وإشاعة الفاحشة بني الناس ، وخيلع على هذا الوحل رداء الدين وشاراته وعناوينه 

فماذا يكون هذا إال أن يكون مصداقاً لنبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين؟ وماذا 
ولو شئنا لرفعناه هبا ، ولكنه أخلد إىل { : يكون هذا إال أن يكون املسخ الذي حيكيه اهللا سبحانه عن صاحب النبأ 

ولو شاء اهللا لرفعه مبا آتاه من . . } حتمل عليه يلهث أو تتركه يلهث  فمثله كمثل الكلب إن. األرض واتبع هواه 
مل يشأ ، ألن ذلك الذي علم اآليات أخلد إىل األرض واتبع هواه ، ومل يتبع  -سبحانه  -ولكنه . العلم بآياته 

  . .اآليات 
. وانسلخ من نعمة اهللا . يق اإلميان إنه مثل لكل من آتاه اهللا من علم اهللا؛ فلم ينتفع هبذا العلم؛ ومل يستقم على طر

  ولينتهي إىل املسخ يف مرتبة احليوان. ليصبح تابعاً ذليالً للشيطان 
  مث ما هذا اللهاث الذي ال ينقطع؟

ذلك اللهاث وراء أعراض هذه احلياة الدنيا  -يف حسنا كما توحيه إيقاعات النبأ وتصوير مشاهده يف القرآن  -إنه 



والذي ال . ذلك اللهاث القلق الذي ال يطمئن أبداً . الذين يؤتيهم اهللا آياته فينسلخون منها اليت من أجلها ينسلخ 
  يتركه صاحبه سواء وعظته أم مل تعظه؛ فهو منطلق فيه أبداً

حىت إنه لتمر فترات كثرية . . واحلياة البشرية ما تين تطلع علينا هبذا املثل يف كل مكان ويف كل زمان ويف كل بيئة 
فيما عدا الندرة النادرة ممن عصم اهللا ، ممن ال ينسلخون من آيات . ا تكاد العني تقع على عامل إال وهذا مثله ، وم

اهللا ، وال خيلدون إىل األرض؛ وال يتبعون اهلوى؛ وال يستذهلم الشيطان؛ وال يلهثون وراء احلطام الذي ميلكه 
  ما هو مبحصور يف قصة وقعت ، يف جيل من الزمانفهو مثل ال ينقطع وروده ووجوده؛ و. . أصحاب السلطان 
أن يتلوه على قومه الذين كانت تتنزل عليهم آيات اهللا ، كي ال  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد أمر اهللا رسوله 

  .ينسلخوا منها وقد أوتوها 

هذه النهاية البائسة؛ وأن مث ليبقى من بعده ومن بعدهم يتلى ، ليحذر الذين يعلمون من علم اهللا شيئاً أن ينتهوا إىل 
فإهنم ال . يصريوا إىل هذا اللهاث الذي ال ينقطع أبداً؛ وأن يظلموا أنفسهم ذلك الظلم الذي ال يظلمه عدو لعدو 

  يظلمون إال أنفسهم هبذه النهاية النكدة
من يعض بالنواجذ يف زماننا هذا من كان كأمنا حيرص على ظلم نفسه؛ أو ك -والعياذ باهللا  -ولقد رأينا من هؤالء 

على مكان له يف قعر جهنم خيشى أن ينازعه إياه أحد من املتسابقني معه يف احللبة فهو ما يين يقدم كل صباح ما 
  يثبت به مكانه هذا يف جهنم وما يين يلهث وراء هذا املطمع هلاثاً ال ينقطع حىت يفارق هذه احلياة الدنيا

  . .ينا صرباً ، وتوفنا مسلمني اللهم اعصمنا ، وثبت أقدامنا ، وأفرغ عل
  . .مث نقف أمام هذا النبأ والتعبري القرآين عنه وقفة أخرى 

إنه مثل للعلم الذي ال يعصم صاحبه أن تثقل به شهواته ورغباته فيخلد إىل األرض ال ينطلق من ثقلتها وجاذبيتها؛ 
  . .وأن يتبع هواه فيتبعه الشيطان ويلزمه ويقوده من خطام هذا اهلوى 

ومن أجل أن العلم ال يعصم جيعل املنهج القرآين طريقه لتكوين النفوس املسلمة واحلياة اإلسالمية ، ليس العلم 
وحده جملرد املعرفة؛ ولكن جيعل العلم عقيدة حارة دافعة متحركة لتحقيق مدلوهلا يف عامل الضمري ويف عامل احلياة 

  . .أيضاً 
فهذا جمرد علم ال ينشئ يف عامل الضمري وال يف . . للدراسة » نظرية « صورة  إن املنهج القرآين ال يقدم العقيدة يف

وال يدفع الشيطان بل رمبا . إنه علم بارد ال يعصم من اهلوى ، وال يرفع من ثقلة الشهوات شيئاً . . عامل احلياة شيئاً 
  ذلل له الطريق وعبدها

االقتصاد « وال يف » الفقه اإلسالمي « وال يف » مي النظام اإلسال« كذلك هو ال يقدم هذا الدين دراسات يف 
  .وال يف أية صورة من صور الدراسة املعرفية » العلوم النفسية « وال يف » العلوم الكونية « وال يف » اإلسالمي 

فور  إمنا يقدم هذا الدين عقيدة دافعة دافقة حميية موقظة رافعة مستعلية؛ تدفع إىل احلركة لتحقيق مدلوهلا العملي
استقرارها يف القلب والعقل؛ وحتيي موات القلب فينبض ويتحرك ويتطلع؛ وتوقظ أَجهزة االستقبال واالستجابة يف 

  .الفطرة فترجع إىل عهد اهللا األول؛ وترفع االهتمامات والغايات فال تثقلها جاذبية الطني وال ختلد إىل األرض أبداً 
رد دون مناهج البشر يف النظر ، ألنه إمنا جاء لينقذ البشر من قصور ويقدمه منهجاً للنظر والتدبر؛ يتميز ويتف

  مناهجهم وأخطائها واحنرافها حتت لعب األهواء ، وثقلة األبدان ، وإغواء الشيطان
ويقدمه ميزاناً للحق تنضبط به عقول الناس ومداركهم ، وتقاس به وتوزن اجتاهاهتم وحركاهتم وتصوراهتم ، فما 

  .مليزان كان صحيحاً لتمضي فيه؛ وما رفضه هذا امليزان كان خاطئاً جيب اإلقالع عنه قبله منها هذا ا



وفق خطاه هو ووفق . ويقدمه منهجاً للحركة يقود البشرية خطوة خطوة يف الطريق الصاعد إىل القمة السامقة 
وقواعد اقتصادهم  ويف أثناء احلركة الواقعية يصوغ للناس نظام حياهتم ، وأصول شريعتهم ،. . تقديراته 

مث يصوغ الناس بعقوهلم املنضبطة به تشريعاهتم القانونية الفقهية ، وعلومهم الكونية . واجتماعهم وسياستهم 
يصوغوهنا ويف نفوسهم حرارة العقيدة ودفعتها ، وجدية . . والنفسية ، وسائر ما تتطلبه حياهتم العملية الواقعية 

  .اة الواقعية وتوجيهاهتا الشريعة وواقعيتها؛ واحتياجات احلي
فهذا هو . أما الدراسة النظرية جملرد الدراسة . . هذا هو املنهج القرآين يف صياغة النفوس املسلمة واحلياة اإلسالمية 

  العلم الذي ال يعصم من ثقلة األرض ودفعة اهلوى وإغواء الشيطان؛ وال يقدم للحياة البشرية خرياً
يب على ذلك املثل الشاخص يف ذلك املشهد ، للذي آتاه اهللا آياته فانسلخ منها ، ويقف السياق وقفة قصرية للتعق

  :فمن هداه اهللا فهو املهتدي حقاً؛ ومن أضله اهللا فهو اخلاسر الذي ال يربح شيئاً . بأن اهلدى هدى اهللا 
  . .} من يهد اهللا فهو املهتدي ، ومن يضلل فأولئك هم اخلاسرون { 

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا { : جياهد ليهتدي ، كما قال تعاىل يف السورة األخرى  واهللا سبحانه يهدي من
ونفس وما سواها ، فأهلمها { : وكما قال } إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم { : وكما قال } 

ن يبغي الضالل لنفسه ويعرض كذلك يضل اهللا م} قد أفلح من زكاها ، وقد خاب من دساها . فجورها وتقواها 
: وذلك كما جاء يف اآلية التالية يف السياق . عن دالئل اهلدى وموحيات اإلميان ، ويغلق قلبه ومسعه وبصره دوهنا 

ولقد ذرأنا جلهنم كثرياً من اجلن واإلنس ، هلم قلوب ال يفقهون هبا ، وهلم أعني ال يبصرون هبا ، وهلم آذان ال { 
يف قلوهبم مرض { : وكما قال تعاىل . . } ك كاألنعام بل هم أضل ، أولئك هم الغافلون يسمعون هبا ، أولئ
إن الذين كفروا وظلموا مل يكن اهللا ليغفر هلم ، وال ليهديهم طريقاً ، إال طريق { : وكما قال } فزادهم اهللا مرضاً 

الضالل ، والتنسيق بني مدلوالهتا ومن مراجعة جمموعة النصوص اليت تذكر اهلدى و} . . . جهنم خالدين فيها 
مجيعاً خيلص لنا طريق واحد بعيد عن ذلك اجلدل الذي أثاره املتكلمون من الفرق اإلسالمية ، والذي أثاره 

  . .الالهوت املسيحي والفلسفات املتعددة حول قضية القضاء والقدر عموماً 
 ، هي أن خيلق هذا الكائن باستعداد مزدوج للهدى إن مشيئة اهللا سبحانه اليت جيري هبا قدره يف الكائن اإلنساين

ومع إعطائه العقل املميز . وذلك مع إيداع فطرته إدراك احلقيقة الربوبية الواحدة واالجتاه إليها . . والضالل 
ولكن يبقى بعد . . ومع إرسال الرسل بالبينات إليقاظ الفطرة إذا تعطلت وهداية العقل إذا ضل . للضالل واهلدى 

  .ك كله ذلك االستعداد املزدوج للهدى والضالل الذي خلق اإلنسان به ، وفق مشيئة اهللا اليت جرى هبا قدره ذل

وأن جيري قدر اهللا كذلك بإضالل من ال . كذلك اقتضت هذه املشيئة أن جيري قدر اهللا هبداية من جياهد للهدى 
سمع يف إدراك اآليات املبثوثة يف صفحات الكون ، يستخدم ما أودعه اهللا من عقل وما أعطاه من أجهزة الرؤية وال

  .ويف رساالت الرسل ، املوحية باهلدى 
وما كان األمر ليكون . ويف كل احلاالت تتحقق مشيئة اهللا وال يتحقق سواها ، ويقع ما يقع بقدر اهللا ال بقوة سواه 

فليس يف هذا الوجود مشيئة أخرى جتري .  وما كان شيء ليقع إال أن يوقعه قدر اهللا. هكذا إال أن اهللا شاءه هكذا 
ويف إطار هذه احلقيقة الكبرية يتحرك . . وفقها األمور ، كما أنه ليس هناك قوة إال قدر اهللا ينشئ األحداث 

  . .اإلنسان بنفسه ، ويقع له ما يقع من اهلدى والضالل أيضاً 
قارنة متناسقة ، حني ال تؤخذ فرادى وفق أهواء وهذا هو التصور اإلسالمي الذي تنشئه جمموعة النصوص القرآنية م

  الفرق والنحل ، وحني ال يوضع بعضها يف مواجهة البعض اآلخر ، على سبيل االحتجاج واجلدل



  :ويف هذا النص الذي يواجهنا هنا 
  .} من يهد اهللا فهو املهتدي ، ومن يضلل فأولئك هم اخلاسرون { 

فهو املهتدي حقاً ، الواصل يقيناً ، الذي  -صورناها يف الفقرة السابقة  وفق سنته اليت -يقرر أن من يهديه اهللا 
 -وفق سنته تلك  -وأن الذي يضله اهللا . . يعرف الطريق ، ويسري على الصراط ، ويصل إىل الفالح يف اآلخرة 

وإنه لكذلك  مهما ملك ، ومهما أخذ؛ فكل ذلك هباء أو هواء. . فهو اخلاسر الذي خسر كل شيء ومل يربح شيئاً 
  وماذا يأخذ وماذا يكسب من خسر نفسه؟. إذا نظرنا إليه من زواية أن هذا الضال قد خسر نفسه 

  :ويؤيد ما ذهبنا إليه يف فهم اآلية السابقة وأخواهتا نص اآلية التالية 
ا ، ومل آذان ال هلم قلوب ال يفقهون هبا ، وهلم أعني ال يبصرون هب. ولقد ذرأنا جلهنم كثرياً من اجلن واإلنس { 

  . .} أولئك هم الغافلون . . أولئك كاألنعام ، بل هم أضل . . يسمعون هبا 
  إن هؤالء الكثريين من اجلن واإلنس خملوقون جلهنم وهم مهيأون هلا فما باهلم كذلك؟

  :هنالك اعتباران 
وهذا ال حيتاج إىل بروز العمل . .  أنه مكشوف لعلم اهللا األزيل أن هؤالء اخللق صائرون إىل جهنم: االعتبار األول 

فعلم اهللا سبحانه شامل حميط غري متوقف على زمان وال على . الذي يستحقون به جهنم إىل عامل الواقع الفعلي هلم 
  .حركة ينشأ بعدها الفعل يف عامل العباد احلادث 

ليس هو الذي  -عامل العباد احلادث  الذي ال يتعلق بزمان وال حركة يف -أن هذا العلم األزيل : واالعتبار الثاين 
  :إمنا هم كما تنص اآلية . يدفع هذه اخلالئق إىل الضالل الذي تستحق به جهنم 

  .} هلم قلوب ال يفقهون هبا ، وهلم أعني ال يبصرون هبا ، وهلم آذان ال يسمعون هبا { 

.  
اضرة يف الوجود ويف الرساالت تدركها ودالئل اإلميان واهلدى ح -فهم مل يفتحوا القلوب اليت أعطوها ليفقهوا 

ومل يفتحوا آذاهتم . وهم مل يفتحوا أعينهم ليبصروا آيات اهللا الكونية  -القلوب املفتوحة والبصائر املكشوفة 
لقد عاشوا غافلني ال . . لقد عطلوا هذه األجهزة اليت وهبوها ومل يستخدموها . . ليسمعوا آيات اهللا املتلوة 

  :يتدبرون 
  . .} ك كاألنعام ، بل هم أضل ، أولئك هم الغافلون أولئ{ 

والذين يغفلون عما حوهلم من آيات اهللا يف الكون ويف احلياة؛ والذين يغفلون عما مير هبم من األحداث والغري فال 
فقد أما اجلن واإلنس . فلألنعام استعدادات فطرية هتديها . . أولئك كاألنعام بل هم أضل . . يرون فيها يد اهللا 

إذا . فإذا مل يفتحوا قلوهبم وأبصارهم وأمساعهم ليدركوا . زودوا بالقلب الواعي والعني املبصرة واألذن امللتقطة 
مروا باحلياة غافلني ال تلتقط قلوهبم معانيها وغاياهتا؛ وال تلتقط أعينهم مشاهدها ودالالهتا؛ وال تلتقط آذاهنم 

مث هم يكونون من . . أضل من األنعام املوكولة إىل استعداداهتا الفطرية اهلادية فإهنم يكونون . . إيقاعاهتا وإحياءاهتا 
فكانوا . ذرء جهنم جيري هبم قدر اهللا إليها وفق مشيئته حني فطرهم باستعداداهتم تلك ، وجعل قانون جزائهم هذا 

  حصب جهنم منذ كانوا -كما هم يف علم اهللا القدمي  -
لكوين بالتوحيد؛ واستعراض مثل املنحرف عن هذا امليثاق وعن آيات اهللا بعد إذ آتاه وبعد استعراض مشهد امليثاق ا

الذين كانوا يتمثلون يف املشركني الذين كانوا يواجهون دعوة  -يعقب بالتوجيه اآلمر بإمهال املنحرفني . . اهللا إياها 
  :الشركاء املزعومني الذين يلحدون يف أمساء اهللا وحيرفوهنا ، فيسمون هبا  -اإلسالم بالشرك 



  . .} وهللا األمساء احلسىن فادعوه هبا ، وذروا الذين يلحدون يف أمسائه ، سيجزون ما كانوا يعملون { 
وقد حرف املشركون يف اجلزيرة أمساء اهللا احلسىن ، فسموا هبا آهلتهم املدعاة . . واإلحلاد هو االحنراف أو التحريف 

فاآلية تقرر أن هذه . . » العزى « فسموا به » العزيز « واسم . » الالت « فسموا به » اهللا « حرفوا اسم . . 
وتأمر أن يدعوه املؤمنون وحده هبا ، دون حتريف وال ميل؛ وأن يدعوا احملرفني املنحرفني؛ . األمساء احلسىن هللا وحده 

. . قون جزاءهم الذي ينتظرهم منه فأمرهم موكول إىل اهللا؛ وهم مال. فال حيفلوهم وال يأهبوا ملا هم فيه من اإلحلاد 
  . .وياله من وعيد 

وهذا األمر بإمهال شأن الذين يلحدون يف أمساء اهللا؛ ال يقتصر على تلك املناسبة التارخيية ، وال على اإلحلاد يف أمساء 
ينسحب على .  .إمنا هو ينسحب على كل ألوان اإلحلاد يف شىت صوره . . اهللا بتحريفها اللفظي إىل اآلهلة املدعاة 

. كالذين يّدعون له الولد . يف تصورهم حلقيقة األلوهية على اإلطالق  -أي حيرفون أو ينحرفون  -الذين يلحدون 
مقيدة بنواميس الطبيعة الكونية وكالذين يدعون له كيفيات أعمال تشبه  -سبحانه  -وكالذين يّدعون أن مشيئته 

وكذلك من يدعون أنه سبحانه إله يف السماء ، ويف  -له شيء وهو سبحانه ليس كمث -كيفيات أعمال البشر 
  .تصريف نظام الكون ، ويف حساب الناس يف اآلخرة 

أن يشرع حلياة الناس؛ إمنا الناس هم  -يف زعمهم  -ولكنه ليس إهلاً يف األرض ، وال يف حياة الناس ، فليس له 
. هم آهلة أنفسهم  -يف هذا  -فالناس  -يروهنا هم  كما -الذين يشرعون ألنفسهم بعقوهلم وجتارهبم ومصاحلهم 

واملسلمون مأمورون باإلعراض عن هذا . . وكله إحلاد يف اهللا وصفاته وخصائص ألوهيته . . أو بعضهم آهلة بعض 
  كله وإمهاله ، وامللحدون موعدون جبزاء اهللا هلم على ما كانوا يعملون

هلم قلوب ال { ذكر منهم من قبل أولئك الذين ذرأهم اهللا جلهنم بعدما . . مث ميضي السياق يفصل صنوف اخللق 
ومنهم هؤالء الذين يلحدون يف أمساء اهللا } . . . يفقهون هبا ، وهلم أعني ال يبصرون هبا ، وهلم آذان ال يسمعون هبا 

 -وأمة . . ن عنه مث إن منهم أمة يستمسكون باحلق ، ويدعون الناس إليه ، وحيكمون به وال ينحرفو. . وحيرفوهنا 
ينكرون احلق ، ويكذبون بآيات اهللا فأما األولون فيقرر وجودهم يف األرض وجوداً ثابتاً ال شك فيه؛  -على الضد 

وهم حراس على احلق حني ينحرف عنه املنحرفون ، ويزيغ عنه الزائغون؛ وحني يكذب الناس باحلق وينبذونه يبقون 
  :ف عن مصري هلم خميف ، وكيد هللا إزاءهم متني وأما اآلخرون فيكش. هم عليه صامدين 

وأملي هلم . والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث ال يعلمون . وممن خلقنا أمة يهدون باحلق ، وبه يعدلون { 
  . .} إن كيدي متني 

ليت يسميها اهللا ا -تلك اجلماعة  -ويف أحلك الظروف  -وما كانت البشرية لتستحق التكرمي لو مل تكن فيها دائماً 
اجلماعة اليت تدين بعقيدة واحدة وتتجمع على آصرهتا؛ وتدين لقيادة : باملصطلح اإلسالمي لألمة وهي } أمة { 

فهذه األمة الثابتة على احلق؛ العاملة به يف كل حني ، هي احلارسة ألمانة اهللا يف  -واحدة قائمة على تلك العقيدة 
  .، اليت تقوم هبا حجة اهللا على الضالني املتنكرين لعهده يف كل جيل  األرض ، الشاهدة بعهده على الناس

  :ونقف حلظة أمام صفة هذه األمة 
  . .} وبه يعدلون . يهدون باحلق { 

فهم دعاة إىل . . } يهدون باحلق { أهنم  -اليت ال ينقطع وجودها من األرض أياً كان عددها  -إن صفة هذه األمة 
ولكنهم . دعوة به ، وإليه ، وال يتقوقعون على أنفسهم؛ وال ينزوون باحلق الذي يعرفونه احلق ، ال يسكتون عن ال

فلهم قيادة فيمن حوهلم من الضالني عن هذا احلق املتنكرين لذلك العهد؛ وهلم عمل إجيايب ال . يهدون به غريهم 



  .بامسه  يقتصر على معرفة احلق؛ إمنا يتجاوزه إىل اهلداية به والدعوة إليه والقيادة
فيتجاوزون معرفة احلق واهلداية به إىل حتقيق هذا احلق يف حياة الناس واحلكم به بينهم ، حتقيقاً . . } وبه يعدلون { 

  .فما جاء هذا احلق ليكون جمرد علم يعرف ويدرس . . للعدل الذي ال يقوم إال باحلكم هبذا احلق 

حيكم تصوراهتم االعتقادية فيصححها . ليحكم أمر الناس كله  وال جمرد وعظ ُيهدى به ويعرَّف إمنا جاء هذا احلق
وحيكم حياهتم الواقعية فيقيم . وحيكم شعائرهم التعبدية فيجعلها ترمجة عنه يف صلة العبد بربه . ويقيمها على وفقه 

م عاداهتم وحيك. نظامها وأوضاعها وفق منهجه ومبادئه ويقضي فيها بشريعته وقوانينه املستمدة من هذه الشريعة 
وحيكم مناهج تفكريهم . وتقاليدهم وأخالقهم وسلوكهم فيقيمها كلها على التصورات الصحيحة املستمدة منه 

وهبذا كله يوجد هذا احلق يف حياة الناس ، ويقوم العدل الذي ال . . . وعلومهم وثقافاهتم كلها ويضبطها مبوازينه 
  . .مة بعد التعريف باحلق واهلداية به وهذا ما تزاوله تلك األ. . يقوم إال هبذا احلق 

إن طبيعة هذا الدين واضحة ال حتتمل التلبيس صلبة ال تقبل التمييع والذين يلحدون يف هذا الدين جيدون مشقة يف 
وهم من أجل ذلك يوجهون إليه جهوداً ال تكل ، ومحالت ال تنقطع ، . . حتويله عن طبيعته هذه الواضحة الصلبة 

هم يسحقون . . حتريفه عن وجهته ويف متييع طبيعته ، كل الوسائل وكل األجهزة ، وكل التجارب ويستخدمون يف 
سحقاً وحشياً كل طالئع البعث واحليوية الصلبة الصامدة يف كل مكان على وجه األرض عن طريق األوضاع اليت 

لدين عليه ، حيرفون الكلم عن يقيموهنا ويكفلوهنا يف كل بقاع األرَض وهم يسلطون احملترفني من علماء هذا ا
مواضعه ، وحيلون ما حرم اهللا ، ومييعون ما شرعه ، ويباركون الفجور والفاحشة ويرفعون عليها رايات الدين 

وعناوينه وهم يزحلقون املخدوعني يف احلضارات املادية ، املأخوذين بنظرياهتا وأوضاعها ليحاولوا زحلقة اإلسالم يف 
وهذه األوضاع ، ورفع شعاراهتا ، أو االقتباس من نظرياهتا وشرائعها ومناهجها وهم التشبه هبذه النظريات 

يصورون اإلسالم الذي حيكم احلياة حادثاً تارخيياً مضى وال متكن إعادته ، ويشيدون بعظمة هذا املاضي ليخدروا 
أن يعيش يف نفوس أهله عقيدة إن اإلسالم اليوم جيب :  -يف ظل هذا التخدير -مشاعر املسلمني ، مث ليقولوا هلم 

يتطور « وعبادة ، ال شريعة ونظاماً ، وحسبه وحسبهم ذلك اجملد التارخيي القدمي هذا وإال فإن على هذا الدين أن 
وهم يضعون لألوضاع . فيصبح حمكوماً بواقع البشر ، يبصم هلم على كل ما يقدمونه له من تصورات وقوانني » 

نظريات تأخذ شكل العقيدة والدين ، لتحل حمل ذلك الدين القدمي  -الذي كان إسالمياً  -اليت يقيموهنا يف العامل 
كما حياولون  -وينّزلون هلا قرآناً يتلى ويدرس ، ليحل حمل ذلك القرآن القدمي وهم حياولون تغيري طبيعة اجملتمعات 

لح للهداية به؛ فيحولون اجملتمعات إىل كوسيلة أخرية ، حىت ال جيد هذا الدين قلوباً تص -تغيري طبيعة هذا الدين 
فتات غارق يف وحل اجلنس والفاحشة والفجور ، مشغول بلقمة العيش ال جيدها إال بالكد والعسر واجلهد ، كي ال 

  يفيق ، بعد اللقمة واجلنس ، ليستمع إىل هدى ، أو يفيء إىل دين
  .ول أن تعدل به إهنا املعركة الضارية مع هذا الدين واألمة اليت هتدي به وحتا

املعركة اليت تستخدم فيها مجيع األسلحة بال حترج ، ومجيع الوسائل بال حساب؛ واليت جتند هلا القوى والكفايات . 
وأجهزة اإلعالم العاملية؛ واليت تسخر هلا األجهزة والتشكيالت الدولية؛ واليت تكفل من أجلها أوضاع ما كانت 

  الة العامليةلتبقى يوماً واحداً لوال هذه الكف
واألمة املسلمة القائمة على هذا . ولكن طبيعة هذا الدين الواضحة الصلبة ما تزال صامدة هلذه املعركة الضارية 

  .واهللا غالب على أمره . . وما تزال صامدة لعمليات السحق الوحشية  -على قلة العدد وضعف العدة  -احلق 



  . .} يعلمون ، وأملي هلم إن كيدي متني  والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث ال{ 
وهذه هي القوة اليت ال حيسبون حساهبا وهم يشنون هذه املعركة الضارية ضد هذا الدين وضد األمة املستمسكة به 

إهنم ال يتصورون أبداً أنه . . هذه هي القوة اليت يغفلها املكذبون بآيات اهللا . . امللتقية عليه املتجمعة على آصرته 
فهم ال يؤمنون بأن كيد اهللا متني . . وال حيسبون أنه إمالء اهللا هلم إىل حني . دراج اهللا هلم من حيث ال يعلمون است
إهنا سنة اهللا مع . . إهنم يتوىل بعضهم بعضاً ويرون قوة أوليائهم ظاهرة يف األرض فينسون القوة الكربى . . 

صيان والطغيان ، استدراجاً هلم يف طريق اهللكة ، وإمعاناً يف الكيد يرخى هلم العنان ، وميلى هلم يف الع. . املكذبني 
الذين يهدون باحلق وبه . ومن الذي يكيد؟ إنه اجلبار ذو القوة املتني ولكنهم غافلون والعاقبة للمتقني . هلم والتدبري 

  . .يعدلون 
والنص القرآين دائماً أبعد  - يف مكة ولقد كان القرآن يواجه بذلك التهديد الرعيب قوماً من املكذبني بآيات اهللا

اليت يسميها أمة وفق املصلطح  -وكان يتوعدهم على موقفهم من اجلماعة املسلمة  -مدى من املناسبة اخلاصة 
إىل استخدام قلوهبم  -بعد هذا التهديد  -مث كان يدعوهم . . باإلمالء هلم واالستدراج والكيد املتني  -اإلسالمي 

كان يدعوهم إىل التدبر يف أمر رسوهلم . . فال يكونوا من ذرء جهنم وال يكونوا من الغافلني . م وعيوهنم وآذاهن
الذي يدعوهم إىل احلق ويهديهم به؛ وإىل النظر يف ملكوت السماوات واألرض وآيات اهللا املبثوثة يف هذا امللكوت؛ 

  :ل ، وهم غافلون وكان يوقظهم إىل مرور الوقت وما يؤذن به من اقتراب األجل اجملهو
أو مل ينظروا يف ملكوت السماوات واألرض وما . أو مل يتفكروا؟ ما بصاحبهم من جنة ، إن هو إال نذير مبني { 

  .؟ } خلق اهللا من شيء؟ وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم؟ فبأي حديث بعده يؤمنون 
فطرهتم وعقوهلم ومشاعرهم  -حتت الركام من  -إن القرآن يهزهم من غفوهتم ، ويوقظهم من غفلتهم ، ويستنقذ 

إنه ال يوجه إليهم جدالً . . إنه خياطب كينونتهم البشرية كلها ، بكل ما فيها من أجهزة االستقبال واالستجابة . . 
  :ذهنياً بارداً؛ إمنا هو يستنقذ كينونتهم كلها وينفضها من أعماقها 

  . .} نذير مبني  أو مل يتفكروا؟ ما بصاحبهم من جنة ، إن هو إال{ 
يف حرب الدعاية اليت يشنها ضده املأل من قريش خيدعون  -صلى اهللا عليه وسلم  -لقد كانوا يقولون عن الرسول 

  .إن حممداً به جنة : هبا اجلماهري 

  وهو من مث ينطق هبذا الكالم الغريب ، غري املعهود يف أساليب البشر العاديني
هنم كاذبون وقد تضافرت الروايات على أهنم كانوا يعرفون احلق يف أمر رسول ولقد كان املأل من قريش يعلمون أ

وأهنم ما كانوا ميلكون أن مينعوا أنفسهم عن االستماع هلذا القرآن والتأثر به أعمق  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 
يف االستماع هلذا  -أيب جهل  -وقصة األخنس بن شريق ، وأيب سفيان بن حرب ، وعمرو بن هشام . . التأثر 

وكذلك قصة عتبة بن ربيعة ومساعه سورة . . القرآن خلسة ، ليايل ثالثاً ، وما وجدوه يف أنفسهم منه معروفة 
ومثلها قصة تأمرهم قبيل موسم احلج فيما . . فصلت من النيب صلى اهللا عليه وسلم وهزته أمام إيقاعاهتا املزلزلة 

وما معه من القرآن؛ وانتهاء الوليد بن املغرية إىل أن يقولوا  -ليه وسلم صلى اهللا ع -يقولون للناس عن النيب 
كل هذه الروايات تثبت أهنم ما كانوا جاهلني حلقيقة هذا األمر؛ إمنا هم كانوا . . إنه سحر يؤثر : للوفود 

اهللا؛ اليت تسلب يستكربون عنه؛ وخيشونه على سلطاهنم الذي هتدده شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول 
  وهتدد كل طاغوت بشري على العموم. . البشر حق تعبيد البشر لغري اهللا 

من مث كانوا يستغلون تفرد هذا القرآن العجيب ومتيزه عن قول البشر املعهود؛ كما يستغلون الصورة اليت كانت 



يؤوهلا املصاحبون ملن هبم جنة  معهودة فيهم وفيمن قبلهم ، عن الصلة بني التنبؤ واجلنون والنطق بكلمات ورموز
كانوا يستغلون هذه الرواسب يف التمويه على اجلماهري . وفق ما يريدون؛ ويزعمون أهنا تأتيهم من عامل غري منظور 

  بأن الذي يقوله حممد ، إمنا يقوله عن جنة به؛ وأنه يأيت بالغريب العجيب من القول ، ألنه جمنون
فلم يعرفوا عنه من قبل خلالً . دبر يف أمر صاحبهم الذي عرفوه من قبل وخربوه والقرآن يدعوهم إىل التفكر والت

عن السواء؛ وشهدوا له باألمانة والصدق ، كما شهدوا له باحلكمة؛ وحكموه يف احلجر األسود وارتضوا حكمه 
اً فردها هلم عنه واستأمنوه على ودائعهم وظلت عنده حىت خرج مهاجر. واتقوا هبذا احلكم فتنة بينهم كادت تثور 

  ابن عمه علي كرم اهللا وجهه
. . القرآن يدعوهم إىل التفكر والتدبر يف أمر صاحبهم هذا املعروف هلم ماضيه كله ، املكشوف هلم أمره كله 

  :كال . . أفهذا قول جمنون وفعل جمنون؟ . . أفهذا به جنة؟ 
  . .} إن هو إال نذير مبني . . ما بصاحبهم من جنة { 

وال تشتبه حاله حبال . ال يلتبس قوله بقول اجملانني . إمنا هو منذر مفصح مبني . ط يف عقله وال يف قوله ال اختال
  .اجملانني 

  . .مث 
  . .} أو مل ينظروا يف ملكوت السماوات واألرض وما خلق اهللا من شيء؟ { 

  .وهي هزة أخرى أمام هذا الكون العجيب 

بصرة يف هذا امللكوت الواسع اهلائل العظيم ، يكفي وحده النتفاض الفطرة من والنظر بالقلب املفتوح والعني امل. 
حتت الركام ، وتفتح الكينونة البشرية إلدراك احلق الكامن فيه ، واإلبداع الذي يشهد به ، واإلعجاز الذي يدل 

 -واألرض من شيء  وكم يف ملكوت السماوات -والنظر إىل ما خلق اهللا من شيء . . على البارئ الواحد القدير 
يدهش القلب وحيري الفكر ، ويلجىء العقل إىل البحث عن مصدر هذا كله ، وعن اإلرادة اليت أوجدت هذا اخللق 

  .على هذا النظام املقصود املشهور 
ملاذا كانت اخلالئق على هذا النحو الذي كانت به؛ ومل تكن على أي حنو آخر من اإلمكانيات اليت ال حصر هلا يف 

نونة؟ ملاذا سارت يف هذا الطريق ومل تسر يف أي طريق آخر من الطرق املمكنة األخرى؟ ملاذا استقامت على الكي
طريقها هذا ومن الذي ميسكها على نشأهتا؟ ما سر هذه الوحدة السارية يف طبيعتها إن مل يكن هذا هو الناموس 

  مقصود؟ الواحد ، الصادر عن اإلرادة الواحدة ، اليت جيري هبا قدر مطرد
عمليات . تصرفها . تركيبها . وجودها . . ملعجزة ال ينقضي منها العجب . ال بل اخللية احلية . إن اجلسم احلي 

التحول الدائمة اليت تتم فيها كل حلظة مع حمافظتها على وجودها؛ وتضمنها كذلك لوسيلة التجدد يف أنسال منها؛ 
فمن ذا الذي ينظر إىل هذه اخللية الواحدة ، مث يطمئن عقله . . أنساهلا ومعرفتها لوظيفتها والمتداد هذه الوظيفة يف 

  إىل أن هذا الكون بال إله ، أو أن هناك آهلة مع اهللا؟ -بل فطرته وضمريه  -
. . إن امتداد احلياة عن طريق الزوجية والنسل ليقوم شاهداً يهتف لكل قلب وكل عقل بتدبري اخلالق الواحد املدبر 

ا الذي يضمن للحياة وجود الذكر واألنثى دائماً يف نسلها باملقادير اليت يتم هبا هذا التزاوج؟ ملاذا ال يأيت وإال فمن ذ
فمن ذا الذي . . ولو حدث هذا ال نقطع النسل عند هذا اجليل . . زمن على احلياة تنسل ذكوراً فقط أو إناثاً فقط 
  ميسك بعجلة التوازن دائماً يف األجيال مجيعاً؟

إنه ملحوظ يف  -ال يف هذه الظاهرة احليوية وحدها  -التوازن ملحوظ يف ملكوت السماوات واألرض مجيعاً  إن



ولو اختل هذا . . بناء الذرة كما هو ملحوظ يف بناء اجملرة وملحوظ يف التوازن بني األحياء وبني األشياء سواء 
  عجله التوازن الكربى يف السماوات واألرض مجيعاً؟التوازن شعرة ما ظل هذا الكون قائماً حلظة فمن الذي ميسك ب

وعرب اجلزيرة الذين كانوا خياطبون هبذا القرآن أول مرة ما كانوا يدركون بعلومهم مدى هذا التوازن والتناسق 
ولكن الفطرة اإلنسانية بذاهتا تلتقي مع هذا الكون يف . . يف ملكوت السماوات واألرض ، وما خلق اهللا من شيء 

ويكفي أن ينظر اإلنسان بالقلب املفتوح والعني . ها؛ وتتجاوب معه بلغة غري منطوقة إال يف هذه األعماق أعماق
  .املبصرة إىل هذا الكون حىت يتلقى إيقاعاته وإحياءاته تلقياً موحياً هادياً 

مل تغب عن حسه قط و. إىل أن له إهلاً  -وهو يتلقى إيقاعات هذا الوجود يف حسه  -ولقد اهتدى اإلنسان بفطرته 
فأما . . إمنا كان خيطئ يف حتديد صفة اإلله احلق ، حىت هتديه الرساالت إىل الرؤية الصحيحة . هذه احلقيقة 

بل إهنم إمنا ينكرون الفطرة ، . فهم أمساخ شائهو الفطرة  -» االشتراكية العلمية « أصحاب  -امللحدون اجلدد 
وعندما صعد أحدهم إىل الفضاء اجلوي ، ورأى ذلك املشهد الباهر . . حها ويعاندون ما جيدونه يف أنفسهم من إحلا

ما الذي ميسكها هكذا يف الفضاء؟ ولكنه حني هبط إىل : هتفت فطرته  -مشهد األرض كرة معلقة يف الفضاء  -
أمام شيء من  إنه مل جيد اهللا هناك وكتم إحلاح فطرته وصراخها يف أعماقه ،: األرض ، وتذكر إرهاب الدولة ، قال 

  ملكوت السماوات واألرض
  إن اهللا الذي خياطب اإلنسان هبذا القرآن هلو الذي خلق هذا اإلنسان ، والذي يعلم فطرة هذا اإلنسان

يف عامل اجملهول املغيب؛ وهم عنه غافلون  -من قريب  -وأخرياً يلمس قلوهبم بطائف املوت الذي قد يكون خمبأ هلم 
:  

  . .} اقترب أجلهم  وأن عسى أن يكون قد{ 
فما يدريهم أن أجلهم قريب؟ وما يبقيهم يف غفلتهم سادرين؛ وهم عن غيب اهللا حمجوبون؟ وهم يف قبضته ال 

  يفلتون؟
لتهز القلب البشري هزة عميقة لعله أن يستيقظ  -الذي قد يكون قد اقترب  -إن هذه اللسمة باألجل املغيب 

ولكن . . ن وخالق هذا اإلنسان يعلم أن هذه اللمسة ال تبقي قلباً غافالً واهللا منزل هذا القرآ. . ويتفتح ويرى 
  بعض القلوب قد يعاند بعد ذلك ويكابر

  } فبأي حديث بعده يؤمنون؟ { 
  . .وما بعد هذه احلديث من حديث هتتز له القلوب أو تلني 

. . آن يف خطاب الكينونة البشرية إن هذه اللمسات اليت تعددت يف اآلية الواحدة؛ لتكشف لنا عن منهج هذا القر
إنه ال يدع جانباً واحداً منها ال خياطبه ، وال يدع وتراً منها واحداً ال يوقع عليه؛ إنه ال خياطب الذهن ولكنه ال 

إنه ال يسلك إليه طريق اجلدل البارد ، . يلسمه ويوقظه  -وهو يهز الكيان البشري كله  -يهمله؛ ففي الطريق 
وهكذا ينبغي أن يتجه منهج الدعوة إىل . . لينظر ويتفكر وحرارة احلياة تسري فيه وتيارها الدافق ولكنه يستحييه 

والقرآن هو القرآن كالم اهللا الباقي ، وخطاب اهللا هلذا . فاإلنسان هو اإلنسان مل يتبدل خلقاً آخر . . اهللا دائماً 
  . .» تطور « مهما تعلم ومهما . . اإلنسان ال يتغري 

يقرر فيها سنة اهللا اجلارية باهلدى والضالل؛ وفق ما أرادته مشيئته من . . يقف السياق وقفة قصرية للتعقيب وهنا 
وذلك مبناسبة ما . هداية من يطلب اهلدى وجياهد فيه؛ وإضالل من يصرف قلبه عن دالئل اهلدى وموحيات اإلميان 

طبون هبذا القرآن؛ على طريقة القرآن الكرمي يف عرضه السياق قبل ذلك من حال أولئك القوم الذين كانوا خيا



  :عرض القاعدة العامة مبناسبة املثل الفريد؛ ومن بيان السنة الثابتة مبناسبة احلادث العابر 
  .} من يضلل اهللا فال هادي له ، ويذرهم يف طغياهنم يعمهون { 

.  
يغفل عن النظر يف آيات اهللا وتدبرها يضله  ومن. إن الذين يضلون ، إمنا يضلون ألهنم غافلون عن النظر والتدبر 

  :اهللا؛ ومن يضله اهللا ال يهديه أحد من بعده 
  . .} من يضلل اهللا فال هادي له { 

  :يظل يف طغيانه عن احلق وعماه عنه أبداً  -وفق سنته تلك  -ومن يكتب اهللا عليه الضالل 
  . .} ويذرهم يف طغياهنم يعمهون { 

ن ظلم ، فهم الذين أغلقوا بصائرهم وأبصارهم ، وهم الذين عطلوا قلوهبم وجوارحهم ، وما يف تركهم يف عماهم م
 -اليت يوجههم إليها يف اآلية السابقة  -وهم الذين غفلوا عن بدائع اخللق وأسرار الوجود ، وشهادة األشياء 

حيثما التفت اإلنسان إىل وحيثما امتد البصر يف هذا الكون وجد عجيبة ، وحيثما فتحت العني وقعت على آية ، و
عن هذا كله ،  -أي عمي  -فإذا عمه . نفسه أو إىل ما حييط به ، ملس اإلعجاز يف تكوينه وفيما حوله من شيء 

  :ترك يف عماه ، وإذا طغى بعد هذا كله وجتاوز احلق ترك يف طغيانه حىت يسلمه إىل البوار 
  . .} ويذرهم يف طغياهنم يعمهون { 

عن الساعة  -صلى اهللا عليه وسلم  -يسألون الرسول . . عما حوهلم ، العمُي عما حييط هبم هؤالء الغافلون 
  كالذي ال يرى ما حتت قدميه ويريد أن يرى ما يف األفق البعيد. البعيدة املغيبة يف اجملهول 

قلت يف السماوات إمنا علمها عند ريب ، ال جيليها لوقتها إال هو ، ث: يسألونك عن الساعة أيان مرساها؟ قل { 
. إمنا علمها عند اهللا ، ولكن أكثر الناس ال يعلمون : يسألونك كأنك حفي عنها قل . واألرض ، ال تأتيكم إال بغتة 

. ولو كنت أعلم الغيب الستكثرت من اخلري وما مسين السوء . ال أملك لنفسي نفعاً وال ضراً إال ما شاء اهللا : قل 
  . .} يؤمنون إن أنا إال نذير وبشري لقوم 

ومع أن . . لقد كانت عقيدة اآلخرة ، وما فيها من حساب وجزاء ، تفاجئ املشركني يف اجلزيرة مفاجأة كاملة 
وهو جد هؤالء املشركني؛ ويف دين إمساعيل أبيهم الكرمي؛ إال  -عليه السالم  -هذه العقيدة أصيلة يف دين إبراهيم 

حىت لقد . ينهم وبني أصول اإلسالم الذي كان عليه إبراهيم وإمساعيل أنه كان قد طال عليهم األمد ، وبعد ما ب
حىت لقد كانوا . اندثرت عقيدة اآلخرة متاماً من تصوراهتم ، فكانت أغرب شيء عليهم وأبعده عن تصورهم 

نشور ألنه حيدثهم عن احلياة بعد املوت؛ وعن البعث وال -صلى اهللا عليه وسلم  -يعجبون ويعجبون من رسول اهللا 
هل ندلكم على : وقال الذين كفروا { : واحلساب واجلزاء؛ كما حكى عنهم القرآن الكرمي يف السورة األخرى 

رجل ينبئكم ، إذا مزقتم كل ممزق ، إنكم لفي خلق جديد؟ أفترى على اهللا كذباً؟ أم به جنة؟ بل الذين ال يؤمنون 
  }باآلخرة يف العذاب والضالل البعيد 

  . ] ٨ - ٧: سبأ [ 
إال أن  -كما هي وظيفة األمة املسلمة  -ولقد علم اهللا أن أمة من األمم ال متلك أن تقود البشرية وتشهد عليها 

فتصور احلياة على أهنا هذه الفترة احملدودة حبدود هذه احلياة . . تكون عقيدة اآلخرة واضحة هلا راسخة يف ضمريها 
  أن ينشئ أمة هذه صفتها وهذه وظيفتها الدنيا ، وحدود هذه األرض الصغرية ، ال ميكن



إن العقيدة يف اآلخرة فسحة يف التصور ، وسعة يف النفس ، وامتداد يف احلياة ضروري يف تكوين النفس البشرية 
كذلك هي ضرورية لضبط النفس عن شهواهتا الصغرية . . ذاهتا ، لتصلح أن تناط هبا تلك الوظيفة الكبرية 

ة جمال احلركة حىت ال تيئسها النتائج القريبة وال تقعدها التضحيات األليمة ، عن املضي ومطامعها احملدودة؛ ولفسح
وهي . . يف التبشري باخلري ، وفعل اخلري والقيادة إىل اخلري ، على الرغم من النتائج القريبة ، والتضحيات األليمة 

  . .صفات ومشاعر ضرورية كذلك للنهوض بتلك الوظيفة الكبرية 
، وضيق الرؤية واحتباسها يف » اإلنسان « د يف اآلخرة مفرق طريق بني فسحة الرؤية والتصور يف نفس واالعتقا

  وما يصلح إدراك احليوان لقيادة البشرية ، والقيام بأمانة اهللا يف اخلالفة الراشدة» احليوان « حدود احلس يف إدراك 
مث بلغت صورة اآلخرة يف هذا الدين األخري . .  كله لذلك كله كان التوكيد شديداً على عقيدة اآلخرة يف دين اهللا

حىت بات عامل اآلخرة يف حس األمة املسلمة أثبت وأوضح وأعمق من عامل . . . غايتها من السعة والعمق والوضوح 
ريخ وهبذا صلحت هذه األمة لقيادة البشرية ، تلك القيادة الراشدة اليت وعاها التا. . الدنيا الذي يعيشونه فعالً 

  اإلنساين
وحنن يف هذا املوضع من سياق سورة األعراف أمام صورة من صور االستغراب واالستنكار الذي يواجه به 

  :املشركون عقيدة اآلخرة ، تبدو يف سؤاهلم عن الساعة سؤال الساخر املستنكر املستهتر 
  }يسألونك عن الساعة أيان مرساها؟ { 

ولكن املشركني يسألون . . ر اهللا بعلمه ، فلم يطلع عليه أحداً من خلقه إن الساعة غيب ، من الغيب الذي استأث
أيان { إما سؤال املخترب املمتحن وإما سؤال املتعجب املستغرب وإما سؤال املستهني املستهتر . . الرسول عنها 

  أي مىت موعدها الذي إليه تستقر وترسو؟. . } مرساها؟ 
ال يدعي علم الغيب ، مأمور أن يكل الغيب إىل صاحبه ، وأن يعلمهم أهنا  بشر -صلى اهللا عليه وسلم  -والرسول 

من خصائص األلوهية ، وأنه هو بشر ال يدعي شيئاً خارج بشريته وال يتعدى حدودها ، إمنا يعلمه ربه ويوحي إليه 
  :ما يشاء 

  .} إمنا علمها عند ريب ، ال جيليها لوقتها إال هو : قل { 
  .بعلمها ، وهو ال يكشف عنها إال يف حينها ، وال يكشف غريه عنها  خمتص -سبحانه  -فهو 

  .مث يلفتهم عن السؤال هكذا عن موعدها ، إىل االهتمام بطبيعتها وحقيقتها ، وإىل الشعور هبوهلا وضخامتها 

ال  -د ذلك بع -وهي . أال وإهنا لتثقل يف السماوات واألرضني . أال وإن أمرها لعظيم ، أال وإن عبئها لثقيل . 
  :تأيت إال بغتة والغافلون عنها غافلون 

  . .} ثقلت يف السماوات واألرض ، ال تأتيكم إال بغتة { 
فأوىل أن ينصرف االهتمام للتهيؤ هلا واالستعداد قبل أن تأيت بغتة؛ فال ينفع معها احلذر ، وال جتدي عندها احليطة ، 

وما يدري أحد مىت جتيء ، . ا ، ويف الوقت متسع ويف العمر بقية ما مل يأخذوا حذرهم قبلها ، وما مل يستعدوا هل
  فأوىل أن يبادر اللحظة ويسارع ، وأال يضيع بعد ساعة ، قد تفجؤه بعدها الساعة

إهنم ال يدركون طبيعة . . عن الساعة  -صلى اهللا عليه وسلم  -مث يعجب من أمر هؤالء الذين يسألون الرسول 
  .وال يعرفون حقيقة األلوهية ، وأدب الرسول يف جانب ربه العظيم الرسالة وحقيقة الرسول؛ 

  }يسألونك كأنك حفي عنها { 
ال يسأل ربه  -صلى اهللا عليه وسلم  -أي كأنك دائم السؤال عنها مكلف أن تكشف عن موعدها ورسول اهللا 



  :علم ما يعلم هو أنه خمتص بعلمه 
  . .} إمنا علمها عند اهللا : قل { 

  .حانه به؛ ومل يطلع عليه أحداً من خلقه قد اختص سب
  . .} ولكن أكثر الناس ال يعلمون { 

ال يطلع على شيء منه إال من . إمنا هو أمر الغيب كله فلله وحده علم هذا الغيب . وليس األمر أمر الساعة وحده 
فقد يفعلون . . اً وال ضراً لذلك ال ميلك العباد ألنفسهم نفع. . شاء ، بالقدر الذي يشاء ، يف الوقت الذي يشاء 

وقد يفعلون األمر يريدون به رفع الضر . األمر يريدون به جلب اخلري ألنفسهم ، ولكن عاقبته تكون هي الضر هلم 
عنهم ولكن عاقبته املغيبة جتره عليهم وقد يفعلون األمر يكرهونه فإذا عاقبته هي اخلري؛ ويفعلون األمر حيبونه فإذا 

والشاعر الذي } وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خري لكم ، وعسى أن حتبوا شيئاً وهو شر لكم { : عاقبته هي الضر 
  :يقول 

  ومن أين والغايات بعد املذاهب... أال من يريين غاييت قبل مذهيب 
وصد ومهما يعلم اإلنسان ومهما يتعلم ، فإن موقفه أمام باب الغيب امل. إمنا ميثل موقف البشرية أمام الغيب اجملهول 

  .، وأمام ستر الغيب املسدل ، سيظل يذكره ببشريته احملجوبة أمام عامل الغيب احملجوب 
وهو من هو؛ وقربه من ربه هو قربه ، مأمور أن يعلن للناس أنه أمام غيب اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -والرسول 

ب ، وال يعرف الغايات قبل املذاهب ، وال بشر من البشر ، ال ميلك لنفسه نفعاً وال ضراً ، ألنه ال يطلع على الغي
يرى مآل أفعاله؛ ومن مث ال ميلك أن خيتار عاقبة فعله حبيث إن رأى العاقبة املغيبة خرياً أقدم ، وإن رآها سوءاً أحجم 

  :إمنا هو يعمل ، والعاقبة جتيء كما قدر اهللا يف غيبه املكنون . 
ولو كنت أعلم الغيب الستكثرت من اخلري وما مسين  -ا شاء اهللا إال م -ال أملك لنفسي نفعاً وال ضراً : قل { 

  .} السوء 

.  
. وهبذا اإلعالن تتم لعقيدة التوحيد اإلسالمي كل خصائص التجريد املطلق ، من الشرك يف أية صورة من صوره 

ول اهللا وحبيبه ولو كان هذا البشر حممداً رس. وتتفرد الذات اإلهلية خبصائص ال يشاركها البشر يف شيء منها 
وعند . فعند عتبة الغيب تقف الطاقة البشرية ، ويقف العلم البشري  -عليه صلوات اهللا وسالمه  -ومصطفاه 

  :وتتحدد وظيفته  -صلى اهللا عليه وسلم  -حدود البشرية يقف شخص رسول اهللا 
  . .} إن أنا إال نذير وبشري لقوم يؤمنون { 

هم الذين ينتفعون مبا معه } يؤمنون { ولكن الذين . ذير وبشري للناس أمجعني ن -صلى اهللا عليه وسلم  -والرسول 
مث هم بعد . من النذارة والبشارة؛ فهم الذين يفقهون حقيقة ما معه؛ وهم الذين يدركون ما وراء هذا الذي جاء به 

  . .ذلك خالصة البشرية كلها ، كما أهنم هم الذين خيلص هبم الرسول من الناس أمجعني 
إن الكلمة ال تعطي مدلوهلا احلقيقي إال للقلب املفتوح هلا ، والعقل الذي يستشرفها ويتقبلها ، وإن هذا القرآن ال 

 -ولقد ورد عن بعض صحابة رسول اهللا . يفتح كنوزه ، وال يكشف أسراره ، وال يعطي مثاره ، إال لقوم يؤمنون 
وهذا اإلميان هو الذي كان جيعلهم يتذوقون . . ؤتى القرآن كنا نؤتى اإلميان قبل أن ن:  -صلى اهللا عليه وسلم 

القرآن ذلك التذوق ، ويدركون معانيه وأهدافه ذلك اإلدراك ، ويصنعون به تلك اخلوارق اليت صنعوها يف أقصر 
  .وقت من الزمان 



 الذين يؤمنون إميان لقد كان ذلك اجليل املتفرد جيد من حالوة القرآن ، ومن نوره ، ومن فرقانه ، ما ال جيده إال
ولئن كان القرآن هو الذي أخذ بأرواحهم إىل اإلميان ، لقد كان اإلميان هو الذي فتح هلم يف القرآن . ذلك اجليل 

  ما ال يفتحه إال اإلميان
ا هبذه الكثرة وهبذ -ومن مث كانوا ذلك اجليل املتفرد الذي مل يتكرر . . لقد عاشوا هبذا القرآن ، وعاشوا له كذلك 

اللهم إال يف صورة أفراد على مدار التاريخ يسريون على أقدام . . يف التاريخ كله  -التوايف على ذلك املستوى 
  ذلك اجليل السامق العجيب

لقد خلصوا هلذا القرآن فترة طويلة من الزمان ، فلم تشب نبعه الرائق شائبة من قول البشر ، اللهم إال قول رسول 
ومن مث كان ذلك اجليل املتفرد . . وقد كان من نبع القرآن ذاته كذلك . . وهديه  -سلم صلى اهللا عليه و -اهللا 

  .ما كان 
وما أجدر الذين حياولون أداء ما أداه ذلك اجليل أن ينهجوا هنجه ، فيعيشوا هبذا القرآن وهلذا القرآن فترة طويلة 

  نوا كما كانمن الزمان ، ال خيالط عقوهلم وقلوهبم غريه من كالم البشر ليكو
تأخذ يف أوهلا صورة القصة ، لتصوير خطوات االحنراف من التوحيد إىل الشرك . مث جولة جديدة يف قضية التوحيد 

  .وكأمنا هي قصة احنراف هؤالء املشركني عن دين أبيهم إبراهيم . يف النفس 

ركون هبا ، وهي ظاهرة البطالن مث تنتهي إىل مواجهتهم بالسخف الذي يزاولونه يف عبادة آهلتهم اليت كانوا يش
إىل حتديهم هم وهؤالء اآلهلة اليت  -صلى اهللا عليه وسلم  -وختتم بتوجيه الرسول . ألول نظرة وألول تفكري 

  :يعبدوهنا من دون اهللا ، وأن يعلن التجاءه إىل اهللا وحده ، وليه وناصره 
ا ، فلما تغشاها محلت محالً خفيفاً فمرت به ، هو الذي خلقكم من نفس واحدة ، وجعل منها زوجها ليسكن إليه{ 

فلما آتامها صاحلاً جعال له شركاء فيما آتامها . لئن آتيتنا صاحلاً لنكونن من الشاكرين : فلما أثقلت دعوا اهللا رهبما 
رون؟ فتعاىل اهللا عما يشركون أيشركون ما ال خيلق شيئاً وهم خيلقون؟ وال يستطيعون هلم نصراً وال أنفسهم ينص. 
{  

إن الذين تدعون من دون اهللا . وإن تدعوهم إىل اهلدى ال يتبعوكم ، سواء عليكم أدعومتوهم أم أنتم صامتون { 
أهلم أرجل ميشون هبا؟ أم هلم أيد يبطشون هبا؟ أم هلم . عباد أمثالكم ، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقني 

إن وليي اهللا الذي نّزل . ادعوا شركاءكم مث كيدون فال تنظرون : ل أعني يبصرون هبا؟ أم هلم آذان يسمعون هبا؟ ق
وإن تدعوهم . والذين تدعون من دونه ال يستطيعون نصركم وال أنفسهم ينصرون . الكتاب وهو يتوىل الصاحلني 

  . .} إىل اهلدى ال يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم ال يبصرون 
يت مىت احنرفت عن العبودية هللا الواحد مل تقف عند حد من السخف والضالل؛ إهنا جولة مع اجلاهلية يف تصوراهتا ال

  ومل ترجع إىل تدبر وال تفكري وتصوير خلطوات االحنراف يف مدارجه األوىل؛ وكيف ينتهي إىل ذلك الضالل البعيد
. فيفاً فمرت به فلما تغشاها محلت محالً خ. هو الذي خلقكم من نفس واحدة ، وجعل منها زوجها ليسكن إليها { 

  . .} لئن آتيتنا صاحلاً لنكونن من الشاكرين : فلما أثقلت دعوا اهللا رهبما 
أن يتوجهوا إىل اهللا رهبم ، معترفني له بالربوبية اخلالصة ، عند اخلوف وعند . . إهنا الفطرة اليت فطر اهللا الناس عليها 

  :قة ، وتركيب الزوجية وطبيعتها واملثل املضروب هنا للفطرة يبدأ من أصل اخللي. . الطمع 
  . .} هو الذي خلقكم من نفس واحدة ، وجعل منها زوجها ليسكن إليها { 

وإمنا هذا االختالف ليسكن الزوج . فهي نفس واحدة يف طبيعة تكوينها ، وإن اختلفت وظيفتها بني الذكر واألنثى 



وهي نظرة . ووظيفة الزوجية يف تكوينه . نسان وهذه هي نظرة اإلسالم حلقيقة اإل. . إىل زوجه ويستريح إليها 
يوم أن كانت الديانات احملرفة تعد املرأة أصل البالء . كاملة وصادقة جاء هبا هذا الدين منذ أربعة عشر قرناً 

 -وال تزال  -اإلنساين ، وتعتربها لعنة وجنساً وفخاً للغواية حتذر منه حتذيراً شديداً ، ويوم أن كانت الوثنيات 
  .عدها من سقط املتاع أو على األكثر خادماً أدىن مرتبة من الرجل وال حساب له يف ذاته على اإلطالق ت

ليظلل السكون واألمن جو احملضن الذي . واألصل يف التقاء الزوجني هو السكن واالطمئنان واألنس واالستقرار 
  .تنمو فيه الفراخ الزغب ، وينتج فيه احملصول البشري الثمني 

ومل جيعل هذا االلتقاء جملرد اللذة العابرة . ل فيه اجليل الناشيء حلمل تراث التمدن البشري واإلضافة إليه ويؤه
كما أنه مل جيعله شقاقاً ونزاعاً ، وتعارضاً بني االختصاصات والوظائف ، أو تكراراً . والنزوة العارضة 

  ث سواءلالختصاصات والوظائف؛ كما ختبط اجلاهليات يف القدمي واحلدي
  . .تبدأ من املرحلة األوىل . . وبعد ذلك تبدأ القصة 

  . .} فلما تغشاها محلت محالً خفيفاً فمرت به { 
تنسيقاً . . } فلما تغشاها { . . والتعبري القرآين يلطف ويدق ويشف عند تصوير العالقة األولية بني الزوجني 

لإلنسان « إحياء . حىت ليبدو امتزاج طائفني ال التقاء جسدين لصورة املباشرة مع جو السكن؛ وترقيقاً حلاشية الفعل 
كذلك تصوير احلمل يف أول . . وافتراقها عن الصورة احليوانية الغليظة . يف املباشرة » اإلنسانية « بالصورة » 

  .متر به األم بال ثقلة كأهنا ال حتسه . . } خفيفاً { . . أمره 
  :مث تأيت املرحلة الثانية 

  . .} لئن آتيتنا صاحلاً لنكونن من الشاكرين : أثقلت دعوا اهللا رهبما فلما { 
إىل . لقد تبني احلمل ، وتعلقت به قلوب الزوجني ، وجاء دور الطمع يف أن يكون املولود سليماً صحيحاً صبوحاً 

وعند الطمع . .  آخر ما يطمع اآلباء واألمهات أن تكون عليه ذريتهم ، وهي أجنة يف ظالم البطون وظالم الغيوب
تستيقظ الفطرة ، فتتوجه إىل اهللا ، تعترف له بالربوبية وحده ، وتطمع يف فضله وحده ، إلحساسها اللدين مبصدر 

} دعوا اهللا رهبما لئن آتيتنا صاحلاً لنكونن من الشاكرين { لذلك . القوة والنعمة واإلفضال الوحيد يف هذا الوجود 
. .  
  . .} فتعاىل اهللا عما يشركون . له شركاء فيما آتامها  فلما آتامها صاحلاً جعال{ 

إذ كان أبناؤمها . . إن بعض الروايات يف التفسري تذكر هذه القصة على أهنا قصة حقيقية وقعت آلدم وحواء 
واحلارث اسم . . » عبد احلارث « فجاء إليهما الشيطان فأغرى حواء أن تسمي ما يف بطنها . يولدون مشوهني 

ذلك . . ليولد صحيحاً ويعيش؛ ففعلت وأغرت آدم معها وظاهر ما يف هذه الرواية من طابع إسرائيلي . إلبليس 
هو الذي يلقي عبء الغواية على حواء ، وهو خمالف متاماً  -كما حرفوا ديانتهم  -أن التصور اإلسرائيلي املسيحي 

  .للتصور اإلسالمي الصحيح 
. فهو يصور مدارج االحنراف يف النفس البشرية . . تفسري هذا النص القرآين وال حاجة بنا إىل هذه اإلسرائيليات ل

وقبله ، ينذرون بعض أبنائهم لآلهلة ، أو  -صلى اهللا عليه وسلم  -ولقد كان املشركون على عهد رسول اهللا . 
من قمة التوحيد إىل درك  خلدمة معابد اآلهلة تقرباً وزلفى إىل اهللا ومع توجههم يف أول األمر هللا ، فإهنم بعد دحرجة

الوثنية كانوا ينذرون هلذه اآلهلة أبناءهم لتعيش وتصح وتوقى املخاطر كما جيعل الناس اليوم نصيباً يف أبدان أبنائهم 



أو أن يستبقوه بال . كأن يستبقوا شعر الغالم ال حيلق أول مرة إال على ضريح ويل أو قديس . لألولياء والقديسني 
  .مع أن هؤالء الناس اليوم يعترفون باهللا الواحد . اك ختان حىت خينت هن

  والناس هم الناس. مث يتبعون هذا االعتراف هبذه االجتاهات املشركة 
  .} فتعاىل اهللا عما يشركون { 

  وتنزه عن الشرك الذي يعتقدون ويزاولون
ن اهللا ويسلمون له ، ترسم لنا صورة على أننا نرى يف زماننا هذا صنوفاً وألواناً من الشرك؛ ممن يزعمون أهنم يوحدو

  .من مدارج الشرك اليت ترمسها هذه النصوص 
إىل آخر ما . . » الشعب « ، ويسموهنا » الوطن « ويسموهنا » القوم « إن الناس يقيمون هلم اليوم آهلة يسموهنا 

وال تعدو أن . الوثنيون  وهي ال تعدو أن تكون أصناماً غري جمسدة كاألصنام الساذجة اليت كان يقيمها. يسمون 
يف خلقه ، وينذر هلا األبناء كما كانوا ينذرون لآلهلة القدمية ويضحون هلا  -سبحانه  -تكون آهلة تشارك اهللا 

  كالذبائح اليت كانت تقدم يف املعابد على نطاق واسع
ما جيعلون أوامر هذه اآلهلة ولكنهم ينبذون أوامره وشرائعه من ورائهم ظهرياً ، بين. إن الناس يعترفون باهللا ربا 

فكيف تكون اآلهلة؟ وكيف يكون . ختالف يف سبيلها أوامر اهللا وشرائعه ، بل تنبذ نبذاً . » مقدسة « ومطالبها 
  إن مل يكن هو هذا الذي تزاوله اجلاهلية احلديثة. . وكيف يكون نصيب الشركاء يف األبناء . الشرك؟ 

لقد كانت تتخذ من دونه آهلة تقدم هلا هذه التقدمات من الشرك . . باً مع اهللا ولقد كانت اجلاهلية القدمية أكثر أد
فأما اجلاهلية احلديثة فهي . يف األبناء والثمار والذبائح لتقرب الناس من اهللا زلفى فكان اهللا يف حسها هو األعلى 

  ما يأمر به اهللا نبذاً فتقدس ما تأمر به هذه اآلهلة وتنبذ. جتعل اآلهلة األخرى أعلى من اهللا عندها 
إننا خندع أنفسنا حني نقف بالوثنية عند الشكل الساذج لألصنام واآلهلة القدمية ، والشعائر اليت كان الناس 

كما أن الشعائر هي . إن شكل األصنام والوثنية فقط هو الذي تغري . . يزاولوهنا يف عبادهتا واختاذها شفعاء عند اهللا 
أما طبيعة الشرك وحقيقته فهي القائمة من وراء األشكال والشعائر . . ا عنوانات جديدة اليت تعقدت ، واختذت هل

  . .املتغرية 
  وهذا ما ينبغي أال خيدعنا عن احلقيقة

يأمر بأن خترج املرأة وتتربج » اإلنتاج « أو » الوطن « ولكن . يأمر بالعفة واحلشمة والفضيلة  -سبحانه  -إن اهللا 
يف الفنادق يف صورة فتيات اجليشا يف اليابان الوثنية فمن اإلله الذي تتبع أوامره؟ أهو اهللا وتغري وتعمل مضيفة 

  سبحانه؟ أم إهنا اآلهلة املدعاة؟
يأمر باستبعاد » الوطن « أو » القومية « ولكن . . يأمر أن تكون رابطة التجمع هي العقيدة  -سبحانه  -إن اهللا 

 -فمن هو اإلله الذي تتبع أوامره؟ أهو اهللا . . ن اجلنس أو القوم هو القاعدة العقيدة من قاعدة التجمع؛ وأن يكو
  أم هي اآلهلة املدعاة؟ -سبحانه 
 -» الشعب « أو جمموعة من  -ولكن عبداً من العبيد . يأمر أن تكون شريعته هي احلاكمة  -سبحانه  -إن اهللا 
  .اكمة كال إن العبيد هم الذين يشرعون وشريعتهم هي احل: تقول 

  فمن هو اإلله الذي تتبع أوامره؟ أهو اهللا سبحانه أم هي اآلهلة املدعاة؟. 
أمثلة تكشف عن حقيقة الوثنية . . إهنا أمثلة ملا جيري يف األرض كلها اليوم؛ وملا تتعارف عليه البشرية الضالة 



الصرحية ، ومن تلك األصنام املنظورة وجيب السائدة ، وحقيقة األصنام املعبودة ، املقامة اليوم بديالً من تلك الوثنية 
  أال ختدعنا األشكال املتغرية للوثنية والشرك عن حقيقتها الثابتة

ولقد كان القرآن حياور أصحاب تلك الوثنية الساذجة ، وتلك اجلاهلية الصرحية؛ وخياطب عقوهلم البشرية إليقاظها 
فيعقب على ذلك املثل الذي ضربه هلم ، وصور  -نت طفولته أياً كا -من تلك الغفلة اليت ال تليق بالعقل البشري 

  :فيه مدارج الشرك يف النفس 
  . .} أيشركون ما ال خيلق شيئا وهم خيلقون؟ وال يستطيعون هلم نصراً وال أنفسهم ينصرون { 

شركون هبا؟ ال ختلق شيئاً بل هي ختلق فكيف ي -كلها  -إن الذي خيلق هو الذي يستحق أن يعبد وآهلتهم املدعاة 
  كيف جيعلون هلا شركاً مع اهللا يف نفوسهم ويف أوالدهم؟

فالقوة والقهر والسلطان هي خصائص . وإن الذي ميلك أن ينصر عباده بقوته وحيميهم هو الذي ينبغي أن يعبد 
تطيعون ال قوة هلا وال سلطان؛ فهم ال يس -كلها  -وآهلتهم املدعاة . . األلوهية وموجبات العبادة والعبودية 

  نصرهم ، والنصر أنفسهم؛ فكيف جيعلون هلا شركاً مع اهللا يف نفوسهم ويف أوالدهم؟
ومع أن برهان اخللق والقدرة هذا كان يوجه إىل أصحاب تلك اجلاهلية الساذجة ، فهو ما يزال هو هو الذي حياج 

ما تأمر به؛ وجيعلون هلا شركاً يف به أصحاب اجلاهلية احلاضرة إهنم يقيمون هلم أصناماً أخرى يعبدوهنا ويتبعون 
  فمن منها خيلق من السماوات واألرض شيئاً؟ ومن منها ميلك هلم أو لنفسه نصراً؟. . أنفسهم وأبنائهم وأمواهلم 

ال يقره ، وال يرضاه ولكنها الشهوات واألهواء والتضليل  -لو خلي بينه وبني هذا الواقع  -إن العقل البشري 
يف صورهتا  -جتعل البشرية بعد أربعة عشر قرناً من نزول هذا القرآن ترتد إىل هذه اجلاهلية  هي اليت. . واخلداع 
  فتشرك ما ال خيلقون شيئاً وهم خيلقون ، وال ميلكون هلم نصراً وال أنفسهم ينصرون -اجلديدة 

يف . مرة أخرى  إىل أن ختاطب هبذا القرآن -كما كانت يف حاجة باألمس  -إن هذه البشرية لفي حاجة اليوم 
حاجة إىل من يقودها من اجلاهلية إىل اإلسالم؛ ومن خيرجها من الظلمات إىل النور؛ ومن ينقذ عقوهلا وقلوهبا من 

  هذه الوثنية اجلديدة؛ بل من هذا السخف اجلديد الذي تلج فيه؛ كما أنقذها هذا الدين أول مرة
  :قريعهم على اختاذ آهلة من البشر إن صيغة التعبري القرآنية توحي بأنه كان يعين كذلك ت

  .} أيشركون ما ال خيلق شيئاً وهم خيلقون؟ وال يستطيعون هلم نصراً وال أنفسهم ينصرون؟ { 

.  
« الذين يعرب عنهم بضمري » العقالء « فهذه الواو والنون تشري إىل أن من بني هذه اآلهلة على األقل بشراً من 

مبعىن أهنم يعتقدون بألوهيتهم أو  - وثنيتهم كانوا يشركون بآهلة من البشر وما علمنا أن العرب يف. . » العاقل 
إمنا هم كانوا يشركون بأمثال هؤالء من ناحية أهنم يتلقون منهم الشرائع االجتماعية  -يقدمون الشعائر التعبدية هلم 

، ويسوي بينه وبني شركهم وأن القرآن يعرب عن هذا بالشرك  -أي احلاكمية األرضية  -واألحكام يف النزاعات 
فهو شرك كشرك االعتقاد . وهذا هو االعتبار اإلسالمي هلذا اللون من الشرك . اآلخر باألوثان واألصنام سواء 

مع أهنم . والشعائر ال فرق بينه وبينه ، كما اعترب الذين يتقبلون الشرائع واألحكام من األحبار والرهبان مشركني 
فكله شرك وخروج عن التوحيد الذي . . تهم ومل يكونوا يقدمون هلم الشعائر كذلك مل يكونوا يعتقدون بألوهي

  مما يتفق متاماً مع ما قررناه من شرك اجلاهلية احلديثة. يقوم عليه دين اهللا؛ والذي تعرب عنه شهادة أن ال إله إال اهللا 
هو حديث كل شرك واملقصود  -ني ذلك املتمثل يف قصة الزوج -وملا كان احلديث عن قصة االحنراف يف النفس 

به هو تنبيه أولئك الذين كانوا خياطبون هبذا القرآن أول مرة ، إىل سخف ما هم عليه من الشرك ، واختاذ تلك 



اآلهلة اليت ال ختلق شيئاً بل هي ختلق ، وال تنصر عبادها بل ال متلك ألنفسها نصراً ، سواء أكانت القصة ومن 
السابقة ، إىل مواجهة مشركي العرب وإىل أسلوب اخلطاب انتقاالً مباشراً ، كأنه امتداد  أسلوب احلكاية يف الفقرة

  للحديث السابق عليه عن تلك اآلهلة
إن الذين تدعون من دون اهللا . وإن تدعوهم إىل اهلدى ال يتبعوكم ، سواء عليكم أَدعومتوهم أم أنتم صامتون { 

أهلم أرجل ميشون هبا؟ أم هلم أيد يبطشون هبا؟ أم هلم . إن كنتم صادقني فادعوهم فليستجيبوا لكم . عباد أمثالكم 
  . .} أعني يبصرون هبا؟ أم هلم آذان يسمعون هبا؟ 

سخيفة يف ميزان العقل البشري يف أية مرحلة من  -كما أسلفنا  -لقد كانت وثنية مشركي العرب وثنية ساذجة 
  .ل؛ وهو يواجههم بسخافة ما يزاولونه من الشرك مبثل هذه اآلهلة مراحلة ومن مث كان القرآن ينبه فيهم هذا العق

وليس هلا أعني . ليس هلا أرجل متشي هبا ، وليس هلا أيد تبطش هبا : إن أصنامهم هذه الساذجة هبيئتها الظاهرة 
م من هذه فكيف يعبدون ما هو دوهن. هذه اجلوارح اليت تتوافر هلم هم . . تبصر هبا ، وليس هلا آذان تسمع هبا 

  األحجار اهلامدة؟
فهم عباد أمثاهلم من خلق اهللا . . فأما ما يرمزون إليه هبذه األصنام من املالئكة حيناً ، ومن اآلباء واألجداد حيناً 

  ال خيلقون شيئاً وهم خيلقون ، وال ميلكون هلم نصراً وال أنفسهم ينصرون. مثلهم 
سبب خماطبتهم  -فيما حنسب  -م الظاهرة ، والرموز الباطنة هو واالزدواج يف عقائد مشركي العرب بني األصنا

مرة بضمري العاقل ملحوظاً فيها ما وراء األصنام من الرمز ، ومرة باإلشارة املباشرة إىل : هكذا عن هذه اآلهلة 
ذاته ، الذي األصنام ذاهتا ، وأهنا فاقدة للحياة واحلركة وهي يف جمموعها ظاهرة البطالن يف منطق العقل البشري 

  يوقظه القرآن ، ويرفعه عن هذه الغفلة املزرية
كلها  -أن يتحداهم ويتحدى آهلتم العاجزة : ويف هناية هذه احملاجة يوجه اهللا سبحانه رسوله صلى اهللا عليه وسلم 

  :له  -وحده  -وأن يعلن عن عقيدته الناصعة يف تويل اهللا  -
  .ن ادعوا شركاءكم مث كيدون فال تنظرو: قل { 

والذين تدعون من دونه ال يستطيعون نصركم وال أنفسهم . إن وليي اهللا الذي نزل الكتاب ، وهو يتوىل الصاحلني 
  . .} وإن تدعوهم إىل اهلدى ال يسمعوا ، وتراهم ينظرون إليك وهم ال يبصرون . . ينصرون 

كما أمره ربه؛  -صلى اهللا عليه وسلم  -ولقد قاهلا رسول اهللا . . إهنا كلمة صاحب الدعوة ، يف وجه اجلاهلية 
  :وحتدى هبا املشركني يف زمانه وآهلتهم املدعاة 

  . .} قل ادعوا شركاءكم مث كيدون فال تنظرون { 
أال يألوا جهداً يف مجع كيدهم وكيد : وقال هلم . . لقد قذف يف وجوههم ووجوه آهلتهم املدعاة هبذا التحدي 

اهلا يف هلجة الواثق املطمئن إىل السند الذي يرتكن إليه ، وحيتمي به من كيدهم مجيعاً آهلتهم؛ بال إمهال وال إنظار وق
:  

  . .} إن وليي اهللا ، الذي نزل الكتاب ، وهو يتوىل الصاحلني { 
يف أن  -سبحانه  -فدل بتنزيله على إرادته . الذي نزل الكتاب . . إنه يرتكن إىل اهللا . فأعلن هبا عمن إليه يرتكن 

وأن حيمي عباده الصاحلني . . ه رسوله الناس باحلق الذي فيه؛ كما قدر أن يعلي هذا احلق على باطل املبطلني يواج
  .الذين يبلغونه وحيملونه ويثقون فيه 
  :يف كل مكان ويف كل زمان  -بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -وإهنا لكلمة صاحب الدعوة إىل اهللا 



  .} إن وليي اهللا الذي نزل الكتاب وهو يتوىل الصاحلني { . . } كيدون فال تنظرون ادعوا شركاءكم مث : قل { 
  . .إنه ال بد لصاحب الدعوة إىل اهللا أن يتجرد من أسناد األرض؛ وأن يستهني كذلك بأسناد األرض 

ن الذين تدعون من إ: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له { : إهنا يف ذاهتا واهية واهنة ، مهما بدت قوية قادرة 
} ضعف الطالب واملطلوب . دون اهللا لن خيلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له ، وإن يسلبهم الذباب شيئاً ال يستنقذوه منه 

مثل الذين اختذوا من دون اهللا أولياء كمثل العنكبوت اختذت بيتاً ، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا { 
فما هذه األولياء واألسناد األخرى إذن؟ وماذا تساوي يف . هللا يرتكن إىل اهللا وصاحب الدعوة إىل ا} يعلمون 

 -ال عجزاً من ربه عن محايته من أذاها . حسه؛ حىت لو قدرت على أذاه؟ إمنا تقدر على أذاه بإذن ربه الذي يتواله 
  .وال ختلياً منه سبحانه عن نصرة أوليائه  -سبحانه وتعاىل 

واستدراجاً لعباده الطاحلني لإلعذار واإلمهال والكيد . الصاحلني للتربية والتمحيص والتدريب  ولكن ابتالء لعباده. 
  املتني

يردد ، واملشركون يتناولونه باألذى؛ ويضربون وجهه الكرمي بالنعال  -رضي اهللا عنه  -لقد كان أبو بكر 
كان يردد طوال هذا االعتداء املنكر . . عني املخصوفة حيرفوهنا إىل عينيه ووجهه ، حىت تركوه وما يعرف له فم من 

رب ما أحلمك رب ما أحلمك رب ما « : الفاجر على أكرم من أقلت األرض بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
كان يعرف يف قرارة نفسه ما وراء هذا األذى من حلم ربه لقد كان واثقاً أن ربه ال يعجز عن » . . أحلمك 

  ما كان واثقاً أن ربه ال يتخلى عن أوليائهالتدمريعلى أعدائه؛ ك
ألنه أمسعهم القرآن يف  -يقول ، وقد تناوله املشركون باألذى  -رضي اهللا عنه  -ولقد كان عبد اهللا بن مسعود 

كان يقول بعد هذا األذى املنكر الفاجر . . حىت تركوه وهو يترنح ال يصلب قامته  -ناديهم إىل جوار الكعبة 
وكان يستيقن  -سبحانه  -كان يعرف أهنم حيادون اهللا . . » واهللا ما كانوا أهون علّي منهم حينذاك  «: الذي ناله 

  .فينبغي أن يكون مهيناً عند أولياء اهللا . أن الذي حياد اهللا مغلوب هني على اهللا 
شرك ، ألنه مل يقول ، وقد خرج من جوار عتبة بن ربيعة امل -رضي اهللا عنه  -ولقد كان عبد اهللا بن مظعون 

وقد جتمع عليه . يستسغ لنفسه أن حيتمي جبوار مشرك فيكف عنه األذى ، وإخوان له يف اهللا يؤذون يف سبيل اهللا 
كان يقول لعتبة وهو يراه يف هذا احلال . . فآذوه حىت خسروا عينه  -بعد خروجه من جوار عتبة  -املشركون 

يا ابن أخي « : وكان يرد على عتبة إذ قال له . . » من هو أعز منك ألنا يف جوار « : فيدعوه أن يعود إىل جواره 
كان . . » ال واهللا ولألخرى أحق ملا يصلحها يف سبيل اهللا « : يقول . . » لقد كانت عينك يف غىن عمَّا أصاهبا 

سبيله هذا األذى وكان يستيقن أن ربه ال يتخلى عنه ، ولو تركه يؤذى يف . يعلم أن جوار ربه أعز من جوار العبيد 
  . .» ولألخرى أحق ملا يصلحها يف سبيل اهللا . ال واهللا « : لترتفع نفسه إىل هذا األفق العجيب 

يف ظالل ذلك  -صلى اهللا عليه وسلم  -هذه مناذج من ذلك اجليل السامق الذي ترىب بالقرآن يف حجر حممد 
  :التوجيه الرباين الكرمي 

  . .} إن وليي اهللا الذي نزل الكتاب ، وهو يتوىل الصاحلني . فال تنظرون ادعوا شركاءكم مث كيدون : قل { 
وهذا االعتصام باهللا الذي نزل الكتاب وهو يتوىل . مث ماذا كان بعد هذا األذى الذي احتملوه من كيد املشركني 

  الصاحلني؟
مية واهلوان والدثور للطواغيت الذين كان ما يعرفه التاريخ كانت الغلبة والعزة والتمكني ألولياء اهللا ، وكانت اهلز

  .قتلهم الصاحلون 



هلؤالء السابقني ، الذين احتملوا األذى بثقة يف اهللا  -ممن شرح اهللا صدره لإلسالم  -وكانت التبعية ممن بقي منهم 
  ال تتزعزع ، وبعزمة يف اهللا ال تلني

ئاً إال مبثل هذه الثقة ، وإال مبثل هذه العزمة لن يبلغ شي -يف كل زمان ويف كل مكان  -إن صاحب الدعوة إىل اهللا 
  :، وإال مبثل ذلك اليقني 

  . .} إن وليي اهللا الذي نزل الكتاب وهو يتوىل الصاحلني { 
وأمر أن يبني هلم عجز آهلتهم . فتحداهم . أن يتحدى املشركني  -صلى اهللا عليه وسلم  -لقد أمر رسول اهللا 

  :وسخف الشرك هبا فبني هلم 
  . .} لذين تدعون من دونه ال يستطيعون نصركم وال أنفسهم ينصرون وا{ 
  . .} وإن تدعوهم إىل اهلدى ال يسمعوا ، وتراهم ينظرون إليك وهم ال يبصرون { 

فإنه ينطبق كذلك على كل . . وإذا كان هذا التقرير ينطبق على آهلة الوثنية الساذجة يف جاهلية العرب القدمية 
  . .اجلاهلية احلديثة اآلهلة املدعاة يف 

إن هؤالء املشركني اجلدد يدعون من دون اهللا أولياء من أصحاب السلطان الظاهر يف األرَض ولكن هؤالء األولياء 
  .حني جيري قدر اهللا مبا يشاء يف أمر العباد يف املوعد املرسوم . ال يستطيعون نصرهم وال أنفسهم ينصرون 

سمع ، وعيوهنا املصنوعة من اخلرز أو اجلوهر تنظر وال تبصر فإن بعض اآلهلة وإذا كانت آهلة العرب الساذجة ال ت
وحتمية التاريخ إىل آخر تلك اآلهلة . واآللة . واإلنتاج . والقوم . الوطن . . اجلديدة كذلك ال تسمع وال تبصر 

، اليت تعطى خصائص األلوهية وهي اآلهلة املدعاة من البشر  -املدعاة يف اجلاهلية احلديثة والذي يبصر منها ويسمع 
ولقد ذرأنا جلهنم { : هي من الذين يقول اهللا فيهم . . هي كذلك ال تسمع وال تبصر  -فتشرعٍ بأمرها وحتكم 

أولئك . . كثرياً من اجلن واإلنس ، هلم قلوب ال يفقهون هبا ، وهلم أعني ال يبصرون هبا ، وهلم آذان ال يسمعون هبا 
  } أولئك هم الغافلون كاألنعام بل هم أضل ، 

وإمنا ينبغي أن يقول ما أمر اهللا . . إن صاحب الدعوة إىل اهللا ، إمنا يصادف حالة واحدة من اجلاهليات املتعددة 
  :سبحانه نبيه صلى اهللا عليه وسلم أن يقول 

والذين . ني إن وليي اهللا الذي نزل الكتاب وهو يتوىل الصاحل. ادعوا شركاءكم مث كيدون فال تنظرون : قل { 
وإن تدعوهم إىل اهلدى ال يسمعوا وتراهم ينظرون . تدعون من دونه ال يستطيعون نصركم وال أنفسهم ينصرون 

  يف كل أرض ويف كل حني. . فإمنا هم هم . . } إليك وهم ال يبصرون 

َزغَنََّك ِمَن الشَّْيطَاِن َنْزغٌ فَاْسَتِعذْ بِاللَِّه إِنَُّه َسِميٌع َعِليمٌ َوإِمَّا يَْن) ١٩٩(ُخِذ الَْعفَْو َوأُْمْر بِالْعُْرِف َوأَعْرِْض َعنِ الَْجاِهِلَني 
وَإِْخوَانُُهْم َيُمدُّوَنُهْم ِفي ) ٢٠١(إِنَّ الَِّذيَن اتَّقَْوا إِذَا َمسَُّهْم طَاِئٌف ِمَن الشَّْيطَاِن َتذَكَّرُوا فَإِذَا ُهْم مُْبِصُرونَ ) ٢٠٠(

َصاِئُر ِمْن َوإِذَا لَْم َتأِْتهِْم بِآَيٍة قَالُوا لَْولَا اْجَتبَْيَتَها قُلْ إِنََّما أَتَّبُِع َما يُوَحى إِلَيَّ ِمْن َربِّي َهذَا َب) ٢٠٢(ِصُرونَ الَْغيِّ ثُمَّ لَا ُيقْ
َواذْكُرْ ) ٢٠٤(أَْنِصُتوا لََعلَّكُمْ ُتْرَحُمونَ َوإِذَا قُرَِئ الْقُْرآنُ فَاْسَتِمُعوا لَُه َو) ٢٠٣(رَبِّكُْم َوُهًدى َوَرْحَمةٌ ِلقَْومٍ ُيْؤِمنُونَ 

إِنَّ الَِّذيَن ِعْنَد ) ٢٠٥(ِلَني رَبََّك ِفي َنفِْسَك َتَضرًُّعا َوِخيفَةً َوُدونَ الَْجْهرِ ِمَن الْقَْولِ بِالُْغُدوِّ وَالْآصَالِ َولَا َتكُْن ِمَن الَْغاِف
  ) ٢٠٦(َوُيَسبِّحُوَنُه َولَُه َيْسُجُدونَ  رَبَِّك لَا َيْسَتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِتِه

 -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا . . جتيء هذه التوجيهات الربانية يف هناية السورة ، من اهللا سبحانه إىل أوليائه 
. ة وهم بعد يف مكة؛ ويف مواجهة تلك اجلاهلية من حوهلم يف اجلزيرة العربية ويف األرض كاف. . والذين آمنوا معه 



هذه التوجيهات الربانية يف مواجهة تلك اجلاهلية الفاحشة ، ويف مواجهة هذه البشرية الضالة ، تدعو صاحب . 
إىل السماحة واليسر ، واألمر بالواضح من اخلري الذي تعرفه فطرة البشر يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -الدعوة 

فإذا . . ة فال يؤاخذهم ، وال جيادهلم ، وال حيفلهم واإلعراض عن اجلاهلي. بساطتها ، بغري تعقيد وال تشديد 
: جتاوزوا احلد وأثاروا غضبه بالعناد والصد ، ونفخ الشيطان يف هذا الغضب ، فليستعذ باهللا ليهدأ ويطمئن ويصرب 

 إن. خذ العفو ، وأمر بالعرف ، وأعرض عن اجلاهلني ، وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ باهللا إنه مسيع عليم { 
  . .} الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون 

ويذكر طرفاً من سلوكهم . مث يعرفه بطبيعة أولئك اجلاهلني؛ والوسوسة اليت وراءهم واليت متدهم يف الغي والضالل 
بطبيعة الرسالة وطلبهم اخلوارق؛ ليوجهه إىل ما يقول هلم ، ليعرفهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -مع رسول اهللا 

وإخواهنم ميدوهنم يف الغي مث ال { : وحقيقة الرسول ، وليصحح هلم تصوراهتم عنها وعنه وعن عالقته بربه الكرمي 
هذا بصائر من ربكم وهدى . إمنا أتبع ما يوحى إيل من ريب : لوال اجتبيتها قل : وإذا مل تأهتم بآية قالوا . يقصرون 

  . .} ورمحة لقوم يؤمنون 
اسبة هذه اإلشارة إىل ما أوحاه إليه ربه من القرآن ، جييء توجيه املؤمنني إىل أدب االستماع هلذا القرآن؛ وأدب ومبن

فإن املالئكة الذين ال خيطئون يذكرون ويسبحون . ذكر اهللا؛ مع التنبيه إىل مداومة هذا الذكر ، وعدم الغفلة عنه 
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا { : وا عن الذكر والتسبيح والسجود ويسجدون ، فما أوىل البشر اخلطائني أن ال يغفل

واذكر ربك يف نفسك تضرعاً وخيفة ودون اجلهر من القول بالغدو واآلصال وال تكن . له وأنصتوا لعلكم ترمحون 
  . .} إن الذين عند ربك ال يستكربون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون . من الغافلني 

. العرف ، وأعرض عن اجلاهلني ، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهللا ، إنه مسيع عليم خذ العفو ، وأمر ب{ 
  . .} إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون 

ن خذ العفو امليسر املمكن من أخالق الناس يف املعاشرة والصحبة ، وال تطلب إليهم الكمال ، وال تكلفهم الشاق م
كل أولئك يف املعامالت الشخصية ال يف العقيدة الدينية وال . . واعف عن أخطائهم وضعفهم ونقصهم . األخالق 

ولكن يف األخذ والعطاء . فليس يف عقيدة اإلسالم وال شريعة اهللا يكون التغاضي والتسامح . يف الواجبات الشرعية 
اإلغضاء عن الضعف البشري ، والعطف عليه ، والسماحة ف. وبذلك متضي احلياة سهلة لينة . والصحبة واجلوار 

  .معه ، واجب الكبار األقوياء جتاه الصغار الضعفاء 

. . فهو أوىل الناس بالسماحة واليسر واإلغضاء . راع وهاد ومعلم ومرب  -صلى اهللا عليه وسلم  -ورسول اهللا 
وكل . . ان يف دين اهللا مل يقم لغضبه شيء فإذا ك. مل يغضب لنفسه قط . . وكذلك كان صلى اهللا عليه وسلم 

فالتعامل مع النفوس البشرية هلدايتها يقتضي . أصحاب الدعوة مأمورون مبا أمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  . .سعة صدر ، ومساحة طبع ، ويسراً وتيسرياً يف غري هتاون وال تفريط يف دين اهللا 

عروف الواضح الذي ال حيتاج إىل مناقشة وجدال؛ والذي تلتقي عليه الفطر وهو اخلري امل. . } وأمر بالعرف { 
والنفس حني تعتاد هذا املعروف يسلس قيادها بعد ذلك ، وتتطوع أللوان من اخلري . . السليمة والنفوس املستقيمة 

بالتكاليف  دون تكليف وما يصد النفس عن اخلري شيء مثلما يصدها التعقيد واملشقة والشد يف أول معرفتها
ورياضة النفوس تقتضي أخذها يف أول الطريق بامليسور املعروف من هذه التكاليف حىت يسلس قيادهتا وتعتاد هي 

  . .بذاهتا النهوض مبا فوق ذلك يف يسر وطواعية ولني 
عراض واإل. . ومها قريب من قريب . . من اجلهالة ضد الرشد ، واجلهالة ضد العلم . . } وأعرض عن اجلاهلني { 



يكون بالترك واإلمهال؛ والتهوين من شأن ما جيهلون به من التصرفات واألقوال؛ واملرور هبا مر الكرام؛ وعدم 
وقد ينتهي السكوت . . الدخول معهم يف جدال ال ينتهي إىل شيء إال الشد واجلذب ، وإضاعة الوقت واجلهد 

فإن مل . ، بدالً من الفحش يف الرد واللجاج يف العناد عنهم ، واإلعراض عن جهالتهم إىل تذليل نفوسهم وترويضها 
إذ يرون صاحب الدعوة حمتمالً معرضاً . يؤد إىل هذه النتيجة فيهم ، فإنه يعزهلم عن اآلخرين الذين يف قلوهبم خري 

  عن اللغو ، ويرون هؤالء اجلاهلني حيمقون وجيهلون فيسقطون من عيوهنم وُيعزلون
  يتبع هذا التوجيه الرباين العليم بدخائل النفوس وما أجدر صاحب الدعوة أن

وقد يثور غضبه على جهالة اجلهال وسفاهة السفهاء ومحق . بشر  -صلى اهللا عليه وسلم  -ولكن رسول اهللا 
. . فقد يعجز عنها من وراءه من أصحاب الدعوة  -صلى اهللا عليه وسلم  -وإذا قدر عليها رسول اهللا . . احلمقى 

لذا يأمره ربه أن يستعيذ باهللا؛ لينفثىء . . نزغ الشيطان يف النفس ، وهي ثائرة هائجة مفقودة الزمام وعند الغضب ي
  :غضبه ، ويأخذ على الشيطان طريقه 

  . .} وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهللا إنه مسيع عليم { 
ل اجلاهلني وسفاهتهم؛ عليم مبا حتمله نفسك يقرر أن اهللا سبحانه مسيع جله. . } إنه مسيع عليم { : وهذا التعقيب 

فحسبها أن اجلليل العظيم يسمع ويعلم وماذا تبتغي نفس بعدما . . ويف هذا ترضية وتسرية للنفس . . من أذاهم 
  يسمع اهللا ويعلم ما تلقى من السفاهة واجلهل وهي تدعو إليه اجلاهلني؟

س صاحب الدعوة بالرضى والقبول ، وذكر اهللا عند الغضب مث يتخذ السياق القرآين طريقاً آخر لإلحياء إىل نف
  :ألخذ الطريق على الشيطان ونزغه اللئيم 

  .} إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون { 

.  
إن . . وتكشف هذه اآلية القصرية عن إحياءات عجيبة ، وحقائق عميقة ، يتضمنها التعبري القرآين املعجز اجلميل 

إنه . . ليس هلا ألفاظ تقابلها هناك . ليضيف معاين كثرية إىل صدر اآلية } فإذا هم مبصرون { : اختتام اآلية بقوله 
تلك . . ولكن تقوى اهللا ومراقبته وخشية غضبه وعقابه . يفيد أن مس الشيطان يعمي ويطمس ويغلق البصرية 

فإذا تذكروا تفتحت بصائرهم؛ . تذكر املتقني . . فلة عن هداه الوشيجة اليت تصل القلوب باهللا وتوقظها من الغ
إن . . إن مس الشيطان عمى ، وإن تذكر اهللا إبصار . . } فإذا هم مبصرون { : وتكشفت الغشاوة عن عيوهنم 

ن إن مس الشيطان جتلوه التقوى ، فما للشيطان على املتقني م. . مس الشيطان ظلمة ، وإن االجتاه إىل اهللا نور 
  . .سلطان 

جاء بيان هذا الشأن معترضاً . . } إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون { : ذلك شأن املتقني 
بني أمر اهللا سبحانه باإلعراض عن اجلاهلني؛ وبيان ماذا ومن ذا وراء هؤالء اجلاهلني ، يدفعهم إىل اجلهل واحلمق 

  :عقيب عاد السياق حيدث عن اجلاهلني فلما انتهى الت. . والسفه الذي يزاولون 
إمنا أتبع ما يوحى إيل من : قل . لوال اجتبيتها : وإذا مل تأهتم بآية قالوا . وإخواهنم ميدوهنم يف الغي مث ال يقصرون { 

  . .} ريب ، هذا بصائر من ربكم وهدى ورمحة لقوم يؤمنون 
إهنم يزيدون هلم يف . . يكونون هم شياطني اإلنس أيضاً  وقد. . وإخواهنم الذين ميدوهنم يف الغي هم شياطني اجلن 

  .الضالل ، ال يكلون وال يسأمون وال يسكتون وهم من مث حيمقون وجيهلون ويظلون فيما هم فيه سادرين 
والسياق هنا حيكي  -صلى اهللا عليه وسلم  -ولقد كان املشركون ال يكفون عن طلب اخلوارق من رسول اهللا 



  :الة على جهلهم حبقيقة الرسالة وطبيعة الرسول بعض أقواهلم الد
  . .} لوال اجتبيتها : وإذا مل تأهتم بآية قالوا { 

  أو هال فعلتها أنت من نفسك؟ ألست نبياً؟. . لوال أحلحت على ربك حىت ينزهلا . . أي 
ه يتلقى منه ما يعطيه؛ وال إهنم مل يكونوا يدركون طبيعة الرسول ووظيفته؛ كذلك مل يكونوا يعرفون أدبه مع ربه؛ وأن

  :واهللا يأمره أن يبني هلم . . يقدم بني يدي ربه وال يقترح عليه؛ وال يأيت كذلك الشيء من عند نفسه 
  . .} إمنا أتبع ما يوحى إيل من ريب : قل { 

  . .وال آيت إال ما يأمرين به . فال أقترح ، وال أبتدع ، وال أملك إال ما يوحيه إيل ريب 
الصورة الزائفة للمتنبئني يف اجلاهليات تتراءى هلم ، ومل يكن هلم فقه وال معرفة حبقيقة الرسالة وطبيعة  لقد كانت
  :الرسول 

أن يبني هلم ما يف هذا القرآن الذي جاءهم به ، وحقيقته اليت  -صلى اهللا عليه وسلم  -كذلك يؤمر رسول اهللا 
  :م هذا اهلدى الذي يغفلون عنه يغفلون عنها ، ويطلبون اخلوارق املادية ، وأمامه

  .} هذا بصائر من ربكم وهدى ورمحة لقوم يؤمنون { 

.  
  .ملن يؤمن به ، ويغتنم هذا اخلري العميم . . بصائر هتدي ، ورمحة تفيض . . إنه هذا القرآن 

وارق يعرضون عنه ، ويطلبون خارقة من اخل -يف جاهليتهم  -إنه هذا القرآن الذي كان اجلاهلون من العرب 
املادية مثل اليت جرت على أيدي الرسل من قبل ، يف طفولة البشرية ، ويف الرساالت احمللية غري العاملية ، واليت ال 
تصلح إال لزماهنا ومكاهنا ، وال تواجه إال الذين يشاهدوهنا ، فكيف مبن بعدهم من األجيال ، وكيف مبن وراءهم 

  من األقوام الذين مل يروا هذه اخلارقة
من أي جانب من اجلوانب شاء الناس املعجزة يف . . نه هذا القرآن الذي ال تبلغ خارقة مادية من اإلعجاز ما يبلغه إ

  ال يستثىن من ذلك من كان من الناس ومن يكون إىل آخر الزمان. . أي زمان ويف أي مكان 
بالنسبة ملا كانوا حيفلون به من  -جوانبه ولعله كان بالقياس إىل العرب يف جاهليتهم أظهر . . فهذا جانبه التعبريي 

ها هو ذا كان وما يزال إىل اليوم معجزاً ال يتطاول إليه أحد من البشر  -األداء البياين ، ويتفاخرون به يف أسواقهم 
والذين يزاولون فن التعبري من البشر ، ويدركون مدى الطاقة . حتداهم اهللا به وما يزال هذا التحدي قائماً . 

سواء كانوا يؤمنون هبذا الدين عقيدة أو ال . . رية فيه ، هم أعرف الناس بأن هذا األداء القرآين معجز معجز البش
وكما كان . . فالتحدي يف هذا اجلانب قائم على أسس موضوعية يستوي أمامها املؤمنون واجلاحدون . . يؤمنون 

وهم جاحدون كارهون  -ل هلم بدفعه عن أنفسهم ما ال قب -يف جاهليتهم  -كرباء قريش جيدون من هذا القرآن 
  كذلك جيد اليوم وغداً كل جاهلي جاحد كاره ما وجد اجلاهليون األولون -

مىت خلي بينها  -يبقى ذلك السلطان الذي له على الفطرة . . ويبقى وراء ذلك السر املعجز يف هذا الكتاب الفريد 
جب ، وثقل فوقها الركام ، تنتفض قلوهبم أحياناً؛ وتتململ قلوهبم وحىت الذين رانت على قلوهبم احل -وبينه حلظة 

  أحياناً حتت وطأة هذا السلطان؛ وهم يستمعون إىل هذا القرآن
ولكن هذا القرآن . . وقد يقولون كالماً حيتوي مبادئ ومذاهب وأفكاراً واجتاهات . . إن الذين يقولون كثريون 

ولقد كان كرباء . . لوهبم فيما يقول إنه قاهر غالب بذلك السلطان الغالب يتفرد يف إيقاعاته على فطرة البشر وق
ال تسمعوا هلذا القرآن والغوا فيه { :  -ويقولون ألنفسهم يف احلقيقة  -قريش يقولون ألتباعهم الذين يستخفوهنم 



يقاوم وما يزال كرباء ملا كانوا جيدونه هم يف نفوسهم من مس هذا القرآن وإيقاعه الذي ال . . } لعلكم تغلبون 
مع ذلك  -اليوم حياولون أن يصرفوا القلوب عن هذا القرآن مبا ينزلونه هلم من مكاتيب غري أن هذا القرآن يظل 

وما إن تعرض اآلية منه أو اآليات يف ثنايا قول البشر ، حىت تتميز وتنفرد بإيقاعها ، وتستويل على . . غالباً  -كله 
  وتنحي ما عداها من قول البشر احملري الذي تعب فيه القائلون احلس الداخلي للسامعني ،

  .مث يبقى وراء ذلك مادة هذا القرآن وموضوعه 

فالقول ال ينتهي . . للحديث عن مادة هذا القرآن وموضوعه  -يف ظالل القرآن  -وما تتسع صفحات عابرة . 
  واجملال ال حيد

  وماذا الذي ميكن أن يقال يف صفحات؟
وهو منهج يواجه هذه الكينونة جبملتها ، . . لقرآن العجيب ، يف خماطبة الكينونة البشرية حبقائق الوجود منهج هذا ا

ال يدع جانباً واحداً منها ال خياطبه يف السياق الواحد ، وال يدع نافذة واحدة من نوافذها ال يدخل منها إليها؛ وال 
  ال يلبيهيدع خاطراً فيها ال جياوبه ، وال يدع هاتفاً فيها 

منهج هذا القرآن العجيب ، وهو يتناول قضايا هذا الوجود ، فيكشف منها ما تتلقاه فطرة اإلنسان وقلبه وعقله 
وما يطابق كذلك حاجات هذه الفطرة ، ويوقظ فيها . بالتسليم املطلق ، والتجاوب احلي ، والرؤية الواضحة 

  .طاقاهتا املكنونة ، ويوجهها الوجهة الصحيحة 
يف هينة  -هذا القرآن العجيب ، وهو يأخذ بيد الفطرة اإلنسانية خطوة خطوة ، ومرحلة مرحلة؛ ويصعد هبا منهج 

درجات السلم يف املرتقى الصاعد ، إىل القمة  -ورفق ، ويف حيوية كذلك وحرارة ، ويف وضوح وعلى بصرية 
تكيف واالستقامة ، ويف اليقني والثقة ، ويف يف املعرفة والرؤية ، ويف االنفعال واالستجابة ، ويف ال. . السامقة 

  . .إىل حقائق هذا الوجود الصغرية والكبرية . . الراحة والطمأنينة 
منهج هذا القرآن العجيب ، وهو يلمس الفطرة اإلنسانية ، من حيث ال حيتسب أحد من البشر أن يكون هذا 

ذلك أن منزل هذا القرآن هو . تصوت وتستجيب موضع ملسة أو أن يكون هذا وتر استجابة فإذا الفطرة تنتفض و
  خالق هذا اإلنسان الذي يعلم من خلق ، وهو أقرب إليه من حبل الوريد

وهنا ذلك االنفساح الذي ال يبلغ منه القول . . أم املادة ذاهتا اليت يعرضها القرآن يف هذا املنهج . . ذلك املنهج؟ 
} { ريب ، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ريب ، ولو جئنا مبثله مدداً  قل لو كان البحر مداداً لكلمات{ . . شيئاً 

إن الذي يكتب } ولو أن ما يف األرض من شجرة أقالم ، والبحر ميده من بعده سبعة أحبر ما نفدت كلمات اهللا 
جيول . عاماً يف الصحبة الواعية الدارسة هلذا الكتاب مخسة وعشرين  -وهللا احلمد واملنة  -هذه الكلمات ، قضى 

ما طرقته معارف البشر وما مل تطرقه  -يف جنبات احلقائق املوضوعية هلذا الكتاب؛ يف شىت حقول املعرفة اإلنسانية 
يرى ذلك الفيض الغامر املنفسح . . ويرى . . ويقرأ يف الوقت ذاته ما حياوله البشر من بعض هذه اجلوانب  -

  وتلك املستنقعات اآلسنة أيضاً. . لبحريات املنعزلة ، وتلك النقر الصغرية الواسع يف هذا القرآن؛ وإىل جانبه تلك ا
يف النظرة الكلية يف هذا الوجود ، وطبيعته ، وحقيقته ، وجوانبه ، وأصله ، ونشأته ، وما وراءه من أسرار؛ وما يف 

  .البشر » فلسفة « منها  املوضوعات اليت تطرق جوانب. . كيانه من خبايا ومكنونات وما يضمه من أحياء وأشياء 

.  
ونفسه ، وأصله ، ونشأته ، ومكنونات طاقاته ، وجماالت نشاطه؛ وطبيعة تركيبه » اإلنسان « يف النظرة الكلية إىل 



املوضوعات اليت تطرق جوانب منها علوم احلياة والنفس والتربية . . وانفعاالته ، واستجاباته ، وأحواله وأسراره 
  . .األديان واالجتماع والعقائد و

يف النظرة إىل نظام احلياة اإلنسانية؛ وجوانب النشاط الواقعي فيها؛ وجماالت االرتباط واالحتكاك ، واحلاجات 
املوضوعات اليت تطرق جوانب منها النظريات واملذاهب االجتماعية . . املتجددة وتنظيم هذه احلاجات 

  . .واالقتصادية والسياسية 
ل جيد الدارس الواعي هلذا القرآن وفرة من النصوص والتوجيهات حيار يف كثرهتا ويف كل حقل من هذه احلقو

  ووفرهتا فوق ما يف هذه الوفرة من أصالة وصدق وعمق وإحاطة ونفاسة
يف حاجة إىل نص واحد من خارج هذا  -يف مواجهة هذه املوضوعات األساسية  -إنين مل أجد نفسي مرة واحدة 

بل إن أي قول آخر  -وهو من آثار هذا القرآن  -صلى اهللا عليه وسلم  -ل اهللا فيما عدا قول رسو -القرآن 
  . .إىل جانب ما جيده الباحث يف هذا الكتاب العجيب  -حىت لو كان صحيحاً  -ليبدو هزيالً 

هذه إهنا املمارسة الفعلية اليت تنطق هبذه التقريرات؛ والصحبة الطويلة يف ظل حاجات الرؤية والبحث والنظر يف 
ومن أنا ومن هؤالء البشر مجيعاً ليضيفوا إىل كتاب اهللا شيئاً مبا . . وما يب أن أثين على هذا الكتاب . . املوضوعات 

  ميلكون من هذا الثناء
جيل مل يتكرر . . لقد كان هذا الكتاب هو مصدر املعرفة والتربية والتوجيه والتكوين الوحيد جليل من البشر فريد 

جيل الصحابة الكرام الذين أحدثوا يف تاريخ البشرية ذلك  -ال من قبل وال من بعد  -بشرية بعد يف تاريخ ال
  . .احلدث اهلائل العميق املمتد ، الذي مل يدرس حق دراسته إىل اآلن 

وهي املعجزة اليت . هذه املعجزة اجملسمة يف عامل البشر  -مبشيئة اهللا وقدره  -لقد كان هذا املصدر هو الذي أنشأ 
أن كان ذلك . . وهي معجزة واقعة مشهودة . . ال تطاوهلا مجيع املعجزات واخلوارق اليت صحبت الرساالت مجيعاً 

  . .اجليل الفريد ظاهرة تارخيية فريدة 
ولقد كان اجملتمع الذي تألف من ذلك اجليل أول مرة ، والذي ظل امتداده أكثر من ألف عام ، حتكمه الشريعية 

كان هذا اجملتمع معجزة . . الكتاب ، ويقوم على قاعدة من قيمه وموازينه ، وتوجيهاته وإحياءاته اليت جاء هبا هذا 
 -حني تقارن إليه صور اجملتمعات البشرية األخرى ، اليت تفوقه يف اإلمكانيات املادية . أخرى يف تاريخ البشرية 

  »احلضارة اإلنسانية «  ولكنها ال تطاوله يف -حبكم منو التجربة البشرية يف عامل املادة 
يطلبون حاجات نفوسهم وجمتمعاهتم وحياهتم خارج هذا القرآن كما كان  -يف اجلاهلية احلديثة  -إن الناس اليوم 

فأما هؤالء فقد كانت حتول جاهليتهم الساذجة ، . . الناس يف اجلاهلية العربية يطلبون خوارق غري هذا القرآن 
دون رؤية اخلارقة الكونية اهلائلة يف هذا  -هواؤهم ومصاحلهم الذاتية كذلك كما حتول أ -وجهالتهم العميقة 
  .الكتاب العجيب 
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لقرآن: كتاب  ا   يف ظالل 
لشاريب: املؤلف  هيم حسني ا برا  سيد قطب إ

الذي فتحه اهللا عليهم يف » العلم البشري « فأما أهل اجلاهلية احلاضرة ، فيحول بينهم وبني هذا القرآن غرور . 
من ناحية التنظيم وغرور التنظيمات والتشكيالت املعقدة بتعقيد احلياة البشرية اليوم؛ ومنوها ونضجها . عامل املادة 

وهو أمر طبيعي مع امتداد احلياة وتراكم التجارب ، وجتدد احلاجات ، وتعقدها كذلك كما حيول . والتشكيل 
بينهم وبني هذا القرآن كيد أربعة عشر قرناً من احلقد اليهودي والصلييب؛ الذي مل يكف حلظة واحدة عن حرب 

بعدما علم اليهود والصليبيون . هله عنه؛ وإبعادهم عن توجيهه املباشر هذا الدين وكتابه القومي؛ وعن حماولة إهلاء أ
أن ال طاقة هلم بأهل هذا الدين ، ما ظلوا عاكفني على هذا الكتاب ، عكوف اجليل األول ، : من جتارهبم الطويلة 

مثرته النهائية هذه . . هو كيد مطرد مصرٌّ لئيم خبيث . . ال عكوف التغين بآياته وحياهتم مكلها بعيدة عن توجيهاته 
وما هم باملسلمني ما مل حيكموا يف حياهتم شريعة  -األوضاع اليت يعيش فيها الناس الذين يسمون اليوم باملسلمني 

وهذه احملاوالت األخرى يف كل مكان للتعفية على آثار هذا الدين؛ ولتدارس قرآن غري قرآنه؛ يرجع  -هذا الدين 
، ويرد إليه كل اختالف ، وكل نزاع يف التشريع والتقنني هلذه احلياة؛ كما كان املسلمون إليه يف تنظيم احلياة كلها 

  يرجعون إىل كتاب اهللا يف هذه الشؤون
ألهنم ال يعرفونه إال تراتيل وترانيم وتعاويذ وهتاومي بعدما صرفتهم عنه . إنه هذا القرآن الذي جيهله أهله اليوم 

ل املزري ، ومن التعاليم املغرورة ، ومن الفساد الشامل للفكر والقلب والواقع قرون من الكيد اللئيم ، من اجله
  النكد اخلبيث

والذي يصرف عنه . إنه هذا القرآن الذي كان اجلاهليون القدامى يصرفون عنه اجلماهري بطلب اخلوارق املادية 
اإلعالم والتوجيه إنه هذا القرآن الذي  اجلاهليون احملدثون اجلماهري بالقرآن اجلديد الذي يفترونه ، وبشىت وسائل

  :يقول عنه العليم اخلبري 
  . .} هذا بصائر من ربكم وهدى ورمحة لقوم يؤمنون { 

فهم الذين جيدون هذا كله } لقوم يؤمنون { . . ورمحة تغمر وتفيض . وهدى يرشد ويهدي . بصائر تكشف وتنري 
  . .يف هذا القرآن الكرمي 
  :يء مباشرة يف السياق هذا التوجيه للمؤمنني وألن هذا هو القرآن جي

  . .} وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمحون { 
كتاب أنزل إليك فال يكن يف صدرك حرج منه ، لتنذر { : فتختتم به السورة اليت بدأت باإلشارة إىل هذا القرآن 

. . ذا األمر باالستماع واإلنصات إذا قرئ القرآن وختتلف الروايات املأثورة يف موضع ه} به وذكرى للمؤمنني 
حني جيهر اإلمام بالقرآن؛ فيجب أن يستمع املأموم وينصت . بعضهم يرى أن موضع هذا األمر هو الصالة املكتوبة 

وال ينازع اإلمام القرآن وذلك كالذي رواه اإلمام أمحد وأهل السنن ، . ، وال يقرأ هو مع قراءة اإلمام اجلهرية 
هذا حديث حسن ، وصححه أبو حامت الرازي ، من حديث الزهري عن أيب أكثمة الليثي عن : ال الترمذي عنه وق

  أيب هريرة



هل قرأ أحد منكم معي » : انصرف من صالة جهر فيها بالقراءة فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن رسول اهللا « 
فانتهى الناس عن القراءة مع » ما يل أنازع القرآن : ل إين أقو: قال . نعم يا رسول اهللا : قال رجل « آنفاً به 

صلى اهللا  -فيما جهر فيه بالقراءة من الصالة حني مسعوا ذلك من رسول اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 
عن حدثنا أبو كريب ، حدثنا احملاريب ، عن داود بن أيب هند ، : وكالذي رواه ابن جرير يف التفسري  -عليه وسلم 

أما آن لكم أن : فلما انصرف قال . صلى ابن مسعود ، فسمع ناساً يقرأون مع اإلمام : بشري بن جابر قال 
  كما أمركم اهللا} وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا { : تفهموا؛ أما آن لكم أن تعقلوا 

صلى اهللا  -وا يأتون رسول اهللا وبعضهم يرى أن هذا كان توجيهاً للمسلمني أن ال يكونوا كاملشركني الذين كان
فأنزل } ال تسمعوا هلذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون { : إذا صلى ، فيقول بعضهم لبعض مبكة  -عليه وسلم 

. قال القرطيب هذا وقال نزل يف الصالة . . } وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا { : اهللا عز وجل جواباً هلم 
  . .أيب هريرة وجابر والزهري وعبيد اهللا بن عمري وعطاء بن أيب رباح وسعيد بن املسيب روي عن ابن مسعود و

حدثنا أبو كريب ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن عاصم عن املسيب ابن رافع : وروى ابن جرير سبباً للنزول قال 
قرئ القرآن فاستمعوا له وإذا { . كان يسلم بعضنا على بعض يف الصالة ، فجاء القرآن : قال ابن مسعود . 

  . .} وأنصتوا لعلكم ترمحون 
إذا قرأ القرآن  -صلى اهللا عليه وسلم  -كان رسول اهللا : قال حممد بن كعب القرظي : وقال القرطيب يف التفسري 

قالوا مثل قوله ، حىت يقضي فاحتة الكتاب . بسم اهللا الرمحن الرحيم : إذا قال . يف الصالة أجابه من وراءه 
. } وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمحون { : لسورة ، فلبث بذلك ما شاء اهللا أن يلبث فنزل وا

  .وهذا يدل على أن املعىن باإلنصات ترك اجلهر على ما كانوا يفعلون من جماوبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
كم صليتم؟ كم بقي؟ : جل يأيت وهم يف الصالة فيسأهلم كان الر: وقال قتادة يف هذه اآلية : وقال القرطيب كذلك 

كانوا يتكلمون يف الصالة حباجتهم ، : وعن جماهد أيضاً . . } وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا { : فأنزل اهللا 
  .} لعلكم ترمحون . . { : فنزل قوله تعاىل 

حدثنا محيد بن مسعدة ، حدثنا : ا رواه ابن جرير والذين يرون أهنا خاصة بقراءة القرآن يف الصالة يستشهدون مب
رأيت عبيد بن عمري وعطاء بن أيب رباح : بشر بن املفضل ، حدثنا اجلريري ، عن طلحة بن عبيد اهللا بن كريز قال 

يعين قوله ( أال تستمعان إىل الذكر وتستوجبان املوعود ، : فقلت ) يعين والقارئ يقرأ ( يتحدثان والقاص يقص 
فنظرا إيل مث أقبال على حديثهما؛ قال فأعدت ، فنظرا إيل وأقبال على حديثهما : قال ) } لعلكم ترمحون { :  تعاىل

  .} وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا { : إمنا ذلك يف الصالة : فنظرا إيل فقاال : قال فأعدت الثالثة ، قال 

: ن الثوري عن أيب هاشم إمساعيل بن كثري عن جماهد يف قوله وكذا قال سفيا: قال ابن كثري وهو يروي هذا اخلرب 
وقال عبد الرازق . يف الصالة ، وكذا رواه غري واحد عن جماهد : قال } وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا { 

  . .ال بأس إذا قرأ الرجل يف غري الصالة أن يتكلم : ، عن الثوري عن ليث عن جماهد ، قال 
هنا يف الصالة ويف اخلطبة كذلك يف اجلمع والعيدين ، قاله سعيد بن جبري وجماهد وعطاء وعمرو بن وبعضهم يرى أ

دينار ، ويزيد بن أسلم ، والقاسم بن خميمرة ، ومسلم بن يسار ، وشهر بن حوشب وعبد اهللا ابن املبارك ، ولكن 
: قاله ابن العريب والنقاش . يف مجيعها وهذا ضعيف ، ألن القرآن فيها قليل ، واإلنصات جيب « : القرطيب قال 

  .» واآلية مكية ومل يكن مبكة خطبة وال مجعة 
. أمجع أهل التفسري أن هذا االستماع يف الصالة املكتوبة وغري املكتوبة : قال النقاش : وقال القرطيب يف التفسري 



  .اص شيء ويف اللغة جيب أَن يكون يف كل شيء ، إال أن يدل دليل على اختص: النحاس 
وحنن ال نرى يف أسباب النزول اليت وردت ما خيصص اآلية بالصالة املكتوبة وغري املكتوبة ، ذلك أن العربة بعموم 

واألقرب أن يكون ذلك عاماً ال خيصصه شيء ، فاالستماع إىل هذا القرآن واإلنصات . النص ال خبصوص السبب 
وجبالل قائله سبحانه وإذا قال اهللا أفال يستمع الناس وينصتون؟ هو األليق جبالل هذا القول ،  -حيثما قرئ  -له 

ما الذي خيصصه بالصالة؟ وحيثما قرئ القرآن ، واستمعت له النفس . . } لعلكم ترمحون { : مث رجاء الرمحة هلم 
  . .وأنصتت ، كان ذلك أرجى ألن تعي وتتأثر وتستجيب؛ فكان ذلك أرجى أن ترحم يف الدنيا واآلخرة مجيعاً 

وإن اآلية الواحدة لتصنع أحياناً . . إن الناس خيسرون اخلسارة اليت ال يعارضها شيء باالنصراف عن هذا القرآن 
أعاجيب من االنفعال والتأثر واالستجابة والتكيف والرؤية واإلدراك ،  -حني تستمع هلا وتنصت  -يف النفس 

  مما ال يدركه إال من ذاقة وعرفه. . اعية املستنرية والطمأنينة والراحة ، والنقلة البعيدة يف املعرفة الو
لينشئ يف القلب والعقل من الرؤية  -يف وعي وتدبر ال جمرد التالوة والترمن  -وإن العكوف على هذا القرآن 

الواضحة البعيدة املدى؛ ومن املعرفة املطمئنة املستيقنة؛ ومن احلرارة واحليوية واالنطالق ومن اإلجيابية والعزم 
  والتصميم؛ ما ال تدانيه رياضة أخرى أو معرفة أو جتريب

وحقائق احلياة ، ورؤية احلياة البشرية وطبيعتها وحاجاهتا  -من خالل التصوير القرآين  -وإن رؤية حقائق الوجود 
  .من خالل التقريرات القرآنية ، هلي رؤية باهرة واضحة دقيقة عميقة 

  . .ح أخرى ، غري ما توجه إليه سائر التصويرات والتقريرات البشرية هتدي إىل معاجلتها وإىل مزاولتها برو
وليس هناك ما خيصص هذا التوجيه القرآين . وهو يكون يف الصالة ويف غري الصالة . . وهذا كله أرجى إىل الرمحة 

  .العام بالصالة كما روى القرطيب عن النحاس 
  .يف الصالة ويف غري الصالة . . مث تنتهي السورة بالتوجيه إىل ذكر اهللا عامة 

إن الذين . واذكر ربك يف نفسك تضرعاَ وخيفة ودون اجلهر من القول بالغدو واآلصال ، وال تكن من الغافلني { 
  . .} عند ربك ال يستكربون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون 

كما أمر بعبادته يف هذين الوقتني يف .  يأمر اهللا تعاىل بذكره أول النهار وآخره كثرياً« : قال ابن كثري يف التفسري 
وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات اخلمس ليلة } فسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب { : قوله 

كما أن األميان مجع  -بالغدو ، وهو أول النهار ، واآلصال مجع أصيل : وقال ها هنا  -وهذه اآلية مكية . اإلسراء 
{ : أي اذكر ربك يف نفسك رغبة ورهبة وبالقول ، ال جهراً ، وهلذا قال } تضرعاً وخيفة { :  وأما قوله -ميني 

وهلذا ملا سألوا رسول . وهكذا يستحب أن يكون الذكر ، ال يكون نداء وجهراً بليغاً . } ودون اجلهر من القول 
وإذا سألك { : اديه؟ فأنزل اهللا عز وجل أقريب ربنا فنناجيه؛ أم بعيد فنن: فقالوا  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 

 -رضي اهللا عنه  -ويف الصحيحني عن أيب موسى األشعري } عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 
يا أيها الناس :  -صلى اهللا عليه وسلم  -رفع الناس أصواهتم بالدعاء يف بعض األسفار ، فقال هلم النيب » : قال 

م ، فإنكم ال تدعون أصم وال غائباً ، إن الذي تدعونه مسيع قريب ، أقرب إىل أحدكم من عنق أربعوا على أنفسك
  .« راحلته 

إن املراد هبا أمر السامع للقرآن يف حال استماعه : ومل يقبل قول ابن جرير وقبله عبد الرمحن بن زيد بن أسلم 
عا عليه ، بل املراد احلض على كثرة الذكر من العباد فهذا الذي قااله مل يتاب» : وقال . . بالذكر على هذه الصفة 

{ : وهلذا مدح املالئكة الذين يسبحون الليل والنهار ال يفترون ، فقال . بالغدو واآلصال لئال يكونوا من الغافلني 



بادهتم وإمنا ذكرهم هبذا ليقتدى هبم يف كثرة طاعتهم وع. اآلية . . } إن الذين عند ربك ال يستكربون عن عبادته 
 ». .  

وحنن نرى فيما أورده ابن كثري من املناسبة واألحاديث النبوية مدى ما كان هذا القرآن وكانت التربية النبوية تنقل 
وندرك من سؤاهلم ومن اإلجابة عليهم . إليه نفوس العرب من املعرفة حبقيقة رهبم ، وحقيقة الوجود من حوهلم 

إهنا نقلة بعيدة ، تتجلى فيها . . ، هبذا الكتاب الكرمي ، بالتوجيه النبوي القومي  مدى النقلة اليت نقلها هلم هذا الدين
  .نعمة اهللا ورمحته لو كان الناس يعلمون 

 .  
ولكنه الذكر بالقلب . ليس جمرد الذكر بالشفة واللسان  -كما توجه إليه هذه النصوص  -وبعد ، فإن ذكر اهللا 

إن مل يكن . . الوجدان ، وإن مل خيفق له القلب ، وإن مل تعش به النفس  فذكر اهللا إن مل يرتعش له. واجلنان 
. بل قد يكون سوء أدب يف حق اهللا سبحانه . . لن يكون ذكراً . . مصحوباً بالتضرع والتذلل واخلشية واخلوف 

 وعظمته ، واستحضار إمنا هو استحضار جالل اهللا. . إمنا هو التوجه إىل اهللا بالتذلل والضراعة ، وباخلشية والتقوى 
حىت يصفو اجلوهر الروحي يف اإلنسان ، ويتصل . . املخافة لغضبه وعقابه ، واستحضار الرجاء فيه وااللتجاء إليه 

  . .مبصدره اللدين الشفيف املنري 
فإذا حترك اللسان مع القلب؛ وإذا نبست الشفاه مع الروح؛ فليكن ذلك يف صورة ال ختدش اخلشوع وال تناقض 

  ليكن ذلك يف صوت خفيض ، ال مكاء وتصدية ، وال صراخاً وضجة ، وال غناء وتطرية. راعة الض
  . .} واذكر ربك يف نفسك تضرعاً وخيفة ودون اجلهر من القول { 
  . .} بالغدو واآلصال { 

ه اآلونة ، فذكر وذكر اهللا ال يقتصر على هذ. فيظل القلب موصوالً باهللا طريف النهار . يف مطالع النهار ويف أواخره 
ولكن هذين اآلنني إمنا . اهللا ينبغي أن يكون يف القلب يف كل آن؛ ومراقبة اهللا جيب أن تكون يف القلب يف كل حلظة 

ويتصل فيهما القلب . ومن هنار إىل ليل . . من ليل إىل هنار . . تطالع فيهما النفس التغري الواضح يف صفحة الكون 
ليعلم  -سبحانه  -وإن اهللا . . د اهللا تقلب الليل والنهار؛ وتغري الظواهر واألحوال بالوجود من حوله؛ وهو يرى ي

ولقد كثر يف القرآن التوجيه إىل . . أن القلب البشري يكون يف هذين اآلنني أقرب ما يكون إىل التأثر واالستجابة 
لتأثري على القلب البشري وترقيقه ذكر اهللا سبحانه وتسبيحه يف اآلونة اليت كأمنا يشارك الكون كله فيها يف ا

. فاصرب على ما يقولون وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب { . . وإرهافه وتشويقه لالتصال باهللا 
واذكر اسم { . . } ومن آثار الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى } { ومن الليل فسبحه وأدبار السجود 

وال داعي للقول بأن هذا األمر بالذكر يف هذه } فاسجد له وسبحه ليالً طويالً ومن الليل . ربك بكرة وأصيالً 
مما يوحي بأن فرض الصالة املكتوبة قد أغىن عن هذا . اآلونة قد كان قبل فرض الصالة املكتوبة يف أوقاهتا املعلومة 

كما . واقيت الصالة املكتوبة فهذا الذكر أمشل من الصالة ، وأوقاته ليست مقصورة على م. األمر يف هذه اآلونة 
يف صورة الذكر بالقلب ، أو بالقلب واللسان  -املكتوبة وغري املكتوبة  -أنه قد يكون يف صور غري صورة الصالة 

 -إنه التذكر الدائم واالستحضار الدائم جلالل اهللا . بل إنه ألمشل من ذلك كذلك . . دون بقية حركات الصالة 
وإمنا . . سر والعلن ، ويف الصغرية والكبرية ، ويف احلركة والسكنة ، ويف العمل والنية ومراقبته يف ال -سبحانه 

  .ذكر البكرة واألصيل والليل 



  ملا يف هذه األونة من مؤثرات خاصة يعلم اهللا ما تصنع يف القلب البشري ، الذي يعلم خالقه فطرته وطبيعة تكوينة. 
  . .} وال تكن من الغافلني { 

الذكر الذي خيفق به القلب؛ فال يسلك . . ال بالشفة واللسان ، ولكن بالقلب واجلنان . . ن ذكر اهللا الغافلني ع
صاحبه طريقاً خيجل أن يطلع عليه اهللا فيه؛ ويتحرك حركة خيجل أن يراه اهللا عليها ، وال يأيت صغرية أو كبرية إال 

؛ وإال فما هو ذكر هللا ، إذا كان ال يؤدي إىل الطاعة فذلك هو الذكر الذي يرد به األمر هنا. . وحساب اهللا فيها 
  .والعمل والسلوك واالتباع 

اذكر ربك وال تغفل عن ذكره؛ وال يغفل قلبك عن مراقبته؛ فاإلنسان أحوج أن يظل على اتصال بربه ، ليتقوى 
ولقد كانت السورة من  .} وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهللا ، إنه مسيع عليم { : على نزغات الشيطان 

قبل معرضاً للمعركة بني اإلنسان والشيطان يف أوائلها ، وظل سياقها يعرض موكب اإلميان وشياطني اجلن واإلنس 
وكما . تعترض طريقه ، كما ذكر الشيطان يف نبأ الذي آتاه اهللا آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين 

وهو سياق متصل ، ينتهي بالتوجيه إىل ذكر . . ن واالستعاذة منه باهللا السميع العليم ذكر يف أواخرها نزغ الشيطا
صلى  -ويأيت هذا األمر وهذا النهي يف صدد توجيه اهللا سبحانه لرسوله . . اهللا تضرعاً وخيفة ، والنهي عن الغفلة 

هو تكملة ملعامل الطريق ، وتزويد  فإذا. . أن يأخذ العفو ويأمر بالعرف ويعرض عن اجلاهلني  -اهللا عليه وسلم 
  . .لصاحب الدعوة بالزاد الذي يقوى به على مشاق الطريق 

الذين ال ينزغ يف أنفسهم شيطان ، فليس له يف تركيب : مث يضرب اهللا مثالً بالذين عنده من املالئكة املقربني 
بون على تسبيح اهللا وذكره ، ال ومع هذا فهم دائ. طبيعتهم مكان وال تستبد هبم نزوة ، وال تغلبهم شهوة 

وطريقه شاق وطبيعته . ولإلنسان أحوج منهم إىل الذكر والعبادة والتسبيح . يستكربون عن عبادته وال يقصرون 
  :لوال هذا الزاد يف الطريق الكؤود . قابلة لنزغ الشيطان وقابلة للغفلة املردية وجهده حمدود 

  . .} وله يسجدون . دته ، ويسبحونه إن الذين عند ربك ال يستكربون عن عبا{ 
وجدل الهويت ، إنه منهج . إنه ليس منهج معرفة نظرية . . إن العبادة والذكر عنصر أساسي يف منهج هذا الدين 

. وللواقع البشري جذوره وركائزه يف نفوس الناس ويف أوضاعهم سواء . حركة واقعية لتغيري الواقع البشري 
ي إىل الواقع الرباين الذي يريده اهللا للناس وفق منهجه مسألة شاقة عسرية؛ حتتاج إىل جهد وتغيري هذا الواقع اجلاهل
وال قبل له مبواجهة هذه املشقة دون زاد يستمده من . وطاقة صاحب الدعوة حمدودة . طويل ، وإىل صرب عميق 

هي الزاد ، وهي . . ستمداد منه إمنا هي العبادة هللا واال. إنه ليس العلم وحده ، وليست املعرفة وحدها . ربه 
  السند ، وهي العون؛ يف الطريق الشاق الطويل

كتاب أنزل إليك فال يكن يف { ومن مث هذا التوجيه األخري يف السورة اليت بدأت بقول اهللا سبحانه لرسول الكرمي ، 
، بقيادة الرهط واليت تضمن سياقها عرض موكب اإلميان } صدرك حرج منه ، لتنذر به ، وذكرى للمؤمنني 

الكرمي من رسل اهللا الكرام؛ وما يعترض طريقه من كيد الشيطان الرجيم؛ ومن مكر شياطني اجلن واإلنس؛ ومن 
  .معارضة املتجربين يف األرض ، وحرب الطواغيت املتسلطني على رقاب العباد 

  . .وعدة املوكب الكرمي يف هذا الطريق . إنه زاد الطريق 

سُولَُه إِنْ كُنُْتْم الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَْنفَالُ ِللَِّه وَالرَُّسولِ فَاتَّقُوا اللََّه َوأَصِْلُحوا ذَاَت َبْينِكُْم َوأَِطيُعوا اللََّه َوَرَيسْأَلُوَنَك َعنِ 
َعلَْيهِْم آيَاُتُه َزادَْتُهْم إِميَاًنا َوَعلَى َربِّهِمْ إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن إِذَا ذُِكَر اللَُّه َوجِلَْت قُلُوبُُهْم َوإِذَا ُتِلَيْت ) ١(ُمْؤِمنَِني 

أُولَِئَك ُهُم الُْمْؤِمُنونَ َحقًّا لَُهْم َدَرَجاٌت ِعْندَ َربِّهِْم ) ٣(الَِّذيَن يُِقيُمونَ الصَّلَاةَ َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَ ) ٢(َيَتَوكَّلُونَ 



ُيَجاِدلُوَنَك ِفي ) ٥(َما أَْخَرَجَك َربَُّك ِمْن َبيِْتَك بِالَْحقِّ َوإِنَّ فَرِيقًا ِمَن الُْمْؤِمنَِني لَكَارُِهونَ كَ) ٤(َوَمْغِفَرةٌ َورِْزٌق كَرٌِمي 
َتْينِ أَنََّها لَكُْم َوَتَودُّونَ َوإِذْ َيِعُدكُُم اللَُّه إِْحَدى الطَّائِفَ) ٦(الَْحقِّ َبْعَدَما َتَبيََّن كَأَنََّما ُيَساقُونَ إِلَى الَْمْوِت َوُهمْ َيْنظُُرونَ 

ِلُيِحقَّ الَْحقَّ َوُيْبِطلَ ) ٧(ِفرِيَن أَنَّ غَْيَر ذَاتِ الشَّْوكَِة َتكُونُ لَكُْم َويُرِيُد اللَُّه أَنْ ُيِحقَّ الَْحقَّ بِكَِلمَاِتِه َوَيقْطََع َدابِرَ الْكَا
َوَما ) ٩(َتِغيثُونَ رَبَّكُْم فَاسَْتجَاَب لَكُْم أَنِّي ُمِمدُّكُْم بِأَلٍْف ِمَن الَْملَاِئكَِة ُمْرِدِفَني إِذْ َتْس) ٨(الْبَاِطلَ َولَْو كَرَِه الُْمْجرُِمونَ 

ذْ ُيَغشِّيكُُم النُّعَاَس إِ) ١٠(يٌز َحِكيٌم َجَعلَُه اللَُّه إِلَّا ُبشَْرى َوِلَتطَْمِئنَّ بِِه قُلُوُبكُْم َوَما النَّْصُر إِلَّا ِمْن ِعْنِد اللَِّه إِنَّ اللََّه َعزِ
يَْربِطَ َعلَى قُلُوبِكُْم َويُثَبَِّت بِهِ أََمَنةً ِمْنُه َوُينَزِّلُ َعلَْيكُْم ِمَن السََّماِء َماًء ِلُيطَهِّرَكُْم بِِه وَُيذِْهَب َعْنكُْم رِْجَز الشَّْيطَاِن َوِل

أَنِّي َمَعكُْم فَثَبُِّتوا الَِّذيَن آَمُنوا سَأُلِْقي ِفي قُلُوبِ الَِّذيَن كَفَُروا الرُّْعبَ إِذْ ُيوِحي رَبَُّك إِلَى الَْملَاِئكَةِ ) ١١(الْأَقَْداَم 
إِنَّ ذَِلَك بِأَنَُّهْم َشاقُّوا اللََّه َوَرُسولَُه َوَمْن ُيَشاِققِ اللََّه َوَرسُولَُه فَ) ١٢(فَاْضرُِبوا فَْوَق الْأَْعنَاقِ وَاضْرُِبوا مِْنُهْم كُلَّ َبَناٍن 

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا لَِقيُتُم الَِّذيَن كَفَُروا ) ١٤(ذَِلكُْم فَذُوقُوُه َوأَنَّ ِللْكَافِرِيَن َعذَاَب النَّارِ ) ١٣(اللََّه َشِديدُ الِْعقَابِ 
ا مَُتَحرِّفًا لِِقَتالٍ أَْو مَُتحَيًِّزا إِلَى ِفئٍَة فَقَْد َباَء بَِغَضبٍ ِمَن اللَّهِ َوَمْن يَُولِّهِمْ َيْوَمِئٍذ ُدُبَرُه إِلَّ) ١٥(َزْحفًا فَلَا ُتَولُّوُهُم الْأَْدَباَر 

فَلَْم َتقُْتلُوُهْم وَلَِكنَّ اللََّه قََتلَُهْم َوَما َرمَْيَت إِذْ َرمَْيَت َولَِكنَّ اللََّه َرَمى َوِلُيْبِليَ ) ١٦(َوَمأَْواُه جََهنَُّم وَبِئَْس الَْمِصُري 
إِنْ َتْسَتفِْتحُوا فَقَْد ) ١٨(ذَِلكُْم َوأَنَّ اللََّه ُموِهُن كَْيِد الْكَاِفرِيَن ) ١٧(الُْمْؤِمنَِني ِمْنُه َبلَاًء َحَسًنا إِنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم 

َعْنكُْم ِفئَُتكُْم َشْيئًا َولَْو كَثَُرْت َوأَنَّ اللََّه َمعَ  َجاَءكُُم الْفَْتُح َوإِنْ تَْنَتُهوا فَُهَو َخْيٌر لَكُْم َوإِنْ َتعُوُدوا نَُعْد َولَْن ُتغْنَِي
َولَا َتكُوُنوا كَالَِّذيَن قَالُوا ) ٢٠(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيعُوا اللََّه َوَرسُولَُه َولَا تََولَّْوا َعْنُه وَأَْنُتمْ َتْسَمُعونَ ) ١٩(الُْمْؤِمنَِني 

َولَْو َعِلَم اللَُّه ِفيهِْم َخْيًرا ) ٢٢(إِنَّ َشرَّ الدَّوَابِّ ِعْنَد اللَِّه الصُّمُّ الُْبكُْم الَِّذيَن لَا َيْعِقلُونَ ) ٢١(َيْسَمُعونَ  َسِمْعَنا َوُهْم لَا
بُوا ِللَِّه َوِللرَُّسولِ إِذَا َدَعاكُْم ِلَما َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اسَْتجِي) ٢٣(لَأَْسَمعَُهْم َولَْو أَْسَمَعُهْم لََتَولَّْوا َوُهْم ُمعْرُِضونَ 

َواتَّقُوا ِفْتَنةً لَا ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن ظَلَُموا ِمْنكُمْ ) ٢٤(ُيحْيِيكُْم َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َيحُولُ َبْيَن الَْمْرِء َوقَلْبِِه َوأَنَُّه إِلَْيِه ُتْحَشُرونَ 
َواذْكُرُوا إِذْ أَنُْتْم قَِليلٌ ُمسَْتْضَعفُونَ ِفي الْأَْرضِ َتَخافُونَ أَنْ يََتَخطَّفَكُمُ ) ٢٥(َشدِيُد الِْعقَابِ  َخاصَّةً َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه

ا لَا َتُخونُوا اللَّهَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنو) ٢٦(النَّاُس فَآَواكُْم وَأَيَّدَكُْم بَِنْصرِِه َوَرَزقَكُْم ِمَن الطَّيَِّباتِ لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ 
َواْعلَُموا أَنََّما أَمَْوالُكُْم َوأَْولَادُكُْم ِفْتَنةٌ َوأَنَّ اللََّه ِعْنَدُه أَْجٌر َعِظيمٌ ) ٢٧(َوالرَُّسولَ َوَتخُوُنوا أََمانَاِتكُْم وَأَْنُتمْ َتْعلَُمونَ 

لْ لَكُْم فُْرقَاًنا َوُيكَفِّْر َعْنكُمْ َسيِّئَاِتكُْم َوَيْغِفْر لَكُْم َواللَُّه ذُو الْفَْضلِ الْعَِظيمِ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنْ َتتَّقُوا اللََّه َيجَْع) ٢٨(
)٢٩ (  

املغامن اليت يغنمها املسلمون يف جهادهم يف . . موضوع هذا الدرس األول يف السورة ، هو بيان حكم اهللا يف األنفال 
فردهم اهللا إىل حكمه فيها؛ كما ردهم إىل تقواه . ل بدر من اجلدال حول تقسيمها بعد ما ثار بني أه. . سبيل اهللا 

  .وطاعته وطاعة رسوله؛ واستجاش يف قلوهبم وجدان اإلميان والتقوى 
وكيف سارت املعركة . مث أخذ يذكرهم مبا أرادوا ألنفسهم من العري والغنيمة ، وما أراده اهللا هلم من النصر والعزة 

وكيف ثبتهم مبدد من املالئكة ، وباملطر .  عدد هلا وال عدة ، وأعداؤهم كثرة يف الرجال والعتاد ، وهم قلة ال
يستقون منه ويغتسلون ويثبت األرض حتت أقدامهم فال تسوخ يف الرمال ، وبالنعاس يغشاهم فيسكب عليهم 

  .قاب وكيف ألقى يف قلوب أعدائهم الرعب وأنزل هبم شديد الع. السكينة واالطمئنان 
ومن مث يأمر املؤمنني أن يثبتوا يف كل قتال ، مهما خيل إليهم يف أول األمر من قوة أعدائهم ، فإن اهللا هو الذي يقتل 

  . .، وهو الذي يرمي ، وهو الذي يدبر ، وإن هم إال ستار لقدر اهللا وقدرته ، يفعل هبم ما يشاء 
حون ، فيطلبون أن تدور الدائرة على أضل الفريقني وأقطعهما مث يسخر من املشركني الذين كانوا قبل املوقعة يستفت

  .} إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح { : للرحم ، فيقول هلم 



  وحيذر املؤمنني أن يتشبهوا باملنافقني الذين يسمعون ولكنهم ال يسمعون ، ألهنم ال يستجيبون
ولو خيل إليهم أنه  -رسول إذا دعاهم ملا حيييهم ليستجيبوا هللا ولل. وينتهي الدرس بنداءات متكررة للذين آمنوا 

وليذكرهم كيف كانوا قليالً مستضعفني خيافون أن يتخطفهم الناس ، فآواهم وأيدهم بنصره؛  -املوت والقتل 
ذلك إىل تكفري السيئات وغفران الذنوب؛ وما . وليعدهم أن جيعل هلم فرقاناً يف قلوهبم ويف حركتهم إن هم اتقوه 

  .ن فضل اهللا الذي تتضاءل دونه الغنائم واألنفال ينتظرهم م
فاتقوا اهللا وأصحلوا ذات بينكم ، وأطيعوا اهللا ورسوله إن . األنفال هللا والرسول : قل . يسألونك عن األنفال { 

رهبم  كنتم مؤمنني ، إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوهبم ، وإذا تليت عليهم آياته زادهتم إمياناً ، وعلى
أولئك هم املؤمنون حقاً ، هلم درجات عند رهبم ومغفرة . الذين يقيمون الصالة ، ومما رزقناهم ينفقون . يتوكلون 

  . .} ورزق كرمي 
ونضيف هنا . ذكرنا من قبل يف التعريف اإلمجايل بالسورة جانباً من الروايات اليت وردت عن نزول هذه اآليات 

استحضار اجلو الذي نزلت فيه السورة مجلة ، والذي نزلت فيه اآليات اخلاصة  إليها بعض الروايات؛ زيادة يف
بالغنائم واألنفال بوجه خاص؛ واستحضار املالمح الواقعية للجماعة املسلمة يف أول وقعة كبرية بعد قيام الدولة 

  .املسلمة يف املدينة 
وابن حبان واحلاكم  -واللفظ له  -بن مردويه روى أبو داود والنسائي وابن جرير وا: قال ابن كثري يف التفسري 

صلى اهللا عليه  -ملا كان يوم بدر قال رسول اهللا : من طرق عن داود بن أيب هند عن عكرمة عن ابن عباس قال 
  : -وسلم 

فلما كانت . فتسارع يف ذلك شبان القوم ، وبقي الشيوخ حتت الرايات » من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا « 
ال تستأثروا علينا ، فإنا كنا رداء لكم ، لو انكشفتم لفئتم : ءوا يطلبون الذي جعل هلم ، فقال الشيوخ املغامن جا

وأطيعوا اهللا ورسوله إن كنتم مؤمنني { : إىل قوله . . } يسألونك عن األنفال { : فتنازعوا ، فأنزل اهللا تعاىل . إلينا 
صلى  -ملا كان يوم بدر قال رسول اهللا : عن ابن عباس ، قال وقال الثوري ، عن الكليب ، عن أيب صاحل ، . . } 

فجاء أبو اليسري بأسريين ، » من قتل قتيالً فله كذا وكذا ، ومن أتى بأسري فله كذا وكذا « :  -اهللا عليه وسلم 
لو أعطيت يا رسول اهللا ، إنك : فقام سعد بن عبادة فقال . أنت وعدتنا  -صلى اهللا عليك  -يا رسول اهللا : فقال 

هؤالء مل يبق ألصحابك شيء ، وإنه مل مينعنا من هذا زهادة يف األجر ، وال جنب عن العدو ، وإمنا قمنا هذا املقام 
األنفال هللا : يسألونك عن األنفال قل { : فتشاجروا ، ونزل القرآن . حمافظة عليك خمافة أن يأتوك من ورائك 

  . .إىل آخر اآلية . . } لموا أمنا غنتم من شيء فأن هللا مخسه واع{ : ونزل القرآن : قال . . } والرسول 
حدثنا أبو معاوية ، حدثنا أبو إسحق الشيباين ، عن حممد بن عبيد اهللا الثقفي ، عن سعد بن : وروى اإلمام أمحد قال 

يسمى ذا وكان . ملا كان يوم بدر ، وقتل أخي عمري ، قتلت سعيد بن العاص؛ وأخذت سيفه : أيب وقاص ، قال 
فرجعت ويب ما ال : قال » اذهب فاطرحه يف القبض « : فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -فأتيت به النيب . الكثيفة 

فما جاوزت إال يسريا حىت نزلت سورة األنفال ، فقال يل رسول اهللا : قال . يعلمه إال اهللا من قتل أخي وأخذ سليب 
  . »اذهب فخذ سلبك «  -صلى اهللا عليه وسلم  -

حدثنا أسود بن عامر ، أخربنا أبو بكر ، عن عاصم بن أيب النجود ، عن مصعب ابن سعد : وقال اإلمام أمحد أيضاً 
: فقال . قلت يا رسول اهللا ، قد شفاين اهللا اليوم من املشركني ، فهب يل هذا السيف : ، عن سعد بن مالك ، قال 

عسى أن يعطي هذا السيف من ال : ته مث رجعت ، فقلت فوضع: قال » إن هذا السيف ال لك وال يل ، ضعه « 



كنت سألتين السيف « : قد أنزل اهللا يفّ شيئاً؟ قال : قلت : قال . فإذا رجل يدعوين من ورائي : قال . يبلي بالئي 
يسألونك عن األنفال ، قل { : وأنزل اهللا هذه اآلية « : قال » ، وليس هو يل ، وإنه قد وهب يل ، فهو لك 

: ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن أيب بكر بن عياش ، وقال الترمذي . . } نفال هللا والرسول األ
  .حسن صحيح 

ولقد يدهش اإلنسان حني يرى أهل بدر يتكلمون . . فهذه الروايات تصور لنا اجلو الذي تنزلت فيه آيات األنفال 
لذين تركوا وراءهم كل شيء ، وهاجروا إىل اهللا بعقيدهتم ، ال يلوون يف الغنائم ، وهم إما من املهاجرين السابقني ا

على شيء من أعراض هذه احلياة الدنيا؛ وإما من األنصار الذين آووا املهاجرين ، وشاركوهم ديارهم وأمواهلم ، ال 
جيدون يف  حيبون من هاجر إليهم وال{ : يبخلون بشيء من أعراض هذه احلياة الدنيا أو كما قال فيهم رهبم 

ولكننا جند بعض التفسري هلذه الظاهرة } صدورهم حاجة مما أوتوا ، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة 
لقد كانت األنفال مرتبطة يف الوقت ذاته حبسن البالء يف املعركة؛ وكانت بذلك شهادة على . يف الروايات نفسها 

ومن  -صلى اهللا عليه وسلم  -هذه الشهادة من رسول اهللا حريصني على  -يومئذ  -حسن البالء؛ وكان الناس 
ولقد غطى هذا احلرص وغلب على أمر . . اهللا سبحانه وتعاىل ، يف أول وقعة يشفي فيها صدورهم من املشركني 

ذلك هو ضرورة السماحة فيما بينهم . . آخر نسيه من تكلموا يف األنفال حىت ذكّرهم اهللا سبحانه به ، وردهم إليه 
رضي اهللا عنه  - التعامل ، والصالح بني قلوهبم يف املشاعر؛ حىت أحسوا ذلك يف مثل ما قاله عبادة بن الصامت يف
نزلت حني اختلفنا يف النفل ، وساءت فيه أخالقنا ، فنزعه اهللا من أيدينا ، فجعله إىل  -أصحاب بدر  -فينا « :  -

  .» . . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
صلى اهللا  -نزع أمر األنفال كله منهم ورده إىل رسول اهللا . اهللا سبحانه بالتربية الربانية قوالً وعمالً  ولقد أخذهم
حىت أنزل حكمه يف قسمة الغنائم جبملتها ، فلم يعد األمر حقاً هلم يتنازعون عليه؛ إمنا أصبح فضالً  -عليه وسلم 

وإىل جانب اإلجراء العملي التربوي كان التوجيه . . .  من اهللا عليهم؛ يقسمه رسول اهللا بينهم كما علمه ربه
  .املستطرد الطويل ، الذي بدأ هبذه اآليات ، واستطرد فيما تالها كذلك 

فاتقوا اهللا وأصحلوا ذات بينكم ، وأطيعوا اهللا ورسوله ، إن . األنفال هللا والرسول : قل . يسألونك عن األنفال { 
  . .} كنتم مؤمنني 
وسبحان خالق القلوب العليم . . اف هلذه القلوب اليت تنازعت على األنفال ، هو اهلتاف بتقوى اهللا لقد كان اهلت

وإن كان هذا  -إنه ال يرد القلب البشري عن الشعور بأعراض احلياة الدنيا ، والنزاع عليها . . بأسرار القلوب 
شعور بتقوى اهللا وخوفه وتلمس رضاه يف الدنيا إال استجاشة ال -النزاع متلبساً هنا مبعىن الشهادة حبسن البالء 

إن قلباً ال يتعلق باهللا ، خيشى غضبه ويتلمس رضاه ، ال ميلك أن يتخلص من ثقلة األعراض ، وال . . واألخرى 
  ميلك أن يرف شاعراً باالنطالق

ذا الزمام يقود القرآن وهب. . إن التقوى زمام هذه القلوب الذي ميكن أن تقاد منه طائعة ذلولة يف يسر ويف هوادة 
  :هذه القلوب إىل إصالح ذات بينها 

  .} فاتقوا اهللا وأصلحوا ذات بينكم { 

.  
  :وهبذا الزمام يقودها إىل طاعة اهللا ورسوله 



  .} وأطيعوا اهللا ورسوله { 
إلطالق فقد خرجت من أن تكون ألحد من الغزاة على ا. وأول الطاعة هنا طاعته يف حكمه الذي قضاه يف األنفال 

فما على الذين آمنوا إال أن . ، وارتدت ملكيتها ابتداء هللا والرسول ، فانتهى حق التصرف فيها إىل اهللا والرسول 
يستسلموا فيها حلكم اهللا وقسم رسول اهللا؛ طيبة قلوهبم ، راضية نفوسهم؛ وإال أن يصلحوا عالئقهم ومشاعرهم ، 

  . :ذلك . . ويصفوا قلوهبم بعضهم لبعضهم 
  . .} إن كنتم مؤمنني { 

وكما قال رسول اهللا . يتجلى فيها ، ليثبت وجوده ، ويترجم عن حقيقته . فال بد لإلميان من صورة عملية واقعية 
ومن » ليس اإلميان بالتمين ، وال بالتحلي ولكن هو ما وقر يف القلب وصدقه العمل « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -

 -صلى اهللا عليه وسلم  -يف القرآن لتقرير هذا املعىن الذي يقرره قول رسول اهللا  مث يرد مثل هذا التعقيب كثرياً
  .ولتعريف اإلميان وحتديده؛ وإخراجه من أن يكون كلمة تقال باللسان ، أو متنياً ال واقعية له يف عامل العمل والواقع 

إن كنتم { : م ما يعنيه قوله تعاىل كما يريده رب هذا الدين؛ ليحدد هل» احلق « مث يعقب بتقرير صفات اإلميان 
  :فها هو ذا اإلميان الذي يريده منهم رب هذا الدين . . } مؤمنني 

. إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوهبم ، وإذا تليت عليهم آياته زادهتم إمياناً ، وعلى رهبم يتوكلون { 
} املؤمنون حقاً ، هلم درجات عند رهبم ومغفرة ورزق كرمي أولئك هم . الذين يقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون 

. .  
إمنا { : ويف العبارة هنا قصر بلفظ . إن التعبري القرآين دقيق يف بنائه اللفظي ليدل داللة دقيقة على مدلوله املعنوي 

فلو شاء اهللا » الكامل اإلميان « إن املقصود هو : ليقال  -وفيه هذا اجلزم الدقيق  -وليس هنالك مربر لتأويله . } 
إن هؤالء الذين هذه صفاهتم وأعماهلم . إمنا هو تعبري حمدد دقيق الداللة . أن يقول هذا لقاله  -سبحانه  -

{ : والتوكيد يف آخر اآليات . فغريهم ممن ليس له هذه الصفات جبملتها ليسوا باملؤمنني . ومشاعرهم هم املؤمنون 
والتعبريات . . ال يكونون مؤمنني أصالً } حقاً { فغري املؤمنني . هذه احلقيقة  يقرر} أولئك هم املؤمنون حقاً 

وليس . فما مل يكن حقاً فهو الضالل } فماذا بعد احلق إال الضالل { : واهللا يقول . القرآنية يفسر بعضها بعضاً 
صبح التعبري القرآين الدقيق عرضة ملثل هو املؤمنون إمياناً غري كامل وال جيوز أن ي} املؤمنون حقاً { : املقابل لوصف 

  هذه التأويالت املميعة لكل تصور ولكل تعبري
لذلك كان السلف يعرفون من هذه اآليات أن من مل جيد يف نفسه وعمله هذه الصفات مل جيد اإلميان ، ومل يكن 

إمنا املؤمنون الذين إذا { : ه قال علي ابن طلحة عن ابن عباس ، يف قول: جاء يف تفسري ابن كثري . . مؤمناً أصالً 
ال يدخل قلوهبم شيء من ذكر اهللا عند أداء فرائضه ، وال يؤمنون : املنافقون : قال } ذكر اهللا وجلت قلوهبم 

  .وال يؤدون زكاة أمواهلم ) أي عن أعني الناس ( بشيء من آيات اهللا ، وال يتوكلون ، وال يصلون إذا غابوا 

} إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوهبم { : مث وصف اهللا املؤمنني فقال . وا مبؤمنني فأخرب اهللا تعاىل أهنم ليس
: يقول } وعلى رهبم يتوكلون { زادهتم تصديقاً ، : يقول } وإذا تليت عليهم آياته زادهتم إمياناً { . فأدوا فرائضه 

  .ال يرجون غريه 
يقوم بدوهنا اإلميان أصالً؛ وأن األمر فيها ليس أمر كمال اإلميان أو وسنرى من طبيعة هذه الصفات أنه ال ميكن أن 

  .نقصه؛ إمنا هو أمر وجود اإلميان أو عدمه 
  . . .} إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوهبم { 



وتنتفض فيه خمافته؛ إهنا االرتعاشة الوجدانية اليت تنتاب القلب املؤمن حني يذكر باهللا يف أمر أو هني؛ فيغشاه جالله ، 
أو هي كما قالت أم . . . ويتمثل عظمة اهللا ومهابته ، إىل جانب تقصريه هو وذنبه ، فينبعث إىل العمل والطاعة 

فيما رواه الثوري ، عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم ، عن شهر بن حوشب ، عن أم  -رضي اهللا عنها  -الدرداء 
إذا وجدت ذلك : قالت . بلى : راق السعفة ، أما جتد له قشعريرة؟ قال الوجل يف القلب كاحت« : الدرداء قال 

  . .» فإن الدعاء يذهب ذلك . فادع اهللا عند ذلك 
إهنا حال ينال القلب منها أمر حيتاج إىل الدعاء ليستريح منها ويقر وهي احلال اليت جيدها القلب املؤمن حني يذكر 

  .ينتهي كما يريد اهللا ، وجال وتقوى هللا باهللا يف صدد أمر أو هني؛ فيأمتر معها و
  .} وإذا تليت عليهم آياته زادهتم إمياناً { 

إن هذا القرآن يتعامل مع . . والقلب املؤمن جيد يف آيات هذا القرآن ما يزيده إمياناً ، وما ينتهي به إىل االطمئنان 
حيجبه عن القلب وحيجب القلب عنه؛ فإذا  القلب البشري بال وساطة ، وال حيول بينه وبينه شيء إال الكفر الذي

رفع هذا احلجاب باإلميان وجد القلب حالوة هذا القرآن ، ووجد يف إيقاعاته املتكررة زيادة يف اإلميان تبلغ إىل 
وكما أن إيقاعات القرآن على القلب املؤمن تزيده إمياناً ، فإن القلب املؤمن هو الذي يدرك هذه . . االطمئنان 
إن يف ذلك آليات { : لذلك يتكرر يف القرآن تقرير هذه احلقيقة يف أمثال قوله تعاىل . . اليت تزيده إمياناً  اإليقاعات
كنا نؤتى :  -رضوان اهللا عليهم  -ومن ذلك قول أحد الصحابة } إن يف ذلك آليات لقوم يؤمنون } { للمؤمنني 

  . .اإلميان قبل أن نؤتى القرآن 
ون يف القرآن ذلك املذاق اخلاص ، يساعدهم عليه ذلك اجلو الذي كانوا يتنسمونه؛ وهم وهبذا اإلميان كانوا جيد

يعيشون القرآن فعالً وواقعاً؛ وال يزاولونه جمرد تذوق وإدراك ويف الروايات الواردة يف نزول اآلية قول سعد بن 
زل القرآن الذي يرد ملكية السيف ، قبل أن ين -صلى اهللا عليه وسلم  -مالك وقد طلب أن ينفله رسول اهللا 

  .فيتصرف فيها مبا يريد  -صلى اهللا عليه وسلم  -األنفال للرسول 

فلما نودي سعد من ورائه بعد وضعه السيف وانصرافه ، » إن هذا السيف ال لك وال يل ، ضعه « : وقد قال له 
صلى  -قال رسول اهللا »  يفّ شيئاً قد أنزل اهللا: قلت « : قد أنزل فيه شيئاً؛ قال  -سبحانه  -توقع أن يكون اهللا 

فهكذا كانوا يعيشون . » كنت سألتين السيف وهو ليس يل ، وإنه قد وهب يل ، فهو لك « :  -اهللا عليه وسلم 
ومن مث كانوا . وهي فترة عجيبة يف حياة البشر . وهو شيء هائل . مع رهبم ، ومع هذا القرآن الذي يتنزل عليهم 

كما أَن قيامهم باحلركة الواقعية يف ظل التوجيهات القرآنية املباشرة كان جيعل . . لتذوق يتذوقون القرآن هذا ا
وإذا كانت األوىل ال تتكرر يف حياة البشر؛ فإن هذه الثانية تتكرر كلما قامت . . التفاعل مع هذا التذوق مضاعفاً 

س كما كانت اجلماعة املسلمة األوىل تنشئه يف األرض عصبة مؤمنة حتاول باحلركة أن تنشئ هذا الدين يف واقع النا
وهذه العصبة املؤمنة اليت تتحرك هبذا القرآن إلعادة إنشاء هذا الدين يف واقع الناس هي اليت تتذوق هذا . . 

الدين عندها هو احلركة إلقامة هذا الدين بعد . القرآن؛ وجتد يف تالوته ما يزيد قلوهبا إمياناً؛ ألهنا ابتداء مؤمنة 
  اهلية اليت عادت فطغت على األرض مجيعاً وليس اإلميان عندها بالتمين ، لكن ما وقر يف القلب وصدقه العملاجل
  . .} وعلى رهبم يتوكلون { 

أو كما عقب عليها . . ال يشركون معه أحداً يستعينون به ويتوكلون عليه . كما يفيده بناء العبارة . . عليه وحده 
أي ال يرجون سواه ، وال يقصدون إال إياه ، وال يلوذون إال جبنابه ، وال يطلبون « :  اإلمام ابن كثري يف التفسري

احلوائج إال منه ، وال يرغبون إال إليه ، ويعلمون أنه ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن ، وأنه املتصرف يف امللك ال 



  . .» التوكل على اهللا مجاع اإلميان  :شريك له وال معقب حلكمه وهو سريع احلساب ، وهلذا قال سعيد ابن جبري 
وهذا هو إخالص االعتقاد بوحدانية اهللا؛ وإخالص العبادة له دون سواه فما ميكن أن جيتمع يف قلب واحد ، توحيد 

والذين جيدون يف قلوهبم االتكال على أحد أو على سبب جيب أن يبحثوا . اهللا والتوكل على أحد معه سبحانه 
  اإلميان باهللا ابتداء يف قلوهبم عن

فاملؤمن يتخذ األسباب من باب اإلميان باهللا وطاعته فيما . وليس االتكال على اهللا وحده مبانع من اختاذ األسباب 
كما  -إن الذي ينشئ النتائج . يأمر به من اختاذها؛ ولكنه ال جيعل األسباب هي اليت تنشئ النتائج فيتكل عليها 

  .اختاذ السبب عبادة بالطاعة . .  عالقة بني السبب والنتيجة يف شعور املؤمن وال. هو قدر اهللا  -ينشئ األسباب 

وبذلك يتحرر شعور املؤمن من التعبد . . وحتقق النتيجة قدر من اهللا مستقل عن السبب ال يقدر عليه إال اهللا 
  . استيفائها لألسباب والتعلق هبا؛ ويف الوقت ذاته هو يستوفيها بقدر طاقته لينال ثواب طاعة اهللا يف

» قدر اهللا « ذلك لتنفي . » حتمية القوانني الطبيعية « احلديثة تلج فيما تسميه » العلمية « ولقد ظلت اجلاهلية 
حىت وقفت يف النهاية عن طريق وسائلها وجتارهبا ذاهتا ، أمام غيب اهللا وقدر اهللا وقفة العاجز . » غيب اهللا « وتنفي 

« وبقي . فكل ما كان حتمياً صار احتمالياً . يف عامل املادة » االحتماالت « نظرية  عن التنبؤ احلتمي وجلأت إىل
ال تدري لعل اهللا {  -سبحانه  -وبقي قدر اهللا هو احلقيقة الوحيدة املستيقنة؛ وبقي قول اهللا . سراً خمتوماً » الغيب 

ن طالقة املشيئة اإلهلية من وراء هو القانون احلتمي الوحيد ، الذي يتحدث بصدق ع} حيدث بعد ذلك أمراً 
  القوانني الكونية اليت يدبر اهللا هبا هذا الكون ، بقدره النافذ الطليق

  :يقول سري جيمس جينز اإلجنليزي األستاذ يف الطبيعيات والرياضيات 
هو الطريق الذي لقد كان العلم القدمي يقرر تقرير الواثق ، أن الطبيعة ال تستطيع أن تسلك إال طريقاً واحداً ، و« 

رسم من قبل لتسري فيه من بداية الزمن إىل هنايته ، ويف تسلسل مستمر بني علة ومعلول ، وأن ال مناص من أن 
حيتمل ) أ ( أما العلم احلديث فكل ما يتسطيع أن يقوله حىت اآلن ، هو أن احلالة ) . ب ( تتبعها احلالة ) أ ( احلالة 

نعم إن يف استطاعته . أو غريها من احلاالت األخرى اليت خيطئها احلصر ) د ( أو ) ج ( أو ) ب ( أن تتبعها احلالة 
) د ( أكثر احتماال من ) ج ( وإن احلالة ) ج ( أكثر احتماالً من حدوث احلالة ) ب ( إن حدوث احلالة : أن يقول 

بعضها ) د ( و ) ج ( و  )ب ( بل إن يف مقدوره أن حيدد درجة احتمال كل حالة من احلاالت . وهكذا . . . 
. ألنه يتحدث دائماً عما حيتمل . أي احلاالت تتبع األخرى : ولكنه ال يستطيع أن يتنبأ عن يقني . بالنسبة إىل بعض 

  »مهما تكن حقيقة هذه األقدار . أما ما جيب أن حيدث ، فأمره موكول إىل األقدار 
ناك حمل فيه للتوكل على غري اهللا ابتداء ، وقدر اهللا هو ومىت ختلص القلب من ضغط األسباب الظاهرة ، مل يعد ه

. . واألسباب الظاهرة ال تنشئ إال احتماالت ظنية . وهو وحده احلقيقة املستيقنة . الذي حيدث كل ما حيدث 
النقلة اليت  -وللعقل البشري أيضاً  -وهذه هي النقلة الضخمة اليت ينقلها االعتقاد اإلسالمي للقلب البشري 

بطت اجلاهلية احلديثة ثالثة قرون لتصل إىل أوىل مراحلها من الناحية العقلية؛ ومل تصل إىل شيء منها يف الناحية خت
الشعورية ، وما يترتب عليها من نتائج عملية خطرية يف التعامع مع قدر اهللا؛ والتعامل مع األسباب والقوى الظاهرية 

.  

. . وري ، والتحرر السياسي ، والتحرر االجتماعي ، والتحرر األخالقي إهنا نقلة التحرر العقلي ، والتحرر الشع. 
» احلتمية « أصالً إذا بقي عبداً لألسباب » اإلنسان « وما ميكن أن يتحرر . . . آخر أشكال التحرر وأوضاعه . 



دة اهللا وقدره ، هي غري إرا» حتمية « فكل ) الطبيعة ( أو عبوديته إلرادة . وما وراءها من عبوديته إلرادة الناس 
ومن مث هذا التوكيد على التوكل على اهللا وحده ، واعتباره شرطاً لوجود اإلميان . . قاعدة لعبودية لغري اهللا وقدره 

مث هو بدوره كل متكامل مع الصورة الواقعية اليت . والتصور االعتقادي يف اإلسالم كل متكامل . . أو عدمه 
  .يريدها هذا الدين حلياة الناس 

  . .} الذين يقيمون الصالة { 
ذلك أن اإلميان  -بعد ما رأيناه يف الصفات السابقة مشاعر قلبية باطنة  -وهنا نرى لإلميان صورة حركية ظاهرة 

فالعمل هو الداللة الظاهرة لإلميان اليت ال بد من ظهورها للعيان ، لتشهد . هو ما وقر يف القلب وصدقه العمل 
  .اإلميان بالوجود الفعلي هلذا 

األداء الكامل الالئق بوقفه العابد يف . إمنا هي األداء الذي حيقق حقيقتها . وإقامة الصالة ليست هي جمرد أدائها 
ال جمرد القراءة والقيام والركوع والسجود والقلب غافل وهي يف صورهتا الكاملة تلك  -سبحانه  -حضرة املعبود 

  .تشهد لإلميان بالوجود فعالً 
  . .} رزقناهم ينفقون ومما { 

وللنص القرآين دائماً . . فهو بعض مما رزقهم الرازق . . } مما رزقناهم { وهم ينفقون . . يف الزكاة وغري الزكاة 
 -من بني ما رزقهم وهو كثري ال حيصى  -إمنا هو مما رزقهم اهللا إياه . فهم مل خيلقوا هذا املال خلقاً . ظالله وإحياءاته 
  واألصل هو رزق اهللا وحده. إمنا ينفقون بعضه ، وحيتفظون منه ببقية فإذا أنفقوا ف

وهي تشمل االعتقاد يف وحدانية اهللا؛ واالستجابة . اإلميان  -يف هذا املقام  -تلك هي الصفات اليت حدد اهللا هبا 
  . .من بعض رزقه  الوجدانية لذكره؛ والتأثر القليب بآياته؛ والتوكل عليه وحده؛ وإقامة الصالة له ، واإلنفاق

حالة اخلالف . . إمنا هي تواجه حالة واقعة  -كما وردت يف النصوص األخرى  -وهي ال متثل تفصيالت اإلميان 
وهي يف الوقت ذاته . فتذكر من صفات املؤمنني ما يواجه هذه احلالة . . على األنفال وفساد ذات البني من جرائها 

بغض النظر عما إذا كانت تستقصي شروط اإلميان أو ال . قة اإلميان فعالً تعني صفات من فقدها مجلةً مل جيد حقي
فمنهج التربية الرباين بالقرآن هو الذي يتحكم فيما يذكر من هذه الشروط والتوجيهات يف مواجهة . تستقصيها 

) نظرية ( اء ذلك أنه منهج واقعي عملي حركي ، ال منهج نظري معريف ، مهمته بن. احلاالت الواقعية املختلفة 
  وعرضها لذاهتا

  :وعلى نفس القاعدة جييء التعقيب األخري 
  . .} أولئك هم املؤمنون حقاً ، هلم درجات عند رهبم ، ومغفرة ، ورزق كرمي { 

وهي يف الوقت . فمن مل جيدها مجلة مل جيد صفة اإلميان . فهذه الصفات إمنا جيدها يف نفسه ويف عمله املؤمن احلق 
  .احلالة اليت تنزلت فيها اآليات ذاته تواجه 

هلم درجات عند رهبم { ومن مث تواجه احلرص على الشهادة حبسن البالء ، بأن هؤالء الذين جيدون هذه الصفات . 
بأن الذين جيدون هذه  -كما قال عبادة بن الصامت  -وتواجه ما وقع يف ذات البني من سوء أخالق . . } 

وتواجه ما وقع من نزاع على األنفال بأن الذين جيدون هذه الصفات هلم عند . .  }مغفرة { الصفات هلم عند رهبم 
وتقرر يف الوقت ذاته حقيقة . فتغطي احلالة كلها ، كل ما البسها من مشاعر ومواقف . . } رزق كرمي { رهبم 

  .موضوعية؛ وهي أن هذه صفات املؤمنني ، من فقدها مجلة مل جيد حقيقة اإلميان 
  . . .} املؤمنون حقاً  أولئك هم{ 



وقد كانت العصبة املسلمة األوىل ُتعلم أن لإلميان حقيقة ال بد أن جيدها اإلنسان يف نفسه ، وأنه ليس اإلميان دعوى 
حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي ، حدثنا أبو : قال احلافظ الطرباين . . ، وال كلمات لسان ، وال هو بالتمين 

حلباب ، حدثنا ابن هليعة ، عن خالد بن يزيد السكسكي ، عن سعيد ابن أيب هالل ، عن كريب ، حدثنا زيد بن ا
» : فقال له  -صلى اهللا عليه وسلم  -مر برسول اهللا « حممد بن أيب اجلهم ، عن احلارث بن مالك األنصاري ، أنه 

لكل شيء حقيقة ، فما انظر ما تقول ، فإن » : قال . أصبحت مؤمناً حقاً : قال « كيف أصبحت يا حارث؟ 
وكأين أنظر إىل عرش ريب بارزاً . عزفت نفسي عن الدنيا ، فأسهرُت ليلي وأظمأُت هناري : فقال « حقيقة إميانك؟ 

عرفت . يا حارث » : فقال . وكأين أنظر إىل أهل النار يتضاغون فيها . وكأين أنظر إىل أهل اجلنة يتزاورون فيها . 
له  -صلى اهللا عليه وسلم  -ولقد ذكر هذا الصحايب الذي استحق شهادة رسول اهللا » . . . ثالثاً . . « فالزم 

فالذي كأنه ينظر إىل . باملعرفة من حال نفسه ، ما يصور مشاعره ويشي مبا وراء هذه املشاعر من عمل وحركة 
إمنا . ، ال ينتهي إىل جمرد النظر عرش ربه بارزاً ، وينظر إىل أهل اجلنة يتزاورون فيها ، وإىل أهل النار يتضاغون فيها 

ذلك إىل جانب . هو يعيش ويعمل ويتحرك يف ظل هذه املشاعر القوية املسيطرة اليت تصبغ كل حركة وتؤثر فيها 
  . . .ما أسهر ليله وأظمأ هناره ، وكأمنا هو ناظر إىل عرش ربه بارزاً 
يع حىت تصبح كلمة يقوهلا لسان ، ومن ورائها واقع إن حقيقة اإلميان جيب أن ينظر إليها باجلد الواجب ، فال تتم

يشهد شهادة ظاهرة بعكس ما يقوله اللسان إن التحرج ليس معناه التميع والشعور جبدية احلقيقة اإلميانية أوجب؛ 
ليت وخباصة يف قلوب العصبة املؤمنة اليت حتاول إعادة إنشاء هذا الدين يف دنيا الواقع ، ا. والتحرج يف تصورها ألزم 

  غلبت عليها اجلاهلية ، وصبغتها بصبغتها املنكرة القبيحة
بعد ذلك يأخذ سياق السورة يف احلديث عن املوقعة اليت ختلفت عنها تلك األنفال اليت تنازعوا عليها ، وساءت 

ويستعرض جممل  -كما يقول عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه يف خلوص وصراحة ووضوح  -أخالقهم فيها 
  .ومالبساهتا ، ومواقفهم فيها ، ومشاعرهم جتاهها أحداثها 

فيتبني من هذا االستعراض أهنم هم مل يكونوا فيها إال ستاراً لقدر اهللا؛ وأن كل ما كان فيها من أحداث ، وكل . . 
ونه إمنا كان بقدر اهللا وتوجيهه وتدبريه وع -مبا فيها هذه األنفال اليت تنازعوا عليها  -ما نشأ عنها من نتائج 

أما ما أرادوه هم ألنفسهم من الغزوة فقد كان شيئاً صغرياً حمدوداً ، ال يقاس إىل ما أراده اهللا هلم ، وهبم . . ومدده 
ذلك الذي اشتغل به املأل األعلى إىل جانب ما اشتغل به . ، من هذا الفرقان العظيم يف السماوات ويف األرض 

ويذكرهم أن فريقاً منهم واجه املعركة كارهاً؛ . . لبشري على اإلطالق الناس يف األرض ، وما اشتغل به التاريخ ا
كما أن فريقاً منهم كره تقسيم األنفال وتنازع فيها؛ لريوا أن ما يرونه هم ، وما يكرهونه أو حيبونه ، ليس بشيء 

  :إىل جانب ما يريده اهللا سبحانه ويقضي فيه بأمره ، وهو يعلم عاقبة األمور 
ربك من بيتك باحلق ، وإن فريقاً من املؤمنني لكارهون ، جيادلونك يف احلق بعد ما تبني كأمنا كما أخرجك { 

وإذ يعدكم اهللا إحدى الطائفتني أهنا لكم ، وتودون أن غري ذات الشوكة تكون . يساقون إىل املوت وهم ينظرون 
إذ . . ق ويبطل الباطل ولو كره اجملرمون ليحق احل. لكم ، ويريد اهللا أن حيق احلق بكلماته ويقطع دابر الكافرين 

وما جعله اهللا إال بشرى ، ولتطمئن به . تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنِّي ممدكم بألف من املالئكة مردفني 
إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ، وينزل عليكم من السماء . قلوبكم ، وما النصر إال من عند اهللا ، إن اهللا عزيز حكيم 

إذ يوحي ربك إىل . م به ، ويذهب عنكم رجز الشيطان ، ولريبط على قلوبكم ، ويثبت به األقدام ماء ليطهرك
املالئكة أين معكم فثبتوا الذين آمنوا ، سألقي يف قلوب الذين كفروا الرعب ، فاضربوا فوق األعناق واضربوا منهم 



ذلكم فذوقوه وأن . ن اهللا شديد العقاب ذلك بأهنم شاقوا اهللا ورسوله؛ ومن يشاقق اهللا ورسوله فإ. كل بنان 
  . .} للكافرين عذاب النار 

 -قسمتها بينهم على السواء  -صلى اهللا عليه وسلم  -لقد رد اهللا األنفال كلها إىل اهللا والرسول ، ليعيد الرسول 
سات الغنيمة؛ ذلك لتخلص نفوس العصبة املؤمنة من كل مالب -بعد استبقاء اخلمس الذي ستأيت فيما بعد مصارفه 

فيمتنع التنازع عليها ، ويصري حق التصرف فيها إىل رسول اهللا كما يعلمه اهللا ، فال يبقى يف النفوس من أجلها 
  .شيء؛ وليذهب ما حاك يف نفوس الفئة اليت حازت الغنائم ، مث سويت مع اآلخرين يف القسمة على ما تقدم 

، ومن إرادة اهللا هلم ، وهبم ، ليستيقنوا أن اخلرية فيما اختاره اهللا يف مث ضرب اهللا هذا املثل من إرادهتم هو ألنفسهم 
  .األنفال وغري األنفال؛ وأن الناس ال يعلمون إال ما بني أيديهم والغيب عنهم حمجوب 

فما الذي . . من املعركة ذاهتا تلك اليت يتقامسون أنفاهلا . . ضرب هلم هذا املثل من واقعهم الذي بني أيديهم . 
إهنا نقلة بعيده يف . . كانوا يريدونه ألنفسهم فيها؟ وما الذي أراده اهللا هلم ، وهبم؟ وأين ما أرادوه مما أراده اهللا؟ 

  واقع األمر؛ ونقلة بعيدة على مّد الرؤية والتصور
منا يساقون جيادلونك يف احلق بعدما تبني كأ. كما أخرجك ربك من بيتك باحلق ، وإن فريقاً من املؤمنني لكارهون { 

وإذ يعدكم اهللا إحدى الطائفتني أهنا لكم ، وتودون أن غري ذات الشوكة تكون لكم؛ . إىل املوت وهم ينظرون 
  . .} ليحق احلق ويبطل الباطل ولو كره اجملرمون . ويريد اهللا أن حيق احلق بكلماته ويقطع دابر الكافرين 

ومن قبل كراهة . . لسواء ، وكراهة بعض املؤمنني هلذه التسوية وقسمتها بينهم على ا. إن رد األنفال هللا والرسول 
 -باحلق  -إهنا شأن يشبه شأن إخراج اهللا لك من بيتك . . بعضهم الختصاص بعض الشباب بالنصيب األوفر منها 

  . .ال وبني أيديهم العاقبة اليت أنتجت هذه األنف. . ملقاتلة الفرقة ذات الشوكة؛ وكراهة بعض املؤمنني للقتال 
أن أبا بكر وعمر قاما فأحسنا حني استشار رسول  -من كتب السرية  -ولقد سبق لنا يف استعراض وقائع الغزوة 

الناس معه يف أمر القتال ، بعدما أفلتت القافلة ، وتبني أن قريشاً قد جاءت بشوكتها  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 
رسول اهللا ، امض ألمر اهللا ، فنحن معك ، واهللا ال نقول لك كما قالت  يا: وأن املقداد بن عمرو قام فقال . وقوهتا 

ولكن اذهب أنت وربك فقاتال إنا معكما . } اذهب أنت وربك فقاتال إنا ها هنا قاعدون { : بنو إسرائيل لنبيها 
لقول على الناس فلما كرر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ا. وأن هذا كان كالم املهاجرين . « اخل . . مقاتلون 

  . .فهم األنصار أنه إمنا يعنيهم ، فقام سعد بن معاذ فقال كالماً طويالً قاطعاً مطمئناً 
مل يكن  -رضي اهللا عنهم  -ولكن هذا الذي قاله أبو بكر وعمر ، والذي قاله املقداد ، والذي قاله سعد بن معاذ 

فلقد كره بعضهم القتال ،  -لى اهللا عليه وسلم ص -هو مقالة مجيع الذين خرجوا من املدينة مع رسول اهللا 
وعارض فيه ، ألهنم مل يستعدوا لقتال ، إمنا خرجوا ملالقاة الفئة الضعيفة اليت حترس العري؛ فلما أن علموا أن قريشاً 
عبري قد نفرت خبيلها ورجلها ، وشجعاهنا وفرساهنا ، كرهوا لقاءها كراهية شديدة ، هي هذه الكراهية اليت يرسم الت

  :القرآين صورهتا بطريقة القرآن الفريدة 
كما أخرجك ربك من بيتك باحلق وإن فريقاً من املؤمنني لكارهون ، جيادلونك يف احلق بعد ما تبني كأمنا يساقون { 

  } إىل املوت وهم ينظرون 
صلى اهللا  -سول اهللا قال ر: عن أيب أيوب األنصاري قال  -بإسناده  -روى احلافظ أبو بكر بن مردويه يف تفسريه 

  :وحنن باملدينة  -عليه وسلم 



. نعم : فقلنا » إين أخربت عن عري أيب سفيان بأهنا مقبلة ، فهل لكم أن خنرج قِبل هذه العري لعل اهللا أن يغنمناها؟ « 
: فقلنا »  ما ترون يف قتال القوم؟ إهنم قد أخربوا خبروجكم« : فلما سرنا يوماً أو يومني قال لنا . فخرج وخرجنا 

فقال : فقلنا مثل ذلك » ما ترون يف قتال القوم؟ « : ال واهللا ما لنا طاقة بقتال العدو ، ولكنا أردنا العري مث قال 
اذهب أنت وربك فقاتال إنا ها { : إذن ال نقول لك يا رسول اهللا كما قال قوم موسى ملوسى : املقداد بن عمرو 

أن لو قلنا كما قال املقداد بن عمرو أحب إلينا من أن يكون لنا  -األنصار معشر  -فتمنينا } . . . هنا قاعدون 
كما أخرجك ربك من بيتك باحلق ، وإن { :  -صلى اهللا عليه وسلم  -فأنزل اهللا على رسوله : مال عظيم قال 

  .} فريقاً من املؤمنني لكارهون 
{ : أجله القتال ، حىت ليقول عنهم القرآن الكرمي فهذا ما حاك يف نفوس فريق من املسلمني يومئذ ، وما كرهوا من 

وذلك بعد ما تبني احلق ، وعلموا أن اهللا وعدهم إحدى الطائفتني وأنه . . } كأمنا يساقون إىل املوت وهم ينظرون 
اهللا وأن عليهم أن يلقوا الطائفة األخرى ، وقد قدر  -العري  -مل يبق هلم خيار بعدما ما أفلتت إحدى الطائفتني وهي 

كانت الضعيفة اليت ال شوكة هلا . كانت العري أو كانت النفري . كانت ما كانت . هلم لقاءها وقدر أهنا ستكون هلم 
  .أم كانت القوية ذات الشوكة واملنعة 

على الرغم من  -وإهنا حلال تتكشف فيها النفس البشرية أمام اخلطر املباشر؛ ويتجلى فيها أثر املواجهة الواقعية 
والصورة اليت يرمسها القرآن هنا جديرة بأن جتعلنا نتواضع يف تقديرنا ملتطلبات االعتقاد يف  -تقاد القليب االع

مواجهة الواقع؛ فال نغفل طاقة النفس البشرية وذبذباهتا عند املواجهة؛ وال نيئس من أنفسنا وال من النفس البشرية 
فحسب هذه النفس أن تثبت  -من طمأنينة القلب بالعقيدة على الرغم  -مجلة حني نراها هتتز يف مواجهة اخلطر 

لقد كان هؤالء هم أهل بدر ، . . بعد ذلك ومتضي يف الطريق ، وتواجه اخلطر فعالً ، وتنتصر على اهلزة األوىل 
: وما يدريك لعل اهللا قد اطلع على أهل بدر اطالعة ، فقال « : الذين قال فيهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  . .وهذا يكفي . » اعملوا ما شئتم ، فقد غفرت لكم 
  :ولقد بقيت العصبة املسلمة تود أن لو كانت غري ذات الشوكة هي اليت كتب اهللا عليهم لقاءها 

  . .} وإذ يعدكم اهللا إحد الطائفتني أهنا لكم وتودون أن غري ذات الشوكة تكون لكم { 
  :أما ما أراده اهللا هلم ، وهبم ، فكان أمراً آخر . اك هذا ما أرادته العصبة املسلمة ألنفسها يومذ

  .} ويريد اهللا أن حيق احلق بكلماته ، ويقطع دابر الكافرين ، ليحق احلق ويبطل الباطل ، ولو كره اجملرمون { 

.  
احلق أن تكون ملحمة ال غنيمة؛ وأن تكون موقعة بني احلق والباطل ، ليحق  -وله الفضل واملنة  -لقد أراد اهللا 

وأراد أن يقطع دابر الكافرين ، فيقتل منهم من يقتل ، ويؤسر منهم من يؤسر ، . ويثبته ، ويبطل الباطل ويزهقه 
وتذل كربياؤهم ، وختضد شوكتهم ، وتعلو راية اإلسالم وتعلو معها كلمة اهللا ، وميكن اهللا للعصبة املسلمة اليت 

 يف األرض ، وحتطيم طاغوت الطواغيت ، وأراد أن يكون هذا تعيش مبنهج اهللا ، وتنطلق به لتقرير ألوهية اهللا
وباجلهد واجلهاد ، وبتكاليف اجلهاد ومعاناهتا يف  -تعاىل اهللا عن اجلزاف  -التمكني عن استحقاق ال عن جزاف 

  .عامل الواقع ويف ميدان القتال 
وأراد هلا أن تقيس . . هلا قوة وسلطان  أراد اهللا للعصبة املسلمة أن تصبح أمة؛ وأن تصبح دولة؛ وأن يصبح. نعم 

فترجح ببعض قوهتا على قوة أعدائها وأن تعلم أن النصر ليس بالعدد وليس بالعدة . قوهتا احلقيقية إىل قوة أعدائها 
وأن يكون . إمنا هو مبقدار اتصال القلوب بقوة اهللا اليت ال تقف هلا قوة العباد . . . ، وليس باملال واخليل والزاد 



ذلك لتتزود العصبة املسلمة من هذه التجربة الواقعية . ذا كله عن جتربة واقعية ، ال عن جمرد تصور واعتقاد قليب ه
ملستقبلها كله؛ ولتوقن كل عصبة مسلمة أهنا متلك يف كل زمان ويف كل مكان أن تغلب خصومها وأعداءها مهما 

ن ضعف العدة املادية ويكن عدوها من االستعداد تكن هي من القلة ويكن عدوها من الكثرة؛ ومهما تكن هي م
  .وما كانت هذه احلقيقة لتستقر يف القلوب كما استقرت باملعركة الفاصلة بني قوة اإلميان وقوة الطغيان . . والعتاد 

أراده اهللا وينظر الناظر اليوم ، وبعد اليوم ، لريى اآلماد املتطاولة بني ما أرادته العصبة املسلمة لنفسها يومذاك وما 
ينظر فريى اآلماد املتطاولة؛ ويعلم كم خيطئ الناس حني . . بني ما حسبته خرياً هلا وما قدره اهللا هلا من اخلري . هلا 

حيسبون أهنم قادرون على أن خيتاروا ألنفسهم خرياً مما خيتاره اهللا هلم؛ وحني يتضررون مما يريده اهللا هلم مما قد 
  بينما يكمن وراءه اخلري الذي ال خيطر هلم ببال ، وال خبيال. هم بشيء من األذى يعرضهم لبعض اخلطر أو يصيب

قصة  -لو كانت هلم غري ذات الشوكة  -فأين ما أرادته العصبة املسلمة لنفسها مما أراده اهللا هلا؟ لقد كانت متضي 
قصة نصر حاسم . صة عقيدة قصة قوم أغاروا على قافلة فغنموها فأما بدر فقد مضت يف التاريخ كله ق. غنيمة 

قصة انتصار احلق على أعدائه املدججني بالسالح املزودين بكل زاد؛ واحلق يف قلة من . وفرقان بني احلق والباطل 
بل . قصة انتصار القلوب حني تتصل باهللا ، وحني تتخلص من ضعفها الذايت . العدد ، وضعف يف الزاد والراحلة 
بينها الكارهون للقتال ولكنها ببقيتها الثابتة املستعلية على الواقع املادي ،  قصة انتصار حفنة من القلوب من

وبيقينها يف حقيقة القوى وصحة موازينها ، قد انتصرت على نفسها ، وانتصرت على من فيها ، وخاضت املعركة 
  .راجح غالب والكفة راجحة رجحاناً ظاهراً يف جانب الباطل؛ فقلبت بيقينها ميزان الظاهر؛ فإذا احلق 

أال وإهنا لتقرر دستور النصر واهلزمية؛ . لتمضي مثالً يف التاريخ البشري  -مبالبساهتا هذه  -أال إن غزوة بدر 
أال وإهنا لكتاب . . األسباب احلقيقية ال األسباب الظاهرة املادية . . وتكشف عن أسباب النصر وأسباب اهلزمية 

فهي آية من آيات اهللا ، . كل مكان ، ال تتبدل داللتها وال تتغري طبيعتها مفتوح تقرؤه األجيال يف كل زمان ويف 
أال وإن العصبة املسلمة اليت جتاهد اليوم إلعادة . . وسنة من سننه اجلارية يف خلقه ، ما دامت السماوات واألرض 

وقيمها احلامسة ) بدر ( ام جلديرة بأن تقف طويالً أم -بعد ماغلبت عليها اجلاهلية  -النشأة اإلسالمية يف األرض 
  :اليت تقررها؛ واألبعاد اهلائلة اليت تكشفها بني ما يريده الناس ألنفسهم وما يريده اهللا هلم 

ويريد اهللا أن حيق احلق . وإذ يعدكم اهللا إحدى الطائفتني أهنا لكم ، وتودون أن غري ذات الشوكة تكون لكم { 
  . .} ق ويبطل الباطل ، ولو كره اجملرمون ليحق احل. بكلماته ويقطع دابر الكافرين 

إن العصبة املسلمة اليت حتاول اليوم إعادة نشأة هذا الدين يف دنيا الناس ويف عامل الواقع ، قد ال تكون اليوم من 
ولكن املوازين والقيم والتوجيهات . الناحية احلركية يف املرحلة اليت كانت فيها العصبة املسلمة األوىل يوم بدر 

عامة لبدر ومالبساهتا ونتائجها والتعقيبات القرآنية عليها ما تزال تواجه وتوجه موقف العصبة املسلمة يف كل ال
مرحلة من مراحل احلركة ، ذلك أهنا موازين وقيم وتوجيهات كلية ودائمة ما دامت السماوات واألرض ، وما 

  . .ة النشأة اإلسالمية كانت عصبة مسلمة يف هذه األرض ، جتاهد يف وجه اجلاهلية إلعاد
مث ميضي السياق يف استحضار جو املعركة ومالبساهتا ومواقفها ، حيث يتجلى كيف كانت حاهلم ، وكيف دبر اهللا 

والتعبري القرآين الفريد يعيد متثيل املوقف مبشاهدة وحوادثه . . . هلم ، وكيف كان النصر كله وليد تدبري اهللا أصالً 
يعيشوه مرة أخرى ، ولكن يف ضوء التوجيه القرآين ، فريوا أبعاده احلقيقية اليت تتجاوز بدراً وانفعاالته وخفقاته ، ل

، واجلزيرة العربية ، واألرض كلها؛ ومتتد عرب السماوات وتتناول املأل األعلى؛ كما أَهنا تتجاوز يوم بدر ، وتاريخ 
اة الدنيا ، حيث احلساب اخلتامي يف اآلخرة واجلزاء اجلزيرة العربية ، وتاريخ البشرية يف األرض ، ومتتد وراء احلي



األوىف ، وحيث تشعر العصبة املسلمة بقيمتها يف ميزان اهللا ، وقيمة أقدارها وأعماهلا وحركتها هبذا الدين ومقامها 
  :األعلى 

ى ، ولتطمئن به وما جعله اهللا إال بشر. إذ تستغيثون ربكم ، فاستجاب لكم أين ممدكم بألف من املالئكة مردفني { 
إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ، وينزل عليكم من السماء . قلوبكم ، وما النصر إال من عند اهللا ، إن اهللا عزيز حكيم 

  .ماء ليطهركم به ، ويذهب عنكم رجز الشيطان ، ولريبط على قلوبكم ويثبت به األقدام 

، سألقي يف قلوب الذين كفروا الرعب ، فاضربوا فوق  إذ يوحي ربك إىل املالئكة أَنِّي معكم فثبتوا الذين آمنوا
. ذلك بأهنم شاقوا اهللا ورسوله ، ومن يشاقق اهللا ورسوله فإن اهللا شديد العقاب . األعناق واضربوا منهم كل بنان 

  . .} ذلكم فذوقوه ، وأن للكافرين عذاب النار 
وهي شاخصة حبركاهتا . . وتسري جبند اهللا وتوجيهه  إهنا املعركة كلها تدار بأمر اهللا ومشيئته ، وتدبريه وقدره؛

  وخطراهتا من خالل العبارة القرآنية املصورة املتحركة احمليية للمشهد الذي كان ، كأنه يكون اآلن
ملا كان يوم بدر : عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال  -بإسناده  -فأما قصة االستغاثة فقد روى اإلمام أمحد 

. إىل أصحابه وهم ثالث مائة ونيف ، ونظر إىل املشركني فإذا هم ألف وزيادة  -لى اهللا عليه وسلم ص -نظر النيب 
اللهم . اللهم أجنز يل ما وعدتين « : القبلة ، وعليه رداؤه وإزاره ، مث قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -فاستقبل النيب 

فما زال يستغيث ربه ويدعوه ، حىت سقط : قال » داً إن هتلك هذه العصابة من أهل اإلسالم فال تعبد يف األرض أب
يا نيب اهللا ، كفاك مناشدتك : رداؤه عن منكبيه ، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرّداه ، مث التزمه من ورائه ، مث قال 

إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أين ممدكم بألف من { : ربك ، فإنه سينجز لك ما وعدك ، فأنزل اهللا عز وجل 
  . .} املالئكة مردفني 

وما كانوا يقولونه . وطريقة مشاركتهم يف املعركة . عددهم : وتروى روايات كثرية مفصلة عن املالئكة يف يوم بدر 
نكتفي يف مثل هذا  -على طريقتنا يف الظالل -وحنن . . للمؤمنني مثبتني وما كانوا يقولونه للمشركني خمذلني 

إذ { : والنصوص القرآنية هنا فيها الكفاية . يف النصوص املستيقنة من قرآن أو سنة  الشأن من عوامل الغيب مبا يرد
إذ يوحي ربك إىل { . . فهذا عددهم . . } تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أَنِّي ممدكم بألف من املالئكة مردفني 

بوا فوق األعناق واضربوا منهم املالئكة أين معكم فثبتوا الذين آمنوا ، سألقي يف قلوب الذين كفروا الرعب فاضر
وحبسبنا أن نعلم أن اهللا مل . . وال حاجة إىل التفصيل وراء هذا فإن فيه الكفاية . . فهذا عملهم . . } كل بنان 

وأن أمر هذه العصبة وأمر هذا الدين قد . يترك العصبة املسلمة وحدها يف ذلك اليوم ، وهي قلة واألعداء كثرة 
  . .يف كلماته  -سبحانه  -على مشاركة فعلية على النحو الذي يصفه اهللا شارك فيها املأل األ

حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا جرير ، عن حيىي بن سعيد ، عن معاذ : باب شهود املالئكة بدرا : قال البخاري 
صلى اهللا عليه  -جاء جربيل إىل النيب : قال  -وكان أبوه من أهل بدر  -بن رفاعة بن رافع الزرقي ، عن أبيه 

  »من أفضل املسلمني « : ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال : فقال  -وسلم 

  ) . . .انفرد بإخراجه البخاري . . ( » وكذلك من شهد بدراً من املالئكة « : قال  -أو كلمة حنوها  -
إال بشرى ، ولتطمئن به  وما جعله اهللا. إذ تستغيثون ربكم ، فاستجاب لكم أين ممدكم بألف من املالئكة مردفني { 

  . .} قلوبكم ، وما النصر إال من عند اهللا ، إن اهللا عزيز حكيم 
ومع عظمة هذا األمر . . لقد استجاب هلم رهبم وهم يستغيثون ، وأنبأهم أنه ممدهم بألف من املالئكة مردفني 



بحانه ال يدع املسلمني يفهمون أن هناك وداللته على قيمة هذه العصبة وقيمة هذا الدين يف ميزان اهللا؛ إال أن اهللا س
فهذه االستجابة ، وهذا . تصحيحاً لعقيدة املسلم وتصوره  -سبحانه  -سبباً ينشئ نتيجة ، إمنا يرد األمر كله إليه 

أما النصر فلم يكن إال من عند . كل ذلك مل يكن إال بشرى ، ولتطمئن به القلوب . . . املدد ، وهذا اإلخبار به 
هذه هي احلقيقة االعتقادية اليت يقررها السياق القرآين هنا ، حىت ال يتعلق قلب املسلم بسبب من . . يكون  اهللا وال

  . .األسباب أصالً 
لقد كان حسب املسلمني أن يبذلوا ما يف طوقهم فال يستبقوا منه بقية؛ وأن يغالبوا اهلزة األوىل اليت أصابت بعضهم 

كان حسبهم هذا لينتهي دورهم . . ميضوا يف طاعة أمر اهللا ، واثقني بنصر اهللا يف مواجهة اخلطر الواقعي ، وأن 
وما عدا هذا فكان بشارة مطمئنة ، وتثبيتاً للقلوب يف مواجهة اخلطر . . وجييء دور القدرة اليت تصرفهم وتدبرهم 

مث جييء النصر . ثبت يف املعركة وإنه حلسب العصبة املؤمنة أن تشعر أن جند اهللا معها لتطمئن قلوهبا وت. . الواقعي 
الذي » احلكيم « وهو . القادر الغالب على أمره » العزيز « وهو . حيث ال ميلك النصر غريه . من عند اهللا وحده 
  . .حيل كل أمر حمله 

إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ، ويذهب عنكم رجز الشيطان ، ولريبط { 
  . .} على قلوبكم ويثبت به األقدام 

أما قصة النعاس الذي غشي املسلمني قبل املعركة فهي قصة حالة نفسية عجيبة ، ال تكون إال بأمر اهللا وقدره 
. . لقد فزع املسلمون وهم يرون أنفسهم قلة يف مواجهة خطر مل حيسبوا حسابه ومل يتخذوا له عدته . . وتدبريه 

وهكذا كان يوم ( مث يصحون منه والسكينة تغمر نفوسهم؛ والطمأنينة تفيض على قلوهبم  فإذا النعاس يغشاهم ،
ولقد كنت أمر على هذه اآليات ، وأقرأ أخبار ) . . تكرر الفزع ، وتكرر النعاس ، وتكررت الطمأنينة . . أحد 

أقع يف شدة ، ومتر علّي حلظات  مث إذا يب. . هذا النعاس ، فأدركه كحادث وقع ، يعلم اهللا سره ، وحيكي لنا خربه 
. . مث تدركين سنة من النوم ال تتعدى بضع دقائق . . من الضيق املكتوم ، والتوجس القلق ، يف ساعة غروب 

. . مستغرقاً يف الطمأنينة الواثقة العميقة . مطمئن القلب . ساكن النفس . . وأصحوا إنساناً جديداً غري الذي كان 
  .هذا التحول املفاجئ؟ لست أدري ولكين بعدها أدرك قصة بدر وأُحد كيف مت هذا؟ كيف وقع 

وأرى فيها يد اهللا وهي تعمل . وأستشعرها حية يف حسي ال جمرد تصور . أدركها يف هذه املرة بكياين كله ال بعقلي 
  . .ويطمئن قليب . . عملها اخلفي املباشر 

  :مداد اهللا للعصبة املسلمة يوم بدر لقد كانت هذه الغشية ، وهذه الطمأنينة ، مدداً من أ
  . .} إذ يغشيكم الناس أمنة منه { 

كلها تشترك يف إلقاء ظل لطيف شفيف؛ وترسم الظل . . } أمنة { ولفظ } النعاس { ولفظ } يغشيكم { ولفظ 
لمني وحال العام للمشهد ، وتصور حال املؤمنني يومذاك ، وجتلي قيمة هذه اللحظة النفسية الفاصلة بني حال للمس

.  
  :وأما قصة املاء 

وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ، ويذهب عنكم رجز الشيطان ، ولريبط على قلوبكم ، ويثبت به { 
  . .} األقدام 

  .فهي قصة مدد آخر من أمداد اهللا للعصبة املسلمة ، قبيل املعركة 
حني سار إىل بدر واملشركون بينهم  -عليه وسلم  صلى اهللا -نزل النيب : قال علي بن طلحة ، عن ابن عباس قال 



تزعمون : وبني املاء رملة وعصة ، وأصاب املسلمني ضعف شديد ، وألقى الشيطان يف قلوهبم الغيظ يوسوس بينهم 
أنكم أولياء اهللا تعاىل وفيكم رسوله ، وقد غلبكم املشركون على املاء ، وأنتم تصلون جمنبني؟ فأمطر اهللا عليهم مطراً 

شديداً ، فشرب املسلمون وتطهروا ، وأذهب اهللا عنهم رجز الشيطان ، وثبت الرمل حني أصابه املطر ، ومشى 
بألف من املالئكة ، فكان  -صلى اهللا عليه وسلم  -الناس عليه والدواب ، فساروا إىل القوم ، وأمد اهللا نبيه 

  . .« جربيل يف مخسمائة جمنبة ، وميكائيل يف مخسمائة جمنبة 
ما أشار به احلباب بن املنذر من النزول على ماء  -صلى اهللا عليه وسلم  -ولقد كان ذلك قبل أن ينفذ رسول اهللا 

  .بدر ، وتغوير ما وراءها من القلب 
 -ملا صار إىل بدر نزل على أدىن ماء هناك أي أول ماء وجده  -صلى اهللا عليه وسلم  -واملعروف أن رسول اهللا » 

يا رسول اهللا ، هذا املنزل الذي نزلته ، منزل أنزلك اهللا إياه فليس لنا أن جناوزه : اب بن املنذر فقال فتقدم إليه احلب
يا رسول اهللا ، ليس مبنزل ، : فقال » بل منزل نزلته للحرب واملكيدة « : ، أو منزل نزلته للحرب واملكيدة؟ فقال 

ا وراءه من القلب ونسقي احلياض فيكون ملا ماء وليس هلم ولكن سر بنا حىت ننزل على أدىن ماء يلي القوم ونغور م
  .« ففعل ذلك  -صلى اهللا عليه وسلم  -فسار رسول اهللا . ماء 

كانت هذه احلالة اليت يذكر اهللا هبا العصبة اليت شهدت  -وقبل إنفاذ مشورة احلباب بن املنذر  -ففي هذه الليلة 
فاملاء يف الصحراء مادة احلياة ، فضالً على أن يكون . مادي وروحي : واملدد على هذا النحو مدد مزدوج . . بدراً 

مث هذه احلالة النفسية اليت . واجليش الذي يفقد املاء يف الصحراء يفقد أعصابه قبل أن يواجه املعركة . أداة النصر 
ومل يكن قد ( اء صاحبت املوقف ووسوس هبا الشيطان حالة التحرج من أداء الصالة على غري طهر لعدم وجود امل

  ) .رخص هلم بعد يف التيمم ، فقد جاء هذا متأخراً يف غزوة بن املصطلق يف السنة اخلامسة 

وهنا تثور اهلواجس والوساوس ، ويدخل الشيطان من باب اإلميان ليزيد حرج النفوس ووجل القلوب والنفوس 
وهنا جييء املدد . . مزعزعة مهزومة من داخلها اليت تدخل املعركة يف مثل هذا احلرج ويف مثل هذا القلق تدخلها 

  . .وجتيء النجدة 
وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ، ويذهب عنكم رجز الشيطان ، ولريبط على قلوبكم ، ويثبت به { 

  . .} األقدام 
تثبت األقدام بثبات ويتم املدد الروحي باملدد املادي؛ وتسكن القلوب بوجود املاء ، وتطمئن األرواح بالطهارة؛ و

  .اَألرض ومتاسك الرمال 
ذلك إىل ما أوحى اهللا به إىل املالئكة من تثبيت الذين آمنوا؛ وإىل ما وعد به من إلقاء الرعب يف قلوب الذين 

  :كفروا؛ وإىل ما أمر به املالئكة من االشتراك الفعلي يف املعركة 
ين آمنوا ، سألقي يف قلوب الذين كفروا الرعب ، فاضربوا فوق إذ يوحي ربك إىل املالئكة أين معكم ، فثبتوا الذ{ 

  . .} األعناق ، واضروا منهم كل بنان 
هذا هو . . إهنا معية اهللا سبحانه للمالئكة يف املعركة؛ واشتراك املالئكة فيها مع العصبة املسلمة . . إنه األمر اهلائل 

. . شتركت املالئكة؟ وال كم قتيالً قتلت؟ وال كيف قتلت؟ كيف ا: األمر الذي ال جيوز أن يشغلنا عنه أن نبحث 
إن حركة العصبة املسلمة يف األرض هبذا الدين أمر هائل . . إن احلقيقة الكبرية اهلائلة يف املوقف هي تلك احلقيقة . 

  أمر يستحق معية اهللا ملالئكته يف املعركة ، واشتراك املالئكة فيها مع العصبة املسلمة. . عظيم 
فال . ننا نؤمن بوجود خلق من خلق اهللا امسهم املالئكة؛ ولكنا ال ندرك من طبيعتهم إال ما أخربنا به خالقهم عنهم إ



وقد أوحي . . منلك من إدراك الكيفية اليت اشتركوا هبا يف نصر املسلمني يوم بدر إال مبقدار ما يقرره النص القرآين 
ولكننا ال ندري  -ألهنم يفعلون ما يؤمرون  -الذين آمنوا ، ففعلوا  وأمرهم أن يثبتوا. أين معكم : إليهم رهبم 
ففعلوا كذلك بكيفية ال . وأمرهم أن يضربوا فوق أعناق املشركني وأن يضربوا منهم كل بنان . كيف فعلوا 

ولقد وعد اهللا  . .نعلمها ، فهذا فرع عن طبيعة إدراكنا حنن لطبيعة املالئكة ، وحنن ال نعلم عنها إال ما علمنا اهللا 
. فكان ذلك ، ووعده احلق ، ولكنا كذلك ال نعلم كيف كان . سبحانه أن يلقي الرعب يف قلوب الذين كفروا 

  . .فاهللا هو الذي خلق ، وهو أعلم مبن خلق ، وهو حيول بني املرء وقلبه؛ وهو أقرب إليه من حبل الوريد 
وطابع احلركة . من اجلد الذي هو طابع هذه العقيدة  إن البحث التفصيلي يف كيفيات هذه األفعال كلها ليس

ولكن هذه املباحث صارت من مباحث الفرق اإلسالمية ومباحث علم الكالم يف العصور . . الواقعية هبذه العقيدة 
  .املتأخرة ، عندما فرغ الناس من االهتمامات اإلجيابية يف هذا الدين ، وتسلط الترف العقلي على النفوس والعقول 

وإن وقفة أمام الداللة اهلائلة ملعية اهللا سبحانه للمالئكة يف املعركة ، واشتراك املالئكة فيها مع العصبة املسلمة ، . 
  . .هلي أنفع وأجدى 

ويف هناية هذا االستعراض ، ويف أعقاب املشهد اهلائل الذي تتجلى فيه تلك احلقيقة اهلائلة ، جييء التقرير املوضح ملا 
  :ووراء النصر فيها واهلزمية ، من قاعدة ودستور جملرى هذه األمور . كلها  وراء املعركة

  . .} ومن يشاقق اهللا ورسوله فإن اهللا شديد العقاب . ذلك بأهنم شاقوا اهللا ورسوله { 
إهنا ليست فلته عارضة ، وال مصادفة عابرة ، أن ينصر اهللا العصبة املسلمة ، وأن يسلط على أعدائها الرعب 

إمنا ذلك ألهنم شاقوا اهللا ورسوله ، فاختذوا هلم شقاً غري شق اهللا ورسوله ، وصفا . . ئكة مع العصبة املسلمة واملال
ووقفوا موقف اخللف واملشاقة هذا يصدون عن سبيل اهللا ، وحيولون دون منهج اهللا للحياة . غري صف اهللا ورسوله 

.  
  . .} ومن يشاقق اهللا ورسوله فإن اهللا شديد العقاب { 

. وهو قادر على عقاهبم وهم أضعف من أن يقفوا لعقابه . ينزل عقابه الشديد على الذين يشاقونه ويشاقون رسوله 
.  

قاعدة وسنة أنه حيثما انطلقت العصبة املسلمة يف األرض لتقريرألوهية اهللا . ال فلتة وال مصادفة . قاعدة وسنة 
دّو هلا موقف املشاقة هللا ورسوله ، كان التثبيت والنصر للعصبة وحده ، وإقامة منهج اهللا وحده ، مث وقف منها ع

ما استقامت العصبة املسلمة على الطريق ، واطمأنت . املسلمة ، وكان الرعب واهلزمية للذين يشاقون اهللا ورسوله 
  .إىل رهبا ، وتوكلت عليه وحده ، وهي تقطع الطريق 

إن هذا الذي حل بكم يف الدنيا من العرب . . ين شاقوا اهللا ورسوله ويف هناية املشهد يتوجه باخلطاب إىل أولئك الذ
فأمر هذا الدين واحلركة به والوقوف يف طريقه ، ليس أمر هذه األرض وحدها ، وال . واهلزمية ليس هناية املطاف 

إن أبعاده متتد . . ياة إنه أمر ممتد إىل ما وراء هذه األرض ، وإىل ما بعد هذه احل. . أمر هذه احلياة الدنيا مبفردها 
  :وراء هذه اآلماد القريبة 

  . .} ذلكم فذوقوه ، وأن للكافرين عذاب النار { 
وهذا هو العذاب الذي ال يقاس إليه ما ذقتم من الرعب واهلزمية ومن الضرب فوق األعناق . فهذه هناية املطاف 

  ومن ضرب كل بنان
اهتا ، وأراهم يد اهللا فيها وتدبريه ، وعونه ومدده ، وعلموا منها وقد أعاد عليهم مشاهد الوقعة ومالبس. . واآلن 



مل خيرجه بطراً وال  -اهللا هو الذي أخرج رسوله من بيته باحلق . . أهنم مل يكونوا فيها سوى ستار لقدر اهللا وقدرته 
ليحق احلق { الكافرين  واهللا هو الذي اختار هلم إحدى الطائفتني ألمر يريده ، من قطع دابر -اعتداء وال طغياناً 

واهللا هو الذي غشاهم . . واهللا هو الذي أمدهم بألف من املالئكة مردفني . . } ويبطل الباطل ولو كره اجملرمون 
النعاس أمنة منه ، ونزل عليهم من السماء ماء ليطهرهم به ، ويذهب عنهم رجز الشيطان ، ولريبط على قلوهبم 

  .ويثبت به األقدام 

واهللا هو الذي . . لذي أوحى إىل املالئكة ليثبتوا الذين آمنوا ، وألقى يف قلوب الذين كفروا الرعب واهللا هو ا. 
واهللا هو الذي . . أشرك املالئكة يف املعركة وأمرهم أن يضربوا فوق األعناق وأن يضربوا من املشركني كل بنان 

  . .ال عتاد غنمهم الغنيمة ورزقهم من فضله بعد أن خرجوا بال مال وال ظهر و
وهو يتضمن . وقد استعرض السياق القرآين هذا كله ، فأعاده حاضراً يف قلوهبم ، شاخصاً ألبصارهم . . اآلن 

صورة من النصر احلاسم الذي ال يستند إىل تدبري بشري ، وال إىل قوة العدد وال قوة العدة؛ إمنا يستند إىل تدبري اهللا 
التوكل على اهللا وحده ، وااللتجاء إليه ، واالستغاثة به ، والسري مع تدبريه  وتقديره وعونه ومدده؛ كما يستند إىل

  . .وتقديره 
ويف أنسب اللحظات الستجابة القلوب . . اآلن . . . وهذا املشهد حاضر يف القلوب شاخص لألبصار . . اآلن 

الذين كفروا؛ وأال يولوهم األدبار  أن يثبتوا إذا لقوا -بصفتهم هذه  -اآلن جييء األمر للذين آمنوا . . للتوجيه 
من اهلزمية والفرار؛ ما دام أن النصر واهلزمية موكوالن إىل إرادة فوق إرادة الناس؛ وإىل أسباب غري األسباب 

وهو الذي يقتل  -كما يدبر األمر كله  -الظاهرة اليت يراها الناس؛ وما دام أن اهللا هو الذي يدبر أمر املعركة 
وإمنا املؤمنون ستار للقدرة يريد اهللا أن جيعل هلم ثواب  -ؤمنني؛ وهو الذي ينجح الرمية حني ترمى الكفار بأيدي امل

وهو الذي يلقي يف قلوب الذين كفروا الرعب ويوهن تدبريهم ويذيقهم العذاب يف الدنيا  -اجلهاد والبالء فيه 
  :واآلخرة ألهنم شاقوا اهللا ورسوله 

إال متحرفاً لقتال  -ومن يوهلم يومئذ دبره . يتم الذين كفروا زحفاً فال تولوهم األدبار يا أيها الذين آمنوا إذا لق{ 
فلم تقتلوهم ، ولكن اهللا قتلهم ، وما . فقد باء بغضب من اهللا ، ومأواه جهنم وبئس املصري  -أو متحيزاً إىل فئة 

ذلكم وأن اهللا موهن كيد . هللا مسيع عليم رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى ، وليبلي املؤمنني منه بالء حسناً ، إن ا
  . .} الكافرين 

  :ويبدو يف التعبري القرآين شدة يف التحذير؛ وتغليظ يف العقوبة؛ وهتديد بغضب من اهللا ومأوى يف النار 
لقتال  إال متحرفاً -ومن يوهلم يومئذ دبره . يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فال تولوهم األدبار { 

  . .} فقد باء بغضب من اهللا ، ومأواه جهنم وبئس املصري  -أو متحيزاً إىل فئة 
أي متدانني متقاربني متواجهني؛ فال تفروا عنهم ، } زحفاً { يا أيها الذين آمنوا إذا واجهتم الذين كفراو : واملعىن 

طة أحكم؛ أو أن يكون ذلك انضماماً إال أن يكون ذلك مكيدة حرب ، حيث ختتارون موقعاً أحسن ، أو تدبرون خ
وأن من توىل ، وأعطى العدو دبره يوم . . إىل فئة أخرى من املسلمني ، أو إىل قواعد املسلمني ، لتعاودوا القتال 

  . .غضباً من اهللا ومأوى يف جهنم : الزحف فقد استحق ذلك العقاب 
صلى اهللا  -، أو بالقتال الذي يكون رسول اهللا وقد وردت بعض األقوال يف اعتبار هذا احلكم خاصاً بأهل بدر 

  .حاضره  -عليه وسلم 



كما روى البخاري ومسلم يف . ولكن اجلمهور على أهنا عامة ، وأن التويل يوم الزحف كبرية من السبع املوبقات 
السبع  اجتنبوا« : صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال  -رضي اهللا عنه  -الصحيحني عن أيب هريرة 

الشرك باهللا ، والسحر ، وقتل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق ، وأكل : يا رسول اهللا وما هن؟ قال : املوبقات قيل 
  .» الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتويل يوم الزحف ، وقذف احملصنات الغافالت املؤمنات 

  :به قال  تفصيال ال بأس من اإلملام» أحكام القرآن « وقد أورد اجلصاص يف 
روى أبو نضرة عن أيب سعيد أن } ومن يوهلم يومئذ دبره إال متحرفا لقتال أو متحيزا إىل فئة { : قال اهللا تعاىل « 

. قال أبو نضرة ألهنم لو احنازوا يومئذ الحنازوا إىل املشركني ، ومل يكن يومئذ مسلم غريهم . ذلك إمنا كان يوم بدر 
بسديد ، ألنه قد كان باملدينة خلق كثري من األنصار ، ومل يأمرهم النيب عليه  وهذا الذي قاله أبو نضرة ليس. 

صلى اهللا عليه وسلم  -السالم باخلروج ، ومل يكونوا يرون أنه يكون قتال ، وإمنا ظنوا أهنا العري ، فخرج رسول اهللا 
، احنازوا إىل املشركني ، غلط ملا  فقول أيب نضرة إنه مل يكن هناك مسلم غريهم وإهنم لو احنازوا. فيمن خف معه  -

ومل  -صلى اهللا عليه وسلم  -إنه مل يكن جائزاً هلم االحنياز يومئذ ألهنم كانوا مع رسول اهللا : وقد قيل . . وصفنا 
ما كان ألهل املدينة ومن حوهلم من األعراب أن يتخلفوا عن رسول { : يكن االحنياز جائزاً هلم عنه ، قال اهللا تعاىل 

وينصرفوا عنه  -صلى اهللا عليه وسلم  -فلم يكن جيوز هلم أن خيذلوا نبيهم } وال يرغبوا بأنفسهم عن نفسه  اهللا
} واهللا يعصمك من الناس { : ويسلموه ، وإن كان اهللا قد تكفل بنصره وعصمه من الناس ، كما قال اهللا تعاىل 

كان فئة  -صلى اهللا عليه وسلم  - -لنيب وكان ذلك فرضا عليهم ، قلت أعداؤهم أو كثروا ، وأيضاً فإن ا
املسلمني يومئذ ، ومن كان مبنحاز عن القتال فإمنا كان جيوز له االحنياز على شرط أن يكون احنيازه إىل فئة ، وكان 

كنت يف جيش ، فحاص الناس : قال ابن عمر . فئتهم يومئذ ، ومل تكن فئة غريه  -صلىلله عليه وسلم  -النيب 
فمن كان بالبعد « أنا فئتكم » : فقال النيب عليه السالم . حنن الفرارون : فقلنا . رجعنا إىل املدينة حيصة واحدة و

صلى اهللا عليه  -إذا احناز عن الكفار فإمنا كان جيوز له االحنياز إىل فئة النيب  -صلى اهللا عليه وسلم  -من النيب 
  .ه ينحازون إليه ، فلم يكن جيوز هلم الفرار وإذا كان معهم يف القتال مل يكن هناك فئة غري -وسلم 

إن الذين { : وقال اهللا تعاىل . شددت على أهل بدر : قال } ومن يوهلم يومئذ دبره { : وقال احلسن يف قوله تعاىل 
صلى اهللا عليه  -وذلك ألهنم فروا عن النيب } تولوا منكم يوم التقى اجلمعان إمنا استزهلم الشيطان ببعض ما كسبوا 

ويوم { : فعاقبهم اهللا على ذلك يف قوله تعاىل  -صلى اهللا عليه وسلم  -وكذلك يوم حنني فروا عن النيب  -وسلم 
فهذا . . } حنني إذ أعجبتكم كثرتكم ، فلم تغن عنكم شيئاً ، وضاقت عليكم األرض مبا رحبت ، مث وليتم مدبرين 

وقال اهللا . قل العدو أو كثر ، إذا مل جيد اهللا فيه شيئاً  -صلى اهللا عليه وسلم  -كان حكمهم إذا كانوا مع النيب 
يا أيها النيب حرض املؤمنني على القتال ، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتني ، { : تعاىل يف آية أخرى 

صلى اهللا  -يف احلال اليت مل يكن النيب  -واهللا أعلم  -وهذا } وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا 
حاضرا معهم ، فكان على العشرين أن يقاتلوا املائتني ال يهربوا عنهم ، فإذا كان عدد العدو أكثر من  -عليه وسلم 

اآلن خفف اهللا { : ذلك أباح هلم التحيز إىل فئة من املسلمني فيهم نصرة ملعاودة القتال ، مث نسخ ذلك بقوله تعاىل 
منكم مائة صابرة يغلبوا مائتني ، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفني بإذن اهللا  عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ، فإن يكن

اآلن خفف اهللا عنكم وعلم { : مث قلت : كتب عليكم أال يفر واحد من عشرة : فروي عن ابن عباس أنه قال } 
رجلني فقد فر ، إن فر رجل من : وقال ابن عباس . فكتب عليكم أال يفر مئة من مئتني . اآلية } أن فيكم ضعفا 

الفرار من الزحف املراد باآلية ، والذي يف اآلية : فقد فر : قال الشيخ يعين بقوله  -وإن فر من ثالثة فلم يفر 



إجياب فرض القتال على الواحد لرجلني من الكفار ، فإن زاد عدد الكفار على اثنني فجائز حينئذ للواحد التحيز 
ما إن أراد الفرار ليلحق بقوم من املسلمني ال نصرة معهم فهو من أهل الوعيد إىل فئة من املسلمني فيها نصرة ، فأ

} ومن يوهلم يومئذ دبره إال متحرفا لقتال أو متحيزا إىل فئة فقد باء بغضب من اهللا { : املذكور يف قوله تعاىل 
ملا بلغه أن أبا عبيد بن  وقال عمر بن اخلطاب» أنا فئة كل مسلم « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -ولذلك قال النيب 

فلما رجع إليه . » رحم اهللا أبا عبيد لو احناز إيلّ لكنت له فئة « : مسعود استقتل يوم اجليش حىت قتل ومل ينهزم 
ثابت ، ما مل يبلغ ) يعين عند احلنفية ( وهذا احلكم عندنا . . ومل يعنفهم » أنا فئة لكم « : أصحاب أيب عبيد قال 
اثين عشر ألفا ال جيوز هلم أن ينهزموا عن مثليهم إال متحرفني لقتال ، وهو أن يصريوا من  عدد جيش املسلمني

موضع إىل غريه مكايدين لعدوهم ، وحنو ذلك ، مما ال يكون فيه انصراف عن احلرب ، أو متحيزين إىل فئة من 
  .املسلمني يقاتلوهنم معهم 

أن اجليش إذا بلغوا كذلك فليس هلم أن يفروا من عدوهم ، وإن  فإذا بلغوا اثين عشر ألفاً فإن حممد بن احلسن ذكر
واحتج حبديث الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا ، ) يعين احلنفية ( كثر عددهم ، ومل يذكر خالفا بني أصحابنا فيه 

. أربع مائة وخري السرايا . خري األصحاب أربعة « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : أن ابن عباس قال 
ما غلب قوم يبلغون اثين « : ويف بعضها » ولن يؤتى اثنا عشر ألفا من قلة ولن يغلبوا . وخري اجليوش أربعة آالف 

أيسعنا التخلف عن قتال من خرج : وذكر الطحاوي أن مالكاً سئل ، فقيل له » عشر ألفا إذا اجتمعت كلمتهم 
كان معك اثنا عشر ألفا مثلك مل يسعك التخلف ، وإال فأنت يف إن : عن أحكام اهللا وحكم بغريها؟ فقال مالك 

وهذا املذهب موافق ملا . وكان السائل له عبد اهللا بن عمر بن عبد العزيز بن عبد اهللا بن عمر . . سعة من التخلف 
الباب  يف اثين عشر ألفا فهو أصل يف هذا -صلى اهللا عليه وسلم  -والذي روي عن النيب . ذكر حممد بن احلسن 

إذا «  -صلى اهللا عليه وسلم  -، وإن كثر عدد املشركني فغري جائز هلم أن يفروا منهم وإن كانوا أضعافهم لقوله 
  .انتهى . . . « وقد أوجب عليهم بذلك مجع كلمتهم » اجتمعت كلمتهم 

  :كم قال تعقيبا على اخلالف يف املقصود هبذا احل« أحكام القرآن » يف « ابن العريب » كذلك أورد 
  هل الفرار يوم الزحف خمصوص بيوم بدر ، أم عام يف الزحوف كلها إىل يوم القيامة؟: اختلف الناس » 
فروى ابن سعيد اخلدري أن ذلك يوم بدر ، مل يكن هلم فئة إال رسول اهللا ، وبه قال نافع ، واحلسن ، وقتادة ، « 

  .ويزيد بن حبيب ، والضحاك 
العلماء أن اآلية باقية إىل يوم القيامة؛ وإمنا شذ من شذ خبصوص ذلك يوم بدر بقوله  ويروى عن ابن عباس وسائر» 
  .وإمنا ذلك إشارة إىل يوم الزحف . وليس به . فظن قوم أن ذلك إشارة إىل يوم بدر } ومن يوهلم يومئذ دبره { : 
صلى  -وقد ثبت عن النيب . ا فيه والدليل عليه أن اآلية نزلت بعد القتال ، وانقضاء احلرب ، وذهاب اليوم مب« 

وهذا نص يف . وعّد الفرار يوم الزحف . . حسبما قدمناه يف احلديث الصحيح أن الكبائر كذا  -اهللا عليه وسلم 
» املسألة يرفع اخلالف ، ويبني احلكم ، وقد نبهنا على النكتة اليت وقع اإلشكال فيها ملن وقع باختصاصه بيوم بدر 

.  

.  
ذلك أن التويل يوم الزحف على . . » ابن عباس وسائر العلماء « ا الذي ذكره ابن العريب من رأي وحنن نأخذ هبذ

  . .إطالقه يستحق هذا التشديد لضخامة آثاره احلركية من ناحية؛ وملساسه بأصل االعتقاد من ناحية 



وة اهللا الغالب على أمره ، إن قلب املؤمن ينبغي أن يكون راسخا ثابتا ال هتزمه يف األرض قوة ، وهو موصول بق
فإن هذه اهلزة ال جيوز أن تبلغ أن  -وهو يواجه اخلطر  -وإذا جاز أن تنال هذا القلب هزة . . القاهر فوق عباده 

وليس يف هذا تكليف للنفس . واآلجال بيد اهللا ، فما جيوز أن يويل املؤمن خوفا على احلياة . تكون هزمية وفرارا 
مث ميتاز املؤمن . إنسان يواجه عدوه إنسانا ، فهما من هذه الناحية يقفان على أرض واحدة  فاملؤمن. فوق طاقتها 

فهو يف . مث إنه إىل اهللا إن كان حياً ، وإىل اهللا إن كتبت له الشهادة . بأنه موصول بالقوة الكربى اليت ال غالب هلا 
  :من مث هذا احلكم القاطع و. . كل حالة أقوى من خصمه الذي يواجهه وهو يشاق اهللا ورسوله 

فقد باء بغضب من اهللا ، ومأواه جهنم وبئس  -إال متحرفا لقتال أو متحيزا إىل فئة  -ومن يوهلم يومئذ دبره { 
  . .} املصري 

ومن يوهلم يومئذ { . . } فال تولوهم األدبار { : وال بد أن نقف هنا عند التعبري ذاته ، وما فيه من إمياءات عجيبة 
. . فهو تعبري عن اهلزمية يف صورهتا احلسية ، مع التقبيح والتشنيع ، والتعريض بإعطاء األدبار لألعداء . . } دبره 

ومأواه جهنم { : يذهب به إىل مأواه } غضب من اهللا { فاملهزوم مولٍّ ومعه . . } فقد باء بغضب من اهللا { : مث 
  . .} وبئس املصري 

ته يف رسم اجلو العام؛ وتثري يف الوجدان شعور االستقباح واالستنكار للتويل وهكذا تشترك ظالل التعبري مع دالل
  .يوم الزحف والفرار 

مث ميضي السياق بعد هذا التحذير من التويل يوم الزحف؛ ليكشف هلم عن يد اهللا وهي تدير املعركة من ورائهم؛ 
ألن اهللا يريد أن يتفضل عليهم حبسن البالء ،  وهم ينالون أجر البالء. . . وتقتل هلم أعداءهم ، وترمي هلم وتصيب 

  :ليثيبهم عليه من فضله وهو الذي وهبهم إياه 
إن . وليبلي املؤمنني منه بالء حسنا . ولكن اهللا رمى  -إذ رميت  -فلم تقتلوهم ، ولكن اهللا قتلهم ، وما رميت { 

  . .} اهللا مسيع عليم 
يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -ا بأنه رمية احلصى اليت حثاها رسول اهللا وتذهب الروايات املأثورة إىل تفسري الرمي هن

فأصابت وجوه املشركني ممن كتب عليهم القتل » شاهت الوجوه . شاهت الوجوه « : وجوه الكفار ، وهو يقول 
  . .يف علم اهللا 

يب صلى اهللا عليه وسلم والعصبة فهي متثل تدبري اهللا لألمر كله من وراء احلركة الظاهرة للن. ولكن داللة اآلية أعم 
  :ولذلك تالها قول اهللا تعاىل . املسلمة معه 

  .} وليبلي املؤمنني منه بالء حسنا { 

.  
فهو الفضل . أي لريزقهم من عنده أن يبلوا البالء احلسن الذي ينالون عليه األجر ، بعد أن يكتب هلم به النصر 

  .املضاعف أوال وأخريا 
  . .} إن اهللا مسيع عليم { 

. . يسمع استغاثتكم ويعلم حالكم؛ وجيعلكم ستارا لقدرته ، مىت علم منكم اخللوص له؛ ويعطيكم النصر واألجر 
  . .كما أعطاكم هذا وذاك يف بدر 

  . .} ذلكم وأن اهللا موهن كيد الكافرين { 
ويصيبهم برمية رسولكم ، وهذه أخرى بعد تلك األوىل إن التدبري ال ينتهي عند أن يقتل لكم أعداءكم بأيديكم ، 



. . إمنا هو يضيف إليه توهني كيد الكافرين ، وإضعاف تدبريهم وتقديرهم . . ومينحكم حسن البالء ليأجركم عليه 
  . .فال جمال إذن للخوف ، وال جمال إذن للهزمية ، وال جمال إذن ألن يويل املؤمنون األدبار عند لقاء الكفار 

فإذا كان اهللا هو الذي قتل املشركني ، وهو الذي رماهم ، وهو . . ت املعركة ويتصل السياق هنا بكل مالبسا
فما النزاع واالختالف يف األنفال . . الذي أبلى املؤمنني فيها ذلك البالء احلسن ، وهو الذين أوهن كيد الكافرين 

  هلذا التدبري والتقدير؟ ، واملعركة كلها أديرت بتدبري اهللا وبتقديره ، وليس هلم فيها إال أن كانوا ستارا
يتجه باخلطاب إىل الكافرين ، أولئك الذين . . أن اهللا موهن كيد الكافرين . . وعندما يصل السياق إىل تقرير 

 -استفتحوا قبيل املعركة ، فدعوا اهللا أن جيعل الدائرة على أضل الفريقني وآتامها مبا ال ُيعرف وأقطعهما للرحم 
. . فدارت الدائرة على املشركني  -أي طلبه الفتح من اهللا والفصل : استفتاحه  كما كان دعاء أيب جهل وهو

يتوجه إليهم باخلطاب ، ساخرا من استفتاحهم ذاك؛ مؤكدا هلم أن ما حدث يف بدر إمنا هو منوذج من السنة اجلارية 
  :أن يكون اهللا مع املؤمنني :  وليس فلتة عارضة؛ وأن مجوعهم وكثرهتم لن تغري من األمر شيئا؛ ألهنا السنة اجلارية

وإن تعودوا نعد ، ولن تغين عنكم فئتكم شيئا ولو . وإن تنتهوا فهو خري لكم . إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح { 
  . .} وأن اهللا مع املؤمنني . كثرت 

فقد . . للرحم إن تستفتحوا فتطلبوا من اهللا أن يفتح بينكم وبني املسلمني ، وأن يهلك أضل الفريقني وأقطعهما 
استجاب اهللا ، فجعل الدائرة عليكم ، تصديقا الستفتاحكم لقد دارت الدائرة على أضل الفريقني وأقطعهما للرحم 

  من هم أضل الفريقني وأقطعهما للرحم -إن كنتم تريدون أن تعلموا  -ولقد علمتم 
هم فيه من الشرك والكفر واحلرب  وعلى ضوء هذه احلقيقة ، ويف ظل هذا اإلحياء ، يرغبهم يف االنتهاء عما

  :للمسلمني ، واملشاقة هللا ورسوله 
  . .} وإن تنتهوا فهو خري لكم { 

  :ومع الترغيب الترهيب 
  . .} وإن تعودوا نعد { 

  .والعاقبة معروفة ، ال يغريها جتمع ، وال تبدهلا كثرة 
  . .} ولن تغين عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت { 

  كان اهللا يف جانب املؤمنني؟ وماذا تفعل الكثرة إذا
  }وأَن اهللا مع املؤمنني { 

 -سيكونون يف صف؛ والكفار  -ومعهم اهللا  -إن املعركة على هذا النحو لن تكون متكافئة أبداً؛ ألن املؤمنني 
  .سيكونون يف الصف اآلخر  -وليس معهم إال ناس من البشر من أمثاهلم 

  واملعركة على هذا النحو مقررة املصري
فإن معرفتهم باهللا سبحانه مل تكن قليلة وال سطحية وال غامضة؛ . لقد كان مشركو العرب يعرفون هذه احلقيقة و

 -ومل يكن شرك العرب متمثال يف إنكار اهللا . كما يتصور الناس اليوم من خالل تأثرهم ببعض التعميمات التارخيية 
مثل ، أكثر ما يتمثل ، يف عدم إخالصهم العبودية له؛ وذلك إمنا كان يت. . وال يف عدم معرفتهم احلقيقة  -سبحانه 

  . . .بتلقي منهج حياهتم وشرائعهم من غريه؛ وهو ما مل يكن متفقاً مع إقرارهم بألوهية اهللا ومعرفتهم حلقيقته 
مياء أو أبوه أ -أن خفاف بن أمياء بن رحضة الغفاري : ولقد مر بنا يف استعراض أحداث املوقعة من كتب السرية 

إن أحببتم أن مندكم : بعث إىل قريش ، حني مروا به ، ابنا له جبزائر أهداها هلم؛ وقال هلم  -بن رحضة الغفاري 



فلعمري لئن كنا إمنا . أن وصلتك رحم قد قضيت الذي عليك : فأرسلوا إليه مع ابنه : قال . بسالح ورجال فعلنا 
  .فما ألحد باهللا من طاقة  -كما يزعم حممد  -ا نقاتل اهللا ولئن كنا إمن. نقاتل الناس فما بنا من ضعف عنهم 

يا بين زهرة قد جنى اهللا لكم :  -وهو مشرك وهم مشركون  -كذلك مر بنا قول األخنس بن شريق لبين زهرة 
  .إخل . . . أموالكم ، وخلص لكم صاحبكم خمرقة بن نوفل 

اللهم « : وهو يقول  -عنه صلى اهللا عليه وسلم  فرعون هذه األمة كما قال -ومثله استفتاح أيب جهل نفسه 
  . .» أقطعنا للرحم وآتانا مبا ال يعرف ، فأحنه الغداة 

كال واهللا ال نرجع حىت « : وكذلك قوله حلكيم بن حزام وقد جاءه رسوال من عتبة بن ربيعة لريجع عن القتال 
  »حيكم اهللا بيننا وبني حممد 

ومل يكن أمرهم أهنم ال يعرفون اهللا؛ أو ال . ة ، واستحضارهم هلا يف كل مناسبة فهكذا كان تصورهم للحقيقة اإلهلي
يعرفون أنه ما ألحد باهللا من طاقة ، أو ال يعرفون أنه هو الذي حيكم ويفصل بني اجلبهتني حيث ال راد حلكمه إمنا 

لذي يعرفونه ويعترفون به على كان شركهم احلقيقي يتمثل ابتداء يف تلقي منهج حياهتم وشرائعهم من غري اهللا ، ا
كما كان املشركون  -على دين حممد  -األمر الذي يشاركهم فيه اليوم أقوام يظنون أهنم مسلمون . . هذا النحو 

« : يستفتح على اهللا فيقول  -وهو أبو جهل  -يظنون أهنم مهتدون على دين أبيهم إبراهيم حىت لكان أبو جهل 
  »فأحنه الغداة  -اللهم أضل الفريقني وأقطعهما للرحم : ويف رواية  -ا ال يعرف اللهم أقطعنا للرحم وآتانا مب

ولقد  -سبحانه  -فأما تلك األصنام اليت عرف أهنم يعبدوهنا ، فما كان ذلك قط العتقادهم بألوهية هلا كألوهية اهللا 
والذين اختذوا { : يف قوله تعاىل صرح القرآن الكرمي حبقيقة تصورهم االعتقادي فيها وبسبب تقدميهم الشعائر هلا 

  .} من دونه أولياء ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى 

وما كان شركهم احلقيقي من هذه اجلهة؛ وال كان إسالم . . جمرد شفعاء عند اهللا . . فهذا كان مبلغ تصورهم هلا . 
وإال فإن احلنفاء ، الذين اعتزلوا عبادة . من أسلم منهم متمثال يف جمرد التخلي عن االستشفاع هبذه األصنام 

األصنام هذه وقدموا الشعائر هللا وحده ما اعتربوا مسلمني إمنا متثل اإلسالم يف االعتقاد والشعائر وإفراد اهللا سبحانه 
ال خيرجهم من . هم مشركون  -يف أي زمان ويف أي مكان  -والذين ال يفردون اهللا سبحانه باحلاكمية . باحلاكمية 

فإىل هنا . . وال أن يقدموا الشعائر هللا وحده  -جمرد اعتقاد  -ا الشرك أن يكون اعتقادهم أن ال إله إال اهللا هذ
إمنا يعترب الناس مسلمني حني يتمون حلقات السلسلة ، أي حني  -يكونون كاحلنفاء الذين مل يعتربهم أحد مسلمني 

احلاكمية ، ورفضهم االعتراف بشرعية حكم أو قانون أو وضع يضمون إىل االعتقاد والشعائر ، إفراد اهللا سبحانه ب
أن ال إله إال اهللا : وهذا وحده هو اإلسالم ، ألنه وحده مدلول شهادة . . أو قيمة أو تقليد مل يصدر عن اهللا وحده 

أن يتجمع مث . . وأن حممدا رسول اهللا؛ كما عرف هذا املدلول يف االعتقاد اإلسالمي ويف الواقع اإلسالمي سواء 
هؤالء الذين يشهدون أن ال إله إال اهللا على هذا النحو وهبذا املدلول يف جتمع حركي بقيادة مسلمة وينسلخوا من 

  التجمع اجلاهلي وقيادته اجلاهلية
فال ختدعهم عن حقيقة ما هم فيه خدعة أهنم » مسلمني « وهذا ما ينبغي أن يتبينه الذين يريدون أن يكونوا 

ما مل يتحقق هلم أهنم يفردون اهللا سبحانه » مسلمني « فإن هذا وحده ال جيعل الناس . ا وتعبداً مسلمون اعتقاد
  .باحلاكمية ، ويرفضون حاكمية العبيد ، وخيلعون والءهم للمجتمع اجلاهلي ولقيادته اجلاهلية 

. لكنهم ُيخدعون عنه وهم يريدون ألنفسهم اإلسالم و. . إن كثريا من املخلصني الطيبني ختدعهم هذه اخلدعة 
وأن يعرفوا أن املشركني من العرب الذين حيملون . . والوحيدة . . فأوىل هلم أن يستيقنوا صورة اإلسالم احلقيقية 



ويقدمون له  -كما تبني  -مل يكونوا خيتلفون عنهم يف شيء فلقد كانوا يعرفون اهللا حبقيقته » املشركني « اسم 
  ولكن يف احلاكمية -ال يف االعتقاد  -م األساسي يتمثل وكان شركه. شفعاء من أصنامهم 

وإذا كان ينبغي للطيبني املخلصني الذي يريدون أن يكونوا مسلمني ، أن يتبينوا هذه احلقيقة ، فإن العصبة املسلمة 
ب أال اليت جتاهد إلعادة نشأة هذا الدين يف األرض يف عامل الواقع جيب أن تستيقن هذه احلقيقة بوضوح وعمق؛ وجي

فهذه هي نقطة البدء واالنطالق . . تتلجلج فيها أي تلجلج؛ وجيب أن تعّرف الناس هبا تعريفا صرحيا واضحا جازما 
أدىن احنراف ضلت طريقها كله وبنيت على غري أساس؛ مهما توافر  -منذ البدء  -فإذا احنرفت احلركة عنها . . 

  ضي يف الطريقهلا من اإلخالص بعد ذلك والصرب والتصميم على امل
وذكر أن اهللا : عقب ذكرهم  -يف سلسلة متوالية من اهلتافات املوحية  -مث يعود السياق إىل اهلتاف للذين آمنوا 

  .معهم 

يعود إليهم ليهتف هبم إىل طاعة اهللا ورسوله؛ وحيذرهم التويل عنه ، والتشبه بأولئك الذين يسمعون آيات اهللا تتلى . 
. أولئك الصم البكم ، وإن كانت هلم آذان تسمع األصوات وألسنة تنطق بالكلمات . . ا عليهم فكأهنم مل يسمعوه

  :أولئك الذين هم شر الدواب اليت تدب على هذه األرض؛ ألهنم ال يهتدون مبا يسمعون . 
مسعنا ، وهم  :وال تكونوا كالذين قالوا . يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا ورسوله ، وال تولوا عنه وأنتم تسمعون { 

ولو أمسعهم . ولو علم اهللا فيهم خرياً ألمسعهم . إن شر الدواب عند اهللا الصم البكم الذين ال يعقلون . ال يسمعون 
  .} لتولوا وهم معرضون 

إن هذا اهلتاف هنا . . إن اهلتاف هنا للذين آمنوا ليطيعوا اهللا ورسوله ، وال يتولوا عنه وهم يسمعون آياته وكلماته 
جييء بعد استعراض أحداث املعركة؛ وبعد رؤية يد اهللا فيها ، وتدبريه . . ا جييء بعد مجيع مقدماته املوحية إمن

فما يبقى بعد ذلك كله . وتقديره ، وعونه ومدده؛ وبعد توكيد أن اهللا مع املؤمنني ، وأن اهللا موهن كيد الكافرين 
عن الرسول وأوامره بعد هذا كله ليبدو مستنكراً قبيحا ال وإن التويل . جمال لغري السمع والطاعة هللا والرسول 

» الدواب « ومن هنا جييء ذكر الدواب يف موضعه املناسب ولفظ . . يقدم عليه إنسان له قلب يتدبر وعقل يتفكر 
يشمل الناس فيما يشمل ، فهم يدبون على األرض ، ولكن استعماله يكثر يف الدواب من األنعام ، فيلقي ظله 

صورة البهيمة يف احلس واخليال وإهنم لكذلك إهنم } الصم البكم الذين ال يعقلون { د إطالقه؛ وخيلع على مبجر
بل هم شر الدواب فالبهائم هلا آذان ولكنها ال تسمع إال كلمات مبهمة؛ وهلا لسان ولكنها ال . لدواب هبذا الظل 

أما هؤالء الدواب فهم . يتعلق بشؤون حياهتا الضرورية  إال أن البهائم مهتدية بفطرهتا فيما. تنطق أصواتا مفهومة 
  فهم شر الدواب قطعا. موكولون إىل إدراكهم الذي ال ينتفعون به 

  . .} إن شر الدواب عند اهللا الصم البكم الذين ال يعقلون { 
  . .} ولو علم اهللا فيهم خرياً ألمسعهم { 

مل يعلم فيهم خريا وال رغبة يف اهلدى فقد  -سبحانه -نه ولك. . أي ألمسع قلوهبم وشرحها ملا تسمعه آذاهنم 
أفسدوا استعداداهتم الفطرية للتلقي واالستجابة؛ فلم يفتح اهللا عليهم ما أغلقوا هم من قلوهبم ، وما أفسدوا هم من 

{ . . ا فهموا ولو جعلهم اهللا يدركون بعقوهلم حقيقة ما يدعون إليه ، ما فتحوا قلوهبم له وال استجابوا مل. فطرهتم 
  . .} ولو امسعهم لتولوا وهم معرضون 

فحىت لو أمسعهم اهللا مساع الفهم لتولوا هم عن . ألن العقل قد يدرك ، ولكن القلب املطموس ال يستجيب 
  .االستجابة 



  وكم من ناس تفهم عقوهلم ولكن قلوهبم مطموسة ال تستجيب. واالستجابة هي السماع الصحيح 
اهلتاف هبم ليستجيبوا هللا والرسول ، مع الترغيب يف االستجابة والترهيب . تاف للذين آمنوا ومرة أخرى يتكرر اهل

  :من اإلعراض؛ والتذكري بنعمة اهللا عليهم حني استجابوا هللا وللرسول 
وأنه إليه  .يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم ، واعلموا أن اهللا حيول بني املرء وقلبه { 

واذكروا إذ أنتم قليل . واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة ، واعلموا أن اهللا شديد العقاب . حتشرون 
مستضعفون يف األرض ختافون أن يتخطفكم الناس ، فآواكم وأيدكم بنصره ، ورزقكم من الطيبات لعلكم 

  . .} تشكرون 
إهنا دعوة إىل احلياة بكل صور احلياة ، . . إمنا يدعوهم إىل ما حيييهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -إن رسو ل اهللا 

  . .وبكل معاين احلياة 
إنه يدعوهم إىل عقيدة حتيي القلوب والعقول ، وتطلقها من أوهاق اجلهل واخلرافة ، ومن ضغط الوهم واألسطورة 

ية لغري اهللا واملذلة للعبد أو للشهوات ، ومن اخلضوع املذل لألسباب الظاهرة واحلتميات القاهرة ، ومن العبود
  . .سواء 

وتكرميه بصدورها عن اهللا وحده ، ووقوف البشر كلهم » اإلنسان « ويدعوهم إىل شريعة من عند اهللا؛ تعلن حترر 
. . صفا متساوين يف مواجهتها؛ ال يتحكم فرد يف شعب ، وال طبقة يف أمة ، وال جنس يف جنس ، وال قوم يف قوم 

  .ينطلقون كلهم أحراراً متساوين يف ظل شريعة صاحبها اهللا رب العباد ولكنهم 
ويدعوهم إىل منهج للحياة ، ومنهج للفكر ، ومنهج للتصور؛ يطلقهم من كل قيد إال ضوابط الفطرة ، املتمثلة يف 

التبدد؛ وال تكبت  الضوابط اليت وضعها خالق اإلنسان ، العليم مبا خلق؛ هذه الضوابط اليت تصون الطاقة البانية من
  .هذه الطاقة وال حتطمها وال تكفها عن النشاط اإلجيايب البناء 

كلها » األرض « ويدعوهم إىل القوة والعزة واالستعالء بعقيدهتم ومنهجهم ، والثقة بدينهم وبرهبم ، واالنطالق يف 
؛ وحتقيق إنسانيته العليا اليت وهبها له جبملته؛ وإخراجه من عبودية العباد إىل عبودية اهللا وحده» اإلنسان « لتحرير 

  اهللا ، فاستلبها منه الطغاة
يف األرض ويف حياة الناس؛ وحتطيم ألوهية العبيد  -ويدعوهم إىل اجلهاد يف سبيل اهللا ، لتقرير ألوهية اهللا سبحانه 

فيئوا إىل حاكمية اهللا وحاكميته وسلطانه؛ حىت ي -سبحانه  -املدعاة؛ ومطاردة هؤالء املعتدين على ألوهية اهللا 
  .حىت إذا أصاهبم املوت يف هذا اجلهاد كان هلم يف الشهادة حياة . وحده؛ وعندئذ يكون الدين كله هللا 
  .وهو دعوة إىل احلياة بكل معاين احلياة  -صلى اهللا عليه وسلم  -ذلك جممل ما يدعوهم إليه الرسول 

ومن مث هو . منهج واقعي تنمو احلياة يف ظله وتترقى . ستسرة إن هذا الدين منهج حياة كاملة ، ال جمرد عقيدة م
والتعبري القرآين جيمل هذا كله يف كلمات . ويف كل جماالهتا ودالالهتا . دعوة إىل احلياة يف كل صورها وأشكاهلا 

  :قليلة موحية 
  .} يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم { 

.  
  :قادراً على قهركم على اهلدى لو أراد  -سبحانه  -له طائعني خمتارين؛ وإن كان اهللا استجيبوا 

  . .} واعلموا أن اهللا حيول بني املرء وقلبه { 
فيفصل بينه وبني قلبه؛ ويستحوذ } حيول بني املرء وقلبه { . . ويا هلا من صورة رهيبة خميفة للقدرة القاهرة اللطيفة 



وصاحبه ال ميلك منه شيئاً وهو قلبه الذي بني . ، ويصرفه كيف شاء ، ويقلبه كما يريد  على هذا القلب وحيتجزه
  جنبيه

إهنا صورة رهيبة حقا؛ يتمثلها القلب يف النص القرآن ، ولكن التعبري البشري يعجز عن تصوير إيقاعها يف هذا 
  القلب ، ووصف هذا اإليقاع يف العصب واحلس

اليقظة خللجات القلب وخفقاته ولفتاته؛ . ئمة ، واحلذر الدائم ، واالحتياط الدائم إهنا صورة تستوجب اليقظة الدا
. . واحلذر من كل هاجسة فيه وكل ميل خمافة أن يكون انزالقا واالحتياط الدائم للمزالق واهلواتف واهلواجس 

غفلة من غفالته ، أو دفعة  خمافة أن يقلب هذا القلب يف سهوة من سهواته ، أو -سبحانه  -والتعلق الدائم باهللا 
  . .من دفعاته 

اللهم يا مقلب « : وهو رسول اهللا املعصوم يكثر من دعاء ربه  -صلى اهللا عليه وسلم  -ولقد كان رسول اهللا 
  فكيف بالناس ، وهم غري مرسلني وال معصومني؟. » القلوب ثبت قليب على دينك 

ة يف كيانه حني خيلو إليها حلظات ، ناظرا إىل قلبه الذي بني جنبيه ، إهنا صورة هتز القلب حقاً ، وجيد هلا املؤمن رجف
  وهو يف قبضة القاهر اجلبار ، وهو ال ميلك منه شيئا ، وإن كان حيمله بني جنبيه ويسري

  :صورة يعرضها على الذين آمنوا وهو يناديهم 
  . .} يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم { 

وعلى االستجابة اليت يدعوكم إليها هذه  -لو كان يريد  -إن اهللا قادر على أن يقهركم على اهلدى : ليقول هلم 
يكرمكم؛ فيدعوكم لتستجيبواعن طواعية تنالون عليها األجر؛ وعن إرادة تعلو هبا  -سبحانه  -الدعوة ، ولكنه 

أمانة اهلداية املختارة؛ وأمانة . . هبذا اخللق املسمى باإلنسان إنسانيتكم وترتفع إىل مستوى األمانة اليت ناطها اهللا 
  .اخلالفة الواعية ، وأمانة اإلرادة املتصرفة عن قصد ومعرفة 

  . .} وأنه إليه حتشرون { 
وهو مع هذا . ال يف دنيا وال يف آخرة . فما لكم منه مفر . وأنتم بعد ذلك حمشورون إليه . فقلوبكم بني يديه 

  .ستجيبوا استجابة احلر املأجور ، ال استجابة العبد املقهور يدعوكم لت
  :مث حيذرهم القعود عن اجلهاد ، وعن تلبية دعوة احلياة ، والتراخي يف تغيري املنكر يف أية صورة كان 

  . .} واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة ، واعلموا أن اهللا شديد العقاب { 
وأظلم الظلم نبذ  -واجلماعة اليت تسمح لفريق منها بالظلم يف صورة من صوره . . البالء  االبتالء أو: والفتنة 

  .وال تقف يف وجه الظاملني؛ وال تأخذ الطريق على املفسدين  -شريعة اهللا ومنهجه للحياة 

يقعد القاعدون فاإلسالم منهج تكافلي إجيايب ال يسمح أن . . مجاعة تستحق أن تؤخذ جبريرة الظاملني املفسدين . 
فضال على أن يروا دين اهللا ال يتبع؛ بل أن يروا ألوهية اهللا تنكر وتقوم ألوهية ( عن الظلم والفساد واملنكر يشيع 

  مث هم بعد ذلك يرجون أن خيرجهم اهللا من الفتنة ألهنم هم يف ذاهتم صاحلون طيبون. وهم ساكتون ) العبيد مقامها 
اليت  -لناس التكاليف يف األنفس واألموال؛ فقد عاد القرآن بذكر العصبة املسلمة وملا كانت مقاومة الظلم تكلف ا

ومبا كان من األذى الذي يناهلا ، واخلوف . مبا كان من ضعفها وقلة عددها  -كانت ختاطب هبذا القرآن أول مرة 
إذن عن احلياة اليت يدعوها إليها  فال تقعد. . وكيف آواها اهللا بدينه هذا وأعزها ورزقها رزقا طيبا . . الذي يظللها 

  :وال عن تكاليف هذه احلياة ، اليت أعزها هبا اهللا ، وأعطاها ومحاها . رسول اهللا 
واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون يف األرض ، ختافون أن يتخطفكم الناس فآواكم ، وأيدكم بنصره ، ورزقكم { 



  . .} من الطيبات لعلكم تشكرون 
نوا أن الرسول يدعوكم ملا حيييكم؛ واذكروه كي ال تقعدوا عن مكافحة الظلم يف كل صوره اذكروا هذا لتستيق

اذكروا أيام الضعف واخلوف ، قبل أن يوجهكم اهللا إىل قتال املشركني ، وقبل أن يدعوكم الرسول . . وأشكاله 
ية اليت انقلبتم هبا أعزاء منصورين مث انظروا كيف صرمت بعد الدعوة احملي. . إىل الطائفة ذات الشوكة وأنتم كارهون 

  يرزقكم اهللا من الطيبات ليؤهلكم لشكره فتؤجروا على شكركم لفضله. مأجورين مرزوقني 
  :ويرسم التعبري مشهدا حيا للقلة والضعف والقلق واخلوف 

  . .} ختافون أن يتخطفكم الناس { 
بصر بالسمات اخلائفة ، واحلركات املفزَّعة ، وهو مشهد التربص الوجِل ، والترقب الفزع ، حىت لتكاد العني ت

  واأليدي متتد للتخطف؛ والقلة املسلمة يف ارتقاب وتوجس. . والعيون الزائغة 
  :يف ظل اهللا الذي آواهم إىل محاه . ومن هذا املشهد املفزع إىل األمن والقوة والنصر والرزق الطيب واملتاع الكرمي 

  . .} من الطيبات  فآواكم ، وأيدكم بنصره ، ورزقكم{ 
  :ويف ظل توجيه اهللا هلم ليشكروا فيؤجروا 

  . .} لعلكم تشكرون { 
صوت الرسول األمني . . فمن ذا الذي يتأمل هذه النقلة البعيدة ، مث ال يستجيب لصوت احلياة اآلمنة القوية الغنية 

ملشهد وذلك معروضان عليه ، ولكل مث من ذا الذي ال يشكر اهللا على إيوائه ونصره وآالئه ، وهذا ا. . الكرمي 
  منهما إيقاعه وإحياؤه؟

. كانوا يذكرون مبا يعرفون من حاهلم يف ماضيهم وحاضرهم . . على أن القوم إمنا كانوا يعيشون هذا املشهد وذاك 
  . .ومن مث كان هلذا القرآن يف حسهم ذلك املذاق . 

لدين يف واقع األرض ويف حياة الناس؛ قد ال تكون قد مرت والعصبة املسلمة اليت جتاهد اليوم إلعادة إنشاء هذا ا
ولئن كانت اليوم إمنا تعيش . ولكن هذا القرآن يهتف هلا هبذه احلقيقة كذلك . . باملرحلتني ، وال تذوقت املذاقني 

  :يف قوله تعاىل 
  .} إذ أنتم قليل مستضعفون يف األرض ختافون أن يتخطفكم الناس { 

.  
يب لدعوة احلياة اليت يدعوها إليها رسول اهللا؛ وأن تترقب يف يقني وثقة ، موعود اهللا للعصبة فأوىل هلا أن تستج

املسلمة ، موعوده الذي حققه للعصبة األوىل ، ووعد بتحقيقه لكل عصبة تستقيم على طريقه ، وتصرب على تكاليفه 
  :وأن تنتظر قوله تعاىل . . 
  .} ات لعلكم تشكرون فآواكم وأيدكم بنصره ، ورزقكم من الطيب{ 

ووعد اهللا هو واقع العصبة املسلمة الذي  -ال مع ظواهر الواقع اخلادع  -وهي إمنا تتعامل مع وعد اهللا الصادق 
  يرجح كل واقع

واحلياة . إن األموال واألوالد قد ُتقعد الناس عن االستجابة خوفا وخبال . . مث يتكرر اهلتاف للذين آمنوا مرة أخرى 
. حياة كرمية ، ال بد هلا من تكاليف ، وال بد هلا من تضحيات  -صلى اهللا عليه وسلم  -إليها رسول اهللا اليت يدعو 

 -فهي موضع ابتالء واختبار وامتحان  -لذلك يعاجل القرآن هذا احلرص بالتنبيه إىل فتنة األموال واألوالد . 
عوة اجلهاد؛ وعن تكاليف األمانة والعهد وبالتحذير من الضعف عن اجتياز هذا االمتحان؛ ومن التخلف عن د



واعتبار هذا التخلف خيانة هللا والرسول ، وخيانة لألمانات اليت تضطلع هبا األمة املسلمة يف األرض ، . والبيعة 
ومع هذا التحذير . . وهي إعالء كلمة اهللا وتقرير ألوهيته وحده للعباد ، والوصاية على البشرية باحلق والعدل 

  .ا عند اهللا من أجر عظيم يرجح األموال واألوالد ، اليت قد ُتقعد الناس عن التضحية واجلهاد التذكري مب
واعلموا أمنا أموالكم وأوالدكم فتنة ، . يا أيها الذين آمنوا ال ختونوا اهللا والرسول وختونوا أماناتكم وأنتم تعلمون { 

  . .} وأن اهللا عنده أجر عظيم 
ال « : فالقضية األوىل يف هذا الدين هي قضية . املسلمة يف األرض خيانة هللا والرسول  إن التخلي عن تكاليف األمة
صلى  -باأللوهية؛ واألخذ يف هذا مبا بلغه حممد  -سبحانه  -قضية إفراد اهللا . . » إله إال اهللا ، حممد رسول اهللا 

البتة؛ ولكنها إمنا كانت تشرك معه آهلة والبشرية يف تارخيها كله مل تكن جتحد اهللا . . وحده  -اهللا عليه وسلم 
وهذا هو غالب الشرك ومعظمه  -وأحيانا كثرية يف احلاكمية والسلطان . أحيانا قليلة يف االعتقاد والعبادة . أخرى 

ولكن محلهم على . ومن مث كانت القضية األوىل هلذا الدين ليست هي محل الناس على االعتقاد بألوهية اهللا  -
كما أهنم  -باأللوهية ، وشهادة أن ال إله إال اهللا ، أي إفراده باحلاكمية يف حياهتم األرضية  -انه سبح -إفراده 

كذلك } وهو الذي يف السماء إله ويف األرض إله { : حتقيقا لقول اهللا تعاىل  -مقّرون حباكميته يف نظام الكون 
  . .االلتزام بكل ما يبلغهم إياه  كانت هي محلهم على أن الرسول هو وحده املبلغ عن اهللا؛ ومن مث

ومن هنا كان التخلي عنها  -اعتقادا لتقريره يف الضمري ، وحركة لتقريره يف احلياة  -هذه هي قضية هذا الدين 
خيانة هللا والرسول؛ حيذر اهللا منها العصبة املسلمة اليت آمنت به وأعلنت هذا اإلميان؛ فأصبح متعينا عليها أن جتاهد 

  .له الواقعي؛ والنهوض بتكاليف هذا اجلهاد يف األنفس واألموال واألوالد لتحقيق مدلو

فاإلسالم . على اإلسالم  -صلى اهللا عليه وسلم  - -كذلك حيذرها خيانة األمانة اليت محلتها يوم بايعت رسول اهللا 
تعترضه العقبات إمنا هو منهج حياة كاملة شاملة . ليس كلمة تقال باللسان ، وليس جمرد عبارات وأدعيات 

إنه منهج لبناء واقع احلياة على قاعدة أن ال إله إال اهللا؛ وذلك برد الناس إىل العبودية لرهبم احلق؛ ورد . واملشاق 
اجملتمع إىل حاكميته وشريعته ، ورد الطغاة املعتدين على ألوهية اهللا وسلطانه من الطغيان واالعتداء؛ وتأمني احلق 

قامة القسط بينهم بامليزان الثابت؛ وتعمري األرض والنهوض بتكاليف اخلالفة فيها عن اهللا والعدل للناس مجيعا؛ وإ
  . .مبنهج اهللا 

  .وكلها أمانات من مل ينهض هبا فقد خاهنا؛ وخاس بعهده الذي عاهد اهللا عليه ، ونقض بيعته اليت بايع هبا رسوله 
االستعالء على فتنة األموال واألوالد ، وإىل التطلع إىل  وكل أولئك يف حاجة إىل التضحية والصرب واالحتمال؛ وإىل

  :ما عند اهللا من األجر العظيم ، املدخر لعباده األمناء على أماناته ، الصابرين املؤثرين املضحني 
  . .} واعلموا أمنا أموالكم وأوالدكم فتنة ، وأن اهللا عنده أجر عظيم { 

مبا يعلم خالقها من تركيبها اخلفي ، ومبا يطلع منها على الظاهر والباطن ، إن هذا القرآن خياطب الكينونة البشرية ، 
  وعلى املنحنيات والدروب واملسالك

ويعلم أن احلرص على األموال وعلى األوالد من أعمق . يعلم مواطن الضعف يف هذه الكينونة  -سبحانه  -وهو 
لقد وهبها اهللا للناس ليبلوهم هبا . . ال واألوالد ومن هنا ينبهها إىل حقيقة هبة األمو. . مواطن الضعف فيها 

. . فهي من زينة احلياة الدنيا اليت تكون موضع امتحان وابتالء؛ لريى اهللا فيها صنيع العبد وتصرفه . ويفتنهم فيها 
خلري ونبلوكم بالشر وا{ : أيشكر عليها ويؤدي حق النعمة فيها؟ أم يشتغل هبا حىت يغفل عن أداء حق اهللا فيها؟ 

إهنا كذلك تكون بالرخاء والعطاء أيضا ومن الرخاء العطاء . . فالفتنة ال تكون بالشدة وباحلرمان وحدمها } فتنة 



  . .هذه األموال واألوالد 
  :هذا هو التنبيه األول 

  . .} واعلموا أمنا أموالكم وأوالدكم فتنة { 
عونا له على احلذر واليقظة واالحتياط؛ أن يستغرق فإذا انتبه القلب إىل موضع االمتحان واالختبار ، كان ذلك 

  .وينسى وخيفق يف االمتحان والفتنة 
لثقل التضحية وضخامة  -بعد االنتباه  -فقد يضعف عن األداء . . مث ال يدعه اهللا بال عون منه وال عوض 

ى ، ليستعني به على الفتنة التكليف؛ وخباصة يف موطن الضعف يف األموال واألوالد إمنا يلّوح له مبا هو خري وأبق
  :ويتقوى 

  . .} وإن اهللا عنده أجر عظيم { 
وعنده وراءمها أجر عظيم ملن يستعلي على فتنة األموال . . هو الذي وهب األموال واألوالد  -سبحانه  -إنه 

ان الضعيف ، وهذا هو العون واملدد لإلنس. . واألوالد ، فال يقعد أحد إذن عن تكاليف األمانة وتضحيات اجلهاد 
  :الذي يعلم خالقه مواطن الضعف فيه 

منهج . إنه منهج متكامل يف االعتقاد والتصور ، والتربية والتوجيه ، والفرض والتكليف } وخلق اإلنسان ضعيفاً { 
 يف -واهلتاف األخري للذين آمنوا } أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري؟ { : اهللا الذي يعلم؛ ألنه هو الذي خلق 

فما تنهض القلوب هبذه األعباء الثقال ، إال وهي على بينة من أمرها . هو اهلتاف بالتقوى  -هذا املقطع من السورة 
وما يكون هلا هذا الفرقان . . ونور يكشف الشبهات ويزيل الوساوس ويثبت األقدام على الطريق الشائك الطويل 

  :إال حبساسية التقوى وإال بنور اهللا 
ذين آمنوا إن تتقوا اهللا جيعل لكم فرقانا ، ويكفر عنكم سيئاتكم ، ويغفر لكم ، واهللا ذو الفضل العظيم يا أيها ال{ 
 {. .  

زاد التقوى اليت حتيي القلوب وتوقظها وتستجيش فيها أجهزة احلذر . . هذا هو الزاد ، وهذه هي عدة الطريق 
الطريق ودروبه على مد البصر؛ فال تغبشه الشبهات وعدة النور اهلادي الذي يكشف منحنيات . واحليطة والتوقي 

. . الزاد املطمئن الذي يسكب اهلدوء والقرار . مث هو زاد املغفرة للخطايا . . اليت حتجب الرؤية الكاملة الصحيحة 
  .وزاد األمل يف فضل اهللا العظيم يوم تنفد األزواد وتقصر األعمال 

ككل حقائق  -ولكن هذه احلقيقة . فرقانا يكشف له منعرجات الطريق  أن تقوى اهللا جتعل يف القلب: إهنا حقيقة 
  .ال يعرفها إال من ذاقها فعال إن الوصف ال ينقل مذاق هذه احلقيقة ملن مل يذوقوها  -العقيدة 

إن األمور تظل متشابكة يف احلس والعقل؛ والطرق تظل متشابكة يف النظر والفكر؛ والباطل يظل متلبسا باحلق عند 
ويظل اجلدل . وتسكت ولكن ال يستجيب هلا القلب والعقل . ارق الطريق وتظل احلجة ُتفحم ولكن ال ُتقنع مف

فإذا كانت استنار العقل ، ووضح احلق ، وتكشف . . ذلك ما مل تكن هي التقوى . . عبثا واملناقشة جهدا ضائعا 
  على الطريق الطريق ، واطمأن القلب ، واستراح الضمري ، واستقرت القدم وثبتت

إن هناك اصطالحا من الفطرة على احلق الذي فطرت عليه؛ والذي خلقت . . إن احلق يف ذاته ال خيفى على الفطرة 
اهلوى هو الذي ينشر الغبش ، . . ولكنه اهلوى هو الذي حيول بني احلق والفطرة . . به السماوات واألرض 

تدفعه خمافة اهللا . . واهلوى ال تدفعه احلجة إمنا تدفعه التقوى . . وحيجب الرؤية ، وُيعمي املسالك ، وخيفي الدروب 
  .ومن مث هذا الفرقان الذي ينري البصرية ، ويرفع اللبس ، ويكشف الطريق . . ، ومراقبته يف السر والعلن 



{ ليهما مث يضيف إ. ولكن فضل اهللا العظيم يضيف إليه تكفري اخلطايا ومغفرة الذنوب . . وهو أمر ال يقدر بثمن 
  . .} الفضل العظيم 

  ذو الفضل العظيم» الكرمي « أال إنه العطاء العميم الذي ال يعطيه إال الرب 

َوإِذَا ) ٣٠(لَُّه خَْيُر الَْماِكرِيَن َوإِذْ َيْمكُُر بَِك الَِّذيَن كَفَُروا ِلُيثْبِتُوَك أَْو َيقُْتلُوَك أَوْ ُيْخرِجُوَك َوَيْمكُُرونَ َوَيْمكُُر اللَُّه َوال
َوإِذْ قَالُوا اللَُّهمَّ إِنْ كَانَ ) ٣١(ِلَني ُتْتلَى َعلَْيهِْم آيَاُتَنا قَالُوا قَْد َسِمْعَنا لَْو َنَشاُء لَقُلَْنا ِمثْلَ َهذَا إِنْ َهذَا إِلَّا أََساِطُري الْأَوَّ

َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيَعذَِّبُهْم َوأَْنتَ ) ٣٢(َماِء أَوِ ائْتَِنا بَِعذَابٍ أَلِيمٍ َهذَا ُهَو الَْحقَّ ِمْن ِعْنِدَك فَأَْمِطْر َعلَْيَنا ِحَجاَرةً ِمَن السَّ
َوَما لَُهْم أَلَّا يَُعذِّبَُهُم اللَُّه َوُهْم َيُصدُّونَ َعنِ الَْمْسجِِد الَْحَرامِ َوَما ) ٣٣(ِفيهِْم َوَما كَانَ اللَُّه ُمَعذَِّبُهْم وَُهْم َيْسَتْغِفُرونَ 

َوَما كَانَ َصلَاُتُهْم ِعْندَ الَْبْيِت إِلَّا ُمكَاًء وََتْصِدَيةً ) ٣٤(وا أَْوِلَياَءهُ إِنْ أَوِْلَياُؤُه إِلَّا الُْمتَّقُونَ َولَِكنَّ أَكْثََرُهمْ لَا َيْعلَُمونَ كَاُن
ونَ أَْموَالَُهمْ ِلَيُصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه فََسُيْنِفقُوَنَها ثُمَّ إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا ُيْنِفقُ) ٣٥(فَذُوقُوا الَْعذَاَب بَِما كُنُْتْم َتكْفُُرونَ 

ِلَيِميزَ اللَُّه الْخَبِيثَ ِمَن الطَّيِّبِ وََيْجَعلَ ) ٣٦(َتكُونُ َعلَْيهِْم َحْسَرةً ثُمَّ ُيْغلَُبونَ َوالَِّذيَن كَفَُروا إِلَى َجهَنََّم ُيْحَشُرونَ 
قُلْ ِللَِّذيَن كَفَرُوا إِنْ يَْنَتُهوا ) ٣٧(ى بَْعضٍ فََيْركَُمُه َجِميًعا فََيْجَعلَُه ِفي جََهنََّم أُولَِئَك ُهُم الْخَاِسُرونَ الَْخبِيثَ َبْعَضُه َعلَ

ِفْتَنةٌ وََيكُونَ الدِّيُن كُلُُّه  َوقَاِتلُوُهْم حَتَّى لَا َتكُونَ) ٣٨(ُيْغفَْر لَُهْم َما قَْد َسلََف َوإِنْ َيُعودُوا فَقَْد َمَضْت ُسنَُّت الْأَوَِّلَني 
  ) ٤٠(َوإِنْ تََولَّْوا فَاْعلَُموا أَنَّ اللََّه َموْلَاكُْم نِْعَم الْمَْولَى َونِْعَم النَِّصُري ) ٣٩(ِللَِّه فَإِِن اْنَتهَْوا فَإِنَّ اللََّه بَِما َيْعَملُونَ َبِصٌري 

هة احلاضر؛ ويصور للعصبة املسلمة اليت خاضت املعركة ميضي السياق يف السورة ، يستعرض املاضي يف مواج
وانتصرت فيها ذلك النصر املؤزر ، مدى النقلة اهلائلة بني ذلك املاضي وهذا احلاضر؛ ويريها فضل اهللا عليها يف 

  .اق األمر الذي تتضاءل إىل جانبه األنفال والغنائم؛ كما هتون إىل جانبه التضحيات واملش. . تدبريه هلا وتقديره 
من القلة والضعف  -وقبل هذه الغزوة  -ولقد سبق يف الدرس املاضي تصوير ما كان عليه موقف املسلمني يف مكة 

وقلة املنعة ، حىت ليخافون أن يتخطفهم الناس؛ وتصوير ما صاروا إليه من اإليواء والعزة والنعمة بتدبري اهللا ورعايته 
  . .وفضله 

قبيل اهلجرة ويتآمرون  -صلى اهللا عليه وسلم  -شركني وهم يبيتون لرسول اهللا وهنا يستطرد إىل تصوير موقف امل
وهم ُيعرضون عما معه من اآليات ويزعمون أهنم قادرون على اإلتيان مبثلها لو يشاءون وهم يعاندون ويلج هبم . 

  ليه ويهتدوا بهبدال من أن يفيئوا إ -إن كان هذا هو احلق من عند اهللا  -العناد حىت ليستعجلون العذاب 
مث يذكر كيف ينفقون أمواهلم ليصدوا عن سبيل اهللا ، وجيمعوا حلرب رسول اهللا؛ ويوعدهم باخليبة واحلسرة يف 

  .الدنيا ، واحلشر إىل جهنم يف اآلخرة ، واخلسارة هنا وهناك من وراء الكيد واجلمع والتدبري 
أن ينتهوا عن الكفر العناد وحرب اهللا ورسوله : هم بني أمرين ويف النهاية يأمر اهللا نبيه أن يواجه الذين كفروا فيخري

أو أن يعودوا ملا هم عليه وما حاولوه فيصيبهم ما أصاب األولني . فيغفر هلم ما سبق يف جاهليتهم من هذه املنكرات 
  . .من أمثاهلم؛ وجتري عليه سنة اهللا بالعذاب الذي يشاؤه اهللا ويقدره كما يريد 

سلمني أن يقاتلوهم حىت ال تكون للكفر قوة يفتنون هبا املسلمني؛ وحىت تتقرر األلوهية يف األرض هللا مث يأمر اهللا امل
هذا ونيتهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -فإن أعلنوا االستسالم قبل منهم النيب  -فيكون الدين كله هللا  -وحده 

حرهبم وعنادهم وعدم اعترافهم بألوهية اهللا وحده ،  وإن تولوا وظلوا على. حياسبهم هبا اهللا ، واهللا مبا يعملون بصري 
وعدم استسالمهم لسلطان اهللا يف األرض ، واصل املسلمون جهادهم ، مستيقنني أن اهللا موالهم ، ونعم املوىل ونعم 

  . .النصري 



  . .} رين واهللا خري املاك. وميكرون وميكر اهللا . وإذ ميكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو خيرجوك { 
وإنه ليوحي بالثقة واليقني يف املستقبل ، كما ينبه إىل . إنه التذكري مبا كان يف مكة ، قبل تغري احلال ، وتبدل املوقف 

ولقد كان املسلمون الذين خياطبون هبذا القرآن أول مرة ، يعرفون . . تدبري قدر اهللا وحكمته فيما يقضي به ويأمر 
وكان يكفي أن يذكروا هبذا املاضي القريب ، وما كان فيه من خوف . ى وذاق احلالني معرفة الذي عاش ورأ

  .وقلق؛ يف مواجهة احلاضر الواقع وما فيه من أمن وطمأنينة 

يف مواجهة ما صار إليه من غلبة  -صلى اهللا عليه وسلم  -وما كان من تدبري املشركني ومكرهم برسول اهللا . 
  عليهم ، ال جمرد النجاة منهم

وحيبسوه حىت ميوت؛ أو ليقتلوه ويتخلصوا منه؛ أو  -صلى اهللا عليه وسلم  -كانوا ميكرون ليوثقوا رسول اهللا لقد 
ولقد ائتمروا هبذا كله مث اختاروا قتله؛ على أن يتوىل ذلك املنكر فتية من . . ليخرجوه من مكة منفيا مطرودا 

  عن قتال العرب كلها ، فريضوا بالدية وينتهي األمرالقبائل مجيعا؛ ليتفرق دمه يف القبائل؛ ويعجز بنو هاشم 
حدثنا عبد الرزاق ، أخربنا معمر ، أخربين عثمان اجلريري ، عن مقسم موىل ابن عباس ، أخربه : قال اإلمام أمحد 

إذا أصبح فأثبتوه : فقال بعضهم . تشاورت قريش ليلة مبكة « : قال . . } وإذ ميكر بك { : ابن عباس يف قوله 
فأطلع . بل أخروجه : وقال بعضهم . بل اقتلوه : وقال بعضهم  -يريدون النيب صلى اهللا عليه وسلم  -وثاق بال

صلى اهللا  -على فراش رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  -على ذلك؛ فبات عليّ  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا نبيه 
وبات املشركون حيرسون عليا حيسبونه .  حىت حلق بالغار -صلى اهللا عليه وسلم  -وخرج النيب  -عليه وسلم 

أين : فلما أصبحوا ثاروا إليه؛ فلما رأوه عليا رد اهللا تعاىل عليهم مكرهم ، فقالوا  -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب 
ال أدري فاقتصوا أثره؛ فلما بلغوا اجلبل اختلط عليهم ، فصعدوا يف اجلبل ، فمروا بالغار ، : صاحبك هذا؟ قال 

فمكث فيه ثالث ليال . . لو دخل هنا مل يكن نسج العنكبوت على بابه : لى بابه نسج العنكبوت ، فقالوا فرأوا ع
 «.  
  . .} وميكرون وميكر اهللا ، واهللا خري املاكرين { 

ذلك حني تتراءى للخيال . . صورة عميقة التأثري . . } وميكرون وميكر اهللا { : والصورة اليت يرمسها قوله تعاىل 
واهللا من ورائهم ، حميط ، ميكر هبم ويبطل كيدهم . . قريش ، وهم يتآمرون ويتذاكرون ويدبرون وميكرون  ندوة

  وهم ال يشعرون
فأين هؤالء البشر الضعاف املهازيل ، من تلك القدرة . . إهنا صورة ساخرة ، وهي يف الوقت ذاته صورة مفزعة 

  ه ، الغالب على أمره ، وهو بكل شيء حميط؟قدرة اهللا اجلبار ، القاهر فوق عباد. . القادرة 
والتعبري القرآين يرسم الصورة على طريقة القرآن الفريدة يف التصوير؛ فيهز هبا القلوب ، وحيرك هبا أعماق الشعور 

.  
حىت ليبلغ هبم االدعاء أن يزعموا أن يف . وميضي السياق يف وصف أحوال الكفار وأفعاهلم؛ ودعاويهم ومفترياهتم 

  :رهم أن يأتوا مبثل هذا القرآن لو شاءوا مع وصف هذا القرآن الكرمي ، بأنه أساطري األولني مقدو
  . .} قد مسعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إال أساطري األولني : وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا { 

أن القائل لذلك هو النضر ابن  -نقال عن سعيد بن جبري والسدي وابن جريج وغريهم  -ذكر ابن كثري يف التفسري 
كان قد ذهب إىل بالد فارس ، وتعلم من أخبار ملوكهم رستم واسفنديار؛ وملا  -لعنه اهللا  -فإنه « : احلارث قال 

  .قد بعثه اهللا وهو يتلو على الناس القرآن  -صلى اهللا عليه وسلم  -قدم وجد رسول اهللا 



باهللا أينا : لس جلس فيه النضر فحدثهم من أخبار أولئك؛ مث يقول إذا قام من جم -عليه الصالة والسالم  -فكان 
صلى اهللا  -أحسن قصصا؟ أنا أو حممد؟ وهلذا ملا أمكن اهللا تعاىل فيه يوم بدر ووقع يف األسارى ، أمر رسول اهللا 

ألسود رضي وكان الذي أسره املقداد بن ا. أن تضرب رقبته صربا بني يديه ، ففعل ذلك واحلمد هللا -عليه وسلم 
حدثنا حممد بن بشار ، حدثنا حممد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن أيب بشر ، عن : كما قال ابن جرير . . اهللا عنه 

يوم بدر صربا عقبة بن أيب معيط ، وطعيمة بن عدي ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -قتل النيب « : سعيد ابن جبري قال 
يا رسول اهللا ، أسريي فقال رسول : ر ، فلما فأمر بقتله قال املقداد وكان املقداد أسر النض. والنضر بن احلارث 

صلى اهللا  -فأمر رسول اهللا . « إنه كان يقول يف كتاب اهللا عزو جل ما يقول » :  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 
اللهم » :  -وسلم  صلى اهللا عليه -يا رسول اهللا ، أسريي ، فقال رسول اهللا : بقتله ، فقال املقداد  -عليه وسلم 

وإذا تتلى عليهم { : وفيه أنزلت هذه اآلية : قال » هذا الذي أردت : فقال املقداد . « أغن املقداد من فضلك 
  . .} قد مسعنا ، لو نشاء لقلنا مثل هذا ، إن هذا إال أساطري األولني : آياتنا قالوا 

أساطري األولني اكتتبها : وقالوا { : ه أساطري األولني إن: ولقد تكررت يف القرآن حكاية قول املشركني عن القرآن 
وما كان هذا القول إال حلقة من سلسلة املناورات اليت كانوا حياولون أن يقفوا هبا } فهي متلى عليه بكره وأصيالً 

لقلوب يف وجه هذا القرآن ، وهو خياطب الفطرة البشرية باحلق الذي تعرفه يف أعماقها فتهتز وتستجيب؛ ويواجه ا
وهم . وهنا كان يلجأ العلية من قريش إىل مثل هذه املناورات . بسلطانه القاهر فترجتف إليقاعه وال تتماسك 

يعلمون أهنا مناورات ولكنهم كانوا يبحثون يف القرآن عن شيء يشبه األساطري املعهودة يف أساطري األمم من حوهلم 
  تطلق هذه املناورات ، لالحتفاظ هبم يف حظرية العبودية للعبيدليموهوا به على مجاهري العرب ، الذين من أجلهم 

لقد كان املأل من قريش يعرفون طبيعة هذه الدعوة ، مذ كانوا يعرفون مدلوالت لغتهم الصحيحةَ كانوا يعرفون أن 
اخلروج من شهادة أن ال إله إال اهللا ، وأن حممداً رسول اهللا ، معناها إعالن التمرد على سلطان البشر كافة ، و

 -مث التلقي يف هذه العبودية هللا عن حممد رسول اهللا . حاكمية العباد مجلة؛ والفرار إىل ألوهية اهللا وحده وحاكميته 
  .وحده ، دون الناطقني باسم اآلهلة أو باسم اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم 

يادهتا وحاكميتها؛ وينضمون إىل وكانوا يرون الذين يشهدون هذه الشهادة خيرجون لتوهم من سلطان قريش وق. 
وخيضعون لقيادته وسلطانه؛ وينتزعون والءهم لألسرة  -صلى اهللا عليه وسلم  -التجمع احلركي الذي يقوده حممد 

  . .والعشرية عليها هذه القيادة اجلديدة 
هده املأل من قريش؛ وكان هذا واقعاً يش. . كان هذا كله مدلول شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا 

وحيسون خطره على كياهنم ، وعلى األوضاع االجتماعية والسياسية واالقتصادية والعقيدية اليت يقوم عليها كياهنم 
.  

مل يكن مدلول شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا ، هو هذا املدلول الباهت الفارغ اهلزيل الذي يعنيه 
جملرد أهنم يشهدون هذه الشهادة بألسنتهم؛ ويؤدون بعض الشعائر التعبدية ،  -لمون اليوم من يزعمون أهنم مس

بينما ألوهية اهللا يف األرض ويف حياة الناس ال وجود هلا وال ظل؛ وبينما القيادات اجلاهلية والشرائع اجلاهلية هي 
  .اليت حتكم اجملتمع وتصرف شؤونه 

ولكن الذين كانوا ينطقون بالشهادتني كانوا يسلمون . . وال دولة وحقيقة إنه يف مكة مل تكن لإلسالم شريعة 
قيادهم من فورهم للقيادة احملمدية؛ومينحون والءهم من فورهم للعصبة املسلمة؛ كما كانوا ينسلخون من القيادة 

طقهم اجلاهلية ويتمردون عليها؛ وينزعون والءهم من األسرة والعشرية والقبيلة والقيادة اجلاهلية مبجرد ن



ولكن كانت داللته الواقعية العملية هي اليت . فلم يكن األمر هو هذا النطق الفارغ الباهت اهلزيل . . بالشهادتني 
  . .تترمجه إىل حقيقة يقوم عليها اإلسالم 

« إنه مل يزعجهم من قبل أن . . وهذا هو الذي كان يزعج املأل من قريش من زحف اإلسالم ، ومن هذا القرآن 
اعتزلوا معتقدات املشركني وعباداهتم؛ واعتقدوا بألوهية اهللا وحده وقدموا له الشعائر وحده ، واجتنبوا » ء احلنفا

فإىل هنا ال يهم الطاغوت اجلاهلي شيء؛ ألنه ال خطر على الطاغوت من االعتقاد السليب . . عبادة األصنام أصال 
ض الطيبني اخلريين الذين يريدون اليوم أن يكونوا كما يظن بع -والشعائر التعبدية إن هذا ليس هو اإلسالم 

إمنا اإلسالم هو تلك احلركة املصاحبة للنطق  -مسلمني ، ولكنهم ال يعرفون ما هو اإلسالم معرفة اليقني 
هو االخنالع من اجملتمع اجلاهلي وتصوراته وقيمه وقيادته وسلطانه وشرائعه؛ والوالء لقيادة الدعوة . . بالشهادتني 

وهذا ما كان يقض مضاجع املأل من قريش . . المية وللعصبة املسلمة اليت تريد أن حتقق اإلسالم يف عامل الواقع اإلس
أسلوب االدعاء على القرآن الكرمي ، بأنه أساطري األولني . . ومنها هذا األسلوب . . ، فيقاومونه بشىت األساليب 

  وهم يف كل مرة يعجزون وخينسون. . مرة ومرة ومرة قالوا مثله ذلك مع حتديهم به  -لو شاءوا  -وأهنم 
بالتصورات اخلرافية عن اآلهلة ، وعن أقاصيص  -غالباً  -وهي احلكاية املتلبسة . واألساطري واحدهتا أسطورة 

  .القدامى وبطوالهتم اخلارقة ، وعن األحداث اليت يلعب فيها اخليال واخلرافة دوراً كبرياً 

.  
ش يعمدون إىل ما يف القرآن من قصص األولني؛ وقصص اخلوارق واملعجزات؛ وفعل اهللا وقد كان املأل من قري

: إىل آخر ما يف القصص القرآين من هذه املوضوعات؛ فيقولون للجماهري املستغفلة . . باملكذبني وإجنائه للمؤمنني 
. . أنه أوحي إليه هبا من عند اهللا  إهنا أساطري األولني؛ اكتتبها حممد ممن جيمعوهنا؛ وجاء يتلوها عليكم ، زاعماً

بعد انتهائه؛ أو جيلس جملساً  -صلى اهللا عليه وسلم  -وكذلك كان النضر ابن احلارث جيلس يف جملس رسول اهللا 
إن هذا من جنس ما : آخر جياوره؛ ويقص األساطري الفارسية اليت تعلمها من رحالته يف بالد فارس؛ ليقول للناس 

  ها أناذا ال أدعي النبوة وال الوحي كا يدعي فإن هي إال أساطري من نوع هذه األساطريو. يقوله لكم حممد 
وخباصة يف أول األمر ، قبل أن . وال بد أن نقدر أنه كان هناك تأثري هلذه البلبلة يف الوسط اجلاهلي عند عامة الناس 

صلى اهللا  -مل نادى منادي رسول اهللا  لندرك. تتجلى الفوارق بني هذه األساطري والقصص ، وبني القرآن الكرمي 
مث ملا وجده أسرياً أمر بقتله هو والنفر القليل الذين أمر . قبل املعركة يف بدر بقتل النضر بن احلارث  -عليه وسلم 

  .بقتلهم من األسرى؛ ومل يقبل فيه فدية كاآلخرين 
؛ وأن هذا النوع من املناورات قد انكشف على أن الذي انتهى إليه األمر يف مكة أن هذه األساليب مل تعش طويالً

بعد حني؛ وأن القرآن بسلطانه القاهر الذي حيمله من عند اهللا؛ وباحلق العميق الذي تصطلح عليه الفطرة سريعاً ، 
{ : يقولون  -يف ذعر  -قد اكتسح هذه األساليب وهذه املناورات ، فلم يقف له منها شيء؛ وراح املأل من قريش 

ووجد كرباؤهم ، من أمثال أيب سفيان ، وأيب جهل واألخنس بن } هلذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ال تسمعوا 
شريق أنفسهم خيالس بعضهم بعضاً ليبيت ليلته يستمع خفية هلذا القرآن؛ وال ميلك نفسه من أن تقوده قدماه ليلة 

خفية عن اآلخرين؛ حىت تعاهدوا وأكدوا على  يف -صلى اهللا عليه وسلم  -بعد ليلة إىل حيث يستمع لرسول اهللا 
  أنفسهم العهود ، أال يعودوا إليها ، خمافة أن يراهم الفتية فيفتنوا هبذا القرآن وهبذا الدين

على أن حماولة النضر بن احلارث أن يلهي الناس عن هذا القرآن بشيء آخر خيدعهم به عنه ، مل تكن هي احملاولة 
لقد حاول أعداء هذا الدين دائماً أن يصرفوا . . تكررت يف صور شىت وسوف تتكرر  لقد. . األخرية ولن تكون 



فلما عجزوا حولوه إىل تراتيل يترمن هبا القراء ويطرب هلا املستمعون ، وحولوه إىل . الناس هنائياً عن هذا القرآن 
أهنم مسلمون ، ويظنون أهنم  ويفهمون. . . متائم وتعاويذ يضعها الناس يف جيوهبم ويف صدورهم وحتت وسائدهم 

  أدوا حق هذا القرآن وحق هذا الدين
  .مل يعد القرآن يف حياة الناس هو مصدر التوجيه 

حىت ليتلقون منها . . لقد صاغ هلم أعداء هذا الدين أبداالً منه يتلقون منها التوجيه يف شؤون احلياة كلها . 
إن هذا : ائعهم وقوانينهم ، وقيمهم وموازينهم مث قالوا هلم تصوراهتم ومفاهيمهم ، إىل جانب ما يتلقون منها شر

وهو يتلى عليكم صباحاً ومساء ويف كل حني؛ ويترمن به املترمنون ، ويرتله . الدين حمترم ، وإن هذا القرآن مصون 
ما أنظمتكم فماذا تريدون من القرآن بعد هذا الترمن وهذا الترتيل؟ فأما تصوراتكم ومفهوماتكم ، وأ. . املرتلون 

وأوضاعكم ، وأما شرائعكم وقوانينكم ، وأما قيمكم وموازينكم ، فإن هناك قرآناً آخر هو املرجع فيها كلها ، 
  فإليه ترجعون

ولكنها هي . . إهنا مناورة النضر بن احلارث ، ولكن يف صورة متطورة معقدة ، تناسب تطور الزمان وتعقد احلياة 
  ، اليت عرفها تاريخ الكيد هلذا الدين ، على مدار القرون هي يف شكل من أشكاهلا الكثرية

إن هلذا . . ما يزال يغلب  -على طول الكيد وتعقده وتطوره وترقيه  -ولكن العجيب يف شأن هذا القرآن ، أنه 
الكتاب من اخلصائص العجيبة ، والسلطان القاهر على الفطرة ، ما يغلب به كيد اجلاهلية يف األرض كلها وكيد 
  لشياطني من اليهود والصليبيني؛ وكيد األجهزة العاملية اليت يقيمها اليهود والصليبيون يف كل أرض ويف كل حني
إن هذا الكتاب ما يزال يلوي أعناق أعدائه يف األرض كلها ليجعلوه مادة إذاعية يف مجيع حمطات العامل اإلذاعية؛ 

  يون ، ويذيعه عمالؤهم املتسترون حتت أمساء املسلمنياليهود ، ويذيعه الصليب -على السواء  -حبيث يذيعه 
إىل جمرد أنغام وتراتيل؛ أو جمرد متائم  -» املسلمني « وحقيقة إهنم يذيعونه بعد أن جنحوا يف حتويله يف نفوس الناس 

موا من أن يكون مصدر التوجيه للحياة؛ وأقا. . املسلمني . . حىت يف خاطر الناس  -وتعاويذ وبعد أن أبعدوه 
ولكن هذا الكتاب ما يزال يعمل من وراء هذا الكيد؛ وسيظل يعمل؛ . . مصادر غريه للتوجيه يف مجيع الشؤون 

وما تزال يف أحناء يف األرض عصبة مسلمة تتجمع على جدية هذا الكتاب ، وتتخذه وحده مصدر التوجيه؛ وهي 
وما كان مرة ال بد أن سيكون . . والقتل والتشريد ترتقب وعد اهللا هلا بالنصر والتمكني ، من وراء الكيد والسحق 

. .  
مث ميضي السياق يصف العجب العاجب من عناد املشركني يف وجه احلق الذي يغالبهم فيغلبهم؛ فإذا الكربياء 

أن  -إن كان هذا هو احلق من عنده  -تصدهم عن االستسالم له واإلذعان لسلطانه؛ وإذا هبم يتمنون على اهللا 
بدالً من أن يسألوا اهللا أن يرزقهم اتباع هذا احلق . م حجارة من السماء ، أو أن يأتيهم بعذاب أليم ميطر عليه

  :والوقوف يف صفه 
  . .} اللهم إن كان هذا هو احلق من عندك ، فأمطر علينا حجارة من السماء ، أو ائتنا بعذاب أليم : وإذ قالوا { 

مح الذي يؤثر اهلالك على اإلذعان للحق ، حىت ولو كان حقاً إن وهو دعاء غريب؛ يصور حالة من العناد اجلا
الفطرة السليمة حني تشك تدعو اهللا أن يكشف هلا عن وجه احلق ، وأن يهديها إليه ، دون أن جتد يف هذا غضاضة 

.  

ا



ضع للحق عندما ولكنها حني تفسد بالكربياء اجلاحمة ، تأخذها العزة باإلمث ، حىت لتؤثر اهلالك والعذاب ، على أن خت
صلى اهللا  -ومبثل هذا العناد كان املشركون يف مكة يواجهون دعوة رسول اهللا . . يكشف هلا واضحاً ال ريب فيه 

  ولكن هذه الدعوة هي اليت انتصرت يف النهاية يف وجه هذا العناد اجلامح الشموس -عليه وسلم 
مع استحقاقهم إلمطار احلجارة عليهم من السماء  ويعقب السياق على هذا العناد ، وعلى هذا االدعاء ، بأهنم

مع هذا فإن اهللا قد أمسك عنهم . . وإنه للحق  -إن كان هذا هو احلق من عنده  -وللعذاب األليم الذي طلبوه 
بينهم ، وال يزال يدعوهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -ألن رسول . عذاب االستئصال الذي أخذ به املكذبني قبلهم 

كما أنه ال يعذهبم هذا العذاب على معاصيهم إذا . واهللا ال يعذهبم عذاب االستئصال والرسول فيهم  .إىل اهلدى 
فهم ليسوا بأولياء هذا البيت إمنا . كانوا يستغفرون منها؛ وليس تأخري العذاب عنهم جملرد أهنم أهل هذا البيت 

  :أولياؤه املتقون 
وما هلم أال يعذهبم اهللا وهم يصدون عن . اهللا معذهبم وهم يستغفرون  وما كان اهللا ليعذهبم وأنت فيهم ، وما كان{ 

املسجد احلرام ، وما كانوا أولياءه ، إن أولياؤه إال املتقون ، ولكن أكثرهم ال يعلمون ، وما كان صالهتم عند 
  . .} فذوقوا العذاب مبا كنتم تكفرون . البيت إال مكاء وتصدية 
وقد كانوا مينعون املسلمني  -أخذهم اهللا بعنادهم؛ وال يأخذهم بصدهم عن املسجد احلرام إهنا رمحة اهللا متهلهم فال ي

  أن حيجوا إليه ، وهم ال مينعون أحداً وال يهيجونه عنه
وما دام  -ولو بعد حني  -إهنا رمحة اهللا متهلهم عسى أن يستجيب للهدى منهم من ختالط بشاشة اإلميان قلبه 

بينهم ، يدعوهم ، فهنالك توقع الستجابة البعض منهم؛ فهم إكراماً لوجود  -وسلم صلى اهللا عليه  -الرسول 
والطريق أمامهم التقاء عذاب االستئصال دائماً مفتوح إذا هم استجابوا واستغفروا عما . رسول اهللا بينهم ميهلون 

  :فرط منهم وأنابوا 
  . .} م يستغفرون وما كان اهللا ليعذهبم وأنت فيهم ، وما كان اهللا معذهبم وه{ 

  :فأما لو عاملهم اهللا مبا هم فيه فهم مستحقون هلذا العذاب 
إن أولياؤه إال املتقون ، ولكن . وما كانوا أولياءه . وما هلم أال يعذهبم اهللا وهم يصدون عن املسجد احلرام { 

  . .} أكثرهم ال يعلمون 
فهذه ليست سوى دعوى ال . . وسدنة بيت اهللا احلرام  إنه ال مينع العذاب عنهم ما يدعونه من أهنم ورثة إبراهيم

إهنم أعداء هذا البيت وغاصبوه إن بيت اهللا احلرام . إهنم ليسوا أولياء هذا البيت وال أصحابه . أساس هلا من الواقع 
  .إنه بيت اهللا يرثه أولياء اهللا املتقون هللا . ليس تركة يرثها اخللف عن السلف 

فوراثة إبراهيم ليست وراثة دم ونسب؛ إمنا هي وراثة دين  -عليه السالم  -رثة إبراهيم ومثله دعواهم أهنم و. 
واملتقون هم ورثة إبراهيم وبيت اهللا الذي بناه هللا؛ فإذا هم يصدون عنه أولياءه احلقيقيني املؤمنني بدين . وعقيدة 
  إبراهيم

فما هذه بصالة إمنا كانت صفرياً باألفواه وتصفيفاً  .إهنم ليسوا أولياء هلذا البيت وإن كانوا يصلون عنده صالهتم 
  .باأليدي ، وهرجاً ومرجاً ال وقار فيه ، وال استشعار حلرمة البيت ، وال خشوع هليبة اهللا 

  .إهنم كانوا يضعون خدودهم على األرض ، ويصفقون ويصفرون : أنه قال  -رضي اهللا عنه  -عن ابن عمر 
ازفني املصفقني الصاخبني املمرغني خدودهم على األعتاب واملقامات اليوم يف كثري وإن هذا ليخطر بالبال صور الع

بعدما برزت يف صورهتا . إهنا اجلاهلية تربز يف صورة من صورها الكثرية » بالد املسلمني « من البالد اليت يسموهنا 



وإذا وقعت هذه فكل صور . . صورة ألوهية العبيد يف األرض ، وحاكميتهم يف حياة الناس : الواضحة الكبرية 
  اجلاهلية األخرى إمنا هي تبع هلا ، وفرع منها

  . .} فذوقوا العذاب مبا كنتم تكفرون { 
عذاب االستئصال  -فأما العذاب الذي طلبوه . وهو ذلك العذاب الذي نزل هبم يف بدر بأيدي العصبة املسلمة 

ومقامه فيهم ، عسى أن  -صلى اهللا عليه وسلم  -ماً لنبيه فهو مؤجل عنهم ، رمحة من اهللا هبم ، وإكرا -املعروف 
  .ينتهي هبم األمر إىل التوبة واالستغفار مما هم فيه 

هكذا فعلوا يوم بدر ، على حنو ما ذكرنا يف سياق . . والكفار ينفقون أمواهلم ليتعاونوا على الصد عن سبيل اهللا 
واهللا ينذرهم باخليبة فيما . بعد بدر يستعدون للوقعة التالية  وهكذا ظلوا. . احلديث عن املوقعة من كتب السرية 

  :يبغون وباحلسرة على ما ينفقون ، ويعدهم اهلزمية يف الدنيا وعذاب جهنم يف اآلخرة 
فسينفقوهنا مث تكون عليهم حسرة؛ مث يغلبون؛ والذين . إن الذين كفروا ينفقون أمواهلم ليصدوا عن سبيل اهللا { 

ليميز اهللا اخلبيث من الطيب وجيعل اخلبيث بعضه على بعض ، فريكمه مجيعاً ، فيجعله . حيشرون  كفروا إىل جهنم
  . .} يف جهنم ، أولئك هم اخلاسرون 

 -أي جيشهم املهزوم  -ملا أصيبت قريش يوم بدر ، ورجع فلهم : روى حممد بن إسحاق عن الزهري وغريه قالوا 
عبد اهللا بن ربيعة ، وعكرمة بن أيب جهل ، وصفوان بن أمية ، يف رجال  إىل مكة؛ ورجع أبو سفيان بِعريه ، مشى

من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخواهنم ببدر ، فكلموا أبا سفيان بن حرب ، ومن كانت له يف تلك العري من 
حربه ، لعلنا أن  يا معشر قريش ، إن حممداً قد وتركم وقتل خياركم فأعينونا هبذا املال على: قريش جتارة ، فقالوا 

إن الذين { : أنزل اهللا عز وجل  -كما ذكر ابن عباس  -ففيهم : فقال . ففعلوا . ندرك منه ثأراً مبن أصيب منا 
  .} . . . كفروا ينفقون أمواهلم 

  .وليس هذا الذي حدث قبل بدر وبعدها إال منوذجاً من األسلوب التقليدي ألعداء هذا الدين 

، ويبذلون جهودهم ، ويستنفدون كيدهم ، يف الصد عن سبيل اهللا ، ويف إقامة العقبات يف  إهنم ينفقون أمواهلم. 
  . .ويف حرب العصبة املسلمة يف كل أرض ويف كل حني . وجه هذا الدين 

وسبيل هذا . ولن يتركوا أولياء هذا الدين يف أمن . وأعداء هذا الدين لن يدعوه يف راحة . إن املعركة لن تكف 
و أن يتحرك ليهاجم اجلاهلية ، وسبيل أوليائه أن يتحركوا لتحطيم قدرة اجلاهلية على العدوان؛ مث إلعالء الدين ه

  .راية اهللا حىت ال جيرؤ عليها الطاغوت 
إهنم . . ينذر الكفار الذين ينفقون أمواهلم ليصدوا عن سبيل اهللا بأهنا ستعود عليهم باحلسرة  -سبحانه  -واهللا 

وسيحشرون يف اآلخرة إىل جهنم ، فتتم . يف النهاية ، وليغلبوا هم وينتصر احلق يف هذه الدنيا  سينفقوهنا لتضيع
  . .ذلك . . احلسرة الكربى 

ليميز اهللا اخلبيث من الطيب ، وجيعل اخلبيث بعضه على بعض ، فريكمه مجيعاً؛ فيجعله يف جهنم أولئك هم { 
  . .} اخلاسرون 
  فكيف؟

يؤلب الباطل وميلي له يف العدوان؛ فيقابله احلق بالكفاح واجلهاد؛ وباحلركة للقضاء على  إن هذا املال الذي ينفق
ويف هذا االحتكاك املرير ، تنكشف الطباع ، ويتميز احلق من الباطل ، كما يتميز أهل . . قدرة الباطل على احلركة 

ويظهر  -قبل التجربة واالبتالء حىت بني الصفوف اليت تقف ابتداء حتت راية احلق  -احلق من أهل الباطل 



الصامدون الصابرون املثابرون الذين يستحقون نصر اهللا ، ألهنم أهل حلمل أماناته ، والقيام عليها ، وعدم التفريط 
وتلك غاية . . عند ذلك جيمع اهللا اخلبيث على اخلبيث ، فيلقي به يف جهنم . . فيها حتت ضغط الفتنة واحملنة 

  . .اخلسران 
ري القرآين جيسم اخلبيث حىت لكأنه جِرم ذو حجم ، وكأمنا هو كومة من األقذار ، يقذف هبا يف النار ، دون والتعب

  اهتمام وال اعتبار
  . .} فريكمه مجيعاً فيجعله يف جهنم { 

  . .وتلك طريقة القرآن الكرمي يف التعبري والتأثري . . وهذا التجسيم مينح املدلول وقعاً أعمق يف احلس 
ما يصل السياق إىل هذا التقرير احلاسم ، عن مصري الكفر املتعاون ، وهناية اخلبث املتراكم ، يتجه باخلطاب إىل وعند

لينذر الكافرين إنذاره األخري ، ويتجه باخلطاب كذلك إىل اجلبهة املسلمة  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 
كون الدين كله هللا ، ويطمئن العصبة املسلمة اجملاهدة إىل أن يأمرها بالقتال حىت ال تكون يف األرض فتنة ، وحىت ي

  :اهللا موالها ونصريها ، فال غالب هلا من الناس حبرب وال بكيد ، واهللا وليها الناصر املعني 
وقاتلوهم حىت ال . إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف ، وإن يعودوا فقد مضت سنة األولني : قل للذين كفروا { 

وإن تولوا فاعلموا أن اهللا موالكم ، نعم . يكون الدين كله هللا ، فإن انتهوا فإن اهللا مبا يعملون بصري تكون فتنة و
  . .} املوىل ونعم النصري 
يف ضوء ما سبق من قرار اخلالق اجلبار عن خيبتهم يف مجعهم ، وحسرهتم على ما أنفقوا ،  -قل للذين كفروا 

  .يا إىل أن يركم اخلبيث منهم على اخلبيث فيجعل اخلبيث كله يف جهنم وصريورهتم بعد اخلزي واحلسرة يف الدن

.  
  . .} إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف ، وإن يعودوا فقد مضت سنة األولني : قل للذين كفروا { 

فالفرصة أمامهم ساحنة لينتهوا عما هم فيه من الكفر ، ومن التجمع حلرب اإلسالم وأهله ، ومن إنفاق األموال 
والطريق أمامهم مفتوح ليتوبوا عن هذا كله ويرجعوا إىل اهللا ، وهلم عندئذ أن يغفر هلم ما . . لصد عن سبيل اهللا ل

فأما إن هم عادوا . . فاإلسالم جيب ما قبله ، ويدخله اإلنسان بريئاً من كل ما كان قبله كما ولدته أمه . قد سلف 
ولقد مضت سنة اهللا . . العدوان فإن سنة اهللا يف األولني ال تتخلف إىل ما هم فيه من الكفر و -بعد هذا البيان  -

وهذه السنة ماضية ال . . . أن يعذب املكذبني بعد التبليغ والتبيني؛ وأن يرزق أولياءه النصر والعز والتمكني 
  وللذين كفروا أن خيتاروا وهم على مفرق الطريق. . تتخلف 

  :جه السياق إىل الذين آمنوا بذلك ينتهي احلديث مع الذين كفروا ويت
وإن تولوا فاعلموا أن . فإن انتهوا فإن اهللا مبا يعملون بصري . وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا { 

  . .} اهللا موالكم ، نعم املوىل ونعم النصري 
ص املتعلقة باجلهاد يف هذه ومع أن النصو. . وهذه حدود اجلهاد يف سبيل اهللا يف كل زمان ، ال يف ذلك الزمان 

السورة ، وبقوانني احلرب والسالم ، ليست هي النصوص النهائية ، فقد نزلت النصوص األخرية يف هذا الباب يف 
حركة إجيابية تواجه  -كما قلنا يف تقدمي السورة  -سورة براءة اليت نزلت يف السنة التاسعة؛ ومع أن اإلسالم 

، وأنه حركة ذات مراحل ، كل مرحلة هلا وسائر مكافئة ملقتضياهتا وحاجاهتا الواقعية الواقع البشري بوسائل مكافئة 
. .  

  :ومع هذا فإن قوله تعاىل 



  . .} وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا { 
  . .يقرر حكماً دائماً للحركة اإلسالمية يف مواجهة الواقع اجلاهلي الدائم 

من » األرض « يف » اإلنسان « ليكون إعالناً عاماً لتحرير  -سبق يف التعريف بالسورة كما  -ولقد جاء اإلسالم 
 -سبحانه  -وذلك بإعالن ألوهية اهللا وحده  -ومن العبودية هلواه أيضاً وهي من العبودية للعباد  -العبودية للعباد 

ية البشر يف كل صورها وأشكاهلا وأنظمتها الثورة الشاملة على حاكم: وأن معىن هذا اإلعالن . . وربوبيته للعاملني 
  .اخل . . وأوضاعها ، والتمرد الكامل على كل وضع يف أرجاء األرض ، احلكم فيه للبشر يف صورة من الصور 

  :وال بد لتحقيق هذا اهلدف الضخم من أمرين أساسيني 
كمية اإلنسان ، ويرجعون بعبوديتهم دفع األذى والفتنة عمن يعتنقون هذا الدين ، ويعلنون حتررهم من حا: أوهلما 

وهذا ال يتم إال بوجود عصبة مؤمنة ذات . . هللا وحده ، وخيرجون من العبودية للعبيد يف مجيع الصور واألشكال 
جتمع حركي حتت قيادة تؤمن هبذا اإلعالن العام ، وتنفذه يف عامل الواقع ، وجتاهد كل طاغوت يعتدي باألذى 

  .الدين ، أو يصد بالقوة وبوسائل الضغط والقهر والتوجيه من يريدون اعتناقه  والفتنة على معتنقي هذا

.  
وذلك لضمان  -يف صورة من الصور  -حتطيم كل قوة يف األرض تقوم على أساس عبودية البشر للبشر : وثانيهما 

فالدين  -ال هللا وحده اهلدف األَول ، وإلعالن ألوهية اهللا وحدها يف األرض كلها ، حبيث ال تكون هناك دينونة إ
  . .وليس هو جمرد االعتقاد  -هنا مبعىن الدينونة لسلطان اهللا 

ال إكراه { : وال بد هنا من بيان الشبهة اليت قد حتيك يف الصدور من هذا القول ، على حني أن اهللا سبحانه يقول 
وخباصة فيما اقتطفناه  -يف اإلسالم  ومع أن فيما سبق تقريره عن طبيعة اجلهاد} يف الدين قد تبني الرشد من الغي 

إال أننا نزيد األمر . . لألستاذ أيب األعلى املودودي ، ما يكفي للبيان الواضح » اجلهاد يف سبيل اهللا « : من كتاب 
  إيضاحاً ، وذلك لكثرة ما لبس امللبسون ومكر املاكرون من أعداء هذا الدين

هو إزالة احلواجز املادية ، املتمثلة يف سلطان الطواغيت ، . . } ه هللا ويكون الدين كل{ : إن الذي يعنيه هذا النص 
سلطان يف األرض لغري اهللا ، وال يدين العباد يومئذ  -حينئذ  -ويف األوضاع القاهرة لألفراد ، فال يكون هناك 

ون عقيدهتم أحراراً من كل فإذا أزيلت هذه احلواجز املادية ترك الناس أفراداً خيتار. . لسلطان قاهر إال سلطان اهللا 
على أال تتمثل العقيدة املخالفة لإلسالم يف جتمع له قوة مادية يضغط هبا على اآلخرين ، وحيول هبا دون . ضغط 

إن الناس أحرار يف . . اهتداء من يرغبون يف اهلدى ، ويفنت هبا الذين يتحررون فعالً من كل سلطان إال سلطان اهللا 
فالعباد ال يدينون . أن يعتنقوا هذه العقيدة أفراداً ، فال يكونون سلطة قاهرة يدين هلا العباد اختيار عقيدهتم ، على 
  .إال لسلطان رب العباد 

، إال حني يكون الدين كله » األرض « يف » اإلنسان « ولن تنال البشرية الكرامة اليت وهبها هلا اهللا ، ولن يتحرر 
  .سواه هللا ، فال تكون هنالك دينونة لسلطان 

  :وهلذه الغاية الكربى تقاتل العصبة املؤمنة 
  . .} حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا { 

فمن قبل هذا املبدأ وأعلن استسالمه له ، قبل منه املسلمون إعالنه هذا واستسالمه ، ومل يفتشوا عن نيته وما خيفي 
  :صدره ، وتركوا هذا هللا 

  . .} ون بصري فإن انتهوا فإن اهللا مبا يعمل{ 



  :ومن توىل وأصر على مقاومة سلطان اهللا قاتله املسلمون معتمدين على نصرة اهللا 
  . .} نعم املوىل ونعم النصري . وإن تولوا فاعلموا أن اهللا موالكم { 

ألوهية هذه تكاليف هذا الدين؛ وهذه هي جديته وواقعيته وإجيابيته وهو يتحرك لتحقيق ذاته يف عامل الواقع؛ ولتقرير 
  . .اهللا وحده يف دنيا الناس 

إن هذا الدين ليس نظرية يتعلمها الناس يف كتاب؛ للترف الذهين والتكاثر بالعلم واملعرفة وليس كذلك عقيدة 
  سلبية يعيش هبا الناس بينهم وبني رهبم وكفى كما أنه ليس جمرد شعائر تعبدية يؤديها الناس لرهبم فيما بينهم وبينه

  .إعالن عام لتحرير اإلنسان إن هذا الدين 

. يواجه حواجز اإلدراك والرؤية بالتبليغ والبيان . . وهو منهج حركي واقعي ، يواجه واقع الناس بوسائل مكافئة . 
  . .ويواجه حواجز األوضاع والسلطة باجلهاد املادي لتحطيم سلطان الطواغيت وتقرير سلطان اهللا . 

والصراع بينه وبني اجلاهلية ليس جمرد صراع نظري يقابل بنظرية إن . شري واحلركة هبذا الدين حركة يف واقع ب
أن يتمثل يف جمتمع  -كي يقابلها هذا الدين بوسائل مكافئة  -اجلاهلية تتمثل يف جمتمع ووضع وسلطة ، وال بد 

  .ووضع وسلطة ، وال بد بعد ذلك أن جياهد ليكون الدين كله هللا ، فال تكون هناك دينونة لسواه 
ولو كانوا من . . ال ما يقوله املهزومون واملخدوعون . . هذا هو املنهج الواقعي احلركي اإلجيايب هلذا الدين 

  ، ولكن تغيم يف عقوهلم ويف قلوهبم صورة هذا الدين» املسلمني « املخلصني الطيبني الذين يريدون أن يكونوا من 
  . .ال أن هدانا اهللا واحلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لو. . 

اِكنيِ َواْبنِ السَّبِيلِ إِنْ كُْنُتمْ َواْعلَُموا أَنََّما غَنِْمُتْم ِمْن َشْيٍء فَأَنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه َوِللرَُّسولِ َوِلِذي الْقُْرَبى َوالَْيَتاَمى وَالَْمَس
إِذْ أَْنُتمْ بِالُْعْدَوةِ ) ٤١(اِن َيْوَم الَْتقَى الَْجْمَعاِن َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر آَمْنُتْم بِاللَِّه َوَما أَنَْزلَْنا َعلَى َعْبِدَنا َيْوَم الْفُْرقَ

أَمًْرا كَانَ  َولَِكْن ِليَقِْضيَ اللَُّه الدُّْنَيا وَُهْم بِالُْعْدَوةِ الْقُْصَوى وَالرَّكُْب أَْسفَلَ مِْنكُْم َولَْو َتَواَعدُْتْم لَاْخَتلَفُْتْم ِفي الِْميَعاِد
إِذْ يُرِيكَُهُم اللَُّه ِفي َمَناِمكَ ) ٤٢(َمفُْعولًا ِلَيهِْلَك َمْن َهلََك َعْن َبيَِّنٍة َوَيحَْيى َمْن َحيَّ َعْن َبيَِّنٍة َوإِنَّ اللََّه لََسِميٌع َعِليٌم 

َوإِذْ ُيرِيكُُموُهمْ ) ٤٣(رِ َولَِكنَّ اللََّه َسلََّم إِنَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ قَِليلًا َولَْو أََراكَُهْم كَِثًريا لَفَِشلُْتْم َولََتنَاَزْعُتْم ِفي الْأَْم
ا أَيَُّها َي) ٤٤(لَى اللَِّه ُتْرَجُع الْأُمُوُر إِِذ الَْتقَيُْتْم ِفي أَْعيُنِكُْم قَِليلًا َوُيقَلِّلُكُْم ِفي أَْعيُنِهِْم ِلَيقِْضَي اللَُّه أَْمًرا كَانَ َمفُْعولًا َوإِ

وَأَِطيُعوا اللََّه َوَرُسولَُه َولَا َتنَاَزُعوا ) ٤٥(الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا لَِقيُتْم ِفئَةً فَاثُْبُتوا وَاذْكُُروا اللََّه كَِثًريا لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ 
وَلَا َتكُوُنوا كَالَِّذيَن خََرُجوا ِمْن ِديَارِِهْم بَطًَرا َورِئَاءَ  )٤٦(فََتفَْشلُوا َوَتذَْهَب رُِحيكُْم وَاْصبِرُوا إِنَّ اللََّه َمَع الصَّابِرِيَن 
َوإِذْ َزيََّن لَُهُم الشَّْيطَانُ أَْعمَالَُهْم َوقَالَ لَا غَاِلبَ لَكُُم ) ٤٧(النَّاسِ وََيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه َواللَُّه بَِما َيْعَملُونَ ُمِحيطٌ 

ا لَا َتَرْونَ إِنِّي َوإِنِّي جَاٌر لَكُْم فَلَمَّا َتَراَءِت الِْفئَتَاِن َنكََص َعلَى َعِقَبْيِه َوقَالَ إِنِّي بَرِيٌء ِمْنكُْم إِنِّي أََرى َم الَْيْوَم ِمَن النَّاسِ
َرٌض غَرَّ َهُؤلَاِء ِدينُُهْم َوَمْن َيَتَوكَّلْ إِذْ َيقُولُ الُْمَناِفقُونَ َوالَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم َم) ٤٨(أََخافُ اللََّه وَاللَُّه َشِديُد الِْعقَابِ 
َولَْو تََرى إِذْ يََتَوفَّى الَِّذيَن كَفَرُوا الَْملَاِئكَةُ َيضْرُِبونَ ُوُجوهَُهْم َوأَْدَبارَُهْم َوذُوقُوا ) ٤٩(َعلَى اللَِّه فَإِنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم 

كََدأْبِ آلِ ِفْرَعْونَ َوالَِّذيَن ِمْن ) ٥١(َمْت أَْيِديكُْم َوأَنَّ اللََّه لَْيَس بِظَلَّامٍ ِللَْعبِيِد ذَِلكَ بَِما قَدَّ) ٥٠(َعذَاَب الْحَرِيقِ 
َيُك ُمغَيًِّرا نِْعَمةً ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه لَْم ) ٥٢(قَْبِلهِْم كَفَُروا بِآيَاِت اللَِّه فَأََخذَُهمُ اللَُّه بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللََّه قَوِيٌّ َشِديدُ الِْعقَابِ 

كَدَأْبِ آلِ ِفْرَعْونَ َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم كَذَّبُوا ) ٥٣(أَْنَعَمَها َعلَى قَْومٍ َحتَّى يَُغيُِّروا َما بِأَنْفُِسهِْم َوأَنَّ اللََّه َسمِيٌع َعِليٌم 
  ) ٥٤(ِفْرَعْونَ َوكُلٌّ كَاُنوا ظَاِلِمَني بِآَياِت َربِّهِْم فَأَْهلَكَْناُهْم بِذُُنوبِهِْم َوأَغَْرقَْنا آلَ 



فهو استطراد يف أحكام . . السياق متصل بني مطالع هذا الدرس وخوامت الدرس املاضي يف آخر اجلزء التاسع 
إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف ، وإن : قل للذين كفروا . . { : القتال الذي بدأ احلديث عنه هناك يف قوله تعاىل 

وقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا ، فإن انتهوا فإن اهللا مبا يعملون . د مضت سنة األولني يعودوا فق
مث تابع احلديث يف هذا الدرس عن أحكام } بصري ، وإن تولوا فاعلموا أن اهللا موالكم ، نعم املوىل ونعم النصري 

} حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا { : ته وهدفه الغنائم اليت تنشأ من النصر يف ذلك القتال الذي بني غاي
ومع أن غاية اجلهاد قد حتددت هبذا النص الواضح؛ وتبني منها أنه جهاد هللا ، ويف سبيل أهداف ختص دعوة اهللا 

ومع أن ملكية األنفال اليت تتخلف عن هذا اجلهاد قد بت يف أمرها من قبل ، فردت إىل . . ودينه ومنهجه للحياة 
مع هذا وذلك فإن املنهج القرآين الرباين . . اهللا والرسول ، وجّرد منها اجملاهدون لتخلص نيتهم وحركتهم هللا 

وهؤالء احملاربون جياهدون يف سبيل اهللا . فهناك غنائم وهناك حماربون . يواجه الواقع الفعلي باألحكام املنظمة له 
هزون أنفسهم على نفقتهم اخلاصة؛ وهم جيهزون غريهم من هم يتطوعون للجهاد ، وهم جي: بأمواهلم وأنفسهم 

يغنموهنا بصربهم وثباهتم وبالئهم يف . مث هم يغنمون من املعركة غنائم . . اجملاهدين الذين ال جيدون ما ينفقون 
داء ولقد خلص اهللا نفوسهم وقلوهبم من أن يكون فيها شيء حييك من شأن هذه الغنائم فرد ملكيتها ابت. . اجلهاد 

وهم يشعرون أهنم إمنا يعطيهم اهللا  -وهكذا مل يعد من بأس يف إعطائهم نصيبهم من هذه الغنائم . . هللا ورسوله 
فيليب هذا اإلعطاء حاجتهم الواقعية ، ومشاعرهم البشرية ، دون أن ينشأ عنه حمظور من التكالب عليه  -ورسوله 

  .السورة ، والتنازع فيه ، بعد ذلك احلسم الذي جاء يف أول 
إنه منهج اهللا الذي يعلم طبيعة البشر؛ ويعاملهم هبذا املنهج املتوازن املتكامل ، الذي يليب حاجات الواقع كما يليب 

  مشاعر البشر؛ ويف الوقت ذاته يتقي فساد الضمائر وفساد اجملتمع ، من أجل تلك املغامن
. . ي القرىب ، واليتامى ، واملساكني ، وابن السبيل واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه ، وللرسول ، ولذ{ 

  . .} واهللا على كل شيء قدير . . إن كنتم آمنتم باهللا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان 
ل ه» األنفال « ومدلول » الغنائم « حول مدلول : أوالً . . وبني الروايات املأثورة واآلراء الفقهية خالف طويل 

الذي يتبقى بعد األمخاس األربعة اليت منحها  -حول هذا اخلمس : مها شيء واحد ، أم مها شيئان خمتلفان؟ وثانياً 
أهو اخلمس الذي لرسول اهللا ، أم هو مخس . حول مخس اخلمس الذي هللا : كيف يقسم؟ وثالثاً  -اهللا للمقاتلني 

  .مستقل؟ 

أهو خاص به أم ينتقل لكل إمام بعده؟  -صلى اهللا عليه وسلم  - حول مخس اخلمس الذي لرسول اهللا: ورابعاً . 
من بين  -صلى اهللا عليه وسلم  -حول مخس اخلمس الذي ألويل القرىب ، أهو باق يف قرابة رسول اهللا : وخامساً 

فيه؟ هاشم وبين عبد املطلب ، كما كان على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أم يرجع إىل اإلمام يتصرف 
أم يترك التصرف فيه كله لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . أهي أمخاس حمددة يقسم إليها اخلمس : وسادساً 

  .وخالفات أخرى فرعية . . وخللفائه من بعده؟ 
ال ندخل يف هذه التفريعات الفقهية اليت حيسن أن تطلب يف مباحثها اخلاصة  -على طريقتنا يف هذه الظالل  -وحنن 

فنحن . وبصفة خاصة فإن موضوع الغنائم جبملته ليس واقعاً إسالمياً يواجهنا اليوم أصالً . . ا بصفة عامة هذ. . 
اليوم لسنا أمام قضية واقعة ، لسنا أمام دولة مسلمة وإمامة مسلمة وأمة مسلمة جتاهد يف سبيل اهللا ، مث تقع هلا 

تصرف فيها لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إىل البشرية أول مرة؛ ورجع الناس إىل غنائم حتتاج إىل ال
اجلاهلية اليت كانوا عليها ، فأشركوا مع اهللا أرباباً أخرى تصرف حياهتم بشرائعها البشرية ولقد عاد هذا الدين 



إىل إفراد . . إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا إىل شهادة أن ال . . أدراجه ليدعو الناس من جديد إىل الدخول فيه 
والتلقي يف هذا الشأن عن رسول اهللا وحده وإىل التجمع حتت قيادة . اهللا سبحانه باأللوهية واحلاكمية والسلطان 

 مسلمة تعمل إلعادة إنشاء هذا الدين يف حياة البشر ، والتوجه بالوالء كله هلذا التجمع ولقيادته املسلمة؛ ونزع
  .هذا الوالء من اجملتمعات اجلاهلية وقياداهتا مجيعاً 

ليس . . قضية أخرى سواها  -يف البدء  -هذه هي القضية احلية الواقعية اليت تواجه اليوم هذا الدين؛ وليس هناك 
وال هناك قضية غنائم ، ألنه ليس هناك قضية جهاد بل ليس هناك قضية تنظيمية واحدة ، ال يف العالقات الداخلية 

هو أنه ليس هناك جمتمع إسالمي ذو كيان قائم مستقل ، حيتاج إىل : يف العالقات اخلارجية ، وذلك لسبب بسيط 
  األحكام اليت تضبط العالقات فيه والعالقات بينه وبني غريه من اجملتمعات األخرى
شتغل أصالً بأحكام تتعلق هبذه واملنهج اإلسالمي منهج واقعي ، ال يشتغل بقضايا ليست قائمة بالفعل؛ ومن مث ال ي

إنه منهج أكثر جدية وواقعية من أن يشتغل باألحكام هذا ليس منهج . . القضايا اليت ال وجود هلا من ناحية الواقع 
هذا منهج الفارغني الذين ينفقون أوقات الفراغ يف البحوث النظرية ويف األحكام الفقهية ، حيث ال . هذا الدين 

ع أصالً بدالً من أن ينفقوا هذه اجلهود يف إعادة إنشاء اجملتمع املسلم وفق املنهج احلركي الواقعي مقابل هلا من الواق
 -دعوة إىل ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا؛ ينشأ عنها دخول فئة يف هذا الدين من جديد : هلذا الدين نفسه 

لدين جتمع حركي ذو قيادة مسلمة وذو والء كما ينشأ عن هذا الدخول يف ا -كما دخل فيه الناس أول مرة 
  .خاص به وذو كينونة مستقلة عن اجملتمعات اجلاهلية 

إىل األحكام اليت تنظم عالقاته فيما بينه؛  -وحينئذ فقط  -مث حيتاج حينئذ . . مث يفتح اهللا بينه وبني قومه باحلق . 
جيتهد اجملتهدون فيه الستنباط  -وحينئذ فقط  -ذ وحينئ. . كما حيتاج إىل األحكام اليت تنظم عالقاته مع غريه 

تكون هلذا االجتهاد  -وحينئذ فقط  -وحينئذ  -يف الداخل ويف اخلارج  -األحكام اليت تواجه قضاياه الواقعية 
  قيمته ، ألنه تكون هلذا االجتهاد جديته وواقعيته

، ال ندخل هنا يف تلك التفصيالت الفقهية  من أجل هذا اإلدراك جلدية املنهج احلي الواقعي احلركي هلذا الدين
اخلاصة باألنفال والغنائم؛ حىت حيني وقتها عندما يشاء اهللا؛ وينشأ اجملتمع اإلسالمي ، ويواجه حالة جهاد فعلي ، 

أن نتتبع األصل اإلمياين يف السياق التارخيي احلركي ،  -يف هذه الظالل  -تنشأ عنه غنائم حتتاج إىل أحكام وحسبنا 
وكل ما عداه . . فهذا هو العنصر الثابت ، الذي ال يتأثر بالزمن يف هذا الكتاب الكرمي . املنهج القرآين التربوي و

  :تبع له وقائم عليه 
  :إن احلكم العام الذي تضمنه النص القرآين 

. } ، وابن السبيل واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه ، وللرسول ، ولذي القرىب ، واليتامى ، واملساكني { 
.  

صلى اهللا  -يتلخص يف رد أربعة أمخاس كل شيء من الغنيمة إىل املقاتلني ، واستبقاء اخلمس يتصرف فيه رسول اهللا 
هللا « : واألئمة املسلمون القائمون على شريعة اهللا اجملاهدون يف سبيل اهللا ، من بعده يف هذه املصارف  -عليه وسلم 

مبا يواجه احلاجة الواقعة عند وجود ذلك . . » واليتامى ، واملساكني ، وابن السبيل  وللرسول ، ولذي القرىب ،
  . .ويف هذا كفاية . . . املغنم 

  :أما التوجيه الدائم بعد ذلك فهو ما تضمنه شطر اآلية األخري 
  . .} كل شيء قدير  إن كنتم آمنتم باهللا ، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان ، واهللا على{ 



بأهنم آمنوا باهللا ،  -وهم أهل بدر  -يعلق االعتراف ألهل بدر  -سبحانه  -إن لإلميان أمارات تدل عليه؛ واهللا 
يعلق االعتراف ألهل بدر هؤالء باإلميان ، على قبوهلم ملا . . ومبا أنزله على عبده يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان 

ائم يف صدر اآلية؛ فيجعل هذا شرطاً العتبارهم عنده قد آمنوا باهللا ومبا أنزله على عبده من شرع اهللا هلم يف أمر الغن
  .القرآن؛ كما جيعله مقتضى إلعالهنم اإلميان ال بد أن يتحقق ليتحقق مدلول هذا اإلعالن 

مما استحدثته واضحاً جازماً ال متيع فيه ، وال تفصيص وال تأويل  -يف القرآن  -وهكذا جند مدلول اإلميان 
التطويالت الفقهية فيما بعد ، عندما وجدت الفرق واملذاهب والتأويالت ، ودخل الناس يف اجلدل والفروض 

يف االهتامات ودفع االهتامات؛ وصار النبز  -بسبب الفرق املذهبية والسياسية  -املنطقية الذهنية ، كما دخل الناس 
األصول الواضحة البسيطة هلذا الدين؛ إمنا يقومان على الغرض واهلوى بالكفر ، ودفع هذا النبز ، ال يقومان على 

ومكايدة املنافسني واملخالفني عندئذ وجد من ينبز خمالفيه بالكفر ألمور فرعية؛ ووجد من يدفع هذا االهتام بالتشدد 
  .يف التحرج والتغليظ على من ينبز غريه هبذه التهمة 

. . أما دين اهللا فواضح جازم ال متيع فيه وال تفصيص وال غلو . . التارخيية  وهذا وذلك غلو سببه تلك املالبسات. 
وال بد لقيامه من قبول ما شرع اهللا وحتقيقه يف . » ليس اإلميان بالتمين ولكن ما وقر يف القلب وصدقه العمل « 

يف الصغري . . إىل غري شرع اهللا رفض ما شرع اهللا ، واحلكم بغري ما أنزل اهللا ، والتحاكم : والكفر . . واقع احلياة 
وكل ما وراءها فهو من صنع تلك اخلالفات . . أحكام صرحية جازمة بسيطة واضحة . . ويف الكبري سواء 

  . .والتأويالت 
  :وهذا منوذج من التقريرات الصرحية الواضحة اجلازمة من قول اهللا سبحانه 

إن كنتم . . ولذي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه وللرسول { 
  . .} آمنتم باهللا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان 

  .ومثله سائر التقريرات الواضحة اجلازمة الصرحية اليت ترسم حقيقة اإلميان وحدوده يف كتاب اهللا 
ليخلص األمر كله  -يف أول السورة  - املعركة؛ وردها إىل اهللا والرسول لقد نزع اهللا ملكية الغنيمة ممن جيمعوهنا يف

هللا  -أوله وآخره  -هللا والرسول؛ وليتجرد اجملاهدون من كل مالبسة من مالبسات األرض؛ وليسلموا أمرهم كله 
مونه يف أرواحهم ، رهبم وللرسول قائدهم؛ وليخوضوا املعركة هللا ويف سبيل اهللا ، وحتت راية اهللا ، طاعة هللا؛ حيك

كما قال هلم يف مطلع . . فهذا هو اإلميان . . وحيكمونه يف أمواهلم وحيكمونه يف أمرهم كله بال تعقيب وال اعتراض 
  :السورة وهو ينتزع منهم ملكية الغنيمة ويردها إىل اهللا ورسوله 

إن . . ت بينكم ، وأطيعوا اهللا ورسوله قل األنفال هللا والرسول ، فاتقوا اهللا وأصلحوا ذا. يسألونك عن األنفال { 
عاد لريد . . حىت إذا استسلموا ألمر اهللا ، وارتضوا حكمه ذاك ، فاستقر فيهم مدلول اإلميان } . . كنتم مؤمنني 

يتصرف فيه رسول صلى اهللا عليه  -هللا والرسول  -عليهم أربعة أمخاس الغنيمة ، ويستبقي اخلمس على األصل 
عاد . . على من يعوهلم يف اجلماعة املسلمة من ذوي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل وسلم ، وينفق منه 

لريد عليهم األمخاس األربعة ، وقد استقر يف نفوسهم أهنم ال ميلكوهنا ابتداء حبق الغزو والفتح ، فهم إمنا يغزون هللا 
ما أنه هو الذي مينحهم النصر من عنده؛ ويدبر أمر ويفتحون لدين اهللا؛ إمنا هم يستحقوهنا مبنح اهللا هلم إياها؛ ك

هو شرط اإلميان ، . . وعاد كذلك ليذكرهم بأن االستسالم هلذا األمر اجلديد هو اإلميان . . املعركة وأمرهم كله 
  .وهو مقتضى اإلميان 



.  
إن كنتم . . بن السبيل واعلموا أمنا غنمتم من شيء فأن هللا مخسه وللرسول ولذي القرىب واليتامى واملساكني وا{ 

  . .} آمنتم باهللا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان 
وهكذا تتواتر النصوص ، لتقرر أصالً واضحاً جازماً من أصول هذا الدين يف اعتبار مدلول اإلميان وحقيقته وشرطه 

  .ومقتضاه 
يف هذا املوضع الذي } عبدنا { : بقوله  -ليه وسلم صلى اهللا ع -لرسوله  -سبحانه  -مث نقف أمام وصف اهللا 

  :يرد إليه فيه أمر الغنائم كلها ابتداء ، وأمر اخلمس املتبقي أخرياً 
  . .} إن كنتم آمنتم باهللا ، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان { 

وقت ذاته أعلى مقام لإلنسان يبلغ إليه بتكرمي اهللا إن العبودية هللا هي حقيقة اإلميان؛ وهي يف ال. . إنه وصف موحٍ 
التبليغ عن اهللا ، كما يوكل  -صلى اهللا عليه وسلم  -له؛ فهي جتلى وتذكر يف املقام الذي يوكل فيه إىل رسول اهللا 

  .إليه فيه التصرف فيما خوله اهللا 
  . .ليه اإلنسان أكرم مقام يرتفع إ. . وإنه لكذلك يف واقع احلياة إنه لكذلك مقام كرمي 

وما يرتفع اإلنسان إىل أعلى . . إن العبودية هللا وحده هي العاصم من العبودية للهوى ، والعاصم من العبودية للعباد 
  .مقام مقدر له ، إال حني يعتصم من العبودية هلواه كما يعتصم من العبودية لسواه 

يقعون من . فورهم ضحايا ألحط العبوديات األخرى  إن الذين يستنكفون أن يكونوا عبيداً هللا وحده ، يقعون من
« فورهم عبيداً هلواهم وشهواهتم ونزواهتم ودفعاهتم؛ فيفقدون من فورهم إرادهتم الضابطة اليت خص اهللا هبا نوع 

من بني سائر األنواع؛ وينحدرون يف سلم الدواب فإذا هم شر الدواب ، وإذا هم كاألنعام بل هم أضل » اإلنسان 
  .يف أحسن تقومي  -كما خلقهم اهللا  -ا هم أسفل سافلني بعد أن كانوا ، وإذ

يقعون يف عبودية العبيد من . . كذلك يقع الذين يستنكفون أن يكونوا عبيداً هللا يف شر العبوديات األخرى وأحطها 
مشوبة حبب أمثاهلم ، يصرفون حياهتم وفق هواهم ، ووفق ما يبدو هلم من نظريات واجتاهات قصرية النظر ، 

  االستعالء ، كما هي مشوبة باجلهل والنقص واهلوى
. . إنه ال قبل هلم هبا ، وإنه ال بد من أن خيضعوا هلا وال يناقشوها : اليت يقال هلم » احلتميات « ويقعون يف عبودية 

« اليت مترغ جبني  وسائر احلتميات املادية» حتمية التطور « و . . » حتمية االقتصاد « و . . » حتمية التاريخ « 
هذه احلتميات اجلبارة  -يف عبوديته البائسة الذليلة  -يف الرغام وهو ال ميلك أن يرفعه ، وال أن يناقش » اإلنسان 

  املذلة املخيفة
  :ليوم بدر بأنه يوم الفرقان  -سبحانه  -مث نقف كذلك أمام وصف اهللا 

  . .} لفرقان يوم التقى اجلمعان إن كنتم آمنتم باهللا ، وما أنزلنا على عبدنا يوم ا{ 
  .فرقاناً  -اليت بدأت وانتهت بتدبري اهللا وتوجيهه وقيادته ومدده  -لقد كانت غزوة بدر 

  . .وفرقاناً مبعىن أمشل وأوسع وأَدق وأعمق كثرياً  -كما يقول املفسرون إمجاالً  -فرقاناً بني احلق والباطل . 
ولكنه احلق األصيل الذي قامت عليه السماوات واألرض ، وقامت عليه . . كانت فرقاناً بني احلق والباطل فعالً 

باأللوهية والسلطان والتدبري والتقدير؛ ويف  -سبحانه  -احلق الذي يتمثل يف تفرد اهللا . . فطرة األشياء واألحياء 
لطان املتوحد ، وهلذا التدبري مسائه وأرضه ، أشيائه وأحيائه ، هلذه األلوهية املتفردة وهلذا الس: عبودية الكون كله 

والباطل الزائف الطارئ الذي كان يعم وجه األرض إذ ذاك؛ ويغشي على . . وهذا التقدير بال معقب وال شريك 



ذلك احلق األصيل؛ ويقيم يف األرض طواغيت تتصرف يف حياة عباد اهللا مبا تشاء ، وأهواء تصرف أمر احلياة 
بري الذي مت يوم بدر؛ حيث فرق بني ذلك احلق الكبري وهذا الباطل الطاغي؛ فهذا هو الفرقان الك. . واألحياء 

  وزيل بينهما فلم يعودا يلتبسان
كانت فرقاناً بني : لقد كانت فرقاناً بني احلق والباطل هبذا املدلول الشامل الواسع الدقيق العميق ، على أبعاد وآماد 

ناً بني الوحدانية اجملردة املطلقة بكل شعبها يف الضمري والشعور ، فرقا. . هذا احلق وهذا الباطل يف أعماق الضمري 
ويف اخللق والسلوك ، ويف العبادة والعبودية؛ وبني الشرك يف كل صوره اليت تشمل عبودية الضمري لغري اهللا من 

  . .األشخاص واألهواء والقيم واألوضاع والتقاليد والعادات 
فرقاناً بني العبودية الواقعية لألشخاص . . باطل يف الواقع الظاهر كذلك وكانت فرقاناً بني هذا احلق وهذا ال

وبني الرجوع يف هذا كله هللا . . . واألهواء ، وللقيم واألوضاع ، وللشرائع والقوانني ، وللتقاليد والعادات 
ارتفعت اهلامات ال ف. . الواحد الذي ال إله غريه ، وال متسلط سواه ، وال حاكم من دونه ، وال مشرع إال إياه 

تنحين لغري اهللا؛ وتساوت الرؤوس ال ختضع إال حلاكميته وشرعه؛ وحتررت القطعان البشرية اليت كانت مستعبدة 
  . .للطغاة 

وعهد القوة . عهد الصرب واملصابرة والتجمع واالنتظار : وكانت فرقاناً بني عهدين يف تاريخ احلركة اإلسالمية 
واإلسالم بوصفه تصوراً جديداً للحياة ، ومنهجاً جديداً للوجود اإلنساين ، ونظاماً . . فاع واحلركة واملبادأة واالند

بتقرير ألوهية » األرض « يف » اإلنسان « بوصفه إعالناً عاماً لتحرير . . جديداً للمجتمع ، وشكالً جديداً للدولة 
اإلسالم بوصفه هذا مل يكن له بد من . . ميته اهللا وحده وحاكميته ، ومطاردة الطواغيت اليت تغتصب ألوهيته وحاك

مل يكن يستطيع أن . القوة واحلركة واملبادأة واالندفاع ، ألنه مل يكن ميلك أن يقف كامناً منتظراً على طول األمد 
ومل يكن له بد . يظل عقيدة جمردة يف نفوس أصحابه ، تتمثل يف شعائر تعبدية هللا ، ويف أخالق سلوكية فيما بينهم 

أن يندفع إىل حتقيق التصور اجلديد ، واملنهج اجلديد ، والدولة اجلديدة ، واجملتمع اجلديد ، يف واقع احلياة؛ وأن يزيل 
من طريقها العوائق املادية اليت تكبتها وحتول بينها وبني التطبيق الواقعي يف حياة املسلمني أوالً؛ مث يف حياة البشرية 

  .بيق الواقعي جاءت من عند اهللا وهي هلذا التط. . كلها أخرياً 

.  
فالبشرية مبجموعها قبل قيام النظام اإلسالمي هي غري البشرية . . وكانت فرقاناً بني عهدين يف تاريخ البشرية 

وهذا النظام اجلديد الذي انبثق . هذا التصور اجلديد الذي انبثق منه هذا النظام . . مبجموعها بعد قيام هذا النظام 
وهذه القيم اليت تقوم عليها احلياة كلها . وهذا اجملتمع الوليد الذي ميثل ميالداً جديداً لإلنسان . ور من هذا التص

هذا كله مل يعد ملكاً للمسلمني وحدهم منذ غزوة بدر . . ويقوم عليها النظام االجتماعي والتشريع القانوين سواء 
ملكاً للبشرية كلها؛ تأثرت به سواء يف دار اإلسالم أم يف  - شيئاً فشيئاً -إمنا صار . وتوكيد وجود اجملتمع اجلديد 

والصليبيون الذين زحفوا من الغرب ، ليحاربوا اإلسالم ويقضوا . . خارجها ، سواء بصداقة اإلسالم أم بعداوته 
طموا النظام عليه يف ربوعه ، قد تأثروا بتقاليد هذا اجملتمع اإلسالمي الذي جاءوا ليحطموه؛ وعادوا إىل بالدهم ليح

اإلقطاعي الذي كان سائداً عندهم ، بعد ما شاهدوا بقايا النظام االجتماعي اإلسالمي والتتار الذين زحفوا من 
قد تأثروا بالعقيدة  -بإحياء من اليهود والصليبيني من أهل دار اإلسالم  -الشرق ليحاربوا اإلسالم ويقضوا عليه 
ها يف رقعة من األرض جديدة؛ وليقيموا عليها خالفة ظلت من القرن اخلامس اإلسالمية يف النهاية ، ومحلوها لينشرو

متأثر هبذا  -منذ وقعة بدر  -وعلى أية حال فالتاريخ البشري كله . . عشر إىل القرن العشرين يف قلب أوربا 



  .الفرقان يف أرض اإلسالم ، أو يف األرض اليت تناهض اإلسالم على السواء 
فجرت وكل عوامل النصر الظاهرية يف صف املشركني؛ . صورين لعوامل النصر وعوامل اهلزمية وكانت فرقاناً بني ت

غر هؤالء { : وكل عوامل اهلزمية الظاهرية يف صف العصبة املؤمنة ، حىت لقال املنافقون والذين يف قلوهبم مرض 
ألوىل بني الكثرة املشركة والقلة املؤمنة وهي املعركة ا -وقد أراد اهللا أن جتري املعركة على هذا النحو . . } دينهم 

لتكون فرقاناً بني تصورين وتقديرين ألسباب النصر وأسباب اهلزمية؛ ولتنتصر العقيدة القوية على الكثرة العددية  -
 وعلى الزاد والعتاد؛ فيتبني للناس أن النصر للعقيدة الصاحلة القوية ، ال جملرد السالح والعتاد؛ وأن أصحاب العقيدة
احلقة عليهم أن جياهدوا وخيوضوا غمار املعركة مع الباطل غري منتظرين حىت تتساوى القوى املادية الظاهرية ، ألهنم 

  .ميلكون قوة أخرى ترجح الكفة؛ وأن هذا ليس كالماً يقال ، إمنا هو واقع متحقق للعيان 
ملدلول الذي يوحي به قول اهللا تعاىل يف أوائل ذلك ا. وأخرياً فلقد كانت بدر فرقاناً بني احلق والباطل مبدلول آخر 

  :هذه السورة 
وإذ يعدكم اهللا إحدى الطائفتني أهنا لكم ، وتودون أن غري ذات الشوكة تكون لكم ، ويريد اهللا أن حيق احلق { 

كة من لقد كان الذين خرجوا للمعر} بكلماته ويقطع دابر الكافرين ، ليحق احلق ويبطل الباطل ولو كره اجملرمون 
  .فأراد اهللا هلم غري ما أرادوا . املسلمني ، إمنا خرجوا يريدون عري أيب سفيان واغتنام القافلة 

وأن } ذات الشوكة { وأن يالقوا نفري أيب جهل } غري ذات الشوكة { أراد هلم أن تفلت منهم قافلة أيب سفيان 
  :إنه صنع هذا  -سبحانه  -حية وقال هلم اهللا تكون معركة وقتال وقتل وأسر؛ وال تكون قافلة وغنيمة ورحلة مر

 -إن احلق ال حيق ، وإن الباطل ال يبطل . . وكانت هذه إشارة لتقرير حقيقة كبرية } ليحق احلق ويبطل الباطل { 
بأن هذا حق » النظري « وال مبجرد االعتقاد . للحق والباطل » النظري « مبجرد البيان  -يف اجملتمع اإلنساين 

إال بأن . إن احلق ال حيق وال يوجد يف واقع الناس؛ وإن الباطل ال يبطل وال يذهب من دنيا الناس . . طل وهذا با
يتحطم سلطان الباطل ويعلو سلطان احلق ، وذلك ال يتم إال بأن يغلب جند احلق ويظهروا ، ويهزم جند الباطل 

  للمعرفة واجلدل أو جملرد االعتقاد السليب »نظرية « فهذا الدين منهج حركي واقعي ، ال جمرد . . ويندحروا 
ولقد حق احلق وبطل الباطل باملوقعة؛ وكان هذا النصر العملي فرقاناً واقعياً بني احلق والباطل هبذا االعتبار الذي 

صلى  -من وراء املعركة ، ومن وراء إخراج الرسول  -سبحانه  -أشار إليه قول اهللا تعاىل يف معرض بيان إرادته 
  . .ولقاء الفئة ذات الشوكة } غري ذات الشوكة { من بيته باحلق؛ ومن وراء إفالت القافلة  -عليه وسلم  اهللا

ولقد كان هذا كله فرقاناً يف منهج هذا الدين ذاته ، تتضح به طبيعة هذا املنهج وحقيقته يف حس املسلمني أنفسهم 
صاب مفهومات هذا الدين من متيع يف نفوس من يسمون وأنه لفرقان ندرك اليوم ضرورته؛ حينما ننظر إىل ما أ. . 

  أنفسهم مسلمني حىت ليصل هذا التميع إىل مفهومات بعض من يقومون بدعوة الناس إىل هذا الدين
  . .هبذه املدلوالت املنوعة الشاملة العميقة } يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان { وهكذا كان يوم بدر 

  .. } واهللا على كل شيء قدير { 
مثل من الواقع . . مثل ال جيادل فيه جمادل ، وال مياري فيه ممار . . ويف هذا اليوم مثل من قدرته على كل شيء 

  .وأن اهللا على كل شيء قدير . املشهود ، الذي ال سبيل إىل تفسريه إال بقدرة اهللا 
، فيعيد عرضها بأسلوب عجيب يف يعود إىل املعركة . . وهنا يعود السياق إىل يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان 

حىت ليكاد . استحضار مشاهدها ومواقفها ، كما لو كانت معروضة فعالً ، ويكشف عن تدبري اهللا يف إدارهتا 
من وراء األحداث واحلركات كما يكشف عن غاية ذلك التدبري اليت حتققت  -سبحانه  -اإلنسان يرى يد اهللا 



  :كما أرادها اهللا سبحانه 
ولو تواعدمت الختلفتم يف امليعاد ، ولكن . بالعدوة الدنيا ، وهم بالعدوة القصوى ، والركب أسفل منكم  إذ أنتم{ 

إذ يريكهم . ليهلك من هلك عن بينة وحييا من حّي عن بينة ، وإن اهللا لسميع عليم . ليقضي اهللا أمراً كان مفعوالً 
  .ازعتم يف األمر ، ولكن اهللا سلم ، إنه عليم بذات الصدور اهللا يف منامك قليالً ، ولو أراكهم كثرياً لفشلتم ولتن

وإذ يريكموهم إذ التقيتم يف أعينكم قليالً ويقللكم يف أعينهم ليقضي اهللا أمراً كان مفعوالً ، وإىل اهللا ترجع األمور 
 {.  

 تكاد ترى ، وهي توقف إن يد اهللا. . إن املعركة شاخصة مبواقع الفريقني فيها؛ وشاهدة بالتدبري اخلفي من ورائها 
صلى اهللا  -هؤالء هنا ، وهؤالء هناك ، والقافلة من بعيد والكلمات تكاد تشف عن تدبري اهللا يف رؤيا الرسول 

وما ميلك إال األسلوب . . ويف تقليل كل فريق يف عني الفريق اآلخر ، ويف إغراء كل منهما باآلخر  -عليه وسلم 
ما وراء املشاهد هبذه احليوية ، وهبذه احلركة املرئية ، ويف مثل هذه املساحة القرآين الفريد ، عرض املشاهد و

  الصغرية من التعبري
ذلك أن . . وهذه املشاهد اليت تستحضرها النصوص ، قد مر بنا يف استعراض الوقعة من السرية اإلشارة إليها 

نة؛ ونزل جيش املشركني بقيادة أيب جهل املسلمني حني خرجوا من املدينة نزلوا بضفة الوادي القريبة من املدي
أما القافلة فقد مال هبا أبو سفيان إىل سيف . . بالضفة األخرى البعيدة من املدينة؛ وبني الفريقني ربوة تفصلهما 

  .البحر أسفل من اجليشني 
حىت لو أن . يده وإمنا مجعهما اهللا هكذا على جانيب الربوة ألمر ير. ومل يكن كل من اجليشني يعلم مبوقع صاحبه 

بينهما موعداً على اللقاء ما اجتمعا مبثل هذه الدقة والضبط من ناحية املكان واملوعد وهذا ما يذكر اهللا به العصبة 
  .املسلمة ليذكرها بتدبريه وتقديره 

د ، ولكن إذ أنتم بالعدوة الدنيا ، وهم بالعدوة القصوى ، والركب أسفل منكم ، ولو تواعدمت الختلفتم يف امليعا{ 
  . .} ليقضي اهللا أمراً كان مفعوالً 

ألمراً مقضياً يريد اهللا حتقيقه يف عامل الواقع ،  -هبذه الدقة وهبذا الضبط  -إن وراء هذا التالقي على غري موعد 
  بهويدبر له هذا التدبري اخلفي اللطيف؛ وجيعلكم أنتم أداة حتقيقه ، ويهيئ له مجيع الظروف اليت تيسر لكم القيام 

  :أما هذا األمر املقتضى الذي دبر اهللا الظروف لتحقيقه فهو الذي يقول عنه 
  . .} ليهلك من هلك عن بينة ، وحييا من حي عن بينة { 

وكذلك احلياة فإهنا قد تفيد مدلوهلا املباشر وقد يعرب . واهلالك يعرب به عن مدلوله املباشر ، كما يعرب به عن الكفر 
أو من كان ميتاً { : هذا املدلول الثاين أظهر هنا ، وذلك كا قال اهللا سبحانه يف مثل هذا املعىن و. . هبا عن اإلميان 

فعرب عن الكفر باملوت وعرب } فأحييناه وجعلنا له نوراً ميشي به يف الناس كمن مثله يف الظلمات ليس خبارج منها؟ 
هذه النظرة اليت أوضحناها . كفر وحقيقة اإلميان عن اإلميان باحلياة؛ وجرى يف هذا على نظرة اإلسالم حلقيقة ال

  .بشيء من التفصيل عند استعراض هذه اآلية من سورة األنعام يف اجلزء الثامن 
وقد فرق اهللا فيه بني » يوم الفرقان « كان  -كما قال اهللا سبحانه  -ووجه ترجيح هذا املدلول هنا أن يوم بدر 

يكفر عن بينه  -ومن مث فإن من يكفر بعدها فإمنا يكفر يف غري شبهة  -كما ذكرنا منذ قليل  -احلق والباطل 
  .ومن يؤمن بعدها فإمنا يؤمن عن بينة واضحة تربزها املعركة  -فيهلك عن بينة 



.  
حتمل بينة ال جتحد ، وتدل داللة ال تنكر ، على تدبري وراء تدبري البشر ،  -بظروفها اليت صاحبتها  -إن املوقعة 

إهنا تثبت أن هلذا الدين رباً يتوىل أصحابه مىت أخلصوا له وجاهدوا يف سبيله . . اءها غري قوة البشر وعلى قوى ور
وصربوا وثبتوا ، وأنه لو كان األمر إىل القوى املادية الظاهرة ما هزم املشركون وال انتصرت العصبة املسلمة هذا 

  .االنتصار العظيم 
فلعمري لئن كنا إمنا « : ي أراد أن ميدهم بالرجال وهم ذاهبون للقتال ولقد قال املشركون أنفسهم حلليفهم الذ

ولقد » فما ألحد باهللا من طاقة  -كما يزعم حممد  -نقاتل الناس فما بنا من ضعف عنهم ، ولئن كنا إمنا نقاتل اهللا 
وأنه ما ألحد باهللا من طاقة  أهنم إمنا يقاتلون اهللا كما قال هلم حممد الصادق األمني ، -لو كان العلم جيدي  -علموا 

  فإذا هلكوا بعد ذلك بالكفر فإمنا يهلكون عن بينة. . 
ولكن . . } ليهلك من هلك عن بينة وحييا من حي عن بينة { : هذا ما يتبادر إىل الذهن من معىن هذا التعقيب 

  :يبقى وراءه إحياء آخر 
بعد استعالئه يف عامل الضمائر  -ان احلق يف عامل الواقع إن وقوع املعركة بني جند احلق وجند الباطل؛ واستعالء سلط

إن هذا كله مما يعني على جالء احلق للعيون والقلوب؛ وعلى إزالة اللبس يف العقول والنفوس؛ حبيث يتبني األمر  -
ن الذي شبهة يف احلق الذي استعلن واستعلى؛ كما أ -أي الكفر  -هبذا الفتح ويتجلى؛ فال تعود ملن خيتار اهلالك 

  .ال يعود لديه شك يف أن هذا هو احلق الذي ينصره اهللا ، وخيذل الطغاة  -أي يؤمن  -يريد أن حييا 
من احلديث عن ضرورة اجلهاد  -يف التعريف بسورة األنفال  -وهذا يعود بنا إىل ما قدمناه يف اجلزء التاسع 

ليهلك { : فهذا مما يعني على جالء احلق . .  لتحطيم قوى الشر وسلطان الطاغوت؛ وإعالء راية احلق وسلطان اهللا
كما أن هذه اللفتة تساعدنا على تفهم أبعاد اإلحياء الذي يعطيه قول . . } من هلك عن بينة وحييا من حي عن بينة 

 . . .وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهللا وعدوكم { : اهللا تعاىل ، يف هذه السورة 
ال تستيقظ وال تتبني إال على إيقاعات . فإعداد القوة واإلرهاب هبا مما يعني على جالء احلق يف أمناط من القلوب } 

  .كما أسلفنا » األرض « يف » اإلنسان « القوة اليت حتمل احلق وتنطلق به إلعالن حترير 
  :هذا التدبري اليت حتققت فعالً هو والتعقيب على ذلك اجلانب من التدبري اإلهلي يف املعركة ، وعلى غاية 

  .} وإن اهللا لسميع عليم { 

.  
ال خيفى عليه شيء مما يقول فريق احلق أو فريق الباطل؛ وال شيء مما خيفونه يف صدورهم وراء  -سبحانه  -فهو 

  . .األقوال واألفعال؛ وهو يدبر ويقدر باطالعه على الظواهر وعلمه بالسرائر ، وهو السميع العليم 
بعد هذا التعقيب الذي يتوسط استعراض املعركة وأحداثها ومالبساهتا ميضي السياق يف هذا االستعراض؛ و

  :ويكشف التدبري اخلفي اللطيف 
إنه عليم بذات . ولكن اهللا سلم . إذ يريكهم اهللا يف منامك قليالً ، ولو أراكهم كثرياً لفشلتم ولتنازعتم يف األمر { 

  . .} الصدور 
الكافرين يف الرؤيا يف منامه قليالً  -صلى اهللا عليه وسلم  -ن تدبري اهللا يف املعركة أن يرى رسول اهللا ولقد كان م

مث خيرب اهللا هنا مل . . ال قوة هلم وال وزن ، فينبئ أصحابه برؤياه ، فيستبشروا هبا ويتشجعوا على خوض املعركة 
هم له كثرياً ، لفت ذلك يف قلوب القلة اليت معه ، وقد أنه لو أرا -سبحانه  -فلقد علم . أراهم لنبيه قليالً 



فريق : خرجت على غري استعداد وال توقع لقتال ، ولضعفوا عن لقاء عدوهم؛ وتنازعوا فيما بينهم على مالقاهتم 
وهذا النزاع يف هذا الظرف هو أبأس ما يصيب جيشاً يواجه . . يرى أن يقاتلهم وفريق يرى جتنب االلتحام هبم 

  اًعدو
  . .} إنه عليم بذات الصدور . ولكن اهللا سلم { 

يعلم بذوات الصدور؛ فلطف بالعصبة املسلمة أن يعرضها ملا يعلمه من ضعفها يف ذلك  -سبحانه  -ولقد كان 
  . .املوقف؛ فأرى نبيه املشركني يف رؤياه قليالً ، ومل يرهم إياه كثرياً 

وهم كثري عددهم ، . . قليالً  -صلى اهللا عليه وسلم  -هم رسول اهللا فقد رآ. والرؤيا صادقة يف داللتها احلقيقية 
. . ولكن قليل غناؤهم ، قليل وزهنم يف املعركة ، قلوهبم خواء من اإلدراك الواسع ، واإلميان الدافع ، والزاد النافع 

ا الطمأنينة على قلوب هي اليت أراها اهللا لرسوله؛ فأدخل هب -من وراء الظاهر اخلادع  -وهذه احلقيقة الواقعة 
واهللا عليم بسرائرهم ، مطلع على قلة عددهم وضعف عدهتم ، وما حتدثه يف نفوسهم لو عرفوا . العصبة املسلمة 

وكان هذا تدبرياً من تدبري اهللا العليم . كثرة عدوهم ، من ضعف عن املواجهة؛ وتنازع على االلتحام أو اإلحجام 
  .بذات الصدور 
معان وجهاً لوجه ، تكررت الرؤيا النبوية الصادقة ، يف صورة عيانية من اجلانبني؛ وكان هذا من وحينما التقى اجل

  .التدبري الذي يذكرهم اهللا به؛ عند استعراض املعركة وأحداثها وما وراءها 
ىل اهللا ترجع وإذ يريكموهم إذ التقيتم يف أعينكم قليالً ، ويقللكم يف أعينهم ليقضي اهللا أمراً كان مفعوالً ، وإ{ 

  . .} األمور 
ألهنم يروهنم  -واملؤمنون يرون أعداءهم قليالً . . ولقد كان يف هذا التدبري اإلهلي ما أغرى الفريقني خبوض املعركة 

ومن وراء احلقيقتني اللتني رأى كل فريق  -وهم يروهنم بعني الظاهر  -واملشركون يروهنم قليالً  -بعني احلقيقة 
  .، حتققت غاية التدبري اإلهلي؛ ووقع األمر الذي جرى به قضاؤه منهما صاحبه هبا 

.  
  . .} وإىل اهللا ترجع األمور { 

فهو أمر من األمور اليت مرجعها هللا وحده ، يصرفها . . وهو التعقيب املناسب لتحقق التدبري ووقوع القضاء 
  .يف الوجود إال ما قضاه وأجرى به قدره  وال ينفذ شيء. بسلطانه ، ويوقعها بإرادته ، وال تند عن قدرته وحكمه 

. والكثرة العددية ليست هي اليت تكفل النصر . والنصر من عند اهللا . التدبري تدبري اهللا . . وإذ إن األمر كذلك 
فليثبت الذين آمنوا إذن حني يلقون الذين كفروا؛ وليتزودوا . . والعدة املادية ليست هي اليت تقرر مصري املعركة 

ة احلقيقية للمعركة؛ وليأخذوا باألسباب املوصولة بصاحب التدبري والتقدير ، وصاحب العون واملدد ، بالعد
وصاحب القوة والسلطان؛ وليتجنبوا أسباب اهلزمية اليت هزمت الكفار على كثرة العدد وكثرة العدة؛ وليتجردوا 

هلك أولئك الكفار؛ وليتوكلوا على اهللا من البطر والكربياء والباطل؛ وليحترزوا من خداع الشيطان ، الذي أ
  :وحده فهو العزيز احلكيم 

وأطيعوا اهللا ورسوله؛ وال تنازعوا . واذكروا اهللا كثرياً لعلكم تفلحون . يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا { 
رهم بطراً ورئاء الناس وال تكونوا كالذين خرجوا من ديا. فتفشلوا وتذهب رحيكم واصربوا إن اهللا مع الصابرين 

ال غالب لكم اليوم من : وإذ زين هلم الشيطان أعماهلم ، وقال . ويصدون عن سبيل اهللا ، واهللا مبا يعملون حميط 
إين برئ منكم ، إين أرى ما ال ترون ، إين : فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال . الناس وإين جار لكم 



إذ يقول املنافقون والذين يف قلوهبم مرض ، غر هؤالء دينهم ومن يتوكل على اهللا .  أخاف اهللا ، واهللا شديد العقاب
  . .} فإن اهللا عزيز حكيم 

ويف هذه الفقرات القليلة حتتشد معان وإحياءات ، وقواعد وتوجيهات ، وصور ومشاهد؛ وتشخص مواقف من 
مما حيتاج تصويره إىل أضعاف هذه .  .املعركة كأهنا حية واقعة ، وتتكشف خواطر ومشاعر وضمائر وسرائر 
  املساحة من التعبري؛ مث ال يبلغ ذلك شيئاً من هذا التصوير املدهش الفريد

وتوجيههم إىل الثبات عند  -يف سلسلة النداءات املتكررة للعصبة املسلمة يف السورة  -إهنا تبدأ بنداء الذين آمنوا 
  .أهب بأهبته لقاء األعداء ، وإىل التزويد بزاد النصر؛ والت

يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا ، واذكروا اهللا كثرياً لعلكم تفلحون ، وأطيعوا اهللا ورسوله ، وال تنازعوا { 
وال تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس . فتفشلوا وتذهب رحيكم ، واصربوا إن اهللا مع الصابرين 

  . .} هللا مبا يعملون حميط ويصدون عن سبيل اهللا ، وا
وجتنب . والطاعة هللا والرسول . واالتصال باهللا بالذكر . الثبات عند لقاء العدو : فهذه هي عوامل النصر احلقيقية 

  . .واحلذر من البطر والرئاء والبغي . والصرب على تكاليف املعركة . النزاع والشقاق 
وما ُيدري الذين آمنوا أن عدوهم يعاين أشد مما . ت الفريقني أغلبهما فأثب. فأما الثبات فهو بدء الطريق إىل النصر 

يعانون؛ وأنه يأمل كما يأملون ، ولكنه ال يرجو من اهللا ما يرجون؛ فال مدد له من رجاء يف اهللا يثبت أقدامه وقلبه 
م واثقون من إحدى وأهنم لو ثبتوا حلظة أخرى فسينخذل عدوهم وينهار؛ وما الذي يزلزل أقدام الذين آمنوا وه

الشهادة أو النصر؟ بينما عدوهم ال يريد إال احلياة الدنيا؛ وهو حريص على هذه احلياة اليت ال أمل له : احلسنيني 
  وراءها وال حياة له بعدها ، وال حياة له سواها؟

د الذي استقر يف قلوب وأما ذكر اهللا كثرياً عند لقاء األعداء فهو التوجيه الدائم للمؤمن؛ كما أنه التعليم املطر
  .العصبة املؤمنة ، وحكاه عنها القرآن الكرمي يف تاريخ األمة املسلمة يف موكب اإلميان التارخيي 

ومما حكاه القرآن الكرمي من قول سحرة فرعون عندما استسلمت قلوهبم لإلميان فجأة ، فواجههم فرعون بالتهديد 
ربنا أفرغ علينا صرباً وتوفنا . نا إال أن آمنا بآيات ربنا ملا جاءتنا وما تنقم م{ : املروع البشع الطاغي ، قوهلم 

وملا برزوا { : ومما حكاه كذلك عن الفئة القليلة املؤمنة من بين إسرائيل ، وهي تواجه جالوت وجنوده } مسلمني 
ومما حكاه عن الفئات }  ربنا أفرغ علينا صرباً وثبت أقدامناً وانصرنا على القوم الكافرين: جلالوت وجنوده قالوا 

فما وهنوا ملا أصاهبم يف سبيل . وكأي من نيب قاتل معه ربيون كثري { : املؤمنة على مدار التاريخ يف مواجهة املعركة 
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا يف : وما كان قوهلم إال أن قالوا . اهللا ، وما ضعفوا وما استكانوا ، واهللا حيب الصابرين 

ولقد استقر هذا التعليم يف نفوس العصبة املسلمة؛ فكان هذا } وثبت أقدامنا ، وانصرنا على القوم الكافرين أمرنا ، 
؛ فلما دعيت »أحد « عن العصبة اليت أصاهبا القرح يف  -فيما بعد  -وقد حكى اهللا . شأهنا حيثما واجهت عدواً 

إن الناس قد مجعوا لكم : الذين قال هلم الناس { :  إىل اخلروج ثاين يوم ، كان هذا التعليم حاضراً يف نفوسها
إنه : إن ذكر اهللا عند لقاء العدو يؤدي وظائف شىت } حسبنا اهللا ونعم الوكيل : فاخشوهم ، فزادهم إمياناً وقالوا 

ركة وهو يف الوقت ذاته استحضار حقيقة املع. . االتصال بالقوة اليت ال تغلب؛ والثقة باهللا الذي ينصر أولياءه 
وبواعثها وأهدافها ، فهي معركة هللا ، لتقرير ألوهيته يف األرض ، وطرد الطواغيت املغتصبة هلذه األلوهية؛ وإذن 

كما أنه . . فهي معركة لتكون كلمة اهللا هي العليا؛ ال للسيطرة ، وال للمغنم ، وال لالستعالء الشخصي أو القومي 
وكلها إحياءات ذات قيمة يف . . رج الساعات وأشد املواقف يف أح -واجب ذكر اهللا  -توكيد هلذا الواجب 



  .املعركة؛ حيققها هذا التعليم الرباين 
وأما طاعة اهللا ورسوله ، فلكي يدخل املؤمنون املعركة مستسلمني هللا ابتداء؛ فتبطل أسباب النزاع اليت أعقبت األمر 

يتنازع الناس إال حني تتعدد جهات القيادة والتوجيه؛ فما . . . } وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم { : بالطاعة 
فإذا استسلم الناس هللا ورسوله انتفى السبب األول . وإال حني يكون اهلوى املطاع هو الذي يوجه اآلراء واألفكار 

فليس الذي يثري النزاع هو اختالف  -مهما اختلفت وجهات النظر يف املسألة املعروضة  -الرئيسي للنزاع بينهم 
وجهات النظر ، إمنا هو اهلوى الذي جيعل كل صاحب وجهة يصر عليها مهما تبني له وجه احلق فيها وإمنا هو وضع 

  .يف كفة ، واحلق يف كفة؛ وترجيح الذات على احلق ابتداء » الذات « 

. . نها يف املعركة اليت ال بد م» الضبط « إنه من عمليات . . ومن مث هذا التعليم بطاعة اهللا ورسوله عند املعركة . 
وهي طاعة قلبية عميقة ال جمرد الطاعة . إهنا طاعة القيادة العليا فيها ، اليت تنبثق منها طاعة األمري الذي يقودها 

  . .واملسافة كبرية كبرية . . التنظيمية يف اجليوش اليت جتاهد هللا ، وال يقوم والؤها للقيادة على والئها هللا أصال 
  .يف ميدان النفس أم يف ميدان القتال . . أية معركة . . الصفة اليت ال بد منها خلوض املعركة فهو . وأما الصرب 

  . .} واصربوا ، إن اهللا مع الصابرين { 
  . .وهذه املعية من اهللا هي الضمان للصابرين بالفوز والغلب و الفالح 

  :ويبقى التعليم األخري 
  . .} ورئاء الناس ويصدون عن سبيل اهللا ، واهللا مبا يعملون حميط  وال تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً{ 

يبقى هذا التعليم ليحمي العصبة املؤمنة من أن خترج للقتال متبطرة طاغية تتعاجب بقوهتا وتستخدم نعمة القوة اليت 
رج لتقرير ألوهيته سبحانه يف والعصبة املؤمنة إمنا خترج للقتال يف سبيل اهللا؛ خت. . أعطاها اهللا هلا يف غري ما أرادها 

وخترج لتحطيم الطواغيت اليت تغتصب حق اهللا يف تعبيد العباد له . حياة البشر ، وتقرير عبودية العباد هللا وحده 
« وخترج إلعالن حترير  -بغري إذن اهللا وشرعه  -وحده ، واليت تزاول األلوهية يف األرض مبزاولتها للحاكمية 

وخترج حلماية حرمات . من كل عبودية لغري اهللا ، تستذل إنسانية اإلنسان وكرامته » األرض « يف » اإلنسان 
الناس وكراماهتم وحرياهتم ، ال لالستعالء على الناس واستعبادهم والتبطر بنعمة القوة باستخدامها هذا االستخدام 

ر والغلب إال حتقيق طاعة اهللا يف وخترج متجردة من حظ نفسها يف املعركة مجلة ، فال يكون هلا من النص. املنكر 
. . تلبية أمره باجلهاد؛ ويف إقامة منهجه يف احلياة؛ ويف إعالء كلمته يف األرض؛ ويف التماس فضله بعد ذلك ورضاه 

  . .حىت الغنائم اليت ختلفها املعركة فهي من فضل اهللا 
مام العصبة املسلمة؛ يروهنا يف خروج ولقد كانت صورة اخلروج بطراً ورئاء الناس وصدا عن سبيل اهللا حاضرة أ

قريش بالصورة اليت خرجت هبا؛ كما كانت صورة العاقبة هلذا اخلروج حاضرة فيما أصاب قريشاً اليت خرجت يف 
. . وعادت يف آخر اليوم بالذل واخليبة واالنكسار واهلزمية : ذلك اليوم بفخرها وعزها وكربيائها حتاد اهللا ورسوله 

  :ه يذكر العصبة املسلمة بشيء حاضر له وقعه وله إحياؤه وكان اهللا سبحان
  . .} واهللا مبا يعملون حميط . وال تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل اهللا { 

احل بعد أن س -والبطر واملراءاة والصد عن سبيل اهللا تتجلى كلها يف قولة أيب جهل ، وقد جاءه رسول أيب سفيان 
  .يطلب إليه الرجوع بالنفري ، إذ مل تعد هبم حاجة لقتال حممد وأصحابه  -بالعري فنجت من رصد املسلمني 



ال « : فقال أبو جهل . وكانت قريش قد خرجت بالقيان والدفوف يغنون وينحرون اجلزر على مراحل الطريق 
عم الطعام ، ونشرب اخلمر ، وتعزف القيان علينا ، واهللا ال نرجع حىت نرد بدراً ، فنقيم ثالثاً ، ننحر اجلزر ، ونط

واقوماه هذا عمل عمرو بن « : فلما عاد الرسول إىل أيب سفيان برد أيب جهل قال . . » فلن تزال العرب هتابنا أبداً 
 كره أن يرجع ، ألنه ترأس على الناس فبغى ، والبغي منقصة وشؤم ، إن أصاب حممد النفري) يعين أبا جهل ( هشام 
النفري؛ وذل املشركون بالبطر  -صلى اهللا عليه وسلم  -وصحت فراسة أيب سفيان ، وأصاب حممد . . » ذللنا 

  :والبغي والرياء والصد عن سبيل اهللا؛ وكانت بدر قاصمة الظهر هلم 
  . .} واهللا مبا يعملون حميط { 

  .ملون ال يفوته منهم شيء ، ال يعجزه من قوهتم شيء ، وهو حميط هبم ومبا يع
وميضي السياق يصور وسوسة الشيطان للمشركني وإغراءهم هبذا اخلروج الذي ناهلم منه ما ناهلم من الذل واخليبة 

  :واخلسار واالنكسار 
فلما تراءت الفئتان . ال غالب لكم اليوم من الناس ، وإين جار لكم : وإذ زين هلم الشيطان أعماهلم ، وقال { 

  . .}  بريء منكم ، إين أرى ما ال ترون ، إين أخاف اهللا ، واهللا شديد العقاب إين: نكص على عقبيه ، وقال 
صلى اهللا  -ولقد وردت يف هذه اآلية واحلادث الذي تشري إليه عدة آثار؛ ليس من بينها حديث عن رسول اهللا 

ك بن عبد العزيز بن حدثنا عبد املل: حدثنا أمحد بن الفرج ، قال : إال ما رواه مالك يف املوطأ  -عليه وسلم 
 -أن رسول اهللا : حدثنا مالك ، عن إبراهيم بن أيب عبلة ، عن طلحة بن عبيد اهللا بن كريز : املاجشون ، قال 

ما رئي إبليس يوماً هو فيه أصغر وال أحقر وال أدحر وال أغيظ من يوم عرفة ، « : قال  -صلى اهللا عليه وسلم 
يا رسول اهللا ، وما رأى يوم : قالوا » عن الذنوب ، إال ما رأى يوم بدر وذلك ما يرى من تنزيل الرمحة والعفو 

  .» أما إنه رأى جربيل يزع املالئكة « : بدر؟ قال 
  .ويف هذا األثر عبد امللك بن عبد العزيز بن املاجشون ، وهو ضعيف احلديث ، واخلرب مرسل 

وعن عروة . علي بن أيب طلحة وطريق ابن جريج  من طريق -رضي اهللا عنهما  -فأما سائر اآلثار فعن ابن عباس 
وهذه . وعن احلسن وعن حممد بن كعب . وعن قتادة من طريق سعيد بن جبري . بن الزبري من طريق ابن إسحاق 

  :أمثلة منها من رواية ابن جرير الطربي 
:  طلحة ، عن ابن عباس قال حدثين معاوية عن علي بن أيب: حدثنا عبد اهللا بن صاحل ، قال : حدثين املثىن ، قال * 

جاء إبليس يوم بدر يف جند من الشياطني معه راية ، يف صورة رجل من بين مدجل ، والشيطان يف صورة سراقة بن 
  .مالك بن جعشم 

فلما اصطف الناس أخذ رسول . . } ال غالب لكم اليوم من الناس وإين جار لكم { : فقال الشيطان للمشركني 
وأقبل جبري إىل . قبضة من التراب فرمى هبا يف وجوه املشركني ، فولوا مدبرين  -ليه وسلم صلى اهللا ع -اهللا 

إبليس ، فلما رآه ، وكانت يده يف يد رجل من املشركني ، انتزع إبليس يده فوىل مدبراً هو وشيعته ، فقال الرجل 
وذلك حني رأى } هللا واهللا شديد العقاب إين أرى ما ال ترون إين أخاف ا{ : يا سراقة ، تزعم أنك لنا جار؟ قال : 

  .املالئكة 
ملا : عن عروة بن الزبري قال . حدثين يزيد بن رومان : قال ابن إسحاق : حدثنا سلمة قال : حدثنا ابن محيد قال *

فتبدى هلم . فكاد ذلك أن يثنيهم  -يعين من احلرب  -أمجعت قريش املسري ذكرت الذي بينها وبني بين بكر 
أنا جار لكم من أن تأتيكم :  صورة سراقة بن مالك بن جعشم املدجلي ، وكان من أشراف كنانة ، فقال إبليس يف



  .فخرجوا سراعاً . كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه 
إىل } وإذ زين هلم الشيطان أعماهلم { : حدثنا يزيد ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : حدثنا بشر بن معاذ قال * 

ذكر لنا أنه رأى جربيل تنزل معه املالئكة فزعم عدو اهللا أنه ال يد له باملالئكة ، : قال } العقاب  شديد{ : قوله 
وكذب واهللا عدو اهللا ، ما به خمافة اهللا ، ولكن علم أن ال قوة له . . } إين أرى ما ال ترون إين أخاف اهللا { : وقال 

له ، حىت إذا التقى احلق والباطل أسلمهم شر مسلم ، وتربأ  وال منعة له ، وتلك عادة عدو اهللا ملن أطاعه واستقاد
  .منهم عند ذلك 

ال نتعرض هلذه األمور الغيبية بتفصيل مل يرد به نص قرآين أو حديث نبوي  -على منهجنا يف هذه الظالل  -وحنن 
الوقت ذاته ال نقف  ولكننا يف. فهي من أمور االعتقاد اليت ال يلتزم فيها إال بنص هذه درجته . صحيح متواتر 

  . .موقف اإلنكار والرفض 
ويف هذا احلادث نص قرآين يثبت منه أن الشيطان زين للمشركني أعماهلم ، وشجعهم على اخلروج بإعالن إجارته 

إين : نكص على عقبيِه وقال {  -ملا تراءى اجلمعان أي رأى أحدمها اآلخر  -هلم ونصرته إياهم؛ وأنه بعد ذلك 
فخذهلم وتركهم يالقون مصريهم . . } أرى ما ال ترون ، إين أخاف اهللا ، واهللا شديد العقاب  بريء منكم إين

  . .وحدهم ، ومل يوف بعهده معهم 
. ال غالب لكم اليوم من الناس وإين جار لكم : ولكننا ال نعلم الكيفية اليت زين هلم هبا أعماهلم ، واليت قال هلم هبا 

  .قاله بعد ذلك واليت نكص هبا كذلك وقال ما 

.  
ذلك أن أمر الشيطان كله غيب؛ وال سبيل لنا إىل اجلزم بشيء يف أمره إال يف . الكيفية فقط هي اليت ال جنزم هبا 

  . .والنص هنا ال يذكر الكيفية إمنا يثبت احلادث . حدود النص املسلم 
حممد عبده يف التفسري من حماولة تأويل كل  وال منيل إىل املنهج الذي تتخذه مدرسة الشيخ. فإىل هنا ينتهي اجتهادنا 

وذلك كقول الشيخ رشيد رضا يف . أمر غييب من هذا القبيل تأويالً معيناً ينفي احلركة احلسية عن هذه العوامل 
  :تفسري اآلية 

أي واذكر أيها . . } ال غالب لكم اليوم من الناس وإين جار لكم : وإذ زين هلم الشيطان أعماهلم ، وقال { 
ال غالب : الرسول للمؤمنني ، إذ زين الشيطان هلؤالء املشركني أعماهلم بوسوسته ، وقال هلم مبا ألقاه يف هواجسهم 

لكم اليوم من الناس ، ال أتباع حممد الضعفاء وال غريهم من قبائل العرب ، فأنتم أعز نفراً وأكثر نفرياً وأعظم بأساً 
وأومههم أن اتباعهم إياه ، فيما يظنون : قال البيضاوي يف تفسريه . م جار لك -أو واحلال أين  -، وإين مع هذا 

  .« اللهم انصر أهدى الفئتني وأفضل الدينني : أهنا قربات ، جمري هلم ، حىت قالوا 
أي فلما قرب كل من الفريقني املتقاتلني من اآلخر ، وصار حبيث يراه . . } فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه { 

أي رجع القهقرى ، وتوىل إىل الوراء ، : اله ، وقبل أن يلقاه يف املعركة ويصطلي نار القتال معه ، نكص ويعرف ح
أنه : واملراد  -إن املراد بالترائي التالقي : وأخطأ من قال من املفسرين ) أي مؤخري الرجلني ( وهو جهة العقبني 

تمثيل بتشبيه وسوسته مبا ذكر حبال املقبل على الشيء؛ كف عن تزيينه هلم وتغريره إياهم ، فخرج الكالم خمرج ال
{ مث زاد على هذا ما يدل على براءته منهم ، وتركه إياهم وشأهنم وهو . وتركها حبال من ينكص عنه ويوليه دبره 

ا أي تربأ منهم وخاف عليهم ، وأيس من حاهلم مل} إين بريء منكم ، إين أرى ما ال ترون ، إين أخاف اهللا : وقال 
. » جيوز أن يكون هذا من كالمه وجيوز أن يكون مستأنفاً } واهللا شديد العقاب { رأى إمداد اهللا املسلمني باملالئكة 



.  
معىن هذا أن جند الشيطان اخلبيث كانوا منبثني يف املشركني يوسوسون هلم مبالبستهم ألرواحهم : أقول « . . . 

ة منبثني يف املؤمنني يلهموهنم مبالبستهم ألرواحهم الطيبة ما يثبتون به اخلبيثة ما يغريهم ويغرهم؛ كما كان املالئك
  ». . . قلوهبم ويزيدهم ثقة بوعد اهللا بنصرهم 

وهذا امليل الظاهر إىل تفسري أفعال املالئكة بأهنا جمرد مالبسة ألرواح املؤمنني؛ وقد جزم يف موضع آخر بأن املالئكة 
وتفسري فعل  -} فاضربوا فوق األعناق واضربوا منهم كل بنان { : ل اهللا تعاىل مل تقاتل يوم بدر على الرغم من قو

» الطري األبابيل « ومثله تفسري . . هو منهج تلك املدرسة جبملتها . . الشيطان بأنه جمرد مالبسة ألرواح املشركني 
  .بأهنا ميكروبات اجلدري يف تفسري الشيخ حممد عبده جلزء عم 

 تأويل هذه النصوص املتعلقة بأمور غيبية؛ حيث ال ضرورة هلذا التأويل ، ألنه ليس هناك ما مينع هذا كله مبالغة يف. 
وكل ما ينبغي هو الوقوف وراء النصوص بال تفصيالت ال تدل عليها داللة . . من الداللة الصرحية لأللفاظ فيها 

  . .وهو املنهج الذي اختذناه فعالً . . صرحية 
ان الشيطان خيدع املشركني الذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل اهللا وبعد ، فإنه بينما ك

كان املنافقون والذين يف قلوهبم ضعف ، يظنون . . . ، ويشجعهم على اخلروج ، مث يتركهم ملصريهم البائس 
بقلوهبم  -ضعيفة العدة؛ ويرون بالعصبة املؤمنة الظنون؛ وهم يروهنا تواجه جحافل املشركني ، وهي قليلة العدد 

أن املؤمنني أوردوا أنفسهم موارد التهلكة ، خمدوعني بدينهم ،  -املدخولة ونظرهتم إىل الظواهر املادية اخلادعة 
  :ظانني أنه ينصرهم أو يقيهم 

  . .} غر هؤالء دينهم : إذ يقول املنافقون والذين يف قلوهبم مرض { 
ولكن مل تصح عقيدهتم  -إهنم جمموعة من الذين مالوا إىل اإلسالم يف مكة : رض قيل واملنافقون والذين يف قلوهبم م

  خرجوا مع النفري مزعزعني ، فلما رأوا قلة املسلمني وكثرة املشركني قالوا هذه املقالة -ومل تطمئن قلوهبم 
م يرون ظواهر األمور ، واملنافقون والذين يف قلوهبم مرض ال يدركون حقيقة أسباب النصر وأسباب اهلزمية؛ فه

دون أن هتديهم بصرية إىل بواطنها؛ ودون أن يشعروا بالقوة الكامنة يف العقيدة ، والثقة يف اهللا ، والتوكل عليه ، 
فال جرم يظنون املسلمني . . واستصغار شأن اجلموع والقوى اليت ال ترتكن إىل عقيدة يف اهللا متنحها القوة احلقيقية 

  وقفهم ، مغرورين بدينهم ، واردين موارد التهلكة بتعرضهم جلحافل املشركني اليت يروهنايومئذ خمدوعني يف م
ولكن . إن الواقع املادي الظاهر ال خيتلف من ناحية مظهره عند القلوب املؤمنة وعند القلوب اخلاوية من اإلميان 

اخلاوية تراه وال ترى شيئاً وراءه؛ والقلوب فالقلوب . . الذي خيتلف هو التقدير والتقومي هلذا الواقع املادي الظاهر 
  :احلقيقي الواقع الذي يشمل مجيع القوى ، ويوازن بينها موازنة صحيحة » الواقع « املؤمنة ترى ما وراءه من 

  . .} ومن يتوكل على اهللا فإن اهللا عزيز حكيم { 
اوية فال حتسب حسابه وهذا ما يرجح هذا ما تدركه القلوب املؤمنة وتطمئن إليه؛ وما هو حمجوب عن القلوب اخل

  .الكفة ، ويقرر النتيجة ، ويفصل يف القضية يف هناية املطاف يف كل زمان ويف كل مكان 
هي قولة املنافقني . . } غر هؤالء دينهم { : وقولة املنافقني والذين يف قلوهبم مرض ، عن العصبة املسلمة يوم بدر 

صبة املسلمة تتعرض جلحافل الطاغوت يف عنفوانه؛ وعدهتا األساسية اليت والذين يف قلوهبم مرض كلما رأوا الع
متلكها هي هذا الدين؛ وهي هذه العقيدة الدافعة الدافقة؛ وهي الغرية على ألوهية اهللا وعلى حرمات اهللا؛ وهي 

  .التوكل على اهللا والثقة بنصره ألوليائه 



والعصبة املسلمة تصارع جحافل الطاغوت ، ويف نفوسهم  إن املنافقني والذين يف قلوهبم مرض يقفون ليتفرجوا
سخرية من هذه العصبة اليت تتصدى للخطر ، وتستخف باخلطر ويف نفوسهم عجب كذلك ودهشة يف اقتحام 

  .العصبة املسلمة للمكاره الظاهرة ، ولألخطار الواضحة 

إهنم حيسبون احلياة كلها . . لنفس إىل التهلكة ولإللقاء با -كما يسمونه  -إهنم هم ال يعرفون مربراً هلذا التهور . 
إن كانت ظاهرة الربح أقدموا عليها؛ فأما إذا كان اخلطر . صفقة يف سوق التجارة  -مبا فيها الدين والعقيدة  -

 إهنا يف حس. . إهنم ال يدركون األمور ببصرية املؤمن ، وال يزنون النتائج كذلك مبيزان اإلميان . . فالسالمة أوىل 
مث إن . . النصر والغلب ، أو الشهادة واجلنة : املؤمن وميزانه صفقة راحبة دائماً؛ فهي مؤدية إىل إحدى احلسنيني 

  وهذا ما ال يدخل يف حساب املنافقني والذين يف قلوهبم مرض. . حساب القوى يف نفسه خيتلف؛ فهناك اهللا 
تزن مبيزان اإلميان والعقيدة؛ وأن تدرك ببصرية املؤمن والعصبة املسلمة يف كل مكان ويف كل زمان مدعوة إىل أن 

وقلبه ، وأن ترى بنور اهللا وهداه ، وأال تتعاظمها قوى الطاغوت الظاهرة ، وأال تستهني بقوهتا ووزهنا فإن معها اهللا 
  .، وأن تلقي باهلا دائماً إىل تعليم اهللا سبحانه للمؤمنني 

  . .} يم ومن يتوكل على اهللا فإن اهللا عزيز حك{ 
  . .وصدق اهللا العظيم . . 

بأمر اهللا  -وأخرياً يعرض السياق القرآين مشهداً من مشاهد التدخل اإلهلي يف املعركة ، واملأل األعلى من املالئكة 
يشارك يف أخذ الذين كفروا بالتعذيب والتأنيب؛ واملالئكة يقبضون أرواحهم يف صورة منكرة ، ويؤذوهنم  -وإذنه 

ويذكروهنم يف أشد اللحظات ضيقاً وحرجاً بسوء أعماهلم وبسوء  -جزاء على البطر واالستكبار  -أذى مهيناً 
ويقرر السياق يف إثر عرض هذا املشهد أن أخذ الكفار بتكذيبهم . . مآهلم ، جزاء وفاقاً ال يظلمهم اهللا فيه شيئاً 

 يك مغرياً نعمة أنعمها على قوم حىت يغريوا ذلك بأن اهللا مل} { كدأب آل فرعون والذين من قبلهم { : سنة ماضية 
  :وأنه كذلك أخذ فرعون ومأله ، وكذلك يأخذ كل من يفعل فعله ويشرك شركه } ما بأنفسهم 

ذلك مبا قدمت . ولو ترى إذ يتوىف الذين كفروا املالئكة يضربون وجوههم وأدبارهم ، وذوقوا عذاب احلريق { 
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات اهللا ، فأخذهم اهللا بذنوهبم . د أيديكم ، وأن اهللا ليس بظالم للعبي

ذلك بأن اهللا مل يك مغرياً نعمة أنعمها على قوم حىت يغريوا ما بأنفسهم ، وأن اهللا . ، إن اهللا قوي شديد العقاب 
. م ، وأغرقنا آل فرعون كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات رهبم ، فأهلكناهم بذنوهب. مسيع عليم 

  .} وكل كانوا ظاملني 
  :واآليتان األوليان يف هذا املقطع 

ولو ترى إذ يتوىف الذين كفروا املالئكة يضربون وجوههم وأدبارهم ، وذوقوا عذاب احلريق ، ذلك مبا قدمت { 
  . .} أيديكم ، وأن اهللا ليس بظالم للعبيد 

فاضربوا فوق { : كما قال هلم اهللا سبحانه  -ئكة تشترك يف املعركة قد تعنيان حال املشركني يوم بدر؛ واملال
  }ذلك بأهنم شاقوا اهللا ورسوله ، ومن يشاقق اهللا ورسوله فإن اهللا شديد العقاب . األعناق واضربوا منهم كل بنان 

ق األعناق ال ندري كيف تضرب املالئكة فو -كما قلنا عند استعراض هذا النص يف اجلزء التاسع  -وإن كنا 
ولكن جهلنا بالكيفية ال يدعونا إىل تأويل هذا النص عن مدلوله الظاهر؛ وهو أن هناك أمراً من اهللا . وكل بنان 

وتكون هاتان اآليتان هنا تذكرياً } ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون { للمالئكة بالضرب ، وأن املالئكة 



  . .املالئكة فيه بالذين كفروا  مبا كان يوم بدر؛ وتكملة حلكاية فعل
ويكون . . يف يوم بدر ويف غريه . . كما أن هاتني اآليتني قد تعنيان حالة دائمة كلما توفت املالئكة الذين كفروا 

موجهاً توجيه اخلطاب لكل من يرى ، كما يكثر مثل هذا األسلوب يف التوجيه إىل . . } ولو ترى { : قوله تعاىل 
  . .اليت من شأهنا أن يتوجه إليها كل من يرى املشاهد البارزة 

فالتعبري القرآين يرسم صورة منكرة للذين كفروا ، واملالئكة تستل منهم أرواحهم يف . وسواء كان هذا أو ذاك 
  :مشهد مهني؛ يضيف املهانة واخلزي ، إىل العذاب واملوت 

  . .} رهم ولو ترى إذ يتوىف الذين كفروا املالئكة يضربون وجوههم وأدبا{ 
  :مث يتحول السياق من صيغة اخلرب إىل صيغة اخلطاب 

  .} وذوقوا عذاب احلريق { 
لريد املشهد حاضراً كأنه اللحظة مشهود؛ وكأمنا جهنم بنارها وحريقها يف املشهد وهم يدفعون إليها دفعاً مع 

  :التأنيب والتهديد 
  . .} ذلك مبا قدمت أيديكم { 

  :دالً ، تستحقونه مبا قدمت أيديكم وأنتم إمنا تالقون جزاء عا
  . .} وأن اهللا ليس بظالم للعبيد { 

ترى هذا هتديد من املالئكة للذين : يثري يف النفس سؤاالً  -} عذاب احلريق { مبا يعرضه من مشهد  -وهذا النص 
ذاب احلريق مبجرد بعد البعث واحلساب؟ أم إهنم يالقون ع -كأنه واقع هبم  -كفروا بعذاب املستقبل املقرر هلم 

  . .توفيهم؟ 
فهو أمر من . . وال حنب أن نزيد شيئاً على هذا التقرير . . وكالمها جائز ، ال مينع مانع من فهمه من النص القرآين 

أما موعده فعلم . وهو واقع ماله من دافع . أمور الغيب الذي استأثر اهللا بعلمه؛ وليس علينا فيه إال اليقني بوقوعه 
  .الم الغيوب ذلك عند ع

إن أخذ الذين . . وننتقل من هذه الوقفة اخلاطفة ، مع السياق يف انتقاله إىل تقرير احلقيقة الكلية وراء هذا املشهد 
  :كفروا باملهانة والعذاب ، سنة ماضية ال تتخلف وال تتبدل؛ فهذا هو املصري احملتوم الذي جرت به السنة من قدمي 

. . } بلهم؛ كفروا بآيات اهللا ، فأخذهم اهللا بذنوهبم ، إن اهللا قوي شديد العقاب كدأب آل فرعون والذين من ق{ 
.  

. إمنا هي سنته ميضي هبا قدره . . ال يكل الناس إىل فلتات عابرة ، وال إىل جزاف ال ضابط له  -سبحانه  -إن اهللا 
اب آل فرعون والذين من قبلهم وما أصاب املشركني يف يوم بدر ، هو ما يصيب املشركني يف كل وقت؛ وقد أص. 
:  

  .} كفروا بآيات اهللا فأخذهم اهللا بذنوهبم { 

.  
  :ومل يتخلف عنهم عقابه  -سبحانه  -ومل يعجزوه 

  . .} إن اهللا قوي شديد العقاب { 
وهذا كله إمنا . . ولقد آتاهم اهللا من نعمته ، ورزقهم من فضله ، ومكن هلم يف األرض ، وجعلهم خالئف فيها 

ه اهللا للناس ابتالء منه وامتحاناً ، لينظر أيشكرون أم يكفرون؟ ولكنهم كفروا ومل يشكروا؛ وطغوا وبغوا مبا يعطي



وعندئذ . . وجاءهتم آيات اهللا فكفروا هبا . . أُعطوا ، وغريهتم النعمة والقوة فصاروا جبابرة وطواغيت كفرة فجرة 
وعندئذ غري اهللا النعمة ، وأخذهم . . م آياته فيكذبوا هبا حقت عليهم سنة اهللا يف أخذ الكافرين بعد أن تبلغه

  :بالعذاب ، ودمر عليهم تدمرياً 
كدأب آل فرعون . وأن اهللا مسيع عليم . ذلك بأن اهللا مل يك مغرياً نعمة أنعمها على قوم حىت يغريوا ما بأنفسهم { 

  . .} وكل كانوا ظاملني . نا آل فرعون كذبوا بآيات رهبم ، فأهلكناهم بذنوهبم ، وأغرق. والذين من قبلهم 
: ألن هذه سنته ورمحته  -مع أهنم كانوا كافرين  -ومل يهلكهم قبلها سبحانه . لقد أهلكهم اهللا بعد التكذيب بآياته 

وهو يعرب هنا عن آل فرعون والذين من قبلهم من أمثاهلم الذين كذبوا } وما كنا معذبني حىت نبعث رسوالً { 
وهذا » الشرك « أو » الكفر « مبعىن » الظلم « مستخدماً لفظ . . } كانوا ظاملني { بأهنم . . أهلكهم بآيات اهللا ف

  . .هو االستعمال الغالب يف القرآن 
  :وال بد أن نقف قليالً عند نص هذه اآلية 

  . .} ذلك بأن اهللا مل يك مغرياً نعمة أنعمها على قوم حىت يغريوا ما بأنفسهم { 
نب ، يقرر عدل اهللا يف معاملة العباد؛ فال يسلبهم نعمة وهبهم إياها إال بعد أن يغريوا نواياهم ، ويبدلوا إنه ، من جا

سلوكهم ، ويقلبوا أوضاعهم ، ويستحقوا أن يغري ما هبم مما أعطاهم إياه لالبتالء واالختبار من النعمة اليت مل 
ملخلوق اإلنساين أكرب تكرمي ، حني جيعل قدر اهللا به ينفذ ومن اجلانب اآلخر يكرم هذا ا. . يقدروها ومل يشكروها 

وجيري عن طريق حركة هذا اإلنسان وعمله؛ وجيعل التغيري القدري يف حياة الناس مبنياً على التغيري الواقعي يف 
ظيمة ومن اجلانب الثالث يلقي تبعة ع. . قلوهبم ونواياهم وسلوكهم وعملهم ، وأوضاعهم اليت خيتاروهنا ألنفسهم 

فهو ميلك أن يستبقي نعمة اهللا عليه وميلك أن يزاد عليها ، إذا هو . على هذا الكائن  -تقابل التكرمي العظيم  -
  .عرف فشكر؛ كما ميلك أن يزيل هذه النعمة عنه إذا هو أنكر وبطر ، واحنرفت نواياه فاحنرفت خطاه 

؛ وعالقة قدر اهللا به يف هذا »المي حلقيقة اإلنسان التصور اإلس« وهذه احلقيقة الكبرية متثل جانباً من جوانب 
ومن هذا اجلانب يتبني تقدير هذا الكائن يف ميزان اهللا؛ وتكرميه . . الوجود؛ وعالقته هو هبذا الكون وما جيري فيه 

بياً يف هبذا التقدير؛ كما تتبني فاعلية اإلنسان يف مصري نفسه ويف مصري األحداث من حوله ، ؛ فيبدوا عنصراً إجيا
وتنتفي عنه تلك  -بإذن اهللا وقدره الذي جيري من خالل حركته وعمله ونيته وسلوكه  -صياغة هذا املصري 

  .السلبية الذليلة اليت تفرضها عليه املذاهب املادية ، اليت تصوره عنصراً سلبياً إزاء احلتميات اجلبارة 

إىل آخر احلتميات اليت ليس للكائن اإلنساين إزاءها حول  . . .حتمية االقتصاد ، وحتمية التاريخ ، وحتمية التطور 
  وال قوة ، وال ميلك إال اخلضوع املطلق ملا تفرضه عليه وهو ضائع خانع مذلول

كذلك تصور هذه احلقيقة ذلك التالزم بني العمل واجلزاء يف حياة هذا الكائن ونشاطه؛ وتصور عدل اهللا املطلق ، 
  :ننه جيري هبا قدره ، وال يظلم فيها عبد من عبيده يف جعل هذا التالزم سنة من س

  . .} وأن اهللا ليس بظالم للعبيد { 
  . .} فأهلكناهم بذنوهبم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظاملني { 
  . .} ذلك بأن اهللا مل يك مغرياً نعمة أنعمها على قوم حىت يغريوا ما بأنفسهم { 

  . .واحلمد هللا رب العاملني . . 



الَِّذيَن َعاَهْدَت ِمنُْهْم ثُمَّ َينْقُُضونَ َعْهَدُهْم ِفي كُلِّ َمرَّةٍ ) ٥٥(َشرَّ الدََّوابِّ ِعْندَ اللَِّه الَِّذيَن كَفَُروا فَُهْم لَا ُيْؤِمُنونَ إِنَّ 
َوإِمَّا َتَخافَنَّ ِمْن قَْومٍ ) ٥٧(َعلَُّهمْ َيذَّكَُّرونَ فَإِمَّا َتثْقَفَنَُّهْم ِفي الَْحْربِ فَشَرِّْد بِهِْم َمْن َخلْفَُهْم لَ) ٥٦(َوُهْم لَا َيتَّقُونَ 

) ٥٩(وَلَا َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َسَبقُوا إِنَُّهمْ لَا يُْعجُِزونَ ) ٥٨(ِخَياَنةً فَاْنبِذْ إِلَْيهِْم َعلَى َسَواٍء إِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ الْخَاِئنَِني 
ْعلَُمونَُهُم طَعُْتْم ِمْن قُوٍَّة َوِمْن رَِباِط الْخَْيلِ ُترِْهُبونَ بِِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَّكُْم َوآخَرِيَن ِمْن ُدونِهِْم لَا َتَوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْسَت

َوإِنْ َجَنحُوا ِللسَّلْمِ فَاجَْنْح لََها ) ٦٠( اللَُّه َيْعلَُمُهْم َوَما ُتْنفِقُوا ِمْن َشْيٍء ِفي سَبِيلِ اللَِّه ُيَوفَّ إِلَْيكُْم وَأَنُْتْم لَا ُتظْلَُمونَ
َوإِنْ يُرِيدُوا أَنْ َيْخَدُعوَك فَإِنَّ َحسَْبَك اللَُّه ُهَو الَِّذي أَيََّدَك بَِنْصرِهِ ) ٦١(َوَتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه إِنَُّه ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم 

 هِْم لَْو أَْنفَقَْت َما ِفي الْأَْرضِ َجِميًعا َما أَلَّفْتَ َبْيَن قُلُوبِهِْم وَلَِكنَّ اللََّه أَلََّف َبيَْنُهْم إِنَُّهَوأَلََّف َبْيَن قُلُوبِ) ٦٢(َوبِالُْمْؤِمنَِني 
رِّضِ الُْمْؤِمنَِني َعلَى َيا أَيَُّها النَّبِيُّ َح) ٦٤(َيا أَيَُّها النَّبِيُّ َحْسُبَك اللَُّه َوَمنِ اتََّبَعَك ِمَن الُْمْؤِمنَِني ) ٦٣(َعزِيٌز َحِكيٌم 

ِمَن الَِّذيَن كَفَرُوا بِأَنَُّهْم قَْوٌم لَا  الِْقتَالِ إِنْ َيكُْن ِمْنكُْم ِعْشُرونَ َصابُِرونَ َيْغِلُبوا ِمائََتْينِ َوإِنْ َيكُْن ِمْنكُْم مِائَةٌ َيْغِلُبوا أَلْفًا
َضْعفًا فَإِنْ َيكُْن مِْنكُْم ِمائَةٌ صَابَِرةٌ َيْغِلبُوا ِمائََتْينِ َوإِنْ َيكُْن مِْنكُمْ الْآنَ َخفَّفَ اللَُّه َعْنكُْم َوَعِل) ٦٥(َيفْقَُهونَ  َم أَنَّ ِفيكُمْ 

ي الْأَْرضِ تُرِيُدونَ َما كَانَ ِلنَبِيٍّ أَنْ َيكُونَ لَُه أَْسَرى حَتَّى يُثِْخَن ِف) ٦٦(أَلٌْف َيْغِلبُوا أَلْفَْينِ بِإِذِْن اللَِّه َواللَُّه َمَع الصَّابِرِيَن 
لَوْلَا ِكَتاٌب ِمَن اللَِّه َسَبَق لََمسَّكُْم ِفيَما أََخذُْتْم َعذَاٌب َعِظيمٌ ) ٦٧(َعَرَض الدُّْنَيا وَاللَُّه ُيرِيُد الْآِخَرةَ وَاللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم 

َيا أَيَُّها النَّبِيُّ قُلْ ِلَمْن ِفي أَْيِديكُْم ِمَن ) ٦٩(اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم  فَكُلُوا ِممَّا غَنِْمُتْم َحلَالًا طَيًِّبا وَاتَّقُوا اللََّه إِنَّ) ٦٨(
َوإِنْ يُرِيدُوا ) ٧٠( غَفُوٌر َرحِيٌم الْأَْسَرى إِنْ َيْعلَمِ اللَُّه ِفي قُلُوبِكُْم خَْيًرا يُْؤِتكُْم خَْيًرا ِممَّا أُِخذَ ِمْنكُْم َوَيْغِفرْ لَكُْم َواللَُّه

إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوهَاَجرُوا َوَجاَهُدوا بِأَْموَاِلهِمْ ) ٧١(اَنَتَك فَقَْد َخانُوا اللََّه ِمْن قَْبلُ فَأَْمكََن ِمْنُهْم َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم ِخَي
بَْعضٍ َوالَِّذيَن آَمنُوا َولَْم ُيَهاجُِروا َما لَكُْم ِمْن  َوأَنْفُِسهِْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه وَالَِّذيَن آَوْوا َوَنَصُروا أُولَِئَك َبْعُضُهْم أَْوِلَياُء

َبْيَنكُْم َوبَْيَنُهْم ِميثَاٌق َواللَّهُ َولَايَِتهِْم ِمْن َشْيٍء َحتَّى ُيَهاجُِروا َوإِنِ اْستَْنَصُروكُْم ِفي الدِّينِ فََعلَْيكُُم النَّْصرُ إِلَّا َعلَى قَْومٍ 
) ٧٣(وَالَِّذيَن كَفَُروا بَْعضُُهْم أَوِْلَياُء َبْعضٍ إِلَّا َتفَْعلُوهُ َتكُْن ِفْتَنةٌ ِفي الْأَْرضِ َوفََساٌد كَبٌِري ) ٧٢( بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري

ا لَُهْم َمْغفَِرةٌ َورِْزقٌ قًَّوالَِّذيَن آَمُنوا َوهَاَجُروا َوَجاَهدُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوالَِّذيَن آَوْوا وََنَصرُوا أُولَِئَك ُهمُ الُْمْؤِمُنونَ َح
ى بَِبْعضٍ ِفي َوالَِّذيَن آَمُنوا ِمْن َبْعُد َوهَاَجرُوا َوَجاَهُدوا َمَعكُْم فَأُولَِئَك ِمْنكُْم َوأُولُو الْأَْرَحامِ َبْعضُُهْم أَْولَ) ٧٤(كَرٌِمي 

  ) ٧٥(ِكَتابِ اللَِّه إِنَّ اللََّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم 

خري من سورة األنفال يتضمن الكثري من قواعد التعامل مع املعسكرات املتنوعة يف السلم واحلرب؛ هذا الدرس األ
والتنظيمات الداخلية للمجتمع اإلسالمي وعالقته باملنظمات اخلارجية؛ ونظرة اإلسالم إىل العهود واملواثيق يف شىت 

  .لعقيدة األحوال؛ ونظرته كذلك إىل عالقات الدم واجلنس واألرض وعالقات ا
ومنه تتبني عدة قواعد وأحكام بعضها هنائي يف موضوعه؛ وبعضها مرحلي كان يواجه أحواالً معينة واقعة ، مث 

  .أدخلت عليه التعديالت النهائية املستقرة يف سورة التوبة قرب هناية العهد املدين 
  :ومن بني هذه القواعد واألحكام حسب ورودها يف السياق القرآين 

ومن مث ينبغي أن يؤدهبم . . ن يعاهدون املعسكر اإلسالمي ، مث خيلفون عهدهم معه هم شر الدواب أن الذي* 
املعسكر اإلسالمي تأديباً يلحظ فيه اإلرهاب الذي يشردهم ويشرد من وراءهم ممن تراودهم نية نقض العهد أو نية 

  .مهامجة املعسكر اإلسالمي 
نقض العهد واخليانة؛ فإن هلذه القيادة أن تنبذ إليهم عهدهم ، وتعلنهم  أن املعاهدين الذين ختشى القيادة منهم* 

  .ومن مث تصبح يف حل من قتاهلم وتأديبهم وإرهاب من وراءهم من أمثاهلم . بإلغائه 
أنه جيب على املعسكر اإلسالمي إعداد العدة دائماً واستكمال القوة بأقصى احلدود املمكنة؛ لتكون القوة املهتدية * 



القوة العليا يف األرض؛ اليت ترهبها مجيع القوى املبطلة؛ واليت تتسامع هبا هذه القوى يف أرجاء األرض ، فتهاب هي 
أوالً أن هتاجم دار اإلسالم؛ وتستسلم كذلك لسلطان اهللا فال متنع داعية إىل اإلسالم يف أرضها من الدعوة ، وال 

  .احلاكمية وتعبيد الناس ، حىت يكون الدين كله هللا تصد أحداً من أهلها عن االستجابة ، وال تدعي حق 
أنه إذا جنح فريق من غرياملسلمني إىل مساملة املعسكر اإلسالمي وموادعته وعدم الوقوف يف وجهه فإن القيادة * 

أمرهم فإن أضمروا اخلديعة ومل يبد يف الظاهر ما يدل عليها ، ترك . اإلسالمية تقبل منهم املساملة ، وتعاهدهم عليها 
  .إىل اهللا ، وهو يكفي املسلمني شر اخلادعني 

وأهنم منصورون بعون اهللا على . أن اجلهاد فريضة على املسلمني حىت لو كان عدد أعدائهم أضعاف عددهم * 
أعدائهم ، وأن الواحد منهم كفء لعشرة من األعداء ، وكفء الثنني يف أضعف احلاالت وفريضة اجلهاد إذن ال 

لقوى الظاهرة بني املؤمنني وعدوهم؛ فحسب املؤمنني أن يعدوا ما استطاعوا من القوى ، وأن يثقوا تنتظر تكافؤ ا
ذلك أهنم ميلكون قوة أخرى غري القوى املادية . باهللا ، وأن يثبتوا يف املعركة ، ويصربوا عليها؛ والبقية على اهللا 

  . .الظاهرة 
فإذا كان . القضاء على قوة الطاغوت بتحطيم كل أسباب القوة أن املعسكر اإلسالمي جيب أن يكون مهه ابتداء * 

ذلك أنه ال يكون للرسل وأتباعهم أسرى . . أسر املقاتلني وفداؤهم ال حيقق هذه الغاية ، فإن هذا اإلجراء يستبعد 
ال يكون إال بعد أن يثخنوا يف األرض ، فيدمروا قوة عدوهم ، ويستعلوا هم يف األرض ويتمكنوا بقوهتم؛ وعندئذ 

  .هناك من بأس يف أخذ األسرى وفدائهم 

  .أما قبل ذلك فالتقتيل يف املعركة أوىل وأجدى 
كما أحل هلم أن يأخذوا فدية األسرى بعد أن يثخنوا . أن الغنائم حل للمسلمني يف املعركة من أموال املشركني * 

  .يف األرض ويتمكنوا فيها وخيضدوا شوكة عدوهم وحيطموها 
بوعد اهللا هلم أن يعطيهم خرياً مما أخذ منهم من . ى يف املعسكر املسلم ينبغي أن يرغبوا يف اإلسالم أن األسر* 

  .مع حتذيرهم من اخليانة ببأس اهللا الذي أمكن منهم أول مرة . الغنيمة أو الفداء 
إال على أساس العقيدة أن آصرة التجمع يف اجملتمع اإلسالمي هي العقيدة؛ ولكن الوالء يف هذا اجملتمع ال يكون * 

أما الذين آمنوا ومل . والتنظيم احلركي معاً ، فالذين آمنوا وهاجروا والذين آووا ونصروا بعضهم أولياء بعض 
وال . . أي ال تناصر وال تكافل . . يهاجروا إىل دار اإلسالم ، فال والء بينهم وبني املعسكر املسلم يف دار اإلسالم 

  .اعتدي عليهم يف عقيدهتم؛ وكان هذا االعتداء من قوم ليس بينهم وبني املسلمني عهد  ينصرهم املسلمون إال إذا
أن قيام التجمع والوالء يف اجملتمع املسلم على آصرة العقيدة والتنظيم احلركي ، ال مينع أن يكون أولوا األرحام * 

فأما قرابة الرحم  -التنظيم احلركي مىت حتقق شرط العقيدة وشرط  -بعضهم أوىل ببعض؛ فيكونوا أقرب يف الوالء 
  .وحدها فال تنشئ أولوية وال والء إذا انفصمت رابطة العقيدة ورابطة التنظيم احلركي 

هي املبادئ والقواعد اليت يتضمنها هذا الدرس؛ وهي متثل مجلة صاحلة من قواعد  -على وجه اإلمجال  -هذه 
  :أن نتناوهلا بشيء من التفصيل يف مواجهة النصوص القرآنية وسنحاول . . النظام اإلسالمي الداخلي واخلارجي 

الذين عاهدت منهم مث ينقضون عهدهم يف كل مرة ، وهم . إن شر الدواب عند اهللا الذين كفروا فهم ال يؤمنون { 
هم على وإما ختافن من قوم خيانة فانبذ إلي. فإما تثقفنهم يف احلرب فشرد هبم من خلفهم لعلهم يذكرون . ال يتقون 

وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة . وال حيسنب الذين كفروا سبقوا ، إهنم ال يعجزون . سواء ، إن اهللا ال حيب اخلائنني 
ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهللا وعدوكم وآخرين من دوهنم ال تعلموهنم اهللا يعلمهم ، وما تنفقوا من شيء يف 



. وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا وتوكل على اهللا ، إنه هو السميع العليم . سبيل اهللا يوف إليكم وأنتم ال تظلمون 
وإن يريدوا أن خيدعوك فإن حسبك اهللا هو الذي أيدك بنصره وباملؤمنني ، وألف بني قلوهبم ، لو أنفقت ما يف 

  . .} األرض مجيعاً ما ألفت بني قلوهبم ، ولكن اهللا ألف بينهم ، إنه عزيز حكيم 
انت تواجه حالة قائمة بالفعل يف حياة اجلماعة املسلمة ، عند نشأة الدولة املسلمة باملدينة؛ وتزود هذه اآليات ك

  .القيادة املسلمة باألحكام اليت تواجه هبا هذه احلالة 

ومل تدخل عليها . وهي متثل إحدى قواعد العالقات اخلارجية بني املعسكر املسلم وما حوله من املعسكرات األخرى 
  .مالت وتعديالت جانبية فيما بعد؛ ولكنها ظلت إحدى القواعد األساسية يف املعامالت اإلسالمية الدولية إال تك

إهنا تقرر إمكان إقامة عهود تعايش بني املعسكرات املختلفة؛ ما أمكن أن تصان هذه العهود من النكث هبا؛ مع 
ذا اختذ الفريق اآلخر هذه العهود ستاراً يدبر من ورائه فأما إ. إعطاء هذه العهود االحترام الكامل واجلدية احلقيقية 

اخليانة والغدر؛ ويستعد للمبادأة والشر؛ فإن للقيادة املسلمة أن تنبذ هذه العهود ، وتعلن الفريق اآلخر هبذا النبذ؛ 
ن العنف على أن تكون هذه الضربة م. . وتصبح مطلقة اليد يف اختيار وقت الضربة التالية للخائنني الغادرين 

فأما الذين يساملون املعسكر . . والشدة حبيث ترهب كل من حتدثه نفسه بالتعرض للمجتمع املسلم سراً أو جهراً 
اإلسالمي؛ ويريدون عدم التعرض للدعوة اإلسالمية ، أو احليلولة دون وصوهلا إىل كل مسع؛ فإن للقيادة املسلمة أن 

  .ن إىل السلم ويريدوهنا توادعهم ما دام ظاهرهم يدل على أهنم جينحو
مواجهة عملية واقعية حلاالت عملية واقعية يف العالقات بني املعسكرات املتجاورة؛ ال  -كما هو ظاهر  -وهذه 

مىت حتقق للدعوة اإلسالمية األمان احلقيقي وزوال العقبات املادية من طريقها وهي تتحرك لتبلغ  -ترفض املوادعة 
ت ذاته ال تسمح أن تكون عهود املوادعة ستاراً لألعداء ، وترساً يتترسون به لضرب ويف الوق -األمساع والقلوب 

  .اجملتمع املسلم غيلة وغدراً 
أما احلالة الواقعة اليت كانت هذه النصوص تواجهها يف جمتمع املدينة يومذاك ، فقد نشأت من الظروف اليت 

« : دينة ، واليت يلخصها اإلمام ابن القيم يف زاد املعاد بقوله واجهتها القيادة املسلمة يف أول العهد باهلجرة إىل امل
قسم صاحلهم ووادعهم على أال : املدينة صار الكفار معه ثالثة أقسام  -صلى اهللا عليه وسلم  -وملا قدم النيب 

م حاربوه وقس -وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأمواهلم  -حياربوه وال يظاهروا عليه وال يوالوا عليه عدوه 
مث من . . بل انتظروا ما يؤول إليه أمره وأمر أعدائه . وقسم تاركوه فلم يصاحلوه ومل حياربوه . ونصبوا له العداوة 

ومنهم من . ومنهم من كان حيب ظهور عدوه عليه وانتصارهم . هؤالء من كان حيب ظهوره وانتصاره يف الباطن 
ليأمن الفريقني ، وهؤالء هم املنافقون فعامل كل طائفة من هذه  دخل معه يف الظاهر ، وهو مع عدوه يف الباطن

  . .» الطوائف مبا أمره به ربه تبارك وتعاىل 
وكان من بني من صاحلهم ووادعهم طوائف اليهود الثالث املقيمني حول املدينة؛ وهم بنو قينقاع وبنو النضري وبنو 

  .للمدينة  كما كان من بينهم قبائل من املشركني جماورة. قريظة 
وظاهر أن هذه األوضاع مل تكن إال أوضاعاً موقتة ، تواجه أحواالً واقعة؛ ومل تكن أحكاماً هنائية يف العالقات الدولية 

  .اإلسالمية؛ وأهنا عدلت فيما بعد تعديالت متوالية ، حىت استقرت يف األحكام اليت نزلت يف سورة براءة 

ات سبق يف اجلزء التاسع أن نقلنا هلا تلخيصاً جيداً لإلمام ابن القيم يف زاد وهذه املراحل اليت مرت هبا هذه العالق
  :وال نرى بأساً من إعادة هذا التلخيص هنا لضرورته . املعاد 



مع الكفار واملنافقني من حني بعث إىل حني لقي اهللا عز ) صلى اهللا عليه وسلم ( فصل يف ترتيب سياق هديه « 
فأمره أن يقرأ يف . وذلك أول نبوته . أن يقرأ باسم ربه الذي خلق : ربه تبارك وتعاىل  أول ما أوحى إليه. . وجل 

يا { وأرسله ب } اقرأ { : فنبأه بقوله } قم فأنذر . يا أيها املدثر { : مث أنزل عليه . نفسه ، ومل يأمره إذ ذاك بتبليغ 
مث أنذر العرب . مث أنذر من حوهلم من العرب . ومه مث أنذر ق. مث أمره أن ينذر عشريته األقربني . } أيها املدثر 

فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغري قتال وال جزية؛ ويؤمر بالكف والصرب . مث أنذر العاملني . قاطبة 
مث . تله مث أمره أن يقاتل من قاتله ، ويكف عمن اعتزله ومل يقا. مث أذن له يف اهلجرة وأذن له يف القتال . والصفح 

أهل صلح : مث كان الكفار معه بعد األمر باجلهاد ثالثة أقسام . . أمره بقتال املشركني حىت يكون الدين كله هللا 
فأمر بأن يتم ألهل العهد والصلح عهدهم ، وأن يويف هلم؛ به ما استقاموا . . وهدنة ، وأهل حرب ، وأهل ذمة 

هدهم ومل يقاتلهم حىت يعلمهم بنقض العهد ، وأمر أن يقاتل من على العهد ، فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم ع
فأمر أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب : وملا نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه األقسام كلها . . نقض عهده 

ر بالسيف فجاهد الكفا. وأمره جبهاد الكفار واملنافقني والغلظة عليهم . حىت يعطوا اجلزية أو يدخلوا يف اإلسالم 
وجعل أهل . . وأمره فيها بالرباءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم . والسنان ، واملنافقني باحلجة واللسان 

. قسماً أمره بقتاهلم وهم الذين نقضوا عهده ومل يستقيموا له ، فحارهبم وظهر عليهم : العهد يف ذلك ثالثة أقسام 
وقسماً مل يكن هلم عهد ومل . هروا عليه فأمره أن يتم هلم عهدهم إىل مدهتم وقسماً هلم عهد موقت مل ينقضوه ومل يظا

فقتل الناقض لعهده؛ وأجل . فإذا انسلخت قاتلهم . حياربوه أو كان هلم عهد مطلق ، فأمر أن يؤجلهم أربعة أشهر 
ته ، فأسلم هؤالء كلهم وأمره أن يتم للمويف بعهده عهده إىل مد. من ال عهد له ، أو له عهد مطلق ، أربعة أشهر 

  . .» إخل . . وضرب على أهل الذمة اجلزية . ومل يقيموا على كفرهم إىل مدهتم 
ومن مراجعة هذا التلخيص اجليد ، ومراجعة أحداث السرية ، وتاريخ نزول السورة واآليات اليت تتضمن هذه 

ثل مرحلة وسيطة بني ما كان عليه احلال أول األحكام ، يتبني لنا أن آيات سورة األنفال اليت حنن بصددها هنا ، مت
  .العهد باملدينة ، وما انتهى إليه احلال بعد نزول سورة براءة 

ومع أهنا تقرر بعض القواعد األساسية ، إال أهنا ال . . وجيب أن تدرس هذه النصوص يف ضوء هذه االعتبارات 
سورة براءة ، والتطبيقات العملية هلا يف أواخر حياة  فالصورة النهائية متثلها نصوص. متثلها يف صورهتا النهائية 

  . .كما سيأيت  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 
  :ويف ضوء هذا البيان نستطيع أن نواجه هذه النصوص القرآنية 

الذين عاهدت منهم مث ينقضون عهدهم يف كل مرة وهم . إن شر الدواب عند اهللا الذين كفروا فهم ال يؤمنون { 
  . .} يتقون  ال

كما أسلفنا  -وإن كان يشمل كل ما دب على األرض ، فيشمل األناسي فيما يشمل ، إال أنه } الدواب { ولفظ 
مث يصبح هؤالء اآلدميون شر البهيمة اليت تدب . . ظل البهيمة . . يلقي ظالً خاصاً حني يطلق على اآلدميني  -

الكفر أال يصري حاهلم إىل اإلميان وهم الذين ينقضون عهدهم يف على األرض وهؤالء هم الذين كفروا حىت بلغ هبم 
  كل مرة وال يتقون اهللا يف مرة

إهنم : إهنم بنو النضري وقيل : إهنم بنو قريظة ، وقيل : قيل . . وقد وردت روايات متعددة يف املقصودين هبذا النص 
والنص والواقع التارخيي كالمها حيتمل . . املشركني إهنم األعراب الذين كانوا حول املدينة من : وقيل . بنو قينقاع 

طائفة طائفة ، كما  -صلى اهللا عليه وسلم  -فلقد نقض اليهود عهودهم مع رسول اهللا . أن يكونوا هؤالء مجيعاً 



واملهم أن نعلم أن هذه النصوص تتحدث عن حالة واقعة قبل بدر . . أنه قد تكرر نقض املشركني لعهودهم أيضاً 
ولكن احلكم الصادر فيها ، املصور لطبيعة الناقضني للعهد يصور حالة دائمة . ا ، إىل حني نزول هذه اآليات وبعده

  . .، ويقرر صفة ثابتة 
ففسدت بذلك فطرهتم ، وباتوا بذلك شر الدواب عند . . } فهم ال يؤمنون { فهؤالء الذين كفروا وجلُّوا يف الكفر 

خصيصة التقيد بالعهد  -هد أبرموه ، فتجردوا بذلك من خصيصة إنسانية أخرى هؤالء الذين ينقضون كل ع. اهللا 
فهم . وانطلقوا من كل قيد ، كما تنطلق البهيمة ، لوال أن البهيمة مقيدة بضوابط فطرهتا ، وهؤالء ال ضابط هلم  -

  بذلك شر الدواب عند اهللا
جزاؤهم هو حرماهنم األمن كما حرموا غريهم . . هؤالء الذين ال يستطيع أحد أن يطمئن إىل عهدهم وجوارهم 

األمن؛ وجزاؤهم هو ختويفهم وتشريدهم ، والضرب على أيديهم بشدة ال ترهبهم وحدهم ، إمنا ترهب من يتسامع 
إذا التقوا  -ومن بعده من املسلمني مأمورون  -صلى اهللا عليه وسلم  -هبم ممن وراءهم من أمثاهلم ، والرسول 

  :أن يصنعوا هبم ذلك الصنيع  -لقتال بأمثال هؤالء يف ا
  . .} فإما تثقفنهم يف احلرب فشرد هبم من خلفهم لعلهم يذكرون { 

فما . وإنه لتعبري عجيب ، يرسم صورة لألخذ املفزع ، واهلول املرعب ، الذي يكفي السماع به للهرب والشرود 
أن يأخذ  -صلى اهللا عليه وسلم  -هللا تعاىل رسوله بال من حيل به هذا العذاب الرعيب؟ إهنا الضربة املرّوعة يأمر ا

هبا هؤالء الذين مردوا على نقض العهد ، وانطلقوا من ضوابط اإلنسان ، ليؤمن املعسكر اإلسالمي أوالً ، وليدمر 
ب هيبة اخلارجني عليه أخرياً؛ وليمنع كائناً من كان أن جيرؤ على التفكري يف الوقوف يف وجه املد اإلسالمي من قري

  .أو من بعيد 

.  
إن هذا الدين ال بد له من هيبة ، وال . إهنا طبيعة هذا املنهج اليت جيب أن تستقر صورهتا يف قلوب العصبة املسلمة 

بد له من قوة ، وال بد له من سطوة ، وال بد له من الرعب الذي يزلزل الطواغيت حىت ال تقف للمد اإلسالمي ، 
والذين يتصورون أن منهج هذا الدين هو جمرد . من كل طاغوت » األرض «  يف» اإلنسان « وهو ينطلق لتحرير 

  الدعوة والتبليغ ، يف وجه العقبات املادية من قوى الطاغوت ، هم ناس ال يعرفون شيئاً عن طبيعة هذا الدين
ضرب الناقضني  وهذا هو احلكم األول يتعلق حبالة نقض العهد فعالً مع املعسكر اإلسالمي؛ وما ينبغي أن يتبع يف

  .للعهد وإرهاهبم وإرهاب من وراءهم بالضربة القاصمة املروعة اهلائلة 
فأما احلكم الثاين فيتعلق حبالة اخلوف من نقض العهد وتوقع اخليانة؛ وذلك بظهور أفعال وأمارات تدل على أن 

  :القوم يهمون بنقض العهد فعالً 
  . .} إن اهللا ال حيب اخلائنني . اء وإما ختافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سو{ 

إن اإلسالم يعاهد ليصون عهده؛ فإذا خاف اخليانة من غريه نبذ العهد القائم جهرة وعالنية؛ ومل خين ومل يغدر؛ ومل 
وبذلك يرتفع اإلسالم . . فليس بينه وبينهم أمان . يغش ومل خيدع؛ وصارح اآلخرين بأنه نفض يده من عهدهم 

إنه ال يبيت اآلخرين باهلجوم الغادر . . ق من الشرف واالستقامة ، وإىل آفاق من األمن والطمأنينة بالبشرية إىل آفا
الفاجر وهم آمنون مطمئنون إىل عهود ومواثيق مل تنقض ومل تنبذ؛ وال يرّوع الذين مل يأخذوا حذرهم حىت وهو 

كل خصم قد أخذ حذره؛ فإذا جازت اخلدعة  فأما بعد نبذ العهد فاحلرب خدعة ، ألن. . خيشى اخليانة من جانبهم 
  عليه فهو غري مغدور به إمنا هو غافل وكل وسائل اخلدعة حينئذ مباحة ألهنا ليست غادرة



إن اإلسالم يريد للبشرية أن ترتفع؛ ويريد للبشرية أن تعف؛ ال يبيح الغدر يف سبيل الغلب؛ وهو يكافح ألمسى 
  .ية الشريفة أن تستخدم الوسيلة اخلسيسة الغايات وأشرف املقاصد؛ وال يسمح للغا

إن اإلسالم يكره اخليانة ، وحيتقر اخلائنني الذين ينقضون العهود؛ ومن مث ال حيب للمسلمني أن خيونوا أمانة العهد يف 
إن النفس اإلنسانية وحدة ال تتجزأ؛ ومىت استحلت لنفسها وسيلة خسيسة ، فال . . سبيل غاية مهما تكن شريفة 

وليس مسلماً من يربر الوسيلة بالغاية ، فهذا املبدأ غريب على احلس . . ن تظل حمافظة على غاية شريفة ميكن أ
  .اإلسالمي واحلساسية اإلسالمية ، ألنه ال انفصال يف تكوين النفس البشرية وعاملها بني الوسائل والغايات 

ط املمرع ال بد أن تلوثه األقدام امللوثة يف إن الشط املمرع ال يغري املسلم خبوض بركة من الوحل ، فإن الش. 
  :من أجل هذا كله يكره اهللا اخلائنني ويكره اهللا اخليانة . . النهاية 

  . .} إن اهللا ال حيب اخلائنني { 
لقد كان . وجيب أن نذكر أن هذه األحكام كانت تتنزل والبشرية جبملتها ال تتطلع إىل مثل هذا األفق املشرق 

وجيب أن نذكر . قانون القوة اليت ال تتقيد بقيد مىت قدرت . و قانون املتحاربني حىت ذلك الزمان قانون الغابة ه
كذلك أن قانون الغابة هو الذي ظل حيكم اجملتمعات اجلاهلية كلها بعد ذلك إىل القرن الثامن عشر امليالدي حيث 

مث هي مل ترتفع قط . أثناء تعاملها مع العامل اإلسالمي مل تكن أوربا تعرف شيئاً عن املعامالت الدولية إال ما تقتبسه يف 
« حىت اللحظة إىل هذا األفق يف عامل الواقع؛ حىت بعد ما عرفت نظرياً شيئاً امسه القانون الدويل وعلى الذين يبهرهم 

  بني اإلسالم والنظم املعاصرة مجيعاً» الواقع « أن يدركوا حقيقة » التقدم الفين يف صناعة القانون 
  ويف مقابل هذه النصاعة وهذه النظافة يعد اهللا املسلمني النصر ، ويهّون عليهم أمر الكفار والكفر

  . .} وال حيسنب الذين كفروا سبقوا ، إهنم ال يعجزون { 
. فتبييتهم الغدر واخليانة لن مينحهم فرصة السبق ، ألن اهللا لن يترك املسلمني وحدهم ، ولن يفلت اخلائنني خليانتهم 

  .والذين كفروا أضعف من أن يعجزوا اهللا حني يطلبهم ، وأضعف من أن يعجزوا املسلمني واهللا ناصرهم 
فإمنا . من أن يسبقهم أصحاب الوسائل اخلسيسة  -مىت أخلصوا النية فيها هللا  -فليطمئن أصحاب الوسائل النظيفة 

جياهدون ليخرجوا . الناس ، وينطلقون بامسه هم منصورون باهللا الذي حيققون سنته يف األرض ، ويعلون كلمته يف 
  .الناس من عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده بال شريك 

ولكن اإلسالم يتخذ للنصر عدته الواقعية اليت تدخل يف طوق العصبة املسلمة؛ فهو ال يعلق أبصارها بتلك اآلفاق 
ها؛ وهيأ هلا األسباب العملية اليت تعرفها فطرهتا العالية إال وقد أمن هلا األرض الصلبة اليت تطمئن عليها أقدام

  :وتؤيدها جتارهبا؛ وإال إذا أعدها هي للحركة الواقعية اليت حتقق هذه الغايات العلوية 
وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ، ترهبون به عدو اهللا وعدوكم وآخرين من دوهنم ال تعلموهنم { 

  . .} ا من شيء يف سبيل اهللا يوف إليكم وأنتم ال تظلمون وما تنفقو. اهللا يعلمهم 
فاالستعداد مبا يف الطوق فريضة تصاحب فريضة اجلهاد؛ والنص يأمر بإعداد القوة على اختالف صنوفها وألواهنا 

ولو . . ألنه األداة اليت كانت بارزة عند من كان خياطبهم هبذا القرآن أول مرة } رباط اخليل { وأسباهبا؛ وخيص 
تعاىل اهللا عن ذلك  -أمرهم بإعداد أسباب ال يعرفوهنا يف ذلك احلني مما سيجد مع الزمن خلاطبهم مبجهوالت حمرية 

  :واملهم هو عموم التوجيه  -علواً كبرياً 
  .} وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة { 



.  
وأول ما تصنعه هذه القوة يف حقل  . .» اإلنسان « لتحرير » األرض « إنه ال بد لإلسالم من قوة ينطلق هبا يف 

أن تؤمن الذين خيتارون هذه العقيدة على حريتهم يف اختيارها؛ فال يصدوا عنها ، وال يفتنوا كذلك بعد : الدعوة 
اليت حتميها » دار اإلسالم « إن ترهب أعداء هذا الدين فال يفكروا يف االعتداء على : واألمر الثاين . . اعتناقها 

أن يبلغ الرعب هبؤالء األعداء أن ال يفكروا يف الوقوف يف وجه املد اإلسالمي ، : واألمر الثالث . . تلك القوة 
أن حتطم هذه القوة كل قوة يف : واألمر الرابع . . كلها : » األرض « كله يف » اإلنسان « وهو ينطلق لتحرير 

هنا؛ وال تعترف بأن األلوهية هللا وحده؛ األرض تتخذ لنفسها صفة األلوهية ، فتحكم الناس بشرائعها هي وسلطا
  . .ومن مث فاحلاكمية له وحده سبحانه 

إن اإلسالم ليس نظاماً الهوتياً يتحقق مبجرد استقراره عقيدة يف القلوب ، وتنظيماً للشعائر ، مث تنتهي مهمته إن 
فال مفر . ها قوى مادية اإلسالم منهج عملي واقعي للحياة؛ يواجه مناهج أخرى تقوم عليها سلطات وتقف وراء

من حتطيم تلك القوى املادية ، وتدمري السلطات اليت تنفذ تلك املناهج األخرى  -إلقرار منهجه الرباين  -لإلسالم 
  . .، وتقاوم املنهج الرباين 

منهجه ينبغي أال يستشعر اخلجل من طبيعة . . وينبغي للمسلم أال يتمتم وال جيمجم وهو يعلن هذه احلقيقة الكبرية 
ينبغي أن يذكر أن اإلسالم حني ينطلق يف األرض إمنا ينطلق إلعالن حترير اإلنسان بتقرير ألوهية اهللا وحده . الرباين 

وحتطيم ألوهية العبيد إنه ال ينطلق مبنهج من صنع البشر؛ وال لتقرير سلطان زعيم ، أو دولة ، أو طبقة ، أو جنس 
ا مزارع األشراف كالرومان؛ وال الستغالل األسواق واخلامات كالرأمسالية إنه ال ينطلق السترقاق العبيد ليفلحو

إمنا . . الغربية؛ وال لفرض مذهب بشري من صنع بشر جاهل قاصر كالشيوعية وما إليها من املذاهب البشرية 
« يف » نسان اإل« ينطلق من صنع اهللا العليم احلكيم اخلبري البصري؛ ولتقرير ألوهية اهللا وحده وسلطانه لتحرير 

  . .من العبودية للعبيد » األرض 
هذه هي احلقيقة الكبرية اليت جيب أن يدركها املهزومون الذين يقفون بالدين موقف الدفاع؛ وهم يتمتمون 

  .وجيمجمون لالعتذار عن املد اإلسالمي واجلهاد اإلسالمي 
  :فالنص يقول . وحيسن أن نعرف حدود التكليف بإعداد القوة 

  . .} ا هلم ما استطعتم من قوة وأعدو{ 
  .حبيث ال تقعد العصبة املسلمة عن سبب من أسباب القوة يدخل يف طاقتها . فهي حدود الطاقة إىل أقصاها 

  .كذلك يشري النص إىل الغرض األول من إعداد القوة 
  . .} ترهبون به عدو اهللا وعدوكم ، وآخرين من دوهنم ال تعلموهنم اهللا يعلمهم { 

الظاهرين منهم الذين . قاء الرعب والرهبة يف قلوب أعداء اهللا الذين هم أعداء العصبة املسلمة يف األرض فهو إل
  .يعلمهم املسلمون؛ ومن وراءهم ممن ال يعرفوهنم ، أو مل جيهروا هلم بالعداوة ، واهللا يعلم سرائرهم وحقائقهم 

املسلمون مكلفون أن يكونوا أقوياء ، وأن حيشدوا ما و. وهؤالء ترهبهم قوة اإلسالم ولو مل متتد بالفعل إليهم 
  .يستطيعون من أسباب القوة ليكونوا مرهوبني يف األرض؛ ولتكون كلمة اهللا هي العليا ، وليكون الدين كله هللا 

وملا كان إعداد العدة يقتضي أمواالً ، وكان النظام اإلسالمي كله يقوم على أساس التكافل ، فقد اقترنت الدعوة 
  :ىل اجلهاد بالدعوة إىل إنفاق املال يف سبيل اهللا إ

  . .} يوف إليكم وأنتم ال تظلمون  -يف سبيل اهللا  -وما تنفقوا من شيء { 



وهكذا جيرد اإلسالم اجلهاد والنفقة يف سبيله ، من كل غاية أرضية ، ومن كل دافع شخصي؛ ومن كل شعور قومي 
  .لتحقيق كلمة اهللا ، ابتغاء رضوان اهللا } هللا يف سبيل ا{ أو طبقي ، ليتمحض خالصاً هللا 

وكل . كل حرب تقوم على أجماد األشخاص والدول  -منذ الوهلة األوىل  -ومن مث ينفي اإلسالم من حسابه 
وكل حرب تقوم لتسويد وطن على . وكل حرب تقوم للقهر واإلذالل . حرب تقوم لالستغالل وفتح األسواق 

حركة . . ويستبقي نوعاً واحداً من احلركة . . جنس على جنس ، أو طبقة على طبقة  وطن ، أو قوم على قوم ، أو
. ال يريد تسويد جنس وال وطن وال قوم وال طبقة وال فرد وال شعب  -سبحانه  -واهللا . . اجلهاد يف سبيل اهللا 

ألوهيته هي وحدها اليت تكفل ولكن سيادة . وهو غين عن العاملني . إمنا يريد أن تسود ألوهيته وسلطانه وحاكميته 
  .اخلري والربكة واحلرية والكرامة للعاملني 

واحلكم الثالث يف هذه النصوص هو احلكم املتعلق مبن يريدون املهادنة واملوادعة للمعسكر اإلسالمي؛ وجينحون إىل 
  :السلم واملساملة؛ وتدل ظواهرهم وأفعاهلم على رغبتهم يف السلم حقاً 

  . .} إنه هو السميع العليم . م فاجنح هلا ، وتوكل على اهللا وإن جنحوا للسل{ 
فهي حركة جناح مييل إىل جانب . والتعبري عن امليل إىل السلم باجلنوح ، تعبري لطيف ، يلقي ظل الدعة الرقيق 

الذي السلم ، ويرخي ريشه يف وداعة كما أن األمر باجلنوح إىل السلم مصحوب بالتوكل على اهللا السميع العليم 
  . +ويف التوكل عليه الكفاية واألمان . يسمع ما يقال ويعلم ما وراءه من خمبآت السرائر 

وموقفه  -صلى اهللا عليه وسلم  -وبالعودة إىل تلخيص اإلمام ابن القيم لطوائف الكفار ومواقفهم من رسول اهللا 
أن هذا النص يتعلق بالفريق الذي اعتزل  كذلك منهم ، أول العهد باملدينة إىل يوم بدر ونزول هذا احلكم ، يتبني

ومل يقاتله؛ وجنح إىل السلم ومل يظهر العداء واملقاومة للدعوة اإلسالمية ، وال  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 
( أن يترك هذا الفريق ، وأن يقبل مهادنته ومساملته  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد أمر اهللا رسوله . للدولة املسلمة 

ذلك حىت نزلت براءة ونزل فيها إمهال من مل يكن له عهد ، أو كان له عهد غري موقت ، مدة أربعة أشهر ، و
ومن مث فهو ليس حكماً هنائياً على إطالقه الذي يؤخذ من نصه جمرداً عن ) يكون له بعدها حكم آخر حبسب موقفه 

، وعن التصرفات الواقعية بعده لرسول اهللا صلى  هذه املالبسات ، وجمرداً كذلك عن النصوص التالية له يف الزمن
  .اهللا عليه وسلم 

به حىت  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقد عمل رسول اهللا . ولكن النص كان له نوع من العموم يف احلكم يف حينه 
  . .ومن عمله به كان صلح احلديبية يف السنة السادسة للهجرة  -نزلت سورة براءة 

ولكن هذا ال . . إىل اعتبار احلكم هنائياً ودائماً ففسروا اجلنوح إىل السلم بقبول أداء اجلزية  ولقد اجته بعض الفقهاء
يتفق مع الواقع التارخيي؛ فإن أحكام اجلزية نزلت يف سورة براءة بعد السنة الثامنة للهجرة ، وهذه اآلية نزلت يف 

قرب إىل الصحة مبراجعة األحداث وتواريخ النزول واأل. السنة الثانية بعد بدر؛ ومل تكن أحكام اجلزية موجودة 
إن هذا احلكم ليس هنائياً؛ وأنه عدل أخرياً باألحكام النهائية اليت : والطبيعة احلركية للمنهج اإلسالمي ، أن يقال 

وإما . إما حماربني حياربون : واليت انتهى هبا الناس إىل أن يكونوا مع اإلسالم ) التوبة ( نزلت يف سورة براءة 
وهذه هي األحكام . . وإما أهل ذمة يؤدون اجلزية وهم على عهدهم ما استقاموا . مسلمني حتكمهم شريعة اهللا 

وكل ما عداها هو حاالت واقعية يسعى اإلسالم إىل تغيريها حىت . النهائية اليت تنتهي إليها حركة اجلهاد اإلسالمي 
قات النهائية ، وهي العالقات اليت ميثلها احلديث الذي أخرجه مسلم تنتهي إىل هذه األوضاع الثالثة اليت متثل العال

  :ورواه اإلمام أمحد 



حدثنا وكيع ، حدثنا سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن يزيد ، عن أبيه ، عن يزيد بن : قال أمحد 
إذا بعث أمرياً على سرية  -صلى اهللا عليه وسلم  -كان رسول اهللا : قال «  -رضي اهللا عنه  -اخلطيب األسلمي 

. يف سبيل اهللا . اغزوا باسم اهللا : أو جيش أوصاه يف خاصة نفسه بتقوى اهللا ، ومبن معه من املسلمني خرياً ، وقال 
إذا لقيت عدوك من املشركني فادعهم إىل إحدى ثالث خصال ، أو خالل ، فأيتهن أجابوك . قاتلوا من كفر باهللا 

فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم مث ادعهم إىل التحول . ادعهم إىل اإلسالم . عنهم  إليها فاقبل منهم ، وكف
فإن . وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن هلم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على املهاجرين . من دارهم إىل دار املهاجرين 

وال .  الذي جيري على املؤمنني أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أهنم يكونون كأعراب املسلمني جيري عليهم حكم اهللا
فإن أجابوا . فإن أبوا فادعهم إىل إعطاء اجلزية . يكون هلم يف الفيء والغنيمة نصيب ، إال أن جياهدوا مع املسلمني 

  .» فإن أبوا فاستعن باهللا وقاتلهم . فاقبل منهم وكف عنهم 
واجلزية مل تفرض إال بعد الفتح؛ . . اجلزية واملشكل يف هذا احلديث هو ذكر اهلجرة ودار املهاجرين ، مع ذكر 

والثابت أن ) بالقياس إىل اجلماعة املسلمة األوىل اليت انتهت إىل دار إسالم وفتح ومتكن ( وبعد الفتح مل تعد هجرة 
  .اجلزية مل تفرض إال بعد السنة الثامنة؛ وأهنا من مث مل تؤخذ من املشركني العرب ألهنم أسلموا قبل نزول اجلزية 

ققبلت بعد ذلك من أمثاهلم من املشركني اجملوس ، وهم مثلهم يف الشرك؛ ولو نزلت أحكام اجلزية ويف اجلزيرة 
أما ( وهو فيما ذكر قول أيب حنيفة وأحد قويل اإلمام أمحد . مشركون لقبلت منهم كما يقرر اإلمام ابن القيم 

  ) :ه عن أيب حنيفة القرطيب فقد روى هذا القول عن األوزاعي ومالك ، وروى غري
  :وعلى أية حال فالذي ننتهي إليه ، أن قول اهللا تعاىل 

  . .} وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا وتوكل على اهللا ، إنه هو السميع العليم { 
أن إمنا أمر اهللا رسوله . ال يتضمن حكماً مطلقاً هنائياً يف الباب ، وأن األحكام النهائية نزلت فيما بعد يف سورة براءة 

. يقبل مساملة وموادعة ذلك الفريق الذي اعتزله فلم يقاتله سواء كان قد تعاهد ، أو مل يتعاهد معه حىت ذلك احلني 
فلم يعد يقبل إال اإلسالم أو اجلزية . وأنه ظل يقبل السلم من الكفار وأهل الكتاب حىت نزلت أحكام سورة براءة 

أو هو القتال ما استطاع املسلمون هذا؛  -م أصحاهبا على عهدهم وهذه هي حالة املساملة اليت تقبل ما استقا -
  .ليكون الدين كله هللا 

يف هذا البيان وذلك جلالء الشبهة الناشئة من اهلزمية الروحية والعقلية اليت  -بعض الشيء  -ولقد استطردت 
ضر على أرواحهم وعقوهلم؛ ؛ فيثقل ضغط الواقع احلا»اجلهاد يف اإلسالم « يعانيها الكثريون ممن يكتبون عن 

أن يكون منهجه الثابت هو مواجهة البشرية كلها بواحدة  -الذي ال يدركون حقيقته  -ويستكثرون على دينهم 
 -اإلسالم ، أو اجلزية ، أو القتال ، وهم يرون القوى اجلاهلية كلها حتارب اإلسالم وتناهضه؛ وأهله : من ثالث 

ضعاف أمام جحافل أتباع الديانات  -ن حقيقته وال يشعرون هبا شعوراً جدياً الذين ينتسبون إليه وهم ال يدركو
. . واملذاهب األخرى؛ كما يرون طالئع العصبة املسلمة احلقة قلة بل ندرة؛ وال حول هلم يف األرض وال قوة 

قله؛ ويستكثرون وعندئذ يعمد أولئك الكتاب إىل لَيِّ أعناق النصوص ليؤولوها تأويالً يتمشى مع ضغط الواقع وث
  على دينهم أن يكون هذا منهجه وخطته

إهنم يعمدون إىل النصوص املرحلية ، فيجعلون منها نصوصاً هنائية؛ وإىل النصوص املقيدة حباالت خاصة ، فيجعلون 
ة منها نصوصاً مطلقة الداللة؛ حىت إذا وصلوا إىل النصوص النهائية املطلقة أّولوها وفق النصوص املقيدة املرحلي

وذلك كله كي يصلوا إىل أن اجلهاد يف اإلسالم هو جمرد عملية دفاع عن أشخاص املسلمني ، وعن دار اإلسالم 



واملساملة معناها جمرد الكف عن مهامجة دار اإلسالم إن . عندما هتاجم وأن اإلسالم يتهالك على أي عرض للمساملة 
وليس له احلق أن يطالب  -يف كل وقت  -حدوده يتقوقع ، أو جيب أن يتقوقع داخل  -يف حسهم  -اإلسالم 

املمثلة يف سلطان  -اآلخرين باعتناقه ، وال باخلضوع ملنهج اهللا ، اللهم إال بكلمة أو نشرة أو بيان أما القوة املادية 
  فليس لإلسالم أن يهامجها إال أن هتامجه ، فيتحرك حينئذ للدفاع -اجلاهلية على الناس 
ومون روحياً وعقلياً أمام ضغط الواقع احلاضر ، أن يلتمسوا يف أحكام دينهم ما يواجه هذا ولو أراد هؤالء املهز

لوجدوا فيه هذه الواقعية احلركية يف أحكامه وتصرفاته املرحلية اليت كان  -دون يلّ ألعناق النصوص  -الواقع 
إنه يف مثل هذه احلال كان اإلسالم : ا يواجه هبا ضغط الواقع املشابه ملا نواجهه حنن اليوم؛ والستطاعوا أن يقولو

يتصرف على هذا النحو ، ولكن هذه ليست هي القواعد الدائمة؛ إمنا هي األحكام والتصرفات اليت تواجه 
  .الضرورة 

  :وهذه أمثلة ومناذج من األحكام والتصرفات املرحلية يف أوقات الضرورات 
قدمه املدينة مع اليهود حول املدينة واملشركني عهداً على أول م -صلى اهللا عليه وسلم  -لقد عقد رسول اهللا * 

 -مع التسليم بأن السلطة العليا يف املدينة هي سلطة رسول اهللا . املساملة واملوادعة والدفاع املشترك عن املدينة 
لمدينة والتعهد منهم بالدفاع عن املدينة معه ضد قريش ، والكف عن مناصرة أي مهاجم ل -صلى اهللا عليه وسلم 

ويف الوقت ذاته أمره  -صلى اهللا عليه وسلم  -، أو عقد أي حلف مع املشركني احملاربني دون إذن من رسول اهللا 
مث تغري . . اهللا أن يقبل السلم ممن جينحون إىل السلم ، وإن كانوا ال يعقدون معه عهداً ، وأن يوادعهم ما وادعوه 

  .هذا كله فيما بعد كما ذكرنا 
صلى اهللا  -ت غزوة اخلندق؛ وجتمع املشركون على املدينة؛ ونقضت بنو قريظة العهد؛ وخاف رسول اهللا وملا كان* 

على املسلمني؛ عرض على عيينة بن حصن الفزاري ، واحلارث بن عوف املري رئيس غطفان الصلح  -عليه وسلم 
صلى اهللا  -هذه املقالة من رسول اهللا وكانت . على ثلث مثار املدينة ، وأن ينصرفا بقومهما ويدعا قريشاً وحدها 

منهما أهنما قد رضيا ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -فلما رأى رسول اهللا . هلما مراوضة ومل تكن عقداً  -عليه وسلم 
يا رسول اهللا ، هذا أمر حتبه فنصنعه لك؟ أو شيء أمرك اهللا به فنسمع : استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقاال 

فقال له سعد » بل أمر أصنعه لكم ، فإن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة « : أو أمر تصنعه لنا؟ فقال له ونطيع؟ 
يا رسول اهللا ، واهللا قد كنا حنن وهؤالء القوم على الشرك وعبادة األوثان ، وال نعبد اهللا وال نعرفه ، وما : بن معاذ 

ني أكرمنا اهللا باإلسالم ، وهدانا له ، وأعزنا بك ، نعطيهم فح. طمعوا قط أن ينالوا منا مثرة ، إال شراء أو ِقرًى 
  .أموالنا واهللا ال نعطيهم إال السيف حىت حيكم اهللا بيننا وبينهم 

انصرفا ، فليس « : وقال لعيينة واحلارث » أنتم وذاك « : وقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -فسر بذلك رسول اهللا 
. . إجراء ملواجهة الضرورة  -صلى اهللا عليه وسلم  -فكر فيه رسول اهللا فهذا الذي . » لكما عندنا إال السيف 

  . .وليس حكماً هنائياً 
بشروط مل يسترح إليها املسلمون ،  -وهم على شركهم  -وعقد رسول اهللا مع مشركي قريش صلح احلديبية * 

وأن يرجع عنهم عامه ذلك وذلك على وضع احلرب بينه وبينهم عشر سنني ، وأن يأمن الناس بعضهم من بعض ، 
، حتىإذا كان العام املقبل قدمها وخلوا بينه وبني مكة فأقام هبا ثالثاً ، وأال يدخلها إال بسالح الراكب والسيوف 

وقد . . . يف القرب ، وأن من أتى املشركني من أصحاب النيب مل يردوه ، ومن أتاه من أصحاب املشركني رده 



هذه الشروط ، اليت تبدو يف ظاهرها جمحفة ، ألمر يريده  -مبا أهلمه اهللا  -يه وسلم صلى اهللا عل -رضي رسول اهللا 
ملواجهة الظروف املشاهبة؛ تتصرف من خالله القيادة املسلمة  -على كل حال  -وفيها متسع . . اهللا أهلم به رسوله 

.  
هج متحرك مرن ، ولكنه متني واضح ، إن املنهج احلركي هلذا الدين يواجه الواقع دائماً بوسائل مكافئة ، وهو من

والذين يلتمسون فيه ما يواجهون به الواقع يف كل حالة لن يضطروا إىل يلّ أعناق النصوص وتأويلها تأويالت تأباها 
وإمنا املطلوب هو تقوى اهللا ، والتحرج من تطويع دينه لواقع الشر اجلاهلي ، واهلزمية به والوقوف به موقف الدفاع 

. كل حاجات الواقع وضروراته واحلمد هللا  -وهو يف مركز االستعالء واملبادأة  -مسيطر حاكم ، يليب ، وهو دين 
.  

أن يقبل موادعة من وادعوه ، وأن جينح للسلم معهم مىت  -صلى اهللا عليه وسلم  -وعندما أمر اهللا تعاىل رسوله 
  :بسرائر القوم املخبوءة جنحوا إليه؛ وجهه إىل التوكل عليه ، وطمأنه إىل إحاطته سبحانه 

  . .} وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا وتوكل على اهللا ، إنه هو السميع العليم { 
إن اهللا حسبه : وقال له . مث أمنه من خداعهم ، إن هم أرادوا خيانته ، وبيتوا الغدر من وراء اجلنوح إىل السلم 

ؤمنني ومجع قلوهبم على الود واإلخاء يف اإلسالم؛ وأيده بامل -يف بدر  -وكافيه وحافظه؛ وهو الذي أيده بنصره 
  :وكانت عصية على التآلف ، ال ميلك تأليفها إال اهللا القدير احلكيم 

وإن يريدوا أن خيدعوك فإن حسبك اهللا ، هو الذي أيدك بنصره وباملؤمنني ، وألف بني قلوهبم ، لو أنفقت ما يف { 
  . .} اهللا ألف بينهم ، إنه عزيز حكيم األرض مجيعاً ما ألفت بني قلوهبم ، ولكن 

حسبك اهللا ، فهو كافيك ، وهو الذي أيدك بنصره أول مرة ، وأيدك باملؤمنني الذين صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه؛ 
  .وجعل منهم قوة موحدة ، بعد أن كانت قلوهبم شىت ، وعداواهتم جاهرة وبأسهم بينهم شديداً 

فقد كان بينهم يف اجلاهلية من الثارات والدماء  -وهم األنصار  -رج سواء كان املقصود هم األوس واخلز
أو كان . . واملنازعات ما يستحيل معه االلتئام فضالً على هذا اإلخاء الذي مل تعرف له األرض نظرياً وال شبيهاً 

كانت هذه هي حالة أو كان اجلميع مقصودين ، فقد . . املقصود هم املهاجرون ، وهم كانوا كاألنصار يف اجلاهلية 
  عرب اجلزيرة مجيعاً

ولقد وقعت املعجزة اليت ال يقدر عليها إال اهللا؛ واليت ال تصنعها إال هذه العقيدة؛ فاستحالت هذه القلوب النافرة ، 
وهذه الطباع الشموس ، إىل هذه الكتلة املتراصة املتآخية الذلول بعضها لبعض ، احملب بعضها لبعض ، املتآلف 

أو ميهد حلياة  -بعض ، هبذا املستوى الذي مل يعرفه التاريخ؛ والذي تتمثل فيه حياة اجلنة ومستها البارزة بعضها مع 
. إن هذه العقيدة عجيبة فعالً } ونزعنا ما يف قلوهبم من غل إخواناً على سرر متقابلني { :  -اجلنة ومستها البارزة 

واأللفة ومودات القلوب ، اليت تلني جاسيها ، وترقق  إهنا حني ختالط القلوب ، تستحيل إىل مزاج من احلب
حواشيها ، وتندي جفافها ، وتربط بينها برباط وثيق عميق رفيق ، فإذا نظرة العني ، وملسة اليد ، ونطق اجلارحة ، 

ن وخفقة القلب ، ترانيم من التعارف والتعاطف ، والوالء والتناصر ، والسماحة واهلوادة ، ال يعرف سرها إال م
  ألف بني هذه القلوب؛ وال تعرف مذاقها إال هذه القلوب

وهذه العقيدة هتتف للبشرية بنداء احلب يف اهللا؛ وتوقع على أوتارها أحلان اخللوص له وااللتقاء عليه ، فإذا 
  .استجابت وقعت تلك املعجزة اليت ال يدري سرها إال اهللا ، وال يقدر عليها إال اهللا 

إن من عباد اهللا ألناساً ما هم بأنبياء وال شهداء يغبطهم األنبياء « :  -اهللا عليه وسلم صلى  -يقول رسول اهللا 



هم قوم حتابوا بروح اهللا بينهم : قال . يا رسول اهللا ختربنا من هم : والشهداء يوم القيامة مبكاهنم من اهللا تعاىل قالوا 
ال خيافون إذا خاف الناس . جوههم لنور وإهنم لعلى نور ، على غري أرحام بينهم ، وال أموال يتعاطوهنا ، واهللا إن و

  ) .أخرجه أبو داود . ( » ، وال حيزنون إذا حزن الناس 
إن املسلم إذا لقي أخاه املسلم ، فأخذ بيده حتاتت عنهما ذنوهبما كما تتحات « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -ويقول 

رواه . ( » ر هلما ذنوهبما ولو كانت مثل زبد البحر الورق عن الشجرة اليابسة يف يوم ريح عاصف وإال غف
  ) .الطرباين 

وتتوارد أقوال الرسول تترى يف هذا الباب؛ وتشهد أعماله بأصالة هذا العنصر يف رسالته عليه الصالة والسالم؛ 
ة؛ إمنا كانت كما تشهد األمة اليت بناها على احلب أهنا مل تكن جمرد كلمات جمنحة ، وال جمرد أعمال مثالية فردي

  .واقعاً شاخماً قام على هذا األساس الثابت ، بإذن اهللا ، الذي ال يقدر على تأليف القلوب هكذا سواه 
 -والعصبة املسلمة من ورائه ، إىل والية اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -بعد ذلك ميضي السياق يطمئن رسول اهللا 

بتحريض املؤمنني على القتال يف سبيل اهللا؛ فهم أكفاء لعشرة له وهلا؛ وهو حسبه وحسبها؛ مث يأمره  -سبحانه 
  :أمثاهلم ممن ال يفقهون فقههم؛ وهم على األقل أكفاء ملثليهم يف أضعف احلاالت 

  .يا أيها النيب حسبك اهللا ومن اتبعك من املؤمنني { 

تني ، وإن يكن منكم مئة يغلبوا يا أيها النيب حرض املؤمنني على القتال ، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئ
اآلن خفف اهللا عنكم ، وعلم أن فيكم ضعفاً ، فإن يكن منكم مئة . ألفاً من الذين كفروا ، بأهنم قوم ال يفقهون 

  . .} صابرة يغلبوا مئتني ، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفني بإذن اهللا ، واهللا مع الصابرين 
وأمامها تلك القوة  -قوة اهللا القوي العزيز  -د هلا ، وال معقب عليها ويقف الفكر ليستعرض القوة اليت ال را

وإذا هي معركة مضمونة . فإذا الفرق شاسع ، والبون بعيد  -اليت تتصدى لكتائب اهللا  -الضئيلة العاجزة اهلزيلة 
  :وهذا كله يتضمنه قوله تعاىل . . العاقبة ، معروفة النهاية ، مقررة املصري 

  . .} نيب حسبك اهللا ومن اتبعك من املؤمنني يا أيها ال{ 
وقد هتيأت كل نفس ، واستعد كل قلب وشد  -يف سبيل اهللا  -ومن مث يأيت األمر بتحريض املؤمنني على القتال 

  :كل عصب ، وحتفز كل عرق؛ وانسكبت يف القلوب الطمأنينة والثقة واليقني 
  . .} يا أيها النيب حرض املؤمنني على القتال { 
  :رضهم وهم لعدوهم وعدو اهللا كفء ، وإن قل عددهم وكثر أعداؤهم وأعداء اهللا حوهلم ح
  . .} إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتني ، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا { 

  :ولكنه صادق عميق . فأما تعليل هذا التفاوت فهو تعليل مفاجئ عجيب 
  . .}  بأهنم قوم ال يفقهون{ 

إن الفئة املؤمنة إمنا متتاز بأهنا تعرف . . فما صلة الفقه بالغلب يف ظاهر األمر؛ ولكنها صلة حقيقية ، وصلة قوية 
إهنا تفقه حقيقية األلوهية وحقيقة العبودية؛ . . طريقها ، وتفقه منهجها ، وتدرك حقيقة وجودها وحقيقة غايتها 

 -وتفقه أهنا هي . تعلي ، وأن العبودية جيب أن تكون هللا وحده بال شريك فتفقه أن األلوهية ال بد أن تنفرد وتس
املهتدية هبدى اهللا ، املنطلقة يف األرض بإذن اهللا إلخراج الناس من عبادة العباد إىل عبادة اهللا  -األمة املسلمة 

ولكن لتعلي كلمة اهللا وجتاهد وحده؛ وأهنا هي املستخلفة عن اهللا يف األرض؛ املمكنة فيها ال لتستعلي هي وتستمتع؛ 
يف سبيل اهللا؛ ولتعمر األرض باحلق؛ وحتكم بني الناس بالقسط؛ وتقيم يف األرض مملكة اهللا اليت تقوم على العدل بني 



وكل ذلك فقه يسكب يف قلوب العصبة املسلمة النور والثقة والقوة واليقني؛ ويدفع هبا إىل إجلهاد يف . . الناس 
قلوهبم مغلقة ، وبصائرهم . } قوم ال يفقهون { بينما أعداؤها . ويف طمأنينة للعاقبة تضاعف القوة سبيل اهللا يف قوة 

  إهنا قوة منقطعة معزولة عن األصل الكبري. مطموسة؛ وقوهتم كليلة عاجزة مهما تكن متفوقة ظاهرة 
  .وهذه النسبة 

وحىت يف . . يفقهون والكافرين الذين ال يفقهون هي األصل يف ميزان القوى بني املؤمنني الذين . . واحد لعشرة . 
  :واحد الثنني : أضعف حاالت املسلمني الصابرين فإن هذه النسبة هي 

اآلن خفف اهللا عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً ، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتني ، وإن يكن منكم ألف يغلبوا { 
  . .} ألفني بإذن اهللا ، واهللا مع الصابرين 

د فهم بعض املفسرين والفقهاء أن هذه اآليات تتضمن أمراً للذين آمنوا أال يفر الواحد منهم من عشرة يف حالة وق
فالراجح . . وهناك خالفات فرعية كثرية ال ندخل حنن فيها . . القوة ، وأال يفر الواحد من اثنني يف حالة الضعف 
ؤمنني يف مواجهة عدوهم يف ميزان اهللا وهو احلق؛ وأهنا تعريف عندنا أن اآليات إمنا تتضمن حقيقة يف تقدير قوة امل

واهللا أعلم مبا  -فيما نرجح  -للمؤمنني هبذه احلقيقة لتطمئن قلوهبم ، وتثبت أقدامهم؛ وليست أحكاماً تشريعية 
  .يريد 

ليه وسلم مبناسبة تصرف الرسول صلى هللا ع -ومن التحريض على القتال ينتقل السياق إىل بيان حكم األسرى 
وإىل احلديث إىل هؤالء األسرى وترغيبهم يف اإلميان وما وراءه من حسن العوض عما  -واملسلمني يف أسرى بدر 

  :فاهتم وعما حلقهم من اخلسارة يف املوقعة 
ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض ، تريدون عرض الدنيا واهللا يريد اآلخرة ، واهللا عزيز حكيم { 
لوال كتاب من اهللا سبق ملسكم فيما أخذمت عذاب عظيم ، فكلوا مما غنمتم حالالً طيباً ، واتقوا اهللا ، إن اهللا غفور . 

  .} رحيم 
يا أيها النيب قل ملن يف أيديكم من األسرى ، إن يعلم اهللا يف قلوبكم خرياً يؤتكم خرياً مما أخذ منكم ويغفر لكم ، { 

  . .} ا خيانتك فقد خانوا اهللا من قبل فأمكن منهم ، واهللا عليم حكيم وإن يريدو. واهللا غفور رحيم 
صلى اهللا عليه  -فلما وضع القوم أيديهم يأسرون ، ورسول اهللا « :  -وهو يقص أخبار الغزوة  -قال ابن إسحاق 

 -لم صلى اهللا عليه وس -يف العريش ، وسعد بن معاذ قائم على باب العريش الذي فيه رسول اهللا  -وسلم 
خيافون عليه كرة العدو ، ورأى  -صلى اهللا عليه وسلم  -متوشحاً السيف يف نفر من األنصار حيرسون رسول اهللا 

 -فيما ذكر يل ، يف وجه سعد الكراهية ملا يصنع الناس ، فقال له رسول اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 
أجل واهللا يا رسول اهللا ، كانت أول : قال « ره ما يصنع القوم واهللا لكأنك يا سعد تك» :  -صلى اهللا عليه وسلم 

  وقعة أوقعها اهللا بأهل الشرك ، فكان اإلثخان يف القتل أحب إيلّ من استبقاء الرجال
ملا كان يومئذ التقوا ، فهزم اهللا : قال  -عن ابن عباس عن عمر رضي اهللا عنهم  -بإسناده  -وروى اإلمام أمحد 
أبا  -صلى اهللا عليه وسلم  -منهم سبعون رجالً وأسر منهم سبعون رجالً ، واستشار رسول اهللا  املشركني ، فقتل
  .بكر وعمر وعلياً 

يا رسول اهللا هؤالء بنو العم والعشرية واإلخوان ، وإين أرى أن تأخذ منهم الفدية ، فيكون ما : فقال أبو بكر 
صلى اهللا عليه  -فقال رسول اهللا . اهللا فيكونوا لناعضداً أخذناه منهم قوة لنا على الكفار ، وعسى أن يهديهم 



 -واهللا ما أرى رأي أيب بكر ، ولكين أرى أن متكين من فالن : قال قلت » ما ترى يا ابن اخلطاب؟ « :  -وسلم 
فيضرب عنقه ، ومتكن محزة من فالن أخيه ) ابن أيب طالب ( فأضرب عنقه ، ومتكن علياً من عقيل  -قريب لعمر 

فهوى . . يضرب عنقه ، حىت يعلم اهللا أن ليس يف قلوبنا هوادة للمشركني ، هؤالء صناديدهم وأئمتهم وقادهتم ف
 -فلما كان من الغد . . ما قال أبو بكر ومل يهو ما قلت ، وأخذ منهم الفداء  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 
ما يبكيك أنت : فقلت . يب بكر ومها يبكيان وأ -صلى اهللا عليه وسلم  -فغدوت إىل النيب  -قال عمر 

للذي « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت ، وإن مل أجد تباكيت لبكائكما قال النيب 
لشجرة قريبة من  -» لقد عرض علّي عذابكم أدىن من هذه الشجرة . عرض على أصحابك من أخذهم الفداء 

إىل } ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض { : وأنزل اهللا عز وجل  -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ورواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن جرير وابن . . . فأحل هلم الغنائم } فلكوا مما غنمتم حالالً طيباً { : قوله 

  .مردويه من طرق عن عكرمة بن عمار اليماين 
استشار النيب صلى اهللا : قال  -رضي اهللا عنه  -هاشم ، عن محيد ، عن أنس حدثنا علي بن : وقال اإلمام أمحد 

يا : فقام عمر بن اخلطاب فقال » إن اهللا قد أمكنكم منهم « : عليه وسلم الناس يف األسارى يوم بدر ، فقال 
اهللا قد أمكنكم  يا أيها الناس إن« : فأعرض عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقال . رسول اهللا اضرب أعناقهم 

فأعرض عنه النيب صلى هللا . يا رسول اهللا ، اضرب أعناقهم : فقام عمر فقال » منهم وإمنا هم إخوانكم باألمس 
يا رسول اهللا نرى أن تعفو عنهم : فقام أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه فقال . عليه وسلم ، فقال للناس مثل ذلك 

ما كان فيه من الغم ، فعفا  -صلى هللا عليه وسلم  -وجه رسول اهللا  فذهب عن: قال . وأن تقبل منهم الفداء 
} لوال كتاب من اهللا سبق ملسكم فيما أخذمت عذاب عظيم { : وأنزل اهللا عز وجل : قال . عنهم وقبل منهم الفداء 

. .  
صلى هللا  -سول اهللا ملا كان يوم بدر قال ر: وقال األعمش ، عن عمر بن مرة ، عن أيب عبيدة ، عن عبد اهللا ، قال 

  : -عليه وسلم 

يا رسول اهللا ، قومك وأهلك ، استبقهم واستتبهم لعل اهللا أن يتوب : فقال أبو بكر » ما تقولون يف األسارى؟ « 
: وقال عبد اهللا بن رواحة . . يا رسول اهللا ، كذبوك وأخرجوك فقدمهم فاضرب أعناقهم : وقال عمر . . عليهم 

صلى اهللا  -فأضرم الوادي عليهم ناراً مث ألقهم فيه فسكت رسول اهللا .  واد كثري احلطب يا رسول اهللا ، أنت يف
يأخذ بقول عمر : وقال ناس . يأخذ بقول أيب بكر : فقال ناس . مث قام فدخل . فلم يرد عليهم شيئاً  -عليه وسلم 

إن « : فقال  -لى هللا عليه وسلم ص -مث خرج عليهم رسول اهللا . يأخذ بقول عبد اهللا بن رواحة : وقال ناس . 
اهللا ليلني قلوب رجال فيه حىت تكون ألني من اللنب ، وإن اهللا ليشدد قلوب رجال فيه حىت تكون أشد من احلجارة 

} فمن تبعين فإنه مين ومن عصاين فإنك غفور رحيم { : ، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السالم قال 
إن تعذهبم فإهنم عبادك ، وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز { : قال : مثل عيسى عليه السالم وإن مثلك يا أبا بكر ك

ربنا اطمس على أمواهلم واشدد على قلوهبم فال { : وإن مثلك يا عمر كمثل موسى عليه السالم قال . } احلكيم 
رب ال تذر على األرض من { : ال وإن مثلك يا عمر كمثل نوح عليه السالم ق. } يؤمنوا حىت يروا العذاب األليم 

يا رسول اهللا : قلت : قال ابن مسعود » أنتم عالة فال ينفكن أحد منهم إال بفداء أو ضربة عنق . } الكافرين دياراً 
فما رأيتين يف يوم أخوف  -صلى اهللا عليه وسلم  -، إال سهيل ابن بيضاء فإنه يذكر اإلسالم فسكت رسول اهللا 

إال سهيل بن « صلى اهللا عليه وسلم  -رة من السماء مين يف ذلك اليوم ، حىت قال رسول اهللا من أن تقع علّي حجا



. . . إىل آخر اآلية } . . . ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض { : فأنزل اهللا عز وجل » بيضاء 
صحيح اإلسناد : كم يف مستدركه وقال رواه اإلمام أمحد والترمذي من حديث أيب معاوية عن األعمش به ، واحلا( 

  ) .ومل خيرجاه 
التقتيل حىت تضعف شوكة املشركني وتشتد شوكة املسلمني ، وهذا ما كان ينبغي قبل أن : واإلثخان املقصود 

  .فعاتب اهللا املسلمني فيه . يكون للنيب واملسلمني أسرى يستبقوهنم ويطلقوهنم بالفدية كما حدث يف بدر 
وكان املسلمون ما يزالون قلة واملشركون ما . بدر هي املعركة األوىل بني املسلمني واملشركني  لقد كانت غزوة

وكان نقص عدد احملاربني من املشركني مما يكسر شوكتهم ويذل كربياءهم ويعجزهم عن معاودة . يزالون كثرة 
  .مهما يكونوا فقراء  وكان هذا هدفاً كبرياً ال يعدله املال الذي يأخذونه. الكرة على املسلمني 

  .وكان هنالك معىن آخر يراد تقريره يف النفوس وتثبيته يف القلوب 

وحىت يعلم اهللا أن ليس « : ذلك هو املعىن الكبري الذي عرب عنه عمر رضي اهللا عنه يف صرامة ونصاعة وهو يقول . 
  . .» يف قلوبنا هوادة للمشركني 

كره للمسلمني أن يأخذوا األسرى يوم بدر وأن  -سبحانه  -أن اهللا  -لم واهللا أع -هلذين السببني البارزين حنسب 
 -وهو يواجهها كلما تكررت هذه الظروف  -وهلذه الظروف الواقعية اليت كان يواجهها النص . يفادوهم مبال 
  :قال اهللا تعاىل 

  . .} ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض { 
  :سلمني الذين قبلوا الفداء يف أسرى املعركة األوىل ولذلك عّرض القرآن بامل

  . .} تريدون عرض الدنيا { 
  فأخذمتوهم أسرى بدل أن تقتلوهم؛ وقبلتم فيهم الفداء وأطلقتموهم: أي 
  . .} واهللا يريد اآلخرة { 

  رض الدنياواملسلمون عليهم أن يريدوا ما يريد اهللا ، فهو خري وأبقى ، واآلخرة تقتضي التجرد من إرادة ع
  . .} واهللا عزيز حكيم { 

ليحق احلق ويبطل الباطل ولو كره { قدر لكم النصر ، وأقدركم عليه ، حلكمة يريدها من قطع دابر الكافرين 
  . .} لوال كتاب من اهللا سبق ملسكم فيما أخذمت عذاب عظيم } { اجملرمون 

بق قضائه فيهم ما كان يستحقه أخذهم الفداء من ولقد سبق قضاء اهللا بأن يغفر ألهل بدر ما يفعلون؛ فوقاهم س
  العذاب العظيم

وكانت حمرمة يف  -ومنها هذه الفدية اليت عوتبوا فيها  -مث زادهم اهللا فضالً ومنة؛ فجعل غنائم احلرب حالالً هلم 
وازن مشاعرهم مذكراً إياهم بتقوى اهللا ، وهو يذكر هلم رمحته ومغفرته ، لتت -الديانات قبلهم على أتباع الرسل 

  :جتاه رهبم ، فال تغرهم املغفرة والرمحة ، وال تنسيهم التقوى والتحرج واملخافة 
  . .} فكلوا مما غنمتم حالالً طيباً ، واتقوا اهللا ، إن اهللا غفور رحيم { 

بل خري من مث يلمس قلوب األسرى ملسة حتيي فيها الرجاء ، وتطلق فيها األمل ، وتشيع فيها النور ، وتعلقها مبستق
وبعد ذلك كله باملغفرة والرمحة من . املاضي ، وحبياة أكرم مما كانوا فيه ، وبكسب أرجح مما فقدوا من مال وديار 

  :اهللا 
إن يعلم اهللا يف قلوبكم خرياً يؤتكم خرياً مما أخذ منكم ويغفر لكم ، : يا أيها النيب قل ملن يف أيديكم من األسرى { 



  . .} واهللا غفور رحيم 
واخلري هو اإلميان حىت ما . . هذا اخلري كله معلق بأن تصلح قلوهبم فتتفتح لنور اإلميان؛ فيعلم اهللا أن فيها خرياً 

اخلري حمض اخلري ، والذي ال يسمى شيء ما خرياً إال أن يستمد منه وينبثق منه ويقوم . حيتاج إىل ذكر وتنصيص 
  .عليه 

ليلمس يف قلوهبم مكامن اخلري والرجاء والصالح ، وليوقظ يف فطرهتم إن اإلسالم إمنا يستبقي األسرى لديه ، 
ال ليستذهلم انتقاماً ، وال ليسخرهم استغالالً ، كما كانت . أجهزة االستقبال والتلقي والتأثر واالستجابة للهدى 

  تتجه فتوحات الرومان؛ وكما تتجه فتوحات األجناس واألقوام
  .بعثت قريش يف فداء أسراهم ، ففدى كل قوم أسريهم مبا رضوا : عن الزهري عن مجاعة مساهم قال 

اهللا أعلم بإسالمك ، « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -يا رسول اهللا قد كنت مسلماً فقال رسول اهللا : وقال العباس 
رث ابن فإن تكن كما تقول فإن اهللا جيزيك ، وأما ظاهرك فقد كان علينا ، فافتد نفسك وابين أخيك نوفل ابن احلا

ما : قال » عبد املطلب ، وعقيل بن أيب طالب بن عبد املطلب ، وحليفك عتبة بن عمرو أخي بين احلاراث بن فهر 
إن أصبت يف سفري هذا فهذا : فأين املال الذي دفنته أنت وأم الفضل ، قلت هلا « : ذاك عندي يا رسول اهللا قال 

إن هذا لشيء . واهللا يا رسول اهللا إين ألعلم أنك رسول اهللا « قال  »املال الذي دفنته لبين الفضل وعبد اهللا وقثم؟ 
 -عشرين أوقية من مال كان معي  -فاحسب يل يا رسول اهللا ما أصبتم مين . ما علمه أحد غريي وغري أم الفضل 

أخويه  ففدى نفسه وبين« ذاك شيء أعطانا اهللا تعاىل منك . ال » :  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال رسول اهللا 
يا أيها النيب قل ملن يف أيديكم من األسرى إن يعلم اهللا يف قلوبكم خرياً يؤتكم { : فأنزل اهللا عز وجل . وحليفه 

قال العباس فأعطاين اهللا مكان العشرين األوقية يف . . } خرياً ما أخذ منكم ، ويغفر لكم ، واهللا غفور رحيم 
  .به ، مع ما أرجو من مغفرة اهللا عز وجل  اإلسالم عشرين عبداً كلهم يف يده مال يضرب

صلى اهللا عليه وسلم  -ويف الوقت الذي يفتح اهللا لألسارى نافذة الرجاء املشرق الرحيم ، حيذرهم خيانة الرسول 
  :كما خانوا اهللا من قبل فالقوا هذا املصري  -
  . .} م وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا اهللا من قبل فأمكن منهم ، واهللا عليم حكي{ 

فإن . لقد خانوا اهللا فأشركوا به غريه ، ومل يفردوه سبحانه بالربوبية ، وهو قد أخذ العهد على فطرهتم فخانوا عهده 
وهم أسرى يف يديه ، فليذكروا عاقبة خيانتهم األوىل اليت أوقعتهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -أرادوا خيانة رسوله 

  :يف إيقاع العقاب هبم } حكيم { بسرائرهم } عليم { واهللا . . لياءه يف األسر ، ومكنت منهم رسول اهللا وأو
  . .} واهللا عليم حكيم { 

ملا أسر من أسر من املشركني ، تكلم قوم منهم باإلسالم ، ومل ميضوا فيه : قال القرطيب يف التفسري ، قال ابن العريب 
قال  -ا أن يقربوا من املسلمني وال يبعدوا من املشركني ويشبه أهنم أرادو. عزمية ، وال اعترفوا به اعترافاً جازماً 

وإذا وجد مثل ذلك من املؤمن . إن تكلم الكافر باإلميان يف قلبه وبلسانه ومل ميض فيه عزمية مل يكن مؤمناً : علماؤنا 
قد بني اهللا و. إال ما كان من الوسوسة اليت ال يقدر على دفعها ، فإن اهللا قد عفا عنها وأسقطها . كان كافراً 

  .} وإن يريدوا خيانتك { : احلقيقة فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -لرسوله 

وإن كان . بكفرهم ومكرهم بك وقتاهلم لك } فقد خانوا اهللا من قبل { أي إن كان هذا القول منهم خيانة ومكراً 
ويغفر هلم ما تقدم من : عنهم هذا القول منهم خرياً ، ويعلمه اهللا ، فيقبل منهم ذلك ويعوضهم خرياً ما خرج 



  .كفرهم وخيانتهم ومكرهم 
وأخرياً خيتم هذا الدرس ، وختتم السورة معه ، ببيان طبيعة العالقات يف اجملتمع املسلم ، وطبيعة العالقات بينه وبني 

اته؛ والقاعدة اليت اجملتمعات األخرى؛ وبيان األحكام املنظمة هلذه العالقات وتلك؛ ومنه تتبني طبيعة اجملتمع املسلم ذ
إهنا ليست عالقات الدم ، وال عالقات األرض ، وال عالقات اجلنس ، وال . . ينطلق منها واليت يقوم عليها كذلك 

ليست هي القرابة ، وليست هي الوطنية ، . . عالقات التاريخ ، وال عالقات اللغة ، وال عالقات االقتصاد 
إمنا هي عالقة العقيدة ، وعالقة القيادة ، وعالقة التنظيم . . القتصادية وليست هي القومية ، وليست هي املصاحل ا

فالذين آمنوا وهاجروا إىل دار اهلجرة واإلسالم ، متجردين من كل ما ميسكهم بأرضهم وديارهم . . احلركي 
لعقيدهتم  وقومهم ومصاحلهم ، وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهللا؛ والذين آووهم ونصروهم ودانوا معهم

والذين آمنوا ومل يهاجروا ليس بينهم وبني اجملتمع . . وقيادهتم يف جتمع حركي واحد ، أولئك بعضهم أولياء بعض 
املسلم والية؛ ألهنم مل يتجردوا بعد للعقيدة ، ومل يدينوا بعد للقيادة؛ ومل يلتزموا بعد بتعليمات التجمع احلركي 

والذين كفروا بعضهم . . ركي الواحد تعترب قرابة الدم أوىل يف املرياث وغريه ويف داخل هذا التجمع احل. . الواحد 
  :هذه هي اخلطوط الرئيسية يف العالقات واالرتباطات ، كما تصورها هذه النصوص احلامسة . . أولياء بعض كذلك 

أولئك بعضهم أولياء إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهللا والذين آووا ونصروا { 
. . يف الدين . . وإن استنصروكم . والذين آمنوا ومل يهاجروا ما لكم من واليتهم من شيء حىت يهاجروا . بعض 

. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض . واهللا مبا تعملون بصري  -إال على قوم بينكم وبينهم ميثاق  -فعليكم النصر 
والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اهللا والذين آووا . . فساد كبري إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض و. 

والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك . ونصروا أولئك هم املؤمنون حقاً ، هلم مغفرة ورزق كرمي 
  . .} وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا ، إن اهللا بكل شيء عليم . منكم 
ية بني املسلمني يف إبان نشأة اجملتمع املسلم إىل يوم بدر ، كانت والية توارث وتكافل يف الديات ووالية نصرة والوال

حىت إذا وجدت الدولة ومكن اهللا هلا بيوم الفرقان يف بدر . . وأخوة قامت مقام عالقات الدم والنسب والقرابة 
فأما اهلجرة . .  الديات إىل قرابة الدم ، داخل اجملتمع املسلم بقيت الوالية والنصرة ، ورد اهللا املرياث والتكافل يف

فهي اهلجرة من دار الشرك إىل دار اإلسالم  -العامة واخلاصة  -اليت يشري إليها النص وجيعلها شرطاً لتلك الوالية 
شركني ، فهؤالء ليس فأما الذين ميلكون اهلجرة ومل يهاجروا ، استمساكاً مبصاحل أو قرابات مع امل -ملن استطاع  -

بينهم وبني اجملتمع املسلم والية ، كما كان الشأن يف مجاعات من األعراب أسلموا ومل يهاجروا ملثل هذه املالبسات 
  .، وكذلك بعض أفراد يف مكة من القادرين على اهلجرة 

شرط أال يكون على  -إن استنصروهم يف الدين خاصة  -وهؤالء وأولئك أوجب اهللا على املسلمني نصرهم . 
  االعتداء عليهم من قوم بينهم وبني اجملتمع املسلم عهد ، ألن عهود اجملتمع املسلم وخطته احلركية أوىل بالرعاية

وحنسب أن هذه النصوص واألحكام تدل داللة كافية على طبيعة اجملتمع املسلم واالعتبارات األساسية يف تركيبه 
لداللة ال تتضح الوضوح الكايف إال ببيان تارخيي عن نشأة هذا اجملتمع ولكن هذه ا. العضوي ، وقيمه األساسية 

  :التارخيية؛ والقواعد األساسية اليت انبثق منها وقام عليها؛ ومنهجه احلركي والتزاماته 
إمنا متثل احللقة األخرية يف سلسلة  -صلى اهللا عليه وسلم  -على يد حممد رسول اهللا  -إن الدعوة اإلسالمية 

وهذه الدعوة على مدار التاريخ البشري كانت . . ة الطويلة إىل اإلسالم بقيادة موكب الرسل الكرام الدعو
. . هو تعريف الناس بإهلهم الواحد ورهبم احلق؛ وتعبيدهم لرهبم وحده ونبذ ربوبية اخللق : تستهدف أمراً واحداً 



كرون مبدأ األلوهية وجيحدون وجود اهللا أَلبتة؛ إمنا ين -فيما عدا أفراداً معدودة يف فترات قصرية  -ومل يكن الناس 
إما يف صورة االعتقاد والعبادة؛ وإما : هم كانوا خيطئون معرفة حقيقة رهبم احلق ، أو يشركون مع اهللا آهلة أخرى 

كل يف صورة احلاكمية واالتباع؛ وكالمها شرك كاآلخر خيرج به الناس من دين اهللا ، الذي كانوا يعرفونه على يد 
رسول ، مث ينكرونه إذا طال عليهم األمد ، ويرتدون إىل اجلاهلية ، اليت أخرجهم منها ، ويعودون إىل الشرك باهللا 

  . .إما يف االعتقاد والعبادة ، وإما يف االتباع واحلاكمية ، وإما فيها مجيعاً . . مرة أخرى 
إسالم العباد لرب العباد؛ . . » اإلسالم « تستهدف  إهنا. . هذه طبيعة الدعوة إىل اهللا على مدار التاريخ البشري 

وإخراجهم من عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده ، بإخراجهم من سلطان العباد وحاكميتهم وشرائعهم وقيمهم 
ويف هذا جاء اإلسالم على . . وتقاليدهم ، إىل سلطان اهللا وحاكميته وشريعته وحده يف كل شأن من شؤون احلياة 

جاء لريد الناس إىل حاكمية اهللا كشأن . . صلى اهللا عليه وسلم ، كما جاء على أيدي الرسل الكرام قبله  يد حممد
الكون كله الذي حيتوي الناس؛ فيجب أن تكون السلطة اليت تنظم حياهتم هي السلطة اليت تنظم وجوده؛ فال 

بل الذي يصرف . يصرف الكون كله يشذوا هم مبنهج وسلطان وتدبري غري املنهج والسلطان والتدبري الذي 
فالناس حمكومون بقوانني فطرية من صنع اهللا يف نشأهتم . وجودهم هم أنفسهم يف غري اجلانب اإلرادي من حياهتم 

ومنوهم وصحتهم ومرضهم ، وحياهتم وموهتم؛ كما هم حمكومون هبذه القوانني يف اجتماعهم وعواقب ما حيل هبم 
اهتا؛ وهم ال ميلكون تغيري سنة اهللا هبم يف هذا كله؛ كما أهنم ال ميلكون تغيري سنة اهللا يف نتيجة حلركتهم االختيارية ذ

  .القوانني الكونية اليت حتكم هذا الكون وتصرفه 

ومن مث ينبغي أن يثوبوا إىل اإلسالم يف اجلانب اإلرادي من حياهتم؛ فيجعلوا شريعة اهللا هي احلاكمة يف كل شأن . 
اة ، تنسيقاً بني اجلانب اإلرادي يف حياهتم واجلانب الفطري ، وتنسيقاً بني وجودهم كله بشطريه من شؤون هذه احلي

  . .هذين وبني الوجود الكوين 
ولكن اجلاهلية اليت تقوم على حاكمية البشر للبشر ، والشذوذ هبذا عن الوجود الكوين؛ والتصادم بني منهج 

هذه اجلاهلية اليت واجهها كل رسول بالدعوة إىل اإلسالم هللا . . لفطري اجلانب اإلرادي يف حياة اإلنسان واجلانب ا
» نظرية « هذه اجلاهلية مل تكن متمثلة يف . . بدعوته  -صلى اهللا عليه وسلم  -واليت واجهها رسول اهللا . وحده 
متمثلة يف جمتمع . مع حركي على اإلطالق إمنا كانت متمثلة دائماً يف جت» نظرية « بل رمبا أحياناً مل تكن هلا . جمردة 

، خاضع لقيادة هذا اجملتمع ، وخاضع لتصوراته وقيمه ومفاهيمه ومشاعره وتقاليده وعاداته ، وهو جمتمع عضوي 
بإرادة  -بني أفراده ذلك التفاعل والتكامل والتناسق والوالء والتعاون العضوي ، الذي جيعل هذا اجملتمع يتحرك 

افظة على وجوده؛ والدفاع عن كيانه والقضاء على عناصر اخلطر اليت هتدد ذلك للمح -واعية أو غري واعية 
  .الوجود وهذا الكيان يف أية صورة من صور التهديد 

جمردة ، ولكن تتمثل يف جتمع حركي على هذا النحو؛ فإن حماولة إلغاء » نظرية « ومن أجل أن اجلاهلية ال تتمثل يف 
فإهنا . جمردة » نظرية « أن تتمثل يف  -وال جيدي شيئاً  - مرة أخرى ، ال جيوز هذه اجلاهلية ، ورد الناس إىل اهللا

حينئذ ال تكون مكافئة للجاهلية القائمة فعالً واملتمثلة يف جتمع حركي عضوي ، فضالً على أن تكون متفوقة عليها 
لفه خمالفة أساسية يف طبيعته ويف كما هو املطلوب يف حالة حماولة إلغاء وجود قائم بالفعل ، إلقامة وجود آخر خيا

بل ال بد هلذه احملاولة اجلديدة أن تتمثل يف جتمع عضوي حركي أقوى يف قواعده . منهجه ويف كلياته وجزئياته 
  .النظرية والتنظيمية ، ويف روابطه وعالقاته ووشائجه من ذلك التجمع اجلاهلي القائم فعالً 

» شهادة أن ال إله إال اهللا « : هي قاعدة  -على مدار التاريخ البشري  -الم والقاعدة النظرية اليت يقوم عليها اإلس



إفراده هبا اعتقاداً يف الضمري ، . . باأللوهية والربوبية والقوامة والسلطان واحلاكمية  -سبحانه  -أي إفراد اهللا . 
 توجد فعالً؛ وال تعترب موجودة شرعاً إال فشهادة أن ال إله إال اهللا ، ال. وعبادة يف الشعائر ، وشريعة يف واقع احلياة 

  . .يف هذه الصورة املتكاملة اليت تعطيها وجوداً جدياً حقيقياً يقوم عليه اعتبار قائلها مسلماً أو غري مسلم 
أن تعود حياة البشر جبملتها إىل اهللا ، ال يقضون هم يف أي شأن . . ومعىن تقرير هذه القاعدة من الناحية النظرية 

  .ؤوهنا ، وال يف أي جانب من جوانبها ، من عند أنفسهم؛ بل ال بد هلم أن يرجعوا إىل حكم اهللا فيها ليتبعوه من ش

وهذا يتمثل يف شطر الشهادة . . وحكم اهللا هذا جيب أن يعرفوه من مصدر واحد يبلغهم إياه؛ وهو رسول اهللا . 
  .» هللا شهادة أن حممداً رسول ا« : الثاين من ركن اإلسالم األول 

وهي تنشئ منهجاً كامالً للحياة حني تطبق يف  -هذه هي القاعدة النظرية اليت يتمثل فيها اإلسالم ويقوم عليها 
شؤون احلياة كلها؛ يواجه به املسلم كل فرع من فروع احلياة الفردية واجلماعية ، يف داخل دار اإلسالم وخارجها؛ 

  . .تمع املسلم باجملتمعات األخرى يف عالقاته باجملتمع املسلم ويف عالقات اجمل
جمردة؛ ليعتنقها من يعتنقها اعتقاداً ويزاوهلا » نظرية « مل يكن ميلك أن يتمثل يف  -كما قلنا  -ولكن اإلسالم 

فإن . عبادة؛ مث يبقى معتنقوها على هذا النحو أفراداً ضمن الكيان العضوي للتجمع احلركي اجلاهلي القائم فعالً 
« ألن األفراد . لإلسالم » وجود فعلي « ال ميكن أن يؤدي إىل  -مهما كثر عددهم  -هذا النحو وجودهم على 
الداخلني يف التركيب العضوي للمجتمع اجلاهلي سيظلون مضطرين حتماً لالستجابة ملطالب هذا » املسلمني نظرياً 

احلاجات األساسية حلياة هذا اجملتمع سيتحركون طوعاً أو كرهاً ، بوعي أو بغري وعي لقضاء . اجملتمع العضوية 
الضرورية لوجوده وسيدافعون عن كيانه؛ وسيدفعون العوامل اليت هتدد وجوده وكيانه؛ ألن الكائن العضوي يقوم 

فعالً « سيظلون يقومون » املسلمني نظرياً « أي أن األفراد . . هبذه الوظائف بكل أعضائه سواء أرادوا أم مل يريدوا 
إلزالته؛ وسيظلون خاليا حية يف كيانه متده بعناصر البقاء » نظرياً « تمع اجلاهلي الذي يعملون بتقوية اجمل» 

واالمتداد وسيعطونه كفاياهتم وخرباهتم ونشاطهم ليحيا ويقوى ، وذلك بدالً من أن تكون حركتهم يف اجتاه تقويض 
  هذا اجملتمع اجلاهلي ، إلقامة اجملتمع اإلسالمي

. . يف جتمع عضوي حركي منذ اللحظة األوىل ) أي العقيدة ( أن تتمثل القاعدة النظرية لإلسالم  ومن مث مل يكن بد
مل يكن بد أن ينشأ جتمع عضوي حركي آخر غري التجمع اجلاهلي ، منفصل ومستقل عن التجمع العضوي احلركي 

القيادة اجلديدة املتمثلة يف رسول وأن يكون حمور هذا التجمع اجلديد هو . اجلاهلي الذي يستهدف اإلسالم إلغاءه 
ومن بعده يف كل قيادة إسالمية تستهدف رد الناس إىل ألوهية اهللا وحده وربوبيته  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 

وأن خيلع كل من يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا والءه من  -وقوامته وحاكميته وسلطانه وشريعته 
يف أية صورة كانت ،  -ومن قيادة ذلك التجمع  -أي التجمع الذي جاء منه  -ركي اجلاهلي التجمع العضوي احل

سواء كانت يف صورة قيادة دينية ، من الكهنة والسدنة والسحرة والعرافني ومن إليهم ، أو يف صورة قيادة سياسية 
احلركي اإلسالمي اجلديد ويف  واجتماعية واقتصادية كاليت كانت لقريش ، وأن حيصر والءه يف التجمع العضوي

  .قيادته املسلمة 

مل يكن بد أن يتحقق هذا منذ اللحظة األوىل لدخول املسلم يف اإلسالم ، ولنطقه بشهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً 
أفراد ال يتحقق مبجرد قيام القاعدة النظرية يف قلوب . ألن وجود اجملتمع املسلم ال يتحقق إال هبذا . رسول اهللا 

مهما تبلغ كثرهتم؛ ال يتمثلون يف جتمع عضوي متناسق متعاون؛ له وجود ذايت مستقل ، يعمل أعضاؤه عمالً عضوياً 



على تأصيل وجوده وتعميقه وتوسيعه؛ وعلى الدفاع عن كيانه ضد العوامل اليت هتاجم  -كأعضاء الكائن احلي  -
ن قيادة اجملتمع اجلاهلي تنظم حتركهم وتنسقه ، وتوجهه ويعملون يف هذا حتت قيادة مستقلة ع. وجوده وكيانه 

  .وملكافحة ومقاومة وإزالة الوجود اآلخر اجلاهلي . لتأصيل وتعميق وتوسيع وجودهم اإلسالمي 
يقوم عليها يف نفس اللحظة  -ولكنها شاملة  -هكذا وجد متمثالً يف قاعدة نظرية جمملة . . وهكذا وجد اإلسالم 
» نظرية « ومل يوجد قط يف صورة . . ستقل منفصل عن اجملتمع اجلاهلي ومواجه هلذا اجملتمع جتمع عضوي حركي م

وال سبيل إلعادة نشأته يف ظل . . وهكذا ميكن أن يوجد اإلسالم مرة أخرى . . جمردة عن هذا الوجود الفعلي 
  .العضوية احلركية اجملتمع اجلاهلي يف أي زمان ويف أي مكان ، بغري الفقه الضروري لطبيعة نشأته 

على ما  -وحني ندرك طبيعة هذه النشأة وأسرارها الفطرية؛ وندرك معها طبيعة هذا الدين وطبيعة منهجه احلركي 
ندرك معه مدلوالت هذه النصوص واألحكام اليت نواجهها يف ختام  -بينا يف مقدمة سورة األنفال يف اجلزء التاسع 

والذين آووا  -بطبقاهتم  -لم وتنظيم عالقاته مع املؤمنني املهاجرين اجملاهدين هذه السورة ، يف تنظيم اجملتمع املس
إهنا كلها تقوم على أساس ذلك الفقه . . ونصروا؛ وعالقاته مع الذين آمنوا ومل يهاجروا؛ وعالقاته مع الذين كفروا 

  .بطبيعة النشأة العضوية احلركية للمجتمع اإلسالمي 
  :النصوص واألحكام الواردة فيها  ونستطيع اآلن أن نواجه هذه

إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهللا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء { 
وإن استنصروكم يف الدين فعليكم . والذين آمنوا ومل يهاجروا ما لكم من واليتهم من شيء حىت يهاجروا . بعض 
إال . . والذين كفروا بعضهم أولياء بعض . واهللا مبا تعملون بصري  -كم وبينهم ميثاق إال على قوم بين -النصر 

  . .} تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كبري 
أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا يف مكة من الوالء ألسرته ، والوالء لعشريته ، : لقد اخنلع كل من قال 
صلى اهللا عليه  -ء لقيادته اجلاهلية املمثلة يف قريش؛ وأعطى والءه وزمامه حملمد رسول اهللا والوالء لقبيلته ، والوال

يف حني وقف اجملتمع اجلاهلي يدفع عن وجوده الذايت خطر . وللتجمع الصغري الناشئ الذي قام بقيادته  -وسلم 
  .حياول سحق هذا التجمع الوليد يف نشأته  -اخلارج عليه حىت قبل اللقاء يف املعركة احلربية  -هذا التجمع اجلديد 

« أي أنه حول هؤالء . . بني أعضاء هذا التجمع الوليد  -صلى اهللا عليه وسلم  - -عندئذ آخى رسول اهللا 
متكافل ، تقوم رابطة العقيدة فيه مقام رابطة الدم » جمتمع « اآلتني من اجملتمع اجلاهلي أفراداً ، إىل » األفراد 

الوالء لقيادته اجلديدة مقام الوالء للقيادة اجلاهلية ، ويقوم الوالء فيه للمجتمع اجلديد مقام كل  والنسب؛ ويقوم
  .والء سابق 

مث ملا فتح اهللا للمسلمني دار اهلجرة يف املدينة؛ بعد أن وجد فيها مسلمون بايعوا القيادة اإلسالمية على الوالء املطلق 
مما حيمون منه أمواهلم  -صلى اهللا عليه وسلم  -، ومحاية رسول اهللا ، والسمع والطاعة يف املنشط واملكره 

عاد رسول اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -وأوالدهم ونساءهم؛ وقامت الدولة املسلمة يف املدينة بقيادة رسول اهللا 
مبا يف ذلك . اهتا فآخى بني املهاجرين واألنصار تلك املؤاخاة اليت تقوم مقام رابطة الدم والنسب كذلك بكل مقتضي

  :وكان حكم اهللا تعاىل . . اإلرث والديات والتعويضات اليت تقوم هبا رابطة الدم يف األسرة والعشرية 
إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهللا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء { 

  . .} بعض 
رث ، وأولياء يف الديات والتعويضات وسائر ما يترتب على رابطة الدم والنسب أولياء يف النصرة ، وأولياء يف اإل



  .من التزامات وعالقات 
مل يهاجروا إىل دار . . مث وجد أفراد آخرون دخلوا يف هذا الدين عقيدة؛ ولكنهم مل يلتحقوا باجملتمع املسلم فعالً 

سلمة؛ ومل ينضموا إىل اجملتمع املسلم الذي أصبح ميلك داراً اإلسالم اليت حتكمها شريعة اهللا وتدبر أمرها القيادة امل
يقيم فيها شريعة اهللا؛ وحيقق فيها وجوده الكامل؛ بعدما حتقق له وجوده يف مكة نسبياً ، بالوالء للقيادة اجلديدة 

  .ميز والتجمع يف جتمع عضوي حركي ، مستقل ومنفصل عن اجملتمع اجلاهلي ومواجه له هبذا الوجود املستقل امل
يعتنقون العقيدة ، ولكنهم ال ينضمون للمجتمع . وجد هؤالء األفراد سواء يف مكة ، أو يف األعراب حول املدينة 

  . .الذي يقوم على هذه العقيدة؛ وال يدينون فعالً دينونة كاملة للقيادة القائمة عليه 
مع هذا اجملتمع ، ألهنم  -بكل أنواع الوالية  -ية وهؤالء مل يعتربوا أعضاء يف اجملتمع املسلم؛ ومل جيعل اهللا هلم وال

  :ويف هؤالء نزل هذا احلكم . بالفعل ليسوا من اجملتمع اإلسالمي 
وإن استنصروكم يف الدين فعليكم النصر . والذين آمنوا ومل يهاجروا ما لكم من واليتهم من شيء حىت يهاجروا { 

  . .} ، إال على قوم بينكم وبينهم ميثاق 
فهؤالء األفراد . ومع منهجه احلركي الواقعي  -اليت أسلفنا  -حلكم منطقي ومفهوم مع طبيعة هذا الدين وهذا ا

 -ولكن هناك رابطة العقيدة؛ وهذه ال ترتب . . ليسوا أعضاء يف اجملتمع املسلم؛ ومن مث ال تكون بينهم وبينه والية 
اللهم إال أن يعتدى عليهم يف دينهم؛ فيفتنوا مثالً عن على اجملتمع املسلم تبعات جتاه هؤالء األفراد؛  -وحدها 

  .عقيدهتم 

على . يف مثل هذا ، كان على املسلمني أن ينصروهم يف هذه وحدها  -يف دار اإلسالم  -فإذا استنصروا املسلمني 
ك ولو كان هذا املعسكر هو املعتدي على أولئ. شرط أال خيل هذا بعهد من عهود املسلمني مع معسكر آخر 

األفراد يف دينهم وعقيدهتم ذلك أن األصل هو مصلحة اجملتمع املسلم وخطته احلركية وما يترتب عليها من 
فهذه هلا الرعاية أوالً ، حىت جتاه االعتداء على عقيدة أولئك الذين آمنوا ، ولكنهم مل ينضموا . تعامالت وعقود 

  .للوجود الفعلي هلذا الدين املتمثل يف التجمع اإلسالمي 
  . .وهذا يعطينا مدى األمهية اليت يعلقها هذا الدين على التنظيم احلركي الذي ميثل وجوده احلقيقي . . 

  :والتعقيب على هذا احلكم 
  . .} واهللا مبا تعملون بصري { 

  .يرى مداخله وخمارجه ، ومقدماته ونتائجه ، وبواعثه وآثاره  -سبحانه  -فكل عملكم حتت بصره 
املسلم جمتمع عضوي حركي متناسق متكافل متعاون يتجمع يف والء واحد ، فكذلك اجملتمع  وكما أن اجملتمع

  :اجلاهلي 
  . .} والذين كفروا بعضهم أولياء بعض { 

إن اجملتمع اجلاهلي ال يتحرك كأفراد؛ إمنا يتحرك ككائن عضوي ، . كما أسلفنا  -إن األمور بطبيعتها كذلك 
فهم بعضهم أولياء بعض طبعاً وحكماً . تكوينه ، للدفاع الذايت عن وجوده وكيانه تندفع أعضاؤه ، بطبيعة وجوده و

ومن مث ال ميلك اإلسالم أن يواجههم إال يف صورة جمتمع آخر له ذات اخلصائص ، ولكن بدرجة أعمق وأمنت . . 
ألهنم ال  -مع اجلاهلي فأما إذا مل يواجههم مبجتمع والؤه بعضه لبعض ، فستقع الفتنة ألفراده من اجملت. وأقوى 

وتقع الفتنة يف األرض عامة بغلبة اجلاهلية على اإلسالم بعد  -ميلكون مواجهة اجملتمع اجلاهلي املتكافل أفراداً 
ويقع الفساد يف األرض بطغيان اجلاهلية على اإلسالم؛ وطغيان ألوهية العباد على ألوهية اهللا؛ ووقوع . وجوده 



  :وهو أفسد الفساد . رى الناس عبيداً للعباد مرة أخ
  . .} إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كبري { 

واملسلمون الذين ال يقيمون وجودهم على أساس . . وال يكون بعد هذا النذير نذير ، وال بعد هذا التحذير حتذير 
ا يتحملون يف حياهتم فوق م -التجمع العضوي احلركي ذي الوالء الواحد والقيادة الواحدة ، يتحملون أمام اهللا 

  .تبعة تلك الفتنة يف األرض ، وتبعة هذا الفساد الكبري  -ذاهتا 
  :مث يعود السياق القرآين ليقرر أن اإلميان احلق إمنا يتمثل يف هذه الصورة 

والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اهللا والذين آووا ونصروا أولئك هم املؤمنون حقاً هلم مغفرة ورزق { 
  . .} مي كر

هذه هي صورة النشأة احلقيقية . . فهذه هي الصورة احلقيقية اليت يتمثل فيها اإلميان . . أولئك هم املؤمنون حقاً 
إنه ال يوجد حقيقة مبجرد إعالن القاعدة النظرية؛ وال مبجرد اعتناقها؛ وال حىت . . والوجود احلقيقي هلذا الدين 

إن هذا الدين منهج حياة ال يتمثل يف وجود فعلي ، إال إذا متثل يف جتمع . . ا مبجرد القيام بالشعائر التعبدية فيه
  .حركي 

إال حني يتمثل يف تلك الصورة احلركية ) حقاً ( أما وجوده يف صورة عقيدة فهو وجود حكمي ، ال يصبح . 
  . .الواقعية 

سبة اجلهاد واإلنفاق واإليواء والنصرة والرزق يذكر هنا مبنا. . وهؤالء املؤمنون حقاً ، هلم مغفرة ورزق كرمي 
  .بل هي أكرم الرزق الكرمي . وفوقه املغفرة وهي من الرزق الكرمي . . وتكاليف هذا كله 

وإن كانت للسابقني درجتهم  -مث يلحق بالطبقة األوىل من املهاجرين اجملاهدين ، كل من يهاجر بعد ذلك وجياهد 
  :منا هذا إحلاق يف الوالء والعضوية يف اجملتمع اإلسالمي إ -كما تقرر النصوص القرآنية األخرى 

  . .} والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم { 
. ولقد ظل شرط اهلجرة قائماً حىت فتح مكة؛ حني دانت أرض العرب لإلسالم ولقيادته ، وانتظم الناس يف جمتمعه 

غري أن ذلك إمنا كان  -صلى اهللا عليه وسلم  - -ا قال رسول اهللا كم. فال هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وعمل 
يف جولة اإلسالم األوىل اليت حكم فيها األرض ألفا ومائيت عام تقريباً؛ مل ينقطع فيها حكم شريعة اإلسالم ، وقيام 

سبحانه  -فع حكم اهللا فأما اليوم وقد عادت األرض إىل اجلاهلية؛ وارت. . القيادة املسلمة على شريعة اهللا وسلطانه 
عن حياة الناس يف األرض ، وعادت احلاكمية إىل الطاغوت يف األرض كلها ، ودخل الناس يف عبادة العباد بعد  -

كل  -يف التنظيم  -تأخذ  -كاجلولة األوىل  -اآلن تبدأ جولة جديدة أخرى لإلسالم . . إذ أخرجهم اإلسالم منها 
فال  -بإذن اهللا  - إقامة دار إسالم وهجرة؛ مث متتد ظالل اإلسالم مرة أخرى أحكامها املرحلية ، حىت تنتهي إىل

  . .تعود هجرة ولكن جهاد وعمل؛ كما حدث يف اجلولة األوىل 
قام الوالء يف العقيدة . . ولقد كانت لفترة البناء األوىل للوجود اإلسالمي أحكامها اخلاصة ، وتكاليفها اخلاصة 

مبا يف ذلك اإلرث والتكافل يف . يف كل صوره وأشكاله ، ويف كل التزاماته ومقتضياته مقام الوالء يف الدم ، 
فلما أن استقر الوجود اإلسالمي بيوم الفرقان يف بدر عدلت أحكام تلك الفترة االستثنائية . . الديات واملغارم 

ذه التعديالت عودة التوارث والتكافل يف وكان من ه. الالزمة لعملية البناء األوىل ، املواجهة لتكاليفها االستثنائية 
  :ولكنه يف إطار اجملتمع املسلم يف دار اإلسالم  -الديات وغريها إىل القرابة 

  . .} وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا { 



هذا يليب جانباً  إن. . فال بأس بعد استقرار الوجود الفعلي لإلسالم ، من أولوية ذوي القرىب يف داخل اإلطار العام 
وال ضرر من تلبية املشاعر الفطرية يف النفس اإلنسانية ، ما دام أن ليس هناك ما . فطرياً يف النفس اإلنسانية 

. إن اإلسالم ال حيطم املشاعر الفطرية؛ ولكنه يضبطها . . يعارض هذه املشاعر من تكاليف الوجود اإلسالمي 
  .يف إطاره العام  -جود اإلسالمي؛ فمىت انقضت هذه احلاجات عاد يلبيها يضبطها لتستقيم مع احلاجات العليا للو

ومن مث تكون لبعض الفترات االستثنائية يف احلركة تكاليفها اخلاصة ، اليت ليست واردة يف األحكام النهائية لإلسالم 
فقه تكاليف مرحلة البناء وكذلك ينبغي أن ن. . ، اليت حتكم اجملتمع اإلسالمي املستقر اآلمن يف حياته العادية 

  . .األوىل؛ وطبيعة اإلسالم العامة وأحكامه األخرى 
  . .} إن اهللا بكل شيء عليم { 

فهي من العلم . وهو التعقيب املناسب على هذه األحكام والتنظيمات واملشاعر ، وتداخلها وتنظيمها وتنسيقها 
  . .علم اهللا تعاىل . احمليط بكل شيء 
وهو يبين األمة املسلمة على هذه القاعدة وفق هذا املنهج؛ ويقيم وجودها على أساس التجمع  -وبعد فإن اإلسالم 

وتقويتها » إنسانية اإلنسان « إمنا كان يستهدف إبراز  -العضوي احلركي؛ وجيعل آصرة هذا التجمع هي العقيدة 
ميضي يف هذا على منهجه املطرد يف وكان . ومتكينها ، وإعالءها على مجيع اجلوانب األخرى يف الكائن اإلنساين 

  . .كل قواعده وتعليماته وشرائعه وأحكامه 
اجلهالة « يف صفات توهم أصحاب  -بل الكائنات املادية  -إن الكائن اإلنساين يشترك مع الكائنات احليوانية 

« اشتراكه يف هذه مرة بأنه حيوان كسائر احليوان؛ ومرة بأنه مادة كسائر املواد ولكن اإلنسان مع » العلمية 
« كما اضطر أصحاب  -متيزه وتفرده؛ وجتعل منه كائناً فريداً » خصائص « مع احليوان ومع املادة له » الصفات 

أخرياً أن يعترفوا واحلقائق الواقعة تلوي أعناقهم ليا ، فيضطرون هلذا االعتراف يف غري إخالص » اجلهالة العلمية 
  وال صراحة
وتفرده بني اخلالئق ، فيربزها وينميها » اإلنسان « يعمد إىل هذه اخلصائص اليت متيز  -باين مبنهجه الر -واإلسالم 
وهو حني جيعل آصرة العقيدة هي قاعدة التجمع العضوي احلركي ، اليت يقيم على أساسها وجود األمة . . ويعليها 

  . .» خصائص « من » نسان اإل« فالعقيدة تتعلق بأعلى ما يف . املسلمة ، إمنا ميضي على خطته تلك 
إنه ال جيعل هذه اآلصرة هي النسب ، وال اللغة ، وال األرض ، وال اجلنس ، وال اللون ، وال املصاحل ، وال املصري 

وهي أشبه شيء وأقرب شيء إىل أواصر . فهذه كلها أواصر يشترك فيها احليوان مع اإلنسان . . األرضي املشترك 
قطيع ، وإىل احلظرية واملرعى والثغاء الذي يتفاهم به القطيع أما العقيدة اليت تفسر القطيع ، وإىل اهتمامات ال

لإلنسان وجوده ، ووجود هذا الكون من حوله تفسرياً كلياً؛ كما تفسر له منشأ وجوده ووجود الكون من حوله ، 
بقى ، فهي أمر آخر يتعلق ومصريه ومصري الكون من حوله؛ وترده إىل كائن أعلى من هذه املادة وأكرب وأسبق وأ

يف أعلى » إنسانيته « بروحه وإدراكه املميز له من سائر اخلالئق ، والذي ينفرد به عن سائر اخلالئق؛ والذي يقرر 
  .مراتبها؛ حيث خيلف وراءه سائر اخلالئق 

اين اختيارها هي آصرة حرة؛ ميلك الفرد اإلنس -آصرة العقيدة والتصور والفكرة واملنهج  -مث إن هذه اآلصرة 
  .فأما أواصر القطيع تلك فهي مفروضة عليه فرضاً ، مل خيترها وال حيلة له كذلك فيها . مبحض إرادته الواعية 



فهذه كلها . إنه ال ميلك تغيري نسبه الذي مناه؛ وال تغيري اجلنس الذي تسلسل منه؛ وال تغيري اللون الذي ولد به . 
كذلك مولده يف أرض . . د ، مل يكن له فيها اختيار ، وال ميلك فيها حيلة أمور قد تقررت يف حياته قبل أن يول

ما دامت هذه هي  -بعينها ، ونطقه بلغة بعينها حبكم هذا املولد ، وارتباطه مبصاحل مادية معينة ومصري أرضي معني 
ومن أجل هذا كله . . د فيها حمدو» اإلرادة احلرة « كلها مسائل عسرية التغيري؛ وجمال  -أواصر جتمعه مع غريه 

فأما العقيدة والتصور والفكرة واملنهج ، فهي مفتوحة دائماً . . ال جيعلها اإلسالم هي آصرة التجمع اإلنساين 
لالختيار اإلنساين ، وميلك يف كل حلظة أن يعلن فيها اختياره؛ وأن يقرر التجمع الذي يريد أن ينتمي إليه بكامل 

الة قيد من لونه أو لغته أو جنسه أو نسبه ، أو األرض اليت ولد فيها ، أو املصاحل املادية حريته؛ فال يقيده يف هذه احل
  .اليت تتحول بتحول التجمع الذي يريده وخيتاره 

  . .وهنا كرامة اإلنسان يف التصور اإلسالمي . . 
تجمع اإلسالمي على آصرة ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج اإلسالمي يف هذه القضية؛ وإلقامة ال

العقيدة وحدها ، دون أواصر اجلنس واألرض واللون واللغة واملصاحل األرضية القريبة واحلدود اإلقليمية السخيفة 
. . يف هذا التجمع وتنميتها وإعالئها ، دون الصفات املشتركة بينه وبني احليوان » خصائص اإلنسان « وإلبراز 

اهرة هلذا املنهج أن أصبح اجملتمع املسلم جمتمعاً مفتوحاً جلميع األجناس واألقوام واأللوان كان من النتائج الواقعية الب
واللغات ، بال عائق من هذه العوائق احليوانية السخيفة وأن صبت يف بوتقة اجملتمع اإلسالمي خصائص األجناس 

ياً فائقاً يف فترة تعد نسبياً قصرية؛ البشرية وكفاياهتا؛ وانصهرت يف هذه البوتقة ومتازجت؛ وأنشأت مركباً عضو
وصنعت هذه الكتلة العجيبة املتجانسة املتناسقة حضارة رائعة ضخمة حتوي خالصة الطاقة البشرية يف زماهنا جمتمعة 

  .على بعد املسافات وبطء طرق االتصال يف ذلك الزمان . 
ي واملصري واملغريب والتركي والصيين واهلندي العريب والفارسي والشام: لقد اجتمع يف اجملتمع اإلسالمي املتفوق 

وجتمعت خصائصهم كلها لتعمل . إىل آخر األقوام واألجناس . . . والروماين واإلغريقي واألندونسي واإلفريقي 
« ومل تكن هذه احلضارة الضخمة يوماً ما . متمازجة متعاونة متناسقة يف بناء اجملتمع اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية 

  . .» عقيدية « إمنا كانت دائماً » قومية « ومل تكن يوماً ما . » إسالمية « إمنا كانت دائماً : »  عربية
فبذلوا مجيعاً أقصى . . ولقد اجتمعوا كلهم على قدم املساواة ، وبآصرة احلب ، وبشعور التطلع إىل وجهة واحدة 

الشخصية والقومية التارخيية يف بناء هذا  كفاياهتم ، وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهم؛ وصبوا خالصة جتارهبم
« اجملتمع الواحد الذي ينتسبون إليه مجيعاً على قدم املساواة؛ وجتمع فيه بينهم آصرة تتعلق برهبم الواحد؛ وتربز فيها 

  .وحدها بال عائق » إنسانيتهم 

  . .وهذا ما مل يتجمع قط ألي جتمع آخر على مدار التاريخ . 
فقد ضمت بالفعل أجناساً . شري يف التاريخ القدمي هو جتمع اإلمرباطورية الرومانية مثالً لقد كان أشهر جتمع ب

ومل يتمثل يف قيمة عليا » إنسانية « ولكن هذا كله مل يقم على آصرة . . متعددة؛ ولغات متعددة ، وأرضني متعددة 
بيد يف اإلمرباطورية كلها من ناحية ، لقد كان هناك جتمع طبقي على أساس طبقة األشراف وطبقة الع. . كالعقيدة 

ومن مث مل . . وعبودية سائر األجناس األخرى  -بصفة عامة  -وجتمع عنصري على أساس سيادة اجلنس الروماين 
  .يرتفع قط إىل أفق التجمع اإلسالمي ، ومل يؤت الثمار اليت آتاها التجمع اإلسالمي 

ولكنه كان كالتجمع . . جتمع اإلمرباطورية الربيطانية مثالً  . .كذلك قامت يف التاريخ احلديث جتمعات أخرى 
الروماين الذي هو وريثه جتمعاً قومياً استغاللياً؛ يقوم على أساس سيادة القومية اإلجنليزية ، واستغالل املستعمرات 



الربتغالية يف وقت ما ، اإلمرباطورية األسبانية و: ومثله اإلمرباطوريات األوربية كلها . . اليت تضمها اإلمرباطورية 
  وكلها يف ذلك املستوى اهلابط البشع املقيت. . واإلمرباطورية الفرنسية 

ولكنها مل . وأرادت الشيوعية أن تقيم جتمعاً من نوع آخر ، يتخطى حواجز اجلنس والقوم واألرض واللغة واللون 
فكان هذا التجمع هو الوجه اآلخر . . » بقية الط« إمنا أقامته على القاعدة . عامة » إنسانية « تقمه على قاعدة 

» الصعاليك « ؛ وذلك جتمع على قاعدة طبقة »األشراف « هذا جتمع على قاعدة طبقة . . للتجمع الروماين القدمي 
  والعاطفة اليت تسوده هي عاطفة احلقد األسود على سائر الطبقات األخرى) الربوليتريا ( 

فهو ابتداء قائم على أساس إبراز . . أن يثمر إال أسوأ ما يف الكائن اإلنساين  وما كان ملثل هذا التجمع الصغري
الطعام واملسكن « لإلنسان هي » املطالب األساسية « الصفات احليوانية وحدها وتنميتها ومتكينها باعتبار أن 

  عن الطعاموباعتبار أن تاريخ اإلنسان هو تاريخ البحث  -وهي مطالب احليوان األولية  -» واجلنس 
وما . . لقد تفرد اإلسالم مبنهجه الرباين يف إبراز أخص خصائص اإلنسان وتنميتها وإعالئها يف بناء اجملتمع اإلنساين 

والذين يعدلون عنه إىل أي منهج آخر ، يقوم على أية قاعدة أخرى من القوم أو اجلنس أو األرض . . يزال مفرداً 
خيف هم أعداء اإلنسان حقاً هم الذين ال يريدون هلذا اإلنسان أن يتفرد يف هذا إىل آخر هذا الننت الس. أو الطبقة 

الكون خبصائصه العليا كما فطره اهللا؛ وال يريدون جملتمعه أن ينتفع بأقصى كفايات أجناسه وخصائصها وجتارهبا يف 
نساين؛ ليعودوا باإلنسان وهم يف الوقت ذاته يسبحون ضد التيار؛ ويعملون ضد خط الصعود اإل. . امتزاج وتناسق 

من احلظرية والكأل بعد أن رفعه اهللا إىل ذلك املقام الكرمي الذي » البهائم « إىل التجمع على مثل ما تتجمع عليه 
  »الناس « يتجمع فيه على ما يليق أن تتجمع عليه 

ن يسمى التجمع على وأعجب العجب أن يسمى التجمع على خصائص اإلنسان العليا تعصباً ومجوداً ورجعية ، وأ
مثل خصائص احليوان تقدماً ورقياً وهنضة؛ وأن تقلب القيم واالعتبارات كلها؛ ال لشيء إال للهروب من التجمع 

  .على أساس العقيدة 

  . .خصيصة اإلنسان العليا . 
. . البقاء وهذه االنتكاسات احليوانية اجلاهلية يف حياة البشرية لن يكتب هلا . . ولكن اهللا غالب على أمره 

وستحاول البشرية ذات يوم أن تقيم جتمعاهتا على القاعدة اليت كرم اهللا اإلنسان هبا . . وسيكون ما يريده اهللا حتماً 
وستبقى صورة هذا اجملتمع تلوح على . واليت جتمع عليها اجملتمع املسلم األول فكان له تفرده التارخيي الفائق . 

ي حتاول مرة أخرى أن ترقى يف الطريق الصاعد إىل ذلك املرتقى السامي الذي بلغت األفق ، تتطلع إليها البشرية وه
  . .إليه يف يوم من األيام 

ْيرُ فَسِيحُوا ِفي الْأَْرضِ أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ َواْعلَُموا أَنَّكُْم غَ) ١(َبَراَءةٌ ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلهِ إِلَى الَِّذيَن َعاَهْدُتْم ِمَن الُْمْشرِِكَني 
وَأَذَانٌ ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلهِ إِلَى النَّاسِ َيْوَم الَْحجِّ الْأَكَْبرِ أَنَّ اللََّه َبرِيٌء ِمَن ) ٢(ُمْعجِزِي اللَِّه َوأَنَّ اللََّه ُمْخزِي الْكَاِفرِيَن 

اْعلَُموا أَنَّكُْم غَْيُر مُْعجِزِي اللَِّه َوَبشِّرِ الَِّذيَن كَفَرُوا بَِعذَابٍ الُْمْشرِِكَني َوَرسُولُُه فَإِنْ ُتبُْتْم فَُهَو َخْيٌر لَكُْم َوإِنْ َتَولَّْيُتْم فَ
 مُّوا إِلَْيهِْم َعْهدَُهْم إِلَىإِلَّا الَِّذيَن َعاَهْدُتْم ِمَن الُْمْشرِِكَني ثُمَّ لَْم َينْقُُصوكُْم َشْيئًا وَلَْم ُيظَاِهرُوا َعلَْيكُمْ أََحًدا فَأَِت) ٣(أَلِيمٍ 

فَإِذَا اْنسَلََخ الْأَشُْهُر الُْحُرُم فَاقُْتلُوا الُْمْشرِِكَني َحْيثُ َوَجْدُتُموُهْم َوُخذُوُهْم ) ٤(ُمدَّتِهِْم إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمتَِّقَني 
) ٥(كَاةَ فََخلُّوا َسبِيلَُهْم إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم َواْحُصُروُهْم َواقُْعُدوا لَُهْم كُلَّ َمْرَصٍد فَإِنْ َتابُوا َوأَقَامُوا الصَّلَاةَ َوآتَُوا الزَّ

كَْيَف ) ٦(بِأَنَُّهْم قَْوٌم لَا َيْعلَُمونَ َوإِنْ أََحٌد ِمَن الُْمْشرِِكنيَ اسَْتجَاَرَك فَأَجِْرُه حَتَّى َيسَْمَع كَلَاَم اللَِّه ثُمَّ أَْبِلْغُه َمأَْمَنُه ذَِلَك 



فَاْسَتِقيُموا  عَْهٌد ِعْنَد اللَِّه َوِعْنَد َرسُوِلِه إِلَّا الَِّذيَن َعاَهْدُتْم عِْنَد الَْمْسجِِد الَْحَرامِ فََما اْسَتقَامُوا لَكُْم َيكُونُ ِللُْمْشرِِكَني
لَا ِذمَّةً يُْرُضوَنكُْم بِأَفَْواهِهِْم َوَتأَْبى كَْيَف َوإِنْ يَظَْهُروا َعلَْيكُْم لَا َيْرقُُبوا ِفيكُْم إِلًّا َو) ٧(لَُهْم إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمتَِّقَني 
لَا ) ٩(اشَْتَرْوا بِآَياِت اللَِّه ثََمًنا قَِليلًا فََصدُّوا َعْن َسبِيِلِه إِنَُّهْم َساَء َما كَاُنوا َيْعَملُونَ ) ٨(قُلُوُبُهْم َوأَكْثَرُُهْم فَاِسقُونَ 
فَإِنْ َتابُوا َوأَقَاُموا الصَّلَاةَ َوآَتُوا الزَّكَاةَ فَإِخَْواُنكُْم ِفي ) ١٠(ةً َوأُولَِئَك ُهُم الُْمْعَتُدونَ َيْرقُُبونَ ِفي ُمْؤِمنٍ إِلًّا وَلَا ِذمَّ

اِتلُوا أَِئمَّةَ الْكُفْرِ َوإِنْ َنكَثُوا أَْيَماَنُهْم ِمْن َبْعِد َعْهِدِهْم َوطََعنُوا ِفي ِدينِكُْم فَقَ) ١١(الدِّينِ َونُفَصِّلُ الْآيَاِت ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ 
أَلَا ُتقَاِتلُونَ قَْوًما َنكَثُوا أَْيَماَنُهْم َوَهمُّوا بِإِخَْراجِ الرَُّسولِ وَُهْم َبَدُءوكُْم أَوَّلَ ) ١٢(إِنَُّهْم لَا أَْيَمانَ لَُهْم لََعلَُّهمْ َيْنَتُهونَ 

قَاِتلُوُهمْ ُيَعذِّْبُهمُ اللَُّه بِأَْيِديكُْم وَُيْخزِِهْم َوَيْنُصْركُمْ ) ١٣(إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني  َمرٍَّة أََتْخشَْونَُهْم فَاللَُّه أََحقُّ أَنْ َتْخَشْوُه
) ١٥(َوُيذِْهْب غَْيظَ قُلُوبِهِْم وََيُتوُب اللَُّه َعلَى َمْن َيَشاُء َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم ) ١٤(َعلَْيهِْم َوَيْشفِ ُصدُوَر قَْومٍ ُمْؤِمنَِني 

َولَا َرسُوِلِه َولَا الُْمْؤِمنَِني َولِيَجةً أَْم َحِسبُْتْم أَنْ ُتْتَركُوا َولَمَّا َيْعلَمِ اللَُّه الَِّذيَن َجاَهُدوا مِْنكُْم وَلَْم يَتَِّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه 
وا َمسَاجَِد اللَِّه َشاِهِديَن َعلَى أَنْفُِسهِْم بِالْكُفْرِ أُولَِئكَ َما كَانَ ِللُْمْشرِِكَني أَنْ َيْعُمُر) ١٦(َواللَُّه َخبٌِري بَِما َتْعَملُونَ 

إِنََّما َيْعُمُر َمسَاجَِد اللَِّه َمْن آَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َوأَقَاَم الصَّلَاةَ َوآَتى ) ١٧(َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم َوِفي النَّارِ ُهْم َخاِلُدونَ 
أََجَعلُْتْم ِسقَاَيةَ الْحَاجِّ َوِعَماَرةَ الَْمْسجِدِ ) ١٨(َيْخَش إِلَّا اللََّه فََعَسى أُولَِئَك أَنْ َيكُوُنوا ِمَن الْمُْهَتِديَن الزَّكَاةَ َولَمْ 

) ١٩(للَُّه لَا يَْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمَني الْحََرامِ كََمْن آَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َوَجاَهَد ِفي َسبِيلِ اللَِّه لَا َيْسَتُوونَ ِعْندَ اللَِّه وَا
) ٢٠(َوأُولَِئَك ُهمُ الْفَاِئُزونَ  الَِّذيَن آَمُنوا َوهَاَجُروا َوَجاَهدُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه بِأَْموَالِهِْم َوأَنْفُسِهِْم أَْعظَُم َدَرَجةً ِعْندَ اللَِّه

َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا إِنَّ اللََّه ِعْنَدُه أَْجٌر َعِظيمٌ ) ٢١(ضَْواٍن َوَجنَّاٍت لَُهْم ِفيَها َنعِيٌم ُمِقيٌم ُيَبشِّرُُهْم َربُُّهمْ بَِرْحَمٍة ِمْنُه َورِ
َمْن َيتََولَُّهْم مِْنكُمْ َمياِن َوَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتتَِّخذُوا آَباَءكُْم وَإِْخوَاَنكُْم أَْوِلَياَء إِِن اسَْتَحبُّوا الْكُفَْر َعلَى الْإِ) ٢٢(

قُلْ إِنْ كَانَ آَباؤُكُْم وَأَْبَناؤُكُْم َوإِخَْواُنكُْم َوأَزَْواُجكُْم َوَعشَِريُتكُْم َوأَمَْوالٌ اقَْتَرفُْتُموَها ) ٢٣(فَأُولَِئَك ُهمُ الظَّاِلُمونَ 
لَْيكُْم ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه َوجَِهاٍد ِفي سَبِيِلِه فََتَربَّصُوا حَتَّى يَأِْتَي اللَُّه َوِتجَاَرةٌ َتْخَشْونَ كََسادََها َوَمَساِكُن تَْرضَْوَنَها أََحبَّ إِ

ْم فَلَمْ لَقَْد َنَصرَكُُم اللَُّه ِفي َمَواِطَن كَِثَريٍة َوَيْوَم ُحَنْينٍ إِذْ أَْعجََبْتكُْم كَثْرَُتكُ) ٢٤(بِأَْمرِِه وَاللَُّه لَا يَْهِدي الْقَْوَم الْفَاِسِقَني 
ثُمَّ أَْنَزلَ اللَُّه َسكِيَنَتُه َعلَى َرسُوِلِه َوَعلَى ) ٢٥(ُتْغنِ َعْنكُْم شَْيئًا َوَضاقَْت َعلَْيكُُم الْأَْرُض بَِما َرحَُبْت ثُمَّ َولَّْيُتْم ُمْدبِرِيَن 

ثُمَّ َيتُوُب اللَُّه ِمْن َبْعِد ذَِلَك َعلَى ) ٢٦(ِلَك جََزاُء الْكَاِفرِيَن الُْمْؤِمنَِني وَأَنَْزلَ ُجُنوًدا لَمْ َتَرْوَها َوَعذََّب الَِّذيَن كَفَرُوا َوذَ
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنََّما الُْمْشرِكُونَ َنَجٌس فَلَا َيقَْرُبوا الَْمْسجِدَ الْحََراَم َبْعَد َعامِهِْم ) ٢٧(َمْن َيَشاُء َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم 

  ) ٢٨(خِفُْتْم َعْيلَةً فََسْوَف ُيغْنِيكُُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه إِنْ َشاَء إِنَّ اللََّه َعِليٌم َحكِيٌم َهذَا َوإِنْ 

وترتيب اآليات يف . هذا املقطع من سياق السورة نزل متأخراً عن بقيتها؛ وإن كان قد جاء ترتيبه يف مقدماهتا 
فهو أمر توقيفي منه صلى اهللا عليه  -لى اهللا عليه وسلم ص -بأمر رسول اهللا  -كما تقدم  -السورة كان يتم 

  .وسلم 
سواء كان هذا اإلهناء بعد . وهو يتضمن إهناء العهود اليت كانت قائمة بني املسلمني واملشركني حىت ذلك احلني 

عهود مقيدة أربعة أشهر ملن كانت عهودهم مطلقة ، أو الناكثني لعهودهم؛ أو كان بعد انتهاء األجل ملن كانت هلم 
فعلى اجلملة كانت النتيجة األخرية هي إهناء العهود مع . . ، ومل ينقصوا املسلمني شيئاً ومل يظاهروا عليهم أحداً 

املشركني يف اجلزيرة العربية؛ وإهناء مبدأ التعاقد أصالً مع املشركني بعد ذلك ، بالرباءة املطلقة من املشركني ، 
  .د عند اهللا وعند رسوله وباستنكار أن يكون للمشركني عه

ومن بني ما يتضمنه كذلك عدم السماح للمشركني بالطواف باملسجد احلرام أو عمارته يف صورة من الصور بعد 
واملشركني ، أن يأمن  -صلى اهللا عليه وسلم  -خالفاً ملا كان عليه العهد العام املطلق بني رسول اهللا . ذلك 



  .هر احلرم مع بقائهم على شركهم بعضهم بعضاً يف البيت احلرام واألش
والذي يراجع أحداث السرية النبوية ووقائعها ، لريى من خالهلا الواقع التارخيي للمنهج احلركي اإلسالمي؛ ويراجع 

يرى بوضوح أن هذه اخلطوة احلامسة يف العالقات بني . . كذلك طبيعة هذا املنهج يف ذاته ومراحله وأهدافه 
وكذلك بينه وبني معسكرات أهل الكتاب اليت  -جلزيرة وسائر معسكرات املشركني املعسكر اإلسالمي يف ا

كان قد جاء موعدها ، ومتهدت هلا األرض ، وهتيأت هلا األحوال ، وأصبحت هي  -تقررت يف هذه السورة 
  .اخلطوة الطبيعية يف أواهنا احملتوم 

د جتربة ، أنه ال ميكن التعايش بني منهجني للحياة كان قد تبني من الواقع العملي مرحلة بعد مرحلة ، وجتربة بع
بينهما هذا االختالف اجلذري العميق البعيد املدى الشامل لكل جزئية من جزئيات االعتقاد والتصور ، واخللق 

وهو االختالف الذي ال بد أن ينشأ من  -واإلنساين  -والسلوك ، والتنظيم االجتماعي واالقتصادي والسياسي 
منهجني للحياة أحدمها يقوم على عبودية العباد هللا وحده بال شريك؛ واآلخر يقوم . . عتقاد والتصور اختالف اال

مث يقع بينهما التصادم يف كل خطوة من خطوات . على عبودية البشر للبشر ، ولآلهلة املدعاة ، ولألرباب املتفرقة 
أن تكون خمتلفة مع األخرى ، ومتصادمة معها متاماً احلياة؛ ألن كل خطوة من خطوات احلياة يف أحد املنهجني ال بد 

  .، يف مثل هذين املنهجني ويف مثل هذين النظامني 
يف » أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا « إهنا مل تكن فلتة عارضة أن تقف قريش تلك الوقفة العنيدة لدعوة 

  .وال أن حتارهبا هذه احلرب اجلائرة يف املدينة . مكة 
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ومل تكن فلتة عارضة أن يقف اليهود يف املدينة كذلك هلذه احلركة؛ وأن جيمعهم مع املشركني معسكر واحد . 
وأن يؤلب اليهود وتؤلب قريش قبائل العرب يف اجلزيرة يف غزوة األحزاب  -وهم من أهل الكتاب  -

أفة ذلك اخلطر الذي يتهدد اجلميع مبجرد قيام الدولة يف املدينة على أساس هذه العقيدة ، وإقامة الستئصال ش
 -وكذلك سنعلم بعد قليل أهنا مل تكن فلتة عابرة أن يقف النصارى . نظامها وفق ذلك املنهج الرباين املتفرد 

يما وراء اليمن هلذه الدعوة وهلذه احلركة سواء يف اليمن  -وهم من أهل الكتاب كذلك  أم يف الشام؛ أم ف
 -إهنا أوالً طبيعة املنهج اإلسالمي اليت يعرفها جيداً . . إهنا طبائع األشياء . ووراء الشام إىل آخر الزمان 

أصحاب املناهج األخرى طبيعة اإلصرار على إقامة مملكة اهللا يف األرض ، وإخراج  - ويستشعرها بالفطرة 
وبني » الناس كافة « د إىل عبادة اهللا وحده ، وحتطيم احلواجز املادية اليت حتول بني الناس كافة من عبادة العبا

مث إهنا ثانياً طبيعة التعارض بني منهجني للحياة ال التقاء بينهما يف كبرية وال صغرية؛ . . حرية االختيار احلقيقية 
دهم ومناهجهم وأوضاعهم قبل أن وحرص أصحاب املناهج األرضية على سحق املنهج الرباين الذي يتهدد وجو

  هلؤالء وال هؤالء - يف احلقيقة  - فهي حتمية ال اختيار فيها . . يسحقهم 
وكانت هذه احلتمية تفعل فعلها على مدى الزمن ، وعلى مدى التجارب؛ وتتجلى يف صور شىت ، تؤكد وتعمق 

ألسباب القريبة املباشرة اليت تذكرها ضرورة اخلطوة النهائية األخرية اليت أعلنت يف هذه السورة؛ ومل تكن ا
بعض الروايات إال حلقات يف سلسلة طويلة ممتدة على مدى السرية النبوية الشريفة ، وعلى مدى احلركة 

  . .اإلسالمية منذ أيامها األوىل 
، ميكن فهم هذه اخلطوة ا . ألخرية وهبذه السعة يف النظرة إىل اجلذور األصيلة للموقف ، وإىل حتركاته املستمرة 

وذلك مع عدم إغفال األسباب القريبة املباشرة ، ألهنا بدورها ال تعدو أن تكون حلقات يف تلك السلسلة 
  .الطويلة 

إىل  - صلى اهللا عليه وسلم  - إنه ملا خرج رسول اهللا : وقد ذكر اإلمام البغوي يف تفسريه أن املفسرين قالوا 
ن عهودهم؛ فأنزل اهللا اآليات بالنسبة هلؤالء ، مع إمهاهلم أربعة تبوك أرجف املنافقون ، وأخذ املشركون ينقضو

  .أشهر إن كانت مدة عهدهم أقل ، أو قصرها على أربعة أشهر إن كانت أكثر 
وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب :  -بعد استعراضه األقوال يف تفسري مطلع السورة  -وذكر اإلمام الطربي 

فسيحوا يف { :  ألهل العهد من املشركني ، وأذن هلم بالسياحة فيه بقوله ألجل الذي جعله اهللا: قول من قال 
ونقضوا  - صلى اهللا عليه وسلم  - إمنا هو ألهل العهد الذين ظاهروا على رسول اهللا } األرض أربعة أشهر 

ا الذين مل ينقضوا عهدهم ومل يظاهروا عليه ، فإن اهللا جل ثناؤه أمر. عهدهم قبل انقضاء مدته  صلى  -نبيه  فأم
إال الذين عاهدمت من املشركني مث مل ينقصوكم شيئاً { : بإمتام العهد بينه وبينهم إىل مدته بقوله  -اهللا عليه وسلم 

  .} ومل يظاهروا عليكم أحداً فأمتوا إليهم عهدهم إىل مدهتم ، إن اهللا حيب املتقني 

ءة من اهللا ورسوله إىل الذين عاهدمت من املشركني برا{ : عن جماهد قوله  -بإسناده  -ومما رواه الطربي كذلك 
صلى اهللا  -أقبل رسول اهللا : قال . مدجل والعرب الذين عاهدهم ، ومن كان له عهد : أهل العهد : قال } 



، وأراد احلج  -عليه وسلم  إنه حيضر البيت مشركون يطوفون عراة ، « : مث قال . من تبوك حني فرغ منها 
فأرسل أبا بكر وعلياً رمحة اهللا عليهما ، فطافا بالناس بذي اجملاز ، » ال يكون ذلك  فال أحب أن أحج حىت

فهي األشهر . وبأمكنتهم اليت كانوا يتبايعون هبا ، وباملوسم كله ، وآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا أربعة أشهر 
مث ال عهد هلم . ر ربيع اآلخر عشرون من آخر ذي احلجة إىل عشر خيلون من شه: احلرم املنسلخات املتواليات 

  .« فآمن الناس أمجعون حنيئذ ، ومل َيسح أحد . وآذن الناس كلهم بالقتال إال أن يؤمنوا . 
ولكنها بدورها ليست . وهذه األسباب القريبة املباشرة ال شك كان هلا وزهنا يف اختاذ اخلطوة األخرية احلامسة 

وهي تعارض املنهجني أصالً ، : بتداء من احلتمية اجلذرية الكبرية إال حلقات يف السلسلة الطويلة؛ الناشئة ا
.وعدم إمكان التعايش بينهما إال فترات اضطرارية تنتهي حتماً   . .  

وإن يكن مل حياول أن يلم  -وقد أراد املرحوم الشيخ رشيد رضا أن يلم حبلقات السلسلة منذ بدء الدعوة 
فقال  - ئ هذه السلسلة حبلقاهتا؛ والذي ينتهي مبا انتهت إليه حتماً بأصل االختالف اجلذري الدائم الذي ينش

  :يف تفسري املنار 
من املشهور القطعي الذي ال خالف فيه ، أن اهللا تعاىل بعث حممداً رسوله وخامت النبيني باإلسالم الذي أكمل » 

)  ٣:  ٢: ( نا كلياهتا يف تفسري به الدين ، وجعل آيته الكربى هذا القرآن املعجز للبشر من وجوه كثرية ، ذكر
وأقام بناء الدعوة إليه على أساس الرباهني العقلية والعلمية املقنعة وامللزمة؛ )  ١ج  ٢٢٨ص -  ١٩٠ص ( 

، كما بيناه يف تفسري  فقاومه )  ٣ج  ٤٠ص  -٢٦ص  ٢٥٦:  ٢( ومنع اإلكراه فيه واحلمل عليه بالقوة 
عن تبليغه للناس بالقوة؛ ومل ) ص ( واالضطهاد لصدهم عنه ، وصدوه املشركون ، وفتنوا املؤمنني بالتعذيب 

فهاجر من هاجر منهم . يكن أحد ممن اتبعه يأمن على نفسه من القتل أو التعذيب ، إال بتأمني حليف أو قريب 
دار الندوة؛  حىت ائتمروا حببسه الدائم أو نفيه أو قتله علناً يف) ص ( املرة بعد املرة؛ مث اشتد إيذاؤهم للرسول 

وإذا ميكر بك الذين { ]  ٣٠:  ٨[ ورجحوا يف آخر األمر قتله؛ فأمره اهللا تعاىل باهلجرة ، كما تقدم يف تفسري 
وصار يتبعه من قدر على اهلجرة من أصحابه إىل حيث وجدوا من ) ص ( فهاجر )  ٩ج  ٦٥٠ص ( } كفروا 

  .من هاجر إليهم ، ويؤثروهنم على أنفسهم  مهاجرهم باملدينة املنورة أنصاراً هللا ولرسوله حيبون

وكانت احلال بينهم وبني مشركي مكة وغريهم من العرب حال حرب بالطبع ومقتضى العرف العام يف ذلك 
فخانوا وغدروا ، . أهل الكتاب من يهود املدينة وما حوهلا على السلم والتعاون ) ص ( وعاهد . العصر 

كما تقدم بيان ذلك كله يف تفسري . ن املشركني ويظاهروهنم كلما حاربوه ونقضوا عهودهم له مبا كانوا يوالو
  ) . ١٥٥٦ - ١٥٤٧ص ( سورة األنفال من هذا اجلزء 

املشركني يف احلديبية على السلم واألمان عشر سنني بشروط تساهل معهم فيها منتهى ) ص ( وقد عاهد « 
، ال عن ضعف وذلة ، ولكن حبا  ودخلت . بالسلم ونشر دينه باإلقناع واحلجة التساهل ، عن قوة وعزة 

كما دخلت بنو بكر يف عهد قريش؛ مث عدا هؤالء على أولئك وأعانتهم قريش ) ص ( خزاعة يف عهده 
، وفتحه  ملكة ، الذي خضد ) ص ( بالسالح فنقضوا عهدهم ، فكان ذلك سبب عودة احلرب العامة معهم 

اربونه حيث قدروا؛ وثبت بالتجربة هلم يف حايل قوهتم وضعفهم شوكة الشرك وأذل أهله؛ ولكنهم ما زالوا حي
كيف { :  ٧أهنم ال عهود هلم ، وال يؤمن نقضهم وانتقاضهم ، وكما يأيت قريباً يف قوله تعاىل من هذه السورة 



ان هلم فقاتلوا أئمة الكفر ، إهنم ال أمي -  ١٢إىل قوله يف آخر أية  -يكون للمشركني عهد عند اهللا وعند رسوله 
واملراد أنه ال ميكن أن يعيش املسلمون معهم حبكم . أي ال عهود هلم يرعوهنا ويفون هبا . } لعلهم ينتهون 

املعاهدات املرعية ، فيأمن كل منهم شر اآلخر وعدوانه ، مع بقائهم على شركهم الذي ليس له شرع يدان به ، 
ر ونقض امليثاق ، من كانوا أجدر بالوفاء وهم أهل كيف وقد سبقهم إىل الغد. فيجب الوفاء بالعهد بإجيابه 

  الكتاب؟
هذا هو األصل الشرعي الذي بين عليه ما جاءت به هذه السورة من نبذ عهودهم املطلقة ، وإمتام مدة » 

عهدهم املؤقتة ملن استقام عليها؛ وأما حكمة ذلك فهي حمو بقية الشرك من جزيرة العرب بالقوة ، وجعلها 
، مع مراعاة األصول السابقة يف قوله تعاىل خالصة للمسلم وقاتلوا يف سبيل اهللا الذين { ]  ١٩٠:  ٢: [ ني 

وإن قال اجلمهور بنسخ . بقدر اإلمكان } وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا { ]  ٦١:  ٨: [ وقوله } يقاتلونكم 
  .انتهى . . « هذه اآلية بآية السيف من هذه السورة ونبذ عهود الشرك 

أنه مع ملس  - ومما جاء بعده يف تفسري السورة يف تفسري املنار  - ن هذا االستعراض ومن التعقيب عليه وظاهر م
السبب األصيل العميق الكامن وراء هذه السلسلة من نقض العهود ، وابتداء أول فرصة حلرب اإلسالم وأهله 

وال يرى امتداده ومشوله؛ وال  من املشركني وأهل الكتاب ، فإن املؤلف ال يتابع هذا السبب إىل جذوره؛
يستشرف احلقيقة الكبرية يف طبيعة هذا الدين وطبيعة منهجه احلركي؛ وطبيعة االختالف اجلذري بني منهج اهللا 
ومناهج العبيد ، اليت ال ميكن االلتقاء على شيء منها؛ وبالتايل ال ميكن التعايش الطويل بني املعسكرات القائمة 

  ناهج أصالًعلى منهج اهللا وهذه امل
فيبعد جداً عن هذه احلقيقة « التفسري احلديث » : فأما األستاذ حممد عزة دروزة يف تفسريه للسورة يف كتابه 

  .الكربى؛ وال يلمس ذلك السبب األصيل العميق أصالً 

 كغريه من الكتاب احملدثني الواقعني حتت ضغط الواقع البائس لذراري املسلمني وللقوة -ذلك أنه مشغول 
بتلمس شهادة هلذا الدين بأنه دين  -الظاهرة ملعسكرات املشركني وامللحدين وأهل الكتاب يف هذا الزمان 

السلم والسالم؛ الذي ال يعنيه إال أن يعيش داخل حدوده يف سالم فمىت أمكنت املهادنة واملعاهدة فهو حريص 
  عليها ، ال يعدل هبا هدفاً آخر
نصوص اجلديدة األخرية يف سورة التوبة إال نقض بعض املشركني لعهودهم مع وهو من مث ال يرى سبباً هلذه ال

فقد  -سواء كانت مؤقتة أو مؤبدة  -وأن الذين مل ينقضوا عهودهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 
وأنه حىت إذا انقضت عهودهم فإنه جيوز أن تعقد معهم معاهدات جديدة . جاءت السورة باحملافظة عليها 

  ذلك الناكثون أنفسهم وأن اآليات املرحلية هي األصل الذي يقيد عموم اآليات األخرية يف هذه السورةوك
إال الذين عاهدمت من املشركني مث مل ينقصوكم شيئاً ومل يظاهروا عليكم { : ويف ذلك يقول يف شرح قوله تعاىل 

انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث  فإذا. أحداً فأمتوا إليهم عهدهم إىل مدهتم إن اهللا حيب املتقني 
وجدمتوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هلم كل مرصد ، فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا 

  .} سبيلهم إن اهللا غفور رحيم 
بني ويف اآليتني وما قبلهما صور من السرية النبوية يف أواخر العهد املدين ، حيث ينطوي فيهما أنه كان « 



اء  ، وأن من املشركني من ظلوا أوفي املسلمني واملشركني عهود سلم بعد الفتح املكي رمبا كانت ممتدة إىل ما قبله 
  .لعهودهم ، ومنهم من نقض أو ظهرت منه عالئم النقض والغدر 

صددمها آية ولقد نبهنا قبل على أن أهل التأويل واملفسرين يسمون اآلية الثانية من اآليتني اللتني حنن يف » 
السيف ، ويعتربوهنا ناسخة لكل آية فيها أمر بالتسامح والتساهل مع املشركني وإمهاهلم واإلغضاء والصفح 

وبعضهم يستثين املعاهدين منهم إىل مدهتم ، وبعضهم ال يستثنيهم . وتوجب قتاهلم إطالقاً . واإلعراض عنهم 
نا على ما يف ذلك من غلو ومناقضة للتقريرات القرآنية ونبه. وال جيّوز قبول غري اإلسالم منهم بعد نزوهلا 

ولقد كرر . املتضمنة ألحكام حمكمة بعدم قتال غري األعداء وترك املساملني واملوادين وبرهم واإلقساط إليهم 
 املفسرون أقواهلم ورواياهتم عن قدماء أهل التأويل يف مناسبة هذه اآلية ، فروى ابن كثري عن ابن عباس أن اآلية
أمرت النيب صلى اهللا عليه وسلم بأن يضع السيف يف من عاهدهم حىت يدخلوا يف اإلسالم ، وأن ينقض ما كان 

  .مسى هلم من عهد وميثاق 

يمان بن عيينة مجع فيه بني هذه اآليات وآيات أخرى من هذه السورة  وقد روى املفسر نفسه قوالً عجيباً عن سل
إن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث علي بن أيب : اها األسياف ، وقال وغريها ليست يف صدد قتال املشركني مس

طالب هبا حني بعثه يؤذن يف الناس يوم احلج األكرب ، منها هذه اآلية ومساها سيفاً يف املشركني من العرب ، 
آلخر وال حيرمون قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم ا{ : وسيفاً يف قتال أهل الكتاب وهي آية التوبة هذه 

[ } ما حرم اهللا ورسوله وال يدينون دين احلق من الذين أوتوا الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون 
يا أيها النيب جاهد الكفار واملنافقني واغلظ { : وسيفاً يف املنافقني وهو هذه اآلية من سورة التوبة أيضاً ]  ٢٩

{ : وسيفاً يف قتال الباغني وهو هذه اآلية يف سورة احلجرات ]  ٧٣ [} عليهم ومأواهم جهنم وبئس املصري 
وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما ، فإن بغت إحدامها على األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء 

م إطالقاً ومن العجيب أن الطربي ذهب إىل أن هذه اآلية تشمل املعاهدين ومن ال عهد هل]  ٩[ } إىل أمر اهللا 
ال ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل { : مع أنه قرر يف سياق آية املمتحنة هذه . دون تفريق 

أهنا حمكمة وأن اهللا ال ينهى ]  ٨[ } خيرجوكم من دياركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن اهللا حيب املقسطني 
وهؤالء قد ال . ملساملة واحملاسنة واحلياد من أية ملة كانوا املسلمني عن الرب واإلقساط ملن يقف منهم موقف ا

  يكونون معاهدين
كل هذا واآلية كما هو واضح من فحواها وسياقها هي يف صدد قتال املشركني املعاهدين الناقضني لعهدهم « 

ال يتحمله حبيث يسوغ القول إن اعتبارها آية سيف وجعلها شاملة لكل مشرك إطالقاً حتميل هلا مبا . وحسب 
هذا السياق والفحوى ، وكذلك األمر يف اعتبارها ناسخة للتقريرات املنطوية يف آيات عديدة واليت عليها طابع 

املبدأ احملكم العام ، مثل عدم اإلكراه يف الدين والدعوة إىل سبيل اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة واجلدال باليت 
يقاتل املسلمني وال خيرجوهنم من ديارهم على ما نبهنا عليه يف  هي أحسن واحلث على الرب واإلقساط ملن ال

ويأيت بعد قليل آية فيها أمر صريح للمسلمني باالستقامة على عهدهم مع املشركني . مناسبات عديدة سابقة 
ا نقرره إن شاء  الذين عاهدوهم عند املسجد احلرام ما استقاموا هلم ، ويف هذه اآلية دليل قوي على وجاهة م

  .اهللا 



أن االستثناء الوارد يف أوىل اآليتني حمدد : وقد ترد مسألتان يف صدد ما ينطوي يف اآليتني من أحكام أوالمها » 
بانقضاء مدة العهد ، فهل يكون املعاهدون من املشركني حني انقضاء هذه املدة موضع براءة اهللا ورسوله وجيب 

ومل نطلع على أثر نبوي وثيق يف هذا . هذا السؤال باإلجياب قتاهلم؟ وكالم املفسرين ينطوي على اإلجابة عن 
  .الصدد 

وأن األمر يتحمل شيئاً من التوضيح . ونرى أن كالم املفسرين يصح أن يكون حمل توقف إذا أريد به اإلطالق 
سلمون فاملعاهدون إما أن يكونوا أعداء للمسلمَني قبل العهد ، وقد وقع حرب وقتال بينهم ، مث عاهدهم امل: 

وإما أن يكونوا قد رغبوا يف موادعة . كما كان شأن قريش وصلحهم من النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلديبية 
إال الذين يصلون إىل قوم { : وآية النساء هذه . املسلمني ومساملتهم دون أن يكون قد وقع بينهم عداء وقتال 
تلوكم أو يقاتلوا قومهم ، ولو شاء اهللا لسلطهم بينكم وبينهم ميثاق ، أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقا

]  ٩٠[ } فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل اهللا لكم عليهم سبيالً . عليكم فلقاتلوكم 
ويف روايات السرية بعض األمثلة حيث روى ابن سعد أن . تنطوي فيها على ما نعتقد حالة واقعية مثل ذلك 

عليه وسلم وادع بين صخر من كنانة أال يغزوهم وال يغزوه وال يكثروا عليه وال يعينوا عليه  النيب صلى اهللا
وليس يف اآلية وال يف غريها ما مينع جتديد العهد أو متديده مع هؤالء . عدواً ، وكتب بينه وبينهم كتاباً بذلك 

للمسلمني أن يرفضوا ذلك ألهنم إمنا  وليس. وال مع أولئك إذا رغبوا ومل يكن قد ظهر منهم نقض وال نية غدر 
ويف اآلية اليت تأيت بعد قليل واليت تأمر املسلمني . أمروا بقتال من يقاتلهم ويعتدي عليهم بشكل من األشكال 

ا استقاموا هلم قرينة على ما نقول إن شاء اهللا    .بصراحة باالستقامة على عهدهم مع املشركني م
تفيده الفقرة األخرية من اآلية الثانية من كون ختلية سبيل املشركني والكف عن  فهي ما: أما املسألة الثانية « 

  .قتاهلم بسبب نقضهم منوطني بتوبتهم عن الشرك وإقامتهم الصالة وإيتائهم الزكاة 
والذي يتبادر لنا يف صدد هذه املسألة أن املشركني بعد أن نقضوا عهدهم وقاتلهم املسلمون فقدوا حق العهد » 
وصار من حق املسلمني أن يفرضوا الشرط الذي يضمن هلم األمن والسالمة ، وهو توبتهم عن الشرك . ة ثاني

وال يعد هذا من قبيل اإلكراه يف الدين ، بقطع النظر . ودخوهلم يف اإلسالم وقيامهم بواجباته التعبدية واملالية 
ر وعقائد سخيفة مغايرة للعقل واملنطق عن أن الشرك ميثل مظاهر احنطاط اإلنسانية وتسخريها لقوى وأفكا

واحلق ، كما ميثل نظاماً جاهلياً فيه التقاليد اجلائرة والعادات املنكرة والعصبيات املمقوتة ، وأن اإلسالم الذي 
يشترط عليهم الدخول فيه يضمن هلم اخلالص من ذلك ، واالرتفاع هبم إىل مستوى الكمال اإلنساين عقالً 

على أننا لسنا نرى يف اآليات مع ذلك ما مينع املسلمني أن جيددوا العهد مع . دة وعمالً وخلقاً وعبادة وعقي
وقد ال يكونون قادرين على متابعة احلرب ، أو . الناكثني بعد احلرب ثانية إذا كانت مصلحتهم تقتضي ذلك 

. . « واهللا تعاىل أعلم . على إخضاعهم بالقوة    .انتهى . 
ليت اقتطفناها ومن أمثاهلا يف تفسري املؤلف كله أنه ابتداء ال يلقي باله إىل حق وواضح من هذه الفقرات ا

اإلسالم املطلق يف أن ينطلق يف األرض لتحرير البشرية من العبودية للعباد ، وردها إىل اهللا وحده ، حيثما كان 
  .ليمية أم مل يكن ذلك ممكناً له ، بغض النظر عما إذا كان هناك اعتداء على أهله داخل حدودهم اإلق



وبدونه يفقد دين اهللا حقه يف . وهو املبدأ الذي يقوم عليه اجلهاد يف اإلسالم . فهو يستبعد هذا املبدأ ابتداء . 
أن يزيل العقبات املادية من طريق الدعوة ، ويفقد كذلك جديته وواقعيته يف مواجهة الواقع البشري بوسائل 

متجددة ، ويصبح عليه أن يواجه القوى املادية بالدعوة العقيدية وهو هزال مكافئة له يف مراحل متعددة بوسائل 
  ال يرضاه اهللا لدينه يف هذه األرض

. وواضح كذلك أن املؤلف ال يلقي باله إىل طبيعة املنهج احلركي يف اإلسالم ، ومواجهته للواقع بوسائل مكافئة 
دون التفات إىل أن النصوص السابقة كانت . ية قبلها فهو حييل األحكام النهائية األخرية على النصوص املرحل

( وحقيقة إن هذه األحكام ليست . . تواجه حاالت واقعة غري احلالة اليت جاءت النصوص األخرية تواجهها 
فهي باقية ملواجهة  - بعد نزول األحكام األخرية  -مبعىن أنه ال جيوز األخذ هبا مهما تكن األحوال ) منسوخة 

ولكنها ال تقيد املسلمني إذا واجهتهم حاالت كاليت .  تكون من نوع احلاالت اليت واجهتها احلاالت اليت
.واجهتها النصوص األخرية ، وكانوا قادرين على تنفيذها   .  

.إن األمر يف حاجة إىل سعة ومرونة وإدراك لطبيعة هذا الدين وطبيعة منهجه احلركي كما أسلفنا . .   .  
  :العبارة اليت افتتحنا هبا الفقرة السابقة  وبعد ، فإننا نعود إىل

والذي يراجع أحداث السرية النبوية ووقائعها ، لريى من خالهلا الواقع التارخيي للمنهج احلركي اإلسالمي ، « 
يرى بوضوح أن هذه اخلطوة احلامسة يف . . ويراجع كذلك طبيعة هذا املنهج يف ذاته ومراحله وأهدافه 

وكذلك بينه وبني معسكرات أهل  -ر اإلسالمي يف اجلزيرة وسائر معسكرات املشركني العالقات بني املعسك
كان قد جاء موعدها ، ومتهدت هلا األرض ، وهتيأت هلا األحوال ،  -الكتاب اليت تقررت يف هذه السورة 

  .» وأصبحت هي اخلطوة الطبيعية يف أواهنا احملتوم 
انون احلتمي الذي حيكم العالقات بني اجملتمع املسلم الذي ُيفرد كانت التجربة تلو التجربة قد كشفت عن الق

اهللا سبحانه باأللوهية والربوبية والقوامة واحلاكمية والتشريع؛ واجملتمعات اجلاهلية اليت جتعل هذا كله لغري اهللا ، 
. أو جتعل فيه شركاء هللا  ولوال دفع { سبحانه هذا القانون احلتمي هو قانون الصراع الذي يعرب عنه قول اهللا . 

]  ٤٠: احلج [ } اهللا الناس بعضهم ببعض هلدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اهللا كثرياً 
]  ٢٥١: البقرة [ } ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض { : والذي يقول عنه سبحانه كذلك 

.  
  :رزتني وقد ظهرت آثار هذا القانون احلتمي يف ظاهرتني با

انطالق اإلسالم خطوة بعد خطوة ، وغزوة بعد غزوة ، ومرحلة بعد مرحلة؛ لنشر منهج اهللا يف : إحدامها 
يلة  يف طريقه إىل إبالغها إىل الناس كافة  -األرض حوله؛ وإبالغ كلمة اهللا إىل أرض بعد أرض وإىل قبيلة بعد قب

،  - لعام والبلوغ إىل كل بين اإلنسان وإزالة احلواجز املادية اليت حتول دون هذا اإلعالن ا حىت فتحت مكة 
وخضدت شوكة قريش العقبة الكربى يف طريق الزحف اإلسالمي ، واستسلمت هوازن وثقيف يف الطائف 

  .أقوى القبائل بعد قريش يف طريق هذا الزحف 

متهيداً ملا  -جلزيرة وأصبحت لإلسالم قوته اليت ترهب عدوه؛ وتسمح بالقيام باخلطوة النهائية احلامسة يف ا
  .وراءها من أرض اهللا حسبما تتهيأ الظروف املالئمة لكل خطوة تالية ، حىت ال تكون فتنة ويكون الدين هللا 



عهداً بعد  -يف ظروف خمتلفة  -نقض العهود اليت كانت املعسكرات اجلاهلية تعقدها مع املسلمني : وثانيتهما 
وعند أول بادرة تشري إىل أن املعسكر اإلسالمي يف ضائقة هتدد عهد؛ مبجرد أن تتاح هلا فرصة نقضها ، 

ومن أهل الكتاب من قبلهم  -وجوده؛ أو على األقل جتعل هذا النقض مأمون العاقبة على ناقضيه من املشركني 
رغبة حقيقية يف مساملة اإلسالم ومهادنة املسلمني؛ إمنا كانت عن - إال نادراً  -فما كانت هذه العهود  -  عن 

اضطرار واقعي إىل حني فما تطيق املعسكرات اجلاهلية طويالً أن ترى اإلسالم ما يزال قائماً حياهلا؛ مناقضاً يف 
أصل وجوده ألصل وجودها؛ خمالفاً هلا خمالفة جذرية أصيلة يف الصغرية والكبرية من مناهجها ، يهدد بقاءها مبا 

  .حطيم الطاغوت كله ، ورد الناس مجيعاً إىل عبادة اهللا وحده يف طبيعته من احلق واحليوية واحلركة واالنطالق لت
  :وهذه الظاهرة األخرية والقاعدة األصيلة اليت تقوم عليها هي اليت يقررها اهللا سبحانه يف قوله عن املشركني 

ل واليت يقول فيها عن أه]  ٢١٧: البقرة [ } وال يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم عن دينكم إن استطاعوا { 
ود كثري من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إميانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما { : الكتاب 

ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حىت تتبع { : ويقول فيها كذلك ]  ١٠٩: البقرة [ } تبني هلم احلق 
وحدة اهلدف بني مجيع معسكرات  هبذه النصوص القطعية عن -سبحانه  -فيعلن ]  ١٢٠: البقرة [ } ملتهم 

اجلاهلية جتاه اإلسالم واملسلمني؛ وعن قوة اإلصرار على هذا اهلدف وامتدادها عرب الزمان ، وعدم توقيتها 
  بظرف أو زمان

وبدون إدراك ذلك القانون احلتمي يف طبيعة العالقات بني التجمع اإلسالمي والتجمعات اجلاهلية ، وتفسري 
بالرجوع إليه ، ال ميكن فهم طبيعة اجلهاد يف اإلسالم؛ وال طبيعة  - على مدار التاريخ  -عنه الظواهر اليت تنشأ 

وال ميكن فهم بواعث اجملاهدين األوائل . تلك الصراعات الطويلة بني املعسكرات اجلاهلية واملعسكر اإلسالمي 
ليت مل تفتر قط طوال أربعة عشر قرناً؛ ، وال أسرار الفتوحات اإلسالمية؛ وال أسرار احلروب الوثنية والصليبية ا

وإن كانوا لسوء حظهم ختلوا عن حقيقة اإلسالم ومل يبق هلم منه  - واليت ما تزال مشبوبة على ذراري املسلمني 
  .يف روسيا والصني ويوغسالفيا وألبانيا : يف املعسكرات الشيوعية والوثنية والصليبية كلها  - إال العنوان 

وذلك فوق . . ويف احلبشة وزجنبار وقربص وكينيا وجنوب افريقية والواليات املتحدة  .ويف اهلند وكشمري 
أو الذي كان  -عمليات السحق الوحشية البشعة لطالئع البعث اإلسالمي يف كل مكان يف العامل اإلسالمي 

ذه الطالئع ، ومد يد وتعاون الشيوعية والوثنية والصليبية مع األوضاع اليت تتوىل سحق ه -إسالمياً بتعبري أدق 
الصداقة إليها ، وإمدادها باملعونات اليت تبلغ حد الكفالة ، وإقامة ستار من الصمت حوهلا وهي تسحق هذه 

  الطالئع الكرمية
  . .إن شيئاً من هذا كله ال يصبح مفهوماً بدون إدراك ذلك القانون احلتمي والظواهر اليت يتجلى فيها 

ا كما  -وقد جتلى ذلك القانون  قبيل نزول سورة التوبة بعد فتح مكة يف هاتني الظاهرتني اللتني أسلفنا  -أسلفن
ه املشركني . احلديث عنهما  وهو  -وظهر بوضوح أنه ال بد من اختاذ تلك اخلطوة احلامسة يف اجلزيرة سواء جتا

ع التايل مباشرة والذي أو جتاه أهل الكتاب ، وهو ما سنواجهه يف املقط -ما نواجهه يف هذا املقطع من السورة 
  . .بعده 

لكل  -بنفس الدرجة  -مل يكن معناه وضوحه  -حينذاك  -ولكن وضوح ذلك كله للقيادة املسلمة 



، فضالً على ضعاف . اجلماعات والطوائف يف اجملتمع املسلم  وخباصة حلديثي العهد باإلميان واملؤلفة قلوهبم 
  القلوب واملنافقني

من يتحرج من إهناء العهود مع  -ولعل بعض هؤالء من كرام املسلمني وخيارهم  -كان يف اجملتمع املسلم 
بعد أربعة أشهر للناكثني ومن هلم عهود غري موقتة ومن مل حياربوا املسلمني ولو من غري عهد  -املشركني مجيعاً 

مني شيئاً ومل يظاهروا ومن هلم عهود أقل من أربعة؛ وبعد انقضاء األجل ملن هلم عهود موقوتة ومل ينقصوا املسل
ولئن كانوا يستسيغون نبذ عهود الناكثني والذين ختاف منهم اخليانة ، كما سبق يف احلكم  -عليهم أحداً 

وإما ختافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن اهللا ال حيب اخلائنني { : املرحلي الذي تضمنته سورة األنفال 
د غريهم بعد أربعة أشهر أو بعد األجل املقدر ، رمبا بدا هلم خمالفاً ملا عهدوه فإن إهناء عهو]  ٥٨: األنفال [ } 

كان يريد أمراً أكرب  -سبحانه  -ولكن اهللا . . وألفوه من معاهدة املعاهدين وموادعة املوادعني وترك املهادنني 
  من املألوف؛ وخطوة وراء ما انتهت إليه األمور

من يرى أنه مل تعد  -لعل بعض هؤالء من كرام املسلمني وخيارهم كذلك و -وكان يف اجملتمع املسلم كذلك 
، ومتابعتهم حىت يفيئوا إىل اإلسالم؛ بعدما ظهر اإلسالم يف اجلزيرة وغلب؛  هناك ضرورة لقتال املشركني عامة 

 -داً رويداً ومن املتوقع أن تفيء روي. ومل تبق إال جيوب متناثرة هنا وهناك ال خوف منها على اإلسالم اليوم 
وال خيلو هذا الفريق من التحرج من قتال األقرباء واألصدقاء ومن تربطهم هبم . . إىل اإلسالم  - يف ظل السلم 

  .عالقات اجتماعية واقتصادية متنوعة ، مىت كان هناك أمل يف دخوهلم يف اإلسالم بغري هذا اإلجراء العنيف 

لتجمع على العقيدة وحدها ، وأن ختلص اجلزيرة لإلسالم ، وأن ولكن اهللا سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة ا. 
  تصبح كلها قاعدة أمينة له؛ وهو يعلم أن الروم يبيتون لإلسالم على مشارف الشام كما سيجيء

من خيشى الكساد الذي  -ولعل بعض هؤالء كان من كرام املسلمني وخيارهم أيضاً  -وكان يف اجملتمع املسلم 
صالت التجارية واالقتصادية يف أحناء اجلزيرة بسبب إعالن القتال العام على املشركني كافة يتوقعه من تعطل ال

فيها؛ وتأثري ذلك يف موسم احلج ، وخباصة بعد إعالن أال حيج بعد العام مشرك ، وأال يعمر املشركون مساجد 
صول إليها بالطرق السلمية وخباصة حني يضيف إىل هذا االعتبار عدم ضرورة هذه اخلطوة؛ وإمكان الو. اهللا 

وأن تكون  -كما تقدم  -ولكن اهللا سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة التجمع على العقيدة وحدها . . البطيئة 
سواء من القرابات والصداقات؛ أم من املنافع . العقيدة أرجح يف ميزان القلوب املؤمنة من كل ما عداها 

د أن يعلمهم أنه هو الرزاق وحده ، وأن هذه األسباب الظاهرة كان يري -سبحانه  - كما أنه . واملصاحل 
  .للرزق ليست هي األسباب الوحيدة اليت ميلك أن يسخرها هلم بقدرته 

وكان يف اجملتمع املسلم من ضعاف القلوب واملترددين واملؤلفة قلوهبم واملنافقني ، وغريهم كذلك ممن دخلوا يف 
بالطابع اإلسالمي من يفرق من قتال املشركني كافة؛ ومن الكساد الذي ينشأ دين اهللا أفواجاً ومل ينطبعوا بعد 

من تعطيل املواسم ، وقلة األمن يف التجارة والتنقل وانقطاع األواصر والصالت؛ وتكاليف اجلهاد العام يف 
الظاهر  وال جيد يف نفسه دافعاً الحتمال هذا كله ، وهو إمنا دخل يف اإلسالم الغالب. النفوس واألموال 

. املستقر؛ فهي صفقة بال عناء كبري  ا له وهم حديثوا عهد باإلسالم .  أما هذا الذي يرادون عليه فما هلم وم
أم حسبتم { يريد أن ميحص الصفوف والقلوب ، وهو يقول للمسلمني  -سبحانه  -وكان اهللا . . وتكاليفه؟ 



ا من دون اهللا وال رسوله وال املؤمنني وليجة واهللا خبري أن تتركوا وملا يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم ، ومل يتخذو
  .} مبا تعملون 

اقتضت ذلك البيان الطويل املفصل املتعدد  -بعد الفتح  -هذه األعراض املتشابكة يف اجملتمع املسلم املختلط 
صفوف ، وتلك األساليب واإلحياءات يف هذا املقطع ، ملعاجلة هذه الرواسب يف النفوس ، وهذه اخللخلة يف ال

  . .الشبهات حىت يف قلوب بعض املسلمني املخلصني 
اقتضت أن تفتتح السورة هبذا اإلعالن العام برباءة اهللا ورسوله من املشركني ، وأن يتكرر إعالن الرباءة من اهللا 

ع قوم ورسوله بعد آية واحدة بنفس القوة ونفس النغمة العالية؛ حىت ال يبقى لقلب مؤمن أن يبقى على صلة م
  :يربأ اهللا منهم ويربأ رسوله 

  .} براءة من اهللا ورسوله إىل الذين عاهدمت من املشركني { 

 ] .١ [  
  ] ٣. . [ } وأذان من اهللا ورسوله إىل الناس يوم احلج األكرب أن اهللا بريء من املشركني ورسوله { 

أن الذين يتولون ال يعجزون اهللا وال واقتضت تطمني املؤمنني وختويف املشركني بأن اهللا خمزي الكافرين ، و
  :يفلتون من عذابه 

. [ } فسيحوا يف األرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غري معجزي اهللا وأن اهللا خمزي الكافرين {   .٢ [  
. . [ } فإن تبتم فهو خري لكم ، وإن توليتم فاعلموا أنكم غري معجزي اهللا وبشر الذين كفروا بعذاب أليم { 
٣ [  

إال الذين عاهدوا مث استقاموا فيستقام هلم  -استنكار أن يكون للمشركني عهد عند اهللا وعند رسوله واقتضت 
مع تذكري املؤمنني بأن املشركني ال يرقبون فيهم عهداً وال يتذممون من فعلة لو  -مدة عهدهم ما استقاموا عليه 

  :ياناً من مودة بسبب قوهتم أهنم قدروا عليهم ، وتصوير كفرهم ، وكذهبم فيما يظهرونه هلم أح
إال الذين عاهدمت عند املسجد احلرام ، فما استقاموا  -كيف يكون للمشركني عهد عند اهللا وعند رسوله { 

كيف وإن يظهروا عليكم ال يرقبوا فيكم إِالَّ وال ذمة ، يرضونكم  - لكم فاستقيموا هلم ، إن اهللا حيب املتقني 
ا كانوا بأفواههم وتأىب قلوهبم وأكثرهم  ، اشتروا بآيات اهللا مثناً قليالً فصدوا عن سبيله ، إهنم ساء م فاسقون 

. [ } ال يرقبون يف مؤمن إالًّ وال ذمة وأولئك هم املعتدون . يعملون   . .١٠ - ٧ [  
واقتضت استثارة الذكريات املريرة يف نفوس املسلمني؛ واستجاشة مشاعر الغيظ واالنتقام وشفاء الصدور من 

  :هم وأعداء اهللا ودين اهللا أعدائ
أال تقاتلون قوماً نكثوا أمياهنم ومهوا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة؟ أختشوهنم؟ فاهللا أحق أن ختشوه { 

قاتلوهم يعذهبم اهللا بأيديكم ، وخيزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنني ويذهب . إن كنتم مؤمنني 
، ويتوب اهللا على من  . ١٥ -  ١٣. . [ } يشاء واهللا عليم حكيم غيظ قلوهبم   [  

واقتضت األمر باملفاصلة الكاملة على أساس العقيدة؛ ومقاومة مشاعر القرابة واملصلحة معاً؛ والتخيري بينها 
  :وينب اهللا ورسوله واجلهاد يف سبيله ، ووقف املسلمني على مفرق الطريق 

م أولياء إن استحبوا الكفر على اإلميان ، ومن يتوهلم منكم يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا آباءكم وإخوانك{ 



إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم ، وأموال اقترفتموها ، : قل . فأولئك هم الظاملون 
، ومساكن ترضوهنا ، أحب إليكم من اهللا ورسوله وجهاد يف سبيله ، فتربصوا حىت يأيت  وجتارة ختشون كسادها 

  ] . ٢٤ -  ٢٣. . [ } بأمره ، واهللا ال يهدي القوم الفاسقني  اهللا
واقتضت تذكريهم بنصر اهللا هلم يف مواطن كثرية ، وأقرهبا يوم حنني الذي هزموا فيه فلم ينصرهم إال اهللا جبنده 

  :وبتثبيته لرسوله 
يئاً ، وضاقت عليكم لقد نصركم اهللا يف مواطن كثرية ، ويوم حنني إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم ش{ 

 ، األرض مبا رحبت ، مث وليتم مدبرين؛ مث أنزل اهللا سكينته على رسوله وعلى املؤمنني ، وأنزل جنوداً مل تروها 
. ٢٦ -  ٢٥. . [ } وعذب الذين كفروا ، وذلك جزاء الكافرين   [  

لتجارة؛ وتذكريهم أن واقتضت أخرياً تطمينهم من ناحية الرزق الذي خيشون عليه من كساد املوسم وتعطل ا
  :الرزق منوط مبشيئة اهللا ال هبذه األسباب الظاهرة اليت يظنوهنا 

وإن خفتم عيلة فسوف . يا أيها الذين آمنوا إمنا املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا { 
  ] ٢٨. . [ } يغنيكم اهللا من فضله إن شاء ، إن اهللا عليم حكيم 

. . والتقريرات ، وهذه اإلحياءات واالستثارات ، وهذه احلملة الطويلة املنوعة األساليب  وهذه التوكيدات
حبالة اجملتمع املسلم بعد الفتح ، ودخول العناصر اجلديدة الكثرية فيه؛ وبعد التوسع  -كما أسلفنا  -تشي 

ولوال أن جمتمع . . بطابع اإلسالم األفقي السريع الذي جاء إىل اجملتمع املسلم هبذه األفواج اليت مل تنطبع بعد 
املدينة كان قد وصل مع الزمن الطويل ، والتربية الطويلة إىل درجة من االستقرار والصالبة واخللوص 

  .واالستنارة ، لكانت هذه الظواهر مثار خطر كبري على وجود اإلسالم ذاته كما ذكرنا ذلك مراراً من قبل 
العام عن ذلك املقطع األول من السورة وما يشي به من حالة اجملتمع يف واآلن نكتفي هبذا القدر من احلديث 

  :حينه؛ لنواجه نصوصه بالتفصيل 
فسيحوا يف األرض أربعة أشهر ، واعلموا أنكم غري . براءةٌ من اهللا ورسوله إىل الذين عاهدمت من املشركني { 

أن اهللا بريء من :  الناس يوم احلج األكرب وأذان من اهللا ورسوله إىل. معجزي اهللا وأن اهللا خمزي الكافرين 
املشركني ورسوله ، فإن تبتم فهو خري لكم ، وإن توليتم فاعلموا أنكم غري معجزي اهللا ، وبشر الذين كفروا 

فأمتوا إليهم  -إال الذين عاهدمت من املشركني مث مل ينقصوكم شيئاً ومل يظاهروا عليكم أحداً . بعذاب أليم 
فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وخذوهم . م ، إن اهللا حيب املتقني عهدهم إىل مدهت

فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ، إن اهللا غفور . واحصروهم واقعدوا هلم كل مرصد 
أمنه ، ذلك بأهنم قوم ال رحيم ، وإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهللا ، مث أبلغه م

  . .} يعلمون 
نزلت حتدد العالقات النهائية بني اجملتمع اإلسالمي الذي  - وما بعدها إىل اآلية الثامنة والعشرين  - هذه اآليات 

وبني بقية املشركني يف اجلزيرة الذين مل يدخلوا يف  - بصفة عامة  -استقر وجوده يف املدينة ويف اجلزيرة العربية 
حينما الح له أن مواجهة  - صلى اهللا عليه وسلم  - سواء منهم من كان له عهد مع رسول اهللا . . ين هذا الد

ستكون فيها القاضية على اإلسالم وأهله ، أو على األقل  -حني توجهوا ملقابلتهم يف تبوك  -املسلمني للروم 



 يتعرض للمسلمني من قبل بسوء ومن مل يكن له عهد ولكنه مل. . ستضعف من شوكة املسلمني وهتد من قوهتم 
فحافظ على عهده ومل ينقص املسلمني شيئاً ومل يظاهر  -موقوت أو غري موقوت  -ومن كان له عهد . . 

فهؤالء مجيعاً نزلت هذه اآليات وما بعدها لتحدد العالقات النهائية بينهم وبني اجملتمع املسلم؛ . . عليهم أحداً 
احلديث عنها بشيء من التوسع سواء يف تقدمي السورة ، أو يف تقدمي هذا الدرس يف ظل االعتبارات اليت أسلفنا 

  .خاصة 

وأسلوب هذه اآليات وإيقاع التعبري فيها ، يأخذ شكل اإلعالن العام ، ورنينه العايل فيتناسق أسلوب التعبري 
  .وإيقاعه مع موضوعه واجلو الذي حييط هبذا املوضوع؛ على طريقة القرآن يف التعبري 

ام بالتبليغ  أصحها وأقرهبا إىل . وقد وردت روايات متعددة يف ظروف هذا اإلعالن ، وطريقة التبليغ به ، ومن ق
ا قرره ابن جرير وهو يستعرض هذه الروايات  طبائع األشياء وأكثرها تناسقاً مع واقع اجلماعة املسلمة يومذاك م

ا ميثل رؤيتنا حلقيقة الواقعة.  مغفلني ما ال نوافقه عليه من كالمه وما تناقض فيه بعض  ونقتطف من تعليقاته م
إذ كنا ال نناقش الروايات املتعددة وال نناقش تعليقات الطربي؛ ولكن نثبت ما نرجح أنه . قوله مع بعض 

  :حقيقة ما حدث من مراجعة ما ورد وحتقيقه 
: أهل العهد : قال . . } من املشركني براءة من اهللا ورسوله إىل الذين عاهدمت { : قال يف رواية له عن جماهد 

من تبوك  -صلى اهللا عليه وسلم  -أقبل رسول اهللا : قال . مدجل والعرب الذين عاهدهم ، ومن كان له عهد 
، فال أحب أن أحج حىت ال « : وأراد احلج ، مث قال  -حني فرغ منها  إنه حيضر البيت مشركون يطوفون عراة 

فطافا بالناس ، بذي اجملاز وبأمكنتهم اليت كانوا يتبايعون . لياً رمحة اهللا عليهما فأرسل أبا بكر وع» يكون ذلك 
: فهي األشهر احلرم املنسلخات املتواليات . . هبا ، وباملوسم كله؛ وآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا أربعة أشهر 
وآذن الناس كلهم بالقتال  .مث ال عهد هلم . عشرون من آخر ذي احلجة إىل عشر خيلون من شهر ربيع اآلخر 

  .« ومل يسح أحد . فآمن الناس أمجعون حينئذ . إال أن يؤمنوا 
  :بعد استعراض مجلة الروايات يف حقيقة األجل ومبدئه وهنايته واملقصودين به  -وقال 

هلم  األجل الذي جعله اهللا ألهل العهد من املشركني ، وأذن: وأوىل األقوال يف ذلك بالصواب قول من قال » 
 -إمنا هو ألهل العهد الذين ظاهروا على رسول اهللا } فسيحوا يف األرض أربعة أشهر { : بالسياحة فيه بقوله 

فأما الذين مل ينقضوا عهدهم ومل يظاهروا عليه ، . ونقضوا عهدهم قبل انقضاء مدته  - صلى اهللا عليه وسلم 
إال الذين { : ام العهد بينه وبينهم إىل مدته بقوله بإمت -صلى اهللا عليه وسلم  -فإن اهللا جل ثناؤه أمر نبيه 

عاهدمت من املشركني مث مل ينقصوكم شيئاً ومل يظاهروا عليكم أحداً فأمتوا إليهم عهدهم إىل مدهتم ، إن اهللا حيب 
  ] . ٤: سورة التوبة . . [ } املتقني 

[ } فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم  فإذا انسلخ األشهر احلرم{ : فإن ظن ظان أن قول اهللا تعاىل ذكره « 
يدل على خالف ما قلنا يف ذلك ، إذ كان ذلك ينبئ على أن الفرض على املؤمنني كان بعد ]  ٥: سورة التوبة 

انقضاء األشهر احلرم قتل كل مشرك ، فإن األمر يف ذلك خبالف ما ظن ، وذلك أن اآلية اليت تتلو ذلك تبني 
ا ، وفساد م ظن أن انسالخ األشهر احلرم كان يبيح قتل كل مشرك كان له عهد من  عن صحة ما قلنا  ظنه من 

  .أو مل يكن كان له منه عهد  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 



إال الذين عاهدمت عند املسجد احلرام فما  -كيف يكون للمشركني عهد عند اهللا وعند رسوله { : وذلك قوله 
صلى  - فهؤالء مشركون؛ وقد أمر اهللا نبيه ]  ٧: التوبة [ } ن اهللا حيب املتقني استقاموا لكم فاستقيموا هلم ، إ

واملؤمنني باالستقامة هلم يف عهدهم ما استقاموا هلم بترك نقض صلحهم ، وترك مظاهرة  -اهللا عليه وسلم 
  .عدوهم عليهم 

ه حني بعث علياً رمحة اهللا عليه أن:  -صلى اهللا عليه وسلم  -وبعد ، ففي األخبار املتظاهرة عن رسول اهللا « 
 -ومن كان بينه وبني رسول اهللا » : برباءة إىل أهل العهود بينه وبينهم ، أمره فيما أمره أن ينادي به فيهم 

 -وذلك أن اهللا مل يأمر نبيه . ، أوضح الدليل على صحة ما قلنا « عهد فعهده إىل مدته  - صلى اهللا عليه وسلم 
بنقض عهد قوم كان عاهدهم إىل أجل فاستقاموا على عهدهم بترك نقضه ، وأنه إمنا  - صلى اهللا عليه وسلم 

فأما من كان أجله . أجل أربعة أشهر من كان قد نقض قبل التأجيل ، أو من كان له عهد إىل أجل غري حمدود 
إمتام عهده إىل كان ب -صلى اهللا عليه وسلم  -حمدوداً ، ومل جيعل بنقضه على نفسه سبيالً ، فإن رسول اهللا 

  .» وبذلك بعث مناديه ينادي به يف أهل املوسم من العرب . غايته مأموراً 
  :وقال يف تعقيب آخر على الروايات املتعددة يف شأن العهود 

، وأن أجل األشهر األربعة إمنا كان ملن وصفنا «  ا من . فقد أنبأت هذه األخبار ونظائرها عن صحة ما قلنا  فأم
وللمؤمنني لنقضه ومظاهرة أعدائهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -دة معلومة فلم جيعل لرسول اهللا كان عهده إىل م

، عن أمر اهللا إياه بذلك  -صلى اهللا عليه وسلم  -سبيالً ، فإن رسول اهللا  وعلى . قد وىف له بعهده إىل مدته 
  .»  -لم صلى اهللا عليه وس -ذلك ظاهر التنزيل ، وتظاهرت به األخبار عن رسول اهللا 

بني شيعة  -فيما بعد -وإذا حنن تركنا الروايات اليت هبا ضعف ، وما ميكن أن يكون قد تركه اخلالف السياسي 
وأنصار األمويني ، أو أهل السنة ، من األثر يف بعض الروايات؛ فإننا نستيطع أن نقول  - رضي اهللا عنه  -علي 

أمرياً للحج يف هذا العام ملا كرهه  -رضي اهللا عنه  -بكر  بعث بأيب -صلى اهللا عليه وسلم  -إن رسول اهللا : 
  .من احلج واملشركون يطوفون بالبيت عراة 

بكل  -فأذن هبا يف الناس . يف أثر أيب بكر  - رضي اهللا عنه  -مث نزلت أوائل سورة التوبة هذه؛ فبعث هبا علياً 
  .مشرك  ما تضمنته من أحكام هنائية ومنها أال يطوف بعد العام بالبيت

 -صلى اهللا عليه وسلم  -بعثين النيب « : عن علي قال  -بإسناده  -وقد روى الترمذي يف كتاب التفسري 
أن ال يطف بالبيت عريان ، وال يقرب املسجد احلرام مشرك بعد عامهم هذا ، . بأربع « براءة » حني أنزلت 

و إىل مدته ، وال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة عهد فه -صلى اهللا عليه وسلم  -ومن كان بينه وبني رسول اهللا 
  .فنكتفي به . وهذا اخلرب هو أصح ما ورد يف هذا الباب . . » 
  . .} براءة من اهللا ورسوله إىل الذين عاهدمت من املشركني { 

احلني يف هذا اإلعالن العام ، هبذا اإليقاع العايل؛ يتضمن املبدأ العام للعالقة بني املسلمني واملشركني يف ذلك 
 -صلى اهللا عليه وسلم  -إذ كانت العهود املشار إليها هي اليت كانت بني رسول اهللا . جزيرة العرب قاطبة 

واإلعالن برباءة اهللا وبراءة رسوله من املشركني ، حيدد موقف كل مسلم؛ ويوقع إيقاعاً . واملشركني يف اجلزيرة 
  بعد ذلك مراجعة وال ترددعميقاً عنيفاً على قلب كل مسلم ، حبيث ال يبقى 



  :مث تأيت بعد اإلعالن العام البيانات واملخصصات والشروح هلذا اإلعالن 
  . .} فسيحوا يف األرض أربعة أشهر ، واعلموا أنكم غري معجزي اهللا ، وأن اهللا خمزي الكافرين { 

نقلون ويتاجرون ويصفون أربعة أشهر يسريون فيها ويت: فهذا بيان للمهلة اليت أجل اهللا املشركني إليها 
حىت أولئك . ال يؤخذون على غرة وهم آمنون إىل عهودهم . . آمنني . . حساباهتم ، ويعّدلون أوضاعهم 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -الذين نقضوا عهودهم عند أول بادرة الحت هلم ، وعند أول توقع بأن الرسول 
م سيأخذوهنم أسرى كما توقع املرجفون يف املدينة واملنافقون واملؤمنني لن ينقلبوا إىل أهليهم من تبوك؛ وأن الرو

ومىت كان ذلك؟ كان بعد فترة طويلة من العهود اليت ما تكاد تربم حىت تنقض؛ وبعد سلسلة طويلة من 
ويف أي . . التجارب اليت تقطع بأن املشركني لن يزالوا يقاتلون املسلمني حىت يردوهم عن دينهم إن استطاعوا 

خيي؟ يف العصر الذي مل تكن البشرية كلها تعرف هلا قانوناً إال قانون الغابة؛ ومل يكن بني اجملتمعات عصر تار
ولكن . املختلفة إال القدرة على الغزو أو العجز عنه بال إنذار وال إخطار وال رعاية لعهد مىت سنحت الفرصة 

. ي ال عالقة له بالزمان يف أصوله ومبادئه ذلك أنه منهج اهللا الذ. . اإلسالم هو اإلسالم منذ ذلك الزمان 
فليس الزمان هو الذي يرقيه ويطوره؛ ولكنه هو الذي يرقي البشرية ويطورها حول حموره وداخل إطاره؛ بينما 

بوسائل متجددة ومكافئة ملا يطرأ عليها يف أثناء حتركه هبا قدماً من  -بتأثريه  -هو يواجه واقعها املتطور املتغري 
  .ري تطور وتغ

ومع املهلة اليت يعطيها للمشركني يزلزل قلوهبم باحلقيقة الواقعة؛ ويوقظهم إىل هذه احلقيقة ليفتحوا عيوهنم 
إهنم بسياحتهم يف األرض لن يعجزوا اهللا يف الطلب ولن يفلتوا منه باهلرب ولن يفلتوا من مصري حمتوم . عليها 

  :أن خيزيهم ويفضحهم ويذهلم : قدره وقرره 
  . .} وا أنكم غري معجزي اهللا ، وأن اهللا خمزي الكافرين واعلم{ 

واألرض كلها يف  - سبحانه  -وإىل أين يفلتون ويهربون فيعجزون اهللا عن طلبهم واإلتيان هبم؛ وهم يف قبضته 
  قبضته كذلك؟ وقد قدر وقرر أن يذهلم فيخزيهم وال راد لقضائه؟

  :وتبلغ إىل املشركني لينذروا هبا وباملوعد املضروب فيها  بعد ذلك يبني املوعد الذي تعلن فيه هذه الرباءة
فإن تبتم فهو خري . أن اهللا بريء من املشركني ورسوله : وأذان من اهللا ورسوله إىل الناس يوم احلج األكرب { 

  . .} لكم ، وإن توليتم فاعلموا أنكم غري معجزي اهللا ، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم 
: واألصح أنه يوم النحر . أهو يوم عرفة أم يوم النحر : اختلفت الروايات يف حتديده ويوم احلج األكرب 

 -من ناحية املبدأ  -واألذان البالغ؛ وقد وقع للناس يف املوسم؛ وأعلنت براءة اهللا ورسوله من املشركني كافة 
واضحة يف تقرير املبدأ العام ابتداء يف واحلكمة . . وجاء االستثناء يف اإلبقاء على العهد إىل مدته يف اآلية التالية 
أما االستثناء فهو خاص حباالت تنتهي بانتهاء . صورة الشمول؛ ألنه هو الذي ميثل طبيعة العالقات النهائية 

وهذا الفهم هو الذي توحي به النظرة الواسعة لطبيعة العالقات احلتمية بني املعسكر الذي . األجل املضروب 
 وحده ، واملعسكرات اليت جتعل الناس عبيداً للشركاء ، كما أسلفنا يف التقدمي للسورة جيعل الناس عبيداً هللا

  .والتقدمي هلذا املقطع منها كذلك 
  :ومع إعالن الرباءة املطلقة جييء الترغيب يف اهلداية والترهيب من الضاللة 



  . .} شر الذين كفروا بعذاب أليم فإن تبتم فهو خري لكم ، وإن توليتم فاعلموا أنكم غري معجزي اهللا ، وب{ 
إنه منهج هداية قبل كل . وهذا الترهيب وذلك الترغيب يف آية الرباءة؛ يشريان إىل طبيعة املنهج اإلسالمي 

كما كان الشأن  -فهو يتيح للمشركني هذه املهلة ال جملرد أنه ال حيب أن يباغتهم ويفتك هبم مىت قدر . شيء 
ولكنه كذلك ميهلهم هذه املهلة للتروي والتدبر ، واختيار الطريق األقوم؛  -زال يف العالقات الدولية وال ي

ويرغبهم يف التوبة عن الشرك والرجوع إىل اهللا ، ويرهبهم من التويل ، وييئسهم من جدواه ، وينذرهم بالعذاب 
عل الركام الذي ران على ويوقع يف قلوهبم الزلزلة اليت ترجها رجاً ل. األليم يف اآلخرة فوق اخلزي يف الدنيا 

  الفطرة أن ينفض عنها ، فتسمع وتستجيب
، ولكل ما يف قلوب بعضه من خماوف ومن تردد وهتيب؛ ومن حترج وتوقع . . مث    .هو طمأنة للصف املسلم 

  واملصري قد تقرر من قبل االبتداء. فاألمر قد صار فيه من اهللا قضاء 
رباءة املطلقة من املشركني ومن عهودهم جييء االستثناء املخصص وبعد تقرير املبدأ العام يف العالقات بال

  :للحاالت املؤقتة ، اليت يصار بعدها إىل ذلك املبدأ العام 
إال الذين عاهدمت من املشركني مث مل ينقصوكم شيئاً ، ومل يظاهروا عليكم أحداً ، فأمتوا إليهم عهدهم إىل { 

  . .} مدهتم ، إن اهللا حيب املتقني 
هم بنو خزمية بن عامر من  - ما قيل عن هؤالء الذين ورد فيهم هذا االستثناء أهنم مجاعة من بين بكر  وأصح

مل ينقضوا عهدهم الذي كان يف احلديبية مع قريش وحلفائهم ، ومل يشتركوا مع بين بكر يف  -بين بكر بن كنانة 
قض بذلك عهد احلديبية ، وكان فتح مكة العدوان على خزاعة ، ذلك العدوان الذي أعانتهم عليه قريش ، فانت

وكانت هذه اجلماعة من بين بكر . بعد سنتني اثنتني من احلديبية ، وكان العهد ملدة عشر سنوات من احلديبية 
هنا أن يتم إليهم عهدهم  - صلى اهللا عليه وسلم  - فأمر رسول اهللا . بقيت على عهدها وبقيت على شركها 

هؤالء بنو « : أن السدي يقول  -وهو رواية حممد بن عباد بن جعفر  -ذهبنا إليه والذي يؤيد ما . إىل مدهتم 
{ كان لبين مدجل وخزاعة عهد فهو الذي قال اهللا » : وأن جماهد يقول . ضمرة وبنو مدجل حيان من بين كنانة 

وهذا . عد الفتح غري أنه يالحظ أن خزاعة كانت قد دخلت يف اإلسالم ب. . } فأمتوا إليهم عهدهم إىل مدهتم 
. خاص باملشركني الذين بقوا على شركهم  كيف { : كما يؤيده ما سيجيء يف اآلية السابعة من قوله تعاىل . 

يكون للمشركني عهد عند اهللا وعند رسوله إال الذين عاهدمت عند املسجد احلرام فما استقاموا لكم فاستقيموا 
. } هلم إن اهللا حيب املتقني  ممن عاهدوا عند املسجد احلرام يف احلديبية ، مث مل ينقصوا فهذان احليان .  من كنانة 

فهم املعنيون يف االستثناء أوالً وأخرياً كما ذهب إىل ذلك املفسرون . املسلمني شيئاً ومل يظاهروا عليهم أحداً 
أن املعنيني  وذهب األستاذ حممد عزة دروزة إىل. األوائل ، وقد أخذ هبذا القول األستاذ الشيخ رشيد رضا 

ذلك أنه كان حيب أن يذهب . باملعاهدين عند املسجد احلرام هم طائفة أخرى غري املذكورة يف االستثناء األول 
فما استقاموا لكم فاستقيموا { : إىل جواز قيام معاهدات دائمة بني املسلمني واملشركني ، فارتكن إىل قوله تعاىل 

اهدات وهو قول بعيد كل البعد عن طبيعة املوقف ، وعن طبيعة املنهج ، ليستدل منه على جواز تأبيد املع} هلم 
  .وعن طبيعة هذا الدين أيضاً كما بينا ذلك مراراً 

ولكنه  -كما أمهل كل من عداهم  -لقد وىف اإلسالم هلؤالء الذين وفوا بعهدهم ، فلم ميهلهم أربعة أشهر 



شيئاً مما عاهدوهم عليه ، ومل يعينوا عليهم عدواً ، فاقتضى هذا ذلك أهنم مل ينقصوا املسلمني . أمهلهم إىل مدهتم 
  .الوفاء هلم واإلبقاء على عهدهم إىل هنايته 

ذلك مع حاجة املوقف احلركي للمجتمع املسلم يف ذلك احلني إىل ختليص اجلزيرة جبملتها من الشرك؛ . 
، وأخذوا جيمعون له كما وحتويلها إىل قاعدة أمينة لإلسالم؛ ألن أعداءه على حدود اجلزير ة قد تنبهوا خلطره 

. ومن قبل كانت وقعة مؤتة إنذاراً هبذا التحفز الذي أخذ فيه الروم  - سيجيء يف احلديث عن غزوة تبوك 
  .فضالً على حتالفهم مع الفرس يف اجلنوب يف اليمن ، للتألب على الدين اجلديد 

ستثناهم اهللا وأمر بالوفاء هلم بعهودهم قد دخلوا يف ولقد حدث ما ذكره ابن القيم من أن هؤالء الذين ا
بل حدث أن اآلخرين الذين كانوا ينقضون عهودهم وغريهم ممن أمهلوا أربعة . اإلسالم قبل أن تنقضي مدهتم 

  أشهر يسيحون فيها يف األرض ، مل يسيحوا يف األرض وإمنا اختاروا اإلسالم أيضاً
يده خطى هذه الدعوة ، أنه كان األوان قد آن هلذه الضربة األخرية؛ وأن وهو ينقل ب -سبحانه  - لقد علم اهللا 

الظروف كانت قد هتيأت واألرض كانت قد مهدت؛ وأهنا جتيء يف أواهنا املناسب؛ وفق واقع األمر الظاهر ، 
  .فكان هذا الذي كان . وفق قدر اهللا املضمر املغيب 

  :العهد للموفني بعهدهم ونقف أمام التعقيب اإلهلي على األمر بالوفاء ب
  . .} فأمتوا إليهم عهدهم إىل مدهتم إن اهللا حيب املتقني { 

فيجعل هذا الوفاء عبادة له؛ وتقوى حيبها من . للمتقني  - سبحانه  -إنه يعلق الوفاء بالعهد بتقوى اهللا وحبه 
صلحة؛ وليست قاعدة إهنا ليست قاعدة املنفعة وامل. . وهذه هي قاعدة األخالق يف اإلسالم . . أهلها 

فاملسلم يتخلق مبا حيبه اهللا منه ويرضاه له؛ . إهنا قاعدة العبادة هللا وتقواه . . االصطالح والعرف املتغريين أبداً 
سلطان األخالق يف اإلسالم؛ كما أنه من هنا مبعثها الوجداين . وهو خيشى اهللا يف هذا ويتطلب رضاه  ومن هنا 

افع العباد ، وتؤمن مصاحلهم ، وتنشئ جمتمعاً تقل فيه االحتكاكات  مث هي يف الطريق. . األصيل  حتقق من
  . .والتناقضات إىل أقصى حد ممكن ، وترتفع بالنفس البشرية ُصعداً يف الطريق الصاعد إىل اهللا 

ثناء مع است. . املعاهدين وغري املعاهدين منهم سواء . . وبعد تقرير احلكم برباءة اهللا ورسوله من املشركني 
ذكر اإلجراء . . الذين مل ينقصوا املسلمني شيئاً ومل يظاهروا عليهم أحداً بالوفاء هلم بعهدهم إىل مدهتم  جييء 

  :الذي يتخذه املسلمون بعد انقضاء األجل املضروب 
، واحصروهم ، واقعدوا هلم كل {  فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم ، وخذوهم 

  . .} فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن اهللا غفور رحيم  .مرصد 
ا بقوله تعاىل  . } األشهر احلرم { : وقد اختلفت األقوال عن املقصود هن هل هي األشهر احلرم املصطلح عليها . 

يف يوم احلج األكرب  وعلى ذلك يكون الوقت الباقي بعد األذان: وهي ذو القعدة وذو احلجة واحملرم مث رجب 
  .مخسني يوماً . . هبذه الرباءة هو بقية احلجة مث احملرم 

أم إن . . أم إهنا أربعة أشهر حيرم فيها القتال ابتداء من يوم النحر فتكون هنايتها يف العشرين من ربيع األخر؟ . 
  ملن كان له عهد غري مؤقت؟وهذا األجل الثاين ملن ليس هلم عهد أصالً أو . األجل األول للناقضني عهودهم 

وأنه أطلق عليها وصف . والذي يصح عندنا أن األربعة األشهر املذكورة هنا غري األشهر احلرم املصطلح عليها 



إال  -وأهنا عامة . األشهر احلرم لتحرمي القتال فيها؛ بإمهال املشركني طواهلا ليسيحوا يف األرض أربعة أشهر 
فسيحوا يف األرض أربعة أشهر { : فإنه ما دام أن اهللا قد قال هلم  - إىل مدهتم  فيمن هلم عهد مؤقت ممن أمهلوا

. فال بد أن تكون هذه األشهر األربعة ابتداء من يوم إعالهنم هبا }    .وهذا هو الذي يتفق مع طبيعة اإلعالن . 
أو يأسروه أو حيصروه  أن يقتلوا كل مشرك أىن وجدوه -إذا انقضت األشهر األربعة  -وقد أمر اهللا املسلمني 

 -باستثناء من أمروا بالوفاء هلم إىل مدهتم  -إذا حتصن منهم أو يقعدوا له مترصدين ال يدعونه يفلت أو يذهب 
ذلك أن املشركني أنذروا وأمهلوا وقتاً كافياً؛ فهم إذن ال يقتلون غدراً ، وال . بدون أي إجراء آخر معه 

  .، وعلموا سلفاً ما ينتظرهم يؤخذون بغتة ، وقد نبذت هلم عهودهم 
. غري أهنا مل تكن محلة إبادة وال انتقام    :إمنا كانت محلة إنذار ودفع إىل اإلسالم . 

  . .} فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ، إن اهللا غفور رحيم { 
ئهم للمسلمني وفتنتهم عن دينهم لقد كانت هنالك وراءهم اثنتان وعشرون سنة من الدعوة والبيان؛ ومن إيذا

وإنه لتاريخ . . ورسوله وأهله معهم . مث من مساحة هلذا الدين . ، ومن حرب للمسلمني وتأليب على دولتهم 
ومع هذا كله فلقد كان اإلسالم يفتح هلم ذراعيه؛ فيأمر اهللا نبيه واملسلمني الذين أوذوا وفتنوا . . طويل 

ن يأمرهم أن يكفوا عن املشركني إن هم اختاروا التوبة إىل اهللا ، والتزموا شعائر كا. . وحوربوا وشردوا وقتلوا 
وذلك أن اهللا ال يرد تائباً مهما . اإلسالم اليت تدل على اعتناقهم هذا الدين واستسالمهم له وقيامهم بفرائضه 

  . .} إن اهللا غفور رحيم { . . تكن خطاياه 
ي الطويل الذي تعرضت له كتب التفسري وكتب الفقه حول هذا النص وال حنب أن ندخل هنا يف اجلدل الفقه

:  
  . .} فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم { 

وعما إذا كانت هذه شرائط اإلسالم اليت يكفر تاركها؟ ومىت يكفر؟ وعما إذا كان يكتفى هبا من التائب دون 
. بقية أركان اإلسالم املعروفة؟    اخل. 

. إمنا هو نص كان يواجه واقعاً يف مشركي اجلزيرة يومذاك . ما حنسب أن هذه اآلية بصدد شيء من هذا كله ف
، ويعين استسالمه له  فما كان أحدهم ليعلن توبته ويقيم الصالة ويؤيت الزكاة إال وهو يعين اإلسالم كله 

، ألنه ما كان ليفعل هذا منهم يف ذلك احلني  فنصت اآلية على التوبة وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة. ودخوله فيه 
  .إال من نوى اإلسالم وارتضاه بكامل شروطه وكامل معناه 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -ويف أوهلا الدينونة هللا وحده بشهادة أن ال إله إال اهللا ، واالعتراف برسالة حممد 
  .بشهادة أن حممداً رسول اهللا 

  .فقهي ، إمنا هي بصدد إجراء واقعي له مالبساته  فليست هذه اآلية بصدد تقرير حكم
وأخرياً فإنه مع هذه احلرب املعلنة على املشركني كافة بعد انسالخ األشهر األربعة يظل اإلسالم على مساحته 

إمنا يعلنها محلة هداية كلما . فهو ال يعلنها حرب إبادة على كل مشرك كما قلنا . وجديته وواقعيته كذلك 
فاملشركون األفراد ، الذين ال جيمعهم جتمع جاهلي يتعرض لإلسالم ويتصدى؛ يكفل هلم اإلسالم  .أمكن ذلك 

أن جيريهم حىت يسمعوا  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسوله  - سبحانه  -األمن ، ويأمر اهللا  -يف دار اإلسالم  -



  .هذا كله وهم مشركون . .  كالم اهللا ويتم تبليغهم فحوى هذه الدعوة؛ مث أن حيرسهم حىت يبلغوا مأمنهم
. } وإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهللا ، مث أبلغه مأمنه ، ذلك بأهنم قوم ال يعلمون { 
.  

إن هذا يعين أن اإلسالم حريص على كل قلب بشري أن يهتدي وأن يثوب؛ وأن املشركني الذين يطلبون 
يعطوا اجلوار واألمان؛ ذلك أنه يف هذه احلالة آمن حرهبم وجتمعهم اجلوار واألمان يف دار اإلسالم جيب أن 

وتألبهم عليه؛ فال ضري إذن من إعطائهم فرصة مساع القرآن ومعرفة هذا الدين؛ لعل قلوهبم أن تتفتح وتتلقى 
وحىت إذا مل تستجب فقد أوجب اهللا هلم على أهل دار اإلسالم أن حيرسوهم بعد إخراجهم حىت . . وتستجيب 

  يصلوا إىل بلد يأمنون فيه على أنفسهم
ولكن قمم اإلسالم الصاعدة ما تزال . . ولقد كانت قمة عالية تلك اإلجارة واألمان هلم يف دار اإلسالم 

. وهذه منها . . تتراءى قمة وراء قمة  هذه احلراسة للمشرك ، عدو اإلسالم واملسلمني ممن آذى املسلمني . 
  هذه احلراسة له حىت يبلغ مأمنه خارج حدود دار اإلسالم. . وفتنهم وعاداهم هذه السنني 

  . .إنه منهج اهلداية ال منهج اإلبادة ، حىت وهو يتصدى لتأمني قاعدة اإلسالم لإلسالم . . 
والذين يتحدثون عن اجلهاد يف اإلسالم فيصمونه بأنه كان إلكراه األفراد على االعتقاد والذين يهوهلم هذا 

ون بالدين موقف الدفاع؛ فريوحون يدفعون هذه التهمة بأن اإلسالم ال يقاتل إال دفاعاً عن أهله االهتام ممن يقف
يف حدوده اإلقليمية هؤالء وهؤالء يف حاجة إىل أن يتطلعوا إىل تلك القمة العالية اليت ميثلها هذا التوجيه الكرمي 

:  
. } مث أبلغه مأمنه ، ذلك بأهنم قوم ال يعلمون وإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهللا ، { 
.  

إن هذا الدين إعالم ملن ال يعلمون ، وإجارة ملن يستجريون ، حىت من أعدائه الذين شهروا عليه السيف 
ولكنه إمنا جياهد بالسيف ليحطم القوى املادية اليت حتول بني األفراد ومساع كالم اهللا؛ . . وحاربوه وعاندوه 

وبني العلم مبا أنزل اهللا؛ فتحول بينهم وبني اهلدى ، كما حتول بينهم وبني التحرر من عبادة العبيد؛ وحتول بينهم 
  .وتلجئهم إىل عبادة غري اهللا 

آمنون يف كنفه؛ يعلمهم وال  - على عقيدهتم  -ومىت حطم هذه القوى ، وأزال هذه العقبات ، فاألفراد . 
. يكفلهم حىت يبلغوا مأمنهم يرهبهم وجيريهم وال يقتلهم؛ مث حيرسهم و   هذا كله وهم يرفضون منهج اهللا. 

ويف األرض اليوم أنظمة ومناهج وأوضاع من صنع العبيد؛ ال يأمن فيها من خيالفها من البشر على نفسه وال 
على ماله وال على عرضه وال على حرمة واحدة من حرمات اإلنسان مث يقف ناس يرون هذا يف واقع البشر 

ون وجيمجمون لدفع االهتام الكاذب عن منهج اهللا بتشويه هذا املنهج وإحالته إىل حماولة هازلة قوامها وهم يتمتم
  الكالم يف وجه السيف واملدفع يف هذا الزمان ويف كل زمان

كيف يكون للمشركني عهد عند اهللا وعند رسوله ، إال الذين عاهدمت عند املسجد احلرام؟ فما استقاموا لكم { 
كيف وإن يظهروا عليكم ال يرقبوا فيكم إالًّ وال ذمة ، يرضونكم . ا هلم ، إن اهللا حيب املتقني فاستقيمو

اشتروا بآيات اهللا مثناً قليالً فصدوا عن سبيله ، إهنم ساء ما كانوا . فأفواههم وتأىب قلوهبم ، وأكثرهم فاسقون 



، وأولئك هم املعت. يعملون  فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة . دون ال يرقبون يف مؤمن إِالَّ وال ذمة 
وإن نكثوا أمياهنم من بعد عهدهم ، وطعنوا يف دينكم ، . فإخوانكم يف الدين ، ونفصل اآليات لقوم يعلمون 
  .} فقاتلوا أئمة الكفر إهنم ال أميان هلم لعلهم ينتهون 

ة األخرية بني اجملتمع املسلم والباقني من املشركني ملا انتهى يف جمموعة اآليات السابقة إىل تقرير األحكام النهائي
بعضهم بعد مهلة أربعة أشهر ، وبعضهم بعد . . يف اجلزيرة ، وهي تعين إهناء حالة التعاهد واملهادنة معهم مجيعاً 

أي  - توبة وإقامة للصالة وإيتاء للزكاة: حيث يؤول األمر بعد هذه األحكام إىل حالتني اثنتني . . انتهاء مدهتم 
  . .أو قتال وحصار وأسر وإرصاد  -دخول يف اإلسالم وأداء لفرائضه 

عن  - ملا انتهى إىل األمر بإهناء حالة التعاقد على ذلك الوجه أخذ يف هذه اجملموعة اجلديدة من اآليات يقرر 
د عند اهللا أنه ال ينبغي وال جيوز وليس من املستساغ أن يكون للمشركني عه -طريق االستفهام االستنكاري 

كيف يكون للمشركني { : وهو استنكار للمبدأ يف ذاته؛ واستبعاد له من أساسه بقوله تعاىل . وعند رسوله 
  .} عهد عند اهللا وعند رسوله 

، قد يفهم منه نسخ ما كان قد  وملا كان هذا االستنكار يف هذه اجملموعة التالية يف السياق للمجموعة األوىل 
وىل من إمهال ذوي العهود املوفني بعهودهم الذين مل ينقصوا املسلمني شيئاً ومل يظاهروا تقرر يف اجملموعة األ

إال الذين عاهدمت عند املسجد احلرام { : فقد عاد يقرر هذا احلكم مرة أخرى بقوله . . عليهم أحداً إىل مدهتم 
  .} فما استقاموا لكم فاستقيموا هلم ، إن اهللا حيب املتقني 

اً بالوفاء بعهود من استقاموا على . . ا التوكيد اجلديد زيادة بيان وجاءت يف هذ.  إذ كان األمر األول مطلق
. عهودهم إىل مدهتم  فجاء هذا التوكيد يقيد هذا اإلطالق بأن هذا الوفاء مرهون باستقامتهم يف املستقبل إىل . 

النصوص يف هذه العالقات واملعامالت ، وهي دقة بالغة يف صياغة . هناية املدة كذلك كما استقاموا يف املاضي 
  .وعدم االكتفاء باملفهومات الضمنية ، وإتباعها باملنطوقات القطعية 

ونظراً ملا أسلفنا بيانه يف مقدمات السورة ومقدمات هذا املقطع منها ، من الظواهر واألعراض واالعتبارات اليت 
ه هذه اخلطوة  احلامسة اخلطرية ، فقد أخذ السياق يثري يف نفوس املسلمني كانت قائمة يف اجملتمع املسلم يومئذ جتا

ما يدفع عنهم التردد والتحرج والتهيب ، بإطالعهم على حقيقة حال املشركني ومشاعرهم ونواياهم جتاه 
، وال  ، وأهنم ال يرعون فيهم عهداً ، وال يتحرجون فيهم من شيء وال يتذممون ، وأهنم ال يفون بعهد  املسلمني 

ال سبيل ملهادنتهم أو ائتماهنم ما مل يدخلوا . ن بوعد؛ وأهنم ال يكفون عن االعتداء مىت قدروا عليه يرتبطو وأن 
  .فيما دخل فيه املسلمون 

  . .} كيف يكون للمشركني عهد عند اهللا وعند رسوله؟ { 
ف جيوز أن يكون فكي. إن املشركني ال يدينون هللا بالعبودية خالصة ، وهم كذلك ال يعترفون برسالة رسوله 

هلؤالء عهد عند اهللا وعند رسوله؟ إهنم ال يواجهون باإلنكار واجلحود عبداً مثلهم ، وال منهجاً من مناهج العبيد 
. . إمنا هم يواجهون باجلحود خالقهم ورازقهم؛ وهم حيادون اهللا ورسوله هبذا اجلحود ابتداء . من أمثاهلم 

  عند رسوله؟فكيف جيوز أن يكون هلم عهد عند اهللا و
وهي قضية تنصب على مبدأ التعاهد ذاته؛ ال على . . هذه هي القضية اليت يثريها هذا السؤال االستنكاري 



.حالة معينة من حاالته   .  
وأنه قد . وقد يستشكل على هذا بأنه كانت للمشركني عهود فعالً؛ وبعض هذه العهود أمر اهللا بالوفاء هبا 

ام ال وأنه وقع عهد . عهود مع اليهود وعهود مع املشركني . دولة املسلمة يف املدينة وقعت عهود سابقة منذ قي
وأن النصوص القرآنية يف سور سابقة كانت جتيز هذه العهود ، وإن كانت . احلديبية يف السنة السادسة للهجرة 

اإلنكار هنا ، فكيف فإذا كان مبدأ التعاهد مع املشركني هو الذي يرد عليه . . جتيز نبذها عند خوف اخليانة 
  إذن أبيحت تلك العهود وقامت حىت نزل هذا االستنكار األخري ملبدأ التعاهد؟

وهذا االستشكال ال معىن له يف ظل الفهم الصحيح لطبيعة املنهج احلركي اإلسالمي الذي أسلفنا احلديث عنه 
عاهدات مواجهة للواقع يف حينه لقد كانت تلك امل. . يف مطالع هذه السورة ويف مطالع سورة األنفال قبلها 

. . بوسائل مكافئة له؛ أما احلكم النهائي فهو أنه ال ينبغي أن يكون للمشركني عهد عند اهللا وعند رسوله 
كانت أحكاماً مرحلية يف طريق احلركة اإلسالمية اليت تستهدف ابتداء أال يكون يف األرض شرك باهللا؛ وأن 

  .تكون الدينونة هللا وحده 

فإذا كانت الظروف الواقعية تقضي بأن يدع . أعلن اإلسالم هدفه هذا منذ أول يوم ومل خيدع عنه أحداً  ولقد. 
. من يساملونه ابتداء من املشركني ليتفرغ ملن يهامجونه؛ وأن يوادع من يريدون موادعته يف فترة من الفترات 

فل حلظة عن هدفه النهائي األخري؛ كما أنه ال وأن يعاهد من يريدون معاهدته يف مرحلة من املراحل ، فإنه ال يغ
وأهنم ال بد . يغفل عن أن هذه املوادعات واملعاهدات من جانب بعض املشركني موقوته من جانبهم هم أنفسهم 

مهامجوه وحماربوه ذات يوم؛ وأهنم لن يتركوه وهم يستيقنون من هدفه؛ ولن يأمنوه على أنفسهم إال ريثما 
وال يزالون يقاتلونكم حىت { : ولقد قال اهللا للمسلمني منذ أول األمر . . ن ملواجهته يستعدون له ويستديرو

وهي قولة األبد اليت ال تتخصص بزمن وال بيئة وقوله احلق اليت ال تتعلق } يردوكم عن دينكم إن استطاعوا 
  بظرف وال حالة

هود الذين مل ينقصوا املسلمني شيئاً ومل بإمتام عهود ذوي الع -سبحانه  -ومع استنكار األصل ، فقد أذن اهللا 
من املسلمني  - يف هذه املدة  -يظاهروا عليهم أحداً إىل مدهتا ، مع اشتراط أن تكون االستقامة على العهد 

  :مقيدة باستقامة ذوي العهود عليها 
  . .} املتقني إال الذين عاهدمت عند املسجد احلرام ، فما استقاموا لكم فاستقيموا هلم ، إن اهللا حيب { 

وهؤالء الذين تشري اآلية إىل معاهدهتم عند املسجد احلرام ليسوا طائفة أخرى غري اليت ورد ذكرها من قبل يف 
إال الذين عاهدمت من املشركني مث مل ينقصوكم شيئاً ومل يظاهروا عليكم أحداً فأمتوا إليهم عهدهم { : قوله تعاىل 

فهي طائفة واحدة ذكرت أول مرة . . كما فهم بعض املفسرين احملدثني . . } إىل مدهتم ، إن اهللا حيب املتقني 
وذكرت مرة ثانية مبناسبة استنكار مبدأ التعاهد . مبناسبة عموم الرباءة وإطالقها ، الستثنائها من هذا العموم 

ى وحب اهللا وذكرت التقو. . ذاته مع املشركني خمافة أن يظن أن هذا احلكم املطلق فيه نسخ للحكم األول 
ا وهناك بنصها للداللة على أن املوضوع واحد  كما أن النص الثاين مكمل للشروط املذكورة يف . للمتقني هن

وهي دقة . ففي األول اشتراط استقامتهم يف املاضي ، ويف الثاين اشتراط استقامتهم يف املستقبل . النص األول 
ا  -بالغة يف صياغة النصوص  ال بضم النصني الواردين يف املوضوع الواحد ، كما هو ال تلحظ إ -كما أسلفن



  .ظاهر ومتعني 
مث يعود الستنكار مبدأ التعاهد بأسبابه التارخيية والواقعية؛ بعد استنكاره بأسبابه العقيدية واإلميانية؛ وجيمع بني 

  :هذه وتلك يف اآليات التالية 
. ة ، يرضونكم بأفواههم وتأىب قلوهبم وأكثرهم فاسقون كيف؟ وإن يظهروا عليكم ال يرقبوا فيكم إِالًّ وال ذم{ 

، . اشتروا بآيات اهللا مثناً قليالً فصدوا عن سبيله ، إهنم ساء ما كانوا يعملون  ال يرقبون يف مؤمن إِالًّ وال ذمة 
  . .} وأولئك هم املعتدون 

عجزهم عن التغلب عليكم  كيف يكون للمشركني عهد عند اهللا وعند رسوله؛ وهم ال يعاهدونكم إال يف حال
.  

ولو ظهروا عليكم وغلبوكم لفعلوا بكم األفاعيل يف غري مراعاة لعهد قائم بينهم وبينكم ، ويف غري ذمة يرعوهنا 
لكم؛ أو يف غري حترج وال تذمم من فعل يأتونه معكم فهم ال يرعون عهداً ، وال يقفون كذلك عند حد يف 

فهم لشدة ما يكنونه لكم . رف عليها يف البيئة واليت يذمون لو جتاوزوها التنكيل بكم؛ وال حىت احلدود املتعا
مهما يكن بينكم وبينهم من عهود . من البغضاء يتجاوزون كل حد يف التنكيل بكم ، لو أهنم قدروا عليكم 

قدرون فليس الذي مينعهم من أي فعل شائن معكم أن تكون بينكم وبينهم عهود؛ إمنا مينعهم أهنم ال ي. قائمة 
يرضونكم بأفواههم بالقول اللني والتظاهر بالوفاء  -وأنتم أقوياء  -وإذا كانوا اليوم . . عليكم وال يغلبونكم 

اء لكم وال ود. بالعهد    فإن قلوهبم تنغل عليكم باحلقد؛ وتأىب أن تقيم على العهد؛ فما هبم من وف
  . .} إهنم ساء ما كانوا يعملون . عن سبيله  اشتروا بآيات اهللا مثناً قليالً فصدوا. وأكثرهم فاسقون { 

وهذا هو السبب األصيل هلذا احلقد الدفني عليكم ، وإضمار عدم الوفاء بعهودكم ، واالنطالق يف التنكيل بكم 
فلقد آثروا . إنه الفسوق عن دين اهللا ، واخلروج عن هداه . . من كل حترج ومن كل تذمم  -لو قدروا  -

وقد كانوا . جاءهتم مثناً قليالً من عرض هذه احلياة الدنيا يستمسكون به وخيافون فوته على آيات اهللا اليت 
خيافون أن يضيع عليهم اإلسالم شيئاً من مصاحلهم؛ أو أن يكلفهم شيئاً من أمواهلم؛ فصدوا عن سبيل اهللا 

) . . م أئمة الكفر فسيجيء أهن( صدوا أنفسهم وصدوا غريهم . بسبب شرائهم هذا الثمن القليل بآيات اهللا 
  :أما فعلهم هذا فهو الفعل السيئ الذي يقرر اهللا سوءه األصيل 

  . .} إهنم ساء ما كانوا يعملون { 
إهنم يضطغنون . . مث إهنم ال يضمرون هذا احلقد ألشخاصكم؛ وال يتبعون تلك اخلطة املنكرة معكم بذواتكم 

إهنم يوجهون حقدهم وانتقامهم هلذه الصفة اليت أنتم .  .احلقد لكل مؤمن؛ ويتبعون هذا املنكر مع كل مسلم 
. عليها  كما هو املعهود يف كل أعداء الصفوة اخلالصة من أهل هذا الدين ، على مدار . . لإلميان ذاته . 

{ : فكذلك قال السحرة لفرعون وهو يتوعدهم بأشد أنواع التعذيب والتنكيل والتقتيل . . التاريخ والقرون 
ألهل  -صلى اهللا عليه وسلم  -وكذلك قال رسول اهللا } نا إال أن آمنا بآيات ربنا ملا جاءتنا وما تنقم م

وقال سبحانه عن أصحاب } يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إال أن آمنا باهللا؟ : قل { : الكتاب بتوجيه من ربه 
فاإلميان هو سبب النقمة } العزيز احلميد وما نقموا منهم إال أن يؤمنوا باهللا { : األخدود الذين أحرقوا املؤمنني 

  :ومن مث هم يضطغنون احلقد لكل مؤمن ، وال يراعون فيه عهداً وال يتذممون من منكر . 



  . .} ال يرقبون يف مؤمن إِالًّ وال ذمة ، وأولئك هم املعتدون { 
تنتهي بالوقوف يف وجهه؛ تبدأ من نقطة كرههم لإلميان ذاته وصدودهم عنه؛ و. . فصفة االعتداء أصيلة فيهم 

  .وتربصهم باملؤمنني؛ وعدم مراعاهتم لعهد معهم وال صلة ، إذا هم ظهروا عليهم؛ وأمنوا بأسهم وقوهتم 

وهم . . وعندئذ يفعلون هبم األفاعيل غري مراعني لعهد قائم ، وال متحرجني وال متذممني من منكر يأتونه معهم 
  آمنون

  :ن هذه احلال الواقعة من املشركني مث يبني اهللا كيف يقابل املؤمنو
  .} فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فإخوانكم يف الدين ، ونفصل اآليات لقوم يعلمون { 
  . .} وإن نكثوا أمياهنم من بعد عهدهم وطعنوا يف دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إهنم ال أميان هلم لعلهم ينتهون { 

ربصون هبم؛ وال يقعد هؤالء األعداء عن الفتك باملسلمني بال شفقة وال رمحة إال إن املسلمني يواجهون أعداء يت
. ال يقعدهم عهد معقود ، وال ذمة مرعية ، وال حترج من مذمة ، وال إبقاء على صلة . عجزهم عن ذلك   .

زائل ، مث ووراء هذا التقرير تاريخ طويل ، يشهد كله بأن هذا هو اخلط األصيل الذي ال ينحرف إال لطارئ 
  يعود فيأخذ طريقه املرسوم

هذا التاريخ الطويل مع الواقع العملي؛ باإلضافة إىل طبيعة املعركة احملتومة بني منهج اهللا الذي خيرج الناس من 
يواجهه املنهج . . العبودية للعباد ويردهم إىل عبادة اهللا وحده ، وبني مناهج اجلاهلية اليت تعبد الناس للعبيد 

  :سالمي بتوجيه من اهللا سبحانه ، هبذا احلسم الصريح احلركي اإل
  . .} فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فإخوانكم يف الدين ونفصل اآليات لقوم يعلمون { 
  . .} وإن نكثوا أمياهنم من بعد عهدهم وطعنوا يف دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إهنم ال أميان هلم لعلهم ينتهون { 

وعندئذ يصفح اإلسالم . يما دخل فيه املسلمون ، وتوبة عما مضى من الشرك واالعتداء فإما دخول ف
ا لقوا من هؤالء املشركني املعتدين؛ وتقوم الوشيجة على أساس العقيدة؛ ويصبح املسلمون  واملسلمون عن كل م

  لوباجلدد إخواناً للمسلمني القدامى؛ ويسقط ذلك املاضي كله مبساءاته من الواقع ومن الق
  . .} ونفصل اآليات لقوم يعلمون { 

  .فهذه األحكام إمنا يدركها ويدرك حكمتها الذين يعلمون وهم املؤمنون 
فهم إذن أئمة يف الكفر ، ال . وإما نكث ملا يبايعون عليهم من اإلميان بعد الدخول فيه ، وطعن يف دين املسلمني 

إن قوة : كما سبق أن قلنا . . هم حينئذ أن يثوبوا إىل اهلدى وعندئذ يكون القتال هلم؛ لعل. أميان هلم وال عهود 
املعسكر املسلم وغلبته يف اجلهاد قد ترد قلوباً كثرية إىل الصواب؛ وتريهم احلق الغالب فيعرفونه؛ ويعلمون أنه 

م من أن صادق فيما أبلغه -صلى اهللا عليه وسلم  -إمنا غلب ألنه احلق؛ وألن وراءه قوة اهللا؛ وأن رسول اهللا 
، ولكن اقتناعاً بالقلب بعد رؤية . فيقودهم هذا كله إىل التوبة واهلدى . اهللا غالب هو ورسله  ال كرهاً وقهراً 

  .كما وقع وكما يقع يف كثري من األحايني . واضحة للحق الغالب 
ل اجلزيرة العربية فما املدى الذي تعمل فيه هذه النصوص؟ ما املدى التارخيي والبيئي؟ أهي خاصة بأه. . وبعد 

  يف ذلك الزمان احملدد؟ أم إن هلا أبعاداً أخرى يف الزمان واملكان؟
  .إن هذه النصوص كانت تواجه الواقع يف اجلزيرة العربية بني املعسكر اإلسالمي ومعسكرات املشركني 



  . .هم مشركو اجلزيرة  وأن املشركني املعنيني فيها. وما من شك أن األحكام الواردة هبا مقصود هبا هذا الواقع 
  ولكن ترى هذا هو املدى النهائي هلذه النصوص؟. . هذا حق يف ذاته 

ليتكشف لنا املدى احلقيقي هلذه . من املؤمنني  -على مدى التاريخ  -إن علينا أن نتتبع موقف املشركني 
  .النصوص القرآنية؛ ولنرى املوقف بكامله على مدار التاريخ 

ولعل يف هذا اجلزء من الظالل وحده ما . بية فلعل ذلك معلوم من أحداث السرية املشهورة فأما يف اجلزيرة العر
يكفي لتصوير مواقف املشركني من هذا الدين وأهله منذ األيام األوىل للدعوة يف مكة حىت هذه الفترة اليت 

  .تواجهها نصوص هذه السورة 
والشرك بقدر ما كانت بني اإلسالم وأهل الكتاب من  وحقيقة إن املعركة الطويلة األمد مل تكن بني اإلسالم

ولكن هذا ال ينفي أن موقف املشركني من املسلمني كان دائماً هو الذي تصوره آيات هذا . اليهود والنصارى 
  :املقطع من السورة 

، وأكثره{  . م فاسقون كيف وإن يظهروا عليكم ال يرقبوا فيكم إِالًّ وال ذمة يرضونكم بأفواههم وتأىب قلوهبم 
، . اشتروا بآيات اهللا مثناً قليالً فصدوا عن سبيله ، إهنم ساء ما كانوا يعملون  ال يرقبون يف مؤمن إِالًّ وال ذمة 

  .} وأولئك هم املعتدون 
فأما أهل الكتاب فندع احلديث عنهم . لقد كان هذا هو املوقف الدائم للمشركني وأهل الكتاب من املسلمني 

  .قطع الثاين من السورة؛ وأما املشركون فقد كان هذا دأهبم من املسلمني على مدار التاريخ إىل موعده يف امل
وأن موقف . إمنا ختم هبذه الرسالة  -صلى اهللا عليه وسلم  -وإذا حنن اعتربنا أن اإلسالم مل يبدأ برسالة حممد 

ن اهللا على اإلطالق؛ فإن أبعاد املشركني من كل رسول ومن كل رسالة من قبل إمنا ميثل موقف الشرك من دي
املعركة تترامى؛ ويتجلى املوقف على حقيقته؛ كما تصوره تلك النصوص القرآنية اخلالدة ، على مدار التاريخ 

  البشري كله بال استثناء
ماذا صنع املشركون مع نوح ، وهود ، وصاحل ، وإبراهيم ، وشعيب ، وموسى ، وعيسى ، عليهم صلوات اهللا 

واملؤمنني به  - صلى اهللا عليه وسلم  - ؤمنني هبم يف زماهنم؟ مث ماذا صنع املشركون مع حممد وسالمه وامل
.إهنم مل يرقبوا فيهم إِالًّ وال ذمة مىت ظهروا عليهم ومتكنوا منهم . . كذلك؟   .  

امللحدون وماذا صنع املشركون باملسلمني أيام الغزو الثاين للشرك على أيدي التتار؟ مث ما يصنع املشركون و
إهنم ال يرقبون فيهم إِالًّ وال ذمة ، كما يقرر النص . . اليوم بعد أربعة عشر قرناً باملسلمني يف كل مكان؟ 

  . .القرآين الصادق اخلالد 
عندما ظهر الوثنيون التتار على املسلمني يف بغداد وقعت املأساة الدامية اليت سجلتها الروايات التارخيية واليت 

  :ه  ٦٥٦البن كثري فيما رواه من أحداث عام » البداية والنهاية « قتطفات سريعة من تاريخ نكتفي فيها مب
  .ومالوا على البلد فقتلوا مجيع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان واملشايخ والكهول والشبان « 

وكان . أياماً ال يظهرون ودخل كثري من الناس يف اآلبار ، وأماكن احلشوش ، وقىن الوسخ ، وكمنوا كذلك 
إما بالكسر وإما بالنار ، مث . اجلماعة من الناس جيتمعون إىل اخلانات ، ويغلقون عليهم األبواب ، فتفتحها التتار 

فيهربون منهم إىل أعايل األمكنة ، فيقتلوهنم باألسطحة ، حىت جتري امليازيب من الدماء يف . يدخلون عليهم 



ومل ينج منهم أحد سوى أهل الذمة . كذلك يف املساجد واجلوامع والربط  -ليه راجعون فإنا هللا وإنا إ -األزقة 
من اليهود والنصارى ومن التجأ إليهم ، وإىل دار الوزير ابن العلقمي الرافضي ، وطائفة من التجار أخذوا أمانا 

آنس املدن كلها كأهنا  وعادت بغداد بعد ما كانت. بذلوا عليه أمواالً جزيلة حىت سلموا وسلمت أمواهلم 
  . .خراب ، ليس فيها إال القليل من الناس ، وهم يف خوف وجوع وذلة وقلة 

ألف ألف : وقيل . فقيل مثامنائة ألف . وقد اختلف الناس يف كمية من قتل ببغداد من املسلمني يف هذه الوقعة « 
 - وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم  فإنا هللا وإنا إليه راجعون ، -بلغت القتلى ألفي ألف نفس : وقيل . 

وكان قتل اخلليفة . . وما زال السيف يقتل أهلها أربعني يوماً . وكان دخوهلم إىل بغداد يف أواخر احملرم 
املستعصم باهللا أمري املؤمنني يوم األربعاء رابع عشر صفر ، وعفى قربه ، وكان عمره يومئذ ستاً وأربعني سنة 

وقتل معه ولده األكرب أبو العباس أمحد ، وله . ومدة خالفته مخس عشرة سنة ومثانية أشهر وأيام  .وأربعة أشهر 
، وأسر ولده . مخس وعشرون سنة  مث قتل ولده األوسط أبو الفضل عبد الرمحن وله ثالث وعشرون سنة 

.األصغر مبارك وأسرت أخواته الثالث فاطمة وخدجية ومرمي   .  
فة الشيخ حميي الدين يوسف ابن الشيخ أيب الفرج ابن اجلوزي ، وكان عدو الوزير ، وقتل أستاذ دار اخلال» 

منهم الدويدار . عبد اهللا وعبد الرمحن وعبد الكرمي ، وأكابر الدولة واحداً بعد واحد : وقتل أوالده الثالثة 
وكان الرجل . . ابر البلد الصغري جماهد الدين أيبك ، وشهاب الدين سليمان شاه ، ومجاعة من أمراء السنة وأك

ه املنظرة ،  يستدعى به من دار اخلالفة من بين العباس ، فيخرج بأوالده ونسائه ، فيذهب إىل مقربة اخلالل ، جتا
وقتل شيخ الشيوخ مؤدب اخلليفة صدر . . فيذبح كما تذبح الشاة ، ويؤسر من خيتارون من بناته وجواريه 

وتعطلت املساجد واجلماعات واجلمعات عدة؟ . اء واألئمة ومحلة القرآن وقتل اخلطب. الدين علي ابن النيار 
  . .شهور ببغداد 

وملا انقضى األمر املقدر ، وانقضت األربعون يوماً ، بقيت بغداد خاوية على عروشها ، ليس هبا أحد إال « 
، فتغري ت صورهم ، وأنتنت من الشاذ من الناس ، والقتلى يف الطرقات كأهنا التلول ، وقد سقط عليهم املطر 

جيفهم البلد ، وتغري اهلواء ، فحصل بسببه الوباء الشديد حىت تعدى وسرى يف اهلواء إىل بالد الشام ، فمات 
، فإنا هللا  خلق كثري من تغري اجلو وفساد الريح ، فاجتمع على الناس الغالء والوباء والفناء والطعن والطاعون 

  .وإنا إليه راجعون 

.  
ببغداد باألمان ، خرج من حتت األرض من كان باملطامري والقىن واملقابر كأهنم املوتى إذا نبشوا من  وملا نودي« 

فتفانوا . قبورهم؛ وقد أنكر بعضهم بعضاً ، فال يعرف الوالد ولده ، وال األخ أخاه ، وأخذهم الوباء الشديد 
  .اخل اخل » . . وتالحقوا مبن سبقهم من القتلى 

فهل كانت . قع التارخيي ، حينما ظهر املشركون على املسلمني فلم يرقبوا فيهم إِالًّ وال ذمة هذه صورة من الوا
  صورة تارخيية من املاضي البعيد املوغل يف الظلمات ، اختص هبا التتار يف ذلك الزمان؟

ا وقع من الوثنيني اهل. . كال إن الواقع التارخيي احلديث ال ختتلف صوره عن هذه الصورة  نود عند انفصال إن م
إن مثانية ماليني من املهاجرين . . باكستان ال يقل شناعة وال بشاعة عما وقع من التتار يف ذلك الزمان البعيد 



ممن أفزعتهم اهلجمات الرببرية املتوحشة على املسلمني الباقني يف اهلند فآثروا اهلجرة على  -املسلمني من اهلند 
. باكستان ثالثة ماليني فقط أما املاليني اخلمسة الباقية فقد قضوا بالطريق قد وصل منهم إىل أطراف  -البقاء   .

طلعت عليهم العصابات اهلندية الوثنية املنظمة املعروفة للدولة اهلندية جيداً واليت يهيمن عليها ناس من الكبار يف 
 والوحش ، بعد التمثيل هبا احلكومة اهلندية ، فذحبتهم كاخلراف على طول الطريق ، وتركت جثثهم هنباً للطري

أما املأساة البشعة . . على ما صنعه التتار باملسلمني من أهل بغداد  -إن مل تزد  - ببشاعة منكرة ، ال تقل 
املروعة املنظمة فكانت يف ركاب القطار الذي نقل املوظفني املسلمني يف أحناء اهلند إىل باكستان ، حيث مت 

جرة من املوظفني املسلمني يف دوائر اهلند إىل باكستان واجتمع يف هذا القطار االتفاق على هجرة من يريد اهل
ممر ( ودخل القطار باخلمسني ألف موظف يف نفق بني احلدود اهلندية الباكستانية يسمى . . مخسون ألف موظف 

وقفت العصابات لقد أ. . وخرج من الناحية األخرى وليس به إال أشالء ممزقة متناثرة يف القطار ) . . خيرب 
ومل تسمح له باملضي يف طريقه إال بعد أن حتول اخلمسون ألف . اهلندية الوثنية املدربة املوجهة ، القطار يف النفق 

. موظف إىل أشالء ودماء  كيف وإن يظهروا عليكم ال يرقبوا فيكم إِالًّ وال ذمة { : وصدق قول اهللا سبحانه . 
  .ور شىت وما تزال هذه املذابح تتكرر يف ص} 

. مث ماذا فعل خلفاء التتار يف الصني الشيوعية وروسيا الشيوعية باملسلمني هناك  لقد أبادوا من املسلمني يف . 
ا تزال عمليات اإلبادة ماضية يف الطريق . . مبعدل مليون يف السنة . . خالل ربع قرن ستة وعشرين مليوناً  وم

ويف هذا العام وقع يف القطاع الصيين من . شعر هلوهلا األبدان ذلك غري وسائل التعذيب اجلهنمية اليت تق. . 
لقد جيء بأحد الزعماء املسلمني ، فحفرت له حفرة يف . . التركستان املسلمة ما يغطي على بشاعات التتار 

  .الطريق العام 

دولة من األهايل اليت تتسلمها ال( وكلف املسلمون حتت وطأة التعذيب واإلرهاب ، أن يأتوا بفضالهتم اآلدمية 
يلقوها على الزعيم املسلم يف حفرته ) مجيعاً لتستخدمها يف السماد مقابل ما تصرفه هلم من الطعام  وظلت . . ف

  العملية ثالثة أيام والرجل خيتنق يف احلفرة على هذا النحو حىت مات
لفترة اليت صارت فيها شيوعية حىت أبادت منهم مليوناً منذ ا. كذلك فعلت يوغسالفيا الشيوعية باملسلمني فيها 

اليت من أمثلتها البشعة  -وما تزال عمليات اإلبادة والتعذيب الوحشي . بعد احلرب العاملية الثانية إىل اليوم 
ليخرجوا من الناحية األخرى ) البولوبيف ( اللحوم اليت تصنع حلوم » مفارم « إلقاء املسلمني رجاالً ونساء يف 

  ماضية إىل اآلن -م والدماء عجينة من اللحم والعظا
ويصدق قول . . يف هذا الزمان . . اآلن . . . وما جيري يف يوغسالفيا جيري يف مجيع الدول الشيوعية والوثنية 

ال يرقبون يف مؤمن إِالًّ وال ذمة ، { . } كيف وإن يظهروا عليكم ال يرقبوا فيكم إِالًّ وال ذمة؟ { : اهللا سبحانه 
  . .}  وأولئك هم املعتدون

إهنا احلالة . . ومل تكن حالة طارئة وال وقتية يف بغداد . إهنا مل تكن حالة طارئة وال وقتية يف اجلزيرة العربية 
الدائمة الطبيعية احلتمية؛ حيثما وجد مؤمنون يدينون بالعبودية هللا وحده؛ ومشركون أو ملحدون يدينون 

  .يف كل زمان ويف كل مكان . بالعبودية لغري اهللا 
وإن كانت قد نزلت ملواجهة حالة واقعة يف اجلزيرة ، وعنت بالفعل تقرير أحكام  -ومن مث فإن تلك النصوص 



ألهنا تواجه مثل هذه احلالة دائماً يف كل . إال أهنا أبعد مدى يف الزمان واملكان  -التعامل مع مشركي اجلزيرة 
درة على التنفيذ يف مثل احلالة اليت نفذت فيها يف اجلزيرة واألمر يف تنفيذها إمنا يتعلق باملق. زمان ويف كل مكان 

.العربية ، وال يتعلق بأصل احلكم وال بأصل املوقف الذي ال يتبدل على الزمان   .  
أال تقاتلون قوماً نكثوا أمياهنم ، ومهوا بإخراج الرسول ، وهم بدأوكم أول مرة؟ أختشوهنم؟ فاهللا أحق أن { 

قاتلوهم يعذهبم اهللا بأيديكم ، وخيزهم وينصركم عليهم ، ويشف صدور قوم مؤمنني ، . ختشوه إن كنتم مؤمنني 
، ويتوب اهللا على من يشاء واهللا عليم حكيم  أم حسبتم أن تتركوا وملا يعلم اهللا الذين . ويذهب غيظ قلوهبم 

  . .} ا تعملون جاهدوا منكم ، ومل يتخذوا من دون اهللا وال رسوله وال املؤمنني وليجة؟ واهللا خبري مب
جتيء هذه الفقرة بعد الفقرة السابقة اليت تقرر فيها االستنكار من ناحية املبدأ ألن يكون للمشركني عهد عند 

إال من  -اهللا وعند رسوله؛ واألمر بتخيري املشركني يف اجلزيرة بني الدخول فيما دخل فيه املسلمون أو قتاهلم 
وبيان علة هذا االستنكار؛ وهي أهنم ال  -بلغ مأمنه خارج دار اإلسالم استجار فيجار حىت يسمع كالم اهللا مث ي

  .يرعون إِالًّ وال ذمة يف مؤمن مىت ظهروا على املؤمنني 
من  -مبستوياهتا املختلفة اليت سبق احلديث عنها  -جتيء هذه الفقرة ملواجهة ما حاك يف نفوس اجلماعة املسلمة 

احلامسة ومن رغبة وتعلل يف أن يفيء املشركون الباقون إىل اإلسالم دون  تردد وهتيب لإلقدام على هذه اخلطوة
  .اللجوء إىل القتال الشامل ومن خوف على النفوس واملصاحل وركون إىل أيسر الوسائل 

. .  
والنصوص القرآنية تواجه هذه املشاعر واملخاوف والتعالت باستجاشة قلوب املسلمني بالذكريات واألحداث 

ا عقدوه معهم من أميان . بعيدة القريبة وال وتذكرهم مبا . تذكرهم بنقض املشركني ملا أبرموه معهم من عقود وم
وتذكرهم بأن املشركني . من مكة قبل اهلجرة  - صلى اهللا عليه وسلم  - همَّ به املشركون من إخراج الرسول 
. أن يكونوا إمنا خيشون لقاء املشركني  مث تثري فيهم احلياء والنخوة. . هم الذين بدأوهم باالعتداء يف املدينة 
. واهللا أوىل أن خيشوه إن كانوا مؤمنني  مث تشجعهم على قتال املشركني لعل اهللا أن يعذهبم بأيديهم ، فيكونوا . 

وشفاء صدور املؤمنني الذين أوذوا يف . هم ستاراً لقدرة اهللا يف تعذيب أعدائه وأعدائهم ، وخزياهنم وقهرهم 
مث تواجه التعالت اليت حتيك يف صدور البعض من األمل يف دخول املشركني الباقني يف اإلسالم . . اهللا منهم 

تواجه هذه التعالت بأن الرجاء احلقيقي يف أن يفيء هؤالء إىل اإلسالم أوىل أن يتعلق . دون حرب وال قتال 
، فيومئذ قد يفيء بعضهم  إىل اإلسالم املنتصر  -اهللا له التوبة ممن يقسم  -بانتصار املسلمني ، وهزمية املشركني 

ويف النهاية تلفتهم اآليات إىل أن سنة اهللا هي ابتالء اجلماعات مبثل هذه التكاليف ليظهر . . الظاهر الظافر 
.وأن السنة ال تتبدل وال حتيد . حقيقة ما هم عليه   .  

وكم أول مرة؟ أختشوهنم؟ فاهللا أحق أن أال تقاتلون قوماً نكثوا أمياهنم ، ومهوا بإخراج الرسول ، وهم بدأ{ 
  . .} ختشوه ، إن كنتم مؤمنني 

ا كان من هذا نقضهم لعهدهم . إن تاريخ املشركني مع املسلمني كله نكث لألميان ، ونقض للعهود  وأقرب م
 -من شروطهم  - صلى اهللا عليه وسلم  - ولقد قبل . يف احلديبية  -صلى اهللا عليه وسلم  -مع رسول اهللا 

ما حسبه بعض أفاضل أصحابه قبوالً للدنية ووىف هلم بعهده أدق ما يكون الوفاء وأمساه  -هلام من ربه وهداية بإ



كما أن املشركني هم الذين . . ، ولكنهم هم مل يفوا ، وخاسوا بالعهد عامني اثنني ، عند أول فرصة سنحت 
بيتوا أمرهم يف النهاية على قتله قبل اهلجرة من قبل يف مكة؛ و -صلى اهللا عليه وسلم  -مهوا بإخراج الرسول 

وكان هذا يف بيت اهللا احلرام الذي يأمن فيه القاتل منهم على دمه وماله؛ حىت لكان الواحد يلقى قاتل أخيه . 
أما حممد رسول اهللا ، الداعي إىل اهلدى واإلميان وعبادة اهللا وحده ، فلم . أو أبيه يف احلرم فال ميسه بسوء 

ه هذه اخلصلة؛ ومهوا بإخراجه؛ مث تآمروا على حياته؛ وبيتوا قتله يف بيت اهللا احلرام ، بال حترج وال يرعوا مع
  .تذمم مما يتحرجون منه ويتذممون مع أصحاب الثارات 

على  -بقيادة أيب جهل  - فهم الذين أصروا . كذلك كانوا هم الذين مهوا بقتال املسلمني وحرهبم يف املدينة . 
مث مجعوا هلم يف . سلمني بعد أن جنت القافلة اليت خرجوا هلا؛ مث قاتلوهم بادئني يف أحد ويف اخلندق مالقاة امل

{ : وكلها وقائع حاضرة أو ذكريات قريبة؛ وكلها تنم عن اإلصرار الذي يصفه قول اهللا تعاىل . . حنني كذلك 
عن طبيعة العالقة بني املعسكر الذي  كما تنم} وال يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم عن دينكم إن استطاعوا 

  . .يعبد آهلة من دون اهللا جتاه املعسكر الذي ال يعبد إال اهللا 
وحني يستعرض السياق هذا الشريط الطويل من الذكريات واملواقف واألحداث ، يف هذه اللمسات السريعة 

  :العميقة اإليقاع يف قلوب املسلمني ، خياطبهم 
  . .} أختشوهنم؟ { 

  ال يقعدون عن قتال املشركني هؤالء إال أن تكون هي اخلشية واخلوف والتهيب فإهنم
  :ويعقب على السؤال مبا هو أشد استجاشة للقلوب من السؤال 

  . .} فاهللا أحق أن ختشوه ، إن كنتم مؤمنني { 
ال خيشى أحداً من العبيد  ني فاهللا أحق باخلشية ، فاملؤمن ال خيشى إال اهللا ، فإذا كانوا خيشون املشرك. إن املؤمن 

  وأوىل باملخافة؛ وما جيوز أن يكون لغريه يف قلوب املؤمنني مكان
وهم يذكرون بتآمر . . وإن مشاعر املؤمنني لتثور؛ وهي تستجاش بتلك الذكريات والوقائع واألحداث 

تبييتهم هلم وهم يستعرضون نكث املشركني لعهودهم معهم و. . املشركني على نبيهم صلى اهللا عليه وسلم 
وهم يتذكرون مبادأة املشركني هلم بالعداء . الغدر كلما التمسوا منهم غرة ، أو وجدوا يف موقفهم ثغرة 

  :ويف غمرة هذه الثورة حيرض املؤمنني على القتال . . والقتال بطراً وطغياناً 
} ، ويذهب غيظ قلوهبم قاتلوهم يعذهبم اهللا بأيديكم وخيزهم ، وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنني { 
. .  

قاتلوهم جيعلكم اهللا ستار قدرته ، وأداة مشيئته ، فيعذهبم بأيديكم وخيزهم باهلزمية وهم يتخايلون بالقوة ، 
، . وينصركم عليهم ويشف صدور مجاعة من املؤمنني ممن آذاهم وشردهم املشركون  يشفها من غيظها املكظوم 

.ل ، وتشريد املبطلني بانتصار احلق كامالً ، وهزمية الباط  .  
  :وليس هذا وحده ولكن خرياً آخر ُينتظر وثواباً آخر ُينال 

  . .} ويتوب اهللا على من يشاء { 
فانتصار املسلمني قد يرد بعض املشركني إىل اإلميان ، ويفتح بصريهتم على اهلدى حني يرون املسلمني ُينصرون ، 



وعندئٍذ ينال  - وهذا ما كان فعالً  -آثار اإلميان يف مواقفهم  وحيسون أن قوة غري قوة البشر تؤيدهم ، ويرون
املسلمون اجملاهدون أجر جهادهم ، وأجر هداية الضالني بأيديهم؛ وينال اإلسالم قوة جديدة تضاف إىل قوته 

  :هبؤالء املهتدين التائبني 
  .} واهللا عليم حكيم { 

  .نتائج األعمال واحلركات حكيم يقدر . عليم بالعواقب املخبوءة وراء املقدمات 
إن بروز قوة اإلسالم وتقريرها ليستهوي قلوباً كثرية تصد عن اإلسالم الضعيف ، أو اإلسالم اجملهول القوة 

وإن الدعوة إىل اإلسالم لتختصر نصف الطريق حني تكون اجلماعة املسلمة بادية القوة ، مرهوبة . والنفوذ 
  .اجلانب ، عزيزة اجلناب 

سبحانه وهو يريب اجلماعة املسلمة باملنهج القرآين الفريد مل يكن يعدها وهي يف مكة قلة قليلة  على أن اهللا
  .هو اجلنة : مستضعفة مطاردة ، إال وعداً واحداً 

فلما أن صربت وطلبت اجلنة وحدها دون الغلب ، آتاها اهللا . . هو الصرب : ومل يكن يأمرها إال أمراً واحداً 
ذلك أن الغلب والنصر عندئذ مل يكن هلا ولكن لدينه وكلمته . عليه ويشفي صدورها به  النصر؛ وجعل حيرضها

  . .وإن هي إال ستار لقدرته . 
مث إنه مل يكن بد أن جياهد املسلمون املشركني كافة ، وأن تنبذ عهود املشركني كافة؛ وأن يقف املسلمون 

ايا ، وإلزالة األستار اليت يقف خلفها من مل يتجرد مل يكن بد من ذلك لكشف النوايا واخلب. . إزاءهم صفاً 
، ومن يوادوهنم آلصرة من قرىب أو  للعقيدة ، واألعذار اليت حيتج هبا من يتعاملون مع املشركني للكسب 

، لينكشف الذين خيبئون يف . . مصلحة  مل يكن بد من إزالة هذه األستار واملعاذير ، وإعالن املفاصلة للجميع 
ة ، ويتخذون من دون اهللا ورسوله واملؤمنني وليجة ، يلجون منها إىل مصاحلهم وروابطهم مع قلوهبم خبيئ

أم حسبتم أن تتركوا وملا { : املشركني ، يف ظل العالقات غري املتميزة أو الواضحة بني املعسكرات املختلفة 
ن . } ني وليجة ، واهللا خبري مبا تعملون يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم ومل يتخذوا من دون اهللا وال رسوله وال املؤم

.  
وتتقن استخدام . فئة جتيد املداورة ، وتنفذ من األسوار  -كما هو احلال عادة  -لقد كان يف اجملتمع املسلم 

، وتتصل خبصومها استجالباً للمصلحة ولو على حساب اجلماعة ، مرتكنة . األعذار  وتدور من خلف اجلماعة 
فإذا وضحت املفاصلة وأعلنت قطعت الطريق . جود ثغرات يف املفاصلة بني املعسكرات إىل ميوعة العالقات وو

  .على تلك الفئة ، وكشفت املداخل واملسارب لألنظار 
وإنه ملن مصلحة اجلماعة ، ومن مصلحة العقيدة ، أن هتتك األستار وتكشف الوالئج ، وتعرف املداخل ، 

، ويكشف املد ، وإن فيمتاز املكافحون املخلصون  اورون امللتوون ، ويعرف الناس كال الفريقني على حقيقته 
  :كان اهللا يعلمهم من قبل 

  . .} واهللا خبري مبا تعملون { 
وكذلك جرت سنته باالبتالء . ولكنه سبحانه حياسب الناس على ما يتكشف من حقيقتهم بفعلهم وسلوكهم 

كون ذلك كما يكون بالشدائد والتكاليف واحملن وال ي. لينكشف اخليبء وتتميز الصفوف ، وتتمحص القلوب 



  .واالبتالءات 
ما كان للمشركني أن يعمروا مساجد اهللا شاهدين على أنفسهم بالكفر؛ أولئك حبطت أعماهلم ويف النار هم { 

، إمنا يعمر مساجد اهللا من آمن باهللا واليوم اآلخر ، وأقام الصالة وآتى الزكاة ، ومل خيش إال اهللا . خالدون 
أجعلتم سقاية احلاج وعمارة املسجد احلرام كمن آمن باهللا واليوم اآلخر . فعسى أولئك أن يكونوا من املهتدين 

الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف . ، وجاهد يف سبيل اهللا؟ ال يستوون عند اهللا ، واهللا ال يهدي القوم الظاملني 
يبشرهم رهبم برمحة منه ورضوان ، . وأولئك هم الفائزون  سبيل اهللا بأمواهلم وأنفسهم أعظم درجة عند اهللا ،

  .} وجنات هلم فيها نعيم مقيم ، خالدين فيها أبداً إن اهللا عنده أجر عظيم 

.  
ال يقاتل املشركني؛ ومل يعد هنالك تردد يف حرماهنم زيارة البيت  وبعد الرباءة واإلعالن مل يبق عذر وال حجة ملن 

ومون هبما يف اجلاهلية ، وهنا ينكر السياق على املشركني أن يكون هلم احلق يف أن أو عمارته ، وقد كانوا يق
يعمروا بيوت اهللا ، فهو حق خالص للمؤمنني باهللا ، القائمني بفرائضه؛ وما كانت عمارة البيت يف اجلاهلية 

. وسقاية احلاج لتغري من هذه القاعدة  املسلمني الذين مل  وهذه اآليات كانت تواجه ما حييك يف نفوس بعض. 
  .تتضح هلم قاعدة هذا الدين 

  . .} ما كان للمشركني أن يعمروا مساجد اهللا شاهدين على أنفسهم بالكفر { 
إن بيوت اهللا خالصة هللا ، ال يذكر . فهو أمر مستنكر منذ االبتداء ، ليس له مربر ألنه خمالف لطبائع األشياء 

، ومن يدعون مع اهللا  فيها إال امسه ، وال يدعى معه فيها أحد غريه ، فكيف يعمرها من ال يعمر التوحيد قلوهبم 
شركاء ، ومن يشهدون على أنفسهم بالكفر شهادة الواقع الذي ال ميلكون إنكاره ، وال يسعهم إال إقراره؟ 

  إقراره؟
  . .} أولئك حبطت أعماهلم { 

  .قاعدة من توحيد اهللا  فهي باطلة أصالً ، ومنها عمارة بيت اهللا اليت ال تقوم إال على
  . .} ويف النار هم خالدون { 

  .مبا قدموا من الكفر الواضح الصريح 
إن العبادة تعبري عن العقيدة؛ فإذا مل تصح العقيدة مل تصح العبادة؛ وأداء الشعائر وعمارة املساجد ليست بشيء 

ح ، وبالتجرد هللا يف العمل والعبادة على ما مل تعمر القلوب باالعتقاد اإلمياين الصحيح ، وبالعمل الواقع الصري
  :السواء 

  . .} إمنا يعمر مساجد اهللا من آمن باهللا واليوم اآلخر وأقام الصالة وآتى الزكاة ومل خيش إال اهللا { 
فال بد من . والنص على خشية اهللا وحده دون سواه بعد شرطي اإلميان الباطن والعمل الظاهر ، ال جييء نافلة 

وال بد من التخلص من كل ظل للشرك يف الشعور أو السلوك؛ وخشية أحد غري اهللا لون من  التجرد هللا؛
وعندئذ يستحق املؤمنون . الشرك اخلفي ينبه إليه النص قصداً يف هذا املوضع ليتمحض االعتقاد والعمل كله هللا 

  :أن يعمروا مساجد اهللا ، ويستحقون أن يرجوا اهلداية من اهللا 
  . .} يكونوا من املهتدين  فعسى أولئك أن{ 



  .فإمنا يتوجه القلب وتعمل اجلوارح ، مث يكافئ اهللا على التوجه والعمل باهلداية والوصول والنجاح 
هذه هي القاعدة يف استحقاق عمارة بيوت اهللا؛ ويف تقومي العبادات والشعائر على السواء يبينها اهللا للمسلمني 

كانوا يعمرون الكعبة ويسقون احلجيج يف اجلاهلية ، وعقيدهتم ليست  واملشركني ، فما جيوز أن يسوى الذين
جملرد عمارهتم للبيت وخدمتهم  -خالصة هللا ، وال نصيب هلم من عمل أو جهاد ، ال جيوز أن يسوى هؤالء 

  :بالذين آمنوا إمياناً صحيحاً وجاهدوا يف سبيل اهللا وإعالء كلمته  -للحجيج 
  . .} ة املسجد احلرام كمن أمن باهللا واليوم اآلخر وجاهد يف سبيل اهللا؟ أجعلتم سقاية احلاج وعمار{ 
  . .} ال يستوون عند اهللا { 

  :وميزان اهللا هو امليزان وتقديره هو التقدير 
  .} واهللا ال يهدي القوم الظاملني { 

ن البيت ويسقون املشركني الذين ال يدينون دين احلق ، وال خيلصون عقيدهتم من الشرك ، ولو كانوا يعمرو
  .احلجيج 

وينتهي هذا املعىن بتقرير فضل املؤمنني املهاجرين اجملاهدين ، وما ينتظرهم من حرمة ورضوان ، ومن نعيم مقيم 
  :وأجر عظيم 

. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اهللا بأمواهلم وأنفسهم أعظم درجة عند اهللا ، وأولئك هم الفائزون { 
  . .} ة منه ورضوان وجنات هلم فيها نعيم مقيم ، خالدين فيها أبداً إن اهللا عنده أجر عظيم يبشرهم رهبم برمح

ليس على وجه ، فهو ال يعين أن لآلخرين درجة أقل ، } أعظم درجة عند اهللا { : وأفعل التفضيل هنا يف قوله 
فال مفاضلة بينهم وبني املؤمنني  }حبطت أعماهلم ويف النار هم خالدون { فاآلخرون . إمنا هو التفضيل املطلق 

  .املهاجرين اجملاهدين يف درجة وال يف نعيم 
ومتحيصها هللا ولدين اهللا؛ فيدعو إىل . مث ميضي السياق يف جتريد املشاعر والصالت يف قلوب اجلماعة املؤمنة 

،  ختليصها من وشائج القرىب واملصلحة واللذة ، وجيمع كل لذائذ البشر ، وكل وشائج احلياة ، فيضمها يف كفة 
  .ويضع حب اهللا ورسوله وحب اجلهاد يف سبيله يف الكفة األخرى ، ويدع للمسلمني اخليار 

ومن يتوهلم منكم  -إن استحبوا الكفر على اإلميان  -يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء { 
وانكم وأزواجكم وعشريتكم ، وأموال اقترفتموها ، إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخ: قل . فأولئك هم الظاملون 

، ومساكن ترضوهنا  أحب إليكم من اهللا ورسوله وجهاد يف سبيله ، فتربصوا حىت . . وجتارة ختشون كسادها 
  . .} واهللا ال يهدي القوم الفاسقني . يأيت اهللا بأمره 

إما انسالخ منها ، وليس املطلوب أن ينقطع إن هذه العقيدة ال حتتمل هلا يف القلب شريكاً؛ فإما جترد هلا ، و
املسلم عن األهل والعشرية والزوج والولد واملال والعمل واملتاع واللذة؛ وال أن يترهنب ويزهد يف طيبات احلياة 

كال إمنا تريد هذه العقيدة أن خيلص هلا القلب ، وخيلص هلا احلب ، وأن تكون هي املسيطرة واحلاكمة ، . . 
فإذا مت هلا هذا فال حرج عندئذ أن يستمتع املسلم بكل طيبات احلياة؛ على أن يكون . والدافعة وهي احملركة 

  .مستعداً لنبذها كلها يف اللحظة اليت تتعارض مع مطالب العقيدة 
ومفرق الطريق هو أن تسيطر العقيدة أو يسيطر املتاع؛ وأن تكون الكلمة األوىل للعقيدة أو لعرض من أعراض 



فإذا اطمأن املسلم إىل أن قلبه خالص لعقيدته فال عليه بعد هذا أن يستمتع باألبناء واإلخوة .  هذه األرض
وبالزوج والعشرية؛ وال عليه أن يتخذ األموال واملتاجر واملساكن؛ وال عليه أن يستمتع بزينة اهللا والطيبات من 

باعتباره لوناً من ألوان الشكر هللا الذي  بل إن املتاع هبا حينئذ ملستحب ، -يف غري سرف وال خميلة  -الرزق 
  .أنعم هبا ليتمتع هبا عباده ، وهم يذكرون أنه الرازق املنعم الوهاب 

  .}  -إن استحبوا الكفر على اإلميان  -يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء { 

.  
وتبطل والية القرابة يف األسرة إذا . لعقيدة وهكذا تتقطع أواصر الدم والنسب ، إذا انقطعت آصرة القلب وا

فلله الوالية األوىل ، وفيها ترتبط البشرية مجيعاً ، فإذا مل تكن فال والية بعد ذلك ، . بطلت والية القرابة يف اهللا 
  .واحلبل مقطوع والعروة منقوضة 

  . .} ومن يتوهلم منكم فأولئك هم الظاملون { 
شرك ال يتفق مع  -إن استحبوا الكفر على اإلميان  -فوالية األهل والقوم . ركني هنا تعين املش} الظاملون { و 

  .اإلميان 
وال يكتفي السياق بتقرير املبدأ ، بل يأخذ يف استعراض ألوان الوشائج واملطامع واللذائذ؛ ليضعها كلها يف كفة 

وشيجة الدم ( واألزواج والعشرية اآلباء واألبناء واإلخوان : ويضع العقيدة ومقتضياهتا يف الكفة األخرى 
متاع احلياة ( واملساكن املرحية ) مطمع الفطرة ورغبتها ( واألموال والتجارة ) والنسب والقرابة والزواج 

اجلهاد بكل مقتضياته وبكل . حب اهللا ورسوله وحب اجلهاد يف سبيله : ويف الكفة األخرى ) . . ولذهتا 
ونصب ، وما يتبعه من تضييق وحرمان ، وما يتبعه من أمل وتضحية ، وما  اجلهاد وما يتبعه من تعب. مشقاته 

جمرداً من الصيت والذكر » اجلهاد يف سبيل اهللا «  -بعد هذا كله  - وهو . . يتبعه من جراح واستشهاد 
ة ، والفخر واخليالء . والظهور  دهتم جمرداً من إحساس أهل األرض به وإشارهتم إليه وإشا. جمرداً من املباها
.وإال فال أجر عليه وال ثواب . بصاحبه   .  

إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم وأموال اقترفتموها ، وجتارة ختشون : قل { 
. . فتربصوا حىت يأيت اهللا بأمره . . كسادها ، ومساكن ترضوهنا ، أحب إليكم من اهللا ورسوله وجهاد يف سبيله 

{  
  :وإال . . أال وإهنا لكبرية ، ولكنها هي ذاك . أال إهنا لشاقة 

  . .} فتربصوا حىت يأيت اهللا بأمره { 
  :وإال فتعرضوا ملصري الفاسقني 

  . .} واهللا ال يهدي القوم الفاسقني { 
فما جيوز أن يكون . وهذا التجرد ال يطالب به الفرد وحده ، إمنا تطالب به اجلماعة املسلمة ، والدولة املسلمة 

  .اعتبار لعالقة أو مصلحة يرتفع على مقتضيات العقيدة يف اهللا ومقتضيات اجلهاد يف سبيل اهللا هناك 
 -فاهللا ال يكلف نفساً إال وسعها -وما يكلف اهللا الفئة املؤمنة هذا التكليف ، إال وهو يعلم أن فطرهتا تطيقه 

لتجرد واالحتمال؛ وأودع فيها الشعور بلذة وإنه ملن رمحة اهللا بعباده أن أودع فطرهتم هذه الطاقة العالية من ا



لذة الشعور باالتصال باهللا ، ولذة الرجاء يف رضوان اهللا ، . . علوية لذلك التجرد ال تعدهلا لذائذ األرض كلها 
، واخلالص من ثقلة اللحم والدم ، واالرتفاع إىل األفق املشرق الوضيء  ولذة االستعالء على الضعف واهلبوط 

  .ا ثقلة األرض ففي التطلع إىل األفق ما جيدد الرغبة الطامعة يف اخلالص والفكاك فإذا غلبته. 
. مث ملسة للمشاعر بالذكرى ، وباستعراض صفحة من الواقع الذي عاشه املسلمون إذ ذاك منذ قريب  املواطن . 

. مث نصرهم اهللا بقوته  ويوم حنني الذي هزموا فيه بكثرهتم. اليت نصرهم اهللا فيها ، ومل تكن هلم قوة وال عدة 
يوم أن انضم إىل جيش الفتح ألفان فقط من الطلقاء يوم أن غفلت قلوب املسلمني حلظات عن اهللا مأخوذة 

  .بالكثرة يف العدد والعتاد 

ليعلم املؤمنون أن التجرد هللا ، وتوثيق الصلة به هي عدة النصر اليت ال ختذهلم حني ختذهلم الكثرة يف العدد 
  :حني خيذهلم املال واإلخوان واألوالد والعتاد؛ و

لقد نصركم اهللا يف مواطن كثرية ، ويوم حنني إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً ، وضاقت عليكم { 
 ، األرض مبا رحبت ، مث وليتم مدبرين؛ مث أنزل اهللا سكينته على رسوله وعلى املؤمنني ، وأنزل جنوداً مل تروها 

، واهللا غفور رحيم . ذلك جزاء الكافرين وعذب الذين كفروا ، و   .} مث يتوب اهللا من بعد ذلك على من يشاء 
فأما وقعة حنني . ولقد كان نصر اهللا هلم يف املواطن الكثرية قريباً من ذاكرهتم ال حيتاج إىل أكثر من اإلشارة 

،  -يه وسلم صلى اهللا عل -وذلك ملا فرغ . فكانت بعد فتح مكة يف شوال سنة مثان من اهلجرة  من فتح مكة 
فبلغه أن هوازن مجعوا له  - صلى اهللا عليه وسلم  - ومتهدت أمورها ، وأسلم عامة أهلها ، وأطلقهم رسول اهللا 

ليقاتلوه ، وأن أمريهم مالك بن عوف النضري ، ومعه ثقيف بكماهلا ، وبنو جشم ، وبنو سعد ابن بكر ، 
بين عمرو بن عامر وعوف ابن عامر؛ وقد أقبلوا ومعهم النساء وناس من  -وهم قليل  - وأوزاع من بين هالل 

صلى اهللا عليه وسلم يف  -فخرج إليهم رسول اهللا . والولدان والشاء والنعم؛ وجاءوا بقضهم وقضيضهم 
جيشه الذي جاء معه للفتح وهو عشرة آالف من املهاجرين واألنصار وقبائل العرب ، ومعه الذين أسلموا من 

» حنني « م الطلقاء ، يف ألفني؛ فسار هبم إىل العدو؛ فالتقوا بواد بني مكة والطائف يقال له أهل مكة ، وه
احندروا يف الوادي وقد كمنت فيه هوازن ، فما توجهوا مل . فكانت فيه الواقعة يف أول النهار يف غلس الصبح 

ومحلوا محلة رجل واحد كما أمرهم  يشعر املسلمون إال هبم قد بادروهم ، ورشقوا بالنبال ، وأصلتوا السيوف ،
صلى اهللا عليه وسلم  - وثبت رسول اهللا  - كما قال اهللا عز وجل  -فعند ذلك وىل املسلمون مدبرين . ملكهم 

يومئذ وهو راكب بغلته الشهباء ، يسوقها إىل حنر العدو ، والعباس آخذ بركاهبا األمين ، وأبو سفيان بن  -
عليه الصالة  -وهو ينوه بامسه « اهبا األيسر ، يثقالهنا لئال تسرع السري ، احلارث بن عبد املطلب آخذ برك

ويقول يف تلك احلال « إيل أنا رسول اهللا . إيل يا عباد اهللا » : ويدعو املسلمني إىل الرجعة ، ويقول  - والسالم 
نهم من قال مثانون؛ وثبت معه من أصحابه قريب من مائة ، وم» أنا ابن عبد املطلب . أنا النيب ال كذب : 

والعباس وعلي والفضل بن عباس ، وأبو سفيان بن احلارث ، وأمين  -رضي اهللا عنهما  - فمنهم أبو بكر وعمر 
عمه العباس  -صلى اهللا عليه وسلم  -مث أمر النيب  - رضي اهللا عنهم  -بن أم أمين ، وأسامة بن زيد ، وغريهم 

يعين شجرة بيعة الرضوان اليت بايعه  -ا أصحاب الشجرة ي: وكان جهري الصوت أن ينادي بأعلى صوته 



يا أصحاب السمرة ، ويقول : فجعل ينادي هبم  -املسلمون من املهاجرين واألنصار حتتها على أال يفروا عنه 
  .يا أصحاب سورة البقرة : تارة 

حىت  -اهللا عليه وسلم  صلى -وانعطف الناس فتراجعوا إىل رسول اهللا . يا لبيك ، يا لبيك : فجعلوا يقولون 
إن الرجل منهم إذا مل يطاوعه بعريه على الرجوع لبس درعه مث احندر عنه وأرسله ، ورجع بنفسه إىل رسول اهللا 

أمرهم رسول  - صلى اهللا عليه وسلم  - فلما اجتمعت شرذمة منهم عند رسول اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -
واهنزم املشركون فأتبع املسلمون أقفاءهم يقتلون . . . حلملة أن يصدقوا ا -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 

  . -صلى اهللا عليه وسلم  -ويأسرون ، وما تراجع بقية الناس إال واألسرى جمندلة بني يدي رسول اهللا 
جيش عدته اثنا عشر ألفاً فأعجبتهم كثرهتم ،  -للمرة األوىل  - هذه هي املعركة اليت اجتمع فيها للمسلمني 

هبا عن سبب النصر األول ، فردهم اهللا باهلزمية يف أول املعركة إليه؛ مث نصرهم بالقلة املؤمنة اليت ثبتت  وغفلوا
  .والتصقت به  -صلى اهللا عليه وسلم  -مع رسول اهللا 

  :والنص يعيد عرض املعركة مبشاهدها املادية ، وبانفعاالهتا الشعورية 
  . .} وضاقت عليكم األرض مبا رحبت مث وليتم مدبرين  إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً ،{ 

فمن انفعال اإلعجاب بالكثرة ، إىل زلزلة اهلزمية الروحية ، إىل انفعال الضيق واحلرج حىت لكأن األرض كلها 
.إىل حركة اهلزمية احلسية ، وتولية األدبار والنكوص على األعقاب . تضيق هبم وتشد عليهم   .  

  . .} نته على رسوله وعلى املؤمنني مث أنزل اهللا سكي{ 
  .وكأمنا السكينة رداء ينزل فيثبت القلوب الطائرة ويهدئ االنفعاالت الثائرة 

  . .} وأنزل جنوداً مل تروها { 
. فال نعلم ماهيتها وطبيعتها  .وما يعلم جنود ربك إال هو .   .  

  .} وعذب الذين كفروا { 
  :بالقتل واألسر والسلب واهلزمية 

  . .} ك جزاء الكافرين وذل{ 
  . .} مث يتوب اهللا من بعد ذلك على من يشاء ، واهللا غفور رحيم { 

  .فباب املغفرة دائماً مفتوح ملن خيطئ مث يتوب 
إن معركة حنني اليت يذكرها السياق هنا ليعرض نتائج االنشغال عن اهللا ، واالعتماد على قوة غري قوته ، 

إن الكثرة العددية ليست . حقيقة القوى اليت تعتمد عليها كل عقيدة . لتكشف لنا عن حقيقة أخرى ضمنية 
وإن الكثرة لتكون أحياناً سبباً يف اهلزمية ، ألن . بشيء ، إمنا هي القلة العارفة املتصلة الثابتة املتجردة للعقيدة 

ممن مل يدركوا حقيقة العقيدة اليت ينساق ون يف تيارها ، تتزلزل بعض الداخلني فيها ، التائهني يف غمارها ، 
أقدامهم وترجتف يف ساعة الشدة؛ فيشيعون االضطراب واهلزمية يف الصفوف ، فوق ما ختدع الكثرة أصحاهبا 

  .فتجعلهم يتهاونون يف توثيق صلتهم باهللا ، انشغاالً هبذه الكثرة الظاهرة عن اليقظة لسر النصر يف احلياة 

   بالزبد الذي يذهب جفاء ، وال باهلشيم الذي تذروه الرياحلقد قامت كل عقيدة بالصفوة املختارة ، ال
وعندما يبلغ السياق إىل هذا املقطع ، ويلمس وجدان املسلمني بالذكرى القريبة من التاريخ ، ينهي القول يف 



  :ويلقي الكلمة الباقية فيهم إىل يوم الدين . شأن املشركني 
يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا؛ وإن خفتم عيلة فسوف  يا أيها الذين آمنوا إمنا املشركون جنس فال{ 

  . .} إن اهللا عليم حكيم . يغنيكم اهللا من فضله إن شاء 
فهم بكليتهم وحبقيقتهم جنس ، . جيسم التعبري جناسة أرواحهم فيجعلها ماهيتهم وكياهنم . إمنا املشركون جنس 

املعنوي ال احلسي يف احلقيقة ، فأجسامهم ليست جنسة يستقذره احلس ، ويتطهر منه املتطهرون وهو النجس 
  .إمنا هي طريقة التعبري القرآنية بالتجسيم . بذاهتا 

  . .} فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا . جنس { 
وتلك غاية يف حترمي وجودهم باملسجد احلرام ، حىت لينصّب النهي على جمرد القرب منه ، ويعلل بأهنم جنس 

  طهوروهو ال
ولكن املوسم االقتصادي الذي ينتظره أهل مكة؛ والتجارة اليت يعيش عليها معظم الظاهرين يف اجلزيرة؛ ورحلة 

إهنا كلها ستتعرض للضياع مبنع املشركني من احلج؛ وبإعالن . . . الشتاء والصيف اليت تكاد تقوم عليها احلياة 
.اجلهاد العام على املشركني كافة   .  

  واهللا يريد أن ختلص القلوب كلها للعقيدة. عقيدة نعم ولكنها ال
  :وبعد ذلك ، فاهللا هو املتكفل بأمر الرزق من وراء األسباب املعهودة املألوفة 

  . .} وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم اهللا من فضله إن شاء { 
  . .وحني يشاء اهللا يستبدل أسباباً بأسباب؛ وحني يشاء يغلق باباً ويفتح األبواب 

  . .} ن اهللا عليم حكيم إ{ 
، وعن تقدير وحساب  .يدبر األمر كله عن علم وعن حكمة   .  

لقد كان املنهج القرآين يعمل ، يف اجملتمع املسلم الذي نشأ من الفتح؛ والذي مل تكن مستوياته اإلميانية قد 
  . .تناسقت بعد 

فكذلك نلمح عمل . تمع من ثغرات وكما أننا نلمح من خالل السياق يف هذا املقطع ما كان يعتور هذا اجمل
  .ونلمح اجلهد الطويل املبذول لتربية هذه األمة هبذا املنهج القرآين الفريد . املنهج القرآين يف سد هذه الثغرات 

إن القمة اليت كان املنهج القرآين ينقل خطى هذه األمة لتبلغ إليها ، هي قمة التجرد هللا ، واخللوص لدينه وقمة 
ى أساس العقيدة مع كل أواصر القرىب وكل لذائذ احلياة ، وكان هذا يتم من خالل ما يبثه املنهج املفاصلة عل

القرآين من وعي حلقيقة الفوارق والفواصل بني منهج اهللا الذي جيعل الناس كلهم عبيداً هللا وحده ، ومنهج 
  . .وال يتعايشان . . ن ومها منهجان ال يلتقيا. . اجلاهلية الذي جيعل الناس أرباباً بعضهم لبعض 

وبدون هذا الفقه الضروري لطبيعة هذا الدين وحقيقته ، وطبيعة اجلاهلية وحقيقتها؛ ال ميلك إنسان أن يقّوم 
  .األحكام اإلسالمية ، اليت تقرر قواعد املعامالت والعالقات بني املعسكر املسلم وسائر املعسكرات 

ِذيَن لَِّه َولَا بِالَْيْومِ الْآِخرِ َولَا ُيَحرُِّمونَ َما َحرََّم اللَُّه َوَرُسولُُه َولَا َيِديُنونَ ِديَن الَْحقِّ ِمَن الَّقَاِتلُوا الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِال
قَالَِت النََّصاَرى َوقَالَِت الَْيُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن اللَِّه َو) ٢٩(أُوُتوا الِْكَتاَب َحتَّى ُيْعطُوا الْجِْزَيةَ َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ 

) ٣٠(ُه أَنَّى ُيْؤفَكُونَ الَْمِسيُح اْبُن اللَِّه ذَِلَك قَْولُُهْم بِأَفَْواِههِْم ُيَضاِهئُونَ قَْولَ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن قَْبلُ قَاَتلَُهُم اللَّ



ِه َوالَْمِسي َح اْبَن َمْرَيَم َوَما أُِمُروا إِلَّا ِلَيْعُبُدوا إِلًَها َواِحًدا لَا إِلََه إِلَّا ُهَو اتََّخذُوا أَْحبَاَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم أَْربَاًبا ِمْن ُدوِن اللَّ
ونَ ُرُيرِيُدونَ أَنْ ُيطِْفئُوا ُنوَر اللَِّه بِأَفَْواِههِْم َوَيأَْبى اللَُّه إِلَّا أَنْ ُيِتمَّ ُنوَرُه َولَْو كَرَِه الْكَاِف) ٣١(ُسْبَحاَنُه َعمَّا ُيْشرِكُونَ 

ْو كَرَِه الُْمْشرِكُونَ ) ٣٢( َيا أَيَُّها ) ٣٣(ُهَو الَِّذي أَْرَسلَ َرُسولَُه بِالُْهَدى َوِدينِ الَْحقِّ ِلُيظْهَِرُه َعلَى الدِّينِ كُلِِّه َولَ
َباِطلِ َوَيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوالَِّذيَن الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ كَِثًريا ِمَن الْأَْحَبارِ َوالرُّْهَباِن لََيأْكُلُونَ أَْمَوالَ النَّاسِ بِالْ

َيْوَم ُيْحَمى َعلَْيَها ِفي َنارِ َجَهنََّم ) ٣٤(َيكْنُِزونَ الذََّهَب َوالِْفضَّةَ َولَا ُيْنِفقُوَنَها ِفي َسبِيلِ اللَِّه فََبشِّْرُهْم بَِعذَابٍ أَِليمٍ 
  ) ٣٥(ظُُهوُرُهْم َهذَا َما كََنْزُتْم ِلأَْنفُِسكُْم فَذُوقُوا َما كُْنُتْم َتكْنُِزونَ فَُتكَْوى بَِها جَِباُهُهْم َوُجُنوُبُهْم َو

هذا املقطع الثاين يف سياق السورة؛ يستهدف تقرير األحكام النهائية يف العالقات بني اجملتمع املسلم وأهل 
قات بني هذا اجملتمع واملشركني يف الكتاب؛ كما استهدف املقطع األول منها تقرير األحكام النهائية يف العال

  .اجلزيرة 
؛  وإذا كانت نصوص املقطع األول يف منطوقها تواجه الواقع يف اجلزيرة يومئذ؛ وتتحدث عن املشركني فيها

اخلاصة بأهل  - فإن النصوص يف املقطع الثاين . وحتدد صفات ووقائع وأحداثاً تنطبق عليهم انطباقاً مباشراً 
سواء منهم من كان يف اجلزيرة ومن كان . لفظها ومدلوهلا؛ وهي تعين كل أهل الكتاب عامة يف  -الكتاب 

  .خارجها كذلك 
هذه اَألحكام النهائية اليت يتضمنها هذا املقطع حتتوي تعديالت أساسية يف القواعد اليت كانت تقوم عليها 

فلقد كانت وقعت املواقع قبل  -هم وخباصة النصارى من -العالقات من قبل بني اجملتمع املسلم وأهل الكتاب 
  .ذلك مع اليهود؛ ولكن حىت هذا الوقت مل يكن قد وقع منها شيء مع النصارى 

والتعديل البارز يف هذه األحكام اجلديدة هو األمر بقتال أهل الكتاب املنحرفني عن دين اهللا حىت يعطوا اجلزية 
. عن يد وهم صاغرون  أساس إعطاء . . ومهادنة إىل على هذا األساس  فلم تعد تقبل منهم عهود موادعة. 

فأما إذا هم . ويف هذه احلالة تتقرر هلم حقوق الذمي املعاهد؛ ويقوم السالم بينهم وبني املسلمني . . اجلزية 
.اقتنعوا باإلسالم عقيدة فاعتنقوه فهم من املسلمني   .  

ولكنهم } ال إكراه يف الدين { : مية احملكمة هي فالقاعدة اإلسال. إهنم ال ُيكَرهون على اعتناق اإلسالم عقيدة 
  .ال يتركون على دينهم إال إذا أعطوا اجلزية ، وقام بينهم وبني اجملتمع املسلم عهد على هذا األساس 

وهذا التعديل األخري يف قواعد التعامل بني اجملتمع املسلم وأهل الكتاب ال يفهم على طبيعته إىل بالفقه املستنري 
مث لطبيعة املنهج احلركي اإلسالمي ، . العالقات احلتمية بني منهج اهللا ومناهج اجلاهلية من ناحية لطبيعة 

  .ومراحله املتعددة ، ووسائله املتجددة املكافئة للواقع البشري املتغري من الناحية األخرى 
 يف ظل أوضاع خاصة وطبيعة العالقة احلتمية بني منهج اهللا ومناهج اجلاهلية هي عدم إمكان التعايش إال

وشروط خاصة؛ قاعدهتا أال تقوم يف وجه اإلعالن العام الذي يتضمنه اإلسالم لتحرير اإلنسان بعبادة اهللا وحده 
واخلروج من عبادة البشر للبشر ، أية عقبات مادية من قوة الدولة ، ومن نظام احلكم ، ومن أوضاع اجملتمع 

 - ن يسيطر ، ليخرج الناس من عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده على ظهر األرض ذلك أن منهج اهللا يريد أ
أن تسحق احلركة املنطلقة  -دفاعاً عن وجودها  -ومناهج اجلاهلية تريد  -كما هو اإلعالن العام لإلسالم 

  . .مبنهج اهللا يف األرض ، وأن تقضي عليها 



ركة مكافئة له ومتفوقة عليه ، يف مراحل وطبيعة املنهج احلركي اإلسالمي أن يقابل هذا الواقع البشري حب
  .متعددة ذات وسائل متجددة 

واألحكام املرحلية واألحكام النهائية يف العالقات بني اجملتمع املسلم واجملتمعات اجلاهلية متثل هذه الوسائل يف . 
  .تلك املراحل 

ا عليه أهل ومن أجل أن حيدد السياق القرآين يف هذا املقطع من السورة طبيعة هذه الع القات ، حدد حقيقة م
وقدم الوقائع اليت يقوم عليها هذا احلكم ، سواء » باطل « و » كفر « و » شرك « الكتاب؛ ونص على أنه 

أو من . } الذين كفروا من قبل { من واقع معتقدات أهل الكتاب والتوافق والتضاهي بينها وبني معتقدات 
  .سلوكهم وتصرفهم الواقعي كذلك 

  :ص احلاضرة تقرر والنصو
  .أهنم ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر : أوالً 
  .أهنم ال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله : ثانياً 
  .أهنم ال يدينون دين احلق : ثالثاً 
املسيح ابن اهللا وأهنم يف هذين : وأن النصارى منهم قالت . عزير ابن اهللا : أن اليهود منهم قالت : رابعاً 

اهئون قول الذين كفروا من قبل سواء من الوثنيني اإلغريق ، أو الوثنيني الرومان ، أو الوثنيني اهلنود القولني يض
وسنفصل فيما بعد أن التثليث عند النصارى ، وادعاء ( ، أو الوثنيني الفراعنة ، أو غريهم من الذين كفروا 

  ) .من أصل النصرانية وال اليهودية البنوة هللا منهم أو من اليهود مقتبس من الوثنيات السابقة وليس 
وأهنم هبذا خالفوا عما . كما اختذوا املسيح رباً . أهنم اختذوا أحبارهم ورهباهنم أرباباً من دون اهللا : خامساً 

  »مشركون « أمروا به من توحيد اهللا والدينونة له وحده ، وأهنم هلذا 
  »كافرون « ور اهللا بأفواههم ، وأهنم هلذا أهنم حماربون لدين اهللا يريدون أن يطفئوا ن: سادساً 
  .أن كثرياً من أحبارهم ورهباهنم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل اهللا : سابعاً 

وعلى أساس هذه األوصاف وهذا التحديد حلقيقة ما عليه أهل الكتاب ، قرر األحكام النهائية اليت تقوم عليها 
  . . بدين اهللا ، القائمني على منهج اهللا العالقات بينهم وبني املؤمنني

ولقد يبدو أن هذا التقرير حلقيقة ما عليه أهل الكتاب ، مفاجئ ومغاير للتقريرات القرآنية السابقة عنهم؛ كما 
حيلو للمستشرقني واملبشرين وتالميذهم أن يقولوا ، زاعمني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد غري أقواله 

  أهل الكتاب عندما أحس بالقوة والقدرة على منازلتهموأحكامه عن 
عن أهل الكتاب ، تظهر جبالء أنه مل يتغري  - املكية واملدنية  -ولكن املراجعة املوضوعية للتقريرات القرآنية 

شيء يف أصل نظرة اإلسالم إىل عقائد أهل الكتاب اليت جاء فوجدهم عليها ، واحنرافها وبطالهنا؛ وشركهم 
أما التعديالت فهي  -حىت مبا أنزل عليهم منه وبالنصيب الذي أوتوه من قبل  - دين اهللا الصحيح وكفرهم ب

. حتكمها األحوال واألوضاع الواقعية املتجددة  -كما قلنا مراراً  -وهذه . . حمصورة يف طريقة التعامل معهم 
ا عليه أهل الكتاب  - أما األصل الذي تقوم عليه  منذ اليوم األول يف حكم اهللا  فهو ثابت -وهو حقيقة م



  .عليهم 
  .ونضرب هنا بعض األمثلة من التقريرات القرآنية عن أهل الكتاب وحقيقة ما هم عليه 

مث تستعرض مواقفهم الواقعية من اإلسالم وأهله ، تلك املواقف اليت انتهت إىل هذه األحكام النهائية يف . 
  :التعامل معهم 

. هودية أو نصرانية ذات عدد أو وزن يف اجملتمع يف مكة مل تكن توجد جاليات ي إمنا كان هناك أفراد ، حيكي . 
القرآن عنهم أهنم استقبلوا الدعوة اجلديدة إىل اإلسالم بالفرح والتصديق والقبول؛ ودخلوا يف اإلسالم ، 

د بقي على التوحيد وال بد أن يكون هؤالء ممن كان ق. . وشهدوا له ولرسوله بأنه احلق املصدق ملا بني أيديهم 
ويف أمثال هؤالء وردت مثل هذه . . من النصارى واليهود؛ وممن كان معهم شيء من بقايا الكتب املنزلة 

  :اآليات 
، إنه احلق من ربنا ، إنا كنا : وإذا يتلى عليهم قالوا . الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون {  آمنا به 

بله مسلمني    ] ٥٣ - ٥٢: القصص [ } من ق
بله إذا يتلى عليهم خيرون لألذقان سجداً ، ويقولون : قل {  ال تؤمنوا ، إن الذين أوتوا العلم من ق : آمنوا به أو 

- ١٠٧: اإلسراء [ } وخيرون لألذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً . سبحان ربنا ، إن كان وعد ربنا ملفعوالً 
، وشهد شاهد من بين إسرائيل على مثله ، فآمن  قل أرأيتم إن كان من عند اهللا وكفرمت به{ ]  ١٠٩

. ١٠: األحقاف [ } واستكربمت ، إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني   [  
، وما جيحد بآياتنا {  وكذلك أنزلنا إليك الكتاب ، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ، ومن هؤالء من يؤمن به 

. ٤٧: العنكبوت [ } إال الكافرون   [  
 أبتغى حكماً وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصالً والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من أفغري اهللا{ 

. ١١٤: األنعام [ } ربك باحلق ، فال تكونن من املمترين   [  
إمنا أمرت أن أعبد اهللا : قل . والذين آتيناهم الكتاب يفرحون مبا أنزل إليك ، ومن األحزاب من ينكر بعضه { 

. ٣٦: الرعد [ } به ، إليه أدعوا وإليه مآب  وال أشرك  [  
وقد تكررت هذه االستجابة من أفراد كذلك يف املدينة؛ حكى عنهم القرآن بعض املواقف يف السور املدنية؛ مع 

ا كان يتخذه أفراد  النص يف بعضها على أهنم من النصارى ، ذلك أن اليهود كانوا قد اختذوا موقفاً آخر غري م
  :، عندما أحسوا خطر اإلسالم يف املدينة  منهم يف مكة

وإن من أهل الكتاب ملن يؤمن باهللا وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم ، خاشعني هللا ال يشترون بآيات اهللا مثناً { 
. ١٩٩: آل عمران [ } قليالً ، أولئك هلم أجرهم عند رهبم ، إن اهللا سريع احلساب   [  

نوا اليهود والذين أشركوا ، ولتجدن أقرهبم مودة للذين آمنوا الذين قالوا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آم{ 
وإذا مسعوا ما أنزل إىل الرسول ترى . ذلك بأن منهم قسيسني ورهباناً ، وأهنم ال يستكربون . إنا نصارى : 

نا ال نؤمن باهللا وما وما ل. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين : أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من احلق ، يقولون 
جاءنا من احلق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصاحلني؟ فأثاهبم اهللا مبا قالوا جنات جتري من حتتها األهنار 

  }خالدين فيها ، وذلك جزاء احملسنني 



. ٨٥ -  ٨٢: املائدة [   [  
ومن اليهود منهم بصفة  -رة ولكن موقف هؤالء األفراد مل يكن ميثل موقف الغالبية من أهل الكتاب يف اجلزي

فقد جعل هؤالء يشنون على اإلسالم ، منذ أن أحسوا خطره عليهم يف املدينة ، حرباً خبيثة ،  -خاصة 
يستخدمون فيها كل الوسائل اليت حكاها القرآن عنهم يف نصوص كثرية؛ كما أهنم يف الوقت ذاته رفضوا 

ومن  -صلى اهللا عليه وسلم  -كتبهم من البشارة بالرسول الدخول يف اإلسالم طبعاً؛ وأنكروا وجحدوا ما يف 
تصديق القرآن ملا بني أيديهم من بقايا كتبهم احلقة ، مما كان أولئك األفراد الطيبون يعترفون به ويقرونه 

كذلك أخذ القرآن يتنزل بوصف هذا اجلحود وتسجيله؛ وبتقرير . . وجياهرون به يف وجه املنكرين اجلاحدين 
على أن القرآن املكي مل . . أهل الكتاب هؤالء من االحنراف والفساد والبطالن يف شىت السور املدنية ما عليه 

ا عليه أهل الكتاب    :نذكر من ذلك . خيل من تقريرات عن حقيقة م
قد جئتكم باحلكمة ، وألبني لكم بعض الذي ختتلفون فيه ، فاتقوا اهللا : وملا جاء عيسى بالبينات قال { 

إن اهللا هو ريب وربكم فاعبدوه ، هذا صراط مستقيم ، فاختلف األحزاب من بينهم ، فويل للذين .  وأطيعون
. ٦٥ - ٦٣: الزخرف [ } ظلموا من عذاب يوم أليم   [  

ولوال كلمة سبقت من ربك إىل أجل مسمى لقضي } { بغياً بينهم  -وما تفرقوا إال من بعد ما جاءهم العلم { 
. ١٤: الشورى [ } ثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب بينهم ، وإن الذين أور  [  

حطة وادخلوا الباب سجداً نغفر لكم : اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم ، وقولوا : وإذ قيل هلم { 
 فبدل الذين ظلموا منهم قوالً غري الذي قيل هلم ، فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء. خطيئاتكم سنزيد احملسنني 

واسأهلم عن القرية اليت كانت حاضرة البحر إذ يعدون يف السبت ، إذ تأتيهم حيتاهنم يوم . مبا كانوا يظلمون 
. ١٦٣ -  ١٦١: األعراف [ } سبتهم شرعاً ويوم ال يسبتون ال تأتيهم ، كذلك نبلوهم مبا كانوا يفسقون   [  

العذاب ، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور  وإذ تأذّن ربك ليبعثن عليهم إىل يوم القيامة من يسومهم سوء{ 
. ١٦٧: األعراف [ } رحيم   [  

سيغفر لنا ، وإن يأهتم عرض : فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا األدىن ويقولون { 
خرة خري أمل يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أال يقولوا على اهللا إال احلق ، ودرسوا ما فيه؟ والدار اآل. مثله يأخذوه 

  ] . ١٦٩: األعراف [ } للذين يتقون ، أفال تعقلون؟ 
ا عليه أهل الكتاب؛ كما حكى عنهم أشنع الوسائل  أما القرآن املدين فقد تضمن الكلمة األخرية يف حقيقة م

وأبشع الطرق يف حرب هذا الدين وأهله يف قطاعات طويلة من سور البقرة ، وآل عمران ، والنساء ، واملائدة 
وسنكتفي هنا بنماذج حمددة من هذه . قبل أن يقرر الكلمة النهائية يف أمرهم كله يف سورة التوبة . غريها ، و

  .التقريرات القرآنية الكثرية 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ، وقد كان فريق منهم يسمعون كالم اهللا ، مث حيرفونه من بعد ما عقلوه وهم { 

أحتدثوهنم مبا فتح اهللا عليكم : وإذا خال بعضهم إىل بعض قالوا . آمنا : ا يعلمون؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالو
ليحاجوكم به عند ربكم؟ أفال تعقلون؟ أوال يعلمون أن اهللا يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ ومنهم أميون ال 

هذا من عند :  فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم مث يقولون. يعلمون الكتاب إال أماينَّ ، وإن هم إال يظنون 
  }اهللا ليشتروا به مثناً قليالً ، فويل هلم مما كتبت أيديهم ، وويل هلم مما يكسبون 



. ٧٩ - ٧٥: البقرة [   [  
ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ، وآتينا عيسى ابن مرمي البينات ، وأيدناه بروح القدس ، { 

بل . قلوبنا غلف : ستكربمت ، ففريقاً كذّبتم وفريقاً تقتلون؟ وقالوا أفكلما جاءكم رسول مبا ال هتوى أنفسكم ا
ا جاءهم كتاب من عند اهللا مصدق ملا معهم ، وكانوا من قبل . لعنهم اهللا بكفرهم فقليالً ما يؤمنون  ومل

وا به بئسما اشتر. يستفتحون على الذين كفروا ، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ، فلعنة اهللا على الكافرين 
فباءوا بغضب على  - بغياً أن ينزل اهللا من فضله على من يشاء من عباده  -أنفسهم أن يكفروا مبا أنزل اهللا 

، ويكفرون مبا : آمنوا مبا أنزل اهللا قالوا : وإذا قيل هلم . غضب ، وللكافرين عذاب مهني  نؤمن مبا أنزل علينا 
ا معهم   ٩١ - ٨٧: البقرة [ } ون أنبياء اهللا من قبل إن كنتم مؤمنني فلم تقتل: قل . وراءه وهو احلق مصدقاً مل

. [  
يا أهل الكتاب مل تصدون عن : قل . يا أهل الكتاب مل تكفرون بآيات اهللا؟ واهللا شهيد على ما تعملون : قل { 

  . ] ٩٩- ٩٨: آل عمران [ } سبيل اهللا من آمن تبغوهنا عوجاً وأنتم شهداء؟ وما اهللا بغافل عما تعملون 
هؤالء أهدى : أمل تر إىل الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون باجلبت والطاغوت ، ويقولون للذين كفروا { 

. ٥٢ - ٥١: النساء } { من الذين آمنوا سبيالً؟ أولئك الذين لعنهم اهللا ، ومن يلعن اهللا فلن جتد له نصرياً   [  
يا بين إسرائيل اعبدوا اهللا ريب وربكم ، : مي ، وقال املسيح إن اهللا هو املسيح ابن مر: لقد كفر الذين قالوا { 

إن : لقد كفر الذين قالوا . إنه من يشرك باهللا فقد حرم اهللا عليه اجلنة ، ومأواه النار ، وما للظاملني من أنصار 
. م عذاب أليم اهللا ثالث ثالثة ، وما من إله إال إله واحد ، وإن مل ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منه

ما املسيح ابن مرمي إال رسول قد خلت من قبله الرسل ، . أفال يتوبون إىل اهللا ويستغفرونه واهللا غفور رحيم 
 ٧٥ -  ٧٢: املائدة [ } انظر كيف نبني هلم اآليات ، مث انظر أىن يؤفكون . وأمه صديقة ، كانا يأكالن الطعام 

. [  
يتبني أن النظرة  -وهو كثري يف القرآن املكي واملدين على السواء  -هلا من مراجعة هذه النصوص القرآنية وأمثا

إىل حقيقة ما عليه أهل الكتاب من االحنراف عن دين اهللا الصحيح مل يتغري فيها شيء يف التقريرات األخرية 
  .الواردة يف السورة األخرية 

رب عن اجتاه جديد فيما خيتص حبقيقة وأن وصمهم باالحنراف والفسوق والشرك والكفر ليس جديداً ، وال يع
وذلك مع مالحظة أن القرآن الكرمي ظل يسجل للفريق املهتدي الصاحل من أهل الكتاب هداه . . االعتقاد 
  :فقال تعاىل منصفاً للصاحلني منهم . وصالحه 

  ] . ١٥٩: األعراف } { ومن قوم موسى أمة يهدون باحلق وبه يعدلون { 
ن تأمنه بقنطار يؤده إليك ، ومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤده إليك إال ما دمت عليه ومن أهل الكتاب من إ{ 

آل عمران [ } ليس علينا يف األميني سبيل ، ويقولون على اهللا الكذب وهم يعلمون : قائماً ، ذلك بأهنم قالوا 
 :٧٥ .  [  
وباءوا بغضب من اهللا ، وضربت عليهم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إال حببل من اهللا وحبل من الناس ، { 

. املسكنة ، ذلك بأهنم كانوا يكفرون بآيات اهللا ، ويقتلون األنبياء بغري حق ، ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون 



من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات اهللا آناء الليل وهم يسجدون ، يؤمنون باهللا واليوم اآلخر : ليسوا سواء 
ا يفعلوا من خري فلن ، ويأمرون باملعرو ف وينهون عن املنكر ويسارعون يف اخلريات ، وأولئك من الصاحلني وم

. ١١٥ -  ١١٢: آل عمران [ } يكفروه؛ واهللا عليم باملتقني   [  
. ومرحلة بعد مرحلة . فترة بعد فترة . أما الذي وقع فيه التعديل فعالً فهو أحكام التعامل مع أهل الكتاب 

وفق املنهج احلركي الواقعي هلذا الدين يف مواجهة أحوال أهل الكتاب وتصرفاهتم ومواقفهم . وواقعة بعد واقعة 
  .مع املسلمني 

  :ولقد جاء زمان كان يقال فيه للمسلمني 
ا بالذي أنزل إلينا : وقولوا  - إال الذين ظلموا منهم  -وال جتادلوا أهل الكتاب إال باليت هي أحسن {  آمن

. ٤٦: العنكبوت [ } وإهلكم واحد ، وحنن له مسلمون  وأنزل إليكم ، وإهلنا  [  
قولوا آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم وإمساعيل ، وإسحاق ويعقوب واألسباط ، وما أويت موسى { 

ال نفرق بني أحد منهم ، وحنن له مسلمون   فإن آمنوا مبثل ما آمنتم به. وعيسى وما أويت النبيون من رهبم ، 
 - ١٣٦: البقرة [ } فقد اهتدوا ، وإن تولوا فإمنا هم يف شقاق ، فسيكفيكهم اهللا ، وهو السميع العليم 

١٣٧ .  [  
أال نعبد إال اهللا وال نشرك به شيئاً ، وال يتخذ : يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم : قل { 

. ٦٤: آل عمران [ } اشهدوا بأنا مسلمون : لوا فإن تولوا فقو. بعضنا بعضاً أرباباً من دون اهللا   [  
ا تبني هلم احلق {  ود كثري من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إميانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد م

. ١٠٩: البقرة [ } ، فاعفوا واصفحوا حىت يأيت اهللا بأمره ، إن اهللا على كل شيء قدير   [  
كل املؤمنني إليه؛ فوقعت أحداث ، وتعدلت أحكام ، وجرى املنهج احلركي الواقعي مث أتى اهللا بأمره الذي و

  . .اإلجيايب يف طريقه حىت كانت هذه األحكام النهائية األخرية ، يف هذه السورة ، على النحو الذي رأينا 
ن الشرك باهللا والكفر إنه مل يتغري شيء يف نظرة هذا الدين إىل حقيقة ما عليه أهل الكتاب من فساد العقيدة؛ وم

  .بآياته 

وهذه إمنا حتكمها تلك األصول اليت أسلفنا احلديث عنها يف مطلع هذا . . إمنا الذي تغري هو قاعدة التعامل . 
  :الفصل التمهيدي هلذا املقطع من سياق السورة ، يف هذه الفقرات 

الكتاب ال يفهم على طبيعته ، إال بالفقه وهذا التعديل األخري يف قواعد التعامل بني اجملتمع املسلم وأهل « 
مث لطبيعة املنهج احلركي اإلسالمي . املستنري لطبيعة العالقات احلتمية بني منهج اهللا ومناهج اجلاهلية من ناحية 

  .» اخل . . . ومراحله املتعددة ، ووسائله املتجددة ، املكافئة للواقع البشري املتغري ، من الناحية األخرى 
أخذ يف شيء من استعراض طبيعة املوقف بني أهل الكتاب واجملتمع املسلم سواء من الناحية املوضوعية واآلن ن

فهذه هي العناصر الرئيسية اليت انتهت إىل هذه األحكام . . . الثابتة ، أو من ناحية املواقف التارخيية الواقعة 
  .النهائية 

،  -سبحانه  - يف تقريرات اهللا : جيب البحث عنها أوالً إن طبيعة املوقف بني أهل الكتاب واجملتمع املسلم  عنها 
باعتبار أن هذه هي احلقيقة النهائية اليت ال يأتيها الباطل من بني يديها وال من خلفها؛ وباعتبار أن هذه 



ال تتعرض ملثل ما تتعرض له االستنباطات واالستدالالت البشرية من  -بسبب كوهنا ربانية  - التقريرات 
  يف املواقف التارخيية املصدقة لتقريرات اهللا سبحانه: وثانياً . . اء األخط

وهو تارة . . إن اهللا سبحانه يقرر طبيعة موقف أهل الكتاب من املسلمني يف عدة مواضع من كتابه الكرمي 
وحدهم ، وتارة يتحدث عنهم مع الذين كفروا من املشركني؛ باعتبار أَن هنالك  -سبحانه  - يتحدث عنهم 
. جتمع الذين كفروا من أهل الكتاب والذين كفروا من املشركني  -جتاه اإلسالم واملسلمني  - وحدة هدف 

وتارة يتحدث عن مواقف واقعية هلم تكشف عن وحدة اهلدف ووحدة التجمع احلركي ملواجهة اإلسالم 
ا إىل تعليق والنصوص اليت تقرر هذه احلقائق من الوضوح واجلزم حبيث ال حيتاج . . واملسلمني  وهذه . . من

  . .مناذج منها 
]  ١٠٥: البقرة [ } ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وال املشركني أن ينزل عليكم من خري من ربكم { 
.  

ود كثري من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إميانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم ، من بعد ما تبني هلم { 
. ١٠٩: البقرة } { احلق   [  

  ] . ١٢٠: البقرة [ } ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حىت تتبع ملتهم { 
. ٦٩: آل عمران [ } ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم {   [  
آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم : وقالت طائفة من أهل الكتاب { 

. ٧٣ - ٧٢: آل عمران [ } ع دينكم يرجعون ، وال تؤمنوا إال ملن تب  [  
: آل عمران [ } يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إميانكم كافرين { 

١٠٠ .  [  
. أمل تر إىل الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضاللة ويريدون أن تضلوا السبيل ، واهللا أعلم بأعدائكم { 

. ٤٥ - ٤٤: النساء [ } . .   [  
هؤالء أهدى : أمل تر إىل الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون باجلبت والطاغوت ، ويقولون للذين كفروا { 

  }من الذين آمنوا سبيالً 

. ٥١: النساء [   [  
رجع فهم يودون لو ي. . . ويف هذه النماذج وحدها ما يكفي لتقرير حقيقة موقف أهل الكتاب من املسلمني 

ا تبني هلم احلق  وهم حيددون موقفهم النهائي من املسلمني . املسلمون كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد م
باإلصرار على أن يكونوا يهوداً أو نصارى ، وال يرضون عنهم وال يساملوهنم إال أن يتحقق هذا اهلدف ، فيترك 

. . نيني بأهنم أهدى سبيالً من املسلمني وهم يشهدون للمشركني الوث. املسلمون عقيدهتم هنائياً    .اخل . 
يف قوله تعاىل  -سبحانه  -وإذا حنن راجعنا األهداف النهائية للمشركني جتاه اإلسالم واملسلمني كما يقررها اهللا 

:  
. ٢١٧: البقرة [ } وال يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم عن دينكم إن استطاعوا {   [  
. ١٠٢: النساء [ } ن عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ود الذين كفروا لو تغفلو{   [  



: املمتحنة [ } إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون { 
٢ .  [  
. ٨: التوبة [ } وإن يظهروا عليكم ال يرقبوا فيكم إِالًّ وال ذمة {   [  
. ١٠: التوبة [ } ؤمن إِالًّ وال ذمة ال يرقبون يف م{   [  

إذا حنن راجعنا هذه التقريرات الربانية عن املشركني ، وجدنا أن األهداف النهائية هلم جتاه اإلسالم واملسلمني ، 
. هي األهداف النهائية ألهل الكتاب جتاه اإلسالم واملسلمني كذلك  -وتكاد تكون بألفاظها  -هي بعينها  مما . 
  .عة موقفهم مع اإلسالم واملسلمني هي ذاهتا طبيعة موقف املشركني جيعل طبي

وإذا حنن الحظنا أن التقريرات القرآنية الواردة يف هؤالء وهؤالء ترد يف صيغ هنائية ، تدل بصياغتها على تقرير 
، كقوله تعاىل يف شأن املشركني    :طبيعة دائمة ، ال على وصف حالة مؤقتة 

  }م حىت يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وال يزالون يقاتلونك{ 
  :وقوله تعاىل يف شأن أهل الكتاب 

  }ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى حىت تتبع ملتهم { 
إذا حنن الحظنا ذلك تبني لنا بغري حاجة إىل أي تأويل للنصوص ، أهنا تقرر طبيعة أصيلة دائمة للعالقات؛ وال 

  تصف حالة مؤقتة وال عارضة
من اليهود  -لقينا نظرة سريعة على الواقع التارخيي هلذه العالقات ، متمثلة يف مواقف أهل الكتاب فإذا حنن أ

من اإلسالم وأهله ، على مدار التاريخ ، تبني لنا متاماً ماذا تعنيه تلك النصوص والتقريرات اإلهلية  -والنصارى 
  . تكن تصف حالة مؤقتة عارضة الصادقة؛ وتقرر لدينا أهنا كانت تقرر طبيعة مطردة ثابتة ، ومل

من اليت حتدث القرآن عنها وحواها الواقع التارخيي  -أو حاالت مجاعات قليلة  -إننا إذا استثنينا حاالت فردية 
وصدق هذا الدين  -صلى اهللا عليه وسلم  -بدت فيها املوادة لإلسالم واملسلمني؛ واالقتناع بصدق رسول اهللا 

. وهي احلاالت اليت أشرنا إليها فيما تقدم . . م جلماعة املسلمني مث الدخول فيه واالنضما.  فإننا ال جند وراء . 
هذه احلاالت الفردية أو اجلماعية القليلة احملدودة ، إال تارخياً من العداء العنيد ، والكيد الناصب ، واحلرب 

  .الدائبة ، اليت مل تفتر على مدار التاريخ 
اعيلهم وكيدهم ومكرهم وحرهبم؛ وقد وعى التاريخ فأما اليهود فقد حتدثت شىت  سور القرآن عن مواقفهم وأف

  من ذلك كله ما مل ينقطع حلظة واحدة منذ اليوم األول الذي واجههم اإلسالم يف املدينة حىت اللحظة احلاضرة
  .وليست هذه الظالل جماالً لعرض هذا التاريخ الطويل 

تلك احلرب املسعورة اليت شنها اليهود على اإلسالم وأهله على مدار  ولكننا سنشري فقط إىل قليل من كثري من
  . .التاريخ 

ودينه يف املدينة شر ما يستقبل أهل دين مساوي رسوالً  -صلى اهللا عليه وسلم  -لقد استقبل اليهود رسول اهللا 
.يعرفون صدقه ، وديناً يعرفون أنه احلق   .  

والفنت يلقوهنا يف الصف املسلم يف املدينة بكافة الطرق امللتوية استقبلوه بالدسائس واألكاذيب والشبهات 
وهم يعرفونه؛ واحتضنوا  -صلى اهللا عليه وسلم  -شككوا يف رسالة رسول اهللا . . املاكرة اليت يتقنها اليهود 



القبلة ، وما فعلوه يف حادث حتويل . املنافقني وأمدوهم بالشبهات اليت ينشروهنا يف اجلو وبالتهم واألكاذيب 
، ليس إال مناذج من هذا الكيد اللئيم  ا فعلوه يف كل مناسبة  ويف مثل هذه . . وما فعلوه يف حادث اإلفك ، وم

وسور البقرة وآل عمران والنساء واملائدة واحلشر واألحزاب والتوبة . األفاعيل كان يتنزل القرآن الكرمي 
  :وغريها تضمنت من هذا الكثري 

فلما  - وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا  -ن عند اهللا مصدق ملا معهم وملا جاءهم كتاب م{ 
، فلعنة اهللا على الكافرين ، بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا مبا أنزل اهللا  بغياً  -جاءهم ما عرفوا كفروا به 

[ } عذاب مهني فباءوا بغضب على غضب ، وللكافرين  -أن ينزل اهللا من فضله على من يشاء من عباده 
. ٩٠ - ٨٩: البقرة   [  

وملا جاءهم رسول من عند اهللا مصدق ملا معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب اهللا وراء ظهورهم { 
. ١٠١: البقرة [ } كأهنم ال يعلمون   [  

بلتهم اليت كانوا عليها : سيقول السفهاء من الناس {  ب يهدي من هللا املشرق واملغر: قل . ما والهم عن ق
. ١٤٢: البقرة [ } يشاء إىل صراط مستقيم   [  

يا أهل الكتاب مل تلبسون احلق بالباطل وتكتمون احلق . يا أهل الكتاب مل تكفرون بآيات اهللا وأنتم تشهدون { 
. ٧١ - ٧٠: آل عمران [ } وأنتم تعلمون؟   [  

ا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنو: وقالت طائفة من أهل الكتاب { 
. ٧٢: آل عمران [ } يرجعون   [  

وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ، ويقولون هو من عند { 
  ] . ٧٨: آل عمران [ } اهللا ، وما هو من عند اهللا ويقولون على اهللا الكذب وهم يعلمون 

تاب مل تكفرون بآيات اهللا واهللا شهيد على ما تعملون؟ قل يا أهل الكتاب مل تصدون عن يا أهل الك: قل { 
. ٩٩ -  ٩٨: آل عمران [ } سبيل اهللا من آمن تبغوهنا عوجاً وأنتم شهداء وما اهللا بغافل عما تعملون   [  

أرنا اهللا : قالوا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكرب من ذلك ، ف{ 
  }. . . جهرة ، فأخذهتم الصاعقة بظلمهم؛ مث اختذوا العجل من بعد ما جاءهتم البينات 

. ١٥٣: النساء [   [  
]  ٣٢: التوبة . . . [ } يريدون أن يطفئوا نور اهللا بأفواههم ، ويأىب اهللا إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون { 
.  

هودهم مرة بعد مرة وحترشهم باملسلمني ، مما أدى إىل وقائع بين قينقاع كذلك شهد التاريخ نقض اليهود لع
  .كما شهد تأليب اليهود للمشركني يف األحزاب ، مما هو معروف مشهور . وبين النضري وبين قريظة وخيرب 

ى اليت قتل كانوا عناصر أساسية يف إثارة الفتنة الكرب. . مث تابع اليهود كيدهم لإلسالم وأهله منذ ذلك التاريخ 
.وانتثر بعدها مشل التجمع اإلسالمي إىل حد كبري  -رضي اهللا عنه  -فيها اخلليفة الراشد عثمان بن عفان   .  

وقادوا محلة الوضع يف احلديث . . ومعاوية  -رضي اهللا عنه  -وكانوا رأس الفتنة فيما وقع بعد ذلك بني علي 
.ين حلملة التتار على بغداد وتقويض اخلالفة اإلسالمية وكانوا من املمهد. . والسرية وروايات التفسري   . .  



فأما يف التاريخ احلديث فهم وراء كل كارثة حلت باملسلمني يف كل مكان على وجه األرض؛ وهم وراء كل 
حماولة لسحق طالئع البعث اإلسالمي؛ وهم محاة كل وضع من األوضاع اليت تتوىل هذه احملاولة يف كل أرجاء 

  سالميالعامل اإل
ذلك شأن اليهود ، فأما شأن الفريق اآلخر من أهل الكتاب ، فهو ال يقل إصراراً على العداوة واحلرب من 

  شأن اليهود
ولكن ما إن ظهر اإلسالم يف اجلزيرة؛ وأحست . . لقد كانت بني الرومان والفرس عداوات عمرها قرون 
وهو ركام من الوثنيات القدمية » املسيحية « ها ومسته الكنيسة خبطورة هذا الدين احلق على ما صنعته هي بأيدي
حىت رأينا الرومان . . وتارخيه  -عليه السالم  -، واألضاليل الكنسية ، متلبساً ببقايا من كلمات املسيح 

  .والفرس ينسون ما بينهم من نزاعات تارخييه قدمية وعداوات وثارات عميقة ، ليواجهوا هذا الدين اجلديد 
وذلك بعد أن قتلوا . الروم يتجمعون يف الشمال هم وعماهلم من الغساسنة لينقضوا على هذا الدين ولقد أخذ 

وكان  - إىل عامل بصرى من قبل الروم  -صلى اهللا عليه وسلم  -احلارث بن عمري األزدي رسول رسول اهللا 
مما جعل رسول  -قتلوه املسلمون يؤمنون الرسل ولكن النصارى غدروا برسول النيب صلى اهللا عليه وسلم و

، : يبعث جبيش األمراء الشهداء الثالثة  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا  زيد بن حارثة ، وجعفر بن أيب طالب 
إنه مائة ألف من الروم ومعه : فوجدوا جتمعاً للروم تقول الروايات عنه » مؤتة « وعبد اهللا بن رواحة يف غزوة 

عربية النصرانية مائة ألف أخرى؛ وكان جيش املسلمني ال يتجاوز ثالثة من عمالئهم يف الشام من القبائل ال
  .وكان ذلك يف مجادى األوىل من السنة الثامنة للهجرة . آالف مقاتل 

وسيجيء تفصيل القول فيها يف موضعه إن شاء اهللا ( مث كانت غزوة تبوك اليت يدور عليها معظم هذه السورة 
.تعاىل   (  

قبيل وفاته؛ مث أنفذه اخلليفة  -صلى اهللا عليه وسلم  -زيد الذي أعده رسول اهللا مث كان جيش أسامة بن 
إىل أطراف الشام؛ ملواجهة تلك التجمعات الرومانية اليت تستهدف القضاء  - رضي اهللا عنه  -الراشد أبو بكر 
  على هذا الدين

انطالق اإلسالم لتحرير املستعمرات  مث اشتعل مرجل احلقد الصلييب منذ موقعة الريموك الظافرة ، اليت أعقبها
مث بناء القاعدة اإلسالمية الوطيدة . اإلمرباطورية الرومانية يف الشام ومصر ومشال إفريقية وجزر البحر األبيض 

  .يف األندلس يف النهاية 
ى اإلسالم املعروفة هبذا االسم يف التاريخ ، مل تكن هي وحدها اليت شنتها الكنيسة عل» احلروب الصليبية « إن 

. . لقد بدأت يف احلقيقة منذ ذلك التاريخ البعيد . . ، لقد كانت هذه احلروب مبكرة قبل هذا املوعد بكثري 
مث . منذ أن نسي الرومان عداواهتم مع الفرس؛ وأخذ النصارى يعينون الفرس ضد اإلسالم يف جنوب اجلزيرة 

. ظافرة مث فيما تال موقعة الريموك ال. » مؤتة « بعد ذلك يف  مث جتلت ضراوهتا ووحشيتها يف األندلس عندما . 
زحفت الصليبية على القاعدة اإلسالمية يف أوربة ، وارتكبت من الوحشية يف تعذيب ماليني املسلمني وقتلهم 

وكذلك جتلت يف احلروب الصليبية يف الشرق مبثل هذه البشاعة . . هناك ما مل يعرف التاريخ له نظرياً من قبل 
  .ال تتحرج وال تتذمم؛ وال تراعي يف املسلمني إِالًّ وال ذمة اليت 



  : - وهو فرنسي مسيحي  - جلوستاف لوبون » حضارة العرب « ومما جاء يف كتاب 
، ثالث آالف أسري سلموا أنفسهم «  كان أول ما بدأ به ريكاردوس اإلجنليزي أنه قتل أمام معسكر املسلمني 

مث أطلق لنفسه العنان باقتراف القتل والسلب ، مما أثار . د حبقن دمائهم إليه ، بعد أن قطع على نفسه العه
صالح الدين األيويب النبيل ، الذي رحم نصارى القدس ، فلم ميسهم بأذى ، والذي أمد فيليب وقلب األسد 

  .» باملرطبات واألدوية واألزواد ، أثناء مرضهما 
  :يقول ) امسه يورجا ( كذلك كتب كاتب مسيحي آخر 

ابتدأ الصليبيون سريهم على بيت املقدس بأسوأ طالع ، فكان فريق من احلجاج يسفكون الدماء يف القصور « 
ويبحثون عن الدنانري يف األمعاء أما صالح . وقد أسرفوا يف القسوة فكانوا يبقرون البطون . اليت استولوا عليها 

وىف هلم جبميع عهوده ، وجاد املسلمون على الدين ، فلما استرد بيت املقدس بذل األمان للصليبيني ، و
، أطلق ألف رقيق من األسرى ، ومّن  أعدائهم ووطأوهم مهاد رأفتهم ، حىت أن امللك العادل ، شقيق السلطان 

» على مجيع األرمن ، وأذن للبطريرك حبمل الصليب وزينة الكنيسة ، وأبيح لألمريات وامللكة بزيارة أزواجهن 
.  

ولكن  -على مدار التاريخ  - يف الظالل الستعراض ذلك اخلط الطويل للحروب الصليبية وال يتسع اجملال 
ويكفي أن نذكر ماذا حدث يف . إن هذه احلرب مل تضع أوزارها قط من جانب الصليبية : يكفي أن نقول 

ربعة اآلالف حيث أبيد املسلمون فيها عن بكرة أبيهم ، فقتل منهم اثنا عشر ألفاً وألقي األ. زجنبار حديثاً 
، حيث منع الطعام واملاء عن اجلهات  الباقون يف البحر منفيني من اجلزيرة ويكفي أن نذكر ماذا وقع يف قربص 

ا سلط عليهم من التقتيل والتذبيح والتشريد  اليت يقطنها بقايا املسلمني هناك ليموتوا جوعاً وعطشاً ، فوق م
ويف قلب احلبشة ، وما تزاوله كينيا مع املائة ألف مسلم الذين ويكفي أن نذكر ما تزاوله احلبشة يف اريترية 

ينتمون إىل أصل صومايل ، ويريدون أن ينضموا إىل قومهم املسلمني يف الصومال ويكفي أن نعلم ماذا حتاوله 
  الصليبية يف السودان اجلنويب

  يقول فيه؟ ١٩٤٤ صدر سنة ويكفي لتصوير نظرة الصليبيني إىل اإلسالم أن ننقل فقرة من كتاب ملؤلف أوريب
  .لقد كنا خنّوف بشعوب خمتلفة ، ولكننا بعد اختبار ، مل جند مربراً ملثل هذا اخلوف « 

إال أن هذا التخويف كله مل . لقد كنا خنّوف من قبل باخلطر اليهودي ، واخلطر األصفر ، وباخلطر البلشفي . 
وعلى هذا يكون كل مضطهد هلم عدونا األلد مث رأينا أن  إننا وجدنا اليهود أصدقاء لنا ،. يتفق كما ختيلناه 

ولكن اخلطر احلقيقي كامن . البالشفة حلفاء لنا ، أما الشعوب الصفراء فهنالك دول دميقراطية كربى تقاومها 
إنه اجلدار الوحيد يف وجه االستعمار . . يف نظام اإلسالم ، ويف قوته على التوسع واإلخضاع ، ويف حيويته 

  .« يب األور
وال نستطيع أن منضي أبعد من ذلك يف استعراض تاريخ تلك احلرب العاتية اليت أعلنتها الصليبية على اإلسالم 

عن  -مبناسبة النصوص القرآنية الكثرية  - وقد حتدثنا من قبل مراراً يف أجزاء الظالل السابقة . . وما تزال 
، الطويلة ، ومسائلها وأشكاهلا  فحسبنا هذه اإلشارات السريعة هنا باإلحالة على بعض . طبيعة هذه املعركة 

  .املراجع األخرى القريبة 



باإلضافة إىل ما قلناه من قبل عن طبيعة اإلعالن اإلسالمي العام  -وهكذا نرى من هذا االستعراض السريع 
ام وتنطلق به يف وحتفز اجلاهلية يف األرض كلها لسحق احلركة اليت حتمل هذا اإلعالن الع. بتحرير اإلنسان 

أن هذه األحكام األخرية الواردة يف هذه السورة ، هي املتقضى الطبيعي هلذه احلقائق كلها  -األرض كلها 
وإن كان هذا يف الوقت ذاته ال ينسخ األحكام . جمتمعة؛ وأهنا ليست أحكاماً حمددة بزمان ، وال مقيدة حبالة 

عمل هبا يف الظروف واملالبسات اليت تشابه الظروف واملالبسات املرحلية السابقة النسخ الشرعي الذي مينع ال
فهناك دائماً طبيعة املنهج اإلسالمي احلركية ، اليت تواجه الواقع البشري مواجهة واقعية ، . اليت تنزلت فيها 

  .بوسائل متجددة ، يف املراحل املتعددة 
ت تواجه حالة بعينها يف اجلزيرة؛ وكانت متهيداً وحقيقة أن هذه األحكام النهائية الواردة يف هذه السورة كان

، ملواجهة جتمع الروم على أطراف اجلزيرة مع عماهلم لالنقضاض على  تشريعياً للحركة املتمثلة يف غزوة تبوك 
ولكن وضع أهل الكتاب جتاه اإلسالم وأهله مل  -وهي الغزوة اليت يقوم عليها حمور السورة  - اإلسالم وأهله 
  .حلة تارخيية معينة يكن وليد مر

فهي ما . إمنا كان وليد حقيقة دائمة مستقرة؛ كما أن حرهبم لإلسالم واملسلمني مل تكن وليدة فترة تارخيية معينة 
وهي معلنة بضراوة وإصرار وعناد ، بشىت . . إال أن يرتد املسلمون عن دينهم متاماً . . تزال معلنة ولن تزال 

مث فهذه األحكام الواردة يف هذه السورة أحكام أصيلة وشاملة وغري موقوتة  الوسائل على مدار التاريخ ومن
ولكن العمل باألحكام إمنا يتم يف إطار املنهج احلركي اإلسالمي ، الذي جيب أن يتم . . بزمان وال مقيدة مبكان 

الذين مل  -سلمني وقبل أن حيمل واقع ذراري امل. الفقه به ، قبل أن يتحدث املتحدثون عن األحكام يف ذاهتا 
  وضعفهم وانكسارهم على دين اهللا القوي املتني -يبق هلم من اإلسالم إال العنوان 

والنصوص ال . وليدة احلركة وفق املنهج اإلسالمي  -وستظل دائماً  -إن األحكام الفقهية يف اإلسالم كانت 
النصوص كأهنا قوالب يف فراغ؛  وفرق بعيد بني النظرة إىل. . ميكن فهمها إال باستصحاب هذه احلقيقة 

» احلركة وفق املنهج اإلسالمي « : وال بد من هذا القيد . والنصوص يف صورهتا احلركية وفق املنهج اإلسالمي 
هو األصل أياً كانت احلركة اليت » الواقع البشري « فليست هي احلركة املطلقة خارج املنهج؛ حبيث نعترب 

يصبح عنصراً أساسياً يف فقه األحكام إذا كان قد أنشأه املنهج اإلسالمي »  الواقع البشري« أنشأته ، ولكن 
  .ذاته 

ويف ظل هذه القاعدة تسهل رؤية تلك األحكام النهائية يف العالقات بني أهل الكتاب واجملتمع املسلم؛ وهي 
  .شامل تتحرك احلركة احلية؛ يف جماهلا الواقعي؛ وفق ذلك املنهج احلركي الواقعي اإلجيايب ال

  :وحسبنا هذا التمهيد اجململ لنواجه يف ظله النصوص القرآنية الواردة يف هذا املقطع 
ا حرم اهللا ورسوله ، وال يدينون دين احلق من {  قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر ، وال حيرمون م

  . .} الذين أوتوا الكتاب ، حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون 
كانت متهيداً لغزوة تبوك؛ ومواجهة الروم وعماهلم من الغساسنة  - واآليات التالية هلا يف السياق  -اآلية  هذه

وذلك يلهم أن األوصاف الواردة فيها هي صفات قائمة بالقوم املوجهة إليهم الغزوة؛ . . املسيحيني العرب 
فهذه الصفات . . اق القرآين يف مثل هذه املواضع وهذا ما يلهمه السي. وأهنا إثبات حالة واقعة بصفاهتا القائمة 



القائمة مل تذكر هنا على أهنا شروط لقتال أهل الكتاب؛ إمنا ذكرت على أهنا أمور واقعة يف عقيدة هؤالء األقوام 
ومثلهم يف هذا احلكم كل من تكون عقيدته وواقعه كعقيدهتم . وواقعهم؛ وأهنا مربرات ودوافع لألمر بقتاهلم 

.م وواقعه  .  
  :وقد حدد السياق من هذه الصفات القائمة 

  .أهنم ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر : أوالً 
  .أهنم ال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله : ثانياً 
  .أهنم ال يدينون دين احلق : ثالثاً 

ا  حرم اهللا ورسوله وال يدينون مث بني يف اآليات التالية كيف أهنم ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر ، وال حيرمون م
  .دين احلق 

  :وذلك بأهنم 
قالت اليهود عزير ابن اهللا وقالت النصارى املسيح ابن اهللا؛ وأن هذا القول يضاهئ قول الذين كفروا من : أوالً 

بني وسن. ( فهم مثلهم يف هذا االعتقاد الذي ال يعد صاحبه مؤمناً باهللا وال باليوم اآلخر . قبلهم من الوثنيني 
.بالضبط كيف أنه ال يؤمن باليوم اآلخر   (  

. وأن هذا خمالف لدين احلق . اختذوا أحبارهم ورهباهنم أرباباً من دون اهللا ، واملسيح ابن مرمي : ثانياً  وهو . 
ال يدينون دين احلق . . الدينونة هللا وحده بال شركاء    . .فهم هبذا مشركون 

وال حيارب دين اهللا مؤمن باهللا واليوم . فهم حماربون لدين اهللا . بأفواههم يريدون أن يطفئوا نور اهللا : ثالثاً 
  .اآلخر يدين دين احلق أبداً 

سواء ( فهم إذن ال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله . يأكل كثري من أحبارهم ورهباهنم أموال الناس بالباطل : رابعاً 
:م كان املقصود برسوله رسوهلم أو حممد صلى اهللا عليه وسل  (  

كما أهنا واقعة بالقياس إىل غريهم منذ أن . وهذه الصفات كلها كانت واقعة بالقياس إىل نصارى الشام والروم 
على  -حرفت اجملامع املقدسة دين املسيح عليه السالم؛ وقالت ببنوة عيسى عليه السالم ، وبتثليث األقانيم 

  على مدار التاريخ حىت اآلن -ثليث كل ما بني املذاهب والفرق من خالف يلتقي كله على الت
، يقرر قاعدة مطلقة يف التعامل مع أهل الكتاب ، الذين تنطبق عليهم هذه الصفات اليت  وإذن فهو أمر عام 

وال مينع من هذا العموم أن األوامر النبوية استثنت أفراداً . . كانت قائمة يف نصارى العرب ونصارى الروم 
قتال كاألطفال والنساء والشيوخ والعجزة والرهبان الذين حبسوا انفسهم يف وطوائف بأعياهنا لتترك بال 

وهؤالء مل تستثنهم  - فقد منع اإلسالم أن يقاتل غري احملاربني من أية ملة  -بوصفهم غري حماربني . . . األديرة 
هنم أصالً أن يقع منهم ولكن ألنه ليس من شأ. األوامر النبوية ألهنم مل يقع منهم اعتداء بالفعل على املسلمني 

كما يقول  -فال حمل لتقييد هذا األمر العام بأن املقصود به هم الذين وقع منهم اعتداء فعالً . االعتداء 
االعتداء على ألوهية اهللا . فاالعتداء قائم ابتداء  -املهزومون الذين حياولون أن يدفعوا عن اإلسالم االهتام 

دفاع عن ألوهية اهللا واالعتداء على العباد بتعبيدهم ل والدفاع عن  -سبحانه  -غري اهللا واإلسالم حني ينطلق لل
وال مفر من مواجهة طبائع . . كرامة اإلنسان يف األرض ، ال بد أن تواجهه اجلاهلية باملقاومة واحلرب والعداء 



  األشياء
والذي يقول . . } اليوم اآلخر الذين ال يؤمنون باهللا وال ب{ إن هذه اآلية تأمر املسلمني بقتال أهل الكتاب 

إن اهللا هو املسيح : وكذلك الذي يقول . إنه يؤمن باهللا : ببنوة عزير هللا أو بنوة املسيح هللا ال ميكن أن يقال عنه 
إىل آخر التصورات الكنسية اليت صاغتها . . . أن إن اهللا جتسد يف املسيح . أو إن اهللا ثالث ثالثة . ابن مرمي 

ا بينها من خالف اجملامع املقدس   .ة على كل م

إهنم لن يدخلوا النار إال أياماً معدودات مهما ارتكبوا من آثام بسبب أهنم أبناء اهللا وأحباؤه : والذين يقولون . 
إن كل معصية تغفر باالحتاد باملسيح وتناول العشاء املقدس؛ وأنه ال : وشعب اهللا املختار ، والذين يقولون 

.إهنم يؤمنون باليوم اآلخر : ريق هؤالء وهؤالء ال يقال مغفرة إال عن هذا الط  .  
{ وسواء كان املقصود بكلمة . } ال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله { وهذه اآلية تصف أهل الكتاب هؤالء بأهنم 

ذلك أن . فالفحوى واحدة  - صلى اهللا عليه وسلم  - هو رسوهلم الذي أرسل إليهم ، أو هو النيب } رسوله 
وأكل أموال الناس بالباطل حمرم يف كل رسالة . التالية فسرت هذا بأهنم يأكلون أموال الناس بالباطل اآليات 

وهو ما يأخذه . وأقرب النماذج ألكل أموال الناس بالباطل هو املعامالت الربوية . . وعلى يد كل رسول 
جهه بالقوة وفتنة املؤمنني عن وهو الصد عن دين اهللا والوقوف يف و» صك الغفران « رجال الكنيسة مقابل 

يه . . وهو تعبيد العباد لغري اهللا وإخضاعهم ألحكام وشرائع مل ينزهلا اهللا . دينهم  وال { : فهذا كله ينطبق عل
ا حرم اهللا ورسوله    وهذا كله قائم يف أهل الكتاب ، كما كان قائماً يومذاك. . } حيرمون م

فليس بدين احلق أي اعتقاد . وهذا واضح مما سبق بيانه . . } احلق  ال يدينون دين{ كذلك تصفهم اآلية بأهنم 
كما أنه ليس بدين احلق التعامل بشريعة غري شريعة اهللا ، وتلقي األحكام من غري اهللا ، . بربوبية أحد مع اهللا 

.ك وهذا كله قائم يف أهل الكتاب ، كما كان قائماً فيهم يومذا. والدينونة لسلطان غري سلطان اهللا   .  
. والشرط الذي يشترطه النص للكف عن قتاهلم ليس أن يسلموا  ولكن أن يعطوا . فال إكراه يف الدين . 

. اجلزية عن يد وهم صاغرون    فما حكمة هذا الشرط ، وملاذا كانت هذه هي الغاية اليت ينتهي عندها القتال؟. 
؛ كما أهنم حرب على اجملتمع املسلم حبكم إن أهل الكتاب بصفاهتم تلك حرب على دين اهللا اعتقاداً وسلوكاً

وفق  -طبيعة التعارض والتصادم الذاتيني بني منهج اهللا ومنهج اجلاهلية املمثلة يف عقيدة أهل الكتاب وواقعهم 
كما أن الواقع التارخيي قد أثبت حقيقة التعارض وطبيعة التصادم؛ وعدم إمكان  -ما تصوره هذه اآليات 
؛ وذلك بوقوف أهل الكتاب يف وجه دين اهللا فعالً ، وإعالن احلرب عليه وعلى أهله بال التعايش بني املنهجني

  ) .وخالل الفترة الالحقة هلا إىل اليوم أيضاً ( هوادة خالل الفترة السابقة لنزول هذه اآلية 
ية من وجهه؛ ال بد أن ينطلق إلزالة العوائق املاد - بوصفه دين احلق الوحيد القائم يف األرض  -واإلسالم 

ولتحرير اإلنسان من الدينونة بغري دين احلق؛ على أن يدع لكل فرد حرية االختيار ، بال إكراه منه وال من 
  .تلك العوائق املادية كذلك 

وإذن فإن الوسيلة العملية لضمان إزالة العوائق املادية ، وعدم اإلكراه على اعتناق اإلسالم يف الوقت نفسه ، 
لطات القائمة على غري دين احلق؛ حىت تستسلم؛ وتعلن استسالمها بقبول إعطاء اجلزية هي كسر شوكة الس

  .فعالً 



فإن مل يقتنع بقي على . وعندئذ تتم عملية التحرير فعالً ، بضمان احلرية لكل فرد أن خيتار دين احلق عن اقتناع 
  :لتحقيق عدة أهداف . عقيدته ، وأعطى اجلزية 

  .ها استسالمه وعدم مقاومته بالقوة املادية للدعوة إىل دين اهللا احلق أن يعلن بإعطائ: أوهلا 
الذين ( أن يساهم يف نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضه وحرماته اليت يكفلها اإلسالم ألهل الذمة : وثانيها 

داخل أو من ويدفع عنها من يريد االعتداء عليها من ال) يؤدون اجلزية فيصبحون يف ذمة املسلمني وضمانتهم 
  .اخلارج باجملاهدين من املسلمني 

املسامهة يف بيت مال املسلمني الذي يضمن الكفالة واإلعاشة لكل عاجز عن العمل ، مبا يف ذلك أهل : وثالثها 
  .الذمة ، بال تفرقة بينهم وبني املسلمني دافعي الزكاة 

وال عن مقادير . اجلزية ومن ال تؤخذ منهم  وال حنب أن نستطرد هنا إىل اخلالفات الفقهية حول من تؤخذ منهم
ذلك أن هذه القضية برمتها ليست معروضة علينا . . وال عن طرق ربطها ومواضع هذا الربط . هذه اجلزية 

  .اليوم ، كما كانت معروضة علىعهود الفقهاء الذين أفتوا فيها واجتهدوا رأيهم يف وقتها 
. إن املسلمني اليوم ال جياهدون . . » واقعية « ت وليس» تارخيية « إهنا قضية تعترب اليوم  ذلك أن املسلمني . 

  اإلسالم ووجود املسلمني هي اليت حتتاج اليوم إىل عالج» وجود « إن قضية . . اليوم ال يوجدون 
منهج واقعي جاد؛ يأىب أن يناقش القضايا املعلقة يف الفضاء؛  -كما قلنا من قبل مراراً  -واملنهج اإلسالمي 

ألن الواقع ال يضم جمتمعاً مسلماً حتكمه شريعة  -ويرفض أن يتحول إىل مباحث فقهية ال تطبق يف عامل الواقع 
وحيتقر الذين يشغلون أنفسهم ويشغلون الناس مبثل هذه املباحث يف  - اهللا ، ويصّرف حياته الفقه اإلسالمي 
» أرأيت لو أن كذا وقع فما هو احلكم؟ « : ولون الذين يق» األرأيتيني « أقضية ال وجود هلا بالفعل؛ ويسميهم 

.  
أن يوجد يف بقعة من األرض ناس . . إن نقطة البدء اآلن هي نقطة البدء يف أول عهد الناس برسالة اإلسالم 

ومن مث يدينون هللا وحده باحلاكمية . . يدينون دين احلق؛ فيشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا 
مث حياولون أن ينطلقوا يف األرض هبذا اإلعالن العام . . والتشريع؛ ويطبقون هذا يف واقع احلياة والسلطان 

سيكون هناك جمال لتطبيق النصوص القرآنية واألحكام  -ويومئذ فقط  -ويومئذ . . لتحرير اإلنسان 
جيوز الدخول  -ويومئذ فقط  -ويومئذ . . اإلسالمية يف جمال العالقات بني اجملتمع املسلم وغريه من اجملتمعات 

يف تلك املباحث الفقهية ، واالشتغال بصياغة األحكام ، والتقنني للحاالت الواقعة اليت يواجهها اإلسالم بالفعل 
  ، ال يف عامل النظريات

ا هذا ألهنا تتعلق مبسألة اعتق -من ناحية األصل واملبدأ  -وإذا كنا قد تعرضنا لتفسري هذه اآلية  ادية فإمنا فعلن
  .وترتبط بطبيعة املنهج اإلسالمي 

وعند هذا احلد نقف ، فال نتطرق وراءه إىل املباحث الفقهية الفرعية احتراماً جلدية املنهج اإلسالمي وواقعيته 
  وترفعه على هذا اهلزال

ن قول ذلك قوهلم بأفواههم ، يضاهئو. املسيح ابن اهللا : عزير ابن اهللا؛ وقالت النصارى : وقالت اليهود { 
  . .} قاتلهم اهللا أىن يؤفكون؟ . الذين كفروا من قبل 



كانت هنالك مالبسات . . } حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون { ملا أمر اهللا املسلمني بقتال أهل الكتاب 
توكيد  تدعو إىل -حتدثنا عنها يف تقدمي السورة وتقدمي املقطع األول منها  - يف واقع اجملتمع املسلم يف املدينة 

هذا األمر وتقويته؛ وجالء األسباب والعوامل اليت حتتمه؛ وإزالة الشبهات واملعوقات اليت حتيك يف بعض 
والروم كانوا . وخباصة أن طاعة هذا األمر كانت تقتضي مواجهة الروم يف أطراف الشام . النفوس جتاهه 

رة لفترة طويلة؛ وهلم أعوان من القبائل مرهوبني من العرب قبل اإلسالم؛ وكانوا مسيطرين على مشال اجلزي
وحقيقة أن هذه مل تكن أول ملحمة خيوضها . . العربية ، وسلطنة خاضعة لنفوذهم هي سلطنة الغساسنة 

املسلمون مع الروم ، بعد أن أعز اهللا أولئك العرب باإلسالم ، وجعل منهم أمة تواجه الروم والفرس بعد أن 
يف االلتحام بالروم والفرس؛ وكل ما عرف عنها من شجاعة إمنا يتبدى يف قتال  كانوا قبائل ال جترؤ وال تفكر

بعضها لبعض ، ويف الغارات والثارات والنهب والسلب ولكن مهابة الروم كانت ما تزال باقية يف أعماق 
 وكانت آخر ملحمة كبرية بني -وخباصة تلك اليت مل يتم انطباعها بالطابع اإلسالمي األصيل  - النفوس 

وقد احتشد فيها من الروم وعمالئهم من . ليست يف صاحل املسلمني  -وهي غزوة مؤتة  -املسلمني والروم 
  نصارى العرب ما روي أنه مائتا ألف

سواء ما يتعلق منها بتركيب اجملتمع املسلم يف هذه الفترة؛ أو ما خيتص برواسب املهابة  - كل هذه املالبسات 
وقد مسيت غزوة العسرة ملا سنبينه من  -معهم؛ مضافاً إليها ظروف الغزوة ذاهتا للروم والتخوف من االلتحام 

. . وفوق ذلك كله شبهة أن الروم وعماهلم من نصارى العرب هم أهل كتاب  -الظروف اليت أحاطت هبا 
بهات كل هذه املالبسات دعت إىل زيادة اإليضاحات والبيانات القوية لتقرير حتمية هذا األمر ، وإزلة الش

  . .واملعوقات النفسية ، وجالء األسباب والعوامل لتلك احلتمية 
ويف هذه اآلية يبني السياق القرآين ضالل عقيدة أهل الكتاب هؤالء؛ وأهنا تضاهئ عقيدة املشركني من العرب ، 

صحيحة اليت جاءهتم هبا كتبهم؛ فال وأهنم مل يستقيموا على العقيدة ال. والوثنيني من قدامى الرومان وغريهم 
. عربة إذن بأهنم أهل كتاب ، وهم خيالفون يف االعتقاد األصل الذي تقوم عليه العقيدة الصحيحة يف كتبهم 

عزير ابن اهللا؛ يف حني أن اآليات كانت بصدد التوجيه : والذي يلفت النظر هو ذكر اليهود هنا وقوهلم 
  .من نصارى العرب  والتحضري ملواجهة الروم وحلفائهم

  :يرجع إىل أمرين  -على ما نرجح  - وذلك . 
أنه ملا كان نص اآليات عاماً؛ واألمر بقتال أهل الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون عاما؛ : األول 

فقد اقتضى السياق بيان األصل االعتقادي الذي يستند إليه هذا األمر العام يف شأن أهل الكتاب عامة من 
  .ليهود والنصارى سواء ا

أن اليهود كانوا قد رحلوا من املدينة إىل أطراف الشام؛ بعدما اشتبكوا مع اإلسالم واملسلمني يف حرب : الثاين 
إىل املدينة؛ انتهت بإجالء بين قينقاع وبين النضري إىل  -صلى اهللا عليه وسلم  -مريرة منذ مقدم الرسول 

. فكان اليهود يومئذ يف طريق االنطالق اإلسالمي إىل أطراف الشام . يظة أطراف الشام؛ هم وأفراد من بين قر
  .مما اقتضى أن يشملهم ذلك األمر ، وأن يشملهم هذا البيان 

يه عقائدهم حىت اللحظة منذ أن حرفها بولس } املسيح ابن اهللا { : وقول النصارى  معلوم مشهور؛ وما تزال عل



فليس شائعاً وال } عزير ابن اهللا { : فأما قول اليهود  -كما سنبني  -املقدسة ، مث مت حتريفها على أيدي اجملامع 
نعت فيه بأنه كاتب  - وهو عزير  - » عزرا « والذي يف كتب اليهود املدونة الباقية سفر باسم . معروفاً اليوم 

اليهود يف القرآن  ولكن حكاية هذا القول عن. . ماهر يف توارة موسى ، وأنه وجه قلبه اللتماس شريعة الرب 
زعموا هذا الزعم ، وراج بينهم؛ وقد كان  - وخباصة يهود املدينة  -دليل قاطع على أن بعضهم على األقل 

يما حيكيه من أقواهلم ما ال وجود له بينهم لكان هذا  القرآن يواجه اليهود والنصارى مواجهة واقعية؛ ولو كان ف
وملا سكتوا عن استخدام هذا على أوسع  - لى اهللا عليه وسلم ص - حجة هلم على تكذيب ما يرويه رسول اهللا 

  نطاق
خالصة مفيدة )  ٣٨٥ص  - ٣٧٨ص ( وقد أورد املرحوم الشيخ رشيد رضا يف اجلزء العاشر من تفسري املنار 

ه عن مكانة عزرا عند اليهود وعلق عليها كذلك تعليقاً مفيداً ننقل منه هنا فقرات تفيدنا يف بيان حقيقة ما علي
  :قال . اليهود إمجاالً 

أن عصر عزرا هو ربيع التاريخ امللي لليهودية الذي تفتحت )  ١٩٠٣طبعة ( جاء يف دائرة املعارف اليهودية « 
لو ) ويف األصل عربة أو مركبة الشريعة ( وأنه جدير بأن يكون هو ناشر الشريعة . فيه أزهاره وعبق شذا ورده 

ولوال خطايا بين . ولكن عزرا أعادها أو أحياها . فقد كانت نسيت ) ب ٢١التلمود ( مل يكن جاء هبا موسى 
. كما رأوها يف عهد موسى ) املعجزات ( إسرائيل الستطاعوا رؤية اآليات  وذكر فيها أنه كتب . . اه . 

وأن مبدأ التاريخ اليهودي  - وكان يضع عالمة على الكلمات اليت يشك فيها  -الشريعة باحلروف األشورية 
  .يرجع إىل عهده 

كاهن يهودي وكاتب شهري سكن ) عون ( عزرا : وقال الدكتور جورج بوست يف قاموس الكتاب املقدس 
الطويل الباع؛ ويف السنة السابعة مللكه أباح لعزرا بأن يأخذ عدداً وافراً من الشعب إىل « ارحتشثتا » بابل مدة 

  .ق  ٤٥٧أورشليم سنة 

  .سفر أربعة أشهر وكانت مدة ال)  ٧عزرا ص ( م 
ويف تقليد اليهود يشغل عزرا موضعاً يقابل مبوضع موسى وإيليا؛ ويقولون إنه أسس اجملمع الكبري ، : مث قال « 

األيام » وأنه مجع أسفار الكتاب املقدس ، وأدخل األحرف الكلدانية عوض العربانية القدمية ، وأنه ألف أسفار 
  .« حنميا » و « عزرا » و « 
، وكان  ٢٧ - ١:  ٧كلدانية ، وكذلك ص  ١٩:  ٦ - ٨:  ٤من ص » عزرا « ولغة سفر :  مث قال» 

  .ا ه . الشعب بعد رجوعهم من السيب يفهمون الكلدانية أكثر من العربانية 
إن املشهور عند مؤرخي األمم ، حىت أهل الكتاب منهم ، أن التوراة اليت كتبها موسى عليه السالم : وأقول « 

سليمان عليه السالم ووضعها يف  فإنه ملا فتح التابوت يف عهده مل . تابوت العهد أو جبانبه ، قد فقدت قبل عهد 
هذا ) عزرا ( وأن . يوجد فيه غري اللوحني اللذين كتبت فيهما الوصايا العشر ، كما تراه يف سفر امللوك األول 

لغة الكلدانية املمزوجة ببقايا اللغة العربية هو الذي كتب التوراة وغريها بعد السيب باحلروف الكلدانية ، وال
وهذا ما . . إن عزرا كتبها كما كانت بوحي أو بإهلام من اهللا : ويقول أهل الكتاب . اليت نسي اليهود معظمها 

ال يسلمه هلم غريهم ، وعليه اعتراضات كثرية مذكورة يف مواضعها من الكتب اخلاصة هبذا الشأن ، حىت من 



وقد عقد الفصلني احلادي عشر والثاين عشر لذكر  -وأصله فرنسي  - ة األلباب للكاثوليك تآليفهم ، كذخري
  :ومنها قوله . بعض االعتراضات على كون األسفار اخلمسة ملوسى 

» نبوخذ نصر « أن مجيع األسفار املقدسة حرقت بالنار يف عهد )  ٢١عدد  ١٤ف  ٤( جاء يف سفر عزرا » 
ويزاد على ذلك أن » طلت شريعتك فلم يعد سبيل ألي امرئ أن يعرف ما صنعت إن النار أب« : حيث قال 

عزرا أعاد بوحي الروح القدس تأليف األسفار املقدسة اليت أبادهتا النار ، وعضده فيها كتبة مخسة معاصرون ، 
» هيب يوحنا الذ« والقديس » إيرونيموس « والقديس » إيريناوس « والقديس » ثرثوليانوس « ولذلك ترى 

.اه . . مرمم األسفار املقدسة املعروفة عند اليهود : وغريهم يدعون عزرا » باسيليوس « والقديس   .  
  :إىل أن قال 

أن مجيع أهل الكتاب مدينون لعزير هذا يف ) : أحدمها : ( نكتفي هبذا البيان هنا ولنا فيه غرضان « . . . 
أن هذا املستند واهي النسيان متداعي األركان ، ) : يهما وثان. ( مستند دينهم وأصل كتبهم املقدسة عندهم 
فقد جاء يف ترمجته من دائرة املعارف الربيطانية بعد ذكر ما يف . وهذا هو الذي حققه علماء أوربة األحرار 

أنه جاء يف روايات أخرى متأخرة عنها أنه مل يعد إليهم الشريعة اليت : سفره وسفر حنميا من كتابته للشريعة 
، بل أعاد مجيع األسفار العربية اليت كانت قد أتلفت ، وأعاد سبعني سفراً غري قانونية أ أبو كريف ( حرقت فقط 

وإذا كانت األسطورة اخلاصة بعزرا هذا قد كتبها َمن كتبها من املؤرخني بأقالمهم : مث قال كاتب الترمجة فيها ) 
ب آخر ، فكتاب هذا العصر يرون أن أسطورة عزرا قد من تلقاء أنفسهم ، ومل يستندوا يف شيء منها إىل كتا

  .اختلقها أولئك الرواة اختالقاً 

. ١٩٢٩من الطبعة الرابعة عشرة سنة  ٩ج  ١٤انظر ص . . (   (  
« ابن اهللا » أن اليهود كانوا وما يزالون يقدسون عزيرا هذا حىت إن بعضهم أطلق عليه لقب : ومجلة القول « 
ه عليه مبعىن التكرمي الذي أطلق على إسرائيل وداود وغريمها ، أم باملعىن الذي سيأيت وال ندري أكان إطالق. 

وقد اتفق . وهو قريب من فلسفة وثنيي اهلند اليت هي أصل عقيدة النصارى ) فيلو ( قريباً عن فيلسوفهم 
  . .املفسرون على أن إسناد هذا القول إليهم يراد به بعضهم ال كلهم 

وقالت اليهود { : ين قالوا هذا القول من اليهود فهم بعض يهود املدينة ، كالذين قال اهللا فيهم وأما الذ» . . . 
إن اهللا فقري وحنن أغنياء : لقد كفر الذين قالوا { : والذين قال فيهم . . اآلية } يد اهللا مغلولة ، غلت أيديهم : 
وحيتمل أن يكون قد سبقهم إليه غريهم ومل }  من ذا الذي يقرض اهللا قرضاً حسناً{ : رداً على قوله تعاىل } 

  . .ينقل إلينا 
أتى : قال ) رضي ( روى ابن إسحاق وابن جرير وابن أيب حامت وأبو الشيخ ، وابن مردويه عن ابن عباس « 

سالم بن مشكم ، ونعمان بن أوىف ، وأبو أنس وشاس بن قيس ، ومالك بن الصيف ، فقالوا ) ص ( رسول اهللا 
، وأنت ال تزعم أن عزير ابن اهللا؟ كيف نت:    .اخل . . . بعك وقد تركت قبلتنا 
) فيلو ( وقد كان . إن املسيح ابن اهللا كانوا من اليهود : ومن املعلوم أن بعض النصارى الذين قالوا » 

فعلى هذا . إن هللا ابناً هو كلمته اليت خلق هبا األشياء : الفيلسوف اليهودي اإلسكندري املعاصر للمسيح يقول 
  . .« إن عزيراً ابن اهللا هبذا املعىن : ال يبعد أن يكون بعض املتقدمني على عصر البعثة احملمدية قد قالوا 



فهي  - يف هذه املناسبة اليت يتوخاها السياق  - ومن هذا البيان يتضح ما وراء حكاية القرآن لقول اليهود هذا 
اد االعتقاد ، الذي ال يتفق معه أن يكونوا مؤمنني باهللا ، أو تقرير حقيقة ما عليه فريق من أهل الكتاب من فس

وإن يكن القصد من . وهذه هي الصفة األساسية اليت قام عليها حكم القتال . أن يكونوا يدينون دين احلق 
القتال ليس هو إكراههم على اإلسالم؛ وإمنا هو كسر شوكتهم اليت يقفون هبا يف وجه اإلسالم؛ واستسالمهم 

من التأثر بالضغوط اليت تقيد إرادهتم يف اختيار دين احلق  -يف ظل هذا االستسالم  - انه ليتحرر األفراد لسلط
  .من غري إكراه من هنا أو من هناك 

شائع مشهور ، وعليه مجيع مذاهبهم  -كما قلنا  -وأنه ثالث ثالثة فهو » املسيح ابن اهللا « أما قول النصارى 
سيح القائمة على التوحيد كبقية الرساالت؛ مث أمتت حتريفها اجملامع املقدسة ، منذ أن حرف بولس رسالة امل

  وقضت على أصل فكرة التوحيد قضاء هنائياً
 - وسنكتفي مرة أخرى بنقل ملخص جيد يف عقائد النصارى عن تفسري املنار لألستاذ الشيخ حممد رشيد رضا 

  » Trinite - y: ثالوث « : جاء فيه بعنوان 
تطلق عند النصارى على وجود ثالثة أقانيم معاً يف الالهوت تعرف باألب واالبن والروح القدس ، كلمة « 

وهذا التعليم هو من تعاليم الكنيسة الكاثوليكية والشرقية وعموم الربوتستانت إال ما ندر ، والذين يتمسكون 
الهوتيون إليه شروحاً وإيضاحات هبذا التعليم يذهبون إىل أنه مطابق لنصوص الكتاب املقدس ، وقد أضاف ال

وهي تبحث عن طريقة والدة األقنوم الثاين . اختذوها من تعاليم اجملامع القدمية وكتابات آباء الكنيسة العظام 
ومع أن لفظة ثالوث ال . وانبثاق األقنوم الثالث ، وما بني األقانيم الثالثة من النسبة ، وصفاهتم املميزة وألقاهبم 

ب املقدس ، وال ميكن أن يؤتى بآية من العهد القدمي تصرح بتعليم الثالوث ، قد اقتبس املؤلفون توجد يف الكتا
املسيحيون القدماء آيات كثرية تشري إىل وجود صورة مجعية يف الالهوت؛ ولكن إذ كانت تلك اآليات قابلة 

ال يؤتى هبا كربهان قاطع على تعليم الثالوث بل كرموز  إىل الوحي الواضح الصريح الذي لتفاسري خمتلفة كانت 
وقد اقتبس منه جمموعان كبريان من اآليات كحجج إلثبات هذا التعليم . يعتقدون أنه مذكور يف العهد اجلديد 

اليت ذكر فيها كل منهم على ) واآلخر ( اآليات اليت ذكر فيها األب واالبن والروح القدس معاً ) أحدمها ( 
  .فاهتم ونسبة أحدهم إىل اآلخر حدة واليت حتتوي على نوع أخص ص

وقد نشأ على األكثر عن تعاليم الفالسفة . واجلدال عن األقانيم يف الالهوت ابتدأ يف العصر الرسويل » 
باليونانية ، مث » ترياس « اهليالنيني والغنوسطيني فإن ثيوفيلوس أسقف إنطاكية يف القرن الثاين استعمل كلمة 

املرادفة هلا ومعناها الثالوث ، ويف األيام السابقة » ترينيتاس « تعمل كلمة أول من اس» ترتليانوس « كان 
للمجمع النيقاوي حصل جدال مستمر يف هذا التعليم وعلى اخلصوص يف الشرق؛ وحكمت الكنيسة على كثري 

» والسابيليني « من اآلراء بأهنا أراتيكية ومن مجلتها آراء األبيونيني الذين كانوا يعتقدون أن املسيح إنسان حمض 
« الذين كانوا يعقتدون أن األب واالبن والروح القدس إمنا هي صور خمتلفة أعلن هبا اهللا نفسه للناس 

الذين كانوا يعتقدون أن االبن ليس أزلياً كاألب بل هو خملوق منه قبل العامل ، ولذلك هو دون » واألريوسيني 
  .كون الروح القدس أقنوما  الذين أنكروا» واملكدونيني « األب وخاضع له ، 

وقد حكما  ٣٨١للميالد ، وجممع القسطنطينية سنة  ٣٢٥وأما تعليم الكنيسة فقد قرره اجملمع النيقاوي سنة « 



بأن االبن والروح القدس مساويان لألب يف وحدة الالهوت ، وأن االبن قد ولد منذ األزل من األب ، وأن 
طل حكم بأن الروح القدس منبثق من االبن أيضاً  ٥٨٩يطلة املنعقد سنة الروح القدس منبثق من األب ، وجممع 

، وقد قبلت الكنيسة الالتينية بأسرها هذه الزيادة ومتسكت هبا ، وأما الكنيسة اليونانية فمع أهنا كانت يف أول 
  .األمر ساكتة ال تقاوم قد أقامت احلجة فيما بعد على تغيري القانون حاسبة ذلك بدعة 

ال تزال من مجلة املوانع الكربى لالحتاد بني الكنيسة اليونانية والكاثوليكية ، ) ومن االبن أيضاً ( وعبارة « 
وكتب اللوثرييني والكنائس املصلحة أثبتت تعليم الكنيسة الكاثوليكية للثالوث على ما كان عليه من دون تغيري 

وتيني وعدة طوائف جديدة كالسوسينيانيني ، ولكن قد ضاد ذلك منذ القرن الثالث عشر مجهور كبري من الاله
سويد » واجلرمانيني واملوحدين والعموميني وغريهم حاسبني ذلك مضاداً للكتاب املقدس والعقل ، وقد أطلق 

وكان يفهم . ولكن ال ثالوث األقانيم بل ثالوث األقنوم . الثالوث على أقنوم املسيح معلماً بثالوث « ترياغ 
 طبيعة املسيح هو األب ، وأن اإلهلي الذي احتد بناسوت املسيح هو االبن ، وأن اإلهلي بذلك أن ما هو إهلي يف

الذي انبثق منه هو الروح القدس ، وانتشار مذهب العقليني يف الكنائس اللوثريية واملصلحة أضعف مدة من 
  .الزمان اعتقاد الثالوث بني عدد كبري من الالهوتيني اجلرمانيني 

إىل أن األب واالبن والروح القدس إمنا تدل على ثالث صفات أساسية يف الالهوت ، ) كنت ( وقد ذهب » 
ا وهي اخللق واحلفظ والضبط ، وقد حاول كل من  وهي القدرة واحلكمة واحملبة ، أو على ثالثة فواعل علي

ن املتأخرون ، وحاولوا هيجني وشلنغ أن جيعال لتعليم الثالوث أساساً ختيليا وقد اقتدى هبما الالهوتيون اجلرمانيو
احملاماة عن تعليم الثالوث بطرق مبنية على أسس ختيلية والهوتية؛ وبعض الالهوتيني الذين يعتمدون على الوحي 
ال يتمسكون بتعليم استقامة الرأي الكنائسية بالتدقيق كما هي مقررة يف جممعي نيقية والقسطنطينية املسكونيني 

ام حمامون كثريون يف األ   .اه « يام املتأخرة لعضد آراء السابيليني على اخلصوص ، وقد ق
ومن هذا العرض اجململ املفيد ، يتبني أن مجيع الطوائف واملذاهب املسيحية الكنسية ال تدين دين احلق ، الذي 

  أحد -سبحانه  -يقوم على توحيد اهللا سبحانه؛ وعلى أنه ليس كمثله شيء؛ وأنه ال ينبثق منه 
وإطالق اللفظ هكذا مضلل فاآلريوسيون ال يوحدون « موحدون » على أهنم « األريوسيون  »وكثرياً ما ذكر 

 - وهذا حق  -التوحيد املفهوم من دين اهللا احلق ، إمنا هم خيلطون فبينما هم يقررون أن املسيح ليس أزلياً كاهللا 
التوحيد » امل وهذا ال يعترب من قبل خلق الع) األب ( وأنه خملوق من ) االبن ( يقررون يف الوقت نفسه أنه  -
  احلقيقي يف شيء« 

  .املسيح ابن اهللا : ولقد صدر حكم اهللا بالكفر الصريح على من يقولون 

وال جتتمع صفة الكفر وصفة . إن اهللا ثالث ثالثة : وعلى من يقولون . املسيح هو اهللا : وعلى من يقولون 
  ن خمتلفانإمنا مها أمرا. اإلميان يف عقيدة ، وال يف قلب 

يثبت أهنم يف } املسيح ابن اهللا { : وقول النصارى . } عزير ابن اهللا { : والتعقيب القرآين على قول اليهود 
  :هذا مياثلون قول الذين كفروا من قبل ومعتقداهتم وتصوراهتم 

  . .} ذلك قوهلم بأفواههم ، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل { 
الستحضار الصورة } أفواههم { ومن مث يذكر . ل صادر منهم ، وليس مقوالً عنهم فهو أوالً يثبت أن هذا القو



فهذه الزيادة . إذ أنه مفهوم أن قوهلم يكون بأفواههم  -على طريقة القرآن يف التصوير  -احلسية الواقعية 
لتعبري القرآنية التصويرية؛ وليست إطناباً زائداً ، إمنا هي طريقة ا -تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياً  -ليست لغواً 

القول ، وحتيلها واقعية كأهنا مسموعة مرئية وذلك فضالً على ما تؤديه من معىن » صورة « فهي اليت تستحضر 
وهو أن هذا القول ال حقيقة له يف عامل الواقع؛ إمنا هو جمرد  -إىل جانب استحياء الصورة وإثباهتا  - بياين آخر 

  موضوع وال حقيقةقول باألفواه ، ليس وراءه 
  :ذلك قول اهللا سبحانه . مث جنيء إىل ناحية أخرى من اإلعجاز القرآين الدال على مصدره الرباين 

  . .} يضاهئون قول الذين كفروا من قبل { 
إن املقصود هبا أن قولتهم ببنوة أحد هللا ، متاثل قول املشركني : ولقد كان املفسرون يقولون عن هذه اآلية 

ومل يتضح هذا املدى . ولكن داللة هذا النص القرآين أبعد مدى . . وهذا صحيح . . املالئكة هللا  العرب ببنوة
مما اتضح معه أصل العقائد احملرفة . البعيد إال حديثاً بعد دراسة عقائد الوثنيني يف اهلند ومصر القدمية واإلغريق 

أوالً؛ مث إىل » بولس الرسول « إىل تعاليم  وتسرهبا من هذه الوثنيات -وخباصة النصارى  -عند أهل الكتاب 
  . .تعاليم اجملامع املقدسة أخرياً 

( وأزوريس ميثل . إن الثالوث املصري املؤلف من أوزوريس وإيزيس وحوريس هو قاعدة الوثنية الفرعونية 
  .يف هذا الثالوث ) االبن ( وحوريس ميثل ) األب 

ويدعى » الكلمة هي اإلله الثاين « قبل املسيح بسنوات كثرية ويف علم الالهوت اإلسكندري الذي كان يدرس 
  .» ابن اهللا البكر « أيضاً 

و . يف حالة اخللق والتكوين » برمها « : واهلنود كانوا يقولون بثالثة أقانيم أو ثالث حاالت يتجلى فيها اإلله 
فشنو « ويف هذه العقيدة ، أن . . دة يف حالة اإلهالك واإلبا» سيفا « و . يف حالة احلفظ والقوامة » فشنو « 
  ) برمها ( املنبثق واملتحول عن الالهوتية يف ) االبن ( هو » 

  ويعتقدون أن مردوخ هذا هو ابن اهللا البكر) مردوخ ( وكان األشوريون يؤمنون بالكلمة ، ويسموهنا 
لذبائح يرشون املذبح باملاء املقدس وإذا شرع كهنتهم يف تقدمي ا. وكان اإلغريق يقولون باإلله املثلث األقانيم 

ثالث مرات ، ويأخذون البخور من املبخرة بثالث أصابع ، ويرشون اجملتمعني حول املذبح باملاء املقدس ثالث 
  .مرات 

وهذه الشعائر هي اليت أخذهتا الكنيسة مبا وراءها من العقائد الوثنية وضمتها للنصرانية . . إشارة إىل التثليث . 
  قول الذين كفروا من قبل تضاهئ هبا

{ : مع هذا النص القرآين  -اليت مل تكن معروفة وقت نزول القرآن  -ومراجعة عقائد الوثنيني القدامى 
، وال يؤمنون باهللا  -} يضاهئون قول الذين كفروا من قبل  كما أهنا تثبت أن أهل الكتاب ال يدينون دين احلق 

جوانب اإلعجاز يف القرآن الكرمي ، بالداللة على مصدره ، أنه من تبني كذلك جانباً من  -اإلميان الصحيح 
.لدن عليم خبري   .  

  :وبعد هذا التقرير والبيان ختتم اآلية املبينة حلقيقة ما عليه أهل الكتاب من الكفر والشرك ، بقوله تعاىل 
  .} قاتلهم اهللا أىن يؤفكون؟ { 



. نعم . . و  الواضح البسيط ، إىل هذه الوثنية املعقدة الغامضة اليت ال  قاتلهم اهللا كيف ُيصرفون عن احلق. 
  تستقيم لدى عقل أو ضمري؟

مث ينتقل السياق القرآين إىل صفحة أخرى من صحائف االحنراف الذي عليه أهل الكتاب؛ تتمثل يف هذه املرة 
  :ال يف القول واالعتقاد وحدمها؛ ولكن كذلك يف الواقع القائم على االعتقاد الفاسد 

وما أمروا إال ليعبدوا إهلاً واحداً ، ال إله إال . اختذوا أحبارهم ورهباهنم أرباباً من دون اهللا واملسيح ابن مرمي { 
  . .} هو ، سبحانه عما يشركون 

. من إزالة الشبهة يف أن هؤالء أهل كتاب . ويف هذه اآلية استمرار يف وجهة السياق يف هذا املقطع من السورة 
 -بعد شهادة اعتقادهم  - فهي تقرر أهنم مل يعودوا على دين اهللا ، بشهادة واقعهم . . لى دين اهللا فهم إذن ع. 

كما اختذوا املسيح ابن مرمي  -وأهنم أمروا بأن يعبدوا اهللا وحده ، فاختذوا أحبارهم ورهباهنم أرباباً من دون اهللا 
فهم إذن ليسوا مؤمنني باهللا اعتقاداً وتصورا؛ كما  . .تعاىل اهللا عن شركهم . وأن هذا منهم شرك باهللا  -رباً 

  .أهنم ال يدينون دين احلق واقعاً وعمالً 
كيف اختذوا أحبارهم ورهباهنم أرباباً ، حنب أن نعرض الروايات الصحيحة اليت تضمنت : وقبل أن نقول 

  .وهو فصل اخلطاب . لآلية  - صلى اهللا عليه وسلم  - تفسري رسول اهللا 
مجع َحرب أو ِحرب بفتح احلاء أو بكسرها ، وهو العامل من أهل الكتاب وكثر إطالقه على علماء اليهود : األحبار 

، وهو عند النصارى املتبتل املنقطع للعبادة؛ وهو عادة ال يتزوج ، وال يزاول : والرهبان . .  مجع راهب 
  .الكسب ، وال يتكلف للمعاش 

وابن املنذر وابن أيب حامت وأبو الشيخ وابن مردويه ) وحسنه  (روى الترمذي . . » الدر املنثور « ويف 
 -صلى اهللا عليه وسلم  -أتيت النيب : قال  - رضي اهللا عنه  -والبيهقي يف سننه وغريهم عن عدي بن حامت 

أما إهنم مل يكونوا « : فقال } اختذوا أحبارهم ورهباهنم أرباباً من دون اهللا { : وهو يقرأ يف سورة براءة 
  .» عبدوهنم ، ولكنهم كانوا إذا أحلوا هلم شيئاً استحلوه ، وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه ي

رضي اهللا  -عن عدي بن حامت  -من طرق  -وروى اإلمام أمحد والترمذي وابن جرير : ويف تفسري ابن كثري 
ن قد تنصر يف اجلاهلية فر إىل الشام ، وكا -صلى اهللا عليه وسلم  -أنه ملا بلغته دعوة رسول اهللا  -عنه 

على أخته وأعطاها ، فرجعت إىل  -صلى اهللا عليه وسلم  -مث مّن رسول اهللا . فأسرت أخته ومجاعة من قومه 
وكان  - فقدم عدي املدينة  - صلى اهللا عليه وسلم  - أخيها فرغبته يف اإلسالم ، ويف القدوم على رسول اهللا 

 -فتحدث الناس بقدومه ، فدخل على رسول اهللا  -شهور بالكرم رئيساً يف قومه طيئ وأبوه حامت الطائي امل
اختذوا أحبارهم ورهباهنم { : ويف عنق عدي صليب من فضة ، وهو يقرأ هذه اآلية  - صلى اهللا عليه وسلم 

بلى إهنم حرموا عليهم احلالل ، وأحلوا هلم « : فقال . إهنم مل يعبدوهم : فقلت : قال } أرباباً من دون اهللا 
  .» . . . فذلك عبادهتم إياهم : رام ، فاتبعوهم احل

ا أمروا إال ليعبدوا { : وهلذا قال تعاىل . استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب اهللا وراء ظهورهم : وقال السدي  وم
  .أي الذي إذا حرم الشيء فهو احلرام ، وما حلله فهو احلالل وما شرعه اتبع ، وما حكم به نفذ } إهلاً واحداً 

  :األلوسي يف التفسري  وقال



بل املراد أهنم أطاعوهم . ليس املراد من األرباب أهنم اعتقدوا أهنم آهلة العامل : األكثرون من املفسرين قالوا « 
  . .» يف أوامرهم ونواهيهم 

، مث  - صلى اهللا عليه وسلم  - ومن النص القرآين الواضح الداللة؛ ومن تفسري رسول اهللا  وهو فصل اخلطاب 
فهومات املفسرين األوائل واملتأخرين ، ختلص لنا حقائق يف العقيدة والدين ذات أمهية بالغة نشري إليها هنا من م

  .بغاية االختصار 
فاليهود  - صلى اهللا عليه وسلم  - أن العبادة هي االتباع يف الشرائع بنص القرآن وتفسري رسول اهللا * 

ومع . . مبعىن االعتقاد بألوهيتهم أو تقدمي الشعائر التعبدية إليهم والنصارى مل يتخذوا األحبار والرهبان أرباباً 
جملرد أهنم  - وبالكفر يف آية تالية يف السياق  -عليهم بالشرك يف هذه اآلية  - سبحانه  -هذا فقد حكم اهللا 

. تلقوا منهم الشرائع فأطاعوها واتبعوها  ن يفعله يكفي العتبار م -دون االعتقاد والشعائر  -فهذا وحده . 
  .مشركاً باهللا ، الشرك الذي خيرجه من عداد املؤمنني ويدخله يف عداد الكافرين 

أن النص القرآين يسوي يف الوصف بالشرك واختاذ األرباب من دون اهللا ، بني اليهود الذين قبلوا التشريع * 
داً وقدموا إليه الشعائر يف العبادة من أحبارهم وأطاعوه واتبعوه ، وبني النصارى الذين قالوا بألوهية املسيح اعتقا

فهذه كتلك سواء يف اعتبار فاعلها مشركاً باهللا ، الشرك الذي خيرجه من عداد املؤمنني ويدخله يف عداد . 
  . .الكافرين 

أن الشرك باهللا يتحقق مبجرد إعطاء حق التشريع لغري اهللا من عباده؛ ولو مل يصحبه شرك يف االعتقاد * 
  .قدمي الشعائر التعبدية له بألوهيته؛ وال ت

  ولكنا إمنا نزيدها هنا بياناً. . كما هو واضح من الفقرة السابقة . 
وإن كان املقصود األول هبا يف السياق هو مواجهة املالبسات اليت كانت قائمة يف اجملتمع  -وهذه احلقائق 

هي  -مؤمنون باهللا ألهنم أهل كتاب  املسلم يومذاك من التردد والتهيب للمعركة مع الروم ، وجالء شبهة أهنم
.عامة » حقيقة الدين « كذلك حقائق مطلقة تفيدنا يف تقرير   .  

واإلسالم ال يقوم إال باتباع اهللا . . » اإلسالم « إن دين احلق الذي ال يقبل اهللا من الناس كلهم ديناً غريه هو 
فإذا اتبع الناس شريعة  - ئر التعبدية له وحده بعد االعتقاد بألوهيته وحده وتقدمي الشعا -وحده يف الشريعة 

دعواهم  - غري شريعة اهللا صح فيهم ما صح يف اليهود والنصارى من أهنم مشركون ال يؤمنون باهللا  مهما كانت 
ألن هذا الوصف يلحقهم مبجرد اتباعهم لتشريع العباد هلم من دون اهللا ، بغري إنكار منهم يثبت  - يف اإلميان 
ال يقرون هذا االفتئات على اهللا منه أهنم ال ي ، ال طاقة هلم بدفعه ، وأهنم  .تبعون إال عن إكراه واقع هبم   .  
قد احنسر يف نفوس الناس اليوم ، حىت باتوا حيسبونه عقيدة يف الضمري ، وشعائر تعبدية » الدين « إن مصطلح 

 -فسري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويقرر ت -تقام وهذا ما كان عليه اليهود الذين يقرر هذا النص احملكم 
أهنم مل يكونوا يؤمنون باهللا ، وأهنم أشركوا به ، وأهنم خالفوا عن أمره بأال يعبدوا إال إهلاً واحداً ، وأهنم اختذوا 

  .أحبارهم أرباباً من دون اهللا 
ى يف اتباع الشرائع كما وهذا يتجل -أي اخلضوع واالستسالم واالتباع  - إن املعىن األول للدين هو الدينونة 

دون إنكار  -واألمر جد ال يقبل هذا التميع يف اعتبار من يتبعون شرائع غري اهللا . يتجلى يف تقدمي الشعائر 



، جملرد أهنم يعتقدون بألوهية  - منهم يثبتون به عدم الرضا عن االفتئات على سلطان اهللا  مؤمنني باهللا ، مسلمني 
وهذا التميع هو أخطر ما يعانيه هذا الدين يف هذه احلقبة من . . الشعائر  اهللا سبحانه ويقدمون له وحده

على أوضاع » اإلسالم « التاريخ؛ وهو أفتك األسلحة اليت حياربه هبا أعداؤه؛ الذين حيرصون على تثبيت الفتة 
ذون أرباباً من ، وعلى أشخاص ، يقرر اهللا سبحانه يف أمثاهلم أهنم مشركون ال يدينون دين احلق ، وأهنم يتخ

وإذا كان أعداء هذا الدين حيرصون على تثبيت الفتة اإلسالم على تلك األوضاع وهؤالء . . دون اهللا 
األشخاص؛ فواجب محاة هذا الدين أن ينزعوا هذه الالفتات اخلادعة؛ وأن يكشفوا ما حتتها من شرك وكفر 

ا أمروا إال ليعبدوا إهل{ . . واختاذ أرباب من دون اهللا    .} اً واحداً ال إله إال هو سبحانه عما يشركون وم

. .  
  :مث ميضي السياق خطوة أخرى يف حتريض املؤمنني على القتال 

هو الذي أرسل رسوله . يريدون أن يطفئوا نور اهللا بأفواههم ، ويأىب اهللا إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون { 
  . .} ره املشركون ولو ك. باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله 

وعدم اإلميان . إن أهل الكتاب هؤالء ال يقفون عند حد االحنراف عن دين احلق ، وعبادة أرباب من دون اهللا 
إمنا هم كذلك يعلنون احلرب على دين  -وفق املفهوم الصحيح لإلميان باهللا واليوم اآلخر  -باهللا واليوم اآلخر 

ض املتمثل يف هذا الدين ، ويف الدعوة اليت تنطلق به يف األرض ، ويف احلق؛ ويريدون إطفاء نور اهللا يف األر
  . .املنهج الذي يصوغ على وفقه حياة البشر 

  . .} يريدون أن يطفئوا نور اهللا بأفواههم { 
سواء مبا يطلقونه من أكاذيب ودسائس وفنت؛ أو مبا حيرضون به أتباعهم وأشياعهم على . فهم حماربون لنور اهللا 

كما كان هو الواقع الذي تواجهه هذه النصوص وكما هو  -ذا الدين وأهله ، والوقوف سداً يف وجهه حرب ه
  .الواقع على مدار التاريخ 

هو كذلك يصور طبيعة املوقف الدائم  - وإن كان يراد به استجاشة قلوب املسلمني إذا ذاك  -وهذا التقرير 
  .الذي يهدي الناس بنور اهللا ألهل الكتاب من نور اهللا املتمثل يف دينه احلق 

  . .} ويأىب اهللا إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون { 
  . .وهو الوعد احلق من اهللا ، الدال على سنته اليت ال تتبدل ، يف إمتام نوره بإظهار دينه ولو كره الكافرون 

شقة والألواء يف الطريق؛ وهو وعد تطمئن له قلوب الذين آمنوا؛ فيدفعهم هذا إىل املضي يف الطريق على امل
كما أنه يتضمن يف ) . . واملراد هبم هنا هم أهل الكتاب السابق ذكرهم ( وعلى الكيد واحلرب من الكافرين 

  ثناياه الوعيد هلؤالء الكافرين وأمثاهلم على مدار الزمان
  :ويزيد السياق هذا الوعيد وذلك الوعد توكيداً 

  . .} احلق ليظهره على الدين كله ، ولو كره املشركون هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين { 
قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم { : ويف هذا النص يتبني أن املراد بدين احلق الذي سبق يف قوله تعاىل 

د اآلخر وال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله وال يدينون دين احلق من الذين أوتوا الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن ي
. } وهم صاغرون  وأن الذين ال يدينون هبذا الدين هم . هو هذا الدين الذي أرسل اهللا به رسوله األخري . 



  . .الذين يشملهم األمر بالقتال 
فاملقصود إمجاالً بدين احلق هو الدينونة هللا وحده يف االعتقاد والشعائر . وهذا صحيح على أي وجه أّولنا اآلية 

ا -والشرائع   -عدة دين اهللا كله ، وهو الدين املمثل أخرياً فيما جاء به حممد صلى اهللا عليه وسلم وهذه هي ق
فأميا شخص أو قوم مل يدينوا هللا وحده يف االعتقاد والشعائر والشرائع جمتمعة؛ انطبق عليهم أهنم ال يدينون دين 

  .احلق ، ودخلوا يف مدلول آية القتال 

  .سالم ، ومراحله املتعددة ، ووسائله املتجددة كما قلنا مراراً مع مراعاة طبيعة املنهج احلركي لإل. 
  . .} هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ، ولو كره املشركون { 

ولكن يف صورة أكثر . . } ويأىب اهللا إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون { : وهذا توكيد لوعد اهللا األول 
  .نور اهللا الذي قرر سبحانه أن يتمه ، هو دين احلق الذي أرسل به رسوله ليظهره على الدين كله ف. حتديداً 

وهو متمثل يف كل . هو الدينونة هللا وحده يف االعتقاد والعبادة والتشريع جمتمعة  -كما أسلفنا  - ودين احلق 
رفة املشوهة املشوبة بالوثنيات يف وال يدخل فيه طبعاً تلك الديانات احمل. دين مساوي جاء به رسول من قبل 

كما ال تدخل فيه األنظمة واألوضاع اليت ترفع الفتة الدين ، وهي . االعتقاد اليت عليها اليهود والنصارى اليوم 
  .تقيم يف األرض أرباباً يعبدها الناس من دون اهللا ، يف صورة االتباع للشرائع اليت مل ينزهلا اهللا 

. ه أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله إن: واهللا سبحانه يقول  } الدين { وجيب أن نفهم . 
  . .مبدلوله الواسع الذي بيناه ، لندرك أبعاد هذا الوعد اإلهلي ومداه 

فيدخل فيه كل منهج وكل مذهب وكل نظام يدين الناس له بالطاعة . . » الدينونة « هو } الدين { إن 
  . .واالتباع والوالء 

  كله هبذا املدلول الشامل العامل} الدين { واهللا سبحانه يعلن قضاءه بظهور دين احلق الذي أرسل به رسوله على 
  .والظهور سيكون للمنهج الذي تتمثل فيه الدينونة هللا وحده . إن الدينونة ستكون هللا وحده 

من جاء بعدهم فترة طويلة من وخلفائه و - صلى اهللا عليه وسلم  - ولقد حتقق هذا مرة على يد رسول اهللا 
وكان دين احلق أظهر وأغلب؛ وكانت األديان اليت ال ختلص فيها الدينونة هللا ختاف وترجف مث ختلى . الزمان 

أصحاب دين احلق عنه؛ خطوة فخطوة بفعل عوامل داخلة يف تركيب اجملتمعات اإلسالمية من ناحية وبفعل 
أعداؤه من الوثنيني وأهل الكتاب سواء  احلرب الطويلة املدى ، املنوعة األساليب   . .، اليت أعلنها عليه 

. ولكن هذه ليست هناية املطاف  إن وعد اهللا قائم ، ينتظر العصبة املسلمة ، اليت حتمل الراية ومتضي مبتدئة . 
ك وهو حيمل دين احلق ويتحر -صلى اهللا عليه وسلم  -من نقطة البدء ، اليت بدأت منها خطوات رسول اهللا 

  . .بنور اهللا 
ا حرم  مث خيطو السياق اخلطوة األخرية يف هذا املقطع من السورة ، مصوراً كيف أن أهل الكتاب ال حيرمون م

اليت } اختذوا أحبارهم ورهباهنم أرباباً من دون اهللا { : اهللا ورسوله ، بعد ما أشار إىل هذه احلقيقة يف قوله 
. » أحلوا هلم احلرام وحرموا عليهم احلالل ، فاتبعوهم « بأهنم  -صلى اهللا عليه وسلم  -فسرها رسول اهللا 

ا حرمه عليهم األحبار والرهبان ا حرم اهللا ورسوله؛ إمنا حيرمون م   فبني أهنم إذن ال حيرمون م
اً هلم يف هذا اخلطاب عن حقيقة  خيطو السياق اخلطوة األخرية يف بيان هذه احلقيقة خماطباً هبا الذين آمنوا كاشف



  :ل الكتاب أه
  .يا أيها الذين آمنوا ، إن كثرياً من األحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ، ويصدون عن سبيل اهللا { 

يوم حيمى عليها يف نار جهنم ، . والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل اهللا فبشرهم بعذاب أليم 
  . .} ا ما كنزمت ألنفسكم ، فذوقوا ما كنتم تكنزون هذ. فتكوى هبا جباههم وجنوهبم وظهورهم 

ويف اآلية األوىل استطراد يف بيان دور األحبار والرهبان الذين اختذهم أهل الكتاب أرباباً من دون اهللا ، 
فهؤالء األحبار والرهبان جيعلون من أنفسهم . فاتبعوهم فيما يشرعون هلم من املعامالت ومن العبادات سواء 

  .قومهم أرباباً تتبع وتطاع؛ وهم فيما يشرعون يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل اهللا وجيعلهم 
  :وأكل أموال الناس كان يتمثل يف صور شىت وما يزال 

ا يأخذه . منها ما يأخذونه على فتاوى حتليل احلرام وحترمي احلالل لصاحل من ميلكون املال أو السلطان  ومنها م
لتلك  -بالسلطان املخول للكنيسة يف زعمهم  -اهن مقابل االعتراف له باخلطايا وغفرانه القسيس أو الك

  .وغريها كثري  -وهو أوسع أبواهبا وأبشعها  - اخلطايا ومنها الربا 
كذلك ما جيمعونه من أموال الناس حملاربة دين احلق؛ وقد كان الرهبان واألساقفة والكرادلة والبابوات جيمعون 

  .يني يف احلروب الصليبية ، وما يزالون جيمعوهنا للتبشري واالستشراق للصد عن سبيل اهللا مئات املال
  .وال بد أن نلحظ الدقة القرآنية والعدل اإلهلي يف قول اهللا تعاىل يف ذلك 

  . .} . . إن كثرياً من األحبار والرهبان { 
وال بد من أفراد يف أية مجاعة من الناس فيهم .  لالحتراز من احلكم على القليل منها الذي ال يزاول هذه اخلطيئة

  . .وال يظلم ربك أحداً . . بقية خري 
وقد شهد تاريخ هؤالء الناس أمواالً . والكثري من األحبار والرهبان يكنزون هذه األموال اليت يأكلوهنا بالباطل 

ليهم زمان كانوا أكثر ثراء من وقد جاء ع. ضخمة تنتهي إىل أيدي رجال الدين وتؤول إىل الكنائس واألديرة 
  امللوك املتسلطني واألباطرة الطغاة

والسياق القرآين يصور عذاهبم يف اآلخرة مبا كنزوا ، وعذاب كل من يكنز الذهب والفضة وال ينفقها يف سبيل 
  :اهللا ، يف مشهد من املشاهد التصويرية الرائعة املروعة 

يوم حيمى عليها يف نار جهنم . ا يف سبيل اهللا فبشرهم بعذاب أليم والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهن{ 
  . .} ، فتكوى هبا جباههم وجنوهبم وظهورهم ، هذا ما كنزمت ألنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون 

إن رسم املشهد هكذا يف تفصيل؛ وعرض مشهد العملية منذ خطواهتا األوىل إىل خطواهتا األخرية ، ليطيل 
  .وهي إطالة مقصودة . . ال واحلس املشهد يف اخلي

  . .} والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل اهللا فبشرهم بعذاب أليم { 
  . .وتنتهي اآلية على هذا اإلمجال واإلهبام يف العذاب : ويسكت السياق 

  :مث يأخذ يف التفصيل بعد اإلمجال 
  .} يوم حيمى عليها يف نار جهنم { 



ع عملية اإلمحاء مث ها هي ذي محيت وامحرت وها هي ذي معدة مهيأة فليبدأ العذاب األليم ها هي وينتظر السام
ذي اجلباه تكوى لقد انتهت عملية الكي يف اجلباه فليداروا على اجلنوب ها هي ذي اجلنوب تكوى لقد انتهت 

فليتبعه الترذيل ؛ ذاب هذه فليداروا على الظهور ها هي ذي الظهور تكوى لقد انتهى هذا اللون من الع
والتأنيب هذا ما كنزمت ألنفسكم هذا هو بذاته الذي كنزمتوه للذة فانقلب أداة هلذا اللون األليم من العذاب 
فذوقوا ما كنتم تكنزون ذوقوه بذاته فهو هو الذي تذوقون منه مسه للجنوب والظهور واجلباه أال إنه ملشهد 

ة وهو يعرض أوالً لتصوير مصائر الكثري من األحبار والرهبان مث مفزع مروع يعرض يف تفصيل وتطويل وأنا
لتصوير مصائر الكانزين للذهب والفضة ال ينفقوهنا يف سبيل اللّه والسياق ميهد لغزوة العسرة كذلك حينذاك 

لكتاب من وبعد فال بد أن نقف هنا وقفة قصرية للتعقيب نربز فيها داللة هذا البيان الرباين حلقيقة ما عليه أهل ا
عقيدة ومن دين ومن خلق ومن سلوك وذلك باإلضافة إىل اإلشارات اليت أوردناها خالل الفقرات السابقة إن 
تعرية أهل الكتاب من شبهة أهنم على شيء من دين اللّه ألزم وأشد ضرورة من بيان حال املشركني الصرحيني 

ئرهم ذلك أن نفوس املسلمني ال تنطلق يف شركهم الشاهدين على أنفسهم بالكفر بظاهر عقائدهم وشعا
االنطالق الكامل ملواجهة اجلاهلية إال حني يتجلى هلا متاماً وجه اجلاهلية ووجه اجلاهلية مكشوف صريح فيما 

وليس احلال كذلك فيما خيتص بأهل الكتاب ومن يزعمون أهنم على شيء من دين اللّه من ؛ خيتص باملشركني 
ة العظمى ممن يدعون أنفسهم اليوم مسلمني ولقد احتاج االنطالق الكامل ملواجهة أمثاهلم كالشأن يف الغالبي

املشركني كثرياً من البيان يف هذه السورة نظراً للمالبسات اليت شرحناها يف التقدمي هلذه السورة ويف التقدمي 
اللّه وعند رسوله  للمقطع األول منها كذلك حيث قال اللّه سبحانه للمؤمنني كيف يكون للمشركني عهد عند

إال الذين عاهدمت عند املسجد احلرام فما استقاموا لكم فاستقيموا هلم إن اللّه حيب املتقني كيف وإن يظهروا 
يرضونكم بأفواههم وتأىب قلوهبم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات اللّه مثناً ؛ عليكم ال يرقبوا فيكم إالًّ وال ذمة 
ذمة وأولئك هم املعتدون أال قليالً فصدوا عن سبيله إهنم سا ال يرقبون يف مؤمن إالًّ وال  ء ما كانوا يعملون 

تقاتلون قوماً نكثوا أمياهنم ومهوا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أختشوهنم فاللّه أحق أن ختشوه إن كنتم 
يذهب غيظ قلوهبم مؤمنني قاتلوهم يعذهبم اللّه بأيديكم وخيزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنني و

ويتوب اللّه على من يشاء واللّه عليم حكيم ما كان للمشركني أن يعمروا مساجد اللّه شاهدين على أنفسهم 
بالكفر أولئك حبطت أعماهلم ويف النار هم خالدون يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن 

فأولئك هم الظاملون اخل اخل وإذا كان االنطالق جملاهدة املشركني  استحبوا الكفر على اإلميان ومن يتوهلم منكم
قد اقتضى كل هذه احلملة وأمرهم ظاهر نظراً لتلك املالبسات اليت كانت قائمة يف التكوين العضوي للمجتمع 

ما املسلم يف تلك الفترة فقد كان االنطالق جملاهدة أهل الكتاب يف حاجة إىل محلة أشد وأعمق تستهدف أول 
وتظهرهم على ؛ تستهدف تعرية أهل الكتاب هؤالء من تلك الالفتة الشكلية اليت مل تعد وراءها حقيقة 

حقيقتهم الواقعية مشركني كاملشركني كفاراً كالكفار حماربني للّه ولدينه احلق كأمثاهلم من املشركني الكافرين 
مثل هذه النصوص القاطعة الصرحية قاتلوا الذين  ضالالً يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل اللّه يف

ال يؤمنون باللّه وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم اللّه ورسوله وال يدينون دين احلق من الذين أتوا الكتاب 
حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن اللّه وقالت النصارى املسيح ابن اللّه ذلك 

فواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم اللّه أىن يؤفكون اختذوا أحبارهم ورهباهنم أرباباً من قوهلم بأ



دون اللّه واملسيح ابن مرمي وما أمروا إال ليعبدوا إهلاً واحداً ال إله إال هو سبحانه عما يشركون يريدون أن 
لو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين يطفئوا نور اللّه بأفواههم ويأىب اللّه إال أن يتم نوره و

احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثرياً من األحبار والرهبان ليأكلون 
أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل اللّه اخل وذلك باإلضافة إىل التقريرات القرآنية احلامسة يف السور املكية 

ا انتهى إليه أمر أهل الكتاب من الشرك والكفر واخلروج من دين اللّه الذي وا ملدنية على السواء عن حقيقة م
فضالً على وقفتهم من رسالة اللّه األخرية اليت على أساس موقفهم منها يتحدد ؛ جاءهم به أنبياؤهم من قبل 

ليسوا على شيء من دين اللّه أصالً يف قوله وصفهم بالكفر أو باإلميان فلقد سبق أن ووجه أهل الكتاب بأهنم 
تعاىل قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حىت تقيموا التوراة واإلجنيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثرياً 

منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً فال تأس على القوم الكافرين املائدة كذلك سبق وصفهم بالكفر 
ني يف هذه الصفة يهوداً ونصارى أو جمتمعني يف صفة أهل الكتاب يف مثل قوله تعاىل وقالت وضمهم إىل املشرك

اليهود يد اللّه مغلولة غلت أيديهم ولعنوا مبا قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثرياً منهم ما 
هو املسيح ابن مرمي املائدة لقد كفر الذين  أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً املائدة لقد كفر الذين قالوا إن اللّه

قالوا إن اللّه ثالث ثالثة املائدة مل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني منفكني حىت تأتيهم البينة البينة 
 وغريها كثري أثبتنا بعضه فيما تقدم والقرآن الكرمي مكيُّه ومدنّيه حافل مبثل هذه التقريرات وإذا كانت األحكام
القرآنية قد جعلت ألهل الكتاب بعض االمتيازات يف التعامل عن املشركني وذلك كإحالل طعامهم للمسلمني 
وإجازة التزوج باحملصنات أي العفيفات من نسائهم فإن ذلك مل يكن مبيناً على أساس أهنم على شيء من دين 

وكتاب وإن كانوا ال يقيمونه فمن املمكن  ولكن كان مراعى فيه واللّه أعلم أن هلم أصالً من دين؛ اللّه احلق 
حماكمتهم إىل هذا األصل الذي يدعون أهنم عليه فهم يف هذا يفترقون عن املشركني الوثنيني الذين ال كتاب هلم 

ا تقريرات القرآن عن حقيقة ما عليه أهل الكتاب ؛  ألنه ليس هلم من أصل يردون إليه وميكن حماكمتهم له أم
بعد ما تركوا كتبهم ودينهم إىل ؛ صرحية وحامسة يف أهنم ليسوا على شيء من دين اللّه  من عقيدة ودين فهي

ذلك الذي صنعه هلم أحبارهم ورهباهنم وجمامعهم وكنائسهم ويف قول اللّه سبحانه فصل اخلطاب يف هذا 
لعقيدة والدين إن هذه املوضوع واملهم اآلن أن نربز داللة هذا البيان الرباين حلقيقة ما عليه أهل الكتاب من ا

الالفتة املضللة اليت ليس وراءها شيء من احلقيقة حتول دون االنطالق اإلسالمي الكامل ملواجهة اجلاهلية 
وكشفهم على حقيقتهم الواقعة وال نغفل ؛ وتعريتهم من ظلها اخلادع ؛ فتتحتم إذن إزالة هذه الالفتة 

ا خيتص بالتكوين املالبسات اليت كانت قائمة يف اجملتمع املسلم  يومذاك واليت أشرنا إليها من قبل سواء منها م
العضوي هلذا اجملتمع يومها وما خيتص بظروف الغزوة ذاهتا يف احلر والعسرة وما خيتص كذلك بالتهيب من لقاء 
 الروم بسبب ما كان هلم يف نفوس العرب قبل اإلسالم من هيبة ومسعة وخمافة ولكن األعمق من هذا كله هو ما

حييك يف النفس املسلمة عند األمر بقتال أهل الكتاب على هذا النحو الشامل وهم أهل كتاب وأعداء هذا 
الدين الراصدون حلركات البعث اإلسالمي اجلديدة يف هذا اجليل يرصدوهنا عن خربة واسعة بطبيعة النفس 

ل احلرص على رفع الفتة البشرية وبتاريخ احلركة اإلسالمية على السواء وهم من أجل ذلك حريصون ك
إسالمية على األوضاع واحلركات واالجتاهات والقيم والتقاليد واألفكار اليت يعدوهنا ويقيموهنا ويطلقوهنا 

لسحق حركات البعث اإلسالمي اجلديدة يف أرجاء األرض مجيعاً ذلك لتكون هذه الالفتة اخلادعة مانعة من 



ية القابعة وراء تلك الالفتة الكاذبة لقد أخطأوا مضطرين مرة أو مرات االنطالق احلقيقي ملواجهة اجلاهلية احلقيق
ويف الكشف عن الوجه الكاحل للجاهلية املنقضة على اإلسالم فيها ؛ يف إعالن حقيقة بعض األوضاع واحلركات 

مللحة وأقرب مثال لذلك حركة أتاتورك الالإسالمية الكافرة يف تركيا وكان وجه االضطرار فيها هو حاجتهم ا
إىل إلغاء آخر مظهر للتجمع اإلسالمي حتت راية العقيدة ذلك املظهر الذي كان يتمثل يف قيام اخلالفة وهو وإن 

ينقض هذا الدين « كان جمرد مظهر كان آخر عروة تنقض قبل نقض عروة الصالة كما قال رسول اللّه ص 
الواعني من أهل الكتاب وامللحدين الذين ال ولكن أولئك األعداء » عروة عروة فأوهلا احلكم وآخرها الصالة 

جيتمعون إال حني تكون املعركة مع هذا الدين مل يكادوا يتجاوزون منطقة االضطرار يف الكشف عن الوجهة 
الالإسالمية الكافرة يف حركة أتاتورك حىت عادوا حيرصون بشدة على ستر األوضاع التالية املماثلة حلركة 

وحيرصون على رفع تلك الالفتة اخلادعة على تلك األوضاع وهي ؛ ية بستار اإلسالم أتاتورك يف وجهتها الدين
أشد خطراً على اإلسالم من حركة أتاتورك السافرة ويفتنون افتناناً يف ستر حقيقة هذه األوضاع اليت يقيموهنا 

؛ م وبأدوات إعالمهم العاملية ويهيئون هلا أسباب احلماية بأقالم خمابراهت؛ ويكفلوهنا اقتصادياً وسياسياً وفكرياً 
؛ ويتعاون أهل الكتاب وامللحدون على تقدمي املعونات املتنوعة هلا ؛ وبكل ما ميلكونه من قوة وحيلة وخربة 

يوم كانت هذه احلروب الصليبية ؛ لتؤدي هلم هذه املهمة اليت مل تنته منها احلروب الصليبية قدمياً وال حديثاً 
م وأعدائه املكشوفني الظاهرين والسذج ممن يدعون أنفسهم مسلمني خيدعون يف هذه معركة سافرة بني اإلسال

الالفتة ومن هؤالء السذج كثري من الدعاة إىل اإلسالم يف األرض فيتحرجون من إنزاهلا عن اجلاهلية القائمة 
صفة الشرك حتتها ويتحرجون من وصف هذه األوضاع بصفتها احلقيقية اليت حتجبها هذه الالفتة اخلادعة 

والكفر الصرحية ويتحرجون من وصف الناس الراضني هبذه األوضاع بصفتهم احلقيقية كذلك وكل هذا حيول 
ال حترج فيها وال تأمث من وصفها بصفتها ؛ دون االنطالق احلقيقي الكامل ملواجهة هذه اجلاهلية مواجهة صرحية 

كما تقوم حاجزاً دون ؛ خطرة حلركات البعث اإلسالمي احلقيقية الواقعة بذلك تقوم تلك الالفتة بعملية ختدير 
الوعي احلقيقي ودون االنطالق احلقيقي ملواجهة جاهلية القرن العشرين اليت تتصدى لسحق اجلذور الباقية هلذا 

الدين هؤالء السذج من الدعاة إىل اإلسالم أخطر يف نظري على حركات البعث اإلسالمي من أعداء هذا الدين 
لذين يرفعون الفتة اإلسالم على األوضاع واحلركات واالجتاهات واألفكار والقيم والتقاليد اليت الواعني ا

يقيموهنا ويكفلوهنا لتسحق هلم هذا الدين إن هذا الدين َيغلب دائماً عندما يصل الوعي حبقيقته وحقيقة اجلاهلية 
اخلطر احلقيقي على هذا الدين ليس كامناً إىل درجة معينة يف نفوس العصبة املؤمنة يف أي زمان ويف أي مكان و

بقدر ما يكمن يف أن يكون له أصدقاء سذج خمدوعون يتحرجون ؛ يف أن يكون له أعداء أقوياء واعون مدربون 
بينما يرمون اإلسالم من وراء هذه ؛ ويقبلون أن يتترس أعداؤهم بالفتة خادعة من اإلسالم ؛ يف غري حترج 

ب األول للدعاة إىل هذا الدين يف األرض أن ينزلوا تلك الالفتات اخلادعة املرفوعة الالفتة اخلادعة إن الواج
على األوضاع اجلاهلية واليت حتمي هذة األوضاع املقامة لسحق جذور هذا الدين يف األرض مجيعاً وإن نقطة 

ها شركاً وكفراً وإظهارها على حقيقت؛ البدء يف أية حركة إسالمية هي تعرية اجلاهلية من ردائها الزائف 
كيما تواجههم احلركة اإلسالمية بالطالقة الكاملة بل كيما ينتبه ؛ ووصف الناس بالوصف الذي ميثل واقعهم 

هؤالء الناس أنفسهم إىل حقيقة ما انتهى إليه حاهلم وهي احلقيقة اليت انتهى إليها حال أهل الكتاب كما يقررها 
ه إىل تغيري ما بأنفسهم ليغري اللّه ما هبم من الشقوة والنكد والعذاب احلكيم اخلبري عسى أن يوقظهم هذا التنبي



هو ؛ وكل اخنداع باألشكال والظواهر والالفتات ؛ األليم الذي هم فيه مبلسون وكل حترج يف غري موضعه 
كرهم وهو متكني ألعداء هذا الدين من م؛ تعويق لنقطة االنطالق األوىل ألية حركة إسالمية يف األرض مجيعاً 

وباتت ؛ الذي أرادوه باحلرص على إقامة تلك الالفتات بعد ما انكشفت حركة أتاتورك يف التاريخ احلديث 
عاجزة عن املضي خطوة واحدة بعد إلغاء آخر مظهر من مظاهر التجمع اإلسالمي على أساس العقيدة نظراً 

املكر عميق اخلبث مثل ولفرد كانتول النكشاف وجهتها هذا االنكشاف الصريح مما دعا كاتباً صليبياً شديد 
مسيث يف كتابه اإلسالم يف التاريخ احلديث إىل حماولة تغطية حركة أتاتورك مرة أخرى ونفي اإلحلاد عنها 

واعتبارها أعظم وأصح حركة بعث إسالمي كذا يف التاريخ احلديث الدرس السادس حترمي النسيء وإعادة 
رس السادس هذا املقطع يف السياق استطراد يف إزالة املعوقات اليت شهور السنة لوضعها األصلي مقدمة الد

كانت قائمة يف طريق النفرة إىل جهاد الروم وحلفائهم من نصارى العرب يف مشال اجلزيرة ذلك أن االستنفار 
هلذه الغزوة تبوك كان يف رجب من األشهر احلرم ولكن كانت هناك مالبسة واقعة وهي أن رجب يف هذا العام 

مل يكن يف موعده احلقيقي وذلك بسبب النسيء الذي ورد ذكره يف اآلية الثانية كما سنبني فقد ورد أن ذا 
احلجة يف هذا العام مل يكن يف موعده كذلك إمنا كان يف ذي القعدة فكأن رجب كان يف مجادى اآلخرة وسر 

والتأويالت ؛ احلرمات إال شكالً وعدم التزامها ب؛ هذا االضطراب كله هو اضطراب اجلاهلية يف تقاليدها 
والفتاوى اليت تصدر عن البشر ما دام أن أمر التحليل والتحرمي يوكل يف اجلاهلية إىل البشر وبيان هذه القضية 

أن اللّه حرم األشهر احلرم األربعة وهي الثالثة املتوالية ذو القعدة وذو احلجة واحملرم والشهر الرابع املفرد 
ا التحرمي كان مع فرض احلج يف أشهره املعلومات منذ إبراهيم وإمساعيل وعلى كثرة ما رجب والواضح أن هذ

فإهنم بقوا يعظمون األشهر ؛ حرف العرب يف دين إبراهيم وعلى شدة ما احنرفوا عنه يف جاهليتهم قبل اإلسالم 
سكان مكة كيما يكون الذي كانت تقوم عليه حياة احلجازيني وخباصة ؛ الرتباطها مبوسم احلج ؛ احلرم هذه 

هناك السالم الشامل يف اجلزيرة الذي يسمح باملوسم واالنتقال إليه والتجارة فيه مث كانت بعد ذلك تعرض 
ويقوم من يفيت باستحالل ؛ حاجات لبعض القبائل العربية تتعارض مع حترمي هذه األشهر وهنا تلعب األهواء 

ميه يف عام آخر فتكون عدة األشهر احملرمة أربعة ولكن أعيان أحد األشهر احلرم عن طريق تأخريه يف عام وتقد
هذه األشهر تتبدل ليواطئوا عدة ما حرم اللّه فيحلوا ما حرم اللّه فلما كان هذا العام التاسع كان رجب 

احلقيقي غري رجب وكان ذو احلجة احلقيقي غري ذي احلجة كان رجب هو مجادى اآلخرة وكان ذو احلجة هو 
وكان النفري يف مجادى اآلخرة فعالً وواقعاً ولكنه كان يف رجب امساً بسبب هذا النسيء فجاءت هذه ذا القعدة 

وتبني خمالفته ابتداء لدين اللّه الذي جيعل التحليل والتحرمي والتشريع كله حقاً خالصاً ؛ النصوص تبطل النسيء 
دة يف الكفر ومن مث تزيل العقبة اليت حتيك يف بعض وجتعل مزاولته من البشر بغري ما أذن اللّه كفراً بل زيا؛ للّه 

وهو قصر حق التشريع ؛ النفوس من استحالل رجب ويف الوقت ذاته تقرر أصالً من أصول العقيدة األساسية 
يف احلل واحلرمة على اللّه وحده وتربط هذه احلقيقة باحلق األصيل يف بناء الكون كله يوم خلق اللّه السماوات 

يع اللّه للناس إمنا هو فرع عن تشريعه للكون كله مبا فيه هؤالء الناس واحليدة عنه خمالفة ألصل واألرض فتشر
فهو زيادة يف الكفر يضل به الذين كفروا وحقيقة أخرى تقررها هذه النصوص ؛ تكوين هذا الكون وبنائه 

وضمهم يف العداوة واجلهاد إىل  تتعلق مبا سبق تقريره يف املقطع السابق مباشرة من اعتبار أهل الكتاب مشركني
املشركني واألمر بقتاهلم كافة املشركني وأهل الكتاب كما أهنم يقاتلون املسلمني كافة األمر الذي يقرره الواقع 



كما تقرره من قبل كلمات اللّه سبحانه وهي تعرب عن وحدة اهلدف متاماً بني املشركني وأهل ؛ التارخيي كله 
ا تكون املعركة مع اإلسالم الكتاب جتاه اإلسالم وا ملسلمني وعن وحدة الصف اليت جتمعهم كذلك عند م

واملسلمني مهما يكن بينهم هم من عداوات قبل ذلك وثارات واختالفات يف تفصيالت العقيدة كذلك ال تقدم 
سالمي ويف عملهم متجمعني لسحق الوجود اإل؛ شيئاً وال تؤخر يف جتمعهم مجيعاً يف وجه االنطالق اإلسالمي 

وهذه احلقيقة األخرية اخلاصة بأن أهل الكتاب مشركون كاملشركني وأن املشركني هؤالء وهؤالء يقاتلون 
املسلمني كافة فوجب على املسلمني أن يقاتلوهم كافة باإلضافة إىل احلقيقة األوىل وهي أن النسيء زيادة يف 

اف إىل الكفر االعتقادي ويزيد فيه هاتان احلقيقتان الكفر ألنه مزاولة للتشريع بغري ما أنزل اللّه فهو كفر يض
الذي يعاجل املعوقات دون النفري العام ؛ مها املناسبة اليت تربط هاتني اآليتني مبا قبلهما وما بعدمها يف السياق 

  واالنطالق اإلسالمي جتاه املشركني وأهل الكتاب

َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض ِمْنَها أَْرَبَعةٌ ُحُرٌم ذَِلَك إِنَّ ِعدَّةَ الشُُّهورِ ِعْنَد اللَِّه اثَْنا َعَشَر  َشْهًرا ِفي ِكَتابِ اللَِّه َيْوَم 
َع الُْمتَِّقَني  َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َمالدِّيُن الْقَيُِّم فَلَا َتظِْلُموا ِفيهِنَّ أَْنفَُسكُْم َوقَاِتلُوا الُْمْشرِِكَني كَافَّةً كََما ُيقَاِتلُوَنكُْم كَافَّةً

ُه إِنََّما النَِّسيُء زَِياَدةٌ ِفي الْكُفْرِ ُيَضلُّ بِِه الَِّذيَن كَفَُروا ُيِحلُّوَنُه َعاًما َوُيَحرُِّموَنُه َعاًما ِلُيَو) ٣٦( اِطئُوا ِعدَّةَ َما َحرََّم اللَّ
  ) ٣٧(ُه لَا َيْهِدي الْقَْوَم الْكَاِفرِيَن فَُيِحلُّوا َما َحرََّم اللَُّه ُزيَِّن لَُهْم ُسوُء أَْعَماِلهِْم َواللَّ

هذا املقطع يف السياق استطراد يف إزالة املعوقات اليت كانت قائمة يف طريق النفرة إىل جهاد الروم وحلفائهم من 
. كان يف رجب من األشهر احلرم  -تبوك  -ذلك أن االستنفار هلذه الغزوة . . نصارى العرب يف مشال اجلزيرة 

{ وهي أن رجب يف هذا العام مل يكن يف موعده احلقيقي وذلك بسبب . كانت هناك مالبسة واقعة ولكن 
فقد ورد أن ذا احلجة يف هذا العام مل يكن يف موعده  - كما سنبني  -الذي ورد ذكره يف اآلية الثانية } النسيء 

ا االضطراب كله هو وسر هذ. . كذلك ، إمنا كان يف ذي القعدة فكأن رجب كان يف مجادى اآلخرة 
اضطراب اجلاهلية يف تقاليدها؛ وعدم التزامها باحلرمات إال شكالً؛ والتأويالت والفتاوى اليت تصدر عن البشر 

  ، ما دام أن أمر التحليل والتحرمي يوكل يف اجلاهلية إىل البشر
ذو القعدة وذو احلجة واحملرم ، : أن اهللا حرم األشهر احلرم األربعة وهي الثالثة املتوالية : وبيان هذه القضية 

والواضح أن هذا التحرمي كان مع فرض احلج يف أشهره املعلومات منذ . . رجب : والشهر الرابع املفرد 
وعلى كثرة ما حرف العرب يف دين إبراهيم ، وعلى شدة ما احنرفوا عنه يف جاهليتهم . . إبراهيم وإمساعيل 

هر احلرم هذه؛ الرتباطها مبوسم احلج؛ الذي كانت تقوم عليه حياة قبل اإلسالم ، فإهنم بقوا يعظمون األش
كيما يكون هناك السالم الشامل يف اجلزيرة الذي يسمح باملوسم ، واالنتقال . احلجازيني ، وخباصة سكان مكة 

  إليه ، والتجارة فيه
وهنا تلعب . . شهر تعرض حاجات لبعض القبائل العربية تتعارض مع حترمي هذه األ -بعد ذلك  -مث كانت 

األهواء؛ ويقوم من يفيت باستحالل أحد األشهر احلرم عن طريق تأخريه يف عام وتقدميه يف عام آخر ، فتكون 
. } ليواطئوا عدة ما حرم اهللا فيحلوا ما حرم اهللا { عدة األشهر احملرمة أربعة ، ولكن أعيان هذه األشهر تتبدل 

ذو احلجة احلقيقي غري ذي احلجة كان  فلما كان هذا العام التاسع كان رجب.  ، وكان  احلقيقي غري رجب 
رجب هو مجادى اآلخرة ، وكان ذو احلجة هو ذا القعدة وكان النفري يف مجادى اآلخرة فعالً وواقعاً ، ولكنه 



كان يف رجب امساً بسبب هذا النسيء فجاءت هذه النصوص تبطل النسيء؛ وتبني خمالفته ابتداء لدين اهللا ، 
 -بغري ما أذن اهللا  -حقاً خالصاً هللا؛ وجتعل مزاولته من البشر ) والتشريع كله ( ي جيعل التحليل والتحرمي الذ

ويف . ومن مث تزيل العقبة اليت حتيك يف بعض النفوس من استحالل رجب . . بل زيادة يف الكفر . . كفراً 
. التشريع يف احلل واحلرمة على اهللا وحده  الوقت ذاته تقرر أصالً من أصول العقيدة األساسية؛ وهو قصر حق

فتشريع اهللا للناس . وتربط هذه احلقيقة باحلق األصيل يف بناء الكون كله ، يوم خلق اهللا السماوات واألرض 
  .إمنا هو فرع عن تشريعه للكون كله مبا فيه هؤالء الناس 

  . .الكفر يضل به الذين كفروا واحليدة عنه خمالفة ألصل تكوين هذا الكون وبنائه؛ فهو زيادة يف 
وحقيقة أخرى تقررها هذه النصوص ، تتعلق مبا سبق تقريره يف املقطع السابق مباشرة ، من اعتبار أهل الكتاب 

، واألمر بقتاهلم كافة  كما . . املشركني وأهل الكتاب . . مشركني ، وضمهم يف العداوة واجلهاد إىل املشركني 
 - األمر الذي يقرره الواقع التارخيي كله؛ كما تقرره من قبل كلمات اهللا . . ة أهنم يقاتلون املسلمني كاف

وهي تعرب عن وحدة اهلدف متاماً بني املشركني وأهل الكتاب جتاه اإلسالم واملسلمني ، وعن وحدة  -سبحانه 
، مهما يكن بينهم هم م ن عداوات قبل الصف اليت جتمعهم كذلك عند ما تكون املعركة مع اإلسالم واملسلمني 

اً يف وجه  ذلك وثارات واختالفات يف تفصيالت العقيدة كذلك ، ال تقدم شيئاً وال تؤخر يف جتمعهم مجيع
  .االنطالق اإلسالمي؛ ويف عملهم متجمعني لسحق الوجود اإلسالمي 

قاتلون وهذه احلقيقة األخرية اخلاصة بأن أهل الكتاب مشركون كاملشركني ، وأن املشركني هؤالء وهؤالء ي
وهي أن النسيء زيادة : باإلضافة إىل احلقيقة األوىل . . املسلمني كافة فوجب على املسلمني أن يقاتلوهم كافة 

هاتان . . يف الكفر ، ألنه مزاولة للتشريع بغري ما أنزل اهللا ، فهو كفر يضاف إىل الكفر االعتقادي ويزيد فيه 
ا بعدمها يف السياق؛ الذي يعاجل املعوقات دون النفري احلقيقتان مها املناسبة اليت تربط هاتني اآل يتني مبا قبلهما وم

  . .العام ، واالنطالق اإلسالمي جتاه املشركني وأهل الكتاب 
ذلك . إن عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهراً يف كتاب اهللا يوم خلق السماوات واألرض منها أربعة حرم { 

  . .} الدين القيم 
وإىل أصل اخللقة . قرآين يرد معيار الزمن ، وحتديد دورانه إىل طبيعة الكون اليت فطره اهللا عليها إن هذا النص ال

يستدل على . ويشري إىل أن هناك دورة زمنية ثابتة ، مقسمة إىل اثين عشر شهراً . خلقة السماوات واألرض . 
أي يف ناموسه الذي  -ك يف كتاب اهللا وأن ذل. ثباهتا بثبات عدة األشهر؛ فال تزيد يف دورة وتنقص يف دورة 

، ال تتخلف وال تتعرض للنقص والزيادة . أقام عليه نظام هذا الكون  ألهنا تتم وفق . فهي ثابتة على نظامها 
  :قانون ثابت ، هو ذلك الناموس الكوين الذي أراده اهللا يوم خلق السماوات واألرض 

إن هذا التحديد : لتحرمي األشهر احلرم وحتديدها ، ليقول  هذه اإلشارة إىل ثبات الناموس يقدم هبا السياق
والتحرمي جزء من نواميس اهللا كثباهتا ، ال جيوز حتريفه باهلوى ، وال جيوز حتريكه تقدمياً وتأخرياً ، ألنه يشبه 

  :دورة الزمن اليت تتم بتقدير ثابت ، وفق ناموس ال يتخلف 
  . .} ذلك الدين القيم { 

ق للناموس األصيل ، الذي تقوم به السماوات واألرض ، منذ أن خلق اهللا السماوات واألرض فهذا الدين مطاب



.  
يتبع بعضها بعضاً ، وميهد بعضها . . وهكذا يتضمن ذلك النص القصري سلسلة طويلة من املدوالت العجيبة 

  .لبعض ، ويقوي بعضها بعضاً 

ويربط بني . ن يصل إليها بطريقته وحماوالته وجتاربه ويشتمل على حقائق كونية حياول العلم احلديث جاهداً أ
نواميس الفطرة يف خلق الكون وأصول هذا الدين وفرائضه ، ليقر يف الضمائر واألفكار عمق جذوره ، وثبات 

  .كل أولئك يف إحدى وعشرين كلمة تبدو يف ظاهرها عادية بسيطة قريبة مألوفة . . أسسه ، وقدم أصوله 
  . .} فال تظلموا فيهن أنفسكم .  ذلك الدين القيم{ 

ذلك . ال تظلموا أنفسكم يف هذه األشهر احلرم اليت يتصل حترميها بناموس كوين تقوم عليه السماوات واألرض 
ال تظلموا أنفسكم بإحالل حرمتها اليت . . الناموس هو أن اهللا هو املشرع للناس كما أنه هو املشرع للكون 

ويف هذه املخالفة ظلم لألنفس بتعريضها . ن وواحة سالم؛ فتخالفوا عن إرادة اهللا أرادها اهللا لتكون فترة أما
لعذاب اهللا يف اآلخرة ، وتعريضها للخوف والقلق يف األرض ، حني تستحيل كلها جحيماً حربية ، ال هدنة فيها 

  .وال سالم 
  . .} وقاتلوا املشركني كافة كما يقاتلونكم كافة { 

رم ، ما مل يبدأ املشركون بالقتال فيتعني رد االعتداء يف تلك األشهر ، ألن الكف عن ذلك يف غري األشهر احل
القتال من جانب واحد يضعف القوة اخلرية ، املنوط هبا حفظ احلرمات ، ووقف القوة الشريرة املعتدية؛ ويشيع 

ظ األشهر احلرم ، فال يعتدى فرد االعتداء يف هذه احلالة وسيلة حلف. الفساد يف األرض؛ والفوضى يف النواميس 
  .عليها وال هتان 

  . .} وقاتلوا املشركني كافة كما يقاتلونكم كافة { 
، فهم يقاتلونكم مجيعاً ال يستثنون منكم أحداً ، وال يبقون منكم  قاتلوهم مجيعاً بال استثناء أحد منهم وال مجاعة 

وبني الكفر واإلميان وبني اهلدى . والتوحيد  واملعركة يف حقيقتها إمنا هي معركة بني الشرك. على مجاعة 
معركة بني معسكرين متميزين ال ميكن أن يقوم بينهما سالم دائم ، وال أن يتم بينهما اتفاق كامل . والضالل 

ليس خالفاً على مصاحل ميكن التوفيق بينهما ، وال على حدود . ألن اخلالف بينهما ليس عرضياً وال جزئياً 
وثنيني وأهل  -وإن األمة املسلمة لتخدع عن حقيقة املعركة بينها وبني املشركني . طيطها ميكن أن يعاد خت

إذا هي فهمت أو أفهمت أهنا معركة اقتصادية أو معركة قومية ، أو معركة وطنية ، أو معركة  -كتاب 
. . أي الدين . . قيدة واملنهج الذي ينبثق من هذه الع. إهنا قبل كل شيء معركة العقيدة . كال . . استراتيجية 

وال عالج هلا إال باجلهاد والكفاح . وال تعاجلها االتفاقات واملناورات . وهذه ال جتدي فيها أنصاف احللول 
سنة اهللا اليت ال تتخلف ، وناموسه الذي تقوم عليه السماوات واألرض ، . اجلهاد الشامل والكفاح الكامل 

خلق اهللا السماوات واألرض . عليه الضمائر والقلوب وتقوم عليه العقائد واألديان ، وتقوم    .يف كتاب اهللا يوم 
  . .} واعلموا أن اهللا مع املتقني { 

ا حرم اهللا ، وأن حيرفوا نواميس اهللا  فال . فالنصر للمتقني الذين يتقون أن ينتهكوا حرمات اهللا ، وأن حيلوا م



، وال يتخوفوا  فهو جهاد يف سبيل اهللا يقفون فيه . من اجلهاد الشامل يقعد املسلمون عن جهاد املشركني كافة 
  .عند حدوده وآدابه؛ ويتوجهون به إىل اهللا يراقبونه يف السر والعالنية 

  .فلهم النصر ، ألن اهللا معهم ، ومن كان اهللا معه فهو املنصور بال جدال 
اً ، ليواطئوا عدة ما حرم اهللا ، يضل به الذين كفروا حيلونه عاماً وحيرم. إمنا النسيء زيادة يف الكفر {  ونه عام

، واهللا ال يهدي القوم الكافرين . فيحلوا ما حرم اهللا    . .} زين هلم سوء أعماهلم 
أيها : كان رجل من بين كنانة يأيت كل عام إىل املوسم على محار له فيقول :  - رضي اهللا عنه  -قال جماهد 

مث جييء العام املقبل . إنا قد حرمنا احملرم وأخرنا صفر . ا أقول إين ال أعاب وال أخاب ، وال مرد مل. الناس 
} ليواطئوا عدة ما حرم اهللا { : إنا قد حرمنا صفر وأخرنا احملرم فهو قوله : بعده فيقول مثل مقالته ، ويقول 

ا حرم اهللا تأخري هذا الشهر احلرام . يعين األربعة : قال    .فيحلوا م
هذا رجل من بين كنانة يقال له القلمس ، وكان يف اجلاهلية وكانوا يف : أسلم  وقال عبد الرمحن بن زيد بن

اجلاهلية ال يغري بعضهم على بعض يف الشهر احلرام ، يلقى الرجل قاتل أبيه وال ميد إليه يده؛ فلما كان هو قال 
. . ذا كان العام القابل قضينا فإ. مها العام صفران . ننسئه العام : قال . هذا احملرم : قالوا له . اخرجوا بنا : 

. جعلنامها حمرمني  مها حمرمان . حرموه مع احملرم . فلما كان عام قابل ال قال تغزوا يف صفر . قال ففعل ذلك . 
. .  

يف الصورة األوىل حيرم صفر بدل احملرم فالشهور احملرمة . فهذان قوالن يف اآلية ، وصورتان من صور النسيء 
ويف الصورة الثانية حيرم يف . لكنها ليست هي اليت نص عليها اهللا ، بسبب إحالل شهر احملرم أربعة يف العدد ، و

عام ثالثة أشهر ويف عام آخر مخسة أشهر فاجملموع مثانية يف عامني مبتوسط أربعة يف العام ولكن حرمة احملرم 
  ضاعت يف أحدمها ، وحل صفر ضاع يف ثانيهما

  . .؛ وملخالفة عن شرع اهللا وهذه كتلك يف إحالل ما حرم اهللا
  . .} زيادة يف الكفر { 

  .كفر مزاولة التشريع إىل جانب كفر االعتقاد  -كما أسلفنا  -ذلك أنه 
  . .} يضل به الذين كفروا { 

  . .وخيدعون مبا فيه من تالعب وحتريف وتأويل 
  . .} زين هلم سوء أعماهلم { 

راف مجاالً ، وال يدركون ما هم فيه من ضالل وجلاج يف الكفر فإذا هم يرون السوء حسناً ، ويرون قبح االحن
  .هبذه األعمال 

  . .} واهللا ال يهدي القوم الكافرين { 
فاستحقوا بذلك أن يتركهم اهللا ملا هم فيه من . الذين ستروا قلوهبم عن اهلدى وستروا دالئل اهلدى عن قلوهبم 

  .ظالم وضالل 

ِمَن  َما لَكُْم إِذَا ِقيلَ لَكُُم اْنِفُروا ِفي َسبِيلِ اللَِّه اثَّاقَلُْتْم إِلَى الْأَْرضِ أََرضِيُتْم بِالَْحَياِة الدُّنَْياَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا 
ِليًما َوَيْسَتْبِدلْ قَْوًما غَْيَركُْم إِلَّا َتْنِفُروا ُيَعذِّْبكُْم َعذَاًبا أَ) ٣٨(الْآِخَرِة فََما َمَتاُع الَْحَياِة الدُّْنَيا ِفي الْآِخَرِة إِلَّا قَِليلٌ 



إِلَّا َتْنُصُروُه فَقَْد َنَصَرُه اللَُّه إِذْ أَْخَرَجُه الَِّذيَن كَفَُروا ثَانَِي اثَْنْينِ ) ٣٩(َولَا َتُضرُّوُه َشْيئًا َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 
ِه َوأَيََّدُه بُِجُنوٍد لَْم َتَرْوَها َوَجَعلَ  إِذْ ُهَما ِفي الَْغارِ إِذْ َيقُولُ ِلَصاِحبِِه لَا َتْحَزنْ إِنَّ اللََّه َمَعَنا فَأَْنَزلَ اللَُّه َسِكيَنَتُه َعلَْي

ُه َعزِيٌز َحِكيٌم  اِهُدوا اْنِفُروا ِخفَافًا َوِثقَالًا َوَج) ٤٠(كَِلَمةَ الَِّذيَن كَفَُروا السُّفْلَى َوكَِلَمةُ اللَِّه ِهَي الُْعلَْيا َواللَّ
  ) ٤١(بِأَْمَواِلكُْم َوأَْنفُِسكُْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه ذَِلكُْم َخْيٌر لَكُْم إِنْ كُْنُتْم َتْعلَُمونَ 

 - ذلك حني بلغ رسول اهللا . هذا املقطع من سياق السورة يرجح أنه نزل بعد األمر بالنفري العام لغزوة تبوك 
على أطراف اجلزيرة بالشام ، وأن هرقل قد رزق أصحابه رزق  أن الروم قد مجعوا له - صلى اهللا عليه وسلم 

وقدموا مقدماهتم إىل البلقاء من أعمال . سنة ، وانضمت إليهم خلم وجَدام وعاملة وغسان من قبائل العرب 
قلما خيرج إىل غزوة إىل وّرى بغريها  -صلى اهللا عليه وسلم  -وكان . فاستنفر الناس إىل قتال الروم . الشام 
إذا كان ذلك يف . فقد صرح هبا لبعد الشقة وشدة الزمان . يدة يف احلرب ، إال ما كان من هذه الغزوة مك

عندئذ بأدت تظهر يف اجملتمع . . شدة احلر ، حني طابت الظالل ، وأينعت الثمار ، وحبب إىل الناس املقام 
ال : فقالوا . نافقون فرصتهم للتخذيل كما وجد امل. املسلم تلك األعراض اليت حتدثنا عنها يف تقدمي السورة 

وكان هلذه العوامل املختلفة أثرها يف . . وخوفوا الناس بعد الشقة ، وحذروهم بأس الروم . تنفروا يف احلر 
ا تعاجله هذه الفقرة . . تثاقل بعض الناس عن النفرة  .وهذا م  .  

أرضيتم باحلياة الدنيا من .  اثاقلتم إىل األرض يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا يف سبيل اهللا{ 
إالّ تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غريكم ، وال . اآلخرة؟ فما متاع احلياة الدنيا يف اآلخرة إال قليل 

مها يف  إالّ تنصروه فقد نصره اهللا إذ أخرجه الذين كفروا ثاين اثنني إذ. تضروه شيئاً ، واهللا على كل شيء قدير 
، فأنزل اهللا سكينته عليه وأيده جبنود مل تروها وجعل كلمة الذين : الغار ، إذ يقول لصاحبه  ال حتزن إن اهللا معنا 

انفروا خفافاً وثقاالً ، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم . كفروا السفلى ، وكلمة اهللا هي العليا ، واهللا عزيز حكيم 
  . .} تعلمون  يف سبيل اهللا ، ذلكم خري لكم إن كنتم

ذلك بدء العتاب للمتخلفني والتهديد بعاقبة التثاقل عن اجلهاد يف سبيل اهللا ، والتذكري هلم مبا كان من نصر اهللا 
لرسوله ، قبل أن يكون معه منهم أحد ، وبقدرته على إعادة هذا النصر بدوهنم ، فال يناهلم عندئذ إال إمث 

  .التخلف والتقصري 
  . .} وا ما لكم إذا قيل لكم انفروا يف سبيل اهللا اثاقلتم إىل األرض؟ يا أيها الذين آمن{ 

ثقلة اخلوف على احلياة ، واخلوف على املال ، . . إهنا ثقلة األرض ، ومطامع األرض ، وتصورات األرض 
ألجل ثقلة الذات الفانية وا. . ثقلة الدعة والراحة واالستقرار . . واخلوف على اللذائذ واملصاحل واملتاع 

{ : والتعبري يلقي كل هذه الظالل جبرس ألفاظه . . ثقلة اللحم والدم والتراب . . احملدود واهلدف القريب 
وهي جبرسها متثل اجلسم املسترخي الثقيل ، يرفعه الرافعون يف جهد فيسقط منهم يف ثقل ويلقيها . } اثاقلتم 

جاذبية تشد إىل أسفل وتقاوم رفرفة األرواح وانطالق وما هلا من . . } اثاقلتم إىل األرض { : مبعىن ألفاظه 
  .األشواق 

.  
إن النفرة للجهاد يف سبيل اهللا انطالق من قيد األرض ، وارتفاع على ثقلة اللحم والدم؛ وحتقيق للمعىن العلوي 



متد ، يف اإلنسان ، وتغليب لعنصر الشوق اجملنح يف كيانه على عنصر القيد والضرورة؛ وتطلع إىل اخللود امل
  :وخالص من الفناء احملدود 

  .} أرضيتم باحلياة الدنيا من اآلخرة؟ فما متاع احلياة الدنيا يف اآلخرة إال قليل { 
وما حيجم ذوعقيدة يف اهللا عن النفرة للجهاد يف سبيله ، إال ويف هذه العقيدة دخل ، ويف إميان صاحبها هبا وهن 

من مات ومل يغز ومل حيدث نفسه بغزو مات على شعبة من «  -م صلى اهللا عليه وسل -لذلك يقول الرسول . 
هو الذي يقعد مبن يزعم أنه  - وهو دخل يف العقيدة يعوقها عن الصحة والكمال  - فالنفاق » شعب النفاق 

وما متاع . على عقيدة عن اجلهاد يف سبيل اهللا خشية املوت أو الفقر ، واآلجال بيد اهللا ، والرزق من عند اهللا 
  .ياة الدنيا يف اآلخرة إال قليل احل

  :ومن مث يتوجه اخلطاب إليهم بالتهديد 
  . .} إال تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غريكم ، وال تضروه شيئاً ، واهللا على كل شيء قدير { 

ب الذي يهتددهم والعذ. ولكنه عام يف مدلوله لكل ذوي عقيدة يف اهللا . واخلطاب لقوم معينني يف موقف معني 
عذاب الذلة اليت تصيب القاعدين عن اجلهاد والكفاح ، . ليس عذاب اآلخرة وحده ، فهو ذلك عذاب الدنيا 

والغلبة عليهم لألعداء ، واحلرمان من اخلريات واستغالهلا للمعادين؛ وهم مع ذلك كله خيسرون من النفوس 
ون على مذبح الذل أضعاف ما تتطلبه منهم الكرامة واألموال أضعاف ما خيسرون يف الكفاح واجلهاد؛ ويقدم

وما من أمة تركت اجلهاد إال ضرب اهللا عليها الذل ، فدفعت مرغمة صاغرة ألعدائها . لو قدموا هلا الفداء 
.أضعاف ما كان يتطلبه منها كفاح األعداء   .  

  . .} ويستبدل قوماً غريكم { 
  :ستعلون على أعداء اهللا يقومون على العقيدة ، ويؤدون مثن العزة ، وي

  . .} وال تضروه شيئاً { 
  وال يقام لكم وزن ، وال تقدمون أو تؤخرون يف احلساب

  . .} واهللا على كل شيء قدير { 
  ال يعجزه أن يذهب بكم ، ويستبدل قوماً غريكم ، ويغفلكم من التقدير واحلساب

فهو حياة باملعىن العلوي . د اإلنساين الكرمي إن االستعالء على ثقلة األرض وعلى ضعف النفس ، إثبات للوجو
فهو فناء يف ميزان اهللا ويف . إن التثاقل إىل اإلرض واالستسالم للخوف إعدام للوجود اإلنساين الكرمي : للحياة 

  .حساب الروح املميزة لألنسان 
 عون منهم وال والء ، ويضرب اهللا هلم املثل من الواقع التارخيي الذي يعلمونه ، على نصرة اهللا لرسوله بال

  :والنصر من عند اهللا يؤتيه من يشاء 
ال حتزن إن : إذ يقول لصاحبه . إال تنصروه فقد نصره اهللا إذ أخرجه الذين كفروا ، ثاين اثنني إذ مها يف الغار { 

كلمة اهللا هي فأنزل اهللا سكينته عليه ، وأيده جبنود مل تروها ، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ، و. اهللا معنا 
  .} العليا ، واهللا عزيز حكيم 



.  
، وال  ، ال متلك هلا دفعاً  ذلك حني ضاقت قريش مبحمد ذرعاً ، كما تضيق القوة الغامشة دائماً بكلمة احلق 

تطيق عليها صرباً ، فائتمرت به ، وقررت أن تتخلص منه؛ فأطلعه اهللا على ما ائتمرت ، وأوحي إليه باخلروج ، 
أعداؤه كثر ، وقوهتم إىل قوته ظاهرة فخرج وحيداً  والسياق . إال من صاحبه الصّديق ، ال جيش وال عدة ، و

  :وصاحبه  - صلى اهللا عليه وسلم  - يرسم مشهد الرسول 
  .} إذ مها يف الغار { 

أن  - ال على نفسه ولكن على صاحبه  -جيزع  -رضي اهللا عنه  - والقوم على إثرمها يتعقبون ، والصديق 
. لو أن أحدهم نظر إىل قدمية ألبصرنا حتت قدميه : ليها فيخلصوا إىل صاحبه احلبيب ، يقول له يطلعواع

، يهدئ من روعه ويطمئن من قلبه فيقول  - صلى اهللا عليه وسلم  - والرسول  وقد أنزل اهللا سكينته على قلبه 
  .» يا أبا بكر ما ظنك بأثنني اهللا ثالثهما؟ « : له 

مع صاحبه منها  - صلى اهللا عليه وسلم  - ، والقوة املادية كلها يف جانب ، والرسول مث ماذا كانت العاقبة 
  :وكانت اهلزمية للذين كفروا والذل والصغار . جمرد؟ كان النصر املؤزر من عند اهللا جبنود مل يرها الناس 

  .} وجعل كلمة الذين كفروا السفلى { 
  :افذة وظلت كلمة اهللا يف مكاهنا العايل منتصرة قوية ن

  . .} وكلمة اهللا هي العليا { 
فكلمة . ألهنا تعطي معىن التقرير . ولكن القراءة بالرفع أقوى يف املعىن . بالنصب } وكلمةَ اهللا { « وقد قرئ 

يقدر } حكيم { ال يذل أولياؤه } عزيز { واهللا . اهللا هي العليا طبيعة وأصالً ، بدون تصيري متعلق حبادثة معينة 
  ينه ملن يستحقهالنصر يف ح

ذلك مثل على نصرة اهللا لرسوله ولكلمته؛ واهللا قادر على أن يعيده على أيدي قوم آخرين غري الذين يتثاقلون 
  وهو مثل من الواقع إن كانوا يف حاجة بعد قول اهللا إىل دليل. ويتباطأون 

وال يقعد هبم طارئ ، إن كانوا . وق ويف ظالل هذا املثل الواقع املؤثر يدعوهم إىل النفرة العامة ، ال يعوقهم مع
  :يريدون ألنفسهم اخلري يف هذه األرض ويف الدار اآلخرة 

  . .} ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون . انفروا خفافاً وثقاالً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم يف سبيل اهللا { 
ير ، وال ختضعوا للعوائق انفروا يف كل حال ، وجاهدوا بالنفوس واألموال ، وال تتلمسوا احلجج واملعاذ

  .والتعالت 
  .} ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون { 

فنفروا والعوائق يف طريقهم ، واألعذار حاضرة لو أرادوا التمسك . وأدرك املؤمنون املخلصون هذا اخلري 
على أيديهم ففتح اهللا عليهم القلوب واألرضني ، وأعز هبم كلمة اهللا ، وأعزهم بكلمة اهللا ، وحقق . باألعذار 

  .ما يعد خارقة يف تاريخ الفتوح 
أرى ربنا استنفرنا شيوخاً وشباناً ، : سورة براءة فأتى على هذه اآلية فقال  -رضي اهللا عنه  -قرأ أبو طلحة 
يرمحك اهللا قد غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم حىت مات ، : فقال بنوه . جهزوين يا بين 

، فنحن نغزو عنك ومع أيب بكر حىت ، ومع عمر حىت مات    . مات 



  .فأىب فركب البحر فمات ، فلم جيدوا له جزيرة يدفنونه فيها إال بعد تسعة أيام ، فلم يتغري ، فدفنوه هبا 
صلى  -وافيت املقداد بن األسود فارس رسول اهللا « : عن أيب راشد احلراين قال  - وروى ابن جرير بإسناده 

جالساً على تابوت من توابيت الصيارفة ، وقد فضل عنها من عظمه يريد الغزو؛ فقلت  -لم اهللا عليه وآله وس
  .أتت علينا سورة البعوث : فقال . له قد أعذر اهللا إليك 

  .} انفروا خفافاً وثقاالً { 
 نفرنا مع صفوان بن عمرو ، وكان والياً على محص: عن حيان بن زيد الشرعيب قال  - وروى كذلك بإسناده 

قبل األفسوس إىل اجلرامجة فرأيت شيخا كبرياً مها ، قد سقط حاجباه على عينيه من أهل دمشق على راحلته 
فرفع حاجبيه فقال يا ابن أخي استنفرنا اهللا : قال . يا عم لقد أعذر اهللا إليك : فيمن أغار ، فأقبلت إليه فقلت 

، وإمنا يبتلي اهللا من عباده من شكر وصرب وذكر ، أال إنه من حيبه اهللا يبتليه ، مث ي. ، خفافاً وثقاالً  عيده فيبقيه 
  .ومل يعبد إال اهللا عز وجل 

ومبثل هذا اجلد يف أخذ كلمات اهللا انطلق اإلسالم يف األرض ، خيرج الناس من عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده 
  .، ومتت تلك اخلارقة يف تلك الفتوح التحريرية الفريدة 

ْعَنا لََخَرْجَنا َرًضا قَرِيًبا َوَسفًَرا قَاِصًدا لَاتََّبُعوَك َولَِكْن َبُعَدْت َعلَْيهُِم الشُّقَّةُ َوَسَيْحِلفُونَ بِاللَِّه لَوِ اْسَتطَلَْو كَانَ َع
ا اللَُّه َعْنَك ِلَم أَِذ) ٤٢(َمَعكُْم ُيْهِلكُونَ أَْنفَُسُهْم َواللَُّه َيْعلَُم إِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ  ْنَت لَُهْم َحتَّى َيَتَبيََّن لََك الَِّذينَ َعفَ

لَا َيْسَتأْذُِنَك الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ أَنْ ُيَجاِهُدوا بِأَْموَاِلهِْم َوأَنْفُِسهِْم ) ٤٣(َصَدقُوا َوَتْعلََم الْكَاِذبَِني 
َتأِْذُنَك الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َواْرتَاَبْت قُلُوُبُهْم فَُهْم ِفي َرْيبِهِْم إِنََّما َيْس) ٤٤(َواللَُّه َعِليٌم بِالُْمتَِّقَني 

وا َمَع الْقَاِعِديَن َولَْو أََراُدوا الُْخُروَج لَأََعدُّوا لَُه ُعدَّةً َولَِكْن كَرَِه اللَُّه اْنبَِعاثَُهْم فَثَبَّطَُهْم َوِقيلَ اقُْعُد) ٤٥(َيَتَردَُّدونَ 
نَ لَُهْم َواللَُّه َعِليٌم لَْو َخَرُجوا ِفيكُْم َما َزاُدوكُْم إِلَّا َخَبالًا َولَأَْوَضُعوا ِخلَالَكُْم َيْبُغوَنكُُم الِْفْتَنةَ َوِفيكُْم َسمَّاُعو) ٤٦(

) ٤٨(لََك الْأُُموَر َحتَّى َجاَء الَْحقُّ َوظََهَر أَْمُر اللَِّه َوُهْم كَارُِهونَ لَقَِد اْبَتَغُوا الِْفْتَنةَ ِمْن قَْبلُ َوقَلَُّبوا ) ٤٧(بِالظَّاِلِمَني 
إِنْ ُتِصْبَك َحَسَنةٌ ) ٤٩(يَن َوِمْنُهْم َمْن َيقُولُ ائْذَنْ ِلي َولَا َتفِْتنِّي أَلَا ِفي الِْفْتَنِة َسقَطُوا َوإِنَّ َجَهنََّم لَُمِحيطَةٌ بِالْكَاِفرِ

قُلْ لَْن ُيِصيَبَنا إِلَّا َما كََتَب ) ٥٠(إِنْ ُتِصْبَك ُمِصيَبةٌ َيقُولُوا قَْد أََخذَْنا أَمَْرَنا ِمْن قَْبلُ َوَيَتَولَّْوا َوُهْم فَرُِحونَ َتُسْؤُهْم َو
ا إِلَّا إِْحَدى الُْحْسَنَيْينِ َوَنْحُن َنَتَربَُّص قُلْ َهلْ َتَربَُّصونَ بَِن) ٥١(اللَُّه لََنا ُهَو َمْولَاَنا َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ 

قُلْ أَْنِفقُوا طَْوًعا أَْو كَْرًها ) ٥٢(بِكُْم أَنْ ُيِصيَبكُُم اللَُّه بَِعذَابٍ ِمْن ِعْنِدِه أَْو بِأَْيِديَنا فََتَربَّصُوا إِنَّا َمَعكُْم ُمَتَربُِّصونَ 
َوَما َمَنَعُهْم أَنْ ُتقَْبلَ ِمْنُهْم َنفَقَاُتُهْم إِلَّا أَنَُّهْم كَفَُروا بِاللَِّه َوبَِرُسوِلِه ) ٥٣(ْم قَْوًما فَاِسِقَني لَْن ُيَتقَبَّلَ ِمْنكُْم إِنَّكُْم كُْنُت

ُهْم َولَا أَْولَاُدُهْم إِنََّما يُرِيُد فَلَا ُتْعجِْبَك أَْمَوالُ) ٥٤(َولَا َيأُْتونَ الصَّلَاةَ إِلَّا َوُهْم كَُسالَى َولَا ُيْنِفقُونَ إِلَّا َوُهْم كَارُِهونَ 
َوَيْحِلفُونَ بِاللَِّه إِنَُّهْم لَِمْنكُْم َوَما ُهْم ِمْنكُْم ) ٥٥(اللَُّه ِلُيَعذَِّبُهْم بَِها ِفي الَْحَياِة الدُّنَْيا َوَتْزَهَق أَْنفُُسُهْم َوُهْم كَاِفُرونَ 

َوِمْنُهْم َمْن ) ٥٧(ُدونَ َملَْجأً أَْو َمَغاَراٍت أَْو ُمدََّخلًا لََولَّْوا إِلَْيِه َوُهْم َيْجَمُحونَ لَْو َيجِ) ٥٦(َولَِكنَُّهْم قَْوٌم َيفَْرقُونَ 
ْو أَنَُّهْم َرُضوا َما ) ٥٨(َيلِْمُزَك ِفي الصََّدقَاِت فَإِنْ أُْعطُوا ِمْنَها َرُضوا َوإِنْ لَْم ُيْعطَْوا ِمْنَها إِذَا ُهْم َيْسَخطُونَ  َولَ

ِه َوَرُسولُُه إِنَّا إِلَى اللَِّه َراآَت إِنََّما الصََّدقَاُت ) ٥٩(ِغُبونَ اُهُم اللَُّه َوَرُسولُُه َوقَالُوا َحْسُبَنا اللَُّه َسُيْؤِتيَنا اللَُّه ِمْن فَْضِل
قَابِ َوالَْغارِِمَني َوِفي َسبِيلِ اللَِّه َواْبنِ السَّبِيلِ فَرِيَضةً ِللْفُقََراِء َوالَْمَساِكنيِ َوالَْعاِمِلَني َعلَْيَها َوالُْمَؤلَّفَِة قُلُوُبُهْم َوِفي الرِّ

ُه َعِليٌم َحِكيٌم  َوِمْنُهُم الَِّذيَن ُيْؤذُونَ النَّبِيَّ َوَيقُولُونَ ُهَو أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ َخْيرٍ لَكُْم ُيْؤِمُن بِاللَِّه ) ٦٠(ِمَن اللَِّه َواللَّ



َيْحِلفُونَ بِاللَِّه لَكُْم ) ٦١(َوَرْحَمةٌ ِللَِّذيَن آَمُنوا ِمْنكُْم َوالَِّذيَن ُيْؤذُونَ َرُسولَ اللَِّه لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم َوُيْؤِمُن ِللُْمْؤِمنَِني 
ُه أَلَْم َيْعلَُموا أَنَُّه َمْن ُي) ٦٢(ِلُيْرُضوكُْم َواللَُّه َوَرُسولُُه أََحقُّ أَنْ ُيْرُضوُه إِنْ كَاُنوا ُمْؤِمنَِني  َحاِدِد اللََّه َوَرُسولَُه فَأَنَّ لَ

َيْحذَُر الُْمَناِفقُونَ أَنْ ُتَنزَّلَ َعلَْيهِْم ُسوَرةٌ ُتَنبِّئُُهْم بَِما ِفي قُلُوبِهِْم ) ٦٣(َناَر َجَهنََّم خَاِلًدا ِفيَها ذَِلَك الِْخْزُي الَْعِظيُم 
َولَِئْن َسأَلَْتُهْم لََيقُولُنَّ إِنََّما كُنَّا َنُخوُض َوَنلَْعُب قُلْ أَبِاللَِّه َوآَياِتِه ) ٦٤(نَ قُلِ اْسَتْهزِئُوا إِنَّ اللََّه ُمْخرٌِج َما َتْحذَُرو

بِأَنَُّهْم  لَا َتْعَتِذُروا قَْد كَفَْرُتْم َبْعَد إِميَانِكُْم إِنْ َنْعُف َعْن طَاِئفٍَة ِمْنكُْم ُنَعذِّْب طَاِئفَةً) ٦٥(َوَرُسوِلِه كُْنُتْم َتْسَتْهزِئُونَ 
نَ الُْمَناِفقُونَ َوالُْمَناِفقَاُت َبْعُضُهْم ِمْن َبْعضٍ َيأُْمُرونَ بِالُْمْنكَرِ َوَيْنَهْونَ َعنِ الَْمْعُروِف َوَيقْبُِضو) ٦٦(كَاُنوا ُمْجرِِمَني 

َد اللَُّه الُْمَناِفِقَني َوالُْمَناِفقَاِت َوالْكُفَّاَر َناَر َجَهنَّمَ َوَع) ٦٧(أَْيِدَيُهْم َنُسوا اللََّه فََنِسَيُهْم إِنَّ الُْمَناِفِقَني ُهُم الْفَاِسقُونَ 
كَالَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم كَاُنوا أََشدَّ ِمْنكُْم قُوَّةً َوأَكْثََر ) ٦٨(َخاِلِديَن ِفيَها ِهَي َحْسُبُهْم َولََعَنُهُم اللَُّه َولَُهْم َعذَاٌب ُمِقيٌم 

ُتْم كَالَِّذي فَاْسَتْمَتُعوا بَِخلَاِقهِْم فَاْسَتْمَتْعُتْم بَِخلَاِقكُْم كََما اْسَتْمَتَع الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم بَِخلَاِقهِْم َوُخْض أَْمَوالًا َوأَْولَاًدا
أِْتهِْم َنَبأُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم أَلَْم َي) ٦٩(َخاُضوا أُولَِئَك َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم ِفي الدُّْنَيا َوالْآِخَرِة َوأُولَِئَك ُهُم الْخَاِسُرونَ 

نَاِت فََما كَانَ اللَُّه ِلَيظِْلَمُهْم قَْومِ ُنوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد َوقَْومِ إِْبَراِهيَم َوأَْصَحابِ َمْدَيَن َوالُْمْؤَتِفكَاِت أََتْتُهْم ُرُسلُُهْم بِالَْبيِّ
الُْمْؤِمُنونَ َوالُْمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم أَْوِلَياُء َبْعضٍ َيأُْمُرونَ بِالَْمْعُروِف َوَيْنَهْونَ َعنِ َو) ٧٠(َولَِكْن كَاُنوا أَْنفَُسُهْم َيظِْلُمونَ 

) ٧١(ِكيٌم إِنَّ اللََّه َعزِيٌز َحالُْمْنكَرِ َوُيِقيُمونَ الصَّلَاةَ َوُيْؤُتونَ الزَّكَاةَ َوُيِطيُعونَ اللََّه َوَرُسولَُه أُولَِئَك َسَيْرَحُمُهُم اللَُّه 
َبةً ِفي َجنَّاِت َعْدٍن َوَعَد اللَُّه الُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤِمَناِت َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَنَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن طَيِّ

يُّ َجاِهِد الْكُفَّاَر َوالُْمَناِفِقَني َواغْلُظْ َعلَْيهِْم َيا أَيَُّها النَّبِ) ٧٢(َورِْضَوانٌ ِمَن اللَِّه أَكَْبُر ذَِلَك ُهَو الْفَْوُز الَْعِظيُم 
َيْحِلفُونَ بِاللَِّه َما قَالُوا َولَقَْد قَالُوا كَِلَمةَ الْكُفْرِ َوكَفَُروا َبْعَد إِْسلَاِمهِْم َوَهمُّوا ) ٧٣(َوَمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوبِئَْس الَْمِصُري 

ْضِلِه فَإِنْ َيُتوُبوا َيُك َخْيًرا لَُهْم َوإِنْ َيَتَولَّْوا ُيَعذِّبَِما لَْم َيَنالُوا َوَما َنقَُم ْبُهُم اللَّهُ وا إِلَّا أَنْ أَغَْناُهُم اللَُّه َوَرُسولُُه ِمْن فَ
اَهَد اللََّه لَِئْن آَتاَنا ِمْن  َوِمْنُهْم) ٧٤(َعذَاًبا أَِليًما ِفي الدُّْنَيا َوالْآِخَرِة َوَما لَُهْم ِفي الْأَْرضِ ِمْن َوِليٍّ َولَا َنِصريٍ  َمْن َع

ِه َبِخلُوا بِِه َوَتَولَّْوا َوُهْم ُمْعرُِضونَ ) ٧٥(فَْضِلِه لََنصَّدَّقَنَّ َولََنكُوَننَّ ِمَن الصَّاِلِحَني  ) ٧٦(فَلَمَّا آَتاُهْم ِمْن فَْضِل
ي قُلُوبِهِْم إِلَى َيْومِ َيلْقَْوَنُه بِ ا َوَعُدوُه َوبَِما كَاُنوا َيكِْذُبونَ فَأَْعقََبُهْم نِفَاقًا ِف أَلَْم َيْعلَُموا أَنَّ اللََّه ) ٧٧(َما أَْخلَفُوا اللََّه َم

لَِّذيَن الَِّذيَن َيلِْمُزونَ الُْمطَّوِِّعَني ِمَن الُْمْؤِمنَِني ِفي الصََّدقَاِت َوا) ٧٨(َيْعلَُم ِسرَُّهْم َوَنْجَواُهْم َوأَنَّ اللََّه َعلَّاُم الُْغُيوبِ 
اْسَتْغِفْر لَُهْم أَْو لَا َتْسَتْغِفْر لَُهْم ) ٧٩(لَا َيجُِدونَ إِلَّا جُْهَدُهْم فََيْسَخُرونَ ِمْنُهْم َسِخَر اللَُّه ِمْنُهْم َولَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم 

ُه لَُهْم ذَِلَك بِأَنَُّه ْم كَفَُروا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َواللَُّه لَا َيْهِدي الْقَْوَم الْفَاِسِقَني إِنْ َتْسَتْغِفْر لَُهْم َسْبِعَني َمرَّةً فَلَْن َيْغِفَر اللَّ
َسبِيلِ اللَِّه فَرَِح الُْمَخلَّفُونَ بَِمقَْعِدِهْم ِخلَاَف َرُسولِ اللَِّه َوكَرُِهوا أَنْ ُيَجاِهُدوا بِأَْمَواِلهِْم َوأَْنفُسِهِْم ِفي ) ٨٠(

ا َولَْيْبكُوا كَِثًريا َجَزاًء ) ٨١(لَْحرِّ قُلْ َناُر َجَهنََّم أََشدُّ َحرا لَْو كَاُنوا َيفْقَُهونَ َوقَالُوا لَا َتْنِفُروا ِفي ا فَلَْيْضَحكُوا قَِليلً
وا َمِعَي أََبًدا َولَْن فَإِنْ َرَجَعَك اللَُّه إِلَى طَاِئفٍَة ِمْنُهْم فَاْسَتأْذَُنوَك ِللُْخُروجِ فَقُلْ لَْن َتْخُرُج) ٨٢(بَِما كَاُنوا َيكِْسُبونَ 

َولَا ُتَصلِّ َعلَى أََحٍد ِمْنُهْم َماَت أََبًدا ) ٨٣(ُتقَاِتلُوا َمِعَي َعُدوا إِنَّكُْم َرِضيُتْم بِالْقُُعوِد أَوَّلَ َمرٍَّة فَاقُْعُدوا َمَع الَْخاِلِفَني 
َولَا ُتْعجِْبَك أَْمَوالُُهْم َوأَْولَاُدُهْم إِنََّما يُرِيُد ) ٨٤(َوَماُتوا َوُهْم فَاِسقُونَ  َولَا َتقُْم َعلَى قَْبرِِه إِنَُّهْم كَفَُروا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه

َمَع َوإِذَا أُْنزِلَْت ُسوَرةٌ أَنْ آِمُنوا بِاللَِّه َوَجاِهُدوا ) ٨٥(اللَُّه أَنْ ُيَعذَِّبُهْم بَِها ِفي الدُّْنَيا َوَتْزَهَق أَْنفُُسُهْم َوُهْم كَاِفُرونَ 
َرُضوا بِأَنْ َيكُوُنوا َمَع الَْخَواِلِف َوطُبَِع ) ٨٦(َرُسوِلِه اْسَتأْذََنَك أُولُو الطَّْولِ ِمْنُهْم َوقَالُوا ذَْرَنا َنكُْن َمَع الْقَاِعِديَن 

بِأَْمَواِلهِْم َوأَْنفُِسهِْم َوأُولَِئَك لَُهُم لَِكنِ الرَُّسولُ َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َجاَهُدوا ) ٨٧(َعلَى قُلُوبِهِْم فَُهْم لَا َيفْقَُهونَ 
دَّ اللَُّه لَُهْم َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها ذَِلَك الْفَْوُز ) ٨٨(الْخَْيَراُت َوأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ  أََع



ابِ ِلُيْؤذَنَ لَُهْم َوقََعَد الَِّذيَن كَذَُبوا اللََّه َوَرُسولَُه َسُيِصيُب الَِّذيَن كَفَُروا َوَجاَء الُْمَعذُِّرونَ ِمَن الْأَْعَر) ٨٩(الَْعِظيُم 
لَْيَس َعلَى الضَُّعفَاِء َولَا َعلَى الَْمْرَضى َولَا َعلَى الَِّذيَن لَا َيجُِدونَ َما ُيْنِفقُونَ َحَرٌج إِذَا ) ٩٠(ِمْنُهْم َعذَاٌب أَِليٌم 

َولَا َعلَى الَِّذيَن إِذَا َما أََتْوَك ِلَتْحِملَُهْم ) ٩١(ِه َوَرُسوِلِه َما َعلَى الُْمْحِسنَِني ِمْن َسبِيلٍ َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم َنَصُحوا ِللَّ
  ) ٩٢(وا َما ُيْنِفقُونَ قُلَْت لَا أَجُِد َما أَْحِملُكُْم َعلَْيِه َتَولَّْوا َوأَْعُيُنُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّْمعِ َحَزًنا أَلَّا َيجُِد

وخباصة مجاعة املنافقني ، . من هنا يبدأ احلديث عن الطوائف اليت ظهرت عليها أعراض الضعف يف الصف 
الذين اندسوا يف صفوف املسلمني باسم اإلسالم ، بعد أن غلب وظهر ، فرأى هؤالء أن حب السالمة وحب 

يدوا له داخل الصفوف بعد أن عز عليهم أن يكيدوا له الكسب يقتضيان أن حينوا رؤوسهم لإلسالم ، وأن يك
  .خارج الصفوف 

وحنسب . وسنرى يف هذا املقطع كل الظواهر اليت حتدثنا عنها يف تقدمي السورة كما يصورها السياق القرآين 
  .أهنا ستكون مفهومة واضحة يف ضوء ذلك التقدمي الذي أسفلنا 

تبعوك ، ولكن بعدت عليهم الشقة؛ وسيحلفون باهللا لو استطعنا خلرجنا لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً ال{ 
عفا اهللا عنك مل أذنت هلم حىت يتبني لك الذين صدقوا . معكم ، يهلكون أنفسهم ، واهللا يعلم إهنم لكاذبون 

. عليم باملتقني وتعلم الكاذبني؟ ال يستأذنك الذين يؤمنون باهللا واليوم اآلخر أن جياهدوا بأمواهلم وأنفسهم واهللا 
إمنا يستأذنك الذين ال يؤمنون باهللا واليوم اآلخر ، وارتابت قلوهبم فهم يف ريبهم يترددون؛ ولو أرادوا اخلروج 

لو خرجوا فيكم ما زادوكم . اقعدوا مع القاعدين : ألعدوا له عدة ولكن كره اهللا انبعاثهم ، فثبطهم ، وقيل 
لقد ابتغوا الفتنة من . الفتنة ، وفيكم مساعون هلم ، واهللا عليم بالظاملني إال خباالً وألوضعوا خاللكم يبغونكم 

  . .} قبل وقلبوا لك األمور حىت جاء احلق وظهر أمر اهللا وهم كارهون 
لو كان األمر أمر عرض قريب من أعراض هذه األرض ، وأمر سفر قصري األمد مأمون العاقبة التبعوك ولكنها 

ولكنه اجلهد اخلطر الذي جتزع منه األرواح . صر دوهنا اهلمم الساقطة والعزائم الضعيفة الشقة البعيدة اليت تتقا
  .ولكنه األفق العايل الذي تتخاذل دونه النفوس الصغرية والبنية املهزولة . اهلزيلة والقلوب املنخوبة 

  :وإنه لنموذج مكرور يف البشرية ذلك الذي ترمسه تلك الكلمات اخلالدة 
  . .} ضاً قريباً وسفراً قاصدا التبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة لو كان عر{ 

كثريون أولئك الذين جيهدون لطول . فكثريون هم أولئك الذين يتهاوون يف الطريق الصاعد إىل اآلفاق الكرمية 
كثريون تعرفهم البشرية يف كل زمان . الطريق فيتخلفون عن الركب ومييلون إىل عرض تافه أو مطلب رخيص 

وإهنم ليعيشون على حاشية احلياة ، وإن خيل .  كل مكان ، فما هي قلة عارضة ، إمنا هي النموذج املكرور ويف
إليهم أهنم بلغوا منافع ونالوا مطالب ، واجتنبوا أداء الثمن الغايل ، فالثمن القليل ال يشتري سوى التافه 

  الرخيص
  . .} وسيحلفون باهللا لو استطعنا خلرجنا معكم { 

أجل ما يكذب إال ضعيف ولو بدا يف صورة . وما يكذب إال الضعفاء . الكذب املصاحب للضعف أبداً فهو 
وما تتخلف هذه القاعدة يف موقف من . فالقوي يواجه والضعيف يداور . األقوياء اجلبارين يف بعض األحايني 

.املواقف وال يف يوم من األيام   .  



  . .} يهلكون أنفسهم { 
ا الكذب ، الذي خييل إليهم أنه سبيل النجاة عند الناس ، واهللا يعلم احلق ، ويكشفه للناس ، هبذا احللف وهبذ

  .فيهلك الكاذب يف الدنيا بكذبه ، ويهلك يف اآلخرة يوم ال جيدي النكران 

  . .} واهللا يعلم إِهنم لكاذبون { 
  . .}  مل أذنت هلم حىت يتبني لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبني. عفا اهللا عنك { 

صلى  -فلقد تدارى املتخلفون خلف إذن الرسول . إنه لطف اهللا برسوله ، فهو يعجل له بالعفو قبل العتاب 
وقبل أن ينكشف صدقهم من كذهبم يف هذه املعاذير . هلم بالقعود حني قدموا له املعاذير  -اهللا عليه وسلم 

تتكشف حقيقتهم ، ويسقط عنهم ثوب النفاق ، فعندئذ . وكانوا سيتخلفون عن الركب حىت ولو مل يأذن هلم 
  .ويظهرون للناس على طبيعتهم ، وال يتوارون خلف إذن الرسول 

  .وإذا مل يكن ذلك فإن القرآن يتوىل كشفهم ، ويقرر القواعد اليت ميتاز هبا املؤمنون واملنافقون 
إمنا يستأذنك . نفسهم واهللا عليم باملتقني ال يستأذنك الذين يؤمنون باهللا واليوم اآلخر أن جياهدوا بأمواهلم وأ{ 

  .} الذين ال يؤمنون باهللا واليوم اآلخر وارتابت قلوهبم ، فهم يف ريبهم يترددون 
فالذين يؤمنون باهللا ، ويعتقدون بيوم اجلزاء ، ال ينتظرون أن يؤذن هلم يف . وهذه هي القاعدة اليت ال ختطئ 

بية داعي النفرة يف سبيل اهللا باألموال واألرواح؛ بل يسارعون إليها خفافاً أداء فريضة اجلهاد؛ وال يتلكأون يف تل
وإهنم ليتطوعون تطوعاً فال . وثقاالً كما أمرهم اهللا ، طاعة ألمره ، ويقيناً بلقائه ، وثقة جبزائه ، وابتغاء لرضاه 

قلوهبم من اليقني فهم  إمنا يستأذن أولئك الذين خلت. حيتاجون إىل من يستحثهم ، فضالً عن اإلذن هلم 
، لعل عائقاً من العوائق حيول بينهم وبني النهوض بتكاليف العقيدة اليت يتظاهرون  يتلكأون ويتلمسون املعاذير 

  .هبا ، وهم يرتابون فيها ويترددون 
كبها إن الطريق إىل اهللا واضحة مستقيمة ، فما يتردد ويتلكأ إال الذي ال يعرف الطريق ، أو الذي يعرفها ويتن

  اتقاء ملتاعب الطريق
  :ولقد كان أولئك املتخلفون ذوي قدرة على اخلروج ، لديهم وسائله ، وعندهم عدته 

  . .} ولو أرادوا اخلروج ألعدوا له عدة { 
  .وقد كان فيهم عبد اهللا بن أيب بن أيب سلول ، وكان فيهم اجلد بن قيس ، وكانوا أشرافاً يف قومهم أثرياء 

  . .} انبعاثهم  ولكن كره اهللا{ 
  .ملا يعلمه من طبيعتهم ونفاقهم ، ونواياهم املنطوية على السوء للمسلمني كما سيجيء 

  . .} فثبطهم { 
  .ومل يبعث فيهم اهلمة للخروج 

  . .} اقعدوا مع القاعدين : وقيل { 
فهذا مكانكم الالئق  .وختلفوا مع العجائز والنساء واألطفال الذين ال يستطيعون الغزو ، وال ينبعثون للجهاد 

  .باهلمم الساقطة والقلوب املرتابة والنفوس اخلاوية من اليقني 
  :وكان ذلك خرياً للدعوة وخرياً للمسلمني 



لو خرجوا فيكم ما زادوكم إال خباال وألوضعوا خاللكم يبغونكم الفتنة ، وفيكم مساعون هلم ، واهللا عليم { 
  . .} بالظاملني 

خلور والضعف يف الصفوف ، والنفوس اخلائنة خطر على اجليوش؛ ولو خرج أولئك والقلوب احلائرة تبث ا
ا زادوا املسلمني قوة خبروجهم بل لزادوهم اضطراباً وفوضى  وألسرعوا بينهم بالوقيعة والفتنة . املنافقون م

  .ويف املسلمني من يسمع هلم يف ذلك احلني . والتفرقة والتخذيل 

افقني املتخاذلني قاعدين ولكن اهللا الذي يرعى دعوته    :ويكأل رجاهلا املخلصني ، كفى املؤمنني الفتنة ، فترك املن
  . .} واهللا عليم بالظاملني { 

  فقد ضمهم كذلك إىل زمرة املشركني» املشركون « والظاملون هنا معناهم 
 -عليه وسلم  صلى اهللا -وإن ماضيهم ليشهد بدخل نفوسهم ، وسوء طويتهم ، فلقد وقفوا يف وجه الرسول 

  :وبذلوا ما يف طوقهم ، حىت غلبوا على أمرهم فاستسلموا ويف القلب ما فيه 
  . .} لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك األمور حىت جاء احلق وظهر أمر اهللا وهم كارهون { 

مث جاء . عدائه إىل املدينة ، قبل أن يظهره اهللا على أ -صلى اهللا عليه وسلم  -وكان ذلك عند مقدم الرسول 
  .احلق وانتصرت كلمة اهللا فحنوا هلا رؤوسهم وهم كارهون ، وظلوا يتربصون الدوائر باإلسالم واملسلمني 
مث يأخذ السياق يف عرض مناذج منهم ومن معاذيرهم املفتراة؛ مث يكشف عما تنطوي عليه صدورهم من 

  :واملسلمني  -صلى اهللا عليه وسلم  -التربص بالرسول 
إن تصبك حسنة . أال يف الفتنة سقطوا ، وإن جهنم حمليطة بالكافرين . ائذن يل وال تفتين : م من يقول ومنه{ 

لن يصيبنا إال ما : قل . قد أخذنا أمرنا من قبل ، ويتولوا وهم فرحون : تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا 
ن بنا إال إحدى احلسنيني؟ وحنن نتربص هل تربصو: قل . كتب اهللا لنا هو موالنا وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون 

  .} فتربصوا إنا معكم متربصون . بكم أن يصيبكم اهللا بعذاب من عنده أو بأيدينا 
قال « : روى حممد بن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد اهللا بن أيب بكر وعاصم بن قتادة قالوا 

، وهو يف جه -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا  للجد بن قيس أخي بين ) أي لغزوة تبوك ( ازه ذات يوم 
يا رسول اهللا أو تأذن يل وال تفتين؟ فواهللا : فقال ) يعين الروم ( » هل لك يا جد يف جالد بين األصفر؟ : سلمة 

. لقد عرف قومي ما رجل أشد عجباً بالنساء مين ، وإين أخشى إن رأيت نساء بين األصفر أال أصرب عنهن 
ففي اجلد بن قيس نزلت هذه اآلية » قد أذنت لك « : وقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا فأعرض عنه رسول 

.  
  :والرد عليهم . مبثل هذه املعاذير كان املنافقون يعتذرون 

  . .} أال يف الفتنة سقطوا وإن جهنم حمليطة بالكافرين { 
وكأن جهنم من ورائهم حتيط هبم ، وتأخذ والتعبري يرسم مشهداً كأن الفتنة فيه هاوية يسقط فيها املفتونون؛ 

كناية عن مقارفتهم للخطيئة كاملة وعن انتظار العقاب عليها حتماً ، . عليهم املنافذ واملتجهات فال يفلتون 
وتقريراً لكفرهم وإن كانوا يتظاهرون . جزاء الكذب والتخلف واهلبوط إىل هذا املستوى املنحط من املعاذير 

  .افقون باإلسالم وهم فيه من



  :إهنم ال يريدون بالرسول خرياً وال باملسلمني؛ وإهنم ليسؤوهم أن جيد الرسول واملسلمون خرياً 
  . .} إن تصبك حسنة تسؤهم { 

  :وإهنم ليفرحون ملا حيل باملسلمني من مصائب وما ينزل هبم من مشقة 
  .} قد أخذنا أمرنا من قبل : وإن تصبك مصيبة يقولوا { 

.  
  صاب مع املسلمني بشّر ، وختلفنا عن الكفاح والغزوواحتطنا أال ن

  . .} ويتولوا وهم فرحون { 
  .بالنجاة ومبا أصاب املسلمني من بالء 

ذلك أهنم يأخذون بظواهر األمور ، وحيسبون البالء شراً يف كل حال ، ويظنون أهنم حيققون ألنفسهم اخلري 
واملسلم الصادق . ، والرضى بقدره ، واعتقاد اخلري فيه وقد خلت قلوهبم من التسليم هللا . بالتخلف والقعود 

  :يبذل جهده ويقدم ال خيشى ، اعتقاداً بأن ما يصيبه من خري أو شر معقود بإرادة اهللا ، وأن اهللا ناصر له ومعني 
  . .} لن يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا هو موالنا وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون : قل { 

نني النصر ، ووعدهم به يف النهاية ، فمهما يصبهم من شدة ، ومهما يالقوا من ابتالء؛ فهو واهللا قد كتب للمؤم
إعداد للنصر املوعود ، ليناله املؤمنون عن بينة ، وبعد متحيص ، وبوسائله اليت اقتضتها سنة اهللا ، نصراً عزيزاً ال 

واهللا هو الناصر وهو املعني . كل تضحية رخيصاً ، وعزة حتميها نفوس عزيزة مستعدة لكل ابتالء ، صابرة على 
:  

  . .} وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون { 
  :فذلك أمر اهللا الصريح . واالعتقاد بقدر اهللا ، والتوكل الكامل على اهللا ، ال ينفيان اختاذ العدة مبا يف الطوق 

. . وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة {  ا يتكل على اهللا حق االتكال من ال} .  ينفذ أمر اهللا ، ومن ال يأخذ  وم
  باألسباب ، ومن ال يدرك سنة اهللا اجلارية اليت ال حتايب أحداً ، وال تراعي خاطر إنسان

والكافر أمره كله شر سواء أصابه عذاب اهللا . سواء نال النصر أو نال الشهادة . على أن املؤمن أمره كله خري 
  :املباشر أو على أيدي املؤمنني 

. ربصون بنا إال إحدى احلسنيني ، وحنن نتربص بكم أن يصيبكم اهللا بعذاب من عنده أو بأيدينا هل ت: قل { 
  . .} فتربصوا إنا معكم متربصون 

النصر الذي تعلو به كلمة اهللا ، فهو جزاؤهم يف . فماذا يتربص املنافقون باملؤمنني؟ إهنا احلسىن على كل حال 
وماذا يتربص املؤمنون باملنافقني؟ إنه عذاب . عليا الدرجات عند اهللا  أو الشهادة يف سبيل احلق. هذه األرض 

. اهللا يأخذهم كما أخذ من قبلهم من املكذبني؛ أو ببطش املؤمنني هبم كما وقع من قبل للمشركني  فتربصوا { . 
  .والعاقبة للمؤمنني . . والعاقبة معروفة } إنا معكم متربصون 

، ذلك ليمسك ولقد كان بعض هؤالء املعتذرين  ، وهو يعتذر عن اجلهاد  املتخلفني املتربصني ، قد عرض ماله 
افقني يف كل زمان ومكان  فرد اهللا عليهم مناورهتم ، وكلف رسوله أن يعلن . العصا من الوسط على طريقة املن

ال عن إميان وثقة ، وسوا ء بذلوه عن رضا أن إنفاقهم غري مقبول عند اهللا ، ألهنم إمنا ينفقونه عن رياء وخوف ، 



، ال  اً من انكشاف أمرهم ، فهو يف احلالتني مردود  منهم بوصفه ذريعة خيدعون هبا املسلمني ، أو عن كره خوف
  :ثواب له وال حيسب هلم عند اهللا 

  .أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم ، إنكم كنتم قوماً فاسقني : قل { 

كفروا باهللا ورسوله ، وال يأتون الصالة إىل وهم كساىل ، وال ينفقون  وما منعهم أن تقبل منهم نفقاهتم إال أهنم
  . .} إال وهم كارهون 

ومظاهر خالية من الروح ، . خوف ومداراة ، وقلب منحرف وضمري مدخول . إهنا صورة املنافقني يف كل آن 
  .وتظاهر بغري ما يكنه الضمري 

  :والتعبري القرآين الدقيق 
  . .} ال وهم كساىل وال يأتون الصالة إ{ 

يأتوهنا كساىل ألن الباعث عليها ال ينبثق من . فهم يأتوهنا مظهراً بال حقيقة ، وال يقيموهنا إقامة واستقامة 
أعماق الضمري ، إمنا يدفعون إليها دفعاً ، فيحسون أهنم عليها مسخرون وكذلك ينفقون ما ينفقون كارهني 

  .مكرهني 
فالباعث هو . ات الظاهرة اليت ال حتدو إليها عقيدة ، وال يصاحبها شعور دافع وما كان اهللا ليقبل هذه احلرك

  .عمدة العمل والنية هي مقياسه الصحيح 
ولكن هذا . ولقد كان هؤالء املنفقون وهم كارهون ذوي مال وذوي أوالد ، وذوي جاه يف قومهم وشرف 

فما هي بنعمة يسبغها اهللا . سول واملؤمنني وكذلك جيب أال يكون شيئاً عند الر. كله ليس بشيء عند اهللا 
  :عليهم ليهنأوا هبا ، إمنا هي الفتنة يسوقها اهللا إليهم ويعذهبم هبا 

  .} فال تعجبك أمواهلم وال أوالدهم ، إمنا يريد اهللا ليعذهبم هبا يف احلياة الدنيا ، وتزهق أنفسهم وهم كافرون { 
اهللا على عبد من عباده ، حني يوفقه إىل الشكر على النعمة ، إن األموال واألوالد قد تكون نعمة يسبغها 

، ساكن النفس ، واثق من املصري  . واإلصالح هبا يف األرض ، والتوجه هبا إىل اهللا ، فإذا هو مطمئن الضمري 
كلما أنفق احتسب وشعر أنه قدم لنفسه ذخراً ، وكلما أصيب يف ماله أو بنيه احتسب ، فإذا السكينة النفسية 

وقد تكون نقمة يصيب اهللا هبا عبداً من عباده ، ألنه يعلم من أمره الفساد . . واألمل يف اهللا يسري عنه . تغمره 
والدخل ، فإذا القلق على األموال واألوالد حيول حياته جحيماً ، وإذا احلرص عليها يؤرقه ويتلف أعصابه ، 

باألذى ، وإذا هو يشقى بأبنائه إذا مرضوا ويشقى هبم إذا وإذا هو ينفق املال حني ينفقه فيما يتلفه ويعود عليه 
  صحوا ، وكم من الناس يعذبون بأبنائهم لسبب من األسباب

وأمثاهلم يف كل زمان ، ميلكون األموال  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهؤالء الذين كانوا على عهد الرسول 
عذاب يف احلياة الدنيا ، وهم . و من األحناء ويرزقون األوالد ، يعجب الناس ظاهرها ، وهي هلم عذاب على حن

  .هاوية املوت على الكفر والعياذ باهللا من هذا املصري . صائرون إىل اهلاوية  -مبا علم اهللا من دخيلتهم  -
ظالً مزعجاً ال هدوء فيه وال اطمئنان ، . يلقي ظل الفرار هلذه النفوس أو اهلالك } وتزهق أنفسهم { والتعبري 
. فهو القلق والكرب يف الدنيا واآلخرة . ا الظل مع ظل العذاب يف احلياة الدنيا باألموال واألوالد فيتسق هذ

  وما حيسد أحد على هذه املظاهر اليت حتمل يف طياهتا البالء



ولقد كان أولئك املنافقون يدسون أنفسهم يف الصف ، ال عن إميان واعتقاد ، ولكن عن خوف وتقية ، وعن 
  .طمع ورهب 

، وآمنوا اعتقاداً مث ، أسلموا اقتناعاً  فهذه السورة تفضحهم وتكشفهم على . .  حيلفون أهنم من املسلمني 
  :حقيقتهم ، فهي الفاضحة اليت تكشف رداء املداورة ومتزق ثوب النفاق 

ولوا إليه لو جيدون ملجأ أو مغارات أو مدخالً ل. وحيلفون باهللا إهنم ملنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون { 
  .} وهم جيمحون 

حركة النفس والقلب ، يربزها يف حركة . والتعبري يرسم هلذا اجلنب مشهداً وجيسمه يف حركة . إهنم جبناء 
  :جسد وعيان 

  . .} لو جيدون ملجأ أو مغارات أو مدخالً لولوا إليه وهم جيمحون { 
، ويأمنون فيه  اً  حصناً. فهم متطلعون أبداً إىل خمبأ حيتمون به  . إهنم مذعورون مطاردون . أو مغارة أو نفق

  :ومن هنا . يطاردهم الفزع الداخلي واجلنب الروحي 
  . .} حيلفون باهللا إهنم ملنكم { 

وإهنا . . بكل أدوات التوكيد ، ليداروا ما يف نفوسهم ، وليتقوا انكشاف طويتهم ، وليأمنوا على ذواهتم 
الذي يربز حركات . ال يرمسها إال هذا االسلوب القرآين العجيب . ياء لصورة زرية للجنب واخلوف وامللق والر

  .النفس شاخصة للحس على طريقة التصوير الفين املوحي العميق 
مث يستمر سياق السورة يف احلديث عن املنافقني ، وما يند منهم من أقوال وأعمال ، تكشف عن نواياهم اليت 

يف توزيع الصدقات ، ويتهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -من يلمز النيب  فمنهم. حياولون سترها ، فال يستطيعون 
هو اذن يستمع لكل قائل ، ويصدق : عدالته يف التوزيع ، وهو املعصوم ذو اخللق العظيم ، ومنهم من يقول 

رة ، ومنهم من يتخفى بالقولة الفاجرة الكاف. كل ما يقال ، وهو النيب الفطن البصري ، املفكر املدبر احلكيم 
ومنهم من خيشى أن ينزل اهللا . حىت إذا انكشف أمره استعان بالكذب واحللف ليربئ نفسه من تبعة ما قال 

  .على رسوله سورة تفضح نفاقهم وتكشفهم للمسلمني 
ويعقب على استعراض هذه الصنوف من املنافقني ، ببيان طبيعة النفاق واملنافقني ، ويربط بينهم وبني الكفار 

ذلك ليكشف عن الفوارق بني . من قبل ، فأهلكهم اهللا بعد ما استمتعوا بنصيبهم إىل أجل معلوم  الذين خلوا
، الذين خيلصون العقيدة وال ينافقون    .طبيعتهم هذه وطبيعة املؤمنني الصادقني 

 ولو أهنم. ومنهم من يلمزك يف الصدقات ، فإن أعطوا منها رضوا ، وإن مل يعطوا منها إذا هم يسخطون { 
إمنا . حسبنا اهللا ، سيؤتينا اهللا من فضله ورسوله ، إنا إىل اهللا راغبون : رضوا ما آتاهم اهللا ورسوله ، وقالوا 

الصدقات للفقراء واملساكني ، والعاملني عليها ، واملؤلفة قلوهبم ، ويف الرقاب ، والغارمني ، ويف سبيل اهللا وابن 
  . . }السبيل ، فريضة من اهللا واهللا عليم حكيم 

وهم ال . من املنافقني من يغمزك بالقول ، ويعيب عدالتك يف توزيع الصدقات ، ويدعي أنك حتايب يف قسمتها 
 ، يقولون ذلك غضباً للعدل ، وال محاسة للحق ، وال غرية على الدين ، إمنا يقولونه حلساب ذواهتم وأطماعهم 

  :ومحاسة ملنفعتهم وأنانيتهم 



  مل يبالوا احلق والعدل والدينو} فإن أعطوا منها رضوا { 
  } وإن مل يعطوا منها إذا هم يسخطون { 

 -وقد وردت روايات متعددة عن سبب نزول اآلية ، تقص حوادث معينة عن أشخاص بأعياهنم ملزوا الرسول 
  .يف عدالة التوزيع  - صلى اهللا عليه وسلم 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -بينما النيب : ال ق -رضي اهللا عنه  -روى البخاري والنسائي عن أيب سعيد اخلدري 
ويلك ومن يعدل إذا مل « : فقال . أعدل يا رسول اهللا : يقسم قسماً إذ جاءه ذو اخلويصر التميمي ، فقال 

صلى اهللا عليه  -فقال رسول اهللا . ائذن يل فأضرب عنقه  -رضي اهللا عنه  -فقال عمر بن اخلطاب » أعدل؟ 
اباً حيقر أحدكم صالته مع صالهتم ، وصيامه مع صيامهم ، ميرقون من الدين كما دعه فإن له أصح«  - وسلم 

  .} ومنهم من يلمزك يف الصدقات { : قال أبو سعيد ، فنزلت فيهم » . . . ميرق السهم يف الرمية 
ئم غنا - صلى اهللا عليه وسلم  - ملا قسم النيب « : قال  -رضي اهللا عنه  -وروى ابن مردويه عن ابن مسعود 

فذكرت  -صلى اهللا عليه وسلم  -فأتيت النيب . إن هذه قسمة ما أريد هبا وجه اهللا : حنني مسعت رجالً يقول 
ومنهم من يلمزك يف { ونزل « رمحة اهللا على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصرب » : له ذلك فقال 

  .} الصدقات 
بصدقة فقسمها ها  -صلى اهللا عليه وسلم  -يب أيت الن: وروى سنيد وابن جرير عن داود بن أيب عاصم قال 

، ورآه رجل من األنصار فقال    .فنزلت هذه اآلية . ما هذا بالعدل : هنا وها هنا حىت ذهبت 
وذكر . ومنهم من يطعن عليك يف الصدقات : يقول } ومنهم من يلمزك يف الصدقات { : وقال قتادة يف قوله 

وهو يقسم ذهباً وفضة ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -د بأعرابية أتى النيب لنا أن رجالً من أهل البادية حديث عه
ويلك »  - صلى اهللا عليه وسلم  - يا حممد واهللا لئن كان اهللا أمرك أن تعدل ما عدلت ، فقال نيب اهللا : فقال 

  «فمن ذا الذي يعدل عليك بعدي؟ 
ال غرية على الدين ، ولكن . افقني وعلى أية حال فالنص القرآين يقرر أن القولة قولة فريق من املن يقولوهنا 

فما يشك يف خلق . وهي آية نفاقهم الصرحية . . غضباً على حظ أنفسهم ، وغيظاً أن مل يكن هلم نصيب 
مؤمن هبذا الدين ، وهو املعروف حىت قبل الرسالة بأنه الصادق األمني ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -الرسول 

وواضح أن هذه النصوص حتكي وقائع . اليت ناطها باملؤمنني فضالً على نيب املؤمنني  والعدل فرع من أمانات اهللا
وظواهر وقعت من قبل ، ولكنها تتحدث عنها يف ثنايا الغزوة لتصوير أحوال املنافقني الدائمة املتصلة قبل 

  .الغزوة ويف ثناياها 
  :اإلميان وهبذه املناسبة يرسم السياق الطريق الالئق باملؤمنني الصادقي 

  .حسبنا اهللا ، سيؤتينا اهللا من فضله ورسوله : ولو أهنم رضوا ما آتاهم اهللا ورسوله ، وقالوا { 

  . .} إنا إىل اهللا راغبون 
الرضا بقسمة اهللا ورسوله ، رضا التسليم واالقتناع ال : فهذا هو أدب النفس وأدب اللسان ، وأدب اإلميان 

والرجاء يف فضل اهللا ورسوله والرغبة يف اهللا خالصة . هللا ، واهللا كاف عبده واالكتفاء با. رضا القهر والغلب 
، ومن كل طمع دنيوي  وإن . ذلك أدب اإلميان الصحيح الذي ينضح به قلب املؤمن . . من كل كسب مادي 



  .اليقني كانت ال تعرفه قلوب املنافقني ، الذين مل ختالط بشاشة اإلميان أرواحهم ، ومل يشرق يف قلوهبم نور 
 - مع ذلك  - وبعد بيان هذا األدب الالئق يف حق اهللا وحق رسوله ، تطوعاً ورضا وإسالماً ، يقرر أن األمر 

ليس أمر الرسول؛ إمنا هو أمر اهللا وفريضته وقسمته ، وما الرسول فيها إال منفذ للفريضة املقسومة من رب 
ياء فريضة من اهللا ، وترد على الفقراء فريضة من اهللا تؤخذ من األغن - أي الزكاة  -فهذه الصدقات . العاملني 

  :وهي حمصورة يف طوائف من الناس يعينهم القرآن ، وليست متروكة الختيار أحد ، حىت ال اختيار الرسول . 
إمنا الصدقات للفقراء واملساكني والعاملني عليها واملؤلفة قلوهبم ويف الرقاب والغارمني ويف سبيل اهللا وابن { 
  . .} فريضة من اهللا واهللا عليم حكيم . بيل الس

وبذلك تأخذ الزكاة مكاهنا يف شريعة اهللا ، ومكاهنا يف النظام اإلسالمي ، ال تطوعاً وال تفضالً ممن فرضت 
إهنا إحدى فرائض . فهي فريضة معلومة . وال منحة وال جزافاً من القاسم املوزع . فهي فريضة حمتمة . عليهم 

وهي ليست إحساناً من املعطي . الدولة املسلمة بنظام معني لتؤدي هبا خدمة اجتماعية حمددة  اإلسالم جتمعها
  كال فما قام النظام االجتماعي يف اإلسالم على التسول ، ولن يقوم. . وليست شحاذة من اآلخذ 

ة أن توفر العمل وعلى الدولة املسلم -بكل صنوفه وألوانه  - إن قوام احلياة يف النظام اإلسالمي هو العمل 
لكل قادر عليه ، وأن متكنه منه باإلعداد له ، وبتوفري وسائله ، وبضمان اجلزاء األوىف عليه ، وليس للقادرين 

على العمل من حق يف الزكاة ، فالزكاة ضريبة تكافل اجتماعي بني القادرين والعاجزين ، تنظمها الدولة 
ع على أساس اإلسالم الصحيح ، منفذاً شريعة اهللا ، ال يبتغي له وتتوالها يف اجلمع والتوزيع؛ مىت قام اجملتم

  .شرعاً وال منهجاً سواه 
ال حتل الصدقة لغين وال « : صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال  -رضي اهللا عنهما  -عن ابن عمر 

  .» لذي مرة سوي 
بن اخليار أن رجلني أخرباه أهنما أتيا ا يسأالنه من الصدقة  - صلى اهللا عليه وسلم  - لنيب وعن عبد اهللا بن عدي 

وال حظ فيها لغين وال لقوي مكتسب . إن شئتما أعطيتكما « : ، فقلب فيهما البصر ، فرآمها جلدين ، فقال 
 «.  

وهذا النظام أمشل وأوسع كثرياً من الزكاة؛ . إن الزكاة فرع من فروع نظام التكافل االجتماعي يف اإلسالم 
يف عدة خطوط تشمل فروع احلياة كلها ، ونواحي االرتباطات البشرية بأكملها ، والزكاة خط  ألنه يتمثل

  .أساسي من هذه اخلطوط 

وهي جتمع من . والزكاة جتمع بنسبة العشر ونصف العشر وربع العشر من أصل املال حسب أنواع األموال 
وبذلك يشترك يف حصيلتها معظم . ول كل من ميلك حوايل عشرين جنيهاً فائضة عن حاجته حيول عليها احل

والفقراء هم . مث تنفق يف املصارف اليت بينتها اآلية هنا ، وأول املستحق هلا هم الفقراء واملساكني . أفراد األمة 
  .الذين جيدون دون الكفاية ، واملساكني مثلهم ولكنهم هم الذين يتجملون فال يبدون حاجتهم وال يسألون 

، قد يكونون يف العام التايل مستحقني للزكاة وإن كثرياً ممن يؤ ا يف أيديهم عن . دون الزكاة يف عام  بنقص م
وبعضهم يكون مل يؤد شيئاً يف حصيلة الزكاة ولكنه . فهي من هذه الناحية تأمني اجتماعي . الوفاء حباجاهتم 

اهللا ، تزكو النفس بأدائها وهي قبل هذا وذاك فريضة من . . فهي من هذه الناحية ضمان اجتماعي . يستحقها 



  .وهي إمنا تعبد هبا اهللا ، وختلص من الشح وتستعلي عليه يف هذا األداء 
. } إمنا الصدقات للفقراء واملساكني {    .وقد سبق بياهنما . 
  .أي الذين يقومون على حتصيلها . . } والعاملني عليها { 
ومنهم الذين . ا حديثاً يف اإلسالم ويراد تثبيتهم عليه وهم طوائف ، منهم الذين دخلو. . } واملؤلفة قلوهبم { 

ومنهم الذين أسلموا وثبتوا ويرجى تأليف قلوب أمثاهلم يف قومهم ليثوبوا إىل . يرجى أن تتألف قلوهبم فيسلموا 
وهناك خالف فقهي حول سقوط سهم هؤالء املؤلفة قلوهبم . . اإلسالم حني يرون إخواهنم يرزقون ويزادون 

ولكن املنهج احلركي هلذا الدين سيظل يواجه يف مراحله املتعددة كثرياً من احلاالت ، . . بة اإلسالم بعد غل
حتتاج إىل إعطاء مجاعة من الناس على هذا الوجه؛ إما إعانة هلم على الثبات على اإلسالم إن كانوا حياربون يف 

ات غري املسلمة اليت يرجى أن تنفع اإلسالم أرزاقهم إلسالمهم ، وإما تقريباً هلم من اإلسالم كبعض الشخصي
، فنرى مظهراً لكمال حكمة اهللا يف تدبريه ألمر . بالدعوة له والذب عنه هنا وهناك  ندرك هذه احلقيقة 

  .املسلمني على اختالف الظروف واألحوال 
، جتري املعاملة فيه على املثل يف. . } ويف الرقاب {   استرقاق األسرى بني ذلك حني كان الرق نظاماً عاملياً 

. . ومل يكن لإلسالم بد من املعاملة باملثل حىت يتعارف العامل على نظام آخر غري االسترقاق . املسلمني وأعدائهم 
وهذا السهم كان يستخدم يف إعانة من يكاتب سيده على احلرية يف نظري مبلغ يؤديه له ، ليحصل على حريته 

اقهم مبعرفة الدولة من هذا املال أو بشرا. مبساعدة قسطه من الزكاة    .ء رقيق وإعت
بدالً من إعالن إفالسهم . يعطون من الزكاة ليوفوا ديوهنم . وهم املدينون يف غري معصية . . } والغارمني { 

كما تصنع احلضارة املادية باملدينني من التجارة مهما تكن األسباب فاإلسالم نظام تكافلي ، ال يسقط فيه 
، وال يأكل الناس بعضهم بعضاً يف صورة قوانني نظامية ، كما يقع يف شرائع  الشريف ، وال يضيع فيه األمني 

  األرض أو شرائع الغاب
  .} ويف سبيل اهللا { 

، حتقق كلمة اهللا .    .وذلك باب واسع يشمل كل مصلحة للجماعة 
  . وهو املسافر املنقطع عن ماله ، ولو كان غنياً يف بلده. . } وابن السبيل { 

هذه هي . . هذه هي الزكاة اليت يتقول عليها املتقولون يف هذا الزمان ، ويلمزوهنا بأهنا نظام تسول وإحسان 
ذلك ليطهر اهللا هبا القلوب من الشح؛ وليجعلها وشيجة . فريضة اجتماعية ، تؤدى يف صورة عبادة إسالمية 

إلنسانية ، ومتسح على جراح البشرية؛ وحتقق يف تنّدي جو احلياة ا. تراحم وتضامن بني أفراد األمة املسلمة 
وتبقى هلا صفة العبادة اليت تربط بني . الوقت ذاته التأمني االجتماعي والضمان االجتماعي يف أوسع احلدود 

  :القلب البشري وخالقه ، كما تربط بينه وبني الناس 
  :باحلكمة الذي يعلم ما يصلح هلذه البشرية ، ويدبر أمرها } فريضة من اهللا { 
  .} واهللا عليم حكيم { 

ذلك البيان الذي يكشف عن جهل الذين . وبعد بيان قواعد الصدقات ، اليت يرجع إليها التوزيع والتقسيم 
بعد هذا ميضي . فوق سوء أدهبم حني يلمزون الرسول األمني  - صلى اهللا عليه وسلم  - يلمزون الرسول 



  :ن وما يفعلون السياق يعرض صنوف املنافقني ، وما يقولو
أذن خري لكم يؤمن باهللا ويؤمن للمؤمنني ، ورمحة للذين : قل . هو أذن : ومنهم الذين يؤذون النيب ويقولون { 

حيلفون باهللا لكم لريضوكم ، واهللا ورسوله أحق أن . آمنوا منكم ، والذين يؤذون رسول اهللا هلم عذاب أليم 
ذلك اخلزي العظيم . ن حيادد اهللا ورسوله فإن له نار جهنم خالداً فيها أمل يعلموا أنه م. يرضوه إن كانوا مؤمنني 

ولئن . استهزئوا إن اهللا خمرج ما حتذرون : قل . حيذر املنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم مبا يف قلوهبم . 
ذروا قد كفرمت بعد أباهللا وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ال تعت: قال . إمنا كنا خنوض ونلعب : سألتهم ليقولن 

  . .} إميانكم؛ إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأهنم كانوا جمرمني 
 -إهنم جيدون من النيب . إنه سوء األدب يف حق الرسول ، يبدو يف صورة أخرى غري صورة اللمز يف الصدقات 

ملهم بظاهرهم حسب أصول أدباً رفيعاً يف االستماع إىل الناس بإقبال ومساحة؛ ويعا - صلى اهللا عليه وسلم 
فيسمون هذا األدب العظيم بغري امسه ، ويصفونه بغري حقيقته ، . شريعته؛ ويهش هلم ويفسح هلم من صدره 

أي مساع لكل قول ، جيوز عليه الكذب واخلداع } هو أذن {  -صلى اهللا عليه وسلم  -ويقولون عن النيب 
حل. والرباعة ، وال يفطن إىل غش القول وزوره  بله من  يقولون هذا . ف له صدقه ، ومن دس عليه قوالً ق

حقيقة أمرهم ، أو يفطن إىل نفاقهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -بعضهم لبعض تطميناً ألنفسهم أن يكشف النيب 
أو يقولونه طعناً على النيب يف تصديقه للمؤمنني اخللص الذين ينقلون له ما يطلعون عليه من شؤون املنافقني . 

  .وقد وردت الروايات هبذا وذلك يف سبب نزول اآلية . وأقواهلم عن الرسول وعن املسلمني  وأعماهلم

  .وكالمها يقع من املنافقني . وكالمها يدخل يف عمومها 
  :ويأخذ القرآن الكرمي كالمهم ليجعل منه رداً عليهم 

  . .} هو أذن : ويقولون { 
  .ولكن . . نعم 

  . .} أذن خري لكم : قل { 
وأذن خري يستمع إليكم يف أدب وال .  يستمع إىل الوحي مث يبلغه لكم وفيه خريكم وصالحكم أذن خري

  .جيبهكم بنفاقكم ، وال يرميكم خبداعكم ، وال يأخذكم بريائكم 
  .} يؤمن باهللا { 

  .فيصدق كل ما خيربه به عنكم وعن سواكم 
  . .} ويؤمن للمؤمنني { 

  .نهم صدق اإلميان الذي يعصمهم من الكذب وااللتواء والرياء فيطمئن إليهم ويثق هبم ، ألنه يعلم م
  . .} ورمحة للذين آمنوا منكم { 

  .يأخذ بيدهم إىل اخلري 
  . .} والذين يؤذون رسول اهللا هلم عذاب أليم { 

  .من اهللا غرية على الرسول أن يؤذى وهو رسول اهللا 
  .} إن كانوا مؤمنني  حيلفون باهللا لكم لريضوكم واهللا ورسوله أحق أن يرضوه{ 



ا يفعلون  ا يقولون ويفعلون م حيلفون باهللا لكم لريضوكم ، على طريقة املنافقني يف كل زمان ، الذين يقولون م
  .من وراء الظهور؛ مث جيبنون عن املواجهة ، ويضعفون عن املصارحة ، فيتضاءلون ويتخاذلون للناس لريضوهم 

  . .} مؤمنني  واهللا ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا{ 
فماذا يكون الناس؟ وماذا تبلغ قوهتم؟ ولكن الذي ال يؤمن باهللا عادة وال يعنو له ، يعنو إلنسان مثله وخيشاه؛ 
ولقد كان خرياً أن يعنو هللا الذي يتساوى أمامه اجلميع ، وال يذل من خيضع له ، إمنا يذل من خيضع لعباده ، 

، إمنا يصغر من يعرض دونه من عباد اهللا وال يصغر من خيشاه    .ون عنه فيخشون من 
سؤال للتأنيب . . } أمل يعلموا أنه من حيادد اهللا ورسوله فأن له نار جهنم خالداً فيها ، ذلك اخلزي العظيم { 

والتوبيخ ، فإهنم ليدعون اإلميان ، ومن يؤمن يعلم أن حرب اهللا ورسوله كربى الكبائر ، وأن جهنم يف انتظار 
، فكيف ال . العباد ، وأن اخلزي هو اجلزاء املقابل للتمرد من يرتكبها من  فإذا كانوا قد آمنوا كما يدعون 

  يعلمون؟
فكيف ال خيشون خالق العباد ، وهم . إهنم خيشون عباد اهللا فيحلفون هلم لريضوهم ، ولينفوا ما بلغهم عنهم 

أن يقصده أحد حبرب إمنا هو تفظيع ما يرتكبون فكأمنا حياربون اهللا ، تعاىل اهللا . يؤذون رسوله ، وحياربون دينه 
، وجتسيم ما يقارفون من خطيئة ، وختويف من يؤذون رسول اهللا ، ويكيدون لدينه يف اخلفاء    .من إمث 

وإهنم ألجنب من أن يواجهوا الرسول والذين معه ، وإهنم ليخشون أن يكشف اهللا سترهم ، وأن يطلع الرسول 
  :ى نواياهم عل -صلى اهللا عليه وسلم  -
ولئن . قل استهزئوا إن اهللا خمرج ما حتذرون . حيذر املنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم مبا يف قلوهبم { 

أباهللا وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ال تعتذروا قد كفرمت بعد : قل . سألتهم ليقولن إمنا كنا خنوض ونلعب 
  . .} أهنم كانوا جمرمني إميانكم؛ إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة ب

  .إن النص عام يف حذر املنافقني أن ينزل اهللا قرآناً يكشف خبيئتهم ، ويتحدث عما يف قلوهبم 

  .وقد وردت عدة روايات عن حوادث معينة يف سبب نزول هذه اآليات . فينكشف للناس ما خيبئونه 
ا أرى قراءنا هؤالء إال : ل رجل من املنافقني قا: قال أبو معشر املديين عن حممد بن كعب القرظي وغريه قالوا  م

صلى  -فرفع ذلك إىل رسول اهللا ) يقصدون قراء القرآن ( أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة ، وأجبننا عند اللقاء 
يا رسول اهللا : وقد ارحتل وركب ناقته؛ فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -فجاء إىل رسول اهللا  -اهللا عليه وسلم 

، فقال إمنا كنا خن وإن } كانوا جمرمني { : إىل قوله } أباهللا وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ { : وض ونلعب 
وهو متعلق بسيف رسول اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -رجليه لتسفعان احلجارة ، وما يلتفت إليه رسول اهللا 

  .صلى اهللا عليه وآله وسلم  -
نافقني منهم وديعة بن ثابت أخو بين أمية بن زيد بن عمرو بن وقد كان مجاعة من امل: وقال حممد بن إسحاق 

صلى اهللا عليه  -عوف ، ورجل من أشجع حليف لبين سلمة يقال له خمشي بن محري يسريون مع رسول اهللا 
أحتسبون جالد بين األصفر كقتال العرب بعضهم بعضاً؟ : وهو منطلق إىل تبوك؛ فقال بعضهم لبعض  - وسلم 

واهللا لوددت أن : فقال خمشي ابن محري . إرجافاً وترهيباً للمؤمنني . . كم غداً مقرنني يف احلبال واهللا لكأنا ب
وقال رسول « . أقاضى على أن يضرب كل رجل منا مائة جلدة ، وأننا ننجوا أن ينزل فينا قرآن ملقالتكم هذه 



إهنم قد احترقوا ، فاسأهلم عما قالوا ، فإن فيما بلغين لعمار بن ياسر أدرك القوم ف -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 
، فقال ذلك هلم ، فأتوا رسول اهللا » بلى قلتم كذا وكذا : أنكروا فقل  صلى اهللا عليه  - فانطلق إليهم عمار 

واقف على راحلته ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال وديعة بن ثابت ، ورسول اهللا . يعتذرون إليه  - وسلم 
يا رسول اهللا قعد يب : فقال خمشي بن محري . يا رسول اهللا إمنا كنا خنوض ونلعب : قبها فجعل يقول وهو آخذ حب

، فتسمى عبد الرمحن ، وسأل اهللا أن يقتل . امسي واسم أيب  فكان الذي عفي عنه يف هذه اآلية خمشي بن محري 
  .شهيداً ال يعلم مبكانه ، فقتل يوم اليمامة ومل يوجد له أثر 

يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -بينما رسول اهللا « : ر وابن أيب حامت وأبو الشيخ عن قتادة قال وأخرج ابن املنذ
أيرجو هذا الرجل أن يفتح له قصور الشام وحصوهنا؟ : غزوته إىل تبوك ، وبني يديه أناس من املنافقني فقالوا 

»  -صلى اهللا عليه وسلم  -لنيب فقال ا. على ذلك  -صلى اهللا عليه وسلم  -فأطلع اهللا نبيه . هيهات هيهات 
، : قالوا . قلتم كذا . قلتم كذا : فأتاهم فقال « احبسوا على هؤالء الركب  يا نيب اهللا إمنا كنا خنوض ونلعب 
  .فأنزل اهللا فيهم ما تسمعون 

. .  كأن هذه املسائل الكربى اليت يتصدون هلا ، وهي ذات صلة وثيقة بأصل العقيدة. . إمنا كنا خنوض ونلعب 
  .} أباهللا وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ : قل { . كأن هذه املسائل مما خياض فيه ويلعب 

وكفروا بعد إمياهنم الذي أظهروه ، وينذرهم بالعذاب . لذلك ، لعظم اجلرمية ، جيبههم بأهنم قالوا كلمة الكفر 
، فإنه لن يصرف عن بعضهم الذي ظل ، الذي إن ختلف عن بعضهم ملسارعته إىل التوبة وإىل اإلميان الصحيح 

  :على نفاقه واستهزائه بآيات اهللا ورسوله ، وبعقيدته ودينه 
  . .} بأهنم كانوا جمرمني { 

وعندما يصل السياق إىل هذا احلد يف استعراض تلك النماذج من أقوال املنافقني وأعماهلم وتصوراهتم ، يعمد 
، وعر ض الصفات الرئيسية اليت متيزهم عن املؤمنني الصادقني ، وحتديد إىل تقرير حقيقة املنافقني بصفة عامة 

  :العذاب الذي ينتظرهم أمجعني 
، يأمرون باملنكر وينهون عن املعروف ، ويقبضون أيديهم {  نسوا اهللا . املنافقون واملنافقات بعضهم من بعض 

الكفار نار جهنم خالدين فيها؛ هي حسبهم وعد اهللا املنافقني واملنافقات و. إن املنافقني هم الفاسقون . فنسيهم 
  .} ، ولعنهم اهللا ، وهلم عذاب مقيم 

ختتلف أفعاهلم . املنافقون يف كل زمان ويف كل مكان . املنافقون واملنافقات من طينة واحدة ، وطبيعة واحدة 
، والغمز والدس ،  سوء الطوية ولؤم السريرة. وأقواهلم ، ولكنها ترجع إىل طبع واحد ، وتنبع من معني واحد 

، واجلنب عن املصارحة  أما سلوكهم فهو األمر باملنكر والنهي . تلك مساهتم األصلية . والضعف عن املواجهة 
وهم حني يأمرون باملنكر وينهون عن املعروف . عن املعروف ، والبخل باملال إال أن يبذلوه رئاء الناس 

إهنم . زاً وملزاً ، ألهنم ال جيرؤون على اجلهر إال حني يأمنون يستخفون هبما ، ويفعلون ذلك دساً ومهساً ، وغم
فال حيسبون إال حساب الناس وحساب املصلحة ، وال خيشون إال األقوياء من الناس يذلون هلم } نسوا اهللا { 

يف وإهنم لكذلك يف الدنيا بني الناس ، وإهنم لكذلك . اهللا فال وزن هلم وال اعتبار } فنسيهم { ويداروهنم 
وما حيسب الناس حساباً إال للرجال األقوياء الصرحاء ، الذين جيهرون بآرائهم ، ويوقفون . اآلخرة عند اهللا 



أولئك ينسون الناس . خلف عقائدهم ، ويواجهون الدنيا بأفكارهم ، وحياربون أو يساملون يف وضح النهار 
  .يذكرهم اهللا فيذكرهم الناس وحيسبون حسباهم ليذكروا إله الناس ، فال خيشون يف احلق لومة الئم ، وأولئك 

  . .} إن املنافقني هم الفاسقون { 
  :فهم خارجون عن اإلميان ، منحرفون عن الطريق ، وقد وعدهم اهللا مصرياً كمصري الكفار 

  . .} وعد اهللا املنافقني واملنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها ، هي حسبهم { 
ا   .ء إجرامهم وفيها كفايتهم وهي كف

  . .} ولعنهم اهللا { 
.فهم مطرودون من رمحته   .  

  . .} وهلم عذاب مقيم { 
ولقد حوى تاريخ . هذه الطبيعة الفاسقة املنحرفة الضالة ، ليست جديدة ، ففي تاريخ البشرية هلا نظائر وأمثال 

تليق بفسوقهم عن الفطرة  ولقد القى السابقون مصائر. البشرية من قبل هؤالء مناذج كثرية من هذا الطراز 
املستقيمة والطريق القومية ، بعدما استمتعوا بنصيبهم املقدر هلم يف هذه األرض ، وكانوا أشد قوة وأكثر أمواالً 

  .وأوالداً فلم يغن عنهم من ذلك كله شيء 

. مصريهم  والقرآن يذكر القوم مبا كان من أسالفهم ، ويبصرهم بأهنم يسلكون طريقهم ، وحيذرهم أن يالقوا
  :لعلهم يهتدون 

بلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أمواالً وأوالداً ، فاستمتعوا خبالقهم {  فاستمتعتم خبالقكم كما . كالذين من ق
أولئك حبطت أعماهلم يف الدنيا واآلخرة وأولئك . استمتع الذين من قبلكم خبالقهم ، وخضتم كالذي خاضوا 

  .} هم اخلاسرون 
فأما الذين اتصلت قلوهبم بالقوة الكربى فهم ال يفتنون بالقوة . قوة ، والفتنة باألموال واألوالد إهنا الفتنة بال

وهم . العارضة اليت ختول هلم يف األرض ، ألهنم خيشون من هو أقوى ، فينفقون قوهتم يف طاعته وإعالء كلمته 
ال واألوالد ، فيحرصون على شكر نعمته ، ال يفتنون باألموال واألوالد ، ألهنم يذكرون من أنعم عليهم باألمو

وأما الذين احنرفت قلوهبم عن مصدر القوة والنعمة فهم يبطرون . . وتوجيه أمواهلم وأوالدهم إىل طاعته 
  :ويفجرون يف األرض ، ويتمتعون ويأكلون كما تأكل األنعام 

  . .} أولئك حبطت أعماهلم يف الدنيا واآلخرة { 
  .، ألهنا كالنبتة بال جذور ، ال تستقر وال تنمو وال تزدهر وبطلت بطالناً أساسياً 

  . .} وأولئك هم اخلاسرون { 
  .الذين خسروا كل شيء على وجه اإلمجال بال حتديد وال تفصيل 

ويلتفت السياق من خطاهبم إىل خطاب عام ، كأمنا يعجب من هؤالء الذين يسريون يف طريق اهلالكني وال 
  :يعتربون 

نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد ومثود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين واملؤتفكات؟ أتتهم رسلهم أمل يأهتم { 
  . .} بالبينات ، فما كان اهللا ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 



. هؤالء الذين يستمتعون غري شاعرين ، ويسريون يف طريق اهللكى وال يتعظون  أمل يأهتم نبأ الذين من { هؤالء . 
{ وقد غمرهم الطوفان وطواهم اليم يف تيار الفناء املرهوب } قوم نوح { ممن ساروا يف نفس الطريق؟ } هم قبل

وقد أهلك طاغيتهم } وقوم إبراهيم { وقد أخذهتم الصيحة } ومثود { وقد أهلكوا بريح صرصر عاتية } وعاد 
قرى قوم لوط } واملؤتفكات { م الظلة وقد أصابتهم الرجفة وخنقته} وأصحاب مدين { املتجرب وأجنى إبراهيم 

. وقد قطع اهللا دابرهم إال األقلني  فكذبوا هبا ، فأخذهم } أتتهم رسلهم بالبينات { أمل يأهتم نبأ هؤالء الذين . 
  :اهللا بذنوهبم 

  ؟} فما كان اهللا ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون { 
وما تنفع عظات املاضي وال عربه إال من . ها النعمة فال تنظر إن النفس املنحرفة تبطرها القوة فال تذكر ، وتعمي

وإن كثرياً ممن يبتليهم . تتفتح بصائرهم إلدراك سنة اهللا اليت ال تتخلف ، وال تتوقف ، وال حتايب أحداً من الناس 
يستشعرون اهللا بالقوة وبالنعمة لتغشى أبصارهم وبصائرهم غشاوة ، فال يبصرون مصارع األقوياء قبلهم ، وال 

عندئذ حتق عليهم كلمة اهللا ، وعندئذ جتري فيهم سنة اهللا ، وعندئذ يأخذهم . مصري البغاة الطغاة من الغابرين 
  .واهللا من ورائهم حميط . وهم يف نعمائهم يتقلبون ، وبقوهتم يتخايلون . اهللا أخذ عزيز مقتدر 

إال من . الرخاء ، نراها يف كل زمان ويف كل مكان إهنا الغفلة والعمى واجلهالة نراها تصاحب القوة والنعمة و
  .رحم اهللا من عباده املخلصني 

، وسلوكاً غري السلوك ، ومصرياً . ويف مقابل املنافقني والكفار ، يقف املؤمنون الصادقون  طبيعة غري الطبيعة 
  :غري املصري 

عن املنكر ، ويقيمون الصالة ويؤتون واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض ، يأمرون باملعروف وينهون { 
وعد اهللا املؤمنني واملؤمنات جنات . أولئك سريمحهم اهللا ، إن اهللا عزيز حكيم . الزكاة؛ ويطيعيون اهللا ورسوله 

، ورضوان من اهللا أكرب ، ذلك هو الفوز  جتري من حتتها األهنار خالدين فيها ، ومساكن طيبة يف جنات عدن 
  . .} العظيم 
افقات بعضهم من بعض  إذا كان املؤمنون واملؤمنات . . إذا كانوا جبلة واحدة وطبيعة واحدة . املنافقون واملن ف

. أن املنافقني واملنافقات مع وحدة طبيعتهم ال يبلغون أن يكونوا أولياء بعضهم لبعض . بعضهم أولياء بعض 
بيعة النفاق تأىب هذا كله ولو كان بني وط. فالوالية حتتاج إىل شجاعة وإىل جندة وإىل تعاون وإىل تكاليف 

إن املنافقني أفراد ضعاف مهازيل ، وليسوا مجاعة متماسكة قوية متضامنة ، على ما يبدو . املنافقني أنفسهم 
والتعبري القرآين الدقيق ال يغفل هذا املعىن يف وصف هؤالء . بينهم من تشابه يف الطبيعة واخللق والسلوك 

.وهؤالء   .  
  . .} ون واملنافقات بعضهم من بعض املنافق{ 
  . .} واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض { 

طبيعة الوحدة وطبيعة التكافل ، وطبيعة التضامن ، ولكنه التضامن يف . إن طبيعة املؤمن هي طبيعة األمة املؤمنة 
  .حتقيق اخلري ودفع الشر 

. خلري ودفع الشر حيتاج إىل الوالية والتضامن والتعاون وحتقيق ا. . } يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر { 



ا تقف األمة املؤمنة صفاً واحداً  وحيثما وجدت الفرقة يف اجلماعة . ال تدخل بينها عوامل الفرقة . ومن هن
مثة غرض أو مرض . املؤمنة فثمة وال بد عنصر غريب عن طبيعتها ، وعن عقيدهتا ، هو الذي يدخل بالفرقة 

  السمة اليت يقررها العليم اخلبري. ة األوىل ويدفعها مينع السم
يتجهون هبذه الوالية إىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، وإعالء كلمة اهللا ، . . } بعضهم أولياء بعض { 

  .وحتقيق الوصاية هلذه األمة يف األرض 
  . .} ويقيمون الصالة { 

  .الصلة اليت تربطهم باهللا 
  . . }ويؤتون الزكاة { 

، وحتقق الصورة املادية والروحية للوالية والتضامن    .الفريضة اليت تربط بني اجلماعة املسلمة 
  . .} ويطيعون اهللا ورسوله { 

وال يكون هلم . فال يكون هلم هوى غري أمر اهللا وأمر رسوله ، وال يكون هلم دستور إال شريعة اهللا ورسوله 
وبذلك يوحدون هنجهم ويوحدون . . هلم اخلرية إذا قضى اهللا ورسوله  منهج إال دين اهللا ورسوله ، وال يكون

  .هدفهم ويوحدون طريقتهم ، فال تتفرق هبم السبل عن الطريق الواحد الواصل املستقيم 
  . .} أولئك سريمحهم اهللا { 

ذي ينهض والرمحة ال تكون يف اآلخرة وحدها ، إمنا تكون يف هذه األرض أوالً ورمحة اهللا تشمل الفرد ال
بتكاليف األمر باملعروف والنهي عن املنكر وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة؛ وتشمل اجلماعة املكونة من أمثال هذا 

. رمحة اهللا يف اطمئنان القلب ، ويف االتصال باهللا ، ويف الرعاية واحلماية من الفنت واألحداث . الفرد الصاحل 
  .امنها واطمئنان كل فرد للحياة واطمئنانه لرضاء اهللا ورمحة اهللا يف صالح اجلماعة وتعاوهنا وتض

األمر باملعروف ، والنهي عن املنكر ، وإقامة الصالة ، وإيتاء الزكاة ، : إن هذه الصفات األربع يف املؤمنني 
  .األمر باملنكر والنهي عن املعروف ونسيان اهللا وقبض األيدي : لتقابل من صفات املنافقني 

وإن تلك الصفات هلي اليت وعد اهللا املؤمنني عليها . . للمؤمنني لتقابل لعنته للمنافقني والكفار وإن رمحة اهللا . 
  :بالنصر والتمكني يف األرض ليحققوها يف وصايتهم الرشيدة على البشرية 

  . .} إن اهللا عزيز حكيم { 
اليف ، حكيم يف تقدير النصر قادر على إعزاز الفئة املؤمنة ليكون بعضها أولياء بعض يف النهوض هبذه التك

  .والعزة هلا ، لتصلح يف األرض ، وحترس كلمة اهللا بني العباد 
وإذا كان عذاب جهنم ينتظر املنافقني والكافرين ، وكانت لعنته هلم باملرصاد ، وكان نسيانه هلم يدمغهم 

  :فإن نعيم اجلنة ينتظر املؤمنني . بالضآلة واحلرمان 
  . .} ألهنار ومساكن طيبة يف جنات عدن جنات جتري من حتتها ا{ 

  :وهلم فوقها ما هو أكرب وأعظم . لإلقامة املطمئنة 
  . .} ورضوان من اهللا أكرب { 

  .وإن اجلنة بكل ما فيها من نعيم لتتضاءل وتتوارى يف هاالت ذلك الرضوان الكرمي 



  . .} ورضوان من اهللا أكرب { 
حلظة انطالق من حبسة هذه األمشاج ، ومن ثقلة هذه األرض .  حلظة شهود جلالله. إن حلظة اتصال باهللا 

. حلظة تنبثق فيها يف أعماق القلب البشري شعاعة من ذلك النور الذي ال تدركه األبصار . ومهومها القريبة 
إن حلظة واحدة من هذه اللحظات اليت تتفق للندرة . . حلظة إشراق تنري فيها حنايا الروح بقبس من روح اهللا 

فكيف برضوان من اهللا . . لقليلة من البشر يف ومضة صفاء ، ليتضاءل إىل جوارها كل متاع ، وكل رجاء ا
  يغمر هذا األرواح ، وتستشعره بدون انقطاع؟

  . .} ذلك هو الفوز العظيم { 
د الكفار يأمر اهللا نبيه أن جياه. . وبعد بيان صفة املؤمنني الصادقني وصفة املنافقني الذين يّدعون اإلميان 

ويقرر القرآن الكرمي أن هؤالء املنافقني قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسالمهم ، ومهوا بأمر خيبهم . واملنافقني 
صلى اهللا عليه وسلم  -ويعجب من نقمتهم على رسول اهللا . اهللا فيه ، وهو من وحي الكفر الذي صاروا إليه 

  :يرغبهم يف التوبة وخيوفهم التمادي يف الكفر والنفاق و. وما كان هلم من بعثته إال اخلري والغىن  -
حيلفون باهللا ما قالوا ، . يا أيها النيب جاهد الكفار واملنافقني واغلظ عليهم ، ومأواهم جهنم وبئس املصري { 

له من وما نقموا إال أن أغناهم اهللا ورسو. ولقد قالوا كلمة الكفر ، وكفروا بعد إسالمهم ، ومهوا مبا مل ينالوا 
فإن يتوبوا يك خرياً هلم ، وإن يتولوا يعذهبم اهللا عذاباً أليماً يف الدنيا واآلخرة ، وما هلم يف األرض من . فضله 

  . .} ويل وال نصري 
. الين املنافقني كثرياً ، وأغضى عنهم كثرياً ، وصفح عنهم كثرياً  -صلى اهللا عليه وسلم  -لقد كان الرسول 

، وتبلغ السماحة أجلها ، ويأمره ربه أن يبدأ معهم خطة جديدة ، ويلحقهم  فها هو ذا يبلغ احللم غايته 
  .بالكافرين يف النص ، ويكلفه جهاد هؤالء وهؤالء جهاداً عنيفاً غليظاً ال رمحة فيه وال هوادة 

ليكن فإذا انتهى أمد اللني فلتكن الشدة؛ وإذا انقضى عهد املصابرة ف. إن للني مواضعه وللشدة مواضعها 
، واملطاولة قد . . احلسم القاطع  وللحركة مقتضياهتا ، وللمنهج مراحله ، واللني يف بعض األحيان قد يؤذي 

  .تضر 
واختاره  -كرم اهللا وجهه  -أتكون بالسيف كما روي عن علي . وقد اختلف يف اجلهاد والغلظة على املنافقني 

 -اجهة وكشف خبيئاهتم لألنظار كما روي عن ابن عباس أم تكون يف املعاملة واملو - رمحه اهللا  -ابن جرير 
  . .مل يقتل املنافقني  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن رسول اهللا  -كما سيجيء  -والذي وقع  -رضي اهللا عنه 

  . .} ولقد قالوا كلمة الكفر ، وكفروا بعد إسالمهم ومهوا مبا مل ينالوا . حيلفون باهللا ما قالوا { 
ا أرادوه مراراً من الشر للرسول والنص يف عمومه  ، ويشري إىل م يستعرض حالة املنافقني يف كثري من مواقفهم 

  :وهناك روايات حتدد حادثة خاصة لسبب نزول اآلية . . وللمسلمني  -صلى اهللا عليه وسلم  -
على األنصاري  وذلك أنه اقتتل رجالن ، جهين وأنصاري ، فعال اجلهين. نزلت يف عبد اهللا بن أيب : قال قتادة 

مسن كلبك : أال تنصرون أخاكم؟ واهللا ما مثلنا ومثل حممد إال كما قال القائل : ، فقال عبد اهللا لألنصاري 
 -فسعى هبا رجل من املسلمني إىل النيب . لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل : وقال . يأكلك 

  .عل حيلف باهللا ما قاله ، فأنزل اهللا فيه هذه اآلية فأرسل إليه فسأله ، فج - صلى اهللا عليه وسلم 



 -صلى اهللا عليه وسلم  -كان رسول اهللا : ويروي اإلمام أبو جعفر بن جرير بإسناده عن ابن عباس قال 
» إنه سيأتيكم إنسان ، فينظر إليكم بعني الشيطان ، فإذا جاء فال تكلموه « : جالساً حتت ظل شجرة ، فقال 

عالم تشتمين أنت « : فقال  - صلى اهللا عليه وسلم  - طلع رجل أزرق ، فدعاه رسول اهللا  فلم يلبثوا أن
{ : فانطلق الرجل فجاء بأصحابه ، فحلفوا باهللا ما قالوا ، حىت جتاوز عنهم ، فأنزل اهللا عز وجل » وأصحابك؟ 

  .} اآلية . . حيلفون باهللا ما قالوا 
ا مؤداه  كان له ربيب من . أهنا نزلت يف اجلالس بن سويد بن الصامت : وروي عن عروة بن الزبري وغريه م
إن كان ما جاء به حممد حقاً فنحن أشر من محرنا هذه اليت حنن : امرأته امسه عمري بن سعد ، فقال اجلالس 

واهللا يا جالس إنك ألحب الناس إيل ، وأحسنهم عندي بالء ، وأعزهم على أن يصله : فقال عمري . عليها 
ّي من األخرى شيء يكر ه ، ولقد قلت مقالة لئن ذكرهتا لتفضحين ، ولئن كتمتها لتهلكين ، وإلحدامها أهون عل

فقال الرجل . فأنكرها وحلف باهللا ما قاهلا ، فأنزل اهللا اآليات  -صلى اهللا عليه وسلم  -فأخرب هبا رسول اهللا . 
ّي التوبة ، فأنا أتوب ، فقبل منه    .ذلك قد قلته ، وقد عرض اهللا عل

وهذه تضافر الروايات على أن املعّين هبا ما } ومهوا مبا مل ينالوا { : ولكن هذه الروايات ال تنسجم مع عبارة 
غيلة وهو  - صلى اهللا عليه وسلم  - أراده مجاعة من املنافقني يف أثناء العودة من الغزوة ، من قتل رسول اهللا 

  .فنختار إحداها . عائد من تبوك 
ا أقبل : حدثنا يزيد أخربنا الوليد بن عبد اهللا بن مجيع عن أيب الطفيل قال  - رمحه اهللا  -د قال اإلمام أمح مل

صلى اهللا عليه وسلم  -إن رسول اهللا : من غزوة تبوك أمر منادياً فنادى  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 
يقوده حذيفة ويسوقه عمار إذ  -وسلم صلى اهللا عليه  -فبينما رسول اهللا . أخذ العقبة ، فال يأخذها أحد  -

أقبل  -صلى اهللا عليه وسلم  -أقبل رهط متلثمون على الرواحل ، فغشوا عماراً وهو يسوق برسول اهللا  ف
. قد « حلذيفة  -صلى اهللا عليه وسلم  -يضرب وجوه الرواحل ، فقال رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  -عمار 

» هل عرفت القوم؟ « : فقال يا عمار . ورجع عمار  -ليه وسلم صلى اهللا ع -حىت هبط رسول اهللا » قد 
. اهللا ورسوله أعلم : قال » هل تدري ما أرادوا؟ « : قال . لقد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون : فقال 
فسأل عمار رجالً : قال » راحلته فيطرحوه  -صلى اهللا عليه وسلم  -أرادوا أن ينفروا برسول اهللا « : قال 
: نشدتك باهللا ، كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ قال : فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -ن أصحاب رسول اهللا م

صلى اهللا عليه وسلم  -فعد رسول اهللا : قال . إن كنت منهم فقد كانوا مخسة عشر : فقال . أربعة عشر رجالً 
ا ما أراد القوم  -عليه وسلم صلى اهللا  -واهللا ما مسعنا منادي رسول اهللا : منهم ثالثة قالوا  - فقال . وما علمن

  .أشهد أن االثين عشر الباقني حرب هللا ولرسوله يف احلياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد : عمار 
وسواء كانت هي أو شيء مثلها هي الذي تعنيه اآلية ، فإنه ليبدو عجيباً . هذه احلادثة تكشف عن دخيلة القوم 

  :والنصر يعجب هنا منهم . ثل هذه اخليانة أن تنطوي صدور القوم على م
  . .} وما نقموا إال أن أغناهم اهللا ورسوله من فضله { 

اللهم إال أن يكون الغىن الذي غمرهم بعد . فما من سيئة قدمها اإلسالم هلم ينقمون عليه هذه النقمة من أجلها 
  اإلسالم ، والرخاء الذي أصاهبم بسببه هو ما ينقمون



  :هذا التعجيب من أمرهم ، بعد كشف خبيئاهتم باحلكم الفاصل مث يعقب على 
فإن يتوبوا يك خرياً هلم ، وإن يتولوا يعذهبم اهللا عذاباً أليماً يف الدنيا واآلخرة ، وما هلم يف األرض من ويل { 

  . .} وال نصري 
  .إىل الباب املفتوح فمن شاء لنفسه اخلري فليدلف . بعد هذا كله يظل باب التوبة مفتوحاً على مصراعيه 

وانعدام . العذاب األليم يف الدنيا واآلخرة : ومن أراد أن ميضي يف طريقه األعوج ، فالعاقبة كذلك معروفة 
  :وملن شاء أن خيتار ، وهو وحده امللوم . . الناصر واملعني يف هذه األرض 

 الدنيا واآلخرة ، وما هلم يف األرض من ويل فإن يتوبوا يك خرياً هلم ، وإن يتولوا يعذهبم اهللا عذاباً أليماً يف{ 
  . .} وال نصري 

  .مث ميضي السياق يف عرض مناذج من املنافقني وأحواهلم وأقواهلم من قبل الغزوة ويف ثناياها 
فلما آتاهم من فضله خبلوا به ، . ومنهم من عاهد اهللا لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصاحلني { 

أعقبهم نفاقاً يف قلوهبم إىل يوم يلقونه ، مبا أخلفوا اهللا ما وعدوه ومبا كانوا يكذبون وتولوا وهم مع } رضون ، ف
.  

ولكن هذا العهد إمنا . من املنافقني من عاهد اهللا لئن أنعم اهللا عليه ورزقه ، ليبذلن الصدقة ، وليصلحن العمل 
استجاب اهللا له ورزقه من فضله نسي عهده ،  فلما أن. كان يف وقت فقره وعسرته ، يف وقت الرجاء والطمع 

فكان هذا النكث . وتنكر لوعده ، وأدركه الشح والبخل فقبض يده ، وتوىل معرضاً عن الوفاء مبا عاهد 
  .بالعهد مع الكذب على اهللا فيه سبباً يف التمكني للنفاق يف قلبه ، واملوت مع هذا النفاق ، ولقاء اهللا به 

شحيحة ، إال من عصم اهللا؛ وال تطهر من هذا الشح إال أن تعمر باإلميان ، وترتفع  والنفس البشرية ضعيفة
على ضرورات األرض ، وتنطلق من قيود احلرص على النفع القريب ، ألهنا تؤمل يف خلف أعظم ، وتؤمل يف 

يثق بأن ما عند  والقلب املؤمن يطمئن باإلميان ، فال خيشى الفقر بسبب اإلنفاق ، ألنه. رضوان من اهللا أكرب 
وهذا االطمئنان يدفع به إىل إنفاق املال يف سبيل اهللا تطوعاً ورضى وتطهراً ، وهو . الناس ينفد وما عند اهللا باق 

  .فحىت لو فقد املال وافتقر منه ، فإن له عوضاً أعظم عند اهللا . آمن مغبته 
نفسه كلما دعي إىل نفقه أو صدقة ،  فأما حني يقفر القلب من اإلميان الصحيح ، فالشح الفطري يهيج يف

  .مث يبقى سجني شحه وخوفه بال أمن وال قرار . واخلوف من الفقر يتراءى له فيقعد به عن البذل 
آية « : والذي يعاهد اهللا مث خيلف العهد ، والذي يكذب على اهللا فال يفي مبا وعد ، ال يسلم قلبه من النفاق 

، وإذا ائتمن خان إذا حدث كذب ، وإذ: املنافق ثالث    .» ا وعد أخلف 
  :فال جرم يعقب إخالف العهد والكذب على اهللا نفاقاً دائماً يف قلوب تلك الطائفة اليت تشري إليها اآلية 

  . .} فأعقبهم نفاقاً يف قلوهبم إىل يوم يلقونه مبا أخلفوا اهللا ما وعدوه ومبا كانوا يكذبون { 
  ؟} واهم وأن اهللا عالم الغيوب أمل يعلموا أن اهللا يعلم سرهم وجن{ 

أن اهللا مطلع على السرائر ، عامل مبا يدور بينهم من أحاديث ، حيسبوهنا سراً  - وهم يدعون اإلميان  -أمل يعلموا 
بينهم ألهنم يتناجون هبا يف خفية عن الناس؟ وأن اهللا يعلم الغيب اخلايف املستور ، فيعلم حقيقة النوايا يف 



ن مقتضى علمهم هبذا ، أال يستخفوا عن اهللا بنية ، وأال حتدثهم نفوسهم بإخالف ما الصدور؟ ولقد كان م
  .عاهدوا اهللا عليه ، والكذب عليه يف إعطاء العهود 

وقد وردت روايات عن سبب نزول اآليات الثالث ، نذكر منها رواية عن ابن جرير وابن أيب حامت من حديث 
صلى اهللا عليه  - ي عن ثعلبة بن حاطب األنصاري أنه قال لرسول اهللا عن أيب أمامة الباهل -بإسناده  -معان 
وحيك يا ثعلبة ، قليل « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال رسول اهللا : قال . ادع اهللا أن يرزقين ماالً  - وسلم 

اهللا  أما ترضى أن تكون مثل نيب« : فقال . مث قال مرة أخرى : قال » تؤدي شكره خري من كثري ال تطيقه 
دعوت : قال » فوالذي نفسي بيده لو شئت أن تسري اجلبال معي ذهباً وفضة لسارت  والذي بعثك باحلق لئن 

حق حقه  اللهم ارزق ثعلبة ماالً «  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال رسول اهللا . اهللا فرزقين ماالً ألعطني كل ذي 
نة ، فتنحى عنها فنزل وادياً من أوديتها ، حىت جعل فاختذ غنماً فنمت كما ينمي الدود ، فضاقت املدي: قال » 

يصلي الظهر والعصر يف مجاعة ويترك ما سوامها ، مث منت وكثرت فتنحى حىت ترك الصلوات إال اجلمعة ، وهي 
فقال رسول . تنمي كما ينمي الدود حىت ترك اجلمعة ، فطفق يتلقى الركبان يوم اجلمعة ليسأهلم عن األخبار 

فقالوا يا رسول اهللا اختذ غنماً فضاقت عليه املدينة ، فأخربوه » ما فعل ثعلبة؟ «  -هللا عليه وسلم صلى ا -اهللا 
} خذ من أمواهلم صدقة { : وأنزل اهللا جل ثناؤه » يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة « : بأمره ، فقال 

رجلني على الصدقة من  -يه وسلم صلى اهللا عل -ونزلت فرائض الصدقة ، فبعث رسول اهللا . . اآلية 
سليم ، وكتب هلما كيف يأخذان الصدقة من املسلمني؛ وقال هلما . املسلمني  « : رجالً من جهينة ورجالً من 

فخرجا حىت أتيا ثعلبة فسأاله الصدقة ، وأقرآه » فخذا صدقاهتما  -رجل من نيب سليم  -مرا بثعلبة وبفالن 
ا أدري ما . وما هذه إال أخت اجلزية . ما هذه إال جزية : فقال  - وسلم  صلى اهللا عليه - كتاب رسول اهللا  م

ومسع هبما السلمي ، فنظر إىل خيار أسنان إبله فعزهلا للصدقة مث استقبلهما . هذا؟ انطلقا حىت تفرغا مث عودا إيلّ 
ا نريد أن نأخذ هذا منك : هبا ، فلما رأوها قالوا  فخذوها فإن نفسي  بل: فقال . ما جيب عليك هذا ، وم

أروين : مث رجعا إىل ثعلبة فقال . بذلك طيبة وإمنا هي له ، فأخذاها منه ومرا على الناس فأخذا الصدقات 
ا هذه إال أخت اجلزية : فقال : كتابكما فقرأه    .ما هذه إال جزية ، م

» يا ويح ثعلبة « : ا قال فلما رآمه -صلى اهللا عليه وسلم  -فانطلقا حىت أتيا النيب . انطلقا حىت أرى رأيي 
، فأخرباه بالذي صنع ثعلبة والذي صنع السلمي  ، ودعا للسلمي بالربكة  فأنزل اهللا عز . قبل أن يكلمهما 

. ومنهم من عاهد اهللا لئن آتانا من فضله لنصدقن { وجل  صلى اهللا عليه  -وعند رسول اهللا . اآلية } . . 
وحيك يا ثعلبة أنزل اهللا فيك كذا : فخرج حىت أتاه ، فقال  رجل من أقارب ثعلبة فسمع بذلك ، - وسلم 

، فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -وكذا؛ فخرج ثعلبة حىت أتى النيب  إن اهللا « : فسأله أن يقبل منه صدقته 
«  - صلى اهللا عليه وسلم  - فجعل حيثو على رأسه التراب ، فقال له رسول اهللا » منعين أن أقبل منك صدقتك 

، قد أمرتك فلم تطعين هذا عم أن يقبض صدقته رجع إىل  - صلى اهللا عليه وسلم  - فلما أىب رسول اهللا » لك 
 -رضي اهللا عنه  -مث أتى أبا بكر . ومل يقبل منه شيئاً  - صلى اهللا عليه وآله وسلم  -منزله؛ فقبض رسول اهللا 

مل : ار فاقبل صدقيت؛ فقال أبو بكر قد علمت منزليت من رسول اهللا وموضعي من األنص: حني استخلف ، فقال 
 -فلما ويل عمر . وأىب أن يقبلها؛ فقبض أبو بكر ومل يقبلها  -صلى اهللا عليه وسلم  -يقبلها منك رسول اهللا 



 -صلى اهللا عليه وسلم  -مل يقبلها رسول اهللا : يا أمري املؤمنني اقبل صدقيت فقال : أتاه فقال  -رضي اهللا عنه 
اقبل صدقيت : أتاه فقال  -رضي اهللا عنه  -فلما ويل عثمان . نا أقبلها منك؟ فقبض ومل يقبلها وال أبو بكر ، وأ

، وأنا أقبلها منك؟ فلم يقبلها منه  -صلى اهللا عليه وسلم  -مل يقبلها رسول اهللا : ، فقال  وال أبو بكر وال عمر 
  . .فهلك ثعلبة يف خالفة عثمان . 

، وهو يصور حالة عامة ، وسواء كانت هذه الواقعة مصاحبة  لنزول اآليات أو كان غريها ، فإن النص عام 
وإذا كانت الرواية صحيحة يف . ويرسم منوذجاً مكرراً للنفوس اليت مل تستيقن ، ومل يبلغ اإلميان فيها أن يتمكن 

ى اهللا قد أن نقض العهد والكذب عل -صلى اهللا عليه وسلم  -ربط احلادثة بنزول اآليات ، فإن علم الرسول 
 ، ، يكون هو الذي منعه من قبول صدقة ثعلبة وتوبته اليت ظهر هبا  أورث املخلفني نفاقاً يف قلوهبم إىل يوم يلقونه 

إمنا عامله بعلمه حباله الذي ال شك فيه ، ألنه إخبار من العليم اخلبري ، . ومل يعامله بالظاهر حسب الشريعة 
مع عدم اعتباره مرتداً فيؤخذ بعقوبة الردة . رفاً تأديبياً برد صدقته تص -صلى اهللا عليه وسلم  -وكان تصرفه 

  .وال يعين هذا إسقاط الزكاة عن املنافقني شريعة . وال مسلماً فتقبل منه زكاته 

فيما ليس فيه علم يقيين ، كالذي كان يف هذا احلادث اخلاص ، فال يقاس . إن الشريعة تأخذ الناس بظاهرهم 
  .عليه 

إهنم كانوا . واية احلادث تكشف لنا كيف كان املسلمون األوائل ينظرون إىل الزكاة املفروضة غري أن ر
الذي يستحق الترحم مما أصابه من . حيتسبوهنا نعمة عليهم ، من حيرم أداءها أو حيرم قبوهلا منه ، فهو اخلاسر 

  :رفض زكاته مدركني حلقيقة املعىن الكامن يف قوله تعاىل 
  . .} م صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا خذ من أمواهل{ 

وهذا هو الفارق بني فريضة تؤدى ابتغاء رضوان اهللا وضريبة تدفع . فكانت هلم غنماً ينالونه ال غرماً حيملونه 
  ألن القانون حيتمها ويعاقب عليها الناس

عند املؤمنني واآلن يعرض السياق لوناً آخر من تصورات املنافقني للزكاة خيالفون به ذلك التصور احلق 
  :الصادقني؛ ويكشف عن لون من طبيعة الغمز فيهم واللمز ، النابعني من طبعهم املنحرف املدخول 

سخر . الذين يلمزون املطوعني من املؤمنني يف الصدقات ، والذين ال جيدون إال جهدهم ، فيسخرون منهم { 
  . .} اهللا منهم وهلم عذاب أليم 

ذه اآلية ، تصور نظرة املنافقني املنحرفة لطبيعة اإلنفاق يف سبيل اهللا وبواعثه يف والقصة املروية عن سبب نزول ه
  .النفوس 

أخرج ابن جرير من طريق حيىي بن أيب كثري ، ومن طريق سعيد عن قتادة وابن أيب حامت من طريق احلكم بن 
يعين يف ( على الصدقة  - صلى اهللا عليه وسلم  - حث رسول اهللا : قال  -بألفاظ خمتلفة  -أبان عن عكرمة 

يا رسول اهللا مايل مثانية آالف ، جئتك بنصفها : فجاء عبد الرمحن بن عوف بأربعة آالف فقال ) غزوة تبوك 
يما أعطيت « : فقال . وأمسكت نصفها  : وجاء أبوعقيل بصاع من متر فقال » بارك اهللا لك فيما أمسكت وف

ما الذي : فلمزه املنافقون ، وقالوا : قال . ريب وصاع لعيايل يا رسول اهللا أصبت صاعني من متر صاع أقرضه ل
  أمل يكن اهللا ورسوله غنيني عن صاع هذا؟: وقالوا . أعطى ابن عوف إال رياء 



ويف روايات أخرى أهنم قالوا عن أيب عقيل ، وهو الذي بات يعمل ليحصل على صاعني أجر له ، جاء بأحدمها 
  إنه إمنا أراد أن يذكر بنفسه -م صلى اهللا عليه وسل -لرسول اهللا 

وهكذا تقولوا على املؤمنني الذين انبعثوا إىل الصدقة عن طواعية نفس ، ورضا قلب ، واطمئنان ضمري ، ورغبة 
ذلك أهنم ال يدركون بواعث هذا التطوع . يف املسامهة يف اجلهاد كل على قدر طاقته ، وكل على غاية جهده 

ال يدركون املشاعر . ون حساسية الضمري اليت ال هتدأ إال بالبذل عن طيب خاطر ال يدرك. يف النفوس املؤمنة 
: من أجل هذا يقولون عن املكثر . الرفرافة اليت تنبعث انبعاثاً ذاتياً ، لتليب دواعي اإلميان والتضحية واملشاركة 

رياً ، وحيتقرون صاحب جيرحون صاحب الكثري ألنه يبذل كث. إنه يبذل رياء ، وعن املقل إنه يذكر بنفسه 
  .فال يسلم من جترحيهم وعيبهم أحد من اخلريين . القليل ألنه يبذل القليل 

ذلك وهم قاعدون متخلفون منقبضو األيدي شحيحو األنفس ، ال ينفقون إال رياء ، وال يدركون من بواعث 
  .النفوس إال مثل هذا الباعث الصغري احلقري 

  :زم ومن مث جيبههم الرد احلاسم اجلا
  . .} سخر اهللا منهم وهلم عذاب أليم { 

فمن شر ذمة صغرية هزيلة من البشر الضعاف الفانني وسخرية اخلالق اجلبار . وياهلوهلا عاقبة . وياهلوهلا سخرية 
  تنصب عليهم وعذابه يترقبهم؟ أال إنه للهول املفزع الرهيب

فلن يغفر اهللا هلم ، ذلك بأهنم كفروا باهللا ورسوله ،  استغفر هلم أو ال تستغفر هلم ، إن تستغفر هلم سبعني مرة{ 
  . .} واهللا ال يهدي القوم الفاسقني 

  :هؤالء املنافقون الذين يلمزون املتطوعني بالصدقات على هذا النحو ، قد تقرر مصريهم ، فما عاد يتبدل 
  . .} فلن يغفر اهللا هلم { 

  .اء لن جيديهم استغفار ، فإنه وعدم االستغفار هلم سو
فأما هؤالء . كان يستغفر للمخطئني عسى أن يتوب اهللا عليهم  - صلى اهللا عليه وسلم  - ويبدو أن الرسول 

، فال رجعة فيه    :فقد أخرب بأن مصريهم قد تقرر 
  .} واهللا ال يهدي القوم الفاسقني { . . } ذلك بأهنم كفروا باهللا ورسوله { 

  . .وفسدت قلوهبم فلم يعد يرجى هلا صالح . رجى هلم أوبة أولئك الذين احنرفوا عن الطريق فلم تعد ت
  . .} إن تستغفر هلم سبعني مرة فلن يغفر اهللا هلم { 

واملعىن العام أن ال رجاء هلم يف مغفرة ، ألنه ال سبيل . ال على أهنا رقم حمدد . والسبعون تذكر عادة للتكثري 
 من الفساد ال يصلح ، والضالل حني ينتهي إىل أمد معني والقلب البشري حني يصل إىل حد معني. هلم إىل توبة 

  .واهللا أعلم بالقلوب . ال يرجى بعده اهتداء 
يف غزوة  -صلى اهللا عليه وسلم  -إىل احلديث عن املتخلفني عن رسول اهللا  -مرة أخرى  - وينتقل السياق 

  :تبوك 
ال : بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهللا ، وقالوا فرح املخلفون مبقعدهم خالف رسول اهللا ، وكرهوا أن جياهدوا { 

فليضحكوا قليالً وليبكوا كثرياً جزاء مبا كانوا . نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون : قل . تنفروا يف احلر 



لن خترجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي : فإن رجعك اهللا إىل طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل . يكسبون 
وال تصل على أحد منهم مات أبداً وال تقم على . م رضيتم بالعقود أول مرة فاقعدوا مع اخلالفني إنك. عدواً 

وال تعجبك أمواهلم وأوالدهم ، إمنا يريد اهللا أن يعذهبم هبا . قربه ، إهنم كفروا باهللا ورسوله وماتوا وهم فاسقون 
  . .} يف الدنيا ، وتزهق أنفسهم وهم كافرون 

وقعد هبم ضعف اهلمة وهزال . ثقلة احلرص على الراحة ، والشح بالنفقة . تهم ثقلة األرض هؤالء الذين أدرك
والتعبري يلقي ظل اإلمهال كما لو كانوا متاعاً خيلف  -هؤالء املخلفون . . النخوة ، وخواء القلب من اإلميان 

دين يالقون احلر واجلهد ، وتركوا اجملاه} خالف رسول اهللا { فرحوا بالسالمة والراحة  - أو مهالً يترك 
  .} وكرهوا أن جياهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهللا { وحسبوا أن السالمة غاية حيرص عليها الرجال 

  .وهي قولة املسترخي الناعم الذي ال يصلح لشيء مما يصلح له الرجال } ال تنفروا يف احلر : وقالوا { . 
اإلرادة؛ وكثريون هم الذين يشفقون من املتاعب ، وينفرون من إن هؤالء هلم منوذج لضعف اهلمة ، وطراوة 

وهم . اجلهد ، ويؤثرون الراحة الرخيصة على الكدح الكرمي ، ويفضلون السالمة الذليلة على اخلطر العزيز 
ولكن هذه الصفوف تظل يف . يتساقطون إعياء خلف الصفوف اجلادة الزاحفة العارفة بتكاليف الدعوات 

وء بالعقبات واألشواك ، ألهنا تدرك بفطرهتا أن كفاح العقبات واألشواك فطرة يف اإلنسان ، وأنه طريقها اململ
  .ألذ وأمجل من القعود والتخلف والراحة البليدة اليت ال تليق بالرجال 

  :والنص يرد عليهم بالتهكم املنطوي على احلقيقة 
  . .} لو كانوا يفقهون  نار جهنم أشد حراً: قل . ال تنفروا يف احلر : وقالوا { 

فكيف هبم يف حر جهنم وهي أشد . فإن كانوا يشفقون من حر األرض ، ويؤثرون الراحة املسترخية يف الظالل 
فإما كفاح يف سبيل اهللا فترة حمدودة يف حر . حراً ، وأطول أمداً؟ وإهنا لسخرية مريرة ، ولكنها كذلك حقيقة 

  :مداه إال اهللا  األرض ، وإما انطراح يف جهنم ال يعلم
  . .} فليضحكوا قليالً وليبكوا كثرياً جزاء مبا كانوا يكسبون { 

وإن يوماً عند ربك كألف . وإنه لضحك يف هذه األرض وأيامها املعدودة ، وإنه لبكاء يف أيام اآلخرة الطويلة 
  .سنة مما يعدون 

  . .} جزاء مبا كانوا يكسبون { 
  .جلزاء العادل الدقيق فهو اجلزاء من جنس العمل ، وهو ا

هؤالء ال . وختلفوا عن الركب يف أول مرة  -يف ساعة العسرة  -هؤالء الذين آثروا الراحة على اجلهد 
يصلحون لكفاح ، وال ُيرجون جلهاد ، وال جيوز أن يؤخذوا بالسماحة والتغاضي ، وال أن يتاح هلم شرف 

  :اجلهاد الذي ختلوا عنه راضني 
لن خترجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً ، :  طائفة منهم فاستأذنوك للخروج ، فقل فإن رجعك اهللا إىل{ 

  . .} إنكم رضيتم بالقعود أول مرة ، فاقعدوا مع اخلالفني 
والصف الذي . إن الدعوات يف حاجة إىل طبائع صلبة مستقيمة ثابتة مصممة تصمد يف الكفاح الطويل الشاق 

ال يصمد ألهنم خيذلونه يف ساعة الشدة فيشيعون فيه اخلذالن والضعف يتخلله الضعاف املسترخون 



. فالذين يضعفون ويتخلفون جيب نبذهم بعيداً عن الصف وقاية له من التخلخل واهلزمية . واالضطراب 
والتسامح مع الذين يتخلفون عن الصف يف ساعة الشدة ، مث يعودون إليه يف ساعة الرخاء ، جناية على الصف 

،   . .وعلى الدعوة اليت يكافح يف سبيلها كفاحة املرير  كله 
  .} لن خترجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً : فقل { 

  .ملاذا؟ 
  . .} إنكم رضيتم بالقعود أول مرة { 

. ففقدمت حقكم يف شرف اخلروج؛ وشرف االنتظام يف الكتيبة ، واجلهاد عبء ال ينهض به إال من هم له أهل 
  : هذا وال جماملة فال مساحة يف

  . .} فاقعدوا مع اخلالفني { 
  .املتجانسني معكم يف التخلف والقعود 

  .هذا هو الطريق الذي رمسه اهللا تعاىل لنبيه الكرمي ، وإنه لطريق هذه الدعوة ورجاهلا أبداً 

  . .فليعرف أصحاهبا يف كل زمان ويف كل مكان ذلك الطريق 
بأال يسمح للمتخلفني يف ساعة العسرة أن يعودوا فينتظموا يف  - ليه وسلم صلى اهللا ع - وكما أمر اهللا رسوله 

  :الصفوف ، كذلك أمره أال خيلع عليهم أي ظالل من ظالل التكرمي 
  .} إهنم كفروا باهللا ورسوله وماتوا وهم فاسقون . وال تصل على أحد منهم مات أبداً وال تقم على قربه { 

فهي تقرر . ولكن داللة اآلية أعم من احلوادث اخلاصة . نتها هذه اآلية ولقد ذكر املفسرون حوادث خاصة ع
أصالً من أصول التقدير يف نظام اجلماعة املكافحة يف سبيل العقيدة ، هو عدم التسامح يف منح مظاهر التكرمي 

ومقياس . صف ملن يؤثرون الراحة املسترخية على الكفاح الشاق؛ وعدم اجملاملة يف تقدير منازل األفراد يف ال
  .هذا التقدير هو الصرب والثبات والقوة واإلصرار والعزمية اليت ال تسترخي وال تلني 

وهو تعليل خاص بعدم } إهنم كفروا باهللا ورسوله وماتوا وهم فاسقون { والنص يعلل هذا النهي يف موضعه هنا 
أوسع من  -كما ذكرنا  -كن القاعدة ول. . على قرب منافق  -صلى اهللا عليه وسلم  -الصالة أو قيام الرسول 

واجلماعة املسلمة جيب أال تبذل هذا التكرمي ملن يتخلف عن الصف . فالصالة والقيام تكرمي . املناسبة اخلاصة 
يف ساعة اجلهاد ، لتبقى له قيمته ، ولتظل قيم الرجال منوطة مبا يبذلون يف سبيل اهللا ، ومبا يصربون على البذل 

، وخيلصون أنفسهم وأمواهلم هللا ال يتخلفون هبما يف ساعة الشدة ، مث يعودون يف الصف ، ويثبتون على اجل هد 
  مكرمني

، وال التكرمي الباطن ينالونه يف عامل الضمري    :ال التكرمي الظاهر ينالونه يف أعني اجلماعة 
  . .} نفسهم وهم كافرون إمنا يريد اهللا أن يعذهبم هبا يف الدنيا وتزهق أ. وال تعجبك أمواهلم وأوالدهم { 

فاملقصود هنا أال يقام وزن ألمواهلم . أما مناسبة ورودها فتختلف . واملعىن العام لآلية قد سبق يف السياق 
. وهم ال يستحقونه ال يف الظاهر وال يف الشعور . وأوالدهم ، ألن األعجاب هبا نوع من التكرمي الشعوري هلم 

  .ملا ميلكون إمنا هو االحتقار واإلمهال هلم و
ذرنا نكن مع : وإذا أنزلت سورة أن آمنوا باهللا وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولوا الطول منهم ، وقالوا { 



ال يفقهون : القاعدين  لكن الرسول والذين آمنوا معه . رضوا بأن يكونوا مع اخلوالف وطبع على قلوهبم فهم 
وأولئك هم املفلحون ، أعد اهللا هلم جنات جتري من حتتها جاهدوا بأمواهلم وأنفسهم ، وأولئك هلم اخلريات ، 

  . .} األهنار ، خالدين فيها ، ذلك الفوز العظيم 
خطة . . وإهنما خطتان . وطبيعة اإلميان والقوة والبالء . طبيعة النفاق والضعف واالستخذاء . . إهنما طبيعتان 

  .ذل والكرامة وخطة االستقامة والب. االلتواء والتخلف والرضى بالدون 
جاءوا ال ليتقدموا . فإذا أنزلت سورة تأمر باجلهاد جاء أولوا الطول ، الذين ميلكون وسائل اجلهاد والبذل 

الصفوف كما تقتضيهم املقدرة اليت وهبها اهللا هلم ، وشكر النعمة اليت أعطاها اهللا إياهم ، ولكن ليتخاذلوا 
  .ذودون عن حرمة وال يدفعون عن سكن ويعتذروا ويطلبوا أن يقعدوا مع النساء ال ي

دون أن يستشعروا ما يف هذه القعدة الذليلة من صغار وهوان ، ما دام فيها السالمة ، وطالب السالمة ال 
  :حيسون العار ، فالسالمة هدف الراضني بالدون 

  . .} رضوا بأن يكونوا مع اخلوالف { 
  . .} وطبع على قلوهبم فهم ال يفقهون { 

ا يف التخلف من ضعف ومهانة وفناء  ولو كانوا يفقهون ألدركوا ما يف اجلهاد من قوة وكرامة وبقاء كرمي ، وم
  .ذميم 

وإن بعض النفوس . وإن ضريبة الذل ألفدح يف كثري من األحايني . إن للذل ضريبة كما أن للكرامة ضريبة « 
ذل واملهانة هرباً من هذه التكاليف الثقال ، الضعيفة ليخيل إليها أن للكرامة ضريبة باهظة ال تطاق ، فتختار ال

فتعيش عيشة تافهة رخيصة ، مفزعة قلقة ، ختاف من ظلها ، وتفرق من صداها ، حيسبون كل صيحة عليهم ، 
إهنم يؤدون . هؤالء األذالء يؤدون ضريبة أفدح من تكاليف الكرامة . . ولتجدهنم أحرص الناس على حياة 

ا من نفوسهم ، ويؤدوهنا من أقدارهم ، ويؤدوهنا من مسعتهم ، ويؤدوهنا من يؤدوهن. ضريبة الذل كاملة 
دمائهم وأمواهلم وهم ال يشعرون  رضوا بأن { أولئك الذين . . ومن هؤالْ » اطمئناهنم ، وكثرياً ما يؤدوهنا من 

  . .} يكونوا مع اخلوالف وطبع على قلوهبم فهم ال يفقهون 
. } لكن الرسول والذين آمنوا معه {  . } جاهدوا بأمواهلم وأنفسهم { . . وهم طراز آخر غري ذلك الطراز . 
} وأولئك هلم اخلريات { فنهضوا بتكاليف العقيدة ، وأدوا واجب اإلميان؛ وعملوا للعزة اليت ال تنال بالقعود . 

ويف اآلخرة هلم . العالية خريات الدنيا واآلخرة ، يف الدنيا هلم العزة وهلم الكرامة وهلم املغنم وهلم الكلمة . . 
الفالح يف الدنيا بالعيش الكرمي القومي . . } وأولئك هم املفلحون { اجلزاء األوىف ، وهلم رضوان اهللا الكرمي 

ذلك { . . } أعد اهللا هلم جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها { : والفالح يف اآلخرة باألجر العظيم 
  .} الفوز العظيم 

عذّرون من األعراب ليؤذن هلم ، وقعد الذين كذبوا اهللا ورسوله ، سيصيب الذين كفروا منهم وجاء امل{ 
  . .} عذاب أليم 

. فأما األولون فهم ذوو األعذار احلقيقية فلهم عذرهم إن استأذنوا يف التخلف ، وأما اآلخرون فقعدوا بال عذر 
أما الذين يتوبون وال يكفرون . روا منهم عذاب أليم وهؤالء ينتظر الذين كف. قعدوا كاذبني على اهللا والرسول 



  .فمسكوت عنهم لعل هلم مصرياً غري هذا املصري 
فاإلسالم دين اليسر وال . فليس اخلروج ضربة الزب على من يطيقون ومن ال يطيقون . وأخرياً حيدد التبعة 

  :وال مؤاخذة هلم ، ألهنم معذورون والذين عجزوا عن النفرة ال تثريب عليهم . يكلف اهللا نفساً إال وسعها 
ا ينفقون حرج إذا نصحوا هللا ورسوله {  ما . ليس على الضعفاء وال على املرضى ، وال على الذين ال جيدون م

وال على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ال أجد ما أمحلكم عليه . على احملسنني من سبيل ، واهللا غفور رحيم 
  .} دمع حزناً أال جيدوا ما ينفقون تولوا وأعينهم تفيض من ال

ليس على الضعفاء العاجزين عن القتال لعلة يف تكوينهم ، أو لشيخوخة تقعدهم؛ وال على املرضى الذين ال 
  .يستطيعون احلركة واجلهد؛ وال على املعدمني الذين ال جيدون ما يتزودون به 
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لقرآن: كتاب  ا   يف ظالل 
لشاريب: املؤلف  هيم حسني ا برا  سيد قطب إ

ليس على هؤالء حرج إذا ختلفوا عن املعركة يف امليدان ، وقلوهبم خملصة هللا ورسوله ، ال يغشون وال خيدعون ، . 
دار اإلسالم  من حراسة أو صيانة أو قيام على النساء والذرية يف -دون القتال  -ويقومون بعد ذلك مبا يستطيعونه 

ليس عليهم جناح ، وهم حيسنون بقدر ما يستطيعون ، فال جناح . ، أو أعمال أخرى تعود بالنفع على املسلمني 
  .على احملسنني ، إمنا اجلناح على املسيئني 

فإذا . وال جناح كذلك على القادرين على احلرب ، ولكنهم ال جيدون الرواحل اليت حتملهم إىل أرض املعركة 
  .ا املشاركة فيها هلذا السبب ، أملت نفوسهم حىت لتفيض أعينهم دموعاً ، ألهنم ال جيدون ما ينفقون حرمو

وإهنا لصورة واقعة . وإهنا لصورة مؤثرة للرغبة الصحيحة يف اجلهاد ، واألمل الصادق للحرمان من نعمة أدائه 
ختتلف الروايات يف تعيني  -عليه وسلم  صلى اهللا -حفظتها الروايات عن مجاعة من املسلمني يف عهد الرسول 

  .أمسائهم ، ولكنها تتفق على الواقعة الصحيحة 
أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -وذلك أن رسول اهللا « : روى العويف عن ابن عباس 

» : رسول اهللا امحلنا ، فقال هلم  يا: فجاءته عصابة من أصحابه فيهم عبد اهللا بن مغفل بن مقوى املازين ، فقالوا 
: فتولوا وهم يبكون ، وعز عليهم أن جيلسوا عن اجلهاد وال جيدون نفقة وال حممالً « واهللا ال أجد ما أمحلكم عليه 

  .فلما رأى اهللا حرصهم على حمبته وحمبة رسوله أنزل عذرهم يف كتابه 
  .نزلت يف بين مقرن من مزينة : وقال جماهد 
حرمي ابن عمر ، : سامل بن عوف ، ومن بين واقف : ن كعب كانوا سبعة نفر من بين عمرو بن عوف وقال حممد ب

: فضل اهللا ومن بين سلمة : عبد الرمحن بن كعب ويكىن أبا ليلى ، ومن بين املعلى : ومن بين مازن بن النجار 
  .عمرو بن عتمة وعبد اهللا بن عمرو واملزين 

وهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -مث إن رجاالً من املسلمني أتوا رسول اهللا : تبوك وقال ابن إسحاق يف سياق غزوة 
سامل بن عمري ، وعلية بن زيد أخو بين حارثة : الباكون وهم سبعة نفر من األنصار وغريهم من بين عمرو بن عوف 

ة ، وعبد اهللا بن املغفل ، وأبو ليلى عبد الرمحن بن كعب أخو بين مازن وعمرو بن احلمام بن اجلموح أخو بين سلم
بل هو عبد اهللا بن عمرو واملزين وحرمي بن عبد اهللا أخو بين واقف وعياض بن سارية : املزين ، وبعض الناس يقول 

« ال أجد ما أمحلكم عليه » : قال : وكانوا أهل حاجة  -صلى اهللا عليه وسلم  -الفزاري ، فاستحملوا رسول اهللا 
  .مع حزناً أال جيدوا ما ينفقون تولوا وأعينهم تفيض من الد

ولننظر أين روحنا . فلننظر أين حنن من هؤالء . مبثل هذه الروح انتصر اإلسالم ، ومبثل هذه الروح عزت كلمته 
وإال فلنسدد ولنقارب واهللا . مث لنطلب النصر والعزة إن استشعرنا من أنفسنا بعض هذه املشاعر . من تلك العصبة 

  .املستعان 

لَى قُلُوبِهِْم فَُهمْ لَا السَّبِيلُ َعلَى الَِّذيَن َيسَْتأِْذنُوَنَك وَُهْم أَغْنَِياُء َرُضوا بِأَنْ َيكُونُوا َمَع الْخََواِلِف َوطََبَع اللَُّه َع إِنََّما
َن لَكُْم قَدْ َنبَّأََنا اللَُّه ِمْن أَخَْبارِكُْم َوَسيََرى اللَّهُ َيْعَتِذُرونَ إِلَْيكُْم إِذَا َرجَْعُتْم إِلَيْهِْم قُلْ لَا تَْعَتِذُروا لَْن ُنْؤِم) ٩٣(َيْعلَُمونَ 

سََيْحِلفُونَ بِاللَِّه لَكُْم إِذَا ) ٩٤(َعَملَكُْم َوَرسُولُُه ثُمَّ ُتَردُّونَ إِلَى َعاِلمِ الَْغْيبِ وَالشََّهاَدِة فَُينَبِّئُكُْم بَِما كُنُْتْم َتْعَملُونَ 



َيْحِلفُونَ ) ٩٥(مْ ِلُتعْرُِضوا َعنُْهْم فَأَْعرِضُوا َعْنُهْم إِنَُّهْم رِْجٌس َوَمأَْواُهْم جََهنَُّم َجَزاًء بَِما كَاُنوا َيكِْسبُونَ اْنقَلَبُْتْم إِلَْيهِ
  ) ٩٦(لَكُْم ِلتَْرضَْوا َعْنُهْم فَإِنْ تَْرَضْوا َعنُْهْم فَإِنَّ اللََّه لَا يَْرَضى َعنِ الْقَْومِ الْفَاِسِقَني 

صلى اهللا  -ليس على الضعفاء وال على املرضى وال على الفقراء الذين ال جيدون ما ينفقون ، وال جيد هلم الرسول 
إمنا اجلناح . . من جناح وال حرج إذا هم ختلفوا عن املعركة . . ما حيملهم عليه إىل أرض املعركة  -عليه وسلم 

يف القعود وهم أغنياء قادرون ، ال يقعدهم عذر  -عليه وسلم صلى اهللا  -واحلرج على الذين يستأذنون رسول اهللا 
. إمنا اجلناح واحلرج على هؤالء القادرين الذين يرضون أن يقعدوا قعدة اخلوالف يف الدور . . حقيقي عن اخلروج 

.  
دون حق هؤالء هم املؤاخذون بتخلفهم عن اخلروج ، واالستئذان يف القعود ، ذلك أهنم ناكلون متثاقلون ، ال يؤ

اهللا عليهم وقد أغناهم وأقدرهم؛ وال يؤدون حق اإلسالم وقد محاهم وأعزهم؛ وال يؤدون حق اجملتمع الذي 
  :هلم هذا الوصف  -سبحانه  -ومن مث خيتار اهللا . . يعيشون فيه وقد أكرمهم وكفلهم 

  . .} رضوا بأن يكونوا مع اخلوالف { 
أن يكونوا مع النساء واألطفال والعجزة الذين خيلفون يف الدور فهو سقوط اهلمة ، وضعف العزمية ، والرضا ب

  فأما أولئك فما هم مبعذورين. . وهم معذورون . . لعجزهم عن تكاليف اجلهاد 
  . .} وطبع اهللا على قلوهبم فهم ال يعلمون { 

رتضوه هم ألنفسهم من فقد أغلق اهللا فيهم منافذ الشعور والعلم ، وعطل فيهم أجهزة االستقبال واإلدراك ، مبا ا
اخلمول والبالدة والوخم ، واالحتجاب عن مزاولة النشاط احلركي احلي املتفتح املنطلق الوثاب وما يؤثر اإلنسان 

السالمة الذليلة والراحة البليدة إال وقد فرغت نفسه من دوافع التطلع والتذوق والتجربة واملعرفة ، فوق ما فرغت 
وإن بالدة الراحة لتغلق املنافذ واملشاعر ، وتطبع على . لتأثر والتأثري يف واقع احلياة من دوافع الوجود والشهود وا

ومواجهة اخلطر تستثري كوامن النفس . واحلركة دليل احلياة ، وحمرك يف الوقت ذاته للحياة . القلوب والعقول 
د احلاجة ، وتدرب الطاقات وطاقات العقل ، وتشد العضل ، وتكشف عن االستعدادات املخبوءة اليت تنتفض عن

وكل أولئك ألوان من العلم واملعرفة والتفتح حيرمها طالب . . البشرية على العمل وتشحذها للتلبية واالستجابة 
  .الراحة البليدة والسالمة الذليلة 

  . .وميضي السياق يصف حال هؤالء األغنياء القادرين الذين رضوا بأن يكونوا مع اخلوالف 
لدعة وإيثار السالمة ، سقوط اهلمة ، وذلة النفس ، واحنناء اهلامة ، والتهرب من املواجهة واملصارحة إن وراء حب ا

:  
  .} يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم { 

وللمؤمنني اخللص مبا سيكون من أمر هؤالء املتخلفني من  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهذا من إنباء اهللا لرسوله 
  .مما يدل على أن هذه اآليات نزلت يف أثناء العودة وقبل الوصول إىل املدينة . ن الغزوة املنافقني بعد الرجوع م

يعتذرون إليكم عن ختلفهم وقعودهم ، ذلك أهنم خيجلون من الظهور بفعلتهم هذه عارية ، ومن الكشف عن أسباهبا 
  احلقيقية؛ وهي ضعف اإلميان ، وإيثار السالمة ، واإلشفاق من اجلهاد

  .لن نؤمن لكم . ال تعتذروا : قل { 



  } قد نبأنا اهللا من أخباركم 
. فلن نطمئن إليكم ، ولن نصدقكم ، ولن نأخذ بظاهر إسالمكم كما كنا نفعل . وفروا عليكم معاذيركم : قل 

ذلك أن اهللا قد كشف لنا حقيقتكم ، وما تنطوي عليه صدوركم؛ وقص علينا دوافع أعمالكم؛ وحدثنا عن حالكم 
  .عد مستورة ال نرى إال ظاهرها كما كنا من قبل معكم ، فلم ت

فاإلميان . ذو داللة خاصة } لن نؤمن لكم { : والتعبري عن عدم التصديق والثقة واالئتمان واالطمئنان بقوله تعاىل 
ثقة تصديق بالقول وائتمان بالعقل واطمئنان بالقلب ، وثقة من املؤمن بربه ، و. تصديق وثقة وائتمان واطمئنان 

  .وللتعبري القرآين دائماً داللته وإحياؤه . متبادلة بينه وبني املؤمنني معه 
ولكن اعملوا فإن صدق عملكم ما تقولون فذاك ، . فال جدوى للقول وال معول على الكالم . ال تعتذروا : قل 

  :وإال فال ثقة بالقول وال ائتمان وال اطمئنان 
  . .} وسريى اهللا عملكم ورسوله { 
سيزن قولكم  -صلى اهللا عليه وسلم  - ال ختفى عليه األعمال وال النوايا املخبوءة وراءها؛ ورسول اهللا واهللا

  .وعلى أساسه سيكون التعامل معكم يف اجملتمع املسلم . بعملكم 
 فوراء ذلك حساب وجزاء ،. مبا جيري يف هذه األرض يف فترة احلياة الدنيا  -على كل حال  -ولن ينتهي األمر 

  :يقومان على علم اهللا املطلق بالظواهر والسرائر 
  . .} مث تردون إىل عامل الغيب والشهادة فينبئكم مبا كنتم تعملون { 

واهللا سبحانه عامل الغيب والشهادة هبذا املعىن . والغيب ما غاب عن الناس علمه ، والشهادة ما يشهدونه ويعرفونه 
ويف قوله تعاىل . . ما يف هذا العامل املشهود ويعلم ما وراءه من العوامل املغيبة  فهو سبحانه يعلم. ومبعىن أمشل وأكرب . 

 -ولكن اهللا . فهم يعلمون ما كانوا يعملون . إمياءة مقصودة . . } فينبئكم مبا كنتم تعملون { : ألولئك املخاطبني 
حىت على صاحبه وهو يفعله ، واهللا أعلم منهم هبا حىت لينبئهم هو هبا وكم من دافع خفي للعمل خيفى  -سبحانه 

بطبيعة  -واملقصود . . أعلم به منه وكم من نتيجة هلذا العمل ال يدري صاحبه وقوعها ، واهللا يعلمها دون صاحبها 
ولكن هذه النتيجة ال ينص عليها ، إمنا . وهي احلساب واجلزاء احلق على األعمال . هو نتيجة اإلنباء  -احلال 

  .اته ملناسبة هذه اإلمياءة يف هذا السياق ينص على اإلنباء ذ
فأعرضوا عنهم ، إهنم رجس ، ومأواهم جهنم ، . لتعرضوا عنهم  -إذا انقلبتم إليهم  -سيحلفون باهللا لكم { 

  . .} جزاء مبا كانوا يكسبون 
د إليهم هو وهذا إنباء آخر من اهللا سبحانه لنبيه صلى اهللا عليه وسلم ، عما سيكون من أمر القوم عندما يعو

  وكان املنافقون قد ظنوا أهنم ال يعودون من لقاء الروم. واملؤمنون اخللص معه ساملني آمنني 
فقد علم اهللا وأخرب نبيه أهنم سيؤكدون معاذيرهم باحللف باهللا؛ لعل املسلمني يعرضون عن فعلتهم وختلفهم عفواً 

  .وصفحاً؛ وال حياسبوهنم عليها وجيازوهنم هبا 
  .به إىل اإلعراض عنهم فعالً ، لكن ال مبعىن العفو والصفح؛ إمنا مبعىن اإلمهال واالجتناب مث يوجهه ر

  :معلالً ذلك بأهنم دنس يتجنب ويتوقى 
  . .} فأعرضوا عنهم ، إهنم رجس { 

بأجسادهم وذواهتم؛ إمنا هم رجس  -أي دنساً  -فهم ليسوا رجساً . وهو التجسيم احلسي للدنس املعنوي 
ولكنها الصورة اجملسمة أشد بشاعة وأبني قذارة ، وأدعى إىل التقزز واالمشئزاز ، وإىل . وأعماهلم بأرواحهم 



  االحتقار كذلك واالزدراء
رجس . . الذين يقعد هبم إيثار السالمة عن اجلهاد  -وهم قادرون على احلركة  -والقاعدون يف اجلماعة املكافحة 

بيث يلوث األرواح ، ودنس قذر يؤذي املشاعر؛ كاجلثة املنتنة يف رجس خ. . ما يف ذلك شك وال ريب . ودنس 
  وسط األحياء تؤذي وتعدي

  . .} ومأواهم جهنم جزاء مبا كانوا يكسبون { 
. . وهم حيسبون أهنم يكسبون بالتخلف؛ ويرحبون بالقعود؛ وجينون السالمة والراحة؛ وحيتفظون بالعافية واملال 

. فهي اخلسارة املطبقة بكل ألواهنا وأشكاهلا . نيا ، وأهنم يضيعون نصيبهم يف اآلخرة ولكن احلقيقة أهنم دنس يف الد
  ومن أصدق من اهللا حديثاً؟. 

  :مث ميضي السياق ينبئ عما سيقع من هؤالء القاعدين بعد عودة اجملاهدين 
  . .} فإن ترضوا عنهم فإن اهللا ال يرضى عن القوم الفاسقني . حيلفون لكم لترضوا عنهم { 

مث يتدرجون من هذا إىل طلب رضى . إهنم يطلبون ابتداء من املسلمني أن يعرضوا عن فعلتهم صفحاً وعفواً 
املسلمني عنهم ليضمنوا السالمة يف اجملتمع املسلم هبذا الرضى ويضمنوا أن يظل املسلمون يعاملوهنم بظاهر إسالمهم 

ما أمرهم اهللا يف هذه السورة أن يفعلوا؛ حمدداً بذلك كما كانوا يعاملوهنم؛ وال جياهدوهنم ويغلظون عليهم ك
  .العالقات النهائية بني املسلمني واملنافقني فيهم 

ولكن اهللا سبحانه يقرر أهنم فسقوا عن دين اهللا هبذا القعود الناشئ عن النفاق؛ وأن اهللا ال يرضى عن القوم الفاسقني 
ورضا الناس . وحكم اهللا فيهم هو احلكم . . عنهم املسلمون  حىت ولو استطاعوا أن حيلفوا ويعتذروا حىت يرضى. 
إمنا السبيل إىل إرضاء . يف هذه احلالة ال يغري من غضب اهللا عليهم ، وال جيديهم فتيالً  -ولو كانوا هم املسلمني  -

  اهللا هو الرجوع عن هذا الفسق ، والعودة إىل دين اهللا القومي
يف اجلماعة املسلمة؛ وقرر العالقات النهائية بني املسلمني  -من غري عذر  -وهكذا كشف اهللا هؤالء القاعدين 

وكانت هذه السورة هي . كما قررها من قبل بني املسلمني واملشركني ، وبني املسلمني وأهل الكتاب . واملنافقني 
  .احلكم النهائي األخري 

َوِمَن الْأَعَْرابِ ) ٩٧(لَُموا ُحُدوَد َما أَنَْزلَ اللَُّه َعلَى َرسُوِلِه وَاللَُّه َعِليٌم َحكِيٌم الْأَعَْراُب أََشدُّ كُفًْرا َونِفَاقًا َوأَْجَدُر أَلَّا َيْع
َمْن ُيْؤِمُن  َوِمَن الْأَعَْرابِ) ٩٨(يٌم َمْن َيتَِّخذُ َما ُيْنِفُق َمْغَرًما َوَيتََربَّصُ بِكُُم الدَّوَاِئَر َعلَْيهِْم َداِئَرةُ السَّْوِء َواللَُّه َسمِيٌع َعِل
ةٌ لَُهمْ َسُيْدِخلُُهمُ اللَُّه ِفي َرْحَمِتِه إِنَّ بِاللَِّه وَالَْيْومِ الْآِخرِ َويَتَِّخذُ َما ُيْنِفُق قُُرَباٍت عِْنَد اللَِّه َوَصلََواِت الرَُّسولِ أَلَا إِنََّها قُْرَب

َن الُْمهَاجِرِيَن وَالْأَْنصَارِ وَالَِّذيَن اتََّبُعوُهْم بِإِْحَسانٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم َوالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ ِم) ٩٩(اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم 
َوِممَّْن َحوْلَكُْم ِمَن ) ١٠٠( َوَرضُوا َعْنُه َوأََعدَّ لَُهْم جَنَّاٍت َتجْرِي َتْحَتَها الْأَْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها أََبًدا ذَِلَك الْفَْوزُ الَْعظِيُم

ُهْم َمرََّتْينِ ثُمَّ يَُردُّونَ إِلَى َعذَابٍ لْأَعَْرابِ ُمَناِفقُونَ َوِمْن أَْهلِ الَْمِديَنِة َمَردُوا َعلَى النِّفَاقِ لَا َتْعلَُمُهمْ َنْحُن َنْعلَُمُهمْ َسُنَعذُِّبا
رَ َسيِّئًا َعَسى اللَُّه أَنْ َيُتوَب َعلَيْهِْم إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َوآَخُرونَ اعَْتَرفُوا بِذُنُوبِهِمْ َخلَطُوا َعَملًا َصاِلًحا َوآَخ) ١٠١(َعِظيمٍ 
 َسِميٌع َعِليمٌ ُخذْ ِمْن أَْمَواِلهِمْ َصَدقَةً ُتطَهُِّرُهْم وَُتَزكِّيهِْم بَِها َوَصلِّ َعلَْيهِمْ إِنَّ َصلَاَتَك َسكٌَن لَُهْم َواللَُّه) ١٠٢(َرحِيٌم 

َوقُلِ ) ١٠٤(اللََّه ُهَو َيقَْبلُ التَّْوَبةَ َعْن ِعَباِدِه َوَيأُْخذُ الصََّدقَاِت َوأَنَّ اللََّه ُهَو التَّوَّابُ الرَّحِيُم  أَلَْم َيْعلَُموا أَنَّ) ١٠٣(
ُيَنبِّئُكُْم بَِما كُنُْتْم َتْعَملُونَ اْعَملُوا فََسَيَرى اللَُّه َعَملَكُْم َوَرسُولُُه َوالُْمْؤِمُنونَ َوَسُتَردُّونَ إِلَى َعاِلمِ الْغَْيبِ َوالشََّهاَدِة فَ

َوالَِّذيَن اتََّخذُوا َمْسجِدًا ) ١٠٦(َوآَخُرونَ ُمْرَجْونَ ِلأَْمرِ اللَِّه إِمَّا يَُعذِّبُُهْم َوإِمَّا َيُتوُب َعلَْيهِْم َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم ) ١٠٥(
إِْرَصاًدا ِلَمْن َحاَرَب اللََّه َوَرُسولَُه ِمْن قَْبلُ وَلََيْحِلفُنَّ إِنْ أَرَْدَنا إِلَّا الُْحْسَنى َواللَّهُ ضَِراًرا َوكُفًْرا َوتَفْرِيقًا َبْيَن الُْمْؤِمنَِني َو



ِفيِه ِفيِه رَِجالٌ  لَا َتقُْم ِفيِه أََبًدا لََمْسجِدٌ أُسَِّس َعلَى التَّقَْوى ِمْن أَوَّلِ َيْومٍ أََحقُّ أَنْ َتقُوَم) ١٠٧(َيشَْهُد إِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ 
أَفََمْن أَسََّس ُبْنَياَنُه َعلَى َتقَْوى ِمَن اللَِّه َورِْضَواٍن َخْيٌر أَْم َمْن أَسََّس ) ١٠٨(ُيحِبُّونَ أَنْ َيَتطَهَُّروا وَاللَُّه ُيِحبُّ الُْمطَّهِّرِيَن 

لَا يََزالُ ُبْنيَاُنُهمُ الَِّذي َبنَْوا ) ١٠٩(َم َواللَُّه لَا َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمَني ُبْنيَاَنُه َعلَى َشفَا جُُرٍف َهارٍ فَانَْهاَر بِِه ِفي َنارِ َجَهنَّ
  ) ١١٠(رِيَبةً ِفي قُلُوبِهِْم إِلَّا أَنْ َتقَطََّع قُلُوبُُهْم َواللَُّه َعِليٌم َحكِيٌم 

يصور طوائفه وطبقاته اإلميانية  -ك إبان غزوة تبو -هذا الدرس جبملته تصنيف للمجتمع اإلسالمي يف ذلك احلني 
  .الداخلة يف تركيبه العضوي العام ، مع متيز كل منها بصفاته وأعماله 

ولقد فصلنا القول يف اجلزء العاشر عند تقدمي السورة عن األسباب التارخيية اليت أنشأت هذه املستويات اإلميانية 
ا من ذلك التفصيل بالفقرات األخرية منه ، الستحضار فنجتزئ هن. املتعددة يف اجلماعة املسلمة يف املدينة 

  :املالبسات اليت كانت حتيط بوجود هذه املستويات املتعددة يف اجملتمع الواحد 
فقد كانت . لقد كانت وقفة قريش العنيدة الطويلة حاجزاً قوياً دون انسياح اإلسالم يف اجلزيرة العربية « . . . 

فوق ما كان هلا من نفوذ اقتصادي وسياسي وأديب  -يف الشؤون الدينية يف اجلزيرة قريش هي صاحبة الكلمة العليا 
فكانت وقفتها يف وجه الدين اجلديد ، هبذه الصورة العنيدة ، مدعاة لصرف العرب يف أحناء اجلزيرة عن  -كذلك 

فلما . . . النيب من أبنائها  الدخول فيه ، أو على األقل مدعاة للتردد واالنتظار حىت تنجلي املعركة بني قريش وهذا
دانت قريش بالفتح ، ودانت بعدها هوازن وثقيف يف الطائف؛ وكانت قبائل اليهود الثالث القوية يف املدينة قد 

خضدت شوكتها هنائياً ، فأجليت بنو قينقاع وبنو النضري إىل الشام ، وأبيدت بنو قريظة ، واستسلمت خيرب 
إيذاناً بدخول الناس يف دين اهللا أفواجاً ، وانسياح اإلسالم يف أرجاء اجلزيرة كلها كان ذلك . . االستسالم األخري 

  .يف خالل عام واحد 
غري أن هذا االتساع األفقي يف رقعة اإلسالم قد أعاد معه مجيع األعراض والظواهر اليت ظهرت يف اجملتمع بعد » 

أ منها بتأثري التربية الطويلة املدى ، املستمرة التأثري ، بعدما كاد اجملتمع يرب -ولكن على نطاق أوسع  -انتصار بدر 
يف خالل السنوات السبع بعد بدر الكربى ولوال أن اجملتمع املدين جبملته كان قد حتول إىل أن يكون هو القاعدة 

فقي السريع الصلبة اخلالصة هلذه العقيدة ، واألساس الركني هلذا اجملتمع؛ لكان هناك خطر كبري من هذا االتساع األ
ولكن اهللا الذي كان يدبر هلذا األمر ويرعاه ، كان قد أعد العصبة املؤلفة من . . يف رقعة اإلسالم يف اجلزيرة 

السابقني األولني من املهاجرين واألنصار لتكون هي القاعدة األمينة هلذا الدين بعد التوسع النسيب الذي جاء به 
د أعد اجملتمع املدين جبملته ليكون هو القاعدة األمينة بعد التوسع الشديد كان ق -سبحانه  -انتصار بدر كما أنه 

  . .واهللا أعلم حيث جيعل رسالته . . السريع الذي جاء به فتح مكة 
لقد نصركم اهللا يف مواطن { : « التوبة » : وأول ما ظهر من ذلك كان يوم حنني الذي جاء عنه يف هذه السورة « 

أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً ، وضاقت عليكم األرض مبا رحبت مث وليتم مدبرين كثرية ، ويوم حنني إذ 
مث أنزل اهللا سكينته على رسوله وعلى املؤمنني ، وأنزل جنوداً مل تروها ، وعذب الذين كفروا ، وذلك جزاء . 

  }الكافرين 

الذين أسلموا يوم الفتح ، قد « الطلقاء  »وكان من األسباب الظاهرة هلذه اهلزمية يف أول األمر أن ألفني من « 
 -مع عشرة اآلالف  -فكان وجود هذين األلفني . خرجوا مع اآلالف العشرة من جند املدينة الذين فتحوا مكة 

ذلك أن اجليش مل يكن كله من  -باإلضافة إىل عامل املفاجأة من هوازن  -سبباً يف اختالل التوازن يف الصف 



  .صة اليت متت تربيتها وتناسقها يف الزمن الطويل ما بني بدر والفتح القاعدة الصلبة اخلال
كذلك كان ما ظهر يف أثناء غزوة تبوك من األعراض والظواهر املؤذية مثرة طبيعية هلذا االتساع األفقي السريع؛ » 

األعراض اليت حتدثت هذه الظواهر و. . ودخول تلك األفواج اجلديدة ، مبستوياهتا اإلميانية والتنظيمية املخلخلة 
عنها سورة التوبة ، واليت اقتضت تلك احلمالت الطويلة املفصلة املنوعة األساليب ، اليت أشرنا إليها يف املقتطفات 

  . .« املمثلة لكل مقاطع السورة 
  :ويف ضوء هذا البيان اجململ منلك املضي مع نصوص هذا الدرس تفصيالً 

ومن األعراب . أال يعلموا حدود ما أنزل اهللا على رسوله ، واهللا عليم حكيم  األعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر{ 
ومن األعراب من يؤمن باهللا . من يتخذ ما ينفق مغرماً ويتربص بكم الدوائر ، عليهم دائرة السوء ، واهللا مسيع عليم 

م ، سيدخلهم اهللا يف رمحته ، إن أال إهنا قربة هل. واليوم اآلخر ، ويتخذ ما ينفق قربات عند اهللا وصلوات الرسول 
  . .} اهللا غفور رحيم 

وقد كانت قبائل منهم حول املدينة ، وكانت هلم أدوار يف اهلجوم على دار  -وهم البدو  -بدأ بتصنيف األعراب 
ه فلما أسلموا كانوا بوجه عام داخلني يف الفئتني اللتني ورد وصفهما يف هذ -قبل إسالمهم  -اإلسالم يف املدينة 

  .اآليات 
  :وقد بدأ احلديث عنهما بتقرير قاعدة كلية عن طبيعة األعراب 

  . .} األعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر أال يعلموا حدود ما أنزل اهللا على رسوله ، واهللا عليم حكيم { 
ا أشد كفراً ونفاقاً ، فالشأن يف البدو أن يكونو. والتعبري هبذا العموم يعطي وصفاً ثابتاً متعلقاً بالبدو وبالبداوة 

  .وأجدر أال يعلموا حدود ما أنزل اهللا على رسوله 
واجلدارة بعدم العلم مبا أنزل اهللا على رسوله ناشئة من ظروف حياهتم ، وما تنشئه يف طباعهم من جفوة ، ومن بعد 

وإن كان اإلميان يعدل من . عن املعرفة وعن الوقوف عند احلدود ، ومن مادية حسية جتعل القيم املادية هي السائدة 
  .هذه الطباع ، ويرفع من تلك القيم ، ويصلهم باألفق الوضيء املرتفع على احلسية 

  . .ومما أورده ابن كثري يف التفسري . . وقد وردت روايات كثرية عن جفوة األعراب 
كانت يده قد أصيبت جلس أعرايب إىل زيد بن صوحان ، وهو حيدث أصحابه ، و: قال األعمش عن إبراهيم قال » 

وما يربيك من يدي؟ إهنا : واهللا إن حديثك ليعجبين ، وإن يدك لتريبين فقال زيد : ، فقال األعرايب » هناوند « يوم 
{ : صدق اهللا ورسوله : واهللا ما أدري اليمني يقطعون أم الشمال فقال زيد ابن صوحان : الشمال فقال األعرايب 

  .} جدر أال يعلموا حدود ما أنزل اهللا على رسوله األعراب أشد كفراً ونفاقاً وأ

حدثنا عبد الرمحن بن مهدي ، حدثنا سفيان ، عن أيب موسى ، عن وهب بن منبه ، عن ابن : وقال اإلمام أمحد « 
من سكن البادية جفا ، ومن اتبع الصيد غفل ، ومن أتى » : قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -عباس ، عن رسول اهللا 

  .« افتنت السلطان 
وملا كانت الغلظة واجلفاء يف أهل البوادي مل يبعث اهللا منهم رسوالً ، وإمنا كانت البعثة من أهل القرى كما قال 

وملا أهدى ذلك األعرايب تلك اهلدية » } وما أرسلنا من قبلك إال رجاالً نوحي إليهم من أهل القرى { : تعاىل 
لقد مهمت أال أقبل هدية إال من « : ، قال  -عليه أضعافها حىت رضي فرد  -صلى اهللا عليه وسلم  -لرسول اهللا 

مكة والطائف واملدينة واليمن ، فهم : ألن هؤالء كانوا يسكنون املدن » قرشي أو ثقفي أو أنصاري أو دوسي 
  .ألطف أخالقاً من األعراب ملا يف طباع األعراب من اجلفاء 



حدثنا أبو أسامة وابن منري ، عن هشام ، عن أبيه : بة وأبو كريب قاال حدثنا أبو بكر بن أيب شي: قال حديث مسلم 
أتقبلون صبيانكم؟ : فقالوا  -صلى اهللا عليه وسلم  -قدم ناس من األعراب على رسول اهللا : ، عن عائشة ، قالت 

إن كان اهللا نزع منكم وما أملك «  -صلى اهللا عليه وسلم  -لكنا واهللا ما نقبل فقال رسول اهللا : نعم قالوا : قالوا 
  .» الرمحة؟ 

فال جرم يكون . حىت بعد اإلسالم . وكثري من الروايات يكشف عن طابع اجلفوة والفظاظة يف نفوس األعراب 
الشأن فيهم أن يكونوا أشد كفراً ونفاقاً وأجدر أال يعلموا حدود ما أنزل اهللا على رسوله ، لطول ما طبعتهم 

دما يقهرون غريهم؛ أو بالنفاق وااللتواء عندما يقهرهم غريهم؛ وباالعتداء وعدم البداوة باجلفوة والغلظة عن
  .الوقوف عند احلدود بسبب مقتضيات حياهتم يف البادية 

  . .} واهللا عليم حكيم { 
حكيم يف توزيع املواهب واخلصائص واالستعدادات ، وتنويع األجناس . عليم بأحوال عباده وصفاته وطباعهم 

  .لبيئات والشعوب وا
وبعد الوصف الرئيسي العام لألعراب جيىيء التصنيف حسبما أحدث اإلميان يف النفوس من تعديالت؛ وما أنشأه 

كذلك من فروق بني القلوب اليت خالطتها بشاشته والقلوب اليت بقيت على ما فيها من كفر ونفاق؛ مما ميثل الواقع 
  :يف اجملتمع املسلم حينئذاك 

  . .} عليهم دائرة السوء ، واهللا مسيع عليم . يتخذ ما ينفق مغرماً ، ويتربص بكم الدوائر ومن األعراب من { 
ورمبا عجل بذكر املنافقني من األعراب قبل املؤمنني منهم ، إحلاقاً هلم مبنافقي املدينة الذين كان يتحدث عنهم يف 

  .ؤالء املقطع السالف كله؛ وليتصل جو احلديث عن املنافقني من هؤالء ومن ه

  . .} ومن األعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً { 
فهو مضطر ألن ينفق من ماله يف الزكاة ، ويف غزوات املسلمني؛ تظاهراً باإلسالم ، ليستمتع مبزايا احلياة يف اجملتمع 

كارهاً  املسلم؛ ومداراة للمسلمني وهم أصحاب السلطان اليوم يف اجلزيرة وهو يعد ما ينفقه غرامة وخسارة يؤديها
  .، ال مساعدة للغزاة اجملاهدين ، وال حباً يف انتصار اإلسالم واملسلمني 

  . .} ويتربص بكم الدوائر { 
  وينتظر مىت تدور الدائرة على املسلمني ، ويتمىن أال يعودوا من غزاة ساملني

  :الدعاء عليهم  عليهم؛ ودعاء اهللا معناه وقوع مدلول -سبحانه  -وهنا يعاجلهم السياق بدعاء من اهللا 
  . .} عليهم دائرة السوء { 

وذلك من باب جتسيم املعنوي وختييله ، . كأن للسوء دائرة تطبق عليهم فال تفلتهم؛ وتدور عليهم فال تدعهم 
  .الذي يعمق وقع املعىن وحيييه 

  .} واهللا مسيع عليم { 
املسلمة ، والنفاق الذي حتتويه جواحنهم ،  والسمع والعلم يتناسبان هنا مع جو التربص بالسوء من أعداء اجلماعة

  .واهللا مسيع ملا يقولون عليم مبا يظهرون وما يكتمون . . وختفيه ظواهرهم 
  :وهناك الفريق اآلخر ممن خالطت قلوهبم بشاشة اإلميان 

. هنا قربة هلم أال إ. ومن األعراب من يؤمن باهللا واليوم اآلخر ، ويتخذ ما ينفق قربات عند اهللا وصلوات الرسول { 
  . .} إن اهللا غفور رحيم . سيدخلهم اهللا يف رمحته 



فهو اإلميان باهللا واليوم اآلخر باعث اإلنفاق عند هذا الفريق ، ال اخلوف من الناس ، وال امللق للغالبني ، وال 
  حساب الربح واخلسارة يف دنيا الناس

أي . . أن يكون قرىب من اهللا؛ ويتطلب صلوات الرسول وهذا الفريق املؤمن باهللا واليوم اآلخر يبتغي مبا ينفق 
الدالة على رضاه صلى اهللا عليه وسلم ، املقبولة عند اهللا ، وهو يدعو هبا للمؤمنني باهللا واليوم اآلخر ، . . دعواته 

  .املنفقني ابتغاء القرىب من اهللا ورضاه 
  :لذلك يبادر السياق فيقرر هلم أهنا قرىب مقبولة عند اهللا 

  . .} أال إهنا قربة هلم  {
  :ويبشرهم حبسن العاقبة وعداً من اهللا حقاً 

  . .} سيدخلهم اهللا يف رمحته { 
على الفريق اآلخر ، الذي } دائرة السوء { وجيسم الرمحة كأهنا دار يدخلوهنا فتحتويهم؛ وذلك يف مقابل جتسيم 

  .يتخذ ما ينفق مغرماً ، ويتربص باملؤمنني الدوائر 
  . .}  غفور رحيم إن اهللا{ 

  . .يقبل التوبة ، ويتقبل النفقة ، ويغفر ما كان من ذنب ، ويرحم من يبتغون الرمحة 
إىل أربع . . حاضره وباديه . . وبعد تصنيف األعراب على وجه اإلمجال يستطرد السياق يف تصنيف اجملتمع كله 

واملنافقني الذين مردوا على . لذين اتبعوهم بإحسان السابقني األولني من املهاجرين واألنصار وا. . طبقات إميانية 
والذين أرجىء احلكم يف أمرهم . والذين خلطوا عمالً صاحلاً وآخر سيئاً . النفاق من أهل املدينة ومن األعراب 

  :حىت يقضي اهللا فيهم بقضائه 
نهم ورضوا عنه ، وأعد هلم والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان ، رضي اهللا ع{ 

  . .جنات جتري حتتها األهنار ، خالدين فيها أبداً ، ذلك الفوز العظيم 
وممن حولكم من األعراب منافقون ومن أهل املدينة ، مردوا على النفاق ، ال تعلمهم حنن نعلمهم ، سنعذهبم { 

  .مرتني ، مث يردون إىل عذاب عظيم 

خذ . عسى اهللا أن يتوب عليهم إن اهللا غفور رحيم . ا عمالً صاحلاً وآخر سيئاً خلطو. وآخرون اعترفوا بذنوهبم { 
أمل يعلموا أن اهللا . من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا ، وصل عليهم إن صالتك سكن هلم ، واهللا مسيع عليم 

ريى اهللا عملكم ورسوله اعملوا فس: يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ، وأن اهللا هو التواب الرحيم؟ وقل 
  .} واملؤمنون ، وستردون إىل عامل الغيب والشهادة فينبئكم مبا كنتم تعملون 

  . .} وآخرون مُرجْون ألمر اهللا ، إما يعذهبم وإما يتوب عليهم ، واهللا عليم حكيم { 
تذر من املنافقني والظاهر أن هذا التصنيف قد نزلت به هذه اآليات بعد العودة من تبوك؛ وبعد اعتذار من اع

سواء منهم من اعتذر صادقاً ومن ربط نفسه بسارية املسجد حىت حيله . املتخلفني؛ ومن املؤمنني املتخلفني كذلك 
ومن مل يعتذر بشيء راجياً أن يقبل اهللا توبته بصدقه ، وهم الثالثة الذين  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 

وكان جمموع هؤالء مثل  -كما سيجيء  - تاب اهللا عليهم وقبل توبتهم خلفوا فلم حيكم يف شأهنم بشيء حىت 
يكشف أرض احلركة كلها وما  -سبحانه  -كان اهللا . صنوف الناس من حول الدعوة يف اجلزيرة بعد غزوة تبوك 

ل ومن معه من املؤمنني اخللص ، هذا الكشف النهائي الكام -صلى اهللا عليه وسلم  -عليها ومن عليها لرسوله 
قرب هناية املطاف يف اجلولة األوىل هلذا الدين ، يف موطنه األول ، قبل أن ينطلق إىل األرض كلها بإعالنه العام 



من العبودية للعباد يف شىت الصور » األرض « يف » اإلنسان « بالعبودية هللا وحده والدينونة له وحده ، وحترير 
  .واألشكال 

أن تتكشف هلا أرض املعركة ، وما عليها ومن عليها ، فهذا التكشف وال بد للحركة اإلسالمية حني تنطلق 
  .ضروري لكل خطوة؛ حىت يعرف أصحاب احلركة مواضع أقدامهم يف كل خطوة يف الطريق 

والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان ، رضي اهللا عنهم ورضوا عنه ، وأعد هلم { 
  . .} هنار خالدين فيها أبداً ، ذلك الفوز العظيم جنات جتري حتتها األ

والذين اتبعوهم . واألنصار . السابقون األولون من املهاجرين { : مبجموعاهتا الثالث  -وهذه الطبقة من املسلمني 
 كما أسلفنا يف اجلزء العاشر يف -كانت تؤلف القاعدة الصلبة للمجتمع املسلم يف اجلزيرة بعد الفتح  -} بإحسان 

فابتالء الرخاء كثرياً : وكانت هي اليت متسك هذا اجملتمع كله يف كل شدة ، ويف كل رخاء كذلك . تقدمي السورة 
  ما يكون أصعب وأخطر من ابتالء الشدة

أما . والسابقون من املهاجرين منيل حنن إىل اعتبار أهنم هم الذين هاجروا قبل بدر ، وكذلك السابقون من األنصار 
فهم الذين اتبعوا  -الذين يعنيهم هذا النص وهو يتحدث عما كان واقعاً إبان غزوة تبوك  -وهم بإحسان الذين اتبع

وإن بقيت للسابقني سابقتهم  -طريقهم وآمنوا إمياهنم وأبلوا بالءهم بعد ذلك ، وارتفعوا إىل مستواهم اإلمياين 
  .بسبقهم يف فترة الشدة قبل بدر ، وهي أشد الفترات طبعاً 

هم الذين هاجروا ونصروا : فقيل . وردت أقوال متعددة يف اعتبار من هم السابقون من املهاجرين واألنصار  وقد
. هم الذين هاجروا ونصروا قبل احلديبية : وقيل . هم أهل بدر : وقيل . هم الذين صلوا للقبلتني : قبل بدر وقيل 

راحل بناء اجملتمع املسلم وتكون طبقاته اإلميانية ، أن وحنن نرى من تتبعنا مل. . . هم أهل بيعة الرضوان : وقيل 
  . .واهللا أعلم . . االعتبار الذي اعتربناه أرجح 

ولعله حيسن أن نعيد هنا فقرات مما سبق أن فصلناه يف اجلزء العاشر عن مراحل بناء اجملتمع املسلم وتكوُّن طبقاته 
خرياً من إحالته إىل اجلزء السابق؛ لتكون هذه احلقيقة قريبة منه  اإلميانية ، يكون حاضراً بني يدي قارئ هذا اجلزء ،

  :يتتبع على ضوئها ذلك التصنيف النهائي للمجتمع يف اآليات اليت نواجهها هنا 
حتس باخلطر  -ممثلة يف قريش  -لقد ولدت احلركة اإلسالمية يف مكة على حمك الشدة ، فلم تكد اجلاهلية « 

وما متثله من ثورة على كل سلطان « أن ال إله إال اهللا ، وأن حممداً رسول اهللا » : دعوة  احلقيقي الذي يتهددها من
مث باخلطر اجلدي . أرضي ال يستمد من سلطان اهللا؛ ومن مترد هنائي على كل طاغوت يف األرض والفرار منه إىل اهللا 

هذا  -صلى اهللا عليه وسلم  -ول اهللا من التجمع احلركي العضوي اجلديد الذي أنشأته هذه الدعوة حتت قيادة رس
التجمع الذي يدين منذ اليوم األول بالطاعة هللا ولرسول اهللا؛ ويتمرد وخيرج على القيادة اجلاهلية املمثلة يف قريش 

  .واألوضاع السائدة يف هذه اجلاهلية 
باً شعواء على الدعوة حتس هبذا اخلطر وذاك حىت شنتها حر -ممثلة يف قريش أول األمر  -مل تكد اجلاهلية » 

وعلى التجمع اجلديد ، وعلى القيادة اجلديدة؛ وحىت أرصدت هلا كل ما يف جعبتها من أذى ومن كيد . . اجلديدة 
.ومن فتنة ومن حيلة   .  

لقد انتفض التجمع اجلاهلي ليدفع عن نفسه اخلطر الذي يتهدد وجوده بكل ما يدفع به الكائن العضوي خطر « 
وهذا هو الشأن الطبيعي الذي ال مفر منه كلما قامت دعوة إىل ربوبية اهللا للعاملني ، يف جمتمع  .املوت عن نفسه 

جاهلي يقوم على أساس من ربوبية العباد للعباد؛ وكلما متثلت الدعوة اجلديدة يف جتمع حركي جديد ، يتبع يف 



  . .قيض حتركة قيادة جديدة ، ويواجه التجمع اجلاهلي القدمي مواجهة النقيض للن
وعندئذ تعرض كل فرد يف التجمع اإلسالمي اجلديد لألذى والفتنة بكل صنوفها ، إىل حد إهدار الدم يف كثري » 

ويومئذ مل يكن يقدم على شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا ، واالنضمام إىل التجمع . . من األحيان 
دة ، إال كل من نذر نفسه هللا؛ وهتيأ الحتمال األذى والفتنة واجلوع اإلسالمي الوليد ، والدينونة لقيادته اجلدي

  .والغربة والعذاب ، واملوت يف أبشع الصور يف بعض األحيان 

بذلك تكونت لإلسالم قاعدة صلبة من أصلب العناصر عوداً يف اجملتمع العريب؛ فأما العناصر اليت مل حتتمل هذه « 
إىل اجلاهلية مرة أخرى؛ وكان هذا النوع قليالً ، فقد كان األمر كله الضغوظ فقد فتنت عن دينها وارتدت 

معروفاً مكشوفاً من قبل؛ فلم يكن يقدم ابتداء على االنتقال من اجلاهلية إىل اإلسالم ، وقطع الطريق الشائك اخلطر 
  .املرهوب؛ إال العناصر املختارة املمتازة الفريدة التكوين 

 من املهاجرين من تلك العناصر الفريدة النادرة ، ليكونوا هم القاعدة الصلبة هلذا وهكذا اختار اهللا السابقني» 
الدين يف مكة؛ مث ليكونوا هم القاعدة الصلبة هلذا الدين بعد ذلك يف املدينة مع السابقني من األنصار ، الذين وإن 

(  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا كانوا مل يصطلوها يف أول األمر كما اصطالها املهاجرون ، إال أن بيعتهم ل
« : : قال ابن كثري يف التفسري . قد دلت على أن عنصرهم ذو طبيعة أصيلة مكافئة لطبيعة هذا الدين ) بيعة العقبة 

(  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال عبد اهللا بن رواحة رضي اهللا عنه لرسول اهللا : وقال حممد بن كعب القرظي وغريه 
أشترط لريب أن تعبدوه وال تشركوا به شيئاً؛ » : فقال . اشترط لربك ولنفسك ما شئت ) : عقبة يعين ليلة ال

« اجلنة » : فما لنا إذا حنن فعلنا ذلك؟ قال : قالوا « وأشترط لنفسي أن متنعوين مما متنعون منه أنفسكم وأموالكم 
  .» ربح البيع ، وال نقيل وال نستقيل : قالوا 

الذين يبايعون رسول اهللا هذه البيعة؛ وال يرتقبون من ورائها شيئاً إال اجلنة؛ ويوثقون هذا البيع ولقد كان هؤالء « 
يعلمون أهنم ال  -صلى اهللا عليه وسلم  -، فيعلنون أهنم ال يقبلون أن يرجعوا فيه وال أن يرجع فيه رسول اهللا 
ن العرب كلها سترميهم؛ وأهنم لن يعيشوا يف سالم يبايعون على أمر هني؛ بل كانوا مستيقنني أن قريشاً وراءهم ، وأ

  . .» مع اجلاهلية الضاربة األطناب من حوهلم يف اجلزيرة ، وبني ظهرانيهم يف املدينة 
تكاليف هذه البيعة؛ وكانوا يعلمون أهنم مل يوعدوا  -عن يقني واضح  -فقد كان األنصار إذن يعلمون « . . . 

مث . . وأهنم مل يوعدوا عليها إال اجلنة  -حىت وال النصر والغلبة  -احلياة الدنيا  على هذه التكاليف شيئاً يف هذه
مع السابقني من املهاجرين الذين ُبنوا  -فال جرم أن يكونوا . . كان هذا مدى وعيهم هبا ومدى حرصهم عليها 

  . .باملدينة هم القاعدة الصلبة للمجتمع املسلم أول العهد  -هذا البناء وأُعدوا هذا اإلعداد 
 -لقد ظهر اإلسالم وفشا يف املدينة واضطر أفراد كثريون . . ولكن جمتمع املدينة مل يظل هبذا اخللوص والنقاء » 

  .أن جياروا قومهم احتفاظاً مبكانتهم فيهم  -ومعظمهم من ذوي املكانة يف قومهم 

. هذا أمر قد توجه وأظهر اإلسالم نفاقاً : ل عبد اهللا بن أيب بن سلو: حىت إذا كانت وقعة بدر قال كبري هؤالء . 
ولكنهم مل يكونوا بعد قد  -ولو مل يكونوا منافقني  -وال بد أن كثريين قد جرفتهم املوجة فدخلوا يف اإلسالم تقليداً 

ياته اإلميانية مما أنشأ ختلخالً يف بناء اجملتمع املدين ، ناشئاً عن اختالف مستو. . فقهوا يف اإلسالم وال انطبعوا بطابعه 
.  

يعمل عمله يف هذه  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهنا أخذ املنهج القرآين التربوي الفريد ، بقيادة رسول اهللا « 



العناصر اجلديدة؛ ويعمل كذلك على إعادة التناسق والتوافق بني املستويات العقيدية واخللقية والسلوكية للعناصر 
  .وليد املختلفة الداخلة يف جسم اجملتمع ال

فإننا نطلع على اجلهد الكبري الذي بذلك يف عملية  -بترتيب النزول التقرييب  -وحني نراجع السور املدنية » 
الصهر اجلديدة املستمرة للعناصر املتنوعة يف اجملتمع املسلم؛ وخباصة أن هذه العناصر ظلت تتوارد على هذا اجملتمع 

ا لكل قبائل اجلزيرة؛ ومن وقفة اليهود البشعة وتأليبهم كذلك للعناصر على الرغم من وقفة قريش العنيدة وتأليبه -
وظلت احلاجة مستمرة لعمليات الصهر والتنسيق بصورة دائمة ال تفتر وال  -املعادية للدين اجلديد والتجمع اجلديد 

  .تغفل حلظة 
أعراض من الضعف  -الشدة وخباصة يف فترات  -ومع هذا اجلهد كله كانت ما تزال تظهر بني احلني واحلني « 

وبصفة خاصة أعراض من عدم . . والنفاق والتردد ، والشح بالنفس واملال ، والتهيب من مواجهة املخاطر 
والنصوص القرآنية يف السور . . الوضوح العقيدي الذي حيسم يف العالقة بني املسلم وقرابته من أهل اجلاهلية 

ض اليت كان املنهج القرآين يتعرض هلا بالعالج بشىت أساليبه الربانية املتوالية تكشف لنا عن طبيعة هذه األعرا
  .الفريدة 

إال أن قوام اجملتمع املسلم يف املدينة كان يظل سليماً يف مجلته بسبب اعتماده أساساً على تلك القاعدة » . . . 
ة يف قوامه يف وجه مجيع األعراض الصلبة اخلالصة من السابقني من املهاجرين واألنصار؛ وما حتدثه من متاسك وصالب

والظواهر واخللخلة أحياناً ، والتعرض للمخاطر اليت تكشف عن هذه العناصر اليت مل يتم بعد صهرها ونضجها 
  .ومتاسكها وتناسقها 

وشيئاً فشيئاً كانت هذه العناصر تنصهر وتتطهر وتتناسق مع القاعدة ، ويقل عدد الناشزين من ضعاف القلوب « 
نافقني ، ومن املترددين كذلك واملتهيبني ومن مل يتم يف نفوسهم الوضوح العقيدي الذي يقيمون على أساسه ومن امل

حىت إذا كان قبيل فتح مكة كان اجملتمع اإلسالمي أقرب ما يكون إىل التناسق التام مع . كل عالقتهم مع اآلخرين 
  . .ج الذي يهدف إليه املنهج التربوي الرباين الفريد قاعدته الصلبة اخلالصة ، وأقرب ما يكون جبملته إىل النموذ

نعم إنه كانت يف هذا اجملتمع ما تزال هناك أقدار متفاوته أنشأهتا احلركة العقيدية ذاهتا؛ فتميزت جمموعات من » 
  .املؤمنني بأقدارها على قدر بالئها يف احلركة وسبقها وثباهتا 

مث . ومتيز أصحاب بيعة الرضوان يف احلديبية . ومتيز أهل بدر . ألنصار متيز السابقون األولون من املهاجرين وا. 
وجاءت النصوص القرآنية واألحاديث النبوية ، واألوضاع . متيز بصفة عامة الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا 

  .« . . . العملية يف اجملتمع املسلم ، تؤكد هذه األقدار اليت أنشأهتا احلركة بالعقيدة ، وتنص عليها 
ولكن متيز هذه الطبقات بأقدارها اإلميانية اليت أنشأهتا احلركه اإلسالمية ، مل يكن مانعاً أن تتقارب » . . . 

املستويات اإلميانية وتتناسق يف جمتمع املدينة قبيل الفتح؛ وأن يتوارى الكثري من أعراض اخللخلة يف الصف ، 
من ذلك . . بالنفس واملال ، وعدم الوضوح العقيدي ، والنفاق والكثري من ظواهر الضعف والتردد ، والشح 

  .حبيث ميكن اعتبار اجملتمع املدين جبملته هو القاعدة اإلسالمية . اجملتمع 
ومها آخر قوتني  -إال أن فتح مكة يف العام الثامن اهلجري ، وما أعقبه من استسالم هوازن وثقيف يف الطائف « 

قد عاد فصب يف اجملتمع املسلم أفواجاً جديدة كثرية دخلت يف الدين مستسلمة  -رة كبريتني بعد قريش يف اجلزي
على درجات متفاوتة من املستويات اإلميانية وفيهم كارهون لإلسالم منافقون؛ وفيهم املنساقون إىل اإلسالم الظاهر 

  .» . . . بروحه احلقيقية  القاهر؛ وفيهم املؤلفة قلوهبم دون انطباع حبقائق اإلسالم اجلوهرية وال امتزاج



بإحسان { ومن هذه املقتطفات يتضح لنا مركز السابقني األولني من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بعد ذلك 
وندرك حقيقة دورهم الباقي يف بناء اإلسالم وترمجته إىل واقع . يصل هبم إىل مستواهم اإلمياين وبالئهم احلركي } 

  .لتاريخ البشري كله ، كما نستشرف حقيقة قول اهللا سبحانه فيهم عملي يبقى مؤثراً يف ا
  . .} رضي اهللا عنهم ورضوا عنه { 

ورضى اهللا عنهم هو الرضى اليت تتبعه املثوبة ، وهو يف ذاته أعلى وأكرم مثوبة؛ ورضاهم عن اهللا هو االطمئنان إليه 
ولكن التعبري . . مائه ، والصرب على ابتالئه سبحانه ، والثقة بقدره ، وحسن الظن بقضائه ، والشكر على نع

بالرضى هنا وهناك يشيع جو الرضى الشامل الغامر ، املتبادل الوافر ، الوارد الصادر ، بني اهللا سبحانه وهذه 
حىت ليبادلون رهبم الرضى؛ وهو رهبم  -من البشر  -الصفوة املختارة من عباده؛ ويرفع من شأن هذه الصفوة 

وهو حال وشأن وجو ال متلك األلفاظ البشرية أن تعرب عنه؛ ولكن يُتنسم . . بيده املخلوقون األعلى ، وهم ع
  وُيستشرف ويستجلى من خالل النص القرآين بالروح املتطلع والقلب املتفتح واحلس املوصول

  :وهناك تنتظرهم عالمة هذا الرضى . } رضي اهللا عنهم ورضوا عنه { : ذلك حاهلم الدائم مع رهبم 
  . .} ذلك الفوز العظيم { . . } وأعد هلم جنات جتري حتتها األهنار خالدين فيها أبداً { 

  وأي فوز بعد هذا وذلك عظيم؟؟؟
  :ويف مقابله مستوى . . ذلك مستوى 

وممن حولكم من األعراب منافقون ومن أهل املدينة ، مردوا على النفاق ، ال تعلمهم حنن نعلمهم ، سنعذهبم { 
  . .} يردون إىل عذاب عظيم  مرتني ، مث

ولكن احلديث هنا  -سواء من منافقي املدينة أو منافقي األعراب  -ولقد سبق احلديث والكشف عن املنافقني عامة 
  .عن صنف خاص من املنافقني 

صنف حذق النفاق ومرن عليه ، وجلّ فيه ومرد ، حىت ليخفى أمره على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مع كل 
  استه وجتربته فكيف يكون؟فر

ويطمئن رسولَ اهللا . واهللا سبحانه يقرر أن هذه الفئة من الناس موجودة يف أهل املدينة ويف األعراب احمليطني باملدينة 
واملؤمنني معه ، من كيد هذه الفئة اخلفية املاكرة املاهرة؛ كما ينذر هؤالء املاكرين املهرة  -صلى اهللا عليه وسلم  -

  :بأنه سبحانه لن يدعهم ، فسيعذهبم عذاباً مضاعفاً يف الدنيا واآلخرة  يف النفاق
  . .} مث يردون إىل عذاب عظيم . سنعذهبم مرتني . ال تعلمهم حنن نعلمهم { 

والعذاب مرتني يف الدنيا ، األقرب يف تأويله أنه عذاب القلق النازل هبم من توقع انكشاف أمرهم يف اجملتمع املسلم؛ 
أو هو عذاب احلسرات اليت تصيبهم . وت واملالئكة تسأهلم أرواحهم وتضرب وجوههم وأدبارهم وعذاب امل

. واهللا أعلم مبا يريد . . بانتصار املسلمني وغلبتهم؛ وعذاب اخلوف من انكشاف نفاقهم وتعرضهم للجهاد الغليظ 
.  

  :أوهلما . . وبني املستويني املتقابلني ، مستويان بني بني 
خذ . ترفوا بذنوهبم خلطوا عمالً صاحلاً وآخر سيئاً ، عسى اهللا أن يتوب عليهم ، إن اهللا غفور رحيم وآخرون اع{ 

أمل يعلموا أن اهللا . من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا ، وصلِّ عليهم إن صالتك سكن هلم ، واهللا مسيع عليم 
اعملوا فسريى اهللا عملكم ورسوله : الرحيم؟ وقل  هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ وأن اهللا هو التواب

  .} . . واملؤمنون ، وستردون إىل عامل الغيب والشهادة فينبئكم مبا كنتم تعملون 



وأمر اهللا لرسوله بإجراء معني مع هذه الطائفة دليل على أهنا كانت معينة بأشخاصها لرسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .وسلم كما هو ظاهر 

آليات نزلت يف مجاعة خاصة معينة فعالً ، ممن ختلفوا عن رسول اهللا يف غزوة تبوك ، مث أحسوا وطأة وقد روي أن ا
وكان منهم الندم والتوبة وهو . فكان منهم التخلف وهو العمل السيء . الذنب ، فاعترفوا بذنوهبم ، ورجوا التوبة 

  .العمل الصاحل 
أخربنا عبيد ابن : مسعت أبا معاذ قال :  بن الفرج ، قال ُحدثت عن احلسني: قال أبو جعفر بن جرير الطربي 

نزلت . } وآخرون اعترفوا بذنوهبم خلطوا عمالً صاحلاً وآخر سيئاً { : مسعت الضحاك يقول يف قوله : سلمان قال 
صلى  - فلما قفل رسول اهللا. يف غزوة تبوك  -صلى اهللا عليه وسلم  -يف أيب لبابة وأصحابه ، ختلفوا عن نيب اهللا 

نكون يف : من غزوته ، وكان قريباً من املدينة ، ندموا على ختلفهم عن رسول اهللا ، وقالوا  -اهللا عليه وسلم 
ونيب اهللا يف اجلهاد والألواء واهللا لنوثقن أنفسنا بالسواري ، مث ال نطلقها حىت يكون نيب . الظالل واألطعمة والنساء 

فقدم . ويعذرنا وأوثقوا أنفسهم ، وبقي ثالثة مل يوثقوا أنفسهم بالسواري يطلقنا  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 
من غزوته ، فمر يف املسجد ، وكان طريقه ، فأبصرهم فسأل عنهم ، فقيل له  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 

أال يطلقوا أنفسهم حىت أبو لبابة وأصحابه ، ختلفوا عنك ، يا نيب اهللا ، فصنعوا بأنفسهم ما ترى ، وعاهدوا اهللا : 
ال أطلقهم حىت أومر بإطالقهم ، وال أعذرهم حىت  -صلى اهللا عليه وسلم  -تكون أنت الذي تطلقهم فقال نيب اهللا 

عسى اهللا أن { إىل } وآخرون اعترفوا بذنوهبم { : يعذرهم اهللا ، قد رغبوا بأنفسهم عن غزوة املسلمني فأنزل اهللا 
  .اهللا واجب  من} عسى { و } يتوب عليهم 

  .فأطلقهم نيب اهللا وعذرهم . 
أهنا يف أيب لبابة وحده ملا وقع يف غزوة بين قريظة من تنبيههم ملا يراد هبم ، : ووردت روايات متعددة أخرى منها 

وأنه الذبح ، باإلشارة إىل عنقه ولكن هذا مستبعد فأين هذه اآليات مما وقع يف بين قريظة كذلك ورد أهنا يف 
  :وقد عقب ابن جرير على هذه الروايات كلها بقوله . .  األعراب

نزلت هذه اآلية يف املعترفني خبطأ فعلهم يف ختفلهم عن : وأوىل هذه األقوال بالصواب يف ذلك ، قول من قال « 
وتركهم اجلهاد معه ، واخلروج لغزو الروم ، حني شخص إىل تبوك ، وأن  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 

  .نزل ذلك فيهم مجاعة ، أحدهم أبو لبابة  الذين
فأخرب عن . . } وآخرون اعترفوا بذنوهبم { : ذلك أوىل بالصواب يف ذلك ، ألن اهللا جل ثناؤه قال : وإمنا قلنا » 

فإذا . اعتراف مجاعة بذنوهبم ، ومل يكن املعترف بذنبه ، املوثق نفسه بالسارية يف حصار قريظة ، غري أيب لبابة وحده 
باالعتراف بذنوهبم } وآخرون اعترفوا بذنوهبم { : ان ذلك كذلك ، وكان اهللا تبارك وتعاىل قد وصف يف قوله ك

مجاعة ، علم أن اجلماعة الذين وصفهم بذلك ليست بالواحد ، فقد تبني بذلك أن هذه الصفة إذ مل تكن إال جلماعة 
إال مجاعة من املتخلفني  -ار وأمجع عليه أهل التأويل فيما ينقله أهل السري واألخب -وكان ال مجاعة فعلت ذلك . 

« إلمجاع احلجة من أهل التأويل على ذلك » كان منهم أبو لبابة « : وقلنا . عن غزوة تبوك ، صح ما قلنا يف ذلك 
.  

  :صفة هذه اجلماعة من الناس املتخلفني املعتذرين التائبني عقب عليها بقوله  -سبحانه  -وملا ذكر اهللا 
  . .} عسى اهللا أن يتوب عليهم ، إن اهللا غفور رحيم { 

فهو رجاء من ميلك إجابة الرجاء سبحانه واالعتراف بالذنب . . « وعسى من اهللا واجب » : وكما قال ابن جرير 



على هذا النحو ، والشعور بوطأته ، دليل حياة القلب وحساسيته ، ومن مث فالتوبة مرجوة القبول ، واملغفرة مرتقبة 
  . .وقد قبل اهللا توبتهم وغفر هلم . . ن الغفور الرحيم م

  : -صلى اهللا عليه وسلم  -مث قال اهللا لنبيه 
  . .} خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا ، وصل عليهم إن صالتك سكن هلم ، واهللا مسيع عليم { 

ة بالطمأنينة ، حقيقة بالعطف الذي ولقد كانت تلك احلساسية اليت بعثت الندم والتوبة يف تلك القلوب ، جدير
  .يسكب فيها األمل ، ويفتح هلا أبوب الرجاء 

وهو يقود حركة ، ويريب أمة ، وينشئ نظاماً ، قد رأى األخذ  -صلى اهللا عليه وسلم  -وإن كان رسول اهللا . 
  . .باحلزم يف أمرهم حىت يأتيه أمر من ربه يف شأهنم 

حدثين عمي قال ، حدثين أيب عن أبيه ، عن ابن عباس : حدثين أيب قال : قال  حدثين حممد بن سعد: قال ابن جرير 
أبا لبابة وصاحبيه ، انطلق أبو لبابة وصاحباه بأمواهلم ، فأتوا هبا  -صلى اهللا عليه وسلم  -ملا أطلق رسول اهللا : قال 

. استغفر لنا : يقولون . . ل علينا خذ من أموالنا فتصدق هبا عنا وص: فقالوا  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 
خذ من { : فأنزل اهللا » ال أخذ منها شيئاً حىت أومر «  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال رسول اهللا . وطهرنا . 

استغفر هلم من ذنوهبم اليت : يقول . } أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا ، وصل عليهم إن صالتك سكن هلم 
  .« جزءاً من أمواهلم ، فتصدق به عنهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -ت اآلية أخذ رسول اهللا فلما نزل. كانوا أصابوا 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -وهكذا منَّ اهللا عليهم ملا علمه سبحانه من حسن سريرهتم ، وصدق توبتهم ، فأمر رسوله 
ذلك  -صل يف الصالة الدعاء أي يدعو هلم ، فاأل -أن يأخذ بعض أمواهلم يتصدق هبا عنهم ، وأن يصلي عليهم 

أن أخذ الصدقة منهم يرد إليهم شهورهم بعضويتهم الكاملة يف اجلماعة املسلمة ، فهم يشاركون يف واجباهتا ، 
وينهضون بأعبائها ، وهم مل ينبذوا منها ومل ينبتوا عنها؛ ويف تطوعهم هبذه الصدقات تطهري هلم وتزكية ، ويف دعاء 

  .هلم طمأنينة وسكن  -وسلم  صلى اهللا عليه -الرسول 
  . .} واهللا مسيع عليم { 

وهو وحده الذي يقضي يف . ويقضي مبا يسمعه ويعلمه قضاء السميع العليم . يسمع الدعاء ، ويعلم ما يف القلوب 
به ينفذ ما يأمره به ر -صلى اهللا عليه وسلم  -شأن العباد ، فيقبل منهم توبتهم ويأخذ منهم صدقاهتم ، ورسول اهللا 

  :وتقريراً هلذه احلقيقة يقول تعاىل يف اآلية التالية . . ، وال ينشئ شيئاً من هذا من عنده 
  .} أمل يعلموا أن اهللا هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ، وأن اهللا هو التواب الرحيم؟ { 

الصدقة ، واهللا هو يتوب ويرحم عباده فليعلموا أن اهللا هو يقبل التوبة؛ واهللا هو يأخذ : وهو استفهام تقريري يفيد 
وأن نيب اهللا حني أىب أن يطلق من ربط نفسه بالسواري من » . . وليس شيء من هذا ألحد غريه سبحانه . . 

املتخلفني عن الغزة معه؛ وحني ترك قبول صدقتهم بعد أن أطلق اهللا عنهم حني أذن له يف ذلك ، إمنا فعل ذلك من 
  .وأن ذلك إىل اهللا تعاىل ذكره دون حممد  -صلى اهللا عليه وسلم  - أجل أن ذلك مل يكن إليه

  . .« وأن حممداً إمنا يفعل ما يفعل من ترك وإطالق وأخذ صدقة وغري ذلك من أفعاله بأمر اهللا 
  :كما يقول ابن جرير 

  :ويف النهاية يتوجه احلديث إىل املتخلفني التائبني 
وله واملؤمنون ، مث تردون إىل عامل الغيب والشهادة فينبئكم مبا كنتم اعملوا فسريى اهللا عملكم ورس: وقل { 



  . .} تعملون 
فمحك الصدق يف توبتهم إذن هو العمل الظاهر ، . ذلك أن املنهج اإلسالمي منهج عقيدة وعمل يصدق العقيدة 

يعلم فعل اجلوارح وكوامن فأما يف اآلخرة فمردهم إال عامل الغيب والشهادة الذي . يراه اهللا ورسوله واملؤمنون 
  .الصدور 

فيصدق أو يكذب تلك املشاعر . ولكنه العمل الذي يعقب الندم والتوبة . إن الندم والتوبة ليسا هناية املطاف 
  النفسية ويعمقها أو يكتسحها بعد أن تكون

وللنية الطيبة مكاهنا؛ . اقعية إن اإلسالم منهج حياة واقعية ، ال تكفي فيه املشاعر والنوايا ، ما مل تتحول إىل حركة و
وهذا معىن احلديث . إمنا هي حتسب مع العمل ، فتحدد قيمة العمل . ولكنها هي بذاهتا ليست مناط احلكم واجلزاء 

  ال جمرد النيات. . األعمال . « إمنا األعمال بالنيات » : 
  :والفريق األخري هو الذي مل يبت يف أمره ، وقد وكل أمره إىل ربه 

  . .} خرون مُرَجون ألمر اهللا ، إما يعذهبم وإما يتوب عليهم ، واهللا عليم حكيم وآ{ 
وهذا القسم  -غري املنافقني واملعتذرين واملخطئني التائبني  -وهؤالء هم القسم األخري من املتخلفني عن غزوة تبوك 

  .مل يكن حىت نزول هذه اآلية قد بت يف أمره بشيء 
وقد روي أن هذه اآلية نزلت يف الثالثة الذين . .  ، مل يعلموه ومل يعلمه الناس بعد وكان أمرهم موكوالً إىل اهللا

وهم مرارة بن الربيع ، وكعب بن مالك ، وهالل ابن أمية ،  -أي أجل إعالن توبتهم والقضاء يف أمرهم  -خلفوا 
هلاجرة مث كان هلم شأن مع رسول الذين قعدوا عن غزوة تبوك كسالً وميالً إىل الدعة واسترواحاً للظالل يف حر ا

  .سيأيت تفصيله يف موضعه من السورة يف الدرس التايل  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 
خذ من أمواهلم صدقة { : يعين قوله . . ملا نزلت هذه اآلية : قال  -عن ابن عباس  -روى ابن جرير بإسناده 

. . يعين أموال أيب لبابة وصاحبيه . . ليه وسلم من أمواهلم أخذ رسول اهللا صلى اهللا ع. . } تطهرهم وتزكيهم هبا 
فتصدق هبا عنهم ، وبقي الثالثة الذين خالفوا أبا لبابة ، ومل يوثقوا ومل يذكروا بشيء ، ومل ينزل عذرهم ، وضاقت 

يهم واهللا وآخرون مرجون ألمر اهللا إما يعذهبم وإما يتوب عل{ : عليهم األرض مبا رحبت ، وهم الذين قال اهللا 
عسى اهللا أن يغفر : وجعل آخرون يقولون . هلكوا إذ مل ينزل هلم عذر . فجعل الناس يقولون . . } عليم حكيم 

لقد تاب اهللا على النيب واملهاجرين واألنصار الذين اتبعوه يف ساعة { : هلم فصاروا مرجئني ألمر اهللا ، حىت نزلت 
من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ، مث تاب عليهم إنه هبم رؤوف { . . الذين خرجوا معه إىل الشام } العسرة 
  }رحيم 

حىت إذا { : نزلت عليهم التوبة فعموا هبا ، فقال  -يعين املرجئني ألمر اهللا } وعلى الثالثة الذين خلفوا { : مث قال 
وكذلك ( } واب الرحيم إن اهللا هو الت{ : إىل قوله } ضاقت عليهم األرض مبا رحبت وضاقت عليهم أنفسهم 

فهذه الرواية أرجح ) . عن ابن إسحاق . عن عكرمة وعن جماهد ، وعن الضحاك وعن قتادة  -بإسناده  -روى 
  .واهللا أعلم 

  .إن شاء اهللا تعاىل . وملا كان أمرهم مرجأ ، فإننا حنب أن نرجئ احلديث فيه حىت جييء يف موضعه 
، وتفريقاً بني املؤمنني ، وإرصاداً ملن حارب اهللا ورسوله من قبل وليحلفن  والذين اختذوا مسجداً ضراراً وكفراً{ 

ال تقم فيه أبداً ، ملسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن . إن أردنا إال احلسىن ، واهللا يشهد إهنم لكاذبون 
ى تقوى من اهللا ورضوان خري؟ أفمن أسس بنيانه عل. تقوم فيه ، فيه رجال حيبون أن يتطهروا ، واهللا حيب املطهرين 



ال يزال بنياهنم الذي . أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فاهنار به يف نار جهنم؟ واهللا ال يهدي القوم الظاملني 
  .} بنوا ريبة يف قلوهبم ، إال أن َتقطع قلوهبم ، واهللا عليم حكيم 

فقون الذين قاموا هبا من بني سائر املنافقني ، وقصة مسجد الضرار قصة بارزة يف غزوة تبوك ، لذلك أفرد املنا
  .وخصص هلم حديث مستقل بعد انتهاء االستعراض العام لطوائف الناس يف اجملتمع املسلم حينذاك 

صلى اهللا عليه  -سبب نزول هذه اآليات الكرميات أنه كان باملدينة قبل مقدم رسول اهللا : قال ابن كثري يف التفسري 
وقرأ علم أهل الكتاب؛ . من اخلزرج يقال له أبو عامر الراهب ، وكان قد تنصر يف اجلاهلية إليها رجل  -وسلم 

مهاجراً  -صلى اهللا عليه وسلم  -فلما قدم رسول اهللا . وكان فيه عبادة يف اجلاهلية ، وله شرف يف اخلزرج كبري 
رهم اهللا يوم بدر ، شرِق اللعني أبو عامر إىل املدينة ، واجتمع املسلمون عليه ، وصارت لإلسالم كلمة عالية ، وأظه

 -بريقه وبارز بالعداوة وظاهر هبا ، وخرج فاراً إىل كفار مكة من مشركي قريش ميالئهم على حرب رسول اهللا 
فاجتمعوا مبن وافقهم من أحياء العرب ، وقدموا عام أُحد فكان من أمر املسلمني ما كان ،  -صلى اهللا عليه وسلم 

وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بني الصفني ، فوقع يف . عز وجل ، وكانت العاقبة للمتقني  وامتحنهم اهللا
وأصيب يف ذلك اليوم ، فجرح وجهه ، وكسرت رباعيته اليمىن السفلى . إحداهن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إىل قومه من األنصار فخاطبهم  وتقدم أبو عامر يف أول املبارزة -صلوات اهللا وسالمه عليه  -، وشج رأسه 
ال أنعم اهللا بك عيناً يا فاسق يا عدو اهللا ونالوا منه وسبوه : واستماهلم إىل نصره وموافقته ، فلما عرفوا كالمه قالوا 

  واهللا لقد أصاب قومي بعدي شر: ، فرجع وهو يقول 
وقرأ عليه من القرآن ، فأىب أن يسلم قد دعاه إىل اهللا قبل فراره ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -وكان رسول اهللا 

  .أن ميوت بعيداً طريداً ، فنالته هذه الدعوة  -صلى اهللا عليه وسلم  -ومترد ، فدعا عليه رسول اهللا 

يف ارتفاع وظهور ، ذهب إىل  -صلى اهللا عليه وسلم  -وذلك أنه ملا فرغ الناس من أحد ، ورأى أمر رسول اهللا . 
فوعده ومناه وأقام عنده ، وكتب إىل مجاعة من  -صلى اهللا عليه وسلم  -لى النيب هرقل ملك الروم يستنصره ع

صلى اهللا عليه  -قومه من األنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ومينيهم أنه سيقدم جبيش يقاتل به رسول اهللا 
قدم من عنده ألداء كتبه ، ويغلبه ، ويرده عما هو فيه؛ وأمرهم أن يتخذوا له معقالً يقدم عليهم فيه من ي -وسلم 

ويكون مرصداً له إذا قدم عليهم بعد ذلك؛ فشرعوا يف بناء مسجد جماور ملسجد قباء ، فبنوه وأحكموه ، وفرغوا 
صلى اهللا عليه وسلم  -إىل تبوك؛ وجاءوا فسألوا رسول اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -منه قبل خروج رسول اهللا 

هم ، فيحتجوا بصالته فيه على تقريره وإثباته؛ وذكروا أهنم إمنا بنوه للضعفاء أن يأيت إليهم فيصلي يف مسجد -
إن شاء  -إنا على سفر ، ولكن إذا رجعنا « : منهم وأهل العلة يف الليلة الشاتية فعصمه اهللا من الصالة فيه ، فقال 

ه وبينها إىل يوم أو بعض يوم ، نزل راجعاً إىل املدينة من تبوك ، ومل يبق بين -عليه السالم  -فلما قفل »  -اهللا 
 -مسجد قباء  -جربيل خبرب مسجد الضرار ، وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بني مجاعة املؤمنني يف مسجدهم 

إىل ذلك املسجد من هدمه قبل  -صلى اهللا عليه وسلم  -فبعث رسول اهللا . الذي أسس من أول يوم على التقوى 
عن ابن عباس وعن سعيد بن جبري وجماهد وعروة بن الزبري وقتادة  -بإسناده  -كذلك روى و. . ( مقدمه املدينة 

. (  
أال يقوم فيه ، وأن يقوم يف املسجد األول  -صلى اهللا عليه وسلم  -فهذا هو مسجد الضرار الذي أمر اهللا رسوله 

واهللا حيب { . ن أن يتطهروا الذي أقيم على التقوى من أول يوم ، والذي يضم رجاالً حيبو -مسجد قباء  -
  . .} املطهرين 



مكيدة لإلسالم  -صلى اهللا عليه وسلم  -الذي اختذ على عهد رسول اهللا  -مسجد الضرار  -هذا املسجد 
واملسلمني ، ال يراد به إال اإلضرار باملسلمني ، وإال الكفر باهللا ، وإال ستر املتآمرين على اجلماعة املسلمة ، 

  . .الظالم ، وإال التعاون مع أعداء هذا الدين على الكيد له حتت ستار الدين  الكائدين هلا يف
  .هذا املسجد ما يزال يتخذ يف صور شىت تالئم ارتقاء الوسائل اخلبيثة اليت يتخذها أعداء هذا الدين 

صورة أوضاع  تتخذ يف صورة نشاط ظاهره لإلسالم وباطنه لسحق اإلسالم ، أو تشويهه ومتويهه ومتييعه وتتخذ يف
ترفع الفتة الدين عليها لتتترس ورائها وهي ترمي هذا الدين وتتخذ يف صورة تشكيالت وتنظيمات وكتب وحبوث 
تتحدث عن اإلسالم لتخدر القلقني الذين يرون اإلسالم يذبح وميحق ، فتخدرهم هذه التشكيالت وتلك الكتب 

  . .ذ يف صور شىت كثرية وتتخ. . . إىل أن اإلسالم خبري ال خوف عليه وال قلق 
ومن أجل مساجد الضرار الكثرية هذه يتحتم كشفها وإنزل الالفتات اخلادعة عنها؛ وبيان حقيقتها للناس وما ختفيه 

بذلك البيان القوي  -صلى اهللا عليه وسلم  -ولنا أسوة يف كشف مسجد الضرار على عهد رسول اهللا . وراءها 
  :الصريح 

وليحلفن . ضراراً ، وكفراً ، وتفريقاً بني املؤمنني وإرصاداً ملن حارب اهللا ورسوله من قبل والذين اختذوا مسجداً { 
ملسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن . ال تقم فيه أبداً . إن أردنا إال احلسىن ، واهللا يشهد إهنم لكاذبون : 

فمن أسس بنيانه على تقوى من اهللا ورضوان خري؟ أ. تقوم فيه ، فيه رجال حيبون أن يتطهروا ، واهللا حيب املطهرين 
ال يزال بنياهنم الذي . أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فاهنار به يف نار جهنم؟ واهللا ال يهدي القوم الظاملني 

  .} بنوا ريبة يف قلوهبم ، إال أن تقطع قلوهبم ، واهللا عليم حكيم 
لة باحلركة ، تنبئ عن مصري كل مسجد ضرار يقام إىل جوار مسجد والتعبري القرآين الفريد يرسم هنا صورة حاف

التقوى ، ويراد به ما أريد مبسجد الضرار ، وتكشف عن هناية كل حماولة خادعة ختفي وراءها نية خبيثة؛ وتطمئن 
  :العاملني املتطهرين من كل كيد يراد هبم ، مهما لبس أصحابه مسوح املصلحني 

وى من اهللا ورضوان خري؟ أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فاهنار به يف نار أفمن أسس بنيانه على تق{ 
  . .} جهنم؟ واهللا ال يهدي القوم الظاملني 

مث لنتطلع بعد إىل اجلانب اآلخر لنشهد احلركة . . فلنقف نتطلع حلظة إىل بناء التقوى الراسي الراسخ املطمئن 
قائم على تربة . . قائم على حافة جرف منها . . قائم على شفا جرف هار إنه . . السريعة العنيفة يف بناء الضرار 

إنه ينهار إنه ينزلق إنه يهوي إن اهلوة . . إننا نبصره اللحظة يتأرجح ويتزحلق وينزلق . . خملخلة مستعدة لالهنيار 
الذين بنوا هذه البنية . ملشركني الكافرين ا. . } واهللا ال يهدي القوم الظاملني { . . تلتهمه يا للهول إهنا نار جهنم 

  ليكيدوا هبا هذا الدين
ذلك ليطمئن دعاة احلق على مصري . . إنه مشهد عجيب ، حافل باحلركة املثرية ترمسه وحتركه بضع كلمات 

دعوهتم ، يف مواجهة دعوات الكيد والكفر والنفاق وليطمئن البناة على أساس من التقوى كلما واجهوا البناة على 
  والضرار الكيد

  :ومشهد آخر يرمسه التعبري القرآين الفريد آلثار مسجد الضرار يف نفوس ُبناته األشرار؛ وبناة كل مساجد الضرار 
  .} ال يزال بنياهنم الذي بنوا ريبة يف قلوهبم ، إال أن تقطع قلوهبم ، واهللا عليم حكيم { 



.  
اهنار به يف نار جهنم وبئس القرار ولكن ركام البناء . عليه  اهنار ببناء الضرار الذي أقيم. لقد اهنار اجلرف املنهار 

وسيبقى كذلك ال يدع تلك القلوب تطمئن أو تثبت . وشكاً وقلقاً وحرية } ريبة { بقي فيها . بقي يف قلوب بناته 
  إال أن تتقطع وتسقط هي األخرى من الصدور. أو تستقر 

. . تلك صورة مادية وهذه صورة شعورية . . ق وعدم االستقرار وإن صورة البناء املنهار هلي صورة الريبة والقل
وتتقابالن يف الواقع البشري املتكرر يف كل . ومها تتقابالن يف اللوحة العجيبة اليت يرمسها التعبري القرآين الفريد 

من انكشاف  حائر الوجدان ، ال يطمئن وال يستقر ، وهو. فما يزال صاحب الكيد اخلادع مزعزع العقيدة . زمان 
  .ستره يف قلق دائم ، وريبة ال طمأنينة معها وال استقرار 

وهذا هو اإلعجاز الذي يرسم الواقع النفسي بريشة اجلمال الفين ، يف مثل هذا التناسق؛ مبثل هذا اليسر يف التعبري 
  . .والتصوير على السواء 

أهله ، ويف تصنيف اجملتمع إىل تلك وتبقى وراء ذلك كله حكمة املنهج القرآين يف كشف مسجد الضرار و
املستويات اإلميانية الواضحة؛ ويف كشف الطريق للحركة اإلسالمية ، ورسم طبيعة اجملال الذي تتحرك فيه من كل 

  . .جوانبه 
. . لقد كان القرآن الكرمي يعمل يف قيادة اجملتمع املسلم ، ويف توجيهه ، ويف توعيته ، ويف إعداده ملهمته الضخمة 

ن يفهم هذا القرآن إال وهو يدرس يف جماله احلركي اهلائل؛ ولن يفهمه إال أناس يتحركون به مثل هذه احلركة ول
  .الضخمة يف مثل هذا اجملال 

فََيقُْتلُونَ َوُيقَْتلُونَ َوْعًدا َعلَْيِه َحقًّا  لَِّهإِنَّ اللََّه اْشَتَرى ِمَن الُْمْؤِمنَِني أَنْفُسَُهْم َوأَْموَالَُهْم بِأَنَّ لَُهُم الَْجنَّةَ ُيقَاِتلُونَ ِفي َسبِيلِ ال
ْعُتْم بِِه وَذَِلَك ُهَو الْفَْوزُ الَْعظِيُم ِفي التَّْوَراِة َوالْإِْنجِيلِ َوالْقُْرآِن َوَمْن أَْوفَى بَِعْهِدِه ِمَن اللَِّه فَاْستَْبِشُروا بَِبيِْعكُُم الَِّذي َباَي

ونَ الَْحاِمُدونَ السَّاِئُحونَ الرَّاِكُعونَ السَّاجُِدونَ الْآِمُرونَ بِالَْمْعُروِف وَالنَّاُهونَ َعنِ الْمُْنكَرِ التَّاِئُبونَ الْعَابُِد) ١١١(
ِكَني َولَْو كَانُوا َما كَانَ ِللنَّبِيِّ َوالَِّذيَن آَمُنوا أَنْ َيْسَتْغِفُروا ِللُْمْشرِ) ١١٢(َوالَْحاِفظُونَ ِلُحدُوِد اللَِّه وََبشِّرِ الُْمْؤِمنَِني 

َوَما كَانَ اْسِتْغفَاُر إِبَْراِهيمَ ِلأَبِيِه إِلَّا َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَها ) ١١٣(أُوِلي قُْرَبى ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن لَُهْم أَنَُّهْم أَْصحَاُب الَْجحِيمِ 
َوَما كَانَ اللَُّه لُِيِضلَّ قَْوًما بَْعَد إِذْ َهَداُهمْ َحتَّى ) ١١٤(ْنُه إِنَّ إِبَْراِهيمَ لَأَوَّاٌه َحِليٌم إِيَّاُه فَلَمَّا َتَبيََّن لَُه أَنَُّه َعُدوٌّ ِللَِّه تََبرَّأَ ِم

يُت َوَما لَكُْم ِمْن إِنَّ اللََّه لَُه ُملُْك السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ ُيْحيِي َوُيِم) ١١٥(ُيَبيَِّن لَُهْم َما َيتَّقُونَ إِنَّ اللََّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم 
لَقَْد تَاَب اللَُّه َعلَى النَّبِيِّ َوالُْمَهاجِرِيَن َوالْأَْنَصارِ الَِّذيَن اتََّبُعوُه ِفي َساَعِة الُْعْسَرةِ ) ١١٦(ُدوِن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َولَا َنِصريٍ 

َوَعلَى الثَّلَاثَِة الَِّذيَن ُخلِّفُوا َحتَّى ) ١١٧(لَْيهِْم إِنَُّه بِهِْم َرُءوٌف َرِحيٌم ِمْن َبْعِد َما كَاَد َيزِيغُ قُلُوُب فَرِيقٍ ِمْنُهْم ثُمَّ تَاَب َع
 إِلَّا إِلَْيِه ثُمَّ تَاَب َعلَْيهِْمإِذَا َضاقَْت َعلَْيهُِم الْأَْرضُ بَِما َرحَُبْت َوَضاقَْت َعلَيْهِْم أَنْفُسُُهْم َوظَنُّوا أَنْ لَا َملَْجأَ ِمَن اللَِّه 

َما كَانَ ِلأَْهلِ ) ١١٩(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوكُونُوا َمَع الصَّاِدِقَني ) ١١٨(ِلَيُتوبُوا إِنَّ اللََّه ُهَو التَّوَّابُ الرَّحِيُم 
ا َيْرغَُبوا بِأَنْفُِسهِْم َعْن َنفِْسِه ذَِلكَ بِأَنَُّهْم لَا ُيصِيُبُهمْ الَْمِديَنِة َوَمْن َحْولَُهْم ِمَن الْأَعَْرابِ أَنْ يََتَخلَّفُوا َعْن َرسُولِ اللَِّه َولَ

َعُدوٍّ َنْيلًا إِلَّا كُِتَب لَُهْم بِهِ ظََمأٌ َولَا َنَصٌب َولَا َمْخَمَصةٌ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َولَا َيطَئُونَ َموِْطئًا َيِغيظُ الْكُفَّاَر وَلَا َينَالُونَ ِمْن 
َولَا ُيْنِفقُونَ َنفَقَةً َصِغَريةً َولَا كَبَِريةً وَلَا َيقْطَُعونَ َواِدًيا إِلَّا كُِتبَ ) ١٢٠(ٌح إِنَّ اللََّه لَا ُيِضيعُ أَْجرَ الُْمْحِسنَِني َعَملٌ َصاِل

ُروا كَافَّةً فَلَْولَا َنفََر ِمْن كُلِّ ِفْرقٍَة ِمْنُهمْ َوَما كَانَ الُْمْؤِمُنونَ ِلَينِْف) ١٢١(لَُهْم ِلَيْجزِيَُهُم اللَُّه أَْحَسَن َما كَاُنوا َيْعَملُونَ 
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا قَاِتلُوا الَِّذيَن ) ١٢٢(طَاِئفَةٌ لَِيَتفَقَُّهوا ِفي الدِّينِ َولُِيْنِذُروا قَْوَمُهْم إِذَا َرَجُعوا إِلَْيهِْم لََعلَُّهْم َيْحذَُرونَ 

َوإِذَا َما أُْنزِلَتْ ُسوَرةٌ فَِمنُْهْم َمْن َيقُولُ ) ١٢٣(ارِ وَلَْيجُِدوا فِيكُْم ِغلْظَةً َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َمَع الُْمتَِّقَني َيلُوَنكُْم ِمَن الْكُفَّ



َوأَمَّا الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم مََرٌض فََزاَدتُْهْم ) ١٢٤(أَيُّكُْم َزاَدْتُه َهِذِه إَِمياًنا فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا فَزَاَدتُْهْم إَِمياًنا َوُهْم َيْسَتْبِشُرونَ 
أََولَا َيَرْونَ أَنَُّهْم يُفَْتُنونَ ِفي كُلِّ َعامٍ َمرَّةً أَْو َمرََّتْينِ ثُمَّ لَا َيُتوُبونَ َولَا ) ١٢٥(رِْجًسا إِلَى رِْجسِهِْم َوَماتُوا َوُهْم كَاِفُرونَ 

َما أُْنزِلَتْ ُسوَرةٌ َنظََر بَْعُضُهْم إِلَى َبْعضٍ َهلْ يََراكُْم ِمْن أََحٍد ثُمَّ اْنَصَرفُوا َصَرَف اللَُّه  َوإِذَا) ١٢٦(ُهْم َيذَّكَُّرونَ 
كُْم بِالُْمْؤِمنِنيَ لَقَدْ َجاَءكُْم َرُسولٌ ِمْن أَْنفُِسكُْم َعزِيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم َحرِيٌص َعلَْي) ١٢٧(قُلُوَبُهْم بِأَنَُّهْم قَْوٌم لَا َيفْقَُهونَ 

  ) ١٢٩(فَإِنْ تََولَّْوا فَقُلْ َحسْبَِي اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا ُهَو َعلَْيِه َتَوكَّلُْت َوُهَو َربُّ الْعَْرشِ الْعَِظيمِ ) ١٢٨(َرُءوٌف َرِحيٌم 

ة العالقات بني اجملتمع بقية يف األحكام النهائية يف طبيع -أو الدرس األخري فيها  -هذا املقطع األخري من السورة 
الذي أعلنه؛ ومن بيان تكاليف » اإلسالم « املسلم وغريه؛ تبدأ من حتديد العالقة بني املسلم وربه ، وحتديد طبيعة 

  .هذا الدين ، ومنهج احلركة به يف جماالته الكثرية 
فهي . واملؤمن فيها هو البائع فيها هو املشتري  -سبحانه  -اهللا . . إن الدخول يف اإلسالم صفقة بني متبايعني * 

ودون اجلهاد يف سبيله  -سبحانه  -بيعة مع اهللا ال يبقى بعدها للمؤمن شيء يف نفسه وال يف ماله حيتجزه دون اهللا 
فقد باع املؤمن هللا يف تلك الصفقة نفسه وماله مقابل مثن حمدد . لتكون كلمة اهللا العليا ، وليكون الدين كله هللا 

  :وهو مثن ال تعدله السلعة ، ولكنه فضل اهللا وَمنَّه : نة معلوم ، هو اجل
إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة ، يقاتلون يف سبيل اهللا فيقتلون ويقتلون ، وعدا عليه { 

، وذلك هو الفوز ومن أوىف بعهده من اهللا؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به . حقاً يف التوراة واإلجنيل والقرآن 
  .} العظيم 

منها ما خيتص بذوات . . والذين باعوا هذه البيعة ، وعقدوا هذه الصفقة هم صفوة خمتارة ، ذات صفات مميزة * 
أنفسهم يف تعاملها املباشر مع اهللا يف الشعور والشعائر؛ ومنها ما خيتص بتكاليف هذه البيعة يف أعناقهم من العمل 

ن اهللا يف األرض من األمر باملعروف والنهي عن املنكر والقيام على حدود اهللا يف أنفسهم خارج ذواهتم لتحقيق دي
  :ويف سواهم 

التائبون ، العابدون ، احلامدون ، السائحون ، الراكعون الساجدون ، اآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر ، { 
  .} وبشر املؤمنني . واحلافظون حلدود اهللا 

ة يف السياق تقطع ما بني املؤمنني الذين باعوا هذه البيعة وعقدوا هذه الصفقة ، وبني كل من مل واآليات التالي* 
فقد اختلفت الوجهتان ، واختلف املصريان ، فالذين عقدوا هذه  -ولو كانوا أوىل قرىب  -يدخلوا معهم فيها 

يف دنيا وال يف آخرة بني أصحاب  وال لقاء. الصفقة هم أصحاب اجلنة ، والذين مل يعقدوها هم أصحاب اجلحيم 
وقرىب الدم والنسب إذن ال تنشئ رابطة ، وال تصلح وشيجة بني أصحاب اجلنة . اجلنة وأصحاب اجلحيم 

  :وأصحاب اجلحيم 
من بعد ما تبني هلم أهنم أصحاب  -ولو كانوا أويل قرىب  -ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني { 

إن إبراهيم . ن استغفار إبراهيم ألبيه إال عن موعدة وعدها إياه ، فلما تبني له أنه عدو هللا تربأ منه وما كا. اجلحيم 
  . .} ألواه حليم 

ووالء املؤمن جيب أن يتمحض هللا الذي عقد معه تلك الصفقة؛ وعلى أساس هذا الوالء املوحد تقوم كل رابطة * 
وحسب املؤمنني والية اهللا  -كل شبهة ويعصم من كل ضاللة  وهذا بيان من اهللا للمؤمنني حيسم -وكل وشيجة 

  :هلم ونصرته؛ فهم هبا يف غىن عن كل ما عداه ، وهو مالك امللك وال قدرة ألحد سواه 



وما كان اهللا ليضل قوماً بعد إذ هداهم حىت يبني هلم ما يتقون ، إن اهللا بكل شيء عليم ، إن اهللا له ملك { 
  .} ومييت ، وما لكم من دون اهللا من ويل وال نصري  السماوات واألرض ، حييي

وملا كانت هذه طبيعة تلك البيعة؛ فقد كان التردد والتخلف عن الغزوة يف سبيل اهللا أمراً عظيماً ، جتاوز اهللا عنه * 
  :ملن علم من نواياهم الصدق والعزم بعد التردد والتخلف؛ فتاب عليهم رمحة منه وفضالً 

لى النيب واملهاجرين واألنصار الذين اتبعوه يف ساعة العسرة ، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق لقد تاب اهللا ع{ 
وعلى الثالثة الذين خلفوا حىت إذا ضاقت عليهم األرض مبا رحبت ، . منهم؛ مث تاب عليهم إنه هبم رؤوف رحيم 

. } ليتوبوا ، إن اهللا هو التواب الرحيم  وضاقت عليهم أنفسهم ، وظنوا أن ال ملجأ من اهللا إال إليه؛ مث تاب عليهم
.  

ومن مث بيان حمدد لتكاليف البيعة يف أعناق أهل املدينة ومن حوهلم من األعراب؛ أولئك القريبون من رسول اهللا * 
الذين يؤلفون القاعدة اإلسالمية ، ومركز االنطالق اإلسالمي؛ واستنكار ملا وقع منهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -

  :ف؛ مع بيان مثن الصفقة يف كل خطوة وكل حركة يف تكاليف البيعة من ختل
ذلك . ما كان ألهل املدينة ومن حوهلم من األعراب أن يتخلفوا عن رسول اهللا وال يرغبوا بأنفسهم عن نفسه { 

من عدو نيالً بأهنم ال يصيبهم ظمأ وال نصب وال خممصة يف سبيل اهللا ، وال يطأون موطئاً يغيظ الكفار ، وال ينالون 
إال كتب هلم به عمل صاحل ، إن اهللا ال يضيع أجر احملسنني ، وال ينفقون نفقة صغرية وال كبرية ، وال يقطعون وادياً 

  . .} إال كتب هلم ، ليجزيهم اهللا أحسن ما كانوا يعملون 
د اتسعت الرقعة وكثر وق. ومع هذا التحضيض العميق على النفرة للجهاد بيان حلدود التكليف بالنفري العام * 

العدد ، وأصبح يف اإلمكان أن ينفر البعض ليقاتل ويتفقه يف الدين؛ ويبقى البعض للقيام حباجيات اجملتمع كله من 
  :توفري لألزواد ومن عمارة لألرض ، مث تتالقى اجلهود يف هناية املطاف 

ة ، ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم إذا فلوال نفر من كل فرقة منهم طائف. وما كان املؤمنون لينفروا كافة { 
  .} رجعوا إليهم ، لعلهم حيذرون 

بعدما أصبحت اجلزيرة العربية جبملتها قاعدة لإلسالم ونقطة  -ويف اآلية التالية حتديد لطريق احلركة اجلهادية * 
وقتال أهل . . كله هللا  وأصبح اخلط يتجه إىل قتال املشركني كافة حىت ال تكون فتنة ويكون الدين -النطالقه 

  :الكتاب كافة كذلك حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون 
  .} يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ، وليجدوا فيكم غلظة ، واعلموا أن اهللا مع املتقني { 

.  
يعرض السياق مشهداً من . . ركي وعقب هذا البيان املفصل لبيان طبيعة البيعة ومقتضياهتا وتكاليفها وخطها احل* 

صفحتني تصوران موقف املنافقني وموقف املؤمنني من هذا القرآن وهو يتنزل مبوحيات اإلميان القلبية ، وبالتكاليف 
  :ويندد باملنافقني الذين ال هتديهم التوجيهات واآليات ، وال تعظهم النذر واالبتالءات . والواجبات العملية 

. أيكم زادته هذه إمياناً؛ فأما الذين آمنوا فزادهتم إمياناً وهم يستبشرون : ورة فمنهم من يقول وإذا ما أنزلت س{ 
أو ال يرون أهنم ُيفتنون يف كل عام . وأما الذين يف قلوهبم مرض فزادهتم رجساً إىل رجسهم وماتوا وهم كافرون 

هل يراكم من أحد؟ مث : ظر بعضهم إىل بعض مرة أو مرتني مث ال يتوبون وال هم يذكرون؟ وإذا ما أنزلت سورة ن
  . .} صرف اهللا قلوهبم بأهنم قوم ال يفقهون . انصرفوا 



وحرصه على املؤمنني  -صلى اهللا عليه وسلم  -وخيتم الدرس وختتم معه السورة بآيتني تصوران طبيعة رسول اهللا *
اد على اهللا وحده ، واالستغناء عن املعرضني إىل االعتم -صلى اهللا عليه وسلم  -مع توجيهه . ورأفته هبم ورمحته 
  :الذين ال يهتدون 

فإن تولوا فقل . لقد جاءكم رسول من أنفسكم ، عزيز عليه ما عنتم ، حريص عليكم ، باملؤمنني رؤوف رحيم { 
  . .} حسيب اهللا ال إله إال هو ، عليه توكلت ، وهو رب العرش العظيم 

حملتويات هذا املقطع األخري يف السورة يتجلى مدى التركيز على اجلهاد؛ وعلى ولعله من خالل هذا العرض اإلمجايل 
وفقاً للبيعة على النفس واملال باجلنة  -املفاصلة الكاملة على أساس العقيدة ، وعلى االنطالق هبذا الدين يف األرض 

باد ، ومطاردة كل حاكمية مغتصبة لتقرير حدود اهللا واحملافظة عليها؛ أي لتقرير حاكمية اهللا للع -للقتل والقتال 
  معتدية

ولعله من خالل هذا العرض اإلمجايل هلذه احلقيقة كذلك يتجلى مدى التهافت واهلزمية اليت تسيطر على شراح 
آيات اهللا وشريعة اهللا يف هذا الزمان؛ وهم حياولون جاهدين أن حيصروا اجلهاد اإلسالمي يف حدود الدفاع اإلقليمي 

« تعلن يف غري مواربة عن الزحف املستمر على من يلون  -سبحانه  -بينما كلمات اهللا » م أرض اإلسال« عن 
 -هذه من الكفار؛ دون ذكر ألهنم معتدون فاالعتداء األساسي متمثل يف اعتدائهم على ألوهية اهللا » أرض اإلسالم 

ي يقتضي جهادهم ما استطاع املسلمون وهذا االعتداء هو الذ. بتعبيد أنفسهم وتعبيد العباد لغري اهللا  -سبحانه 
  اجلهاد

  .وحسبنا هذه اإلشارة يف هذا التقدمي اجململ للدرس األخري ، لنواجه نصوصه بالتفصيل 
إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة ، يقاتلون يف سبيل اهللا فيقتلون ويقتلون ، وعدا عليه { 

القرآن ، ومن أوىف بعهده من اهللا؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ، وذلك هو الفوز حقاً يف التوراة واإلجنيل و
العظيم ، التائبون العابدون احلامدون السائحون ، الراكعون الساجدون ، اآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر ، 

  .} واحلافظون حلدود اهللا ، وبشر املؤمنني 

.  
ومسعته ما ال أستطيع عده من املرات ، يف أثناء حفظي للقرآن ، ويف أثناء تالوته ، هذا النص الذي تلوته من قبل 

أحسست » الظالل « حني واجهته يف  -هذا النص . . ويف أثناء دراسته بعد ذلك يف أكثر من ربع قرن من الزمان 
  نأنين أدرك منه ما مل أدركه من قبل يف املرات اليت ال أملك عدها على مدى ذلك الزما

 -بإسالمهم  -إنه نص رهيب إنه يكشف عن حقيقة العالقة اليت تربط املؤمنني باهللا؛ وعن حقيقة البيعة اليت أعطوها 
وتتمثل فيه حقيقة ) املؤمن ( فمن بايع هذه البيعة ووىف هبا فهو املؤمن احلق الذي ينطبق عليه وصف . طوال احلياة 

  يق والتحقيقوإال فهي دعوى حتتاج إىل التصد. . اإلميان 
قد استخلص  -سبحانه  -أن اهللا  -أو هذه املبايعة كما مساها اهللا كرماً منه وفضالً ومساحة  -حقيقة هذه البيعة 

مل . مل يعد هلم أن يستبقوا منها بقية ال ينفقوهنا يف سبيله . . لنفسه أنفس املؤمنني وأمواهلم؛ فلم يعد هلم منها شيء 
إهنا صفقة مشتراة ، لشاريها أن يتصرف هبا كما يشاء ، وفق ما . . كال . . أو ميسكوا يعد هلم خيار يف أن يبذلوا 

يفرض ووفق ما حيدد ، وليس للبائع فيها من شيء سوى أن ميضي يف الطريق املرسوم ، ال يتلفت وال يتخري ، وال 
هو اجلهاد : والطريق . . نة هو اجل: والثمن . . يناقش وال جيادل ، وال يقول إال الطاعة والعمل واالستسالم 

  :هي النصر أو االستشهاد : والنهاية . . والقتل والقتال 



  . .} إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة ، يقاتلون يف سبيل اهللا فيقتلون ويقتلون { 
فاملؤمنون هم الذين اشترى . . فهو املؤمن . من ارتضى الثمن ووىف . من أمضى عقد الصفقة . من بايع على هذا 

ومن رمحة اهللا أن جعل للصفقة مثناً ، وإال فهو واهب األنفس واألموال ، وهو مالك األنفس . . اهللا منهم فباعوا 
 -حىت مع اهللا  -ولكنه كرم هذا إلنسان فجعله مريداً؛ وكرمه فجعل له أن يعقد العقود وميضيها . واألموال 

ده؛ وجعل وفاءه هبا مقياس إنسانيته الكرمية؛ ونقضه هلا هو مقياس ارتكاسه إىل عامل وكرمه فقيده بعقوده وعهو
إن شر الدواب عند اهللا الذين كفروا فهم ال يؤمنون الذين عاهدت منهم مث { . . شر البهيمة : . . البهيمة 

  .الوفاء كما جعل مناط احلساب واجلزاء هو النقض أو } ينقضون عهدهم يف كل مرة وهم ال يتقون 
ومن . ال تسقط عنه إال بسقوط إميانه  -قادر عليها  -ولكنها يف عنق كل مؤمن  -بال شك  -وإهنا لبيعة رهيبة 

  :هنا تلك الرهبة اليت أستشعرها اللحظة وأنا أخط هذه الكلمات 
  . .} ن ويقتلون إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة ، يقاتلون يف سبيل اهللا فيقتلو{ 

يف مشارق األرض ومغارهبا ، » مسلمني « وهؤالء الذين يزعمون أنفسهم . . عونك اللهم فإن العقد رهيب 
قاعدون ، ال جياهدون لتقرير ألوهية اهللا يف األرض ، وطرد الطواغيت الغاصبة حلقوق الربوبية وخصائصها يف حياة 

  .العباد 

  هدون جهاداً ما دون القتل والقتالوال جيا. وال يقتلون . وال يقتلون 
 -صلى اهللا عليه وسلم  -على عهد رسول اهللا  -ولقد كانت هذه الكلمات تطرق قلوب مستمعيها األولني 

فتتحول من فورها يف القلوب املؤمنة إىل واقع من واقع حياهتم؛ ومل تكن جمرد معان يتملوهنا بأذهاهنم ، أو حيسوهنا 
هكذا . . لتحويلها إىل حركة منظورة ، ال إىل صورة متأملة . ا يتلقوهنا للعمل املباشر هبا كانو. جمردة يف مشاعرهم 

قال عبد : قال حممد بن كعب القرظي وغريه . يف بيعة العقبة الثانية  -رضي اهللا عنه  -أدركها عبد اهللا بن رواحة 
اشترط لربك :  -) يعين ليلة العقبة  ( -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا بن رواحة رضي اهللا عنه ، لرسول اهللا 

أشترط لريب أن تعبدوه وال تشركوا به شيئاً ، وأشترط لنفسي أن متنعوين مما متنعون « : فقال . ولنفسك ما شئت 
ربح البيع ، وال نقيل وال : قالوا » اجلنة « : فما لنا إذا حنن فعلنا ذلك؟ قال : قال » منه أنفسكم وأموالكم 

  .نستقيل 
لقد أخذوها صفقة ماضية نافذة بني متبايعني؛ انتهى أمرها ، . . » ربح البيع وال نقيل وال نستقيل « . . هكذا 

فالصفقة ماضية ال رجعة فيها وال خيار؛ » ال نقيل وال نستقيل « : وأمضى عقدها ، ومل يعد إىل مرد من سبيل 
هو املشتري؟ أليس هو الذي وعد الثمن وعداً قدمياً مثن مقبوض ال موعود أليس الوعد من اهللا؟ أليس اهللا : واجلنة 

  :يف كل كتبه 
  . .} وعداً عليه حقاً يف التوراة واإلجنيل والقرآن { 
  .} ومن أوىف بعهده من اهللا؟ { 

  أجل ومن أوىف بعهده من اهللا؟
ل ومنذ كان دين كل مؤمن على اإلطالق منذ كانت الرس. . إن اجلهاد يف سبيل اهللا بيعة معقودة بعنق كل مؤمن 

ولوال دفع اهللا الناس بعضهم { : إهنا السنة اجلارية اليت ال تستقيم هذه احلياة بدوهنا وال تصلح احلياة بتركها . . اهللا 
ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض هلدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها } { ببعض لفسدت األرض 

بل ال بد أن يأخذ . . وال بد أن يقف له الباطل يف الطريق . أن ينطلق يف طريقه إن احلق ال بد } اسم اهللا كثرياً 



وال بد . إن دين اهللا ال بد أن ينطلق لتحرير البشر من العبودية للعباد وردهم إىل العبودية هللا وحده . . عليه الطريق 
» األرض « بد لدين اهللا أن ينطلق يف وال . . بل ال بد أن يقطع عليه الطريق . . أن يقف له الطاغوت يف الطريق 

وما دام يف . . وال بد للحق أن ميضي يف طريقه وال ينثين عنه ليدع للباطل طريقاً . كله » اإلنسان « كلها لتحرير 
« عبودية لغري اهللا تذل كرامة » األرض « وما دامت يف . باطل » األرض « وما دام يف . كفر » األرض « 

  . سبيل اهللا ماض ، والبيعة يف عنق كل مؤمن تطالبه بالوفاء فاجلهاد يف» اإلنسان 

رواه اإلمام أمحد ( » من مات ومل يغز ، ومل حيدث نفسه بغزو ، مات على شعبة من النفاق « و : وإال فليس باإلميان 
  ) .، وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي 

  .} يم فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ، وذلك هو الفوز العظ{ 
وما الذي فات؟ ما الذي . . استبشروا بإخالص أنفسكم وأموالكم هللا ، وأخذ اجلنة عوضاً ومثناً ، كما وعد اهللا 

. فالنفس إىل موت ، واملال إىل فوت . فات املؤمن الذي يسلم هللا نفسه وماله ويستعيض اجلنة؟ واهللا ما فاته شيء 
كسب بال مقابل يف حقيقة األمر وال بضاعة . بيل سواه واجلنة كسب سواء أنفقهما صاحبهما يف سبيل اهللا أم يف س

  فاملقابل زائل يف هذه الطريق أو ذاك
إلعالء كلمته ، وتقرير دينه ، وحترير عباده من  -إذ انتصر  -ينتصر . ودع عنك رفعة اإلنسان وهو يعيش هللا 

. ؤدي لدينه شهادة بأنه خري عنده من احلياة يف سبيله ، لي -إذا استشهد  -ويستشهد . العبودية املذلة لسواه 
أنه أقوى من قيود األرض وأنه أرفع من ثقلة األرض ، واإلميان ينتصر  -ويستشعر يف كل حركة ويف كل خطوة 

  .فيه على األمل ، والعقيدة تنتصر فيه على احلياة 
بانطالقه من أوهاق الضرورة؛ كسب بتحقيق إنسانية اإلنسان اليت ال تتأكد كما تتأكد . إن هذا وحده كسب 

فهو بيع . . اجلنة . . فإذا أضيفت إىل ذلك كله . . وانتصار اإلميان فيه على األمل ، وانتصار العقيدة فيه على احلياة 
  :يدعو إىل االستبشار؛ وهو فوز ال ريب فيه وال جدال 

  .} فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم فيه ، وذلك هو الفوز العظيم { 
  :ف وقفة قصرية أمام قوله تعاىل يف هذه اآلية مث نق

  . .} وعداً عليه حقاً يف التوراة واإلجنيل والقرآن { 
وهو ال يدع جماالً للشك يف إصالة . . فوعد اهللا للمجاهدين يف سبيله يف القرآن معروف مشهور مؤكد مكرور 

ال يف زمان بعينه  -الوسيلة املكافئة للواقع البشري  عنصر اجلهاد يف سبيل اهللا يف طبيعة هذا املنهج الرباين؛ باعتباره
ما دام أن اجلاهلية ال تتمثل يف نظرية تقابل بنظرية ولكنها تتمثل يف جتمع عضوي حركي ،  -وال يف مكان بعينه 

اس حيمي نفسه بالقوة املادية؛ ويقاوم دين اهللا وكل جتمع إسالمي على أساسه بالقوة املادية كذلك؛ وحيول دون الن
من العبودية للعباد » األرض « يف » اإلنسان « واالستماع إلعالن اإلسالم العام بألوهية اهللا وحده للعباد ، وحترير 

كما حيول دوهنم ودون االنضمام العضوي إىل التجمع اإلسالمي املتحرر من عبادة الطاغوت بعبوديته هللا وحده . 
أن » اإلنسان « لتحقيق إعالنه العام بتحرير » األرض « انطالقه يف ومن مث يتحتم على اإلسالم يف . . دون العباد 

أن تسحق  -يف حتمية الفكاك منها  -يصطدم بالقوة املادية اليت حتمي التجمعات اجلاهلية؛ واليت حتاول بدورها 
  حركة البعث اإلسالمي وختفت إعالنه التحريري ، الستبقاء العباد يف رق العبودية للعباد

  .اهللا للمجاهدين يف التوراة واإلجنيل فأما وعد 



  . .فهو الذي حيتاج إىل شيء من البيان 
إن التوراة واإلجنيل اللذين يف أيدي اليهود والنصارى اليوم ال ميكن القول بأهنما مها اللذان أنزهلما اهللا على نبيه 

ن يف أن النسخة األصلية هلذين موسى وعلى نبيه عيسى عليهما السالم وحىت اليهود والنصارى أنفسهم ال جيادلو
الكتابني ال وجود هلا؛ وأن ما بني أيديهم قد كتب بعد فترة طويلة ضاعت فيها معظم أصول الكتابني؛ ومل يبق إال ما 

  أضيف إليه الكثري. . وهو قليل . . وعته ذاكرة بعد ذاكرة 
لليهود على قتال أعدائهم الوثنيني ،  ومع ذلك فما تزال يف كتب العهد القدمي إشارات إىل اجلهاد ، والتحريض
وتصورهم للجهاد يف  -سبحانه  -لنصر إهلهم وديانته وعبادته وإن كانت التحريفات قد شوهت تصورهم هللا 

  .سبيله 
ولكننا يف حاجة شديدة إىل تعديل . . فأما يف األناجيل اليت بني أيدي النصارى اليوم فال ذكر وال إشارة إىل جهاد 

بشهادة  -لسائدة عن طبيعة النصرانية؛ فهذه املفهومات إمنا جاءت من هذه األناجيل اليت ال أصل هلا املفهومات ا
وقبل ذلك بشهادة اهللا سبحانه كما وردت يف كتابه احملفوظ الذي ال يأتيه الباطل من  -الباحثني النصارى أنفسهم 

  .بني يديه وال من خلفه 
إن وعده باجلنة ملن يقاتلون يف سبيل اهللا فيقتلون ويقتلون؛ ثابت يف التوراة  :واهللا سبحانه يقول يف كتابه احملفوظ 

  فهذا إذن هو القول الفصل الذي ليس بعده لقائل مقال. . واإلجنيل والقرآن 
منذ كانت الرسل ، ومنذ كان دين . كل مؤمن على اإلطالق . إن اجلهاد يف سبيل اهللا بيعة معقودة بعنق كل مؤمن 

  . .اهللا 
لكن اجلهاد يف سبيل اهللا ليس جمرد اندفاعة إىل القتال؛ إمنا هو قمة تقوم على قاعدة من اإلميان املتمثل يف مشاعر و

واملؤمنون الذين عقد اهللا معهم البيعة ، والذين تتمثل فيهم حقيقة اإلميان هم قوم تتمثل . وشعائر وأخالق وأعمال 
  :فيهم صفات إميانية أصيلة 

واحلافظون . اآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر . الراكعون الساجدون . السائحون . عابدون ال. التائبون { 
  . .} حلدود اهللا 

والتوبة شعور بالندم على ما مضى ، وتوجه إىل اهللا فيما . مما أسلفوا ، العائدون إىل اهللا مستغفرين . . } التائبون { 
  .وبة بالفعل كما حيققها بالترك ، فهي طهارة وزكاة وتوجه وصالح بقي ، وكف عن الذنب ، وعمل صاحل حيقق الت

صفة هذه ثابتة يف نفوسهم . . املتوجهون إىل اهللا وحده بالعبادة وبالعبودية ، إقراراً بالربوبية . . } العابدون { 
فهي إقرار . اع تترمجها الشعائر ، كما يترمجها التوجه إىل اهللا وحده بكل عمل وبكل قول وبكل طاعة وبكل اتب

  .باأللوهية والربوبية هللا يف صورة عملية واقعية 
الذين تنطوي قلوهبم على االعتراف للمنعم بالنعمة ، وتلهج ألسنتهم حبمد اهللا يف السراء . . } احلامدون { 

  .يف السراء للشكر على ظاهر النعمة ، ويف الضراء للشعور مبا يف االبتالء من الرمحة . والضراء 

احلمد هو احلمد يف السراء وحدها ، ولكنه احلمد يف الضراء حني يدرك القلب املؤمن أن اهللا الرحيم العادل  وليس
  .ما كان ليبتلي املؤمن إال خلري يعلمه ، مهما خفي على العباد إدراكه 

. إهنم اجملاهدون : ومنها ما يقول . إهنم املهاجرون : فمنها ما يقول . وختتلف الروايات فيهم . . } السائحون { 
وحنن منيل إىل اعتبارهم . . إهنم الصائمون : ومنهم من يقول . إهنم املتنقلون يف طلب العلم : ومنها ما يقول 

إن يف خلق السماوات واألرض واختالف { : املتفكرين يف خلق اهللا وسننه ، ممن قيل يف أمثاهلم يف موضع آخر 



لذين يذكرون اهللا قياماً وقعوداً وعلى جنوهبم ، ويتفكرون يف خلق السماوات الليل والنهار آليات ألويل األلباب ، ا
فمع . فهذه الصفة أليق هنا باجلو بعد التوبة والعبادة واحلمد } . . . ربنا ما خلقت هذا باطالً سبحانك : واألرض 

نابة إىل اهللا ، وإدراك حكمته يف التوبة والعبادة واحلمد يكون التدبر يف ملكوت اهللا على هذا النحو الذي ينتهي باإل
. ال لالكتفاء هبذا اإلدراك وإنفاق العمر يف جمرد التأمل واالعتبار . خلقه ، وإدراك احلق الذي يقوم عليه اخللق 

  . .ولكن لبناء احلياة وعمراهنا بعد ذلك على أساس هذا اإلدراك 
صالة كأهنا صفة ثابتة من صفاهتم؛ وكأن الركوع الذين يقيمون الصالة ويقومون بال. . } الراكعون الساجدون { 

  .والسجود طابع مميز بني الناس هلم 
وحني يقوم اجملتمع املسلم الذي حتكمه شريعة اهللا ، فيدين هللا وحده . . } اآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر { 

تمع؛ ويتناول ما يقع فيه من أخطاء وال يدين لسواه ، يكون األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف داخل هذا اجمل
ولكن حني ال يكون يف األرض جمتمع مسلم؛ وذلك حني ال يكون يف األرض . . واحنرافات عن منهج اهللا وشرعه 

جمتمع احلاكمية فيه هللا وحده ، وشريعة اهللا وحدها هي احلاكمية فيه ، فإن األمر باملعروف جيب أن يتجه أوالً إىل 
والنهي عن املنكر جيب أن . رب ، وهو تقرير ألوهية اهللا وحده سبحانه وحتقيق قيام اجملتمع املسلم األمر باملعروف األك

وهو حكم الطاغوت وتعبيد الناس لغري اهللا عن طريق حكمهم بغري شريعة . يتجه أوالً إىل النهي عن املنكر األكرب 
اهدوا ابتداء إلقامة الدولة املسلمة احلاكمة هاجروا وج -صلى اهللا عليه وسلم  -والذين آمنوا مبحمد . . اهللا 

فلما مت هلم ذلك كانوا يأمرون باملعروف وينهون عن . بشريعة اهللا ، وإقامة اجملتمع املسلم احملكوم هبذه الشريعة 
م يف ومل ينفقوا قط جهدهم ، قبل قيام الدولة املسلمة واجملتمع املسل. املنكر يف الفروع املتعلقة بالطاعات واملعاصي 

شيء من هذه التفريعات اليت ال تنشأ إال بعد قيام األصل األصيل ومفهوم األمر باملعروف والنهي عن املنكر ال بد 
فال يبدأ باملعروف الفرعي واملنكر الفرعي قبل االنتهاء من املعروف األكرب واملنكر . أن يدرك وفق مقتضى الواقع 

  ع املسلماألكرب ، كما وقع أول مرة عند نشأة اجملتم
  .وهو القيام على حدود اهللا لتنفيذها يف النفس ويف الناس . . } واحلافظون حلدود اهللا { 

ولكن هذه كاألمر باملعروف والنهي عن املنكر ، ال يقام عليها إال يف جمتمع . . ومقاومة من يضيعها أو يعتدي عليها 
وحدها يف أمره كله؛ وإال الذي يفرد اهللا سبحانه  وال جمتمع مسلم إال اجملتمع الذي حتكمه شريعة اهللا. مسلم 

واجلهد . . باأللوهية والربوبية واحلاكمية والتشريع؛ ويرفض حكم الطاغوت املتمثل يف كل شرع مل يأذن به اهللا 
كما وقع . . ومىت قام كان هناك مكان للحافظني حلدود اهللا فيه . كله جيب أن ينفق ابتداء إلقامة هذا اجملتمع 

  ك أول مرة عند نشأة اجملتمع املسلمكذل
توبة ترد العبد إىل اهللا ، وتكفه عن : وهذه هي صفاهتا ومميزاهتا . هذه هي اجلماعة املؤمنة اليت عقد اهللا معها بيعته 

ومحد هللا على السراء . وعبادة تصله باهللا وجتعل اهللا معبوده وغايته ووجهته . الذنب ، وتدفعه إىل العمل الصاحل 
وسياحة يف ملكوت اهللا مع آيات اهللا الناطقة يف . راء نتيجة االستسالم الكامل هللا والثقة املطلقة برمحته وعدله والض

وأمر باملعروف وهني عن املنكر يتجاوز صالح الذات إىل . الكون الدالة على احلكمة واحلق يف تصميم اخللق 
  . .دين واملضيعني ، ويصوهنا من التهجم واالنتهاك وحفظ حلدود اهللا يرد عنها العا. إصالح العباد واحلياة 

هذه هي اجلماعة املؤمنة اليت بايعها اهللا على اجلنة ، واشترى منها األنفس واألموال ، لتمضي مع سنة اهللا اجلارية 
ن اهللا؛ أو قتال يف سبيل اهللا إلعالء كلمة اهللا؛ وقتل ألعداء اهللا الذين حياّدو. منذ كان دين اهللا ورسوله ورساالته 

استشهاد يف املعركة اليت ال تفتر بني احلق والباطل ، وبني اإلسالم واجلاهلية ، وبني الشريعة والطاغوت ، وبني 



  .اهلدى والضالل 
وليست احلياة سالمة ذليلة ، وراحة بليدة . وليست احلياة أكالً كما تأكل األنعام ومتاعاً . وليست احلياة هلواً ولعباً 

كفاح يف سبيل احلق ، وجهاد يف سبيل اخلري ، وانتصار إلعالء : إمنا احلياة هي هذه . . الرخيصة  ورضى بالسلم
  . .مث اجلنة والرضوان . . كلمة اهللا ، أو استشهاد كذلك يف سبيل اهللا 
} م ملا حيييكم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاك{ : هذه هي احلياة اليت يدعى إليها املؤمنون باهللا 

  . .وصدق رسول اهللا . وصدق اهللا 
واملؤمنون الذين اشترى اهللا منهم أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة ، أمة وحدهم ، العقيدة يف اهللا بينهم هي وشيجة 

يف وهذه السورة اليت تقرر العالقات األخرية بني اجلماعة املسلمة ومن عداها ، حتسم . االرتباط والتجمع الوحيدة 
وخباصة بعد ذلك التخلخل الذي أنشاه التوسع األفقي الشديد يف . شأن العالقات اليت ال تقوم على هذه الوشيجة 

اجملتمع املسلم عقب فتح مكة ، ودخول أفواج كثرية يف اإلسالم مل يتم انطباعها بطابعه؛ وما تزال عالقات القرىب 
ما بني املؤمنني الذين باعوا تلك البيعة وبني من مل يدخلوا معهم فيها واآليات التالية تقطع . عميقة اجلذور يف حياهتا 

  :بعد ما اختلفت الوجهتان واختلفت العاقبتان يف الدنيا واآلخرة  -ولو كانوا أويل قرىب  -
من بعد ما تبني هلم أهنم أصحاب  -ولو كانوا أويل قرىب  -ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني { 
  .جلحيم ا

وما كان استغفار إبراهيم ألبيه إال عن موعدة وعدها إياه ، فلما تبني له أنه عدو هللا تربأ منه ، إن إبراهيم ألواه 
إن اهللا له ملك . وما كان اهللا ليضل قوماً بعد إذ هداهم حىت يبني هلم ما يتقون ، إن اهللا بكل شيء عليم . حليم 

  .} ا لكم من دون اهللا من ويل وال نصري السماوات واألرض ، حييي ومييت ، وم
أن  -صلى اهللا عليه وسلم  -والظاهر أن بعض املسلمني كانوا يستغفرون آلبائهم املشركني ويطلبون إىل رسول اهللا 

يستغفر هلم؛ فنزلت اآليات تقرر أن يف هذا االستغفار بقية من تعلق بقرابات الدم ، يف غري صلة باهللا ، لذلك ما 
أما كيف يتبني هلم أهنم أصحاب . . ما كان هلم قطعاً وليس من شأهنم أصالً . . والذين آمنوا أن يفعلوه  كان للنيب

  .اجلحيم ، فاألرجح أن يكون ذلك مبوهتم على الشرك ، وانقطاع الرجاء من أن تكون هلم هداية إىل اإلميان 
فإذا انبتَّت وشيجة . شرية والعالقات اإلنسانية إن العقيدة هي العروة الكربى اليت تلتقي فيها سائر األواصر الب

وال لقاء . العقيدة انبتَّت األواصر األخرى من جذورها ، فال لقاء بعد ذلك يف نسب ، وال لقاء بعد ذلك يف صهر 
إما إميان باهللا فالوشيجة الكربى موصولة ، والوشائج األخرى . . وال لقاء بعد ذلك يف أرض . بعد ذلك يف قوم 

  .أو ال إميان فال صلة إذن ميكن أن تقوم بني إنسان وإنسان . تنبع منها وتلتقي هبا  كلها
وما كان استغفار إبراهيم ألبيه إال عن موعدة وعدها إياه ، فلما تبني له أنه عدو هللا تربأ منه ، إن إبراهيم ألواه { 

  . .} حليم 
ر إبراهيم ألبيه بسبب وعده له أن يستغفر له اهللا لعله يهديه ، فإمنا كان استغفا. فال أسوة بإبراهيم يف استغفاره ألبيه 

سالم عليك سأستغفر لك ريب إنه كان يب حفياً ، وأعتزلكم وما تدعون من دون اهللا وأدعو ريب { : ذلك إذ قال له 
رجاء يف هداه ، فلما أن مات أبوه على الشرك ، وتبني إبراهيم أن أباه عدو هللا ال } عسى أال أكون بدعاء ريب شقياً 

  .وقطع صلته به } تربأ منه { 
  . .} إن إبراهيم ألواه حليم { 

  .ولقد آذاه أبوه فكان حليماً؛ وتبني أنه عدو هللا فتربأ منه وعاد هللا ضارعاً . كثري التضرع هللا ، حليم على من آذاه 



ن يكونوا قد ضلوا ملخالفتهم عن أمر وقد ورد أنه ملا نزلت اآليتان خشي الذين كانوا يستغفرون آلبائهم املشركني أ
اهللا يف هذا فنزلت اآلية التالية تطمئنهم من هذا اجلانب ، وتقرر القاعدة اإلسالمية أنه ال عقوبة بغري نص؛ وال جرمية 

  :بغري بيان سابق على الفعل 
  .}  إن اهللا بكل شيء عليم. وما كان اهللا ليضل قوماً بعد إذ هداهم حىت يبني هلم ما يتقون { 

.  
وليس من شأنه أن يذهب هبدى قوم بعد . إن اهللا ال حياسب الناس إال على ما بني هلم أن يتقوه وحيذروه وال يأتوه 

ذلك أن اإلنسان قاصر واهللا . . إذ هداهم ويكلهم إىل الضالل جملرد الفعل ، ما مل يكن هذا الفعل مما هناهم عنه قبالً 
  .التعليم ومنه البيان و. هو العليم بكل شيء 

وسكت . ولقد جعل اهللا هذا الدين يسراً ال عسراً ، فبني ما هنى عنه بياناً واضحاً ، كما بني ما أمر به بياناً واضحاً 
وهنى عن السؤال عما سكت عنه ، لئال  -ال عن نسيان ولكن عن حكمة وتيسري -عن أشياء مل يبني فيها بياناً 

. يس ألحد أن حيرم شيئاً من املسكوت عنه ، وال أن ينهى عما مل يبينه اهللا ومن مث فل. ينتهي السؤال إىل التشديد 
  . .حتقيقاً لرمحة اهللا بالعباد 

ويف هناية هذه اآليات ، ويف جو الدعوة إىل التجرد من صالت الدم والنسب ، بعد التجرد من األنفس واألموال 
  .واألرض ومالك املوت واحلياة  وأنه مالك السماوات. يقرر أن الويل الناصر هو اهللا وحده 

  . .} إن اهللا له ملك السماوات واألرض حييي ومييت ، وما لكم من دون اهللا من ويل وال نصري { 
ويف . كلها بيد اهللا دون سواه . . فاألموال واألنفس ، والسماوات واألرض ، واحلياة واملوت ، والوالية والنصرة 

  .الصلة باهللا وحده كفاية وغناء 
ذه التوكيدات املتوالية ، وهذا احلسم القاطع يف عالقات القرابة تدل على ما كان يعتور بعض النفوس من وه

مما اقتضى هذا احلسم األخري ، يف . اضطراب وأرجحة بني الروابط السائدة يف البيئة ، ورابطة العقيدة اجلديدة 
حىت االستغفار للموتى على الشرك قد لقي . . وله السورة اليت تتوىل احلسم يف كل عالقات اجملتمع املسلم مبا ح

  .ذلك لتخلص القلوب من كل وشيجة إال تلك الوشيجة . . هذا التشديد يف شأنه 
كما : فهو أصل من أصول االعتقاد والتصور . إن التجمع على آصرة العقيدة وحدها هو قاعدة احلركة اإلسالمية 

  . .ذا ما قررته السورة احلامسة وكررته أيضاً وه. . أنه أصل من أصول احلركة واالنطالق 
أمراً مستنكراً عظيماً؛  -أياً كانت األسباب  -وملا كانت تلك طبيعة البيعة ، كان التخلف عن اجلهاد للقادرين 

 ويف اآليات التالية يبني مدى. . وكان ما بدا يف الغزوة من التردد والتخلف ظاهرة ال بد من تتبعها والتركيز عليها 
فضل اهللا ورمحته باملؤمنني إذ يتجاوز عما بدا من التردد والتخلف من املؤمنني املخلصني ، ويتوب عليهم فيما وقع 

وهم  -كذلك يبني عن مصري الثالثة الذين خلفوا بغري حكم يف أمرهم . . منهم من أخطاء صغرت أم كربت 
  :فترة من الزمان املرجون ألمر اهللا الذين سبق ذكرهم حىت نزل هذا احلكم بعد 

لقد تاب اهللا على النيب واملهاجرين واألنصار الذين اتبعوه يف ساعة العسرة ، من بعدما كاد يزيغ قلوب فريق { 
  .منهم ، مث تاب عليهم إنه هبم رؤوف رحيم 

جأ وعلى الثالثة الذين خلفوا حىت إذا ضاقت عليهم األرض مبا رحبت ، وضاقت عليهم أنفسهم ، وظنوا أن ال مل
  . .} إن اهللا هو التواب الرحيم . من اهللا إال إليه؛ مث تاب عليهم ليتوبوا 



تفهم بالرجوع إىل ما كان يف أحداث الغزوة جبملتها؛ والظاهر أهنا  -صلى اهللا عليه وسلم  -وتوبة اهللا على النيب 
} ني لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبني مل أذنت هلم حىت يتب. عفا اهللا عنك { : متعلقة مبا سبق أن قال اهللا عنه لنبيه 

صلى اهللا عليه  -وقد عفا اهللا عنه يف اجتهاده . ذلك حني استأذنه مجاعة من أويل الطول بأعذار منتحلة فأذن هلم 
  مع تنبيهه إىل أن األوىل كان هو التريث حىت يتبني الصادقني يف أعذارهم من الكاذبني املتمحلني -وسلم 

الذين ابتعوه يف ساعة { : ن واألنصار يشري النص الذي بني أيدينا إىل مالبساهتا يف قوله تعاىل وتوبته على املهاجري
وقد كان بعضهم تثاقل يف اخلروج مث حلق بالركب كما سنفصل . . } العسرة من بعدما كاد يزيغ قلوب فريق منهم 

اء الروم مث ثبت اهللا قلبه ومضى بعد وبعضهم ما استمع للمنافقني املرجفني هبول لق -وهم من خلص املؤمنني  -
  .تردد 

ساعة { أنه كان  -سبحانه  -وحيسن أن نستعرض بعض ظروف الغزوة ومالبساهتا لنعيش يف جوها الذي يقرر اهللا 
وحنن نلخص يف هذا من السرية البن هشام ، ومن ( ولندرك طبيعة االنفعاالت واحلركات اليت صاحبتها . } العسرة 

  ) :للمقريزي ، ومن البداية والنهاية البن كثري ، ومن تفسري ابن كثري إمتاع األمساع 
قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر ، وال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله ، وال يدينون { : ملا نزل قوله تعاىل 

صلى اهللا عليه  -ر رسول اهللا أم} . . دين احلق من الذين أوتوا الكتاب ، حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون 
ويالحظ أن االشتباك بالروم كان قد سبق نزول هذه اآليات يف غزوة مؤتة ( أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم  -وسلم 

وذلك يف زمن عسرة من ) فهذا األمر األخري إمنا جاء تقريراً للخطة الدائمة املستقرة يف آخر ما نزل من القرآن 
وجدب من البالء ، وحني طابت الثمار ، والناس حيبون املقام يف مثارهم وظالهلم ، الناس ، وشدة من احلر ، 

قلما خيرج يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -ويكرهون الشخوص على احلال والزمان الذي هم عليه ، وكان رسول اهللا 
كان من غزوة تبوك ، فإنه  إال ما) أي يقصد إليه ( غزوة إال كىن عنها ، واخرب أنه يريد غري الوجه الذي يصمد له 

فأمر الناس . بينها للناس ، لبعد الشقة ، وشدة الزمان ، وكثرة العدو الذي يصمد له ، ليتأهب الناس لذلك أهبته 
  .باجلهاز ، وأخربهم أنه يريد الروم 
أذن ويف هذا يف التخلف خمافة الفتنة ببنات الروم ف -صلى اهللا عليه وسلم  -واستأذن بعض املنافقني رسول اهللا 

  :نزل عتاب اهللا لنبيه يف اإلذن مصدرا بالعفو عنه يف اجتهاده 

: وقال قوم من املنافقني بعضهم لبعض } عفا اهللا عنك مل أذنت هلم حىت يتبني لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبني؟ { 
فأنزل اهللا  -اهللا عليه وسلم صلى  -زهادة يف اجلهاد ، وشكاً يف احلق ، وإرجافاً برسول اهللا  -ال تنفروا يف احلر 

نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون ، فليضحكوا قليالً : ال تنفروا يف احلر ، قل : وقالوا { : تبارك وتعاىل فيهم 
أن ناساً من املنافقني جيتمعون  -صلى اهللا عليه وسلم  -وبلغ رسول اهللا } وليبكوا كثريا جزاء مبا كانوا يكسبون 

يف غزوة تبوك؛ فبعث إليهم النيب  -صلى اهللا عليه وسلم  -ليهودي ، يثبطون الناس عن رسول اهللا يف بيت سويلم ا
طلحة بن عبيد اهللا يف نفر من أصحابه ، وأمره أن حيرق عليهم بيت سويلم ، ففعل  -صلى اهللا عليه وسلم  -

  .مث تاب الضحاك . ه فأفلتوا طلحة ، فاقتحم الضحاك بن خليفة من ظهر البيت فانكسرت رجله ، واقتحم أصحاب
وحض أهل الغىن على . جد يف سفره وأمر الناس باجلهاز واإلسراع  -صلى اهللا عليه وسلم  -مث إن رسول اهللا 

وكان يف مقدمة . النفقة ومحل اجملاهدين الذين ال جيدون ما يركبون؛ فحمل رجال من أهل الغىن حمتسبني عند اهللا 
: قال ابن هشام . . فأنفق نفقة عظيمة مل ينفق أحد مثلها  -رضي اهللا عنه  -بن عفان  املنفقني احملتسبني ، عثمان

صلى اهللا عليه  -فحدثين من أثق به أن عثمان أنفق يف جيش العسرة يف غزوة تبوك ألف دينار ، فقال رسول اهللا 



عن عبد  -بإسناده  -أبيه وقال عبد اهللا بن أمحد يف مسند » اللهم ارض عن عثمان فإين عنه راض « :  -وسلم 
فحث على جيش العسرة ، فقال عثمان  -صلى اهللا عليه وسلم  -خطب النيب : الرمحن بن حباب السلمي ، قال 

عليَّ مائة : مث نزل مرقاة من املنرب ، مث حث ، فقال عثمان : قال . عليَّ مائة بعري بأحالسها وأقتاهبا : بن عفان 
وأخرج ( يقول بيده هكذا حيركها  -صلى اهللا عليه وسلم  -فرأيت رسول اهللا :  قال. أخرى بأحالسها وأقتاهبا 

وهكذا رواه الترمذي عن حممد بن يسار . . ( » ما على عثمان ما عمل بعد هذا « ) : عبد الصمد يده كاملتعجب 
) . هذا الوجه  غريب من: وقال . عن أيب داود الطيالسي ، عن سكن بن املغرية أيب حممد موىل آلل عثمان به 
ثالث مرات وأنه التزم بثالمثائة بعري : ورواه البيهقي من طريق عمرو بن مرزوق عن سكن بن املغرية به ، وقال 

  . .بأحالسها وأقتاهبا 
وأخرج ابن جرير من طريق حيىي بن أيب كثري ، ومن طريق سعيد عن قتادة وابن أيب حامت من طريق احلكم بن أبان 

يعين يف غزوة تبوك ( على الصدقة  -صلى اهللا عليه وسلم  -حث رسول اهللا : قال  -ظ خمتلفة بألفا -عن عكرمة 
، فقال يا رسول اهللا ، مايل مثانية آالف ، جئتك بنصفها ) أي درهم ( فجاء عبد الرمحن بن عوف بأربعة آالف ) 

  .وأمسكت نصفها 

يا رسول اهللا أصبت : عقيل بصاع من متر فقال  وجاء أبو» بارك اهللا لك فيما أمسكت وفيما أعطيت « : فقال 
ما الذي أعطى ابن عوف إال : فلمزة املنافقون ، وقالوا : قال . صاعني من متر ، صاع أقرضه لريب وصاع لعيايل 

  وقالوا أمل يكن اهللا ورسوله غنيني عن صاع هذا؟. رياء 
ند يهودي ليحصل على صاعني أجرا له جاء وهو الذي بات يعمل ع( يف روايات أخرى أهنم قالوا عن أيب عقيل 

  إنه إمنا أراد أن يذكر بنفسه)  -صلى اهللا عليه وسلم  -بأحدمها لرسول اهللا 
وهم سبعة نفر من األنصار . وهم البكاءون  -صلى اهللا عليه وسلم  -مث إن رجاالً من املسلمني أتوا رسول اهللا 

أي طلبوا منه أن حيملهم على ركائب إىل أرض (  -وسلم صلى اهللا عليه  -وغريهم ، فاستحملوا رسول اهللا 
فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً أال جيدوا » ال أجد ما أمحلكم عليه « : فقال . املعركة ، وكانوا أهل حاجة 

  .ما ينفقون 
وعبد اهللا بن  فبلغين أن ابن يامني بن عمري بن كعب النضري لقي أبا ليلى عبد الرمحن بن كعب: قال ابن إسحاق 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -جئنا رسول اهللا : ما يبكيكما؟ قال : ومها يبكيان فقال ) من السبعة البكائني ( مغفل 
أي مجالً ( فأعطامها ناضحاً له . ليحملنا ، فلم جند عنده ما حيملنا عليه ، وليس عندنا ما نتقوى به على اخلروج معه 

  .وزودمها شيئاً من متر ، فخرجا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  .فارحتاله ) يستقي عليه املاء 
فخرج من الليل فصلى من ليلته ما شاء ) أحد البكائني ( وأما علبة بن زيد : زاد يونس بن بكري عن ابن إسحاق 

جتعل يف يد رسولك  اللهم إنك أمرت باجلهاد ورغّبت فيه ، مث مل جتعل عندي ما أتقّوى به ، ومل: اهللا ، مث بكى وقال 
، وإين أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابين فيها يف مال أو جسد أو عرض  مث أصبح مع . . ما حيملين عليه 

أي « : فلم يقيم أحد مث قال » أين املتصدق هذه الليلة؟ « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال رسول اهللا . الناس 
أبشر ، فوالذي نفسي بيده ، «  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا ف. فقام إليه فأخربه » املتصدق؟ فليقم 

  .» لقد كتبت لك يف الزكاة املتقبلة 
مبن معه وقد قارب عددهم ثالثني ألفاً من أهل املدينة ومن قبائل  -صلى اهللا عليه وسلم  -مث خرج رسول اهللا 
كعب ابن مالك : نية من غري شك وال ارتياب ، منهم وقد كان نفر من املسلمني أبطأت هبم ال. األعراب من حوهلا 



وأبو خيثمة وعمري بن وهب ) وهم الثالثة الذين سريد تفصيل قصتهم ( ، ومرارة بن الربيع ، وهالل بن أمية 
  .اجلمحي 

رأس  -وضرب عبد اهللا بن أيب » ثنية الوداع « عسكره على  -صلى اهللا عليه وسلم  -وضرب رسول اهللا . 
) . . وكانوا فيما يزعمون ليس بأقل العسكرين : ( عسكره على حدة ، أسفل منه ، قال ابن إسحاق  -النفاق 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -فلما سار رسول اهللا . . إن الذين ختلفوا فعالً دون املائة : ولكن الروايات األخرى تقول 
  .ختلف عنه عبد اهللا بن أيب فيمن ختلف من املنافقني وأهل الريب 

يا رسول اهللا ، ختلف : سائراً ، فجعل يتخلف عنه الرجل ، فيقولون  -صلى اهللا عليه وسلم  -مث مضى رسول اهللا 
دعوه فإن يك فيه خري فسيلحقه اهللا تعاىل بكم ، وإن يكن غري ذلك فقد أراحكم اهللا منه حىت « : فالن ، فيقول 

دعوه فإن يك فيه خري فسيلحقه اهللا بكم ، وإن : ، فقال  يا رسول اهللا ، قد ختلف أبو ذر ، وأبطأ به بعريه: قيل 
، فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فحمله ) أي انتظر عليه ( وتلّوم أبو ذر على بعريه » يك غري ذلك فقد أراحكم اهللا منه 

عليه صلى اهللا  -ونزل رسول اهللا . ماشياً  -صلى اهللا عليه وسلم  -على ظهره ، مث خرج يتبع أثر رسول اهللا 
. يا رسول اهللا ، إن هذا الرجل ميشي على الطريق وحده : يف بعض منازله ، فنظر ناظر من املسلمني فقال  -وسلم 

يا رسول اهللا ، هو واهللا أبو ذر : فلما تأمله القوم قالوا » كن أبا ذر « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال رسول اهللا 
» رحم اهللا أبا ذر ، ميشي وحده ، وميوت وحده ، ويبعث وحده « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال رسول اهللا . 
.  

إىل أهله يف يوم حار ، فوجد امرأتني له  -بعد أن سار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أياماً  -مث إن أبا خيثمة رجع 
وهيأت له . ه ماء قد رشت كل واحدة منهما عريشها ، وبردت له في) أي يف حديقته ( يف عريشني هلما يف حائطه 

صلى اهللا عليه  -رسول اهللا : فلما دخل قام على باب العريش ، فنظر إىل امرأتيه وما صنعتا له ، فقال . فيه طعاماً 
والريح واحلر ، وأبو خيثمة يف ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء يف ماله مقيم؟ ) أي الشمس ( يف الضحَّ  -وسلم 

فهيئا  -صلى اهللا عليه وسلم  - ال أدخل عريش واحدة منكما حىت أحلق برسول اهللا واهللا: ما هذا بالنصف مث قال 
حىت أدركه حني  -صلى اهللا عليه وسلم  -مث قدم ناضحة فارحتله ، مث خرج يف طلب رسول اهللا . ففعلتا . يل زاداً 

صلى اهللا عليه  -هللا وقد كان أدرك أبا خيثمة عمري بن وهب اجلمحي يف الطلب يطلب رسول ا. . نزل تبوك 
إن يل ذنباً فال عليك أن ختلف عين حىت : فترافقا ، حىت إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمري بن وهب  -وسلم 

  .ففعل  -صلى اهللا عليه وسلم  -آيت رسول اهللا 

. الطريق مقبل هذا راكب على : وهو نازل بتبوك قال الناس  -صلى اهللا عليه وسلم  -حىت إذا دنا من رسول اهللا 
يا رسول اهللا ، هو واهللا أبو خيثمة فلما : فقالوا » كن أبا خيثمة « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال رسول اهللا 

أوىل لك يا « فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -صلى اهللا عليه وسلم  -أناخ أقبل فسلم على رسول اهللا 
خرياً ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال له رسول اهللا . اخلرب  -هللا عليه وسلم مث أخرب رسول اهللا صلى ا» أبا خيثمة 

  .ودعا له باخلري 
وقد كان رهط من املنافقني منهم وديعة بن ثابت أخو بين عمرو بن عوف ، ومنهم رجل من : قال ابن إسحاق 

يشريون إىل رسول اهللا ) خمشى :  ويقال: قال ابن هشام ( » ُمخشن بن ُحمري « : أشجع حليف لبين سلمة يقال له 
) يعنون الروم ( أحتسبون جالد بين األصفر : وهو منطلق إىل تبوك ، فقال بعضهم لبعض  -صلى اهللا عليه وسلم  -



فقال خمشن بن . . إرجافاً وترهيباً للمؤمنني . . كقتال العرب بعضهم بعضاً؟ واهللا لكأنا بكم غداً مقرنني يف احلبال 
لوددت أين أقاضى على أن يضرب كل رجل منا مائة جلدة ، وأنا ننفلت أن ينزل فينا قرآن ملقاتلكم واهللا : محري 
أدرك القوم فإهنم قد احترقوا « : لعمار بن ياسر  -فيما بلغين  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد قال رسول اهللا . هذه 

 -ليهم عمار ، فقال ذلك هلم ، فأتوا رسول اهللا فانطلق إ» بلى قلتم كذا وكذا : فسلهم عما قالوا فإن أنكروا فقل 
واقف على  -صلى اهللا عليه وسلم  -يعتذرون إليه ، فقال وديعة بن ثابت ، ورسول اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم 

. يا رسول اهللا ، إمنا كنا خنوض ونلعب ) وهو احلبل يشد على بطن البعري ( ناقته ، فجعل يقول وهو آخذ حبقبها 
} أباهللا وآياته ورسوله كنتم تسهزئون؟ : قل . إمنا كنا خنوض ونلعب : ولئن سألتهم ليقولن { :  عز وجل فأنزل اهللا

. يا رسول اهللا ، قعد يب امسي واسم أيب وكان الذي عفي عنه يف هذه اآلية خمشن بن محري : وقال خمشن بن محري 
  . .علم مبكانه فقتل يوم اليمامة ، فلم يوجد له أثر وسأل اهللا تعاىل أن يقتله شهيداً ال ي. فتسمى عبد الرمحن 

 -من تبوك  -صلى اهللا عليه وسلم  -ملا قفل رسول اهللا : قال ابن هليعة عن أيب األسود عن عروة بن الزبري قال 
عقبة يف  َهمَّ مجاعة من املنافقني بالفتك به ، وأن يطرحوه من رأس -بعدما أقام هبا بضع عشرة ليلة مل يلق فيها حرباً 

الطريق ، فأخرب خبربهم ، فأمر الناس باملسري من الوادي ، وصعد هو العقبة ، وسلكها معه أولئك النفر وقد تلثموا ، 
  .عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان أن ميشيا معه  -صلى اهللا عليه وسلم  -وأمر رسول اهللا 

 -إذ مسعوا بالقوم قد غشوهم ، فغضب رسول اهللا عمار آخذ بزمام الناقة ، وحذيفة يسوقها؛ فبينما هم يسريون 
وأبصر حذيفة غضبه ، فرجع إليهم ومعه حمجن ، فاستقبل وجوه رواحلهم مبحجنه ، فلما  -صلى اهللا عليه وسلم 

رأوا حذيفة ظنوا أن قد ظهر على ما أضمروه من األمر العظيم؛ فأسرعوا حىت خالطوا الناس؛ وأقبل حذيفة حىت 
مث قال . فأمرهم فأسرعا حىت قطعوا العقبة ، ووقفوا ينتظرون الناس  -صلى اهللا عليه وسلم  -أدرك رسول اهللا 

ما عرفت إال رواحلهم يف ظلمة : قال » هل عرفت هؤالء القوم؟ « : حلذيفة  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 
فأخربمها مبا كانوا متاألوا . ال :  قاال» علمتما ما كان من شأن هؤالء الركب؟ « : مث قال . الليل حني غشيتهم 

  :يا رسول اهللا ، أفال تأمر بقتلهم؟ فقال : عليه ، ومساهم هلما ، واستكتمهما ذلك ، فقال 
  .» أكره أن يتحدث الناس أن حممداً يقتل أصحابه « 

  :قال ابن كثري يف البداية والنهاية 
إمنا أعلم بأمسائهم حذيفة ابن  -لى اهللا عليه وسلم ص -وقد ذكر ابن إسحاق هذه القصة إال أنه ذكر أن النيب 

  . .وهذا هو األشبه ، واهللا أعلم . اليمان وحده 
  :قال ابن كثري يف التفسري . . فأما العسرة اليت لقيها املسلمون يف الغزوة فقد وردت بعض الروايات بشواهد منها 

النيب واملهاجرين واألنصار الذين اتبعوه يف ساعة  لقد تاب اهللا على{ : قال جماهد وغري واحد نزلت هذه اآلية 
وذلك . يف غزوة تبوك . . } العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ، مث تاب عليهم إنه هبم رؤوف رحيم 

خرجوا : قال قتادة . . أهنم خرجوا إليها يف شدة من األمر ، يف سنة جمدبة ، وحر شديد ، وعسر من الزاد واملاء 
الشام على تبوك يف هلبان احلر ، على ما يعلم اهللا من اجلهد ، فأصاهبم فيها جهد شديد حىت لقد ذكر لنا أن إىل 

الرجلني كانا يشقان التمرة بينهما ، وكان النفر يتداولون التمرة بينهم ميصها هذا مث يشرب عليها ، مث ميصها هذا 
  . مث يشرب عليها ، فتاب اهللا عليهم وأقفلهم من غزوهتم

أنه قيل لعمر بن اخلطاب يف شأن العسرة ، فقال عمر بن : إىل عبد اهللا بن عباس  -بإسناده  -وروى ابن جرير 
إىل تبوك ، فنزلنا منزالً فأصابنا فيه عطش حىت ظننا أن  -صلى اهللا عليه وسلم  -خرجنا مع رسول اهللا : اخلطاب 



اء فال يرجع حىت يظن أن رقبته ستنقطع ، وحىت إن الرجل رقابنا ستنقطع ، وحىت إن كان الرجل ليذهب يلتمس امل
  .لينحر بعريه فيعصر فرثه فيشربه ، وجيعل ما بقي على كبده 

أي من  -} لقد تاب اهللا على النيب واملهاجرين واألنصار الذين اتبعوه يف ساعة العسرة { : وقال ابن جرير يف قوله 
أي عن احلق ، ويشك يف دين الرسول  -} كاد يزيغ قلوب فريق منهم  من بعد ما{  -النفقة والظهر والزاد واملاء 

يقول } مث تاب عليهم {  -ويرتاب للذين ناهلم من املشقة والشدة يف سفرهم وغزوهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -
  . .} إنه هبم رؤوف رحيم { مث رزقهم اإلنابة إىل رهبم والرجوع إىل الثبات على دينه : 

كما ينقل لنا حملة من اجلو الذي عاشه اجملتمع } العسرة { عراض أن يصور لنا اليوم كيف كانت ولعل هذا االست
إىل الزلزلة واألرجحة حتت . املسلم يف تلك الفترة؛ يتجلى فيها تفاوت املقامات اإلميانية؛ من اليقني اجلاد عند طائفة 

إىل . إىل النفاق الناعم عند طائفة . عند طائفة  -بغري ريبة  -إىل القعود والتخلف . مطارق العسرة عند طائفة 
مما يشي أوالً باحلالة العامة للتركيب العضوي للمجتمع . . إىل النفاق املتآمر عند طائفة . النفاق الفاجر عند طائفة 

نة املمتح. هذه املشقة املمحصة  -يف مواجهة الروم ومع العسرة  -يف هذه الفترة؛ ويشي ثانياً مبشقة الغزوة 
  .الكاشفة؛ واليت لعل اهللا سبحانه قد قدرها من أجل التمحيص والكشف والتمييز 

ومن املؤمنني الذين مل . هذه هي العسرة اليت ختلف فيها املتخلفون وكثرهتم من املنافقني الذين سلف بيان أمرهم 
ؤالء مجاعتان؛ مجاعة قضي يف أمرهم من وه. يقعدوا شكاً وال نفاقاً ، إمنا قعدوا كسالً واسترواحاً للظالل يف املدينة 

مرجون ألمر اهللا إما { : قبل ، وهم الذين خلطوا عمالً صاحلاً وآخر سيئاً ، واعترفوا بذنوهبم ، ومجاعة أخرى 
. وأرجئوا حىت حيكم اهللا فيهم . وهم هؤالء الثالثة الذين خلفوا ، أي تركوا بال حكم } يعذهبم وإما يتوب عليهم 

  . .مرهم بعد اإلرجاء يف احلكم واإلرجاء يف السياق وهنا تفصيل أ
وقبل أن نقول حنن عن هؤالء شيئاً يف تفسري النص املصور حلاهلم؛ وقبل أن نعرض الصورة الفنية املعجزه اليت رمسها 

أخرج أمحد :  -رضي اهللا عنه  -هو كعب بن مالك . . التعبري هلم وحلاهلم ، ندع أحدهم يتحدث عما كان 
ري ومسلم من طريق الزهري قال أخربين عبد الرمحن بن عبد اهللا بن كعب بن مالك أن عبد اهللا بن كعب بن والبخا
مسعت كعب ابن مالك حيدث حديثه حني ختلف عن رسول : قال  -وكان قائد كعب من بنيه حني عمي  -مالك 

يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا مل أختلف عن رسول : يف غزوة تبوك ، قال كعب  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 
غزوة غزاها قط إال يف غزوة تبوك ، غري أين ختلفت يف غزوة بدر ومل يعاتب أحد ختلف عنها ، إمنا خرج رسول اهللا 

  .واملسلمون يريدون عري قريش حىت مجع اهللا بينهم وبني عدوهم على غري ميعاد  -صلى اهللا عليه وسلم  -

اهللا عليه وسلم ليلة العقبة حني تواثقنا على اإلسالم ، وما أحب أن يل هبا مشهد  ولقد شهدت مع رسول اهللا صلى
بدر ، وإن كانت بدر أذكر يف الناس منها وأشهر ، وكان من خربي حني ختلفت عن رسول اهللا صلى اهللا اهللا عليه 

ة ، واهللا ما مجعت قبلها وسلم يف غزوة تبوك ، أين مل أكن قط أقوى وال أيسر مين حني ختلفت عنه يف تلك الغزو
راحلتني قط حىت مجعتهما يف تلك الغزة؛ وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قلما يريد غزوة إال وّرى بغريها حىت 
كانت تلك الغزوة ، فغزاها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حر شديد ، واستقبل سفراً بعيداً ومفاوز ، واستقبل 

لمسلمني أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم ، فأخربهم بوجههم الذي يريد ، واملسلمون مع رسول عدواً كثرياً ، فجلى ل
  . -يريد الديوان  -اهللا صلى اهللا عليه وسلم كثري ال جيمعهم كتاب حافظ 

فقلّ رجل يريد أن يتغيب إال ظن أن ذلك سيخفى عليه ما مل ينزل فيه وحي من اهللا عز : قال كعب رضي اهللا عنه 



وغزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تلك الغزوة حني طابت الثمار والظالل ، وأنا إليها أصغو ، فتجهز . وجل 
إليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملسلمون معه ، وطفقت أغدوا لكي أجتهز معهم فأرجع وال أقضي شيئاً ، 

يب حىت استمر بالناس اجلد ، فأصبح رسول فلم يزل ذلك يتهادى . أنا قادر على ذلك إن أردت : فأقول لنفسي 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم غادياً واملسلمون معه ومل أقض يف جهازي شيئاً ، فلم يزل يتهادى يب حىت أسرعوا وتفارط 
الغزو ، فهممت أن أرحتل فأدركهم ، وليت أين فعلت؛ فطفقت إذا خرجت يف الناس بعد خروج رسول اهللا صلى 

ومل يذكرين . زنين أين ال أرى يل أسوة إال رجالً مغموصاً عليه يف النفاق ، أو رجالً من عذر اهللا اهللا عليه وسلم حي
؟ » ما فعل كعب بن مالك « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت بلغ تبوك ، فقال وهو جالس يف القوم بتبوك 

بئسما قلت ، واهللا : فقال له معاذ بن جبل . يا رسول اهللا حبسه برداه والنظر يف عطفيه : فقال رجل من بين سلمة 
  .يا رسول اهللا ما علمنا عنه إال خرياً فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فلما بلغين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم توجه قافالً من تبوك حضرين بثي ، فطفقت : قال كعب بن مالك 
  .؟ وأستعني على ذلك بكل ذي رأي من أهلي أتذكر الكذب ، وأقول مباذا أخرج من سخطه غداً

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أظل قادماً زاح عين الباطل حىت عرفت أين مل انج منه بشيء أبداً : فلما قيل 
، فأمجعت صدقه ، وأصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قادماً ، وكان إذا قدم من سفر بدأ باملسجد فركع 

وكانوا بضعاً ومثانني . للناس ، فلما فعل ذلك جاءه املخلفون فطفقوا يعتذرون إليه وحيلفون له  ركعتني مث جلس
رجالً؛ فقبل رسول اهللا عليه وسلم منهم عالنيتهم وبايعهم واستغفر هلم ، ووكل سرائرهم إىل اهللا؛ حىت جئت؛ فلما 

ما « : جلست بني يديه ، فقال يل  فجئت أمشي حىت» تعال « : سلمت عليه تبسم تبسم املغضب مث قال يل 
فقلت يا رسول اهللا ، واهللا لو جلست عند غريك من أهل الدنيا لرأيت أين » خلفك؟ أمل تكن قد اشتريت ظهرك؟ 

سأخرج من سخطه بعذر ، لقد أُعطيت جدالً ، ولكين واهللا لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى عين 
واهللا . ولئن حدثتك حبديث صدق جتد علي فيه ، وإين ألرجو فيه عقىب من اهللا به ليوشكن اهللا أن يسخطك علي ، 

أما هذا « : ما كان يل عذر ، واهللا ما كنت قط أقوى وال أيسر مين حني ختلفت عنك فقال صلى اهللا عليه وسلم 
واهللا ما علمناك : وبادرين رجال من بين سلمة وأتبعوين فقالوا يل . فقمت » فقد صدق ، فقم حىت يقضي اهللا فيك 

كنت أذنبت ذنباً قبل هذا ، لقد عجزت أن ال تكون اعتذرت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبا اعتذر به 
فواهللا ما زالوا يؤنبونين : قال . املتخلفون ، فلقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

هل لقي هذا معي أحد؟ : اهللا عليه وسلم فأكذب نفسي ، مث قلت هلم  حىت أردت أن أرجع إىل رسول اهللا صلى
من مها؟ قالوا مرارة بن الربيع : فقلت . نعم ، لقيه معك رجالن قاال ما قلت ، وقيل هلما مثل ما قيل لك : قالوا 

  .ذكرومها يل  وهالل بن أمية الواقفي ، فذكروا يل رجلني صاحلني قد شهدا بدراً ، يل فيهما أسوة ، فمضيت حني
 -وهنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس عن كالمنا أيها الثالثة من بني من ختلف عنه ، فاجتنبنا الناس : قال 

حىت تنكرت يل يف نفسي األرض ، فما هي باألرض اليت كنت أعرف ، فلبثنا على ذلك مخسني  -أو قال تغريوا لنا 
وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم ، فكنت أخرج فأشهد الصالة .  بيوهتما ليلة ، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا يف

مع املسلمني وأطوف باألسواق فال يكلمين أحد ، وآيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسلم عليه وهو يف جملسه 
النظر ، فإذا أقبلت هل حرك شفتيه برد السالم أم ال؟ مث أصلي قريباً منه وأسارقه : بعد الصالة وأقول يف نفسي 

على صاليت نظر إيل ، فإذا التفت حنوه أعرض عين ، حتىإذا طال ذلك من هجر املسلمني مشيت حىت تسورت 
  .فسلمت عليه  -وهو ابن عمي وأحب الناس إيل  -حائط أيب قتادة 



اهللا ورسوله؟ قال فسكت  هل تعلم أين أحب. يا أبا قتادة أنشدك اهللا تعاىل : له : فقلت . فواهللا ما رد علي السالم 
ففاضت عيناي وتوليت حىت تسورت . اهللا ورسوله أعلم : قال . ، قال فعدت فنشدته فسكت؛ فعدت فنشدته 

  .اجلدار 
من يدل على كعب ابن : وبينا أنا أمشي بسوق املدينة إذا نبطي من أنباط الشام ممن قدم بطعام يبيعه باملدينة يقول 

  :ه إيل ، حىت جاء فدفع إيل كتاباً من ملك غسان ، وكنت كاتباً ، فقرأته فإذا فيه مالك؟ فطفق الناس يشريون ل
فقلت حني . أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ، ومل جيعلك اهللا بدار هوان وال مضيعة ، فاحلق بنا نواسك 

عون ليلة من اخلمسني إذ برسول حىت إذا مضت أرب. . فتيممت هبا التنور فسجرهتا . وهذه أيضاً من البالء : قرأهتا 
. يأمرك أن تعتزل امرأتك  -صلى اهللا عليه وسلم  -إن رسول اهللا : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأتيين فقال 

احلقي : فقلت المرأيت . وأرسل إىل صاحيب مثل ذلك . بل اعتزهلا وال تقربنها : أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال : فقلت 
فجاءت امراة هالل بن أمية رسول اهللا صلى اهللا وسلم فقالت . حىت يقضي اهللا يف هذا األمر بأهلك فكوين عندهم 

» ال ، ولكن ال يقربنك « يا رسول اهللا ، إن هالالً شيخ ضائع ، وليس له خادم ، فهل تكره أن أخدمه؟ قال : 
. ان من أمرك ما كان إىل يومه هذا إنه واهللا ما به من حركة إىل شيء ، وواهللا ما زال يبكي من لدن أن ك: فقالت 

. لو استأذنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف امرأتك فقد أذن المرأة هالل أن ختدمه : فقال يل بعض أهلي 
وما أدري ما يقول إذا استأذنته فيها وأنا رجل  -صلى اهللا عليه وسلم  -واهللا ال أستأذن فيها رسول اهللا : فقلت 
  .شاب 

مث صليت الفجر صباح مخسني ليلة : قال . عشر ليال فكمل لنا مخسون ليلة من حني هني عن كالمنا  فلبثنا: قال 
على ظهر بيت من بيوتنا ، فبينا أنا جالس على احلال اليت ذكر اهللا منا قد ضاقت علّي نفسي وضاقت علّي األرض 

فخررت ساجداً؛ . بن مالك أبشر  يا كعب: مبا رحبت ، مسعت صارخاً أوىف على جبل َسلع يقول بأعلى صوته 
فذهب الناس يبشروننا . وعرفت أن الفرج؛ فآذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بتوبة اهللا علينا حني صلى الفجر 

، وذهب قبل صاحيب مبشرون ، وركض إيلَّ رجل فرساً وسعى ساع من أسلم ِقبلي ، وأوىف على اجلبل ، فكان 
اء الذي مسعت صوته يبشرين نزعت له ثويب فكسوهتما إياه ببشارته ، واهللا ما الصوت أسرع من الفرس ، فلما ج

يتلقاين الناس فوجاً  -أملك غريمها يومئذ؛ فاستعرت ثوبني فلبستهما فانطلقت أؤم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .ليهنك توبة اهللا عليك : بعد فوج يهنئونين بالتوبة ويقولون 

جالس يف املسجد وحوله الناس ، فقام إيلّ طلحة  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا  فإذا. حىت دخلت املسجد 
فكان كعب رضي اهللا عنه : ابن عبيد يهرول حىت صافحين وهنأين ، واهللا ما قام إيلّ رجل من املهاجرين غريه ، قال 

  .ال ينساها لطلحة 
« : عليه وسلم قال وهو يربق وجهه من السرور  فلما سلمت على رسول اهللا صلى اهللا: قال كعب رضي اهللا عنه 

ال بل من عند « : أمن عندك يا رسول اهللا أم من عند اهللا؟ قال : قلت » أبشر خبري يوم مر عليك منذ ولدتك أمك 
إذا سر استنار وجهه حىت كأنه قطعة قمر ، وكنا نعرف ذلك منه  -صلى اهللا عليه وسلم  -وكان رسول اهللا » اهللا 

يا رسول اهللا ، إن من توبيت أن أخنلع من مايل صدقة إىل اهللا وإىل رسوله صلى اهللا : لست بني يديه قلت فلما ج. 
وقلت يا . إين أمسك سهمي الذي خبيرب : فقلت » أمسك عليك بعض مالك فهو خري لك « : عليه وسلم ، قال 

فواهللا ما أعلم أحداً من املسلمني . اً ما بقيت رسول اهللا إمنا أجناين اهللا بالصدق ، وإن من توبيت أال أحدث إال صدق
أحسن مما أبالين اهللا تعاىل ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -أباله اهللا من الصدق يف احلديث منذ ذكرت ذلك لرسول اهللا 



إىل يومي هذا كذباً ، وإين ألرجو أن  -صلى اهللا عليه وسلم  -واهللا ما تعمدت كلمة منذ قلت ذلك لرسول اهللا 
إىل قوله وكونوا مع الصادقني  -لقد تاب اهللا على النيب واملهاجرين واألنصار { : وأنزل اهللا . ظين اهللا فيما بقي حيف
 {.  

 -فواهللا ما أنعم اهللا علي من نعمة قط بعد أن هداين اهللا لإلسالم أعظم يف نفسي من صدقي رسول اهللا : قال كعب 
فإن اهللا قال للذين كذبوه حني . ه فأهلك كما هلك الذين كذبوه يومئذ أال أكون كذبت -صلى اهللا عليه وسلم 

سيحلفون باهللا لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إهنم { : أنزل الوحي شر ما قال ألحد ، فقال 
 ويف -كما رواها أحدهم كعب بن مالك  -هذه هي قصة الثالثة الذين خلفوا } الفاسقني  -إىل قوله  -رجس 

كل فقرة منها عربة ، وفيها كلها صورة بارزة اخلطوط عن القاعدة الصلبة للمجتمع اإلسالمي ، ومتانة بنائها ، 
  .وصفاء عناصرها ، ونصاعة تصورها ملعىن اجلماعة ، ولتكاليف الدعوة ، ولقيمة األوامر ، ولضرورة الطاعة 

. يف ساعة العسرة  -صلى اهللا عليه وسلم  -يتخلفون عن ركب رسول اهللا  -وزمياله  -فهذا كعب بن مالك 
يدركهم الضعف البشري الذي حيبب إليهم الظل والراحة ، فيؤثروهنا على احلر والشدة والسفر الطويل والكد 

  .الناصب 

« : أن حيس ما فعل ، يشعره به كل ما حوله  -صلى اهللا عليه وسلم  -ولكن كعباً ما يلبث بعد خروج رسول اهللا 
حيزنين أنين ال أرى يل أسوة إال  -صلى اهللا عليه وسلم  -خرجت يف الناس بعد خروج رسول اهللا  فطفقت إذا

يعين مبن عذر اهللا الضعفاء واملرضى والذين ال جيدون ما  -» رجالً مغموصاً عليه يف النفاق ، أو رجالً ممن عذر اهللا 
  .ينفقون 

مل يقعد . إىل الغزوة البعيدة الشقة  -صلى اهللا عليه وسلم  - فالعسرة مل تقعد باملسلمني عن تلبية دعوة رسول اهللا
أما القاعدة الصلبة للجماعة املسلمة . إال املطعون فيهم املظنون هبم النفاق ، وإال العاجزون الذين عذرهم اهللا 

  . .فكانت أقوى روحاً من العسرة ، وأصلب عوداً من الشدة 
  .هذه واحدة 

يا رسول : فقلت « : واألمر بعد ذلك هللا . وى اليت تلجئ املخطئ إىل الصدق واإلقرار التق. والثانية هي التقوى 
ولكين . لقد أعطيت جدالً . اهللا ، واهللا لو جلست عند غريك من أهل الدنيا لرأيت أين سأخرج من سخطه بعذر 

ولئن حدثتك  .واهللا لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى عين به ليوشكن اهللا أن يسخطك علي 
واهللا ما كنت أقوى وال أيسر مين . واهللا ما كان يل عذر . حبديث صدق جتد علي فيه إين ألرجو فيه عقىب من اهللا 

  .» حني ختلفت عنك 
وهذا  -صلى اهللا عليه وسلم  -ومع حرصه البالغ على رضى رسول اهللا . فاهللا حاضر يف ضمري املؤمن املخطئ 

مع هذا فإن  -ع وخيفض ويترك املسلم مرموقاً باألنظار أو مهمالً ال ينظر إليه إنسان الرضى يومئذ يعز ويذل ويرف
  .مراقبة اهللا أقوى وتقوى اهللا أعمق؛ والرجاء يف اهللا أوثق 

من بني من ختلف عنه ، فاجتنبنا . أيها الثالثة . الناس عن كالمنا  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهنى رسول اهللا « 
فلبثنا على . حىت تنكرت يل يف نفسي األرض فما هي باألرض اليت كنت أعرف  -تغريوا لنا  :أو قال  -الناس 

فكنت أخرج . فأما صاحباي فاستكانا وقعدا يف بيوهتما؛ وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم . ذلك مخسني ليلة 
 -صلى اهللا عليه وسلم  - وآيت رسول اهللا. فأشهد الصالة مع املسلمني ، وأطوف باألسواق ، فال يكلمين أحد 

هل حرك شفتيه برد السالم أم ال؟ مث أصلي قريباً منه : فأسلم عليه يف جملسه بعد الصالة ، وأقول يف نفسي 



حىت إذا طال علي ذلك من هجر . وأسارقه النظر ، فإذا أقبلت على صاليت نظر إيل ، فإذا التفت حنوه أعرض عين 
فسلمت عليه فواهللا ما رد علي  -وهو ابن عمي وأحب الناس إيل  - قتادة املسلمني مشيت حىت تسورت حائط أيب

  .السالم 

فعدت فنشدته : قال . فسكت : هل تعلم أين أحب اهللا ورسوله؟ قال . يا أبا قتادة أنشدك اهللا تعاىل : فقلت له 
  .« ار ففاضت عيناي وتوليت حىت تسورت اجلد. اهللا ورسول أعلم : قال . فسكت ، فعدت فنشدته 

على الرغم من كل ما وقع من خلخلة بعد الفتح  -هكذا كان الضبط ، وهكذا كانت الطاعة يف اجلماعة املسلمة 
فال خملوق يفتح فمه . هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن كالمنا أيها الثالثة . .  -ومن بلبلة يف ساعة العسرة 

حىت ابن عمه وأحب الناس إليه ، وقد تسور . وق يأخذ منه أو يعطي بكلمة ، وال خملوق يلقى كعباً بأنس ، وال خمل
فإذا أجاب بعد اإلحلاح مل يطمئن هلفته ومل يسكن قلقه ، إمنا . عليه داره ، ال يرد عليه السالم ، وال جييبه عن سؤال 

  .« اهللا ورسوله أعلم » : قال 
يتلمس حركة من بني شفيت الرسول  -ان يعرف وقد تنكرت له األرض فلم تعد األرض اليت ك -وكعب يف هلفته 

وخيالسه النظر لعله يعلم أن رسول اهللا قد ألقى إليه بنظرة حييا على األمل فيها ، ويطمئن  -صلى اهللا عليه وسلم  -
  إىل أنه مل يقطع من تلك الشجرة ، ومل يكتب له الذبول واجلفاف

جييئه من قبل ملك غسان  -ولو على سبيل الصدقة  -بكلمة وبينما هو طريد شريد ، ال يلقي إليه خملوق من قومه 
ولكنه حبركة واحدة يعرض عن هذا كله ، وما يزيد على أن يلقي . . كتاب مينيه بالعزة والكرامة واجملد واجلاه 

  .بالكتاب إىل النار ، ويعد هذا بقية من البالء ، ويصرب على االبتالء 
فيخجل أن . عه فريداً طريداً من األنس كله ، خملفاً بني األرض والسماء لتد. ومتتد املقاطعة فتعزل عنه زوجه 

  .يف امرأته ، ألنه ال يدري كيف يكون اجلواب  -صلى اهللا عليه وسلم  -يراجع رسول اهللا 
بشرى التوبة . بشرى العودة إىل الصف . بشرى القبول . والصفحة األخرى هي صفحة البشرى . هذه صفحة 
قد ضاقت علي . فبينا أنا جالس على احلال اليت ذكر اهللا منا » . . ى البعث والعودة إىل احلياة بشر. من الذنب 

يا كعب بن : نفسي ، وضاقت عليه األرض مبا رحبت ، مسعت صارخاً أوىفَ على جبل سلع يقول بأعلى صوته 
بتوبة اهللا  - عليه وسلم صلى اهللا -فآذن رسول اهللا . فخررت ساجداً وعرفت أن قد جاء الفرج . مالك أبشر 

علينا حني صلى الفجر ، فذهب الناس يبشروننا وذهب قِبلَ صاحّيب مبشرون ، وركض إيل رجل فرساً ، وسعى 
فلما جاء الذي مسعت صوته يبشرين . ساع من أسلم ِقبلي وأوىف على اجلبل ، فكان الصوت أسرع من الفرس 

ما أملك غريمها يومئذ ، فاستعرت ثوبني فلبستهما ، فانطلقت أؤم  واهللا. نزعت له ثويب فكسوهتما إياه ببشارته 
ليهنك توبة اهللا : يتلقاين الناس فوجاً بعد فوج يهنئونين بالتوبة ، ويقولون  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 

  .عليك 

، فقام إيل طلحة  جالس يف املسجد وحوله ، الناس -صلى اهللا عليه وسلم  -حىت دخلت املسجد فإذا رسول اهللا 
فكان كعب ال ينساها : قال . بن عبيد يهرول حىت صافحين وهنأين ، واهللا ما قام إيل رجل من املهاجرين غريه 

  . .« لطلحة 
وهكذا كانت توبة مقبولة تستقبل وتعظم؛ كانت بشرى . هكذا كانت األحداث تقدر وتقّوم يف هذه اجلماعة 

وكانت التهنئة هبا واالحتفاء . ف هبا راكب اجلبل ليكون أسرع بشارة يركض هبا الفارس إىل صاحبها ، ويهت



 -بصاحبها مجيالً ال ينساه الطريد الذي رد إىل اجلماعة واتصلت هبا وشائجه ، فهو يف يوم كما قال عنه رسول اهللا 
وهو يربق  -سلم صلى اهللا عليه و -قاهلا « أبشر خبري يوم مر عليك منذ ولدتك أمك » :  -صلى اهللا عليه وسلم 

كما قال كعب ، فهذا القلب الكبري الكرمي الرحيم قد فاض به السرور أن تقبل اهللا توبة ثالثة . وجهه من السرور 
  .من أصحابه وردهم مكرمني إىل مجاعته 

 تلك هي قصة الثالثة الذين خلفوا مث تاب اهللا عليهم ، وهذه هي بعض حملات داللتها الواضحة على حياة اجلماعة
  .اإلسالمية ، وعلى القيم اليت كانت تعيش هبا 

  :والقصة كما رواها أحد أصحاهبا ، تقرب إىل نفوسنا معىن اآلية 
. } . . . حىت إذا ضاقت عليهم األرض مبا رحبت ، وضاقت عليهم أنفسهم ، وظنوا أن ال ملجأ من اهللا إال إليه { 
.  

  . .} ضاقت عليهم األرض مبا رحبت { 
. إن هي إال بالوشائج والعالقات بني أصحاهبا . إن هي إال بالقيم السائدة فيها . ن هي إال بأهلها فما األرض؟ إ

فالتعبري صادق يف مدلوله الواقعي فوق صدقه يف مجاله الفين ، الذي يرسم هذه األرض تضيق بالثالثة املخلفني ، 
  .وتتقاصر أطرافها ، وتنكمش رقعتها ، فهم منها يف حرج وضيق 

  . .} ضاقت عليهم أنفسهم و{ 
  .فكأمنا هي وعاء هلم تضيق هبم وال تسعهم ، وتضغطهم فيتكرب أنفاسهم 

  . .} وظنوا أن ال ملجأ من اهللا إال إليه { 
ولكن ذكر هذه احلقيقة هنا يف هذا اجلو . وليس هناك ملجأ من اهللا ألحد ، وهو آخذ بأقطار األرض والسماوات 

  . .الً من الكربة واليأس والضيق ، ال خمرج منه إال بااللتجاء إىل اهللا مفرج الكروب املكروب خيلع على املشهد ظ
  .} مث تاب عليهم ليتوبوا إن اهللا هو التواب الرحيم { . . مث جييء الفرج 

تاب عليهم من هذا الذنب اخلاص ، ليتوبوا توبة عامة عن كل ما مضى ، ولينيبوا إىل اهللا إنابة كاملة يف كل ما 
يا رسول اهللا ، إن من توبيت أن أخنلع من مايل صدقة إىل اهللا وإىل : قلت : ومصداق هذا يف قول كعب . أيت سي

: وقلت . فإين أمسك سهمي الذي خبيرب : قال فقلت « أمسك عليك بعض مالك فهو خري لك » : قال . رسوله 
  .دقاً ما بقيت يا رسول اهللا إمنا جناين اهللا بالصدق وإن من توبيت إال أحدث إال ص

صلى اهللا  -فواهللا ما أعلم أحداً من املسلمني أباله اهللا من الصدق يف احلديث منذ ذكرت ذلك لرسول اهللا : قال 
صلى اهللا عليه وسلم  -واهللا ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول اهللا . أحسن مما أبالين اهللا تعاىل  -عليه وسلم 

  .فظين اهللا عز وجل فيما بقي وإين ألرجو أن حي. إىل يومي هذا  -
. مع هذه القصة املوحية ومع التعبري القرآين الفريد فيها  -يف ظالل القرآن  -وال منلك أن منضي أكثر من هذا 
  .فحسبنا هنا ما وفق اهللا إليه فيها 

الذين خلفوا؛  ويف ظل قصة التوبة على الذين ترددوا والذين ختلفوا؛ ويف ظل عنصر الصدق البادي يف قصة الثالثة
جييء اهلتاف للذين آمنوا مجيعاً أن يتقوا اهللا ويكونوا مع الصادقني يف إمياهنم من أهل السابقة؛ وجييء التنديد بتخلف 

  :أهل املدينة ومن حوهلم من األعراب ، مع الوعد باجلزاء السخي للمجاهدين 
ألهل املدينة ومن حوهلم من األعراب أن يتخلفوا عن  ما كان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقني { 

رسول اهللا ، وال يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ، ذلك بأهنم ال يصيبهم ظمأ وال نصب وال خممصة يف سبيل اهللا ، وال 



. ني يطأون موطئاً يغيظ الكفار ، وال ينالون من عدو نيالً ، إال كتب هلم به عمل صاحل ، إن اهللا ال يضيع أجر احملسن
  . .} وال ينفقون نفقة صغرية وال كبرية ، وال يقطعون وادياً ، إال كتب هلم ، ليجزيهم اهللا أحسن ما كانوا يعملون 

وهم الذين آووا . وهم هبا وهلا . إن أهل املدينة هم الذين تبنوا هذه الدعوة وهذه احلركة ، فهم أهلها األقربون 
عوه؛ وهم الذين باتوا ميثلون القاعدة الصلبة هلذا الدين يف جمتمع اجلزيرة وباي -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 

فهؤالء . . وكذلك القبائل الضاربة من حول املدينة وقد أسلمت؛ وباتت تؤلف احلزام اخلارجي للقاعدة . كله 
 -رج رسول اهللا وحني خي. . وليس هلم أن يؤثروا أنفسهم على نفسه . وهؤالء ليس هلم أن يتخلفوا عن رسول اهللا 

ليواجه تكاليف هذه الدعوة . يف اليسر أو العسر . يف الشدة أو الرخاء . يف احلر أو الربد  -صلى اهللا عليه وسلم 
وأعباءها ، فإنه ال حيق ألهل املدينة ، أصحاب الدعوة ، ومن حوهلم من األعراب ، وهم قريبون من شخص رسول 

هلم يف أال يكونوا قد علموا ، أن يشفقوا على أنفسهم مما حيتمله رسول اهللا  وال عذر -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 
  .صلى اهللا عليه وسلم 

من أجل هذه االعتبارات يهتف هبم أن يتقوا اهللا وأن يكونوا مع الصادقني الذين مل يتخلفوا ، ومل حتدثهم نفوسهم 
  :صفوة املختارة من السابقني والذين اتبعوهم بإحسان وهم ال. . بتخلف ، ومل يتزلزل إمياهنم يف العسرة ومل يتزعزع 

  .} يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقني { 

  :مث ميضي السياق بعد هذا اهلتاف مستنكراً مبدأ التخلف عن رسول اهللا 
  .} سهم عن نفسه ما كان ألهل املدينة ومن حوهلم من األعراب أن يتخلفوا عن رسول اهللا ، وال يرغبوا بأنف{ 

. بأوجع من أن يقال عنه  -صلى اهللا عليه وسلم  -فما يؤنب أحد يصاحب رسول اهللا . ويف التعبري تأنيب خفي 
  إنه يرغب بنفسه عن نفس رسول اهللا ، وهو معه ، وهو صاحبه

رضت له فما كان ملؤمن أن يرغب بنفسه عن مثل ما تع. وإهنا إلشارة تلحق أصحاب هذه الدعوة يف كل جيل 
نفس رسول اهللا يف سبيل هذه الدعوة؛ وهو يزعم أنه صاحب دعوة؛ وأنه يتأسى فيها برسول اهللا صلى اهللا عليه 

  وسلم 
ومع هذا فاجلزاء عليه ما  -فضالً على األمر الصادر من اهللا  -إنه الواجب الذي يوجبه احلياء من رسول اهللا 

  أسخاه
خممصة يف سبيل اهللا ، وال يطأون موطئاً يغيظ الكفار ، وال ينالون من  ذلك بأهنم ال يصيبهم ظمأ وال نصب وال{ 

وال ينفقون نفقة صغرية وال كبرية ، وال . عدو نيالً ، إال كتب هلم به عمل صاحل ، إن اهللا ال يضيع أجر احملسنني 
  . .} يقطعون وادياً ، إال كتب هلم ، ليجزيهم اهللا أحسن ما كانوا يعملون 

وعلى . وعلى كل موطئ قدم يغيظ الكفار جزاء . أ جزاء ، وعلى النصب جزاء ، وعلى اجلوع جزاء إنه على الظم
  .يكتب به للمجاهد عمل صاحل ، وحيسب به من احملسنني الذين ال يضيع هلم اهللا أجراً . كل نيل من العدو جزاء 

أجر كأحسن ما يعمل اجملاهد يف . . وعلى اخلطوات لقطع الوادي أجر . وإنه على النفقة الصغرية والكبرية أجر 
  .احلياة 

وإنه ملما خيجل أن يكون ذلك كله . وإهنا واهللا للسماحة يف األجر والسخاء . أال واهللا ، إن اهللا ليجزل لنا العطاء 
يف سبيل هذه الدعوة اليت حنن فيها . من الشدة والألواء  -صلى اهللا عليه وسلم  -على أقل مما احتمله رسول اهللا 

  خلفاء ، وعليها بعده أمناء
ويبدو أن تنزل القرآن يف هذه السورة بالنكري على املتخلفني؛ والتنديد بالتخلف وخباصة من أهل املدينة ومن حوهلم 



وخباصة  -صلى اهللا عليه وسلم  -من األعراب؛ قد جعل الناس يتزامحون يف املدينة ليكونوا رهن إشارة رسول اهللا 
فقد  -يف الوقت املناسب للبيان من الناحية الواقعية  -مما اقتضى بيان حدود النفري العام . املدينة من القبائل احمليطة ب

اتسعت رقعة األرض اإلسالمية حىت كادت اجلزيرة كلها تدين لإلسالم ، وكثر عدد الرجال املستعدين للجهاد ، 
 ألفاً ، األمر الذي مل يتهيأ من قبل يف غزوة من حنواً من ثالثني -بعد ختلف املتخلفني يف تبوك  -وقد بلغ من عددهم 

وقد آن أن تتوزع اجلهود يف اجلهاد ويف عمارة األرض ويف التجارة ويف غريها من شؤون احلياة . غزوات املسلمني 
  .اليت تقوم هبا أمة ناشئة؛ وهي ختتلف عن مطالب القبيلة الساذجة ، وعن حاجات اجملتمع القبلي األولية 

  :اآلية التالية تبني هذه احلدود يف جالء ونزلت . 
وما كان املؤمنون لينفروا كافة ، فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ، ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم إذا { 

  . .} رجعوا إليهم لعلهم حيذرون 
تنذر قومها إذا رجعت إليهم ولقد وردت روايات متعددة يف تفسري هذه اآلية ، وحتديد الفرقة اليت تتفقه يف الدين و

على  -ولكن تنفر من كل فرقة منهم طائفة . أن املؤمنني ال ينفرون كافة : والذي يستقيم عندنا يف تفسري اآلية . . 
لتتفقه هذه الطائفة يف الدين بالنفري واخلروج واجلهاد واحلركة هبذه العقيدة؛  -التناوب بني من ينفرون ومن يبقون 

  . .ن قومها إذا رجعت إليهم ، مبا رأته وما فقهته من هذا الدين يف أثناء اجلهاد واحلركة وتنذر الباقني م
ومن تفسري احلسن البصري  -رضي اهللا عنهما  -وله أصل من تأويل ابن عباس  -والوجه يف هذا الذي ذهبنا إليه 

إال من يتحرك به؛ فالذين خيرجون  أن هذا الدين منهج حركي ، ال يفقهه -، واختيار ابن جرير ، وقول البن كثري 
للجهاد به هم أوىل الناس بفقهه؛ مبا يتكشف هلم من أسراره ومعانيه؛ ومبا يتجلى هلم من آياته وتطبيقاته العملية يف 

أما الذين يقعدون فهم الذين حيتاجون أن يتلقوا ممن حتركوا ، ألهنم مل يشاهدوا ما شاهد الذين . أثناء احلركة به 
ال فقهوا فقههم؛ وال وصلوا من أسرار هذا الدين إىل ما وصل إليه املتحركون وخباصة إذا كان اخلروج خرجوا؛ و

  .واخلروج بصفة عامة أدىن إىل الفهم والتفقه  -صلى اهللا عليه وسلم  -مع رسول اهللا 
ين يتفرغون للتفقه يف ولعل هذا عكس ما يتبادر إىل الذهن ، من أن املتخلفني عن الغزو واجلهاد واحلركة ، هم الذ

إن احلركة هي قوام هذا الدين؛ ومن مث ال يفقهه إال الذين . . الدين ولكن هذا وهم ، ال يتفق مع طبيعة هذا الدين 
  .يتحركون به ، وجياهدون لتقريره يف واقع الناس ، وتغليبه على اجلاهلية ، باحلركة العملية 

دراسة  -ركة هبذا الدين ال يفقهونه؛ مهما تفرغوا لدراسته يف الكتب والتجارب جتزم بأن الذين ال يندجمون يف احل
وأن اللمحات الكاشفة يف هذا الدين إمنا تتجلى للمتحركني به حركة جهادية لتقريره يف حياة الناس؛ وال  -باردة 

  تتجلى للمستغرقني يف الكتب العاكفني على األوراق
والذين يعكفون على . وال يؤخذ عن فقيه قاعد حيث جتب احلركة . كة إن فقه هذا الدين ال ينبثق إال يف أرض احلر

» يطورونه « هبا الفقه اإلسالمي أو » جيددون « الكتب واألوراق يف هذا الزمان لكي يستنبطوا منها أحكاماً فقهية 
بودية للعباد ، وهم بعيدون عن احلركة اليت تسهتدف حترير الناس من الع -كما يقول املستشرقون من الصليبيني  -

  .وردهم إىل العبودية هللا وحده ، بتحكيم شريعة اهللا وحدها وطرد شرائع الطواغيت 

  هؤالء ال يفقهون طبيعة هذا الدين؛ ومن مث ال حيسنون صياغة فقه هذا الدين. 
. . الصحيح وليس العكس هو . فقد وجد الدين أوالً مث وجد الفقه . . إن الفقه اإلسالمي وليد احلركة اإلسالمية 

والذي نبذ شرائع اجلاهلية . . وجدت الدينونة هللا وحده ، ووجد اجملتمع الذي قرر أن تكون الدينونة فيه هللا وحده 



مث أخذ . . وعاداهتا وتقاليدها؛ والذي رفض أن تكون شرائع البشر هي اليت حتكم أي جانب من جوانب احلياة فيه 
إىل جانب األحكام الفرعية اليت وردت يف أصل  -بادئ الكلية يف الشريعة هذا اجملتمع يزاول احلياة فعالً وفق امل

ويف أثناء مزاولته للحياة الفعلية يف ظل الدينونة هللا وحده ، واستيحاء شريعته وحدها ، حتقيقاً هلذه  -الشريعة 
نباط األحكام الفقهية ، وهنا فقط بدأ است. . الدينونة ، جدت له أقضية فرعية بتجدد احلاالت الواقعية يف حياته 

احلركة هبذا الدين هي اليت أنشأت ذلك الفقه ، واحلركة هبذا الدين هي اليت حققت . . وبدأ منو الفقه اإلسالمي 
من أجل ذلك كان . . ومل يكن قط فقها مستنبطاً من األوراق الباردة ، بعيداً عن حرارة احلياة الواقعة . منوه 

جييء فقههم للدين من حتركهم به ، ومن حتركه مع احلياة الواقعة جملتمع مسلم حي ،  الفقهاء متفقهني يف الدين ،
  .يعيش هبذا الدين ، وجياهد يف سبيله ، ويتعامل هبذا الفقه الناشئ بسبب حركة احلياة الواقعة 

الذي رفض بالفعل ؟ أين هو اجملتمع املسلم الذي قرر أن تكون دينونته هللا وحده؛ و. . » فماذا « . . فأما اليوم 
الدينونة ألحد من العبيد؛ والذي قرر أن تكون شريعة اهللا شريعته؛ والذي رفض بالفعل شرعية أي تشريع ال جييء 

  من هذا املصدر الشرعي الوحيد؟
ال أحد ميلك أن يزعم أن هذا اجملتمع املسلم قائم موجود ومن مث ال يتجه مسلم يعرف اإلسالم ويفقه منهجه 

يف ظل جمتمعات ال تعترف ابتداء بأن هذا » تطويره « أو » جتديده « ىل حماولة تنمية الفقه اإلسالمي أو وتارخيه ، إ
ولكن املسلم اجلاد يتجه ابتداء لتحقيق الدينونة هللا وحده؛ وتقرير مبدأ . الفقه هو شريعتها الوحيدة اليت هبا تعيش 

  . .مستمداً من شريعته وحدها حتقيقاً لتلك الدينونة أن ال حاكمية إال هللا ، وأن ال تشريع وال تقنني إال 
» تطويره « أو » جتديدة « إنه هزل فارغ ال يليق جبدية هذا الدين أن يشغل ناس أنفسهم بتنمية الفقه اإلسالمي أو 

ه يستطيع كما أنه جهل فاضح بطبيعة هذا الدين أن يفهم أحد أن. يف جمتمع ال يتعامل هبذا الفقه وال يقيم عليه حياته 
. . التفقه يف هذا الدين وهو قاعد ، يتعامل مع الكتب واألوراق الباردة ، ويستنبط الفقه من قوالب الفقه اجلامدة؛ 

  .إن الفقه ال يستنبط من الشريعة إال يف جمرى احلياة الدافق؛ وإال مع احلركة هبذا الدين يف عامل الواقع 
  .» الفقه اإلسالمي « لم ، واجملتمع املسلم أنشأ إن الدينونة هللا وحده أنشأت اجملتمع املس

ال بد أن يوجد جمتمع مسلم ناشئ من الدينونة هللا وحده ، مصمم على تنفيذ شريعته . . وال بد من هذا الترتيب . 
معداً » جاهزاً « ينشأ فقه إسالمي مفصل على قد اجملتمع الذي ينشأ ، وليس  -ال قبله  -مث بعد ذلك . وحدها 
تطبيق للشريعة الكلية على حالة واقعة ، ذات حجم معني ،  -بطبيعته  -ل ذلك أن كل حكم فقهي هو من قب

وهذه احلاالت تنشئها حركة احلياة ، داخل اإلطار اإلسالمي ال بعيداً عنه ، . وشكل معني ، ومالبسات معينة 
« فأما تلك األحكام . . » قدها « هلا حكم مباشر على » يفصل « وحتدد حجمها وشكلها ومالبساهتا؛ ومن مث 

من قبل حلاالت معينة يف أثناء جريان احلياة اإلسالمية على أساس » فصلت « يف بطون الكتب؛ فقد » اجلاهزة 
نفصل « باردة كانت وقتها حية مليئة باحليوية؛ وعلينا اليوم أن » جاهزة « ومل تكن وقتها . حتكيم شرعة اهللا فعالً 

ولكن قبل ذلك جيب أن يوجد اجملتمع الذي يقرر أال يدين لغري اهللا يف شرائعه؛ وأال . . ديدة مثلها للحاالت اجل» 
  .يفصل حكماً شرعياً إال من شريعة اهللا دون سواها 

ويف هذا يكون اجلهاد الذي يفتح البصائر؛ وميكن من . ويف هذا يكون اجلهد اجلاد املثمر ، الالئق جبدية هذا الدين 
وغري هذا ال يكون إال هزالً تفرضه طبيعة هذا الدين؛ وإال هروباً من واجب اجلهاد احلقيقي . . ن حقاً التفقه يف الدي

هروب خري منه االعتراف بالضعف والتقصري؛ . . » تطويره « أو » جتديد الفقه اإلسالمي « حتت التستر بستار 
  وطلب املغفرة من اهللا على التخلف والقعود مع املتخلفني القاعدين



 -ومها اخلطة واملدى اللذان سار عليهما رسول اهللا . بعد ذلك ترد آية تضع خطة احلركة اجلهادية ومداها كذلك 
  :وخلفاؤه من بعده بصفة عامة ، فلم تشذ عنها إال حاالت كانت هلا مقتضيات واقعة  -صلى اهللا عليه وسلم 

  . .} يجدوا فيكم غلظة ، واعلموا أن اهللا مع املتقني يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ، ول{ 
  :فأما خطة احلركة اجلهادية اليت تشري إليها اآلية يف قوله تعاىل 

  . .} يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار { 
فلما أسلمت . مرحلة وجياوروهنا ، مرحلة ف» دار اإلسالم « فقد سارت عليها الفتوح اإلسالمية ، تواجه من يلون 

 -أو كادت ومل تبق إال فلول منعزلة ال تؤلف قوة خيشى منها على دار اإلسالم بعد فتح مكة  -اجلزيرة العربية 
مث كان انسياح اجليوش اإلسالمية يف بالد الروم ويف بالد فارس ، فلم . كانت غزوة تبوك على أطراف بالد الروم 

عة اإلسالمية ، ووصلت حدودها ، فإذا هي كتلة ضخمة شاسعة األرجاء ، يتركوا وراءهم جيوباً؛ ووحدت الرق
مث مل يأهتا الوهن فيما بعد إال من متزقها ، وإقامة احلدود املصطنعة فيما بينها على أساس . . متماسكة األطراف؛ 

تهم وما يزالون ملك البيوت ، أو على أساس القوميات وهي خطة عمل أعداء هذا الدين على التمكني هلا جهد طاق
  .يعملون 

وراء فواصل  -املتصلة احلدود » دار اإلسالم « يف » أمة واحدة « وستظل هذه الشعوب اليت جعل منها اإلسالم 
ستظل ضعيفة مهيضة إال أن تثوب إىل دينها ، وإىل رايته الواحدة؛ وإال أن  -األجناس واللغات واألنساب واأللوان 

وتدرك أسرار القيادة الربانية اليت كفلت هلا النصر والعز والتمكني  - عليه وسلم صلى اهللا -تتبع خطى رسول اهللا 
.  

  :ونقف مرة أخرى أمام قوله تعاىل 
  . .} يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ، واعلموا أن اهللا مع املتقني { 

. ال يذكر فيه أن يكونوا معتدين على املسلمني وال على ديارهم . ن الكفار فنجد أمراً بقتال الذين يلون املسلمون م
هبذا الدين هو األصل الذي ينبثق منه مبدأ اجلهاد ، » االنطالق « وندرك أن هذا هو األمر األخري ، الذي جيعل . 

  .يف املدينة  كما كانت األحكام املرحلية أول العهد بإقامة الدولة املسلمة» الدفاع « وليس هو جمرد 
ويريد بعض الذين يتحدثون اليوم عن العالقات الدولية يف اإلسالم ، وعن أحكام اجلهاد يف اإلسالم ، وبعض الذين 

أن يتلمسوا هلذا النص النهائي األخري قيداً من النصوص املرحلية . . يتعرضون لتفسري آيات اجلهاد يف القرآن 
وف االعتداء والنص القرآين بذاته مطلق ، وهو النص األخري وقد عودنا السابقة؛ فيقيدوه بوقوع االعتداء أو خ

البيان القرآين عند إيراد األحكام ، أن يكون دقيقاً يف كل موضع؛ وأال حييل يف موضع على موضع؛ بل يتخري اللفظ 
أو استثناء أو إن كان هناك حتفظ . احملدد؛ ويسجل التحفظات واالستثناءات والقيود والتخصيصات يف ذات النص 

  .تقييد أو ختصيص 
ولقد سبق لنا يف تقدمي السورة يف اجلزء العاشر ، ويف تقدمي آيات القتال مع املشركني والقتال مع أهل الكتاب ، أو 
فصلنا القول يف داللة النصوص واألحكام املرحلية والنصوص واألحكام النهائية على طبيعة املنهج احلركي لإلسالم 

  .ناه هناك فحسبنا ما ذكر
إال أن الذين يكتبون اليوم عن العالقات الدولية يف اإلسالم ، وعن أحكام اجلهاد يف اإلسالم ، والذين يتصدون 

 -لتفسري اآليات املتضمنة هلذا األحكام ، يتعاظمهم ويهوهلم أن تكون هذه هي أحكام اإلسالم وأن يكون اهللا 
ين يلوهنم من الكفار ، وأن يظلوا يقاتلون من يلوهنم من الكفار ، كلما قد أمر الذين آمنوا ان يقاتلوا الذ -سبحانه 



يتعاظمهم ويهوهلم أن يكون األمر اإلهلي هكذا ، فريوحون يتلمسون القيود . . وجد هناك من يلوهنم من الكفار 
  للنصوص املطلقة؛ وجيدون هذه القيود يف النصوص املرحلية السابقة

  . . .األمر ويتعاظمهم على هذا النحو إننا نعرف ملاذا يهوهلم هذا 
جهاد لتقرير ألوهية اهللا يف األرض وطرد الطواغيت . . » سبيل اهللا « إهنم ينسون أن اجلهاد يف اإلسالم جهاد يف 

  .املغتصبة لسلطان اهللا 

نطالق من العبودية من العبودية لغري اهللا ، ومن فتنته بالقوة عن الدينونة هللا وحده واال» اإلنسان « جهاد لتحرير . 
وأنه ليس جهاداً لتغليب مذهب بشري على مذهب بشري } حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا { . . للعباد 

، إمنا . مثله  إمنا هو جهاد لتغليب منهج اهللا على مناهج العبيد وليس جهاداً لتغليب سلطان قوم على سلطان قوم 
العبيد وليس جهاداً إلقامة مملكة لعبد ، وإمنا هو جهاد إلقامة مملكة اهللا يف  هو جهاد لتغليب سلطان اهللا على سلطان

بال تفرقة بني ما هو داخل . كله » اإلنسان « كلها ، لتحرير » األرض « ومن مث ينبغي له أن يطلق يف . . األرض 
ها فيها طواغيت تعبد وكل» اإلنسان « يسكنها » أرض « فكلها . . يف حدود اإلسالم وبني ما هو خارج عنها 

  العباد للعباد
. وحني ينسون هذه احلقيقة يهوهلم طبعاً أن ينطلق منهج ليكتسح كل املناهج ، وأن تنطلق أمة لتخضع سائر األمم 

وليس له شبيه فيما بني . لوال أن األمر ليس كذلك . . إهنا يف هذا الوضع ال تستساغ وهي فعالً ال تستساغ . 
إنه هو وحده : فليس لواحد منها أن يقول . من إمكان التعايش إهنا كلها اليوم أنظمة بشرية أنظمة البشر اليوم 

صاحب احلق يف البقاء وليس احلال كذلك يف نظام إهلي يواجه أنظمة بشرية؛ ليبطل هذه األنظمة كلها ويدمرها كي 
  ة العبودية هللا وحده بال شريكيطلق البشر مجيعاً من ذلة العبودية للعباد؛ ويرفع البشر مجيعاً إىل كرام

إن العقيدة : مث إنه يهوهلم األمر ويتعاظمهم ألهنم يواجهون هجوماً صليبياً منظماً لئيماً ماكراً خبيثاً يقول هلم 
اإلسالمية قد انتشرت بالسيف ، وأن اجلهاد كان إلكراه اآلخرين على العقيدة اإلسالمية؛ وانتهاك حرمة حرية 

  االعتقاد
إن اإلسالم يقوم على . . لوال أن األمر ليس كذلك على اإلطالق . . على هذا الوضع ال تكون مستساغة واملسألة 

ولكن ملاذا ينطلق إذن بالسيف جماهداً؛ وملاذا اشترى اهللا من } ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي { : قاعدة 
إنه ألمر آخر غري اإلكراه . . ؟ } بيل اهللا فيقتلون ويقتلون يقاتلون يف س{ املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة 

إنه لضمان حرية االعتقاد كان هذا . . بل ألمر مناقض متاماً لإلكراه على العقيدة . . على العقيدة كان هذا اجلهاد 
جه دائماً من العبودية للعباد؛ يوا» اإلرض « يف » اإلنسان « ألن اإلسالم كإعالن عام لتحرير . . اجلهاد؛ 

ويواجه دائماً أنظمة تقوم على أساس دينونة العبيد للعبيد؛ حترس هذه . طواغيت يف األرض خيضعون العباد للعباد 
األنظمة قوة الدولة أو قوة تنظيمية يف صورة من الصور؛ وحتول دون الناس يف داخلها ودون مساع الدعوة 

ويف هذا . . ذا ارتضتها نفوسهم ، أو تفتنهم عنها بشىت الوسائل اإلسالمية؛ كما حتول دوهنم ودون اعتناق العقيدة إ
  .يتمثل انتهاك حرية االعتقاد بأقبح أشكاله 

مث يترك . . مث ماذا؟ . . ومن هنا ينطلق اإلسالم بالسيف ليحطم هذه األنظمة ، ويدمر هذه القوى اليت حتميها . 
إن شاءوا دخلوا يف اإلسالم ، فكان هلم ما . ليت يريدوهنا أحراراً حقاً يف اختيار العقيدة ا -بعد ذلك  -الناس 

للمسلمني من حقوق ، وعليهم ما عليهم من واجبات ، وكانوا إخواناً يف الدين للسابقني يف اإلسالم وإن شاءوا 



ركة بقوا على عقائدهم وأدوا اجلزية ، إعالناً عن استسالمهم النطالق الدعوة اإلسالمية بينهم بال مقاومة؛ ومشا
منهم يف نفقات الدولة املسلمة اليت حتميهم من اعتداء الذين مل يستسلموا بعد ، وتكفل العاجز منهم والضعيف 

  .واملريض كاملسلمني سواء بسواء 
إن اإلسالم مل يكره فرداً على تغيري عقيدته؛ كما انطلقت الصليبية على مدار التاريخ تذبح وتقتل وتبيد شعوباً 

وأحياناً ال تقبل منهم حىت التنصر . لتكرههم على التنصر  -ندلس قدمياً وشعب زجنبار حديثاً كشعب األ -بأسرها 
وقد . . وأحياناً جملرد أهنم يدينون مبذهب نصراين خمالف ملذهب الكنيسة الرمسية . . ، فتبيدهم جملرد أهنم مسلمون 

حرقوا أحياء على نار املشاعل جملرد خمالفتهم ذهب مثالً اثناء عشر ألفاً من نصارى مصر ضحايا بصور بشعة إذا أ
جلزئية اعتقادية عن كنيسة روما تتعلق بانبثاق الروح القدس من اآلب فقط ، أو من اآلب واالبن معاً أو يتعلق مبا 

  ةإىل آخر هذه اجلزئيات االعتقادية اجلانبي. . . إذا كان للمسيح طبيعة واحدة الهوتية ، أو طبيعة الهوتية ناسوتية 
وأخرياً فإن صورة االنطالق يف األرض ملواجهة من يلون املسلمني من الكفار هتول املهزومني روحياً يف هذا الزمان 

فهل . . وهو يهول فعالً . . وتتعاظمهم؛ ألهنم يبصرون بالواقع من حوهلم وبتكاليف هذا االنطالق فيهوهلم األمر 
مغلوبة على أمرها؛ أو قليلة احليلة عموماً هل هؤالء هم الذين  هؤالء الذين حيملون أمساء املسلمني ، وهم شعوب

سينطلقون يف األرض يواجهون أمم األرض مجيعاً بالقتال ، حىت ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا؟ إنه ألمر ال 
  وال ميكن أن يكون هذا هو أمر اهللا فعالً. . يتصور عقالً 

هذا األمر؟ ويف أي ظرف؟ لقد كان بعد أن قامت لإلسالم دولة حتكم ولكن فات هؤالء مجيعاً أن يروا مىت كان 
وقبل ذلك كله كانت هناك . حبكم اهللا؛ دانت هلا اجلزيرة العربية ودخلت يف هذا الدين ، ونظمت على أساسه 

ة بعد العصبة املسلمة اليت باعت أنفسها هللا بيعة صدق ، فنصرها اهللا يوماً بعد يوم ، وغزوة بعد غزوة ، ومرحل
يف  -ليدعو الناس  -صلى اهللا عليه وسلم  -وأن الزمان قد استدار اليوم كهيئته يوم بعث اهللا حممداً . . مرحلة 

فجاهد والقلة اليت معه حىت قامت الدولة املسلمة . إىل شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا  -جاهليتهم 
وأن بني الناس . . احل وأحكام مترقية حىت انتهى إىل تلك الصورة األخرية وأن األمر بالقتال مر مبر. يف املدينة 

  .اليوم وهذه الصورة أن يبدأوا من شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول 

ويومئذ لن يكونوا هم هذا الغثاء الذي تتقامسه . . إىل هذه الصورة األخرية بإذن اهللا  -يوم أن يصلوا  -مث يصلوا . 
ولكنهم سيكونون العصبة . اهب واملناهج واألهواء؛ والذي تتقامسة الرايات القومية واجلنسية والعنصرية املذ

وال ترفع معها راية أخرى وال شعاراً ، وال تتخذ هلا مذهباً وال . ال إله إال اهللا : املسلمة الواحدة اليت ترفع راية 
  . .هللا وعلى بركة اهللا منهجاً من صنع العبيد يف األرض؛ إمنا تنطلق باسم ا

إن الناس ال يستطيعون أن يفقهوا أحكام هذا الدين ، وهم يف مثل ما هم فيه من اهلزال إنه لن يفقه أحكام هذا 
  الدين إال الذين جياهدون يف حركة تستهدف تقرير ألوهية اهللا وحده يف األرض ومكافحة ألوهية الطواغيت

القاعدين ، الذين يتعاملون مع الكتب واألوراق الباردة إن فقه هذا الدين إن فقه هذا الدين ال جيوز أن يؤخذ عن 
والتعامل مع النصوص يف غري حركة ، ال يؤهل لفقه هذا . وحفظ ما يف متون الكتب . فقه حياة وحركة وانطالق 

  الدين ، ومل يكن مؤهالً له يف يوم من األيام
  :ىل وأخرياً فإن الظروف اليت نزل فيها قول اهللا تعا

  . .} يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ، واعلموا أن اهللا مع املتقني { 
ولكن لقد سبق يف السورة تقرير كفرهم . . وهم أهل كتاب . . تشري إىل أن أول املقصودين به كانوا هم الروم 



  . .ومبا يف واقعهم من حتكيم شرائع العبيد  االعتقادي والعملي ، مبا يف عقيدهتم من احنراف ،
وهذه لفتة ال بد من الوقوف عندها لفقه منهج هذا الدين يف احلركة جتاه أهل الكتاب ، املنحرفني عن كتاهبم ، 

إىل  -راضني  -وهي قاعدة تشمل كل أهل كتاب يتحاكمون . . املتحكمني إىل شرائع من صنع رجال فيهم 
  يف أي زمان ويف أي مكان فيهم شريعة اهللا وكتابه ،شرائع من صنع الرجال و

  :مث لقد أمر اهللا املسلمني أن يقاتلوا الذين يلوهنم من الكفار وليجدوا فيهم غلظة ، وعقب على هذا األمر بقوله 
  . .} أن اهللا حيب املتقني { 

رض تقاتل من هي التقوى اليت تنطلق يف األ. . التقوى اليت حيب اهللا أهلها . . فالتقوى هنا . . وهلذا التعقيب داللته 
حىت ال تكون فتنة ويكون . . أي بال هوادة وال متيع وال تراجع } غلظة { يلون املسلمني من الكفار؛ وتقاتلهم يف 

  .الدين كله هللا 
ويف حدود  -ولكنه ينبغي أن نعرف وأن يعرف الناس مجيعاً أهنا الغلظة على الذين من شأهنم أن حياربوا وحدهم 

  وليست هي الغلظة املطلقة من كل قيد وأدب -دين اآلداب العامة هلذا ال
ويسبقه نبذ العهد إن كان هناك . . قبول اإلسالم ، أو أداء اجلزية ، أو القتال : إنه قتال يسبقه إعالن ، وختيري بني 

م واألحكام النهائية جتعل العهد ألهل الذمة الذين يقبلون مساملة اإلسال(  -يف حالة اخلوف من اخليانة  -عهد 
وأداء اجلزية؛ وال عهد يف غري هذه احلالة إال أن يكون باملسلمني ضعف جيعل احلكم املتعني يف حالتهم هذه هو 

  ) .احلكم املرحلي الذي كان يف حالة تشبه احلالة اليت هم فيها 

  : -صلى اهللا عليه وسلم  -وهذه آداب املعركة كلها ، من وصية رسول اهللا 
إذا أمر األمري على جيش أو  -صلى اهللا عليه وسلم  -كان رسول اهللا : قال  -عنه  رضي اهللا -عن بريدة « * 

. اغزوا باسم اهللا ، يف سبيل اهللا » : سرية أوصاه يف خاصته بتقوى اهللا تعاىل ومن معه من املسلمني خرياً ، مث قال 
فإذا لقيت عدوك من املشركني . وليداً اغزوا وال تغلوا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا . قاتلوا من كفر باهللا 

فإن أجابوك فاقبل منهم . ادعهم إىل اإلسالم . فادعهم إىل ثالث خالل ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم 
وكف عنهم ، مث ادعهم إىل التحول من دارهم إىل دار املهاجرين ، وأخربهم أهنم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين 

فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخربهم أهنم يكونون كأعراب املسلمني جيري عليهم حكم اهللا تعاىل وعليهم ما عليهم ، 
وإن هم أبوا . الذي جيري على املؤمنني ، وال يكون هلم من الغنيمة والفيء شيء ، إال أن جياهدوا مع املسلمني 

. . ( « . . . باهللا تعاىل عليهم وقاتلهم  فإن أبوا فاستعن. فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . فسلهم اجلزية 
  ) .أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي 

صلى اهللا عليه  -وجدت امرأة مقتولة يف بعض مغازي رسول اهللا : قال  -رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عمر * 
  ) .لشيخان أخرجه ا. . . ( » عن قتل النساء والصبيان  -صلى اهللا عليه وسلم  -فنهى رسول اهللا  -وسلم 

  :إىل أهل اليمن معلماً فكانت وصيته له  -رضي اهللا عنه  -معاذ بن جبل  -صلى اهللا عليه وسلم  -وأرسل النيب 
فإن هم أطاعوا لذلك . إنك تأيت قوماً أهل كتاب ، فادعهم إىل شهادة أن ال إله إال اهللا ، وأين رسول اهللا « 

فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم بأن اهللا . وات يف كل يوم وليلة فأعلمهم بأن اهللا تعاىل افترض عليهم مخس صل
واتق . فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أمواهلم . افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، فترد على فقرائهم 

  .» دعوة املظلوم ، فإنه ليس بينها وبني اهللا حجاب 
لعلكم « : قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا  أن. عن رجل من جهينة  -بإسناده  -وأخرج أبو داود 



تقاتلون قوماً فتظهرون عليهم فيتقونكم بأمواهلم دون أنفسهم وذراريهم ، فيصاحلونكم على صلح ، فال تصيبوا 
  .» منهم فوق ذلك ، فإنه ال يصلح لكم 

  .من املسلمني نزلنا مع رسول اهللا قلعة خيرب ، ومعه من معه « : وعن العرباض بن سارية قال 

يا حممد لكم أن تذحبوا : فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -فأقبل إىل النيب . وكان صاحب خيرب رجالً مارداً متكرباً 
يا ابن عوف « : وقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -محرنا ، وتأكلوا مثرنا ، وتضربوا نساءنا؟ فغضب رسول اهللا 

: مث صلى هبم ، مث قام فقال . فاجتمعوا » ال ملؤمن وأن اجتمعوا للصالة إن اجلنة ال حتل إ: اركب فرسك ، مث ناد 
أحيسب أحدكم متكئاً على أريكته قد يظن أن اهللا تعاىل مل حيرم شيئاً إال ما يف القرآن أال وإين قد وعظت وأمرت « 

ل الكتاب إال بإذن ، وال وإن اهللا مل حيل لكم أن تدخلوا بيوت أه. وهنيت عن أشياء ، إهنا ملثل القرآن أو أكثر 
  .» ضرب نسائهم ، وال أكل مثارهم ، إذا أعطوا الذي عليهم 

بعد إحدى املواقع أن صبية قتلوا بني الصفوف ، فحزن حزناً شديداً ، فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -ورفع إليه 
ما معناه  -؛ وقال -وسلم  صلى اهللا عليه -ما حيزنك يا رسول اهللا وهم صبية للمشركني؛ فغضب النيب : بعضهم 

  .إياكم وقتل األوالد . فإياكم وقتل األوالد . إن هؤالء خري منكم ، إهنم على الفطرة ، أو لستم أبناء املشركني  -
  :وهذه التعليمات النبوية هي اليت سار عليها اخللفاء بعده 

زعموا أهنم حبسوا أنفسهم هللا  ستجدون قوماً« : أنه قال  -رضي اهللا عنه  -روى مالك عن أيب بكر الصديق 
  .» فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له ، وال تقتلن امرأة وال صبياً وال كبرياً هرماً 

ال تغلوا ، وال تغدروا ، وال تقتلوا وليداً ، « : وفيه  -رضي اهللا عنه  -أتانا كتاب عمر : وقال زيد بن وهب 
  .» واتقوا اهللا يف الفالحني 

  .» تلوا هرماً وال امرأة وال وليداً ، وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان ، وعند شن الغارات وال تق« ومن وصاياه 
وهكذا تتواتر األخبار اخلط العام الواضع ملستوى املنهج اإلسالمي يف قتاله ألعداءه ، ويف آدابه الرفيعة ، ويف 

ول بني الناس وبني أن خيرجوا من عبادة العباد ويف قصر القتال على القوى املادية اليت حت. الرعاية لكرامة اإلنسان 
أما الغلظة فهي اخلشونة يف القتال والشدة؛ وليست . ويف اليسر الذي يعامل به حىت أعداءه . إىل عبادة اهللا وحده 

هي الوحشية مع األطفال والنساء والشيوخ والعجزة ، غري احملاربني أصالً؛ وليست متثيالً باجلثث واألشالء على 
وقد تضمن اإلسالم ما فيه الكفاية من األوامر . يقة املترببرين الذين يسمون أنفسهم متحضرين يف هذا الزمان طر

إمنا املقصود هو اخلشونة اليت ال متيع املعركة؛ وهذا األمر ضروري . حلماية غري احملاربني ، والحترام بشرية احملاربني 
فوجب استثناء حالة احلرب ، بقدر ما تقتضي حالة احلرب ، دون  لقوم أمروا باحلرمة والرأفة يف توكيد وتكرار

  .رغبة يف التعذيب والتمثيل والتنكيل 
وقبيل ختام السورة اليت تكلمت طويالً عن املنافقني ، جتيء آيات تصور طريقة املنافقني يف تلقي آيات اهللا ويف 

جانبها صورة الذين آمنوا وتلقيهم هلذا القرآن الكرمي استقبال تكاليف هذه العقيدة اليت يتظاهرون هبا كاذبني؛ وإىل 
:  

أيكم زادته هذه إمياناً؟ فأما الذين آمنوا فزادهتم إمياناً وهم يستبشرون؛ : وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول { 
  .وأما الذين يف قلوهبم مرض فزادهتم رجساً إىل رجسهم وماتوا وهم كافرون 



ل عام مرة أو مرتني ، مث ال يتوبون وال هم يذّكرون؟ وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم أوال يرون أهنم يفتنون يف ك
  . .} صرف اهللا قلوهبم بأهنم قوم ال يفقهون . هل يراكم من أحد؟ مث انصرفوا : إىل بعض 

  :والسؤال يف اآلية األوىل 
  . .} أيكم زادته هذه إمياناً؟ { 

وإال لتحدث عن آثارها يف نفسه ، بدل . عر وقع السورة املنزلة يف قلبه سؤال مريب ، ال يقوله إال الذي مل يستش
وهو يف الوقت ذاته حيمل رائحة التهوين من شأن السورة النازلة والتشكيك يف أثرها يف . التساؤل عن غريه 

  القلوب
  :لذلك جييء اجلواب احلاسم ممن ال راد ملا يقول 

يستبشرون ، وأما الذين يف قلوهبم مرض فزادهتم رجساً إىل رجسهم وماتوا  فأما الذين آمنوا فزادهتم إمياناً وهم{ 
  . .} وهم كافرون 

فأما الذين آمنوا فقد أضيفت إىل دالئل اإلميان عندهم داللة فزادهتم إمياناً؛ وقد خفقت قلوهبم بذكر رهبم خفقة 
وأما الذين يف قلوهبم مرض ، . . فزادهتم إمياناً فزادهتم إمياناً؛ وقد استشعروا عناية رهبم هبم يف إنزال آياته عليهم 

وهو نبأ من اهللا صادق ، . . الذين يف قلوهبم رجس من النفاق ، فزادهتم رجساً إىل رجسهم ، وماتوا وهم كافرون 
  .وقضاء منه سبحانه حمقق 

ذين ال يعظهم االبتالء ، وقبل أن يعرض السياق الصورة الثانية الستجابتهم يسأل مستنكراً حال هؤالء املنافقني ال
  :وال يردهم االمتحان 

  .} أو ال يرون أهنم يفتنون يف كل عام مرة أو مرتني مث ال يتوبون وال هم يذكرون؟ { 
والفتنة كانت تكون بكشف سترهم ، أو بنصر املسلمني بدوهنم ، أو بغريمها من الصور ، وكانت دائمة الوقوع 

  وما يزال املنافقون يفتنون وال يتوبون -اهللا عليه وسلم  صلى -كثرية التكرار يف عهد الرسول 
  :فأما الصورة احلية أو املشهد املتحرك فترمسه اآلية األخرية ، يف شريط متحرك دقيق 

صرف اهللا قلوهبم بأهنم قوم ال . هل يراكم من أحد؟ مث انصرفوا : وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إىل بعض { 
  .} يفقهون 

فإذا بعضهم ينظر إىل بعض ويغمز . لنستحضر مشهد هؤالء املنافقني وقد نزلت سورة  - نتلو اآلية حني -وإننا 
  :غمزة املريب 

  . .} هل يراكم من أحد؟ { 
  :مث تلوح هلم غرة من املؤمنني وانشغال فإذا هم يتسللون على أطراف األصابع يف حذر 

  . .} مث انصرفوا { 
  :وال تنشغل دعوة قاصمة تناسب فعلتهم املريبة  تالحقهم من العني اليت ال تغفل

  . .} صرف اهللا قلوهبم { 
  :صرفها عن اهلدى فإهنم يستحقون أن يظلوا يف ضالهلم يعمهون 

  .} بأهنم قوم ال يفقهون { 

.  
  عطلوا قلوهبم عن وظيفتها فهم يستحقون



  أهنا تراهإنه مشهد كامل حافل باحلركة ترمسه بضع كلمات ، فإذا هو شاخص للعيون ك
وحنن نأخذ هبذا األخري ، ونلمح مناسبتهما يف مواضع . وختتم السورة بآيتني ورد أهنما مكيتان ، وورد أهنما مدنيتان 

آيتني تتحدث إحدامها عن الصلة بني الرسول وقومه ، وعن . متفرقة يف هذا الدرس ويف جو السورة على العموم 
ة يف التكاليف اليت كلفتها األمة املؤمنة يف مناصرة الرسول ودعوته ومناسبتها حاضر. حرصه عليهم ورمحته هبم 

واآلية الثانية توجيه هلذا الرسول أن يعتمد على ربه وحده حني يتوىل عنه . وقتال أعدائه واحتمال العسرة والضيق 
  :من يتوىل ، فهو وليه وناصره وكافيه 

ريص عليكم ، باملؤمنني رؤوف رحيم ، فإن تولوا فقل لقد جاءكم رسول من أنفسكم ، عزيز عليه ما عنتم ، ح{ 
  . .} حسيب اهللا ، ال إله إال هو ، عليه توكلت ، وهو رب العرش العظيم 

وهي أشد حساسية وأعمق صلة ، وأدل على نوع } من أنفسكم { : ولكن قال . جاءكم رسول منكم : ومل يقل 
  .صل هبم صلة النفس بالنفس ، وهي أعمق وأحس فهو بضعة من أنفسهم ، تت. الوشيجة اليت تربطهم به 

  . .} عزيز عليه ما عنتم { 
  .يشق عليه عنتكم ومشقتكم 

  . .} حريص عليكم { 
ال يلقي بكم يف املهالك ، وال يدفع بكم إىل املهاوي ، فإذا هو كلفكم اجلهاد ، وركوب الصعاب ، فما ذلك من 

الرمحة بكم من الذل واهلوان ، . منا هي الرمحة يف صورة من صورها هوان بكم عليه ، وال بقسوة يف قلبه وغلظة ، إ
والرمحة بكم من الذنب واخلطيئة ، واحلرص عليكم أن يكون لكم شرف محل الدعوة ، وحظ رضوان اهللا ، واجلنة 

  .اليت وعد املتقون 
ن يتوىل ، ويصله بالقوة اليت يعرفه طريقه حني يتوىل عنه م -صلى اهللا عليه وسلم  -مث ينتقل اخلطاب إىل الرسول 

  :حتميه وتكفيه 
  .} حسيب اهللا ، ال إله إال هو ، عليه توكلت ، وهو رب العرش العظيم : فإن تولوا فقل { 

  .فإليه تنتهي القوة وامللك والعظمة واجلاه ، وهو حسب من الذ به وحسب من وااله 
، واالعتماد على اهللا وحده ، واستمداد القوة من اهللا وحده االرتكان إىل اهللا وحده : إنه ختام سورة القتال واجلهاد 

. .  
  . .} وهو رب العرش العظيم { 

وبعد فإن هذه السورة احملكمة حتتوي بيان األحكام النهائية يف العالقات الدائمة بني اجملتمع املسلم وسائر اجملتمعات 
يرجع إىل نصوصها األخرية بوصفها الكلمة األخرية ومن مث ينبغي أن  -كما بينا يف خالل عرضها وتقدميها  -حوله 

. يف تلك العالقات؛ وأن يرجع إىل أحكامها بوصفها األحكام النهائية املطلقة ، حسبما تدل عليها نصوص السورة 
وهي اليت مسيناها أحكاماً  -كما ينبغي أال تقيد هذه النصوص واألحكام النهائية بنصوص وأحكام وردت من قبل 

ومستندين أخرياً إىل سري األحداث . أوالً وبالذات إىل ترتيب نزول اآليات : مستندين يف هذه التسمية  -مرحلية 
  .يف احلركة اإلسالمية ، وإدراك طبيعة املنهج اإلسالمي يف هذه احلركة 

  . .هذه الطبيعة اليت بيناها يف التقدمي للسورة ويف ثناياها كذلك . 
إال الذين يتحركون هبذا الدين حركة جهادية لتقرير وجوده يف واقع احلياة؛ برد  وهذا هو املنهج الذي ال يدركه

  الناس إىل ربوبية اهللا وحده ، وإخراجهم من عبادة العباد



إن هنالك مسافة شاسعة بني فقه احلركة ، وفقه األوراق إن فقه األوراق يغفل احلركة ومقتضياهتا من حسابه ، ألنه 
أما فقه احلركة فريى هذا الدين وهو يواجه اجلاهلية ، خطوة خطوة ، ومرحلة مرحلة ،  ال يزاوهلا وال يتذوقها

ويراه وهو يشرع أحكامه يف مواجهة الواقع املتحرك ، حبيث جتيء مكافئة هلذا الواقع وحاكمة . وموقفاً موقفاً 
  عليه؛ ومتجددة بتجدده كذلك

ة األخرية؛ إمنا جاءت وواقع اجملتمع املسلم ، وواقع اجلاهلية من وأخرياً فإن تلك األحكام النهائية الواردة يف السور
فأما حني كان واقع اجملتمع املسلم وواقع . . حوله كذلك ، كالمها حيتم اختاذ تلك اإلجراءات وتنفيذ تلك األحكام 

  . .مرحلية  فقد جاءت يف السور السابقة نصوص وأحكام. . مرحلية . . اجلاهلية من حوله يقتضي أحكاماً أخرى 
ولكن عليه . وحني يوجد اجملتمع املسلم مرة أخرى ويتحرك فإنه يكون يف حل من تطبيق األحكام املرحلية يف حينها 

أن يعلم أهنا أحكام مرحلية ، وأن عليه أن جياهد ليصل يف النهاية إىل تطبيق األحكام النهائية اليت حتكم العالقات 
  . .ت النهائية بينه وبني سائر اجملتمعا

  . .واهللا املوفق ، واهللا املعني 

أَكَانَ ِللنَّاسِ َعَجًبا أَنْ أَْوَحْيَنا إِلَى َرُجلٍ ِمنُْهْم أَنْ أَْنِذرِ النَّاَس َوَبشِّرِ الَِّذيَن آَمُنوا ) ١(الر تِلَْك آيَاُت الِْكتَابِ الَْحِكيمِ 
إِنَّ َربَّكُُم اللَُّه الَِّذي َخلََق السََّماوَاِت َوالْأَْرضَ ) ٢(ُرونَ إِنَّ َهذَا لَسَاِحٌر ُمبٌِني أَنَّ لَُهْم قََدمَ ِصْدقٍ ِعْنَد َربِّهِْم قَالَ الْكَاِف

دُوُه أَفَلَا َتذَكَُّرونَ اللَُّه رَبُّكُْم فَاْعُب ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الْعَْرشِ ُيَدبُِّر الْأَْمَر َما ِمْن َشِفيعٍ إِلَّا ِمْن بَْعِد إِذْنِِه ذَِلكُُم
َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت بِالِْقْسطِ إِلَْيِه مَْرجُِعكُْم َجِميًعا َوْعدَ اللَِّه َحقًّا إِنَُّه يَْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيُدُه ِلَيْجزَِي الَِّذيَن آَمُنوا ) ٣(

ُهَو الَِّذي جََعلَ الشَّْمسَ ِضَياًء وَالْقََمَر ُنورًا ) ٤(يمٌ بَِما كَاُنوا َيكْفُُرونَ َوالَِّذيَن كَفَُروا لَُهْم َشرَاٌب ِمْن َحِميمٍ َوَعذَاٌب أَِل
إِنَّ ِفي ) ٥(اِت ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ َوقَدََّرُه َمنَازِلَ ِلَتْعلَُموا َعَدَد السِّنَِني َوالِْحسَاَب َما َخلََق اللَُّه ذَِلَك إِلَّا بِالَْحقِّ يُفَصِّلُ الْآَي

إِنَّ الَِّذيَن لَا يَْرُجونَ ِلقَاءََنا ) ٦(اْخِتلَافِ اللَّْيلِ َوالنَّهَارِ َوَما َخلََق اللَُّه ِفي السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ لَآيَاٍت ِلقَْومٍ َيتَّقُونَ 
) ٨(أُولَِئَك َمأَْواُهمُ النَّاُر بَِما كَاُنوا َيكِْسُبونَ ) ٧(َوَرضُوا بِالَْحَياِة الدُّْنَيا َواطَْمأَنُّوا بَِها َوالَِّذيَن ُهْم َعْن آَياتَِنا غَاِفلُونَ 

َدْعَواُهمْ ) ٩(ي َجنَّاِت النَِّعيمِ إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َيْهِديهِمْ َربُُّهْم بِإِميَانِهِمْ َتْجرِي ِمْن َتحِْتهُِم الْأَْنهَاُر ِف
َولَْو يَُعجِّلُ اللَُّه ِللنَّاسِ ) ١٠(وََتِحيَُّتُهْم ِفيَها َسلَاٌم َوآِخُر َدْعَواُهمْ أَِن الَْحْمدُ ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني  ِفيَها سُْبَحاَنَك اللَُّهمَّ

َوإِذَا َمسَّ ) ١١(َيانِهِْم َيْعَمهُونَ الشَّرَّ اْسِتْعَجالَُهْم بِالَْخْيرِ لَقُِضيَ إِلَيْهِْم أََجلُُهْم فََنذَُر الَِّذيَن لَا يَْرُجونَ ِلقَاءََنا ِفي طُْغ
ُعَنا إِلَى ُضرٍّ َمسَُّه كَذَِلكَ ُزيَِّن الْإِْنَسانَ الضُّرُّ َدَعاَنا ِلَجْنبِِه أَْو قَاِعًدا أَْو قَاِئًما فَلَمَّا كََشفَْنا َعْنُه ُضرَُّه َمرَّ كَأَنْ لَْم َيْد

َولَقَْد أَْهلَكَْنا الْقُُرونَ ِمْن قَْبِلكُْم لَمَّا ظَلَُموا َوَجاَءْتُهْم ُرُسلُُهمْ بِالَْبيِّنَاِت َوَما كَانُوا ) ١٢(ِللُْمْسرِِفَني َما كَاُنوا َيْعَملُونَ 
) ١٤(َتْعَملُونَ  ثُمَّ َجَعلَْناكُْم َخلَاِئَف ِفي الْأَْرضِ ِمْن َبْعِدِهمْ ِلَنْنظَُر كَْيَف) ١٣(ِلُيْؤِمُنوا كَذَِلَك َنْجزِي الْقَْوَم الُْمْجرِِمَني 

دِّلُْه قُلْ َما َيكُونُ ِلي أَنْ أَُبدِّلَُه ِمنْ َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آيَاُتَنا َبيِّنَاٍت قَالَ الَِّذيَن لَا يَْرُجونَ ِلقَاءََنا ائِْت بِقُْرآٍن غَْيرِ َهذَا أَْو َب
قُلْ لَْو َشاَء اللَُّه َما َتلَْوُتهُ ) ١٥(ي أََخافُ إِنْ َعَصْيُت َربِّي َعذَابَ َيْومٍ َعِظيمٍ ِتلْقَاِء َنفِْسي إِنْ أَتَّبُِع إِلَّا َما ُيوَحى إِلَيَّ إِنِّ

ًبا أَْو فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذ) ١٦(َعلَْيكُْم َولَا أَْدَراكُْم بِِه فَقَدْ لَبِثُْت ِفيكُْم ُعُمًرا ِمْن قَْبِلِه أَفَلَا َتْعِقلُونَ 
َوَيْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَا َيُضرُُّهْم وَلَا َيْنفَعُُهْم َوَيقُولُونَ هَُؤلَاِء ُشفََعاُؤَنا ) ١٧(كَذََّب بِآيَاِتِه إِنَُّه لَا ُيفِْلُح الُْمْجرُِمونَ 

َوَما كَانَ ) ١٨(َولَا ِفي الْأَْرضِ سُْبَحاَنُه َوَتَعالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ  ِعْنَد اللَِّه قُلْ أَُتَنبِّئُونَ اللََّه بَِما لَا َيْعلَُم ِفي السََّماوَاِت
َوَيقُولُونَ لَْولَا أُْنزِلَ ) ١٩(َتِلفُونَ النَّاُس إِلَّا أُمَّةً َواِحَدةً فَاْخَتلَفُوا َولَْولَا كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمْن رَبَِّك لَقُِضَي َبْينَُهْم ِفيَما ِفيِه َيْخ

وَإِذَا أَذَقَْنا النَّاَس َرْحَمةً ِمْن َبْعدِ ضَرَّاَء ) ٢٠(ِه آَيةٌ ِمْن َربِِّه فَقُلْ إِنََّما الَْغْيُب ِللَِّه فَاْنتَِظُروا إِنِّي َمَعكُْم ِمَن الُْمْنتَِظرِيَن َعلَْي
ُهَو الَِّذي ُيَسيُِّركُْم ِفي الَْبرِّ ) ٢١(لََنا َيكُْتُبونَ َما َتْمكُُرونَ َمسَّْتُهمْ إِذَا لَُهْم َمكٌْر ِفي آيَاِتَنا قُلِ اللَُّه أَْسَرُع َمكًْرا إِنَّ ُرُس



َوَجاَءُهُم الَْمْوُج ِمْن كُلِّ  َوالَْبْحرِ َحتَّى إِذَا كُنُْتْم ِفي الْفُلِْك َوجََرْيَن بِهِمْ بِرِيحٍ طَيَِّبٍة َوفَرُِحوا بَِها َجاَءْتَها رِيٌح َعاِصٌف
فَلَمَّا ) ٢٢(رِيَن أَنَُّهْم أُِحيطَ بِهِْم َدَعُوا اللََّه ُمْخِلِصَني لَهُ الدِّيَن لَِئْن أَْنَجْيَتَنا ِمْن َهِذهِ لََنكُوَننَّ ِمَن الشَّاِك َمكَاٍن َوظَنُّوا

لَى أَنْفُِسكُْم َمتَاَع الَْحيَاِة الدُّْنَيا ثُمَّ إِلَْيَنا أَْنَجاُهمْ إِذَا ُهْم َيْبُغونَ ِفي الْأَْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ َيا أَيَُّها النَّاُس إِنََّما َبْغُيكُْم َع
إِنََّما َمثَلُ الَْحَياةِ الدُّْنَيا كََماٍء أَْنزَلَْناُه ِمَن السََّماِء فَاْخَتلَطَ بِِه َنبَاُت الْأَْرضِ ) ٢٣(َمْرجُِعكُْم فَُنَنبِّئُكُْم بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ 

أََتاَها أَْمُرَنا لَْيلًا أَوْ  اُس وَالْأَنَْعاُم َحتَّى إِذَا أََخذَِت الْأَْرُض ُزْخُرفََها َوازَّيََّنْت َوظَنَّ أَْهلَُها أَنَُّهْم قَاِدُرونَ َعلَْيَهاِممَّا َيأْكُلُ النَّ
وَاللَُّه َيْدُعو إِلَى َدارِ السَّلَامِ ) ٢٤(مٍ َيتَفَكَُّرونَ َنَهاًرا فََجَعلَْناَها َحِصيًدا كَأَنْ لَْم َتْغَن بِالْأَْمسِ كَذَِلَك نُفَصِّلُ الْآيَاِت ِلقَْو

  ) ٢٥(َوَيْهِدي َمْن َيَشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْسَتقِيمٍ 

شأهنا يف هذه اخلاصية شأن : حلمة واحدة ، يصعب تقسيمها إىل مقاطع  -كما أسلفنا يف تقدميها  -السورة كلها 
فهي  -مع متيز كل سورة بشخصيتها وطابعها اخلاص  - اجلزء السابع سورة األنعام اليت سبق احلديث عنها يف

من . . تتدفق يف هيئة موجات متوالية؛ تنصب مبؤثراهتا املوحية على القلب البشري ، وختاطبه بإيقاعات منوعة 
ألوهية اهللا إىل عرض املشاهد الكونية اليت تتجلى فيها . التعجيب من أمر املشركني يف استقباهلم للوحي والقرآن 

إىل عرض . إىل عرض أحوال البشر يف مواجهة األحداث اليت متر هبم . إىل عرض مشاهد القيامة . . سبحانه 
  .إىل آخر ما سبقت اإلشارة إليه من املوضوعات واملؤثرات اليت حتتويها السورة . . مصارع الغابرين 

ها األول يعد مقطعاً واحداً يتدفق هبذه املوجات املتتابعة فإن أكثر من نصف. وإذا جاز تقسيم السورة إىل مقاطع مميزة 
مث . وقصة موسى واإلشارة إىل قصة يونس؛ فتؤلف مقطعاً آخر  -ومن بعده يف اختصار  -مث جتيء قصة نوح . 

  .جتيء اإليقاعات األخرية يف السورة فتؤلف املقطع األخري 
كما هي طبيعتها  -أو جمموعة من املوجات املتناسقة  -ونظراً لطبيعة السورة هذه فسنحاول عرضها موجة موجة 

  . .املتميزة 
كما بدأت سورة البقرة وسورة آل عمران } را . الم . ألف { . أما هذا الدرس األول منها فيبدأ حبروف ثالثة 

تلك { : يبدأ هبذه األحرف مبتدأ خربه . وسورة األعراف حبروف ذكرنا الرأي الذي اخترناه يف تفسريها هناك 
  . .} آيات الكتاب احلكيم 

 -من الوحي إىل الرسول . مث يأخذ السياق يف عرض عدة أمور تبدو فيها احلكمة اليت أشري إليها يف وصف الكتاب 
إىل خلق . . لينذر الناس ويبشر املؤمنني ، والرد على املعترضني أن يوحي اهللا إىل بشر  -صلى اهللا عليه وسلم 

إىل جعل الشمس ضياء والقمر نوراً ، وتقدير منازل القمر ليعلموا عدد . . ري األمر فيهما السماوات واألرض وتدب
  . .إىل اختالف الليل والنهار وما فيه من حكمة وتدبري . . السنني واحلساب 

ظر ويتطرق من عرض هذه اآليات الكونية إىل الغافلني عنها ، الذين ال يرتقبون لقاء اهللا مدبر كل شيء ، وما ينت
ويسجل حكمة تأجيل املصري . هؤالء الغافلني من سوء املصري؛ وما ينتظر املؤمنني يف اجلانب اآلخر من نعيم مقيم 

إىل يومه املوعود ، وعدم تعجيل الشر للناس كما يستعجلون هم اخلري يف هذه الدنيا ولو عجل هلم بالشر كما 
  .هال يستعجلون باخلري النتهى األجل وأخذوا بذنوهبم دون إم

وضراعتهم إىل اهللا عند مس األذى ، ونسياهنم له عند كشف . ومن مث وصف لطبيعة البشر يف تلقيهم للشر واخلري 
وجلاجهم فيما كانوا من قبل فيه ، دون اعتبار بالقرون اخلالية اليت سارت يف الطريق ذاته ، ولقيت . الضر 

  مصارعها يف ذلك الطريق



فإن املكذبني  -صلى اهللا عليه وسلم  -اضحة للعرب الذين يدعوهم الرسول ومع أن مصارع الغابرين كانت و
  .كانوا يطلبون إىل الرسول أن يأيت هلم بقرآن غري هذا القرآن أو يبدل بعضه 

وهم يعبدون من دون . غري متدبرين وال مدركني أن القرآن من عند اهللا ، وأن له حكمة ثابتة فهو ال يقبل التبديل 
مث . فعهم وال يضرهم دون استناد إىل شيء ، ويتركون عبادة اهللا وحده وهي تستند إىل وحي من اهللا اهللا ماال ين

يطلبون خارقة من اخلوارق غري ناظرين إىل آية اهللا الواضحة يف القرآن ، غافلني عن آياته املعجزة يف تضاعيف 
  .الكون 

ذج حي من هذه الطبيعة ، يف مشهد من املشاهد مث عودة إىل طبيعة البشر يف تلقي الرمحة والضر ، وعرض منو
يف ركوب البحر عندما تسري الفلك يف أول األمر رخاء ، مث تعصف هبا الريح ويأتيها . النابضة املتحركة املؤثرة 

  .املوج من كل مكان 
ن بزخرفها ومشهد آخر ميثل غرور هذه احلياة الدنيا ، وبريقها وألالءها الذي ينطفئ يف حلظة ، وأهلها مأخوذو

الدار اليت ال . دار األمن واالطمئنان . ذلك واهللا يدعو إىل دار السالم . . غافلون عن املصري اخلاطف املرهوب 
ويدركون حكمة اهللا يف اخللق . . } كذلك نفصل اآليات لقوم يتفكرون { . . خوف من أخذها على حني غرة 

  .والتدبري 
  . .} ألر تلك آيات الكتاب احلكيم { 
. ن هذه احلروف وأمثاهلا ، تتألف آيات الكتاب احلكيم ، الذي ينكرون أن يكون اهللا قد أوحى به إىل الرسول م

كما يتحداهم  -وهذه احلروف يف متناول أيديهم ، مث ال يبلغون أن يؤلفوا منها آية واحدة من مثل آيات الكتاب 
الوحي هو مفرق الطريق بينهم وبني الرسول ، وأنه لوال وال يقودهم هذا إىل التدبر ، وإدراك أن  -يف هذه السورة 

  .هذا الوحي لوقف وقفتهم عاجزاً عن تأليف آية واحدة ، من هذه احلروف املبذولة للجميع 
  . .} تلك آيات الكتاب احلكيم { 

جند  احلكيم الذي خياطب البشر مبا يناسب طبائع البشر ، ويعرض يف هذه السورة جوانب منها صادقة باقية ،
  .مصداقها يف كل جيل 

ويف الشمس . يف السماء واألرض . واحلكيم الذي ينبه الغافلني إىل تدبر آيات اهللا يف صفحة الكون وتضاعيفه 
ويف دالئل القدرة الكامنة . . ويف مصارع القرون األوىل ، ويف قصص الرسل فيهم . . والقمر ، ويف الليل والنهار 
  . .والظاهرة يف هذا الوجود 

أكان للناس عجباً أن أوحينا إىل رجل منهم أن أنذر الناس ، وبشر الذين آمنوا أن هلم قدم صدق عند رهبم؟ قال { 
  . .} إن هذا لساحر مبني . الكافرون 

  .يستنكر هذا العجب الذي تلقى به الناس حقيقة الوحي منذ كانت الرسل . سؤال استنكاري 
أبعث اهللا بشراً رسوالً؟ ومبعث هذا السؤال هو عدم إدراك : كل رسول لقد كان السؤال الدائم الذي قوبل به 

فهم يستكثرون على بشر أن . الذي يتمثل فيهم » اإلنسان « عدم إدراك الناس أنفسهم لقيمة . » اإلنسان « قيمة 
  .فيكلفه هداية الناس  -عن طريق الوحي  -يكون رسول اهللا ، وأن يتصل اهللا به 

غري ناظرين إىل تكرمي اهللا هلذا . رسل اهللا ملكاً أو خلقاً آخر أعلى رتبة من اإلنسان عند اهللا إهنم ينتظرون أن ي
  :املخلوق؛ ومن تكرميه أن يكون أهالً حلمل رسالته؛ وأن خيتار من بني أفراده من يتصل باهللا هذا االتصال اخلاص 



. وشبهة أمثاهلم يف القرون األوىل  -وسلم  صلى اهللا عليه -هذه كانت شبهة الكفار املكذبني على عهد الرسول 
  فأما يف هذا العصر احلديث فيقيم بعض الناس من أنفسهم ألنفسهم شبهة أخرى ال تقل هتافتاً عن تلك

  .كيف يتم االتصال بني بشر ذي طبيعة مادية وبني اهللا املخالف لطبيعة كل شيء مما خلق : إهنم يسألون 
  والذي ليس كمثله شيء؟

ال حيق ألحد أن يسأله إال أن يكون قد أحاط علماً حبقيقة اهللا سبحانه وطبيعة ذاته اإلهلية ، كما أحاط  وهو سؤال
. وهو ما ال يدعيه أحد حيترم عقله ، ويعرف حدود هذا العقل . علماً بكل خصائص اإلنسان اليت أودعها اهللا إياه 

ها جديد بعد جديد ، ومل يقف العلم بعد حىت بل يعرف أن خصائص اإلنسان القابلة للكشف ما يزال يكشف من
فضالً على أنه ستبقى وراء إدراك العلم والعقل دائماً . إنه أدرك كل اخلصائص اإلنسانية القابلة لإلدراك : يقال 

  آفاق من اجملهول بعد آفاق
سان ذي الطاقة اليت حتمل واهللا أعلم حيث جيعل رسالته يف اإلن. ففي اإلنسان إذن طاقات جمهولة ال يعلمها إال اهللا 

ولكن اهللا الذي نفخ يف . وقد تكون هذه الطاقة جمهولة للناس ، وجمهولة لصاحبها نفسه قبل الرسالة . هذه الرسالة 
هذا اإلنسان من روحه عليم مبا تنطوي عليه كل خلية ، وكل بنية ، وكل خملوق؛ وقادر على أن يطوع إلنسان هذا 

  .دركها إال من ذاقها وأوتيها االتصال اخلاص بكيفية ال ي
وحنن ال نقر هذا املنهج من أساسه . ولقد جهد ناس من املفسرين احملدثني يف إثبات الوحي عن طريق العلم للتقريب 

. وللعلم آفاق هي اآلفاق اليت ميلك أدوات كشفها ومراقبتها . هو امليدان الذي ميلك أدواته . فللعلم ميدان . 
فهي ليست داخلة يف نطاق عمله ، ألهنا ليست شيئاً قابالً . عرف شيئاً حقيقياً عن الروح والعلم مل يدع أنه ي

. لذلك جتنب العلم امللتزم لألصول العلمية أن يدخل يف ميدان الروح . لالختبار املادي الذي ميلك العلم وسائله 
 حقيقتها ويف أهدافها كذلك وال فهي حماوالت وراءها الريب والشكوك يف» بالعلوم الروحانية « أما ما يسمى 

سبيل إىل معرفة شيء يقيين يف هذا امليدان إال ما جاء من مصدر يقيين كالقرآن واحلديث ويف احلدود اليت جاء فيها 
. والعقل هنا يف غري ميدانه . إذ أن الزيادة والتصرف والقياس عمليات عقلية . بال زيادة وال تصرف وال قياس 

  .ألنه مل يزود بأدوات العمل يف هذا امليدان  .وليس معه أدواته 
  .} أكان للناس عجباً أن أوحينا إىل رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن هلم قدم صدق عند رهبم؟ { 

وهذا يتضمن بيان التكاليف . إنذار الناس بعاقبة املخالفة ، وتبشري املؤمنني بعقىب الطاعة : فهذه خالصة الوحي 
  .فهذا هو اإلنذار والتبشري ومقتضياهتما على وجه اإلمجال . بة االتباع وبيان النواهي الواجبة االجتناب الواج

وهو . والبشرى للذين آمنوا وحدهم : فكل الناس يف حاجة إىل التبليغ والبيان والتحذير . واإلنذار للناس مجيعاً 
يف جو . مضافة إىل القدم ) صدق ( عاين اليت توحي هبا كلمة تلك امل. . يبشرهم هنا بالطمأنينة والثبات واالستقرار 

قدم ثاتبة راسخة موقنة ال تتزعزع وال تضطرب وال تتزلزل وال تتردد ، يف . . } قدم صدق { . اإلنذار والتخويف 
ا يف احلضرة اليت تطمئن فيه. . } قدم صدق عند رهبم { . . جو اإلنذار ويف ظالل اخلوف ، ويف ساعات احلرج 

  .حينما تتزلزل القلوب واألقدام . النفوس املؤمنة 
رجل يعرفهم ويعرفونه ، يطمئنون إليه ويأخذون منه ويعطونه ، بال . وحكمة اهللا واضحة يف اإلحياء إىل رجل منهم 

أما حكمته يف إرسال الرسل فهي أوضح ، واإلنسان مهيأ بطبعه للخري والشر ، وعقله . تكلف وال جفوة وال حترج 
ولكن هذا العقل يف حاجة إىل ميزان مضبوط يعود إليه دائماً كلما غم عليه األمر ، وأحاطت به . و أداته للتمييز ه

الشبهات ، وجذبته التيارات والشهوات ، وأثرت فيه املؤثرات العارضة اليت تصيب البدن واألعصاب واملزاج ، 



هو يف حاجة إىل ميزان مضبوط ال يتأثر هبذه املؤثرات . نقيض فتتغري وتتبدل تقديرات العقل أحياناً من النقيض إىل ال
وهذا امليزان الثابت العادل هو هدى اهللا . ليعود إليه ، وينزل على إرشاده ، ويرجع إىل الصواب على هداه 

  .وشريعة اهللا 
ها على هذا امليزان وهذا يقتضي أن تكون لدين اهللا حقيقة ثابتة يرجع إليها العقل البشري مبفهوماته كلها؛ فيعرض

وأنه من » مفهوم البشر لدين اهللا « والقول بأن دين اهللا هو دائماً . . الثابت ، وهناك يعرف صحيحها من خاطئها 
خلطر التميع  -وهي ثبات حقيقته وميزانه  -يعّرض هذه القاعدة األساسية يف دين اهللا » متطور يف أصوله « مث 

حبيث ال يبقى هنالك ميزان ثابت تعرض عليه املفهومات . فهومات البشرية والتأرجح والدوران املستمر مع امل
  . .البشرية 

فالنتيجة النهائية واحدة ، واملزلق خطر . . واملسافة قصرية بني هذا القول ، والقول بأن الدين من صنع البشر 
  . .يبة والبعيدة منه ومن نتائجة القر. . وخطري للغاية ، واملنهج جبملته يستوجب احلذر الشديد 

  :ومع وضوح قضية الوحي على هذا النحو ، فإن الكافرين يستقبلوهنا كما لو كانت أمراً عجيباً 
  . .} إن هذا لساحر مبني : قال الكافرون { 

. نيب يوحى إليه ألن ما ينطق به معجز : أن يقولوا  -لو كانوا يتدبرون  -وأوىل هلم . ساحر ألن ما ينطق به معجز 
ر ال يتضمن من احلقائق الكونية الكربى ومن منهج احلياة واحلركة ، ومن التوجيه والتشريع ما يقوم به فالسح

  .جمتمع راقٍ ، وما يرتكز عليه نظام متفرد 
ولقد كان خيتلط عندهم الوحي بالسحر ، الختالط الدين بالسحر يف الوثنيات كلها؛ ومل يكن قد وضح هلم ما 

  .يقة دين اهللا؛ فينجو من هذه الوثنيات وأوهامها وأساطريها يتضح للمسلم حني يدرك حق

إن ربكم اهللا الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام ، مث استوى على العرش ، يدبر األمر ، ما من شفيع إال { 
اخللق مث يعيده ، ذلكم اهللا ربكم فاعبدوه أفال تذكرون؟ إليه مرجعكم مجيعاً ، وعد اهللا حقاً ، إنه يبدأ . من بعد إذنه 

ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصاحلات بالقسط ، والذين كفروا هلم شراب من محيم وعذاب أليم مبا كانوا يكفرون 
ما خلق اهللا ذلك إال . هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنني واحلساب . 

اختالف الليل والنهار وما خلق اهللا يف السماوات واألرض آليات لقوم  باحلق ، يفصل اآليات لقوم يعلمون ، إن يف
  . .} يتقون 

فقضية األلوهية مل تكن حمل إنكار جدي من . . قضية الربوبية . وهذه هي القضية األساسية الكربى يف العقيدة 
عن االعتقاد بوجود إله هلذا ألن الفطرة البشرية ال تستطيع التخلي  -فهم كانوا يعتقدون بوجود اهللا . املشركني 

ولكنهم كانوا يشركون مع اهللا أرباباً يتوجهون إليهم  -الكون إال يف حاالت نادرة منحرفة شديدة االحنراف 
إما ليقربوهم إىل اهللا زلفى ويكونوا هلم شفعاء عنده كما كانوا يزاولون خصائص الربوبية فيشرعون . بالعبادة 

  .ألنفسهم ما مل يأذن به اهللا 
كالذي جدَّ فيما بعد بتأثري املنطق  -والقرآن الكرمي ال يدخل يف جدل ذهين جاف بصدد قضية األلوهية والربوبية 

  :إمنا يلمس املنطق الفطري الواضح البسيط املباشر  -اليوناين والفلسفة اإلغريقية 
وقدر . اً وقدره منازل وجعل الشمس ضياء والقمر نور. إن اهللا هو الذي خلق السماوات واألرض وما فيهن 

هذه الظواهر البارزة اليت تلمس احلس ، وتوقظ القلب لو تفتح وتدبرها تدبر الواعي . . اختالف الليل والنهار 
إن اهللا الذي خلق هذا ودبره هو الذي يليق أن يكون رباً يدين له البشر بالعبودية وال يشركون به شيئاً . . املدرك 



نطقية حية واقعية ، ال حتتاج إىل كد ذهن ، وال إىل حبث وراء األقيسة اجلدلية اليت أليست قضية م. . من خلقه 
  يعلكها الذهن باردة جافة ، وال تدفئ القلب مرة وال تستجيش الوجدان؟

وما يف السماوات واألرض من خلق ، ومن . ليله وهناره . مشسه وقمره . مساواته وأرضه . إن هذا الكون اهلائل 
  . .، ومن نبات ومن طري ومن حيوان ، كلها جتري على تلك السنن  أمم ومن سنن

وهذا الفجر املتفتح يف سدف . إن هذا الليل الطامي السادل الشامل ، الساكن إال من دبيب الرؤى واألشباح 
لظالل وهذه ا. وهذه احلركة يتنفس هبا الصبح فيدب النشاط يف احلياة واألحياء . الليل كابتسامة الوليد الراضي 

وهذا الطري الرائح الغادي القافز الواثب الذي ال يستقر على . الساربة حيسبها الرائي ساكنة وهي تدب يف لطف 
  .وهذه اخلالئق الذاهبة اآليبة يف تدافع وانطالق . وهذا النبت النامي املتطلع أبداً إىل النمو واحلياة . حال 

  . . .واحلياة ماضية يف طريقها كما شاء اهللا وهذه األرحام اليت تدفع والقبور اليت تبلع ، 
إن هذا احلشد من الصور والضالل ، واألمناط واألشكال ، واحلركات واألحوال ، والرواح والذهاب ، والبلى 

والتجدد ، والذبول والنماء ، وامليالد واملمات ، واحلركة الدائبة يف هذا الكون اهلائل اليت ال تين وال تتوقف حلظة 
  . .أو هنار  من ليل

إن هذا كله ليستجيش كل خاجلة يف كيان اإلنسان للتأمل والتدبر والتأثر ، حني يستيقظ القلب ، ويتفتح ملشاهدة 
والقرآن الكرمي يعمد مباشرة إىل إيقاظ القلب والعقل لتدبر هذا احلشد . . اآليات املبثوثة يف ظواهر الكون وحناياه 

  .من الصور واآليات 
  . .}  الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام إن ربكم اهللا{ 

خلقها يف تقدير وحكمة . إن ربكم الذي يستحق الربوبية والعبادة هو هذا اخلالق ، الذي خلق السماوات واألرض 
  :وتدبري 

  . .} يف ستة أيام { 
  .حسب ما اقتضت حكمته أن يتم تركيبها وتنسيقها وهتيئتها ملا أراده اهللا 

وإمنا ذكرت لبيان حكمة . فهي مل تذكر هنا لنتجه إىل حتديد مداها ونوعها . حتديد هذه األيام الستة  وال ندخل يف
  . .التقدير والتدبري يف اخللق حسب مقتضيات الغاية من هذا اخللق ، وهتيئته لبلوغ هذه الغاية 

فعلينا أن نقف عنده . ا املصدر وعلى أية حال فاأليام الستة غيب من غيب اهللا ، الذي ال مصدر إلدراكه إال هذ
واملقصود بذكرها هو اإلشارة إىل حكمة التقدير والتدبري والنظام ، الذي يسري به الكون من بدئه إىل . وال نتعداه 

  .منتهاه 
  . .} مث استوى على العرش { 

فهمها البشر ويتمثلون هبا كناية عن مقام السيطرة العلوية الثابتة الراسخة ، باللغة اليت ي. واالستواء على العرش 
كما فصلنا هذه يف فصل التخييل احلسي والتجسيم من كتاب ( املعاين ، على طريقة القرآن القرآن يف التصور 

  ) .التصوير الفين يف القرآن 
الة وليست هناك ح. هنا ليست للتراخي الزماين ، إمنا هي للبعد املعنوي ، فالزمان يف هذا املقام ال ظل له } مث { و 

. منزه عن احلدوث وما يتعلق به من الزمان واملكان  -سبحانه  -فهو . مث كانت  -سبحانه  -وال هيئة مل تكن هللا 
هنا للبعد املعنوي ، وحنن آمنون من أننا مل نتجاوز املنطقة املأمونة اليت حيق فيها للعقل البشري } مث { لذلك جنزم بأن 
عدة كلية يف تنزيه اهللا سبحانه عن تعاقب اهليئات واحلاالت ، وعن مقتضيات ألننا نستند إىل قا. أن حيكم وجيزم 



  .الزمان واملكان 
  . .} يدبر األمر { 

ويقدر أوائله وأواخره ، وينسق أحواله ومقتضياته ، ويرتب مقدماته ونتائجه ، وخيتار الناموس الذي حيكم خطواته 
  .وأطواره ومصائره 

  . .}  ما من شفيع إال من بعد إذنه{ 
وما من شفيع من خلقه إال حيث يأذن له . وما من شفعاء يقربون إىل اهللا زلفى . فاألمر كله له ، واحلكم كله إليه 

. . بالشفاعة ، وفقاً لتدبريه وتقديره ، واستحقاق الشفاعة باإلميان والعمل الصاحل ، ال مبجرد التوسل بالشفعاء 
  مالئكة اليت يعبدون متاثيلها شفاعة ال ترد عند اهللاوهذا يواجه ما كانوا يعتقدونه من أن لل

  .ذلكم اهللا اخلالق املدبر احلاكم الذي ال يشفع عنده أحد إال بإذنه 

أفال { . . فهو الذي يستحق الدينونة له دون سواه } فاعبدوه { اخلليق بالربوبية . . } ذلكم اهللا ربكم { . 
  . .حبيث ال حيتاج إال جملرد التذكر هلذه احلقيقة املعروفة فاألمر من الثبوت والوضوح . . ؟ } تذكرون 

  :ونقف حلظة أمام قوله تعاىل بعد عرض دالئل األلوهية يف السماوات واألرض 
  . .} ذلكم اهللا ربكم فاعبدوه { 

هو  - سبحانه -إن قضية األلوهية مل تكن حمل إنكار جدي من املشركني ، فقد كانوا يعترفون بأن اهللا : وقد قلنا 
. ولكن هذا االعتراف مل تكن تتبعه مقتضياته . . اخلالق الرازق احمليي املميت املدبر املتصرف القادر على كل شيء 

. . فلقد كان من مقتضى هذا االعتراف بألوهية اهللا على هذا املستوى أن تكون الربوبية له وحده يف حياهتم 
. . دمون بالشعائر التعبدية إال له؛ وال حيكمون يف أمرهم كله غريه والربوبية تتمثل يف الدينونة له وحده؛ فال يتق

  :وهذا معىن قوله تعاىل 
  . .} ذلكم اهللا ربكم فاعبدوه { 

فالعبادة هي العبودية ، وهي الدينونة ، وهي االتباع والطاعة ، مع إفراد اهللا سبحانه هبذه اخلصائص كلها ، ألهنا من 
  .مقتضيات االعتراف باأللوهية 

ويظن الناس أن االعتراف باأللوهية يف ذاته هو اإلميان؛ وأنه مىت . ويف اجلاهليات كلها ينحسر جمال األلوهية 
أي الدينونة هللا . . اعترف الناس بأن اهللا إهلهم فقد بلغوا الغاية؛ دون أن يرتبوا على األلوهية مقتضاها وهو الربوبية 

  . .اكمهم الذي ال سلطان ألحد إال بسلطانه وحده ليكون هو رهبم الذي ال رب غريه ، وح
وحيسب الناس أهنم مىت قدموا . يف اجلاهلية ، حىت يقتصر على جمرد تقدمي الشعائر » العبادة « كذلك ينحسر معىن 

« تفيد ابتداء » عبد « و . بينما كلمة العبادة ابتداء مشتقة من عبد . . الشعائر هللا وحده ، فقد عبدوا اهللا وحده 
وما الشعائر إال مظهر واحد من مظاهر الدينونة واخلضوع ال يستغرق كل حقيقة الدينونة وال كل . » وخضع  دان

  .مظاهرها 
إمنا هي احنسار معىن األلوهية على هذا النحو ، معىن . واجلاهلية ليست فترة من الزمان ، وال مرحلة من املراحل 

الشرك وهم حيسبون أهنم يف دين اهللا كما هو احلال اليوم يف كل بالد هذا االحنسار الذي يؤدي بالناس إىل . العبادة 
األرض ، مبا فيها البالد اليت يتسمى أهلها بأمساء املسلمني ، ويؤدون الشعائر هللا ، بينما أرباهبم غري اهللا ، ألن رهبم 

عون ما يشرعه هلم ، هو الذي حيكمهم بسلطانه وشريعته ، وهو الذي يدينون له وخيضعون ألمره وهنيه ، ويتب
يف حديث » فذلك عبادهتم إياهم . فاتبعوهم . . «  -صلى اهللا عليه وسلم  -وبذلك يعبدونه كما قال رسول اهللا 



  .عدي بن حامت الذي أخرجه الترمذي 
لتم منه أرأيتم ما أنزل اهللا لكم من رزق فجع: قل { : ولتوكيد معىن العبادة املقصود جاء يف السورة ذاهتا قوله تعاىل 

  }آهللا أذن لكم أم على اهللا تفترون؟ : قل . حراماً وحالالً 

  :وما حنن فيه اليوم ال يفترق يف شيء عما كان عليه أهل اجلاهلية هؤالء الذين يناديهم اهللا بقوله 
  . .} أفال تذكرون . ذلكم اهللا ربكم فاعبدوه { 

  :م عنده ، وهو جيزي املؤمنني والكافرين فإن مرجعكم إليه ، وحسابك. اعبدوه وال تشركوا به شيئاً 
  . .} إليه مرجعكم مجيعاً وعد اهللا حقاً { 

  .إليه وحده ال للشركاء والشفعاء 
  :وقد وعد فال خلف وال ختلف ، فالبعث هو تتمة اخللق 

محيم إنه يبدأ اخللق مث يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصاحلات بالقسط ، والذين كفروا هلم شراب من { 
  . .} وعذاب أليم مبا كانوا يكفرون 

  :فالعدل يف اجلزاء غاية من غايات اخللق واإلعادة 
  .} . . . ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصاحلات بالقسط { 

إهنا قمة الكمال البشري الذي . والنعيم بال منغصات وبدون عقابيل تعقب اللذة غاية من غايات اخللق واإلعادة 
يه البشرية ال تصل إىل شيء من هذا يف هذه األرض ويف هذه احلياة الدنيا املشوبة بالقلق والكدر ، ميكن أن تصل إل

ولو مل  -إال لذائذ الروح اخلاصلة وهذه قلما ختلص لبشر  -واليت ال ختلو فيها لذة من غصة ، أو من عقابيل تعقبها 
فالبشرية ال . ا وحده ناقصاً منها وحائالً دون كماهلا يكن يف هذه احلياة الدنيا إال الشعور بنهاية نعيمها لكان هذ

تصل يف هذه األرض إىل أعلى الدرجات املقدرة هلا ، وهي التخلص من النقص والضعف ومعقباهتما ، واالستمتاع 
وهذا كله تبلغه يف اجلنة كما وصف القرآن نعيمها الكامل . . بال كدر وال خوف من الفوت وال قلق من االنتهاء 

فال جرم يكون من غاية اخللق واإلعادة إبالغ املهتدين من البشرية ، الذين اتبعوا سنة احلياة الصحيحة . امل الش
  .وناموس احلياة القومي ، إىل أعلى مراتب البشرية 

 -فأما الذين كفروا فقد خالفوا عن الناموس ، فلم يسريوا يف طريق الكمال البشري ، بل جانبوه ، وهذا يقتضي 
أال يصلوا إىل مرتبة الكامل ، ألهنم جانبوا قانون الكمال؛ وأن يلقوا عاقبة احنرافهم  -لسنة اليت ال تتخلف حسب ا

هذا يلقاه مرضاً وضعفاً ، وأولئك يلقونه تردياً . كما يلقى املريض عاقبة احنرافه عن قوانني الصحة اجلسدية 
  .غصص يف مقابل اللذائذ بال  -وانتكاساً ، وغصصاً بال لذائذ 

  . .} والذين كفروا هلم شراب من محيم وعذاب أليم مبا كانوا يكفرون { 
. . وبعد هذه اللفتة من آيات اهللا يف خلق السماوات واألرض إىل عبادة اهللا وحده ، الذي إليه املرجع وعنده اجلزاء 

  :يعود السياق إىل اآليات الكونية التالية يف وجودها وضخامتها للسماوات واألرض 
ما خلق اهللا ذلك إال . هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً ، وقدره منازل لتعلموا عدد السنني واحلساب { 

  . .} يفصل اآليات لقوم يعلمون . باحلق 
فهذان مشهدان بارزان من مشاهد الكون ، ننسامها لطول األلفة ، ونفقد وقعهما يف القلب بطول التكرار ، وإال 

  ن وهو يشاهد أول مرة أول شروق مشس وأول غروب ، وأول مطلع قمر وأول مغيب؟فكيف وهلة اإلنسا
هذان مشهدان مألوفان مكروران يردنا القرآن إليهما ، ليثري يف مشاعرنا وهلة اجلدة ، وليحيي يف قلوبنا إحساس 



  :من التدبري احملكم  التطلع احلي ، والتأمل الذي مل يبلده التكرار ، والتيقظ ملا يف خلقهما وطبيعة تكوينهما
  .} هو الذي جعل الشمس ضياء { 

.  
  .فيها اشتعال 

  . .} والقمر نوراً { 
  .فيه إنارة 

  . .} وقدره منازل { 
ينزل يف كل ليلة منزالً يكون فيه على هيئة خاصة ، كما هو مشهود يف القمر ، بدون حاجة إىل علوم فلكية ال 

  .يدركها إال املتخصصون 
  . .} السنني واحلساب لتعلموا عدد { 

  .وما تزال املواقيت واملواعيد تضبط بالشمس والقمر لكافة الناس 
  هل هذا كله عبث؟ هل هذا كله باطل؟ هل هذا كله مصادفة؟

ما يكون هذا كله . كال ما يكون كل هذا النظام ، وكل هذا التناسق ، وكل هذه الدقة اليت ال تتخلف معها حركة 
  :مصادفة عابرة  عبثاً وال باطالً وال

  . .} ما خلق اهللا ذلك إال باحلق { 
وهذه الدالئل اليت تشهد به واضحة قائمة . واحلق ثابت راجح راسخ . واحلق غايته . احلق أداته . احلق قوامه 

  :دائمة 
  . .} يفصل اآليات لقوم يعلمون { 

  .اء املشاهد واملناظر فاملشاهد اليت تعرض هنا يف حاجة إىل العلم إلدراك التدبري الكامن ور
ومن خلق السماوات واألرض ، ومن جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وتقديره منازل تنشأ ظاهرة الليل والنهار ، 

  :وهي ظاهرة موحية ملن يفتح قلبه إلحياء املشاهد والظواهر يف هذا الكون العجيب 
  . .} آليات لقوم يتقون . . رض إن يف اختالف الليل والنهار ، وما خلق اهللا يف السماوات واأل{ 

ويشمل كذلك اختالفهما طوالً وقصراً ، وكلتامها ظاهرتان مشهودتان تذهب . واختالف الليل والنهار تعاقبهما 
إال يف اللحظات اليت تستيقظ فيها النفس ، وينتفض فيها الوجدان للمطالع . ألفة املشاهدة جبدة وقعهما يف احلس 

شروق ويف الغروب وقفة اإلنسان اجلديد يف هذا الكون ، يتطلع إىل كل ظاهرة جديدة فيه واملغارب ، فيقف يف ال
وهي هي اللحظات اليت حيياها اإلنسان حياة كاملة حقيقية ، وينفض فيها التيبس . بعني مفتوحة وحس مستجيب 

  . .الذي خلفته األلفة يف أجهزة األستقبال واالستجابة 
  . .} واألرض  وما خلق اهللا يف السماوات{ 

ويستعرض هذا احلشد الذي ال } وما خلق اهللا يف السماوات واألرض { ولو وقف اإلنسان حلظة واحدة يرقب 
لو وقف حلظة واحدة المتأل وطابه . حيصى من األنواع واألجناس ، واهليئات واألحوال ، واألوضاع واألشكال 

ودع خلق السماوات واألرض وإنشاءمها . . والتأثر ما عاش  وفاض مبا يغنيه حياته كلها ، ويشغله بالتدبر والتفكر
إن يف . . وتكوينهما على هذا النحو العجيب ، فذلك ما يوجه إليه القلب باإلشارة السريعة ، مث يتركه ليتماله 

  :ذلك كله 



  . .} آليات لقوم يتقون { 
قلوب مستجاشة حساسة ، سريعة التأثر الذي يدع هذه ال. وجدان التقوى . تستشعر قلوهبم هذا الوجدان اخلاص 

  .واالستجابة جملايل القدرة ومظاهر اإلبداع ومعجزات اخللق املعروضة لألنظار واألمساع 
هذا هو منهج القرآن يف خماطبة الفطرة البشرية بآيات اهللا الكونية ، املبثوثة حول اإلنسان يف هذا الكون؛ واليت يعلم 

  ة الكائن البشري لغة مفهومة ، وإحياءات مسموعةاهللا سبحانه أن بينها وبني فطر
ومل يلجأ املنهج القرآين إىل األسلوب اجلديل الذي جد فيما بعد عند املتكلمني والفالسفة؛ ألن اهللا يعلم أن هذا 

األسلوب ال يصل إىل القلوب وال يتجاوز منطقة الذهن الباردة اليت ال تدفع إىل حركة؛ وال تؤدي إىل بناء حياة؛ 
  قصارى ما تنتهي إليه حركة يف الذهن البارد تتالشى يف اهلواءو

وهذه  -هي أقوى األدلة املقنعة للقلب والعقل مجيعاً  -بأسلوبه هذا  -ولكن األدلة اليت يقدمها املنهج القرآين 
  .فإن وجود هذا الكون ذاته أوالً  -ميزهتا 

حىت قبل أن  -والت وتغريات تضبطها قوانني واضحة األثر مث حركته املنتظمة املتسقة املضبوطة؛ وما يقع فيه من حت
  . .إن هذا كله ال ميكن تفسريه بغري تصور قوة مدبرة . . ثانياً  -يعرفها البشر 

إن الكون وجد : وال يزيدون على أن يقولوا . والذين ميارون يف هذه احلقيقة ال يقدمون يف مكاهنا دليالً معقوالً 
 -أو معقوالً  -وده ال حيتاج إىل تعليل؛ ووجوده يتضمن قوانينه فإن كان هذا كالماً مفهوماً هكذا بقوانينه؛ وأن وج

  فذاك
ولقد كان هذا الكالم يقال للهروب من اهللا يف أوربا؛ ألن اهلروب من الكنيسة اقتضاهم هنالك اهلروب من اهللا مث 

ذلك أن مشركي اجلاهليات . راف بألوهية اهللا أصبح يقال هنا وهناك ، ألنه الوسيلة إىل التخلص من مقتضى االعت
القدمية كان معظمهم يعترف بوجود اهللا ، مث مياري يف ربوبيته ، على حنو ما رأينا يف اجلاهلية العربية اليت واجهها 

. فلقد كان الربهان القرآين حياصرهم مبنطقهم هم وعقيدهتم يف وجود اهللا سبحانه وصفاته . هذا القرآن أول مرة 
طالبهم مبقتضى هذا املنطق ذاته أن جيعلوا اهللا وحده رهبم؛ فيدينوا له وحده باالتباع والطاعة يف الشعائر والشرائع وي

  فأما جاهلية القرن العشرين فتريد أن ختلص من ثقل هذا املنطق باهلروب من األلوهية ذاهتا ابتداء. . 
« ج بكل وسيلة ظاهرة أو خفية هلذا اهلروب الفاضح باسم يروَّ» إسالمية « ومن العجيب أنه يف البالد اليت تسمى 

ومن الغيب كل ما يتعلق . . » العلمية « ال مكان هلا يف األنظمة » الغيبية « إن : فيقال » العلمية « و » العلم 
، فيحتالون ال خيشون اهللا إمنا خيشون الناس . ومن هذا املنفذ اخللفي حياول اآلبقون من اهللا اهلروب . . باأللوهية 

  عليهم هذا االحتيال
. حتاصر اهلاربني من اهللا هنا وهناك . وما تزال داللة وجود الكون ذاته ، مث حركته املنتظمة املتسقة املضبوطة 

وما يزال املنهج . تواجه هذه الداللة ، وتستجيب هلا  -قلباً وعقالً وحساً ووجداناً  -والفطرة البشرية جبملتها 
  خياطبها من أقصر طريق ، ومن أوسع طريق وأعمق طريق. طب الفطرة جبملتها القرآين هذا خيا

والذين يرون كل هذا ، مث ال يتوقعون لقاء اهللا؛ وال يدركون أن من مقتضيات هذا النظام احملكم أن تكون هناك 
هبذه اآليات كلها غافلني  آخرة ، وأن الدنيا ليست النهاية ، ألن البشرية مل تبلغ فيها كماهلا املنشود؛ والذين ميرون

  .، ال حترك فيهم قلباً يتدبر ، وال عقالً يتفكر 



إمنا اجلنة للذين آمنوا وعملوا . هؤالء لن يسلكوا طريق الكمال البشري ، ولن يصلوا إىل اجلنة اليت وعد املتقون . 
  :م الصاحلات ، حيث يفرغون من نصب الدنيا وصغارها إىل تسبيح اهللا ومحده يف رضاء مقي

إن الذين ال يرجون لقاءنا ، ورضوا باحلياة الدنيا واطمأنوا هبا ، والذين هم عن آياتنا غافلون ، أولئك مأواهم { 
النار مبا كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات يهديهم رهبم بإمياهنم ، جتري من حتتهم األهنار يف جنات 

  . .} وآخر دعواهم أن احلمد هللا رب العاملني . يتهم فيها سالم وحت. دعواهم فيها سبحانك اللهم . النعيم 
إن الذين ال يتدبرون النظام الكوين املوحي بأن هلذا الكون خالقاً مدبراً ، ال يدركون أن اآلخرة ضرورة من 

، ومن مث فهم ضرورات هذا النظام ، يتم فيها حتقيق القسط والعدل؛ كما يتم فيها إبالغ البشرية إىل آفاقها العليا 
ال يتوقعون لقاء اهللا ، ونتيجة هلذا القصور يقفون عند احلياة الدنيا ، مبا فيها من نقص وهبوط ، ويرضوهنا 

ويستغرقون فيها ، فال ينكرون فيها نقصاً ، وال يدركون أهنا ال تصلح أن تكون هناية للبشر؛ وهم يغادروهنا مل 
. و اجترحوا من شر ، ومل يبلغوا الكمال الذي هتيئهم له بشريتهم يستوفوا كل جزائهم على ما عملوا من خري أ

والوقوف عند حدود الدنيا وارتضاؤها يظل يهبط بأصحابه مث يهبط ، ألهنم ال يرفعون رؤوسهم إىل قمة ، وال 
يات اهللا إمنا خيفضون رؤوسهم وأبصارهم دائماً إىل هذه األرض وما عليها غافلني عن آ. يتطلعون بأبصارهم إىل أفق 

  . .الكونية اليت توقظ القلب ، وترفع احلس ، وحتفز إىل التطلع والكمال 
  . .} أولئك مأواهم النار مبا كانوا يكسبون { 

  وبئس املأوى وبئس املصري
الذين آمنوا فأدركوا أن هناك ما هو أعلى من هذه احلياة . ويف الضفة األخرى الذين آمنوا وعملوا الصاحلات 

. . ملوا الصاحلات مبقتضى هذا اإلميان ، حتقيقاً ألمر اهللا بعمل الصاحلات ، وانتظاراً لآلخرة الطيبة الدنيا ، وع
  .هؤالء . . وطريقها هو الصاحلات 

  . .} يهديهم رهبم بإمياهنم { 
ق ، يهديهم إىل الصاحلات بسبب هذا اإلميان الذي يصل ما بينهم وبني اهللا ، ويفتح بصائرهم على استقامة الطري

  .هؤالء يدخلون اجلنة . . ويهديهم إىل اخلري بوحي من حساسية الضمري وتقواه 
  . .} جتري من حتتهم األهنار { 

  . .وما يزال املاء ولن يزال يوحي باخلصب والري والنماء واحلياة 
ت ماالً وال جاهاً فما مهومهم يف هذه اجلنة وما هي شواغلهم ، وما هي دعواهم اليت حيبون حتقيقها؟ إن مهومهم ليس

لقد كفو شر ذلك كله ، ولقد اكتفوا فما هلم من حاجة من . ، وإن شواغلهم ليست دفع أذى وال حتصيل مصلحة 
تلك احلاجات ، ولقد استغنوا مبا وهبهم اهللا ، ولقد ارتفعوا عن مثل هذه الشواغل واهلموم ، إن أقصى ما يشغلهم 

  . أوالً ومحده أخرياً هو تسبيح اهللا} دعواهم { حىت ليوصف بأنه 

  :يتخلل هذا وذاك حتيات بينهم وبني أنفسهم وبينهم وبني مالئكة الرمحن 
  . .} أن احلمد هللا رب العاملني : وآخر دعواهم . وحتيتهم فيها سالم . سبحانك اللهم : دعواهم فيها { 

حاجاهتا ، والرفرفة يف آفاق الرضى إنه االنطالق من مهوم احلياة الدنيا وشواغلها ، واالرتفاع عن ضروراهتا و
  .تلك اآلفاق الالئقة بكمال اإلنسان . والتسبيح واحلمد والسالم 

وطلبهم تعجيل العذاب الذي  -صلى اهللا عليه وسلم  -بعد ذلك يواجه السياق القرآين حتديهم لرسول اهللا 
رسم هلم مشهدهم حني يصيبهم الضر وي. يتوعدهم به؛ ببيان أن تأجيله إىل أجل مسمى هو حكمة من اهللا ورمحة 



. فإذا ارتفع الضر عاد املسرفون إىل ما كانوا فيه من غفلة . فعالً ، فتتعرى فطرهتم من الركام وتتجه إىل خالقها 
ويذكرهم مصارع الغابرين الذين استخلفوا هم من بعدهم؛ ويلوح هلم مبثل هذا املصري؛ ويبني هلم أن احلياة الدنيا 

  . .الء وبعدها اجلزاء إمنا هي لالبت
ولو يعجل اهللا للناس الشر استعجاهلم باخلري لقضي إليهم أجلهم ، فنذر الذين ال يرجون لقاءنا يف طغياهنم يعمهون { 
وإذا مس اإلنسان الضر دعانا جلنبه أو قاعداً أو قائماً ، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن مل يدعنا إىل ضر مسه ، . 

ولقد أهلكنا القرون من قبلكم ملا ظلموا ، وجاءهتم رسلهم بالبينات ، وما . كانوا يعملون كذلك زين للمسرفني ما 
  .} مث جعلناكم خالئف يف األرض من بعدهم لننظر كيف تعملون . كانوا ليؤمنوا ، كذلك جنزي القوم اجملرمني 

ومما حكاه اهللا . . م العذاب أن يعجل هل -صلى اهللا عليه وسلم  -ولقد كان املشركون العرب يتحدون رسول اهللا 
ويستعجلونك { : وورد يف غريها } ويقولون مىت هذا الوعد إن كنتم صادقني { : تعاىل عنهم يف هذه السورة 

اللهم إن كان : وإذ قالوا { : كما حكى القرآن الكرمي قوهلم } بالسيئة قبل احلسنة وقد خلت من قبلهم املثالت 
وكل هذا يصور حالة العناد اليت } لينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم هذا هو احلق من عندك فأمطر ع

وقد شاءت حكمته أن يؤجلهم ، فال يوقع هبم عذاب االستئصال واهلالك كما . . كانوا يواجهون هبا هدى اهللا 
. طلق يف األرض هبا فقد علم اهللا أن كثرهتم ستدخل يف هذا الدين ، فيقوم عليها ، وين. أوقعه باملكذبني قبلهم 

. وكان ذلك بعد فتح مكة ، مما كانوا جيهلونه وهم يتحدون يف جهالة غري عاملني مبا يريده اهللا هبم من اخلري احلقيقي 
  ال اخلري الذي يستعجلونه استعجاهلم بالشر

تعجاهلم باخلري الذي إنه لو عجل هلم بالشر الذي يتحدون باستعجاله ، اس: واهللا سبحانه يقول هلم يف اآلية األوىل 
. . لو استجاب اهللا هلم يف استعجاهلم كله لقضى عليهم ، وعجل بأجلهم ولكنه يستبقيهم ملا أجلهم له . . يطلبونه 

فالذين ال يرجون لقاءه سيظلون يف عمايتهم يتخبطون ، حىت . مث حيذرهم من هذا اإلمهال أن يغفلوا عما رواءه 
  .يأتيهم األجل املرسوم 

ة احلديث عن استعجال الشر يعرض صورة بشرية لإلنسان عندما ميسه الضر ، تكشف عن التناقض يف ومبناسب
  :طبيعة هذا اإلنسان الذي يستعجل الشر وهو يشفق من مس الضر ، فإذا كشف عنه عاد إىل ما كان فيه 

  .أن مل يدعنا إىل ضر مسه وإذا مس اإلنسان الضر دعانا جلنبه أو قاعداً أو قائماً؛ فلما كشفنا عنه ضره مر ك{ 

  . .} كذلك زين للمسرفني ما كانوا يعملون 
وإن اإلنسان ليظل مدفوعاً مع تيار احلياة ، خيطئ ويذنب ويطغى . . إهنا صورة مبدعة لنموذج بشري مكرور 

من يتذكر يف إبان قوته  -إال من عصم اهللا ورحم  -وليس . ويسرف ، والصحة موفورة ، والظروف مواتية 
مث ميسه الضر فإذا . . واإلحساس بالغىن ُيطغي . وساعات الرخاء ُتنسي . قدرته أن هناك ضعفاً وأن هناك عجزاً و

فإذا استجيب الدعاء . هو جزوع هلوع ، وإذا هو كثري الدعاء ، عريض الرجاء ، ضيق بالشدة مستعجل للرخاء 
  .ا كان فيه من قبل من اندفاع واستهتار انطلق إىل م. وكشف الضر انطلق ال يعقب وال يفكر وال يتدبر 

فيصور . والسياق ينسق خطوات التعبري وإيقاعه مع احلالة النفسية اليت يصورها ، والنموذج البشري الذي يعرضه 
  :منظر الضر يف بطء وتلبث وتطويل 

  . .} دعانا جلنبه أو قاعداً أو قائماً { 
ذا اإلنسان وقد توقف التيار الدافع يف جسمه أو يف ماله أو يعرض كل حالة وكل وضع وكل منظر ، ليصور وقفة ه

كلمة واحدة تصور االندفاع » مر « حىت إذا رفع احلاجز . يف قوته كما يتوقف التيار أمام السد ، فيقف أو يرتد 



  .ال يتوقف » مر « . واملروق واالنطالق 
  :ليشكر ، وال يلتفت ليتدبر ، وال يتأمل ليعترب 

  . .} دعنا إىل ضر مسه مر كأن مل ي{ 
  واندفع مع تيار احلياة دون كابح وال زاجر وال مباالة

مبثل هذه الطبيعة استمر املسرفون . طبيعة التذكر فقط عند الضر ، حىت إذا ارتفع انطلق ومر . ومبثل هذه الطبيعة 
  :يف إسرافهم ، ال حيسون ما فيه من جتاوز للحدود 

  . .} عملون كذلك زين للمسرفني ما كانوا ي{ 
  فماذا كانت هناية اإلسراف يف القرون األوىل؟

ولقد أهلكنا القرون من قبلكم ملا ظلموا ، وجاءهتم رسلهم بالبينات ، وما كانوا ليؤمنوا كذلك جنزي القوم { 
  . .} اجملرمني 

ا يرون بقيتها يف وهذه مصارعهم كانو. إىل اهلالك  -وهو الشرك  -لقد انتهى هبم اإلسراف وجتاوز احلد والظلم 
  . .اجلزيرة العربية يف مساكن عاد ومثود وقرى قوم لوط 

  :جاءهتم رسلهم بالبينات كما جاءكم رسولكم . وتلك القرون 
  . .} وما كانوا ليؤمنوا { 

فلقوا جزاء . ألهنم مل يسلكوا طريق اإلميان ، وسلكوا طريق الطغيان فأبعدوا فيها ، فلم يعودوا مهيئني لإلميان 
  . .جملرمني ا

  . .} كذلك جنزي القوم اجملرمني { 
وإذ يعرض عليهم هناية اجملرمني ، الذين جاءهتم رسلهم بالبينات فلم يؤمنوا ، فحق عليهم العذاب ، يذكرهم أهنم 

  :مستخلفون يف مكان هؤالء الغابرين ، وأهنم مبتلون هبذا االستخالف ممتحنون فيما استخلفوا فيه 
  . .} ف يف األرض من بعدهم لننظر كيف تعملون مث جعلناكم خالئ{ 

وهي ملسة قوية للقلب البشري؛ إذ يدرك أنه مستخلف يف ملك أديل من مالكيه األوائل ، وأجلي عنه أهله الذين 
سبق هلم أن مكنوا فيه ، وأنه هو بدوره زائل عن هذا امللك ، وإمنا هي أيام يقضيها فيه ، ممتحناً مبا يكون منه ، 

  هبذا امللك ، حماسباً على ما يكسب ، بعد بقاء فيه قليلمبتلى 
  .إن هذا التصور الذي ينشئه اإلسالم يف القلب البشري 

يظل يثري فيه يقظة وحساسية وتقوى ، هي صمام األمن له ، . . فوق أنه يريه احلقيقة فال ختدعه عنها اخلدع . 
  .وصمام األمن للمجتمع الذي يعيش فيه 

بأنه مبتلى وممتحن بأيامه اليت يقضيها على األرض ، وبكل شيء ميلكه ، وبكل متاع يتاح له ،  إن شعور اإلنسان
مينحه مناعة ضد االغترار واالخنداع والغفلة؛ ويعطيه وقاية من االستغراق يف متاع احلياة الدنيا ، ومن التكالب على 

  .هذا املتاع الذي هو مسؤول عنه وممتحن فيه 
  :اليت حتيط به ، واليت يصورها قول اهللا سبحانه  وإن شعوره بالرقابة

  . .} لننظر كيف تعملون { 
  ليجعله شديد التوقي ، شديد احلذر ، شديد الرغبة يف اإلحسان ، ويف النجاة أيضاً من هذا االمتحان

صورات اليت وهذا مفرق الطريق بني التصور الذي ينشئه اإلسالم يف القلب البشري مبثل هذه اللمسات القوية؛ والت



فإنه ال ميكن أن يلتقي اثنان أحدمها يعيش بالتصور . . خترج الرقابة اإلهلية واحلساب األخروي من حساهبا 
ال ميكن أن يلتقيا يف تصور للحياة ، وال يف خلق ، وال يف . . اإلسالمي واآلخر يعيش بتلك التصورات القاصرة 
  قوم كل منهما على قاعدة من هاتني القاعدتني اللتني ال تلتقيانحركة؛ كما ال ميكن أن يلتقي نظامان إنسانيان ي

ويكفي أن نذكر فقط مثل هذه احلقيقة األساسية يف التصور . واحلياة يف اإلسالم حياة متكاملة القواعد واألركان 
على غري هذه وهي من مث ال ميكن خلطها حبياة تقوم . اإلسالمي؛ وما ينشأ عنها من آثار يف حركة الفرد واجلماعة 

  احلقيقة ، وال مبنتجات هذه احلياة أيضاً
والذين يتصورون أنه من املمكن تطعيم احلياة اإلسالمية ، والنظام اإلسالمي ، مبنتجات حياة أخرى ونظام آخر ، ال 

حلياة يف كل يدركون طبيعة الفوارق اجلذرية العميقة بني األسس اليت تقوم عليها احلياة يف اإلسالم واليت تقوم عليها ا
  نظام بشري من صنع اإلنسان

  .وهنا يتحول السياق من خطاهبم إىل عرض مناذج من أعماهلم بعد استخالفهم 
  فماذا فعلوا؟. لقد استخلفوا بعد القوم اجملرمني 

يل أن ما يكون : قل . ائت بقرآن غري هذا أو بّدله : وإذا تتلى عليهم آياتنا بيِّنات قال الذين ال يرجون لقاءنا { 
لو شاء اهللا ما : قل . أبدله من تلقاء نفسي ، إن أتبع إال ما يوحى إيل ، إين أخاف إن عصيت ريب عذاب يوم عظيم 

أفال تعقلون؟ فمن أظلم من افترى على اهللا كذباً أو . تلوته عليكم وال أدراكم به ، فقد لبثت فيكم عمراً من قبله 
  . .} كذب بآياته؟ إنه ال يفلح اجملرمون 

  .هؤالء شفعاؤنا عند اهللا : ويعبدون من دون اهللا ماال يضرهم وال ينفعهم؛ ويقولون { 

وما كان الناس إال أمة . أتنبئون اهللا مبا ال يعلم يف السماوات وال يف األرض؟ سبحانه وتعاىل عما يشركون : قل 
لوال أنزل عليه آية من : ويقولون . واحدة فاختلفوا ، ولوال كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه خيتلفون 

  . .} إمنا الغيب هللا ، فانتظروا إين معكم من املنتظرين : ربه ، فقل 
  هكذا كان عملهم بعد االستخالف ، وهكذا كان سلوكهم مع الرسول

  . .} ائت بقرآن غري هذا أو بدله : وإذا تتلى عليهم آياتنا بيِّنات قال الذين ال يرجون لقاءنا { 
عجيب ال يصدر عن جد ، إمنا يصدر عن عبث وهزل؛ وعن جهل كذلك بوظيفة هذا القرآن وجدية  وهو طلب

  وهو طلب ال يطلبه إال الذين ال يظنون أهنم سيلقون اهللا. تنزيله 
إن هذا القرآن دستور حياة شامل ، منسق حبيث يفي مبطالب هذه البشرية يف حياهتا الفردية واجلماعية ، ويهديها 

ومن يدرك القرآن على . الكمال يف حياة األرض بقدر ما تطيق ، مث إىل احلياة األخرى يف هناية املطاف إىل طريق 
  .حقيقته ال خيطر له أن يطلب سواه ، أو يطلب تبديل بعض أجزائه 

باريات وأغلب الظن أن أولئك الذين ال يتوقعون لقاء اهللا؛ كانوا حيسبون املسألة مسألة مهارة ، ويأخذوهنا مأخذ امل
  فما على حممد أن يقبل التحدي ويؤلف قرآناً آخر ، أو يؤلف جزءاً مكان جزء؟. يف أسواق العرب يف اجلاهلية 

إين أخاف إن عصيت ريب عذاب يوم . إن أتبع إال ما يوحى إيل . ما يكون يل أن أبدله من تلقاء نفسي : قل { 
  . .} عظيم 

ا هو الدستور الشامل الصادر من مدبر الكون كله ، وخالق اإلنسان إمن. إهنا ليست لعبة العب وال مهارة شاعر 
. وإن هو إال مبلغ متبع للوحي الذي يأتيه . فما يكون للرسول أن يبدله من تلقاء نفسه . وهو أعلم مبا يصلحه 

  .وكل تبديل فيه معصية وراءها عذاب يوم عظيم 



  .} أفال تعقلون؟ . فقد لبثت فيكم عمراً من قبله  .لو شاء اهللا ما تلوته عليكم وال أدراكم به : قل { 
ولو شاء اهللا أال أتلوه عليكم ما تلوته ، ولو شاء اهللا أال يعلمكم . إنه وحي من اهللا ، وتبليغه لكم أمر من اهللا كذلك 

لبثت فيهم إنك : وقل هلم . قل هلم هذا . فاألمر كله هللا يف نزول هذا القرآن ويف تبليغه للناس . به ما أعلمكم 
مل يكن قد . ألنك مل تكن متلكه . فلم حتدثهم بشيء من هذا القرآن . أربعني سنة . عمراً كامالً من قبل الرسالة 

  ولو كان يف استطاعتك عمل مثله أو أجزاء منه فما الذي أقعدك عمراً كامالً؟. أوحي إليك 
  . .أال إنه الوحي الذي ال متلك من أمره شيئاً إال البالغ 

فليس هنالك ما هو أشد . إنه أوحي إيل إال باحلق : ما كان يل أن أفتري على اهللا الكذب ، وأن أقول : ل هلم وق
  :ظلماً ممن يفتري على اهللا أو من يكذب بآيات اهللا 

  .} فمن أظلم ممن افترى على اهللا كذباً أو كذب بآياته؟ { 

.  
  :ت اهللا ، فال أرتكب أوالمها وال أكذب على اهللا وأنا أهناكم عن ثانية اجلرميتني ، وهي التكذيب بآيا

  . .} إنه ال يفلح اجملرمون { 
  . .ويستمر السياق يعرض ما فعلوه وما قالوه بعد استخالفهم يف األرض ، غري هذا اهلزل يف طلب قرآن جديد 

اتنبئون اهللا مبا ال يعلم : قل هؤالء شفعاؤنا عند اهللا ، : ويعبدون من دون اهللا ما ال يضرهم وال ينفعهم ، ويقولون { 
  . .} يف السماوات واألرض؟ سبحانه وتعاىل عما يشركون 

وهذه األرباب املتعددة اليت يعبدوهنا ال متلك هلم ضرراً وال . والنفس حني تنحرف ال تقف عند حد من السخف 
  :نفعاً ، ولكنهم يظنوهنا تشفع هلم عند اهللا 

  . .}  هؤالء شفعاؤنا عند اهللا: ويقولون { 
  . .} قل أتنبئون اهللا مبا ال يعلم يف السماوات وال يف األرض؟ { 

فاهللا سبحانه ال يعلم أن هناك من يشفع عنده مما تزعمون فهل تعلمون أنتم ما ال يعلمه اهللا وتنبئونه مبا ال يعلم له 
  وجوداً يف السماوات وال يف األرض؟

  :يعقبه التنزيه هللا عما ال يليق جبالله مما يدعون . فيه إنه أسلوب ساخر يليق هبذا السخف الذي يلجون 
  . .} سبحانه وتعاىل عما يشركون { 

والفطرة يف أصلها كانت على . وقبل أن ميضي يف عرض ما قالوه وما فعلوه ، يعقب على هذا الشرك ، بأنه عارض 
  :التوحيد ، مث جد اخلالف بعد حني 

  . .} فوا وما كان الناس إال أمة واحدة فاختل{ 
  :وقد اقتضت مشيئة اهللا أن ميهلهم مجيعاً إىل أجل يستوفونه ، وسبقت كلمته بذلك فنفذت حلكمة يريدها 

  . .} ولوال كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه خيتلفون { 
  :وبعد هذا التعقيب ميضي يف االستعراض ملا يقول املستخلفون 

  . .} إمنا الغيب هللا ، فانتظروا إين معكم من املنتظرين : بَه فقل لوال أنزل عليه آية من ر: ويقولون { 
وكل آيات اهللا املبثوثة يف تضاعيف الكون ال . فكل اآليات اليت حيتويها هذا الكتاب العظيم املعجز ال تكفيهم 

وطبيعة . ة غري مدركني طبيعة الرسالة احملمدي. وهم يقترحون خارقة كخوارق الرسل يف األمم قبلهم . تكفيهم 
فهي ليست معجزة وقتية تنتهي مبشاهدة جيل ، إمنا هي املعجزة الدائمة اليت ختاطب القلب والعقل يف . معجزهتا 



  .جيل بعد جيل 
  :ويوجه اهللا رسوله أن حييلهم على اهللا الذي يعلم ما يف غيبه ، ويقدر إن كان سيربز هلم خارقة أو ال يربز 

  . .} تظروا إين معكم من املنتظرين فان. إمنا الغيب هللا : فقل { 
فإن . ويف طيه بعد ذلك بيان حدود العبودية يف جانب األلوهية . . وهو جواب يف طيه اإلمهال ويف طيه التهديد 

وال . وهو أعظم األنبياء املرسلني ، ال ميلك من أمر الغيب شيئاً ، فالغيب كله هللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -حممداً 
وهكذا يتحدد مقام العبودية يف جانب مقام األلوهية ، وخيط . . الناس شيئاً ، فأمرهم موكول إىل اهللا  ميلك من أمر

  .خط بارز فاصل بني احلقيقتني ال شبهة بعده وال ريبة 

وحني ينتهي السياق من عرض ما يقول املستخلفون وما يفعلون ، يعود إىل احلديث عن بعض طبائع البشر ، حني 
ويضرب هلم مثالً مما يقع يف . كما حتدث من قبل عنهم حني يصيبهم الضر مث ينجون منه . ة بعد الضر يذوقون الرمح

  :احلياة يصدق ذلك ، فيقدمه يف صورة مشهد قوي من مشاهد القرآن التصويرية 
رسلنا يكتبون ما  اهللا أسرع مكراً ، إن: قل . وإذا أذقنا الناس رمحة من بعد ضراء مستهم ، إذا هلم مكر يف آياتنا { 

هو الذي يسريكم يف الرب والبحر ، حىت إذا كنتم يف الفلك ، وجرين هبم بريح طيبة وفرحوا هبا جاءهتا . متكرون 
لئن أجنيتنا من : ريح عاصف ، وجاءهم املوج من كل مكان ، وظنوا أهنم أحيط هبم ، دعوا اهللا خملصني له الدين 

يا أيها الناس إمنا بغيكم على أنفسكم . هم إذا هم يبغون يف األرض بغري احلق فلما أجنا. هذه لنكونن من الشاكرين 
  . .} متاع احلياة الدنيا ، مث إلينا مرجعكم فننبئكم مبا كنتم تعملون 

عجيب هذا املخلوق اإلنساين ال يذكر اهللا إال يف ساعة العسرة ، وال يثوب إىل فطرته وينزع عنها ما غشاها من 
ذلك إال من اهتدى فبقيت فطرته . . فإذا أمن فإما النسيان وإما الطغيان . ت إال يف ساعة الكربة شوائب واحنرافا

  .سليمة حية مستجيبة يف كل آن ، جملوة دائماً جبالء اإلميان 
  . .} وإذا أذقنا الناس رمحة من بعد ضراء مستهم ، إذا هلم مكر يف آياتنا { 

فإذا ذاقوا . أخذوا بعذاب استغاثوا به ووعدوا بالعدول عما هم فيه فكلما . كذلك صنع قوم فرعون مع موسى 
وكذلك . . إمنا رفع عنا الرجز بسبب كذا وكذا : الرمحة مكروا يف آيات اهللا وأولوها على غري وجهها ، وقالوا 

بالسقيا صنعت قريش وقد أجدبت وخافت اهلالك ، فجاءت حممداً تناشده الرحم أن يدعو اهللا فدعاه فاستجاب له 
  .، مث مكرت قريش بآية اهللا وظلت فيما هي فيه وهي ظاهرة مطردة يف اإلنسان ما مل يعصمه اإلميان 

  . .} إن رسلنا يكتبون ما متكرون . اهللا أسرع مكراً : قل { 
  :ومكرهم مكشوف لديه ومعروف ، واملكر املكشوف إبطاله مضمون . فاهللا أقدر على التدبري وإبطال ما ميكرون 

  . .} إن رسلنا يكتبون ما متكرون  {
أما من هم هؤالء الرسل وكيف يكتبون ، فذلك غيب من الغيب الذي . فال شيء منه خيفى ، وال شيء منه ينسى 

  .ال نعرف عنه شيئاً إال من مثل هذا النص ، فعلينا أن ندركه دون ما تأويل وال إضافة لداللة اللفظ الصريح 
يعرض كأنه يقع ، وتشهده العيون ، وتتابعه املشاعر ، وختفق معه القلوب ، يبدأ بتقرير  مث ذلك املشهد احلي ، الذي

  :القدرة املسيطرة املهيمنة على احلركة والسكون 
  . .} هو الذي يسريكم يف الرب والبحر { 

  .ذلك أن السورة كلها معرض لتقرير هذه القدرة اليت تسيطر على أقدار الكون كله بال شريك 



  :حنن أوالء أمام املشهد القريب مث ها 
  .} حىت إذا كنتم يف الفلك { 

.  
  . .وها هي ذي الفلك تتحرك رخاء 

  . .} وجرين هبم بريح طيبة { 
  :وهذه مشاعر أهل الفلك ندركها 

  . .} وفرحوا هبا { 
  :رحني ويف هذا الرخاء اآلمن ، ويف هذا السرور الشامل ، تقع املفاجأة ، فتأخذ الغارين اآلمنني الف

  . .} جاءهتا ريح عاصف { 
  يا للهول

  . .} وجاءهم املوج من كل مكان { 
. . وتناوحت الفلك واضطربت مبن فيها ، والطمها املوج وشاهلا وحطها ، ودار هبا كالريشة الضائعة يف اخلضم 

  :وهؤالء أهلها يف فزع يظنون أن ال مناص 
  . .} وظنوا أهنم أحيط هبم { 

  . .فال جمال للنجاة 
عندئذ فقط ، ويف وسط هذا اهلول املتالطم ، تتعرى فطرهتم مما أمل هبا من أوشاب ، وتنفض قلوهبم ما ران عليها من 

  :تصورات ، وتنبض الفطرة األصيلة السليمة بالتوحيد وإخالص الدينونة هللا دون سواه 
   }لئن أجنيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين : دعوا اهللا خملصني له الدين { 

وهتدأ العاصفة ويطمئن املوج ، وهتدأ األنفاس الالهثة ، وتسكن القلوب الطائرة ، وتصل الفلك آمنة إىل الشاطئ ، 
  فماذا؟. ويوقن الناس باحلياة ، وأرجلهم مستقرة على اليابسة 

  . .} فلما أجناهم إذا هم يبغون يف األرض بغري احلق { 
  هكذا بغتة ومفاجأة

ولكنه مشهد نفس ، ومشهد طبيعة ومشهد . مشهد حادث . . تنا منه حركة وال خاجلة إنه مشهد كامل ، مل تف
  :ومن مث جييء التعقيب حتذيراً للناس أمجعني . منوذج بشري لطائفة كبرية من الناس يف كل جيل 

  . .} يا أيها الناس إمنا بغيكم على أنفسكم { 
هلكة ، والزج هبا يف ركب الندامة اخلاسر باملعصية؛ أو كان سواء كان بغياً على النفس خاصة ، بإيرادها موارد الت

  .على أن البغاة ومن يرضون منهم البغي يلقون يف أنفسهم العاقبة . بغياً على الناس فالناس نفس واحدة 
والبغي ال يتمثل يف أبشع وال أشنع من البغي على ألوهية اهللا سبحانه ، واغتصاب الربوبية والقوامة واحلاكمية 

  .مزاولتها يف عباده و
يذوقون . والناس حني يبغون هذا البغي يذوقون عاقبته يف حياهتم الدنيا ، قبل أن يذوقوا جزاءه يف الدار اآلخرة 

هذه العاقبة فساداً يف احلياة كلها ال يبقى أحد ال يشقى به ، وال تبقى إنسانية وال كرامة وال حرية وال فضيلة ال 
  .تضاّر به 

والكفاح لتقرير ألوهية اهللا وحدها يف األرض ، . وإما أن يتعبدهم الطغاة . أن خيلصوا دينونتهم هللا  إن الناس إما



وربوبية اهللا وحدها يف حياة البشر ، هو كفاح لإلنسانية وللحرية وللكرامة وللفضيلة ، ولكل معىن كرمي يرتفع به 
  وفساد اجملتمع ، ودناءة احلياة ودنس املستنقع ، وامتهان الكرامة ،. اإلنسان على ذل القيد 

  . .} متاع احلياة الدنيا . . يا أيها الناس إمنا بغيكم على أنفسكم { 
  ال تزيدون عليه

  . .} مث إلينا مرجعكم فننبئكم مبا كنتم تعملون { 
  .فهو حساب اآلخرة وجزاؤها كذلك ، بعد شقوة الدنيا وعذاهبا ابتداء 

هذا وما حقيقته؟ يصور السياق هذه احلقيقة يف مشهد من مشاهد القرآن التصويرية  »متاع احلياة الدنيا « وما قيمة 
  :احلافلة باحلركة واحلياة ، وهي مع ذلك من املشاهدات اليت تقع يف كل يوم ، ومير عليها األحياء دون انتباه 

  .الناس واألنعام إمنا مثل احلياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات األرض مما يأكل { 

أتاها أمرنا ليالً أو هناراً فجعلناها . . حىت إذا أخذت األرض زخرفها وازينت ، وظن أهلها أهنم قادرون عليها 
  . .} كذلك نفصل اآليات لقوم يتفكرون . حصيداً كأن مل تغن باألمس 

قفون عندها ، وال يتطلعون منها إىل ما ذلك مثل احلياة الدنيا اليت ال ميلك الناس إال متاعها ، حني يرضون هبا ، وي
  . .هو أكرم وأبقى 

وها هي ذي األرض كأهنا . هذا هو املاء ينزل من السماء ، وهذا هو النبات ميتصه وخيتلط به فيمرع ويزدهر 
وأهلها مزهوون هبا ، يظنون أهنا جبهدهم ازدهرت ، وبإرادهتم تزينت ، وأهنم . عروس جملوة تتزين لعرس وتتربج 

  .صحاب األمر فيها ، ال يغريها عليهم مغري ، وال ينازعهم فيها منازع أ
  . .ويف وسط هذا اخلصب املمرع ، ويف نشوة هذا الفرح امللعلع ، ويف غمرة هذا االطمئنان الواثق 

  . .} أتاها أمرنا ليالً أو هناراً فجعلناها حصيداً كأن مل تغن باألمس { 
وذلك مقصود يف التعبري بعد اإلطالة يف عرض مشهد اخلصب والزينة . . يف ومضة ، ويف مجلة ، ويف خطفة 

  .واالطمئنان 
  .وهذه هي الدنيا اليت يستغرق فيها بعض الناس ، ويضيعون اآلخرة كلها لينالوا بعض املتاع 

  .ال مبقدار ال أمن فيها وال اطمئنان ، وال ثبات فيها وال استقرار ، وال ميلك الناس من أمرها شيئاً إ. هذه هي 
  . .هذه هي 

  . .} واهللا يدعو إىل دار السالم ويهدي من يشاء إىل صراط مستقيم { 
فيالبعد الشقة بني دار ميكن أن تطمس يف حلظة ، وقد أخذت زخرفها وازينت وظن أهلها أهنم قادرون عليها فإذا 

. دي من يشاء إىل الصراط املؤدي هلا ودار السالم اليت يدعو إليها اهللا ، ويه. . هي حصيد كأن مل تغن باألمس 
  .حينما تنفتح بصريته ، ويتطلع إىل دار السالم 

) ٢٦(ْم ِفيَها َخاِلُدونَ ِللَِّذيَن أَْحَسنُوا الُْحسَْنى َوزَِياَدةٌ َولَا َيْرَهُق ُوُجوهَُهْم قََتٌر َولَا ِذلَّةٌ أُولَِئَك أَْصَحابُ الَْجنَِّة ُه
وُهُهْم ِقطًَعا ِمَن يِّئَاِت َجَزاُء سَيِّئٍَة بِِمثِْلَها َوَتْرهَقُُهْم ِذلَّةٌ َما لَُهْم ِمَن اللَِّه ِمْن َعاِصمٍ كَأَنََّما أُغِْشَيْت ُوُجَوالَِّذيَن كََسبُوا السَّ

ثُمَّ َنقُولُ ِللَِّذيَن أَْشَركُوا َمكَاَنكُْم َوَيْوَم َنْحُشرُُهْم َجِميًعا ) ٢٧(اللَّْيلِ ُمظِْلًما أُولَِئكَ أَْصحَاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ 
فَكَفَى بِاللَِّه َشهِيًدا َبْيَنَنا َوَبيَْنكُْم إِنْ كُنَّا ) ٢٨(أَنُْتْم َوُشَركَاؤُكُْم فََزيَّلَْنا َبْينَُهْم َوقَالَ ُشرَكَاُؤُهْم َما كُنُْتْم إِيَّاَنا َتْعُبُدونَ 

ُهَناِلكَ َتْبلُو كُلُّ نَفْسٍ َما أَْسلَفَْت َوُردُّوا إِلَى اللَِّه َمْولَاُهُم الَْحقِّ َوَضلَّ َعنُْهْم َما كَانُوا ) ٢٩(َعْن ِعَباَدِتكُْم لََغاِفِلَني 



ِمَن الْمَيِِّت  قُلْ َمْن يَْرُزقُكُْم ِمَن السََّماِء وَالْأَْرضِ أَمَّْن َيْمِلُك السَّْمَع َوالْأَْبَصاَر َوَمْن ُيْخرِجُ الَْحيَّ) ٣٠(َيفَْتُرونَ 
فَذَِلكُُم اللَُّه َربُّكُُم الَْحقُّ فََماذَا َبْعدَ ) ٣١(َوُيْخرُِج الَْميَِّت ِمَن الَْحيِّ َوَمْن ُيَدبِّرُ الْأَْمَر فََسَيقُولُونَ اللَُّه فَقُلْ أَفَلَا َتتَّقُونَ 

قُلْ َهلْ ) ٣٣(كَِلَمُت َربَِّك َعلَى الَِّذيَن فََسقُوا أَنَُّهْم لَا ُيْؤِمُنونَ  كَذَِلَك َحقَّْت) ٣٢(الَْحقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى ُتْصَرفُونَ 
قُلْ َهلْ ِمْن ُشَركَاِئكُْم َمْن ) ٣٤(نَ ِمْن ُشَركَاِئكُْم َمْن َيْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيِعيُدُه قُلِ اللَُّه َيْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ يُِعيُدُه فَأَنَّى ُتؤْفَكُو

إِلَّا أَنْ يُْهَدى فََما لَكُْم كَْيفَ  ِدي إِلَى الَْحقِّ قُلِ اللَُّه َيْهِدي ِللَْحقِّ أَفََمْن يَْهِدي إِلَى الَْحقِّ أََحقُّ أَنْ يُتََّبَع أَمَّْن لَا َيهِدِّيَيْه
َوَما كَانَ ) ٣٦(الَْحقِّ شَْيئًا إِنَّ اللََّه َعِليٌم بَِما َيفَْعلُونَ  َوَما َيتَّبُِع أَكْثَرُُهْم إِلَّا ظَنا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُْغنِي ِمَن) ٣٥(َتْحكُُمونَ 

َب ِفيِه ِمْن َربِّ الَْعالَِمنيَ َهذَا الْقُْرآنُ أَنْ يُفَْتَرى ِمْن ُدوِن اللَِّه وَلَِكْن َتْصِديَق الَِّذي َبْيَن َيَدْيِه َوتَفِْصيلَ الِْكتَابِ لَا َرْي
َبلْ كَذَّبُوا ) ٣٨(افَْتَراُه قُلْ فَأُْتوا بُِسوَرٍة ِمثِْلِه َواْدُعوا َمنِ اْسَتطَْعُتْم ِمْن ُدوِن اللَِّه إِنْ كُنُْتْم َصاِدِقَني أَْم َيقُولُونَ ) ٣٧(

َوِمْنُهمْ ) ٣٩(ْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الظَّاِلِمَني بَِما لَْم ُيِحيطُوا بِِعلِْمِه َولَمَّا يَأِْتهِمْ َتأْوِيلُُه كَذَِلَك كَذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فَاْنظُْر كَ
َوإِنْ كَذَُّبوَك فَقُلْ ِلي َعَمِلي َولَكُْم َعَملُكُْم أَْنُتمْ ) ٤٠(َمْن ُيْؤِمُن بِِه َوِمْنُهْم َمْن لَا ُيْؤِمُن بِِه َورَبَُّك أَْعلَُم بِالُْمفِْسِديَن 

َوِمْنُهْم َمْن َيْسَتِمُعونَ إِلَْيَك أَفَأَْنَت ُتْسِمُع الصُّمَّ وَلَْو كَاُنوا لَا َيْعِقلُونَ ) ٤١(مَّا َتْعَملُونَ َبرِيئُونَ ِممَّا أَْعَملُ َوأََنا َبرِيٌء ِم
اسَ َشْيئًا وَلَِكنَّ إِنَّ اللََّه لَا َيظِْلمُ النَّ) ٤٣(َوِمْنُهْم َمْن َيْنظُرُ إِلَْيَك أَفَأَْنَت تَْهِدي الُْعْمَي َولَْو كَاُنوا لَا يُْبِصُرونَ ) ٤٢(

َوَيْوَم َيْحُشُرُهْم كَأَنْ لَْم َيلَْبثُوا إِلَّا َساَعةً ِمَن النََّهارِ َيَتَعاَرفُونَ َبْينَُهْم قَْد َخِسَر الَِّذينَ ) ٤٤(النَّاَس أَْنفَُسُهْم َيظِْلُمونَ 
رِيَنََّك بَْعَض الَِّذي نَِعُدُهمْ أَْو َنَتَوفَّيَنََّك فَإِلَيَْنا َمْرجِعُُهْم ثُمَّ اللَُّه شَهِيدٌ َوإِمَّا ُن) ٤٥(كَذَّبُوا بِِلقَاِء اللَِّه َوَما كَانُوا ُمْهَتِديَن 

َتى َوَيقُولُونَ َم) ٤٧(َوِلكُلِّ أُمٍَّة َرسُولٌ فَإِذَا َجاَء َرسُولُُهْم قُِضَي بَْيَنُهمْ بِالِْقْسِط َوُهْم لَا ُيظْلَُمونَ ) ٤٦(َعلَى َما َيفَْعلُونَ 
قُلْ لَا أَمِْلُك ِلنَفِْسي َضرا َولَا َنفًْعا إِلَّا َما َشاَء اللَُّه ِلكُلِّ أُمٍَّة أََجلٌ إِذَا َجاَء أََجلُُهْم ) ٤٨(َهذَا الَْوْعُد إِنْ كُنُْتْم َصاِدِقَني 

كُْم َعذَاُبُه بََياًتا أَْو َنهَاًرا َماذَا َيْستَْعجِلُ ِمْنُه الُْمْجرُِمونَ قُلْ أَرَأَْيُتمْ إِنْ أََتا) ٤٩(فَلَا َيْسَتأِْخُرونَ َساَعةً َولَا َيْستَقِْدُمونَ 
ثُمَّ ِقيلَ لِلَِّذيَن ظَلَُموا ذُوقُوا َعذَاَب الُْخلِْد َهلْ ) ٥١(أَثُمَّ إِذَا َما َوقََع آَمْنُتْم بِِه آلْآنَ َوقَْد كُْنُتمْ بِِه َتْسَتْعجِلُونَ ) ٥٠(

َولَْو أَنَّ ) ٥٣(وََيْسَتنْبِئُوَنَك أََحقٌّ ُهَو قُلْ إِي َورَبِّي إِنَّهُ لََحقٌّ َوَما أَْنُتمْ بُِمْعجِزِيَن ) ٥٢(َما كُْنُتمْ َتكِْسُبونَ ُتْجَزْونَ إِلَّا بِ
قُِضيَ َبْينَُهْم بِالِْقْسِط َوُهمْ لَا ُيظْلَُمونَ ِلكُلِّ َنفْسٍ ظَلََمْت َما ِفي الْأَْرضِ لَافَْتَدْت بِِه وَأََسرُّوا النََّداَمةَ لَمَّا َرأَُوا الَْعذَاَب َو

ُهَو ُيحْيِي َوُيِميتُ ) ٥٥( أَلَا إِنَّ ِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ أَلَا إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َولَِكنَّ أَكْثََرُهْم لَا َيْعلَُمونَ) ٥٤(
نَّاُس قَْد َجاَءْتكُْم َمْوِعظَةٌ ِمْن َربِّكُْم َوِشفَاٌء ِلَما ِفي الصُّدُورِ َوُهًدى َوَرْحَمةٌ ِللُْمْؤِمنِنيَ َيا أَيَُّها ال) ٥٦(َوإِلَْيِه ُتْرَجُعونَ 

ُه لَكُْم ِمْن رِْزقٍ قُلْ أََرأَيُْتْم َما أَْنَزلَ اللَّ) ٥٨(قُلْ بِفَْضلِ اللَِّه َوبَِرْحَمِتِه فَبِذَِلَك فَلَْيفَْرُحوا ُهَو خَْيٌر ِممَّا َيْجَمُعونَ ) ٥٧(
َوَما ظَنُّ الَِّذيَن َيفَْتُرونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َيْوَم ) ٥٩(فََجَعلُْتْم ِمْنُه حََراًما َوَحلَالًا قُلْ آللَُّه أَِذنَ لَكُمْ أَْم َعلَى اللَِّه َتفَْتُرونَ 

َوَما َتكُونُ ِفي َشأٍْن َوَما َتْتلُو ِمْنُه ِمْن قُْرآٍن ) ٦٠(كْثَرَُهْم لَا َيْشكُُرونَ الِْقَياَمةِ إِنَّ اللََّه لَذُو فَْضلٍ َعلَى النَّاسِ وَلَِكنَّ أَ
الِ ذَرٍَّة ِفي الْأَْرضِ َولَا ِفي َولَا َتْعَملُونَ ِمْن َعَملٍ إِلَّا كُنَّا َعلَْيكُْم ُشُهوًدا إِذْ ُتفِيُضونَ ِفيِه َوَما َيعُْزُب َعْن َربَِّك ِمْن ِمثْقَ

أَلَا إِنَّ أَْوِلَياَء اللَِّه لَا َخْوٌف َعلَيْهِْم َولَا ُهْم َيحَْزُنونَ ) ٦١(َماِء وَلَا أَْصَغَر ِمْن ذَِلَك َولَا أَكَْبرَ إِلَّا ِفي ِكتَابٍ ُمبِنيٍ السَّ
ي الْآِخَرةِ لَا تَْبدِيلَ ِلكَِلمَاِت اللَِّه ذَِلَك ُهوَ لَُهُم الُْبْشَرى ِفي الْحََياِة الدُّْنَيا َوِف) ٦٣(الَِّذيَن آَمُنوا َوكَاُنوا َيتَّقُونَ ) ٦٢(

أَلَا إِنَّ ِللَِّه َمْن ِفي السََّماوَاِت ) ٦٥(وَلَا َيْحزُْنَك قَْولُُهْم إِنَّ الِْعزَّةَ ِللَِّه َجِميًعا ُهَو السَّمِيُع الَْعلِيُم ) ٦٤(الْفَْوُز الَْعظِيُم 
ُهَو ) ٦٦(ُع الَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه ُشَركَاَء إِنْ َيتَّبُِعونَ إِلَّا الظَّنَّ َوإِنْ ُهْم إِلَّا َيخُْرُصونَ َوَمْن ِفي الْأَْرضِ َوَما يَتَّبِ

لُوا اتََّخذَ اللَُّه وَلًَدا قَا) ٦٧(الَِّذي جََعلَ لَكُُم اللَّْيلَ ِلَتْسكُُنوا ِفيِه وَالنَّهَاَر ُمْبِصًرا إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَياٍت ِلقَْومٍ َيْسَمُعونَ 
 َعلَى اللَِّه َما لَا َتْعلَُمونَ سُْبَحاَنُه ُهَو الَْغنِيُّ لَُه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ إِنْ ِعْندَكُْم ِمْن ُسلْطَاٍن بَِهذَا أََتقُولُونَ



َمَتاٌع ِفي الدُّنَْيا ثُمَّ إِلَيَْنا َمْرجِعُُهْم ثُمَّ ُنِذيقُُهُم الَْعذَابَ ) ٦٩(ُيفِْلُحونَ  قُلْ إِنَّ الَِّذيَن يَفَْتُرونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذبَ لَا) ٦٨(
  ) ٧٠(الشَّدِيَد بَِما كَاُنوا َيكْفُُرونَ 

مواجهة الفطرة البشرية بدالئل توحيد اهللا : هذا الدرس كله ملسات وجدانية متتابعة ، تنتهي كلها إىل هدف واحد 
  .والعدل فيه . ل ، واليقني باليوم اآلخر وصدق الرسو

جولة من األرض . ملسات وجدانية تأخذ النفس من أقطارها ، وتأخذ هبا إىل أقطار الكون ، يف جولة واسعة شاملة 
. ومن الدنيا إىل اآلخرة . ومن ماضي القرون إىل احلاضر القريب . ومن آفاق الكون إىل آفاق النفس . إىل السماء 

  . . يف سياق. 
فمن معرض احلشر ، . . ولكنها يف هذا الدرس أظهر . . ويف الدرس املاضي ملسات من هذه ، وجوالت من هذه 

ومن مث حملة . إىل مشاهد الكون ، إىل ذات النفس ، إىل التحدي بالقرآن ، إىل التذكري مبصائر املكذبني من املاضني 
اجأة بالعذاب يف صورة موحية للحس بالتوجس ، إىل تصوير عابرة من احلشر يف مشهد جديد ، إىل ختويف من املف

علم اهللا الشامل الذي ال يند عنه شيء ، إىل بعض آيات اهللا يف الكون ، إىل اإلنذار مبا ينتظر املفترين على اهللا يوم 
  . .احلساب 

، أال تستجيب هلا ، وأال  إهنا مجلة من اللمسات العميقة الصادقة ، ال متلك فطرة سليمة التلقي ، صحيحة االستجابة
تتذاوب احلواجز واملوانع فيها دون هذا الفيض من املؤثرات املستمدة من احلقائق الواقعة ، ومن فطرة الكون 

  . .وفطرة النفس وطبائع الوجود 
لقد كان الكفار صادقني يف إحساسهم خبطر القرآن على صفوفهم وهم يتناهون عن االستماع إليه خيفة أن جيرفهم 

  أثريه ويزلزل قلوهبم وهم يريدون أن يظلوا على الشرك صامدينت
. للذين أحسنوا احلسىن وزيادة ، وال يرهق وجوههم قتر وال ذلة ، أولئك أصحاب اجلنة هم فيها خالدون { 

والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مبثلها وترهقهم ذلة ، ما هلم من اهللا من عاصم ، كأمنا أغشيت وجوههم قطعاً 
  . .} ن الليل مظلماً ، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون م

فهنا يبني } واهللا يدعو إىل دار السالم ويهدي من يشاء إىل صراط املستقيم { : كانت آخر آية يف الدرس السابق 
 ويكشف عن رمحة اهللا وفضله ، وعن قسطه وعدله يف جزاء هؤالء. عن قواعد اجلزاء للمهتدين ولغري املهتدين 

  .وهؤالء 
أحسنوا االعتقاد ، وأحسنوا العمل ، وأحسنوا معرفة الصراط املستقيم ، وإدراك القانون . فأما الذين أحسنوا 

فأما هؤالء فلهم احلسىن جزاء ما أحسنوا ، وعليها زيادة من فضل اهللا غري . . الكوين املؤدي إىل دار السالم 
  :حمدودة 

  . .} للذين أحسنوا احلسىن وزيادة { 
  :وهم ناجون من كربات يوم احلشر ، ومن أهوال املوقف قبل أن يفصل يف أمر اخللق 

  . .} وال يرهق وجوههم قتر وال ذلة { 
فال يغشى . االنكسار واملهانة أو اإلهانة : والذلة . الغبار والسواد وكدرة اللون من احلزن أو الضيق : والقتر 

التعبري يوحي بأن يف املوقف من الزحام واهلول والكرب واخلوف و. . وجوههم قتر وال تكسو مالحمهم الذلة 
  .واملهانة ما خيلع آثاره على الوجوه ، فالنجاة من هذا كله غنيمة ، وفضل من اهللا يضاف إىل اجلزاء املزيد فيه 



.  
فيها خالدون  هم{ ومالكها ورفاقها } أصحاب اجلنة { أصحاب هذه املنزلة العالية البعيدة اآلفاق . . } أولئك { 
 {.  
  . .} والذين كسبوا السيئات { 

فكانت هي الربح الذي خرجوا به من صفقة احلياة هؤالء يناهلم عدل اهللا ، فال يضاعف هلم اجلزاء ، وال يزاد 
  :ولكن . عليهم السوء 

  . .} وترهقهم ذلة { . . } جزاء سيئة مبثلها { 
  .تغشاهم وتركبهم وتكرهبم 

  . .} عاصم  ما هلم من اهللا من{ 
  . .يعصمهم ومينعهم من املصري احملتوم ، نفاذاً لسنة اهللا الكونية فيمن حييد عن الطريق ، وخيالف الناموس 

  :مث يرسم السياق صورة حسية للظالم النفسي والكدرة اليت تغشى وجه املكروب املأخوذ املرعوب 
  . .} كأمنا أغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلماً { 

خذ من الليل املظلم فقطع رقعاً غشيت هبا هذه الوجوه وهكذا يغشى اجلو كله ظالم من ظالم الليل املظلم كأمنا أ
  . .ورهبة من رهبته ، تبدو فيه هذه الوجوه ملفعة بأغشية من هذا الليل البهيم 

. } يها خالدون هم ف{ مالكها ورفاقها . . } أصحاب النار { املبعدون يف هذا الظالم والقتام . . } أولئك { 
  :ولكن أين الشركاء والشفعاء؟ وكيف مل يعصموهم من دون اهللا؟ هذه هي قصتهم يف يوم احلشر العصيب 

ما : فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم . مكانكم أنتم وشركاؤكم : ويوم حنشرهم مجيعاً ، مث نقول للذين أشركوا { 
هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت . . إن كنا عن عبادتكم لغافلني  فكفى باهللا شهيداً بيننا وبينكم. كنتم إيانا تعبدون 

  . .} وضل عنهم ما كانوا يفترون . ، وردوا إىل اهللا موالهم احلق 
هذه هي قصة الشفعاء والشركاء يف مشهد من مشاهد القيامة ، مشهد حي أبلغ من اإلخبار اجملرد بأن الشركاء 

  .ن ميلكوا هلم خالصاً وال جناة والشفعاء لن يعصموا عبادهم من اهللا ، ول
{ وهم كانوا يزعموهنم شركاء هللا ، ولكن القرآن يسميهم . . الكفار والشركاء . . هؤالء هم حمشورون مجيعاً 

  .هتكماً من وجهة ، وإشارة إىل أهنم من صنعهم هم ومل يكونوا يوماً شركاء هللا } شركاءهم 
  :م األمر يصدر إليه. هؤالء هم مجيعاً كفاراً وشركاء 

  . .} مكانكم أنتم وشركاؤكم { 
مث فرق بينهم وبني شركائهم . وال بد أن يكونوا قد تسمروا يف أماكنهم فاألمر يومئذ للنفاذ . قفوا حيث أنتم 

  :وحجز بينهما يف املوقف 
  . .} فزيلنا بينهم { 

جرمية أن عبدهم هؤالء . من اجلرمية وعندئذ ال يتكلم الذين كفروا ولكن يتكلم الشركاء يتكلمون ليربئوا أنفسهم 
الكفار مع اهللا ، أو من دون اهللا ، وإعالن أهنم مل يعلموا بعبادهتم إياهم ومل يشعروا ، فهم إذن مل يشتركوا يف اجلناية 

  :، ويشهدون اهللا وحده على ما يقولون 
  . .} ن كنا عن عبادتكم لغافلني فكفى باهللا شهيداً بيننا وبينكم إ. ما كنتم إيانا تعبدون : وقال شركاؤهم { 

وجيعلون اهللا وحده . هؤالء هم ضعاف يطلبون الرباءة من إمث أتباعهم . هؤالء هم الشركاء الذين كانوا يعبدون 



  شهيداً ، ويطلبون النجاة من إمث مل يشاركوا فيه
  :إدراك اخلربة والتجربة عندئذ ، ويف هذا املوقف املكشوف ، ختترب كل نفس ما أسلفت من عمل ، وتدرك عاقبته 

  .} هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت { 

.  
  :وهنالك يتكشف املوقف عن رب واحد حق يرجع إليه اجلميع ، وما عداه باطل 

  . .} وردوا إىل اهللا موالهم احلق { 
  :وهنالك ال جيد املشركون شيئاً من دعاويهم ومزاعمهم وآهلتهم ، فكله شرد عنهم ومل يعد له وجود 

  . .} وضل عنهم ما كانوا يفترون { 
تعرضه . وهكذا يتجلى املشهد احلي ، يف ساحة احلشر ، بكل حقائقه ، وبكل وقائعه ، وبكل مؤثراته واستجاباته 

  تلك الكلمات القالئل ، فتبلغ من النفس ما ال يبلغه اإلخبار اجملرد ، وال براهني اجلدل الطويل
. وى واألباطيل ، ويتجلى فيه أن املوىل هو اهللا املهيمن على املوقف وما فيه ومن جولة احلشر الذي تسقط فيه الدعا

بل إىل . إىل جولة يف واقعهم الذي يعيشون فيه ، وإىل أنفسهم اليت يعلموهنا ، وإىل املشاهد اليت يروهنا يف احلياة 
  :اعترافهم هم أنفسهم بأهنا من أمر اهللا ومن خلق اهللا 

سماء واألرض؟ أم من ميلك السمع واألبصار؟ ومن خيرج احلي من امليت وخيرج امليت من من يرزقكم من ال: قل { 
أفال تتقون؟ فذلكم اهللا ربكم احلق ، فماذا بعد احلق إال الضالل؟ : فقل . اهللا : احلي؟ ومن يدبر األمر؟ فسيقولون 

  . .} فأىن تصرفون؟ 
إمنا كانوا يتخذون . وال أنه اخلالق ، والرازق ، واملدبر  ولقد مر أن مشركي العرب مل يكونوا ينكرون وجود اهللا ،

فهو هنا يأخذهم مبا يعتقدونه هم أنفسهم ، . الشركاء للزلفى ، أو يعتقدون أن هلم قدرة إىل جانب قدرة اهللا 
  .ذلك اخللط والضالل  -عن طريق إيقاظ وعيهم وتدبرهم ومنطقهم الفطري  -ليصحح هلم 

  . .} سماء واألرض؟ من يرزقكم من ال: قل { 
من املطر الذي حييي األرض وينبت الزرع ، ومن طعام األرض نباهتا وطريها وأمساكها وحيواهنا ، مث سائر ما كانوا 

وذلك بطبيعة احلال ما كانوا يدركونه حينذاك من رزق السماء واألرض . حيصلون عليه من األرض هلم وألنعامهم 
ال البشر يكشفون كلما اهتدوا إىل نواميس الكون عن رزق بعد رزق يف وما يز. وهو أوسع من ذلك بكثري . 

وكله . السماء واألرض ، يستخدمونه أحياناً يف اخلري ويستخدمونه أحياناً يف الشر حسبما تسلم عقادهم أو تعتل 
أعماقه  ومن سطح املاء أرزاق ومن. فمن سطح األرض أرزاق ومن جوفها أرزاق . من رزق اهللا املسخر لإلنسان 

  حىت عفن األرض كشف فيه عن دواء وترياق. ومن أشعة الشمس أرزاق ومن ضوء القمر أرزاق . أرزاق 
  . .} أم من ميلك السمع واألبصار؟ { 

يهبها القدرة على أداء وظائفها أو حيرمها ، ويصححها أو ميرضها ، ويصرفها إىل العمل أو يلهيها ، ويسمعها ويريها 
وهو حسبهم إلدراك مدلول هذا . ذلك ما كانوا يدركونه يومئذ من ملك السمع واألبصار . . ما حتب أو ما تكره 

وما يزال البشر يكشفون من طبيعة السمع والبصر ، ومن دقائق صنع اهللا يف هذين اجلهازين ما . السؤال وتوجيهه 
ات ، أو تركيب األذن وأجزائها وإن تركيب العني وأعصاهبا وكيفية إدراكها للمرئي. يزيد السؤال مشوالً وسعة 

وطريقة إدراكها للذبذبات ، لعامل وحده يدير الرؤوس ، عندما يقاس هذا اجلهاز أو ذاك إىل أدق األجهزة اليت 



يعدها الناس من معجزات العلم يف العصر احلديث وإن كان الناس يهوهلم ويروعهم ويبهرهم جهاز يصنعه اإلنسان 
  .هللا ، ال يقاس يف شيء إىل صنع ا

  بينما هم ميرون غافلني بالبدائع اإلهلية يف الكون ويف أنفسهم كأهنم ال يبصرون وال يدركون
  . .} ومن خيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلي؟ { 

فكان مدلول السؤال عندهم مشهوداً يف خروج . وكانوا يعدون الساكن هو امليت ، والنامي أو املتحرك هو احلي 
. إىل آخر هذه املشاهدات . . بة ، واحلبة من النبتة ، وخروج الفرخ من البيضة ، والبيضة من الفرخ النبتة من احل

وهو يف ذاته عجيب حىت بعد أن عرف أن احلبة والبيضة وأمثاهلما ليست يف املوتى بل يف . وهو عندهم عجيب 
تعداداهتا ووراثاهتا ومساهتا وشياهتا ألعجب فإن كمون احلياة بكل اس. األحياء؛ مبا فيها من حياة كامنة واستعداد 

  . .العجب الذي تصنعه قدرة اهللا 
وإن وقفة أمام احلبة والنواة ، خترج منهما النبتة والنخلة ، أو أمام البيضة والبويضة خيرج منهما الفرخ واإلنسان ، 

  لكافية الستغراق حياة يف التأمل واالرتعاش
. . حلبة؟ وأين كان يكمن العود؟ وأين كانت تلك اجلذور والساق واألوراق؟ وإال فأين كانت تكمن السنبلة يف ا

وأين يف النواة كان يكمن اللب واللحاء ، والساق السامقة والعراجني واأللياف؟ وأين يكمن كان الطعم والنكهة 
  ؟. . . واللون والرائحة ، والبلح والتمر ، والرطب والبسر 

ن يكمن كان العظم واللحم ، والزغب والريش ، واللون والشيات ، والرفرفة وأين يف البيضة كان الفرخ؟ وأي
  ؟. . . والصوات 

وأين يف البويضة كان الكائن البشري العجيب؟ أين كانت تكمن مالحمه ومساته املنقولة عن وراثات موغلة يف 
ات اجليد ، واستعدادات املاضي متشعبة املنابع والنواحي؟ أين كانت نربات الصوت ، ونظرات العني ، ولفت

  األعصاب ، ووراثات اجلنس والعائلة والوالدين؟ وأين أين كانت تكمن الصفات والسمات والشيات؟
إن هذا العامل املترامي األطراف كان كامناً يف النبتة والنواة ويف البيضة والبويضة ، لينقضي : وهل يكفي أن نقول 

  إال قدرة اهللا وتدبري اهللا؟ العجب العاجب الذي ال تفسري له وال تأويل
وما يزال البشر يكشفون من أسرار املوت وأسرار احلياة ، وإخراج احلي من امليت وإخراج امليت من احلي ، وحتول 

وإن حتول . العناصر يف مراحل إىل موت أو حياة ، ما يزيد مساحة السؤال وعمقه ومشوله كل يوم وكل حلظة 
ر إىل دم حي يف اجلسم احلي ، وحتول هذا الدم إىل فضالت ميتة باالحتراق ، الطعام الذي ميوت بالطهي والنا

وإن . وهي بعد كائنة يف كل حلظة آناء الليل وأطراف النهار . ألعجوبة يتسع العجب منها كلما زاد العلم هبا 
كلها إال أن يكون احلياة ألعجوبة غامضة مثرية تواجه الكينونة البشرية كلها بعالمات استفهام ال جواب عليها 

  هناك إله ، يهب احلياة
  . .} ومن يدبر األمر؟ { 

يف هذا الذي ذكر كله ويف سواه من شؤون الكون وشؤون البشر؟ من يدبر الناموس الكوين الذي ينظم حركة هذه 
يف العميق؟ األفالك على هذا النحو الدقيق؟ ومن يدبر حركة هذه احلياة فتمضي يف طريقها املرسوم هبذا النظام اللط

  ومن يدبر السنن االجتماعية اليت تصرف حياة البشر ، واليت ال ختطئ مرة وال حتيد؟ ومن ومن؟
  .} فسيقولون اهللا { 



.  
ولكن احنراف الفطرة كان يقودهم مع . فهم مل يكونوا ينكرون وجود اهللا ، أو ينكرون يده يف هذه الشؤون الكبار 

  .وجهون بالشعائر إىل سواه ، كما يتبعون شرائع مل يأذن هبا اهللا هذا االعتراف إىل الشرك باهللا ، فيت
  . .} أفال تتقون؟ : فقل { 

أفال ختشون اهللا الذي يرزقكم من السماء واألرض ، والذي ميلك السمع واألبصار ، والذي خيرج احلي من امليت 
ميلك هذا كله هلو اهللا ، وهو الرب احلق وخيرج امليت من احلي ، والذي يدبر األمر كله يف هذا ويف سواه؟ إن الذي 

  :دون سواه 
  . .} فذلكم اهللا ربكم احلق { 

  :واحلق واحد ال يتعدد ، ومن جتاوزه فقد وقع على الباطل ، وقد ضل التقدير 
  . .} فماذا بعد احلق إال الضالل؟ فأىن تصرفون { 

  وكيف توجهون بعيداً عن احلق وهو واضح بني تراه العيون؟
ا االنصراف عن احلق الواضح الذي يعترف املشركون مبقدماته وينكرون نتائجة الالزمة ، وال يقومون مبثل هذ

مبقتضياته الواجبة ، قدر اهللا يف سننه ونواميسه أن الذين يفسقون وينحرفون عن منطق الفطرة السليم وسنة اخللق 
  :املاضية ال يؤمنون 

  . .} ال يؤمنون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أهنم { 
ولكن ألهنم هم . فهذه دالئله قائمة يف الكون ، وهذه مقدماته قائمة يف اعتقادهم . ال ألنه مينعهم من اإلميان 

حييدون عن الطريق املوصل إىل اإلميان ، وجيحدون املقدمات اليت يف أيديهم ، ويصرفون أنفسهم عن الدالئل 
  .ومي فيهم املشهودة هلم ، ويعطلون منطق الفطرة الق

  .مث عودة إىل مظاهر قدرة اهللا ، وهل للشركاء فيها من نصيب 
هل من : فأىن تؤفكون؟ قل . اهللا يبدأ اخللق مث يعيده : هل من شركائكم من يبدأ اخللق مث يعيده؟ قل : قل { 

هدِّي إال أن اهللا يهدي للحق أفمن يهدي إىل احلق أحق أن يتبع أم من ال ي: شركائكم من يهدي إىل احلق؟ قل 
  . .} يهدى؟ فما لكم؟ كيف حتكمون؟ 

ليست من بدائه مشاهداهتم وال من مسلمات  -من إعادة اخللق وهدايتهم إىل احلق  -وهذه األمور املسؤول عنها 
ولكنه يوجه إليهم فيها السؤال ارتكاناً على مسلماهتم األوىل ، فهي من مقتضياهتا بشيء من . اعتقاداهتم كاألوىل 

  .مث ال يطلب إليهم اجلواب ، إمنا يقرره هلم اعتماداً على وضوح النتائج بعد تسليمهم باملقدمات . كر والتدبر التف
  . .} هل من شركائكم من يبدأ اخللق مث يعيده؟ : قل { 

كن ول. . وهم مسلمون بأن اهللا هو الذي يبدأ اخللق غري مسلمني بإعادته ، وال بالبعث والنشور واحلساب واجلزاء 
حكمة اخلالق املدبر ال تكمل مبجرد بدء اخللق؛ مث انتهاء حياة املخلوقني يف هذه األرض ، ومل يبلغوا الكمال املقدر 

  .هلم ، ومل يلقوا جزاء إحساهنم وإساءهتم ، وسريهم على النهج أو احنرافهم عنه 

ضرورات االعتقاد يف حكمة اخلالق  وإن احلياة اآلخرة لضرورة من. إهنا رحلة ناقصة ال تليق خبالق مدبر حكيم 
وال بد من تقرير هذه احلقيقة هلم وهم الذين يعقتدون بأن اهللا هو اخلالق ، وهم الذين . وتدبريه وعدله ورمحته 

  :واحلياة األخرة قريبة الشبه بإخراج احلي من امليت الذي يسلمون به . يسلمون كذلك بأنه خيرج احلي من امليت 
  . .} اخللق مث يعيده اهللا يبدأ : قل { 



  :وإنه لعجيب أن يصرفوا عن إدراك هذه احلقيقة ولديهم مقدماهتا 
  . .} فأىن تؤفكون { 

  فتوجهون بعيداً عن احلق إىل اإلفك وتضلون؟
  . .} هل من شركائكم من يهدي إىل احلق؟ : قل { 

إىل اخلري؛ ويكشف عن آيات اهللا يف  فينزل كتاباً ، ويرسل رسوالً ، ويضع نظاماً ، ويشرع شريعة ، وينذر ويوجه
كما هو معهود لكم من اهللا ومن رسوله الذي . الكون والنفس؛ ويوقظ القلوب الغافلة ، وحيرك املدارك املعطلة 

جاءكم هبذا كله وعرضه عليكم لتهتدوا إىل احلق؟ وهذه قضية ليست من سابق مسلماهتم ، ولكن وقائعها حاضرة 
  :وليأخذهم هبا  -صلى اهللا عليه وسلم  -م الرسول فليقررها هل. بني أيديهم 

  . .} اهللا يهدي للحق : قل { 
  :ومن هذه تنشأ قضية جديدة ، جواهبا مقرر 

  . .} أفمن يهدي إىل احلق أحق أن يتبع؟ أم من ال يهدي إال أن يهدى؟ { 
  . .بنفسه إال أن يهديه غريه فالذي يهدي الناس إىل احلق أوىل باالتباع ، ممن ال يهتدي هو . واجلواب مقرر 

مبا يف ذلك عيسى عليه  -أو كانوا من البشر . وهذا ينطبق سواء كان املعبودون حجارة أو أشجاراً أو كواكب 
ومن عدا عيسى عليه السالم  -السالم ، فهو ببشريته حمتاج إىل هداية اهللا له ، وإن كان هو قد بعث هادياً للناس 

  :عليه  أوىل بانطباق هذه احلقيقة
  . .} فما لكم؟ كيف حتكمون؟ { 

  ما الذي وقع لكم وما الذي أصابكم؟ وكيف تقدرون األمور ، فتحيدون عن احلق الواضح املبني؟
عقب . . فإذا فرغ من سؤاهلم وإجابتهم ، وتقرير اإلجابة املفروضة اليت حتّتمها البديهة وحتّتمها املقدمات املسلمة 

فهم ال يستندون إىل يقني فيما يعتقدون أو . النظر واالستدالل واحلكم واالعتقاد على هذا بتقرير واقعهم يف 
يعبدون أو حيكمون ، وال إىل حقائق مدروسة يطمئن إليها العقل والفطرة ، إمنا يتعلقون بأوهام وظنون ، يعيشون 

  .عليها ويعيشون هبا؛ وهي ال تغين من احلق شيئا 
  .} . . إن اهللا عليم مبا يفعلون . الظن ال يغين من احلق شيئاً  وما يتبع أكثرهم إال ظناً ، إن{ 

وهم يظنون أن آباءهم ما كانوا . وال حيققون هذا الظن وال ميتحنونه عمالً وال عقالً . فهم يظنون أن هللا شركاء 
لقون عقوهلم من وال ميتحنون هم هذه اخلرافة ، وال يط: ليعبدوا هذه األصنام لو مل يكن فيها ما يستحق العبادة 

وهم يظنون . وهم يظنون أن اهللا ال يوحي إىل رجل منهم ، وال حيققون ملاذا ميتنع هذا على اهللا . إسار التقليد الظين 
قادراً على تأليف هذا القرآن ، بينما هم ال  -وهو بشر  -أن القرآن من عمل حممد وال حيققون إن كان حممد 

  .يقدرون وهم بشر مثله 

واهللا وحده هو الذي يعلم علم اليقني أفعاهلم . يشون يف جمموعة من الظنون ال حتقق هلم من احلق شيئاً وهكذا يع. 
  . .وأعماهلم 

  . .} إن اهللا عليم مبا يفعلون { 
وتفريعاً على هذا التعقيب ، يأخذ هبم السياق يف جولة جديدة حول القرآن تبدأ بنفي التصور إلمكان أن يكون 

وتثين بوصمهم بالتسرع يف احلكم على ما مل يعلموه . دون اهللا ، وحتديهم أن يأتوا بسورة مثله  القرآن مفترى من
على  -صلى اهللا عليه وسلم  -وتثلث بإثبات حالتهم يف مواجهة هذا القرآن ، وتثبيت الرسول . يقيناً أو حيققوه 



ن الفريق الضال واإلمياء إىل مصريهم الذي ال خطته أياً كانت استجابتهم أو عدم استجابتهم له ، وتنتهي بالتيئيس م
  :يظلمهم اهللا فيه؛ وإمنا يستحقونه مبا هم فيه من ضالل 

وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون اهللا؛ ولكن تصديق الذي بني يديه ، وتفصيل الكتاب ال ريب فيه من { 
بل . استطعتم من دون اهللا إن كنتم صادقني  فأتوا بسورة مثله ، وادعوا: افتراه؟ قل : رب العاملني أم يقولون 

ومنهم . كذلك كذب الذين من قبلهم ، فانظر كيف كان عاقبة الظاملني . كذبوا مبا مل حييطوا بعلمه وملا يأهتم تأويله 
يل عملي ولكم عملكم؛ أنتم : وإن كذبوك فقل . من يؤمن به ومنهم من ال يؤمن به ، وربك أعلم باملفسدين 

ومنهم من يستمعون إليك ، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا ال يعقلون؟ . أعمل وأنا بريء مما تعملون  بريئون مما
ولكن الناس . ومنهم من ينظر إليك ، أفأنت هتدي العمي ولو كانوا ال يبصرون؟ إن اهللا ال يظلم الناس شيئاً 

  . .} أنفسهم يظلمون 
  .. } وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون اهللا { 

هبذا الكمال يف تناسقه؛ وهبذا الكمال يف العقيدة اليت جاء هبا ويف النظام . فهو خبصائصه ، املوضوعية والتعبريية 
اإلنساين الذي يتضمن قواعده؛ وهبذا الكمال يف تصوير حقيقة األلوهية ، ويف تصوير طبيعة البشر ، وطبيعة احلياة ، 

. من دون اهللا ، ألن قدرة واحدة هي اليت متلك اإلتيان به هي قدرة اهللا ال ميكن أن يكون مفترى . . وطبيعة الكون 
القدرة اليت حتيط باألوئل واألواخر ، وبالظواهر والسرائر ، وتضع املنهج املربأ من القصور والنقص من آثار اجلهل 

  . .والعجز 
  . .} وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون اهللا { 

وهو أبلغ يف النفي . فليس االفتراء هو املنفي ، ولكن جواز وجوده هو املنفي . ن يفترى ما كان من شأنه أصالً أ
  .وأبعد 

  . .} ولكن تصديق الذي بني يديه { 
  .تصديقها يف أصل العقيدة ، ويف الدعوة إىل اخلري . من الكتب اليت سبق هبا الرسل 

وهذا . . ن عند اهللا ، تتفق أصوله وختتلف تفصيالته الواحد الذي جاء به الرسل مجيعاً م. . } وتفصيل الكتاب { 
  .القرآن يفصل كتاب اهللا ويبني وسائل اخلري الذي جاء به ، ووسائل حتقيقه وصيانته 

ولكن صورة هذا اخلري فيها تفصيل ، والتشريع الذي حيققه فيه . فالعقيدة يف اهللا واحدة ، والدعوة إىل اخلري واحدة 
شرية وقتها ، وتطورات البشرية بعدها ، بعد أن بلغت سن الرشد فخوطبت بالقرآن خطاب تفصيل ، يناسب منو الب

  .الراشدين ، ومل ختاطب باخلوارق املادية اليت ال سبيل فيها للعقل والتفكري 
  . .} ال ريب فيه ، من رب العاملني { 

  . .}  من رب العاملني{ : تقرير وتوكيد لنفي جواز افترائه عن طريق إثبات مصدره 
  .} أم يقولون افتراه؟ { 

بعد هذا النفي والتقرير ، فهو إذان من صنع حممد ، وحممد بشر ينطق باللغة اليت ينطقون هبا ، وال ميلك من حروفها 
فدوهنم . اخل ) . . . صاد . ميم . الم . ألف . ) . . ( را . الم . ألف ) . . ( ميم . الم . ألف . ( إال ما ميلكون 

فليفتروا سورة واحدة ال قرآناً . حممد ) زعمهم ( فليفتروا ، كما افترى  -عهم من يستطيعون مجعهم وم -إذن 
  :كامالً 

  . .} فأتوا بسورة مثله ، وادعوا من استطعتم من دون اهللا إن كنتم صادقني : قل { 



بالغة هذه اللغة ، ويتذوقون والذين يدركون . وقد ثبت هذا التحدي؛ وثبت العجز عنه ، وما يزال ثابتاً ولن يزال 
وكذلك الذين يدرسون النظم . اجلمال الفين والتناسق فيها ، يدركون أن هذا النسق من القول ال يستطيعه إنسان 

االجتماعية ، واألصول التشريعية ، ويدرسون النظام الذي جاء به هذا القرآن ، يدركون أن النظرة فيه إىل تنظيم 
يات حياهتا من مجيع جوانبها ، والفرص املدخرة فيه ملواجهة األطوار والتقلبات يف يسر اجلماعة اإلنسانية ومقتض

كل أولئك أكرب من أن حييط به عقل بشري واحد ، أو جمموعة العقول يف جيل واحد او يف مجيع . . ومرونة 
جيهها مث يدرسون وسائل ومثلهم الذين يدرسون النفس اإلنسانية ووسائل األصول إىل التأثري فيها وتو. األجيال 

  . .القرآن وأساليبه 
فليس هو إعجاز اللفظ والتعبري وأسلوب األداء وحده ، ولكنه االعجاز املطلق الذي يلمسه اخلرباء يف هذا ويف 

  . .النظم والتشريعات والنفسيات وما إليها 
غريهم مدى ما يف األداء القرآين من  والذين زاولوا فن التعبري ، والذين هلم بصر باألداء الفين ، يدركون أكثر من

والذين زاولوا التفكري االجتماعي والقانوين والنفسي ، واإلنساين بصفة عامة ، يدركون . إعجاز يف هذا اجلانب 
  .أكثر من غريهم مدى اإلعجاز املوضوعي يف هذا الكتاب أيضاً 

ومع تقدير . عن تصويره باألسلوب البشري  ومع تقدير العجز سلفاً عن بيان حقيقة هذا اإلعجاز ومداه؛ والعجز
فسأحاول هنا أن . هو موضوع كتاب مستقل  -يف حدود الطاقة البشرية  -أن احلديث املفصل عن هذا اإلعجاز 

  . .أمل إملامة خاطفة بشيء من هذا 
لألداء البشري؛ حىت إن له سلطاناً عجيباً على القلوب ليس . . إن األداء القرآين ميتاز ويتميز من األداء البشري 

وهناك حوادث عجيبة ال ميكن . . ليبلغ أحياناً أن يؤثر بتالوته اجملردة على الذين ال يعرفون من العربية حرفاً 
  .ولكن وقوعها حيتاج إىل تفسري وتعليل  -وإن مل تكن هي القاعدة  -تفسريها بغري هذا الذي نقول 

حادثاً وقع يل وكان عليه معي شهود ستة ، وذلك منذ حوايل مخسة  ولن أذكر مناذج مما وقع لغريي؛ ولكين أذكر. 
كنا ستة نفر من املنتسبني إىل اإلسالم على ظهر سفينة مصرية متخر بنا عباب احمليط األطلسي إىل . . عشر عاماً 

يف  وخطر لنا أن نقيم صالة اجلمعة. . نيويورك؛ من بني عشرين ومائة راكب وراكبة أجانب ليس فيهم مسلم 
أنه مل يكن بنا أن نقيم الصالة ذاهتا أكثر مما كان بنا محاسة دينية إزاء مبشر  -احمليط على ظهر السفينة واهللا يعلم 

وكان إجنليزياً  -وقد يسر لنا قائد السفينة . . كان يزاول عمله على ظهر السفينة؛ وحاول أن يزاول تبشريه معنا 
أن يصلي منهم معنا من ال  -وكلهم نوبيون مسلمون  -ة وطهاهتا وخدمها أن نقيم صالتنا؛ ومسح لبحارة السفين -

وقت الصالة وقد فرحوا هبذا فرحاً شديداً ، إذ كانت املرة األوىل اليت تقام فيها صالة اجلمعة » اخلدمة « يكون يف 
لقون يرقبون متح -معظمهم  -وقمت خبطبة اجلمعة وإمامة الصالة؛ والركاب األجانب . . على ظهر السفينة 

القدَّاس فقد كان هذا أقصى ما يفهمونه من « وبعد الصالة جاءنا كثريون منهم يهنئوننا على جناح . . صالتنا 
وشيوعيته « تيتو » عرفنا فيما بعد أهنا يوغسالفية مسيحية هاربة من جحيم  -صالتنا ولكن سيدة من هذا احلشد 

جاءت تشد على أيدينا حبرارة؛ . ا بالدمع وال تتمالك مشاعرها كانت شديدة التأثر واالنفعال ، تفيض عيناه -
إهنا ال متلك نفسها من التأثر العميق بصالتنا هذه وما فيها من خشوع ونظام  -يف إجنليزية ضعيفة  -: وتقول 
» أي لغة هذه اليت كان يتحدث هبا : ولكن ذلك كان يف قوهلا . . وليس هذا موضع الشاهد يف القصة . . وروح 

كما هو احلال عندها يف  -أو رجل دين  -إال قسيس « الصالة » فاملسكينة ال تتصور أن يقيم « قسيسكم 
إن اللغة اليت يتحدث هبا ذات إيقاع موسيقي : فقالت : وأجبناها . . مسيحية الكنيسة وقد صححنا هلا هذا الفهم 



ولكن هذا ليس املوضوع : قيقية لنا وهي تقول مث كانت املفاجأة احل. . عجيب ، وإن كنت مل أفهم منها حرفاً 
هبذه  -كانت ترد يف أثناء كالمه « اإلمام » إن املوضوع الذي لفت حسي ، هو أن . . الذي أريد أن أسأل عنه 

هذه الفقرات اخلاصة . . فقرات من نوع آخر غري بقية كالمه نوع أكثر موسيقية وأعمق إيقاعاً  -اللغة املوسيقية 
حسب  -مملوءاً من الروح القدس  -اإلمام  -يف رعشة وقشعريرة إهنا شيء آخر كما لو كان كانت حتدث 

مث أدركنا أهنا تعين اآليات القرآنية اليت وردت يف أثناء خطبة . وتفكرنا قليالً  -تعبريها املستمد من مسيحيتها 
  ، من سيدة ال تفهم مما تقول شيئاًمفاجأة لنا تدعو إىل الدهشة  -مع ذلك  -اجلمعة ويف أثناء الصالة وكانت 

  .وليست هذه قاعدة كما قلت 

ذو داللة على أن يف هذا القرآن سّراً آخر  -ووقوع أمثاهلا مما ذكره يل غري واحد  -ولكن وقوع هذه احلادثة 
بالدها ،  وقد يكون إميان هذه السيدة بدينها ، وفرارها من اجلحيم الشيوعي يف. تلتقطه بعض القلوب جملرد تالوته 

ولكن ما بالنا نعجب وعشرات األلوف ممن يستمعون . . قد أرهف حسها بكلمات اهللا على هذا النحو العجيب 
وهم ال يفترقون  -وسره هذا  -إىل القرآن من عوامنا ال يطرق عقوهلم منه شيء ، ولكن يطرق قلوهبم إيقاعه 

  فيةّكثرياً من ناحية فهم لغة القرآن عن هذه السيدة اليوغسال
قبل أن أحتدث عن اجلوانب املدركة اليت . ولقد أردت أن أقدم للحديث عن القرآن بسلطانه هذا اخلفي العجيب 

  ومن يزاولون التفكري والشعور. يعرفها أكثر من غريهم من يزاولون فن التعبري 
شر أن يعربوا فيه عن مثل إن األداء القرآين ميتاز بالتعبري عن قضايا ومدلوالت ضخمة يف حيز يستحيل على الب* 

هذه األغراض ، وذلك بأوسع مدلول ، وأدق تعبري ، وأمجله وأحياه أيضاً مع التناسق العجيب بني املدلول والعبارة 
ومع مجال التعبري دقة الداللة يف آن واحد ، حبيث ال يغين لفظ عن لفظ يف موضعه ، . واإليقاع والظالل واجلو 

ويبلغ من ذلك كله مستوى ال يدرك إعجازه أحد ، كما . الدقة وال الدقة على اجلمال وحبيث ال جيور اجلمال على 
ومن مث . يدرك ذلك من يزاولون فن التعبري فعالً؛ ألن هؤالء هم الذين يدركون حدود الطاقة البشرية يف هذا اجملال 

  .يتبينون بوضوح أن هذا املستوى فوق الطاقة البشرية قطعاً 
هي أن النص الواحد حيوي مدلوالت متنوعة متناسقة . . لظاهرة ظاهرة أخرى يف األداء القرآين وينشأ عن هذه ا* 

يف النص؛ وكل مدلول منها يستويف حظه من البيان والوضوح دون اضطراب يف األداء أو اختالط بني املدلوالت؛ 
 جماالت شىت؛ ويبدو يف كل مرة حبيث يستشهد بالنص الواحد يف. وكل قضية وكل حقيقة تنال احليز الذي يناسبها 

أصيالً يف املوضع الذي استشهد به فيه؛ وكأمنا هو مصوغ ابتداء هلذا اجملال وهلذا املوضع وهي ظاهرة قرآنية بارزة 
ولو راجع القارئ املقتطفات الواردة يف التعريف هبذه السورة لوجد أن ( ال حتتاج منا إىل أكثر من اإلشارة إليها 

  ) .وليس هذا إال مثاالً . رد للداللة على أغراض شىت ، وهو يف كل مرة أصيل يف موضعه متاماً النص الواحد ي
ولألداء القرآين طابع بارز كذلك يف القدرة على استحضار املشاهد ، والتعبري املواجه كا لو كان املشهد حاضراً * 

ألنه يبدو يف هذه احلالة . ء البشري تقليدها ، بطريقة ليست معهودة على اإلطالق يف كالم البشر؛ وال ميلك األدا
مضطرباً غري مستقيم مع أسلوب الكتابة وإال فكيف ميكن لألداء البشري أن يعرب على طريقة األداء القرآين مثالً يف 

  :مثل هذه املواضع 

آمنت أنه ال : ال حىت إذا أدركه الغرق ق -بغياً وعدواً  -وجاوزنا ببين إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده { 
مث يعقبها مباشرة خطاب موجه . . وإىل هنا هي قصة حتكى ( } إله إال الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من املسلمني 



} آآلن وقد عصيت قبل وكنت من املفسدين؟ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون ملن خلفك آية { . . يف مشهد حاضر 
أي شيء أكرب : قل } { وإن كثرياً من الناس عن آياتنا لغافلون { : ضر مث يعود األداء للتعقيب على املشهد احلا

وإىل هنا أمر يوجه ورسول } قل اهللا ، شهيد بيين وبينكم ، وأوحي إيل هذا القرآن ألنذركم به ومن بلغ . شهادة 
به يعود للتلقي يف وإذا } أئنكم لتشهدون أن مع اهللا آهلة أخرى؟ { : مث فجأة جند الرسول يسأل القوم . . يتلقى 

إمنا هو إله واحد ، وإنين بريء مما تشركون : قل . ال أشهد : قل { :  -وأجابوه  -شأن هذا الذي سأل عنه قومه 
يا معشر اجلن قد استكثرمت من . . ويوم حيشرهم مجيعاً { : وكذلك هذه االلتفاتات املتكررة يف مثل هذه اآليات } 

النار : قال . ربنا استمتع بعضنا ببعض ، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا : نس وقال أولياؤهم من اإل. . اإلنس 
. وكذلك نويل بعض الظاملني بعضاً مبا كانوا يكسبون . . مثواكم خالدين فيها إال ما شاء اهللا ، إن ربك حكيم عليم 

: قالوا . . يومكم هذا؟ يا معشر اجلن واإلنس ، أمل يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيايت ، وينذرونكم لقاء . 
ذلك أن مل يكن ربك . . شهدنا على أنفسنا ، وغرهتم احلياة الدنيا ، وشهدوا على أنفسهم أهنم كانوا كافرين 

وهو أسلوب متميز متاماً من األسلوب البشري . وأمثاهلا كثري يف القرآن كله } مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون 
اول أن يعرب على هذا النحو ، مث ليأت بكالم مفهوم مستقيم؛ فضالً على أن يكون وإال فمن شاء أن مياري ، فليح. 

  له هذا اجلمال الرائع ، وهذا اإليقاع املؤثر ، وهذا التناسق الكامل
ويبقى اإلعجاز املوضوعي؛ والطابع الرباين املتميز من الطابع . هذه بعض جوانب اإلعجاز يف األداء نلم هبا سراعاً 

  . البشري فيه
وحسها املتوفز . وقلبها الشاعر مرة . إن هذا القرآن خياطب الكينونة البشرية جبملتها؛ فال خياطب ذهنها اجملرد مرة 

ولكنه خياطبها مجلة ، وخياطبها من أقصر طريق؛ ويطرق كل أجهزة االستقبال والتلقي فيها مرة واحدة كلما . مرة 
وتأثرات وانطباعات حلقائق الوجود كلها ، ال متلك وسيلة أخرى وينشئ فيها هبذا اخلطاب تصورات . . خاطبها 

من الوسائل اليت زاوهلا البشر يف تارخيهم كله أن تنشئها هبذا العمق ، وهبذا الشمول ، وهبذه الدقة وهذا الوضوح ، 
  وهبذه الطريقة وهذا األسلوب أيضاً

تعني على توضيح هذه » خصائص التصور ومقوماته « : وأنا أستعري هنا فقرات مقتبسة من القسم الثاين من كتاب 
يف صورهتا اجلميلة الكاملة » املنهج القرآين يف عرض مقومات التصور اإلسالمي « احلقيقة؛ وهي تتحدث عن 

  :الشاملة املتناسقة املتوازنة ، وأبرز خصائص هذا املنهج يف العرض 
  :أنه ميتاز عن كل املناهج 

يف األسلوب الذي يكشف كل زواياها ، وكل جوانبها  -كما هي يف عامل الواقع  -قة بكونه يعرض احلقي: أوالً * 
  .، وكل ارتباطاهتا ، وكل مقتضياهتا 

ال يعقد هذه احلقيقة ، وال يلفها بالضباب بل خياطب هبا الكينونة البشرية يف كل  -مع هذا الشمول  -وهو . 
بالعباد أن جيعل خماطبتهم مبقومات هذا التصور أو إدراكهم هلا ،  رمحة منه -سبحانه  -ومل يشأ اهللا . . مستوياهتا 

ألن العقيدة هي حاجة حياهتم األوىل؛ والتصور الذي تنشئه يف عقوهلم . . إطالقاً . . متوقفاً على سابق علم هلم 
أي علم ، وقلوهبم هو الذي حيدد هلم طريقة تعاملهم مع الوجود كله؛ وحيدد هلم كذلك طريقة اجتاههم لتعلم 

ولسبب آخر هو أن اهللا . هلذا السبب مل جيعل اهللا إدراك هذه العقيدة متوقفاً على علم سابق . . ولطلب أية معرفة 
مبا أنه هو قاعدة تصورهم  -يريد أن يكون هذا التصور الذي تنشئه حقائق العقيدة هو قاعدة علم البشر ومعرفتهم 

كي يقوم علمهم وتقوم معرفتهم على أساس من  -ه وملا جيري فيهم وتفسريهم للكون من حوهلم ، وملا جيري في



عن غري  -ذلك أن كل ما يتلقاه اإلنسان وكل ما يصل إليه . احلق املستيقن الذي ليس هنالك غريه حق مستيقن 
 فطريق. » العلم التجرييب « حىت ذلك » قطعية « ال » حمتملة « ونتائج » ظنية «  -هو معرفة  -هذا املصدر 

. فما يتسىن للبشر االستقصاء واالستقراء يف أية جتربة  -ال االستقراء واالستقصاء  -العلم التجرييب هو القياس 
أن » العلم « هذا على فرض صحة مجيع املالحظات واالستنتاجات واألحكام البشرية على الظواهر إمنا قصارى 

فسه يسلم بأن النتائج الناشئة عن هذا القياس ظنية والعلم ن. يقوم بعدد من التجارب ، مث يقيس على نتائجها 
ال » االحتماالت « وذلك باإلضافة إىل أن كل جتربة على حدة ، تقوم على ترجيح أحد ( حمتملة ال يقينية قطعية 

فلم يبق من علم مستيقن ميكن أن حيصل عليه البشر إال العلم الذي يأتيهم من عند العليم ) . . على القطع احلتمي 
  .خلبري ، والذي يقصه عليهم من يقص احلق وهو خري الفاصلني ا

» الفلسفية « والتأمالت » العلمية « بكونه مربأ من االنقطاع والتمزق امللحوظني يف الدراسات : ثانياً * 
كما . اجلميل املتناسق حبديث مستقل ) الكل ( فهو ال يفرد كل جانب من جوانب . مجيعاً » الفنية « والومضات 

وإمنا هو يعرض هذه اجلوانب يف سياق موصول؛ يرتبط فيه عامل الشهادة بعامل الغيب . تصنع أساليب األداء البشرية 
وحياة الناس يف األرض . وتتصل فيه الدنيا باآلخرة . وتتصل فيه حقائق الكون واحلياة واإلنسان حبقيقة األلوهية . 

ه أو تقليده؛ ألن األسلوب البشري عندما حياول تقليده يف هذه يف أسلوب تتعذر جمارات. . حبياة املأل األعلى 
  اخلاصية تبدو فيه احلقائق خمتلطة مضطربة غامضة ، غري واضحة وال حمددة وال منسقة ، كما تبدو يف املنهج القرآين

على أي منها وهذا االتصال واالرتباط يف عرض مجلة احلقائق يف السياق القرآين الواحد؛ قد خيتلف فيه التركيز « 
  .بني موضع وموضع 

فعندما يكون التركيز يف موضع من السياق القرآين مثالً على تعريف الناس برهبم . ولكن هذا الترابط يبدو دائماً 
يف عامل الغيب وعامل . احلق ، تتجلى هذه احلقيقة الكبرية يف آثار القدرة اإلهلية الفاعلة يف الكون واحلياة واإلنسان 

حقيقة « وعندما يكون التركيز يف موضع آخر على التعريف حبقيقة الكون ، تتجلى العالقة بني . . اء الشهادة سو
، ويتطرق السياق كثرياً إىل حقيقة احلياة واألحياء ، وإىل سنن اهللا يف الكون واحلياة » حقيقة الكون « و » األلوهية 

رتباطها حبقيقة األلوهية وبالكون واألحياء ، وبعامل يتجلى ا» حقيقة اإلنسان « وعندما يكون التركيز على . . 
وعندما يكون التركيز على الدار اآلخرة تذكر احلياة الدنيا وترتبطان باهللا . . الغيب وعامل الشهادة على السواء 

إىل آخر هذا النسق من . . وكذلك عندما يكون التركيز على قضايا احلياة الدنيا . . وبسائر احلقائق األخرى 
  .العرض ، الواضح املالمح يف القرآن 

يف  -حيافظ متاماً على إعطاء كل جانب من جوانبها  -وتناسقها » احلقيقة « مع متاسك جوانب  -بكونه : ثالثاً * 
» حقيقة األلوهية « ومن مث تبدو  -وهو امليزان  -مساحته اليت تساوي وزنه احلقيقي يف ميزان اهللا  -الكل املتناسق 
بارزة مسيطرة حميطة شاملة؛ حىت ليبدو أن التعريف بتلك احلقيقة » األلوهية والعبودية « ، وقضية وخصائصها 

 -مبا فيه القدر والدار اآلخرة  -وتشغل حقيقة عامل الغيب . . وجتلية هذه القضية هو موضوع القرآن األساسي 
اة ، أنصبة متناسقة تناسق هذه احلقائق يف عامل مث تنال حقيقة اإلنسان ، وحقيقة الكون ، وحقيقة احلي. مساحة بارزة 

وهكذا ال تدغم حقيقة من احلقائق ، وال هتمل ، وال تضيع معاملها يف املشهد الكلي الذي تعرض فيه هذه . . الواقع 
« كما بينا يف فصل  -وكما أن هذه احلقائق ال يطغى بعضها على بعض يف التصور اإلسالمي ذاته . . احلقائق 
حيث ال ينتهي اإلعجاب بالكون املادي ودقة نواميسه وتناسق أجزائه وقوانينه إىل  -يف القسم األول »  التوازن

وال ينتهي اإلعجاب بعظمة احلياة واهتدائها إىل  -كمؤهلة العوامل املادية واألكوان الطبيعية قدمياً وحديثاً  -تأهله 



وال ينتهي اإلعجاب  -كأصحاب املذهب احليوي  -ليهها وظائفها وتناسقها مع نفسها ومع احمليط الكوين إىل تأ
 -باإلنسان ، وتفرده يف خصائصه واالستعدادات الكامنه يف كيانه املنطلقة يف تعامله مع الكون ، إىل تأليه اإلنسان 

إنكار  وال ينتهي اإلجالل للحقيقة اإلهلية يف ذاهتا إىل -كاملثاليني يف عمومهم  -يف صورة من الصور  -أو العقل 
  . -كاملذاهب اهلندوكية والبوذية والنصرانية احملرفة  -وجود العوامل املادية أو احتقارها أو احتقار الكائن اإلنساين 

كما أن هذا التوازن هو طابع التصور اإلسالمي ذاته ، فكذلك هو طابع منهج العرض القرآين ملقومات هذا . 
و كلها واضحة يف املشهد الفريد الذي يرمسه للكل يف السياق القرآين التصور واحلقائق اليت يقوم عليها حبيث تبد

  الواحد وهي خاصية قرآنية ال ميلكها األداء اإلنساين
مع الدقة والتقرير والتحديد احلاسم ، وهي متنح هذه احلقائق حيوية  -بتلك احليوية الدافقة املؤثرة املوحية : رابعاً * 

مث هي يف . تسامى إليها املنهج البشري يف العرض وال األسلوب البشري يف التعبري وإيقاعاً وروعة ومجاالً ، ال ي
الوقت ذاته تعرض يف دقة عجيبة ، وحتديد حاسم؛ ومع ذلك ال جتور الدقة على احليوية واجلمال ، وال جيور 

  التحديد على اإليقاع والروعة
. القرآين ، فنبلغ من ذلك ما يبلغه تذوق هذا املنهج وال ميكن أن نصف حنن يف أسلوبنا البشري ، مالمح املنهج « 

شيئاً مما يبلغه القرآن يف « خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته » كما أنه ال ميكن أن نبلغ هبذا البحث كله عن 
وما حناول تقدمي هذا البحث للناس إال ألن الناس قد بعدوا عن القرآن ببعدهم عن احلياة يف مثل . . هذا الشأن 

اجلو الذي تنزل فيه القرآن؛ ومل يعودوا يزاولون تلك املالبسات ، وال يعانون تلك االهتمامات اليت كان يزاوهلا 
. ويعانيها من كان يتنزل عليهم القرآن ، بينما هم ينشئون اجملتمع املسلم يف وجه كل املالبسات القائمة حينذاك 

انتهت . . . » رآين ذاته ، واالستمتاع خبصائصه ومذاقاته ومن مث مل يعد الناس قادرين على تذوق املنهج الق
  . .املقتطفات 

يف جماالت ال خيطر للفكر البشري عادة أن يلم هبا ، ألهنا ليست من طبيعة  -إحياناً  -والقرآن يقدم حقائق العقيدة 
  .ما يفكر فيه عادة أو يلتفت إليه على هذا النحو 

  . .عام يف تصوير حقيقة العلم اإلهلي وجماالته من هذا القبيل ما جاء يف سورة األن
وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو ، ويعلم ما يف الرب والبحر ، وما تسقط من ورقة إال يعلمها ، وال حبة يف { 

فهذه املطارح املترامية ، اخلفية والظاهرة ، ليست مما } ظلمات األرض ، وال رطب وال يابس إال يف كتاب مبني 
جه الفكر البشري إىل ارتيادها على هذا النحو؛ وهو يف معرض تصوير مشول العلم؛ مهما أراد تصوير هذا يتو

ولو أن فكراً بشرياً هو الذي يريد تصوير مشول العلم الجته اجتاهات أخرى تناسب اهتمامات اإلنسان . الشمول 
  :اجلزء السابع  وذلك كما قلنا يف تفسري هذه اآلية من قبل يف. . وطبيعة تصوراته 

  .ننظر إىل هذه اآلية القصرية من أي جانب فنرى هذا اإلعجاز الناطق مبصدر هذا القرآن « 
إن . . ننظر إليها من ناحية موضوعها ، فنجزم للوهلة األوىل بأن هذا كالم ال يقوله بشر فليس عليه طابع البشر 

  .ال يرتاد هذه اآلفاق  -ول العلم وإحاطته موضوع مش -حني يتحدث عن مثل هذا املوضوع  -الفكر البشري 

إنه ينتزع تصوراته اليت يعرب عنها . إن مطارح الفكر البشري وانطالقاته يف هذا اجملال هلا طابع تآخر وهلا حدود . 
فما اهتمام الفكر البشري بتقصي وإحصاء الورق الساقط من الشجر ، يف كل أحناء األرض؟ إن . . من اهتماماته 

ال خيطر على باله أن يتتبع وحيصي ذلك الورق الساقط يف أحناء . ة ال ختطر على بال الفكر البشري ابتداء املسأل



ومن مث ال خيطر له أن يتجه هذا االجتاه ، وال أن يعرب هذا التعبري عن العلم الشامل إمنا الورق الساقط شأن . األرض 
  حيصيه اخلالق ويعرب عنه اخلالق

إن أقصى ما يتجه إليه تفكري البشر هو . } وال رطب وال يابس { : البشري هبذا اإلطالق  وما اهتمام الفكر« 
فأما التحدث عنه كدليل للعلم الشامل فهذا ليس معهوداً يف اجتاه . . االنتفاع بالرطب واليابس ما بني أيديهم 

  اخلالق البشر وتعبرياهتم كذلك إمنا كل رطب وكل يابس شأن حيصيه اخلالق ، ويعرب عنه
وال يفكر البشر أن تكون كل ورقة ساقطة؛ وكل حبة خمبوءة ، وكل رطب وكل يابس يف كتاب مبني ، ويف » 

سجل حمفوظ فما شأهنم هبذا؟ وما فائدته هلم؟ وما احتفاهلم بتسجيله؟ إمنا الذي حيصيه ويسجله هو صاحب امللك ، 
قري كاجلليل ، واملخبوء كالظاهر ، واجملهول كاملعلوم ، الصغري كالكبري ، واحل. . الذي ال يند عنه شيء يف ملكه 

  . .والبعيد كالقريب 
مشهد الورق الساقط من شجر األرض مجيعاً ، واحلب املخبوء . . إن هذا املشهد الشامل الواسع العميق الرائع « 

ما أنه ال يتجه إليه الفكر إن هذا املشهد ك. . يف أطواء األرض مجيعاً ، والرطب واليابس يف أرجاء األرض مجيعاً 
إن هذا املشهد إمنا . . البشري واالهتمام البشري؛ وكذلك ال تلحظه العني البشرية؛ وال تلم به النظرة البشرية 

يتكشف هكذا جبملته لعلم اهللا وحده ، املشرف على كل شيء ، احمليط بكل شيء ، احلافظ لكل شيء ، الذي 
لصغري كالكبري ، واحلقري كاجلليل ، واملخبوء كالظاهر ، واجملهول كاملعلوم ، ا. . تتعلق مشيئته وقدره بكل شيء 

  . .والبعيد كالقريب 
والذين يزاولون الشعور ويزاولون التعبري من بين البشر يدركون جيداً حدود التصور البشري وحدود التعبري » 

، ال خيطر على القلب البشري؛ كما أن مثل  أن مثل هذا املشهد -من جتربتهم البشرية  -ويعلمون . البشري أيضاً 
والذين ميارون يف هذا عليهم أن يراجعوا قول البشر كله ، لريوا إن كانوا قد اجتهوا . . هذا التعبري ال يتأتى له أيضاً 

  مثل هذا االجتاه أصالً
  . .وهذه اآلية وأمثاهلا يف القرآن الكرمي تكفي وحدها ملعرفة مصدر هذا الكتاب الكرمي « 
كذلك ننظر إليها من ناحية اإلبداع الفين يف التعبري ذاته ، فنرى آفاقاً من اجلمال والتناسق ال تعرفها أعمال » 

» اجملهول « آماد وآفاق وأغوار يف } وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو { : البشر ، على هذا املستوى السامق 
  .احلاضر واملستقبل ويف أحداث احلياة وتصورات الوجدان يف الزمان واملكان ، ويف املاضي و . املطلق 

تناسب يف عامل . . على استواء وسعة ومشول » املنظور « آماد وآفاق وأغوار يف } ويعلم ما يف الرب والبحر { 
  .الشهود املشهود تلك اآلماد واآلفاق واألغوار يف عامل الغيب احملجوب 

املوت والفناء؛ وحركة السقوط واالحندار من علو إىل سفل ، ومن حياة  حركة} وما تسقط من ورقة إال يعلمها { 
  .إىل اندثار 

حركة البزوغ والنماء ، املنبثقة من الغور إىل السطح ، ومن كمون وسكون إىل } وال حبة يف ظلمات األرض { 
  .اندفاع وانطالق 

واألزدهار والذبول ، يف . ل احلياة واملوت التعميم الشامل ، الذي يشم} وال رطب وال يابس إال يف كتاب مبني { 
  . .كل حي على اإلطالق 

من ذا الذي يبدع هذا . . فمن ذا الذي يبدع ذلك االجتاه واالنطالق؟ من ذا الذي يبدع هذا التناسق واجلمال؟ 
  من؟ إال اهللا؟. . كله وذلك كله ، يف مثل هذا النص القصري 



  : كذلك هذا النص اآلخر عن مشول علم اهللا
ويقف } يعلم ما يلج يف األرض ، وما خيرج منها ، وما ينزل من السماء ، وما يعرج فيها ، وهو الرحيم الغفور { 

اإلنسان أمام هذه الصفحة املعروضة يف كلمات قليلة؛ فإذا هو أمام حشد هائل عجيب من األشياء ، واحلركات ، 
  ، ال يصمد هلا اخليال واألحجام ، واألشكال ، والصور ، واملعاين ، واهليئات

ولو أن أهل األرض مجيعاً وقفوا حياهتم كلها يتتبعون وحيصون ما يقع يف حلظة واحدة ، مما تشري إليه اآلية ألعجزهم 
  تتبعه وإحصاؤه عن يقني

فكم من شيء يف هذه اللحظة الواحدة يلج يف األرض؟ وكم من شيء يف هذه اللحظة خيرج منها؟ وكم من شيء يف 
  حظة ينزل من السماء؟ وكم من شيء يف هذه اللحظة يعرج فيها؟هذه الل

كم من شيء يلج يف األرض؟ كم من حبة ختتبئ أو ختبأ يف جنبات هذه األرض؟ كم من دودة ومن حشرة ومن 
هامة ومن زاحفة تلج يف األرض يف أقطارها املترامية؟ كم من قطرة ماء ومن ذرة غاز ، ومن إشعاع كهرباء تندس 

  ض يف أرجائها الفسيحة؟ وكم وكم مما يلج يف األرض ، وعني اهللا عليه ساهرة ال تنام؟يف األر
وكم خيرج منها؟ كم من نبتة تنبثق؟ وكم من نبع يفور؟ وكم من بركان يتفجر؟ وكم من غاز يتصاعد؟ وكم من 

ا يعلم البشر ومما مستور يتكشف؟ وكم من حشرة خترج من بيتها املستور؟ وكم وكم مما يرى ومما ال يرى ، ومم
  جيهلونه وهو كثري؟؟

وكم مما ينزل من السماء؟ كم من نقطة مطر؟ وكم من شهاب ثاقب؟ وكم من شعاع حمرق؟ وكم من شعاع منري؟ 
وكم من قضاء نافذ ومن قدر مقدور؟ وكم من رمحة تشمل الوجود وختص بعض العبيد؟ وكم من رزق يبسطه اهللا 

  كم وكم مما ال حيصيه إال اهللا؟و. . ملن يشاء من عباده ويقدر؟ 
وكم مما يعرج فيها؟ كم من نفس صاعد من نبات أو حيوان أو إنسان أو خلق آخر مما ال يعرفه اإلنسان؟ وكم من 

  دعوة إىل اهللا معلنة أو مستسرة مل يسمعها إال اهللا يف عاله؟
يعرج بأمر من روح اهللا؟ وكم من  وكم من روح من أرواح اخلالئق اليت نعلمها أو جنهلها متوفاة؟ وكم من ملك

  روح يرف يف هذا امللكوت ال يعلمه إال اهللا؟
  مث كم من قطرة خبار صاعدة من حبر ، ومن ذرة غاز صاعدة من جسم؟ وكم وكم مما ال يعلمه سواه؟

العد كم يف حلظة واحدة؟ وأين يذهب علم البشر وإحصاؤهم ملا يف اللحظة الواحدة ولو قضوا األعمار الطوال يف 
  .واإلحصاء؟ وعلم اهللا الكامل اهلائل اللطيف العميق حييط هبذا كله يف كل مكان ويف كل زمان 

{ . . وكل قلب وما فيه من نوايا وخواطر وماله من حركات وسكنات حتت عني اهللا ، وهو مع هذا يستر ويغفر . 
فمثل . بأن هذا القرآن ليس من قول البشر وإن آية واحدة من القرآن كهذه اآلية ملما يوحي } وهو الرحيم الغفور 

ومثل هذا التصور الكوين ال دافع إليه من طبيعة تصور البشر ، . هذا اخلاطر الكوين ال خيطر بطبيعته على قلب بشر 
  ومثل هذه اإلحاطة باللمسة الواحدة تتجلى فيها صنعة اهللا بارئ هذا الوجود اليت ال تشبهها صنعة العبيد

بع اإلهلي يف هذا القرآن يف طريقة استدالله بأشياء وأحداث مثرية صغرية يف ظاهرها؛ وهي ذات كذلك يبدو الطا
  :كما يبدو يف قوله تعاىل . . حقيقة ضخمة تناسب املوضوع الضخم الذي يستدل هبا عليه 

كم املوت وما حنن حنن خلقناكم فلوال تصدقون أفرأيتم ما متنون؟ أأنتم ختلقونه أم حنن اخلالقون؟ حنن قدرنا بين{ 
} { ولقد علمتم النشأة األوىل ، فلوال تذكرون . على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما ال تعلمون . مبسبوقني 

} { أفرأيتم املاء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من املزن أم حنن املنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجاً ، فلوال تشكرون 



فسبح } { م أنشأمت شجرهتا أم حنن املنشئون؟ حنن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين أفرأيتم النار اليت تورون؟ أأنت
إن هذا القرآن جيعل من مألوفات البشر وحوادثهم املكرورة ، قضايا كونية كربى يكشف فيها } باسم ربك العظيم 

الوجود ، كما جيعل منها عن النواميس اإلهلية يف الوجود ، وينشئ هبا عقيدة ضخمة شاملة وتصوراً كامالً هلذا 
يقظة لظواهر هذا الوجود اليت . منهجاً للنظر والتفكري ، وحياة لألرواح والقلوب ، ويقظة يف املشاعر واحلواس 

  تتطالع الناس صباح مساء وهم غافلون ، ويقظة ألنفسهم وما جيري من العجائب واخلوارق فيها
كذلك ال يكلفهم أن يبحثوا عن . عجزات اخلاصة املعدودة إنه ال يكل الناس إىل احلوادث الفذة اخلارقة وامل

اخلوارق واملعجزات واآليات والدالئل بعيداً عن أنفسهم ، وال عن مألوف حياهتم ، وال عن الظواهر الكونية 
 إنه ال يبعد هبم يف فلسفات معقدة ، أو مشكالت عقلية عويصة ، أو جتارب علمية ال. . القريبة منهم املعروفة هلم 

  .لكي ينشئ يف نفوسهم عقيدة ، وتصوراً للكون واحلياة قائماً على هذه العقيدة . . ميلكها كل أحد 

وهذا . واملعجزة كامنة يف كل ما تبدعه يده . إن أنفسهم من صنع اهللا؛ وظواهر الكون حوهلم من إبداع قدرته 
يأخذهم إىل هذه . املبثوثة يف الكون من حوهلم ومن مث يأخذهم إىل هذه املعجزات الكامنة فيهم ، و. القرآن قرآنه 

ألهنم لطول ألفتهم هبا غفلوا عن مواضع . اخلوارق املألوفة هلم ، اليت يروهنا وال حيسون حقيقة اإلعجاز فيها 
 سر القدرة املبدعة ، وسر. يأخذهم إليها ليفتح عيوهنم عليها ، فتطلع على السر اهلائل املكنون فيها . اإلعجاز فيها 

الوحدانية املفردة ، وسر الناموس األزيل الذي يعمل يف كياهنم هم أنفسهم كما يعمل يف الكون من حوهلم؛ والذي 
  .حيمل دالئل اإلميان؛ وبراهني العقيدة فيبثها يف كياهنم ، أو يوقظها يف فطرهتم بتعبري أدق 

ويف زرعهم الذي تزاوله . هم هم أنفسهم وعلى هذا املنهج يسري ، وهو يعرض عليهم آيات القدرة املبدعة يف خلق
وهي أبسط ما يقع حتت أبصارهم من مألوفات حياهتم  -ويف النار اليت يوقدون . ويف املاء الذي يشربون . أيديهم 

اللحظة اليت يواجهها . هناية احلياة على هذه األرض وبدء احلياة يف العامل اآلخر . كذلك يصور هلم حلظة النهاية  -
واليت تنتهي عندها كل حيلة ، واليت تقف األحياء وجهاً لوجه أمام القدرة املطلقة املتصرفة وقفة فاصلة ،  كل أحد ،

  .ال حماولة فيها وال جمال حيث تسقط مجيع األقنعة ، وتبطل مجيع التعالت 
فطريقة . نه الكون إنه املصدر الذي صدر م. . إن طريقة القرآن يف خماطبة الفطرة البشرية تدل بذاهتا على مصدره 

الذرة يظن أهنا . . فمن أبسط املواد الكونية تنشأ أعقد األشكال ، وأضخم اخلالئق . بنائه هي طريقة بناء الكون 
والذرة على صغرها معجزة يف ذاهتا؛ واخللية على ضآلتها آية . . مادة بناء الكون؛ واخللية يظن أهنا مادة بناء احلياة 

لقرآن يتخذ من أبسط املشاهدات املألوفة للبشر مادة لبناء أضخم عقيدة دينية وأوسع تصور وهنا يف ا. . يف ذاهتا 
أي إنسان . . واملوت . والنار . واملاء . الزرع . النسل : املشاهدات اليت تدخل يف جتارب كل إنسان . . كوين 

نشأة حياة جنينية ، ونشأة  على ظهر هذه األرض مل تدخل هذه املشاهدات يف جتاربه؟ أي ساكن كهف مل يشهد
من هذه املشاهدات اليت رآها كل إنسان ينشئ القرآن . . وحلظة وفاة؟ . وموقد نار . ومسقط ماء . حياة نباتية 

وهذه املشاهدات البسيطة الساذجة بذاهتا هي أضخم احلقائق . . العقيدة ، ألنه خياطب كل إنسان يف كل بيئة 
نية؛ فهي يف بساطتها ختاطب فطرة كل إنسان؛ وهي يف حقيقتها موضوع دراسة أعلم الكونية ، وأعظم األسرار الربا

  .العلماء إىل آخر الزمان 
ففي هذا القدر كفاية لنعود إىل . الدالة على مصدره » هذا القرآن « ولسنا منلك املضي أبعد من هذا يف بيان طبيعة 

  . .سياق السورة 
  :وصدق اهللا العظيم 



  .} . . . قرآن أن يفترى من دون اهللا وما كان هذا ال{ 
  .} فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون اهللا إن كنتم صادقني : أم يقولون افتراه؟ قل { 

ويضرب السياق عن املضي يف اجلدل بعد هذا التحدي ، ليقرر أهنم ال يتبعون إال الظن ، فهم حيكمون على ما مل 
والذي حكموا عليه هنا هو . العلم ، وأال يعتمد على جمرد اهلوى أو جمرد الظن  واحلكم جيب أن يسبقه. يعلموه 

لقد كذبوا هبذا وليس لديهم من علم يقوم عليه التكذيب ، وملا . الوحي بالقرآن وصدق ما فيه من الوعد والوعيد 
  :يأهتم تأويله الوقعي بوقوعه 

  . .}  بل كذبوا مبا مل حييطوا بعلمه ، وملا يأهتم تأويله{ 
فليتأمل املتأمل كيف كان مصري األولني ليعرف . شأهنم يف هذا شأن املكذبني من قبلهم ، الظاملني املشركني برهبم 

  :حقيقة مصري اآلخرين 
  . .} كذلك كذب الذين من قبلهم ، فانظر كيف كان عاقبة الظاملني { 

م عنه علم ، فإن هناك منهم من يؤمن هبذا الكتاب ، وإذا كان أكثرهم ال يتبعون إال الظن ، ويكذبون مبا مل حيصل هل
  :فليسوا مجيعهم من املكذبني 

  . .} وربك أعلم باملفسدين . ومنهم من يؤمن به ومنهم من ال يؤمن به { 
وما يقع الفساد يف األرض كما يقع بضالل الناس عن اإلميان برهبم والعبودية له . واملفسدون هم الذين ال يؤمنون 

شر . ما جنم الفساد يف األرض إال من الدينونة لغري اهللا ، وما يتبع هذا من شر يف حياة الناس يف كل اجتاه و. وحده 
تفسد أخالق . . اتباع اهلوى يف النفس والغري؛ وشر قيام أرباب أرضية تفسد كل شيء لتستبقي ربوبيتها املزيفة 

وتاريخ . يف سبيل بقائها املصطنع الزائف . وأمواهلم  مث تفسد مصاحلهم. . الناس وأرواحهم وأفكارهم وتصوراهتم 
  .اجلاهلية يف القدمي واحلديث فائض هبذا الفساد الذي ينشئه املفسدون الذين ال يؤمنون 

بأال يتأثر بتكذيب  -صلى اهللا عليه وسلم  -ويعقب على تقرير مواقفهم من هذا الكتاب بتوجيه اخلطاب للرسول 
ه منهم ، ويعلنهم برباءته من عملهم ، ويفاصلهم على ما معه من احلق يف وضوح ويف املكذبني ، وأن ينفض يدي

  :حسم ويف يقني 
  . .} أنتم بريئون مما أعمل ، وأنا بريء مما تعملون . يل عملي ولكم عملكم : وإن كذبوك فقل { 

وذلك كما . لك املصري املخيف وهي ملسة لوجداهنم ، باعتزاهلم وأعماهلم ، وتركهم ملصريهم منفردين ، بعد بيان ذ
. تترك طفلك املعاند الذي يأىب أن يسري معك ، ويف وسط الطريق وحده يواجه مصريه فريداً ال جيد منك سنداً 

  وكثرياً ما يفلح هذا األسلوب من التهديد
قلوهبم وهم يستمعون إليه بآذاهنم و -صلى اهللا عليه وسلم  -وميضي السياق يستعرض حال بعضهم من الرسول 

  :وينظرون إليه بعيوهنم وبصريهتم مطموسة ، فال يئوبون من السمع والنظر بشيء ، وال يهتدون إىل الطريق . مغلقة 
أفأنت هتدي العمي . أفأنت تسمع الصم ولو كانوا ال يعقلون؟ ومنهم من ينظر إليك . ومنهم من يستمعون إليك { 

  . .} ولو كانوا ال يبصرون؟ 
إن هؤالء لكثري ، يف . . الذين يستمعون وال يعقلون ما مسعوا ، وينظرون وال مييزون ما نظروا  إن هؤالء اخلالئق

  .كل زمان ويف كل مكان 



ألن حواسهم وجوارحهم مطموسة االتصال بعقوهلم . ال ميلك هلم شيئاً  -صلى اهللا عليه وسلم  -والرسول 
ال يسمع الصم ، وال يبصر  -صلى اهللا عليه وسلم  -سول والر. وقلوهبم ، فكأهنا معطلة ال تؤدي حقيقة وظيفتها 

وأعطاهم األمساع . واهللا سن سنة وترك اخللق ملقتضى السنة . فذلك من شأن اهللا وحده عز وجل . العمي 
واألبصار والعقول ليهتدوا هبا؛ فإذا هم عطلوها حقت عليهم سنته اليت ال تتخلف وال حتايب ، ولقوا جزاءهم عدالً ، 

  :يظلمهم اهللا شيئاً ومل 
  . .} إن اهللا ال يظلم الناس شيئاً ، ولكن الناس أنفسهم يظلمون { 

مما جيده يف نفسه من ضيق هبذا التكذيب  -صلى اهللا عليه وسلم  -ويف هذه اآليات األخرية تسرية عن رسول اهللا 
مبا يقرره له ربه من أن إباءهم اهلدى مل ملا معه من احلق ، وهبذا العناد الصفيق بعد تكرار البيان واإلعالم ، وذلك 

وما يفتح اآلذان . ولكن هؤالء كالصم العمي . وال قصور فيما معه من احلق . يكن عن تقصري منه يف اجلهد 
  .فهو شأن خارج عن طبيعة الدعوة والداعية داخل يف اختصاص اهللا . والعيون إال اهللا 

فهو عبد من عباد اهللا ال . حىت ولو متثلت يف شخص رسول اهللا  -اهلا وفيها كذلك حتديد حاسم لطبيعة العبودية وجم
  .واألمر كله هللا . قدرة له خارج جمال العبودية 

بعد ذلك يلمس وجداهنم ملسة خاطفة مبشهد من مشاهد القيامة ، تبدو فيه احلياة الدنيا اليت تزحم حسهم ، وتشغل 
  .قضاها الناس هناك ، مث عادوا إىل مقرهم الدائم ودارهم األصيلة رحلة سريعة ، . . نفوسهم ، وتأكل اهتماماهتم 

قد خسر الذين كذبوا بلقاء اهللا ، وما كانوا . ويوم حيشرهم كأن مل يلبثوا إال ساعة من النهار يتعارفون بينهم { 
  . .} مهتدين 

لتهم الدنيوية كانت قصرية ويف هذه اجلولة اخلاطفة ننظر فإذا احملشورون مأخوذون باملفاجأة ، شاعرون أن رح
  .قصرية ، حىت لكأهنا ساعة من هنار قضوها يف التعارف ، مث أسدل الستار 

  أو هذا جمرد تشبيه هلذا احلياة الدنيا ، وللناس الذين دخلوا مث خرجوا ، كأن مل يفعلوا شيئاً سوى اللقاء والتعارف؟
هذه األرض من عملية التعارف؟ إهنم جييئون ويذهبون وما إنه لتشبيه ، ولكنه حق اليقني وإال فهل ينتهي البشر يف 

مث . يكاد أحدهم ينتهي من التعرف إىل اآلخرين ، وما تكاد اجلماعة فيهم تنتهي من التعرف إىل اجلماعات األخرى 
  .يذهبون 

. ساعة ما يقع وإال فهل هؤالء األفراد الذين يتنازعون ويتعاركون ويقع من سوء التفاهم بينهم وبني بعضهم يف كل 
  هل هؤالء مت تعارفهم كما ينبغي أن يكون؟. 

ال تتخاصم على حق عام ، وال على منهج سليم ، إمنا تتعارك على  -وهذه الشعوب املتناحرة ، والدول املتخاصمة 
  .هل عرف بعضها بعضاً؟ وهي ما تكاد تفرغ من خصام حىت تدخل يف خصام . هذه  -احلطام واألعراض 

  .تمثيل قصر احلياة الدنيا إنه تشبيه ل

  مث يرحلون. . ولكنه يصور حقيقة أعمق فيما يكون بني الناس يف هذه احلياة 
ويف ظل هذا املشهد تبدو اخلسارة الفادحة ملن جعلوا مههم كله هو هذه الرحلة اخلاطفة ، وكذبوا بلقاء اهللا ، 

ستعدوا هلذا اللقاء بشيء يلقون به رهبم؛ ومل فلم ي -بل تلك الومضة  -وشغلوا عنه واستغرقوا يف تلك الرحلة 
  :يستعدوا كذلك بشيء لإلقامة الطويلة يف الدار الباقية 

  . .} قد خسر الذين كذبوا بلقاء اهللا ، وما كانوا مهتدين { 
صلى اهللا عليه  -ومن هذا املشهد اخلاطف ليوم احلشر ، وما سبقه من أيام احلياة يف األرض إىل حديث مع الرسول 



يف شأن وعيد اهللا للمكذبني؛ ذلك الوعيد الغامض ، ال يدرون إن كان سيعاجلهم غداً ، أم إهنم سينظرون  -وسلم 
وشيئاً فشيئاً تنتهي اجلولة اليت بدأت باحلديث . . ليبقى مصلتاً فوق رؤوسهم لعلهم يتقون ويهتدون . إىل يوم الدين 

. . كان ما يف األرض كله ، ويوم يقضي اهللا بالقسط ال يظلم أحداً عن الوعيد إىل هنايتها يوم ال ينفع الفداء ولو 
وذلك على طريقة القرآن يف وصل الدنيا باآلخرة ، يف كلمات وحلظات ، يف تصوير حي يلمس القلوب ، ويصور 

ر اإلسالمي يف الوقت ذاته حقيقة االتصال بني الدارين واحلياتني كما مها يف الواقع ، وكما ينبغي أن يكونا يف التصو
  :الصحيح 

ولكل أمة رسول ، فإذا . وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ، مث اهللا شهيد على ما يفعلون { 
ال أملك : مىت هذا الوعد إن كنتم صادقني؟ قل : ويقولون . جاء رسوهلم قضي بينهم بالقسط وهم ال يظلمون 

قل .  ، لكل أمة أجل ، إذا جاء أجلهم فال يستأخرون ساعة وال يستقدمون لنفسي ضراً وال نفعاً إال ما شاء اهللا
أمث إذا ما وقع آمنتم به؟ آآلن وقد كنتم به . إن أتاكم عذابه بياتاً أو هناراً ماذا يستعجل منه اجملرمون : أرأيتم 

ويستبئونك أحق هو؟ . ن ذوقوا عذاب اخللد ، هل جتزون إال مبا كنتم تكسبو: تستعجلون؟ مث قيل للذين ظلموا 
ولو أن لكل نفس ظلمت ما يف األرض الفتدت به ، وأسروا الندامة ملا . إي وريب إنه حلق ، وما أنتم مبعجزين : قل 

  .} رأوا العذاب ، وقضي بينهم بالقسط وهم ال يظلمون 
صلى اهللا عليه  -رسول تبدأ هذه اجلولة بتقرير أن مرجع القوم إىل اهللا ، سواء وقع بعض الوعيد الذي كلف ال

وهو شهيد على ما يفعلون يف حضور . فاملرجع إىل اهللا يف احلالني . أن يبلغه هلم ، يف حياته أو بعد وفاته  -وسلم 
صلى اهللا عليه وسلم  -فلن يضيع شيء من أعماهلم ولن تعفيهم وفاة الرسول . الرسول باحلياة ، ويف غيبته بالوفاة 

  .مما يوعدون  -
فاألمور مدبرة . . } رينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ، مث اهللا شهيد على ما يفعلون وإما ن{ 

ولكن كل قوم ُينظرون حىت جييء . سائرة حسب التدبري ، ال خيرج منها حرف ، وال يتغري بالطوارئ والظروف 
ى نفسه بأال يعذب قوماً إال بعد الرسالة ، رسوهلم ، فينذرهم ويبني هلم ، وبذلك يستوفون حقهم الذي فرضه اهللا عل

  .وبعد اإلعذار هلم بالتبيني 

  :وعندئذ يقضي بينهم بالقسط حسب استجابتهم للرسول 
  .} ولكل أمة رسول ، فإذا جاء رسوهلم قضي بينهم بالقسط وهم ال يظلمون { 

وعناية . ليها التصور اإلسالمي كله ونقف من هاتني اآليتني أمام حقيقة األلوهية وحقيقة العبودية اليت يرتكز ع
  . .املنهج القرآين بتوضيحها وتقريرها يف كل مناسبة ، ويف صور شىت متنوعة 

كله هللا ، وأن . إن أمر هذه العقيدة ، وأمر القوم الذين خياطبون هبا  -صلى اهللا عليه وسلم  -إنه يقال للرسول 
وقد ينقضي أجلك كله وال ترى هناية . ا ما وراء لك فكله هللا دورك فيها هو البالغ ، أم. ليس لك من األمر شيء 

. . القوم الذين يكذبونك ويعاندونك ويؤذونك ، فليس حتماً على اهللا أن يريك عاقبتهم ، وما ينزله هبم من جزاء 
ذلك . . مث ميضي الرسول ويدع األمر كله هللا . . فعليك البالغ  -وكل رسول  -هذا له وحده سبحانه أما أنت 

  كي يعلم العبيد جماهلم ، وكي ال يستعجل الدعاة قضاء اهللا مهما طال عليهم يف الدعوة ومهما تعرضوا فيها للعذاب
  . .} ويقولون مىت هذا الوعد إن كنتم صادقني؟ { 

 من قضاء اهللا -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد كانوا يسألون يف حتد واستعجال ، طالبني وقوع ما يوعدهم به النيب 
  :واجلواب : فيهم ، كما قضى اهللا بني األمم اليت جاءهتا رسلها فكذبت ، فأخذ اهللا املكذبني 



ال أملك لنفسي ضراً وال نفعاً إال ما شاء اهللا ، لكل أمة أجل ، إذا جاء أجلهم فال يستأخرون ساعة وال : قل { 
  . .} يستقدمون 

فسه ضراً وال نفعاً ، فهو ال ميلك هلم الضر والنفع بطبيعة ال ميلك لن -صلى اهللا عليه وسلم  -وإذا كان الرسول 
وقد قدم ذكر الضر هنا ، وإن كان مأموراً أن يتحدث عن نفسه ، ألهنم هم يستعجلون الضر ، فمن باب . ( احلال 

أن التناسق قدم ذكر الضر ، أما يف موضع آخر يف سورة األعراف فقدم النفع يف مثل هذا التعبري ، ألنه األنسب 
ال أملك لنفسي : قل } { ولو كنت أعلم الغيب الستكثرت من اخلري وما مسين السوء { : يطلبه لنفسه وهو يقول 

  .} . . إال ما شاء اهللا . . ضراً وال نفعاً 
  :وسنة اهللا ال تتخلف ، وأجله الذي أجله ال يستعجل . فاألمر إذن هللا حيقق وعيده يف الوقت الذي يشاؤه 

  . .} ، إذا جاء أجلهم فال يستأخرون ساعة وال يستقدمون  لكل أمة أجل{ 
. هالك االستئصال كما وقع لبعض األمم اخلالية ، وقد ينتهي باهلالك املعنوي . واألجل قد ينتهي باهلالك احلسي 

شخصيتها وهو ما يقع لألمم ، إما لفترة تعود بعدها للحياة ، وإما دائماً فتضمحل وتنمحي . هالك اهلزمية والضياع 
وكل أولئك وفق سنة اهللا اليت ال تتبدل ، ال مصادفة وال جزافاً . . وتنتهي إىل اندثارها كأمة ، وإن بقيت كأفراد 

  .وال ظلماً وال حماباة 

واألمة . فاألمم اليت تأخذ بأسباب احلياة حتيا واألمم اليت تنحرف عنها تضعف أو تضمحل أو متوت حبسب احنرافها 
ال مبجرد االعتقاد ، ولكن بالعمل . ص على أن حياهتا يف اتباع رسوهلا ، والرسول يدعوها ملا حيييها اإلسالمية منصو

وباحلياة وفق املنهج الذي شرعه اهللا هلا ، والشريعة اليت أنزهلا ، . الذي تنص عليه العقيدة يف شىت مرافق احلياة 
  .وإال جاءها األجل وفق سنة اهللا . والقيم اليت قررها 

يبادرهم السياق بلمسة وجدانية تنقلهم من موقف السائل املستهزئ املتحدي ، إىل موقف املهدَّد الذي قد يفاجئه  مث
  :احملظور يف كل حلظة من الليل أو النهار 

  . .} أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتاً أو هناراً ، ماذا يستعجل منه اجملرمون؟ : قل { 
موقعه وموعده؛ والذي قد حيل بياتاً وأنتم نيام ، أو هناراً وأنتم أيقاظ ، ال جيديكم  فهذا العذاب املغيب الذي ال ُيعلم

  .ما الذي يستعجل منه اجملرمون؟ وهو عذاب ال خري هلم يف استعجاله على كل حال . . يف رده الصحو 
. . لتالية بوقوعه فعالً وبينما هم يف مفاجأة السؤال الذي ينقل مشاعرهم إىل تصور اخلطر وتوقعه ، تفجؤهم اآلية ا

  :ولكن التصور القرآين يرمسه واقعاً ، ويغمر به املشاعر ، ويلمس به الوجدان . . وهو مل يقع بعد 
  .} أمث إذا ما وقع آمنتم به؟ آآلن وقد كنتم به تستعجلون؟ { 

  ونه اآلنوكأمنا قد آمنوا به ، وكأمنا خياطبون هبذا التبكيت يف مشهد حاضر يشهد. فكأمنا قد وقع 
  :وتتمة املشهد احلاضر 

  . .} هل جتزون إال مبا كنتم تكسبون؟ . ذوقوا عذاب اخللد : مث قيل للذين ظلموا { 
وهكذا جندنا مع السياق يف ساحة احلساب والعذاب ، وقد كنا منذ حلظات وفقرات يف الدنيا نشهد خطاب اهللا 

  لرسوله عن هذا املصري
فهم مزلزلون من الداخل جتاهه يريدون . إن كان هذا الوعيد حقاً : القوم للرسول  وختام هذه اجلولة ، هو استنباء

  :واجلواب باإلجياب حاسم مؤكد بيمني . أن يستوثقوا وليس هبم من يقني 
  . .} إي وريب إنه حلق وما أنتم مبعجزين : أحق هو؟ قل : ويستنبئونك { 



  . .} إي وريب { 
  . .به حانثاً ، وال أقسم به إال يف جد ويف يقني  الذي أعرف قيمة ربوبيته فال أقسم

  . .} إنه حلق وما أنتم مبعجزين { 
  .ما أنتم مبعجزين أن يأيت بكم ، وما أنتم مبعجزين أن حياسبكم ، وأن جيازيكم 

مع السياق يف نقلة من نقالت األسلوب  -إذا حنن فجأة . وبينما حنن معهم على هذه األرض يف استنباء وجواب 
  .مبدئياً على وجه الفرض والتقدير . يف ساحة احلساب واجلزاء  -قرآين املصور ال
  . .} ولو أن لكل نفس ظلمت ما يف األرض الفتدت به { 

  .فال يقبل منها حىت على فرض وجوده معها 
  :وال تكتمل اآلية حىت يكون الفرض قد وقع وقضى األمر 

  . .} وأسروا الندامة ملا رأوا العذاب { 
  م وهلة املفاجأة فسقط يف أيديهم ، والتعبري يرسم للخيال صورة الكمد يظلل الوجوه ، دون أن تنطق الشفاهأخذهت

  .} وقضي بينهم بالقسط وهم ال يظلمون { 

.  
  .وانتهى املشهد الذي بدأ منذ نصف آية فرضاً وانتهى واقعاً ، على طريقة التصوير القرآين املؤثر املثري 

حشر واحلساب ، جولة أخرى مع القدرة يف بعض جماليها يف السماء واألرض ويف احلياة واملوت والتعقيب املؤكد لل
مث نداء عام للناس أمجعني لالنتفاع هبذا القرآن الذي . جولة عابرة لتوكيد معىن القدرة الكفيلة بتحقق الوعد . 

  .حيمل هلم املوعظة واهلدى وشفاء الصدور 
وإليه . هو حييي ومييت . أال إن وعد اهللا حق ، ولكن أكثرهم ال يعلمون . واألرض أال إن هللا ما يف السماوات { 

بفضل : يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ملا يف الصدور ، وهدى ورمحة للمؤمنني ، قل . ترجعون 
  . .} اهللا وبرمحته فبذلك فليفرحوا هو خري مما جيمعون 

والذي ميلك ما يف السماوات . } أال إن هللا ما يف السماوات واألرض { . املدوي هبذا اإلعالن } . . . أال { 
  :واألرض ميلك أن جيعل وعده حقاً فال يعجزه عن حتقيقه معجز ، وال يعوقه عن تصديقه معوق 

  . .} ولكن أكثرهم ال يعلمون { . . } أال إن وعد اهللا حق { 
  .وهم جلهلهم يشكون أو يكذبون 

  . .} يت هو حييي ومي{ 
  . .والذي ميلك احلياة واملوت ، ميلك الرجعة واحلساب 

  . .} وإليه ترجعون { 
  .إنه تعقيب سريع للتوكيد السريع بعد االستعراض املثري 

  :مث يعقبه النداء اجلامع للبشرية مجيعاً 
  . . .} ني يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم ، وشفاء ملا يف الصدور ، وهدى ورمحة للمؤمن{ 

فليس هو كتاباً مفترى ، وليس ما } من ربكم { وجاءتكم املوعظة . جاءتكم يف ذلك الكتاب الذي ترتابون فيه 
جاءتكم املوعظة لتحيي قلوبكم ، وتشفي صدوركم من اخلرافة اليت متلؤها ، والشك الذي . فيه من عند بشر 

جاءت لتفيض عليها الربء والعافية واليقني واالطمئنان . ها يسيطر عليها ، والزيغ الذي ميرضها ، والقلق الذي حيري



  :وهي ملن يرزق اإلميان هدى إىل الطريق الواصل ، ورمحة من الضالل والعذاب . والسالم مع اإلميان 
  . .} قل بفضل اهللا وبرمحته فبذلك فليفرحوا ، هو خري مما جيمعون { 

فهذا . فبذلك وحده فليفرحوا . . رمحة اليت أفاضها عليهم من اإلميان فبهذا الفضل الذي آتاه اهللا عباده ، وهبذه ال
إن ذلك هو الفرح العلوي الذي يطلق النفس من عقال . ال املال وال أعراض هذه احلياة . هو الذي يستحق الفرح 

فوقها وهو  املطامع األرضية واألعراض الزائلة ، فيجعل هذه األعراض خادمة للحياة ال خمدومة؛ وجيعل اإلنسان
إمنا هو يزهنا . واإلسالم ال حيقر أعراض احلياة الدنيا ليهجرها الناس ويزهدوا فيها . يستمتع هبا ال عبداً خاضعاً هلا 

بوزهنا ليستمتع هبا الناس وهم أحرار اإلرادة طلقاء اليد ، مطمحهم أعلى من هذه األعراض ، وآفاقهم أمسى من 
والدنيا بعد ذلك مملوكة هلم ال . لنعمة ، وتأدية مقتضيات اإلميان هي اهلدف اإلميان عندهم هو ا. دنيا األرض 

  .سلطان هلا عليهم 
ملا قدم خراج العراق إىل عمر : مسعت أيفع بن عبد اهللا الكالعي يقول : عن عقبة بن الوليد عن صفوان بن عمرو 

احلمد هللا : كثر من ذلك ، فجعل يقول خرج عمر وموىل له ، فجعل عمر يعد اإلبل فإذا هي أ -رضي اهللا عنه  -
  .تعاىل 

: قل { : كذبت ليس هذا هو الذي يقول اهللا تعاىل : هذا واهللا من فضله اهللا ورمحته ، فقال عمر : ويقول مواله 
  .} بفضل اهللا وبرمحته فبذلك فليفرحوا هو خري مما جيمعون 

عدون الفضل األول والرمحة األوىل هي ما جاءهم من اهللا كانوا ي. هكذا كان الرعيل األولون ينظرون إىل قيم احلياة 
لذلك كان النصر يأتيهم ، وكان املال . فأما املال ، وأما الثراء ، وأما النصر ذاته فهو تابع . من موعظة وهدى 

سرية  إنه يف هذا الذي يسنه هلا قرآهنا ، ويف. إن طريق هذه األمة واضح . . ينثال عليهم ، وكان الثراء يطلبهم 
  .هذا هو الطريق . . الصدر األول الذين فهموه من رجاهلا 

يف احلياة الدنيا فضالً عن . . إن األرزاق املادية ، والقيم املادية ، ليست هي اليت حتدد مكان الناس يف هذه األرض 
ميكن أن تصبح من أسباب  إن األرزاق املادية ، والتيسريات املادية ، والقيم املادية ،. . مكاهنم يف احلياة األخرى 

  كما نشهد اليوم يف حضارة املادة الكاحلة -ال يف اآلخرة املؤجلة ولكن يف هذه احلياة الواقعة  -شقوة البشرية 
إنه ال بد من قيم أخرى حتكم احلياة اإلنسانية؛ وهذه القيم األخرى هي اليت ميكن أن تعطي لألرزاق املادية 

  .حياة الناس؛ وهي اليت ميكن أن جتعل منها مادة سعادة وراحة لبين اإلنسان والتيسريات املادية قيمتها يف 
هو الذي جيعلها عنصر . إن املنهج الذي حيكم حياة جمموعة من البشر هو الذي حيدد قيمة األرزاق املادية يف حياهتم 

  كما جيعلها سبباً للرقي اإلنساين أو مزلقاً لالرتكاس. سعادة أو عنصر شقاء 
  :ا كان التركيز على قيمة هذا الدين يف حياة أهله ومن هن

بفضل اهللا : قل . يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم ، وشفاء ملا يف الصدور ، وهدى ورمحة للمؤمنني { 
  . .} وبرمحته فبذلك فليفرحوا هو خري مما جيمعون 

عن  -رضي اهللا عنه  -العليا ، فيقول عمر  ومن هنا كان الذين تلقوا هذا القرآن أول مرة يدركون هذه القيمة
بفضل اهللا وبرمحته فبذلك فليفرحوا هو خري مما : قل { : ليس هذا هو الذي يقول اهللا تعاىل « : املال واألنعام 

  . .} جيمعون 
الذي كان يعرف أن فضل اهللا ورمحته يتمثالن بالدرجة األوىل يف هذا . يفقه دينه  -رضي اهللا عنه  -لقد كان عمر 
ال فيما جيمعون من املال واإلبل . موعظة من رهبم ، وشفاء ملا يف الصدور ، وهدى ورمحة للمؤمنني : أنزله اهللا هلم 



  واألرزاق
وإهنا لنقلة . . لقد كانوا يدركون قيمة النقلة البعيدة اليت نقلها هلم هذا الدين ، من وهدة اجلاهلية اليت كانوا فيها 

  .مبا فيها جاهلية القرن العشرين . . اهلية يف كل زمان ومكان بعيدة بالقياس إىل اجل
إن النقلة األساسية اليت تتمثل يف هذا الدين هي إعتاق رقاب العباد من العبودية للعباد؛ وحتريرهم من هذه العبودية 

ع قيمهم ، ويرفع ، وتعبيدهم هللا وحده ، وإقامة حياهتم كلها على أساس هذا االنطالق الذي يرفع تصوراهتم ، ويرف
  .أخالقهم 

  :ويرفع حياهتم كلها من العبودية إىل احلرية 
كما حدث يف . مث جتيء األرزاق املادية والتيسريات املادية ، والتمكني املادي ، تبعاً هلذا التحرر وهذا االنطالق 

األرض ، وتقود البشرية  تاريخ العصبة املسلمة ، وهي تكتسح اجلاهليات حوهلا ، وهتيمن على مقاليد السلطان يف
  . .إىل اهللا ، لتستمتع معها بفضل اهللا 

والذين يركزون على القيم املادية ، وعلى اإلنتاج املادي ، ويغفلون تلك القيمة الكربى األساسية ، هم أعداء 
  .البشرية الذين ال يريدون هلا أن ترتفع على مستوى احليوان وعلى مطالب احليوان 

عوة بريئة؛ ولكنهم يهدفون من ورائها إىل القضاء على القيم اإلميانية ، وعلى العقيدة اليت تعلق وهم ال يطلقوهنا د
وجتعل هلم مطالب أساسية  -دون أن تغفل ضروراهتم األساسية  -قلوب الناس مبا هو أرفع من مطالب احليوان 

  أخرى إىل جوار الطعام واملسكن واجلنس اليت يعيش يف حدودها احليوان
الصياح املستمر بتضخيم القيم املادية ، واإلنتاج املادي ، حبيث يطغى االنشغال به على حياة الناس وتفكريهم  وهذا

وحبيث يتحول الناس إىل آالت تلهث وراء هذه القيمة ، وتعدها قيمة احلياة الكربى؛ وتنسى . . وتصوراهتم كلها 
كل القيم الروحية واألخالقية؛ وتدوس هذه القيم كلها يف  . .اإلنتاج . . اإلنتاج . . يف عاصفة الصياح املستمر 

هذا الصياح ليس بريئاً؛ إمنا هو خطة مدبرة إلقامة أصنام تعبد بدل أصنام اجلاهلية األوىل؛ . . سبيل اإلنتاج املادي 
  وتكون هلا السيادة العليا على القيم مجيعاً

يطوفون به يف قداسة األصنام؛ فإن كل القيم واالعتبارات وعندما يصبح اإلنتاج املادي صنماً يكدح الناس حوله و
كلها إذا . . كلها . . . احلريات الضمانات . األعراض . األسرة . األخالق . . األخرى تداس يف سبيله وتنتهك 

 تعارضت مع توفري اإلنتاج جيب أن تداس فماذا تكون األرباب واألصنام إن مل تكن هي هذه؟ إنه ليس من احلتم أن
  فقد يكون قيمة واعتباراً والفتة ولقباً. يكون الصنم حجراً أو خشباً 

إن القيمة العليا جيب أن تبقى لفضل اهللا ورمحته املتمثلني يف هداه الذي يشفي الصدور ، وحيرر الرقاب ، ويعلي من 
أعطاه للناس يف األرض؛  ويف ظل هذه القيمة العليا ميكن االنتفاع برزق اهللا الذي. القيم اإلنسانية يف اإلنسان 

وبالتصنيع الذي يوفر اإلنتاج املادي؛ وبالتيسريات املادية اليت تقلل من شدة الكدح؛ وبسائر هذه القيم اليت تدق 
  اجلاهلية حوهلا الطبول يف األرض

ا يومئذ وبدون وجود تلك القيمة العليا وسيادهتا تصبح األرزاق والتيسريات واإلنتاج لعنة يشقى هبا الناس؛ ألهن
  .تستخدم يف إعالء القيم احليوانية واآللية ، على حساب القيم اإلنسانية العلوية 

  :وصدق اهللا العظيم 
بفضل اهللا : قل . يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم ، وشفاء ملا يف الصدور ، وهدى ورمحة للمؤمنني { 

  . .} وبرمحته فبذلك فيلفرحوا هو خري مما جيمعون 



ظل هذا احلديث عن فضل اهللا ورمحته ، املتمثلني فيما جاء للناس من موعظة وهدى وشفاء ملا يف الصدور ، ويف 
يتعرض السياق للجاهلية ، وهي تزاول حياهتا العملية ، ال وفق ما جاء من عند اهللا؛ ولكن وفق أهواء البشر ، 

  :تحرمي فيما رزقهم اهللا واعتدائهم على خصائص اهللا سبحانه ، ومزاولتهم أمر التحليل وال
آهللا أذن لكم؟ أم على اهللا تفترون؟ وما : أرأيتم ما أنزل اهللا لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحالالً قل : قل { 

  .} ظن الذين يفترون على اهللا الكذب يوم القيامة؟ إن اهللا لذو فضل على الناس ، ولكن أكثرهم ال يشكرون 

.  
وكل ما جاء من عند اهللا يف عليائه إىل البشر فهو منزل من ذلك  - الذي أنزله إليكم؟ ماذا ترون يف رزق اهللا: قل 

من عند  -ماذا ترون يف هذا الرزق الذي أعطاه لكم ، لتتصرفوا فيه وفق إذنه وشرعه ، فإذا أنتم  -املقام األعلى 
والتشريع . والتحرمي والتحليل تشريع . حترمون منه أنواعاً وحتلون منه أنواعاً  -أنفسكم ودون إذن من اهللا لكم 

  :واحلاكمية ربوبية ، وأنتم تزاولوهنا من عند أنفسكم . حاكمية 
  . .} آهللا أذن لكم؟ أم على اهللا تفترون؟ : قل { 

ذلك أهنا القضية الكربى . . إهنا القضية اليت يتكرر ذكرها يف القرآن الكرمي؛ وتواجه هبا اجلاهلية بني احلني واحلني 
  .بل إهنا هي هي يف حالة التطبيق الواقعي يف احلياة . الية لشهادة أن ال إله إال اهللا الت

إن االعتراف بأن اهللا هو اخلالق الرازق يستتبعه حتماً أن يكون اهللا هو الرب املعبود؛ وأن يكون هو الذي حيكم يف 
ي تشمل كل ما يرزقهم من السماء واألرض ومنه أمر هذه األرزاق اليت أعطاها اهللا للبشر ، وه. . أمر الناس كله 

كما يعترف اليوم ناس  -وبأنه اخلالق الرازق  -سبحانه  -واجلاهليون العرب كانوا يعترفون بوجود اهللا . . 
 -مث كانوا مع هذا االعتراف يزاولون التحرمي والتحليل ألنفسهم فيما رزقهم اهللا . » املسلمني « يسمون أنفسهم 

وهذا القرآن يواجههم هبذا التناقض بني ما يعترفون به  -» املسلمني « يوم ناس يسمون أنفسهم كما يزاول ذلك ال
من وجود اهللا ومن أنه اخلالق الرازق؛ وما يزاولونه يف حياهتم من ربوبية لغري اهللا تتمثل يف التشريع الذي يزاوله نفر 

. ذا التناقض اليوم وغداً وإىل آخر الزمان منهم وهو تناقض صارخ يدمغهم بالشرك؛ كما يدمغ كل من يزاول ه
  فاإلسالم حقيقة واقعة ال جمرد عنوان. مهما اختلفت األمساء والالفتات 

أن هذا الذي  -» املسلمني « كما يزعم اليوم ناس ممن يسمون أنفسهم  -ولقد كان اجلاهليون العرب يزعمون 
  شريعة اهللا: أو كانوا يقولون عنه  .يزاولونه من التحرمي والتحليل إمنا أذن هلم به اهللا 

{ : وذلك يف قوله تعاىل . . وقد ورد يف سورة األنعام ادعاؤهم أن هذا الذي حيرمونه وهذا الذي حيلونه شرعه اهللا 
وأنعام حرمت ظهورها ، وأنعام ال يذكرون  -بزعمهم  -وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ال يطعمها إال من نشاء 

  }سيجزيهم مبا كانوا يفترون . اء عليه اسم اهللا عليها افتر
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لقرآن: كتاب  ا   يف ظالل 
لشاريب: املؤلف  هيم حسني ا برا  سيد قطب إ

« كما أن ناساً اليوم يدعون أنفسهم . . افتراء على اهللا . . إن اهللا يشاء هذا ، وال يشاء هذا : فهم كانوا يقولون 
  شريعة اهللا: يشرعون من عند أنفسهم مث يقولون » مسلمني 

  :أهلم ماذا تظنون بربكم يوم القيامة وأنتم تفترون عليه واهللا جيبههم هنا باالفتراء ، مث يس
  . .} وما ظن الذين يفترون على اهللا الكذب يوم القيامة؟ { 

فما ظنهم يا ترى؟ ما الذي . . وصيغة الغائب تشمل جنس الذين يفترون على اهللا الكذب وتنتظمهم مجيعاً 
  أمامه حىت اجلبالت الصلدة اجلاسيةيتصورون أن يكون يف شأهنم يوم القيامة وهو سؤال تذوب 

  . .} إن اهللا لذو فضل على الناس ، ولكن أكثرهم ال يشكرون { 
واهللا ذو فضل على الناس برزقه هذا املادي الذي أودعه هذا الكون من أجلهم؛ وأودع فيهم القدرة على معرفة 

يف أشكاله ، والتحليل والتركيب يف  مصادره؛ والنواميس اليت حتكم هذه املصادر ، وأقدرهم كذلك على التنويع
  . .وكله يف الكون وفيهم من رزق اهللا . . مادته لتنويع هذه األشكال 

واهللا ذو فضل على الناس بعد ذلك بزرقه وفضله ورمحته اليت أنزهلا يف منهجه هدى للناس وشفاء ملا يف الصدور؛ 
به خري ما يف إنسانيتهم من قوى وطاقات؛ ومشاعر  ليهدي الناس إىل منهج احلياة السليم القومي؛ الذي يزاولون

واجتاهات؛ والذي ينسقون به بني خري الدنيا وخري اآلخرة؛ كما ينسقون به بني فطرهتم وفطرة الكون الذي يعيشون 
  .فيه ويتعاملون معه 

ا هم يشركون فإذا هم حييدون عن منهج اهللا وشرعه؛ وإذ. . ولكن أكثر الناس ال يشكرون على هذا الرزق وذاك 
  يشقون ألهنم ال ينتفعون هبذا الذي هو شفاء ملا يف الصدور. . مث يشقون يف النهاية هبذا كله . . به غريه 

إنه . . إن هذا القرآن شفاء ملا يف الصدور بكل معىن من معاين الشفاء . . وإنه لتعبري عجيب عن حقيقة عميقة 
ويدب فيها . ملعلول يدب فيها بإيقاعه ذي السلطان اخلفي العجيب يدب يف القلوب فعالً دبيب الشفاء يف اجلسم ا

ويدب فيها بتنظيماته وتشريعاته . بتوجيهاته اليت توقظ أجهزة التلقي الفطرية ، فتهتز وتتفتح وتتلقى وتستجيب 
ئنة اليت تسكب ويدب فيها بإحياءاته املطم. اليت تضمن أقل احتكاك ممكن بني اجملموعات البشرية يف احلياة اليومية 

  . .الطمأنينة يف القلوب إىل اهللا ، وإىل العدل يف اجلزاء ، وإىل غلبة اخلري ، وإىل حسن املصري 
  وإهنا لعبارة تثري حشداً وراء حشد من املعاين والدالئل ، تعجز عنها لغة البشر ويوحي هبا هذا التعبري العجيب

يط بكل مضمر وظاهر ، الذي ال يغيب عن علمه وال يبعد عن واهللا هو املطلع على السرائر ، احمل. . ال يشكرون 
هذه هي اللمسة اجلديدة للمشاعر والضمائر يف السياق ، ليخرج . . متناوله مثقال ذرة يف األرض وال يف السماء 

الذين ومن معه بأهنم يف رعايته وواليته ، ال يضرهم املكذبون ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -منها إىل طمأنة الرسول 
  :يتخذون مع اهللا شركاء وهم وامهون 

وما تكون يف شأن ، وما تتلو منه من قرآن ، وال تعملون من عمل ، إال كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه؛ وما { 
  .يعزب عن ربك من مثقال ذرة يف األرض وال يف السماء ، وال أصغر من ذلك وال أكرب إال يف كتاب مبني 



هلم البشرى يف احلياة الدنيا ويف . الذين آمنوا وكانوا يتقون . ال خوف عليهم وال هم حيزنون أال إن أولياء اهللا 
اآلخرة ، ال تبديل لكلمات اهللا ، ذلك هو الفوز العظيم ، وال حيزنك قوهلم ، إن العزة هللا مجيعاً ، هو السميع العليم 

يدعون من دون اهللا شركاء ، إن يتبعون إال الظن ،  ، أال أن هللا من يف السماوات ومن يف األرض ، وما يتبع الذين
} هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً ، إن يف ذلك آليات لقوم يسمعون . وإن هم إال خيرصون 

. .  
  :إن الشعور باهللا على النحو الذي تصوره اآلية األوىل من هذا السياق 

} . . . ن ، وال تعملون من عمل إال كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه وما تكون يف شأن وما تتلو منه من قرآ{ 
وكيف هبذا املخلوق البشري وهو مشغول بشأن من شؤونه . . شعور مطمئن وخميف معاً ، مؤنس ومرهب معاً 

هللا ا. اهللا بكل عظمته ، وبكل هيبته ، وبكل جربوته ، وبكل قوته . حيس أن اهللا معه ، شاهد أمره وحاضر شأنه 
الذرة . اهللا مع هذا املخلوق البشري . . ومدبر هذا الكون ما جل منه وما هان . خالق هذا الكون وهو عليه هني 

إن هذه . ولكنه كذلك شعور مؤنس مطمئن . التائهة يف الفضاء لوال عناية اهللا متسك هبا وترعاها إنه شعور رهيب 
  :إن اهللا معها . . وال والية الذرة التائهة ليست متروكة بال رعاية وال معونة 

  }. . وما تكون يف شأن ، وما تتلو منه من قرآن ، وال تعملون من عمل إال كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه { 
  . .إنه ليس مشول العلم وحده ، ولكن مشول الرعاية ، مث مشول الرقابة 

. } صغر من ذلك وال أكرب إال يف كتاب مبني وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة يف األرض وال يف السماء وال أ{ 
.  

ومع ما هو أصغر من الذرة وأكرب  -ومعها علم اهللا  -ويسبح اخليال مع الذرات الساحبة يف األرض أو يف السماء 
ويرتعش الوجدان إشفاقاً ورهبة ، وخيشع القلب إجالالً وتقوى ، حىت يطامن اإلميان من . . حمصوراً يف علم اهللا 

  .والرهبة ، ويهدهد القلب الواجف بأنس القرب من اهللا الروعة 
  :يأيت اإلعالن اجلاهر . . ويف ظل هذا األنس ، ويف طمأنينة هذا القرب 

هلم البشرى يف احلياة الدنيا ويف . الذين آمنوا وكانوا يتقون . أال أن أولياء اهللا ال خوف عليهم وال هم حيزنون { 
  . .} ذلك هو الفوز العظيم .  ال تبديل لكلمات اهللا. اآلخرة 

وكيف خياف أولياء اهللا أو حيزنون واهللا معهم هكذا يف كل شأن ويف كل عمل ويف كل حركة أو سكون؟ وهم 
  :أولياء اهللا ، املؤمنون به األتقياء املراقبون له يف السر والعلن 

  .} الذين آمنوا وكانوا يتقون { 

.  
صال باهللا ألهنم أولياؤه؟ وعالم حيزنون ومم خيافون ، والبشرى هلم يف كيف خيافون وكيف حيزنون ، وهم على ات

  : -ال تبديل لكلمات اهللا -احلياة الدنيا ويف اآلخرة؟ إنه الوعد احلق الذي ال يتبدل 
  . .} ذلك هو الفوز العظيم { 

واإلميان ما وقر يف القلب  .إن أولياء اهللا الذين يتحدث عنهم السياق هم املؤمنون حق اإلميان املتقون حق التقوى 
. هكذا جيب أن نفهم معىن الوالية هللا . . والعمل هو تنفيذ ما أمر اهللا به واجتناب ما هنى اهللا عنه . وصدقه العمل 

  ال كما يفهمه العوام ، من أهنم املهبولون املخبولون الذين يدعوهنم باألولياء
وهو أوىل األولياء ، مبا يطمئنه جتاه  -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب ويف ظل هذه الرعاية واحلماية ألولياء اهللا خياطب 



  :املكذبني واملفترين ، وكانوا يف ذلك الوقت هم أصحاب القوة واجلاه 
  . .} هو السميع العليم . إن العزة هللا مجيعاً . وال حيزنك قوهلم { 

ألن السياق سياق محاية هللا  -يف املوضع اآلخر  كما -ويفرد اهللا بالعزة هنا ، وال يضيفها إىل الرسول واملؤمنني 
ليجرد منها الناس  -وهي أصالً هللا وحده ، والرسول واملؤمنون يستمدوهنا منه  -فيفرده بالعزة مجيعاً . ألوليائه 

يت فهو يف احلماية اإلهلية ال -صلى اهللا عليه وسلم  -أما الرسول . مجيعاً ، ومشركو قريش العتاة داخلون يف الناس 
الذي يسمع قوهلم ويعلم كيدهم وحيمي . واهللا معه وهو السميع العليم . فال حيزن ملا يقولون . أضفاها على أوليائه 

ويف ملك يده كل من يف السماوات وكل من يف األرض من إنس وجن ومالئكة ، ومن . أولياءه مما يقال ومما يكاد 
  :وملكه  عصاة وتقاة ، فكل ذي قوة من خلقه داخل يف سلطانه

  . .} أال إن هللا من يف السماوات ومن يف األرض { 
. ألن املقصود إثبات أن األقوياء كالضعفاء كلهم يف ملك يده سواء » ما « هنا ال » من « وهذه حكمة ذكر 

  .فالسياق جار فيها جمراه 
  . .} وما يتبع الذين يدعون من دون اهللا شركاء { 

يف حقيقتهم شركاء هللا يف شيء؛ وعبادهم ليسوا على يقني مما يزعمون هلم من فهؤالء الشركاء املوهومون ليسوا 
  :شركة 

  . .} . وإن هم إال خيرصون . إن يتبعون إال الظن { 
  :مث لفتة إىل بعض جمايل القدرة يف املشاهد الكونية اليت يغفل عنها الناس بالتكرار 

  . .} إن يف ذلك آليات لقوم يسمعون .  هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً{ 
واملالك للحركة وللسكون ، الذي جيعل الليل ليسكن فيه الناس ، وجيعل النهار مبصراً يقود الناس فيتحركون 

. ممسك مبقاليد احلركة والسكون ، قادر على الناس ، قادر على محاية أوليائه من الناس . . ويبصرهم فيبصرون 
  .يف مقدمة أوليائه  -ليه وسلم صلى اهللا ع -ورسوله 

.ومن معه من املؤمنني   .  
  . .} إن يف ذلك آليات لقوم يسمعون { 

  .يسمعون فيتدبرون ما يسمعون 
ذلك أن هذا . واملنهج القرآين يستخدم املشاهدة الكونية كثرياً يف معرض احلديث عن قضية األلوهية والعبودية 

كذلك خياطب الناس مبا يف عالقتهم هبذا الكون . رة ال متلك ملنطقه رداً الكون بوجوده ومبشاهده شاهد ناطق للفط
  .وهم جيدون هذا يف حياهتم فعالً . من تناسق 

. فهذا الليل الذي يسكنون فيه ، وهذا النهار الذي يبصرون به ، مها ظاهرتان كونيتان شديدتا االتصال حبياهتم 
ذلك أن . » العلم « ولو مل يتعمقوا يف البحث و  -سونه هم وتناسق هذه الظواهر الكونية مع حياة الناس حي
  فطرهتم الداخلية تفهم عن هذا الكون لغته اخلفية

لقد كانوا يفهمون هذه اللغة » العلوم احلديثة « وهكذا مل يكن البشر يف عماية عن لغة الكون حىت جاءهتم 
وهي لغة متجددة بتجدد املعرفة ، وكلما . القرون  ومن مث خاطبهم هبا العليم اخلبري منذ تلك. بكينونتهم كلها 

  ارتقى الناس يف املعرفة كانوا أقدر على فهمها ، مىت تفتحت قلوهبم باإلميان ونظرت بنور اهللا يف هذه اآلفاق
وقد كان مشركو العرب يزعمون أن املالئكة بنات  -سبحانه  -واالفتراء على اهللا بالشركاء يكون بنسبة ولد هللا 



  .اهللا 
وختام هذا الدرس جولة مع هذا النوع من الشرك واالفتراء تبدأ باحلجة يف الدنيا وتنتهي بالعذاب يف اآلخرة على 

  :طريقة القرآن 
اختذ اهللا ولداً ، سبحانه هو الغين ، له ما يف السماوات وما يف األرض ، إن عندكم من سلطان هبذا ، : قالوا { 

متاع يف الدنيا مث إلينا مرجعهم . إن الذين يفترون على اهللا الكذب ال يفلحون : قل أتقولون على اهللا ما ال تعلمون؟ 
  . .} ، مث نذيقهم العذاب الشديد مبا كانوا يكفرون 

ولداً ، عقيدة ساذجة ، منشؤها قصور يف التصور ، يعجز عن إدراك الفارق اهلائل بني  -سبحانه  -وعقيدة أن هللا 
لباقية ، والطبيعة البشرية املخلوقة الفانية؛ والقصور كذلك عن إدراك حكمة السنة اليت الطبيعة اإلهلية األزلية ا

  .جرت بتوالد أبناء الفناء ، وهو التكملة الطبيعية ملا فيهم من نقص وقصور ال يكونان هللا 
امتداد البشر ، فالبشر ميوتون ، واحلياة باقية إىل أجل معلوم ، فإىل أن ينقضي هذا األجل فحكمة اخلالق تقتضي 

  .والولد وسيلة هلذا االمتداد 
والولد تعويض عن القوة الشائخة بقوة فتية ، تؤدي دورها يف عمارة األرض . والبشر يهرمون ويشيخون فيضعفون 

  .وتعني الضعفاء والشيوخ على بقية احلياة  -كما شاء اهللا  -
فهم يف حاجة إىل التساند ، والولد . وان والناس والبشر يكافحون فيما حييط هبم ، ويكافحون أعداؤهم من احلي

  .أقرب من يكون إىل العون يف هذه األحوال 
والبشر يستكثرون من املال الذي جيلبونه ألنفسهم باجلهد الذي يبذلونه ، والولد يعني على اجلهد الذي جيلب املال 

. .  
  .ينقضي األجل ، ويقضي اهللا أمراً كان مفعوالً وهكذا إىل سائر ما اقتضته حكمة اخلالق لعمارة هذه األرض ، حىت 

وليس شيء من ذلك كله متعلقاً بالذات اإلهلية ، فال احلاجة إىل االمتداد ، وال احلاجة إىل العون عند الشيخوخة ، 
ة بذات وال احلاجة إىل شيء ما مما خيطر أو ال خيطر على البال متعلق. وال احلاجة إىل النصري ، وال احلاجة إىل املال 

  . .اهللا تعاىل 
وما قضت . ومن مث تنتفي حكمة الولد ، ألن الطبيعة اإلهلية ال يتعلق هبا غرض خارج عن ذاته ، يتحقق بالولد 

. فهي تقتضي الولد اقتضاء . حكمة اهللا أن يتولد البشر إال ألن طبيعتهم قاصرة حتتاج إىل هذا النوع من التكملة 
  .وليست املسألة جزافاً 

  :هو . . } قالوا اختذ اهللا ولداً { :  كان الرد على فرية ومن مث
  .} سبحانه هو الغين له ما يف السماوات وما يف األرض { 
بكل معاين الغىن . . } هو الغين { . تنزيها لذاته العلية عن مستوى هذا الظن أو الفهم أو التصّور } . . سبحانه { 

واملقتضيات هي . مما يقتضي وجود الولد . خيطر ومما ال خيطر على البال  ، عن احلاجات اليت أسلفنا وعن سواها مما
له ما يف السماوات وما يف { . اليت تسمح بوجود املقتضيات ، فال يوجد شيء عبثاً بال حاجة وال حكمة وال غاية 

تعاىل . إذن عبث  فالولد. ألن ميلك شيئاً مبساعدة الولد  -سبحانه  -وال حاجة به . فكل شيء ملكه . } األرض 
  اهللا سبحانه عن العبث

وال يدخل القرآن الكرمي يف جدل نظري حول الطبيعة اإلهلية والطبيعة الناسوتية ، مما جد عند املتكلمني ، ويف 
ويتعامل مع املوضوع ذاته ال مع . ألنه يلمس املوضوعات يف واقعها القريب إىل الفطرة . الفلسفات األخرى 



  ك املوضوع احلاصر هنائياً وتصبح غرضاً يف ذاهتافروض جدلية قد تتر
فيكتفي هنا هبذه اللمسة اليت متس واقعهم ، وحاجتهم إىل الولد ، وتصورهم هلذه احلاجة ، وانتفاء وجودها بالقياس 

إىل اهللا الغين الذي ميلك ما يف السماوات وما يف األرض ، ليبلغ من نفوسهم موضع االقتناع أو موضع اإلفحام ، 
  .ال جدل نظري يضعف أثر اللمسة النفسية اليت تستجيب هلا الفطرة يف يسر وهوادة ب

ويسمي الربهان سلطاناً ، ألن الربهان قوة ، . مث جيبههم بالواقع ، وهو أهنم ال ميلكون برهاناً على ما يدعون 
  :وصاحب الربهان قوي ذو سلطان 

  . .} إن عندكم من سلطان هبذا { 
  .ال برهان على ما تقولون ما عندكم من حجة و

  . .} أتقولون على اهللا ما ال تعلمون؟ { 
إنه جرمية إذن  -سبحانه  -فكيف إذا كان هذا القول بال علم على اهللا . وقول اإلنسان ما ال يعلم منقصة ال تليق 

ه مبقتضيات احلدوث فهو أوالً ينايف ما يستحقه اهللا من عباده من تنزيه وتعظيم ، ألنه وصف ل. أكرب من كل جرمية 
وألنه ضالل يف تصور العالقة بني اخلالق واملخلوق ، . تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياً . والعجز والنقص والقصور 

  .فكلها فرع من تصور هذه العالقة . ينشأ عنه ضالل يف تصور كل عالقات احلياة والناس واملعامالت 

من سلطان؛ وكل ابتدعته الكنيسة هلا من سلطان ، إمنا نشأ عن تصور وكل ما ابتدعه الكهنة ألنفهسم يف الوثنيات 
أو بني اهللا تعاىل وعيسى بن مرمي من صلة األبوة والبنوة ، وحكاية اخلطيئة ، : العالقة بني اهللا تعاىل وبناته املالئكة 

إىل هناية ) . . بزعمهم ( ومنها نشأت مسألة االعتراف ، ومسألة قيام كنيسة املسيح بتوصيل الناس بأيب املسيح 
السلسلة اليت مىت بدأت احللقة األوىل فيها بفساد تصور العالقة بني اخلالق واملخلوق فسدت احللقات التالية كلها 

  .يف كل ضروب احلياة 
 وكل ما وقع بني الكنيسة وبني العلم. فليست املسألة جمرد فساد يف التصور االعتقادي ، ولكنه مسألة احلياة برمتها 

والعقل من عداء ، انتهى إىل ختلص اجملتمع من سلطان الكنيسة بتخلصه من سلطان الدين نفسه إمنا نشأ من هذه 
وجر يف ذيوله شراً كثرياً تعاين البشرية كلها ويالته يف التيارات . حلقة فساد تصور العالقة بني اهللا وخلقه . احللقة 

  .املادية وما وراءها من باليا وأرزاء 
اهللا خالق أزيل . . كان حرص العقيدة اإلسالمية على جتلية هذه العالقة جتلية كاملة ال لبس فيها وال إهبام  ومن مث

وللكون واحلياة . والعالقة بينه وبني الناس مجيعاً هي عالقة اخلالق خبلقه دون استثناء . باق ، ال حيتاج إىل الولد 
الناس . . اتبع هذه السنن أفلح وفاز ، ومن حاد عنها ضل وخسر فمن . واألحياء سنن ماضية ال تتخلف وال حتايب 

وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً . وليس هنالك من شفعاء وال شركاء . وكلهم مرجعهم إىل اهللا . يف هذا كلهم سواء 
  .وال يظلم ربك أحداً . ولكل نفس ما عملت . 

تنحين أو تنحرف بالقلب يف دروب ومنحنيات ، ويف يف عقيدة بسيطة واضحة ، ال تدع جماالً لتأويل فاسد ، وال 
  سحب وضباب

ومن مث يقف اجلميع سواء أمام اهللا وكلهم خماطب بالشريعة ، وكلهم مكلف هبا ، وكلهم حفيظ عليها ، وبذلك 
  .تستقيم العالقات بني الناس بعضهم وبعض ، نتيجة استقامة العالقة بينهم وبني اهللا 

  . .} ن على اهللا الكذب ال يفلحون إن الذين يفترو: قل { 
والفالح احلقيقي هو . ال يفلحون يف الدنيا وال يف األخرى . ال يفلحون يف ِشعب وال طريق . ال يفلحون أي فالح 



الذي ينشأ من مسايرة سنن اهللا الصحيحة ، املؤدية إىل اخلري وارتقاء البشر وصالح اجملتمع ، وتنمية احلياة ، ودفعها 
. وليس هو جمرد اإلنتاج املادي مع حتطم القيم اإلنسانية ، ومع انتكاس البشر إىل مدارج احليوانية . م إىل اإلما

فذلك فالح ظاهري موقوت ، منحرف عن خط الرقي الذي يصل بالبشرية إىل أقصى ما تطيقه طبيعتها من 
  .االكتمال 

  . .} مبا كانوا يكفرون مث إلينا مرجعهم مث نذيقهم العذاب الشديد . متاع يف الدنيا { 
. وهو متاع مقطوع ألنه ال يتصل باملتاع الالئق بالبشرية يف الدار اآلخرة . وهو متاع قصري األمد . جمرد متاع واط 

  .مثرة لالحنراف عن سنن اهللا الكونية املؤدية إىل املتاع العايل الالئق ببين اإلنسان } العذاب الشديد { إمنا يعقبه 

ى اللَِّه َتَوكَّلُْت هِْم َنَبأَ ُنوحٍ إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه َيا قَْومِ إِنْ كَانَ كَُبَر َعلَْيكُْم َمقَاِمي وََتذِْكريِي بِآيَاِت اللَِّه فََعلََواْتلُ َعلَْي
فَإِنْ تََولَّيُْتْم فََما َسأَلُْتكُمْ ) ٧١(َولَا ُتْنِظُروِن فَأَْجِمُعوا أَْمرَكُْم َوُشَركَاءَكُْم ثُمَّ لَا َيكُْن أَْمُركُْم َعلَْيكُْم غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ 

فَكَذَُّبوُه فََنجَّْيَناُه َوَمْن َمَعُه ِفي الْفُلْكِ ) ٧٢(ِمْن أَْجرٍ إِنْ أَْجرَِي إِلَّا َعلَى اللَِّه َوأُِمْرُت أَنْ أَكُونَ ِمَن الُْمْسِلِمَني 
ثُمَّ بََعثَْنا ِمْن َبْعِدهِ ُرُسلًا إِلَى ) ٧٣(لَِّذيَن كَذَّبُوا بِآيَاِتَنا فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الْمُْنذَرِيَن َوَجَعلَْناُهْم َخلَاِئَف َوأَغَْرقَْنا ا

ثُمَّ بََعثَْنا ) ٧٤(وبِ الُْمْعَتِديَن لُقَْوِمهِْم فََجاُءوُهْم بِالَْبيِّنَاِت فََما كَاُنوا ِلُيؤِْمُنوا بَِما كَذَّبُوا بِِه ِمْن قَْبلُ كَذَِلَك َنطَْبُع َعلَى قُ
فَلَمَّا َجاَءُهُم الَْحقُّ ِمْن ) ٧٥(ِمْن َبْعِدِهْم ُموَسى َوَهاُرونَ إِلَى ِفْرَعْونَ َوَملَِئِه بِآيَاِتَنا فَاسَْتكَْبرُوا َوكَانُوا قَْوًما ُمْجرِِمَني 

) ٧٧(ُموَسى أََتقُولُونَ لِلَْحقِّ لَمَّا َجاَءكُْم أَِسْحٌر َهذَا َولَا ُيفِْلُح السَّاِحُرونَ قَالَ ) ٧٦(ِعْنِدَنا قَالُوا إِنَّ َهذَا لَِسْحٌر ُمبٌِني 
الَ َوقَ) ٧٨(ْحُن لَكَُما بُِمْؤِمنَِني قَالُوا أَجِئْتََنا ِلَتلِْفَتَنا َعمَّا َوَجْدَنا َعلَْيِه آَباَءَنا َوَتكُونَ لَكَُما الْكِْبرَِياُء ِفي الْأَْرضِ َوَما َن

فَلَمَّا أَلْقَْوا قَالَ ) ٨٠(فَلَمَّا َجاَء السََّحَرةُ قَالَ لَُهْم مُوَسى أَلْقُوا َما أَنُْتْم ُملْقُونَ ) ٧٩(ِفْرَعْونُ ائُْتونِي بِكُلِّ َساِحرٍ َعِليمٍ 
وَُيِحقُّ اللَُّه الَْحقَّ بِكَِلَماِتِه َولَوْ ) ٨١(لَ الْمُفِْسِديَن ُموَسى َما جِئُْتْم بِهِ السِّْحُر إِنَّ اللََّه َسُيْبِطلُُه إِنَّ اللََّه لَا ُيصِْلُح َعَم

َملَِئهِْم أَنْ َيفْتَِنُهْم َوإِنَّ ِفْر) ٨٢(كَرَِه الُْمْجرُِمونَ  َعْونَ فََما آَمَن ِلُموَسى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ ِمْن قَْوِمِه َعلَى َخْوٍف ِمْن ِفْرَعْونَ َو
َوقَالَ ُموَسى َيا قَْومِ إِنْ كُْنُتْم آمَْنُتْم بِاللَِّه فََعلَْيِه َتَوكَّلُوا إِنْ كُْنُتْم ُمْسِلِمَني ) ٨٣(نَُّه لَِمَن الُْمْسرِِفَني لََعالٍ ِفي الْأَْرضِ َوإِ

) ٨٦(َنا بَِرْحَمِتَك ِمَن الْقَْومِ الْكَاِفرِيَن َوَنجِّ) ٨٥(فَقَالُوا َعلَى اللَِّه َتَوكَّلَْنا رَبََّنا لَا َتْجَعلَْنا ِفْتَنةً ِللْقَْومِ الظَّاِلِمَني ) ٨٤(
) ٨٧(وا الصَّلَاةَ وََبشِّرِ الُْمْؤِمنَِني َوأَْوحَْيَنا إِلَى ُموَسى َوأَِخيِه أَنْ َتَبوَّآ ِلقَوِْمكَُما بِِمْصَر ُبيُوًتا وَاْجَعلُوا ُبيُوَتكُْم ِقْبلَةً َوأَِقيُم

َعلَى َت ِفْرَعْونَ َوَملَأَُه زِيَنةً َوأَْموَالًا ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َربََّنا ِلُيِضلُّوا َعْن َسبِيِلَك رَبََّنا اطِْمْس َوقَالَ ُموَسى َربََّنا إِنََّك آَتْي
عَْوُتكَُما فَاْستَِقيَما َولَا َتتَّبَِعانِّ قَالَ قَْد أُجِيَبْت َد) ٨٨(أَْموَاِلهِْم وَاْشُدْد َعلَى قُلُوبِهِْم فَلَا ُيْؤِمُنوا َحتَّى َيَرُوا الَْعذَابَ الْأَلِيَم 

َوَجاَوْزَنا بَِبنِي إِسَْرائِيلَ الَْبْحَر فَأَْتبََعُهْم ِفْرَعْونُ َوُجُنوُدُه َبْغًيا َوَعدًْوا حَتَّى إِذَا أَْدَركَُه ) ٨٩(َسبِيلَ الَِّذيَن لَا َيْعلَُمونَ 
آلْآنَ َوقَْد َعَصْيَت قَْبلُ َوكُْنَت ) ٩٠(ا الَِّذي آمََنْت بِِه َبُنو إِسَْرائِيلَ وَأََنا ِمَن الُْمْسِلِمَني الْغََرُق قَالَ آَمْنتُ أَنَُّه لَا إِلََه إِلَّ

) ٩٢(اِفلُونَ فَالَْيْوَم نَُنجِّيَك بَِبدَنَِك لَِتكُونَ ِلَمْن َخلْفََك آَيةً َوإِنَّ كَثًِريا ِمَن النَّاسِ َعْن آَياتَِنا لََغ) ٩١(ِمَن الُْمفِْسِديَن 
الِْعلْمُ إِنَّ رَبََّك يَقِْضي َبْيَنُهمْ َيْوَم  َولَقَْد بَوَّأَْنا َبنِي إِسَْراِئيلَ ُمبَوَّأَ ِصْدقٍ َوَرَزقَْناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت فََما اْخَتلَفُوا حَتَّى َجاَءُهُم

ِفي َشكٍّ ِممَّا أَنَْزلَْنا إِلَْيَك فَاْسأَلِ الَِّذيَن َيقَْرُءونَ الِْكَتاَب ِمْن قَْبِلَك  فَإِنْ كُْنَت) ٩٣(الِْقَياَمِة ِفيَما كَاُنوا ِفيِه َيْخَتِلفُونَ 
َولَا َتكُوَننَّ ِمَن الَِّذيَن كَذَّبُوا بِآيَاِت اللَِّه فََتكُونَ ِمَن ) ٩٤(لَقَْد َجاَءكَ الَْحقُّ ِمْن َربَِّك فَلَا َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْمَترِيَن 

َولَْو َجاَءتُْهْم كُلُّ آَيةٍ َحتَّى َيَرُوا الَْعذَاَب الْأَلِيَم ) ٩٦(إِنَّ الَِّذيَن َحقَّْت َعلَيْهِْم كَِلَمُت َربَِّك لَا ُيْؤِمُنونَ ) ٩٥(رِيَن الَْخاِس
َشفَْنا َعْنُهْم َعذَابَ الِْخْزيِ ِفي الَْحيَاِة الدُّْنَيا فَلَْولَا كَاَنْت قَْرَيةٌ آَمَنْت فََنفَعََها إِميَاُنَها إِلَّا قَْوَم ُيوُنَس لَمَّا آَمُنوا كَ) ٩٧(

َولَْو َشاَء َربُّكَ لَآَمَن َمْن ِفي الْأَْرضِ كُلُُّهْم َجِميًعا أَفَأَْنَت ُتكْرِهُ النَّاَس َحتَّى َيكُونُوا ُمْؤِمنِنيَ ) ٩٨(َوَمتَّْعَناُهْم إِلَى ِحنيٍ 
قُلِ اْنظُُروا مَاذَا ِفي ) ١٠٠(َن إِلَّا بِإِذِْن اللَِّه وََيْجَعلُ الرِّْجَس َعلَى الَِّذيَن لَا َيْعِقلُونَ َوَما كَانَ ِلَنفْسٍ أَنْ ُتْؤِم) ٩٩(



ِذيَن َخلَْوا ِمْن فََهلْ يَْنَتِظُرونَ إِلَّا ِمثْلَ أَيَّامِ الَّ) ١٠١(السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَما ُتغْنِي الْآيَاُت وَالنُّذُُر َعْن قَْومٍ لَا ُيْؤِمُنونَ 
ثُمَّ نَُنجِّي ُرُسلََنا وَالَِّذيَن آَمُنوا كَذَِلَك حَقًّا َعلَْيَنا نُْنجِ الُْمْؤِمنِنيَ ) ١٠٢(قَْبِلهِْم قُلْ فَاْنَتِظرُوا إِنِّي َمَعكُْم ِمَن الُْمْنَتظِرِيَن 

)١٠٣ (  

بة تكذيبهم لرسلهم ، واستخالف من بعدهم سبقت اإلشارة يف هذه السورة إىل القرون اخلالية ، وما كان من عاق
ولقد أهلكنا القرون من قبلكم ملا ظلموا وجاءهتم رسلهم بالبينات ، وما كانوا ليؤمنوا ، كذلك { : الختبارهم 

كما سبقت اإلشارة بأن } جنزي القوم اجملرمني ، مث جعلناكم خالئف يف األرض من بعدهم لننظر كيف تعملون 
ولكل أمة رسول ، فإذا جاء رسوهلم قضي بينهم { : جاءهم رسوهلم قضي بينهم بالقسط  لكل أمة رسوالً فإذا

  .} بالقسط وهم ال يظلمون 
فاآلن يأخذ السياق يف جولة تفصيلية هلاتني اإلشارتني ، فيسوق طرفاً من قصة نوح مع قومه ، وطرفاً من قصة 

ضاء يف أمر األمة بعد جميء رسوهلا ، وإبالغها رسالته موسى مع فرعون وملئه ، تتحقق فيهما عاقبة التكذيب ، والق
  .، وحتذيرها عاقبة املخالفة 

كذلك جتيء إشارة عابرة لقصة يونس الذي آمنت قريته بعد أن كاد حيل هبا العذاب ، فرفع عنها وجنت منه باإلميان 
وال تكون عاقبتهم . ي ينذرون وهي ملسة من ناحية أخرى تزين اإلميان للمكذبني ، لعلهم يتقون العذاب الذ. . 

  .كعاقبة قوم نوح وقوم موسى املهلكني 
أن يعلن عاقبة الذين يفترون على اهللا الكذب  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد انتهى الدرس املاضي بتكليف الرسول 

لينا مرجعهم ، مث قل إن الذين يفترون على اهللا الكذب ال يفلحون ، متاع يف الدنيا ، مث إ{ : وينسبون إليه شركاء 
} إن العزة هللا مجيعاً . وال حيزنك قوهلم { : وذلك بعد تطمني الرسول } نذيقهم العذاب الشديد مبا كانوا يكفرون 

  .وبأن أولياء اهللا ال خوف عليهم وال هم حيزنون 
ه لقومه مث ما نبأ نوح فيما خيتص بتحدي -صلى اهللا عليه وسلم  -أن يقص عليهم : واستمر السياق بتكليف جديد 

  .كان من جناته ومن آمنوا معه واستخالفهم يف األرض ، وهالك املكذبني وهم أقوى وأكثر عدداً 
والقصص يف . واملناسبة ظاهرة إليراد هذا القصص بالنسبة لسياق السورة ، وبالنسبة هلذه املعاين القريبة قبلها 

واضع املختلفة بأساليب تتفق مع مواضعه من السياق ، القرآن جييء يف السياق ليؤدي وظيفة فيه؛ ويتكرر يف امل
واحللقات اليت تعرض منه يف موضع تفي حباجة ذلك املوضع ، وقد يعرض غريها من القصة الواحدة يف موضع آخر 

وسنرى فيما يعرض من قصيت نوح وموسى ويونس هنا ويف . ، ألن هذا املوضع تناسبه حلقة أخرى من القصة 
والقلة املؤمنة معه ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -سبة ذلك ملوقف املشركني يف مكة من النيب طريقة العرض منا

كما سنجد املناسبة بني القصص والتعقيبات اليت . واعتزاز هذه القلة املؤمنة بإمياهنا يف وجه الكثرة والقوة والسلطان 
  .تتخلله وتتلوه 

ن كان كرب عليكم مقامي وتذكريي بآيات اهللا فعلى اهللا توكلت ، يا قوم إ: واتل عليهم نبأ نوح ، إذ قال لقومه { 
  .فأمجعوا أمركم وشركاءكم ، مث ال يكن أمركم عليكم غمة ، مث اقضوا إيلّ وال تنظرون 

فكذبوه فنجيناه ومن معه . إن أجري إال على اهللا ، وأمرت أن أكون من املسلمني . فإن توليتم فما سألتكم من أجر 
  . .} جعلناهم خالئف ، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا ، فانظر كيف كان عاقبة املنذرين يف الفلك ، و

حلقة التحدي األخري ، بعد اإلنذار الطويل والتذكري : إن احللقة اليت تعرض هنا من قصة نوح ، هي احللقة األخرية 



ركب فيها وال الطوفان ، وال وال يذكر يف هذه احللقة موضوع السفينة وال من . الطويل والتكذيب الطويل 
التفصيالت يف تلك احللقة ، ألن اهلدف هو إبراز التحدي واالستعانة باهللا وحده ، وجناة الرسول ومن معه وهم قلة 

وخيتصر . لذلك خيتصر السياق هنا تفصيالت القصة إىل حلقة واحدة . ، وهالك املكذبني له وهم كثرة وقوة 
  .تائجها األخرية ، ألن هذا هو مقتضى السياق يف هذا املوضع تفصيالت احللقة الواحدة إىل ن

يا قوم إن كان كرب عليكم مقامي وتذكريي بآيات اهللا فعلى اهللا توكلت : واتل عليهم نبأ نوح ، إذ قال لقومه { 
  . .} مث اقضوا إيل وال تنظرون . فأمجعوا أمركم وشركاءكم ، مث ال يكن أمركم عليكم غمة 

قد بلغ منكم مبلغ الضيق ، فلم تعودوا تتحملون بقائي فيكم ودعويت لكم؛ وتذكريي لكم بآيات اهللا إن كان األمر 
  :وأنا ماض يف طريقي ال أعتمد إال على اهللا . فأنتم وما تريدون . 
  . .} فعلى اهللا توكلت { 

  .عليه وحده فهو حسيب دون النصراء واألولياء 
  . .} فأمجعوا أمركم وشركاءكم { 

  :وا مصادر أمركم وموارده ، وخذوا أهبتكم متضامنني وتدبر
  . .} مث ال يكن أمركم عليكم غمة { 

  .بل ليكن املوقف واضحاً يف نفوسكم ، وما تعتزمونه مقرراً ال لبس فيه وال غموض ، وال تردد فيه وال رجعة 
  . .} مث اقضوا إيل { 

  . .األمور كلها والتصميم الذي ال تردد فيه فنفذوا ما اعتزمتم بشأين وما دبرمت ، بعد الروية ووزن 
  . .} وال تنظرون { 

  .وال متهلوين لألهبة واالستعداد ، فكل استعدادي ، هو اعتمادي على اهللا وحده دون سواه 
إنه التحدي الصريح املثري ، الذي ال يقوله القائل إال وهو مالئ يديه من قوته ، واثق كل الوثوق من عدته ، حىت 

صومه بنفسه ، وحيرضهم مبثريات القول على أن يهامجوه فماذا كان وراء نوح من القوة والعدة؟ وماذا ليغري خ
  كان معه من قوى األرض مجيعاً؟

وكان . القوة اليت تتصاغر أمامها القوى ، وتتضاءل أمامها الكثرة ، ويعجز أمامها التدبري . . كان معه اإلميان 
  ألولياء الشيطان وراءه اهللا الذي ال يدع أولياءه

. إنه اإلميان باهللا وحده ذلك الذي يصل صاحبه مبصدر القوة الكربى املسيطرة على هذا الكون مبا فيه ومن فيه 
إمنا هو حتدي القوة احلقيقية الكربى للقوى . فليس هذا التحدي غروراً ، وليس كذلك هتوراً ، وليس انتحاراً 

  .أمام أصحاب اإلميان اهلزيلة الفانية اليت تتضاءل وتتصاغر 
وإن . وإنه لينبغي هلم أن متتلئ قلوهبم بالثقة حىت تفيض . . وأصحاب الدعوة إىل اهللا هلم أسوة حسنة يف رسل اهللا 
  هلم أن يتوكلوا على اهللا وحده يف وجه الطاغوت أياً كان

ليائه ، وال تركاً هلم ليسلمهم إىل ابتالء من اهللا ال عجزاً منه سبحانه عن نصرة أو -ولن يضرهم الطاغوت إالَّ أذى 
  .أعدائه 

  .وحيق وعد اهللا هلم بالنصر والتمكني . مث تعود الكرة للمؤمنني . ولكنه االبتالء الذي ميحص القلوب والصفوف 
فلنمض . واهللا سبحانه يقص قصة عبده نوح وهو يتحدى قوى الطاغوت يف زمانه هذا التحدي الواضح الصريح 

  .ايتها عن قريب مع القصة لنرى هن



  . .} وأمرت أن أكون من املسلمني . إن أجري إال على اهللا . فإن توليتم فما سألتكم من أجر { 
  :فإن أعرضتم عين وابتعدمت ، فأنتم وشأنكم ، فما كنت أسألكم أجراً على اهلداية ، فينقص أجري بتوليكم 

  . .} إن أجري إال على اهللا { 
  :، فقد أمرت أن أسلم نفسي كلها هللا ولن يزحزحين هذا عن عقيديت 

  . .} وأمرت أن أكون من املسلمني { 
  . .من املسلمني . . وأنا عندما أمرت به 

  فماذا كان؟
  . .} وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا . فنجيناه ومن معه يف الفلك وجعلناهم خالئف . فكذبوه { 

وإغراق . واستخالفهم يف األرض على قلتهم . ؤمنون وهم امل -جناته هو ومن معه يف الفلك . هكذا باختصار 
  :املكذبني على قوهتم وكثرهتم 

  . .} فانظر كيف كان عاقبة املنذرين { 
  .املكذبني وليتعظ من يتعظ بعاقبة املؤمنني الناجني } عاقبة املنذرين { لينظر من ينظر 

. منة كانوا يواجهون خطر التحدي للكثرة الكافرة ويعجل السياق بإعالن جناة نوح ومن معه ، ألن نوحاً والقلة املؤ
فلم تكن النتيجة جمرد هالك هذه الكثرة ، بل كان قبلها جناة القلة من مجيع األخطار؛ واستخالفها يف األرض ، تعيد 

  .تعمريها وجتديد احلياة فيها ، وتأدية الدور الرئيسي فترة من الزمان 
فإذا طال الطريق على العصبة املؤمنة مرة ، فيجب أن تعلم . . وليائه فيها وهذا وعده أل. هذه سنة اهللا يف األرض 

أن هذا هو الطريق ، وأن تستيقن أن العاقبة واالستخالف للمؤمنني ، وأال تستعجل وعد اهللا حىت جييء وهي ماضية 
. . كذلك ألعدائه  وال يعجز عن نصرهم بقوته ، وال يسلمهم -سبحانه  -واهللا ال خيدع أولياءه . . يف الطريق 

  . .بزاد الطريق  -يف االبتالء  -ولكنه يعلمهم ويدرهبم ويزودهم 
ويف اختصار وإمجال يشري السياق إىل الرسل بعد نوح ، وما جاءوا به من البينات واخلوارق وكيف تلقاها املكذبون 

  :الضالون 
ليؤمنوا مبا كذبوا به من قبل ، كذلك نطبع على  مث بعثنا من بعده رسالً إىل قومهم فجاءوهم بالبينات ، فما كانوا{ 

  . .} قلوب املعتدين 
وهذا حيتمل . . إهنم ما كانوا ليؤمنوا مبا كذبوا به من قبل : والنص يقول . فهؤالء الرسل جاءوا قومهم بالبينات 

كما حيتمل أن .  فلم حتوهلم اآليات عن عنادهم. أهنم بعد جميء اآليات ظلوا يكذبون كما كانوا قبلها يكذبون 
فهؤالء ما كان ميكن أن يؤمنوا مبا كذب . املكذبني مجاعة واحدة على اختالف أجياهلم ، ألهنم ذوو طبيعة واحدة 

به أسالف هلم ، أو مبا كذبوا هم به يف أشخاص هؤالء األسالف فهم منهم ، طبيعتهم واحدة ، وموقفهم جتاه 
  .البينات واحد 

وهم معتدون متجاوزون حد االعتدال واالستقامة على طريق اهلدى .  يتدبروهنا بعقوهلم ال يفتحون هلا قلوهبم ، وال
ومبثل هذا التعطيل ، تغلق قلوهبم وتوصد . ، ذلك أهنم يعطلون مداركهم اليت أعطاها اهللا هلم ليتدبروا هبا ويتبينوا 

  :منافذها 
  . .} كذلك نطبع على قلوب املعتدين { 

يف أن القلب الذي يغلقه صاحبه ينطبع على هذا وجيمد ويتحجر ، فال يعود صاحلاً للتلقي حسب سنة اهللا القدمية 



فإمنا هي السنة تتحقق مقتضياهتا يف مجيع . ال أن اهللا يغلق هذه القلوب ليمنعها ابتداء من االهتداء . . واالستقبال 
  .األحوال 

دي ، وينهيها عند غرق فرعون وجنوده ، على فأما قصة موسى فيبدؤها السياق هنا من مرحلة التكذيب والتح
صلى اهللا عليه  -نطاق أوسع مما يف قصة نوح ، ملماً باملواقف ذات الشبة مبوقف املشركني يف مكة من الرسول 

  .وموقف القلة املؤمنة اليت معه  -وسلم 
ن العربة من عرضها يف وهذه احللقة املعروضة هنا من قصة موسى ، مقسمة إىل مخسة مواقف ، يليها تعقيب يتضم

  :وهذه املواقف اخلمسة تتتابع يف السياق على هذا النحو . . هذه السورة على النحو الذي عرضت به 
فلما جاءهم احلق . مث بعثنا من بعدهم موسى وهارون إىل فرعون وملئه بآياتنا ، فاستكربوا وكانوا قوماً جمرمني { 

. أتقولون للحق ملا جاءكم ، أسحر هذا؟ وال يفلح الساحرون : ل موسى قا. إن هذا لسحر مبني : من عندنا قالوا 
  . .} أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا ، وتكون لكما الكربياء يف األرض؟ وما حنن لكما مبؤمنني : قالوا 

نها ال تذكر هنا ولك. واآليات اليت بعث هبا موسى إىل فرعون وملئه هي اآليات التسع املذكورة يف سورة األعراف 
  :واملهم هو تلقي فرعون وملئه آليات اهللا . وال تفصل ألن السياق ال يقتضيها ، واإلمجال يف هذا املوضع يغين 

  . .} فاستكربوا وكانوا قوماً جمرمني { 
  . .} فلما جاءهم احلق من عندنا { 

  :ن هذا احلق الصادر من عند اهللا ليصور شناعة اجلرمية فيما قالوه ع. . } من عندنا { . . هبذا التحديد 
  . .} إن هذا لسحر مبني : قالوا { 

كأهنا مجلة واحدة يتعارف . . } إن هذا لسحر مبني { . . هبذا التوكيد املتبجح الذي ال يستند مع هذا إىل دليل 
تباعد الزمان عليها املكذبون يف مجيع العصور فهكذا قال مشركو قريش ، كما حكي عنهم يف مطلع السورة ، على 

  واملكان ، وعلى بعد ما بني معجزات موسى ومعجزة القرآن
  . .} أسحر هذا؟ وال يفلح الساحرون . أتقولون للحق ملا جاءكم : قال موسى { 

هذا سحر؟ : أتقولون للحق ملا جاءكم : فكأنه قال هلم . وقد حذف من استنكار موسى األول ما دل عليه الثاين 
ل األول استنكار لوصف احلق بالسحر ، ويف السؤال الثاين تعجيب من أن يقول أحد عن أسحر هذا؟ ويف السؤا

فالسحر ال يستهدف هداية الناس ، وال يتضمن عقيدة ، وليس له فكرة معينة عن األلوهية وعالقة . هذا إنه سحر 
وما كان الساحرون ليؤدوا . تبس فما خيتلط السحر هبذا وال يل. اخللق باخلالق؛ وال يتضمن منهاجاً تنظيمياً للحياة 

  .عمالً يستهدف مثل هذه األغراض ، وحيقق مثل هذا االجتاه؛ وما كانوا ليفلحوا وكل عملهم ختييل وتزييف 

  :وهنا يكشف املأل عن حقيقة الدوافع اليت تصدهم عن التسليم بآيات اهللا 
  . .} لكربياء يف األرض؟ وما حنن لكما مبؤمنني أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا ، وتكون لكما ا: قالوا { 

وهو اخلوف على . وإذن فهو اخلوف من حتطيم معتقداهتم املوروثة ، اليت يقوم عليها نظامهم السياسي واالقتصادي 
  .السلطان يف األرض ، هذا السلطان الذي يستمدونه من خرافات عقائدهم املوروثة 

تدفع بالطغاة إىل مقاومة الدعوات ، وانتحال شىت املعاذير ، ورمي الدعاة بأشنع إهنا العلة القدمية اجلديدة ، اليت 
وما تقوم عليه من معتقدات } الكربياء يف األرض { إهنا هي . . التهم ، والفجور يف مقاومة الدعوات والدعاة 

بكل ما فيها من فساد ، باطلة حيرص املتجربون على بقائها متحجرة يف قلوب اجلماهري ، بكل ما فيها من زيف ، و
ألن تفتح القلوب للعقيدة الصحيحة ، واستنارة العقول بالنور اجلديد ، خطر . وبكل ما فيها من أوهام وخرافات 



على القيم املوروثة ، وخطر على مكانة الطغاة ورهبتهم يف قلوب اجلماهري ، وخطر على القواعد اليت تقوم عليها 
ف على السلطان القائم على األوهام واألصنام وعلى تعبيد الناس ألرباب من دون إهنا اخلو. هذه الرهبة وتستند 

إمنا تستهدف تقرير ربوبية اهللا وحده للعاملني؛ وتنحية األرباب  -على أيدي الرسل مجيعاً  -ودعوة اإلسالم . . اهللا 
انت هذه األرباب املستخفة وما ك. الزائفة اليت تغتصب حقوق األلوهية وخصائصها ، وتزاوهلا يف حياة الناس 

ما كانت لتدع اإلعالن العام الذي حيمله اإلسالم . للجماهري لتدع كلمة احلق واهلدى تصل إىل هذه اجلماهري 
ما كانت لتدع هذا اإلعالن العام يصل إىل . . بروبية اهللا وحده للعاملني وحترير رقاب البشر من العبودية للعباد 

الن بالثورة على ربوبيتهم ، واالنقالب على سلطاهنم ، واالنقضاض على ملكهم ، اجلماهري؛ وهي تعلم أنه إع
  واالنطالق إىل فضاء احلرية الكرمية الالئقة باإلنسان

  إهنا هي هي العلة القدمية اجلديدة كلما قام من يدعو إىل اهللا رب العاملني
من صدق ومسو ،  -صلى اهللا عليه وسلم  - وما كان رجال من أذكياء قريش مثالً ليخطئوا إدراك يف رسالة حممد

ولكنهم كانوا خيشون على مكانتهم املوروثة ، القائمة على ما يف تلك . وما يف عقيدة الشرك من هتافت وفساد 
  :كما خشي املأل من قوم فرعون على سلطاهنم يف األرض ، فقالوا متبجحني . العقيدة من خرافات وتقاليد 

  } وما حنن لك مبؤمنني { 
أن يغرقوا اجلماهري هبا ، بأن يعقدوا حلقة  -يف أغلب الظن  -وتعلق فرعون وملؤه حبكاية السحر ، وأرادوا 

للسحرة يتحدون هبا موسى وما معه من آيات تشبه السحر يف ظاهرها ، ليخرجوا منها يف النهاية بأن موسى ليس 
تداهتم املوروثة ، وعلى سلطاهنم يف األرض ، وهو وبذلك ينتهي اخلطر الذي خيشونه على معق. إال ساحراً ماهراً 

ونرجح أن هذه كانت الدوافع احلقيقية ملهرجان السحرة ، بعدما أفصح القوم عن شعورهم باخلطر . . األساس 
  :احلقيقي الذي يتوقعونه 

  .ائتوين بكل ساحر عليم : وقال فرعون { 

ما جئتم به السحر ، إن اهللا : فلما ألقوا قال موسى . ألقوا ما أنتم ملقون : فلما جاء السحرة قال هلم موسى 
  . .} سيبطله ، إن اهللا ال يصلح عمل املفسدين ، وحيق اهللا احلق بكلماته ولو كره اجملرمون 

  . .} ما جئتم به السحر { : ويف قولة موسى . ونالحظ هنا اختصاراً يف موقف املباراة ، ألن هنايته هي املقصودة 
فالسحر هو هذا الذي يصنعه هؤالء ، ألنه ليس أكثر من ختييل وسحر . سحر اليت وجهت إليه رد على هتمة ال

فهذا هو السحر ال آيات اهللا . لألنظار ال هدف له إال اللعب بالعقول ، ال تصحبه دعوة ، وال تقوم عليه حركة 
  :ويف قوله . . اليت جاءهم هبا حقاً من عند اهللا 

  . .} إن اهللا سيبطله { 
  :جلى ثقة املؤمن الواثق بربه ، املطمئن إىل أن ربه ال يرضى أن ينجح السحر وهو عمل غري صاحل تت
  . .} إن اهللا ال يصلح عمل املفسدين { 

  :الذين يضللون الناس بالسحر ، أو املأل الذين جاءوا بالسحرة بنية الفساد واإلبقاء على الضالل 
  . .} وحيق اهللا احلق بكلماته { 

  . .} كن فيكون { لتكوينية كلماته ا
  :أو كلماته اليت هي آياته وبيناته . وهي تعبري عن توجه املشيئة 

  . .} ولو كره اجملرمون { 



  .فإن كراهتهم ال تعطل مشيئة اهللا ، وال تقف دون آياته 
  .ذا اجملال ولكن السياق خيتصر املشاهد هنا؛ ألهنا ليست مقصودة يف ه. . وبطل السحر وعال احلق . . وقد كان 

وهذا إحدى عرب . ويسدل الستار هنا لريفع على موسى ومن آمن معه وهم قليل من شباب القوم ال من شيوخهم 
  .القصة املقصودة 

. وإن فرعون لعال يف األرض . فما آمن ملوسى إال ذرية من قومه ، على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم { 
على اهللا : فقالوا . قوم إن كنتم آمنتم باهللا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمني  يا: وقال موسى . وإنه ملن املسرفني 

وأوحينا إىل موسى وأخيه أن تبوآ . توكلنا ، ربنا ال جتعلنا فتنة للقوم الظاملني ، وجننا برمحتك من القوم الكافرين 
  .}  لقومكما مبصر بيوتاً ، واجعلوا بيوتكم قبلة ، وأقيموا الصالة ، وبشر املؤمنني

ويفيد هذا النص أن الذين أظهروا إمياهنم وانضمامهم ملوسى بن بين إسرائيل كانوا هم الفتيان الصغار ، ال جمموعة 
وأن هؤالء الفتيان كان خيشى من فتنتهم وردهم عن اتباع موسى ، خوفاً من فرعون وتأثري . الشعب اإلسرائيلي 

األذالء الذين يلوذون بكل صاحب سلطة وخباصة من إسرائيل كبار قومهم ذوي املصاحل عند أصحاب السلطان ، و
وقد كان فرعون ذا سلطة ضخمة وجربوت ، كما كان مسرفاً يف الطغيان ، ال يقف عند حد ، وال يتحرج من . 

  .إجراء قاس 
  :وهنا ال بد من إميان يرجح املخاوف ، ويطمئن القلوب ، ويثبتها على احلق الذي تنحاز إليه 

  . .} يا قوم إن كنتم آمنتم باهللا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمني : ى وقال موس{ 
وعنصر القوة الذي يضاف إىل رصيد القلة الضعيفة أمام اجلربوت الطاغي . فالتوكل على اهللا داللة اإلميان ومقتضاه 

  .فإذا هي أقوى وأثبت 

مقتضى االعتقاد يف اهللا ، . . ذا وذاك وجعل التوكل على اهللا مقتضى ه. وقد ذكر هلم موسى اإلميان واإلسالم 
  .ومقتضى إسالم النفس له خالصة والعمل مبا يريد 

  :واستجاب املؤمنون هلتاف اإلميان على لسان نبيهم 
  . .} على اهللا توكلنا : فقالوا { 

  :ومن مث توجهوا إىل اهللا بالدعاء 
  . .} ربنا ال جتعلنا فتنة للقوم الظاملني { 

لهم اهللا فتنة للقوم الظاملني مقصود به أال ميكن القوم الظاملني منهم ، فيظن القوم أن متكنهم من والدعاء بأال جيع
املؤمنني باهللا دليل على أن عقيدهتم هم أصح ولذلك انتصروا وهزم املؤمنون ويكون هذا استدراجاً هلم من اهللا وفتنة 

واآلية . لط الظاملني عليهم ولو الستدراج الظاملني فاملؤمنون يدعون اهللا أن يعصمهم من تس. ليلجوا يف ضالهلم 
  :الثانية أصرح يف النتيجة املطلوبة 

  . .} وجننا برمحتك من القوم الكافرين { 
ودعاؤهم اهللا أال جيعلهم فتنة للقوم الظاملني ، وأن ينجيهم برمحته من القوم الكافرين ، ال ينايف االتكال على اهللا 

واملؤمن ال يتمىن البالء ، ولكن يثبت عند اللقاء . ل على التوجه باالتكال واالعتماد إىل اهللا بل هو أد. والتقوِّي به 
.  

وعقب هذا التميز ، ويف فترة االنتظار بعد اجلولة األوىل ، وإميان من آمن مبوسى ، أوحى اهللا إليه وإىل هارون أن 
استعداداً للرحيل من مصر يف الوقت املختار؛  يتخذا لبين إسرائيل بيوتاً خاصة هبم ، وذلك لفرزهم وتنظيمهم



  :وكلفهم تطهري بيوهتم ، وتزكية نفوسهم ، واالستبشار بنصر اهللا 
وأوحينا إىل موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما مبصر بيوتاً ، واجعلوا بيوتكم قبلة ، وأقيموا الصالة ، وبشر املؤمنني { 
 {. .  

ومها معاً ضروريتان لألفراد واجلماعات ، وخباصة قبيل املعارك . ئة النظامية وتلك هي التعبئة الروحية إىل جوار التعب
ولقد يستهني قوم هبذه التعبئة الروحية ، ولكن التجارب ما تزال إىل هذه اللحظة تنبئ بأن العقيدة هي . واملشقات 

  .ساوي شيئاً كثرياً يف ساعة الشدة السالح األول يف املعركة ، وأن األداة احلربية يف يد اجلندي اخلائر العقيدة ال ت
وهذه التجربة اليت يعرضها اهللا على العصبة املؤمنة ليكون هلا فيها أسوة ، ليست خاصة ببين إسرائيل ، فهي جتربة 

وقد جيد املؤمنون أنفسهم ذات يوم مطاردين يف اجملتمع اجلاهلي ، وقد عمت الفتنة وجترب الطاغوت . إميانية خالصة 
وهنا يرشدهم اهللا إىل أمور  -وكذلك كان احلال على عهد فرعون يف هذه الفترة  -اس ، وأنتنت البيئة ، وفسد الن

:  
وجتمع العصبة املؤمنة اخلرية النظيفة على نفسها ،  -ما أمكن يف ذلك  -اعتزال اجلاهلية بنتنها وفسادها وشرها * 

  .ا لتطهرها وتزكيها ، وتدرهبا وتنظمها ، حىت يأيت وعد اهللا هل
حتس فيها باالنعزال عن اجملتمع اجلاهلي؛ وتزاول . اعتزال معابد اجلاهلية واختاذ بيوت العصبة املسلمة مساجد * 

  .فيها عبادهتا لرهبا على هنج صحيح؛ وتزاول بالعبادة ذاهتا نوعاً من التنظيم يف جو العبادة الطهور 
ون وملئه أن يكون فيهم خري ، وأن تكون قد بقيت فيهم إىل ربه ، وقد يئس من فرع -عليه السالم  -واجته موسى 

  .بقية ، وأن يرجى هلم صالح 

اجته إليه يدعو على فرعون وملئه ، الذين ميلكون املال والزينة ، تضعف إزاءمها قلوب الكثريين ، فتنتهي إىل 
ذه األموال ، وأن يشد على قلوب اجته موسى إىل ربه يدعوه أن يدمر ه. . التهاوي أمام اجلاه واملال ، وإىل الضالل 

  :فاستجاب اهللا الدعاء . أهلها فال يؤمنوا إال حيث ال ينفعهم إميان 
ربنا اطمس . ربنا ليضلوا عن سبيلك . ربنا إنك آتيت فرعون ومأله زينة وأمواالً يف احلياة الدنيا : وقال موسى { 

قد أجيبت دعوتكما ، فاستقيما ، وال : قال . اب األليم على أمواهلم ، واشدد على قلوهبم فال يؤمنوا حىت يروا العذ
  . .} تتبعان سبيل الذين ال يعلمون 

  . .} ربنا إنك آتيت فرعون ومأله زينة وأمواالً يف احلياة الدنيا { 
وإما بالقوة اليت . ينشأ عنها إضالل الناس عن سبيلك ، إما باإلغراء الذي حيدثه مظهر النعمة يف نفوس اآلخرين 

ووجود النعمة يف أيدي املفسدين ال شك . نحها املال ألصحابه فيجعلهم قادرين على إذالل اآلخرين أو إغوائهم مي
يزعزع كثرياً من القلوب اليت ال يبلغ من يقينها باهللا أن تدرك أن هذه النعمة ابتالء واختبار ، وأهنا كذلك ليست 

. وموسى يتحدث هنا عن الواقع املشهود يف عامة الناس . رة شيئاً ذا قيمة إىل جانب فضل اهللا يف الدنيا واآلخ
ويطلب لوقف هذا اإلضالل ، ولتجريد القوة الباغية املضلة من وسائل البغي واإلغراء ، أن يطمس اهللا على هذه 

نوا حىت أما دعاؤه بأن يشد اهللا على قلوهبم فال يؤم. األموال بتدمريها والذهاب هبا ، حبيث ال ينتفع هبا أصحاهبا 
دعاء بأن . يروا العذاب األليم ، فهو دعاء من يئس من صالح هذه القلوب ، ومن أن يكون هلا توبة أو إنابة 

يزيدها اهللا قسوة واستغالقاً حىت يأتيهم العذاب ، وعندئذ لن يقبل منهم اإلميان؛ ألن اإلميان عند حلول العذاب ال 
  .نسان يقبل ، وال يدل على توبة حقيقية باختيار اإل

  . .} قد أجيبت دعوتكما : قال { 



  .كتبت هلا اإلجابة وقضي األمر 
  . .} فاستقيما { 

  :يف طريقكما وعلى هداكما حىت يأيت األجل 
  . .} وال تتبعان سبيل الذين ال يعلمون { 

نوا يسريون يف فيخبطوا على غري علم ، ويترددوا يف اخلطط والتدبريات ، ويقلقوا على املصري ، وال يعرفوا إن كا
  .الطريق اهلادي أم هم ضلوا السبيل 

  .واملشهد التايل هو مشهد التنفيذ 
آمنت أنه ال إله : وجاوزنا ببين إسرائيل البحر ، فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدواً ، حىت إذا أدركه الغرق قال { 

وكنت من املفسدين؟ فاليوم ننجيك آآلن وقد عصيت قبل . إال الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من املسلمني 
  . .} ببدنك لتكون ملن خلفك آية ، وإن كثرياً من الناس عن آياتنا لغافلون 

والسياق يعرضه خمتصراً جممالً ، ألن الغرض من . إنه املوقف احلاسم واملشهد األخري يف قصة التحدي والتكذيب 
بيان رعاية اهللا ومحايته ألوليائه ، وإنزال العذاب . اخلامتة سياقة هذه احللقة من القصة يف هذه السورة هو بيان هذه 

واهلالك بأعدائه ، الذين يغفلون عن آياته الكونية وآياته مع رسله حىت تأخذهم اآلية اليت ال ينفع بعدها ندم وال 
  .توبة 

جاء رسوهلم قضي ولكل أمة رسول ، فإذا { : وهو مصداق ما سبق يف السورة من وعيد للمكذبني يف قوله تعاىل 
ال أملك لنفسي ضراً وال نفعاً : مىت هذا الوعد إن كنتم صادقني؟ قل : ويقولون . بينهم بالقسط وهم ال يظلمون 

أرأيتم إن أتاكم عذابه : إال ما شاء اهللا لكل أمة أجل ، إذا جاء أجلهم فال يستأخرون ساعة وال يستقدمون قل 
فهنا يأيت } جملرمون؟ أمث إذا ما وقع آمنتم به؟ آآلن وقد كنتم به تستعجلون؟ بياتاً أو هناراً ، ماذا يستعجل منه ا

  :القصص لصدق ذلك الوعيد 
  . .} وجاوزنا ببين إسرائيل البحر { 

  . .وهلذا اإلسناد يف هذا املوضع داللته . بقيادتنا وهدايتنا ورعايتنا 
  . .} فأتبعهم فرعون وجنوده { 

  :ولكن . اعاً مشروعاً ال اهتداء وإمياناً ، وال دف
  . .} بغياً وعدواً { 

  . .وجتاوزاً للحد وطغياناً 
  :ومن مشهد البغي والعدو مباشرة إىل مشهد الغرق يف ومضة 

  . .} حىت إذا أدركه الغرق { 
  . .وعاين املوت ، ومل يعد ميلك جناة 

  . .}  آمنت أنه ال إله إال الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من املسلمني: قال { 
كل أرديته اليت تنفخ فيه فتظهره لقومه ولنفسه قوة هائلة . . لقد سقطت عن فرعون الباغي العادي املتجرب الطاغي 

. فهو ال يكتفي بأن يعلن إميانه بأن ال إله إال الذي آمنت به بنو إسرائيل . خميفة ، ولقد تضاءل وتصاغر واستخذى 
  . .فيزيد يف استسالم 

  . .} مني وأنا من املسل{ 



  املسلِّمّني
  . .} آآلن وقد عصيت قبل وكنت من املفسدين؟ { 

  آآلن حيث ال اختيار وال فرار؟ آآلن وقد سبق العصيان واالستكبار؟ آآلن؟
  . .} فاليوم ننجيك ببدنك { 

كان  ذلك ليدرك من وراءك من اجلماهري كيف. ال تأكله األمساك ، وال يذهب منكراً مع التيار ال يعرف للناس 
  :مصريك 

  . .} لتكون ملن خلفك آية { 
  :يتعظون هبا ويعتربون ، ويرون عاقبة التصدي لقوة اهللا ووعيده بالتكذيب 

  . .} وإن كثرياً من الناس عن آياتنا لغافلون { 
  .ال يوجهون إليها قلوهبم وعقوهلم ، وال يتدبروهنا يف اآلفاق ويف أنفسهم 

ويعقب السياق . . مأساة البغي والفساد والتحدي والعصيان . يف املأساة  ويسدل الستار على املشهد النهائي
  :بلمحة سريعة عن مآل بين إسرائيل بعدها ، تستغرق ما حدث يف أجيال 

إن ربك يقضي . ولقد بوأنا بين إسرائيل مبوأ صدق ، ورزقناهم من الطيبات ، فما اختلفوا حىت جاءهم العلم { 
  . .} انوا فيه خيتلفون بينهم يوم القيامة فيما ك

وإضافته إىل الصدق تزيده أماناً وثباتاً واستقراراً كثبات الصدق الذي ال يضطرب . مكان اإلقامة األمني : واملبوأ 
ولقد طاب املقام فترة لبين إسرائيل بعد جتارب طويلة ، ال . وال يتزعزع اضطراب الكذب وتزعزع االفتراء 

من مقاصده ، ومتتعوا بطيبات من الرزق حالل ، حىت فسقوا عن أمر اهللا فحرمت  يذكرها السياق هنا ألهنا ليست
اختالفهم يف دينهم ودنياهم ، ال على جهل ولكن بعد أن . والسياق ال يذكر هنا إال اختالفهم بعد وفاق . عليهم 

  .جاءهم العلم ، وبسبب هذا العلم ، واستخدامه يف التأويالت الباطلة 

هنا مقام نصرة اإلميان وخذالن الطغيان ، فإن السياق ال يطيل يف عرض ما وقع بعد ذلك من بين وملا كان املقام 
  :ولكن يطوي هذه الصفحة ، ويكلها مبا فيها هللا يف يوم القيامة . إسرائيل ، وال يفصل خالفهم بعدما جاءهم العلم 

  . .} إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه خيتلفون { 
  . .بقى للقصة جالهلا ، ويظل للمشهد األخري تأثريه في

فليس هو جمرد حكايات . وهكذا ندرك ملاذا يساق القصص القرآين ، وكيف يساق يف كل موضع من مواضعه 
  .تروى ، ولكنه ملسات وإحياءات مقدرة تقديراً 

صلى اهللا  -خطاباً إىل رسول بعد ذلك جييء التعقيب على هذه اخلامتة لقصة موسى وقصة نوح من قبلها ، يبدأ 
تثبيتاً مبا حدث للرسل قبله ، وبياناً لعلة تكذيب قومه له ، أن ليس ما ينقصهم هو اآليات والبينات ،  -عليه وسلم 

. . إمنا هي سنة اهللا يف املكذبني من قبلهم ، وسنة اهللا يف خلق اإلنسان باستعداداته للخري والشر واهلدى والضالل 
لعل فيها حافزاً . م إملامة سريعة بقصة يونس وإميان قومه به بعد أن كاد العذاب ينزل هبم ، فرد عنهم ويف الطريق يل

أن سنة اهللا اليت مضت يف . وينتهي باخلالصة املستفادة من ذلك القصص كله . . للمكذبني قبل فوات األوان 
حقاً كتبه اهللا . لرسل ومن معهم من املؤمنني وجناة وخالص ل. عذاب وهالك للمكذبني : األولني ماضيه يف اآلخرين 

  :وجعله سنة ماضية ال تتخلف وال حتيد . على نفسه 
لقد جاءك احلق من ربك ، فال تكونن . فإن كنت يف شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك { 



إن الذين حقت عليهم كلمة ربك ال . ين وال تكونن من الذين كذبوا بآيات اهللا فتكون من اخلاسر. من املمترين 
يؤمنون ، ولو جاءهتم كل آية حىت يروا العذاب األليم ، فلوال كانت قرية آمنت فنفعها إمياهنا ، إال قوم يونس ملا 

ولو شاء ربك آلمن من يف األرض كلهم . آمنوا كشفنا عنهم عذاب اخلزي يف احلياة الدنيا ، ومتعناهم إىل حني 
ت تكره الناس حىت يكونوا مؤمنني وما كان لنفس أن تؤمن إال بإذن اهللا ، وجيعل الرجس على الذين ال أفأن. مجيعاً 

انظروا ماذا يف السماوات واألرض ، وما تغين اآليات والنذر عن قوم ال يؤمنون ، فهل ينتظرون إال : قل . يعقلون 
مث ننجي رسلنا والذين آمنوا ، كذلك حقا . نتظرين فانتظروا إين معكم من امل: مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل 

  . .} علينا ننج املؤمنني 
لقد كان آخر احلديث عن بين إسرائيل ، وهم من أهل الكتاب ، وهم يعرفون قصة نوح مع قومه وقصة موسى مع 

يف شك مما أنزل  إن كان -صلى اهللا عليه وسلم  -فهنا يتوجه اخلطاب إىل الرسول . فرعون ، يقرأوهنا يف كتاهبم 
  .إليه ، من هذا القصص أو غريه ، فليسأل الذين يقرأون الكتاب من قبله 

  :فلديهم عنه علم ، مما يقرأون 
لقد جاءك احلق من ربك فال تكونن . فإن كنت يف شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك { 

  .} من املمترين 
عليه الصالة  -أو كما روي عنه . مل يكن يف شك مما أنزل اهللا إليه  -وسلم صلى اهللا عليه  -ولكن الرسول 

لقد { : والتعقيب عليه . ففيم إذن هذا القول له أن يسأل إن كان يف شك » ال أشك وال أسأل «  -والسالم 
  ويف هذا ما يكفيه لليقني؟} جاءك احلق من ربك 

وقف وتأزمه يف مكة بعد حادث اإلسراء ، وقد ارتد بعض من ولكن هذا التوجيه يشي مبا كان وراءه من شدة امل
وبعد موت خدجية وأيب طالب ، واشتداد األذى على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن . أسلموا لعدم تصديقه 

وكل هذه مالبسات تلقي ظالهلا على قلب . . معه؛ وبعد جتمد الدعوة تقريباً يف مكة بسبب موقف قريش العنيد 
  . .فيسري عنه ربه هبذا التوكيد ، بعد ذلك القصص املوحى  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا رسول 

  :مث إنه تعريض بالشاكني املمترين املكذبني 
  .} وال تكونن من الذين كذبوا بآيات اهللا فتكون من اخلاسرين { 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -ل وهذا التعريض يترك الفرصة ملن يريد منهم أن يرجع لريجع؛ ألنه إذا كان الرسو
ويف هذا . مأذوناً يف أن يسأل إن كان يف شك ، مث هو ال يسأل وال يشك ، فهو إذن على يقني مما جاء به أنه احلق 

  . .} من املمترين { إحياء لآلخرين أال يترددوا ، وأال يكونوا 
ولو كان من أخص . . تسأل أهل الذكر أن . . مث إنه املنهج الذي يضعه اهللا هلذه األمة فيما ال تستوثق منه 

  .خصائص العقيدة؛ ألن املسلم مكلف أن يستيقن من عقيدته وشريعته ، وأال يعتمد على التقليد دون تثبت ويقني 
ليس . . ؟ } فال تكونن من املمترين { : مث أيكون هناك تعارض بني إباحة هذا السؤال عند الشك وبني قوله 

. . } من املمترين { . . ي عنه هو الشك والبقاء على الشك؛ حبيث يصبح صفة دائمة هنالك تعارض ، ألن املنه
وهي حالة رديئة ال تنتهي إىل معرفة ، وال حتفز إىل استفادة ، وال تئول إىل . وال يتحرك صاحبها للوصول إىل يقني 

  .يقني 
يل إصرار قوم على التكذيب وجلاجهم فيه؟ وبعد فإذا كان ما جاء إىل الرسول هو احلق الذي ال مرية فيه ، فما تعل

تعليله أن كلمة اهللا وسنته قد اقتضت أن من ال يأخذ بأسباب اهلدى ال يهتدي ، ومن ال يفتح بصريته على النور ال 



يراه ، ومن يعطل مداركه ال ينتفع بوظيفتها ، فتكون هنايته إىل الضالل ، مهما تكن اآليات والبينات ، ألنه ال يفيد 
  :وعندئذ تكون كلمة اهللا وسنته قد حقت عليهم وحتققت فيهم . من اآليات والبينات  شيئاً

  .} إن الذين حقت عليهم كلمة ربك ال يؤمنون ، ولو جاءهتم كل آية حىت يروا العذاب األليم { 

.  
ومنذ هنيهة كان . اة ومل تعد هنالك فرصة لتحقيق مدلوله يف احلي. فال ينفعهم اإلميان حينئذ ألنه مل جيئ عن اختيار 

آمنت أنه ال إله إال الذي آمنت به بنو { : مشهد فرعون حني أدركه الغرق يقول . أمامنا مشهد يصدق هذا 
  .} آآلن وقد عصيت قبل وكنت من املفسدين؟ { : فيقال له . . } إسرائيل وأنا من املسلمني 

نتهاؤها إىل هنايتها املرسومة ، مىت تعرض اإلنسان هلا وعند هذا املوقف الذي تظهر فيه حتمية سنن اهللا العامة ، وا
ذلك أن يعود املكذبون عن تكذيبهم قبيل . باختياره ، تفتح نافذة مضيئة بآخر شعاع من أشعة األمل يف النجاة 

  :وقوع العذاب 
ياة الدنيا ومتعناهم فلوال كانت قرية آمنت فنفعها إمياهنا إال قوم يونس ملا آمنوا كشفنا عنهم عذاب اخلزي يف احل{ 

  . .} إىل حني 
من هذه القرى اليت } فلوال كانت قرية آمنت { . . وهو حتضيض ينسحب على املاضي ، فيفيد أن مدلوله مل يقع 

ذلك فيما . . إمنا آمنت منهم قلة ، فكانت الصفة الغالبة هي صفة عدم اإلميان . ولكن القرى مل تؤمن . مر ذكرها 
القوم ، والتسمية هكذا إيذان بأن الرساالت كانت يف قرى احلضر ومل تكن يف حمالت : القرية و -عدا قرية واحدة 

وال يفصل السياق هنا قصة يونس وقومه ، إمنا يشري إىل خامتتها هذه اإلشارة؛ ألن اخلامتة وحدها هي  -البدو 
عذاب خمز يتهددهم ، فلما آمنوا يف  وحسبنا أن ندرك أن قوم يونس كان. فال نزيدها حنن تفصيالً . املقصودة هنا 

ولو مل يؤمنوا حلل العذاب هبم . اللحظة األخرية قبل وقوعه كشف عنهم العذاب ، وتركوا يتمتعون باحلياة إىل أجل 
  :حسبنا هذا لندرك أمرين هامني . . وفاقاً لسنة اهللا املترتبة آثارها على تصرفات خلقه 

قوا خبيوط النجاة األخرية ، فلعلهم ناجون كما جنا قوم يونس من عذاب اخلزي يف اإلهابة باملكذبني أن يتعل: أوهلما 
  . .وهو الغرض املباشر من سياقة القصة هذا املساق . احلياة الدنيا 

بل مضت . أن سنة اهللا مل تتعطل ومل تقف بكشف هذا العذاب ، وترك قوم يونس يتمتعون فترة أخرى : وثانيهما 
فلما عدلوا قبل جميئه . نة اهللا كان أن حيل العذاب هبم لو أصروا على تكذيبهم حىت جييء ألن مقتضى س. ونفذت 

فال جربية إذن يف تصرفات الناس ، ولكن اجلربية يف ترتيب آثارها عليها . جرت السنة بإجنائهم نتيجة هلذا العدول 
.  

  :ومن مث ترد القاعدة الكلية يف الكفر واإلميان 
أفأنت تكره الناس حىت يكونوا مؤمنني؟ وما كان لنفس أن تؤمن . من يف األرض كلهم مجيعاً ولو شاء ربك آلمن { 

  . .} إال بإذن اهللا ، وجيعل الرجس على الذين ال يعقلون 
ولو شاء ربك خللق هذا اجلنس البشري خلقة أخرى ، فجعله ال يعرف إال طريقاً واحداً هو طريق اإلميان كاملالئكة 

  .له استعداداً واحداً يقود مجيع أفراده إىل اإلميان  أو جلعل. مثالً 
  .ولو شاء كذلك ألجرب الناس مجيعاً وقهرهم عليه ، حىت ال تكون هلم إرادة يف اختياره 



هذه . ولكن حكمة اخلالق اليت قد ندرك بعض مراميها وقد ال ندرك ، دون أن ينفي عدم إدراكنا هلا وجودها 
ومنحته القدرة على اختيار . ئن البشري باستعداد للخري وللشر وللهدى والضالل احلكمة اقتضت خلقة هذا الكا

وقدرت أنه إذا أحسن استخدام مواهبه اللدنية من حواس ومشاعر ومدارك ، ووجهها إىل . هذا الطريق أو ذاك 
هبذا اإلميان إىل إدراك دالئل اهلدى يف الكون والنفس وما جييء به الرسل من آيات وبينات ، فإنه يؤمن ويهتدي 

وعلى العكس حني يعطل مواهبه ويغلق مداركه ويسترها عن دالئل اإلميان يقسو قلبه ، ويستغلق . طريق اخلالص 
  . .عقله ، وينتهي بذلك إىل التكذيب أو اجلحود ، فإىل ما قدره اهللا للمكذبني اجلاحدين من جزاء 

ألنه ال جمال لإلكراه يف مشاعر القلب وتوجهات . أحداً  ال يكره الرسول عليه. فاإلميان إذن متروك لالختيار 
  :الضمري 

  . .} أفأنت تكره الناس حىت يكونوا مؤمنني؟ { 
  :وهو سؤال لألنكار ، فإن هذا اإلكراه ال يكون 

  :} وما كان لنفس أن تؤمن إال بإذن اهللا { 
ال أهنا تريد . لطريق اآلخر الذي ال يؤدي إليه فال تصل إىل اإلميان وقد سارت يف ا. وفق سنته املاضية اليت بيناها 

بل املقصود أهنا ال تصل إىل اإلميان إال إذا سارت . اإلميان وتسلك طريقه مث متنع عنه ، فهذا ليس املقصود بالنص 
. بإذنه وعندئذ يهديها اهللا ويقع هلا اإلميان . وفق إذان اهللا وسنته يف الوصول إليه من طريقه املرسوم بالسنة العامة 

فيقدر اهللا هلم عاقبة الطريق ، ويوقعها . إمنا الناس يسريون يف الطريق . فال شيء يتم وقوعه إال بقدر خاص به 
  . .بالفعل جزاء ما جاهدوا يف اهللا ليهتدوا 

  :ويدل على هذا عقب اآلية 
  . .} وجيعل الرجس على الذين ال يعقلون { 

والرجس أبشع الدنس الروحي ، فهؤالء يناهلم ذلك . الرجس عليهم فالذين عطلوا عقوهلم عن التدبر ، جيعل 
  .الرجس بسبب تعطيلهم ملداركهم عن التعقل والتدبر ، وانتهاؤهم هبذا إىل التكذيب والكفران 

ويزيد األمر إيضاحاً بأن اآليات والنذر ال تغين عن الذين ال يؤمنون؛ ألهنم ال يتدبروهنا وهي معروضة أمامهم يف 
  :وات واألرض السما

  . .} وما تغين اآليات والنذر عن قوم ال يؤمنون . انظروا ماذا يف السماوات واألرض : قل { 
فإن ما يف السماوات واألرض حافل باآليات؛ ولكن . فمؤداه واحد . وسواء كان عقب اآلية استفهاماً أو تقريراً 

  . .يلقوا باال إليها ، ومل يتدبروها  اآليات والنذر ال تفيد الذين ال يؤمنون ، ألهنم من قبل مل
  :وقبل أن منضي إىل هناية الشوط نقف حلظة أمام قوله تعاىل 

  . .} وما تغين اآليات والنذر عن قوم ال يؤمنون . انظروا ماذا يف السماوات واألرض : قل { 
ولكن . ماوات واألرض إال القليل إن املخاطبني هبذا القرآن أول مرة ، مل يكن لديهم من املعرفة العلمية مبا يف الس

احلقيقة الواقعة اليت أشرنا إليها مراراً ، هي أن بني الفطرة البشرية وبني هذا الكون الذي نعيش فيه لغة خفية غنية 
  وتسمع منه الكثري -حني تتفتح وتستيقظ  -وأن هذه الفطرة تسمع هلذا الكون 

إلدراك البشري يتكئ على ما يف السماوات واألرض ، ويستلهم واملنهج القرآين يف تكوين التصور اإلسالمي يف ا
  .هذا الكون؛ ويوجه إليه النظر والسمع والقلب والعقل 



وذلك دون أن خيل بطبيعة التناسق والتوازن فيه؛ ودون أن جيعل من هذا الكون إهلاً يؤثر يف اإلنسان أثر اهللا كما . 
يقيمون عليه نظاماً اجتماعياً يسمونه » علمياً « التجديف مذهباً جيدف بذلك املاديون املطموسون ، ويسمون ذلك 

  والعلم الصحيح من ذلك التجديف كله بريء» االشتراكية العلمية « : 
والنظر إىل ما يف السماوات واألرض ميد القلب والعقل بزاد من املشاعر والتأمالت؛ وزاد من االستجابات 

وذلك كله يف الطريق إىل امتالء . . ود؛ وزاد من التعاطف مع هذا الوجود والتأثرات؛ وزاد من سعة الشعور بالوج
الكينونة البشرية باإليقاعات الكونية املوحية بوجود اهللا ، وجبالل اهللا ، وبتدبري اهللا ، وبسلطان اهللا ، وحبكمة اهللا ، 

  . . .وعلم اهللا 
فإن كان هذا اإلنسان مهتدياً بنور اهللا إىل جوار وميضي الزمن ، وتنمو معارف اإلنسان العلمية عن هذا الكون ، 

هذه املعارف العلمية ، زادته هذه املعارف من الزاد الذي حتصله الكينونة البشرية من التأمل يف هذا الكون ، 
وإن من شيء إال يسبح { : واألنس به ، والتعرف عليه ، والتجاوب معه ، واالشتراك معه يف تسبيحه حبمد اهللا 

وأَما إن كانت . . وال يفقه تسبيح كل شيء حبمد اهللا إال املوصول قلبه باهللا } ولكن ال تفقهون تسبيحهم  حبمده ،
هذه املعارف العلمية غري مصحوبة ببشاشة اإلميان ونوره ، فإهنا تقود األشقياء إىل مزيد من الشقوة ، حني تقودهم 

  ن ونوره ورفرفته ورّياهإىل مزيد من البعد عن اهللا؛ واحلرمان من بشاشة اإلميا
  } وما تغين اآليات والنذر عن قوم ال يؤمنون { 

وماذا جتدي اآليات والنذر إذا استغلقت القلوب ، وجتمدت العقول ، وتعطلت أجهزة االستقبال والتلقي يف 
  الفطرة؛ واحتجب الكائن اإلنساين جبملته عن هذا الوجود ، فلم يسمع إيقاعات محده وتسبيحه؟

تتجلى . . نهج القرآين يف التعريف حبقيقة األلوهية جيعل الكون واحلياة معرضاً رائعاً تتجلى فيه هذه احلقيقة إن امل« 
» إن هذا املنهج ال جيعل . . فيه بآثارها الفاعلة ، ومتأل بوجودها وحضورها جوانب الكينونة اإلنسانية املدركة 

من خالل الرؤية القرآنية  -إلهلي يفعم القلب البشري فالوجود ا. سبحانه قضية جيادل عنها « وجود اهللا 
إمنا يتجه املنهج القرآين مباشرة إىل . حبيث ال يبقى هنالك جمال للجدل حوله  -واملشاهدة الواقعية على السواء 

 احلديث عن آثار هذا الوجود يف الكون كله؛ وإىل احلديث عن مقتضياته كذلك يف الضمري البشري واحلياة البشرية
.  

فاهللا هو الذي خلق وهو . واملنهج القرآين يف اتباعه هلذه اخلطة إمنا يعتمد على حقيقة أساسية يف التكوين البشري » 
والفطرة البشرية هبا حاجة ذاتية إىل التدين ، } ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما توسوس به نفسه { : أعلم مبن خلق 

  .وإىل االعتقاد بإله 

ووظيفة . ستقيم جتد يف أعماقها اجتاهاً إىل إله واحد ، وإحساساً قوياً بوجود هذا اإلله الواحد بل إهنا حني تصح وت
ولكن . العقيدة الصحيحة ليست هي إنشاء هذا الشعور باحلاجة إىل إله والتوجه إليه ، فهذا مركوز يف الفطرة 

تعريفه حبقيقته وصفاته ، ال . إله غريه  وظيفتها هي تصحيح تصور اإلنسان إلهله ، وتعريفه باإلله احلق الذي ال
والشك يف  -وهي الربوبية والقوامة واحلاكمية  -مث تعريفه مبقتضيات األلوهية يف حياته . تعريفه بوجوده وإثباته 

حقيقة الوجود اإلهلي أو إنكاره هو بذاته دليل قاطع على اختالل بني يف الكينونة البشرية ، وعلى تعطل أجهزة 
  وليس هذا هو طريق العالج. باجلدل  -إذن  -وهذا التعطل ال يعاجل . واالستجابة الفطرية فيها  االستقبال

عدا  -إن هذا الكون ، كون مؤمن مسلم ، يعرف بارئه وخيضع له ، ويسبح حبمده كل شيء فيه وكل حي « 
ان واإلسالم ، وأصداء يعيش يف هذا الكون الذي تتجاوب جنباته بأصداء اإلمي« اإلنسان » و  -بعض األناسي 



وذرات كيانه ذاته وخالياه تشارك يف هذه األصداء؛ وختضع يف حركتها الطبيعية الفطرية . التسبيح والسجود 
فالكائن الذي ال تستشعر فطرته هذه األصداء كلها؛ وال حتس إيقاع النواميس اإلهلية . للنواميس اليت قدرها اهللا 

ه الفطرية تلك املوجات الكونية ، كائن معطلة فيه أجهزة االستقبال واالستجابة فيها هي ذاهتا ، وال تلتقط أجهزت
ومن مث ال يكون هنالك سبيل إىل قلبه وعقله باجلدل ، إمنا يكون السبيل إىل عالجه هو حماولة تنبيه أجهزة . الفطرية 

  .» وتأخذ يف العمل من جديد  االستقبال واالستجابة فيه ، واستجاشة كوامن الفطرة يف كيانه ، لعلها تتحرك ،
ولفت احلس والقلب والعقل للنظر إىل ما يف السماوات واألرض ، وسيلة من وسائل املنهج القرآين الستحياء 

  .القلب اإلنساين؛ لعله ينبض ويتحرك ، ويتلقى ويستجيب 
  فماذا ينتظرون؟ . .ال يتدبرون وال يستجيبون  -وأمثاهلم  -ولكن أولئك املكذبني من اجلاهليني العرب 

وقد ُينظرهم اهللا . إن سنة اهللا ال تتخلف ، وعاقبة املكذبني معروفة ، وليس هلم أن يتوقعوا من سنة اهللا أن تتخلف 
  :فال يأخذهم بعذاب االستئصال ، ولكن الذين يصرون على التكذيب ال بد هلم من النكال 

وهو . . } فانتظروا إين معكم من املنتظرين : قل { . . } فهل ينتظرون إال مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ { 
  .التهديد الذي ينهي اجلدل ، ولكنه خيلع القلوب 

وخيتم هذا املقطع من السياق بالنتيجة األخرية لكل رسالة ولكل تكذيب ، وبالعربة األخرية من ذلك القصص 
  :وذلك التعقيب 

  . .} نج املؤمنني كذلك حقاً علينا ن. مث ننجي رسلنا والذين آمنوا { 
أن تبقى البذرة املؤمنة وتنبت وتنجو بعد كل إيذاء وكل خطر ، وبعد كل : إهنا الكلمة اليت كتبها اهللا على نفسه 

  . .تكذيب وكل تعذيب 
  . . .فليطمئن املؤمنون . . وهكذا يكون  -والقصص املروي يف السورة شاهد  -هكذا كان 

فَّاكُْم نُْتْم ِفي َشكٍّ ِمْن دِينِي فَلَا أَْعُبُد الَِّذيَن َتعُْبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َولَِكْن أَعُْبُد اللََّه الَِّذي َيَتَوقُلْ َيا أَيَُّها النَّاُس إِنْ كُ
َولَا َتْدُع ِمْن ) ١٠٥(رِِكَني َوأَنْ أَِقْم َوجَْهَك ِللدِّينِ َحنِيفًا َولَا َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْش) ١٠٤(َوأُِمْرُت أَنْ أَكُونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني 

َوإِنْ َيْمَسْسَك اللَُّه بُِضرٍّ فَلَا كَاِشَف لَهُ ) ١٠٦(ُدوِن اللَِّه َما لَا َيْنفَُعَك َولَا َيضُرَُّك فَإِنْ فََعلَْت فَإِنََّك إِذًا ِمَن الظَّاِلِمَني 
قُلْ َيا أَيَُّها النَّاُس ) ١٠٧(يُب بِِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوُهَو الَْغفُوُر الرَّحِيُم إِلَّا ُهَو َوإِنْ ُيرِْدَك بِخَْيرٍ فَلَا َرادَّ لِفَْضِلِه ُيِص

يلٍ َها َوَما أََنا َعلَْيكُْم بِوَِكقَْد َجاَءكُُم الَْحقُّ ِمْن رَبِّكُْم فََمنِ اْهَتَدى فَإِنََّما َيهَْتِدي ِلَنفِْسِه َوَمْن َضلَّ فَإِنََّما َيِضلُّ َعلَْي
  ) ١٠٩(َواتَّبِْع َما ُيوَحى إِلَْيَك َواْصبِْر حَتَّى َيْحكَُم اللَُّه َوُهَو خَْيُر الَْحاِكِمَني ) ١٠٨(

هذة خامتة السورة ، وخامتة املطاف لتلك اجلوالت يف شىت اآلفاق ، تلك اجلوالت اليت حنس أننا عائدون منها بعد 
عائدون منها يف مثل . ، وعوامل الفكر والشعور والتأمالت  سياحات طويلة يف آفاق الكون ، وجوانب النفس

  اإلجهاد من طول التطواف ، وضخامة اجلين ، وامتالء الوطاب
توحيد الربوبية والقوامة : هذه خامتة السورة اليت تضمنت تلك اجلوالت حول العقيدة يف مسائلها الرئيسية الكبرية 

ة األمر كله إىل اهللا ، وسننه املقدرة اليت ال ميلك أحد حتويلها وال واحلاكمية ، ونفي الشركاء والشفعاء ، ورجع
  . . .والبعث واليوم اآلخر والقسط يف اجلزاء . والوحي وصدقه ، واحلق اخلالص الذي جاء به . تبديلها 

ثال هذه القواعد الرئيسية للعقيدة اليت دار حوهلا سياق السورة كله ، وسيقت القصص إليضاحها ، وضربت األم
  . .لبياهنا 



أن يعلنها للناس إعالناً عاماً ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -ها هي ذي كلها تلخص يف هذه اخلامتة ، ويكلف الرسول 
أنه ماض يف خطته ، مستقيم على طريقته ، حىت حيكم اهللا وهو خري : وأن يلقي إليهم بالكلمة األخرية احلامسة 

  .احلاكمني 
كنتم يف شك من ديين فال أعبد الذين تعبدون من دون اهللا ، ولكن أعبد اهللا الذي يتوفاكم يا أيها الناس إن : قل { 

  . .} ، وأمرت أن أكون من املؤمنني 
يا أيها الناس مجيعاً ، وإن كان الذين يتلقون اخلطاب إذ ذاك هم مشركي قريش ، إن كنتم يف شك من أن : قل 

ال حيولين عن يقيين ، وال جيعلين أعبد آهلتكم اليت تعبدوهنا من دون اهللا ديين الذي أدعوكم إليه هو احلق ، فإن هذا 
. .  
  . .} ولكن أعبد اهللا الذي يتوفاكم { 

وإبراز هذه الصفة هللا هنا له قيمته وله داللته ، فهو تذكري هلم بقهر اهللا . أعبد اهللا الذي ميلك آجالكم وأعماركم 
  . . بالعبادة من تلك اآلهلة اليت ال حتيي وال متيت فوقهم ، وانتهاء آجاهلم إليه ، فهو أوىل

  . .} وأمرت أن أكون من املؤمنني { 
  .فأنا عند األمر ال أتعداه 

  . .} وأن أقم وجهك للدين حنيفا وال تكونن من املشركني { 
يف مشهد حاضر  يتلقاه -صلى اهللا عليه وسلم  -وهنا يتحول السياق من احلكاية إىل األمر املباشر ، كأن الرسول 

وال { متوجهاً إليه خالصاً له ، موقوفاً عليه } أقم وجهك للدين حنيفاً { . وهذا أقوى وأعمق تأثرياً . للجميع 
زيادة يف توكيد معىن االستقامة للدين ، وملعىن أن يكون من املؤمنني ، عن طريق النهي } تكونن من املشركني 

  .اإلميان املباشر عن الشرك بعد األمر املباشر ب
  . .} فإن فعلت فإنك إذاً من الظاملني . وال تدع من دون اهللا ما ال ينفعك وال يضرك { 

ال تدع من دون اهللا ما ال ينفعك وال يضرك من هؤالء الشركاء والشفعاء ، الذين يدعوهم املشركون جللب النفع 
  .حيايب وعدله ال يلني فإن فعلت فإنك إذن من هؤالء املشركني فميزان اهللا ال . ودفع الضر 

.  
وإن ميسسك اهللا بضر فال كاشف له إال هو ، وإن يردك خبري فال راد لفضله ، يصيب به من يشاء من عباده ، { 

  . .} وهو الغفور الرحيم 
  . .فالضر نتيجة الزمة لسنة اهللا اجلارية حني يتعرض اإلنسان ألسبابه ، واخلري كذلك 

ن سنته فلن يكشفه عنك إنسان ، إمنا يكشف باتباع سنته ، وترك األسباب فإن مسك اهللا بضر عن طريق جريا
وإن أراد بك اخلري . املؤدية إىل الضر إن كانت معلومة ، أو االلتجاء إىل اهللا ليهديك إىل تركها إن كانت جمهولة 

يتصلون بأسبابه  فهذا الفضل يصيب من عباده من. مثرة لعملك وفق سنته فلن يرد هذا الفضل عنك أحد من خلقه 
الذي يغفر ما مضى مىت وقعت التوبة ، ويرحم عباده } وهو الغفور الرحيم { . وفق مشيئته العامة وسنته املاضية 

  .فيكفر عنهم سيئاهتم بتوبتهم وعملهم الصاحل وعودهتم إىل الصراط املستقيم 
أن يعلنهما للناس ،  - عليه وسلم صلى اهللا -هذه خالصة العقيدة كلها ، مما تضمنته السورة ، يكلف الرسول 

إمنا هو أسلوب من التوجيه املوحي املؤثر . وهم هم املقصودون هبا . ويوجه إليه اخلطاب هبا كأمنا على مشهد منهم 
هبا يف وجه القوة والكثرة؛ ووجه الرواسب اجلاهلية ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -على النفوس ، ويقف رسول اهللا 



يعلنها يف قوة ويف صراحة وهو يف عدد قليل من املؤمنني يف مكة ، . . وغل باملشركني يف الشرك ووجه التاريخ امل
  . .والقوة الظاهرة كلها للمشركني 

  .ولكنها الدعوة وتكاليفها ، واحلق وما ينبغي له من قوة ومن يقني 
  :ومن مث يكون اإلعالن األخري للناس 

ربكم ، فمن اهتدى فإمنا يهتدي لنفسه ، ومن ضل فإمنا يضل عليها ، وما  يا أيها الناس قد جاءكم احلق من: قل { 
  . .} أنا عليكم بوكيل 

فهذا هو احلق قد جاءهم من . فهو اإلعالن األخري ، والكلمة الفاصلة ، واملفاصلة الكاملة ، ولكل أن خيتار لنفسه 
  .رهبم 

  . .}  فمن اهتدى فإمنا يهتدي لنفسه ، ومن ضل فإمنا يضل عليها{ 
وليس الرسول موكالً بالناس يسوقهم إىل اهلدى سوقاً ، إمنا هو مبلغ ، وهم موكولون إىل إرادهتم وإىل اختيارهم 

  .وإىل تبعاهتم ، وإىل قدر اهللا هبم يف النهاية 
مبا  باتباع ما أمر به ، والصرب على ما يلقاه حىت حيكم اهللا -صلى اهللا عليه وسلم  -واخلتام خطاب إىل الرسول 

  :قدره وقضاه 
  . .} واتبع ما يوحى إليك واصرب حىت حيكم اهللا وهو خري احلاكمني { 

وهو اخلتام املناسب الذي يلتقي مع مطلع السورة ، ويتناسق مع حمتوياهتا جبملتها على طريقة القرآن يف التصوير 
  . .والتنسيق 

َوأَنِ ) ٢(أَلَّا َتعُْبُدوا إِلَّا اللََّه إِنَّنِي لَكُْم ِمْنهُ َنِذيٌر وََبِشٌري ) ١(نْ َحِكيمٍ َخبِريٍ الر ِكتَاٌب أُْحِكَمْت آَياُتُه ثُمَّ فُصِّلَْت ِمْن لَُد
ْوا فَإِنِّي فَْضلَُه َوإِنْ تََولَّ اْسَتْغفُِروا َربَّكُْم ثُمَّ ُتوبُوا إِلَْيِه ُيَمتِّْعكُْم َمَتاًعا َحَسًنا إِلَى أََجلٍ ُمَسمى َويُْؤِت كُلَّ ِذي فَْضلٍ

أَلَا إِنَُّهْم َيثُْنونَ ُصدُورَُهْم ) ٤(إِلَى اللَِّه َمْرجُِعكُْم َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر ) ٣(أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ كَبِريٍ 
َوَما ِمْن دَابٍَّة ِفي ) ٥(ِلُنونَ إِنَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ ِلَيسَْتْخفُوا ِمْنُه أَلَا ِحَني َيْسَتْغُشونَ ِثَياَبُهْم َيعْلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَما ُيْع

َوُهَو الَِّذي َخلََق السََّماوَاِت وَالْأَْرضَ ) ٦(الْأَْرضِ إِلَّا َعلَى اللَِّه رِْزقَُها َوَيْعلَُم ُمْستَقَرََّها َوُمْسَتْوَدعََها كُلٌّ ِفي ِكتَابٍ ُمبِنيٍ 
الَْمْوتِ لََيقُولَنَّ َوكَانَ َعْرُشُه َعلَى الَْماِء ِلَيْبلُوَكُْم أَيُّكُمْ أَْحَسُن َعَملًا َولَِئْن قُلَْت إِنَّكُْم َمْبُعوثُونَ ِمْن َبْعدِ ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ 

مَْعُدوَدٍة لََيقُولُنَّ َما َيْحبُِسهُ أَلَا َيْوَم َيأْتِيهِمْ  َولَِئْن أَخَّْرَنا َعنُْهُم الَْعذَاَب إِلَى أُمٍَّة) ٧(الَِّذيَن كَفَُروا إِنْ َهذَا إِلَّا ِسْحٌر ُمبٌِني 
َولَِئْن أَذَقَْنا الْإِْنَسانَ ِمنَّا َرْحَمةً ثُمَّ َنَزعَْناَها ِمْنُه إِنَّهُ لََيئُوسٌ ) ٨(لَْيَس َمْصُروفًا َعْنُهْم َوَحاقَ بِهِْم َما كَاُنوا بِهِ َيسَْتْهزِئُونَ 

إِلَّا الَِّذيَن َصَبرُوا ) ١٠(ْن أَذَقَْناُه َنْعَماَء َبْعدَ ضَرَّاَء َمسَّْتُه لََيقُولَنَّ ذََهَب السَّيِّئَاُت َعنِّي إِنَُّه لَفَرٌِح فَخُوٌر َولَِئ) ٩(كَفُوٌر 
وَحى إِلَْيَك َوَضاِئٌق بِهِ َصْدُرَك أَنْ فَلََعلََّك َتارٌِك َبْعَض َما ُي) ١١(َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت أُولَِئَك لَُهْم َمْغِفَرةٌ وَأَْجٌر كَبٌِري 

أَْم َيقُولُونَ افَْتَراُه قُلْ ) ١٢(يلٌ َيقُولُوا لَْولَا أُنْزِلَ َعلَْيِه كَْنٌز أَْو َجاَء َمَعُه َملٌَك إِنََّما أَْنَت َنذِيٌر َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء َوِك
فَإِلَّْم َيسَْتجِيبُوا لَكُمْ ) ١٣(َواْدُعوا َمنِ اْسَتطَعُْتْم ِمْن ُدوِن اللَِّه إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني  فَأُْتوا بَِعْشرِ سَُورٍ ِمثِْلِه ُمفَْتَريَاٍت

َيا َوزِيَنَتَها نَُوفِّ َمْن كَانَ ُيرِيُد الَْحَياةَ الدُّْن) ١٤(فَاْعلَُموا أَنََّما أُنْزِلَ بِِعلْمِ اللَِّه َوأَنْ لَا إِلََه إِلَّا ُهَو فََهلْ أَْنُتْم ُمْسِلُمونَ 
أُولَِئَك الَِّذيَن لَْيَس لَُهْم ِفي الْآِخَرِة إِلَّا النَّاُر َوَحبِطَ َما َصَنُعوا ِفيَها ) ١٥(إِلَيْهِْم أَْعَمالَُهْم ِفيَها وَُهْم ِفيَها لَا ُيْبَخُسونَ 

ِمْن َربِِّه َوَيْتلُوُه َشاِهٌد ِمْنُه َوِمْن قَْبِلِه ِكَتاُب ُموَسى إَِماًما َوَرْحَمةً  أَفََمْن كَانَ َعلَى َبيَِّنٍة) ١٦(َوَباِطلٌ َما كَاُنوا َيْعَملُونَ 
َر النَّاسِ  الَْحقُّ ِمْن رَبَِّك َولَِكنَّ أَكْثَأُولَِئَك ُيْؤِمُنونَ بِِه َوَمْن َيكْفُْر بِِه ِمَن الْأَحَْزابِ فَالنَّاُر َمْوِعُدُه فَلَا َتُك ِفي ِمْرَيٍة ِمْنُه إِنَُّه

الَِّذينَ  َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا أُولَِئَك ُيعَْرُضونَ َعلَى َربِّهِْم َوَيقُولُ الْأَْشَهاُد هَُؤلَاِء) ١٧(لَا ُيْؤِمُنونَ 



دُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوَيْبُغونََها ِعَوًجا َوُهْم بِالْآخَِرِة ُهْم الَِّذيَن َيُص) ١٨(كَذَبُوا َعلَى َربِّهِْم أَلَا لَْعَنةُ اللَِّه َعلَى الظَّاِلِمَني 
َعذَاُب َما أُولَِئَك لَْم َيكُوُنوا مُْعجِزِيَن ِفي الْأَْرضِ َوَما كَانَ لَُهْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن أَوِْلَياَء ُيَضاَعُف لَُهُم الْ) ١٩(كَاِفُرونَ 

أُولَِئكَ الَِّذيَن َخِسُروا أَنْفَُسُهْم َوَضلَّ َعنُْهْم َما كَانُوا َيفَْتُرونَ ) ٢٠(سَّْمَع َوَما كَانُوا ُيْبِصُرونَ كَاُنوا َيْسَتِطيُعونَ ال
َربِّهِْم أُولَِئكَ إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َوأَخَْبُتوا إِلَى ) ٢٢(لَا َجَرَم أَنَُّهْم ِفي الْآِخَرِة ُهُم الْأَْخَسُرونَ ) ٢١(

مَثَلُ الْفَرِيقَْينِ كَالْأَْعَمى وَالْأََصمِّ َوالَْبِصريِ وَالسَِّميعِ َهلْ َيْسَتوَِياِن َمثَلًا أَفَلَا ) ٢٣(أَْصحَاُب الَْجنَِّة ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ 
  ) ٢٤(َتذَكَُّرونَ 

ها وبني التعقيب وهي تتضمن عرض احلقائق هذا الدرس األول من السورة ميثل املقدمة اليت يتوسط القصص بين
توحيد الدينونة هللا الواحد بال منازع ، وعبادة اهللا وحده بال شريك؛ واإلعتقاد يف : األساسية يف العقيدة اإلسالمية 

مع تعريف . . البعث والقيامة للحساب واجلزاء على ما كان من الناس من عمل وكسب يف دار العمل واإلبتالء 
م احلق؛ وصفاته املؤثرة يف وجودهم ويف وجود الكون من حوهلم؛ وبيان حقيقة األلوهية وحقيقة العبودية الناس برهب

  .وتوكيد الدينونة هللا يف اآلخرة كالدينونة له سبحانه يف احلياة الدنيا . ، ومقتضامها يف حياة البشرية 
ا تتضمن تسلية وتروحياً للرسول صلى اهللا عليه كذلك تتضمن هذه املقدمة بياناً لطبيعة الرسالة وطبيعة الرسول؛ كم

يواجهها يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -وسلم يف وجه العناد والتكذيب ، والتحدي واملكابرة ، اليت كان رسول اهللا 
مع حتدي املشركني هبذا القرآن الذي . الفترة العصيبة يف حياة الدعوة مبكة ، كما أسلفنا يف التعريف بالسورة 

به ، أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات كما يزعمون أن هذا القرآن مفترى وتثبيت الرسول صلى اهللا عليه  يكذبون
  وسلم والقلة املؤمنة معه هبذا التحدي من اهللا وبذلك العجز من املشركني

وهم . ومع هذا التحدي هتديد قاصم للمكذبني مبا ينتظرهم يف اآلخرة من العذاب الذي يستعجلون به ويكذبون 
  الذين ال يطيقون أن تنزع منهم رمحة اهللا يف الدنيا ، وال يصربون على ابتالئه فيها وهو أيسر من عذاب اآلخرة

مث جيسم هذا التهديد يف مشهد من مشاهد القيامة؛ يتمثل فيه موقف املكذبني هبذا القرآن من أحزاب املشركني؛ 
لعذاب األليم ، املصحوب باخلزي والتشهري والتنديد والتأنيب ويتبني فيه عجزهم وعجز أوليائهم عن إنقاذهم من ا

. . الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وما ينتظرهم من الثواب والنعيم والتكرمي . . ويف الصفحة املقابلة من املشهد . 
صم والبصري مثل الفريقني كاألعمى واأل{ : ومشهد مصور للفريقني على طريقة القرآن الكرمي يف التعبري بالتصوير 

  . .} والسميع ، هل يستويان مثالً؟ افال تذكرون؟ 
أال تعبدوا إال اهللا ، إنين لكم منه نذير وبشري ، وأن . الر كتاب أحكمت آياته مث فصلت من لدن حكيم خبري { 

ا فإين استغفروا ربكم مث توبوا إليه ، ميتعكم متاعاً حسناً إىل أجل مسمى ، ويؤت كل ذي فضل فضله ، وإن تولو
  . .} وهو على كل شيء قدير . إىل اهللا مرجعكم . أخاف عليكم عذاب يوم كبري 

  :إهنا مجلة احلقائق اإلعتقادية األساسية 
  .إثبات الوحي والرسالة * 
  .العبودية هللا وحده بال شريك * 
  .جزاء اهللا يف الدنيا واآلخرة ملن يهتدون هبداه ويتبعون منهجه للحياة * 
  .يف اآلخرة للمكذبني ، وعودة اجلميع إىل اهللا عصاة وطائعني جزاء اهللا * 



  .قدرته املطلقة وسلطانه غري احملدود * 
وهذا الكتاب . . } كتاب أحكمت آياته مث فصلت من لدن حكيم خبري { : مبتدأ ، خربه : } راء . الم . ألف { 

  له عاجزونوهم عن شيء من مث. املؤلف من مثل هذه األحرف هو الذي يكذبون به 
  . .} كتاب أحكمت آياته مث فصلت من لدن حكيم خبري { 

أحكمت آياته ، فجاءت قوية البناء ، دقيقة الداللة ، كل كلمة فيها وكل عبارة مقصودة ، وكل معىن فيها وكل 
ت متناسقة ال اختالف بينها وال تضارب ، ومنسقة ذا. توجيه مطلوب ، وكل إمياءة وكل إشارة ذات هدف معلوم 

فهي مقسمة وفق أغراضها ، مبوبة وفق موضوعاهتا ، وكل منها له حيز مبقدار ما يقتضيه . مث فصلت . نظام واحد 
.  

  :أما من أحكمها ، ومن فصلها على هذا النحو الدقيق؟ فهو اهللا سبحانه ، وليس هو الرسول 
  . .} من لدن حكيم خبري { 

ذا جاءت من لدنه ، على النحو الذي أنزل على الرسول ، ال هك. . حيكم الكتاب عن حكمة ، ويفصله عن خربة 
  .تغيري فيها وال تبديل 

  وماذا تضمنت؟
  :إنه يذكر أمهات العقيدة وأصوهلا 

  .فهو توحيد الدينونة والعبودية واالتباع والطاعة . . } أن ال تعبدوا إال اهللا { 
  .ه من نذارة وبشارة فهي الرسالة ، وما تضمنت. . } إنين لكم منه نذير وبشري { 
  .فهي العودة إىل اهللا من الشرك واملعصية ، إىل التوحيد والدينونة . . } وأن استغفروا ربكم مث توبوا إليه { 
  .فهو اجلزاء للتائبني املستغفرين . . . } ميتعكم متاعا حسنا إىل أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله { 
  .فهو الوعيد للمتولني . . } بري وإن تولوا فإين أخاف عليكم عذاب يوم ك{ 
  .فهي الرجعة إىل اهللا يف الدنيا واآلخرة . . } إىل اهللا مرجعكم { 
  .فهي القدرة املطلقة والسلطان الشامل . . } وهو على كل شيء قدير { 

له بعد فهذه هي القضايا اهلامة اليت جاء ليقررها ويقيم عليها بناءه ك. أو هو آيات الكتاب . هذا هو الكتاب 
  .تقريرها 

  .وما كان لدين أن يقوم يف األرض ، وأن يقيم نظاماً للبشر ، قبل أن يقرر هذه القواعد 
فتوحيد الدينونة هللا وحده هو مفرق الطريق بني الفوضى والنظام يف عامل العقيدة؛ وبني حترير البشرية من عقال 

املتفرقة ونزواهتم ، وللوسطاء عند اهللا من خلقه وللملوك الوهم واخلرافة والسلطان الزائف ، أو استعبادها لألرباب 
والرؤساء واحلكام الذين يغتصبون أخص خصائص األلوهية وهي الربوبية والقوامة والسلطان واحلاكمية فيعّبدون 

  .الناس لربوبيتهم الزائفة املغتصبة 
يقوم على أسس واضحة فاصلة ثابتة ،  وما من نظام اجتماعي او سياسي أو اقتصادي أو أخالقي أو دويل ، ميكن أن

  .ال ختضع للهوى والتأويالت املغرضة ، إال حني تستقر عقيدة التوحيد هكذا بسيطة دقيقة 
وما ميكن أن يتحرر البشر من الذل واخلوف والقلق؛ ويستمتعوا بالكرامة احلقيقية اليت أكرمهم هبا اهللا ، إال حني 

  .مة والسلطان واحلاكمية ، ويتجرد منها العبيد يف كل صورة من الصور يتفرد اهللا سبحانه بالربوبية والقوا



وما كان اخلالف على مدار التاريخ بني اجلاهلية واإلسالم؛ وال كانت املعركة بني احلق والطاغوت ، على ألوهية اهللا 
ت املعركة على من إمنا كان اخلالف وكان: سبحانه للكون؛ وتصريف أموره يف عامل األسباب والنواميس الكونية 

  يكون هو رب الناس ، الذي حيكمهم بشرعه ، ويصرفهم بأمره ، ويدينهم بطاعته؟
لقد كان الطواغيت اجملرمون يف األرض يغتصبون هذا احلق ويزاولونه يف حياة الناس ، ويذلوهنم هبذا اإلغتصاب 

رسل والدعوات اإلسالمية جتاهد دائماً وكانت الرساالت وال. لسلطان اهللا ، وجيعلوهنم عبيداً هلم من دون اهللا 
  . .اهللا سبحانه . . النتزاع هذا السلطان املغتصب من أيدي الطواغيت ورده إىل صاحبه الشرعي 

وال يزيد يف ملكه شيئاً طاعة . ال ينقص يف ملكه شيئاً عصيان العصاة وطغيان الطغاة . واهللا سبحانه غين عن العاملني 
ولكن البشر هم أنفسهم الذين يذلون ويصغرون ويسفلون حني يدينون لغري اهللا من . . ن الطائعني وعبادة العابدي

وملا كان . . عباده؛ وهم الذين يعزون ويكرمون ويستعلون حني يدينون هللا وحده ، ويتحررون من العبودية للعبيد 
وليخرجوهم . اس إىل عبادة اهللا وحده اهللا سبحانه يريد لعباده العزه والكرامة واإلستعالء فقد أرسل رسله لريدوا الن

  .واهللا غين عن العاملني . . خلريهم هم أنفسهم . . من عبادة العبيد 
إن احلياة البشرية ال تبلغ مستوى الكرامة الذي يريده اهللا لإلنسان إال بأن يعزم البشر أن يدينوا هللا وحده ، وأن 

  نري املذل لكرامة اإلنسان يف أية صورة قد كانذلك ال. خيلعوا من رقاهبم نري الدينونة لغري اهللا 
والربوبية تعين القوامة على البشر ، وتصريف حياهتم بشرع . والدينونة هللا وحده تتمثل يف ربوبيته للناس وحده 

  .وأمر من عند اهللا ، ال من عند أحد سواه 
  :وهذا ما يقرر مطلع هذه السورة الكرمية أنه موضوع كتاب اهللا وفحواه 

  . .} أال تعبدوا إال اهللا : تاب أحكمت آياته مث فصلت من لدن حكيم خبري ك{ 
  .وهذا هو معىن العبادة كما يعرفه العرب يف لغتهم اليت نزل هبا كتاب اهللا الكرمي 

وكل شك يف أن هذا من عند اهللا ، . واإلقرار بالرسالة أساس للتصديق هبذه القضايا اليت جاءت الرسالة لتقريرها 
والذين يظنون أهنا من عند حممد مهما أقروا بعظمة حممد ال ميكن أن . بتحطيم احترامها امللزم يف عامل الضمري كفيل 

إن الشعور بأن هذه . . تنال من نفوسهم اإلحترام امللزم ، الذي يتحرجون معه أن يتفلتوا منها يف الكبري أو الصغري 
ة حىت يثوبوا يف النهاية إىل اهللا ، وهو الذي ميسك بضمائر العقيدة من عند اهللا هو الذي يطارد ضمائر العصا

  .الطائعني ، فال تتلجلج وال تتردد وال حتيد 
كي يتلقى البشر يف كل ما يتعلق . كما أن اإلقرار بالرسالة هو الذي جيعل هناك ضابطاً ملا يريده اهللا من البشر 

  .بالدينونة هللا من مصدر واحد ، هو هذا املصدر 

يقوم كل يوم طاغوت مفتر يقول للناس قوالً ، ويشرع للناس شرعاً ، مث يزعم أنه شرع اهللا وأمره بينما هو وكي ال 
  يفتريه من عند نفسه

  هذا من عند اهللا: مث يقول . . ويف كل جاهلية كان يقوم من يشرع الشرائع ، ومن يقرر القيم والتقاليد والعادات 
على الناس باسم اهللا ، إال أن يكون هناك مصدر واحد هو الرسول لقول وما حيسم هذه الفوضى وهذا اإلحتيال 

  .اهللا 
والتوبة بعد . واإلستغفار من الشرك واملعصية هو دليل حساسية القلب وانتفاضه ، وشعوره باإلمث ورغبته يف التوبة 

ري هذين الدليلني ، فهما وال توبة بغ. ذلك هي اإلقالع الفعلي عن الذنب ، واألخذ يف مقابله يف أعمال الطاعة 
فإذا زعم زاعم أنه تاب . . الترمجة العملية للتوبة ، وهبما يتحقق وجودها الفعلي ، الذي ترجى معه املغفرة والقبول 



من الشرك ودخل يف اإلسالم ، بينما هو ال يدين هللا وحده ، وال يتلقى منه وحده عن طريق نبيه؛ فال قيمة هلذا 
  . .الدينونة لغري اهللا  الزعم الذي يكذبه واقع

ومها عنصرا الترغيب والترهيب ، اللذان . والبشرى للتائبني والوعيد للمتولني مها قوام الرسالة ، وقوام التبليغ 
  . .علم اهللا من طبيعة البشر أهنما احلافز القوي العميق 

خلري الذي تدعو إليه الرساالت هو واإلعتقاد باليوم اآلخر ضروري الكتمال الشعور بأن وراء احلياة حكمة ، وأن ا
غاية احلياة؛ ومن مث ال بد أن يلقى جزاءه؛ فإن مل يلقه يف هذه احلياة الدنيا فجزاؤه مضمون يف العامل اآلخر ، الذي 

أما الذين يزيغون عن هنج اهللا وحكمته يف احلياة فهؤالء يرتكسون و . تصل فيه احلياة البشرية إىل الكمال املقدر هلا 
فإن غلبتها شهوة أو استبد هبا ضعف . ويف هذا ضمان للفطرة السليمة أال تنحرف . . سون إىل درك العذاب ينتك

ومتضي احلياة على سنتها يف طريق . ومن مث تصلح هذه األرض حلياة البشر . عادت تائبة ، ومل تلج يف العصيان 
فحسب كما يعتقد بعض الناس إمنا هو احلافز على فاإلعتقاد باليوم اآلخر ليس طريقاً للثواب يف اآلخرة . اخلري 

على أن يراعى يف هذا النماء أنه ليس هدفاً يف ذاته ، إمنا هو . واحلافز على إصالحها وإمنائها . اخلري يف احلياة الدنيا 
ك وسيلة لتحقيق حياة الئقة باإلنسان الذي نفخ اهللا فيه من روحه ، وكرمه على كثري من خلقه ، ورفعه عن در

احليوان؛ لتكون أهداف حياته أعلى من ضرورات احليوان؛ ولتكون دوافعه وغاياته أرفع من دوافع احليوان وغاياته 
.  

ومن مث كان مضمون الرسالة أو مضمون آيات الكتاب احملكمة املفصلة ، بعد توحيد الدينونة هللا ، وإثبات الرسالة 
والعمل الصاحل ليس . ومها بدء الطريق للعمل الصاحل . . توبة الدعوة إىل اإلستغفار من الشرك وال. . من عنده 

إمنا هو اإلصالح يف األرض بكل معاين اإلصالح ، من بناء وعمارة . جمرد طيبة يف النفس وشعائر مفروضة تقام 
  .ونشاط ومناء وإنتاج 

  :واجلزاء املشروط 
  . .} ميتعكم متاعا حسناً إىل أجل مسمى ، ويؤت كل ذي فضل فضله { 

أما يف اآلخرة فهو بالنوع والكم ومبا مل . واملتاع احلسن قد يكون بالنوع كما يكون بالكم يف هذه احلياة الدنيا 
  .فلننظر يف املتاع احلسن يف هذه احلياة . خيطر على قلب بشر 

فأين . اً عليهم يف الرزق مضيق. . إننا نشاهد كثرياً من الطيبني الصاحلني ، املستغفرين التائبني ، العاملني يف احلياة 
  إذن هو املتاع احلسن؟

  وهو سؤال نعتقد أنه يتحرك على ألسنة الكثريين
وال بد إلدراك املعىن الكبري الذي يتضمنه النص القرآين أن ننظر إىل احلياة من زاوية أوسع ، وننظر إليها يف حميطها 

  .الشامل العام ، وال نقتصر منها على مظهر عابر 
مجاعة يسود فيها نظام صاحل ، قائم على اإلميان باهللا ، والدينونة له وحده ، وإفراده بالربوبية والقوامة ، إنه ما من 

إال كان هلا التقدم والرخاء واحلياة الطيبة بصفة عامة كجماعة؛ وإال . . وقائم على العمل الطيب املنتج يف احلياة 
فإذا شاهدنا يف مجاعة ما . نينة بالقياس إىل األفراد بصفة خاصة ساد فيها العدل بني اجلهد واجلزاء والرضى والطمأ

أن الطيبني العاملني املنتجني مضيق عليهم يف الرزق واملتاع الطيب ، فذلك شاهد على أن هذه اجلماعة ال يسودها 
  .النظام املستمد من اإلميان باهللا ، القائم على العدل بني اجلهد واجلزاء 

ني الصاحلني املنتجني يف هذه اجلماعة ميتعون متاعاً حسناً ، حىت لو ضيق عليهم يف الرزق ، على أن األفراد الطيب



وحىت لو كانت اجلماعة تطاردهم وتؤذيهم ، كما كان املشركون يؤذون القلة املؤمنة ، وكما تؤذي اجلاهليات القلة 
العاقبة ، واإلتصال باهللا ، والرجاء يف نصره  فطمأنينة القلب إىل. وليس هذا خياالً وليس ادعاء . الداعية إىل اهللا 

  .عوض عن كثري؛ ومتاع حسن لإلنسان الذي يرتفع درجة عن احلس املادي الغليظ . . ويف إحسانه وفضله 
. وال نقول هذا لندعو املظلومني الذين ال جيدون جزاء عادالً على جهدهم إىل الرضى باألوضاع املنافية للعدالة 

واجلماعة املؤمنة مطالبة بإزالتها وكذلك . هبذا ، واإلميان ال يسكت على مثل تلك األوضاع  فاإلسالم ال يرضى
إمنا نقوله ألنه حق حيس به املؤمنون املتصلون باهللا ، . األفراد ، ليتحقق املتاع احلسن للطيبني العاملني املنتجني 

وضاع اليت تكفل املتاع احلسن لعباد اهللا املضيق عليهم يف الرزق ، وهم مع هذا يعملون وجياهدون لتحقيق األ
  .املستغفرين التائبني هبدى اهللا 

  . .} ويؤت كل ذي فضل فضله { 
وأرى أهنا عامة يف الدنيا واآلخرة ، على النحو الذي فسرنا به املتاع احلسن . خصصها بعض املفسرين جبزاء اآلخرة 

جيده رضى . لقى جزاءه يف اللحظة اليت يبذل فيها الفضل وذو الفضل ي. يف الدنيا؛ وهو متحقق يف مجيع األحوال 
أما جزاء اهللا له بعد ذلك . نفسياً وارتياحاً شعورياً ، واتصاالً باهللا وهو يبذل الفضل عمالً أو ماالً متجهاً به إىل اهللا 

  .فهو فضل من اهللا ومساحة فوق اجلزاء 

  . .} وإن تولوا فإين أخاف عليكم عذاب يوم كبري { 
فاليوم الكبري حني يطلق هكذا ينصرف إىل . ال عذاب يوم بدر كما يقول بعض املفسرين . عذاب يوم القيامة  هو

  :ويقوي هذا ما بعده . اليوم املوعود 
  .} إىل اهللا مرجعكم { 

املرجع ولكن جرى التعبري القرآين على أن . وإن كان املرجع إىل اهللا يف الدنيا واآلخرة ويف كل حلظة ويف كل حالة 
  . .هو الرجعة بعد احلياة الدنيا 

  . .} وهو على كل شيء قدير { 
وهذه كذلك تقّوي هذا املعىن ، ألن التلويح بالقدرة على كل شيء ، مناسب للبعث الذي كانوا يستبعدونه 

  ويستصعبونه
عرض كيف ميضي السياق ي. . وبعد إعالن خالصة الكتاب الذي أحكمت آياته مث فصلت من لدن حكيم خبري 

يتلقى فريق منهم تلك اآليات ، عندما يقدمها هلم النذير البشري ، ويصور الوضع احلسي الذي يتخذونه واحلركة 
ويكشف عن العبث يف تلك احملاولة وعلم اهللا . املادية املصاحبة له وهي إحناء رؤوسهم وثين صدورهم للتخفي 

  :يشملها العلم اللطيف الدقيق  يتابعهم يف أخفى أوضاعهم؛ وكل دابة يف األرض مثلهم
أال حني يستغشون ثياهبم يعلم ما يسرون وما يعلنون ، إنه عليم بذات . أال إهنم يثنون صدورهم ليستخفوا منه { 

  . .} كل يف كتاب مبني . وما من دآبة يف األرض إال على اهللا رزقها ، ويعلم مستقرها ومستودعها . الصدور 
  ران مشهداً فريداً ترجف له القلوب حني تتدبره وتتصورهواآليتان الكرميتان تستحض

ويا هلا من رهبة غامرة ، وروعة باهرة ، حني يتصور القلب البشري حضور اهللا سبحانه وإحاطة علمه وقهره؛ بينما 
  :أولئك العبيد الضعاف حياولون اإلستخفاء منه وهم يواجهون آياته يتلوها رسوله 

إنه عليم بذات . أال حني يستغشون ثياهبم يعلم ما يسرون وما يعلنون . ستخفوا منه أال إهنم يثنون صدورهم لي{ 
  . .} الصدور 



ولعل نص اآلية إمنا يصور حالة واقعة كانت تصدر من املشركني ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسمعهم كالم 
. . ن يف أعماقهم أنه قائل هذا الكالم اهللا؛ فيثنون صدورهم ويطأطئون رؤوسهم إستخفاء من اهللا الذي كانوا حيسو

  وذلك كما ظهر منهم يف بعض األحيان
وال يكمل السياق اآلية حىت يبني عبث هذه احلركة ، واهللا ، الذي أنزل هذه اآليات ، معهم حني يستخفون وحني 

. من أوضاعهم ويصور هذا املعىن على الطريقة القرآنية يف صورة مرهوبة ، وهم يف موضع خفي دقيق . يربزون 
ومع ذلك فاهللا معهم من . حني يأوون إىل فراشهم ، وخيلون إىل أنفسهم ، والليل هلم ساتر ، وأغطيتهم هلم ساتر 

  :يعلم يف هذه اخللوه ما يسرون وما يعلنون . وراء هذه األستار حاضر ناظر قاهر 
  . .} أال حني يستغشون ثياهبم يعلم ما يسرون وما يعلنون { 

ولكن اإلنسان حيس عادة يف مثل هذه اخللوة أنه . وليست أغطيتهم بساتر دون علمه . م ما هو أخفى واهللا يعل
  .وحيد ال يراه أحد 

فالتعبري هكذا يلمس وجدانه ويوقظه ، ويهزه هزة عميقة إىل هذه احلقيقة اليت قد يسهو عنها ، فيخيل إليه أن ليس 
  هناك من عني تراه

  . .} إنه عليم بذات الصدور { 
. . عليم باألسرار املصاحبة للصدور ، اليت ال تفارقها ، واليت تلزمها كما يلزم الصاحب صاحبه ، أو املالك ملكه 

وإذن فما من شيء خيفى عليه ، وما من حركة . . ومع ذلك فاهللا هبا عليم . فهي لشدة خفائها مسيت ذات الصدور 
  .هلم أو سكنة تذهب أو تضيع 

  . .} ألرض إال على اهللا رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها؛ كل يف كتاب مبني وما من دآبة يف ا{ 
هذه الدواب وكل ما حترك على األرض فهو دابة من . . وهذه صورة أخرى من صور العلم الشامل املرهوب 

، وختفى يف ما من دابة من هذه الدواب اليت متأل وجه البسيطة ، وتكمن يف باطنها . إنسان وحيوان وزاحفة وهامة 
إال وعند اهللا . . ما من دابة من هذه الدواب اليت ال حييط هبا حصر وال يكاد يلم هبا إحصاء . دروهبا ومسارهبا 

كل من . وكل منها . . من أين جتيء وأين تذهب . وعليه رزقها ، وهو يعلم أين تستقر وأين تكمن . علمها 
  .أفرادها مقيد يف هذا العلم الدقيق 

مفصلة للعلم اإلهلي يف حالة تعلقه باملخلوقات ، يرجتف هلا كيان اإلنسان حني حياول تصورها خبياله  إهنا صورة
  .اإلنساين فال يطيق 

وهذه درجة . ويزيد على جمرد العلم ، تقدير الرزق لكل فرد من أفراد هذا احلشد الذي يعجز عن تصوره اخليال 
  . .من اهللا أخرى ، اخليال البشري عنها أعجز إال بإهلام 

فأودع هذه . وقد أوجب اهللا سبحانه على نفسه خمتاراً أن يرزق هذا احلشد اهلائل الذي يدب على هذه األرض 
األرض القدرة على تلبية حاجات هذه املخلوقات مجيعاً ، وأودع هذه املخلوقات القدرة على احلصول على رزقها 

إىل . . خامة ، أو منتجاً بالزرع ، أو مصنوعاً ، أو مركباً  ساذجاً. من هذا املودع يف األرض يف صورة من صوره 
حىت إن بعضها ليتناول رزقه دماً حياً مهضوماً ممثالً كالبعوضة . أخر الصور املتجددة إلنتاج الرزق وإعداده 

  والربغوث
ذه املخلوقات وهذه هي الصورة الالئقة حبكمة اهللا ورمحته يف خلق الكون على الصورة اليت خلقه هبا؛ وخلق ه

الذي استخلف يف األرض ، وأويت القدرة على التحليل . وخباصة اإلنسان . باإلستعدادات واملقدرات اليت أوتيتها 



والتركيب ، وعلى اإلنتاج واإلمناء ، وعلى تعديل وجه األرض ، وعلى تطوير أوضاع احلياة؛ بينما هو يسعى 
ا ينشئه مما هو مذخور يف هذا الكون من قوى وطاقات أودعها اهللا؛ لتحصيل الرزق ، الذي ال خيلقه هو خلقاً ، وإمن

  مبساعدة النواميس الكونية اإلهلية اليت جتعل هذا الكون يعطي مدخراته وأقواته لكافة األحياء
ما وليس املقصود ان هناك رزقاً فردياً مقدراً ال يأيت بالسعي ، وال يتأخر بالقعود ، وال يضيع بالسلبية والكسل ، ك

يعتقد بعض الناس وإال فأين األسباب اليت أمر اهللا باألخذ هبا ، وجعلها جزءاً من نواميسه؟ وأين حكمة اهللا يف إعطاء 
املخلوقات هذه املقدرات والطاقات؟ وكيف تترقى احلياة يف مدارج الكمال املقدر هلا يف علم اهللا ، وقد استخلف 

  عليها اإلنسان ليؤدي دوره يف هذا اجملال؟
  .إن لكل خملوق رزقاً 

فال يقعدن . مقدر من اهللا من سننه اليت ترتب النتاج على اجلهد . وهذا الرزق مذخور يف هذا الكون . هذا حق 
ولكن السماء واألرض تزخران باألرزاق الكافية . أحد عن السعي وقد علم أن السماء ال متطر ذهباً وال فضة 

  .خلوقات حسب سنة اهللا اليت ال حتايب أحداً ، وال تتخلف أو حتيد حني تطلبها هذه امل. جلميع املخلوقات 
وختتلف . إال أنه خيتلف يف النوع والوصف . إمنا هو كسب طيب وكسب خبيث ، وكالمها حيصل من عمل وجهد 

  .عاقبة املتاع هبذا وذاك 
والسياق القرآين . التبليغ األول وال ننسى املقابلة بني ذكر الدواب ورزقها هنا؛ وبني املتاع احلسن الذي ذكر يف 

  .احملكم املتناسق ال تفوته هذه اللفتات األسلوبية واملوضوعية ، اليت تشارك يف رسم اجلو يف السياق 
. أي أن يعبدوه وحده . وهاتان اآليتان الكرميتان مها بدء تعريف الناس برهبم احلق الذي عليهم أن يدينوا له وحده 

وهذه املعرفة ضرورية لعقد الصلة . بكل خلقه ، وهو الرازق الذي ال يترك أحداً من رزقه  فهو العامل احمليط علمه
  .بني البشر وخالقهم؛ ولتعبيد البشر للخالق الرازق العليم احمليط 

يف خلق السماوات واألرض بنظام . مث ميضي السياق يف تعريف البشر برهبم ، وإطالعهم على آثار قدرته وحكمته 
يربز منها السياق هنا ما يناسب البعث واحلساب و العمل . ار أو آماد حمكمة؛ حلكمة كذلك خاصة خاص يف أطو

  :واجلزاء 
ولئن . وهو الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام ، وكان عرشه على املاء ، ليبلوكم أيكم أحسن عمالً { 

  . .} إال سحر مبني إن هذا : إنكم مبعوثون من بعد املوت ليقولن الذين كفروا : قلت 
وهو يساق هنا للربط بني النظام الذي يقوم . . وخلق السماوات واألرض يف ستة أيام حتدثنا عنه يف سورة يونس 

  .عليه الكون والنظام الذي تقوم عليه حياة الناس 
  .} ليبلوكم أيكم أحسن عمالً { 

وما تفيده من أنه عند } كان عرشه على املاء و{ : واجلديد هنا يف خلق السماوات واألرض هو اجلملة املعترضة 
خلق السماوات واألرض أي إبرازمها إىل الوجود يف شكلهما الذي إنتهيا إليه كان هناك املاء؛ وكان عرش اهللا 

  . .سبحانه على املاء 
. . املاء  وأما كيف كان عرش اهللا على هذا. أما كيف كان هذا املاء ، وأين كان ، ويف أية حالة من حاالته كان 

فزيادات مل يتعرض هلا النص ، وليس ملفسر يدرك حدوده أن يزيد شيئاً على مدلول النص ، يف هذا الغيب الذي 
  .ليس لنا من مصدر لعلمه إال هذا النص ويف حدوده 



حىت ولو كان ظاهر النص » العلمية « وليس لنا أن نتلمس للنصوص القرآنية مصداقاً من النظريات اليت تسمى 
قابلة دائماً لإلنقالب رأساً على عقب ، كلما اهتدى العلماء إىل » العلمية « تفق مع النظرية وينطبق فالنظريات ي

فرض جديد ، وامتحنوه فوجدوه أقرب إىل تفسري الظواهر الكونية من الفرض القدمي الذي قامت عليه النظرية 
وفرق بني احلقيقة العلمية . قيقة اليت يقررها أم مل يهتد والنص القرآين صادق بذاته ، اهتدى العلم إىل احل. األوىل 

فاحلقيقة العلمية قابلة للتجربة وإن كانت دائماً احتمالية وليست قطعية أما النظرية العلمية فهي . والنظرية العلمية 
ن مث ال حيمل وم. . قائمة على فرض يفسر ظاهرة كونية أو عدة ظواهر ، وهي قابلة للتغيري والتبديل واالنقالب 

  .وجمال غري جمال القرآن . القرآن عليها وال حتمل هي على القرآن ، فلها طريق غري طريق القرآن 
للنصوص القرآنية هو هزمية جلدية اإلميان هبذا القرآن واليقني بصحة ما » العلمية « وتلمسُّ موافقات من النظريات 
وإعطائه أكثر من جماله الطبيعي الذي ال يصدق » بالعلم « لفتنة هزمية ناشئة من ا. فيه ، وأنه من لدن حكيم خبري 

خيدم » العلم « فلينتبه إىل دبيب اهلزمية يف نفسه من حيسب أنه بتطبيق القرآن على . وال يوثق به إال يف دائرته 
ت هلو إميان حيتاج إىل القرآن وخيدم العقيدة ، ويثبت اإلميان إن اإلميان الذي ينتظر كلمة العلم البشري املتقلبة ليثب

أما احلقائق العلمية التجريبية . إعادة النظر فيه إن القرآن هو األصل والنظريات العلمية توافقه أو ختالفه سواء 
وقد تركها القرآن للعقل البشري يعمل فيها بكامل حريته ، ويصل إىل النتائج اليت يصل . فمجاهلا غري جمال القرآن 

نفسه بتربية هذا العقل على الصحة واإلستقامة والسالمة ، وحتريره من الوهم واألسطورة إليها بتجاربه ، ووكل 
كما عمل على إقامة نظام للحياة يكفل هلذا العقل أن يستقيم ، وأن يتحرر ، وأن يعيش يف سالم ونشاط . واخلرافة 

ومل يتعرض لذكر شيء . واقعية بتجاربه ويصل إىل احلقائق اجلزئية ال. مث تركه بعد ذلك يعمل يف دائرته اخلاصة . . 
ومثل أن مجيع األحياء . مثل أن املاء أصل احلياة والعنصر املشترك يف مجيع األحياء . من احلقائق العلمية إال نادراً 

اليت . وأمثال هذه احلقائق . . . أزواج حىت النبات الذي يلقح من نفسه فهو حيتوي على خاليا التذكري والتأنيث 
  .هبا النصوص القرآنية صرحت 

  :جمال بناء العقيدة وتصريف احلياة . ونعود من هذا اإلستطراد إىل النص القرآين نتماله يف جماله األصيل 
  . .} وهو الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام وكان عرشه على املاء ليبلوكم أيكم أحسن عمالً { 

خلقها يف . . قرات كثرية حمذوفة يشري إليها ما بعدها فيغين عنها وهنا ف. . خلق السماوات واألرض يف ستة أيام 
هذا األمد ، لتكون صاحلة وجمهزة حلياة هذا اجلنس البشري ، وخلقكم وسخر لكم األرض وما يفيدكم من 

  .السماوات 

والسياق يظهر كأن خلق . . } ليبلوكم أيكم أحسن عمالً { . . وهو سبحانه مسيطر على الكون كله . 
ليعظم هذا . لسماوات واألرض يف ستة أيام مع سيطرة اهللا سبحانه على مقاليده كان من أجل ابتالء اإلنسان ا

  .اإلبتالء ويشعر الناس بأمهيتهم وجبدية ابتالئهم 
وكما جهز اخلالق هذه األرض وهذه السماوات مبا يصلح حلياة هذا اجلنس ، جهز هذا اجلنس كذلك باستعدادات 

فطرته على ذات القانون الذي حيكم الكون؛ وترك له جانباً إختيارياً يف حياته ، ميلك معه أن يتجه وطاقات؛ وبىن 
إىل اهلدى فيعينه اهللا عليه ويهديه ، أو أن يتجه إىل الضالل فيمد اهللا له فيه ، وترك الناس يعملون ، ليبلوهم أيهم 

ظهر املكنون من أفعاهلم ، فيتلقوا جزاءهم عليها كما ولكن يبلوهم لي. يبلوهم ال للعلم فهو يعلم . أحسن عمالً 
  .اقتضت إرادة اهللا وعدله 

بعدما يذكر أن اإلبتالء مرتبط بتكوين . ومن مث يبدو التكذيب بالبعث واحلساب واجلزاء عجيباً غريباً يف هذا اجلو 



  .أصيل يف نظام الكون وسنن الوجود . السماوات واألرض 
عقولني وغري مدركني للحقائق الكبرية يف تكوين هذا الوجود ، وهم يعجبون هلذه احلقائق ويبدو املكذبون به غري م

  :وهبا يفاجأون 
  . .} إن هذا إال سحر مبني : إنكم مبعوثون من بعد املوت ليقولن الذين كفروا : ولئن قلت { 

  فما أعجبها قولة ، وما أغرهبا ، وما أكذهبا يف ظل هذا البيان الذي تقدمها
م يف التكذيب بالبعث ، وجهلهم بارتباطه بناموس الكون ، هو شأهنم يف مسألة العذاب الدنيوي ، فهم شأهن

  :يستعجلونه ويتساءلون عن سبب تأخريه ، إذا ما اقتضت احلكمة األزلية أن يتأخر عنهم فترة من الوقت 
تيهم ليس مصروفاً عنهم ، وحاق هبم ما ما حيبسه؟ أال يوم يأ: ولئن أخرنا عنهم العذاب إىل أمة معدودة ليقولن { 

  .} كانوا به يستهزءون 
لقد كانت القرون األوىل هتلك بعذاب من عند اهللا يستأصلها ، بعد أن يأتيهم رسوهلم باخلوارق اليت يطلبوهنا مث 

عجزة وامل. ذلك أهنا كانت رساالت مؤقتة ألمة من الناس ، وجليل واحد من هذه األمة . ميضون هم يف التكذيب 
كذلك ال يشهدها إال هذا اجليل ، وال تبقى لتشاهدها أجيال أخرى لعلها تؤمن هبا أكثر مما آمن اجليل الذي شهدها 

  .أول مرة 
فأما الرسالة احملمدية فقد كانت خامتة الرساالت ، وجلميع األقوام ومجيع األجيال ، وكانت املعجزة اليت صاحبتها 

لبقاء ، قابلة ألن تتدبرها أجيال وأجيال ، وتؤمن هبا أجيال وأجيال ، ومن مث اقتضت معجزة غري مادية ، فهي قابلة ل
وكذلك كان . . وأن يقع العذاب على أفراد منها يف وقت معلوم . احلكمة أال تؤخذ هذه األمة بعذاب اإلستئصال 

  .ال احلال يف األمم الكتابية قبلها من اليهود والنصارى ، فلم يعم فيهم عذاب اإلستئص
ولكن املشركني يف جهلهم بنواميس اهللا اخلالصة خبلق اإلنسان على هذا النحو من القدرة على اإلختيار واإلجتاه؛ 

  .وخلق السماوات واألرض على حنو يسمح له بالعمل والنشاط والبالء ينكرون البعث 

هم إىل أمة من السنوات أو األيام ويف جهلهم بسنن اهللا يف الرساالت واملعجزات والعذاب يتساءلون إذا ما أخر عن
وهو يوم يأتيهم ال يصرف عنهم ، بل . أي جمموعة منها ما حيبسه؟ وما يؤخره؟ فال يدركون حكمة اهللا وال رمحته 

  :حييط هبم ، جزاء الستهزائهم الذي يدل عليه سؤاهلم واستهتارهم 
  .} ن أال يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق هبم ما كانوا به يستهزئو{ 

  .ليؤمن من يتهيأ لإلميان . وإذا ما أبطأ فهي حكمة ورمحة . إن عذاب اهللا ال تستعجله نفس مؤمنة وال نفس جادة 
ويف فترة التأجيل اليت صرف اهللا العذاب فيها عن مشركي قريش ، كم آمن منهم من رجال حسن إسالمهم وأبلوا 

وهذه وتلك بعض احلكم الظاهرة واهللا . . بعد يف اإلسالم وكم ولد لكفارهم من ذرية نشأت فيما . أحسن البالء 
  . .ولكن البشر القاصرين العجولني ال يعلمون . يعلم ما بطن 

ومبناسبة استعجال العذاب جيول السياق جولة يف نفس هذا املخلوق اإلنساين العجيب ، الذي ال يثبت وال يستقيم 
  :إال باإلميان 

ذهب : مث نزعناها منه إنه ليئوس كفور ، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن  ولئن أذقنا اإلنسان منا رمحة{ 
  . .} إال الذين صربوا وعملوا الصاحلات ، أولئك هلم مغفرة وأجر كبري . السيئات عين ، إنه لفرح فخور 

يه ما يالبسه؛ فال إهنا صورة صادقة هلذا اإلنسان العجول القاصر ، الذي يعيش يف حلظته احلاضرة ، ويطغى عل
مع أهنا كانت هبة . فهو يؤوس من اخلري ، كفور بالنعمة مبجرد أن تنزع منه . يتذكر ما مضى وال يفكر فيما يلي 



ال حيتمل يف الشدة ويصرب ويؤمل يف رمحة اهللا ويرجو . وهو فرح بطر مبجرد أن جياوز الشدة إىل الرخاء . من اهللا له 
  . .ره بالنعمة أو حيسب لزواهلا حساباً فرجه؛ وال يقتصد يف فرحه وفخ

  . .} إال الذين صربوا { 
صربوا على النعمة كما صربوا على الشدة ، فإن كثرياً من الناس يصربون على الشدة جتلداً وإباء أن يظهر عليهم 

  . .الضعف واخلور ، ولكن القلة هي اليت تصرب على النعمة فال تغتر وال تبطر 
  . . }وعملوا الصاحلات { 

  .يف الشدة باالحتمال والصرب ، ويف النعمة بالشكر والرب . يف احلالني 
  . .} أولئك هلم مغفرة وأجر كبري { 

  .مبا صربوا على الضراء ومبا شكروا يف السراء 
إن اإلميان اجلاد املتمثل يف العمل الصاحل هو الذي يعصم النفس البشرية من اليأس الكافر يف الشدة؛ كما يعصمها 

وهو الذي يقيم القلب البشري على سواء يف البأساء والنعماء؛ ويربطه باهللا يف حاليه ، . ن البطر الفاجر يف الرخاء م
وليس ذلك . وكال حايل املؤمن خري . . وال يتنفج ويتعاىل عندما تغمره النعماء . فال يتهافت حتت مطارق البأساء 

  .وسلم  إال للمؤمن كما يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه

أولئك اجلاهلون حبكمة اخللق وبسنن الكون وهم أفراد من هذا اإلنسان القاصر الغافل اليؤوس الكفور الفرح 
الفخور الذين ال يدركون حكمة إرسال الرسل من البشر فيطلبون أن يكون ملكاً أو أن يصاحبه ملك؛ وال يقدرون 

. . املكذبون املعاندون الذين يلجون يف التكذيب والعناد أولئك . . قيمة الرسالة فيطلبون أن يكون للرسول كنز 
  ما تراك صانعاً معهم أيها الرسول؟

إمنا أنت . لوال أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك : فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا { 
  . .} نذير واهللا على كل شيء وكيل 
ليس استفهاماً خالصاً ، إمنا يتلبس به أن املتوقع من النفس البشرية أن تضيق وهو . ولعل هنا حتمل معىن اإلستفهام 

صدراً هبذا اجلهل ، وهبذا التعنت ، وهبذه اإلقتراحات السخيفة اليت تكشف عن بعد كامل عن إدراك طبيعة الرسالة 
إليك فال تبلغه هلم فهل سيضيق صدرك يا حممد وهل سيحملك هذا الضيق على أن تترك بعض ما أنزل . ووظيفتها 

  ، كي ال يقابلوه مبا اعتادوا أن يقابلوا به نظائره فيما أخربهتم من قبل؟
  :لن تترك بعض ما يوحى إليك ولن يضيق به صدرك من قوهلم هذا . كال 

  . .} إمنا أنت نذير { 
  :اجبك فواجبك كله أن تنذرهم وأبرز صفة النذير هنا ألن املقام يستوجبها مع أمثال هؤالء فأد و

  . .} واهللا على كل شيء وكيل { 
ولست أنت موكالً . فهو املوكل هبم ، يصرفهم كيف يشاء وفق سنته ، وحياسبهم بعد ذلك على ما يكسبون 

  .إمنا أنت نذير . بكفرهم أو إمياهنم 
عليه وسلم من  وهذه اآلية تشي جبو تلك الفترة احلرجة يف تاريخ الدعوة؛ وما كان يعتور صدر رسول اهللا صلى اهللا

كما تشي بثقل املواجهة للجاهلية املتمردة املعاندة ، يف الوقت الذي هلك فيه العشري والنصري؛ وغمرت . الضيق 
. الوحشة قلب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وغشى الكرب على قلوب املؤمنني القالئل يف هذه اجلاهلية احمليطة 

.  



اً تتنزل فيه هذه الكلمات الربانية بالبشاشة ، وتسكب فيه الطمأنينة ، ومن بني كلمات اآلية حنس جواً مكروب
  وتريح األعصاب والقلوب

فتحدّهم إذن أن يفتروا عشر سور كسوره ، . إن هذا القرآن مفترى : وقد قالوها مراراً . وقولة أخرى يقولوهنا 
  :وليستعينوا مبن يشاءون يف هذا اإلفتراء 

  . .} وادعوا من استطعتم من دون اهللا إن كنتم صادقني . فأتوا بعشر سور مثله مفتريات : أم يقولون افتراه؟ قل { 
  ولقد سبق أن حتداهم بسورة واحدة يف سورة يونس ، فما التحدي بعد ذلك بعشر سور؟

 ولكن. بالقرآن كله ، مث بعشر سور ، مث بسورة واحدة : إن التحدي كان على الترتيب : قال املفسرون القدامى 
بل الظاهر أن سورة يونس سابقة والتحدي فيها بسورة واحدة ، وسورة هود الحقة . هذا الترتيب ليس عليه دليل 

  .والتحدي فيها بعشر سور 

فقد كانت تنزل اآلية فتلحق . وحقيقة إن ترتيب اآليات يف النزول ليس من الضروري أن يتبع ترتيب السور 
وليس يف أسباب النزول ما يثبت أن آية يونس .  أن هذا حيتاج إىل ما يثبته إال. بسورة سابقة أو الحقة يف النزول 

  .والترتيب التحكمي يف مثل هذا ال جيوز . كانت بعد آية هود 
علة ، فأجهد نفسه طويالً رمحة اهللا } عشر سور { ولقد حاول السيد رشيد رضا يف تفسري املنار أن جيد هلذا العدد 

بالتحدي هنا هو القصص القرآين ، وأنه باإلستقراء يظهر أن السور اليت كان قد نزل هبا  إن املقصود: عليه ليقول 
ألن حتديهم بسورة واحدة فيه يعجزهم . . فتحداهم بعشر . قصص مطول إىل وقت نزول سورة هود كانت عشراً 

ور كاليت ورد فيها أكثر من حتديهم بعشر نظراً لتفرق القصص وتعدد أساليبه ، واحتياج املتحدي إىل عشر س
  .إخل . . ليتمكن من احملاكاة إن كان سيحاكى 

وأن التحدي كان يالحظ حالة القائلني وظروف القول ، . وحنسب واهللا أعلم أن املسألة أيسر من كل هذا التعقيد 
أو ائتوا .  ائتوا مبثل هذا القرآن: فيقول مرة . ألن القرآن كان يواجه حاالت واقعة حمددة مواجهة واقعة حمددة 

ألن الغرض كان هو التحدي يف ذاته بالنسبة ألي شيء من هذا . دون ترتيب زمين . بسورة ، أو بعشر سور 
والعجز كان عن . فالتحدي كان بنوع هذا القرآن ال مبقداره . كله أو بعضه أو سورة منه على السواء . القرآن 

وال يلزم ترتيب ، إمنا هو مقتضى احلالة اليت يكون . لسورة وعندئذ يستوي الكل والبعض وا. النوع ال عن املقدار 
فهو الذي جيعل من املناسب أن يقال سورة أو . عليها املخاطبون ، ونوع ما يقولون عن هذا القرآن يف هذه احلالة 

  .وحنن اليوم ال منلك حتديد املالبسات اليت مل يذكرها لنا القرآن . عشر سور أو هذا القرآن 
  . .} من استطعتم من دون اهللا إن كنتم صادقني وادعوا { 

وأتوا بعشر سور فقط مفتريات ، إن كنتم . ادعوا شركاءكم وفصحاءكم وبلغاءكم وشعراءكم وجنكم وإنسكم 
  صادقني يف أن هذا القرآن مفترى من دون اهللا

  . .} فإن مل يستجيبوا لكم { 
ن يقدموا لكم عوناً يف هذه املهمة املتعذرة وعجزمت أنتم ومل يقدروا على افتراء عشر سور ، ألهنم عاجزون عن أ

  بطبيعة احلال ، ألنكم مل تدعوهم لتستعينوا هبم إال بعد عجزكم
  . .} فاعلموا أمنا أنزل بعلم اهللا { 

فهو وحده القادر على أن ينزله ، وعلم اهللا وحده هو الكفيل بأن ينزله على هذا النحو الذي نزل به ، متضمناً ما 
منه من دالئل العلم الشامل بسنن الكون وأحوال البشر ، وماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم ، وما يصلح هلم يف تض



  . .نفوسهم ويف معاشهم 
  . .} وأن ال إله إال هو { 

  .فهذا مستفاد كذلك من عجز آهلتكم عن تلبيتكم يف تأليف عشر سور كاليت أنزهلا اهللا 

  .لقادر على تنزيل هذا القرآن فال بد أن يكون هناك إله واحد هو ا
. ويعقب على هذا التقرير الذي ال مفر من اإلقرار به بسؤال ال حيتمل إال جواباً واحداً عند غري املكابرين املتعنتني 

  :سؤال 
  .} فهل أنتم مسلمون؟ { 

  .بعد هذا التحدي والعجز وداللته اليت ال سبيل إىل مواجهتها بغري التسليم؟ 
  دها يكابرونولكنهم ظلوا بع

لقد كان احلق واضحاً ولكنهم كانوا خيافون على ما يتمتعون به يف هذه احلياة الدنيا من منافع وسلطان ، وتعبيد 
هلذا يعقب السياق مبا . . داعي ال إله إال اهللا . . للناس كي ال يستجيبوا لداعي احلرية والكرامة والعدل والعزة 

  :فيقول  يناسب حاهلم ويصور هلم عاقبة أمرهم
أولئك الذين ليس هلم يف . من كان يريد احلياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهلم فيها وهم فيها ال يبخسون { 

  . .} اآلخرة إال النار وحبط ما صنعوا فيها ، وباطل ما كانوا يعملون 
. عه القريبة وذاته احملدودة سواء تطلع صاحبه إىل أفق أعلى أو توجه به اىل مناف. إن للجهد يف هذه األرض مثرته 

فمن كان يريد احلياة الدنيا و زينتها فعمل هلا وحدها ، فإنه يلقى نتيجة عمله يف هذه الدنيا؛ ويتمتع هبا كما يريد يف 
أجل حمدود ولكن ليس له يف اآلخرة إال النار ، ألنه مل يقدم لآلخرة شيئاً ، ومل حيسب هلا حساباً ، فكل عمل الدنيا 

) من حبطت الناقة إذا انتفخ بطنها من املرض ( ولكنه باطل يف اآلخرة ال يقام له فيها وزن وحابط .  الدنيا يلقاه يف
  وهي صورة مناسبة للعمل املنتفخ املتورم يف الدنيا وهو مؤد إىل اهلالك

ولدنياها زينة ، . ا وحنن نشهد يف هذه األرض أفراداً اليوم وشعوباً وأمماً تعمل هلذه الدنيا ، وتنال جزاءها فيه
من كان يريد { : ملاذا؟ ألن هذه هي سنة اهللا يف هذه األرض : ولدنياها انتفاخ فال جيوز أن نعجب وال أن نسأل 

  .} احلياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهلم فيها وهم فيها ال يبخسون 
كن أن يعملوا نفس ما عملوه ونفوسهم ولكن التسليم هبذه السنة ونتائجها ال جيوز أن ينسينا أن هؤالء كان مي

تتطلع لآلخرة وتراقب اهللا يف الكسب واملتاع فينالوا زينة احلياة الدنيا ال يبخسون منها شيئاً ، وينالوا كذلك متاع 
  .احلياة األخرى 

ومراقبة اهللا . ه بل إنه هو هو مع اإلجتاه إىل اهللا في. إن العمل للحياة األخرى ال يقف يف سبيل العمل للحياة الدنيا 
يف العمل ال تقلل من مقداره وال تنقص من آثاره؛ بل تزيد وتبارك اجلهد والثمر ، وجتعل الكسب طيباً واملتاع به 

وهذه . إال أن يكون الغرض من متاع الدنيا هو الشهوات احلرام . طيباً ، مث تضيف إىل متاع الدنيا متاع اآلخرة 
  .ذلك يف الدنيا ولو بعد حني مردية ال يف األخرى فحسب ، بل ك

وعرب التاريخ شاهدة على مصري كل أمة اتبعت الشهوات على مدار . وهي ظاهرة يف حياة األمم ويف حياة األفراد 
  .القرون 

بعد ذلك يلتفت السياق إىل موقف املشركني من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما جاءه من احلق؛ وإىل هذا 



يلتفت . بأنه على بينة من ربه ، وأنه مرسل من عنده؛ كما يشهد له كتاب موسى من قبله القرآن الذي يشهد له 
ذلك ليثبت هبذه اإللتفاته . السياق إىل هذا احلشد من األدلة احمليطة بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وبدعوته ورسالته 

يكفرون به من أحزاب املشركني بالنار؛  مث ليوعد الذين. قلب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والقلة املؤمنة معه 
وليعرضهم يف مشهد من مشاهد العذاب يوم القيامة جيلله اخلزي والعار جزاء العتو واإلستكبار؛ وليقرر أن هؤالء 

املتبجحني بالباطل ، املعاندين يف احلق أعجز من أن يفلتوا من عذاب اهللا؛ وأعجز من أن جيدوا هلم من دون اهللا 
وليعقد بينهم وبني املؤمنني موازنة يف صورة حسية . . } ال جرم أهنم يف اآلخرة هم األخسرون  {. . أولياء 

  :مشهودة؛ تصور الفارق البعيد بني الفريقني يف طبيعتهما ، ويف موقفهما وحاهلما يف الدنيا ويف اآلخرة سواء 
إماما ورمحة؟ أولئك يؤمنون به ، ومن أفمن كان على بينة من ربه ، ويتلوه شاهد منه ، ومن قبله كتاب موسى { 

  .} يكفر به من األحزاب فالنار موعده ، فال تك يف مرية منه ، إنه احلق من ربك ، ولكن أكثر الناس ال يؤمنون 
هؤالء الذين كذبوا على رهبم : ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذباً؛ أولئك يعرضون على رهبم؛ ويقول األشهاد { 

أولئك مل . الذين يصدون عن سبيل اهللا ويبغوهنا عوجاً ، وهم باآلخرة هم كافرون . على الظاملني  ، أال لعنة اهللا
ما كانوا يستطيعون . يكونوا معجزين يف األرض ، وما كان هلم من دون اهللا من أوليآء ، يضاعف هلم العذاب 

ال جرم أهنم يف . انوا يفترون أولئك الذين خسروا أنفسهم ، وضل عنهم ما ك. السمع ، وما كانوا يبصرون 
  . .} اآلخرة هم األخسرون 

  .} إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وأخبتوا إىل رهبم أولئك أصحاب اجلنة هم فيها خالدون { 
  . .} مثل الفريقني كاألعمى واألصم والبصري والسميع هل يستويان مثال أفال تذكرون؟ 

إن هذا كله يشي . . اإلحياءات فيها ، وتنوع اللفتات واإليقاعات أيضاً إن طول هذه اجلملة ، وتنوع اإلشارات و
مبا كانت تواجهه القلة املؤمنة ، يف تلك الفترة احلرجة من تاريخ الدعوة؛ ويصور لنا حاجة املوقف إىل هذه املعركة 

  .وجياهده جهاداً كبرياً التقريرية اإلحيائية؛ كما يصور لنا طبيعة هذا القرآن احلركية؛ وهو يواجه ذلك الواقع 
إن هذا القرآن ال يتذوقه إال من خيوض مثل هذه املعركة؛ ويواجه مثل تلك املواقف اليت تنزل فيها ليواجهها 

  .والذين يتلمسون معاين القرآن ودالاللته وهم قاعدون . ويوجهها 

القعدة الباردة الساكنة؛ بعيداً عن املعركة يدرسونه دراسة بيانية أو فنية ال ميلكون أن جيدوا من حقيقته شيئاً يف هذه 
إن حقيقة هذا القرآن ال تتكشف للقاعدين أبداً ، وإن سره ال يتجلى ملن يؤثرون السالمة . . وبعيداً عن احلركة 

  والراحة مع العبودية لغري اهللا ، والدينونة للطاغوت من دون اهللا
قبله كتاب موسى إماماً ورمحة؟ أولئك يؤمنون به ، ومن  أفمن كان على بينة من ربه ، ويتلوه شاهد منه ومن{ 

  . .} يكفر به من األحزاب فالنار موعده ، فال تك يف مرية منه ، إنه احلق من ربك ، ولكن أكثر الناس ال يؤمنون 
يتلوه و{ : ويف قوله تعاىل . . } أفمن كان على بينة من ربه { : وردت روايات شىت فيما هو املقصود بقوله تعاىل 

وأرجحها كما يبدو يل هو أن . . } منه { ويف } يتلوه { ويف } ربه { : ويف عائد هذه الضمائر يف . } شاهد منه 
هو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبالتبعية له كل من يؤمن } أفمن كان على بينة من ربه { : املقصود بقوله تعاىل 

وهو هذا . أي ويتبعه شاهد من ربه على نبوته ورسالته } يتلوه شاهد منه و{ : مبا جاء به وأن املقصود بقوله تعاىل 
أي من قبل هذا الشاهد وهو القرآن؛ } ومن قبله { . القرآن الذي يشهد بذاته أنه وحي من اهللا ال يقدر عليه بشر 

و مبوافقة أصله يشهد كذلك بصدق النيب صلى اهللا عليه وسلم سواء مبا تضمنه من البشارة به؛ أ} كتاب موسى { 
  .ملا جاء به حممد من بعده 



والذي يرجح هذا عندي هو وحده التعبري القرآين يف السورة يف تصوير ما بني الرسل الكرام ورهبم ، من بينة 
جيدوهنا يف أنفسهم ، يستيقنون معها أن اهللا هو الذي يوحي إليهم ، وجيدون هبا رهبم يف قلوهبم وجوداً مستيقناً 

يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب { : فنوح عليه السالم يقول لقومه . اجلهم معه شك وال ريبة واضحاً ال خي
{ : وصاحل عليه السالم يقول الكلمة ذاهتا } وآتاين رمحة من عنده فعميت عليكم ، أنلزمكموها وأنتم هلا كارهون؟ 

ة فمن ينصرين من اهللا إن عصيته؟ فما تزيدونين غري يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب وآتاين منه رمح: قال 
} يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب ورزقين منه رزقاً : قال { : وشعيب عليه السالم يقوهلا كذلك } ختسري 

فهو تعبري موحد عن حال واحدة للرسل الكرام مع رهبم ، تصور حقيقة ما جيدونه يف أنفسهم من رؤية قلبية 
وهذا التوحيد يف التعبري . . حلقيقة األلوهية يف نفوسهم؛ ولصدق اتصال رهبم هبم عن طريق الوحي أيضاً مستيقنة 

عن احلال الواحدة مقصود قصداً يف سياق السورة كما أسلفنا يف التعريف هبا إلثبات أن شأن النيب صلى اهللا عليه 
ام قبله؛ مما يبطل دعاوى املشركني املفتراة عليه وسلم مع ربه ومع الوحي الذي تنزل عليه شأن سائر الرسل الكر

صلى اهللا عليه وسلم وكذلك لتثبيته هو والقلة املؤمنة معه على احلق الذي معهم؛ فهو احلق الواحد الذي جاء به 
  .الرسل مجيعاً ، والذي أسلم عليه املسلمون من أتباع الرسل مجيعاً 

حيث . . ي تتضافر األدلة والشواهد على صدقة وصحة إميانه ويقينه أفهذا النيب الذ: ويكون املعىن الكلي لآلية 
وحيث يتبعه أو يتبع يقينه هذا شاهد من ربه هو هذا القرآن الدال . جيد يف نفسه بينة واضحة مستيقنة من ربه 

وحيث يقوم على تصديقه شاهد آخر قبله ، هو كتاب موسى الذي جاء إماماً . خبصائصه على مصدره الرباين 
وهو يصدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبا تضمنه من التبشري . لقيادة بين إسرائيل ورمحة من اهللا تنزلت عليهم 

  . .به ، كما يصدقه مبا فيه من مطابقة لألصول اإلعتقادية اليت يقوم عليها دين اهللا كله 
عل األحزاب اليت تناوئه من شىت فئات أفمن كان هذا شأنه يكون موضعاً للتكذيب والكفر والعناد كما تف: يقول 

  . .املشركني؟ إنه ألمر مستنكر إذن يف مواجهة هذه الشواهد املتضافرة من شىت اجلهات 
مث يعرض مواقف الذين يؤمنون هبذا القرآن والذين يكفرون به من األحزاب ، وما ينتظر هؤالء من جزاء يف اآلخرة 

وسلم والذين يؤمنون مبا معه من احلق؛ فال يقلقهم شأن املكذبني  ويعرج على تثبيت الرسول صلى اهللا عليه. 
  :الكافرين ، وهم كثرة الناس يف ذلك احلني 

أولئك يؤمنون به ، ومن يكفر به من األحزاب فالنار موعده ، فال تك يف مرية منه ، إنه احلق من ربك ، ولكن { 
  . .} أكثر الناس ال يؤمنون 

أفمن كان { : إذا كان املقصود بقوله تعاىل } أولئك يؤمنون به { : الً يف قوله تعاىل وقد وجد بعض املفسرين إشكا
} أولئك { فإن . . هو شخص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما أسلفنا } على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه 

} أولئك يؤمنون به { له تعاىل فالضمري يف قو. وال إشكال هناك . . تعين مجاعة يؤمنون هبذا الوحي وبتلك البينة 
فإنه يعود على القرآن كما أسلفنا } ومن قبله { وكذلك الضمري يف قوله تعاىل . وهو القرآن } شاهد { يعود على 

أي هبذا الشاهد أي هبذا القرآن والرسول صلى اهللا عليه وسلم } أولئك يؤمنون به { : فال إشكال يف أن يقول . . 
كل آمن باهللا . آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه و املؤمنون { : زل إليه ، مث تبعه املؤمنون هو أول من آمن مبا أن

واآلية هنا تشري إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . . كما جاء يف آية البقرة } . . . ومالئكته وكتبه ورسله 
  .و أمر مألوف يف التعبري القرآين ، وال إشكال فيه وه. . وتدمج معه املؤمنني الذين آمنوا مبا آمن به هو وبلغهم إياه 



  . .} ومن يكفر به من األحزاب فالنار موعده { 
  وهو موعد ال خيلف ، واهللا سبحانه هو الذي قدره ودبره

  . .} فال تك يف مرية منه ، إنه احلق من ربك ، ولكن أكثر الناس ال يؤمنون { 
ا أوحي إليه ، وال امترى وهو على بينة من ربه ولكن هذا التوجيه وما شك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيم

الرباين عقب حشد هذه الدالئل والشواهد يشي مبا كان خياجل نفس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ضيق وتعب 
كذلك ما . ووحشة من جراء جتمد الدعوة وكثرة املعاندين ، حتتاج كلها إىل التسرية عنه هبذا التوجيه والتثبيت 
  .كان خياجل قلوب القلة املسلمة من ضيق وكرب حيتاج إىل برد اليقني يتنزل عليهم من رهبم الرحيم 

وما أحوج طالئع البعث اإلسالمي؛ وهي تواجه مثل تلك احلال يف كل مكان؛ ويتآزر عليها الصد واإلعراض ، 
املادية واملعنوية؛ وتتضافر عليها كل قوى والسخرية واإلستهزاء ، والتعذيب واإليذاء؛ واملطاردة بكل صورها 

اجلاهلية يف األرض من حملية وعاملية؛ وتسلط عليها أبشع ألوان احلرب وأنكدها؛ مث تدق الطبول وتنصب الرايات 
  . .ملن حياربوهنا هذه احلرب ومن يطاردوهنا هذه املطاردة 

إشارة ، وبكل حملة فيها وكل إمياءة ما أحوجها إىل  ما أحوج هذه الطالئع إىل تدبر هذه اآلية بكل فقرة فيها ، وبكل
  :اليقني الذي حيمله التوكيد الرباين احلكيم 

  . .} فال تك يف مرية منه ، إنه احلق من ربك ، ولكن أكثر الناس ال يؤمنون { 
بينة من رهبم ، وما أحوجها إىل أن جتد يف نفسها ظالالً ملا كان جيده الرسل الكرام صلوات اهللا عليهم وسالمه من 

  :ومن رمحة ال خيطئوهنا وال يشكون فيها حلظة؛ ومن التزام باملضي يف الطريق مهما تكن عقبات الطريق 
يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب وآتاين منه رمحة فمن ينصرين من اهللا إن عصيته؟ فما تزيدونين غري : قال { 

  . .} ختسري 
كان يتصدى له ذلك الرهط الكرمي من الرسل صلوات اهللا وسالمه عليهم مجيعاً  إن هذه الطالئع تتصدى ملثل ما

لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل . . وجتد من اجلاهلية مثلما كانوا جيدون 
ا به من قبل إبراهيم وإمساعيل البشرية كلها هبذا الدين؛ فواجهته جباهليتها اليت صارت إليها بعد اإلسالم الذي جاءه

  ويعقوب واألسباط ويوسف وموسى وهارون وداود وسليمان وحيىي وعيسى ، وسائر النبيني
ولكنها تقيم للناس أرباباً يف األرض حيكموهنم بغري ما . إهنا اجلاهلية اليت تعترف بوجود اهللا سبحانه أوال تعترف 

مث هي الدعوة . . واألوضاع ما جيعل دينونتهم هلذه األرباب ال هللا أنزل اهللا؛ ويشرعون هلم من القيم والتقاليد 
اإلسالمية للناس كافة أن ينحوا هذه األرباب األرضية عن حياهتم وأوضاعهم وجمتمعاهتم وقيمهم وشرائعهم ، وأن 

  .يعودوا إىل اهللا وحده يتخذونه رباً ال أرباب معه؛ ويدينون له وحده 

مث هي بعد هذه وتلك املعركة القاسية بني الشرك . . ، وال يطيعون إال أمره وهنيه  فال يتبعون إال شرعه وهنجه
  وبني طالئع البعث اإلسالمي وهذه الطواغيت يف أرجاء األرض واألصنام. والتوحيد ، وبني اجلاهلية واإلسالم 

وهذا بعض ما نعنيه . . األوان  ومن مث ال بد هلذه الطالئع من أن جتد نفسها وموقفها كله يف هذا القرآن يف مثل هذا
ويواجه مثل تلك املواقف اليت تنزل فيها . إن هذا القرآن ال يتذوقه إال من خيوض مثل هذه املعركة « : حني نقول 

ليواجهها ويوجهها ، وإن الذين يتلمسون معاين القرآن ودالالته وهم قاعدون يدرسونه دراسة بيانية أو فنية ال 
  .» . . . حقيقته شيئاً يف هذه القعدة الباردة الساكنة ، بعيداً عن املعركة ، وبعيداً عن احلركة ميلكون أن جيدوا من 

مث ميضي السياق يواجه الذين يكفرون به؛ ويزعمون أنه مفترى من دون اهللا ، ويكذبون على اهللا سبحانه وعلى 



سواء . لذين يفترون على اهللا الكذب رسوله صلى اهللا عليه وسلم ذلك يف مشهد من مشاهد القيامة يعرض فيه ا
أو بدعواهم يف الربوبية األرضية وهي من خصائص . إن اهللا مل ينزل هذا الكتاب ، أو بادعائهم شركاء هللا : بقوهلم 

  .جيمل النص هنا اإلشارة لتشمل كل ما يوصف بأنه كذب على اهللا . . األلوهية 
ويف اجلانب اآلخر املؤمنون . وفضيحتهم على رؤوس األشهاد  هؤالء يعرضون يف مشهد يوم القيامة للتشهري هبم

  :األعمى واألصم والبصري والسميع : ويضرب للفريقني مثالً . املطمئنون إىل رهبم وما ينتظرهم من نعيم 
هؤالء الذين كذبوا على رهبم : ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا؟أولئك يعرضون على رهبم ، ويقول األشهاد { 
أولئك مل . الذين يصدون عن سبيل اهللا ويبغوهنا عوجاً ، وهم باآلخرة هم كافرون . ال لعنة اهللا على الظاملني أ. 

يكونوا معجزين يف األرض ، وما كان هلم من دون اهللا من أولياء ، يضاعف هلم العذاب ، ما كانوا يستطيعون 
نهم ما كانوا يفترون ، ال جرم أهنم يف اآلخرة أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل ع. السمع وما كانوا يبصرون 

. إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وأخبتوا إىل رهبم ، أولئك أصحاب اجلنة هم فيها خالدون . هم األخسرون 
  .} هل يستويان مثال؟ أفال تذكرون؟ . مثل الفريقني كاألعمى واألصم والبصري والسميع 

فما بال حني يكون هذا اإلفتراء . اء ، وظلم للحقيقة وملن يفتري عليه الكذب إن افتراء الكذب يف ذاته جرمية نكر
  على اهللا؟

  .} هؤالء الذين كذبوا على رهبم : أولئك يعرضون على رهبم ، ويقول األشهاد { 
ى ال عل} على رهبم { وعلى من؟ . . } هؤالء الذين كذبوا { . . } هؤالء { : باإلشارة . إنه التشهري والتشنيع 

  :أحد آخر إن جو الفضيحة هو الذي يرتسم يف هذا املشهد ، تعقبها اللعنة املناسبة لشناعة اجلرمية 
  .} أال لعنة اهللا على الظاملني { 

.  
فهو اخلزي والتشهري إذن . واألشهاد هم املالئكة والرسل واملؤمنون ، أو هم الناس أمجعون . يقوهلا األشهاد كذلك 

  :أو هو قرار اهللا سبحانه يف شأهنم إىل جانب ذلك اخلزي والتشهري على رؤوس األشهاد  يف ساحة العرض احلاشدة
  . .} أال لعنة اهللا على الظاملني { 

  .وهم الذين يفترون الكذب على رهبم ليصدوا عن سبيل اهللا . والظاملون هم املشركون 
  . .} ويبغوهنا عوجاً { 

يريدون الطريق أو يريدون احلياة . ، إمنا يريدوهنا عوجاً والتواء واحنرافاً  فال يريدون اإلستقامة وال اخلطة املستقيمة
مرتني للتوكيد وتثبيت اجلرمية } هم { ويكرر } وهم باآلخرة هم كافرون { . . كلها مبعىن . . أو يريدون األمور 

  .وإبرازها يف مقام التشهري 
وما . احلياة كلها عوجاً حني يعدلون عن استقامة اإلسالم  والذين يشركون باهللا سبحانه وهم الظاملون إمنا يريدون

  .تنتج الدينونة لغري اهللا سبحانه إال العوج يف كل جانب من جوانب النفس ، ويف كل جانب من جوانب احلياة 
حلياة وتنشئ يف ا. إن عبودية الناس لغري اهللا سبحانه تنشئ يف نفوسهم الذلة وقد أراد اهللا أن يقيمها على الكرامة 

وحتول جهود الناس إىل عبث يف تأليه األرباب األرضية . الظلم والبغي وقد أراد اهللا أن يقيمها على القسط والعدل 
وملا كانت هذه األرباب يف ذاهتا . والطبل حوهلا والزمر ، والنفخ فيها دائماً لتكرب حىت متأل مكان الرب احلقيقي 

احلقيقي ، فإن عبادها املساكني يظلون يف نصب دائب ، وهمٍّ مقعد مقيم  صغرية هزيلة ال ميكن أن متأل فراغ الرب
ينفخون فيها ليل وهنار ، ويسلطون عليها األضواء واألنظار ، ويضربون حوهلا بالدفوف واملزامري والترانيم 



وإىل هذا اهلم  والتسابيح ، حىت يستحيل اجلهد البشري كله من اإلنتاج املثمر للحياة إىل هذا الكد البائس النكد
  فهل وراء ذلك عوج وهل وراء ذلك التواء؟. . املقعد املقيم 

  . .} أولئك { 
  .البعداء املبعدون امللعونون 

  . .} مل يكونوا معجزين يف األرض { 
  . .فلم يكن أمرهم معجزاً هللا ، ولو شاء ألخذهم بالعذاب يف الدنيا 

  . .} وما كان هلم من دون اهللا من أولياء { 
  :إمنا تركهم لعذاب اآلخرة ، ليستوفوا عذاب الدنيا وعذاب اآلخرة . صروهنم أو مينعوهنم من اهللا ين
  . .} يضاعف هلم العذاب { 

  :فقد عاشوا معطلي املدارك مغلقي البصائر؛ كأن مل يكن هلم مسع وال بصر 
  . .} وما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون { 
  . .} فسهم أولئك الذين خسروا أن{ 

وهي أفدح اخلسارة ، فالذي خيسر نفسه ال يفيد شيئاً مما كسب غريها وأولئك خسروا أنفسهم فأضاعوها يف الدنيا 
كما تتمثل يف اإلرتفاع عن . ، مل حيسوا بكرامتهم اآلدمية اليت تتمثل يف اإلرتفاع عن الدينونة لغري اهللا من العبيد 

وذلك حني كفروا باآلخرة ، وحني كذبوا على رهبم غري . ا إىل ما هو أرقى وأمسى احلياة الدنيا والتطلع مع املتاع هب
  .متوقعني لقاءه 

  . .وخسروا أنفسهم يف اآلخرة هبذا اخلزي الذي يناهلم ، وهبذا العذاب الذي ينتظرهم 
  . .} وضل عنهم ما كانوا يفترون { 

  .فقد تبدد وذهب وضاع . ونه من الكذب على اهللا غاب عنهم فلم يهتد إليهم ومل جيتمع عليهم ما كانوا يفتر
  . .} ال جرم أهنم يف اآلخرة هم األخسرون { 

  .وقد أضاعوا أنفسهم دنيا وأخرى . الذين ال تعدل خسارهتم خسارة 
ويف اجلانب اآلخر أهل اإلميان والعمل الصاحل ، املطمئنون إىل رهبم الواثقون به الساكنون إليه ال يشكون وال 

  :ن يقلقو
  . .} وأخبتوا إىل رهبم ، أولئك أصحاب اجلنة هم فيها خالدون . إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات { 

وهي تصور حال املؤمن مع ربه ، وركونه إليه واطمئنانه لكل . . واإلخبات الطمأنينة واإلستقرار والثقة والتسليم 
  :رضاه ما يأيت به ، وهدوء نفسه وسكون قلبه ، وأمنه واستقراره و

  . .} هل يستويان مثالً؟ . مثل الفريقني كاألعمى واألصم والبصري والسميع { 
والفريق األول كاألعمى ال يرى وكاألصم ال يسمع والذي يعطل حواسه . صورة حسية تتجسم فيها حالة الفريقني 

يتدبر فكأمنا هو حمروم وجوارحه عن الغاية الكربى منها ، وهي أن تكون أدوات موصلة للقلب والعقل ، ليدرك و
  .من تلك اجلوارح واحلواس والفريق الثاين كالبصري يرى وكالسميع يسمع ، فيهديه بصره ومسعه 

  . .} هل يستويان مثالً؟ { 
  .سؤال بعد الصورة اجملسمة ال حيتاج إىل إجابة ألهنا إجابة مقررة 

  .} أفال تذكّرون { 



  . .فهي بديهية ال تقتضي التفكري . ن التذكر فالقضية يف وضعها هذا ال حتتاج إىل أكثر م
أن ينقل القضايا اليت حتتاج جلدل فكري إىل . . وتلك وظيفة التصوير الذي يغلب يف األسلوب القرآين يف التعبري 

  . .بديهيات مقررة ال حتتاج إىل أكثر من توجيه النظر والتذكري 

) ٢٦(أَنْ لَا َتعُْبُدوا إِلَّا اللََّه إِنِّي أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ أَلِيمٍ ) ٢٥(لَكُمْ َنِذيٌر ُمبٌِني  َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُنوًحا إِلَى قَْوِمِه إِنِّي
اذِلَُنا بَاِدَي الرَّأْيِ َوَما َنَرى يَن ُهْم أََرفَقَالَ الَْملَأُ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن قَْوِمِه َما َنَراَك إِلَّا َبَشًرا ِمثْلََنا َوَما َنَراكَ اتَّبََعَك إِلَّا الَِّذ

قَالَ َيا قَْومِ أََرأَيُْتْم إِنْ كُْنُت َعلَى بَيَِّنٍة ِمْن َربِّي َوآَتانِي َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدهِ ) ٢٧(لَكُْم َعلَْيَنا ِمْن فَْضلٍ َبلْ نَظُنُّكُْم كَاِذبَِني 
َوَيا قَْومِ لَا أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه َمالًا إِنْ أَْجرِيَ إِلَّا َعلَى اللَِّه َوَما أََنا ) ٢٨(لََها كَارُِهونَ  فَُعمَِّيْت َعلَْيكُْم أَُنلْزُِمكُُموَها َوأَْنُتْم

للَِّه إِنْ طََرْدتُُهْم أَفَلَا َوَيا قَْومِ َمْن َيْنُصرُنِي ِمَن ا) ٢٩(بِطَارِدِ الَِّذيَن آَمُنوا إِنَُّهْم ُملَاقُو َربِّهِْم َولَِكنِّي أََراكُْم قَْوًما َتْجَهلُونَ 
َتْزَدرِي أَْعيُُنكُمْ َولَا أَقُولُ لَكُْم ِعْنِدي َخزَاِئُن اللَِّه َولَا أَْعلَمُ الْغَْيَب َولَا أَقُولُ إِنِّي َملٌَك َولَا أَقُولُ ِللَِّذيَن ) ٣٠(َتذَكَُّرونَ 

قَالُوا َيا ُنوُح قَدْ َجاَدلَْتَنا فَأَكْثَْرَت جِدَالََنا ) ٣١(ِفي أَنْفُِسهِْم إِنِّي إِذًا لَِمَن الظَّاِلِمَني لَْن ُيْؤِتيَُهُم اللَُّه َخيًْرا اللَُّه أَْعلَُم بَِما 
َولَا َيْنفَُعكُْم ) ٣٣( قَالَ إِنََّما يَأْتِيكُْم بِِه اللَُّه إِنْ َشاَء َوَما أَْنُتمْ بُِمْعجِزِيَن) ٣٢(فَأِْتَنا بَِما تَِعُدَنا إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني 

أَْم َيقُولُونَ افْتََراُه قُلْ ) ٣٤( ُنْصِحي إِنْ أَرَْدُت أَنْ أَْنَصَح لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَُّه يُرِيدُ أَنْ ُيْغوَِيكُْم ُهَو َربُّكُْم وَإِلَْيِه تُْرَجُعونَ
َوأُوِحَي إِلَى ُنوحٍ أَنَُّه لَْن ُيْؤِمَن ِمْن قَْوِمَك إِلَّا َمْن قَْد آَمَن فَلَا ) ٣٥(رُِمونَ إِِن افَْترَْيُتُه فََعلَيَّ إِجَْراِمي َوأََنا َبرِيٌء ِممَّا ُتْج

 )٣٧(وَاصَْنعِ الْفُلْكَ بِأَْعُينَِنا َوَوْحيَِنا َولَا ُتَخاطِْبنِي ِفي الَِّذيَن ظَلَُموا إِنَُّهْم ُمْغَرقُونَ ) ٣٦(َتْبتَِئْس بَِما كَانُوا َيفَْعلُونَ 
ِه َسِخرُوا ِمْنُه قَالَ إِنْ َتْسَخُروا ِمنَّا فَإِنَّا َنْس ) ٣٨(َخُر مِْنكُْم كََما َتْسَخُرونَ َوَيصَْنُع الْفُلَْك َوكُلََّما َمرَّ َعلَْيِه َملَأٌ ِمْن قَْوِم

َحتَّى إِذَا َجاَء أَْمُرَنا َوفَاَر التَّنُّوُر قُلَْنا اْحِملْ ) ٣٩(فََسْوَف َتْعلَُمونَ َمْن َيأِْتيِه َعذَاٌب ُيخْزِيِه وََيِحلُّ َعلَْيِه َعذَاٌب ُمِقيٌم 
َوقَالَ ارْكَُبوا ِفيَها ) ٤٠(ا قَِليلٌ ِفيَها ِمْن كُلٍّ َزْوَجْينِ اثَْنْينِ َوأَْهلَكَ إِلَّا َمْن َسَبَق َعلَْيِه الْقَْولُ َوَمْن آَمَن َوَما آَمَن َمَعُه إِلَّ

َوِهيَ َتْجرِي بِهِْم ِفي َمْوجٍ كَالْجَِبالِ وََناَدى نُوٌح اْبَنُه َوكَانَ ) ٤١(ا َومُْرَساَها إِنَّ رَبِّي لََغفُورٌ َرحِيٌم بِْسمِ اللَِّه َمْجَراَه
قَالَ لَا عَاِصَم الَْيوْمَ  قَالَ َسآوِي إِلَى َجَبلٍ َيْعِصمُنِي ِمَن الَْماِء) ٤٢(ِفي َمْعزِلٍ َيا ُبَنيَّ اْركَْب َمَعَنا وَلَا َتكُْن َمَع الْكَاِفرِيَن 

َوقِيلَ َيا أَْرُض اْبلَِعي َماَءِك َوَيا َسَماُء أَقِْلِعي ) ٤٣(ِمْن أَْمرِ اللَِّه إِلَّا َمْن َرِحَم َوَحالَ َبْيَنُهَما الَْمْوُج فَكَانَ ِمَن الُْمْغَرِقَني 
َوَناَدى ُنوٌح َربَُّه فَقَالَ َربِّ إِنَّ ) ٤٤(َوِقيلَ بُْعًدا ِللْقَْومِ الظَّاِلِمَني  َوِغيَض الَْماُء َوقُِضَي الْأَْمُر َواْسَتَوْت َعلَى الْجُوِديِّ

قَالَ َيا ُنوُح إِنَُّه لَْيَس ِمْن أَْهِلَك إِنَُّه َعَملٌ غَْيرُ َصاِلحٍ ) ٤٥(ابْنِي ِمْن أَْهِلي َوإِنَّ َوْعَدَك الَْحقُّ َوأَْنتَ أَْحكَُم الَْحاِكِمَني 
قَالَ َربِّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك أَنْ أَسْأَلََك َما لَْيسَ ) ٤٦(ْسأَلْنِ َما لَْيَس لَكَ بِِه ِعلٌْم إِنِّي أَِعظَُك أَنْ َتكُونَ ِمَن الَْجاِهِلَني فَلَا َت

بَِسلَامٍ ِمنَّا وََبَركَاٍت َعلَْيَك َوَعلَى أَُممٍ  ِقيلَ َيا ُنوُح اْهبِطْ) ٤٧(ِلي بِِه ِعلٌْم وَإِلَّا َتْغِفْر ِلي َوتَْرَحمْنِي أَكُْن ِمَن الَْخاسِرِيَن 
ِتلَْك ِمْن أَْنَباِء الَْغْيبِ ُنوحِيَها إِلَْيَك َما كُْنتَ َتْعلَُمَها أَْنتَ ) ٤٨(ِممَّْن َمَعَك َوأَُمٌم َسُنَمتِّعُُهْم ثُمَّ َيَمسُُّهْم ِمنَّا َعذَاٌب أَِليٌم 

  ) ٤٩(اْصبِْر إِنَّ الَْعاِقَبةَ ِللُْمتَِّقَني َولَا قَْوُمَك ِمْن قَْبلِ َهذَا فَ

القصص يف هذه السورة هو قوامها؛ ولكنه مل جيئ فيها مستقالً ، إمنا جاء مصداقاً للحقائق الكربى اليت جاءت 
كتاب أحكمت آياته مث فصلت من لدن حكيم خبري ، { : واليت أمجلها السياق يف مطلع السورة . السورة لتقريرها 

بدوا إال اهللا إنين لكم منه نذير وبشري ، وأن استغفروا ربكم مث توبوا إليه ميتعكم متاعاً حسناً إىل أجل مسمى أال تع
ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإين أخاف عليكم عذاب يوم كبري ، إىل اهللا مرجعكم وهو على كل شيء 

جوالت يف ملكوت السماوات واألرض ،  .وقد تضمن مطلع السورة جوالت متعددة حول هذه احلقائق } قدير 
مث أخذ يف هذه اجلولة اجلديدة يف جنبات األرض وأطواء التاريخ مع . . ويف جنبات النفس ، ويف ساحة احلشر 



  .يستعرض حركة العقيدة اإلسالمية يف مواجهة اجلاهلية على مدار القرون . . قصص املاضني 
والطوفان وهو يتضمن اجلدل حول حقائق العقيدة اليت وردت  والقصص هنا مفصل بعض الشيء وخباصة قصة نوح

ىف مطلع السورة ، واليت جييء كل رسول لتقريرها ، وكأمنا املكذبون هم املكذبون ، وكأمنا طبيعتهم واحدة ، 
  .وعقليتهم واحدة على مدار التاريخ 

صاحل ، ويلم بإبراهيم يف الطريق إىل ويتبع القصص يف هذه السورة خط سري التاريخ ، فيبدأ بنوح ، مث هود ، مث 
ويشري إىل اخلط التارخيي ، ألنه يذكر التالني مبصري السالفني على التوايل . . لوط ، مث شعيب ، مث إشارة إىل موسى 

  :هبذا الترتيب 
  :وأوله يف التاريخ . أول هذا القصص يف السياق . ونبدأ بقصة نوح مع قومه 

  . .} أال تعبدوا إال اهللا ، إين أخاف عليكم عذاب يوم أليم . إين لكم نذير مبني . ه ولقد أرسلنا نوحاً إىل قوم{ 
إهنا تكاد تكون األلفاظ ذاهتا اليت أرسل هبا حممد صلى اهللا عليه وسلم واليت تضمنها الكتاب الذي أحكمت آياته مث 

ئيسي الواحد مقصودة يف السياق لتقرير وهذه املقاربة يف ألفاظ التعبري عن املعىن الر. فصلت من لدن حكيم خبري 
وذلك مع تقدير أن احملكي هنا هو معىن ما . وحدة الرسالة ووحدة العقيدة ، حىت لتتوحد ألفاظ التعبري عن معانيها 

  .فنحن ال ندري بأية لغة كان نوح يعرب . وهو األرجح . قاله نوح عليه السالم ال ألفاظه 
  . .} إين لكم نذير مبني : ولقد أرسلنا نوحاً إىل قومه { 

وكأمنا هو يقول . ألن التعبري القرآين حييي املشهد فكأمنا هو واقعة حاضرة ال حكاية ماضية . . . إين : ومل يقل قال 
هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه يلخص وظيفة الرسالة كلها ويترمجها إىل . هلم اآلن وحنن نشهد ونسمع 

  :حقيقة واحدة 
  . .} نذير مبني إين لكم { 

  .وهو أقوى يف حتديد هدف الرسالة وإبرازه يف وجدان السامعني 
  :ومرة أخرى يبلور مضمون الرسالة يف حقيقة جديدة 

  . .} أال تعبدوا إال اهللا { 
  .فهذا هو قوام الرسالة ، و قوام اإلنذار 

  وملاذا؟
  . .} إين أخاف عليكم عذاب يوم أليم { 

  . .ذار ، يف هذه الكلمات القصار فيتم اإلبالغ ويتم اإلن
ولكن التعبري . مألوم إمنا هم املألومون يف ذلك اليوم : واألليم إسم مفعول أصله . إمنا هو مؤمل . واليوم ليس أليماً 

  خيتار هذه الصيغة هنا ، لتصوير اليوم ذاته بأنه حممل باألمل ، شاعر به ، فما بال من فيه؟
ما نراك إال بشراً مثلنا ، وما نراك اتبعك إال الذين هم أراذلنا بادي الرأي ، : ن قومه فقال املأل الذين كفروا م{ 

  . .} وما نرى لكم علينا من فضل ، بل نظنكم كاذبني 
ما نراك إال : وهو يكاد يكون رد املأل من قريش . . كبار القوم املتصدرين . . املأل . . ذلك رد العلية املتكربين 

  .ما نراك اتبعك إال الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل ، بل نظنكم كاذبني بشراً مثلنا ، و
  الشبهات ذاهتا ، واالهتامات ذاهتا ، والكربياء ذاهتا ، واالستقبال الغيب اجلاهل املتعايف

؛ فإن تكن رسالة أن اجلنس البشري أصغر من محل رسالة اهللا: إهنا الشبهة اليت وقرت يف نفوس جهال البشر 



وهي شبهة جاهلة ، مصدرها عدم الثقة هبذا املخلوق الذي استخلفه اهللا يف أرضه ، . فليحملها ملك أو خملوق آخر 
وهي وظيفة خطرية ضخمة ، ال بد أن يكون اخلالق قد أودع يف هذا اإلنسان ما يكافئها من اإلستعداد والطاقة ، 

ن بينه أفراد مهيأون حلمل الرسالة ، باختيار اهللا هلم ، وهو أعلم مبا أودع وأودع يف جنسه القدرة على أن يكون م
  .يف كياهنم اخلاص من خصائص هذا اجلنس يف عمومه 

هي أنه إذا كان اهللا خيتار رسوالً ، فلم ال يكون من بني هؤالء املأل الكرباء يف قومهم . وشبهة أخرى جاهلة كذلك 
لقيم احلقيقية هلذا املخلوق اإلنساين ، واليت من أجلها استحق اخلالفة يف األرض ، املتسلطني العالني؟ وهو جهل با

وهذه القيم ال عالقة هلا مبال أو جاه أو . بعمومه ، واستحق محل رسالة اهللا خبصوصيته يف املختارين من صفوفه 
مبا فيها من صفاء وتفتح وقدرة  استطالة يف األرض ، إمنا هي يف صميم النفس ، واستعدادها لالتصال باملأل األعلى ،

وهي . . إىل آخر صفات النبوة الكرمية . . على التلقي ، واحتمال لألمانة وصرب على أدائها ومقدرة على إبالغها 
  صفات ال عالقة هلا مبال أو جاه أو استعالء

اخلصائص العلوية ، فال ولكن املأل من قوم نوح ، كاملأل من قوم كل نيب تعميهم مكانتهم الدنيوية عن رؤية هذه 
فإن كانت فهي ألمثاهلم من الوجهاء . وهي يف زعمهم ال تكون لبشر . يدركون مربراً الختصاص الرسل بالرسالة 

  العالني يف األرض
  . .} وما نراك إال بشراً مثلنا { 

  :أما األخرى فأدهى . . هذه واحدة 
  } وما نراك اتبعك إال الذين هم أراذلنا ، بادي الرأي { 

كما ينظر الكرباء دائماً إىل اآلخرين الذين مل يؤتوا املال والسلطان . . » أراذل « وهم يسمون الفقراء من الناس 
وأولئك هم أتباع الرسل السابقون غالباً؛ ألهنم بفطرهتم أقرب إلىإلستجابة للدعوة اليت حترر الناس من العبودية 

  .على األعلياء للكرباء ، وتصل القلوب بإله واحد قاهر عال 

ومل تعوقها املصاحل عن اإلستجابة؛ وألهنم ال خيافون من العقيدة يف اهللا أن . وألن فطرهتم مل يفسدها البطر والترف 
وأول صور الوثنية . تضيع عليهم مكانة مسروقة لغفلة اجلماهري واستعبادها للخرافات الوثنية يف شىت صورها 

فرساالت . اع لألشخاص الزائلة بدالً من اإلجتاه هبذا كله هللا وحده دون شريك الدينونة والعبودية والطاعة واالتب
ومن مث كان يقاومها الطغاة دائماً ، . التوحيد هي حركات التحرير احلقيقية للبشر يف كل طور ويف كل أرض 

  . ويصدون عنها اجلماهري؛ وحياولون تشويهها واهتام الدعاة إليها بشر التهم للتشويش والتنفري
  . .} وما نراك اتبعك إال الذين هم أراذلنا بادي الرأي { 

أهنا ال تتروى وال . . وهذه هتمة كذلك توجه دائماً من املأل العالني جلموع املؤمنني . . أي دون ترو وال تفكري 
هنجها ، وال أن ومن مث فهي متهمة يف اتباعها واندفاعها ، وال يليق بالكرباء أن ينهجوا . تفكر يف اتباع الدعوات 

فإذا كان األراذل يؤمنون ، فما يليق إذن بالكرباء أن يؤمنوا إميان األراذل؛ وال أن يدعوا األراذل . يسلكوا طريقها 
  يؤمنون

  . .} وما نرى لكم علينا من فضل { 
. بالصواب يدجمون الداعي مبن تبعوه من األراذل ما نرى لكم علينا من فضل جيعلكم أقرب إىل اهلدى ، أو أعرف 

فلو كان ما معكم خرياً وصواباً الهتدينا إليه ، ومل تسبقونا أنتم إليه وهم يقيسون األمور ذلك القياس اخلاطئ الذي 
وذو . وذو اجلاه أفهم . فذو املال أفضل . . قياس الفضل باملال ، والفهم باجلاه ، واملعرفة بالسلطان . حتدثنا عنه 



لك القيم اليت تسود دائماً حني تغيب عقيدة التوحيد عن اجملتمع ، أو تضعف آثارها السلطان أعرف هذه املفاهيم وت
، فترتد البشرية إىل عهود اجلاهلية ، وإىل تقاليد الوثنية يف صورة من صورها الكثرية وإن بدت يف ثوب من 

هبا صار اإلنسان إنساناً ، وهي انتكاسة للبشرية من غري شك ، ألهنا تصغر من القيم اليت . احلضارة املادية قشيب 
  واستحق اخلالفة يف األرض ، وتلقى الرسالة من السماء؛ وترجع به إىل قيم أقرب إىل احليوانية العضلية الفيزيقية

  . . .} بل نظنكم كاذبني { 
. . » األرستقراطية « . . ولكنهم على طريقة طبقتهم . وهي التهمة األخرية يقذفون هبا يف وجه الرسول وأتباعه 

ألن اليقني اجلازم يف القول واإلجتاه من طبيعة } بل نظنكم { » باألرستقراط « يلقوهنا يف أسلوب التحفظ الالئق 
  اجلماهري املندفعة بادي الرأي اليت يترفع عنها السادة املفكرون املتحفظون

املتعاظمة املدعية املنتفخة األوداج  إنه النموذج املتكرر من عهد نوح ، هلذه الطبقة املليئة اجليوب الفارغة القلوب ،
  واألخماخ

ويتلقى نوح عليه السالم اإلهتام واإلعراض واالستكبار ، يف مساحة النيب ويف استعالئه ويف ثقته باحلق الذي جاء به ، 
  .واطمئنانه إىل ربه الذي أرسله؛ ويف وضوح طريقه أمامه واستقامة منهجه يف شعوره 

يتهم كما اهتموا ، وال يدعي كما ادعوا ، وال حياول أن خيلع على نفسه مظهراً غري  فال يشتم كما شتموا ، وال
  . .حقيقته وال على رسالته شيئاً غري طبيعتها 

أنلزمكموها وأنتم هلا . يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب ، وآتاين رمحة من عنده فعمّيت عليكم : قال { 
ماالً إن أجري إال على اهللا ، وما أن بطارد الذين آمنوا ، إهنم مالقو رهبم ، كارهون؟ ويا قوم ال أسألكم عليه 

عندي خزائن : ويا قوم من ينصرين من اهللا إن طردهتم أفال تذكرون؟ وال أقول لكم . ولكين أراكم قوماً جتهلون 
اهللا أعلم مبا . تيهم اهللا خرياً لن يؤ: إين ملك ، وال أقول للذين تزدري أعينكم : اهللا ، وال أعلم الغيب ، وال أقول 
  . .} يف أنفسهم ، إين إذن ملن الظاملني 

ما نراك { : إنكم تعترضون فتقولون . يف مساحة ومودة بندائهم ونسبتهم إليه ، ونسبة نفسه إليهم . . } يا قوم { 
وهي خاصية . ن يف شعوري فما يكون رأيكم إن كنت على اتصال بريب ، بيِّن يف نفسي مستيق. . } إال بشراً مثلنا 

وإن كان اهللا آتاين رمحة من عنده باختياري للرسالة ، أو آتاين من اخلصائص ما أستحق به محل الرسالة . مل توهبوها 
وهذه رمحة وال شك عظيمة ما رأيكم إن كانت هذه وتلك فخفيت عليكم خفاء عماية ، ألنكم غري متهيئني 

إنه ما كان يل وما أنا مبستطيع أن ألزمكم اإلذعان هلا } أنلزمكموها؟ { . ؤيتها إلدراكها ، وغري مفتوحي البصائر لر
  } وأنتم هلا كارهون { واإلميان هبا 

وهكذا يتلطف نوح يف توجيه أنظارهم وملس وجداهنم وإثارة حساسيتهم إلدراك القيم اخلفية عليهم ، واخلصائص 
ويبصرهم بأن األمر ليس موكوالً إىل الظواهر السطحية اليت : اليت يغفلون عنها يف أمر الرسالة واإلختيار هلا 

مبدأ اإلختيار يف العقيدة ، واإلقتناع بالنظر والتدبر ، . ويف الوقت ذاته يقرر هلم املبدأ العظيم القومي . يقيسون هبا 
  ال بالقهر والسلطان واإلستعالء

وما أنا بطارد الذين آمنوا ، إهنم مالقو رهبم ، ولكين  ويا قوم ال أسألكم عليه ماالً ، إن أجري إال على اهللا ،{ 
  .} أراكم قوماً جتهلون 

إنين ال أطلب ماالً على . يا قوم إن الذين تدعوهنم أراذل قد دعوهتم فآمنوا ، وليس يل عند الناس إال أن يؤمنوا 
ومن يستغن عن مال الناس . . الدعوة ، حىت أكون حفياً باألثرياء غري حفي بالفقراء؛ فالناس كلهم عندي سواء 



  . .يتساو عنده الفقراء واألغنياء 
  . .} إن أجري إال على اهللا { 

  .عليه وحده دون سواه 
  . .} وما أنا بطارد الذين آمنوا { 

ونفهم من هذا الرد أهنم طلبوا أو لوحوا له بطردهم من حوله ، حىت يفكروا هم يف اإلميان به ، ألهنم يستنكفون أن 
لقد آمنوا . عنده باألراذل ، أو أن يكونوا وإياهم على طريق واحد لست بطاردهم ، فهذا ال يكون مين  يلتقوا

  :وأمرهم بعد ذلك إىل اهللا ال يل 
  . .} ولكين أراكم قوماً جتهلون { . . } إهنم مالقو رهبم { 

  .جتهلون القيم احلقيقية اليت يقدر هبا الناس يف ميزان اهللا 

  .الناس كلهم إىل اهللا وجتهلون أن مرد 
  . .} أفال تذكرون؟ . ويا قوم من ينصرين من اهللا إن طردهتم { 

ويزهنم مبيزان . هناك اهللا يقوِّم الناس بقيم أخرى . ورب الضعفاء واألقوياء . رب الفقراء واألغنياء . فهناك اهللا 
  .فهؤالء املؤمنون يف محاية اهللا ورعايته . هو اإلميان . واحد 

  . .} قوم من ينصرين من اهللا إن طردهتم؟ ويا { 
من يعصمين من اهللا إن أنا أخللت مبوازينه ، وبغيت على املؤمنني من عباده وهم أكرم عليه وأقررت القيم األرضية 

  الزائفة اليت أرسلين اهللا ألعدِّهلا ال ألتبعها؟
  . .} أفال تذكّرون؟ { 

  القومية؟ وقد أنساكم ما أنتم فيه ميزان الفطرة السليمة
يقدمها . مث يقدم هلم شخصه ورسالته جمردين عن كل زخرف وكل طالء وكل قيمة من تلك القيم العرضية الزائفة 

. هلم يف معرض التذكري ، ليقرر هلم القيم احلقيقية ، ويزدري أمامهم القيم الظاهرية ، بتخليه عنها ، وجترده منها 
  :زخرف ، بدون ادعاء ، فليتقدم إليها جمردة خالصة هللا فمن شاء الرسالة كما هي ، بقيمها ، بدون 

  }. . وال أقول لكم عندي خزائن اهللا { 
  . . .فأدعي الثراء أو القدرة على اإلثراء 

  . .} وال أعلم الغيب { 
  . .فأدعي قدرة ليست للبشر أو صلة باهللا غري صلة الرسالة 

  . .} إين ملك : وال أقول { 
  .اإلنسانية يف ظنكم ألرتفع يف أعينكم ، وأفضل نفسي بذايت عليكم  فأدعي صفة أعلى من صفة

  . .} وال أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم اهللا خرياً { 
  .إرضاء لكربيائكم ، أو مسايرة لتقديركم األرضي وقيمكم العرضية 

  . .} اهللا أعلم مبا يف أنفسهم { 
  . .مي ، وإىل الرجاء يف أن يؤتيهم اهللا خرياً فليس يل إال ظاهرهم ، وظاهرهم يدعو إىل التكر

  . .} إين إذن ملن الظاملني { 
الظاملني للحق وقد جئت أبلغه؛ والظاملني لنفسي فأعرضها لغضب اهللا؛ . إن إدعيت أية دعوى من هذه الدعاوي 



  .والظاملني للناس فأنزهلم غري ما أنزهلم اهللا 
رسالته كل قيمة زائفة وكل هالة مصطنعة يتطلبها املأل من قومه يف  وهكذا ينفي نوح عليه السالم عن نفسه وعن

ويتقدم إليهم هبا جمردة إال من حقيقتها العظيمة اليت ال حتتاج إىل مزيد من تلك األعراض . الرسول والرسالة 
ويتخذوا ويردهم يف نصاعة احلق وقوته ، مع مساحة القول ووده إىل احلقيقة اجملردة ليواجهوها ، . السطحية 

فيعطي . بال ملق وال زيف وال حماولة استرضاء على حساب الرسالة وحقيقتها البسيطة . ألنفسهم خطة على هداها 
أصحاب الدعوة يف أجياهلا مجيعاً منوذجاً للداعية ودرساً يف مواجهة أصحاب السلطان باحلق اجملرد ، دون استرضاء 

  يت ال تنحين معها الرؤوسلتصوراهتم ، ودون مماألة هلم ، مع املودة ال
وعند هذا احلد كان املأل من قوم نوح قد يئسوا من مناهضة احلجة باحلجة؛ فإذا هم على عادة طبقتهم قد أخذهتم 

وإذا هم يتركون اجلدل إىل . العزة باإلمث ، واستكربوا أن تغلبهم احلجة ، وأن يذعنوا للربهان العقلي والفطري 
  :التحدي 

  .} قد جادلتنا ، فأكثرت جدالنا ، فأتنا مبا تعدنا إن كنت من الصادقني يا نوح : قالوا { 

.  
إنه العجز يلبس ثوب القدرة ، والضعف يرتدي رداء القوة؛ واخلوف من غلبة احلق يأخذ شكل اإلستهانة والتحدي 

:  
  . .} فأتنا مبا تعدنا إن كنت من الصادقني { 

  .لسنا نصدقك ، ولسنا نبايل وعيدك وأنزل بنا العذاب األليم الذي أنذرتنا به ف
أما نوح فال خيرجه هذا التكذيب والتحدي عن مست النيب الكرمي ، وال يقعده عن بيان احلق هلم ، وإرشادهم إىل 

احلقيقة اليت غفلوا عنها وجهلوها يف طلبهم منه أن يأتيهم مبا أوعدهم ، وردهم إىل هذه احلقيقة وهي أنه ليس سوى 
ه إال البالغ ، أما العذاب فمن أمر اهللا ، وهو الذي يدبر األمر كله ، ويقدر املصلحة يف تعجيل رسول ، وليس علي

وعليه أن يكشف عن . إنه رسول . . وما ميلك هو أن يردها أو حيوهلا . . العذاب أو تأجيله ، وسنته هي اليت تنفذ 
  :يكذبونه ويتحدونه  احلق حىت اللحظة األخرية ، فال يقعده عن إبالغه وبيانه أن القوم

وال ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان اهللا . إمنا يأتيكم به اهللا إن شاء ، وما أنتم مبعجزين : قال { 
  . .} يريد أن يغويكم ، هو ربكم وإليه ترجعون 

ال . ن النصح فإذا كانت سنة اهللا تقتضي أن هتلكوا بغوايتكم ، فإن هذه السنة ستمضي فيكم ، مهما بذلت لكم م
ألن اهللا سيصدكم عن االنتفاع هبذا النصح ، ولكن ألن تصرفكم بأنفسكم جيعل سنة اهللا تقتضي أن تضلوا ، وما 

أنتم مبعجزين هللا عن أن ينالكم ما يقدر لكم ، فأنتم دائماً يف قبضته ، وهو املدبر واملقدر ألمركم كله؛ وال مفر لكم 
  :من لقائه وحسابه وجزائه 

  . .} كم وإليه ترجعون هو رب{ 
وعند هذا املقطع من قصة نوح ، يلتفت السياق لفتة عجيبة ، إىل استقبال مشركي قريش ملثل هذه القصة ، اليت 

فريد هذا القول . تشبه أن تكون قصتهم مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم ودعواهم أن حممداً يفتري هذا القصص 
  :قبل أن ميضي يف استكمال قصة نوح 

  . .} إن افتريته فعلّي إجرامي ، وأنا بريء مما جترمون : أم يقولون افتراه؟ قل { 
وأنا أعرف أنه إجرام فمستبعد أن أرتكبه ، وأنا بريء مما . إن كنت فعلته فعليَّ تبعته : فاالفتراء إجرام ، قل هلم 



  .جترمون من هتمة االفتراء إىل جوار غريها من الشرك والتكذيب 
  .ض ال خيالف سياق القصة يف القرآن ، ألهنا إمنا جاءت لتأدية غرض من هذا يف السياق وهذا االعترا

  :مشهد نوح يتلقى وحي ربه وأمره . مث ميضي السياق يف قصة نوح؛ يعرض مشهداً ثانياً 
ننا فال تبتئس مبا كانوا يفعلون ، واصنع الفلك بأعي. وأوحي إىل نوح أنه لن يؤمن من قومك إال من قد آمن { 

  . .} ووحينا ، وال ختاطبين يف الذين ظلموا ، إهنم مغرقون 
  فقد انتهى اإلنذار ، وانتهت الدعوة ، وانتهى اجلدل

  .} وأوحي إىل نوح أنه لن يؤمن من قومك إال من قد آمن { 

.  
إىل نوح ، وهو أعلم هكذا أوحى اهللا . فالقلوب املستعدة لإلميان قد آمنت ، أما البقية فليس فيها استعداد وال اجتاه 

وال عليك مما كانوا يفعلونه من كفر . بعباده ، وأعلم باملمكن واملمتنع ، فلم يبق جمال للمضي يف دعوة ال تفيد 
  :وتكذيب وحتد واستهزاء 

  . .} فال تبتئس مبا كانوا يفعلون { 
سك فما هم بضاريك بشيء ، وال أي ال حتس بالبؤس والقلق ، وال حتفل وال هتتم هبذا الذي كان منهم ، ال على نف

  .عليهم فإهنم ال خري فيهم 
  . .دع أمرهم فقد انتهى 

  .} واصنع الفلك بأعيننا ووحينا { 
  .برعايتنا وتعليمنا 

  . .} وال ختاطبين يف الذين ظلموا ، إهنم مغرقون { 
ال دعاء عليهم وقد ورد يف ال دعاء هبدايتهم ، و. . فال ختاطبين فيهم . فقد تقرر مصريهم وانتهى األمر فيهم 

موضع آخر أنه حني يئس منهم دعا عليهم ، واملفهوم أن اليأس كان بعد هذا الوحي فمىت انتهى القضاء امتنع 
  . .الدعاء 

  :مشهد نوح يصنع الفلك ، وقد اعتزل القوم وترك دعوهتم وجداهلم : واملشهد الثالث من مشاهد القصة 
إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون : قال :  من قومه سخروا منه ويصنع الفلك وكلما مر عليه مأل{ 
  . .} فسوف تعلمون من يأتيه عذاب خيزيه وحيل عليه عذاب مقيم . 

فنحن نراه ماثالً خليالنا من وراء هذا . هو الذي يعطي املشهد حيويته وجدته . . فعل احلاضر . والتعبري باملضارع 
يسخرون من الرجل الذي كان . ونرى اجلماعات من قومه املتكربين ميرون به فيسخرون . يصنع الفلك . التعبري 

إهنم يسخرون . . إنه رسول ويدعوهم ، وجيادهلم فيطيل جداهلم؛ مث إذا هو ينقلب جناراً يصنع مركباً : يقول هلم 
ماً يف إدراك الظواهر والعجز عن شأهنم دائ. ألهنم ال يرون إال ظاهر االمر ، وال يعلمون ما وراءه من وحي وأمر 

فأما نوح فهو واثق عارف وهو خيربهم يف اعتزاز وثقة وطمأنينة واستعالء أنه . إدراك ما وراءها من حكمة وتقدير 
  :يبادهلم سخرية بسخرية 

  . .} قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون { 
  :تدبري اهللا وما ينتظركم من مصري  نسخر منكم ألنكم ال تدركون ما وراء هذا العمل من

  . .} فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يوم مقيم { 



  يوم ينكشف املستور ، عن احملذور: أحنن أم أنتم 
  :مث مشهد التعبئة عندما حلت اللحظة املرتقبة 

امحل فيها من كل زوجني اثنني ، وأهلك إال من سبق عليه القول ومن آمن : إذا جاء أمرنا وفار التنور ، قلنا  حىت{ 
  .} اركبوا فيها باسم اهللا جمراها ومرساها ، إن ريب لغفور رحيم : وقال . ، وما آمن معه إال قليل 

، وتبدو رائحة اإلسرائيليات فيها ويف قصة وتتفرق األقوال حول فوران التنور ، ويذهب اخليال ببعضها بعيداً 
أما حنن فال نضرب يف متاهة بغري دليل ، يف هذا الغيب الذي ال نعلم منه إال ما يقدمه لنا . الطوفان كلها واضحة 

  .النص ، ويف حدود مدلوله بال زيادة 
  .يه ، أو بفوارة بركانية إن فوران التنور والتنور املوقد قد يكون بعني فارت ف: وأقصى ما منلك أن نقوله 

وأن هذا الفوران رمبا كان عالمة من اهللا لنوح ، أو كان مصاحباً جمرد مصاحبة جمليء األمر ، وبدءاً لنفاذ هذا األمر 
  .وسح الوابل من السماء . بفوران األرض باملاء 

ن يقتضي أن يؤمر نوح مبراحلها كأن نظام العملية كا} . . . امحل فيها من كل زوجني اثنني : قلنا { ملا حدث هذا 
فقد أمر أوالً بصنع الفلك فصنعه ، ومل يذكر لنا السياق الغرض من صنعه ، ومل يذكر أنه . واحدة واحدة يف حينها 

  . .أمر باملرحلة التالية . . } حىت إذا جاء أمرنا وفار التنور { . أطلع نوحاً على هذا الغرض كذلك 
  . .} جني اثنني ، وأهلك إال من سبق عليه القول ومن آمن امحل فيها من كل زو: قلنا { 

أما حنن فال . وتشيع يف اجلو رائحة اإلسرائيليات قوية } من كل زوجني اثنني { ومرة أخرى تتفرق األقوال حول 
مما ميلك نوح أن ميسك وأن . . } امحل فيها من كل زوجني اثنني { : ندع اخليال يلعب بنا ويشتط حول النص 

  . .وما وراء ذلك خبط عشواء . تصحب من األحياء يس
  . .} وأهلك إال من سبق عليه القول { 

  .أي من استحق عذاب اهللا حسب سنته 
  . .} ومن آمن { 

  .من غري أهلك 
  . .} وما آمن معه إال قليل { 
  . .} اركبوا فيها باسم اهللا جمريها ومرساها : وقال { 

  .فنفذ األمر وحشر من حشر وما حشر 
وهذا تعبري عن تسليمها للمشيئة يف جرياهنا ورسوها ، فهي . . } اركبوا فيها باسم اهللا جمريها ومرساها : وقال { 

  وماذا ميلك البشر من أمر الفلك يف اللجة الطاغية بله الطوفان؟. . يف رعاية اهللا ومحاه 
  :مشهد الطوفان : مث يأيت املشهد اهلائل املرهوب 

موج كاجلبال ، ونادى نوح ابنه وكان يف معزل يا بين اركب معنا وال تكن مع الكافرين ، قال  وهي جتري هبم يف{ 
وحال بينهما املوج فكان من . ال عاصم اليوم من أمر اهللا إال من رحم : قال . سآوي إىل جبل يعصمين من املاء . 

  . .} املغرقني 
  :يف النفس البشرية يلتقيان هول يف الطبيعة الصامته ، وهول . إن اهلول هنا هوالن 

  . .} وهي جتري هبم يف موج كاجلبال { 
ويف هذه اللحظة الرهيبة احلامسة يبصر نوح ، فإذا أحد أبنائه يف معزل عنهم وليس معهم ، وتستيقظ يف كيانه األبوة 



  :امللهوفة ، ويروح يهتف بالولد الشارد 
  . .} يا بين اركب معنا وال تكن مع الكافرين { 
  :ن البنوة العاقة ال حتفل باألبوة امللهوفة ، والفتوة املغرورة ال تقدر مدى اهلول الشامل ولك
  . .} قال سآوي إىل جبل يعصمين من املاء { 

  :مث ها هي ذي األبوة املدركة حلقيقة اهلول وحقيقة األمر ترسل النداء األخري 
  .} ال عاصم اليوم من أمر اهللا إال من رحم : قال { 

  .إال من رحم اهللا . ال وال خمابئ وال حامٍ وال واقٍ ال جب
  :فها هو ذا املوج الغامر يبتلع كل شيء . ويف حلظة تتغري صفحة املشهد 

  .} وحال بينهما املوج فكان من املغرقني { 

.  
ري هبم يف وهي جت. وإننا بعد آالف السنني ، لنمسك أنفاسنا وحنن نتابع السياق واهلول يأخذنا كأننا نشهد املشهد 

وابنه الفىت املغرور يأىب إجابة الدعاء ، واملوجة الغامرة حتسم . موج كاجلبال ، ونوح الوالد امللهوف يبعث بالنداء 
  املوقف يف سرعة خاطفة راجفة وينتهي كل شيء ، وكأن مل يكن دعاء وال جواب

قاس مبداه يف الطبيعة ، واملوج يطغى على الذرى وإن اهلول هنا ليقاس مبداه يف النفس احلية بني الوالد واملولود كما ي
  .وتلك مسة بارزة يف تصوير القرآن . وإهنما ملتكافئان ، يف الطبيعة الصامته ويف نفس اإلنسان . بعد الوديان 

وهتدأ العاصفة ، وخييم السكون ، ويقضى األمر ، ويتمشى االستقرار كذلك يف األلفاظ ويف إيقاعها يف النفس 
  :واألذن 

يا أرض ابلعي ماءك ، ويا مساء أقلعي وغيض املاء ، وقضي األمر ، واستوت على اجلودّي ، وقيل بعداً : وقيل { 
  . .} للقوم الظاملني 

ويوجه اخلطاب إىل األرض وإىل السماء بصيغة العاقل ، فتستجيب كلتامها لألمر الفاصل فتبلع األرض ، وتكف 
  :السماء 

  .} ويا مساء أقلعي  يا أرض ابلعي ماءك: وقيل { 
  . .} وغيض املاء { 

  .ابتلعته األرض يف جوفها وغار من سطحها 
  . .} وقضي األمر { 

  ونفذ القضاء
  . .} واستوت على اجلودي { 

  . .ورست رسو استقرار على جبل اجلودي 
  . .} وقيل بعداً للقوم الظاملني { 

على صيغة اجملهول فال يذكر من قال ، من قبيل } قيل { . . وهي مجلة خمتصرة حامسة معربة عن جوها أعمق تعبري 
  :لف موضوعهم ومواراته 

  . .} وقيل بعداً للقوم الظاملني { 
وما عادوا . . بعداً هلم من احلياة فقد ذهبوا ، وبعداً هلم من رمحة اهللا فقد لعنوا ، وبعداً هلم من الذاكرة فقد انتهوا 



  يستحقون ذكراً وال ذكرى
اآلن تستيقظ يف نفس نوح هلفة الوالد . دأت العاصفة ، وسكن اهلول ، واستوت على اجلودي واآلن وقد ه

  :املفجوع 
  .} رب إن ابين من أهلي ، وإن وعدك احلق ، وأنت أحكم احلاكمني : ونادى نوح ربه ، فقال { 

  . .وتدبري فال تقضي إال عن حكمة . رب إن ابين من أهلي ، وإن وعدك احلق ، وأنت أحكم احلاكمني 
  . .قاهلا يستنجز ربه وعده يف جناة أهله ، ويستنجزه حكمته يف الوعد والقضاء 

. فاألهل عند اهللا ويف دينه وميزانه ليسوا قرابة الدم ، إمنا هم قرابة العقيدة . وجاءه الرد باحلقيقة اليت غفل عنها 
جاءه الرد هكذا يف قوة وتقرير وتوكيد؛ وفيما . .  وهذا الولد مل يكن مؤمناً ، فليس إذن من أهله وهو النيب املؤمن

  :يشبه التقريع والتأنيب والتهديد 
إين أعظك أن تكون من . يا نوح إنه ليس من أهلك ، إنه عمل غري صاحل ، فال تسألن ما ليس لك به علم : قال { 

  . .} اجلاهلني 
عروة العقيدة اليت تربط بني الفرد . إليها اخليوط مجيعاً حقيقة العروة اليت ترجع . إهنا احلقيقة الكبرية يف هذا الدين 

  :والفرد ما ال يربطه النسب والقرابة 
  . .} إنه عمل غري صاحل . إنه ليس من أهلك { 

فهو ُمنبتٌّ منك وأنت منبت منه ، ولو كان ابنك من صلبك ، فالعروة األوىل مقطوعة ، فال رابطة بعد ذلك وال 
  .وشيجة 

  :كان الرد عليه حيمل رائحة التأنيب والتهديد . . ا دعاء من يستنجز وعداً ال يراه قد حتقق وألن نوحاً دع
  . .} إين أعظك أن تكون من اجلاهلني . فال تسألن ما ليس لك به علم { 

ول إين أعظك خشية أن تكون من اجلاهلني حبقيقة الوشائج والروابط ، أو حقيقة وعد اهللا وتأويله ، فوعد اهللا قد أُ
  .وحتقق ، وجنا أهلك الذين هم أهلك على التحقيق 

ويرجتف نوح ارجتافة العبد املؤمن خيشى أن يكون قد زل يف حق ربه ، فيلجأ إليه ، يعوذ به ، ويطلب غفرانه ورمحته 
:  

  . .} رب إين أعوذ بك أن أسألك ما ليس يل به علم ، وإال تغفريل وترمحين أكن من اخلاسرين : قال { 
  :رمحة اهللا نوحاً ، تطمئن قلبه ، وتباركه هو والصاحل من نسله ، فأما اآلخرون فيمسهم عذاب أليم  وأدركت

} وأمم سنمتعهم مث ميسهم منا عذاب أليم . قيل؛ يا نوح اهبط بسالم منا ، وبركات عليك وعلى أمم ممن معك { 
. .  

والوعيد والتهديد ملن يريدون منهم متاع احلياة النجاة والبشرى له وملن يؤمن من ذريته؛ : وكانت خامتة املطاف 
فجاء القصص . ذات البشرى وذات الوعيد ، اللذان مرا يف مقدمة السورة . . الدنيا مث ميسهم العذاب األليم 

  . .ليترمجهما يف الواقع املشهود 
  :ومن مث جييء التعقيب 

  .} ك من قبل هذا ، فاصرب إن العاقبة للمتقني تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت وال قوم{ 
  :فيحقق هذا التعقيب من أهداف القصص القرآين يف هذه السورة 

فهذا القصص غيب من الغيب ، ما كان يعلمه النيب ، وما كان معلوماً لقومه . حقيقة الوحي اليت ينكرها املشركون 



  .خبري  إمنا هو الوحي من لدن حكيم. ، وال متداوالً يف حميطه 
  .والتعبري عنها يكاد يكون هو التعبري . فهي هي . وحقيقة وحدة العقيدة من لدن نوح أيب البشر الثاين 

وحقيقة تكراراإلعتراضات واإلهتامات من املكذبني على الرغم من اآليات والعرب والبينات اليت ال متنع جيالً أن 
  .يرددها وقد بدت باطلة يف جيل 

  .والوعيد ، كما يبشر النيب وينذر ، وهذا شاهد من التاريخ  وحقيقة حتقق البشرى
فهم الناجون وهم املستخلفون . . } والعاقبة للمتقني { : وحقيقة السنن اجلارية اليت ال تتخلف وال حتايب وال حتيد 

.  
ؤمنني كلهم يف إله إهنا العقيدة الواحدة اليت تربط امل. . وحقيقة الرابطة اليت تربط بني فرد وفرد وبني جيل وجيل 

  .واحد يلتقون يف الدينونة له بال منازع وال شريك 
أكان الطوفان عاماً يف األرض؟ أم إنه كان يف ختوم األرض اليت بعث فيها نوح؟ وأين كانت هذه األرض؟ . . وبعد 

غين من احلق شيئاً؛ وإال وأين ختومها يف العامل القدمي ويف العامل احلديث؟ اسئلة ال جواب عليها إال الظن الذي ال ي
وليس هلا بعد ذلك قيمة يف حتقيق أهداف القصص القرآين يف كثري . . اإلسرائيليات اليت ال تستند إىل دليل صحيح 

  .وال قليل 

ولكن هذا ال مينع من القول بأن ظاهر النصوص القرآنية يلهم أن قوم نوح كانوا هم جمموع البشرية يف ذلك 
وأن الطوفان قد عم هذه الرقعة ، . ليت يسكنوهنا كانت هي األرض املعمورة يف ذلك احلني وأن األرض ا. الزمان 

  .وقضى على مجيع اخلالئق اليت تقطنها فيما عدا ركب السفينة الناجني 
وهذا حسبنا يف إدراك طبيعة ذلك احلادث الكوين الذي جاءنا خربه من املصدر الوحيد الوثيق عن ذلك العهد 

؟ إن التاريخ مولود حدثٌ مل »التاريخ « وإال فيومها أين كان . عنه شيئاً » التاريخ « ي ال يعرف السحيق ، الذ
يسجل من أحداث البشرية إال القليل وكل ما سجله قابل للخطأ والصواب ، والصدق والكذب ، والتجريح 

رد استفتائه يف مثل هذا الشأن وجم. والتعديل وما ينبغي قط أن يستفىت ذات يوم يف شأن جاءنا به اخلرب الصادق 
  قلب لألوضاع ، وانتكاسه ال تصيب عقالً قد استقرت فيه حقيقة هذا الدين

ولقد حفلت أساطري شىت الشعوب وذكرياهتا الغامضة بذكر طوفان أصاب أرضها يف تاريخ قدمي جمهول ، بسبب 
» العهد القدمي « يل املدونة فيما يسمونه وأساطري بين إسرائ. . معصية ذلك اجليل الذي شهد ذلك احلادث الكبري 

ولكن هذا كله شيء ال ينبغي أن يذكر يف معرض احلديث القرآين عن . . حتوي كذلك ذكرى طوفان نوح 
الطوفان؛ وال ينبغي أن خيلط اخلرب الصادق الوثيق مبثل هذه الروايات الغامضة وهذه األساطري اجملهولة املصدر 

د هذه األخبار الغامضة عن الطوفان عند شعوب شىت داللته يف أن الطوفان قد كان يف وإن كان لوجو. واألسانيد 
أرض هذه األقوام؛ أو على األقل قد رحلت ذكرياته مع ذراري الناجني حني تفرقوا يف األرض بعد ذلك وعمروا 

  . .األرض من جديد 
« احملتوي على كتب اليهود أو » د القدمي العه« سواء يف ذلك » بالكتاب املقدس « وينبغي أن نذكر أن ما يسمى 

فالتوراة اليت أنزهلا اهللا على موسى . احملتوي على أناجيل النصارى ليس هو الذي نزل من عند اهللا » العهد اجلديد 
ومل تعد كتابتها إال بعد قرون عديدة قبيل ميالد . قد حرقت نسخها األصلية على يد البابليني عند سيب اليهود 

أما سائرها فهو جمرد . نحو مخسة قرون وقد كتبها عزرا وقد يكون هو عزير ومجع فيها بقايا من التوراة املسيح ب
تأليف وكذلك األناجيل فهي مجيعاً ال حتوي إال ما حفظته ذاكرة تالمذة املسيح وتالمذهتم بعد حنو قرن من وفاة 



مث الجيوز أن يطلب عند تلك الكتب مجيعها يقني  ومن. . املسيح عليه السالم مث خلطت به حكايات كثرية وأساطري 
  يف أمر من األمور

وهي يف احلقيقة عرب شىت ، ال عربة . . وخنلص من هذه القضية العرضية إىل عربة هذا احلادث الكوين العظيم 
  .واحدة 

  :وسنحاول أن نلم بشيء منها يف الصفحات التالية ، قبل أن ننتقل من قصة نوح إىل قصة هود 
عليه السالم هؤالء الذين شهدنا مدى جاهليتهم ، ومدى إصرارهم على باطلهم ، ومدى  -قوم نوح إن 

التوحيد اخلالص الذي يفرد : استنكارهم لدعوة اإلسالم اخلالص اليت محلها نوح عليه السالم إليهم ، وخالصتها 
  . .اهللا سبحانه بالدينونة والعبودية؛ وال جيعل ألحد معه صفة الربوبية 

وآدم كما نعلم من قصته يف سورة األعراف من قبل ويف سورة البقرة . . هم ذرية آدم . . إن قوم نوح هؤالء 
كذلك قد هبط إىل األرض ليقوم مبهمة اخلالفة فيها وهي املهمة اليت خلقها اهللا هلا وزوده بالكفايات واإلستعدادات 

وكيف . زهلا ، وكيف تلقى من ربه كلمات فتاب عليه هبا الالزمة هلا بعد أن علمه ربه كيف يتوب من الزلة اليت 
ما يأتيه من هدى اهللا ، وال يتبع الشيطان وهو عدوه } يتبع { أخذ عليه ربه العهد وامليثاق هو وزوجه وبنوه أن 

  .وعدو بنيه إىل يوم الدين 
ه اإلسالم جيالً بعد جيل؛ وأن وما من شك أنه علم بني. . وإذن فقد هبط آدم إىل األرض مسلماً هللا متبعاً هداه 

اإلسالم كان هو أول عقيدة عرفتها البشرية يف األرض؛ حيث مل تكن معها عقيدة أخرى فإذا حنن رأينا قوم نوح 
وهم من ذرية آدم بعد أجيال ال يعلم عددها إال اهللا قد صاروا إىل هذه اجلاهلية اليت وصفتها القصة يف هذه السورة 

اجلاهلية طارئة على البشرية بوثنيتها وأساطريها وخرافاهتا وأصنامها وتصوراهتا وتقاليدها مجيعاً فلنا أن جنزم أن هذه 
. وأهنا احنرفت عن اإلسالم إليها بفعل الشيطان املسلط على بين آدم؛ وبفعل الثغرات الطبيعية يف النفس البشرية . 

خوا عن االستمساك هبدى اهللا ، واتباعه وحده ، تلك الثغرات اليت ينفذ منها عدو اهللا وعدو الناس ، كلما ترا
ولقد خلق اهللا اإلنسان ومنحه قدراً من االختيار هو مناط االبتالء . . وعدم اتباع غريه معه يف كبرية وال صغرية 

وهبذا القدر ميلك أن يستمسك هبدى اهللا وحده فال يكون لعدوه من سلطان عليه ، كما ميلك أن ينحرف ولو قيد 
إىل مثل تلك اجلاهلية الكاحلة  -هدى اهللا إىل تعاليم غريه؛ فيجتاله الشيطان حىت يقذف به بعد أشواط  شعرة عن

  .اليت انتهت إليها ذراري آدم النيب املسلم بعد تلك األجيال اليت ال يعلمها إال اهللا 
الدينونة والربوبية والقوامة حقيقة أن أول عقيدة عرفت يف األرض هي اإلسالم القائم على توحيد . . وهذه احلقيقة 

وغريهم من التطوريني الذين » علماء األديان املقارنة « تقودنا إىل رفض كل ما خيبط فيه من يسموهنم . . هللا وحده 
  .يتحدثون عن التوحيد بوصفه طوراً متاخراً من أطوار العقيدة 

بيعية وتأليه األرواح ، وتأليه الشموس والكواكب ومن تأليه القوى الط. سبقته أطوار شىت من التعدد والتثنيه لآلهلة 
اليت تقوم ابتداء على منهج موجه بعوامل تارخيية ونفسية وسياسية » البحوث « إىل آخر ما ختبط فيه هذه . . 

معينة؛ يهدف إىل حتطيم قاعدة األديان السماوية والوحي اإلهلي والرساالت من عند اهللا وإثبات أن األديان من صنع 
  ر؛ وأهنا من مث تطورت بتطور الفكر البشري على مدار الزمانالبش

وينزلق بعض من يكتبون عن اإلسالم مدافعني؛ فيتابعون تلك النظريات اليت يقررها الباحثون يف تاريخ األديان وفق 
ذلك املنهج املوجه من حيث ال يشعرون وبينما هم يدافعون عن اإلسالم متحمسني حيطمون أصل اإلعتقاد 



حني يقرر أن آدم عليه السالم هبط إىل األرض بعقيدة . سالمي الذي يقرره القرآن الكرمي يف وضوح حاسم اإل
وأن نوحاً عليه السالم واجه ذراري آدم الذين اجتاهلم الشيطان عن اإلسالم إىل اجلاهلية الوثنية بذلك . اإلسالم 

رة جتددت بعد نوح فخرج الناس من اإلسالم إىل وأن الدو. . القائم على التوحيد املطلق . . اإلسالم نفسه 
وإنه مل يكن قط تطور يف . . القائم على التوحيد املطلق . . اجلاهلية؛ وأن الرسل مجيعاً أرسلوا بعد ذلك باإلسالم 

 العقيدة السماوية يف أصل اإلعتقاد إمنا كان الترقي والتركيب والتوسع يف الشرائع املصاحبة للعقيدة الواحدة وأن
. مالحظة ذلك التطور يف العقائد اجلاهلية ال يدل على أن الناس صاروا إىل التوحيد بناء على تطور يف أصل العقيدة 

إمنا يدل على أن عقيدة التوحيد على يد كل رسول كانت تترك رواسب يف األجيال التالية حىت بعد اجنراف 
أما عقيدة التوحيد يف أصلها . رب إىل أصل التوحيد الرباين األجيال عنها ترقي عقائدهم اجلاهلية ذاهتا؛ حىت تصري أق

فهي أقدم يف تاريخ البشرية من العقائد الوثنية مجيعاً وقد وجدت هكذا كاملة منذ وجدت ، ألهنا ليست نابعة من 
وهي كاملة منذ فهي حق منذ اللحظة األوىل ، . أفكار البشرومعلوماهتا املترقية؛ إمنا هي آتية هلم من عند اهللا سبحانه 

  . .اللحظة األوىل 
فال جمال إذن لباحث مسلم وخباصة إذا كان يدافع . هذا ما يقرره القرآن الكرمي؛ ويقوم عليه التصور اإلسالمي 

عن اإلسالم أن يعدل عن هذا الذي يقرره القرآن الكرمي يف وضوح حاسم ، إىل شيء مما ختبط فيه نظريات علم 
  لنظريات النابعة من منهج موجه كما أسلفناتلك ا. األديان املقارنة 

ومع أننا هنا يف ظالل القرآن ال نناقش األخطاء واملزالق يف الكتابات اليت تكتب عن اإلسالم إذ أن جمال هذه 
ولكننا بنموذج واحد ، نعرضه يف مواجهة املنهج القرآين والتقريرات القرآنية يف هذه . . املناقشة حبث آخر مستقل 

  . .القضية 
  :يف فصل أصل العقيدة » اهللا « : كتب األستاذ العقاد يف كتابه 

.  

  .كما ترقى يف العلوم والصناعات . ترقى اإلنسان يف العقائد « . 
فليست أوائل العلم والصناعة . فكانت عقائده األوىل مساوية حلياته األوىل ، وكذلك كانت علومه وصناعاته 

  .ت ، وليست عناصر احلقيقة يف واحدة منها بأوفر من عناصر احلقيقة يف األخرى بأرقى من أوائل الديانات والعبادا
ألن . وينبغي أن تكون حماوالت اإلنسان يف سبيل الدين أشق وأطول من حماوالته يف سبيل العلوم والصناعات 

العلم تارة والصناعة تارة  حقيقة الكون الكربى أشق مطلباً وأطول طريقاً من حقيقة هذه األشياء املتفرقة اليت يعاجلها
  .أخرى 

وقد جهل الناس شأن الشمس الساطعة ، وهي أظهر ما تراه العيون وحتسه األبدان ، ولبثوا إىل زمن قريب يقولون 
ومل خيطر ألحد أن ينكر وجود . بدوراهنا حول األرض ، ويفسرون حركاهتا وعوارضها كما يفسر األلغاز واألحالم 

  .ولعلها ال تزال . يف ظالم من أمرها فوق ظالم  الشمس ألن العقول كانت
. فالرجوع إىل أصل األديان يف عصور اجلاهلية األوىل ال يدل على بطالن التدين ، وال على أهنا تبحث عن حمال 

وكل ما يدل عليه أن احلقيقة الكربى أكرب من أن تتجلى للناس كاملة شاملة يف عصر واحد؛ وأن الناس يستعدون 
واسلوباً بعد أسلوب ، كما يستعدون لعرفان احلقائق الصغرى ، بل . عصراً بعد عصر ، وطوراً بعد طور  لعرفاهنا

  .على حنو أصعب وأعجب من استعدادهم لعرفان هذه احلقائق اليت حييط هبا العقل ويتناوهلا احلس والعيان 
يت آمن هبا اإلنسان األول ، وال تزال هلا بقية وقد أسفر علم املقابلة بني األديان عن كثري من الضالالت واألساطري ال



ومل يكن من املنظور أن يسفر هذا العلم عن شيء غري . شائعة بني القبائل البدائية ، أو بني أمم احلضارة العريقة 
فهذه هي وحدها النتيجة . ذلك ، وال أن تكون الديانات األوىل على غري ما كانت عليه من الضاللة واجلهالة 

وليس يف هذه النتيجة جديد يستغربه العلماء ، أو يبنون عليه جديداً يف . لة اليت ال يترقب العقل نتيجة غريها املعقو
فإن العامل الذي خيطر له أن يبحث يف األديان البدائية ليثبت أن األولني قد عرفوا احلقيقة . احلكم على جوهر الدين 

  .» . . . ء ، إمنا يبحث عن حمال الكونية الكاملة منزهة عن شوائب السخف والغبا
  :يف الكتاب نفسه » أطوار العقيدة اإلهلية « : كذلك كتب يف فصل 

  :يعرف علماء املقابلة بني األديان ثالث أطوار عامة مرت هبا األمم البدائية ىف اعتقادها باآلهلة واألرباب « 
  Polytheismوهى دور التعدد 

  Henotheismودور التمييز والترجيح 
  Monotheismودور الوحدانية

ويوشك . ففى دور التعدد كانت القبائل األوىل تتخذ هلا أرباباً تعد بالعشرات ، وقد تتجاوز العشرات إىل املئات » 
ىف هذا الدور أن يكون لكل أسرة كبرية رب تعبده ، أو تعويذة تنوب عن الرب ىف احلضور ، وتقبل الصلوات 

  .والقرابني 
ىن وهو دور التمييز والترجيح تبقى األرباب على كثرهتا ، ويأخذ رب منها ىف الربوز والرجحان وىف الدور الثا« 

  .على سائرها 

إما ألنه رب القبيلة الكربى الىت تدين هلا القبائل األخرى بالزعامة ، وتعتمد عليها ىف شؤون الدفاع واملعاش ، وإما 
ائر املطالب الىت حتققها األرباب املختلفة ، كأن يكون رب املطر ألنه حيقق لعباده مجيعاً مطلباً أعظم وألزم من س

واإلقليم ىف حاجة إليه ، أو رب الزوابع والرياح وهى موضع رجاء أو خشية يعلو على موضع الرجاء واخلشية عند 
  .األرباب القائمة على تسيري غريها من العناصر الطبيعة 

ىل عبادة واحدة تؤلف بينها مع تعدد األرباب يف كل إقليم من األقاليم ويف الدور الثالث تتوحد األمة ، فتتجمع إ« 
وحيدث يف هذا الدور أن تفرض األمة عبادهتا على غريها كما تفرض عليها سيادة تاجها وصاحب عرشها . املتفرقة 

لتابع للمتبوع ، ، وحيدث أيضاً أن ترضى من إله األمة املغلوبة باخلضوع إلهلا ، مع بقائه وبقاء عبادته كبقاء ا
  .واحلاشية للملك املطاع 

وال تصل األمة إىل هذه الوحدانية الناقصة إالّ بعد أطوار من احلضارة تشيع فيها املعرفة ، ويتعذّر فيها على العقل » 
قبول اخلرافات اليت كانت سائغة يف عقول اهلمج وقبائل اجلاهلية ، فتصف اهللا مبا هو أقرب إىل الكمال والقداسة 

ن صفات اآلهلة املتعددة يف أطوارها السابقة ، وتقترن العبادة بالتفكري يف أسرار الكون وعالقتها بإرادة اهللا م
وحكمته العالية ، وكثرياً ما يتفرد اإلله األكرب يف هذه األمم بالربوبية احلقة ، وتنزل األرباب األخرى إىل مرتبة 

  .اخل « . . سماوية املالئكة أو األرباب املطرودين من احلظرية ال
وواضح سواء من رأي الكاتب نفسه أو مما نقله ملخصاً من آراء علماء الدين املقارن ان البشر هم الذين ينشئون 

وأن التطور من التعدد إىل . عقائدهم بأنفسهم؛ ومن مث تظهر فيها أطوارهم العقلية والعلمية واحلضارية والسياسية 
  . .مطرد على اإلمجال  التثنية إىل التوحيد تطور زمين

موضوع هذا الكتاب نشأة العقيدة اإلهلية ، منذ أن اختذ » : وهذا واضح من اجلملة األوىل يف تقدمي املؤلف لكتابه 
  . .« اإلنسان رباً ، إىل أن عرف اهللا األحد ، واهتدى إىل نزاهة التوحيد 



راً واضحاً جازماً ، شيئاً آخر غري ما يقرره صاحب والذي ال شك فيه أن اهللا سبحانه يقرر يف كتابه الكرمي ، تقري
وأن الذي يقرره اهللا سبحانه أن آدم وهو أول البشر . . متأثراً فيه مبنهج علماء األديان املقارنة « اهللا » : كتاب 

 عرف حقيقة التوحيد كاملة ، وعرف نزاهة التوحيد غري مشوبة بشائبة من التعدد والتثنية ، وعرف الدينونة هللا
وأنه عّرف بنيه هبذه العقيدة ، فكانت هنالك أجيال يف أقدم تاريخ البشرية ال . وحده باتباع ما يتلقى منه وحده 

وأنه ملا طال األمد على األجيال املتتابعة من ذرية آدم احنرفت عن . . تعرف إال اإلسالم ديناً ، وإال التوحيد عقيدة 
حىت جاءها نوح عليه السالم . . . ودانت لشىت األرباب الزائفة . . التعدد  رمبا إىل التثنية ورمبا إىل. . التوحيد 

وأن الذين بقوا على اجلاهلية أغرقهم الطوفان مجيعاً؛ ومل ينج إال املسلمون املوحدون الذين . بالتوحيد من جديد 
ية ولنا أن جنزم أن أجياالً من وينكرون التعدد والتثنية وسائر األرباب والعبادات اجلاهل« نزاهة التوحيد » يعرفون 

  .ذراري هؤالء الناجني عاشت كذلك باإلسالم القائم على التوحيد املطلق 

{ : وأنه هكذا كان شأن كل رسول . . قبل أن يطول عليهم األمد ، ويعودوا إىل اإلحنراف عن التوحيد من جديد 
والذي ال شك فيه أن هذا شيء ، والذي } فاعبدون  وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا

وبينهما تقابل تام يف منهج النظر ويف . شيء آخر » اهللا « : يقرره علماء األديان املقارنة ويتابعهم فيه مؤلف كتاب 
وآراء الباحثني يف تاريخ األديان ليست سوى نظريات يعارض بعضها بعضاً ، فهي . . النتائج اليت ينتهي إليها 

  ليست الكلمة النهاية حىت يف مباحث البشر الفانني
وما من شك أنه حني يقرر اهللا سبحانه أمراً يبينه يف كتابه الكرمي هذا البيان القاطع ، ويقرر غريه أمراً آخر مغايراً له 

بون بقصد دفع خباصة ممن يدافعون عن اإلسالم؛ ويكتبون ما يكت. متام املغايرة ، فإن قول اهللا يكون أوىل باالتباع 
وأن هذا الدين ال خيدم بنقض قاعدته اإلعتقادية يف أن الدين جاء وحيا من . . الشبهات عنه وعن أصل الدين مجلة 

عند اهللا ، ومل يبتدعه البشر من عند أنفسهم؛ و أنه جاء بالتوحيد منذ أقدم العصور ومل جيىء بغري التوحيد يف أية 
كما أنه ال خيدم بترك تقريراته إىل تقريرات علماء األديان املقارنة . ية رسالة فترة من فترات التاريخ ، وال يف أ

وخباصة حني يعلم أن هؤالء إمنا يعملون وفق منهج موجه لتدمري القاعدة األساسية لدين اهللا كله؛ وهي أنه وحي من 
لبشري يف العلم املادي واخلربة اهللا ، وليس من وحي الفكر البشري املترقي املتطور وليس وقفاً على ترقي العقل ا

  التجريبية
ولعل هذه اللمحة املختصرة اليت ال منلك االستطراد فيها يف كتاب الظالل تكشف لنا عن مدى اخلطورة يف تلقي 

كما تكشف لنا عن مدى تغلغل مناهج . مفهوماتنا اإلسالمية يف أي جانب من جوانبها عن مصدر غري إسالمي 
حىت وهم يتصدون . ا يف أذهان الذين يعيشون على هذه املناهج واملقررات ويستقون منها الفكر الغربية ومقرراهت

ونقف وقفة أخرى مع قصة } إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم { . . لرد االفتراءات عن اإلسالم من أعدائه 
  نقف مع نوح وابنه الذي ليس من أهله. . نوح 

وقفة على مفرق الطريق تكشف . . يعة هذه العقيدة ويف خطها احلركي أيضاً إهنا وقفة على َمعلم واضح بارز يف طب
  . .معامل الطريق 

واصنع الفلك بأعيننا . وأوحي إىل نوح أنه لن يؤمن من قومك إال من قد آمن ، فال تبتئس مبا كانوا يفعلون { 
  }. . . ووحينا ، وال ختاطبين يف الذين ظلموا إهنم مغرقون 

امحل فيها من كل زوجني اثنني وأهلك إال من سبق عليه القول ومن آمن ، : أمرنا وفار التنور قلنا حىت إذا جاء { 
  .وما آمن معه إال قليل 



 . .{  
. يا بين اركب معنا ، وال تكن مع الكافرين : وهي جتري هبم يف موج كاجلبال ونادى نوح ابنه وكان يف معزل { 

ال عاصم اليوم من أمر اهللا إال من رحم ، وحال بينهما املوج فكان : ، قال سآوي إىل جبل يعصمين من املاء : قال 
  }. . من املغرقني 

يا نوح إنه : قال . رب إن ابين من أهلي ، وإن وعدك احلق ، وأنت أحكم احلاكمني : ونادى نوح ربه ، فقال { 
: قال . ظك أن تكون من اجلاهلني ليس من أهلك ، إنه عمل غري صاحل ، فال تسألن ما ليس لك به علم ، إين أع

  }رب إين أعوذ بك أن أسألك ما ليس يل به علم ، وإال تغفر يل وترمحين أكن من اخلاسرين 
إن الوشيجة اليت يتجمع عليها الناس يف هذا الدين وشيجة فريدة تتميز هبا طبيعة هذا الدين ، وتتعلق بآفاق . . 

  .الرباين الكرمي  وآماد وأبعاد وأهداف خيتص هبا ذلك املنهج
إن هذه الوشيجة ليست وشيجة الدم والنسب؛ وليست وشيجة األرض والوطن ، وليست وشيجة القوم والعشرية 

إن هذه . . ، وليست وشيجة اللون واللغة ، وليست وشيجة اجلنس والعنصر ، وليست وشيجة احلرفة والطبقة 
والفرد؛ كما قال اهللا سبحانه وتعاىل لعبده نوح عليه السالم الوشائج مجيعها قد توجد مث تنقطع العالقة بني الفرد 

ليس من . . مث بني له ملاذا يكون ابنه } يا نوح إنه ليس من أهلك { . . } رب إن ابين من أهلي { : وهو يقول 
ك به فال تسألن ما ليس ل{ : إن وشيجة اإلميان قد انقطعت بينكما يا نوح . . } إنه عمل غري صاحل { . . أهله 
أما املعلوم املستيقن فهو أنه ليس من أهلك ، ولو . فأنت حتسب أنه من أهلك ، ولكن هذا احلسبان خاطئ } علم 

  كان هو ابنك من صلبك
وهذا هو الَْمْعلَم الواضح البارز على مفرق الطريق بني نظرة هذا الدين إىل الوشائج والروابط ، وبني نظرات 

جلاهليات جتعل الرابطة آنا هي الدم والنسب؛ وآناً هي األرض والوطن ، وآناً هي القوم إن ا. . . اجلاهلية املتفرقة 
والعشرية ، وآناً هي اللون واللغة ، وآناً هي اجلنس والعنصر ، وآناً هي احلرفة والطبقة جتعلها آناً هي املصاحل 

اهلية على تفرقها أو جتمعها ختالف خمالفة وكلها تصورات ج. . أو املصري املشترك . املشتركة ، أو التاريخ املشترك 
  أصيلة عميقة عن أصل التصور اإلسالمي

واملنهج الرباين القومي ممثالً يف هذا القرآن الذي يهدي لليت هي أقوم ويف توجيهات الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
والَْمْعلَم . . صل الكبري وهي من هذا القرآن وعلى نسقه واجتاهه قد أخذ األمة املسلمة بالتربية على ذلك األ

  . .الواضح البارز يف مفرق الطريق 
وهذا املثل الذي يضربه يف هذه السورة من نوح وابنه فما يكون بني الولد والوالد ، ضرب أمثاله لشىت الوشائج 

  .والروابط اجلاهلية األخرى ، ليقرر من وراء هذه األمثال حقيقة الوشيجة الوحيدة اليت يعتربها 

.  
  :ضرب هلا املثل فيما يكون بني الولد والوالد وذلك فيما كان بني إبراهيم عليه السالم وأبيه وقومه كذلك * 
يا أبت مل تعبد ما ال يسمع وال يبصر وال يغين : إذ قال ألبيه . واذكر يف الكتاب إبراهيم ، إنه كان صديقاً نبياً { 

يا أبت ال تعبد الشيطان ، إن . أتك ، فاتبعين أهدك صراطاً سوياً عنك شيئاً؟ يا أبت إين قد جاءين من العلم ما مل ي
أراغب : قال . . يا أبت إين أخاف أن ميسك عذاب من الرمحن فتكون للشيطان ولياً . الشيطان كان للرمحن عصياً 

إنه كان يب حفياً قال سالم عليك سأستغفر لك ريب ، . أنت عن آهليت يا إبراهيم؟ لئن مل تنته ألرمجنك واهجرين ملياً 
فلما اعتزهلم وما يعبدون من . ، وأعتزلكم وما تدعون من دون اهللا وأدعو ريب ، عسى أال أكون بدعاء ريب شقياً 



مرمي [ } دون اهللا وهبنا له إسحاق ويعقوب وكال جعلنا نبياً؛ ووهبنا هلم من رمحتنا ، وجعلنا هلم لسان صدق عليا 
 :٥٠ ٤١ .  [  
ويبشره . يما كان بني إبراهيم وذريته كما علمه اهللا سبحانه ولقنه ، وهو يعطيه عهده وميثاقه وضرب هلا املثل ف* 

  :ببقاء ذكره وامتداد الرسالة يف عقبه 
ال ينال : ومن ذرييت؟ قال : إين جاعلك للناس إماما ، قال : وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ، فأمتهن ، قال { 

رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم باهللا : ل إبراهيم وإذ قا} { . . عهدي الظاملني 
  ] ١٢٦ ١٢٤: البقرة [ } ومن كفر فأمتعه قليالً مث أضطره إىل عذاب النار وبئس املصري : قال . واليوم اآلخر 

ويف اجلانب . لوط وامرأته  وضرب هلا املثل فيما يكون بني الزوج وزوجه ، وذلك فيما كان بني نوح وامرأته ، و* 
  :اآلخر ما كان بني امرأة فرعون و فرعون 

ضرب اهللا مثال للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ، كانتا حتت عبدين من عبادنا صاحلني ، فخانتامها ، فلم يغنيا { 
: امرأة فرعون ، إذ قالت  وضرب اهللا مثالً للذين آمنوا} { ادخال النار مع الداخلني : عنهما من اهللا شيئا ، وقيل 

  ] ١١ ١٠: التحرمي [ } رب ابن يل عندك بيتاً يف اجلنة ، وجنين من فرعون وعمله ، وجنين من القوم الظاملني 
وضرَب هلا املثل فيما يكون بني املؤمنني وأهلهم وقومهم ووطنهم وأرضهم وديارهم وأمواهلم ، ومصاحلهم * 

وما كان من الفتية أصحاب الكهف مع . ني إبراهيم واملؤمنني به مع قومهم وذلك فيما كان ب. وماضيهم ومصريهم 
  . . .أهلهم وقومهم ودورهم وأرضهم 

إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون اهللا ، : قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه ، إذ قالوا لقومهم { 
  ] . ٤: املمتحنة [ } . . . حىت تؤمنوا باهللا وحده  كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً

ربنا آتنا من : أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً؟ إذ أوى الفتية إىل الكهف فقالوا { 
 لدنك رمحة وهىيء لنا من أمرنا رشداً ، فضربنا على آذاهنم يف الكهف سنني عدداً ، مث بعثناهم لنعلم أي احلزبني

أحصى ملا لبثوا أمداً ، حنن نقص عليك نبأهم باحلق ، إهنم فتية آمنوا برهبم وزدناهم هدى ، وربطنا على قلوهبم إذ 
هؤالء قومنا اختذوا من . ربنا رب السماوات واألرض لن ندعو من دونه إهلاً لقد قلنا إذن شططاً : قاموا فقالوا 

أظلم ممن افترى على اهللا كذباً؟ وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إال اهللا  لوال يأتون عليهم بسلطان بني فمن. دونه آهلة 
  }فأووا إىل الكهف ينشر لكم ربكم من رمحته ، ويهيئ لكم من أمركم مرفقاً 

  ] . ١٦ ٩: الكهف [ 
يف موكب  الذين سبقوها. وهبذه األمثلة اليت ضرهبا اهللا لألمة املسلمة من سرية الرهط الكرمي من األنبياء واملؤمنني 

اإلميان الضارب يف شعاب الزمان ، وضحت معامل الطريق هلذه األمة؛ وقام هذا املَْعلَم البارز أمامها عن حقيقة 
وطالبها رهبا باإلستقامة على الطريق يف . الوشيجة اليت جيب أن يقوم عليها اجملتمع املسلم ، وال يقوم على سواها 

  . .هذه مناذج منها . . يف توجيهات من القرآن كثرية حسم ووضوح يتمثالن يف مواقف كثرية ، و
ال جتد قوماً يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يواّدون من حاد اهللا ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواهنم أو { 

فيها ، عشريهتم أولئك كتب يف قلوهبم اإلميان وأيدهم بروح منه ، ويدخلهم جنات جتري من حتتها األهنار خالدين 
يا أيها الذين { ]  ٢٢: اجملادلة [ } رضي اهللا عنهم ورضوا عنه ، أولئك حزب اهللا ، أال إن حزب اهللا هم املفلحون 

آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم باملودة ، وقد كفروا مبا جاءكم من احلق ، خيرجون الرسول 
تم جهاداً يف سبيلي وابتغاء مرضايت ، تسرون إليهم باملودة وأنا أعلم مبا وإياكم أن تؤمنوا باهللا ربكم ، إن كنتم خرج



  ] ١: املمتحنة [ } أخفيتم وما أعلنتم ، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل 
لن تنفعكم أرحامكم وال أوالدكم يوم القيامة يفصل بينكم ، واهللا مبا تعملون بصري ، قد كانت لكم أسوة حسنة { 

يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء { ]  ٤ ٣: املمتحنة [ } اخل . . . والذين معه  يف إبراهيم
  ] . ٢٣: التوبة [ } إن استحبوا الكفر على اإلميان ، ومن يتوهلم منكم فأولئك هم الظاملون 

ض ومن يتوهلم منكم فإنه منهم ، إن اهللا يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ، بعضهم أولياء بع{ 
  ] . ٥١: املائدة [ } ال يهدي القوم الظاملني 

وهكذا تقررت تلك القاعدة األصيلة احلامسة يف عالقات اجملتمع اإلسالمي؛ ويف طبيعة بنائه وتكوينه العضوي الذي 
» اإلسالم «  يعد هناك جمال للجمع بني ومل. يتميز به عن سائر اجملتمعات اجلاهلية قدمياً وحديثاً إىل آخر الزمان 

  .وبني إقامة اجملتمع على أية قاعدة أخرى غري القاعدة اليت اختارها اهللا لألمة املختارة 

والذين يدعون صفة اإلسالم ، مث يقيمون جمتمعاهتم على قاعدة أو أكثر من تلك العالقات اجلاهلية اليت أحل 
واإلسالم يف كلتا احلالتني ال يعترف . أهنم ال يعرفون اإلسالم؛ وإما أهنم يرفضونه اإلسالم حملها قاعدة العقيدة ، إما 

  هلم بتلك الصفة اليت يدعوهنا ألنفسهم وهم ال يطبقوهنا ، بل خيتارون غريها من مقومات اجلاهلية فعالً
مع اإلسالمي على هذه وندع هذه القاعدة وقد صارت واضحة متاماً لننظر يف جوانب من حكمة اهللا يف إقامة اجملت

  . .القاعدة 
اليت تفرقه من عامل البهيمة؛ ألهنا تتعلق بالعنصر الزائد يف تركيبه » اإلنسان « إن العقيدة متثل أعلى خصائص * 

وكينونته عن تركيب البهيمة وكينونتها وهو العنصر الروحي الذي به صار هذا املخلوق إنساناً يف هذه الصورة 
إحلاداً وأكثر املاديني مادية ، قد انتبهوا أخرياً إىل أن العقيدة خاصة من خواص اإلنسان تفرقه وحىت أشد امللحدين 

  .فرقاً أساسياً عن احليوان 
ألهنا . ومن مث ينبغي أن تكون العقيدة يف اجملتمع اإلنساين الذي يبلغ ذروة احلضارة اإلنسانية هي آصرة التجمع 

وال تكون آصرة التجمع عنصراً يتعلق بشيء . سان املميزة له عن البهائم العنصر الذي يتعلق بأخص خصائص اإلن
يشترك فيه اإلنسان مع البهائم من مثل األرض واملرعى واملصاحل واحلدود اليت متثل خواص احلظرية ، وسياج 

مما يشترك  فكلها. . احلظرية وال تكون كذلك هي الدم والنسب والعشرية والقوم واجلنس والعنصر واللون واللغة 
  وليس هناك إال شؤون العقل و القلب اليت خيتص هبا اإلنسان دون البهيمة. فيه اإلنسان مع البهيمة 

هو عنصر االختيار واإلرادة ، فكل فرد على . . كذلك تتعلق العقيدة بعنصر آخر يتميز به اإلنسان عن البهائم * 
بذلك يقرر نوع اجملتمع الذي يريد أن يعيش فيه خمتاراً؛ حدة ميلك أن خيتار عقيدته مبجرد أن يبلغ سن الرشد؛ و

ونوع املنهج االعتقادي واالجتماعي والسياسي واإلقتصادي واخللقي الذي يريد بكامل حريته أن يتمذهب به 
  . .ويعيش 

ن كما ال ميلك أن يقرر األرض اليت حيب أ. ولكن هذا الفرد ال ميلك أن يقرر دمه ونسبه ولونه وقومه وجنسه 
إن . . إىل آخر تلك املقومات اليت تقام عليها جمتمعات اجلاهلية . . يولد فيها ، ولغة األم اليت يريد أن ينشأ عليها 

هذه األمور كلها يقضى فيها قبل جميئه إىل هذه األرض ، وال يؤخذ له فيها مشورة وال رأي؛ إمنا هي تفرض عليه 
الدنيا واآلخرة معاً أو حىت يف الدنيا وحدها مبثل هذه املقومات اليت فرضاً سواء أحب أم كره فإذا تعلق مصريه يف 

تفرض عليه فرضاً مل يكن خمتاراً وال مريداً؛ وبذلك تسلب إنسانيته مقوماً من أخص مقوماهتا؛ وهتدر قاعدة أساسية 
  قمن قواعد تكرمي اإلنسان؛ بل من قواعد تركيبه وتكوينه اإلنساين املميز له من سائر اخلالئ



ومن أجل احملافظة على خصائص اإلنسان الذاتية ، واحملافظة على الكرامة اليت وهبها اهللا له متمشية مع تلك 
اخلصائص؛ جيعل اإلسالم العقيدة اليت ميلك كل فرد اختيارها بشخصه منذ أن يبلغ سن الرشد هي اآلصرة اليت 

  .قرر على أساسها مصري كل فرد بإرادته الذاتية يقوم عليها التجمع اإلنساين يف اجملتمع اإلسالمي؛ واليت يت

وينفي أن تكون تلك العوامل االضطرارية ، اليت ال يد له فيها ، وال ميلك كذلك تغيريها باختياره ، هي آصرة 
  .التجمع اليت تقرر مصريه طول حياته 

ألخرى أن ينشئ جمتمعاً إنسانياً ومن شأن قيام اجملتمع على آصرة العقيدة وعدم قيامه على العوامل االضطرارية ا* 
عاملياً مفتوحاً؛ جييء إليه األفراد من شىت األجناس واأللوان واللغات واألقوام والدماء واألنساب والديار واألوطان 

بكامل حريتهم واختيارهم الذايت؛ ال يصدهم عنه صاد ، وال يقوم يف وجوههم حاجز ، وال تقف دونه حدود 
وأن تصب يف هذا اجملتمع كل الطاقات واخلواص البشرية ، . ئص اإلنسان العليا مصطنعة ، خارجة عن خصا

تنتفع بكل خصائص األجناس البشرية؛ و ال تغلق دون كفاية » حضارة إنسانية « وجتتمع يف صعيد واحد ، لتنشىء 
  . . .واحدة ، بسبب من اللون أو العنصر أو النسب واألرض 

الباهرة للمنهج اإلسالمي يف هذه القضية؛ وإلقامة التجمع اإلسالمي على آصرة  ولقد كان من النتائج الواقعية« 
العقيدة وحدها ، دون أواصر اجلنس واألرض واللون واللغة واملصاحل األرضية القريبة ، واحلدود اإلقليمية السخيفة 

. . كة بينه وبني احليوان يف هذا التجمع وتنميتها وإعالئها ، دون الصفات املشتر« خصائص اإلنسان » وإلبراز 
كان من النتائج الواقعية الباهرة هلذا املنهج أن أصبح اجملتمع املسلم جمتمعاً مفتوحاً جلميع األجناس واأللوان واللغات 

، بال عائق من هذه العوائق احليوانية السخيفة وأن صبت يف بوتقة اجملتمع اإلسالمي خصائص األجناس البشرية 
وصنعت . رت يف هذه البوتقة ومتازجت ، وأنشأت مركباً عضوياً فائقاً يف فترة تعد نسبياً قصرية وكفاياهتا ، وانصه

هذه الكتلة العجيبة املتجانسة املتناسقة حضارة رائعة ضخمة ، حتوي خالصة الطاقة البشرية يف زماهنا جمتمعة ، على 
  ». بعد املسافات وبطء طرق االتصال يف ذلك الزمان 

العريب والفارسي والشامي واملصري واملغريب والتركي والصيين واهلندي : يف اجملتمع اإلسالمي املتفوق لقد اجتمع « 
وجتمعت خصائصهم كلها . . . إىل آخر األقوام واألجناس . . . والروماين واإلغريقي واألندونيسي واإلفريقي 

ومل تكن هذه احلضارة الضخمة يوماً . ة اإلسالمية لتعمل متمازجة متعاونة متناسقة يف بناء اجملتمع اإلسالمي واحلضار
و مل تكن يوماً « إسالمية » إمنا كانت دائماً « قومية » ومل تكن يوماً ما « إسالمية » إمنا كانت دائماً « عربية » ما 
  .« عقيدية » إمنا كانت دائماً « قومية » ما 
فبذلوا مجيعاً أقصى . وبشعور التطلع إىل وجهة واحدة . ولقد اجتمعوا كلهم على قدم املساواة ، وبآصرة احلب » 

كفاياهتم ، وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهم ، وصبوا خالصة جتارهبم الشخصية والقومية والتارخيية ىف بناء هذا 
فيها  اجملتمع الواحد الذي ينتسبون إليه مجيعاً على قدم املساواة ، وجتمع فيه بينهم آصرة تتعلق برهبم الواحد ، وتربز

  .إنسانيتهم وحدها بال عائق 

  وهذا ما مل جيتمع قط ألى جتمع آخر على مدار التاريخ
فقد مجعت بالفعل أجناساً . لقد كان أشهر جتمع بشري يف التاريخ القدمي هو جتمع اإلمرباطورية الرومانية مثالً « 

ومل « آصرة إنسانية » كله مل يقم على ولكن هذا . متعددة ، ولغات متعددة ، وألواناً متعددة ، وأمزجة متعددة 
لقد كان هناك جتمع طبقي على أساس طبقة األشراف وطبقة العبيد يف . . يتمثل يف قيمة عليا كالعقيدة 



اإلمرباطورية كلها من ناحية؛ وجتمع عنصري على أساس سيادة اجلنس الروماين بصفة عامة وعبودية سائر األجناس 
  ». ط إىل أفق التجمع اإلسالمي؛ ومل يؤت الثمار اليت آتاها التجمع اإلسالمي ومن مث مل يرتفع ق. األخرى 

ولكنه كان كالتجمع . . جتمع اإلمرباطورية الربيطانية مثالً . . كذلك قامت يف التاريخ احلديث جتمعات أخرى « 
االجنليزية ، واستغالل الروماين ، الذي هو وريثه جتمعاً قومياً استغاللياً ، يقوم على أساس سيادة القومية 

اإلمرباطورية اإلسبانية والربتغالية . . ومثله اإلمرباطوريات األوربية كلها . . املستعمرات اليت تضمها اإلمرباطورية 
كلها يف ذلك املستوى اهلابط البشع املقيت وأرادت الشيوعية أن تقيم . . يف وقت ما ، واإلمرباطورية الفرنسية 

إنسانية » ولكنها مل تقمه على قاعدة . يتخطى حواجز اجلنس والقوم واألرض واللغة واللون  جتمعاً من نوع آخر ،
هذا . . فكان هذا التجمع هو الوجه اآلخر للتجمع الروماين القدمي . « الطبقية » عامة ، إمنا أقامته على القاعدة « 

؛ والعاطفة اليت تسوده ) الربوليتريا ( «  الصعاليك» وذلك جتمع على قاعدة طبقة « األشراف » جتمع قاعدة طبقة 
هي عاطفة احلقد األسود على سائر الطبقات األخرى وما كان ملثل هذا التجمع الصغري البغيض أن يثمر إال أسوأ ما 

» باعتبار أن . فهو ابتداء قائم على أساس إبراز الصفات احليوانية وحدها وتنميتها ومتكينها . . يف الكائن اإلنساين 
وهي مطالب احليوان األولية وباعتبار أن تاريخ « الطعام واملسكن واجلنس » لإلنسان هي « ملطالب األساسية ا

  »اإلنسان هو تاريخ البحث عن الطعام 
. . لقد تفرد اإلسالم مبنهجه الرباين يف إبراز أخص خصائص اإلنسان وتنميتها وإعالئها يف بناء اجملتمع اإلنساين « 

والذين يعدلون عنه إىل أي منهج آخر ، يقوم على أية قاعدة أخرى ، من القوم أو اجلنس أو . . اً وما يزال متفرد
حقاً هم الذين ال يريدون هلذا اإلنسان « اإلنسان » إىل آخر هذا الننت السخيف ، هم أعداء . . األرض أو الطبقة 

ن جملتمعه أن ينتفع باقصى كفايات أجناسه أن يتفرد يف هذا الكون خبصائصه العليا كما فطره اهللا؛ وال يريدو
  .» وخصائصها وجتارهبا يف امتزاج وتناسق 

وحيسن أن نذكر أن أعداء هذا الدين ، الذين يعرفون مواضع القوة يف طبيعته وحركته؛ وهم الذين يقول اهللا * 
  :تعاىل فيهم 

دركوا أن التجمع على أساس العقيدة سر من مل يفتهم أن ي} الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم { 
وملا كانوا بصدد هدم ذلك اجملتمع . . أسرار قوة هذا الدين ، وقوة اجملتمع اإلسالمي الذي يقوم على هذا األساس 

أو إضعافه إىل احلد الذي يسهل عليهم السيطرة عليه؛ وشفاء ما يف صدورهم من هذا الدين وأهله؛ والستغالهلم 
ملا كانوا بصدد تلك املعركة مع هذا اجملتمع مل يفتهم أن يوهنوا . . الل مقدراهتم وديارهم وأمواهلم كذالك و استغ

« من القاعدة اليت يقوم عليها؛ وأن يقيموا ألهله اجملتمعني على إله واحد ، أصناماً تعبد من دون اهللا ، امسها تارة 
« وظهرت هذه األصنام على مراحل التاريخ تارة باسم .  »اجلنس « وامسها تارة » القوم « وامسها تارة » الوطن 

وتارة بأمساء شىت ، حتملها جبهات » القومية العربية « وتارة باسم » اجلنسية الطورانية « وتارة باسم » الشعوبية 
. . شريعة شىت ، تتصارع فيما بينها يف داخل اجملتمع اإلسالمي الواحد القائم على أساس العقيدة ، املنظم بأحكام ال

« إىل أن وهنت القاعدة األساسية حتت املطارق املتوالية ، وحتت اإلحياءات اخلبيثة املسمومة؛ وإىل أن أصبحت تلك 
  مقدسات يعترب املنكر هلا خارجاً على دين قومه أو خائناً ملصاحل بلده» األصنام 

اليت كان يقوم عليها التجمع اإلسالمي وأخبث املعسكرات اليت عملت وما زالت تعمل يف ختريب القاعدة الصلبة 
يف حتطيم التجمع » القومية « كان هو املعسكر اليهودي اخلبيث ، الذي جرب سالح . . الفريد يف التاريخ 

وبذلك حطموا احلصار املسيحي حول اجلنس . . املسيحي ، و حتويله إىل قوميات سياسية ذات كنائس قومية 



  اإلسالمي حول ذلك اجلنس الكنود اليهودي؛ مث ثنوا بتحطيم احلصار
وكذلك فعل الصليبيون مع اجملتمع اإلسالمي بعد جهد قرون كثرية يف إثارة النعرات اجلنسية والقومية والوطنية بني 

ومن مث استطاعوا أن يرضوا أحقادهم الصليبية القدمية على هذا الدين . . األجناس امللتحمة يف اجملتمع اإلسالمي 
حىت يأذن اهللا . . وما يزالون . تطاعوا أن ميزقوهم ويروضوهم على اإلستعمار األورويب الصلييب كما اس. وأهله 

  . .بتحطيم تلك األصنام اخلبيثة امللعونة؛ ليقوم التجمع اإلسالمي من جديد ، على أساسه املتني الفريد 
. تكون العقيدة وحدها هي قاعدة جتمعهم وأخرياً فإن الناس ما كانوا ليخرجوا من اجلاهلية الوثنية بكلياهتم حىت * 

  .ذلك أن الدينونة هللا وحده ال تتم متامها إال بقيام هذه القاعدة يف تصورهم ويف جتمعهم 
وجيب ان يكون هناك شعار واحد ، » املقدسات « جيب أن تكون هناك قداسة واحدة ملقدس واحد ، وأال تتعدد 

اك قبلة واحدة يتجه إليها الناس بكلياهتم وأال تتعدد القبالت وجيب أن تكون هن» الشعارات « وأال تتعدد 
  . .واملتجهات 

إن الوثنية ليست صورة واحدة هي وثنية األصنام احلجرية واآلهلة األسطورية إن الوثنية ميكن أن تتمثل يف صور 
خرى يف املقدسات شىت؛ كما أن األصنام ميكن أن تتخذ صوراً متعددة؛ وآهلة األساطري ميكن أن تتمثل مرة أ

  .واملعبودات من دون اهللا أياً كانت أمساؤها 

  .وأياً كانت مرامسها 
وما كان اإلسالم ليخلص الناس من األصنام احلجرية واألرباب األسطورية ، مث يرضى هلم بعد ذلك أصنام 

وهو يدعوهم إىل اهللا وحده ،  .يتقاتل الناس حتت راياهتا وشعاراهتا . . وما إليها . . اجلنسيات والقوميات واألوطان 
  وإىل الدينونة له دون شيء من خلقه

أمة املسلمني من أتباع الرسل كل يف زمانه . . لذلك قسم اإلسالم الناس إىل أمتني اثنتني على مدار التاريخ البشري 
 الصور واألشكال حىت يأيت الرسول األخري إىل الناس كافة وأمة غري املسلمني من عبدة الطواغيت واألصنام يف شىت

  . .على مدار القرون 
وعندما أراد اهللا أن يعرف املسلمني بأمتهم اليت جتمعهم على مدار القرون ، عرفها هلم يف صورة أتباع الرسل كل يف 

ومل يقل } إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون { : زمانه وقال هلم يف هناية استعراض أجيال هذه األمة 
إن أمتكم هي بنو إسرائيل أو : ن أمتكم هي األمة العربية يف جاهليتها وإسالمها سواء وال قال لليهود إ: للعرب 

إن : إن أمتك هي فارس وال لصهيب الرومي : العربانيون يف جاهليتهم وإسالمهم سواء وال قال لسلمان الفارسي 
للمسلمني من العرب والفرس والروم واحلبش  إن أمتك هي احلبشة إمنا قال: أمتك هي الرومان وال لبالل احلبشي 

إن أمتكم هي املسلمون الذين أسلموا حقاً على أيام موسى وهارون ، وإبراهيم ، ولوط ، ونوح ، وداود : 
كما جاء يف سورة . . وسليمان ، وأيوب ، وإمساعيل وإدريس وذي الكفل وذي النون ، وزكريا وحيىي ، ومرمي 

  ] . ٩١ ٤٨آيات : [ األنبياء 
إنه : ولكن ليقل . فمن شاء له طريقاً غري طريق اهللا فليسلكه . . يف تعريف اهللا سبحانه » املسلمني « هذه هي أمة 

واهللا يقص احلق وهو . ليس من املسلمني أما حنن الذين اسلمنا هللا ، فال نعرف لنا أمة إال األمة اليت عرفها لنا اهللا 
  . .خري الفاصلني 

  .مع إهلامات قصة نوح يف هذه القضية األساسية يف هذا الدين وحسبنا هذا القدر 
  :مث نقف الوقفة األخرية مع قصة نوح لنرى قيمة احلفنة املسلمة يف ميزان اهللا سبحانه 



إن حفنة من املسلمني من أتباع نوح عليه السالم ، تذكر بعض الروايات اهنم اثنا عشر ، هم كانوا حصيلة دعوة 
  . . مخسني عاماً كما يقرر املصدر الوحيد املستيقن الصحيح يف هذا الشأن نوح يف ألف سنة إال

إن هذه احلفنة وهي مثرة ذلك العمر الطويل واجلهد الطويل قد استحقت أن يغري اهللا هلا املألوف من ظواهر هذا 
  الكون؛ وأن جيري هلا ذلك الطوفان الذي يغمر كل شيء وكل حي يف املعمور وقتها من األرض

  . .ن جيعل هذه احلفنة وحدها هي وارثة األرض بعد ذلك ، وبذرة العمران فيها واإلستخالف من جديد وأ
  . .وهذا أمر خطري . . 

إن طالئع البعث اإلسالمي اليت تواجه اجلاهلية الشاملة يف األرض كلها؛ واليت تعاين الغربة يف هذه اجلاهلية 
  .تعذيب والتنكيل والوحشة؛ كما تعاين من األذى واملطاردة وال

  إن هذه الطالئع ينبغي أن تقف طويالً أمام هذا األمر اخلطري ، وأمام داللته اليت تستحق التدبر والتفكري. 
شيء يستحق منه سبحانه أن يدمر اجلاهلية . . إن وجود البذرة املسلمة يف األرض شيء عظيم يف ميزان اهللا تعاىل 

خراهتا مجيعاً؛ كما يستحق منه سبحانه ان يكأل هذه البذرة ويرعاها حىت وأرضها وعمراهنا ومنشآهتا وقواها ومد
  تسلم وتنجو وترث األرض وتعمرها من جديد

واصنع الفلك بأعيننا ووحينا وال { : لقد كان نوح عليه السالم يصنع الفلك بأعني اهللا ووحيه ، كما قال تعاىل 
  . .} ختاطبين يف الذين ظلموا إهنم مغرقون 

  :جلأ نوح إىل ربه والقوم يطاردونه ويزجرونه ويفترونه عليه كما قال اهللا تعاىل يف سورة القمر وعندما 
عندما جلأ نوح إىل } فدعا ربه أين مغلوب فانتصر . كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا جمنون وازدجر { 

عندئذ أطلق اهللا القوى الكونية اهلائلة . . هو وقد غُلب رسوله » ينتصر « ويدعو ربه أن } مغلوب { ربه يعلن أنه 
  :لتكون يف خدمة عبده املغلوب 

وبينما كانت تلك القوى } وفجرنا األرض عيوناً فالتقى املاء على أمر قد قدر . ففتحنا أبواب السماء مباء منهمر { 
  :بذاته العلية مع عبده املغلوب كان اهللا سبحانه . . اهلائلة تزاول عملها على هذا املستوى الكوين الرائع املوهوب 

هذه هي الصورة اهلائلة اليت جيب أن } . . جزاء ملن كان كفر . . جتري بأعيننا . ومحلناه على ذات ألواح ودسر { 
  اجلاهليه» تغلبها « تقف طالئع البعث اإلسالمي يف كل مكان ويف كل زمان أمامها حني تطاردها اجلاهلية؛ وحني 

فما الطوفان إال . وليس من الضروري أن تكون هي الطوفان . . اهللا هلا القوى الكونية اهلائلة  إهنا تستحق أن يسخر
وإنه ليس عليها إال أن تثبت وتستمر يف طريقها؛ وإال } وما يعلم جنود ربك إال هو { صورة من صور تلك القوى 

وإال أن تثق أن وليها القدير ال يعجزه شيء يف أن تعرف مصدر قوهتا وتلجأ إليه؛ وإال أن تصرب حىت يأيت اهللا بأمره ، 
وأنه لن يترك أولياءه إىل أعدائه ، إال فترة اإلعداد واالبتالء؛ وأهنا مىت اجتازت هذه الفترة . األرض وال يف السماء 

  .فإن اهللا سيصنع هلا وسيصنع هبا يف األرض ما يشاء 
  . .وهذه هي عربة احلادث الكوين العظيم 

ألحد يواجه اجلاهلية باإلسالم أن يظن أن اهللا تاركه للجاهلية وهو يدعو إىل إفراد اهللا سبحانه بالربوبية إنه ال ينبغي 
كما أنه ال ينبغي له أن يقيس قوته الذاتية إىل قوى اجلاهلية فيظن أن اهللا تاركه هلذه القوى و هو عبده الذي . 

إن اجلاهلية . . حقيقتها ليست متكافئة و ال متقاربة  إن القوى يف} أين مغلوب فانتصر { : يستنصر به فيدعوه 
  .و لكن الداعي إىل اهللا يستند إىل قوة اهللا . . متلك قواها 



حينما يشاء و كيفما يشاء وأيسر هذه القوى يدمر على اجلاهلية  -و اهللا ميلك أن يسخر له بعض القوى الكونية 
  من حيث ال حتتسب

ولقد لبث نوح يف قومه ألف سنة إال مخسني عاماً؛ قبل أن يأيت األجل . . يده اهللا وقد تطول فترة االبتالء ألمر ير
ولكن هذه احلفنة من البشر كانت يف . . ومل تكن حصيلة هذه الفترة الطويلة إال اثين عشر مسلماً . الذي قدره اهللا 

يعاً ، وتوريث األرض لتلك احلفنة ميزان اهللا تساوي تسخري تلك القوى اهلائلة ، والتدمري على البشرية الضالة مج
  . .الطيبة تعمرها من جديد وتستخلف فيها 

إن عصر اخلوارق مل ميض فاخلوارق تتم يف كل حلظة وفق مشيئة اهللا الطليقة ولكن اهللا يستبدل بأمناط من اخلوارق 
ول فال تدركها؛ ولكن وقد تِدق بعض اخلوارق على بعض العق. أمناطاَ أخرى ، تالئم واقع كل فترة ومقتضياهتا 

  .املوصولني باهللا يرون يد اهللا دائماً ، ويالبسون آثارها املبدعة 
والذين يسلكون السبيل إىل اهللا ليس عليهم إال أن يؤدوا واجبهم كامالً ، بكل ما يف طاقتهم من جهد؛ مث يَدعوا 

صر املعني وأن جيأروا إليه كما جأر عبده وعندما ُيغلبون عليهم أن يلجأوا إىل النا. األمور هللا يف طمأنينة وثقة 
وانتظار الفرج من اهللا عبادة؛ فهم . مث ينتظروا فرج اهللا القريب } فدعا ربه أين مغلوب ، فانتصر { : الصاحل نوح 

  .على هذا االنتظار مأجورون 
. . به جهاداً كبرياً ومرة أخرى جند أن هذا القرآن ال يكشف عن أسراره إال للذين خيوضون به املعركة وجياهدون 

إن هؤالء وحدهم هم الذين يعيشون يف مثل اجلو الذي تنزل فيه القرآن؛ ومن مث يتذوقونه ويدركونه؛ ألهنم جيدون 
  . .أنفسهم خماطبني خطاباً مباشراً به ، كما خوطبت به اجلماعة املسلمة األوىل ، فتذوقته وأدركته وحتركت به 

  . .خرة واحلمد هللا يف األوىل واآل. . 

َيا قَْومِ لَا أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ) ٥٠(ُرونَ َوإِلَى َعاٍد أََخاُهْم ُهوًدا قَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرهُ إِنْ أَنُْتْم إِلَّا ُمفَْت
َوَيا قَْومِ اْسَتْغِفُروا رَبَّكُْم ثُمَّ تُوُبوا إِلَْيِه ُيْرِسلِ السََّماَء َعلَْيكُمْ ) ٥١(أَجًْرا إِنْ أَْجرَِي إِلَّا َعلَى الَِّذي فَطََرنِي أَفَلَا َتْعِقلُونَ 

ا َعْن قَالُوا َيا ُهوُد َما جِئْتََنا بِبَيَِّنٍة َوَما َنْحُن بَِتارِِكي آِلهَِتَن) ٥٢(ِمْدَراًرا َوَيزِدْكُْم قُوَّةً إِلَى قُوَِّتكُْم َولَا َتَتَولَّْوا ُمْجرِِمَني 
إِنْ َنقُولُ إِلَّا اْعَترَاَك َبْعُض آِلَهِتَنا بُِسوٍء قَالَ إِنِّي أُشْهُِد اللََّه وَاشَْهُدوا أَنِّي َبرِيءٌ ) ٥٣(قَْوِلَك َوَما َنْحُن لََك بُِمْؤِمنَِني 

ي َتَوكَّلُْت َعلَى اللَِّه َربِّي َوَربِّكُْم َما ِمْن َدابٍَّة إِلَّا إِنِّ) ٥٥(ِمْن ُدونِِه فَكِيُدونِي َجِميًعا ثُمَّ لَا ُتْنِظُروِن ) ٥٤(ِممَّا ُتْشرِكُونَ 
فَإِنْ َتَولَّْوا فَقَْد أَْبلَْغُتكُْم َما أُْرِسلُْت بِِه إِلَْيكُْم َوَيْسَتْخِلُف َربِّي ) ٥٦(ُهَو آِخذٌ بِنَاصَِيِتَها إِنَّ َربِّي َعلَى ِصرَاٍط ُمْسَتقِيمٍ 

َولَمَّا َجاَء أَْمُرَنا َنجَّْيَنا ُهوًدا َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعهُ ) ٥٧(َولَا َتُضرُّوَنهُ َشْيئًا إِنَّ رَبِّي َعلَى كُلِّ َشْيٍء حَِفيظٌ قَْوًما غَْيَركُْم 
ُرُسلَُه وَاتََّبعُوا أَْمَر كُلِّ َجبَّارٍ َوِتلَْك َعاٌد َجَحدُوا بِآيَاِت رَبِّهِْم َوَعصَْوا ) ٥٨(بَِرْحَمٍة ِمنَّا وََنجَّْيَناُهْم ِمْن َعذَابٍ غَِليٍظ 

َوإِلَى ) ٦٠(قَْومِ ُهوٍد  وَأُْتبُِعوا ِفي َهِذِه الدُّْنَيا لَْعَنةً َوَيْوَم الْقَِياَمِة أَلَا إِنَّ َعاًدا كَفَرُوا رَبَُّهْم أَلَا بُْعًدا لَِعاٍد) ٥٩(َعنِيٍد 
ُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه ُهَو أَْنَشأَكُْم ِمَن الْأَْرضِ َواْسَتْعَمرَكُْم ِفيَها فَاْسَتغِْفُروهُ ثَُموَد أََخاُهْم َصاِلًحا قَالَ َيا قَْومِ اْع

نْ َنعُْبَد َما َيعُْبُد آَباُؤَنا قَالُوا َيا صَاِلُح قَْد كُْنَت ِفيَنا َمْرجُوا قَْبلَ َهذَا أََتْنَهاَنا أَ) ٦١(ثُمَّ تُوُبوا إِلَْيِه إِنَّ رَبِّي قَرِيٌب ُمجِيٌب 
قَالَ َيا قَْومِ أََرأَيُْتْم إِنْ كُْنُت َعلَى بَيَِّنٍة ِمْن َربِّي وَآَتانِي ِمْنُه َرْحَمةً فََمْن ) ٦٢(َوإِنََّنا لَِفي َشكٍّ ِممَّا َتْدعُوَنا إِلَْيِه ُمرِيبٍ 
َوَيا قَْومِ َهِذِه َناقَةُ اللَِّه لَكُْم آَيةً فَذَُروَها َتأْكُلْ ِفي أَْرضِ ) ٦٣(وَننِي غَْيَر َتْخِسريٍ َيْنُصرُنِي ِمَن اللَِّه إِنْ َعَصْيُتُه فََما َتزِيُد

ٌد غَْيرُ فََعقَُروَها فَقَالَ َتَمتَُّعوا ِفي َدارِكُْم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَِلَك َوْع) ٦٤(اللَِّه َولَا تََمسُّوَها بُِسوٍء فََيأُْخذَكُْم َعذَاٌب قَرِيٌب 
َك ُهَو الْقَوِيُّ فَلَمَّا َجاَء أَْمُرَنا َنجَّْيَنا صَاِلًحا وَالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه بَِرْحَمٍة ِمنَّا َوِمْن خِْزيِ َيْومِِئٍذ إِنَّ رَبَّ) ٦٥(َمكْذُوبٍ 



كَأَنْ لَْم يَْغَنْوا ِفيَها أَلَا إِنَّ ثَُموَد كَفَُروا ) ٦٧(اِثِمَني وَأََخذَ الَِّذيَن ظَلَُموا الصَّْيَحةُ فَأَصَْبُحوا ِفي دَِيارِِهْم َج) ٦٦(الْعَزِيُز 
  ) ٦٨(َربَُّهْم أَلَا ُبْعًدا ِلثَُموَد 

مضى قوم نوح يف التاريخ ، األكثرون املكذبون طواهم الطوفان وطواهم التاريخ؛ واستبعدوا من احلياة ومن رمحة 
ولقد كان وعد اهللا } إن العاقبة للمتقني { : قيقاً لسنة اهللا ووعده اهللا سواء ، والناجون استخلفوا يف األرض حت

} يا نوح اهبط بسالم منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم مث ميسهم منا عذاب أليم { : لنوح 
بالد وإذا عاد من نسل نوح الذين تفرقوا يف ال. فلما دارت عجلة الزمن ومضت خطوات التاريخ جاء وعد اهللا 

لقد عادت اجلاهلية مرة } وأمم سنمتعهم مث ميسهم منا عذاب أليم { : ومن بعدهم مثود ممن حقت عليهم كلمة اهللا 
فال بد أن أجياالً من ذرية آدم . . أخرى كما عادت من قبل بعد أجيال ال يعلمها إال اهللا من املسلمني من ذرية آدم 

حىت اجتالتهم الشياطني عن . ت باإلسالم الذي كان عليه أبواهم بعد استخالفه يف األرض قد ولدت مسلمة وعاش
دينهم ، واحنرفت هبم إىل اجلاهلية اليت واجهها نوح عليه السالم مث جاء نوح فنجا معه من جنا من املسلمني ، 

رية نوح وال بد أن أجياالً كثرية من ذ. وأهلك الباقون ومل يعد على األرض من الكافرين ديار كما دعا نوح ربه 
وكانت عاد وكانت . حىت اجتالتهم الشياطني مرة أخرى فاحنرفوا كذلك إىل اجلاهلية . . عاشت باإلسالم بعده 

  . .مثود بعدها من أمم اجلاهلية 
يف جنوب اجلزيرة العربية ، وأما مثود فكانت ) واحلقف كثيب الرمل املائل ( فأما عاد فكانوا قبيلة تسكن األحقاف 

دائن اِحلجر يف مشال اجلزيرة بني تبوك واملدينة وبلغت كل منهما يف زماهنا أقصى القوة واملنعة والرزق قبيلة تسكن م
ولكن هؤالء وهؤالء كانوا ممن حقت عليهم كلمة اهللا ، مبا عتوا عن أمر اهللا ، واختاروا الوثنية على . . واملتاع 

ويف قصصهم هنا مصداق ما يف مطلع . الرسل شر تكذيب التوحيد ، والدينونة للعبيد على الدينونة هللا ، وكذبوا 
  .السورة من حقائق وقضايا كقصة نوح 

يا قوم ال أسألكم عليه . يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه ، إن أنتم إال مفترون : وإىل عاد أخاهم هوداً قال { 
فروا ربكم مث توبوا إليه ، يرسل السماء عليكم أفال تعقلون؟ ويا قوم استغ. إن أجري إال على الذي فطرين . أجراً 

  . .} مدراراً ، ويزدكم قوة إىل قوتكم ، وال تتولوا جمرمني 
وتربز . واحد منهم ، جتمعه كانت آصرة القرىب العامة بني أفراد القبيلة الواحدة . فهو أخوهم . وكان هود من عاد 

لثقة والتعاطف والتناصح بني األخ وإخوته ، وليبدو موقف هذه اآلصرة هنا يف السياق ، ألن من شأهنا أن تقوم ا
. القوم من أخيهم ونبيهم شاذاً ومستقبحاً مث لتقوم املفاصلة يف النهاية بني القوم وأخيهم على أساس إفتراق العقيدة 

  .ويربز بذلك معىن إنقطاع الوشائج كلها حني تنقطع وشيجة العقيدة 

. . قات اجملتمع اإلسالمي ، مث لكي تتبني طبيعة هذا الدين وخطه احلركي لتتفرد هذه الوشيجة وتربز يف عال
. فالدعوة به تبدأ والرسول وقومه من أمة واحدة جتمع بينه وبينها أواصر القرىب والدم والنسب والعشرية واألرض 

وبينهما فُرقة . . ة أمة مسلمة وأمة مشرك. . مث تنتهي باإلفتراق وتكوين أمتني خمتلفتني من القوم الواحد . . 
وال جييء وعد اهللا هبذا وال . وعلى أساس هذه املفاصلة يتم وعد اهللا بنصر املؤمنني وإهالك املشركني . . ومفاصلة 

يتحقق إال بعد أن تتم املفاصلة ، وتتم املفارقة ، وتتميز الصفوف ، وينخلع النيب واملؤمنون معه من قومهم ، ومن 
عهم ، وخيلعوا والءهم لقومهم ولقيادهتم السابقة ، ويعطوا والءهم كله هللا رهبم سابق روابطهم ووشائجهم م

وعندئٍذ فقط ال قبله يتنزل . . ولقيادهتم املسلمة اليت دعتهم إىل اهللا وإىل الدينونة له وحده وخلع الدينونة للعباد 



  . .عليهم نصر اهللا 
  . .} وإىل عاد أخاهم هودا { 

  .ا نوحاً إىل قومه يف القصة السابقة أرسلناه إليهم كما أرسلن
  . .} يا قوم : قال { 

. هبذا التودد ، والتذكري باألواصر اليت جتمعهم ، لعل ذلك يستشري مشاعرهم وحيقق اطمئناهنم إليه فيما يقول 
  .فالرائد ال يكذب أهله ، والناصح ال يغش قومه 

  . .} يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه : قال { 
القولة الواحدة اليت جاء هبا كل رسول وكانوا قد احنرفوا كما أسلفنا عن عبادة اهللا الواحد اليت هبط هبا املؤمنون 

ولعل أول خطوة يف هذا اإلحنراف كانت هي تعظيم ذكرى الفئة املؤمنة القليلة اليت محلت يف . مع نوح من السفينة 
جيل فإذا أرواحهم املقدسة تتمثل يف أشجار وأحجار نافعة؛ مث  السفينة مع نوح مث تطور هذا التعظيم جيالً بعد

تتطور هذه األشياء فإذا هي معبودات ، وإذا وراءها كهنة وسدنة يعّبدون الناس للعباد منهم باسم هذه املعبودات 
لذي ال ا. ذلك أن اإلحنراف خطوة واحدة عن هنج التوحيد املطلق . املدعاة يف صورة من صور اجلاهلية الكثرية 

اإلحنراف خطوة واحدة ال بد أن تتبعه مع . . يتجه بشعور التقديس لغري اهللا وحده وال يدين بالعبودية إال هللا وحده 
  .الزمان خطوات واحنرافات ال يعلم مداها إال اهللا 

ليت جاء هبا على أية حال لقد كان قوم هود مشركني ال يدينون هللا وحده بالعبودية ، فإذا هو يدعوهم تلك الدعوة ا
  :كل رسول 

  . .} إن أنتم إال مفترون { . . } يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه { 
  .مفترون فيما تعبدونه من دون اهللا ، وفيما تدعونه من شركاء هللا 

وما يطلب على النصح . ويبادر هود ليوضح لقومه أهنا دعوة خالصة ونصيحة ممحضة ، فليس له من ورائها هدف 
  :إمنا أجره على اهللا الذي خلقه فهو به كفيل . هلداية أجراً وا
  .} إن أجري إال على الذي فطرين أفال تعقلون؟ . يا قوم ال أسألكم عليه أجراً { 

كان بناء على اهتام له أو تلميح بأنه يبتغي أجراً أو كسب مال من } ال أسألكم عليه أجراً { : مما يشعر أن قوله 
  .يدعوها  وراء الدعوة اليت

للتعجيب من أمرهم وهم يتصورون أن رسوالً من عند اهللا يطلب رزقاً من } أفال تعقلون؟ { : وكان التعقيب 
  البشر ، واهللا الذي أرسله هو الرزاق الذي يقوِّت هؤالء الفقراء

سان خامت األنبياء ، ويكرر السياق التعبري ذاته الذي ورد يف أول السورة على ل. مث يوجههم إىل اإلستغفار والتوبة 
  :ويعدهم هود وحيذرهم ما وعدهم حممد وحذرهم بعد ذلك باآلف السنني 

وال تتولوا جمرمني . ويا قوم استغفروا ربكم مث توبوا إليه ، يرسل السماء عليكم مدراراً ، ويزدكم قوة إىل قوتكم { 
 {. .  

  . .يداً حيقق النية ويترمجها إىل عمل يصدق النية استغفروا ربكم مما أنتم فيه ، وتوبوا إليه فابدأوا طريقاً جد
  . .} يرسل السماء عليكم مدراراً { 

وكانوا يف حاجة إىل املطر يسقون به زروعهم ودواهبم يف الصحراء ، وحيتفظون به باخلصب الناشئ من هطول 
  .األمطار يف تلك البقاع 



  . .} ويزدكم قوة إىل قوتكم { 
  . .هذه القوة اليت عرفتم هبا 

  . .} وال تتولوا جمرمني { 
  .مرتكبني جلرمية التويل والتكذيب 

وهي أمور جتري فيها سنة اهللا وفق قوانني ثابتة يف . وهو يتعلق بإدرار املطر ومضاعفة القوة . وننظر يف هذا الوعد 
  ة التوبة؟فما عالقة اإلستغفار هبا وما عالق. نظام هذا الوجود ، من صنع اهللا ومشيئته بطبيعة احلال 

فأما زيادة القوة فاألمر فيها قريب ميسور ، بل واقع مشهود ، فإن نظافة القلب والعمل الصاحل يف األرض يزيدان 
يزيداهنم صحة يف اجلسم باإلعتدال واالقتصار على الطيبات من الرزق وراحة الضمري وهدوء . التائبني العاملني قوة 

رمحته يف كل آن؛ ويزيداهنم صحة يف اجملتمع بسيادة شريعة اهللا الصاحلة اليت األعصاب واإلطمئنان إىل اهللا والثقة ب
كما تطلقان . . تطلق الناس أحراراً كراماً ال يدينون لغري اهللا على قدم املساواة بينهم أمام قهار واحد تعنو له اجلباه 

 وال مسخرين مبراسم التأليه طاقات الناس ليعملوا وينتجوا ويؤدوا تكاليف اخلالفة يف األرض؛ غري مشغولني
  لألرباب األرضية وإطالق البخور حوهلا ودق الطبول ، والنفخ فيها ليل هنار لتمأل فراغ اإلله احلق يف فطرة البشر

وامللحوظ دائماً أن األرباب األرضية حتتاج وحيتاج معها سدنتها وعبادها أن خيلعوا عليها بعض صفات األلوهية من 
كل ذلك ليدين هلا الناس فالربوبية حتتاج إىل ألوهية معها . . أحياناً . . حاطة والقهر والرمحة القدرة والعلم واإل

ختضع هبا العباد وهذا كله حيتاج إىل كد ناصب من السدنة والعبَّاد وإىل جهد ينفقه من يدينون هللا وحده يف عمارة 
اد األرباب األرضية يف الطبل والزمر والتراتيل األرض والنهوض بتكاليف اخلالفة فيها ، بدالً من أن ينفقه عبَّ

  والتسابيح هلذه األرباب املفتراة
تنتهي األمور إىل . ولقد تتوافر القوة ملن ال حيكّمون شريعة اهللا يف قلوهبم وال يف جمتمعهم ، ولكنها قوة إىل حني 

إمنا استندت إىل جانب واحد من . اس ركني هنايتها الطبيعية وفق سنة اهللا ، وتتحطم هذه القوة اليت مل تستند إىل أس
  .السنن الكونية كالعمل والنظام ووفرة اإلنتاج 

  .ألن فساد احلياة الشعورية واالجتماعية يقضي عليها بعد حني . وهذه وحدها ال تدوم 
ن جريان السنن ولك. فالظاهر للبشر أنه جيري وفق سنن طبيعية ثابتة يف النظام الكوين . فأما إرسال املطر مدراراً 

الطبيعية ال مينع أن يكون املطر حميياً يف مكان وزمان ، ومدمراً يف مكان وزمان؛ وأن يكون من قدر اهللا أن تكون 
احلياة مع املطر لقوم ، وأن يكون الدمار معه لقوم ، وان ينفذ اهللا تبشريه باخلري ووعيده بالشر عن طريق توجيه 

مث تبقى وراء ذلك . العوامل ، وجاعل األسباب لتحقيق سنته على كل حال العوامل الطبيعية؛ فهو خالق هذه 
مشيئة اهللا الطليقة اليت تصرف األسباب والظواهر بغري ما اعتاد الناس من ظواهر النواميس وذلك لتحقيق قدر اهللا 

  .اس يف الغالب باحلق الذي حيكم كل شيء يف السماوات واألرض غري مقيد مبا عهده الن. حيث شاء . كيفما شاء 
رمبا ألن الطوفان كان قريباً منهم ، وكان يف . تلك كانت دعوة هود ويبدوا أهنا مل تكن مصحوبة مبعجزة خارقة 

  . .ذاكرة القوم وعلى لساهنم ، وقد ذكرهم به يف سورة أخرى فأما قومه فظنوا به الظنون 
إن نقول إال اعتراك بعض . ن قولك ، وما حنن لك مبؤمنني يا هود ما جئتنا ببينة ، وما حنن بتاركي آهلتنا ع. قالوا { 

  .} . . آهلتنا بسوء 
إىل هذا احلد بلغ اإلحنراف يف نفوسهم ، إىل حد أن يظنوا أن هوداً يهذي ، ألن أحد آهلتهم املفتراة قد مسه بسوء ، 

  فأصيب باهلذيان



  . . .} يا هود ما جئتنا ببينة { 
  .إمنا حيتاج إىل التوجية والتذكري ، وإىل استجاشة منطق الفطرة ، واستنباء الضمري  والتوحيد ال حيتاج إىل بينة ،

  . .} وما حنن بتاركي آهلتنا عن قولك { 
  أي جملرد أنك تقول بال بينة وال دليل

  . .} وما حنن لك مبؤمنني { 
  ا بسوءوما نعلل دعوتك إال بأنك هتذي وقد أصابك أحد آهلتن. . أي مستجيبني لك ومصدقني 
. وإال الوعيد واإلنذار األخري للمكذبني . وإال التوجه إىل اهللا وحده واإلعتماد عليه . وهنا مل يبق هلود إال التحدي 

  :وإال املفاصلة بينه وبني قومه ونفض يده من أمرهم إن أصروا على التكذيب 
إين توكلت على اهللا . يعا مث ال تنظرون قال إين أشهد اهللا واشهدوا أين بريء مما تشركون من دونه ، فكيدوين مج{ 

فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به . ريب وربكم ، ما من دآبة إال هو آخذ بناصيتها إن ريب على صراط مستقيم 
  . .} إليكم ، ويستخلف ريب قوماً غريكم وال تضرونه شيئاً إن ريب على كل شيء حفيظ 

منهم وكان أخاهم وانتفاضة اخلوف من البقاء فيهم وقد اختذوا غري طريق اهللا إهنا انتفاضة التربؤ من القوم وقد كان 
  .وانتفاضة املفاصلة بني حزبني ال يلتقيان على وشيجة وقد انبتت بينهما وشيجة العقيدة . طريقاً 

  .وهو يشهد اهللا على براءته من قومه الضالني وانعزاله عنهم وانفصاله منهم 

ذه الرباءة منهم يف وجوههم؛ كي ال تبقى يف أنفسهم شبهة من نفوره وخوفه أن ويشهدهم هم أنفسهم على ه
  يكون منهم

  ومع ثقة اإلميان واطمئنانه. وذلك كله مع عزة اإلميان واستعالئه 
يبلغ هبم اجلهل أن يعتقدوا أن هذه املعبودات . وإن اإلنسان ليدهش لرجل فرد يواجه قوماً غالظاً شداداً محقى 

س رجالً فيهذي؛ ويروا يف الدعوة إىل اهللا الواحد هذياناً من أثر املس يدهش لرجل يواجه هؤالء القوم الزائفة مت
ال يطلب . الواثقني بآهلتهم املفتراة هذه الثقة ، فيسفه عقيدهتم ويقرعهم عليها ويؤنبهم؛ مث يهيج ضراوهتم بالتحدي 

  .م مهلة ليستعد استعدادهم ، وال يدعهم يتريثون فيفثأ غضبه
ولكن الدهشة تزول عندما يتدبر . إن اإلنسان ليدهش لرجل فرد يقتحم هذا االقتحام على قوم غالظ شداد 

  . .العوامل واألسباب 
اإلميان الذي خيالط . . اإلميان باهللا ، والثقة بوعده ، واإلطمئنان إىل نصره . . واالطمئنان . والثقة . إنه اإلميان 

ألهنا ملء يديه ، وملء قلبه الذي . ر حقيقة ملموسة يف هذا القلب ال يشك فيها حلظة القلب فإذا وعد اهللا بالنص
  .بني جنبيه ، وليست وعداً للمستقبل يف ضمري الغيب ، إمنا هي حاضر واقع تتماله العني والقلب 

ا تشركون من دونه إين أشهد اهللا على براءيت مم. } إين أشهد اهللا واشهدوا أين بريء مما تشركون من دونه : قال { 
مث جتتمعوا . أنين عالنتكم بالرباءة مما تشركون من دون اهللا : واشهدوا أنتم شهادة تربئين وتكون حجة عليكم . 

جتمعوا أنتم وهي مجيعاً مث كيدوين بال ريث وال متهل ، فما . أنتم وهذه اآلهلة اليت تزعمون أن أحدها مسين بسوء 
  :شيئاً أباليكم مجيعاً ، وال أخشاكم 

  . .} إين توكلت على اهللا ريب وربكم { 
فاهللا الواحد هو ريب وربكم ، ألنه رب . حقيقة ربوبية اهللا يل ولكم . فهذه احلقيقة قائمة . ومهما أنكرمت وكذبتم 

  . .اجلميع بال تعدد وال مشاركة 



  . .} ما من دابة إال هو أخذ بناصيتها { 
القدرة آخذة بناصية كل دابة على هذه األرض ، مبا فيها الدواب من  وهي صورة حمسوسة للقهر والقدرة تصور

فهو القهر والغلبة واهليمنة ، يف صورة حسية تناسب املوقف ، وتناسب غلظة القوم . والناصية أعلى اجلبهة . الناس 
استقامة وإىل جانبها تقرير . . وشدهتم ، وتناسب صالبة أجسامهم وبنيتهم ، وتناسب غلظ حسهم ومشاعرهم 

  :السنة اإلهلية يف اجتاهها الذي ال حييد 
  . .} إن ريب على صراط مستقيم { 

  .فهي القوة واالستقامة والتصميم 
إهنا ترسم صورة احلقيقة اليت . . ويف هذه الكلمات القوية احلامسة ندرك سر ذلك اإلستعالء وسر ذلك التحدي 

إن ربه ورب اخلالئق قوي . . إنه جيد هذه احلقيقة واضحة . .  جيدها نيب اهللا هود عليه السالم يف نفسه من ربه
وهؤالء الغالظ األشداء من قومه إن هم إال دواب من تلك . . } ما من دابة إال هو آخذ بناصيتها { : قاهر 

سلط فما خوفه من هذه الدواب وما احتفاله هبا؛ وهي ال ت. الدواب اليت يأخذ ربه بناصيتها ويقهرها بقوته قهراً 
  عليه إن سلطت إال بإذن ربه؟ وما بقاؤه فيها وقد اختلف طريقها عن طريقه؟

إن هذه احلقيقة اليت جيدها صاحب الدعوة يف نفسه ، ال تدع يف قلبه جماالً للشك يف عاقبة أمره؛ وال جماالً للتردد 
  .عن املضي يف طريقه 

  .داً إهنا حقيقة األلوهية كما تتجلى يف قلوب الصفوة املؤمنة اب
وعند هذا احلد من التحدي بقوة اهللا ، وإبراز هذه القوة يف صورهتا القاهرة احلامسة ، يأخذ هود يف اإلنذار والوعيد 

:  
  . .} فإن تولوا فقد ابلغتكم ما أرسلت به إليكم { 

  :فأديت واجيب هللا ، ونفضت يدي من أمركم لتواجهوا قوة اهللا سبحانه 
  . . }ويستخلف ريب قوماً غريكم { 

  .يليقون بتلقي دعوته ويستقيمون على هدايته بعد إهالككم ببغيكم وظلمكم واحنرافكم 
  . .} وال تضرونه شيئاً { 

  . .فما لكم به من قوة ، وذهابكم ال يترك يف كونه فراغاً وال نقصاً 
  . .} إن ريب على كل شيء حفيظ { 

يكم فال تفلتون وال تعجزونه هرباً وكانت هي الكلمة حيفظ دينه وأولياءه وسننه من األذى والضياع ، ويقوم عل
  :ليحق الوعيد واإلنذار . وانتهى اجلدل والكالم . الفاصلة 

  .} وجنيناهم من عذاب غليظ . وملا جاء أمرنا جنينا هوداً والذين آمنوا معه برمحة منا { 
منوا معه برمحة مباشرة منا ، خلصتهم من ملا جاء أمرنا بتحقيق الوعيد ، وإهالك قوم هود ، جنينا هوداً والذين آ

. وكانت جناهتم من عذاب غليظ حل باملكذبني . العذاب العام النازل بالقوم ، واستثنتهم من أن يصيبهم بسوء 
  .ووصف العذاب بأنه غليظ هبذا التصوير اجملسم ، يتناسق مع اجلو ، ومع القوم الغالظ العتاة 

صرعها إشارة البعد ، ويسجل علهيا ما اقترفت من ذنب ، وتشيع باللعنة يشار إىل م. واآلن وقد هلكت عاد 
  :والطرد ، يف تقرير وتكرار وتوكيد 

وأتبعوا يف هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة . وتلك عاد جحدوا بآيات رهبم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد { 



  . .} أال بعداً لعاد قوم هود . أال إن عاداً كفروا رهبم . 
. . وقد كان ذكرهم منذ حلظة يف السياق ، وكان مصرعهم معروفاً على األنظار . هبذا البعد . . } وتلك عاد { 

  . .ولكنهم انتهوا وبعدوا عن األنظار واألفكار 
  . .} وتلك عاد جحدوا بآيات رهبم وعصوا رسله { 

الرسل مجيعاً؟ فمن مل يسلم لرسول هبا فقد ولكن أليست هي رسالة واحدة جاء هبا . وهم عصوا رسوالً واحداً 
وال ننسى أن هذا اجلمع يف اآليات ويف الرسل مقصود من ناحية أسلوبية أخرى لتضخيم . عصى الرسل مجيعاً 

  فما أضخم الذنب وما أشنع اجلرمية. فهم جحدوا آيات ، وهم عصوا رسالً . جرميتهم وإبراز شناعتها 
  . .} واتبعوا أمر كل جبار عنيد { 

امر كل متسلط عليهم ، معاند ال يسلم حبق ، وهم مسؤولون أن يتحرروا من سلطان املتسلطني ، ويفكروا 
  .وال يكونوا ذيوالً فيهدروا آدميتهم . بأنفسهم ألنفسهم 

. . وهكذا يتبني أن القضية بني هود وعاد كانت قضية ربوبية اهللا وحده هلم والدينونة هللا وحده من دون العباد 
  .نت هي قضية احلاكمية واالتباع كا

  :من الرب الذي يدينون له ويتبعون أمره؟ يتجلى هذا يف قول اهللا تعاىل : كانت هي قضية . 
  . .} وتلك عاد جحدوا بآيات رهبم وعصوا رسله ، واتبعوا أمر كل جبار عنيد { 

. رسل ألنه أمر اهللا ومعصية أمر اجلبارين فهي املعصية ألمر الرسل واالتباع ألمر اجلبارين واإلسالم هو طاعة أمر ال
  .يف كل رسالة وعلى يد كل رسول . . وهذا هو مفرق الطريق بني اجلاهلية واإلسالم وبني الكفر واإلميان 

وهكذا يتبني أن دعوة التوحيد تصر أول ما تصر على التحرر من الدينونة لغري اهللا؛ والتمرد على سلطان األرباب 
ء الشخصية والتنازل عن احلرية ، واتباع اجلبارين املتكربين جرمية شرك وكفر يستحق عليها الطغاة؛ وتعد إلغا

لقد خلق اهللا الناس ليكونوا أحراراً ال يدينون بالعبودية ألحد من . اخلانعون اهلالك يف الدنيا والعذاب يف اآلخرة 
فإن مل يصونوه فال كرامة . مناط تكرميهم  فهذا. خلقه ، وال ينزلون عن حريتهم هذه لطاغية وال رئيس وال زعيم 

وما ميكن جلماعة من البشر أن تدعي الكرامة ، وتدعي اإلنسانية ، وهي تدين لغري اهللا من . هلم عند اهللا وال جناة 
فهم . والذين يقبلون الدينونة لربوبية العبيد وحاكميتهم ليسوا مبعذورين أن يكونوا على أمرهم مغلوبني . عباده 
ولو أرادوا التحرر لضحوا يف سبيله بعض ما يضحونه مرغمني لألرباب املتسلطني من . واملتجربون قلة  كثرة

  .ضرائب الذل يف النفس والعرض واملال 
  :هلكلوا مشيعني باللعنة يف الدنيا ويف اآلخرة . . لقد هلكت عاد ألهنم اتبعوا امر كل جبار عنيد 

  . .} لقيامة وأتبعوا يف هذه الدنيا لعنة ويوم ا{ 
  :مث ال يتركهم قبل أن يسجل عليهم حاهلم وسبب ما أصاهبم يف إعالن عام وتنبيه عال 

  . .} أال إن عاداً كفروا رهبم { 
  :مث يدعو عليهم بالطرد والبعد البعيد 

  . .} أال بعداً لعاد قوم هود { 
  :عليهم حىت تقصدهم قصداً  كأمنا حيدد عنواهنم للعنة املرسلة. هبذا التحديد واإليضاح والتوكيد 

  } أال بعداً لعاد قوم هود { 
. ونقف وقفات قصرية أمام ما تلهمه قصة هود مع قومه يف سياق هذه السورة ، قبل ان ننتقل منها إىل قصة صاحل 



ذلك أن استعراض خط سري الدعوة اإلسالمية على هذا النحو إمنا جييء يف القرآن الكرمي لرسم معامل الطريق يف 
ليس فقط يف ماضيها التارخيي ، ولكن يف مستقبلها إىل آخر الزمان . . خط احلركة هبذه العقيدة على مدار القرون 

وحتركت به يف وجه اجلاهلية يومذاك؛ . وليس فقط للجماعة املسلمة األوىل اليت تلقت هذا القرآن أول مرة . 
وهذا ما جيعل هذا القرآن كتاب الدعوة . . لزمان ولكن كذلك لكل مجاعة مسلمة تواجه به اجلاهلية إىل آخر ا

  .اإلسالمية اخلالد؛ ودليلها يف احلركة يف كل حني 
ولكنها مرت يف جمال . . ولقد أشرنا إشارات سريعة إىل اللمسات القرآنية اليت سنعيد احلديث عنها كلها تقريباً 

  :تاج إىل وقفات امامها أطول يف حدود اإلمجال وهي حت. تفسري النصوص القرآنية مروراً عابراً ملتابعة السياق 
  .نقف أمام الدعوة الواحدة اخلالدة على لسان كل رسول ويف كل رسالة * 

يا قوم اعبدوا اهللا : قال { : ودعوة توحيد العبادة والعبودية هللا ، املتمثلة فيما حيكيه القرآن الكرمي عن كل رسول . 
يف كل . هللا وحده » الدينونة الشاملة « هللا وحده بأهنا » العبادة « دائماً نفسر  ولقد كنا. . } ما لكم من إله غريه 

» عبد « فإن . . ذلك أن هذا هو املدلول الذي تعطيه اللفظة يف أصلها اللغوي . شأن من شؤون الدنيا واآلخرة 
ومل يكن . . عاً مذلالً وعّبده جعله عبداً أي خاض. وطريق معبد طريق مذلل ممهد . دان وخضع وذلل : معناها 

بل . العريب الذي خوطب هبذا القرآن اول مرة حيصر مدلول هذا اللفظ وهو يؤمر به يف جمرد أداء الشعائر التعبدية 
إنه يوم خوطب به أول مرة يف مكة مل تكن قد فرضت بعد شعائر تعبدية إمنا كان يفهم منه عندما خياطب به ان 

ولقد فسر رسول . . حده يف أمره كله؛ وخلع الدينونة لغري اهللا من عنقه يف كل أمره املطلوب منه هو الدينونة هللا و
وهو يقول لعدي ابن . وليست هي الشعائر التعبدية » االتباع « نصاً بأهنا هي » العبادة « اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

م أحلوا هلم احلرام وحرموا عليهم احلالل إهن. بلى « : حامت عن اليهود والنصارى واختاذهم األحبار والرهبان أرباباً 
باعتبارها صورة من » الشعائر التعبدية « على » العبادة « إمنا أطلقت لفظة . » فذلك عبادهتم إياهم . فاتبعوهم . 

بل إهنا جتيء بالتبعية ال باألصالة » العبادة « صورة ال تستغرق مدلول . . صور الدينونة هللا يف شأن من الشؤون 
يف نفوس الناس صاروا يفهمون أن عبادة غري اهللا اليت خيرج هبا » العبادة « ومدلول » الدين « هبت مدلول  فلما

الناس من اإلسالم إىل اجلاهلية هي فقط تقدمي الشعائر التعبدية لغري اهللا ، كتقدميها لألصنام واألوثان مثالً وأنه مىت 
ال جيوز تكفريه ومتتع بكل ما يتمتع » مسلماً « اهلية وأصبح جتنب اإلنسان هذه الصورة فقد بعد عن الشرك واجل

  إىل أخر حقوق املسلم على املسلم. . . به املسلم يف اجملتمع املسلم من صيانة دمه وعرضه وماله 
اليت يدخل هبا املسلم يف » العبادة « وهذا وهم باطل ، واحنسار وانكماش ، بل تبديل وتغيري يف مدلول لفظ 

وهو . و خيرج منه وهذا املدلول هو الدينونة الكاملة هللا يف كل شأن ورفض الدينونة لغري اهللا يف كل شأن اإلسالم أ
املدلول الذي تفيده اللفظة يف أصل اللغة؛ والذي نص عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نصاً وهو يفسر قول اهللا 

وليس بعد تفسري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملصطلح }  اختذوا أحبارهم ورهباهنم أرباباً من دون اهللا{ : تعاىل 
  .من املصطلحات قول لقائل 

هذه احلقيقة هي اليت قررناها كثرياً يف هذه الظالل ويف غريها يف كل ما وفقنا اهللا لكتابته حول هذا الدين وطبيعته 
د موضوع القضية وحمور املعركة اليت فاآلن جند يف قصة هود كما تعرضها هذه السورة حملة حتد. ومنهجه احلركي 

كانت بني هود وقومه؛ وبني اإلسالم الذي جاء به واجلاهلية اليت كانوا عليها؛ وحتدد ما الذي كان يعنيه وهو يقول 
  . .» يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه « : هلم 



يف » العبادة « كما يتصور الذين احنسر مدلول يا قوم ال تتقدموا بالشعائر التعبدية لغري اهللا : إنه مل يكن يعين 
مفهوماهتم ، وانزوى داخل إطار الشعائر التعبدية إمنا كان يعين الدينونة هللا وحده يف منهج احلياة كلها؛ ونبذ 

والفعلة اليت من أجلها استحق قوم هود اهلالك . . الدينونة والطاعة ألحد من الطواغيت يف شؤون احلياة كلها 
فهذه صورة واحدة من صور الشرك . . يف الدنيا واآلخرة مل تكن هي جمرد تقدمي الشعائر التعبدية لغري اهللا واللعنة 

الكثرية اليت جاء هود ليخرجهم منها إىل عبادة اهللا وحده أي الدينونة له وحده إمنا كانت الفعلة النكراء اليت 
{ : واتباع أمر اجلبارين من عبيده . وعصيان رسله جحودهم بآيات رهبم ، : استحقوا من أجلها ذلك اجلزاء هي 

كما يقول عنهم أصدق القائلني . } وتلك عاد جحدوا بآيات رهبم ، وعصوا رسله ، واتبعوا أمر كل جبار عنيد 
  . .اهللا رب العاملني 

ومىت . . عددة فهو أمر واحد ال أمور مت. . وجحودهم بآيات رهبم إمنا يتجلى يف عصيان الرسل ، واتباع اجلبارين 
ودانوا للطواغيت بدالً من الدينونة . عصى قوم أوامر اهللا املتمثلة يف شرائعه املبلغة هلم من رسله بأال يدينوا لغري اهللا 

هللا؛ فقد جحدوا بآيات رهبم وعصوا رسله؛ وخرجوا بذلك من اإلسالم إىل الشرك وقد تبني لنا من قبل أن اإلسالم 
اة البشر على األرض؛ فهو الذي نزل به آدم من اجلنة واستخلف يف هذه األرض؛ هو األصل الذي بدأت به حي

إمنا كان الناس خيرجون من اإلسالم إىل اجلاهلية ، . وهو الذي نزل به نوح من السفينة واستخلف يف هذه األرض 
  . .وهكذا إىل يومنا هذا . . حىت تأيت إليهم الدعوة لتردهم من اجلاهلية إىل اإلسالم 

لواقع أنه لو كانت حقيقة العبادة هي جمرد الشعائر التعبدية ما استحقت كل هذا املوكب الكرمي من الرسل وا
والرساالت؛ وما استحقت كل هذه اجلهود املضنية اليت بذهلا الرسل صلوات اهللا وسالمه عليهم وما استحقت كل 

الزمان إمنا الذي استحق كل هذا الثمن الباهظ هو هذه العذابات واآلالم اليت تعرض هلا الدعاة واملؤمنون على مدار
وردهم إىل الدينونة هللا وحده يف كل أمر ويف كل شأن؛ ويف منهج حياهتم . إخراج البشر مجلة من الدينونة للعباد 

  .كله للدنيا واآلخرة سواء 
مصدر الشريعة ، وتوحيد إن توحيد األلوهية ، وتوحيد الربوبية ، وتوحيد القوامه ، وتوحيد احلاكمية ، وتوحيد 

  .منهج احلياة ، وتوحيد اجلهة اليت يدين هلا الناس الدينونه الشاملة 

إن هذا التوحيد هو الذي يستحق أن يرسل من اجله كل هؤالء الرسل ، و أن تبذل يف سبيله كل هذه اجلهود؛ . . 
ن اهللا سبحانه يف حاجة إليه ، فاهللا ال أل. . و أن حتتمل لتحقيقه كل هذه العذابات و اآلالم على مدار الزمان 

باإلنسان « ولكن ألن حياة البشر ال تصلح وال تستقيم وال ترتفع وال تصبح حياة الئقة . سبحانه غين عن العاملني 
وهذا ما نرجو أن نزيده بياناً . ( إال هبذا التوحيد الذي ال حد لتاثريه يف احلياة البشرية يف كل جانب من جوانبها » 

  ) . .اء اهللا يف هناية قصص الرسل يف ختام السورة إن ش
ويا قوم استغفروا ربكم مث توبوا إليه يرسل { : ونقف أمام احلقيقة اليت كشف عنها هود لقومه وهو يقول هلم * 

وهي ذات احلقيقة اليت ذكرت يف مقدمة . . . } السماء عليكم مدراراً ويزدكم قوة إىل قوتكم ، وال تتولوا جمرمني 
لسورة بصدد دعوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقومه مبضمون الكتاب الذي أحكمت آياته مث فصلت من لدن ا

وأن استغفروا ربكم مث توبوا إليه ميتعكم متاعاً حسناً إىل أجل مسمى ويؤت { : وذلك يف قوله تعاىل . حكيم خبري 
إهنا حقيقة العالقة بني القيم اإلميانية والقيم }  كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإين أخاف عليكم عذاب يوم كبري

وهي . . . الواقعية يف احلياة البشرية ، وحقيقة اتصال طبيعة الكون ونواميسه الكلية باحلق الذي حيتويه هذا الدين 
حقيقة يف حاجة إىل جالء وتثبيت؛ وخباصة يف نفوس الذين يعلمون ظاهراً من احلياة الدنيا؛ والذين مل تصقل 



  . .أرواحهم وتشف حىت ترى هذه العالقة أو على األقل تستشعرها 
إن احلق الذي نزل به هذا الدين غري منفصل عن احلق املتمثل يف ألوهية اهللا سبحانه واحلق الذي خلقت به 

احلق والقرآن الكرمي كثرياً ما يربط بني . . السماوات واألرض ، املتجلي يف طبيعة هذا الكون ونواميسه األزلية 
. . املتمثل يف ألوهية اهللا سبحانه واحلق الذي قامت به السماوات واألرض؛ واحلق املتمثل يف الدينونة هللا وحده 

. واحلق املتمثل يف دينونة الناس هللا يوم احلساب بصفة خاصة ، واحلق يف اجلزاء على اخلري والشر يف الدنيا واآلخرة 
  :وذلك يف مثل هذه النصوص . 
. . . إن كنا فاعلني . . لو أردنآ أن نتخذ هلوا الختذناه من لدنا . ا السماء واألرض وما بينهما العبني وما خلقن{ 

بل نقذف باحلق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ، ولكم الويل مما تصفون ، وله من يف السماوات واألرض ، 
أم اختذوا آهلة من األرض . والنهار ال يفترون يسبحون الليل . ومن عنده ال يستكربون عن عبادته وال يستحسرون 

ال يسأل عما يفعل وهم . هم ُينشرون ، لو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا فسبحان اهللا رب العرش عما يصفون 
هذا ذكر من معي وذكر من قبلي ، بل أكثرهم ال يعلمون . هاتوا برهانكم : أم اختذوا من دونه آهلة قل . يسألون 
  }وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون . معرضون  احلق فهم

  ] ٢٥ ١٦: األنبياء [ 
يا أيها الناس إن كنتم يف ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ، مث من نطفة ، مث من علقة ، مث من مضغة خملقة { 

إىل أجل مسمى ، مث خنرجكم طفالً مث لتبلغوا أشدكم ، ومنكم وغري خملقة ، لنبني لكم ، ونقر يف األرحام ما نشاء 
من يتوىف ، ومنكم من يرد إىل أرذل العمر لكيال يعلم من بعد علم شيئاً ، وترى األرض هامدة ، فإذا أنزلنا عليها 

ى كل شيء ذلك بأن اهللا هو احلق ، وأنه حييي املوتى ، وأنه عل. . املاء اهتزت وربت ، وأنبتت من كل زوج هبيج 
  ] . ٧ ٥: احلج [ } قدير ، وأن الساعة آتية ال ريب فيها وأن اهللا يبعث من يف القبور 

وليعلم الذين أوتوا العلم أنه احلق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوهبم ، وإن اهللا هلاد الذين آمنوا إىل صراط { 
امللك يومئذ ، هللا . بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم  وال يزال الذين كفروا يف مرية منه حىت تأتيهم الساعة. مستقيم 

والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك هلم عذاب . حيكم بينهم ، فالذين آمنوا وعملوا الصاحلات يف جنات النعيم 
ني ، والذين هاجروا يف سبيل اهللا مث قتلوا أو ماتوا لريزقنهم اهللا رزقاً حسناً ، وإن اهللا هلو خري الرازق. مهني 

ذلك ومن عاقب مبثل ما عوقب به مث بغي عليه لينصرنه اهللا ، إن . ليدخلنهم مدخالً يرضونه وإن اهللا لعليم حليم 
ذلك بأن اهللا هو . اهللا لعفو غفور ، ذلك بأن اهللا يوجل الليل يف النهار ويوجل النهار يف الليل ، وأن اهللا مسيع بصري 

أمل تر أن اهللا أنزل من السماء ماء فتصبح . طل ، وأن اهللا هو العلي الكبري احلق ، وأن ما يدعون من دونه هو البا
أمل تر أن اهللا . له ما يف السماوات وما يف األرض وإن اهللا هلو الغين احلميد . األرض خمضرة؟ إن اهللا لطيف خبري 

ض إال بإذنه ، إن اهللا سخر لكم ما يف األرض والفلك جتري يف البحر بأمره ، وميسك السماء أن تقع على األر
لكل أمة جعلنا منسكاً هم . وهو الذي أحياكم مث مييتكم مث حيييكم ، إن اإلنسان لكفور . بالناس لرؤوف رحيم 

  ] . ٦٧ - ٥٤: احلج [ } . . . ناسكوه ، فال ينازعنك يف األمر ، وادع إىل ربك ، إنك لعلى هدى مستقيم 
لقرآن الكرمي العالقة الواضحة بني كون اهللا سبحانه هو احلق ، وبني خلقه وهكذا جند يف هذه النصوص وأمثاهلا يف ا

وبني تنزيل هذا الكتاب باحلق . هلذا الكون وتدبريه بنواميسه ومشيئته باحلق ، وبني الظواهر الكونية اليت تتم باحلق 
  .، وبني احلكم بني الناس يف الدنيا واآلخرة باحلق 



ه جريان قدر اهللا مبا يشاء ، وتسليط القوى الكونية باخلري والشر على من يشاء؛ فكله حق واحد موصول ينشأ عن. 
ومن هنا كان ذلك الربط بني االستغفار والتوبة ، وبني . وفق ما يكون من الناس من اخلري والشر يف دار االبتالء 

املتمثل يف ذات اهللا سبحانه فكل أولئك موصول مبصدر واحد هو احلق . . . املتاع احلسن وإرسال السماء مدراراً 
  . .ويف قضائه وقدره ، ويف تدبريه وتصريفه ، ويف حسابه وجزائه ، يف اخلري ويف الشر سواء 

فكلتامها تؤثر يف هذه . ومن هذا االرتباط يتجلى أن القيم اإلميانية ليست منفصلة عن القيم العملية يف حياة الناس 
أو عن طريق اآلثار .  املتعلق بعامل األسباب من وراء علم البشر وسعيهم سواء عن طريق قدر اهللا الغييب. احلياة 

وهي اآلثار اليت ينشئها يف حياهتم اإلميان أو عدم اإلميان . العملية املشهودة اليت ميكن للبشر رؤيتها وضبطها كذلك 
  .، من النتائج احملسوسة املدركة 

إن سيادة املنهج اإلهلي يف جمتمع معناه أن : الواقعية حني قلنا مرة  وقد أسلفنا اإلشارة إىل بعض هذه اآلثار العملية
جيد كل عامل جزاءه العادل يف هذا اجملتمع ، وان جيد كل فرد األمن والسكينة واالستقرار االجتماعي فضالً على 

هذه الدنيا قبل أن يلقوا  األمن والسكينة واالستقرار القليب باإلميان ومن شأن هذا كله أن ميتع الناس متاعاً حسناً يف
إن الدينونة هللا وحده يف جمتمع من شأهنا أن تصون جهود الناس : وحني قلنا مرة . . جزاءهم األخري يف اآلخرة 

وطاقاهتم من أن تنفق يف الطبل والزمر والنفخ والتراتيل والتسابيح والترانيم والتهاويل اليت تطلق حول األرباب 
ئاً من خصائص األلوهية حىت ختضع هلا الرقاب ومن شأن هذا أن يوفر هذه اجلهود املزيفة ، لتخلع عليها شي

فضالً على الكرامة . والطاقات للبناء يف األرض والعمارة والنهوض بتكاليف اخلالفة فيكون اخلري الوفري للناس 
يست هذه إال مناذج من مثار ول. . واحلرية واملساواة اليت يتمتع هبا الناس يف ظل الدينونة هللا وحده دون العباد 

وسريد عنها بعض التفصيل يف هناية استعراض قصص الرسل يف ختام . . ( اإلميان حني تتحقق حقيقته يف حياة الناس 
  ) .السورة إن شاء اهللا 

ونقف أمام تلك املواجهة األخرية من هود لقومه؛ وأمام تلك املفاصلة اليت قذف هبا يف وجوههم يف حسم كامل ، * 
  :يف حتد سافر ، ويف استعالء باحلق الذي معه ، وثقة يف ربه الذي جيد حقيقته يف نفسه بينة و

إين توكلت على . إين أشهد اهللا ، واشهدوا أين بريء مما تشركون من دونه ، فكيدوين مجيعاً مث ال تنظرون : قال { 
فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت . ط مستقيم اهللا ريب وربكم ، ما من دابة إال هو آخذ بناصيتها ، إن ريب على صرا

  . .} به إليكم ، ويستخلف ريب قوماً غريكم وال تضرونه شيئاً ، إن ريب على كل شيء حفيظ 
  .إن أصحاب الدعوة إىل اهللا يف كل مكان ويف كل زمان يف حاجة إىل أن يقفوا طويالً أمام هذا املشهد الباهر 

ليل ، يواجه أعىت أهل األرض وأغىن أهل األرض وأكثر أهل األرض حضارة مادية رجل واحد ، مل يؤمن معه إال ق. 
  :يف زماهنم ، كما جاء عنهم يف قول اهللا تعاىل فيهم حكاية عما واجههم به أخوهم هود يف السورة األخرى 

وما . وأطيعون أال تتقون؟ إين لكم رسول أمني ، فاتقوا اهللا : إذ قال هلم أخوهم هود . كذبت عاد املرسلني { 
أتبنون بكل ريع آية تعبثون؟ وتتخذون مصانع لعلكم . أسألكم عليه من أجر إن أجري إال على رب العاملني 

أمدكم بأنعام وبنني . واتقوا الذي أمدكم مبا تعلمون . فاتقوا اهللا وأطيعون . وإذا بطشتم بطشتم جبارين . ختلدون 
إن . قالوا سواء علينا أوعظت أم مل تكن من الواعظني . عظيم  إين أخاف عليكم عذاب يوم. وجنات وعيون . 

  ] ١٣٨ ١٢٣: الشعراء [ } وما حنن مبعذبني . هذا إال خلق األولني 
فهؤالء العتاة اجلبارون الذين يبطشون بال رمحة؛ والذين أبطرهتم النعمة؛ والذين يقيمون املصانع يرجون من ورائها 

يف شجاعة املؤمن واستعالئه وثقته . الذين واجههم هود عليه السالم هذه املواجهة  هؤالء هم. . االمتداد واخللود 



وأن يفعلوا ما يف . واطمئنانه؛ وفاصلهم هذه املفاصلة احلامسة الكاملة وهم قومه وحتداهم أن يكيدوه بال إمهال 
  وسعهم فال يباليهم حبال

ذل لقومه من النصح ما ميلك؛ وبعد أن تودد إليهم وهو لقد وقف هود عليه السالم هذه الوقفة الباهرة ، بعدما ب
  . .مث تبني له عنادهم وإصرارهم على حمادة اهللا وعلى االستهتار بالوعيد واجلرأة على اهللا . . يدعوهم غاية التودد 

لعتاة لقد وقف هود عليه السالم هذه الوقفة الباهرة ألنه جيد حقيقة ربه يف نفسه ، فيوقن أن أولئك اجلبارين ا
املتمتعني املتبطرين إمنا هم من الدواب وهو مستيقن أنه ما من دابة إال وربه آخذ بناصيتها؛ ففيم حيفل إذن هؤالء 

الدواب؟ وأن ربه هو الذي استخلفهم يف األرض ، وأعطاهم من نعمة ومال وقوة وبنني وقدرة على التصنيع 
أن يذهب هبم ويستخلف غريهم إذا شاء ، وال يضرونه شيئاً ، وأن ربه ميلك . والتعدين لالبتالء ال ملطلق العطاء 

  . .ففيم إذن يهوله شيء مما هم فيه ، وربه هو الذي يعطي ويسلب حني يشاء كيف يشاء؟ . . وال يردون له قضاء 
هنم يف إن أصحاب الدعوة إىل اهللا ال بد أن جيدوا حقيقة رهبم يف نفوسهم على هذا النحو حىت ميلكوا أن يقفوا بإميا

وقوة العلم . وقوة املال . وقوة الصناعة . أمام القوة املادية . . استعالء أمام قوى اجلاهلية الطاغية من حوهلم 
وهم مستيقنون أن رهبم آخذ بناصية كل دابة؛ وأن . . وقوة األنظمة واألجهزة والتجارب واخلربات . البشري 

  الناس كل الناس إن هم إال دواب من الدواب
  .يوم ال بد أن يقف أصحاب الدعوة من قومهم موقف املفاصلة الكاملة؛ فإذا القوم الواحد أمتان خمتلفتان  وذات

  وأمة تتخذ من دون اهللا أرباباً ، وحتاد اهللا. أمة تدين هللا وحده وترفض الدينونة لسواه . 
ئه يف صورة من الصور اليت قد ختطر ويوم تتم هذه املفاصلة يتحقق وعد اهللا بالنصر ألوليائه ، والتدمري على أعدا

وقد ال ختطر على البال ففي تاريخ الدعوة إىل اهللا على مدار التاريخ مل يفصل اهللا بني أوليائه وأعدائه إال بعد أن 
وكانوا هم حزب اهللا الذين ال يعتمدون على غريه . . فاصل أولياؤه أعداءه على أساس العقيدة فاختاروا اهللا وحده 

  .جيدون هلم ناصراً سواه  والذين ال
  .لنتابع بعدها سياق السورة مع قصة صاحل ومثود . وحسبنا هذه الوقفات مع إهلامات قصة هود وعاد 

هو أنشأكم من األرض واستعمركم فيها . يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه : قال . وإىل مثود أخاهم صاحلا { 
  . .} قريب جميب فاستغفروه مث توبوا إليه ، إن ريب . 

  :إهنا الكلمة اليت ال تتغري 
  . .} يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه { 

  :وإنه كذلك املنهج الذي ال يتبدل 
  . .} فاستغفروه مث توبوا إليه { 

  :مث هو التعريف حبقيقة األلوهية كما جيدها يف نفسه الرسول 
  . .} إن ريب قريب جميب { 

نشأة جنسهم ، ونشأة أفرادهم من غذاء األرض أو من عناصرها اليت تتألف . من األرض  وذكرهم صاحل بنشأهتم
. فقد استخلفهم اهللا فيها ليعمروها . من عناصرها . ومع أهنم من هذه األرض . منها عناصر تكوينهم اجلسدي 

  .استخلفهم جبنسهم واستخلفهم بأشخاصهم بعد الذاهبني من قبلهم 
  . .معه آهلة اخرى  مث هم بعد ذلك يشركون

  . .} فاستغفروه مث توبوا إليه { 



  :واطمئنوا إىل استجابته وقبوله 
  . .} إن ريب قريب جميب { 

ترسم صورة حلقيقة األلوهية كما . . واجتماعها وجتاورها } جميب { ولفظ } قريب { ولفظ } ريب { واإلضافة يف 
اجلو أنساً واتصاالً ومودة ، تنتقل من قلب النيب الصاحل إىل  تتجلى يف قلب من قلوب الصفوة املختارة ، وختلع على

  قلوب مستمعيه لو كانت هلم قلوب
ولكن قلوب القوم كانت قد بلغت من الفساد واالستغالق واالنطماس درجة ال تستشعر معها مجال تلك الصورة 

وإذا هبم يفاجأون ، حىت ليظنون . .  وال جالهلا ، وال حتس بشاشة هذا القول الرفيق ، وال وضاءة هذا اجلو الطليق
  بأخيهم صاحل الظنون

يا صاحل قد كنت فينا مرجواً قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب : قالوا { 
 {. .  

ولكن . ذا مجيعه كنت مرجواً فينا لعلمك أو لعقلك أو لصدقك أو حلسن تدبريك ، أو هل. لقد كان لنا رجاء فيك 
  . .هذا الرجاء قد خاب 

  . .} أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا { 
إهنا للقاصمة فكل شيء يا صاحل إال هذا وما كنا لنتوقع أن تقوهلا فيا خليبة الرجاء فيك مث إننا لفي شك مما تدعونا 

  :شك جيعلنا نرتاب فيك وفيما تقول . إليه 
  . .} مريب إننا لفي شك مما تدعونا إليه { 

وهكذا يعجب القوم مما ال عجب فيه؛ بل يستنكرون ما هو واجب وحق ، ويدهشون ألن يدعوهم أخوهم صاحل 
  .إىل عبادة اهللا وحده 

  ولكن ألن آباءهم يعبدون هذه اآلهلة. ملاذا؟ ال حلجة وال لربهان وال لتفكري 
  لوا العقائد بفعل اآلباءوأن يعل. وهكذا يبلغ التحجر بالناس أن يعجبوا من احلق البني 

ودعوة . وهكذا يتبني مرة وثانية وثالثة أن عقيدة التوحيد هي يف صميمها دعوة للتحرر الشامل الكامل الصحيح 
  .إىل إطالق العقل البشري من عقال التقليد ، ومن أوهاق الوهم واخلرافة اليت ال تستند إىل دليل 

  :وتذكرنا قولة مثود لصاحل 
  . .} مرجواً قبل هذا قد كنت فينا { 

فلما أن دعاهم إىل ربوبية اهللا وحده . تذكرنا مبا كان لقريش من ثقة بصدق حممد صلى اهللا عليه وسلم وأمانته 
  ونسوا شهادهتم له وثقتهم فيه. مفتر : وقالوا . ساحر : تنكروا له كما تنكر قوم صاحل ، وقالوا 

  . .دى العصور والدهور إهنا طبيعة واحدة ، ورواية واحدة تتكرر على م
  :ويقول صاحل كما قال جده نوح 

يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب وآتاين منه رمحة ، فمن ينصرين من اهللا إن عصيته؟ فما تزيدونين : قال { 
  . .} غري ختسري 

ذا هو الطريق؟ ماذا ترون إن كنت أجد يف نفسي حقيقة ريب واضحة بينة ، جتعلين على يقني من أن ه: يا قوم 
فمن ينصرين من اهللا إن أنا عصيته فقصرت يف . وآتاين منه رمحة فاختارين لرسالته وأمدين باخلصائص اليت تؤهلين هلا 

  :إبالغكم دعوته ، احتفاظاً برجائكم يفّ؟ أفنافعي هذا الرجاء وناصري من اهللا؟ كال 



  . . }فمن ينصرين من اهللا إن عصيته؟ فما تزيدونين غري ختسري { 
وهي . غضب اهللا وحرماين شرف الرسالة وخزي الدنيا وعذاب اآلخرة . . ما تزيدونين إال خسارة على خسارة 

  وال شيء إال التخسري والتثقيل والتشديد. خسارة بعد خسارة 
  }ويا قوم هذه ناقة اهللا لكم آية ، فذروها تأكل يف أرض اهللا ، وال متسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب { 
هذه ناقة { : ولكن يف إضافتها هللا . يذكر السياق صفة هلذه الناقة اليت اشار إليها صاحل لتكون آية هلم وعالمة  وال
ما يشري إىل أهنا كانت ذات صفة خاصة مميزة ، يعلمون هبا أهنا آية هلم من } لكم آية { : ويف ختصيصها هلم } اهللا 
ن األساطري واإلسرائيليات اليت تفرقت هبا أقوال املفسرين حول ونكتفي هبذا دون اخلوض يف ذلك اخلضم م. اهللا 

  ناقة صاحل فيما مضى وفيما سيجيء
  . .} فذروها تأكل يف أرض اهللا وال متسوها بسوء . هذه ناقة اهللا لكم آية { 

  :ولفظ قريب . يدل على هذه املعاجلة فاء الترتيب يف العبارة . وإال فسيعاجلكم العذاب 
  . .} اب قريب فيأخذكم عذ{ 

  .وهي حركة أشد من املس أو الوقوع . يأخذكم أخذاً 
  . .} ذلك وعد غري مكذوب . متتعوا يف داركم ثالثة أيام : فقال . . فعقروها { 

دل على فساد قلوهبم واستهتارهم . ودل عقرهم للناقة ، أي ضرهبم هلا بالسيف يف قوائمها وقتلها على هذا النحو 
.  

مث . يطيل بني إعطائهم الناقة وعقرهم إياها ، ألهنا مل حتدث يف نفوسهم جتاه الدعوة تغيرياً يذكر والسياق هنا ال 
  :فهو يعرب هنا بفاء التعقيب يف كل اخلطوات . ليتابع السياق عجلة العذاب 

  . .} متتعوا يف داركم ثالثة أيام : فقال . فعقروها { 
  :أيام هذه احلياة  فهي آخر ما بقي لكم من متاع هذه الدنيا ومن

  . .} ذلك وعد غري مكذوب { 
  فهو وعد صادق لن حييد

  :فالعذاب مل يتأخر . وبالفاء التعقيبية يعرب كذلك 
فلما جاء أمرنا جنينا صاحلاً والذين آمنوا معه برمحة منا ومن خزي يومئذ ، إن ربك هو القوي العزيز ، وأخذ { 

  . .} جامثني  الذين ظلموا الصيحة ، فأصبحوا يف ديارهم
. . خاصة ومباشرة . . فلما جاء موعد حتقيق األمر وهو اإلنذار أو اإلهالك جنينا صاحلاً والذين آمنوا معه برمحة منا 

جنيناه من املوت ومن خزي ذلك اليوم ، فقد كانت ميتة مثود ميتة خمزية ، وكان مشهدهم جامثني يف دورهم بعد 
  .على هيئتهم مشهداً خمزياً  الصاعقة املدوية اليت تركتهم موتى

  . .} إن ربك هو القوي العزيز { 
  .يأخذ العتاة أخذاً وال يعز عليه أمر ، وال يهون من يتواله ويرعاه 

  :مث يعرض السياق مشهدهم ، معّجباً منهم ، ومن سرعة زواهلم 
  . .} كأن مل يغنوا فيها { 

ا للمسة مثرية ، واملشهد معروض ، وما بني احلياة واملوت بعد أن وإنه ملشهد مؤثر ، وإهن. . كان مل يقيموا ويتمتعوا 
  . .كأن مل يغنوا فيها . يكون إال حملة كومضة العني ، وإذا احلياة كلها شريط سريع 



  :تسجيل الذنب ، وتشييع اللعنة ، وانطواء الصفحة من الواقع ومن الذكرى : مث اخلامتة املعهودة يف هذه السورة 
  . .} أال بعداً لثمود . د كفروا رهبم أال إن مثو{ 

وحقيقة اإلسالم . الدعوة فيها هي الدعوة . . ومرة أخرى جندنا أمام حلقة من حلقات الرسالة على مدار التاريخ 
ومرة اخرى جند اجلاهلية اليت . . عبادة اهللا وحده بال شريك ، والدينونة هللا وحده بال منازع . . فيها هي حقيقته 

الم ، وجند الشرك الذي يعقب التوحيد فثمود كعاد هم من ذراري املسلمني الذين جنوا يف السفينة مع تعقب اإلس
  . .نوح ولكنهم احنرفوا فصاروا إىل اجلاهلية ، حىت جاءهم صاحل لريدهم إىل اإلسالم من جديد 

  كن باجلحود وعقر الناقةمث جند أن القوم يواجهون اآلية اخلارقة اليت طلبوها ، ال باإلميان والتصديق ، ول
فها . ولقد كان مشركوا العرب يطلبون من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خارقة كاخلوارق السابقة كي يؤمنوا 

إنه . فما أغنت معهم شيئاً إن اإلميان ال حيتاج إىل اخلوارق . هم أوالء قوم صاحل قد جاءهتم اخلارقة اليت طلبوا 
  : ولكن اجلاهلية هي اليت تطمس على القلوب والعقول . والعقول دعوة بسيطة تتدبرها القلوب 

جندها يف . قلوب الرسل الكرام . ومرة أخرى جند حقيقة األلوهية كما تتجلى يف قلب من قلوب الصفوة املختارة 
منه رمحة ، يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب ، وآتاين : قال { : قولة صاحل اليت حيكيها عنه القرآن الكرمي 

  . . .} فمن ينصرين من اهللا إن عصيته؟ فما تزيدونين غري ختسري 

  . .} إن ريب قريب جميب { : وذلك بعد أن يصف هلم ربه كما جيده يف قلبه . 
وما تتجلى حقيقة األلوهية قط يف كماهلا وجالهلا وروائها ومجاهلا كما تتجلى يف قلوب تلك الصفوة املختارة من 

  القلوب هي املعرض الصايف الرائق الذي تتجلى فيه هذه احلقيقة على هذا النحو الفريد العجيب فهذه. عباده 
مث نقف من القصة أمام اجلاهلية اليت ترى يف الرشد ضالالً؛ ويف احلق عجيبة ال تكاد تتصورها فصاحل الذي كان 

ئس منه ، املفجوع فيه ملاذا؟ ألنه مرجواً يف قومه ، لصالحه ولرجاحة عقله وخلقه ، يقف منه قومه موقف اليا
  على غري ما ورثوا عن آبائهم من الدينونة لغريه. دعاهم إىل الدينونة هللا وحده 

حىت . إن القلب البشري حني ينحرف شعرة واحدة عن العقيدة الصحيحة ، ال يقف عند حد يف ضالله وشروده 
اليت يعجز عن تصورها؛ بينما هو يستسيغ االحنراف  إن احلق البسيط الفطري املنطقي ليبدو عنده عجيبة العجائب
  الذي ال يستند إىل منطق فطري أو منطق عقلي على اإلطالق

. . } . . هو أنشأكم من األرض واستعمركم فيها . . يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه { : إن صاحلاً يناديهم 
وهم ما كانوا يزعمون . . يل فطري منطقي ال ميلكون له رداً فهو يناديهم مبا يف نشأهتم ووجودهم يف األرض من دل

أهنم هم أنشأوا أنفسهم ، وال أهنم هم كفلوا ألنفسهم البقاء ، وال أعطوا أنفسهم هذه األرزاق اليت يستمتعون هبا 
  . .يف األرض 

. رهم على عمارهتا وظاهر أهنم مل يكونوا جيحدون أن اهللا سبحانه هو الذي أنشأهم من األرض ، وهو الذي أقد
ولكنهم ما كانوا يُتبعون هذا االعتراف بألوهية اهللا سبحانه وإنشائه هلم واستخالفهم يف األرض ، مبا ينبغي أن يتبعه 

يا قوم { : وهو ما يدعوهم إليه صاحل بقوله . . من الدينونة هللا وحده بال شريك ، واتباع أمره وحده بال منازع 
  . .} ه غريه اعبدوا اهللا ما لكم من إل

. قضية الدينونة واحلاكمية قضية االتباع والطاعة . قضية الربوبية ال قضية األلوهية . . لقد كانت القضية هي ذاهتا 
  إهنا القضية الدائمة اليت تدور عليها معركة اإلسالم مع اجلاهلية. 



فَلَمَّا رَأَى أَْيدَِيُهْم لَا ) ٦٩(قَالَ َسلَاٌم فََما لَبِثَ أَنْ َجاَء بِِعْجلٍ َحنِيٍذ َولَقَْد َجاَءْت ُرُسلَُنا إِْبَراهِيَم بِالُْبْشَرى قَالُوا َسلَاًما 
َوامَْرأَُتُه قَاِئَمةٌ فََضِحكَتْ ) ٧٠(َتِصلُ إِلَْيِه َنِكَرُهْم َوأَْوَجَس مِْنُهْم ِخيفَةً قَالُوا لَا َتَخْف إِنَّا أُْرِسلَْنا إِلَى قَْومِ لُوٍط 

قَالَْت َيا َوْيلََتى أَأَِلُد وَأََنا َعُجوٌز وََهذَا َبعِْلي شَْيًخا إِنَّ َهذَا لََشْيءٌ ) ٧١(َها بِإِْسَحاَق َوِمْن َوَراِء إِْسحَاَق َيْعقُوَب فََبشَّْرَنا
فَلَمَّا ذََهَب ) ٧٣(ْيِت إِنَُّه َحِميٌد َمجِيٌد قَالُوا أََتْعَجبَِني ِمْن أَْمرِ اللَِّه َرْحَمُت اللَِّه وََبَركَاُتُه َعلَْيكُْم أَْهلَ الَْب) ٧٢(َعجِيٌب 

َيا إِبَْراِهيمُ ) ٧٥(إِنَّ إِْبَراهِيَم لََحِليٌم أَوَّاٌه ُمنِيٌب ) ٧٤(َعْن إِْبَراهِيَم الرَّْوُع َوَجاَءْتُه الُْبْشَرى ُيجَاِدلَُنا ِفي قَْومِ لُوٍط 
َولَمَّا َجاَءْت ُرُسلَُنا لُوطًا ِسيَء بِهِمْ ) ٧٦(َك وَإِنَُّهْم آِتيهِْم َعذَاٌب غَْيُر مَْرُدوٍد أَْعرِْض َعْن َهذَا إِنَُّه قَْد َجاَء أَْمُر رَبِّ

َوَجاَءُه قَْوُمُه ُيْهَرُعونَ إِلَْيِه َوِمْن قَْبلُ كَانُوا َيْعَملُونَ السَّيِّئَاِت قَالَ َيا ) ٧٧(َوضَاَق بِهِْم ذَْرًعا َوقَالَ َهذَا َيْوٌم َعصِيٌب 
قَالُوا لَقَْد َعِلْمَت َما ) ٧٨(ٌد قَْومِ َهُؤلَاِء َبَناِتي ُهنَّ أَطَْهُر لَكُْم فَاتَّقُوا اللََّه وَلَا ُتْخُزوِن ِفي َضيِْفي أَلَْيَس ِمْنكُمْ َرُجلٌ َرِشي

قَالُوا َيا ) ٨٠(قُوَّةً أَْو آوِي إِلَى ُركْنٍ َشدِيٍد  قَالَ لَْو أَنَّ ِلي بِكُْم) ٧٩(لََنا ِفي بََناِتَك ِمْن َحقٍّ َوإِنََّك لََتْعلَُم َما نُرِيُد 
ٌد إِلَّا امَْرأََتَك إِنَُّه ُمِصيبَُها َما لُوطُ إِنَّا ُرُسلُ َربَِّك لَْن َيِصلُوا إِلَْيَك فَأَْسرِ بِأَهِْلَك بِِقطْعٍ ِمَن اللَّْيلِ َولَا َيلَْتِفْت ِمْنكُْم أََح

فَلَمَّا َجاَء أَْمُرَنا َجَعلَْنا َعاِليََها َساِفلََها َوأَْمطَْرَنا َعلَْيَها ِحجَاَرةً ) ٨١(مُ الصُّْبُح أَلَْيَس الصُّْبحُ بِقَرِيبٍ أَصَابَُهْم إِنَّ َمْوِعَدُه
  ) ٨٣(ُمَسوََّمةً ِعْنَد َربَِّك َوَما ِهَي ِمَن الظَّاِلِمَني بِبَِعيٍد ) ٨٢(ِمْن ِسجِّيلٍ َمْنُضوٍد 

. وره التارخيي باملستخلفني من عهد نوح ، وباألمم اليت بوركت واألمم اليت كتب عليها العذاب يلم السياق يف مر
. يلم بطرف من قصة إبراهيم ، تتحقق فيه الربكات ، يف الطريق إىل قصة قوم لوط الذين مسهم العذاب األليم . 

وح اهبط بسالم منا وبركات عليك وعلى يا ن: قيل { : ويف قصيت إبراهيم ولوط هنا يتحقق وعد اهللا بطرفيه لنوح 
: وقد كانت الربكات يف إبراهيم وعقبه من ولديه } وأمم سنمتعهم مث ميسهم منا عذاب أليم . أمم ممن معك 

  .وإمساعيل ومن نسله خامت األنبياء املرسلني . إسحاق وأبنائه أنبياء بين إسرائيل 
  . .} ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى { 

وهم هنا . املالئكة : صح السياق عن هذه البشرى إال يف موعدها املناسب حبضور امرأة إبراهيم والرسل وال يف
  .جمهولون ، فال ندخل مع املفسرين يف تعريفهم وحتديد من هم بال دليل 

  . .} سالم : قال . سالماً : قالوا { 
وعرب األردن ، وسكن يف أرض كنعان يف  وكان ابراهيم قد هاجر من أرض الكلدانيني مسقط رأسه يف العراق ،

  :البادية وعلى عادة البدو يف إكرام األضياف راح إبراهيم حيضر هلم الطعام وقد ظنهم ضيوفاً 
  . .} فما لبث إن جاء بعجل حنيذ { 

  .أي مسني مشوي على حجارة الرضف احملماة 
  :ولكن املالئكة ال ياكون طعام أهل األرض 

  . .} تصل إليه فلما رأى أيديهم ال { 
  .أي ال متتد إليه 

  . .} نكرهم وأوجس منهم خيفة { 
وأهل الريف عندنا . . فالذي ال يأكل الطعام يريب ، ويشعر بأنه ينوي خيانة أو غدراً حبسب تقاليد أهل البدو 

ا أهنم ينوون به يتحرجون من خيانة الطعام ، أي من خيانة من أكلوا معه طعاماً فإذا امتنعوا عن طعام أحد فمعىن هذ
  :وعند هذا كشفوا له عن حقيقتهم . . شراً ، أو أهنم ال يثقون يف نياته هلم 

  . .} ال ختف ، إنا أرسلنا إىل قوم لوط : قالوا { 



  :وإبراهيم يدرك ما وراء إرسال املالئكة إىل قوم لوط ولكن حدث يف هذه اللحظة ما غري جمرى احلديث 
  . .} وامرأته قائمة فضحكت { 

  :ورمبا كان ضحكها ابتهاجاً هبالك القوم امللوثني 
  . .} فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب { 

وهي بشرى مضاعفة بأن سيكون إلسحاق . ففاجأهتا البشرى بإسحاق . وكانت عقيماً مل تلد وقد أصبحت عجوزاً 
  :هذه البشرى ، واملفاجأة هبا هتزها وتربكها  واملرأة وخباصة العقيم يهتز كياهنا كله ملثل. عقب من بعده هو يعقوب 

  . .} يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً؟ إن هذا لشيء عجيب : قالت { 
  :ولكن ال شيء بالقياس إىل قدرة اهللا عجيب . فاملرأة ينقطع طمثها عادة يف سن معينة فال حتمل . وهو عجيب حقاً 

  . .} إنه محيد جميد . ة اهللا وبركاته عليكم أهل البيت أتعجبني من أمر اهللا؟ رمح: قالوا { 
  .فالعادة حني جتري بأمر ال يكون معىن هذا أهنا سنة ال تتبدل . وال عجب من أمر اهللا 

وعندما يشاء اهللا حلكمة يريدها وهي هنا رمحته بأهل هذا البيت وبركاته املوعودة للمؤمنني فيه يقع ما خيالف العادة 
ق السنة اإلهلية اليت ال نعلم حدودها ، وال حنكم عليها مبا جتري به العادة يف أمد هوعلى كل حال ، مع وقوعه وف

  .حمدود ، وحنن ال نستقرئ مجيع احلوادث يف الوجود 
والذين يقيدون مشيئة اهللا مبا يعرفونه هم من نواميسه ال يعرفون حقيقة األلوهية كما يقررها اهللا سبحانه يف كتابه 

فصل وليس للعقل البشري قول يف ذلك القول وحىت الذين يقيدون مشيئة اهللا مبا يقرر اهللا سبحانه أنه وقوله ال
وال . ناموسه ال يدركون حقيقة األلوهية كذلك فمشيئة اهللا سبحانه طليقة وراء ما قرره اهللا سبحانه من نواميس 

  .تتقيد هذه املشيئة بالنواميس 
ولكن هذا شيء والقول بتقيد إرادته هبذه النواميس . . النواميس اليت قدرها له  نعم إن اهللا جيري هذا الكون وفق

. فهو ال جيري وال ينفذ آلياً . بعد وجودها شيء آخر إن الناموس جيري وينفذ بقدر من اهللا يف كل مرة ينفذ فيها 
قة كان ما قدره اهللا ومل يقف فإذا قدر اهللا يف مرة أن جيري الناموس بصورة أخرى غري اليت جرى هبا يف مرات ساب

ذلك أن الناموس الذي تندرج حتته كل النواميس هو طالقة املشيئة بال قيد على . . الناموس يف وجه القدر اجلديد 
  .اإلطالق ، وحتقق الناموس يف كل مرة يتحقق فيها بقدر خاص طليق 
ولكن هذا مل . به بالبشرى اليت محلوها إليه وإىل هنا كان إبراهيم عليه السالم قد اطمأن إىل رسل ربه ، وسكن قل

ينسه لوطاً وقومه وهو ابن أخيه النازح معه من مسقط رأسه والساكن قريباً منه وما ينتظرهم من وراء إرسال 
  :وطبيعة إبراهيم الرحيمة الودود ال جتعله يطيق هالك القوم واستئصاهلم مجيعاً . املالئكة من هالك واستئصال 

  .} إن أبراهيم حلليم أواه منيب . ن إبراهيم الروع وجآءته البشرى جيادلنا يف قوم لوط فلما ذهب ع{ 
واملنيب . واألوّاه الذي يتضرع يف الدعاء من التقوى . واحلليم الذي حيتمل أسباب الغضب فيصرب ويتأىن وال يثور 

املالئكة يف مصري قوم لوط وإن كنا  وهذه الصفات كلها قد دعت إبراهيم أن جيادل. . الذي يعود سريعاً إىل ربه 
ال نعلم كيف كان هذا اجلدال ألن النص القرآين مل يفصله ، فجاءه الرد بأن أمر اهللا فيهم قد قضي وأنه مل يعد 

  :للجدال جمال 
  . .} يا أبراهيم أعرض عن هذا ، إنه قد جاء أمر ربك ، وإهنم آتيهم عذاب غري مردود { 

ويسدل الستار على مشهد إبراهيم وزوجه لريفع هناك على . . ال شك إبراهيم وقد سكت و. ويسكت السياق 



  .عمورية وسدوم : وقوم لوط يف مدن األردن . مشهد حافل باحلركة واالنفعال مع لوط 
  .} هذا يوم عصيب : وملا جاءت رسلنا لوطاً سيء هبم وضاق هبم ذرعاً ، وقال { 

إذ يتركون النساء إىل الرجال ، . هتم من احنراف وشذوذ عجيبني ويعرف ما أصاب فطر. لقد كان يعرف قومه 
واليت جتد . خمالفني الفطرة اليت هتتدي إىل حكمة خلق األحياء مجيعاً أزواجاً ، كي متتد احلياة بالنسل ما شاء هلا اهللا 

والبشرية تعرف . استقامة اللذة احلقيقية يف تلبية نداء احلكمة األزلية ، ال عن تفكري وتدبري ، ولكن عن اهتداء و
وهي تشري إىل أن املرض النفسي يعدي كاملرض . حاالت مرضية فردية شاذة ، ولكن ظاهرة قوم لوط عجيبة 

وأنه ميكن أن يروج مرض نفسي كهذا نتيجة الختالل املقاييس يف بيئة من البيئات ، وانتشار املثل . اجلسدي 
. لى الرغم من مصادمته للفطرة ، اليت حيكمها الناموس الذي حيكم احلياة ع. السيئ ، عن طريق إحياء البيئة املريضة 

والشذوذ اجلنسي يصادم . الناموس الذي يقتضي أن جتد لذهتا فيما يليب حاجة احلياة ال فيما يصادمها ويعدمها 
من الذهاب هبا إىل التربة  بدالً. احلياة ويعدمها ، ألنه يذهب ببذور احلياة يف تربة خبيثة مل تعد الستقباهلا وإحيائها 

. ومن أجل هذا تنفر الفطرة السليمة نفوراً فطرياً ال أخالقياً فحسب من عمل قوم لوط . املستعدة لتلقيها وإمنائها 
الذي جيعل اللذة الطبيعية السليمة فيما يساعد على إمناء احلياة ال . ألن هذه الفطرة حمكومة بقانون اهللا يف احلياة 

  .ويعطلها  فيما يصدمها
. ولقد جند أحياناً لذة يف املوت يف سبيل غاية أمسى من احلياة الدنيا ولكنها ليست لذة حسية إمنا هي معنوية اعتبارية 

وليست يف شيء من ذلك العمل . على أن هذه ليست مصادفة للحياة ، إمنا هي إمناء هلا وارتفاع هبا من طريق آخر 
  . . الشاذ الذي يعدم احلياة وخالياها

  :وهو يعلم ما ينتظرهم من قومه ، ويدرك الفضيحة اليت ستناله يف أضيافه . سيئ لوط بأضيافه 
  } هذا يوم عصيب : وقال { 

  وبدأ اليوم العصيب
  .أي يسرعون يف حالة تشبه احلمى . . } وجاءه قومه يهرعون إليه { 
  . .} ومن قبل كانوا يعملون السيئات { 

  ضيوفه ، وما ضيق هبم ذرعه ، وما دعاه إىل توقع يوم عصيبوكان هذا ما ساء الرجل ب
فحاول أن يوقظ فيهم . ورأى لوط ما يشبه احلمى يف أجساد قومه املندفعني إىل داره ، يهددونه يف ضيفه وكرامته 

ات ، الفطرة السليمة ، ويوجههم إىل اجلنس اآلخر الذي خلقه اهللا للرجال ، وعنده منه يف داره بناته ، فهن حاضر
  حاضرات اللحظة إذا شاء الرجال احملمومون مت الزواج على الفور ، وسكنت الفورة احملمومة والشهوة اجملنونة

  . .} أليس منكم رجل رشيد؟ . فاتقوا اهللا وال ختزون يف ضيفي . يا قوم هؤالء بنايت هن أطهر لكم : قال { 
  . .} هؤالء بنايت هن أطهر لكم { 

نظافة فطرية . فهن يلبني الفطرة النظيفة ، ويثرن مشاعر كذلك نظيفة . النفسي واحلسي .  أطهر بكل معاين الطهر
حيث أعدت القدرة اخلالقة للحياة الناشئة مكمناً كذلك طاهراً نظيفاً . مث هن أطهر حسياً . ونظافة أخالقية ودينية 

.  
  .} فاتقوا اهللا { 



.  
  .ا من ناحية الفطرة قاهلا يلمس نفوسهم من هذا اجلانب بعد ان ملسه

  . .} وال ختزون يف ضيفي { 
  .قاهلا كذلك يلمس خنوهتم وتقاليد البدو يف إكرام الضيف إطالقاً 

  . .} أليس منكم رجل رشيد؟ { 
ولكن هذا كله مل يلمس الفطرة املنحرفة . . فالقضية قضية رشد وسفه إىل جوار أهنا قضية فطرة ودين ومروءة 

وظلت الفورة املريضة الشاذة يف اندفاعها احملموم . امليتة اآلسنة ، وال العقول املريضة املأفونة املريضة ، وال القلوب 
:  

  . .} وإنك لتعلم ما نريد . لقد علمت ما لنا يف بناتك من حق : قالوا { 
إىل العمل وهي إشارة خبيثة . . } وإنك لتعلم ما نريد { . . فهذا حقنا . لقد علمت لو أردنا بناتك لتزوجناهن 

  .اخلبيث 
وأسقط يف يد لوط ، وأحس ضعفه وهو غريب بني القوم ، نازح إليهم من بعيد ، ال عشرية له حتميه ، وليس له من 

  :قوة يف هذا اليوم العصيب؛ وانفرجت شفتاه عن كلمة حزينة أليمة 
  . .} لو أن يل بكم قوة أو آوي إىل ركن شديد : قال { 

هؤالء الفتية الذين جاء املالئكة يف صورهتم وهم صغار صباح الوجوه؛ ولكنهم يف نظره  قاهلا وهو يوجه كالمه إىل
أو لو كان له ركن شديد . فالتفت إليهم يتمىن أن لو كانوا أهل قوة فيجد هبم قوة . ليسوا بأهل بأس وال قوة 
  حيتمي به من ذلك التهديد

كما قال رسول . ركن اهللا الذي ال يتخلى عن أوليائه . وغاب عن لوط يف كربته وشدته أنه يأوي إىل ركن شديد 
  »رمحة اهللا على لوط لقد كان يأوي إىل ركن شديد « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يتلو هذه اآلية 

كشف الرسل للوط عن الركن الشديد الذي يأوي . . وعندما ضاقت واستحكمت حلقاهتا ، وبلغ الكرب أشده 
  :إليه 

  . .} ط ، إنا رسل ربك ، لن يصلوا إليك يا لو: قالوا { 
  :وأنبأوه نبأهم ، لينجو مع أهل بيته الطاهرين ، إال امرأته فإهنا كانت من القوم الفاسدين 

. إنه مصيبها ما أصاهبم ، إن موعدهم الصبح . فأسر بأهلك بقطع من الليل ، وال يلتفت منكم أحد إال امرأتك { 
  . .} أليس الصبح بقريب؟ 

ألن الصبح . أي ال يتخلف وال يعوق . بعضه ، وال يلتفت منكم أحد : سري الليل ، والقطع من الليل : ى والسر
  .فكل من بقي يف املدينة فهو هالك مع اهلالكني . موعدهم مع اهلالك 

  . .} أليس الصبح بقريب؟ { 
مث يفعل اهللا . مطلع الصباح مع . فهو قريب . لتقريب املوعد وتأكيده . سؤال إلنعاش نفس لوط بعد ما ذاق 

  بالقوم بقوته ما مل تكن قوة لوط اليت متناها فاعله
  :مشهد الدمار املروع ، الالئق بقوم لوط . واملشهد األخري 

مسومة عند ربك وما هي من . فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها ، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود { 
  . .} الظاملني ببعيد 



وهي صورة للتدمري الكامل الذي يقلب كل شيء ويغري . . } جعلنا عاليها سافلها { جاء موعد تنفيذ األمر  فلما
  .املعامل وميحوها 

وهذا القلب وجعل عاليها سافلها أشبه شيء بتلك الفطرة املقلوبة اهلابطة املرتكسة من قمة اإلنسان إىل درك 
  . .قف ملتزم عند حدود فطرة احليوان بل أحط من احليوان ، فاحليوان وا. احليوان 

  . .} وأمطرنا عليها حجارة من سجيل { 
  :وهي كذلك مناسبة وعلى قدر املقام . . حجارة ملوثة بالطني 

  .متراكم بعضه يالحق بعضاً . . } منضود { 
احلجارة مرباة  فكأمنا هذه. كما تسوم املاشية أي ترىب وتطلق بكثرة . . } مسّومة عند ربك { . . هذه احلجارة 

وهو تصوير عجيب يلقي ظله يف احلس ، وال يفصح عنه التفسري ، كما . . ومطلقة لتنمو وتتكاثر لوقت احلاجة 
  . .يفصح عنه هذا الظل الذي يلقيه 

  . .} وما هي من الظاملني ببعيد { 
  فهي قريبة وحتت الطلب ، وعند احلاجة تطلق فتصيب

هلذه النازلة اليت أصابت قوم لوط هي أشبه شيء ببعض الظواهر الربكانية اليت والصورة اليت يرمسها السياق هنا 
  وعند ربك للظاملني كثري. . ختسف فيها األرض فتبتلع ما فوقها ويصاحب هذا محم وحجارة ووحل 

ال ننفي إننا . إنه كان بركان من تلك الرباكني ، ثار يف ذلك الوقت ، فوقع ما وقع : وال نقول هذا الكالم لنقول 
وقوام . . ولكننا ال جنزم به كذلك وال نقيد قدر اهللا بظاهرة واحدة مألوفة . فقد يكون هو الذي وقع فعالً . هذا 

القول يف هذه القضية وأمثاهلا أنه جائز أن يكون يف تقدير اهللا وقوع انفجار بركاين يف موعده يف هذا املوعد ليحقق 
وهذا التوقيت والتوافق شأن من شؤون ألوهيته سبحانه وربوبيته . ه القدمي قدر اهللا يف قوم لوط كما قدر يف علم

  .للكون وتصريفه لكل ما جيري فيه متناسقاً مع قدره بكل شيء و بكل حي فيه 
وجائز كذلك أن تكون هذه الظاهرة وقعت بقدر خاص تعلقت به مشيئة اهللا سبحانه إلهالك قوم لوط على هذه 

وفهم عالقة مشية اهللا بالكون على النحو الذي بيناه قريباً يف التعليق على حادثة . ذلك احلني الصورة اليت مت هبا يف 
  . .امرأة إبراهيم ، ال يبقي جماالً ملشكلة تقوم يف التصور اإلنساين ملثل هذه الظواهر واألمور 

لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه وَلَا َتنْقُُصوا الِْمكَْيالَ وَالِْميَزانَ إِنِّي أََراكُْم بَِخْيرٍ َوإِلَى َمْدَيَن أََخاُهمْ ُشَعْيًبا قَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما 
َوَيا قَْومِ أَْوفُوا الِْمكَْيالَ وَالِْميَزانَ بِالِْقْسِط َولَا تَْبَخسُوا النَّاَس أَشَْياَءُهمْ ) ٨٤(َوإِنِّي أَخَاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ ُمِحيٍط 

قَالُوا َيا ) ٨٦(َبقِيَُّت اللَِّه َخْيٌر لَكُْم إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني َوَما أََنا َعلَْيكُْم بَِحِفيٍظ ) ٨٥(لَا َتْعثَْوا ِفي الْأَْرضِ ُمفِْسِديَن َو
قَالَ ) ٨٧(ا َما َنَشاُء إِنََّك لَأَْنَت الَْحلِيُم الرَّشِيُد ُشَعْيُب أََصلَاُتَك َتأُْمُرَك أَنْ نَْتُرَك َما َيعُْبُد آَباُؤَنا أَْو أَنْ َنفَْعلَ ِفي أَمَْواِلَن

فَكُْم إِلَى َما أَْنَهاكُْم َعْنُه إِنْ أُرِيُد إِلَّا َيا قَْومِ أَرَأَْيُتمْ إِنْ كُْنُت َعلَى َبيَِّنٍة ِمْن رَبِّي َوَرَزقَنِي ِمْنُه رِْزقًا َحَسًنا َوَما أُرِيُد أَنْ أَُخاِل
َوَيا قَْومِ لَا َيْجرِمَنَّكُْم شِقَاِقي أَنْ ُيِصيَبكُمْ ) ٨٨(َح َما اْسَتطَْعُت َوَما َتْوِفيِقي إِلَّا بِاللَِّه َعلَْيِه َتَوكَّلُْت َوإِلَْيِه أُنِيُب الْإِْصلَا

وَاْسَتْغِفرُوا َربَّكُْم ثُمَّ ُتوبُوا إِلَْيِه ) ٨٩(َبعِيٍد ِمثْلُ َما أََصاَب قَْوَم ُنوحٍ أَْو قَْوَم ُهوٍد أَْو قَْوَم َصاِلحٍ َوَما قَْوُم لُوٍط ِمْنكُْم بِ
َوَما  قَالُوا َيا ُشَعْيُب َما َنفْقَُه كَِثًريا ِممَّا َتقُولُ َوإِنَّا لَنََراَك ِفيَنا َضِعيفًا َولَْولَا َرهْطَُك لََرَجْمَناَك) ٩٠(إِنَّ رَبِّي َرِحيٌم َوُدوٌد 

لُونَ ُمِحيطٌ قَالَ َيا قَْومِ أََرهِْطي أََعزُّ َعلَْيكُْم ِمَن اللَِّه وَاتََّخذُْتُموُه َوَراءَكُْم ِظهْرِيا إِنَّ َربِّي بَِما َتْعَم) ٩١(أَْنَت َعلَْيَنا بَِعزِيزٍ 
ِه َوَمْن ُهَو كَاِذٌب وَاْرَتِقبُوا إِنِّي َوَيا قَْومِ اْعَملُوا َعلَى َمكَاَنِتكُْم إِنِّي َعاِملٌ َسْوَف َتْعلَُمونَ َمْن َيأِْتيِه َعذَاٌب ُيخْزِي) ٩٢(



ْيَحةُ َولَمَّا َجاَء أَمُْرَنا َنجَّْيَنا ُشعَْيًبا َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعُه بَِرْحَمٍة ِمنَّا وَأََخذَِت الَِّذيَن ظَلَُموا الصَّ) ٩٣(َمَعكُْم َرِقيٌب 
  ) ٩٥(َيْغَنْوا ِفيَها أَلَا ُبْعًدا ِلَمْدَيَن كََما َبِعَدْت ثَمُوُد كَأَنْ لَمْ ) ٩٤(فَأَصَْبُحوا ِفي ِدَيارِِهْم جَاِثِمَني 

ومع الدعوة إىل . . وهذا دور من أدوار الرسالة الواحدة بالعقيدة اخلالدة ، ينهض به شعيب يف قومه أهل مدين 
الصلة بالعقيدة يف اهللا ،  عقيدة التوحيد قضية أخرى ، هي قضية األمانة والعدالة يف التعامل بني الناس ، وهي وثيقة

وإن كان أهل مدين قد تلقوها بدهشة بالغة ، ومل يدركوا العالقة بني . والدينونة له وحده ، واتباع شرعه وأمره 
  املعامالت املالية والصالة املعربة عن الدينونة هللا

. ايتها وأسلوب عرضها وجتري القصة على نسق قصة هود مع عاد ، وقصة صاحل مع مثود ، وإن كانت أقرب يف هن
  .والتعبري عن خامتها إىل قصة صاحل ، حىت لتشترك معها يف نوع العذاب ويف العبارة عن هذا العذاب 

  .} . . . يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه : قال . وإىل مدين أخاهم شعيباً { 
وقاعدة املعامالت . وقاعدة الشريعة األوىل . وىل وقاعدة احلياة األ. إهنا الدينونة هللا وحده قاعدة العقيدة األوىل 

  . .القاعدة اليت ال تقوم بغريها عقيدة وال عبادة وال معاملة . . . األوىل 
وال تنقصوا املكيال وامليزان ، إين أراكم خبري ، وإين أخاف عليكم عذاب يوم حميط ، ويا قوم أوفوا املكيال { 

بقية اهللا خري لكم إن كنتم مؤمنني . س أشياءهم ، وال تعثوا يف األرض مفسدين وامليزان بالقسط ، وال تبخسوا النا
  . .} وما أنا عليكم حبفيظ . 

والقضية هنا هي قضية األمانة والعدالة بعد قضية العقيدة والدينونة أو هي قضية الشريعة واملعامالت اليت تنبثق من 
الدهم تقع يف الطريق من احلجاز إىل الشام ينقصون املكيال فقد كان أهل مدين وب. . قاعدة العقيدة والدينونة 

وهي رذيلة متس نظافة القلب . وامليزان ، ويبخسون الناس أشياءهم ، أي ينقصوهنم قيمة أشيائهم يف املعامالت 
ة كما كانوا حبكم موقع بالدهم ميلكون أن يقطعوا الطريق على القوافل الذاهب. واليد كما متس املروءة والشرف 
ويتحكموا يف طرق القوافل ويفرضوا ما يشاءون من املعامالت اجلائرة اليت . اآليبة بني مشال اجلزيرة وجنوهبا 

  .وصفها اهللا يف هذه السورة 
ومن مث تبدو عالقة عقيدة التوحيد والدينونة هللا وحده باألمانة والنظافة وعدالة املعاملة وشرف األخذ والعطاء ، 

فهي بذلك ضمانة حلياة إنسانية أفضل ، وضمانة . ية سواء قام هبا األفراد أم قامت هبا الدول ومكافحة السرقة اخلف
وهي الضمانة الوحيدة اليت تستند إىل اخلوف من اهللا وطلب رضاه ، فتستند . للعدل والسالم يف األرض بني الناس 

  . .إىل أصل ثابت ، ال يتأرجح مع املصاحل واألهواء 
وهي . هذه هي نظرة اإلسالم . . خالق ال بد أن تستند إىل أصل ثابت ال يتعلق بعوامل متقلبة إن املعامالت واأل

ختتلف من اجلذور مع سائر النظريات االجتماعية واألخالقية اليت ترتكن إىل تفكريات البشر وتصوراهتم وأوضاعهم 
  ومصاحلهم الظاهرة هلم

ا باملصاحل املادية القريبة؛ كما ينعدم تأثرها بالبيئة والعوامل وهي حني تستند إىل ذلك األصل الثابت ينعدم تأثره
  .السائدة فيها 

فال يكون املتحكم يف أخالق الناس وقواعد تعاملهم من الناحية األخالقية هو كوهنم يعيشون على الزراعة أو 
يف التصور األخالقي ويف إن هذه العوامل املتغرية تفقد تأثريها . . يعيشون على الرعي أو يعيشون على الصناعة 

قواعد املعامالت األخالقية ، حني يصبح مصدر التشريع للحياة كلها هو شريعة اهللا؛ وحني تصبح قاعدة األخالق 



هي إرضاء اهللا وانتظار ثوابه وتوقي عقابه ، وكل ما يهرف به أصحاب املذاهب الوضعية من تبعية األخالق 
  لألمة يصبح لغواً يف ظل النظرة األخالقية اإلسالمية للعالقات االقتصادية وللطور االجتماعي

  . .} إين أراكم خبري . وال تنقصوا املكيال وامليزان { 
ققد رزقكم اهللا رزقاً حسناً ، فلستم يف حاجة إىل هذه الدناءة لتزيدوا غىن ، ولن يفقركم أو يضركم أن ال تنقصوا 

  .أنتم عليه من غش يف املعاملة ، أو غضب يف األخذ والعطاء  بل إن هذا اخلري ليهدده ما. . املكيال وامليزان 
  . .} و إين أخاف عليكم عذاب يوم حميط { 

وإما يف هذه األرض حني يؤيت هذا الغش والغضب مثارمها املرة يف حالة اجملتمع ويف حركة . إما يف اآلخرة عند اهللا 
من احلركات اليومية ويف كل تعامل ويف كل وحني يذوق الناس بعضهم بأس بعض ، يف كل حركة . التجارة 
  .احتكاك 

  :ومرة أخرى يكرر شعيب نصحه يف صورة إجيابية بعد صورة النهي السلبية 
  . .} ويا قوم أوفوا املكيال وامليزان بالقسط { 

  .وإيفاء الكيل وامليزان أقوى من عدم نقصهما ، ألنه أقرب إىل جانب الزيادة 
  .ظل اإليفاء غري ظل عدم النقص ، فهو أكثر مساحة ووفاء و. وللعبارات ظل يف احلس 

  . .} وال تبخسوا الناس أشياءهم { 
تقوميها كيالً أو وزناً أو . فهو يشمل حسن تقومي أشياء الناس من كل نوع . وهذه أعم من املكيالت واملوزونات 

تطلق » شيء « ألن كلمة . عمال والصفات وقد تدخل يف ذلك األ. وتقوميها مادياً او معنوياً . سعراً أو تقديراً 
  .أحياناً ويراد هبا غري احملسوسات 

وخبس الناس أشياءهم فوق أنه ظلم يشيع يف نفوس الناس مشاعر سيئة من األمل أو احلقد ، أو اليأس من العدل 
وس والضمائر ، وال وكلها مشاعر تفسد جو احلياة والتعامل والروابط االجتماعية والنف. . واخلري و حسن التقدير 

  .تبقى على شيء صاحل يف احلياة 
  . .} وال تعثوا يف األرض مفسدين { 

مث يوقظ وجداهنم إىل خري أبقى من ذلك . والعثو هو اإلفساد ، فال تفسدوا متعمدين اإلفساد ، قاصدين إىل حتقيقه 
  :يف التقدير  الكسب الدنس الذي حيصلون عليه بنقص املكيال وامليزان وخبس الناس أشياءهم

  . .} بقية اهللا خري لكم إن كنتم مؤمنني { 
وقد دعاهم يف أول حديثه إىل عبادة اهللا وحده أي الدينونة له بال شريك فهو يذكرهم . . فما عند اهللا أبقى وأفضل 

هي فرع عن و. هبا هنا ، مع ذكر اخلري الباقي هلم عند اهللا إن آمنوا كما دعاهم ، واتبعوا نصيحته يف املعامالت 
  .ذلك اإلميان 

  .بقية اهللا خري لكم { 

  . .} إن كنتم مؤمنني . 
مث خيلي بينهم وبني اهللا الذي دعاهم إليه ، ويبني هلم أنه ال ميلك هلم شيئاً ، كما أنه ليس موكالً حبفظهم من الشر 

  :ا عليه البالغ وقد أداه وليس موكالً كذلك حبفظهم من الضالل وال مسؤوالً عنهم إن هم ضلوا ، إمن. والعذاب 
  . .} وما أنا عليكم حبفيظ { 

ومثل هذا األسلوب يشعر املخاطبني خبطورة األمر ، وبثقل التبعة ، ويقفهم وجهاً لوجه أمام العاقبة بال وسيط وال 



  .حفيظ 
  :ولكن القوم كانوا قد عتوا ومردوا على االحنراف والفساد ، وسوء االستغالل 

أصالتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا ، أو أن نفعل يف أموالنا ما نشاء؟ إنك ألنت احلليم يا شعيب . قالوا { 
  . .} الرشيد 

وإن كانت سخرية اجلاهل املطموس ، واملعاند بال . وهو رد واضح التهكم ، بّين السخرية يف كل مقطع من مقاطعة 
  .معرفة وال فقه 

  . .} أن نفعل يف أموالنا ما نشاء؟  أصالتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو{ 
وأن . فهم ال يدركون أوال يريدون أن يدركوا أن الصالة هي من مقتضيات العقيدة ، ومن صور العبودية والدينونة 

العقيدة ال تقوم بغري توحيد اهللا ، ونبذ ما يعبدون من دونه هم وآباؤهم ، كما أهنا ال تقوم إال بتنفيذ شرائع اهللا يف 
فهي حلمة واحدة ال يفترق فيها االعتقاد عن . ة ويف تداول األموال ويف كل شأن من شئون احلياة والتعامل التجار

  .الصالة عن شرائع احلياة وعن أوضاع احلياة 
قبل . . وارتباطهما معاً باملعامالت . وقبل أن منضي طويالً يف تسفيه هذا التصور السقيم الرتباط الشعائر بالعقيدة 

طويالً يف تسفيه هذا التصور من أهل مدين قبل ألوف السنني ، حيسن أن نذكر أن الناس اليوم ال يفترقون  أن منضي
وأن اجلاهلية اليت نعيش فيها اليوم ليست أفضل وال . يف تصورهم وال يف إنكارهم ملثل هذه الدعوة عن قوم شعيب 
كان يزاوله قوم شعيب هو ذاته الشرك الذي تزاوله أذكى وال أكثر إدراكاً من اجلاهلية األوىل وأن الشرك الذي 

إهنم يهود أو نصارى أو مسلمون فكلهم يفصل بني العقيدة : اليوم البشرية جبملتها مبا فيها أولئك الذين يقولون 
وفق فيجعل العقيدة والشعائر هللا ووفق أمره ، وجيعل الشريعة والتعامل لغري اهللا ، و. والشريعة والتعامل . والشعائر 
  . .وهذا هو الشرك يف حقيقته وأصله . . أمر غريه 

وإن كان ال يفوتنا أن اليهود وحدهم اليوم هم الذين يتمسكون بأن تكون أوضاعهم ومعامالهتم وفق ما يزعمونه 
عقيدهتم وشريعتهم وذلك بغض النظر عما يف هذه العقيدة من احنراف وما يف هذه الشريعة من حتريف فلقد قامت 

جملس تشريعهم يف إسرائيل بسبب أن باخرة إسرائيلية تقدم لركاهبا من غري اليهود أطعمة » الكنيست «  أزمة يف
وأرغمت الشركة والسفينة على تقدمي الطعام الشرعي وحده مهما تعرضت للخسارة فأين من يدعون . غري شرعية 

  من هذا االستمساك بالدين؟» مسلمني « أنفسهم 
إهنم مسلمون من يستنكر وجود صلة بني العقيدة واألخالق ، وخباصة أخالق املعامالت : ولون إن بيننا اليوم ممن يق

  .املادية 

وما لإلسالم وسلوكنا : يتساءلون أوال يف استنكار . وحاصلون على الشهادات العليا من جامعاتنا وجامعات العامل 
ة يف الطريق؟ ما لإلسالم وتصريف الطاقة الشخصي؟ ما لإلسالم والعري يف الشواطئ؟ ما لإلسالم وزي املرأ

؟ »املتحضرون « اجلنسية بأي سبيل؟ ما لإلسالم وتناول كأس اخلمر إلصالح املزاج؟ ما لإلسالم وهذا الذي يفعله 
  . .} أصالتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ { : فأي فرق بني هذا وبني سؤال أهل مدين . 

أن يتدخل الدين يف االقتصاد ، وأن تتصل املعامالت باالعتقاد ، . بشدة وعنف  بل ينكرون. وهم يتساءلون ثانياً 
فما للدين واملعامالت الربوية؟ وما للدين واملهارة يف الغش والسرقة ما مل . . . أو حىت باألخالق من غري اعتقاد 

وينكرون . ألقتصاد تفسده يقعا حتت طائلة القانون الوضعي؟ ال بل إهنم يتبجحون بأن األخالق إذا تدخلت يف ا
  حىت على بعض أصحاب النظريات االقتصادية الغربية النظرية األخالقية مثالً ويعدوهنا ختليطاً من أيام زمان



وحنن اليوم يف جاهلية أشد جهالة ، ولكنها . فال يذهنب بنا الترفع كثرياً على أهل مدين يف تلك اجلاهلية األوىل 
رة ، وتتهم الذين يربطون بني العقيدة يف اهللا ، والسلوك الشخصي يف احلياة ، تدعي العلم واملعرفة واحلضا

  تتهمهم بالرجعية والتعصب واجلمود. . واملعامالت املادية يف السوق 
وما تستقيم عقيدة توحيد اهللا يف القلب ، مث تترك شريعة اهللا املتعلقة بالسلوك واملعاملة إىل غريها من قوانني األرض 

وهو . منه هذا اللون الذي نعيش به اآلن . والشرك ألوان . كن أن جيتمع التوحيد والشرك يف قلب واحد فما مي. 
  ميثل أصل الشرك وحقيقته اليت يلتقي عليها املشركون يف كل زمان ويف كل مكان

  :ويسخر أهل مدين من شعيب كما يتوقح بالسخرية اليوم ناس على دعاة التوحيد فيقولون 
  . .} احلليم الرشيد إنك ألنت { 

فاحللم والرشد عندهم أن يعبدوا ما يعبد آباؤهم بال تفكري ، وأن يفصلوا بني العبادة . وهم يعنون عكس معناها 
  والتعامل يف السوق وكذلك هو عند املثقفني املتحضرين اليوم الذين يعيبون على املتعصبني الرجعيني

ق الذي معه؛ ويعرض عن تلك السخرية ال يباليها وهو يشعر ويتلطف شعيب تلطف صاحب الدعوة الواثق من احل
يتلطف يف إشعارهم أنه على بينة من ربه كما جيده يف ضمريه وقلبه؛ وأنه على ثقة مما يقول . . بقصورهم وجهلهم 

مثلهم ذو مال وذو ألنه أويت من العلم ما مل يؤتوا ، وأنه إذ يدعوهم إىل األمانة يف املعاملة سيتأثر مثلهم بنتائجها ألنه 
معامالت؛ فهو ال يبغي كسباً شخصياً من وراء دعوته هلم؛ فلن ينهاهم عن شيء مث يفعله هو لتخلو له السوق إمنا 

  :وليس فيما يدعوهم إليه خسارة عليهم كما يتومهون . هي دعوة اإلصالح العامة هلم وله وللناس 
رزقين منه رزقاً حسناً؟ وما أريد أن أخالفكم إىل ما أهناكم عنه يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب ، و: قال { 

  .} ، إن أريد إال اإلصالح ما استطعت ، وما توفيقي إال باهللا ، عليه توكلت وإليه أنيب 

.  
  . .} . . . يا قوم { 

  .يف تودد وتقرب ، وتذكري باألواصر القريبة 
  . .} أرأيتم إن كنت على بينة من ريب؟ { 

وعن هذه البينة الواضحة يف نفسي ، . ته يف نفسي وأستيقن أنه هو يوحي إيل ويأمرين مبا أبلغكم إياه أجد حقيق
  .أصدر واثقاً مستيقناً 

  . .} ورزقين منه رزقاً حسناً { 
  .ومنه الثروة اليت أتعامل مع الناس مثلكم فيها 

  . .} وما أريد أن أخالفكم إىل ما أهناكم عنه { 
  من خلفكم فأفعل ما هنيتكم عنه ألحقق لنفسي نفعاً بهفأهناكم مث أذهب 

  . .} إن أريد إال اإلصالح ما استطعت { 
اإلصالح العام للحياة واجملتمع الذي يعود صالحه باخلري على كل فرد وكل مجاعة فيه؛ وإن خيل إىل بعضهم أن 

يفوت الكسب اخلبيث ويضيع  فإمنا. اتباع العقيدة واخللق يفوت بعض الكسب الشخصي ، ويضيع بعض الفرص 
  الفرص القذرة؛ ويعوض عنهما كسباً طيباً ورزقاً حالالً ، وجمتمعاً متضامناً متعاوناً ال حقد فيه وال غدر وال خصام

  . .} وما توفيقي إال باهللا { 
  .فهو القادر على إجناح مسعاي يف اإلصالح مبا يعلم من نييت ، ومبا جيزي على جهدي 



  . .} عليه توكلت { 
  .عليه وحده ال أعتمد على غريه 

  . .} وإليه أنيب { 
  .إليه وحده أرجع فيما حيزبين من األمور ، وإليه وحده أتوجه بنييت وعملي ومسعاي 

فقد : مث يأخذ هبم يف واد آخر من التذكري ، فيطل هبم على مصارع قوم نوح وقوم هود وقوم صاحل وقوم لوط 
ويا قوم ال { : اسية ما مل يفعله التوجيه العقلي اللني الذي حيتاج إىل رشد وتفكري يفعل هذا يف مثل تلك القلوب اجل

  . .} وما قوم لوط منكم ببعيد . جيرمنَّكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صاحل 
خشية أن يصيبكم ما أصاب  ال حيملنكم اخلالف معي والعناد يف مواجهيت على أن تلجوا يف التكذيب واملخالفة ،

فمدين كانت بني احلجاز . وقريب كذلك يف الزمان . وهؤالء قوم لوط قريب منكم يف املكان . األقوام قبلكم 
  .والشام 

مث يفتح هلم وهم يف مواجهة العذاب واهلالك باب املغفرة والتوبة ، ويطمعهم يف رمحة اهللا والقرب منه بأرق األلفاظ 
  :وأحناها 

وهكذا يطوف هبم يف جماالت العظة والتذكر واخلوف . . } فروا ربكم مث توبوا إليه ، إن ريب رحيم ودود واستغ{ 
  .والطمع ، لعل قلوهبم تتفتح وختشع وتلني 

ولكن القوم كانوا قد بلغوا من فساد القلوب ، ومن سوء تقدير القيم يف احلياة ، وسوء التصور لدوافع العمل 
  :تبجحهم من قبل بالسخرية والتكذيب والسلوك ، ما كشف عنه 

} يا شعيب ما نفقه كثرياً مما تقول ، وإنا لنراك فينا ضعيفاً ، ولوال رهطك لرمجناك ، وما أنت علينا بعزيز : قالوا { 
.  

.  
  :فهم ضيقو الصدور باحلق الواضح ، ال يريدون أن يدركوه 

  . .} قالوا يا شعيب ما نفقه كثرياً مما تقول { 
  :سون القيم يف احلياة مبقياس القوة املادية الظاهرة وهم يقي

  . .} وإنا لنراك فينا ضعيفاً { 
  .فال وزن عندهم للحقيقة القوية اليت حيملها ويواجههم هبا 

  . .} ولوال رهطك لرمجناك { 
ة اهللا على مث هم يغفلون عن غري. ففي حساهبم عصبية العشرية ، ال عصبية االعتقاد ، وصلة الدم ال صلة القلب 

  .أوليائه فال يضعوهنا يف احلساب 
  . .} وما أنت علينا بعزيز { 

  ولكننا حنسب حساب األهل والعشرية. ال عزة التقدير والكرامة وال عزة الغلب والقهر 
قيمها وحني تفرغ النفوس من العقيدة القومية والقيم الرفيعة واملثل العالية؛ فإهنا تقبع على األرض ومصاحلها القريبة و
الدنيا؛ فال ترى حرمة يومئذ لدعوة كرمية ، وال حلقيقة كبرية؛ وال تتحرج عن البطش بالداعية إال أن تكون له 

أما حرمة العقيدة واحلق والدعوة فال وزن هلا وال ظل يف تلك . عصبة تؤويه؛ وإال أن تكون معه قوة مادية حتميه 
  .النفوس الفارغة اخلاوية 



الغرية على جالل ربه ووقاره؛ فيتنصل من االعتزاز برهطه وقومه؛ وجيبههم بسوء التقدير وعندئذ تأخذ شعيباً 
ويفاصل . ويلقي كلمته الفاصلة األخرية . حلقيقة القوى يف هذا الوجود ، وبسوء األدب مع اهللا احمليط مبا يعلمون 

نتظر أمثاهلم ، ويدعهم ملصريهم الذي قومه على أساس العقيدة ، وخيلي بينهم وبني اهللا ، وينذرهم العذاب الذي ي
  :خيتارون 

ويا قوم اعملوا على . يا قوم أرهطي أعز عليكم من اهللا واختذمتوه وراءكم ظهرياً؟ إن ريب مبا تعملون حميط : قال { 
  . .} مكانتكم إين عامل ، سوف تعلمون من يأتيه عذاب خيزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إين معكم رقيب 

  . .} عليكم من اهللا؟ أرهطي أعز { 
أهؤالء أعز . . أمجاعة من البشر مهما يكونوا من القوة واملنعة فهم ناس ، وهم ضعاف ، وهم عباد من عباد اهللا 

  أهؤالء أشد قوة ورهبة يف نفوسكم من اهللا؟. . عليكم من اهللا؟ 
  . .} واختذمتوه وراءكم ظهرياً { 

اعة فعلتهم ، وهم يتركون اهللا ويعرضون عنه ، وهم من خلقه ، وهي صورة حسية للترك واإلعراض ، تزيد يف شن
فهو البطر وجحود النعمة وقلة احلياء إىل جانب الكفر والتكذيب وسوء . وهو رازقهم وممتعهم باخلري الذي هم فيه 

  .التقدير 
  . .} إن ريب مبا تعملون حميط { 

  .واإلحاطة أقصى الصور احلسية للعلم بالشيء والقدرة عليه 
الغضبة اليت ال يقوم إىل جوارها شيء من االعتزاز . إهنا غضبة العبد املؤمن لربه أن يستباح جالله سبحانه ووقاره 

إن شعيباً مل ينتفخ ومل ينتفش أن جيد القوم يرهبون رهطه ، فال متتد إليه أيديهم . . بنسبه ورهطه وعشريته وقومه 
ىل أن يكون رهطه هم الذين حيمونه ومينعونه من قومه الذين افترق بالبطش الذي يريدونه ومل يسترح ومل يطمئن إ

أن املؤمن ال يعتز إال بربه؛ وال يرضى أن تكون له عصبة ختشى . . طريقهم عن طريقه وهذا هو اإلميان يف حقيقته 
  .وال ُيخشى ربه فعصبية املسلم ليست لرهطه وقومه ، إمنا هي لربه ودينه 

  احلقيقة بني التصور اإلسالمي والتصور اجلاهلي يف كل أزمانه وبيئاتهوهذا هو مفرق الطريق يف 
والتنصل من االعتزاز أو االحتماء بسواه ، ينبعث ذلك التحدي الذي يوجهه شعيب إىل . ومن هذه الغضبة هللا 

  :قومه؛ وتقوم تلك املفاصلة بينه وبينهم بعد أن كان واحداً منهم ويفترق الطريقان فال يلتقيان 
  . .} يا قوم اعملوا على مكانتكم و{ 

  .وامضوا يف طريقكم وخطتكم ، فقد نفضت يدّي منكم 
  . .} إين عامل { 

  .على طريقيت ومنهجي 
  . .} سوف تعلمون من يأتيه عذاب خيزيه ومن هو كاذب { 

  أنا أم أنتم؟
  . .} وارتقبوا إين معكم رقيب { 

. كما يوحي باملفاصلة وافتراق الطريق . هديد ما يوحي بثقته باملصري ويف هذا الت. . للعاقبة اليت تنتظرين وتنتظركم 
.  

على هذه الكلمة األخرية الفاصلة وعلى هذا االفتراق واملفاصلة ، لريفع هناك على مصرع . ويسدل الستار هنا 



صريهم ، القوم ، وعلى مشهدهم جامثني يف ديارهم ، أخذهتم الصاعقة اليت أخذت قوم صاحل ، فكان مصريهم كم
مضوا مثلهم مشيعني باللعنة ، . خلت منهم الدور ، كأن مل يكن هلم فيها دور ، وكأن مل يعمروها حيناً من الدهر 

  :طويت صفحتهم يف الوجود وصفحتهم يف القلوب 
جامثني وملا جاء أمرنا جنينا شعيباً والذين آمنوا معه برمحة منا ، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا يف ديارهم { 

  .} . . . أال بعداً ملدين ، كما بعدت مثود . ، كأن مل يغنوا فيها 
  .وطويت صفحة أخرى من الصفحات السود ، حق فيها الوعيد على من كذبوا بالوعيد 

) ٩٧(ِفْرَعْونَ َوَما أَْمُر ِفْرَعْونَ بَِرشِيٍد  إِلَى ِفْرَعْونَ َوَملَِئِه فَاتََّبُعوا أَْمَر) ٩٦(َولَقَْد أَْرَسلَْنا مُوَسى بِآَياِتَنا َوُسلْطَاٍن ُمبِنيٍ 
وَأُْتبُِعوا ِفي َهِذِه لَْعَنةً َوَيْوَم الِْقَياَمةِ بِئْسَ الرِّفُْد ) ٩٨(َيقُْدُم قَْوَمُه َيْوَم الِْقَياَمِة فَأَْوَرَدُهمُ النَّاَر َوبِئَْس الْوِْردُ الَْمْوُروُد 

  ) ٩٩(الَْمْرفُوُد 

ص هذه اإلشارة إىل قصة موسى مع فرعون ، لتسجيل هناية فرعون وملئه ، وهناية قومه الذين وخامتة ذلك القص
وتتضمن هذه اإلشارة العابرة إمياءات كثرية إىل وقائع القصة اليت مل تذكر هنا ، كما تضم مشهداً . ائتمروا بأمره 

مبدأ التبعة الفردية اليت . ن مبادئ اإلسالم وهذا وذلك إىل تقرير مبدأ رئيسي م. من مشاهد القيامة احلية املتحركة 
  . .ال يسقطها اتباع الرؤساء والكرباء 

ويبدأ املشهد املعروض هنا بإرسال موسى باآليات مزوداً بقوة من اهللا وسلطان ، إىل فرعون ذي السلطان وكرباء 
  .قومه 

  . .} إىل فرعون وملئه . ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبني { 
على ما يف . ل السياق خطوات القصة كلها ليصل إىل هنايتها ، فإذا هم يتبعون أمر فرعون ، ويعصون أمر اهللا وجيم

  :أمر فرعون من محاقة وجهل وشطط 
  . . .} وما أمر فرعون برشيد . فاتبعوا أمر فرعون { 

ال تدبر وال تفكر ، ودون أن يكون وملا كانوا تبعاً لفرعون يف هذا األمر ، ميشون خلفه ، ويتبعون خطواته الضالة ب
ملا . . هلم رأي ، مستهينني بأنفسهم ، متخلني عن تكرمي اهللا هلم باإلرادة والعقل وحرية االجتاه واختيار الطريق 

  :كانوا كذلك فإن السياق يقرر أن فرعون سيقدمهم يوم القيامة ويكونون له تبعاً 
  . .} يقدم قومه يوم القيامة { 

سمع حكاية عن املاضي ووعداً عن املستقبل ، إذا املشهد ينقلب ، وإذا املستقبل ماض قد وقع ، وإذا وبينما حنن ن
  :فرعون قد قاد قومه إىل النار وانتهى 

  } فأوردهم النار { 
أمل يكونوا قطيعاً يسري بدون تفكري؟ أمل يتنازلوا عن أخص خصائص اآلدمية . أوردهم كما يورد الراعي قطيع الغنم 

ويا بئساه من ورد ال يروي غلة ، وال يشفي صدى ، إمنا يشوي . حرية اإلرادة واالختيار؟ فأوردهم النار  وهي
  :البطون والقلوب 

  .} وبئس الورد املورود { 
  :إذا ذلك كله حكاية تروى ، وُيعلق عليها . . قيادة فرعون هلم ، وإيرادهم موردهم . وإذا ذلك كله 

  . .} يوم القيامة وأُتبعوا يف هذه لعنة و{ 



  . .} بئس الرفد املرفود { : وُيسخر منها وُيتهكم عليها 
فها هو . . فهذه النار هي الرفد والعطاء واملنة اليت رفد هبا فرعون قومه أمل يعد السحرة عطاء جزيالً ورفداً مرفوداً 

  وبئس الرفد املرفود. وبئس الورد املورود . . النار . . ذا رفده ملن اتبعه 
  . .وذلك من بدائع التعبري والتصوير يف هذا الكتاب العجيب 

َوَما ظَلَْمَناُهْم َولَِكْن ظَلَُموا أَْنفُسَُهْم فََما أَغَْنْت َعْنُهمْ ) ١٠٠(ذَِلَك ِمْن أَْنَباِء الْقَُرى نَقُصُُّه َعلَْيَك ِمْنَها قَاِئٌم َوَحِصيٌد 
َوكَذَِلكَ أَْخذُ رَبِّكَ ) ١٠١(لَِّه ِمْن َشْيٍء لَمَّا َجاَء أَْمُر َربَِّك َوَما َزاُدوُهْم غَْيَر تَْتبِيبٍ آِلَهتُُهُم الَِّتي َيْدُعونَ ِمْن ُدوِن ال

ٌم إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً ِلَمْن َخاَف َعذَاَب الْآِخَرِة ذَِلكَ َيْو) ١٠٢(إِذَا أََخذَ الْقَُرى َوِهَي ظَاِلَمةٌ إِنَّ أَْخذَُه أَلِيٌم َشِديٌد 
َيْوَم َيأْتِ لَا َتكَلَُّم نَفٌْس إِلَّا بِإِذْنِِه ) ١٠٤(َوَما نَُؤخُِّرهُ إِلَّا ِلأََجلٍ َمْعُدوٍد ) ١٠٣(َمْجُموعٌ لَُه النَّاُس وَذَِلكَ َيْوٌم َمْشُهوٌد 

خَاِلِديَن ِفيَها َما َداَمتِ ) ١٠٦(ٌري َوَشهِيٌق فَأَمَّا الَِّذيَن َشقُوا فَِفي النَّارِ لَُهْم ِفيَها َزِف) ١٠٥(فَِمْنُهْم َشِقيٌّ َوسَِعيٌد 
َوأَمَّا الَِّذيَن سُِعُدوا فَِفي الَْجنَِّة َخاِلِديَن ِفيَها َما ) ١٠٧(السََّماَواُت َوالْأَْرُض إِلَّا َما َشاَء رَبَُّك إِنَّ َربََّك فَعَّالٌ ِلَما يُرِيُد 

فَلَا َتُك ِفي ِمْرَيٍة ِممَّا َيعُْبُد َهُؤلَاِء َما َيعُْبُدونَ ) ١٠٨(َشاَء رَبَُّك َعطَاًء غَْيَر َمْجذُوٍذ َداَمِت السََّماَواُت وَالْأَْرضُ إِلَّا َما 
ُتِلَف ِفيِه َولَقَْد آَتْيَنا ُموَسى الْكَِتاَب فَاْخ) ١٠٩(إِلَّا كََما َيعُْبُد آَباؤُُهْم ِمْن قَْبلُ َوإِنَّا لَُمَوفُّوُهْم َنِصيبَُهْم غَْيَر َمْنقُوصٍ 

َوإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَُيَوفَِّينَُّهْم رَبَُّك أَْعَمالَُهمْ ) ١١٠(َولَْولَا كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمْن رَبَِّك لَقُِضَي َبْينَُهْم َوإِنَُّهْم لَِفي َشكٍّ ِمْنُه مُرِيبٍ 
َولَا ) ١١٢(تَاَب َمَعَك َولَا َتطْغَْوا إِنَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري فَاْستَِقْم كََما أُِمْرَت َوَمْن ) ١١١(إِنَُّه بَِما َيْعَملُونَ َخبٌِري 

َوأَِقمِ الصَّلَاةَ طََرفَيِ ) ١١٣(ونَ َتْركَنُوا إِلَى الَِّذيَن ظَلَُموا فََتَمسَّكُُم النَّاُر َوَما لَكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن أَْوِلَياَء ثُمَّ لَا ُتْنصَُر
وَاصْبِْر فَإِنَّ اللََّه لَا ُيِضيعُ أَْجرَ ) ١١٤(فًا ِمَن اللَّْيلِ إِنَّ الَْحَسنَاِت ُيذِْهْبَن السَّيِّئَاِت ذَِلَك ِذكَْرى ِللذَّاِكرِيَن النََّهارِ َوُزلَ

ِفي الْأَْرضِ إِلَّا قَِليلًا ِممَّْن أَْنَجْيَنا  فَلَْولَا كَانَ ِمَن الْقُُروِن ِمْن قَْبِلكُْم أُولُو َبِقيٍَّة َيْنَهْونَ َعنِ الْفََساِد) ١١٥(الُْمْحِسنَِني 
َوَما كَانَ َربُّكَ ِلُيْهِلكَ الْقَُرى بِظُلْمٍ َوأَْهلَُها ُمْصِلُحونَ ) ١١٦(ِمْنُهْم وَاتََّبَع الَِّذيَن ظَلَُموا َما أُْترِفُوا ِفيِه َوكَاُنوا ُمْجرِِمَني 

إِلَّا َمْن َرِحمَ رَبَُّك َوِلذَِلكَ َخلَقَُهمْ ) ١١٨(أُمَّةً وَاِحَدةً َولَا يََزالُونَ ُمْخَتِلِفَني  َولَْو َشاَء َربَُّك لَجََعلَ النَّاَس) ١١٧(
نُثَبُِّت بِهِ  َوكُلًّا نَقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَْنَباِء الرُُّسلِ َما) ١١٩(َوَتمَّْت كَِلَمةُ َربَِّك لَأَْملَأَنَّ َجهَنََّم ِمَن الْجِنَِّة َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني 
َوقُلْ لِلَِّذيَن لَا ُيؤِْمُنونَ اْعَملُوا َعلَى َمكَاَنِتكُْم إِنَّا ) ١٢٠(فَُؤاَدَك َوَجاَءَك ِفي َهِذِه الَْحقُّ َوَمْوِعظَةٌ َوِذكَْرى ِللُْمْؤِمنَِني 

اِت َوالْأَْرضِ َوإِلَْيهِ ُيْرَجُع الْأَْمُر كُلُُّه فَاْعُبْدُه َوِللَِّه غَْيُب السََّماَو) ١٢٢(َواْنَتِظرُوا إِنَّا ُمْنَتِظُرونَ ) ١٢١(َعاِملُونَ 
  ) ١٢٣(َوَتَوكَّلْ َعلَْيِه َوَما رَبَُّك بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ 

من املقدمة ومن . تشتمل على تعليقات وتعقيبات متنوعة ، مبنية على ما سبق يف سياق السورة . هذه خامتة السورة 
لتعليقات والتعقيبات شديدة االتصال مبا سبق من سياق السورة ، متكاملة معه يف أداء أهدافها وهذه ا. القصص 
  .كذلك 

ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم { : والتعقيب األول يف هذا الدرس تعقيب مباشر على القصص 
ون من دون اهللا من شيء ملا جاء وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ، فما أغنت عنهم آهلتهم اليت يدع. وحصيد 
  . .} إن أخذه أليم شديد . وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظاملة . وما زادوهم غري تتبيب  -أمر ربك 

والتعقيب الثاين يتخذ مما نزل بالقرى من عذاب موحياً باخلوف من عذاب اآلخرة الذي يعرض يف مشهد شاخص 
ذلك يوم جمموع له الناس وذلك يوم مشهود . ك آلية ملن خاف عذاب اآلخرة إن يف ذل{ : من مشاهد يوم القيامة 

فأما الذين شقوا ففي النار . يوم يأت ال تكلم نفس إال بإذنه فمنهم شقي وسعيد . وما نؤخره إال ألجل معدود . 



وأما . ملا يريد  إن ربك فعال -خالدين فيها ما دامت السماوات واألرض إال ما شاء ربك . هلم فيها زفري وشهيق 
  . .} عطاء غري جمذوذ  -إال ما شاء ربك  -الذين سعدوا ففي اجلنة خالدين فيها ما دامت السماوات واألرض 

يليه تعقيب آخر مستمد من عاقبة القرى ومن مشهد القيامة لتقرير أن املشركني الذين يواجههم حممد صلى اهللا 
وإذا كان عذاب االستئصال ال يقع عليهم يف األرض ، فذلك لكلمة  .عليه وسلم شأهنم شأن من قبلهم يف احلالني 

ولكن هؤالء وهؤالء . سبقت من ربك إىل أجل كما أجل العذاب لقوم موسى مع اختالفهم فيما جاءهم من كتاب 
ن فاستقم أيها الرسول على طريقتك انت ومن تاب معك ، وال تركنوا إىل الذي. سيوفون أعماهلم على وجه التأكيد 

ما . فال تك يف مرية مما يعبد هؤالء { : ظلموا وأشركوا ، وأقم الصالة واصرب ، فإن اهللا ال يضيع أجر احملسنني 
ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ، . يعبدون إال كما يعبد آباؤهم من قبل ، وإنا ملوفوهم نصيبهم غري منقوص 

ك منه مريب وإن كالًّ ملّا ليوفينهم ربك أعماهلم ، إنه مبا ولوال كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإهنم لفي ش
وال تركنوا إىل الذين ظلموا . فاستقم كمآ أمرت ومن تاب معك وال تطغوا ، إنه مبا تعملون بصري . يعملون خبري 

ل ، إن وأقم الصالة طريف النهار وزلفاً من اللي. فتمسكم النار وما لكم من دون اهللا من أولياء مث ال تنصرون 
  . .} واصرب فإن اهللا ال يضيع أجر احملسنني . احلسنات يذهنب السيئات ، ذلك ذكرى للذاكرين 

  .مث عودة إىل القرون اخلالية اليت مل يكن فيها إال قليل من الذين ينهون عن الفساد يف األرض 

: قرى بظلم وأهلها مصلحون وما كان ربك ليهلك ال. أما الكثرة فكانت ماضية فيما هي فيه ، فاستحقت اهلالك 
فلوال كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد يف األرض إال قليالً ممن أجنينا منهم ، واتبع الذين { 

  . .} ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا جمرمني ، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون 
ولكن . ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة . يف مناهجهم واجتاهاهتم وكشف عن سنة اهللا يف كون الناس خمتلفني 

إال . ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة ، وال يزالون خمتلفني { : إرادته اقتضت إعطاء البشر قدراً من االختيار 
  .} ولذلك خلقهم ، ومتت كلمة ربك ألمألن جهنم من اجلنة والناس أمجعني . من رحم ربك 

لنهاية يسجل السياق غرضاً من أغراض هذا القصص هو تثبيت فؤاد النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ويؤمر ويف ا
وأن يعبد اهللا ويتوكل عليه ، . الرسول أن يلقي للمشركني كلمته األخرية ، ويكلهم إىل ما ينتظرهم من غيب اهللا 

ل ما نثبت به فؤادك ، وجاءك يف هذه احلق ، وكالً نقص عليك من أنباء الرس{ : ويدع له أخذ الناس مبا يعملون 
. وانتظروا إنا منتظرون . اعملوا على مكانتكم إنا عاملون : وقل للذين ال يؤمنون . وموعظة وذكرى للمؤمنني 

  . .} وهللا غيب السماوات واألرض وإليه يرجع األمر كله ، فاعبده وتوكل عليه ، وما ربك بغافل عما تعملون 
وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم؛ فما أغنت عنهم . منها قائم وحصيد . القرى نقصه عليك ذلك من أنباء { 

وكذلك أخذ ربك إذا أخذ . آهلتهم اليت يدعون من دون اهللا من شيء ملا جاء أمر ربك ، وما زادوهم غري تتبيب 
  . .} القرى وهي ظاملة إن أخذه أليم شديد 

النفس واخليال؛ منهم الغارقون يف جلة الطوفان الغامر ، ومنهم  ومصارع القوم معروضة ، ومشاهدهم تزحم
املأخوذون بالعاصفة املدمرة ، ومنهم من أخذته الصيحة ، ومنهم من خسفت به وبداره األرض ، ومنهم من يقدم 

بلغ السياق يف هذا املوضع وقد . . وما حل هبم من قبل يف الدنيا خيايل لألنظار . قومه يوم القيامة فأوردهم النار 
  :هنا يأيت هذا التعقيب . . من القلوب واملشاعر أعماقها بتلك املصارع واملشاهد 

  . .} ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد { 
. فما كان لك به من علم ، إمنا هو الوحي ينبئك هبذا الغيب املطمور . . } ذلك من أنباء القرى نقصه عليك { 



  .القصص يف القرآن وذلك بعض أغراض 
ال تزال آثاره تشهد مبا بلغ أهله من القوة والعمران ، كبقايا عاد يف األحقاف وبقايا مثود يف . . } منها قائم { 

اجتث من فوق األرض وتعرى وجهها منه ، كما حل بقوم نوح أو . كالزرع احملصود } حصيد { ومنها . احلجر 
  .قوم لوط 

غرس منها يزكو وغرس منها خبيث . إن هي إال حقول من األناسي كحقول النبات . . وما األقوام؟ وما العمران؟ 
  غرس منها ينمو وغرس منها ميوت

  .} وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم { 

.  
فهم قد عطلوا مداركهم ، وتولوا عن اهلدى ، وكذبوا باآليات ، واستهزأوا بالوعيد ، فصاروا إىل ما صاروا إليه 

  .هم ال مظلومني ظاملني ألنفس
  . .} فما أغنت عنهم آهلتهم اليت يدعون من دون اهللا من شيء ملا جاء أمر ربك ، وما زادوهم غري تتبيب { 

فقد افتتحت السورة بإنذار الذين يدينون لغري اهللا سبحانه؛ وتكرر . وهذا غرض آخر من أغراض هذا القصص 
. فها هي ذي العاقبة تصدق النذر . . املفتراة ال تعصم من اهللا إن هذه األرباب : اإلنذار مع كل رسول؛ وقيل هلم 

فال تغين عنهم آهلتهم شيئاً ، وال تدفع عنهم العذاب ملا جاء أمر ربك ، بل ما زادهم هؤالء اآلهلة إال خسارة ودماراً 
. تاراً وتكذيباً ذلك أهنم اعتمدوا عليهم ، فزادهم استه) ولفظ تتبيب أقوى ببنائه اللفظي وجرسه املشدد . ( 

ولكن . فهم ال ميلكون هلم ضراً كما أهنم ال ميلكون هلم نفعاً } ما زادوهم { فهذا معىن . فزادهم اهللا نكاالً وتدمرياً 
  . .بسببهم كانت اخلسارة املضاعفة والتدمري املضاعف والنكال الشديد 

  . . .} وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظاملة { 
: ظاملة . . ناه عليك ، ومبثل هذا الدمار والنكال يأخذ ربك القرى حني يأخذها وهي ظاملة كذلك الذي قصص

مشركة حني تدين لغري اهللا بالربوبية ، وظاملة لنفسها بالشرك والفساد يف األرض واإلعراض عن دعوة التوحيد 
  .وقد ساد فيها الظلم وسيطر الظاملون . والصالح 

  . .} إن أخذه أليم شديد { 
. بعد اإلمهال واملتاع واالبتالء ، وبعد اإلعذار بالرسل والبينات ، وبعد أن يسود الظلم يف األمة ويسيطر الظاملون 

بعد أن تفاصل . . مث . . ويتبني أن دعاة املصلحني قلة منعزلة ال تأثري هلا يف حياة اجلماعة الظاملة السادرة يف الظالل 
الظالل؛ وتعترب نفسها أمة وحدها هلا دينها وهلا رهبا وهلا قيادهتا املؤمنة وهلا والؤها العصبة املؤمنة قومها السادرين يف 

وفق سنته . وتعلن األمة املشركة من قومها هبذا كله ، وتدعها تالقي مصريها الذي يقدره اهللا هلا . اخلاص فيما بينها 
  .اليت ال تتخلف على مدار الزمان 
نيا عالمة على عذاب اآلخرة ، يراها من خيافون عذاب اآلخرة ، أي الذين تفتحت ذلك األخذ األليم الشديد يف الد

. بصائرهم ليدركوا أن الذي يأخذ القرى بظلمها يف هذه احلياة سيأخذها بذنوهبا يف اآلخرة ، فيخافوا هذا العذاب 
قرآن يف وصل الرحلتني بال وهنا يعرب السياق بالقلب البشري من مشاهد األرض إىل مشاهد القيامة على طريقة ال. 

  :فاصل يف السياق 
وما نؤخره إال ألجل . ذلك يوم جمموع له الناس ، وذلك يوم مشهود . إن يف ذلك آلية ملن خاف عذاب اآلخرة { 

. فأما الذين شقوا ففي النار هلم فيها زفري وشهيق . يوم يأت ال تكلم نفس إال بإذنه ، فمنهم شقي وسعيد . معدود 



وأما الذين سعدوا ففي اجلنة . يها ما دامت السماوات واألرض إال ما شاء ربك إن ربك فعال ملا يريد خالدين ف
  .} خالدين فيها ما دامت السماوات واألرض إال ما شاء ربك عطاء غري جمذوذ 

.  
  . .} أن يف ذلك آلية ملن خاف عذاب اآلخرة { 

  . .، تذكر هبذا اليوم وختيف  ففي ذلك األخذ األليم الشديد مشابه من عذاب اآلخرة
  . .وإن كان ال يراها إال الذين خيافون اآلخرة فتتفتح بصائرهم هبذه التقوى اليت جتلو البصائر والقلوب 

والذين ال خيافون اآلخرة تظل قلوهبم صماء ال تتفتح لآليات ، وال حتس حبكمة اخللق واإلعادة ، وال ترى إال 
  .، وحىت العرب اليت متر يف هذه احلياة ال تثري فيها عظة وال فهماً واقعها القريب يف هذه الدنيا 
  . .مث يأخذ يف وصف ذلك اليوم 

  . .} ذلك يوم جمموع له الناس وذلك يوم مشهود { 
وهنا يرتسم مشهد التجميع يشمل اخللق مجيعاً ، على غري إرادة منهم ، إمنا هو سوق اجلميع سوقاً إىل ذلك املعرض 

  . .الكل حيضر والكل ينتظر ما سوف يكون املشهود ، و
  . .} يوم يأت ال َتكلم نفس إال بإذنه { 

والكالم بإذن ال جيرؤ أحد على طلبه ، . فالصمت اهلائل يغشى اجلميع ، والرهبة الشاملة ختيم على املشهد ومن فيه 
  :يع مث تبدأ عملية الفرز والتوز. . ولكن يؤذن ملن شاء اهللا فيخرج من صمته بإذنه 

  . .} فمنهم شقي وسعيد { 
من احلر } هلم فيها زفري وشهيق { نشهدهم يف النار مكرويب األنفاس } الذين شقوا { : ومن خالل التعبري نشهد 

  .نشهدهم يف اجلنة هلم فيها عطاء دائم غري مقطوع وال ممنوع } الذين سعدوا { ونشهد . والكتمة والضيق 
وهو تعبري يلقي يف الذهن صفة الدوام . } ما دامت السماوات واألرض { هؤالء وأولئك خالدون حيث هم 

  .وظل هذا التعبري هنا هو املقصود . وللتعبريات ظالل . واالستمرار 
. وكل قرار وكل سنة معلقة مبشيئة اهللا يف النهاية . وقد علق السياق هذا االستمرار مبشيئة اهللا يف كلتا احلالتني 

إمنا هي طليقة تبدل هذه السنة حني يشاء . قتضت السنة وليست مقيدة هبا وال حمصورة فيها فمشيئة اهللا هي اليت ا
  :اهللا 
  . .} إن ربك فعال ملا يريد { 

وزاد السياق يف حالة الذين سعدوا ما يطمئنهم إىل أن مشيئة اهللا اقتضت أن يكون عطاؤه هلم غري مقطوع ، حىت 
  .مطلق فرض يذكر لتقرير حرية املشيئة بعدما يوهم التقييد  وهو. على فرض تبديل إقامتهم يف اجلنة 

بعد هذا االستطراد إىل املصري يف اآلخرة ، مبناسبة عرض مصائر األقوام يف الدنيا ، واملشابه بني عذاب الدنيا 
من القصص يعود السياق مبا يستفاد . . وعذاب اآلخرة ، وتصوير ما ينتظر املكذبني هنا أو هناك ، أو هنا مث هناك 

ومن املشاهد إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم والقلة املؤمنة معه يف مكة تسرية وتثبيتاً؛ وإىل املكذبني من قومه بياناً 
شأهنم شأن أصحاب ذلك القصص  -فليس هناك شك يف أن القوم يعبدون ما كان آباؤهم يعبدون . وحتذيراً 

فإن كان قد أخر عنهم فقد أخر عذاب االستئصال . يوفونه وأصحاب تلك املصائر ونصيبهم الذي يستحقونه س
  .عن قوم موسى بعد اختالفهم يف دينهم ألمر قد شاءه اهللا يف إنظارهم 



ISLAM ICBOOK.WS ين|  ٢٠١٠ م لمسل احة لجميع ا مت ق  لحقو ع ا   جمي

  



لقرآن: كتاب  ا   يف ظالل 
لشاريب: املؤلف  هيم حسني ا برا  سيد قطب إ

ومل يؤخر عنهم . ولكن قوم موسى وقوم حممد على السواء سيوفون ما يستحقون ، بعد األجل ، ويف املوعد احملدود 
  :فهم على الباطل الذي كان عليه آباؤهم بكل تأكيد . العذاب ألهنم على احلق 

. وإنا ملوفوهم نصيبهم غري منقوص . ما يعبدون إال كما يعبد آباؤهم من قبل . عبد هؤالء فال تك يف مرية مما ي{ 
وإن . وإهنم لفي شك منه مريب . ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولوال كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم 

  . .} إنه مبا يعملون خبري . . كال ملا ليوفينهم ربك أعماهلم 
وهذا . واخلطاب للرسول صلى اهللا عليه وسلم والتحذير لقومه . ك شك يف فساد عبادة هؤالء ال يتسرب إىل نفس

األسلوب أفعل يف النفس أحياناً ، ألنه يوحي بأهنا قضية موضوعية يبينها اهللا لرسوله ، وليست جداالً مع أحد ، وال 
تلك احلقيقة اخلالصة اجملردة أثرها يف اهتمامهم خطاباً للمتلبسني هبا ، إمهاالً هلم وقلة انشغال هبم وعندئذٍ يكون ل

  . .أكثر مما لو خوطبوا هبا خطاباً مباشراً 
  . .} ما يعبدون إال كما يعبد آباؤهم من قبل . فال تك يف مرية مما يعبد هؤالء { 

  :ولكنه يلفه كذلك يف التعبري متشياً مع األسلوب . . العذاب . . ومصريهم إذن كمصريهم 
  . .} وفوهم نصيبهم غري منقوص وإنا مل{ 

  وقد رأينا منه مناذج ومشاهد. ومعروف نصيبهم هذا من نصيب القوم قبلهم 
  :وقد ال يصيبهم عذاب االستئصال يف الدنيا كما مل يصب قوم موسى 

  . .} ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه { 
  :هللا أن يكون حساهبم الكامل يوم القيامة وتفرقت كلمتهم واعتقاداهتم وعباداهتم ، ولكن كلمة سبقت من ا

  . .} ولوال كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم { 
وحلكمة ما سبقت هذه الكلمة ، ومل حيل عذاب االستئصال هبم ، ألن هلم كتاباً ، والذين هلم كتاب من اتباع 

يال أن تتدبره كاجليل الذي الرسل كلهم مؤجلون إىل يوم القيامة ، ألن الكتاب دليل هداية باق ، تستطيع األج
واألمر ليس كذلك يف اخلوارق املادية اليت ال يشهدها إال جيل ، فإما أن يؤمن هبا وإما أن ال يؤمن . أنزل فيه 

والتوراة واإلجنيل كتابان متكامالن يظالن معروضني لألجيال حىت جييء الكتاب األخري ، . . فيأخذه العذاب 
راة واإلجنيل فيصبح هو الكتاب األخري للناس مجيعاً يدعى إليه الناس مجيعاً ، وحياسب مصدقاً ملا بني يديه من التو

لفي شك منه { . . أي قوم موسى . . } وإهنم { . على أساسه الناس مجيعاً ، مبا فيهم أهل التوراة وأهل اإلجنيل 
يات واضطربت ، فال يقني فيه من كتاب موسى ، ألنه مل يكتب إال بعد أجيال ، وتفرقت فيه الروا. . } مريب 
  .ملتبعيه 

  :سيوفيهم هبا العليم اخلبري هبا ولن تضيع . فإن الكل سيوفون أعماهلم خريها وشرها . . وإذا كان العذاب قد أجل 
ويف التعبري توكيدات منوعة حىت ال يشك أحد يف } إنه مبا يعملون خبري . وإن كالً ملا ليوفينهم ربك أعماهلم { 

  .لوفاء من جراء اإلنظار والتأجيل اجلزاء وا



وحىت ال يشك أحد يف أن ما عليه القوم هو الباطل الذي ال شك يف بطالنه ، وأنه الشرك الذي زاوله من قبل كل 
  . .املشركني 

فقد وقف املشركون وقفتهم العنيدة منها . ولقد كان هلذه التوكيدات ما يقتضيها من واقع احلركة يف تلك الفترة 
بينما عذاب اهللا . ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والقلة املؤمنة معه ، وجتمدت الدعوة على وجه التقريب ومن رس

إهنا فترة هتتز فيها بعض . . . واألذى ينزل بالعصبة املؤمنة وميضي أعداؤها ناجني . املوعود مؤجل مل يقع بعد 
  .مثل هذه التسرية وإىل مثل هذا التثبيت وحىت القلوب الثابتة تناهلا الوحشة ، وحتتاج إىل . القلوب 

وتثبيت القلوب املؤمنة ال يكون بشيء كما يكون بتوكيد أن أعداءها هم أعداء اهللا ، وأهنم على الباطل الذي ال 
شك فيه كذلك ال يكون تثبيت القلوب املؤمنة بشيء كما يكون جبالء حكمة اهللا يف إمهال الظاملني ، وإرجاء الطغاة 

  علوم ، ينالون فيه جزاءهم وال يفلتونإىل يوم م
وهكذا نلمح مقتضيات احلركة هبذه العقيدة يف النصوص القرآنية ، ونرى كيف خيوض القرآن املعركة باجلماعة 

  املسلمة ، وكيف يكشف هلا معامل الطريق
ينه ويف وعده ويف ذلك البيان مع هذا التوكيد يلقي يف النفس أن سنة اهللا ماضية على استقامتها يف خلقه ويف د

وإذن فليستقم املؤمنون بدين اهللا والداعون له على طريقتهم كما أمروا ال يغلون يف الدين وال يزيدون فيه . وعيده 
مث يتزودون بزاد . ، وال يركنون إىل الظاملني مهما تكن قوهتم ، وال يدينون لغري اهللا مهما طال عليهم الطريق 

  .نة اهللا عندما يريد الطريق ، ويصربون حىت تتحقق س
وال تركنوا إىل الذين ظلموا فتمسكم النار . إنه مبا تعملون بصري . فاستقم كما أمرت ومن تاب معك وال تطغوا { 

وأقم الصالة طريف النهار وزلفاً من الليل ، إن احلسنات يذهنب . ، وما لكم من دون اهللا من أولياء مث ال تنصرون 
  . .} ين ، واصرب فإن اهللا ال يضيع أجر احملسنني السيئات ، ذلك ذكرى للذاكر

  :هذا األمر للرسول صلى اهللا عليه و سلم ومن تاب معه 
شيبتين « : أحس عليه الصالة والسالم برهبته وقوته حىت روي عنه أنه قال مشرياً إليه . . } فاستقم كما أمرت { 

وهو يف حاجة إىل اليقظة الدائمة ، والتدبر . احنراف  االعتدال واملضي على النهج دون: فاالستقامة » . . . هود 
الدائم ، والتحري الدائم حلدود الطريق ، وضبط الطريق ، وضبط االنفعاالت البشرية اليت متيل االجتاه قليالً أو 

  .ومن مث فهي شغل دائم يف كل حركة من حركات احلياة . . كثرياً 
ذي أعقب األمر باالستقامة ، مل يكن هنياً عن القصور والتقصري ، إمنا كان وإنه ملما يستحق االنتباه هنا أن النهي ال

وذلك أن األمر باالستقامة وما يتبعه يف الضمري من يقظة وحترج قد ينتهي إىل الغلو . . هنياً عن الطغيان واجملاوزة 
  .واملبالغة اليت حتول هذا الدين من يسر إىل عسر 

ريد االستقامة على ما أمر دون إفراط وال غلو ، فاإلفراط والغلو خيرجان هذا الدين واهللا يريد دينه كما أنزله ، وي
وهي التفاتة ذات قيمة كبرية ، إلمساك النفوس على الصراط ، بال احنراف إىل . عن طبيعته كالتفريط والتقصري 

  . .الغلو أو اإلمهال على السواء 
  . .} إنه مبا تعملون بصري { 

  . .مناسب يف هذا املوضع ، الذي تتحكم فيه البصرية وحسن اإلدراك والتقدير  والبصر من البصرية
  . . .ومن تاب معك . فاستقم أيها الرسول كما أمرت 

  }وال تركنوا إىل الذين ظلموا فتمسكم النار { 



، الذين يقهرون  إىل اجلبارين الطغاة الظاملني ، أصحاب القوة يف األرض. ال تستندوا وال تطمئنوا إىل الذين ظلموا 
ال تركنوا إليهم فإن ركونكم إليهم يعين إقرارهم على هذا املنكر . . العباد بقوهتم ويعّبدوهنم لغري اهللا من العبيد 

  .األكرب الذي يزاولونه ، ومشاركتهم إمث ذلك املنكر الكبري 
  . .} فتمسكم النار { 

  .جزاء هذا االحنراف 
  . .} مث ال تنصرون وما لكم من دون اهللا من أولياء { 

  . .واالستقامة على الطريق يف مثل هذه الفترة أمر شاق عسري حيتاج إىل زاد يعني 
  :واهللا سبحانه يرشد رسوله صلى اهللا عليه وسلم ومن معه من القلة املؤمنة إىل زاد الطريق 

  . .} وأقم الصالة طريف النهار وزلفاً من الليل { 
د الذي يبقى حني يفىن كل زاد ، والذي يقيم البنية الروحية ، وميسك القلوب على ولقد علم اهللا أن هذا هو الزا

ذلك أنه يصل هذه القلوب برهبا الرحيم الودود ، القريب اجمليب ، وينسم عليها نسمة . احلق الشاق التكاليف 
  األنس يف وحشتها وعزلتها يف تلك اجلاهلية النكدة الكنود

وهذه تشمل أوقات الصالة . ومها أوله وآخرة ، وزلفاً من الليل أي قريباً من الليل  واآلية هنا تذكر طريف النهار
  .والعدد حمدد بالسنة ومواقيته كذلك . املفروضة دون حتديد عددها 

وهو نص عام . والنص يعقب على األمر بإقامة الصالة أي أدائها كاملة مستوفاه بأن احلسنات يذهنب السيئات 
ال أن الصالة هي احلسنة اليت تذهب . لصالة من أعظم احلسنات ، فهي داخلة فيه باألولوية يشمل كل حسنة ، وا

  السيئة هبذا التحديد كما ذهب بعض املفسرين
  . .} ذلك ذكرى للذاكرين { 

  . .فالصالة ذكر يف أساسها ومن مث ناسبها هذا التعقيب 
ومن مث كان . . قيق سنة اهللا يف املكذبني حيتاج إىل الصرب كما أن انتظار األجل لتح. واالستقامة يف حاجة إىل الصرب 

  :التعقيب على األمر باالستقامة وعلى ما سبقه يف السياق هو 
  . .} واصرب فإن اهللا ال يضيع أجر احملسنني { 

ع أجر واهللا ال يضي. . . والصرب على كيد التكذيب إحسان . وإقامة الصالة يف أوقاهتا إحسان . واالستقامة إحسان 
  . . .احملسنني 

فيشري من طرف خفي إىل أنه لو كان يف . مث يعود السياق إىل تكملة التعليق والتعقيب على مصارع القرى والقرون 
هذه القرون أولو بقية يستبقون ألنفسهم اخلري عند اهللا ، فينهون عن الفساد يف األرض ، ويصدون الظاملني عن 

االستئصال الذي حل هبم ، فإن اهللا ال يأخذ القرى بالظلم إذا كان أهلها الظلم ، ما أخذ تلك القرى بعذاب 
مصلحني ، أي إذا كان للمصلحني من أهلها قدرة يصدون هبا الظلم والفساد ، إمنا كان يف هذه القرى قلة من 

  .املؤمنني ال نفوذ هلم وال قوة ، فأجناهم اهللا 

  : هلم ، فأهلك القرى بأهلها الظاملني وكان فيها كثرة من املترفني وأتباعهم واخلانعني
فلوال كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد يف األرض إال قليالً ممن أجنينا منهم ، واتبع الذين { 

  . .} وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون . ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا جمرمني 
فاألمة اليت يقع فيها الفساد بتعبيد الناس لغري اهللا ، يف صورة . من سنن اهللا يف األمم وهذه اإلشارة تكشف عن سنة 



فأما األمم اليت يظلم فيها . من صوره ، فيجد من ينهض لدفعه هي أمم ناجية ، ال يأخذها اهللا بالعذاب والتدمري 
يكون فيها من يستنكر ، ولكنه ال يبلغ  الظاملون ، ويفسد فيها املفسدون ، فال ينهض من يدفع الظلم والفساد ، أو
  واالختالل. . وإما هبالك االحنالل . أن يؤثر يف الواقع الفاسد ، فإن سنة اهللا حتق عليها ، إما هبالك االستئصال 

فأصحاب الدعوة إىل ربوبية اهللا وحده ، وتطهري األرض من الفساد الذي يصيبها بالدينونة لغريه ، هم صمام األمان 
وهذا يربز قيمة كفاح املكافحني إلقرار ربوبية اهللا وحده ، الواقفني للظلم والفساد بكل صوره . . والشعوب لألمم 

إهنم ال يؤدون واجبهم لرهبم ولدينهم فحسب ، إمنا هم حيولون هبذا دون أممهم وغضب اهللا ، واستحقاق النكال . . 
  . .والضياع 

ى وإىل الضالل ، وسنة اهللا املستقيمة يف اجتاهات خلقه إىل هذا أو ذاك والتعقيب األخري عن اختالف البشر إىل اهلد
:  

ومتت كلمة . إال من رحم ربك ولذلك خلقهم . وال يزالون خمتلفني . ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة { 
  . .} ألمألن جهنم من اجلنة والناس أمجعني : ربك 

نسخاً مكرورة ال تفاوت بينها وال تنويع فيها . . وباستعداد واحد لو شاء اهللا خللق الناس كلهم على نسق واحد ، 
وليست طبيعة هذا املخلوق البشري الذي استخلفه اهللا . وهذه ليست طبيعة هذه احلياة املقدرة على هذه األرض . 

  .يف األرض 
وأن خيتار هو . االجتاه  وأن يوهب القدرة على حرية. ولقد شاء اهللا أن تتنوع استعدادات هذا املخلوق واجتاهاته 

. هكذا اقتضت سنة اهللا وجرت مشيئته . . وجيازى على اختياره للهدى أو للضالل . طريقه ، وحيمل تبعة االختيار 
فالذي خيتار اهلدى كالذي خيتار الضالل سواء يف أنه تصرف حسب سنة اهللا يف خلقه ، ووفق مشيئته يف أن يكون 

  .لقى جزاء منهجه الذي اختار هلذا املخلوق أن خيتار ، وأن ي
وأن يبلغ هذا االختالف أن يكون . فكان من مقتضى هذا أن يكونوا خمتلفني . شاء اهللا أال يكون الناس أمة واحدة 

  .يف أصول العقيدة إال الذين أدركتهم رمحة اهللا الذين اهتدوا إىل احلق واحلق ال يتعدد فاتفقوا عليه 

  .أهل الضالل  وهذا ال ينفي أهنم خمتلفون مع
  :ومن املقابل الذي ذكره النص 

  . .} ألمألن جهنم من اجلنة والناس أمجعني : ومتت كلمة ربك { 
يفهم أن الذين التقوا على احلق وأدركتهم رمحة اهللا هلم مصري آخر هو اجلنة متتلئ هبم كما متتلئ جهنم بالضالني 

  صنوف الباطل ومناهجه الكثرية املختلفني مع أهل احلق ، واملختلفني فيما بينهم على
. خطاب للرسول صلى اهللا عليه وسلم عن حكمة سوق القصص إليه يف خاصة نفسه للمؤمنني . واخلامتة األخرية 

فأما الذين ال يؤمنون فليلق إليهم كلمته األخرية ، وليفاصلهم مفاصلة حامسة ، وليخل بينهم وبني ما ينتظرهم يف 
  . .ويتوكل عليه ، ويدع القوم ملا يعملون مث ليعبد اهللا . غيب اهللا 

وقل . وكال نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ، وجاءك يف هذه احلق وموعظة وذكرى للمؤمنني { 
وهللا غيب السماوات واألرض وإليه . اعملوا على مكانتكم إنا عاملون ، وانتظروا إنا منتظرون : للذين ال يؤمنون 
  . .} فاعبده وتوكل عليه ، وما ربك بغافل عما تعملون  يرجع األمر كله ،

ويا هللا للرسول صلى اهللا عليه وسلم لقد كان جيد من قومه ، ومن احنرافات النفوس ، ومن أعباء الدعوة ، ما حيتاج 
  :معه إىل التسلية والتسرية والتثبيت من ربه وهو الصابر الثابت املطمئن إىل ربه 



  . .} باء الرسل ما نثبت به فؤادك وكال نقص عليك من أن{ 
  . .} وجاءك يف هذه احلق { 

احلق من أمر الدعوة ، ومن قصص الرسل ، ومن سنن اهللا ، ومن تصديق البشرى والوعيد . . أي يف هذه السورة 
.  

  . .} وموعظة وذكرى للمؤمنني { 
  .تعظهم مبا سلف يف القرون ، وتذكرهم بسنن اهللا وأوامره ونواهيه 

  :وإمنا الكلمة الفاصلة ، واملفاصلة احلامسة . الذين ال يؤمنون بعد ذلك فال موعظة هلم وال ذكرى فأما 
  . .} اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون : وقل للذين ال يؤمنون { 

تظرونه غيب من وما ين. . كما قال أخ لك ممن سبق قصصهم يف هذه السورة لقومه مث تركهم ملصريهم يالقونه 
  :غيب اهللا 

  . .} وهللا غيب السماوات واألرض { 
  .أمرك وأمر املؤمنني ، وأمر الذين ال يؤمنون ، وأمر هذا اخللق كله ما كان يف غيبه وما سيكون . واألمر إليه 

  . .} فاعبده { 
  .فهو اجلدير وحده بالعبادة والدينونة 

  . .} وتوكل عليه { 
  :ولن يضيع جزاء أحد . وهو العليم مبا تعملون من خري وشر . فهو الويل وحده والنصري 

  . .} وما ربك بغافل عما تعملون { 
مبثل ما بدئت به . وهكذا ختتم السورة اليت بدئت بالتوحيد يف العبادة ، والتوبة واإلنابة والرجعة إىل اهللا يف النهاية 

وذلك بعد طول التطواف يف آفاق الكون .  هناية املطاف والرجعة إليه يف. من عبادة اهللا وحده والتوجه إليه وحده 
  . .وأغوار النفس وأطوار القرون 

وهكذا يلتقي مجال التنسيق الفين يف البدء واخلتام ، والتناسق بني القصص والسياق ، بكمال النظرة والفكرة 
  .واالجتاه يف هذا القرآن 

  . .اً ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفاً كثري
فإن املتتبع لسياق هذه السورة كلها بل املتتبع للقرآن املكي كله جيد أن هناك خطاً أصيالً ثابتاً عريضاً عميقاً . وبعد 

، هو الذي ترتكز عليه؛ وهو احملور الذي تدور حوله؛ وإليه ترجع سائر خطوطها ، وإليه تشد جيمع خيوطها 
وإنه حمور العقيدة الذي يدور عليه هذا املنهج . . هذا الدين كله  إنه خط العقيدة الذي يرتكز إليه. . كذلك 

  . .الرباين حلياة البشرية مجلة وتفصيالً 
وسنحتاج يف التعقيب اإلمجايل على هذه السورة أن نقف وقفات إمجالية كذلك على ذلك اخلط وعلى هذا احملور 

ولكننا يف هذا التعقيب اإلمجايل . قوف عنده شيئاً ما كما يتجلى يف سياق السورة وبعضها مما يكون قد سبق لنا الو
  :سنحتاج إىل اإلملام به ، ربطاً ألجزاء هذا التعقيب األخري 

سواء يف مقدمتها اليت تعرض مضمون الكتاب الذي أرسل به . . إن احلقيقة األوىل البارزة يف سياق السورة كله 
. خط احلركة بالعقيدة اإلسالمية على مدى التاريخ البشري حممد صلى اهللا عليه وسلم أو يف القصص الذي يعرض 

أو يف التعقيب اخلتامي الذي يوجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل مواجهة املشركني بالنتائج النهائية املستخلصة 



  . .من هذا القصص ومن مضمون الكتاب الذي جاءهم به يف النهاية 
هي التركيز على األمر بعبادة اهللا وحده ، والنهي عن عبادة غريه . . السورة كله إن احلقيقة األوىل البارزة يف سياق 

وإقامة الوعد والوعيد ، واحلساب واجلزاء ، والثواب والعقاب ، على هذه . . وتقرير أن هذا هو الدين كله . . 
  . .ة من تفسريها كما أسلفنا يف تقدمي السورة ويف مواضع متعدد. . القاعدة الواحدة الشاملة العريضة 

  :فيبقى هنا أن جنلي أوالً طريقة املنهج القرآين يف تقرير هذه احلقيقة ، وقيمة هذه الطريقة 
  :إن حقيقة توحيد العبادة هللا ترد يف صيغتني هكذا 

واضح و} . . . أال تعبدوا إال اهللا إنين لكم منه نذير وبشري } { . . . يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه { 
األمر بعبادة اهللا ، وتقرير : إن مدلول الصيغة األوىل . فهل مدلوهلما واحد؟ . . اختالف الصيغتني بني األمر والنهي 

  . .النهي عن عبادة غري اهللا : ومدلول الصيغة الثانية . . أن ليس هناك إله يعبد سواه 
ولقد . . » مفهوم « واآلخر » منطوق « ول ولكن األ. . واملدلول الثاين هو مقتضى املدلول األول ومفهومه 

وتقرير هذا . اقتضت حكمة اهللا يف بيان هذه احلقيقة الكبرية عدم االكتفاء باملفهوم ، يف النهي عن عبادة غري اهللا 
  وإن كان مفهوماً ومتضمناً يف األمر األول. النهي عن طريق منطوق مستقل 

يقة الكبرية ، ووزهنا يف ميزان اهللا سبحانه ، حبيث تستحق أالّ توكل إىل إن هذا يعطينا إحياء عميقاً بقيمة تلك احلق
املفهوم املتضمن يف األمر بعبادة اهللا وتقرير أن ال إله يعبد سواه؛ وأن يرد النهي عن عبادة سواه يف منطوق مستقل 

  يتضمن النهي بالنص املباشر ال باملفهوم املتضمن وال باملقتضى الالزم
  .ريقة املنهج القرآين يف تقرير تلك احلقيقة بشطريها كذلك تعطينا ط

. أن النفس البشرية يف حاجة إىل النص القاطع على شطري هذه احلقيقة سواء . . وعدم عبادة سواه . عبادة اهللا . 
إىل وإضافة النهي الصريح عن عبادة سواه . وعدم االكتفاء معها باألمر بعبادة اهللا وتقرير أن ال إله يعبد سواه 

ذلك أن الناس جييء عليهم زمان ال جيحدون اهللا ، وال . . املفهوم الضمين الذي يتضمنه األمر بعبادته وحده 
  يتركون عبادته ، ولكنهم مع هذا يعبدون معه غريه؛ فيقعون يف الشرك وهم حيسبون أهنم مسلمون

يث يؤكد أحدمها اآلخر ، التوكيد الذي ال ومن مث جاء التعبري القرآين عن حقيقة التوحيد باألمر وبالنهي معاً؛ حب
  . .تبقى معه ثغرة ينفذ منها الشرك يف صورة من صوره الكثرية 

  :وقد تكرر مثل هذا يف التعبري يف مواضع شىت؛ هذه مناذج منها من هذه السورة ومن سواها 
هود [ }  لكم منه نذير وبشري أال تعبدوا إال اهللا ، إنين: ألر كتاب أحكمت آياته مث فصلت من لدن حكيم خبري { 
 :٢ ١ [  
هود [ } أال تعبدوا إال اهللا ، إين أخاف عليكم عذاب يوم أليم : إين لكم نذير مبني : ولقد أرسلنا نوحاً إىل قومه { 
 :٢٦ ٢٥ [  
  ] ٥٠ :هود [ } يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه ، إن أنتم إال مفترون : وإىل عاد أخاهم هوداً ، قال { 
  ] ٥١: النحل [ } فإياي فارهبون . إمنا هو إله واحد . ال تتخذوا إهلني اثنني : وقال اهللا { 
  ] ٦٧: آل عمران [ } وما كان من املشركني . ولكن كان حنيفاً مسلماً . ما كان إبراهيم يهودياً وال نصرانياً { 
  ] ٦٧: األنعام [ } من املشركني  وما أنا. إين وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض حنيفاً { 

سواء يف جتلية قيمة هذه احلقيقة . وهو منهج مطرد يف التعبري القرآين عن حقيقة التوحيد ، له داللته من غري شك 
وضخامتها اليت تستدعي أال توكل يف أي جانب من جوانبها إىل املفهومات الضمنية واملقتضيات الالزمة ، وإمنا 



أو يف داللة هذه الطريقة على علم اهللا سبحانه بطبيعة الكائن اإلنساين ، . لى كل جانب فيها ينص نصاً منطوقاً ع
وحاجته يف تقرير هذه احلقيقة الكبرية ، وصيانتها يف حسه وتصوره من أية شبهة أو غبش ، إىل التعبري الدقيق عنها 

وهو أعلم مبن خلق ، وهو اللطيف . . الغة وهللا احلكمة الب. . على ذلك النحو ، الذي يتجلى فيه القصد والعمد 
  .اخلبري 

الوارد يف السورة ويف القرآن كله لندرك ما وراء ذلك التركيز على األمر » العبادة « مث نقف أمام مدلول مصطلح 
ق وما وراء هذه العناية يف التعبري عن شطري هذه احلقيقة يف نص منطو. بعبادة اهللا وحده ، والنهي عن عبادة غريه 
  .، وعدم االكتفاء بالداللة الضمنية املفهومة 

الذي » العبادة « لقد جلينا من قبل يف أثناء التعقيب على قصة هود وقومه يف هذه السورة ما هو مدلول مصطلح 
استحق كل هذا التركيز وكل هذه العناية؛ كما استحق كل ذلك اجلهد من رهط الرسول الكرام ، وكل تلك 

فاآلن نضيف إىل ذلك التعقيب بعض . . اليت عاناها الدعاة إىل عبادة اهللا وحده على ممر األيام العذابات واآلالم 
  :اللمحات 

على الشعائر وعلى ما يكون بني العبد والرب من تعامل ، يف مقابل إطالق » العبادات « إن إطالق مصطلح 
إن هذا جاء متأخراً عن عصر نزول . . ل على ما يكون بني الناس بعضهم وبعض من تعام» املعامالت « : مصطلح 

  .القرآن الكرمي؛ ومل يكن هذا التقسيم معروفاً يف العهد األول 
شيئاً عن تاريخ هذه املسألة نقتطف منه هذه » خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته « ولقد كتبنا من قبل يف كتاب 

  :الفقرات 
« الفقه » مسألة جاءت متأخرة عن التأليف يف مادة « عامالت م» و « عبادات » إن تقسيم النشاط اإلنساين إىل « 
الذي هو طابع التاليف العلمي ، إال أنه مع األسف « الفين » ومع أنه كان املقصود به يف أول األمر جمرد التقسيم . 

جعل يترسب يف أنشأ فيما بعد آثاراً سيئة يف التصور ، تبعها بعد فترة آثار سيئة يف احلياة اإلسالمية كلها؛ إذ 
. « فقه العبادات » إمنا هي خاصة بالنوع األول من النشاط ، الذي يتناوله « العبادة » تصورات الناس أن صفة 

  .فال جرم يتبعه احنراف يف احلياة كلها يف اجملتمع اإلسالمي . وهو احنراف بالتصور اإلسالمي ال شك فيه 
. أو ال يطلب فيه حتقيق هذا الوصف » العبادة « بق عليه معىن ليس يف التصور اإلسالمي نشاط إنساين ال ينط» 

  «. واملنهج اإلسالمي كله غايته حتقيق معىن العبادة ، أوالً وأخرياً 
وليس هناك من هدف يف املنهج اإلسالمي لنظام احلكم ، ونظام االقتصاد ، والتشريعات اجلنائية ، والتشريعات » 

  . .ائر التشريعات اليت يتضمنها هذا املنهج وس. املدنية ، وتشريعات األسرة 
والنشاط اإلنساين ال يكون متصفاً هبذا . . يف حياة اإلنسان « العبادة » ليس هناك من هدف إال حتقيق معىن « 

الوصف ، حمققاً هلذه الغاية اليت حيدد القرآن أهنا هي غاية الوجود اإلنساين إال حني يتم هذا النشاط وفق املنهج 
وإال فهو خروج عن العبادة ألنه . . ين؛ فيتم بذلك إفراد اهللا سبحانه باأللوهية؛ واالعتراف له وحده بالعبودية الربا

  »أي خروج عن دين اهللا . أي خروج عن غاية الوجود اإلنساين كما أرادها اهللا . خروج عن العبودية 
وها هبذه الصفة على غري مفهوم التصور وخص« العبادات » وأنواع النشاط اليت أطلق عليها الفقهاء اسم « 

  .اإلسالمي حني تراجع يف مواضعها يف القرآن ، تتبني حقيقة بارزة ال ميكن إغفاهلا 



إمنا . . » املعامالت « وهي اهنا مل جتئ مفردة وال معزولة عن أنواع النشاط األخرى اليت أطلق عليها الفقهاء اسم 
« باعتبار هذه كتلك شطراً من منهج . آين ، ومرتبطة يف املنهج التوجيهي جاءت هذه وتلك مرتبطة يف السياق القر

  .اليت هي غاية الوجود اإلنساين ، وحتقيقاً ملعىن العبودية ، ومعىن إفراد اهللا سبحانه باأللوهية » العبادة 
إذا هم أدوا « مسلمني » إن ذلك التقسيم مع مرور الزمن جعل بعض الناس يفهمون أهنم ميلكون أن يكونوا « 

ال يتلقونه من . . وفق منهج آخر « املعامالت » وفق أحكام اإلسالم بينما يزاولون كل نشاط « العبادات » نشاط 
  »هو الذي يشرع هلم يف شؤون احلياة ما مل يأذن به اهللا . . اهللا ولكن من إله آخر 

ين على هذا النحو فإمنا خيرج من هذه وكل من يفصمه إىل شطر. فاإلسالم وحدة ال تنفصم . وهذا وهم كبري « 
  .خيرج من هذا الدين : الوحدة ، أو بتعبري آخر 

وهذه هي احلقيقة الكبرية اليت جيب أن يلقي باله إليها كل مسلم يريد أن حيقق إسالمه؛ ويريد يف الوقت ذاته أن » 
  .« حيقق غاية وجوده اإلنساين 

ل هذا اجلزء من أن العريب الذي خوطب هبذا القرآن أول مرة مل يكن فاآلن نضيف إىل هذه الفقرات ما قلناه من قب
بل أنه يوم خوطب به أول مرة يف مكة مل . . حيصر مدلول هذا اللفظ وهو يؤمر به يف جمرد أداء الشعائر التعبدية 

هللا وحده يف «  الدينونة» تكن قد فرضت بعد شعائر تعبدية إمنا كان يفهم منه عندما خياطب به أن املطلوب منه هو 
« العبادة » ولقد فسر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . أمره كله ، وخلع الدينونة لغري اهللا من عنقه يف أمره كله 

وليست هي الشعائر التعبدية ، وهو يقول لعدي ابن حامت عن اليهود والنصارى ، واختاذهم « االتباع » نصاً بأهنا 
إهنم أحلوا هلم احلرام ، وحرموا عليهم احلالل ، فاتبعوهم ، فذلك عبادهتم إياهم . لى ب» : األحبار والرهبان أرباباً 

باعتبارها صورة من صور الدينونة هللا يف شأن من « الشعائر التعبدية » على « العبادة » إمنا أطلقت لفظة . « 
  . . صورة ال تستغرق مدلول العبادة ، بل إهنا جتيء بالتبعية ال باإلصالة. الشؤون 

إن الواقع أنه لو كانت حقيقة العبادة هي جمرد الشعائر التعبدية ما استحقت كل » ولقد قلنا من قبل يف هذا اجلزء 
هذا املوكب الكرمي من الرسل والرساالت؛ وما استحقت كل هذه اجلهود املضنية اليت بذهلا الرسل صلوات اهللا 

م اليت تعرض هلا الدعاة واملؤمنون على مدار الزمان إمنا الذي وسالمه عليهم وما استحقت كل هذه العذابات واآلال
استحق كل هذا الثمن الباهظ هو إخراج البشر مجلة من الدينونة للعباد ، وردهم إىل الدينونة هللا وحده يف كل أمر 

  .ويف كل شأن ، ويف منهج حياهتم كله للدنيا ولآلخرة سواء 

، وتوحيد القوامة ، وتوحيد احلاكمية ، وتوحيد مصدر الشريعة ، وتوحيد  إن توحيد األلوهية ، وتوحيد الربوبية« 
إن هذا التوحيد هو الذي يستحق أن يرسل . . منهج احلياة ، وتوحيد اجلهة اليت يدين هلا الناس الدينونة الشاملة 

العذابات واآلالم من أجله كل هؤالء الرسل ، وأن تبذل يف سبيله كل هذه اجلهود ، وأن حتتمل لتحقيقه كل هذه 
ولكن ألن حياة البشر ال . فاهللا سبحانه غين عن العاملني . ال ألن اهللا سبحانه يف حاجة إليه . . على مدار الزمان 

تصلح وال ترتفع وال تصبح الئقة باإلنسان ، إال هبذا التوحيد الذي ال حد لتأثريه يف احلياة البشرية يف كل جوانبها 
  . .» على السواء 

  .عدنا هناك أن نزيد هذا األمر بياناً يف هذا التعقيب اخلتامي األخري وقد و
  :فاآلن نبني إمجاالً قيمة حقيقة التوحيد يف احلياة البشرية يف كل جوانبها على السواء 

 ننظر ابتداء إىل أثر حقيقة التوحيد على هذا النحو الشامل يف كيان الكائن اإلنساين نفسه من ناحية وجوده الذايت* 
  :وأثر هذا التصور يف كيانه . . أثرها يف تصوره . . ، وحاجته الفطرية ، وتركيبه اإلنساين 



إن هذا التصور إذ يتناول األمور على هذا النحو الشامل بكل معاين الشمول خياطب الكينونة البشرية بكل « 
ة واحدة تتعامل معها ، جهة تطلب جوانبها ، وبكل أشواقها ، وبكل حاجاهتا ، وبكل اجتاهاهتا ، ويردها إىل جه

عندها كل شيء ، وتتوجه إليها بكل شيء ، جهة واحدة ترجوها وختشاها ، وتتقي غضبها وتبتغي رضاها ، جهة 
  .واحدة متلك هلا كل شيء ، ألهنا خالقة كل شيء ، ومالكة كل شيء ، ومدبرة كل شيء 

منه تصوراهتا ومفاهيمها ، وقيمها وموازينها ، وجتد عنده كذلك يرد الكينونة اإلنسانية إىل مصدر واحد ، تتلقى » 
إجابة عن كل سؤال جييش فيها وهي تواجه الكون واحلياة واإلنسان ، بكل ما يثريه كل منها من عالمات 

  .االستفهام 
وشأن  .يف شأن العقيدة واملنهج . تتجمع شعوراً وسلوكاً ، وتصوراً واستجابة . . عندئذ تتجمع هذه الكينونة « 

وشأن الدنيا واآلخرة . وشأن الصحة والرزق . وشأن السعي واحلركة . وشأن احلياة واملوت . االستمداد والتلقي 
  »فال تتفرق مزقاً؛ وال تتجه إىل شىت السبل واآلفاق؛ وال تسلك شىت الطرق على غري اتفاق . 
« الوحدة » ألهنا تكون حينئذ يف حالة . الهتا والكينونة اإلنسانية حني تتجمع على هذا النحو ، تصبح يف خري حا« 

فالوحدة هي حقيقة اخلالق سبحانه والوحدة هي حقيقة هذا الكون على . . اليت هي طابع احلقيقة يف كل جماالهتا 
تنوع املظاهر واألشكال واألحوال والوحدة هي حقيقة احلياة واألحياء على تنوع األنواع واألجناس والوحدة هي 

نسان على تنوع األفراد واالستعدادات والوحدة هي غاية الوجود اإلنساين وهي العبادة على تنوع حقيقة اإل
  .جماالت العبادة وهيئاهتا وهكذا حيثما حبث اإلنسان عن احلقيقة يف هذا الوجود 

.  
قوهتا الذاتية؛  يف كل جماالهتا ، تكون يف أوج« احلقيقة » وحني تكون الكينونة اإلنسانية يف الوضع الذي يطابق « 

كل شيء يف « حقيقة » هذا الكون الذي تعيش فيه ، وتتعامل معه؛ ومع « حقيقة » ويف أوج تناسقها كذلك مع 
وهذا التناسق هو الذي يتيح هلا أن تنشئ أعظم اآلثار ، وأن تؤدي أعظم . . هذا الوجود ، مما تتأثر به وتؤثر فيه 

  .األدوار 
وجها يف اجملموعة املختارة من املسلمني األوائل ، صنع اهللا هبا يف األرض أدواراً عميقة وحينما بلغت هذه احلقيقة أ» 

  . .اآلثار يف كيان الوجود اإلنساين ، ويف كيان التاريخ اإلنساين 
وحني توجد هذه احلقيقة مرة أخرى وهي ال بد كائنة بإذن اهللا سيصنع اهللا هبا الكثري ، مهما يكن يف طريقها من « 
ذلك أن وجود هذه احلقيقة يف ذاته ينشئ قوة ال تقاوم؛ ألهنا من صميم قوة هذا الكون؛ ويف اجتاه قوة . اقيل العر

  .املبدع هلذا الكون أيضاً 
وإن كان هذا التصحيح يف ذاته غاية . إن هذه احلقيقة ليست أمهيتها فقط يف تصحيح التصور اإلمياين . . . » 

له بل إن أمهيتها كذلك يف حسن تذوق احلياة ، وبلوغ هذا التذوق أعلى درجات ضخمة يقوم عليها بناء احلياة ك
فقيمة احلياة اإلنسانية ذاهتا ترتفع حني تصبح كلها عبادة هللا؛ وحني يصبح كل نشاط فيها صغر . الكمال والتناسق 

وهو إفراد اهللا سبحانه . فيه أم كرب جزءاً من هذه العبادة؛ أو كل العبادة ، مىت نظرنا إىل املعىن الكبري الكامن 
هذا املقام الذي ال يرتفع اإلنسان إىل ما هو أعلى منه؛ وال يبلغ كماله . . باأللوهية واإلقرار له وحده بالعبودية 

. وهو املقام الذي بلغه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أعلى مقاماته اليت ارتقى إليها . اإلنساين إال يف حتقيقه 
  :ومقام اإلسراء أيضاً . الوحي من اهللا  مقام تلقي

  ] . ١: الفرقان [ } تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيراً { 



لنريه من آياتنا إنه هو . سبحان الذي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى الذي باركنا حوله { 
  ] . ١: اإلسراء [ } السميع البصري 

  :وننتقل إىل قيمة أخرى من قيم توحيد العبادة مبعىن الدينونة هللا وحده وآثارها يف احلياة اإلنسانية  *
وبذلك حتقق . إن الدينونة هللا حترر البشر من الدينونة لغريه؛ وخترج الناس من عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده 

تان يستحيل ضماهنما يف ظل أي نظام آخر غري النظام لإلنسان كرامته وحريته احلقيقية ، هذه احلرية وتلك الل
  .اإلسالمي يدين فيه الناس بعضهم لبعض بالعبودية ، يف صورة من صورها الكثرية 

فكلها عبودية؛ وبعضها مثل بعض؛ ختضع . . سواء عبودية االعتقاد ، أو عبودية الشعائر ، أو عبودية الشرائع . . 
  .لقي يف أي شأن من شؤون احلياة لغري اهللا الرقاب لغري اهللا؛ بإخضاعها للت

والذين ال يدينون هللا وحده يقعون من فورهم يف . والناس ال ميلكون أن يعيشوا غري مدينني ال بد للناس من دينونة 
  شر ألوان العبودية لغري اهللا؛ يف كل جانب من جوانب احلياة
ومن مث يفقدون خاصتهم اآلدمية ويندرجون يف عامل . إهنم يقعون فرائس ألهوائهم وشهواهتم بال حد وال ضابط 

  :البهيمة 
  ] . ١٢: حممد [ } والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل األنعام ، والنار مثوى هلم { 

وال خيسر اإلنسان شيئاً كأن خيسر آدميته ، ويندرج يف عامل البهيمة ، وهذا هو الذي يقع حتماً مبجرد التملص من 
  . وحده ، والوقوع يف الدينونة للهوى والشهوة الدينونة هللا

يقعون يف شر ألوان العبودية للحكام والرؤساء الذين يصرفوهنم . . مث هم يقعون فرائس أللوان من العبودية للعبيد 
وفق شرائع من عند أنفسهم ، ال ضابط هلا وال هدف إال محاية مصاحل املشرعني أنفسهم سواء متثل هؤالء املشرعون 

فرد حاكم ، أو يف طبقة حاكمة ، أو يف جنس حاكم فالنظرة على املستوى اإلنساين الشامل تكشف عن هذه  يف
  . .الظاهرة يف كل حكم بشري ال يستمد من اهللا وحده ، وال يتقيد بشريعة اهللا ال يتعداها 

ذه هي الصورة الصارخة ، فه. . ولكن العبودية للعبيد ال تقف عند حدود العبودية للحكام والرؤساء واملشرعني 
إن العبودية للعباد تتمثل يف صور أخرى خفية؛ ولكنها قد تكون أقوى وأعمق . . ولكنها ليست هي كل شيء 

وأقسى من هذه الصورة ونضرب مثاالً هلذا تلك العبودية لصانعي املودات واألزياء مثالً أي سلطان هلؤالء على 
إن الزي املفروض من آهلة األزياء سواء يف . . يسموهنم متحضرين  كل الذين. . قطيع كبري جداً من البشر؟ 

ليمثل عبودية صارمة ال سبيل جلاهلي وال جلاهلية أن . . اخل . . املالبس أو العربات أو املباين أو املناظر أو احلفالت 
عض ما يدينون لصانعي هللا ب» احلضارية « يفلت منها؛ أو يفكر يف اخلروج عنها ولو دان الناس يف هذه اجلاهلية 

فماذا تكون العبودية إن مل تكن هي هذه؟ وماذا تكون احلاكمية والربوبية إن مل تكن . . األزياء لكانوا عباداً متبتلني 
  هي حاكمية وربوبية صانعي األزياء أيضاً؟

ت ذاته ال يناسب وإن اإلنسان ليبصر أحياناً باملرأة املسكينة ، وهي تلبس ما يكشف عن سوآهتا ، وهو يف الوق
شكلها وال تكوينها ، وتضع من األصباغ ما يتركها شائهة أو مثاراً للسخرية ولكن األلوهية القاهرة ألرباب األزياء 

واملودات تقهرها وتذهلا هلذه املهانة اليت ال متلك هلا رداً ، وال تقوى على رفض الدينونة هلا ، ألن اجملتمع كله من 
  تكون الدينونة إن مل تكن هي هذه؟ وكيف تكون احلاكمية والربوبية إن مل تكن هي تلك؟فكيف . حوهلا يدين هلا 

  .وليس هذا إال مثالً واحداً للعبودية املذلة حني ال يدين الناس هللا وحده؛ وحني يدينون لغريه من العبيد 



لبشر ، ولعبودية البشر وليست حاكمية الرؤساء واحلكام وحدها هي الصورة الكريهة املذلة حلاكمية البشر ل. 
  للبشر

وهذا يقودنا إىل قيمة توحيد العبادة والدينونة يف صيانة أرواح الناس وأعراضهم وأمواهلم ، اليت تصبح كلها وال 
سواء يف صورة حاكمية التشريع ، أو يف . . عاصم هلا عندما يدين العباد للعباد ، يف صورة من صور الدينونة 

  . .تقاليد ، أو يف حاكمية االعتقاد والتصور صورة حاكمية األعراف وال
إن الدينونة لغري اهللا يف االعتقاد والتصور معناها الوقوع يف براثن األوهام واألساطري واخلرافات اليت ال تنتهي؛ واليت 

ور واألضاحي متثل اجلاهليات الوثنية املختلفة صوراً منها؛ ومتثل أوهام العوام املختلفة صوراً منها؛ وتقدم فيها النذ
من األموال وأحيانا من األوالد حتت وطأة العقيدة الفاسدة والتصور املنحرف؛ ويعيش الناس معها يف رعب من 

األرباب الومهية املختلفة ، ومن السدنة والكهنة املتصلني هبذه األرباب ومن السحرة املتصلني باجلن والعفاريت ومن 
من األوهام اليت ما يزال الناس منها يف رعب ويف خوف ويف . . ومن .  .املشايخ والقديسني أصحاب األسرار ومن 

  تقرب ويف رجاء ، حىت تتقطع أعناقهم وتتوزع جهودهم ، وتتبدد طاقاهتم يف مثل هذا اهلراء
ال وقد مثلنا لتكاليف الدينونة لغري اهللا يف األعراف والتقاليد بأرباب األزياء واملودات فينبغي أن نعلم كم من األمو

  واجلهود تضيع إىل جانب األعراض واألخالق يف سبيل هذه األرباب
إن البيت ذا الدخل املتوسط ينفق على الدهون والعطور واألصباغ؛ وعلى تصفيف الشعر وكيه؛ وعلى األقمشة 

الزي والشعر  اليت تصنع منها األزياء املتقلبة عاماً بعد عام ، وما يتبعها من األحذية املناسبة واحللي املتناسقة مع
إن البيت ذا الدخل املتوسط ينفق نصف دخله ونصف . . إىل آخر ما تقضي به تلك األرباب النكدة . . . واحلذاء 

ومن ورائها اليهود أصحاب رؤوس األموال . جهده ملالحقة أهواء تلك األرباب املتقلبة اليت ال تثبت على حال 
اب وال ميلك الرجل وال املرأة ومها يف هذا الكد الناصب أن يتوقفا املوظفة يف الصناعات اخلاصة بدنيا تلك األرب

  حلظة عن تلبية ما تقتضيه تلك الدينونة النكدة من تضحيات يف اجلهد واملال والعرض واخللق على السواء
يقدم الذين وما من أضحية يقدمها عابد اهللا هللا ، إال و. . وأخرياً جتيء تكاليف العبودية حلاكمية التشريع البشرية 

  . .يدينون لغري اهللا أضعافاً لألرباب احلاكمة من األموال واألنفس واألعراض 
ومن غريها . . . » اإلنتاج « ومن » الطبقة « ومن » اجلنس « ومن » القوم « ومن » الوطن « وتقام أصنام من 

  . .من شىت األصنام واألرباب 
وإال . . عباد األصنام إىل بذل النفوس واألموال هلا بغري تردد وتدق عليها الطبول؛ وتنصب هلا الرايات؛ ويدعى 

  .وحىت حني يتعارض الِعرض . . فالتردد هو اخليانة ، وهو العار 

مع متطلبات هذه األصنام ، فإن العرض هو الذي يضحى؛ ويكون هذا هو الشرف الذي يراق على جوانبه الدم 
  ن ورائها أولئك األرباب من احلكامكما تقول األبواق املنصوبة حول األصنام ، وم

إن كل التضحيات اليت يقتضيها اجلهاد يف سبيل اهللا؛ ليعبد اهللا وحده يف األرض؛ وليتحرر البشر من عبادة 
إن كل هذه التضحيات . . الطواغيت واألصنام ، ولترتفع احلياة اإلنسانية إىل األفق الكرمي الذي أراده اهللا لإلنسان 

هاد يف سبيل اهللا ليبذل مثلها وأكثر من يدينون لغري اهللا والذين خيشون العذاب واألمل واالستشهاد اليت يقتضيها اجل
وخسارة األنفس واألوالد واألموال إذا هم جاهدوا يف سبيل اهللا ، عليهم أن يتأملوا ماذا تكلفهم الدينونة لغري اهللا 

إن تكاليف اجلهاد يف سبيل اهللا يف وجه طواغيت . . يف األنفس واألموال واألوالد ، وفوقها األخالق واألعراض 
  األرض كلها لن تكلفهم ما تكلفهم الدينونة لغري اهللا؛ وفوق ذلك كله الذل والدنس والعار



وأخرياً فإن توحيد العبادة والدينونة هللا وحده ، ورفض العبادة والدينونة لغريه من خلقه؛ ذو قيمة كبرية يف صيانة 
كي يوجه جبملته إىل عمارة األرض ، وترقيتها ، وترقية احلياة . ن ينفق يف تأليه األرباب الزائفة اجلهد البشري من أ

  .فيها 
وهي أنه كلما قام عبد من عبيد اهللا ، ليقيم . . وهناك ظاهرة واضحة متكررة أشرنا إليها فيما سبق يف هذا اجلزء 

إىل أن يسخر ) أي يطاع ويتبع ( هذا الطاغوت كي يعبد  احتاج. . من نفسه طاغوتاً يعّبد الناس لشخصه دون اهللا 
واحتاج إىل حواشٍ وذيول وأجهزة وأبواق . لتأليه ذاته : وثانياً . حلماية شخصه : كل القوى والطاقات؛ أوال 

العظيمة » األلوهية « اهلزيلة لتتضخم وتشغل مكان » العبدية « تسبح حبمده ، وترتل ذكره ، وتنفخ يف صورته 
وحشد اجلموع . تكف حلظة واحدة عن النفخ يف تلك الصورة العبدية اهلزيلة وإطالق الترانيم والتراتيل حوهلا  وأال

  . . . بشىت الوسائل للتسبيح بامسها ، وإقامة طقوس العبادة هلا 
حوهلا  ألن الصورة العبدية اهلزيلة ما تين تنكمش وهتزل وتتضاءل كلما سكن من. وهو جهد ناصب ال يفرغ أبداً 

  وما تين حتتاج كرة أخرى إىل ذلك اجلهد الناصب من جديد. النفخ والطبل والزمر والبخور والتسابيح والتراتيل 
ويف هذا اجلهد الناصب تصرف طاقات وأموال وأرواح أحياناً وأعراض لو أنفق بعضها يف عمارة األرض ، واإلنتاج 

ولكن هذه الطاقات واألموال واألرواح . . على البشرية باخلري الوفري  املثمر ، لترقية احلياة البشرية وإغنائها ، لعاد
أحياناً واألعراض ال تنفق يف هذا السبيل اخلري املثمر ما دام الناس ال يدينون هللا وحده؛ وإمنا يدينون للطواغيت من 

  .دونه 
تاج من جراء تنكبها عن ومن هذه اللحظة يتكشف مدى خسارة البشرية يف الطاقات واألموال والعمارة واإلن

. وذلك فوق خسارهتا يف األرواح واألعراض ، والقيم واألخالق . . الدينونه هللا وحده؛ وعبادة غريه من دونه 
  وفوق الذل القهر والدنس والعار

  .وليس هذا يف نظام أرضي دون نظام ، وإن اختلفت األوضاع واختلفت ألوان التضحيات 

الدينونة هللا وحده ، فأتاحوا لنفر منهم أن حيكموهم بغري شريعته ، قد وقعوا يف ولقد حدث أن الذين فسقوا عن 
العبودية اليت تأكل إنسانيتهم وكرامتهم وحريتهم ، مهما اختلفت أشكال األنظمة . النهاية يف شقوة العبودية لغريه 

  . اليت حتكمهم ، واليت ظنوا يف بعضها أهنا تكفل هلم اإلنسانية واحلرية والكرامة
لقد هربت أوربا من اهللا يف أثناء هروهبا من الكنيسة الطاغية الباغية باسم الدين الزائف وثارت على اهللا سبحانه يف 
أثناء ثورهتا على تلك الكنيسة اليت أهدرت كل القيم اإلنسانية يف عنفوان سطوهتا الغامشة مث ظن الناس أهنم جيدون 

وعلقوا كل آماهلم على ) الدميقراطية ( ذلك يف ظل األنظمة الفردية إنسانيتهم وحريتهم وكرامتهم ومصاحلهم ك
احلريات والضمانات اليت تكفلها هلم الدساتري الوضعية ، واألوضاع النيابية الربملانية ، واحلريات الصحفية ، 

هبا تلك األنظمة  إىل آخر هذه اهلاالت اليت أحيطت. . . والضمانات القضائية والتشريعية ، وحكم األغلبية املنتجة 
ذلك الطغيان الذي أحال كل تلك الضمانات ، » الرأمسالية « مث ماذا كانت العاقبة؟ كانت العاقبة هي طغيان . . 

وكل تلك التشكيالت ، إىل جمرد الفتات ، أو إىل جمرد خياالت ووقعت األكثرية الساحقة يف عبوديه ذليلة لألقلية 
ملك معه األغلبية الربملانية والدساتري الوضعية واحلريات الصحيفة وسائر الطاغية اليت متلك رأس املال ، فت

  الضمانات اليت ظنها الناس هناك كفيلة بضمان إنسانيتهم وكرامتهم وحريتهم ، يف معزل عن اهللا سبحانه
نظمة اجلماعية إىل األ» الطبقة « و » رأس املال « مث هرب فريق من الناس هناك من األنظمة الفردية اليت يطغى فيها 

أو استبدلوا بالدينونة » الصعاليك « الدينونة لطبقة » الرأمساليني « فماذا فعلوا؟ لقد استبدلوا بالدينونة لطبقة 



ألصحاب رؤوس األموال والشركات الدينونة للدولة اليت متلك املال إىل جانب السلطان فتصبح أخطر من طبقة 
  الرأمساليني

، ويف كل نظام ، دان البشر فيه للبشر ، دفعوا من أمواهلم ومن أرواحهم الضريبة  ويف كل حالة ، ويف كل وضع
  .دفعوها لألرباب املتنوعة يف كل حال . الفادحة 

والعبودية هللا وحده تطلق الناس أحراراً كراماً شرفاء . . إنه ال بد من عبودية فإن ال تكن هللا وحده تكن لغري اهللا 
مث تأكل أمواهلم ومصاحلهم املادية . اهللا تأكل إنسانية الناس وكرامتهم وحرياهتم وفضائلهم  والعبودية لغري. . أعلياء 

  .يف النهاية 
وهذه . . من أجل ذلك كله تنال قضية األلوهية والعبودية كل تلك العناية يف رساالت اهللا سبحانه ويف كتبه 

. ألصنام واألوثان يف اجلاهليات الساذجة البعيدة فهي قضية ال تتعلق بعبدة ا. . السورة منوذج من تلك العناية 
جاهليات ما قبل التاريخ ، . . ولكنها تتعلق باإلنسان كله ، يف كل زمان ويف كل مكان؛ وتتعلق باجلاهليات كلها 

  .وكل جاهلية تقوم على أساس من عبادة العباد للعباد . وجاهلية القرن العشرين 
أنه يتجلى بوضوح من التقريرات القرآنية جبملتها وهذه السورة : يف هذه القضية  واخلالصة اليت ينتهي إليها القول

منوذج منها أن قضية الدينونة واالتباع واحلاكمية اليت يعرب عنها يف هذه السورة بالعبادة هي قضية عقيدة وإميان 
  وإسالم؛ وليست قضية فقه أو سياسة أو نظام

  .إهنا قضية عقيدة تقوم أو ال تقوم 

مث هي بعد بعد ذلك ال قبله قضية منهج . . وقضية إسالم يتحقق أو ال يتحقق . القضية إميان يوجد أو ال يوجد ف
وتنفذ فيها . للحياة الواقعية يتمثل يف شريعة ونظام وأحكام؛ ويف أوضاع وجتمعات تتحقق فيها الشريعة والنظام 

  .األحكام 
؛ وإمنا هي قضية دينونة واتباع ونظام وشريعة وفقه وأحكام ليست قضية شعائر» العبادة « وكذلك فإن قضية 

وأهنا من أجل أهنا كذلك استحقت كل هذه العناية يف املنهج الرباين املتمثل يف هذا . . وأوضاع يف واقع احلياة 
  .واستحقت كل هذه العذابات واآلالم والتضحيات . واستحقت كل هذه الرسل والرساالت . . الدين 

  :إىل تتابع هذا القصص يف السورة؛ وداللته على اخلط احلركي للعقيدة اإلسالمية يف تاريخ البشرية  واآلن جنيء
لقد بينا من قبل يف التعقيب على قصة نوح أن اإلسالم كان هو أول عقيدة عرفتها البشرية على يدي آدم عليه 

. . مث بعد ذلك على يدي كل رسول . . ثاين السالم أيب البشر األول ، مث على يدي نوح عليه السالم أيب البشر ال
وأن اإلسالم يعين توحيد األلوهيه من ناحية االعتقاد والتصور والتوجه بالعبادة والشعائر ، وتوحيد الربوبية من 

  .أي توحيد القوامة واحلاكمية والتوجيه والتشريع : ناحية الدينونة واالتباع والطاعة واخلضوع 
ية سواء كانت جاهلية االعتقاد والتصور والعبادة والشعائر أو جاهلية الدينونة واالتباع مث بينا كذلك أن اجلاهل

والطاعة واخلضوع أو مها معاً كانت تطرؤ على البشرية بعد معرفة اإلسالم على أيدي الرسل عليهم صلوات اهللا 
لغري اهللا سبحانه سواء كانت  وسالمه وكانت تفسد عقائدهم وتصوراهتم ، كما تفسد حياهتم وأوضاعهم؛ بالدينونة

هذه الدينونة لطوطم أو حجر أو شجر أو جنم أو كوكب ، أو روح أو أرواح شىت؛ أو كانت هذه الدينونة لبشر 
فكلها سواء يف داللتها على االحنراف عن التوحيد إىل الشرك ، واخلروج . . كاهن أم ساحر أم حاكم : من البشر 

  .من اإلسالم إىل اجلاهلية 
هذا التتابع التارخيي الذي يقصه اهللا سبحانه يف كتابه الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه يتبني خطأ  ومن



  . .املنهج الذي يتبعه علماء الدين املقارن؛ وخطأ النتائج اليت يصلون إليها عن طريقه 
لتوحيد الذي جاء به الرسل صلوات اهللا خطأ املنهج ألنه يتبع خط اجلاهليات اليت عرفتها البشرية ، ويهمل خط ا

وسالمه عليهم وهم حىت يف تتبعهم خلط اجلاهليات ال يرجعون إال ملا حفظته آثار العهود اجلاهلية اليت حيوم عليها 
التاريخ ذلك املولود احلدث الذي ال يعرف من تاريخ البشرية إال القليل؛ وال يعرف هذا القليل إال عن سبيل الظن 

وحىت حني يصلون إىل أثر من آثار التوحيد الذي جاءت به الرساالت رأساً يف إحدى اجلاهليات التارخيية والترجيح 
يف صورة توحيد مشوه كتوحيد أخناتون مثالً يف الديانة املصرية القدمية؛ فإهنم يتعمدون إغفال أثر رسالة التوحيد 

سف عليهم السالم وتبشريه بالتوحيد كما جاء يف ولو على سبيل االحتمال وقد جاء أخناتون يف مصر بعد عهد يو
  :القرآن الكرمي حكاية عن قوله لصاحيب السجن يف سورة يوسف 

واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ، . إين تركت ملة قوم ال يؤمنون باهللا ، وهم باآلخرة هم كافرون { 
يا . ا وعلى الناس ، ولكن أكثر الناس ال يشكرون ما كان لنا أن نشرك باهللا من شيء ، ذلك من فضل اهللا علين

صاحيب السجن أأرباب متفرقون خري أم اهللا الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إال أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم ما 
 يعلمون أنزل اهللا هبا من سلطان إن احلكم إال هللا ، أمر أال تعبدوا إال إياه ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس ال

  ] ٤٠ ٣٧: يوسف [ } 
وهم إمنا يفعلون ذلك ، ألن املنهج كله إمنا قام ابتداء على أساس العداء والرفض للمنهج الديين ، بسبب ما ثار بني 

فبدأ املنهج ويف عزم أصحابه أن . الكنيسة األوربية والبحث العلمي يف كل صوره يف فترة من فترات التاريخ 
ومن أجل هذا جاء منهجاً . عم الكنيسة من أساسها ، للوصول إىل حتطيم الكنيسة ذاهتا يصلوا إىل ما يكذب مزا

  منحرفاً منذ البدء ، ألنه يتعمد الوصول سلفاً إىل نتائج معينة ، قبل البدء يف البحث
نهج استمر وحىت حني هدأت حدة العداء للكنيسة بعد حتطيم سيطرهتا العلمية والسياسية واالقتصادية الغامشة فإن امل

ألنه مل يستطيع أن يتخلص من أساسه الذي قام عليه ، والتقاليد اليت تراكمت على هذا االساس ، حىت . يف طريقة 
  صارت من أصول املنهج

  . .هذا اخلطأ الذي طبع نتائج املنهج كلها هبذا الطابع . أما خطأ النتائج فهو ضرورة حتمية خلطأ املنهج من أساسه 
ن املنهج وأياَ كانت النتائج اليت يصل إليها؛ فإن تقريراته خمالفة أساسية للتقريرات اإلهلية كما يعرضها على أنه أياً كا
وإذا جاز لغري مسلم أن يأخذ بنتائج ختالف خمالفة صرحية قول اهللا سبحانه يف مسألة من املسائل؛ . . القرآن الكرمي 

ذلك أن التقريرات القرآنية يف . أن يأخذ بتلك النتائج » م مسل« فإنه ال جيوز لباحث يقدم حبثه للناس على أنه 
قاطعة ، . . مسألة اإلسالم واجلاهلية ، وسبق اإلسالم للجاهلية يف التاريخ البشري ، وسبق التوحيد للتعدد والتثنية 

لم األديان املقارنة وعلى من يأخذ بنتائج ع. إنه معلوم من الدين بالضرورة : فهي مما يقال عنه . وغري قابلة للتأويل 
  .يف هذا األمر ، أن خيتار بني قول اهللا سبحانه وقول علماء األديان 

أن خيتار بني اإلسالم وغري اإلسالم ألن قول اهللا يف هذه القضية منطوق وصريح ، وليس ضمنياً وال : أو بتعبري آخر 
  مفهوماً

إمنا نستهدف هنا رؤية اخلط . . عقيب األخري وعلى أية حال فإن هذا ليس موضوعنا الذي نستهدفه يف هذا الت
احلركي للعقيدة اإلسالمية يف التاريخ البشري؛ واإلسالم واجلاهلية يتعاوران البشرية؛ والشيطان يستغل الضعف 
البشري وطبيعة التكوين هلذا املخلوق املزدوج الطبيعة واالجتاه ، وجيتال الناس عن اإلسالم بعد أن يعرفوه ، إىل 



وأول . وخيرجهم من اجلاهلية . ية؛ فإذا بلغت هذه اجلاهلية مداها بعث اهللا للناس رسوالً يردهم إىل اإلسالم اجلاهل
وأول ما يردهم إليه هو الدينونة هللا وحده يف . . ما خيرجهم منه هو الدينونة لغري اهللا سبحانه من األرباب املتفرقة 

  .ال يف االعتقاد القليب وحده أمرهم كله ، ال يف الشعائر التعبدية وحدها ، و
  . .إن هذه الرؤية تفيدنا يف تقدير موقف البشرية اليوم ، ويف حتديد طبيعة الدعوة اإلسالمية كذلك 

إن البشرية اليوم جبملتها تزاول رجعية شاملة إىل اجلاهلية اليت أخرجها منها آخر رسول حممد صلى اهللا عليه وسلم 
  :وهي تتمثل يف صور شىت 

  .فهي جاهلية اعتقاد وتصور ، كجاهلية الشيوعيني . . يتمثل يف إحلاد باهللا سبحانه ، وإنكار لوجوده  بعضها
وبعضها يتمثل يف اعتراف مشوه بوجود اهللا سبحانه ، واحنراف يف الشعائر التعبدية ويف الدينونة واالتباع والطاعة ، 

  .والنصارى كذلك وكجاهلية اليهود . . كجاهلية الوثنني من اهلنود وغريهم 
مع احنراف خطري يف تصور داللة . وبعضها يتمثل يف اعتراف صحيح بوجود اهللا سبحانه ، وأداء للشعائر التعبدية 

وذلك كجاهلية من . ومع شرك كامل يف الدينونة واالتباع والطاعة . شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا 
أهنم أسلموا واكتسبوا صفة اإلسالم وحقوقه مبجرد نطقهم بالشهادتني  ويظنون» مسلمني « يسمون أنفسهم 

  وأدائهم للشعائر التعبدية؛ مع سوء فهمهم ملعىن الشهادتني؛ ومع استسالمهم ودينونتهم لغري اهللا من العبيد
  . .أو شرك باهللا كاآلخرين . وكلها كفر باهللا كاألولني . وكلها جاهلية 

هذا النحو الواضح؛ تؤكد لنا أن البشرية اليوم جبملتها قد ارتدت إىل جاهلية شاملة ،  إن رؤية واقع البشرية على
وأهنا تعاين رجعية نكدة إىل اجلاهلية اليت أنقذها منها اإلسالم مرات متعددة ، كان آخرها اإلسالم الذي جاء به 

لبعث اإلسالمي ، واملهمة األساسية وهذا بدوره حيدد طبيعة الدور األساسي لطالئع ا. حممد صلى اهللا عليه وسلم 
  .اليت عليها أن تقوم هبا للبشرية؛ ونقطة البدء احلامسة يف هذه املهمة 

إن على هذه الطالئع أن تبدأ يف دعوة البشرية من جديد إىل الدخول يف اإلسالم كرة أخرة ، واخلروج من هذه 
وهو االعتقاد بألوهية اهللا : دلول اإلسالم األساسي على أن حتدد للبشرية م. اجلاهلية النكدة اليت ارتدت إليها 

وأنه بغري . . وحده ، وتقدمي الشعائر هللا وحده والدينونة واالتباع والطاعة واخلضوع يف أمور احلياة كلها هللا وحده 
اليت  هذه املدلوالت كلها ال يتم الدخول يف اإلسالم؛ وال حتتسب للناس صفة املسلمني؛ وال تكون هلم تلك احلقوق

  .يرتبها اإلسالم يف أنفسهم وأمواهلم كذلك 

وأن ختلف أحد هذه املدلوالت كتخلفها مجيعاً ، خيرج الناس من اإلسالم إىل اجلاهلية ، ويصمهم بالكفر أو بالشرك 
  . .قطعاً 

ذي فيجب أن تواجهها دورة من دورات اإلسالم ال. إهنا دورة جديدة من دورات اجلاهلية اليت تعقب اإلسالم 
  . .يواجه اجلاهلية ، لريد الناس إىل اهللا مرة أخرى ، وخيرجهم من عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده 

وال بد أن يصل األمر إىل ذلك املستوى من احلسم والوضوح يف نفوس العصبة املسلمة اليت تعاين مواجهة اجلاهلية 
بدون هذا احلسم وهذا الوضوح تعجز طالئع البعث فإنه . . الشاملة يف هذه الفترة النكدة من حياة البشرية 

اإلسالمي عن أداء واجبها يف هذه الفترة احلرجة من تاريخ البشرية؛ وتتأرجح أمام اجملتمع اجلاهلي وهي حتسبه 
جمتمعاً مسلماً وتفقد حتديد أهدافها احلقيقية ، بفقداهنا لتحديد نقطة البدء من حيث تقف البشرية فعالً ، ال من 

  . .بعيدة جداً . . تزعم واملسافة بعيدة بني الزعم والواقع حيث 
واختالف . ونقف الوقفة األخرية يف هذا التعقيب األخري أمام موقف الرسل املوحد من أقوامهم الذين أرسلوا إليهم 



  :هذا املوقف عند البدء وعند النهاية؛ كما يعرضه قصص الرسل يف هذه السورة 
يدعوهم إىل اإلسالم . وعند بدء الدعوة كان الرسول واحداً من قومه هؤالء . مه لقد أرسل كل رسول إىل قو

دعوة األخ إلخوته؛ ويريد هلم ما يريد األخ إلخوته من اخلري الذي هداه اهللا إليه؛ والذي جيد يف نفسه بينة من ربه 
  .عليه 

  ف أي رسول عند نقطة اخلتامولكن هذا مل يكن موق. . هذا كان موقف كل رسول من قومه عند نقطة البدء 
عبدوا اهللا وحده كما طلب إليهم ، وخلعوا من . . لقد استجابت للرسول طائفة من قومه فآمنوا مبا أرسل به إليهم 

ومل تستجب . . » أمة مسلمة « صاروا . . وبذلك صاروا مسلمني . . أعناقهم ربقة الدينونة ألي من خلقه 
وا مبا جاءهم به؛ وظلوا يف دينونتهم لغري اهللا من خلقه؛ وبقوا يف جاهليتهم مل كفر. للرسول طائفة أخرى من قومه 

  . .» أمة مشركة « ولذلك صاروا . . خيرجوا منها إىل اإلسالم 
أمة مسلمة وأخرى مشركة ومل يعد القوم الواحد أمة : لقد انقسم القوم الواحد جتاه دعوة الرسول إىل أمتني اثنتني 

إال أن آصرة اجلنس واألرومة ، . مع أهنم قوم واحد من ناحية اجلنس واألرومة . بل الرسالة واحدة كما كانوا ق
لقد ظهرت مع . مل تعد هي اليت حتكم العالقات بينهم كما كانوا قبل الرسالة . . وآصرة األرض واملصاحل املشتركة 

وقد فرقت هذه . . دة واملنهج والدينونه تلك هي آصرة العقي. . الرسالة آصرة أخرى جتمع القوم الواحد أو تفرقه 
  اآلصرة بني القوم الواحد ، فجعلته أمتني خمتلفتني ال تلتقيان ، وال تتعايشان

ذلك أنه بعد بروز هذه املفارقة بني عقيدة كل من األمتني؛ فاصل الرسولُ واألمة املسلمة اليت معه قومهم على 
  .أساس العقيدة واملنهج والدينونة 

لقد افترق املنهجان ، . . مة املشركة اليت كانت قبل الرسالة هي قومهم وهي أمتهم وهي أصلهم فاصلوا األ
  وأصبحت األمتان الناشئتان من القوم الواحد ال تلتقيان وال تتعايشان. فاختلفت اجلنسيتان 

مة املشركة ، وجنى األمة وعندما فاصل املسلمون قومهم على العقيدة واملنهج والدينونة فصل اهللا بينهما؛ فأهلك األ
  . .واطردت هذه القاعدة على مدار التاريخ كما رأينا يف السورة . . املسلمة 

أن اهللا سبحانه مل يفصل بني : واألمر الذي ينبغي لطالئع البعث اإلسالمي يف كل مكان أن تكون على يقني منه 
هم؛ وأعلنوا مفارقتهم ملا هم عليه من الشرك؛ املسلمني وأعدائهم من قومهم ، إال بعد أن فاصل املسلمون أعداء

وعالنوهم بأهنم يدينون هللا وحده ، وال يدينون ألرباهبم الزائفة؛ وال يتبعون الطواغيت املتسلطة؛ وال يشاركون يف 
، أو  سواء تعلقت باالعتقاد ، أو بالشعائر. احلياة وال يف اجملتمع الذي حتكمه هذه الطواغيت بشرائع مل يأذن هبا اهللا 

  .بالشرائع 
وما دام ، املسلمون مل يفاصلوا . . إن يد اهللا سبحانه مل تتدخل لتدمر على الظاملني ، إال بعد أن فاصلهم املسلمون 

قومهم ، ومل يتربأوا منهم ، ومل يعالنوهم بافتراق دينهم عن دينهم ، ومنهجهم عن منهجهم ، وطريقهم عن طريقهم 
  . .لفصل بينهم وبينهم ، ولتحقيق وعد اهللا بنصر املؤمنني والتدمري على الظاملني ، مل تتدخل يد اهللا سبحانه ل

  :وهذه القاعدة املطردة هي اليت ينبغي لطالئع البعث اإلسالمي أن تدركها؛ وأن ترتب حركتها على أساسها 
ونبذ الدينونة ألحد من إن اخلطوة األوىل تبدأ دعوة للناس بالدخول يف اإلسالم؛ والدينونة هللا وحده بال شريك؛ 

خلقه يف صورة من صور الدينونة مث ينقسم القوم الواحد قسمني ، ويقف املؤمنون املوحدون الذين يدينون هللا وحده 
. . مث يفاصل املؤمنون املشركني . . ويقف املشركون الذين يدينون ألحد من خلق اهللا صفاً آخر  -أو أمة  -صفاً 

  .كما وقع باطراد على مدار التاريخ البشري . . نني والتدمري على املشركني مث حيق وعد اهللا بنصر املؤم



  .ولكن املفاصلة العقيدية الشعورية جيب أن تتم منذ احلظة األوىل . ولقد تطول فترة الدعوة قبل املفاصلة العملية 
ت واآلالم على جيل من ولقد يبطئ الفصل بني األمتني الناشئتني من القوم الواحد؛ وتكثر التضحيات والعذابا

ولكن وعد اهللا بالفصل جيب أن يكون يف قلوب العصبة املؤمنة أصدق من الواقع الظاهر . . أجيال الدعاة أو أكثر 
  .ولن خيلف اهللا وعده الذي جرت به سنته على مدار التاريخ البشري . فهو ال شك آت . يف جيل أو أجيال 

م والوضوح ضرورية كذلك للحركة اإلسالمية يف مواجهة اجلاهلية ورؤية هذه السنة على هذا النحو من احلس
وما دامت طالئع البعث اإلسالمي تواجه البشرية . . فهي سنة جارية غري مقيدة بزمان وال مكان . البشرية الشاملة 

 وسالمه اليوم يف طور من أطوار اجلاهلية املتكررة؛ وتواجهها بذات العقيدة اليت كان الرسل عليهم صلوات اهللا
  .يواجهوهنا هبا كلما ارتدت وانتكست إىل مثل هذه اجلاهلية 

فإن للعصبة املسلمة أن متضي يف طريقها ، مستوضحة نقطة البدء ونقطة اخلتام ، وما بينهما من فترة الدعوة كذلك 
  .مستيقنة أن سنة اهللا جارية جمراها ، وأن العاقبة للتقوى . 

وقفات أمام القصص القرآين يف هذه السورة تتبني لنا طبيعة منهج هذا الدين ، كما وأخرياً ، فإنه من خالل هذه ال
  . .إهنا طبيعة حركية تواجه الواقع البشري هبذا القرآن مواجهة واقعية عملية . . يتمثل يف القرآن الكرمي 

معه حمصورة بني شعاهبا ،  والقلة املؤمنة. لقد كان هذا القصص يتنزل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مكة 
والدعوة اإلسالمية جممدة فيها ، والطريق شاق طويل ال يكاد املسلمون يرون له هناية فكان هذا القصص يكشف 

هلم عن هناية الطريق؛ ويريهم معامله يف مراحله مجيعاً؛ ويأخذ بأيديهم وينقل خطاهم يف هذا الطريق؛ وقد بات الحباً 
كرمي على مدار التاريخ البشري؛ وبات هبذا الركب الكرمي مأنوساً مألوفاً ال موحشاً وال موصوالً مبوكب الدعوة ال

إهنم ُزمرة من موكب موصول يف طريق معروف؛ وليسوا جمموعة شاردة يف تيه مقطوع وإهنم ليمضون من . . خموفاً 
  صدفة العابرةنقطة البدء إىل نقطة اخلتام وفق سنة جارية؛ وال ميضون هكذا جزافاً يتبعون ال

  . .هكذا كان القرآن يتحرك يف الصف املسلم؛ وحيرك هذا الوصف حركة مرسومة مأمونة 
. وهكذا ميكن اليوم وغداً أن يتحرك القرآن يف طالئع البعث اإلسالمي ، وحيركها كذلك يف طريق الدعوة املرسوم 

.  
همه يف منهج احلركة وخطواهتا ومراحلها؛ تستل. إن هذه الطالئع يف حاجة إىل هذا القرآن تستلهمه وتستوحيه 

  .وتستوحيه يف ما يصادف هذه اخلطوات واملراحل من استجابات؛ وما ينتظرها من عاقبة يف هناية الطريق 
ولكنه ينتفض حياً يتنزل اللحظة على اجلماعة املسلمة . والقرآن هبذه الصورة ال يعود جمرد كالم يتلى للربكة 

  .وتتابع توجيهاته ، وتتوقع موعود اهللا فيه  املتحركة ، لتتحرك به ،
وهذا ما نعنيه بأن هذا القرآن ال يتفتح عن أسراره إال للعصبة املسلمة اليت تتحرك به ، لتحقيق مدلوله يف عامل 

تتبع  ال ملن يقرأونه جملرد التربك وال ملن يقرأونه جملرد الدراسة الفنية أو العلمية ، وال ملن يدرسونه جملرد. الواقع 
  األداء البياين فيه

فإن هذا القرآن مل يتنزل ليكون مادة دراسة على هذا . إن هؤالء مجيعاً لن يدركوا من هذا القرآن شيئاً يذكر 
  .النحو؛ إمنا تنزل ليكون مادة حركة وتوجيه 

م من جديد؛ والذين إن الذين يواجهون الطاغية باإلسالم احلنيف؛ والذين جياهدون البشرية الضالة لردها إىل اإلسال
  . .يكافحون الطاغوت يف األرض ليخرجوا الناس من العبودية للعباد إىل العبودية هللا وحده 
وحياولون احملاولة اليت كان : إن هؤالء وحدهم الذين يفقهون هذا القرآن؛ ألهنم يعيشون يف مثل اجلو الذي نزل فيه 



ناء احلركة واجلهاد ما تعنيه نصوصه ألهنم جيدون هذه املعاين ممثلة حياوهلا من تنزل عليهم أول مرة؛ و يتذوقون يف أث
إنه . واهللا . جزاء؟ كال : أأقول . وهذا وحده جزاء على كل ما يصيبهم من عذابات وآالم . . يف أحداث ووقائع 
 العظيم رب واحلمد هللا} بفضل اهللا وبرمحته فبذلك فليفرحوا هو خري مما جيمعون : قل { . . لفضل من اهللا كبري 

  . .الفضل العظيم 

َنْحُن َنقُصُّ َعلَْيَك أَْحَسَن الْقََصصِ بَِما ) ٢(إِنَّا أَنَْزلْنَاُه قُْرآًنا َعَربِيا لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ ) ١(الر تِلَْك آيَاُت الِْكتَابِ الُْمبِنيِ 
إِذْ قَالَ يُوُسُف لِأَبِيِه َيا أََبِت إِنِّي رَأَْيُت أََحَد َعَشرَ ) ٣(لَِمَن الَْغاِفِلَني  أَْوَحيَْنا إِلَْيَك َهذَا الْقُْرآنَ َوإِنْ كُْنَت ِمْن قَْبِلِه

قَالَ َيا ُبَنيَّ لَا َتقُْصْص رُْؤَياَك َعلَى إِخَْوِتَك فََيِكيدُوا لََك كَْيًدا إِنَّ ) ٤(كَْوكًَبا َوالشَّْمَس وَالْقََمَر َرأَْيتُُهْم ِلي سَاجِِديَن 
وَكَذَِلَك َيْجَتبِيَك َربَُّك َوُيَعلُِّمَك ِمْن َتأْوِيلِ الْأََحاِديِث َويُِتمُّ نِْعَمَتُه َعلَْيَك َوَعلَى آلِ ) ٥(ْيطَانَ ِللْإِْنَساِن َعُدوٌّ ُمبٌِني الشَّ

لَقَْد كَانَ ِفي يُوُسَف وَإِْخَوِتهِ ) ٦(ِليٌم َحِكيٌم َيْعقُوَب كََما أََتمََّها َعلَى أَبََوْيَك ِمْن قَْبلُ إِْبَراِهيَم وَإِْسحَاَق إِنَّ رَبََّك َع
اقُْتلُوا ) ٨(إِذْ قَالُوا لَُيوُسُف وَأَُخوُه أََحبُّ إِلَى أَبِيَنا ِمنَّا وََنْحُن ُعْصَبةٌ إِنَّ أَبَاَنا لَِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ ) ٧(آَياٌت لِلسَّاِئِلَني 

قَالَ قَاِئلٌ مِْنُهْم لَا َتقُْتلُوا يُوُسفَ ) ٩(ْم َوْجهُ أَبِيكُْم َوَتكُوُنوا ِمْن َبْعِدِه قَْوًما َصاِلِحَني ُيوُسَف أَوِ اطَْرُحوُه أَْرًضا َيْخلُ لَكُ
ا َعلَى ُيوُسَف وَإِنَّا لَهُ قَالُوا َيا أَبَاَنا َما لَكَ لَا َتأَْمنَّ) ١٠(َوأَلْقُوُه ِفي غَيَاَبِت الُْجبِّ َيلَْتِقطُْه بَْعُض السَّيَّاَرِة إِنْ كُنُْتْم فَاِعِلَني 

قَالَ إِنِّي لََيْحُزنُنِي أَنْ َتذَْهبُوا بِِه وَأََخاُف أَنْ ) ١٢(أَْرِسلُْه َمَعَنا غًَدا َيْرَتْع َوَيلَْعْب َوإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ ) ١١(لَنَاِصُحونَ 
فَلَمَّا ذََهُبوا بِِه ) ١٤(ْن أَكَلَُه الذِّئُْب وََنْحُن ُعْصَبةٌ إِنَّا إِذًا لََخاِسُرونَ قَالُوا لَِئ) ١٣(َيأْكُلَُه الذِّئُْب َوأَنُْتْم َعْنُه غَاِفلُونَ 

ِعَشاءً  َوَجاءُوا أََباُهْم) ١٥(َيْشُعُرونَ َوأَْجَمُعوا أَنْ َيْجَعلُوُه ِفي غََياَبِت الُْجبِّ َوأَْوَحْيَنا إِلَْيِه لَُتَنبِّئَنَُّهمْ بِأَْمرِِهْم َهذَا َوُهمْ لَا 
ْؤِمنٍ لََنا َولَْو كُنَّا قَالُوا َيا أَبَاَنا إِنَّا ذََهبَْنا َنْسَتبُِق َوَتَركَْنا ُيوُسَف عِْنَد َمَتاِعَنا فَأَكَلَُه الذِّئُْب َوَما أَْنَت بُِم) ١٦(َيْبكُونَ 

ْم أَْنفُُسكُْم أَْمًرا فَصَْبٌر َجِميلٌ َواللَُّه الُْمْسَتَعانُ َعلَى َوَجاُءوا َعلَى قَِميِصِه بَِدمٍ كَِذبٍ قَالَ َبلْ َسوَّلَْت لَكُ) ١٧(َصاِدِقَني 
ُه َعِليٌم َوَجاَءْت سَيَّاَرةٌ فَأَْرَسلُوا وَارِدَُهْم فَأَدْلَى َدلَْوُه قَالَ َيا ُبْشَرى َهذَا غُلَاٌم َوأََسرُّوُه بَِضاَعةً وَاللَّ) ١٨(َما َتِصفُونَ 
  ) ٢٠(َرْوُه بِثََمنٍ َبْخسٍ َدَراِهَم َمْعدُوَدٍة َوكَانُوا ِفيِه ِمَن الزَّاِهِديَن َوَش) ١٩(بَِما َيْعَملُونَ 

هذا الدرس هو املقدمة ، مث احللقة األوىل من القصة ، وتتألف من ستة مشاهد ، وتبدأ من رؤيا يوسف إىل هناية 
باشرة ، بعد ذلك التقدمي السابق وسنواجه النصوص الواردة فيه م. . مؤامرة إخوته عليه ، ووصوله إىل مصر 

  :للسورة ، وفيه غناء 
حنن نقص عليك أحسن القصص مبا . إنا أنزلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون . تلك آيات الكتاب املبني . الر { 

  . .} أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله ملن الغافلني 
  . .}  تلك آيات الكتاب املبني{ . . . را . الم . ألف 

هي هي بعينها تلك اآليات البعيدة املتسامية على . هذه األحرف وما من جنسها وهي قريبة للناس متداولة بينهم 
  :ولقد نزله اهللا كتاباً عربياً مؤلفاً من هذه األحرف العربية املعروفة . آيات الكتاب املبني . الطاقة البشرية 

  . .} لعلكم تعقلون { 
ع من الكلمات العادية هذا الكتاب املعجز ال ميكن أن يكون بشراً ، فال بد عقالً أن يكون وتدركون أن الذي يصن

  .والعقل هنا مدعو لتدبر هذه الظاهرة وداللتها القاهرة . القرآن وحيا 
  :وملا كان جسم هذه السورة قصة فقد أبرز ذكر القصص من مادة هذا الكتاب ، على وجه التخصيص 

  . .} القصص مبا أوحينا إليك هذا القرآن  حنن نقص عليك أحسن{ 



  .فبإحيائنا هذا القرآن إليك قصصنا عليك هذا القصص وهو أحسن القصص وهو جزء من القرآن املوحى به 
  . .} وإن كنت من قبله ملن الغافلني { 

لقرآن ، ومنها هذا فقد كنت أحد األميني يف قومك ، الذين ال يتجهون إىل هذا النحو من املوضوعات اليت جاء هبا ا
  .القصص الكامل الدقيق 

  . .هذه املقدمة إشارة البدء إىل القصة 
  :مث يرفع الستار عن املشهد األول يف احللقة األوىل ، لنرى يوسف الصيب يقص رؤياه على أبيه 

يا بين : ال ق. رأيتهم يل ساجدين . يا أبت ، إين رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر : إذ قال يوسف ألبيه { 
وكذلك جيتبيك ربك ، . إن الشيطان لإلنسان عدو مبني . ال تقصص رؤياك على إخوتك ، فيكيدوا لك كيداً 

ويعلمك من تأويل األحاديث ، ويتم نعمته عليك ، وعلى آل يعقوب ، كما أمتها على أبويك من قبل إبراهيم 
  . .} وإسحاق ، إن ربك عليم حكيم 

اً؛ وهذه الرؤيا كما وصفها ألبيه ليست من رؤى الصبية وال الغلمان؛ وأقرب ما يراه كان يوسف صبياً أو غالم
غالم حني تكون رؤياه صبيانية أو صدى ملا حيلم به أن يرى هذه الكواكب والشمس والقمر يف حجره أو بني يديه 

والسياق . السجود تعظيماً ولكن يوسف رآها ساجدة له ، متمثلة يف صورة العقالء الذين حينون رؤوسهم ب. يطوهلا 
  :يروي عنه يف صيغة اإليضاح املؤكدة 

  . .} يا أبت إين رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر : إذ قال يوسف ألبيه { 
  :مث يعيد لفظ رأى 

  .} رأيتهم يل ساجدين { 
  .هلذا أدرك أبوه يعقوب حبسه وبصريته أن وراء هذه الرؤيا شأناً عظيماً هلذا الغالم 

أما متامه فال يظهر . وال تظهر بوادره إال بعد حلقتني منها . يفصح هو عنه ، ومل يفصح عنه سياق القصة كذلك  مل
وهلذا نصحه بأال يقص رؤياه على إخوته ، خشية أن يستشعروا . إال يف هناية القصة بعد انكشاف الغيب احملجوب 

ذا ثغرة يف نفوسهم ، فتمتلئ نفوسهم باحلقد ، فيدبروا ما وراءها ألخيهم الصغري غري الشقيق فيجد الشيطان من ه
  :له أمراً يسوؤه 

  . .} يا بين ال تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً : قال { 
  :مث عللَّ هذا بقوله 

  . .} إن الشيطان لإلنسان عدو مبني { 
  .ومن مث فهو يوغر صدور الناس بعضهم على بعض ، ويزين هلم اخلطيئة والشر 

ويعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ، وقد أحس من رؤيا ابنه يوسف أن سيكون له شأن ، يتجه خاطره إىل أن هذا 
الشأن يف وادي الدين والصالح واملعرفة؛ حبكم جو النبوة الذي يعيش فيه ، وما يعلمه من أن جده إبراهيم مبارك 

خيتار من أبنائه من نسل إبراهيم لتحل عليه الربكة  فتوقع أن يكون يوسف هو الذي. من اهللا هو وأهل بيته املؤمنون 
  :فقال له . وتتمثل فيه السلسلة املباركة يف بيت إبراهيم 

وكذلك جيتبيك ربك ، ويعلمك من تأويل األحاديث ، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب ، كما أمتها على { 
  . .} أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق ، إن ربك عليم حكيم 

ه فكر يعقوب إىل أن رؤيا يوسف تشري إىل اختيار اهللا له ، وإمتام نعمته عليك وعلى آل يعقوب ، كما أمتها واجتا



  :ولكن الذي يستوقف النظر قوله . هذا طبيعي ) . . واجلد يقال له أب ( على أبويه من قبل إبراهيم وإسحاق 
  . .} ويعلمك من تأويل األحاديث { 

أقصد يعقوب أن اهللا سيختار يوسف ويعلمه ويهبه من صدق احلس . فما األحاديث؟  .والتأويل هو معرفة املآل 
وهو إهلام من اهللا لذوي البصائر . ونفاذ البصرية ما يدرك به من األحاديث مآهلا الذي تنتهي إليه ، منذ أوائلها 

  :املدركة النافذة ، وجاء التعقيب 
  . .} إن ربك عليم حكيم { 

  احلكمة والتعليم؟ أم قصد باألحاديث الرؤى واألحالم كما وقع بالفعل يف حياة يوسف فيما بعد؟مناسباً هلذا يف جو 
  .كالمها جائز ، وكالمها يتمشى مع اجلو احمليط بيوسف ويعقوب 

  .وهبذه املناسبة نذكر كلمة عن الرؤى واألحالم وهي موضوع هذه القصة وهذه السورة 
ملزمون هبذا أوالً من ناحية ما . ى حتمل نبوءات عن املستقبل القريب أو البعيد إننا ملزمون باالعتقاد بأن بعض الرؤ

وثانياً من . ورد يف هذه السورة من وقوع مصداق رؤيا يوسف ، ورؤيا صاحبيه يف السجن ، ورؤيا امللك يف مصر 
ألنه . . وجوده ناحية ما نراه يف حياتنا الشخصية من حتقق رؤى تنبؤية يف حاالت متكررة بشكل يصعب نفي 

  . .موجود بالفعل 
  . .ولكننا ذكرنا السبب الثاين ألنه حقيقة واقعة ال ميكن إنكارها إال بتعنت . . والسبب األول يكفي 
  فما هي طبيعة الرؤيا؟

  .إهنا صور من الرغبات املكبوتة تتنفس هبا األحالم يف غياب الوعي : تقول مدرسة التحليل النفسي 

ذاته على كل حتكمه غري العلمي ومتحله يف نظريته ) وفرويد . ( ولكنه ال ميثلها كلها . من األحالم وهذا ميثل جانباً 
  .يقرر أن هناك أحالماً تنبؤية 

  فما طبيعة هذه األحالم التنبؤية؟
إمنا حنن حناول . وقبل كل شيء نقرر أن معرفة طبيعتها أوعدم معرفته ال عالقة له بإثبات وجودها وصدق بعضها 
  .فقط أن ندرك بعض خصائص هذا املخلوق البشري العجيب ، وبعض سنن اهللا يف هذا الوجود 

إن حواجز الزمان واملكان هي اليت حتول بني هذا املخلوق . . وحنن نتصور طبيعة هذه الرؤى على هذا النحو 
ه ماضياً أو مستقبالً إمنا حيجبه وأن ما نسمي. البشري وبني رؤية ما نسميه املاضي أو املستقبل ، أو احلاضر احملجوب 

وأن حاسةً ما يف اإلنسان ال نعرف كنهها تستيقظ . عنا عامل الزمان ، كما حيجب احلاضر البعيد عنا عامل املكان 
أو تقوى يف بعض األحيان ، فتتغلب على حاجز الزمان وترى ما وراءه يف صور مبهمة ، ليست علماً ولكنها 

يقظة لبعض الناس ، ويف الرؤى لبعضهم ، فيتغلب على حاجز املكان أو حاجز الزمان استشفاف ، كالذي يقع يف ال
كما أن حقيقة املكان ذاهتا . وإن كنا يف نفس الوقت ال نعلم شيئاً عن حقيقة الزمان . ، أو مها معاً يف بعض األحيان 

  } لعلم إال قليالً وما أوتيتم من ا{ : وهي ما يسمى باملادة ليست معلومة لنا على وجه التحقيق 
  .على أية حال لقد رأى يوسف رؤياه هذه ، وسنرى فيما بعد ما يكون تأويل الرؤيا 

مشهد إخوة يوسف يتآمرون ، : ويسدل السياق الستار على مشهد يوسف ويعقوب هنا لريفعه على مشهد آخر 
  :مع حركة تنيبه ألمهية ما سيكون 

إن أبانا . ليوسف وأخوه أحب إىل أبينا منا وحنن عصبة : إذ قالوا .  لقد كان يف يوسف وإخوته آيات للسائلني{ 
قال قائل . اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً خيل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً صاحلني . لفي ضالل مبني 



  . .} ال تقتلوا يوسف وألقوه يف غيابة اجلب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلني : منهم 
وهذا . ن يف قصة يوسف وإخوته آيات وأمارات على حقائق كثرية ملن ينقلب عن اآليات ويسأل ويهتم لقد كا

لذلك نشبهه حبركة رفع الستار عما يدور وراءه من أحداث وحركات . االفتتاح كفيل بتحريك االنتباه واالهتمام 
  .فنحن نرى وراءه مباشرة مشهد إخوة يوسف يدبرون ليوسف ما يدبرون . 
فهم يتحدثون عن . ؟ إن السياق هنا يفيد أن ال »العهد القدمي « ى حدثهم يوسف عن رؤياه كما يقول كتاب تر

ولو كانوا قد علموا برؤياه جلاء ذكرها على ألسنتهم ، . أخيه الشقيق . إيثار يعقوب ليوسف وأخيه عليهم 
رؤياه على إخوته قد مت عن طريق آخر ،  فما خافه يعقوب لو قص. ولكانت أدعى إىل تلهج ألسنتهم باحلقد عليه 

  .وهو حقدهم عليه إليثار أبيهم له 

ومل يكن بد أن يتم ألنه حلقة يف سلسلة الرواية الكربى املرسومة ، لتصل بيوسف إىل النهاية املرسومة ، واليت متهد 
بناء ، وخباصة حني يكون وأصغر األبناء هم أحب األ. هلا ظروف حياته ، وواقع أسرته ، وجميئه ألبيه على كربة 

  .كما كان احلال مع يوسف وأخيه ، وإخوته من أمهات . الوالد يف سن الكرب 
  . .} ليوسف وأخوه أحب إىل أبينا منا وحنن عصبة : إذ قالوا { 

  . .أي وحنن جمموعة قوية تدفع وتنفع 
  . .} إن أبانا لفي ضالل مبني { 

  ة الرجال النافعني الدافعنيإذ يؤثر غالماً وصبياً صغريين على جمموع
مث يغلي احلقد ويدخل الشيطان ، فيختل تقديرهم للوقائع ، وتتضخم يف حسهم أشياء صغرية ، وهتون أحداث 

. روح غالم بريء ال ميلك دفعاً عن نفسه ، وهو هلم أخ . هتون الفعلة الشنعاء املتمثلة يف إزهاق روح . ضخام 
حىت توازي . وتضخم يف أعينهم حكاية إيثار أبيهم له باحلب . نبياء يهون هذا وهم أبناء نيب وإن مل يكونوا هم أ

  :أكرب جرائم األرض قاطبة بعد الشرك باهللا . القتل 
  . .} او اطرحوه ارضاً . اقتلوا يوسف { 

  وملاذا؟. . فطرحه يف أرض نائية مقطوعة مفض يف الغالب إىل املوت . ومها قريب من قريب 
  . .} بيكم خيل لكم وجه أ{ 

كأنه حني ال يراه يف وجهه يصبح قلبه خالياً من حبه ، ويتوجه هبذا احلب . وهم يريدون قلبه . فال حيجبه يوسف 
  :إىل اآلخرين واجلرمية؟ اجلرمية تتوبون عنها وتصلحون ما أفسدمت بارتكاهبا 

  . .} وتكونوا من بعده قوماً صاحلني { 
نفوس عندما تغضب وتفقد زمامها ، وتفقد صحة تقديرها لألشياء هكذا ينزغ الشيطان ، وهكذا يسول لل

والتوبة بعد ذلك تصلح ما فات . . اقتلوا : وهكذا ملا غال يف صدورهم احلقد برز الشيطان ليقول هلم . واألحداث 
حىت إذا تذكر ندم إمنا تكون التوبة من اخلطيئة اليت يندفع إليها املرء غافالً جاهالً غري ذاكر؛ . وليست التوبة هكذا 

أما التوبة اجلاهزة التوبة اليت تعد سلفاً قبل ارتكاب اجلرمية إلزالة معامل اجلرمية ، فليست . ، وجاشت نفسه بالتوبة 
  بالتوبة ، إمنا هي تربير الرتكاب اجلرمية يزينه الشيطان

هم من يوسف ، وخيلي هلم وجه فيقترح حالً يرحي. ولكن ضمرياً واحداً فيهم ، يرتعش هلول ما هم مقدمون عليه 
إمنا يلقيه يف اجلب على طريق . أبيهم ، ولكنه ال يقتل يوسف ، وال يلقيه يف أرض مهجورة يغلب فيها اهلالك 

  :القوافل ، حيث يرجح أن تعثر عليه إحدى القوافل فتنقذه وتذهب به بعيداً 



  . .} إن كنتم فاعلني . لتقطه بعض السيارة ال تقتلوا يوسف ، وألقوه يف غيابة اجلب ، ي: قال قائل منهم { 
  :وحنس من قوله 

  . .} إن كنتم فاعلني { 
وهو أسلوب من أساليب . كأنه يشككهم يف أهنم مصرون على إيقاع األذى بيوسف . روح التشكيك والتثبيط 

مل يكونوا على ولكن هذا كان أقل ما يشفي حقدهم؛ و. التثبيط عن الفعل ، واضح فيه عدم االرتياح للتنفيذ 
  .نفهم هذا من املشهد التايل يف السياق . . استعداد للتراجع فيما اعتزموه 

.  
وها هم أوالء خيادعون أباهم ، وميكرون . فها هم أوالء عند أبيهم ، يراودنه يف اصطحاب يوسف معهم منذ الغداة 

  :فلنشهد ولنستمع ملا يدور . به وبيوسف 
. تأمنا على يوسف؟ وإنا له لناصحون؛ أرسله معنا غدا يرتْع ويلعْب ، وإنا له حلافظون يا أبانا ما لك ال : قالوا { 

لئن أكله الذئب وحنن عصبة : قالوا . إين ليحزنين أن تذهبوا به ، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون : قال 
  . .} إنا إذن خلاسرون 

سسوا به إىل قلب الوالد املتعلق بولده الصغري احلبيب ، الذي والتعبري يرسم بكلماته وعباراته كل ما بذلوه ليتد
  . .يتوسم فيه أن يكون الوارث لربكات أبيه إبراهيم 

  . .} يا أبانا { 
  .هبذا اللفظ املوحي املذكر مبا بينه وبينهم من آصرة 

  . .} مالك ال تأمنا على يوسف؟ { 
مدلوله من أبيهم ، والتسليم هلم بعكسه وهو تسليمهم  سؤال فيه عتب وفيه استنكار خفي ، وفيه استجاشة لنفي

فهو كان يستبقي يوسف معه وال يرسله مع إخوته إىل املراعي واجلهات اخللوية اليت يرتادوهنا ألنه حيبه . يوسف 
يأمتنهم  فمبادرهتم له بأنه ال. وخيشى عليه أال حيتمل اجلو واجلهد الذي حيتملونه وهم كبار ، ال ألنه ال يأمنهم عليه 

فهي . على أخيهم وهو أبوهم ، مقصود هبا استجاشته لنفي هذا اخلاطر؛ ومن مث يفقد إصراره على احتجاز يوسف 
  مبادرة ماكرة منهم خبيثة

  . .} مالك ال تأمنا على يوسف؟ وإنا له لناصحون { 
الصفاء واإلخالص يشي مبا قلوبنا له صافية ال خيالطها سوء وكاد املريب أن يقول خذوين فذكر النصح هنا وهو 

  . .كانوا حياولون إخفاءه من الدغل املريب 
  . .} أرسله معنا غداً يرتع ويلعب وإنا له حلافظون { 

زيادة يف التوكيد ، وتصويراً ملا ينتظر يوسف من النشاط واملسرة والرياضة ، مما ينشط والده إلرساله معهم كما 
  .يريدون 

األول جعل يعقوب ينفي بطريق غري مباشر أنه ال يأمنهم عليه ، ويعلل احتجازه معه  ورداً على العتاب االستنكاري
  :بقلة صربه على فراقه وخوفه عليه من الذئاب 

  . .} إين ليحزنين أن تذهبوا به ، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون : قال { 
  . .} إين ليحزنين أن تذهبوا به { 

أن يبلغ حبه له درجة احلزن لفراقه ولو لبعض . ال بد أن هذه هاجت أحقادهم وضاعفتها و. . إنين ال أطيق فراقه 



  .يوم ، وهو ذاهب كما قالوا له للنشاط واملسرة 
  . .} وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون { 

ماذا يقولون ألبيهم بعد وال بد أهنم وجدوا فيها عذراً كانوا يبحثون عنه ، أو كان احلقد اهلائج أعماهم فلم يفكروا 
  فعلتهم املنكرة ، حىت لقنهم أبوهم هذا اجلواب

  :واختاروا أسلوباً من األساليب املؤثرة لنفي هذا اخلاطر عنه 
  . .} لئن أكله الذئب وحنن عصبة ، إنا إذن خلاسرون : قالوا { 

  اسرون كل شيء ، فال نصلح لشيء أبداًلئن غلبنا الذئب عليه وحنن مجاعة قوية هكذا فال خري فينا ألنفسنا وإننا خل
  .وهكذا استسلم الوالد احلريص هلذا التوكيد ولذلك اإلحراج 

  ليتحقق قدر اهللا وتتم القصة كا تقتضي مشيئته. 
واهللا سبحانه يلقي يف روع الغالم أهنا حمنة وتنتهي ، . واآلن لقد ذهبوا به ، وها هم أوالء ينفذون املؤامرة النكراء 

  :ش وسيذكّر إخوته مبوقفهم هذا منه وهم ال يشعرون أنه هو وأنه سيعي
  . .} وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم ال يشعرون . فلما ذهبوا به وأمجعوا أن جيعلوه يف غيابة اجلب { 

 كان ويف حلظة الضيق والشدة اليت. فقد استقر أمرهم مجيعاً على أن جيعلوه يف غيابة اجلب ، حيث يغيب فيه عنهم 
يف . وهو وحده صغري وهم عشرة أشداء . يواجه فيها هذا الفزع ، واملوت منه قريب ، وال منقذ له وال مغيث 

هذه اللحظة اليائسة يلقي اهللا يف روعة أنه ناج ، وأنه سيعيش حىت يواجه إخوته هبذا املوقف الشنيع ، وهم ال 
  .ة اجلب وهو صغري يشعرون بأن الذي يواجههم هو يوسف الذي تركوه يف غياب

ندعه . وندع يوسف يف حمنته يف غيابة اجلب ، يؤنسه وال شك ما ألقى اهللا يف روعه ويطمئنه ، حىت يأذن اهللا بالفرج 
  :لنشهد إخوته بعد اجلرمية يواجهون الوالد املفجوع 

وما أنت . عنا فأكله الذئب يا أبانا إنا ذهبنا نستبق ، وتركنا يوسف عند متا: وجاءوا أباهم عشاء يبكون ، قالوا { 
بل سولت لكم أنفسكم أمراً ، فصرب مجيل ، : قال . وجاءوا على قميصه بدم كذب . مبؤمن لنا ولو كنا صادقني 

  . .} واهللا املستعان على ما تصفون 
ذن هلم فيها لقد أهلاهم احلقد الفائر عن سبك الكذبة ، فلو كانوا أهدأ أعصاباً ما فعلوها منذ املرة األوىل اليت يأ

. يعقوب باصطحاب يوسف معهم ولكنهم كانوا معجلني ال يصربون ، خيشون أال تواتيهم الفرصة مرة أخرى 
كذلك كان التقاطهم حلكاية الذئب املكشوفة دليالً على التسرع ، وقد كان أبوهم حيذرهم منها أمس ، وهم 

ذهبوا يف الصباح ليتركوا للذئب الذي حذرهم أبوهم فلم يكن من املستساغ أن ي. ينفوهنا ، ويكادون يتهكمون هبا 
منه أمس ومبثل هذا التسرع جاءوا على قميصه بدم كذب لطخوه به يف غري إتقان ، فكان ظاهر الكذب حىت 

  . .ليوصف بأنه كذب 
  .فعلوا هذا 

  . .} له الذئب يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأك: وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا { 
  :وحيسون أهنا مكشوفة ، ويكاد املريب أن يقول خذوين ، فيقولون 

  . .} وما أنت مبؤمن لنا ولو كنا صادقني { 
  .أي وما أنت مبطمئن ملا نقوله ، ولو كان هو الصدق ، ألنك تشك فينا وال تطمئن ملا نقول 

وأهنم . يأكله الذئب ، وأهنم دبروا له مكيدة ما وأدرك يعقوب من دالئل احلال ، ومن نداء قلبه ، أن يوسف مل 



فواجههم بأن نفوسهم قد حسنت هلم أمراً منكراً وذللته . يلفقون له قصة مل تقع ، ويصفون له حاالً مل تكن 
ويسرت هلم ارتكابه؛ وأنه سيصرب متحمالً متجمالً ال جيزع وال يفزع وال يشكو ، مستعيناً باهللا على ما يلفقونه من 

  :وأكاذيب حيل 
  .بل سولت لكم أنفسكم أمراً : قال { 

  .} واهللا املستعان على ما تصفون . فصرب مجيل 
  :مث لنعد سريعاً إىل يوسف يف اجلب ، لنرى املشهد األخري يف هذه احللقة األوىل من حلقات القصة 

ه بضاعة ، واهللا عليم مبا وأسرو. هذا غالم . يا بشرى : وجاءت سيارة ، فأرسلوا واردهم ، فأدىل دلوه قال { 
  . .} وشروه بثمن خبس دراهم معدودة ، وكانوا فيه من الزاهدين . يعملون 

لقد كان اجلب على طريق القوافل ، اليت تبحث عن املاء يف مظانه ، يف اآلبار ويف مثل هذا اجلب الذي ينزل فيه ماء 
  :املطر ويبقى فترة ، ويكون يف بعض األحيان جافاً كذلك 

  . .} جاءت سيارة و{ 
  . . .أي قافلة مسيت سيارة من السري الطويل كالكشافة واجلوالة والقناصة 

  . .} فأرسلوا واردهم { 
  . .أي من يرد هلم املاء ويكون خبرياً مبواقعه 

  . .} فأدىل دلوه { 
أة القصصية للقارئ لينظر املاء أو ليمأل الدلو وحيذف السياق حركة يوسف يف التعلق بالدلو احتفاظاً باملفاج

  :والسامع 
  . .} يا بشرى هذا غالم : قال { 

ومرة أخرى حيذف السياق كل ما حدث بعد هذا وما قيل ، وحال يوسف ، وكيف ابتهج للنجاة ، ليتحدث عن 
  :مصريه مع القافلة 

  . .} وأسروه بضاعة { 
مث باعوه بثمن . فقد أسروه ليخفوه عن األنظار  وملا مل يكن رقيقاً. أي اعتربوه بضاعة سرية وعزموا على بيعه رقيقاً 

  :قليل 
. وكانوا يتعاملون يف القليل من الدراهم بالعد ، ويف الكثري منها بالوزن . . } وشروه بثمن خبس دراهم معدودة { 
.  

  . .} وكانوا فيه من الزاهدين { 
  . .ألهنم يريدون التخلص من هتمة استرقاقه وبيعه 

  .نة األوىل يف حياة النيب الكرمي وكانت هذه هناية احمل

ذَِلَك َمكَّنَّا لُِيوُسَف ِفي الْأَْرضِ َوقَالَ الَِّذي اْشتََراُه ِمْن ِمْصَر ِلاْمرَأَِتِه أَكْرِِمي َمثَْواُه َعَسى أَنْ َيْنفََعَنا أَْو نَتَِّخذَُه وَلًَدا َوكَ
َولَمَّا َبلَغَ أَُشدَُّه آَتْيَناهُ ُحكًْما ) ٢١(غَاِلٌب َعلَى أَْمرِِه وَلَِكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا َيْعلَُمونَ َوِلُنَعلَِّمُه ِمْن َتأْوِيلِ الْأََحاِديِث وَاللَُّه 
هَْيَت لََك قَالَ َوَراوََدْتُه الَِّتي ُهَو ِفي بَْيِتَها َعْن َنفِْسِه َوغَلَّقَِت الْأَْبوَاَب َوقَالَْت ) ٢٢(َوِعلًْما َوكَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني 

َولَقَْد َهمَّْت بِِه وََهمَّ بَِها لَْولَا أَنْ َرأَى ُبْرَهانَ َربِِّه كَذَِلكَ ) ٢٣(َمَعاذَ اللَِّه إِنَُّه رَبِّي أَْحَسَن َمثَْوايَ إِنَُّه لَا ُيفِْلُح الظَّاِلُمونَ 



وَاْسَتَبقَا الَْباَب َوقَدَّْت قَِميَصُه ِمْن ُدُبرٍ وَأَلْفََيا سَيَِّدَها ) ٢٤(الُْمْخلَِصَني ِلَنْصرَِف َعْنُه السُّوَء َوالْفَْحَشاَء إِنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا 
قَالَ ِهَي َراَوَدتْنِي َعْن َنفِْسي ) ٢٥(لََدى الْبَابِ قَالَْت َما َجَزاُء َمْن أََراَد بِأَهِْلَك ُسوًءا إِلَّا أَنْ ُيْسَجَن أَْو َعذَاٌب أَِليٌم 

َوإِنْ كَانَ قَِميُصُه قُدَّ ِمْن ُدُبرٍ ) ٢٦(َشاِهٌد ِمْن أَْهِلَها إِنْ كَانَ قَِميُصُه قُدَّ ِمْن قُُبلٍ فََصَدقَْت َوُهَو ِمَن الْكَاِذبَِني َوَشهِدَ 
يُوُسفُ ) ٢٨(نَّ إِنَّ كَْيَدكُنَّ َعِظيٌم فَلَمَّا رَأَى قَِميَصُه قُدَّ ِمْن ُدُبرٍ قَالَ إِنَُّه ِمْن كَْيِدكُ) ٢٧(فَكَذََبْت َوُهَو ِمَن الصَّاِدِقَني 

َوقَالَ نِْسَوةٌ ِفي الَْمِديَنِة امَْرأَُت الْعَزِيزِ تَُراوُِد فََتاَها ) ٢٩(أَْعرِْض َعْن َهذَا وَاْسَتْغفِرِي ِلذَنْبِِك إِنَِّك كُْنِت ِمَن الْخَاِطِئَني 
فَلَمَّا َسِمَعْت بَِمكْرِِهنَّ أَْرَسلَْت إِلَْيهِنَّ َوأَعَْتَدْت لَُهنَّ ُمتَّكَأً ) ٣٠(ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ  َعْن َنفِْسِه قَْد َشَغفََها ُحبا إِنَّا لَنََراَها

اَش ِللَِّه َما َهذَا َبَشًرا َيُهنَّ َوقُلَْن َحَوآَتْت كُلَّ وَاِحَدٍة ِمْنُهنَّ ِسكِّيًنا َوقَالَِت اخُْرْج َعلَْيهِنَّ فَلَمَّا َرأَْيَنُه أَكْبَْرَنُه َوقَطَّْعَن أَْيِد
ُرهُ قَالَْت فَذَِلكُنَّ الَِّذي لُْمتُنَّنِي ِفيِه َولَقَدْ َراوَْدُتُه َعْن َنفِْسِه فَاْستَْعَصَم َولَِئْن لَْم َيفَْعلْ َما آُم) ٣١(إِنْ َهذَا إِلَّا َملٌَك كَرٌِمي 

َربِّ السِّْجُن أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّا َيْدعُوَننِي إِلَْيِه وَإِلَّا َتْصرِْف عَنِّي كَْيَدُهنَّ أَْصبُ قَالَ ) ٣٢(لَُيْسَجَننَّ َولََيكُوًنا ِمَن الصَّاِغرِيَن 
  ) ٣٤(فَاْسَتَجاَب لَهُ َربُُّه فَصََرَف َعْنُه كَْيَدُهنَّ إِنَُّه ُهَو السَِّميعُ الَْعلِيُم ) ٣٣(إِلَْيهِنَّ َوأَكُْن ِمَن الَْجاِهِلَني 

نية من حلقات القصة ، وقد وصل يوسف إىل مصر ، وبيع بيع الرقيق؛ ولكن الذي اشتراه توسم فيه احللقة الثا
اخلري واخلري يتوسم يف الوجوه الصباح ، وخباصة حني تصاحبها السجايا املالح فإذا هو يوصي به امرأته خرياً ، وهنا 

  .يبدأ أول خيط يف حتقيق الرؤيا 
تنتظر يوسف حني يبلغ أشده ، وقد أويت حكماً وعلماً يستقبل هبما هذه احملنة  ولكن حمنة أخرى من نوع آخر كانت

الطبقة « إهنا حمنة التعرض للغواية يف جو القصور ، ويف جو ما يسمونه . اجلارفة اليت ال يقف هلا إال من رحم اهللا 
لقه ويف دينه ، ولكن بعد أن وخيرج يوسف منها سليماً معاىف يف خ. . وما يغشاها من استهتار وفجور » الراقية 

  . .خيالط احملنة ويصالها 
وكذلك مكنا ليوسف يف . أكرمي مثواه ، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً : وقال الذي اشتراه من مصر المرأته { 

  . .} األرض ، ولنعلمه من تأويل األحاديث ، واهللا غالب على أمره ، ولكن أكثر الناس ال يعلمون 
إنه كبري : قيل ( يكشف لنا حىت اآلن عمن اشتراه ، وسنعلم بعد شوط يف القصة أنه عزيز مصر إن السياق ال 

ولكنا نعلم منذ اللحظة أن يوسف قد وصل إىل مكان آمن ، وأن احملنة قد انتهت بسالم ، وأنه مقبل بعد ) وزرائها 
  :هذا على خري 

  . .} أكرمي مثواه { 
امة ، واملقصود بإكرام مثواه إكرامه ، ولكن التعبري أعمق ، ألنه جيعل اإلكرام ال واملثوى مكان الثوّي واملبيت واإلق

يف مقابل مثواه يف اجلب وما حوله من خماوف . وهي مبالغة يف اإلكرام . . لشخصه فحسب ، ولكن ملكان إقامته 
  وآالم

  :أمل ويكشف الرجل المرأته عما يتومسه يف الغالم من خري ، وما يتطلع إليه فيه من 
  . .} عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً { 

ومن مث تطلع الرجل أن يتخذاه ولداً إذا صدقت فراسته ، . ولعلهما مل يكن هلما أوالد كما تذكر بعض الروايات 
  .وحتققت خمايل جنابته وطيبته مع وسامته 

التمكني يف األرض وها قد بدأت بشائره وهنا يقف السياق لينبه إىل أن هذا التدبري من اهللا ، وبه ومبثله قدر ليوسف 
بتمكني يوسف يف قلب الرجل وبيته ويشري إىل أنه ماض يف الطريق ليعلمه اهللا من تأويل األحاديث على الوجهني 
اللذين ذكرنامها من قبل ويعقب السياق على هذا االبتداء يف متكني يوسف مبا يدل عليه من قدرة اهللا غالبه ، ال 



  :وة ، وأنه مالك أمره ومسيطر عليه فال خييب وال يتوقف وال يضل تقف يف طريقها ق
  . .} واهللا غالب على أمره . وكذلك مكنا ليوسف يف األرض ، ولنعلمه من تأويل األحاديث { 

، أما وها هو ذا يوسف أراد له إخوته أمراً ، وأراد له اهللا أمراً ، وملا كان اهللا غالباً على أمره ومسيطراً فقد نفذ أمره 
  :إخوة يوسف فال ميلكون أمرهم فأفلت من أيديهم وخرج على ما أرادوا 

  .} ولكن أكثر الناس ال يعلمون { 

.  
  .ال يعلمون أن سنة اهللا ماضية وأن أمره هو الذي يكون 

  :وميضي السياق ليقرر أن ما شاء اهللا ليوسف ، وقال عنه 
  . .} ولنعلمه من تأويل األحاديث { 

  :لغ أشده قد حتقق حني ب
  . .} وكذلك جنزي احملسنني . وملا بلغ أشده آتيناه حكماً وعلماً { 

فقد أويت صحة احلكم على األمور ، وأويت علماً مبصائر األحاديث أو بتأويل الرؤيا ، أو مبا هو أعم ، من العلم 
االعتقاد وإحسانه يف السلوك إحسانه يف . وكان ذلك جزاء إحسانه . باحلياة وأحواهلا ، فاللفظ عام ويشمل الكثري 

:  
  . .} وكذلك جنزي احملسنني { 

جتيئه وقد أويت صحة احلكم وأويت العلم . وعنذئذ جتيئه احملنة الثانية يف حياته ، وهي أشد وأعمق من احملنة األوىل 
  .رمحة من اهللا ليواجهها وينجو منها جزاء إحسانه الذي سجله اهللا له يف قرآنه 

  :ملشهد العاصف اخلطري املثري كما يرمسه التعبري واآلن نشهد ذلك ا
إنه ريب أحسن مثواي . معاذ اهللا : هيت لك قال : وراودته اليت هو يف بيتها عن نفسه ، وغلقت األبواب وقالت { 
إنه . كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء . إنه ال يفلح الظاملون ولقد مهت به وهم هبا لوال أن رأى برهان ربه . 

ما جزاء من أراد : قالت . عبادنا املخلصني واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر ، وألفيا سيدها لدى الباب من 
إن كان . وشهد شاهد من أهلها . هي راودتين عن نفسي : قال . بأهلك سوءاً؟ إال أن يسجن أو عذاب أليم 

فلما رأى . فكذبت وهو من الصادقني قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبني؛ وإن كان قميصه قد من دبر 
يوسف أعرض عن هذا ، واستغفري لذنبك ، إنك . إن كيدكن عظيم . إنه من كيدكن : قميصه قد من دبر قال 

  . .} كنت من اخلاطئني 
  .إن السياق مل يذكر كم كانت سنها وكم كانت سنه؛ فلننظر يف هذا األمر من باب التقدير 

. أي إنه كان حوايل الرابعة عشرة تنقص وال تزيد . التقطته السيارة وباعته يف مصر لقد كان يوسف غالماً عندما 
وهي السن اليت جيوز فيها أن يقول . . فهذه يف السن اليت يطلق فيها لفظ الغالم ، وبعدها يسمى فىت فشاباً فرجالً 

وزوجها مل يرزقا أوالداً كما  ويف هذا الوقت كانت هي زوجة ، وكانت. . } وأخاف أن يأكله الذئب { : يعقوب 
ال يرد على النفس عادة إال حني ال يكون . . خاطر التبين . . فهذا اخلاطر . . } أو نتخذه ولداً { : يبدو من قوله 

فال بد أن تكون قد مضت على زواجهما فترة ، يعلمان فيها . هناك ولد؛ ويكون هناك يأس أو شبه يأس من الولد 
لى كل حال فاملتوقع عن رئيس وزراء مصر أال تقل سنه عن أربعني سنة ، وأن تكون سن زوجه وع. أن ال ولد هلما 



  .حينئذ حوايل الثالثني 
  .ونتوقع كذلك أن تكون سنها أربعني سنة عندما يكون يوسف يف اخلامسة والعشرين أو حواليها 

يف احلادثة وما بعدها يشري إىل أهنا كانت نرجحه ألن تصرف املرأة . . وهي السن اليت نرجح أن احلادثة وقعت فيها 
امرأة العزيز { . . ونرجحه من كلمة النسوة فيما بعد . مكتملة جريئة ، مالكة لكيدها ، متهالكة كذلك على فتاها 

وإن كانت كلمة فىت تقال مبعىن عبد ، ولكنها ال تقال إال وهلا حقيقة من مدلوهلا من . . } تراود فتاها عن نفسه 
  .وهو ما ترجحه شواهد احلال . ف سن يوس

إن التجربة اليت مر هبا يوسف أو احملنة مل تكن فقط يف : لنقول . نبحث هذا البحث ، لنصل منه إىل نتيجة معينة 
إمنا كانت يف حياة يوسف فترة مراهقته كلها يف جو هذا . مواجهة املراودة يف هذا املشهد الذي يصوره السياق 

ة بني سن الثالثني وسن األربعني ، مع جو القصور ، وجو البيئة اليت يصورها قول الزوج أمام القصر ، مع هذه املرأ
  :احلالة اليت وجد فيها امرأته مع يوسف 

  .} يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من اخلاطئني { 
  . . وكفى 

أدبة خيرج عليهن يوسف فيها ، فيفتنت به ، واليت يتحدث فيها النسوة عن امرأة العزيز ، فيكون جواهبا عليهن ، م
  :ويصرحن ، فتصرح املرأة 

  . .} ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن مل يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين { 
 ويوسف كان فيها موىل وترىب فيها يف. هي بيئة الطبقة املترفة دائماً . فهذه البيئة اليت تسمح هبذا وذلك بيئة خاصة 

فهذه هي احملنة الطويلة اليت مر هبا يوسف ، وصمد هلا ، وجنا منها ومن تأثرياهتا ومغرياهتا وميوعتها . . سن الفتنة 
ولسنه وسن املرأة اليت يعيش معها حتت سقف واحد كل هذه املدة قيمة يف تقدير مدى الفتنة . ووسائلها اخلبيثة 

أما هذه املرة فلو كانت وحدها وكانت مفاجأة بال متهيد من إغراء .  وخطورة احملنة والصمود هلا هذا األمد الطويل
وهتالك املرأة قد يصد من . طويل ، ملا كان عسرياً أن يصمد هلا يوسف ، وخباصة أنه هو مطلوب فيها ال طالب 

  .وهي كانت متهالكة . نفس الرجل 
  :واآلن نواجه النصوص 

  . .} هيت لك : قت األبواب ، وقالت وراودته اليت هو يف بيتها عن نفسه ، وغل{ 
وحركة تغليق . . وإذن فقد كانت املراودة يف هذه املرة مكشوفة ، وكانت الدعوة فيها سافرة إىل الفعل األخري 

األبواب ال تكون إال يف اللحظة األخرية ، وقد وصلت املرأة إىل اللحظة احلامسة اليت هتتاج فيها دفعة اجلسد الغليظة 
  :سد األخري ، ونداء اجل

  .} هيت لك : وقالت { 
وقد ال تكون . إمنا تكون يف الدعوة األخرية . هذه الدعوة السافرة اجلاهرة الغليظة ال تكون أول دعوة من املرأة 

والفىت يعيش معها وفتوته تتكامل ، وأنوثتها هي كذلك تكمل وتنضج ، فال . أبداً إذا مل تضطر إليها املرأة اضطراراً 
  .هناك إغراءات شىت خفيفة لطيفة ، قبل هذه املفاجأة الغليظة العنيفة  بد كانت

  .} إنه ال يفلح الظاملون . إنه ريب أحسن مثواي . معاذ اهللا : قال { 



.  
  . .} معاذ اهللا { 

  .أعيذ نفسي باهللا أن أفعل 
  . .} إنه ريب أحسن مثواي { 

  .الطيب اآلمن وأكرمين بأن جناين من اجلب وجعل يف هذه الدار مثواي 
  .الذين يتجاوزون حدود اهللا ، فريتكبون ما تدعينين اللحظة إليه . . } إنه ال يفلح الظاملون { 

والنص هنا صريح وقاطع يف أن رد يوسف املباشر على املراودة السافرة كان هو التأيب ، املصحوب بتذكر نعمة اهللا 
فلم تكن هناك استجابة يف أول املوقف ملا دعته إليه .  عليه ، وبتذكر حدوده وجزاء من يتجاوزون هذه احلدود

  :دعوة غليظة جاهزة بعد تغليق األبواب ، وبعد اهلتاف باللفظ الصريح الذي يتجمل القرآن يف حكايته وروايته 
  .} هيت لك : وقالت { 
  } ولقد مهت به وهم هبا لوال أن رأى برهان ربه { 

فأما الذين ساروا وراء اإلسرائيليات . دثني نظرهم يف تلك الواقعة األخرية لقد حصر مجيع املفسرين القدامى واحمل
فقد رووا أساطري كثرية يصورون فيها يوسف هائج الغريزة مندفعاً شبقاً ، واهللا يدافعه برباهني كثرية فال يندفع 

ليها آيات من صورت له هيئة أبيه يعقوب يف سقف املخدع عاضاً على أصبعه بفمه وصورت له لوحات كتبت ع
أدرك عبدي : القرآن أي نعم من القرآن تنهى عن مثل هذا املنكر ، وهو ال يرعوي حىت أرسل اهللا جربيل يقول له 

إىل آخر هذه التصورات األسطورية اليت سار وراءها بعض الرواة وهي واضحة التلفيق . . ، فجاء فضربه يف صدره 
  واالختراع

وأنكر . هنا مهت به هم الفعل ، وهم هبا هم النفس ، مث جتلى له برهان ربه فترك وأما مجهور املفسرين فسار على أ
إهنا إمنا مهت بضربه نتيجة إبائه وإهانته : وقال . املرحوم الشيخ رشيد رضا يف تفسري املنار على اجلمهور هذا الرأي 

وتفسري . . قدت قميصه من دبر هلا وهي السيدة اآلمرة ، وهم هو برد االعتداء؛ ولكنه آثر اهلرب فلحقت به و
اهلم بأنه هم الضرب ورد الضرب مسألة ال دليل عليها يف العبارة ، فهي جمرد رأي حملاولة البعد بيوسف عن هم 

  .وفيه تكلف وإبعاد عن مدلول النص . الفعل أو هم امليل إليه يف تلك الواقعة 
اليت عاش فيها يوسف ، يف داخل القصر مع هذه أما الذي خطر يل وأنا أراجع النصوص هنا ، وأراجع الظروف 

  . .املرأة الناضجة فترة من الزمن طويلة ، وقبل أن يؤتى احلكم والعلم وبعدما أوتيهما 
  :الذي خطر يل أن قوله تعاىل 

  . .} ولقد مهت به وهم هبا لوال أن رأى برهان ربه { 
وهو تصوير واقعي صادق حلالة . . األمر واستعصم هو هناية موقف طويل من اإلغراء ، بعدما أىب يوسف يف أول 

ولكن السياق القرآين مل يفصل . . النفس البشرية الصاحلة يف املقاومة والضعف؛ مث االعتصام باهللا يف النهاية والنجاة 
ظة معرضاً يف تلك املشاعر البشرية املتداخلة املتعارضة املتغالبة؛ ألن املنهج القرآين ال يريد أن جيعل من هذه اللح

  .يستغرق أكثر من مساحته املناسبة يف حميط القصة ، ويف حميط احلياة البشرية املتكاملة كذلك 

فذكر طريف املوقف بني االعتصام يف أوله واالعتصام يف هنايته ، مع اإلملام بلحظة الضعف بينهما ، ليكتمل الصدق 
  .والواقعية واجلو النظيف مجيعاً 

. وهو أقرب إىل الطبيعة البشرية وإىل العصمة النبوية . واجه النصوص ، ونتصور الظروف هذا ما خطر لنا وحنن ن



فلما . ومن مث مل يتجاوز مهه امليل النفسي يف حلظة من اللحظات . نعم إنه بشر خمتار . وما كان يوسف سوى بشر 
  .إىل االعتصام والتأيب أن رأى برهان ربه الذي نبض يف ضمريه وقلبه ، بعد حلظة الضعف الطارئة ، عاد 

  . .} كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ، إنه من عبادنا املخلصني { 
  . .} واستبقا الباب { 

  .وهي عدت خلفه لتمسك به ، وهي ما تزال يف هياجها احليواين . . فهو قد آثر التخلص بعد أن استفاق 
  . .} وقدت قميصه من دبر { 

  . . نتيجة جذهبا له لترده عن الباب
  :وتقع املفاجأة 

  . .} وألفيا سيدها لدى الباب { 
  :إهنا تتهم الفىت . وهنا تتبدى املرأة املكتملة ، فتجد اجلواب حاضراً على السؤال الذي يهتف به املنظر املريب 

  . .} ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً؟ : قالت { 
  .مون ولكنها امرأة تعشق ، فهي ختشى عليه ، فتشري بالعقاب املأ

  } إال أن يسجن أو عذاب أليم { 
  :وجيهر يوسف باحلقيقة يف وجه االهتام الباطل 

  } هي راودتين عن نفسي : قال { 
  :وهنا يذكر السياق أن أحد أهلها حسم بشهادته يف هذا النزاع 

ّد من ُدبر إن كان قميصه قُّد من قُبل فصدقت وهو من الكاذبني ، وإن كان قميصه قُ: وشهد شاهد من أهلها { 
  . .} فكذبت وهو من الصادقني 

وشهد الواقعة؟ أم أن ) سيدها بتعبري أهل مصر ( فأين ومىت أدىل هذا الشاهد بشهادته هذه؟ هل كان مع زوجها 
زوجها استدعاه وعرض عليه األمر ، كما يقع يف مثل هذه األحوال أن يستدعي الرجل كبرياً من أسرة املرأة 

  وخباصة تلك الطبقة الباردة الدم املائعة القيم ويطلعه على ما رأى ،
وقد مسي قوله هذا شهادة ، ألنه ملا سئل رأيه يف املوقف والنزاع . وهو ال يغري من األمر شيئاً . هذا وذلك جائز 

املعروض من اجلانبني ولكل منها ومن يوسف قول مسيت فتواه هذه شهادة ، ألهنا تساعد على حتقيق النزاع 
فإن كان قميصه قد من قبل فذلك إذن من أثر مدافعتها له وهو يريد االعتداء عليها فهي . . ىل احلق فيه والوصول إ

وإن كان قميصه قد من دبر فهو إذن من أثر متلصه منها وتعقبها هي له حىت الباب ، فهي . صادقة وهو كاذب 
ه ، فهي السيدة وهو فىت ، فمن باب وقدم الفرض األول ألنه إن صح يقتضي صدقها وكذب. . كاذبة وهو صادق 

  .اللياقة أن يذكر الفرض األول واألمر ال خيرج عن أن يكون قرينة 
  . .} فلما رأى قميصه قّد من ُدبر { 

وهنا تبدو لنا . . تبني له حسب الشهادة املبنية على منطق الواقع أهنا هي اليت راودت ، وهي اليت دبرت االهتام 
  .يف اجلاهلية قبل آالف السنني وكأهنا هي هي اليوم شاخصة » قية الطبقة الرا« صورة من 

  :رخاوة يف مواجهة الفضائح اجلنسية؛ وميل إىل كتماهنا عن اجملتمع ، وهذا هو املهم كله 
  } يوسف أعرض عن هذا ، واستغفري لذنبك إنك كنت من اخلاطئني . إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم : قال { 

والتلطف . فهي اللباقة يف مواجهة احلادث الذي يثري الدم يف العروق . . ن إن كيدكن عظيم إنه من كيدك. هكذا 



إن كيدكن عظيم : فإنه ال يسوء املرأة أن يقال هلا . يف جماهبة السيدة بنسبة األمر إىل اجلنس كله ، فيما يشبه الثناء 
  على الكيد العظيمفهو داللة يف حسها على أهنا أنثى كاملة مستوفية ملقدرة األنثى 

  :والتفاتة إىل يوسف الربئ 
  . .} يوسف أعرض عن هذا { 

  حمافظة على الظواهر. . وهذا هو املهم . . فأمهلْه وال ُتِعْره اهتماماً وال تتحدث به 
  :وعظة إىل املرأة اليت راودت فتاها عن نفسه ، وضبطت متلبسة مبساورته ومتزيق قميصه 

  . .} اخلاطئني  إنك من. واستغفري لذنبك { 
  قريب من قريب. إهنا الطبقة األرستقراطية ، من رجال احلاشية ، يف كل جاهلية 

وقد صور السياق تلك اللحظة بكل مالبساهتا وانفعاالهتا ولكن دون أن . . ويسدل الستار على املشهد وما فيه 
  سي املقبوحينشئ منها معرضاً للنزوة احليوانية اجلاهرة ، وال مستنقعاً للوحل اجلن

فهكذا متضي األمور يف القصور ولكن للقصور جدراناً . ومضت األمور يف طريقها . ومل حيل السيد بني املرأة وفتاها 
وخباصة يف الوسط األرستقراطي ، الذي . وما جيري يف القصور ال ميكن أن يظل مستوراً . ، وفيها خدم وحشم 

وإال تداول هذه الفضائح ولوكها على األلسن يف اجملالس . يطهن ليس لنسائه من هم إال احلديث عما جيري يف حم
  :والسهرات والزيارات 

  . .} إنا لنراها يف ضالل مبني . قد شغفها حباً . امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه : وقال نسوة يف املدينة { 
وألول مرة نعرف أن املرأة هي امرأة . وهو كالم أشبه مبا تقوله النسوة يف كل بيئة جاهلية عن مثل هذه الشؤون 

العزيز ، وأن الرجل الذي اشتراه من مصر هو عزيز مصر أي كبري وزرائها ليعلن هذا مع إعالن الفضيحة العامة 
  :بانتشار اخلرب يف املدينة 

  . .} امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه { 
  :مث بيان حلاهلا معه 

  . .} قد شغفها حباً { 
  :به ، بلغ حبه شغاف قلبها ومزقه ، وشغاف القلب غشاؤه الرقيق فهي مفتونة 

  . .} إنا لنراها يف ضالل مبني { 
أم لعلهن يتحدثن عن اشتهارها هبذه الفتنة . وهي السيدة الكبرية زوجة الكبري ، تفتنت بفتاها العرباين املشترى 

  ال الفعلة يف ذاهتا لو ظلت وراء األستار؟وانكشافها وظهور أمرها ، وهو وحده املنتقد يف عرف هذه األوساط 
ويكشف السياق عن مشهد من صنع تلك املرأة . وهنا كذلك يقع ما ال ميكن وقوعه إال يف مثل هذه األوساط 

  :اجلريئة ، اليت تعرف كيف تواجه نساء طبقتها مبكر كمكرهن وكيد من كيدهن 
اخرج عليهن : وآتت كل واحدة منهن سكيناً ، وقالت فلما مسعت مبكرهن أرسلت إليهن ، وأعتدت هلن متكأ ، { 
.  

فذلكن الذي : قالت . إن هذا إال ملك كرمي . حاش هللا ما هذا بشراً : فلما رأينه أكربنه وقطعن أيديهن ، وقلن 
  . .} ولئن مل يفعل ما آمره ليسجنن وليكوناً من الصاغرين . ولقد راودته عن نفسه فاستعصم . لُْمُتنَّين فيه 

فهن اللوايت يدعني إىل املآدب . وندرك من هذا أهنن كن من نساء الطبقة الراقية . قد أقامت هلن مأدبة يف قصرها ل
ويبدو أهنن كن يأكلن وهن متكئات على الوسائد . وهن اللوايت يؤخذن هبذه الوسائل الناعمة املظهر . يف القصور 



وآتت كل واحدة منهن سكيناً تستعملها يف . ن هذا املتكأ فأعدت هل. واحلشايا على عادة الشرق يف ذلك الزمان 
الطعام ويؤخذ من هذا أن احلضارة املادية يف مصر كانت قد بلغت شأواً بعيداً ، وأن الترف يف القصور كان عظيماً 

وبينما . فإن استعمال السكاكني يف األكل قبل هذه اآلالف من السنني له قيمته يف تصوير الترف واحلضارة املادية . 
  :هن منشغالت بتقطيع اللحم أو تقشري الفاكهة ، فاجأهتن بيوسف 

  . .} اخرج عليهن : وقالت { 
  . .} فلما رأينه أكربنه { 

  .هبنت لطلعته ، ودهشن 
  . .} وقطعن أيديهن { 

  .وجرحن أيديهن بالسكاكني للدهشة املفاجئة 
  . .} وقلن حاش هللا { 

  . .وضع تعبرياً عن الدهشة بصنع اهللا وهي كلمة تنزيه تقال يف هذا امل
  . .} ما هذا بشراً إن هذا إال ملك كرمي { 

  .وهذه التعبريات دليل كما قلنا يف تقدمي السورة على تسرب شيء من ديانات التوحيد يف ذلك الزمان 
فقالت . ل ورأت املرأة أهنا انتصرت على نساء طبقتها ، وأهنن لقني من طلعة يوسف الدهش واإلعجاب والذهو

قولة املرأة املنتصرة ، اليت ال تستحي أمام النساء من بنات جنسها وطبقتها؛ واليت تفخر عليهن بأن هذا يف متناول 
  :يدها؛ وإن كان قد استعصى قياده مرة فهي متلك هذا القياد مرة أخرى 

  . .} فذلكن الذي ملتنين فيه : قالت { 
  واإلعجاب فانظرن ماذا لقينت منه من البهر والدهش

  . .} ولقد راودته عن نفسه فاستعصم { 
إنه عاىن يف االعتصام والتحرز من دعوهتا : ولقد هبرين مثلكن فراودته عن نفسه فطلب االعتصام تريد أن تقول 

وفتنتها مث تظهر سيطرهتا عليه أمامهن يف تبجح املرأة من ذلك الوسط ، ال ترى بأساً من اجلهر بنزاوهتا األنثوية 
  :رة مكشوفة يف معرض النساء جاه
  } ولئن مل يفعل ما آمره ليسجنن وليكوناً من الصاغرين { 

  .فهو اإلصرار والتبجح والتهديد واإلغراء اجلديد يف ظل التهديد 
ونفهم من السياق . ويسمع يوسف هذا القول يف جمتمع النساء املبهورات ، املبديات ملفاتنهن يف مثل هذه املناسبات 

  :نساء مفتونات فاتنات يف مواجهته ويف التعليق على هذا القول من ربة الدار؛ فإذا هو يناجي ربه أهنن كن 
  .} رب السجن أحب إيل مما يدعونين إليه : قال { 

وإذا هو . . سواء بالقول أم باحلركات واللفتات . فهن مجيعاً كن مشتركات يف الدعوة . ما تدعوين إليه : ومل يقل 
يصرف عنه حماوالهتن إليقاعه يف حبائلهن ، خيفة أن يضعف يف حلظة أمام اإلغراء الدائم ، فيقع  يستنجد ربه أن

  :فيما خيشاه على نفسه ، ويدعو اهللا أن ينقذه منه 
  .} وإال تصرف عين كيدهن أصب إليهن وأكن من اجلاهلني { 

.  
داً من عناية اهللا وحياطته ، يعاونه على ما الذي ال يغتر بعصمته؛ فرييد مزي. وهي دعوة اإلنسان العارف ببشريته 



  .يعترضه من فتنة وكيد وإغراء 
  . .} فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن ، إنه هو السميع العليم { 

وهذا الصرف قد يكون بإدخال اليأس يف نفوسهن من استجابته هلن ، بعد هذه التجربة؛ أو بزيادة انصرافه عن 
  .أو هبما مجيعاً . أثراً منه  اإلغراء حىت ال حيس يف نفسه

الذي يسمع ويعلم ، يسمع الكيد ويسمع الدعاء ، ويعلم ما وراء الكيد وما وراء } إنه هو السميع العليم { 
وانتهت هبذه النجاة احللقة الثانية من قصته املثرية . وهكذا اجتاز يوسف حمنته الثانية ، بلطف اهللا ورعايته . الدعاء 

.  

وََدَخلَ َمَعُه السِّْجَن فََتَياِن قَالَ أََحُدُهَما إِنِّي أََرانِي أَْعِصُر ) ٣٥(ُهْم ِمْن َبْعِد َما َرأَُوا الْآيَاِت لََيْسُجُننَُّه َحتَّى ِحنيٍ ثُمَّ َبَدا لَ
قَالَ ) ٣٦(ئَْنا بَِتأْوِيِلِه إِنَّا نََراَك ِمَن الُْمْحِسنَِني َخْمًرا َوقَالَ الْآَخُر إِنِّي أََرانِي أَحِْملُ فَْوَق َرأِْسي ُخبًْزا َتأْكُلُ الطَّْيُر ِمْنُه َنبِّ

هِ نِي رَبِّي إِنِّي َترَكُْت ِملَّةَ قَْومٍ لَا ُيْؤِمُنونَ بِاللَّلَا يَأِْتيكَُما طََعاٌم ُتْرَزقَانِِه إِلَّا َنبَّأُْتكَُما بَِتأْوِيِلِه قَْبلَ أَنْ َيأِْتَيكَُما ذَِلكَُما ِممَّا َعلََّم
َواتَّبَْعُت ِملَّةَ آَباِئي إِبَْراهِيَم َوإِْسحَاَق َوَيْعقُوَب َما كَانَ لََنا أَنْ ُنشْرَِك بِاللَِّه ِمْن َشْيٍء ) ٣٧(َوُهْم بِالْآِخَرِة ُهْم كَاِفُرونَ 

َيا صَاحَِبيِ السِّْجنِ أَأَْربَاٌب ُمَتفَرِّقُونَ خَْيٌر ) ٣٨(ونَ ذَِلَك ِمْن فَْضلِ اللَِّه َعلَْيَنا َوَعلَى النَّاسِ وَلَِكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا َيْشكُُر
إِنِ  َما َتعُْبُدونَ ِمْن ُدونِِه إِلَّا أَْسَماًء َسمَّْيُتُموَها أَنُْتْم َوآَباؤُكُْم َما أَْنَزلَ اللَُّه بَِها ِمْن ُسلْطَاٍن) ٣٩(أَمِ اللَُّه الَْواِحُد الْقَهَّاُر 

َيا َصاِحَبيِ السِّْجنِ أَمَّا ) ٤٠(ِللَِّه أََمَر أَلَّا َتعُْبُدوا إِلَّا إِيَّاُه ذَِلكَ الدِّيُن الْقَيُِّم َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ لَا َيْعلَُمونَ الُْحكُْم إِلَّا 
َوقَالَ ) ٤١(قُِضَي الْأَْمرُ الَِّذي ِفيِه َتْستَفِْتَياِن  أََحُدكَُما فََيْسِقي َربَُّه َخمًْرا َوأَمَّا الْآَخُر فَُيْصلَُب فََتأْكُلُ الطَّْيُر ِمْن رَأِْسِه

َوقَالَ ) ٤٢(نِ بِْضَع ِسنَِني ِللَِّذي ظَنَّ أَنَّهُ َناجٍ مِْنُهَما اذْكُْرنِي ِعْندَ رَبَِّك فَأَْنَساُه الشَّْيطَانُ ذِكَْر َربِِّه فَلَبِثَ ِفي السِّْج
ِسَماٍن َيأْكُلُُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع سُْنُبلَاٍت ُخْضرٍ وَأَُخَر يَابَِساٍت َيا أَيَُّها الَْملَأُ أَفْتُونِي ِفي  الَْمِلُك إِنِّي أََرى َسْبَع َبقََراٍت

َوقَالَ الَِّذي َنَجا ) ٤٤( قَالُوا أَْضغَاثُ أَْحلَامٍ َوَما َنْحُن بَِتأْوِيلِ الْأَْحلَامِ بَِعاِلِمَني) ٤٣(ُرْؤَيايَ إِنْ كُْنُتمْ ِللرُّْؤَيا تَْعُبُرونَ 
ُيوُسفُ أَيَُّها الصِّدِّيُق أَفِْتَنا ِفي َسْبعِ َبقََراتٍ ِسَماٍن َيأْكُلُُهنَّ ) ٤٥(ِمْنُهَما َوادَّكََر بَْعَد أُمٍَّة أََنا أَُنبِّئُكُْم بَِتأْوِيِلِه فَأَْرِسلُوِن 

قَالَ َتْزَرُعونَ َسْبعَ ) ٤٦(سَاٍت لََعلِّي أَْرجُِع إِلَى النَّاسِ لََعلَُّهمْ َيْعلَُمونَ َسْبٌع ِعجَاٌف َوَسْبعِ ُسْنُبلَاٍت ُخْضرٍ َوأَُخَر َيابِ
ثُمَّ يَأِْتي ِمْن َبْعِد ذَِلَك َسْبٌع ِشَدادٌ َيأْكُلَْن َما ) ٤٧(ِسنَِني دَأًَبا فََما َحَصدُْتْم فَذَُروُه ِفي ُسْنُبِلِه إِلَّا قَِليلًا ِممَّا َتأْكُلُونَ 

َوقَالَ ) ٤٩(ثُمَّ يَأِْتي ِمْن َبْعِد ذَِلَك َعاٌم ِفيِه ُيَغاثُ النَّاُس َوِفيِه يَْعِصُرونَ ) ٤٨(دَّْمُتْم لَُهنَّ إِلَّا قَِليلًا ِممَّا ُتْحِصُنونَ قَ
النِّْسَوِة اللَّاِتي قَطَّْعَن أَْيِدَيُهنَّ إِنَّ َربِّي بِكَْيِدِهنَّ الَْمِلُك ائُْتونِي بِِه فَلَمَّا َجاَءُه الرَّسُولُ قَالَ اْرجِعْ إِلَى رَبَِّك فَاسْأَلُْه َما بَالُ 

اْمرَأَُت الَْعزِيزِ قَالَ َما َخطُْبكُنَّ إِذْ َراَوْدُتنَّ يُوُسَف َعْن َنفِْسِه قُلَْن َحاَش ِللَِّه َما َعِلْمَنا َعلَْيِه ِمْن ُسوٍء قَالَِت ) ٥٠(َعِليٌم 
ذَِلَك ِلَيْعلََم أَنِّي لَْم أَُخْنُه بِالَْغْيبِ َوأَنَّ اللََّه لَا ) ٥١(أََنا َراَوْدُتُه َعْن َنفِْسِه وَإِنَُّه لَِمَن الصَّاِدِقَني  الْآنَ َحْصَحَص الَْحقُّ
  ) ٥٣(َربِّي إِنَّ رَبِّي غَفُوٌر َرِحيٌم َوَما أُبَرُِّئ َنفِْسي إِنَّ النَّفَْس لَأَمَّاَرةٌ بِالسُّوِء إِلَّا َما َرِحَم ) ٥٢(َيْهِدي كَْيَد الَْخاِئنَِني 

وهذه هي احللقة الثالثة واحملنة الثالثة واألخرية من حمن الشدة يف حياة يوسف؛ فكل ما بعدها رخاء ، وابتالء لصربه 
والسجن . واحملنة يف هذه احللقة هي حمنة السجن بعد ظهور الرباءة . على الرخاء ، بعد ابتالء صربه على الشدة 

  .ربيء املظلوم أقسى ، وإن كان يف طمأنينة القلب بالرباءة تعزية وسلوى لل
ويف فترة احملنة هذه تتجلى نعمة اهللا على يوسف ، مبا وهبه من علم لدين بتعبري الرؤيا وبعض الغيب القريب الذي 

ناً رمسياً حبضرة امللك ، وظهور مث تتجلى نعمة اهللا عليه أخرياً بإعالن براءته الكاملة إعال. تبدو أوائله فيعرف تأويله 
  .مواهبه اليت تؤهله ملا هو مكنون له يف عامل الغيب من مكانة مرموقة وثقة مطلقة ، وسلطان عظيم 



  . .} مث بدا هلم من بعدما رأوا اآليات ليسجننه حىت حني { 
فبعد أن رأوا اآليات وهكذا جو القصور ، وجو احلكم املطلق ، وجو األوساط األرستقراطية ، وجو اجلاهلية 

وبعد أن بلغ التبجح بامرأة العزيز أن تقيم للنسوة حفل استقبال تعرض عليهن فتاها الذي . الناطقة برباءة يوسف 
شغفها حباً ، مث تعلن هلم أهنا به مفتونة حقاً ، ويفتنت هن به ويغرينه مبا يلجأ إىل ربه ليغيثه منه وينقذه ، واملرأة تعلن 

ء دون حياء أنه إما أن يفعل ما يؤمر به ، وإما أن يلقى السجن والصغار ، فيختار السجن على ما يف جمتمع النسا
  .يؤمر به 

  بعد هذا كله ، بدا هلم أن يسجنوه إىل حني
ولعل املرأة كانت قد يئست من حماوالهتا بعد التهديد؛ ولعل األمر كذلك قد زاد انتشاراً يف طبقات الشعب 

وإذا عجز رجال البيوتات عن صيانة بيوهتن ونسائهن ، فإهنم » البيوتات « بد أن حتفظ مسعة وهنا ال . . األخرى 
قد فتنت به ، » الوسط الراقي « ليسوا بعاجزين عن سجن فىت بريء كل جرميته أنه مل يستجب ، وأن امرأة من 

  وشهرت حببه ، والكت األلسن حديثها يف األوساط الشعبية
  . .}  ودخل معه السجن فتيان{ 

  . .سنعرف من بعد أهنما من خدم امللك اخلواص 
وخيتصر السياق ما كان من أمر يوسف يف السجن ، وما ظهر من صالحه وإحسانه ، فوجه إليه األنظار ، وجعله 

موضع ثقة املساجني ، وفيهم الكثريون ممن ساقهم سوء الطالع مثله للعمل يف القصر أو احلاشية ، فغضب عليهم يف 
خيتصر السياق هذا كله ليعرض مشهد يوسف يف السجن وإىل جواره فتيان . . ارضة ، فألقي هبم يف السجن نزوة ع

ويطلبان إليه تعبريها ، ملا يتومسانه فيه من الطيبة والصالح وإحسان . أنسا إليه ، فهما يقصان عليه رؤيا رأياها 
  :العبادة والذكر والسلوك 

إين أراين أمحل فوق رأسي خبزاً تأكل الطري منه نبئنا بتأويله ، : راً؛ وقال اآلخر إين أراين أعصر مخ: قال أحدمها { 
  . .} إنا نراك من احملسنني 

وينتهز يوسف هذه الفرصة ليبث بني السجناء عقيدته الصحيحة؛ فكونه سجيناً ال يعفيه من تصحيح العقيدة 
ية للحكام األرضيني ، وجعلهم باخلضوع هلم أرباباً الفاسدة واألوضاع الفاسدة ، القائمة على إعطاء حق الربوب

  يزاولون خصائص الربوبية ، ويصبحون فراعني
ويبدأ يوسف مع صاحيب السجن من موضوعهما الذي يشغل باهلما ، فيطمئنهما ابتداء إىل أنه سيؤول هلم الرؤى ، 

  .صه من عبادة الشركاء ألن ربه علمه علماً لدنياً خاصاً ، جزاء على جترده لعبادته وحده ، وختل

وبذلك يكسب ثقتهما منذ اللحظة األوىل بقدرته على تأويل رؤيامها ، كما يكسب ثقتهما . . هو وآباؤه من قبله 
  :كذلك لدينه 

إين تركت ملة قوم ال . ال يأتيكما طعام ترزقانه إال نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ، ذلكما مما علمين ريب : قال { 
واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ، ما كان لنا أن نشرك باهللا . هللا ، وهم باآلخرة هم كافرون يؤمنون با
  . .} ذلك من فضل اهللا علينا وعلى الناس ، ولكن أكثر الناس ال يشكرون . من شيء 

. . رفق لطيف ويبدو يف طريقة تناول يوسف للحديث لطف مدخله إىل النفوس ، وكياسته وتنقله يف احلديث يف 
  . .وهي مسة هذه الشخصية البارزة يف القصة بطوهلا 

  . .} ال يأتيكما طعام ترزقانه ، إال نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ، ذلكما مما علمين ريب : قال { 



لته على وهذا فوق دال. هبذا التوكيد املوحي بالثقة بأن الرجل على علم لدين ، يرى به مقبل الرزق وينبئ مبا يرى 
ذلكما مما علمين { : هبة اهللا لعبده الصاحل يوسف وهي كذلك بطبيعة الفترة وشيوع النبوءات فيها والرؤى وقوله 

جتيء يف اللحظة املناسبة من الناحية النفسية ليدخل هبا إىل قلبيهما بدعوته إىل ربه؛ وليعلل هبا هذا العلم اللدين } ريب 
  .قه الذي سيؤول هلما رؤيامها عن طري

  . .} إين تركت ملة قوم ال يؤمنون باهللا ، وهم باآلخرة هم كافرون { 
. مشرياً هبذا إىل القوم الذي ريب فيهم ، وهم بيت العزيز وحاشية امللك واملأل من القوم والشعب الذي يتبعهم 

حيرجهما وال ينفرمها والفتيان على دين القوم ، ولكنه ال يواجههما بشخصيتهما ، إمنا يواجه القوم عامة كي ال 
  .وهي كياسة وحكمة ولطافة حس وحسن مدخل 

وذكر اآلخرة هنا يف قول يوسف يقرر كما قلنا من قبل أن اإلميان باآلخرة كان عنصراً من عناصر العقيدة على 
خرة جاء لسان الرسل مجيعاً؛ منذ فجر البشرية األول؛ ومل يكن األمر كما يزعم علماء األديان املقارنة أن تصور اآل

لقد جاء إىل العقائد الوثنية اجلاهلية متأخراً فعالً ، ولكنه كان دائماً عنصراً أصيالً يف . . إىل العقيدة جبملتها متأخراً 
  . .الرساالت السماوية الصحيحة 

  :مث ميضي يوسف بعد بيان معامل ملة الكفر ليبني معامل ملة اإلميان اليت يتبعها هو وآباؤه 
  . .} إبراهيم وإسحاق ويعقوب ، ما كان لنا أن نشرك باهللا من شيء : آبائي  واتبعت ملة{ 

  .فهي ملة التوحيد اخلالص الذي ال يشرك باهللا شيئاً قط 

ففي . واهلداية إىل التوحيد فضل من اهللا على املهتدين ، وهو فضل يف متناول الناس مجيعاً لو اجتهوا إليه وأرادوه . 
ولكن . ويف الوجود من حوهلم موحياته ودالئله ، ويف رساالت الرسل بيانه وتقريره  فطرهتم أصوله وهواتفه ،

  :الناس هم الذين ال يعرفون هذا الفضل وال يشكرونه 
  . .} ذلك من فضل اهللا علينا وعلى الناس ، ولكن أكثر الناس ال يشكرون { 

أكثر وأكثر ، ويفصح عن عقيدته ودعوته مث يتوغل يف قلبيهما . . وخطوة خطوة يف حذر ولني . . مدخل لطيف 
. . إفصاحاً كامالً ، ويكشف عن فساد اعتقادمها واعتقاد قومهما ، وفساد ذلك الواقع النكد الذي يعيشون فيه 

  :بعد ذلك التمهيد الطويل 
موها أنتم يا صاحيب السجن ، أأرباب متفرقون خري؟ أم اهللا الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إال أمساء مسيت{ 

ولكن أكثر . ذلك الدين القيم . أمر أال تعبدوا إال إياه . إن احلكم إال هللا . وآباؤكم ما أنزل اهللا هبا من سلطان 
  . .} الناس ال يعلمون 

لقد رسم يوسف عليه السالم هبذه الكلمات القليلة الناصعة احلامسة املنرية ، كل معامل هذا الدين ، وكل مقومات 
  . .كما هز هبا كل قوائم الشرك والطاغوت واجلاهلية هزاً شديداً عنيفاً .  هذه العقيدة

  . .} يا صاحيب السجن ، أأرباب متفرقون خري أم اهللا الواحد القهار؟ { 
إنه يتخذ منهما صاحبني ، ويتحبب إليهما هذه الصفة املؤنسة ، ليدخل من هذا املدخل إىل صلب الدعوة وجسم 

  :ومها إليها دعوة مباشرة ، إمنا يعرضها قضية موضوعية وهو ال يدع. العقيدة 
  . .} أأرباب متفرقون خري أم اهللا الواحد القهار؟ { 

إن الفطرة تعرف هلا إهلاً واحداً ففيم إذن تعدد . . وهو سؤال يهجم على الفطرة يف أعماقها ويهزها هزاً شديداً 
ومىت توحد اإلله . ع أمره ويتبع شرعه هو اهللا الواحد القهار إن الذي يستحق أن يكون رباً يعبد ويطا. . األرباب؟ 



وما جيوز حلظة . وتقرر سلطانه القاهر يف الوجود فيجب تبعاً لذلك أن يتوحد الرب وسلطانه القاهر يف حياة الناس 
ذلك من دون واحدة أن يعرف الناس أن اهللا واحد ، وأنه هو القاهر ، مث يدينوا لغريه وخيضعوا ألمره ، ويتخذوا ب

وال ينبغي أن يكون العاجز عن تسيري أمر . إن الرب ال بد أن يكون إهلاً ميلك أمر هذا الكون ويسريه . . اهللا ربا 
  هذا الكون كله رباً للناس يقهرهم حبكمه ، وهو ال يقهر هذا الكون كله بأمره

اب املتفرقة األهواء اجلاهلة القاصرة العمياء عن واهللا الواحد القهار خري أن يدين العباد لربوبيته من أن يدينوا لألرب
رؤية ما وراء املنظور القريب كالشأن يف كل األرباب إال اهللا وما شقيت البشرية قط شقاءها بتعدد األرباب 

فهذه األرباب األرضية اليت تغتصب سلطان اهللا وربوبيته؛ أو . . وتفرقهم ، وتوزع العباد بني أهوائهم وتنازعهم 
اجلاهليون هذا السلطان حتت تأثري الوهم واخلرافة واألسطورة ، أو حتت تأثري القهر أو اخلداع أو الدعاية  يعطيها

هذه األرباب األرضية ال متلك حلظة أن تتخلص من أهوائها ، ومن حرصها على ذواهتا وبقائها ، ومن الرغبة امللحة 
اقات اليت هتدد ذلك السلطان من قريب أو من بعيد؛ ويف يف استبقاء سلطاهنا وتقويته ، ويف تدمري كل القوى والط

  تسخري تلك القوى والطاقات يف متجيدها والطبل حوهلا والزمر والنفخ فيها كي ال تذبل وال تنفثىء نفختها اخلادعة
فق واهللا الواحد القهار يف غىن عن العاملني؛ فهو سبحانه ال يريد منهم إال التقوى والصالح والعمل والعمارة و

  .منهجه فيعّد هلم هذا كله عبادة 

وإال فما . . وحىت الشعائر اليت يفرضها عليهم إمنا يريد هبا إصالح قلوهبم ومشاعرهم ، إلصالح حياهتم وواقعهم 
ففرق بني الدينونة هللا } يا أيها الناس أنتم الفقراء إىل اهللا ، واهللا هو الغين احلميد { أغناه سبحانه عن عباده أمجعني 

  واحد القهار والدينونة لألرباب املتفرقة بعيدال
  :مث خيطو يوسف عليه السالم خطوة أخرى يف تفنيد عقائد اجلاهلية وأوهامها الواهية 

  . .} ما تعبدون من دونه إال أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اهللا هبا من سلطان { 
من األرواح والشياطني واملالئكة والقوى الكونية املسخرة إن هذه األرباب سواء كانت من البشر أم من غري البشر 

فالربوبية ال تكون إال هللا الواحد القهار؛ . بأمر اهللا ليست من الربوبية يف شيء ، وليس هلا من حقيقة الربوبية شيء 
أنفسهم  ولكن البشر يف اجلاهليات املتعددة األشكال واألوضاع يسمون من عند. . الذي خيلق ويقهر كل العباد 

واهللا مل . . أمساء ، وخيلعون عليها صفات ، ويعطوهنا خصائص؛ ويف أول هذه اخلصائص خاصية احلكم والسلطان 
  . .جيعل هلا سطاناً ومل ينزل هبا من سلطان 

ملن ينبغي أن يكون السلطان ملن ينبغي أن يكون : وهنا يضرب يوسف عليه السالم ضربته األخرية احلامسة فيبني 
  »العبادة « أو مبعىن آخر ملن ينبغي أن تكون . . ملن ينبغي أن تكون الطاعة احلكم 

  . .} ولكن أكثر الناس ال يعلمون . ذلك الدين القيم . أمر أال تعبدوا إال إياه . إن احلكم إال هللا { 
من ادعى . لوهية إذ احلاكمية من خصائص األ. فهو مقصور عليه سبحانه حبكم ألوهيته . إن احلكم ال يكون إال هللا 

أو هيئة ، . احلق فيها فقد نازع اهللا سبحانه أوىل خصائص ألوهيته؛ سواء ادعى هذا احلق فرد ، أو طبقة ، أو حزب 
ومن نازع اهللا سبحانه أوىل خصائص ألوهيته وادعاها فقد كفر باهللا . أو أمة ، أو الناس مجيعاً يف صورة منظمة عاملية 

  فره من املعلوم من الدين بالضرورة ، حىت حبكم هذا النص وحدهكفراً بواحاً ، يصبح به ك
وادعاء هذا احلق ال يكون بصورة واحدة هي اليت خترج املدعي من دائرة الدين القيم ، وجتعله منازعاً هللا يف أوىل 

ألعلى أنا ربكم ا: ما علمت لكم من إله غريي؛ أو يقول : خصائص ألوهيته سبحانه فليس من الضروري أن يقول 
  .، كما قاهلا فرعون جهرة 



. ولكنه يدعي هذا احلق وينازع اهللا فيه مبجرد أن ينحي شريعة اهللا عن احلاكمية؛ ويستمد القوانني من مصدر آخر 
. ومبجرد أن يقرر أن اجلهة اليت متلك احلاكمية ، أي اليت تكون هي مصدر السلطات ، جهة أخرى غري اهللا سبحانه 

واألمة يف النظام اإلسالمي هي اليت ختتار احلاكم فتعطيه شرعية . األمة أو جمموع البشرية  ولو كان هو جمموع. 
إمنا مصدر احلاكمية هو . مزاولة احلكم بشريعة اهللا؛ ولكنها ليست هي مصدر احلاكمية اليت تعطي القانون شرعيته 

فالناس جبملتهم ال . و بني مصدر السلطة و كثريون حىت من الباحثني املسلمني خيلطون بني مزاولة السلطة . اهللا 
والناس إمنا يزاولون تطبيق ما شرعه اهللا بسلطانه ، أما ما مل يشرعه اهللا . ميلكون حق احلاكمية إمنا ميلكه اهللا وحده 

  . .فال سلطان له وال شرعية ، وما أنزل اهللا به من سلطان 
  :يقول ف. ويوسف عليه السالم يعلل القول بأن احلكم هللا وحده 

  .} أمر أال تعبدوا إال إياه { 
  . .اليت خيص هبا اهللا وحده } العبادة { وال نفهم هذا التعليل كما كان يفهمه الرجل العريب إال حني ندرك معىن 

ومل يكن معناه يف اإلصطالح اإلسالمي يف أول األمر أداء الشعائر . . دان ، وخضع ، وذل : إن معىن عبد يف اللغة 
فعندما نزل هذا النص أول مرة مل يكن شيء من الشعائر قد فرض حىت . . كان هو معناه اللغوي نفسه إمنا . . 

كان املقصود به هو . إمنا كان املقصود هو معناه اللغوي الذي صار هو معناه االصطالحي . ينطلق اللفظ إليه 
هذا األمر بشعرية تعبدية ، أو تعلق  سواء تعلق. الدينونة هللا وحده ، واخلضوع له وحده ، واتباع أمره وحده 

فالدينونة هللا وحده يف هذا كله هي مدلول العبادة اليت خص اهللا سبحانه . بتوجيه أخالقي ، أو تعلق بشريعة قانونية 
  . .هبا نفسه؛ ومل جيعلها ألحد من خلقه 

اهللا بالعبادة تعليالً  وحني نفهم معىن العبادة على هذا النحو نفهم ملاذا جعل يوسف عليه السالم اختصاص
وسواء يف هذا حكمه القدري القهري . . فالعبادة أي الدينونة ال تقوم إذا كان احلكم لغريه . الختصاصه باحلكم 

  .فكله حكم تتحقق به الدينونة . يف حياة الناس ويف نظام الوجود ، وحكمه الشرعي اإلرادي يف حياة الناس خاصة 
 احلكم خترج املنازع من دين اهللا حكماً معلوماً من الدين بالضرورة ألهنا خترجه من ومرة أخرى جند أن منازعة اهللا

وكذلك الذين يقرون املنازع على . وهذا هو الشرك الذي خيرج أصحابه من دين اهللا قطعاً . . عبادة اهللا وحده 
  .فكلهم سواء يف ميزان اهللا .  .ادعائه ، ويدينون له بالطاعة وقلوهبم غري منكرة الغتصابه سلطان اهللا وخصائصه 

  :ويقرر يوسف عليه السالم أن اختصاص اهللا سبحانه باحلكم حتقيقاً الختصاصه بالعبادة هو وحده الدين القيم 
  . .} ذلك الدين القيم { 

  .وهو تعبري يفيد القصر 

  .اصه بالعبادة فال دين قيماً سوى هذا الدين ، الذي يتحقق فيه اختصاص اهللا باحلكم ، حتقيقاً الختص
  . .} ولكن أكثر الناس ال يعلمون { 

فإذا . . فالذي ال يعلم شيئاً ال ميلك االعتقاد فيه وال حتقيقه . ال جيعلهم على دين اهللا القيم } ال يعلمون { وكوهنم 
قم جهلهم وجد ناس ال يعلمون حقيقة الدين ، مل يعد من املمكن عقالً وواقعاً وصفهم بأهنم على هذا الدين ومل ي

وهذا . . فاعتقاد شيء فرع عن العلم به . ذلك أن اجلهل مانع للصفة ابتداء . عذراً هلم يسبغ عليهم صفة اإلسالم 
  .بل منطق البداهة الواضح . . منطق العقل والواقع 

مقومات هذه  لقد رسم يوسف عليه السالم هبذه الكلمات القليلة الناصعة احلامسة املنرية كل معامل هذا الدين ، وكل
  . .العقيدة؛ كما هز هبا كل قوائم الشرك والطاغوت واجلاهلية هزاً شديداً 



أي حق تعبيد الناس ألمره . إن الطاغوت ال يقوم يف األرض إال مدعياً أخص خصائص األلوهية ، وهو الربوبية 
فالعمل دليل  -لو مل يقله بلسانه و -وهو إذ يزاول هذا يف عامل الواقع يدعيه . وشرعه ، ودينونتهم لفكره وقانونه 

  .أقوى من القول 
فما ميكن أن يقوم وقد استقر يف . إن الطاغوت ال يقوم إال يف غيبة الدين القيم والعقيدة اخلالصة عن قلوب الناس 

بل هي . اعتقاد الناس فعالً أن احلكم هللا وحده ، ألن العبادة ال تكون إال هللا وحده ، واخلضوع للحكم عبادة 
  .مدلول العبادة 

وإىل هنا يبلغ يوسف أقصى الغاية من الدرس الذي ألقاه ، مرتبطاً يف مطلعه باألمر الذي يشغل بال صاحبيه يف 
  :ومن مث فهو يؤول هلما الرؤيا يف هناية الدرس ، ليزيدمها ثقة يف قوله كله وتعلقاً به . السجن 

  . .} وأما اآلخر فيصلب فتأكل الطري من رأسه يا صاحيب السجن ، أما أحدكما فيسقي ربه مخراً ، { 
ولكنه . ومل يعني من هو صاحب البشرى ومن هو صاحب املصري السيئ تلطفاً وحترجاً من املواجهة بالشر والسوء 

  :أكد هلما األمر واثقاً من العلم الذي وهبه اهللا له 
  . .} قضي األمر الذي فيه تستفتيان { 

  .هللا وانتهى فهو كائن كما قضاه ا
وأحب يوسف السجني الربيء ، الذي أمر امللك بسجنه دون حتر ودون حبث ، إال ما نقله إليه بعض حاشية من 

وشاية لعلهم صوروا له فيها حادث امرأة العزيز وحادث النسوة تصويراً مقلوباً ، كما يقع عادة يف مثل هذه 
  :مر أحب يوسف أن يبلغ أمره إىل امللك ليفحص عن األ. . األوساط 

  . .} اذكرين عند ربك : وقال للذي ظن أنه ناج منهما { 
فالرب هو السيد . اذكر حايل ووضعي وحقيقيت عند سيدك وحاكمك الذي تدين وختضع حلكمه ، فهو هبذا ربك 

مل  ومما يالحظ أن ملوك الرعاة. ويف هذا توكيد ملعىن الربوبية يف املصطلح اإلسالمي . . واحلاكم والقاهر واملشرع 
ومل يكن هلم من مظاهر . يكونوا يدعون الربوبية قوالً كالفراعنة ، ومل يكونوا ينتسبون إىل اإلله أو اآلهلة كالفراعنة 

  .الربوبية إال احلاكمية وهي نص يف معىن الربوبية 

.  
نعرف منها  ويترك هنا فجوة ،. وهنا يسقط السياق أن التأويل قد حتقق ، وأن األمر قد قضي على ما أوله يوسف 

ولكن الذي ظن يوسف أنه ناج فنجا فعالً مل ينفذ الوصية ، ذلك أنه نسي الدرس الذي لقنه . أن هذا كله قد كان 
  . .له يوسف ، ونسي ذكر ربه يف زمحة حياة القصر وملهياهتا وقد عاد إليها ، فنسي يوسف وأمره كله 

  . .} فأنساه الشيطان ذكر ربه { 
  . .} سنني فلبث يف السجن بضع { 

وقد شاء ربه أن يعلمه كيف يقطع األسباب كلها ويستمسك بسببه . والضمري األخري يف لبث عائد على يوسف 
  .وكان هذا من اصطفائه وإكرامه . وحده ، فلم جيعل قضاء حاجته على يد عبد وال سبب يرتبط بعبد 
ه وحده قيادهم ، ويدعوا له سبحانه تنقيل خطاهم إن عباد اهللا املخلصني ينبغي أن خيلصوا له سبحانه ، وأن يدعوا ل

وحني يعجزون بضعفهم البشري يف أول األمر عن اختيار هذا السلوك ، يتفضل اهللا سبحانه فيقهرهم عليه حىت . 
  . .فيتم عليهم فضله هبذا كله . . يعرفوه ويتذوقوه ويلتزموه بعد ذلك طاعة ورضى وحباً وشوقاً 

، وقد رأى رؤيا أمهته ، فهو يطلب تأويلها من رجال احلاشية ومن الكهنة واملتصلني  واآلن حنن يف جملس امللك



  :بالغيبيات 
يا أيها املأل . إين أرى سبع بقرات مسان يأكلهن سبع عجاف ، وسبع سنبالت خضر وأخر يابسات : وقال امللك { 

  . .} ا حنن بتأويل األحالم بعاملني أضغاث أحالم ، وم: قالوا . أفتوين يف رؤياي ، إن كنتم للرؤيا تعربون 
فعجز املأل من حاشيته ومن الكهنة عن تأويلها ، أو أحسوا أهنا تشري إىل سوء مل يريدوا . طلب امللك تأويل رؤياه 

وصرف احلديث . أن يواجهوا به امللك على طريقة رجال احلاشية يف إظهار كل ما يسر احلكام وإخفاء ما يزعجهم 
وما حنن { . أي أخالط أحالم مضطربة وليست رؤيا كاملة حتتمل التأويل } أضغاث أحالم { ا إهن: عنه فقالوا 

  إذا كانت أضغاثاً خمتلطة ال تشري إىل شيء. . } بتأويل األحالم بعاملني 
وطلب تأويلها يف كل مرة ، . رؤيا يوسف ، ورؤيا صاحيب السجن ، ورؤيا امللك : واآلن لقد مرت بنا رؤى ثالث 

هتمام هبا يعطينا صورة من جو العصر كله يف مصر وخارج مصر كما أسلفنا وأن اهلبة اللدنية اليت وهبها واال
يوسف كانت من روح العصر وجوه ، على ما نعهد يف معجزات األنبياء ، فهل كانت هذه هي معجزة يوسف؟ 

  فنكمل حديث رؤيا امللك اآلن. ولكن هذا حبث ليس مكانه هذه الظالل 
كر أحد صاحبيه يف السجن ، الذي جنا منهما وأنساه الشيطان ذكر ربه ، وذكر يوسف يف دوامة القصر هنا تذ

  :هنا تذكر الرجل الذي أّولَ له رؤياه ورؤيا صاحبه ، فتحقق التأويل . . واحلاشية والعصر واخلمر والشراب 
   }أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون : وقال الذي جنا منها وادكّر بعد أمة { 

  :ويسدل الستار هنا ، لريفع يف السجن على يوسف وصاحبه هذا يستفتيه . . أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون 
يوسف أيها الصديق أفتنا يف سبع بقرات مسان يأكلهن سبع عجاف ، وسبع سنبالت خضر وأخر يابسات ، لعلي { 

  .} أرجع إىل الناس لعلهم يعلمون 

.  
  . .وهذا ما جربه يف شأنه من قبل . أي الصادق الكثري الصدق والساقي يلقب يوسف بالصّديق ، 

  . .} . . . أفتنا يف سبع بقرات مسان { 
ونقل الفاظ امللك اليت قاهلا كاملة ، ألنه يطلب تأويلها ، فكان دقيقاً يف نقلها ، وأثبتها السياق مرة أخرى ليبني هذه 

  .ذكرها الدقة أوالً ، وليجيء تأويلها مالصقاً يف السياق ل
  :وهذا أكمل . ولكن كالم يوسف هنا ليس هو التأويل املباشر اجملرد ، إمنا هو التأويل والنصح مبواجهة عواقبه 

  . .} تزرعون سبع سنني دأباً : قال { 
  .وهي السنوات السبع املخصبة املرموز هلا بالبقرات السمان . متوالية متتابعة : أي 
  . .} فما حصدمت فذروه يف سنبله { 

  .أي فاتركوه يف سنابله ألن هذا حيفظه من السوس واملؤثرات اجلوية 
  . .} إال قليالً مما تأكلون { 

  .فجردوه من سنابله ، واحتفظوا بالبقية للسنوات األخرى اجملدبة املرموز هلا بالبقرات العجاف 
  . .} مث يأيت من بعد ذلك سبع شداد { 

  .ال زرع فيهن 
  . .} يأكلن ما قدمتم هلن { 

  وكأن هذه السنوات هي اليت تأكل بذاهتا كل ما يقدم هلا لشدة هنمها وجوعها



  . .} إال قليالً مما حتصنون { 
  أي إال قليالً مما حتفظونه وتصونونه من التهامها

  . .} مث يأيت من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون { 
. ، اليت تأيت على ما خزنتم وادخرمت من سنوات اخلصب  أي مث تنقضي هذه السنوات الشداد العجاف اجملدبة

تنقضي ويعقبها عام رخاء ، يغاث الناس فيه بالزرع واملاء ، وتنمو كرومهم فيعصروهنا مخراً ، ومسسمهم وخسهم 
  . .وزيتوهنم فيعصرونه زيتاً 

. اللدين الذي علمه اهللا يوسف وهنا نلحظ أن هذا العام الرخاء ال يقابله رمز يف رؤيا امللك؛ فهو إذن من العلم 
  .فبشر به الساقي ليبشر امللك والناس ، باخلالص من اجلدب واجلوع بعام رخيّ رغيد 

ويرفع . تاركاً فجوة بني املشهدين يكمل التصور ما مت فيها من حركة . وهنا كذلك ينتقل السياق إىل املشهد التايل 
اق ما نقله الساقي من تأويل الرؤيا ، وما حتدث به عن يوسف وحيذف السي. الستار مرة أخرى على جملس امللك 

كل أولئك حيذفه السياق من املشهد ، لنسمع نتيجته من . . وعن سجنه وأسبابه واحلال اليت هو فيها . الذي أوهلا 
  :رغبة امللك يف رؤية يوسف ، وأمره أن يأتوه به 

  . .} ائتوين به : وقال امللك { 
ولكنا جند يوسف يرد على رسول امللك . د حيذف السياق جزئيات تفصيلية يف تنفيذ األمر ومرة ثالثة يف املشه

جند يوسف . أو رسوالً تنفيذياً مكلفاً مبثل هذا الشأن . إن كان هو الساقي الذي جاءه أول مرة : الذي ال نعرف 
واضحاً يف موقفه ، وتعلن  السجني الذي طال عليه السجن ال يستعجل اخلروج حىت حتقق قضيته ، ويتبني احلق

  .براءته على األشهاد من الوشايات والدسائس والغمز يف الظالم 

فلم يعد معجالً . ولقد سكبت هذه التربية وهذا األدب يف قلبه السكينة والثقة والطمأنينة . لقد رباه ربه وأدبه . 
  وال عجوالً

اذكرين عند : املوقف الذي يقول يوسف فيه للفىت : قفني إن أثر التربية الربانية شديد الوضوح يف الفارق بني املو
ارجع إىل ربك فاسأله ما بال النسوة الاليت قطعن أيديهن ، والفارق بني : ربك ، واملوقف الذي يقول له فيه 

  . .املوقفني بعيد 
  }ما بال النسوة الاليت قطعن أيديهن؟ إن ريب بكيدهن عليم : ارجع إىل ربك فاسأله : قال { 
قد رد يوسف أمر امللك باستدعائه حىت يستوثق امللك من أمره ، وحىت يتحقق من شأن النسوة الاليت قطعن أيديهن ل

وحىت يكون هذا . . تذكرياً بالواقعة ومالبساهتا وكيد بعضهن لبعض فيها وكيدهن له بعدها . . هبذا القيد . . 
كل أولئك ألنه واثق من نفسه ، واثق . . و يف مناقشتها التحقق يف غيبته لتظهر احلقيقة خالصة ، دون أن يتدخل ه

  .من براءته ، مطمئن إىل أن احلق ال خيفى طويالً ، وال خيذل طويالً 
مبدلوها الكامل ، بالقياس إليه وبالقياس إىل رسول امللك } رب { ولقد حكى القرآن عن يوسف استعمال كلمة 

واهللا رب يوسف ألنه هو حاكمه الذي يدين . الذي يدين لسلطانه  فامللك رب هذا الرسول ألنه هو حاكمه. إليه 
  . .لسلطانه 

  :ورجع الرسول فأخرب امللك وأحضر امللك النسوة يستجوهبن والسياق حيذف هذا لنعلمه مما يليه 
  . .} ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ : قال { 

تقصى فعلم أمرهن قبل أن يواجههن ، وهو املعتاد يف مثل فكأن امللك كان قد اس. األمر اجللل واملصاب : واخلطب 



فهو يواجههن مقرراً االهتام ، ومشرياً إىل . هذه األحوال ، ليكون امللك على بينة من األمر وظروفه قبل اخلوض فيه 
  :أمر هلن جلل أو شأن هلن خطري 

  .} ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ { 
يف حفل االستقبال يف بيت الوزير؛ ما قالته النسوة ليوسف وما لَّمحن به وأشرن إليه ، ومن هذا نعلم شيئاً مما دار 

ومن هذا نتخيل صورة هلذه األوساط ونسائها حىت يف ذلك العهد املوغل يف . من اإلغراء الذي يبلغ درجة املراودة 
قصور واحلاشية ، كان التخلل والتميع إنه حيثما كان الترف ، وكانت ال. فاجلاهلية دائماً هي اجلاهلية . التاريخ 

  والفجور الناعم الذي يرتدي ثياب األرستقراطية
  :ويف مثل هذه املواجهة باالهتام يف حضرة امللك ، يبدو أنه مل يكن هنالك جمال لإلنكار 

  } حاش هللا ما علمنا عليه من سوء : قلن { 
فقد كان أمر يوسف إذن من النصاعة والوضوح .  ولومن مثل هؤالء النسوة. وهي احلقيقة اليت يصعب إنكارها 

  .حبيث ال يقوم فيه جدال 
تتقدم لتقول كل . . وهنا تتقدم املرأة احملبة ليوسف ، اليت يئست منه ، ولكنها ال تستطيع أن ختلص من تعلقها به 

  :شيء يف صراحة 
  . .} الصادقني  وإنه ملن. أنا راودته عن نفسه . اآلن حصحص احلق : قالت امرأة العزيز { 

  :اآلن حصحص احلق وظهر ظهوراً واضحاً ال حيتمل اخلفاء 
  .} أنا راودته عن نفسه وإنه ملن الصادقني { 

.  
وزادت ما يكشف عن أن قلبها مل خيل من إيثاره ورجاء تقديره والتفاته بعد كل هذا األمد؛ وما يشي كذلك بأن 

  :عقيدة يوسف قد أخذت طريقها إىل قلبها فآمن 
  . .} ذلك ليعلم أين مل أخنه بالغيب ، وأن اهللا ال يهدي كيد اخلائنني { 

كما يشي . وهذا االعتراف وما بعده يصوره السياق هنا بألفاظ موحية ، تشي مبا وراءها من انفعاالت ومشاعر 
  :الستار الرقيق مبا وراءه يف ترفع وجتمل يف التعبري 

  .} قني أنا راودته عن نفسه ، وإنه ملن الصاد{ 
فهل هو احلق . . ال تبايل املرأة ما وراءها مما يلم هبا هي ويلحق بأرداهنا . شهادة كاملة بنظافته وبراءته وصدقه 

  وحده الذي يدفعها هلذا اإلقرار الصريح يف حضرة امللك واملأل؟
أن حيترمها . اجلسدية يشي السياق حبافز آخر ، هو حرصها على أن حيترمها الرجل املؤمن الذي مل يعبأ بفتنتها 

  :تقديراً إلمياهنا ولصدقها وأمانتها يف حقه عند غيبته 
  . .} ذلك ليعلم أين مل أخنه بالغيب { 

  :مث متضي يف هذه احملاولة والعودة إىل الفضيلة اليت حيبها يوسف ويقدرها 
  . .} وأن اهللا ال يهدي كيد اخلائنني { 

  : ومتضي خطوة أخرى يف هذه املشاعر الطيبة
  . .} وما أبرئ نفسي ، إن النفس ألمارة بالسوء إال ما رحم ريب ، إن ريب غفور رحيم { 

امرأة تكرب الرجل الذي تعلقت به يف جاهليتها وإسالمها ، فهي ال متلك إال أن تظل معلقة بكلمة . إهنا امرأة أحبت 



  منه ، أو خاطرة ارتياح حتس أهنا صدرت عنه
وسيقت لتعاجل قضية . ين يف القصة ، اليت مل تسق جملرد الفن ، إمنا سيقت للعربة والعظة وهكذا يتجلى العنصر اإلنسا

يف . ويرسم التعبري الفين فيها خفقات املشاعر وانتفاضات الوجدان رمساً رشيقاً رفيقاً شفيفاً . العقيدة والدعوة 
لنفوس ، يف ظل بيئتها ومؤثرات هذه البيئة واقعة كاملة تتناسق فيها مجيع املؤثرات ومجيع الواقعيات يف مثل هذه ا

  .كذلك 
وإىل هنا . وإىل هنا تنتهي حمنة السجن وحمنة االهتام ، وتسري احلياة بيوسف رخاء ، االختبار فيه بالنعمة ال بالشدة 

  .نقف يف هذا اجلزء من الظالل ، وتتابع القصة سريها يف اجلزء التايل إن شاء اهللا 

قَالَ اْجَعلْنِي َعلَى َخزَاِئنِ ) ٥٤(تُونِي بِهِ أَسَْتْخِلْصهُ ِلَنفِْسي فَلَمَّا كَلََّمُه قَالَ إِنََّك الَْيْوَم لَدَْيَنا َمِكٌني أَِمٌني َوقَالَ الَْمِلُك ائْ
َشاُء ُنِصيبُ بَِرْحمَِتَنا َمْن َنَشاُء َولَا وَكَذَِلَك َمكَّنَّا ِلُيوُسَف ِفي الْأَْرضِ َيَتبَوَّأُ ِمْنَها حَْيثُ َي) ٥٥(الْأَْرضِ إِنِّي َحِفيظٌ َعِليٌم 

َوَجاَء إِخَْوةُ ُيوُسَف فََدَخلُوا َعلَْيِه ) ٥٧(َولَأَْجُر الْآِخَرِة َخْيٌر ِللَِّذيَن آَمُنوا َوكَانُوا َيتَّقُونَ ) ٥٦(ُنضِيُع أَْجرَ الُْمْحِسنَِني 
َزُهمْ بَِجَهازِِهْم قَالَ ائُْتونِي بِأَخٍ لَكُْم ِمْن أَبِيكُمْ أَلَا َتَرْونَ أَنِّي أُوِفي الْكَْيلَ َوأََنا َولَمَّا َجهَّ) ٥٨(فََعَرفَُهْم َوُهْم لَُه ُمْنِكُرونَ 

إِنَّا لَفَاِعلُونَ قَالُوا َسُنَراوُِد َعْنُه أََباُه َو) ٦٠(فَإِنْ لَْم تَأُْتونِي بِِه فَلَا كَْيلَ لَكُْم عِْنِدي َولَا تَقَْرُبوِن ) ٥٩(َخْيُر الُْمْنزِِلَني 
فَلَمَّا ) ٦٢(َعلَُّهمْ َيْرجُِعونَ َوقَالَ ِلِفتَْيانِِه اْجَعلُوا بَِضاَعتَُهْم ِفي رَِحالِهِْم لََعلَُّهْم َيْعرِفُونََها إِذَا اْنقَلَبُوا إِلَى أَْهلِهِْم لَ) ٦١(

قَالَ َهلْ آَمُنكُْم َعلَْيِه إِلَّا ) ٦٣(فَأَْرِسلْ َمَعَنا أََخاَنا َنكَْتلْ وَإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ  َرَجعُوا إِلَى أَبِيهِْم قَالُوا َيا أَبَاَنا ُمنَِع ِمنَّا الْكَْيلُ
اعََتُهمْ َولَمَّا فََتحُوا َمَتاَعُهْم َوَجدُوا بَِض) ٦٤(كََما أَِمْنُتكُْم َعلَى أَِخيِه ِمْن قَْبلُ فَاللَُّه خَْيٌر َحاِفظًا َوُهَو أَْرَحُم الرَّاِحِمَني 

اَنا َونَْزَداُد كَْيلَ َبِعريٍ ذَِلَك كَْيلٌ َيسِريٌ ُردَّْت إِلَيْهِْم قَالُوا َيا أََباَنا َما َنبِْغي َهِذِه بَِضاَعُتَنا ُردَّتْ إِلَْيَنا َوَنِمُري أَْهلََنا وََنْحفَظُ أََخ
اللَِّه لََتأُْتنَّنِي بِِه إِلَّا أَنْ ُيَحاطَ بِكُْم فَلَمَّا آَتْوُه َمْوِثقَُهْم قَالَ اللَُّه َعلَى  قَالَ لَْن أُْرِسلَُه َمَعكُْم َحتَّى تُْؤُتوِن َمْوِثقًا ِمَن) ٦٥(

للَِّه ِمْن َوقَالَ َيا َبنِيَّ لَا َتْدُخلُوا ِمْن َبابٍ َواِحٍد َواْدُخلُوا ِمْن أَبَْوابٍ ُمَتفَرِّقٍَة َوَما أُغْنِي َعْنكُْم ِمَن ا) ٦٦(َما َنقُولُ َوكِيلٌ 
َولَمَّا َدَخلُوا ِمْن َحْيثُ أََمَرُهمْ أَُبوُهْم َما كَانَ ) ٦٧(َشْيٍء إِِن الُْحكْمُ إِلَّا ِللَِّه َعلَْيِه َتَوكَّلُْت َوَعلَْيِه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمَتَوكِّلُونَ 

َب قََضاَها وَإِنَُّه لَذُو ِعلْمٍ ِلَما َعلَّْمَناُه َولَِكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا ُيْغنِي َعنُْهْم ِمَن اللَِّه ِمْن َشْيٍء إِلَّا َحاَجةً ِفي َنفْسِ َيْعقُو
فَلَمَّا ) ٦٩(َولَمَّا َدَخلُوا َعلَى يُوُسَف آَوى إِلَْيهِ أَخَاُه قَالَ إِنِّي أََنا أَُخوَك فَلَا َتْبتَِئْس بَِما كَانُوا َيْعَملُونَ ) ٦٨(َيْعلَُمونَ 

قَالُوا َوأَقَْبلُوا َعلَْيهِْم ) ٧٠(َهازِِهْم جََعلَ السِّقَاَيةَ ِفي َرْحلِ أَِخيِه ثُمَّ أَذَّنَ ُمَؤذِّنٌ أَيَّتَُها الِْعريُ إِنَّكُْم لََسارِقُونَ َجهَّزَُهْم بَِج
قَالُوا َتاللَِّه لَقَْد َعِلْمُتْم َما ) ٧٢(بِِه َزعِيٌم قَالُوا َنفِْقدُ ُصوَاَع الَْمِلِك َوِلَمْن َجاَء بِِه ِحْملُ َبِعريٍ َوأََنا ) ٧١(َماذَا َتفِْقُدونَ 

قَالُوا َجَزاُؤُه َمْن ُوجَِد ِفي ) ٧٤(قَالُوا فََما جََزاُؤُه إِنْ كُنُْتْم كَاِذبَِني ) ٧٣(جِئَْنا ِلُنفِْسَد ِفي الْأَْرضِ َوَما كُنَّا سَارِِقَني 
فََبَدأَ بِأَْوِعَيتِهِْم قَْبلَ وَِعاِء أَِخيِه ثُمَّ اسَْتخَْرَجَها ِمْن وَِعاِء أَِخيِه كَذَِلكَ ) ٧٥(اِلِمَني َرْحِلِه فَُهَو َجَزاُؤُه كَذَِلَك َنْجزِي الظَّ

ِذي ِعلْمٍ َعِليٌم  َوفَْوَق كُلِّ ِكْدَنا ِلُيوُسَف َما كَانَ لَِيأُْخذَ أََخاُه ِفي ِدينِ الَْمِلِك إِلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه َنْرفَُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء
ُتمْ َشرٌّ َمكَاًنا وَاللَُّه قَالُوا إِنْ َيسْرِْق فَقَْد َسَرَق أٌَخ لَُه ِمْن قَْبلُ فَأََسرََّها ُيوُسُف ِفي َنفِْسِه وَلَْم يُْبِدَها لَُهْم قَالَ أَْن) ٧٦(

) ٧٨(ا شَْيًخا كَبًِريا فَُخذْ أََحدََنا َمكَاَنهُ إِنَّا َنرَاَك ِمَن الُْمْحِسنَِني قَالُوا َيا أَيَُّها الَْعزِيُز إِنَّ لَُه أًَب) ٧٧(أَْعلَُم بَِما َتِصفُونَ 
  ) ٧٩(قَالَ َمَعاذَ اللَِّه أَنْ َنأُْخذَ إِلَّا َمْن َوَجْدَنا مََتاَعَنا ِعْنَدُه إِنَّا إِذًا لَظَاِلُمونَ 

لقة الرابعة وقد وقفنا يف هناية اجلزء الثاين منضي يف هذا الدرس مع قصة يوسف ، يف حلقة جديدة من حلقاهتا احل
وقد أخرج من السجن ، واستدعاه امللك ليكون له شأن معه ، هو الذي سنعرفه يف . عشر عند هناية احللقة الثالثة 

  .هذه احللقة اجلديدة 



كما رغب إليه  مشهد امللك يستجوب النسوة الاليت قطعن أيديهن. هذا الدرس يبدأ بآخر فقرة يف املشهد السابق 
يوسف أن يفعل متحيصاً لتلك املكايد اليت أدخلته السجن ، وإعالناً لرباءته على املأل ، قبل أن يبدأ مرحلة جديدة 

يف حياته؛ وهو يبدؤها واثقاً مطمئناً ، يف نفسه سكينة ويف قلبه طمأنينة وقد أحس أهنا ستكون مرحلة ظهور يف حياة 
فيحسن أن يبدأها وكل ما حوله واضح ، وال شيء من غبار املاضي يالحقه . ك الدولة ، ويف حياة الدعوة كذل

  .وهو بريء 
ومع أنه قد جتمل فلم يذكر عن امرأة العزيز شيئاً ، ومل يشر إليها على وجه التخصيص ، إمنا رغب إىل امللك أن 

  :يقة كاملة يفحص عن أمر النسوة الاليت قطعن أيديهن ، فإن امرأة العزيز تقدمت لتعلن احلق
ذلك ليعلم أين مل أخنه بالغيب ، وأن اهللا ال . أنا راودته عن نفسه ، وإنه ملن الصادقني . اآلن حصحص احلق { 

  . .} وما أبرىء نفسي؛ إن النفس ألمارة بالسوء ، إال ما رحم ريب ، إن ريب غفور رحيم . يهدي كيد اخلائنني 
متحرجة ، تربئ نفسها من خيانة يوسف يف غيبته ، ولكنها تتحفظ فال  ويف هذه الفقرة األخرية تبدو املرأة مؤمنة

تدعي الرباءة املطلقة ، ألن النفس أمارة بالسوء إال ما رحم ريب مث تعلن ما يدل على إمياهنا باهللا ولعل ذلك كان 
  . .} إن ريب غفور رحيم { اتباعاً ليوسف 

  . .وتبدأ مرحلة الرخاء والعز والتمكني . الصديق وبذلك يسدل الستار على ماضي اآلالم يف حياة يوسف 
اجعلين على : قال . إنك اليوم لدينا مكني أمني : فلما كلمه قال . . ائتوين به أستخلصه لنفسي : وقال امللك { 

وكذلك مكنا ليوسف يف األرض ، يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برمحتنا من . . خزائن األرض ، إين حفيظ عليم 
  . .} وألجر اآلخرة خري للذين آمنوا وكانوا يتقون . نضيع أجر احملسنني نشاء وال 

لقد تبينت للملك براءة يوسف ، وتبني له معها علمه يف تفسري الرؤيا ، وحكمته يف طلب متحيص أمر النسوة ، 
وأي . لك كذلك تبينت له كرامته وإباؤه ، وهو ال يتهافت على اخلروج من السجن ، وال يتهافت على لقاء امل

ملك؟ ملك مصر ولكن يقف وقفة الرجل الكرمي املتهم يف مسعته ، املسجون ظلماً ، يطلب رفع االهتام عن مسعته 
. قبل أن يطلب رفع السجن عن بدنه؛ ويطلب الكرامة لشخصه ولدينه الذي ميثله قبل أن يطلب احلظوة عند امللك 

.  
  :حبه فقال كل أولئك أوقع يف نفس امللك احترام هذا الرجل و

  .} ائتوين به أستخلصه لنفسي { 

.  
الرضاء امللكي « فهو ال يأيت به من السجن ليطلق سراحه؛ وال لريى هذا الذي يفسر الرؤى؛ وال ليسمعه كلمة 

  . .كال إمنا يطلبه ليستخلصه لنفسه ، وجيعله مبكان املستشار واَلنجّي والصديق . . فيطري هبا فرحاً » السامي 
االً ميرغون كرامتهم على أقدام احلكام وهم أبرياء مطلقو السراح فيضعوا النري يف أعناقهم بأيديهم؛ فيا ليت رج

يا ليت رجاالً من هؤالء يقرأون . . ويتهافتوا على نظرة رضى وكلمة ثناء ، وعلى حظوة األتباع ال مكانة األصفياء 
حىت املادي أضعاف ما  -اء واالعتزاز تدر من الربح هذا القرآن ، ويقرأون قصة يوسف ، ليعرفوا أن الكرامة واإلب

  يدره التمرغ والتزلف واالحنناء
  . .} ائتوين به أستخلصه لنفسي : وقال امللك { 

  . .وحيذف السياق جزئية تنفيذ األمر لنجد يوسف مع امللك 
  . .} إنك اليوم لدينا مكني أمني : فلما كلمه قال { 



فليس هو الفىت . فإذا هو يطمئنه على أنه عند امللك ذو مكانة ويف أمان . ه فلما كلمه حتقق له صدق ما تومس
وتلك املكانة وهذا . إمنا هو أمني . وليس هو املتهم املهدد بالسجن . إمنا هو مكني . العرباين املوسوم بالعبودية 

  فماذا قال يوسف؟. األمان لدى امللك ويف محاه 
عشت يا موالي وأنا عبدك : ومل يقل له . حلاشية املتملقون للطواغيت إنه مل يسجد شكراً كما يسجد رجال ا

اخلاضع أو خادمك األمني ، كما يقول املتملقون للطواغيت كال إمنا طالب مبا يعتقد أنه قادر على أن ينهض به من 
مبا يعتقد أنه سيصون به األعباء يف األزمة القادمة اليت أّول هبا رؤيا امللك ، خرياً مما ينهض هبا أحد يف البالد؛ و

أرواحاً من املوت وبالداً من اخلراب ، وجمتمعاً من الفتنة فتنة اجلوع فكان قوياً يف إدراكه حلاجة املوقف إىل خربته 
  :وكفايته وأمانته ، قوته يف االحتفاظ بكرامته وإبائه 

  . .} إين حفيظ عليم . اجعلين على خزائن األرض : قال { 
سنو الرخاء اليت تسبقها يف حاجة إىل احلفظ والصيانة والقدرة على إدارة األمور بالدقة وضبط واألزمة القادمة و

ويف حاجة إىل اخلربة وحسن التصرف والعلم بكافة فروعه الضروية لتلك املهمة يف . الزراعة واحملاصيل وصيانتها 
حتتاج إليه املهمة اليت يرى أنه  ومن مث ذكر يوسف من صفاته ما. سنوات اخلصب ويف سين اجلدب على السواء 

  :أقدر عليها ، وأن وراءها خرياً كبرياً لشعب مصر وللشعوب اجملاورة 
  . .} إين حفيظ عليم { 

إمنا كان . . ومل يكن يوسف يطلب لشخصه وهو يرى إقبال امللك عليه فيطلب أن جيعله على خزائن األرض 
لينهض بالواجب املرهق الثقيل ذي التبعة الضخمة يف أشد أوقات حصيفاً يف اختيار اللحظة اليت يستجاب له فيها 

األزمة؛ وليكون مسؤوالً عن إطعام شعب كامل وشعوب كذلك جتاوره طوال سبع سنوات ، ال زرع فيها وال 
فإن التكفل بإطعام شعب جائع سبع سنوات متوالية ال يقول أحد إنه . فليس هذا غنماً يطلبه يوسف لنفسه . ضرع 
  . غنيمة

إمنا هي تبعة يهرب منها الرجال ، ألهنا قد تكلفهم رؤوسهم ، واجلوع كافر ، وقد متزق اجلماهري اجلائعة أجسادهم 
  .يف حلظات الكفر واجلنون 

. . } اجعلين على خزائن األرض ، إين حفيظ عليم { : أليس يف قول يوسف عليه السالم . . وهنا تعرض شبهة 
  :سالمي أمران حمظوران يف النظام اإل

إنا واهللا ال نويل هذا العمل أحداً « : طلب التولية ، وهو حمظور بنص قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم : أوهلما 
.متفق عليه . ( » ) أو حرص عليه ( سأله   (  

عد وال نريد أن جنيب بأن هذه القوا} فال تزكوا أنفسكم { : تزكية النفس ، وهي حمظورة بقوله تعاىل : وثانيهما 
إمنا تقررت يف النظام اإلسالمي الذي تقرر على عهد حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأهنا مل تكن مقررة على 

أيام يوسف عليه السالم واملسائل التنظيمية يف هذا الدين ليست موحدة كأصول العقيدة ، الثابتة يف كل رسالة 
  . .وعلى يد كل رسول 

كان له وجه ، ألننا نرى أن األمر يف هذه املسألة أبعد أعماقاً ، وأوسع آفاقاً من أن ال نريد أن جنيب هبذا ، وإن 
يرتكن إىل هذا الوجه؛ وأنه إمنا يرتكن إىل اعتبارات أخرى ال بد من إدراكها ، إلدراك منهج االستدالل من 

ياهنا ، واليت مخدت ومجدت األصول والنصوص ، وإلعطاء أصول الفقه وأحكامه تلك الطبيعة احلركية األصيلة يف ك
  يف عقول الفقهاء ويف عقلية الفقه كلها يف قرون اخلمود والركود



لقد نشأ الفقه اإلسالمي يف جمتمع . . إن الفقه اإلسالمي مل ينشأ يف فراغ ، كما أنه ال يعيش وال يفهم يف فراغ 
كذلك مل يكن الفقه . مية الواقعية مسلم ، ونشأ من خالل حركة هذا اجملتمع يف مواجهة حاجات احلياة اإلسال

اإلسالمي هو الذي أنشأ اجملتمع املسلم؛ إمنا كان اجملتمع املسلم حبركته الواقعية ملواجهة حاجات احلياة اإلسالمية هو 
  . .الذي أنشأ الفقه اإلسالمي 

بيعة الفقه اإلسالمي؛ وإدراك وهاتان احلقيقتان التارخييتان الواقعيتان عظيمتان الداللة؛ كما أهنما ضروريتان لفهم ط
  .الطبيعة احلركية لألحكام الفقهية اإلسالمية 

والذين يأخذون اليوم تلك النصوص واألحكام املدونة ، دون إدراك هلاتني احلقيقتني؛ ودون مراجعة للظروف 
والبيئة واحلالة واملالبسات اليت نزلت فيها تلك النصوص ونشأت فيها تلك األحكام ، ودون استحضار لطبيعة اجلو 

الذين . . . اليت كانت تلك النصوص تلبيها وتوجهها؛ وكانت تلك األحكام تصاغ فيها وحتكمها وتعيش فيها 
هؤالء . . يفعلون ذلك؛ وحياولون تطبيق هذه األحكام كأهنا نشأت يف فراغ؛ وكأهنا اليوم ميكن أن تعيش يف فراغ 

  لفقه وبطبيعة هذا الدين أصالًبطبيعة ا» فقه « وليس هلم » فقهاء « ليسوا 
مع استمداده أصالً وقيامه على النصوص اليت يقوم » فقه األوراق « خيتلف اختالفاً أساسياً عن » فقه احلركة « إن 

  »فقه األوراق « عليها ويستمد منها 
  .الذي نزلت فيه النصوص ، وصيغت فيه األحكام » الواقع « إن فقه احلركة يأخذ يف اعتباره 

فإذا انفصلت عناصر هذا املركب . ى أن ذلك الواقع يؤلف مع النصوص واألحكام مركباً ال تنفصل عناصره وير
  فقد طبيعته ، واختل تركيبه

ومن مث فليس هنالك حكم فقهي واحد مستقل بذاته ، يعيش يف فراغ ، ال تتمثل فيه عناصر املوقف واجلو والبيئة 
  إنه مل ينشأ يف فراغ ومن مث ال يستطيع أن يعيش يف فراغ. . ها واملالبسات اليت نشأ نشأته األوىل في

ونأخذ مثاالً هلذا التقرير العام هذا احلكم الفقهي اإلسالمي بعدم تزكية النفس وعدم ترشيحها للمناصب ، وهو 
ال نويل هذا إنا واهللا « ومن قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم } فال تزكوا أنفسكم { : املأخوذ من قوله تعاىل 

  .» العمل أحداً سأله 
لقد نشأ هذا احلكم كما نزلت تلك النصوص يف جمتمع مسلم؛ ليطبق يف هذا اجملتمع؛ وليعيش يف هذا الوسط؛ 

فهو من مث حكم . وفق نشأته التارخيية ، ووفق تركيبه العضوي ، ووفق واقعه الذايت . وليليب حاجة ذلك اجملتمع 
وهو من مث ال يطبق وال . وقد نشأ يف وسط واقعي ومل ينشأ يف فراغ مثايل . . ع إسالمي إسالمي جاء ليطبق يف جمتم

إسالمي يف نشأته ، ويف تركيبه العضوي ، ويف . . يصلح وال ينشئ آثاره الصحيحة إال إذا طبق يف جمتمع إسالمي 
بالقياس إىل ذلك » فراغاً « ها يعترب وكل جمتمع ال تتوافر فيه هذه املقّومات كل. . التزامه بشريعة اإلسالم كاملة 

  احلكم ، ال ميلك أن يعيش فيه ، وال يصلح له ، وال يصلحه كذلك
وإن كنا يف هذا املقام ال نفصل إال هذا احلكم مبناسبة ذلك السياق . ومثل هذا احلكم كل أحكام النظام اإلسالمي 

  . .القرآين 
اجملتمع املسلم ، وال يرشحون أنفسهم للوظائف ، وال يقومون ونريد أن نفهم ملاذا ال يزكي الناس أنفسهم يف 

  . . .ألشخاصهم بدعاية ما كي خيتاروا جمللس الشورى أو لإلمامة أو لإلمارة 
كما أن املناصب والوظائف يف . إن الناس يف اجملتمع املسلم ال حيتاجون لشيء من هذا إلبراز أفضليتهم وأحقيتهم 

يغري أحداً بالتزاحم عليه اللهم إال ابتغاء األجر بالنهوض بالواجب وللخدمة الشاقة  هذا اجملتمع تكليف ثقيل ال



وهؤالء جيب . ابتغاء رضوان اهللا تعاىل ومن مث ال يسأل املناصب والوظائف إال املتهافتون عليها حلاجة يف نفوسهم 
  أن ُيمنعوها

  . .مع املسلم ، وإدراك طبيعة تكوينه العضوي أيضاً ولكن هذه احلقيقة ال تفهم إال مبراجعة النشأة الطبيعية للمجت
  . .فاجملتمع املسلم وليد احلركة بالعقيدة اإلسالمية . إن احلركة هي العنصر املكّون لذلك اجملتمع 

جتيء العقيدة من مصدرها اإلهلي متمثلة يف تبليغ الرسول وعمله على عهد النبوات أو متمثلة يف دعوة : أوالً 
جاء من عند اهللا وما بلغه رسوله على مدار الزمان بعد ذلك فيستجيب للدعوة ناس؛ يتعرضون لألذى الداعية مبا 

  .والفتنة من اجلاهلية احلاكمة السائدة يف أرض الدعوة 

فمنهم من يفنت ويرتد ، ومنهم من يصدق ما عاهد اهللا عليه فيقضي حنبه شهيداً ومنهم من ينتظر حىت حيكم اهللا بينه 
  . .باحلق  وبني قومه

هؤالء يفتح اهللا عليهم ، وجيعل منهم ستاراً لقدره ، وميكن هلم يف األرض حتقيقاً لوعده بنصر من ينصره ، والتمكني 
ليس له من هذا النصر والتمكني  -أي لينفذ حكم اهللا يف األرض  -يف األرض له ، ليقيم مملكة اهللا يف األرض 
  .هللا يف العباد شيء؛ إمنا هو نصر لدين اهللا ، ومتكني ا

وهؤالء ال يقفون هبذا الدين عند حدود أرض معينة؛ وال عند حدود جنس معني؛ وال عند حدود قوم أو لون أو لغة 
« أو مقّوم واحد من تلك املقومات البشرية األرضية اهلزيلة السخيفة إمنا ينطلقون هبذه العقيدة الربانية ليحرروا 

من العبودية لغري اهللا؛ ولريفعوه عن العبودية . . كل األرض . . » األرض « يف : كل اإلنسان . . » اإلنسان 
  .للطواغيت أياً كانت هذه الطواغيت 

ويف أثناء احلركة هبذا الدين وقد الحظنا أهنا ال تتوقف عند إقامة الدولة املسلمة يف بقعة من األرض ، وال تقف عند 
تتحدد مقاماهتم يف اجملتمع ، ويقوم هذا التحديد وذلك التميز حدود أرض أو جنس أو قوم تتميز أقدار الناس ، و

على موازين وقيم إميانية ، اجلميع يتعارفون عليها ، من البالء يف اجلهاد ، والتقوى والصالح والعبادة واألخالق 
. . تسمني هبا وكلها قيم حيكم عليها الواقع ، وتربزها احلركة ، ويعرفها اجملتمع ويعرف امل. . والقدرة والكفاءة 

ومن مث ال حيتاج أصحاهبا أن يزكوا أنفسهم ، وال أن يطلبوا اإلمارة أو مراكز الشورى والتوجيه على أساس هذه 
  . .التزكية 

ويف اجملتمع املسلم الذي نشأ هذه النشأة ، وقام تركيبه العضوي على أساس التميز يف أثناء احلركة بتلك القيم 
تمع املسلم من متيز السابقني من املهاجرين مث األنصار ، وأهل بدر ، وأهل بيعة الرضوان ، اإلميانية كما حدث يف اجمل

يف هذا اجملتمع ال يبخس الناس . . ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل مث ظل يتميز الناس فيه حبسن البالء يف اإلسالم 
ري أصحابه أحياناً فغلبتهم األطماع بعضهم بعضاً ، وال ينكر الناس فضائل املتميزين مهما غلب الضعف البش

وعندئذ تنتفي احلاجة من جانب آخر إىل أن يزكي املتميزون أنفسهم ويطلبوا اإلمارة أو مراكز الشورى والتوجيه 
  . .على أساس هذه التزكية 

أن أي  ولقد خييل للناس اآلن أن هذه خاصية متفردة للمجتمع املسلم األول بسبب نشأته التارخيية ولكنهم ينسون
لن يوجد اليوم أو غداً ، إال أن تقوم دعوة إلدخال الناس يف هذا . . جمتمع مسلم لن يوجد إال مبثل هذه النشأة 

مث تعقبها الفتنة واالبتالء كما . . وهذه نقطة البدء . . الدين من جديد ، وإخراجهم من اجلاهلية اليت صاروا إليها 
وأما ناس فيصدقون ما عاهدوا اهللا عليه فيقضون حنبهم وميوتون شهداء  حدث أول مرة فأما ناس فيفتنون ويرتدون

.  



وأما ناس فيصربون ويصابرون ويصرون على اإلسالم ، ويكرهون أن يعودوا إىل اجلاهلية كما يكره أحدهم أن 
ل مرة فيقوم يلقى يف النار؛ حىت حيكم اهللا بينهم وبني قومهم باحلق ، وميكّن هلم يف األرض كما مكن للمسلمني أو

ويومئذ تكون احلركة من نقطة البدء إىل قيام النظام اإلسالمي قد ميزت . . يف أرض من أرض اهللا نظام إسالمي 
ويومئذ لن حيتاج إىل ترشيح أنفسهم . . اجملاهدين املتحركني إىل طبقات إميانية ، وفق املوازين والقيم اإلميانية 

  معهم يعرفهم ويزكيهم ويرشحهم وتزكيتها ، ألن جمتمعهم الذي جاهد كله
فإذا استقر اجملتمع بعد ذلك؟ وهذا سؤال من ال يعرف . ولكن هذا يكون يف املرحلة األوىل : ولقد يقال بعد هذا 

. كل اإلنسان . » اإلنسان « يتحرك لتحرير . . طبيعة هذا الدين إن هذا الدين يتحرك دائماً وال يكف عن احلركة 
من العبودية لغري اهللا؛ ولريفعه عن العبودية للطواغيت؛ بال حدود من األرض . . ل األرض ك. . » األرض « يف . 

  أو اجلنس أو القوم أو أي مقوم من املقومات البشرية األرضية اهلزيلة السخيفة
وإذن فستظل احلركة اليت هي طبيعة هذا الدين األصيلة متيز أصحاب البالء وأصحاب الكفايات واملواهب؛ وال 

ف أبداً لريكد هذا اجملتمع ويأسن إال أن ينحرف عن اإلسالم وسيظل احلكم الفقهي اخلاص بتحرمي تزكية النفس تق
  .ذات احمليط الذي نشأ أول مرة وعمل فيه . . وطلب العمل على أساس هذه التزكية قائماً وعامالً يف حميطه املالئم 

هم بعضاً؛ ويصبح األكفاء املوهوبون يف حاجة إىل اإلعالن ولكن اجملتمع حني يتسع ال يعرف الناس بعض: مث يقال 
  عن أنفسهم وتزكيتها وطلب العمل على أساس هذه التزكية

إن اجملتمع املسلم يكون أهل كل . . وهذا القول كذلك وهم ناشئ من التأثر بواقع اجملتمعات اجلاهلية احلاضرة 
التربية والتكوين والتوجيه ، وااللتزام يف اجملتمع املسلم ومن مث حملة فيه متعارفني متواصلني متكافلني كما هي طبيعة 

يكون أهل كل حملة عارفني بأصحاب الكفايات واملواهب فيهم؛ موزونة هذه الكفايات واملواهب مبوازين و قيم 
أو للشؤون  سواء جمللس الشورى. . إميانية؛ فال يعز عليهم أن ينتدبوا هم من بينهم أهل البالء والتقوى والكفاية 

. أما اإلمارات العامة فيختار هلا اإلمام الذي اختارته األمة بعد ترشيح أهل احلل والعقد أو أهل الشورى له . احمللية 
واحلركة دائبة كما قلنا يف اجملتمع املسلم ، . خيتار هلا من بني جمموعة الرجال املختارين الذين ميزهتم احلركة . 

  .مة واجلهاد ماض إىل يوم القيا
إن الذين يفكرون يف النظام اإلسالمي اليوم وتشكيالته أو يكتبون يدخلون يف متاهة ذلك أهنم حياولون تطبيق قواعد 
النظام اإلسالمي وأحكامه الفقهية املدونة يف فراغ حياولون تطبيقها يف هذا اجملتمع اجلاهلي القائم ، بتركيبه العضوي 

يعترب بالقياس إىل طبيعة النظام اإلسالمي وأحكامه الفقهية فراغاً ال ميكن أن  احلاضر وهذا اجملتمع اجلاهلي احلاضر
  .يقوم فيه هذا النظام وال أن تطبق فيه هذه األحكام 

يقوم تركيبه  -كما قلنا  -فاجملتمع املسلم . إن تركيبه العضوي مناقض متاماً للتركيب العضوي للمجتمع املسلم . 
صيات والفئات كما ترتبها احلركة إلقرار هذا النظام يف عامل الواقع ، وجملاهدة العضوي على أساس ترتيب الشخ

مع حتمل ضغوط اجلاهلية وما توجهه من فتنة وإيذاء وحرب على هذه . اجلاهلية إلخراج الناس منها إىل اإلسالم 
أما اجملتمع اجلاهلي . ملطاف احلركة ، والصرب على االبتالء وحسن البالء من نقطة البدء إىل نقطة الفصل يف هناية ا

وهو من مث يعد بالقياس إىل . . احلاضر فهو جمتمع راكد ، قائم على قيم ال عالقة هلا باإلسالم ، وال بالقيم اإلميانية 
  النظام اإلسالمي وأحكامه الفقهية فراغاً ال يعيش فيه هذا النظام وال تقوم فيه هذه األحكام

لتطبيق قواعد النظام وتشكيالته وأحكامه الفقهية حيريهم أول ما حيريهم طريقة  هؤالء الكاتبون الباحثون عن حل
اختيار أهل احلل والعقد أو أهل الشورى من غري ترشيح من أنفسهم وال تزكية كيف ميكن هذا يف مثل هذه 



اهة واألمانة كذلك اجملتمعات اليت نعيش فيها والناس ال يعرف بعضهم بعضاً وال يزنون كذلك مبوازين الكفاية والنز
حتريهم طريقة اختيار اإلمام؟ أيكون االختيار من عامة الشعب أم يكون من ترشيح أهل احلل والعقد؟ وإذا كان 

اإلمام سيختار أهل احلل والعقد متابعة لعدم تزكيتهم ألنفسهم أو ترشيحها فكيف يعودون هم فيختارون اإلمام؟ أال 
هم الذين سيعودون فريشحون اإلمام؟ أال تكون هلم والية عليه وهو اإلمام  يؤثر هذا يف ميزاهنم؟ مث إذا كانوا

  . . .ا هو العنصر األول يف اعتباره؟ األعظم؟ مث أال جيعله هذا خيتار أشخاصاً يضمن والءهم له ، ويكون هذ
  وأسئلة أخرى كثرية ال جيدون هلا جواباً يف هذه املتاهة

إهنا هي افتراض أن هذا اجملتمع اجلاهلي الذي نعيش فيه جمتمع مسلم؛ وأن . . أنا أعرف نقطة البدء يف هذه املتاهة 
ا اجملتمع اجلاهلي بتركيبه العضوي احلاضر ، قواعد النظام اإلسالمي وأحكامه الفقهية سيجاء هبا لتطبق على هذ

  وبقيمه وأخالقه احلاضرة
ومىت بدأ منها الباحث فإنه يبدأ يف فراغ ، ويوغل يف هذا الفراغ ، حىت يبعد يف التيه ، . . هذه نقطة البدء يف املتاهة 

  وحىت يأخذه الدوار
لن يطبق فيه النظام اإلسالمي ولن تطبق فيه إن هذا اجملتمع الذي نعيش فيه ليس هو اجملتمع املسلم ، ومن مث 

لن تطبق الستحالة هذا التطبيق الناشئة من أن قواعد النظام اإلسالمي . . األحكام الفقهية اخلاصة هبذا النظام 
  وأحكامه الفقهية ال ميكن أن تتحرك يف فراغ؛ ألهنا بطبيعتها مل تنشأ يف فراغ ، ومل تتحرك يف فراغ كذلك

  .سالمي ينشأ بتركيب عضوي آخر غري التركيب العضوي للمجتمع اجلاهلي إن اجملتمع اإل

ينشأ من أشخاص وجمموعات وفئات جاهدت يف وجه اجلاهلية إلنشائه؛ وحتددت أقدارها ومتيزت مقاماهتا يف ثنايا . 
  .تلك احلركة 

« يف . . كل اإلنسان . . » نسان اإل« وجمتمع متحرك دائماً يف طريقه لتحرير . . وجمتمع وليد . . إنه جمتمع جديد 
أياً كانت . . من العبودية لغري اهللا ، ولرفع هذا اإلنسان عن ذلة العبودية للطواغيت . . كل األرض . . » األرض 

  . .هذه الطواغيت 
ثار ، قضايا كثرية ت. . . وما إليها . . ومثل قضية التزكية وطلب اإلمارة ، واختيار اإلمام ، واختيار أهل الشورى 

بتركيبه العضوي . . يف هذا اجملتمع اجلاهلي الذي نعيش فيه . . يف الفراغ . . ويطرقها الباحثون يف اإلسالم 
وبقيمه وموازينه واعتباراته وأخالقه ومشاعره وتصوراته . . املختلف متاماً عن التركيب العضوي للمجتمع املسلم 

  . .نه واعتباراته وأخالقه ومشاعره وتصوراته املختلفة متاماً عن قيم اجملتمع املسلم وموازي
حتديد النسل وما أدري ماذا؟ إىل آخر هذه . . شركات التأمني وقاعدهتا الربوية . . أعمال البنوك وأساسها الربوي 

  . .هبا أنفسهم أو جييبون فيها عن استفتاءات توجه إليهم » الباحثون « اليت يشغل » املشكالت « 
سف يبدأون من نقطة البدء يف املتاهة يبدأون من افتراض أن قواعد النظام اإلسالمي وأحكامه إهنم مجيعاً مع األ

سيجاء هبا لتطبق على هذه اجملتمعات اجلاهلية احلاضرة بتركيبها العضوي احلاضر؛ فتنتقل هذه اجملتمعات إذن مىت 
  طبقت عليها أحكام اإلسالم إىل اإلسالم
  زنةو هي تصورات مضحكة لوال أهنا حم

إمنا اجملتمع حبركته يف مواجهة اجلاهلية ابتداء مث . إن الفقه اإلسالمي بكل أحكامه ليس هو الذي أنشأ اجملتمع املسلم 
. . حبركته يف مواجهة حاجة احلياة احلقيقية ثانياً ، هو الذي أنشأ الفقه اإلسالمي مستمداً من أصول الشريعة الكلية 

  والعكس ال ميكن أن يكون أصالً



ال ينشأ يف األدمغة واألوراق؛ إمنا ينشأ يف واقع . . إن الفقه اإلسالمي ال ينشأ يف فراغ ، وال يعيش يف فراغ كذلك 
ومن مث ال بد أن يوجد اجملتمع املسلم . . إمنا هي حياة اجملتمع املسلم على وجه التحديد . وليست أية حياة . احلياة 

وعندئذ ختتلف األمور . . و الوسط الذي ينشأ فيه الفقه اإلسالمي ويطبق أوالً بتركيبه العضوي الطبيعي؛ فيكون ه
  . .جداً 

وساعتها قد حيتاج ذلك اجملتمع اخلاص بعد نشأته يف مواجهة اجلاهلية وحتركه يف مواجهة احلياة إىل البنوك وشركات 
صل حاجته ، وال حجمها ، وال شكلها اخل وقد ال حيتاج ذلك أننا ال منلك سلفاً أن نقدر أ. . التأمني وحتديد النسل 

. . ، حىت نشرع هلا سلفاً كما أن ما لدينا من أحكام هذا الدين ال يطابق حاجات اجملتمعات اجلاهلية وال يلبيها 
ومن مث فهو ال يعين . ذلك أن هذا الدين ال يعترف ابتداء بشرعية وجود هذه اجملتمعات اجلاهلية وال يرضى ببقائها 

  اف حباجاهتا الناشئة من جاهليتها وال بتلبيتها كذلكنفسه باالعتر
إن احملنة احلقيقية هلؤالء الباحثني أهنم يتصورون أن هذا الواقع اجلاهلي هو األصل ، الذي جيب على دين اهللا أن 

  .يطابق نفسه عليه ولكن األمر غري ذلك متاماً 

ها عليه؛ وأن حتور من واقعها اجلاهلي وتغري حىت تتم إن دين اهللا هو األصل الذي جيب على البشرية أن تطابق نفس. 
هو التحرك يف وجه اجلاهلية . . ولكن هذا التحور وهذا التغري ال يتمان عادة إال عن طريق واحد . . هذه املطابقة 

هللا لتحقيق ألوهية اهللا يف األرض وربوبيته وحده للعباد ، وحترير الناس من العبودية للطاغوت ، بتحكيم شريعة ا
فيفنت من يفنت ويرتد من يرتد ، . وهذه احلركة ال بد أن تواجه الفتنة واألذى واالبتالء . . وحدها يف حياهتم 

ويصدق اهللا من يصدقه فيقضي حنبه ويستشهد ، ويصرب من يصرب وميضي يف حركته حىت حيكم اهللا بينه وبني قومه 
وم النظام اإلسالمي ، وقد انطبع املتحركون لتحقيقه بطابعه باحلق ، وحىت ميكن اهللا له يف األرض ، وعندئذ فقط يق

وعندئذ تكون حلياهتم مطالب وحاجات ختتلف يف طبيعتها ويف طرق تلبيتها عن حاجات . . . ، ومتيزوا بقيمه 
فقه وعلى ضوء واقع اجملتمع املسلم يومذاك تستنبط األحكام؛ وينشأ . . اجملتمعات اجلاهلية ومطالبها وطرق تلبيتها 

  . .إسالمي حي متحرك ال يف فراغ ولكن يف وسط واقعي حمدد املطالب واحلاجات واملشكالت 
ومن ذا الذي يدرينا اليوم مثالً أن يكون الناس يف جمتمع مسلم جتىب فيه الزكاة وتنفق يف مصارفها ، ويقوم فيه 

اة الناس فيه على غري السرف والترف التراحم والتكافل بني أهل كل حملة ، مث بني كل أفراد األمة ، وتقوم حي
من يدرينا أن جمتمعاً كهذا سيكون يف حاجة إىل . . إىل آخر مقومات احلياة اإلسالمية . . واملخيلة والتكاثر 

شركات تأمني أصالً؟ وعنده كل تلك التأمينات والضمانات مع تلك املالبسات والقيم والتصورات؟ وإذا احتاج 
يدرينا أنه سيكون هو هذا النوع املعروف يف اجملتمع اجلاهلي ، املنبثق من حاجات هذا  إىل نوع من التأمني فمن

  اجملتمع اجلاهلي ومالبساته وقيمه وتصوراته؟
  . .وهكذا . . وكذلك من يدرينا أن اجملتمع املسلم املتحرك اجملاهد سيكون يف حاجة إىل حتديد النسل مثالً؟ 

ت اجملتمع حني يكون مسلماً وال حجم هذه احلاجات أو شكلها ، بسبب وإذا كنا ال منلك افتراض أصل حاجا
فما هذا . . اختالف تركيبه العضوي عن تركيب اجملتمع اجلاهلي ، واختالف تصوراته ومشاعره وقيمه وموازينه 

ن وجود الضىن يف حماولة حتوير وتطوير وتغيري األحكام املدونة لكي تطابق حاجات هي يف ضمري الغيب ، شأهنا شأ
  اجملتمع املسلم ذاته

هي افتراض أن هذه اجملتمعات القائمة هي اجملتمعات اإلسالمية؛ وانه سيجاء  -إن نقطة البدء يف املتاهة كما قلنا 
بأحكام الفقه اإلسالمي من األوراق لتطبق عليها ، وهي هبذا التركيب العضوي ذاته ، وبالتصورات واملشاعر 



  .والقيم واملوازين ذاهتا 
كما أن أصل احملنة هو الشعور بأن واقع هذه اجملتمعات اجلاهلية وتركيبها احلاضر هو األصل الذي جيب على دين 

  .اهللا أن يطابق نفسه عليه 

حاجاهتا ومشكالهتا املنبثقة أصالً . . وأن حيور ويطور ويغري يف أحكامه ليالحق حاجات هذه اجملتمعات ومشكالهتا 
  خروج حياهتا مجلة من إطاره من خمالفتها لإلسالم ومن

وحنسب أنه قد آن لإلسالم أن يستعلي يف نفوس دعاته ، فال جيعلوه جمرد خادم لألوضاع اجلاهلية ، واجملتمعات 
وأن يقولوا للناس وللذين يستفتوهنم بوجه خاص تعالوا أنتم أوالً إىل اإلسالم ، . اجلاهلية ، واحلاجات اجلاهلية 
تعالوا أنتم أوالً فادخلوا يف دين اهللا ، وأعلنوا عبوديتكم . . أو بعبارة أخرى . . حكامه وأعلنوا خضوعكم سلفاً أل

وهو إفراد اهللا بألوهيته يف . هللا وحده ، واشهدوا أن ال إله إال اهللا مبدلوهلا الذي ال يقوم اإلميان واإلسالم إال به 
وتنحية . ميته وسلطانه وحده يف حياة الناس جبملتها األرض كإفراده باأللوهية يف السماء؛ وتقرير ربوبيته أي حاك

  .ربوبية العباد للعباد ، بتنحية حاكمية العباد للعباد ، وتشريع العباد للعباد 
. وحني يستجيب الناس أو اجلماعة منهم هلذا القول ، فإن اجملتمع املسلم يكون قد بدأ أوىل خطواته يف الوجود 

وسط الواقعي احلي الذي ينشأ فيه الفقه اإلسالمي احلي وينمو ، ملواجهة حاجات وهذا اجملتمع يكون حينئذ هو ال
  . .ذلك اجملتمع املستسلم لشريعة اهللا فعالً 

فأما قبل قيام هذا اجملتمع فالعمل يف حقل الفقه واألحكام التنظيمية هو جمرد خداع للنفس ، باستنبات البذور يف 
  الفراغ ، كما أنه لن تنبت البذور يف اهلواء اهلواء ، ولن ينبت الفقه اإلسالمي يف

للفقه اإلسالمي عمل مريح ألنه ال خطر فيه ولكنه ليس عمالً لإلسالم؛ وال هو من » الفكري « إن العمل يف احلقل 
منهج هذا الدين وال من طبيعه وخري للذين ينشدون الراحة والسالمة أن يشتغلوا باألدب وبالفن أو بالتجارة أما 

ال بالفقه اآلن على ذلك النحو بوصفه عمالً لإلسالم يف هذه الفترة فأحسب واهللا أعلم أنه مضيعة للعمر االشتغ
  ولألجر أيضاً

إن دين اهللا يأىب أن يكون جمرد مطية ذلول ، وجمرد خادم مطيع ، لتلبية هذا اجملتمع اجلاهلي اآلبق منه ، املتنكر له ، 
بعد احلني باستفتائه يف مشكالته وحاجاته؛ وهو غري خاضع لشريعته وسلطانه الذي يسخر منه احلني . . الشارد عنه 

. .  
وإن اجملتمع املسلم اخلاضع لسلطان اهللا ابتداء . . إن فقه هذا الدين وأحكامه ال تنشأ يف فراغ ، وال تعمل يف فراغ 
  .ية أبداً ولن تنعكس اآل. . هو الذي صنع هذا الفقه وليس الفقه هو الذي صنع ذلك اجملتمع 

إن خطوات النشأة اإلسالمية ومراحلها هي دائماً واحدة؛ واالنتقال من اجلاهلية إىل اإلسالم لن يكون يوماً ما سهالً 
ولن يبدأ أبداً من صياغة األحكام الفقهية يف الفراغ ، لتكون معدة جاهزة يوم يقوم اجملتمع اإلسالمي . وال يسرياً 

والناشئة يف الفراغ هي نقطة البدء يف » اجلاهز « وجود هذه األحكام املفصلة على ولن يكون . والنظام اإلسالمي 
  .التحول من اجلاهلية إىل اإلسالم 

وليست » اجلاهزة « وليس الذي ينقص هذه اجملتمعات اجلاهلية لكي تتحول إىل اإلسالم هو األحكام الفقهية 
. سالمي احلاضرة عن مالحقة حاجات اجملتمعات املتطورة الصعوبة يف ذلك التحول ناشئة عن قصور أحكام الفقه اإل

  إىل آخر ما خيادع به بعضهم ، وينخدع به بعضهم اآلخر. 



كال إن الذي حيول دون حتول هذه اجملتمعات اجلاهلية إىل النظام اإلسالمي هو وجود الطواغيت اليت تأىب أن تكون 
وخترج بذلك من اإلسالم . شر واأللوهية يف األرض هللا وحده احلاكمية هللا؛ فتأىب أن تكون الربوبية يف حياة الب

مث هو بعد ذلك وجود مجاهري من البشر تعبد . . يعد احلكم عليه من املعلوم من الدين بالضرورة . خروجاً كامالً 
رج هذه وخت. أولئك الطواغيت من دون اهللا أي تدين هلا وختضع وتتبع فتجعلها بذلك أرباباً متفرقة معبوده مطاعة 

  . .فهذا هو أخص مدلوالت الشرك يف نظر اإلسالم . . اجلماهري هبذه العبادة من التوحيد إىل الشرك 
وهبذا وذلك تقوم اجلاهلية نظاماً يف األرض؛ وتعتمد على ركائز من ضالل التصور بقدر ما تعتمد على ركائز من 

  .القوة املادية 
إمنا الذي يواجهها دعوة إىل الدخول يف اإلسالم . إذن بوسائل مكافئة  وصياغة أحكام الفقه ال تواجه هذه اجلاهلية

. مرة أخرى؛ وحركة تواجه اجلاهلية بكل ركائزها؛ مث يكون ما يكون من شأن كل دعوة لإلسالم يف وجه اجلاهلية 
 تنشأ نشأة طبيعية وعندئذ فقط جييء دور أحكام الفقه ، اليت. . مث حيكم اهللا بني من يسلمون هللا وبني قومهم باحلق 

يف هذا الوسط الواقعي احلي ، وتواجه حاجات احلياة الواقعية املتجددة يف هذا اجملتمع الوليد ، وفق حجم هذه 
احلاجات يومئذ وشكلها ومالبساهتا ، وهي أمور كلها يف ضمري الغيب كما أسلفنا وال ميكن التكهن هبا سلفاً ، وال 

  سبيل اجلد املناسب لطبيعة هذا الدين ميكن االشتغال هبا من اليوم على
إن هذا ال يعين حبال أن األحكام الشرعية املنصوص عليها يف الكتاب والسنة ليست قائمة اآلن فعالً من الوجهة 

ولكنه يعين فقط أن اجملتمع الذي شرعت هذه األحكام له ، والذي ال تطبق هذه األحكام إال فيه بل . الشرعية 
ويبقى . . ومن مث يصبح وجودها الفعلي معلقاً بقيام ذلك اجملتمع . ه ليس قائماً اآلن فعالً الذي ال تعيش إال ب

االلتزام هبا قائماً يف عنق كل من يسلم من ذلك اجملتمع اجلاهلي ويتحرك يف وجه اجلاهلية إلقامة النظام اإلسالمي؛ 
يتها املتأهلة ومجاهريها اخلاضعة للطواغيت ويتعرض ملا يتعرض له من يتحرك هبذا الدين يف وجه اجلاهلية وطواغ

  . .الراضية بالشرك يف الربوبية 
إن إدراك طبيعة النشأة اإلسالمية على هذا النحو الذي ال يتغري ، كلما قامت اجلاهلية وقامت يف وجهها حماولة 

علي ، بعد أن انقطع هذا هو نقطة البدء يف العمل احلقيقي البناء إلعادة هذا الدين إىل الوجود الف. . إسالمية 
الوجود منذ أن حلت شرائع البشر حمل شريعة اهللا يف خالل القرنني األخريين ، وخال وجه األرض من الوجود 

احلقيقي لإلسالم؛ وإن بقيت املآذن واملساجد ، واألدعية والشعائر؛ ختدر مشاعر الباقني على الوالء العاطفي 
  زال خبري؛ وهو ميحى من الوجود حمواًالغامض هلذا الدين؛ وتومههم أنه ال ي

  .إن اجملتمع املسلم وجد قبل أن توجد الشعائر ، وقبل أن توجد املساجد 

ومل تكن عبادهتم له ممثلة يف الشعائر ، . اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه ، فعبدوه : وجد من يوم أن قيل للناس . 
م له ممثلة يف الدينونة له وحده من ناحية املبدأ فلم تكن بعد قد إمنا كانت عبادهت. فالشعائر مل تكن بعد قد فرضت 

نزّلت شرائع وحني أصبح هلؤالء الذين قرروا الدينونة هللا وحده سلطان مادي يف األرض تنزلت الشرائع؛ وحني 
  . .لسنة واجهوا احلاجات احلقيقية حلياهتم هم استنبطت بقية أحكام الفقه ، إىل جانب ما ورد بنصه يف الكتاب وا

  . .وهذا هو الطريق وحده؛ وليس هنالك طريق آخر 
وليت هنالك طريقاً سهالً عن طريق حتول اجلماهري جبملتها إىل اإلسالم منذ أول وهلة يف الدعوة باللسان ، وببيان 

، إىل  فاجلماهري ال تتحول أبداً من اجلاهلية وعبادة الطواغيت» األماينّ « أحكام اإلسالم ولكن هذه إمنا هي 
. . اإلسالم وعبادة اهللا وحده إال عن ذلك الطريق الطويل البطيء الذي سارت فيه دعوة اإلسالم يف كل مرة 



والذي يبدؤه فرد ، مث تتبعه طليعة ، مث تتحرك هذه الطليعة يف وجه اجلاهلية لتعاين ما تعاين حىت حيكم اهللا بينها وبني 
ودين اهللا هو منهجه وشرعه ونظامه . . يدخل الناس يف دين اهللا أفواجاً . .  مث. . قومها باحلق وميكّن هلا يف األرض 

ولعل هذا البيان أن يكشف لنا } ومن يبتغ غري اإلسالم ديناً فلن يقبل منه { الذي ال يرضى من الناس ديناً غريه 
  .عن حقيقة احلكم يف موقف يوسف عليه السالم 

ليه قاعدة عدم تزكية النفس عند الناس وطلب اإلمارة على أساس هذه إنه مل يكن يعيش يف جمتمع مسلم تنطبق ع
وكان . كما أنه كان يرى أن الظروف متكن له من أن يكون حاكماً مطاعاً ال خادماً يف وضع جاهلي . التزكية 

ى امللك وقد توارى العزيز وتوار. األمر كما توقع فتمكن بسيطرته من الدعوة لدينه ونشره يف مصر يف أيام حكمه 
  . .متاماً 

فكأمنا يقول . إن السياق ال يثبت أن امللك وافق . مث نعود بعد هذا االستطراد إىل صلب القصة وإىل صلب السياق 
فيكفي أن يقول ليجاب ، بل . إن الطلب تضمن املوافقة زيادة يف تكرمي يوسف ، وإظهار مكانته عند امللك : 

  .ف رد امللك ، ويدع القارئ يفهم أنه أصبح يف املكان الذي طلبه ومن مث حيذ. . ليكون قوله هو اجلواب 
  :ويؤيد هذا الذي نقوله تعقيب السياق 

  .وكذلك مكنا ليوسف يف األرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برمحتنا من نشاء { 

  . .} وألجر اآلخرة خري للذين آمنوا وكانوا يتقون . . وال نضيع أجر احملسنني 
على هذا النحو . . من إظهار براءة يوسف ، ومن إعجاب امللك به ، ومن االستجابة له فيما طلب  فعلى هذا النحو

أو هي هذه األرض . واألرض هي مصر . مكنا ليوسف يف األرض ، وثبتنا قدميه ، وجعلنا له فيها مكاناً ملحوظاً 
  .كلها باعتبار أن مصر يومذاك أعظم ممالكها 

  . .} يتبوأ منها حيث يشاء { 
يف مقابل اجلب وما فيه من خماوف ، . ينخذ منها املنزل الذي يريد ، واملكان الذي يريد ، واملكانة اليت يريد 

  .والسجن وما فيه من قيود 
  . .} نصيب برمحتنا من نشاء { 

س عزاً ومن اخلوف أمناً ، ومن القيد حرية ، ومن اهلوان على النا. فنبدله من العسر يسراً ، ومن الضيق فرجاً 
  .ومقاماً علياً 

  . .} وال نضيع أجر احملسنني { 
هذا . . الذين حيسنون اإلميان باهللا ، والتوكل عليه ، واالجتاه إليه ، وحيسنون السلوك والعمل والتصرف مع الناس 

  . .يف الدنيا 
  . .} وألجر اآلخرة خري للذين آمنوا وكانوا يتقون { 

فاطمأن بإميانه إىل ربه ، . ن كان خرياً من متاع الدنيا ، مىت آمن اإلنسان واتقى فال ينقص منه املتاع يف الدنيا وإ
  .وراقبه بتقواه يف سره وجهره 

وهكذا عوض اهللا يوسف عن احملنة ، تلك املكانة يف األرض ، وهذه البشرى يف اآلخرة جزاء وفاقاً على اإلميان 
  .والصرب واإلحسان 

فلم يذكر كيف كان اخلصب ، . دوراهتا مبا كان فيها طوال سنوات الرخاء  وطوى السياق. ودارت عجلة الزمن 
كأن هذه كلها أمور مقررة . وكيف نظم ودبر وادخر . وكيف أدار يوسف جهاز الدولة . وكيف زرع الناس 



  :بقوله 
  . .} إين حفيظ عليم { 

ألن هذا كله ملحوظ يف . . ق وكذلك مل يذكر مقدم سين اجلدب ، وكيف تلقاها الناس ، وكيف ضاعت األرزا
  :رؤيا امللك وتأويلها 

  . .} مث يأيت من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم هلن إال قليال مما حتصنون { 
. كأن األمر كله قد صار ليوسف . كذلك مل يربز السياق امللك وال أحداً من رجاله بعد ذلك يف السورة كلها 

وأبرز يوسف وحده على مسرح احلوادث ، وسلط عليه كل . نقة الرهيبة الذي اضطلع بالعبء يف األزمة اخلا
  .وهذه حقيقة واقعية استخدمها السياق استخداماً فنياً كامالً يف األداء . األضواء 

أما فعل اجلدب فقد أبرزه السياق يف مشهد إخوة يوسف ، جييئون من البدو من أرض كنعان البعيدة يبحثون عن 
من ذلك ندرك اتساع دائرة اجملاعة ، كما ندرك كيف وقفت مصر بتدبري يوسف منها ، وكيف و. الطعام يف مصر 

ويف الوقت ذاته متضي قصة يوسف يف جمراها األكرب بني . صارت حمط أنظار جرياهنا وخمزن الطعام يف املنطقة كلها 
  :يوسف وإخوته وهي مسة فنية حتقق هدفاً دينياً يف السياق 

ائتوين بأخ لكم من : وملا جهزهم جبهازهم قال . ، فدخلوا عليه ، فعرفهم وهم له منكرون وجاء إخوة يوسف { 
  .أبيكم 

سنراود عنه : قالوا . أال ترون أين أويف الكيل وأنا خري املنزلني؟ فإن مل تأتوين به فال كيل لكم عندي وال تقربون 
م ، لعلهم يعرفوهنا إذا انقلبوا إىل أهلهم لعلهم يرجعون اجعلوا بضاعتهم يف رحاهل: وقال لفتيانه . أباه وإنا لفاعلون 

 {. .  
وقد تسامع الناس . فاجته إخوة يوسف فيمن يتجهون إىل مصر . لقد اجتاح اجلدب واجملاعة أرض كنعان وما حوهلا 

. ون وها حنن أوالء نشهدهم يدخلون على يوسف ، وهم ال يعلم. مبا فيها من فائض الغلة منذ السنوات السمان 
أما يوسف فإن خياهلم ال يتصور قط أنه هو ذاك وأين الغالم العرباين الصغري . إنه يعرفهم فهم هم مل يتغريوا كثرياً 

الذي ألقوه يف اجلب منذ عشرين عاماً أو تزيد من عزيز مصر شبه املتوج يف سنه وزيه وحرسه ومهابته وخدمه 
  وحشمه وهيله وهيلمانه؟

  :فال بد من دروس يتلقوهنا . فسه ومل يكشف هلم يوسف عن ن
  . .} فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون { 

  :ولكنا ندرك من السياق أنه أنزهلم منزالً طيباً ، مث أخذ يف إعداد الدرس األول 
  . .} ائتوين بأخ لكم من أبيكم : وملا جهزهم جبهازهم قال { 

 ذكروا له من هم على وجه التفصيل ، وأن هلم أخاً أصغر فنفهم من هذا أنه تركهم يأنسون إليه ، واستدرجهم حىت
إنه يريد أن يرى : فلما جهزهم حباجات الرحلة قال هلم . من أبيهم مل حيضر معهم ألن أباه حيبه وال يطيق فراقه 

  .أخاهم هذا 
  . .} ائتوين بأخ لكم من أبيكم : قال { 

بكم حني جييء معكم؛ ورأيتم أنين أكرم النزالء فال خوف فسأوفيكم نصي. وقد رأيتم أنين أويف الكيل للمشترين 
  :عليه بل سيلقى مين اإلكرام املعهود 

  . .} أال ترون أين أويف الكيل وأنا خري املنزلني؟ { 



وملا كانوا يعلمون كيف يضن أبوهم بأخيهم األصغر وخباصة بعد ذهاب يوسف فقد أظهروا أن األمر ليس ميسوراً 
قبات من ممانعة أبيهم ، وأهنم سيحاولون إقناعه ، مع توكيد عزمهم على الرغم من هذه العقبات ، وإمنا يف طريقه ع

  :على إحضاره معهم حني يعودون 
  . .} سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون : قالوا { 

  . .يصور اجلهد الذي يعلمون أهنم باذلوه } نراود { ولفظ 
وقد تكون خليطاً . اليت حضر هبا إخوته ليستبدلوا هبا القمح والعلف أما يوسف فقد أمر غلمانه أن يدسوا البضاعة 

من نقد ومن غالت صحراوية أخرى من غالت الشجر الصحراوي ، ومن اجللود والشعر وسواها مما كان يستخدم 
هنا أمر غلمانه بدسها يف رحاهلم والرحل متاع املسافر لعلهم يعرفون حني يرجعون أ. . يف التبادل يف األسواق 

  :بضاعتهم اليت جاءوا هبا 
  . .} اجعلوا بضاعتهم يف رحاهلم لعلهم يعرفوهنا إذا انقلبوا إىل أهلهم لعلهم يرجعون : وقال لفتيانه { 

  :دون كلمة واحدة عن الطريق وما فيه . لنشهد يعقوب وبنيه يف أرض كنعان . وندع يوسف يف مصر 
  .ع منا الكيل ، فأرسل معنا أخانا نكتل ، وإّنا له حلافظون يا أبانا من: فلما رجعوا إىل أبيهم قالوا { 

وملا فتحوا متاعهم . هل آمنكم عليه إال كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فاهللا خري حافظاً وهو أرحم الرامحني : قال 
حنفظ أخانا ونزداد هذه بضاعتنا ردت إلينا ، ومنري أهلنا ، و. يا أبانا ما نبغي : وجدوا بضاعتهم ردت إليهم ، قالوا 

لتأتنين به إال أن حياط بكم فلما : لن أرسله معكم حىت تؤتون موثقاً من اهللا : قال . ذلك كيل يسري . كيل بعري 
  . .} اهللا على ما نقول وكيل : آتوه موثقهم قال 

نهم ما مل يأتوا عزيز ويبدو أهنم يف دخلتهم على أبيهم ، وقبل أن يفكوا متاعهم ، عاجلوه بأن الكيل قد تقرر منعه ع
  :وهم يعدون حبفظه . فهم يطلبون إليه أن يرسل معهم أخاهم الصغري ليكتالوا له وهلم . مصر بأخيهم الصغري معهم 

  . .} يا أبانا منع منا الكيل ، فأرسل معنا أخانا نكتل ، وإّنا له حلافظون : فلما رجعوا إىل أبيهم قالوا { 
فهو ذاته وعدهم له يف يوسف فإذا هو جيهر مبا أثاره الوعد من . كوامن يعقوب وال بد أن هذا الوعد قد أثار 

  :شجونه 
  . .} هل آمنكم عليه إال كما أمنتكم على أخيه من قبل : قال { 

  . .فخلوين من وعودكم وخلوين من حفظكم ، فإذا أنا طلبت احلفظ لولدي والرمحة يب 
  } فاهللا خري حافظاً وهو أرحم الرامحني { 
بعد االستقرار من املشوار ، والراحة من السفر فتحوا أوعيتهم ليخرجوا ما فيها من غالل فإذا هم جيدون فيها و

  بضاعتهم اليت ذهبوا يشترون هبا ، ومل جيدوا يف رحاهلم غالالً
كيل ، وفتحوا يا أبانا منع منا ال: فلما عادوا قالوا . إن يوسف مل يعطهم قمحاً ، إمنا وضع هلم بضاعتهم يف رحاهلم 

وكان ذلك ليضطرهم إىل العودة بأخيهم ، وكان هذا بعض الدرس الذي عليهم أن . رحاهلم فوجدوا بضاعتهم 
  .يأخذوه 

على أية حال لقد احتذوا من رد بضاعتهم إليهم دليالً على أهنم غري باغني فيما يطلبون من استصحاب أخيهم وال 
  :ظاملني 

  . .} هذه بضاعتنا ردت إلينا . يا أبانا ما نبغي : قالوا { 
  :مث أخذوا حيرجونه بالتلويح له مبصلحة أهلهم احليوية يف احلصول على الطعام 



  . .} ومنري أهلنا { 
  . .واملرية الزاد ، ويؤكدون له عزمهم على حفظ أخيهم 

  . .} وحنفظ أخانا { 
  :ويرغبونه بزيادة الكيل ألخيهم 

  . .} ونزداد كيل بعري { 
  :هلم حني يرافقهم  وهو ميسور

  . .} ذلك كيل يسري { 
أن يوسف عليه السالم كان يعطي كل واحد وسق بعري وهو قدر معروف } نزداد كيل بعري { : ويبدو من قوهلم 

  :وكان ذلك من احلكمة يف سنوات اجلدب ، كي يظل هناك قوت للجميع . ومل يكن يبيع كل مشتر ما يريد 
  :جعل لتسليم ابنه الباقي شرطاً  واستسلم الرجل على كره؛ ولكنه

  . .} لتأتنين به إال أن حياط بكم : لن أرسله معكم حىت تؤتون موثقاً من اهللا : قال { 
أي لتقسمن يل باهللا قسماً يربطكم ، أن تردوا علّي ولدي ، إال إذا غلبتم على أمركم غلباً ال حيلة لكم فيه ، وال 

  :جتدي مدافعتكم عنه 
  .} كم إال أن حياط ب{ 

.  
  :فأقسموا . وهو كناية عن أخذ املسالك كلها عليهم 

  . .} اهللا على ما نقول وكيل : فما آتوه موثقهم قال { 
  .زيادة يف التوكيد والتذكري 

  :وبعد هذا املوثق جعل الرجل يوصيهم مبا خطر له يف رحلتهم القادمة ومعهم الصغري العزيز 
إن احلكم . وما أغين عنكم من اهللا من شيء . حد وادخلوا من أبواب متفرقة يا بين ال تدخلوا من باب وا: وقال { 

  . . .} إال هللا ، عليه توكلت ، وعليه فليتوكل املتوكلون 
  :ونقف هنا أمام قول يعقوب عليه السالم 

  . .} إن احلكم إال هللا { 
وقضاءه اإلهلي الذي . نه وال فكاك وواضح من سياق القول أنه يعين هنا حكم اهللا القدري القهري الذي ال مفر م

  .جيري به قدره فال ميلك الناس فيه ألنفسهم شيئاً 
  .وهذا هو اإلميان بالقدر خريه وشره 

وإىل جانبه حكم اهللا الذي ينفذه الناس عن . . وحكم اهللا القدري ميضي يف الناس على غري إرادة منهم وال اختيار 
شأنه شأن . وهذا كذلك ال يكون إال هللا . . املتمثل يف األوامر والنواهي  وهو احلكم الشرعي. رضى منهم واختيار 

فيترتب على هذا او ذاك نتائجه . هو أن الناس ينفذونه خمتارين أو ال ينفذونه : حكمه القدري ، باختالف واحد 
تاروا حكم اهللا هذا ولكن الناس ال يكونون مسلمني حىت خي. وعواقبه يف حياهتم يف الدنيا ويف جزائهم يف اآلخرة 

  . .وينفذوه فعالً راضني 
  :وسار الركب ، ونفذوا وصية أبيهم 

وملا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ، ما كان يغين عنهم من اهللا من شيء إال حاجة يف نفس يعقوب قضاها وإنه { 



  . .} لذو علم ملا علمناه ، ولكن أكثر الناس ال يعلمون 
  ال تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة؟: هلم أبوهم  فيم كانت هذه الوصية؟ مل قال

فلو . تضرب الروايات والتفاسري يف هذا وتبدى وتعيد ، بال ضرورة ، بل ضد ما يقتضيه السياق القرآين احلكيم 
ولكنه قال فقط إال حاجة يف نفس يعقوب قضاها فينبغي أن يقف . كان السياق حيب أن يكشف عن السبب لقال 

واجلو يوحي بأنه كان خيشى شيئاً عليهم ، ويرى يف . املفسرون عند ما أراده السياق ، احتفاظاً باجلو الذي أراده 
فاحلكم كله إليه ، . دخوهلم من أبواب متفرقة اتقاء هلذا الشيء مع تسليمه بأنه ال يغين عنهم من اهللا من شيء 

ة يف نفسه قضاها بالوصية ، وهو على علم بأن إرادة اهللا نافذة إمنا هو خاطر شعر به ، وحاج. واالعتماد كله عليه 
  .فقد علمه اهللا هذا فتعلم . 
  . .} ولكن أكثر الناس ال يعلمون { 

أو هو تتبع قطاع . مث ليكن هذا الشيء الذي كان خيشاه هو العني احلاسدة ، أو هي غرية امللك من كثرهتم وفتوهتم 
  .فهو ال يزيد شيئاً يف املوضوع أو كائناً ما كان . الطريق هلم 

سوى أن جيد الرواة واملفسرون باباً للخروج عن اجلو القرآين املؤثر إىل قال وقيل ، مما يذهب باجلو القرآين كله يف 
  كثرة األحايني

  :فلنطو حنن الوصية والرحلة كما طواها السياق ، لنلتقي بإخوة يوسف يف املشهد التايل بعد الوصول 
  . .} إين أنا أخوك ، فال تبتئس مبا كانوا يعملون : قال . وا على يوسف آوى إليه أخاه وملا دخل{ 

وجند السياق هنا يعجل بضم يوسف ألخيه يف املأوى ، وإطالعه على أنه أخوه؛ ودعوته ألن يترك من خاطره 
ن البيت الذي كان يعيش ذكرى ما فعله إخوته به من قبل ، وهي ذكرى ال بد كان يبتئس هلا الصغري كلما علمها م

  .فما كان ميكن أن تكون مكتومة عنه يف وسطه يف أرض كنعان . فيه 
ولكن بعد أن اختلى يوسف . يعجل السياق هبذا ، بينما الطبيعي واملفهوم أن هذا مل حيدث فور دخوهلم على يوسف 

ؤيته ألخيه ، بعد الفراق ولكن هذا وال شك كان أول خاطر ساور يوسف عند دخوهلم عليه ، وعند ر. بأخيه 
  .الطويل 

  وهذه من دقائق التعبري يف هذا الكتاب العجيب. ومن مث جعله السياق أول عمل ألنه كان أول خاطر 
فنطلع . ويطوي السياق كذلك فترة الضيافة ، وما دار فيها بني يوسف وإخوته ، ليعرض مشهد الرحيل األخري 

يتلقى إخوته درساً أو دروساً ضروريةً هلم ، وضرورية للناس يف كل زمان على تدبري يوسف ليحتفظ بأخيه ، ريثما 
  :ومكان 

قالوا وأقبلوا . أيتها العري إنكم لسارقون : فلما جهزهم جبهازهم جعل السقاية يف رحل أخيه ، مث أذن مؤذن { 
تاهللا لقد علمتم ما : قالوا . م نفقد صواع امللك ، وملن جاء به محل بعري ، وأنا به زعي: عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا 

جزاؤه من وجد يف رحله : فما جزاؤه إن كنتم كاذبني؟ قالوا : قالوا . جئنا لنفسد يف األرض ، وما كنا سارقني 
فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه مث استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا . فهو جزاؤه ، كذلك جنزي الظاملني 
 دين امللك ، إال أن يشاء اهللا ، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم ليوسف ، ما كان ليأخذ أخاه يف

واهللا . أنتم شر مكاناً : قال . فأسرها يوسف يف نفسه ومل يبدها هلم . إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل : قالوا 
: قال . إنا نراك من احملسنني  يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبريا ، فخذ أحدنا مكانه ،: قالوا . أعلم مبا تصفون 

  . .} إنا إذاً لظاملون . معاذ اهللا أن نأخذ إال من وجدنا متاعنا عنده 



وهو مشهد مثري ، حافل باحلركات واالنفعاالت واملفاجآت ، كأشد ما تكون املشاهد حيوية وحركة وانفعاالً ، غري 
  .احلي األخاذ أن هذا صورة من الواقع يعرضها التعبري القرآين هذا العرض 

إهنا كانت تستخدم للشراب ، ويستخدم : فمن وراء الستار يدس يوسف كأس امللك وهي عادة من الذهب وقيل 
  .قعرها الداخل اجملوف من الناحية األخرى يف كيل القمح ، لندرته وعزته يف تلك اجملاعة 

  .نعلمه بعد قليل يدسها يف الرحل املخصص ألخيه ، تنفيذاً لتدبري خاص أهلمه اهللا له وس
  :مث ينادي مناد بصوت مرتفع ، يف صيغة إعالن عام ، وهم منصرفون 

  . .} أيتها العري إنكم لسارقون { 
ويرتاع إخوة يوسف هلذا النداء الذي يتهمهم بالسرقة وهم أبناء يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم فيعودون أدراجهم 

  :يتبينون األمر املريب 
  .} ماذا تفقدون؟  قالوا وأقبلوا عليهم{ 

  :قال الغلمان الذين يتولون جتهيز الرحال ، أو احلراس ومنهم هذا الذي أذاع باإلعالن 
  . .} نفقد صواع امللك : قالوا { 

  :وهي مكأفاة مثينة يف هذه الظروف . وأعلن املؤذن أن هناك مكافأة ملن حيضره متطوعاً 
  .أي كفيل . . } أنا به زعيم و{ من القمح العزيز } وملن جاء به محل بعري { 

ولكن القوم مستيقنون من براءهتم ، فهم مل يسرقوا ، وما جاءوا ليسرقوا وليجترحوا هذا الفساد الذي خيلخل الثقة 
  :والعالقات يف اجملتمعات ، فهم يقسمون واثقني 

  . .} تاهللا لقد علمتم ما جئنا لنفسد يف األرض : قالوا { 
  . .رنا ونسبنا أننا ال جنترح هذا فقد علمتم من حالنا ومظه

  .أصالً فما يقع منا مثل هذا الفعل الشنيع . . } وما كنا سارقني { 
  :قال الغلمان أو احلراس 

  . .} فما جزاؤه إن كنتم كاذبني؟ { 
أن يؤخذ السارق رهينة أو : فقد كان املتبع يف دين يعقوب . وهنا ينكشف طرف التدبري الذي أهلمه اهللا يوسف 

وملا كان إخوة يوسف موقنني بالرباءة ، فقد ارتضوا حتكيم شريعتهم فيمن يظهر . سرياً أو رقيقاً يف مقابل ما يسرق أ
  :ذلك ليتم تدبري اهللا ليوسف وأخيه . أنه سارق 

  . .} كذلك جنزي الظاملني . جزاؤه من وجد يف رحله فهو جزاؤه : قالوا { 
  .السارق من الظاملني و. وهذه هي شريعتنا حنكمها يف السارق 

وأرشدته حصافته إىل أن يبدأ برحاهلم قبل . فأمر بالتفتيش . كل هذا احلوار كان على منظر ومسمع من يوسف 
  :رحل أخيه ، كي ال يثري شبهة يف نتيجة التفتيش 

  . .} مث استخرجها من وعاء أخيه . فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه { 
فال يذكر . . املفاجأة العنيفة ألبناء يعقوب املوقنني برباءهتم ، احلالفني ، املتحدين ويدعنا السياق نتصور الدهشة ب

بينما يأخذ يف التعقيب . . شيئاً عن هذا ، بل يتركه يتماله اخليال على الصورة اليت تكمل رسم املشهد بانفعاالته 
  :ببعض مرامي القصة ، ريثما يفيق النظارة وأبناء يعقوب مما هم فيه 

  . .} كذلك كدنا ليوسف { 



  .أي كذلك دبرنا له هذا التدبري الدقيق 
  . .} ما كان ليأخذ أخاه يف دين امللك { 

فلو حكّم شريعة امللك ما متكن من أخذ أخيه ، إمنا كان يعاقب السارق على سرقته ، دون أن يستويل على أخيه 
. وهو كيد اهللا له .  الذي أهلم يوسف أسبابه وهذا هو تدبري اهللا. كما استوىل عليه بتحكيم إخوته لدينهم هم 

وظاهر األمر هنا أنه شر . وإن كان الشر قد غلب عليه . والكيد يطلق على التدبري يف اخلفاء للخري أو للشر سواء 
  .حيل بأخيه وهو شر حيل بإخوته ألحراجهم أمام أبيه 

وهو من دقائق التعبري . مجال اللفظ وباإلملاع إىل ظاهره فلهذا اختار تسميته كيداً على إ. وهو سوء ولو مؤقتاً ألبيه 
.  

  . .} إال أن يشاء اهللا { . . } ما كان ليأخذ أخاه يف دين امللك { 
  .فيدبر مثل هذا التدبري الذي رأيناه 

  :ويتضمن التعقيب اإلشارة إىل ما ناله يوسف من رفعة 
  . .} نرفع درجات من نشاء { 

  :ع التنبيه إىل أن علم اهللا هو األعلى وإىل ما ناله من علم ، م
  . .} وفوق كل ذي علم عليم { 

  .وهو احتراس لطيف دقيق 
  :وال بد أن نقف أمام التعبري القرآين الدقيق العميق 

  . .} . . ما كان ليأخذ أخاه يف دين امللك . . كذلك كدنا ليوسف { 
فإن . . نظام امللك وشرعة : إنه يعين . . ديداً دقيقاً يف هذا املوضع حت» الدين « إن هذا النص حيدد مدلول كلمة 

إمنا هذا كان نظام يعقوب وشريعة دينه . نظام امللك وشرعه ما كان جيعل عقوبة السارق هو أخذه يف جزاء سرقته 
وقد ارتضى إخوة يوسف حتكيم نظامهم هم وشريعتهم؛ فطبقها يوسف عليهم عندما وجد صواع امللك يف رحل . 

  . .» الدين « وعرب القرآن الكرمي عن النظام والشريعة بأهنا .  .أخيه 
سواء منهم من يدعون . هذا املدلول القرآين الواضح هو الذي يغيب يف جاهلية القرن العشرين عن الناس مجيعاً 

  أنفسهم مسلمني وغريهم من اجلاهلني
كل من يعتقد يف وحدانية اهللا وصدق رسوله ويعدون . . على االعتقاد والشعائر » الدين « إهنم يقصرون مدلول 

» دين اهللا « داخالً يف . . ويؤمن مبالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه وشره؛ ويؤدي الشعائر املكتوبة 
بينما النص . . مهما تكن دينونته بالطاعة واخلضوع وإقراره باحلاكمية لغري اهللا من األرباب املتفرقة يف األرض 

  . .فهو نظامه وشريعته » دين اهللا « وكذلك . بأنه نظام امللك وشريعته } دين امللك { آين هنا حيدد مدلول القر
. . قد هزل وانكمش حىت صار ال يعين يف تصور اجلماهري اجلاهلية إال االعتقاد والشعائر » دين اهللا « إن مدلول 

  .حممد عليهم صلوات اهللا وسالمه أمجعني  ولكنه مل يكن كذلك يوم جاء هذا الدين منذ آدم ونوح إىل
وإفراده سبحانه باأللوهية يف . الدينونة هللا وحده؛ بالتزام ما شرعه ، ورفض ما يشرعه غريه : لقد كان يعين دائماً 

وكان . أي حاكميته وشرعه وسلطانه وأمره : األرض مثل إفراده باأللوهية يف السماء؛ وتقرير ربوبيته وحده للناس 
أن األولني يدينون لنظام اهللا وشرعه } دين امللك { ومن هم يف » اهللا « الطريق دائماً بني من هم يف دين مفرق 

أو يشركون فيدينون هللا يف االعتقاد والشعائر ، ويدينون لغري . وحده ، وأن اآلخرين يدينون لنظام امللك وشرعه 



  اهللا يف النظام والشرائع
  .رورة ، ومن بديهيات العقيدة اإلسالمية متاماً وهذا من املعلوم من الدين بالض

وهم من مث ال يصرون » دين اهللا « وبعض املترفقني بالناس اليوم يتلمسون هلم عذراً يف أهنم جيهلون مدلول كلمة 
وأن جهلهم هذا مبدلول الدين يعفيهم من أن يكونوا . » الدين « وال حياولون حتكيم شريعة اهللا وحدها بوصفها هي 

  هليني مشركنيجا
  وأنا ال أتصور كيف أن جهل الناس ابتداء حبقيقة هذا الدين جيعلهم يف دائرة هذا الدين

فإذا جهل الناس حقيقة عقيدة فكيف يكونون معتنقني هلا؟ وكيف حيسبون . إن االعتقاد حبقيقة فرع عن معرفتها 
  من أهلها وهم ال يعرفون ابتداء مدلوهلا؟

من حساب اآلخرة ، أو خيفف عنهم العذاب فيها؛ ويلقي بتبعاهتم وأوزارهم على كاهل إن هذا اجلهل قد يعفيهم 
ولكن هذه مسألة غيبية متروك أمرها هللا ، واجلدل يف اجلزاء . . من ال يعلموهنم حقيقة هذا الدين وهم يعرفوهنا 

شر الذين ندعو إىل اإلسالم يف وليس هو الذي يعنينا حنن الب. األخروي ألهل اجلاهلية عامة ليس وراءه كبري طائل 
  األرض

فدين اهللا هو نظامه وشرعه . أنه ليس دين اهللا قطعاً . . إن الذي يعنينا هو تقرير حقيقة الدين الذي فيه الناس اليوم 
ومن كان يف نظام امللك . » دين هللا « فمن كان يف نظام اهللا وشرعه فهو يف . وفق النصوص القرآنية الصرحية 

  .وال جدال يف هذا . » دين امللك « يف وشرعه فهو 
ألن اجلهل هنا وارد على أصل حقيقة الدين . والذين جيهلون مدلول الدين ال ميكن أن يكونوا معتقدين هبذا الدين 

إذ االعتقاد فرع عن . واجلاهل حبقيقة هذا الدين األساسية ال ميكن عقالً وواقعاً أن يكون معتقداً به . األساسية 
  . .وهذه بديهية . . واملعرفة اإلدراك 

وخري لنا من أن ندافع عن الناس وهم يف غري دين اهللا ونتلمس هلم املعاذير ، وحناول أن نكون أرحم هبم من اهللا 
  . .الذي يقرر مدلول دينه وحدوده 

  . .ه أو يرفضو. . ليدخلوا فيه » دين اهللا « خري لنا من هذا كله أن نشرع يف تعريف الناس حقيقة مدلول 
خري لنا ألنه يعفينا من تبعة ضالل هؤالء اجلاهلني هبذا الدين ، الذين ينشأ عن جهلهم . . هذا خري لنا وللناس أيضاً 
وخري للناس ألن مواجهتهم حبقيقة ما هم عليه وأهنم يف دين امللك ال يف دين اهللا قد . . به عدم اعتناقه يف احلقيقة 

   اإلسالم ، ومن دين امللك إىل دين اهللاهتزهم هزة خترجهم من اجلاهلية إىل
كذلك فعل الرسل عليهم صلوات اهللا وسالمه وكذلك ينبغي أن يفعل الدعاة إىل اهللا يف مواجهة اجلاهلية يف كل 

  . .زمان ومكان 
نعود إليهم وقد حرك احلرج الذي يالقونه كوامن حقدهم على . مث نعود إىل إخوة يوسف بعد هذا التعقيب القصري 

خي يوسف ، وعلى يوسف من قبله ، فإذا هم يتنصلون من نقيصة السرقة ، وينفوهنا عنهم ، ويلقوهنا على هذا أ
  :الفرع من أبناء يعقوب 

  } إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل : قالوا { 
  .إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل 



كأهنم مل يكذبوا قبل . كايات وأساطري وتنطلق الروايات والتفاسري تبحث عن مصداق قوهلم هذا يف تعالت وح. 
ذلك على أبيهم يف يوسف؛ وكأهنم ال ميكن أن يكذبوا على عزيز مصر دفعاً للتهمة اليت حترجهم ، وتربؤاً من 

  يوسف وأخيه السارق ، وإرواء حلقدهم القدمي على يوسف وأخيه
  لقد قذفوا هبا يوسف وأخاه

  .. } فأسرها يوسف يف نفسه ومل يبدها هلم { 
  :إمنا قال هلم . وهو يعلم براءته وبراءة أخيه . أسر هذه الفعلة وحفظها يف نفسه ، ومل يبد تأثره منها 

  . .} أنتم شر مكاناً { 
  .يعين أنكم هبذا القذف شر مكاناً عند اهللا من املقذوف وهي حقيقة ال شتمة 

ع اجلدل يف االهتام الذي أطلقوه ، وال دخل له وأراد بذلك قط. وحبقيقة ما تقولون . . } واهللا أعلم مبا تصفون { 
  . .باملوضوع 

لتأتنين به إال أن { : عادوا إىل املوثق الذي أخذه عليهم أبوهم . وعندئذ عادوا إىل املوقف احملرج الذي وقعوا فيه 
واحداً منهم فراحوا يسترمحون يوسف باسم والد الفىت ، الشيخ الكبري ، ويعرضون أن يأخذ بدله . . } حياط بكم 

  :إن مل يكن مطلقه خلاطر أبيه؛ ويستعينون يف رجائه بتذكريه بإحسانه وصالحه وبره لعله يلني 
  :} يا أيها العزيز إن له أباً شيخاً كبرياً ، فخذ أحدنا مكانه ، إنا نراك من احملسنني : قالوا { 

 املفاجأة اليت يعدها هلم ولوالده وللجميع وكان يريد أن يشوقهم إىل. ولكن يوسف كان يريد أن يلقي عليهم درساً 
  :ليكون وقعها أعمق وأشد أثراً يف النفوس 

  . .} إنا إذاً لظاملون . معاذ اهللا أن نأخذ إال من وجدنا متاعنا عنده : قال { 
كيه السياق فعرب أدق تعبري حي. ألنه كان يعلم أن أخاه ليس بسارق . ومل يقل معاذ اهللا أن نأخذ بريئاً جبريرة سارق 

  :هنا باللغة العربية بدقة 
  . .وهي احلقيقة الواقعة دون زيادة يف اللفظ حتقق االهتام أو تنفيه } معاذ اهللا أن نأخذ إال من وجدنا متاعنا عنده { 
  . .} إنا إذاً لظاملون { 

  . .وما نريد أن نكون ظاملني 
بعدها من الرجاء ، فانسحبوا يفكرون يف موقفهم وعرفوا أن ال جدوى . وكانت هي الكلمة األخرية يف املوقف 

  .احملرج ، أمام أبيهم حني يرجعون 

ْوِثقًا ِمَن اللَِّه َوِمْن قَْبلُ َما فَرَّطُْتمْ فَلَمَّا اْسَتْيأَسُوا ِمْنُه َخلَصُوا َنجِيا قَالَ كَبِريُُهْم أَلَْم َتْعلَُموا أَنَّ أََباكُْم قَْد أََخذَ َعلَْيكُْم َم
اْرجُِعوا إِلَى أَبِيكُْم ) ٨٠(ُيوُسَف فَلَْن أَْبَرحَ الْأَْرَض حَتَّى َيأْذَنَ ِلي أَبِي أَوْ َيْحكُمَ اللَُّه ِلي َوُهَو َخْيُر الَْحاِكِمَني  ِفي

َواْسأَلِ الْقَْرَيةَ الَِّتي كُنَّا ِفيَها ) ٨١(ِفِظَني فَقُولُوا َيا أَبَاَنا إِنَّ اْبَنكَ سََرَق َوَما شَهِْدَنا إِلَّا بَِما َعِلْمَنا َوَما كُنَّا ِللَْغْيبِ َحا
قَالَ َبلْ سَوَّلَْت لَكُمْ أَنْفُُسكُْم أَمًْرا فََصْبٌر َجمِيلٌ َعَسى اللَُّه أَنْ يَأِْتيَنِي بِهِْم ) ٨٢(َوالِْعَري الَِّتي أَقَْبلَْنا ِفيَها وَإِنَّا لََصاِدقُونَ 

َوتََولَّى َعنُْهْم َوقَالَ َيا أَسَفَى َعلَى ُيوُسَف وَابَْيضَّْت َعْيَناُه ِمَن الُْحْزِن فَُهَو كَِظيٌم ) ٨٣(مُ الَْحِكيُم َجِميًعا إِنَُّه ُهَو الَْعِلي
و َبثِّي َوُحزْنِي إِلَى قَالَ إِنََّما أَْشكُ) ٨٥(قَالُوا َتاللَِّه َتفَْتأُ َتذْكُرُ ُيوُسَف َحتَّى َتكُونَ حََرًضا أَْو َتكُونَ ِمَن الَْهاِلِكَني ) ٨٤(

َيا َبنِيَّ اذَْهبُوا فََتَحسَّسُوا ِمْن ُيوُسَف َوأَِخيِه َولَا َتْيأَسُوا ِمْن َرْوحِ اللَِّه إِنَُّه لَا ) ٨٦(اللَِّه َوأَْعلَُم ِمَن اللَِّه َما لَا َتْعلَُمونَ 
لَمَّا َدَخلُوا َعلَْيِه قَالُوا َيا أَيَُّها الَْعزِيُز َمسََّنا َوأَْهلََنا الضُّرُّ َوجِئَْنا بِبَِضاَعةٍ فَ) ٨٧(َييْأَُس ِمْن َرْوحِ اللَِّه إِلَّا الْقَْوُم الْكَاِفُرونَ 

َف َوأَِخيهِ إِذْ قَالَ َهلْ َعِلْمُتْم َما فََعلُْتْم بُِيوُس) ٨٨(ُمْزَجاٍة فَأَْوِف لََنا الْكَْيلَ وََتَصدَّْق َعلَْيَنا إِنَّ اللََّه َيْجزِي الُْمَتَصدِِّقَني 



بِْر فَإِنَّ اللََّه قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَْنَت ُيوُسُف قَالَ أََنا ُيوُسُف وََهذَا أَِخي قَْد َمنَّ اللَُّه َعلَْيَنا إِنَُّه َمْن َيتَّقِ َوَيْص) ٨٩(أَنُْتْم َجاِهلُونَ 
قَالَ لَا َتثْرِيَب َعلَْيكُُم الَْيْوَم ) ٩١(َرَك اللَُّه َعلَْيَنا َوإِنْ كُنَّا لَخَاِطِئَني قَالُوا تَاللَِّه لَقَْد آثَ) ٩٠(لَا ُيِضيُع أَْجَر الُْمْحِسنَِني 

اذَْهُبوا بِقَمِيِصي َهذَا فَأَلْقُوُه َعلَى َوْجهِ أَبِي يَأِْت َبصًِريا وَأُْتونِي بِأَْهِلكُْم ) ٩٢(َيْغِفُر اللَُّه لَكُْم َوُهَو أَْرَحُم الرَّاِحِمَني 
قَالُوا َتاللَِّه إِنََّك لَِفي ) ٩٤(َولَمَّا فََصلَِت الِْعُري قَالَ أَُبوُهمْ إِنِّي لَأَجُِد رِيحَ ُيوُسَف لَْولَا أَنْ ُتفَنُِّدوِن ) ٩٣(َمِعَني أَْج

أَلَمْ أَقُلْ لَكُْم إِنِّي أَْعلَُم ِمَن اللَِّه َما لَا  فَلَمَّا أَنْ َجاَء الَْبِشُري أَلْقَاُه َعلَى َوْجهِِه فَارَْتدَّ َبِصًريا قَالَ) ٩٥(َضلَاِلَك الْقَِدميِ 
قَالَ َسْوَف أَْسَتْغِفُر لَكُمْ رَبِّي إِنَُّه ُهَو الَْغفُورُ ) ٩٧(قَالُوا َيا أَبَاَنا اْسَتْغِفْر لََنا ذُنُوَبَنا إِنَّا كُنَّا َخاِطِئَني ) ٩٦(َتْعلَُمونَ 
َوَرفََع أََبَوْيِه َعلَى ) ٩٩(لَى ُيوُسَف آَوى إِلَْيِه أََبَوْيِه َوقَالَ اْدُخلُوا ِمْصَر إِنْ َشاَء اللَُّه آِمنَِني فَلَمَّا َدَخلُوا َع) ٩٨(الرَّحِيُم 

بِي إِذْ أَخَْرَجنِي ِمنَ   أَْحَسَنالْعَْرشِ َوَخرُّوا لَُه ُسجًَّدا َوقَالَ َيا أََبِت َهذَا َتأْوِيلُ رُْؤَياَي ِمْن قَْبلُ قَْد َجَعلََها رَبِّي َحقًّا َوقَْد
ِلَما َيَشاُء إِنَُّه ُهَو الَْعِليمُ السِّْجنِ َوَجاَء بِكُْم ِمَن الَْبْدوِ ِمْن َبْعدِ أَنْ نََزغَ الشَّيْطَانُ َبيْنِي َوَبْيَن إِْخوَِتي إِنَّ َربِّي لَِطيٌف 

نِي ِمْن َتأْوِيلِ الْأََحاِديِث فَاِطَر السََّماَواِت َوالْأَْرضِ أَْنَت َوِليِّي ِفي َربِّ قَْد آَتيَْتنِي ِمَن الُْملِْك َوَعلَّْمَت) ١٠٠(الَْحِكيُم 
  ) ١٠١(الدُّْنَيا َوالْآخَِرِة َتَوفَّنِي ُمْسِلًما َوأَلِْحقْنِي بِالصَّاِلِحَني 

وهم هنا . فيه يئس إخوة يوسف من حماولة ختليص أخيهم الصغري ، فانصرفوا من عنده ، وعقدوا جملساً يتشاورون 
  :إمنا يثبت آخرها الذي يكشف عما انتهوا إليه . والسياق ال يذكر أقواهلم مجيعاً . يف هذا املشهد يتناجون 

أمل تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من اهللا ومن قبل ما : قال كبريهم . فلما استيأسوا منه خلصوا جنياً { 
ارجعوا إىل أبيكم . أذن يل أيب ، أو حيكم اهللا يل ، وهو خري احلاكمني فرطتم يف يوسف؟ فلن أبرح األرض حىت ي

واسأل القرية اليت كنا فيها . يا أبانا إن ابنك سرق ، وما شهدنا إال مبا علمنا ، وما كنا للغيب حافظني : فقولوا 
  . .} والعري اليت أقبلنا فيها وإنا لصادقون 

ويقرن هذه إىل تلك ، مث . م ، كما يذكرهم بتفريطهم يف يوسف من قبل إن كبريهم ليذكرهم باملوثق املأخوذ عليه
أال يربح مصر ، وأال يواجه أباه ، إال أن يأذن له أبوه ، أو يقضي اهللا له حبكم ، : يرتب عليهما قراره اجلازم 

  .فيخضع له وينصاع 
. ذلك ما علموه شهدوا به . مبا سرق أما هم فقد طلب إليهم أن يرجعوا إىل أبيهم فيخربوه بأن ابنه سرق ، فأخذ 

كما أهنم مل يكونوا . أما إن كان بريئاً ، وكان هناك أمر وراء هذا الظاهر ال يعلمونه ، فهم غري موكلني بالغيب 
وإن كان يف شك من قوهلم . يتوقعون أن حيدث ما حدث ، فذلك كان غيباً بالنسبة إليهم ، وما هم حبافظني للغيب 

رية اليت كانوا فيها وهي عاصمة مصر والقرية اسم للمدينة الكبرية وليسأل القافلة اليت كانوا فيها ، فليسأل أهل الق
  . .فهم مل يكونوا وحدهم ، فالقوافل الكثرية كانت ترد مصر لتمتار الغلة يف السنني العجاف 

فال نسمع . إليه بالنبأ الفظيع ويطوي السياق الطريق هبم ، حىت يقفهم يف مشهد أمام أبيهم املفجوع ، وقد أفضوا 
ولكن وراءه أمالً مل ينقطع يف اهللا أن يرد عليه ولديه ، أو أوالده الثالثة مبا . إال رده قصرياً سريعاً ، شجياً وجيعاً 

  :وإنه ألمل عجيب يف ذلك القلب الوجيع . فيهم كبريهم الذي أقسم أال يربح حىت حيكم اهللا له 
  . .} كم أمراً ، فصرب مجيل ، عسى اهللا أن يأتيين هبم مجيعاً إنه هو العليم احلكيم بل سولت لكم أنفس: قال { 
ولكنه يف هذه املرة يضيف إليها هذا . كلمته ذاهتا يوم فقد يوسف . . } بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصرب مجيل { 

الذي يعلم . . } هو العليم احلكيم  إنه{ . . األمل أن يرد اهللا عليه يوسف وأخاه فريد ابنه اآلخر املتخلف هناك 
حاله ، ويعلم ما وراء هذه األحداث واالمتحانات ، ويأيت بكل أمر يف وقته املناسب ، عندما تتحقق حكمته يف 

  .ترتيب األسباب والنتائج 



بوجوده هذا الشعاع من أين جاء إىل قلب هذا الرجل الشيخ؟ إنه الرجاء يف اهللا ، واالتصال الوثيق به ، والشعور 
  .ورمحته 

ذلك الشعور الذي يتجلى يف قلوب الصفوة املختارة ، فيصبح عندها أصدق وأعمق من الواقع احملسوس الذي 
  .تلمسه األيدي وتراه األبصار 

  . .} يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من احلزن فهو كظيم : وتوىل عنهم وقال { 
رد هبمه ، وحيد مبصابه ، ال تشاركه هذه القلوب اليت حوله وال حيس أنه منف. وهي صورة مؤثرة للوالد املفجوع 

الذي مل ينسه ، ومل هتّون من مصيبته السنون ، . يوسف . جتاوبه ، فينفرد يف معزل ، يندب فجيعته يف ولده احلبيب 
  :والذي تذكره به نكبته اجلديدة يف أخيه األصغر فتغلبه على صربه اجلميل 

  . .} يا أسفا على يوسف { 
  :ويكظم الرجل حزنه ويتجلد فيؤثر هذا الكظم يف أعصابه حىت تبيض عيناه حزناً وكمداً 

  . .} وابيضت عيناه من احلزن فهو كظيم { 
ويبلغ احلقد بقلوب بنيه أال يرمحوا ما به ، وأن يلسع قلوهبم حنينه ليوسف وحزنه عليه ذلك احلزن الكامد الكظيم 

  :، وال يعللونه بالرجاء ، بل يريدون ليطمسوا يف قلبه الشعاع األخري ، فال يسرون عنه ، وال يعزونه 
  . .} تاهللا تفتأ تذكر يوسف حىت تكون حرضاً أو تكون من اهلالكني : قالوا { 

تاهللا تظل تذكر يوسف ، ويهدك احلزن عليه ، حىت تذوب حزناً أو هتلك أسى بال . وهي كلمة حانقة مستنكرة 
  ه قد ذهب ولن يعودفيوسف ميئوس من. جدوى 

ويرد عليهم الرجل بأن يتركوه لربه ، فهو ال يشكو ألحد من خلقه وهو على صلة بربه غري صلتهم ، ويعلم من 
  :حقيقته ما ال يعلمون 

  .} إمنا أشكو بثي وحزين إىل اهللا ، وأعلم من اهللا ما ال تعلمون : قال { 
هذا القلب املوصول؛ كما تتجلى هذه احلقيقة ذاهتا جبالهلا ويف هذه الكلمات يتجلى الشعور حبقيقة األلوهية يف 

  .الغامر ، وألالئها الباهر 
إن هذا الواقع الظاهر امليئس من يوسف ، وهذا املدى الطويل الذي يقطع الرجاء من حياته فضالً على عودته إىل 

إن هذا كله ال يؤثر شيئاً يف . . الثقيل أبيه ، واستنكار بنيه هلذا التطلع بعد هذا األمد الطويل يف وجه هذا الواقع 
فهو يعلم من حقيقة ربه ومن شأنه ما ال يعلم هؤالء احملجوبون عن تلك احلقيقة بذلك . شعور الرجل الصاحل بربه 

  الواقع الصغري املنظور
قدرته وقدره ،  معرفة التجلي والشهود ومالبسة. وهذه قيمة اإلميان باهللا ، ومعرفته سبحانه هذا اللون من املعرفة 

  .ومالمسة رمحته ورعايته ، وإدراك شأن األلوهية مع العبيد الصاحلني 
وتعرض . جتلو هذه احلقيقة مبا ال متلك كلماتنا حنن أن جتلوها } وأعلم من اهللا ما ال تعلمون { : إن هذه الكلمات 

  . . .لصاحل يعقوب مذاقاً يعرفه من ذاق مثله ، فيدرك ماذا تعين هذه الكلمات يف نفس العبد ا
  والقلب الذي ذاق هذا املذاق ال تبلغ الشدائد منه مهما بلغت إال أن يتعمق اللمس واملشاهدة واملذاق

  .ولكننا حنمد اهللا على فضله يف هذا؛ وندع ما بيننا وبينه له يعلمه سبحانه ويراه . وال منلك أن نزيد 



.  
أسوا من رمحة اهللا ، يف العثور عليهما ، فإن رمحة اهللا واسعة مث يوجههم يعقوب إىل تلمس يوسف وأخيه ، وأال يي

  :وفرجه دائماً منظور 
إنه ال ييأس من روح اهللا إال القوم . يا بين اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ، وال تيأسوا من روح اهللا { 

  . .} الكافرون 
  فيا للقلب املوصول

  . .} يا بين اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه { 
أدق } روح { وكلمة . ودون يأس من اهللا وفرجه ورمحته . حتسسوا حبواسكم ، يف لطف وبصر وصرب على البحث 

  :ففيها ظل االسترواح من الكرب اخلانق مبا ينسم على األرواح من رْوح اهللا الندي . داللة وأكثر شفافية 
  . .} إنه ال ييأس من رْوح اهللا إال القوم الكافرون { 

نون املوصولة قلوهبم باهللا ، الندية أرواحهم برْوحه ، الشاعرون بنفحاته احمليية الرخية ، فإهنم ال ييأسون من فأما املؤم
وإن املؤمن لفي روح من ظالل إميانه ، ويف أنس من صلته . رْوح اهللا ولو أحاط هبم الكرب ، واشتد هبم الضيق 
  . .خمانق الكروب بربه ، ويف طمأنينة من ثقته مبواله ، وهو يف مضايق و

ويدخل إخوة يوسف مصر للمرة الثالثة ، وقد أضرت هبم اجملاعة ، ونفدت منهم النقود ، وجاءوا ببضاعة رديئة هي 
يدخلون ويف حديثهم انكسار مل يعهد يف أحاديثهم من قبل ، وشكوى من اجملاعة . . الباقية لديهم يشترون هبا الزاد 
  :تدل على ما فعلت هبم األيام 

يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر ، وجئنا ببضاعة مُزجاة ، فأوف لنا الكيل وتصّدق علينا : فلما دخلوا عليه قالوا { 
  . .} ، إن اهللا جيزي املتصدقني 

وعندما يبلغ األمر هبم إىل هذا احلد من االسترحام والضيق واالنكسار ال تبقى يف نفس يوسف قدرة على املضي يف 
فقد انتهت الدروس ، وحان وقت املفاجأة الكربى اليت ال . يز ، والتخفي عنهم حبقيقة شخصيته متثيل دور العز

ختطر هلم على بال؛ فإذا هو يترفق يف اإلفضاء باحلقيقة إليهم ، فيعود هبم إىل املاضي البعيد الذي يعرفونه وحدهم ، 
  :ومل يطلع عليه أحد إال اهللا 

  } وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ هل علمتم ما فعلتم بيوسف : قال { 
والحت هلم مالمح وجه لعلهم مل يلتفتوا إليها وهم يرونه يف . ورن يف آذاهنم صوت لعلهم يذكرون شيئاً من نرباته 

  :والتمع يف نفوسهم خاطر من بعيد . مست عزيز مصر وأهبته وشياته 
  . .} أَئنك ألنت يوسف؟ : قالوا { 

  . .ارحهم وآذاهنم ظالل يوسف الصغري يف ذلك الرجل الكبري أئنك ألنت؟ فاآلن تدرك قلوهبم وجو
  . .} إنه من يتق ويصرب فإن اهللا ال يضيع أجر احملسنني . قد من اهللا علينا . وهذا أخي . أنا يوسف : قال { 

 يزيد وال. . يعلنها هلم يوسف ويذكرهم يف إمجال مبا فعلوه بيوسف وأخيه يف دفعة اجلهالة . مفاجأة مفاجأة عجيبة 
  .سوى أن يذكر منة اهللا عليه وعلى أخيه ، معلالً هذه املنة بالتقوى والصرب وعدل اهللا يف اجلزاء . . 

أما هم فتتمثل لعيوهنم وقلوهبم صورة ما فعلوا بيوسف ، وجيللهم اخلزي واخلجل وهم يواجهونه حمسناً إليهم وقد 
  .أساءوا 



  :فوا منه موقفاً غري كرمي كرمياً معهم وقد وق. حليماً هبم وقد جهلوا 
  . .} تاهللا لقد آثرك اهللا علينا ، وإن كنا خلاطئني : قالوا { 

. اعتراف باخلطيئة ، وإقرار بالذنب ، وتقرير ملا يرونه من إيثار اهللا له عليهم باملكانة واحللم والتقوى واإلحسان 
وينجح يوسف يف االبتالء بالنعمة كما . لكرمي شيمة الرجل ا. يقابله يوسف بالصفح والعفو وإهناء املوقف املخجل 

  .إنه كان من احملسنني . جنح من قبل يف االبتالء بالشدة 
  . .} يغفر اهللا لكم ، وهو أرحم الرامحني . ال تثريب عليكم اليوم : قال { 

باملغفرة وهو أرحم واهللا يتوالكم . فقد انتهى األمر من نفسي ومل تعد له جذور . ال مؤاخذة لكم وال تأنيب اليوم 
. فهو معجل إىل تبشريه . شأن أبيه الذي ابيضت عيناه من احلزن . مث حيول احلديث إىل شأن آخر . . الرامحني 

  :معجل إىل كشف ما علق بقلبه من حزن ، وما أمل جبسمه من ضىن ، وما أصاب بصره من كالل . معجل إىل لقائه 
  . .} يب يأت بصرياً ، وأتوين بأهلكم أمجعني اذهبوا بقميصي هذا ، فألقوه على وجه أ{ 

واملفاجأة تصنع يف كثري من . كيف عرف يوسف أن رائحته سترد على أبيه بصره الكليل؟ ذلك مما علمه اهللا 
  وما هلا ال تكون خارقة ويوسف نيب رسول ويعقوب نيب رسول؟. . احلاالت فعل اخلارقة 

  .د مفاجأة ، حىت تنتهي مشاهدها املثرية بتأويل رؤيا الصيب الصغري ومنذ اللحظة حنن أمام مفاجأة يف القصة بع
  . .} لوال أن تفندون . إين ألجد ريح يوسف : وملا فصلت العري قال أبوهم { 

وأن له . فما خيطر على بال أحد أن يوسف بعد يف األحياء بعد هذا األمد الطويل . ريح يوسف كل شيء إال هذا 
  الكليل رحياً يشمها هذا الشيخ
لصدقتم معي ما أجده من ريح . . } لوال أن تفندون { : لوال أن تقولوا شيخ خرف . إين ألجد ريح يوسف 

  .الغائب البعيد 
إهنا منذ فصلت من : ومن أين فصلت؟ يقول بعض املفسرين . كيف وجد يعقوب ريح يوسف منذ أن فصلت العري 
فرمبا كان املقصود ملا فصلت . ولكن هذا ال داللة عليه . يد مصر ، وأنه شم رائحة القميص من هذا املدى البع

  .العري عند مفارق الطرق يف أرض كنعان ، واجتهت إىل حملة يعقوب على مدى حمدود 
كل ما هنالك أننا . وحنن هبذا ال ننكر أن خارقة من اخلوارق ميكن أن تقع لنيب كيعقوب من ناحية نيب كيوسف 

ويف هذا مل ترد رواية ذات سند . ل النص القرآين أو رواية ذات سند صحيح حنب أن نقف عند حدود مدلو
  و داللة النص ال تعطي هذا املدى الذي يريده املفسرون. صحيح 

  :ولكن احمليطني بيعقوب مل يكن هلم ما له عند ربه ، فلم جيدوا ما وجد من رائحة يوسف 
  . .} إنك لفي ضاللك القدمي . تاهللا : قالوا { 

  .اللك بيوسف ، وضاللك بانتظاره وقد ذهب مذهب الذي ال يعود يف ض

  :ولكن املفاجأة البعيدة تقع ، وتتبعها مفاجأة أخرى 
  . .} فلما أن جاء البشري ألقاه على وجهه ، فارتد بصرياً { 

هنا يذكر و. . ومفاجأة ارتداد البصر بعد ما ابيضت عيناه . وهو دليل على يوسف وقرب لقياه . مفاجأة القميص 
  :تلك اليت حدثهم هبا من قبل فلم يفهموه . يعقوب حقيقة ما يعلمه من ربه 

  . .} إين أعلم من اهللا ما ال تعلمون؟ : أمل أقل لكم : قال { 
  . .} يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئني : قالوا { 



، وإن كان يعدهم باستغفار اهللا هلم بعد أن  ونلمح هنا أن يف قلب يعقوب شيئاً من بنيه ، وأنه مل يصف هلم بعد
  :يصفو ويسكن ويستريح 

  .} سوف أستغفر لكم ريب إنه هو الغفور الرحيم : قال { 
  . .ال ختلو من إشارة إىل قلب إنساين مكلوم } سوف { وحكاية عبارته بكلمة 

  :النهائي املؤثر املثري فيطوي الزمان واملكان ، لنلتقي يف املشهد . وميضي السياق يف مفاجات القصة 
ورفع أبويه على العرش ، . ادخلوا مصر إن شاء اهللا آمنني : وقال . فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه { 

يا أبت ، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ريب حقاً ، وقد أحسن يب إذ أخرجين من : وخروا له سجداً ، وقال 
إن ريب لطيف ملا يشاء ، إنه هو العليم . د أن نزغ الشيطان بيين وبني إخويت السجن وجاء بكم من البدو ، من بع

  . .} احلكيم 
وبعد االمتحان . وبعد األمل والضيق . وبعد اليأس والقنوط . ويا له من مشهد بعد كر األعوام وانقضاء األيام 

  .وبعد الشوق املضين واحلزن الكامد واللهف الظامئ الشديد . واالبتالء 
  له من مشهد ختامي باالنفعال واخلفقات والفرح والدموع يا

ويوسف بني هذا كله . ذلك يف ضمري الغيب وهذا يف واقع احلياة : ويا له من مشهد ختامي موصول مبطلع القصة 
  :يذكر اهللا وال ينساه 

  . .} ادخلوا مصر إن شاء اهللا آمنني : فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه ، وقال { 
ذكر رؤياه ويرى تأويلها بني يديه يف سجود إخوته له وقد رفع أبويه على السرير الذي جيلس عليه كما رأى وي

  :األحد عشر كوكباً والشمس والقمر له ساجدين 
  . .} يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ريب حقاً : ورفع أبويه على العرش ، وخروا له سجداً ، وقال { 

  :اهللا عليه مث يذكر نعمة 
  . .} وقد أحسن يب إذ أخرجين من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيين وبني إخويت { 

  :ويذكر لطف اهللا يف تدبريه لتحقيق مشيئته 
  . .} إن ريب لطيف ملا يشاء { 

  :حيقق مشيئته بلطف ودقة خفية ال حيسها الناس وال يشعرون هبا 
  . .} يم إنه هو العليم احلك{ 

  :ذات التعبري الذي قاله يعقوب وهو يقص عليه رؤياه يف مطلع القصة 
  . .} إن ربك عليم حكيم { 

  .ليتوافق البدء واخلتام حىت يف العبارات 
وقبل أن يسدل الستار على املشهد األخري املثري ، نشهد يوسف ينزع نفسه من اللقاء والعناق والفرحة واالبتهاج 

  .، والرغد واألمان واجلاه والسلطان 

ليتجه إىل ربه يف تسبيح الشاكر الذاكر كل دعوته وهو يف أهبة السلطان ، ويف فرحة حتقيق األحالم أن يتوفاه ربه . 
  :مسلماً وأن يلحقه بالصاحلني 

 فاطر السماوات واألرض أنت وليي يف الدنيا واآلخرة. رب قد آتيتين من امللك ، وعلمتين من تأويل األحاديث { 
  . .} توفين مسلماً وأحلقين بالصاحلني . 



  . .} رب قد آتيتين من امللك { 
  .فذلك من نعمة الدنيا . آتيتين منه سلطانه ومكانه وجاهه وماله 

  . .} وعلمتين من تأويل األحاديث { 
  .فذلك من نعمة العلم . بإدراك مآالهتا وتعبري رؤاها 

  . .نعمتك يا ريب أذكرها وأعددها 
  . .} السماوات واألرض فاطَر { 

  . .بكلمتك خلقتها وبيدك أمرها ، ولك القدرة عليها وعلى أهلها 
  . .} أنت وليي يف الدنيا واآلخرة { 

  .فأنت الناصر واملعني 
  .وهذه قدرتك . رب تلك نعمتك 

  :رب إين أسألك ما هو أبقى وأغىن . رب إين ال أسألك سلطاناً وال صحة وال ماالً 
  .} وأحلقين بالصاحلني  توفين مسلماً{ 

ويبدو املشهد األخري مشهد . وهكذا يتوارى اجلاه والسلطان ، وتتوارى فرحة اللقاء واجتماع األهل وملة اإلخوان 
  .عبد فرد يبتهل إىل ربه أن حيفظ له إسالمه حىت يتوفاه إليه ، وأن يلحقه بالصاحلني بني يديه 

  .. إنه النجاح املطلق يف االمتحان األخري 

َوَما أَكْثَُر النَّاسِ َولَْو ) ١٠٢(ذَِلَك ِمْن أَْنَباِء الَْغْيبِ نُوِحيِه إِلَْيَك َوَما كُْنتَ لََدْيهِمْ إِذْ أَْجَمُعوا أَْمرَُهْم َوُهْم يَْمكُُرونَ 
َوكَأَيِّْن ِمْن آَيٍة ِفي السََّماوَاِت ) ١٠٤(عَالَِمَني َوَما َتسْأَلُُهْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِنْ ُهَو إِلَّا ِذكٌْر ِللْ) ١٠٣(حََرْصَت بُِمْؤِمنَِني 

أَفَأَِمُنوا أَنْ ) ١٠٦(َوَما ُيْؤِمُن أَكْثَُرُهْم بِاللَِّه إِلَّا َوُهْم ُمْشرِكُونَ ) ١٠٥(َوالْأَْرضِ َيُمرُّونَ َعلَْيَها َوُهْم َعْنَها ُمعْرُِضونَ 
قُلْ َهِذِه َسبِيِلي أَْدُعو إِلَى اللَِّه َعلَى ) ١٠٧(أَْو تَأِْتيَُهُم السَّاَعةُ َبْغَتةً َوُهمْ لَا َيْشُعُرونَ َتأْتَِيُهْم غَاِشَيةٌ ِمْن َعذَابِ اللَِّه 

نُوِحي إِلَْيهِْم ِمْن  َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك إِلَّا رَِجالًا) ١٠٨(َبِصَريةٍ أََنا َوَمنِ اتََّبَعنِي َوسُْبَحانَ اللَِّه َوَما أََنا ِمَن الُْمْشرِِكَني 
ِخَرةِ َخْيٌر ِللَِّذيَن اتَّقَْوا أَفَلَا أَْهلِ الْقَُرى أَفَلَْم َيِسريُوا ِفي الْأَْرضِ فََيْنظُرُوا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َولََداُر الْآ

نَُّهْم قَْد كُِذبُوا َجاءَُهْم َنْصُرَنا فَُنجَِّي َمْن َنَشاُء َولَا يَُردُّ َبأُْسَنا َعنِ َحتَّى إِذَا اسَْتْيأَسَ الرُُّسلُ َوظَنُّوا أَ) ١٠٩(َتْعِقلُونَ 
لَقَْد كَانَ ِفي قََصِصهِْم ِعبَْرةٌ ِلأُوِلي الْأَلَْبابِ َما كَانَ َحدِيثًا ُيفَْتَرى وَلَِكْن َتْصِديَق الَِّذي َبْيَن ) ١١٠(الْقَْومِ الُْمْجرِِمَني 

  ) ١١١(َوَتفْصِيلَ كُلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمةً ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ  َيَدْيِه

وتبدأ . تلك التعقيبات اليت أشرنا إليها يف مقدمة احلديث عن السورة . انتهت قصة يوسف لتبدأ التعقيبات عليها 
وار النفس ويف أثار الغابرين معها اللفتات املتنوعة واللمسات املتعددة ، واجلوالت املوحية يف صفحة الكون ويف أغ

وهو ترتيب ذو هدف . فنأخذ يف استعراضها حسب ترتيبها يف السياق . ، ويف الغيب اجملهول وراء احلاضر املعلوم 
  .معلوم 

وفيها أسرار مل . تلك القصة مل تكن متداولة بني القوم الذين نشأ فيهم حممد صلى اهللا عليه وسلم مث بعث إليهم 
وقد سبق يف مطلع السورة قول اهللا تعاىل . ين المسوها من أشخاص القصة ، وقد غربت هبم القرون يعلمها إال الذ

  :لنبيه 
فها هو ذا يعقب } حنن نقص عليك أحسن القصص مبا أوحينا إليك هذا القرآن ، وإن كنت من قبله ملن الغافلني { 



  :على القصة بعد متامها ، ويعطف ختامها على مطلعها 
  . .} نباء الغيب نوحيه إليك ، وما كنت لديهم إذ أمجعوا أمرهم وهم ميكرون ذلك من أ{ 

ذلك القصص الذي مضى يف السياق من الغيب الذي ال تعلمه؛ ولكننا نوحيه إليك وآية وحيه أنه كان غيباً 
لقصة يف وما كنت معهم إذ اجتمعوا واتفق رأيهم ، وهم ميكرون ذلك املكر الذي حتدثت عنه ا. بالقياس إليك 

وهم ميكرون بيوسف ، وهم ميكرون بأبيهم ، وهم يدبرون أمرهم بعد أخذ أخيه وقد خلصوا جنياً وهو . مواضعه 
وكذلك ما كان هناك من مكر بيوسف من ناحية النسوة ومن ناحية رجال احلاشية وهم . من املكر مبعىن التدبري 

نه إمنا هو الوحي الذي سيقت السورة لتثبته من بني كل أولئك مكر ما كنت حاضره لتحكي ع. . يودعونه السجن 
  .ما تثبت من قضايا هذه العقيدة وهذا الدين ، وهي متناثرة يف مشاهد القصة الكثرية 

ولقد كان من مقتضى ثبوت الوحي ، وإحياء القصص ، واللفتات واللمسات اليت حترك القلوب ، أن يؤمن الناس 
ولكن . صلى اهللا عليه وسلم ويعرفون أحواله ، مث يسمعون منه ما يسمعون هبذا القرآن ، وهم يشهدون الرسول 

وهم ميرون كذلك على اآليات املبثوثة يف صفحة الوجود فال ينتبهون إليها ، وال يدركون . أكثر الناس ال يؤمنون 
أخذهم بغته وهم فما الذي ينتظرونه؟ وعذاب اهللا قد ي. مدلوهلا ، كالذي يلوي صفحة وجهه فال يرى ما يواجهه 

  :ال يشعرون 
وكأين من آية يف . وما تسأهلم عليه من أجر ، إن هو إال ذكر للعاملني . وما أكثر الناس ولو حرصت مبؤمنني { 

أفأمنوا أن تأتيهم . وما يؤمن أكثرهم باهللا إال وهم مشركون . السماوات واألرض ميرون عليها وهم عنها معرضون 
  . .} تيهم الساعة بغتة وهم ال يشعرون غاشية من عذاب اهللا أو تأ

ولقد كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم حريصاً على إميان قومه ، رغبة يف إيصال اخلري الذي جاء به إليهم ، ورمحة 
  .هلم مما ينتظر املشركني من نكد الدنيا وعذاب اآلخرة 

إليه أن حرصه على إمياهنم لن يسوق الكثرة  ولكن اهللا العليم بقلوب البشر ، اخلبري بطبائعهم وأحواهلم ، ينهي
فهذا اإلعراض ال يؤهلهم . املشركة إىل اإلميان ، ألهنم كما قال يف هذه اآليات ميرون على اآليات الكثرية معرضني 

  .لإلميان ، وال جيعلهم ينتفعون بدالئله املبثوثة يف اآلفاق 
ية؛ وإن شأهنم يف اإلعراض عنها لعجيب ، وهي تبذل هلم بال وإنك لغين عن إمياهنم فما تطلب منهم أجراً على اهلدا

  :أجر وال مقابل 
  . .} وما تسأهلم عليه من أجر ، إن هو إال ذكر للعاملني { 

تذكرهم بآيات اهللا ، وتوجه إليها أبصارهم وبصائرهم ، وهي مبذولة للعاملني ، ال احتكار فيها ألمة وال جنس وال 
عنه أحد ، فيمتاز األغنياء على الفقراء ، وال شرط هلا يعجز عنه أحد فيمتاز القادرون على  قبيلة ، وال مثن هلا يعجز

  . .ومائدة عامة شاملة معروضة ملن يريد . إمنا هي ذكرى للعاملني . العاجزين 
  . .} وكأين من آية يف السماوات واألرض ميرون عليها وهم عنها معرضون { 

يف . انيته وقدرته كثرية مبثوثة يف تضاعيف الكون ، معروضة لألبصار والبصائر واآليات الدالة على اهللا و وحد
وهي ناطقة تكاد تدعو الناس إليها . ميرون عليها صباح مساء ، آناء الليل وأطراف النهار . السماوات ويف األرض 

ال يسمعون دعاءها وال ولكنهم ال يروهنا و. موحية ختايل للقلوب والعقول . بارزة تواجه العيون واملشاعر . 
  .حيسون إيقاعها العميق 

حلظة تأمل يف . حلظة تأمل يف الظل املمدود ينقص بلطف أو يزيد . وإن حلظة تأمل يف مطلع الشمس ومغيبها 



حلظة تأمل يف النبتة النامية ، والربعم الناعم ، والزهرة املتفتحة ، . اخلضم الزاخر ، والعني الفوارة ، والنبع الروي 
حلظة تأمل يف الطائر السابح يف الفضاء ، والسمك السابح يف املاء ، والدود السارب والنمل . حلصيد اهلشيم وا

حلظة تأمل يف صبح أو مساء ، يف هدأة الليل أو . . الدائب ، وسائر احلشود واألمم من احليوان واحلشرات واهلوام 
إن حلظة واحدة . . ري إىل إيقاعات هذا الوجود العجيب حلظة واحدة يتسمع فيها القلب البش. . يف زمحة النهار 

ميرون عليها وهم عنها { ولكنهم . لكافية الرتعاش هذا القلب بقشعريرة اإلدراك الرهيب ، والتأثر املستجيب 
  لذلك ال يؤمن األكثرون. . } معرضون 

فاإلميان اخلالص حيتاج إىل يقظة  .وحىت الذين يؤمنون ، كثري منهم يتدسس الشرك يف صورة من صوره إىل قلوهبم 
تنفي عن القلب أوالً بأول كل خاجلة شيطانية ، وكل اعتبار من اعتبارات هذه األرض يف كل حركة وكل تصرف 

واإلميان اخلالص حيتاج إىل حسم كامل يف قضية السلطان على القلب . ، لتكون كلها هللا ، خالصة له دون سواه 
ى يف القلب دينونة إال هللا سبحانه ، وال تبقى يف احلياة عبودية إال للموىل الواحد وعلى التصرف والسلوك فال تبق

  :الذي ال راد ملا يريد 
  . .} وما يؤمن أكثرهم باهللا إال وهم مشركون { 

  .مشركون قيمة من قيم هذه األرض يف تقريرهم لألحداث واألشياء واألشخاص 

مشركون يف الدينونة لقوة غري قوة اهللا من حاكم . لنفع أو الضر سواء مشركون سبباً من األسباب مع قدرة اهللا يف ا
مشركون . مشركون يف رجاء يتعلق بغري اهللا من عباده على اإلطالق . أو موجه ال يستمد من شرع اهللا دون سواه 

مشركون .  مشركون يف جهاد لتحقيق نفع أو دفع ضر ولكن لغري اهللا. يف تضحية يشوهبا التطلع إىل تقدير الناس 
الشرك فيكم أخفى من « : لذلك يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . . يف عبادة يلحظ فيها وجه مع وجه اهللا 

  .» دبيب النمل 
  :ويف األحاديث مناذج من هذا الشرك اخلفي 

  .» من حلف بغري اهللا فقد أشرك « : روى الترمذي وحسنه من رواية ابن عمر 
إن « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وغريه عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال وروى أمحد وأبو داود 
  .» الرقى والتمائم شرك 

من علق متيمة فقد « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ويف مسند اإلمام أمحد من حديث عقبة بن عامر قال 
  .» أشرك 

أنا أغين الشركاء عن الشرك ، : يقول اهللا « : ى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا صل: وعن أيب هريرة بإسناده قال 
  .» من عمل عمالً أشرك فيه معي غريي تركته وشريكه 
إذا مجع اهللا « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : وروى اإلمام أمحد عن أيب سعيد ابن أيب فضالة قال 

من كان أشرك يف عمل عمله هللا ، فليطلب ثوابه من عند اهللا ، فإن : د األولني واآلخرين ليوم ال ريب فيه ينادي منا
  .» اهللا أغىن الشركاء عن الشرك 

إن أخوف ما أخاف « : وروى اإلمام أمحد بإسناده عن حممود بن لبيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
يقول اهللا تعاىل يوم القيامة إذا جاء . الرياء : وما الشرك األصغر يا رسول اهللا؟ قال : عليكم الشرك األصغر قالوا 

  »اذهبوا إىل الذين كنتم تراؤون يف الدنيا فانظروا هل جتدون عندهم من جزاء : الناس بأعماهلم 
  .فهذا هو الشرك اخلفي الذي حيتاج إىل اليقظة الدائمة للتحرز منه ليخلص اإلميان 



الدينونة يف شرع يتحاكم إليه . ري اهللا يف شأن من شؤون احلياة وهناك الشرك الواضح الظاهر ، وهو الدينونة لغ
وهو نص يف الشرك ال جياَدل عليه والدينونة يف تقليد من التقاليد كاختاذ أعياد ومواسم يشرعها الناس ومل يشرعها 

 نصت شريعة اهللا والدينونة يف زّي من األزياء خيالف ما أمر اهللا به من الستر ويكشف أو حيدد العورات اليت. اهللا 
  . .أن تستر 

واألمر يف مثل هذه الشؤون يتجاوز منطقة اإلمث والذنب باملخالفة حني يكون طاعة وخضوعاً ودينونة لعرف 
  .اجتماعي سائد من صنع العبيد ، وتركاً لألمر الواضح الصادر من رب العبيد 

وهو من . . الدينونة لغري اهللا فيما خيالف أمر اهللا ألنه يدل على . إنه عندئذ ال يكون ذنباً ، ولكنه يكون شركاً . 
  . .هذه الناحية أمر خطري 

  :ومن مث يقول اهللا 
  . .} وما يؤمن أكثرهم باهللا إال وهم مشركون { 

  .فتنطبق على من كان يواجههم رسول اهللا يف اجلزيرة ، وتشمل غريهم على تتابع الزمان وتغري املكان 
ئك املعرضون عن آيات اهللا املعروضة يف صفحات الوجود ، بعد أعراضهم عن آيات وبعد فما الذي ينتظره أول

  القرآن اليت ال يسألون عليها أجراً؟
  ماذا ينتظرون؟

  . .} أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب اهللا ، أو تأتيهم الساعة بغتة وهم ال يشعرون { 
فإن عذاب اهللا الذي ال يعلم . وا عاقبة هذه الغفلة وهي ملسة قوية ملشاعرهم ، إليقاظهم من غفلتهم ، وليحذر

موعده أحد ، قد يغشاهم اللحظة بغاشية تلفهم وتشملهم ، ورمبا تكون الساعة على األبواب فيطرقهم اليوم 
إن الغيب موصد األبواب ، ال متتد إليه عني وال أذن ، وال يدري أحد . . الرهيب املخيف بغتة وهم ال يشعرون 

  اللحظة ، فكيف يأمن الغافلون؟ ماذا سيكون
. . وإذا كانت آيات هذا القرآن الذي حيمل دليل الرسالة ، وكانت اآليات اليت حيفل هبا الكون معروضة لألنظار 
. إذا كانت هذه وتلك ميرون عليها وهم عنها معرضون ، ويشركون باهللا شركاً ظاهراً أو خفياً وهم األكثرون 

  :لم ماض يف طريقه ومن اهتدى هبديه ، ال ينحرفون وال يتأثرون باملنحرفني فالرسول صلى اهللا عليه وس
  . .} هذه سبيلي أدعو إىل اهللا على بصرية أنا ومن اتبعين ، وسبحان اهللا وما أنا من املشركني : قل { 
  . .} هذه سبيلي : قل { 

  .واحدة مستقيمة ، ال عوج فيها وال شك وال شبهة 
  . .} صرية أنا ومن اتبعين ادعو إىل اهللا على ب{ 

نعرف طريقنا جيداً ، ونسري فيها على بصر وإدراك ومعرفة ، ال خنبط وال نتحسس . فنحن على هدى من اهللا ونور 
ننزه اهللا سبحانه عما ال يليق بألوهيته ، وننفصل وننعزل ونتميز عن . فهو اليقني البصري املستنري . ، وال حندس 

  :الذين أشركوا به 
  . .} أنا من املشركني  وما{ 

  . .ال ظاهر الشرك وال خافيه 
  .هذه طريقي فمن شاء فليتابع ، ومن مل يشأ فأنا سائر يف طريقي املستقيم 

وأصحاب الدعوة إىل اهللا ال بد هلم من هذا التميز ، ال بد هلم أن يعلنوا أهنم أمة وحدهم ، يفترقون عمن ال يعتقد 



ال يدين لقيادهتم ، ويتميزون وال خيتلطون وال يكفي أن يدعوا أصحاب هذا عقيدهتم ، وال يسلك مسلكهم ، و
فهذه الدعوة ال تؤدي شيئاً ذا قيمة إنه ال بد هلم منذ اليوم . الدين إىل دينهم ، وهم متميعون يف اجملتمع اجلاهلي 

املتميزة ، وعنوانه القيادة األول أن يعلنوا أهنم شيء آخر غري اجلاهلية؛ وأن يتميزوا بتجمع خاص آصرته العقيدة 
  .اإلسالمية 

  ال بد أن مييزوا أنفسهم من اجملتمع اجلاهلي؛ وأن مييزوا قيادهتم من قيادة اجملتمع اجلاهلي أيضاً. 
إن اندغامهم ومتيعهم يف اجملتمع اجلاهلي ، وبقاءهم يف ظل القيادة اجلاهلية ، يذهب بكل السلطان الذي حتمله 

  .الذي ميكن أن تنشئه دعوهتم ، وبكل اجلاذبية اليت ميكن أن تكون للدعوة اجلديدة  عقيدهتم ، وبكل األثر
إن جماهلا هو جمال هذه الدعوة كلما . . وهذه احلقيقة مل يكن جماهلا فقط هو الدعوة النبوية يف أوساط املشركني 

مقوماهتا األصلية ، ويف مالحمها وجاهلية القرن العشرين ال ختتلف يف . . عادت اجلاهلية فغلبت على حياة الناس 
  املميزة عن كل جاهلية أخرى واجهتها الدعوة اإلسالمية على مدار التاريخ

والذين يظنون أهنم يصلون إىل شيء عن طريق التميع يف اجملتمع اجلاهلي واألوضاع اجلاهلية ، والتدسس الناعم من 
هؤالء ال يدركون طبيعة هذه العقيدة وال . . إلسالم خالل تلك اجملتمعات ومن خالل هذه األوضاع بالدعوة إىل ا

إن أصحاب املذاهب اإلحلادية أنفسهم يكشفون عن عنواهنم وواجهتهم . . كيف ينبغي أن تطرق القلوب 
ووجهتهم أفال يعلن أصحاب الدعوة إىل اإلسالم عن عنواهنم اخلاص؟ وطريقهم اخلاص؟ وسبيلهم اليت تفترق متاماً 

  ة؟عن سبيل اجلاهلي
إن حممداً ليس بدعاً من . . مث لفتة إىل سنة اهللا يف رساالته ، وإىل بعض آيات اهللا يف األرض من مصائر السابقني 

  .وهذه عواقب الذين كذبوا من قبل ، آيات معروضة يف األرض . الرسل ، ورسالته ليست بدعاً من الرساالت 
أفلم يسريوا يف األرض فينظروا كيف كان عاقبة . القرى وما أرسلنا من قبلك إال رجاالً نوحي إليهم من أهل { 

  . .} الذين من قبلهم ، ولدار اآلخرة خري للذين اتقوا ، أفال تعقلون 
وحلظات االسترجاع اخليايل حلركاهتم وسكناهتم . حىت قلوب املتجربين . إن النظر يف آثار الغابرين يهز القلوب 

مث إذا هم . . ه األمكنة وجييئون ، خيافون ويرجون ، يطمعون ويتطلعون وخلجاهتم؛ وتصورهم أحياء يروحون يف هذ
آثارهم خاوية ، طواهم الفناء وانطوت معهم مشاعرهم وعواملهم وأفكارهم . ساكنون ، ال حس وال حركة 

القلب إن هذه التأمالت لتهز . . وحركاهتم وسكناهتم ، ودنياهم املاثلة للعيان واملستكنة يف الضمائر واملشاعر 
ومن مث يأخذ القرآن بيد القوم ليوقفهم على مصارع الغابرين بني احلني . البشري هزاً مهما يكن جاسياً غافالً قاسياً 

  :واحلني 
  . .} وما أرسلنا من قبلك إال رجاالً نوحي إليهم من أهل القرى { 

حلاضرة ، ال من أهل البادية ، ليكونوا أرق إمنا كانوا بشراً مثلك من أهل القرى ا. مل يكونوا مالئكة وال خلقاً آخر 
وأصرب على احتمال تكاليف الدعوة واهلداية ، فرسالتك ماضية على سنة اهللا يف إرسال . . حاشية وألني جانباً 

  . .رجال من البشر نوحي إليهم 
  . .} أفلم يسريوا يف األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم { 

مصريهم؛ وأن سنة اهللا الواضحة اآلثار يف آثار الغابرين ستناهلم؛ وأن عاقبتهم يف هذه فيدركوا أن مصريهم ك
  :األرض إىل ذهاب 

  .} ولدار اآلخرة خري للذين اتقوا { 



  .خري من هذه الدار اليت ليس فيها قرار 
  . .} أفال تعقلون؟ { 

  على املتاع القصري؟ فتتدبروا سنن اهللا يف الغابرين؟ أفال تعقلون فتؤثروا املتاع الباقي
مث يصور ساعات احلرج القاسية يف حياة الرسل ، قبيل اللحظة احلامسة اليت يتحقق فيها وعد اهللا ، ومتضي فيها سنته 

  :اليت ال تتخلف وال حتيد 
حىت إذا استيأس الرسل ، وظنوا أهنم قد كذبوا ، جاءهم نصرنا ، فننجي من نشاء ، وال يرد بأسنا عن القوم { 
  . .} رمني اجمل

إهنا صورة رهيبة ، ترسم مبلغ الشدة والكرب والضيق يف حياة الرسل ، وهم يواجهون الكفر والعمى واإلصرار 
ومتر األيام وهم يدعون فال يستجيب هلم إال قليل ، وتكر األعوام والباطل يف قوته ، وكثرة أهله ، . واجلحود 

  .واملؤمنون يف عدهتم القليلة وقوهتم الضئيلة 
والرسل ينتظرون الوعد فال يتحقق هلم يف هذه . هنا ساعات حرجة ، والباطل ينتفش ويطغى ويبطش ويغدر إ

تراهم كُِذبوا؟ ترى نفوسهم كذبتهم يف رجاء النصر يف هذه احلياة . . فتهجس يف خواطرهم اهلواجس . األرض 
  الدنيا؟

وما قرأت هذه اآلية . فوق ما يطيقه بشر  وما يقف الرسول هذا املوقف إال وقد بلغ الكرب واحلرج والضيق
أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء { : واآلية األخرى 

ما قرأت هذه اآلية أو تلك إال وشعرت } ؟ . . . مىت نصر اهللا : وزلزلوا حىت يقول الرسول والذين آمنوا معه 
اهلول الذي يبلغ بالرسول هذا املبلغ ، ومن تصور اهلول الكامن يف هذه اهلواجس ، والكرب  بقشعريرة من تصور

  .املزلزل الذي يرج نفس الرسول هذه الرجة ، وحالته النفسية يف مثل هذه اللحظات ، وما حيس به من أمل ال يطاق 
. ، وال تبقى ذرة من الطاقة املدخرة  يف هذه اللحظة اليت يستحكم فيها الكرب ، ويأخذ فيها الضيق مبخانق الرسل

  :يف هذه اللحظة جييء النصر كامالً حامساً فاصالً . 
  . .} جاءهم نصرنا ، فنجي من نشاء ، وال يردُّ بأسنا عن القوم اجملرمني { 

طاقة  ال بد من الشدائد ، وال بد من الكروب ، حىت ال تبقى بقية من جهد وال بقية من. تلك سنة اهللا يف الدعوات 
جييء النصر من عند اهللا ، فينجو الذين . مث جييء النصر بعد اليأس من كل أسبابه الظاهرة اليت يتعلق هبا الناس . 

يستحقون النجاة ، ينجون من اهلالك الذي يأخذ املكذبني ، وينجون من البطش والعسف الذي يسلطه عليهم 
  .اً ال يقفون له ، وال يصده عنهم ويل وال نصري وحيل بأس اهللا باجملرمني ، مدمراً ماحق. املتجربون 

فلو كان النصر رخيصاً لقام يف كل يوم دعيٌّ بدعوة ال . ذلك كي ال يكون النصر رخيصاً فتكون الدعوات هزالً 
فإمنا هي قواعد للحياة البشرية . ودعوات احلق ال جيوز أن تكون عبثاً وال لعباً . أو تكلفه القليل . تكلفه شيئاً 

  .مناهج ، ينبغي صيانتها وحراستها من األدعياء و

واألدعياء ال حيتملون تكاليف الدعوة ، لذلك يشفقون أن يدَّعوها ، فإذا ادَّعوها عجزوا عن محلها وطرحوها ، 
وتبني احلق من الباطل على حمك الشدائد اليت ال يصمد هلا إال الواثقون الصادقون؛ الذين ال يتخلون عن دعوة اهللا ، 

  لو ظنوا أن النصر ال جييئهم يف هذه احلياة
إن الدعوة إىل اهللا ليست جتارة قصرية األجل؛ إما أن تربح رحباً معيناً حمدداً يف هذه األرض ، وإما أن يتخلى عنها 
 أصحاهبا إىل جتارة أخرى أقرب رحباً وأيسر حصيلة والذي ينهض بالدعوة إىل اهللا يف اجملتمعات اجلاهلية واجملتمعات

و



اجلاهلية هي اليت تدين لغري اهللا بالطاعة واالتباع يف أي زمان أو مكان جيب أن يوطن نفسه على أنه ال يقوم برحلة 
مرحية ، وال يقوم بتجارة مادية قريبة األجل إمنا ينبغي له أن يستيقن أنه يواجه طواغيت ميلكون القوة واملال 

واألبيض أسود وميلكون تأليب هذه اجلماهري ذاهتا على وميلكون استخفاف اجلماهري حىت ترى األسود أبيض 
أصحاب الدعوة إىل اهللا ، باستثارة شهواهتا وهتديدها بأن أصحاب الدعوة إىل اهللا يريدون حرماهنا من هذه 

 وجيب أن يستيقنوا أن الدعوة إىل اهللا كثرية التكاليف ، وأن االنضمام إليها يف وجه املقاومة اجلاهلية. . الشهوات 
وأنه من مث ال تنضم إليها يف أول األمر اجلماهري املستضعفة ، إمنا تنضم إليها الصفوة املختارة . كثرية التكاليف أيضاً 

وأن عدد . يف اجليل كله ، اليت تؤثر حقيقة هذا الدين على الراحة والسالمة ، وعلى كل متاع هذه احلياة الدنيا 
. ولكن اهللا يفتح بينهم وبني قومهم باحلق ، بعد جهاد يطول أو يقصر . هذه الصفوة يكون دائماً قليالً جداً 

  .وعندئذ فقط تدخل اجلماهري يف دين اهللا أفواجاً 
وألوان من االستيئاس من نصرة الناس . يف اجلب ويف بيت العزيز ويف السجن . ويف قصة يوسف ألوان من الشدائد 

وعد اهللا الصادق الذي ال خييب وقصة يوسف منوذج من قصص  مث كانت العاقبة خرياً للذين اتقوا كما هو. . 
فيها عربة ملن يعقل ، وفيها تصديق ما جاءت به الكتب املنزلة من قبل ، على غري صلة بني حممد وهذه . املرسلني 
، فاألكاذيب ال يصدق بعضها بعضاً وال حتقق هداية . فما كان ميكن أن يكون ما جاء به حديثاً مفترى . الكتب 

  :وال يستروح فيها القلب املؤمن الروح والرمحة 
لقد كان يف قصصهم عربة ألويل األلباب ، ما كان حديثاً يفترى ، ولكن تصديق الذي بني يديه ، وتفصيل كل { 

  . .} شيء ، وهدى ورمحة لقوم يؤمنون 
وجتيء التعقيبات يف أول القصة  .وهكذا يتوافق املطلع واخلتام يف السورة ، كما توافق املطلع واخلتام يف القصة 

فتحقق اهلدف الديين . وآخرها ، وبني ثناياها ، متناسقة مع موضوع القصة ، وطريقة أدائها ، وعباراهتا كذلك 
  .كامالً ، وحتقق السمات الفنية كاملة ، مع صدق الرواية ، ومطابقة الواقع يف املوضوع 

بيعتها تستلزم هذا اللون من األداء ، فهي رؤيا تتحقق رويداً وقد بدأت القصة وانتهت يف سورة واحدة ، ألن ط
  .رويداً ، ويوماً بعد يوم ، ومرحلة بعد مرحلة 

اللَُّه الَِّذي َرفََع ) ١(املر ِتلَْك آيَاُت الِْكتَابِ وَالَِّذي أُنْزِلَ إِلَْيَك ِمْن َربَِّك الَْحقُّ َولَِكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا ُيْؤِمُنونَ 
ُمَسمى ُيدَبُِّر الْأَْمَر  سََّماَواتِ بَِغْيرِ َعَمٍد َترَْوَنَها ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الْعَْرشِ َوَسخََّر الشَّْمَس َوالْقََمَر كُلٌّ َيْجرِي لِأََجلٍال

َعلَ ِفيَها َروَاِسَي َوأَنَْهاًرا َوِمْن كُلِّ الثَّمََراتِ َوُهَو الَِّذي َمدَّ الْأَْرَض َوَج) ٢(ُيفَصِّلُ الْآَياِت لَعَلَّكُْم بِِلقَاِء َربِّكُْم ُتوِقُنونَ 
َوِفي الْأَْرضِ ِقطٌَع ُمَتَجاوَِراتٌ ) ٣(َجَعلَ ِفيَها زَْوَجْينِ اثَْنْينِ يُْغِشي اللَّْيلَ النََّهاَر إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَياتٍ ِلقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَ 

ِصنَْواٍن ُيسْقَى بَِماٍء وَاِحٍد َونُفَضِّلُ َبْعضََها َعلَى َبْعضٍ ِفي الْأُكُلِ إِنَّ َوَجنَّاٌت ِمْن أَْعنَابٍ َوَزْرٌع َوَن ِخيلٌ ِصْنَوانٌ َوغَْيرُ 
َك الَِّذيَن كَفَُروا َوإِنْ َتْعَجْب فََعَجٌب قَْولُُهْم أَإِذَا كُنَّا تَُراًبا أَإِنَّا لَِفي َخلْقٍ َجدِيٍد أُولَِئ) ٤(ِفي ذَِلَك لَآَياٍت ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ 

وََيْستَْعجِلُوَنَك بِالسَّيِّئَِة قَْبلَ الَْحَسَنةِ ) ٥(بِرَبِّهِْم َوأُولَِئَك الْأَغْلَالُ ِفي أَْعَناِقهِْم َوأُولَِئَك أَْصَحابُ النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 
َوَيقُولُ الَِّذينَ ) ٦(ْغفَِرٍة ِللنَّاسِ َعلَى ظُلِْمهِْم َوإِنَّ َربََّك لََشِديُد الِْعقَابِ َوقَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلهُِم الَْمثُلَاُت َوإِنَّ رَبََّك لَذُو َم

ِغيضُ اللَُّه َيْعلَُم َما َتْحِملُ كُلُّ أُْنثَى َوَما َت) ٧(كَفَُروا لَْولَا أُْنزِلَ َعلَْيِه آَيةٌ ِمْن َربِِّه إِنََّما أَْنَت ُمْنِذٌر َوِلكُلِّ قَْومٍ َهاٍد 
َسَواٌء مِْنكُْم َمْن أََسرَّ ) ٩(َعاِلُم الَْغْيبِ َوالشََّهاَدِة الْكَبُِري الُْمَتعَالِ ) ٨(الْأَْرَحاُم َوَما َتْزدَاُد َوكُلُّ َشْيٍء ِعْنَدُه بِِمقَْدارٍ 

لَُه ُمَعقَِّباٌت ِمْن َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه َيْحفَظُوَنُه ِمْن ) ١٠(الْقَْولَ َوَمْن َجَهَر بِِه َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخفٍ بِاللَّْيلِ َوسَارٌِب بِالنََّهارِ 
ْن  ُسوًءا فَلَا َمَردَّ لَُه َوَما لَُهْم ِمْن ُدونِِه ِمأَْمرِ اللَِّه إِنَّ اللََّه لَا يَُغيُِّر َما بِقَْومٍ حَتَّى ُيَغيِّرُوا َما بِأَْنفُسِهِْم َوإِذَا أََرادَ اللَُّه بِقَْومٍ



َوُيسَبُِّح الرَّْعدُ بِحَْمِدِه وَالَْملَاِئكَةُ ِمْن ) ١٢(ُهَو الَِّذي ُيرِيكُمُ الَْبْرقَ َخْوفًا َوطََمًعا َوُيْنِشئُ السَّحَاَب الثِّقَالَ ) ١١(َوالٍ 
لَُه َدْعَوةُ الَْحقِّ ) ١٣(ُهَو َشِديدُ الِْمَحالِ ِخيفَِتِه َويُْرِسلُ الصََّواِعَق فَُيصِيُب بَِها َمْن َيَشاُء َوُهْم ُيَجادِلُونَ ِفي اللَِّه َو

اُه َوَما ُهَو بَِباِلِغِه َوَما ُدَعاءُ َوالَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه لَا َيْسَتجِيُبونَ لَُهْم بَِشْيٍء إِلَّا كََباِسِط كَفَّْيِه إِلَى الَْماِء لَِيْبلُغَ فَ
) ١٥(َوِللَِّه َيْسُجُد َمْن ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرضِ طَْوًعا َوكَْرًها َوِظلَالُُهْم بِالُْغُدوِّ َوالْآَصالِ ) ١٤(الْكَاِفرِيَن إِلَّا ِفي َضلَالٍ 

َولَا َضرا قُلْ َهلْ  ِسهِْم َنفًْعاقُلْ َمْن َربُّ السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ قُلِ اللَُّه قُلْ أَفَاتََّخذُْتْم ِمْن ُدونِهِ أَْولَِياَء لَا َيْمِلكُونَ لِأَْنفُ
ِقِه فََتَشاَبَه الَْخلُْق َعلَْيهِْم َيْستَوِي الْأَْعَمى َوالَْبِصُري أَْم َهلْ َتْستَوِي الظُّلَُماُت َوالنُّوُر أَْم َجَعلُوا ِللَِّه ُشَركَاَء َخلَقُوا كََخلْ

أَنَْزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فََسالَْت أَوِْدَيةٌ بِقََدرَِها فَاْحتََملَ السَّْيلُ زََبًدا ) ١٦(قُلِ اللَُّه خَاِلُق كُلِّ َشْيٍء َوُهَو الْوَاِحُد الْقَهَّاُر 
َبُد فََيذَْهبُ الَْحقَّ َوالَْباِطلَ فَأَمَّا الزَّ رَابًِيا َوِممَّا ُيوِقُدونَ َعلَْيِه ِفي النَّارِ اْبِتَغاَء ِحلَْيٍة أَْو مََتاعٍ زََبٌد ِمثْلُُه كَذَِلكَ َيضْرُِب اللَُّه

ِللَِّذيَن اْسَتَجابُوا لَِربِّهِمُ الُْحسَْنى ) ١٧(ُجفَاًء َوأَمَّا َما َيْنفَعُ النَّاَس فََيْمكُثُ ِفي الْأَْرضِ كَذَِلَك َيضْرُِب اللَُّه الْأَْمثَالَ 
ثْلَُه َمَعُه لَافَْتَدْوا بِِه أُولَِئَك لَُهْم ُسوُء الِْحَسابِ َوَمأَْواُهمْ َوالَِّذيَن لَمْ َيسَْتجِيُبوا لَهُ لَْو أَنَّ لَُهْم َما ِفي الْأَْرضِ َجِميًعا َوِم

  ) ١٨(َجهَنَُّم َوبِئَْس الِْمهَاُد 

وتلك هي . قضية الوحي هبذا الكتاب ، واحلق الذي اشتمل عليه : تبدأ السورة بقضية عامة من قضايا العقيدة 
فكلها متفرعة عن اإلميان بأن . ان بالبعث ، ومن عمل صاحل يف احلياة قاعدة بقية القضايا من توحيد هللا ، ومن إمي

  :اآلمر هبذا هو اهللا ، وأن هذا القرآن وحي من عنده سبحانه إىل رسوله صلى اهللا عليه وسلم 
  . .} ولكن أكثر الناس ال يؤمنون . والذي أنزل إليك من ربك احلق . تلك آيات الكتاب . املر { 

أو تلك آيات على الكتاب تدل على . آيات هذا القرآن . . } تلك آيات الكتاب { . . را . ميم . الم . ألف 
إذ كانت صياغته من مادة هذه األحرف داللة على أنه من وحي اهللا ، ال من عمل خملوق . الوحي به من عند اهللا 

  .كائناً من كان 
  . .} والذي أنزل من ربك احلق { 

وتلك األحرف آيات على . والذي ال حيتمل الشك والتردد . ذي ال يتلبس بالباطل احلق اخلالص ال. احلق وحده 
  .ولن يكون ما عند اهللا إال حقاً ال ريب فيه . فهي آيات على أنه من عند اهللا . أنه احلق 

  . .} ولكن أكثر الناس ال يؤمنون { 
الوحي من توحيد هللا ودينونة له وحده ومن بعث ال يؤمنون بأنه موحى به ، وال بالقضايا املترتبة على اإلميان هبذا 

  .وعمل صاحل يف احلياة 
ومن مث يبدأ يف استعراض آيات . هذا هو االفتتاح الذي يلخص موضوع السورة كله ، ويشري إىل مجلة قضاياها 

مة أن القدرة ، وعجائب الكون الدالة على قدرة اخلالق وحكمته وتدبريه ، الناطقة بأن من مقتضيات هذه احلك
وأن من مقتضيات تلك القدرة أن تكون . يكون هناك وحي لتبصري الناس؛ وأن يكون هناك بعث حلساب الناس 

  .وسخره هلم ليبلوهم فيما آتاهم . مستطيعة بعث الناس ورجعهم إىل اخلالق الذي بدأهم وبدأ الكون كله قبلهم 
وملسات يف . ملسة يف السماوات ، وملسة يف األرضني . . وتبدأ الريشة املعجزة يف رسم املشاهد الكونية الضخمة 

  . .مشاهد األرض وكوامن احلياة 
مث التعجيب من قوم ينكرون البعث بعد هذه اآليات الضخام ، ويستعجلون عذاب اهللا ، ويطلبون آية غري هذه 

  :اآليات 
مس والقمر كل جيري ألجل اهللا الذي رفع السماوات بغري عمد تروهنا ، مث استوى على العرش ، وسخر الش{ 



  .} مسمى ، يدبر األمر ، يفصل اآليات ، لعلكم بلقاء ربكم توقنون 
وهو الذي مد األرض ، وجعل فيها رواسَي وأهناراً ، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجني اثنني ، ُيغشي الليل { 

  .} إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون . النهار 
نات من أعناب ، وزرع ، وخنيل صنوان وغري صنوان يسقى مباء واحد ونفضل ويف األرض قطع متجاورات ، وج{ 

  .} إن يف ذلك آليات لقوم يعقلون . بعضها على بعض يف األكل 
  .أئذا كنا تراباً أئّنا لفي خلق جديد؟ أولئك الذين كفروا برهبم : وإن تعجب فعجب قوهلم { 

ويستعجلونك بالسيئة قبل احلسنة وقد . هم فيها خالدون وأولئك األغالل يف أعناقهم ، وأولئك أصحاب النار 
ويقول الذين كفروا . خلت من قبلهم املثالت وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ، وإن ربك لشديد العقاب 

  .} لوال أنزل عليه آية من ربه ، إمنا أنت منذر ولكل قوم هاد : 
الناس من لفظها يف شىت العصور معروضة على األنظار ، هائلة وال والسماوات أياً كان مدلوهلا وأياً كان ما يدركه 

} تروهنا { مكشوفة } بغري عمد { مرفوعة . وهي هكذا ال تستند إىل شيء . شك حني خيلو الناس إىل تأملها حلظة 
. .  

و يقف أمام هذا هذه هي اللمسة األوىل يف جمايل الكون اهلائلة وهي بذاهتا اللمسة األوىل للوجدان اإلنساين ، وه
املشهد اهلائل يتماله؛ ويدرك أنه ما من أحد يقدر على رفعها بال عمد أو حىت بعمد إال اهللا؛ وقصارى ما يرفعه 

مث يتحدث الناس . الناس بعمد أو بغري عمد تلك البنيان الصغرية اهلزيلة القابعة يف ركن ضيق من األرض ال تتعداه 
درة و من إتقان ، غافلني عما يشملهم ويعلوهم من مساوات مرفوعة بغري عمد؛ عما يف تلك البنيان من عظمة ومن ق

  وعما وراءها من القدرة احلقة والعظمة احلقة ، واإلتقان الذي ال يتطاول إليه خيال إنسان
توى على مث اس{ : ومن هذا املنظور اهلائل الذي يراه الناس ، إىل املغيب اهلائل الذي تتقاصر دونه املدارك واألبصار 

  . .} العرش 
وهو االستعالء املطلق ، يرمسه يف صورة على طريقة . وإن كانت عظمة فهذا أعظم . فإن كان علو فهذا أعلى 

  .القرآن يف تقريب األمور املطلقة ملدارك البشر احملدودة 
ألوىل يف العلو املنظور ، ملسة يف العلو املطلق إىل جانب اللمسة ا. وهي ملسة أخرى هائلة من ملسات الريشة املعجزة 

  . .تتجاوران وتتسقان يف السياق 
تسخري العلو املنظور للناس على ما فيه من عظمة . تسخري الشمس والقمر . ومن االستعالء املطلق إىل التسخري 

  .أخاذة ، أخذت بألباهبم يف اللمسة األوىل ، مث إذا هي مسخرة بعد ذلك هللا الكبري املتعال 
م التقابالت املتداخلة يف املشهد قبل أن منضي معه إىل غايته ، فإذا حنن أمام ارتفاع يف الفضاء املنظور ونقف حلظة أما

وإذا حنن أمام الشمس والقمر يتقابالن يف . وإذا حنن أمام استعالء يقابله التسخري . يقابله ارتفاع يف الغيب اجملهول 
  . .يل والنهار جنم وكوكب ، ويتقابالن يف األوان ، بالل: اجلنس 

  :فمع االستعالء والتسخري احلكمة والتدبري . . مث منضي مع السياق 
  . .} كل جيري ألجل مسمى { 

أو جرياهنما . سواء يف جرياهنما يف فلكيهما دورة سنوية ودورة يومية . وإىل حدود مرسومة ، ووفق ناموس مقدر 
  .ما إىل األمد املقدر هلما قبل أن حيول هذا الكون املنظور أو جرياهن. يف مداريهما ال يتعديانه وال ينحرفان عنه 



  . .} يدبر األمر { 
  .األمر كله ، على هذا النحو من التدبري الذي يسخر الشمس والقمر كل جيري ألجل مسمى 

 جليل والذي ميسك باألفالك اهلائلة واألجرام الساحبة يف الفضاء فيجريها ألجل ال تتعداه ، ال شك عظيم التدبري. 
  .التقدير 

لعلكم { وينظمها وينسقها ، ويعرض كالً منها يف حينه ، ولعلته ، ولغايته } يفصل اآليات { ومن تدبريه األمر أنه 
حني ترون اآليات مفصلة منسقة ، ومن ورائها آيات الكون ، تلك اليت أبدعتها يد اخلالق } بلقاء ربكم توقنون 

ذلك كله يوحي بأن ال بد من . . ما وراء إبداعها من تدبري وتقدير وإحكام أول مرة ، وصورت لكم آيات القرآن 
فذلك من كمال التقدير الذي توحي به . عودة إىل اخلالق بعد احلياة الدنيا ، لتقدير أعمال البشر ، وجمازاهتم عليها 

  .حكمه اخللق األول عن حكمة و تدبري 
  :ء إىل األرض فريسم لوحتها العريضة األوىل وبعد ذلك يهبط اخلط التصويري اهلائل من السما

يغشي الليل . وهو الذي مد األرض ، وجعل فيها رواسي وأهناراً ، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجني اثنني { 
  . .} إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون . النهار 

ال يهم ما يكون . ى مداه واخلطوط العريضة يف لوحة األرض هي مد األرض وبسطها أمام النظر وانفساحها عل
مث يرسم . هذه هي اللمسة األوىل يف اللوحة . إمنا هي مع هذا ممدودة مبسوطة فسيحة . شكلها الكلي يف حقيقته 

فتتم اخلطوط العريضة األوىل يف املشهد . خط الرواسي الثوابت من اجلبال ، وخط األهنار اجلارية يف األرض 
  .األرضي ، متناسقة متقابلة 

  .يناسب هذه اخلطوط الكلية ما حتتويه األرض من الكليات ، وما يالبس احلياة فيها من كليات كذلك  ومما
وتتمثل الثانية يف ظاهريت الليل . } ومن كل الثمرات جعل فيها زوجني اثنني { : وتتمثل األوىل فيما تنبت األرض 

  .} يغشي الليل النهار { : والنهار 
هي أن كل األحياء وأوهلا النبات . مل تعرف للبشر من طريق علمهم وحبثهم إال قريباً  واملشهد األول يتضمن حقيقة

تتألف من ذكر وأنثى ، حىت النباتات اليت كان مظنوناً أن ليس هلا من جنسها ذكور ، تبني أهنا حتمل يف ذاهتا الزوج 
وهي حقيقة تتضامن مع . يف العود  اآلخر ، فتضم أعضاء التذكري وأعضاء التأنيث جمتمعة يف زهرة ، أو متفرقة

  .املشهد يف إثارة الفكر إىل تدبر أسرار اخللق بعد متلي ظواهره 
هو ذاته مثار تأمل يف مشاهد . واملشهد الثاين مشهد الليل والنهار متعاقبني ، هذا يغشي ذاك ، يف انتظام عجيب 

حادث هتّون األلفة من وقعه يف احلس ، ولكنه يف الطبيعة ، فقدوم ليل وإدبار هنار أو إشراق فجر وانقشاع ليل ، 
ذاته عجب من العجب ، ملن ينفض عنه موات األلفة ومخودها ، ويتلقاه حبس الشاعر املتجدد ، الذي مل جيمده 

والنظام الدقيق الذي ال تتخلف معه دورة الفلك هو بذاته كذلك مثار تأمل يف ناموس هذا الكون ، . . التكرار 
  . .} إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون { : قدرة املبدعة اليت تدبره وترعاه وتفكري يف ال

  .ونقف كذلك هنا وقفة قصرية أمام التقابالت الفنية يف املشهد قبل أن جناوزه إىل ما وراءه 

مث . لنهار وبني الليل وا. وبني الزوج والزوج يف كل الثمرات . التقابالت بني الرواسي الثابتة واألهنار اجلارية . . 
ومها متكامالن يف املشهد الكوين الكبري الذي يضمهما ويتألف . بني مشهد األرض كله ومشهد السماء السابق 

  .منهما مجيعاً 



  :مث متضي الريشة املبدعة يف ختطيط وجه األرض خبطوط جزئية أدق من اخلطوط العريضة األوىل 
ع ، وخنيل صنوان وغري صنوان ، يسقى مباء واحد ويف األرض قطع متجاورات ، وجنات من أعناب ، وزر{ 

  . .} إن يف ذلك آليات لقوم يعقلون . ونفضل بعضها على بعض يف األكل 
وهذه املشاهد األرضية ، فينا الكثريون ميرون عليها فال تثري فيهم حىت رغبة التطلع إليها إال أن ترجع النفس إىل 

  . .ة منه ، انفصلت عنه لتتأمله مث تندمج فيه حيوية الفطرة واالتصال بالكون الذي هي قطع
  . .} ويف األرض قطع متجاورات { 

منها الطيب اخلصب ، ومنها . . فلو كانت متماثلة لكانت قطعة } قطع { متعددة الشيات ، وإال ما تبني أهنا 
. وألوان ودرجات وكل واحد من هذه وتلك انواع . ومنها املقفر اجلدب ، ومنها الصخر الصلد . السبخ النكد 

وهي . . ومنها ومنها ومنها . ومنها الريان والعطشان . ومنها املزروع احلي واملهمل امليت . ومنها العامر والغامر 
  .كلها يف األرض متجاورات 

. } وزرع { . } وجنات من أعناب { : مث تتبعها تفصيالت . . هذه اللمسة العريضة األوىل يف التخطيط التفصيلي 
مما . والزرع من بقول وأزهار وما أشبه . والنخل السامق . متثل ثالثة أنواع من النبات ، الكرم املتسلق } يل وخن{ 

  .حيقق تلوين املنظر ، وملء فراغ اللوحة الطبيعية ، والتمثيل ملختلف أشكال النبات 
وكله . . كثر يف أصل واحد ومنه ما هو عودان أو أ. منه ما هو عود واحد . صنوان وغري صنوان . ذلك النخيل 

  :والتربة واحدة ، ولكن الثمار خمتلفات الطعوم } يسقى مباء واحد { 
  .} ونفضل بعضها على بعض يف األكل { 

  فمن غري اخلالق املدبر املريد يفعل هذا وذاك؟
لقرآن إليها العقول فكم منا التفت هذه اللفتة اليت وجه ا. من منا مل يذق الطعوم خمتلفات يف نبت البقعة الواحدة 

والقلوب؟ إنه مبثل هذا يبقى القرآن جديداً أبداً ، ألنه جيدد أحاسيس البشر باملناظر واملشاهد يف الكون والنفس؛ 
  .وهي ال تنفد وال يستقصيها إنسان يف عمره احملدود ، وال تستقصيها البشرية يف أجلها املوعود 

  . .} إن يف ذلك آليات لقوم يعقلون { 
والنخل صنوان وغري صنوان . ثالثة نقف أمام التقابالت الفنية يف اللوحة بني القطع املتجاورات املختلفات ومرة 

  . .والزرع والنخيل واألعناب . والطعوم خمتلفات 
تلك اجلولة اهلائلة يف آفاق الكون الفسيحة ، يعود منها السياق ليعّجب من قوم ، هذه اآليات كلها يف اآلفاق ال 

لوهبم ، وال تنبه عقوهلم ، وال يلوح هلم من ورائها تدبري املدبر ، وقدرة اخلالق ، كأن عقوهلم مغلولة ، وكأن توقظ ق
  :قلوهبم مقيدة ، فال تنطلق للتأمل يف تلك اآليات 

أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد؟ أولئك الذين كفروا برهبم ، وأولئك األغالل يف : وإن تعجب فعجب قوهلم { 
  .} ناقهم ، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أع

.  
  :وإنه لعجيب يستحق التعجيب ، أن يسأل قوم بعد هذا العرض اهلائل 

  . .} أإذا كنا ترابا أإناً لفي خلق جديد؟ { 
إمنا هو الكفر . والذي خلق هذا الكون الضخم ودبره على هذا النحو ، قادر على إعادة األناسي يف بعث جديد 

فاجلزاء هو األغالل يف األعناق ، تنسيقاً بني غل . وإمنا هي أغالل العقل والقلب . م الذي خلقهم ودبر أمرهم برهب



فقد عطلوا كل مقومات اإلنسان اليت من أجلها يكرمه اهللا ، . العقل وغل العنق؛ واجلزاء هو النار خالدين فيها 
تكاس حياة أدىن من حياهتم الدنيا ، اليت عاشوها معطلي الفكر وانتكسوا يف الدنيا فهم يف اآلخرة يالقون عاقبة االن

  .والشعور واإلحساس 
وعجبهم هذا هو العجب هؤالء يستعجلونك أن تأتيهم . هؤالء القوم الذين يعجبون من أن يبعثهم اهللا خلقاً جديداً 

  :بعذاب اهللا ، بدالً من أن يطلبوا هدايته ويرجوا رمحته 
  . .} قبل احلسنة ويستعجلونك بالسيئة { 

وكما أهنم ال ينظرون يف آفاق الكون ، وآيات اهللا املبثوثة يف السماء واألرض ، فهم ال ينظرون إىل مصارع الغابرين 
  :الذين استعجلوا عذاب اهللا فأصاهبم؛ وتركهم مثلة يعترب هبا من بعدهم 

  . .} وقد خلت من قبلهم املثالت { 
  .م من بين البشر ، وقد كان فيها مثل ملن يعترب فهم يف غفلة حىت عن مصائر أسالفه

  . .} وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم { 
ولكن يأخذ بعقابه . فهو بعباده رحيم حىت وإن ظلموا فترة ، يفتح هلم باب املغفرة ليدخلوه عن طريق التوبة 

  .الشديد من يصرون ويلجون ، وال يلجون من الباب املفتوح 
  . .} العقاب  إن ربك لشديد{ 

ليبدو الفارق الضخم . والسياق يقدم هنا مغفرة اهللا على عقابه ، يف مقابل تعجل هؤالء الغافلني للعذاب قبل اهلداية 
ومن ورائه يظهر انطماس البصرية ، وعمى . اهلائل بني اخلري الذي يريده اهللا هلم ، والشر الذي يريدونه ألنفسهم 

  .درك النار  القلب ، واالنتكاس الذي يستحق
مث ميضي السياق يف التعجيب من أمر القوم ، الذين ال يدركون كل تلك اآليات الكونية ، فيطلبون آية واحدة 

  :آية واحدة والكون حوهلم كله آيات . ينزهلا اهللا على رسوله 
  . .} لوال أنزل عليه آية من ربه إمنا أنت منذر ، ولكل قوم هاد : ويقول الذين كفروا { 
إمنا يبعث هبا اهللا معه ، حني يرى حبكمته . واخلوارق ليست من عمل الرسول وال اختصاصه . م يطلبون خارقة إهن

شأنك شأن كل رسول قبلك ، فقد بعث اهللا الرسل لألقوام للهداية . حمذر ومبصر } إمنا انت منذر { . أهنا الزمة 
  .لكون والعباد فأما اآليات اخلارقة فأمرها إىل مدبر ا} ولكل قوم هاد { 

يف األنفس : ليبدأ السياق جولة جديدة يف واد آخر . وبذلك تنتهي اجلولة األوىل يف اآلفاق ، والتعقيبات عليها 
  :واملشاعر واألحياء 

عامل الغيب والشهادة . اهللا يعلم ما حتمل كل أنثى ، وما تغيض األرحام وما تزداد ، وكل شيء عنده مبقدار { 
  .الكبري املتعال 

له معقبات من بني يديه ومن . سوآء منكم من أسر القول ومن جهر به ، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار 
إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم ، وإذا أراد اهللا بقوم سوءاً فال مرد له ، . خلفه حيفظونه من أمر اهللا 
  . .} وما هلم من دونه من وال 

هاً يرتعش حتت وقع هذه اللمسات العميقة يف التصوير ، وحتت إيقاع هذه املوسيقى العجيبة يف ويقف احلس مشدو
يقف مشدوهاً وهو يقفو مسارب علم اهللا ومواقعه؛ وهو يتبع احلمل املكنون يف األرحام ، والسر املكنون . التعبري 

وكل أولئك . امس وكل جاهر يف الصدور ، واحلركة اخلفية يف جنح الليل؛ وكل مستخف وكل سارب وكل ه



أال إهنا الرهبة . . مكشوف حتت اجملهر الكاشف ، يتتبعه شعاع من علم اهللا ، وتتعقبه حفظة حتصي خواطره ونواياه 
وإن املؤمن باهللا ليعلم أن علم اهللا يشمل . . اخلاشعة اليت ال متلك النفس معها إال أن تلجأ إىل اهللا ، تطمئن يف محاه 

وقع هذه القضية الكلية يف احلس ، ال يقاس إىل وقع مفرداهتا كما يعرض السياق بعضها يف هذا  ولكن. كل شيء 
  .التصوير العجيب 

  :وأين أية قضية جتريدية ، وأية حقيقة كلية يف هذا اجملال من قوله 
  ؟} وكل شيء عنده مبقدار . اهللا يعلم ما حتمل كل أنثى وما تغيض األرحام وما تزداد { 

كل أنثى يف الوبر واملدر ، . . كل أنثى . . املترامي األطراف . . ب اخليال يتتبع كل أنثى يف هذا الكون حني يذه
ويتصور علم اهللا مطالً على كل محل يف أرحام هذه . يف البدو واحلضر ، يف البيوت والكهوف واملسارب والغابات 

  ماإلناث ، وعلى كل قطرة من دم تغيض أو تزداد يف تلك األرحا
  :وأين أية قضية جتريدية وأية حقيقة كلية يف هذا اجملال من قوله 

له معقبات من بني يديه . سوآء منكم من أسر القول ومن جهر به ، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار { 
  ؟} ومن خلفه حيفظونه من أمر اهللا 

ويتصور علم . هذا الكون اهلائل حني يذهب اخليال يتتبع كل هامس وكل جاهر ، وكل مستخف وكل سارب يف 
  اهللا يتعقب كل فرد من بني يديه ومن خلفه ، ويقيد عليه كل شاردة وكل واردة آناء الليل وأطراف النهار

إن اللمسات األوىل يف آفاق الكون اهلائل ليست بأضخم وال أعمق من هذه اللمسات األخرية يف أغوار النفس 
  . .لكفء لتلك يف جمال التقابل والتناظر وإن هذه . والغيب وجماهيل السرائر 

  :ونستعرض شيئاً من بدائع التعبري والتصوير يف تلك اآليات 
فلما أن صور العلم . . } وكل شيء عنده مبقدار . اهللا يعلم ما حتمل كل أنثى وما تغيض األرحام وما تزداد { 

والتناسق واضح بني كلمة مقدار وبني . دار بالغيض والزيادة يف مكنونات األرحام ، عقب بأن كل شيء عنده مبق
  .والقضية كلها ذات عالقة بإعادة اخللق فيما سبق من ناحية املوضوع . النقص والزيادة 

يف } بقدرها { كما أهنا من ناحية الشكل والصورة ذات عالقة مبا سيأيت بعدها من املاء الذي تسيل به األودية 
  . .غيض والزيادة تلك املقابلة املعهودة يف جو السورة على اإلطالق كما أن يف ال. . السيولة والتقدير 

  . .} عامل الغيب والشهادة الكبري املتعال { 
. ولكن يصعب تصوير ذلك الظل بألفاظ أخرى . كلتاها تلقي ظلها يف احلس } املتعال { ولفظة } الكبري { ولفظة 

عن خلق من خلق اهللا كبري ، أو أمر من األمور كبري ، أو  وما يقال. إنه ما من خلق حادث إال وفيه نقص يصغره 
وال . تراين قلت شيئاً؟ ال . . } املتعال { وكذلك . . عمل من األعمال كبري ، حىت يتضاءل مبجرد أن يذكر اهللا 

  } الكبري املتعال { أي مفسر آخر للقرآن وقف أمام 
والتقابل واضح يف . . } بالليل وسارب بالنهار  سوآء منكم من أسر القول ومن جهر به ، ومن هو مستخف{ 

وهي تكاد بظلها تعطي عكس معناها ، فظلها ظل خفاء أو قريب من } سارب { إمنا تستوقفنا كلمة . العبارة 
هذه النعومة يف جرس اللفظ وظله . فاحلركة فيها هي املقصودة يف مقابل االستخفاء . الذاهب : والسارب . اخلفاء 

جو العلم اخلفي اللطيف الذاهب وراء احلمل املكنون والسر اخلايف واملستخفي . كي ال ختدش اجلو مقصودة هنا 
فاختار اللفظ الذي يؤدي معىن التقابل مع املستخفي ولكن يف لني ولطف . بالليل واملعقبات اليت ال تراها األنظار 

  وشبه خفاء



  . .}  له معقبات من بني يديه ومن خلفه حيفظونه من أمر اهللا{ 
واحلفظة اليت تتعقب كل انسان ، وحتفظ كل شاردة وكل واردة وكل خاطرة وكل خاجلة ، واليت هي من أمر اهللا ، 

ما هي؟ : فال نتعرض حنن هلا . . } من أمر اهللا { . . أكثر من أهنا . ال يتعرض هلا السياق هنا بوصف وال تعريف 
فذلك هو . جبو اخلفاء والرهبة والتعقب الذي يسبغه السياق  وما صفاهتا؟ وكيف تتعقب؟ وأين تكون؟ وال نذهب

املقصود هنا؛ وقد جاء التعبري بقدره؛ ومل جيئ هكذا جزافاً؛ وكل من له ذوق بأجواء التعبري يشفق من أن يشوه هذا 
  اجلو الغامض بالكشف والتفصيل

  . .} إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم { 
فإنه ال يغري . باحلفظة من أمره ملراقبة ما حيدثونه من تغيري بأنفسهم وأحواهلم فريتب عليه اهللا تصرفه هبم فهو يتعقبهم 

إال أن يغري الناس من مشاعرهم وأعماهلم وواقع . . نعمة أو بؤسى ، وال يغري عزاً أو ذلة ، وال يغري مكانة أو مهانة 
وإن كان اهللا يعلم ما سيكون منهم قبل أن يكون . نفوسهم وأعماهلم حياهتم ، فيغري اهللا ما هبم وفق ما صارت إليه 

  .ولكن ما يقع عليهم يترتب على ما يكون منهم ، وجييء الحقاً له يف الزمان بالقياس إليهم . 
وإهنا حلقيقة تلقي على البشر تبعة ثقيلة؛ فقد قضت مشيئة اهللا وجرت هبا سنته ، أن تترتب مشيئة اهللا بالبشر على 

  .صرف هؤالء البشر؛ وأن تنفذ فيهم سنته بناء على تعرضهم هلذه السنة بسلوكهم ت

وهو حيمل كذلك إىل جانب التبعة دليل التكرمي هلذا املخلوق الذي . والنص صريح يف هذا ال حيتمل التأويل 
  .اقتضت مشيئة اهللا ، أن يكون هو بعمله أداة التنفيذ ملشيئة اهللا فيه 

يربز السياق حالة تغيري اهللا ما بقوم إىل السوء؛ ألهنم حسب املفهوم من اآلية غريوا ما بأنفسهم إىل وبعد تقرير املبدأ 
  :أسوء فأراد هلم اهللا السوء 

  . .} وإذا أراد اهللا بقوم سوءاً فال مرد له وما هلم من دونه من وال { 
وقد قدم هلم . تعجلون بالسيئة قبل احلسنة يربز السياق هذا اجلانب هنا دون اجلانب اآلخر ألنه يف معرض الذين يس

هناك املغفرة على العذاب ليربز غفلتهم ، وهو هنا يربز العاقبة السوأى وحدها إلنذارهم حيث ال يرد عذاب اهللا 
  . .عنهم إذا استحقوه مبا يف أنفسهم وال يعصمهم منه وال يناصرهم 

واد جتتمع فيه مناظر الطبيعة . ك الوادي الذي كنا فيه مث يأخذ السياق يف جولة جديدة يف واد آخر ، موصول بذل
. وختيم عليه الرهبة والضراعة واجلهد واإلشفاق . ومشاعر النفس ، متداخلة متناسقة يف الصورة والظل واإليقاع 

  :وتظل النفس فيه يف ترقب وحذر ، ويف تأثر وانفعال 
. ويسبح الرعد حبمده واملالئكة من خيفته . الثقال  وينشىء السحاب. خوفاً وطمعاً . هو الذي يريكم الربق { 

له دعوة احلق ، والذين يدعون من . ويرسل الصواعق فيصيب هبا من يشاء ، وهم جيادلون يف اهللا وهو شديد احملال 
ضالل دونه ال يستجيبون هلم بشيء إال كباسط كفيه إىل املاء ليبلغ فاه ، وما هو ببالغه ، وما دعاء الكافرين إال يف 

من رب السماوات : قل . وهللا يسجد من يف السماوات واألرض طوعاً وكرهاً ، وظالهلم ، بالغدو واآلصال . 
هل يستوي األعمى : أفاختذمت من دونه أولياء ال ميلكون ألنفسهم نفعاً وال ضراً؟ قل : قل . اهللا : واألرض؟ قل 

اهللا خالق : شركاء خلقوا كخلقه فتشابه اخللق عليهم؟ قل أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا هللا . والبصري 
  . .} كل شيء وهو الواحد القهار 

وهي بذاهتا مشاهد . والربق والرعد والسحاب مشاهد معروفة ، وكذلك الصواعق اليت تصاحبها يف بعض األحيان 
عن اهللا شيئاً والسياق حيشدها ذات أثر يف النفس سواء عند الذين يعرفون الكثري عن طبيعتها والذين ال يعرفون 



هنا؛ ويضيف إليها املالئكة والظالل والتسبيح والسجود واخلوف والطمع ، والدعاء احلق والدعاء الذي ال 
  . .هيئة ملهوف يتطلب املاء ، باسطاً كفيه ليبلغه ، فاحتاً فاه يتلقف منه قطرة : ويضم إليها هيئة أخرى . يستجاب 

إمنا تتجمع لتلقي كلها ظالهلا على املشهد ، وتلفه يف جو من الرهبة . نص اتفاقاً أو جزافاً هذه كلها ال تتجمع يف ال
والترقب ، واخلوف والطمع ، والضراعة واالرجتاف ، يف سياق تصوير سلطان اهللا املتفرد بالقهر والنفع والضر ، 

  .نفياً للشركاء املدعاة ، وإرهاباً من عقىب الشرك باهللا 

  . .} خوفاً وطمعاً . يكم الربق هو الذي ير{ 
هو اهللا الذي يريكم هذه الظاهرة الكونية ، فهي ناشئة من طبيعة الكون اليت خلقها هو على هذا النحو اخلاص ، 

ومنها الربق الذي يريكم إياه وفق ناموسه ، فتخافونه ألنه بذاته يهز األعصاب ، . وجعل هلا خصائصها وظواهرها 
وتطمعون يف اخلري من . اعقة ، وألنه قد يكون نذيراً بسيل مدمر كما علمتكم جتاربكم وألنه قد يتحول إىل ص

  .ورائه ، فقد يعقبه املطر املدرار احمليي للموات ، اجملري لألهنار 
  . .} وينشئ السحاب الثقال { 

 خلقة هذا فوفق ناموسه يف. وهو كذلك الذي ينشئ السحاب والسحاب اسم جنس واحدته سحابة الثقال باملاء 
ولو مل جيعل خلقة الكون على هذا النحو ما تكونت سحب وال . الكون وتركيبه تتكون السحب ، وهتطل األمطار 

ومعرفة كيف تتكون السحب ، وكيفية هطول األمطار ال تفقد هذه الظاهرة الكونية شيئاً من . هطلت أمطار 
ووفق ناموس معني . كوين خاص مل يصنعه أحد إال اهللا فهي تتكون وفق تركيب . روعتها ، وال شيئاً من داللتها 

حيكم هذا التركيب مل يشترك يف سنه أحد من عبيد اهللا كما أن هذا الكون مل خيلق نفسه ، وال هو الذي ركب يف 
  ذاته ناموسه

ثار الناموس إنه أثر من آ. هذا الصوت املقرقع املدوي . . الظاهرة الثالثة جلو املطر والربق والرعد . . والرعد 
فهو رجع صنع اهللا يف هذا الكون ، فهو محد وتسبيح  -أياً كانت طبيعته وأسبابه  -الكوين ، الذي صنعه اهللا 

كما أن كل مصنوع مجيل متقن يسبح ويعلن عن محد الصانع والثناء عليه مبا . بالقدرة اليت صاغت هذا النظام 
ون املدلول املباشر للفظ يسبح هو املقصود فعالً ، ويكون الرعد وقد يك. . حيمله من آثار صنعته من مجال وإتقان 

فهذا الغيب الذي زواه اهللا عن البشر ال بد أن يتلقاه البشر بالتصديق والتسليم وهم ال . فعالً حبمد اهللا } يسبح { 
  يعلمون من أمر هذا الكون وال من أمر أنفسهم إال القليل

الرعد باحلمد اتباعاً ملنهج التصوير القرآين يف مثل هذا السياق ، وخلع  وقد اختار التعبري أن ينص على تسبيح
مسات احلياة وحركاهتا على مشاهد الكون الصامته لتشارك يف املشهد حبركة من جنس املشهد كله كما فصلت هذا 

من خيفته ، وفيه وفيه املالئكة تسبح . يف كتاب التصوير الفين يف القرآن واملشهد هنا مشهد أحياء يف جو طبيعي 
ففي وسط هذا املشهد الداعي . . وفيه باسط كفيه إىل املاء ليبلغ فاه وما هو ببالغه . دعاء هللا ، ودعاء للشركاء 

  . .العابد املتحرك اشترك الرعد ككائن حي بصوته يف التسبيح والدعاء 
. يرسلها فيصيب هبا من يشاء  بالصواعق. . مث يكمل جو الرهبة واالبتهال والربق والرعد والسحاب الثقال 

والصواعق ظاهرة طبيعية ناشئة من تركيب الكون على هذا املنوال؛ واهللا يصيب هبا أحياناً من غريوا ما بأنفسهم 
  .واقتضت حكمته أال ميهلهم ، لعلمه أن ال خري يف إمهاهلم ، فاستحقوا اهلالك 



.  
ة تسبيح الرعد حبمده واملالئكة من خيفته وزجمرة والعجيب أنه يف هول الربق والرعد والصواعق ، ويف زمح

يف هذا اهلول ترتفع أصوات بشرية باجلدل يف اهللا صاحب كل هذه القوى وباعث كل هذه . . العواصف بغضبه 
  :األصوات اليت ترتفع على كل جدال وكل حمال 

  } وهم جيادلون يف اهللا وهو شديد احملال { 
رة هذا اهلول املتجاوب بالدعاء واالبتهال والرعد والقرقعة والصواعق ، وهكذا تضيع أصواهتم الضعيفة يف غم

الناطقة كلها بوجود اهللا الذي جيادلون فيه وبوحدانيته واجتاه التسبيح واحلمد إليه وحده من أضخم جمايل الكون 
ذا كله أصوات فأين من ه) وللخوف إيقاعه يف هذا اجملال ( اهلائل ، ومن املالئكة الذين يسبحون من خيفته 

  الضعاف من البشر وهم جيادلون يف اهللا وهو شديد احملال؟
ودعوة اهللا هي وحدها احلق؛ وما عداها باطل ذاهب ، ال . وهم جيادلون يف اهللا وينسبون إليه شركاء يدعوهنم معه 

  :ينال صاحبه منه إال العناء 
، إال كباسط كفيه إىل املاء ليبلغ فاه وما هو  له دعوة احلق ، والذين يدعون من دونه ال يستجيبون هلم بشيء{ 

  . .} ببالغه ، وما دعاء الكافرين إال يف ضالل 
إهنا . فدعوة واحدة هي احلق ، وهي اليت حتق ، وهي اليت تستجاب . . واملشهد هنا ناطق متحرك جاهد الهف 

اها باطل وما عداها ضائع وما عداها وما عد. دعوة اهللا والتوجه إليه واالعتماد عليه وطلب عونه ورمحته وهداه 
ملهوف ظمآن ميد ذراعيه ويبسط . أال ترون حال الداعني لغريه من الشركاء؟ انظروا هذا واحد منهم . . هباء 
. بعد اجلهد واللهفة والعناء . وما هو ببالغه . يطلب املاء ليبلغ فاه فال يبلغه . وفمه مفتوح يلهث بالدعاء . كفيه 

  :كافرين باهللا الواحد حني يدعون الشركاء وكذلك دعاء ال
  .} وما دعاء الكافرين إال يف ضالل { 

ويف أي جو ال يبلغ هذا الداعي الالهف قطرة من ماء؟ يف جو الربق والرعد والسحاب الثقال ، اليت جتري هناك 
  بأمر اهللا الواحد القهار

توجهون إليهم بالرجاء والدعاء ، إذا كل من يف الكون ويف الوقت الذي يتخذ هؤالء اخلائبون آهلة من دون اهللا ، وي
املؤمن منهم خيضع طاعة وإمياناً ، . وكلهم حمكومون بإرادته ، خاضعون لسنته ، مسريون وفق ناموسه . يعنو هللا 

وغري املؤمن خيضع أخذا وإرغاماً فما ميلك أحد أن خيرج على إرادة اهللا ، وال أن يعيش خارج ناموسه الذي سنه 
  :لحياة ل

  . .} وهللا يسجد من يف السماوات واألرض طوعاً وكرهاً ، وظالهلم ، بالغدو واآلصال { 
وألن اجلو جو عبادة ودعاء ، فإن السياق يعرب عن اخلضوع ملشيئة اهللا بالسجود وهو اقصى رمز للعبودية ، مث يضم 

الصباح ، وباآلصال عند انكسار ظالهلم بالغدو يف . إىل شخوص من يف السماوات واألرض ، ظالهلم كذلك 
  .يضم هذه الظالل إىل الشخوص يف السجود واخلضوع واالمتثال . األشعة وامتداد الظالل 

وإذا . مث تلقي هذه احلقيقة ظلها على املشهد ، فإذا هو عجب . وهي يف ذاهتا حقيقة ، فالظالل تبع للشخوص 
من شخوص وظالل جاثية خاضعة عن طريق اإلميان أو  شخوص وظالل وإذا الكون كله مبا فيه: السجود مزدوج 
  وأولئك اخلائبون يدعون آهلة من دون اهللا. . كلها تسجد هللا . غري اإلميان سواء 

فما جيدر باملشرك باهللا يف مثل هذا اجلو إال التهكم ، . ويف جو هذا املشهد العجيب يتوجه إليهم باألسئلة التهكمية 



  :ستهزاء وما يستحق إال السخرية واال
أفاختذمت من دونه أولياء ال ميلكون ألنفسهم نفعاً وال ضراً؟ : قل . اهللا : من رب السماوات واألرض؟ قل : قل { 

هل يستوي األعمى والبصري؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا هللا شركاء خلقوا كخلقه فتشابه : قل 
  . .} حد القهار اهللا خالق كل شيء ، وهو الوا: اخللق عليهم؟ قل 

} من رب السماوات واألرض؟ { : سلهم وكل من يف السماوات واألرض مأخوذ بقدرة اهللا وإرادته رضي أم كره 
{ : إمنا ليسمعوا اجلواب ملفوظاً وقد رأوه مشهوداً . وهو سؤال ال ليجيبوا عنه ، فقد أجاب السياق من قبل . . 
سلهم لالستنكار فهم . . } دونه أولياء ال ميلكون ألنفسهم نفعاً وال ضراً؟ أفاختذمت من { : مث سلهم . . } اهللا : قل 

وضوح الفارق بني : سلهم والقضية واضحة ، والفرق بني احلق والباطل واضح . بالفعل قد اختذوا أولئك األولياء 
منني؛ فالعمى وحده هو ويف ذكر األعمى والبصري إشارة إليهم وإىل املؤ. األعمى والبصري ، وبني الظلمات والنور 

ويف ذكر الظلمات . الذي يصدهم عن رؤية احلق الواضح اجلاهر الذي حيس بأثره كل من يف السماوات واألرض 
والنور إشارة إىل حاهلم وحال املؤمنني ، فالظلمات اليت حتجب الرؤية هي اليت تلفهم وتكفهم عن اإلدراك للحق 

  .املبني 
فتشاهبت على القوم هذه . ختذوهم من دون اهللا ، خلقوا خملوقات كاليت خلقها اهللا أم ترى هؤالء الشركاء الذين ا

املخلوقات وتلك ، فلم يدروا أيها من خلق اهللا وأيها من خلق الشركاء؟ فهم معذورون إذن إن كان األمر كذلك ، 
عبود العبادة؛ وبدوهنا ال تقوم يف اختاذ الشركاء ، فلهم من صفات اهللا تلك القدرة على اخللق ، اليت هبا يستحق امل

  شبهة يف عدم استحقاقه
وهو التهكم املر على القوم يرون كل شيء من خلق اهللا ، ويرون هذه اآلهلة املدعاة مل ختلق شيئاً ، وما هي خبالقة 

قول إىل وذلك أسخف وأحط ما تصل الع. وبعد هذا كله يعبدوهنا ويدينون هلا يف غري شبهة . شيئاً ، إمنا هي خملوقة 
  . .دركه من التفكري 

  :والتعقيب على هذا التهكم الالذع ، حيث ال معارضة وال جدال ، بعد هذا السؤال 
  . .} وهو الواحد القهار . اهللا خالق كل شيء : قل { 

فهي الوحدانية يف اخللق ، وهي الوحدانية يف القهر أقصى درجات السلطان وهكذا حتاط قضية الشركاء يف مطلعها 
جود من يف السماوات واألرض وظالهلم طوعاً وكرهاً هللا؛ ويف ختامها بالقهر الذي خيضع له كل شيء يف بس

  .األرض أو يف السماء 

فأين القلب الذي يصمد هلذا . . وقد سبقته من قبل بروق ورعود وصواعق وتسبيح وحتميد عن خوف أو طمع . 
  ت ، حىت يأخذه اهلالك؟اهلول ، إال أن يكون أعمى مطموساً يعيش يف الظلما

وبني الربق } خوفاً وطمعاً { بني . وقبل أن نغادر هذا الوادي نشري إىل التقابالت امللحوظة يف طريقة األداء 
هنا ، بعد إشارهتا إىل املاء ، تشارك يف صفة التقابل مع الربق اخلفيف } الثقال { اخلاطف والسحاب الثقال و 

وبني . وبني دعوة احلق ودعوة اجلهد الضائع . وتسبيح املالئكة من خيفته  اخلاطف وبني تسبيح الرعد حبمده
وبني . وبني الغدو واآلصال . وبني الشخوص والظالل . السماوات واألرض ، وسجود من فيهن طوعاً وكرهاً 

ال ميلكون وبني اخلالق القاهر والشركاء الذين ال خيلقون شيئاً ، و. وبني الظلمات والنور . األعمى والبصري 
  .وهكذا ميضي السياق على هنجه يف دقة ملحوظة وألالء باهر وتنسيق عجيب . . . ألنفسهم نفعاً وال ضراً 

للخري اهلادئ والشر . للدعوة الباقية والدعوة الذاهبة مع الريح . يضرب مثالً للحق والباطل . مث منضي مع السياق 



وهو من جنس . ولتدبري اخلالق املدبر املقدر لألشياء . الواحد القهار  واملثل املضروب هنا مظهر لقوة اهللا. املتنفج 
  .املشاهد الطبيعية اليت ميضي يف جوها السياق 

ومما يوقدون عليه يف النار ابتغاء حلية : أنزل من السماء ماء ، فسالت أودية بقدرها ، فاحتمل السيل زبداً رابياً { 
فأما الزبد فيذهب جفاء ، وأما ما ينفع الناس فيمكث يف . حلق والباطل كذلك يضرب اهللا ا. أو متاع زبد مثله 

  . .} كذلك يضرب اهللا األمثال . األرض 
وإنزال املاء من السماء حىت تسيل به الوديان يتناسق مع جو الربق والرعد والسحاب الثقال يف املشهد السابق؛ 

وهو كذلك يشهد بقدرة . جوه قضايا السورة وموضوعاهتا ويؤلف جانباً من املشهد الكوين العام ، الذي جتري يف 
وأن تسيل هذه األودية بقدرها ، كل حبسبه ، وكل مبقدار طاقته ومقدار حاجته يشهد بتدبري . . الواحد القهار 

وليس هذا أو ذلك بعد إال إطاراً للمثل . . وهي إحدى القضايا اليت تعاجلها السورة . . اخلالق وتقديره لكل شيء 
  .الذي يريد اهللا ليضربه للناس من مشهود حياهتم الذي ميرون عليه دون انتباه 

إن املاء لينزل من السماء فتسيل به األودية ، وهو يلم يف طريقه غثاء ، فيطفو على وجهه يف صورة الزبد حىت 
املاء من حتته سارب و. ولكنه بعد غثاء . . هذا الزبد نافش راب منتفخ . ليحجب الزبد املاء يف بعض األحيان 

كذلك يقع يف املعادن اليت تذاب لتصاغ منها حلية . . ولكنه هو املاء الذي حيمل اخلري واحلياة . . ساكن هادئ 
. كالذهب والفضة ، أو آنية أو آلة نافعة للحياة كاحلديد والرصاص ، فإن اخلبث يطفو وقد حيجب املعدن األصيل 

  . .ن يف نقاء ولكنه بعُد خبثٌ يذهب ويبقى املعد
فالباطل يطفو ويعلو وينتفخ ويبدو رابياً طافياً ولكنه بعُد زبد أو خبث ، ما . ذلك مثل احلق والباطل يف هذه احلياة 

  .يلبث أن يذهب جفاء مطروحاً ال حقيقة له وال متاسك فيه 

كنه هو الباقي يف األرض ول. ورمبا حيسبه بعضهم قد انزوى أو غار أو ضاع أو مات . واحلق يظل هادئاً ساكناً 
وكذلك يقرر مصائر الدعوات ، } كذلك يضرب اهللا األمثال { كاملاء احمليي واملعدن الصريح ، ينفع الناس ، 

وهو اهللا الواحد القهار ، املدبر للكون واحلياة ، العليم بالظاهر . ومصائر األعمال واألقوال . ومصائر االعتقادات 
  .لباقي والزائل والباطن ، واحلق والباطل وا

والذين مل يستجيبوا له يالقون من اهلول ما يود أحدهم لو ملك ما يف األرض ومثله . فمن استجاب هللا فله احلسىن 
  :ويا لسوء املهاد . وما هو مبفتد ، إمنا هو احلساب الذي يسوء ، وإمنا هي جهنم هلم مهاد . معه أن يفتدى به 

الذين مل يستجيبوا له لو أن هلم ما يف األرض مجيعاً ومثله معه الفتدوا به ، أولئك للذين استجابوا لرهبم احلسىن ، و{ 
  . . .} هلم سوء احلساب ، ومأواهم جهنم وبئس املهاد 
  . .وتتقابل احلسىن مع سوء العذاب . ويتقابل الذين يستجيبون مع الذين ال يستجيبون 

  . .ريقتها املطردة يف األداء على منهج السورة كلها وط. . ومع جهنم وبئس املهاد 

الَِّذيَن ُيوفُونَ بِعَْهِد اللَِّه َولَا ) ١٩(بِ أَفََمْن َيْعلَُم أَنََّما أُْنزِلَ إِلَْيَك ِمْن َربِّكَ الَْحقُّ كََمْن ُهَو أَْعَمى إِنََّما يََتذَكَُّر أُولُو الْأَلْبَا
) ٢١(ا أََمَر اللَُّه بِهِ أَنْ يُوَصلَ وََيْخَشْونَ رَبَُّهْم وََيَخافُونَ ُسوَء الِْحسَابِ َوالَِّذيَن َيِصلُونَ َم) ٢٠(َيْنقُُضونَ الِْميثَاَق 

ئَةَ أُولَِئكَ  َوَيْدَرُءونَ بِالَْحَسَنِة السَّيَِّوالَِّذيَن صََبُروا اْبِتَغاَء َوْجهِ َربِّهِْم َوأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَْنفَقُوا ِممَّا َرَزقَْناُهمْ ِسرا َوَعلَانَِيةً
لَْيهِمْ جَنَّاُت َعْدٍن َيْدُخلُوَنَها َوَمْن َصلََح ِمْن آبَاِئهِْم َوأَزَْواجِهِْم َوذُرِّيَّاِتهِْم َوالَْملَاِئكَةُ َيْدُخلُونَ َع) ٢٢(لَُهْم ُعقَْبى الدَّارِ 

َوالَِّذيَن َينْقُُضونَ َعْهَد اللَِّه ِمْن َبْعِد ِميثَاِقهِ ) ٢٤(لدَّارِ َسلَاٌم َعلَْيكُمْ بَِما صََبرُْتْم فَنِْعَم ُعقَْبى ا) ٢٣(ِمْن كُلِّ َبابٍ 



اللَُّه يَْبُسطُ الرِّْزَق ) ٢٥(دَّارِ َوَيقْطَُعونَ َما أََمَر اللَُّه بِِه أَنْ يُوَصلَ َوُيفِْسُدونَ ِفي الْأَْرضِ أُولَِئَك لَُهُم اللَّْعَنةُ َولَُهْم ُسوُء ال
َوَيقُولُ الَِّذيَن كَفَُروا لَْولَا أُنْزِلَ ) ٢٦(َيقِْدُر َوفَرِحُوا بِالَْحَياِة الدُّْنَيا َوَما الَْحَياةُ الدُّْنَيا ِفي الْآخَِرِة إِلَّا مََتاٌع ِلَمْن َيَشاُء َو

الَِّذيَن آَمُنوا َوَتطَْمِئنُّ قُلُوبُُهْم بِذِكْرِ اللَِّه أَلَا ) ٢٧(َعلَْيِه آَيةٌ ِمْن َربِِّه قُلْ إِنَّ اللََّه ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء وََيْهِدي إِلَْيِه َمْن أََناَب 
كَذَِلَك أَْرَسلْنَاَك ِفي ) ٢٩(الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت طُوَبى لَُهْم َوُحْسُن مَآبٍ ) ٢٨(بِِذكْرِ اللَِّه َتطَْمِئنُّ الْقُلُوُب 
 َعلَْيِه ٌم ِلَتْتلَُو َعلَْيهُِم الَِّذي أَْوَحْيَنا إِلَْيَك َوُهْم َيكْفُُرونَ بِالرَّْحَمنِ قُلْ ُهَو َربِّي لَا إِلََه إِلَّا ُهَوأُمٍَّة قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلَها أَُم

كُلِّمَ بِِه الْمَْوَتى َبلْ ِللَِّه الْأَْمرُ َولَْو أَنَّ قُْرآًنا ُسيَِّرتْ بِِه الْجِبَالُ أَْو قُطَِّعْت بِِه الْأَْرُض أَْو ) ٣٠(َتَوكَّلُْت َوإِلَْيِه مََتابِ 
ُروا ُتِصيبُُهْم بَِما َصَنُعوا قَارَِعةٌ َجِميًعا أَفَلَْم يَْيأَسِ الَِّذيَن آَمُنوا أَنْ لَْو َيَشاُء اللَُّه لََهَدى النَّاَس َجِميًعا وَلَا يََزالُ الَِّذيَن كَفَ

َولَقَِد اْستُْهزَِئ بُِرُسلٍ ِمْن قَْبِلَك فَأَْملَْيُت ) ٣١(ى يَأِْتَي َوْعُد اللَِّه إِنَّ اللََّه لَا ُيْخِلُف الِْميَعاَد أَْو َتُحلُّ قَرِيًبا ِمْن َدارِِهْم حَتَّ
لُوا ِللَِّه ُشَركَاَء قُلْ أَفََمْن ُهَو قَاِئٌم َعلَى كُلِّ نَفْسٍ بَِما كََسَبْت َوَجَع) ٣٢(ِللَِّذيَن كَفَُروا ثُمَّ أََخذْتُُهْم فَكَْيَف كَانَ ِعقَابِ 

ا َمكُْرُهْم َوُصدُّوا َعنِ السَّبِيلِ َوَمْن َسمُّوُهْم أَْم ُتنَبِّئُوَنُه بَِما لَا َيْعلَُم ِفي الْأَْرضِ أَْم بِظَاِهرٍ ِمَن الْقَْولِ َبلْ ُزيَِّن ِللَِّذيَن كَفَُرو
) ٣٤(ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َولََعذَاُب الْآِخَرةِ أََشقُّ َوَما لَُهْم ِمَن اللَِّه ِمْن َواقٍ  لَُهْم َعذَاٌب) ٣٣(ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َهاٍد 

ى الْكَاِفرِينَ ى الَِّذيَن اتَّقَْوا َوُعقَْبَمثَلُ الَْجنَِّة الَِّتي ُوِعَد الُْمتَّقُونَ َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر أُكُلَُها َداِئٌم َوِظلَُّها ِتلَْك ُعقَْب
َما أُِمْرتُ أَنْ أَْعُبدَ وَالَِّذيَن آَتْيَناُهُم الْكَِتاَب يَفَْرُحونَ بَِما أُنْزِلَ إِلَْيَك َوِمَن الْأَحَْزابِ َمْن يُْنِكُر بَْعَضُه قُلْ إِنَّ) ٣٥(النَّاُر 

َك أَْنزَلَْناُه ُحكًْما َعَربِيا َولَِئنِ اتََّبْعَت أَهَْواَءُهْم بَْعَدَما َجاَءَك ِمَن َوكَذَِل) ٣٦(اللََّه َولَا أُْشرِكَ بِِه إِلَْيِه أَْدُعو َوإِلَْيِه َمآبِ 
َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُرُسلًا ِمْن قَْبِلَك َوَجَعلَْنا لَُهْم أَْزوَاًجا َوذُرِّيَّةً َوَما كَانَ ) ٣٧(الِْعلْمِ َما لََك ِمَن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َولَا َواقٍ 

َوإِنْ مَا ) ٣٩(يَْمُحو اللَُّه َما َيَشاُء َويُثْبُِت َوِعْنَدهُ أُمُّ الِْكَتابِ ) ٣٨(َرسُولٍ أَنْ يَأِْتيَ بِآَيٍة إِلَّا بِإِذِْن اللَِّه ِلكُلِّ أََجلٍ ِكتَاٌب ِل
أََولَمْ َيَرْوا أَنَّا َنأِْتي الْأَْرَض َننْقُُصَها ) ٤٠(َوَعلَْيَنا الِْحَساُب ُنرِيَنََّك بَْعَض الَِّذي نَِعُدُهمْ أَْو َنَتَوفَّيَنََّك فَإِنََّما َعلَْيَك الَْبلَاغُ 

َوقَْد َمكَرَ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فَِللَِّه الَْمكُْر َجِميًعا ) ٤١(ِمْن أَطَْراِفَها وَاللَُّه َيْحكُُم لَا ُمَعقَِّب ِلُحكِْمِه َوُهَو سَرِيُع الِْحسَابِ 
َوَيقُولُ الَِّذيَن كَفَُروا لَْسَت ُمْرَسلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ ) ٤٢(َتكِْسُب كُلُّ َنفْسٍ َوَسَيْعلَُم الْكُفَّاُر ِلَمْن ُعقَْبى الدَّارِ  َيْعلَُم َما

  ) ٤٣(َشهِيًدا بَْينِي وََبْيَنكُْم َوَمْن ِعْنَدُه ِعلُْم الِْكتَابِ 

ق الغيب ، ويف أغوار النفس اليت استعرضها شطر السورة األول ، بعد املشاهد اهلائلة يف آفاق الكون ويف أعما
يأخذ الشطر الثاين يف ملسات وجدانية وعقلية ، وتصويرية دقيقة رفيقة ، حول قضية الوحي والرسالة ، وقضية 

ة وهي جولة جديدة حول تلك القضايا يف السور. . التوحيد والشركاء ، ومسألة اآليات واستعجال تأويل الوعيد 
.  

ويف طبيعة املؤمنني وطبيعة . وتبدأ هذه اجلولة بلمسة يف طبيعة اإلميان وطبيعة الكفر ، فاألول علم والثاين عمى 
يتلوها مشهد من مشاهد القيامة ، وما فيها من نعيم لألولني ومن عذاب . الكافرين والصفات املميزة هلؤالء وهؤالء 

فوصف . فجولة مع القلوب املؤمنة املطمئنة بذكر اهللا . مها إىل اهللا فلمسة يف بسط الرزق وتقديره ورد. لآلخرين 
فلمسة مبا يصيب الكفار من قوارع تنزل . هلذا القرآن الذي يكاد يسري اجلبال وتقطع به األرض ويكلم به املوتى 

ص أطراف األرض فلمسة من مصارع الغابرين ونق. فجدل هتكمي حول اآلهلة املدعاة . هبم أو حتل قريباً من دارهم 
خيتم هذا كله بتهديد الذين يكذبون برسالة الرسول صلى اهللا عليه وسلم بتركهم للمصري . منهم حيناً بعد حني 

  املعلوم
من ذلك نرى أن اإليقاعات واملطارق املتوالية يف شطر السورة األول ، حتّضر املشاعر وهتيئها ملواجهة القضايا 

على استعداد وتفتح لتلقيها؛ وأن شطري السورة متكامالن؛ وكل منهما يوقع  واملسائل يف شطرها الثاين ، وهي



  .على احلس طرقاته وإحياءاته هلدف واحد وقضية واحدة 
  . .وهي تثار هنا مرة أخرى على نسق جديد . وقد أثريت يف صدر السورة . والقضية األوىل هي قضية الوحي 

  . .} ن هو أعمى؟ إمنا يتذكر أولوا األلباب أفمن يعلم أمنا أنزل إليك من ربك احلق كم{ 
إن املقابل ملن يعلم أن أنزل إليك من ربك هو احلق ليس هو من ال يعلم هذا ، إمنا املقابل هو األعمى وهو أسلوب 

فالعمى . عجيب يف ملس القلوب وجتسيم الفروق ، وهو احلق يف الوقت ذاته ال مبالغة فيه وال زيادة وال حتريف 
والناس إزاء هذه احلقيقة . الذي ينشئ اجلهل هبذه احلقيقة الكربى الواضحة اليت ال ختفى إال على أعمى وحده هو 

مبصرون فهم يعلمون ، وعمي فهم ال يعلمون والعمى عمى البصرية ، وانطماس املدارك ، : الكبرية صنفان 
  . .در اإلشعاع واستغالق القلوب ، وانطفاء قبس املعرفة يف األرواح ، وانفصاهلا عن مص

  . .} إمنا يتذكر أولو األلباب { 
  .الذين هلم عقول وقلوب مدركة تذكر باحلق فتتذكر ، وتنبه إىل دالئله فتتفكر 

  :وهذه صفات أويل األلباب هؤالء 
  . .} الذين يوفون بعهد اهللا وال ينقضون امليثاق { 

والعهد األكرب الذي تقوم عليه العهود . ثاق وعهد اهللا مطلق يشمل كل عهد ، وميثاق اهللا مطلق يشمل كل مي
  .كلها هو عهد اإلميان؛ وامليثاق األكرب الذي تتجمع عليه املواثيق كلها هو ميثاق الوفاء مبقتضيات هذا اإلميان 

قدمي مع الفطرة البشرية املتصلة بناموس الوجود كله؛ املدركة إدراكاً مباشراً لوحدة . وعهد اإلميان قدمي وجديد 
وهو امليثاق املأخوذ على . رادة اليت صدر عنها الوجود ، ووحدة اخلالق صاحب اإلرادة ، وأنه وحده املعبود اإل

مث هو جديد مع الرسل الذين بعثهم اهللا ال لينشئوا عهد . . الذرية يف ظهور بين آدم فيما ارتضيناه هلا من تفسري 
مقتضياته من الدينونة هللا وحده واالخنالع من الدينونة لسواه  اإلميان ولكن ليجددوه ويذكروا به ويفصلوه ، ويبينوا

  . .، مع العمل الصاحل والسلوك القومي ، والتوجه به إىل اهللا وحده صاحب امليثاق القدمي 
ذوي . سواء مع الرسول أو مع الناس . مث تترتب على العهد اإلهلي وامليثاق الرباين كل العهود واملواثيق مع البشر 

فالذي يرعى العهد األول يرعى سائر العهود ، ألن رعايتها فريضة؛ والذي . أفراداً أم مجاعات . أو أجانب قرابة 
  .ينهض بتكاليف امليثاق األول يؤدي كل ما هو مطلوب منه للناس ، ألن هذا داخل يف تكاليف امليثاق 

  .ا يف كلمات يقرره. فهي القاعدة الضخمة األوىل اليت يقوم عليها بنيان احلياة كله 
  . .} والذين يصلون ما أمر اهللا به أن يوصل ، وخيشون رهبم ، وخيافون سوء احلساب { 

أي أهنا الطاعة الكاملة واالستقامة الواصلة ، والسري على . فكل ما أمر اهللا به أن يوصل يصلونه . هكذا يف إمجال 
جممالً ، ومل يفصل مفردات ما أمر اهللا به أن يوصل ،  هلذا ترك األمر. السنة ووفق الناموس بال احنراف وال التواء 

ألن هذا التفصيل يطول ، وهو غري مقصود ، إمنا املقصود هو تصوير االستقامة املطلقة اليت ال تلتوي ، والطاعة 
هلذه ويلمح عجز اآلية إىل الشعور املصاحب يف نفوسهم . . املطلقة اليت ال تتفلت ، والصلة املطلقة اليت ال تنقطع 

  :الطاعة الكاملة 
  . .} وخيشون رهبم وخيافون سوء احلساب { 

وهم أولو األلباب الذين يتدبرون احلساب قبل . فهي خشية اهللا وخمافة العقاب الذي يسوء يف يوم لقائه الرهيب 
  .يوم احلساب 

  . .} والذين صربوا ابتغاء وجه رهبم { 



اخل وصرب . . من عمل وجهاد ودعوة واجتهاد . ليف امليثاق صرب على تكا. وللصرب مقتضيات . والصرب ألوان 
وصرب على محاقات الناس وجهاالهتم وهي . وقل من يصرب على النعمة فال يبطر وال يكفر . على النعماء والبأساء 

مالً وال جت. جذعوا : كله ابتغاء وجه رهبم ، ال حترجاً من أن يقول الناس . . وصرب وصرب وصرب . . تضيق الصدور 
وال هلدف واحد غري . وال دفعاً لضر يأيت به اجلزع . وال رجاء يف نفع من وراء الصرب . صربوا : ليقول الناس 

  . .صرب التسليم لقضائه واالستسالم ملشيئته والرضى واالقتناع . ابتغاء وجه اهللا ، والصرب على نعمته وبلواه 
  . .} وأقاموا الصالة { 

د اهللا وميثاقه ، ولكنه يربزها ألهنا الركن األول هلذا الوفاء ، وألهنا مظهر التوجه اخلالص وهي داخلة يف الوفاء بعه
  .الكامل هللا ، وألهنا الصلة بني العبد والرب ، اخلالصة له ليس فيها من حركة وال كلمة لسواه 

  .} وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعالنية { 

.  
ولكنه يربزها ألهنا الصلة بني عباد اهللا ، . ل ، ويف الوفاء بتكاليف امليثاق وهي داخلة يف وصل ما أمر اهللا به أن يوص

واليت تزكي نفس معطيها من البخل ، وتزكي نفس آخذها من الغل؛ . اليت جتمعهم يف اهللا وهم يف نطاق احلياة 
السر . واإلنفاق سراً وعالنية  .وجتعل احلياة يف اجملتمع املسلم الئقة بالبشر املتعاونني املتضامنني الكرام على اهللا 

والعالنية حيث تطلب األسوة ، وتنفذ الشريعة . حيث تصان الكرامة وتطلب املروءة ، وتتحرج النفس من اإلعالن 
  .ولكل موضعه يف احلياة . ، ويطاع القانون 

  . .} ويدرأون باحلسنة السيئة { 
ولكن التعبري يتجاوز املقدمة إىل النتيجة . ومية ال يف دين اهللا واملقصود أهنم يقابلون السيئة باحلسنة يف التعامالت الي

فمقابلة السيئة باحلسنة تكسر شرة النفوس ، وتوجهها إىل اخلري؛ وتطفئ جذوة الشر ، وترد نزغ الشيطان ، ومن . 
السيئة باحلسنة وطلباً  فعجل النص هبذه النهاية وصدر هبا اآلية ترغيباً يف مقابلة. مث تدرأ السيئة وتدفعها يف النهاية 

  . .لنتيجتها املرتقبة 
مث هي إشارة خفية إىل مقابلة السيئة باحلسنة عندما يكون يف هذا درء السيئة ودفعها ال إطماعها واستعالؤها فأما 

حني حتتاج السيئة إىل القمع ، وحيتاج الشر إىل الدفع ، فال مكان ملقابلتها باحلسنة ، لئال ينتفش الشر ويتجرأ 
  .ويستعلي 

إن املستعلي الغاشم ال . . فأما يف دين اهللا فال . ودرء السيئة باحلسنة يكون غالباً يف املعاملة الشخصية بني املتماثلني 
والتوجيهات القرآنية . واملفسدون يف األرض ال جيدي معهم إال األخذ احلاسم . جيدي معه إال الدفع الصارم 

  .األلباب ، والتصرف مبا يرجح أنه اخلري والصواب  متروكة لتدبر املواقف ، واستشارة
جنات عدن يدخلوهنا ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياهتم؛ واملالئكة يدخلون : أولئك هلم عقىب الدار { 

  . .} سالم عليكم مبا صربمت ، فنعم عقىب الدار . عليهم من كل باب 
  .عدن لإلقامة والقرار  جنات: يف مقامهم العايل هلم عقىب الدار } أولئك { 

وهؤالء يدخلون اجلنة بصالحهم . يف هذه اجلنات يأتلف مشلهم مع الصاحلني من آبائهم وأزواجهم وذرياهتم 
  .ولكنهم يكرمون بتجمع شتاهتم ، وتالقي أحباهبم ، وهي لذة أخرى تضاعف لذة الشعور باجلنان . واستحقاقهم 

  :يف التأهيل والتكرمي ، يف حركة رائحة غادية ويف جو التجمع والتالقي يشترك املالئكة 
  . .} يدخلون عليهم من كل باب { 



  :ويدعنا السياق نرى املشهد حاضراً وكأمنا نشهده ونسمع املالئكة أطوافاً أطوافاًً 
  . .} سالم عليكم مبا صربمت فنعم عقىب الدار { 

  .فهو مهرجان حافل باللقاء والسالم واحلركة الدائبة واإلكرام 
وهم على النقيض يف كل . وال بصرية هلم فيبصروا . وعلى الضفة األخرى أولئك الذين ال ألباب هلم فيتذكروا 

  :شيء مع أويل األلباب 
أولئك هلم . والذين ينقضون عهد اهللا من بعد ميثاقه ، ويقطعون ما أمر اهللا به أن يوصل ، ويفسدون يف األرض { 

  . .} اللعنة ، وهلم سوء الدار 
إهنم ينقضون عهد اهللا املأخوذ على الفطرة يف صورة الناموس األزيل؛ وينقضون من بعده كل عهد ، فمىت نقض 

  .العهد األول فكل عهد قائم عليه منقوض من األساس 

. ويقطعون ما أمر اهللا به أن يوصل على وجه العموم واإلطالق . الذي ال يرعى اهللا ال يبقى على عهد وال ميثاق 
فاإلفساد . يف األرض يف مقابل صرب أولئك وإقامتهم للصالة وإنفاقهم سراً وعالنية ودرء السيئة باحلسنة  ويفسدون

  .يف األرض يقابل هذا كله ، وترك شيء من هذا كله إمنا هو إفساد أو دافع إىل اإلفساد 
وال حاجة } وهلم سوء الدار { والطرد يف مقابل التكرمي هناك } هلم اللعنة { املبعدون املطرودون . . } أولئك { 

  إىل ذكرها ، فقد عرفت مبقابلها هناك
مع أن اهللا هو الذي يقدر الرزق . أولئك فرحوا باحلياة الدنيا ومتاعها الزائل فلم يتطلعوا إىل اآلخرة ونعيمها املقيم 

ة ما حرمهم اهللا متاع األرض ولو ابتغوا اآلخر. فيوسع فيه أو يضيق فاألمر كله إليه يف األوىل واآلخرة على السواء 
  :، وهو الذي أعطاهم إياه 

  . .} وفرحوا باحلياة الدنيا وما احلياة الدنيا يف اآلخرة إال متاع . اهللا يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر { 
. ولقد سبقت اإلشارة إىل الفارق الضخم بني من يعلم أن ما أنزل إىل الرسول من ربه هو احلق ، ومن هو أعمى 

ن حيكي السياق شيئاً عن العمي الذين ال يرون آيات اهللا يف الكون ، والذين ال يكفيهم هذا القرآن ، فإذا هم فاآل
وقد حكى السياق شيئاً كهذا يف شطر السورة األول ، وعقب عليه بأن الرسول ليس إال منذراً . يطلبون آية 

ويضع إىل جواره صورة . اهلدى وأسباب الضالل وهو اآلن حيكيه ويعقب عليه ببيان أسباب . واآليات عند اهللا 
هذا القرآن العميق التأثري ، . القلوب املطمئنة بذكر اهللا ، ال تقلق وال تطلب خوارق لتؤمن وهذا القرآن بني أيديها 

وينهي . حىت لتكاد تسري به اجلبال وتقطع به األرض ، ويكلم به املوتى ملا فيه من سلطان وقوة ودفعة وحيوية 
ديث عن هؤالء الذين يتطلبون القوارع واخلوارق بتيئيس املؤمنني منهم ، وبتوجيههم إىل املثالت من قبلهم ، احل

  :وإىل ما حيل باملكذبني من حوهلم بني احلني واحلني 
الذين : إن اهللا يضل من يشاء ، ويهدي إليه من أناب : لوال أنزل عليه آية من ربه قل : ويقول الذين كفروا { 
الذين آمنوا وعملوا الصاحلات طوىب هلم وحسن . أال بذكر اهللا تطمئن القلوب . ا وتطمئن قلوهبم بذكر اهللا آمنو

  . .} مآب 
هو : قل . كذلك أرسلناك يف أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك ، وهم يكفرون بالرمحن { 

  . .} ريب ال إله إال هو عليه توكلت ، وإليه متاب 
أفلم ييأس الذين آمنوا . بل هللا األمر مجيعاً . ولو أن قرآنا سريت به اجلبال أو قطعت به األرض أو كلم به املوتى { 



وال يزال الذين كفروا تصيبهم مبا صنعوا قارعة أو حتل قريباً من دارهم حىت يأيت . أن لو يشاء اهللا هلدى الناس مجيعاً 
  .عاد إن اهللا ال خيلف املي. وعد اهللا 

  . .} فكيف كان عقاب؟ . ولقد استهزىء برسل من قبلك ، فأمليت للذين كفروا مث أخذهتم 
إن الرد على طلبهم آية خارقة ، أن اآليات ليست هي اليت تقود الناس إىل اإلميان ، فلإلميان دواعيه األصيلة يف 

  :النفوس ، وأسبابه املؤدية إليه من فعل هذه النفوس 
  . .} يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب إن اهللا : قل { 

واملفهوم إذن أن الذين ال ينيبون هم الذين . فاإلنابة إىل اهللا هي اليت جعلتهم أهالً هلداه . فاهللا يهدي من ينيبون إليه 
ه فهو استعداد القلب للهدى وسعيه إليه وطلبه ، أما القلوب اليت ال تتحرك إلي. يستأهلون الضالل ، فيضلهم اهللا 

  . .فهو عنها بعيد 
  :يف جو من الطمأنينة واألنس والبشاشة والسالم . مث يرسم صورة شفيفة للقلوب املؤمنة 

  . .} الذين آمنوا وتطمئن قلوهبم بذكر اهللا { 
تطمئن من قلق الوحدة ، وحرية . تطمئن بإحساسها بالصلة باهللا ، واألنس جبواره ، واألمن يف جانبه ويف محاه 

وتطمئن بالشعور باحلماية من كل اعتداء ومن كل ضر ومن كل . إدراك احلكمة يف اخللق واملبدأ واملصري ب. الطريق 
وتطمئن برمحته يف اهلداية والرزق والستر يف الدنيا . شر إال مبا يشاء ، مع الرضى باالبتالء والصرب على البالء 

  :واآلخرة 
  . .} أال بذكر اهللا تطمئن القلوب { 

ان بذكر اهللا يف قلوب املؤمنني حقيقة عميقة يعرفها الذين خالطت بشاشة اإلميان قلوهبم ، فاتصلت باهللا ذلك االطمئن
يعرفوهنا ، وال ميلكون بالكلمات أن ينقلوها إىل اآلخرين الذين مل يعرفوها ، ألهنا ال تنقل بالكلمات ، إمنا تسري . 

ها ويستشعر الطمأنينة والسالم ، وحيس أنه يف هذا الوجود يف القلب فيستروحها ويهش هلا ويندى هبا ويستريح إلي
  .فكل ما حوله صديق ، إذ كل ما حوله من صنع اهللا الذي هو يف محاه . ليس مفرداً بال أنيس 

ليس أشقى ممن ينطلق يف هذه األرض مبتوت . وليس أشقى على وجه األرض ممن حيرمون طمأنينة األنس إىل اهللا 
ليس أشقى ممن . لكون ، ألنه انفصم من العروة الوثقى اليت تربطه مبا حوله يف اهللا خالق الكون الصلة مبا حوله يف ا

يعيش ال يدري مل جاء؟ ومل يذهب؟ ومل يعاين ما يعاين يف احلياة؟ ليس أشقى ممن يسري يف األرض يوجس من كل شيء 
ليس أشقى يف احلياة ممن يشق طريقه فريداً . خيفة ألنة ال يستشعر الصلة اخلفية بينه وبني كل شيء يف هذا الوجود 

  .وحيداً شارداً يف فالة ، عليه أن يكافح وحده بال ناصر وال هاد وال معني 
وإن هناك للحظات يف احلياة ال يصمد هلا بشر إال أن يكون مرتكناً إىل اهللا ، مطمئناً إىل محاه ، مهما اويت من القوة 

  :في احلياة حلظات تعصف هبذا كله ، فال يصمد هلا إال املطمئنون باهللا ف. . والثبات والصالبة واالعتداد 
  . .} أال بذكر اهللا تطمئن القلوب { 

هؤالء املنيبون إىل اهللا ، املطمئنون بذكر اهللا ، حيسن اهللا مآهبم عنده ، كما أحسنوا اإلنابة إليه وكما أحسنوا العمل 
  :يف احلياة 

  .} طوىب هلم وحسن مآب  الذين آمنوا وعملوا الصاحلات{ 



.  
  . .وحسن مآب إىل اهللا الذي أنابوا إليه يف احلياة . للتفخيم والتعظيم ) على وزن كربى من طاب يطيب ( طوىب 

ولست أول . أما أولئك الذين يطلبون آية فلم يستشعروا طمأنينة اإلميان فهم يف قلق يطلبون اخلوارق واملعجزات 
به حىت يكون األمر عليهم غريباً ، فقد خلت من قبلهم األمم وخلت من قبلهم  رسول جاء لقومه مبثل ما جئت

  :فإذا كفروا هم فلتمض على هنجك ولتتوكل على اهللا . الرسل 
: قل . كذلك أرسلناك يف أمة قد خلت من قبلها أمم ، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك ، وهم يكفرون بالرمحن { 

  .} توكلت وإليه متاب هو ريب ال إله إال هو ، عليه 
وما . والعجيب أهنم يكفرون بالرمحن ، العظيم الرمحة ، الذي تطمئن القلوب بذكره ، واستشعار رمحته الكربى 

فإن يكفروا فأعلن هلم أن اعتمادك على اهللا وحده ، . عليك إال أن تتلو عليهم الذي أوحينا إليك ، فلهذا أرسلناك 
  .ه إىل أحد سواه وأنك تائب إليه وراجع ، ال تتج

هذا القرآن العجيب ، الذي لو كان من شأن قرآن أن تسري به اجلبال أو . وإمنا أرسلناك لتتلو عليهم هذا القرآن 
أو يكلم به املوتى ، لكان يف هذا القرآن من اخلصائص واملؤثرات ، ما تتم معه هذه اخلوارق . تقطع به األرض 

فإذا مل يستجيبوا فقد آن أن ييأس منهم املؤمنون ، وأن يدعوهم . ني األحياء ولكنه جاء خلطاب املكلف. واملعجزات 
  :حىت يأيت وعد اهللا للمكذبني 

أفلم ييأس الذين . بل هللا األمر مجيعاً . ولو أن قرآناً سريت به اجلبال ، أو قطعت به األرض ، أو كلم به املوتى { 
يزال الذين كفروا تصيبهم مبا صنعوا قارعة أو حتل قريباً من دارهم وال . آمنوا أن لو يشاء اهللا هلدى الناس مجيعاً 

  . .} إن اهللا ال خيلف امليعاد . حىت يأيت وعد اهللا 
لقد . ولقد صنع هذا القرآن يف النفوس اليت تلقته وتكيفت به أكثر من تسيري اجلبال وتقطيع األرض وإحياء املوتى 

ضخم وأبعد آثاراً يف أقدار احلياة ، بل أبعد أثراً يف شكل األرض ذاته صنع يف هذه النفوس وهبذه النفوس خوارق أ
  فكم غري اإلسالم واملسلمون من وجه األرض ، إىل جانب ما غريوا من وجه التاريخ؟. 

طبيعته يف حقيقته ويف . طبيعته يف موضوعه ويف أدائه . طبيعته يف دعوته ويف تعبريه . وإن طبيعة هذا القرآن ذاهتا 
إن طبيعة هذا القرآن لتحتوي على قوة خارقة نافذة ، حيسها كل من له ذوق وبصر وإدراك للكالم ، . . ه تأثري

والذين تلقوه وتكيفوا به سريوا ما هو أضخم من اجلبال ، وهو تاريخ . واستعداد إلدراك ما يوجه إليه ويوحي به 
وأحيوا ما هو أمخد من . فكار ومجود التقاليد األمم واألجيال؛ وقطعوا ما هو أصلب من األرض ، وهو مجود األ

والتحول الذي مت يف نفوس العرب وحياهتم فنقلهم تلك . وهو الشعوب اليت قتل روحها الطغيان واألوهام . املوتى 
النقلة الضخمة دون أسباب ظاهرة إال فعل هذا الكتاب ومنهجه يف النفوس واحلياة ، أضخم بكثري من حتول اجلبال 

  ا ، وحتول األرض عن مجودها ، وحتول املوتى عن املواتعن رسوخه
  .} بل هللا األمر مجيعاً { 

.  
  .وهو الذي خيتار نوع احلركة وأداهتا يف كل حال 

فإذا كان قوم بعد هذا القرآن مل تتحرك قلوهبم فما أجدر املؤمنني الذي حياولون حتريكها أن ييأسوا من القوم؛ وأن 
ء خللق الناس باستعداد واحد للهدى ، فلهدى الناس مجيعاً على حنو خلقة املالئكة لو كان يدعوا األمر هللا ، فلو شا

ألنه خلق هذا اإلنسان ملهمة خاصة . ولكن مل يرد هذا وال ذاك . . أو لقهرهم على اهلدى بأمر قدري منه . يريد 



  .يعلم سبحانه أهنا تقتضي خلقته على هذا النحو الذي كان 
وإذا كان اهللا قد قدر أال يهلكهم هالك استئصال يف جيل كبعض األقوام قبلهم ، فإن . ر اهللا فليدعوهم إذن ألم

  .قارعة من عنده بعد قارعة تنزل هبم فتصيبهم بالضر والكرب ، وهتلك من كتب عليه منهم اهلالك 
  . .} أو حتل قريباً من دارهم { 

  .القلوب وحتركها وحتييها فتروعهم وتدعهم يف قلق وانتظار ملثلها؛ وقد تلني بعض 
  . .} حىت يأيت وعد اهللا { 

  :الذي أعطاهم إياه ، وأمهلهم إىل انتهاء أجله 
  . .} إن اهللا ال خيلف امليعاد { 

  .فهو آت ال ريب فيه ، فمالقون فيه ما وعدوه 
  :واألمثلة حاضرة ، ويف مصارع الغابرين عربة ، بعد اإلنظار واإلمهال 

  .} من قبلك ، فأمليت للذين كفروا مث أخذهتم ، فكيف كان عقاب؟ ولقد أستهزئ برسل { 
  فلقد كان عقاباً تتحدث به األجيال. وهو سؤال ال حيتاج إىل جواب 

وهي تثار هنا يف سؤال . وقد أثريت يف الشطر األول من السورة كذلك . والقضية الثانية هي قضية الشركاء 
وتنتهي هذه اجلولة . لقائم على كل نفس ، اجملازي هلا مبا كسبت يف احلياة هتكمي حني تقرن هذه الشركاء إىل اهللا ا

ويف مقابلة ما ينتظر املتقني . بتصوير العذاب الذي ينتظر املفترين هلذه الفرية يف الدنيا والعذاب األشق يف اآلخرة 
  من أمن وسالم

أم تنبئونه مبا ال يعلم يف األرض؟ أم . هم مسو: قل . أفمن هو قائم على كل نفس مبا كسبت؟ وجعلوا هللا شركاء { 
هلم عذاب . بظاهر من القول؟ بل زين للذين كفروا مكرهم ، وصدوا عن السبيل ، ومن يضلل اهللا فما له من هاد 

  . .} يف احلياة الدنيا ، ولعذاب اآلخرة أشق ، وما هلم من اهللا من واق 
وعقىب الكافرين . تلك عقىب الذين اتقوا . ار أكلها دائم وظلها مثل اجلنة اليت وعد املتقون جتري من حتتها األهن{ 

  . .} النار 
ولكن التعبري . واهللا سبحانه رقيب على كل نفس ، مسيطر عليها يف كل حال ، عامل مبا كسبت يف السر واجلهر 
  :هلا الفرائص  القرآين املصور يشخص الرقابة والسيطرة والعلم يف صورة حسية على طريقة القرآن صورة ترتعد

  .} أفمن هو قائم على كل نفس مبا كسبت { 

.  
ومن؟ إنه اهللا فأية نفس ال ترتعد . فلتتصور كل نفس أن عليها حارساً قائماً عليها مشرفاً مراقباً حياسبها مبا كسبت 

مما يتأثر هلذه الصورة وهي يف ذاهتا حق ، إمنا جيسمها التعبري لإلدراك البشري الذي يتأثر باحلسيات أكثر 
  .بالتجريديات 

  .أفذلك كذلك؟ مث جيعلون هللا شركاء؟ هنا يبدو تصرفهم مستنكراً مستغرباً يف ظل هذا املشهد الشاخص املرهوب 
  . .} وجعلوا هللا شركاء { 

  .اهللا القائم على كل نفس مبا كسبت ، ال تفلت منه وال تروغ 
ولكن التعبري هنا ينزهلم منزلة النكرات اليت ال تعرف . أمساء وقد تكون هلم . فإهنم نكرات جمهولة } مسوهم : قل { 

  .أمساؤها 



يا للتهكم أم إنكم أنتم البشر تعلمون ما ال يعلمه اهللا؟ فتعلمون أن هناك . . } أم تنبئونه مبا ال يعلم يف األرض؟ { 
ذا فهم يقولوهنا بلسان احلال ومع ه. آهلة يف األرض ، وغاب هذا عن علم اهللا؟ إهنا دعوى ال جيرؤون على تصورها 

  ، حني يقول اهللا أن ليست هناك آهلة ، فيدعون وجودها وقد نفاه اهللا
  .} أم بظاهر من القول؟ { 

وهل قضية األلوهية من التفاهة واهلزل حبيث يتناوهلا الناس . تدعون وجودها بكالم سطحي ليس وراءه مدلول 
  بظاهر من القول؟

  :ر اجلاد الفاصل وينتهي هذا التهكم بالتقري
  . .} ومن يضلل اهللا فما له من هاد . بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل { 

فاملسألة إذن أن هؤالء كفروا وستروا أدلة اإلميان عنهم وستروا نفوسهم عن دالئل اهلدى ، فحقت عليهم سنة اهللا 
الدعوة حسن ومجيل ، فصدهم هذا عن  ، وصورت هلم نفوسهم أهنم على صواب ، وأن مكرهم وتدبريهم ضد

ومن تقتضي سنة اهللا ضالله ألنه سار يف طريق الضالل فلن يهديه أحد ، ألن سنة اهللا ال . السبيل الواصل املستقيم 
  .تتوقف إذا حقت بأسباهبا على العباد 

  :والنهاية الطبيعية هلذه القلوب املنتكسة هي العذاب 
  .} هلم عذاب يف احلياة الدنيا { 

وإال فجفاف القلب من بشاشة . إن أصابتهم قارعة فيها ، وإن حلت قريباً من دارهم فهو الرعب والقلق والتوقع 
ومواجهة كل حادث بال إدراك للحكمة الكربى وراء . اإلميان عذاب ، وحرية القلب بال طمأنينة اإلميان عذاب 

  . .األحداث عذاب 
  . .} ولعذاب اآلخرة أشق { 

  .بال حتديد للتصور والتخيل بال حدود ويتركه هنا 
  .} وما هلم من اهللا من واق { 

  . .فهم معرضون بال وقاية ملا ينزله من عذاب . حيميهم من أخذه ، ومن نكاله 
املتقون الذين وقوا أنفسهم باإلميان . } وما هلم من اهللا من واق { يف مقابل . . } املتقون { وعلى الضفة األخرى 

ذلك مثل اجلنة اليت وعد املتقون { : بل هلم فوق األمن اجلنة اليت وعدوها . يف مأمن من العذاب والصالح فهم 
فهو املتاع واالسترواح ومشهد الظل الدائم والثمر الدائم مشهد تطمئن } جتري من حتتها األهنار أكلها دائم وظلها 

  :له النفس وتستريح يف مقابل املشقة هناك 
  :ة مها النهاية الطبيعية هلؤالء وهؤالء ذلك العذاب وهذه اجلن

  .تلك عقىب الذين اتقوا { 

  . .} وعقىب الكافرين النار 
وميضي السياق مع قضية الوحي وقضية التوحيد معاً يتحدث عن موقف أهل الكتاب من القرآن ومن الرسول 

به الكتب قبله ، وهو املرجع صلى اهللا عليه وسلم ويبني للرسول أن ما أنزل عليه هو احلكم الفصل فيما جاءت 
األخري ، أثبت اهللا فيه ما شاء إثباته من أمور دينه الذي جاء به الرسل كافة؛ وحما ما شاء حموه مما كان فيها النقضاء 

أما الذين يطلبون منه آية . فليقف عندما أنزل عليه ، ال يطيع فيه أهواء أهل الكتاب يف كبرية وال صغرية . حكمته 
  .بإذن اهللا وعلى الرسول البالغ ، فاآليات 



إمنا أمرت أن أعبد اهللا وال : قل . والذين آتيناهم الكتاب يفرحون مبا أنزل إليك ، ومن األحزاب من ينكر بعضه { 
وكذلك أنزلناه حكماً عربياً ، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما . أشرك به ، إليه أدعو ، وإليه مآب 

ولقد أرسلنا رسالً من قبلك ، وجعلنا هلم أزواجاً وذرية ، وما كان لرسول أن يأيت . ويل وال واق  لك من اهللا من
وإما نرينك بعض الذي . ويثبت ، وعنده أم الكتاب . ميحو اهللا ما يشاء . لكل أجل كتاب . بآية إال بإذن اهللا 

  . .} نعدهم أو نتوفينك ، فإمنا عليك البالغ ، وعلينا احلساب 
الفريق الصادق من أهل الكتاب يف االستمساك بدينه ، جيد يف هذا القرآن مصداق القواعد األساسية يف عقيدة إن 

التوحيد؛ كما جيد االعتراف بالديانات اليت سبقته وكتبها ، ودرسها مع اإلكبار والتقدير ، وتصور اآلصرة الواحدة 
والتعبري بالفرح هنا حقيقة نفسية يف القلوب الصافية وهو . منون فمن مث يفرحون ويؤ. اليت تربط املؤمنني باهللا مجيعاً 

  . .فرح االلتقاء على احلق ، وزيادة اليقني بصحة ما لديهم ومؤازرة الكتاب اجلديد له 
  . .} ومن األحزاب من ينكر بعضه { 

الغرض هو ذكر هذا  ومل يذكر السياق هذا البعض الذي ينكرونه ، ألنه. . األحزاب من أهل الكتاب واملشركني 
  :اإلنكار للرد عليه 

  . .} إليه أدعوا وإليه مآب . إمنا أمرت أن أعبد اهللا وال أشرك به : قل { 
  .فله وحده العبادة ، وإليه وحده الدعوة ، وله وحده املآب 

الكامل  وقد أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يعلن منهجه يف مواجهة من ينكر بعض الكتاب ، وهو استمساكه
ذلك أن ما . بكامل الكتاب الذي أنزل إليه من ربه ، سواء فرح به أهل الكتاب كله ، أم أنكر فريق منهم بعضه 

أنزل إليه هو احلكم األخري ، نزل بلغته العربية وهو مفهوم له متاماً ، وإليه يرجع ما دام هو حكم اهللا األخري يف 
  :العقيدة 

  . .} وكذلك أنزلناه حكماً عربياً { 
  .} ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من اهللا من واق { 

.  
وهذا التهديد املوجه إىل . فالذي جاءك هو العلم اليقني ، وما يقوله األحزاب أهواء ال تستند إىل علم أو يقني 
ف عنها ، حىت ولو كان من الرسول صلى اهللا عليه وسلم أبلغ يف تقرير هذه احلقيقة ، اليت ال تسامح يف االحنرا

  .الرسول ، وحاشاه عليه الصالة والسالم 
  :وإذا كان هناك اعتراض على بشرية الرسول فقد كان الرسل كلهم بشراً 

  .} ولقد أرسلنا رسالً من قبلك ، وجعلنا هلم أزواجاً وذرية { 
  :شأن اهللا وإذا كان االعتراض بأنه مل يأت خبارقة مادية ، فذلك ليس من شأنه إمنا هو 

  . .} وما كان لرسول أن يأيت بآية إال بإذن اهللا { 
  .وفق ما تقتضيه حكمته وعندما يشاء 

وإذا كان هناك خالف جزئي بني ما أنزل على الرسول وما عليه أهل الكتاب ، فإن لكل فترة كتاباً ، وهذا هو 
  :الكتاب األخري 

  . .} أم الكتاب ميحو اهللا ما يشاء ويثبت وعنده . لكل أجل كتاب { 
فعنه . وعنده أصل الكتاب ، املتضمن لكل ما يثبته وما ميحوه . فما انقضت حكمته ميحوه ، وما هو نافع يثبته 



  .صدر الكتاب كله ، وهو املتصرف فيه ، حسبما تقتضي حكمته ، وال راد ملشيئته وال اعتراض 
مما أوعدهم ، أو توفاه إليه قبل ذلك ، فإن هذا ال  وسواء أخذهم اهللا يف حياة الرسول صلى اهللا عليه وسلم بشيء

  :يغري من األمر شيئاً ، وال يبدل من طبيعة الرسالة وطبيعة األلوهية 
  . .} وإّما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك ، فإمنا عليك البالغ وعلينا احلساب { 

إن الدعاة إىل اهللا ليس عليهم إال أن يؤدوا . . عاة ويف هذا التوجيه احلاسم ما فيه من بيان طبيعة الدعوة وطبيعة الد
كما أنه ليس هلم أن يستعجلوا . تكاليف الدعوة يف كل مراحلها؛ وليس عليهم أن يبلغوا هبا إال ما يشاؤه اهللا 

خطوات احلركة ، وال أن يشعروا بالفشل واخليبة ، إذا رأوا قدر اهللا يبطئ هبم عن الغلب الظاهر والتمكني يف 
  .رض ، إهنم دعاة وليسوا إال دعاة األ

وإن يد اهللا القوية لبادية اآلثار فيما حوهلم ، فهي تأيت األمم القوية الغنية حني تبطر وتكفر وتفسد فتنقص من قوهتا 
وتنقص من ثرائها وتنقص من قدرها؛ وحتصرها يف رقعة من األرض ضيقة بعد أن كانت ذات سلطان وذات امتداد 

  :عليها باالحنسار فال معقب حلكمه ، وال بد له من النفاذ ، وإذا حكم اهللا 
  . .} أومل يروا أنا نأيت األرض ننقصها من أطرافها واهللا حيكم ال معقب حلكمه ، وهو سريع احلساب { 

  :فأخذهم اهللا وهو أحكم تدبرياً وأعظم كيداً . وليسوا هم بأشد مكراً وال تدبرياً وال كيداً ممن كان قبلهم 
  . .} يعلم ما تكسب كل نفس ، وسيعلم الكفار ملن عقىب الدار . مكر الذين من قبلهم فلله املكر مجيعاً  وقد{ 

  .وقد بدأها بإثبات الرسالة . وخيتم السورة حبكاية إنكار الكفار للرسالة 

  :ب وبكل كتاب وهو الذي عنده العلم املطلق هبذا الكتا. ويشهد اهللا مكتفياً بشهادته . فيلتقي البدء واخلتام 
  .} كفى باهللا شهيداً بيين وبينكم ، ومن عنده علم الكتاب : قل . لست مرسالً : ويقول الذين كفروا { 

وتنتهي السورة وقد طوفت بالقلب البشري يف أرجاء الكون ، وأرجاء النفس ، ووقعت عليه إيقاعات مطردة 
هبا املطلع وجاء هبا اخلتام ، واليت حيسم هبا كل جدل ، وتركته بعد ذلك إىل شهادة اهللا اليت جاء . مؤثرة عميقة 

  . .وينتهي بعدها كل كالم 
وكان من حق هذه . . ففي السورة معامل للعقيدة اإلسالمية ، وللمنهج القرآين يف عرض هذه العقيدة . . وبعد 

يف هذه السورة بتلك الوقفات؛ املعامل أن نقف عندها يف مواضعها؛ لوال أننا آثرنا أال نقطع تدفق السياق القرآين 
  وأن نبقيها إىل النهاية لنقف أمامها متمهلني

وقد أشرنا يف أثناء استعراض السورة يف سياقها إىل تلك املعامل إشارات سريعة؛ فنرجو أن نقف عندها األن وقفات 
  .أطول بقدر املستطاع 

  . .واهللا املستعان . . 
كل أولئك يدل داللة . . ليت تعاجلها ، وكثرياً من التوجيهات فيها إن افتتاح السورة ، وطبيعة املوضوعات ا

واضحة على أن السورة مكية وليست مدنية كما جاء يف بعض الروايات واملصاحف وأهنا نزلت يف فترة اشتد فيها 
اإلعراض والتكذيب والتحدي من املشركني؛ كما كثر فيها طلب اخلوارق من الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

ستعجال العذاب الذي ينذرهم به؛ مما اقتضى محلة ضخمة تستهدف تثبيت الرسول صلى اهللا عليه وسلم ومن معه وا
على احلق الذي أنزل إليه من ربه ، يف وجه املعارضة واإلعراض ، والتكذيب والتحدي؛ واالستعالء هبذا احلق ، 

بات على هذه احلقيقة؛ واالعتقاد بأهنا هي وحدها احلق ، واإللتجاء إىل اهللا وحده؛ وإعالن وحدانيته إهلاً ورباً؛ والث
كما تستهدف مواجهة املشركني بدالئل هذا احلق يف الكون كله ، ويف أنفسهم ، ويف . مهما كذب هبا املشركون 



التاريخ البشري وأحداثه كذلك؛ مع حشد مجيع هذه املؤثرات وخماطبة الكينونة البشرية هبا خطاباً مؤثراً موحياً 
  .عميق اإليقاع قوي الداللة 

وهذه مناذج من التوكيدات على أن هذا الكتاب هو وحده احلق؛ وأن اإلعراض عنه ، والتكذيب به ، والتحدي ، 
  :كلها ال تغري شيئاً من تلك احلقيقة الكبرية . . وبطء االستجابة ، ووعورة الطريق 

  . .} ولكن أكثر الناس ال يؤمنون تلك آيات الكتاب ، والذي أنزل إليك من ربك احلق ، { * 
ويستعجلونك بالسيئة قبل احلسنة وقد خلت من قبلهم املثالت ، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ، { * 

  .} لوال أنزل عليه آية من ربه إمنا أنت منذر ، ولكل قوم هاد : ويقول الذين كفروا . وإن ربك لشديد العقاب 
يدعون من دونه ال يستجيبون هلم بشيء ، إال كباسط كفيه إىل املاء ليبلغ فاه وما هو  له دعوة احلق ، والذين{ * 

  .} ببالغه وما دعاء الكافرين إال يف ضالل 
  .كذلك يضرب اهللا احلق والباطل { * 

  . .} كذلك يضرب اهللا األمثال . فأما الزبد فيذهب جفاء ، وأما ما ينفع الناس فيمكث يف األرض 
  . .} م أمنا أنزل إليك من ربك احلق كمن هو أعمى؟ إمنا يتذكر أولوا األلباب أفمن يعل{ * 
الذين . إن اهللا يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب : لوال أنزل عليه آية من ربه قل : ويقول الذين كفروا { * 

  . .} أال بذكر اهللا تطمئن القلوب . آمنوا وتطمئن قلوهبم بذكر اهللا 
: قل . وهم يكفرون بالرمحن . يف أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك  كذلك أرسلناك{ * 

  . .} هو ريب ، ال إله إال هو ، عليه توكلت ، وإليه متاب 
إمنا أمرت أن أعبد اهللا : والذين آتيناهم الكتاب يفرحون مبا أنزل إليك ، ومن األحزاب من ينكر بعضه ، قل { * 

ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم . وكذلك أنزلناه حكماً عربياً . ، إليه أدعو ، وإليه مآب وال أشرك به 
  . .} ما لك من اهللا من ويل وال واق 

  . .} وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك ، فإمنا عليك البالغ وعلينا احلساب { * 
  . .} باهللا شهيداً بيين وبينكم ومن عنده علم الكتاب  كفى: قل . لست مرسالً : ويقول الذين كفروا { * 

وهكذا نلمس يف هذه الطائفة من اآليات اليت أوردناها طبيعة املواجهة اليت كان املشركون يتحدون هبا رسول اهللا 
ة الفترة صلى اهللا عليه وسلم ويتحدون هبا هذا القرآن؛ مث داللة هذا التحدي وداللة التوجيه الرباين إزاءه على طبيع

  .اليت نزلت فيها السورة من العهد املكي 
ومن اللمحات البارزة يف التوجيه الرباين لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن جيهر يف مواجهة اإلعراض والتكذيب 

وال والتحدي وبطء االستجابة ووعورة الطريق باحلق الذي معه كامالً؛ وهو أنه ال إله إال اهللا ، وال رب إال اهللا ، 
وهي جمموعة . . معبود إال اهللا ، وأن اهللا هو الواحد القهار ، وأن الناس مردودون إليه فإما إىل جنة وإما إىل نار 

وأال يتبع أهواءهم فيصانعها ويترضاها بكتمان شيء من هذا . . احلقائق اليت كان ينكرها املشركون ويتحدونه فيها 
  . .ظره من اهللا لو اتبع أهواءهم يف شيء من هذا من بعد ما جاءه من العلم احلق أو تأجيل إعالنه مع هتديده مبا ينت

وهذه اللمحة البارزة تكشف ألصحاب الدعوة إىل اهللا عن طبيعة منهج هذه الدعوة اليت ال جيوز هلم االجتهاد فيها 
ويف . . ال يؤجلوا منها شيئاً وهي أن عليهم أن جيهروا باحلقائق األساسية يف هذا الدين ، وأال خيفوا منها شيئاً ، وأ

. . ومن مث فال دينونة وال طاعة وال خضوع وال اتباع إال هللا . أنه ال ألوهية وال ربوبية إال هللا : مقدمة هذه احلقائق 
فهذه احلقيقة األساسية جيب أن تعلن أياً كانت املعارضة والتحدي؛ وأياً كان اإلعراض من املكذبني والتويل؛ وأياً 



إخفاء جانب من هذه احلقيقة » احلكمة واملوعظة احلسنة « وليس من . . ورة الطريق وأخطارها كذلك كانت وع
أو تأجليه ، ألن الطواغيت يف األرض يكرهونه أو يؤذون الذين يعلنونه أو يعرضون بسببه عن هذا الدين ، أو 

ن يكتمون شيئاً من حقائقه األساسية أو يكيدون له وللدعاة إليه فهذا كله ال جيوز أن جيعل الدعاة إىل هذا الدي
يؤجلونه؛ وال أن يبدأوا مثالً من الشعائر واألخالق والسلوك والتهذيب الروحي ، متجنبني غضب طواغيت األرض 

  لو بدأوا من إعالن وحدانية األلوهية والربوبية ، ومن مث توحيد الدينونة والطاعة واخلضوع واالتباع هللا وحده
احلركة هبذه العقيدة كما أراده اهللا سبحانه؛ ومنهج الدعوة إىل اهللا كما سار هبا سيدنا حممد صلى إن هذا هلو منهج 

  .اهللا عليه وسلم بتوجيه من ربه 
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لقرآن: كتاب  ا   يف ظالل 
لشاريب: املؤلف  هيم حسني ا برا  سيد قطب إ

واهللا بعد ذلك متكفل بدينه ، . . فليس لداع إىل اهللا أن يتنكب هذا الطريق؛ وليس له أن ينهج غري ذلك املنهج . 
  وهو حسب الدعاة إىل هذا الدين وكافيهم شر الطواغيت

عن كتاب اهللا املتلّو وهو هذا القرآن وبني كتاب الكون املفتوح؛ واملنهج القرآين يف الدعوة جيمع بني احلديث 
كما . وجيعل الكون جبملته مصدر إحياء للكينونة البشرية؛ مبا فيه من دالئل شاهدة بسلطان اهللا وتقديره وتدبريه 

. دبري أيضاً يضم إىل هذين الكتابني سجل التاريخ البشري ، وما حيفظه من دالئل ناطقة بالسلطان والتقدير والت
  ويواجه الكينونة البشرية هبذا كله ويأخذ عليها أقطارها مجيعاً؛ وهو خياطب حسها وقلبها وعقلها مجيعاً

وهذه السورة حتوي من النماذج الباهرة يف عرض صفحات الكتاب الكوين عقب الكتاب القرآين يف مواجهة 
  :وهذه بعض هذه النماذج . . الكينونة البشرية جبملتها 

اهللا الذي رفع } { . والذي أنزل إليك من ربك احلق ، ولكن أكثر الناس ال يؤمنون . تلك آيات الكتاب . املر { 
السماوات بغري عمد تروهنا؛ مث استوى على العرش؛ وسخر الشمس والقمر كل جيري ألجل مسمى ، يدبر األمر ، 

، وجعل فيها رواسي وأهناراً ، ومن كل وهو الذي مد األرض . يفصل اآليات ، لعلكم بلقاء ربكم توقنون 
ويف األرض قطع . الثمرات جعل فيها زوجني اثنني ، يغشي الليل النهار ، إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون 

متجاورات ، وجنات من أعناب ، وزرع ، وخنيل صنوان وغري صنوان يسقى مباء واحد ، ونفضل بعضها على 
حيشد السياق هذه املشاهد الكونية ، ليحيل الكون كله شاهداً } وم يعقلون بعض يف األكل ، إن يف ذلك آليات لق

مث يعّجب من أمر قوم يرون هذه الشواهد كلها ، مث . ناطقاً بسلطان اهللا سبحانه يف اخللق واإلنشاء ، والتدبري 
القريبة يف . . ريبة يستكثرون قضية البعث والنشأة األخرى ، ويكذبون بالوحي من أجل أنه يقرر هذه احلقيقة الق

  . .ظل تلك املشاهد العجيبة 
أئذا كنا تراباً أئنا لفي خلق جديد؟ أولئك الذين كفروا برهبم ، وأولئك األغالل يف : وإن تعجب فعجب قوهلم { 

  }أعناقهم ، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 

 اهللا ويشركون به ، وهم يشاهدون آثار يعرض هذه الصفحة من الوجود الكوين ليعّجب من أمر قوم جيادلون يف
ربوبيته وقدرته وسلطانه ، ودينونة الكون له ، وتصريفه وتدبريه ألمر العباد فيه؛ وعجز كل من عداه سبحانه عن 

  :اخللق والتدبري والتقدير 
هلم بشيء إال له دعوة احلق ، والذين يدعون من دونه ال يستجيبون . وهم جيادلون يف اهللا ، وهو شديد احملال { 

وهللا يسجد من يف السماوات . كباسط كفيه إىل املاء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إال يف ضالل 
أفاختذمت : قل . اهللا : من رب السماوات واألرض؟ قل : قل . . واألرض طوعاً وكرهاً ، وظالهلم بالغدو واآلصال 

هل يستوي األعمى والبصري؟ أم هل تستوي الظلمات : وال ضراً؟ قل  من دونه أولياء ال ميلكون ألنفسهم نفعاً
} اهللا خالق كل شيء ، وهو الواحد القهار : والنور؟ أم جعلوا هللا شركاء خلقوا كخلقه فتشابه اخللق عليهم؟ قل 

العميق؛  وهكذا يستحيل الكون معرضاً باهراً لدالئل القدرة وموحيات اإلميان ، خياطب الفطرة باملنطق الشامل
  .وخياطب الكينونة البشرية مجلة ، بكل ما فيها من قوى اإلدراك الباطنة والظاهرة ، يف تناسق عجيب 



مث يضيف إىل صفحات الكتاب الكوين ، صفحات التاريخ اإلنساين؛ ويعرض آثار القدرة والسلطان واهليمنة والقهر 
  :والتدبري يف حياة اإلنسان 

اهللا يعلم ما حتمل كل أنثى ، وما تغيض } { حلسنة وقد خلت من قبلهم املثالت ويستعجلونك بالسيئة قبل ا{ 
سوآء منكم من أسر القول . عامل الغيب والشهادة الكبري املتعال . األرحام وما تزداد ، وكل شيء عنده مبقدار 

ونه من أمر اهللا ، إن ومن جهر به ، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بني يديه ومن خلفه حيفظ
{ * } اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم ، وإذا أراد اهللا بقوم سوءاً فال مرد له ، وما هلم من دونه من وال 

  . .} اهللا يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر ، وفرحوا باحلياة الدنيا ، وما احلياة الدنيا يف اآلخرة إال متاع 
تصيبهم مبا صنعوا قارعة أو حتل قريبا من دارهم حىت يأيت وعد اهللا ، إن اهللا ال خيلف امليعاد  وال يزال الذين كفروا{ 
  . .} ولقد استهزىء برسل من قبلك ، فأمليت للذين كفروا ، مث أخذهتم ، فكيف كان عقاب . 
  .} ع احلساب أو مل يروا أنا نأيت األرض ننقصها من أطرافها؟ واهللا حيكم ال معقب حلكمه ، وهو سري{ * 
  .} وقد مكر الذين من قبلهم ، فلله املكر مجيعاً ، يعلم ما تكسب كل نفس ، وسيعلم الكفار ملن عقىب الدار { * 

وهكذا حيشد املنهج القرآين هذه الشواهد والدالئل يف التاريخ البشري؛ وحييلها إىل مؤثرات وموحيات ، ختاطب 
  .اق الكينونة البشرية جبملتها يف تناسق واتس

ونقف من هذا احلشد على معلم من معامل هذا املنهج يف الدعوة إىل اهللا على بصرية دعوة ختاطب الكينونة البشرية 
جانب الفكر والذهن ، أو جانب اإلهلام والبصرية ، أو . . جبملتها ، وال ختاطب فيها جانباً واحداً من قواها املدركة 

  . .جانب احلس والشعور 
غي أن يكون هو كتاب هذه الدعوة ، الذي يعتمد عليه الدعاة إىل اهللا ، قبل االجتاه إىل أي مصدر وهذا القرآن ينب

والذي ينبغي هلم بعد ذلك أن يتعلموا منه كيف يدعون الناس ، وكيف يوقظون القلوب الغافية ، وكيف . سواه 
  .حييون األرواح اخلامدة 

. األنسان ، العليم بطبيعة تكوينه ، اخلبري بدروب نفسه ومنحنياهتا إن الذي أوحى هبذا القرآن هو اهللا ، خالق هذا 
وكما أن الدعاة إىل اهللا جيب أن يتبعوا منهج اهللا يف البدء بتقرير ألوهية اهللا سبحانه وربوبيته وحاكميته وسلطانه؛ . 

ى ذلك النحو كما فإهنم كذلك جيب أن يسلكوا إىل القلوب طريق هذا القرآن يف تعريف الناس برهبم احلق عل
  . .تنتهي هذه القلوب إىل الدينونة هللا وحده ، واالعتراف بربوبيته املتفردة وسلطانه 

. . ولتعريف الناس برهبم احلق ، ونفي كل شبهة شرك ، يعىن املنهج القرآين ببيان طبيعة الرسالة ، وطبيعة الرسول 
لكتاب من قبل ، من جراء اخللط بني طبيعة األلوهية ذلك أن احنرافات كثرية يف التصور االعتقادي جاءت ألهل ا

وطبيعة النبوة وخباصة يف العقائد النصرانية حيث خلعت على عيسى عليه السالم خصائص األلوهية وخصائص 
  .الربوبية؛ ودخل أتباع شىت الكنائس يف متاهة من اخلالفات العقيدية املذهبية بسبب ذلك اخللط املنايف للحقيقة 

قائد النصارى وحدهم هي اليت دخلت يف تلك املتاهة؛ فقد خبطت شىت الوثنيات يف ذلك التيه؛ ومل تكن ع
وتصورت للنبوة صفات غامضة؛ بعضها يصل بني النبوة والسحر وبعضها يصل بني النبوة والتنبؤات الكشفية 

  وبعضها يصل بني النبوة واجلن واألرواح اخلفية
من أجل هذا كان بعضهم يطلب من الرسول صلى اهللا عليه . . وثنية العربية وكثري من هذه التصورات كان خياجل ال

وسلم أن ينبئهم بالغيب وبعضهم كان يقترح أن يصنع هلم خوارق مادية معينة كما أهنم كانوا يرمونه صلى اهللا عليه 
إىل آخر هذه . . . أي على صلة باجلن بعضهم كان يطلب أن يكون معه ملك » جمنون « وسلم بأنه ساحر ، وبأنه 



  املقترحات والتحديات واالهتامات اليت كانت متلبسة بالتصورات الوثنية عن طبيعة النيب وطبيعة النبوة
ولقد جاء هذا القرآن ليجلي احلقيقة كاملة عن طبيعة النبوة وطبيعة النيب؛ وعن طبيعة الرسالة وطبيعة الرسول؛ 

بحانه وحقيقة العبودية اليت تشمل كل ما خلق اهللا وكل من خلق؛ وعن حقيقة األلوهية املتمثلة يف اهللا وحده س
ومنهم أنبياء اهللا ورسله؛ فهم عباد صاحلون؛ وليسوا خلقاً آخر غري البشر؛ وليس هلم من خصائص األلوهية شيء؛ 

القدرة  وليسوا على اتصال بعوامل اجلن واخلفاء املسحور إمنا هو الوحي من اهللا سبحانه وليس هلم وراءه شيء من
على اخلوارق إال بإذن اهللا حني يشاء فهم بشر من البشر ، وقع عليهم االختيار ، وبقيت هلم بشريتهم وعبوديتهم 

  .هللا سبحانه كبقية خلق اهللا 

ويف هذه السورة مناذج من جتلية طبيعة النبوة والرسالة؛ وحدود النيب والرسول؛ وختليص العقول واألفكار من 
ها؛ وحتريرها من تلك األساطري اليت أفسدت عقائد أهل الكتاب من قبل؛ وردهتا إىل الوثنية رواسب الوثنيات كل
  بأوهامها وأساطريها

. . » ميتافيزيقياً « وقد كانت تلك التجلية تواجه حتديات املشركني الواقعية؛ ومل تكن جدالً ذهنياً ، وال حبثاً فلسفياً 
  :ده جماهدة واقعية وجتاه» الواقع « تواجه » حركة « كانت . 
: ويقول الذين كفروا { * } لوال أنزل عليه آية من ربه إمنا أنت منذر ، ولكل قوم هاد : ويقول الذين كفروا { 

كذلك أرسلناك يف أمة قد { . . * } إن اهللا يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب : لوال أنزل عليه آية من ربه قل 
هو ريب ، ال إله إال هو ، عليه : ذي أوحينا إليك ، وهم يكفرون بالرمحن ، قل خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم ال

  . .} توكلت ، وإليه متاب 
ولقد أرسلنا رسال من قبلك ، وجعلنا هلم أزواجاً وذرية ، وما كان لرسول أن يأيت بآية إال بإذن اهللا ، لكل { * 

  . .} أجل كتاب 
  . .} فينك ، فإمنا عليك البالغ وعلينا احلساب وإن ما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتو{ * 

إمنا هو منذر ، ليس عليه إال البالغ وليس له إال أن يتلو ما أوحي . . وهكذا تتجلى طبيعة الرسالة وحدود الرسول 
البشر مث هو عبد هللا ، اهللا ربه ، وإليه متابه ومآبه؛ وهو بشر من . إليه ، وما كان له أن يأيت خبارقة إال بإذن هللا 

يتزوج وينسل؛ ويزاول بشريته كاملة بكل مقتضيات البشرية؛ كما يزاول عبوديته هللا كاملة بكل مقتضيات 
  . .العبودية 

وهبذه النصاعة الكاملة يف العقيدة اإلسالمية تنتهي تلك األوهام واألساطري املهِّومة يف الفضاء والظالم ، حول طبيعة 
يدة من تلك التصورات احملرية اليت حفلت هبا العقائد الكنسية كما حفلت هبا شىت النبوة وطبيعة النيب ، وختلص العق
منذ القرن األول هلا أن تكون إحدى العقائد الوثنية يف طبيعتها » املسيحية « العقائد الوثنية؛ واليت قضت على 

داً هللا؛ ال يأيت بآية إال بإذن اهللا وحقيقتها ، بعد ما كانت عقيدة مساوية على يد املسيح عليه السالم؛ جتعل املسيح عب
.  

  :وال ننتهي من هذه الوقفة قبل أن نلم بتلك اللفته البارزة يف قوله تعاىل 
  . .} وإن ما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإمنا عليك البالغ وعلينا احلساب { 

  .ه من ربه إن هذا القول إمنا يقال للنيب صلى اهللا عليه وسلم الرسول الذي أوحي إلي



إن أمر هذا الدين ليس إليه هو ، ومآل هذه الدعوة : وخالصة هذا القول . . وكلف خماطبة الناس هبذه العقيدة 
سواء حقق اهللا . فاهللا وحده هو الذي ميلك اهلداية . ليس من اختصاصه إمنا عليه البالغ وليس عليه هداية الناس 

. . قبل حتقيق وعد اهللا ، فهذا أو ذاك ال يغري من طبيعة مهمته  بعض وعده له من مصري القوم أو أدركه األجل
فواجبه حمدد ، . وليس بعد هذا جتريد لطبيعة الداعية وحتديد ملهمته . . وحساهبم بعد ذلك على اهللا . . البالغ 

  .واألمر كله يف هذه الدعوة ويف كل شيء آخر هللا 
ليس هلم أن . . هللا إنه ليس هلم أن يستعجلوا النتائج واملصائر بذلك يتعلم الدعاة إىل اهللا أن يتأدبوا يف حق ا

لقد : ليس هلم أن يقولوا . . يستعجلوا هداية الناس ، وال أن يستعجلوا وعد اهللا ووعيده للمهتدين وللمكذبني 
إنْ . . أحياء دعونا كثرياً فلم يستجب لنا إال القليل؛ أو لقد صربنا طويالً فلم يأخذ اهللا الظاملني بظلمهم وحنن 

إمنا هو من شأن اهللا فينبغي . أما حساب الناس يف الدنيا أو يف اآلخرة فهذا ليس من شأن العبيد . . عليهم البالغ 
  . .تأدباً يف حق اهللا واعترافاً بالعبودية له أن يترك له سبحانه ، يفعل فيه ما يشاء وخيتار 

اجلهاد « ذلك أن . . » بالبالغ « رسول صلى اهللا عليه وسلم من أجل ذلك حتدد فيها وظيفة ال. . والسورة مكية 
فأما بعد ذلك فقد أمر باجلهاد بعد البالغ وهذا ما تنبغي مالحظته يف الطبيعة احلركية هلذا . مل يكن بعد قد كتب » 

. . ا فالنصوص فيه نصوص حركية؛ مواكبه حلركة الدعوة وواقعها؛ وموجهة كذلك حلركة الدعوة وواقعه. الدين 
« وال يزاولون » البحث « وهم يزاولون . يف هذا الدين يف هذا الزمان » الباحثني « وهذا ما تغفل عنه كثرة 

  فال يدركون من مث مواقع النصوص القرآنية ، وارتباطها بالواقع احلركي هلذا الدين» احلركة 
مث يأخذون منه أن مهمة الدعاة إىل اهللا  }إمنا عليك البالغ وعلينا احلساب { : وكثريون يقرأون مثل هذا النص 

فال أدري واهللا أين مكانه يف » اجلهاد « أما . . فقد أدوا ما عليهم » بالتبليغ « فإذا قاموا . تنتهي عند البالغ 
  تصور هؤالء

ا نص دون أن يفطنوا إىل أن هذ. . كما أن كثريين يقرأون مثل هذا النص ، فال يلغون به اجلهاد ، ولكن يقيدونه 
ذلك . ودون أن يدركوا طبيعة ارتباط النصوص القرآنية حبركة الدعوة اإلسالمية . مكي نزل قبل فرض اجلهاد 

. أهنم هم ال يزاولون احلركة هبذا الدين؛ إمنا هم يقرأونه يف األوراق وهم قاعدون وهذا الدين ال يفقهه القاعدون 
  فما هو بدين القاعدين

  .قاعدة عمل الرسول ، وقاعدة عمل الدعاة بعده إىل هذا الدين يظل هو » البالغ « على أن 

فإنه مىت صح ، واجته إىل تبليغ احلقائق األساسية يف هذا الدين قبل احلقائق . وهذا البالغ هو أول مراتب اجلهاد 
اجته إىل تعبيد الناس أي مىت اجته إىل تقرير األلوهية والربوبية واحلاكمية هللا وحده منذ اخلطوة األوىل؛ و. . الفرعية 

فإن اجلاهلية ال بد أن تواجه الدعاة إىل اهللا ، املبلغني . . هللا وحده ، وقصر دينونتهم عليه وخلع الدينونة لغريه 
ومن مث جتئ مرحلة اجلهاد يف حينها ، نتاجاً . . التبليغ الصحيح ، باإلعراض والتحدي ، مث باإليذاء واملكافحة 

هذا هو } وكذلك جعلنا لكل نيب عدواً من اجملرمني ، وكفى بربك هادياً ونصرياً { ال حمالة  طبيعياً للتبليغ الصحيح
  وليس هنالك غريه من طريق. . الطريق 

وحركته وبني حتديد » اإلنسان « مث نقف من السورة أمام معلم آخر ، وهي تقرر كلمة الفصل يف العالقة بني اجتاه 
 به إمنا تتحقق من خالل حركته بنفسه؛ وذلك مع تقرير أن كل حدث إمنا يقع مآله ومصريه؛ وتقرير أن مشيئة اهللا

وجمموعة النصوص اخلاصة هبذا املوضوع يف السورة كافية بذاهتا جلالء النظرة . . ويتحقق بقدر من اهللا خاص 
  :وهذه مناذج منها كافية . . اإلسالمية يف هذه القضية اخلطرية 



م حىت يغريوا ما بأنفسهم ، وإذا أراد اهللا بقوم سوءاً فال مرد له ، وما هلم من دونه من وال إن اهللا ال يغري ما بقو{ * 
 {. .  
للذين استجابوا لرهبم احلسىن ، والذين مل يستجيبوا له لو أن هلم ما يف األرض مجيعا ومثله معه الفتدوا به ، { * 

  . .} أولئك هلم سوء احلساب ، ومأواهم جهنم وبئس املهاد 
الذين آمنوا وتطمئن قلوهبم بذكر اهللا ، أال بذكر اهللا تطمئن . إن اهللا يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب : قل {  *

  . .} القلوب 
  . .} أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء اهللا هلدى الناس مجيعاً؟ { * 
  . .} ن هاد بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ، ومن يضلل اهللا فما له م{ * 

وواضح من النص األول من هذه النصوص أن مشيئة اهللا يف تغيري حال قوم إمنا جتري وتنفذ من خالل حركة هؤالء 
فإذا غري القوم ما بأنفسهم اجتاهاً وعمالً غري اهللا . القوم بأنفسهم ، وتغيري اجتاهها وسلوكها تغيرياً شعورياً وعملياً 

فإذا اقتضى حاهلم أن يريد اهللا هبم السوء مضت إرادته ومل يقف هلا أحد ، . . هم حاهلم وفق ما غريوا هم من أنفس
  .ومل يعصمهم من اهللا شيء ، ومل جيدوا هلم من دونه ولياً وال نصرياً 

فأما إذا هم استجابوا لرهبم ، وغريوا ما بأنفسهم هبذه االستجابة ، فإن اهللا يريد هبم احلسىن ، وحيقق هلم هذه 
الدنيا أو يف اآلخرة ، أو فيهما مجيعاً ، فإذا مل يستجيبوا أراد هبم السوء ، وكان هلم سوء احلساب ، ومل  احلسىن يف

  تغن عنهم فدية إذا جاءوه غري مستجيبني يوم احلساب
وواضح من النص الثاين أن االستجابة أو عدم االستجابة راجعة إىل اجتاههم وحركتهم؛ وأن مشيئة اهللا هبم إمنا 

  .من خالل هذه احلركة وذلك االجتاه  تتحقق

ويهدي إليه { : ولكن عقب النص . أما النص الثالث فإن مطلعه يتحدث عن طالقة مشيئة اهللا يف إضالل من يشاء 
يقرر أن اهللا سبحانه يقضي باهلدى ملن ينيب إليه؛ فيدل هذا على أنه إمنا يضل من ال ينيب ومن } اخل . . من أناب 

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم { : وذلك وفق وعده سبحانه يف قوله . يضل منيباً وال مستجيباً  ال يستجيب ، وال
هذه املشيئة اليت جتري وتتحقق من خالل . فهذه اهلداية وذلك اإلضالل مها مقتضى مشيئته سبحانه بالعباد } سبلنا 

  .تغيري العباد ما بأنفسهم ، واالجتاه إىل االستجابة أو اإلعراض 
ويف ظل جمموع النصوص يتضح أن املقصود هو أنه لو شاء . . النص الرابع يقرر أن اهللا لو شاء هلدى الناس مجيعاً و

ولكنه سبحانه شاء أن خيلقهم كما خلقهم . سبحانه خللق الناس باستعداد واحد للهدى ، أو لقهرهم على اهلدى 
ى اهلدى وال أن يقهرهم على الضالل حاشاه إمنا مستعدين للهدى أو للضالل؛ ومل يشأ بعد ذلك أن يقهرهم عل

  .جعل مشيئته هبم جتري من خالل استجابتهم أو عدم استجابتهم لدالئل اهلدى وموحيات اإلميان 
وأخذ أمثال هذا النص مبفرده هو . . أما النص اخلامس فيقرر أن الذين كفروا ُزين هلم مكرهم وُصدوا عن السبيل 

أما أخذه مع جمموعة النصوص . . روف يف تاريخ الفكر اإلسالمي حول اجلرب واالختيار الذي ساق إىل اجلدل املع
وهو أن هذا التزيني وهذا الصد عن السبيل ، إمنا كان من جراء الكفر وعدم : كما رأينا فإنه يعطي التصور الشامل 

شيئة اهللا فيهم بالتزيني والصد أي من جراء تغيري الكفار ما بأنفسهم إىل ما يقتضي أن جتري م. االستجابة هللا 
  .واإلضالل 

ذلك أن اجتاه الناس بأنفسهم ال . . وتبقى تكملة ال بد منها جلالء هذا املوضوع الذي كثر فيه اجلدل يف مجيع امللل 
فهذه املصائر أحداث ال ينشئها إال قدر اهللا؛ وكل حادث يف هذا الكون إمنا ينشأ ويقع . يوقع بذاته مصائرهم 



وليست هنالك آلية } إنا كل شيء خلقناه بقدر { : بقدر من اهللا خاص؛ تتحقق به إرادته وتتم به مشيئته  ويتحقق
وكل ما يصنعه . . فالسبب كاألثر كالمها خملوق بقدر . يف نظام الكون كله ، وال حتمية أسباب تنشئ بذاهتا آثاراً 
هذا االجتاه ، أما جريان هذه املشيئة وآثاره الواقعية فإمنا اجتاه الناس بأنفسهم هو أن جتري مشيئة اهللا هبم من خالل 

وهذا التصور كما أسلفنا عند مواجهة النص } وكل شيء عنده مبقدار { : يتحقق بقدر من اهللا خاص بكل حادث 
لكون يف سياق السورة يزيد من ضخامة التبعة امللقاة على هذا الكائن اإلنساين؛ بقدر ما جيلو من كرامته يف نظام ا

  .فهو وحده املخلوق الذي جتري مشيئة اهللا به من خالل اجتاهه وحركته . كله 

  وما أثقلها من تبعة وما أعظمها كذلك من كرامة. 
ويف السورة كلمة الفصل كذلك يف داللة الكفر وعدم االستجابة هلذا احلق الذي جاء به هذا الدين ، على فساد 

فما ميكن أن . ستقبال الفطرية فيها ، واختالل طبيعتها وخروجها عن سوائها الكينونة البشرية ، وتعطل أجهزة اال
تكون هناك بنية إنسانية سوية ، غري مطموسة وال معطلة وال مشوهة؛ مث يعرض عليها هذا احلق ، ويبني هلا بالصورة 

نسانية بطبيعتها مصطلحة على والفطرة اإل. اليت بينها املنهج القرآين؛ مث ال تستجيب هلذا احلق باإلميان واإلسالم 
هذا احلق يف أعماقها؛ فإذا ُصدت عنه فإمنا يصدها صاحبها آلفة جتعله خيتار لنفسه غري هذا اهلدى؛ وجتعله بذلك 

سأصرف عن آيايت الذين { مستحقاً للضالل ، ومستحقاً للعذاب ، كما قال اهللا سبحانه يف السورة األخرى؛ 
وإن يروا كل آية ال يؤمنوا هبا ، وإن يروا سبيل الرشد ال يتخذوه سبيالً ، وإن يروا يتكربون يف األرض بغري احلق ، 

ويف هذه السورة ترد أمثال هذه اآليات } سبيل الغي يتخذوه سبيال ، ذلك بأهنم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلني 
على سالمة الكينونة البشرية من هذا الدالة على طبيعة الكفر فتقرر أنه عمًى وانطماس بصرية ، وأن اهلدى داللة 

العمى ، وداللة على سالمة القوى املدركة فيها؛ وأن يف صفحة هذا الكون من الدالئل ما يبني عن احلق ملن 
  :يتفكرون وملن يعقلون 

وال  الذين يوفون بعهد اهللا. أفمن يعلم أمنا أنزل إليك من ربك احلق كمن هو أعمى؟ إمنا يتذكر أولوا األلباب { * 
والذين صربوا . ينقضون امليثاق ، والذين يصلون ما أمر اهللا به أن يوصل ، وخيشون رهبم وخيافون سوء احلساب 

ابتغاء وجه رهبم ، وأقاموا الصالة ، وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعالنية ، ويدرءون باحلسنة السيئة أولئك هلم عقىب 
  .} . . . الدار 

الذين . إن اهللا يضل من يشاء ، ويهدي إليه من أناب : ال أنزل عليه آية من ربه قل لو: ويقول الذين كفروا { * 
الذين آمنوا وعملوا الصاحلات طوىب هلم وحسن . آمنوا وتطمئن قلوهبم بذكر اهللا ، أال بذكر اهللا تطمئن القلوب 

  . .} مآب 
يغشي الليل النهار . فيها زوجني اثنني  وهو الذي مد األرض وجعل فيها رواسي وأهناراً ، ومن كل الثمرات جعل{ 

ويف األرض قطع متجاورات ، وجنات من أعناب ، وزرع ، وخنيل صنوان . ، إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون 
وهكذا } وغري صنوان يسقى مباء واحد ونفضل بعضها على بعض يف األكل ، إن يف ذلك آليات لقوم يعقلون 

وأن الذين . وأهنم ال يتفكرون وال يعقلون . احلق هم بشهادة اهللا سبحانه ُعْمي  يتقرر أن الذين ال يستجيبون هلذا
يستجيبون له هم أولو األلباب ، وهؤالء تطمئن قلوهبم بذكر اهللا ، وتتصل مبا هي عارفة له ومصطلحة عليه بفطرهتا 

  .العميقة ، فتسكن وتستريح 
ه من الناس معرضاً عن هذا احلق الذي تضمنه دين اهللا ، وإن اإلنسان ليجد مصداق قول اهللا هذا يف كل من يلقا

  .والذي جاء به يف صورته الكاملة حممد رسول اهللا 



وإن هي إال كينونات معطلة يف أهم جوانبها حبيث ال تتلقى إيقاعات هذا . فإن هي إال جبالت مؤوفة مطموسة . 
  .وقدرته وتدبريه وتقديره الوجود كله من حوهلا ، وهو يسبح حبمد ربه؛ وينطق بوحدانيته 

وإذا كان الذين ال يؤمنون هبذا احلق ُعمياً بشهادة اهللا سبحانه فإنه ال ينبغي ملسلم يزعم أنه يؤمن برسول اهللا ، 
ال ينبغي ملسلم يزعم هذا الزعم أن يتلقى يف شأن من شؤون احلياة عن . . ويؤمن بأن هذا القرآن وحي من عند اهللا 

ن هذا الشأن متعلقاً بالنظام الذي حيكم حياة اإلنسان؛ أو بالقيم واملوازين اليت تقوم عليها أعمى وخباصة إذا كا
  . .حياته؛ أو بالعادات والسلوك والتقاليد واآلداب اليت تسود جمتمعه 

سول اهللا وهذا هو موقفنا من نتاج الفكر غري اإلسالمي جبملته فيما عدا املادية البحته وتطبيقاهتا العملية مما قصده ر
فإنه ما ينبغي قط ملسلم يعرف هدى اهللا ويعرف هذا » أنتم أعلم بشؤون دنياكم « : صلى اهللا عليه وسلم بقوله 

احلق الذي جاء به رسول اهللا ، أن يقعد مقعد التلميذ الذي يتلقى من أي إنسان مل يستجب هلذا اهلدى ومل يعلم أنه 
  مث يزعم بعد ذلك أنه مسلم. . ولن يرد شهادة اهللا مسلم  . .فهو أعمى بشهادة اهللا سبحانه . . احلق 

وكل متيع يف مثل هذه القضية . . إنه ال بد لنا أن نأخذ هذا الدين مأخذ اجلد؛ وأن نأخذ تقريراته هذه مأخذ اجلزم 
  هو متيع يف العقيدة ذاهتا؛ إن مل يكن هو رد شهادة اهللا سبحانه وهو الكفر البواح يف هذه الصورة

ب العجب أن ناساً من الناس اليوم يزعمون أهنم مسلمون؛ مث يأخذون يف منهج احلياة البشرية عن فالن وأعج
  مث يظلون يزعمون بعد ذلك أهنم مسلمون. إهنم عمي : وفالن من الذين يقول عنهم اهللا سبحانه 

فمن مل جيد يف . . كل كلمة إن هذا الدين جد ال حيتمل اهلزل ، وجزم ال حيتمل التميع ، وحق يف كل نص فيه ويف 
  واهللا غين عن العاملني. نفسه هذا اجلد وهذا اجلزم وهذه الثقة فما أغىن هذا الدين عنه 

وما جيوز أن يثقل الواقع اجلاهلي على حس مسلم ، حىت يتلقى من اجلاهلية يف منهج حياته؛ وهو يعلم أن ما جاءه 
مث يتبع هذا األعمى ، . } أعمى { ال يعلم أن هذا هو احلق  به حممد صلى اهللا عليه وسلم هو احلق؛ وأن الذي

  . .ويتلقى عنه ، بعد شهادة اهللا سبحانه وتعاىل 
  . .وأخرياً نقف أمام املعلم األخري من املعامل اليت تقيمها هذه السورة هلذا الدين 

العمى عن احلق الذي جاء من إن هناك عالقة وثيقة بني الفساد الذي يصيب حياة البشر يف هذه األرض وبني ذلك 
  .عند اهللا هلداية البشر إىل احلق والصالح واخلري 

. . فالذين ال يستجيبون لعهد اهللا على الفطرة ، وال يستجيبون للحق الذي جاء من عنده ويعلمون أنه وحده احلق 
لحون يف األرض ، هم الذين يفسدون يف األرض؛ كما أن الذين يعلمون أنه احلق ويستجيبون له هم الذين يص

  :وتزكو هبم احلياة 
الذين يوفون بعهد اهللا وال . أفمن يعلم أمنا أنزل إليك من ربك احلق كمن هو أعمى؟ إمنا يتذكر أولوا األلباب { * 

والذين صربوا . والذين يصلون ما أمر اهللا به أن يوصل ، وخيشون رهبم ، وخيافون سوء احلساب . ينقضون امليثاق 
رهبم ، وأقاموا الصالة ، وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعالنية ، ويدرأون باحلسنة السيئة ، أولئك هلم عقىب ابتغاء وجه 

  . .} . . الدار 
والذين ينقضون عهد اهللا من بعد ميثاقه ، ويقطعون ما أمر اهللا به أن يوصل ، ويفسدون يف األرض ، أولئك هلم { * 

  . .} اللعنة وهلم سوء الدار 
الناس ال تصلح إال بأن يتوىل قيادهتا املبصرون أولو األلباب الذين يعلمون أن ما أنزل إىل حممد صلى اهللا إن حياة 

ومن مث يوفون بعهد اهللا على الفطرة ، وبعهد اهللا على آدم وذريته ، أن يعبدوه وحده ، . عليه وسلم هو احلق 



ومن مث يصلون ما أمر اهللا به أن يوصل ، . مره وهنيه فيدينوا له وحده ، وال يتلقوا عن غريه ، وال يتبعوا إال أ
وخيشون رهبم فيخافون أن يقع منهم ما هنى عنه وما يغضبه؛ وخيافون سوء احلساب ، فيجعلون اآلخرة يف حساهبم 
يف كل حركة؛ ويصربون على االستقامة على عهد اهللا ذاك بكل تكاليف االستقامة؛ ويقيمون الصالة؛ وينفقون مما 

  . .اهللا سراً وعالنية؛ ويدفعون السوء والفساد يف األرض بالصالح واإلحسان  رزقهم
إن حياة الناس يف األرض ال تصلح إال مبثل هذه القيادة املبصرة؛ اليت تسري على هدى اهللا وحده؛ واليت تصوغ 

م أن ما أنزل على حممد صلى إهنا ال تصلح بالقيادات الضالة العمياء ، اليت ال تعل. . احلياة كلها وفق منهجه وهديه 
. . اهللا عليه وسلم هو احلق وحده؛ واليت تتبع من مث مناهج أخرى غري منهج اهللا الذي ارتضاه للصاحلني من عباده 

إهنا كلها من مناهج الُعْمي . . إهنا ال تصلح باإلقطاع والرأمسالية ، كما أهنا ال تصلح بالشيوعية واالشتراكية العلمية 
لمون أن ما أنزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم هو وحده احلق ، الذي ال جيوز العدول عنه ، وال الذين ال يع
إهنا ال تصلح بالثيوقراطية كما أهنا ال تصلح بالديكتاتورية أو الدميقراطية فكلها سواء يف كوهنا من . . التعديل فيه 

 ، تضع هي مناهج احلكم ومناهج احلياة ، وتشرع مناهج الُعمي ، الذين يقيمون من أنفسهم أرباباً من دون اهللا
  .للناس ما مل يأذن به اهللا؛ وتعبدهم ملا تشرع ، فتجعل دينونتهم لغري اهللا 

.  
وآية هذا الذي نقوله استمداداً من النص القرآين هو هذا الفساد الطامي الذي يعم وجه األرض اليوم يف جاهلية 

سواء يف ذلك . . دة اليت تعانيها البشرية يف مشارق األرض ومغارهبا وهو هذه الشقوة النك. القرن العشرين 
وسواء يف ذلك أشكال الديكتاتورية يف . . أوضاع اإلقطاع والرأمسالية ، وأوضاع الشيوعية واالشتراكية العلمية 

ألهنا . . ء ومن قلق احلكم أو الدميقراطية إهنا كلها سواء فيما تلقاه البشرية من خالهلا من فساد ومن حتلل ومن شقا
كلها سواء من صنع الُعمي الذين ال يعلمون أن ما أنزل على حممد من ربه هو احلق وحده؛ وال تلتزم من مث بعهد 

  .اهللا وشرعه؛ وال تستقيم يف حياهتا على منهجه وهديه 
غري منهج اهللا؛ وكل إن املسلم يرفض حبكم إميانه باهللا وعلمه بأن ما أنزل على حممد هو احلق كل منهج للحياة 

مذهب اجتماعي أو اقتصادي؛ وكل وضع كذلك سياسي؛ غري املنهج الوحيد ، واملذهب الوحيد ، والشرع الوحيد 
  .الذي سنه اهللا وارتضاه للصاحلني من عباده 

وجمرد االعتراف بشرعية منهج أو وضع أو حكم من صنع غري اهللا ، هو بذاته خروج من دائرة اإلسالم هللا؛ 
  .سالم هللا هو توحيد الدينونة له دون سواه فاإل

إن هذا االعتراف فوق أنه خيالف بالضرورة مفهوم اإلسالم األساسي ، فهو يف الوقت ذاته يسلم اخلالفة يف هذه 
. . األرض للُعمي الذين ينقضون عهد اهللا من بعد ميثاقه ، ويقطعون ما أمر اهللا به أن يوصل ويفسدون يف األرض 

  . .يف األرض مرتبط كل االرتباط بقيادة العُمي  فهذا الفساد
ولقد شقيت البشرية يف تارخيها كله؛ وهي تتخبط بني شىت املناهج وشىت األوضاع وشىت الشرائع بقيادة أولئك 

فلم تسعد قط؛ ومل . الُعمي ، الذين يلبسون أردية الفالسفة واملفكرين واملشرعني والسياسيني على مدار القرون 
قط ، ومل تكن يف مستوى اخلالفة عن اهللا يف األرض قط ، إال يف ظالل املنهج الرباين يف » إنسانيتها « ترتفع 

  .الفترات اليت فاءت فيها إىل ذلك املنهج القومي 
  .هذه بعض املعامل البارزة يف هذه السورة ، وقفنا عندها هذه الوقفات اليت ال تبلغ مداها ، ولكنها تشري إليها 

  . .الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا  واحلمد هللا



اللَِّه الَِّذي لَهُ ) ١(زِيزِ الَْحمِيِد الر ِكتَاٌب أَْنزَلَْناُه إِلَْيَك لُِتْخرِجَ النَّاَس ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ بِإِذِْن َربِّهِْم إِلَى ِصَراطِ الَْع
الَِّذيَن َيسَْتِحبُّونَ الَْحَياةَ الدُّْنَيا َعلَى الْآِخَرةِ ) ٢(لْأَْرضِ وََوْيلٌ لِلْكَاِفرِيَن ِمْن َعذَابٍ َشِديٍد َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي ا

اِن قَْوِمِه ِلُيَبيَِّن لَُهمْ َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن َرسُولٍ إِلَّا بِِلَس) ٣(َوَيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوَيْبُغوَنَها ِعَوًجا أُولَِئَك ِفي َضلَالٍ َبِعيٍد 
َولَقَْد أَْرَسلَْنا مُوَسى بِآَياتَِنا أَنْ أَْخرِْج قَْوَمَك ِمَن ) ٤(فَُيِضلُّ اللَُّه َمْن َيَشاُء َويَْهِدي َمْن َيَشاُء َوُهَو الَْعزِيزُ الَْحِكيُم 

وَإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه اذْكُُروا نِْعمَةَ ) ٥(ي ذَِلَك لَآَياٍت ِلكُلِّ َصبَّارٍ َشكُورٍ الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ َوذَكِّرُْهْم بِأَيَّامِ اللَِّه إِنَّ ِف
 ْحُيونَ نَِساَءكُْم َوِفي ذَِلكُْماللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ أَْنَجاكُْم ِمْن آلِ ِفْرَعْونَ َيُسوُموَنكُْم ُسوَء الَْعذَابِ َوُيذَبُِّحونَ أَْبَناءَكُْم َوَيْسَت

َوقَالَ ُموَسى إِنْ ) ٧(َوإِذْ َتأَذَّنَ َربُّكُْم لَِئْن َشكَرُْتْم لَأَزِيدَنَّكُْم وَلَِئْن كَفَْرُتمْ إِنَّ َعذَابِي لََشِديٌد ) ٦(َبلَاٌء ِمْن َربِّكُْم َعظِيٌم 
أَلَمْ َيأِْتكُمْ َنَبأُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم قَْومِ ُنوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد ) ٨(َتكْفُرُوا أَْنُتْم َوَمْن ِفي الْأَْرضِ َجِميًعا فَإِنَّ اللََّه لََغنِيٌّ َحِميٌد 

ْرِسلُْتمْ أَفَْواهِهِْم َوقَالُوا إِنَّا كَفَْرَنا بَِما أُ َوالَِّذيَن ِمْن َبْعِدِهمْ لَا َيْعلَُمُهمْ إِلَّا اللَُّه َجاءَْتُهْم ُرُسلُُهْم بِالَْبيِّنَاِت فََردُّوا أَْيِديَُهْم ِفي
قَالَْت ُرُسلُُهمْ أَِفي اللَِّه َشكٌّ فَاِطرِ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َيْدُعوكُْم ِلَيْغِفرَ ) ٩(بِِه َوإِنَّا لَِفي َشكٍّ ِممَّا َتْدعُوَنَنا إِلَْيِه ُمرِيبٍ 

ْم إِلَّا َبَشٌر ِمثْلَُنا تُرِيُدونَ أَنْ َتُصدُّوَنا َعمَّا كَانَ َيعُْبُد آَباُؤَنا لَكُْم ِمْن ذُُنوبِكُْم َويَُؤخَِّركُمْ إِلَى أََجلٍ ُمسَمى قَالُوا إِنْ أَنُْت
َما قَالَتْ لَُهمْ ُرُسلُُهْم إِنْ َنْحُن إِلَّا َبَشٌر ِمثْلُكُْم وَلَِكنَّ اللََّه َيُمنُّ َعلَى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َو) ١٠(فَأُْتوَنا بُِسلْطَاٍن ُمبِنيٍ 

َوَما لََنا أَلَّا َنَتوَكَّلَ َعلَى اللَِّه َوقَْد َهَداَنا ) ١١(لََنا أَنْ نَأْتَِيكُْم بُِسلْطَاٍن إِلَّا بِإِذْنِ اللَِّه َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ  كَانَ
َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا ِلُرُسلِهِْم لَُنخْرَِجنَّكُْم ِمْن ) ١٢(الُْمَتَوكِّلُونَ  ُسُبلََنا َولََنْصبَِرنَّ َعلَى َما آذَْيُتُموَنا َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ

وَلَُنْسِكنَنَّكُُم الْأَْرَض ِمْن َبْعدِِهْم ذَِلَك ِلَمْن ) ١٣(أَْرِضَنا أَوْ لََتُعوُدنَّ ِفي ِملَِّتَنا فَأَْوَحى إِلَيْهِْم رَبُُّهْم لَُنْهِلكَنَّ الظَّاِلِمَني 
ِمْن َورَاِئِه َجهَنَُّم وَُيْسقَى ِمْن َماٍء َصِديدٍ ) ١٥(َواْستَفَْتحُوا َوخَاَب كُلُّ َجبَّارٍ َعنِيٍد ) ١٤(اَف َمقَاِمي َوَخاَف َوِعيِد َخ
مَثَلُ ) ١٧(اِئِه َعذَاٌب غَِليظٌ يََتَجرَُّعُه َولَا َيكَادُ ُيِسيُغُه وََيأِْتيهِ الَْمْوُت ِمْن كُلِّ َمكَاٍن َوَما ُهَو بَِميٍِّت َوِمْن َوَر) ١٦(

بُوا َعلَى َشْيٍء ذَِلَك ُهَو الَِّذيَن كَفَُروا بَِربِّهِْم أَْعَمالُُهْم كََرمَاٍد اْشَتدَّْت بِِه الرِّيُح ِفي َيْومٍ َعاِصفٍ لَا يَقِْدُرونَ ِممَّا كََس
َوَما ) ١٩(اوَاِت وَالْأَْرَض بِالَْحقِّ إِنْ َيَشأْ ُيذِْهْبكُْم َويَأِْت بَِخلْقٍ َجدِيٍد أَلَْم َترَ أَنَّ اللََّه َخلََق السََّم) ١٨(الضَّلَالُ الَْبعِيُد 

َعنَّا  ونََوبََرُزوا ِللَِّه َجِميًعا فَقَالَ الضَُّعفَاُء ِللَِّذيَن اْسَتكَْبُروا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ َتَبًعا فََهلْ أَنُْتْم ُمْغُن) ٢٠(ذَِلَك َعلَى اللَِّه بَِعزِيزٍ 
َوقَالَ ) ٢١(ا لََنا ِمْن َمحِيصٍ ِمْن َعذَابِ اللَِّه ِمْن َشْيٍء قَالُوا لَْو َهَداَنا اللَُّه لََهدَْيَناكُْم سََواٌء َعلَْيَنا أََجزِْعَنا أَْم صََبْرَنا َم

كُْم فَأَْخلَفُْتكُْم َوَما كَانَ ِلَي َعلَْيكُْم ِمْن ُسلْطَاٍن إِلَّا أَنْ الشَّْيطَانُ لَمَّا قُِضَي الْأَْمُر إِنَّ اللََّه َوَعَدكُْم َوْعَد الَْحقِّ َوَوَعْدُت
 إِنِّي كَفَْرُت بَِما أَْشَركُْتُمونِ َدَعْوُتكُْم فَاسَْتَجبُْتْم ِلي فَلَا َتلُوُمونِي َولُوُموا أَنْفَُسكُْم َما أََنا بُِمصْرِِخكُْم َوَما أَْنُتْم بُِمْصرِِخيَّ

وَأُْدِخلَ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر ) ٢٢(إِنَّ الظَّاِلِمَني لَُهْم َعذَابٌ أَلِيٌم ِمْن قَْبلُ 
لًا كَِلَمةً طَيَِّبةً كََشَجَرٍة طَيَِّبةٍ أَْصلَُها ثَابٌِت أَلَْم َتَر كَْيفَ ضََرَب اللَُّه َمثَ) ٢٣(َخاِلِديَن ِفيَها بِإِذِْن َربِّهِْم َتحِيَُّتُهْم ِفيَها َسلَاٌم 

َومَثَلُ ) ٢٥(ُتؤِْتي أُكُلََها كُلَّ ِحنيٍ بِإِذِْن َربَِّها َوَيضْرُِب اللَُّه الْأَمْثَالَ ِللنَّاسِ لََعلَُّهْم يََتذَكَُّرونَ ) ٢٤(َوفَْرُعَها ِفي السََّماِء 
يُثَبُِّت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا بِالْقَْولِ الثَّابِِت ِفي ) ٢٦(بِيثٍَة اْجُتثَّْت ِمْن فَْوقِ الْأَْرضِ َما لََها ِمْن قََرارٍ كَِلَمٍة َخبِيثٍَة كََشَجَرٍة َخ

  ) ٢٧(الَْحَياةِ الدُّنَْيا َوِفي الْآِخَرِة وَُيِضلُّ اللَُّه الظَّاِلِمَني َوَيفَْعلُ اللَُّه َما َيَشاُء 

اهللا الذي له . زلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إىل النور بإذن رهبم إىل صراط العزيز احلميد كتاب أن. ألر { 
الذين يستحبون احلياة الدنيا على اآلخرة ، . ما يف السماوات وما يف األرض ، وويل للكافرين من عذاب شديد 

سلنا من رسول إال بلسان قومه ليبني هلم ، وما أر. ويصدون عن سبيل اهللا ويبغوهنا عوجاً ، أولئك يف ضالل بعيد 
  . .} فيضل اهللا من يشاء ، ويهدي من يشاء ، وهو العزيز احلكيم 

  . .} كتاب أنزلناه إليك . . را . ألف الم { 



  :أنزلناه إليك لغاية . مل تنشئه أنت . هذا الكتاب املؤلف من جنس هذه األحرف كتاب أنزلناه إليك 
  . .} مات إىل النور لتخرج الناس من الظل{ 

وظلمات احلرية يف تيه . وظلمات األوضاع والتقاليد . ظلمات الوهم واخلرافة . لتخرج هذه البشرية من الظلمات 
. لتخرج البشرية من هذه الظلمات كلها إىل النور . . األرباب املتفرقة ، ويف اضطراب التصورات والقيم واملوازين 

مث يكشفها يف واقع احلياة والقيم . يكشفها يف عامل الضمري ويف دنيا التفكري . النور الذي يكشف هذه الظلمات 
  .واألوضاع والتقاليد 

واإلميان باهللا نور يشرق يف القلب ، فيشرق به هذا الكيان البشري ، املركب من الطينة الغليظة ومن نفخة روح اهللا 
طينة من حلم ودم . ذه اإلشراقة استحال طينة معتمة فإذا ماخال من إشراق هذه النفخة ، وإذا ما طمست فيه ه. 

لوال تلك اإلشراقة اليت تنتفض فيه من روح اهللا . كالبهيمة ، فاللحم والدم وحدمها من جنس طينة األرض ومادهتا 
  .، يرقرقها اإلميان وجيلوها ، ويطلقها تشف يف هذا الكيان املعتم ، ويشف هبا هذا الكيان املعتم 

ترى الطريق واضحة إىل اهللا ، ال يشوهبا غبش وال حيجبها .  نور تشرق به النفس ، فترى الطريق واإلميان باهللا
ومىت رأت الطريق سارت على . أو غبش الشهوات وضباب األطماع . غبش األوهام وضباب اخلرافات . ضباب 

  .هدى ال تتعثر وال تضطرب وال تتردد وال حتتار 
تربط بينهم آصرهتم يف اهللا وتتمحض . ياة ، فإذا الناس كلهم عباد متساوون واإلميان باهللا نور تشرق به احل

معرفة الناموس املسري . وتربطهم بالكون كله رابطة املعرفة . دينونتهم له دون سواه ، فال ينقسمون إىل عبيد وطغاة 
  .فإذا هم يف سالم مع الكون وما فيه ومن فيه . هلذا الكون وما فيه ومن فيه 

ونور األنس جبوار اهللا ، واالطمئنان إىل عدله ورمحته . ونور املعرفة . ونور احلرية . نور العدل . ان باهللا نور واإلمي
ذلك االطمئنان الذي يستتبع الصرب يف الضراء والشكر يف السراء على نور من . وحكمته يف السراء والضراء 

  .إدراك احلكمة يف البالء 
منهج حياة يقوم . . منهج حياة كامل ال جمرد عقيدة تغمر الضمري وتسكب فيه النور . ورباً واإلميان باهللا وحده إهلاً 

على قاعدة العبودية هللا وحده ، والدينونة لربوبيته وحده ، والتخلص من ربوبيات العبيد ، واالستعالء على حاكمية 
  .العبيد 

.  
جات احلقيقية هلذه الفطرة ، ما ميأل احلياة سعادة ونوراً ويف هذا املنهج من املواءمة مع الفطرة البشرية ، ومع احلا

كما أن فيه من االستقرار والثبات عاصماً من التقلبات والتخبطات اليت تتعرض هلا اجملتمعات اليت . وطمأنينة وراحة 
، ويف اخللق  ختضع لربوبية العبيد ، وحاكمية العبيد ، ومناهج العبيد يف السياسة واحلكم ويف االقتصاد واالجتماع

وذلك فوق صيانة هذا املنهج للطاقة البشرية أن تبذل يف تأليه العبيد ، . . والسلوك ، ويف العادات والتقاليد 
  والطبل والزمر للطواغيت

آلفاقاً بعيدة حلقائق ضخمة عميقة يف } . . لتخرج الناس من الظلمات إىل النور { : وإن وراء هذا التعبري القصري 
  ويف عامل احلياة والواقع ، ال يبلغها التعبري البشري ولكنه يشري. والقلب عامل العقل 

  . .} بإذن رهبم . . لتخرج الناس من الظلمات إىل النور { 
أما إخراج الناس من الظلمات إىل النور ، فإمنا . فليس يف قدرة الرسول إال البالغ ، وليس من وظيفته إال البيان 

  ته اليت ارتضتها مشيئته ، وما الرسول إال رسوليتحقق بإذن اهللا ، وفق سن



  . .} إىل صراط العزيز احلميد { . . } لتخرج الناس من الظلمات إىل النور بإذن رهبم { 
. طريقه ، وسنته ، وناموسه الذي حيكم الوجود وشريعته اليت حتكم احلياة : وصراط اهللا . فالصراط بدل من النور 

فالنور املشرق يف ذات النفس هو . وهو أقوى يف املعىن . ط ، أو النور هو الصراط والنور يهدي إىل هذا الصرا
والنفس اليت تعيش يف هذا النور ال ختطئ اإلدراك . هو الشريعة . هو الناموس . هو السنة . املشرق يف ذات الكون 

مالك القوة . . } ميد صراط العزيز احل{ . . فهي على صراط مستقيم . وال ختطئ التصور وال ختطئ السلوك 
  .القاهر املسيطر احملمود املشكور 

إنه مالك . والقوة تربز هنا لتهديد من يكفرون ، واحلمد يربز لتذكري من يكفرون ، مث يعقبها التعريف باهللا سبحانه 
  :ما يف السماوات وما يف األرض ، الغين عن الناس ، املسيطر على الكون وما فيه ومن فيه 

  . .} له ما يف السماوات وما يف األرض  اهللا الذي{ 
وال يذكر عنه شيئاً هنا ، إمنا ميضي السياق إىل هتديد الكافرين ينذرهم بالويل من عذاب . فمن خرج واهتدى فذاك 

وهي النعمة . نعمة إرسال الرسول بالكتاب ليخرجهم من الظلمات إىل النور . جزاء كفرهم هذه النعمة . شديد 
  :فكيف بالكفران . وم هلا شكر إنسان الكربى اليت يق

  . .} وويل للكافرين من عذاب شديد { 
  :مث يكشف عن صفة حتمل معىن العلة لكفر الكافرين بنعمة اهللا اليت حيملها رسوله الكرمي 

ويصدون عن سبيل اهللا ، ويبغوهنا عوجاً ، أولئك يف ضالل { . . } الذين يستحبون احلياة الدنيا على اآلخرة { 
  . .} عيد ب

وليس األمر . فاستحباب احلياة الدنيا على اآلخرة يصطدم بتكاليف اإلميان؛ ويتعارض مع االستقامة على الصراط 
فال يقع . كذلك حني تستحب اآلخرة ، ألنه عندئذ تصلح الدنيا ، ويصبح املتاع هبا معتدالً ، ويراعى فيه وجه اهللا 

  .حلياة التعارض بني استحباب اآلخرة ومتاع هذه ا
إن الذين يوجهون قلوهبم لآلخرة ، ال خيسرون متاع احلياة الدنيا كما يقوم يف األخيلة املنحرفة فصالح اآلخرة يف 

  .اإلسالم يقتضي صالح هذه الدنيا 

إنه ال . وحسن اخلالفة يف األرض هو استعمارها والتمتع بطيباهتا . واإلميان باهللا يقتضي حسن اخلالفة يف األرض 
للحياة يف اإلسالم انتظاراً لآلخرة ، ولكن تعمري للحياة باحلق والعدل واالستقامة ابتغاء رضوان اهللا ، ومتهيداً  تعطيل

  .هذا هو اإلسالم . . لآلخرة 
فأما الذين يستحبون احلياة الدنيا على اآلخرة ، فال ميلكون أن يصلوا إىل غاياهتم من االستئثار خبريات األرض ، 

ال ميلكون أن يصلوا إىل غاياهتم هذه يف نور . . ام ، ومن استغالل الناس وغشهم واستعبادهم ومن الكسب احلر
يصدون أنفسهم ويصدون الناس ، . ومن مث يصدون عن سبيل اهللا . اإلميان باهللا ، ويف ظل االستقامة على هداه 

د غريهم عن سبيل اهللا ، وحني وحني يفلحون يف صد أنفسهم وص. ويبغوهنا عوجاً ال استقامة فيها وال عدالة 
يتخلصون من استقامة سبيله وعدالتها ، فعندئذ فقط ميلكون أن يظلموا وأن يطغوا وأن يغشوا وأن خيدعوا وأن 
يغروا الناس بالفساد ، فيتم هلم احلصول على ما يبغونه من االستئثار خبريات األرض ، والكسب احلرام ، واملتاع 

  .رض ، وتعبيد الناس بال مقاومة وال استنكار املرذول ، والكربياء يف األ
إن منهج اإلميان ضمانة للحياة وضمانة لألحياء من أثرة الذين يستحبون احلياة الدنيا على اآلخرة ، واستئثارهم 

  .خبريات هذه احلياة 



  .} وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبني هلم { 
كي يتمكن الرسول من إخراج الناس من الظلمات إىل النور بإذن رهبم ، فل. وهذه نعمة شاملة للبشر يف كل رسالة 

  .مل يكن بد من أن يرسل بلغتهم ، ليبني هلم وليفهموا عنه ، فتتم الغاية من الرسالة 
وقد أرسل النيب صلى اهللا عليه وسلم بلسان قومه وإن كان رسوالً إىل الناس كافة ألن قومه هم الذين سيحملون 

وقد أمر ليدعو قومه أوالً حىت ختلص اجلزيرة العربية . وعمره صلى اهللا عليه وسلم حمدود . كافة البشر رسالته إىل 
والذي حدث بالفعل وهو من . ومن مث تكون مهداً خيرج منه محلة رسالة حممد إىل سائر بقاع األرض . لإلسالم 

هاء اإلسالم إىل آخر حدود اجلزيرة ، وبعث جيش تقدير اهللا العليم اخلبري أن اختري الرسول إىل جوار ربه عند انت
وحقيقة إن الرسول قد . . أسامة إىل أطراف اجلزيرة ، الذي تويف الرسول صلى اهللا عليه وسلم ومل يتحرك بعد 
ولكن الذي قدره اهللا له ، . بعث برسائله إىل خارج اجلزيرة يدعو إىل اإلسالم ، تصديقاً لرسالته إىل الناس كافة 

يتفق مع طبيعة العمر البشري احملدود ، أن يبلغ الرسول صلى اهللا عليه وسلم قومه بلساهنم ، وأن تتم والذي 
فال تعارض بني رسالته للناس . . وقد كان . . رسالته إىل البشر كافة عن طريق محلة هذه الرسالة إىل األصقاع 

  .كافة ، ورسالته بلسان قومه ، يف تقدير اهللا ، ويف واقع احلياة 

  . .} فيضل اهللا من يشاء ويهدي من يشاء { . . } وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبني هلم { 
أما ما يترتب عليه من هدى ومن ضالل ، فال قدرة له عليه ، . إذ تنتهي مهمة الرسول كل رسول عند البيان 

فمن سار على درب الضالل . ئته املطلقة وضع له سنة ارتضتها مشي. وليس خاضعاً لرغبته ، إمنا هو من شأن اهللا 
  .هذا وذلك يتبع مشيئة اهللا ، اليت شرعت سنته يف احلياة . . ضل ، ومن سار على درب اهلدى وصل 

  . .} وهو العزيز احلكيم { 
  .القادر على تصريف الناس واحلياة ، يصرفهم حبكمة وتقدير فليست األمور متروكة جزافاً بال توجيه وال تدبري 

  .بلسان قومه . ذلك كانت رسالة موسى وك
إن يف ذلك آليات لكل . أن أخرج قومك من الظلمات إىل النور ، وذكرهم بأيام اهللا : ولقد أرسلنا موسى بآياتنا { 

اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ أجناكم من آل فرعون ، يسومونكم سوء العذاب : وإذ قال موسى لقومه . صبار شكور 
لئن شكرمت ألزيدنكم : وإذ تأذن ربكم . م ويستحيون نساءكم ، ويف ذلكم بالء من ربكم عظيم ، ويذحبون أبناءك

  . .} إن تكفروا أنتم ومن يف األرض مجيعاً فإن اهللا لغين محيد : وقال موسى . ، ولئن كفرمت إن عذايب لشديد 
 وسالمه متشياً مع نسق األداء يف والتعبري يوحد بني صيغة األمر الصادر ملوسى والصادر حملمد عليهما صالة اهللا

  :السورة وقد حتدثنا عنه آنفاً فإذا األمر هناك 
  . .} لتخرج الناس من الظلمات إىل النور { 

  :واألمر هنا 
  . .} أن أخرج قومك من الظلمات إىل النور { 

  :األوىل للناس كافة والثانية لقوم موسى خاصة ، ولكن الغاية واحدة 
  . .} وذكرهم بأيام اهللا { . . } ن الظلمات إىل النور أن أخرج قومك م{ 

ولكن املقصود هنا أن يذكرهم باأليام اليت يبدو فيها للبشر أو جلماعة منهم أمر بارز أو خارق . وكل األيام أيام اهللا 
نوح وعاد وقد ذكرهم بأيام هلم ، وأيام ألقوام . بالنعمة أو بالنقمة؛ كما سيجيء يف حكاية تذكري موسى لقومه 

  .فهذه هي األيام . ومثود والذين من بعدهم 



  . .} إن يف ذلك آليات لكل صبار شكور { 
والصبار الشكور هو الذي يدرك . ففي هذه األيام ما هو بؤسى فهو آية للصرب ، وفيها ما هو نعمى فهو آية للشكر 

  .ها تسرية وتذكرياً هذه اآليات ، ويدرك ما وراءها ، وجيد فيها عربة له وعظة؛ كما جيد في
  :وراح موسى يؤدي رسالته ، ويذكر قومه 

اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ أجناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ، ويذحبون : وإذ قال موسى لقومه { 
  . .} أبناءكم ويستحيون نساءكم ، ويف ذلكم بالء من ربكم عظيم 

من سوء العذاب الذي كانوا يلقونه من آل فرعون ، يسامونه سوماً ، نعمة النجاة . إنه يذكرهم بنعمة اهللا عليهم 
ومن ألوانه البارزة تذبيح الذكور من األوالد واستحياء اإلناث . أي يوالون به ويتابعون ، فال يفترعنهم وال ينقطع 

  .، منعاً لتكاثر القوة املانعة فيهم واستبقاء لضعفهم وذهلم 

  .وتذكر لتشكر . نعمة تذكر  فإجناء اهللا هلم من هذه احلال
  . .} ويف ذلكم بالء من ربكم عظيم { 

فليس الصرب هو احتمال . بالء بالعذاب أوالً ، المتحان الصرب والتماسك واملقاومة والعزم على اخلالص والعمل له 
م على ولكن الصرب هو احتمال العذاب بال تضعضع وال هزمية روحية ، واستمرار العز. الذل والعذاب وكفى 

وإال فما هو صرب مشكور ذلك االستسالم للذل واهلوان . اخلالص ، واالستعداد للوقوف يف وجه الظلم والطغيان 
  .وبالء بالنجاة المتحان الشكر ، واالعتراف بنعمة اهللا ، واالستقامة على اهلدى يف مقابل النجاة . . 

وهي الصرب . ههم إىل الغاية من العذاب والنجاة ووج. بعد ما ذكرهم بأيامه . وميضي موسى يف البيان لقومه 
  :ميضي ليبني هلم ما رتبه اهللا جزاء على الشكر والكفران . . للعذاب والشكر للنجاة 

  . .} لئن شكرمت ألزيدنكم ، ولئن كفرمت إن عذايب لشديد : وإذ تأذن ربكم { 
  .، والعذاب الشديد على الكفر  حقيقة زيادة النعمة بالشكر: ونقف حنن أمام هذه احلقيقة الكبرية 

فال بد أن يتحقق على أية حال . نقف حنن أمام هذه احلقيقة تطمئن إليها قلوبنا أول وهلة ألهنا وعد من اهللا صادق 
  .فإذا أردنا أن نرى مصداقها يف احلياة ، ونبحث عن أسبابه املدركة لنا ، فإننا ال نبعد كثرياً يف تلمس األسباب . . 

فاخلري يشكر ألن الشكر هو جزاؤه الطبيعي ، يف . نعمة دليل على استقامة املقاييس يف النفس البشرية إن شكر ال
  . .الفطرة املستقيمة 

بال بطر ، وبال . واألخرى أن النفس اليت تشكر اهللا على نعمته ، تراقبه يف التصرف هبذه النعمة . . هذه واحدة 
  .مة يف األذى والشر والدنس والفساد استعالء على اخللق ، وبال استخدام للنع

وهذه وتلك مما يزكي النفس ، ويدفعها للعمل الصاحل ، وللتصرف الصاحل يف النعمة مبا ينميها ويبارك فيها؛ ويرضي 
إىل آخر األسباب . الناس عنها وعن صاحبها ، فيكونون له عوناً؛ ويصلح روابط اجملتمع فتنمو فيه الثروات يف أمان 

وإن كان وعد اهللا بذاته يكفي الطمئنان املؤمن ، أدرك األسباب أومل يدركها ، فهو . لظاهرة لنا يف احلياة الطبيعية ا
  .حق واقع ألنه وعد اهللا 

أو بإنكار أن اهللا واهبها ، ونسبتها إىل العلم واخلربة والكد الشخصي . والكفر بنعمة اهللا قد يكون بعدم شكرها 
نعمة من نعم اهللا وقد يكون بسوء استخدامها بالبطر والكرب على الناس  والسعي كأن هذه الطاقات ليست

  . .وكله كفر بنعمة اهللا . . واستغالهلا للشهوات والفساد 
فكم من نعمة تكون بذاهتا . أو سحق آثارها يف الشعور . عيناً بذهاهبا . والعذاب الشديد قد يتضمن حمق النعمة 



. ني وقد يكون عذاباً مؤجالً إىل أجله يف الدنيا أو يف اآلخرة كما يشاء اهللا نقمة يشقى هبا صاحبها وحيسد اخلال
  .ولكنه واقع ألن الكفر بنعمة اهللا ال ميضي بال جزاء 

  .وهذا الكفر ال يرجع على اهللا أثره . ذلك الشكر ال تعود على اهللا عائدته 

  .ه فاهللا غين بذاته حممود بذاته ، ال حبمد الناس وشكرها على عطايا
  . .} إن تكفروا أنتم ومن يف األرض مجيعاً فإن اهللا لغين محيد : وقال موسى { 

إمنا هو صالح احلياة يتحقق بالشكر ، ونفوس الناس تزكو باالجتاه إىل اهللا ، وتستقيم بشكر اخلري ، وتطمئن إىل 
فاملنعم موجود . فق أو يضيع منها االتصال باملنعم ، فال ختشى نفاد النعمة وذهاهبا ، وال تذهب حسرات وراء ما ين

  .، والنعمة بشكره تزكو وتزيد 
ولكنه يتوارى عن املشهد لتربز املعركة الكربى بني أمة األنبياء واجلاهليات . ويستمر موسى يف بيانه وتذكريه لقومه 

حكاية تروى إىل  وذلك من بدائع األداء يف القرآن ، إلحياء املشاهد ، ونقلها من. املكذبة بالرسل والرساالت 
  . .مشهد ينظر ويسمع ، وتتحرك فيه الشخوص ، وتتجلى فيه السمات واالنفعاالت 

  :واآلن إىل الساحة الكربى اليت يتالشى فيها الزمان واملكان 
أمل يأتكم نبأ الذين من قبلكم ، قوم نوح وعاد ومثود والذين من بعدهم ال يعلمهم إال اهللا؟ جاءهتم رسلهم { 

  . .} إنا كفرنا مبا أرسلتم به ، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب : ، فردوا أيديهم يف أفواههم ، وقالوا بالبينات 
ولكن السياق منذ اآلن جيعل موسى يتوارى ليستمر يف عرض قصة الرسل . هذا التذكري من قول موسى 
ة اجلاهلية ، وعاقبة املكذبني هبا على قصة الرسل والرساالت وحقيقتها يف مواجه. والرساالت يف مجيع أزماهنا 

مث يدع أبطاهلا . يبدأ باإلشارة اىل أحداث الرواية الكربى » رواية « وكأن موسى . . اختالف الزمان واملكان 
وهي طريقة من طرق العرض للقصة يف القرآن ، حتول القصة احملكية إىل رواية . . يتحدثون بعد ذلك ويتصرفون 

حيث . هنا نشهد الرسل الكرام يف موكب اإلميان ، يواجهون البشرية متجمعة يف جاهليتها و. حية كما أسلفنا 
وتربز احلقائق الكربى جمردة عن الزمان واملكان ، كما هي يف حقيقة الوجود . تتوارى الفواصل بني أجياهلا وأقوامها 

  :خلف حواجز الزمان واملكان 
  . .} وعاد ومثود والذين من بعدهم ال يعلمهم إال اهللا؟  قوم نوح: أمل يأتكم نبأ الذين من قبلكم { 

والسياق هنا ال يعىن بتفصيل . ما بني مثود وقوم موسى . فهم كثري إذن ، وهناك غري من جاء ذكرهم يف القرآن 
  :أمرهم ، فهناك وحدة يف دعوة الرسل ووحدة فيما قوبلت به 

  . .} جاءهتم رسلهم بالبينات { 
  .يلتبس أمرها على اإلدراك السليم  الواضحات اليت ال

  . .} إنا كفرنا مبا أرسلتم به؛ وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب : فردوا أيديهم يف أفواههم ، وقالوا { 
ردوا أيديهم يف أفواههم كما يفعل من يريد متويج الصوت ليسمع عن بعد ، بتحريك كفه أمام فمه وهو يرفع 

يرسم السياق هذه احلركة اليت تدل على جهرهم بالتكذيب والشك ، . وج الصوت وُيسمع صوته ذهاباً وإياباً فيتم
  .وإفحاشهم يف هذا اجلهر ، وإتياهنم هبذه احلركة الغليظة اليت ال أدب فيها وال ذوق ، إمعاناً منهم يف اجلهر بالكفر 

  .بيته للبشر بال شريك من عباده وملا كان الذي يدعوهم إليه رسلهم هو االعتقاد بألوهية اهللا وحده ، وربو



فإن الشك يف هذه احلقيقة الناطقة اليت تدركها الفطرة ، وتدل عليها آيات اهللا املبثوثة يف ظاهر الكون املتجلية يف . 
  .والسماوات واألرض شاهدان . وقد استنكر الرسل هذا الشك . صفحاته ، يبدو مستنكراً قبيحاً 

  . .} اطر السماوات واألرض؟ أيف اهللا شك ف: قالت رسلهم { 
أيف اهللا شك والسماوات واألرض تنطقان للفطرة بأن اهللا أبدعهما أبداعاً وأنشأمها إنشاء؟ قالت رسلهم هذا القول 
، ألن السماوات واألرض آيتان هائلتان بارزتان ، فمجرد اإلشارة إليهما يكفي ، ويرد الشارد إىل الرشد سريعاً ، 

ارة ألهنا وحدها تكفي؛ مث أخذوا يعددون نعم اهللا على البشر يف دعوهتم إىل اإلميان ، ويف ومل يزيدوا على اإلش
  :إمهاهلم إىل أجل يتدبرون فيه ويتقون العذاب 

  .} يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم . أيف اهللا شك فاطر السماوات واألرض { 
السياق جيعل الدعوة مباشرة للمغفرة ، لتتجلى نعمة ولكن . والدعوة أصالً دعوة إىل اإلميان ، املؤدي إىل املغفرة 

  وعندئٍذ يبدو عجيباً أن يدعى قوم إىل املغفرة فيكون هذا تلقيهم للدعوة. اهللا ومنته 
  . .} ويؤخركم إىل أجل مسمى { . . } يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم { 

إمنا مين .  يأخذكم بالعذاب فور التكذيب فهو سبحانه مع الدعوة للمغفرة ال يعجلكم باإلميان فور الدعوة ، وال
إما يف هذه الدنيا وإما إىل يوم احلساب ، ترجعون فيه إىل نفوسكم ، . عليكم منة أخرى فيؤخركم إىل أجل مسمى 

فهل هذا هو جواب دعوة اهللا . . وهي رمحة ومساحة حتسبان يف باب النعم . وتتدبرون آيات اهللا وبيان رسلكم 
  الرحيم املنان؟

  :هنا يرجع القوم يف جهالتهم إىل ذلك االعتراض اجلهول 
  . .} إن أنتم إال بشر مثلنا ، تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا : قالوا { 

وبدالً من أن يعتز البشر باختيار اهللا لواحد منهم ليحمل رسالته ، فإهنم جلهالتهم ينكرون هذا االختيار ، وجيعلونه 
وال يسألون . املختارين؛ ويعللون دعوة رسلهم هلم بأهنا رغبة يف حتويلهم عما كان يعبد آباؤهم  مثار ريبة يف الرسل

ملاذا يرغب الرسل يف حتويلهم؟ وبطبيعة اجلمود العقلي الذي تطبعه الوثنيات يف العقول ال يفكرون فيما : أنفسهم 
قد والتفكري؟ وبطبيعة اجلمود العقلي كذلك ال ما قيمته؟ ما حقيقته؟ ماذا يساوي يف معرض الن: كان يعبد آباؤهم 

  :يفكرون يف الدعوة اجلديدة ، إمنا يطلبون خارقة ترغمهم على التصديق 
  . .} فأتوا بسلطان مبني { 

ال ينكرون بشريتهم بل يقرروهنا ، ولكنهم يوجهون األنظار إىل منة اهللا يف اختيار رسل من البشر ، . . ويرد الرسل 
  :ؤهلهم حلمل األمانة الكربى ويف منحهم ما ي

  . .} إن حنن إال بشر مثلكم ولكن اهللا مين على من يشاء من عباده : قالت هلم رسلهم { 
ومنها هذه املنة على من . جو احلديث عن نعم اهللا . تنسيقاً للحوار مع جو السورة } مين { ويذكر السياق لفظ 

  .سل وحدهم وهي منة ضخمة ال على أشخاص الر. يشاء من عباده 

مهمة االتصال والتلقي من املأل . ولكن كذلك على البشرية اليت تشرف بانتخاب أفراد منها هلذه املهمة العظمى 
وهي منة على البشرية بتذكري الفطرة اليت ران عليها الركام لتخرج من الظلمات إىل النور؛ ولتتحرك فيها . األعلى 

مث هي املنة الكربى على البشرية بإخراج . . ت الراكد إىل احلياة املتفتحة أجهزة االستقبال والتلقي فتخرج من املو
الناس من الدينونة للعباد إىل الدينونة هللا وحده بال شريك؛ واستنقاذ كرامتهم وطاقتهم من الذل والتبدد يف الدينونة 

  لتأليه عبد مثله الذل الذي حيين هامة إنسان لعبد مثله والتبدد الذي يسخر طاقة إنسان. . للعبيد 



ليفرقوا يف مداركهم . فأما حكاية اإلتيان بسلطان مبني ، وقوة خارقة ، فالرسل يبينون لقومهم أهنا من شأن اهللا 
املبهمة املظلمة بني ذات اهللا اإلهلية ، وذواهتم هم البشرية ، وليمحصوا صورة التوحيد املطلق الذي ال يلتبس مبشاهبة 

تاهة اليت تاهت فيها الوثنيات كما تاهت فيها التصورات الكنسية يف املسيحية عندما يف ذات وال صفة ، وهي امل
وكانت نقطة البدء يف املتاهة هي نسبة اخلوارق إىل . تلبست بالوثنيات اإلغريقية والرومانية واملصرية واهلندية 

  عيسى عليه السالم بذاته واللبس بني ألوهية اهللا وعبودية عيسى عليه السالم
  . .} وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إال بإذن اهللا  {

  :وما نعتمد على قوة غري قوته 
  . .} وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون { 

فعلى اهللا وحده يتوكل املؤمن ، ال يتلفت قلبه إىل سواه ، وال يرجو عوناً إال منه ، وال . يطلقها الرسل حقيقة دائمة 
  .يرتكن إال إىل محاه 

  :الطغيان باإلميان ، ويواجهون األذى بالثبات؛ ويسألون للتقرير والتوكيد  مث يواجهون
  . .} وما لنا أال نتوكل على اهللا وقد هدانا سبلنا؟ ولنصربن على ما آذيتمونا ، وعلى اهللا فليتوكل املتوكلون { 
  . .} وما لنا أال نتوكل على اهللا وقد هدانا سبلنا { 

املؤمن بأن اهللا الذي يهدي السبيل ال بد أن . املالئ يديه من وليه وناصره . وطريقه إهنا كلمة املطمئن إىل موقفه 
  وماذا يهم حىت ولو مل يتم يف احلياة الدنيا نصر إذا كان العبد قد ضمن هداية السبيل؟. ينصر وأن يعني 

 ال خيطئ الشعور بوجوده والقلب الذي حيس أن يد اهللا سبحانه تقود خطاه ، وهتديه السبيل ، هو قلب موصول باهللا
سبحانه وألوهيته القاهرة املسيطرة؛ وهو شعور ال جمال معه للتردد يف املضي يف الطريق ، أياً كانت العقبات يف 

ومن مث هذا الربط يف رد الرسل صلوات اهللا . الطريق ، وأياً كانت قوى الطاغوت اليت تتربص يف هذا الطريق 
ة اهللا هلم وبني توكلهم عليه يف مواجهة التهديد السافر من الطواغيت؛ مث إصرارهم وسالمه عليهم بني شعورهم هبداي

  .على املضي يف طريقهم يف وجه هذا التهديد 
وهذه احلقيقة حقيقة االرتباط يف قلب املؤمن بني شعوره هبداية اهللا وبني بديهية التوكل عليه ال تستشعرها إال 

مواجهة طاغوت اجلاهلية؛ واليت تستشعرها يف أعماقها يد اهللا سبحانه وهي تفتح القلوب اليت تزاول احلركة فعالً يف 
  .هلا كوى النور فتبصر اآلفاق املشرقة وتستروح أنسام اإلميان واملعرفة ، وحتس األنس والقرىب 

ر وحينئذ ال حتفل مبا يتوعدها به طواغيت األرض؛ وال متلك أن تستجيب لإلغراء وال للتهديد؛ وهي حتتق. 
وماذا خياف القلب املوصول باهللا على هذا النحو؟ . طواغيت األرض وما يف أيديهم من وسائل البطش والتنكيل 

  وماذا خييفه من أولئك العبيد؟
  . .} وما لنا أال نتوكل على اهللا وقد هدانا سبلنا { 
  .} ولنصربن على ما آذيتمونا { 

  . .، وال نتزعزع وال نشك وال نفرط وال حنيد  لنصربن؛ ال نتزحزح وال نضعف وال نتراجع وال هنن
  . .} وعلى اهللا فليتوكل املتوكلون { 

ال جيادل وال يناقش وال يفكر وال يتعقل ، ألنه حيس هبزميته أمام انتصار العقيدة ، . وهنا يسفر الطغيان عن وجهه 
  :فيسفر بالقوة املادية الغليظة اليت ال ميلك غريها املتجربون 

  } لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن يف ملتنا : ذين كفروا لرسلهم وقال ال{ 



إن اجلاهلية ال ترضى من اإلسالم أن يكون له كيان . . هنا تتجلى حقيقة املعركة وطبيعتها بني اإلسالم واجلاهلية 
فاإلسالم  .وهي ال تسامل اإلسالم حىت لو ساملها . وال تطيق أن يكون له وجود خارج عن وجودها . مستقل عنها 

لذلك ال . ال بد أن يبدو يف صورة جتمع حركي مستقل بقيادة مستقلة ووالء مستقل ، وهذا ما ال تطيقه اجلاهلية 
يطلب الذين كفروا من رسلهم جمرد أن يكفوا عن دعوهتم؛ ولكن يطلبون منهم أن يعودوا يف ملتهم ، وأن يندجموا 

وهذا ما تأباه طبيعة هذا الدين ألهله ، . ال يبقى هلم كيان مستقل يف جتمعهم اجلاهلي ، وأن يذوبوا يف جمتمعهم ف
  . .وما يرفضه الرسل من مث ويأبونه ، فما ينبغي ملسلم أن يندمج يف التجمع اجلاهلي مرة أخرى 

 وعندما تسفر القوة الغامشة عن وجهها الصلد ال يبقى جمال لدعوة ، وال يبقى جمال حلجة؛ وال يسلم اهللا الرسل إىل
  . .اجلاهلية 

إن التجمع اجلاهلي بطبيعة تركيبه العضوي ال يسمح لعنصر مسلم أن يعمل من داخله ، إال أن يكون عمل املسلم 
وجهده وطاقته حلساب التجمع اجلاهلي ، ولتوطيد جاهليته والذين خييل إليهم أهنم قادرون على العمل لدينهم من 

. يف تشكيالته وأجهزته هم ناس ال يدركون الطبيعة العضوية للمجتمع  خالل التسرب يف اجملتمع اجلاهلي ، والتميع
لذلك . . هذه الطبيعة اليت ترغم كل فرد داخل اجملتمع أن يعمل حلساب هذا اجملتمع وحلساب منهجه وتصوره 

  . .يرفض الرسل الكرام أن يعودوا يف ملة قومهم بعد إذ جناهم اهللا منها 
رب ضربتها املدمرة القاضية اليت ال تقف هلا قوة البشر املهازيل ، وإن كانوا طغاة وهنا تتدخل القوة الكربى فتض

  :متجربين 
  .} ذلك ملن خاف مقامي وخاف وعيد . ولنسكننكم األرض من بعدهم . فأوحى إليهم رهبم لنهلكن الظاملني { 

. . ماً بعد مفاصلة الرسل لقومهم وال بد أن ندرك أن تدخل القوة الكربى للفصل بني الرسل وقومهم إمنا يكون دائ
وبعد أن يصروا على متيزهم بدينهم . . بعد أن يرفض املسلمون أن يعودوا إىل ملة قومهم بعد إذ جناهم اهللا منها 

وبعد أن يفاصلوا قومهم على أساس العقيدة فينقسم القوم الواحد إىل . وبتجمعهم اإلسالمي اخلاص بقيادته اخلاصة 
عندئذ تتدخل القوة الكربى لتضرب ضربتها الفاصلة ، ولتدمر على . . قيدة ومنهجاً وقيادة وجتمعاً أمتني خمتلفتني ع

. . الطواغيت الذين يتهددون املؤمنني ، ولتمكن للمؤمنني يف األرض ، ولتحقق وعد اهللا لرسله بالنصر والتمكني 
، عاملون من خالل أوضاعه وتشكيالته ، غري  وال يكون هذا التدخل أبداً واملسلمون متميعون يف اجملتمع اجلاهلي

  . .منفصلني عنه وال متميزين بتجمع حركي مستقل وقيادة إسالمية مستقلة 
  . .} فأوحى إليهم رهبم لنهلكن الظاملني { 

لنهلكن املتجربين املهددين ، . كلتامها ذات ظل وإيقاع يف هذا املوقف الشديد . . نون العظمة ونون التوكيد 
  . .ني الظاملني ألنفسهم وللحق وللرسول وللناس هبذا التهديد املشرك

  . .} ولنسكننكم األرض من بعدهم { 
  :ال حماباة وال جزافاً ، إمنا هي السنة اجلارية العادلة 

  . .} ذلك ملن خاف مقامي وخاف وعيد { 
وخاف وعيد ، . يتجرب  ذلك اإلسكان واالستخالف ملن خاف مقامي ، فلم يتطاول ومل يتعال ومل يستكرب ومل

فحسب حسابه ، واتقى أسبابه ، فلم يفسد يف األرض ، ومل يظلم يف الناس ، فهو من مث يستحق االستخالف ، 
  .ويناله باستحقاق 

وهكذا تلتقي القوة الصغرية اهلزيلة قوة الطغاة الظاملني بالقوة اجلبارة الطامة قوة اجلبار املهيمن املتكرب فقد انتهت 



  .سل عند البالغ املبني واملفاصلة اليت متيز املؤمنني من املكذبني مهمة الر
ووقف الطغاة املتجربون بقوهتم اهلزيلة الضئيلة يف صف ، ووقف الرسل الداعون املتواضعون ومعهم قوة اهللا سبحانه 

  :وكانت العاقبة كما جيب أن تكون . . ودعا كالمها بالنصر والفتح . يف صف 
يتجرعه وال يكاد يسيغه ، ويأتيه . من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد . كل جبار عنيد واستفتحوا وخاب { 

  . .} املوت من كل مكان وما هو مبيت ، ومن ورائه عذاب غليظ 
ولكنه يقف هذا املوقف ، . مشهد اخليبة يف هذه األرض . إنه مشهد اخليبة لكل جبار عنيد . واملشهد هنا عجيب 
ُيسقاه بعنف فيتجرعه غصباً . نم وصورته فيها ، وهو ُيسقى من الصديد السائل من اجلسوم ومن ورائه ختايل جه

وكرهاً ، وال يكاد يسيغه ، لقذارته ومرارته ، والتعزز والتكره باديان نكاد نلمحهما من خالل الكلمات ويأتيه 
  . .من ورائه عذاب غليظ و. املوت بأسبابه احمليطة به من كل مكان ، ولكنه ال ميوت ، ليستكمل عذابه 

وتشترك . إنه مشهد عجيب ، يرسم اجلبار اخلائب املهزوم ووراءه مصريه خيايل له على هذا النحو املرّوع الفظيع 
يف تفظيع املشهد ، تنسيقاً له مع القوة الغامشة اليت كانوا يهددون هبا دعاة احلق واخلري والصالح } غليظ { كلمة 

  .واليقني 
صري جييء التعقيب مثالً مصوراً يف مشهد يضرب الذين كفروا؛ ولفتة إىل قدرة اهللا على أن ُيذهب ويف ظل هذا امل

  .املكذبني ويأيت خبلق جديد 

ذلك قبل أن يتابع مشاهد الرواية يف الساحة األخرى ، وقد أسدل الستار على فصلها األخري يف هذه األرض ، . 
  :خمايالً بالساحة األخرى 

ذلك . ال يقدرون مما كسبوا على شيء . روا برهبم أعماهلم كرماد اشتدت به الريح يف يوم عاصف مثل الذين كف{ 
  . .} هو الضالل البعيد 

ومشهد الرماد تشتد به الريح يف يوم عاصف مشهود معهود ، جيسم به السياق معىن ضياع األعمال سدى ، ال 
جيسمه يف هذا املشهد العاصف املتحرك ، فيبلغ . ه أصالً يقدر أصحاهبا على اإلمساك بشيء منها ، وال االنتفاع ب

  .يف حتريك املشاعر له ما ال يبلغه التعبري الذهين اجملرد عن ضياع األعمال وذهاهبا بدداً 
فاألعمال اليت ال تقوم على قاعدة من اإلميان ، وال متسكها . هذا املشهد ينطوي على حقيقة ذاتية يف أعمال الكفار 

. مفككة كاهلباء والرماد ، ال قوام هلا وال نظام . . ثقى اليت تصل العمل بالباعث ، وتصل الباعث باهللا العروة الو
حركة آلية ال يفترق فيها اإلنسان عن اآللة إال بالباعث . فليس املعول عليه هو العمل ، ولكن باعث العمل 

  .والقصد والغاية 
ويلتقي معهما . قة ، وهو يؤدي املعىن يف أسلوب مشوق موح مؤثر وهكذا يلتقي املشهد املصور مع احلقيقة العمي

  :التعقيب 
  . .} ذلك هو الضالل البعيد { 

  إىل بعيد. . فهو تعقيب يتفق ظله مع ظل الرماد املتطاير يف يوم عاصف 
ملكذبني السابقني مث يلتقي مع مشهد الرماد املتطاير ظل آخر يف اآلية التالية ، اليت يلتفت فيها السياق من مصائر ا

  :إىل املكذبني من قريش ، يهددهم بإذهاهبم واإلتيان خبلق جديد 
  . .} وما ذلك على اهللا بعزيز . إن يشأ يذهبكم ويأت خبلق جديد . أمل تر أن اهللا خلق السماوات واألرض باحلق { 

هو انتقال . . وات واألرض واالنتقال من حديث اإلميان والكفر ، ومن قضية الرسل واجلاهلية إىل مشهد السما



  . .طبيعي يف املنهج القرآين 
إن فطرته تتالقى مباشرة مع السر الكامن وراء . . إن بني فطرة الكائن اإلنساين وبني هذا الكون لغة سرية مفهومة 

  هذا الكون مبجرد االجتاه إليه والتقاط إيقاعاته ودالالته
يف كياهنم . ه اإليقاعات وهذه اإلحياءات هم أفراد معطلو الفطرة والذين يرون هذا الكون مث ال تسمع فطرهتم هذ

كما تصاب العني . . كما تصاب احلواس بالتعطل نتيجة آلفة تصيبها . خلل تعطلت به أجهزة االستقبال الفطرية 
لح للقيادة إهنم أجهزة تالفة ال تصلح للتلقي؛ ومن باب أوىل ال تص. . بالعمى ، واألذن بالصمم ، واللسان بالبكم 

إن العلم . . كذباً وافتراء » املذاهب العلمية « ومن هؤالء كل أصحاب التفكري املادي الذي يسمونه . . والزعامة 
ال يتفق مع تعطل أجهزة االستقبال الفطرية وفساد أجهزة االتصال اإلنسانية بالكون كله إهنم الذين يسميهم القرآن 

  اة اإلنسانية على مذهب أو رأي أو نظام يراه أعمىوما ميكن أن تقام احلي. . بالعْمي 
  .إن خلق السماوات واألرض باحلق يوحي بالقدرة كما يوحي بالثبات 

  .ويف مقابل الضالل البعيد . ذلك يف مقابل الرماد املتطاير إىل بعيد . . فالوحي ثابت مستقر حىت يف جرسه اللفظي 
  :احلق والباطل جييء التهديد ويف ضوء مصري املعاندين اجلبارين يف معركة 

  . .} إن يشأ يذهبكم ويأت خبلق جديد { 
واستخالف قوم . والقادر على خلق السماوات واألرض ، قادر على استخالف جنس غري هذا اجلنس يف األرض 

  .اء وظل الذهاب بالقوم يتسق من بعيد مع ظل الرماد املتطاير الذاهب إىل الفن. مكان قوم من أقوام هذا اجلنس 
  . .} وما ذلك على اهللا بعزيز { 

والرماد املتطاير شاهد من بعيد أال إنه . ومصارع املكذبني من قبل شاهدة . وخلق السماوات واألرض شاهد 
  اإلعجاز يف تنسيق املشاهد والصور والظالل يف هذا القرآن

. د كنا منذ حلظة مع اجلبارين املعاندين فلق. مث نرقى إىل أفق آخر من آفاق اإلعجاز يف التصوير واألداء والتنسيق 
فاآلن جندهم هناك ، . وكانت صورته يف جهنم ختايل له من ورائه وهو بعد يف الدنيا . ولقد خاب كل جبار عنيد 

وهو مشهد من أعجب . حيث يتابع السياق خطواته بالرواية الكربى رواية البشرية ورسلها يف املشهد األخري 
  :وبني الشيطان واجلميع . ها باحلركة واالنفعال واحلوار بني الضعفاء واملستكربين مشاهد القيامة وأحفل

فهل أنتم مغنون عنا من عذاب اهللا من شيء؟ . إنا كنا لكم تبعاً : وبرزوا هللا مجيعاً فقال الضعفاء للذين استكربوا { 
إن : وقال الشيطان ملا قضي األمر . ن حميص سواء علينا أجزعنا أم صربنا ما لنا م. لو هدانا اهللا هلديناكم : قالوا 

اهللا وعدكم وعد احلق ، ووعدتكم فأخلفتكم؛ وما كان يل عليكم من سلطان إال أن دعوتكم فاستجبتم يل فال 
إن الظاملني . إين كفرت مبا أشركتمون من قبل . تلوموين ولوموا أنفسكم ، ما أنا بُِمْصرِِخكم وما أنتم بُِمصْرِِخّي 

  }. أليم  هلم عذاب
وأُدخل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جنات جتري من حتتها األهنار ، خالدين فيها بإذن رهبم ، حتيتهم فيها سالم { 
 {.  

  :انتقلت من مسرح الدنيا إىل مسرح اآلخرة . . رواية الدعوة والدعاة ، املكذبني والطغاة . . لقد انتقلت الرواية 
  . .} وبرزوا هللا مجيعاً { 
. مث الذين آمنوا بالرسل وعملوا الصاحلات . . ومعهم الشيطان . طغاة املكذبون وأتباعهم من الضعفاء املستذلني ال
ولكنهم الساعة يعلمون وحيسون أهنم مكشوفون ال . وهم مكشوفون هللا دائماً . مكشوفني } مجيعاً { برزوا . 



  :ا وامتألت الساحة ورفع الستار ، وبدأ احلوار برزو. . حيجبهم حجاب ، وال يسترهم ساتر ، وال يقيهم واق 
  . .} فهل أنتم مغنون عنا من عذاب اهللا من شيء؟ . إنا كنا لكم تبعاً : فقال الضعفاء للذين استكربوا { 

هم الذين تنازلوا عن أخص خصائص اإلنسان الكرمي على اهللا حني تنازلوا عن حريتهم . والضعفاء هم الضعفاء 
ودانوا لغري اهللا من عبيده . كري واالعتقاد واالجتاه؛ وجعلوا أنفسهم تبعاً للمستكربين والطغاة الشخصية يف التف

  .واختاروها على الدينونة هللا 

والضعف ليس عذراً ، بل هو اجلرمية؛ فما يريد اهللا ألحد أن يكون ضعيفاً ، وهو يدعو الناس كلهم إىل محاه يعتزون 
ألحد أن ينزل طائعاً عن نصيبه يف احلريه اليت هي ميزته ومناط تكرميه أو أن ينزل كارهاً وما يريد اهللا . به والعزة هللا 

فقصارى ما . والقوة املادية كائنة ما كانت ال متلك أن تستعبد إنساناً يريد احلرية ، ويستمسك بكرامته اآلدمية . 
فال ميلك . أما العقل . أما الروح . الضمري أما . متلكه تلك القوة أن متلك اجلسد ، تؤذيه وتعذبه وتكبله وحتبسه 

  أحد حبسها وال استذالهلا ، إال أن يسلمها صاحبها للحبس واإلذالل
من ذا الذي ميلك أن جيعل أولئك الضعفاء تبعاً للمستكربين يف العقيدة ، ويف التفكري ، ويف السلوك؟ من ذا الذي 

ال أحد . اهللا هو خالقهم ورازقهم وكافلهم دون سواه؟ ال أحد ميلك أن جيعل أولئك الضعفاء يدينون لغري اهللا ، و
فهم ضعفاء ال ألهنم أقل قوة مادية من الطغاة ، وال ألهنم أقل جاهاً أو ماالً أو منصباً أو مقاماً . إال أنفسهم الضعيفة 

ا هم ضعفاء ألن إمن. كال ، إن هذه كلها أعراض خارجية ال تعد بذاهتا ضعفاً يلحق صفة الضعف بالضعفاء . . 
  الضعف يف أرواحهم ويف قلوهبم ويف خنوهتم ويف اعتزازهم بأخص خصائص اإلنسان

فمن ذا الذي خيضع الكثرة للقلة؟ وماذا الذي خيضعها؟ إمنا خيضعها ضعف . إن املستضعفني كثرة ، والطواغيت قلة 
   وهبها اهللا لبين اإلنسانالروح ، وسقوط اهلمة ، وقلة النخوة ، والتنازل الداخلي عن الكرامة اليت

. فهي دائماً قادرة على الوقوف هلم لو أرادت . إن الطغاة ال ميلكون أن يستذلوا اجلماهري إال برغبة هذه اجلماهري 
  فاإلرادة هي اليت تنقص هذه القطعان

عليها الطغاة  وهذه القابلية هي وحدها اليت يعتمد. . إن الذل ال ينشأ إال عن قابلية للذل يف نفوس األذالء 
  :واألذالء هنا على مسرح اآلخرة يف ضعفهم وتبعيتهم للذين استكربوا يسألوهنم 

  . .؟ } إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا من عذاب اهللا من شيء { 
  وقد اتبعناكم فانتهينا إىل هذا املصري األليم؟

هتم هلم هذه القيادة ، وتعريضهم إياهم للعذاب؟ إن أم لعلهم وقد رأوا العذاب يهمون بتأنيب املستكربين على قياد
  السياق حيكي قوهلم وعليه طابع الذلة على كل حال

  :ويرد الذين استكربوا على ذلك السؤال 
  . .} لو هدانا اهللا هلديناكم سواء علينا أجزعنا أم صربنا ما لنا من حميص : قالوا { 

  :وهو رد يبدو فيه الربم والضيق 
  . .}  هلديناكم لو هدانا اهللا{ 

ولو هدانا اهللا لقدناكم إىل . فعالم تلوموننا وحنن وإياكم يف طريق واحد إىل مصري واحد؟ إننا مل هنتد ونضللكم 
فيعترفون الساعة بقدرته . اهلدى معنا ، كما قدناكم حني ضللنا إىل الضالل وهم ينسبون هداهم وضالهلم إىل اهللا 

  .ا ، ويستطيلون على الضعفاء استطالة من ال حيسب حساباً لقدرة القاهر اجلبار وكانوا من قبل ينكرونه وينكروهن



إن اهللا { : واهللا ال يأمر بالضالل كما قال سبحانه . . وهم إمنا يتهربون من تبعة الضالل واإلضالل برجع األمر هللا 
 جدوى من اجلزع كما أنه ال مث هم يؤنبون الضعفاء من طرف خفي ، فيعلنوهنم بأن ال. . } ال يأمر بالفحشاء 
فقد حق العذاب ، وال راد له من صرب أو جزع ، وفات األوان الذي كان اجلزع فيه من العذاب . فائدة من الصرب 

لقد انتهى كل شيء ، ومل . جيدي فريد الضالني إىل اهلدى؛ وكان الصرب فيه على الشدة جيدي فتدركهم رمحة اهللا 
  :يعد هنالك مفر وال حميص 

  } سواء علينا أجزعنا أم صربنا ما لنا من حميص  {
هاتف . . نرى الشيطان . وهنا نرى على املسرح عجباً . . لقد قضي األمر ، وانتهى اجلدل ، وسكت احلوار 

نراه الساعة يلبس مسوح الكهان ، او مسوح الشيطان ويتشيطن على الضعفاء . . الغواية ، وحادي الغواة 
  :كالم رمبا كان أقسى عليهم من العذاب واملستكربين سواء ، ب

وما كان يل عليكم من . إن اهللا وعدكم وعد احلق ، ووعدتكم فأخلفتكم  -وقال الشيطان ملا قضي األمر { 
إين . ما أنا بُِمصْرِِخكم وما أنتم مبصرخّي . فال تلوموين ولوموا أنفسكم . سلطان إال أن دعوتكم فاستجبتم يل 

  .} إن الظاملني هلم عذاب أليم . ن قبل كفرت مبا أشركتمون م
اهللا اهللا أما إن الشيطان حقاً لشيطان وإن شخصيته لتبدو هنا على أمتها كما بدت شخصية الضعفاء وشخصية 

  . . .املستكربين يف هذا احلوار 
هو هو  . .إنه الشيطان الذي وسوس يف الصدور ، وأغرى بالعصيان ، وزين الكفر ، وصدهم عن استماع الدعوة 

الذي يقول هلم وهو يطعنهم طعنة أليمة نافذة ، حيث ال ميلكون أن يردوها عليه وقد قضي األمر هو الذي يقول 
  :اآلن ، وبعد فوات األوان 

  } إن اهللا وعدكم وعد احلق ووعدتكم فأخلفتكم { 
ختلوا عن شخصياهتم ، مث خيزهم وخزة أخرى بتعيريهم باالستجابة له ، وليس له عليهم من سلطان ، سوى أهنم 

  :ونسوا ما بينهم وبني الشيطان من عداء قدمي ، فاستجابوا لدعوته الباطلة وتركوا دعوة احلق من اهللا 
  } وما كان يل عليكم من سلطان إال أن دعوتكم فاستجبتم يل { 

  :يؤنبهم على أن أطاعوه . مث يؤنبهم ، ويدعوهم لتأنيب أنفسهم 
  } كم فال تلوموين ولوموا أنفس{ 

مث خيلي هبم ، وينفض يده منهم ، وهو الذي وعدهم من قبل ومناهم ، ووسوس هلم أن ال غالب هلم؛ فأما الساعة 
  :فما هو مبلبيهم إذا صرخوا ، كما أهنم لن ينجدوه إذا صرخ 

  . .} ما أنا مبصرخكم وما أنتم مبصرخيّ { 
  وما بيننا من صلة وال والء

  :هبذا اإلشراك مث يربأ من إشراكهم به ويكفر 
  } إين كفرت مبا اشركتمون من قبل { 

  :مث ينهي خطبته الشيطانية بالقاصمة يصبها على أوليائه 
  } إن الظاملني هلم عذاب أليم { 

  فيا للشيطان ويا هلم من وليهم الذي هتف هبم إىل الغواية فأطاعوه؛ ودعاهم الرسل إىل اهللا فكذبوهم وجحدوه
  :ر على الضفة األخرى بتلك األمة املؤمنة ، األمة الفائزة ، األمة الناجية وقبل أن يسدل الستار نبص



وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جنات جتري من حتتها األهنار ، خالدين فيها بإذن رهبم ، حتيتهم فيها سالم { 
 {.  

.  
  . .ويسدل الستار 

  املكذبني والطغاةفيا له من مشهد ويا هلا من خامتة لقصة الدعوة والدعاة مع 
  :يف الدنيا حيث وقفت أمة الرسل يف مواجهة اجلاهلية الظاملة . ويف ظل هذه القصة بفصوهلا مجيعاً 

يتجرعه وال يكاد يسيغه ، ويأتيه . من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد . واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد { 
  . . }املوت من كل مكان وما هو مبيت ومن ورائه عذاب غليظ 

مشهد الذين استكربوا والضعفاء والشيطان ، مع ذلك احلوار : ويف اآلخرة حيث شاهدنا ذلك املشهد الفريد 
  . .العجيب 

يف ظل تلك القصة ومصائر األمة الطيبة ، والفرقة اخلبيثة ، يضرب اهللا مثل الكلمة الطيبة والكلمة اخلبيثة ، لتصوير 
  :ه احلياة؛ فتكون خامتة كتعليق الراوية على الرواية بعد إسدال الستار سنته اجلارية يف الطيب واخلبيث يف هذ

أمل تر كيف ضرب اهللا مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة ، أصلها ثابت وفرعها يف السماء ، تؤيت أكلها كل حني { 
فوق األرض ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من . بإذن رهبا ، ويضرب اهللا األمثال للناس لعلهم يتذكرون 

  . .} ما هلا من قرار 
  . .} يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة؛ ويضل اهللا الظاملني؛ ويفعل اهللا ما يشاء { 

والكلمة اخلبيثة كالشجرة اخلبيثة ، . . إن مشهد الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها يف السماء 
هو مشهد مأخوذ من جو السياق ، ومن قصة النبيني واملكذبني ، ومصري . . وق األرض ما هلا من قرار اجتثت من ف

وشجرة النبوة هنا وظل إبراهيم أيب األنبياء عليها واضح ، وهي تؤيت أكلها كل فترة ، . هؤالء وهؤالء بوجه خاص 
  . .اً وحيوية يثمر إمياناً وخري. . نبياً من األنبياء . . أكالً جنياً طيباً 

  .ولكن املثل بعد تناسقه مع جو السورة وجو القصة أبعد من هذا آفاقاً ، وأعرض مساحة ، وأعمق حقيقة 
ثابتة ال تزعزعها األعاصري ، وال تعصف هبا . . ثابتة سامقة مثمرة . إن الكلمة الطيبة كلمة احلق لكالشجرة الطيبة 
ن وإن خيل للبعض أهنا معرضة للخطر املاحق يف بعض األحيان سامقة رياح الباطل؛ وال تقوى عليها معاول الطغيا

متعالية ، تطل على الشر والظلم والطغيان من عل وإن خيل إىل البعض أحياناً أن الشر يزمحها يف الفضاء مثمرة ال 
  . .ينقطع مثرها ، ألن بذورها تنبت يف النفوس املتكاثرة آناً بعد آن 

الباطل لكالشجرة اخلبيثة؛ قد هتيج وتتعاىل وتتشابك؛ وخييل إىل بعض الناس أهنا أضخم من وإن الكلمة اخلبيثة كلمة 
  .الشجرة الطيبة وأقوى 

وما هي إال فترة مث جتتث . . ولكنها تظل نافشة هشة ، وتظل جذورها يف التربة قريبة حىت لكأهنا على وجه األرض 
  .من فوق األرض ، فال قرار هلا وال بقاء 

إمنا هو الواقع يف احلياة ، ولو أبطأ حتققه يف . وذلك جمرد مثل يضرب ، وال جمرد عزاء للطيبني وتشجيع ليس هذا 
  .بعض األحيان 

والشر كذلك ال يعيش إال ريثما . . واخلري األصيل ال ميوت وال يذوي مهما زمحه الشر وأخذ عليه الطريق 



وعندما يستهلك ما يالبسه من اخلري فال تبقى فيه منه بقية يستهلك بعض اخلري املتلبس به فقلما يوجد الشر خالص 
  .، فإنه يتهالك ويتهشم مهما تضخم واستطال 

  إن اخلري خبري وإن الشر بشر
  . .} ويضرب اهللا األمثال للناس لعلهم يتذكرون { 

  .فهي أمثال مصداقها واقع يف األرض ، ولكن الناس كثرياً ما ينسونه يف زمحة احلياة 
أصلها ثابت مستقر يف : الشجرة الثابتة ، اليت يشارك التعبري يف تصوير معىن الثبات وجوه ، فريمسها ويف ظل 

  .األرض ، وفرعها سامق ذاهب يف الفضاء على مد البصر ، قائم أمام العني يوحي بالقوة والثبات 
  . .} الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول { : يف ظل الشجرة الثابتة مثالً للكلمة الطيبة 

فتتناسق ظالل . . } ويضل اهللا الظاملني { : ويف ظل الشجرة اخلبيثة اجملتثة من فوق األرض ما هلا من قرار وال ثبات 
  التعبري وظالل املعاين كلها يف السياق

قرة يف الضمائر ، الثابتة يف الفطر ، املثمرة يثبت اهللا الذين آمنوا يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة بكلمة اإلميان املست
ويثبتهم بكلمات القرآن وكلمات الرسول؛ وبوعده للحق بالنصر يف الدنيا . بالعمل الصاحل املتجدد الباقي يف احلياة 

وكلها كلمات ثابتة صادقة حقة ، ال تتخلف وال تتفرق هبا السبل ، وال ميس أصحاهبا قلق . . ، والفوز يف اآلخرة 
  .ال حرية وال اضطراب و

وبعدهم عن ) والظلم يكثر استعماله يف السياق القرآين مبعىن الشرك ويغلب ( ويضل اهللا الظاملني بظلمهم وشركهم 
النور اهلادي ، واضطراهبم يف تيه الظلمات واألوهام واخلرافات واتباعهم مناهج وشرائع من اهلوى ال من اختيار اهللا 

  .تنتهي مبن يظلم ويعمى عن النور وخيضع للهوى إىل الضالل والتيه والشرود  يضلهم وفق سنته اليت. . 
  . .} ويفعل اهللا ما يشاء { 

حىت تقتضي احلكمة تبديله فيتبدل يف نطاق . بإرادته املطلقة ، اليت ختتار الناموس ، فال تتقيد به ولكنها ترضاه 
  .ق؛ واليت يتم كل أمر يف الوجود وفق ما تشاء املشيئة اليت ال تقف هلا قوة ، وال يقوم يف طريقها عائ

وقد استغرقت الشطر األول واألكرب من . وهبذه اخلامتة يتم التعقيب على القصة الكربى للرساالت والدعوات 
السورة املسماة باسم إبراهيم أيب األنبياء ، والشجرة الظليلة الوارفة املثمرة خري الثمرات ، والكلمة الطيبة املتجددة 

حقيقة الرسالة الواحدة اليت ال تتبدل ، وحقيقة الدعوة . .  األجيال املتعاقبة ، حتتوي دائماً على احلقيقة الكربى يف
  .الواحدة اليت ال تتغري ، وحقيقة التوحيد هللا الواحد القهار 

ائق اليت أشرنا إليها وهي احلق. واآلن نقف وقفات قصرية أمام احلقائق البارزة اليت تعرضها قصة الرسل مع اجلاهلية 
  :إشارات سريعة يف أثناء استعراض السياق القرآين ، ونرى اهنا حتتاج إىل وقفات أخرى أمامها مسقلة 

إن موكب اإلميان منذ فجر . . إننا نقف من هذه القصة على حقيقة أولية بارزة يقصها علينا احلكيم اخلبري * 
سل اهللا الكرام ، داعني حبقيقة واحدة ، جاهرين بدعوة واحدة ، التاريخ اإلنساين موكب واحد موصول ، يقوده ر

كلهم يدعو إىل ألوهية واحدة ، وربوبية واحدة ، وكلهم ال يدعو مع اهللا أحداً ، وال . . سائرين على منهج واحد 
  .يتوكل على أحد غريه ، وال يلجأ إىل ملجأ سواه ، وال يعرف له سنداً إال إياه 

أنه تطور وترقى من التعديد إىل التثنية إىل » علماء الدين املقارن « هللا الواحد إذن ليس كما يزعم وأمر االعتقاد يف ا
التوحيد؛ ومن عبادة الطواطم واألرواح والنجوم والكواكب إىل عبادة اهللا الواحد؛ وأنه تطور وترقى كذلك بتطور 

السياسية وانتهائها إىل األوضاع املوحدة حتت وترقي التجربة البشرية والعلم البشري ، وبتطور وترقي األنظمة 



  . .سلطان واحد 
إن االعتقاد يف اهللا الواحد جاءت به الرساالت منذ فجر التاريخ؛ ومل تتغري هذه احلقيقة ومل تتبدل يف رسالة واحدة 

  .كما يقص علينا احلكيم اخلبري . من الرساالت؛ وال يف دين واحد من األديان السماوية 
إن قابلية البشرية لعقيدة التوحيد اليت جاء هبا الرسل كانت تترقى من عهد رسول إىل : » العلماء « ولئك ولو قال أ

عهد رسول؛ وإن الوثنيات اجلاهلية كانت تتأثر بعقائد التوحيد املتوالية اليت كان موكب الرسل الكرام يواجه هبا 
التوحيد أكثر قبوالً لدى مجاهري الناس مما كانت ، بفعل حىت جاء زمان كانت عقيدة . هذه الوثنيات حيناً بعد حني 

قوالً كهذا » العلماء « لو قال أولئك . . توايل رساالت التوحيد؛ وبفعل العوامل األخرى اليت يفردوهنا بالتأثري 
يف أوروبا  ولكنهم إمنا يتأثرون مبنهج يف البحث يقوم ابتداء على قاعدة من العداء الدفني القدمي للكنيسة. . لساغ 

حىت ولو مل يلحظه العلماء املعاصرون ومن الرغبة اخلفية الواعية أو غري الواعية يف حتطيم املنهج الديين يف التفكري؛ 
وإثبات أن الدين مل يكن قط وحياً من عند اهللا؛ إمنا كان اجتهاداً من البشر ، ينطبق على تطورهم يف التفكري 

ومن ذلك العداء القدمي ومن هذه الرغبة اخلفية ينبثق منهج علم األديان . . سواء والتجربة واملعرفة العلمية سواء ب
  ينخدع به الكثريون» علماً « املقارن؛ ويسمى مع ذلك 

فإنه ال ينبغي ملسلم يؤمن بدينه ، وحيترم منهج هذا الدين يف تقرير مثل » العلم « وإذا جاز أن خيدع أحد مبثل هذا 
ظة واحدة؛ وأن يديل بقول يصطدم اصطداماً مباشراً مع مقررات دينه ، ومع منهجه هذه احلقيقة أن خيدع حل

  .الواضح يف هذا الشان اخلطري 

.  
وكذلك واجهت . هذا املوكب الكرمي من الرسل واجه البشرية الضالة إذن بدعوة واحدة ، وعقيدة واحدة * 

الواحدة ، مواجهة واحدة كما يعرضها السياق  اجلاهلية ذلك املوكب الكرمي ، وهذه الدعوة الواحدة بالعقيدة
القرآين مغضياً عن الزمان واملكان ، مربزاً للحقيقة الواحدة املوصولة من وراء الزمان واملكان وكما أن دعوة الرسل 

  مل تتبدل ، فكذلك مواجهة اجلاهلية مل تتبدل
إن اجلاهلية ليست فترة تارخيية؛ . . ار الزمان إن اجلاهلية هي اجلاهلية على مد. . إهنا حقيقة تستوقف النظر حقاً 

  . .ولكنها وضع واعتقاد وتصور وجتمع عضوي على أساس هذه املقومات 
أو من ربوبية غري اهللا وكالمها سواء . واجلاهلية تقوم ابتداء على أساس من دينونة العباد للعباد؛ ومن تأليه غري اهللا 

قائماً على تعدد اآلهلة؛ أو كان قائماً على توحيد اإلله مع تعدد األرباب أي يف إنشاء اجلاهلية فسواء كان االعتقاد 
  املتسلطني فهو ينشئ اجلاهلية بكل خصائصها الثانوية األخرى

ودعوة الرسل إمنا تقوم على توحيد اهللا وتنحية األرباب الزائفة ، وإخالص الدين هللا أي إخالص الدينونة هللا وإفراده 
أي احلاكمية والسلطان ومن مث تصطدم اصطداماً مباشراً بالقاعدة اليت تقوم عليها اجلاهلية؛  سبحانه بالربوبية ،

وخباصة حني تتمثل دعوة اإلسالم يف جتمع خاص ، يأخذ أفراده من . وتصبح بذاهتا خطراً على وجود اجلاهلية 
األمر . . قيادة ، ومن ناحية الوالء التجمع اجلاهلي؛ وينفصل هبم عن اجلاهلية من ناحية االعتقاد ، ومن ناحية ال

  . .الذي ال بد منه للدعوة اإلسالمية يف كل مكان ويف كل زمان 
وعندما يشعر التجمع اجلاهلي بوصفه كياناً عضوياً واحداً متسانداً باخلطر الذي يتهدد قاعدة وجوده من الناحية 

فعندئذ . .  جتمع آخر منفصل عنه ومواجهه له االعتقادية؛ كما يتهدد وجوده ذاته بتمثل االعتقاد اإلسالمي يف
  يسفر التجمع اجلاهلي عن حقيقة موقفه جتاه دعوة اإلسالم



إهنا معركة بني وجودين ال ميكن أن يكون بينهما تعايش أو سالم املعركة بني جتمعني عضويني كل منهما يقوم على 
فالتجمع اجلاهلي يقوم على قاعدة تعدد اآلهلة ، أو . قاعدة مناقضة متاماً للقاعدة اليت يقوم عليها التجمع اآلخر 

والتجمع اإلسالمي يقوم على قاعدة وحدانية األلوهية ووحدانية . تعدد األرباب ، ومن مث يدين فيه العباد للعباد 
  . .الربوبية؛ ومن مث ال ميكن فيه دينونة العباد للعباد 

جسم التجمع اجلاهلي ، يف أول األمر وهو يف دور التكوين ،  وملا كان التجمع اإلسالمي إمنا يأكل يف كل يوم من
مث بعد ذلك ال بد له من مواجهة التجمع اجلاهلي لتسليم القيادة منه ، وإخراج الناس كافة من العبودية للعباد إىل 

الصحيح ،  ملا كانت هذه كلها حتميات ال بد منها مىت سارت الدعوة اإلسالمية يف طريقها. . العبودية هللا وحده 
  .فإن اجلاهلية ال تطيق منذ البدء دعوة اإلسالم 

إهنا مواجهة الدفاع عن النفس يف . . ومن هنا ندرك ملاذا كانت مواجهة اجلاهلية واحدة لدعوة الرسل الكرام . 
  لعبادوجه االجتياح؛ ومواجهة الدفاع عن احلاكمية املغتصبة وهي من خصائص األلوهية اليت يغتصبها يف اجلاهلية ا

وإذ كان هذا هو شعور اجلاهلية خبطر الدعوة اإلسالمية عليها ، فقد واجهت هذه الدعوة يف معركة حياة أو * 
إن اجلاهلية مل ختدع نفسها يف حقيقة املعركة؛ وكذلك مل . . موت ، ال هوادة فيها وال هدنة وال تعايش وال سالم 
  . .هم وال املؤمنني هبم يف حقيقة املعركة خيدع الرسل الكرام صلوات اهللا وسالمه عليهم أنفس

  . .} لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن يف ملتنا : وقال الذين كفروا لرسلهم { 
إمنا . فهم ال يقبلون من الرسل والذين آمنوا معهم ، أن يتميزوا وينفصلوا بعقيدهتم وبقيادهتم وبتجمعهم اخلاص 

أو أن يطردوهم بعيداً وينفوهم . وا يف جتمعهم ، ويذوبوا يف هذا التجمع يطلبون إليهم أن يعودوا يف ملتهم ، ويندجم
  . .من أرضهم 

ومل يقبل الرسل الكرام أن يندجموا يف التجمع اجلاهلي ، وال أن يذوبوا فيه ، وال أن يفقدوا شخصية جتمعهم اخلاص 
ومل يقولوا كما . . لتجمع اجلاهلي هذا التجمع الذي يقوم على قاعدة أخرى غري القاعدة اليت يقوم عليها ا. . 

حسناً فلنندمج يف ملتهم : وال حقيقة التركيب العضوي للمجتمعات . . يقول ناس ممن ال يدركون حقيقة اإلسالم 
  كي نزاول دعوتنا وخندم عقيدتنا من خالهلم

وليس يف . . المي وقيادته ووالئه إن متيز املسلم بعقيدته يف اجملتمع اجلاهلي ، ال بد ان يتبعه حتماً متيزه بتجمعه اإلس
هذا التركيب الذي جيعل التجمع . . إمنا هي حتمية من حتميات التركيب العضوي للمجتمعات . . ذلك اختيار 

اجلاهلي حساساً بالنسبة لدعوة اإلسالم القائمة على قاعدة عبودية الناس هللا وحده؛ وتنحية األرباب الزائفة عن 
كما جيعل كل عضو مسلم يتميع يف اجلاهلية خادماً للتجمع اجلاهلي ال خادماً إلسالمه  .مراكز القيادة والسطان 

  كما يظن األغرار
وهي أن حتقيق وعد اهللا ألوليائه . مث تبقى احلقيقة القدرية اليت ينبغي أال يغفل عنها الدعاة إىل اهللا يف مجيع األحوال 

، ال يقع وال يكون ، إال بعد متيز أصحاب الدعوة وحتيزهم؛  بالنصر والتمكني؛ والفصل بينهم وبني قومهم باحلق
فذلك الفصل من اهللا ال يقع وأصحاب الدعوة متميعون يف . . وإال بعد مفاصلتهم لقومهم على احلق الذي معهم 

وكل فترة متيع على هذا النحو هي فترة تأخري . . اجملتمع اجلاهلي ، ذائبون يف أوضاعه عاملون يف تشكيالته 
وهي تبعة ضخمة هائلة جيب أن يتدبرها أصحاب الدعوة إىل اهللا ، وهم . . تأجيل لوعد اهللا بالنصر والتمكني و

  . .واعون مقدرون 
نقف أمام اجلمال الباهر الذي يعرض فيه القرآن الكرمي موكب اإلميان ، وهو يواجه اجلاهلية الضالة . . وأخرياً * 



  :ري البسيط الواضح العميق ، الواثق املطمئن ، الرصني املكني مجال احلق الفط. . على مدار الزمان 
أيف اهللا شك فاطر السماوات واألرض ، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ، ويؤخركم إىل أجل : قالت رسلهم { 

  .} مسمى 

. .  
ا أن نأتيكم إن حنن إال بشر مثلكم ، ولكن اهللا مين على من يشاء من عباده ، وما كان لن: قالت هلم رسلهم { 

ما لنا أال نتوكل على اهللا وقد هدانا سبلنا ، ولنصربن على ما . بسلطان إال بإذن اهللا ، وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون 
  . .} آذيتمونا ، وعلى اهللا فليتوكل املتوكلون 

ية املوحدة؛ ويصور وهذا اجلمال الباهر إمنا ينشأ من هذا العرض الذي جيعل الرسل موكباً موحداً يف مواجهة اجلاهل
احلقيقة الباقية من وراء املالبسات املتغرية؛ ويربز املعامل املميزة للدعوة اليت حيملها الرسل وللجاهلية اليت تواجههم ، 

  من وراء الزمان واملكان ، ومن وراء األجناس واألقوام
، واحلق الكامن يف كيان هذا مث يتجلى هذا اجلمال يف كشف الصلة بني احلق الذي حتمله دعوة الرسل الكرام 

  :الوجود 
  . .} أيف اهللا شك فاطر السماوات واألرض؟ : قالت رسلهم { 
  . .} وما لنا أال نتوكل على اهللا وقد هدانا سبلنا؟ { 
  . .} أمل تر أن اهللا خلق السماوات واألرض باحلق ، إن يشأ يذهبكم ويأت خبلق جديد ، وما ذلك على اهللا بعزيز { 

ويبدو أنه حق واحد . جلى العالقة العميقة بني احلق يف هذه الدعوة ، واحلق الكامن يف الوجود كله وهكذا تت
وأن ما عداه . . } كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السماء { : موصول باهللا احلق ، ثابت وطيد عميق اجلذور 

  . .} ار كشجرة خبيثة اجتثت من فوق األرض ما هلا من قر{ هو الباطل الزائل 
كذلك يتمثل ذلك اجلمال يف شعور الرسل حبقيقة اهللا رهبم؛ ويف حقيقة األلوهية كما تتجلى يف قلوب تلك العصبة 

  :املختارة من عباده 
  . .} وما لنا أال نتوكل على اهللا وقد هدانا سبلنا ، ولنصربن على ما آذيتمونا ، وعلى اهللا فليتوكل املتوكلون { 

اجلمال الباهر ال ميلك التعبري البشري إال أن يشري إليها كما يشار إىل النجم البعيد ، ال تبلغ  وكلها حملات من ذلك
  . . .اإلشارة مداه ، ولكنها فقط تلفت العني إىل سناه 

َوَجَعلُوا ) ٢٩(نََّم َيْصلَْوَنَها َوبِئْسَ الْقََراُر جََه) ٢٨(أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن َبدَّلُوا نِْعَمَت اللَِّه كُفًْرا َوأََحلُّوا قَْومَُهْم دَاَر الَْبوَارِ 
قُلْ ِلعَِباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا ُيِقيمُوا الصَّلَاةَ َوُيْنفِقُوا ) ٣٠(ِللَِّه أَْنَداًدا لُِيِضلُّوا َعْن َسبِيِلِه قُلْ َتَمتَُّعوا فَإِنَّ َمِصريَكُْم إِلَى النَّارِ 

اللَُّه الَِّذي َخلََق السََّماوَاِت َوالْأَْرَض وَأَْنَزلَ ) ٣١(َوَعلَانَِيةً ِمْن قَْبلِ أَنْ َيأِْتَي َيْوٌم لَا َبْيٌع ِفيِه َولَا ِخلَالٌ ِممَّا َرَزقَْناُهمْ ِسرا 
الَْبْحرِ بِأَْمرِِه َوَسخََّر لَكُُم الْأَْنهَاَر ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمرَاِت رِْزقًا لَكُْم َوَسخََّر لَكُُم الْفُلَْك ِلَتْجرَِي ِفي 

َوآَتاكُْم ِمْن كُلِّ َما سَأَلُْتُموُه َوإِنْ تَُعدُّوا ) ٣٣(َوَسخََّر لَكُُم الشَّْمَس َوالْقََمَر َدائَِبْينِ َوَسخََّر لَكُُم اللَّْيلَ وَالنََّهاَر ) ٣٢(
َوإِذْ قَالَ إِبَْراهِيُم َربِّ اجَْعلْ َهذَا الْبَلََد آِمًنا َواْجُنْبنِي َوَبنِيَّ أَنْ ) ٣٤(انَ لَظَلُوٌم كَفَّاٌر نِْعَمَت اللَِّه لَا ُتْحُصوَها إِنَّ الْإِْنَس

) ٣٦(غَفُوٌر َرِحيٌم  َربِّ إِنَُّهنَّ أَْضلَلَْن كَِثًريا ِمَن النَّاسِ فََمْن َتبَِعنِي فَإِنَُّه مِنِّي َوَمْن َعَصانِي فَإِنََّك) ٣٥(َنْعُبَد الْأَْصَناَم 
لَاةَ فَاْجَعلْ أَفِْئَدةً ِمَن النَّاسِ َتْهوِي َربََّنا إِنِّي أَْسكَْنُت ِمْن ذُرِّيَِّتي بِوَاٍد غَْيرِ ِذي َزْرعٍ ِعْندَ َبيِْتَك الُْمَحرَّمِ َربََّنا ِليُِقيُموا الصَّ

َربََّنا إِنََّك َتْعلَُم َما ُنخِْفي َوَما ُنْعِلُن َوَما َيخْفَى َعلَى اللَِّه ِمْن َشْيٍء ) ٣٧(ُرونَ إِلَيْهِْم وَاْرُزقُْهْم ِمَن الثَّمََراِت لََعلَُّهْم َيْشكُ



 الْحَْمُد ِللَِّه الَِّذي َوَهَب ِلي َعلَى الِْكَبرِ إِْسَماعِيلَ َوإِْسحَاَق إِنَّ َربِّي لََسِميعُ الدَُّعاِء) ٣٨(ِفي الْأَْرضِ َولَا ِفي السََّماِء 
َربََّنا اغِْفْر ِلي َوِلوَاِلَديَّ َوِللُْمْؤِمنَِني َيْوَم َيقُوُم ) ٤٠(َربِّ اْجَعلْنِي ُمقِيَم الصَّلَاِة َوِمْن ذُرِّيَِّتي َربََّنا َوَتقَبَّلْ ُدَعاِء ) ٣٩(

ُمْهِطِعنيَ ) ٤٢(َؤخُِّرُهْم ِلَيْومٍ َتْشَخُص ِفيِه الْأَْبصَاُر وَلَا َتْحَسَبنَّ اللََّه غَاِفلًا َعمَّا َيْعَملُ الظَّاِلُمونَ إِنََّما ُي) ٤١(الِْحسَاُب 
َوأَْنِذرِ النَّاَس َيْوَم يَأِْتيهُِم الَْعذَاُب فََيقُولُ الَِّذيَن ظَلَُموا َربََّنا ) ٤٣(ُمقْنِِعي ُرُءوسِهِْم لَا َيرَْتدُّ إِلَيْهِْم طَْرفُُهْم َوأَفِْئَدُتُهْم هََواٌء 

َوَسكَْنُتمْ ) ٤٤(ى أََجلٍ قَرِيبٍ ُنجِْب َدْعوََتَك َونَتَّبِعِ الرُُّسلَ أََولَْم َتكُوُنوا أَقَْسمُْتْم ِمْن قَْبلُ َما لَكُْم ِمْن َزوَالٍ أَخِّْرَنا إِلَ
َوقَْد َمكَرُوا َمكْرَُهْم َوِعْندَ ) ٤٥(ْمثَالَ ِفي َمَساِكنِ الَِّذيَن ظَلَُموا أَْنفُسَُهْم َوَتَبيََّن لَكُْم كَْيَف فََعلَْنا بِهِْم َوَضَربَْنا لَكُُم الْأَ

فَلَا َتْحَسَبنَّ اللََّه ُمْخِلَف َوْعِدِه ُرُسلَُه إِنَّ اللََّه َعزِيٌز ذُو اْنِتقَامٍ ) ٤٦(اللَِّه َمكْرُُهْم َوإِنْ كَانَ َمكْرُُهْم لَِتُزولَ ِمْنُه الْجَِبالُ 
َوتََرى الُْمْجرِِمَني َيوَْمِئٍذ ُمقَرَّنَِني ِفي ) ٤٨(لْأَْرضِ وَالسََّماَواُت َوَبَرزُوا ِللَِّه الْوَاِحِد الْقَهَّارِ َيْوَم ُتَبدَّلُ الْأَْرُض غَْيَر ا) ٤٧(

اللََّه َسرِيعُ  لَِيْجزَِي اللَُّه كُلَّ نَفْسٍ َما كََسَبتْ إِنَّ) ٥٠(سََرابِيلُُهْم ِمْن قَِطَراٍن َوَتْغَشى ُوُجوهَُهُم النَّاُر ) ٤٩(الْأَْصفَاِد 
  ) ٥٢(َهذَا َبلَاغٌ ِللنَّاسِ َولُِيْنذَُروا بِِه وَِلَيْعلَُموا أَنََّما ُهَو إِلٌَه وَاِحٌد وَِلَيذَّكَّرَ أُولُو الْأَلَْبابِ ) ٥١(الِْحسَابِ 

  .يبدأ هذا الشوط الثاين من هناية الشوط األول ، قائماً عليه ، متناسقاً معه ، مستمداً منه 
. . ضمن الشوط األول رسالة الرسول صلى اهللا عليه سلم ليخرج الناس من الظلمات إىل النور بإذن رهبم لقد ت

فبني هلم وذكرهم . لقومه ليخرجهم من الظلمات إىل النور ، ويذكرهم بأيام اهللا  -ورسالة موسى عليه السالم 
مث عرض . . نكم ولئن كفرمت إن عذايب لشديد لئن شكرمت ألزيد: بنعمة اهللا عليهم ، وأعلن هلم ما تأذن اهللا به 

بدأها مث توارى عن السياق؛ وتابعت القصة أدوارها ومشاهدها حىت انتهت . عليهم قصة النبوات واملكذبني 
  بالكافرين إىل ذلك املوقف ، الذي يستمعون فيه من الشيطان عظته البليغة حيث ال تنفع العظات

ن قوم حممد صلى اهللا عليه وسلم بعد ما عرض عليهم ذلك الشريط الطويل فاآلن يعود السياق إىل املكذبني م
أولئك الذين أنعم اهللا عليهم فيما أنعم برسول خيرجهم من الظلمات إىل النور ، ويدعوهم ليغفر اهللا هلم ، فإذا هم 

  . .ن يكفرون النعمة ، ويردوهنا ، ويستبدلون هبا الكفر ، يؤثرونه على الرسول وعلى دعوة اإلميا
ومن مث يبدأ الشوط الثاين بالتعجيب من أمر هؤالء الذين يبدلون نعمة اهللا كفراً ، ويقودون قومهم إىل دار البوار ، 

  .يف قصة الرسل والكفار . كما قاد من قبلهم أتباعهم إىل النار 
إبراهيم : ذجاً لشكر النعمة ويقدم منو. مث يستطرد إىل بيان نعم اهللا على البشر يف أضخم املشاهد الكونية البارزة 

اخلليل بعد أن يأمر الذين آمنوا بلون من ألوان الشكر هو الصالة والرب بعباد اهللا قبل ان يأيت يوم ال تربو فيه 
  .يوم ال بيع فيه وال ِخالل . األموال 

وأما وعد اهللا . .  فأما الذين كفروا فليسوا مبتروكني عن غفلة وال إمهال ، إمنا يؤخرهم ليوم تشخص فيه األبصار
  . .لرسله فهو واقع مهما ميكر الذين كفروا وإن كان مكرهم لتزول منه اجلبال 

  .وهكذا يتماسك الشوط الثاين مع الشوط األول ويتناسق 
  }أمل تر إىل الذين بدلوا نعمة اهللا كفراً وأحلوا قومهم دار البوار ، جهنم يصلوهنا وبئس القرار؟ { 
  . .} متتعوا فإن مصريكم إىل النار : قل . ليضلوا عن سبيله  وجعلوا هللا أندادا{ 

حال الذين وهبوا نعمة اهللا ، ممثلة يف رسول ويف دعوة إىل اإلميان ، ويف قيادة إىل . أمل تر إىل هذا احلال العجيب 
لسادة القادة من أولئك هم ا} كفراً { فإذا هم يتركون هذا كله ويأخذون بدله . . املغفرة ، وإىل مصري يف اجلنة 

كرباء قومك مثلهم مثل السادة القادة من كل قوم وهبذا االستبدال العجيب قادوا قومهم إىل جهنم ، وأنزلوهم هبا 
  كما شاهدنا منذ قليل يف األقوام من قبل وبئس ما أحلوهم من مستقر ، وبئس القرار فيها من قرار



ل مبن قبلهم وقد عرضه القرآن عليهم عرض رؤية يف مشاهد أمل تر إىل تصرف القوم العجيب ، بعد ما رأوا ما ح
  .تلك القصة اليت مضى هبا الشوط األول من السورة 

وما يزيد النسق القرآين على أن يعرض ما تقرر وقوعه يف صورة الواقع . وإنه لواقع . عرضه كأنه وقع فعالً 
  .املشهود 

  :عوته إىل التوحيد ، فتركوها وكانت د. لقد استبدلوا بنعمة الرسول ودعوته كفراً 
  . .} وجعلوا هللا أندادا ليضلوا عن سبيله { 

جعلوا هللا أقراناً مماثلني يعبدوهنم كعبادته ، ويدينون لسلطاهنم كما يدينون لسلطانه ، ويعترفون هلم مبا هو من 
  خصائص ألوهيته سبحانه

  .د الذي ال يتعدد وال تتفرق به السبل جعلوا هللا هذه األنداد ِليِِضلُّوا الناس عن سبيل اهللا الواح
. والنص يشري إىل أن كرباء القوم عمدوا عمداً إىل تضليل قومهم عن سبيل اهللا ، باختاذ هذه األنداد من دون اهللا 

ال يف زمن اجلاهلية األوىل ، ولكن يف زمن . فعقيدة التوحيد خطر على سلطان الطواغيت ومصاحلهم يف كل زمان 
رف الناس فيها عن التوحيد املطلق ، يف أية صورة من صور االحنراف ، فيسلمون قيادهتم إىل كل جاهلية ينح

كربائهم ، وينزلون هلم عن حرياهتم وشخصياهتم ، وخيضعون ألهوائهم ونزواهتم ، ويتلقون شريعتهم من أهواء 
. ى الكرباء يتقونه بكل وسيلة عندئذ تصبح الدعوة إىل توحيد اهللا خطراً عل. . هؤالء الكرباء ال من وحي اهللا 

ومنها اليوم اختاذ شرائع من عمل البشر ، تأمر مبا مل يأمر . . ومنها كان اختاذ اآلهلة أنداداً هللا يف زمن اجلاهلية األوىل 
  احلياة فإذا واِضعوها يف مكان الند هللا يف النفوس املضلة عن سبيل اهللا ، ويف واقع. اهللا به ، وتنهى عما مل ينه عنه اهللا 

والعاقبة . متتعوا قليالً يف هذه احلياة إىل األجل الذي قدره اهللا . . } متتعوا { : للقوم } قل { فيا أيها الرسول 
  . .} فإن مصريكم إىل النار { : معروفة 
 الذين. انصرف عنهم إىل موعظة الذين جتدي فيهم املوعظة . } عبادي الذين آمنوا { وانصرف عنهم إىل . ودعهم 

انصرف إليهم تعلمهم كيف يشكرون النعمة بالعبادة . يتقبلون نعمة اهللا وال يردوهنا ، وال يستبدلون هبا الكفر 
  :والطاعة والرب بعباد اهللا 

يقيموا الصالة ، وينفقوا مما رزقناهم سراً وعالنية ، من قبل أن يأيت يوم ال بيع فيه وال : قل لعبادي الذين آمنوا { 
  . .} خالل 

وينفقوا مما أنعمنا عليهم . فالصالة أخص مظاهر الشكر هللا . يشكروا رهبم بإقامة الصالة : لعبادي الذي آمنوا قل 
سراً حيث تصان كرامة اآلخذين ومروءة املعطني ، فال يكون اإلنفاق تفاخراً وتظاهراً . به من الرزق سراً وعالنية 

وهذا وذلك . ى الفريضة ، وتكون القدوة الطيبة يف اجملتمع وعالنية حيث تعلن الطاعة باإلنفاق وتؤد. ومباهاة 
  .متروك حلساسية الضمري املؤمن وتقديره لألحوال 

ينفقوا لريبو رصيدهم املدخر من قبل أن يأيت يوم ال تنمو فيه األموال بتجارة ، وال تنفع كذلك فيه صداقة : قل هلم 
  :، إمنا ينفع املدخر من األعمال 

  .}  يوم ال بيع فيه وال خالل من قبل أن يأيت{ 

.  
وتتواىل صفحاته الضخمة . وهنا يفتح كتاب الكون على مصراعيه فتنطق سطوره اهلائلة بنعم اهللا اليت ال حتصى 



املاء النازل من . الليل والنهار . الشمس والقمر . السماوات واألرض : الفسيحة بألوان هذه النعم على مد البصر 
هذه الصفحات الكونية . . البحر جتري فيه الفلك ، واألهنار جتري باألرزاق . بتة من األرض السماء والثمار النا

إن اإلنسان : املعروضة على األنظار ، ولكن البشر يف جاهليتهم ال ينظرون وال يقرأون وال يتدبرون وال يشكرون 
  :لرازق املسخر الكون كله هلذا اإلنسان يبدل نعمة اهللا كفراً ، وجيعل هللا أنداداً ، وهو اخلالق ا. لظلوم كفار 

اهللا الذي خلق السماوات واألرض ، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم ، وسخر لكم { 
وسخر لكم الشمس والقمر دائبني ، وسخر لكم الليل . الفلك لتجري يف البحر بأمره ، وسخر لكم األهنار 

  . . .} تموه ، وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها ، إن اإلنسان لظلوم كفار وآتاكم من كل ما سأل. والنهار 
محلة أدواهتا اهلائلة السماوات واألرض والشمس والقمر والليل والنهار . . إهنا سياط تلذع الوجدان . إهنا محلة 

  اإلنسان الظلوم الكفاروسياط ذات إيقاع ، وذات رنني ، وذات لذع هلذا . . والبحار واألهنار واألمطار والثمار 
وحيول كل . إن من معجزات هذا الكتاب أنه يربط كل مشاهد الكون وكل خلجات النفس إىل عقيدة التوحيد 

وهكذا يستحيل الكون بكل ما فيه وبكل من . . ومضة يف صفحة الكون أو يف ضمري اإلنسان إىل دليل أو إحياء 
. ، وتتجلى آثارها يف كل مشهد فيه ومنظر ، ويف كل صورة فيه وظل فيه معرضاً آليات اهللا ، تبدع فيه يد القدرة 

ذلك » ميتافيزيقية « إنه ال يعرض قضية األلوهية والعبودية يف جدل ذهين وال يف الهوت جتريدي وال يف فلسفة . 
لقضية يف إمنا هو يعرض هذه ا. . العرض امليت اجلاف الذي ال ميس القلب البشري وال يؤثر فيه وال يوحي إليه 

يف . جمال املؤثرات واملوحيات الواقعية من مشاهد الكون ، وجمايل اخللق ، وملسات الفطرة ، وبديهيات اإلدراك 
  .مجال وروعة واتساق 

واملشهد اهلائل احلافل املعروض هنا أليادي اهللا وآالئه ، تسري فيه خطوط الريشة املبدعة وفق اجتاه اآلالء بالقياس إىل 
. يتبعه خط املاء النازل من السماء والثمرات النابته من األرض هبذا املاء . ط السماوات واألرض خ: اإلنسان 

خط . مث تعود الريشة إىل لوحة السماء خبط جديد . . فخط البحر جتري فيه الفلك واألهنار جتري باألرزاق 
مث اخلط الشامل . . النهار خط الليل و: فخط آخر يف لوحة األرض متصل بالشمس والقمر . الشمس والقمر 

  :األخري الذي يلون الصفحة كلها ويظللها 
  .} وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها { 

  .يف مشهد الكون ومعرض اآلالء . إنه اإلعجاز الذي تتناسق فيه كل ملسة وكل خط وكل لون وكل ظل 

ئل مسخر لذلك املخلوق الصغري؟ السماوات ينزل منها املاء ، أفكل هذا مسخر لإلنسان؟ أفكل هذا الكون اهلا
واألهنار جتري باحلياة . والبحر جتري فيه الفلك بأمر اهللا مسخرة . واألرض تتلقاه ، والثمرات خترج من بينهما 

أفكل . . والليل والنهار يتعاقبان . والشمس والقمر مسخران دائبان ال يفتران . واألرزاق يف مصلحة اإلنسان 
  أولئك لإلنسان؟ مث ال يشكر وال يذكر؟

  } إن اإلنسان لظلوم كفار { 
  . .} اهللا الذي خلق السماوات واألرض { 

وبعد ذلك جيعلون هللا أنداداً ، فكيف يكون الظلم يف التقدير ، والظلم يف عبادة خلق من خلقه يف السماوات أو يف 
  األرض؟

  . .} رات رزقاً لكم وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثم{ 
واملطر واإلنبات كالمها يتبع السنة اليت فطر اهللا عليها هذا . والزرع مورد الرزق األول ، ومصدر النعمة الظاهر 



. الكون ، ويتبع الناموس الذي يسمح بنزول املطر وإنبات الزرع وخروج الثمر ، وموافقة هذا كله لإلنسان 
املهيمنة على هذا الكون لتسخر أجرامه وظواهره يف إنبات هذه احلبة وإمدادها وإنبات حبة واحدة حيتاج إىل القوة 

فال يتبادر إىل أذهاهنم إال صورة » الرزق « والناس يسمعون كلمة . . بعوامل احلياة من تربة وماء وأشعة وهواء 
» رزق « إن أقل . . أوسع من ذلك كثرياً ، وأعمق من ذلك كثرياً » الرزق « ولكن مدلول . الكسب للمال 

يرزقه الكائن اإلنساين يف هذا الكون يقتضي حتريك أجرام هذا الكون وفق ناموس يوفر مئات اآلالف من املوافقات 
ويكفي ما . املتواكبة املتناسقة اليت لوالها مل يكن هلذا الكائن ابتداء وجود؛ ومل تكن له بعد وجوده حياة وامتداد 

  .جرام والظواهر ليدرك اإلنسان كيف هو مكفول حممول بيد اهللا ذكر يف هذه اآليات من تسخري األ
  . .} وسخر لكم الفلك لتجري يف البحر بأمره { 

مبا أودع يف العناصر من خصائص ُتجري الفلك على سطح املاء؛ ومبا اودع يف اإلنسان من خصائص يدرك هبا 
  .ناموس األشياء؛ وكلها مسخرة بأمر اهللا لإلنسان 

  . .} األهنار وسخر لكم { 
كلها . . جتري فتجري احلياة ، وتفيض فيفيض اخلري ، وحتمل ما حتمل يف جوفها من أمساك وأعشاب وخريات 

  . .لإلنسان وملا يستخدمه اإلنسان من طري وحيوان 
  . .} وسخر لكم الشمس والقمر دائبني { 

ولكنه ينتفع بآثارمها ، . . لفلك واألهنار ال يستخدمهما اإلنسان مباشرة كما يستخدم املاء والثمار والبحار وا
فهما مسخران بالناموس الكوين ليصدر عنهما ما يستخدمه هذا اإلنسان يف . ويستمد منهما مواد احلياة وطاقاهتا 

  .حياته ومعاشه بل يف تركيب خالياه وجتديدها 
  . .} وسخر لكم الليل والنهار { 

وما يناسب نشاطه وراحته ، ولو كان هنار دائم او ليل دائم لفسد سخرمها كذلك وفق حاجة اإلنسان وتركيبه ، 
  .جهاز هذا اإلنسان؛ فضالً على فساد ما حوله كله ، وتعذر حياته ونشاطه وإنتاجه 

  .ففي كل خط من النقط ما ال حيصى . وليست هذه سوى اخلطوط العريضة يف صفحة اآلالء املديدة 

  :ملناسب للوحة املعروضة وللجو الشامل ومن مث يضم إليها على وجه اإلمجال ا
  . .} وآتاكم من كل ما سألتموه { 

  . .من مال وذرية وصحة وزينة ومتاع 
  . .} وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها { 

بدء : وكلهم حمدودون بني حدين من الزمان . فهي أكرب وأكثر من أن حيصيها فريق من البشر ، أو كل البشر 
  :ونعم اهللا مطلقة فوق كثرهتا فال حييط هبا إدراك إنسان . من العلم تابعة حلدود الزمان واملكان  وبني حدود. وهناية 

  . .وبعد ذلك كله جتعلون هللا أنداداً ، وبعد ذلك كله ال تشكرون نعمة اهللا بل تبدلوهنا كفراً 
  } إن اإلنسان لظلوم كفار { 

حوله ، فإذا هو مسخر له ، إما مباشرة ، وإما مبوافقة ناموسه وحني يستيقظ ضمري اإلنسان ، ويتطلع إىل الكون من 
. . حلياة البشر وحوائجهم؛ ويتأمل فيما حوله فإذا هو صديق له برمحة اهللا ، معني بقدرة اهللا ، ذلول له بتسخري اهللا 

ئماً إىل ربه ال بد يرجتف وخيشع ويسجد ويشكر ، ويتطلع دا. حني يستيقظ ضمري اإلنسان فيتطلع ويتأمل ويتدبر 
  .حني يكون يف الشدة ليبدله منها يسراً ، وحني يكون يف الرخاء ليحفظ عليه النعماء : املنعم 



الذي يظلل مسته هذه السورة ، كما تظللها النعمة . إبراهيم . والنموذج الكامل لإلنسان الذاكر هو أبو األنبياء 
السياق يف مشهد خاشع ، يظلله الشكر ، وتشيع فيه  ومن مث يأيت به. . وما يتعلق هبا من شكران او كفران 

  .الضراعة ، ويتجاوب فيه الدعاء ، يف نغمة رخية متموجة ، ذاهبة يف السماء 
ربّ إهنن أضللن كثرياً من الناس . رب اجعل هذا البلد آمنا ، واجنبين وبينَّ أن نعبد األصنام : وإذ قال إبراهيم { 

ربنا إين أسكنت من ذرييت بواد غري ذي زرع عند بيتك . ين فإنك غفور رحيم ، فمن تبعين فإنه مين؛ ومن عصا
ربنا . احملرم ، ربنا ليقيموا الصالة ، فاجعل أفئدة من الناس هتوي إليهم ، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون 

هللا الذي وهب يل على  احلمد. إنك تعلم ما خنفي وما نعلن ، وما خيفى على اهللا من شيء يف األرض وال يف السماء 
ربنا . رب اجعلين مقيم الصالة ومن ذرييت ، ربنا وتقبل دعاء . الكرب إمساعيل وإسحاق ، إن ريب لسميع الدعاء 

  . .} اغفر يل ولوالدّي وللمؤمنني يوم يوم احلساب 
ريش ، فإذا هبا تكفر فيه إن السياق يصور إبراهيم عليه السالم إىل جوار بيت اهللا الذي بناه يف البلد الذي آل إىل ق

باهللا ، مرتكنة إىل البيت الذي بناه بانيه لعبادة اهللا فيصوره يف هذا املشهد الضارع اخلاشع الذاكر الشاكر ، لريد 
اجلاحدين إىل االعتراف ، ويرد الكافرين إىل الشكر ، ويرد الغافلني إىل الذكر ، ويرد الشاردين من أبنائه إىل سرية 

  .تدون هبا ويهتدون أبيهم لعلهم يق
  :ويبدأ إبراهيم دعاءه 

  . .} رب اجعل هذا البلد آمناً { 
  .فنعمة األمن نعمة ماسة باإلنسان ، عظيمة الوقع يف حسه ، متعلقة حبرصه على نفسه 

والسياق يذكرها هنا ليذكر هبا سكان ذلك البلد ، الذين يستطيلون بالنعمة وال يشكروهنا وقد استجاب اهللا دعاء 
يهم إبراهيم فجعل البلد آمناً ، ولكنهم هم سلكوا غري طريق إبراهيم ، فكفروا النعمة ، وجعلوا هللا أنداداً ، أب

  :ولقد كانت دعوة أبيهم التالية لدعوة األمن . وصدوا عن سبيل اهللا 
  . .} واجنبين وبينَّ أن نعبد األصنام { 

فهو يدعوه أن . إىل ربه ، والتجاؤه إليه يف أخص مشاعر قلبه  ويبدو يف دعوة إبراهيم الثانية تسليم إبراهيم املطلق
وإهنا . مث ليربز أن هذه نعمة أخرى من نعم اهللا . جينبه عبادة األصنام هو وبنيه ، يستعينه هبذا الدعاء ويستهديه 

واحلرية  فيخرج من التيه. لنعمة أن خيرج القلب من ظلمات الشرك وجهاالته إىل نور اإلميان باهللا وتوحيده 
وخيرج من الدينونة املذلة لشىت األرباب ، إىل . والضالل والشرود ، إىل املعرفة والطمأنينة واالستقرار واهلدوء 

إهنا لنعمة يدعو إبراهيم ربه ليحفظها عليه ، فيجنبه هو وبنيه أن يعبد . . الدينونة الكرمية العزيزة لرب العباد 
  .األصنام 

ا شهده وعلمه من كثرة من ضلوا هبذه األصنام من الناس يف جيله ويف األجيال اليت يدعو إبراهيم دعوته هذه مل
  :قبله؛ ومن فتنوا هبا ومن افتتنوا وهم خلق كثري 

  . .} رب إهنن أضللن كثرياً من الناس { 
لكربى ، آصرة فأما من تبع طريقي فلم يفتنت هبا فهو مين ، ينتسب إيل ويلتقي معي يف اآلصرة ا. . مث يتابع الدعاء 

  :العقيدة 
  . .} فمن تبعين فإنه مين { 

  :وأما من عصاين منهم فأفوض أمره إليك 



  . .} ومن عصاين فإنك غفور رحيم { 
ويف هذا تبدو مسة إبراهيم العطوف الرحيم األواه احلليم؛ فهو ال يطلب اهلالك ملن يعصيه من نسله وحييد عن طريقه 

ويلقي على اجلو ظالل املغفرة . يذكر العذاب ، إمنا يكلهم إىل غفران اهللا ورمحته  ، وال يستعجل هلم العذاب؛ بل ال
  والرمحة؛ وحتت هذا الظل يتوارى ظل املعصية؛ فال يكشف عنه إبراهيم الرحيم احلليم

الوظيفة  وميضي إبراهيم يف دعائه يذكر إسكانه لبعض أبنائه هبذا الوادي اجملدب املقفر اجملاور للبيت احملرم ، ويذكر
  :اليت اسكنهم يف هذا القفر اجلدب ليقوموا هبا 

  . .} ربنا إين أسكنت من ذرييت بواد غري ذي زرع عند بيتك احملرم { 
  ملاذا؟

  . .} ربنا ليقيموا الصالة { 
  .فهذا هو الذي من أجله أسكنهم هناك ، وهذا هو الذي من أجله حيتملون اجلدب واحلرمان 

  . .} هتوي إليهم  فاجعل أفئدة من الناس{ 
. ويف التعبري رقة ورفرفة ، تصور القلوب رفافة جمنحة ، وهي هتوي إىل ذلك البيت وأهله يف ذلك الوادي اجلديب 

  . .إنه تعبري ندّي يندِّي اجلدب برقة القلوب 
  . .} وارزقهم من الثمرات { 

؟ نعم ولكن لينشأ . يطعموا ويستمتعوا ملاذا؟ أليأكلوا و. . عن طريق تلك القلوب اليت ترف عليهم من كل فج 
  :عن ذلك ما يرجوه إبراهيم الشكور 

  .} لعلهم يشكرون { 
  .وهكذا يربز السياق هدف السكىن جبوار البيت احلرام 

ويربز هدف الدعاء برفرفة القلوب وهويّها إىل أهل البيت ورزقهم من . إنه إقامة الصالة على أصوهلا كاملة هللا . 
  .إنه شكر اهللا املنعم الوهاب .  .مثرات األرض 

فال صالة قائمة هللا ، وال شكر بعد . . ويف ظل هذا الدعاء تبدو املفارقة واضحة يف موقف قريش جرية البيت احملرم 
  استجابة الدعاء ، وهوّي القلوب والثمرات

يعقب على الدعاء . . اهللا  ويعقب إبراهيم على دعاء اهللا لذريته الساكنة جبوار بيته احملرم لتقيم الصالة وتشكر
فليس القصد هو املظاهرات واألدعية . بتسجيله لعلم اهللا الذي يطلع على ما يف قلوهبم من توجه وشكر ودعاء 

إمنا هو توجه القلب إىل اهللا الذي يعلم السر واجلهر وال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف . والتصدية واملكاء 
  :السماء 

  . .} وما خيفى على اهللا من شيء يف األرض وال يف السماء : خنفي وما نعلن ربنا إنك تعلم ما { 
  :ويذكر إبراهيم نعمة اهللا عليه من قبل؛ فيلهج لسانه باحلمد والشكر شأن العبد الصاحل يذكر فيشكر 

  . .} احلمد هللا الذي وهب يل على الكرب إمساعيل وإسحاق ، إن ريب لسميع الدعاء { 
وما أجل اإلنعام به عند شعور الفرد بقرب النهاية ، . فالذرية امتداد . الكرب أوقع يف النفس وهبة الذرية على 

  :وإن إبراهيم ليحمد اهللا ، ويطمع يف رمحته . وحاجته النفسية الفطرية إىل االمتداد 
  . .} إن ريب لسميع الدعاء { 

عبادة والطاعة فيعلن هبذا تصميمه على العبادة الشكر بال. ويعقب على الشكر بدعاء اهللا أن جيعله مدمياً للشكر 



  :وخوفه أن يعوقه عنها عائق ، أو يصرفه عنها صارف ، ويستعني اهللا على إنفاذ عزميته وقبول دعائه 
  .} ربنا وتقبل دعاء . ومن ذرييت . رب اجعلين مقيم الصالة { 

وهذا إبراهيم جيعل عون اهللا له على . قريش  ويف ظل هذا الدعاء تبدو املفارقة مرة أخرى يف موقف جرية البيت من
وهم ينأون عنها ويعرضون ، ويكذبون الرسول الذي يذكرهم . إقامة الصالة رجاء يرجوه ، ويدعو اهللا ليوفقه إليه 

  مبا كان إبراهيم يدعو اهللا أن يعينه عليه هو وبنيه من بعده
لديه وللمؤمنني مجيعاً ، يوم يقوم احلساب ، فال ينفع وخيتم إبراهيم دعاءه الضارع اخلاشع بطلب املغفرة له ولوا

  :إنساناً إال عمله؛ مث مغفرة اهللا يف تقصريه 
  . .} ربنا اغفر يل ولوالدي وللمؤمنني يوم يقوم احلساب { 

يف إيقاع موسيقي . . ومشهد تعداد النعم والشكر عليها . مشهد الدعاء اخلاشع الضارع : وينتهي املشهد الطويل 
ينتهي بعد أن خيلع على املوقف كله ظالً وديعاً لطيفاً ، هتفو القلوب معه إىل جوار اهللا ، وتذكر . . ج رخي متمو

ويرتسم إبراهيم أبو األنبياء منوذجاً للعبد الصاحل الذاكر الشاكر ، كما ينبغي أن يكون عباد . القلوب فيه نعم اهللا 
  . .ء اهللا ، الذين وجه احلديث إليهم قبيل هذا الدعا

{ أو } ربنا { : وال يفوتنا أن نلمح تكرار إبراهيم عليه السالم يف كل فقرة من فقرات دعائه اخلاشع املنيب لكلمة 
  .} ربِّ 

إنه ال يذكر اهللا سبحانه بصفة األلوهية ، إمنا . . فإن هلجان لسانه بذكر ربوبية اهللا له ولبنيه من بعده ذات مغزى 
إمنا  -وخباصة يف اجلاهلية العربية  -لوهية قلما كانت موضع جدال يف معظم اجلاهليات فاأل. يذكره بصفة الربوبية 

وهي القضية العملية . قضية الدينونة يف واقع احلياة األرضية . الذي كان دائماً موضع جدل هو قضية الربوبية 
هلية وبني التوحيد والشرك يف عامل واليت هي مفرق الطريق بني اإلسالم واجلا. الواقعية املؤثرة يف حياة اإلنسان 

وهذا هو مفرق الطريق . . فإما أن يدين الناس هللا فيكون رهبم وإما أن يدينوا لغري اهللا فيكون غريه رهبم . . الواقع 
والقرآن وهو يعرض على مشركي العرب دعاء أبيهم . بني التوحيد والشرك وبني اإلسالم واجلاهلية يف واقع احلياة 

  لتركيز فيه على قضية الربوبية كان يلفتهم إىل ما هم فيه من خمالفة واضحة ملدلول هذا الدعاءإبراهيم وا
وهم ما يزالون بعد يف . . } الذين بدلوا نعمة اهللا كفراً وأحلوا قومهم دار البوار { مث يكمل السياق الشوط مع 

متتعوا فإن مصريكم إىل النار { : ن يقول هلم والذين أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم أ. ظلمهم مل يأخذهم العذاب 
من قبل أن يأيت يوم ال بيع فيه وال { وأن ينصرف إىل عباد اهللا املؤمنني يأمرهم بالصالة واإلنفاق سراً وعالنية . . } 

  . .} خالل 
اهد متعاقبة يكمل السياق الشوط ليكشف عما أعد للكافرين بنعمة اهللا؛ ومىت يلقون مصريهم احملتوم؛ وذلك يف مش

  :من مشاهد القيامة ، تزلزل األقدام والقلوب 
وال حتسنب اهللا غافال عما يعمل الظاملون ، إمنا يؤخرهم ليوم تشخص فيه األبصار ، مهطعني مقنعي رؤوسهم ال { 

  . .} يرتد إليهم طرفهم ، وأفئدهتم هواء 
ولكن ظاهر األمر يبدو هكذا لبعض من . ملون والرسول صلى اهللا عليه وسلم ال حيسب اهللا غافالً عما يعمل الظا

فهذه الصيغة تكشف عن . يرون الظاملني يتمتعون ، ويسمع بوعيد اهللا ، مث ال يراه واقعاً هبم يف هذه احلياة الدنيا 
أخذهم يف اليوم العصيب الذي . وال فكاك منها . األجل املضروب ألخذهم األخذة األخري ، اليت ال إمهال بعدها 

مث . فيه األبصار من الفزع واهللع ، فتظل مفتوحة مبهوتة مذهولة ، مأخوذة باهلول ال تطرف وال تتحرك تشخص 



رافعني . مشهدهم مسرعني ال يلوون على شيء ، وال يلتفتون إىل شيء . . يرسم مشهداً للقوم يف زمحة اهلول 
رهم إىل ما يشاهدون من الرعب فال يطرف ميتد بص. رؤوسهم ال عن إرادة ولكنها مشدودة ال ميكلون هلا حراكاً 

  . .وقلوهبم من الفزع خاوية خالية ال تضم شيئاً يعونه أو حيفظونه أو يتذكرونه ، فهي هواء خواء . وال يرتد إليهم 
الذي يرتسم من خالل . حيث يقفون هذا املوقف ، ويعانون هذا الرعب . هذا هو اليوم الذي يؤخرهم اهللا إليه 

  :بعة مذهالً آخذاً هبم كالطائر الصغري يف خمالب الباشق الرعيب املقاطع األر
  .} إمنا يؤخرهم ليوم تشخص فيه األبصار مهطعني مقنعي رؤوسهم ، ال يرتد إليهم طرفهم ، وأفئدهتم هواء { 

.  
من كل وعي فالسرعة املهرولة املدفوعة ، يف اهليئة الشاخصة املكرهة املشدودة ، مع القلب املفزع الطائر اخلاوي 

  . .كلها تشي باهلول الذي تشخص فيه األبصار . . ومن كل إدراك 
فأنذر الناس أنه إذا جاء فال اعتذار . هذا هو اليوم الذي يؤخرهم اهللا إليه ، والذي ينتظرهم بعد اإلمهال هناك 

  :وهنا يرسم مشهداً آخر لليوم الرعيب املنظور . . يومئذ وال فكاك 
. ربنا أخرنا إىل أجل قريب جنب دعوتك ونتبع الرسل : أتيهم العذاب ، فيقول الذين ظلموا وأنذر الناس يوم ي{ 

أومل تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ وسكنتم يف مساكن الذين ظلموا أنفسهم ، وتبني لكم كيف فعلنا 
  . .} هبم وضربنا لكم األمثال؟ 

  :فيتوجه الذين ظلموا يومئذ إىل اهللا بالرجاء ، يقولون  أنذرهم يوم يأتيهم ذلك العذاب املرسوم آنفاً ،
  . .} ربنا { 

  اآلن وقد كانوا يكفرون به من قبل وجيعلون له أنداداً
  . .} أخرنا إىل أجل قريب جنب دعوتك ونتبع الرسل { 

قد انطوت وكأننا يف اآلخرة و. كأهنم ماثلون شاخصون يطلبون . وهنا ينقلب السياق من احلكاية إىل اخلطاب 
فها هو ذا اخلطاب يوجه إليهم من املأل األعلى بالتبكيت والتأنيب ، والتذكري مبا فرط منهم . الدنيا وما كان فيها 

  :يف تلك احلياة 
  . .} أو مل تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ { 

ابرين شاخصة أمامكم مثالً بارزاً فكيف ترون اآلن؟ زلتم يا ترى أم مل تزولوا؟ ولقد قلتم قولتكم هذه وآثار الغ
  :للظاملني ومصريهم احملتوم 

  . .} وسكنتم يف مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبني لكم كيف فعلنا هبم وضربنا لكم األمثال { 
  :فكان عجيباً أن تروا مساكن الظاملني أمامكم ، خالية منهم ، وأنتم فيها خلفاء ، مث تقسمون مع ذلك 

  }  ما لكم من زوال{ 
  .وعند هذا التبكيت ينتهي املشهد ، وندرك أين صاروا ، وماذا كان بعد الدعاء وخيبة الرجاء 

. فكم من طغاة يسكنون مساكن الطغاة الذين هلكوا من قبلهم . وإن هذا املثل ليتجدد يف احلياة ويقع كل حني 
يسريون حذوك النعل بالنعل سرية مث هم يطغون بعد ذلك ويتجربون؛ و. ورمبا يكونون قد هلكوا على أيديهم 

اهلالكني؛ فال هتز وجداهنم تلك اآلثار الباقية اليت يسكنوهنا ، واليت تتحدث عن تاريخ اهلالكني ، وتصور مصائرهم 
  مث يؤخذون إخذة الغابرين ، ويلحقون هبم وختلوا منهم الديار بعد حني. للناظرين 

اك ، إىل واقعهم احلاضر ، وشدة مكرهم بالرسول واملؤمنني ، مث يلتفت السياق بعد أن يسدل عليهم الستار هن



فيلقي يف الروع أهنم مأخوذون إىل ذلك املصري ، مهما يكن مكرهم من . وتدبريهم الشر يف كل نواحي احلياة 
  :العنف والتدبري 

  . .} وإن كان مكرهم لتزول منه اجلبال . . وقد مكروا مكرهم وعند اهللا مكرهم { 
يط هبم ومبكرهم ، وإن كان مكرهم من القوة والتأثري حىت ليؤدي إىل زوال اجلبال ، أثقل شيء وأصلب إن اهللا حم

  .شيء ، وأبعد شيء عن تصور التحرك والزوال 

يفعل به } عند اهللا { بل إنه حلاضر . فإن مكرهم هذا ليس جمهوالً وليس خافياً وليس بعيداً عن متناول القدرة 
  .كيفما يشاء 

  . .} إن اهللا عزيز ذو انتقام . سنب اهللا خملف وعده رسله فال حت{ 
  :فما هلذا املكر من أثر ، وما يعوق حتقيق وعد اهللا لرسله بالنصر وأخذ املاكرين أخذ عزيز مقتدر 

  . .} إن اهللا عزيز ذو انتقام { 
ناسب للظلم واملكر ، فالظامل املاكر وكلمة االنتقام هنا تلقي الظل امل. . ال يدع الظامل يفلت ، وال يدع املاكر ينجو 

  .يستحق االنتقام ، وهو بالقياس إىل اهللا تعاىل يعين تعذيبهم جزاء ظلمهم وجزاء مكرهم ، حتقيقاً لعدل اهللا يف اجلزاء 
  :وسيكون ذلك ال حمالة 

  . .} يوم تبدل األرض غري األرض والسماوات { 
جلديدة وطبيعة السماوات ، وال مكاهنا؛ ولكن النص يلقي ظالل وال ندري حنن كيف يتم هذا ، وال طبيعة األرض ا

  .القدرة اليت تبدل األرض وتبدل السماوات؛ يف مقابل املكر الذي مهما اشتد فهو ضئيل عاجز حسري 
  :وفجأة نرى ذلك قد حتقق 

  . .} وبرزوا هللا الواحد القهار { 
إمنا هم يف العراء . ليسوا يف دورهم وليسوا يف قبورهم  .وأحسوا أهنم مكشوفون ال يسترهم ساتر ، وال يقيهم واق 

. هنا تشترك يف ظل التهديد بالقوة القاهرة اليت ال يقف هلا كيد اجلبابرة } القهار { ولفظة . . أمام الواحد القهار 
  .وإن كان مكرهم لتزول منه اجلبال 

  :ل ، يناسب ذلك املكر وذلك اجلربوت مث ها حنن أوالء أمام مشهد من مشاهد العذاب العنيف القاسي املذ
  . .} وترى اجملرمني يومئذ مقّرنني يف األصفاد سرابيلهم من قَطران وتَغشى وجوههم النار { 

مشهد مذل دال كذلك على قدرة . . اثنني اثنني مقرونني يف الوثاق ، ميرون صفاً وراء صف : فمشهد اجملرمني 
ن سرابيلهم وثياهبم من مادة شديدة القابلية لاللتهاب ، وهي يف ذات الوقت ويضاف إىل قرهنم يف الوثاق أ. القهار 

  ففيها الذل والتحقري ، وفيها اإلحياء بشدة االشتعال مبجرد قرهبم من النار. . } من قطران { . . قذرة سوادء 
  . .} وتغشى وجوههم النار { 

  . .بار فهو مشهد العذاب املذل املتلظي املشتعل جزاء املكر واالستك
  . .} إن اهللا سريع احلساب . ليجزي اهللا كل نفس ما كسبت { 

فالسرعة يف احلساب هنا تناسب املكر . إن اهللا سريع احلساب . ولقد كسبوا املكر والظلم فجزاؤهم القهر والذل 
ا كسبوا ذالً وأملاً فها هم أوالء جيزون م. والتدبري الذي كانوا حيسبونه حيميهم وخيفيهم ، ويعوق انتصار أحد عليهم 

  وسرعة حساب
ويف النهاية ختتم السورة مبثل ما بدأت ، ولكن يف إعالن عام جهري الصوت ، عايل الصدى ، لتبليغ البشرية كلها يف 



  :كل مكان 
  .} هذا بالغ للناس ، ولينذروا به ، وليعلموا أمنا هو إله واحد ، وليذكر أولوا األلباب { 

  .} أمنا هو إله واحد { لك البالغ وهذا اإلنذار ، هي أن يعلم الناس إن الغاية األساسية من ذ

  .فهذه هي قاعدة دين اهللا اليت يقوم عليها منهجه يف احلياة . 
املقصود هو . . وليس املقصود بطبيعة احلال جمرد العلم ، إمنا املقصود هو إقامة حياهتم على قاعدة هذا العلم 

فاإلله هو الذي يستحق أن يكون رباً أي حاكماً وسيداً ومتصرفاً . ه ال إله غريه الدينونة هللا وحده ، ما دام أن
ومشرعاً وموجهاً وقيام احلياة البشرية على هذه القاعدة جيعلها ختتلف اختالفاً جوهرياً عن كل حياة تقوم على 

اختالف يتناول االعتقاد والتصور ، قاعدة ربوبية العباد للعباد أي حاكمية العباد للعباد ودينونة العباد للعباد وهو 
ويتناول الشعائر واملناسك؛ كما يتناول األخالق والسلوك ، والقيم واملوازين؛ وكما يتناول األوضاع السياسية 

  .واالقتصادية واالجتماعية ، وكل جانب من جوانب احلياة الفردية واجلماعية على السواء 
وحدود العقيدة . هج حياة متكامل؛ وليس جمرد عقيدة مستكنة يف الضمائر إن االعتقاد باأللوهية الواحدة قاعدة ملن
إن حدود العقيدة تتسع وتترامى حىت تتناول كل جانب من جوانب احلياة . . أبعد كثرياً من جمرد االعتقاد الساكن 

. ي قضية عقيدة كما أن قضية األخالق جبملتها ه. وقضية احلاكمية بكل فروعها يف اإلسالم هي قضية عقيدة . . 
  . .فمن العقيدة ينبثق منهج احلياة الذي يشتمل األخالق والقيم؛ كما يشتمل األوضاع والشرائع سواء بسواء 

شهادة « : وحنن ال ندرك مرامي هذا القرآن قبل أن ندرك حدود العقيدة يف هذا الدين ، وقبل أن ندرك مدلوالت 
العبادة هللا : وقبل أن نفهم مدلول . على هذا املستوى الواسع البعيد اآلماد  »أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا 

  وحده؛ وحندده بأنه الدينونة هللا وحده؛ ال يف حلظات الصالة ، ولكن يف كل شأن من شؤون احلياة
الصورة  إن عبادة األصنام اليت دعا إبراهيم عليه السالم ربه أن جينبه هو وبنيه إياها ، ال تتمثل فقط يف تلك

الساذجة اليت كان يزاوهلا العرب يف جاهليتهم ، أو اليت كانت تزاوهلا شىت الوثنيات يف صور شىت ، جمسمة يف 
  . .أحجار أو أشجار ، أو حيوان أو طري ، أو جنم أو نار ، أو أرواح أو أشباح 

العبادة لالصنام من دون  إن هذه الصور الساذجة كلها ال تستغرق كل صور الشرك باهللا ، وال تستغرق كل صور
والوقوف مبدلول الشرك عند هذه الصور الساذجة مينعنا من رؤية صور الشرك األخرى اليت ال هناية هلا؛ . اهللا 

  ومينعنا من الرؤية الصحيحة حلقيقة ما يعتور البشرية من صور الشرك واجلاهلية اجلديدة
ام هبا؛ كما أنه ال بد من التعمق يف معىن األصنام ، ومتثل وال بد من التعمق يف إدراك طبيعة الشرك وعالقة األصن

  صورها املتجددة مع اجلاهليات املستحدثة
إن الشرك باهللا املخالف لشهادة أن ال إله إال اهللا يتمثل يف كل وضع ويف كل حالة ال تكون فيها الدينونة يف كل 

  .شأن من شؤون احلياة خالصة هللا وحده 

 يف جوانب من حياته ، بينما هو يدين يف جوانب أخرى لغري اهللا ، حىت تتحقق صورة ويكفي أن يدين العبد هللا
واألمثلة احلاضرة يف حياة . . وتقدمي الشعائر ليس إال صورة واحدة من صور الدينونة الكثرية . . الشرك وحقيقته 

يتوجه هللا باالعتقاد يف ألوهيته وحده؛  إن العبد الذي. . البشر اليوم تعطينا املثال الواقعي للشرك يف أعماق طبيعته 
بينما هو يف الوقت ذاته يدين يف حياته . مث يدين هللا يف الوضوء والطهارة والصالة والصوم واحلج وسائر الشعائر 

ويدين يف قيمه وموازينه االجتماعية لتصورات . االقتصادية والسياسية واالجتماعية لشرائع من عند غري اهللا 



ويدين يف أخالقه وتقاليده وعاداته وأزيائه ألرباب من البشر تفرض عليه هذه . ن صنع غري اهللا واصطالحات ، م
األخالق والتقاليد والعادات واألزياء خمالفة لشرع اهللا وأمره إن هذا العبد يزاول الشرك يف أخص حقيقته؛ وخيالف 

وهذا ما يغفل عنه الناس اليوم فيزاولونه يف . . ا عن شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا يف أخص حقيقته
  ترخص ومتيع ، وهم ال حيسبونه الشرك الذي كان يزاوله املشركون يف كل زمان ومكان

فاألصنام ليست سوى شعارات . . ليس من الضروري أن تتمثل يف تلك الصور األولية الساذجة . . واألصنام 
  . .امسها ، وضمان دينونتهم له من خالهلا للطاغوت ، يتخفى وراءها لتعبيد الناس ب

إمنا كان السادن أو الكاهن أو احلاكم يقوم من ورائها؛ يتمتم حوهلا . . إن الصنم مل يكن ينطق أو يسمع أو يبصر 
  مث ينطق بامسها مبا يريد هو أن ينطق لتعبيد اجلماهري وتذليلها. . بالتعاويذ والرقى 

شعارات ينطق بامسها احلكام والكهان ، ويقررون بامسها ما مل يأذن به اهللا من  فإذا رفعت يف أي أرض ويف أي وقت
  فهذه هي األصنام يف طبيعتها وحقيقتها ووظيفتها. . الشرائع والقوانني والقيم واملوازين والتصرفات واألعمال 

» الطبقة « ، أو رفعت  شعاراً» الشعب « شعاراً ، أو رفع » الوطن « شعاراً ، أو رفع » القومية « إذا رفعت 
مث أريد الناس على عبادة هذه الشعارات من دون اهللا؛ وعلى التضحية هلا بالنفوس واألموال واألخالق . . . شعاراً 

حبيث كلما تعارضت شريعة اهللا وقوانينه وتوجيهاته وتعليماته مع مطالب تلك الشعارات ومقتضياهتا ، . واألعراض 
إرادة : وتوجيهاته وتعاليمه ، ونفذت إرادة تلك الشعارات أو بالتعبري الصحيح الدقيق حنيت شريعة اهللا وقوانينه 

فالصنم ليس من الضروري . . الطواغيت الواقفة وراء هذه الشعارات كانت هذه هي عبادة األصنام من دون اهللا 
  أن يتمثل يف حجر أو خشبة؛ ولقد يكون الصنم مذهباً أو شعاراً

رد حتطيم األصنام احلجرية واخلشبية ومل تبذل فيه تلك اجلهود املوصولة ، من موكب الرسل إن اإلسالم مل جيئ جمل
املوصول؛ ومل تقدم من أجله تلك التضحيات اجلسام وتلك العذابات واآلالم ، جملرد حتطيم األصنام من األحجار 

  واألخشاب
ل أمر ويف كل شأن؛ وبني الدينونة لغريه يف كل إمنا جاء اإلسالم ليقيم مفرق الطريق بني الدينونة هللا وحده يف ك

  .هيئة ويف كل صورة 

وال بد من تتبع اهليئات والصور يف كل وضع ويف كل وقت إلدراك طبيعة األنظمة واملناهج القائمة ، وتقرير ما . 
  إذا كانت توحيداً أم شركاً؟ دينونة هللا وحده أم دينونة لشىت الطواغيت واألرباب واألصنام

، » نشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا « ألهنم يقولون بأفواهم » دين اهللا « ن يظنون أنفسهم يف والذي
بينما هم يدينون فيما وراء هذا الركن . . ويدينون هللا فعالً يف شؤون الطهارة والشعائر والزواج والطالق واملرياث 

هللا وكثرهتا مما خيالف خمالفة صرحية شريعة اهللا مث هم يبذلون أرواحهم الضيق لغري اهللا؛ وخيضعون لشرائع مل يأذن هبا ا
فإذا تعارض دين أو . وأمواهلم وأعراضهم وأخالقهم أرادوا أم مل يريدوا ليحققوا ما تتطلبه منهم األصنام اجلديدة 

  . .خلق أو عرض مع مطالب هذه األصنام ، نبذت أوامر اهللا فيها ونفذت مطالب هذه األصنام 
عليهم أن يستفيقوا ملا هم فيه من الشرك . . وهذا حاهلم » دين اهللا « ويف » مسلمني « الذين يظنون أنفسهم 

  العظيم
يف مشارق األرض ومغارهبا إن دين اهللا » مسلمني « إن دين اهللا ليس هبذا اهلزال الذي يتصوره من يزعمون أنفسهم 

والدينونة هللا وحده يف كل تفصيل وكل جزئية من جزيئات احلياة  .منهج شامل جلزيئات احلياة اليومية وتفصيالهتا 
  .اليومية وتفصيالهتا فضالً على أصوهلا وكلياهتا هي دين اهللا ، وهي اإلسالم الذي ال يقبل اهللا من أحد ديناً سواه 



  . .أرباب غريه معه وإن الشرك باهللا ال يتمثل فحسب يف االعتقاد بألوهية غريه معه؛ ولكنه يتمثل ابتداء يف حتكيم 
وإن عبادة األصنام ال تتمثل يف إقامة أحجار وأخشاب؛ بقدر ما تتمثل يف إقامة شعارات هلا كل ما لتلك األصنام من 

  نفوذ ومقتضيات
ولينظر الناس يف كل بلد ملن املقام األعلى يف حياهتم؟ وملن الدينونة الكاملة؟ وملن الطاعة واالتباع واالمتثال؟ فإن 

والعياذ . . وإن كان لغري اهللا معه أو من دونه فهم يف دين الطواغيت واألصنام . ا كله هللا فهم يف دين اهللا كان هذ
  . . باهللا 

  . .} وليعلموا أمنا هو إله واحد ، وليذكر أولوا األلباب . هذا بالغ للناس ، ولينذروا به { 

ذَرُْهْم َيأْكُلُوا وََيَتَمتَُّعوا ) ٢(َما يََودُّ الَِّذيَن كَفَرُوا لَْو كَانُوا ُمْسِلِمَني ُرَب) ١(الر تِلَْك آيَاُت الِْكتَابِ َوقُْرآٍن ُمبِنيٍ 
َما َتْسبُِق ِمْن أُمٍَّة أََجلََها َوَما ) ٤(َوَما أَْهلَكَْنا ِمْن قَْرَيٍة إِلَّا وَلََها ِكتَاٌب َمْعلُوٌم ) ٣(َوُيلْهِهُِم الْأََملُ فََسْوَف َيْعلَُمونَ 

لَْو َما َتأِْتيَنا بِالَْملَاِئكَِة إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقنيَ ) ٦(َوقَالُوا َيا أَيَُّها الَِّذي ُنزِّلَ َعلَْيِه الذِّكُْر إِنََّك لََمْجُنونٌ ) ٥(ْستَأِْخُرونَ َي
َولَقَْد أَْرَسلَْنا ) ٩(إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذِّكَْر وَإِنَّا لَهُ لََحاِفظُونَ ) ٨(َما ُننَزِّلُ الَْملَاِئكَةَ إِلَّا بِالَْحقِّ َوَما كَاُنوا إِذًا ُمْنظَرِيَن ) ٧(

كَذَِلَك َنْسلُكُُه ِفي قُلُوبِ ) ١١(َوَما يَأِْتيهِْم ِمْن َرسُولٍ إِلَّا كَاُنوا بِِه َيسَْتْهزِئُونَ ) ١٠(ِمْن قَْبِلَك ِفي ِشَيعِ الْأَوَِّلَني 
َولَْو فََتْحَنا َعلَيْهِْم بَاًبا ِمَن السََّماِء فَظَلُّوا ِفيِه َيْعُرُجونَ ) ١٣(ا ُيْؤِمُنونَ بِِه َوقَْد َخلَْت ُسنَّةُ الْأَوَِّلَني لَ) ١٢(الُْمْجرِِمَني 

  ) ١٥(لَقَالُوا إِنََّما ُسكَِّرْت أَْبَصاُرَنا َبلْ َنْحُن قَْوٌم َمْسُحوُرونَ ) ١٤(

ويهددهم بيوم . . ، يتحدث عن طبيعة الكتاب الذي يكذب به املشركون  هذا املقطع األول يف سياق السورة
. . يتمنون فيه لو كانوا مسلمني كما يكشف هلم عن سبب إرجاء هذا اليوم عنهم ، فهو موقوت بأجل معلوم 

وأخرياً ويذكر حتدياهتم واستهزاءهم وطلبهم املالئكة ، مث يهددهم بأن نزول املالئكة يكون معه اهلالك والتدمري 
  . .إهنا ليست نقص الدليل ولكنه العناد األصيل . . يكشف عن العلة احلقيقية للتكذيب 

  . .} تلك آيات الكتاب وقرآن مبني { . . را . الم . ألف 
اآليات } تلك { هذه األحرف اليت يف متناول اجلميع ، هي . هذه األحرف ونظائرها هي الكتاب وهي القرآن 

هذه األحرف اليت ال مدلول هلا يف ذاهتا هي القرآن الواضح . يدة املتناول ، املعجزة التنسيق العالية األفق البع
  .الكاشف املبني 

فإذا كان قوم يكفرون بآيات الكتاب املعجز ويكذبون هبذا القرآن املبني فسيأيت يوم يودون فيه لو كانوا غري ما 
  :كانوا؛ ويتمنون فيه لو آمنوا واستقاموا 

  . .} ود الذين كفروا لو كانوا مسلمني رمبا ي{ 
وفيها التهديد اخلفي ، واالستهزاء امللفوف؛ وفيها . . رمبا . . ولكن حيث ال ينفع التمين وال جتدي الودادة . . رمبا 

كذلك احلث على انتهاز الفرصة املعروضة لإلسالم والنجاة قبل أن تضيع ، ويأيت اليوم الذي يودون فيه لو كانوا 
  ؛ فما ينفعهم يومئذ أهنم يودونمسلمني

  :وهتديد آخر ملفوف 
  . .} ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم األمل فسوف يعلمون { 

ذرهم يف تلك الدوامة . ال تأمل فيها وال تدبر وال استطالع . ذرهم فيما فيه من حياة حيوانية حمضة لألكل واملتاع 
ذرهم فال تشغل نفسك هبؤالء اهلالكني ، الذين ضلوا . صة تضيع األمل يلهي واملطامع تغر ، والعمر ميضي والفر: 



يف متاهة األمل والغرور ، يلوح هلم ويشغلهم باألطماع ، وميلي هلم فيحسبون أن أجلهم ممدود ، وأهنم حمصلون ما 
ا ينالون مما وأن ليس وراءهم حسيب؛ وأهنم ناجون يف النهاية مب. يطمعون ال يردهم عنه راد ، وال مينعهم منه مانع 

  يطعمون
فاألمل الرباق ما يزال خيايل هلذا اإلنسان ، وهو جيري وراءه ، وينشغل . وصورة األمل امللهي صورة إنسانية حية 

به ، ويستغرق فيه ، حىت جياوز املنطقة املأمونة؛ وحىت يغفل عن اهللا ، وعن القدر ، وعن األجل؛ وحىت ينسى أن 
  .وراً؛ بل حىت لينسى أن هنالك إهلاً ، وأن هنالك موتاً ، وأن هناك نشوراً هنالك واجباً ، وأن هنالك حمظ

حيث ال . . } فسوف يعلمون { . . وهذا هو األمل القاتل الذي يؤمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يدعهم له 
حون من األمل اخلادع وهو أمر فيه هتديد هلم ، وفيه كذلك ملسة عنيفة لعلهم يص. . ينفع العلم بعد فوات األوان 

  .الذي يلهيهم عن املصري احملتوم 
وإن سنة اهللا ملاضية ال تتخلف؛ وهالك األمم مرهون بأجلها الذي قدره اهللا هلا؛ مترتب على سلوكها الذي تنفذ به 

  :سنة اهللا ومشيئته 
  .وما أهلكنا من قرية إال وهلا كتاب معلوم { 

  . .} ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون 
  .ولسوف يعلمون . فال يغرهنم ختلف العذاب عنهم فترة من الوقت ، فإمنا هي سنة اهللا متضي يف طريقها املعلوم 

فإذا . وذلك الكتاب املعلوم واألجل املقسوم ، مينحه اهللا للقرى واألمم ، لتعمل ، وعلى حسب العمل يكون املصري 
حىت تنحرف عن هذه األسس كلها ، وال تبقى فيها بقية  هي آمنت وأحسنت وأصلحت وعدلت مد اهللا يف أجلها ،

  .من خري يرجى ، عندئذ تبلغ أجلها ، وينتهي وجودها ، إما هنائياً باهلالك والدثور ، وإما وقتياً بالضعف والذبول 
ال بد ف. وهذا وهم . وهي مع ذلك قوية ثرية باقية . إن أمما ال تؤمن وال حتسن وال تصلح وال تعدل : ولقد يقال 

ولو كان هو خري العمارة لألرض ، وخري العدل يف حدوده الضيقة بني أبنائها ، . من بقية من خري يف هذه األمم 
فعلى هذه البقية من اخلري تعيش حىت تستنفدها فال تبقى فيها . وخري اإلصالح املادي واإلحسان احملدود حبدودها 

  .علوم مث تنتهي حتماً إىل املصري امل. من اخلري بقية 
  :ولكل أمة أجل معلوم . إن سنة اهللا ال تتخلف 

  . .} ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون { 
وحيكي السياق سوء أدهبم مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم وقد جاءهم بالكتاب والقرآن املبني ، يوقظهم من 

  :األمل امللهي ، ويذكرهم بسنة اهللا ، فإذا هم يسخرون منه ويتوقحون 
  . .} لو ما تأتينا باملالئكة إن كنت من الصادقني . يأيها الذي نّزل عليه الذكر إنك جملنون : وقالوا { 

  :وتبدو السخرية يف ندائهم 
  . .} يا أيها الذي نُّزل عليه الذكر { 

  .فهم ينكرون الوحي والرسالة؛ ولكنهم يتهكمون على الرسول الكرمي هبذا الذي يقولون 
  :ب يف وصفهم للرسول األمني ويبدو سوء األد

  . .} إنك جملنون { 
  .جزاء على دعوته هلم بالقرآن املبني 

  :وهم يتمحكون فيطلبون املالئكة مصدقني 



  .} لو ما تأتينا باملالئكة إن كنت من الصادقني { 
من الرسل  وطلب نزول املالئكة يتكرر يف هذه السورة ويف غريها ، مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم ومع غريه

وهو كما قلنا ظاهرة من ظواهر اجلهل بقيمة هذا الكائن اإلنساين الذي كرمه اهللا ، فجعل النبوة يف جنسه ، : قبله 
  .ممثلة يف أفراده املختارين 

أن املالئكة : والرد على ذلك التهكم وتلك الوقاحة وهذا اجلهل هو ذكر القاعدة اليت تشهد هبا مصارع السالفني 
  :لى الرسول إال هلالك املكذبني من قومه حني ينتهي األجل املعلوم؛ وعندئذ فال إمهال وال تأجيل ال تنزل ع

  . .} ما ننزل املالئكة إال باحلق ، وما كانوا إذن منظَرين { 
  فهل هو ما يريدون وما يتطلبون؟

واحلق عند التكذيب . ليحقوه وينفذوه إن اهللا ال ينزل املالئكة إال باحلق ، . . مث يردهم السياق إىل اهلدى والتدبري 
  .هو اهلالك 

وقد أراد اهللا هلم خرياً مما يريدون . فهو حق تنزل به املالئكة لتنفذه بال تأخري . فهم يستحقونه فيحق عليهم 
  : بأنفسهم ، فنزل هلم الذكر يتدبرونه ويهتدون به ، وهو خري هلم من تنزيل املالئكة باحلق األخري لو كانوا يفقهون

  . .} إنا حنن نزلنا الذكر ، وإنا له حلافظون { 
وال يلتبس بالباطل وال ميسه التحريف وهو يقودهم . فهو باق حمفوظ ال يندثر وال يتبدل . فخري هلم أن يقبلوا عليه 

يريد أن  إن اهللا ال. . إىل احلق برعاية اهللا وحفظه ، إن كانوا يريدون احلق ، وإن كانوا يطلبون املالئكة للتثبيت 
  .ينزل عليهم املالئكة ، ألنه أراد هبم اخلري فنزل هلم الذكر احملفوظ ، ال مالئكة اهلالك والتدمري 

وننظر حنن اليوم من وراء القرون إىل وعد اهللا احلق حبفظ هذا الذكر؛ فنرى فيه املعجزة الشاهدة بربانية هذا 
ألحوال والظروف واملالبسات والعوامل اليت تقلبت على الكتاب إىل جانب غريها من الشواهد الكثرية ونرى أن ا

هذا الكتاب يف خالل هذه القرون ما كان ميكن أن تتركه مصوناً حمفوظاً ال تتبدل فيه كلمة ، وال حترف فيه مجلة ، 
لوال أن هنالك قدرة خارجة عن إرادة البشر ، أكرب من األحوال والظروف واملالبسات والعوامل ، حتفظ هذا 

  .تاب من التغيري والتبديل ، وتصونه من العبث والتحريف الك
لقد جاء على هذا القرآن زمان يف أيام الفنت األوىل كثرت فيه الفرق ، وكثر فيه النزاع ، وطمت فيه الفنت ، 

وراحت كل فرقة تبحث هلا عن سند يف هذا القرآن ويف حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه . ومتاوجت فيه األحداث 
القومية « دعاة » القوميني « م ودخل يف هذه الفنت وساقها أعداء هذا الدين األصالء من اليهود خاصة مث من وسل
  الذين تسّموا بالشعوبيني» 

ولقد أدخلت هذه الفرق على حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما احتاج إىل جهد عشرات العلماء األتقياء 
سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وغربلتها وتنقيتها من كل دخيل عليها  األذكياء عشرات من السنني لتحرير
  .من كيد أولئك الكائدين هلذا الدين 

كما استطاعت هذه الفرق يف تلك الفنت أن تؤول معاين النصوص القرآنية ، وأن حتاول أن تلوي هذه النصوص 
  . .لتشهد هلا مبا تريد تقريره من األحكام واالجتاهات 

ها عجزت مجيعاً ويف أشد أوقات الفنت حلوكة واضطرابا أن حتدث حدثاً واحداً يف نصوص هذا الكتاب ولكن
احملفوظ؛ وبقيت نصوصه كما أنزهلا اهللا؛ حجة باقية على كل حمرف وكل مؤول؛ وحجة باقية كذلك على ربانية 

  .هذا الذكر احملفوظ 



عن محاية أنفسهم ، وعن محاية عقيدهتم ، وعن محاية نظامهم ،  مث جاء على املسلمني زمان ما نزال نعانيه ضعفوا فيه
وحىت عن محاية عقوهلم وإدراكهم وغّير عليهم . وعن محاية أرضهم ، وعن محاية أعراضهم وأمواهلم وأخالقهم 

  .أعداؤهم الغالبون كل معروف عندهم ، وأحلوا مكانه كل منكر فيهم 

. . لقيم واملوازين ، ومن األخالق والعادات ، ومن األنظمة والقوانني كل منكر من العقائد والتصورات ، ومن ا. 
. وردوهم إىل حياة كحياة احليوان » اإلنسان « وزينوا هلم االحنالل والفساد والتوقح والتعري من كل خصائص . 
« و » التقدم « ووضعوا هلم ذلك الشر كله حتت عنوانات براقة من . . وأحياناً إىل حياة يشمئز منها احليوان . 

« و » الثورية « و » حتطيم األغالل « و » التحرر « و » االنطالق « و » العلمية « و » العلمانية « و » التطور 
ليس هلم . باألمساء وحدها مسلمني » املسلمون « وأصبح . . إىل آخر تلك الشعارات والعناوين . . » التجديد 

غثاء كغثاء السيل ال مينع وال يدفع ، وال يصلح لشيء إال أن يكون وقوداً وباتوا . من هذا الدين قليل وال كثري 
  . .وهو وقود هزيل . . للنار 

ومل يكونوا يف هذا من . ولكن أعداء هذا الدين بعد هذا كله مل يستطيعوا تبديل نصوص هذا الكتاب وال حتريفها 
  ن يبلغ ، وعلى نيل هذه األمنية لو كانت تنالفلقد كانوا أحرص الناس على بلوغ هذا اهلدف لو كا. الزاهدين 

. ولقد بذل أعداء هذا الدين ويف مقدمتهم اليهود رصيدهم من جتارب أربعة آالف سنة أو تزيد يف الكيد لدين اهللا 
. قدروا على الدس يف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلى تاريخ األمة املسلمة . . وقدروا على أشياء كثرية 

وا على تزوير األحداث ودس األشخاص يف جسم اجملتمع املسلم ليؤدوا األدوار اليت يعجزون عن أدائها وهم وقدر
وقدروا على تقدمي عمالئهم اخلونة يف صورة . وقدروا على حتطيم الدول واجملتمعات واألنظمة والقوانني . سافرون 

ام اجملتمعات اإلسالمية على مدار القرون ، وخباصة يف األبطال األجماد ليقوموا هلم بأعمال اهلدم والتدمري يف أجس
  :العصر احلديث 

مل يقدروا على إحداث شيء يف هذا . . ولكنهم مل يقدروا على شيء واحد والظروف الظاهرية كلها مهيأة له 
ثاء السيل ال الكتاب احملفوظ ، الذي ال محاية له من أهله املنتسبني إليه؛ وهم بعد أن نبذوه وراء ظهورهم غثاء كغ

يدفع وال مينع؛ فدل هذا مرة أخرى على ربانية هذا الكتاب ، وشهدت هذه املعجزة الباهرة بأنه حقاً تنزيل من 
  .عزيز حكيم 

أما هو اليوم من وراء كل تلك . لقد كان هذا الوعد على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جمرد وعد 
فهو املعجزة الشاهدة بربانية هذا الكتاب ، واليت ال مياري . ون الطوال األحداث الضخام؛ ومن وراء كل تلك القر

  :فيها إال عنيد جهول 
  . .وصدق اهللا العظيم . . } إنا حنن نزلنا الذكر ، وإنا له حلافظون { 

ب ، ويعزي اهللا سبحانه نبيه صلى اهللا عليه وسلم فيخربه أنه ليس بدعاً من الرسل الذين لقوا االستهزاء والتكذي
  :فهكذا املكذبون دائماً يف عنادهم الذميم 

  .ولقد أرسلنا من قبلك يف شيع األولني { 

  . .} وما يأتيهم من رسول إال كانوا به يستهزئون 
وعلى هذا النحو الذي تلقى به املكذبون أتباع الرسل ما جاءهم به رسلهم ، يتلقى املكذبون اجملرمون من أتباعك ما 

النحو جنري هذا التكذيب يف قلوهبم اليت ال تتدبر وال حتسن االستقبال ، جزاء ما أعرضت  وعلى هذا. جئتهم به 



  :وأجرمت يف حق الرسل املختارين 
  . .} ال يؤمنون به وقد خلت سنة األولني . كذلك نسلكه يف قلوب اجملرمني { 

سواء يف هذا . تتلقاه إال على هذا النحو َنسلُكه يف قلوهبم مكذّباً مبا فيه مستهزأ به؛ ألن هذه القلوب ال حتسن أن 
  :اجليل أم يف األجيال اخلالية أم يف األجيال الالحقة؛ فاملكذبون أمة واحدة ، من طينة واحدة 

  . .} وقد خلت سنة األولني { 
م وليس الذي ينقصهم هو توافر دالئل اإلميان ، فهم معاندون ومكابرون ، مهما تأهتم من آية بينة فهم يف عناده

  .ومكابرهتم سادرون 
  :وهنا يرسم السياق منوذجاً باهراً للمكابرة املرذولة والعناد البغيض 

. } إمنا سكّرت أبصارنا ، بل حنن قوم مسحورون : ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلّوا فيه يعرجون ، لقالوا { 
.  

بأجسامهم ، ويرون الباب املفتوح أمامهم ،  يصعدون. ويكفي تصورهم يصعدون يف السماء من باب يفتح هلم فيها 
إمنا . ليست هذه حقيقة . ال . ال : مث هم بعد ذلك يكابرون فيقولون . . وحيسون حركة الصعود ويرون دالئلها 

  :أحد سكّر أبصارنا وخّدرها فهي ال ترى إمنا تتخيل 
  . .} إمنا سكّرت أبصارنا بل حنن قوم مسحورون { 

  حرنا ساحر ، فكل ما نراه وما نتحركه هتيؤات مسكّر مسحورسكر أبصارنا مسكر وس
ويتأكد أن ال جدوى من اجلدل مع . يكفي تصورهم على هذا النحو لتبدو املكابرة السمجة ويتجلى العناد املزري 

 فصعودهم هم. وليس الذي مينعهم أن املالئكة ال تنزل . ويثبت أن ليس الذي ينقصهم هو دالئل اإلميان . هؤالء 
مكابرون بال حياء وبال حترج وبال مباالة باحلق . إمنا هم قوم مكابرون . أشد داللة وألصق هبم من نزول املالئكة 

  الواضح املكشوف
  . .إنه منوذج بشري للمكابرة واالستغالق واالنطماس يرمسه التعبري ، مثرياً لشعور االمشئزاز والتحقري 

إنه منوذج لإلنسان حني تفسد فطرته . . وال هو وليد بيئة معينة يف زمان معني وهذا النموذج ليس حملياً وال وقتياً ، 
، وتستغلق بصريته ، وتتعطل يف كيانه أجهزة االستقبال والتلقي ، وينقطع عن الوجود احلي من حوله ، وعن 

  .إيقاعاته وإحياءاته 
وهي » املذاهب العلمية « ة اليت يسموهنا هذا النموذج يتمثل يف هذا الزمان يف امللحدين وأصحاب املذاهب املادي

  . .أبعد ما تكون عن العلم؛ بل أبعد ما تكون عن اإلهلام والبصرية 
  .إن أصحاب املذاهب املادية يلحدون يف اهللا؛ وجيادلون يف وجوده سبحانه وينكرون هذا الوجود 

كذا بذاته ، بال خالق ، وبال مدبر ، مث يقيمون على أساس إنكار وجود اهللا ، والزعم بأن هذا الكون موجود ه. 
» أخالقية « يقيمون على أساس هذا الزعم وذلك اإلنكار مذاهب اجتماعية وسياسية واقتصادية و . . وبال موجه 

هي . . » علمية « . . ويزعمون أن هذه املذاهب القائمة على ذلك األساس ، واليت ال تنفصل عنه حبال . كذلك 
  »العلمية « وحدها 
م الشعور بوجود اهللا سبحانه ، مع وجود تلك الشواهد والدالئل الكونية ، هو داللة ال تنكر على تعطل وعد

كما أن اللجاجة يف هذا اإلنكار ال تقل تبجحاً عن تبجح ذلك . أجهزة االستقبال والتلقي يف تلك اجلبالت الّنكدة 
  :النموذج الذي ترمسه النصوص القرآنية السابقة 



. } إمنا سكّرت أبصارنا ، بل حنن قوم مسحورون : لقالوا . عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون ولو فتحنا { 
.  

وهي ختاطب كل فطرة غري معطلة خطاباً هامساً وجاهراً . فالشواهد الكونية أظهر وأوضح من عروجهم إىل السماء 
  .اإلقرار ، باطناً وظاهراً ، مبا ال متلك هذه الفطرة معه إال املعرفة و

إن القول بأن هذا الكون موجود بذاته؛ وفيه كل تلك النواميس املتوافقة حلفظه وحتريكه وتدبريه؛ كما أن فيه كل 
إن هذا القول بذاته يرفضه العقل . . وهي موافقات ال حتصى . . تلك املوافقات لنشأة احلياة يف بعض أجزائه 
يف املعرفة بطبيعة هذا الكون وأسراره » العلم « ما توغل وكل. البشري ، كما ترفضه الفطرة من أعماقها 

وموافقاته؛ رفض فكرة التلقائية يف وجود هذا الكون ويف حركته بعد وجوده؛ واضطر اضطرارا إىل رؤية اليد 
بل ق. هذه الرؤية اليت تتم للفطرة السوية مبجرد تلقي إيقاعات هذا الكون وإحياءاته . . اخلالقة املدبرة من ورائه 

  مجيع البحوث العلمية اليت مل جتئ إال أخريا
كما أن نشأة احلياة ال . إن الكون ال ميلك أن خيلق ذاته ، مث خيلق يف الوقت نفسه قوانينه اليت تصرف وجوده 

وتفسري نشأة الكون ونشأة احلياة بدون وجود خالق مدبر تفسري متعسف . يفسرها وجود الكون اخلايل من احلياة 
  :كما أخذ يرفضه العلم املادي نفسه أخريا : طرة كما يرفضه العقل أيضا ترفضه الف

لقد وضعت نظريات « : األستاذ جبامعة فرانكفورت بأملانيا » رسل تشارلز إرنست « يقول عامل األحياء والنبات 
الربوتوجني ، أو عديدة لكي تفسر نشأة احلياة من عامل اجلمادات؛ فذهب بعض الباحثني إىل أن احلياة قد نشأت من 

وقد خييل إىل بعض الناس أن هذه النظريات قد . من الفريوس ، أو من جتمع بعض اجلزيئات الربوتينية الكبرية 
ولكن الواقع الذي ينبغي أن نسلم به هو أن مجيع . سدت الفجوة اليت تفصل بني عامل األحياء وعامل اجلمادات 

ومع ذلك فإن من . من غري احلية ، قد باءت بفشل وخذالن ذريعني  اجلهود اليت بذلت للحصول على املادة احلية
ينكر وجود اهللا ال يستطيع أن يقيم الدليل املباشر للعامل املتطلع على أن جمرد جتمع الذرات واجلزيئات عن طريق 

  .احلية املصادفة ، ميكن أن يؤدي إىل ظهور احلياة وصيانتها وتوجيهها بالصورة اليت شاهدناها يف اخلاليا 

وللشخص مطلق احلرية يف أن يقبل هذا التفسري لنشأة احلياة ، فهذا شأنه وحده ولكنه إذ يفعل ذلك ، فإمنا يسلم 
  .بأمر أشد إعجازا وصعوبة على العقل من االعتقاد بوجود اهللا ، الذي خلق األشياء ودبرها 

وأن ماليني املاليني من . جة يصعب علينا فهمها إنين أعتقد أن كل خلية من اخلاليا احلية قد بلغت من التعقد در« 
ولذلك فإنين أومن بوجود . اخلاليا احلية املوجودة على سطح األرض تشهد بقدرته شهادة تقوم على الفكر واملنطق 

  »اهللا إمياناً راسخا 
حبثه من النظر املوضوعي إمنا بدأ . وهذا الذي يكتب هذا التقرير مل يبدأ حبثه من التقريرات الدينية عن نشأة احلياة 

بكل خصائصه ال منطق اإلهلام الفطري ، وال » العلم احلديث « واملنطق السائد يف حبثه هو منطق . لنواميس احلياة 
ذلك . ومع ذلك فقد انتهى إىل احلقيقة اليت يقررها اإلهلام الفطري ، كما يقررها احلس الديين . منطق احلس الديين 

أما الذين ال جيدون : ا وجود ، اعترض وجودها كل سالك إليها من أي طريق يسلكه إليها أن احلقيقة مىت كان هل
  هذه احلقيقة فهم الذين تعطلت فيهم أجهزة اإلدراك مجيعا

أولئك كائنات تعطلت . . والذين جيادلون يف اهللا خمالفني عن منطق الفطرة وعن منطق العقل ، وعن منطق الكون 
أفمن يعلم أمنا أنزل إليك من ربك { إهنم الُعْمي الذين يقول اهللا تعاىل فيهم . . التلقي مجيعا فيها أجهزة االستقبال و

اجتماعية وسياسية » علمية « وإذا كانت هذه حقيقتهم؛ فإن ما ينشئونه من مذاهب } احلق كمن هو أعمى 



انية والتاريخ اإلنساين؛ جيب أن واقتصادية؛ وما ينشئون من نظريات عن الكون واحلياة واإلنسان واحلياة واإلنس
ينظر إليها املسلم كما ينظر إىل كل ختبط ، صادر عن أعمى ، معطل احلواس األخرى ، حمجوباً عن الرؤية وعن 

وما ينبغي ملسلم أن يتلقى . احلس وعن اإلدراك مجيعاً على األقل فيما يتعلق باحلياة اإلنسانية وتفسريها وتنظيمها 
  الً على أن يكيف نظرته ، ويقيم منهج حياته ، على شيء مقتبس من أولئك العمي أصالًعن هؤالء شيئاً؛ فض

إن هذه قضية إميانية اعتقادية ، وليست قضية رأي وفكر إن الذي يقيم تفكريه ، ويقيم مذهبه يف احلياة ، ويقيم 
إمنا خيطئ يف . . أيضا  نظام حياته كذلك ، على أساس أن هذا الكون املادي هو منشئ ذاته ، ومنشئ اإلنسان

قاعدة الفكرة واملذهب والنظام؛ فكل التشكيالت والتنظيمات واإلجراءات القائمة على هذه القاعدة ال ميكن أن 
جتيء خبري؛ وال ميكن أن تلتحم يف جزيئة واحدة مع حياة مسلم ، يقيم اعتقاده وتصوره ، وجيب أن يقيم نظامه 

  .ون وخلقه وتدبريه وحياته على قاعدة ألوهية اهللا للك
منهج مستقل عن املذهب املادي جمرد جهالة أو هراء » االشتراكية العلمية « ومن مث يصبح القول بأن ما يسمى 

وتلك قاعدهتا ونشأهتا ومنهج تفكريها وبناء انظمتها عدوالً جذرياً » االشتراكية العلمية « ويصبح األخذ مبا يسمى 
  .مث منهجا ونظاما اعتقاداً وتصوراً : عن اإلسالم 

وحماولة اجلمع بينهما . واحترام العقيدة يف اهللا بتاتاً » االشتراكية العلمية « حيث ال ميكن اجلمع بني األخذ بتلك . 
  . .وهذه هي احلقيقة اليت ال حميص عنها . . هي حماولة اجلمع بني الكفر واالسالم 

فإذا اختذوا اإلسالم . سالم ديناً ، وإما ان يتخذوا املادية ديناً إن الناس يف أي أرض ويف أي زمان؛ إما أن يتخذوا اإل
، واليت ال ميكن فصلها عن » الفلسفة املادية « املنبثقة من » االشتراكية العلمية « دينا امتنع عليهم أن يتخذوا 

  ، منذ االبتداءإما اإلسالم ، وإما املادية . . وعلى الناس أن ختتار . . األصل الذي انبثقت منه ، نظاما 
» االشتراكية العلمية « كما أن . . إمنا هو نظام قائم على عقيدة . إن اإلسالم ليس جمرد عقيدة مستكنة يف الضمري 

الذي يقوم بدوره على » املذهب املادي « هبذا االصطالح ليست قائمة على هواء ، إمنا هي منبثقة انبثاقاً طبيعيا من 
ومن ثَمَّ . . جود اخلالق املدبر اصال ، وال ميكن الفصل بني هذا التركيب العضوي قاعدة مادية الكون وإنكار و

  بكل تطبيقاهتا» االشتراكية العلمية « ذلك التناقض اجلذري بني اإلسالم وما يسمى 
  ولكل أن خيتار وأن يتحمل عند اهللا تبعة ما خيتار. . وال بد من االختيار بينهما 

إِلَّا َمنِ اسَْتَرقَ السَّْمَع ) ١٧(َوَحفِظَْناَها ِمْن كُلِّ َشْيطَانٍ َرجِيمٍ ) ١٦(سََّماِء ُبُروًجا َوَزيَّنَّاَها ِللنَّاِظرِيَن َولَقَْد َجَعلَْنا ِفي ال
َوَجَعلَْنا لَكُمْ ) ١٩(َشْيٍء َمْوُزوٍن وَالْأَْرَض َمَدْدَناَها َوأَلْقَْيَنا ِفيَها رََواِسَي وَأَْنَبْتَنا ِفيَها ِمْن كُلِّ ) ١٨(فَأَْتَبَعُه ِشهَاٌب ُمبٌِني 

َوأَْرَسلَْنا ) ٢١(َوإِنْ ِمْن َشْيٍء إِلَّا ِعْنَدَنا خََزاِئُنُه َوَما ُننَزِّلُُه إِلَّا بِقََدرٍ َمْعلُومٍ ) ٢٠(ِفيَها َمَعايَِش َوَمْن لَْسُتمْ لَُه بِرَازِِقَني 
وَإِنَّا لََنْحُن ُنْحيِي َوُنِميُت وََنْحُن ) ٢٢(ِء َماًء فَأَْسقَْيَناكُُموُه َوَما أَْنُتمْ لَُه بَِخازِنَِني الرَِّياحَ لََواِقَح فَأَنَْزلَْنا ِمَن السََّما

إِنَّهُ َحكِيمٌ َوإِنَّ رَبََّك ُهَو َيْحُشرُُهْم ) ٢٤(َولَقَْد َعِلْمَنا الُْمْستَقِْدِمَني ِمْنكُْم َولَقَْد َعِلْمَنا الُْمْستَأِْخرِيَن ) ٢٣(الَْوارِثُونَ 
  ) ٢٥(َعِليٌم 

. فمشهد األرض . إىل معرض اآليات الكونية مبدوءاً مبشهد السماء . وكان ميدانه السماء . من مشهد املكابرة 
كل أولئك آيات يكابر فيها من . . فمشهد البعث واحلشر . فمشهد احلياة واملوت . فمشهد الرياح اللواقح باملاء 

. إمنا سكرت أبصارنا ، بل حنن قوم مسحورون : سماء فظلوا فيه يعرجون ، لقالوا لو فتح عليهم باب من ال



  :فلنعرضها مشهداً مشهداً كما هي يف السياق 
إال من استرق السمع ، . وحفظناها من كل شيطان رجيم . وزيناها للناظرين . ولقد جعلنا يف السماء بروجا { 

  . .} فأتبعه شهاب مبني 
لوحة الكون العجيبة ، اليت تنطق بآيات القدرة املبدعة ، وتشهد باإلعجاز . . اللوحة العريضة إنه اخلط األول يف 

أكثر مما يشهد نزول املالئكة؛ وتكشف عن دقة التنظيم والتقدير ، كما تكشف عن عظمة القدرة على هذا اخللق 
  .الكبري 

ازل النجوم والكواكب اليت تتنقل فيها يف وقد تكون هي من. والربوج قد تكون هي النجوم والكواكب بضخامتها 
  :وهي يف كلتا احلالتني شاهدة بالقدرة ، وشاهدة بالدقة ، وشاهدة باإلبداع اجلميل . مدارها 

  . .} وزيناها للناظرين { 
فليست . وهي لفتة هنا إىل مجال الكون وخباصة تلك السماء تشي بأن اجلمال غاية مقصودة يف خلق هذا الكون 

  .وحدها ، وليست الدقة وحدها ، إمنا هو اجلمال الذي ينتظم املظاهر مجيعاً ، وينشأ من تناسقها مجيعاً  الضخامة
وإن نظرة مبصرة إىل السماء يف الليلة احلالكة ، وقد انتثرت فيها الكواكب والنجوم ، توصوص بنورها مث يبدو 

ونظرة مثلها يف الليلة القمرية والبدر حامل ، والكون من  . .كأمنا ختبو ، ريثما تنتقل العني لتليب دعوة من جنم بعيد 
  .حوله مهّوم ، كأمنا ميسك أنفاسه ال يوقظ احلامل السعيد 

إن نظرة واحدة شاعرة لكفيلة بإدراك حقيقة اجلمال الكوين ، وعمق هذا اجلمال يف تكوينه؛ وإلدراك معىن هذه 
  :اللفتة العجيبة 

  . .} وزيناها للناظرين { 
  :الزينة احلفظ والطهارة ومع 

  . .} وحفظناها من كل شيطان رجيم { 
فالشيطان موكل هبذه األرض وحدها ، وبالغاوين . ال يناهلا وال يدنسها؛ وال ينفث فيها من شره ورجسه وغوايته 

إال حماولة .  أما السماء وهي رمز للسمو واالرتفاع فهو مطرود عنها مطارد ال يناهلا وال يدنسها. من أبناء آدم فيها 
  :منه ترد كلما حاوهلا 

  . .} إال من استرق السمع فأتبعه شهاب مبني { 
كل هذا غيب من غيب اهللا ، ال سبيل لنا إليه . . وما الشيطان؟ وكيف حياول استراق السمع؟ وأي شيء يسترق؟ 

ال يثمر إال انشغال العقل وال جدوى يف اخلوض فيه ، ألنه ال يزيد شيئاً يف العقيدة؛ و. إال من خالل النصوص 
مث ال يضيف إليه إدراكاً جديدا . البشري مبا ليس من اختصاصه ، ومبا يعطله عن عمله احلقيقي يف هذه احلياة 

  .حلقيقة جديدة 
فلنعلم أن ال سبيل يف السماء لشيطان ، وأن هذا اجلمال الباهر فيها حمفوظ ، وأن ما ترمز إليه من مسو وُعلًى 

  .ه دنس وال رجس ، وال خيطر فيه شيطان ، وإال طورد فطرد وحيل بينه وبني ما يريد مصون ال ينال

وال ننسى مجال احلركة يف املشهد يف رسم الربج الثابت ، والشيطان الصاعد ، والشهاب املنقض ، فهي من بدائع 
  .التصوير يف هذا الكتاب اجلميل 

رض املمدودة أمام النظر ، املبسوطة للخطو والسري؛ وما فيها من واخلط الثاين يف اللوحة العريضة اهلائلة هو خط األ
  :رواسٍ ، وما فيها من نبت وأرزاق للناس ولغريهم من األحياء 



وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له . واألرض مددناها وألقينا فيها رواسَي ، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون { 
  . .} برازقني 

{ فاإلشارة يف السماء إىل الربوج الضخمة تبدو ضخامتها حىت يف جرس كلمة . يف السياق إن ظل الضخامة واضح 
واإلشارة يف األرض إىل الرواسي ويتجسم ثقلها . . } مبني { وحىت الشهاب املتحرك وصف من قبل بأنه } بروج 

وهي كلمة ذات ثقل ، وإن كان } موزون { وإىل النبات موصوفاً بأنه . } وألقينا فيها رواسي { : يف التعبري بقوله 
} معايش { ويشترك يف ظل التضخيم مجع . . معناها أن كل نبت يف هذه األرض يف خلقه دقة وإحكام وتقدير 

فكلها . من كل ما يف األرض من أحياء على وجه اإلمجال واإلهبام } ومن لستم له برازقني { وتنكريها ، وكذلك 
  .د املرسوم ختلع ظل الضخامة الذي جيلل املشه

فهذه األرض املمدودة للنظر واخلطو؛ وهذه الرواسي امللقاه على . واآلية الكونية هنا تتجاوز اآلفاق إىل األنفس 
وهي . األرض ، تصاحبها اإلشارة إىل النبت املوزون؛ ومنه إىل املعايش اليت جعلها اهللا للناس يف هذه األرض 

هي كثرية شىت ، جيملها السياق هنا ويبهمها لتلقي ظل الضخامة كما أسلفنا و. األرزاق املؤهلة للعيش واحلياة فيها 
فهم يعيشون على أرزاق اهللا اليت جعلها . } من لستم له برازقني { جعلنا لكم فيها معايش ، وجعلنا لكم كذلك . 

هللا يرزقها ويرزق سواها ، مث أمة ال ترزق سواها إمنا ا. وما أنتم إال أمة من هذه األمم اليت ال حتصى . هلم يف األرض 
  .يتفضل عليها فيجعل ملنفعتها ومتاعها وخدمتها أمماً أخرى تعيش من رزق اهللا ، وال تكلفها شيئاً 

هذه األرزاق ككل شيء مقدرة يف علم اهللا ، تابعة ألمره ومشيئته ، يصرفها حيث يشاء وكما يريد ، يف الوقت 
  :جراها يف الناس واألرزاق الذي يريده حسب سنته اليت ارتضاها ، وأ

  . .} وإن من شيء إال عندنا خزائنه ، وما ننزله إال بقدر معلوم { 
ينزله . يف عاله . فما من خملوق يقدر على شيء أو ميلك شيئاً ، إمنا خزائن كل شيء مصادره وموارده عند اهللا 

  .س من شيء يتم اعتباطاً فليس من شيء ينزل جزافاً ، ولي} بقدر معلوم { على اخللق يف عواملهم 
يتجلى بوضوح أكثر كلما } وإن من شيء إال عندنا خزائنه وما ننزله إال بقدر معلوم { : ومدلول هذا النص احملكم 

  .تقدم اإلنسان يف املعرفة ، وكلما اهتدى إىل أسرار تركيب هذا الكون وتكوينه 

طبيعة العناصر اليت يتألف منها الكون املادي؛  يتجلى يف صورة أقرب بعدما كشف اإلنسان} خزائنه { ومدلول 
وطبيعة تركيبها وحتليلها إىل حد ما وعرف مثالً أن خزائن املاء األساسية هي ذرات االيدروجني واألكسوجني وأن 
من خزائن الرزق املتمثل يف النبات األخضر كله ذلك اآلزوت الذي يف اهلواء وذلك الكربون وذلك األكسجني 

اين أكسيد الكربون وتلك األشعة اليت ترسل هبا الشمس أيضاً ومثل هذا كثري يوضح داللة خزائن اهللا املركب يف ث
  . .وهو شيء على كثرته قليل قليل . . اليت توصل اإلنسان إىل معرفة شيء منها 

  :ياح واملاء ومما يرسله اهللا بقدر معلوم الر
  . .} وما أنتم له خبازنني . وأرسلنا الرياح لواقح ، فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه { 

أرسلنا الرياح لواقح باملاء ، كما تلقح الناقة بالنتاج؛ فانزلنا من السماء ماء مما محلت الرياح ، فأسقيناكموه فعشتم 
  :به 
  . .} وما أنتم له خبازنني { 

  .نكم جاء ، إمنا جاء من خزائن اهللا ونزل منها بقدر معلوم فما من خزائ
ولكن من الذي . والرياح تنطلق وفق نواميس كونية ، وحتمل املاء وفقاً هلذه النواميس؛ وتسقط املاء كذلك حبسبها 



  :قدر هذا كله من األساس؟ لقد قدره اخلالق ، ووضع الناموس الكلي الذي تنشأ عنه كل الظواهر 
  .} شيء إال عندنا خزائنه ، وما ننزله إال بقدر معلوم  وإن من{ 

واملقصود أننا جعلنا خلقتكم . . } فأسقيناكموه { . . ونلحظ يف التعبري أنه يرد كل حركة إىل اهللا حىت شرب املاء 
ري جييء على والتعب. وأجريناه وحققناه بقدر اهللا . تطلب املاء ، وجعلنا املاء صاحلاً حلاجتكم ، وقدرنا هذا وذاك 

ألن اجلو جو تعليق كل . هذا النحو لتنسيق اجلو كله ، ورجع األمر كله إىل اهللا حىت يف حركة تناول املاء للشراب 
سنة اهللا هنا يف حركات األفالك . . شيء يف هذا الكون بإرادة اهللا املباشرة وقدره املتعلق بكل حركة وحادث 

ملقطع األول سنته يف املكذبني ، وتضمن املقطع الثاين سنته يف تضمن ا. . كسنته هناك يف حركات األنفس 
وهذه وتلك . وكله من سنة اهللا اليت جيري هبا قدر اهللا . السماوات واألرضني ، ويف الرياح واملاء واالستقاء 

  .موصولتان باحلق الكبري الذي خلق اهللا به السماوات واألرض والناس واألشياء سواء 
  .كل شيء إىل اهللا ، فريد إليه احلياة واملوت ، واألحياء واألموات ، والبعث والنشور  مث يتم السياق رجع

وإن ربك هو . ولقد علمنا املستقدمني منكم ولقد علمنا املستأخرين . وإنا لنحن حنيي ومنيت وحنن الوارثون { 
  . .} حيشرهم إنه حكيم عليم 

  :قال  فهناك. وهنا يلتقي املقطع الثاين باملقطع األول 
وهنا يقرر أن احلياة واملوت } وما أهلكنا من قرية إال وهلا كتاب معلوم ، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون { 

وأنه هو يعلم من كتب عليهم أن يستقدموا فيتوفوا ، ومن كتب عليهم . بيد اهللا ، وأن اهللا هو الوارث بعد احلياة 
  .أن يؤجلوا فيستأخروا يف الوفاة 

  :و الذي حيشرهم يف النهاية ، وإليه املصري وأنه ه
  . .} إنه حكيم عليم { 

  . .يقدر لكل أمة أجلها حبكمته ، ويعلم مىت متوت ، ومىت حتشر ، وما بني ذلك من أمور 
وتنزيل الرجوم . وتنزيل املالئكة . يف تنزيل الذكر . ونالحظ يف هذا املقطع ويف الذي قبله تناسقاً يف حركة املشهد 

: مث يف اجملال الذي حييط باألحداث واملعاين ، وهو جمال الكون الكبري . . وتنزيل املاء من السماء . شياطني لل
فلما ضرب مثال للمكابرة جعل . . السماء والربوج والشهب ، واألرض والرواسي والنبات ، والرياح واملطر 

وذلك من بدائع . . ذات اجملال املعروض موضوعه العروج من األرض إىل السماء خالل باب منها مفتوح يف 
  .التصوير يف هذا الكتاب العجيب 

َوإِذْ قَالَ ) ٢٧(َوالَْجانَّ َخلَقَْناُه ِمْن قَْبلُ ِمْن َنارِ السَُّمومِ ) ٢٦(َولَقَْد َخلَقَْنا الْإِْنَسانَ ِمْن صَلَْصالٍ ِمْن َحَمإٍ َمْسُنوٍن 
فَإِذَا سَوَّْيُتُه َونَفَْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فَقَُعوا لَهُ ) ٢٨(َبَشًرا ِمْن صَلَْصالٍ ِمْن َحَمإٍ َمْسُنوٍن  رَبَُّك ِللَْملَاِئكَِة إِنِّي َخاِلٌق

يُس قَالَ َيا إِْبِل) ٣١(إِلَّا إِْبلِيَس أََبى أَنْ َيكُونَ َمَع السَّاجِِديَن ) ٣٠(فََسَجدَ الَْملَاِئكَةُ كُلُُّهْم أَْجَمُعونَ ) ٢٩(َساجِِديَن 
قَالَ ) ٣٣(قَالَ لَْم أَكُْن ِلأَْسُجدَ ِلَبَشرٍ َخلَقَْتُه ِمْن َصلْصَالٍ ِمْن َحَمإٍ َمْسُنوٍن ) ٣٢(َما لََك أَلَّا َتكُونَ َمَع السَّاجِِديَن 

قَالَ ) ٣٦(فَأَْنِظرْنِي إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ  قَالَ َربِّ) ٣٥(َوإِنَّ َعلَْيَك اللَّْعَنةَ إِلَى َيْومِ الدِّينِ ) ٣٤(فَاْخُرْج ِمنَْها فَإِنَّكَ َرجِيٌم 
قَالَ َربِّ بَِما أَغَْوْيتَنِي لَأَُزيَِّننَّ لَُهْم ِفي الْأَْرضِ َولَأُغْوَِينَُّهْم ) ٣٨(إِلَى َيْومِ الَْوقِْت الَْمْعلُومِ ) ٣٧(فَإِنََّك ِمَن الُْمْنظَرِيَن 

إِنَّ ِعَباِدي لَْيَس لََك َعلَْيهِْم ) ٤١(قَالَ َهذَا صَِراطٌ َعلَيَّ ُمْسَتقِيٌم ) ٤٠(ُم الُْمْخلَِصَني إِلَّا ِعَباَدَك مِْنُه) ٣٩(أَْجَمِعَني 
ْم ُجْزءٌ لََها َسْبَعةُ أَْبوَابٍ ِلكُلِّ َبابٍ ِمنُْه) ٤٣(َوإِنَّ َجهَنََّم لََمْوِعُدُهمْ أَْجَمِعَني ) ٤٢(ُسلْطَانٌ إِلَّا َمنِ اتََّبَعَك ِمَن الَْغاوِيَن 



َوَنَزْعَنا َما ِفي ُصدُورِِهْم ِمْن ِغلٍّ ) ٤٦(اْدُخلُوَها بَِسلَامٍ آِمنَِني ) ٤٥(إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن ) ٤٤(َمقُْسوٌم 
  ) ٤٨(َني لَا َيَمسُُّهْم ِفيَها َنَصٌب َوَما ُهْم مِْنَها بُِمْخَرجِ) ٤٧(إِخَْواًنا َعلَى سُُررٍ ُمَتقَابِِلَني 

. قصة آدم . قصة اهلدى والضالل وعواملهما األصيلة . قصة الفطرة األوىل : هنا جنيء إىل قصة البشرية الكربى 
  مم خلق؟ وماذا صاحب خلقه وتاله؟

ولكن . يف سورة البقرة ، ويف سورة األعراف . ولقد مرت بنا هذه القصة يف الظالل معروضة مرتني من قبل 
ومن مث اختلفت احللقات اليت . كان ألداء غرض خاص ، يف معرض خاص ، يف جو خاص مساقها يف كل مرة 

مع املشاركة يف . تعرض منها يف كل موضع ، واختلفت طريقة األداء ، واختلفت الظالل ، واختلفت اإليقاع 
  .بعض املقدمات والتعقيبات بقدر االشتراك يف األهداف 

  :يف األشارة إىل التمكني لإلنسان يف األرض وإىل استخالفه فيها  تشاهبت مقدمات القصة يف السور الثالث؛
هو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعاً ، مث استوى إىل السماء ، فسواهن { : ففي سورة البقرة سبقها يف السياق 
ا ولقد مكناكم يف األرض وجعلنا لكم فيه{ : ويف سورة األعراف سبقها } سبع مساوات وهو بكل شيء عليم 

واألرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون { : وهنا سبقها } معايش قليالً ما تشكرون 
ولكن السياق الذي وردت فيه القصة يف كل سورة كان خمتلف } ، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقني 

  . .الوجهة والغرض 
  :ياق هي استخالف آدم يف األرض اليت خلق هللا للناس ما فيها مجيعاً يف البقرة كانت نقطة التركيز يف الس

ومن مث عرض من القصة أسرار هذا االستخالف الذي } وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة { 
بأمساء أنبئوين : وعلم آدم األمساء كلها مث عرضهم على املالئكة فقال { : عجبت له املالئكة ملا خفي عليهم سره 

يا آدم أنبئهم : قال . سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم : قالوا . هؤالء إن كنتم صادقني 
إين أعلم غيب السماوات واألرض وأعلم ما تبدون وما كنتم : أمل أقل لكم : بأمسائهم ، فلما أنبأهم بأمسائهم قال 

وإزالل الشيطان . وسكىن آدم وزوجه اجلنة . وإباء إبليس واستكباره مث عرض حكاية سجود املالئكة } تكتمون؟ 
مث اهلبوط إىل األرض للخالفه فيها ، بعد تزويدمها هبذه التجربة القاسية ، واستغفارمها . هلما عنها وأخراجهما منها 

بعهده معهم ، فكان هذا  وعقب على القصة بدعوة بين إسرائيل لذكر نعمة اهللا عليهم والوفاء. . وتوبة اهللا عليهما 
  . .متصالً باستخالف أبيهم األكرب يف األرض ، وعهده معه ، والتجربة القاسية أليب البشر 

ويف األعراف كانت نقطة التركيز يف السياق هي الرحلة الطويلة من اجلنة وإليها؛ وإبراز عداوة إبليس لإلنسان منذ 
ففريق منهم يعودون إىل اجلنة اليت . أخرى إىل ساحة العرض األويل  حىت يعود الناس مرة. بدء الرحلة إىل هنايتها 

وفريق ينتكس إىل النار ألنه اتبع خطوات الشيطان العدو . أخرج الشيطان أبويهم منها ألهنم عادوه وخالفوه 
  .ومن مث عرض السياق حكاية سجود املالئكة وإباء ابليس واستكباره . . اللدود 

مث إسكان آدم وزوجه اجلنة يأكالن . ه إىل يوم البعث ، ليغوي أبناء آدم الذي من أجله طرد وطلبه من اهللا أن ينظر
مث وسوسة الشيطان هلما بتوسع . من مثرها كله إال شجرة واحدة ، هي رمز احملظور الذي تبتلى به اإلرادة والطاعة 

زوجه ، وإهباطهم إىل األرض مجيعاً وتفصيل ، وأكلهما من الشجرة وظهور سوآهتما هلما ، و عتاب اهللا آلدم و
اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم يف األرض مستقر ومتاع إىل حني ، : قال { : للعمل يف أرض املعركة الكربى 

. مث تابع السياق الرحلة كلها حىت يعود اجلميع كرة أخرى } فيها حتيون وفيها متوتون ومنها خترجون : قال 



ونادى أصحاب { : مث انتهى فريق إىل اجلنة وفريق إىل النار . لتفصيل واحلوار وعرضهم يف الساحة الكربى مع ا
وأسدل } إن اهللا حرمهما على الكافرين : قالوا . النار أصحاب اجلنة أن أفيضوا علينا من املاء أو مما رزقكم اهللا 

  . .الستار 
 آدم ، وسر اهلدى والضالل ، وعواملهما فأما هنا يف هذه السورة فإن نقطة التركيز يف السياق هي سر التكوين يف

ومن مث نص ابتداء على خلق اهللا آدم من صلصال من محأ مسنون ، ونفخه فيه من . . األصيلة يف كيان اإلنسان 
مث عرض حكاية سجود املالئكة وإباء إبليس . روحه املشرق الكرمي؛ وخلق الشيطان من قبل من نار السموم 

. وطلبه اإلنظار إىل يوم البعث وإجابته . وطرده ولعنته . من صلصال من محأ مسنون  استنكافاً من السجود لبشر
إمنا سلطانه على من يدينون له وال . وزاد أن إبليس قرر على نفسه أن ليس له سلطان على عباد اهللا املخلصني 

قطة التركيز يف السياق ، وقد تبعا لن. وانتهى مبصري هؤالء وهؤالء يف غري حوار وال عرض وال تفصيل . يدنون هللا 
  . .استوفيت ببيان عنصري اإلنسان ، وبيان جمال سلطة الشيطان 

  :فلنمض إىل مشاهد القصة يف هذا اجملال 
  . .} واجلان خلقناه من قبل من نار السموم . ولقد خلقنا اإلنسان من صلصال من محأ مسنون { 

لصال وهو الطني اليابس الذي يصلصل عند نقره ، املتخذ من ويف هذا االفتتاح يقرر اختالف الطبيعتني بني الص
وفيما بعد سنعلم أن طبيعة اإلنسان قد . . نار السموم . . الطني الرطب اآلسن والنار املوسومة بأهنا شعواء سامة 

  .دخل فيها عنصر جديد هو النفخة من روح اهللا ، أما طبيعة الشيطان فبقيت نار السموم 
إين خالق بشراً من صلصال من محأ مسنون ، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا : مالئكة وإذ قال ربك لل{ 

يا إبليس ما لك أال : قال . له ساجدين ، فسجد املالئكة كلهم أمجعون ، إال إبليس أىب أن يكون مع الساجدين 
فاخرج منها فإنك : قال . مل أكن ألسجد لبشر خلقته من صلصال من محأ مسنون : تكون مع الساجدين؟ قال 

  . .} رجيم ، وإن عليك اللعنة إىل يوم الدين 
مىت قال؟ ، وأين قال؟ وكيف قال؟ كل أولئك قد أجبنا عنه يف سورة البقرة يف اجلزء . . وإذ قال ربك للمالئكة 
  .األول من هذه الظالل 

إىل ذلك الغيب إال بنص ، وكل ما عدا  وليس لنا من سبيل. إنه ال سبيل إىل اإلجابة ، ألنه ليس لدينا نص جييب 
  .ذلك ضرب يف التيه بال دليل 

فأما خلق اإلنسان من صلصال من محأ مسنون والنفخ فيه من روح اهللا فكيف كان؟ فهو كذلك ما ال ندري كيفيته 
  .، وال سبيل إىل حتديد هذه الكيفية حبال من األحوال 
ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من :  هذه القضية ، وخباصة قوله وقد يقال باإلحالة إىل نصوص القرآن األخرى يف

أن أصل اإلنسان وأصل احلياة كلها من طني هذه . ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من ماء مهني : وقوله . طني 
هنالك وأن . األرض؛ ومن عناصره الرئيسية اليت تتمثل بذاهتا يف تركيب اإلنسان اجلسدي وتركيب األحياء أمجعني 

وإىل هنا وتنتهي داللة النصوص ، فكل زيادة حتمل عليها . } ساللة { أطواراً بني الطني واإلنسان تشري إليها كلمة 
وللبحث العلمي أن ميضي يف طريقه بوسائله امليسرة له ، فيصل إىل . ضرب من التحمل ليس القرآن يف حاجة إليه 

جيد إىل حتقيقه سبيال مضمونة ، ويبدل منها ما ال يثبت على  ما يصل إليه من فروض ونظريات ، حيقق منها ما
غري متعارض يف أية نتيجة حيققها مع احلقيقة األولية اليت ضمنها القرآن؛ وهي ابتداء خلق هذه . البحث والتمحيص 

  .الساللة من عناصر الطني ودخول املاء يف تركيبها على وجه اليقني 



عته العنصرية املعروفة إىل أفق احلياة العضوية أوال ، وإىل أفق احلياة اإلنسانية فأما كيف ارتقى هذا الطني من طبي
وما يزال سر احلياة يف اخللية األوىل خافيا ال يزعم أحد أنه . أخريا؟ فهنا السر الذي يعجز عن تعليله البشر أمجعون 

قات وطاقات متميزة على اخلالئق احليوانية فأما سر احلياة اإلنسانية العليا مبا فيها من مدارك وإشرا. اهتدى إليه 
فأما هذا السر فما تزال النظريات ختبط حوله وال متلك اآلن أن . مجيعا ، تفوقاً حامساً فاصال منذ بدء ظهور اإلنسان 

زعم تنكر تفرد اإلنسان خبصائصه منذ نشأته كما أهنا ال متلك أن تثبت الصلة املباشرة بينه وبني أي كائن قبله ، مما ي
وهو نشأة األجناس منفصلة منذ البدء : عنه كما أهنا ال متلك نفي االحتمال اآلخر » تطور « بعضها أن اإلنسان 

والقرآن الكرمي يفسر لنا ذلك التفرد . وإن كان بعضها أرقى من بعض مث نشأة هذا اإلنسان متفرداً منذ البدء ايضاً 
  :، هذا التفسري اجململ الواضح البسيط 

  }. . . سويته ونفخت فيه من روحي  فإذا{ 
فهي روح اهللا تنقل هذا التكوين العضوي الوضيع إىل ذلك األفق اإلنساين الكرمي ، منذ بدء التكوين ، وجتعله ذلك 

  .اخللق املتفرد الذي توكل إليه اخلالئق يف األرض حبكم تفرد خصائصه منذ بدء التكوين 
  .كيف؟ 

.  
  نساين أن يدرك كيف يفعل اخلالق العظيم؟ومىت كان نطاق هذا املخلوق اإل

  . .وهنا نصل إىل األرض الصلبة اليت نستوي عليها مطمئنني 
أما كيف هو . هذا ما نعلمه . فهو سابق إذن لإلنسان يف اخللق . لقد كان خلق الشيطان من قبل من نار السموم 

. ك من صفاته بعض صفات نار السموم إمنا ندر. ليس لنا أن خنوض فيه . فذلك شأن آخر . وكيف كان خلقه 
مث . واألذى واملسارعة فيه حبكم أهنا نار السموم . ندرك من صفاته التأثري يف عناصر الطني حبكم أنه من النار 

  وهي ليست بعيدة يف التصور عن طبيعة النار. تنكشف لنا من ثنايا القصة صفة الغرور واالستكبار 
هذا الطني اللزج املتحول إىل صلصال؛ مث من النفخة العلوية اليت فرقت بينه ولقد كان خلق اإلنسان من عناصر 

وبني سائر األحياء؛ ومنحته خصائصه اإلنسانية ، اليت أفردته منذ نشأته عن كل الكائنات احلية؛ فسلك طريقاً غري 
  بينما بقيت هي يف مستواها احليواين ال تتعداه. طريقها منذ االبتداء 

 تصله باملأل األعلى؛ وجتعله أهالً لالتصال باهللا ، وللتلقي عنه؛ ولتجاوز النطاق املادي الذي تتعامل هذه النفخة اليت
واليت متنحه ذلك السر اخلفي . فيه العضالت واحلواس ، إىل النطاق التجريدي الذي تتعامل فيه القلوب والعقول 

حلواس ، إىل ألوان من املدركات وألوان من الذي يسرب به وراء الزمان واملكان ، ووراء طاقة العضالت وا
  .التصورات غري حمدودة يف بعض األحيان 

من طعام وشراب ولباس وشهوات : ذلك كله مع ثقلة الطني يف طبعه ، ومع خضوعه لضرورات الطني وحاجاته 
ذا هذا مع أن ه. . ومن ضعف وقصور وما ينشئه الضعف والقصور من تصورات ونزعات وحركات . ونزوات 
« ال طبيعة » املركّب « طبيعته طبيعة . منذ البدء من هذين األفقني اللذين ال ينفصالن فيه » مركّب « الكائن 

وال بد من مالحظة هذه احلقيقة ودقة تصورها كلما حتدثنا عن تركيب اإلنسان من » املمزوج « أو » املخلوط 
إنه ال انفصال بني هذين األفقني يف . . لفريد التكوين الطني ومن النفخة العلوية اليت جعلت منه هذا املخلوق ا

إنه ال يكون طيناً خالصاً يف حلظة ، وال . تكوينه ، وال تصرف ألحدمها بدون اآلخر يف حالة واحدة من حاالته 
  يكون روحاً خالصاً يف حلظة؛ وال يتصرف تصرفاً واحداً إال حبكم تركيبه الذي ال يقع فيه االنفصال



ني خصائص العناصر الطينية فيه والعناصر العلوية هو األفق األعلى الذي يطلب إليه ان يبلغه ، وهو والتوازن ب
فليس مطلوباً منه أن يتخلى عن طبيعة أحد عنصريه ومطالبه ليكون َملَكا أو ليكون . الكمال البشري املقدر له 

الذي خيل بالتوازن املطلق نقص بالقياس إىل  واالرتفاع. وليس واحد منهما هو الكمال املنشود لإلنسان . حيوانا 
  .هذا املخلوق وخصائصه األصيلة ، واحلكمة اليت من أجلها خلق على هذا النحو اخلاص 

كالمها خيرج . . والذي حياول أن يعطل طاقاته اجلسدية احليوية هو كالذي حياول أن يعطل طاقاته الروحية الطليقة 
وكالمها يدمر نفسه بتدمري ذلك املركب يف كياهنا األصيل . ا مل يرده اخلالق له على سواء فطرته؛ ويريد من نفسه م

  .وهو حماسب أمام اهللا على هذا التدمري . 
من أجل هذا أنكر الرسول صلى اهللا عليه وسلم على من أراد أن يترهنب فال يقرب النساء ، ومن أراد أن يصوم 

: انكر عليهم كما ورد يف حديث عائشة رضي اهللا عنها وقال .  ينام الدهر فال يفطر ، ومن أراد أن يقوم الليل فال
  .» فمن رغب عن سنيت فليس مين « 

وقد أقام اإلسالم شريعته لإلنسان على أساس تكوينه ذاك؛ وأقام له عليها نظاماً بشرياً ال تدمر فيه طاقة واحدة من 
 هذه الطاقات ، لتعمل مجيعها يف غري طغيان وال ضعف؛ إمنا قصارى هذا النظام أن حيقق التوازن بني. طاقات البشر 

واإلنسان حفيظ على . وكل طغيان يقابله تدمري . فكل اعتداء يقابله تعطيل . وال اعتداء من إحداها على األخرى 
والنظام الذي يقيمه اإلسالم للناس حفيظ على هذه اخلصائص اليت مل . خصائص فطرته ومسؤول عنها أمام اهللا 

  .ا اهللا جزافا لإلنسان يهبه
ومثله الذي يريد قتل النوازع الفطرية . والذي يريد قتل النوازع الفظرية احليوانية يف اإلنسان يدمر كيانه املتفرد 

والذي يسلب . . اخلاصة باإلنسان دون احليوان من االعتقاد يف اهللا واإلميان بالغيب الذي هو من خصائص اإلنسان 
كالمها . . ينونتهم البشرية ، كالذي يسلب الناس طعامهم وشراهبم ومطالبهم احليوية سواء الناس عقائدهم يدمر ك

  جيب أن يطارده كما يطارد الشيطان» لإلنسان « عدو 
وليست هذه املطالب دون هذه . فله مثل مطالب احليوان ، وله ما يقابل هذه الزيادة . . إن اإلنسان حيوان وزيادة 

  .» العلمية « كما يزعم اعداء اإلنسان من أصحاب املذاهب املادية » ة املطالب األساسي« هي 
منر هبا سراعا ، حىت ال . هذه بعض اخلواطر اليت تطلقها يف النفس حقيقة تكوين اإلنسان ، كما يقررها القرآن 

  :هنايتها  نوقف تدفق النص القرآين يف عرض مشاهد القصة الكربى ، راجني أن نعود إليها ببعض التعقيبات يف
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له . إين خالق بشراً من صلصال من محأ مسنون { : لقد قال اهللا للمالئكة 

  . .} ساجدين 
وال منلك أن نسأل كيف تلبست نفخة اهللا . وتوجه اإلرادة ينشئ املراد . فقوله تعاىل إرادة . وقد كان ما قاله اهللا 
بل عبث بالعقل ذاته ، وخروج به . فاجلدل على هذا النحو عبث عقلي . ل املخلوق الفاين األزيل الباقي بالصلصا

وكل ما ثار من اجلدل حول هذا املوضوع وكل ما . عن الدائرة اليت ميلك فيها أسباب التصور واإلدراك واحلكم 
دانه ، ليقيس عمل اخلالق إىل يثور إن هو إال جهل بطبيعة العقل البشري وخصائصه وحدوده ، وإقحام له يف غري مي
  .مدركات اإلنسان ، وهو سفه يف إنفاق الطاقة العقلية ، وخطأ يف املنهج من األساس 

كيف يتلبس اخلالد بالفاين ، وكيف يتلبس األزيل باحلادث؟ مث ينكر أو يثبت ويعلل بينما العقل اإلنساين : إنه يقول 
فاألمر إذن . كيف كان : وال يقول . إن هذا قد كان :  يقول ألن اهللا. ليس مدعواً أصالً للفصل يف املوضوع 



 -غري التسليم بالنص  -وكذلك هو ال ميلك أن يثبته بتفسري من عنده . ثابت وال ميلك العقل البشري أن ينفيه 
زيل يف واحلادث ال ميلك وسائل احلكم على األزيل يف ذاته ، وال على األ. فهو حادث . ألنه ال ميلك وسائل احلكم 

وتسليم العقل ابتداء هبذه البديهية أو القضية وهي أن احلادث ال ميلك وسائل احلكم على األزيل . خلقه للحادث 
  .يكفي ليكف العقل عن إنفاق طاقته سفها يف غري جماله املأمون . يف أي صورة من صوره 

  :فلننظر بعد ذلك ماذا كان 
  . .} فسجد املالئكة كلهم أمجعون { 

  .ي طبيعة هذا اخللق املالئكة الطاعة املطلقة بال جدل أو تعويق كما ه
  . .} إال إبليس أىب أن يكون مع الساجدين { 

. وهم ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . فهو من نار وهم من نور . وإبليس خلق آخر غري املالئكة 
حضر : إمنا هو كما تقول . ثناء هنا فليس على وجهه أما االست. فليس هو من املالئكة بيقني . وهو أىب وعصى 
وإذ { : وأما أن األمر املذكور للمالئكة . إمنا هو معهم يف كل مكان أو مالبسة . وليس منهم . بنوفالن إال أمحد 

فكيف مشل إبليس؟ فإن صدور األمر إىل إبليس يدل عليه ما بعده ، وقد ذكر صرحياً يف . . } قال ربك للمالئكة 
وأسلوب القرآن يكتفي بالداللة الالحقة يف كثري من } ما منعك أال تسجد إذ أمرتك؟ : قال { : ورة األعراف س

وليس من . قاطع يف أن األمر قد صدر له } ما منعك أال تسجد إذ أمرتك؟ { : فقول اهللا تعاىل له . املواضع 
وقد يصدر . معهم الجتماعه هبم يف مالبسة ما  فقد يصدر إليه. الضروري أن يكون هذا األمر هو أمره للمالئكة 

ولكن املقطوع به من النصوص ومن داللة تصرفه . إليه منفردا وال يذكر هتوينا لشأنه وإظهارا للمالئكة يف املوقف 
  .وهذا ما خنتاره . أنه ليس من املالئكة 

.  كيفياهتا يف غري حدود النصوص وعلى أية حال فنحن نتعامل هنا مع مسلمات غيبية ال منلك تصور ماهياهتا وال
  .ألن العقل كما أسلفنا ال سبيل له يف هذا اجملال حبال من األحوال 

. } مل أكن ألسجد لبشر خلقته من صلصال من محأ مسنون : يا إبليس مالك أال تكون مع الساجدين؟ قال : قال { 
.  

وذكر إبليس الصلصال واحلمأ ، . ار السموم وصرحت طبيعة الغرور واالستكبار والعصيان يف ذلك املخلوق من ن
  .ومل يذكر النفخة العلوية اليت تالبس هذا الطني 

  .إنه ليس من شأنه يف عظمته أن يسجد لبشر خلقه اهللا من صلصال من محأ مسنون : وتشامخ برأسه املغرور يقول 
  :وكان ما ينبغي أن يكون 

  . .} إىل يوم الدين فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة : قال { 
  :جزاء العصيان والشرود 

  :عندئذ تتبدى خليقة احلقد وخليقة الشر 
  . .} فإنك من املنظرين إىل يوم الوقت املعلوم : قال . رب فأنظرين إىل يوم يبعثون : قال { 

اهللا ويرجع ويكفر  لقد طلب النظرة إىل يوم البعث ، ال ليندم على خطيئته يف حضرة اخلالق العظيم ، وال ليتوب إىل
يربط لعنة اهللا له بآدم ، وال يربطها . ولكن لينتقم من آدم وذريته جزاء ما لعنه اهللا وطرده . عن إمثه اجلسيم 

  بعصيانه هللا يف تبجح نكري
  . .} إال عبادك منهم املخلصني . رب مبا أغويتين ألزينن هلم يف األرض وألغوينهم أمجعني : قال { 



  :إهنا األرض . ساحة املعركة وبذلك حدد إبليس 
  . .} ألزينن هلم يف األرض { 

وهكذا ال جيترح . تزيني القبيح وجتميله ، واإلغراء بزينته املصطنعة على ارتكابه . وحدد عدته فيها إنه التزين 
س إىل عدة فليفطن النا. اإلنسان الشر إال وعليه من الشيطان مسحة تزينه وجتمله ، وتظهره يف غري حقيقته وردائه 

ليحذروا فقد يكون . الشيطان؛ وليحذروا كلما وجدوا يف أمر تزيينا ، وكلما وجدوا من نفوسهم إليه اشتهاء 
إال أن يتصلوا باهللا ويعبدوه حق عبادته ، فليس للشيطان بشرطه هو على عباد اهللا املخلصني من . الشيطان هناك 

  :سبيل 
  . .} خلصني إال عبادك منهم امل. وألغوينهم أمجعني { 

وهؤالء ليس للشيطان . واهللا يستخلص لنفسه من عباده من خيلص نفسه هللا ، وجيردها له وحده ، ويعبده كأنه يراه 
  .عليهم من سلطان 

أن يستخلص لنفسه . . هذا الشرط الذي قرره إبليس اللعني قرره وهو يدرك أن ال سبيل إىل سواه ، ألنه سنة اهللا 
  :ومن مث كان اجلواب . . ن حيميه ويرعاه من خيلص له نفسه ، وأ

  . .} إال من اتبعك من الغاوين . إن عبادي ليس لك عليهم سلطان . هذا صراط علّي مستقيم { 
إن { . وهي السنة اليت إرتضتها اإلرادة قانونا وحكما يف اهلدى والضالل . هذه سنة . هذا ناموس . هذا صراط 

م سلطان ، وال لك فيهم تأثري ، وال متلك أن تزين هلم ألنك عنهم حمصور ، املخلصني يل ليس لك عليه} عبادي 
وألهنم منك يف محى ، وألن مداخلك إىل نفوسهم مغلقة ، وهم يعلقون أبصارهم باهللا ، ويدركون ناموسه بفطرهتم 

الغاوين ليسوا جزاء  فهو استثناء مقطوع ألن. إمنا سلطانك على من اتبعك من الغاوين الضالني . الواصلة إىل اهللا 
فأما من . إن الشيطان ال يتلقف إال الشاردين كما يتلقف الذئب الشاردة من القطيع . من عباد اهللا املخلصني 

  ورمحة اهللا أوسع ولو ختلفوا فإهنم يثوبون من قريب. خيلصون أنفسهم هللا ، فاهللا ال يتركهم للضياع 
  : الساحة منذ البدء فهي معلنة يف. عاقبة الغاوين . فأما العاقبة 

  .وإن جهنم ملوعدهم أمجعني { 

  .} هلا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم 
ولكل باب منهم جزء مقسوم ، حبسب ما يكونون . والغواية ألوان وأشكال . فهوالء الغاوون صنوف ودرجات 

  .وما يعملون 
ووضح كيف يسلك الشيطان طريقه . العربة  وينتهي املشهد وقد وصل السياق بالقصة إىل نقطة التركيز وموضع

أما من يتصل باهللا وحيتفظ بنفخة . وكيف تغلب خصائص الطني يف اإلنسان على خصائص النفخة . إىل النفوس 
  . .روحه فال سلطان عليه للشيطان 

  :ومبناسبة ذكر مصري الغاوين يذكر مصري املخلصني 
. ونزعنا ما يف صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلني . آمنني ادخلوها بسالم . إن املتقني يف جنات وعيون { 

  .} ال ميسهم فيها نصب وما هم منها مبخرجني 
ولعل العيون يف اجلنات تقابل يف املشهد تلك األبواب . واملتقون هم الذين يرقبون اهللا ويقون أنفسهم عذابه وأسبابه 

ونزعنا ما يف صدورهم من غل ، يف . قابل اخلوف والفزع هناك وهم يدخلون اجلنات بسالم آمنني يف م. يف جهنم 
. ال ميسهم فيها نصب وال خيافون منها خروجا . مقابل احلقد الذي يغلي به صدر إبليس فيما سلف من السياق 



  . . . .جزاء ما خافوا يف األرض واتقوا فاستحقوا املقام املطمئن اآلمن يف جوار اهللا الكرمي 
البشرية الكربى كما تعرض يف هذا السياق القرآين تستحق تعقيبات مفصلة ال منلك ان نستطرد  وبعد ، فإن قصة

  :فيها يف ظالل القرآن فنكتفي أن نلم هبا إملاما ، على قدر املناسبة 
فهو تكوين خاص متفرد ، يزيد على جمرد . أن داللتها واضحة على طبيعة تكوين هذا اخللق املسمى باإلنسان * 

وأيا كانت نشأة احلياة ، ونشأة األحياء؛ فإن اخللق . ب العضوي احليوي ، الذي يشترك فيه مع بقية األحياء التركي
وهي اخلاصية . . خاصية الروح اإلهلي املودع فيه . . اإلنساين يتفرد خباصية أخرى هي اليت ورد هبا النص القرآين 

فهو . وهي قطعاً ليست جمرد احلياة . كل األحياء األخرى  اليت جتعل من هذا اإلنسان إنسانا ، يتفرد خبصائصه عن
  .ولكنها خاصية الروح الزائد عن جمرد احلياة . مع سائر األحياء » احلياة « يشترك يف 

هذه اخلاصية كما يلهم النص القرآين مل جتئ لإلنسان بعد مراحل أو أطوار من نشأته كما تزعم الدارونية ولكنها 
فلم جيئ على هذا الكائن اإلنساين زمان كان فيه جمرد حّي من األحياء بال روح . ونشأته جاءت مصاحبة خللقه 

  إنساين خاص مث دخلته هذه الروح ، فصار هبا وهو هذا اإلنسان
« ولقد اضطرت الدارونية احلديثة على يد جوليان هاكسلي أن تعترف بشطر من هذه احلقيقة الكبرية؛ وهي تقرر 

ومن مث تفرده من الناحية العقلية ، وما نشأ عن ذلك كله من تفرده . الناحية احليوية والوظيفية من » تفرد اإلنسان 
  .من الناحية احلضارية 

.  
  ولكنها ظلت تزعم أن هذا اإلنسان املتفرد متطور عن حيوان

قوم عليها الداروينية والتوفيق عسري بني ما انتهت إليه الداروينية احلديثة من تفرد اإلنسان ، وبني القاعدة اليت ت
قاعدة التطور املطلق وتطور اإلنسان عن احليوان ولكن الداروينيني ومن واالهم ال يزالون مصرين على ذلك 

االندفاع غري العلمي الذي صبغوه بصبغة العلم ، يف دفعة االنسالخ من كل مقررات الكنيسة والذي شجع اليهود 
  عليه لغرض يف نفوسهم؛ ولغاية يف خمططاهتم» العلمية « غة على نشره ومتكينه وتثبيته ، وإضفاء الصب

ولقد سبق أن حتدثنا عن هذه القضية ، وحنن نواجه النصوص القرآنية املشاهبة يف سورة األعراف يف هذه الضالل؛ 
  :فنقتطف هذه الفقرات مما سبق تقريره هناك 

السالم ، ويف نشأة اجلنس البشري ، ترجح أن  وعلى أية حال ، فإن جمموع النصوص القرآنية يف خلق آدم عليه« 
كان ترقياً « اإلنساين » وأن الترقي . إعطاء هذا الكائن خصائصه اإلنسانية ووظائفه املستقلة ، كان مصاحبا خللقه 

 . .اإلنسان « وجود » ومل يكن ترقياً يف . يف بروز هذه اخلصائص ، ومنوها ، وتدريبها ، واكتساهبا اخلربة العالية 
  .كما تقول الداروينية . . من تطور األنواع حىت انتهت إىل اإلنسان 

ووجود أنواع مترقية من احليوان تتبع ترتيباً زمنياً بداللة احلفريات اليت تعتمد عليها نظرية النشوء واإلرتقاء هو » 
ليس إال ظنا جمرد فرض ألن تقدير أعمار الصخور ذاته يف طبقات األرض » يقينية « وليست » ظنية « جمرد نظرية 

  وليس ما مينع من ظهور فروض أخرى تعّدهلا أو تغريها. كتقدير أعمار النجوم من إشعاعها 
من احليوان ، يف أزمان « أنواع » على أنه على فرض العلم اليقيين بأعمار الصخور ليس هناك ما مينع من وجود « 

يف األرض ومدى ما تسمح به من وجود أنواع تالئم هذه متوالية ، بعضها أرقى من بعض ، بفعل الظروف السائدة 
وظهور ( مث انقراض بعضها حني تتغري الظروف السائدة حبيث ال تسمح هلا باحلياة . الظروف السائدة يف حياهتا 

من بعض « متطورا » أن يكون بعضها « حيتم » ولكن هذا ال ) . . . أنواع أخرى أكثر مالءمة للظروف السائدة 



ريات دارون وما بعدها ال تستطيع أن تثبت أكثر من هذا ، ال تستطيع أن تثبت يف يقني مقطوع به أن هذا وحف. . 
النوع تطور تطوراً عضوياً من النوع الذي قبله من الناحية الزمنية وفق شهادة الطبقة الصخرية اليت يوجد فيها 

وهذا ميكن تعليله مبا قلنا من ان الظروف . . ا ولكنها فقط تثبت أن هناك نوعاً أرقى من النوع الذي قبله زمني
. فلما تغريت صارت صاحلة لنشأة نوع آخر ، فنشأ . السائدة يف األرض كانت تسمح بوجود هذا النوع 

  .ومساعدة على انقراض النوع الذي كان عائشا من قبل يف الظروف األخرى ، فانقرض 

يف الزمن الذي علم اهللا أن ظروف األرض تسمح باحلياة والنمو وعندئذ تكون نشأة النوع األنساين نشأة مستقلة ، 
  .وهذا ما ترجحه جمموعة النصوص القرآنية يف نشأة البشرية . . والترقي هلذا النوع 

هذا التفرد الذي اضطر الداروينيون . وتفرد اإلنسان من الناحية البيولوجية والفسيولوجية والعقلية والروحية « 
على تفرد النشأة ) يف جمال البحوث اإلنسانية ( لحدون باهللا كلية لالعتراف به ، دليل مرجح احملدثون وفيهم امل

  .» اإلنسانية ، وعدم تداخلها مع األنواع األخرى يف تطور عضوي 
خاصية النفخة . . هذه النشأة املتفردة لإلنسان ، باحتوائها على هذه اخلاصية املنشئة للوجود األنساين املستقل * 
ختتلف اختالفاً أصيال عن نظرة املذاهب » مطالبه األساسية « جتعل النظرة إىل هذا األنسان و . . روح اهللا  من

املادية ، بكل إفرازاهتا االقتصادية واالجتماعية والسياسية ، وكل إفرازاهتا يف التصورات والقيم اليت ينبغي أن تسود 
  .احلياة اإلنسانية 

حيوان متطور عن حيوان هي اليت جعلت اإلعالن املاركسي يذكر أن مطالب اإلنسان  إن الزعم بأن اإلنسان جمرد
األساسية هي الطعام والشراب واملسكن واجلنس فهذه فعالً هي مطالب احليوان األساسية وال يكون اإلنسان يف 

. خبصائصه اإلنسانية  وضع أحقر مما يكون وفق هذه النظرة ومن مث هتدر كل حقوقه املترتبة على تفرده عن احليوان
وهتدر حقوقه يف اختيار نوع العمل ، . وهتدر حقوقه يف حرية التفكري والرأي . هتدر حقوقه يف االعتقاد الديين . 

« بل هتدر حقوقه يف نقد تصرفات . وهتدر حقوقه يف نقد النظام السائد وأسسه الفكرية واملذهبية . ومكان اإلقامة 
زب من احلكام املتسلطني يف تلك األنظمة البغيضة ، اليت حتشر األناسي حشراً ، ومن هم أقل من احل» احلزب 

مث . . وفق الفلسفة املادية ليسوا سوى نوع من احليوان تطور عن حيوان » األناسّي « وتسوقهم سوقاً ، ألن هؤالء 
  »االشتراكية العلمية « : يسمى ذلك النكد كله 

وهي تقوم على أساس تفرده خبصائصه اإلنسانية إىل جانب ما يشارك فيه » ان اإلنس« فأما النظرة اإلسالمية إىل 
فإهنا منذ اللحظة األوىل تعترب أن مطالب اإلنسان األساسية خمتلفة وزائدة عن  -احليوان من التكوين العضوي 

يس ما وراءها ول. فليس الطعام والشراب واملسكن واجلنس هي كل مطالبه األساسية . مطالب احليوان األساسية 
إن العقيدة وحرية التفكري واإلرادة واالختيار هي مطالب أساسية . . من مطالب العقل والروح مطالب ثانوية 

بل هي أعلى منها يف االعتبار؛ ألهنا هي املطالب الزائدة يف اإلنسان على . . كالطعام والشراب واملسكن واجلنس 
  يت تقرر إنسانيته واليت بإهدارها هتدر آدميتهأي املطالب املتعلقة خبصائصه ال. احليوان 

وتوفري الطعام » اإلنتاج « ومن مث ال جيوز أن هتدر يف النظام اإلسالمي حرية االعتقاد والتفكري واالختيار يف سبيل 
ها والشراب واملسكن واجلنس لآلدميني كما ال جيوز أن هتدر القيم االخالقية كما يقررها اهللا لإلنسان ال كما يقرر

  .العرف والبيئة واالقتصاد يف سبيل توفري تلك املطالب احليوانية 



.  
ومن مث ال ميكن اجلمع بينهما . . » مطالبه األساسية « و » اإلنسان « إهنما نظرتان خمتلفتان من األساس يف تقييم 

مبا فيها ما . . ات نكدة يف نظام واحد على اإلطالق فإما اإلسالم ، وإما املذاهب املادية بكل ما تفرزه من إفراز
فإن هو إال إفراز خبيث من إفرازات املادية احلقرية احملتقرة لإلنسان الذي » االشتراكية العلمية « : يسمونه هناك 

  .كرمه اهللا 
واملعركة اخلالدة بني الشيطان واإلنسان يف هذه األرض ترتكز ابتداء إىل استدراج الشيطان لإلنسان بعيدا عن * 

استدراجه إىل اخلروج من عبادة اهللا أي الدينونة له يف كل ما شرع من عقيدة . ؛ والتزيني له فيما عداه منهج اهللا
وتصور ، وشعرية ونسك ، وشريعة ونظام فأما الذين يدينون له وحده أي يعبدونه وحده فليس للشيطان عليهم من 

  . .} إن عبادي ليس لك عليهم سلطان { . . سلطان 
ني االجتاه إىل اجلنة اليت وعد هبا املتقون؛ وبني االجتاة إىل جهنم اليت وعد هبا الغاوون ، هو الدينونة ومفرق الطريق ب

  .هللا وحده اليت يعرب عنها يف القرآن دائماً بالعبادة أو اتباع تزيني الشيطان باخلروج على هذه الدينونة 
أي إنه مل يكن يلحد يف اهللا من ناحية العقيدة إمنا .  .والشيطان نفسه مل يكن ينكر وجود اهللا سبحانه ، وال صفاته 

  .وهذا هو ما أورده جهنم هو ومن اتبعه من الغاوين . . الذي فعله هو اخلروج على الدينونة هللا 
وسواء . فال قيمة إلسالم يدين أصحابه لغري اهللا يف حكم من األحكام . إن الدينونة هللا وحده هي مناط اإلسالم 

أو خاصاً . أو خاصاً بالشرائع والقوانني . أو خاصاً بالشعائر واملناسك . م خاصاً باالعتقاد والتصور كان هذا احلك
والدينونة فيه لغري اهللا هي اجلاهلية الذاهبة مع . الدينونة فيه هللا هي اإلسالم . . فهو سواء . . بالقيم واملوازين 

  .الشيطان 
. فالدينونة هللا كل ال يتجزأ . باالعتقاد والشعائر دون النظام والشرائع وال ميكن جتزئة هذه الدينونة؛ واختصاصها 

وعليها تدور املعركة اخلالدة بني اإلنسان . . وهي العبادة هللا يف معناها اللغوي ويف معناها االصطالحي على السواء 
  والشيطان

  :وأخرياً نقف أمام اللفتة الصادقة العميقة يف قوله تعاىل عن املتقني * 
ال . ادخلوها بسالم آمنني ونزعنا ما يف صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلني . إن املتقني يف جنات وعيون { 

  . .} ميسهم فيها نصب وما هم منها مبخرجني 
ومن مث يعترف هلم بأنه كان يف . إن هذا الدين ال حياول تغيري طبيعة البشر يف هذه األرض؛ وال حتويلهم خلقاً آخر 

رهم غلٌّ يف الدنيا؛ وبأن هذا من طبيعة بشريتهم اليت ال يذهب هبا اإلميان واإلسالم من جذورها؛ ولكنه يعاجلها صدو
فقط لتخف حدهتا ، ويتسامى هبا لتنصرف إىل احلب يف اهللا والكره يف اهللا وهل اإلميان إال احلب والبغض؟ ولكنهم 

ذلك دورها يف احلياة الدنيا ينزع أصل اإلحساس بالغل من يف اجلنة قد وصلت بشريتهم إىل منتهى رقيها وأدت ك
  . .صدروهم؛ وال تكون إال األخوة الصافية الودود 

فمن وجدها يف نفسه غالبة يف هذه األرض ، فليستبشر بأنه من أهلها ، ما دام ذلك وهو . . إهنا درجة أهل اجلنة 
  . .مؤمن ، فهذا هو الشرط الذي ال تقوم بغريه األعمال 

إِذْ ) ٥١(َوَنبِّئُْهْم َعْن َضْيِف إِْبَراِهيَم ) ٥٠(َوأَنَّ َعذَابِي ُهَو الَْعذَاُب الْأَِليُم ) ٤٩(بِّئْ ِعَباِدي أَنِّي أََنا الَْغفُوُر الرَِّحيُم َن
قَالَ أََبشَّْرُتمُونِي ) ٥٣(نَُبشُِّركَ بُِغلَامٍ َعِليمٍ قَالُوا لَا َتْوَجلْ إِنَّا ) ٥٢(َدَخلُوا َعلَْيِه فَقَالُوا َسلَاًما قَالَ إِنَّا مِْنكُْم َوجِلُونَ 

قَالَ َوَمْن َيقَْنطُ ِمْن َرْحَمِة ) ٥٥(قَالُوا َبشَّْرَناَك بِالَْحقِّ فَلَا َتكُْن ِمَن الْقَانِِطَني ) ٥٤(َعلَى أَنْ َمسَّنَِي الِْكَبُر فَبَِم تَُبشُِّرونَ 



إِلَّا آلَ لُوطٍ ) ٥٨(قَالُوا إِنَّا أُْرِسلَْنا إِلَى قَْومٍ ُمْجرِِمَني ) ٥٧(لَ فََما َخطُْبكُْم أَيَُّها الْمُْرَسلُونَ قَا) ٥٦(َربِِّه إِلَّا الضَّالُّونَ 
قَالَ إِنَّكُمْ ) ٦١(ْرَسلُونَ فَلَمَّا َجاَء آلَ لُوٍط الُْم) ٦٠(إِلَّا اْمرَأََتُه قَدَّْرَنا إِنََّها لَِمَن الَْغابِرِيَن ) ٥٩(إِنَّا لَمَُنجُّوُهْم أَْجَمِعَني 

فَأَْسرِ بِأَْهِلكَ ) ٦٤(َوأََتْيَناَك بِالَْحقِّ َوإِنَّا لََصاِدقُونَ ) ٦٣(قَالُوا َبلْ جِئَْناَك بَِما كَاُنوا ِفيِه َيْمَتُرونَ ) ٦٢(قَْوٌم ُمْنكَُرونَ 
َوقََضْيَنا إِلَْيِه ذَِلَك الْأَْمرَ أَنَّ َدابَِر ) ٦٥(ْنكُْم أََحٌد َواْمُضوا َحْيثُ ُتْؤَمُرونَ بِِقطْعٍ ِمَن اللَّْيلِ َواتَّبِْع أَْدَبارَُهْم َولَا َيلَْتِفْت ِم

) ٦٨(قَالَ إِنَّ َهُؤلَاِء َضْيِفي فَلَا َتفَْضُحوِن ) ٦٧(َوَجاَء أَْهلُ الَْمِديَنِة َيْستَْبِشُرونَ ) ٦٦(َهُؤلَاِء َمقْطُوٌع ُمصْبِِحَني 
لََعْمُركَ ) ٧١(قَالَ َهُؤلَاِء بََناِتي إِنْ كُْنُتْم فَاِعِلَني ) ٧٠(قَالُوا أَوَلَْم َننَْهَك َعنِ الْعَالَِمَني ) ٦٩(َولَا ُتْخُزوِن  َواتَّقُوا اللََّه

لََها َوأَْمطَْرَنا َعلَيْهِْم ِحَجاَرةً فََجَعلَْنا َعالَِيَها َساِف) ٧٣(فَأََخذَْتُهُم الصَّْيَحةُ ُمْشرِِقَني ) ٧٢(إِنَُّهْم لَِفي َسكَْرتِهِْم َيْعَمُهونَ 
) ٧٧(إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً ِللُْمْؤِمنَِني ) ٧٦(َوإِنََّها لَبَِسبِيلٍ ُمقِيمٍ ) ٧٥(إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآيَاٍت ِللُْمَتَوسِِّمَني ) ٧٤(ِمْن ِسجِّيلٍ 

َولَقَْد كَذََّب أَْصحَاُب الِْحْجرِ ) ٧٩(َنا مِْنُهْم وَإِنَُّهَما لَبِإَِمامٍ ُمبِنيٍ فَاْنَتقَْم) ٧٨(َوإِنْ كَانَ أَْصحَاُب الْأَْيكَِة لَظَاِلِمَني 
فَأََخذَتُْهُم ) ٨٢(َوكَاُنوا َيْنِحُتونَ ِمَن الْجِبَالِ ُبيُوًتا آِمنَِني ) ٨١(َوآَتْيَناُهْم آيَاِتَنا فَكَاُنوا َعْنَها ُمعْرِِضَني ) ٨٠(الْمُْرَسِلَني 
  ) ٨٤(فََما أَغَْنى َعنُْهْم َما كَاُنوا َيكِْسُبونَ ) ٨٣(ُمصْبِِحَني  الصَّْيَحةُ

يتضمن هذا الدرس مناذج من رمحة اهللا وعذابه ، ممثلة يف قصص إبراهيم وبشارته على الكرب بغالم عليم ، ولوط 
  .عذاب أليم  وجناته وأهله إال امرأته من القوم الظاملني ، وأصحاب األيكة وأصحاب احلجر وما حل هبم من

فيجيء } وأن عذايب هو العذاب األليم . نىبء عبادي أين أنا الغفور الرحيم { : هذا القصص يساق بعد مقدمة 
كذلك هو يرجع إىل مطالع السورة ، فيصدق ما . . بعضه مصداقاً لنبأ الرمحة ، وجييء بعضه مصداقاً لنبأ العذاب 

وما أهلكنا من قرية إال وهلا كتاب . ويلههم األمل فسوف يعلمون  ذرهم يأكلوا ويتمتعوا{ : جاء فيها من نذير 
فهذه مناذج من القرى املهلكة بعد النذر ، حل هبا جزاؤها بعد } معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون 

لوا وقا{ : وكذلك يصدق هذا القصص ما جاء يف مطالع السورة يف شأن املالئكة حني يرسلون . . انقضاء األجل 
ما ننزل املالئكة إال باحلق . لو ما تأتينا باملالئكة إن كنت من الصادقني . يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك جملنون : 

وذلك مع ما هو معلوم من أن . . فتبدو السورة وحدة متناسقة ، يظاهر بعضها بعضا } ، وما كانوا إذا منظرين 
ولكن ترتيب . اآليات الواردة فيها مل تكن تنزل متتالية تواليها يف املصحف  السور مل تكن تنزل مجلة إال نادرا ، وأن

هذه اآليات يف السور ترتيب توقيفي ، فال بد من حكمة يف ترتيبها على هذا النسق ، وقد كشفت لنا جوانب من 
. . يف كل سورة هذه احلكمة حىت اآلن يف السور اليت عرضناها يف متاسك بنيان السور ، واحتاد اجلو والظالل 

  .واهللا املوفق إىل الصواب . إمنا هو اجتهاد . والعلم بعد ذلك هللا 
  . .} وأن عذايب هو العذاب األليم . نبئ عبادي أين أنا الغفور الرحيم { 

واملناسبة . جييء هذا األمر للرسول صلى اهللا عليه وسلم بعد ذكر جزاء الغاوين وجزاء املتقني يف سياق السورة 
جرياً على األصل الذي ارتضت مشيئته . ويقدم اهللا نبأ الغفران والرمحة على نبأ العذاب . ا ظاهرة يف السياق بينهم

وإمنا يذكر العذاب وحده أحياناً أو يقدم يف النص حلكمة خاصة يف السياق تقتضي . فقد كتب على نفسه الرمحة . 
  .إفراده بالذكر أو تقدميه 

وقد وردت هذه احللقة من قصة إبراهيم وقصة لوط يف . . الئكة املرسلني إىل قوم لوط مث جتيء قصة إبراهيم مع امل
  .ووردت قصة لوط وحده يف مواضع أخرى . مواضع متعددة بأشكال متنوعة ، تناسب السياق الذي وردت فيه 

األوىل فقد  فأما يف. . وقد مرت بنا حلقة من قصة لوط يف األعراف ، وحلقة من قصة إبراهيم ولوط يف هود 



} أخرجوهم من قريتكم إهنم أناس يتطهرون { : تضمنت استنكار لوط ملا يأتيه قومه من الفاحشة ، وجواب قومه 
  .وإجناءه هو وأهله إال امرأته كانت من الغابرين 

اهيم ولوط وأما يف الثانية فقد جاءت قصة املالئكة مع إبر. . وذلك دون ذكر جمليء املالئكة إليه وائتمار قومه هبم 
فهناك تفصيل يف اجلزء اخلاص بإبراهيم وتبشريه وامرأته قائمة ، وجداله مع املالئكة . مع اختالف يف طريقه العرض 

. . وكذلك خيتلف ترتيب احلوادث يف القسم اخلاص بلوط يف السورتني . وهو ما مل يذكر هنا . عن لوط وقومه 
بعد أن جاءه قومه يهرعون إليه وهو يرجوهم يف ضيفه فال يقبلون  ففي سورة هود مل يكشف عن طبيعة املالئكة إال

وأما هنا فقدم } لو أن يل بكم قوة أو آوي إىل ركن شديد { : رجاءه ، حىت ضاق هبم ذرعاً وقال قولته األسيفة 
هنا ليس ألن املقصود . الكشف عن طبيعة املالئكة منذ اللحظة األوىل ، وأخر حكاية القوم وائتمارهم بضيف لوط 

هو القصة بترتيبها الذي وقعت به ، ولكن تصديق النذير ، وأن املالئكة حني ينزلون فإمنا ينزلون للعذاب فال ينظر 
  . .القوم وال ميهلون 

ال توجل إنا نبشرك : قالوا . إنا منكم وجلون : قال . سالما : إذ دخلوا عليه فقالوا . ونبئهم عن ضيف إبراهيم { 
قال . بشرناك باحلق فال تكن من القانطني : أبشرمتوين على أن مسين الكرب؟ فبم تبشرون؟ قالوا : ل قا. بغالم عليم 

  .} ومن يقنط من رمحة ربه إال الضالون؟ : 
  . .ومل يذكر هنا سبب قوله ، ومل يذكر أنه جاءهم بعجل حنيذ . . إنا منكم وجلون : قال . سالما : فقالوا 

ذلك أن اجملال هنا هو جمال . كما جاء يف سورة هود } إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة فلما رأى أيديهم ال تصل { 
  . .تصديق الرمحة اليت ينبئ اهللا هبا عباده على لسان رسوله ، ال جمال تفصيالت قصة إبراهيم 

  . .} ال توجل إنا نبشرك بغالم عليم : قالوا { 
  .يل وهكذا عجلوا له البشرى ، وعجل هبا السياق دون تفص

  :كذلك يثبت هنا رد إبراهيم وال يدخل امرأته وحوارها يف هذه احللقة 
  }أبشرمتوين على أن مسين الكرب؟ فبم تبشرون؟ : قال { 

وزوجته كذلك عجوز عقيم كما جاء يف جمال ( فقد استبعد إبراهيم يف أول األمر أن يرزق بولد وقد مسه الكرب 
  :فرده املالئكة إىل اليقني ) آخر 

  . .} بشرناك باحلق فال تكن من القانطني : قالوا .  .{ 
  :فآب إبراهيم سريعا ، ونفى عن نفسه القنوط من رمحة اهللا . أي من اليائسني 

  }ومن يقنط من رمحة ربه إال الضالون؟ : قال { 
: قيقة الكلية يف حكاية قول إبراهيم تنسيقا مع املقدمة يف هذا السياق؛ وبرزت معها احل} الرمحة { وبرزت كلمة 

الضالون عن طريق اهللا ، الذين ال يستروحون روحه ، وال حيسون رمحته ، . أنه ال يقنط من رمحة ربه إال الضالون 
فأما القلب الندي باإلميان ، املتصل بالرمحن ، فال ييأس وال يقنط مهما . وال يستشعرون رأفته وبره ورعايته 

اخلطوب ، ومهما غام اجلو وتلبد ، وغاب وجه األمل يف ظالل احلاضر  أحاطت به الشدائد ، ومهما ادهلمت حوله
  .فإن رمحة اهللا قريب من قلوب املؤمنني املهتدين . . وثقل هذا الواقع الظاهر 

  .وقدرة اهللا تنشئ األسباب كما تنشئ النتائج ، وتغري الواقع كما تغري املوعود 
  :نفسه واطمأنت للبشرى راح يستطلع سبب جميئهم وغايته وهنا وقد اطمأن إبراهيم إىل املالئكة ، وثابت 



إال آل لوط إنا ملنجوهم أمجعني ، إال امرأته . إنا أرسلنا إىل قوم جمرمني : فما خطبكم أيها املرسلون؟ قالوا : قال { 
  . .} قدرنا إهنا ملن الغابرين 

رة هود؟ بل يصل إخبار املالئكة له ، وال يعرض السياق جلدال إبراهيم عن لوط وقومه هنا كما عرض له يف سو
وينتهي بذلك دورهم مع إبراهيم ، . ذلك أنه يصدق رمحة اهللا بلوط وأهله ، وعذابه المرأته وقومه . بالنبأ كله 

  . .وميضون لعملهم مع قوم لوط 
وآتيناك باحلق . ن بل جئناك مبا كانوا فيه ميترو: قالوا . إنكم قوم منكرون : فلما جاء آل لوط املرسلون ، قال { 

. فأسر بأهلك بقطع من الليل ، واتبع أدبارهم ، وال يلتفت منكم أحد ، وامضوا حيث تؤمرون . وإنا لصادقون 
  . .} أن دابر هؤالء مقطوع مصبحني : وقضينا إليه ذلك األمر 

خذهم بذنوهبم وإهالكهم وهكذا يعجل السياق إخبارهم للوط بأهنم املالئكة ، جاءوه مبا كان قومه ميترون فيه من أ
  .جزاء ما يرتكبون ، تصديقا لوعد اهللا ، وتوكيدا لوقوع العذاب حني ينزل املالئكة بال إبطاء 

  . .} إنكم قوم منكرون : قال { 
قاهلا ضّيق النفس هبم ، وهو يعرف قومه ، ويعرف ماذا سيحاولون بأضيافه هؤالء ، وهو بني قومه غريب ، وهم 

نكم قوم منكرون ان جتيئوا إىل هذه القرية وأهلها مشهورون مبا يفعلون مع أمثالكم حني إ. . فجرة فاحشون 
  جييئون

  . .} بل جئناك مبا كانوا فيه ميترون ، وآتيناك باحلق وإنا لصادقون : قالوا { 
وجه وهو يف حرية بني واجبه لضيفه وضعفه عن محايتهم يف . وهذه التوكيدات كلها تصور لنا جزع لوط وكربه 

  :فجاءه التوكيد بعد التوكيد ، إلدخال الطمأنينة عليه قبل إلقاء التعليمات إليه . قومه 
  . .} واتبع أدبارهم ، وال يلتفت منكم أحد ، وامضوا حيث تؤمرون . فأسر بأهلك بقطع من الليل { 

الليل قبل الصبح ، وأن وقد كان األمر للوط أن يسري بقومه يف . والقطع من الليل جزؤه . والسرى سري الليل 
يكون هو يف مؤخرهتم يتفقدهم وال يدع أحدا منهم يتخلف أو يتلكأ أو يتلفت إىل الديار على عادة املهاجرين الذين 

  :وكان املوعد هو الصبح والصبح قريب . يتنازعهم الشوق إىل ما خلفوا من ديارهم فيتلفتون إليها ويتلكأون 
  . .} ابر هؤالء مقطوع مصبحني أن د: وقضينا إليه ذلك األمر { 

وإذا انقطع آخرهم فقد . أن آخر هؤالء القوم وهو دابرهم مقطوع يف الصباح : وأطلعناه على ذلك األمر اخلطري 
فال بد من احلرص واليقظة كي ال . انقطع أوهلم؛ والتعبري على هذا النحو يصور النهاية الشاملة اليت ال تبقي أحدا 

  .، فيصيبه ما يصيب أهل املدينة املتخلفني  يتخلف أحد وال يتلفت
  .قدم السياق هذه الواقعة يف القصة ألهنا األنسب ملوضوع السورة كله 

  .مث أكمل ما حدث من قوم لوط قبلها 
  :لقد تسامعوا بأن يف بيت لوط شبانا صباح الوجوه ففرحوا بأن هناك صيدا 

  . .} وجاء أهل املدينة يستبشرون { 
هذا النحو يكشف عن مدى الشناعة والبشاعة الذي وصل إليه القوم يف الدنس والفجور يف الفاحشة والتعبري على 

يكشف عن هذا املدى يف مشهد أهل املدينة جييئون مجاعة ، يستبشرون بالعثور على شبان يعتدون . الشاذة املريضة 
نكر ذاته شيء بشع ال يكاد اخليال يتصور هذه العالنية الفاضحة يف طلب هذا املنكر فوق امل. عليهم جهرة وعالنية 
فقد يشذ فرد مريض فيتوارى بشذوذه ، ويتخفى مبرضه ، وحياول احلصول على لذته . وقوعه لوال أنه وقع 



. وإن الفطرة السليمة لتتخفى هبذه اللذة حني تكون طبيعية . املستقذرة يف اخلفاء وهو خيجل أن يطلع عليه الناس 
بينما أولئك القوم املنحوسون جياهرون هبا ، . . وبعض أنواع احليوان يتخفى هبا كذلك  .بل حني تكون شرعية 

  .ويتجمهرون لتحصيلها ، ويستبشرون مجاعات وهم يتلمظون عليها إهنا حالة من االرتكاس معدومة النظري 
فيهم ويستجيش وقف يستشري النخوة اآلدمية . فأما لوط فوقف مكروباً حياول أن يدفع عن ضيفه وعن شرفه 

وإنه ليعلم أهنم ال يتقون اهللا ، ويعلم أن هذه النفوس املرتكسة املطموسة مل تعد فيها خنوة وال . وجدان التقوى هللا 
  :ولكنه يف كربه وشدته حياول ما يستطيع . شعور إنساين يستجاش 

  . .} واتقوا اهللا وال ختزون . إن هؤالء ضيفي فال تفضحون : قال { 
يثري هذا يف نفوسهم رواسب املروءة واحلياة ، إذا هم يتبجحون فيؤنبون لوطا على استضافة أحد من  وبدال من أن

  كأمنا هو اجلاين الذي هيأ هلم أسباب اجلرمية ودفعهم إليها وهم ال ميلكون له دفاعا. الرجال 
  . .} أومل ننهك عن العاملني؟ : قالوا { 

إىل اإلناث اللوايت جعلهن اهللا لتلبية هذا . لفطرة السليم إىل اجلنس اآلخر وميضي لوط يف حماولته يلوح هلم باجتاه ا
الدافع العميق يف نظام احلياة؛ ليكون النسل الذي متتد به احلياة وجعل تلبية هذا الدافع معهن موضع اللذة السليمة 

. . فع من الرغبة الشخصية العميقة املرحية للجنسني معا يف احلاالت الطبيعية ليكون هذا ضمانا المتداد احلياة ، بدا
  :ميضي لوط يف حماولته هذه 

  . .} هؤالء بنايت إن كنتم فاعلني : قال { 
إمنا هو يلوح هلم بالطريق الطبيعي الذي ترضاه . ولوط النيب ال يعرض بناته على هؤالء الفجار ليأخذوهن سفاحا 

فهو جمرد هتاف . م إن ثابوا إليها فلن يطلبوا النساء سفاحا وهو يعلم أهن. الفطرة السليمة ، لينبه فيهم هذه الفطرة 
  .للفطرة السليمة يف نفوسهم لعلها تستيقظ على هذا العرض الذي هم عنه معرضون 

ولوط يدافعهم ويستشري خنوهتم ، . القوم يف سعارهم املريض يستبشرون ويتلمظون . وبينما هذا املشهد معروض 
  . .عي الفطرة السليمة فيهم ، وهم يف سعارهم مندفعون ويستجيش وجداهنم ، وحيرك دوا

بينما املشهد البشع معروض على هذا النحو املثري يلتفت السياق خطابا ملن يشهد ذلك املشهد ، على طريقة العرب 
  :يف كالمهم بالقسم 

  .} لعمرك إهنم لفي سكرهتم يعمهون { 

.  
ا أن يفيقوا وال ان يسمعوا هواتف النخوة والتقوى والفطرة لتصوير حالتهم األصلية الدائمة اليت ال يرجى معه

  .السليمة 
  :وحتق عليهم كلمة اهللا . مث تكون اخلامتة 

وإذا حنن أمام مشهد الدمار واخلراب واخلسف واهلالك } ما ننزل املالئكة إال باحلق وما كانوا إذن منظرين { 
  :املناسب لتلك الطبائع املقلوبة 

  . .} مشرقني ، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل فأخذهتم الصيحة { 
وقد خسف بقرى لوط بظاهرة تشبه ظاهرة الزالزل أو الرباكني وتصاحبها أحيانا ظاهرة اخلسف وتناثر أحجار 

، بعد إن حبرية لوط احلالية وجدت بعد هذا احلادث : ويقال . ملوثة بالطني وهبوط مدن بكاملها تسيح يف األرض 
ولكننا ال نعلل ما وقع هلم بأنه كان زلزاال . انقالب عمورة وسدوم يف باطن األرض ، وهبوط مكاهنا وامتالئه باملاء 



فاملنهج اإلمياين الذي حنرص عليه يف هذه الظالل يبعد كل البعد عن هذه . . أو بركانا عابراً مما يقع يف كل حني 
  احملاولة

ولكن كل ظاهرة . واهر الكونية كلها جتري وفق ناموس اهللا الذي أودعه هذا الكون إننا نعلم علم اليقني أن الظ
بال تعارض بني ثبات الناموس وجريان . وكل حادث يف هذا الكون ال يقع بأية حتمية إمنا يقع وفق قدر خاص به 

ت معينة أقداراً معينة كذلك حنن نعلم علم اليقني أن اهللا سبحانه جيري يف حاال. . املشيئة بقدر خاص لكل حدث 
وليس من الضروري أن يكون ذلك الذي دمر قرى لوط زلزال أو بركان عادي؛ فقد . بأحداث معينة لوجهة معينة 

وهذا هو املنهج اإلمياين يف تفسري . . يريد اهللا أن ينزل هبم ما يشاء ، وقتما يشاء ، فيكون ما يشاء ، وفق ما يشاء 
  . .معجزات الرسل أمجعني 

وفيها عظات ملن يتفرس ويتأمل ، وجيد . ى لوط تقع يف طريق مطروق بني احلجاز والشام مير عليها الناس وقر
وإن كانت اآليات ال تنفع إال القلوب املؤمنة املتفتحة املستعدة للتلقي والتدبر واليقني . . العربة يف مصارع الغابرين 

:  
  . .} إن يف ذلك آلية للمؤمنني . م وإهنا لبسبيل مقي. إن يف ذلك آليات للمتومسني { 

  .وهكذا صدق النذير ، وكان نزول املالئكة إيذانا بعذاب اهللا الذي ال يرد وال ميهل وال حييد 
  :كذلك كان احلال مع قوم شعيب أصحاب األيكة ومع قوم صاحل أصحاب احلجر 

ولقد كذب أصحاب احلجر املرسلني؛ .  وإهنما لبإمام مبني. وإن كان أصحاب األيكة لظاملني ، فانتقمنا منهم { 
وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضني؛ وكانوا ينحتون من اجلبال بيوتاً آمنني؛ فأخذهتم الصيحة مصبحني ، فما أغىن 

  . .} عنهم ما كانوا يكسبون 
إشارة إىل فأما هنا فيشري . أهل مدين وأصحاب األيكة يف مواضع أخرى : وقد فصل القرآن قصة شعيب مع قومه 

ظلمهم وإىل مصرعهم تصديقا لنبأ العذاب ، يف هذا الشوط ، وإلهالك القرى بعد انقضاء األجل املعلوم الوارد يف 
  .مطالع السورة 

قد تعين مدين } . . وإهنما لبإمام مبني { . . واإلشارة الواردة هنا . ومدين واأليكة كانتا بالقرب من قرى لوط 
واضح غري مندثر ، وقد تعين قرى لوط السالفة الذكر وقرية شعيب ، مجعهما ألهنما يف واأليكة ، فهما يف طريق 

ووقوع القرى الداثرة على الطريق املطروق أدعى إىل العربة ، فهي شاهد حاضر . طريق واحد بني احلجاز والشام 
واحلياة ال حتفلها وهي ماضية يف . واحلياة جتري من حوهلا وهي داثرة كأن مل تكن يوماً عامرة . يراه الرائح والغادي 

  الطريق
فقد . أما اصحاب احلجر فهم قوم صاحل ، واحلجر تقع بني احلجاز والشام إىل وادي القرى ، وهي ظاهرة إىل اليوم 

  .حنتوها يف الصخر يف ذلك الزمان البعيد ، مما يدل على القوة واأليد واحلضارة 
  . .} ولقد كذب أصحاب احلجر املرسلني { 

إهنم كذبوا : ولكن صاحلا ليس إال ممثال للرسل أمجعني؛ فلما كذبه قومه قيل . وهم مل يكذبوا سوى رسوهلم صاحل 
يف كل أعصار التاريخ ، ويف كل جوانب األرض ، على اختالف . توحيدا للرسالة وللرسل وللمكذبني . املرسلني 

  .الزمان واملكان واألشخاص واألقوام 
  . .} كانوا عنها معرضني وآتيناهم آياتنا ف{ 

وكلها معروضة . واآليات يف هذه األنفس كثري . ولكن اآليات يف هذا الكون كثري . وآية صاحل كانت الناقة 



وقد أعرضوا عن آيات . وليست اخلارقة اليت جاءهم هبا صاحل هي وحدها اآلية اليت آتاهم اهللا . لألنظار واألفكار 
  .نا وال قلبا ، ومل يستشعرها فيهم عقل وال ضمري اهللا كلها ، ومل يفتحوا هلا عي

  . .} وكانوا ينحتون من اجلبال بيوتاً آمنني ، فأخذهتم الصيحة مصبحني ، فما أغىن عنهم ما كانوا يكسبون { 
وهذه اللمحة اخلاطفة من األمن يف البيوت احلصينة يف صلب اجلبال ، إىل الصيحة اليت تأخذهم فال تبقي هلم مما 

هذه اللمحة تلمس القلب البشري . . ومما كسبوا ومما بنوا ومما حنتوا شيئاً يغين عنهم ويدفع اهلالك اخلاطف  مجعوا
وما يبلغ االطمئنان . فما يأمن قوم على أنفسهم أكثر مما يأمن قوم بيوهتم منحوتة يف صلب الصخور . ملسة عنيفة 

وها هم أوالء قوم صاحل تأخذهم الصيحة . . ق الوديع بالناس يف وقت أشد من اطمئناهنم يف وقت الصباح املشر
فإذا كل شيء ذاهب ، وإذا كل وقاية ضائعة ، وإذا كل حصني موهون . مصبحني وهم يف ديارهم احلصينة آمنون 

وهي فرقعة ريح أو صاعقة ، تلحقهم فتهلكهم يف جوف الصخر . فما شيء من هذا كله بواقيهم من الصيحة . . . 
  .املتني 
ذا تنتهي تلك احلقائق اخلاطفة من القصص يف السورة ، حمققة سنة اهللا يف أخذ املكذبني عند انقضاء األجل وهك

فتتناسق هناية هذا الشوط مع هنايات األشواط الثالثة السابقة يف حتقيقة سنة اهللا اليت ال ترد ، وال تتخلف ، . املعلوم 
  .وال حتيد 

إِنَّ رَبََّك ُهَو ) ٨٥(أَْرَض َوَما بَْيَنُهَما إِلَّا بِالَْحقِّ َوإِنَّ السَّاَعةَ لَآِتَيةٌ فَاصْفَحِ الصَّفَْح الَْجِميلَ َوَما َخلَقَْنا السََّماوَاِت َوالْ
إِلَى َما َمتَّْعَنا بِهِ أَزَْواًجا لَا َتُمدَّنَّ َعْينَْيَك ) ٨٧(َولَقَْد آَتْينَاَك َسْبًعا ِمَن الْمَثَانِي َوالْقُْرآنَ الَْعظِيَم ) ٨٦(الَْخلَّاقُ الَْعلِيُم 

كََما أَْنزَلَْنا َعلَى ) ٨٩(َوقُلْ إِنِّي أََنا النَِّذيُر الُْمبُِني ) ٨٨(ِمْنُهْم َولَا َتْحَزنْ َعلَْيهِْم وَاْخِفْض َجَناَحَك ِللُْمْؤِمنَِني 
) ٩٣(َعمَّا كَاُنوا َيْعَملُونَ ) ٩٢(كَ لََنْسأَلَنَُّهْم أَْجَمِعَني فََوَربِّ) ٩١(الَِّذيَن َجَعلُوا الْقُْرآنَ ِعِضَني ) ٩٠(الُْمقَْتِسِمَني 

الَِّذيَن َيْجَعلُونَ َمَع اللَِّه إِلًَها آَخرَ ) ٩٥(إِنَّا كَفَيَْناَك الُْمْستَْهزِِئَني ) ٩٤(فَاْصَدْع بَِما ُتؤَْمُر َوأَعْرِْض َعنِ الُْمْشرِِكَني 
فََسبِّحْ بِحَْمِد رَبَِّك َوكُْن ِمَن السَّاجِِديَن ) ٩٧(ْد َنعْلَُم أَنََّك َيِضيُق َصْدُرَك بَِما َيقُولُونَ َولَقَ) ٩٦(فََسْوَف َيْعلَُمونَ 

  ) ٩٩(َواْعُبْد َربَّكَ َحتَّى َيأِْتَيَك الَْيِقُني ) ٩٨(

، وحتكم اهلدى تلك السنن العامة اليت ال تتخلف ، واليت حتكم الكون واحلياة ، وحتكم اجلماعات والرساالت 
واليت انتهى كل مقطع من مقاطع السورة بتصديق سنة منها ، أو . والضالل ، وحتكم املصائر واحلساب واجلزاء 

تلك السنن شاهد على احلكمة املكنونة يف كل خلق من خلق اهللا ، وعلى . . عرض مناذج منه يف شىت هذه اجملاالت 
  .ق احلق األصيل الذي تقوم عليه طبيعة هذا اخلل

ومن مث يعقب السياق يف ختام السورة ببيان هذا احلق األكرب ، الذي يتجلى يف طبيعة خلق السماوات واألرض وما 
وطبيعة الدعوة اليت حيملها الرسول صلى اهللا عليه وسلم وقد محلها . وطبيعة الساعة اآلتية ال ريب فيها . بينهما 

ألكرب الذي يربطها ويتجلى فيها؛ ويشري إىل أن ذلك احلق متلبس وجيمع بينها كلها يف نطاق احلق ا. الرسل قبله 
  . .} إن ربك هو اخلالق العليم { : باخللق ، صادر عن أن اهللا هو اخلالق هلذا الوجود 

فليمض احلق األكرب يف طريقه ، ولتمض الدعوة املستندة إىل احلق األكرب يف طريقها ، وليمض الداعية إىل احلق ال 
. وسنة اهللا ماضية يف طريقها ال تتخلف . . } فاصدع مبا تؤمر وأعرض عن املشركني { : كني املستهزئني يبايل املشر

واحلق األكرب من ورائها متلبساً بالدعوة وبالساعة وخبلق السماوات واألرض ، وبكل ما يف الوجود الصادر عن 
  . .حلق األكرب الذي يقوم به هذا الوجود لفته إىل ا. إهنا لفتة ضخمة ختتم هبا السورة . . اخلالق العليم 



إن ربك هو . وما خلقنا السماوات واألرض وما بينهما إال باحلق ، وإن الساعة آلتية فاصفح الصفح اجلميل { 
  . .} اخلالق العليم 

عظيم إن هذا التعقيب بتقرير احلق الذي تقوم به السماوات واألرض ، والذي به كان خلقهما وما بينهما ، لتعقيب 
وما خلقنا السماوات واألرض وما بينهما { : فماذا يشري إليه هذا القول . الداللة ، عميق املعىن ، عجيب التعبري 

عميق يف . عميق يف تدبريه . عميق يف تكوينه : ؟ إنه يوحي بأن احلق عميق يف تصميم هذا الوجود } إال باحلق 
  . .مصري هذا الوجود وما فيه ومن فيه 

فهو مل خيلق عبثا ، ومل يكن جزافا ، ومل يتلبس بتصميمه األصيل خداع وال زيف وال . تصميم هذا الوجود عميق يف 
  .والباطل طارئ عليه ليس عنصراً من عناصر تصميمه . باطل 

والنواميس اليت حتكم هذه العناصر . فقوامه من العناصر اليت يتألف منها حق ال وهم وال خداع . عميق يف تكوينه 
  .وال يتلبس به هوى أو خلل أو اختالف . ؤلف بينها حق ال يتزعزع وال يضطرب وال يتبدل وت

فباحلق يدبر ويصرف ، وفق تلك النواميس الصحيحة العادلة اليت ال تتبع هوى وال نزوة ، إمنا . عميق يف تدبريه 
  .تتبع احلق والعدل 
ة العادلة؛ وكل تغيري يقع يف السماوات واألرض وما فكل نتيجة تتم وفق تلك النواميس الثابت. عميق يف مصريه 

  .بينهما يتم باحلق وللحق 

  .وكل جزاء يترتب يتبع احلق الذي ال حيايب 
فهي آتية ال . ومن هنا يتصل احلق الذي خلق اهللا به السماوات واألرض وما بينهما ، بالساعة اآلتية ال ريب فيها 

  .فهي يف ذاهتا حقيقة ، وقد جاءت لتحق احلق . لوجود وهي جزء من احلق الذي قام به ا. تتخلف 
  . .} فاصفح الصفح اجلميل { 

  :وال تشغل قلبك باحلنق واحلقد ، فاحلق ال بد أن حيق 
واخللق كله من إبداعه فال بد أن يكون . الذي خلق ويعلم ما خلق ومن خلق . . } إن ربك هو اخلالق العليم { 

فهو فيه أصيل وما عداه باطل . نتهي كل شيء فيه إىل احلق الذي بدأ منه وقام عليه احلق أصيال فيه ، وال بد أن ي
  .وزيف طارئ يذهب ، فال يبقى إال ذلك احلق الكبري الشامل املستقر يف ضمري الوجود 

  :وذلك القرآن الذي أوتيه . يتصل هبذا احلق الكبري تلك الرسالة اليت جاء هبا الرسول 
  .} من املثاين والقرآن العظيم ولقد آتيناك سبعاً { 

واملثاين األرجح أن املقصود هبا آيات سورة الفاحتة السبع كما ورد يف األثر فهي تثىن وتكرر يف الصالة ، أو يثىن 
  .فيها على اهللا 

  .والقرآن العظيم سائر القرآن 
اآلتية ال ريب فيها ، يشي واملهم أن وصل هذا النص بآيات خلق السماوات واألرض وما بينهما باحلق والساعة 

فهذا القرآن من عناصر ذلك . باالتصال بني هذا القرآن واحلق األصيل الذي يقوم به الوجود وتقوم عليه الساعة 
احلق ، وهو يكشف سنن اخلالق ويوجه القلوب إليها ، ويكشف آياته يف األنفس واآلفاق ويستجيش القلوب 

فهو من . ، ومصري احلق والباطل ، واخلري والشر والصالح والطالح  إلدراكها ، ويكشف أسباب اهلدى والضالل
. وهو أصيل أصالة ذلك احلق الذي خلقت به السماوات واألرض . مادة ذلك احلق ومن وسائل كشفه وتبيانه 

وجيه إمنا يبقى مؤثراً يف ت. وليس أمراً عارضاً وال ذاهباً . ثابت ثبوت نواميس الوجود ، مرتبط بتلك النواميس 



احلياة وتصريفها وحتويلها ، مهما يكذب املكذبون ، ويستهزئ املستهزئون ، وحياول املبطلون ، الذين يعتمدون 
  .على الباطل ، وهو عنصر طارئ زائل يف هذا الوجود 

 ميتد ال. . ومن مث فإن من أويت هذه املثاين وهذا القرآن العظيم ، املستمد من احلق األكرب ، املتصل باحلق األكرب 
وال حيفل مصري أهل الضالل ، وال يهمه : بصره وال تتحرك نفسه لشيء زائل يف هذه األرض من أعراضها الزوائل 

  :إمنا ميضي يف طريقه مع احلق األصيل . شأهنم يف كثري وال قليل 
إين أنا النذير : قل و. ال متدن عينيك إىل ما متعنا به أزواجاً منهم ، وال حتزن عليهم ، واخفض جناحك للمؤمنني { 

  . .} املبني 
  . .} ال متدن عينيك إىل ما متعنا به أزواجاً منهم { 

  .ولكن التعبري التصويري يرسم صورة العني ذاهتا ممدودة إىل املتاع . إمنا ميتد البصر أي يتوجه . والعني ال متتد 

لرسول صلى اهللا عليه وسلم ذلك املتاع واملعىن وراء ذلك أال حيفل ا. وهي صورة طريفة حني يتصورها املتخيل 
أو نظرة . الذي آتاه اهللا لبعض الناس رجاالً ونساء امتحاناً وابتالء وال يلقي إليه نظرة اهتمام ، أو نظرة استجمال 

  .فهو شيء زائل وشيء باطل؛ ومعه هو احلق الباقي من املثاين والقرآن العظيم . متن 
حلق الكبري والعطاء العظيم الذي مع الرسول ، واملتاع الصغري الذي يتألق بالربيق وهذه اللفتة كافية للموازنة بني ا

يليها توجيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل إمهال القوم املتمتعني ، والعناية باملؤمنني ، فهؤالء هم . وهو ضئيل 
ولئك هم أتباع الباطل الزائل أتباع احلق الذي جاء به ، والذي تقوم عليه السماوات واألرض وما بينهما؛ وأ

  . .الطارئ على صميم الوجود 
  . .} وال حتزن عليهم { 

  .ودعهم ملصريهم احلق . وال هتتم ملصريهم السيئ الذي تعلم أن عدل اهللا يقتضيه ، وأن احلق يف الساعة يقتضيه 
  . .} واخفض جناحك للمؤمنني { 

عبري تصويري ، ميثل لطف الرعاية وحسن املعاملة ورقة اجلانب يف والتعبري عن اللني واملودة والعطف خبفض اجلناح ت
  .صورة حمسوسة على طريقة القرآن الفنية يف التعبري 

  . .} إين أنا النذير املبني : وقل { 
ويفرد اإلنذار هنا دون التبشري ألنه األليق بقوم يكذبون ويستهزئون ، ويتمتعون ذلك . . فذلك هو طريق األصيل 

لرباق ، وال يستيقظون منه لتدبر احلق الذي تقوم عليه الدعوة ، وتقوم عليه الساعة ، ويقوم عليه الكون املتاع ا
  .الكبري 

تلك القولة اليت قاهلا كل رسول لقومه؛ ومنهم بقايا األقوام اليت جاءها أولئك . . } إين أنا النذير املبني : وقل { 
ولكن هذه . . وكان منهم يف اجلزيرة العربية اليهود والنصارى . . ومك الرسل بتلك النذارة البينة اليت جئت هبا ق

البقايا مل تكن تتلقى هذا القرآن بالتسليم الكامل ، إمنا كانت تقبل بعضه وترفض بعضه ، وفق اهلوى ووفق التعصب 
  . .} املقتسمني ، الذين جعلوا القرآن عضني { : وهؤالء هم الذين يسميهم اهللا هنا 

  . .} فوربك لنسألنهم أمجعني عما كانوا يعملون . نزلنا على املقتسمني الذين جعلوا القرآن عضني كما أ{ 
ومن البشر هؤالء املقتسمون الذين جعلوا القرآن . ولكن اخلطاب بالقرآن كان عاماً للبشر . وهذه السورة مكية 

وقد . هم مسؤولون عن هذه التفرقة و) . . من عضى الشاة أي فصل بني أعضائها . اجلزء : والعضة ( عضني 
. ومل يكن أمر القرآن وال أمر النيب بدعاً ال عهد هلم به . جاءهم القرآن بالنذارة البينة ، كما جاءهتم كتبهم من قبل 



  . .فقد أنزل اهللا عليهم مثله ، فكان أوىل أن يستقبلوا اجلديد من كتاب اهللا بالقبول والتسليم 
جيهر مبا . ا احلد ، يتجه باخلطاب إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن ميضي يف طريقه وحني يصل السياق إىل هذ

ال يقعده عن اجلهر واملضي شرك . ويسمي هذا اجلهر صدعا أي شقا داللة على القوة والنفاذ . أمره اهللا أن يبلغه 
  .مشرك فسوف يعلم املشركون عاقبة امرهم 

  :ر املستهزئني وال استهزاء مستهزئ فقد كفاه اهللا ش
} فاصدع مبا تؤمر وأعرض عن املشركني؛ إنا كفيناك املستهزئني ، الذين جيعلون مع اهللا إهلاً آخر فسوف يعلمون { 
. .  

والرسول صلى اهللا عليه وسلم بشر ال ميلك نفسه أن يضيق صدره وهو يسمع الشرك باهللا ، ويسمع االستهزاء 
هلذا يؤمر أن يسبح حبمد ربه ويعبده . على احلق ، ويضيق بالضالل والشرك فيغار على الدعوة ويغار . بدعوة احلق 

وال يفتر عن التسبيح حبمد ربه طوال احلياة ، حىت . ، ويلوذ بالتسبيح واحلمد والعبادة من سوء ما يسمع من القوم 
  :فيمضي إىل جوار ربه الكرمي . . األجل . . يأتيه اليقني الذي ما بعده يقني 

واعبد ربك حىت يأتيك اليقني . فسبح حبمد ربك وكن من الساجدين . لم أنك يضيق صدرك مبا يقولون ولقد نع{ 
 {.  

أولئك الكافرين الذين سيأيت يوم . اإلعراض عن الكافرين واللواذ جبوار اهللا الكرمي . . ويكون هذا ختام السورة 
  . .يودون فيه لو كانوا مسلمني 

ضرورة يف احلركة هبذه الدعوة؛ فالصدع . واجلهر بكل مقّوماهتا وكل مقتضياهتا  إن الصدع حبقيقة هذه العقيدة؛
ليهلك من هلك عن { القوي النافذ هو الذي يهز الفطرة الغافية؛ ويوقظ املشاعر املتبلدة؛ ويقيم احلجة على الناس 

الداعية منها جانبا ويكتم أما التدسس الناعم هبذه العقيدة؛ وجعلها عضني يعرض } بينة وحيىي من حّي عن بينة 
جانبا ، ألن هذا اجلانب يثري الطواغيت أو يصد اجلماهري فهذا ليس من طبيعة احلركة الصحيحة هبذه العقيدة القوية 

.  
والصدع حبقيقة هذه احلقيقة ال يعين الغلظة املنفرة ، واخلشونة وقلة الذوق واجلالفة كما أن الدعوة باحلسىن ال تعين 

ال هذه وال تلك . . ، وكتمان جانب من حقائق هذه العقيدة وإبداء جانب ، وجعل القرآن عضني  التدسس الناعم
إمنا هو البيان الكامل لكل حقائق هذه العقيدة؛ يف وضوح جلي ، ويف حكمة كذلك يف اخلطاب ولطف ومودة . . 

  .ولني وتيسري 
ة يف األرض ، وال األوضاع اجلاهلية القائمة يف وليست وظيفة اإلسالم أن يصطلح مع التصورات اجلاهلية السائد« 

فاجلاهلية هي اجلاهلية . . مل تكن هذه وظيفته يوم جاء؛ ولن تكون هذه وظيفته اليوم وال يف املستقبل . . كل مكان 
نباط اجلاهلية هي االحنراف عن العبودية هللا وحده ، وعن املنهج اإلهلي يف احلياة ، واست. . ، واإلسالم هو اإلسالم 

واإلسالم . . النظم والشرائع والقوانني ، والعادات والتقاليد والقيم واملوازين ، من مصدر آخر غري املصدر اإلهلي 
  .» هو اإلسالم ، ووظيفته هي نقل الناس من اجلاهلية إىل اإلسالم 

 خيفوا منها شيئا؛ وأن وهذه احلقيقة األساسية الكبرية هي اليت جيب أن يصدع هبا أصحاب الدعوة اإلسالمية ، وال
  :يصروا عليها مهما القوا من بطش الطواغيت ومتلمل اجلماهري 

واعبد ربك حىت يأتيك اليقني . فسبح حبمد ربك وكن من الساجدين . ولقد نعلم أنك يضيق صدرك مبا يقولون { 
 {. .  



ُينَزِّلُ الَْملَاِئكَةَ بِالرُّوحِ ِمْن أَْمرِِه َعلَى َمْن َيَشاُء ِمْن ) ١(ُيْشرِكُونَ  أََتى أَْمُر اللَِّه فَلَا َتْسَتْعجِلُوهُ سُْبَحاَنُه َوَتَعالَى َعمَّا
انَ َخلََق الْإِْنَس) ٣(َخلََق السََّماَواِت وَالْأَْرَض بِالَْحقِّ َتعَالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ ) ٢(ِعَباِدِه أَنْ أَْنِذُروا أَنَُّه لَا إِلََه إِلَّا أََنا فَاتَّقُوِن 

َولَكُْم ِفيَها َجمَالٌ ِحنيَ ) ٥(َوالْأَْنَعاَم َخلَقََها لَكُْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمَناِفُع َوِمْنَها َتأْكُلُونَ ) ٤(ِمْن ُنطْفٍَة فَإِذَا ُهَو َخصِيٌم ُمبٌِني 
) ٧(اِلِغيِه إِلَّا بِِشقِّ الْأَْنفُسِ إِنَّ رَبَّكُْم لََرءُوٌف َرحِيٌم وََتْحِملُ أَثْقَالَكُْم إِلَى َبلٍَد لَْم َتكُونُوا َب) ٦(ُترُِحيونَ َوِحَني َتسَْرُحونَ 

َوَعلَى اللَِّه قَْصُد السَّبِيلِ َومِْنَها جَاِئٌر َولَْو َشاَء ) ٨(َوالْخَْيلَ َوالْبَِغالَ َوالَْحِمَري ِلَترْكَُبوَها َوزِيَنةً وََيْخلُُق َما لَا َتْعلَُمونَ 
ُيْنبُِت لَكُْم بِهِ ) ١٠(ُهَو الَِّذي أَنَْزلَ ِمَن السََّماِء َماًء لَكُْم ِمْنُه شََراٌب َوِمْنهُ َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُمونَ ) ٩(َني لََهَداكُْم أَْجَمِع

َوَسخََّر لَكُُم اللَّْيلَ ) ١١(ُرونَ الزَّْرَع َوالزَّْيُتونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَْعَناَب َوِمْن كُلِّ الثَّمََراِت إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَيةً ِلقَْومٍ َيتَفَكَّ
َوَما ذََرأَ لَكُْم ِفي الْأَْرضِ ) ١٢(َوالنََّهاَر وَالشَّْمَس وَالْقََمَر َوالنُُّجوُم ُمَسخََّراٌت بِأَْمرِِه إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَياٍت ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ 

َوُهَو الَِّذي َسخََّر الَْبْحَر ِلَتأْكُلُوا ِمْنهُ لَْحًما طَرِيا وََتسَْتخْرُِجوا ِمْنهُ ) ١٣(َيذَّكَُّرونَ ُمْخَتِلفًا أَلْوَاُنُه إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً ِلقَْومٍ 
َواِسَي أَنْ َوأَلْقَى ِفي الْأَْرضِ َر) ١٤(ِحلَْيةً َتلَْبسُوَنَها وََتَرى الْفُلَْك َمَواِخَر ِفيِه َوِلَتْبَتغُوا ِمْن فَْضِلِه َولََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ 

أَفََمْن َيْخلُُق كََمْن لَا َيْخلُُق أَفَلَا ) ١٦(َوَعلَاَماٍت وَبِالنَّْجمِ ُهْم يَْهَتُدونَ ) ١٥(َتِميَد بِكُْم وَأَْنهَاًرا َوُسُبلًا لََعلَّكُْم َتهَْتُدونَ 
) ١٩(َواللَُّه َيْعلَُم َما ُتِسرُّونَ َوَما ُتْعِلُنونَ ) ١٨(لََغفُوٌر َرِحيٌم  َوإِنْ َتُعدُّوا نِْعَمةَ اللَِّه لَا ُتْحُصوَها إِنَّ اللََّه) ١٧(َتذَكَُّرونَ 

  ) ٢١(أَمَْواٌت غَْيرُ أَحَْياٍء َوَما َيْشُعُرونَ أَيَّانَ ُيْبَعثُونَ ) ٢٠(َوالَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه لَا َيْخلُقُونَ َشْيئًا َوُهمْ ُيْخلَقُونَ 

موضوعاهتا الرئيسية كثرية منوعة؛ واإلطار الذي . ئة اإليقاع ، عادية اجلرس؛ ولكنها مليئة حافلة هذه السورة هاد
  .تعرض فيه واسع شامل؛ واألوتار اليت توقع عليها متعددة مؤثرة ، والظالل اليت تلوهنا عميقة اخلطوط 

ولكنها تلم . والبعث . حي والو. األلوهية : وهي كسائر السور املكية تعاجل موضوعات العقيدة الكربى 
تلم حبقيقة الوحدانية الكربى اليت تصل بني دين . مبوضوعات جانبية أخرى تتعلق بتلك املوضوعات الرئيسية 

إبراهيم عليه السالم ودين حممد صلى اهللا عليه وسلم وتلم حبقيقة اإلرادة اإلهلية واإلرادة البشرية فيما خيتص 
وتلم مبوضوع التحليل . وتلم بوظيفة الرسل ، وسنة اهللا يف املكذبني هلم . ل باإلميان والكفر واهلدى والضال

وتلم باهلجرة يف سبيل اهللا ، وفتنة املسلمني يف دينهم ، والكفر بعد . والتحرمي وأوهام الوثنية حول هذا املوضوع 
العدل واإلحسان : لة مث تضيف إىل موضوعات العقيدة موضوعات املعام. . اإلميان وجزاء هذا كله عند اهللا 

وهكذا هي مليئة حافلة من ناحية . . واإلنفاق والوفاء بالعهد ، وغريها من موضوعات السلوك القائم على العقيدة 
  .املوضوعات اليت تعاجلها 

هو . . فأما اإلطار الذي تعرض فيه هذه املوضوعات ، واجملال الذي جتري فيه األحداث ، فهو فسيح شامل 
والبحار واجلبال . والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم . واملاء اهلاطل والشجر النامي . رض السماوات واأل

وهو الغيب بألوانه . وهو الدنيا بأحداثها ومصائرها ، واألخرى بأقدارها ومشاهدها . واملعامل والسبل واألهنار 
  .وأعماقه يف األنفس واآلفاق 

محلة . سورة وكأنه محلة ضخمة للتوجيه والتأثري واستجاشة العقل والضمري يف هذا اجملال الفسيح يبدو سياق ال
ليست يف جلجلة األنعام والرعد ، ولكنها يف هدوئها ختاطب كل حاسة . هادئة اإليقاع ، ولكنها متعددة األوتار 

ختاطب العني لترى  إهنا. وكل جارحة يف الكيان البشري ، وتتجه إىل العقل الواعي كما تتجه إىل الوجدان احلساس 
مساءه وأرضه ، : وحتشد الكون كله . ، واألذن لتسمع ، واللمس ليستشعر ، والوجدان ليتأثر ، والعقل ليتدبر 

كما . ومشسه وقمره ، وليله وهناره ، وجباله وحباره وفجاجه وأهناره وظالله وأكنانه نبته ومثاره ، وحيوانه وطيوره 
كلها أدوات توقع هبا على أوتار احلواس واجلوارح والعقول والقلوب ، . . يوبه حتشد دنياه وآخرته ، وأسراره وغ



  .خمتلف اإليقاعات اليت ال يصمد هلا فال يتأثر هبا إال العقل املغلق والقلب امليت ، واحلس املطموس 
القيامة ، وصور هذه اإليقاعات تتناول التوجيه إىل آيات اهللا يف الكون ، وآالئه على الناس كما تتناول مشاهد 

االحتضار ، ومصارع الغابرين؛ تصاحبها اللمسات الوجدانية اليت تتدسس إىل أسرار األنفس ، وإىل أحوال البشر 
وهم أجنة يف البطون ، وهم يف الشباب واهلرم والشيخوخة ، وهم يف حاالت الضعف والقوة ، وهم يف أحوال 

  .احلوار والقصص اخلفيف أدوات للعرض واإليضاح كذلك يتخذ األمثال واملشاهد و. النعمة والنقمة 
فأما الظالل العميقة اليت تلون جو السورة كله فهي اآليات الكونية تتجلى فيها عظمة اخللق ، وعظمة النعمة ، 

  .وعظمة العلم والتدبري 

مة على البشر ، ال فهذا اخللق اهلائل العظيم املدبر عن علم وتقدير ، ملحوظ فيه أن يكون نع. . كلها متداخلة . 
وتتخذ للزينة ، وترتاح هبا أبداهنم . تليب ضروراهتم وحدها ، ولكن تليب أشواقهم كذلك ، فتسد الضرورة 

  . .وتستروح هلا نفوسهم ، لعلهم يشكرون 
ومن مث تتراءى يف السورة ظالل النعمة وظالل الشكر ، والتوجيهات إليها ، والتعقيب هبا يف مقاطع السورة ، 

شاكراً ألنعمه اجتباه وهداه إىل صراط { ب عليها األمثال ، وتعرض هلا النماذج ، وأظهرها منوذج إبراهيم وتضر
كل أولئك يف تناسق ملحوظ بني الصور والظالل والعبارات واإليقاعات ، والقضايا واملوضوعات نرجو } مستقيم 

  .أن نقف على مناذج منه يف أثناء استعراضنا للسياق 
ط األول ، وموضوعه هو التوحيد؛ وأدواته هي آيات اهللا يف اخللق ، وأياديه يف النعمة ، وعلمه الشامل ونبدأ الشو

  :فلنأخذ يف التفصيل . يف السر والعالنية ، والدنيا واآلخرة 
ه ينزل املالئكة بالروح من أمره على من يشاء من عباد. أتى أمر اهللا فال تستعجلوه سبحانه وتعاىل عما يشركون { 
  . .} أن أنذروا أنه ال إله إال أنا فاتقون : 

وكلما . لقد كان مشركوا مكة يستعجلون الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يأتيهم بعذاب الدنيا أو عذاب اآلخرة 
امتد هبم األجل ومل ينزل هبم العذاب زادوا استعجاالً ، وزادوا استهزاء ، وزادوا استهتارا؛ وحسبوا أن حممد 

ومل يدركوا حكمة اهللا يف إمهاهلم ورمحته يف أنظارهم؛ . ا ال وجود له وال حقيقة ، ليؤمنوا له ويستسلموا خيوفهم م
هذه اآليات اليت ختاطب العقول والقلوب ، خريا من خطاهبا . ومل حياولوا تدبر آياته يف الكون ، وآياته يف القرآن 
  .والشعور ، وحرية اإلرادة والتفكري  بالعذاب واليت تليق باإلنسان الذي أكرمه اهللا بالعقل

يوحي بصدور األمر وتوجه اإلرادة؛ وهذا يكفي لتحققه يف . . } أتى أمر اهللا { : وجاء مطلع السورة حامساً جازماً 
وال . فإن سنة اهللا متضي وفق مشيئته ، ال يقدمها استعجال } فال تستعجلوه { املوعد الذي قدره اهللا لوقوعه 

فأمر اهللا بالعذاب أو بالساعة قد قضي وانتهى ، أما وقوعه ونفاذه فسيكون يف حينه املقدر ، ال  .يؤخرها رجاء 
  .يستقدم ساعة وال يتأخر 

وهذه الصيغة احلامسة اجلازمة ذات وقع يف النفس مهما تتماسك أو تكابر ، وذلك فوق مطابقتها حلقيقة الواقع؛ 
حكم نفاذه ، ويتحقق به وجوده ، فال مبالغة يف الصيغة وال جمانبة  فامر اهللا ال بد واقع ، وجمرد قضائه يعد يف

  .للحقيقة ، يف الوقت الذي تؤدي غايتها من التأثر العميق يف الشعور 
سبحانه { : فأما ما هم عليه من شرك باهللا الواحد ، وتصورات مستمدة من هذا الشرك فقد تنزه اهللا عنه وتعاىل 

  .ره وأشكاله ، الناشئة عن هبوط يف التصور والتفكري بكل صو} وتعاىل عما يشركون 



اهللا الذي ال يدع الناس إىل ضالهلم وأوهامهم إمنا هو ينزل . أتى أمر اهللا املنزه عن الشرك املتعايل عما يشركون 
  .} ينزل املالئكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده { : عليهم من السماء ما حيييهم وينجيهم 

فهو ال ينزل من السماء ماء حييي األرض واألجسام وحدها كما سيجيء إمنا ينزل . أوىل نعمه وكرباها وهذا . 
حياة يف النفوس والضمائر : فهو حياة ومبعث حياة . وللتعبري بالروح ظله ومعناه . املالئكة بالروح من أمره 

وهو أول ما ينزله اهللا من السماء للناس . هنيار وحياة يف اجملتمع حتفظه من الفساد والتحلل واال. والعقول واملشاعر 
تنزل به املالئكة أطهر خلق اهللا على املختارين من عباده األنبياء خالصته . ، وأول النعم اليت مين اهللا هبا على العباد 

  }. أن أنذروا أنه ال إله إال أنا فاتقون { : وفحواه 
فالنفس . ومفرق الطريق بني االجتاه احمليي واالجتاه املدمر . حياة النفس و. روح العقيدة . إهنا الوحدانية يف األلوهية 

اليت ال توحد املعبود نفس حائرة هالكة تتجاذهبا السبل وختايل هلا األوهام ومتزقها التصورات املتناقضة ، وتناوشها 
  الوساوس ، فال تنطلق جمتمعة هلدف من األهداف

لها ويشري إليها يف مطلع السورة املشتملة على شىت النعم ، فيصدر هبا نعمه والتعبري بالروح يشمل هذه املعاين ك
مجيعا؛ وهي النعمة الكربى اليت ال قيمة لغريها بدوهنا؛ وال حتسن النفس البشرية االنتفاع بنعم األرض كلها إن مل 

  .توهب نعمة العقيدة اليت حتييها 
ن معظم سياق السورة يدور حول املكذبني واملشركني ويفرد اإلنذار ، فيجعله فحوى الوحي والرسالة ، أل

واجلاحدين لنعمة اهللا ، واحملرمني ما أحله اهللا ، والناقضني لعهد اهللا ، واملرتدين عن اإلميان ومن مث يكون إظهار 
  .وتكون الدعوة إىل التقوى واحلذر واخلوف أوىل يف هذا املقام . اإلنذار أليق يف هذا السياق 

آيات اخللق الدالة على وحدانية اخلالق؛ وآيات النعمة الدالة على وحدانية املنعم؛ . عرض اآليات مث يأخذ يف 
  .بادئاً خبلق السماوات واألرض وخلق اإلنسان . يعرضها فوجا فوجا ، وجمموعة جمموعة 

  } خلق اإلنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبني. خلق السماوات واألرض باحلق ، تعاىل عما يشركون { 
احلق قوام خلقهما ، واحلق قوام تدبريمها ، واحلق عنصر أصيل يف . . } خلق السماوات واألرض باحلق { 

إمنا كل شيء قائم على احلق . فما شيء من ذلك كله عبث وال جزاف . تصريفهما وتصريف من فيهما وما فيهما 
تعاىل عن شركهم ، وتعاىل عما . . }  تعاىل عما يشركون{ . . ومتلبس به ومفض له وصائر يف النهاية إليه 

يشركون به من خلق اهللا الذي خلق السماوات واألرض ، وخلق من فيهما وما فيهما ، فليس أحد وليس شيء 
  .شريكاً له وهو اخلالق الواحد بال شريك 

لنطفة الساذجة بني ا. ويا هلا من نقلة ضخمة بني املبدأ واملصري } خلق اإلنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبني { 
وليس بني مبدئه من . واإلنسان املخاصم اجملادل الذي خياصم خالقه فيكفر به وجيادل يف وجوده أو يف وحدانيته 

فهكذا يصوره التعبري ، وخيتصر املسافة بني املبدأ واملصري ، . نطفة وصريورته إىل اجلدل واخلصومة فارق وال مهلة 
مشهد النطفة املهينة : يدة ، ويقف اإلنسان بني مشهدين وعهدين متواجهني لتبدو املفارقة كاملة ، والنقلة بع

  .الساذجة ، ومشهد اإلنسان اخلصيم املبني 

  .وهو إجياز مقصود يف تصوير . 
السماوات واألرض الذي يقف فيه اإلنسان ، يأخذ السياق يف استعراض خلق : ويف هذا اجملال الواسع جمال الكون 

  :نسان ، ويبدأ باألنعام اهللا الذي سخره لإل



ولكم فيها مجال حني ترحيون وحني تسرحون ، وحتمل . واألنعام خلقها ، لكم فيها دفء ومنافع ، ومنها تأكلون { 
أثقالكم إىل بلد مل تكونوا بالغيه إال بشق األنفس ، إن ربكم لرؤوف رحيم ، واخليل والبغال واحلمري لتركبوها وزينة 

  . .} ، وخيلق ما ال تعلمون 
ويف بيئة كالبيئة اليت نزل فيها القرآن أول مرة ، وأشباهها كثري؛ ويف كل بيئة زراعية والبيئات الزراعية هي الغالبة 

واألنعام املتعارف عليها . يف هذه البيئة تربز نعمة األنعام ، اليت ال حياة بدوهنا لبين اإلنسان . . حىت اليوم يف العامل 
أما اخليل والبغال واحلمري فللركوب والزينة وال تؤكل والقرآن . بل والبقر والضأن واملعز يف اجلزيرة كانت هي اإل

ففي األنعام دفء من : إذ يعرض هذه النعمة هنا ينبه إىل ما فيها من تلبية لضرورات البشر وتلبية ألشواقهم كذلك 
ومنها تأكلون حلماً ولبناً ومسناً . وما إليها  اجللود واألصواف واألوبار واألشعار ، ومنافع يف هذه ويف اللنب واللحم

وفيها كذلك مجال عند اإلراحة يف املساء وعند . ، ويف محل األثقال إىل البلد البعيد ال يبلغونه إال بشق األنفس 
وأهل الريف يدركون هذا املعىن بأعماق . مجال االستمتاع مبنظرها فارهة رائعة صحيحة مسينة . السرح يف الصباح 

  .فوسهم ومشاعرهم أكثر مما يدركه أهل املدينة ن
  .} لتركبوها وزينة { : وتلبية حلاسة اجلمال يف الزينة . ويف اخليل والبغال واحلمري تلبية للضرورة يف الركوب 

فاجلمال عنصر أصيل يف هذه النظرة وليست . وهذه اللفتة هلا قيمتها يف بيان نظرة القرآن ونظرة اإلسالم للحياة 
تلبية . عمة هي جمرد تلبية الضرورات من طعام وشراب وركوب؛ بل تلبية األشواق الزائدة على الضرورات الن

  .حاسة اجلمال ووجدان الفرح والشعور اإلنساين املرتفع على ميل احليوان وحاجة احليوان 
األنفس توجيها إىل ما يف  يعقب هبا على محل األثقال إىل بلد مل يكونوا بالغيه إال بشق} إن ربكم لرؤوف رحيم { 

  .خلق األنعام من نعمة ، وما يف هذه النعمة من رمحة 
يعقب هبا على خلق األنعام لألكل واحلمل واجلمال ، وخلق اخليل والبغال واحلمري . . } وخيلق ما ال تعلمون { 

وات احلمل والنقل والركوب ليظل اجملال مفتوحاً يف التصور البشري لتقبل أمناط جديدة من أد. . للركوب والزينة 
فوراء املوجود يف كل مكان . والزينة ، فال يغلق تصورهم خارج حدود البيئة ، وخارج حدود الزمان الذي يظلهم 

وزمان صور أخرى ، يريد اهللا للناس أن يتوقعوا فيتسع تصورهم وإدراكهم ، ويريد هلم أن يأنسوا هبا حني توجد أو 
إمنا استخدم آباؤنا األنعام واخليل : وال يقولوا . مدوا دون استخدامها واالنتفاع هبا حني تكشف فال يعادوها وال جي

  .والبغال واحلمري فال نستخدم سواها 

  .وإمنا نص القرآين على هذه األصناف فال نستخدم ما عداها 
ومن مث يهيِّئ القرآن  إن اإلسالم عقيدة مفتوحة مرنة قابلة الستقبال طاقات احلياة كلها ، ومقدرات احلياة كلها

استقباله . األذهان والقلوب الستقبال كل ما تتمخض عنه القدرة ، ويتمخض عنه العلم ، ويتمخض عنه املستقبل 
  .بالوجدان الديين املتفتح املستعد لتلقي كل جديد يف عجائب اخللق والعلم واحلياة 

وستجد وسائل أخرى ال يعلمها . ل ذلك الزمان ولقد جدت وسائل للحمل والنقل والركوب والزينة مل يعلمها أه
  . .} وخيلق ما ال تعلمون { والقرآن يهيِّئ هلا القلوب واألذهان ، بال مجود وال حتجر . أهل هذا الزمان 

ويف معرض النقل واحلمل والركوب والسري لبلوغ غايات حمسوسة يف عامل األرض ، يدخل السياق غايات معنوية 
ومثة . وهو طريق قاصد مستقيم ال يلتوي وال يتجاوز الغاية . فثمة الطريق إىل اهللا . ا معنوية وسريا معنوياً وطرق

بآياته يف الكون وبرسله : فأما الطريق إىل اهللا فقد كتب على نفسه كشفها وبياهنا . طرق أخرى ال توصل وال هتدي 
  :إىل الناس 



  . .} كم أمجعني ولو شاء هلدا. ومنها جائر . وعلى اهللا قصد السبيل { 
والسبيل اجلائر هو . والسبيل القاصد هو الطريق املستقيم الذي ال يلتوي كأنه يقصد إىل غايته فال حييد عنها 

  السبيل املنحرف اجملاوز للغاية ال يوصل إليها ، أو ال يقف عندها
ل ، وأن يدع إلرادته اختيار ولكنه شاء أن خيلق اإلنسان مستعداً للهدى والضال. . } ولو شاء هلداكم أمجعني { 

وكالمها . فكان منهم من يسلك السبيل القاصد ، ومنهم من يسلك السبيل اجلائر . طريق اهلدى أو طريق الضالل 
  .ال خيرج على مشيئه اهللا ، اليت قضت بأن تدع لإلنسان حرية االختيار 

  :والفوج الثاين من آيات اخللق والنعمة 
ماء لكم منه شراب ، ومنه شجر فيه تسيمون ، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل هو الذي أنزل من السماء { 

  . .} إن يف ذلك آلية لقوم يتفكرون . واألعناب ، ومن كل الثمرات 
واملاء ينزل من السماء وفق النواميس اليت خلقها اهللا يف هذا الكون ، واليت تدبر حركاته ، وتنشئ نتائجها وفق 

{ هذا املاء يذكر هنا نعمة من نعم اهللا . تدبريه ، بقدر خاص من أقداره ينشئ كل حركة وكل نتيجة إرادة اخلالق و
} ومنه شجر فيه تسيمون { فهي خصوصية الشراب اليت تربز يف هذا اجملال مث خصوصية املرعى } لكم منه شراب 

مث . وتنسيقاً للجو العام بني املراعي واألنعام  ذلك مبناسبة ذكر األنعام قبلها. وهي املراعي اليت تربون فيها السوائم 
  . .الزروع اليت يأكل منها اإلنسان مع الزيتون والنخيل واألعناب وغريها من أشجار الثمار 

يف تدبري اهللا هلذا الكون ، ونواميسه املواتية حلياة البشر ، وما كان اإلنسان . . } إن يف ذلك آلية لقوم يتفكرون { 
وما هي . ة على هذا الكوكب لو مل تكن نواميس الكون مواتية حلياته ، موافقة لفطرته ، ملبية حلاجاته ليستطيع احليا

باملصادفة العابرة أن خيلق اإلنسان يف هذا الكوكب األرضي ، وأن تكون النسب بني هذا الكوكب وغريه من 
لى ما هي عليه ، ممكنة لإلنسان من النجوم والكواكب هي هذه النسب ، وأن تكون الظواهر اجلوية والفلكية ع

  .احلياة ، ملبية هكذا حلاجاته على النحو الذي نراه 

والذين يتفكرون هم الذين يدركون حكمة التدبري ، وهم الذين يربطون بني ظاهرة كظاهرة املطر وما ينشئه على 
لى اخلالق وعلى وحدانية ذاته األرض من حياة وشجر وزروع ومثار ، وبني النواميس العليا للوجود ، وداللتها ع

أما الغافلون فيمرون على مثل هذه اآلية يف الصباح واملساء ، يف الصيف . ووحدانية إرادته ووحدانية تدبريه 
والشتاء ، فال توقظ تطلعهم ، وال تثري استطالعهم وال تستجيش ضمائرهم إىل البحث عن صاحب هذا النظام 

  .الفريد 
  :اآليات والفوج الثالث من أفواج 

  . .} إن يف ذلك آليات لقوم يعقلون . وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر ، والنجوم مسخرات بأمره { 
فكلها . الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم : ومن مظاهر التدبري يف اخللق ، وظواهر النعمة على البشر يف آن 

فظاهرة الليل والنهار ذات أثر حاسم يف . له ولكنها مسخرة ملنفعته  وهي مل ختلق. مما يليب حاجة اإلنسان يف األرض 
ومن شاء فليتصور هنارا بال ليل أو ليال بال هنار ، مث يتصور مع هذا حياة اإلنسان . حياة هذا املخلوق البشري 

  .واحليوان والنبات يف هذه األرض كيف تكون 
{ ب األرضي ، وعالقة احلياة هبما يف أصلها ويف منوها ، وعالقتهما باحلياة على الكوك. كذلك الشمس والقمر 

  . .لإلنسان ولغري اإلنسان مما يعلم اهللا } والنجوم مسخرات بأمره 
وكل أولئك طرف من حكمة التدبري ، وتناسق النواميس يف الكون كله ، يدركه أصحاب العقول اليت تتدبر وتعقل 



  . .} إن يف ذلك آليات لقوم يعقلون { : وتدرك ما وراء الظواهر من سنن وقوانني 
  :والفوج الرابع من أفواج النعمة فيما خلق اهللا لإلنسان 

  . .} إن يف ذلك آلية لقوم يذكرون . وما ذرأ لكم يف األرض خمتلفاً ألوانه { 
يف بعض وما خلق اهللا يف األرض وما أودع فيها للبشر من خمتلف املعادن اليت تقوم هبا حياهتم يف بعض اجلهات و

ونظرة إىل هذه الذخائر املخبوءة يف االرض ، املودعة للناس حىت يبلغوا رشدهم يوماً بعد يوم ، . األزمان 
إن كنزا منها قد نفد أعقبه كنز آخر غين ، من : وكلما قيل . ويستخرجوا كنوزهم يف حينها ووقت احلاجة إليها 

وال ينسون أن يد القدرة هي اليت خبأت هلم هذه } يذكرون إن يف ذلك آلية لقوم { . . رزق اهللا املدخر للعباد 
  .الكنوز 

والفوج اخلامس من أفواج اخللق واألنعام يف البحر امللح الذي ال يشرب وال يسقي ، ولكنه يشتمل على صنوف 
  :من آالء اهللا على اإلنسان 

سوهنا ، وترى الفلك مواخر فيه ، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه حلماً طرياً ، وتستخرجوا منه حلية تلب{ 
  . .} ولتبتغوا من فضله ، ولعلكم تشكرون 

  .ونعمة البحر وأحيائه تليب كذلك ضرورات اإلنسان وأشواقه 

وإىل جواره احللية من اللؤلؤ ومن املرجان ، وغريمها من األصداف . فمنه اللحم الطري من السمك وغريه للطعام 
والتعبري كذلك عن الفلك يشي بتلبية حاسة اجلمال ال مبجرد . ما يزالون حىت اآلن  والقواقع اليت يتحلى هبا أقوام

} مواخر { رؤية الفلك : فهي لفتة إىل متاع الرؤية وروعتها } وترى الفلك مواخر فيه { : الركوب واالنتقال 
اجلمال يف مظاهر الكون ،  ومرة اخرى جند أنفسنا أمام التوجيه القرآين العايل إىل. . تشق املاء وتفرق العباب 

جبانب الضرورة واحلاجة ، لنتملى هذا اجلمال ونستمتع به ، وال حنبس أنفسنا داخل حدود الضرورات واحلاجات 
.  

كذلك يوجهنا السياق أمام مشهد البحر والفلك تشق عبابه إىل ابتغاء فضل اهللا ورزقه ، وإىل شكره على ما سخر 
  .} ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون { : ك امللح األجاج من طعام والزينة واجلمال يف ذل

  :والفوج األخري يف هذا املقطع من السورة 
  .} وعالمات وبالنجم هم يهتدون . وألقى يف األرض رواسي أن متيد بكم ، وأهناراً وسبال لعلكم هتتدون { 

يعلل وجودها . ها اليت يذكرها القرآن هنا فأما اجلبال الرواسي فالعلم احلديث يعلل وجودها ولكنه ال يذكر وظيفت
بنظريات كثرية متعارضة أمهها أن جوف األرض امللتهب يربد فينكمش ، فتتقلص القشرة األرضية من فوقه وتتجعد 

وهذه الوظيفة مل يتعرض هلا . ولكن القرآن يذكر أهنا حتفظ توازن األرض . فتكون اجلبال واملرتفعات واملنخفضات 
  . العلم احلديث

واألهنار ذات عالقة طبيعية يف . ويف مقابل اجلبال الرواسي يوجه النظر إىل األهنار اجلواري ، والسبل السوالك 
والسبل ذات عالقة باجلبال . املشهد باجلبال ، ففي اجلبال يف الغالب تكون منافع األهنار؛ حيث مساقط األمطار 

وإىل جوار ذلك معامل الطرق اليت يهتدي هبا . ل واالنتقال وذات عالقة كذلك جبو األنعام واألمحا. واألهنار 
السالكون يف األرض من جبال ومرتفعات ومنفرجات ، ويف السماء من النجم الذي يهدي السالكني يف الرب والبحر 

  .سواء 
سياق عليه وعندما ينتهي استعراض آيات اخللق ، وآيات النعمة ، وآيات التدبري يف هذا املقطع من السورة يعقب ال



فقد ساقه يف صدد قضية التعريف باهللا سبحانه وتوحيده وتنزيهه عما يشركون . مبا سيق هذا االستعراض من أجله 
:  

واهللا يعلم ما . أفمن خيلق كمن ال خيلق؟ أفال تذكرون؟ وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها إن اهللا لغفور رحيم { 
هللا ال خيلقون شيئا وهم خيلقون ، أموات غري أحياء وما يشعرون أيان تسرون وما تعلنون ، والذين يدعون من دون ا

  . .} يبعثون 
فهل هنالك إال . . } أفمن خيلق كمن ال خيلق؟ { : وهو تعقيب جييء يف أوانه ، والنفس متهيئة لإلقرار مبضمونه 

ذلك اخللق كله ، ومن ال بني من خيلق . . أفيجوز أن يسوي إنسان يف حسه وتقديره : وكال . ال : جواب واحد 
  .فما حيتاج األمر إىل أكثر من التذكر ، فيتضح األمر ويتجلى اليقني } أفال تذكرون { خيلق ال كبريا وال صغرياً؟ 

فضالً على أن . . } وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها { : فهو يعقب عليها . ولقد استعرض ألوانا من النعمة 
وهذا تركيب جسده . . ريها اإلنسان ، ألنه يألفها فال يشعر هبا إال حني يفتقدها وأكثر النعم ال يد. تشكروها 

ووظائفه مىت يشعر مبا فيه من إنعام إال حني يدركه املرض فيحس باالختالل؟ إمنا يسعه غفران اهللا للتقصري ورمحته 
  . .} إن اهللا لغفور رحيم { باإلنسان الضعيف 

فكيف يسوونه يف حسهم } واهللا يعلم ما تسرون وما تعلنون { : يف والظاهر يعلم اخلا. واخلالق يعلم ما خلق 
وتقديرهم بتلك اآلهلة املدعاة وهم ال خيلقون شيئا وال يعلمون شيئا ، بل إهنم ألموات غري قابلني للحياة على 

  :ومن مث فهم ال يشعرون . اإلطالق 
  . .} أموات غري أحياء وما يشعرون أيان يبعثون .  والذين يدعون من دون اهللا ال خيلقون شيئا وهم خيلقون{ 

. ألن البعث تكملة للخلق . واإلشارة هنا إىل البعث وموعده فيها تقرير أن اخلالق ال بد أن يعلم موعد البعث 
 فاآلهلة اليت ال تعلم مىت يبعث عبادها هي آهلة ال تستحق التأليه ،. وعنده يستويف األحياء جزاءهم على ما قدموا 

  فاخلالق يبعث خماليقه ويعلم مىت يبعثهم على التحقيق. بل هي سخرية الساخرين 

لَا َجَرَم أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ُيِسرُّونَ ) ٢٢(إِلَُهكُْم إِلٌَه وَاِحٌد فَالَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخَرِة قُلُوبُُهْم ُمْنِكَرةٌ َوُهْم ُمْسَتكْبُِرونَ 
ِلَيْحِملُوا ) ٢٤(َوإِذَا قِيلَ لَُهْم َماذَا أَنَْزلَ رَبُّكُْم قَالُوا أََساِطريُ الْأَوَِّلَني ) ٢٣(نَ إِنَُّه لَا ُيِحبُّ الُْمْسَتكْبِرِيَن َوَما ُيْعِلُنو

قَْد َمكََر الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم ) ٢٥(َء َما َيزُِرونَ أَْوَزارَُهْم كَاِملَةً َيْوَم الِْقَياَمِة َوِمْن أَْوزَارِ الَِّذيَن ُيِضلُّونَُهْم بَِغْيرِ ِعلْمٍ أَلَا َسا
ثُمَّ َيْومَ ) ٢٦(ثُ لَا َيْشُعُرونَ فَأََتى اللَُّه ُبْنيَانَُهْم ِمَن الْقََواِعِد فََخرَّ َعلَْيهُِم السَّقُْف ِمْن فَْوِقهِْم َوأََتاُهُم الَْعذَاُب ِمْن حَْي

وَء َعلَى أَْيَن ُشَركَاِئَي الَِّذيَن كُْنُتْم ُتَشاقُّونَ ِفيهِْم قَالَ الَِّذيَن أُوتُوا الِْعلَْم إِنَّ الِْخْزَي الَْيْوَم وَالسُّ الِْقَياَمةِ ُيْخزِيهِْم َوَيقُولُ
لُ ِمْن ُسوٍء َبلَى إِنَّ اللََّه َعِليٌم بَِما الَِّذيَن َتَتَوفَّاُهُم الَْملَاِئكَةُ ظَاِلِمي أَْنفُسِهِْم فَأَلْقَُوا السَّلََم َما كُنَّا َنعَْم) ٢٧(الْكَاِفرِيَن 

َوِقيلَ لِلَِّذيَن اتَّقَْوا َماذَا أَْنَزلَ ) ٢٩(فَاْدُخلُوا أَبَْواَب َجَهنَّمَ َخاِلِديَن ِفيَها فَلَبِئَْس َمثَْوى الْمَُتكَبِّرِيَن ) ٢٨(كُْنُتْم َتْعَملُونَ 
َجنَّاُت َعْدٍن ) ٣٠(وا ِفي َهِذِه الدُّْنَيا َحَسَنةٌ وَلَدَاُر الْآِخَرِة خَْيٌر َولَنِْعَم دَاُر الُْمتَِّقَني رَبُّكُْم قَالُوا َخيًْرا ِللَِّذيَن أَْحَسُن

اُهُم الَْملَاِئكَةُ الَِّذيَن َتَتَوفَّ) ٣١(َيْدُخلُوَنَها َتجْرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَنَْهاُر لَُهْم ِفيَها َما َيَشاُءونَ كَذَِلَك َيجْزِي اللَُّه الُْمتَِّقَني 
َهلْ َيْنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأِْتيَُهُم الَْملَاِئكَةُ أَْو َيأِْتَي أَْمرُ ) ٣٢(طَيِّبَِني َيقُولُونَ َسلَاٌم َعلَْيكُُم اْدُخلُوا الَْجنَّةَ بَِما كُنُْتْم َتْعَملُونَ 

فَأَصَابَُهْم َسيِّئَاُت َما َعِملُوا ) ٣٣(ُهُم اللَُّه َولَِكْن كَانُوا أَْنفُسَُهْم َيظِْلُمونَ رَبَِّك كَذَِلَك فََعلَ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َوَما ظَلََم
َوقَالَ الَِّذيَن أَْشَركُوا لَْو َشاَء اللَُّه َما َعَبْدَنا ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْيٍء َنْحُن َولَا ) ٣٤(َوَحاقَ بِهِْم َما كَاُنوا بِهِ َيسَْتْهزِئُونَ 

َولَقَْد بََعثَْنا ) ٣٥(اغُ الُْمبُِني َنا َولَا َحرَّمَْنا ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْيٍء كَذَِلَك فََعلَ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فََهلْ َعلَى الرُُّسلِ إِلَّا الَْبلَآَباُؤ



َهَدى اللَُّه َوِمنُْهْم َمْن َحقَّْت َعلَْيِه الضَّلَالَةُ فَِسُريوا ِفي  ِفي كُلِّ أُمٍَّة َرُسولًا أَنِ اْعُبدُوا اللََّه وَاْجتَنُِبوا الطَّاغُوَت فَِمنُْهْم َمْن
إِنْ َتْحرِْص َعلَى ُهَداُهْم فَإِنَّ اللََّه لَا َيْهِدي َمْن ُيِضلُّ َوَما لَُهْم ِمْن ) ٣٦(الْأَْرضِ فَاْنظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمكَذِّبَِني 

لَا َيْعلَُمونَ  وا بِاللَِّه جَْهَد أَْيمَانِهِمْ لَا َيبَْعثُ اللَُّه َمْن َيُموُت َبلَى َوْعًدا َعلَْيِه َحقًّا َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسَِوأَقَْسُم) ٣٧(َناِصرِيَن 
إِنََّما قَْولَُنا ِلَشْيٍء إِذَا أَرَْدَناُه أَنْ ) ٣٩(ِلُيَبيَِّن لَُهُم الَِّذي َيْخَتِلفُونَ ِفيِه َوِلَيْعلََم الَِّذيَن كَفَُروا أَنَُّهْم كَاُنوا كَاِذبَِني ) ٣٨(

كَْبُر وَالَِّذيَن َهاَجرُوا ِفي اللَِّه ِمْن َبْعِد َما ظُِلُموا لَُنَبوِّئَنَُّهْم ِفي الدُّنَْيا َحَسَنةً َولَأَْجُر الْآِخَرِة أَ) ٤٠(َنقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ 
َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك إِلَّا رِجَالًا نُوِحي إِلَْيهِمْ ) ٤٢(يَن َصَبُروا َوَعلَى َربِّهِمْ َيَتَوكَّلُونَ الَِّذ) ٤١(لَْو كَاُنوا َيْعلَُمونَ 

لنَّاسِ َما نُزِّلَ إِلَْيهِْم َولََعلَُّهمْ بِالَْبيِّنَاِت َوالزُُّبرِ وَأَنَْزلَْنا إِلَْيَك الذِّكَْر ِلُتَبيَِّن ِل) ٤٣(فَاْسأَلُوا أَْهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنُْتْم لَا َتْعلَُمونَ 
ا َيشُْعُرونَ أَفَأَِمَن الَِّذيَن َمكَُروا السَّيِّئَاتِ أَنْ َيْخِسَف اللَُّه بِهُِم الْأَْرَض أَْو يَأِْتيَُهُم الَْعذَاُب ِمْن َحْيثُ لَ) ٤٤(َيَتفَكَُّرونَ 

أََولَمْ ) ٤٧(أَْو يَأُْخذَُهْم َعلَى َتخَوٍُّف فَإِنَّ رَبَّكُْم لََرُءوٌف َرِحيٌم ) ٤٦(بُِمْعجِزِيَن  أَْو يَأُْخذَُهْم ِفي َتقَلُّبِهِْم فََما ُهْم) ٤٥(
ُجُد َما ِفي َوِللَِّه َيْس) ٤٨(ِخُرونَ َيَرْوا إِلَى َما َخلََق اللَُّه ِمْن َشْيٍء َيَتفَيَّأُ ِظلَالُُه َعنِ الَْيِمنيِ َوالشََّماِئلِ ُسجًَّدا ِللَِّه َوُهْم دَا

َيَخافُونَ َربَُّهْم ِمْن فَْوِقهِْم َوَيفَْعلُونَ َما ) ٤٩(السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ ِمْن َدابٍَّة وَالَْملَاِئكَةُ وَُهْم لَا َيْسَتكْبُِرونَ 
  ) ٥٠(ُيْؤَمُرونَ 

. . اده ، ويف علمه بالسر والعلن وقفنا يف الدرس السابق عند استعراض آيات اخلالق يف خلقه ، ويف نعمته على عب
وهي ال تعلم . وال تعلم شيئا ، بل هي ميتة ال تنتظر هلا حياة . بينما اآلهلة املدعاة ، ال ختلق شيئا ، بل هي خملوقة 

وكان هذا هو . . مىت يبعث عبادها للجزاء وهذا وذلك قاطع يف بطالن عبادهتا ، ويف بطالن عقيدة الشرك كافة 
  .يف قضية التوحيد يف السورة مع إشارة إىل قضية البعث أيضا الشوط األول 

نبدأ شوطا جديدا ، يفتتح بتقرير وحدة . وها حنن أوالء نبدأ يف الدرس اجلديد من حيث انتهينا يف الدرس السابق 
دهم عن األلوهية ، ويعلل عدم إميان الذين ال يؤمنون باآلخرة بأن قلوهبم منكرة ، فاجلحود صفة كامنة فيها تص

: وخيتم مبشهد مؤثر . . اإلقرار باآليات البينات ، وهم مستكربون ، فاالستكبار يصدهم عن اإلذعان والتسليم 
مشهد الظالل يف األرض كلها ساجدة هللا ، ومعها ما يف السماوات وما يف األرض من دابة ، واملالئكة ، قد برئت 

هذا املشد اخلاشع الطائع يقابل . . والطاعة ألمره بال جدال  نفوسهم من االستكبار ، وامتألت باخلوف من اهللا ،
  .صورة املستكربين املنكرة قلوهبم يف مفتتح هذا الشوط اجلديد 

وبني املطلع واخلتام يستعرض السياق مقوالت أولئك املستكربين املنكرين عن الوحي والقرآن إذ يزعمون أنه 
باهللا وحترميهم ما مل حيرمه اهللا ، إذ يدعون أن اهللا أراد منهم الشر  ومقوالهتم عن أسباب شركهم. أساطري األولني 

ويتوىل الرد على مقوالهتم . ومقوالهتم عن البعث والقيامة إذ يقسمون جهدهم ال يبعث اهللا من ميوت . وارتضاه 
، كما يعرض ويعرض يف ذلك مشاهد احتضارهم ومشاهد بعثهم وفيها يتربأون من تلك املقوالت الباطلة . مجيعا 

بعض مصارع الغابرين من املكذبني أمثاهلم ، وخيوفهم أخذ اهللا يف ساعة من ليل أو هنار وهم ال يشعرون ، وهم يف 
وإىل جوار هذا يعرض صورا من مقوالت املتقني . . تقلبهم يف البالد ، أو وهم على ختوف وتوقع وانتظار للعذاب 

وينتهي بذلك املشهد اخلاشع الطائع للظالل . البعث من طيب اجلزاء املؤمنني وما ينتظرهم عند االحتضار ويوم 
  . .والدواب واملالئكة يف األرض والسماء 

ال جرم أن اهللا يعلم ما يسرون وما . فالذين ال يؤمنون باآلخرة قلوهبم منكرة وهم مستكربون . إهلكم إله واحد { 
  . .} يعلنون إنه ال حيب املستكربين 

بل جيعل إحدامها دالة على األخرى الرتباط عبادة اهللا .  اإلميان بوحدة هللا واإلميان باآلخرة وجيمع السياق بني



  . .فباآلخرة تتم حكمة اخلالق الواحد ويتجلى عدله يف اجلزاء . الواحد بعقيدة البعث واجلزاء 
يؤدي إىل هذه احلقيقة  وكل ما سبق يف السورة من آيات اخللق وآيات النعمة وآيات العلم} إهلكم إله واحد { 

  .الكبرية البارزة ، الواضحة اآلثار يف نواميس الكون وتناسقها وتعاوهنا كما سلف احلديث 
فالذين ال يسلمون هبذه احلقيقة ، وال يؤمنون باآلخرة وهي فرع عن االعتقاد بوحدانية اخلالق وحكمته وعدله 

  .تكمن العلة يف كياهنم ويف طباعهم هؤالء ال تنقصهم اآليات وال تنقصهم الرباهني ، إمنا 

إن قلوهبم منكرة جاحدة ال تقر مبا ترى من اآليات ، وهم مستكربون ال يريدون التسليم بالرباهني واالستسالم هللا 
  .فالعلة أصيلة والداء كامن يف الطباع والقلوب . والرسول 

{ . يعلمه دون شك وال ريب ويكرهه فيهم . فهو يعلم ما يسرون وما يعلنون . واهللا الذي خلقهم يعلم ذلك منهم 
ومن مث فهم مكروهون من اهللا . فالقلب املستكرب ال يرجى له أن يقتنع أو يسلم } إنه ال حيب املستكربين 

  .الستكبارهم الذي يعلمه من يعلم حقيقة أمرهم ويعلم ما يسرون وما يعلنون 
ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين . ولني أساطري األ: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا : وإذا قيل هلم { 

  .} يضلوهنم بغري علم ، أال ساء ما يزرون 
مل جييبوا اجلواب } ماذا أنزل ربكم؟ { هؤالء املستكربون ذوو القلوب املنكرة اليت ال تقتنع وال تستجيب إذا سئلوا 

إمنا هم . فحواه ، فيكونوا أمناء يف النقل ، ولو مل يعتقدوه الطبيعي املباشر ، فيتلوا شيئا من القرآن أو يلخصوا 
. . واألساطري هي احلكايات الومهية احلافلة باخلرافة } أساطري األولني { : يعدلون عن اجلواب األمني فيقولون 

تمع وهكذا يصفون هذا القرآن الذي يعاجل النفوس والعقول ، ويعاجل أوضاع احلياة وسلوك الناس وعالقات اجمل
وهكذا يؤدي هبم ذلك . هكذا يصفونه ملا حيويه من قصص األولني . وأحوال البشر يف املاضي واحلاضر واملستقبل 

اإلنكار واالستهتار إىل محل ذنوهبم وشطر من ذنوب الذين يضلوهنم هبذا القول ، ويصدوهنم عن القرآن واإلميان ، 
ري هذه الذنوب أمحاال ذات ثقل وساءت امحاالً وأثقاال فهي توقر ويصور التعب. . وهم جاهلون به ال يعلمون حقيقته 

النفوس كما توقر األمحال الظهور ، وهي تثقل القلوب ، كما تثقل األمحال العواتق ، وهي تتعب وتشقي كما تتعب 
  األثقال حامليها بل هي أدهى وأنكى
مداً رجل حلو اللسان ، إذا كلمه الرجل إن حم: اجتمعت قريش ، فقالوا « : روى ابن أيب حامت عن السدي قال 

ذهب بعقله ، فانظروا ناسا من أشرافكم املعدودين املعروفة أنساهبم ، فابعثوا يف كل طريق من طرق مكة على رأس 
فخرج ناس يف كل طريق فكان إذا اقبل الرجل وافدا لقومه ينظر ما . ليلة أو ليلتني ، فمن جاء يريده فردوه عنه 

إنه . أنا أخربك عن حممد : فيعرفه نسبه ، ويقول له . انا فالن ابن فالن : ووصل إليهم ، قال أحدهم يقول حممد ، 
. رجل كذاب مل يتبعه على أمره إال السفهاء والعبيد ومن ال خري فيهم ، وأما شيوخ قومه وخيارهم فمفارقون له 

فإن كان الوافد ممن . } أساطري األولني : بكم؟ قالوا ماذا أنزل ر: إذا قيل هلم { : فذلك قوله تعاىل . فريجع الوافد 
بئس الوافد لقومي إن كنت جئت حىت إذا بلغت مسرية يوم رجعت : عزم اهللا له الرشاد ، فقالوا له مثل ذلك قال 

  .قبل أن ألقى هذا الرجل ، وانظر ما يقول وآيت قومي ببيان أمره 

  .« . . . خرياً : ل حممد؟ فيقولون فيدخل مكة ، فيلقى املؤمنني فيسأهلم ماذا يقو
فقد كانت حرب دعاية منظمة يديرها قريش على الدعوة ، ويديرها امثال قريش يف كل زمان ومكان من 

. املستكربين الذين ال يريدون اخلضوع للحق والربهان ، ألن استكبارهم مينعهم من اخلضوع للحق والربهان 



والسياق يعرض عليهم هناية املاكرين . من ينكر ، وليسوا أول من ميكر فهؤالء املستكربون من قريش ليسوا أول 
. من قبلهم ، ومصريهم يوم القيامة ، بل مصريهم منذ مفارقة أرواحهم ألجسادهم حىت يلقوا يف اآلخرة جزاءهم 

  :يعرض عليهم هذا كله يف مشاهد مصورة على طريقة القرآن املأثورة 
ى اهللا بنياهنم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم ، وأتاهم العذاب من حيث فأت. قد مكر الذين من قبلهم { 

إن : أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم : مث يوم القيامة خيزيهم ، ويقول . ال يشعرون 
. وا السلم ما كنا نعمل من سوء اخلزي اليوم والسوء على الكافرين ، الذين تتوفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم ، فألق

  .} فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ، فلبئس مثوى املتكربين . بلى إن اهللا عليم مبا كنتم تعملون 
والتعبري يصور هذا املكر يف صورة بناء ذي قواعد وأركان وسقف إشارة إىل دقته } قد مكر الذين من قبلهم { 

فأتى اهللا بنياهنم من القواعد ، فََخرَّ { : كله مل يقف أمام قوة اهللا وتدبريه  ولكن هذا. وإحكامه ومتانته وضخامتة 
وهو مشهد للتدمري الكامل الشامل ، يطبق عليهم من فوقهم ومن حتت أرجلهم ، } عليهم السقف من فوقهم 

وأتاهم { ويدفنهم  فالقواعد اليت حتمل البناء حتطم وهتدم من أساسها ، والسقف خير عليهم من فوقهم فيطبق عليهم
إذا هو مقربهتم اليت . فإذا البناء الذي بنوه وأحكموه واعتمدوا على االحتماء فيه } العذاب من حيث ال يشعرون 

وهو الذي اختذوه للحماية ومل يفكروا أن يأتيهم . حتتويهم ، ومهلكتهم اليت تأخذهم من فوقهم ومن أسفل منهم 
  اخلطر من جهته

ر واهلالك ، وللسخرية من مكر املاكرين وتدبري املدبرين ، الذين يقفون لدعوة اهللا ، وحيسبون إنه مشهد كامل للدما
  مكرهم ال يرد ، وتدبريهم ال خييب ، واهللا من ورائهم حميط

ودعوة اهللا ماضية يف طريقها مهما ميكر املاكرون ، ومهما يدبر . وهو مشهد مكرر يف الزمان قبل قريش وبعدها 
فأتى اهللا { : بني احلني واحلني يتلفت الناس فيذكرون ذلك املشهد املؤثر الذي رمسه القرآن الكرمي و. املدبرون 

  .} بنياهنم من القواعد فََخرَّ عليهم السقف من فوقهم ، وأتاهم العذاب من حيث ال يشعرون 
  .} الذين كنتم تشاقون فيهم؟ اين شركائي : مث يوم القيامة خيزيهم ، ويقول { : هذا يف الدنيا ، ويف واقع األرض 

ويرتسم مشهد من مشاهد القيامة يقف فيه هؤالء املستكربون املاكرون موقف اخلزي؛ وقد انتهى عهد االستكبار 
أين شركائي الذين كنتم تشاقون { : وجاءوا إىل صاحب اخللق واألمر ، يسأهلم سؤال التبكيت والتأنيب . واملكر 
  .تم ختاصمون من أجلهم الرسول واملؤمنني ، وجتادلون فيهم املقرين املوحدين؟ أين شركائي الذين كن} فيهم؟ 

ويسكت القوم من خزي ، لتنطلق ألسنة الذين أوتوا العلم من املالئكة والرسل واملؤمنني وقد أذن اهللا هلم أن 
  . .} وء على الكافرين إن اخلزي اليوم والس: قال الذين أوتوا العلم { : يكونوا يف هذا اليوم متكلمني ظاهرين 

فيعود السياق هبم خطوة } الذين تتوفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم { . . } إن اخلزي اليوم والسوء على الكافرين { 
يعود هبم إىل ساعة االحتضار ، واملالئكة تتوفاهم ظاملني ألنفسهم مبا حرموها من اإلميان واليقني . قبل خطوة القيامة 
  .رد اهلالك ، ومبا قادوها يف النهاية إىل النار والعذاب ، ومبا اوردوها موا

فألقوا { : ويرسم مشهدهم يف ساعة االحتضار ، وهم قريبو عهد باألرض ، وما هلم فيها من كذب ومكر وكيد 
فإذا هم مستسلمون ال يهمون بنزاع أو خصام ، . هؤالء املستكربون . ألقوا السلم } السلم ما كنا نعمل من سوء 

ما كنا { : ا يلقون السلم ويعرضون االستسالم مث يكذبون ولعله طرف من مكرهم يف الدنيا فيقولون مستسلمني إمن
  وهو مشهد خمز وموقف مهني ألولئك املستكربين} نعمل من سوء 

فال سبيل إىل الكذب } إن اهللا عليم مبا كنتم تعملون { من العليم مبا كان منهم } بلى { : وجييئهم اجلواب 



  .املغالطة والتمويه و
  } فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى املتكربين { : وجييئهم اجلزاء جزاء املتكربين 

  :يقابلون املنكرين املستكربين يف املبدأ واملصري . . الذين اتقوا : وعلى اجلانب األخر 
وا يف هذه الدنيا حسنة ، ولدار اآلخرة خري ، للذين أحسن. خرياً : ماذا أنزل ربكم؟ قالوا : وقيل للذين اتقوا { 

. جنات عدن يدخلوهنا جتري من حتتها األهنار ، هلم فيها ما يشاءون ، كذلك جيزي اهللا املتقني . ولنعم دار املتقني 
  . .} سالم عليكم ، ادخلوا اجلنة مبا كنتم تعملون : الذين تتوفاهم املالئكة طيبني ، يقولون 

فيلخصون . أن اخلري هو قوام هذه الدعوة ، وقوام ما أنزل رهبم من أمر وهني وتوجيه وتشريع  إن املتقني يدركون
للذين أحسنوا يف هذه { : مث يفصلون هذا اخلري حسبما علموا مما أنزل اهللا } خرياً : قالوا { : األمر كله يف كلمة 

ولنعم دار { من هذه الدار الدنيا } خرة خري ولدار اآل{ . حياة حسنة ومتعة حسنة ، ومكانة حسنة } الدنيا حسنة 
رخاء } جتري من حتتها األهنار { لإلقامة } جنات عدن { فإذا هي . عن هذه الدار . مث يفصل ما أمجل . . } املتقني 

كذلك جيزي اهللا { . . فال حرمان وال كد ، وال حدود للرزق كما هي احلياة الدنيا } هلم فيها ما يشاءون { . 
  .}  املتقني

فإذا هم يف مشهد االحتضار وهو مشهد هني . مث يعود السياق خطوة باملتقني كما عاد من قبلهم خطوة باملستكربين 
{ . طيبة نفوسهم بلقاء اهللا ، معافني من الكرب وعذاب املوت } الذين تتوفاهم املالئكة طيبني { : لني كرمي 
تعجيالً هلم بالبشرى ، } ادخلوا اجلنة مبا كنتم تعملون { قدومهم طمأنة لقلوهبم وترحيباً ب} سالم عليكم : يقولون 

  .وهم على عتاب اآلخرة ، جزاء وفاقاً على ما كانوا يعملون 

: يعقب السياق بسؤال عن املشركني من قريش . مشهد االحتضار ومشهد البعث . ويف ظل هذا املشهد بشقيه 
وهذا ما ينتظرهم عند الوفاة ، وما . ينتظرون أمر اهللا فيبعثهم  ماذا ينتظرون؟ أينتظرون املالئكة فتتوفاهم؟ أم

  :ينتظرهم يوم يبعثهم اهللا أو ليس يف مصري املكذبني قبلهم وقد شهدوه ممثالً يف ذينك املشهدين عربة وغناء 
ولكن كانوا  هل ينظرون إال أن تأتيهم املالئكة أو يأيت أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم ، وما ظلمهم اهللا ،{ 

  . .} فأصاهبم سيئات ما عملوا ، وحاق هبم ما كانوا به يستهزئون . أنفسهم يظلمون 
فإهنم يرون ما حل مبن قبلهم ممن يسلكون طريقهم ، مث يظلون سادرين يف الطريق غري . وعجيب أمر الناس 

فق ناموس مرسوم ، وأن متصورين أن ما أصاب غريهم ميكن أن يصيبهم ، وغري مدركني أن سنة اهللا متضي و
املقدمات تعطي دائما نتائجها ، وأن األعمال تلقى دائماً جزاءها ، وأن سنة اهللا لن حتابيهم ولن تتوقف إزاءهم ، 

  .ولن حتيد عن طريقهم 
فقد أتاهم اهللا حرية التدبر والتفكر واالختيار ، وعرض عليهم } وما ظلمهم اهللا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون { 

فما ظلمهم يف مصريهم . يف اآلفاق ويف أنفسهم ، وحذرهم العاقبة ، ووكلهم إىل عملهم وإىل سنته اجلارية آياته 
  .احملتوم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 

فأصاهبم { : وما قسا عليهم يف عقوبة ، إمنا قست عليهم أعماهلم ، ألهنم أصيبوا هبا أي بنتائجها الطبيعية وجرائرها 
وهلذا التعبري وأمثاله داللة فإهنم ال يعاقبون بشيء خارج . . } ، وحاق هبم ما كانوا به يستهزئون سيئات ما عملوا 

وهم ينتكسون إىل أدىن من رتبة البشرية مبا . وإهنم ليصابون جبرائر سلوكهم التلقائية . عن مثرة أعماهلم الذاتية 
  .قام املهني ، والعذاب األليم يعملون ، فيجازون مبا هو أدىن من رتبة البشرية يف دركات امل

  :ومقولة جديدة من مقوالت املشركني عن علة شركهم ومالبساته 



. لو شاء اهللا ما عبدنا من دونه من شيء حنن وال آباؤنا ، وال حرمنا من دونه من شيء : وقال الذين أشركوا { 
ثنا يف كل أمة رسوالً أن اعبدوا اهللا فهل على الرسل إال البالغ املبني؟ ولقد بع. كذلك فعل الذين من قبلهم 

فسريوا يف األرض فانظروا كيف كان . واجتنبوا الطاغوت؛ فمنهم من هدى اهللا ، ومنهم من حقت عليه الضاللة 
  . .} عاقبة املكذبني 

ض إهنم حييلون شركهم وعبادهتم آهلة من دون اهللا هم وآباؤهم ، وأوهام الوثنية اليت يزاولوهنا من حترميهم لبع
فلو شاء . إهنم حييلون هذا كله على إرادة اهللا ومشيئته . . الذبائح وبعض األطعمة على أنفسهم بغري شريعة من اهللا 

  .اهللا يف زعمهم أال يفعلوا شيئاً من هذا ملنعهم من فعله 
الستخدامها يف  وجتريد لإلنسان من أهم خصائصه اليت وهبها له اهللا. وهذا وهم وخطأ يف فهم معىن املشيئة اإلهلية 

  .احلياة 

وإرادته هذه ظاهرة . فاهللا سبحانه ال يريد لعباده الشرك ، وال يرضى هلم أن حيرموا ما أحله هلم من الطيبات 
ولقد بعثنا يف كل أمة { : منصوص عليها يف شرائعه ، على ألسنة الرسل الذين كلفوا التبليغ وحده فقاموا به وأدوه 

واهللا تعاىل ال يأمر الناس بأمر يعلم أنه . فهذا أمره وهذه إرادته لعباده } جتنبوا الطاغوت رسوالً أن اعبدوا اهللا وا
وآية عدم رضاه عن خمالفة أمره هذا ما أخذ به املكذبني . منعهم خلقة من القدرة عليه ، أو دفعهم قسراً إىل خمالفته 

  .} فسريوا يف األرض فانظروا كيف كان عاقبة املكذبني { 
اءت إرادة اخلالق احلكيم أن خيلق البشر باستعداد للهدى وللضالل ، وأن يدع مشيئتهم حرة يف اختيار أي إمنا ش

الطريقني؛ ومنحهم بعد ذلك العقل يرجحون به أحد االجتاهني ، بعد ما بث يف الكون من آيات اهلدى ما يلمس 
مث شاءت رمحة اهللا بعباده بعد هذا . . النهار  العني واألذن واحلس والقلب والعقل حيثما اجتهت آناء الليل وأطراف

كله أال يدعهم هلذا العقل وحده ، فوضع هلذا العقل ميزاناً ثابتاً يف شرائعه اليت جاءت هبا رسله ، يثوب إليه العقل 
 . .كلما غم عليه األمر ، ليتأكد من صواب تقديره أو خطئه عن طريق امليزان الثابت الذي ال تعصف به األهواء 

ومل جيعل الرسل جبارين يلوون أعناق الناس إىل اإلميان ، ولكن مبلغني ليس عليهم إال البالغ ، يأمرون بعبادة اهللا 
  :وحده واجتناب كل ما عداه من وثنية وهوى وشهوة وسلطان 

  . .} ولقد بعثنا يف كل أمة رسوالً أن اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت { 
. . } ومنهم من حقت عليه الضاللة { وفريق شرد يف طريق الضالل } ى اهللا فمنهم من هد{ ففريق استجاب 

وهذا الفريق وذلك كالمها مل خيرج على مشيئة اهللا ، وكالمها مل يقسره اهللا قسراً على هدى أو ضالل ، إمنا سلك 
  .يف نفسه ويف اآلفاق طريقه الذي شاءت إرادة اهللا أن جتعل إرادته حرة يف سلوكه ، بعد ما زودته مبعامل الطريق 

كذلك ينفي القرآن الكرمي هبذا النص وهم اإلجبار الذي لوح به املشركون ، والذي يستند إليه كثري من العصاة 
فاهللا يأمر عباده باخلري وينهاهم عن الشر ، . والعقيدة اإلسالمية عقيدة ناصعة واضحة يف هذه النقطة . واملنحرفني 

إن إرادة : فال جمال بعد هذا ألن يقال . الدنيا عقوبات ظاهرة يتضح فيها غضبه عليهم  ويعاقب املذنبني أحياناً يف
. اهللا تتدخل لترغمهم على االحنراف مث يعاقبهم عليه اهللا إمنا هم متروكون الختيار طريقهم وهذه هي إرادة اهللا 

  .لى هذا املعىن الذي فصلناه يتم وفق مشيئة اهللا ع. من هدى ومن ضالل . وكل ما يصدر عنهم من خري أو شر 
  :ومن مث يعقب على هذا خبطاب إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقرر سنة اهللا يف اهلدى والضالل 

  .} إن حترص على هداهم فإن اهللا ال يهدي من يضل وما هلم من ناصرين { 



أما اهلدى أو الضالل . غ فليس اهلدى أو الضالل حبرص الرسول على هدى القوم أو عدم حرصه ، فوظيفته البال
فيمضي وفق سنة اهللا وهذه السنة ال تتخلف وال تتغري عواقبها ، فمن أضله اهللا ألنه استحق الضالل وفق سنة اهللا ، 

} وما هلم من ناصرين { . واهللا فعال ملا يشاء . وهكذا شاء . فإن اهللا ال يهديه ، ألن هللا سننا تعطي نتائجها 
  .ينصروهنم من دون اهللا 

  :ومقولة ثالثة من مقوالت املنكرين املستكربين 
ليبني . وعداً عليه حقاً ، ولكن أكثر الناس ال يعلمون . بلى . وأقسموا باهللا جهد أمياهنم ال يبعث اهللا من ميوت { 

. كن : إمنا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له . هلم الذي خيتلفون فيه ، وليعلم الذين كفروا أهنم كانوا كاذبني 
  . .} فيكون 

ولقد كانت قضية البعث دائماً هي مشكلة العقيدة عند كثري من األقوام منذ ان أرسل اهللا رسله للناس ، يأمروهنم 
  .باملعروف وينهوهنم عن املنكر ، وخيوفوهنم حساب اهللا يوم البعث واحلساب 

ن ميوت فهم يقرون بوجود اهللا ولكنهم ينفون وهؤالء املشركون من قريش أقسموا باهللا جهد أمياهنم ال يبعث اهللا م
  .يرون هذا البعث أمراً عسرياً بعد املوت والبلى وتفرق األشالء والذرات . عنه بعث املوتى من القبور 

. وغفلوا عن طبيعة القدرة اإلهلية ، وأهنا ال تقاس إىل تصورات البشر وطاقتهم . . وغفلوا عن معجزة احلياة األوىل 
  .يء ال يكلف تلك القدرة شيئا؛ فيكفي أن تتوجه اإلرادة إىل كون الشيء ليكون وأن إجياد ش

فالناس خيتلفون حول احلق والباطل ، . وهذه الدنيا ال يبلغ أمر فيها متامه . وغفلوا كذلك عن حكمة اهللا يف البعث 
رض ألن إرادة اهللا شاءت أن وقد ال يفصل بينهم فيما خيتلفون فيه يف هذه األ. واهلدى والضالل ، واخلري والشر 

حىت يتم اجلزاء يف اآلخرة ويبلغ كل أمر متامه . ميتد ببعضهم األجل ، وأال حيل هبم عذابه الفاصل يف هذه الديار 
  .هناك 

. بلى { : والسياق يرد على تلك املقولة الكافرة ، ويكشف ما حييط هبا يف نفوس القوم من شبهات فيبدأ بالتقرير 
} ولكن أكثر الناس ال يعلمون { ومىت وعد اهللا فقد كان ما وعد به ال يتخلف حبال من األحوال } قاً وعداً عليه ح

  .حقيقة وعد اهللا 
فيما ادعوا أهنم على } ليبني هلم الذي خيتلفون فيه ، وليعلم الذين كفروا أهنم كانوا كاذبني { : ولألمر حكمته 

  .االخرة؛ وفيما كانوا فيه من اعتقاد ومن فساد  اهلدى؛ وفيما زعموا من كذب الرسل ، ومن نفي
  . .} فيكون . كن : إمنا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له { : واألمر بعد ذلك هني 

  .والبعث شيء من هذه األشياء يتم حاملا تتوجه إليه اإلرادة دون إبطاء 
 املصدقني ، الذين حيملهم يقينهم يف اهللا وهنا يعرض يف اجلانب املقابل للمنكرين اجلاحدين ، حملة عن املؤمنني

  :واآلخرة على هجر الديار واألموال ، يف اهللا ، ويف سبيل اهللا 
  .والذين هاجروا يف اهللا من بعد ما ظلموا لنبوئنهم يف الدنيا حسنة ، وألجر اآلخرة أكرب لو كانوا يعلمون { 

  . .} الذين صربوا وعلى رهبم يتوكلون 
وا من ديارهم وأمواهلم ، وتعروا عما ميلكون وعما حيبون ، وضحوا بدارهم وقرب عشريهتم فهؤالء الذين هاجر

وقد عانوا الظلم . هؤالء يرجون يف اآلخرة عوضا عن كل ما خلفوا وكل ما تركوا . . واحلبيب من ذكرياهتم 
وألجر { خريا مما فقدوا ولنسكننهم } لنبّوئنهم يف الدنيا حسنة { فإذا كانوا قد خسروا الديار ف . وفارقوه 

ال } وعلى رهبم يتوكلون { واحتملوا ما احتملوا } الذين صربوا { هؤالء . لو كان الناس يعلمون } اآلخرة أكرب 



  .يشركون به أحدا يف االعتماد والتوجه والتكالن 
رادة اهللا الشرك هلم مث يعود السياق إىل بيان وظيفة الرسل اليت أشار عليها عند الرد على مقولة املشركني عن إ

وذلك . يعود إليها لبيان وظيفة الرسول األخري صلوات اهللا وسالمه عليه وما معه من الذكر األخري . وآلبائهم 
  :متهيدا إلنذار املكذبني به ما يتهددهم من هذا التكذيب 

بالبينات والزبر ، وأنزلنا .  وما أرسلنا من قبلك إال رجاالً نوحي إليهم ، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون{ 
  . .} إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم ، ولعلهم يتفكرون 

كما } نوحي إليهم { رجاالً خمتارين . مل نرسل مالئكة ، ومل نرسل خلقاً آخر . . وما أرسلنا من قبلك إال رجاالً 
أهل الكتاب الذين جاءهتم الرسل من } ل الذكر فاسألوا أه{ . أوحينا إليك ، ونكل إليهم التبليغ كما وكلنا إليك 
أرسلناهم بالبينات وبالكتب . } إن كنتم ال تعلمون { اسألوهم . قبل ، أكانوا رجاال أم كانوا مالئكة أم خلقا آخر 

سواء منهم السابقون أهل الكتاب } وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم { ) والزبر الكتب املتفرقة ( 
أو املعاصرون الذين . ذين اختلفوا يف كتاهبم ، فجاء القرآن ليفصل يف هذا اخلالف ، وليبني هلم وجه احلق فيه ال

يف آيات اهللا } ولعلهم يتفكرون { جاءهم القرآن والرسول صلى اهللا عليه وسلم يبينه هلم ويشرحه بفعله وقوله 
  .إىل يقظة الفكر والشعور وآيات القرآن فإنه يدعو دائماً إىل التفكر والتدبر ، و

أوالمها : ينتهي بلمسة وجدانية بعد ملسة . . وخيتم هذا الدرس الذي بدأه باإلشارة إىل الذين يستكربون وميكرون 
والثانية ملشاركة هذا الوجود يف عبادة اهللا . للتخويف من مكر اهللا الذي ال يأمنه أحد يف ساعة من ليل أو هنار 

  .وكل ما حوله حيمد ويسبح . نسان هو الذي يستكرب وميكر فليس إال اإل. وتسبيحه 
أفأمن الذين مكروا السيئات أن خيسف اهللا هبم األرض ، أو يأتيهم العذاب من حيث ال يشعرون؟ أو يأخذهم يف { 

  .} فإن ربكم لرؤوف رحيم . أو يأخذهم على ختوف . تقلبهم فما هم مبعجزين 
  ؟} شيء يتفيأ ظالله عن اليمني والشمائل سجداً هللا وهم داخرون أو مل يروا إىل ما خلق اهللا من { 
وهللا يسجد ما يف السماوات وما يف األرض من دابة ، واملالئكة ، وهم ال يستكربون ، خيافون رهبم من فوقهم ، { 

  .} ويفعلون ما يؤمرون 

.  
مقتدر ، فال يغين عنهم مكرهم وأعجب العجب يف البشر أن يد اهللا تعمل من حوهلم ، وتأخذ بعضهم أخذ عزيز 

وبعد ذلك يظل الذين ميكرون ميكرون ، ويظل الناجون آمنني . . وال تدفع عنهم قوهتم وعلمهم وماهلم . وتدبريهم 
ال يتوقعون ان يؤخذوا كما أخذ من قبلهم ومن حوهلم ، وال خيشون أن متتد إليهم يد اهللا يف صحوهم أو يف منامهم 

يقاظهم والقرآن الكرمي يلمس وجداهنم من هذا اجلانب ليثري حساسيتهم للخطر املتوقع ، ، يف غفلتهم أو يف است
  :الذي ال يغفل عنه إال اخلاسرون 

  .؟ } أفأمن الذين مكروا السيئات أن خيسف اهللا هبم األرض أو يأتيهم العذاب من حيث ال يشعرون { 
هللا ، وال يبعد عليه } فما هم مبعجزين { ارة والسياحة ، أو يأخذهم وهم يتقلبون يف البالد ، من بلد إىل بلد للتج

فإن يقظتهم وتوقعهم ال يرد يد اهللا عنهم فهو قادر على } أو يأخذهم على ختوف { . مكاهنم يف حل أو ترحال 
  .أخذهم وهم متأهبون قدرته على أخذهم وهم ال يشعرون؟ ولكن اهللا رؤوف رحيم 

  .ذهم اهللا؟ فهم الجون يف مكرهم سادرون يف غيهم ال يثوبون وال يتقون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يأخ
أو مل يروا إىل ما خلق اهللا من { : ذلك والكون من حوهلم بنواميسه وظواهره يوحي باالميان ، ويوحي باخلشوع 



  . .} شيء يتفيأ ظالله عن اليمني والشمائل سجداً هللا وهم داخرون 
تثبت وتتمايل ، مشهد موح ملن يفتح قلبه ، ويوقظ حسه ، ويتجاوب مع الكون  ومشهد الظالل متتد وتتراجع ،

  .حوله 
والسياق القرآين يعرب عن خضوع األشياء لنواميس اهللا بالسجود وهو أقصى مظاهر اخلضوع ويوجه إىل حركة 

ويرسم . عميق الظالل املتفيئة أي الراجعة بعد امتداد وهي حركة لطيفة خفيفة ذات دبيب يف املشاعر وئيد 
ويضيف إىل . ويضم إليها ما يف السماوات وما يف األرض من دابة . املخلوقات داخرة أي خاضعة خاشعة طائعة 

يف مقام خشوع . ومعهم املالئكة . املالئكة فإذا مشهد عجيب من األشياء والظالل والدواب . . احلشد الكوين 
واملنكرون املستكربون من بين .  وال خيالفون عن أمره ال يستكربون عن عبادة اهللا. وخضوع وعبادة وسجود 

  .اإلنسان وحدهم شواذ يف هذا املقام العجيب 
وهبذا املشهد خيتم الدرس الذي بدأ باإلشارة إىل املنكرين املستكربين ، ليفردهم يف النهاية باإلنكار واالستكبار يف 

  . .مشهد الوجود 

َولَُه َما ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َولَُه الدِّينُ ) ٥١(َهْينِ اثَْنْينِ إِنََّما ُهَو إِلٌَه َواِحٌد فَإِيَّاَي فَاْرَهُبوِن َوقَالَ اللَُّه لَا َتتَِّخذُوا إِلَ
ثُمَّ إِذَا كََشَف ) ٥٣(ِه َتجْأَُرونَ َوَما بِكُْم ِمْن نِْعَمٍة فَِمَن اللَِّه ثُمَّ إِذَا َمسَّكُُم الضُّرُّ فَإِلَْي) ٥٢(َواِصًبا أَفََغْيَر اللَِّه َتتَّقُونَ 

وََيْجَعلُونَ ِلمَا ) ٥٥(ِلَيكْفُُروا بَِما آَتْيَناُهْم فََتَمتَّعُوا فََسْوَف َتْعلَُمونَ ) ٥٤(الضُّرَّ َعْنكُْم إِذَا فَرِيٌق ِمْنكُمْ بِرَبِّهِْم ُيْشرِكُونَ 
وََيْجَعلُونَ ِللَِّه الَْبَناتِ سُْبَحاَنُه َولَُهْم َما َيْشَتُهونَ ) ٥٦(لَُتْسأَلُنَّ َعمَّا كُْنُتْم َتفَْتُرونَ  لَا َيْعلَُمونَ َنصِيًبا ِممَّا َرَزقَْناُهْم تَاللَِّه

َر بِِه أَُيْمِسكُُه َيتََواَرى ِمَن الْقَْومِ ِمْن ُسوِء َما ُبشِّ) ٥٨(َوإِذَا ُبشِّرَ أََحُدُهْم بِالْأُْنثَى ظَلَّ َوْجُهُه ُمْسوَدا َوُهَو كَِظيٌم ) ٥٧(
ِللَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِالْآخَِرِة َمثَلُ السَّْوِء َوِللَِّه الَْمثَلُ الْأَْعلَى ) ٥٩(َعلَى ُهوٍن أَْم َيُدسُُّه ِفي التَُّرابِ أَلَا َساَء َما َيْحكُُمونَ 

لِْمهِْم َما َتَرَك َعلَْيَها ِمْن َدابٍَّة َولَِكْن يَُؤخُِّرُهمْ إِلَى أََجلٍ ُمَسمى َولَْو يَُؤاِخذُ اللَُّه النَّاَس بِظُ) ٦٠(َوُهَو الْعَزِيُز الَْحِكيُم 
وََيْجَعلُونَ ِللَِّه َما َيكَْرُهونَ وََتِصُف أَلْسَِنُتُهمُ الْكَِذَب أَنَّ ) ٦١(فَإِذَا َجاَء أََجلُُهْم لَا َيسَْتأِْخُرونَ َساَعةً َولَا َيْسَتقِْدُمونَ 

َتاللَِّه لَقَْد أَْرَسلَْنا إِلَى أَُممٍ ِمْن قَْبِلَك فََزيََّن لَُهُم الشَّْيطَانُ ) ٦٢(ُحسَْنى لَا َجَرَم أَنَّ لَُهُم النَّاَر َوأَنَُّهْم ُمفَْرطُونَ لَُهُم الْ
الِْكتَاَب إِلَّا ِلُتَبيَِّن لَُهُم الَِّذي اْخَتلَفُوا ِفيِه َوُهًدى  َوَما أَْنَزلَْنا َعلَْيَك) ٦٣(أَْعَمالَُهْم فَُهَو َوِليُُّهمُ الَْيْوَم وَلَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم 

ونَ َواللَُّه أَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْحَيا بِِه الْأَْرضَ َبْعَد َموِْتَها إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً ِلقَْومٍ َيْسَمُع) ٦٤(َوَرْحَمةً ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ 
َوِمْن ) ٦٦( ِفي الْأَنَْعامِ لَِعْبَرةً ُنْسقِيكُْم ِممَّا ِفي ُبطُونِِه ِمْن َبْينِ فَْرٍث َوَدمٍ لََبًنا خَاِلًصا سَاِئًغا ِللشَّارِبَِني َوإِنَّ لَكُْم) ٦٥(

َوأَْوَحى رَبَُّك إِلَى ) ٦٧(َيْعِقلُونَ  ثََمرَاِت النَّخِيلِ وَالْأَْعنَابِ تَتَِّخذُونَ ِمْنهُ َسكًَرا َورِْزقًا َحسًَنا إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً ِلقَْومٍ
ثُمَّ كُِلي ِمْن كُلِّ الثَّمََراِت فَاْسلُِكي سُُبلَ َربِّكِ ) ٦٨(النَّْحلِ أَِن اتَِّخِذي ِمَن الْجِبَالِ ُبيُوًتا َوِمَن الشََّجرِ َوِممَّا َيْعرُِشونَ 

َواللَُّه َخلَقَكُمْ ) ٦٩(اُنُه ِفيِه ِشفَاٌء ِللنَّاسِ إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً ِلقَْومٍ َيتَفَكَُّرونَ ذُلُلًا َيْخُرُج ِمْن ُبطُونَِها َشرَاٌب ُمْخَتِلٌف أَلَْو
لَُّه فَضَّلَ َبْعَضكُمْ َوال) ٧٠(َعِليٌم قَِديٌر  ثُمَّ َيَتَوفَّاكُْم َوِمْنكُْم َمْن ُيَردُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُُمرِ ِلكَْي لَا َيعْلََم َبْعَد ِعلْمٍ شَْيئًا إِنَّ اللََّه

ٌء أَفَبِنِْعَمِة اللَِّه َيْجَحُدونَ َعلَى َبْعضٍ ِفي الرِّْزقِ فََما الَِّذيَن فُضِّلُوا بَِرادِّي رِْزقِهِْم َعلَى َما َملَكَْت أَْيمَاُنُهْم فَُهْم ِفيِه َسَوا
كُْم ِمْن أَْزوَاجِكُْم َبنَِني َوَحفََدةً َوَرَزقَكُْم ِمَن الطَّيَِّباِت أَفَبِالْبَاِطلِ َواللَُّه جََعلَ لَكُْم ِمْن أَنْفُِسكُْم أَزَْواًجا َوَجَعلَ لَ) ٧١(

َويَْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَا َيْمِلكُ لَُهمْ رِْزقًا ِمَن السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ شَْيئًا ) ٧٢(ُيْؤِمُنونَ َوبِنِْعَمِت اللَِّه ُهْم َيكْفُُرونَ 
َضَرَب اللَُّه َمثَلًا َعْبًدا َمْملُوكًا لَا ) ٧٤(فَلَا َتضْرُِبوا ِللَِّه الْأَْمثَالَ إِنَّ اللََّه َيْعلَُم وَأَنُْتْم لَا َتْعلَُمونَ ) ٧٣(ا َيْسَتِطيُعونَ َولَ

َجْهًرا َهلْ َيْسَتُوونَ الَْحْمدُ ِللَِّه َبلْ أَكْثَُرُهمْ لَا َيْعلَُمونَ َيقِْدُر َعلَى َشْيٍء َوَمْن َرَزقَْناُه ِمنَّا رِْزقًا َحَسًنا فَُهَو ُيْنِفُق ِمْنُه ِسرا َو



جِّْههُ لَا يَأِْت بَِخْيرٍ َهلْ َوضََرَب اللَُّه َمثَلًا َرُجلَْينِ أََحُدُهَما أَْبكَمُ لَا َيقِْدُر َعلَى َشْيٍء َوُهَو كَلٌّ َعلَى َمْولَاُه أَْيَنَما ُيَو) ٧٥(
  ) ٧٦(َوَمْن َيأُْمُر بِالَْعْدلِ َوُهَو َعلَى صَِراٍط ُمْسَتِقيمٍ  َيْستَوِي ُهَو

هذا الشوط الثالث يف قضية األلوهية الواحدة اليت ال تتعدد ، يبدأ فيقرر وحدة اإلله ، ووحدة املالك ، ووحدة 
والعبد اململوك ال يقدر على املنعم يف اآليات الثالث األوىل متواليات ، وخيتم مبثلني يضرهبما للسيد املالك الرازق ، 

: هل يستوون؟ فكيف يسوي اهللا املالك الرازق مبن ال يقدر وال ميلك وال يرزق؟ فيقال . . شيء ، وال ميلك شيئاً 
  .هذا إله وهذا إله؟ 

ويف خالل الدرس يعرض منوذجا بشريا للناس حني يصيبهم الضر فيجأرون إىل اهللا وحده ، حىت إذا كشف عنهم 
  .وا يشركون به غريه الضرر راح

يف ختصيص بعض ما رزقهم اهللا آلهلتهم املدعاة ، يف حني أهنم ال . ويعرض كذلك صورا من أوهام الوثنية وخرافاهتا 
يردون شيئاً مما ميلكون على عبيدهم وال يقامسوهنم إياه ويف نسبة البنات إىل اهللا على حني يكرهون والدة البنات هلم 

ويف الوقت الذي جيعلون هللا ما يكرهون تروح } ألنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم وإذا بشر أحدهم با{ : 
ألسنتهم تتشدق بأن هلم احلسىن ، وأهنم سينالون على ما فعلوا خريا وهذه األوهام اليت ورثوها من املشركني قبلهم 

  .منني هي اليت جاءهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم ليبني هلم احلقيقة فيها هدى ورمحة للمؤ
مث يأخذ يف عرض مناذج من صنع األلوهية احلقة يف تأملها عظة وعربة فاهللا وحده هو القادر عليها املوجد هلا ، وهي 

واهللا يسقي الناس غري املاء لبنا . فاهللا أنزل من السماء ماء فأحيا به األرض بعد موهتا : هي دالئل األلوهية ال سواها 
واهللا يطلع للناس مثرات النخيل واألعناب يتخذون منها سكراً . بني فرث ودم  سائغا خيرج من بطون األنعام من

واهللا أوحى إىل النحل لتتخذ من اجلبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ، مث خترج عسال فيه شفاء . ورزقاً حسنا 
واهللا . اذجاً ال يعلم شيئا مث اهللا خيلق الناس ويتوفاهم ويؤجل بعضهم حىت يشيخ فينسى ما تعلمه ويرتد س. . للناس 

. . . واهللا جعل هلم من أنفسهم أزواجا وجعل هلم من أزواجهم بنني وحفدة . فضل بعضهم على بعض يف الرزق 
. وهم بعد هذا كله يعبدون من دون اهللا ما ال ميلك هلم رزقاً يف السماوات واألرض وال يقدرون على شيء 

  .وجيعلون هللا األشباه واألمثال 
للمسات كلها يف أنفسهم وفيما حوهلم ، يوجههم إليها لعلهم يستشعرون القدرة وهي تعمل يف ذواهتم ويف هذه ا

. مث خيتمها باملثلني الواضحني اللذين أشرنا إليهما آنفا . . أرزاقهم ويف طعامهم ويف شراهبم ، ويف كل شيء حوهلم 
ت عميقة ، تضرب على أوتار حساسة يف النفس فهي محلة على الوجدان البشري والعقل البشري ، ذات إيقاعا

  .البشرية يصعب أال هتتز هلا وتتأثر وتستجيب 
  .ال تتخذوا إهلني اثنني ، إمنا هو إله واحد فإياي فارهبون : وقال اهللا { 

لضر وما بكم من نعمة فمن اهللا؛ مث إذا مسكم ا. أفغري اهللا تتقون . وله ما يف السماوات واألرض وله الدين واصبا 
مث إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم برهبم يشركون ، ليكفروا مبا آتيناهم ، فتمتعوا فسوف . فإليه جتأرون 

  . .} تعلمون 
ويأخذ التعبري أسلوب التقرير والتكرير فيتبع . إمنا هو إله واحد ال ثاين له . لقد أمر اهللا اال يتخذ الناس إهلني اثنني 

فإياي { ويعقب على النهي والقصر بقصر آخر . ويتبع النهي بالقصر إمنا هو إله واحد  كلمة إهلني بكلمة اثنني ،
ذلك أهنا القضية األساسية يف العقيدة . . ويذكر الرهبة زيادة يف التحذير . دون سواي بال شبيه أو نظري } فارهبون 



  .يقة ال لبس فيها وال غموض كلها ، ال تقوم إال هبا ، وال توجد إال بوجودها يف النفس واضحة كاملة دق
وله { ودائن واحد . . } وله ما يف السماوات واألرض { : وإمنا هو كذلك مالك واحد . . إمنا هو إله واحد 

} وما بكم من نعمة فمن اهللا { : ومنعم واحد ) أي واصالً منذ ما وجد الدين ، فال دين إال دينه ( } الدين واصبا 
عة العسرة والضيق ، وتنتفي عنها أوهام الشرك والوثنية فال تتوجه إال إليه دون وفطرتكم تلجأ إليه وحده سا

  .وتصرخون لينجيكم مما أنتم فيه } مث إذا مسكم الضر فإليه جتأرون { : شريك 
وهكذا يتفرد سبحانه وتعاىل باأللوهية وامللك والدين والنعمة والتوجه؛ وتشهد فطرة البشر هبذا كله حني يصهرها 

ومع هذا فإن فريقا من البشر يشركون باهللا بعد توحيده حاملا ينجيهم من . . وينفض عنها أوشاب الشرك الضر 
فلينظروا إذن ما يصيبهم بعد املتاع القصري . . الضر احمليق فينتهوا إىل الكفر بنعمة اهللا عليهم ، وباهلدى الذي آتاهم 

  . . . .} فتمتعوا فسوف تعلمون { : 
مث إذا مسكم الضر فإليه جتأرون ، مث إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم { ي يرمسه التعبري هنا هذا النموذج الذ
ففي الضيق تتوجه القلوب إىل اهللا ، ألهنا تشعر بالفطرة أال عاصم . منوذج متكرر يف البشرية . . } برهبم يشركون 

 ، وتزيغ عنه ألوانا من الزيغ تبدو يف الشرك به ويف الفرج تتلهى بالنعمة واملتاع ، فتضعف صلتها باهللا. هلا سواه 
  .وتبدو يف صور شىت من تأليه قيم وأوضاع ولو مل تدع باسم اإلله 

ولقد يشتد احنراف الفطرة وفسادها ، فإذا بعضهم يف ساعة العسرة ال يلجأ إىل اهللا؛ ولكن يلجأ إىل بعض خماليقه 
ات جاه أو منزلة عند اهللا ، أو بغري هذه احلجة يف بعض األحيان ، يدعوها للنصرة واإلنقاذ والنجاة ، حبجة أهنا ذ

فهؤالء أشد احنرافا من مشركي اجلاهلية الذين . . كالذين يدعون األولياء إلنقاذهم من مرض أو شدة أو كرب 
  .يرسم هلم القرآن ذلك النموذج الذي رأيناه 

ال يركبوهنا أو ال . م حيرمون على أنفسهم بعض األنعام فإذا ه. } وجيعلون ملا ال يعلمون نصيباً مما رزقناهم { 
أو يبيحوهنا للذكور دون اإلناث كما أسلفنا يف سورة األنعام باسم اآلهلة املدعاة؛ اليت ال يعلمون . يذوقون حلومها 

  .عنها شيئا ، إمنا هي أوهام موروثة من اجلاهلية األوىل 

ن ملا ال يعلمون نصيبا منها ، فليست هي من رزق اآلهلة املدعاة هلم واهللا هو الذي رزقهم هذه النعمة اليت جيعلو
  .لريدوها عليها ، إمنا هي من رزق اهللا ، الذي يدعوهم إىل توحيده فيشركون به سواه 

واهللا يأمر أال يعبد سواه فهم . الرزق كله من اهللا . . وهكذا تبدو املفارقة يف تصورهم ويف تصرفهم على السواء 
وهم يأخذون من رزقه فيجعلونه ملا هناهم عنه وهبذا تتبدى املفارقة واضحة . عن أمره فيتخذون اآلهلة خيالفون 

  .جاهرة عجيبة مستنكرة 
وما يزال أناس بعد أن جاءت عقيدة التوحيد وتقررت ، جيعلون نصيبا من رزق اهللا هلم موقوفاً على ما يشبه آهلة 

يأكل من حيث يشاء ال مينعه أحد ، وال } عجل السيد البدوي { ميه ما يزال بعضهم يطلق عجال يس. اجلاهلية 
ينتفع به أحد ، حىت يذبح على اسم السيد البدوي ال على اسم اهللا وما يزال بعضهم ينذرون لألولياء ذبائح 

ا ال يعلمون خيرجوهنا من ذمتهم ال هللا ، وال باسم اهللا ، ولكن باسم ذلك الويل ، على ما كان أهل اجلاهلية جيعلون مل
ألنه أهلّ لغري اهللا . ولو مسي اسم اهللا عليه . حرام حلمه . وهو حرام نذره على هذا الوجه . نصيبا مما رزقنهم اهللا 

  .به 
فهو افتراء حيطم العقيدة من أساسها ألنه حيطم فكرة . بالقسم والتوكيد الشديد } تاهللا لتسألن عما كنتم تفترون { 

  .التوحيد 



يتوارى . وإذا بشر أحدهم باألنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم .  البنات سبحانه وهلم ما يشتهون وجيعلون هللا{ 
  . .} من القوم من سوء ما بشر به ، أميسكه على هون أم يدسه يف التراب؟ أال ساء ما حيكمون 
. الجتماعية وتقاليدها إن االحنراف يف العقيدة ال تقف آثاره عند حدود العقيدة ، بل يتمشى يف أوضاع احلياة ا

وهؤالء عرب اجلاهلية كانوا يزعمون أن هللا بنات هن . فالعقيدة هي احملرك األول للحياة ، سواء ظهرت أو كمنت 
املالئكة على حني أهنم كانوا يكرهون ألنفسهم والدة البنات فالبنات هللا أما هم فيجعلون ألنفسهم ما يشتهون من 

  .الذكور 
ة الصحيحة سول هلم وأد البنات أو اإلبقاء عليهن يف الذل واهلوان من املعاملة السيئة والنظرة واحنرافهم عن العقيد

إذ البنات ال يقاتلن وال يكسنب؛ وقد يقعن يف . ذلك أهنم كانوا خيشون العار والفقر مع والدة البنات . الوضيعة 
  .نب الفقر السيب عند الغارات فيجلنب العار ، أو يعشن كالًّ على أهليهن فيجل

إذ الرزق بيد اهللا يرزق اجلميع؛ وال يصيب أحدا إال ما كتب له؛ مث إن . والعقيدة الصحيحة عصمة من هذا كله 
  .اإلنسان جبنسيه كرمي على اهللا ، واألنثى من حيث إنسانيتها صنو الرجل وشطر نفسه كما يقرر اإلسالم 

مسودا } بشر أحدهم باألنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وإذا { : ويرسم السياق صورة منكرة لعادات اجلاهلية 
من اهلم واحلزن والضيق ، وهو كظيم ، يكظم غيظه وغمه ، كأهنا بلية ، واألنثى هبة اهللا له كالذكر ، وما ميلك أن 

  .ويا يصور يف الرحم أنثى وال ذكرا ، وما ميلك أن ينفخ فيه حياة ، وما ميلك أن جيعل من النطفة الساذجة إنسانا س

وإن جمرد تصور احلياة نامية متطورة من نطفة إىل بشر بإذن اهللا ليكفي الستقبال املولود أيا كان جنسه بالفرح 
والترحيب وحسن االستقبال ، ملعجزة اهللا اليت تتكرر ، فال يبلي جدهتا التكرار فكيف يغتم من يبشر باألنثى 

  .إمنا كان أداة القدرة يف حدوث املعجزة الباهرة؟ . مل يصور ويتوارى من القوم من سوء ما بشر به وهو مل خيلق و
فاألنثى أصيلة يف نظام احلياة أصالة . وحكمة اهللا ، وقاعدة احلياة ، اقتضت أن تنشأ احلياة من زوجني ذكر وأنثى 

وم من سوء فكيف يغتم من يبشر باألنثى ، وكيف يتوارى من الق. الذكر؛ بل رمبا كانت أشد أصالة ألهنا املستقر 
  .ما بشر به ونظام احلياة ال يقوم إال على وجود الزوجني دائما؟ 

وما أسوأه من } أال ساء ما حيكمون { . . إنه احنراف العقيدة ينشئ آثاره يف احنراف اجملتمع وتصوراته وتقاليده 
  .حكم وتقدير 

وتتجلى النظرة الكرمية القومية . اعية وهكذا تبدو قيمة العقيدة اإلسالمية يف تصحيح التصورات واألوضاع االجتم
فما كانت املرأة هي املغبونة وحدها يف اجملتمع . اليت بثها يف النقوس واجملتمعات جتاه املرأة ، بل جتاه اإلنسان 

فاألنثى نفس إنسانية ، إهانتها إهانة للعنصر اإلنساين . يف أخص معانيها » اإلنسانية « اجلاهلي الوثين إمنا كانت 
رمي ، ووأدها قتل للنفس البشرية ، وإهدار لشطر احلياة؛ ومصادمة حلكمة اخللق األصيلة ، اليت اقتضت أن الك

  .يكون األحياء مجيعا ال اإلنسان وحده من ذكر وانثى 
ويف كثري من اجملتمعات . . وكلما احنرفت اجملتمعات عن العقيدة الصحيحة عادت تصورات اجلاهلية تطل بقروهنا 

فاألنثى ال يرحب مبولدها كثري من األوساط وكثري من الناس ، وال تعامل . ود تلك التصورات إىل الظهور اليوم تع
وهذه وثنية جاهلية يف إحدى صورها ، نشأت من االحنراف الذي أصاب . معاملة الذكر من العناية واالحترام 

  .العقيدة اإلسالمية 
مية والشريعة اإلسالمية يف مسألة املرأة ، نتيجة ملا يرونه يف هذه ومن عجب أن ينعق الناعقون بلمز العقيدة اإلسال

اجملتمعات املنحرفة وال يكلف هؤالء الناعقون الالمزون أنفسهم أن يراجعوا نظرة اإلسالم ، وما أحدثته من ثورة يف 



وال دعوة أرضية  وهي بعد نظرة علوية مل تنشئها ضرورة واقعية. ويف املشاعر والضمائر . التطورات واألوضاع 
إمنا أنشأهتا العقيدة اإلهلية الصادرة عن اهللا الذي كرم اإلنسان ، فاستتبع . وال مقتضيات اجتماعية أو اقتصادية 

تكرميه للجنس البشري تكرميه لألنثى ، ووصفها بأهنا شطر النفس البشرية ، فال تفاضل بني الشطرين الكرميني على 
  .اهللا 

رة اجلاهلية والنظرة اإلسالمية ، هو الفارق بني صفة الذين ال يؤمنون باآلخرة وصفة اهللا والفارق بني طبيعة النظ
  :سبحانه وهللا املثل األعلى 

  . .} وهو العزيز احلكيم . وهللا املثل األعلى . للذين ال يؤمنون باآلخرة مثل السوء { 
وخيتلطان يف الضمري .  واحنراف واحد وهنا تقترن قضية الشرك بقضية إنكار اآلخرة ، ألهنما ينبعان من معني

فإذا ضرب مثل للذين ال يؤمنون باآلخرة فهو . البشري ، وينشئان آثارمها يف النفس واحلياة واجملتمع واألوضاع 
يف التصور والتعامل ، يف . يف الشعور والسلوك ، يف االعتقاد والعمل : السوء املطلق يف كل شيء . مثل السوء 

الذي ال يقارن وال يوازن بينه وبني أحد ، بله الذين ال يؤمنون باآلخرة } وهللا املثل األعلى { .  .األرض والسماء 
ذو املنعة وذو احلكمة الذي يتحكم ليضع كل شيء موضعه ، وحيكم ليقر كل } وهو العزيز احلكيم { . . هؤالء 

  .شيء يف مكانه باحلق واحلكمة والصواب 
مهم الذي يقع منهم ولو فعل لدمرها عليهم تدمريا؛ ولكن حكمته اقتضت أن وإنه لقادر أن يأخذ الناس بظل

  :وهو العزيز احلكيم . يؤخرهم إىل أجل 
ولو يؤاخذ اهللا الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ، ولكن يؤخرهم إىل أجل مسمى ، فإذا جاء أجلهم ال { 

  . .} يستأخرون ساعة وال يستقدمون 
وهو وحده الذي يفسد يف األرض ويظلم ، وينحرف عن اهللا . لبشري وأنعم عليه بآالئه واهللا خلق هذا اخللق ا

واهللا بعد هذا كله حيلم عليه ويرأف به ، وميهله وإن . . ويشرك؛ ويطغى بعضه على بعض ، ويؤذي سواه من اخللق 
غترون باإلمهال ، فال ولكن الناس ي. فهي احلكمة تصاحب القوة ، وهي الرمحة تصاحب العدل . كان ال يهمله 

عند األجل املسمى الذي ضربه اهللا حلكمة ، . تستشعر قلوهبم رمحة اهللا وحكمته ، حىت يأخذهم عدله وقوته 
  .} فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون { . وأمهلهم إليه لرمحة 

 البنات ، مث يزعمون كاذبني أن سيناهلم وأعجب ما يف األمر أن املشركني ، جيعلون هللا ما يكرهون من البنات وغري
  :اخلري واإلحسان جزاء على ما جيعلون ويزعمون والقرآن يقرر ما ينتظرهم وهو غري ما يزعمون 

  .} ال جرم أن هلم النار وأهنم مفرطون . وجيعلون هللا ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن هلم احلسىن { 
كما تقول قوامه يصف . لكذب ذاته ، أو كأهنا صورة له ، حتكيه وتصفه بذاهتا والتعبري جيعل ألسنتهم ذاهتا كأهنا ا

ألن ذلك القوام بذاته تعبري عن الرشاقة مفصح عنها ، وألن هذه العني بذاهتا تعبري عن . الرشاقة وعينه تصف احلور 
عنه مصور له ،  تصف ألسنتهم الكذب ، فهي بذاهتا تعبري عن الكذب مفصح: كذلك قال . احلور مفصح عنه 

  .لطول ما قالت الكذب وعربت عنه حىت صارت رمزاً عليه وداللة له 
أن هلم احلسىن ، وهم جيعلون هللا ما يكرهون هو ذلك الكذب الذي تصفه ألسنتهم أما احلقيقة اليت جيبههم : وقوهلم 

ال جرم أن هلم { : وجدارة هبا النص قبل أن تكمل اآلية ، فهي ان هلم النار دون شك وال ريب ، وعن استحقاق 
والفرط هو ما يسبق ، واملفرط ما يقدم ليسبق } وأهنم مفرطون { : وأهنم معجلون إليها غري مؤخرين عنها } النار 

  .فال يؤجل 



وبعد فإن القوم ليسوا أول من احنرف ، وليسوا أول من جدف ، فقد كان قبلهم منحرفون وجمدفون ، أغواهم 
احنرفوا إليه من تصورات وأعمال ، فصار وليهم الذي يشرف عليهم ويصرفهم؛ وإمنا أرسل  الشيطان ، وزين هلم ما

اهللا رسوله صلى اهللا عليه وسلم ليستنقذهم ، وليبني هلم احلق من الباطل ، ويفصل فيما وقع بينهم من خالف يف 
  .عقائدهم وكتبهم؛ وليكون هدى ورمحة ملن يؤمنون 

وما أنزلنا . ن قبلك ، فزين هلم الشيطان أعماهلم ، فهو وليهم اليوم ، وهلم عذاب أليم تاهللا لقد أرسلنا إىل أمم م{ 
  . .} عليك الكتاب إال لتبني هلم الذي اختلفوا فيه ، وهدى ورمحة لقوم يؤمنون 

. فوظيفة الكتاب األخري والرسالة األخرية هي الفصل فيما شجر من خالف بني أصحاب الكتب السابقة وطوائفهم 
ذ األصل هو التوحيد ، وكل ما طرأ على التوحيد من شبهات وكل ما شابه من شرك يف صورة من الصور ، ومن إ

وليكون هدى ورمحة ملن استعدت قلوهبم لإلميان . كله باطل جاء القرآن الكرمي ليجلوه وينفيه . . تشبيه ومتثيل 
  .وتفتحت لتلقيه 

األلوهية الواحدة فيما خلق اهللا يف الكون ، وفيما أودع اإلنسان وعند هذا احلد يأخذ السياق يف استعراض آيات 
  .من صفات واستعدادات ، وفيما وهبه من نعم وآالء ، مما ال يقدر عليه أحد إال اهللا 

وقد ذكر يف اآلية السابقة إنزال الكتاب وهو خري ما أنزل اهللا للناس وفيه حياة الروح فهو يتبعه بإنزال املاء من 
  :وفيه حياة األجسام السماء ، 

  . .} إن يف ذلك آلية لقوم يسمعون . واهللا أنزل من السماء ماء ، فأحيا به األرض بعد موهتا { 
والذي حيول . والنص جيعله حياة لألرض كلها على وجه الشمول لكل ما عليها ومن عليها . واملاء حياة كل حي 

فهذه . فيتدبرون ما يسمعون } يف ذلك آلية لقوم يسمعون  إن{ : املوت إىل حياة هو الذي يستحق أن يكون إهلا 
قضية آيات األلوهية ودالئلها من احلياة بعد املوت ذكرها القرآن كثريا ووجه األنظار إليها كثريا ، ففيها . القضية 

  .آية ملن يسمع ويعقل ويتدبر ما يقال 
  :األلوهية هبذا الصنع العجيب وعربة أخرى يف األنعام تشري إىل عجيب صنع اخلالق ، وتدل على 

فهذا اللنب } لبناً خالصاً سائغاً للشاربني  -من بني فرث ودم  -وإن لكم يف األنعام لعربة ، نسقيكم مما يف بطونه { 
والفرث ما يتبقى يف الكرش بعد اهلضم ، . الذي تدره ضروع األنعام مم هو؟ إنه مستخلص من بني فرث ودم 

هذا الدم الذي يذهب إىل كل خلية يف اجلسم ، فإذا صار إىل غدد . ة اليت تتحول إىل دم وامتصاص األمعاء للعصار
  .اللنب يف الضرع حتول إىل لنب ببديع صنع اهللا العجيب ، الذي ال يدري أحد كيف يكون 

هذا الدم ،  وعملية حتول اخلالصات الغذائية يف اجلسم إىل دم ، وتغذية كل خلية باملواد اليت حتتاج إليها من مواد
ويف كل حلظة تتم يف . عملية عجيبة فائقة العجب ، وهي تتم يف اجلسم يف كل ثانية ، كما تتم عمليات االحتراق 

وال ميلك إنسان سوي . . هذا اجلهاز الغريب عمليات هدم وبناء مستمرة ال تكف حىت تفارق الروح اجلسد 
كل ذرة فيه بتسبيح اخلالق املبدع هلذا اجلهاز اإلنساين ، الذي الشعور أن يقف أمام هذه العمليات العجيبة ال هتتف 

  .ال يقاس إليه أعقد جهاز من صنع البشر ، وال إىل خلية واحدة من خالياه اليت ال حتصى 
ووراء الوصف العام لعمليات االمتصاص والتحول واالحتراق تفصيالت تدير العقل ، وعمل اخللية الواحدة يف 

  .لية عجب ال ينقضي التأمل فيه اجلسم يف هذه العم
وهذه احلقيقة العلمية اليت يذكرها القرآن هنا عن خروج اللنب من بني . وقد بقي هذا كله سرا إىل عهد قريب 

فرث ودم مل تكن معروفة لبشر ، وما كان بشر يف ذلك العهد ليتصورها فضال على أن يقررها هبذه الدقة العلمية 



ووجود حقيقة واحدة من نوع هذه احلقيقة . حيترم عقله أن مياري يف هذا أو جيادل وما ميلك إنسان . الكاملة 
  .فالبشرية كلها كانت جتهل يومذاك هذه احلقيقة . يكفي وحده إلثبات الوحي من اهللا هبذا القرآن 

ذه اخلصائص والقرآن يعرب هذه احلقائق العلمية البحته حيمل أدلة الوحي من اهللا يف خصائصه األخرى ملن يدرك ه
  .ويقدرها؛ ولكن ورود حقيقة واحدة على هذا النحو الدقيق يفحم اجملادلني املتعنتني 

  . .} إن يف ذلك آلية لقوم يعقلون . ومن مثرات النخيل واألعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً { 
والسكر اخلمر ومل تكن ( منه سكرا تتخذون . هذه الثمرات املنبثقة عن احلياة اليت بثها املاء النازل من السماء 

والنص يلمح إىل أن الرزق احلسن غري اخلمر وأن اخلمر ليست رزقاً حسناً ، ويف هذا . ورزقاً حسناً ) حرمت بعد 
توطئة ملا جاء بعد من حترميها ، وإمنا كان يصف الواقع يف ذلك الوقت من اختاذهم اخلمر من مثرات النخيل 

فيدركون أن من . . } إن يف ذلك آلية لقوم يعقلون { حبلها ، بل فيه توطئه لتحرميها واألعناب ، وليس فيه نص 
  . .يصنع هذا الرزق هو الذي يستحق العبودية له وهو اهللا 

وأوحى ربك إىل النحل أن اختذي من اجلبال بيوتاً ، ومن الشجر ومما يعرشون ، مث كلي من كل الثمرات { 
} إن يف ذلك آلية لقوم يتفكرون . ن بطوهنا شراب خمتلف ألوانه فيه شفاء للناس فاسلكي سبل ربك ذلال ، خيرج م

. .  
  .والنحل تعمل بإهلام من الفطرة اليت أودعها إياها اخلالق ، فهو لون من الوحي تعمل مبقتضاه 

نها ، أو يف طريقة وهي تعمل بدقة عجيبة يعجز عن مثلها العقل املفكر سواء يف بناء خالياها ، أو يف تقسيم العمل بي
  .إفرازها للعسل املصفى 

وهي تتخذ بيوهتا حسب فطرهتا يف اجلبال والشجر وما يعرشون أي ما يرفعون من الكروم وغريها وقد ذلل اهللا هلا 
والنص على أن العسل فيه شفاء للناس قد شرحه . سبل احلياة مبا أودع يف فطرهتا ويف طبيعة الكون حوهلا من توافق 

وهكذا جيب أن يعتقد املسلم استنادا . وهو ثابت مبجرد نص القرآن عليه . شرحاً فنياً . تصني يف الطب بعض املخ
  .إىل احلق الكلي الثابت يف كتاب اهللا؛ كما أثر عن رسول اهللا 

إن أخي : أن رجالً جاء إىل الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال « روى البخاري ومسلم عن أيب سعيد اخلدري 
يا : مث جاء فقال . فسقاه عسالً « اسقه عسالً » :  -ستطلق بطنه ، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ا

: فذهب فسقاه عسالً مث جاء فقال « اذهب فاسقه عسالً » : قال . رسول اهللا سقيته عسالً فما زاده إال استطالقاً 
صدق اهللا وكذب بطن أخيك »  -اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول . يا رسول اهللا ما زاده ذلك إال استطالقاً 

  .» فذهب فسقاه عسالً فربئ « اذهب فاسقه عسالً 
ويروعنا يف هذا األثر يقني الرسول صلى اهللا عليه وسلم أمام ما بدا واقعاً عملياً من استطالق بطن الرجل كلما 

وهكذا جيب أن يكون يقني املسلم بكل قضية . هاية وقد انتهى هذا اليقني بتصديق الواقع له يف الن. سقاه أخوه 
فهي أصدق من ذلك الواقع . مهما بدا يف ظاهر األمر ما يسمى الواقع خيالفها . وبكل حقيقة وردت يف كتاب اهللا 

  . .الظاهري ، الذي ينثين يف النهاية ليصدقها 
. وإخراج اللنب من بني فرث ودم . سماء إنزال املاء من ال: ونقف هنا أمام ظاهرة التناسق يف عرض هذه النعم 

إهنا كلها أشربه . . والعسل من بطون النحل . واستخراج السكر والرزق احلسن من مثرات النخيل واألعناب 
وملا كان اجلو جو أشربة فقد عرض من األنعام لبنها وحده يف هذا اجملال . خترج من أجسام خمالفة هلا يف شكلها 

وسنرى يف الدرس التايل أنه عرض من األنعام جلودها وأصوافها وأوبارها ألن اجلو . هد كله تنسيقاً ملفردات املش



. . . هناك كان جو أكنان وبيوت وسرابيل فناسب أن يعرض من األنعام جانبها الذي يتناسق مع مفردات املشهد 
  .وذلك أفق من آفاق التناسق الفين يف القرآن 

يف : العسل إىل ملسة أقرب إىل أعماق النفس البشرية ، ألهنا يف صميم ذواهتم ومن األنعام واألشجار والثمار و
  :فهم أشد حساسية هبا ، وأعمق تأثراً واستجابة هلا . أعمارهم وأرزاقهم وأزواجهم وبنيهم وأحفادهم 

  .} عليم قدير واهللا خلقكم مث يتوفاكم ، ومنكم من يرد إىل أرذل العمر لكي ال يعلم بعد علم شيئاً ، إن اهللا { 

. واهللا فضل بعضكم على بعض يف الرزق ، فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أمياهنم فهم فيه سواء { 
  ؟} أفبنعمة اهللا جيحدون 

واهللا جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ، وجعل لكم من أزواجكم بنني وحفدة ، ورزقكم من الطيبات أفبالباطل { 
يكفرون؟ ويعبدون من دون اهللا ما ال ميلك هلم رزقاً من السماوات واألرض شيئاً وال  يؤمنون وبنعمة اهللا هم

  . .} يستطيعون؟ 
واللسمة األوىل يف احلياة والوفاة ، وهي متصلة بكل فرد وبكل نفس؛ واحلياة حبيبة ، والتفكر يف أمرها قد يرد 

واخلوف عليها قد يستجيش .  ونعمته وقدرته القلب الصلد إىل شيء من اللني ، وإىل شيء من احلساسية بيد اهللا
وصورة الشيخوخة حني يرد اإلنسان إىل أرذل العمر ، فينسى . وجدان التقوى واحلذر وااللتجاء إىل واهب احلياة 

هذه الصورة قد ترد النفس إىل شيء من . ما كان قد تعلم ، ويرتد إىل مثل الطفولة من العجز والنسيان والسذاجة 
إن اهللا { : وجييء التعقيب . أطوار احلياة ، وقد تغض من كربياء املرء واعتزازه بقوته وعلمه ومقدرته  التأمل يف

أن العلم الشامل األزيل الدائم هللا ، وأن القدرة الكاملة اليت ال . لريد النفس إىل هذه احلقيقة الكبرية } عليم قدير 
  .حني ، وقدرته إىل أجل ، ومها بعد جزئيان ناقصان حمدودان  وأن علم اإلنسان إىل. تتأثر بالزمن هي قدرة اهللا 
والنص يرد هذا التفاوت إىل تفضيل اهللا لبعضهم على بعض يف . والتفاوت فيه ملحوظ . واللمسة الثانية يف الرزق 

يكون  وقد. فليس شيء من ذلك جزافاً وال عبثاً . وهلذا التفضيل يف الرزق أسبابه اخلاضعة لسنة اهللا . الرزق 
اإلنسان مفكراً عاملاً عاقالً ، ولكن موهبته يف احلصول على الرزق وتنميته حمدودة ، ألن له مواهب يف ميادين 

  .وقد يبدو غبياً جاهالً ساذجاً ، ولكن له موهبة يف احلصول على املال وتنميته . أخرى 
، وإمنا هي مقدرة خاصة يف جانب من  فيحسب من ال يدقق أن ال عالقة للرزق باملقدرة. والناس مواهب وطاقات 

. . وقد تكون بسطة الرزق ابتالء من اهللا ، كما يكون التضييق فيه حلكمة يريدها وحيققها باالبتالء . جوانب احلياة 
وعلى أية حال فإن التفاوت يف الرزق ظاهرة ملحوظة تابعة الختالف يف املواهب وذلك حني متتنع األسباب 

يت توجد يف اجملتمعات املختلة والنص يشري إىل هذه الظاهرة اليت كانت واقعة يف اجملتمع العريب؛ املصطنعة الظاملة ال
ذلك حني كانوا . ويستخدمها يف تصحيح بعض أوهام اجلاهلية الوثنية اليت يزاولوهنا ، واليت سبقت اإلشارة إليها 

إهنم ال يردون جزءاً من : فهو يقول عنهم هنا .  يعزلون جزءاً من رزق اهللا الذي أعطاهم وجيعلونه آلهلتهم املدعاة
فما . ليصبحوا سواء يف الرزق ) وكان هذا أمراً واقعاً قبل اإلسالم . ( أمواهلم على ما ملكت أمياهنم من الرقيق 

ة فيجازون النعم} أفبنعمة اهللا جيحدون؟ { باهلم يردون جزءاً من مال اهللا الذي رزقهم إياه على آهلتهم املدعاة؟ 
  بالشرك ، بدل الشكر للمنعم املتفضل الوهاب؟

جعل لكم من أنفسكم { : واللمسة الثالثة يف األنفس واألزواج واألبناء واألحفاد وتبدأ بتقرير الصلة بني اجلنسني 
وجعل لكم من أزواجكم { فهن من أنفسكم ، شطر منكم ، ال جنس أحط يتوارى من يبشر به وحيزن } أزواجاً 

  .واإلنسان الفاين حيس االمتداد يف األبناء واحلفدة ، وملس هذا اجلانب يف النفس يثري أشد احلساسية  }بنني وحفدة 



{ : ويضم إىل هبة األبناء واألحفاد هبة الطيبات من الرزق للمشاكلة بني الرزقني ليعقب عليها بسؤال استنكاري . 
وهي . وهذه النعم كلها من عطائه . الفون عن أمره فيشركون به وخي} أفبالباطل يؤمنون وبنعمة اهللا هم يكفرون؟ 

  . .آيات على ألوهيته وهي واقعة يف حياهتم ، تالبسهم يف كل آن 
أفبالباطل يؤمنون؟ وما عدا اهللا باطل ، وهذه اآلهلة املدعاة ، واألوهام املدعاة كلها باطل ال وجود له ، وال حق فيه 

  ونه وحيسونه ويتمتعون به مث جيحدونهوبنعمة اهللا هم يكفرون ، وهي حق يلمس. 
  . .} ويعبدون من دون اهللا ما ال ميلك هلم رزقاً من السماوات واألرض شيئاً وال يستطيعون { 

وإنه لعجيب أن تنحرف الفطرة إىل هذا احلد ، فيتجه الناس بالعبادة إىل ما ال ميلك هلم رزقاً وما هو بقادر يف يوم 
ويدعون اهللا اخلالق الرازق ، وآالؤه بني أيديهم ال ميلكون إنكارها ، مث . األحوال من األيام ، وال يف حال من 
  جيعلون هللا األشباه واألمثال

  . .} إن اهللا يعلم وأنتم ال تعلمون . فال تضربوا هللا األمثال { 
  .إنه ليس هللا مثال ، حىت تضربوا له األمثال 

لتقريب احلقيقة الكربى . وك العاجز الذي ال ميلك وال يكسب مث يضرب هلم مثلني للسيد املالك الرازق وللممل
  :حقيقة أن ليس هللا مثال ، وما جيوز أن يسووا يف العبادة بني اهللا وأحد من خلقه وكلهم هلم عبيد . اليت غفلوا عنها 

هل . راً وجهراً ضرب اهللا مثالً عبداً مملوكاً ال يقدر على شيء ، ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه س{ 
  .} بل أكثرهم ال يعلمون . يستوون؟ احلمد هللا 

هل . أحدمها أبكم ال يقدر على شيء وهو كلٌ على مواله أينما يوجهه ال يأت خبري : وضرب اهللا مثالً رجلني { 
  }يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ 

وهم ال . مملوكون ، ال ميكلون شيئاً وال يقدرون على شيء  واملثل األول مأخوذ من واقعهم ، فقد كان هلم عبيد
فكيف يسوون بني سيد العباد ومالكهم وبني أحد أو . يسوون بني العبد اململوك العاجز والسيد املالك املتصرف 

  وكل خملوقاته له عبيد؟. شيء مما خلق 
والرجل القوي املتكلم اآلمر . عود خبري واملثل الثاين يصور الرجل األبكم الضعيف البليد الذي ال يدري وال ي

فكيف متكن التسوية بني صنم أو . وال يسوي عاقل بني هذا وذاك . . بالعدل ، العامل املستقيم على طريق اخلري 
  حجر ، وبني اهللا سبحانه وهو القادر العليم اآلمر باملعروف ، اهلادي إىل الصراط املستقيم؟

بدأ بأمر اهللا للناس أال يتخذوا إهلني اثنني ، وختم بالتعجيب من أمر قوم يتخذون  وهبذين املثلني خيتم الشوط الذي
  إهلني اثنني

) ٧٧(َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر  َوِللَِّه غَْيُب السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَما أَْمُر السَّاَعِة إِلَّا كَلَْمحِ الَْبَصرِ أَْو ُهَو أَقَْربُ إِنَّ اللََّه
أَلَْم ) ٧٨(لَّكُْم َتْشكُُرونَ أَْخَرَجكُْم ِمْن ُبطُوِن أُمََّهاِتكُْم لَا َتْعلَُمونَ َشْيئًا َوجََعلَ لَكُُم السَّْمَع َوالْأَْبَصاَر وَالْأَفِْئَدةَ لََع َواللَُّه

وَاللَُّه َجَعلَ ) ٧٩(ِفي ذَِلكَ لَآَياتٍ ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ  َيَرْوا إِلَى الطَّْيرِ ُمَسخَّرَاٍت ِفي َجوِّ السََّماِء َما ُيْمِسكُُهنَّ إِلَّا اللَُّه إِنَّ
َم إِقَاَمِتكُْم َوِمْن أَصَْواِفَها لَكُْم ِمْن ُبُيوِتكُْم َسكًَنا َوجََعلَ لَكُْم ِمْن ُجلُوِد الْأَْنَعامِ ُبُيوًتا َتسَْتِخفُّوَنَها َيْوَم ظَعْنِكُْم َوَيْو

وَاللَُّه َجَعلَ لَكُْم ِممَّا َخلََق ِظلَالًا َوَجَعلَ لَكُْم ِمَن الْجَِبالِ أَكَْناًنا َوَجَعلَ ) ٨٠(أَثَاثًا َوَمَتاًعا إِلَى ِحنيٍ َوأَْوبَارَِها وَأَْشَعارَِها 
فَإِنْ َتَولَّْوا فَإِنََّما ) ٨١(ُتْسِلُمونَ  لَكُْم َسرَابِيلَ َتقِيكُُم الَْحرَّ َوسََرابِيلَ َتِقيكُْم بَأَْسكُْم كَذَِلَك يُِتمُّ نِْعَمَتُه َعلَْيكُْم لََعلَّكُْم

َوَيْوَم َنْبَعثُ ِمْن كُلِّ أُمَّةٍ ) ٨٣(َيْعرِفُونَ نِْعَمَت اللَِّه ثُمَّ ُيْنِكُرونََها َوأَكْثَرُُهُم الْكَاِفُرونَ ) ٨٢(َعلَْيَك الَْبلَاغُ الُْمبُِني 
َوإِذَا َرأَى الَِّذيَن ظَلَُموا الَْعذَاَب فَلَا ُيَخفَُّف َعْنُهْم َولَا ُهمْ ) ٨٤(ا ُهمْ ُيْستَْعَتُبونَ َشهِيًدا ثُمَّ لَا يُْؤذَنُ ِللَِّذيَن كَفَُروا َولَ



لْقَْوا إِلَْيهِمُ  فَأَوَإِذَا َرأَى الَِّذيَن أَْشَركُوا ُشَركَاَءُهْم قَالُوا َربََّنا َهُؤلَاِء ُشَركَاؤَُنا الَِّذيَن كُنَّا َنْدُعو ِمْن ُدونَِك) ٨٥(ُيْنظَُرونَ 
الَِّذيَن كَفَرُوا َوَصدُّوا ) ٨٧(وَأَلْقَْوا إِلَى اللَِّه َيْومَِئٍذ السَّلََم َوَضلَّ َعنُْهْم َما كَانُوا َيفَْترُونَ ) ٨٦(الْقَْولَ إِنَّكُْم لَكَاِذُبونَ 

َوَيْوَم َنْبَعثُ ِفي كُلِّ أُمَّةٍ َشهِيًدا َعلَْيهِْم ِمْن ) ٨٨(فِْسُدونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه زِْدَناُهْم َعذَاًبا فَْوقَ الَْعذَابِ بَِما كَانُوا ُي
َمةً َوُبشَْرى ِللُْمْسِلِمَني أَْنفُِسهِْم َوجِئَْنا بَِك شَهِيًدا َعلَى َهُؤلَاِء َوَنزَّلَْنا َعلَْيَك الِْكتَاَب تِْبَياًنا ِلكُلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْح

)٨٩ (  

عظمة اخللق : ذا الدرس يف استعراض دالئل األلوهية الواحدة اليت يتكئ عليها يف هذه السورة يستمر السياق يف ه
والساعة أحد أسرار الغيب الذي . غري أنه يركز يف هذا الشوط على قضية البعث . ، وفيض النعمة وإحاطة العلم 

  .خيتص اهللا بعلمه فال يطلع عليه أحداً 
غيب . من أسرار غيب اهللا يف السماوات واألرض ، ويف األنفس واآلفاق  وموضوعات هذا الدرس تشمل ألواناً

} وما أمر الساعة إال كلمح البصر أو هو أقرب { : اليت ال يعلمها إال اهللا وهو عليها قادر وهي عليه هينة . الساعة 
ينعم على الناس بالسمع ال تعلم شيئاً ، مث . وغيب األرحام واهللا وحده هو الذي خيرج األجنة من هذا الغيب . . 

وغيب أسرار اخللق يعرض منها تسخري الطري يف جو السماء ما . . واألبصار واألفئدة لعلهم يشكرون نعمته 
  .ميسكهن إال اهللا 

يلي هذا يف الدرس استعراض لبعض نعم اهللا املادية على الناس وهي جبانب تلك األسرار ويف جوها ، نعم السكن 
يف البيوت املبنية والبيوت املتخذة من جلود األنعام للظعن واإلقامة ، واألثاث واملتاع من  .واهلدوء واالستظالل 

{ : وهي كذلك الظالل واألكنان والسرابيل تقي احلر وتقي البأس يف احلرب . األصواف واألوبار واألشعار 
  .} كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون 
والرسول صلى اهللا . يها املشركني وشركاءهم ، والرسل شهداء عليهم مث تفصيل ألمر البعث يف مشاهد يعرض ف

  .وبذلك تتم هذه اجلولة يف جو البعث والقيامة . عليه وسلم شهيداً على قومه 
. } إن اهللا على كل شيء قدير . وما أمر الساعة إال كلمح البصر أو هو أقرب . وهللا غيب السماوات واألرض { 
.  

وهي غيب من غيب . يا العقيدة اليت لقيت جدالً شديداً يف كل عصر ، ومع كل رسول وقضية البعث إحدى قضا
وإن البشر ليقفون أمام أستار الغيب عاجزين قاصرين ، } هللا غيب السماوات واألرض { . اهللا الذي خيتص بعلمه 

لعلماء من بين البشر وإن أعلم ا. مهما يبلغ علمهم األرضي ، ومهما تتفتح هلم كنوز األرض وقواها املذخورة 
أيرتد نفسه الذي خرج أم يذهب فال يعود . ليقف مكانه ال يدري ماذا سيكون اللحظة التالية يف ذات نفسه 

. وتذهب اآلمال باإلنسان كل مذهب ، وقدره كامن خلف ستار الغيب ال يدري مىت يفجؤه ، وقد يفجؤه اللحظة 
اللحظة احلاضرة ليؤملوا ويعملوا وينتجوا وينشئوا ، وخيلفوا وراءهم ما  وإنه ملن رمحة اهللا بالناس أن جيهلوا ما وراء

  .بدؤوه يتمه اخللف حىت يأتيهم ما خبئ هلم خلف الستار الرهيب 
ولو علم الناس موعدها لتوقفت عجلة احلياة ، أو اختلت ، وملا سارت احلياة . والساعة من هذا الغيب املستور 
  رة ، والناس يعدون السنني واأليام والشهور والساعات واللحظات لليوم املوعودوفق اخلط الذي رمسته هلا القد

  .} وما أمر الساعة إال كلمح البصر أو هو أقرب { 
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لقرآن: كتاب  ا   يف ظالل 
لشاريب: املؤلف  هيم حسني ا برا  سيد قطب إ

فإذا هي . طرفة عني . وتدبري أمرها ال حيتاج إىل وقت . ولكن يف حساب غري حساب البشر املعلوم . فهي قريب . 
اخللق ،  وبعث هذه احلشود اليت خيطئها احلصر والعد من} إن اهللا على كل شيء قدير { حاضرة مهيأة بكل أسباهبا 

إمنا . فيكون . كن : كله هني على تلك القدرة اليت تقول للشيء . . وانتفاضها ، ومجعها ، وحساهبا ، وجزاؤها 
يستهول األمر ويستصعبه من حيسبون حبساب البشر ، وينظرون بعني البشر ، ويقيسون مبقاييس البشر ، ومن هنا 

  خيطئون التصور والتقدير
مثل صغري من حياة البشر ، تعجز عنه قواهم ويعجز عنه تصورهم ، وهو يقع يف كل  ويقرب القرآن األمر بعرض

  :حلظة من ليل أو هنار 
  . .} واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئاً ، وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة لعلكم تشكرون { 

اس ، ولكنهم ال يعلمون كيف تتم ، ألن سرها وأطوار اجلنني قد يراها الن. وهو غيب قريب ، ولكنه موغل بعيد 
والعلم الذي يدعيه اإلنسان ويتطاول به ويريد أن خيترب به أمر الساعة وأمر الغيب ، علم . هو سر احلياة املكنون 

ومولد كل عامل وكل باحث ، وخمرجه من } واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئاً { : حادث مكسوب 
علم شيئاً قريب قريب وما كسبه بعد ذلك من علم هبة من اهللا بالقدر الذي أراده للبشر ، وجعل فيه بطن أمه ال ي

وجعل لكم السمع واألبصار { : كفاية حياهتم على هذا الكوكب ، يف احمليط املكشوف هلم من هذا الوجود 
اعية؛ وهي تشمل ما اصطلح على أنه والقرآن يعرب بالقلب ويعرب بالفؤاد عن جمموع مدارك اإلنسان الو} واالفئدة 

لعلكم { جعل لكم السمع واألبصار واألفئدة . العقل ، وتشمل كذلك قوى اإلهلام الكامنة اجملهولة الكنه والعمل 
اإلميان باهللا الواحد : وأول الشكر . حني تدركون قيمة النعمة يف هذه ويف سواها من آالء اهللا عليكم } تشكرون 

  .املعبود 
  :أخرى من آثار القدرة اإلهلية يروهنا فال يتدبروهنا وهي مشهد عجيب معروض للعيون وعجيبة 

  . .} إن يف ذلك آليات لقوم يؤمنون . أمل يروا إىل الطري مسخرات يف جو السماء ، ما ميسكهن إال اهللا { 
يتلفت القلب  ومشهد الطري مسخرات يف جو السماء مشهد مكرور ، قد ذهبت األلفة مبا فيه من عجب ، وما

وإن حتليقة طائر يف جو السماء لتستجيش . البشري عليه إال حني يستيقظ ، ويلحظ الكون بعني الشاعر املوهوب 
بنواميسه اليت } ما ميسكهن إال اهللا { . . فينتفض للمشهد القدمي اجلديد . احلس الشاعر إىل القصيدة حني تلمسه 

، وجعل الطري قادرة على الطريان ، وجعل اجلو من حوهلا مناسباً هلذا  أودعها فطرة الطري وفطرة الكون من حوهلا
فالقلب املؤمن . . } إن يف ذلك آليات لقوم يؤمنون { : الطريان؛ وأمسك هبا الطري ال تسقط وهي يف جو السماء 

وهو . ش الضمائر هو القلب الشاعر ببدائع اخللق والتكوين ، املدرك ملا فيها من روعة باهرة هتز املشاعر وتستجي
يعرب عن أحساسه بروعة اخللق ، باإلميان والعبادة والتسبيح؛ واملوهوبون من املؤمنني هبة التعبري ، قادرون على 

إبداع ألوان من رائع القول يف بدائع اخللق والتكوين ، ال يبلغ إليها شاعر مل متس قلبه شرارة اإلميان املشرق 
  .الوضيء 



يف أسرار اخللق وآثار القدرة ومظاهر النعمة ، يدخل هبا إىل بيوت القوم وما يسر هلم  وخيطو السياق خطوة أخرى
  فيها وحوهلا من سكن ومتاع وأكنان وظالل

واهللا جعل لكم من بيوتكم سكناً ، وجعل لكم من جلود األنعام بيوتاً تستخفوهنا يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن { 
واهللا جعل لكم مما خلق ظالالً؛ وجعل لكم من اجلبال أكناناً . متاعاً إىل حني أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً و

  . .} كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون . وجعل لكم سرابيل تقيكم احلر وسرابيل تقيكم بأسكم 
.  طمأنينة والسكن والطمأنينة يف البيوت نعمة ال يقدرها حق قدرها إال املشردون الذين ال بيوت هلم وال سكن وال

وذكرها يف السياق جييء بعد احلديث عن الغيب ، وظل السكن ليس غريباً عن ظل الغيب ، فكالمها فيه خفاء 
  .والتذكري بالسكن ميس املشاعر الغافلة عن قيمة هذه النعمة . وستر 

جعل لكم من بيوتكم  واهللا{ : ونستطرد هنا إىل شيء عن نظرة اإلسالم إىل البيت ، مبناسبة هذا التعبري املوحي 
هكذا يريده مرحياً تطمئن . فهكذا يريد اإلسالم البيت مكاناً للسكينة النفسية واالطمئنان الشعوري . . } سكناً 

إليه النفس وتسكن وتأمن سواء بكفايته املادية للسكىن والراحة ، أو باطمئنان من فيه بعضهم لبعض ، وبسكن من 
  .مكاناً للنزاع والشقاق واخلصام ، إمنا هو مبيت وسكن وأمن واطمئنان وسالم فليس البيت . فيه كل إىل اآلخر 

فال يدخله داخل إال بعد االستئذان ، . ومن مث يضمن اإلسالم للبيت حرمته ، ليضمن له أمنه وسالمه واطمئنانه 
ال يتجسس أحد وال يقتحمه أحد بغري حق باسم السلطان ، وال يتطلع أحد على من فيه لسبب من األسباب ، و

على أهله يف غفلة منهم أو غيبة ، فريوع أمنهم ، وخيل بالسكن الذي يريده اإلسالم للبيوت ، ويعرب عنه ذلك 
  التعبري اجلميل العميق

{ : وألن املشهد بيوت وأكنان وسرابيل ، فإن السياق يعرض من األنعام جانبها الذي يتناسق مع مفردات املشهد 
نعام بيوتاً تستخفوهنا يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً وجعل لكم من جلود األ

وهو هنا كذلك يستعرض من نعمة األنعام ما يليب الضرورات وما يليب األشواق ، فيذكر املتاع . } ومتاعاً إىل حني 
أغطية وأدوات ، إال أنه يشي بالتمتع واملتاع ولو أنه يطلق على ما يف األرحال من فرش و. ، إىل جانب األثاث 

  .واالرتياح 
ويرق التعبري يف جو السكن والطمأنينة ، وهو يشري إىل الظالل واألكنان يف اجلبال ، وإىل السرابيل تقي يف احلر 

 واهللا جعل لكم مما خلق ظالالً ، وجعل لكم من اجلبال أكناناً ، وجعل لكم سرابيل تقيكم احلر{ : وتقي يف احلرب 
وللنفس يف الظالل استرواح وسكن ، وهلا يف األكنان طمأنينة ووسن ، وهلا يف } ، وسرابيل تقيكم بأسكم 

  .السرابيل اليت تقي احلر من األردية واألغطية راحة ويف السرابيل اليت تقي البأس من الدروع وغريها وقاية 

كذلك يتم نعمته عليكم { : ن مث جييء التعقيب وم. . وكلها بسبيل من طمأنينة البيوت وأمنها وراحتها وظلها . 
  . .واإلسالم استسالم وسكن وركون } لعلكم تسلمون 

  .وهكذا تتناسق ظالل املشهد كله على طريقة القرآن يف التصوير 
وليكونن إذا جاحدين منكرين ، بعد ما عرفوا . وإن تولوا وشردوا فما على الرسول إال البالغ . فإن أسلموا فبها 

  ة اهللا اليت ال تقبل النكراننعم
  . .} وأكثرهم الكافرون . يعرفون نعمة اهللا مث ينكروهنا . فإن تولوا فإمنا عليك البالغ املبني { 

  :مث يعرض ما ينتظر الكافرين عندما تأيت الساعة اليت ذكرت يف مطلع احلديث 
وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فال . عتبون ويوم نبعث من كل أمة شهيداً ، مث ال يؤذن للذين كفروا وال هم يست{ 



ربنا هؤالء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من : وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا . خيفف عنهم وال هم ينظرون 
الذين . وألقوا إىل اهللا يومئذ السلم ، وضل عنهم ما كانوا يفترون . إنكم لكاذبون : فألقوا إليهم القول . دونك 

  . .} دوا عن سبيل اهللا زدناهم عذاباً فوق العذاب مبا كانوا يفسدون كفروا وص
واملشهد يبدأ مبوقف الشهداء من األنبياء يدلون مبا يعلمون مما وقع هلم يف الدنيا مع أقوامهم من تبليغ وتكذيب 

أو قول ، فقد والذين كفروا واقفون ال يؤذن هلم يف حجة وال استشفاع وال يطلب منهم أن يسترضوا رهبم بعمل 
وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فال خيفف عنهم { . فات أوان العتاب واالسترضاء ، وجاء وقت احلساب والعقاب 

مث يقطع هذا الصمت رؤية الذين أشركوا لشركائهم يف ساحة احلشر ممن كانوا يزعمون أهنم . . } وال هم ينظرون 
ربنا هؤالء شركاؤنا { فإذا هم يشريون إليهم ويقولون . من دون اهللا شركاء هللا ، وأهنم آهلة يعبدوهنم مع اهللا أو 

{ : إمنا يقولون . واليوم ال يقولون عن هؤالء إهنم شركاء هللا } ربنا { : فاليوم يقرون } الذين كنا ندعو من دونك 
ادهم بالكذب يف تقرير ويفزع الشركاء ويرجتفون من هذا االهتام الثقيل ، فإذا هم جيبهون عب. . } هؤالء شركاؤنا 

وألقوا إىل اهللا يؤمئذ { ويتجهون إىل اهللا مستسلمني خاضعني } فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون { : وتوكيد 
وضل عنهم ما { : وإذا املشركون ال جيدون من مفترياهتم شيئاً يعتمدون عليه يف موقفهم العصيب . . } السلم 

بتقرير مضاعفة العذاب للذين كفروا ومحلوا غريهم على الكفر وصدوهم عن وينتهي املوقف . . } كانوا يفترون 
فالكفر فساد ، } الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا زدناهم عذاباً فوق العذاب مبا كانوا يفسدون { : سبيل اهللا 

  .زاء وفاقاً والتكفري فساد ، وقد ارتكبوا جرمية كفرهم ، وجرمية صد غريهم عن اهلدى ، فضوعف هلم العذاب ج
  :مث خيصص السياق موقفاً خاصاً للرسول صلى اهللا عليه وسلم مع قومه . ذلك شأن عام مع جيمع األقوام 

ويوم نبعث يف كل أمة شهيداً عليهم من أنفسهم ، وجئنا بك شهيداً على هؤالء ، ونزلنا عليك الكتاب تبياناً { 
  .} لكل شيء ، وهدى ورمحة وبشرى للمسلمني 

.  
ل املشهد املعروض للمشركني ، واملوقف العصيب الذي يكذب الشركاء فيه شركاءهم ، ويستسلمون هللا ويف ظ

. متربئني من دعوى عبادهم الضالني ، يربز السياق شأن الرسول مع مشركي قريش يوم يبعث من كل أمة شهيد 
يذكر أن يف الكتاب الذي نزل على  مث. . } وجئنا بك شهيداً على هؤالء { : فتجيء هذه اللمسة يف وقتها وقوهتا 

. . } وهدى ورمحة وبشرى للمسلمني { . فال حجة بعده حملتج ، وال عذر معه ملعتذر } تبياناً لكل شيء { الرسول 
  . .فمن شاء اهلدى والرمحة فليسلم قبل أن يأيت اليوم املرهوب ، فال يؤذن للذين كفروا وال هم يستعتبون 

  .ة يف القرآن ألداء غرض يف السياق ، تتناسق مع جوه وتؤديه وهكذا جتيء مشاهد القيام

ْغيِ َيعِظُكُمْ لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ إِنَّ اللََّه َيأُْمُر بِالَْعْدلِ َوالْإِْحَساِن َوإِيَتاِء ِذي الْقُرَْبى َوَينَْهى َعنِ الْفَْحَشاِء وَالُْمْنكَرِ َوالَْب
َه َيْعلَُم َما إِذَا َعاَهدُْتْم َولَا َتنْقُُضوا الْأَْيَمانَ بَْعَد َتْوكِيِدَها َوقَْد َجَعلُْتمُ اللََّه َعلَْيكُْم كَِفيلًا إِنَّ اللََّوأَْوفُوا بِعَْهِد اللَِّه ) ٩٠(

كُْم َدَخلًا َبيَْنكُمْ أَنْ َتكُونَ أُمَّةٌ ِهيَ َولَا َتكُونُوا كَالَِّتي َنقََضْت غَْزلََها ِمْن بَْعِد قُوٍَّة أَْنكَاثًا تَتَِّخذُونَ أَْيَماَن) ٩١(َتفَْعلُونَ 
َولَْو َشاَء اللَُّه لََجَعلَكُْم أُمَّةً ) ٩٢(فُونَ أَْرَبى ِمْن أُمٍَّة إِنََّما َيْبلُوكُُم اللَُّه بِِه َولَيَُبيَِّننَّ لَكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة َما كُْنُتْم ِفيِه َتْخَتِل

َولَا تَتَِّخذُوا أَْيَماَنكُْم َدَخلًا َبيَْنكُمْ ) ٩٣(َمْن َيَشاُء َويَْهِدي َمْن َيَشاُء وَلَُتسْأَلُنَّ َعمَّا كُْنُتْم َتْعَملُونَ َواِحَدةً وَلَِكْن ُيِضلُّ 
َولَا َتْشَترُوا بِعَْهِد اللَّهِ ) ٩٤(فََتزِلَّ قََدٌم َبْعَد ثُُبوتَِها َوَتذُوقُوا السُّوَء بَِما َصَددُْتْم َعْن َسبِيلِ اللَِّه وَلَكُْم َعذَاٌب َعِظيٌم 

َما ِعْنَدكُمْ َيْنفَُد َوَما ِعْندَ اللَِّه بَاقٍ َولََنْجزَِينَّ الَِّذينَ ) ٩٥(ثََمًنا قَِليلًا إِنََّما ِعْنَد اللَِّه ُهَو َخْيٌر لَكُْم إِنْ كُنُْتْم َتْعلَُمونَ 



َمْن َعِملَ صَاِلًحا ِمْن ذَكَرٍ أَْو أُنْثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَُنْحيَِينَُّه َحَياةً طَيَِّبةً ) ٩٦(ونَ َصَبرُوا أَْجَرُهْم بِأَْحَسنِ َما كَاُنوا َيْعَملُ
إِنَّهُ ) ٩٨( فَإِذَا قَرَأَْت الْقُْرآنَ فَاْستَِعذْ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَانِ الرَّجِيمِ) ٩٧(َولََنْجزِيَنَُّهْم أَْجرَُهْم بِأَْحَسنِ َما كَانُوا َيْعَملُونَ 

إِنََّما ُسلْطَاُنُه َعلَى الَِّذيَن َيَتَولَّْوَنُه َوالَِّذيَن ُهمْ بِِه ) ٩٩(لَْيسَ لَُه ُسلْطَانٌ َعلَى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعلَى َربِّهِمْ َيَتَوكَّلُونَ 
) ١٠١(يَُنزِّلُ قَالُوا إِنََّما أَْنَت ُمفَْترٍ َبلْ أَكْثَرُُهْم لَا َيْعلَُمونَ َوإِذَا َبدَّلَْنا آَيةً َمكَانَ آَيٍة وَاللَُّه أَْعلَُم بَِما ) ١٠٠(ُمْشرِكُونَ 

َولَقَدْ َنْعلَُم أَنَُّهمْ َيقُولُونَ ) ١٠٢(قُلْ َنزَّلَهُ ُروُح الْقُُدسِ ِمْن رَبَِّك بِالَْحقِّ ِلُيثَبِّتَ الَِّذيَن آَمُنوا َوُهًدى َوُبْشَرى ِللُْمْسِلِمَني 
إِنَّ الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِآَياِت اللَِّه لَا ) ١٠٣(ُيَعلُِّمُه َبَشٌر ِلسَانُ الَِّذي يُلِْحُدونَ إِلَْيِه أَْعَجِميٌّ َوَهذَا ِلَسانٌ َعرَبِيٌّ ُمبٌِني إِنََّما 

ْؤِمُنونَ بِآيَاِت اللَِّه َوأُولَِئَك ُهُم الْكَاِذُبونَ إِنََّما يَفَْترِي الْكَِذبَ الَِّذيَن لَا ُي) ١٠٤(َيْهِديهُِم اللَُّه َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم 
الْكُفْرِ َصْدًرا فََعلَْيهِْم غََضبٌ َمْن كَفََر بِاللَِّه ِمْن َبْعِد إَِميانِِه إِلَّا َمْن أُكْرَِه َوقَلُْبُه ُمطَْمِئنٌّ بِالْإَِمياِن وَلَِكْن َمْن َشَرَح بِ) ١٠٥(

ذَِلَك بِأَنَُّهُم اسَْتَحبُّوا الْحََياةَ الدُّْنَيا َعلَى الْآِخَرِة َوأَنَّ اللََّه لَا يَْهِدي الْقَْوَم الْكَافِرِيَن ) ١٠٦(ٌب َعِظيٌم ِمَن اللَِّه َولَُهْم َعذَا
لَا َجَرَم أَنَُّهْم ِفي ) ١٠٨(نَ أُولَِئَك الَِّذيَن طََبَع اللَُّه َعلَى قُلُوبِهِْم َوَسْمِعهِْم وَأَْبَصارِِهْم َوأُولَِئَك ُهمُ الَْغاِفلُو) ١٠٧(

ثُمَّ إِنَّ رَبََّك ِللَِّذيَن هَاَجُروا ِمْن بَْعِد َما فُِتُنوا ثُمَّ َجاَهُدوا َوَصَبرُوا إِنَّ َربََّك ِمْن َبْعِدَها ) ١٠٩(الْآخَِرِة ُهُم الْخَاِسُرونَ 
  ) ١١١(ْن َنفِْسَها َوُتَوفَّى كُلُّ َنفْسٍ َما َعِملَْت َوُهْم لَا ُيظْلَُمونَ َيْوَم تَأِْتي كُلُّ َنفْسٍ ُتجَاِدلُ َع) ١١٠(لََغفُوٌر َرِحيٌم 

ويف } ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء ، وهدى ورمحة وبشرى للمسلمني { : ختم الدرس املاضي بقوله تعاىل 
ألمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي فيه ا. هذا الدرس بيان لبعض ما يف الكتاب من التبيان واهلدى والرمحة والبشرى 

. . القرىب ، والنهي عن الفحشاء واملنكر والبغي ، وفيه األمر بالوفاء بالعهد والنهي عن نقض األميان بعد توكيدها 
  .وكلها من مبادئ السلوك األساسية اليت جاء هبا هذا الكتاب 
والبشرى للذين . تضليل ، وهو العذاب العظيم وفيه بيان اجلزاء املقرر لنقض العهد واختاذ األميان للخداع وال

  .صربوا وتوفيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 
وهو االستعاذة باهللا من الشيطان الرجيم ، لطرد شبحه من جملس القرآن . مث يذكر بعض آداب قراءة هذا الكتاب 

الرسول صلى اهللا عليه وسلم فمنهم من يرمي . كما يذكر بعض تقوالت املشركني عن هذا الكتاب . الكرمي 
  إن غالماً أعجمياً هو الذي يعلمه هذا القرآن: ومنهم من يقول . بافترائه على اهللا 

ويف هناية الدرس يبني جزاء من يكفر بعد أميانه ، ومن يكره على الكفر وقلبه مطمئن باإلميان ، ومن فتنوا عن دينهم 
  .ن ، وهدى ورمحة وبشرى للمسلمني وكل أولئك تبيا. . مث هاجروا وجاهدوا وصربوا 

. يعظكم لعلكم تذكرون . إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب ، وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي { 
وأوفوا بعهد اهللا إذا عاهدمت ، وال تنقضوا األميان بعد توكيدها ، وقد جعلتم اهللا عليكم كفيالً ، إن اهللا يعلم ما 

ال تكونوا كاليت نقضت غزهلا من بعد قوة أنكاثاً ، تتخذون أميانكم دخالً بينكم أن تكون أمة هي أرىب و. تفعلون 
ولو شاء اهللا جلعلكم أمة واحدة ، . من أمة ، إمنا يبلوكم اهللا به ، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه ختتلفون 

  . .} تعملون ولكن يضل من يشاء ، ويهدي من يشاء ، ولتسألن عما كنتم 
جاء دعوة عاملية إنسانية ال تعصب . لقد جاء هذا الكتاب لينشئ أمة وينظم جمتمعاً ، مث لينشئ عاملاً ويقيم نظاماً 

  .فيها لقبيلة أو أمة أو جنس؛ إمنا العقيدة وحدها هي اآلصرة والرابطة والقومية والعصبية 
عات ، واطمئنان األفراد واألمم والشعوب ، والثقة ومن مث جاء باملبادئ اليت تكفل متاسك اجلماعة واجلما

  :باملعامالت والوعود والعهود 
الذي يكفل لكل فرد ولكل مجاعة ولكل قوم قاعدة ثابتة للتعامل ، ال متيل مع اهلوى ، وال تتأثر } بالعدل { جاء 



إمنا متضي يف طريقها تكيل .  بالود والبغض ، وال تتبدل جماراة للصهر والنسب ، والغىن والفقر ، والقوة والضعف
  .مبكيال واحد للجميع ، وتزن مبيزان واحد للجميع 

يلطف من حدة العدل الصارم اجلازم ، ويدع الباب مفتوحاً ملن يريد أن . . } اإلحسان { . . وإىل جوار العدل 
فوق العدل الواجب عليه وملن يريد أن ينهض مبا . يتسامح يف بعض حقه إيثاراً لود القلوب ، وشفاء لغل الصدور 

  .ليداوي جرحاً أو يكسب فضالً 

واإلحسان أوسع مدلوالً ، فكل عمل طيب إحسان ، واألمر باإلحسان يشمل كل عمل وكل تعامل ، فيشمل حميط 
  .احلياة كلها يف عالقات العبد بربه ، وعالقاته بأسرته ، وعالقاته باجلماعة ، وعالقاته بالبشرية مجيعاً 

وما يبين هذا على عصبية . إمنا يربز األمر به تعظيماً لشأنه ، وتوكيداً عليه } إيتاء ذي القرىب { ن ومن اإلحسا
وفق نظريته التنظيمية . األسرة ، إمنا يبنيه على مبدأ التكافل الذي يتدرج به اإلسالم من احمليط احمللي إىل احمليط العام 

  .هلذا التكافل 
ومنه ما خصص به غالباً . والفحشاء كل أمر يفحش أي يتجاوز احلد . . } لبغي وينهى عن الفحشاء واملنكر وا{ 

وهو فاحشة االعتداء على العرض ، ألنه فعل فاحش فيه اعتداء وفيه جتاوز للحد حىت ليدل على الفحشاء وخيتص 
فطرة أحياناً فتبقى وقد تنحرف ال. واملنكر كل فعل تنكره الفطرة ومن مث تنكره الشريعة فهي شريعة الفطرة . هبا 

  .والبغي الظلم وجتاوز احلق والعدل . الشريعة ثابتة تشري إىل أصل الفطرة قبل احنرافها 
ما من جمتمع تشيع فيه الفاحشة بكل مدلوالهتا ، . . وما من جمتمع ميكن أن يقوم على الفحشاء واملنكر والبغي 

  . .واملنكر بكل مغرراته ، والبغي بكل معقباته ، مث يقوم 
والفطرة البشرية تنتفض بعد فترة معينة ضد هذه العوامل اهلدامة ، مهما تبلغ قوهتا ، ومهما يستخدم الطغاة من 

فال يهم أن تقوم . وتاريخ البشرية كله انتفاضات وانتفاضات ضد الفحشاء واملنكر والبغي . الوسائل حلمايتها 
ض عليها دليل على أهنا عناصر غريبة على جسم احلياة ، فهي عهود وأن تقوم دول عليها حيناً من الدهر ، فاالنتقا

وأمر اهللا بالعدل واإلحسان وهنيه عن . تنتفض لطردها ، كما ينتفض احلي ضد أي جسم غريب يدخل إليه 
لذلك جييء . الفحشاء واملنكر والبغي يوافق الفطرة السليمة الصحيحة ، ويقويها ويدفعها للمقاومة باسم اهللا 

  .فهي عظة للتذكر تذكر وحي الفطرة األصيل القومي } يعظكم لعلكم تذكرون { : التعقيب 
وأوفوا بعهد اهللا إذا عاهدمت وال تنقضوا األميان بعد توكيدها وقد جعلتم اهللا عليكم كفيالً إن اهللا يعلم ما تفعلون { 
 {. .  

. مل كل عهد على معروف يأمر به اهللا والوفاء بعهد اهللا يشمل بيعة املسلمني للرسول صلى اهللا عليه وسلم ويش
والوفاء بالعهود هو الضمان لبقاء عنصر الثقة يف التعامل بني الناس ، وبدون هذه الثقة ال يقوم جمتمع ، وال تقوم 

والنص خيجل املتعاهدين أن ينقضوا األميان بعد توكيدها وقد جعلوا اهللا كفيالً عليهم ، وأشهدوه عهدهم . إنسانية 
  .} إن اهللا يعلم ما تفعلون { مث يهددهم خفياً . كافالً للوفاء هبا  ، وجعلوه

وقد تشدد اإلسالم يف مسألة الوفاء بالعهود فلم يتسامح فيها أبداً ، ألهنا قاعدة الثقة اليت ينفرط بدوهنا عقد اجلماعة 
ا تستطرد لضرب األمثال ، ويتهدم ، والنصوص القرآنية هنا ال تقف عند حد األمر بالوفاء والنهي عن النقض إمن

  :وتقبيح نكث العهد ، ونفي األسباب اليت قد يتخذها بعضهم مربرات 
  .وال تكونوا كاليت نقضت غزهلا من بعد قوة أنكاثاً تتخذون أميانكم دخالً بينكم ، أن تكون أمة هي أرىب من أمة { 



  .} ون وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه ختتلف. إمنا يبلوكم اهللا به 
فمثل من ينقض العهد مثل امرأة محقاء ملتاثة ضعيفة العزم والرأي ، تفتل غزهلا مث تنقضه وتتركه مرة أخرى قطعاً 

وتشوه األمر يف النفوس . منكوثة وحملولة وكل جزئية من جزيئات التشبيه تشي بالتحقري والترذيل والتعجب 
كرمي لنفسه أن يكون مثله كمثل هذه املرأة الضعيفة اإلرادة  وما يرضى إنسان. وهو املقصود . وتقبحه يف القلوب 

  امللتاثة العقل ، اليت تقضي حياهتا فيما ال غناء فيه
وكان بعضهم يربر لنفسه نقض عهده مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم بأن حممداً ومن معه قلة ضعيفة ، بينما 

تتخذون { : تخذوا أقسامهم غشاً وخديعة فيتخلوا عنها فنبههم إىل أن هذا ليس مربراً ألن ي. قريش كثرة قوية 
وطلباً للمصلحة . أي بسبب كون أمة أكثر عدداً وقوة من أمة } أميانكم دخالً بينكم أن تكون أمة هي أرىب من أمة 

  .مع األمة األرىب 
دولة معاهدة مع فتعقد » مصلحة الدولة « ويدخل يف مدلول النص أن يكون نقض العهد حتقيقاً ملا يسمى اآلن 

« دولة أو جمموعة دول ، مث تنقضها بسبب أن هناك دولة أرىب أو جمموعة دول أرىب يف الصف اآلخر ، حتقيقاً 
. فاإلسالم ال يقر مثل هذا املربر ، وجيزم بالوفاء بالعهد ، وعدم اختاذ األميان ذريعة للغش والدخل » ملصلحة الدولة 

وال يسمح بقيام تعاهد أو تعاون على اإلمث . وال تعاوناً على غري الرب والتقوى  ذلك يف مقابل أنه ال يقر تعاهداً
وعلى هذا األساس قام بناء اجلماعة . . والفسوق والعصيان ، وأكل حقوق الناس ، واستغالل الدول والشعوب 

ت الفردية والدولية يوم كانت اإلسالمية وبناء الدولة اإلسالمية فنعم العامل بالطمأنينة والثقة والنظافة يف املعامال
  .قيادة البشرية إىل اإلسالم 

هو ابتالء } أن تكون أمة هي أرىب من أمة { : والنص هنا حيذر من مثل ذلك املربر ، وينبه اىل قيام مثل هذه احلالة 
{ : عليه  من اهللا هلم ليمتحن إرادهتم ووفاءهم وكرامتهم على أنفسهم وحترجهم من نقض العهد الذي أشهدوا اهللا

  :} إمنا يبلوكم اهللا به 
وليبيِّنن لكم يوم { : مث يكل أمر اخلالفات اليت تنشب بني اجلماعات واألقوام إىل اهللا يف يوم القيامة للفصل فيه 

ولو { : ميهد هبذا لترضية النفوس بالوفاء بالعهد حىت ملخالفيهم يف الرأي والعقيدة } القيامة ما كنتم فيه ختتلفون 
ولو شاء اهللا . . } هللا جلعلكم أمة واحدة ، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون شاء ا

خللق الناس باستعداد واحد ، ولكنه خلقهم باستعدادات متفاوتة ، نسخاً غري مكررة وال معادة ، وجعل نواميس 
فال يكون االختالف يف العقيدة سبباً يف . مل للهدى والضالل ، متضي هبا مشيئته يف الناس ، وكل مسؤول عما يع

  .نقض العهود 

وهذه قمة يف نظافة التعامل ، . والعهد مكفول مهما اختلفت املعتقدات . فاالختالف له أسبابه املتعلقة مبشيئة اهللا 
  .والسماحة الدينية ، مل حيققها يف واقع احلياة إال اإلسالم يف ظل هذا القرآن 

وكيده للوفاء بالعهود ، وهنيه عن اختاذ األميان للغش واخلديعة ، وبث الطمأنينة الكاذبة وميضي السياق يف ت
وحيذر عاقبة ذلك يف زعزعة قوائم احلياة النفسية . للحصول على منافع قريبة من منافع هذه الدنيا الفانية 
م يف اآلخرة ، ويلوح مبا عند اهللا من وينذر بالعذاب العظي. واالجتماعية ، وزلزلة العقائد واالرتباطات واملعامالت 

وينوه بفناء ما بأيديهم وبقاء ما عند اهللا الذي ال تنفد خزائنه ، وال . عوض عما يفوهتم بالوفاء من منافع هزيلة 
  :ينقطع رزقه 

عذاب  وال تتخذوا أميانكم دخالً بينكم ، فتزل قدم بعد ثبوهتا ، وتذوقوا السوء مبا صددمت عن سبيل اهللا ، ولكم{ 



ما عندكم ينفد وما عند اهللا . إن ما عند اهللا هو خري لكم إن كنتم تعلمون . وال تشتروا بعهد اهللا مثناً قليالً . عظيم 
  .} ولنجزين الذين صربوا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون . باق 

فالذي يقسم وهو . خرين واختاذ األميان غشاً وخداعاً يزعزع العقيدة يف الضمري ، ويشوه صورهتا يف ضمائر اآل
وهو يف الوقت ذاته . يعلم أنه خادع يف قسمه ، ال ميكن أن تثبت له عقيدة ، وال أن تثبت له قدم على صراطها 

يشوه صورة العقيدة عند من يقسم هلم مث ينكث ، ويعلمون أن أقسامه كانت للغش والدخل؛ ومن مث يصدهم عن 
  .للمؤمنني باهللا  سبيل اهللا هبذا املثل السيئ الذي يضربه

ولقد دخلت يف اإلسالم مجاعات وشعوب بسبب ما رأوا من وفاء املسلمني بعهدهم ، ومن صدقهم يف وعدهم ، 
فكان الكسب أضخم بكثري من اخلسارة الوقتية الظاهرية . ومن إخالصهم يف أمياهنم ، ومن نظافتهم يف معامالهتم 

  .اليت نشأت عن متسكهم بعهودهم 
رآن وسنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف نفوس املسلمني أثراً قوياً وطابعاً عاماً يف هذه الناحية ظل ولقد ترك الق

روي أنه كان بني معاوية بن أيب سفيان وملك الروم أمد ، . . هو طابع التعامل اإلسالمي الفردي والدويل املتميز 
فقال ) الدهم أغار عليهم وهم غارون ال يشعرون حىت إذا انقضى وهو قريب من ب. ( فسار إليهم يف أخر األجل 

من كان بينه « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول . وفاء ال غدر . اهللا أكرب يا معاوية : له عمر بن عتبة 
والروايات عن حفظ العهود مهما تكن . فرجع معاوية باجليش » وبني قوم أجل فال حيلن عقده حىت ينقضي أمدها 

  .حة القريبة يف نقضها متواترة مشهورة املصل
وهو يرغب ويرهب ، وينذر وحيذر وجيعل العهد . وقد ترك هذا القرآن يف النفوس ذلك الطابع اإلسالمي البارز 

وال تشتروا { : عهد اهللا ، ويصور النفع الذي جيره نقضه ضئيالً هزيالً ، وما عند اهللا على الوفاء عظيماً جزيالً 
  .اً قليالً بعهد اهللا مثن

ويذكر بأن ما عند البشر ولو ملكه فرد فإنه زائل ، وما عند اهللا . . } إن ما عند اهللا هو خري لكم إن كنتم تعلمون 
، ويقوي العزائم على الوفاء ، والصرب لتكاليف الوفاء ، ويعد } ما عندكم ينفد وما عند اهللا باق { : باق دائم 

والتجاوز عما وقع منهم من } لذين صربوا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولنجزين ا{ الصابرين أجراً حسناً 
  .عمل سيئ ، ليكون اجلزاء على أحسن العمل دون سواه 

  :ومبناسبة العمل واجلزاء ، يعقب بالقاعدة العامة فيهما 
ا كانوا يعملون ومن عمل صاحلاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ، فلنحيينه حياة طيبة ، ولنجزينهم أجرهم بأحسن م{ 
  :فيقرر بذلك القواعد التالية . . } 

ومع . متساويان يف قاعدة العمل واجلزاء ، ويف صلتهما باهللا ، ويف جزائهما عند اهللا . الذكر واألنثى : أن اجلنسني 
لزيادة تقرير هذه } من ذكر أو أنثى { : حني يطلق يشمل الذكر واألنثى إال أن النص يفصل } من { أن لفظ 
وذلك يف السورة اليت عرض فيها سوء رأي اجلاهلية يف األنثى ، وضيق اجملتمع هبا ، واستياء من يبشر . احلقيقة 

  مبولدها ، وتواريه من القوم حزناً وغماً وخجالً وعاراً
ه القاعدة فبغري هذ} وهو مؤمن { قاعدة اإلميان باهللا . وأن العمل الصاحل ال بد له من القاعدة األصيلة يرتكز عليها 

والعقيدة . ال يقوم بناء ، وبغري هذه الرابطة ال يتجمع شتاته ، إمنا هو هباء كرماد اشتدت به الريح يف يوم عاصف 
. فالعقيدة هي اليت جتعل للعمل الصاحل باعثاً وغاية . هي احملور الذي تشد إليه اخليوط مجيعاً ، وإال فهي أنكاث 

  .ال عارضاً مزعزعاً مييل مع الشهوات واألهواء حيث متيل . إىل أصل كبري فتجعل اخلري أصيالً ثابتاً يستند 



فقد . ال يهم أن تكون ناعمة رغدة ثرية باملال . وأن العمل الصاحل مع اإلميان جزاؤه حياة طيبة يف هذه األرض 
فيها : يف حدود الكفاية  ويف احلياة أشياء كثرية غري املال الكثري تطيب هبا احلياة. تكون به ، وقد ال يكون معها 

وفيها الصحة واهلدوء والرضى والربكة ، وسكن . االتصال باهللا والثقة به واالطمئنان إىل رعايته وستره ورضاه 
وليس املال إال . . وفيها الفرح بالعمل الصاحل وآثاره يف الضمري وآثاره يف احلياة . البيوت ومودات القلوب 

  .ل ، حني يتصل القلب مبا هو أعظم وأزكى وأبقى عند اهللا عنصراً واحداً يكفي منه القلي
  .وأن احلياة الطيبة يف الدنيا ال تنقص من األجر احلسن يف اآلخرة 

. وأن هذا األجر يكون على أحسن ما عمل املؤمنون العاملون يف الدنيا ، ويتضمن هذا جتاوز اهللا هلم عن السيئات 
  .فما أكرمه من جزاء 

  :وعن تقوالت املشركني عليه . عن آداب قراءته . يف شيء عن خاصة الكتاب مث يأخذ السياق 
. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رهبم يتوكلون . فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم { 

  .} إمنا سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون 

لرجيم متهيد للجو الذي يتلى فيه كتاب اهللا ، وتطهري له من الوسوسة واجتاه باملشاعر واالستعاذة باهللا من الشيطان ا
  .إىل اهللا خالصة ال يشغلها شاغل من عامل الرجس والشر الذي ميثله الشيطان 

فالذين يتوجهون } إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رهبم يتوكلون { . . فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيم 
إىل اهللا وحده ، وخيلصون قلوهبم هللا ، ال ميلك الشيطان أن يسيطر عليهم ، مهما وسوس هلم فإن صلتهم باهللا 

وقد خيطئون ، لكنهم ال يستسلمون ، فيطردون الشيطان عنهم ويثوبون . تعصمهم أن ينساقوا معه ، وينقادوا إليه 
أولئك الذين جيعلونه وليهم ويستسلمون له بشهواهتم  }إمنا سلطانه على الذين يتولونه { . . إىل رهبم من قريب 

على أن أتباعهم . فقد عرفت عبادة الشيطان وعبادة إله الشر عند بعض األقوام . ونزواهتم ، ومنهم من يشرك به 
  .للشيطان نوع من الشرك بالوالء واالتباع 

  :وعند ذكر املشركني يذكر تقوالهتم عن القرآن الكرمي 
نزله روح : قل . بل أكثرهم ال يعلمون . إمنا أنت مفتر : ية مكان آية ، واهللا أعلم مبا ينزل قالوا وإذا بدلنا آ{ 

. إمنا يعلمه بشر : ولقد نعلم أهنم يقولون . القدس من ربك باحلق ، ليثبت الذين آمنوا ، وهدى وبشرى للمسلمني 
ين ال يؤمنون بآيات اهللا ال يهديهم اهللا وهلم إن الذ. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي ، وهذا لسان عريب مبني 

  . .} إمنا يفتري الكذب الذين ال يؤمنون بآيات اهللا ، وأولئك هم الكاذبون . عذاب أليم 
ال يدركون أنه جاء إلنشاء جمتمع عاملي إنساين ، وبناء أمة تقود هذا . إن املشركني ال يدركون وظيفة هذا الكتاب 

الرسالة األخرية اليت ليست بعدها من السماء رسالة؛ وأن اهللا الذي خلق البشر عليم مبا يصلح وأنه . اجملتمع العاملي 
فإذا بدل آية انتهى أجلها واستنفدت أغراضها ، ليأيت بآية أخرى أصلح للحالة اجلديدة . هلم من املبادئ والشرائع 

ال يعلمه إال هو ، فالشأن له ، ومثل آيات اليت صارت إليها األمة ، وأصلح للبقاء بعد ذلك الدهر الطويل الذي 
هذا الكتاب كمثل الدواء تعطى للمريض منه جرعات حىت يشفى ، مث ينصح بأطعمة أخرى تصلح للبنية العادية يف 

  .الظروف العادية 
 إن املشركني ال يدركون شيئاً من هذا كله ، ومن مث مل يدركوا حكمة تبديل آية مكان آية يف حياة الرسول صلى

بل أكثرهم ال يعلمون { . اهللا عليه وسلم فحسبوها افتراء منه وهو الصادق األمني الذي مل يعهدوا عليه كذباً قط 
 {. .  



جربيل عليه } روح القدس { وقد نزله . فما ميكن أن يكون افتراء . . } نزله روح القدس من ربك باحلق : قل { 
املوصولة قلوهبم باهللا ، } ليثبت الذين آمنوا { تلبس به الباطل ال ي} باحلق { ال من عندك } من ربك { السالم 

مبا يهديهم إىل } وهدى وبشرى للمسلمني { فهي تدرك أنه من عند اهللا ، فتثبت على احلق وتطمئن إىل الصدق 
  .الطريق املستقيم ، ومبا يبشرهم بالنصر والتمكني 

  . . .} وهذا لسان عريب مبني . لذي يلحدون إليه أعجمي لسان ا. إمنا يعلمه بشر : ولقد نعلم أهنم يقولون { 
مسوه بامسه ، . والفرية األخرى بزعمهم أن الذي يعلم الرسول صلى اهللا عليه وسلم هذا القرآن إمنا هو بشر 

كانوا يشريون إىل رجل أعجمي كان بني أظهرهم غالم لبعض بطون قريش : قيل . . واختلفت الروايات يف تعيينه 
بياعاً يبيع عند الصفا ، ورمبا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيلس إليه ويكلمه بعض الشيء ، وذلك  ، وكان

  .أعجمي اللسان ال يعرف العربية ، أو أنه كان يعرف الشيء اليسري بقدر ما يرد جواب اخلطاب فيما ال بد منه 
ه وسلم فيما بلغين كثريا ما جيلس عند املروة إىل كان رسول اهللا صلى اهللا علي: وقال حممد بن اسحاق يف السرية 

إمنا يعلمه : ولقد نعلم أهنم يقولون { : عبد لبعض بين احلضرمي ، فأنزل اهللا . جرب : غالم نصراين يقال له . سبيعة 
  .} لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عريب مبني . بشر 

  .» يعيش « امسه  وقال عبد اهللا بن كثري وعن عكرمة وقتادة كان
. كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلم قنا مبكة وكان امسه بلعام : وروى ابن جرير بإسناده عن ابن عباس قال 

وكان أعجمي اللسان ، وكان املشركون يرون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدخل عليه وخيرج من عنده فقالوا 
  . .اآلية  فأنزل اهللا هذه. إمنا يعلمه بلعام : 

. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي { : وأما ما كان فقد رد عليهم الرد البسيط الواضح الذي ال حيتاج إىل جدل 
  فكيف ميكن ملن لسانه أعجمي أن يعلم حممداً هذا الكتاب العريب املبني؟} وهذا لسان عريب مبني 

كيد من كيدهم الذي كانوا يدبرونه وهم يعلمون وهذه املقالة منهم يصعب محلها على اجلد ، واغلب الظن أهنا 
وإال فكيف يقولون وهم أخرب بقيمة هذا الكتاب وإعجازه إن أعجميا ميلك أن يعلم حممدا هذا . كذبه وافتراءه 

  ولئن كان قادرا على مثله ليظهرن به لنفسه. الكتاب 
ومؤلفات ، وعن نظم وتشريعات؛ ميلك واليوم ، بعد ما تقدمت البشرية كثريا ، وتفتقت مواهب البشر عن كتب 

كل من يتذوق القول ، وكل من يفقه أصول النظم االجتماعية ، والتشريعات القانونية أن يدرك أن مثل هذا 
  .الكتاب ال ميكن أن يكون من عمل البشر 

ملستشرقني عام وحىت املاديون امللحدون يف روسيا الشيوعية ، عندما أرادوا أن يطعنوا يف هذا الدين يف مؤمتر ا
. كانت دعواهم أن هذا القرآن ال ميكن أن يكون من عمل فرد واحد هو حممد بل من عمل مجاعة كبرية ١٩٥٤

  وأنه ال ميكن أن يكون قد كتب يف اجلزيرة العربية بل إن بعض أجزائه كتب خارجها
  .دعاهم إىل هذا استكثار هذا الكتاب على موهبة رجل واحد 

  .وعلى علم أمة واحدة 
ألهنم ينكرون أن يكون هلذا الوجود إله . إنه من وحي رب العاملني : ومل يقولوا ما يوحي به املنطق الطبيعي املستقيم 

  ، وأن يكون هناك وحي ورسل ونبوات
فكيف كان ميكن وهذا رأي مجاعة من العلماء يف القرن العشرين أن يعلمه بشر لسانه أعجمي عبد لبين فالن يف 



  ية؟اجلزيرة العرب
  :ويعلل القرآن هذه املقولة الضالة فيقول 

  . .} إن الذين ال يؤمنون بآيات اهللا ال يهديهم اهللا وهلم عذاب أليم { 
. فهؤالء الذين مل يؤمنوا بآيات اهللا مل يهدهم اهللا إىل احلقيقة يف أمر هذا الكتاب ، وال يهديهم إىل احلقيقة يف شيء ما 

  .بعد ذلك الضالل املقيم } وهلم عذاب أليم { ؤدية إىل اهلدى بكفرهم وإعراضهم عن اآليات امل
  :وال ميكن أن يصدر من الرسول األمني . مث يثين بأن االفتراء على اهللا ال يصدر إال من مثل هؤالء الذين ال يؤمنون 

  . .} وأولئك هم الكاذبون . إمنا يفتري الكذب الذين ال يؤمنون بآيات اهللا { 
وقد نفى الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف حديث له صدورها عن . شة ال يقدم عليها مؤمن فالكذب جرمية فاح

  .املسلم ، وإن كان يصدر عنه غريها من الذنوب 
  :مث ينتقل السياق إىل بيان أحكام من يكفر بعد اإلميان 

صدراً فعليهم غضب من اهللا  من كفر باهللا من بعد إميانه إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان ولكن من شرح بالكفر{ 
أولئك . ذلك بأهنم استحبوا احلياة الدنيا على اآلخرة ، وأن اهللا ال يهدي القوم الكافرين . ، وهلم عذاب عظيم 

  . .} ال جرم أهنم يف اآلخرة هم اخلاسرون . الذين طبع اهللا على قلوهبم ومسعهم وأبصارهم ، وأولئك هم الغافلون 
وائل يف مكة من األذى ما ال يطيقه إال من نوى الشهادة ، وآثر احلياة األخرى ، ورضي ولقد لقي املسلمون األ

  .بعذاب الدنيا عن العودة إىل ملة الكفر والضالل 
ألنه عرف اإلميان وذاقه ، مث ارتد عنه إيثاراً للحياة الدنيا على . والنص هنا يغلظ جرمية من كفر باهللا من بعد إميانه 

بغضب من اهللا ، وبالعذاب العظيم ، واحلرمان من اهلداية؛ ووصمهم بالغفلة وانطماس القلوب فرماهم . اآلخرة 
ذلك أن العقيدة ال جيوز أن تكون موضع . . والسمع واألبصار؛ وحكم عليهم بأهنم يف اآلخرة هم اخلاسرون 

ؤثر من مؤثرات هذه ومىت آمن القلب باهللا فال جيوز أن يدخل عليه م. مساومة ، وحساب للربح واخلسارة 
وليست العقيدة هزال ، وليست صفقة قابلة لألخذ . األرض؛ فلألرض حساب ، وللعقيدة حساب وال يتداخالن 

  .ومن مث كل هذا التغليظ يف العقوبة ، والتفظيع للجرمية . والرد فهي أعلى من هذا وأعز 
  .واستثىن من ذلك احلكم الدامغ من أكره وقلبه مطمئن باإلميان 

وقد روي أن . من أظهر الكفر بلسانه جناة لروحه من اهلالك ، وقلبه ثابت على اإلميان مرتكن إليه مطمئن به  أي
  .هذه اآلية نزلت يف عمار بن ياسر 

أخذ املشركون عمار بن ياسر فعذبوه حىت « : روى ابن جرير بإسناده عن أيب عبيدة حممد بن عمار بن ياسر قال 
» صلى اهللا عليه وسلم  -فقال النيب  -صلى اهللا عليه وسلم  -فشكا ذلك إىل النيب . ا قارهبم يف بعض ما أرادو

فكانت رخصة يف . » إن عادوا فعد : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم . مطمئنا باإلميان : ؟ قال «كيف جتد قلبك 
  .مثل هذه احلال 

كذلك صنعت مسية أم ياسر ، . على لفظة باللسان وقد أىب بعض املسلمني أن يظهروا الكفر بلساهنم مؤثرين املوت 
  .وهي تطعن باحلربة يف موضع العفة حىت متوت وكذلك صنع أبوه ياسر 

وقد كان بالل رضوان اهللا عليه يفعل املشركون به األفاعيل حىت ليضعون الصخرة العظيمة على صدره يف شدة 
واهللا لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم : ويقول . أحد . أحد  :احلر ، ويأمرونه بالشرك باهللا ، فيأىب عليهم وهو يقول 

  .منها لقلتها 



فيقول . نعم : فيقول . أتشهد أن حممدا رسول اهللا : وكذلك حبيب بن زيد األنصاري ملا قال له مسيلمة الكذاب 
  .ال أمسع فلم يزل يقطعه إربا إربا ، وهو ثابت على ذلك : أتشهد أين رسول اهللا؟ فيقول : 

احلافظ ابن عساكر يف ترمجة عبد اهللا بن حذيفة السهمي أحد الصحابة رضوان اهللا عليهم أنه أسرته الروم ، وذكر 
لو أعطيتين مجيع ما متلك : فقال له . َتَنصَّر وأنا أشركك يف ملكي وأزوجك ابنيت : فجاءوا به إىل ملكهم ، فقال له 

إذن أقتلك ، فقال : فقال . عليه وسلم طرفة عني ما فعلت  ومجيع ما متلكه العرب أن أرجع عن دين حممد صلى اهللا
فأمر به فصلب ، وأمر الرماة فرموه قريباً من يديه ورجليه وهو يعرض عليه دين النصرانية : قال . أنت وذاك : 

قاه وهو بقرة من حناس فأمحيت ، وجاء بأسري من املسلمني فأل: ويف رواية . مث أمر بقدر . مث أمر به فأنزل . فيأىب 
فطمع فيه . فرفع يف البكرة ليلقى فيها فبكى . وعرض عليه فأىب ، فأمر به أن يلقى فيها . ينظر فإذا هو عظام تلوح 

إين إمنا بكيت ألن نفسي إمنا هي نفس واحدة تلقى يف هذه القدر الساعة يف اهللا ، فأحببت أن يكون : فقال . ودعاه 
  .ا العذاب يف اهللا يل بعدد كل شعرة يف جسدي نفس تعذب هذ

ويف رواية أنه سجنه ، ومنع عنه الطعام والشراب أياما ، مث أرسل إليه خبمر وحلم خنزير ، فلم يقربه ، مث استدعاه 
  .فقبل رأسي : فقال له امللك . أما إنه قد حل يل ، ولكن مل أكن ألمشتك يف : ما منعك أن تأكل؟ فقال : فقال 

فقبل رأسه ، فأطلق معه مجيع أسارى . نعم : فقال . مجيع أسارى املسلمني  تطلق معي: فقال . وأنا أطلقك 
حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد اهللا بن : فلما رجع قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه . املسلمني عنده 

  .فقام فقبل رأسه رضي اهللا عنهما . حذافة ، وأنا أبدأ 
ا وال ترخص ، ومثن االحتفاظ هبا فادح ، ولكنها ترجحه يف نفس املؤمن ، ذلك أن العقيدة أمر عظيم ، ال هوادة فيه

  .وهي أمانة ال يؤمتن عليها إال من يفديها حبياته وهانت احلياة وهان كل ما فيها من نعيم . وعند اهللا 
وم تأيت كل ي. مث إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ، مث جاهدوا وصربوا ، إن ربك من بعدها لغفور رحيم { 

  .} وتوىف كل نفس ما عملت ، وهم ال يظلمون . نفس جتادل عن نفسها 
ولكنهم هاجروا بعد . وقد كانوا من ضعاف العرب ، الذين فتنهم املشركون الطغاة عن دينهم بالعذاب وغريه 

فاهللا . عوة ذلك عندما أمكنتهم الفرصة ، وحسن إسالمهم ، وجاهدوا يف سبيل اهللا ، صابرين على تكاليف الد
  .} إن ربك لغفور رحيم { يبشرهم بأنه سيغفر هلم ويرمحهم 

وهو تعبري يلقي } يوم تأيت كل نفس جتادل عن نفسها { ذلك يوم تشغل كل نفس بأمرها ، ال تتلفت إىل سواها؛ 
إمنا . جدال  وال غناء يف انشغال وال. ظل اهلول الذي يشغل كل امرئ بنفسه ، جيادل عنها لعلها تنجو من العذاب 

  . .} وهم ال يظلمون { . كل نفس وما كسبت . هو اجلزاء 

أَْنُعمِ اللَِّه فَأَذَاقََها اللَُّه ِلبَاسَ َوضََرَب اللَُّه َمثَلًا قَْرَيةً كَاَنْت آِمَنةً ُمطَْمِئنَّةً َيأِْتيَها رِْزقَُها رَغًَدا ِمْن كُلِّ َمكَاٍن فَكَفََرْت بِ
َولَقَدْ َجاَءُهْم َرُسولٌ ِمنُْهْم فَكَذَُّبوُه فَأََخذَُهمُ الَْعذَاُب َوُهْم ظَاِلُمونَ ) ١١٢(بَِما كَاُنوا َيْصَنُعونَ  الْجُوعِ َوالَْخْوِف

َما َحرََّم َعلَْيكُمُ إِنَّ) ١١٤(فَكُلُوا ِممَّا َرَزقَكُُم اللَُّه َحلَالًا طَيًِّبا َواْشكُرُوا نِْعَمَت اللَِّه إِنْ كُْنُتْم إِيَّاهُ َتْعُبُدونَ ) ١١٣(
َولَا ) ١١٥(نَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم الَْمْيَتةَ وَالدََّم وَلَْحَم الْخِْنزِيرِ َوَما أُِهلَّ لَِغْيرِ اللَِّه بِِه فََمنِ اْضطُرَّ غَْيَر بَاغٍ َولَا َعاٍد فَإِ

ذَا َحَراٌم ِلَتفَْترُوا َعلَى اللَِّه الْكَِذَب إِنَّ الَِّذيَن َيفَْتُرونَ َعلَى اللَِّه َتقُولُوا ِلَما َتِصفُ أَلِْسنَُتكُُم الْكَِذَب َهذَا َحلَالٌ َوَه
َوَعلَى الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا َما قََصْصَنا َعلَْيَك ِمْن ) ١١٧(َمتَاٌع قَِليلٌ َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم ) ١١٦(الْكَِذَب لَا ُيفِْلُحونَ 

ثُمَّ إِنَّ َربَّكَ ِللَِّذيَن َعِملُوا السُّوَء بَِجَهالَةٍ ثُمَّ تَابُوا ِمْن َبْعِد ) ١١٨(اُهْم وَلَِكْن كَاُنوا أَنْفَُسُهْم َيظِْلُمونَ قَْبلُ َوَما ظَلَْمَن



ِللَِّه َحنِيفًا َولَْم َيُك ِمَن الُْمْشرِِكَني إِنَّ إِْبَراهِيَم كَانَ أُمَّةً قَانًِتا ) ١١٩(ذَِلَك وَأَصْلَُحوا إِنَّ رَبََّك ِمْن َبْعِدَها لََغفُوٌر َرِحيٌم 
َوآتَْيَناُه ِفي الدُّْنَيا َحَسَنةً وَإِنَُّه ِفي الْآِخَرِة لَِمَن ) ١٢١(َشاكًِرا لِأَْنُعِمِه اجَْتَباُه َوَهَداُه إِلَى ِصرَاٍط ُمْسَتقِيمٍ ) ١٢٠(

إِنََّما جُِعلَ السَّْبُت ) ١٢٣(ْع ِملَّةَ إِْبَراهِيَم َحنِيفًا َوَما كَانَ ِمَن الُْمْشرِِكَني ثُمَّ أَْوَحْيَنا إِلَْيَك أَِن اتَّبِ) ١٢٢(الصَّاِلِحَني 
كَ اْدُع إِلَى َسبِيلِ رَبِّ) ١٢٤( َعلَى الَِّذيَن اْخَتلَفُوا ِفيِه َوإِنَّ رَبََّك لََيْحكُُم بَْيَنُهمْ َيْوَم الْقَِياَمِة ِفيَما كَاُنوا ِفيِه َيْخَتِلفُونَ

َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بِالُْمهَْتِدينَ  بِالِْحكَْمِة وَالَْمْوِعظَِة الَْحَسَنِة َوَجاِدلُْهْم بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ رَبََّك ُهَو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن
وَاْصبِْر َوَما َصْبُرَك إِلَّا بِاللَِّه ) ١٢٦(ْم لَُهَو َخْيٌر ِللصَّابِرِيَن َوإِنْ َعاقَْبُتْم فََعاِقُبوا بِمِثْلِ َما ُعوِقْبُتْم بِِه َولَِئْن صََبرُْت) ١٢٥(

  ) ١٢٨(إِنَّ اللََّه َمَع الَِّذيَن اتَّقَْوا َوالَِّذيَن ُهْم ُمْحِسُنونَ ) ١٢٧(َولَا َتْحَزنْ َعلَْيهِْم وَلَا َتُك ِفي َضْيقٍ ِممَّا َيْمكُُرونَ 

وهو يضرب هنا مثال لتصوير حال . ة مثلني لتقريب حقيقة من حقائق العقيدة سبق أن ضرب اهللا يف هذه السور
لينظروا املصري الذي يتهددهم من خالل املثل الذي . مكة ، وقومها املشركني ، الذين جحدوا نعمة اهللا عليهم 

  .يضربه هلم 
لسياق هبم إىل الطيبات اليت حيرموهنا ومن ذكر النعمة يف املثل ، وهي نعمة الرزق الرغد مع األمن والطمأنينة ينتقل ا

وذلك لون من الكفر . عليهم اتباعا ألوهام الوثنية ، وقد أحلها اهللا هلم ، وحدد احملرمات وبينها وليست هذه منها 
  .يتهددهم بالعذاب األليم من أجله ، وهو افتراء على اهللا مل ينزل به شريعة . بنعمة اهللا ، وعدم القيام بشكرها 

جعل هذا . بسبب ظلمهم . ة ما حرم على املسلمني من اخلبائث ، يشري إىل ما حرم على اليهود من الطيبات ومبناسب
التحرمي عقوبة هلم على عصياهنم ومل يكن حمرما على آبائهم يف عهد إبراهيم الذي كان أمة قانتا هللا حنيفا ، ومل يك 

م ، فكانت حالال له الطيبات ولبنيه من بعده ، حىت حرم من املشركني شاكرا ألنعمه اجتباه وهداه إىل صراط مستقي
  .ومن تاب بعد جهالته فاهللا غفور رحيم . اهللا بعضها على اليهود يف صورة عقوبة هلم خاصة 

وكذلك السبت الذي منع فيه . مث جاء دين حممد امتدادا واتباعا لدين إبراهيم ، فعادت الطيبات حالال كلها 
ا السبت على أهله الذين اختلفوا فيه ففريق كف عن الصيد وفريق نقض عهده فمسخه اهللا فإمن. اليهود من الصيد 

  .وانتكس عن مستوى اإلنسانية الكرمي 
وختتم السورة عند هذه املناسبة باألمر إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يدعو إىل سبيل ربه باحلكمة واملوعظة 

والصرب والعفو . . وأن يلتزم قاعدة العدل يف رد االعتداء مبثله دون جتاوز  .وأن جيادهلم باليت هي أحسن . احلسنة 
  .والعاقبة بعد ذلك للمتقني احملسنني ألن اهللا معهم ، ينصرهم ويرعاهم ويهديهم طريق اخلري والفالح . خري 

م اهللا ، فأذاقها اهللا وضرب اهللا مثالً قرية كانت آمنة مطمئنة ، يأتيها رزقها رغداً من كل مكان ، فكفرت بأنع{ 
  . .} ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه ، فأخذهم العذاب وهم ظاملون . لباس اجلوع واخلوف مبا كانوا يصنعون 

جعل اهللا فيها البيت ، وجعلها بلدا حراما من دخله فهو آمن مطمئن ، ال متتد إليه . وهي حال أشبه شيء حبال مكة 
وكان الناس يتخطفون من حول . على إيذائه وهو يف جوار بيت اهللا الكرمي  يد ولو كان قاتال ، وال جيرؤ أحد

كذلك كان رزقهم يأتيهم هينا هنيئا من كل مكان مع . البيت وأهل مكة يف حراسته ومحايته آمنون مطمئنون 
ء احلجيج ومع القوافل اآلمنة ، مع أهنم يف واد قفر جدب غري ذي زرع ، فكانت جتىب إليهم مثرات كل شي

  .فيتذوقون طعم األمن وطعم الرغد منذ دعوة إبراهيم اخلليل 

مث إذا رسول منهم ، يعرفونه صادقا أمينا ، وال يعرف عنه ما يشني ، يبعثه اهللا فيهم رمحة هلم وللعاملني ، دينه دين 
، ويفترون عليه  إبراهيم باين البيت الذي ينعمون يف جواره باألمن والطمأنينة والعيش الرغيد؛ فإذا هم يكذبونه



  .وهم ظاملون . االفتراءات ، وينزلون به ومبن اتبعوه األذى 
مثل القرية اليت كانت آمنة مطمئنة يأتيها . واملثل الذي يضربه اهللا هلم منطبق على حاهلم ، وعاقبة املثل أمامهم 

وع واخلوف مبا كانوا يصنعون فأذاقها اهللا لباس اجل{ رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم اهللا ، وكذبت رسوله 
  .وأخذ قومها العذاب وهم ظاملون } 

وجيسم التعبري اجلوع واخلوف فيجعله لباسا؛ وجيعلهم يذوقون هذا اللباس ذوقا ، ألن الذوق أعمق أثرا يف احلس 
ثريه وتتداخل يف التعبري استجابات احلواس فتضاعف مس اجلوع واخلوف هلم ولذعه وتأ. من مساس اللباس للجلد 

  .لعلهم يشفقون من تلك العاقبة اليت تنتظرهم لتأخذهم وهم ظاملون . وتغلغله يف النفوس 
ويف ظل هذا املثل الذي ختايل فيه النعمة والرزق ، كما خيايل فيه املنع واحلرمان ، يأمرهم باألكل مما أحل هلم من 

إلميان احلق باهللا ، وأن خيلصوا له العبودية الطيبات وشكر اهللا على نعمته إن كانوا يريدون أن يستقيموا على ا
  :خالصة من الشرك ، الذي يوحي إليهم بتحرمي بعض الطيبات على أنفسهم باسم اآلهلة املدعاة 

  .} فكلوا مما رزقكم اهللا حالالً طيباً ، واشكروا نعمة اهللا إن كنتم إياه تعبدون { 
حيرمونه على أنفسهم من رزق اهللا من حبرية أو سائبة أو  وليس منها ما. وحيدد هلم احملرمات على سبيل احلصر 

  :وصيلة أو حام 
وهي حمرمة إما ألن فيها أذى للجسم . . } إمنا حرم عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير ، وما أهل لغري اهللا به { 

فمن اضطر غري { . هللا واحلس كامليتة والدم وحلم اخلنزير ، أو أذى للنفس والعقيدة كالذي توجه به ذاحبه لغري ا
ومن خاف على نفسه املوت أو املرض من اجلوع . فهذا الدين يسر ال عسر } باغ وال عاد فإن اهللا غفور رحيم 

غري باغ ) على خالف فقهي ذكرناه من قبل ( والظمأ فال عليه أن يتناول من هذه احملرمات قدر ما يدفع الضرر 
  .رة اليت أباحت احملظور على مبدأ التحرمي وال متجاوز قدر الضرو

ذلك حد احلالل واحلرام الذي شرعه اهللا يف املطعومات ، فال ختالفوه اتباعاً ألوهام الوثنية ، وال تكذبوا فتدعوا 
والتشريع هللا وحده ال ألحد من . فهما تشريع . فالتحرمي والتحليل ال يكونان إال بأمر من اهللا . حترمي ما أحله اهللا 

  :ي أحد لنفسه حق التشريع بدون أمر من اهللا إال مفتر ، واملفترون على اهللا ال يفلحون وما يدع. البشر 
هذا حالل وهذا حرام لتفتروا على اهللا الكذب ، إن الذين يفترون على : وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب { 

  . .} متاع قليل وهلم عذاب أليم . اهللا الكذب ال يفلحون 
  .هذا حالل وهذا حرام : ي تصفه ألسنتكم وحتكيه ال تقولوا للكذب الذ

والذين يفترون على اهللا . فهذا حالل وهذا حرام حني تقولوهنا بال نص هي الكذب عينه ، الذي تفترونه على اهللا 
  . .الكذب ليس هلم إال املتاع القليل يف الدنيا ومن ورائه العذاب األليم ، واخليبة واخلسران 

على التشريع بغري إذن من اهللا ، وبغري نص يف شريعته يقوم عليه ما يشرعونه من القوانني ،  مث جيرؤ ناس بعد ذلك
  وينتظرون أن يكون هلم فالح يف هذه األرض أو عند اهللا

وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ، ومن { . فأما ما حرمه اهللا على اليهود يف قوله من قبل يف سورة األنعام 
فقد كان عقوبة خاصة } نا عليهم شحومهما إال ما محلت ظهورمها ، أو احلوايا أو ما اختلط بعظم البقر والغنم حرم

  :هبم ال تسري على املسلمني 
مث إن ربك . وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل ، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون { 

  . .} إن ربك من بعدها لغفور رحيم . لك وأصلحوا للذين عملوا السوء جبهالة ، مث تابوا من بعد ذ



فكانوا ظاملني ألنفسهم مل . ولقد استحق اليهود حترمي هذه الطيبات عليهم بسبب جتاوزهم احلد ومعصيتهم هللا 
فمن تاب ممن عمل السوء جبهالة ومل يصر على املعصية ، ومل يلج فيها حىت يوافيه األجل؛ مث أتبع . يظلمهم اهللا 

والنص عام يشمل التائبني العاملني من اليهود املذنبني . القلبية بالعمل فإن غفران اهللا يسعه ورمحته تشمله  التوبة
  .وغريهم إىل يوم الدين 

ومبناسبة ما حرم على اليهود خاصة ، ومناسبة ادعاء مشركي قريش أهنم على ملة إبراهيم فيما حيرمونه على 
ياق على إبراهيم عليه السالم جيلو حقيقة ديانته ، ويربط بينها وبني الدين الذي أنفسهم وجيعلونه لآلهلة ، يعرج الس

  .جاء به حممد صلى اهللا عليه وسلم ويبني ما اختص به اليهود من احملظورات اليت مل تكن على عهد إبراهيم 
هداه إىل صراط مستقيم؛ وآتيناه إن إبراهيم كان أمة قانتاً هللا حنيفاً ومل يك من املشركني ، شاكراً ألنعمه اجتباه و{ 

إمنا . مث أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من املشركني . يف الدنيا حسنة وإنه يف اآلخرة ملن الصاحلني 
  .} جعل السبت على الذين اختلفوا فيه ، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه خيتلفون 

إنه كان : ويقول عنه هنا . إبراهيم عليه السالم منوذجاً للهداية والطاعة والشكر واإلنابة هللا  والقرآن الكرمي يرسم
. وحيتمل أنه كان إماماً يقتدى به يف اخلري . واللفظ حيتمل أنه يعدل أمة كاملة مبا فيها من خري وطاعة وبركة . أمة 

اإلمام الذي يهدي إىل اخلري هو قائد أمة وله أجره وأجر من ومها قريبان ف. وورد يف التفسري املأثور هذا املعىن وذاك 
  .عمل هبدايته فكأنه أمة من الناس يف خريه وثوابه ال فرد واحد 

فال يتعلق به وال } ومل يك من املشركني { متجها إىل احلق مائالً إليه } حنيفاً { طائعاً خاشعاً عابداً } قانتاً هللا { 
ال كهؤالء املشركني الذين جيحدون نعمة اهللا قوالً ، . بالقول والعمل } ألنعمه  شاكراً{ يتمسح فيه املشركون 

ويكفروهنا عمالً ، ويشركون يف رزقه هلم ما يدعون من الشركاء ، وحيرمون نعمة اهللا عليهم اتباعاً لألوهام 
  .لقومي هو صراط التوحيد اخلالص ا} وهداه إىل صراط مستقيم { اختاره } اجتباه { . واألهواء 

مث أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما { . ذلك شأن إبراهيم الذي يتعلق به اليهود ويتمسح به املشركون 
{ فكان ذلك وصل ما انقطع من عقيدة التوحيد ، ويؤكدها النص من جديد على أن إبراهيم } كان من املشركني 

فأما حترمي السبت فهو خاص باليهود الذين . الدين اجلديد فالصلة احلقيقية هي صلة } وما كان من املشركني 
إمنا جعل السبت { : اختلفوا فيه ، وليس من ديانة إبراهيم ، وليس كذلك من دين حممد السائر على هنج إبراهيم 

  .} ون وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه خيتلف{ وأمرهم موكول إىل اهللا } على الذين اختلفوا فيه 
ذلك بيان املشتبهات يف العالقة بني عقيدة التوحيد اليت جاء هبا إبراهيم من قبل ، وكملت يف الدين األخري ، 

فليأخذ الرسول . وهو بعض ما جاء هذا الكتاب لتبيانه . والعقائد املنحرفة اليت يتمسك هبا املشركون واليهود 
دعوة التوحيد باحلكمة واملوعظة احلسنة ، وجيادل املخالفني يف  صلى اهللا عليه وسلم يف طريقه يدعو إىل سبيل ربه

إال أن يعفو ويصرب مع املقدرة . فإذا اعتدوا عليه وعلى املسلمني عاقبهم مبثل ما اعتدوا . العقيدة باليت هي أحسن 
وال يضيق صدره  فال حيزن على من ال يهتدون ،. على العقاب باملثل؛ مطمئناً إىل أن العاقبة للمتقني احملسنني 

  :مبكرهم به وباملؤمنني 
ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة ، وجادهلم باليت هي أحسن ، إن ربك هو أعلم مبن ضل عن سبيله { 

واصرب وما صربك . وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به ، ولئن صربمت هلو خري للصابرين . ، وهو أعلم باملهتدين 
  . .} إن اهللا مع الذين اتقوا ، والذين هم حمسنون . وال حتزن عليهم وال تك يف ضيق مما ميكرون  .إال باهللا 

على هذه األسس يرسي القرآن الكرمي قواعد الدعوة ومبادئها ، ويعني وسائلها وطرائقها ، ويرسم املنهج للرسول 



  .ذي شرعه اهللا يف هذا القرآن الكرمي ، وللدعاة من بعده بدينه القومي فلننظر يف دستور الدعوة ال
فليس للداعي من دعوته إال أنه يؤدي واجبه هللا ، . ال لشخص الداعي وال لقومه . إن الدعوة دعوة إىل سبيل اهللا 

  .ال فضل له يتحدث به ، ال على الدعوة وال على من يهتدون به ، وأجره بعد ذلك على اهللا 
بني وظروفهم ، والقدر الذي يبينه هلم يف كل مرة حىت ال يثقل عليهم والدعوة باحلكمة ، والنظر يف أحوال املخاط

وال يشق بالتكاليف قبل استعداد النفوس هلا ، والطريقة اليت خياطبهم هبا ، والتنويع يف هذه الطريقة حسب 
  .مقتضياهتا 

  .فال تستبد به احلماسة واالندفاع والغرية فيتجاوز احلكمة يف هذا كله ويف سواه 
وعظة احلسنة اليت تدخل إىل القلوب برفق ، وتتعمق املشاعر بلطف ، ال بالزجر والتأنيب يف غري موجب ، وال وبامل

فإن الرفق يف املوعظة كثرياً ما يهدي القلوب الشاردة ، . بفضح األخطاء اليت قد تقع عن جهل أو حسن نية 
  .خ ويؤلف القلوب النافرة ، ويأيت خبري من الزجر والتأنيب والتوبي

حىت يطمئن إىل الداعي ويشعر أن ليس . بال حتامل على املخالف وال ترذيل له وتقبيح . وباجلدل باليت هي أحسن 
فالنفس البشرية هلا كربياؤها وعنادها ، وهي ال . هدفه هو الغلبة يف اجلدل ، ولكن اإلقناع والوصول إىل احلق 

 تشعر باهلزمية ، وسرعان ما ختتلط على النفس قيمة الرأي تنزل عن الرأي الذي تدافع عنه إال بالرفق ، حىت ال
واجلدل باحلسىن هو الذي . وقيمتها هي عند الناس ، فتعترب التنازل عن الرأي تنازالً عن هيبتها واحترامها وكياهنا 

صد إال كشف يطامن من هذه الكربياء احلساسة ، ويشعر اجملادل أن ذاته مصونة ، وقيمته كرمية ، وأن الداعي ال يق
  يف سبيل اهللا ، ال يف سبيل ذاته ونصرة رأيه وهزمية الرأي اآلخر. احلقيقة يف ذاهتا ، واالهتداء إليها 

ولكي يطامن الداعية من محاسته واندفاعه يشري النص القرآين إىل أن اهللا هو األعلم مبن ضل عن سبيله وهو األعلم 
  .هو البيان واألمر بعد ذلك هللا  فال ضرورة للجاجة يف اجلدل إمنا. باملهتدين 

فأما إذا وقع االعتداء على . هذا هو منهج الدعوة ودستورها ما دام األمر يف دائرة الدعوة باللسان واجلدل باحلجة 
أهل الدعوة فإن املوقف يتغري ، فاالعتداء عمل مادي يدفع مبثله إعزازاً لكرامة احلق ، ودفعاً لغلبة الباطل ، على أال 

ز الرد على االعتداء حدوده إىل التمثيل والتفظيع ، فاإلسالم دين العدل واالعتدال ، ودين السلم واملساملة ، يتجاو
وليس ذلك بعيداً عن دستور . } وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به { إمنا يدفع عن نفسه وأهله البغي وال يبغي 

القصد والعدل حيفظ هلا كرامتها وعزهتا ، فال هتون يف نفوس فالدفع عن الدعوة يف حدود . الدعوة فهو جزء منه 
فاهللا ال يترك دعوته مهينة ال تدفع عن نفسها ، . والدعوة املهينة ال يعتنقها أحد ، وال يثق أهنا دعوة اهللا . الناس 

احلق يف هذه األرض وحتقيق مث إهنم أمناء على إقامة . واملؤمنون باهللا ال يقبلون الضيم وهم دعاة هللا والعزة هللا مجيعاً 
العدل بني الناس ، وقيادة البشرية إىل الطريق القومي ، فكيف ينهضون هبذا كله وهم يعاقبون فال يعاقبون ، ويعتدى 

  .عليهم فال يردون؟ 
ومع تقرير قاعدة القصاص باملثل ، فإن القرآن الكرمي يدعو إىل العفو والصرب ، حني يكون املسلمون قادرين على 

  .ع الشر ووقف العدوان ، يف احلاالت اليت قد يكون العفو فيها والصرب أعمق أثراً دف

فأما إذا كان العفو . فأشخاصهم ال وزن هلا إذا كانت مصلحة الدعوة تؤثر العفو والصرب . وأكثر فائدة للدعوة 
  .والصرب يهينان دعوة اهللا ويرخصاهنا ، فالقاعدة األوىل هي األوىل 

: تاج إىل مقاومة لالنفعال ، وضبط للعواطف ، وكبت للفطرة ، فإن القرآن يصله باهللا ويزين عقباه وألن الصرب حي



فهو الذي يعني على الصرب وضبط النفس ، . . } واصرب وما صربك إال باهللا . ولئن صربمت هلو خري للصابرين { 
  .ه والقصاص له بقدره واالجتاه إليه هو الذي يطامن من الرغبة الفطرية يف رد االعتداء مبثل

ويوصي القرآن الرسول صلى اهللا عليه وسلم وهي وصية لكل داعية من بعده ، اال يأخذه احلزن إذا رأى الناس ال 
يهتدون ، فإمنا عليه واجبه يؤديه ، واهلدى والضالل بيد اهللا ، وفق سنته يف فطرة النفوس واستعداداهتا واجتاهاهتا 

وأال يضيق صدره مبكرهم فإمنا هو داعية هللا ، فاهللا حافظه من املكر والكيد ، ال . وجماهدهتا للهدى أو للضالل 
  . .يدعه للماكرين الكائدين وهو خملص يف دعوته ال يبتغي من ورائها شيئاً لنفسه 

اهللا  إن{ ولقد يقع به االذى المتحان صربه ، ويبطئ عليه النصر البتالء ثقته بربه ، ولكن العاقبة مظنونة ومعروفة 
  .ومن كان اهللا معه فال عليه ممن يكيدون وممن ميكرون } مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون 

  .ومن أصدق من اهللا؟ . والنصر مرهون باتباعه كما وعد اهللا . هذا هو دستور الدعوة إىل اهللا كما رمسه اهللا 

حََرامِ إِلَى الَْمْسجِِد الْأَقَْصى الَِّذي َباَركَْنا َحْولَهُ ِلنُرَِيُه ِمْن آَياِتَنا إِنَُّه ُهَو سُْبَحانَ الَِّذي أَْسَرى بَِعْبِدِه لَْيلًا ِمَن الَْمْسجِِد الْ
َمْن ذُرِّيَّةَ ) ٢(َوآَتْيَنا مُوَسى الِْكَتاَب َوَجَعلَْناُه ُهًدى ِلبَنِي إِسَْراِئيلَ أَلَّا َتتَِّخذُوا ِمْن ُدونِي َوِكيلًا ) ١(السَّمِيُع الَْبِصُري 

َوقََضْيَنا إِلَى َبنِي إِسَْرائِيلَ ِفي الْكَِتابِ لَُتفِْسُدنَّ ِفي الْأَْرضِ َمرََّتْينِ وَلََتْعلُنَّ ) ٣(َحَملَْنا َمَع ُنوحٍ إِنَُّه كَانَ َعْبًدا َشكُوًرا 
ا أُوِلي بَأْسٍ َشدِيٍد فَجَاُسوا ِخلَالَ الدَِّيارِ َوكَانَ َوْعًدا فَإِذَا َجاَء َوْعُد أُولَاُهَما بََعثَْنا َعلَْيكُْم ِعَباًدا لََن) ٤(ُعلُوا كَبًِريا 

إِنْ أَْحسَْنُتْم أَْحَسْنُتمْ ) ٦(ثُمَّ َردَْدَنا لَكُُم الْكَرَّةَ َعلَْيهِْم َوأَْمدَْدَناكُمْ بِأَْموَالٍ َوَبنَِني َوَجَعلَْناكُْم أَكْثََر َنفًِريا ) ٥(َمفُْعولًا 
لَ َمرٍَّة نْ أََسأُْتْم فَلََها فَإِذَا َجاَء َوْعُد الْآِخَرةِ ِلَيُسوءُوا ُوُجوَهكُْم َولَِيْدُخلُوا الَْمْسجَِد كََما َدَخلُوُه أَوَِّلأَنْفُِسكُْم َوإِ

إِنَّ َهذَا ) ٨(َم ِللْكَافِرِيَن َحصًِريا َعَسى رَبُّكُْم أَنْ َيْرحََمكُْم َوإِنْ ُعْدُتْم ُعْدَنا َوَجَعلَْنا َجهَنَّ) ٧(َوِلُيَتبِّرُوا َما َعلَْوا َتْتبًِريا 
َوأَنَّ الَِّذيَن لَا ُيؤِْمُنونَ ) ٩(كَبًِريا  الْقُْرآنَ َيْهِدي ِللَِّتي ِهيَ أَقَْوُم َوُيَبشُِّر الُْمْؤِمنَِني الَِّذيَن َيْعَملُونَ الصَّاِلحَاِت أَنَّ لَُهْم أَْجًرا

َوَجَعلَْنا اللَّْيلَ ) ١١(َوَيْدُع الْإِْنَسانُ بِالشَّرِّ ُدَعاَءُه بِالْخَْيرِ َوكَانَ الْإِْنَسانُ َعجُولًا ) ١٠(ا أَِليًما بِالْآخَِرِة أَْعَتْدَنا لَُهْم َعذَاًب
َوِلَتْعلَُموا َعَدَد السِّنَِني َوالِْحَسابَ  َوالنََّهاَر آَيَتْينِ فََمَحْوَنا آَيةَ اللَّْيلِ َوَجَعلَْنا آَيةَ النَّهَارِ ُمْبِصَرةً لَِتْبَتُغوا فَْضلًا ِمْن رَبِّكُْم

َوكُلَّ إِْنَسانٍ أَلَْزمَْناُه طَاِئَرُه ِفي ُعُنِقِه وَُنخْرُِج لَُه َيْوَم الِْقَياَمِة ِكَتاًبا َيلْقَاُه َمْنشُوًرا ) ١٢(َوكُلَّ َشْيٍء فَصَّلَْناهُ َتفِْصيلًا 
َمنِ اهَْتَدى فَإِنََّما َيْهَتِدي ِلَنفِْسِه َوَمْن َضلَّ فَإِنََّما َيِضلُّ ) ١٤(ْوَم َعلَْيَك َحِسيًبا اقَْرأْ ِكتَاَبَك كَفَى بِنَفِْسَك الَْي) ١٣(

َنا ُمْتَرِفيَها وَإِذَا أَرَْدَنا أَنْ ُنهِْلَك قَْرَيةً أَمَْر) ١٥(َعلَْيَها َولَا تَزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أُْخَرى َوَما كُنَّا ُمَعذِّبَِني حَتَّى َنْبَعثَ َرسُولًا 
َوكَْم أَْهلَكَْنا ِمَن الْقُُروِن ِمْن َبْعدِ ُنوحٍ َوكَفَى بِرَبَِّك بِذُنُوبِ ) ١٦(فَفََسقُوا ِفيَها فََحقَّ َعلَْيَها الْقَْولُ فََدمَّْرَناَها َتْدِمًريا 

ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمْن ُنرِيُد ثُمَّ َجَعلَْنا لَُه جََهنََّم َيْصلَاَها َمذُْموًما  َمْن كَانَ يُرِيُد الْعَاجِلَةَ َعجَّلَْنا لَُه) ١٧(ِعَباِدِه َخبًِريا َبِصًريا 
كُلًّا ُنِمدُّ َهُؤلَاءِ ) ١٩(َوَمْن أََراَد الْآِخَرةَ َوَسَعى لََها َسعَْيَها َوُهَو ُمْؤِمٌن فَأُولَِئَك كَانَ َسعُْيُهْم َمْشكُوًرا ) ١٨(َمْدحُوًرا 
اْنظُْر كَْيَف فَضَّلَْنا بَْعَضُهْم َعلَى بَْعضٍ َولَلْآِخَرةُ أَكَْبرُ ) ٢٠(َعطَاِء َربَِّك َوَما كَانَ َعطَاُء َربَِّك َمْحظُوًرا  َوَهُؤلَاِء ِمْن

  ) ٢١(َدَرجَاٍت َوأَكَْبُر َتفِْضيلًا 

معظمها عن هذه السورة سورة اإلسراء مكية ، وهي تبدأ بتسبيح اهللا وتنتهي حبمده؛ وتضم موضوعات شىت 
العقيدة؛ وبعضها عن قواعد السلوك الفردي واجلماعي وآدابه القائمة على العقيدة؛ إىل شيء من القصص عن بين 

  .وطرف من قصة آدم وإبليس وتكرمي اهللا لإلنسان . إسرائيل يتعلق باملسجد األقصى الذي كان إليه اإلسراء 
ا األصيل هو شخص الرسول صلى اهللا عليه وسلم وموقف ولكن العنصر البارز يف كيان السورة وحمور موضوعاهت

. وهو القرآن الذي جاء به ، وطبيعة هذا القرآن ، وما يهدي إليه ، واستقبال القوم له . القوم منه يف مكة 



وما  واستطراد هبذه املناسبة إىل طبيعة الرسالة والرسل ، وإىل امتياز الرسالة احملمدية بطابع غري طابع اخلوارق احلسية
وإىل تقرير التبعة الفردية يف اهلدى والضالل االعتقادي ، والتبعة اجلماعية يف السلوك . يتبعها من هالك املكذبني هبا 

كل ذلك بعد أن يعذر اهللا سبحانه إىل الناس ، فريسل إليهم الرسل بالتبشري والتحذير . . العملي يف حميط اجملتمع 
  .} تفصيال  وكل شيء فصلناه{ والبيان والتفصيل 

سبحان الذي أسرى بعبده ليالً { : ففي مطلعها . ويتكرر يف سياق السورة تنزيه اهللا وتسبيحه ومحده وشكر آالئه 
ويف أمر بين إسرائيل بتوحيد اهللا يذكرهم بأهنم من ذرية املؤمنني مع } . . . من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى 

سبحانه وتعاىل عما { : عند ذكر دعاوى املشركني عن اآلهلة يعقب بقوله و. . } إنه كان عبداً شكورا { نوح 
يقولون علواً كبرياً ، تسبح له السماوات السبع واألرض ومن فيهن ، وإن من شيء إال يسبح حبمده ولكن ال 

إن سبحان ربنا : ويقولون { : ويف حكاية قول بعض أهل الكتاب حني يتلى عليهم القرآن } تفقهون تسبيحهم 
وقل احلمد هللا الذي مل يتخذ ولداً ، ومل يكن له شريك يف امللك ، ومل { وختتم السورة باآلية } كان وعد ربنا ملفعوال 

يف تلك املوضوعات املنوعة حول ذلك احملور الواحد الذي بيّنا ، ميضي } يكن له ويل من الذل ، وكربه تكبريا 
  .سياق السورة يف أشواط متتابعة 

سبحان الذي أسرى بعبده ليالً من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى { : األول باإلشارة إىل اإلسراء  يبدأ الشوط
ومبناسبة املسجد األقصى يذكر كتاب . . } لنريه من آياتنا { مع الكشف عن حكمة اإلسراء } الذي باركنا حوله 

بسبب طغياهنم وإفسادهم مع إنذارهم بثالثة  موسى وما قضى فيه لبين إسرائيل ، من نكبة وهالك وتشريد مرتني ،
مث يقرر أن الكتاب األخري القرآن يهدي لليت هي أقوم ، بينما اإلنسان عجول . . } وإن عدمت عدنا { ورابعة 

ويقرر قاعدة التبعة الفردية يف اهلدى والضالل ، وقاعدة التبعة اجلماعية يف . مندفع ال ميلك زمام انفعاالته 
  .سلوك التصرفات وال

ويبدأ الشوط الثاين بقاعدة التوحيد ، ليقيم عليها البناء االجتماعي كله وآداب العمل والسلوك فيه ، ويشدها إىل 
  .هذا احملور الذي ال يقوم بناء احلياة إال مستنداً إليه 

البعث  ويتحدث يف الشوط الثالث عن أوهام الوثنية اجلاهلية حول نسبة البنات والشركاء إىل اهللا ، وعن
واستبعادهم لوقوعه ، وعن استقباهلم للقرآن وتقوالهتم على الرسول صلى اهللا عليه وسلم ويأمر املؤمنني أن يقولوا 

  .قوالً آخر ، ويتكلموا باليت هي أحسن 
م ويف الشوط الرابع يبني ملاذا مل يرسل اهللا حممداً صلى اهللا عليه وسلم باخلوارق فقد كذب هبا األولون ، فحق عليه

اهلالك اتباعاً لسنة اهللا؛ كما يتناول موقف املشركني من إنذار اهللا هلم يف رؤيا الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
. وجييء يف هذا السياق طرف من قصة إبليس ، وإعالنه أنه سيكون حرباً على ذرية آدم . وتكذيبهم وطغياهنم 

ويعقب عليه بتخويف البشر . بدو من املشركني جييء هذا الطرف من القصة كأنه كشف لعوامل الضالل الذي ي
من عذاب اهللا ، وتذكريهم بنعمة اهللا عليهم يف تكرمي اإلنسان ، وما ينتظر الطائعني والعصاة يوم ندعو كل أناس 

ومن كان يف هذه أعمى فهو يف . فمن أويت كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتاهبم وال يظلمون فتيال { : بإمامهم 
ويستعرض الشوط األخري كيد املشركني للرسول صلى اهللا عليه وسلم وحماولة فتنته } مى وأضل سبيال اآلخرة أع

ولو أخرجوه قسراً ومل خيرج هو مهاجراً بأمر اهللا حلل هبم اهلالك . عن بعض ما أنزل إليه وحماولة إخراجه من مكة 
رسول صلى اهللا عليه وسلم أن ميضي يف ويأمر ال. الذي حل بالقرى من قبلهم حني أخرجت رسلها أو قتلتهم 

طريقه يقرأ قرآنه ويصلي صالته ، ويدعو اهللا أن حيسن مدخله وخمرجه ويعلن جميء احلق وزهوق الباطل ، ويعقب 



وما أوتيتم من { بأن هذا القرآن الذي أرادوا فتنته عن بعضه فيه شفاء وهدى للمؤمنني ، بينما اإلنسان قليل العلم 
بينما هم يطلبون خوارق مادية ، ويطلبون نزول . ويستمر يف احلديث عن القرآن وإعجازه }  العلم إال قليال

املالئكة ، ويقترحون أن يكون للرسول بيت من زخرف أو جنة من خنيل وعنب ، يفجر األهنار خالهلا تفجرياً أو أن 
إىل آخر هذه . . ادي معه يقرأونه أو أن يرقى هو يف السماء مث يأتيهم بكتاب م. يفجر هلم من األرض ينبوعاً 

ويرد على هذا كله بأنه خارج عن وظيفة . املقترحات اليت ميليها العنت واملكابرة ، ال طلب اهلدى واالقتناع 
ويتهكم على أولئك الذين يقترحون هذه االقتراحات كلها بأهنم لو . الرسول وطبيعة الرسالة ، ويكل األمر إىل اهللا 

ن رمحة اهللا على سعتها وعدم نفادها ألمسكوا خوفاً من اإلنفاق وقد كان حسبهم أن يستشعروا كانوا ميلكون خزائ
أن الكون وما فيه يسبح هللا ، وأن اآليات اخلارقة قد جاء هبا موسى من قبل فلم تؤد إىل إميان املتعنتني الذين 

  .استفزوه من األرض ، فأخذهم اهللا بالعذاب والنكال 
  .ديث عن القرآن واحلق األصيل فيه وتنتهي السورة باحل

القرآن الذي نزل مفرقاً ليقرأه الرسول على القوم زمنا طويالً مبناسباته ومقتضياته ، وليتأثروا به ويستجيبوا له 
. والذي يتلقاه الذين أوتوا العلم من قبله باخلشوع والتأثر إىل حد البكاء والسجود . استجابة حية واقعية عملية 

كما بدأها . رة حبمد اهللا الذي مل يتخذ ولداً ومل يكن له شريك يف امللك ومل يكن له ويل من الذل وخيتم السو
  .بتسبيحه وتنزيهه 

وقصة اإلسراء ومعها قصة املعراج إذ كانتا يف ليلة واحدة اإلسراء من املسجد احلرام يف مكة إىل املسجد األقصى يف 
. . السماوات العلى وسدرة املنتهى ، وذلك العامل الغييب اجملهول لنا  واملعراج من بيت املقدس إىل. بيت املقدس 

  .وال يزال إىل اليوم يثور . هذه القصة جاءت فيها روايات شىت؛ وثار حوهلا جدل كثري 
وقد اختلف يف املكان الذي أسري منه ، فقيل هو املسجد احلرام بعينه وهو الظاهر وروى عن النيب صلى اهللا عليه 

وقيل » بينما أنا يف املسجد يف احلجر عند البيت بني النائم واليقظان إذ أتاين جربيل عليه السالم بالرباق «  -وسلم 
وعن ابن . واملراد باملسجد احلرام احلرم إلحاطته باملسجد والتباسه به . أسري به من دار أم هانئ بنت أيب طالب : 

  .احلرم كله مسجد : عباس 
يف بيت أم هانئ بعد صالة العشاء فأسري به ورجع من ليلته ، وقص القصة على أم هانئ  وروي أنه كان نائماً« 

« مالك؟ » : مث قام ليخرج إىل املسجد ، فتشبثت أم هانئ بثوبه ، فقال « مثل يل النبيون فصليت هبم » : وقال 
ه أبو جهل ، فأخربه فخرج فجلس إلي. « وإن كذبوين » : قال . أخشى أن يكذبك قومك إن أخربهتم : قالت 

فحدثهم ، . يا معشر بين كعب ابن لؤي هلم : فقال أبو جهل . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبديث اإلسراء 
فمن بني مصفق وواضع يده على رأسه تعجباً وإنكاراً؛ وارتد ناس ممن كان آمن به؛ وسعى رجال إىل أيب بكر رضي 

فتصدقه يف أن يأيت : قالوا . فأنا أشهد لئن كان قال ذلك لقد صدق : قال . أوقال ذلك؟ قالوا نعم : اهللا عنه فقال 
أصدقه خبرب السماء . نعم أنا أصدقه بأبعد من ذلك : يف الشام يف ليلة واحدة مث يرجع إىل مكة قبل أن يصبح؟ قال 

، فطفق ينظر إليه وكان منهم من سافر إىل بيت املقدس فطلبوا إليه وصف املسجد ، فجلى له » فسمي الصّديق 
تقدم : فأخربهم بعدد مجاهلا وأحواهلا؛ وقال . أخربنا عن عرينا : فقالوا . أما النعت فقد أصاب : وينعته هلم ، فقالوا 

فخرجوا يشتدون ذلك اليوم حنو الثنية ملراقبة مقدم العري فقال قائل . يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها مجل أورق 
  .وهذه واهللا العري قد أقبلت يقدمها مجل أورق ، كما قال حممد : فقال آخر . قد شرقت هذه واهللا الشمس : منهم 



  .ويف الليلة ذاهتا كان العروج به إىل السماء من بيت املقدس . . مث مل يؤمنوا . 
جسد رسول واهللا ما فقد : فعن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت . واختلف يف أن اإلسراء كان يف اليقظة أم يف املنام 

ويف أخبار أخرى أنه كان . وعن احلسن كان يف املنام رؤيا رآها . اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولكن عرج بروحه 
  .بروحه وجسمه ، وأن فراشه عليه الصالة والسالم مل يربد حىت عاد إليه 

نئ إىل املسجد فلما كان والراجح من جمموع الروايات ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ترك فراشه يف بيت أم ها
  .مث عاد إىل فراشه قبل أن يربد . يف احلجر عند البيت بني النائم واليقظان أسري به وعرج 

على أننا ال نرى حمالً لذلك اجلدل الطويل الذي ثار قدمياً والذي يثور حديثاً حول طبيعة هذه الواقعة املؤكدة يف 
ني اإلسراء واملعراج بالروح أو باجلسم ، وبني أن تكون رؤيا يف املنام حياة الرسول صلى اهللا عليه وسلم واملسافة ب

املسافة بني هذه احلاالت كلها ليست بعيدة؛ وال تغري من طبيعة هذه الواقعة شيئاً وكوهنا . . أو رؤية يف اليقظة 
والذين . . رية كشفاً وجتلية للرسول صلى اهللا عليه وسلم عن أمكنة بعيدة وعوامل بعيدة يف حلظة خاطفة قص

فأمام القدرة اإلهلية تتساوى . يدركون شيئاً من طبيعة القدرة اإلهلية ومن طبيعة النبوة ال يستغربون يف الواقعة شيئاً 
مجيع األعمال اليت تبدو يف نظر اإلنسان وبالقياس إىل قدرته وإىل تصوره متفاوتة السهولة والصعوبة ، حسب ما 

أما طبيعة . املرئي يف عامل البشر ليس هو احلكم يف تقدير األمور بالقياس إىل قدرة اهللا واملعتاد . اعتاده وما رآه 
النبوة فهي اتصال باملأل األعلى على غري قياس أو عادة لبقية البشر وهذه التجلية ملكان بعيد ، أو عامل بعيد؛ 

وقد صدق أبو بكر رضي . تلقي عنه والوصول إليه بوسيلة معلومة أو جمهولة ليست أغرب من االتصال باملأل وال
. إين ألصدقه بأبعد من ذلك : اهللا عنه وهو يرد املسألة املستغربة املستهولة عند القوم إىل بساطتها وطبيعتها فيقول 

  أصدقه خبرب السماء
صفتها أن مبناسبة هذه الواقعة وتبني صدقها للقوم بالدليل املادي الذي طلبوه يومئذ يف قصة العري و -ومما يالحظ 

. الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يسمع لتخوف أم هانئ رضي اهللا عنها من تكذيب القوم له بسبب غرابة الواقعة 
. فإن ثقة الرسول باحلق الذي جاء به ، واحلق الذي وقع له ، جعلته يصارح القوم مبا رأى كائنا ما كان رأيهم فيه 

ولكن هذا كله مل يكن ليقعد الرسول صلى . ة للسخرية والتشكيك وقد ارتد بعضهم فعالً ، واختذها بعضهم ماد
  .اهللا عليه وسلم عن اجلهر باحلق الذي آمن به 

ويف هذا مثل ألصحاب الدعوة أن جيهروا باحلق ال خيشون وقعه يف نفوس الناس ، وال يتملقون به القوم ، وال . 
  .حلق تقال يتحسسون مواضع الرضى واالستحسان ، إذا تعارضت مع كلمة ا

كذلك يالحظ أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يتخذ من الواقعة معجزة لتصديق رسالته ، مع إحلاح القوم يف 
طلب اخلوارق وقد قامت البينة عندهم على صدق اإلسراء على األقل ذلك أن هذه الدعوة ال تعتمد على اخلوارق 

. من الفطرة القومية ، املتفقة مع املدارك بعد تصحيحها وتقوميها ، إمنا تعتمد على طبيعة الدعوة ومنهاجها املستمد 
إمنا كان جهراً . فلم يكن جهر الرسول صلى اهللا عليه وسلم بالواقعة ناشئاً عن اعتماده عليها يف شيء من رسالته 

  :باحلقيقة املستيقنة له جملرد أهنا حقيقة 
  :واآلن نأخذ يف الدرس األول على وجه التفصيل 

حان الذي أسرى بعبده ليالً من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى الذي باركنا حوله ، لنريه من آياتنا إنه هو سب{ 
  . .} السميع البصري 

تبدأ السورة بتسبيح اهللا ، أليق حركة نفسية تتسق مع جو اإلسراء اللطيف ، وأليق صلة بني العبد والرب يف ذلك 



  .األفق الوضيء 
لتقريرها وتوكيدها يف مقام اإلسراء والعروج إىل الدرجات اليت مل يبلغها } أسرى بعبده { : دية وتذكر صفة العبو

بشر؛ وذلك كي ال تنسى هذه الصفة ، وال يلتبس مقام العبودية ، مبقام األلوهية ، كما التبسا يف العقائد املسيحية 
يات اليت أعطيت له ، فاختذها بعضهم سبباً بعد عيسى عليه السالم ، بسبب ما البس مولده ووفاته ، وبسبب اآل

وبذلك تبقى للعقيدة اإلسالمية بساطتها ونصاعتها وتنزيهها للذات . . للخلط بني مقام العبودية ومقام األلوهية 
  .اإلهلية عن كل شبهة من شرك أو مشاهبة ، من قريب أو من بعيد 

ولكن السياق ينص . وال حتتاج إىل ذكره . ل معها زماهنا حتم} أسرى { فكلمة . السري ليالً : واإلسراء من السرى 
للتظليل والتصوير على طريقة القرآن الكرمي فيلقي ظل الليل } سبحان الذي أسرى بعبده ليالً { على الليل 

  .الساكن ، وخييم جوه الساجي على النفس ، وهي تتملى حركة اإلسراء اللطيفة وتتابعها 
إىل املسجد األقصى رحلة خمتارة من اللطيف اخلبري ، تربط بني عقائد التوحيد الكربى والرحلة من املسجد احلرام 

من لدن إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم ، إىل حممد خامت النبيني صلى اهللا عليه وسلم وتربط بني األماكن املقدسة 
لرسول األخري ملقدسات الرسل قبله ، وكأمنا أريد هبذه الرحلة العجيبة إعالن وراثة ا. لديانات التوحيد مجيعاً 

فهي رحلة ترمز إىل أبعد من حدود الزمان . واشتمال رسالته على هذه املقدسات ، وارتباط رسالته هبا مجيعاً 
واملكان؛ وتشمل آماداً وآفاقاً أوسع من الزمان واملكان؛ وتتضمن معاين أكرب من املعاين القريبة اليت تتكشف عنها 

  .للنظرة األوىل 

وهو ظل مل . وصف يرسم الربكة حافةً باملسجد ، فائضة عليه } الذي باركنا حوله { ووصف املسجد األقصى بأنه 
  .وذلك من دقائق التعبري القرآين العجيب . أو باركنا فيه . باركناه : يكن ليلقيه تعبري مباشر مثل 

بة بني املسجد احلرام واملسجد األقصى يف الربهة والنقلة العجي} لنريه من آياتنا { : واإلسراء آية صاحبتها آيات 
آية من آيات اهللا ، . . الوجيزة اليت مل يربد فيها فراش الرسول صلى اهللا عليه وسلم أياً كانت صورهتا وكيفيتها 

تفتح القلب على آفاق عجيبة يف هذا الوجود؛ وتكشف عن الطاقات املخبوءة يف كيان هذا املخلوق البشري ، 
ادات اللدنية اليت يتهيأ هبا الستقبال فيض القدرة يف أشخاص املختارين من هذا اجلنس ، الذي كرمه اهللا واالستعد

يسمع ويرى كل . . } إنه هو السميع البصري { . . وفضله على كثري من خلقه ، وأودع فيه هذه األسرار اللطيفة 
  . ما لطف ودق ، وخفي على األمساع واألبصار من اللطائف واألسرار

إىل صيغة التقرير من اهللا } سبحان الذي أسرى بعبده ليالً { : والسياق يتنقل يف آية االفتتاح من صيغة التسبيح هللا 
وفقاً لدقائق الدالالت التعبريية مبيزان دقيق } إنه هو السميع البصري { : إىل صيغة الوصف هللا } لنريه من آياتنا { : 

والوصف . وتقرير القصد من اإلسراء جييء منه تعاىل نصاً . ذات اهللا سبحانه فالتسبيح يرتفع موجها إىل . حساس 
وجتتمع هذه الصيغ املختلفة يف اآلية الواحدة لتؤدي . بالسمع والبصر جييء يف صورة اخلرب الثابت لذاته اإلهلية 

  .دالالهتا بدقة كاملة 
. واملسجد األقصى هو طرف الرحلة . ف البشر وهو نقلة عجيبة بالقياس إىل مألو. هذا اإلسراء من آيات اهللا 

فسرية موسى وبين . واملسجد األقصى هو قلب األرض املقدسة اليت أسكنها اهللا بين إسرائيل مث أخرجهم منها 
  :إسرائيل جتيء هنا يف مكاهنا املناسب من سياق السورة يف االيات التالية 

ال تتخذوا من دوين وكيالً؛ ذرية من محلنا مع نوح إنه كان وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبين إسرائيل أ{ 
فإذا جاء وعد . وقضينا إىل بين إسرائيل يف الكتاب لتفسدن يف األرض مرتني ولتعلن علواً كبرياً . عبداً شكورا 



كم الكرة مث رددنا ل. أوالمها بعثنا عليكم عباداً لنا أويل بأس شديد فجاسوا خالل الديار ، وكان وعداً مفعوالً 
فإذا جاء . إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم ، وإن أسأمت فلها . عليهم ، وأمددناكم بأموال وبنني وجعلناكم أكثر نفرياً 

عسى ربكم أن . وعد اآلخرة ليسوءوا وجوهكم ، وليدخلوا املسجد كما دخلوه أول مرة ، وليتربوا ما علوا تتبرياً 
  . .} للكافرين حصرياً يرمحكم ، وإن عدمت عدنا ، وجعلنا جهنم 

وهي تتضمن هناية بين إسرائيل اليت . وهذه احللقة من سرية بين إسرائيل ال تذكر يف القرآن إال يف هذه السورة 
وتكشف عن العالقة املباشرة بني مصارع األمم وفشو الفساد فيها ، وفاقاً لسنة . صاروا إليها؛ ودالت دولتهم هبا 

وذلك أنه إذا قدر اهللا اهلالك لقرية جعل إفساد املترفني فيها سبباً .  السورة ذاهتا اهللا اليت ستذكر بعد قليل يف
  .هلالكها وتدمريها 

ويبدأ احلديث يف هذه احللقة بذكر كتاب موسى التوراة وما اشتمل عليه من إنذار لبين إسرائيل وتذكري هلم جبدهم 
  :وا معه يف السفينة ، ومل حيمل معه إال املؤمنون األكرب نوح العبد الشكور ، وآبائهم األولني الذين محل

وآتينا موسى الكتاب ، وجعلناه هدى لبين إسرائيل أال تتخذوا من دوين وكيالً ، ذرية من محلنا مع نوح إنه كان { 
  . .} عبداً شكوراً 

ك إال يعذب اهللا وذل. ذلك اإلنذار وهذا التذكري مصداق لوعد اهللا الذي يتضمنه سياق السورة كذلك بعد قليل 
  .قوماً حىت يبعث إليهم رسوالً ينذرهم ويذكرهم 

فال } هدى لبين إسرائيل أال تتخذوا من دوين وكيالً { : وقد نص على القصد األول من إيتاء موسى الكتاب 
من وال فما آ. فهذا هو اهلدى ، وهذا هو اإلميان . يعتمدوا إال على اهللا وحده ، وال يتجهوا إال إىل اهللا وحده 

  .اهتدى من اختذ من دون اهللا وكيالً 
. ولقد خاطبهم باسم آبائهم الذين محلهم مع نوح ، وهم خالصة البشرية على عهد الرسول األول يف األرض 

خاطبهم هبذا النسب ليذكرهم باستخالص اهللا آلبائهم األولني ، مع نوح العبد الشكور ، ولريدهم إىل هذا النسب 
  .املؤمن العريق 

وقد وصف هبا حممداً . وصف نوحاً بالعبودية هلذا املعىن وملعىن آخر ، هو تنسيق صفة الرسل املختارين وإبرازها و
  .على طريقة التناسق القرآنية يف جو السورة وسياقها . صلى اهللا عليه وسلم من قبل 

ه عليهم من تدمريهم بسبب يف ذلك الكتاب الذي آتاه اهللا ملوسى ليكون هدى لبين إسرائيل ، أخربهم مبا قضا
وأنذرهم مبثله كلما عادوا إىل اإلفساد . وتكرار هذا التدمري مرتني لتكرر أسبابه من أفعاهلم . إفسادهم يف األرض 

  :يف األرض ، تصديقاً لسنة اهللا اجلارية اليت ال تتخلف 
  . .} رياً وقضينا إىل بين إسرائيل يف الكتاب لتفسدن يف األرض مرتني ولتعلن علواً كب{ 

وهذا القضاء إخبار من اهللا تعاىل هلم مبا سيكون منهم ، حسب ما وقع يف علمه اإلهلي من مآهلم؛ ال أنه قضاء قهري 
إمنا يعلم } إن اهللا ال يأمر بالفحشاء : قل { فاهللا سبحانه ال يقضي باإلفساد على أحد . عليهم ، تنشأ عنه أفعاهلم 

فما سيكون بالقياس إىل علم اهللا كائن ، وإن كان بالقياس إىل علم البشر مل يكن .  اهللا ما سيكون علمه مبا هو كائن
  .بعد ، ومل يكشف عنه الستار 

ولقد قضى اهللا لبين إسرائيل يف الكتاب الذي آتاه ملوسى أهنم سيفسدون يف األرض مرتني ، وأهنم سيعلون يف 
تفاع وسيلة لإلفساد سلط عليهم من عباده من يقهرهم وكلما ارتفعوا فاختذوا االر. األرض املقدسة ويسيطرون 

  :ويستبيح حرماهتم ويدمرهم تدمريا 



  .} فإذا جاء وعد أوالمها بعثنا عليكم عباداً لنا أويل بأس شديد فجاسوا خالل الديار ، وكان وعداً مفعوالً { 
  .يفسدون فيها يعلون يف األرض املقدسة ، ويصبح هلم فيها قوة وسلطان ، ف: فهذه هي األوىل 

فيبعث اهللا عليهم عباداً من عباده أويل بأس شديد ، وأويل بطش وقوة ، يستبيحون الديار ، ويروحون فيها ويغدون 
  .ال خيلف وال يكذب } وكان وعداً مفعوالً { باستهتار ، ويطأون ما فيها ومن فيها بال هتيب 

جعوا إىل رهبم ، وأصلحوا أحواهلم وأفادوا من البالء حىت إذا ذاق بنو إسرائيل ويالت الغلب والقهر والذل؛ فر
وحىت إذا استعلى الفاحتون وغرهتم قوهتم ، فطغوا هم اآلخرون وأفسدوا يف األرض ، أدال اهللا . املسلط عليهم 

 مث رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنني{ : للمغلوبني من الغالبني ، ومكن للمستضعفني من املستكربين 
  . .} وجعلناكم أكثر نفرياً 

  مث تتكرر القصة من جديد
  :وقبل أن يتم السياق بقية النبوءة الصادقة والوعد املفعول يقرر قاعدة العمل واجلزاء 

  . .} إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم وإن أسأمت فلها { 
وجتعل اجلزاء . بكل مثاره ونتائجه  القاعدة اليت ال تتغري يف الدنيا ويف اآلخرة؛ واليت جتعل عمل اإلنسان كله له ،

مثرة طبيعية للعمل ، منه تنتج ، وبه تتكيف؛ وجتعل اإلنسان مسؤوالً عن نفسه ، إن شاء أحسن إليها ، وإن شاء 
  .أساء ، ال يلومن إال نفسه حني حيق عليه اجلزاء 

  :فإذا تقررت القاعدة مضى السياق يكمل النبوءة الصادقة 
  . .} ة ليسوءوا وجوهكم ، وليدخلوا املسجد كما دخلوه أول مرة ، وليتربوا ما علوا تتبرياً فإذا جاء وعد اآلخر{ 

لتفسدن يف { : وحيذف السياق ما يقع من بين إسرائيل بعد الكرة من إفساد يف األرض ، اكتفاء بذكره من قبل 
مبا } خرة ليسوءوا وجوهكم فإذا جاء وعد اآل{ : ويثبت ما يسلطه عليهم يف املرة اآلخرة } األرض مرتني 

يرتكبونه معهم من نكال ميأل النفوس باإلساءة حىت تفيض على الوجوه ، أو مبا جيبهون به وجوههم من مساءة 
ويدمرون ما يغلبون } وليدخلوا املسجد كما دخلوه أول مرة { : ويستبيحون املقدسات ويستهينون هبا . وإذالل 

وهي صورة للدمار الشامل الكامل الذي يطغى على كل شيء ، . . } لوا تتبرياً وليتربوا ما ع{ عليه من مال وديار 
  .والذي ال يبقي على شيء 

ولقد صدقت النبوءة ووقع الوعد ، فسلط على بين إسرائيل من قهرهم أول مرة ، مث سلط عليهم من شردهم يف 
  .األرض ، ودمر مملكتهم فيها تدمريا 
. الذين سلطهم على بين إسرائيل ، ألن النص عليها ال يزيد يف العربة شيئاً  وال ينص القرآن على جنسية هؤالء

  .وبيان سنة اهللا يف اخلالق هو املقصود . والعربة هي املطلوبة هنا 
عسى ربكم أن { : ويعقب السياق على النبوءة الصادقة والوعد املفعول ، بأن هذا الدمار قد يكون طريقاً للرمحة 

  .منه عربة  إن أفدمت} يرمحكم 
  . .} وإن عدمت عدنا { : فأما إذا عاد بنوا إسرائيل إىل اإلفساد يف األرض فاجلزاء حاضر والسنة ماضية 

مث عادوا إىل اإلفساد فسلط . ولقد عادوا إىل اإلفساد فسلط اهللا عليهم املسلمني فأخرجوهم من اجلزيرة كلها 
  .» هتلر « عليهم  عليهم عباداً آخرين ، حىت كان العصر احلديث فسلط



وليسلطن اهللا . اليت أذاقت العرب أصحاب األرض الويالت » إسرائيل « ولقد عادوا اليوم إىل اإلفساد يف صورة . 
وإن غداً لناظره . . عليهم من يسومهم سوء العذاب ، تصديقاً لوعد اهللا القاطع ، وفاقاً لسنته اليت ال تتخلف 

  قريب
  :كافرين يف اآلخرة ملا بينه وبني مصري املفسدين من مشاكلة وخيتم السياق اآلية مبصري ال

  .حتصرهم فال يفلت منهم أحد؛ وتتسع هلم فال يند عنها أحد . . } وجعلنا جهنم للكافرين حصرياً { 
. . ومن هذه احللقة من سرية بين إسرائيل ، وكتاهبم الذي آتاه اهللا ملوسى ليهتدوا به فلم يهتدوا؛ بل ضلوا فهلكوا 

  :القرآن الذي يهدي لليت هي أقوم . ينتقل السياق إىل القرآن 
إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم ، ويبشر املؤمنني الذين يعملون الصاحلات أن هلم أجراً كبرياً ، وأن الذين ال { 

  . .} يؤمنون باآلخرة أعتدنا هلم عذاباً أليماً 
  . .} إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم { 

على وجه اإلطالق فيمن يهديهم وفيما يهديهم ، فيشمل اهلدى أقواماً وأجياالً بال حدود من زمان أو مكان؛  هكذا
  .ويشمل ما يهديهم إليه كل منهج وكل طريق ، وكل خري يهتدي إليه البشر يف كل زمان ومكان 

ال تعقيد فيها وال غموض ، واليت يهدي لليت هي أقوم يف عامل الضمري والشعور ، بالعقيدة الواضحة البسيطة اليت 
تطلق الروح من أثقال الوهم واخلرافة ، وتطلق الطاقات البشرية الصاحلة للعمل والبناء ، وتربط بني نواميس الكون 

  .الطبيعية ونواميس الفطرة البشرية يف تناسق واتساق 
سلوكه ، وبني عقيدته وعمله ، فإذا ويهدي لليت هي أقوم يف التنسيق بني ظاهر اإلنسان وباطنه ، وبني مشاعره و

هي كلها مشدودة إىل العروة الوثقى اليت ال تنفصم ، متطلعة إىل أعلى وهي مستقرة على األرض ، وإذا العمل 
  .عبادة مىت توجه اإلنسان به إىل اهللا ، ولو كان هذا العمل متاعا واستمتاعاً باحلياة 

نة بني التكاليف والطاقة ، فال تشق التكاليف على النفس حىت متل وتيأس ويهدي لليت هي أقوم يف عامل العبادة باملواز
وال تتجاوز القصد واالعتدال وحدود . وال تسهل وتترخص حىت تشيع يف النفس الرخاوة واالستهتار . من الوفاء 
  .االحتمال 

وباً ، ودوالً وأجناساً ، أفراداً وأزواجاً ، وحكومات وشع: ويهدي لليت هي أقوم يف عالقات الناس بعضهم ببعض 
ويقيم هذه العالقات على األسس الوطيدة الثابتة اليت ال تتأثر بالرأي واهلوى؛ وال متيل مع املودة والشنآن؛ وال 

األسس اليت أقامها العليم اخلبري خللقه ، وهو أعلم مبن خلق ، وأعرف مبا يصلح هلم يف . تصرفها املصاحل واألغراض 
، فيهديهم لليت هي أقوم يف نظام احلكم ونظام املال ونظام االجتماع ونظام التعامل الدويل كل أرض ويف كل جيل 

  .الالئق بعامل اإلنسان 
ويهدي لليت هي أقوم يف تبين الديانات السماوية مجيعها والربط بينها كلها ، وتعظيم مقدساهتا وصيانة حرماهتا فإذا 

  .الم ووئام البشرية كلها جبميع عقائدها السماوية يف س

ويبشر املؤمنني الذين يعملون الصاحلات أن هلم أجراً كبرياً ، وأن { . . } إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم { 
فعلى اإلميان والعمل . فهذه هي قاعدته األصيلة يف العمل واجلزاء } الذين ال يؤمنون باآلخرة أعتدنا هلم عذاباً أليماً 

األول مبتور مل يبلغ متامه ، والثاين مقطوع الركيزة له . ان بال عمل ، وال عمل بال إميان فال إمي. الصاحل يقيم بناءه 
  .وهبما معاً تتحقق اهلداية هبذا القرآن . . وهبما معاً تسري احلياة على اليت هي أقوم . 

مبا ينفعه وما يضره ، اإلنسان العجول اجلاهل . فأما الذين ال يهتدون هبدي القرآن ، فهم متروكون هلوى اإلنسان 



  :املندفع الذي ال يضبط انفعاالته ولو كان من ورائها الشر له 
  . .} ويدعو اإلنسان بالشر دعاءه باخلري وكان اإلنسان عجوالً { 

أو . ولقد يفعل الفعل وهو شر ، ويعجل به على نفسه وهو ال يدري . ذلك أنه ال يعرف مصائر األمور وعواقبها 
  فأين هذا من هدى القرآن الثابت اهلادئ اهلادي؟. . قدر على كبح مجاحه وضبط زمامه يدري ولكنه ال ي

  هدى القرآن وهوى اإلنسان. شتان شتان : أال إهنما طريقان خمتلفان 
ومن اإلشارة إىل اإلسراء وما صاحبه من آيات؛ واإلشارة إىل نوح ومن محلوا معه من املؤمنني؛ واإلشارة إىل قصة 

وما قضاه اهللا هلم يف الكتاب ، وما يدل عليه هذا القضاء من سنن اهللا يف العباد ، ومن قواعد العمل  بين إسرائيل
  . .واجلزاء؛ واإلشارة إىل الكتاب األخري الذي يهدي لليت هي أقوم 

يربط هبا  من هذه اإلشارات إىل آيات اهللا اليت أعطاها للرسل ينتقل السياق إىل آيات اهللا الكونية يف هذا الوجود ،
نشاط البشر وأعماهلم ، وجهدهم وجزاءهم ، وكسبهم وحساهبم ، فإذا نواميس العمل واجلزاء والكسب 

واحلساب مرتبطة أشد ارتباط بالنواميس الكونية الكربى ، حمكومة بالنواميس ذاهتا ، قائمة على قواعد وسنن ال 
النهار؛ مدبرة بإرادة اخلالق الذي جعل الليل والنهار تتخلف ، دقيقة منظمة دقة النظام الكوين الذي يصرف الليل و

:  
وجعلنا الليل والنهار آيتني ، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ، لتبتغوا فضالً من ربكم ، ولتعلموا عدد { 

ة كتابا يلقاه السنني واحلساب وكل شيء فصلناه تفصيالً؛ وكل إنسان ألزمناه طائره يف عنقه ، وخنرج له يوم القيام
من اهتدى فإمنا يهتدي لنفسه ومن ضل فإمنا يضل عليها ، . منشوراً ، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً 

وإذا أردنا أن هنلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها . وال تزر وازرة وزر أخرى ، وما كنا معذبني حىت نبعث رسوالً 
وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح ، وكفى بربك بذنوب عباده خبرياً بصرياً .  فحق عليها القول فدمرناها تدمرياً

من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ملن نريد ، مث جعلنا له جهنم يصالها مذموماً مدحوراً؛ ومن أراد . 
  .اآلخرة وسعى هلا سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا 

انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ، . ء من عطاء ربك ، وما كان عطاء ربك حمظوراً كالً مند هؤالء وهؤال
  . .} ولآلخرة أكرب درجات وأكرب تفضيال 

ويرتبط به . وعلم السنني واحلساب . فالناموس الكوين الذي حيكم الليل والنهار ، يرتبط به سعي الناس للكسب 
وترتبط به عواقب اهلدى والضالل ، وفردية التبعة فال . شر كسب اإلنسان من خري وشر وجزاؤه على اخلري وال

وترتبط به سنة اهللا يف إهالك القرى بعد . ويرتبط به وعد اهللا أال يعذب حىت يبعث رسوالً . تزر وازرة وزر أخرى 
ء وهؤالء وترتبط به مصائر الذين يطلبون العاجلة والذين يطلبون اآلخرة وعطاء اهللا هلؤال. أن يفسق فيها مترفوها 

فليس شيء من هذا كله . كلها متضي وفق ناموس ثابت وسنن ال تتبدل ، ونظام ال يتحول . . يف الدنيا واآلخرة 
  .جزافاً 

وجعلنا الليل والنهار آيتني ، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضالً من ربكم ولتعلموا عدد { 
  . .} ه تفصيالً السنني واحلساب ، وكل شيء فصلنا

والليل والنهار آيتان كونيتان كبريتان تشيان بدقة الناموس الذي ال يصيبه اخللل مرة واحدة ، وال يدركه التعطل 
فما احملو املقصود هنا وآية الليل باقية كآية النهار؟ يبدو واهللا أعلم . مرة واحدة ، وال يين يعمل دائباً بالليل والنهار 

فكأن الليل ممحو إذا قيس . . الليل اليت ختفى فيها األشياء وتسكن فيها احلركات واألشباح  أن املقصود به ظلمة



إىل ضوء النهار وحركة األحياء فيه واألشياء؛ وكأمنا النهار ذاته مبصر بالضوء الذي يكشف كل شيء فيه لألبصار 
.  

فالليل للراحة . . } د السنني واحلساب لتبتغوا فضالً من ربكم ولتعلموا عد{ ذلك احملو لليل والربوز للنهار 
والسكون واِجلمام ، والنهار للسعي والكسب والقيام ، ومن املخالفة بني الليل والنهار يعلم البشر عدد السنني ، 

  .ويعلمون حساب املواعيد والفصول واملعامالت 
ودقة الناموس . دفة واجلزاف فليس شيء وليس أمر يف هذا الوجود متروكاً للمصا} وكل شيء فصلناه تفصيال { 

  .الذي يصرف الليل والنهار ناطقة بدقة التدبري والتفصيل ، وهي عليه شاهد ودليل 
  .هبذا الناموس الكوين الدقيق يرتبط العمل واجلزاء 

وم اقرأ كتابك كفى بنفسك الي. وكل إنسان ألزمناه طائره يف عنقه ، وخنرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً { 
  .} عليك حسيباً 

وإلزامه له يف عنقه . وطائر كل إنسان ما يطري له من عمله ، أي ما يقسم له من العمل ، وهو كناية عما يعمله 
فعمله ال يتخلف . تصوير للزومه إياه وعدم مفارقته؛ على طريقة القرآن يف جتسيم املعاين وإبرازها يف صورة حسية 

فهو يصور عمله مكشوفاً ، ال . كذلك التعبري بإخراج كتابه منشوراً يوم القيامة عنه وهو ال ميلك التملص منه ، و
ويتجسم هذا املعىن يف صورة الكتاب املنشور ، فإذا هو أعمق أثراً يف . ميلك إخفاءه ، أو جتاهله أو املغالطة فيه 

الكتاب يف فزع طائر من اليوم النفس وأشد تأثرياً يف احلس؛ وإذا اخليال البشري يالحق ذلك الطائر ويلحظ هذا 
  .اقرأ كتابك { : العصيب ، الذي تتكشف فيه اخلبايا واألسرار ، وال حيتاج إىل شاهد أو حسيب 

  .} كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً 
  :وبذلك الناموس الكوين الدقيق ترتبط قاعدة العمل واجلزاء 

  . .} ال تزر وازرة وزر أخرى من اهتدى فإمنا يهتدي لنفسه ومن ضل فإمنا يضل عليها و{ 
وما من نفس حتمل وزر أخرى . فهي التبعة الفردية اليت تربط كل إنسان بنفسه؛ إن اهتدى فلها ، وإن ضل فعليها 

  . .إمنا يسأل كل عن عمله ، وجيزي كل بعمله وال يسأل محيم محيما . ، وما من أحد خيفف محل أحد 
باآليات الكونية املبثوثة يف صفحات الوجود ، وأال يأخذه بعهد الفطرة الذي وقد شاءت رمحة اهللا أال يأخذ اإلنسان 

وما كنا معذبني حىت نبعث { : أخذه على بين آدم يف ظهور آبائهم ، إمنا يرسل إليهم الرسل منذرين ومذكرين 
  .وهي رمحة من اهللا أن يعذر إىل العباد قبل أن يأخذهم بالعذاب } رسوال 

يف إهالك القرى وأخذ أهلها يف الدينا ، مرتبطة بذلك الناموس الكوين الذي يصرف الليل  كذلك متضي سنة اهللا
  :والنهار 

  .} وإذا أردنا أن هنلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمرياً { 
وجيدون الراحة ، فينعمون بالدعة  واملترفون يف كل أمة هم طبقة الكرباء الناعمني الذين جيدون املال وجيدون اخلدم

وبالراحة وبالسيادة ، حىت تترهل نفوسهم وتأسن ، وترتع يف الفسق واجملانة ، وتستهتر بالقيم واملقدسات 
والكرامات ، وتلغ يف األعراض واحلرمات ، وهم إذا مل جيدوا من يضرب على أيديهم عاثوا يف األرض فساداً ، 

ومن مث تتحلل . عوها ، وأرخصوا القيم العليا اليت ال تعيش الشعوب إال هبا وهلا ونشروا الفاحشة يف األمة وأشا
  .األمة وتسترخي ، وتفقد حيويتها وعناصر قوهتا وأسباب بقائها ، فتهلك وتطوى صفحتها 

فون ، فلم فإذا قدر اهللا لقرية أهنا هالكة ألهنا أخذت بأسباب اهلالك ، فكثر فيها املتر. واآلية تقرر سنة اهللا هذه 



تدافعهم ومل تضرب على أيديهم ، سلط اهللا هؤالء املترفني ففسقوا فيها ، فعم فيها الفسق ، فتحللت وترهلت ، 
وهي املسؤولة عما حيل هبا ألهنا مل تضرب على أيدي املترفني ، ومل . فحقت عليها سنة اهللا ، وأصاهبا الدمار واهلالك 

فوجود املترفني ذاته هو السبب الذي من أجله سلطهم اهللا عليها . رفني تصلح من نظامها الذي يسمح بوجود املت
ففسقوا ، ولو أخذت عليهم الطريق فلم تسمح هلم بالظهور فيها ما استحقت اهلالك ، وما سلط اهللا عليها من 

  .يفسق فيها ويفسد فيقودها إىل اهلالك 
وسنناً ال تتبدل ، وحني توجد األسباب تتبعها النتائج إن إرادة اهللا قد جعلت للحياة البشرية نواميس ال تتخلف ، 

لكن وجود املترفني يف ذاته ، دليل . واهللا ال يأمر بالفسق ، ألن اهللا ال يأمر بالفحشاء . فتنفذ إرادة اهللا وحتق كلمته 
  .على أن األمة قد ختلخل بناؤها ، وسارت يف طريق االحنالل ، وأن قدر اهللا سيصيبها جزاء وفاقاً 

  .وهي اليت تعرضت لسنة اهللا بسماحها للمترفني بالوجود واحلياة 
األمر الذي ال . فاإلرادة هنا ليست إرادة للتوجية القهري الذي ينشئ السبب ، ولكنها ترتب النتيجة على السبب 

املترتبة على  واألمر ليس أمراً توجيهياً إىل الفسق ، ولكنه إنشاء النتيجة الطبيعية. مفر منه ألن السنة جرت به 
  .وجود املترفني وهي الفسق 

وعدم الضرب على أيدي املترفني فيها . وهنا تربز تبعة اجلماعة يف ترك النظم الفاسدة تنشئ آثارها اليت ال مفر منها 
  .كي ال يفسقوا فيها فيحق عليها القول فيدمرها تدمرياً 

، كلما فشت الذنوب يف أمة انتهت هبا إىل ذلك  هذه السنة قد مضت يف األولني من بعد نوح ، قرناً بعد قرن
  :املصري ، واهللا هو اخلبري بذنوب عباده البصري 

  .} وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح ، وكفى بربك بذنوب عباده خبرياً بصرياً { 
فإن اهللا يعجل له وبعد فإن من أراد أن يعيش هلذه الدنيا وحدها ، فال يتطلع إىل أعلى من األرض اليت يعيش فيها ، 

فالذين ال يتطلعون إىل أبعد من هذه األرض . حظه يف الدنيا حني يشاء ، مث تنتظره يف االخرة جهنم عن استحقاق 
. يتلطخون بوحلها ودنسها ورجسها ، ويستمتعون فيها كاألنعام ، ويستسلمون فيها للشهوات والنزعات 

  :هبم إىل جهنم ويرتكبون يف سبيل حتصيل اللذة األرضية ما يؤدي 
  .} من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ملن نريد ، مث جعلنا له جهنم يصالها مذموماً مدحوراً { 
  .} ومن أراد اآلخرة وسعى هلا سعيها وهو مؤمن ، فأولئك كان سعيهم مشكوراً { 

. بعاهتا ، ويقيم سعيه هلا على اإلميان والذي يريد اآلخرة ال بد أن يسعى هلا سعيها ، فيؤدي تكاليفها ، وينهض بت
والسعي لآلخرة ال حيرم املرء من لذائذ الدنيا الطيبة . وليس اإلميان بالتمين ، ولكن ما وقر يف القلب وصدقه العمل 

وال ضري بعد ذلك من املتاع حني . ، إمنا ميد بالبصر إىل آفاق أعلى فال يكون املتاع يف األرض هو اهلدف والغاية 
  .ك اإلنسان نفسه ، فال يكون عبداً هلذا املتاع ميل

وإذا كان الذي يريد العاجلة ينتهي إىل جهنم مذموماً مدحوراً ، فالذي يريد اآلخرة ويسعى هلا سعيها ينتهي إليها 
  . مشكوراً يتلقى التكرمي يف املأل األعلى جزاء السعي الكرمي هلدف كرمي ، وجزاء التطلع إىل األفق البعيد الوضيء

فأما احلياة لآلخرة فهي . إن احلياة لألرض حياة تليق بالديدان والزواحف واحلشرات واهلوام والوحوش واألنعام 
احلياة الالئقة باإلنسان الكرمي على اهللا ، الذي خلقه فسواه ، وأودع روحه ذلك السر الذي ينزع به إىل السماء 

  .وإن استقرت على األرض قدماه 
. سواء منهم من يطلب الدنيا فيعطاها ومن يطلب اآلخرة فيلقاها . ء إمنا ينالون من عطاء اهللا على أن هؤالء وهؤال



  :وعطاء اهللا ال حيظره أحد وال مينعه ، فهو مطلق تتوجه به املشيئة حيث تشاء 
  .} وما كان عطاء ربك حمظورا . كالً مند هؤالء وهؤالء من عطاء ربك { 

الناس حبسب وسائلهم وأسباهبم واجتاهاهتم وأعماهلم ، وجمال األرض ضيق ورقعة والتفاوت يف األرض ملحوظ بني 
كيف هبم يف اآلخرة اليت ال تزن فيها الدنيا كلها . فكيف هبم يف اجملال الواسع ويف املدى املتطاول . األرض حمدودة 
  جناح بعوضة؟

  .}  انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولآلخرة أكرب درجات وأكرب تفضيالً{ 
هنالك يف الرقعة الفسيحة ، واآلماد . فمن شاء التفاوت احلق ، ومن شاء التفاضل الضخم ، فهو هناك يف اآلخرة 

  . . .ويف ذلك فليتنافس املتنافسون ال يف متاع الدنيا القليل اهلزيل . املتطاولة اليت ال يعلم حدودها إال اهللا 

َوقََضى َربُّكَ أَلَّا َتْعُبدُوا إِلَّا إِيَّاُه َوبِالْوَاِلَدْينِ إِْحَساًنا إِمَّا َيْبلَُغنَّ ) ٢٢(َتقُْعَد َمذُْموًما َمْخذُولًا لَا َتْجَعلْ َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر فَ
َواخِْفْض لَُهَما َجَناحَ الذُّلِّ ) ٢٣(ًميا ِعْنَدَك الِْكَبرَ أََحُدُهَما أَْو ِكلَاُهَما فَلَا َتقُلْ لَُهَما أُفٍّ َولَا تَْنَهْرُهَما َوقُلْ لَُهَما قَْولًا كَرِ

َربُّكُْم أَْعلَُم بَِما ِفي ُنفُوِسكُْم إِنْ َتكُونُوا َصاِلِحَني فَإِنَُّه كَانَ ) ٢٤(ِمَن الرَّْحَمِة َوقُلْ َربِّ اْرَحْمُهَما كََما رَبََّيانِي َصغًِريا 
إِنَّ الْمَُبذِّرِيَن كَانُوا إِخَْوانَ ) ٢٦(قَُّه وَالِْمْسِكَني َواْبَن السَّبِيلِ وَلَا تَُبذِّْر تَْبذِيًرا َوآِت ذَا الْقُرَْبى َح) ٢٥(ِللْأَوَّابَِني غَفُوًرا 

ْم قَْولًا َمْيسُوًرا َوإِمَّا تُْعرَِضنَّ َعنُْهُم اْبتَِغاَء َرْحَمٍة ِمْن رَبَِّك تَْرُجوَها فَقُلْ لَُه) ٢٧(الشََّياِطنيِ َوكَانَ الشَّْيطَانُ لَِربِِّه كَفُوًرا 
إِنَّ رَبََّك يَْبُسطُ الرِّْزقَ ) ٢٩(َولَا َتْجَعلْ َيَدَك َمْغلُولَةً إِلَى ُعُنِقَك َولَا َتْبُسطَْها كُلَّ الَْبْسِط فََتقُْعَد َملُوًما َمْحسُوًرا ) ٢٨(

لَا َتقُْتلُوا أَْولَاَدكُْم َخْشَيةَ إِْملَاقٍ َنْحُن نَْرُزقُُهْم وَإِيَّاكُْم إِنَّ قَْتلَُهمْ َو) ٣٠(ِلَمْن َيَشاُء َوَيقِْدُر إِنَُّه كَانَ بِِعَباِدِه َخبًِريا َبِصًريا 
بِالَْحقِّ َولَا َتقُْتلُوا النَّفَْس الَِّتي َحرََّم اللَُّه إِلَّا ) ٣٢(َولَا تَقَْربُوا الزَِّنا إِنَُّه كَانَ فَاِحَشةً َوَساَء َسبِيلًا ) ٣١(كَانَ ِخطْئًا كَبًِريا 

وَلَا َتقَْرُبوا مَالَ الَْيِتيمِ إِلَّا بِالَِّتي ) ٣٣(َوَمْن قُِتلَ َمظْلُوًما فَقَْد َجَعلَْنا ِلَوِليِِّه ُسلْطَاًنا فَلَا ُيْسرِْف ِفي الْقَْتلِ إِنَُّه كَانَ َمْنصُوًرا 
َوأَْوفُوا الْكَْيلَ إِذَا ِكلُْتْم َوزُِنوا بِالِْقْسطَاسِ ) ٣٤(لَْعْهَد كَانَ َمْسئُولًا ِهَي أَْحَسُن َحتَّى َيْبلُغَ أَُشدَُّه َوأَْوفُوا بِالَْعْهدِ إِنَّ ا

َولَا َتقُْف َما لَْيسَ لََك بِِه ِعلٌْم إِنَّ السَّْمَع َوالَْبَصَر وَالْفَُؤاَد كُلُّ أُولَِئَك كَانَ ) ٣٥(الُْمْستَِقيمِ ذَِلَك َخْيٌر وَأَْحَسُن َتأْوِيلًا 
كُلُّ ذَِلَك كَانَ ) ٣٧(َولَا َتْمشِ ِفي الْأَْرضِ مََرًحا إِنَّكَ لَْن َتْخرِقَ الْأَْرَض َولَْن َتْبلُغَ الْجَِبالَ طُولًا ) ٣٦(َمْسئُولًا  َعْنُه

َع اللَِّه إِلًَها آَخَر فَُتلْقَى ِفي جََهنَّمَ ذَِلَك ِممَّا أَْوَحى إِلَْيَك رَبَُّك ِمَن الِْحكَْمِة وَلَا َتجَْعلْ َم) ٣٨(َسيِّئُُه ِعْنَد َربَِّك َمكُْروًها 
  ) ٣٩(َملُوًما َمْدُحوًرا 

إىل الناموس الكوين . . يف الدرس املاضي ربطت قواعد العمل واجلزاء ، واهلدى والضالل ، والكسب واحلساب 
ة واالجتماعية إىل ويف هذا الدرس تربط قواعد السلوك واآلداب والتكاليف الفردي. الذي يصرف الليل والنهار 

العقيدة يف وحدة اهللا ، كما تربط هبذه العروة الوثقى مجيع الروابط وتشد إليها كل الوشائج ، يف األسرة ويف 
  .اجلماعة ويف احلياة 

ففي هذا } وكل شيء فصلناه تفصيالً { : وورد } إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم { ويف الدرس املاضي ورد 
من أوامر هذا القرآن ونواهية ، مما يهدي لليت هي أقوم ، ويفصل شيئاً مما اشتمل عليه من  الدرس يعرض شيئاً

  .قواعد السلوك يف واقع احلياة 
بر الوالدين ، : ومن مث تبدأ األوامر والتكاليف . يبدأ الدرس بالنهي عن الشرك ، وبإعالن قضاء اهللا بعبادته وحده 

وحترمي قتل الذرية ، وحترمي الزنا ، وحترمي . سبيل ، يف غري إسراف وال تبذير وإيتاء ذي القرىب واملسكني وابن ال
ورعاية مال اليتيم ، والوفاء بالعهد ، وتوفية الكيل وامليزان ، والتثبت من احلق ، والنهي عن اخليالء والكرب . القتل 



ة بني بدء الدرس وختامه ، مشدودة فإذا األوامر والنواهي والتكاليف حمصور. وينتهي بالتحذير من الشرك . . . 
  .إىل عقيدة التوحيد اليت يقوم عليها بناء احلياة 

  .} ال جتعل مع اهللا إهلا آخر فتقعد مذموماً خمذوال { 
إنه النهي عن الشرك والتحذير من عاقبته ، واألمر عام ، ولكنه وجه إىل املفرد ليحس كل أحد أنه أمر خاص به ، 

تقاد مسألة شخصية مسؤول عنها كل فرد بذاته ، والعاقبة اليت تنتظر كل فرد حييد عن فاالع. صادر إىل شخصه 
ال ناصر له ، ومن ال ينصره اهللا } خمذوالً { بالفعلة الذميمة اليت أقدم عليها ، } مذموماً } { يقعد { التوحيد أن 

قد حط به اخلذالن فقعد ، ويلقي يصور هيئة املذموم املخذول و} فتقعد { ولفظ . فهو خمذول وإن كثر ناصروه 
ظل الضعف فالقعود هو أضعف هيئات اإلنسان وأكثرها استكانة وعجزاً ، وهو يلقي كذلك ظل االستمرار يف 

  .حالة النبذ واخلذالن ، ألن القعود ال يوحي باحلركة وال تغري الوضع ، فهو لفظ مقصود يف هذا املكان 
  . .} وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه { 

{ ولفظة . فهو أمر حتمي حتمية القضاء . أمر يف صورة قضاء . فهو أمر بتوحيد املعبود بعد النهي عن الشرك 
فتبدو } أال تعبدوا إال إياه { ختلع على األمر معىن التوكيد ، إىل جانب القصر الذي يفيده النفي واالستثناء } قضى 

  .يف جو التعبري ظالل التوكيد والتشديد 
القاعدة ، وأقيم األساس ، جاءت التكاليف الفردية واالجتماعية ، وهلا يف النفس ركيزة من العقيدة يف  فإذا وضعت

  .اهللا الواحد ، توحد البواعث واألهداف من التكاليف واألعمال 
الناً لقيمة والرابطة األوىل بعد رابطة العقيدة ، هي رابطة األسرة ، ومن مث يربط السياق بر الوالدين بعبادة اهللا ، إع

  :هذا الرب عند اهللا 
أف وال تنهرمها وقل هلما قوالً كرمياً ، : وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكرب أحدمها أو كالمها فال تقل هلما { 

  .} رب ارمحهما كما ربياين صغريا : واخفض هلما جناح الذل من الرمحة ، وقل 

ذلك أن . يستجيش القرآن الكرمي وجدان الرب والرمحة يف قلوب األبناء هبذه العبارات الندية ، والصور املوحية ، 
إىل . إىل الناشئة اجلديدة . إىل الذرية . احلياة وهي مندفعة يف طريقها باألحياء ، توجه اهتمامهم القوي إىل األمام 

إىل اجليل الذاهب ومن مث حتتاج . إىل احلياة املولية . إىل األبوة . وقلما توجه اهتمامهم إىل الوراء . اجليل املقبل 
  .البنوة إىل استجاشة وجداهنا بقوة لتنعطف إىل اخللف ، وتتلفت إىل اآلباء واألمهات 

وكما متتص النابتة اخلضراء . إىل التضحية بكل شيء حىت بالذات . إن الوالدين يندفعان بالفطرة إىل رعاية األوالد 
الفرخ كل غذاء يف البيضة فإذا هي قشر؛ كذلك ميتص األوالد كل  كل غذاء يف احلبة فإذا هي فتات ، وميتص

رحيق وكل عافية وكل جهد وكل اهتمام من الوالدين فإذا مها شيخوخة فانية إن أمهلهما األجل ومها مع ذلك 
  سعيدان

هكذا تندفع و. . إىل الزوجات والذرية . فأما األوالد فسرعان ما ينسون هذا كله ، ويندفعون بدورهم إىل األمام 
  .احلياة 

إمنا حيتاج هؤالء إىل استجاشة وجداهنم بقوة ليذكروا واجب اجليل الذي . ومن مث ال حيتاج اآلباء إىل توصية باألبناء 
  أنفق رحيقة كله حىت أدركه اجلفاف

املؤكد بعبادة وهنا جييء األمر باإلحسان إىل الوالدين يف صورة قضاء من اهللا حيمل معىن األمر املؤكد ، بعد األمر 
  .اهللا 



مث يأخذ السياق يف تظليل اجلو كله بأرق الظالل؛ ويف استجاشة الوجدان بذكريات الطفولة ومشاعر احلب 
  :والعطف واحلنان 

} عندك { والكرب له جالله ، وضعف الكرب له إحياؤه؛ وكلمة . . } إما يبلغن عندك الكرب أحدمها أو كالمها { 
وهي أول مرتبة من } فال تقل هلما أف وال تنهرمها { . . حتماء يف حالة الكرب والضعف تصور معىن االلتجاء واال

وقل { . . مراتب الرعاية واألدب أال يند من الولد ما يدل على الضجر والضيق ، وما يشي باإلهانة وسوء األدب 
واخفض هلما جناح { . . م واالحترام وهي مرتبة أعلى إجيابية أن يكون كالمه هلما بشيء باإلكرا} هلما قوالً كرمياً 
فهي الرمحة ترق وتلطف حىت . وهنا يشف التعبري ويلطف ، ويبلغ شغاف القلب وحنايا الوجدان } الذل من الرمحة 

: وقل { . وكأمنا للذل جناح خيفضه إيذاناً بالسالم واالستسالم . لكأهنا الذل الذي ال يرفع عيناً ، وال يرفض أمراً 
ذكرى الطفولة الضعيفة يرعاها الولدان ، ومها اليوم يف . فهي الذكرى احلانية } كما ربياين صغريا رب ارمحهما 

وهو التوجه إىل اهللا أن يرمحهما فرمحة اهللا أوسع ، ورعاية اهللا أمشل ، . مثلها من الضعف واحلاجة إىل الرعاية واحلنان 
  .دمهما وقلبهما مما ال يقدر على جزائه األبناء وهو أقدر على جزائهما مبا بذال من . وجناب اهللا أرحب 

  :قال احلافظ أبو بكر البزار بإسناده عن بريدة عن أبيه 

وال . ال : أن رجالً كان يف الطواف حامالً أمه يطوف هبا فسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم هل أديت حقها؟ قال « 
  .» بزفرة واحدة 

يدة يف السياق ، فإنه يعقب على ذلك برجع األمر كله هللا الذي يعلم وألن االنفعاالت واحلركات موصولة بالعق
  :النوايا ، ويعلم ما وراء األقوال واألفعال 

  .} ربكم أعلم مبا يف نفوسكم ، إن تكونوا صاحلني فإنه كان لألوابني غفورا { 
ل وكل فعل؛ وليفتح باب وجاء هذا النص قبل أن ميضي يف بقية التكاليف والواجبات واآلداب لريجع إليه كل قو

  .التوبة والرمحة ملن خيطئ أو يقصر ، مث يرجع فيتوب من اخلطأ والتقصري 
  .واألوابون هم الذين كلما أخطأوا عادوا إىل رهبم مستغفرين . وما دام القلب صاحلاً ، فإن باب املغفرة مفتوح 

ساكني وابن السبيل ، متوسعاً يف القرابات حىت مث ميضي السياق بعد الوالدين إىل ذوي القرىب أمجعني؛ ويصل هبم امل
  :تشمل الروابط اإلنسانية مبعناها الكبري 

وآت ذا القرىب حقه واملسكني وابن السبيل وال تبذر تبذيراً ، إن املبذرين كانوا إخوان الشياطني ، وكان { 
  .} م قوالً ميسورا الشيطان لربه كفوراً؛ وإما تعرضن عنهم ابتغاء رمحة من ربك ترجوها ، فقل هل

فليس هو تفضيالً من أحد على . والقرآن جيعل لذي القرىب واملسكني وابن السبيل حقاً يف األعناق يوىف باإلنفاق 
احلق الذي يؤديه املكلف فيربئ ذمته ، ويصل املودة . أحد؛ إمنا هو احلق الذي فرضه اهللا ، ووصله بعبادته وتوحيده 

  .و إال مؤد ما عليه هللا بينه وبني من يعطيه ، وإن ه
لو أنفق إنسان : وقال جماهد . وينهى القرآن عن التبذير كما يفسره ابن مسعود وابن عباس اإلنفاق يف غري حق 

  .ماله كله يف احلق مل يكن مبذراً ، ولو أنفق ُمدا يف غري حق كان مبذراً 
ومن مث كان املبذرون إخوان الشياطني ، ألهنم . إمنا هو موضع اإلنفاق . فليست هي الكثرة والقلة يف اإلنفاق 

وكان الشيطان لربه { فهم رفقاء الشياطني وصحاهبم . ينفقون يف الباطل ، وينفقون يف الشر ، وينفقون يف املعصية 
ال يؤدي حق النعمة ، كذلك إخوانه املبذرون ال يؤدون حق النعمة ، وحقها أن ينفقوها يف الطاعات } كفورا 

  .غري متجاوزين وال مبذرين واحلقوق ، 



فإذا مل جيد إنسان ما يؤدي به حق ذوي القرىب واملساكني وابن السبيل واستحيا أن يواجههم ، وتوجه إىل اهللا يرجو 
أن يرزقه ويرزقهم ، فليعدهم إىل ميسرة ، وليقل هلم قوالً ليناً ، فال يضيق هبم صدره ، وال يسكت ويدعهم 

  .ففي القول امليسور عوض وأمل وجتمل فيحسوا بالضيق يف سكوته ، 
  :ومبناسبة التبذير والنهي عنه يأمر بالتوسط يف اإلنفاق كافة 

  .} وال جتعل يدك مغلولة إىل عنقك وال تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً حمسورا { 
هنا جيري على طريقة والتعبري . والتوازن هو القاعدة الكربى يف النهج اإلسالمي ، والغلو كالتفريط خيل بالتوازن 

التصوير؛ فريسم البخل يداً مغلولة إىل العنق ، ويرسم اإلسراف يداً مبسوطة كل البسط ال متسك شيئاً ، ويرسم 
  .هناية البخل وهناية اإلسراف قعدة كقعدة امللوم احملسور 

وكذلك املسرف . ه فيقف فكذلك البخيل حيسره خبل. واحلسري يف اللغة الدابة تعجز عن السري فتقف ضعفاً وعجزاً 
  .ملوماً يف احلالتني على البخل وعلى السرف ، وخري األمور الوسط . ينتهي به سرفه إىل وقفة احلسري 

هو الذي يبسط يف الرزق ويوسع ، وهو الذي يقدر يف الرزق . مث يعقب على األمر بالتوسط بأن الرازق هو اهللا 
  :األنفاق ومعطي الرزق هو اآلمر بالتوسط يف . ويضيق 

  .} إن ربك يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر ، إنه كان بعباده خبرياً بصريا { 
ويأمر بالقصد واالعتدال ، . يبسط الرزق ملن يشاء عن خربة وبصر ، ويقدر الرزق ملن يشاء عن خربة وبصر 

القرآن يهدي لليت هي وينهى عن البخل والسرف ، وهو اخلبري البصري باألقوام يف مجيع األحوال؛ وقد أنزل هذا 
  .أقوم يف مجيع األحوال 

وكان بعض أهل اجلاهلية يقتلون البنات خشية الفقر واإلمالق؛ فلما قرر يف اآلية السابقة أن اهللا يبسط الرزق ملن 
، فما دام الرزق بيد اهللا . يشاء ويقدر ، أتبعه بالنهي عن قتل األوالد خشية اإلمالق يف املكان املناسب من السياق 

ومىت انتفت العالقة بني الفقر . فال عالقة إذن بني اإلمالق وكثرة النسل أو نوع النسل؛ إمنا األمر كله إىل اهللا 
والنسل من تفكري الناس ، وصححت عقيدهتم من هذه الناحية فقد انتهى الدافع إىل تلك الفعلة الوحشية املنافية 

  :لفطرة األحياء وسنة احلياة 
  . .} دكم خشية إمالق حنن نرزقهم وإياكم ، إن قتلهم كان خطأً كبريا وال تقتلوا أوال{ 

إن احنراف العقيدة وفسادها ينشئ آثاره يف حياة اجلماعة الواقعية ، وال يقتصر على فساد االعتقاد والطقوس 
. واستقامتها وتصحيح العقيدة ينشئ آثاره يف صحة املشاعر وسالمتها ، ويف سالمة احلياة االجتماعية . التعبدية 

وشاهد على أن احلياة ال ميكن إال . وهذا املثل من وأد البنات مثل بارز على آثار العقيدة يف واقع اجلماعة اإلنسانية 
  .أن تتأثر بالعقيدة ، وأن العقيدة ال ميكن أن تعيش يف معزل عن احلياة 

  .مث نقف هنا حلظة أمام مثل من دقائق التعبري القرآين العجيبة 
ويف سورة األنعام قدم رزق اآلباء على } حنن نرزقهم وإياكم { : هذا املوضع قدم رزق األبناء على رزق اآلباء ففي 

وال تقتلوا { : فهذا النص . وذلك بسبب اختالف آخر يف مدلول النصني } حنن نرزقكم وإياهم { : رزق األبناء 
وال تقتلوا أوالدكم من إمالق حنن نرزقكم وإياهم  {والنص اآلخر : } أوالدكم خشية إمالق حنن نرزقهم وإياكم 

فقدم . ويف األنعام قتلهم بسبب فقر اآلباء فعالً . هنا قتل األوالد خشية وقوع الفقر بسببهم فقدم رزق األوالد } 
  .فكان التقدمي والتأخري وفق مقتضى الدالالت التعبريية هنا وهناك . رزق اآلباء 



  :ىل النهي عن الزنا ومن النهي عن قتل األوالد إ
  .} وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيال { 

.  
وبني قتل األوالد والزنا صلة ومناسبة وقد توسط النهي عن الزنا بني النهي عن قتل األوالد والنهي عن قتل النفس 

  .لذات الصلة وذات املناسبة 
راقة ملادة احلياة يف غري موضعها ، يتبعه غالباً الرغبة يف إنه قتل ابتداء ألنه إ. إن يف الزنا قتالً من نواحي شىت 

التخلص من آثاره بقتل اجلنني قبل أن يتخلق أو بعد أن يتخلق ، قبل مولده أو بعد مولده فإذا ترك اجلنني للحياة 
هو قتل يف و. . ترك يف الغالب حلياة شريرة ، أو حياة مهينة ، فهي حياة مضيعة يف اجملتمع على حنو من األحناء 

قتل للجماعة اليت يفشو فيها ، فتضيع األنساب وختتلط الدماء ، وتذهب الثقة يف العرض والولد ، . صورة أخرى 
  .وتتحلل اجلماعة وتتفكك روابطها ، فتنتهي إىل ما يشبه املوت بني اجلماعات 

ة الزوجية نافلة ال ضرورة هلا وهو قتل للجماعة من جانب آخر ، أذ أن سهولة قضاء الشهوة عن طريقه جيعل احليا
، وجيعل األسرة تبعة ال داعي إليها ، واألسرة هي احملضن الصاحل للفراخ الناشئة ، ال تصح فطرهتا وال تسلم تربيتها 

  .إال فيه 
وقد يغر بعضهم أن . وما من أمة فشت فيها الفاحشة إال صارت إىل احنالل ، منذ التاريخ القدمي إىل العصر احلديث 

ولكن آثار هذا االحنالل يف األمم . با وأمريكا متلكان زمام القوة املادية اليوم مع فشو هذه الفاحشة فيهما أور
أما يف األمم الفتية كالواليات املتحدة ، فإن فعلها مل تظهر بعد آثاره . القدمية منها كفرنسا ظاهرة ال شك فيها 

يصرف يف شهواته فال يظهر أثر اإلسراف يف بنيته وهو بسبب حداثة هذا الشعب واتساع موارده كالشاب الذي 
شاب ولكنه سرعان ما يتحطم عندما يدلف إىل الكهولة فال يقوى على احتمال آثار السن ، كما يقوى عليها 

  املعتدلون من أنداده
فالتحرز من املقاربة ألن الزنا تدفع إليه شهوة عنيفة ، . وهي مبالغة يف التحرز . والقرآن حيذر من جمرد مقاربة الزنا 

  .فعند املقاربة من أسبابه ال يكون هناك ضمان . أضمن 
وحيرم . يكره االختالط يف غري ضرورة . . ومن مث يأخذ اإلسالم الطريق على أسبابه الدافعة ، توقياً للوقوع فيه 

ويكره . ال يستطيع  وحيض على الزواج ملن استطاع ، ويوصي بالصوم ملن. وينهى عن التربج بالزينة . اخللوة 
وحيض على . وينفي اخلوف من العيلة واإلمالق بسبب األوالد . احلواجز اليت متنع من الزواج كاملغاالة يف املهور 

ويوقع أشد العقوبة على اجلرمية حني تقع ، وعلى رمي احملصنات . مساعدة من يبتغون الزواج ليحصنوا أنفسهم 
  .ائل الوقاية والعالج ، ليحفظ اجلماعة اإلسالمية من التردي واالحنالل إىل آخر وس. . الغافالت دون برهان 

  :وخيتم النهي عن قتل األوالد وعن الزنا بالنهي عن قتل النفس إال باحلق 
ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فال يسرف يف القتل ، إنه . وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق { 

  .}  كان منصوراً

.  
واإلسالم دين احلياة ودين السالم ، فقتل النفس عنده كبرية تلي الشرك باهللا ، فاهللا واهب احلياة ، وليس ألحد غري 

وكل نفس هي حرم ال ميس ، وحرام إال باحلق ، وهذا احلق الذي . اهللا ان يسلبها إال بإذنه ويف احلدود اليت يرمسها 



وقد جاء يف الصحيحني أن رسول . وليس متروكاً للرأي وال متأثراً باهلوى  يبيح قتل النفس حمدد ال غموض فيه ،
ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا إال بإحدى « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .» النفس بالنفس ، والزاين احملصن ، والتارك لدينه املفارق للجماعة : ثالث 
حياة } ولكم يف القصاص حياة { وىل فهي القصاص العادل الذي إن قتل نفساً فقد ضمن احلياة لنفوس فأما األ

وحياة . بكف يد الذين يهمون باالعتداء على األنفس والقصاص ينتظرهم فريدعهم قبل اإلقدام على الفعلة النكراء 
، بل ميضوا يف الثأر ، ويتبادلوا القتل فال يقف بكف يد أصحاب الدم أن تثور نفوسهم فيثأروا وال يقفوا عند القاتل 

وحياة بأمن كل فرد على شخصه واطمئنانه إىل عدالة القصاص ، . هذا الفريق وذاك حىت تسيل دماء ودماء 
  .فينطلق آمناً يعمل وينتج فإذا األمة كلها يف حياة 

  .القتل على النحو الذي بيناه وأما الثانية فهي دفع للفساد القاتل يف انتشار الفاحشة ، وهي لون من 
وأما الثالثة فهي دفع للفساد الروحي الذي يشيع الفوضى يف اجلماعة ، ويهدد أمنها ونظامها الذي اختاره اهللا هلا ، 

والتارك لدينه املفارق للجماعة إمنا يقتل ألنه اختار اإلسالم مل جيرب عليه ، ودخل يف . ويسلمها إىل الفرقة القاتلة 
ولو بقي خارجها ما أكرهه . اعة املسلمة ، واطلع على أسرارها ، فخروجه بعد ذلك عليها فيه هتديد هلا جسم اجلم

بل لتكفل اإلسالم حبمايته إن كان من أهل الكتاب وبإجارته وإبالغه مأمنه إن كان من . أحد على اإلسالم 
  .وليس بعد ذلك مساحة للمخالفني يف العقيدة . املشركني 

ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فال يسرف يف القتل { . . } ا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق وال تقتلو{ 
  . .} إنه كان منصوراً 

تلك األسباب الثالثة هي املبيحة للقتل ، فمن قتل مظلوماً بغري واحد من تلك األسباب ، فقد جعل اهللا لوليه وهو 
فهو . تل ، إن شاء قتله وإن شاء عفا على الدية ، وإن شاء عفا عنه بال دية أقرب عاصب إليه سلطاناً على القا

  .صاحب األمر يف التصرف يف القاتل ، ألن دمه له 
. ويف مقابل هذا السلطان الكبري ينهاه اإلسالم عن اإلسراف يف القتل استغالالً هلذا السلطان الذي منحه إياه 

إىل سواه ممن ال ذنب هلم كما يقع يف الثأر اجلاهلي الذي يؤخذ فيه اآلباء  واإلسراف يف القتل يكون بتجاوز القاتل
واألخوة واألبناء واألقارب بغري ذنب إال أهنم من أسرة القاتل ويكون اإلسراف كذلك بالتمثيل بالقاتل ، والويل 

  .مسلط على دمه بال مثله 

  .فاهللا يكره املثلة والرسول قد هنى عنها 
فليكن عادالً يف . يقضي له اهللا ، ويؤيده الشرع ، وينصره احلاكم } تل إنه كان منصورا فال يسرف يف الق{ 

  .قصاصه ، وكل السلطات تناصره وتأخذ له حبقه 
ويف تولية صاحب الدم على القصاص من القاتل ، وجتنيد سلطان الشرع وسلطان احلاكم لنصرته تلبية للفطرة 

الغليان الذي قد جيرفه ويدفعه إىل الضرب مييناً ومشاالً يف محى . ره نفس الويل البشرية ، وهتدئة للغليان الذي تستشع
فأما حني حيس أن اهللا قد واله على دم القاتل ، وأن احلاكم جمند لنصرته على . الغضب واالنفعال على غري هدى 

  .القصاص ، فإن ثائرته هتدأ ونفسه تسكن ويقف عند حد القصاص العادل اهلادئ 
لذلك يعترف اإلسالم هبذه . ن إنسان فال يطالب بغري ما ركب يف فطرته من الرغبة العميقة يف القصاص واإلنسا

إمنا هو يدعو إىل التسامح ويؤثره وحيبب . الفطرة ويلبيها يف احلدود املأمونة ، وال يتجاهلها فيفرض التسامح فرضاً 
وشعور ويل الدم بأنه قادر على . أن يقتص أو يصفح فلويل الدم . ولكن بعد أن يعطي احلق . فيه ، ويأجر عليه 



كليهما قد جينح به إىل الصفح والتسامح ، أما شعوره بأنه مرغم على الصفح فقد يهيج نفسه ويدفع به إىل الغلو 
  واجلماح

  .وبعد أن ينتهي السياق من حرمة العرض وحرمة النفس ، يتحدث عن حرمة مال اليتيم ، وحرمة العهد 
  . .} بوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن ، حىت يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤوال وال تقر{ 

كل املسلم على املسلم « واإلسالم حيفظ على املسلم دمه وعرضه وماله ، لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
ذلك أن . به إال باليت هي أحسن ولكنه يشدد يف مال اليتيم ويربز النهي عن جمرد قر» حرام دمه وعرضه وماله 

اليتيم ضعيف عن تدبري ماله ، ضعيف عن الذود عنه ، واجلماعة اإلسالمية مكلفة برعاية اليتيم وماله حىت يبلغ 
  .أشده ويرشد ويستطيع أن يدبر ماله وأن يدفع عنه 

ية جاء األمر أو النهي فيها ومما يالحظ يف هذه األوامر والنواهي أن األمور اليت يكلف هبا كل فرد بصفته الفرد
بصيغة املفرد؛ أما األمور اليت تناط باجلماعة فقد جاء األمر أو النهي فيها بصيغة اجلمع ، ففي اإلحسان للوالدين 

وإيتاء ذي القرىب واملسكني وابن السبيل ، وعدم التبذير ، والتوسط يف اإلنفاق بني البخل والسرف ، ويف التثبت 
ويف النهي عن قتل . كان األمر أو النهي بصيغة املفرد ملا هلا من صبغة فردية . . اخليالء والكرب من احلق والنهي عن 

األوالد وعن الزنا وعن قتل النفس ، واألمر برعاية مال اليتيم والوفاء بالعهد ، وإيفاء الكيل وامليزان كان األمر أو 
  .النهي بصيغة اجلمع ملا هلا من صبغة مجاعية 

النهي عن قرب مال اليتيم إال باليت هي أحسن يف صيغة اجلمع ، لتكون اجلماعة كلها مسؤولة عن  ومن مث جاء
  .اليتيم وماله ، فهذا عهد عليها بوصفها مجاعة 

وأوفوا بالعهد إن العهد كان { . وألن رعاية مال اليتيم عهد على اجلماعة أحلق به األمر بالوفاء بالعهد إطالقاً 
  .اهللا جل جالله عن الوفاء به ، وحياسب من ينكث به وينقضه  يسأل. . } مسؤوال 

ألن هذا الوفاء مناط االستقامة والثقة والنظافة يف ضمري الفرد ويف . وقد أكد اإلسالم على الوفاء بالعهد وشدد 
اهللا وقد تكرر احلديث عن الوفاء بالعهد يف صور شىت يف القرآن واحلديث؛ سواء يف ذلك عهد . حياة اجلماعة 
وبلغ اإلسالم يف واقعه . عهد احلاكم وعهد احملكوم . عهد الفرد وعهد اجلماعة وعهد الدولة . وعهد الناس 

  .التارخيي شأوا بعيدا يف الوفاء بالعهود مل تبلغه البشرية إال يف ظل اإلسالم 
  :ومن الوفاء بالعهد إىل إيفاء الكيل وامليزان 

  . .} ذلك خري وأحسن تأويال . قسطاس املستقيم وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بال{ 
  .واملناسبة بني الوفاء بالعهد وإيفاء الكيل وامليزان ظاهرة يف املعىن واللفظ ، فاالنتقال يف السياق ملحوظ التناسق 

ة ، وتتوافر وإيفاء الكيل واالستقامة يف الوزن ، أمانة يف التعامل ، ونظافة يف القلب ، يستقيم هبما التعامل يف اجلماع
خري يف الدنيا وأحسن مآالً يف . . } ذلك خري وأحسن تأويال { . هبما الثقة يف النفوس ، وتتم هبما الربكة يف احلياة 

  .اآلخرة 
ال يقدر رجل على حرام مث يدعه ، ليس به إال خمافة اهللا ، إال أبدله اهللا به « : والرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول 

  .» بل اآلخرة ما هو خري من ذلك يف عاجل الدنيا ق
والطمع يف الكيل والوزن قذارة وصغار يف النفس ، وغش وخيانة يف التعامل تتزعزع هبما الثقة ، ويتبعها الكساد ، 

  .وتقل هبما الربكة يف حميط اجلماعة ، فريتد هذا على األفراد؛ وهم حيسبون أهنم كاسبون بالتطفيف 
  .كساد يف اجلماعة يعود على األفراد بعد حني وهو كسب ظاهري ووقيت ، ألن ال



وهذه حقيقة أدركها بعيدو النظر يف عامل التجارة فاتبعوها ، ومل يكن الدافع األخالقي ، أو احلافز الديين هو الباعث 
  .عليها؛ بل جمرد إدراكها يف واقع السوق بالتجربة العملية 

أن هذا حيقق أهداف ذاك؛ ويزيد عليه . . ، ومن يلتزمه اعتقاداً  والفارق بني من يلتزم إيفاء الكيل وامليزان جتارة
  .نظافة القلب والتطلع يف نشاطه العملي إىل آفاق أعلى من األرض ، وأوسع يف تصور احلياة وتذوقها 

الته وهكذا حيقق اإلسالم دائماً أهداف احلياة العملية وهو ماض يف طريقه إىل آفاقه الوضيئة وآماده البعيدة ، وجما
  .الرحيبة 

{ : فال يقوم شيء فيها على الظن أو الوهم أو الشبهة . والعقيدة اإلسالمية عقيدة الوضوح واالستقامة والنصاعة 
  . .} إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوالً . وال تقف ما ليس لك به علم 

يشمل املنهج العلمي الذي عرفته البشرية حديثاً جداً ، وهذه الكلمات القليلة تقيم منهجاً كامالً للقلب والعقل ، 
  ويضيف إليه استقامة القلب ومراقبة اهللا ، ميزة اإلسالم على املناهج العقلية اجلافة

فالتثبت من كل خري ومن كل ظاهرة ومن كل حركة قبل احلكم عليها هو دعوة القرآن الكرمي ، ومنهج اإلسالم 
  .الدقيق 

ومل يبق جمال للظن والشبهة . والعقل على هذا املنهج مل يبق جمال للوهم واخلرافة يف عامل العقيدة ومىت استقام القلب 
ومل يبق جمال لألحكام السطحية والفروض الومهية يف عامل البحوث والتجارب . يف عامل احلكم والقضاء والتعامل 

  .والعلوم 
ث ليست سوى طرف من األمانة العقلية القلبية اليت يعلن واألمانة العلمية اليت يشيد هبا الناس يف العصر احلدي

  . .القرآن تبعتها الكربى ، وجيعل اإلنسان مسؤوالً عن مسعه وبصره وفؤاده ، أمام واهب السمع والبصر والفؤاد 
 أمانة يسأل عنها صاحبها ، وتسأل عنها اجلوارح واحلواس والعقل. إهنا أمانة اجلوارح واحلواس والعقل والقلب 

أمانة يرتعش الوجدان لدقتها وجسامتها كلما نطق اللسان بكلمة ، وكلما روى اإلنسان رواية ، . والقلب مجيعاً 
  .وكلما أصدر حكماً على شخص أو أمر أو حادثة 

من قول يقال : وال تتبع ما ال تعلمه علم اليقني ، وما مل تتثبت من صحته . . } وال تقف ما ليس لك به علم { 
  .ومن حكم شرعي أو قضية اعتقادية . من ظاهرة تفسر أو واقعة تعلل . روى ورواية ت

» زعموا : بئس مطية الرجل « : ويف سنن أيب داود . » إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث « : ويف احلديث 
  .» إن أفرى الفري أن ُيرَي الرجل عينيه ما مل تريا « ويف احلديث اآلخر 

األحاديث على تقرير ذلك املنهج الكامل املتكامل الذي ال يأخذ العقل وحده بالتحرج يف وهكذا تتضافر اآليات و
إمنا يصل ذلك التحرج بالقلب يف خواطره وتصوراته ، ويف مشاعره وأحكامه ، : أحكامه ، والتثبت يف استقرائه 

ال يربم اإلنسان أمراً إال وقد فال يقول اللسان كلمة وال يروي حادثة وال ينقل رواية ، وال حيكم العقل حكماً و
إن هذا { . تثبت من كل جزئية ومن كل مالبسة ومن كل نتيجة ، فلم يبق هنالك شك وال شبهة يف صحتها 

  . .حقاً وصدقاً } القرآن يهدي لليت هي أقوم 
  :وختتم هذه األوامر والنواهي املرتبطة بعقيدة التوحيد بالنهي عن الكرب الفارغ واخليالء الكاذبة 

  . .} إنك لن خترق األرض ولن تبلغ اجلبال طوال . وال متش يف األرض مرحاً { 
واإلنسان حني خيلو قلبه من الشعور باخلالق القاهر فوق عباده تأخذه اخليالء مبا يبلغه من ثراء أو سلطان ، أو قوة 

طامن من كربيائه ، وخفف من ولو تذكر أن ما به من نعمة فمن اهللا ، وأنه ضعيف أمام حول اهللا ، ل. أو مجال 



  .خيالئه ، ومشى على األرض هوناً ال تيهاً وال مرحاً 
} إنك لن خترق األرض ولن تبلغ اجلبال طوالً { : والقرآن جيبه املتطاول املختال املرح بضعفه وعجزه وضآلته 

  .فاإلنسان جبسمه ضئيل هزيل ، ال يبلغ شيئاً من االجسام الضخمة اليت خلقها اهللا 

  .منا هو قوي بقوة اهللا ، عزيز بعزة اهللا ، كرمي بروحه الذي نفخه اهللا فيه ، ليتصل به ويراقبه وال ينساه إ
أدب . ذلك التطامن والتواضع الذي يدعو إليه القرآن بترذيل املرح واخليالء ، أدب مع اهللا ، وأدب مع الناس 

. عجب إال فارغ صغري القلب صغري االهتمامات وما يترك هذا األدب إىل اخليالء وال. نفسي وأدب اجتماعي 
  .يكرهه اهللا لبطره ونسيان نعمته ، ويكرهه الناس النتفاشه وتعاليه 

ومن استكرب وضعه اهللا ، فهو يف نفسه . من تواضع هللا رفعه فهو يف نفسه حقري وعند الناس كبري « : ويف احلديث 
  .» كلب واخلنزير حىت هلو أبغض إليهم من ال. كبري وعند الناس حقري 

  :وتنتهي تلك األوامر والنواهي والغالب فيها هو النهي عن ذميم الفعال والصفات بإعالن كراهية اهللا للسيئ منها 
  .} كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً { 

احلسن ويسكت عن . فيكون يف هذا تلخيصاً وتذكرياً مبرجع األمر والنهي وهو كراهية اهللا للسيئ من تلك األمور 
  .املأمور به ، ألن النهي عن السيئ هو الغالب فيها كما ذكرنا 

وبيان أهنا بعض احلكمة اليت . وخيتم األوامر والنواهي كما بدأها بربطها باهللا وعقيدة التوحيد والتحذير من الشرك 
  :يهدي إليها القرآن الذي أوحاه اهللا إىل الرسول 

  .}  جتعل مع اهللا إهلا آخر فتلقى يف جهنم ملوماً مدحورا ذلك مما أوحى إليك ربك من احلكمة وال{ 
فتجيء حمبوكة الطرفني ، موصولة بالقاعدة الكربى اليت يقيم عليها اإلسالم بناء احلياة ، . وهو ختام يشبه االبتداء 

  . .قاعدة توحيد اهللا وعبادته دون سواه 

َولَقَْد َصرَّفَْنا ِفي َهذَا الْقُْرآِن ) ٤٠(الَْملَاِئكَِة إَِناثًا إِنَّكُْم لََتقُولُونَ قَْولًا َعِظيًما  أَفَأَْصفَاكُْم َربُّكُْم بِالَْبنَِني وَاتََّخذَ ِمَن
) ٤٢(يلًا قُلْ لَْو كَانَ َمَعُه آِلَهةٌ كََما َيقُولُونَ إِذًا لَاْبَتغَْوا إِلَى ِذي الْعَْرشِ َسبِ) ٤١(ِلَيذَّكَُّروا َوَما يَزِيدُُهْم إِلَّا ُنفُوًرا 

ُتسَبُِّح لَُه السََّماَواتُ السَّْبُع وَالْأَْرُض َوَمْن ِفيهِنَّ َوإِنْ ِمْن َشْيٍء إِلَّا ) ٤٣(سُْبَحاَنُه َوتََعالَى َعمَّا َيقُولُونَ ُعلُوا كَبًِريا 
َوإِذَا قَرَأَْت الْقُْرآنَ َجَعلَْنا بَْيَنَك وََبْيَن الَِّذيَن لَا ) ٤٤(ًرا ُيسَبُِّح بَِحْمِدِه َولَِكْن لَا َتفْقَُهونَ َتْسبِيحَُهْم إِنَُّه كَانَ َحِليًما غَفُو

َوَجَعلَْنا َعلَى قُلُوبِهِْم أَِكنَّةً أَنْ َيفْقَهُوُه َوِفي آذَانِهِْم َوقًْرا َوإِذَا ذَكَْرَت َربََّك ِفي ) ٤٥(ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخَرِة ِحجَاًبا َمْسُتوًرا 
َنْحُن أَْعلَُم بَِما َيْسَتِمُعونَ بِِه إِذْ َيْسَتِمُعونَ إِلَْيَك َوإِذْ ُهْم َنْجَوى إِذْ َيقُولُ ) ٤٦(ُه َولَّْوا َعلَى أَْدَبارِِهْم ُنفُوًرا الْقُْرآِن َوْحَد

) ٤٨(َضلُّوا فَلَا َيْسَتِطيُعونَ َسبِيلًا اْنظُْر كَْيفَ َضَربُوا لََك الْأَْمثَالَ فَ) ٤٧(الظَّاِلُمونَ إِنْ َتتَّبُِعونَ إِلَّا َرُجلًا َمْسُحوًرا 
أَْو َخلْقًا ِممَّا َيكُْبُر ) ٥٠(قُلْ كُونُوا ِحجَاَرةً أَْو َحدِيًدا ) ٤٩(َوقَالُوا أَإِذَا كُنَّا ِعظَاًما َوُرفَاًتا أَإِنَّا لََمْبعُوثُونَ َخلْقًا َجِديًدا 

الَِّذي فَطََركُْم أَوَّلَ َمرٍَّة فََسُينِْغُضونَ إِلَْيَك ُرءُوسَُهْم َوَيقُولُونَ مََتى ُهَو قُلْ  ِفي ُصدُورِكُْم فََسَيقُولُونَ َمْن ُيِعيُدَنا قُلِ
وا َوقُلْ ِلِعَباِدي َيقُولُ) ٥٢(َيْوَم َيْدُعوكُْم فََتسَْتجِيُبونَ بَِحْمِدِه َوَتظُنُّونَ إِنْ لَبِثُْتْم إِلَّا قَِليلًا ) ٥١(َعَسى أَنْ َيكُونَ قَرِيًبا 

َربُّكُْم أَْعلَُم بِكُْم إِنْ َيَشأْ ) ٥٣(الَِّتي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ الشَّْيطَانَ يَْنَزغُ َبْينَُهْم إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ ِللْإِْنَساِن َعُدوا ُمبِيًنا 
رَبَُّك أَْعلَُم بَِمْن ِفي السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ َولَقَْد فَضَّلَْنا َو) ٥٤(َيْرحَْمكُْم أَْو إِنْ َيَشأْ ُيَعذِّْبكُْم َوَما أَْرَسلَْناَك َعلَْيهِْم َوِكيلًا 

قُلِ اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدونِِه فَلَا َيْمِلكُونَ كَْشَف الضُّرِّ عَْنكُمْ ) ٥٥(َبْعَض النَّبِيَِّني َعلَى بَْعضٍ َوآَتيَْنا َداُوودَ َزبُوًرا 



ذَاَبُه إِنَّ ولَِئَك الَِّذيَن َيْدُعونَ َيْبَتُغونَ إِلَى رَبِّهُِم الَْوِسيلَةَ أَيُُّهْم أَقَْرُب َوَيْرُجونَ َرْحَمَتُه وََيَخافُونَ َعأُ) ٥٦(َولَا َتْحوِيلًا 
  ) ٥٧(َعذَابَ رَبَِّك كَانَ َمْحذُوًرا 

هاية تكاليف وأوامر ونواهي بدأ الدرس الثاين وانتهى بتوحيد اهللا والنهي عن الشرك به ، وضم بني البداية والن
ويبدأ هذا الدرس وينتهي باستنكار فكرة الولد والشريك ، . . وآداباً مرتكزة كلها على قاعدة التوحيد الوطيدة 

وإن من شيء إال يسبح { : وبيان ما فيها من اضطراب وهتافت ، وتقرير وحدة االجتاه الكوين إىل اخلالق الواحد 
جعة إىل اهللا يف اآلخرة ، ووحدة علم اهللا الشامل مبن يف السماوات ومن يف األرض ، ووحدة املصري والر} حبمده 

  . .} إن يشأ يرمحكم أو إن يشأ يعذبكم { : ووحدة التصرف يف شؤون اخلالئق بال معقب 
 ومن خالل السياق تتهافت عقائد الشرك وتتهاوى ، وتنفرد الذات اإلهلية بالعبادة واالجتاه والقدرة والتصرف

واحلكم يف هذا الوجود ، ظاهره وخافيه ، دنياه وآخرته؛ ويبدو الوجود كله متجهاً إىل خالقه يف تسبيحة مديدة 
  .شاملة تشترك فيها األحياء واالشياء 

  }أفأصفاكم ربكم بالبنني واختذ من املالئكة إناثاً؟ إنكم لتقولون قوالً عظيماً؟ { 
ا يقولون من أن املالئكة بنات اهللا ، تعاىل عن الولد والصاحبة كما تعاىل استنكار مل. استفهام لالستنكار والتهكم 

وهتكم على نسبة البنات هللا وهم يعدون البنات أدىن من البنني ويقتلون البنات خوف الفقر . عن الشبيه والشريك 
هللا هو واهب البنني والبنات ، أو العار؛ ومع هذا جيعلون املالئكة إناثاً ، وينسبون هؤالء اإلناث إىل اهللا فإذا كان ا

  فهل أصفاهم بالبنني املفضلني واختذ لنفسه اإلناث املفضوالت؟
وإال فالقضية كلها مستنكرة من . وهذا كله على سبيل جماراهتم يف ادعاءاهتم لبيان ما فيها من تفكك وهتافت 

  :األساس 
عظيماً يف جرأته ووقاحته ، عظيماً يف ضخامة  عظيماً يف شناعته وبشاعته ،. . } إنكم لتقولون قوالً عظيماً { 

  .االفتراء فيه ، عظيماً يف خروجه عن التصور والتصديق 
  . .} ولقد صرفنا يف هذا القرآن ليذكروا ، وما يزيدهم إال نفورا { 

 فقد جاء القرآن بالتوحيد ، وسلك إىل تقرير هذه العقيدة وإيضاحها طرقاً شىت ، وأساليب متنوعة ، ووسائل
فالتوحيد ال حيتاج إىل أكثر من التذكر والرجوع إىل الفطرة ومنطقها ، وإىل اآليات الكونية } ليذكروا { متعددة 

نفوراً من العقيدة اليت جاء هبا ، ونفوراً من القرآن ذاته . وداللتها؛ ولكنهم يزيدون نفوراً كلما مسعوا هذا القرآن 
  .عقائد الشرك والوهم والترهات . يستمسكون هبا  خيفة أن يغلبهم على عقائدهم الباطلة اليت

وكما جاراهم يف ادعاءاهتم يف حكاية البنات ونسبتها إىل اهللا ليكشف عما فيها من تفكك وهتافت ، فهو جياريهم يف 
ه حكاية اآلهلة املدعاة ، ليقرر أن هذه اآلهلة لو وجدت فإهنا ستحاول أن تتقرب إىل اهللا ، وأن جتد هلا وسيلة إلي

  :وسبيالً 
  . .} لو كان معه آهلة كما يقولون ، إذن البتغوا إىل ذي العرش سبيال : قل { 

ولو كما يقول النحاة حرف امتناع المتناع ، فالقضية كلها ممتنعة ، وليس هنالك آهلة مع اهللا كما يقولون واآلهلة 
  .، إنساناً أو حيواناً ، نباتاً أو مجاداً اليت يدعوهنا إن هي إال خلق من خلق اهللا سواء كانت جنماً أو كوكباً 

وهذه كلها تتجه إىل اخلالق حسب ناموس الفطرة الكونية ، وختضع لإلرادة اليت حتكمها وتصرفها؛ وجتد طريقها إىل 
  :اهللا عن طريق خضوعها لناموسه وتلبيتها إلرادته 



رتفاع والتسامي على هذه اخلالئق اليت وذكر العرش هنا يوحي باال. . } إذن البتغوا إىل ذي العرش سبيال { 
  :ويعقب على ذلك بتنزيه اهللا يف عاله . . وهي حتت عرشه وليست معه . } مع اهللا { يدعون أهنا آهلة 

  . .} سبحانه وتعاىل عما يقولون علواً كبريا { 
إىل اهللا ، يسبح له وجيد مث يرسم السياق للكون كله مبا فيه ومن فيه مشهداً فريداً ، حتت عرش اهللا ، يتوجه كله 

  :الوسيلة إليه 
تسبح له السماوات السبع واألرض ومن فيهن ، وإن من شيء إال يسبح حبمده ، ولكن ال تفقهون تسبيحهم ، { 

  . .} إنه كان حليماً غفورا 
ة وحياة ، فإذا الكون كله حرك. وهو تعبري تنبض به كل ذرة يف هذا الكون الكبري ، وتنتفض روحاً حية تسبح اهللا 

  .وإذا الوجود كله تسبيحة واحدة شجية رخية ، ترتفع يف جالل إىل اخلالق الواحد الكبري املتعال 
. كل زهرة وكل مثرة . كل حبة وكل ورقة . كل حصاة وكل حجر . وإنه ملشهد كوين فريد ، حني يتصور القلب 

كل دابة على االرض وكل ساحبة يف . كل حيوان وكل إنسان . كل حشرة وكل زاحفة . كل نبتة وكل شجرة 
  .كلها تسبح اهللا وتتوجه إليه يف عاله . . ومعها سكان السماء . . املاء واهلواء 

وإن الوجدان لريتعش وهو يستشعر احلياة تدب يف كل ما حوله مما يراه ومما ال يراه ، وكلما مهت يده أن تلمس 
  .بح اهللا ، وينبض باحلياة مسعه يس. . شيئاً ، وكلما مهت رجله أن تطأ شيئاً 

ال تفقهونه ألنكم حمجوبون } ولكن ال تفقهون تسبيحهم { يسبح بطريقته ولغته } وإن من شيء إال يسبح حبمده { 
بصفاقة الطني ، وألنكم مل تتسمعوا بقلوبكم ، ومل توجهوها إىل أسرار الوجود اخلفية ، وإىل النواميس اليت تنجذب 

  .ون الكبري ، وتتوجه هبا إىل خالق النواميس ، ومدبر هذا الكون الكبري إليها كل ذرة يف هذا الك
وحني تشف الروح وتصفو فتتسمع لكل متحرك أو ساكن وهو ينبض بالروح ، ويتوجه بالتسبيح ، فإهنا تتهيأ 

 بني قلوهبم لالتصال باملأل األعلى ، وتدرك من أسرار هذا الوجود ما ال يدركه الغافلون ، الذين حتول صفاقة الطني
  .وبني احلياة اخلفية الساربة يف ضمري هذا الوجود ، النابضة يف كل متحرك وساكن ، ويف كل شيء يف هذا الوجود 

وذكر احللم هنا والغفران مبناسبة ما يبدو من البشر من تقصري يف ظل هذا املوكب . . } إنه كان حليماً غفورا { 
ر يف جحود وفيهم من يشرك باهللا ، ومن ينسب له البنات ، ومن يغفل عن الكوين املسبح حبمد اهللا ، بينما البش

  .محده وتسبيحه 

ولوال حلم اهللا وغفرانه ألخذ . والبشر أوىل من كل شيء يف هذا الكون بالتسبيح والتحميد واملعرفة والتوحيد 
  .} غفورا  إنه كان حليماً{ ولكنه ميهلهم ويذكرهم ويعظهم ويزجرهم . البشر أخذ عزيز مقتدر 

ولقد كان كرباء قريش يستمعون إىل القرآن ، ولكنهم جياهدون قلوهبم أال ترق له ، وميانعون فطرهتم ان تتأثر به؛ 
فجعل اهللا بينهم وبني الرسل حجاباً ، حجاباً خفياً ، وجعل على قلوهبم كاألغلقة فال تفقه القرآن ، وجعل يف آذاهنم 

  :كالصمم فال تعي ما فيه من توجيه 
وجعلنا على قلوهبم أكنة أن . وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبني الذين ال يؤمنون باآلخرة حجاباً مستورا { 

حنن أعلم مبا يستمعون به ، . وإذا ذكرت ربك يف القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا . يفقهوه ويف آذاهنم وقرا 
انظر كيف ضربوا لك . إن تتبعون إال رجالً مسحورا  :إذ يقول الظاملون . إذ يستمعون إليك وإذ هم جنوى 

  . .} األمثال ، فضلوا فال يستطيعون سبيال 
وقد روى ابن اسحاق يف السرية عن حممد بن مسلم بن شهاب عن الزهري أنه حدث أن أبا سفيان بن حرب ، وأبا 



ا ليلة ليستمعوا من رسول جهل بن هشام ، واألخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي حليف بين زهرة خرجو
اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يصلي بالليل يف بيته؛ فأخذ كل واحد منهم جملساً يستمع فيه ، وكل ال يعلم مبكان 
: صاحبه ، فباتوا يستمعون له ، حىت إذا طلع الفجر تفرقوا ، حىت إذا مجعتهم الطريق تالوموا ، فقال بعضهم لبعض 

حىت إذا كانت الليلة الثانية عاد كل . مث انصرفوا . سفهائكم ألوقعتم يف نفسه شيئاً ال تعودوا فلو رآكم بعض 
فقال بعضهم لبعض مثل . رجل منهم إىل جملسه ، فباتوا يستمعون له ، حىت إذا طلع الفجر تفرقوا ومجعهم الطريق 

ه ، فباتوا يستمعون له ، حىت إذا حىت إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل جملس. مث انصرفوا . ما قاله أول مرة 
فتعاهدوا على ذلك مث . ال نربح حىت نتعاهد ال نعود : طلع الفجر تفرقوا ، فجمعتهم الطريق؛ فقال بعضهم لبعض 

اخربين يا : فلما أصبح األخنس بن شريق أخذ عصاه مث خرج حىت أتى ابا سفيان بن حرب يف بيته ، فقال . تفرقوا 
يا أبا ثعلبة واهللا لقد مسعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد هبا ، : قال . ما مسعت من حممد ابا حنظلة عن رأيك في

مث خرج من عنده : قال . وأنا ، والذي حلفت به : قال األخنس . ومسعت أشياء ما عرفت معناها وال ما يراد هبا 
: ماذا مسعت؟ قال : من حممد؟ قال  يا أبا احلكم ما رأيك فيما مسعت: حىت أتى أبا جهل فدخل عليه بيته؛ فقال 

حىت إذا جتاثينا على . أطعموا فأطعمنا ، ومحلوا فحملنا ، وأعطوا فاعطينا : تنازعنا حنن وبنو عبد مناف الشرف 
  .منا نيب يأتيه الوحي من السماء : الركب ، وكنا كفرسي رهان ، قالوا 

  . .قام عنه األخنس وتركه فمىت ندرك هذه؟ واهللا ال نؤمن به أبداً وال نصدقه قال ف
فهكذا كان القوم تتأثر بالقرآن فطرهتم فيصدوهنا ، وجتاذهبم إليه قلوهبم فيمانعوهنا ، فجعل اهللا بينهم وبني الرسول 

. حجاباً خفياً ال يظهر للعيون ولكن حتسه القلوب ، فإذا هم ال ينتفعون به ، وال يهتدون بالقرآن الذي يتلوه 
ن مبا أصاب قلوهبم من القرآن ، مث يتآمرون على عدم االستماع إليه؛ مث يغلبهم التأثر به وهكذا كانوا يتناجو

فيعودون ، مث يتناجون من جديد ، حىت ليتعاهدون على عدم العودة ليحجزوا انفسهم عن هذا القرآن املؤثر 
قرآن كانت هتددهم يف اجلذاب الذي خيلب القلوب واأللباب ذلك أن عقيدة التوحيد اليت يدور عليها هذا ال

  :مكانتهم ويف امتيازاهتم ويف كربيائهم فينفرون منها 
  . .} وإذا ذكرت ربك يف القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا { 

نفوراً من كلمة التوحيد ، اليت هتدد وضعهم االجتماعي ، القائم على أوهام الوثنية وتقاليد اجلاهلية ، وإال فقد كان 
من أن خيفى عليهم ما يف عقائدهم من هتافت ، وما يف اإلسالم من متاسك ، وأعرف بالقول من  كرباء قريش أذكى

وهم الذين مل يكونوا ميلكون أنفسهم من االستماع إليه . أن يغيب عنهم ما يف القرآن من مسو وارتفاع وامتياز 
  والتأثر به ، على شدة ما ميانعون قلوهبم ويدافعوهنا

فعهم إىل التسمع والتأثر؛ والكربياء تدفعهم عن التسليم واإلذعان؛ فيطلقون التهم على ولقد كانت الفطرة تد
  :الرسول يعتذرون هبا عن املكابرة والعناد 

  . .} إن تتبعون إال رجالً مسحورا : إذ يقول الظاملون { 
ن يكون هذا قول بشر؛ ألهنم وهذه الكلمة ذاهتا حتمل يف ثناياها دليل تأثرهم بالقرآن؛ فهم يستكثرون يف دخيلتهم أ

وحيسون دبيبه اخلفي يف مشاعرهم فينسبون قائله إىل السحر ، يرجعون إليه هذه . حيسون فيه شيئاً غري بشري 
فمحمد إذن ال ينطق عن نفسه ، إمنا ينطق عن . الغرابة يف قوله ، وهذا التميز يف حديثه ، وهذا التفوق يف نظمه 

إنه من عند اهللا ، فما ميكن أن يقول هذا إنسان ، وال خلق آخر : و أنصفوا لقالوا السحر بقوة غري قوة البشر ول
  .من خلق اهللا 



  . .} انظر كيف ضربوا لك األمثال فضلوا فال يستطيعون سبيال { 
ضربوا لك األمثال باملسحورين ولست مبسحور ، إمنا أنت رسول ، فضلوا ومل يهتدوا ، وحاروا فلم جيدوا طريقاً 

  ال إىل اهلدى ، وال إىل تعليل موقفهم املريب. نه يسلكو
كذلك كذبوا بالبعث ، . ذلك قوهلم عن القرآن ، وعن الرسول صلى اهللا عليه وسلم وهو يتلو عليهم القرآن 

  :وكفروا باآلخرة 
قاً مما يكرب يف كونوا حجارة أو حديداً أو خل: أئذا كنا عظاماً ورفاتاً أئنا ملبعوثون خلقاً جديداً؟ قل : وقالوا { 

مىت هو؟ : فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون . الذي فطركم أول مرة : من يعيدنا؟ قل : فسيقولون . صدوركم 
  .} عسى أن يكون قريباً ، يوم يدعوكم فتستجيبون حبمده وتظنون إن لبثتم إال قليال : قل 

.  
وسلم واملشركني ، واشتمل القرآن الكرمي وقد كانت قضية البعث مثار جدل طويل بني الرسول صلى اهللا عليه 

مع بساطة هذه القضية ووضوحها عند من يتصور طبيعة احلياة واملوت ، وطبيعة البعث . على الكثري من هذا اجلدل 
ولكن القوم مل يكونوا يتصوروهنا هبذا الوضوح وبتلك . ولقد عرضها القرآن الكرمي يف هذا الضوء مرات . واحلشر 

  :يصعب عليهم تصور البعث بعد البلى والفناء املسلط على األجسام  البساطة؛ فكان
  ؟} أئذا كنا عظاماً ورفاتاً أئنا ملبعوثون خلقاً جديدا : وقالوا { 

ذلك اهنم مل يكونوا يتدبرون أهنم مل يكونوا أحياء أصالً مث كانوا ، وأن النشأة اآلخرة ليست أعسر من النشأة األوىل 
فيستوي إذن } كن فيكون { : القدرة اإلهلية أعسر من شيء ، وأداة اخللق واحدة يف كل شيء وأنه ال شيء أمام . 

  .أن يكون الشيء سهالً وأن يكون صعباً يف نظر الناس ، مىت توجهت اإلرادة اإلهلية إليه 
  :وكان الرد على ذلك التعجب 

  . .} كونوا حجارة أو حديداً أو خلقاً مما يكرب يف صدوركم : قل { 
كونوا : فيقال هلم . والعظام والرفات فيها رائحة البشرية وفيها ذكرى احلياة؛ واحلديد واحلجارة أبعد عن احلياة 

حجارة أو حديداً أو خلقاً آخر أوغل يف البعد عن احلياة من احلجارة واحلديد مما يكرب يف صدوركم أن تتصوروه 
  .فسيبعثكم اهللا . . وقد نفخت فيه احلياة 

وفيه كذلك ظل التوبيخ والتقريع . لكون أن يكونوا حجارة أو حديداً أو خلقاً آخر ولكنه قول للتحدي وهم ال مي
  ، فاحلجارة واحلديد مجاد ال حيس وال يتأثر ، ويف هذا إمياء من بعيد إىل ما يف تصورهم من مجود وحتجر

  ؟} من يعيدنا : فسيقولون { 
الذي فطركم أول : قل { اً ، أو خلقاً آخر أشد إيغاالً يف املوت واخلمود؟ من يردنا إىل احلياة إن كنا رفاتاً وعظام

  . .} مرة 
ولكنهم . فالذي أنشأهم إنشاًء قادر على أن يردهم أحياء . وهو رد يرجع املشكلة إىل تصور بسيط واضح مريح 

  :ال ينتفعون به وال يقتنعون 
  :، استنكاراً واستهزاء ينغضوهنا علواً أو سفالً } فسينغضون إليك رؤوسهم { 
  .استبعاداً هلذا احلادث واستنكاراً : } مىت هو؟ : ويقولون { 
  . . .} عسى أن يكون قريباً : قل { 

وما أجدرهم أن خيشوا وقوعه وهم يف غفلتهم . ولكن لعله أقرب مما يظنون . فالرسول ال يعلم موعده حتديداً 



  يكذبون ويستهزئون
  :لك اليوم مث يرسم مشهداً سريعاً لذ

  . .} يوم يدعوكم فتستجيبون حبمده ، وتظنون إن لبثتم إال قليال { 
. وهو مشهد يصور أولئك املكذبني بالبعث املنكرين له ، وقد قاموا يلبون دعوة الداعي ، وألسنتهم تلهج حبمد اهللا 

  ليس هلم سوى هذه الكلمة من قول وال جواب
. احلمد هللا : كله وينكرون اهللا ، فال يكون هلم جواب إال أن يقولوا وهو جواب عجيب ممن كانوا ينكرون اليوم 

  احلمد هللا
  .} وتظنون إن لبثتم إال قليال { : ويومئذ تنطوي احلياة كما ينطوي الظل 

وتصوير الشعور بالدنيا على هذا النحو يصغر من قيمتها يف نفوس املخاطبني ، فإذا هي قصرية قصرية ، ال يبقى من 
  . النفس وصورها يف احلس ، إال أهنا حملة مرت وعهد زال وظل حتول ، ومتاع قليل ظالهلا يف

مث يلتفت السياق عن هؤالء املكذبني بالبعث والنشور ، املستهزئني بوعد اهللا وقول الرسول ، املنغضني رؤوسهم 
هللا عليه وسلم أن يقولوا الكلمة يلتفت عنهم إىل عباد اهللا املؤمنني ليوجههم الرسول صلى ا. . املتهكمني املتهجمني 

  :الطيبة وينطقوا دائماً باحلسىن 
  .} إن الشيطان ينزغ بينهم ، إن الشيطان كان لإلنسان عدواً مبينا . وقل لعبادي يقولوا اليت هي أحسن { 
: فيختاروا أحسن ما يقال ليقولوه . على وجه اإلطالق ويف كل جمال } وقل لعبادي يقولوا اليت هي أحسن { 

فالشيطان ينزغ بني اإلخوة بالكلمة اخلشنة تفلت ، وبالرد . بذلك يتقون أن يفسد الشيطان ما بينهم من مودة 
والكلمة الطيبة تأسو جراح . السيئ يتلوها فإذا جو الود واحملبة والوفاق مشوب باخلالف مث باجلفوة مث بالعداء 

  .القلوب ، تنّدي جفافها ، وجتمعها على الود الكرمي 
  . .} إن الشيطان كان لإلنسان عدواً مبينا { 

والكلمة الطيبة تسد عليه . يتلمس سقطات فمه وعثرات لسانه ، فيغري هبا العداوة والبغضاء بني املرء وأخيه 
  .الثغرات ، وتقطع عليه الطريق ، وحتفظ حرم األخوة آمناً من نزغاته ونفثاته 

قوم يوم يدعوهم فيستجيبون حبمده ، فإذا املصري كله بيد اهللا وحده ، إن وبعد هذه اللفتة يعود السياق إىل مصائر ال
  :شاء رحم ، وإن شاء عذب ، وهم متروكون لقضاء اهللا ، وما الرسول عليهم بوكيل ، إن هو إال رسول 

وربك أعلم مبن يف . ربكم أعلم بكم ، إن يشأ يرمحكم أو إن يشأ يعذبكم ، وما أرسلناك عليهم وكيال { 
  . .} ماوات واألرض الس

  .وعند البالغ تنتهي وظيفة الرسول . وهو يرتب على كامل علمه بالناس رمحتهم أو عذاهبم . فالعلم املطلق هللا 
وعلم اهللا الكامل يشمل من يف السماوات واألرض من مالئكة ورسل وإنس وجن ، وكائنات ال يعلم إال اهللا ما 

  .هي؟ وما قدرها؟ وما درجتها 
  :لم املطلق حبقائق اخلالئق فضل اهللا بعض النبيني على بعض وهبذا الع

أما مظاهر هذا التفضيل فقد سبق احلديث . وهو تفضيل يعلم اهللا أسبابه . } لقد فضلنا بعض النبيني على بعض { 
يف  فرياجع} تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض { : عنها يف اجلزء الثالث من هذه الظالل عند تفسري قوله تعاىل 

  :موضعه هناك 
إذ كانت الكتب . وهو منوذج من عطاء اهللا ألحد أنبيائه ، ومن مظاهر التفضيل أيضاً . . } وآتينا داود زبورا { 



  .أبقى من اخلوارق املادية اليت يراها بعض الناس يف ظرف معني من الزمان 
تفرد اهللا سبحانه باالجتاه إليه ، وتفرده  وينتهي هذا الدرس الذي بدأ بنفي فكرة األبناء والشركاء ، واستطرد إىل

ينتهي بتحدي الذين يزعمون الشركاء ، أن يدعوا اآلهلة املدعاة إىل كشف . . بالعلم والتصرف يف مصائر العباد 
  :الضر عنهم لو شاء اهللا أن يعذهبم ، أو حتويل العذاب إىل سواهم 

  .} ر عنكم وال حتويال ادعوا الذين زعمتم من دونه فال ميلكون كشف الض: قل { 

  .فليس أحد بقادر على أن يكشف الضر أو حيوله إال اهللا وحده ، املتصرف يف أقدار عباده . 
إن هم إال خلق من خلق اهللا ، حياولون أن جيدوا . . ويقرر هلم أن من يدعوهنم آهلة من املالئكة أو اجلن أو اإلنس 

  :ن عذابه الذي حيذره من يعلم حقيقته وخيشاه طريقهم إىل اهللا ويتسابقون إىل رضاه ، وخيافو
إن عذاب ربك كان . أولئك الذين يدعون يبتغون إىل رهبم الوسيلة أيهم أقرب ، ويرجون رمحته وخيافون عذابه { 

  . .} حمذورا 
بنات  وبعضهم يدعو املالئكة. وقد كان بعضهم يدعو عزيزاً ابن اهللا ويعبده ، وبعضهم يدعو عيسى ابن اهللا ويعبده 

إن هؤالء الذين تدعوهنم ، أقرهبم إىل اهللا يبتغي : فاهللا يقول هلم مجيعاً . . اهللا ويعبدهم ، وبعضهم يدعو غري هؤالء 
إليه الوسيلة ، ويتقرب إليه بالعبادة ، ويرجو رمحته ، وخيشى عذابه وعذاب اهللا شديد حيذر وخياف فما أجدركم أن 

  .من تدعوهنم آهلة من دونه وهم عباد هللا ، يبتغون رضاه  تتوجهوا إىل اهللا ، كما يتوجه إليه
وتفرد اهللا سبحانه باأللوهية والعبادة واالجتاه . وهكذا يبدأ الدرس وخيتم ببيان هتافت عقائد الشرك يف كل صورها 

.  

َوَما ) ٥٨(َعذَاًبا َشدِيًدا كَانَ ذَِلَك ِفي الِْكَتابِ َمْسطُوًرا  َوإِنْ ِمْن قَْرَيٍة إِلَّا َنْحُن ُمْهِلكُوَها قَْبلَ َيْومِ الْقَِياَمِة أَْو ُمَعذُِّبوَها
وا بَِها َوَما نُْرِسلُ بِالْآَياِت إِلَّا َتخْوِيفًا َمَنَعَنا أَنْ نُْرِسلَ بِالْآَياِت إِلَّا أَنْ كَذََّب بَِها الْأَوَّلُونَ َوآتَْيَنا ثَُموَد النَّاقَةَ ُمْبِصَرةً فَظَلَُم

لشَّجََرةَ الَْملُْعوَنةَ ِفي الْقُْرآنِ ذْ قُلَْنا لََك إِنَّ رَبََّك أََحاطَ بِالنَّاسِ َوَما َجَعلَْنا الرُّْؤَيا الَِّتي أََرْيَناكَ إِلَّا ِفْتَنةً ِللنَّاسِ َواَوإِ) ٥٩(
اِئكَِة اْسُجُدوا ِلآَدَم فََسَجدُوا إِلَّا إِْبلِيَس قَالَ أَأَْسُجدُ ِلَمْن َوإِذْ قُلَْنا ِللَْملَ) ٦٠(َوُنَخوِّفُُهْم فََما َيزِيُدُهْم إِلَّا طُغَْياًنا كَبًِريا 

قَالَ ) ٦٢(إِلَّا قَِليلًا قَالَ أََرأَيَْتَك َهذَا الَِّذي كَرَّْمَت َعلَيَّ لَِئْن أَخَّْرَتنِ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة لَأَْحتَنِكَنَّ ذُرِّيََّتُه ) ٦١(َخلَقَْت ِطيًنا 
َواْستَفْزِْز َمنِ اْسَتطَْعَت ِمنُْهْم بِصَْوِتَك َوأَْجِلبْ ) ٦٣(ْب فََمْن َتبَِعَك ِمنُْهْم فَإِنَّ َجهَنََّم جََزاُؤكُْم َجَزاًء َمْوفُوًرا اذَْه

إِنَّ ِعَباِدي ) ٦٤(يْطَانُ إِلَّا غُُروًرا َعلَْيهِْم بَِخْيِلَك َوَرجِِلَك َوشَارِكُْهْم ِفي الْأَمَْوالِ َوالْأَْولَاِد َوِعدُْهْم َوَما َيِعُدُهُم الشَّ
َربُّكُُم الَِّذي ُيْزجِي لَكُُم الْفُلَْك ِفي الَْبْحرِ لَِتْبَتُغوا ِمْن فَْضِلِه إِنَّهُ ) ٦٥(لَْيسَ لََك َعلَْيهِْم ُسلْطَانٌ َوكَفَى بَِربَِّك َوِكيلًا 

ي الَْبْحرِ َضلَّ َمْن َتْدُعونَ إِلَّا إِيَّاُه فَلَمَّا َنجَّاكُْم إِلَى الَْبرِّ أَعَْرْضُتْم َوكَانَ َوإِذَا َمسَّكُُم الضُّرُّ ِف) ٦٦(كَانَ بِكُمْ َرِحيًما 
أَمْ ) ٦٨(أَفَأَِمْنُتمْ أَنْ َيْخِسَف بِكُمْ َجانَِب الَْبرِّ أَْو يُْرِسلَ َعلَْيكُْم حَاصًِبا ثُمَّ لَا َتجِدُوا لَكُْم َوِكيلًا ) ٦٧(الْإِْنَسانُ كَفُوًرا 

 ثُمَّ لَا َتجِدُوا لَكُْم َعلَْيَنا بِِه َتبِيًعا أَِمْنُتمْ أَنْ ُيعِيَدكُْم ِفيِه تَاَرةً أُْخَرى فَيُْرِسلَ َعلَْيكُْم قَاِصفًا ِمَن الرِّيحِ فَُيْغرِقَكُْم بَِما كَفَرُْتْم
َبْحرِ َوَرَزقَْناُهْم ِمَن الطَّيِّبَاِت َوفَضَّلَْناُهْم َعلَى كَِثريٍ ِممَّْن َخلَقَْنا َولَقَْد كَرَّمَْنا بَنِي آَدَم َوَحَملَْناُهْم ِفي الَْبرِّ وَالْ) ٦٩(

) ٧١(لَُمونَ فَِتيلًا َيْوَم َنْدُعو كُلَّ أُنَاسٍ بِإَِماِمهِْم فََمْن أُوِتَي كَِتاَبُه بَِيِمينِِه فَأُولَِئَك َيقَْرُءونَ ِكتَاَبُهْم َولَا ُيظْ) ٧٠(َتفِْضيلًا 
  ) ٧٢(َوَمْن كَانَ ِفي َهِذِه أَْعَمى فَُهَو ِفي الْآِخَرةِ أَْعَمى وَأََضلُّ َسبِيلًا 



انتهى الدرس السابق بتقرير أن اهللا وحده هو املتصرف يف مصائر العباد ، إن شاء رمحهم وإن شاء عذهبم؛ وأن اآلهلة 
  .م اليت يدعوهنا من دونه ال متلك كشف الضر عنهم وال حتويله إىل سواه

فاآلن يستطرد السياق إىل بيان املصري النهائي للبشر مجيعاً كما قدره اهللا يف علمه وقضائه وهو انتهاء القرى مجيعها 
فال يبقى حي إال . إىل املوت واهلالك قبل يوم القيامة ، أو وقوع العذاب ببعضها إن ارتكبت ما يستحق العذاب 

  .ف أنفه أو اهلالك بالعذاب اهلالك حت: ويالقي هنايته على أي الوجهني 
ومبناسبة ذكر العذاب الذي حيل ببعض القرى يشري السياق إىل ما كان يسبقه من اخلوارق على أيدي الرسل قبل 
رسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم هذه اخلوارق اليت امتنعت يف هذه الرسالة ، ألن األولني الذين جاءهتم كذبوا هبا 

واهلالك مل يقدر على أمة حممد لذلك مل يرسله باخلوارق املادية ، وما كانت اخلوارق . الك ومل يهتدوا فحق عليهم اهل
  .إال ختويفاً لألمم اخلالية مما حيل هبا من اهلالك إذا كذبت بعد جميئها 

وأراه الرؤيا الصادقة يف . وقد كف اهللا الناس عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم وعصمه منهم فال يصلون إليه 
سراء لتكون ابتالء للناس ، ومل يتخذ منها خارقة كخوارق الرساالت من قبل ، وخوفهم الشجرة امللعونة يف اإل

وإذن فما كانت اخلوارق إال . القرآن شجرة الزقوم اليت رآها يف أصل اجلحيم ، فلم يزدهم التخويف إال طغياناً 
  .لتزيدهم طغياناً 

يس مع آدم ، وإذن اهللا إلبليس يف ذرية آدم إال الصاحلني من عباده فقد ويف هذا املوضع من السياق جتيء قصة إبل
فتكشف القصة عن أسباب الغواية األصيلة اليت تقود الناس إىل الكفر والطغيان ، . . عصمهم من سلطانه وإغوائه 

  .وتبعدهم عن تدبر اآليات 
آدم ، ومقابلتهم هذا الفضل بالبطر  ويلمس السياق يف هذا املوضع وجدان اإلنسان بذكر فضل اهللا على بين

فإذا أجناهم إىل الرب . فإذا مسهم الضر يف البحر جلأوا إليه . واجلحود ، فال يذكرون اهللا إال يف ساعات الشدة 
واهللا قادر على أن يأخذهم يف الرب ويف البحر سواء ولقد كرمهم اهللا وفضلهم على كثري ممن خلقه ، . أعرضوا 

  .وال يذكرون ولكنهم ال يشكرون 
وخيتم هذا الدرس مبشهد من مشاهد القيامة؛ يوم يلقون جزاءهم على ما قدمت أيديهم ، فال جمال للنجاة ألحد إال 

  .مبا قدمت يداه 
  . .} كان ذلك يف الكتاب مسطورا . وإن من قرية إال حنن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذاباً شديداً { 

يوم القيامة ووجه هذه األرض خال من احلياة ، فاهلالك ينتظر كل حي قبل ذلك اليوم املوعود  فقد قدر اهللا أن جييء
.  

واهللا يعلم ما سيكون . ذلك ما ركز يف علم اهللا . كذلك قدر العذاب لبعض هذه القرى مبا ترتكب من ذنوب 
  .فالذي كان والذي سيكون كله بالقياس إىل علم اهللا سواء . علمه مبا هو كائن 

. وقد كانت اخلوارق تصاحب الرساالت لتصديق الرسل وختويف الناس من عاقبة التكذيب وهي اهلالك بالعذاب 
ومن هنا جاءت . ولكن مل يؤمن هبذه اخلوارق إال املستعدة قلوهبم لإلميان؛ أما اجلاحدون فقد كذبوا هبا يف زماهنم 

  :الرسالة األخرية غري مصحوبة هبذه اخلوارق 
وما نرسل باآليات . وآتينا مثود الناقة مبصرة فظلموا هبا . ا أن نرسل باآليات إال أن كذب هبا األولون وما منعن{ 

  .} إال ختويفا 
وخياطب الفكر والقلب ، ويليب الفطرة . وهو كتاب يرسم منهجاً كامالً للحياة . إن معجزة اإلسالم هي القرآن 



أما اخلارقة املادية فهي ختاطب جيالً واحداً . تقرؤه وتؤمن به إىل يوم القيامة ويبقى مفتوحاً لألجيال املتتابعة . القومية 
  .من الناس ، وتقتصر على من يشاهدها من هذا اجليل 
وقد ضرب السياق املثل بثمود ، الذين جاءهتم الناقة وفق . على أن كثرة من كانوا يشاهدون اآليات مل يؤمنوا هبا 

فظلموا هبا أنفسهم وأوردها موارد اهللكة تصديقاً لوعد اهللا بإهالك املكذبني باآلية .  ما طلبوا واقترحوا آية واضحة
  .وما كانت اآليات إال إنذاراً وختويفاً حبتمية اهلالك بعد جميء اآليات . اخلارقة 

قبلة مجيعها ألهنا رسالة األجيال امل. هذه التجارب البشرية اقتضت أن جتيء الرسالة األخرية غري مصحوبة باخلوارق 
وألهنا رسالة الرشد البشري ختاطب مدارك اإلنسان جيالً بعد جيل ، وحتترم إدراكه . ال رسالة جيل واحد يراها 

  .الذي تتميز به بشريته والذي من أجله كرمه اهللا على كثري من خلقه 
فلم تتخذ معجزة مصدقة  أما اخلوارق اليت وقعت للرسول صلى اهللا عليه وسلم وأوهلا خارقة اإلسراء واملعراج

  .إمنا جعلت فتنة للناس وابتالء . للرسالة 
إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا اليت أريناك إال فتنة للناس ، والشجرة امللعونة يف القرآن : وإذ قلنا لك { 

  .} وخنوفهم فما يزيدهم إال طغياناً كبريا 
. يه وسلم بعد حادثة اإلسراء ، كما ثبت بعضهم وازداد يقيناً ولقد ارتد بعض من كان آمن بالرسول صلى اهللا عل

أما إحاطة اهللا بالناس فقد . وابتالء إلمياهنم } فتنة للناس { ومن مث كانت الرؤيا اليت أراها اهللا لعبده يف تلك الليلة 
  .كانت وعداً من اهللا لرسوله بالنصر ، وعصمة له من أن متتد أيديهم إليه 

ومنه شجرة الزقوم اليت خيوف اهللا هبا . عد اهللا له ومبا أطلعه اهللا عليه يف رؤياه الكاشفة الصادقة ولقد أخربهم بو
: هاتوا لنا متراً وزبداً ، وجعل يأكل من هذا هبذا ويقول : فكذبوا بذلك حىت قال أبو جهل متهكماً . املكذبني 

  تزقموا فال نعلم الزقوم غري هذا
ع القوم لو كانت هي آية رسالته كما كانت عالمة الرساالت قبله ومعجزة املرسلني؟ فماذا كانت اخلوارق صانعة م

  وما زادهتم خارقة اإلسراء وال زادهم التخويف بشجرة الزقوم إال طغياناً كبرياً؟
  .إن اهللا مل يقدر إهالكهم بعذاب من عنده 

أما قريش فقد أمهلت ومل تؤخذ . باخلوارق فقد اقتضت إرادته أن يهلك املكذبني . ومن مث مل يرسل إليهم خبارقة 
ومن املكذبني من آمن بعد ذلك وكان من جند اإلسالم . . باإلبادة كقوم نوح وهود وصاحل ولوط وشعيب 

وظل القرآن معجزة اإلسالم كتاباً مفتوحاً جليل حممد صلى اهللا . ومنهم من أجنب املؤمنني الصادقني . الصادقني 
. إمنا قرأ القرآن أو صاحب من قرأه . ده ، فآمن به من مل يشهد الرسول وعصره وصحابته عليه وسلم ولألجيال بع

وسيبقى القرآن كتاباً مفتوحاً لألجيال ، يهتدي به من هم بعد يف ضمري الغيب ، وقد يكون منهم من هو أشد إمياناً 
  . .وأصلح عمالً ، وأنفع لإلسالم من كثري سبقوه 

الرسول صلى اهللا عليه وسلم واطلع فيها على ما اطلع من عوامل ، والشجرة امللعونة اليت  ويف ظل الرؤيا اليت رآها
  :جييء مشهد إبليس امللعون ، يهدد ويتوعد بإغواء الضالني . . يطعم منها أتباع الشياطني 

أرأيتك هذا الذي : أأسجد ملن خلقت طيناً؟ قال : قال . فسجدوا إال إبليس . اسجدوا آلدم : وإذ قلنا للمالئكة { 
اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم : قال . كرَّمت عليَّ لئن أخرتن إىل يوم القيامة ألحتنكنَّ ذريته إال قليالً 

فزز من استطعت منهم بصوتك ، وأجلب عليهم خبيلك ورجلك ، وشاركهم يف األموال واست. جزاء موفوراً 
  . .} وكفى بربك وكيال . إن عبادي ليس لك عليهم سلطان . وما يعدهم الشيطان إال غروراً . واألوالد وعدهم 



وهم يطلعون  إن السياق يكشف عن األسباب األصيلة لضالل الضالني ، فيعرض هذا املشهد هنا ، ليحذر الناس
  على أسباب الغواية ، ويرون إبليس عدوهم وعدو أبيهم يتهددهم هبا ، عن إصرار سابق قدمي

  }أأسجد ملن خلقت طينا؟ : وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس قال { 
  إنه حسد إبليس آلدم جيعله يذكر الطني ويغفل نفخة اهللا يف هذا الطني

  :ا املخلوق واستعداده للغواية ، فيقول يف تبجح ويعرض إبليس بضعف هذ
  أترى هذا املخلوق الذي جعلته أكرم مين عندك؟} أرأيتك هذا الذي كرمت علّي؟ { 
فألستولني عليهم وأحتويهم وأملك زمامهم وأجعلهم يف . . } لئن أخرتن إىل يوم القيامة ألحتنكن ذريته إال قليال { 

  .قبضة يدي أصرف أمرهم 
عن حالته اليت يكون فيها متصالً باهللا . بليس عن استعداد اإلنسان للخري واهلداية استعداده للشر والغواية ويغفل إ

فريتفع ويسمو ويعتصم من الشر والغواية ، ويغفل عن أن هذه هي مزية هذا املخلوق اليت ترفعه على ذوي الطبيعة 
  .فاإلرادة هي سر هذا املخلوق العجيب . ة املفردة اليت ال تعرف إال طريقاً واحداً تسلكه بال إراد

  :وتشاء إرادة اهللا أن يطلق لرسول الشر والغواية الزمام ، حياول حماولته مع بين اإلنسان 
  .} اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا : قال { 

.  
ادة ، ميلكون أن يتبعوك أو يعرضوا فهم مزودون بالعقل واإلر. اذهب مأذوناً يف إغوائهم . اذهب فحاول حماولتك 

مغلباً جانب الغواية يف نفسه على جانب اهلداية ، معرضاً عن نداء الرمحن إىل نداء } فمن تبعك منهم { عنك 
أنت وتابعوك } فإن جهنم جزاؤكم { الشيطان ، غافالً عن آيات اهللا يف الكون ، وآيات اهللا املصاحبة للرساالت ، 

  .} جزاء موفورا { 
  .} واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم خبيلك ورجلك  {

فهي املعركة الصاخبة ، . وهو جتسيم لوسائل الغواية واإلحاطة ، واالستيالء على القلوب واملشاعر والعقول 
يرسل فيها الصوت فيزعج اخلصوم . تستخدم فيها األصوات واخليل والرجل على طريقة املعارك واملبارزات 

فإذا استدرجوا إىل العراء أخذهتم . هم من مراكزهم احلصينة ، أو يستدرجهم للفخ املنصوب واملكيدة املدبرة وخيرج
  اخليل ، وأحاطت هبم الرجال

  . .} وشاركهم يف األموال واألوالد { 
فهي للشيطان ويف  وهذه الشركة تتمثل يف أوهام الوثنية اجلاهلية ، إذ كانوا جيعلون يف أمواهلم نصيباً لآلهلة املدعاة

وأحياناً كانوا جيعلوهنا للشيطان رأساً . أوالدهم نذوراً لآلهلة أو عبيداً هلا فهي للشيطان كعبد الالت وعبد مناة 
  كعبد احلارث

. ويف كل ولد جييء من حرام . كما تتمثل يف كل مال جيىب من حرام ، أو يتصرف فيه بغري حق ، أو ينفق يف إمث 
  . ففيه شركة للشيطان

  والتعبري يصور يف عمومه شركة تقوم بني إبليس وأتباعه تشمل األموال واألوالد ومها قوام احلياة
وعدهم وما يعدهم الشيطان إال { : وإبليس مأذون يف أن يستخدم وسائله كلها ، ومنها الوعود املغرية اخلادعة 

والوعد بالغلبة والفوز . األسباب احلرام والوعد بالغىن من . كالوعد باإلفالت من العقوبة والقصاص } غرورا 
  . .بالوسائل القذرة واألساليب اخلسيسة 



ولعل أشد الوعود إغراء الوعد بالعفو واملغفرة بعد الذنب واخلطيئة؛ وهي الثغرة اليت يدخل منها الشيطان على 
لطف حينئذ إىل تلك النفوس فيت. كثري من القلوب اليت يعز عليه غزوها من ناحية اجملاهرة باملعصية واملكابرة 

  املتحرجة ، ويزين هلا اخلطيئة وهو يلوح هلا بسعة الرمحة اإلهلية ومشول العفو واملغفرة
ولكن هنالك من ال سلطان لك عليهم ، ألهنم مزودون حبصانة متنعهم . اذهب مأذوناً يف إغواء من جينحون إليك 

  منك ومن خيلك ورجلك
  . .} وكفى بربك وكيال .  إن عبادي ليس لك عليهم سلطان{ 

مىت ايقظ يف روحه . مىت ارتبط بالعروة الوثقى اليت ال انفصام هلا . فمىت اتصل القلب باهللا ، واجته إليه بالعبادة 
فال سلطان حينئذ للشيطان على ذلك القلب املوصول باهللا ، وهذا الروح . . النفخة العلوية فأشرقت وأنارت 

  .يعصم وينصر ويبطل كيد الشيطان } وكفى بربك وكيال { . . املشرق بنور اإلميان 
  .ولكنه ال جيرؤ على عباد الرمحن ، فما له عليهم من سلطان . وانطلق الشيطان ينفذ وعيده ، ويستذل عبيده 

ذلك ما يبيته للناس من شر واذى؛ مث يوجد يف الناس من يتبعون هذا الشيطان ، ويستمعون إليه ، ويعرضون عن 
  . هلم وهدايته نداء اهللا

واهللا رحيم هبم يعينهم ويهديهم وييسر هلم املعاش ، وينجيهم من الضر والكرب ، ويستجيب هلم يف موقف الشدة 
  :مث إذا هم يعرضون ويكفرون . . والضيق 

وإذا مسكم الضر يف البحر . ربكم الذي يزجي لكم الفلك يف البحر لتبتغوا من فضله ، إنه كان بكم رحيماً { 
  . .} من تدعون إال إياه ، فلما جناكم إىل الرب أعرضتم ، وكان اإلنسان كفورا  ضل

ألن الشعور بيد اهللا يف . والسياق يعرض هذا املشهد ، مشهد الفلك يف البحر ، منوذجاً للحظات الشدة واحلرج 
واج والتيارات والناس اخلضم أقوى واشد حساسية ، ونقطة من اخلشب أو املعدن تائهة يف اخلضم ، تتقاذفها األم

  .متشبثون هبذه النقطة على كف الرمحن 
إنه مشهد حيس به من كابده ، وحيس بالقلوب اخلافقة الواجفة املتعلقة بكل هزة وكل رجفة يف الفلك صغرياً كان 

  اجلبارأو كبرياً حىت عابرات احمليط اجلبارة اليت تبدو يف بعض اللحظات كالريشة يف مهب الرياح على ثبج املوج 
{ والتعبري يلمس القلوب ملسة قوية وهو يشعر الناس أن يد اهللا تزجي هلم الفلك يف البحر وتدفعه ليبتغوا من فضله 

  .فالرمحة هي أظهر ما تستشعره القلوب يف هذا األوان } إنه كان بكم رحيما 
تناوح بني األمواج كل قوة وكل حني ينسى الركب يف الفلك امل. مث ينتقل هبم من اإلزجاء الرخي لالضطراب العيت 

. } ضل من تدعون إال إياه { : سند وكل جمري إال اهللا ، فيتجهون إليه وحده يف حلظة اخلطر ال يدعون أحداً سواه 
.  

ولكن اإلنسان هو اإلنسان ، فما إن تنجلي الغمرة ، وحتس قدماه ثبات األرض من حتته حىت ينسى حلظة الشدة ، 
فلما جناكم إىل الرب { : فه األهواء وجترفه الشهوات ، وتغطي على فطرته اليت جالها اخلطر فينسى اهللا ، وتتقاذ

  .إال من اتصل قلبه باهللا فأشرق واستنار } أعرضتم وكان اإلنسان كفورا 
وهنا يستجيش السياق وجدان املخاطبني بتصوير اخلطر الذي تركوه يف البحر وهو يالحقهم يف الرب أو وهم 

يه يف البحر ، ليشعروا أن األمن والقرار ال يكونان إال يف جوار اهللا ومحاه ، ال يف البحر وال يف الرب؛ ال يف يعودون إل
  :املوجة الرخية والريح املواتية وال يف امللجأ احلصني واملنزل املريح 

منتم أن يعيدكم فيه تارة أفأمنتم أن خيسف بكم جانب الرب أو يرسل عليكم حاصباً ، مث ال جتدوا لكم وكيالً؟ أم أ{ 



  .} أخرى ، فريسل عليكم قاصفاً من الريح فيغرقكم مبا كفرمت ، مث ال جتدوا لكم علينا به تبيعا؟ 
فكيف . إهنم يف قبضته يف الرب كما هم يف قبضته يف البحر . إن البشر يف قبضة اهللا يف كل حلظة ويف كل بقعة 
بزلزال أو بركان ، أو بغريمها من األسباب املسخرة لقدرة اهللا؟ أو  يأمنون؟ كيف يأمنون أن خيسف هبم جانب الرب

يرسل عليهم عاصفة بركانية تقذفهم باحلمم واملاء والطني واألحجار ، فتهلكهم دون أن جيدوا هلم من دون اهللا 
  وكيالً حيميهم ويدفع عنهم؟

قصف الصواري وحتطم السفني ، فيغرقهم أم كيف يأمنون أن يردهم اهللا إىل البحر فريسل عليهم رحياً قاصفة ، ت
  بسبب كفرهم وإعراضهم ، فال جيدون من يطالب بعدهم بتبعة إغراقهم؟

  .أال إهنا الغفلة أن يعرض الناس عن رهبم ويكفروا 

كأهنا آخر شدة ميكن أن . وهم يتوجهون إليه وحده يف الشدة مث ينسونه بعد النجاة . مث يأمنوا أخذه وكيده 
  هللايأخذهم هبا ا

كرمه خبلقته على تلك اهليئة ، هبذه الفطرة اليت جتمع . ذلك وقد كرم اهللا هذا املخلوق البشري على كثري من خلقه 
  بني الطني والنفخة ، فتجمع بني األرض والسماء يف ذلك الكيان

ل ، وينتج فيها وكرمه باالستعدادات اليت أودعها فطرته؛ واليت استأهل هبا اخلالفة يف األرض ، يغري فيها ويبد
  .وينشئ ، ويركب فيها وحيلل ، ويبلغ هبا الكمال املقدر للحياة 

  . .وكرمه بتسخري القوى الكونية له يف األرض وإمداده بعون القوى الكونية يف الكواكب واألفالك 
لن فيه وكرمه بذلك االستقبال الفخم الذي استقبله به الوجود ، وبذلك املوكب الذي تسجد فيه املالئكة ويع

  اخلالق جل شأنه تكرمي هذا اإلنسان
  . .القرآن . . وكرمه بإعالن هذا التكرمي كله يف كتابه املنزل من املأل األعلى الباقي يف األرض 

} ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ، ورزقناهم من الطيبات ، وفضلناهم على كثري ممن خلقنا تفضيال { 
. .  
واحلمل يف الرب والبحر يتم بتسخري النواميس وجعلها موافقة لطبيعة احلياة اإلنسانية } الرب والبحر ومحلناهم يف { 

وما ركب فيها من استعدادات ، ولو مل تكن هذه النواميس موافقة للطبيعة البشرية ملا قامت احلياة اإلنسانية ، وهي 
ولكن اإلنسان مزود بالقدرة على احلياة فيها ، ومزود .  ضعيفة ضئيلة بالقياس إىل العوامل الطبيعية يف الرب والبحر

  .وكله من فضل اهللا . كذلك باالستعدادات اليت متكنه من استخدامها 
واإلنسان ينسى ما رزقه اهللا من الطيبات بطول األلفة فال يذكر الكثري من هذه . . } ورزقناهم من الطيبات { 

هذه . . دئذ يعرف قيمة ما يستمتع به ، ولكنه سرعان ما يعود فينسى فعن. الطيبات اليت رزقها إال حني حيرمها 
هذه . . هذا العقل . هذه احلواس . هذه القدرة على احلركة . هذه الصحة . هذا املاء . هذا اهلواء . الشمس 

  .حيصيه  هذا الكون الطويل العريض الذي استخلف فيه ، وفيه من الطيبات ما ال. . املطاعم واملشارب واملشاهد 
ومبا . فضلناهم هبذا االستخالف يف ملك األرض الطويل العريض } وفضلناهم على كثري ممن خلقنا تفضيال { 

  . .ركب يف فطرهتم من استعدادات جتعل املخلوق اإلنساين فذاً بني اخلالئق يف ملك اهللا 
فهذه هي الصفة األوىل اليت هبا كان . ه ومن التكرمي أن يكون اإلنسان قيماً على نفسه ، حمتمالً تبعة اجتاهه وعمل

  .حرية االجتاه وفردية التبعة . اإلنسان إنساناً 



  :فمن العدل ان يلقى جزاء اجتاهه ومثرة عمله يف دار احلساب . وهبا استخلف يف دار العمل 
ومن كان يف . ال فمن أويت كتابه بيمينه فأولئك يقرأون كتاهبم وال يظلمون فتي. يوم ندعوا كل أناس بإمامهم { 

  . .} هذه أعمى فهو يف اآلخرة أعمى وأضل سبيال 
وكل مجاعة تنادى بعنواهنا باسم املنهج الذي اتبعته ، أو الرسول الذي اقتدت . وهو مشهد يصور اخلالئق حمشورة 

فمن . . اآلخرة تنادى ليسلم هلا كتاب عملها وجزاءها يف الدار . به ، أو اإلمام الذي ائتمت به يف احلياة الدنيا 
أويت كتابه بيمينه فهو فرح بكتابه يقرؤه ويتماله ، ويوىف أجره ال ينقص منه شيئاً ولو قدر اخليط الذي يتوسط 

وجزاؤه معروف . واشد ضالالً . النواة ومن عمي يف الدنيا عن دالئل اهلدى فهو يف اآلخرة أعمى عن طريق اخلري 
م اهلائل ، أعمى ضاالً يتخبط ، ال جيد من يهديه وال ما يهتدي به ، ويدعه ولكن السياق يرمسه يف املشهد املزدح. 

كذلك ال يقرر يف شأنه أمراً ، ألن مشهد العمى والضالل يف ذلك املوقف العصيب هو وحده جزاء مرهوب؛ يؤثر 
  يف القلوب

َولَوْلَا أَنْ ثَبَّْتَناَك لَقَدْ ) ٧٣(َعلَْيَنا غَْيَرُه َوإِذًا لَاتََّخذُوكَ َخِليلًا َوإِنْ كَاُدوا لََيفِْتنُوَنَك َعنِ الَِّذي أَْوَحْيَنا إِلَْيَك ِلَتفَْترَِي 
) ٧٥(إِذًا لَأَذَقَْناكَ ِضْعَف الَْحَياِة َوِضْعَف الَْممَاِت ثُمَّ لَا َتجُِد لََك َعلَْيَنا َنِصًريا ) ٧٤(ِكْدَت تَْركَُن إِلَيْهِْم شَْيئًا قَِليلًا 

ُسنَّةَ َمْن قَْد أَْرَسلَْنا قَْبلََك ) ٧٦(ا لََيْستَِفزُّوَنَك ِمَن الْأَْرضِ ِلُيْخرِجُوَك ِمْنَها َوإِذًا لَا َيلَْبثُونَ ِخلَافََك إِلَّا قَِليلًا َوإِنْ كَاُدو
قِ اللَّْيلِ َوقُْرآنَ الْفَْجرِ إِنَّ قُْرآنَ الْفَْجرِ أَِقمِ الصَّلَاةَ ِلُدلُوِك الشَّْمسِ إِلَى غََس) ٧٧(ِمْن ُرُسِلَنا َولَا َتجُِد ِلسُنَِّتَنا َتحْوِيلًا 

َوقُلْ َربِّ أَْدِخلْنِي ) ٧٩(َوِمَن اللَّْيلِ فَتََهجَّْد بِِه َناِفلَةً لََك َعَسى أَنْ َيبَْعثََك َربَُّك َمقَاًما َمْحُموًدا ) ٧٨(كَانَ َمْشُهوًدا 
َوقُلْ َجاَء الَْحقُّ َوَزَهَق الَْباِطلُ إِنَّ ) ٨٠(اجَْعلْ ِلي ِمْن لَدُْنَك ُسلْطَاًنا َنصًِريا ُمْدَخلَ ِصْدقٍ َوأَخْرِجْنِي ُمخَْرَج ِصْدقٍ َو

ذَا َوإِ) ٨٢(َوُننَزِّلُ ِمَن الْقُْرآِن َما ُهَو ِشفَاٌء َوَرْحَمةٌ ِللُْمْؤِمنَِني َولَا يَزِيدُ الظَّاِلِمَني إِلَّا َخسَاًرا ) ٨١(الْبَاِطلَ كَانَ َزُهوقًا 
قُلْ كُلٌّ َيْعَملُ َعلَى َشاِكلَِتِه فََربُّكُْم أَْعلَمُ ) ٨٣(أَْنَعْمَنا َعلَى الْإِْنَساِن أَعَْرَض َونَأَى بَِجانِبِِه َوإِذَا َمسَُّه الشَّرُّ كَانَ َيئُوًسا 

َولَِئنْ ) ٨٥(َربِّي َوَما أُوتِيُتْم ِمَن الِْعلْمِ إِلَّا قَِليلًا  َوَيسْأَلُوَنَك َعنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوُح ِمْن أَْمرِ) ٨٤(بَِمْن ُهَو أَْهَدى َسبِيلًا 
إِلَّا َرْحَمةً ِمْن َربَِّك إِنَّ فَْضلَُه كَانَ َعلَْيَك كَبًِريا ) ٨٦(ِشئَْنا لََنذَْهَبنَّ بِالَِّذي أَْوَحْيَنا إِلَْيَك ثُمَّ لَا َتجُِد لََك بِِه َعلَْيَنا َوِكيلًا 

ُهْم ِلبَْعضٍ ظَهًِريا نِ اْجَتَمَعِت الْإِْنُس َوالْجِنُّ َعلَى أَنْ يَأُْتوا بِِمثْلِ َهذَا الْقُْرآِن لَا َيأُْتونَ بِِمثِْلِه َولَْو كَانَ بَْعُضقُلْ لَِئ) ٨٧(
َوقَالُوا لَْن ُنْؤِمَن لََك حَتَّى ) ٨٩(كُفُوًرا  َولَقَدْ َصرَّفَْنا ِللنَّاسِ ِفي َهذَا الْقُْرآِن ِمْن كُلِّ َمثَلٍ فَأََبى أَكْثَُر النَّاسِ إِلَّا) ٨٨(

أَْو ُتْسِقطَ ) ٩١(أَْو َتكُونَ لَكَ َجنَّةٌ ِمْن َنخِيلٍ َوِعَنبٍ فَُتفَجَِّر الْأَنَْهاَر ِخلَالََها تَفْجًِريا ) ٩٠(َتفُْجَر لََنا ِمَن الْأَْرضِ َيْنُبوًعا 
أَْو َيكُونَ لََك َبْيٌت ِمْن ُزْخُرٍف أَْو َتْرقَى ِفي ) ٩٢(وْ َتأِْتَي بِاللَِّه َوالَْملَاِئكَِة قَبِيلًا السََّماَء كََما َزَعْمَت َعلَْيَنا ِكَسفًا أَ

َوَما َمَنعَ ) ٩٣(ا َبَشًرا َرسُولًا السََّماِء َولَْن ُنْؤِمَن ِلُرِقيَِّك َحتَّى ُتَنزِّلَ َعلَْيَنا ِكتَاًبا َنقْرَُؤُه قُلْ سُْبَحانَ َربِّي َهلْ كُْنُت إِلَّ
قُلْ لَْو كَانَ ِفي الْأَْرضِ َملَاِئكَةٌ َيْمُشونَ ) ٩٤(النَّاَس أَنْ ُيْؤِمُنوا إِذْ َجاءَُهُم الُْهَدى إِلَّا أَنْ قَالُوا أََبَعثَ اللَُّه َبشًَرا َرُسولًا 

كَفَى بِاللَِّه َشهِيًدا َبيْنِي َوبَْيَنكُْم إِنَُّه كَانَ بِِعَباِدهِ َخبًِريا َبصًِريا  قُلْ) ٩٥(ُمطَْمِئنَِّني لََنزَّلَْنا َعلَْيهِْم ِمَن السََّماِء َملَكًا َرسُولًا 
الْقَِياَمِة َعلَى ُوُجوِههِمْ َوَمْن َيْهِد اللَُّه فَُهَو الُْمهَْتِد َوَمْن ُيْضِللْ فَلَْن َتجِدَ لَُهمْ أَْولَِياَء ِمْن ُدونِِه َوَنْحُشُرُهمْ َيْوَم ) ٩٦(
ذَِلَك َجَزاؤُُهْم بِأَنَُّهْم كَفَرُوا بِآيَاِتَنا َوقَالُوا أَإِذَا كُنَّا ) ٩٧(ًيا َوُبكًْما َوُصما َمأَْواُهْم َجَهنَُّم كُلََّما َخَبتْ زِدَْناُهْم َسعًِريا ُعْم

لََّه الَِّذي َخلََق السََّماوَاِت وَالْأَْرَض قَاِدٌر َعلَى أَنْ َيْخلُقَ أَوَلَْم َيرَْوا أَنَّ ال) ٩٨(ِعظَاًما َوُرفَاًتا أَإِنَّا لََمْبُعوثُونَ َخلْقًا َجِديًدا 
قُلْ لَْو أَنُْتْم َتْمِلكُونَ خََزاِئَن َرْحَمِة رَبِّي إِذًا ) ٩٩(ِمثْلَُهْم َوجََعلَ لَُهمْ أََجلًا لَا رَْيَب ِفيِه فَأََبى الظَّاِلُمونَ إِلَّا كُفُوًرا 

َولَقَْد آَتْيَنا ُموَسى ِتْسَع آيَاٍت َبيَِّناٍت فَاسْأَلْ بَنِي إِْسرَائِيلَ إِذْ ) ١٠٠(الْإِْنفَاقِ َوكَانَ الْإِْنَسانُ قَُتوًرا  لَأَْمَسكُْتمْ َخْشَيةَ
اِء إِلَّا َربُّ السََّماَواتِ قَالَ لَقَْد َعِلْمَت َما أَْنَزلَ هَُؤلَ) ١٠١(َجاَءُهْم فَقَالَ لَُه ِفْرَعْونُ إِنِّي لَأَظُنَُّك َيا ُموَسى َمْسُحوًرا 



فَأََراَد أَنْ َيْسَتِفزَُّهْم ِمَن الْأَْرضِ فَأَغَْرقَْناُه َوَمْن َمَعُه َجِميًعا ) ١٠٢(َوالْأَْرضِ َبصَاِئَر وَإِنِّي لَأَظُنَُّك َيا ِفْرَعْونُ َمثُْبوًرا 
َوبِالَْحقِّ أَْنزَلَْناهُ ) ١٠٤(ْرَض فَإِذَا َجاَء َوْعُد الْآِخَرةِ جِئَْنا بِكُْم لَِفيفًا َوقُلَْنا ِمْن َبْعِدِه ِلبَنِي إِْسرَائِيلَ اْسكُُنوا الْأَ) ١٠٣(

لًا َوقُْرآًنا فََرقَْناُه ِلتَقَْرأَُه َعلَى النَّاسِ َعلَى ُمكٍْث وََنزَّلَْناُه تَْنزِي) ١٠٥(َوبِالَْحقِّ نََزلَ َوَما أَْرَسلَْناَك إِلَّا مَُبشًِّرا َوَنِذيًرا 
) ١٠٧(أَذْقَاِن ُسجًَّدا قُلْ آِمُنوا بِِه أَوْ لَا ُتْؤِمنُوا إِنَّ الَِّذيَن أُوتُوا الْعِلَْم ِمْن قَْبِلِه إِذَا ُيْتلَى َعلَْيهِْم َيِخرُّونَ ِللْ) ١٠٦(

قُلِ ) ١٠٩(أَذْقَانِ َيْبكُونَ َوَيزِيُدُهمْ ُخُشوًعا وََيِخرُّونَ ِللْ) ١٠٨(َوَيقُولُونَ ُسْبَحانَ َربَِّنا إِنْ كَانَ َوْعُد رَبَِّنا لََمفُْعولًا 
ُتَخاِفتْ بَِها وَاْبَتغِ َبْيَن ذَِلكَ اْدُعوا اللََّه أَوِ اْدُعوا الرَّْحَمَن أَيا َما َتْدُعوا فَلَُه الْأَْسَماُء الُْحْسَنى وَلَا َتْجَهْر بَِصلَاِتَك َولَا 

هُ ِه الَِّذي لَْم يَتَِّخذْ َولًَدا وَلَْم َيكُْن لَهُ َشرِيٌك ِفي الُْملِْك َولَْم َيكُْن لَُه وَِليٌّ ِمَن الذُّلِّ َوكَبِّْرَوقُلِ الَْحْمُد ِللَّ) ١١٠(َسبِيلًا 
  ) ١١١(َتكْبًِريا 

شخص الرسول صلى اهللا عليه وسلم . هذا الدرس األخري يف سورة اإلسراء يقوم على احملور الرئيسي للسورة 
  .والقرآن الذي جاء به وخصائص هذا القرآن . ه وموقف القوم من

وهو يبدأ باإلشارة إىل حماوالت املشركني مع الرسول ليفتنوه عن بعض ما أنزل اهللا إليه ، وما مهوا به من إخراجه 
من مكة وعصمة اهللا له من فتنتهم ومن استفزازهم ، ملا سبق يف علمه تعاىل من إمهاهلم وعدم أخذهم بعذاب اإلبادة 

ولو اخرجوا الرسول حلاق هبم اهلالك وفق سنة اهللا اليت ال تتبدل مع الذين خيرجون رسلهم من . األمم قبلهم ك
  .األقوام 

ومن مث يؤمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن ميضي يف طريقه يصلي لربه ويقرأ قرآنه ويدعو اهللا أن يدخله مدخل 
فهذا االتصال باهللا هو سالحه . ، ويعلن جميء وزهوق الباطل صدق وخيرجه خمرج صدق وجيعل له سلطاناً نصرياً 
  .الذي يعصمه من الفتنة ويكفل له النصر والسلطان 

مث بيان لوظيفة القرآن فهو شفاء ورمحة ملن يؤمنون به ، وهو عذاب ونقمة على من يكذبون ، فهم يف عذاب منه يف 
  .الدنيا ويلقون العذاب بسببه يف اآلخرة 

فهو يف النعمة متبطر . رمحة والعذاب يذكر السياق شيئاً من صفة اإلنسان يف حاليت الرمحة والعذاب ومبناسبة ال
ويعقب على هذا بتهديد خفي بترك كل إنسان يعمل وفق طبيعته حىت يلقى . معرض ، وهو يف النقمة يؤوس قنوط 

  .يف اآلخرة جزاءه 
والروح غيب من غيب اهللا ، ليس يف . سؤاهلم عن الروح  وذلك مبناسبة. كذلك يقرر أن علم اإلنسان قليل ضئيل 

وهو من فضله عليه ولو شاء اهللا لذهب هبذا . والعلم املستيقن هو ما أنزله اهللا على رسوله . . مقدور البشر إدراكه 
  .الفضل دون معقب ، ولكنها رمحة اهللا وفضله على رسوله 

إلنسان واجلن أن يأتوا مبثله ولو اجتمعوا وتظاهروا ، والذي مث يذكر أن هذا القرآن املعجز الذي ال يستطيع ا
هذا القرآن مل يغن كفار قريش ، فراحوا . . صرف اهللا فيه دالئل اهلدى ونوعها لتخاطب كل عقل وكل قلب 

يطلبون إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم خوارق مادية ساذجة كتفجري الينابيع يف األرض ، أو أن يكون له بيت من 
خرف؛ كما تعنتوا فطلبوا ما ليس من خصائص البشر كأن يرقى الرسول يف السماء أمامهم ويأيت إليهم بكتاب ز

  وزادوا عنتاً وكفراً فطلبوا أن يأتيهم باهللا واملالئكة قبيالً. مادي يقرأونه ، أو يرسل عليهم قطعاً من السماء هتلكهم 
فيه عاقبتهم اليت تنتظرهم جزاء هذا العنت ، وجزاء تكذيبهم وهنا يعرض السياق مشهداً من مشاهد القيامة يصور 

  .باآلخرة ، واستنكارهم البعث وقد صاروا عظاماً ورفاتاً 
ويسخر من اقتراحاهتم املتعنتة ، وهم لو كانوا خزنة رمحة اهللا ، ألدركهم الشح البشري فأمسكوا خشية نفاد 



  فيما يطلبون ويقترحون اخلزائن اليت ال تنفد وهم مع ذلك ال يقفون عند حد
ومبناسبة طلبهم اخلوارق يذكرهم باخلوارق اليت جاء هبا موسى فكذب هبا فرعون وقومه فأهلكهم اهللا حسب سنته 

  .يف إهالك املكذبني 

والذين . وقد جاء متفرقاً حسب حاجة األمة اليت جاء لتربيتها وإعدادها . فأما هذا القرآن فهو املعجزة الباقية احلقة 
وا العلم من قبله من مؤمين األمم السابقة يدركون ما فيه من حق ويذعنون له وخيشعون ، ويؤمنون به ويسلمون أوت

.  
وتنتهي السورة بتوجيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل عبادة اهللا وحده ، وإىل تسبيحه ومحده ، كما بدأت 

  . .بالتسبيح والتنزيه 
ولوال أن ثبتناك لقد . وإذاً الختذوك خليال . ا إليك لتفتري علينا غريه وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحين{ 

وإن كادوا . إذاً ألذقناك ضعف احلياة وضعف املمات ، مث ال جتد لك علينا نصريا . كدت تركن إليهم شيئاً قليال 
ا قبلك من رسلنا وال سنة من قد أرسلن. ليستفزونك من األرض ليخرجوك منها ، وإذاً ال يلبثون خالفك إال قليال 

  . .} جتد لسنتنا حتويال 
يعدد السياق حماوالت املشركني مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأوهلا حماولة فتنته عما أوحى اهللا إليه ، ليفتري 

  .عليه غريه ، وهو الصادق األمني 
مقابل أن يترك التنديد بآهلتهم وما منها مساومتهم له أن يعبدوا إهله يف . . لقد حاولوا هذه احملاولة يف صور شىت 

ومنها طلب . ومنها مساومة بعضهم له أن جيعل أرضهم حراماً كالبيت العتيق الذي حرمه اهللا . كان عليه آباؤهم 
  . . .بعض الكرباء أن جيعل هلم جملساً غري جملس الفقراء 

ل يف تثبيته على احلق ، وعصمته من والنص يشري إىل هذه احملاوالت وال يفصلها ، ليذكر فضل اهللا على الرسو
وللقي عاقبة الركون إىل فتنة املشركني ، . الفتنة ، ولو ختلى عنه تثبيت اهللا وعصمته لركن إليهم فاختذوا خليالً 

  .وهي مضاعفة العذاب يف احلياة واملمات ، دون أن جيد له نصرياً منهم يعصمه من اهللا 
حماولة . له ، هي حماوالت أصحاب السلطان مع أصحاب الدعوات دائماً هذه احملاوالت اليت عصم اهللا منها رسو

ويرضوا باحللول الوسط اليت يغروهنم هبا يف مقابل مغامن . إغرائهم لينحرفوا ولو قليالً عن استقامة الدعوة وصالبتها 
ن ال يطلبون إليه أن ومن محلة الدعوات من يفنت هبذا عن دعوته ألنه يرى األمر هيناً ، فأصحاب السلطا. كثرية 

وقد يدخل الشيطان على . يترك دعوته كلية ، إمنا هم يطلبون تعديالت طفيفة ليلتقي الطرفان يف منتصف الطريق 
حامل الدعوة من هذه الثغرة ، فيتصور أن خري الدعوة يف كسب أصحاب السلطان إليها ولو بالتنازل عن جانب 

  منها
وصاحب الدعوة الذي يقبل . ق ينتهي إىل االحنراف الكامل يف هناية الطريق ولكن االحنراف الطفيف يف أول الطري

  .التسليم يف جزء منها ولو يسري ، ويف إغفال طرف منها ولو ضئيل ، ال ميلك أن يقف عند ما سلم به أول مرة 

  ألن استعداده للتسليم يتزايد كلما رجع خطوة إىل الوراء
فالذي ينزل عن جزء منها مهما صغر ، والذي يسكت عن طرف منها مهما . واملسألة مسألة إميان بالدعوة كلها 

فكل جانب من جوانب الدعوة يف نظر املؤمن هو حق . ضؤل ، ال ميكن أن يكون مؤمناً بدعوته حق اإلميان 
 وليس فيها ما ميكن االستغناء عنه ، وهي كلٌّ. وليس فيها ضروري ونافلة . وليس فيها فاضل ومفضول . كاآلخر 



  كاملركب يفقد خواصه كلها إذا فقد أحد عناصره. متكامل يفقد خصائصه كلها حني يفقد أحد أجزائه 
فإذا سلموا يف اجلزء فقدوا هيبتهم وحصانتهم ، وعرف . وأصحاب السلطان يستدرجون أصحاب الدعوات 

  املتسلطون ان استمرار املساومة ، وارتفاع السعر ينتهيان إىل تسليم الصفقة كلها
والتسليم يف جانب ولو ضئيل من جوانب الدعوة لكسب أصحاب السلطان إىل صفها؛ هو هزمية روحية باالعتماد 

ومىت دبت اهلزمية يف . واهللا وحده هو الذي يعتمد عيه املؤمنون بدعوهتم . على أصحاب السلطان يف نصرة الدعوة 
  أعماق السريرة ، فلن تنقلب اهلزمية نصراً

لى رسوله صلى اهللا عليه وسلم أن ثبته على ما أوحى اهللا ، وعصمه من فتنة املشركني له ، ووقاه لذلك امنت اهللا ع
الركون إليهم ولو قليالً ورمحه من عاقبة هذا الركون ، وهي عذاب الدنيا واآلخرة مضاعفاً ، وفقدان املعني والنصري 

.  
إىل هذه الفتنة حاولوا استفزازه من األرض أي وعندما عجز املشركون عن استدارج الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

ولو أخرجوا . مكة ولكن اهللا أوحى إليه أن خيرج هو مهاجراً ، ملا سبق يف علمه من عدم إهالك قريش باإلبادة 
فهذه هي سنة اهللا } وإذاً ال يلبثون خالفك إال قليالً { الرسول صلى اهللا عليه وسلم عنوة وقسراً حلل هبم اهلالك 

  .} سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ، وال جتد لسنتنا حتويال { : ذة الناف
وهذا الكون تصرفه . ولقد جعل اهللا هذه سنة جارية ال تتحول ، ألن إخراج الرسل كبرية تستحق التأديب احلاسم 

إمنا هي السنن  وليست املصادفات العابرة هي السائدة يف هذا الكون ،. سنن مطردة ، ال تتحول أمام اعتبار فردي 
فلما مل يرد اهللا أن يأخذ قريشاً بعذاب اإلبادة كما أخذ املكذبني من قبل ، حلكمة علوية ، مل يرسل . املطردة الثابتة 

  . .ومضت سنة اهللا يف طريقها ال تتحول . الرسول باخلوارق ، ومل يقدر أن خيرجوه عنوة ، بل أوحى إليه باهلجرة 
لى اهللا عليه وسلم إىل االتصال به ، واستمداد العون منه ، واملضي يف طريقه ، يعلن بعد ذلك يوجه اهللا رسوله ص
  :انتصار احلق وزهوق الباطل 

أقم الصالة لدلوك الشمس إىل غسق الليل ، وقرآن الفجر ، إن قرآن الفجر كان مشهودا؛ ومن الليل فتهجد به { 
أدخلين مدخل صدق وأخرجين خمرج صدق واجعل يل  نافلة لك ، عسى أن يبعثك ربك مقاماً حممودا ، وقل ربِّ

  .من لدنك سلطاناً نصريا 

وننزل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني ، وال يزيد . جاء احلق وزهق الباطل ، إن الباطل كان زهوقا : وقل 
  . .} الظاملني إال خسارا 

أما الصالة املكتوبة فلها .  عليه وسلم خاصة واألمر هنا للرسول صلى اهللا. ودلوك الشمس هو ميلها إىل املغيب 
وقد فسر بعضهم دلوك . أوقاهتا اليت تواترت هبا أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم وتواترت هبا سنته العملية 

الشمس بزواهلا عن كبد السماء ، والغسق بأول الليل ، وفسر قرآن الفجر بصالة الفجر ، وأخذ من هذا أوقات 
وجعل التهجد . كتوبة وهي الظهر والعصر واملغرب والعشاء من دلوك الشمس إىل الغسق مث الفجر الصالة امل

وهو أن كل ما . وحنن منيل إىل الرأي األول . وحده هو الذي اختص رسول اهللا بأن يكون مأموراً به ، وأنه نافلة له 
  .الة املكتوبة ثابته بالسنة القولية والعملية ورد يف هذه اآليات خمتص بالرسول صلى اهللا عليه وسلم وأن أوقات الص

أقم الصالة ما بني ميل الشمس للغروب وإقبال الليل وظالمه؛ . . } أقم الصالة لدلوك الشمس إىل غسق الليل { 
. وهلذين اآلنني خاصيتهما ومها إدبار النهار وإقبال الليل . . } إن قرآن الفجر كان مشهودا { واقرأ قرآن الفجر 

وهلما وقعهما العميق يف النفس ، فإن مقدم الليل وزحف الظالم ، كمطلع النور . ار الليل وإقبال النهار وإدب



كالمها خيشع فيه القلب ، وكالمها جمال للتأمل والتفكر يف نواميس الكون اليت ال تفتر حلظة . . وانكشاف الظلمة 
لع الفجر ونداوته ، ونسماته الرخية ، وهدوئه السارب وللقرآن كما للصالة إيقاعه يف احلس يف مط. وال ختتل مرة 

  .، وتفتحه بالنور ، ونبضه باحلركة ، وتنفسه باحلياة 
عائد على القرآن } به { والضمري يف . والتهجد الصالة بعد نومة أول الليل . . } ومن الليل فتهجد به نافلة لك { 

  .، ألنه روح الصالة وقوامها 
. هبذه الصالة وهبذا القرآن والتهجد به ، وهبذه الصلة الدائمة باهللا . . } اماً حمموداً عسى أن يبعثك ربك مق{ 

فهذا هو الطريق املؤدي إىل املقام احملمود وإذا كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم يؤمر بالصالة والتهجد والقرآن 
ا أحوج اآلخرين إىل هذه الوسائل لينالوا املقام ليبعثه ربه املقام احملمود املأذون له به ، وهو املصطفى املختار ، فم

  .وهذا هو زاد الطريق . فهذا هو الطريق . املأذون هلم به يف درجاهتم 
  .} وأخرجين خمرج صدق ، واجعل يل من لدنك سلطاناً نصريا . رب أدخلين مدخل صدق : وقل { 

دعاء بصدق املدخل وصدق . هللا وفيم تتجه إليه ولتتعلم أمته كيف تدعو ا. وهو دعاء يعلمه اهللا لنبيه ليدعوه به 
وللصدق هنا قيمته . أوهلا وآخرها وما بني األول واآلخر . بدئها وختامها . املخرج ، كناية عن صدق الرحلة كلها 

  .مبناسبة ما حاوله املشركون من فتنته عما أنزل اهللا عليه ليفتري على اهللا غريه 

} واجعل يل من لدنك سلطاناً نصريا { . واالطمئنان والنظافة واإلخالص  ظالل الثبات: وللصدق كذلك ظالله 
تصور القرب واالتصال باهللا } من لدنك { قوة وهيبة استعلي هبما على سلطان األرض وقوة املشركني وكلمة 

  .واالستمداد من عونه مباشرة واللجوء إىل محاه 
ال ميكن أن يستظل . وال ميكن أن يهاب إال بسلطان اهللا .  وصاحب الدعوة ال ميكن أن يستمد السلطان إال من اهللا

والدعوة قد تغزو قلوب ذوي السلطان واجلاه . حباكم أو ذي جاه فينصره ومينعه ما مل يكن اجتاهه قبل ذلك إىل اهللا 
مر اهللا ، فيصبحون هلا جنداً وخدماً فيفلحون ، ولكنها هي ال تفلح إن كانت من جند السلطان وخدمه ، فهي من أ

  .، وهي أعلى من ذوي السلطان واجلاه 
  . .} جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا : وقل { 

فمن . هبذا السلطان املستمد من اهللا ، أعلن جميء احلق بقوته وصدقه وثباته ، وزهوق الباطل واندحاره وجالءه 
  . .يزهق طبيعة الصدق أن حييا ويثبت ، ومن طبيعة الباطل أن يتوارى و

وإن بدا للنظرة األوىل أن للباطل صولة ودولة . حقيقة لدنية يقررها بصيغة التوكيد . . } إن الباطل كان زهوقا { 
فالباطل ينتفخ ويتنفج وينفش ، ألنه باطل ال يطمئن إىل حقيقة؛ ومن مث حياول أن ميوه على العني ، وأن يبدو . 

سريع العطب ، كشعلة اهلشيم ترتفع يف الفضاء عالياً مث ختبو سريعاً عظيماً كبرياً ضخماً راسخاً ، ولكنه هش 
وتستحيل إىل رماد؛ بينما اجلمرة الذاكية تدفئ وتنفع وتبقى؛ وكالزبد يطغو على املاء ولكنه يذهب جفاء ويبقى 

  .املاء 
ملوقوته من عوامل خارجية ألنه ال حيمل عناصر البقاء يف ذاته ، إمنا يستمد حياته ا. . } إن الباطل كان زهوقا { 

فأما احلق فمن ذاته يستمد . وأسناد غري طبيعية؛ فإذا ختلخلت تلك العوامل ، ووهت هذه األسناد هتاوى واهنار 
ولكن ثباته واطمئنانه . . وقد تقف ضده األهواء وتقف ضده الظروف ويقف ضده السلطان . عناصر وجوده 

  .من أمسائه وهو احلي الباقي الذي ال يزول } احلق { من عند اهللا الذي جعل جيعل له العقىب ويكفل له البقاء ، ألنه 
ولكن وعد اهللا أصدق ، وسلطان اهللا . ومن ورائه الشيطان ، ومن ورائه السلطان . . } إن الباطل كان زهوقاً { 



ىف بعهده من اهللا؟ ومن أو. وما من مؤمن ذاق طعم اإلميان ، إال وذاق معه حالوة الوعد ، وصدق العهد . أقوى 
  ومن أصدق من اهللا حديثأً؟

  . .} وننزل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني { 
ويف القرآن شفاء ، ويف القرآن رمحة ، ملن خالطت قلوهبم بشاشة اإلميان ، فأشرقت وتفتحت لتلقي ما يف القرآن 

  .من رْوح ، وطمأنينة وأمان 
فهو يصل القلب باهللا ، فيسكن ويطمئن ويستشعر احلماية واألمن؛ . احلرية يف القرآن شفاء من الوسوسة والقلق و

  .ويرضى فيستروح الرضى من اهللا والرضى عن احلياة؛ والقلق مرض ، واحلرية نصب ، والوسوسة داء 

  .ومن مث هو رمحة للمؤمنني 
ات القلب تصيبه باملرض وهي من آف. . ويف القرآن شفاء من اهلوى والدنس والطمع واحلسد ونزغات الشيطان 

  .ومن مث هو رمحة للمؤمنني . والضعف والتعب ، وتدفع به إىل التحطم والبلى واالهنيار 
فهو يعصم العقل من الشطط ، ويطلق له احلرية يف . ويف القرآن شفاء من االجتاهات املختلة يف الشعور والتفكري 

. ي ، ويأخذه مبنهج سليم مضبوط ، جيعل نشاطه منتجاً ومأموناً جماالته املثمرة ، ويكفه عن إنفاق طاقته فيما ال جيد
كذلك هو يف عامل اجلسد ينفق طاقاته يف اعتدال بال كبت وال شطط فيحفظه سليماً . ويعصمه من الشطط والزلل 

  .ومن مث هو رمحة للمؤمنني . معاىف ويدخر طاقاته لإلنتاج املثمر 
فتعيش . اليت ختلخل بناء اجلماعات ، وتذهب بسالمتها وأمنها وطمأنينتها ويف القرآن شفاء من العلل االجتماعية 

  .ومن مث هو رمحة للمؤمنني . اجلماعة يف ظل نظامه االجتماعي وعدالته الشاملة يف سالمة وأمن وطمأنينة 
  . .} وال يزيد الظاملني إال خسارا { 

من استعالء املؤمنني به ، وهم يف عنادهم وكربيائهم وهم يف غيظ وقهر . فهم ال ينتفعون مبا فيه من شفاء ورمحة 
ويف اآلخرة معذبون . يشتطون يف الظلم والفساد ، وهم يف الدنيا مغلوبون من أهل هذا القرآن ، فهم خاسرون 

  . .} وال يزيد الظاملني إال خسارا { : بكفرهم به وجلاجهم يف الطغيان ، فهم خاسرون 
حني يترك لنزعاته واندفاعاته فهو يف حال النعمة متبطر معرض ال . اء وال رمحة فأما حني يترك اإلنسان بال شف

  :يشكر وال يذكر ، وهو يف حال الشدة يائس من رمحة اهللا ، تظلم يف وجهه فجاج احلياة 
  . .} وإذا أنعمنا على اإلنسان أعرض ونأى جبانبه ، وإذا مسه الشر كان يؤوسا { 

كر اإلنسان واهبها فيحمد ويشكر ، والشدة تيئس وتقنط ما مل يتصل اإلنسان باهللا ، والنعمة تطغى وتبطر ما مل يذ
  .فريجو ويأمل ، ويطمئن إىل رمحة اهللا وفضله ، فيتفاءل ويستبشر 

  .ومن هنا تتجلى قيمة اإلميان وما فيه من رمحة يف السراء والضراء سواء 
  :واجتاهه؛ واحلكم على االجتاهات واألعمال موكول هللا مث يقرر السياق أن كل فرد وكل فريق يعمل وفق طريقته 

  . .} كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم مبن هو أهدى سبيال : قل { 
ويف هذا التقرير هتديد خفي ، بعاقبة العمل واالجتاه ، ليأخذ كل حذره ، وحياول أن يسلك سبيل اهلدى وجيد طريقه 

  .إىل اهللا 
هللا عليه وسلم عن الروح ما هو؟ واملنهج الذي سار عليه القرآن وهو املنهج وراح بعضهم يسأل الرسول صلى ا

األقوام أن جييب الناس عما هم يف حاجة إليه ، وما يستطيع إدراكهم البشري بلوغه ومعرفته؛ فال يبدد الطاقة 
فلما سألوه عن . حتيط به العقلية اليت وهبها اهللا هلم فيما ال ينتج وال يثمر ، ويف غري جماهلا الذي متلك وسائله و



  :الروح أمره اهللا أن جييبهم بأن الروح من أمر اهللا ، اختص بعلمه دون سواه 
  .ويسألونك عن الروح { 

  . .} وما أوتيتم من العلم إال قليال . الروح من أمر ريب : قل 
يف حدوده ويف جماله الذي  ولكن فيه توجيهاً هلذا العقل أن يعمل. وليس يف هذا حجر على العقل البشري أن يعمل 

. فال جدوى من اخلبط يف التيه ، ومن إنفاق الطاقة فيما ال ميلك العقل إدراكه ألنه ال ميلك وسائل إدراكه . يدركه 
والروح غيب من غيب اهللا ال يدركه سواه ، وسر من أسراره القدسية أودعه هذا املخلوق البشري وبعض اخلالئق 

علم اإلنسان حمدود بالقياس إىل علم اهللا املطلق ، وأسرار هذا الوجود أوسع من أن حييط و. اليت ال نعلم حقيقتها 
واإلنسان ال يدبر هذا الكون فطاقاته ليست شاملة ، إمنا وهب منها بقدر حميطة وبقدر . هبا العقل البشري احملدود 

  .حدود علمه القليل  حاجته ليقوم باخلالفة يف األرض ، وحيقق فيها ما شاء اهللا أن حيققه ، يف
ولقد أبدع اإلنسان يف هذه األرض ما أبدع؛ ولكنه وقف حسرياً أمام ذلك السر اللطيف الروح ال يدري ما هو ، 

  .وال كيف جاء ، وال كيف يذهب ، وال أين كان وال أين يكون ، إال ما خيرب به العليم اخلبري يف التنزيل 
ولو شاء اهللا حلرم البشرية منه ، وذهب مبا أوحى إىل . ألنه من العليم اخلبري  وما جاء يف التنزيل هو العلم املستيقن ،

  .رسوله؛ ولكنها رمحة اهللا وفضله 
إال رمحة من ربك ، إن فضله ، كان عليك . ولئن شئنا لنذهنب بالذي أوحينا إليك ، مث ال جتد لك به علينا وكيال { 

  . .} كبريا 
فضل إنزال الوحي ، واستبقاء ما أوحى به إليه؛ املنة على . ليه وسلم هبذا الفضل واهللا مينت على رسوله صلى اهللا ع

  .الناس أكرب ، فهم هبذا القرآن يف رمحة وهداية ونعمة ، أجياالً بعد أجيال 
وكما أن الروح من األسرار اليت اختص اهللا هبا فالقرآن من صنع اهللا الذي ال ميلك اخللق حماكاته ، وال ميلك اإلنس 

  :واجلن ومها ميثالن اخللق الظاهر واخلفي ان يأتوا مبثله ، ولو تظاهروا وتعانوا يف هذه احملاولة 
  . .} لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرياً : قل { 

إمنا هو كسائر ما يبدعه اهللا يعجز املخلوقون . وها فهذا القرآن ليس ألفاظاً وعبارات حياول اإلنس واجلن أن حياك
هو كالروح من أمر اهللا ال يدرك اخللق سره الشامل الكامل ، وإن أدركوا بعض أوصافه وخصائصه . أن يصنعوه 

  .وآثاره 
منهج ملحوظ فيه نواميس الفطرة اليت تصرف النفس البشرية يف كل . والقرآن بعد ذلك منهج حياة كامل 

ومن مث فهو يعاجل النفس املفردة ، . وأحواهلا ، واليت تصرف اجلماعات اإلنسانية يف كل ظروفها وأطوارها أطوارها 
  .ويعاجل اجلماعة املتشابكة ، بالقوانني املالئمة للفطرة املتغلغلة يف وشائجها ودروهبا ومنحنياهتا الكثرية 

الوقت الواحد ، فال يغيب عن حسابه احتمال من يعاجلها عالجاً متكامالً متناسق اخلطوات يف كل جانب ، يف 
ألن مشرع هذه القوانني . االحتماالت الكثرية وال مالبسة من املالبسات املتعارضة يف حياة الفرد وحياة اجلماعة 

  .هو العليم بالفطرة يف كل أحواهلا ومالبساهتا املتشابكة 
ومن مث فهي تقصر عن اإلحاطة جبميع . ياته أما النظم البشرية فهي متأثرة بقصور اإلنسان ومالبسات ح

االحتماالت يف الوقت الواحد؛ وقد تعاجل ظاهرة فردية أو اجتماعية بدواء يؤدي بدوره إىل بروز ظاهرة أخرى 
  حتتاج إىل عالج جديد



 إن إعجاز القرآن أبعد مدى من إعجاز نظمه ومعانيه ، وعجز اإلنس واجلن عن اإلتيان مبثله هو عجز كذلك عن
  .إبداع منهج كمنهجه حييط مبا حييط به 

لن نؤمن لك حىت تفجر لنا : وقالوا . ولقد صرفنا للناس يف هذا القرآن من كل مثل فأىب أكثر الناس إال كفورا { 
من األرض ينبوعا؛ أو تكون لك جنة من خنيل وعنب فتفجر األهنار خالهلا تفجريا؛ أو تسقط السماء كما زعمت 

ولن نؤمن لرقيك . تأيت باهللا واملالئكة قبيال؛ أو يكون لك بيت من زخرف؛ أو ترقى يف السماء علينا كسفاً؛ أو 
  .} . . . حىت تنزل علينا كتاباً نقرؤه 

وهكذا قصر إدراكهم عن التطلع إىل آفاق اإلعجاز القرآنية ، فراحوا يطلبون تلك اخلوارق املادية ، ويتعنتون يف 
مل ينفعهم تصريف . . لة العقلية ، أو يتبجحون يف حق الذات اإلهلية بال أدب وال حترج اقتراحاهتم الدالة على الطفو

القرآن لألمثال والتنويع فيها لعرض حقائقه يف أساليب شىت تناسب شىت العقول واملشاعر ، وشىت األجيال 
سلم بأن يفجر هلم من األرض وعلقوا إمياهنم بالرسول صلى اهللا عليه و} فأىب أكثر الناس إال كفورا { . واألطوار 

ينبوعاً أو بأن تكون له جنة من خنيل وعنب يفجر األهنار خالهلا تفجرياً أو أن يأخذهم بعذاب من السماء ، فيسقطها 
عليهم قطعاً كما أنذرهم أن يكون ذلك يوم القيامة أو أن يأيت باهللا واملالئكة قبيالً يناصره ويدفع عنه كما يفعلون 

وال يكفي أن يعرج إليها وهم . أو أن يرقى يف السماء . أو أن يكون له بيت من املعادن الثمينة هم يف قبائلهم 
  ينظرونه ، بل ال بد أن يعود إليهم ومعه كتاب حمرب يقرأونه

وهم يسوون بني البيت املزخرف . وتبدو طفولة اإلدراك والتصور ، كما يبدو التعنت يف هذه املقترحات الساذجة 
 السماء أو بني تفجري الينبوع من األرض وجميء اهللا سبحانه واملالئكة قبيالً والذي جيمع يف تصورهم والعروج إىل

  فإذا جاءهم هبا نظروا يف اإلميان له والتصديق به. بني هذه املقترحات كلها هو أهنا خوارق 
معناه ومنهجه ، ولكنهم ال يلمسون وغفلوا عن اخلارقة الباقية يف القرآن ، وهم يعجزون عن اإلتيان مبثله يف نظمه و

  هذا اإلعجاز حبواسهم فيطلبون ما تدركه احلواس
  .واخلارقة ليست من صنع الرسول ، وال هي من شأنه ، إمنا هي من أمر اهللا سبحانه وفق تقديره وحكمته 

تدبريه مينعان الرسول  فأدب الرسالة وإدراك حكمة اهللا يف. وليس من شأن الرسول أن يطلبها إذا مل يعطه اهللا إياها 
يقف عند حدود بشريته ، } قل سبحان ريب هل كنت إال بشراً رسوال { . . أن يقترح على ربه ما مل يصرح له به 

  .ويعمل وفق تكاليف رسالته ، ال يقترح على اهللا وال يتزيد فيما كلفه إياه 
 عليه وسلم ومن بعد ما جاءهم ، واليت ولقد كانت الشبهة اليت عرضت لألقوام من قبل أن يأتيهم حممد صلى اهللا

  :صدهتم عن اإلميان بالرسل وما معهم من اهلدى ، أهنم استبعدوا أن يكون الرسول بشراً؛ وال يكون ملكاً 
  .} أبعث اهللا بشرا رسوال؟ : وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم اهلدى إال أن قالوا { 

يمة بشريتهم وكرامتها على اهللا ، فاستكثروا على بشر أن يكون وقد نشأ هذا الوهم من عدم إدراك الناس لق
كذلك نشأ هذا الوهم من عدم إدراكهم لطبيعة الكون وطبيعة املالئكة ، وأهنم ليسوا مهيئني . رسوالً من عند اهللا 

  .لالستقرار يف األرض وهم يف صورهتم املالئكية حىت مييزهم الناس ويستيقنوا أهنم مالئكة 
  .} كان يف األرض مالئكة ميشون مطمئنني لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسوال  لو: قل { 

فلو قدر اهللا أن املالئكة تعيش يف األرض لصاغهم يف صورة آدمية ، ألهنا الصورة اليت تتفق مع نواميس اخللق 
على كل شيء ، ولكنه  واهللا قادر} ولو جعلناه ملكا جلعلناه رجالً { : وطبيعة األرض ، كما قال يف آية أخرى 

خلق نواميس وبرأ خملوقاته وفق هذه النواميس بقدرته واختياره ، وقدر أن متضي النواميس يف طريقها ال تتبدل وال 



  تتحول ، لتحقق حكمته يف اخللق والتكوين غري أن القوم ال يدركون
ينهي معهم اجلدل ، وأن يكل أمره وما دامت هذه سنة اهللا يف خلقه ، فهو يأمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن 

  :وأمرهم إىل اهللا يشهده عليهم ، ويدع له التصرف يف أمرهم ، وهو اخلبري البصري بالعباد مجيعاً 
  . .} كفى باهللا شهيداً بيين وبينكم ، إنه كان بعباده خبرياً بصريا : قل { 

  :هد القيامة خميف أما عاقبته فريمسها يف مشهد من مشا. وهو قول حيمل رائحة التهديد 
ومن يهد اهللا فهو املهتد ، ومن يضلل فلن جتد هلم أولياء من دونه ، وحنشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً { 

أئذا كنا : ذلك جزاؤهم بأهنم كفروا بآياتنا ، وقالوا . وبكماً وصماً ، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعريا 
جديدا؟ أومل يروا أن اهللا الذي خلق السماوات واألرض قادر على أن خيلق مثلهم؟  عظاماً ورفاتاً أئنا ملبعوثون خلقاً

  . .} وجعل هلم أجالً ال ريب فيه ، فأىب الظاملون إال كفورا 
  .ولقد جعل اهللا للهدى وللضالل سنناً ، وترك الناس هلذه السنن يسريون وفقها ، ويتعرضون لعواقبها 

للهدى والظالل ، وفق ما حياوله لنفسه من السري يف طريق اهلدى أو طريق  ومن هذه السنن أن اإلنسان مهيأ
والذين . فالذي يستحق هداية اهللا مبحاولته واجتاهه يهديه اهللا؛ وهذا هو املهتدي حقاً ، ألنه اتبع هدى اهللا . الضالل 

فلن جتد هلم أولياء من  {: يستحقون الضالل باإلعراض عن دالئل اهلدى وآياته ال يعصمهم أحد من عذاب اهللا 
} عمياً وبكماً وصماً { يتكفأون } على وجوهم { : وحيشرهم يوم القيامة يف صورة مهينة مزعجة } دونه 

جزاء ما عطلوا هذه اجلوارح يف الدنيا عن إدراك . مطموسني حمرومني من جوارحهم اليت هتديهم يف هذا الزحام 
  .} كلما خبت زدناهم سعرياً { اية ، ال تربد وال تفتر يف النه} مأواهم جهنم { و . دالئل اهلدى 

} ذلك جزاؤهم بأهنم كفروا بآياتنا { : ولكنهم يستحقونه بكفرهم بآيات اهللا . وهي هناية مفزعة وجزاء خميف 
  }وقالوا أئذا كنا عظاماً ورفاتاً أئنا ملبعوثون خلقاً جديداً؟ { : واستنكروا البعث واستبعدوا وقوعه 

يعرض هذا املشهد كأنه هو احلاضر اآلن ، وكأمنا الدنيا اليت كانوا فيها قد انطوت صفحتها وصارت  والسياق
وذلك على طريقة القرآن يف جتسيم املشاهد وعرضها واقعة حية ، تفعل فعلها يف القلوب واملشاعر . . ماضياً بعيداً 

  .قبل فوات األوان 
  .نه فيغفلونه مث يعود ليجادهلم باملنطق الواقعي الذي يرو

فأية غرابة يف البعث؛ واهللا خالق هذا } أومل يروا أن اهللا الذي خلق السماوات واألرض قادر على أن خيلق مثلهم؟ { 
} وجعل هلم أجالً ال ريب فيه { . الكون اهلائل قادر على أن خيلق مثلهم ، فهو قادر إذاً على أن يعيدهم أحياء 

فكان جزاؤهم عادالً بعد منطق الدالالت ومنطق } فأىب الظاملون إال كفورا { أنظرهم إليه ، وأجلهم إىل موعده 
  .املشاهدات ، ووضوح اآليات 

على أن أولئك الذين يقترحون على الرسول صلى اهللا عليه وسلم تلك املقترحات املتعنتة ، من بيوت الزخرف ، 
حىت لو أن رمحة اهللا قد وكلت إليهم خزائنها خبالء أشحاء . . وجنات النخيل واألعناب ، والينابيع املتفجرة 

  :ألمسكوا وخبلوا خوفاً من نفادها ، ورمحة اهللا ال تنفد وال تغيض 
  .} لو أنتم متلكون خزائن رمحة ريب إذاً ألمسكتم خشية اإلنفاق وكان اإلنسان قتورا : قل { 

ولكن نفوسهم لشحيحة . وال نقصها  وهي صورة بالغة للشح ، فإن رمحة اهللا وسعت كل شيء ، وال خيشى نفادها
  متنع هذه الرمحة وتبخل هبا لو أهنم كانوا هم خزنتها

وها هو ذا موسى قد أويت تسع آيات . وعلى أية حال فإن كثرة اخلوارق ال تنشئ اإلميان يف القلوب اجلاحدة 



  .بينات مث كذب هبا فرعون وملؤه ، فحل هبم اهلالك مجيعاً 
إين ألظنك يا موسى : آيات بينات ، فاسأل بين إسرائيل إذ جاءهم ، فقال له فرعون  ولقد آتينا موسى تسع{ 

  .لقد علمت ما أنزل هؤالء إال رب السماوات واألرض بصائر ، وإين ألظنك يا فرعون مثبوراً : قال . مسحورا 

اسكنوا األرض فإذا جاء : وقلنا من بعده لبين إسرائيل . فأراد أن يستفزهم من األرض فأغرقناه ومن معه مجيعا 
  . . .} وعد اآلخرة جئنا بكم لفيفا 

وهذا املثل من قصة موسى وبين إسرائيل يذكر لتناسقه مع سياق السورة وذكر املسجد األقصى يف أوهلا وطرف من 
 وكذلك يعقب عليه بذكر اآلخرة واجمليء بفرعون وقومه ملناسبة مشهد القيامة القريب. قصة بين إسرائيل وموسى 

  .يف سياق السورة ومصري املكذبني بالبعث الذي صوره هذا املشهد 
واآليات التسع املشار إليها هنا هي اليد البيضاء والعصا وما أخذ اهللا به فرعون وقومه من السنني ونقص الثمرات 

كان بني  فهم شهداء على ما} فاسأل بين إسرائيل إذ جاءهم { . . والطوفان واجلراد والقمل والضفادع والدم 
  :موسى وفرعون 

فكلمة احلق وتوحيد اهللا والدعوة إىل ترك الظلم والطغيان . . } إين ألظنك يا موسى مسحورا : فقال له فرعون { 
واإليذاء ال تصدر يف عرف الطاغية إال من مسحور ال يدري ما يقول فما يستطيع الطغاة من أمثال فرعون أن 

  أحد رأسه ليتحدث عنها وهو ميلك قواه العقليةيتصوروا هذه املعاين؛ وال أن يرفع 
  :فأما موسى فهو قوي باحلق الذي أرسل به مشرقاً منرياً؛ مطمئن إىل نصرة اهللا له وأخذه للطغاة 

هالكاً } وإين ألظنك يا فرعون مثبورا . بصائر . لقد علمت ما أنزل هؤالء إال رب السماوات واألرض : قال { 
وإهنا لواضحة مكشوفة منرية . يات اهللا وأنت تعلم أن ال أحد غريه ميلك هذه اخلوارق مدمراً ، جزاء تكذيبك بآ

  .للبصائر ، حىت لكأهنا البصائر تكشف احلقائق وجتلوها 
} فأراد أن يستفزهم من األرض { عندئذ يلجأ الطاغية إىل قوته املادية ، ويعزم أن يزيلهم من األرض ويبيدهم ، 

  .لرد على كلمة احلق فكذلك يفكر الطغاة يف ا
فأغرقناه ومن { : وعندئذ حتق على الطاغية كلمة اهللا ، وجتري سنته بإهالك الظاملني وتوريث املستضعفني الصابرين 

  . .} فإذا جاء وعد اآلخرة جئنا بكم لفيفا . اسكنوا األرض : وقلنا من بعده لبين إسرائيل . معه مجيعاً 
وهكذا أورث اهللا األرض للذين كانوا يستضعفون ، موكولني فيها إىل .  وهكذا كانت عاقبة التكذيب باآليات

أعماهلم وسلوكهم وقد عرفنا كيف كان مصريهم يف أول السورة أما هنا فهو يكلهم هم وأعداءهم إىل جزاء 
  .} فإذا جاء وعد اآلخرة جئنا بكم لفيفا { اآلخرة ، 

فأما هذا القرآن فقد جاء . كيف جرت سنة اهللا مع املكذبني ذلك مثل من اخلوارق ، وكيف استقبلها املكذبون ، و
  :باحلق ليكون آية دائمة ، ونزل مفرقاً ليقرأ على مهل يف الزمن الطويل 

وباحلق أنزلناه وباحلق نزل ، وما أرسلناك إال مبشراً ونذيرا ، وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه { 
  . .} تنزيال 

ا القرآن لرييب أمة ، ويقيم هلا نظاماً ، فتحمله هذه األمة إىل مشارق األرض ومغارهبا ، وتعلم به البشرية لقد جاء هذ
  .هذا النظام وفق املنهج الكامل املتكامل 



ومن مث فقد جاء هذا القرآن مفرقاً وفق احلاجات الواقعية لتلك األمة ، ووفق املالبسات اليت صاحبت فترة التربية 
جاء ليكون منهجاً عملياً يتحقق جزءاً . والتربية تتم يف الزمن الطويل ، وبالتجربة العملية يف الزمن الطويل . األوىل 

  جزءاً يف مرحلة اإلعداد ، ال فقهاً نظرياً وال فكرة جتريدية تعرض للقراءة واالستمتاع الذهين
  .وتلك حكمة نزوله متفرقاً ، ال كتاباً كامالً منذ اللحظة األوىل 

تلقوه توجيهاً يطبق يف واقع احلياة كلما جاءهم منه أمر أو . لقد تلقاه اجليل األول من املسلمني على هذا املعىن و
ومل يأخذوه متعة عقلية أو نفسية كما كانوا يأخذون الشعر واألدب؛ وال . هني ، وكلما تلقوا منه أدباً أو فريضة 

تكيفوا به يف مشاعرهم .  فتكيفوا به يف حياهتم اليومية تسلية وتلهية كما كانوا يأخذون القصص واألساطري
فكان منهج حياهتم الذي طرحوا كل ما عداه مما . ويف بيوهتم ومعاشهم . وضمائرهم ، ويف سلوكهم ونشاطهم 

  .ورثوه ، ومما عرفوه ، ومما مارسوه قبل أن يأتيهم هذا القرآن 
  .علم عشر آيات مل جياوزهن حىت يعرف معانيهن والعمل هبن قال ابن مسعود رضي اهللا عنه كان الرجل منا إذا ت

} وباحلق نزل { : فنزل ليقر احلق يف األرض ويثبته } وباحلق أنزلناه { : ولقد انزل اهللا هذا القرآن قائماً على احلق 
وس الوجود ، احلق األصيل الثابت يف نام. . ومن احلق قوامه ، وباحلق اهتمامه . فاحلق مادته واحلق غايته . . 

والذي خلق اهللا السماوات واألرض قائمني به ، متلبساً هبما ، والقرآن مرتبط بناموس الوجود كله ، يشري إليه 
والرسول مبشر ومنذر هبذا احلق الذي جاء . فاحلق سداه وحلمته ، واحلق مادته وغايته . ويدل عليه وهو طرف منه 

  .به 
إن شاءوا آمنوا . م ان جيبه القوم هبذا احلق ، ويدع هلم أن خيتاروا طريقهم وهنا يأمر الرسول صلى اهللا عليه وسل

ويضع أمام أنظارهم منوذجاً من تلقي الذين أوتوا . وعليهم تبعة ما خيتارون ألنفسهم . بالقرآن وإن شاءوا مل يؤمنوا 
سوة وهم األميون الذين مل يؤتوا علماً العلم من قبله من اليهود والنصارى املؤمنني هلذا القرآن ، لعل هلم فيه قدوة وأ

  :وال كتاباً 
: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم خيرون لألذقان سجداً ، ويقولون . آمنوا به أو ال تؤمنوا : قل { 

  . .} سبحان ربنا إن كان وعد ربنا ملفعوال؛ وخيرون لألذقان يبكون ويزيدهم خشوعا 
{ مشهد الذين أوتوا العلم من قبله ، وهم يسمعون القرآن ، فيخشعون ، و . دان وهو مشهد موح يلمس الوج

مث تنطق } خيرون لألذقان سجداً { إهنم ال يتمالكون أنفسهم ، فهم ال يسجدون ولكن } خيرون لألذقان سجداً 
. } ا ملفعوال سبحان ربنا إن كان وعد ربن{ : ألسنتهم مبا خاجل مشاعرهم من إحساس بعظمة اهللا وصدق وعده 

ويغلبهم التأثر فال تكفي األلفاظ يف تصوير ما جييش يف صدورهم منه ، فإذا الدموع تنطلق معربة عن ذلك التأثر 
  .} وخيرون لألذقان يبكون { : الغامر الذي ال تصوره األلفاظ 

  .فوق ما استقبلوه به من خشوع } ويزيدهم خشوعاً { . 
ة ، يرسم تأثري هذا القرآن يف القلوب املتفتحة الستقبال فيضه؛ العارفة بطبيعته إنه مشهد مصور حلالة شعورية غامر

والعلم املقصود هو ما أنزله اهللا من الكتاب قبل القرآن ، فالعلم احلق هو . وقيمته بسبب ما أوتيت من العلم قبله 
  .ما جاء من عند اهللا 

ياق بعد ختيري القوم يف أن يؤمنوا هبذا القرآن أوال يؤمنوا ، هذا املشهد املوحي للذين أوتوا العلم من قبل يعرضه الس
مث يعقب عليه بتركهم يدعون اهللا مبا شاءوا من األمساء وقد كانوا بسبب أوهامهم اجلاهلية ينكرون تسمية اهللا 

  :بالرمحن ، ويستبعدون هذا اإلسم من أمساء اهللا فكلها امساؤه فما شاءوا منها فليدعوه هبا 



  .} أيا ما تدعوا فله األمساء احلسىن . عوا اهللا أو ادعوا الرمحن اد: قل { 
  .وإن هي إال سخافات اجلاهلية وأوهام الوثنية اليت ال تثبت للمناقشة والتعليل 

كذلك يؤمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم ان يتوسط يف صالته بني اجلهر واخلفوت ملا كانوا يقابلون به صالته من 
، أو من نفور وابتعاد ولعل األمر كذلك ألن التوسط بني اجلهر واخلفاء أليق بالوقوف يف حضرة اهللا  استهزاء وإيذاء

:  
  . .} وال جتهر بصالتك وال ختافت هبا وابتغ بني ذلك سبيال { 

. وختتم السورة كما بدأت حبمد اهللا وتقرير وحدانيتة بال ولد وال شريك ، وتنزيهه عن احلاجة إىل الويل والنصري 
  :فيلخص هذا اخلتام حمور السورة الذي دارت عليه ، والذي بدأت مث ختمت به . وهو العلي الكبري 

. } وكربه تكبرياً . ومل يكن له ويل من الذل . احلمد هللا الذي مل يتخذ ولداً ، ومل يكن له شريك يف امللك : وقل { 
.  

قَيًِّما ِليُْنِذرَ َبأًْسا َشِديًدا ِمْن لَُدْنُه َوُيَبشَِّر الُْمْؤِمنِنيَ ) ١(َتاَب وَلَْم َيجَْعلْ لَُه ِعَوًجا الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي أَنَْزلَ َعلَى َعْبِدِه الِْك
َما ) ٤(لَُّه َولًَدا َويُْنِذَر الَِّذيَن قَالُوا اتََّخذَ ال) ٣(َماِكِثَني ِفيِه أََبًدا ) ٢(الَِّذيَن َيْعَملُونَ الصَّاِلحَاِت أَنَّ لَُهْم أَجًْرا َحسًَنا 

فَلََعلََّك َباِخٌع َنفَْسَك َعلَى ) ٥(لَُهْم بِِه ِمْن ِعلْمٍ َولَا ِلآبَائِهِْم كَُبَرْت كَِلَمةً َتْخُرُج ِمْن أَفَْواِههِْم إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَِذًبا 
َوإِنَّا ) ٧(َنا َما َعلَى الْأَْرضِ زِيَنةً لََها ِلَنْبلَُوُهمْ أَيُُّهْم أَْحَسُن َعَملًا إِنَّا َجَعلْ) ٦(آثَارِِهْم إِنْ لَْم ُيْؤِمنُوا بَِهذَا الَْحدِيِث أَسَفًا 

إِذْ أََوى ) ٩(أَْم َحِسْبَت أَنَّ أَْصحَاَب الْكَْهِف َوالرَّقِيمِ كَانُوا ِمْن آَياتَِنا َعَجًبا ) ٨(لََجاِعلُونَ َما َعلَْيَها َصعِيًدا ُجُرًزا 
فَضََرْبَنا َعلَى آذَانِهِْم ِفي الْكَْهفِ ) ١٠(ى الْكَْهِف فَقَالُوا َربََّنا آتَِنا ِمْن لَدُْنَك َرْحَمةً َوهَيِّئْ لََنا ِمْن أَمْرَِنا َرَشًدا الِْفْتَيةُ إِلَ

َنْحُن َنقُصُّ َعلَْيَك نََبأَُهْم بِالَْحقِّ إِنَُّهمْ  )١٢(ثُمَّ َبَعثَْناُهْم ِلَنْعلَمَ أَيُّ الِْحْزَبْينِ أَْحَصى ِلَما لَبِثُوا أََمًدا ) ١١(ِسنَِني َعَدًدا 
َوَربَطَْنا َعلَى قُلُوبِهِْم إِذْ قَامُوا فَقَالُوا َربَُّنا َربُّ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ لَْن َنْدُعوَ ) ١٣(ِفْتَيةٌ آَمُنوا بَِربِّهِْم َوزِْدَناُهْم ُهًدى 

هَُؤلَاِء قَْوُمَنا اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه آِلَهةً لَْولَا يَأُْتونَ َعلَْيهِْم بُِسلْطَاٍن َبيِّنٍ فََمْن أَظْلَُم ) ١٤(ذًا َشطَطًا ِمْن ُدونِِه إِلًَها لَقَْد قُلَْنا إِ
كَْهِف َيْنُشْر لَكُْم َربُّكُْم ِمْن َوإِِذ اْعتََزلُْتُموُهْم َوَما َيْعُبُدونَ إِلَّا اللََّه فَأُْووا إِلَى الْ) ١٥(ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا 

َوتََرى الشَّْمسَ إِذَا طَلََعْت َتَزاَوُر َعْن كَْهِفهِْم ذَاَت الَْيِمنيِ َوإِذَا غََرَبتْ ) ١٦(َرْحَمِتِه وَُيَهيِّئْ لَكُْم ِمْن أَْمرِكُْم ِمْرفَقًا 
ِمْن آَياِت اللَِّه َمْن َيْهِد اللَُّه فَُهَو الُْمْهَتِد َوَمْن ُيضِْللْ فَلَْن َتجَِد لَُه َوِليا َتقْرُِضُهْم ذَاَت الشِّمَالِ َوُهْم ِفي فَجَْوٍة ِمْنُه ذَِلَك 

لَوِ  بِالَْوِصيِد وََتْحَسُبُهمْ أَْيقَاظًا َوُهْم ُرقُوٌد َوُنقَلُِّبُهْم ذَاَت الَْيِمنيِ َوذَاَت الشِّمَالِ َوكَلُْبُهْم بَاِسطٌ ِذَراَعْيِه) ١٧(ُمْرِشًدا 
َوكَذَِلَك َبَعثَْناُهْم ِلَيَتَساَءلُوا َبْينَُهْم قَالَ قَاِئلٌ ِمْنُهْم كَْم ) ١٨(اطَّلَْعَت َعلَْيهِْم لََولَّْيَت ِمنُْهْم ِفرَاًرا َولَُمِلئَْت ِمنُْهْم ُرْعًبا 

بَِما لَبِثُْتْم فَاْبَعثُوا أََحدَكُْم بَِورِِقكُْم َهِذِه إِلَى الَْمدِيَنِة فَلَْيْنظُْر أَيَُّها لَبِثُْتْم قَالُوا لَبِثَْنا َيْوًما أَْو بَْعَض َيْومٍ قَالُوا رَبُّكُْم أَْعلَمُ 
وْ إِنَُّهْم إِنْ َيظَْهرُوا َعلَْيكُْم يَْرُجُموكُْم أَ) ١٩(أَزْكَى طََعاًما فَلَْيأِْتكُْم بِرِْزقٍ ِمْنُه َولَْيَتلَطَّْف وَلَا ُيْشِعَرنَّ بِكُْم أََحًدا 

َوكَذَِلكَ أَْعثَرَْنا َعلَْيهِْم ِلَيْعلَُموا أَنَّ َوْعدَ اللَِّه َحقٌّ َوأَنَّ السَّاَعةَ لَا رَْيَب ) ٢٠(ُيِعيُدوكُْم ِفي ِملَِّتهِْم َولَْن ُتفِْلُحوا إِذًا أََبًدا 
اًنا َربُُّهْم أَْعلَُم بِهِْم قَالَ الَِّذيَن غَلَُبوا َعلَى أَْمرِِهْم لَنَتَِّخذَنَّ َعلَْيهِمْ ِفيَها إِذْ يََتَناَزُعونَ َبْينَُهْم أَْمَرُهْم فَقَالُوا اْبنُوا َعلَْيهِْم ُبنَْي

ُهْم ْبَعةٌ َوثَاِمُنَسَيقُولُونَ ثَلَاثَةٌ َرابُِعُهْم كَلُْبُهْم َوَيقُولُونَ خَْمَسةٌ َساِدسُُهْم كَلُْبُهْم َرْجًما بِالَْغْيبِ َوَيقُولُونَ َس) ٢١(َمْسجًِدا 
َولَا ) ٢٢(لَا َتْستَفِْت ِفيهِْم ِمنُْهْم أََحًدا كَلُْبُهْم قُلْ رَبِّي أَْعلَُم بِِعدَِّتهِْم َما َيْعلَُمُهمْ إِلَّا قَِليلٌ فَلَا ُتَمارِ ِفيهِْم إِلَّا ِمَراًء ظَاهًِرا َو

اللَُّه َواذْكُْر رَبََّك إِذَا َنِسيَت َوقُلْ َعَسى أَنْ يَْهِدَينِ َربِّي ِلأَقَْربَ إِلَّا أَنْ َيَشاَء ) ٢٣(َتقُولَنَّ ِلَشْيٍء إِنِّي فَاِعلٌ ذَِلَك غًَدا 
قُلِ اللَُّه أَْعلَُم بَِما لَبِثُوا لَُه غَْيبُ ) ٢٥(َولَبِثُوا ِفي كَْهِفهِمْ ثَلَاثَ ِمائَةٍ ِسنَِني وَاْزدَاُدوا ِتْسًعا ) ٢٤(ِمْن َهذَا َرَشًدا 



وَاْتلُ َما أُوِحَي إِلَْيكَ ) ٢٦(ْرضِ أَْبِصْر بِِه َوأَْسِمْع َما لَُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوِليٍّ وَلَا ُيْشرُِك ِفي ُحكِْمِه أََحًدا السََّماَواِت َوالْأَ
  ) ٢٧(ِمْن ِكَتابِ رَبَِّك لَا ُمَبدِّلَ ِلكَِلَماِتِه َولَْن َتجَِد ِمْن ُدونِِه ُملَْتَحًدا 

ففي أوهلا جتيء قصة أصحاب الكهف ، وبعدها قصة اجلنتني ، مث .  هذه السورة القصص هو العنصر الغالب يف
ويف هنايتها قصة ذي القرنني ، . ويف وسطها جتيء قصة موسى مع العبد الصاحل . إشارة إىل قصة آدم وإبليس 

ظم ما يتبقى ويستغرق هذا القصص معظم آيات السورة ، فهو وارد يف إحدى وسبعني آية من عشر ومائة آية؛ ومع
وإىل جوار القصص بعض مشاهد القيامة ، وبعض . من آيات السورة هو تعليق أو تعقيب على القصص فيها 

  .مشاهد احلياة اليت تصور فكرة أو معىن ، على طريقة القرآن يف التعبري بالتصوير 
. تصحيح منهج النظر والفكر  أما احملور املوضوعي للسورة الذي ترتبط به موضوعاهتا ، ويدور حوله سياقها ، فهو

  .وتصحيح القيم مبيزان هذه العقيدة 
  .فأما تصحيح العقيدة فيقرره بدؤها وختامها 

لينذر بأساً شديداً من لدنه؛ ويبشر . قيماً . احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا { : يف البدء 
ما هلم به . اختذ اهللا ولداً : حسناً ماكثني فيه أبداً وينذر الذين قالوا  املؤمنني الذين يعملون الصاحلات أن هلم أجراً

  .} كربت كلمة خترج من أفواههم إن يقولون إال كذباً . من علم وال آلبائهم 
 إمنا أنا بشر مثلكم يوحى إيلَّ أمنا إهلكم إله واحد ، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمالً صاحلاً: قل { : ويف اخلتام 

وهكذا يتساوق البدء واخلتام يف إعالن الوحدانية وإنكار الشرك ، وإثبات الوحي ، } وال يشرك بعبادة ربه أحداً 
  .والتمييز املطلق بني الذات اإلهلية وذوات احلوادث 

  :ويلمس سياق السورة هذا املوضوع مرات كثرية يف صور شىت 
ربنا رب السماوات واألرض لن ندعوا من دونه إهلاً { : م يف قصة أصحاب الكهف يقول الفتية الذين آمنوا برهب

  .} لقد قلنا إذاً شططا 
ويف قصة اجلنتني يقول الرجل . } ما هلم من دونه من ويل ، وال يشرك يف حكمه أحداً { : ويف التعقيب عليها 

لكنا هو اهللا ريب وال  أكفرت بالذي خلقك من تراب مث من نطفة مث سواك رجالً ،{ : املؤمن لصاحبه وهو حياوره 
ومل تكن له فئة ينصرونه من دون اهللا وما كان منتصراً ، هنالك الوالية { : ويف التعقيب عليها } أشرك بريب أحداً 

نادوا شركائي الذين : ويوم يقول { : ويف مشهد من مشاهد يوم القيامة } هللا احلق ، هو خري ثواباً وخري عقباً 
أفحسب الذين { : ويف التعقيب على مشهد آخر } بوا هلم ، وجعلنا بينهم موبقاً زعمتم ، فدعوهم فلم يستجي

أما تصحيح منهج الفكر والنظر فيتجلى } كفروا أن يتخذوا عبادي من دوين أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزالً 
ويف . ما يقولون بربهان  يف استنكار دعاوى املشركني الذين يقولون ما ليس هلم به علم ، والذين ال يأتون على
  .توجيه اإلنسان إىل أن حيكم مبا يعلم وال يتعداه ، وما ال علم له به فليدع أمره إىل اهللا 

  }اختذ اهللا ولداً ، ما هلم به من علم وال آلبائهم : وينذر الذين قالوا { : ففي مطلع السورة 
  }لوال يأتون عليهم بسلطان بني . ه آهلة هؤالء قومنا اختذوا من دون{ : والفتية أصحاب الكهف يقولون 

  .} ربكم أعلم مبا لبثتم : قالوا { : وعندما يتساءلون عن فترة لبثهم يف الكهف يكلون علمها هللا 
: ثالثة رابعهم كلبهم؛ ويقولون : سيقولون { : ويف ثنايا القصة إنكار على من يتحدثون عن عددهم رمجاً بالغيب 

ريب أعلم بعدهتم ما يعلمهم إال قليل؛ فال : قل . سبعة وثامنهم كلبهم : بالغيب ويقولون  مخسة سادسهم كلبهم رمجاً



  .} متار فيهم إال مراء ظاهراً ، وال تستفت فيهم منهم أحًدا 
رمحة من { : ويف قصة موسى مع العبد الصاحل عندما يكشف له عن سر تصرفاته اليت أنكرها عليه موسى يقول 

  .فيكل األمر فيها هللا } مري ربك وما فعلته عن أ
فأما تصحيح القيم مبيزان العقيدة ، فريد يف مواضع متفرقة ، حيث يرد القيم احلقيقية إىل اإلميان والعمل الصاحل ، 

  .ويصغر ما عداها من القيم األرضية الدنيوية اليت تبهر األنظار 
إنا جعلنا ما على األرض زينة { : يته إىل فناء وزوال فكل ما على األرض من زينة إمنا جعل لالبتالء واالختبار ، وهنا

  .} هلا لنبلوهم أيهم أحسن عمالً ، وإنا جلاعلون ما عليها صعيداً جرزاً 
والفتية املؤمنون أصحاب الكهف يقولون بعد . ومحى اهللا أوسع وأرحب ، ولو أوى اإلنسان إىل كهف خشن ضيق 

يعبدون إال اهللا فأووا إىل الكهف ينشر لكم ربكم من رمحته ، ويهىيء لكم وإذ اعتزلتموهم وما { : اعتزاهلم لقومهم 
  }من أمركم مرفقاً 

واخلطاب يوجه إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم ليصرب نفسه مع أهل اإلميان؛ غري مبال بزينة احلياة الدنيا وأهلها 
يريدون وجهه ، وال تعد عيناك عنهم تريد  واصرب نفسك مع الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي{ الغافلني عن اهللا 

احلق من ربكم فمن : وقل . زينة احلياة الدنيا ، وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا؛ واتبع هواه وكان أمره فرطاً 
وكيف . وقصة اجلنتني تصور كيف يعتز املؤمن بإميانه يف وجه املال واجلاه والزينة } شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 

أكفرت بالذي خلقك : قال له صاحبه وهو حياوره { : احبها املنتفش املنتفخ باحلق ، ويؤنبه على نسيان اهللا جيبه ص
ما : ولوال إذ دخلت جنتك قلت . من تراب مث من نطفة مث سواك رجالً؟ لكنا هو اهللا ريب وال أشرك بريب أحداً 

فعسى ريب أن يؤتيين خرياً من جنتك ، ويرسل عليها . ولداً إن ترن أنا أقل منك ماالً و. شاء اهللا ، ال قوة إال باهللا 
وعقب القصة يضرب مثالً } حسبانا من السماء فتصبح صعيداً زلقاً ، أو يصبح ماؤها غوراً فلن تستطيع له طلباً 

ختلط به واضرب هلم مثل احلياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء ، فا{ : للحياة الدنيا وسرعة زواهلا بعد ازدهارها 
  }نبات األرض ، فأصبح هشيماً تذروه الرياح ، وكان اهللا على كل شيء مقتدراً 

املال والبنون زينة احلياة الدنيا ، والباقيات الصاحلات خري عند { : ويعقب عليه ببيان للقيم الزائلة والقيم الباقية 
وحني يعرض عليه القوم . ألعماله الصاحلة  وذو القرنني ال يذكر ألنه ملك ، ولكن يذكر} ربك ثواباً وخري أمالً 

الذين وجدهم بني السدين أن يبين هلم سداً حيميهم من يأجوج ومأجوج يف مقابل أن يعطوه ماالً ، فإنه يرد عليهم 
وحني يتم السد يرد األمر } ما مكين فيه ريب خري : قال { ما عرضوه من املال ، ألن متكني اهللا له خري من أمواهلم 

ويف هناية } هذا رمحة من ريب ، فإذا جاء وعد ريب جعله دكاء وكان وعد ريب حقاً : قال { :  لقوته البشرية هللا ال
السورة يقرر أن أخسر اخللق أعماالً ، هم الذين كفروا بآيات رهبم ولقائه؛ وهؤالء ال وزن هلم وال قيمة وإن 

عماالً الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون هل ننبئكم باألخسرين أ: قل { : حسبوا أهنم حيسنون صنعاً 
وهكذا } أهنم حيسنون صنعاً؟ أولئك الذين كفروا بآيات رهبم ولقائه فحبطت أعماهلم فال نقيم هلم يوم القيامة وزناً 

  .وتصحيح القيم مبيزان العقيدة . وتصحيح منهج الفكر والنظر . جند حمور السورة هو تصحيح العقيدة 
  :سياق السورة حول هذه املوضوعات الرئيسية يف أشواط متتابعة ويسري 

اختذ : تبشري املؤمنني وإنذار الذين قالوا . تبدأ السورة باحلمد هللا الذي أنزل على عباده الكتاب لإلنذار والتبشري 
ويتلو هذا قصة . . ل وفناء اهللا ولداً؛ وتقرير أن ما على األرض من زينة إمنا هو لالبتالء واالختبار ، والنهاية إىل زوا

وهي منوذج إليثار اإلميان على باطل احلياة وزخرفها ، وااللتجاء إىل رمحة اهللا يف الكهف ، هرباً . أصحاب الكهف 



  .بالعقيدة أن متس 
ويبدأ الشوط الثاين بتوجيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يصرب نفسه مع الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي 

مث جتيء قصة اجلنتني تصور اعتزاز القلب املؤمن باهللا ، . . وجهه ، وأن يغفل الغافلني عن ذكر اهللا  يريدون
  .وينتهي هذا الشوط بتقرير القيم احلقيقية الباقية . . واستصغاره لقيم األرض 

ينتهي ببيان و. . والشوط الثالث يتضمن عدة مشاهد متصلة من مشاهد القيامة تتوسطها إشارة قصة آدم وإبليس 
  .سنة اهللا يف إهالك الظاملني ، ورمحة اهللا وإمهاله للمذنبني إىل أجل معلوم 

  .وقصة ذي القرنني الشوط اخلامس . وتشغل قصة موسى مع العبد الصاحل الشوط الرابع 
فلنأخذ . عن الشريك تبشرياً للمؤمنني وإنذاراً للكافرين ، وإثباتاً للوحي وتنزيها هللا : مث ختتم السورة مبثل ما بدأت 

  :يف الشوط األول بالتفصيل 
لينذر بأساً شديداً من لدنه ، ويبشر املؤمنني . قيماً . احلمد هللا الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجاً { 

م به من علم الذين يعملون الصاحلات أن هلم أجراً حسناً ماكثني فيه أبداً ، وينذر الذين قالوا اختذ اهللا ولداً ، ما هل
  .كربت كلمة خترج من أفواههم . وال آلبائهم 

إنا جعلنا ما على األرض . . فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن مل يؤمنوا هبذا احلديث أسفاً . إن يقولون إال كذباً 
  . .} زينة هلا لنبلوهم أيهم أحسن عمال ، وإنا جلاعلون ما عليها صعيدا جرزا 

هبذه االستقامة ، ال عوج فيه وال } على عبده { وفيه محد هللا على إنزاله الكتاب . صرامة  بدء فيه استقامة ، وفيه
  .} لينذر بأساً شديداً من لدنه { : التواء ، وال مداراة وال مداورة 

اهللا هو الذي أنزل الكتاب ، واحلمد له على : ومنذ اآلية األوىل تتضح املعامل ، فال لبس يف العقيدة وال غموض 
  .فالكل إذن عبيد ، وليس هللا من ولد وال شريك . نزيله ، وحممد هو عبد هللا ت

يتكرر معىن االستقامة مرة على طريق نفي العوج ، ومرة عن طريق إثبات . . } قيماً { . . والكتاب ال عوج له 
  .توكيداً هلذا املعىن وتشديداً فيه . االستقامة 

لينذر بأساً شديداً من لدنه ، ويبشر املؤمنني الذين يعملون الصاحلات { : والغرض من إنزال الكتاب واضح صريح 
  .} أن هلم أجراً حسناً 

مث . } لينذر بأساً شديداً من لدنه { : فهو يبدأ به على وجه اإلمجال . ويغلب ظل اإلنذار الصارم يف التعبري كله 
الذين يعملون { وبينهما تبشري للمؤمنني . . } داً وينذر الذين قالوا اختذ اهللا ول{ : يعود إليه على وجه التخصيص 

  .هبذا القيد الذي جيعل لإلميان دليله العملي الظاهر املستند إىل الواقع األكيد } الصاحلات 
ما هلم به { : قضية العقيدة . مث يأخذ يف كشف املنهج الفاسد الذي يتخذونه للحكم على أكرب القضايا وأخطرها 

  . .}  من علم وال آلبائهم
  :فما أشنع وما أفظع أن يفضوا هبذا القول بغري علم ، هكذا جزافاً 

  . .} كربت كلمة خترج من أفواههم إن يقولون إال كذباً { 
كربت { فهو يبدأ بكلمة . وتشترك األلفاظ بنظمها يف العربة وجرسها يف النطق يف تفظيع هذه الكلمة اليت يقولوهنا 

كربت { : وجيعل الكلمة الكبرية متييزاً لضمريها يف اجلملة . لفظاعة ومتأل اجلو هبما لتجبه السامع بالضخامة وا} 
وجيعل هذه الكلمة خترج من أفواههم خروجاً كأمنا تنطلق منها جزافاً وتندفع . زيادة يف توجيه االنتباه إليها } كلمة 

ا اخلاص يف تكبري هذه الكلمة وتفظيعها ، جبرسه} أفواههم { وتشارك لفظة . } خترج من أفواههم { منها اندفاعاً 



مث تتواىل اهلاءان فيمتلئ الفم هبما قبل أن يطبق } . . . أفوا { : فالناطق هبا يفتح فاه يف مقطعها األول مبا فيه من مد 
.  وبذلك يشترك نظم اجلملة وجرس اللفظة يف تصوير املعىن ورسم الظل. } أفواههم { : على امليم يف هناية اللفظة 

} إن { : وخيتار للنفي كلمة : } إن يقولون إال كذباً { : ويعقب على ذلك بالتوكيد عن طريق النفي واالستثناء 
وذلك لزيادة . . شيء من الليونة باملد } ما { ألن يف األوىل صرامة بالسكون الواضح ، ويف لفظ } ما { الكلمة 

  . .الكلمة الكبرية  التشديد يف االستنكار ، ولزيادة التوكيد لكذب هذه
وفيما يشبه اإلنكار خياطب الرسول صلى اهللا عليه وسلم الذي كان حيزنه أن يكذب قومه بالقرآن ويعرضوا عن 

  .اهلدى ، ويذهبوا يف الطريق الذي يعلم صلى اهللا عليه وسلم أنه مود هبم إىل اهلالك 

  :فيما يشبه اإلنكار يقول للرسول صلى اهللا عليه وسلم . 
  } إن مل يؤمنوا هبذا احلديث أسفاً . لك باخع نفسك على آثارهم فلع{ 

. وما يستحق هؤالء أن حتزن عليهم وتأسف . أي فلعلك قاتل نفسك أسفاً وحزناً عليهم ، إن مل يؤمنوا هبذا القرآن 
هلها ، ليتبني جعلناه اختباراً وامتحاناً أل. . فدعهم فقد جعلنا ما على األرض من زخرف ومتاع ، وأموال وأوالد 

  :من حيسن منهم العمل يف الدنيا ، ويستحق نعمتها ، كما يستحق نعيم اآلخرة 
  .} إنا جعلنا ما على األرض زينة هلا لنبلوهم أيهم أحسن عمالً { 

ويسكت عمن ال . ولكنه جيزي على ما يصدر من العباد فعالً ، وما يتحقق منهم يف احلياة عمالً . واهللا يعلم 
  .عمل فال يذكرهم ألن مفهوم التعبري واضح حيسنون ال

فستعود األرض جمردة منها ، وسيهلك كل ما عليها ، فتصبح قبل يوم القيامة سطحاً . وهناية هذه الزينة حمتومة 
  :أجرد خشناً جدباً 

  .} وإنا جلاعلون ما عليها صعيداً جرزاً { 
كما . تصور معىن اجلدب جبرسها اللفظي } جرزا {  وكلمة. ويف التعبري صرامة ، ويف املشهد الذي يرمسه كذلك 

  ترسم مشهد االستواء والصالدة} صعيدا { أن كلمة 
كيف تطمئن به ، وتؤثره على زينة . مث جتيء قصة أصحاب الكهف ، فتعرض منوذجاً لإلميان يف النفوس املؤمنة 
وكيف يرعى اهللا هذه النفوس املؤمنة . ناس األرض ومتاعها ، وتلجأ به إىل الكهف حني يعز عليها أن تعيش به مع ال

  .، ويقيها الفتنة ، ويشملها بالرمحة 
وحنن . فقد وردت يف بعض الكتب القدمية ويف األساطري بصور شىت . ويف القصة روايات شىت ، وأقاويل كثرية 

ت واألساطري اليت ونطرح سائر الروايا. نقف فيها عند حد ما جاء يف القرآن ، فهو املصدر الوحيد املستيقن 
وخباصة أن القرآن الكرمي قد هنى عن استفتاء غري القرآن فيها ، وعن املراء . اندست يف التفاسري بال سند صحيح 

  .فيها واجلدل رمجاً بالغيب 
وقد ورد يف سبب نزوهلا ونزول قصة ذي القرنني أن اليهود أغروا أهل مكة بسؤال الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

أو أن أهل مكة طلبوا إىل اليهود أن يصوغوا هلم أسئلة خيتربون هبا الرسول صلى اهللا عليه . الروح  عنهما وعن
. ويسألونك عن ذي القرنني { : فقد جاء يف أول قصة ذي القرنني . وسلم وقد يكون هذا كله أو بعضه صحيحاً 

فنحن منضي يف القصة . هذه اإلشارة  ولكن مل جتيء عن قصة أصحاب الكهف مثل} سأتلوا عليكم منه ذكراً : قل 
  .لذاهتا وهي واضحة االرتباط مبحور السورة كما بينا 



إن الطريقة اليت اتبعت يف عرض هذه القصة من الناحية الفنية هي طريقة التلخيص اإلمجايل أوالً ، مث العرض 
  .من السياق  وهي تعرض يف مشاهد وتترك بني املشاهد فجوات يعرف ما فيها. التفصيلي أخرياً 

  :وهي تبدأ هكذا 
ربنا آتنا من : إذ أوى الفتية إىل الكهف ، فقالوا . أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً { 

فضربنا على آذاهنم يف الكهف سنني عدداً ، مث بعثناهم لنعلم أي احلزبني . لدنك رمحة ، وهىيء لنا من أمرنا رشداً 
  .} أمداً أحصى ملا لبثوا 

فنعرف أن أصحاب الكهف فتية ال نعلم عددهم . وهو تلخيص جيمل القصة ، ويرسم خطوطها الرئيسية العريضة 
وأنه ضرب على آذاهنم يف الكهف أي ناموا سنني معدودة ال نعلم عددها وأهنم . آووا إىل الكهف وهم مؤمنون 

ن يف شأهنم مث لبثوا يف الكهف فبعثوا ليتبني أي الفريقني وأنه كان هناك فريقان يتجادال. بعثوا من رقدهتم الطويلة 
ويف صفحات هذا الكون من العجائب ويف . وأن قصتهم على غرابتها ليست بأعجب آيات اهللا . أدق إحصاء 

  .ثناياه من الغرائب ما يفوق قصة أصحاب الكهف والرقيم 
يبدأ هذا التفصيل بأن ما سيقصه اهللا منها هو فصل و. وبعد هذا التلخيص املشوق للقصة يأخذ السياق يف التفصيل 

  :اخلطاب يف الروايات املتضاربة ، وهو احلق اليقني 
ربنا : وربطنا على قلوهبم إذ قاموا فقالوا . إهنم فتية آمنوا برهبم وزدناهم هدى . حنن نقص عليك نبأهم باحلق { 

لوال . هؤالء قومنا اختذوا من دونه آهلة . إذا شططاً  لقد قلنا. رب السماوات واألرض ، لن ندعوا من دونه إهلاً 
فمن أظلم ممن افترى على اهللا كذباً؟ وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إال اهللا فأووا إىل . يأتون عليهم بسلطان بني 

  .} الكهف ، ينشر لكم ربكم من رمحته ، ويهىيء لكم من أمركم مرفقاً 
بإهلامهم كيف يدبرون } وزدناهم هدى { . . } إهنم فتية آمنوا برهبم { . هذا هو املشهد األول من مشاهد القصة 

معتزة باإلميان الذي . فإذا هي ثابتة راسخة ، مطمئنة إىل احلق الذي عرفت } وربطنا على قلوهبم { . أمرهم 
. . } األرض فقالوا ربنا رب السماوات و{ . والقيام حركة تدل على العزم والثبات . . } إذ قاموا { اختارت 

. . } لقد قلنا إذن شططاً { . فهو واحد بال شريك . . } لن ندعو من دونه إهلاً { فهو رب هذا الكون كله 
  .وجتاوزنا احلق وحدنا عن الصواب 

  :مث يلتفتون إىل ما عليه قومهم فيستنكرونه ، ويستنكرون املنهج الذي يسلكونه يف تكوين العقيدة 
  . .} لوال يأتون عليهم بسلطان بني؟ . دونه آهلة  هؤالء قومنا اختذوا من{ 

وإال . أن يكون لإلنسان دليل قوي يستند إليه ، وبرهان له سلطان على النفوس والعقول : فهذا هو طريق االعتقاد 
  .} فمن أظلم ممن افترى على اهللا كذباً؟ { : فهو الكذب الشنيع ، ألنه الكذب على اهللا 

إهنم فتية ، أشداء يف أجسامهم ، أشداء . . تية واضحاً صرحياً حامساً ، ال تردد فيه وال تلعثم وإىل هنا يبدو موقف الف
  . .أشداء يف استنكار ما عليه قومهم . يف إمياهنم 

  .ولقد تبني الطريقان ، واختلف املنهجان ، فال سبيل إىل االلتقاء ، وال للمشاركة يف احلياة 

م ليسوا رسالً إىل قومهم فيواجهوهم بالعقيدة الصحيحة ويدعوهم إليها ، ويتلقوا ما إهن. وال بد من الفرار بالعقيدة 
إمنا هم فتية تبني هلم اهلدى يف وسط ظامل كافر ، وال حياة هلم يف هذا الوسط إن هم أعلنوا عقيدهتم . يتلقاه الرسل 

ما يعبدون من اآلهلة على سبيل التقية  وجاهروا هبا ، وهم ال يطيقون كذلك أن يداروا القوم ويداوروهم ، ويعبدوا



فال سبيل هلم إال أن يفروا بدينهم إىل اهللا ، وأن خيتاروا . واألرجح أن أمرهم قد كشف . وخيفوا عبادهتم هللا 
  :وقد أمجعوا أمرهم فهم يتناجون بينهم . الكهف على زينة احلياة 

شر لكم ربكم من رمحته ، ويهىيء لكم من أمركم مرفقاً وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إال اهللا فأووا إىل الكهف ين{ 
 {. .  

فهؤالء الفتية الذين يعتزلون قومهم ، ويهجرون ديارهم ، ويفارقون . وهنا ينكشف العجب يف شأن القلوب املؤمنة 
ؤالء ه. وهؤالء الذين يأوون إىل الكهف الضيق اخلشن املظلم . ويتجردون من زينة األرض ومتاع احلياة . أهلهم 

} ينشر { ولفظة } ينشر لكم ربكم من رمحته { . وحيسون هذه الرمحة ظليلة فسيحة ممتدة . يستروحون رمحة اهللا 
فإذا الكهف فضاء فسيح رحيب وسيع تنتشر فيه الرمحة وتتسع خيوطها . تلقي ظالل السعة والبحبوحة واالنفساح 

احلدود الضيقة لتنزاح ، وإن اجلدران الصلدة لترق ، وإن  إن. . ومتتد ظالهلا ، وتشملهم بالرفق واللني والرخاء 
  .الوحشة املوغلة لتشف ، فإذا الرمحة والرفق والراحة واالرتفاق 

  . .إنه اإلميان 
وما قيمة الظواهر؟ وما قيمة القيم واألوضاع واملدلوالت اليت تعارف عليها الناس يف حياهتم األرضية؟ إن هنالك 

  .عاملاً تظلله الرمحة والرفق واالطمئنان والرضوان . لقلب املغمور باإلميان ، املأنوس بالرمحن عاملاً آخر يف جنبات ا
  .لريفع على مشهد آخر والفتية يف الكهف وقد ضرب اهللا عليهم النعاس . ويسدل الستار على هذا املشهد 

الشمال ، وهم يف فجوة وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمني ، وإذا غربت تقرضهم ذات { 
وحتسبهم أيقاظاً وهم رقود . ومن يضلل فلن جتد له ولياً مرشداً . من يهد اهللا فهو املهتد . ذلك من آيات اهللا . منه 

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ، . وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد . ونقلبهم ذات اليمني وذات الشمال . 
  .} ومللئت منهم رعباً 

والشمس . مشهد تصويري عجيب ، ينقل بالكلمات هيئة الفتية يف الكهف ، كما يلتقطها شريط متحرك وهو 
. تصور مدلوهلا وتلقي ظل اإلرادة يف عملها } تزاور { ولفظ . تطلع على الكهف فتميل عنه كأهنا متعمدة 

  . .والشمس تغرب فتجاوزهم إىل الشمال وهم يف فجوة منه 
شهد العجيب يعلق على وضعهم ذاك بأحد التعليقات القرآنية اليت تتخلل سياق القصص وقبل أن يكمل نقل امل

  :لتوجيه القلوب يف اللحظة املناسبة 
وهم يف . وضعهم هكذا يف الكهف والشمس ال تناهلم بأشعتها وتقرب منهم بضوئها . . } ذلك من آيات اهللا { 

  .مكاهنم ال ميوتون وال يتحركون 

فمن اهتدى بآيات . وللهدى والضالل ناموس . . } ومن يضلل فلن جتد له ولياً مرشداً . املهتد  من يهد اهللا فهو{ 
ومن مل يأخذ بأسباب اهلدى ضل ، وجاء ضالله وفق الناموس . اهللا فقد هداه اهللا وفق ناموسه وهو املهتدي حقاً 

  .اإلهلي فقد أضله اهللا إذن ، ولن جتد له من بعد هادياً 
فيحسبهم الرائي . وهم يقلبون من جنب إىل جنب يف نومتهم الطويلة . اق يكمل املشهد العجيب مث ميضي السي

وهم يف . وكلبهم على عادة الكالب باسط ذراعية بالفناء قريباً من باب الكهف كأنه حيرسهم . أيقاظاً وهم رقود 
وذلك . قاظ ، يتقلبون وال يستيقظون إذ يراهم نياماً كاألي. هيئتهم هذه يثريون الرعب يف قلب من يطلع عليهم 

  .من تدبري اهللا كي ال يعبث هبم عابث ، حىت حيني الوقت املعلوم 
  :فلننظر ولنسمع . وفجأة تدب فيهم احلياة 



ربكم أعلم : قالوا . لبثنا يوماً أو بعض يوم : كم لبثتم؟ قالوا : قال قائل منهم . وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم { 
، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إىل املدينة ، فلينظر أيها أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه وليتلطف وال يشعرن مبا لبثتم 

  . .} إهنم إن يظهروا عليكم يرمجوكم أو يعيدوكم يف ملتهم ، ولن تفلحوا إذاً أبداً . بكم أحداً 
ية يستيقظون وهم ال يعرفون كم لبثوا منذ إن السياق حيتفظ باملفاجأة يف عرض القصة ، فيعرض هذا املشهد ، والفت

كم لبثتم؟ كما يسأل من : إهنم يفركون أعينهم ، ويلتفت أحدهم إىل اآلخرين فيسأل . . أن أدركهم النعاس 
  } قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم { . وال بد أنه كان حيس بآثار نوم طويل . يستيقظ من نوم طويل 

اليت ال طائل وراء البحث فيها ، ويدعوا أمرها هللا شأن املؤمن يف كل ما يعرض له مما  مث رأوا أن يتركوا هذه املسألة
ربكم أعلم : قالوا { : ولديهم نقود فضية خرجوا هبا من املدينة . فهم جائعون . جيهله وأن يأخذوا يف شأن عملي 

أي فليختر . . } ، فليأتكم برزق منه  مبا لبثتم ، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إىل املدينة فلينظر أيها أزكى طعاماً
  .أطيب طعام يف املدينة فليأتكم بشيء منه 

وهم حيذرون أن ينكشف أمرهم ويعرف خمبؤهم ، فيأخذهم أصحاب السلطان يف املدينة فيقتلوهم رمجاً بوصفهم 
وهذه هي اليت . بالتعذيب  خارجني على الدين ألهنم يعبدون إهلاً واحداً يف املدينة املشركة أو يفتنوهم عن عقيدهتم

إهنم إن يظهروا عليكم . وليتلطف وال يشعرن بكم أحداً { : لذلك يوصون الرسول أن يكون حذراً لبقاً . يتقوهنا 
فما يفلح من يرتد عن اإلميان إىل الشرك ، وإهنا للخسارة . . } يرمجوكم أو يعيدوكم يف ملتهم ولن تفلحوا إذاً أبدا 

  .الكربى 
الفتية يتناجون فيما بينهم ، حذرين خائفني ، ال يدرون أن األعوام قد كرت ، وأن عجلة الزمن قد  وهكذا نشهد

دارت ، وأن أجياالً قد تعاقبت ، وأن مدينتهم اليت يعرفوهنا قد تغريت معاملها ، وأن املتسلطني الذين خيشوهنم على 
يف عهد امللك الظامل قد تناقلها اخللف عن السلف؛  عقيدهتم قد دالت دولتهم ، وأن قصة الفتية الذين فروا بدينهم

  .وأن األقاويل حوهلم متعارضة؛ حول عقيدهتم ، وحول الفترة اليت مضت منذ اختفائهم 

  .وبني املشهدين فجوة متروكة يف السياق القرآين . وهنا يسدل على مشهدهم يف الكهف لريفع على مشهد آخر 
، فهم شديدو احلفاوة بالفتية املؤمنني بعد أن انكشف أمرهم بذهاب أحدهم  ونفهم أن أهل املدينة اليوم مؤمنون

  .لشراء الطعام ، وعرف الناس أنه أحد الفتية الذين فروا بدينهم منذ عهد بعيد 
ولنا أن نتصور ضخامة املفاجأة اليت اعترت الفتية بعد أن أيقن زميلهم أن املدينة قد مضى عليها العهد الطويل منذ 

قوها؛ وأن الدنيا تبدلت من حوهلم فلم يعد لشيء مما ينكرونه وال لشيء مما يعرفونه وجود وأهنم من جيل أن فار
وأن كل . وأهنم أعجوبة يف نظر الناس وحسهم ، فلن ميكن أن يعاملوهم كبشر عاديني . قدمي مضت عليه القرون 

كله قد تقطع ، فهم أشبه بالذكرى احلية  . .ما يربطهم جبيلهم من قرابات ومعامالت ومشاعر وعادات وتقاليد 
  .فريمحهم اهللا من هذا كله فيتوفاهم . . منهم باألشخاص الواقعية 

أما السياق القرآين فيعرض املشهد األخري ، مشهد وفاهتم ، والناس خارج الكهف . لنا أن نتصور هذا كله 
ويعهد مباشرة إىل العربة . ذكراهم لألجيال  على أي دين كانوا ، وكيف خيلدوهنم وحيفظون: يتنازعون يف شأهنم 

  :املستقاة من هذا احلادث العجيب 
: إذ يتنازعون بينهم أمرهم ، فقالوا . وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد اهللا حق ، وأن الساعة ال ريب فيها { 

  .} مسجداً  لنتخذن عليهم: قال الذين غلبوا على أمرهم . ابنوا عليهم بنياناً رهبم أعلم هبم 
. يقرب إىل الناس قضية البعث . إن العربة يف خامتة هؤالء الفتية هي داللتها على البعث مبثل واقعي قريب حمسوس 



وعلى هذا النحو بعث الفتية من نومتهم وأعثر . . فيعلموا أن وعد اهللا بالبعث حق ، وأن الساعة ال ريب فيها 
  .قومهم عليهم 

وقال . ومبا كانوا عليه من عقيدة } رهبم أعلم هبم { ال حيدد عقيدهتم } عليهم بنياناً  ابنوا{ : وقال بعض الناس 
واملقصود معبد ، على طريقه اليهود والنصارى يف } لنتخذن عليهم مسجداً { : أصحاب السلطان يف ذلك األوان 

ن املسلمني خمالفني هلدى الرسول صلى وكما يصنع اليوم من يقلدوهنم م. اختاذ املعابد على مقابر األنبياء والقديسني 
  »لعن اهللا اليهود والنصارى ، اختذوا قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد « اهللا عليه وسلم 

مث يرفع لنسمع اجلدل حول أصحاب الكهف على عادة الناس يتناقلون الروايات . ويسدل الستار على هذا املشهد 
ن إليها من خياهلم خياهلم جيالً بعد جيل ، حىت تتضخم وتتحول ، واألخبار ، ويزيدون فيها وينقصون ، ويضيفو

  :وتكثر األقاويل حول اخلرب الواحد أو احلادث الواحد كلما مرت القرون 
سبعة وثامنهم : مخسة سادسهم كلبهم رمجاً بالغيب ، ويقولون : ثالثة رابعهم كلبهم ، ويقولون : سيقولون { 

  .كلبهم 

  . .} فال متار فيهم إال مراء ظاهراً ، وال تستفت فيهم منهم أحداً . ما يعلمهم إال قليل  .ريب أعلم بعدهتم : قل 
وأمرهم . وإنه ليستوي أن يكونوا ثالثة أو مخسة أو سبعة ، أو أكثر . فهذا اجلدل حول عدد الفتية ال طائل وراءه 

. احلادث عند وقوعه أو من روايته الصحيحة وعند القليلني الذين تثبتوا من . موكول إىل اهللا ، وعلمهم عند اهللا 
لذلك يوجه القرآن . والعربة يف أمرهم حاصلة بالقليل وبالكثري . فال ضرورة إذن للجدل الطويل حول عددهم 

. الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل ترك اجلدل يف هذه القضية ، وإىل عدم استفتاء أحد من املتجادلني يف شأهنم 
ويف أال يقفو املسلم ما ليس له به عليم . إلسالم يف صيانة الطاقة العقلية أن تبدد يف غري ما يفيد متشياً مع منهج ا

  .وهذا احلادث الذي طواه الزمن هو من الغيب املوكول إىل علم اهللا ، فليترك إىل علم اهللا . وثيق 
ستقبل وما يقع فيه؛ فاإلنسان ال ومبناسبة النهي عن اجلدل يف غيب املاضي ، يرد النهي عن احلكم على غيب امل

  :يدري ما يكون يف املستقبل حىت يقطع برأي فيه 
عسى أن يهدين ريب : إين فاعل ذلك غداً إال أن يشاء اهللا واذكر ربك إذا نسيت ، وقل : وال تقولن لشيء { 

  . .} ألقرب من هذا رشداً 
وسجف الغيب مسبل حيجب ما وراء . ادة اهللا إن كل حركة وكل نأمة ، بل كل نفس من أنفاس احلي ، مرهون بإر

: فال يقل إنسان . اللحظة احلاضرة؛ وعني اإلنسان ال متتد إىل ما وراء الستر املسدل؛ وعقله مهما علم قاصر كليل 
  .وغداً يف غيب اهللا وأستار غيب اهللا دون العواقب . إين فاعل ذلك غداً 

وأال . أمر املستقبل وال يدبر له؛ وأن يعيش يوماً بيوم ، حلظة بلحظة  وليس معىن هذا أن يقعد اإلنسان ، ال يفكر يف
ولكن معناه أن حيسب حساب الغيب وحساب املشيئة اليت تدبره؛ وأن . كال . . يصل ماضي حياته حباضره وقابله 

يكون هللا تدبري غري يعزم ما يعزم ويستعني مبشيئة اهللا على ما يعزم ، ويستشعر أن يد اهللا فوق يده ، فال يستبعد أن 
وإن جرت مشيئة اهللا بغري ما دبر مل حيزن ومل ييأس ، ألن األمر هللا أوالً . فإن وفقه اهللا إىل ما اعتزم فبها . تدبريه 
  .وأخرياً 

 فليفكر اإلنسان وليدبر؛ ولكن ليشعر أنه إمنا يفكر بتيسري اهللا ، ويدبر بتوفيق اهللا ، وأنه ال ميلك إال ما ميده اهللا به
ولن يدعو هذا إىل كسل أو تراخ ، أو ضعف أو فتور؛ بل على العكس ميده بالثقة والقوة . من تفكري وتدبري 



فإذا انكشف ستر الغيب عن تدبري هللا غري تدبريه ، فليتقبل قضاء اهللا بالرضى والطمأنينة . واالطمئنان والعزمية 
  .واالستسالم 

  .الستار ألنه األصل الذي كان جمهوالً له فكشف عنه 
وال حيس . . فال يشعر بالوحدة والوحشة وهو يفكر ويدبر . هذا هو املنهج الذي يأخذ به اإلسالم قلب املسلم 

بل يبقى يف كل أحواله متصالً . بالغرور والتبطر وهو يفلح وينجح ، وال يستشعر القنوط واليأس وهو يفشل وخيفق 
واذكر ربك إذا { . غري متبطر وال قنوط . ه إياه ، مسلماً بقضائه وقدره باهللا ، قوياً باالعتماد عليه ، شاكراً لتوفيق

  .إذا نسيت هذا التوجيه واالجتاه فاذكر ربك وارجع إليه . . } نسيت 
من هذا املنهج الذي يصل القلب دائماً باهللا ، يف كل ما . . } عسى أن يهدين ريب ألقرب من هذا رشدا : وقل { 

  .يه يهم به وكل ما يتوجه إل
للداللة على ارتفاع هذا املرتقى ، وضرورة احملاولة الدائمة لالستواء } ألقرب { وكلمة } عسى { وجتيء كلمة 

  .عليه يف مجيع األحوال 
  :فلنعرفه اآلن لنعرفه على وجه اليقني . كم لبث الفتية يف الكهف : وإىل هنا مل نكن نعلم 

أبصر . اهللا أعلم مبا لبثوا له غيب السماوات واألرض : قل . تسعاً  ولبثوا يف كهفهم ثالث مئة سنني ، وازدادوا{ 
  . .} به وأمسع 

فال . ما أبصره ، وما أمسعه سبحانه . فهذا هو فصل اخلطاب يف أمرهم ، يقرره عامل غيب السماوات واألرض 
  .جدال بعد هذا وال مراء 

وال . ما هلم من دونه من ويل { : قصة وأحداثها ويعقب على القصة بإعالن الوحدانية الظاهرة األثر يف سري ال
  . .} يشرك يف حكمه أحداً 

وبتوجيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل تالوة ما أوحاه ربه إليه ، وفيه فصل اخلطاب وهو احلق الذي ال يأتيه 
  :هم برمحته وهداه وقد فر إليه أصحاب الكهف فشمل. الباطل واالجتاه إىل اهللا وحده ، فليس من محى إال محاه 

  . .} واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك ال مبدل لكلماته ولن جتد من دونه ملتحداً { 
مع . وهكذا تنتهي القصة ، تسبقها وتتخللها وتعقبها تلك التوجيهات اليت من أجلها يساق القصص يف القرآن 

  .التناسق املطلق بني التوجيه الديين والعرض الفين يف السياق 

ْم ُترِيُد زِيَنةَ الْحََياِة الدُّْنَيا َولَا ْصبِْر َنفَْسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهمْ بِالَْغدَاِة َوالَْعِشيِّ ُيرِيُدونَ َوْجَهُه وَلَا َتْعُد َعيَْناَك َعْنُهَوا
َوقُلِ الَْحقُّ ِمْن رَبِّكُْم فََمْن َشاَء فَلُْيْؤِمْن َوَمْن َشاَء ) ٢٨(فُُرطًا  ُتِطْع َمْن أَغْفَلَْنا قَلَْبُه َعْن ِذكْرَِنا َواتََّبَع َهوَاُه َوكَانَ أَْمُرُه

مُْهلِ َيشْوِي الُْوُجوَه بِئَْس الشَّرَاُب فَلَْيكْفُْر إِنَّا أَْعَتْدَنا ِللظَّاِلِمَني َناًرا أََحاطَ بِهِْم سَُراِدقَُها َوإِنْ َيْستَِغيثُوا ُيَغاثُوا بَِماٍء كَالْ
أُولَِئَك لَُهمْ ) ٣٠(إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت إِنَّا لَا ُنِضيعُ أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَملًا ) ٢٩(َساَءْت ُمْرَتفَقًا َو

ِثيَاًبا ُخضًْرا ِمْن ُسْنُدسٍ وَإِْسَتبَْرقٍ  َجنَّاُت َعْدنٍ َتْجرِي ِمْن َتْحِتهِمُ الْأَْنهَاُر ُيَحلَّْونَ ِفيَها ِمْن أََساوَِر ِمْن ذََهبٍ َوَيلَْبُسونَ
َواْضرِْب لَُهْم َمثَلًا َرُجلَْينِ َجَعلَْنا لِأََحِدِهَما َجنََّتْينِ ِمْن ) ٣١(ُمتَِّكِئَني ِفيَها َعلَى الْأََراِئِك نِْعمَ الثََّواُب َوَحسَُنْت ُمْرَتفَقًا 

ِكلَْتا الْجَنََّتْينِ آَتْت أُكُلََها َولَْم َتظِْلْم ِمْنهُ َشْيئًا وَفَجَّْرَنا ِخلَالَُهَما ) ٣٢(بَْيَنُهَما َزْرًعا  أَْعَنابٍ َوَحفَفَْناُهَما بَِنْخلٍ َوَجَعلَْنا
نََّتُه َوُهَو ظَاِلمٌ َوَدَخلَ َج) ٣٤(َوكَانَ لَُه ثََمٌر فَقَالَ ِلصَاِحبِِه َوُهَو ُيَحاوُِرُه أََنا أَكْثَُر مِْنَك َمالًا َوأََعزُّ َنفًَرا ) ٣٣(َنهًَرا 

َوَما أَظُنُّ السَّاَعةَ قَاِئَمةً َولَِئْن ُردِْدُت إِلَى َربِّي لَأَجَِدنَّ خَْيًرا ِمْنَها ُمْنقَلًَبا ) ٣٥(ِلَنفِْسِه قَالَ َما أَظُنُّ أَنْ َتبِيَد َهِذهِ أََبًدا 



لَِكنَّا ُهَو اللَُّه ) ٣٧(ي َخلَقََك ِمْن ُترَابٍ ثُمَّ ِمْن ُنطْفٍَة ثُمَّ سَوَّاَك َرُجلًا قَالَ لَُه َصاِحُبُه َوُهَو ُيَحاوُِرُه أَكَفَْرَت بِالَِّذ) ٣٦(
َك َمالًا َولَوْلَا إِذْ َدَخلْتَ َجنََّتَك قُلَْت َما َشاَء اللَُّه لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَِّه إِنْ َتَرِن أََنا أَقَلَّ مِْن) ٣٨(رَبِّي َولَا أُْشرُِك بِرَبِّي أََحًدا 

أَوْ ) ٤٠(قًا فََعَسى َربِّي أَنْ ُيؤِْتَينِ َخيًْرا ِمْن َجنَِّتَك وَُيْرِسلَ َعلَْيَها ُحْسَباًنا ِمَن السََّماِء فَُتصْبِحَ َصِعيًدا َزلَ) ٣٩(َوَولًَدا 
َح ُيقَلُِّب كَفَّْيِه َعلَى َما أَْنفََق ِفيَها َوِهَي َخاوَِيةٌ َعلَى َوأُِحيطَ بِثََمرِِه فَأَصَْب) ٤١(ُيصْبَِح َماُؤَها غَْوًرا فَلَْن َتْسَتِطيَع لَُه طَلًَبا 

) ٤٣(وَلَْم َتكُْن لَُه ِفئَةٌ يَْنُصرُوَنُه ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَما كَانَ ُمْنَتصًِرا ) ٤٢(ُعُروِشَها َوَيقُولُ َيا لَْيتَنِي لَْم أُشْرِْك بِرَبِّي أََحًدا 
وَاضْرِْب لَُهْم َمثَلَ الَْحيَاِة الدُّْنَيا كََماٍء أَنَْزلَْناُه ِمَن السََّماِء ) ٤٤(لَِّه الَْحقِّ ُهَو َخْيٌر ثََواًبا َوَخْيٌر ُعقًْبا ُهَناِلكَ الَْولَاَيةُ ِل

الَْمالُ وَالَْبُنونَ زِيَنةُ ) ٤٥(قَْتِدًرا فَاْخَتلَطَ بِِه َنبَاُت الْأَْرضِ فَأَْصَبَح َهِشيًما َتذُْروُه الرَِّياُح َوكَانَ اللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء ُم
  ) ٤٦(الَْحَياةِ الدُّنَْيا َوالَْباِقَياتُ الصَّاِلحَاُت خَْيٌر ِعْنَد رَبَِّك ثََواًبا َوَخْيٌر أََملًا 

إن القيم احلقيقية ليست هي املال ، وليست هي اجلاه ، وليست . هذا الدرس كله تقرير للقيم يف ميزان العقيدة 
واإلسالم . إن هذه كلها قيم زائفة وقيم زائلة . . كذلك ليست هي اللذائذ واملتاع يف هذه احلياة . السلطان هي 

فمن شاء أن يتمتع هبا فليتمتع ، ولكن ليذكر اهللا . ال حيرم الطيب منها؛ ولكنه ال جيعل منها غاية حلياة اإلنسان 
  .، فالباقيات الصاحلات خري وأبقى  وليشكره على النعمة بالعمل الصاحل. الذي أنعم هبا 

وهو يبدأ بتوجيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يصرب نفسه مع الذين يتجهون إىل اهللا؛ وأن يغفل ويهمل الذين 
واآلخرة يعتز . أحدمها يعتز مبا أويت من مال وعزة ومتاع : مث يضرب للفريقني مثالً رجلني . يغفلون عن ذكر اهللا 

مث يعقب مبثل يضرب للحياة الدنيا كلها ، فإذا هي قصرية زائلة . ص ، ويرجو عند ربه ما هو خري باإلميان اخلال
املال والبنون زينة احلياة الدنيا ، والباقيات { : وينتهي من ذلك كله بتقرير احلقيقة الباقية . كاهلشيم تذروه الرياح 

  . .} الصاحلات خري عند ربك ثواباً وخري أمالً 
فسك مع الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي يريدون وجهه ، وال تعد عيناك عنهم تريد زينة احلياة الدنيا واصرب ن{ 

. فمن شاء فليؤمن . احلق من ربكم : وقل . ، وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ، واتبع هواه وكان أمره فرطاً 
  . .} ومن شاء فليكفر 

لبوا إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يطرد فقراء املؤمنني من أمثال يروي أهنا نزلت يف أشراف قريش ، حني ط
أو أن جيعل هلم جملساً غري جملس . بالل وصهيب وعمار وخباب وابن مسعود إذا كان يطمع يف إميان رؤوس قريش 

  هؤالء النفر ، ألن عليهم جبابا تفوح منها رائحة العرق ، فتؤذي السادة من كرباء قريش
{ : فأنزل اهللا عز وجل . الرسول صلى اهللا عليه وسلم طمع يف إمياهنم فحدثته نفسه فيما طلبوا إليه ويروى أن 

انزهلا تلعن عن القيم احلقيقية ، وتقيم امليزان الذي ال } . . واصرب نفسك مع الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي 
م ال يتملق أحداً ، وال يزن الناس مبوازين فاإلسال} فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر { وبعد ذلك . خيطئ 

  .اجلاهلية األوىل ، وال أية جاهلية تقيم للناس ميزاناً غري ميزانه 
فاهللا . . } مع الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي يريدون وجهه { ال متل وال تستعجل . . } واصرب نفسك { 

وما يبتغونه أجل وأعلى من كل . ، وال يبتغون إال رضاه  غايتهم ، يتجهون إليه بالغداة والعشي ، ال يتحولون عنه
  .ما يبتغيه طالب احلياة 

فالدعوات ال . ففيهم اخلري ، وعلى مثلهم تقوم الدعوات . صاحبهم وجالسهم وعلمهم . اصرب نفسك مع هؤالء 
ا ليحققوا هبا األطماع ، وليتجروا تقوم على من يعتنقوهنا ألهنا غالبة؛ ومن يعتنقوهنا ليقودوا هبا األتباع؛ ومن يعتنقوهن



هبا يف سوق الدعوات تشترى منهم وتباع إمنا تقوم الدعوات هبذه القلوب اليت تتجه إىل اهللا خالصة له ، ال تبغي 
  .جاهاً وال متاعاً وال انتفاعاً ، إمنا تبتغي وجهه وترجو رضاه 

ول اهتمامك عنهم إىل مظاهر احلياة اليت يستمتع هبا وال يتح. . } وال تعد عيناك عنهم تريد زينة احلياة الدنيا { 
ال ترتفع إىل ذلك األفق العايل الذي يتطلع إليه من يدعون رهبم } الدنيا { فهذه زينة احلياة . أصحاب الزينة 

  .بالغداوة والعشي يريدون وجهه 
فيما يطلبون من متييز بينهم وبني  ال تطعهم. . } وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا { 

فلو ذكروا اهللا لطامنوا من كربيائهم ، وخففوا من غلوائهم ، وخفضوا من تلك اهلامات املتشاخمة ، . الفقراء 
ولكنهم . واستشعروا جالل اهللا الذي تتساوى يف ظله الرؤوس؛ وأحسوا رابطة العقيدة اليت يصبح هبا الناس إخوة 

فهم وأقواهلم سفه ضائع ال يستحق إال . وحيكمون مقاييسها يف العباد . أهواء اجلاهلية . إمنا يتبعون أهواءهم 
  .اإلغفال جزاء ما غفلوا عن ذكر اهللا 

فهذه قيم زائفة ، وقيم . فال تفاضل بينها مبال وال نسب وال جاه . لقد جاء اإلسالم ليسوي بني الرؤوس أمام اهللا 
وما عدا هذا فهو اهلوى . ومكاهنا عند اهللا يوزن بقدر اجتاهها إليه وجتردها له . د اهللا إمنا التفاضل مبكاهنا عن. زائلة 

  .والسفه والبطالن 
أغفلنا قلبه حني اجته إىل ذاته ، وإىل ماله ، وإىل أبنائه ، وإىل متاعه . . } وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا { 

والقلب الذي يشتغل هبذه الشواغل ، وجيعلها غاية حياته ال جرم . ولذائذه وشهواته ، فلم يعد يف قلبه متسع هللا 
يغفل عن ذكر اهللا ، فيزيده اهللا غفلة ، وميلي له فيما هو فيه ، حىت تفلت األيام من بني يديه ، ويلقى ما أعده اهللا 

  :ألمثاله الذين يظلمون أنفسهم ، ويظلمون غريهم 
  . .} شاء فليكفر  احلق من ربكم ، فمن شاء فليؤمن ومن: وقل { 

هبذه العزة ، وهبذه الصراحة ، وهبذه الصرامة ، فاحلق ال ينثين وال ينحين ، إمنا يسري يف طريقه قيماً ال عوج فيه ، 
ومن مل يعجبه احلق فليذهب ، ومن . فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . قوياً ال ضعف فيه ، صرحياً ال مداورة فيه 

جاء من عند اهللا فال جماملة على حساب العقيدة؛ ومن مل حين هامته ويطامن من كربيائه امام مل جيعل هواه تبعاً ملا 
  .جالل اهللا فال حاجة بالعقيدة إليه 

والعقيدة ال تعتز وال . إمنا هي ملك هللا ، واهللا غين عن العاملني . إن العقيدة ليست ملكاً ألحد حىت جيامل فيها 
والذي يترفع عن املؤمنني الذين يدعون رهبم . خالصة ، وال يأخذوهنا كما هي بال حتوير تنتصر مبن ال يريدوهنا لذاهتا 

  .بالغداوة والعشي يريدون وجهه ال يرجى منه خري لإلسالم وال املسلمني 
  :مث يعرض ما أعد للكافرين ، وما أعد للمؤمنني يف مشهد من مشاهد القيامة 

  .رادقها؛ وإن يستغيثوا يغاثوا مباء كاملهل يشوي الوجوه إنا أعتدنا للظاملني ناراً أحاط هبم س{ 

أولئك هلم . إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات إنا ال نضيع أجر من أحسن عمالً . بئس الشراب وساءت مرتفقاً 
جنات عدن جتري من حتتهم األهنار ، حيلون فيها من أساور من ذهب؛ ويلبسون ثياباً خضراً من سندس وإستربق ، 

  .} نعم الثواب وحسنت مرتفقاً . كئني فيها على األرائك مت
فهي ال حتتاج إىل جهد إليقادها ، وال تستغرق زمناً . . أعددناها وأحضرناها . . } أنا أعتدنا للظاملني ناراً { 

} دنا أعت{ إال أن التعبري هنا بلفظ . فيكون . كن : إلعدادها ومع أن خلق أي شيء ال يقتضي إال كلمة اإلرادة 



  يلقي ظل السرعة والتهيؤ واالستعداد ، واألخذ املباشر إىل النار املعدة املهيأة لالستقبال
وال مطمع يف منفذ هتب . وهي نار ذات سرادق حييط بالظاملني ، فال سيبل إىل اهلرب ، وال أمل يف النجاة واإلفالت 

  منه نسمة ، أو يكون فيه استرواح
أغيثوا مباء كدردي الزين املغلي يف قول ، وكالصديد الساخن يف قول . . مأ أغيثوا فإن استغاثوا من احلريق والظ

الذي يغاث به امللهوفون من } بئس الشراب { يشوي الوجوه بالقرب منها فكيف باحللوق والبطون اليت تتجرعه 
فما هم . دق النار هتكم مرير ويف ذكر االرتفاق يف سرا. احلريق ويا لسوء النار وسرادقها مكاناً لالرتفاق واالتكاء 

. . هنالك لالرتفاق ، إمنا هم لالشتواء ولكنها مقابلة مع ارتفاق الذين آمنوا وعملوا الصاحلات هنالك يف اجلنان 
  وشتان شتان

جتري من حتتهم األهنار بالري . لإلقامة . وبينما هؤالء كذلك إذا الذين آمنوا وعملوا الصاحلات يف جنات عدن 
وهم رافلون يف ألوان من } متكئني فيها على األرائك { وهم هنالك لالرتفاق حقاً . نظر واعتدال النسيم وهبجة امل
نعم { : تزيد عليها أساور من ذهب للزينة واملتاع . من سندس ناعم خفيف ومن إستربق خممل كثيف . احلرير 

  } الثواب وحسنت مرتفقاً 
ومن شاء فليجالس فقراء املؤمنني ، وجباهبم تفوح منها . فليكفر  ومن شاء فليؤمن ومن شاء. ومن شاء فليختر 

فمن مل ترضه رائحة العرق من تلك اجلباب ، اليت تضم القلوب الزكية بذكر اهللا ، فلريتفق . رائحة العرق أو فلينفر 
  . .يف سرادق النار ، وليهنأ بدردي الزيت أو القيح يغاث به من النار 

جلنتني تضرب مثالً للقيم الزائلة والقيم الباقية ، وترسم منوذجني واضحني للنفس املعتزة مث جتيء قصة الرجلني وا
صاحب اجلنتني منوذج للرجل الثري ، : وكالمها منوذج إنساين لطائفة من الناس . بزينة احلياة ، والنفس املعتزة باهللا 

وحيسب هذه النعمة . لى أقدار الناس واحلياة تذهله الثروة ، وتبطره النعمة ، فينسى القوة الكربى اليت تسيطر ع
وصاحبه منوذج للرجل املؤمن املعتز بإميانه ، الذاكر لربه ، يرى النعمة . خالدة ال تفىن ، فلن ختذله القوة وال اجلاه 

  .موجبة حلمده وذكره ، ال جلحود وكفره . دليالً على املنعم 
  :وتبدأ القصة مبشهد اجلنتني يف ازدهار وفخامة 

  .واضرب هلم مثالً رجلني جعلنا ألحدمها جنتني من أعناب ، وحففنامها بنخل ، وجعلنا بينهما زرعاً { 

  . .} وكان له مثر . كلتا اجلنتني آتت أكلها ومل تظلم منه شيئاً ، وفجرنا خالهلما هنراً 
إنه . . يتفجر بينهما هنر فهما جنتان مثمرتان من الكروم ، حمفوفتان بسياج من النخيل ، تتوسطهما الزروع ، و

  :املنظر البهيج واحليوية الدافقة واملتاع واملال 
يف معىن تنقص ومتنع ، لتقابل بني } تظلم { وخيتار التعبري كلمة . . } كلتا اجلنتني آتت أكلها ومل تظلم منه شيئاً { 

  .اجلنتني وصاحبهما الذي ظلم نفسه فبطر ومل يشكر ، وازدهى وتكرب 
صاحب اجلنتني متتلئ نفسه هبما ، ويزدهيه النظر إليهما ، فيحس بالزهو ، وينتفش كالديك ، وخيتال وها هو ذا 

  . .} أنا أكثر منك ماالً وأعز نفراً  -وهو حياوره  -فقال لصاحبه { : كالطاووس ، ويتعاىل على صاحبه الفقري 
الغرور؛ وقد نسي اهللا ، ونسي أن يشكره على مث خيطو بصاحبه إىل إحدى اجلنتني ، وملء نفسه البطر ، وملء جنبه 

ما أعطاه؛ وظن أن هذه اجلنان املثمرة لن تبيد أبداً ، أنكر قيام الساعة أصالً ، وهبها قامت فسيجد هنالك الرعاية 
  واإليثار أليس من أصحاب اجلنان يف الدنيا فال بد أن يكون جنابه ملحوظاً يف اآلخرة

ولئن رددت إىل ريب . ما أظن أن تبيد هذه أبداً ، وما أظن الساعة قائمة : قال  .ودخل جنته وهو ظامل لنفسه { 



  } ألجدن خريا منها منقلباً 
إنه الغرور خييل لذوي اجلاه والسلطان واملتاع والثراء ، أن القيم اليت يعاملهم هبا أهل هذه الدنيا الفانية تظل حمفوظة 

  ون على أهل هذه األرض فال بد أن يكون هلم عند السماء مكان ملحوظهلم حىت يف املأل األعلى فما داموا يستطيل
معتز بعقيدته وإميانه . فإنه معتز مبا هو أبقى وأعلى . . فأما صاحبه الذي ال مال له وال نفر ، وال جنة عنده وال مثر 

وكربه ، يذكره مبنشئه املهني من معتز باهللا الذي تعنو له اجلباه؛ فهو جيبه صاحبه املتبطر املغرور منكراً عليه بطره . 
ويرجو عند ربه ما هو خري من . وينذره عاقبة البطر والكرب . ماء وطني ، ويوجهه إىل األدب الواجب يف حق املنعم 

  :اجلنة والثمار 
قال له صاحبه وهو حياوره أكفرت بالذي خلقك من تراب مث من نطفة مث سواك رجالً؟ لكنا هو اهللا ريب ، وال { 

. إن ترن أنا أقل منك ماالً وولداً . ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا : ولوال إذ دخلت جنتك قلت . بريب أحداً  أشرك
فعسى ريب أن يؤتني خرياً من جنتك ، ويرسل عليها حسباناً من السماء فتصبح صعيداً زلقاً ، أو يصبح ماؤها غوراً 

  . .} فلن تستطيع له طلباً 
ان يف النفس املؤمنة ، فال تبايل املال والنفر ، وال تداري الغىن والبطر ، وال تتلعثم يف احلق ، وهكذا تنتفض عزة اإلمي

وأن ما عند اهللا خري من أعراض . وهكذا يستشعر املؤمن أنه عزيز أمام اجلاه واملال . وال جتامل فيه األصحاب 
  .احلياة ، وأن فضل اهللا عظيم وهو يطمع يف فضل اهللا 

  . جبارة وأهنا وشيكة أن تصيب الغافلني املتبطرين وأن نقمة اهللا
ومن هيئة البطر ، واالستكبار إىل هيئة . وفجأة ينقلنا السياق من مشهد النماء واالزدهار إىل مشهد الدمار والبوار 

  :فلقد كان ما توقعه الرجل املؤمن . الندم واالستغفار 
يا ليتين مل أشرك بريب : ، وهي خاوية على عروشها ، ويقول  وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها{ 

  . .} أحداً 
واجلنة خاوية على . الثمر كله مدمر كأمنا أخذ من كل جانب فلم يسلم منه شيء : وهو مشهد شاخص كامل 

 وهو نادم على. وصاحبها يقلب كفيه أسفاً وحزناً على ماله الضائع وجهده الذاهب . عروشها مهشمة حمطمة 
ومع أنه مل يصرح بكلمة الشرك ، إال أن اعتزازه بقيمة أخرى . إشراكه باهللا ، يعترف اآلن بربوبيته ووحدانيته 

  .أرضيه غري قيمة اإلميان كان شركاً ينكره اآلن ، ويندم عليه ويستعيذ منه بعد فوات األوان 
وثوابه هو خري الثواب ، وما يبقى عنده . نصره فال قوة إال قوته ، وال نصر إال : هنا يتفرد اهللا بالوالية والقدرة 

  :للمرء من خري فهو خري ما يتبقى 
  . .} هنالك الوالية هللا احلق ، هو خري ثواباً وخري عقباً . ومل تكن له فئة ينصرونه من دون اهللا ، وما كان منتصراً { 

كفيه أسفاً وندماً وجالل اهللا يظلل ويسدل الستار على مشهد اجلنة اخلاوية على عروشها ، وموقف صاحبها يقلب 
  . .املوقف ، حيث تتوارى قدرة اإلنسان 

فإذا هي كتلك اجلنة املضروبة مثالً قصرية قصرية ، ال بقاء هلا . وأمام هذا املشهد يضرب مثالً للحياة الدنيا كلها 
  :وال قرار 

ات األرض ، فأصبح هشيماً تذروه الرياح ، واضرب هلم مثل احلياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نب{ 
  . .} وكان اهللا على كل شيء مقتدراً 

فاملاء ينزل من السماء فال جيري وال يسيل . هذا املشهد يعرض قصرياً خاطفاً ليلقي يف النفس ظل الفناء والزوال 



وما بني ثالث . الرياح  والنبات ال ينمو وال ينضج ، ولكنه يصبح هشيماً تذروه. ولكن خيتلط به نبات األرض 
  .مجل قصار ، ينتهي شريط احلياة 

  :بالتعقيب الذي تدل عليه الفاء . ولقد استخدم النسق اللفظي يف تقصري عرض املشاهد 
فما أقصرها حياة } أصبح هشيماً تذروه الرياح { ف } اختلط به نبات األرض { ف } كماء أنزلناه من السماء { 

  وما أهوهنا حياة
يلقي مشهد احلياة الذاهبة ظله يف النفس يقرر السياق مبيزان العقيدة قيم احلياة اليت يتعبدها الناس يف  وبعد أن

  :األرض ، والقيم الباقية اليت تستحق االهتمام 
  . .} املال والبنون زينة احلياة الدنيا ، والباقيات الصاحلات خري عند ربك ثواباً ، وخري أمالً { 

ولكنه يعطيهما القيمة اليت . احلياة؛ واإلسالم ال ينهى عن املتاع بالزينة يف حدود الطيبات  املال والبنون زينة
  .تستحقها الزينة يف ميزان اخللود وال يزيد 

  .إهنما زينة ولكنهما ليسا قيمة 

صاحلات من إمنا القيمة احلقة للباقيات ال. فما جيوز أن يوزن هبما الناس وال أن يقدروا على اساسهما يف احلياة 
  .األعمال واألقوال والعبادات 

عند ما تتعلق هبا . وإذا كان أمل الناس عادة يتعلق باألموال والبنني فإن الباقيات الصاحلات خري ثواباً وخري أمال 
  .القلوب ، ويناط هبا الرجاء ، ويرتقب املؤمنون نتاجها ومثارها يوم اجلزاء 

لى اهللا عليه وسلم يف أن يصرب نفسه مع الذين يدعون رهبم يف الغداة وهكذا يتناسق التوجيه اإلهلي للرسول ص
مع هذا التقرير األخري للقيم . مع ظل املثل املضروب للحياة الدنيا . مع إحياء قصة اجلنتني . والعشي يريدون وجهه 
ا يف السورة وفق قاعدة وتتساوى كله. وتشترك كلها يف تصحيح القيم مبيزان العقيدة . . يف احلياة وما بعد احلياة 

  .التناسق الوجداين يف القرآن 

َوعُرُِضوا َعلَى َربِّكَ َصفًّا لَقَدْ ) ٤٧(َوَيْوَم ُنَسيِّرُ الْجِبَالَ َوتََرى الْأَْرَض بَارَِزةً َوَحشَْرَناُهْم فَلَْم ُنَغاِدْر مِْنُهْم أََحًدا 
وَُوِضَع الْكَِتاُب فََتَرى الُْمْجرِِمَني ُمْشِفِقنيَ ) ٤٨(َزَعْمُتْم أَلَّْن َنْجَعلَ لَكُْم َمْوِعًدا  جِئُْتُموَنا كََما َخلَقَْناكُْم أَوَّلَ َمرٍَّة َبلْ

ِضًرا َولَا َوَجدُوا َما َعِملُوا َحاِممَّا ِفيِه َوَيقُولُونَ َيا َوْيلََتَنا مَالِ َهذَا الِْكتَابِ لَا يَُغاِدرُ َصِغَريةً وَلَا كَبَِريةً إِلَّا أَْحَصاَها َو
 َوإِذْ قُلَْنا ِللَْملَاِئكَِة اْسُجُدوا ِلآَدَم فََسَجُدوا إِلَّا إِْبلِيَس كَانَ ِمَن الْجِنِّ فَفََسَق َعْن أَْمرِ َربِِّه) ٤٩(َيظِْلُم رَبَُّك أََحًدا 

َما أَشَْهدُْتُهْم َخلَْق السََّماَواِت وَالْأَْرضِ ) ٥٠(لظَّاِلِمَني َبَدلًا أَفََتتَِّخذُوَنُه وَذُرِّيََّتُه أَوِْلَياَء ِمْن ُدونِي َوُهمْ لَكُْم َعُدوٌّ بِئَْس ِل
َوَيْوَم َيقُولُ َنادُوا ُشَركَاِئَي الَِّذيَن َزَعْمُتْم فََدَعْوُهْم فَلَمْ ) ٥١(َولَا َخلَْق أَنْفُِسهِْم َوَما كُْنُت مُتَِّخذَ الُْمِضلَِّني َعُضًدا 

) ٥٣(َوَرأَى الُْمْجرُِمونَ النَّاَر فَظَنُّوا أَنَُّهْم ُمَواِقُعوَها َولَْم َيجُِدوا َعْنَها َمْصرِفًا ) ٥٢(َجَعلَْنا َبْينَُهْم َمْوبِقًا َيسَْتجِيبُوا لَُهْم َو
َوَما َمَنَع النَّاَس أَنْ ُيؤِْمُنوا إِذْ ) ٥٤(َولَقَْد َصرَّفَْنا ِفي َهذَا الْقُْرآِن ِللنَّاسِ ِمْن كُلِّ َمثَلٍ َوكَانَ الْإِْنَسانُ أَكْثََر َشْيٍء َجدَلًا 
َوَما نُْرِسلُ الْمُْرَسِلَني إِلَّا ) ٥٥(لًا َجاَءُهُم الُْهَدى َوَيْسَتْغِفُروا َربَُّهْم إِلَّا أَنْ تَأِْتيَُهْم ُسنَّةُ الْأَوَِّلَني أَْو يَأِْتيَُهُم الَْعذَاُب قُُب

َوَمْن ) ٥٦(الَِّذيَن كَفَُروا بِالَْباِطلِ ِلُيْدِحُضوا بِِه الَْحقَّ َواتََّخذُوا آيَاِتي َوَما أُْنِذُروا ُهزًُوا  ُمَبشِّرِيَن َومُْنِذرِيَن َوُيَجاِدلُ
أَنْ َيفْقَُهوُه َوِفي آذَانِهِمْ  أَِكنَّةً أَظْلَُم ِممَّْن ذُكَِّر بِآَياتِ َربِِّه فَأَعَْرَض َعْنَها َوَنِسَي َما قَدََّمْت َيدَاُه إِنَّا َجَعلَْنا َعلَى قُلُوبِهِْم

َورَبَُّك الَْغفُوُر ذُو الرَّْحَمِة لَوْ ُيؤَاِخذُُهْم بَِما كََسبُوا لََعجَّلَ ) ٥٧(َوقًْرا َوإِنْ َتدُْعُهْم إِلَى الُْهَدى فَلَْن َيْهَتدُوا إِذًا أََبًدا 



َوِتلَْك الْقَُرى أَهْلَكَْناُهْم لَمَّا ظَلَُموا َوَجَعلَْنا ِلَمْهِلِكهِمْ ) ٥٨(ِه َمْوِئلًا لَُهُم الَْعذَابَ َبلْ لَُهْم َمْوِعٌد لَْن َيجُِدوا ِمْن ُدونِ
  ) ٥٩(َمْوِعًدا 

انتهى الدرس السابق باحلديث عن الباقيات الصاحلات؛ فهنا يصله بوصف اليوم الذي يكون للباقيات الصاحلات 
ويتبعه يف السياق بإشارة إىل ما كان من إبليس يوم أمر . وزن فيه وحساب ، يعرضه يف مشهد من مشاهد القيامة 

بالسجود آلدم ففسق عن أمر ربه للتعجيب من ابناء آدم الذين يتخذون الشياطني أولياء ، وقد علموا أهنم هلم 
ويعرج على الشركاء الذين ال يستجيبون لعبادهم يف ذلك . أعداء ، وبذلك ينتهون إىل العذاب يف يوم احلساب 

  .وم املوعود الي
هذا وقد صرف اهللا يف القرآن األمثال للناس ليقوا أنفسهم شر ذلك اليوم ، ولكنهم مل يؤمنوا ، وطلبوا أن حيل هبم 

وجادلوا بالباطل ليغلبوا به احلق ، واستهزأوا بآيات اهللا . العذاب أو أن يأتيهم اهلالك الذي نزل باألمم قبلهم 
  . .م العذاب ولوال رمحة اهللا لعجل هل. ورسله 

هذا الشوط من مشاهد القيامة ، ومن مصارع املكذبني يرتبط مبحور السورة األصيل يف تصحيح العقيدة ، وبيان ما 
  .ينتظر املكذبني ، لعلهم يهتدون 

لقد . وعرضوا على ربك صفاً . ويوم نسري اجلبال وترى األرض بارزة ، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً { 
ووضع الكتاب فترى اجملرمني مشفقني مما . لقناكم أول مرة ، بل زعمتم أن لن جنعل لكم موعداً جئتمونا كما خ
يا ويلتنا مال هذا الكتاب ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها؟ ووجدوا ما عملوا حاضراً ، وال : فيه؛ ويقولون 

  .} يظلم ربك أحداً 
مشهد تتحرك فيه اجلبال . على صفحاهتا وعلى صفحات القلوب إنه مشهد تشترك فيه الطبيعة ويرتسم اهلول فيه 

الراسخة فتسري ، فكيف بالقلوب ، وتتبدى فيه األرض عارية ، وتربز فيه صفحتها مكشوفة ال جناد فيها وال وهاد ، 
  .وكذلك تتكشف خبايا القلوب فال ختفى منها خافية . وال جبال فيها وال وديان 

  .} وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً { : كشوفة اليت ال ختبئ شيئاً ، وال ختفي أحداً ومن هذه األرض املستوية امل
هذه اخلالئق اليت ال . . } وعرضوا على ربك صفاً { : ومن احلشر اجلامع الذي ال خيلف أحداً إىل العرض الشامل 

هذه اخلالئق كلها حمشورة جمموعة . . حيصى هلا عدد ، منذ أن قامت البشرية على ظهر هذه األرض إىل هناية احلياة 
  .مصفوفة ، مل يتخلف منها أحد ، فاألرض مكشوفة مستوية ال ختفي أحداً 

. فكأمنا املشهد حاضر اللحظة ، شاخص نراه ونسمع ما يدور فيه . وهنا يتحول السياق من الوصف إىل اخلطاب 
بل . لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة {  :ونرى اخلزي على وجوه القوم الذين كذبوا بذلك املوقف وأنكروه 

  .} زعمتم أن لن جنعل لكم موعداً 
كأمنا هو حاضر اللحظة ، ال مستقبل يف ضمري الغيب . هذا االلتفات من الوصف إىل اخلطاب حييي املشهد وجيسمه 

  .يف يوم احلساب 
  .وإننا لنكاد نلمح اخلزي على الوجوه ، والذل يف املالمح 

وكنتم تزعمون أن } ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة { : الرهيب جيبه هؤالء اجملرمني بالتأنيب  وصوت اجلاللة
  } بل زعمتم أن لن جنعل لكم موعداً { : ذلك لن يكون 

  :وبعد إحياء املشهد واستحضاره هبذا االلتفات من الوصف إىل اخلطاب يعود إىل وصف ما هناك 



فهذا هو سجل أعماهلم يوضع أمامهم ، وهم يتملونه ويراجعونه ، } شفقني مما فيه ووضع الكتاب فترى اجملرمني م{ 
وهم خائفون من العاقبة ضيقو الصدور هبذا الكتاب الذي ال يترك شاردة وال واردة ، وال . فإذا هو شامل دقيق 

}  كبرية ، إال أحصاها؟ مال هذا الكتاب ال يغادر صغرية وال. يا ويلتنا : يقولون { : تند عنه كبرية وال صغرية 
وهي قولة احملسور املغيظ اخلائف املتوقع ألسوأ العواقب ، وقد ضبط مكشوفاً ال ميلك تفلتا وال هرباً ، وال مغالطة 

  . .} وال يظلم ربك أحداً { : والقوا جزاء عادالً } ووجدوا ما عملوا حاضراً { : وال مداورة 
ف كانوا يعرفون أن الشيطان عدو هلم ، ولكنهم تولوه فقادهم إىل ذلك هؤالء اجملرمون الذين وقفوا ذلك املوق

  :فما أعجب أن يتولوا إبليس وذريته وهم هلم عدو منذ ما كان بني آدم وإبليس . املوقف العصيب 
أفتتخذونه وذريته . اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس كان من اجلن ففسق عن أمر ربه : وإذا قلنا للمالئكة { 

  .} ء من دوين ، وهم لكم عدو ، بئس للظاملني بدالً أوليا
وهذه اإلشارة إىل تلك القصة القدمية جتيء هنا للتعجيب من أبناء آدم الذين يتخذون ذرية إبليس أولياء من دون 

  .اهللا بعد ذلك العداء القدمي 
  .طاعة واختاذ إبليس وذريته أولياء يتمثل يف تلبية دواعي املعصية والتويل عن دواعي ال

فاهللا مل يشهدهم خلق السماوات واألرض وال خلق . وملاذا يتولون أعداءهم هؤالء ، وليس لديهم علم وال هلم قوة 
  :واهللا ال يتخذهم عضداً فتكون هلم قوة . أنفسهم فيطلعهم على غيبه 

  . .} ما أشهدهتم خلق السماوات واألرض وال خلق أنفسهم ، وما كنت متخذ املضلني عضداً { 
  . .إمنا هو خلق من خلق اهللا ، ال يعلمون غيبه ، وال يستعني هبم سبحانه 

  فهل يتخذ اهللا سبحانه غري املضلني عضداً؟} وما كنت متخذ املضلني عضداً { 
. إمنا هو تعبري فيه جماراة ألوهام املشركني لتتبعها واستئصاهلا . . وتعاىل اهللا الغين عن العاملني ، ذو القوة املتني 

الذين يتولون الشيطان ويشركون به مع اهللا ، إمنا يسلكون هذا املسلك تومهاً منهم أن للشيطان علماً خفياً ، وقوة ف
فلو أنه على سبيل الفرض واجلدل كان متخذاً له . والشيطان مضل ، واهللا يكره الضالل واملضلني . خارقة 

  مساعدين ، ملا اختارهم من املضلني
  . .اد أن يلقيه التعبري وهذا هو الظل الذي ير

  :مث يعرض مشهد من مشاهد القيامة يكشف عن مصري الشركاء ومصري اجملرمني 
ورأى اجملرمون . وجعلنا بينهم موبقا . فدعوهم فلم يستجيبوا هلم . نادوا شركائي الذين زعمتم : ويوم يقول { 

  .} النار فظنوا أهنم مواقعوها ، ومل جيدوا عنها مصرفاً 

.  
والديان يطالبهم أن يأتوا بشركائهم الذين زعموا ، ويأمرهم .  املوقف الذي ال جتدي فيه دعوى بال برهان إهنم يف

لكن الشركاء ال جييبون وهم بعض خلق . وإهنم لفي ذهول ينسون اهنا اآلخرة ، فينادون . . أن يدعوهم ليحضروا 
وقد جعل اهللا بني املعبودين وعبادهم مهلكة ال . املرهوب اهللا الذين ال ميلكون ألنفسهم وال لغريهم شيئاً يف املوقف 

  .} وجعلنا بينهم موبقاً { إهنا النار . . جيتازها هؤالء وال هؤالء 
وما أشق توقع . ويتطلع اجملرمون ، فتمتلئ نفوسهم باخلوف واهللع ، وهم يتوقعون يف كل حلظة أن يقعوا فيها 

  :اة منها وال حميص العذاب وهو حاضر ، وقد أيقنوا أن ال جن
  .} ورأى اجملرمون النار فظنوا أهنم مواقعوها ، ومل جيدوا عنها مصرفاً { 



ولقد كان هلم عنها مصرف ، لو أهنم صرفوا قلوهبم من قبل للقرآن ، ومل جيادلوا يف احلق الذي جاء به ، وقد ضرب 
  :اهللا هلم فيه األمثال ونوعها لتشمل جيمع األحوال 

  . .}  هذا القرآن للناس من كل مثل ، وكان اإلنسان أكثر شيء جدالً ولقد صرفنا يف{ 
ذلك كي يطامن اإلنسان من كربيائه . وأنه أكثر شيء جدال } شيء { ويعرب السياق عن اإلنسان يف هذا املقام بانه 

بعد ما صرف اهللا . وأنه أكثر هذه اخلالئق جدالً . ، ويقلل من غروره ، ويشعر أنه خلق من خملوقات اهللا الكثرية 
  .يف هذا القرآن من كل مثل 

  :مث يعرض الشبهة اليت تعلق هبا من مل يؤمنوا وهم كثرة الناس على مدار الزمان والرساالت 
. } وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم اهلدى ويستغفروا رهبم إال أن تأتيهم سنة األولني ، أو يأتيهم العذاب قبالً { 
.  

ولكنهم كانوا يطلبون أن حيل هبم ما حل باملكذبني من قبلهم من . . اهلدى ما يكفي لالهتداء فلقد جاءهم من 
  وعندئذ فقط يوقنون فيؤمنون. هالك استبعاداً لوقوعه واستهزاء أو أن يأتيهم العذاب مواجهة يرون أنه سيقع هبم 

هللا يف األولني بعد جميء اخلوارق فأخذ املكذبني باهلالك كما جرت سنة ا. وليس هذا أو ذاك من شأن الرسل 
  :أما الرسل فهم مبشرون ومنذرون . كله من أمر اهللا . . وتكذيبهم هبا أو إرسال العذاب 

واختذوا آيايت وما . وجيادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به احلق . وما نرسل املرسلني إال مبشرين ومنذرين { 
  .} أنذروا هزوا 

وهم حني يبطلون اخلوارق ، . ن كفروا جيادلون بالباطل ليغلبوا به احلق ويبطلوه ولكن الذي. واحلق واضح 
  .ويستعجلون بالعذاب ال يبتغون اقتناعاً ، إمنا هم يستهزئون باآليات والنذر ويسخرون 

إنا جعلنا على قلوهبم أكنة أن يفقهوه ويف . ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه { 
  . .} آذاهنم وقراً ، وإن تدعهم إىل اهلدى فلن يهتدوا إذاً أبداً 

  .فهؤالء الذين يستهزئون بآيات اهللا ونذره ال يرجى منهم أن يفقهوا هذا القرآن ، وال أن ينتفعوا به 

 وقدر عليهم. لذلك جعل اهللا على قلوهبم أغطية حتول دون فقهه ، وجعل يف آذاهنم كالصمم فال يستمعون إليه 
  .فللهدى قلوب متفتحة مستعدة للتلقي . الضالل بسبب استهزائهم وإعراضهم فلن يهتدوا إذن ابداً 

  . .} وربك الغفور ذو الرمحة لو يؤاخذهم مبا كسبوا لعجل هلم العذاب { 
  :ولكن اهللا ميهلهم رمحة هبم ، ويؤخر عنهم اهلالك الذي يستعجلون به ، ولكنه لن يهملهم 

  . .} جيدوا من دونه موئالً  بل هلم موعد لن{ 
  .وموعد يف اآلخرة يوفون فيه احلساب . موعد يف الدنيا حيل هبم فيه شيء من العذاب 

لوال أن اهللا قدر إمهاهلم إىل موعدهم ، حلكمة . ولقد ظلموا فكانوا مستحقني للعذاب أو اهلالك كالقرى قبلهم 
  :عل هلم موعداً آخر ال خيلفونه اقتضتها إرادته فيهم ، فلم يأخذهم أخذ القرى؛ بل ج

  . .} وجعلنا ملهلكهم موعداً . وتلك القرى أهلكناهم ملا ظلموا { 
  . .واهللا ال خيلف امليعاد . وسنة اهللا ال تتخلف . فال يغرهنم إمهال اهللا هلم ، فإن موعدهم بعد ذلك آت 

فَلَمَّا َبلََغا َمْجَمَع َبيْنِهَِما َنِسَيا حُوَتُهَما ) ٦٠(َع الَْبْحَرْينِ أَْو أَْمِضَي حُقًُبا َوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلفَتَاُه لَا أَْبَرحُ َحتَّى أَْبلُغَ َمْجَم
 قَالَ) ٦٢(فَلَمَّا َجاَوَزا قَالَ لِفََتاُه آتَِنا غََداَءَنا لَقَْد لَِقيَنا ِمْن َسفَرَِنا َهذَا َنصًَبا ) ٦١(فَاتََّخذَ َسبِيلَُه ِفي الَْبْحرِ سََرًبا 



وَاتََّخذَ َسبِيلَُه ِفي الَْبْحرِ َعَجًبا أََرأَْيَت إِذْ أَوَْيَنا إِلَى الصَّخَْرِة فَإِنِّي َنِسيتُ الُْحوَت َوَما أَْنَسانِيُه إِلَّا الشَّْيطَانُ أَنْ أَذْكَُرُه 
ا عَْبًدا ِمْن ِعَباِدَنا آَتْينَاُه َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدَنا فََوَجَد) ٦٤(قَالَ ذَِلَك َما كُنَّا َنْبغِ فَارَْتدَّا َعلَى آثَارِِهَما قََصًصا ) ٦٣(

قَالَ إِنََّك لَْن َتْسَتِطيعَ ) ٦٦(قَالَ لَُه ُموَسى َهلْ أَتَّبُِعَك َعلَى أَنْ ُتَعلَِّمنِ ِممَّا ُعلِّْمَت ُرْشًدا ) ٦٥(َوَعلَّْمَناُه ِمْن لَُدنَّا ِعلًْما 
قَالَ سََتجُِدنِي إِنْ َشاَء اللَُّه َصابًِرا َولَا أَْعِصي لََك أَْمرًا ) ٦٨(بُِر َعلَى َما لَْم ُتِحطْ بِِه خُْبًرا َوكَْيَف َتْص) ٦٧(َمِعَي َصبًْرا 

ي السَِّفيَنةِ فَاْنطَلَقَا حَتَّى إِذَا َرِكَبا ِف) ٧٠(قَالَ فَإِِن اتَّبَْعَتنِي فَلَا َتسْأَلْنِي َعْن َشْيٍء َحتَّى أُْحِدثَ لََك ِمْنُه ِذكًْرا ) ٦٩(
قَالَ لَا ) ٧٢(قَالَ أَلَْم أَقُلْ إِنََّك لَْن َتْسَتِطيَع مَِعَي صَْبًرا ) ٧١(َخَرقََها قَالَ أََخَرقْتََها ِلُتغْرَِق أَْهلََها لَقَْد جِئَْت َشيْئًا إِمًْرا 

قَا َحتَّى إِذَا لَِقَيا غُلَاًما فَقََتلَُه قَالَ أَقََتلَْت َنفًْسا َزِكيَّةً بَِغْيرِ فَاْنطَلَ) ٧٣(ُتؤَاِخذْنِي بَِما َنِسيُت َولَا ُتْرهِقْنِي ِمْن أَْمرِي ُعسًْرا 
قَالَ إِنْ سَأَلُْتَك َعْن َشْيٍء بَْعَدهَا ) ٧٥(قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لََك إِنََّك لَْن َتْسَتِطيَع مَِعَي صَْبًرا ) ٧٤(َنفْسٍ لَقَْد جِئَْت َشْيئًا ُنكًْرا 

فَاْنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أََتَيا أَْهلَ قَْرَيٍة اْسَتطَْعَما أَْهلََها فَأَبَْوا أَنْ ُيَضيِّفُوُهَما ) ٧٦(احِْبنِي قَْد َبلَْغَت ِمْن لَُدنِّي ُعذًْرا فَلَا ُتَص
قَالَ َهذَا ِفرَاُق َبيْنِي َوبَْينَِك سَأَُنبِّئُكَ ) ٧٧(جًْرا فََوَجَدا ِفيَها جَِداًرا يُرِيُد أَنْ َيْنقَضَّ فَأَقَاَمُه قَالَ لَوْ ِشئَْت لَاتََّخذَْت َعلَْيِه أَ

أَمَّا السَِّفيَنةُ فَكَاَنْت ِلَمَساِكَني َيْعَملُونَ ِفي الَْبْحرِ فَأََرْدُت أَنْ أَِعيَبَها َوكَانَ ) ٧٨(بَِتأْوِيلِ َما لَْم َتْسَتِطْع َعلَْيِه َصبًْرا 
) ٨٠(َوأَمَّا الُْغلَاُم فَكَانَ أََبوَاُه ُمْؤِمَنْينِ فََخِشيَنا أَنْ ُيْرِهقَُهَما طُْغيَاًنا َوكُفًْرا ) ٧٩(َسفِيَنٍة غَْصًبا  َوَراَءُهْم َمِلٌك َيأُْخذُ كُلَّ

ْينِ َيِتيَمْينِ ِفي الَْمِديَنِة َوكَانَ َوأَمَّا الْجَِداُر فَكَانَ ِلُغلَاَم) ٨١(فَأََرْدَنا أَنْ يُْبِدلَُهَما َربُُّهَما َخْيًرا ِمْنهُ َزكَاةً َوأَقَْرَب ُرْحًما 
َرْحَمةً ِمْن رَبَِّك َوَما فََعلُْتُه َعْن  َتْحَتُه كَْنٌز لَُهَما َوكَانَ أَُبوُهَما صَاِلًحا فَأََراَد َربَُّك أَنْ َيْبلَُغا أَُشدَُّهَما وََيسَْتْخرَِجا كَْنَزُهَما

  ) ٨٢(َعلَْيِه َصبًْرا أَْمرِي ذَِلَك َتأْوِيلُ َما لَْم َتْسِطْع 

والقرآن ال . هذه احللقة من سرية موسى عليه السالم ال تذكر يف القرآن كله إال يف هذا املوضع من هذه السورة 
وال حيدد التاريخ الذي وقعت فيه من حياة موسى ، هل } جممع البحرين { حيدد املكان الذي وقعت فيه إال بإنه 
قبل أن يذهب هبم : بين إسرائيل أم بعد خروجه هبم منها؟ ومىت بعد اخلروج كان ذلك هو يف مصر قبل خروجه ب

إىل األرض املقدسة ، أم بعد ما ذهب هبم إليها فوقفوا حياهلا ال يدخلون ألن فيها قوماً جبارين؟ أم بعد ذهاهبم يف 
  التيه ، مفرقني مبددين؟

من هو؟ ما امسه؟ هل هو نيب أو رسول؟ أم عامل؟ .  كذلك ال يذكر القرآن شيئاً عن العبد الصاحل الذي لقيه موسى
  أم ويل؟

لنعيش . وحنن نقف عند نصوص القصة يف القرآن . وهناك روايات كثرية عن ابن عباس وعن غريه يف هذه القصة 
ونعتقد أن لعرضها يف القرآن على النحو الذي عرضت به ، دون زيادة ، ودون حتديد » يف ظالل القرآن « 

ال : وإذ قال موسى لفتاه { . . فنقف حنن عند النص القرآين نتماله . زمان واألمساء ، حكمة خاصة للمكان وال
  . .} أبرح حىت أبلغ جممع البحرين أو أمضي حقبا 

وجممعهما . . أي البحر األبيض والبحر األمحر . حبر الروم وحبر القلزم : واألرجح واهللا أعلم أنه جممع البحرين 
. أو أنه جممع خليجي العقبة والسويس يف البحر األمحر . يف منطقة البحريات املرة وحبرية التمساح  مكان التقائهما

وعلى أي فقد تركها القرآن جمملة فنكتفي . فهذه املنطقة كانت مسرح تاريخ بين إسرائيل بعد خروجهم من مصر 
  .هبذه اإلشارة 

لسالم هدف من رحلته هذه اليت اعتزمها ، وأنه كان يقصد ونفهم من سياق القصة فيما بعد أنه كان ملوسى عليه ا
من ورائها أمراً ، فهو يعلن تصميمه على بلوغ جممع البحرين مهما تكن املشقة ، ومهما يكن الزمن الذي ينفقه يف 

واحلقب قيل عام ، وقيل } أو أمضي حقبا { : وهو يعرب عن هذا التصميم مبا حكاه القرآن من قوله . الوصول 



  .على أية حال فهو تعبري عن التصميم ، ال عن املدة على وجه التحديد . انون عاماً مث
آتنا غداءنا لقد لقينا من : فلما جاوزا قال لفتاه . فلما بلغا جممع بينهما نسيا حوهتما فاختذ سبيله يف البحر سربا { 

ما أنسانيه إال الشيطان أن أذكره واختذ أرأيت إذ أوينا إىل الصخرة فإين نسيت احلوت و: قال . سفرنا هذا نصبا 
  . .} . . سبيله يف البحر عجبا 

واألرجح كذلك أن هذا احلوت كان مشوياً ، وأن إحياءه واختاذه سبيله يف البحر سرباً كان آية من آيات اهللا 
منه فغاص يف  ملوسى ، يعرف هبما موعده ، بدليل عجب فتاه من اختاذه سبيله يف البحر ، ولو كان يعين أنه سقط

  .البحر ما كان يف هذا عجب 

  .فهذه إحداها . ويرجح هذا الوجه أن الرحلة كلها مفاجآت غيبية 
وأنه هنالك عند الصخرة مث عاد على أثره . وأدرك موسى أنه جاوز املوعد الذي حدده ربه له للقاء عبده الصاحل 

  :هو وفتاه فوجداه 
فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رمحة من عندنا وعلمناه من . ثارمها قصصا فارتدا على آ. ذلك ما كنا نبغ : قال { 

  . .} لدنا علما 
ومن مث ينفرد موسى والعبد . ويبدو أن ذلك اللقاء كان سر موسى وحده مع ربه ، فلم يطلع عليه فتاه حىت لقياه 

  :الصاحل يف املشاهد التالية للقصة 
  .} ن مما علمت رشدا؟ هل أتبعك على أن تعلم: قال له موسى { 

  .هبذا األدب الالئق بنيب ، يستفهم وال جيزم ، ويطلب العلم الراشد من العبد الصاحل العامل 
ولكن علم الرجل ليس هو العلم البشري الواضح األسباب القريب النتائج ، إمنا هو جانب من العلم اللدين بالغيب 

ومن مث فال طاقة ملوسى بالصرب على الرجل وتصرفاته ولو . يت أرادها أطلعه اهللا عليه بالقدر الذي أراده ، للحكمة ال
ألن هذه التصرفات حسب ظاهرها قد تصطدم باملنطق العقلي ، وباألحكام الظاهرة ، وال بد من . كان نبياً رسوالً 

 الذي أويت العلم لذلك خيشى العبد الصاحل. إدراك ما وراءها من احلكمة املغيبة؛ وإال بقيت عجيبة تثري االستنكار 
  :اللدين على موسى أال يصرب على صحبته وتصرفاته 

  . .} وكيف تصرب على ما مل حتط به خرباً؟ . إنك لن تستطيع معي صرباً : قال { 
  :ويعزم موسى على الصرب والطاعة ، ويستعني اهللا ، ويقدم مشيئته 

  . .} ستجدين إن شاء اهللا صابراً وال أعصي لك أمراً : قال { 
فيزيد الرجل توكيداً وبياناً ، ويذكر له شرط صحبته قبل بدء الرحلة ، وهو أن يصرب فال يسأل وال يستفسر عن 

  :شيء من تصرفاته حىت يكشف له عن سرها 
  .} فإن اتبعتين فال تسألين عن شيء حىت أحدث لك منه ذكراً : قال { 

  :وإذا حنن أمام املشهد األول هلما . . ويرضى موسى 
  . .} نطلقا حىت إذا ركبا يف السفينة خرقها فا{ 

سفينة حتملهما وحتمل معهما ركاباً ، وهم يف وسط اللجة؛ مث جييء هذا العبد الصاحل فيخرق السفينة إن ظاهر األمر 
هنا أن هذه الفعلة تعرض السفينة وركاهبا خلطر الغرق وتؤدي هبم إىل هذا الشر؛ فلماذا يقدم الرجل على هذا 

  الشر؟
د نسي موسى ما قاله هو وما قاله صاحبه ، أمام هذا التصرف العجيب الذي ال مربر له يف نظر املنطق العقلي لق



واإلنسان قد يتصور املعىن الكلي اجملرد ، ولكنه عندما يصطدم بالتطبيق العملي هلذا املعىن والنموذج الواقعي منه 
وها هو ذا موسى . ية ذات طعم آخر غري التصور اجملرد فالتجربة العمل. يستشعر له وقعاً غري التصور النظري 

الذي نبه من قبل إىل أنه ال يستطيع صرباً على ما مل حيط به خرباً ، فاعتزم الصرب واستعان باملشيئة وبذل الوعد وقبل 
  .الشرط 

  .ها هو ذا يصطدم بالتجربة العملية لتصرفات هذا الرجل فيندفع مستنكراً 
منذ أن وكز الرجل . بيعة انفعالية اندفاعية ، كما يظهر من تصرفاته يف كل أدوار حياته نعم إن طبيعة موسى ط

مث أناب إىل ربه مستغفراً معتذراً حىت إذا كان اليوم . املصري الذي رآه يقتتل مع اإلسرائيلي فقتله من اندفاعه 
  الثاين ورأى اإلسرائيلي يقتتل مع مصري آخر ، هم باآلخر مرة أخرى

ومن مث مل يصرب على فعلة الرجل ومل يستطع الوفاء بوعده الذي قطعه أمام . طبيعة موسى هي هذه الطبيعة  نعم إن
وال . ولكن الطبيعة البشرية كلها تلتقي يف أهنا جتد للتجربة العملية وقعاً وطعماً غري التصور النظري . غرابتها 

  .تدرك األمور حق إدراكها إال إذا ذاقتها وجربتها 
  :هنا اندفع موسى مستنكراً ومن 

  .} أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا : قال { 
  :ويف صرب ولطف يذكره العبد الصاحل مبا كان قد قاله منذ البداية 

  .} إنك لن تستطيع معي صرباً؟ : أمل أقل : قال { 
  :والتذكري  ويعتذر موسى بنسيانه ، ويطلب إىل الرجل أن يقبل عذره وال يرهقه باملراجعة

  .} ال تؤاخذين مبا نسيت وال ترهقين من أمري عسراً؟ : قال { 
  :ويقبل الرجل اعتذاره ، فنجدنا أمام املشهد الثاين 

  .} . . حىت إذا لقيا غالماً فقتله . فانطلقا { 
ي فظيعة وه. قتل عمد ال جمرد احتمال . وإذا كانت األوىل خرق سفينة واحتمال غرق من فيها؛ فهذه قتل نفس 

  :كبرية مل يستطع موسى أن يصرب عليها على الرغم من تذكره لوعده 
  .} أقتلت نفساً زكية بغري نفس؟ لقد جئت شيئاً نكرا : قال { 

قاصد أن ينكر هذا النكر الذي ال يصرب على وقوعه وال يتأول . فليس ناسياً يف هذه املرة وال غافالً؛ ولكنه قاصد 
مل يرتكب ما يوجب القتل ، بل مل يبلغ احللم حىت يكون مؤاخذاً على ما يصدر . نظره بريء له اسباباً؛ والغالم يف 

  .منه 
والتجربة . ومرة أخرى يرده العبد الصاحل إىل شرطه الذي شرط ووعده الذي وعد ، ويذكره مبا قال له أول مرة 

  :تصدقه بعد التجربة 
  . .} إنك لن تستطيع معي صربا : أمل أقل لك : قال { 

فلم تقتنع وطلبت الصحبة . لك أنت على التعيني والتحديد } أمل أقل لك؟ { : ويف هذه املرة يعني أنه قال له 
  .وقبلت الشرط 

فيندفع ويقطع . ويعود موسى إىل نفسه ، وجيد أنه خالف عن وعده مرتني ، ونسي ما تعهد به بعد التذكري والتفكري 
  :أمامه  على نفسه الطريق ، وجيعلها آخر فرصة

  .} قد بلغت من لدين عذراً . إن سألتك عن شيء بعدها فال تصاحبين : قال { 



  :وينطلق السياق فإذا حنن أمام املشهد الثالث 
  .} حىت إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفومها فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه . فانطلقا { 

.  
مث جيد أن جداراً مائالً يهم أن . قرية أهلها خبالء ، ال يطعمون جائعاً ، وال يستضيفون ضيفاً إهنما جائعان ، ومها يف 

فإذا الرجل الغريب يشغل } يريد أن ينقض { : والتعبري خيلع على اجلدار حياة وإرادة كاألحياء فيقول . ينقض 
  نفسه بإقامة اجلدار دون مقابل

ما الذي يدفع هذا الرجل أن جيهد نفسه ويقيم جداراً يهم باالنقضاض يف . وهنا يشعر موسى بالتناقض يف املوقف 
قرية مل يقدم هلما أهلها الطعام ومها جائعان ، وقد أبوا أن يستضيفومها؟ أفال أقل من أن يطلب عليه أجراً يأكالن 

  منه؟
  } لو شئت الختذت عليه أجرا : قال { 

  :مل يعد للصحبة بينه وبني الرجل جمال فلم يعد ملوسى من عذر ، و. وكانت هي الفاصلة 
  .} سأنبئك بتأويل ما مل تستطع عليه صرباً . هذا فراق بيين وبينك : قال { 

وموقفنا منها كموقف . وإىل هنا كان موسى وحنن الذين نتابع سياق القرآن أمام مفاجآت متوالية ال نعلم هلا سراً 
تلك التصرفات العجيبة ، فلم ينبئنا القرآن بامسه ، تكملة بل حنن ال نعرف من هو هذا الذي يتصرف . موسى 

وما قيمة امسه؟ إمنا يراد به أن ميثل احلكمة اإلهلية العليا ، اليت ال ترتب النتائج القريبة . للجو الغامض الذي حييط بنا 
مسه يتفق مع الشخصية فعدم ذكر ا. على املقدمات املنظورة ، بل هتدف إىل أغراض بعيدة ال تراها العني احملدودة 

فها هو ذا موسى يريد أن يلقى هذا الرجل . وإن القوى الغيبية لتتحكم يف القصة منذ نشأهتا . املعنوية اليت ميثلها 
فيجد هذا الرجل هناك . فيمضي يف طريقه؛ ولكن فتاه ينسى غداءمها عند الصخرة ، وكأمنا نسيه ليعودا . املوعود 

كل اجلو غامض . . ارا يف وجهتهما ، ولو مل تردمها األقدار إىل الصخرة كرة أخرى وكان لقاؤه يفوهتما لو س. 
  .جمهول ، وكذلك اسم الرجل الغامض اجملهول يف سياق القرآن 

  . .مث يأخذ السر يف التجلي 
}  أما السفينة فكانت ملساكني يعملون يف البحر ، فأردت أن أعيبها؛ وكان ورآءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا{ 
.  

فبهذا العيب جنت السفينة من أن يأخذها ذلك امللك الظامل غصباً؛ وكان الضرر الصغري الذي أصاهبا اتقاء للضرر 
  .الكبري الذي يكنه الغيب هلا لو بقيت على سالمتها 

زكاة وأقرب  فأردنا أن يبدهلما رهبما خرياً منه. وأما الغالم فكان أبواه مؤمنني فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفرا { 
  . .} رمحا 

فهذا الغالم الذي ال يبدو يف حاضره ومظهره أنه يستحق القتل ، قد كشف ستر الغيب عن حقيقته للعبد الصاحل ، 
فلو عاش . . فإذا هو يف طبيعته كافر طاغ ، تكمن يف نفسه بذور الكفر والطغيان ، وتزيد على الزمن بروزاً وحتققاً 

فأراد اهللا ووجه إرادة عبده . ره وطغيانه ، وقادمها بدافع حبهما له أن يتبعاه يف طريقه ألرهق والديه املؤمنني بكف
  .الصاحل إىل قتل هذا الغالم الذي حيمل طبيعة كافرة طاغية ، وأن يبدهلما اهللا خلفاً خرياً منه ، وأرحم بوالديه 



ظاهر من أمر الغالم ، وملا كان له عليه من ولو كان األمر موكوالً إىل العلم البشري الظاهر ، ملا كان له إال ال
وليس لغري اهللا وملن يطلعه من عباده على شيء من غيبه . سلطان ، وهو مل يرتكب بعد ما يستحق عليه القتل شرعاً 

وال أن يرتب على هذا العلم حكماً غري حكم الظاهر الذي تأخذ به . أن حيكم على الطبيعة املغيبة لفرد من الناس 
  .ولكنه أمر اهللا القائم على علمه بالغيب البعيد .  الشريعة

وأما اجلدار فكان لغالمني يتيمني يف املدينة ، وكان حتته كنز هلما ، وكان أبومها صاحلاً ، فأراد ربك أن يبلغا { 
  . .} ذلك تأويل ما مل تسطع عليه صربا . . أشدمها ويستخرجا كنزمها ، رمحة من ربك وما فعلته عن أمري 

ذا اجلدار الذي أتعب الرجل نفسه يف إقامته ، ومل يطلب عليه أجراً من أهل القرية ومها جائعان وأهل القرية ال فه
ولو ترك اجلدار ينقض لظهر . يضيفوهنما كان خيبئ حتته كنزاً ، ويغيب وراءه ماالً لغالمني يتيمني ضعيفني يف املدينة 

وملا كان أبومها صاحلاً فقد نفعهما اهللا بصالحه يف طفولتهما . . عنه من حتته الكنز فلم يستطع الصغريان أن يدفعا 
  .وضعفهما ، فأراد أن يكربا ويشتد عودمها ، ويستخرجا كنزمها ومها قادران على محايته 

فقد أطلعه على . وهو أمر اهللا ال أمره . فهي رمحة اهللا اليت اقتضت هذا التصرف . مث ينفض الرجل يده من األمر 
رمحة من ربك وما فعلته { يف هذه املسألة وفيما قبلها ، ووجهه إىل التصرف فيها وفق ما أطلعه عليه من غيبه  الغيب

  . .} عن أمري 
فاآلن ينكشف الستر عن حكمة ذلك التصرف ، كما انكشف عن غيب اهللا الذي ال يطلع عليه أحداً إال من 

  .ارتضى 
لقد مضى يف اجملهول كما خرج من . في الرجل من السياق كما بدا ويف دهشة السر املكشوف والستر املرفوع خيت

مث تبقى مغيبة يف علم اهللا . وهذه احلكمة ال تكشف عن نفسها إال مبقدار . فالقصة متثل احلكمة الكربى . اجملهول 
  .وراء األستار 

الغيب هللا ، الذي يدبر وهكذا ترتبط يف سياق السورة قصة موسى والعبد الصاحل ، بقصة أصحاب الكهف يف ترك 
األمر حبكمته ، وفق علمه الشامل الذي يقصر عنه البشر ، الواقفون وراء األستار ، ال يكشف هلم عما وراءها من 

  . . .األسرار إال مبقدار 

ِفي الْأَْرضِ َوآَتْينَاُه ِمْن كُلِّ َشْيٍء سََبًبا  إِنَّا َمكَّنَّا لَُه) ٨٣(َوَيسْأَلُوَنَك َعْن ِذي الْقَْرَنْينِ قُلْ سَأَْتلُو َعلَْيكُْم ِمْنُه ِذكًْرا 
َحتَّى إِذَا َبلَغَ َمغْرَِب الشَّْمسِ َوَجَدَها تَْغُرُب ِفي َعْينٍ َحِمئٍَة َوَوَجَد ِعْنَدَها قَْوًما قُلَْنا َيا ذَا ) ٨٥(فَأَْتَبَع َسَبًبا ) ٨٤(

قَالَ أَمَّا َمْن ظَلََم فََسْوَف نَُعذُِّبهُ ثُمَّ ُيَردُّ إِلَى َربِِّه فَُيَعذُِّبُه َعذَاًبا ) ٨٦(تَِّخذَ ِفيهِمْ ُحسًْنا الْقَْرَنْينِ إِمَّا أَنْ ُتَعذَِّب َوإِمَّا أَنْ َت
) ٨٩(ْتَبَع َسَبًبا ثُمَّ أَ) ٨٨(َوأَمَّا َمْن آَمَن َوَعِملَ َصاِلًحا فَلَُه َجَزاًء الُْحسَْنى َوَسَنقُولُ لَُه ِمْن أَْمرَِنا ُيْسًرا ) ٨٧(ُنكًْرا 

كَذَِلَك َوقَْد أََحطَْنا بَِما لََدْيهِ ) ٩٠(َحتَّى إِذَا َبلَغَ َمطِْلَع الشَّْمسِ َوَجدََها َتطْلُُع َعلَى قَْومٍ لَْم َنجَْعلْ لَُهْم ِمْن ُدونَِها ِستًْرا 
قَالُوا ) ٩٣(ْينِ َوَجَد ِمْن ُدونِهَِما قَْوًما لَا َيكَاُدونَ َيفْقَُهونَ قَْولًا حَتَّى إِذَا َبلَغَ َبْيَن السَّدَّ) ٩٢(ثُمَّ أَتَْبَع َسَبًبا ) ٩١(ُخبًْرا 

) ٩٤(َبْيَنَنا َوَبْينَُهْم َسدا َيا ذَا الْقَْرَنْينِ إِنَّ يَأُْجوَج َومَأُْجوَج ُمفِْسُدونَ ِفي الْأَْرضِ فََهلْ َنجَْعلُ لََك خَْرًجا َعلَى أَنْ َتْجَعلَ 
آُتونِي ُزَبَر الَْحدِيِد حَتَّى إِذَا َساَوى َبْيَن ) ٩٥(كَّنِّي ِفيِه َربِّي َخْيٌر فَأَِعيُنونِي بِقُوَّةٍ أَجَْعلْ َبيَْنكُْم َوَبْينَُهْم َرْدًما قَالَ َما َم

َما اسْطَاُعوا أَنْ يَظَْهُروُه َوَما اْسَتطَاعُوا فَ) ٩٦(الصََّدفَْينِ قَالَ اْنفُخُوا حَتَّى إِذَا َجَعلَُه نَاًرا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ َعلَْيِه ِقطًْرا 
َوَترَكَْنا بَْعَضُهمْ ) ٩٨(قَالَ َهذَا َرْحَمةٌ ِمْن َربِّي فَإِذَا َجاَء َوْعُد َربِّي َجَعلَُه َدكَّاَء َوكَانَ َوْعُد َربِّي حَقًّا ) ٩٧(لَُه َنقًْبا 

) ١٠٠(َوعََرْضَنا َجهَنََّم َيْومَِئٍذ ِللْكَافِرِيَن َعْرًضا ) ٩٩(فََجَمعَْناُهْم َجْمًعا  َيْوَمِئٍذ َيمُوُج ِفي َبْعضٍ َوُنِفَخ ِفي الصُّورِ
أَفََحِسَب الَِّذيَن كَفَُروا أَنْ يَتَِّخذُوا ) ١٠١(الَِّذيَن كَاَنتْ أَْعُينُُهْم ِفي ِغطَاٍء َعْن ِذكْرِي َوكَاُنوا لَا َيْسَتِطيُعونَ َسْمًعا 



الَِّذينَ َضلَّ ) ١٠٣(قُلْ َهلْ ُنَنبِّئُكُْم بِالْأَْخَسرِيَن أَْعَمالًا ) ١٠٢(نِي أَْوِلَياَء إِنَّا أَعَْتْدَنا َجهَنََّم ِللْكَافِرِيَن ُنزُلًا ِعَباِدي ِمْن ُدو
يَن كَفَُروا بِآَياتِ َربِّهِْم َوِلقَاِئِه أُولَِئكَ الَِّذ) ١٠٤(َسْعيُُهْم ِفي الَْحيَاِة الدُّْنَيا َوُهْم َيْحَسُبونَ أَنَُّهْم ُيْحِسُنونَ ُصْنًعا 

ذَِلَك جََزاُؤُهْم َجَهنَّمُ بَِما كَفَُروا وَاتََّخذُوا آَياِتي َوُرُسِلي ) ١٠٥(فََحبِطَْت أَْعَمالُُهْم فَلَا ُنقِيُم لَُهْم َيْوَم الْقَِياَمِة َوزًْنا 
خَاِلِديَن ِفيَها لَا َيْبُغونَ ) ١٠٧(حَاِت كَاَنْت لَُهْم َجنَّاُت الِْفْردَْوسِ نُُزلًا إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِل) ١٠٦(ُهُزًوا 

 بِِمثِْلِه َمدًَدا قُلْ لَْو كَانَ الَْبْحُر ِمدَاًدا ِلكَِلَماِت َربِّي لََنِفَد الَْبْحُر قَْبلَ أَنْ َتنْفََد كَِلَماُت رَبِّي َولَْو جِئَْنا) ١٠٨(َعْنَها ِحَولًا 
فَلَْيْعَملْ َعَملًا َصاِلًحا َولَا قُلْ إِنََّما أََنا َبَشٌر ِمثْلُكُْم ُيوَحى إِلَيَّ أَنََّما إِلَُهكُْم إِلٌَه َواِحٌد فََمْن كَانَ َيْرُجو ِلقَاَء َربِِّه ) ١٠٩(

  ) ١١٠(ُيشْرِْك بِِعَباَدِة َربِّهِ أََحًدا 

القرنني ، ورحالته الثالث إىل الشرق وإىل الغرب وإىل الوسط هذا الدرس األخري يف سورة الكهف قوامه قصة ذي 
  .، وبناؤه للسد يف وجه يأجوج ومأجوج 

قال هذا رمحة من ريب فإذا جاء وعد ريب جعله دكاء وكان { : والسياق حيكي عن ذي القرنني قوله بعد بناء السد 
مث ختتم السورة بثالثة . . من مشاهد القيامة  مث يعقب الوعد احلق ، بالنفخ يف الصور ومشهد. . } وعد ريب حقاً 

  .} قل { : بقوله : مقاطع ، يبدأ كل مقطع منها 
وكأمنا هي اإليقاعات األخرية القوية يف . وهذه املقاطع ، تلخص موضوعات السورة الرئيسية واجتاهاهتا العامة 

  . .اللحن املتناسق 
  :وتبدأ قصة ذي القرنني على النحو التايل 

  . .} سأتلوا عليكم منه ذكراً : قل . لونك عن ذي القرنني ويسأ{ 
حدثين شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ بضع « : وقد ذكر حممد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة فقال 

بعثت قريش النضر بن احلارث ، وعقبة بن أيب معيط إىل أحبار : وأربعني سنة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال 
سلوهم عن حممد ، وصفوا هلم صفته ، وأخربوهم بقوله ، فإهنم أهل الكتاب األول ، : ة ، فقالوا هلم يهود باملدين

فخرجا حىت أتيا املدينة فسألوا أحبار يهود عن رسول اهللا صلى اهللا عليه . . وعندهم ما ليس عندنا من علم األنبياء 
: قال . ة ، وقد جئناكم لتخربونا عن صاحبنا هذا إنكم أهل التورا: وسلم ووصفوا هلم أمره وبعض قوله ، وقاال 

: فإن أخربكم هبن فهو نيب مرسل ، وإال فرجل متقول تروا فيه رأيكم . سلوه عن ثالث نأمركم هبن : فقالوا هلم 
وسلوه عن رجل طواف . ما كان من أمرهم؟ فإهنم كان هلم حديث عجيب . سلوه عن فتية ذهبوا يف الدهر األول 

ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح ما هو؟ فإن أخربكم بذلك فهو نيب فاتبعوه ، وإن مل . ألرض ومغارهبا بلغ مشارق ا
يا : فأقبل النضر وعقبة حىت قدما على قريش ، فقاال . . خيربكم فإنه رجل متقول فاصنعوا يف أمره ما بدا لكم 
. فأخربهم هبا . . يهود ان نسأله عن أمور  قد أمرنا أحبار. معشر قريش ، قد جئناكم بفصل ما بينكم وبني حممد 

فقال هلم رسول اهللا . فسألوه عما أمرهم به . . يا حممد أخربنا : فجاءوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا 
ومكث رسول اهللا صلى اهللا . ومل يستثن فانصرفوا عنه  -« أخربكم غداً عما سألتم عنه »  -صلى اهللا عليه وسلم 

م مخس عشرة ليلة ال حيدث اهللا له يف ذلك وحياً ، وال يأتيه جربيل عليه السالم ، حىت أرجف أهل مكة؛ عليه وسل
وحىت أحزن . وعدنا حممد غداً ، واليوم مخس عشرة قد أصبحنا فيها ال خيربنا بشيء عما سألناه عنه : وقالوا 

مث جاءه جربائيل عليه السالم . به أهل مكة  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكث الوحي عنه؛ وشق عليه ما يتكلم
من اهللا عز وجل بسورة أصحاب الكهف ، فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم ، وخرب ما سألوه عنه من أمر الفتية ، 

  .» اآلية } . . ويسألونك عن الروح { : والرجل الطواف ، وقول اهللا عز وجل 



 عنه رواية أخرى يف سبب نزول آية الروح خاصة ، ذكرها العويف وقد وردت عن ابن عباس رضي اهللا. هذه رواية 
وكيف تعذب الروح اليت يف اجلسد وإمنا . أخربنا عن الروح : وذلك أن اليهود قالوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم . 

وح من أمر ريب ، الر: قل { : فأتاه جربيل فقال له . فلم حير إليهم شيئاً . الروح من اهللا؟ ومل يكن نزل عليه شيء 
  .إىل آخر الرواية . . } وما أوتيتم من العلم إال قليالً 

ومن هذا النص نعلم أنه كان . ولتعدد الروايات يف أسباب النزول ، نؤثر أن نقف يف ظل النص القرآين املستيقن 
د شيئاً يف داللة القصة واملعرفة به ال تزي. ال ندري على وجه التحقيق من الذي سأله . هناك سؤال عن ذي القرنني 

  .فلنواجه النص بال زيادة . 
وهذه هي السمة املطردة يف قصص . إن النص ال يذكر شيئاً عن شخصية ذي القرنني وال عن زمانه أو مكانه 

والعربة تتحقق بدون . إمنا املقصود هو العربة املستفادة من القصة . فالتسجيل التارخيي ليس هو املقصود . القرآن 
  .إىل حتديد الزمان واملكان يف أغلب األحيان  حاجة

. ومن املقطوع به أنه ليس ذا القرنني املذكور يف القرآن . والتاريخ املدون يعرف ملكاً امسه االسكندر ذو القرنني 
  .وهذا الذي يتحدث عنه القرآن مؤمن باهللا وحده معتقد بالبعث واآلخرة . فاإلسكندر اإلغريقي كان وثنياً 

إن ذا القرنني املذكور يف القرآن » اآلثار الباقية عن القرون اخلالية « : أبو الرحيان البريوين املنجم يف كتاب ويقول 
وكان امسه أبو بكر بن . كذي نواس وذي يزن . فملوك محري كانوا يلقبون بذي . كان من محري مستدالً بامسه 

وسط ، فمر بتونس ومراكش وغريمها؛ وبىن مدينة إفريقية وأنه رحل جبيوشه إىل ساحل البحر األبيض املت. افريقش 
  .ومسي ذا القرنني ألنه بلغ قرين الشمس . فسميت القارة كلها بامسه 

ذلك انه ال ميكن البحث يف التاريخ املدون عن . ولكننا ال منلك وسائل متحيصه . وقد يكون هذا القول صحيحاً 
ه ، شأنه شأن كثري من القصص الوارد يف القرآن كقصص قوم نوح ذي القرنني الذي يقص القرآن طرفاً من سريت

وقد جرت قبل هذا . فالتاريخ مولود حديث العهد جداً بالقياس إىل عمر البشرية . وقوم هود وقوم صاحل وغريهم 
  فليس هو الذي يستفىت فيها. التاريخ املدون أحداث كثرية ال يعرف عنها شيئاً 

  .تحريف والزيادات لكانت مرجعاً يعتمد عليه يف شيء من تلك األحداث ولو قد سلمت التوراة من ال

وشحنت كذلك بالروايات اليت ال شك يف أهنا . ولكن التوراة أحيطت باألساطري اليت ال شك يف كوهنا أساطري 
  .رخيي فلم تعد التوارة مصدراً مستيقناً ملا ورد فيها من القصص التا. مزيدة على األصل املوحي به من اهللا 

هو املصدر الوحيد ملا ورد فيه من القصص التارخيي . الذي حفظ من التحريف والتبديل . وإذن فلم يبق إال القرآن 
.  

  :ومن البديهي أنه ال جتوز حماكمة القرآن الكرمي إىل التاريخ لسببني واضحني 
والقرآن . بشرية ، مل يعلم عنها شيئاً أن التاريخ مولود حديث العهد ، فاتته أحداث ال حتصى يف تاريخ ال: أوهلما 

  يروي بعض هذه األحداث اليت ليس هلا لدى التاريخ علم عنها
أن التاريخ وإن وعى بعض هذه األحداث هو عمل من أعمال البشر القاصرة يصيبه ما يصيب مجيع : وثانيهما 

تيسرت فيه أسباب االتصال ووسائل وحنن نشهد يف زماننا هذا الذي . أعمال البشر من القصور واخلطأ والتحريف 
الفحص أن اخلرب الواحد أو احلادث الواحد يروى على أوجه شىت ، وينظر إليه من زوايا خمتلفة ، ويفسر تفسريات 

  ومن مثل هذا الركام يصنع التاريخ ، مهما قيل بعد ذلك يف التمحيص والتدقيق. متناقضة 
ه القرآن الكرمي من القصص ، كالم تنكره القواعد العلمية املقررة فمجرد الكالم عن استفتاء التاريخ فيما جاء ب



وهو كالم ال يقول به مؤمن . اليت ارتضاها البشر ، قبل أن تنكره العقيدة اليت تقرر أن القرآن هو القول الفصل 
  إمنا هو مراء. بالقرآن ، وال مؤمن بوسائل البحث العلمي على السواء 

. سألوا الرسول صلى اهللا عليه وسلم فأوحى إليه اهللا مبا هو وارد هنا من سريته . نني لقد سأل سائلون عن ذي القر
وقد وردت يف . فنحن ال منلك التوسع فيها بغري علم . وليس أمامنا مصدر آخر غري القرآن يف هذه السرية 

  .ا من إسرائيليات وأساطري وينبغي أن تؤخذ حبذر ، ملا فيه. التفاسري أقوال كثرية ، ولكنها ال تعتمد على يقني 
واحدة إىل املغرب ، وواحدة إىل املشرق ، وواحدة إىل : وقد سجل السياق القرآين لذي القرنني ثالث رحالت 

  .فلنتابع السياق يف هذه الرحالت الثالث . . مكان بني السدين 
  . .} شيء سبباً  إنا مكنا له يف األرض وآتيناه من كل{ : يبدأ احلديث عن ذي القرنني بشيء عنه 

لقد مكن اهللا له يف األرض ، فأعطاه سلطاناً وطيد الدعائم؛ ويسر له أسباب احلكم والفتح ، وأسباب البناء 
  .وسائر ما هو من شأن البشر أن ميكنوا فيه يف هذه احلياة . . والعمران ، وأسباب السلطان واملتاع 

  .سلك طريقه إىل الغرب ومضى يف وجه مما هو ميسر له ، و. } فأتبع سببا { 
يا ذا القرنني إما أن تعذب : قلنا . حىت إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب يف عني محئة ، ووجد عندها قوماً { 

  .وإما أن تتخذ فيهم حسناً 

، وأما من آمن وعمل صاحلاً فله جزاء احلسىن . أما من ظلم فسوف نعذبه ، مث يرد إىل ربه فيعذبه عذاباً نكرا : قال 
  .} وسنقول له من أمرنا يسرا 

. وهو خيتلف بالنسبة للمواضع . ومغرب الشمس هو املكان الذي يرى الرائي أن الشمس تغرب عنده وراء األفق 
ويف بعض املواضع يرى أهنا تغرب يف املاء كما يف . فبعض املواضع يرى الرائي فيها أن الشمس تغرب خلف جبل 

 بعض املواضع يرى أهنا تغرب يف الرمال إذا كان يف صحراء مكشوفة على مد ويف. احمليطات الواسعة والبحار 
  . .البصر 

والظاهر من النص أن ذا القرنني غرب حىت وصل إىل نقطة على شاطئ احمليط األطلسي وكان يسمى حبر الظلمات 
  .ويظن أن اليابسة تنتهي عنده فرأى الشمس تغرب فيه 

وتوجد الربك . حيث تكثر األعشاب ويتجمع حوهلا طني لزج هو احلمأ . هنار واألرجح أنه كان عند مصب أحد األ
ولكن يتعذر علينا حتديد . . } وجدها تغرب يف عني محئة { فرأى الشمس تغرب هناك و . . وكأهنا عيون املاء 

 هذا ليس وكل قول غري. وليس لنا مصدر آخر موثوق به نعتمد عليه يف حتديده . املكان ، ألن النص ال حيدده 
  .مأموناً ألنه ال يستند إىل مصدر صحيح 
  .} يا ذا القرنني إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً : قلنا { : عند هذه احلمئة وجد ذو القرنني قوماً 

 إذ سلطه اهللا على القوم ، وترك له. كيف قال اهللا هذا القول لذي القرنني؟ أكان ذلك وحياً إليه أم إنه حكاية حال 
فإما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً؟ كال القولني ممكن ، . دونك وإياهم : التصرف يف أمرهم فكأمنا قيل له 

واملهم أن ذا القرنني أعلن دستوره يف معاملة البالد املفتوحة ، اليت . وال مانع من فهم النص على هذا الوجه أو ذاك 
  .دان له أهلها وسلطه اهللا عليها 

وأما من آمن وعمل صاحلاً فله جزاء . ا من ظلم فسوف نعذبه ، مث يرد إىل ربه فيعذبه عذاباً نكرا أم: قال { 
  .} احلسىن ، وسنقول له من أمرنا يسرا 

ال } نكرا { أعلن أن للمعتدين الظاملني عذابه الدنيوي وعقابه ، وأهنم بعد ذلك يردون إىل رهبم فيعذهبم عذاباً فظيعاً 



أما املؤمنون الصاحلون فلهم اجلزاء احلسن ، واملعاملة الطيبة ، والتكرمي واملعونة والتيسري . فه البشر نظري له فيما يعر
.  

. فاملؤمن الصاحل ينبغي أن جيد الكرامة والتيسري واجلزاء احلسن عند احلاكم . وهذا هو دستور احلكم الصاحل 
د احملسن يف اجلماعة جزاء إحسانه جزاء حسناً ، ومكاناً وحني جي. . واملعتدي الظامل جيب أن يلقى العذاب واإليذاء 

عندئذ جيد الناس ما حيفزهم إىل الصالح . . كرمياً وعوناً وتيسرياً؛ وجيد املعتدي جزاء إفساده عقوبة وإهانة وجفوة 
ة؛ وإذا أما حني يضطرب ميزان احلكم فإذا املعتدون املفسدون مقربون إىل احلاكم مقدمون يف الدول. واإلنتاج 

  .العاملون الصاحلون منبوذون أو حماربون 

  .ويصري نظام اجلماعة إىل الفوضى والفساد . فعندئذ تتحول السلطة يف يد احلاكم سوط عذاب وأداة إفساد 
  :مث عاد ذو القرنني من رحلة املغرب إىل رحلة املشرق ، ممكناً له يف األرض ، ميسرة له األسباب 

كذلك وقد أحطنا . إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم مل جنعل هلم من دوهنا سترا حىت . مث أتبع سبباً { 
  .} مبا لديه خربا 

والقرآن مل . فاملقصود هو مطلعها من األفق الشرقي يف عني الرائي . وما قيل عن مغرب الشمس يقال عن مطلعها 
حىت إذا بلغ مطلع الشمس { : القرنني هناك ولكنه وصف طبيعته وحال القوم الذي وجدهم ذو . حيدد املكان 

أي إهنا أرض مكشوفة ، ال حتجبها عن الشمس مرتفعات . . } وجدها تطلع على قوم مل جنعل هلم من دوهنا ستراً 
وهذا الوصف ينطبق على الصحارى . . فالشمس تطلع على القوم فيها حني تطلع بال ساتر . وال أشجار 

وكل ما نرجحه أن هذا املكان كان يف أقصى الشرق حيث جيد . دد مكاناً بعينه فهو ال حي. والسهوب الواسعة 
. الرائي أن الشمس تطلع على هذه األرض املستوية املكشوفة ، وقد يكون ذلك على شاطئ إفريقية الشرقي 

مل جيعل هلم ستراً إهنم قوم عراة األجسام } مل جنعل هلم من دوهنا سترا { : وهناك احتمال ألن يكون املقصود بقوله 
  . .من الشمس 

ولقد أعلن ذو القرنني من قبل دستوره يف احلكم ، فلم يتكرر بيانه هنا ، وال تصرفه يف رحلة املشرق ألنه معروف 
  .من قبل ، وقد علم اهللا كل ما لديه من افكار واجتاهات 

الذي يعرضه السياق هو مشهد  فإن املشهد. . ونقف هنا وقفة قصرية أمام ظاهرة التناسق الفين يف العرض 
وكذلك ضمري ذي القرنني ونواياه كلها . الشمس ساطعة ال يسترها عن القوم ساتر : مكشوف يف الطبيعة 

وكذلك يتناسق املشهد يف الطبيعة ويف ضمري ذي القرنني على طريقة التنسيق القرآنية الدقيقة . . مكشوفة لعلم اهللا 
.  

يا ذا القرنني إن : قالوا . غ بني السدين وجد من دوهنما قوماً ال يكادون يفقهون قوال حىت إذا بل. مث أتبع سبباً { 
ما مكين فيه ريب : يأجوج ومأجوج مفسدون يف األرض ، فهل جنعل لك خرجاً على أن جتعل بيننا وبينهم سداً؟ قال 

حىت . انفخوا : اوى بني الصدفني قال حىت إذا س. آتوين زبر احلديد . خري فأعينوين بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماً 
هذا رمحة من : قال . فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباً . آتوين أفرغ عليه قطراً : إذا جعله ناراً قال 

  .} ريب ، فإذا جاء وعد ريب جعله دكاء ، وكان وعد ريب حقاً 
. وال ما مها هذان السدان } بني السدين { القرنني وحنن ال نستطيع أن جنزم بشيء عن املكان الذي بلغ إليه ذو 

  .كل ما يؤخذ من النص أنه وصل إىل منطقة بني حاجزين طبيعيني ، أو بني سدين صناعيني 



  .} ال يكاد يفقهون قوالً { : فوجد هنالك قوماً متخلفني . تفصلهما فجوة أو ممر 
عرضوا عليه أن يقيم هلم سداً يف وجه يأجوج ومأجوج . . ح وعندما وجدوا فاحتاً قوياً ، وتومسوا فيه القدرة والصال

الذين يهامجوهنم من وراء احلاجزين ، ويغريون عليهم من ذلك املمر ، فيعيثون يف أرضهم فساداً؛ وال يقدرون هم 
  .وذلك يف مقابل خراج من املال جيمعونه له من بينهم . . على دفعهم وصدهم 

لنه ذلك احلاكم الصاحل من مقاومة الفساد يف األرض فقد رد عليهم عرضهم الذي وتبعاً للمنهج الصاحل الذي أع
عرضوه من املال؛ وتطوع بإقامة السد؛ ورأى أن أيسر طريقة إلقامته هي ردم املمر بني احلاجزين الطبيعيني؛ فطلب 

آتوين زبر . عل بينكم وبينهم ردماً فأعينوين بقوة أج{ : إىل أولئك القوم املتخلفني أن يعينوه بقوهتم املادية والعضلية 
فجمعوا له قطع احلديد ، وكومها يف الفتحة بني احلاحزين ، فأصبحا كأهنما صدفتان تغلفان ذلك . . } احلديد 

على النار } انفخوا : قال { وأصبح الركام مبساواة القمتني } حىت إذا ساوى بني الصدفني { . الكوم بينهما 
أي حناساً } آتوين أفرغ عليه قطراً : قال { كله لشدة توهجه وامحراره } ا جعله ناراً حىت إذ{ لتسخني احلديد 

  .مذاباً يتخلل احلديد ، وخيتلط به فيزيده صالبه 
وقد استخدمت هذه الطريقة حديثاً يف تقوية احلديد؛ فوجد أن إضافة نسبة من النحاس إليه تضاعف مقاومته 

إليه ذا القرنني ، وسجله يف كتابه اخلالد سبقاً للعلم البشري احلديث بقرون ال  وكان هذا الذي هدى اهللا. وصالبته 
  .يعلم عددها إال اهللا 

وما { ويتسوروه } فما اسطاعوا أن يظهروه { بذلك التحم احلاجزان ، وأغلق الطريق على يأجوج ومأجوج 
  .فأمنوا واطمأنوا . قوم الضعاف املتخلفني وتعذر عليهم أن يهامجوا أولئك ال. فينفذوا منه } استطاعوا له نقباً 

. ونظر ذو القرنني إىل العمل الضخم الذي قام به ، فلم يأخذه البطر والغرور ، ومل تسكره نشوة القوة والعلم 
وتربأ من قوته إىل قوة اهللا ، وفوض إليه األمر ، . ورد إليه العمل الصاحل الذي وفقه إليه . ولكنه ذكر اهللا فشكره 

  .ن ما يؤمن به من أن اجلبال واحلواجز والسدود ستدك قبل يوم القيامة ، فتعود األرض سطحاً أجرد مستوياً وأعل
  . .} وكان وعد ريب حقاً . هذا رمحة من ريب ، فإذا جاء وعد ريب جعله دكاء : قال { 

ه اهللا يف األرض ، وييسر له النموذج الطيب للحاكم الصاحل ، ميكن. وبذلك تنتهي هذه احللقة من سرية ذي القرنني 
األسباب؛ فيجتاح األرض شرقاً وغرباً؛ ولكنه ال يتجرب وال يتكرب ، وال يطغى وال يتبطر ، وال يتخذ من الفتوح 

وسيلة للغنم املادي ، واستغالل األفراد واجلماعات واألوطان ، وال يعامل البالد املفتوحة معاملة الرقيق؛ وال يسخر 
إمنا ينشر العدل يف كل مكان حيل به ، ويساعد املتخلفني ، ويدرأ عنهم العدوان دون . . أطماعه أهلها يف أغراضه و

  .مقابل؛ ويستخدم القوة اليت يسرها اهللا له يف التعبري واإلصالح ، ودفع العدوان وإحقاق احلق 

بان سطوته قدرة اهللا وجربوته ، مث يرجع كل خري حيققه اهللا على يديه إىل رمحة اهللا وفضل اهللا ، وال ينسى وهو يف إ
  .وأنه راجع إىل اهللا 

  وبعد فمن يأجوج ومأجوج؟ وأين هم اآلن؟ وماذا كان من أمرهم وماذا سيكون
كل هذه أسئلة تصعب اإلجابة عليها على وجه التحقيق ، فنحن ال نعرف عنهم إال ما ورد يف القرآن ، ويف بعض 

  .األثر الصحيح 
فإذا جاء وعد ريب جعله دكاء ، وكان وعد ريب { : وضع ما حكاه من قول ذي القرنني والقرآن يذكر يف هذا امل

  .} حقاً 
ووعد اهللا مبعىن وعده بدك السد رمبا يكون قد جاء منذ أن هجم التتار ، وانساحوا يف . وهذا النص ال حيدد زماناً 



  .األرض ، ودمروا املمالك تدمرياً 
واقترب . حىت إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون { : ويف موضع آخر يف سورة األنبياء 

وهذا النص كذلك ال حيدد زمانا معيناً خلروج يأجوج ومأجوج فاقتراب الوعد مبعىن اقتراب } . . . الوعد احلق 
لزمان وا} اقتربت الساعة وانشق القمر { : الساعة قد وقع منذ زمن الرسول صلى اهللا عليه وسلم فجاء يف القرآن 

فقد متر بني اقتراب الساعة ووقوعها ماليني السنني أو القرون ، يراها . يف احلساب اإلهلي غريه يف حساب البشر 
  .البشر طويلة مديدة ، وهي عند اهللا ومضة قصرية 

غول وتكون غارات امل. ويومنا هذا } اقتربت الساعة { : وإذن فمن اجلائز أن يكون السد قد فتح يف الفترة ما بني 
  .والتتار اليت اجتاحت الشرق هي انسياح يأجوج ومأجوج 

وهنالك حديث صحيح رواه اإلمام أمحد عن سفيان الثوري عن عروة ، عن زينب بنت أيب سلمة ، عن حبيبة بنت 
« : أم حبيبة بنت أيب سفيان ، عن أمها حبيبة ، عن زينب بنت جحش زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت 

. ويل للعرب من شر قد اقتربت » : رسول صلى اهللا عليه وسلم من نومه وهو حممر الوجه وهو يقول استيقظ ال
يا رسول اهللا أهنلك : قلت ) . بإصبعيه السبابة واإلهبام ( وحلق « فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا 

  .» نعم إذا كثر اخلبيث : وفينا الصاحلون؟ قال 
وقد وقعت غارات التتار بعدها ، ودمرت ملك . ثر من ثالثة عشر قرناً ونصف قرن وقد كانت الرؤيا منذ أك

وقد يكون هذا تعبري . العرب بتدمري اخلالفة العباسية على يد هوالكو يف خالفة املستعصم آخر ملوك العباسيني 
  . وكل ما نقوله ترجيح ال يقني. وعلم ذلك عند اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -رؤيا الرسول 

  .فنجده يعقب على ذكر ذي القرنني للوعد احلق مبشهد من مشاهد القيامة . مث نعود إىل سياق السورة 
وتركنا بعضهم يومئذ ميوج يف بعض ، ونفخ يف الصور فجمعناهم مجعا؛ وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضاً ، { 

  .} الذين كانت أعينهم يف غطاء عن ذكري ، وكانوا ال يستطيعون مسعا 

ومن كل جيل وزمان وعصر ، مبعوثني . وهو مشهد يرسم حركة اجلموع البشرية من كل لون وجنس وأرض 
. . خيتلطون ويضطربون يف غري نظام ويف غري انتباه ، تتدافع مجوعهم تدافع املوج وختتلط اختالط املوج . منشرين 

  فإذا هم يف الصف يف نظام} ونفخ يف الصُّور فجمعناهم مجعا { : مث إذا نفخة التجمع والنظام 
إذا هبؤالء . . مث إذا الكافرون الذين أعرضوا عن ذكر اهللا حىت لكأن على عيوهنم غطاء ، ولكأن يف أمساعهم صمماً 

لقد نزع . فما يستطيعون اليوم إعراضاً . تعرض عليهم جهنم فال يعرضون عنها كما كانوا يعرضون عن ذكر اهللا 
  رأوا عاقبة اإلعراض والعمى جزاء وفاقاًالغطاء عن عيوهنم نزعاً ف

  .والتعبري ينسق بني اإلعراض والعرض متقابلني يف املشهد ، متقابلني يف احلركة على طريقة التناسق الفين يف القرآن 
  :ويعقب على هذا التقابل بالتهكم الالذع والسخرية املريرة 

  . .} إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزال . أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوين أولياء { 
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا خملوقات اهللا املستعبدة له انصاراً هلم من دونه ، ينصروهنم منه ويدفعون عنهم 

ويا له من نزل مهيأ لالستقبال ، . . } إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزال { : سلطانه؟ إذن فليلقوا عاقبة هذا احلسبان 
  فهو حاضر ينتظر النزالء الكفار. إىل جهد وال انتظار ال حيتاج 

  :مث ختتم السورة باإليقاعات األخرية ، تلخص خطوطها الكثرية ، وجتمع إيقاعاهتا املتفرقة 
. . فأما اإليقاع األول فهو اإليقاع حول القيم واملوازين كما هي يف عرف الضالني ، وكما هي على وجه اليقني 



  . .ألشخاص قيم األعمال وقيم ا
الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعاً؟ أولئك . هل ننبئكم باألخسرين أعماالً : قل { 

  .} الذين كفروا بآيات رهبم ولقائه فحبطت أعماهلم فال نقيم هلم يوم القيامة وزناً 
الذين ضل سعيهم يف احلياة { منهم خسراناً؟ الذين ال يوجد من هم أشد } هل ننبئكم باألخسرين أعماالً : قل { 

ألهنم من الغفلة } وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا { : فلم يؤد هبم إىل اهلدى ، ومل ينته هبم إىل مثرة أو غاية } الدنيا 
حبيث ال يشعرون بضالل سعيهم وذهابه سدى ، فهم ماضون يف هذا السعي اخلائب الضال ، ينفقون حياهتم فيه 

  . .هدراً 
  قل هل ننبئكم من هم هؤالء؟

  :وعندما يبلغ من استتارة التطلع واالنتظار إىل هذا احلد يكشف عنهم فإذا هم 
  . .} أولئك الذين كفروا بآيات رهبم ولقائه فحبطت أعماهلم { 

ف وهو أنسب شيء لوص. . وأصل احلبوط هو انتفاخ بطن الدابة حني تتغذى بنوع سام من الكأل مث تلقى حتفها 
  مث تنتهي إىل البوار. . إهنا تنتفخ وأصحاهبا يظنوهنا صاحلة ناجحة راحبة . . األعمال 

  . .} فال نقيم هلم يوم القيامة وزناً { . . } أولئك الذين كفروا بآيات رهبم ولقائه فحبطت أعماهلم { 
  .} يوم القيامة { فهم مهملون ، ال قيمة هلم وال وزن يف ميزان القيم الصحيحة 
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لقرآن: كتاب  ا   يف ظالل 
لشاريب: املؤلف  هيم حسني ا برا  سيد قطب إ

  :وهلم بعد ذلك جزاؤهم 
  .} ذلك جزاؤهم جهنم مبا كفروا واختذوا آيايت ورسلي هزوا { 

  :ويتم التعاون يف املشهد بعرض كفة املؤمنني يف امليزان وقيمتهم 
  . .} خالدين فيها ال يبغون عنها حوال . نزال إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات كانت هلم جنات الفردوس { 

  وشتان شتان. وهذا النزل يف جنات الفردوس يف مقابل ذلك النزل يف نار جهنم 
. . } ال يبغون عنها حوال { : مث هذه اللفتة الدقيقة العميقة إىل طبيعة النفس البشرية وإحساسها باملتاع يف قوله 

.يها من عمق ودقة وهي حتتاج منا إىل وقفة بإزاء ما ف  .  
متل االطراد ، وتسأم البقاء على حال . ولكن النفس البشرية حوَّل قلب . . إهنم خالدون يف جنات الفردوس 

وإذا مضى على وترية . واحدة أو مكان واحد؛ وإذا اطمأنت على النعيم من التغري والنفاد فقدت حرصها عليه 
  به؛ والرغبة يف الفرار منهبل قد تنتهي إىل الضيق . واحدة فقد تسأمه 

فهذا الدور . هذه هي الفطرة اليت فطر عليها األنسان حلكمة عليا تناسب خالفته لألرض ، ودوره يف هذه اخلالفة 
ومن مث ركز يف الفطرة البشرية حب التغيري . يقتضي حتوير احلياة وتطويرها حىت تبلغ الكمال املقدر هلا يف علم اهللا 

ف واالستطالع ، وحب االنتقال من حال إىل حال ، ومن مكان إىل مكان ، ومن مشهد إىل والتبديل؛ وحب الكش
وذلك كي يندفع اإلنسان يف طريقه ، يغري يف واقع احلياة ، ويكشف عن جماهل . . مشهد ، ومن نظام إىل نظام 

ع ترتقي احلياة وتتطور؛ ومن وراء التغري والكشف واإلبدا. . األرض؛ ويبدع يف نظم اجملتمع ويف أشكال املادة 
  .وتصل شيئاً فشيئاً إىل الكمال املقدر هلا يف علم اهللا 

ولكن ذلك كله بدرجة ال . نعم إنه مركوز يف الفطرة كذلك ألفة القدمي ، والتعلق باملألوف ، واحملافظة على العادة 
هي باألفكار واألوضاع إىل اجلمود وال تنت. تشل عملية التطور واإلبداع ، وال تعوق احلياة عن الرقي واالرتفاع 

وكلما اختل التوازن فغلب اجلمود يف بيئة من البيئات . إمنا هي املقاومة اليت تضمن التوازن مع االندفاع . والركود 
وخري الفترات هي فترات التعادل بني قويت . انبعثت الثورة اليت تدفع بالعجلة دفعة قوية قد تتجاوز حدود االعتدال 

  .جلذب ، والتوازن بني الدوافع والضوابط يف جهاز احلياة الدفع وا
فهو اإلعالن باحنسار دوافع احلياة ، وهو اإليذان باملوت يف حياة األفراد . فأما إذا غلب الركود واجلمود 

  .واجلماعات سواء 
فإن هذه الفطرة ال . . فأما يف اجلنة وهي دار الكمال املطلق . هذه هي الفطرة املناسبة خلالفة اإلنسان يف األرض 

ولو بقيت النفس بفطرة األرض ، وعاشت يف هذا النعيم املقيم الذي ال ختشى عليه النفاد ، وال . تقابلها وظيفة 
تتحول هي عنه ، وال يتحول هو عنها النقلب النعيم جحيماً هلذه النفس بعد فترة من الزمان؛ وألصبحت اجلنة 

  فترة ، ولو إىل اجلحيم ، لريضوا نزعة التغري والتبديل سجناً لنزالئها يودون لو يغادرونه
ولكن بارئ هذه النفس وهو أعلم هبا حيول رغباهتا ، فال تعود تبغي التحول عن اجلنة ، وذلك يف مقابل اخللود 

  الذي ال حتول له وال نفاد



ليست له حدود؛ ويقربه إىل تصور وأما اإليقاع الثاين فيصور العلم البشري احملدود بالقياس إىل العلم اإلهلي الذي 
  .البشر القاصر مبثال حمسوس على طريقة القرآن يف التعبري بالتصوير 

  . .} لو كان البحر مداداً لكلمات ريب ، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ريب ولو جئنا مبثله مدداً : قل { 
يكتبون؛ وكل ما يسجلون به علمهم الذي  والبحر أوسع وأغزر ما يعرفه البشر ، والبشر يكتبون باملداد كل ما

  يعتقدون أنه غزير
فالسياق يعرض هلم البحر بسعته وغزارته يف صورة مداد يكتبون به كلمات اهللا الدالة على علمه؛ فإذا البحر ينفد 

  ظر املدادمث إذا هو ميدهم ببحر آخر مثله ، مث إذا البحر اآلخر ينفد كذلك وكلمات اهللا تنت. وكلمات اهللا ال تنفد 
وهبذا التصوير احملسوس واحلركة اجملسمة يقرب إىل التصور البشري احملدود معىن غري احملدود ، ونسبة احملدود إليه 

  .مهما عظم واتسع 
ومهما أويت العقل . واملعىن الكلي اجملرد يظل حائراً يف التصور البشري ومائعاً حىت يتمثل يف صورة حمسوسة 

. . التجريد فإنه يظل يف حاجة إىل متثل املعىن اجملرد يف صور وأشكال وخصائص ومناذج البشري من القدرة على 
  ذلك شأنه مع املعاين اجملردة اليت متثل احملدود ، فكيف بغري احملدود؟

لذلك يضرب القرآن األمثال للناس؛ ويقرب إىل حسهم معانيه الكربى بوضعها يف صور ومشاهد ، وحمسوسات 
  .ص وأشكال على مثال هذا املثال ذات مقومات وخصائ

وكلمات اهللا . وهو على سعته وغزارته حمدود . والبحر يف هذا املثال ميثل علم اإلنسان الذي يظنه واسعاً غزيراً 
فضالً على . متثل العلم اإلهلي الذي ال حدود له ، والذي ال يدرك البشر هنايته؛ بل ال يستطيعون تلقيه وتسجيله 

  .حماكاته 
يدرك البشر الغرور مبا يكشفونه من أسرار يف أنفسهم ويف اآلفاق ، فتأخذهم نشوة الظفر العلمي ، فيحسبون ولقد 

  أهنم علموا كل شيء ، أو أهنم يف الطريق
ولكن اجملهول يواجههم بآفاقه املترامية اليت ال حد هلا ، فإذا هم ما يزالون على خطوات من الشاطئ ، واخلضم 

  فق الذي تدركه أبصارهمأمامهم أبعد من األ
  .إن ما يطيق اإلنسان تلقيه وتسجيله من علم ضئيل قليل ، ألنه ميثل نسبة احملدود إىل غري احملدود 

ولكن ليطامن من غروره العلمي ، فسيظل . . فليعلم اإلنسان ما يعلم؛ وليكشف من أسرار هذا الوجود ما يكشف 
وسينفد البحر وكلمات اهللا مل تنفد؛ ولو أمده اهللا ببحر مثله . يده  أقصى ما يبلغه علمه ان يكون البحر مداداً يف

  . .فسينتهي من بني يديه وكلمات اهللا ليست إىل نفاد 
ويف ظل هذا املشهد الذي يتضاءل فيه علم اإلنسان ينطلق اإليقاع الثالث واألخري يف السورة ، فريسم أعلى أفق 

  . للبشرية وهو أفق الرسالة الكاملة الشاملة

  :فإذا هو قريب حمدود بالقياس إىل األفق األعلى الذي تتقاصر دونه األبصار ، وتنحسر دونه األنظار 
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمالً صاحلاً ، وال . إمنا أنا بشر مثلكم يوحى إيلّ أمنا إهلكم إله واحد : قل { 

  . .} يشرك بعبادة ربه أحداً 
  فأين هنا آفاق النبوة ، وهي على كل حال آفاق بشرية؟. . إنه أفق األلوهية األمسى 

بشر يستمد من ذلك املعني . بشر يتلقى من ذلك األفق األمسى . . } . . . قل إمنا أنا بشر مثلكم يوحى إيل { 



فمن كان يتطلع إىل . . بشر يتعلم فيعلم فيعلم . بشر ال يتجاوز اهلدى الذي يتلقاه من مواله . الذي ال ينضب 
  :لقرب من ذلك اجلوار األسىن ، فلينتفع مبا يتعلم من الرسول الذي يتلقى ، وليأخذ بالوسيلة اليت ال وسيلة سواها ا

  . .} فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمالً صاحلاً وال يشرك بعبادة ربه أحداً { 
  .هذا هو جواز املرور إىل ذلك اللقاء األثري 

كر الوحي والتوحيد بتلك اإليقاعات املتدرجة يف العمق والشمول ، حىت تصل وهكذا ختتم السورة اليت بدأت بذ
  . .إىل هنايتها فيكون هذا اإليقاع الشامل العميق ، الذي ترتكز عليه سائر األنغام يف حلن العقيدة الكبري 

قَالَ َربِّ إِنِّي َوَهَن الَْعظُْم ِمنِّي ) ٣(َخِفيا إِذْ َناَدى َربَّهُ نَِداًء ) ٢(ِذكْرُ َرْحَمِت َربَِّك عَْبَدُه َزكَرِيَّا ) ١(كهيعص 
وَإِنِّي خِفُْت الْمََواِلَي ِمْن َوَراِئي َوكَاَنِت امَْرأَِتي َعاِقًرا فََهْب ِلي ) ٤(َواْشتََعلَ الرَّأُْس َشْيًبا وَلَْم أَكُْن بُِدعَاِئكَ َربِّ شَِقيا 

َيا َزكَرِيَّا إِنَّا نَُبشُِّرَك بُِغلَامٍ اْسُمُه َيْحَيى لَمْ ) ٦(رِثُ ِمْن آلِ َيْعقُوَب َواْجَعلُْه َربِّ َرِضيا َيرِثُنِي وََي) ٥(ِمْن لَُدْنَك َوِليا 
قَالَ ) ٨(رِ ِعِتيا قَالَ َربِّ أَنَّى َيكُونُ ِلي غُلَاٌم َوكَاَنِت امَْرأَِتي َعاِقًرا َوقَْد َبلَْغُت ِمَن الِْكَب) ٧(َنجَْعلْ لَُه ِمْن قَْبلُ َسِميا 

قَالَ َربِّ اْجَعلْ ِلي آَيةً قَالَ آَيُتَك أَلَّا ُتكَلِّمَ ) ٩(كَذَِلَك قَالَ رَبَُّك ُهَو َعلَيَّ َهيٌِّن َوقَْد َخلَقُْتَك ِمْن قَْبلُ َولَْم َتُك شَْيئًا 
َيا َيْحَيى ) ١١(َرابِ فَأَْوَحى إِلَيْهِْم أَنْ سَبِّحُوا ُبكَْرةً َوَعِشيا فََخَرَج َعلَى قَْوِمِه ِمَن الِْمْح) ١٠(النَّاَس ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيا 

وََبرا بَِواِلَدْيِه َولَْم َيكُْن َجبَّاًرا ) ١٣(َوَحنَاًنا ِمْن لَُدنَّا َوَزكَاةً َوكَانَ َتِقيا ) ١٢(ُخِذ الْكَِتاَب بِقُوٍَّة َوآَتْينَاُه الُْحكْمَ َصبِيا 
َواذْكُْر ِفي الِْكتَابِ َمرَْيَم إِِذ اْنتََبذَْت ِمْن أَْهِلَها ) ١٥(َوَسلَاٌم َعلَْيِه َيْوَم ُوِلَد َوَيْوَم َيُموُت َوَيْوَم ُيْبَعثُ َحيا ) ١٤(َعِصيا 

قَالَْت إِنِّي أَُعوذُ ) ١٧(لََها َبشًَرا َسوِيا  فَاتََّخذَْت ِمْن ُدونِهِْم ِحجَاًبا فَأَْرَسلَْنا إِلَْيَها رُوَحَنا فََتَمثَّلَ) ١٦(َمكَاًنا َشْرِقيا 
قَالَْت أَنَّى َيكُونُ ِلي غُلَاٌم ) ١٩(قَالَ إِنََّما أََنا َرُسولُ َربِّكِ ِلأََهَب لَِك غُلَاًما َزِكيا ) ١٨(بِالرَّْحَمنِ ِمْنَك إِنْ كُْنتَ َتِقيا 

قَالَ كَذَِلِك قَالَ َربُِّك ُهَو َعلَيَّ َهيٌِّن َولَِنْجَعلَُه آَيةً ِللنَّاسِ َوَرْحَمةً ِمنَّا َوكَانَ أَْمًرا ) ٢٠(َولَْم َيْمَسسْنِي َبَشٌر َولَمْ أَُك َبِغيا 
نِي ِمتُّ قَْبلَ َهذَا فَأََجاَءَها الَْمخَاُض إِلَى جِذْعِ النَّْخلَِة قَالَْت َيا لَْيَت) ٢٢(فََحَملَْتُه فَانَْتَبذَْت بِِه َمكَاًنا قَِصيا ) ٢١(َمقِْضيا 

َوُهزِّي إِلَْيِك بِجِذْعِ النَّْخلَِة ) ٢٤(فََناَداَها ِمْن َتْحتَِها أَلَّا َتْحزَنِي قَْد جََعلَ رَبُِّك َتحَْتِك َسرِيا ) ٢٣(َوكُْنُت َنسًْيا َمْنسِيا 
ًنا فَإِمَّا َتَريِنَّ ِمَن الَْبَشرِ أََحًدا فَقُوِلي إِنِّي َنذَْرُت ِللرَّْحَمنِ فَكُِلي وَاشَْربِي َوقَرِّي َعْي) ٢٥(ُتَساِقطْ َعلَْيِك رُطًَبا َجنِيا 

َيا أُْخَت هَاُرونَ ) ٢٧(فَأََتْت بِِه قَْوَمَها َتْحِملُُه قَالُوا َيا َمرَْيُم لَقَْد جِئْتِ َشْيئًا فَرِيا ) ٢٦(َصْوًما فَلَْن أُكَلَِّم الَْيْوَم إِْنسِيا 
) ٢٩(فَأََشاَرْت إِلَْيِه قَالُوا كَْيَف ُنكَلُِّم َمْن كَانَ ِفي الْمَْهِد صَبِيا ) ٢٨(أَُبوِك اْمَرأَ َسْوٍء َوَما كَاَنْت أُمُّكِ َبِغيا  َما كَانَ

ُت َوأَْوَصانِي بِالصَّلَاِة َوالزَّكَاِة َما ُدْمتُ َوَجَعلَنِي ُمبَاَركًا أَْيَن َما كُْن) ٣٠(قَالَ إِنِّي َعْبُد اللَِّه آَتانَِي الِْكتَاَب َوَجَعلَنِي َنبِيا 
) ٣٣(َوالسَّلَاُم َعلَيَّ َيْوَم ُوِلْدُت وََيْوَم أَُموُت َوَيْوَم أُْبَعثُ حَيا ) ٣٢(وََبرا بَِواِلدَِتي وَلَْم َيْجَعلْنِي جَبَّاًرا َشِقيا ) ٣١(َحيا 

َما كَانَ ِللَِّه أَنْ يَتَِّخذَ ِمْن َولَدٍ سُْبَحاَنُه إِذَا قََضى أَمًْرا فَإِنََّما ) ٣٤(قِّ الَِّذي ِفيِه َيْمَتُرونَ ذَِلَك ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم قَْولَ الَْح
اُب ِمْن َبْينِهِمْ فَاْخَتلََف الْأَْحَز) ٣٦(َوإِنَّ اللََّه َربِّي َوَربُّكُْم فَاْعُبُدوُه َهذَا ِصَراطٌ ُمْسَتقِيٌم ) ٣٥(َيقُولُ لَُه كُْن فََيكُونُ 

أَْسِمْع بِهِْم َوأَْبِصْر َيْوَم يَأُْتوَنَنا لَِكنِ الظَّاِلُمونَ الَْيْوَم ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ ) ٣٧(فََوْيلٌ ِللَِّذيَن كَفَُروا ِمْن َمْشَهدِ َيْومٍ َعِظيمٍ 
إِنَّا َنْحُن نَرِثُ الْأَْرَض َوَمْن َعلَْيَها ) ٣٩(لٍَة َوُهْم لَا ُيْؤِمُنونَ َوأَْنِذرُْهْم َيْوَم الَْحْسَرِة إِذْ قُِضَي الْأَْمُر وَُهْم ِفي غَفْ) ٣٨(

  ) ٤٠(َوإِلَيَْنا يُْرَجُعونَ 

يدور سياق هذه السورة على حمور التوحيد؛ ونفي الولد والشريك؛ ويلم بقضية البعث القائمة على قضية التوحيد 
  .رة ، كالشأن يف السورة املكية غالباً هذا هو املوضوع األساسي الذي تعاجله السو. . 

فطرف من قصة . فقصة مرمي ومولد عيسى . فهي تبدأ بقصة زكريا وحيىي . والقصص هو مادة هذه السورة 



. إسحاق ويعقوب ، وموسى وهرون ، وإمساعيل ، وإدريس : مث تعقبها إشارات إىل النبيني . . إبراهيم مع أبيه 
ويستهدف إثبات الوحدانية والبعث ، ونفي الولد . صص حوايل ثلثي السورة ويستغرق هذا الق. وآدم ونوح 

  .والشريك ، وبيان منهج املهتدين ومنهج الضالني من أتباع النبيني 
  .ومن مث بعض مشاهد القيامة ، وبعض اجلدل مع املنكرين للبعث 

وكله يتناسق مع . . ويف اآلخرة  واستنكار للشرك ودعوى الولد؛ وعرض ملصارع املشركني واملكذبني يف الدنيا
  .اجتاه القصص يف السورة ويتجمع حول حمورها األصيل 

  . .وللسورة ، كلها جو خاص يظللها ويشيع فيها ، ويتمشى يف موضوعاهتا 
الكون » نفس « االنفعاالت يف النفس البشرية ، ويف . . إن سياق هذه السورة معرض لالنفعاالت واملشاعر القوية 

فهذا الكون الذي نتصوره مجاداً ال حس له يعرض يف السياق ذا نفس وحس ومشاعر وانفعاالت ، . ا من حوهل
حيث نرى السماوات واألرض واجلبال تغضب وتنفعل حىت لتكاد تنفطر . تشارك يف رسم اجلو العام للسورة 

  :وتنشق وتنهد استنكاراً 
أما االنفعاالت يف النفس البشرية فتبدأ مع مفتتح السورة } ا أن دعوا للرمحن ولداً وما ينبغي للرمحن أن يتخذ ولد{ 

وخباصة يف قصة مرمي . والقصص الرئيسي فيها حافل هبذه االنفعاالت يف مواقفه العنيفة العميقة . وتنتهي مع ختامها 
  .وميالد عيسى 

ذكر رمحة ربك { عبده زكريا فهي تبدأ بذكر رمحة اهللا ل. والظل الغالب يف اجلو هو ظل الرمحة والرضى واالتصال 
ويتكرر لفظ الرمحة ومعناها وظلها يف ثنايا . . } إذ نادى ربه نداء خفياً { : وهو يناجي ربه جناء } عبده زكريا 

إن الذين { : ويصور النعيم الذي يلقاه املؤمنون به يف صورة ود . } الرمحن { ويكثر فيها اسم . السورة كثرياً 
وحناناً من { ويذكر من نعمة اهللا على حيىي أن آتاه اهللا حناناً } ت سيجعل هلم الرمحن ودا آمنوا وعملوا الصاحلا
وبراً بوالديت ومل جيعلين { : ومن نعمة اهللا على عيسى أن جعله براً بوالدته وديعاً لطيفاً . } لدنا وزكاة وكان تقياً 

  . .} جباراً شقياً 
كما حتس انتفاضات الكون . اللطيف يف الكلمات والعبارات والظالل وإنك لتحس ملسات الرمحة الندية ودبيبها 

فحىت جرس . كذلك حتس أن للسورة إيقاعاً موسيقياً خاصاً . . وارجتافاته لوقع كلمة الشرك اليت ال تطيقها فطرته 
ي الشد والعنف ، فأما املواضع اليت تقتض. . جنياً . حفيا . سريا . رضيا : ألفاظها وفواصلها فيه رخاء وفيه عمق 

  .أّزاً . عّزا : إّداً ، هّداً ، أو زاياً . ضداً . مّداً . فتجيء فيها الفاصلة مشددة داالً يف الغالب 
  .وتنوع اإليقاع املوسيقي والفاصلة والقافية بتنوع اجلو واملوضوع يبدو جلياً يف هذه السورة 

  :ا فهي تبدأ بقصة زكريا وحيىي فتسري الفاصلة والقافية هكذ
  .} اخل . . . إذ نادى ربه نداء خفياً . ذكر رمحة ربك عبده زكريا { 

  :وتليها قصة مرمي وعيسى فتسري الفاصلة والقافية على النظام نفسه 
فاختذت من دوهنم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثل . واذكر يف الكتاب مرمي إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً { 

  }اخل .  .هلا بشراً سوياً 
فيختلف نظام . إىل أن ينتهي القصص ، وجييء التعقيب ، لتقرير حقيقة عيسى ابن مرمي ، وللفصل يف قضية بنوته 

تطول الفاصلة ، وتنتهي القافية حبرف امليم أو النون املستقر الساكن عند الوقف ال بالياء . . الفواصل والقوايف 
ما كان هللا أن يتخذ من . لك عيسى ابن مرمي قول احلق الذي فيه ميترون ذ{ : على النحو التايل . املمدودة الرخية 



  .} اخل . . كن فيكون : ولد سبحانه إذا قضى أمراً فإمنا يقول له 
  :حىت إذا انتهى التقرير والفصل وعاد السياق إىل القصص عادت القافية الرخية املديدة 

يا أبت مل تعبد ما ال يسمع وال يبصر وال يغين : إذ قال البيه . واذكر يف الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً { 
حىت إذا جاء ذكر املكذبني وما ينتظرهم من عذاب وانتقام ، تغري اإليقاع املوسيقي وجرس القافية } . . عنك شيئاً 

:  
لساعة فسيعلمون من حىت إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما ا. قل من كان يف الضاللة فليمدد له الرمحن مداً { 

  :ويف موضع االستنكار يشتد اجلرس والنغم بتشديد الدال } اخل . . . هو شر مكاناً وأضعف جنداً 
. . تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق األرض وختر اجلبال هداً . لقد جئتم شيئا إدا . اختذ الرمحن ولداً : وقالوا { 

ورة وفق املعىن واجلو؛ ويشارك يف إبقاء الظل الذي يتناسق مع املعىن يف وهكذا يسري اإليقاع املوسيقي يف الس} اخل 
  .ثنايا السورة ، وفق انتقاالت السياق من جو إىل جو ومن معىن إىل معىن 

  :ويسري السياق مع موضوعات السورة يف أشواط ثالثة 
لقصة بالفصل يف قضية عيسى والتعقيب على هذه ا. الشوط األول يتضمن قصة زكريا وحيىي ، وقصة مرمي وعيسى 

  .اليت كثر فيها اجلدل ، واختلفت فيها أحزاب اليهود والنصارى 
والشوط الثاين يتضمن حلقة من قصة إبراهيم مع أبيه وقومه واعتزاله مللة الشرك وما عوضه اهللا من ذرية نسلت 

. غواة؛ ومصري هؤالء وهؤالء مث إشارات إىل قصص النبيني ، ومن اهتدى هبم ومن خلفهم من ال. بعد ذلك أمة 
رب السماوات واألرض وما بينهما فاعبده واصطرب { : وينتهي بإعالن الربوبية الواحدة ، اليت تعبد بال شريك 

والشوط الثالث واألخري يبدأ باجلدل حول قضية البعث ، ويستعرض بعض مشاهد } لعبادته هل تعلم له مسياً؟ 
{ الكون كله لدعوى الشرك ، وينتهي مبشهد مؤثر عميق من مصارع القرون ويعرض صورة من استنكار . القيامة 

  :فنأخذ يف الدرس األول } هل حتس منهم من أحد أو تسمع هلم ركزاً . وكم أهلكنا قبلهم من قرن 
  .كاف { 

  . .} صاد . عني . يا . ها 
أهنا مناذج من احلروف اليت يتألف منها  هذه األحرف املتقطعة اليت تبدأ هبا بعض السور ، واليت اخترنا يف تفسريها

هذا القرآن ، فتجيء نسقاً جديداً ال يستطيعه البشر مع أهنم ميلكون احلروف ويعرفون الكلمات ، ولكنهم 
  .يعجزون أن يصوغوا منها مثل ما تصوغه القدرة املبدعة هلذا القرآن 

{ : ومن مث يتقدمها ذكر الرمحة . والرمحة تظللها . ا والرمحة قوامه. قصة زكريا وحيىي . وبعدها تبدأ القصة األوىل 
  . .} ذكر رمحة ربك عبده زكريا 

  :دعاء زكريا لربه يف ضراعة ويف خفية . تبدأ القصة مبشهد الدعاء 
وإين . رب إين وهن العظم مين واشتعل الرأس شيبا ، ومل أكن بدعائك رب شقياً : قال . إذ نادى ربه نداء خفياً { 

ايل من ورائي وكانت امرأيت عاقراً ، فهب يل من لدنك ولياً ، يرثين ويرث من آل يعقوب ، واجعله رب خفت املو
  . .} رضياً 

يف عزلة خيلص فيها لربه ، ويكشف له عما يثقل كاهله . إنه يناجي ربه بعيداً عن عيون الناس ، بعيداً عن أمساعهم 
وإن ربه ليسمع ويرى . بال واسطة حىت وال حرف النداء  }. . رب { : ويكرب صدره ويناديه يف قرب واتصال 

واهللا الرحيم بعباده يعرف ذلك . من غري دعاء وال نداء ولكن املكروب يستريح إىل البث ، وحيتاج إىل الشكوى 



} وقال ربكم ادعوين أستجب لكم { . من فطرة البشر ، فيستحب هلم أن يدعوه وأن يبثوه ما تضيق به صدورهم 
أعصاهبم من العبء املرهق ، ولتطمئن قلوهبم إىل أهنم قد عهدوا بأعبائهم إىل من هو أقوى وأقدر؛  لريحيوا

  .وليستشعروا صلتهم باجلناب الذي ال يضام من يلجأ إليه ، وال خييب من يتوكل عليه 
ا فيه ، وهو فالعظم هو أصلب م. وحني يهن العظم يكون اجلسم كله قد وهن . وزكريا يشكو إىل ربه وهن العظم 
والتعبري املصور جيعل الشيب كأنه نار تشتعل . ويشكو إليه اشتعال الرأس شيبا . قوامه الذي يقوم به ويتجمع عليه 

  .وجيعل الرأس كله كأمنا تشمله هذه النار املشتعلة ، فال يبقى يف الرأس املشتعل سواد 
وضعفها الذي يعانيه زكريا ويشكوه إىل ربه وهو ووهن العظم واشتعال الرأس شيباً كالمها كناية عن الشيخوخة 

  . .يعرض عليه حاله ورجاءه 
معترفاً بأن اهللا قد عوده أن يستجيب إليه إذا دعاه ، فلم يشق } أمل أكن بدعائك رب شقياً { : مث يعقب عليه بقوله 

  .هللا له ويتم نعمته عليه فما أحوجه اآلن يف هرمه وكربته أن يستجيب ا. مع دعائه لربه ، وهو يف فتوته وقوته 
خيشاهم أال يقوموا على . إنه خيشى من بعده . . فإذا صور حاله ، وقدم رجاءه ، ذكر ما خيشاه ، وعرض ما يطلبه 

وتراثه هو دعوته اليت يقوم عليها وهو أحد أنبياء بين إسرائيل البارزين وأهله الذين يرعاهم ومنهم . تراثه مبا يرضاه 
  .اً عليها وهي ختدم احملراب الذي يتواله وماله الذي حيسن تدبريه وإنفاقه يف وجهه مرمي اليت كان قيم

قيل ألنه يعهدهم غري صاحلني . . وهو خيشى املوايل من ورائه على هذا التراث كله ، وخيشى أال يسريوا فيه سريته 
  . .للقيام على ذلك التراث 

  .من ذريته من ميلك تربيته وإعداده لوراثته وخالفته  مل تعقب فلم يكن له. . } وكانت امرأيت عاقراً { 
فأما ما يطلبه فهو الويل الصاحل ، الذي حيسن الوراثة ، وحيسن القيام على تراثه وتراث النبوة من . ذلك ما خيشاه 
  .} فهب يل من لدنك ولياً يرثين ويرث من آل يعقوب { : آبائه وأجداده 

ال } واجعله رب رضيا { : أن يصور أمله يف ذلك الوريث الذي يرجوه يف كربته وال ينسى زكريا ، النيب الصاحل ، 
. فالرضي الذي يرضى ويرضي . تلقي هذه الظالل } رضي { ولفظة . جباراً وال غليظاً ، وال متبطراً وال طموعاً 

  .وينشر ظالل الرضى فيما حوله ومن حوله 
كلها تشارك يف تصوير . واملعاين والظالل واإليقاع الرخي  واأللفاظ. ذلك دعاء زكريا لربه يف ضراعة وخفية 

  .مشهد الدعاء 
ويعجل له . . } يا زكريا { : فالرب ينادي من املأل األعلى . . مث ترتسم حلظة االستجابة يف رعاية وعطف ورضى 

وهو اسم . } ه حيىي امس{ : ويغمره بالعطف فيختار له اسم الغالم الذي بشره به } إنا نبشرك بغالم { : البشرى 
  . .} مل جنعل له من قبل مسياً { : فذ غري مسبوق 

إنه فيض الكرم اإلهلي يغدقه على عبده الذي دعاه يف ضراعة ، وناجاه يف خفية ، وكشف له عما خيشى ، وتوجه 
ملال والقيام على والذي دفعه إىل دعاء ربه خوفه املوايل من بعده على تراث العقيدة وعلى تدبري ا. إليه فيما يرجو 

  .وعلم اهللا ذلك من نيته فأغدق عليه وأرضاه . األهل مبا يرضي اهللا 
. . فإذا هو يواجه الواقع . وكأمنا أفاق زكريا من غمرة الرغبة وحرارة الرجاء ، على هذه االستجابة القريبة للدعاء 

فكيف يا : قر مل تلد له يف فتوته وصباه إنه رجل شيخ بلغ من الكرب عتياً ، وهن عظمه واشتعل شيبه ، وامرأته عا
رب أىن يكون : قال { : ترى سيكون له غالم؟ إنه لرييد أن يطمئن ، ويعرف الوسيلة اليت يرزقه اهللا هبا هذا الغالم 

  .} يل غالم وكانت امرأيت عاقراً وقد بلغت من الكرب عتياً؟ 



وعد ، ولكنه يريد أن يعرف كيف يكون حتقيقه مع ذلك وإنه ليثق بال. إنه يواجه الواقع ، ويواجه معه وعد اهللا 
اإلنسان الذي ال . يف مثل موقف زكريا النيب الصاحل . وهي حالة نفسية طبيعية . الواقع الذي يواجهه ليطمئن قلبه 

  ميلك أن يغفل الواقع ، فيشتاق أن يعرف كيف يغريه اهللا
يف خلقته هو وإجياده بعد : ويذكره مبثل قريب يف نفسه . ل أن هذا هني على اهللا سه: هنا يأتيه اجلواب عن سؤاله 

  :وهو مثل لكل حي ، ولكل شيء يف هذا الوجود . أن مل يكن 
  .} وقد خلقتك من قبل ومل تك شيئاً . هو عليَّ هني : كذلك قال ربك : قال { 

  .فيكون . كن : ليل واحدة ووسيلة اخللق للصغري والكبري ، وللحقري واجل. وليس يف اخللق هني وصعب على اهللا 
وجعل الشيخ الفاين ال ينسل؛ وهو قادر على إصالح العاقر وإزالة سبب العقم . واهللا هو الذي جعل العاقر ال تلد 

وإن كان كل شيء هيناً . وهو أهون يف اعتبار الناس من إنشاء احلياة ابتداء . ، وجتديد قوة اإلخصاب يف الرجل 
  .نشاء إعادة أو إ: على القدرة 

فأعطاه اهللا آية . ومع ذلك فإن هلفة زكريا على الطمأنينة تدفع به أن يطلب آية وعالمة على حتقق البشرى فعالً 
ويؤدي هبا حق الشكر هللا الذي وهبه على . . تناسب اجلو النفسي الذي كان فيه الدعاء وكانت فيه االستجابة 

حييا مع اهللا ثالث ليال ينطلق لسانه إذا سبح ربه ، وحيتبس إذا وذلك أن ينقطع عن دنيا الناس و. . الكرب غالماً 
  .كلم الناس ، وهو سوي معاىف يف جوارحه مل يصب لسانه عوج وال آفة 

  . .} آيتك أال تكلم الناس ثالث ليال سوياً : قال { 
  :وكان ذلك 

  . .} فخرج على قومه من احملراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشياً { 
  .عيشوا يف مثل اجلو الذي يعيش فيه ، وليشكروا اهللا معه على ما أنعم عليه وعليهم من بعده ذلك لي

ويترك السياق زكريا يف صمته وتسبيحه ، ويسدل عليه الستار يف هذا املشهد ويطوي صفحته ليفتح الصفحة 
  :اجلديدة على حيىي؛ يناديه ربه من املأل األعلى 

  .} . . يا حيىي خذ الكتاب بقوة { 
على طريقة القرآن يف عرضه . لقد ولد حيىي وترعرع وصار صبياً ، يف الفجوة اليت تركها السياق بني املشهدين 

  .الفين للقصص ، ليربز أهم احللقات واملشاهد ، وأشدها حيوية وحركة 
يم ، يدل على ألن مشهد النداء مشهد رائع عظ. وهو يبدأ هبذا النداء العلوي ليحىي قبل أن يتحدث عنه بكلمة 

مكانة حيىي ، وعلى استجابة اهللا لزكريا ، يف أن جيعل له من ذريته ولياً ، حيسن اخلالفة بعده يف العقيدة ويف العشرية 
. . } يا حيىي خذ الكتاب بقوة { . فها هو ذا أول موقف ليحىي هو موقف انتدابه ليحمل األمانة الكربى . 

وقد . ل من بعد موسى ، وعليه كان يقوم انبياؤهم يعلمون به وحيكمون والكتاب هو التوراة كتاب بين إسرائي
ورث حيىي أباه زكريا ، ونودي ليحمل العبء وينهض باألمانة يف قوة وعزم ، ال يضعف وال يتهاون وال يتراجع عن 

  . .تكاليف الوراثة 
  :وبعد النداء يكشف السياق عما زود به حيىي لينهض بالتبعة الكربى 

  . .} وحناناً من لدنا وزكاة ، وكان تقياً . ه احلكم صبياً وآتينا{ 
  . .فهذه هي املؤهالت اليت زوده اهللا هبا وأعده وأعانه على احتمال ما كلفه إياه عندما ناداه 

ولكن حيىي قد . فاحلكمة تأيت متأخرة . فكان فذاً يف زاده ، كما كان فذا يف امسه ويف ميالده . آتاه احلكمة صبياً 



  .د هبا صبياً زو
  .وآتاه احلنان هبة لدنية ال يتكلفه وال يتعلمه؛ إمنا هو مطبوع عليه ومطبوع به 

  .واحلنان صفة ضرورية للنيب املكلف رعاية القلوب والنفوس ، وتألفها واجتذاهبا إىل اخلري يف رفق 
  .وس ، فيطهرها ويزكيها وآتاه الطهارة والعفة ونظافة القلب والطبع؛ يواجه هبا أدران القلوب ودنس النف

  .موصوالً باهللا ، متحرجاً معه ، مراقباً له ، خيشاه ويستشعر رقابته عليه يف سره وجنواه } وكان تقياً { 
فاستجاب له ربه . ذلك هو الزاد الذي آتاه اهللا حيىي يف صباه ، ليخلف أباه كما توجه إىل ربه وناداه نداء خفيا 

  . .ووهب له غالماً زكياً 
وقد رسم اخلط الرئيسي يف حياته ، ويف منهجه ، . ا يسدل الستار على حيىي كما أسدل من قبل على زكريا وهن

ومل يعد يف . وبرزت العربة من القصة يف دعاء زكريا واستجابة ربه له ، ويف نداء حيىي وما زوده اهللا به . ويف اجتاهه 
  . .اها تفصيالت القصة بعد ذلك ما يزيد شيئاً يف عربهتا ومغز

وقد تدرج السياق من القصة األوىل ووجه . إهنا قصة ميالد عيسى . . واآلن فإىل قصة أعجب من قصة ميالد حيىي 
العجب فيها هو والدة العاقر من بعلها الشيخ ، إىل الثانية ووجه العجب فيها هو والدة العذراء من غري بعل وهي 

  .أعجب وأغرب 
سان أصالً وإنشائه على هذه الصورة ، فإن حادث والدة عيسى ابن مرمي يكون وإذا حنن جتاوزنا حادث خلق اإلن

  .أعجب ما شهدته البشرية يف تارخيها كله ، ويكون حادثاً فذاً ال نظري له من قبله وال من بعده 
 والبشرية مل تشهد خلق نفسها وهو احلادث العجيب الضخم يف تارخيها مل تشهد خلق اإلنسان األول من غري أب

وأم ، وقد مضت القرون بعد ذلك احلادث؛ فشاءت احلكمة اإلهلية أن تربز العجيبة الثانية يف مولد عيسى من غري 
أب ، على غري السنة اليت جرت منذ وجد اإلنسان على هذه األرض ، ليشهدها البشر؛ مث تظل يف سجل احلياة 

  تتلفت إىل العجيبة األوىل اليت مل يشهدها إنساناإلنسانية بارزة فذة تتلفت إليها األجيال ، إن عز عليها أن 
لقد جرت بسنة اهللا اليت وضعها المتداد احلياة بالتناسل من ذكر وأنثى يف مجيع الفصائل واألنواع بال استثناء ، حىت 

رت ج. . املخلوقات اليت ال يوجد فيها ذكر وأنثى متميزان تتجمع يف الفرد الواحد منها خاليا التذكري والتأنيث 
حادث . هذه السنة أحقاباً طويلة حىت استقر يف تصور البشر أن هذه الطريقة الوحيدة ، ونسوا احلادث األول 

فأراد اهللا أن يضرب هلم مثل عيسى ابن مرمي عليه السالم ليذكرهم حبرية . وجود اإلنسان ألنه خارج عن القياس 
ومل يتكرر حادث عيسى ألن األصل هو أن . اليت ختتارها  القدرة وطالقة اإلرادة ، وأهنا ال حتتبس داخل النواميس

وهذه احلادثة الواحدة تكفي لتبقى أمام أنظار . جتري السنة اليت وضعها اهللا ، وأن ينفذ الناموس الذي اختاره 
  .} ولنجعله آية للناس { البشرية معلماً بارزاً على حرية املشيئة ، وعدم احتباسها داخل حدود النواميس 

راً لغرابة احلادث وضخامته فقد عز على فرق من الناس أن تتصوره على طبيعته وأن تدرك احلكمة يف إبرازه ، ونظ
فجعلت تضفي على عيسى ابن مرمي عليه السالم صفات ألوهية ، وتصوغ حول مولده اخلرافات واألساطري ، 

ية اليت ال تتقيد تعكسها فتشوه عقيدة وتعكس احلكمة من خلقه على هذا النحو العجيب ، وهي إثبات القدرة اإلهل
  .التوحيد 

والقرآن يف هذه السورة يقص كيف وقعت هذه العجيبة ، ويربز داللتها احلقيقية ، وينفي تلك اخلرافات واألساطري 
.  



  : والسياق خيرج القصة يف مشاهد مثرية ، حافلة بالعواطف واالنفعاالت ، اليت هتز من يقرؤها هزاً كأمنا هو يشهدها
فأرسلنا إليها روحنا ، . واذكر يف الكتاب مرمي إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً ، فاختذت من دوهنم حجاباً { 

إمنا أنا رسول ربك ألهب لك غالماً : قال . إين أعوذ بالرمحن منك إن كنت تقياً : قالت . فتمثل هلا بشراً سوياً 
كذلِك قال ربِك هو عليَّ هني ، ولنجعله آية : بشر ومل أك بغياً؟ قال  أىن يكون يل غالم ومل ميسسين: قالت . زكياً 

  . .} وكان أمراً مقضياً . . للناس ورمحة منا 
ال يعرف عنها أحد إال الطهر . قديسة ، وهبتها أمها وهي يف بطنها خلدمة املعبد . فهذا املشهد األول فتاة عذراء 

عبد اإلسرائيلي املتطهرين وال يعرف عن أسرهتا إال الطيبة والصالح من والعفة حىت لتنسب إىل هارون أيب سدنة امل
  .قدمي 

وال حيدد . . ها هي ذي ختلو إىل نفسها لشأن من شؤوهنا اليت تقتضي التواري من أهلها واالحتجاب عن أنظارهم 
  . .السياق هذا الشأن ، رمبا ألنه شأن خاص جداً من خصوصيات الفتاة 

: إنه رجل مكتمل سوي . . ولكن ها هي ذي تفاجأ مفاجأة عنيفة . ا ، مطمئنة إىل انفرادها وها هي ذي يف خلوهت
وها هي ذي تنتفض انتفاضة العذراء املذعورة يفجؤها رجل يف . . } فأرسلنا إليها روحنا فتمثل هلا بشراً سوياً { 

س الرجل ، واخلوف من اهللا والتحرج من خلوهتا ، فتلجأ إىل اهللا تستعيذ به وتستنجد وتستثري مشاعر التقوى يف نف
فالتقيّ ينتفض وجدانه عند ذكر } إين أعوذ بالرمحن منك إن كنت تقياً : قالت { : رقابته يف هذا املكان اخلايل 

  . .الرمحن ، ويرجع عن دفعة الشهوة ونزغ الشيطان 
يت نشأت يف وسط صاحل ، وكفلها زكريا ، وهنا يتمثل اخليال تلك العذراء الطيبة الربيئة ذات التربية الصاحلة ، ال

  .وهذه هي اهلزة األوىل . . بعد أن نذرت هللا جنينا 
وهذا الرجل السوي . وليتمثل اخليال مقدار الفزع واخلجل . . } قال إمنا أنا رسول ربك ألهب لك غالماً زكيا { 

حها مبا خيدش مسع الفتاة اخلجول ، وهو الذي مل تثق بعد بأنه رسول رهبا فقد تكون حيلة فاتك يستغل طيبتها يصار
  .أنه يريد أن يهب هلا غالماً ، ومها يف خلوة وهذه هي اهلزة الثانية 

  كيف؟: مث تدركها شجاعة األنثى املهددة يف عرضها فتسأل يف صراحة 
فهي . املكشوفة وباأللفاظ . هكذا يف صراحة . . } أىن يكون يل غالم ، ومل ميسسين بشر ، ومل أك بغياً؟ : قالت { 

فما تعرف هي بعد كيف يهب هلا غالماً؟ وما خيفف . والغرض من مباغتته هلا قد صار مكشوفاً . والرجل يف خلوة 
وال أنه مرسل ليهب هلا غالماً طاهراً غري مدنس املولد ، وال } إمنا أنا رسول ربك { : من روع املوقف ان يقول هلا 
كيف؟ وهي عذراء مل ميسسها بشر ، . . فاحلياء هنا ال جيدي ، والصراحة أوىل . ال . مدنس السرية ، ليطمئن باهلا 

  وما هي بغي فتقبل الفعلة اليت جتيء منها بغالم
ويبدو من سؤاهلا أهنا مل تكن تتصور حىت اللحظة وسيلة أخرى ألن يهبها غالماً إال الوسيلة املعهودة بني الذكر 

  .ور البشري وهذا هو الطبيعي حبكم التص. وألنثى 
  . .} ولنجعله آية للناس ، ورمحة منا . هو عليَّ هني : كذلك قال ربك : قال { 

فأمام القدرة اليت تقول للشيء كن فيكون ، كل . فهذا األمر اخلارق الذي ال تتصور مرمي وقوعه ، هني على اهللا 
وأنه . أن رهبا خيّبرها بأن هذا هني عليه والروح خيربها ب. شيء هني ، سواء جرت به السنة املعهودة أو جرت بغريه 

ورمحة لبين إسرائيل . أراد أن جيعل هذا احلادث العجيب آية للناس ، وعالمة على وجوده وقدرته وحرية إرادته 
  .أوالً وللبشرية مجيعاً ، بإبراز هذا احلادث الذي يقودهم إىل معرفة اهللا وعبادته وابتغاء رضاه 



وال يذكر السياق ماذا كان بعد احلوار ، فهنا فجوة من . . لروح األمني ومرمي العذراء بذلك انتهى احلوار بني ا
ولكنه يذكر أن ما أخربها به من أن يكون هلا غالم وهي عذراء مل ميسسها بشر ، . فجوات العرض الفين للقصة 

} وكان أمراً مقضياً { : قوعه أن هذا قد انتهى أمره ، وحتقق و. وأن يكون هذا الغالم آية للناس ورمحة من اهللا 
  .كيف؟ ال يذكر هنا عن ذلك شيئاً 

فحملته { : مث متضي القصة يف مشهد جديد من مشاهدها؛ فتعرض هذه العذراء احلائرة يف موقف آخر أشد هوالً 
  . .} سياً يا ليتين مت قبل هذا وكنت نسياً من: فأجاءها املخاض إىل جذع النخلة؛ قالت . فانتبذت به مكاناً قصياً 
  . .وهذه هي اهلزة الثالثة 

هل كان محالً عادياً كما حتمل النساء وتكون النفخة قد بعثت احلياة . إن السياق ال يذكر كيف محلته وال كم محلته 
والنشاط يف البويضة فإذا هي علقة فمضغة فعظام مث تكسى العظام باللحم ويستكمل اجلنني أيامه املعهودة؟ إن هذا 

بويضة املرأة تبدأ بعد التلقيح يف النشاط والنمو حىت تستكمل تسعة أشهر قمرية ، والنفخة تكون قد أدت ف. جائز 
كما أنه من اجلائز يف مثل هذه احلالة اخلاصة أن ال تسري البويضة . . دور التلقيح فسارت البويضة سريهتا الطبيعية 

  .قبها تكون اجلنني ومنوه واكتماله يف فترة وجيزة بعد النفخة سرية عادية ، فتختصر املراحل اختصاراً؛ ويع

فلنشهد . . فال جنري طويالً وراء حتقيق القضية اليت ال سند لنا فيها . ليس يف النص ما يدل على إحدى احلالتني . 
ل فلئن كانت يف املوقف األو. مرمي تنتبذ مكاناً قصياً عن أهلها ، يف موقف أشد هوالً من موقفها الذي أسلفنا 

مث تواجه . تواجه احلصانة والتربية واألخالق ، بينها وبني نفسها ، فهي هنا وشيكة أن تواجه اجملتمع بالفضيحة 
إجاءة إىل جذع النخلة ، واضطرها } أجاءها { تواجه املخاض الذي . اآلالم اجلسدية جبانب اآلالم النفسية 

 حرية العذراء يف أول خماض ، وال علم هلا بشيء ، وال وهي وحيدة فريدة ، تعاين. اضطراراً إىل االستناد عليها 
فإننا لنكاد نرى مالحمها ، وحنس } يا ليتين مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً { : فإذا هي قالت . . معني هلا يف شيء 

احليض  تلك اخلرقة اليت تتخذ لدم: } نسياً { وهي تتمىن لو كانت . اضطراب خواطرها ، ونلمس مواقع األمل فيها 
  ، مث تلقى بعد ذلك وتنسى

  :ويف حدة األمل وغمرة اهلول تقع املفاجأة الكربى 
فكلي . وهزى إليك جبذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً . فناداها من حتتها أال حتزين قد جعل ربك حتتك سرياً { 

  . .} اً فلن أكلم اليوم إنسيا إين نذرت للرمحن صوم: واشريب وقري عيناً ، فإما ترين من البشر أحداً فقويل 
ويدهلا على . يطمئن قلبها ويصلها برهبا ، ويرشدها إىل طعامها وشراهبا . يا هللا طفل ولد اللحظة يناديها من حتتها 

  حجتها وبرهاهنا
فلم ينسك ومل يتركك ، بل أجرى لك حتت قدميك جدوالً سارياً } قد جعل ربك حتتك سرياً { . . ال حتزين 
نه جرى للحظته من ينبوع أو تدفق من مسيل ماء يف اجلبل وهذه النخلة اليت تستندين إليها هزيها فتساقط األرجح أ

. والرطب والتمر من أجود طعام النفساء . والطعام احللو مناسب للنفساء . فهذا طعام وذاك شراب . عليك رطباً 
ما إذا واجهت أحداً فأعلنيه بطريقة غري الكالم ، أنك فأ. واطمئين قلباً } وقري عيناً { . هنيئاً } فكلي واشريب { 

  . .وال جتييب أحداً عن سؤال . نذرت للرمحن صوماً عن حديث الناس وانقطعت إليه للعبادة 
مث . . وحنسبها قد دهشت طويالً ، وهبتت طويالً ، قبل أن متد يدها إىل جذع النخلة هتزه ليساقط عليها رطباً جنياً 

فيكشف عن . . هذا الطفل الذي ينطلق يف املهد . . وإىل أن حجتها معها . إىل أن اهللا ال يتركها أفاقت فاطمأنت 
  . .اخلارقة اليت جاءت به إليها 



  :فلنشهد هذا املشهد املثري . . } . . فأتت به قومها حتمله { 
ق ضيق حمدود وهم يرون ابنتهم إننا لنتصور الدهشة اليت تعلو وجوه القوم ويبدو أهنم أهل بيتها األقربون يف نطا

  يروهنا حتمل طفالً. . الطاهرة العذراء املوهوبة للهيكل العابدة املنقطعة للعبادة 
  }يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء ، وما كانت أمك بغياً . يا مرمي لقد جئت شيئا فريا : قالوا { 

  .فظيعاً مستنكراً } ت شيئاً فرياً يا مرمي لقد جئ{ : إن ألسنتهم لتنطلق بالتقريع والتأنيب 

النيب الذي توىل اهليكل هو وذريته من بعده والذي تنتسبني } يا أخت هارون { : مث يتحول السخط إىل هتكم مرير 
ما { فيا للمفارقة بني تلك النسبة اليت تنتسبينها وذلك الفعل الذي تقارفينه . إليه بعبادتك وانقطاعك خلدمة اهليكل 

حىت تأيت هبذه الفعلة اليت ال يأتيها إال بنات آباء السوء واألمهات } امرأ سوء ، وما كانت أمك بغياً كان أبوك 
  البغايا

  :وتنفذ مرمي وصية الطفل العجيب اليت لقنها إياها 
فماذا نقول يف العجب والغيظ الذي ساورهم وهم يرون عذراء تواجههم بطفل؛ مث تتبجح . . } فأشارت إليه { 

  ممن يستنكرون فعلتها فتصمت وتشري هلم إىل الطفل ليسألوه عن سرهافتسخر 
  .} كيف نكلم من كان يف املهد صبياً؟ : قالوا { 

  :ولكن ها هي ذي اخلارقة العجيبة تقع مرة أخرى 
ة ما إين عبد اهللا ، آتاين الكتاب ، وجعلين نبياً ، وجعلين مباركاً أين ما كنت ، وأوصاين بالصالة والزكا: قال { 

  .} دمت حياً ، وبّراً بوالديت ومل جيعلين جباراً شقياً ، والسالم علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً 
. وليس هو إهلاً كما تدعي فرقة . فليس هو ابنه كما تدعي فرقة . وهكذا يعلن عيسى عليه السالم عبوديته هللا 

. ويعلن أن اهللا جعله نبياً ، ال ولداً وال شريكاً . ي فرقة وليس هو ثالث ثالثة هم إله واحد وهم ثالثة كما تدع
فله إذن حياة حمدودة ذات . والرب بوالدته والتواضع مع عشريته . وبارك فيه ، وأوصاه بالصالة والزكاة مدة حياته 

  . .حياً  وقد قدر اهللا له السالم واألمان والطمأنينة يوم ولد ويوم ميوت ويوم يبعث. وهو ميوت ويبعث . أمد 
  .وهو ال حيتمل تأويالً يف هذه احلقيقة وال جداالً . والنص صريح هنا يف موت عيسى وبعثه 

وال ماذا كان بعدها . كيف استقبل القوم هذه اخلارقة : ال يقول . وال يزيد السياق القرآين شيئاً على هذا املشهد 
  :ر إليها وهو يقول وال مىت كانت نبوته اليت أشا. من أمر مرمي وابنها العجيب 

فحني يصل به السياق . ذلك أن حادث ميالد عيسى هو املقصود يف هذا املوضع . . } آتاين الكتاب وجعلين نبياً { 
إىل ذلك املشهد اخلارق يسدل الستار ليعقب بالغرض املقصود يف أنسب موضع من السياق ، بلهجة التقرير ، 

  :وإيقاع التقرير 
إذا قضى أمراً فإمنا . سبحانه . ما كان هللا أن يتخذ من ولد . قول احلق الذي فيه ميترون  .ذلك عيسى ابن مرمي { 

  . .} هذا صراط مستقيم . وإن اهللا ريب وربكم فاعبدوه . كن فيكون : يقول له 
ع نشأته ذلك هو يف حقيقته وذلك واق. . ذلك عيسى ابن مرمي ، ال ما يقوله املؤهلون له أو املتهمون ألمه يف مولده 

ما كان هللا أن يتخذ { : يقوهلا لسانه ويقوهلا احلال يف قصته . ذلك هو يقول قول احلق الذي فيه ميترون ويشكون . 
  .تعاىل وتنزه فليس من شأنه أن يتخذ ولداً } من ولد 



. حيتاج معيناً  واهللا باق ال خيشى فناء ، قادر ال. والولد إمنا يتخذه الفانون لالمتداد ، ويتخذه الضعاف للنصرة 
فما يريد حتقيقه حيققه بتوجه . . كن فيكون : وإذا قضى أمراً فإمنا يقول له . والكائنات كلها توجد بكلمة كن 

وينتهي ما يقوله عيسى عليه السالم ويقوله حاله بإعالن ربوبية اهللا له وللناس ، ودعوته . . اإلرادة ال بالولد واملعني 
فال يبقى بعد شهادة . . } وإن اهللا ريب وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم { :  شريك إىل عبادة اهللا الواحد بال

  .وهذا هو املقصود بذلك التعقيب يف لغة التقرير وإيقاع التقرير . . عيسى وشهادة قصته جمال لألوهام واألساطري 
ف مستنكراً نابياً يف ظل هذه وبعد هذا التقرير يعرض اختالف الفرق واألحزاب يف أمر عيسى فيبدو هذا االختال

  :احلقيقة الناصعة 
  . .} فاختلف األحزاب من بينهم { 

ولقد مجع اإلمرباطور الروماين قسطنطني جممعاً من األساقفة وهو أحد اجملامع الثالثة الشهرية بلغ عدد أعضائه ألفني 
هو اهللا هبط : قال بعضهم . . فيه قوالً  ومائة وسبعني أسقفاً فاختلفوا يف عيسى اختالفاً شديداً ، وقالت كل فرقة

هو : هو ابن اهللا ، وقال بعضهم : وقال بعضهم . إىل األرض فأحيا من أحيا وأمات من أمات مث صعد إىل السماء 
. اهللا إله وهو إله وأمه إله : هو ثالث ثالثة : وقال بعضهم . األب واالبن والروح القدس : أحد األقانيم الثالثة 

ومل جيتمع على مقالة . وقالت فرق أخرى أقواالً أخرى . هو عبد اهللا ورسوله وروحه وكلمته : م وقال بعضه
فمال إليه اإلمرباطور ونصر أصحابه وطرد اآلخرين وشرد . واحدة اكثر من ثالث مائة ومثانية اتفقوا على قول 

  .املعارضني وخباصة املوحدين 
مع شهدهتا مجوع األساقفة فإن السياق هنا ينذر الكافرين الذين ينحرفون وملا كانت العقائد املنحرفة قد قررهتا جما

  :عن اإلميان بوحدانية اهللا ، ينذرهم مبشهد يوم عظيم تشهده مجوع أكرب ، وترى ما حيل بالكافرين املنحرفني 
. ضالل مبني  أمسع هبم وأبصر يوم يأتوننا ، لكن الظاملون اليوم يف. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم { 

  .} وأنذرهم يوم احلسرة إذ قضي األمر وهم يف غفلة وهم ال يؤمنون 
اإلنس : املشهد الذي يشهده الثقالن . هبذا التنكري للتفخيم والتهويل . ويل هلم من ذلك املشهد يف يوم عظيم 

  .واجلن ، وتشهده املالئكة ، يف حضرة اجلبار الذي أشرك به الكفار 
وهم يف ذلك املشهد أمسع الناس وأبصر .  التهكم هبم وبإعراضهم عن دالئل اهلدى يف الدنيا مث يأخذ السياق يف

  :الناس 
  . .} أمسع هبم وأبصر يوم يأتوننا ، لكن الظاملون اليوم يف ضالل مبني { 

يء وهم أمسع ش. ال يسمعون وال يبصرون حني يكون السمع والبصر وسيلة للهدى والنجاة . . فما أعجب حاهلم 
وأبصر شيء يوم يكون السمع والبصر وسيلة للخزي وإلمساعهم ما يكرهون وتبصريهم ما يتقون يف مشهد يوم 

  عظيم
يوم تشتد احلسرات حىت لكأن اليوم ممحض للحسرة ال شيء فيه سواها ، فهي الغالبة . . } وأنذرهم يوم احلسرة { 

إذ قضي األمر وهم يف غفلة وهم ال { : ع فيه احلسرات أنذرهم هذا اليوم الذي ال تنف. على جوه ، البارزة فيه 
  .وكأمنا ذلك اليوم موصول بعدم إمياهنم ، موصول بالغفلة اليت هم فيها سادرون } يؤمنون 

أنذرهم ذلك اليوم الذي ال شك فيه؛ فكل ما على األرض ومن على األرض عائد إىل اهللا ، عودة املرياث كله إىل 
  :الوارث الوحيد 

  . .} حنن نرث األرض ومن عليها وإلينا يرجعون إنا { 



إِذْ قَالَ ِلأَبِيِه َيا أََبِت ِلَم َتعُْبُد َما لَا َيْسَمُع َولَا يُْبِصُر وَلَا ُيغْنِي ) ٤١(َواذْكُْر ِفي الْكَِتابِ إِبَْراِهيمَ إِنَُّه كَانَ ِصدِّيقًا َنبِيا 
َيا أََبِت لَا َتْعُبدِ ) ٤٣(اَءنِي ِمَن الِْعلْمِ َما لَمْ َيأِْتَك فَاتَّبِعْنِي أَْهِدَك ِصَراطًا َسوِيا َيا أََبِت إِنِّي قَْد َج) ٤٢(َعْنَك َشْيئًا 

ْيطَانِ َيا أََبِت إِنِّي أََخافُ أَنْ َيَمسََّك َعذَاٌب ِمَن الرَّْحَمنِ فََتكُونَ ِللشَّ) ٤٤(الشَّْيطَانَ إِنَّ الشَّْيطَانَ كَانَ ِللرَّْحَمنِ َعِصيا 
قَالَ َسلَاٌم َعلَْيَك ) ٤٦(قَالَ أََراِغٌب أَْنَت َعْن آِلَهِتي َيا إِبَْراهِيُم لَِئْن لَمْ َتْنَتِه لَأَْرُجَمنََّك َواْهجُْرنِي َمِليا ) ٤٥(َوِليا 

ِمْن ُدوِن اللَِّه وَأَْدُعو رَبِّي َعَسى أَلَّا أَكُونَ بُِدَعاِء  َوأَْعتَزِلُكُْم َوَما َتْدُعونَ) ٤٧(َسأَْسَتغِْفُر لَكَ رَبِّي إِنَُّه كَانَ بِي َحفِيا 
َوَوَهْبَنا ) ٤٩(فَلَمَّا اْعَتزَلَُهْم َوَما يَْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَهْبَنا لَُه إِْسحَاَق َوَيْعقُوَب َوكُلًّا َجَعلَْنا َنبِيا ) ٤٨(رَبِّي َشِقيا 

َواذْكُْر ِفي الِْكتَابِ ُموَسى إِنَُّه كَانَ ُمخْلًَصا َوكَانَ َرُسولًا َنبِيا ) ٥٠(َجَعلَْنا لَُهْم ِلَسانَ ِصْدقٍ َعِليا لَُهْم ِمْن َرْحمَِتَنا َو
َواذْكُْر ِفي ) ٥٣(اُرونَ َنبِيا َوَوَهْبَنا لَُه ِمْن َرْحمَِتَنا أََخاُه َه) ٥٢(َوَناَدْيَناُه ِمْن جَانِبِ الطُّورِ الْأَْيَمنِ َوقَرَّْبَناُه َنجِيا ) ٥١(

َوكَانَ َيأُْمُر أَْهلَُه بِالصَّلَاِة َوالزَّكَاِة َوكَانَ ِعْنَد َربِّهِ ) ٥٤(الِْكَتابِ إِْسَماعِيلَ إِنَُّه كَانَ َصاِدَق الَْوْعِد َوكَانَ َرُسولًا َنبِيا 
أُولَِئَك الَِّذيَن أَنَْعَم اللَّهُ ) ٥٧(َوَرفَْعنَاُه َمكَاًنا َعِليا ) ٥٦(كَانَ ِصدِّيقًا نَبِيا َواذْكُْر ِفي الِْكتَابِ إِْدرِيَس إِنَُّه ) ٥٥(َمْرِضيا 

جَْتَبْيَنا إِذَا ُتْتلَى يلَ َوِممَّْن َهَدْيَنا َواَعلَْيهِْم ِمَن النَّبِيَِّني ِمْن ذُرِّيَِّة آَدَم َوِممَّْن َحَملَْنا َمَع ُنوحٍ َوِمْن ذُرِّيَِّة إِْبَراِهيَم وَإِسَْراِئ
فََخلََف ِمْن َبْعِدِهْم َخلٌْف أََضاعُوا الصَّلَاةَ وَاتََّبعُوا الشََّهوَاِت فََسْوفَ ) ٥٨(َعلَْيهِْم آَياُت الرَّْحَمنِ َخرُّوا ُسجًَّدا وَُبِكيا 

َجنَّاِت َعْدٍن الَِّتي ) ٦٠(َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ َولَا ُيظْلَُمونَ َشيْئًا إِلَّا َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِملَ َصاِلًحا فَأُولَِئَك ) ٥٩(َيلْقَْونَ غَيا 
لَا َيْسَمُعونَ ِفيَها لَغًْوا إِلَّا َسلَاًما َولَُهْم رِْزقُُهْم ِفيَها ُبكَْرةً َوَعِشيا ) ٦١(َوَعَد الرَّْحَمُن ِعَباَدُه بِالَْغْيبِ إِنَُّه كَانَ َوْعُدُه َمأِْتيا 

َوَما َنتََنزَّلُ إِلَّا بِأَْمرِ رَبَِّك لَُه َما َبْيَن أَْيِديَنا َوَما َخلْفََنا َوَما ) ٦٣(ِتلَْك الَْجنَّةُ الَِّتي نُورِثُ ِمْن ِعَبادَِنا َمْن كَانَ َتِقيا  )٦٢(
َنُهَما فَاْعُبْدُه وَاْصطَبِْر ِلِعبَاَدِتِه َهلْ َتْعلَُم لَُه َسِميا َربُّ السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ َوَما بَْي) ٦٤(َبْيَن ذَِلَك َوَما كَانَ رَبَُّك َنسِيا 

)٦٥ (  

انتهت قصة ميالد عيسى بكشف ما يف أسطورة الولد من نكارة وكذب وضالل؛ وهي اليت يستند إليها بعض أهل 
دة الشرك من نكارة وتليها يف السورة حلقة من قصة إبراهيم تكشف عما يف عقي. الكتاب يف عقائدهم الفاسدة 

إهنم سدنة البيت الذي بناه : ويقول املشركون . وإبراهيم هو الذي ينتسب إليه العرب . وكذب وضالل كذلك 
  .هو وإمساعيل 

تبدو وداعته وحلمه يف ألفاظه وتعبرياته اليت حيكي القرآن . . وتبدو يف هذه احللقة شخصية إبراهيم الرضي احلليم 
كما تتجلى رمحة اهللا به وتعويضه عن أبيه وأهله . ية ، ويف تصرفاته ومواجهته للجهالة من أبيه الكرمي ترمجتها بالعرب

وقد خلف من بعدهم خلف أضاعوا واتبعوا . املشركني ذرية صاحلة تنسل أمة كبرية ، فيها األنبياء وفيها الصاحلون 
  . .املشركون  هم هؤالء. الشهوات ينحرفون عن الصراط الذي سنه هلم أبوهم إبراهيم 

وكلتامها . ولفظة صديق حتتمل معىن أنه كثري الصدق وأنه كثري التصديق . ويصف اهللا إبراهيم بأنه كان صديقاً نبياً 
  :تناسب شخصية إبراهيم 

يا أبت مل تعبد ما ال يسمع وال يبصر وال يغين : إذ قال ألبيه . واذكر يف الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً { 
يا أبت ال تعبد الشيطان إن . شيئاً؟ يا أبت إين قد جاءين من العلم ما مل يأتك فاتبعين أهدك صراطاً سوياً عنك 

  .} . . يا أبت إين أخاف أن ميسك عذاب من الرمحن فتكون للشيطان وليا . الشيطان كان للرمحن عصياً 
ىل اخلري الذي هداه اهللا إليه ، وعلمه إياه؛ وهو هبذا اللطف يف اخلطاب يتوجه إبراهيم إىل أبيه ، حياول أن يهديه إ

واألصل يف } مل تعبد ماال يسمع وال يبصر وال يغين عنك شيئا؟ { : ويسأله } يا أبت { : يتحبب إليه فيخاطبه 
وأن يرفعها إىل مقام أمسى من مقام . العبادة أن يتوجه هبا اإلنسان إىل من هو أعلى من اإلنسان وأعلم وأقوى 



بل إىل ما هو يف مرتبة أدىن من مرتبة احليوان ، ال . فكيف يتوجه هبا إذن إىل ما هو دون اإلنسان . ن وأسىن اإلنسا
إذ كان أبوه وقومه يعبدون األصنام كما هو حال قريش الذين يواجههم . يسمع وال يبصر وال ميلك ضراً وال نفعاً 

  .اإلسالم 
مث يتبعها بأنه ال يقول هذا من نفسه ، إمنا هو العلم الذي . م دعوته ألبيه هذه هي اللمسة األوىل اليت يبدأ هبا إبراهي

ولو أنه أصغر من أبيه سناً وأقل جتربه ، ولكن املدد العلوي جعله يفقه ويعرف احلق؛ فهو . جاءه من اهللا فهداه 
  :ينصح أباه الذي مل يتلق هذا العلم ، ليتبعه يف الطريق الذي هدي إليه 

  . .} قد جاءين من العلم ما مل يأتك فاتبعين أهدك صراطاً سويا  يا أبت إين{ 
  .فليست هناك غضاضة يف أن يتبع الوالد ولده ، إذا كان الولد على اتصال مبصدر أعلى 

  .فإمنا يتبع ذلك املصدر ، ويسري يف الطريق إىل اهلدى 
يستمد منه إبراهيم ويعتمد عليه يف دعوة  وبعد هذا الكشف عما يف عبادة األصنام من نكارة ، وبيان املصدر الذي

يبني له أن طريقه هو طريق الشيطان ، وهو يريد أن يهديه إىل طريق الرمحن ، فهو خيشى أن يغضب اهللا عليه . أبيه 
  .فيقضي عليه أن يكون من أتباع الشيطان 

ن ميسك عذاب من الرمحن فتكون يا أبت إين أخاف أ. إن الشيطان كان للرمحن عصياً . يا أبت ال تعبد الشيطان { 
  .} للشيطان ولياً 

والشيطان هو الذي يغري بعبادة األصنام من دون اهللا ، فالذي يعبدها كأمنا يتعبد الشيطان والشيطان عاص للرمحن 
نعمة؛  فهداية اهللا لعبده إىل الطاعة. وإبراهيم حيذر أباه أن يغضب اهللا عليه فيعاقبه فيجعله ولياً للشيطان وتابعاً . 

  .نقمة تقوده إىل عذاب أشد وخسارة أفدح يوم يقوم احلساب . . وقضاؤه عليه أن يكون من أولياء الشيطان نقمة 
ولكن هذه الدعوة اللطيفة بأحب األلفاظ وأرقها ال تصل إىل القلب املشرك اجلاسي ، فإذا أبو إبراهيم يقابله 

  :باالستنكار والتهديد والوعيد 
  .} واهجرين مليا . عن آهليت يا إبراهيم؟ لئن مل تنته ألرمجنك  أراغب أنت: قال { 

أراغب أنت عن آهليت يا إبراهيم ، وكاره لعبادهتا ومعرض عنها؟ أو بلغ بك األمر إىل هذا احلد من اجلراءة؟ فهذا 
عن وجهي فاغرب } لئن مل تنته ألرمجنك { : إنذار لك باملوت الفظيع إن أنت أصررت على هذا املوقف الشنيع 

  .} واهجرين مليا { : استبقاء حلياتك إن كنت تريد النجاة . وابعد عين طويالً 
وذلك شأن اإلميان مع . وهبذه القسوة قابل القول املؤدب املهذب . هبذه اجلهالة تلقى الرجل الدعوة إىل اهلدى 

  .الكفر؛ وشأن القلب الذي هذبه اإلميان والقلب الذي أفسده الكفر 
  :ومل يفقد بره وعطفه وأدبه مع أبيه . إبراهيم احلليم ومل يغضب 

وأعتزلكم وما تدعون من دون اهللا ، وأدعو ريب عسى . سأستغفر لك ريب إنه كان يب حفيا . سالم عليك : قال { 
  .} أال أكون بدعاء ريب شقياً 

لك فال يعاقبك باالستمرار يف سأدعو اهللا أن يغفر . فال جدال وال أذى وال رد للتهديد والوعيد . . سالم عليك 
وإذا كان . وقد عودين ريب أن يكرمين فيجيب دعائي . الضالل وتويل الشيطان ، بل يرمحك فريزقك اهلدى 

وجودي إىل جوارك ودعويت لك إىل اإلميان تؤذيك فسأعتزلك أنت وقومك ، وأعتزل ما تدعون من دون اهللا من 
  .دعائي هللا أال جيعلين شقياً وأدعو ريب وحده ، راجياً بسبب . اآلهلة 

فهو ال يرى لنفسه . وذلك من األدب والتحرج الذي يستشعره . . فالذي يرجوه إبراهيم هو جمرد جتنيبه الشقاوة 



  فضالً ، وال يتطلع إىل أكثر من جتنيبه الشقاوة
بل وهب له ذرية . وحيداً  وهكذا اعتزل إبراهيم أباه وقومه وعبادهتم وآهلتهم وهجر أهله ودياره ، فلم يتركه اهللا

  :وعوضه خرياً 
  .فلما اعتزهلم وما يعبدون من دون اهللا وهبنا له إسحاق ويعقوب { 

  . .} وجعلنا هلم لسان صدق علياً . ووهبنا هلم من رمحتنا . وكالً جعلنا نبيا 
ه حيسب ولداً ولكن: وإسحاق هو ابن إبراهيم ، رزقه من سارة وكانت قبله عقيماً ويعقوب هو ابن إسحاق 

إلبراهيم ألن إسحاق رزقه يف حياة جده ، فنشأ يف بيته وحجره ، وكان كأنه ولده املباشر؛ وتعلم ديانته ولقنها بنيه 
  .وكان نبياً كأبيه . 
والرمحة تذكر هنا ألهنا السمة البارزة يف جو . . إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونسلهم } ووهبنا هلم من رمحتنا { 

  .ا هبة اهللا اليت تعوض إبراهيم عن أهله ودياره ، وتؤنسه يف وحدته واعتزاله السورة ، وألهن
يؤخذ قوهلم . فكانوا صادقني يف دعوهتم ، مسموعي الكلمة يف قومهم . . } وجعلنا هلم لسان صدق عليا { 

  .بالطاعة وبالتبجيل 
  :ارون مستطرداً مع فرع إسحق فيذكر موسى وه: مث ميضي السياق مع ذرية إبراهيم 

ووهبنا . وناديناه من جانب الطور األمين وقربناه جنياً . واذكر يف الكتاب موسى إنه كان خملصاً وكان رسوالً نبيا { 
  . .} له من رمحتنا أخاه هارون نبيا 

والرسول هو صاحب الدعوة . وكان رسوالً نبياً . فيصف موسى بأنه كان خملصاً استخلصه اهللا له وحمضه لدعوته 
والنيب ال يكلف إبالغ الناس دعوة إمنا هو يف ذاته صاحب عقيدة يتلقاها من اهللا . ألنبياء املأمور بإبالغها للناس من ا

: وكان يف بين إسرائيل أنبياء كثريون وظيفتهم القيام على دعوة موسى واحلكم بالتوراة اليت جاء هبا من عند اهللا . 
والربانيون واألحبار مبا استحفظوا من كتاب اهللا وكانوا عليه . دوا حيكم هبا النبيون الذين أسلموا للذين ها{ 

وتقريبه إىل اهللا لدرجة ) األمين بالنسبة ملوسى إذ ذاك ( ويبني فضل موسى بندائه من جانب الطور األمين } شهدآء 
أكان . . وسى وحنن ال ندري كيف كان هذا الكالم ، وكيف أدركه م. الكالم القريب يف صورة مناجاة . الكالم 

وال نعلم كيف أعد اهللا كيان موسى البشري لتلقي كالم اهللا . صوتاً تسمعه األذن أم يتلقاه الكيان اإلنساين كله 
وهو على اهللا هني أن يصل خملوقه به بطريقة من الطرق ، وهو بشر على بشريته ، . إمنا نؤمن أنه كان . . األزيل 

  . .بل كان اإلنسان إنساناً بنفخة من روح اهللا ومن ق. وكالم اهللا علوي على علويته 
وأخي هارون هو { ويذكر رمحة اهللا مبوسى يف مساعدته بإرسال أخيه هارون معه حني طلب إىل اهللا أن يعينه به 

  .وظل الرمحة هو الذي يظلل جو السورة كله } أفصح مين لساناً فأرسله معي ردءاً يصدقين إين أخاف أن يكذبون 
واذكر يف الكتاب إمساعيل ، إنه { : فيذكر إمساعيل أبا العرب . سياق إىل الفرع اآلخر من ذرية إبراهيم مث يعود ال

  . .} وكان يأمر أهله بالصالة والزكاة ، وكان عند ربه مرضيا . كان صادق الوعد وكان رسوالً نبيا 
  .وينوه من صفات إمساعيل بانه كان صادق الوعد 

كل صاحل ، فال بد أن هذه الصفة كانت بارزة يف إمساعيل بدرجة تستدعي إبرازها وصدق الوعد صفة كل نيب و
  .والتنويه هبا بشكل خاص 

وقد كان يف العرب موحدون أفراد . وهو رسول فال بد أن كانت له دعوة يف العرب األوائل وهو جدهم الكبري 



ويذكر السياق من أركان العقيدة اليت جاء . اعيل قبيل الرسالة احملمدية ، فاألرجح أهنم بقية املوحدين من أتباع إمس
والرضى مسة من مسات هذه . . مث يثبت له أنه كان عند ربه مرضياً . . هبا الصالة والزكاة وكان يأمر هبما أهله 

  السورة البارزة يف جوها وهي شبيهة بسمة الرمحة ، وبينهما قرابة
  :وأخرياً خيتم السياق هذه اإلشارات بذكر إدريس 

  .} ورفعناه مكاناً عليا . واذكر يف الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نبيا { 
ولكن األرجح أنه سابق على إبراهيم وليس من أنبياء بين إسرائيل فلم يرد . وال منلك حنن حتديد زمان إدريس 

فأعلى قدره ورفع ذكره .  والقرآن يصفه بأنه كان صديقاً نبياً ويسجل له أن اهللا رفعه مكاناً عليا. ذكره يف كتبهم 
. .  

وهناك رأي نذكره جملرد االستئناس به وال نقرره أو ننفيه ، ويقول به بعض الباحثني يف اآلثار املصرية ، وهو أن 
وكلمة اليسع تعريب . كما أن حيىي تعريب لكلمة يوحنا . املصرية القدمية » أوزريس « إدريس تعريب لكلمة 

فهم يعتقدون أنه صعد إىل السماء وصار له فيها . ذي صيغت حوله أساطري كثرية وأنه هو ال. . لكلمة إليشع 
وكل من وزنت أعماله بعد املوت فوجدت حسناته ترجح سيئاته فإنه يلحق بأوزريس الذي جعلوه . عرش عظيم 

  .وقد علمهم العلوم واملعارف قبل صعوده إىل السماء . إهلاً هلم 
  .اء عنه يف القرآن الكرمي؛ ونرجح أنه سابق على أنبياء بين إسرائيل وعلى أية حال فنحن نكتفي مبا ج

يستعرض السياق أولئك األنبياء ، ليوازن بني هذا الرعيل من املؤمنني األتقياء وبني الذين خلفوهم سواء من 
رق بعيد بني فإذا املفارقة صارخة واملسافة شاسعة واهلوة عميقة والفا: مشركي العرب أو من مشركي بين إسرائيل 

  :السلف واخللف 
أولئك الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني من ذرية آدم ، وممن محلنا مع نوح ، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ، وممن { 

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصالة واتبعوا . إذا تتلى عليهم آيات الرمحن خروا سجداً وبكيا . هدينا واجتبينا 
  .} . . . غيا  الشهوات فسوف يلقون

وممن { . } من ذرية آدم { والسياق يقف يف هذا االستعراض عند املعامل البارزة يف صفحة النبوة يف تاريخ البشرية 
فآدم يشمل اجلميع ، ونوح يشمل من بعده ، وإبراهيم يشمل . } ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل { . } محلنا مع نوح 

  .وإمساعيل وإليه ينتسب العرب ومنهم خامت النبيني . ل شجرة بين إسرائيل ويعقوب يشم: فرعي النبوة الكبريين 
إذا تتلى عليهم آيات { : صفتهم البارزة . . أولئك النبيون ومعهم من هدى اهللا واجتىب من الصاحلني من ذريتهم 

  .} الرمحن خروا سجداً وبكيا 

تلى عليهم آياته ، فال تسعفهم الكلمات للتعبري عما فهم أتقياء شديدو احلساسية باهللا؛ ترتعش وجداناهتم حني ت. 
  . .خياجل مشاعرهم من تأثر ، فتفيض عيوهنم بالدموع وخيرون سجداً وبكياً 

خلف من بعدهم خلف ، بعيدون . . أولئك األتقياء احلساسون الذين تفيض عيوهنم بالدمع وختشع قلوهبم لذكر اهللا 
فما أشد املفارقة ، وما . واستغرقوا فيها } واتبعوا الشهوات { وجحدوها فتركوها } أضاعوا الصالة { . عن اهللا 

  أبعد الشبه بني أولئك وهؤالء
فسوف : ( يتهددهم بالضالل واهلالك . ومن مث يتهدد السياق هؤالء الذين خالفوا عن سرية آبائهم الصاحلني 

  .ك والغي الشرود والضالل ، وعاقبة الشرود الضياع واهلال} يلقون غيا 
  :مث يفتح باب التوبة على مصراعيه تنسم منه نسمات الرمحة واللطف والنعمى 



جنات عدن اليت وعد الرمحن عباده . إال من تاب وآمن وعمل صاحلاً ، فأولئك يدخلون اجلنة وال يظلمون شيئاً { 
تلك اجلنة اليت . بكرة وعشيا وهلم رزقهم فيها . ال يسمعون فيها لغواً إال سالماً . إنه كان وعده مأتيا . بالغيب 

  . .} نورث من عبادنا من كان تقيا 
تنجي من ذلك املصري فال يلقى . . فالتوبة اليت تنشئ اإلميان والعمل الصاحل ، فتحقق مدلوهلا اإلجيايب الواضح 

الرمحن عباده إياها  اجلنة اليت وعد. يدخلون اجلنة لإلقامة . إمنا يدخلون اجلنة وال يظلمون شيئاً } غياً { أصحاهبا 
  . .ووعد اهللا واقع ال يضيع . فآمنوا هبا بالغيب قبل أن يروها 
فال فضول يف احلديث وال ضجة وال جدال } ال يسمعون فيها لغواً إال سالماً { . . مث يرسم صورة للجنة ومن فيها 

يف هذه اجلنة مكفول ال حيتاج والرزق . . صوت السالم . ، إمنا يسمع فيها صوت واحد يناسب هذا اجلو الراضي 
فما } وهلم رزقهم فيها بكرة وعشيا { : وال يشغل النفس بالقلق واخلوف من التخلف أو النفاد . إىل طلب وال كد 

  . .يليق الطلب وال القلق يف هذا اجلو الراضي الناعم األمني 
التوبة واإلميان والعمل : فالطريق معروف فمن شاء الوراثة . . } تلك اجلنة اليت نورث من عبادنا من كان تقياً { 

فقد ورث قوم نسب أولئك األتقياء من النبّيني وممن هدى اهللا واجتىب؛ . أما وراثة النسب فال جتدي . الصاحل 
  . .} فسوف يلقون غّيا { ولكنهم أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات ، فلم تنفعهم وراثة النسب 

  :ونفي الشبيه والنظري . ة املطلقة هللا ، والتوجيه إىل عبادته والصرب على تكاليفها وخيتم هذا الدرس بإعالن الربوبي
رب السماوات . وما نتنزل إال بأمر ربك ، له ما بني أيدينا وما خلفنا وما بني ذلك ، وما كان ربك نسيا { 

  . .} هل تعلم له مسيا؟ . واألرض وما بينهما ، فاعبده واصطرب لعبادته 
مما أمر جربيل عليه السالم أن يقوله للرسول } . . وما نتنزل إال بأمر ربك { : روايات على أن قوله وتتضافر ال

فاستوحشت نفسه ، واشتاقت لالتصال . صلى اهللا عليه وسلم رداً على استبطائه للوحي فترة مل يأته فيها جربيل 
  :هو الذي ميلك كل شيء من أمرنا ف} وما نتنزل إال بأمر ربك { : فكلف جربيل أن يقول له . احلبيب 

{ وهو ال ينسى شيئاً ، إمنا ينزل الوحي عندما تقتضي حكمته أن ينزل } له ما بني أيدينا وما خلفنا وما بني ذلك { 
  :فناسب بعد ذلك أن يذكر االصطبار على عبادة اهللا مع إعالن الربوبية له دون سواه } وما كان ربك نسيا 

  .} وما بينهما رب السماوات واألرض { 

  .فال ربوبية لغريه ، وال شرك معه يف هذا الكون الكبري . 
وهي تكاليف االرتقاء إىل أفق املثول بني يدي . اعبده واصطرب على تكاليف العبادة . . } فاعبده واصطرب لعبادته { 

. تلقي يف ذلك األفق العلوي اعبده واحشد نفسك وعبئ طاقتك للقاء وال. املعبود ، والثبات يف هذا املرتقى العايل 
وإهنا مع . . مشقة التجمع واالحتشاد والتجرد من كل شاغل ، ومن كل هاتف ومن كل التفات . إهنا مشقة . 

ولكنها ال تنال إال بتلك املشقة ، وإال بالتجرد هلا ، واالستغراق فيها ، والتحفز . املشقة للذة ال يعرفها إال من ذاق 
  .فهي ال تفشي سرها وال متنح عطرها إال ملن يتجرد هلا ، ويفتح منافذ حسه وقلبه مجيعاً .  هلا بكل جارحة وخاجلة

كل . كل حركة : إمنا هي كل نشاط . والعبادة يف اإلسالم ليست جمرد الشعائر . . } فاعبده واصطرب لعبادته { 
مشقة حتتاج إىل .  اهللا وحده دو سواه وإهنا ملشقة أن يتجه اإلنسان يف هذا كله إىل. كل اجتاه . كل نية . خاجلة 

خالصاً من أوشاب األرض وأوهاق . ليتوجه القلب يف كل نشاط من نشاط األرض إىل السماء . االصطبار 
  .الضرورات ، وشهوات النفس ، ومواضعات احلياة 

نه يتعبد اهللا؛ فريتفع إنه منهج حياة كامل ، يعيش اإلنسان وفقه ، وهو يستشعر يف كل صغرية وكبرية طوال احلياة ا



  .وإنه ملنهج حيتاج إىل الصرب واجلهد واملعاناة . يف نشاطه كله إىل أفق العبادة الطاهر الوضيء 
هل تعلم { . . فهو الواحد الذي يعبد يف هذا الوجود والذي تتجه إليه الفطرة والقلوب . . فاعبده واصطرب لعبادته 

  . . اهللا عن السمي والنظري هل تعرف له نظرياً؟ تعاىل. } له مسياً؟ 

) ٦٧(أََولَا َيذْكُُر الْإِْنَسانُ أَنَّا َخلَقَْناُه ِمْن قَْبلُ وَلَْم َيكُ َشْيئًا ) ٦٦(َوَيقُولُ الْإِْنَسانُ أَإِذَا َما ِمتُّ لََسْوفَ أُخَْرُج حَيا 
ثُمَّ لََنْنزَِعنَّ ِمْن كُلِّ ِشيَعٍة أَيُُّهْم أََشدُّ َعلَى ) ٦٨(ْولَ َجَهنَّمَ جِِثيا فََوَربِّكَ لََنْحشَُرنَُّهْم َوالشََّياِطنيَ ثُمَّ لَُنْحضَِرنَُّهمْ َح

َوإِنْ مِْنكُْم إِلَّا وَارُِدَها كَانَ َعلَى َربَِّك َحْتًما ) ٧٠(ثُمَّ لََنْحُن أَْعلَُم بِالَِّذيَن ُهمْ أَوْلَى بَِها ِصِليا ) ٦٩(الرَّْحَمنِ ِعِتيا 
َوإِذَا ُتتْلَى َعلَْيهِْم آيَاُتَنا بَيَِّناٍت قَالَ الَِّذيَن كَفَُروا ) ٧٢(ثُمَّ نَُنجِّي الَِّذيَن اتَّقَْوا وََنذَرُ الظَّاِلِمَني ِفيَها جِِثيا ) ٧١(يا َمقِْض

قُلْ ) ٧٤(كَْنا قَْبلَُهْم ِمْن قَْرٍن ُهْم أَْحَسُن أَثَاثًا َورِئًْيا َوكَْم أَْهلَ) ٧٣(ِللَِّذيَن آَمُنوا أَيُّ الْفَرِيقَْينِ َخْيٌر َمقَاًما وَأَْحَسُن َنِديا 
ا السَّاَعةَ فََسَيْعلَُمونَ َمْن ُهَو َمْن كَانَ ِفي الضَّلَالَِة فَلَْيْمُدْد لَهُ الرَّْحَمُن َمدا َحتَّى إِذَا َرأَْوا َما ُيوَعُدونَ إِمَّا الَْعذَاَب َوإِمَّ

َويَزِيُد اللَُّه الَِّذيَن اهَْتَدْوا ُهًدى وَالَْباِقيَاُت الصَّاِلَحاُت َخْيٌر ِعْنَد َربَِّك ثَوَاًبا َوَخْيٌر مََردا ) ٧٥(ْضَعُف جُْنًدا َشرٌّ َمكَاًنا وَأَ
كَلَّا ) ٧٨(اتََّخذَ عِْنَد الرَّْحَمنِ َعْهًدا  أَطَّلَعَ الْغَْيَب أَمِ) ٧٧(أَفَرَأَْيَت الَِّذي كَفَرَ بِآَياِتَنا َوقَالَ لَأُوَتَينَّ َمالًا وََولًَدا ) ٧٦(

َواتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه آِلَهةً ) ٨٠(َونَرِثُُه َما َيقُولُ َوَيأْتِيَنا فَْرًدا ) ٧٩(َسَنكُْتُب َما َيقُولُ َوَنُمدُّ لَُه ِمَن الَْعذَابِ َمدا 
أَلَْم َترَ أَنَّا أَْرَسلَْنا الشَّيَاِطَني َعلَى ) ٨٢(بِِعَباَدتِهِْم َوَيكُوُنونَ َعلَْيهِمْ ِضدا كَلَّا َسَيكْفُُرونَ ) ٨١(ِلَيكُوُنوا لَُهْم ِعزا 

) ٨٥(ا َيْوَم َنْحُشرُ الُْمتَِّقَني إِلَى الرَّْحَمنِ َوفًْد) ٨٤(فَلَا َتْعَجلْ َعلَْيهِْم إِنََّما َنُعدُّ لَُهْم َعدا ) ٨٣(الْكَاِفرِيَن تَُؤزُُّهْم أَزا 
َوقَالُوا اتََّخذَ ) ٨٧(لَا َيْمِلكُونَ الشَّفَاَعةَ إِلَّا َمنِ اتََّخذَ ِعْنَد الرَّْحَمنِ َعْهًدا ) ٨٦(َوَنسُوُق الُْمْجرِِمَني إِلَى َجهَنََّم وِرًْدا 

) ٩٠(نَ ِمْنُه َوتَْنَشقُّ الْأَْرُض وََتِخرُّ الْجَِبالُ َهدا َتكَاُد السََّماوَاُت َيَتفَطَّْر) ٨٩(لَقَدْ جِئُْتْم َشْيئًا إِدا ) ٨٨(الرَّْحَمُن َولًَدا 
إِنْ كُلُّ َمْن ِفي السََّماَواِت وَالْأَْرضِ إِلَّا آِتي ) ٩٢(َوَما َيْنَبِغي ِللرَّْحَمنِ أَنْ يَتَِّخذَ َولًَدا ) ٩١(أَنْ َدَعْوا ِللرَّْحَمنِ وَلًَدا 

إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا ) ٩٥(َوكُلُُّهْم آِتيِه َيْوَم الِْقَياَمِة فَْرًدا ) ٩٤(َصاُهْم َوَعدَُّهْم َعدا لَقَْد أَْح) ٩٣(الرَّْحَمنِ َعْبًدا 
َوكَمْ ) ٩٧(قَْوًما لُدا  فَإِنََّما َيسَّْرَناُه بِِلَسانَِك ِلتَُبشَِّر بِهِ الُْمتَِّقَني وَُتْنِذَر بِِه) ٩٦(الصَّاِلحَاِت سََيجَْعلُ لَُهمُ الرَّْحَمُن ُودا 

  ) ٩٨(أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم ِمْن قَْرٍن َهلْ ُتِحسُّ مِْنُهْم ِمْن أََحٍد أَْو َتْسَمُع لَُهْم رِكًْزا 

ومن خلف . مضى السياق يف السورة بقصص زكريا ومولد حيىي؛ ومرمي ومولد عيسى؛ وإبراهيم واعتزاله ألبيه 
، وبالتعقيب على هذا القصص بإعالن الربوبية الواحدة ، اليت تستحق العبادة بال بعدهم من املهتدين والضالني 

  .شريك؛ وهي احلقيقة الكبرية اليت يربزها ذلك القصص بأحداثه ومشاهده وتعقيباته 
ويعرض يف مشاهد القيامة . وهذا الدرس األخري يف السورة ميضي يف جدل حول عقائد الشرك وحول إنكار البعث 

لبشر يف مواقف حية حافلة باحلركة واالنفعال ، يشارك فيها الكون كله ، مساواته وأرضه ، إنسه وجنه ، مصائر ا
  .مؤمنوه وكافروه 

تعرض املقدمة هنا يف هذه األرض ، وتعرض . ويتنقل السياق مبشاهده بني الدنيا واآلخرة ، فإذا مها متصلتان 
مما يلقي يف احلس أن العاملني . ملسافة بضع آيات أو بضع كلمات نتيجتها هنالك يف العامل اآلخر ، فال تتجاوز ا

  .متصالن مرتبطان متكامالن 
أئذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ أوال يذكر إإلنسان أنا خلقناه من قبل ومل يك شيئا؟ فوربك : ويقول اإلنسان { 

مث . يهم أشد على الرمحن عتياً مث لننزعن من كل شيعة أ. لنحشرهنم والشياطني ، مث لنحضرهنم حول جهنم جثيا 
مث ننجي الذين اتقوا . وإن منكم إال واردها كان على ربك حتماً مقضيا . لنحن أعلم بالذين هم أوىل هبا صليا 



  .} ونذر الظاملني فيها جثيا 
 عصور ذلك أن هذه املقولة قالتها صنوف كثرية من البشر يف. عن البعث } اإلنسان { يبدأ املشهد بذكر ما يقوله 

  :واعتراضه املتكرر يف مجيع األجيال } اإلنسان { خمتلفة؛ فكأمنا هي شبهة 
  . .} أئذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ : ويقول اإلنسان { 

فأين كان؟ وكيف كان؟ إنه مل يكن مث كان؛ والبعث أقرب . وهو اعتراض منشؤه غفلة اإلنسان عن نشأته األوىل 
  :أنه تذكر  إىل التصور من النشأة األوىل لو

  .} أوال يذكر اإلنسان أنا خلقناه من قبل ومل يك شيئاً؟ { 
يقسم اهللا تعاىل بنفسه وهو أعظم قسم وأجله؛ أهنم . مث يعقب على هذا اإلنكار واالستكبار بقسم هتديدي 

  :سيحشرون بعد البعث فهذا أمر مفروغ منه 
والشياطني . فهم والشياطني سواء } والشياطني  {فلنحشرهنم . ولن يكونوا وحدهم . . } فوربك لنحشرهنم { 

  . .هم الذين يوسوسون باإلنكار ، وبينهما صلة التابع واملتبوع ، والقائد واملقود 
. . } مث لنحضرهنم حول جهنم جثيا { : وهنا يرسم هلم صورة حسية وهم جاثون حول جهنم جثّو اخلزي واملهانة 

حيصيها العد حمشورة حمضرة إىل جهنم جاثية حوهلا ، تشهد هوهلا ويلفحها وهي صورة رهيبة وهذه اجلموع اليت ال 
  . .وهم جاثون على ركبهم يف ذلة وفزع . حرها ، وتنتظر يف كل حلظة أن تؤخذ فتلقى فيها 

  :وهو مشهد ذليل للمتجربين املتكربين ، يليه مشهد النزع واجلذب ملن كانوا أشد عتواً وجترباً 
  .} شيعة أيهم أشد على الرمحن عتيا مث لننزعن من كل { 

ويف اللفظ تشديد ، لريسم بظله وجرسه صورة هلذا االنتزاع؛ تتبعها صورة القذف يف النار ، وهي احلركة اليت . 
  يكملها اخليال

 واليت أحصاها اهللا فرداً. وإن اهللا ليعلم من هم أوىل بأن يصلوها ، فال يؤخذ جزافاً من هذه اجلموع اليت ال حتصى 
  :فرداً 

  فهم املختارون ليكونوا طليعة املقذوفني. . } مث لنحن أعلم بالذين هم أوىل هبا صلياً { 
فهم يردون فيدنون } وإن منكم إال واردها كان على ربك حتماً مقضياً { : وإن املؤمنني ليشهدون العرض الرهيب 

فتزحزح عنهم } مث ننجي الذين اتقوا { . فون وميرون هبا وهي تتأجج وتتميز وتتلمظ؛ ويرون العتاة ينزعون ويقذ
  . .} ونذر الظاملني فيها جثيا { وينجون منها ال يكادون 

ويبقى الظاملون فيه . ومن هذا املشهد املفزع الذي جيثوا فيه العتاة جثو اخلزي واملهانة ، ويروح فيه املتقون ناجني 
فيه الكفار على املؤمنني ، ويعريوهنم بفقرهم ، ويعتزون بثرائهم من هذا املشهد إىل مشهد يف الدنيا يتعاىل . . جاثني 

  :ومظاهرهم وقيمهم يف عامل الفناء 
  . .} أي الفريقني خري مقاماً وأحسن نديا؟ : قال الذين كفروا للذين آمنوا . وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات { 

وإىل جانبها تلك . ا الكرباء واملترفون يف عصور الفساد إهنا النوادي الفخمة واجملامع املترفة؛ والقيم اليت يتعامل هب
هذه . . ال أهبة وال زينة ، وال زخرف ، وال فخامة . اجملتمعات املتواضعة املظهر واملنتديات الفقرية إال من اإلميان 

  وتلك تتقابالن يف هذه األرض وجتتمعان
باملصاحل حتققها ، واملغامن توفرها ، . بسلطاهنا وجاهها . ا تقف مباهلا ومجاهل: وتقف األوىل مبغرياهتا الفخمة الضخمة 

وتقف الثانية مبظهرها الفقري املتواضع ، هتزأ باملال واملتاع ، وتسخر من اجلاه والسلطان؛ وتدعو . وباللذائذ واملتاع 



ولكن باسم . سلطان الناس إليها ، ال باسم لذة حتققها ، وال مصلحة توفرها ، وال قرىب من حاكم وال اعتزاز بذي 
ال بل تقدمها . . العقيدة تقدمها إليهم جمردة من كل زخرف ، عاطلة من كل زينة ، معتزة بعزة اهللا دون سواه 

إليهم ومعها املشقة واجلهد واجلهاد واالستهتار ، ال متلك أن تأجرهم على ذلك كله شيئاً يف هذه األرض ، إمنا هو 
  .وم احلساب القرب من اهللا ، وجزاؤه األوىف ي

: وهؤالء هم سادة قريش تتلى عليهم آيات اهللا على عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم فيقولون للمؤمنني الفقراء 
أيهم . الكرباء الذين ال يؤمنون مبحمد ، أم الفقراء الذين يلتفون حوله } أي الفريقني خري مقاماً وأحسن ندياً؟ { 

احلارث وعمرو بن هشام والوليد بن املغرية وإخواهنم من السادة ، أم بالل  خري مقاماً وأحسن نادياً؟ النضري بن
وعمار وخباب وإخواهنم من املعدمني؟ أفلو كان ما يدعو إليه حممد خرياً أفكان أتباعه يكونون هم هؤالء النفر 

ون معارضوه هم الذين ال قيمة هلم يف جمتمع قريش وال خطر؟ وهم جيتمعون يف بيت فقري عاطل كبيت خباب؟ ويك
  .أولئك أصحاب النوادي الفخمة واملكانة االجتماعية البارزة؟ 

  .منطق احملجوبني عن اآلفاق العليا يف كل زمان ومكان . إنه منطق األرض 

ليقبل عليها من يريدها . وإهنا حلكمة اهللا أن تقف العقيدة جمردة من الزينة والطالء ، عاطلة من عوامل اإلغراء 
ة هللا من دون الناس ، ومن دون ما تواضعوا عليه من قيم ومغريات؛ وينصرف عنها من يبتغي املطامع لذاهتا خالص

  .واملنافع ، ومن يشتهي الزينة والزخرف ، ومن يطلب املال واملتاع 
ىل ويعقب السياق على قولة الكفار التياهني ، املتباهني ، مبا هم فيه من مقام وزينة بلمسة وجدانية ترجع القلب إ

  :مصارع الغابرين ، على ما كانوا فيه من مقام كرمي ونعمة كانوا فيها فاكهني 
  . .} وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثاً ورئياً { 

  .ومل يعصمهم شيء من اهللا حني كتب عليهم اهلالك . فلم ينفعهم أثاثهم ورياشهم وزينتهم ومظهرهم 
وتفكر ما أخذه الغرور مبظهر؛ ومصارع الغابرين من حوله تلفته بعنف ولو تذكر . أال إن هذا اإلنسان لينسى 

وتنذره وحتذره ، وهو سادر فيما هو فيه ، غافل عما ينتظره مما لقيه من كانوا قبله وكانوا أشد قوة وأكثر أمواالً 
  .وأوالداً 

صورة مباهلة بأن من كان من يعقب السياق بتلك اللفتة مث يأمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يدعو عليهم يف 
  :الفريقني يف الضاللة فليزده اهللا مما هو فيه؛ حىت يأيت وعده يف الدنيا أو يف اآلخرة 

من كان يف الضاللة فليمدد له الرمحن مدا ، حىت إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون : قل { 
ن اهتدوا هدى والباقيات الصاحلات خري عند ربك ثواباً وخري من هو شر مكاناً وأضعف جندا ، ويزيد اهللا الذي

  . .} مردا 
فليكن وليدع حممد ربه أن يزيد . فهم يزعمون أهنم أهدى من أتباع حممد صلى اهللا عليه وسلم ألهنم أغىن وأهبى 

هو ال يعدو أن يكون حىت إذا وقع ما يعدهم؛ و. . الضالني من الفريقني ضالالً ، وأن يزيد املهتدين منهما اهتداء 
أي الفريقني شر مكاناً : عذاب الضالني يف الدنيا بأيدي املؤمنني ، أو عذاهبم األكرب يوم الدين فعندئذ سيعرفون 

خري من } والباقيات الصاحلات خري عند ربك ثواباً وخري مردا { ويومئذ يفرح املؤمنون ويعتزون . وأضعف جندا 
  .هون كل ما يتباهى به أهل األرض ويتي

  :مث يستعرض السياق منوذجاً آخر من تبجح الكافرين ، وقولة أخرى من أقواهلم يستنكرها ويعجب منها 
ألوتني ماال وولدا؟ أطلع الغيب أم اختذ عند الرمحن عهدا؟ كال سنكتب ما يقول : أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال { 



  . .} ونرثه ما يقول ويأتينا فردا . ومند له من العذاب مداً 
وكان يل على ) حداداً ( كنت رجالً قيناً : ورد يف سبب نزول هذه اآليات بإسناده عن خباب بن األرث قال 

ال واهللا ، ال أكفر : ال واهللا ال أقضيك حىت تكفر مبحمد ، فقلت : العاص بن وائل دين فأتيته أتقاضاه منه فقال 
  .مبحمد صلى اهللا عليه وسلم حىت متوت مث تبعث 

: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال { : فإين إذا مت مث بعثت جئتين ويل ثَم مال وولد ، فأعطيتك فأنزل اهللا : قال 
  .} . . . ألوتني ماالً وولدا 

: وقولة العاص بن وائل منوذج من هتكم الكفار واستخفافهم بالبعث؛ والقرآن يعجب من أمره ، ويستنكر ادعاءه 
. } كال { : فهو واثق من حتققه؟ مث يعقب } أم اختذ عند الرمحن عهدا { . ا هنالك فهو يعرف م} أطلع الغيب؟ { 

كال مل يطلع على الغيب ومل يتخذ عند اهللا عهداً ، إمنا هو يكفر ويسخر؛ فالتهديد إذن . وهي لفظة نفي وزجر 
سنكتب ما . . } عذاب مدا كال سنكتب ما يقول ومند له من ال{ : والوعيد هو الالئق لتأديب الكافرين السافرين 

وهو تعبري تصويري للتهديد ، وإال فاملغالطة . . يقول فنسجله عليه ليوم احلساب فال يُنسى وال يقبل املغالطة 
ومند له من العذاب مداً ، فنزيده منه ونطيله عليه وال نقطعه . مستحيلة ، وعلم اهللا ال تند عنه صغرية وال كبرية 

أي نأخذ ما خيلفه مما يتحدث عنه } ونرثه ما يقول { : لتهديد على طريقة التصوير أيضاً عنه ويستمر السياق يف ا
ال مال معه وال ولد وال نصري له وال سند ، } ويأتينا فردا { من مال وولد كما يفعل الوارث بعد موت املورث 

  .جمرداً ضعيفاً وحيداً فريداً 
يل على يوم ال ميلك فيه شيئاً؟ يوم جيرد من كل ما ميلك يف هذه فهل رأيت إىل هذا الذي كفر بآيات اهللا وهو حي

  . .منوذج الكفر واالدعاء واالستهتار . الدنيا؟ إنه منوذج من مناذج الكفار 
  :ويستطرد السياق يف استعراض ظواهر الكفر والشرك 

أمل تر أنا أرسلنا . هم ضدا واختذوا من دون اهللا آهلة ليكونوا هلم عزا ، كال سيكفرون بعبادهتم ويكونون علي{ 
يوم حنشر املتقني إىل الرمحن وفدا ، ونسوق . فال تعجل عليهم إمنا نعد هلم عدا . الشياطني على الكافرين تؤزهم أزا 

  .} ال ميلكون الشفاعة إال من اختذ عند الرمحن عهدا . اجملرمني إىل جهنم وردا 
آهلة يطلبون عندها العزة ، والغلب والنصرة ، وكان فيهم من  فهؤالء الذين يكفرون بآيات اهللا يتخذون من دونه

كال فسيكفر املالئكة واجلن بعبادهتم ، وينكروهنا . . يعبد املالئكة ومن يعبد اجلن ويستنصروهنم ويتقوون هبم 
  .بالتربؤ منهم والشهادة عليهم } ويكونون عليهم ضداً { عليهم ، ويربأون إىل اهللا منهم ، 

فهم مسلطون عليهم ، مأذون هلم يف إغوائهم منذ أن طلب إبليس إطالق .  ليهيجوهنم إىل املعاصي وإن الشياطني
  . .يده فيهم 

وال يضق صدرك هبم؛ فإهنم ممهلون إىل أجل قريب ، وكل شيء من أعماهلم حمسوب عليهم } فال تعجل عليهم { 
وإنه لتصوير مرهوب ، فيا ويل . . } نعد هلم عدا  إمنا{ والتعبري يصور دقة احلساب تصويراً حمسوساً . . ومعدود 

إن الذي حيس أن رئيسه يف األرض . . من يعد اهللا عليه ذنوبه وأعماله وأنفاسه ، ويتتبعها ليحاسبه احلساب العسري 
  .يتتبع أعماله وأخطاءه يفزع وخياف ويعيش يف قلق وحسبان 

  فكيف باهللا املنتقم اجلبار؟. 
فأما املؤمنون فقادمون على الرمحن وفداً يف كرامة . قيامة يصور عاقبة العد واحلساب ويف مشهد من مشاهد ال



وأما اجملرمون فمسوقون إىل جهنم ورداً كما تساق . } يوم حنشر املتقني إىل الرمحن وفدا { : وحسن استقبال 
مالً صاحلاً فهو عهد له عند اهللا وال شفاعة يومئذ إال ملن قدم ع. } ونسوق اجملرمني إىل اجلهنم وردا { . القطعان 
  .وقد وعد اهللا من آمن وعمل صاحلاً أن جيزيه اجلزاء األوىف ، ولن خيلف اهللا وعداً . يستوفيه 

: ذلك حني يقول املشركون من العرب . مث يستطرد السياق مرة أخرى إىل مقولة منكرة من مقوالت املشركني 
فينتفض . . املسيح ابن اهللا : واملشركون من النصارى . عزير ابن اهللا : د واملشركون من اليهو. املالئكة بنات اهللا 

  :الكون كله هلذه القولة املنكرة اليت تنكرها فطرته ، وينفر منها ضمريه 
تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق األرض وختر اجلبال هدا ، . لقد جئتم شيئا إّداً . اختذ الرمحن ولدا : وقالوا { 

  . .} رمحن ولدا ، وما ينبغي للرمحن أن يتخذ ولدا أن دعوا لل
جو الغضب والغرية واالنتفاض وإن ضمري : إن جرس األلفاظ وإيقاع العبارات ليشارك ظالل املشهد يف رسم اجلو 

الكون وجوارحه لتنتفض ، وترتعش وترجف من مساع تلك القولة النابية ، واملساس بقداسة الذات العلية ، كما 
  .عضو وكل جارحة عندما يغضب اإلنسان للمساس بكرامته أو كرامة من حيبه ويوقره ينتفض كل 

هذه االنتفاضة الكونية للكلمة النابية تشترك فيها السماوات واألرض واجلبال ، واأللفاظ بإيقاعها ترسم حركة 
  .الزلزلة واالرجتاف 

لقد جئتم { : حىت تنطلق كلمة التفظيع والتبشيع } اختذ الرمحن ولدا : وقالوا { : وما تكاد الكلمة النابية تنطلق 
وهو حيس بتلك الكلمة . مث يهتز كل ساكن من حوهلم ويرتج كل مستقر ، ويغضب الكون كله لبارئه } شيئاً إدا 

{ : تصدم كيانه وفطرته؛ وجتايف ما وقر يف ضمريه وما استقر يف كيانه؛ وهتز القاعدة اليت قام عليها واطمأن إليها 
وما ينبغي للرمحن أن يتخذ . أن دعوا للرمحن ولدا . د السماوات يتفطرن منه وتنشق األرض وختر اجلبال هدا تكا

  . .} ولدا 
  :ويف وسط الغضبة الكونية يصدر البيان الرهيب 

وكلهم آتيه يوم القيامة . لقد أحصاهم وعدهم عدا . إن كل من يف السماوات واألرض إال آيت الرمحن عبدا { 
  .}  فرداً

  .إن كل من يف السماوات واألرض إال عبد يأيت معبوده خاضعاً طائعاً ، فال ولد وال شريك ، إمنا خلق وعبيد 
فال جمال هلرب أحد } لقد أحصاهم وعدهم عدا { . . وإن الكيان البشري لريجتف وهو يتصور مدلول هذا البيان 

وكل فرد يقدم وحيداً ال يأنس بأحد وال . اهللا على كل فرد  فعني} وكلهم آتيه يوم القيامة فردا { وال لنسيان أحد 
  .حىت روح اجلماعة ومشاعر اجلماعة جيرد منها ، فإذا هو وحيد فريد أمام الديان . يعتز بأحد 

  :ود الرمحن : ويف وسط هذه الوحدة والوحشة والرهبة ، إذا املؤمنون يف ظالل ندية من الود السامي 
  .} وا الصاحلات سيجعل هلم الرمحن وداً إن الذين آمنوا وعمل{ 

.  
وهو ود يشيع يف املأل األعلى ، . وللتعبري بالود يف هذا اجلو نداوة رخية متس القلوب ، ورْوح رضى يلمس النفوس 

  . .مث يفيض على األرض والناس فيمتلئ به الكون كله ويفيض 
يا : إن اهللا إذا أحب عبداً دعا جربيل فقال « : ل عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قا

: قال . إن اهللا حيب فالناً فأحبوه : مث ينادي يف أهل السماء . فيحبه جربيل : قال . جربيل إين أحب فالناً فأحبه 
 أبغض يا جربيل إين: وإن اهللا إذا أبغض عبداً دعا جربيل فقال . مث يوضع له القبول يف األرض . فيحبه أهل السماء 



فيبغضه أهل : قال . إن اهللا يبغض فالناً فأبغضوه : مث ينادي يف أهل السماء . فيبغضه جربيل : قال . فالناً فأبغضه 
  .» السماء؛ مث يوضع له البغضاء يف األرض 

ه اهللا ولقد يسر. وبعد فإن هذه البشرى للمؤمنني املتقني ، وذلك اإلنذار للجاحدين اخلصيمني مها غاية هذا القرآن 
  :للعرب فأنزله بلسان الرسول صلى اهللا عليه وسلم ليقرأوه 

  . .} فإمنا يسرناه بلسانك لتبشر به املتقني وتنذر به قوماً لّدا { 
  وختتم السورة مبشهد يتأمله القلب طويالً؛ ويرتعش له الوجدان طويالً؛ وال ينتهي اخليال من استعراضه

  .} نهم من أحد أو تسمع هلم ركزا؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل حتس م{ 
كأمنا يأخذ بك إىل وادي الردى ، ويقفك على . وهو مشهد يبدؤك بالرجة املدمرة ، مث يغمرك بالصمت العميق 

مصارع القرون؛ ويف ذلك الوادي الذي ال يكاد حيده البصر ، يسبح خيالك مع الشخوص اليت كانت تدب 
مث إذا الصمت خييم ، . . واألماين واملشاعر اليت كانت حتيا وتتطلع . رح وتتحرك ، واحلياة اليت كانت تنبض ومت

هل حتس { . . ال صوت . ال حركة . ال حس . واملوت جيثم ، وإذا اجلثث واألشالء والبلى والدمار ، ال نأمة 
الرهيب  أال إنه السكون العميق والصمت. تسمع وأنصت } هل تسمع هلم ركزا { انظر وتلفت } منهم من أحد؟ 

  .وما من أحد إال الواحد احلي الذي ال ميوت . 

َتنْزِيلًا ِممَّْن َخلََق الْأَْرَض وَالسََّماَواِت الُْعلَى ) ٣(إِلَّا َتذِْكَرةً ِلَمْن َيْخَشى ) ٢(َما أَنَْزلَْنا َعلَْيَك الْقُْرآنَ لَِتْشقَى ) ١(طه 
َوإِنْ ) ٦(َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوَما َبيَْنُهَما َوَما َتْحَت الثََّرى  لَُه) ٥(الرَّْحَمُن َعلَى الْعَْرشِ اْسَتَوى ) ٤(

) ٩(َوَهلْ أَتَاَك َحِديثُ ُموَسى ) ٨(اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا ُهَو لَُه الْأَْسَماُء الُْحسَْنى ) ٧(َتْجَهْر بِالْقَْولِ فَإِنَّهُ َيْعلَُم السِّرَّ وَأَْخفَى 
فَلَمَّا أََتاَها ) ١٠(ارِ ُهًدى ذْ رَأَى نَاًرا فَقَالَ ِلأَْهِلِه اْمكُثُوا إِنِّي آَنْسُت نَاًرا لََعلِّي آتِيكُْم ِمنَْها بِقََبسٍ أَْو أَجُِد َعلَى النَّإِ

َوأََنا اخَْترُْتَك فَاْسَتِمْع ِلَما ُيوَحى ) ١٢(طًُوى  إِنِّي أََنا رَبَُّك فَاْخلَْع َنْعلَْيَك إِنََّك بِالَْوادِ الُْمقَدَّسِ) ١١(ُنوِدَي َيا مُوَسى 
إِنَّ السَّاَعةَ آِتَيةٌ أَكَاُد أُْخِفيَها لُِتْجَزى كُلُّ َنفْسٍ ) ١٤(إِنَّنِي أََنا اللَُّه لَا إِلَهَ إِلَّا أََنا فَاْعُبْدنِي َوأَِقمِ الصَّلَاةَ ِلِذكْرِي ) ١٣(

قَالَ ) ١٧(َوَما ِتلَْك بَِيمِينَِك َيا مُوَسى ) ١٦(نََّك َعنَْها َمْن لَا ُيْؤِمُن بَِها وَاتََّبَع هََواُه فََتْرَدى فَلَا َيُصدَّ) ١٥(بَِما َتسَْعى 
قَاَها فَإِذَا فَأَلْ) ١٩(قَالَ أَلِْقَها َيا مُوَسى ) ١٨(ِهَي َعَصاَي أََتَوكَّأُ َعلَْيَها َوأَُهشُّ بَِها َعلَى غََنِمي وَِلَي ِفيَها مَآرُِب أُْخَرى 

وَاْضُمْم َيَدَك إِلَى َجَناِحَك َتخُْرْج بَْيَضاَء ) ٢١(قَالَ ُخذَْها َولَا َتَخْف َسنُِعيُدَها ِسَريتََها الْأُولَى ) ٢٠(ِهَي َحيَّةٌ َتْسَعى 
قَالَ َربِّ اْشَرحْ ) ٢٤(َعْونَ إِنَُّه طََغى اذَْهْب إِلَى ِفْر) ٢٣(ِلُنرَِيَك ِمْن آَياتَِنا الْكُبَْرى ) ٢٢(ِمْن غَْيرِ ُسوٍء آَيةً أُْخَرى 

وَاْجَعلْ ِلي َوزِيًرا ِمْن ) ٢٨(َيفْقَُهوا قَوِْلي ) ٢٧(َواحْلُلْ ُعقَْدةً ِمْن ِلسَانِي ) ٢٦(وََيسِّْر ِلي أَْمرِي ) ٢٥(ِلي َصْدرِي 
وََنذْكَُرَك ) ٣٣(كَيْ ُنسَبَِّحَك كَِثًريا ) ٣٢(أَْمرِي  وَأَْشرِكُْه ِفي) ٣١(اْشُدْد بِهِ أَْزرِي ) ٣٠(َهاُرونَ أَِخي ) ٢٩(أَْهِلي 
) ٣٧(َولَقَْد مََننَّا َعلَْيَك َمرَّةً أُْخَرى ) ٣٦(قَالَ قَْد أُوِتيَت سُْؤلََك َيا ُموَسى ) ٣٥(إِنََّك كُْنتَ بَِنا َبِصًريا ) ٣٤(كَِثًريا 

ِفيِه ِفي التَّاُبوِت فَاقِْذِفيِه ِفي الَْيمِّ فَلُْيلِْقِه الَْيمُّ بِالسَّاِحلِ يَأُْخذُْه َعُدوٌّ ِلي أَِن اقِْذ) ٣٨(إِذْ أَْوَحْيَنا إِلَى أُمَِّك َما يُوَحى 
فُلُُه إِذْ تَْمِشي أُخُْتَك فََتقُولُ َهلْ أَدُلُّكُْم َعلَى َمْن َيكْ) ٣٩(َوَعُدوٌّ لَُه َوأَلْقَْيُت َعلَْيَك َمَحبَّةً مِنِّي َولُِتْصَنَع َعلَى َعْينِي 

 فُُتوًنا فَلَبِثَْت ِسنَِني ِفي أَْهلِ َمْدَينَ فََرَجْعَناَك إِلَى أُمَِّك كَيْ َتقَرَّ َعْيُنَها وَلَا َتْحَزنَ َوقََتلَْت َنفًْسا فََنجَّيَْناَك ِمَن الَْغمِّ َوفََتنَّاَك
) ٤٢(اذَْهْب أَْنَت َوأَخُوَك بِآيَاِتي َولَا َتنَِيا ِفي ذِكْرِي ) ٤١(وَاْصطَنَْعُتَك ِلَنفِْسي ) ٤٠(ثُمَّ جِئَْت َعلَى قََدرٍ َيا مُوَسى 

قَالَا رَبََّنا إِنََّنا َنَخافُ أَنْ َيفُْرطَ َعلَْيَنا ) ٤٤(فَقُولَا لَُه قَْولًا لَيًِّنا لََعلَُّه يََتذَكَُّر أَْو َيْخَشى ) ٤٣(اذَْهَبا إِلَى ِفْرَعْونَ إِنَُّه طََغى 
فَأْتَِياُه فَقُولَا إِنَّا َرُسولَا رَبَِّك فَأَْرِسلْ َمَعَنا بَنِي إِْسرَائِيلَ ) ٤٦(قَالَ لَا َتَخافَا إِنَّنِي َمَعكَُما أَْسَمُع َوأََرى ) ٤٥( أَْو أَنْ َيطَْغى

ا قَْد أُوِحَي إِلَْيَنا أَنَّ الَْعذَاَب َعلَى َمْن إِنَّ) ٤٧(َولَا ُتَعذِّبُْهْم قَْد جِئَْناَك بِآَيٍة ِمْن رَبَِّك َوالسَّلَاُم َعلَى َمنِ اتََّبَع الُْهَدى 



قَالَ فََما ) ٥٠(قَالَ َربَُّنا الَِّذي أَْعطَى كُلَّ َشْيٍء َخلْقَُه ثُمَّ َهَدى ) ٤٩(قَالَ فََمْن َربُّكَُما َيا ُموَسى ) ٤٨(كَذََّب َوتََولَّى 
الَِّذي َجَعلَ لَكُُم الْأَْرَض َمْهًدا ) ٥٢(بِّي ِفي ِكتَابٍ لَا َيِضلُّ رَبِّي َولَا َيْنَسى قَالَ ِعلُْمَها ِعْنَد َر) ٥١(َبالُ الْقُُروِن الْأُولَى 

 كُلُوا وَاْرَعْوا أَْنَعاَمكُْم إِنَّ ِفي) ٥٣(َوَسلََك لَكُْم ِفيَها ُسُبلًا َوأَنَْزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْخَرْجَنا بِِه أَزَْواًجا ِمْن َنَباٍت َشتَّى 
َولَقَْد أََريَْناُه آيَاِتَنا ) ٥٥(ِمْنَها َخلَقَْناكُْم َوِفيَها ُنعِيُدكُْم َومِْنَها ُنخْرُِجكُْم َتاَرةً أُْخَرى ) ٥٤(ذَِلَك لَآَياٍت ِلأُوِلي النَُّهى 

فَلَنَأِْتيَنََّك بِِسْحرٍ ِمثِْلِه فَاجَْعلْ َبيَْنَنا ) ٥٧(ى قَالَ أَجِئَْتَنا لُِتْخرَِجَنا ِمْن أَْرِضَنا بِِسْحرَِك َيا ُموَس) ٥٦(كُلََّها فَكَذََّب وَأََبى 
) ٥٩(قَالَ َمْوِعدُكُْم َيْوُم الزِّيَنِة َوأَنْ ُيْحَشَر النَّاسُ ُضًحى ) ٥٨(َوَبْيَنَك َمْوِعًدا لَا ُنْخِلفُُه َنْحُن َولَا أَْنَت َمكَاًنا ُسًوى 

قَالَ لَُهْم ُموَسى َوْيلَكُمْ لَا َتفَْتُروا َعلَى اللَِّه كَِذًبا فَُيْسحَِتكُْم بَِعذَابٍ َوقَدْ ) ٦٠(أََتى  فََتَولَّى ِفْرَعْونُ فََجَمَع كَْيَدهُ ثُمَّ
رَِجاكُمْ قَالُوا إِنْ َهذَاِن لَسَاِحَرانِ ُيرِيَدانِ أَنْ ُيْخ) ٦٢(فََتَناَزعُوا أَْمَرُهمْ َبْينَُهْم وَأََسرُّوا النَّْجَوى ) ٦١(َخاَب َمنِ افَْتَرى 

فَأَْجِمُعوا كَْيدَكُْم ثُمَّ ائُْتوا َصفًّا َوقَْد أَفْلََح الَْيْوَم َمنِ اْسَتْعلَى ) ٦٣(ِمْن أَْرِضكُْم بِِسْحرِِهَما وََيذَْهَبا بِطَرِيقَِتكُمُ الُْمثْلَى 
قَالَ َبلْ أَلْقُوا فَإِذَا حَِبالُُهْم َوِعِصيُُّهْم ُيخَيَّلُ إِلَْيِه ) ٦٥(قَى قَالُوا َيا ُموَسى إِمَّا أَنْ ُتلِْقَي َوإِمَّا أَنْ َنكُونَ أَوَّلَ َمْن أَلْ) ٦٤(

وَأَلْقِ َما ) ٦٨(قُلَْنا لَا َتَخْف إِنََّك أَْنَت الْأَْعلَى ) ٦٧(فَأَْوَجَس ِفي َنفِْسهِ ِخيفَةً ُموَسى ) ٦٦(ِمْن ِسْحرِِهْم أَنََّها َتسَْعى 
فَأُلِْقَي السََّحَرةُ ُسجًَّدا قَالُوا ) ٦٩(َنُعوا إِنََّما َصَنُعوا كَْيُد سَاِحرٍ َولَا ُيفِْلُح السَّاِحُر َحْيثُ أََتى ِفي َيِمينَِك َتلْقَْف َما َص

ْحَر فَلَأُقَطَِّعنَّ أَْيِدَيكُمْ قَالَ آَمْنُتمْ لَُه قَْبلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَُّه لَكَبِريُكُُم الَِّذي َعلََّمكُُم السِّ) ٧٠(آَمنَّا بَِربِّ هَاُرونَ َوُموَسى 
قَالُوا لَْن ُنؤِْثَرَك َعلَى َما ) ٧١(َوأَْرُجلَكُْم ِمْن ِخلَاٍف وَلَأَُصلِّبَنَّكُْم ِفي ُجذُوعِ النَّْخلِ وَلََتْعلَُمنَّ أَيَُّنا أََشدُّ َعذَاًبا َوأَبْقَى 

إِنَّا آَمنَّا بَِربَِّنا ِلَيْغِفَر لََنا ) ٧٢(أَْنَت قَاضٍ إِنََّما َتقِْضي َهِذهِ الَْحَياةَ الدُّنَْيا  َجاَءَنا ِمَن الَْبيِّنَاِت َوالَِّذي فَطَرََنا فَاقْضِ َما
لَا َيمُوُت ِفيَها َولَا  إِنَُّه َمْن َيأِْت َربَُّه ُمْجرًِما فَإِنَّ لَُه َجهَنََّم) ٧٣(َخطَايَاَنا َوَما أَكَْرْهَتَنا َعلَْيِه ِمَن السِّْحرِ وَاللَُّه َخْيٌر َوأَبْقَى 

جَنَّاُت َعْدٍن َتجْرِي ِمْن َتْحتَِها ) ٧٥(َوَمْن يَأِْتِه ُمْؤِمًنا قَْد َعِملَ الصَّاِلحَاِت فَأُولَِئَك لَُهُم الدََّرجَاُت الْعُلَى ) ٧٤(َيحَْيى 
َحْيَنا إِلَى ُموَسى أَنْ أَْسرِ بِِعَباِدي فَاْضرِبْ لَُهْم طَرِيقًا ِفي َولَقَْد أَْو) ٧٦(الْأَْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها َوذَِلكَ َجَزاُء َمْن َتزَكَّى 

وَأََضلَّ ) ٧٨(فَأَْتَبعَُهْم ِفْرَعْونُ بُِجنُوِدِه فََغِشيَُهْم ِمَن الَْيمِّ َما غَِشيَُهْم ) ٧٧(الَْبْحرِ َيَبًسا لَا َتَخاُف َدَركًا َولَا َتْخَشى 
َيا َبنِي إِسَْرائِيلَ قَْد أَْنَجْيَناكُْم ِمْن َعُدوِّكُْم َوَواَعْدَناكُمْ َجانَِب الطُّورِ الْأَْيَمَن َونَزَّلَْنا ) ٧٩(ى ِفْرَعْونُ قَْوَمُه َوَما َهَد

َوَمْن َيْحِللْ َعلَْيِه  كُلُوا ِمْن طَيِّبَاِت َما َرَزقَْناكُْم وَلَا َتطَْغْوا ِفيِه فََيِحلَّ َعلَْيكُْم غََضبِي) ٨٠(َعلَْيكُُم الَْمنَّ وَالسَّلَْوى 
َوَما أَْعَجلََك َعْن قَْوِمَك َيا ) ٨٢(وَإِنِّي لََغفَّارٌ ِلَمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِملَ َصاِلًحا ثُمَّ اْهَتَدى ) ٨١(غََضبِي فَقَْد َهَوى 

لَ فَإِنَّا قَْد فََتنَّا قَْوَمَك ِمْن بَْعِدَك وَأََضلَُّهمُ قَا) ٨٤(قَالَ ُهْم أُولَاِء َعلَى أَثَرِي َوَعجِلْتُ إِلَْيَك َربِّ ِلتَْرَضى ) ٨٣(ُموَسى 
كُمُ الْعَْهدُ فََرَجَع ُموَسى إِلَى قَْوِمِه غَْضَبانَ أَسِفًا قَالَ َيا قَْومِ أَلَْم َيِعدْكُْم َربُّكُْم َوْعًدا َحَسًنا أَفَطَالَ َعلَْي) ٨٥(السَّاِمرِيُّ 

قَالُوا َما أَْخلَفَْنا َمْوِعَدَك بَِملِْكَنا َولَِكنَّا ُحمِّلَْنا ) ٨٦(ْيكُْم غََضٌب ِمْن َربِّكُْم فَأَْخلَفُْتْم َمْوِعِدي أَْم أَرَْدُتْم أَنْ َيِحلَّ َعلَ
وَاٌر فَقَالُوا َهذَا إِلَُهكُمْ فَأَخَْرَج لَُهْم ِعْجلًا َجَسًدا لَُه ُخ) ٨٧(أَْوَزاًرا ِمْن زِيَنِة الْقَْومِ فَقَذَفَْناَها فَكَذَِلَك أَلْقَى السَّاِمرِيُّ 

َولَقَْد قَالَ لَُهْم َهاُرونُ ) ٨٩(أَفَلَا َيَرْونَ أَلَّا يَْرجُِع إِلَيْهِْم قَْولًا َولَا َيْمِلُك لَُهْم ضَرا َولَا َنفًْعا ) ٨٨(َوإِلَُه ُموَسى فََنِسَي 
قَالُوا لَْن َنبَْرَح َعلَْيِه َعاِكِفَني َحتَّى ) ٩٠(ُم الرَّْحَمُن فَاتَّبُِعونِي َوأَِطيعُوا أَمْرِي ِمْن قَْبلُ َيا قَْومِ إِنََّما فُِتْنُتْم بِِه َوإِنَّ رَبَّكُ

ُؤمَّ لَا قَالَ َيْبَن) ٩٣(أَلَّا َتتَّبَِعنِ أَفََعَصْيَت أَْمرِي ) ٩٢(قَالَ َيا هَاُرونُ َما َمَنَعَك إِذْ رَأَْيتَُهْم َضلُّوا ) ٩١(َيْرجَِع إِلَْيَنا ُموَسى 
قَالَ فََما َخطُْبكَ َيا ) ٩٤(َتأُْخذْ بِِلْحَيِتي َولَا بَِرأِْسي إِنِّي َخِشيُت أَنْ َتقُولَ فَرَّقَْت َبْيَن َبنِي إِسَْرائِيلَ وَلَْم َتْرقُْب قَوِْلي 

لرَُّسولِ فََنَبذُْتَها وَكَذَِلَك َسوَّلَْت ِلي َنفِْسي قَالَ َبُصْرُت بَِما لَْم يَْبُصرُوا بِِه فَقََبْضُت قَْبَضةً ِمْن أَثَرِ ا) ٩٥(َساِمرِيُّ 
لَهَِك الَِّذي ظَلْتَ قَالَ فَاذَْهْب فَإِنَّ لََك ِفي الَْحَياةِ أَنْ َتقُولَ لَا ِمسَاَس َوإِنَّ لََك َمْوِعًدا لَْن ُتْخلَفَُه وَاْنظُْر إِلَى إِ) ٩٦(

  ) ٩٨(إِنََّما إِلَُهكُُم اللَُّه الَِّذي لَا إِلََه إِلَّا ُهَو َوِسَع كُلَّ َشْيٍء ِعلًْما ) ٩٧(ِسفَنَُّه ِفي الَْيمِّ َنْسفًا َعلَْيِه َعاِكفًا لَُنَحرِّقَنَُّه ثُمَّ لَنَْن



إهنا ليست شقوة . . تبدأ هذه السورة وختتم خطاباً للرسول صلى اهللا عليه وسلم ببيان وظيفته وحدود تكاليفه 
وأمر اخللق بعد ذلك إىل . إمنا هي الدعوة والتذكرة ، وهي التبشري واإلنذار . ذب به كتبت عليه ، وليست عناء يع

الذي تعنوا له . اهللا الواحد الذي ال إله غريه ، املهيمن على ظاهر الكون وباطنه ، اخلبري بظواهر القلوب وخوافيها 
كذب ويكفر؛ وال يشقى ألهنم يكذبون فال على الرسول ممن ي. . طائعهم وعاصيهم : اجلباه ، ويرجع إليه الناس 

  .ويكفرون 
وبني املطلع واخلتام تعرض قصة موسى عليه السالم من حلقة الرسالة إىل حلقة اختاذ بين إسرائيل للعجل بعد 
خروجهم من مصر ، مفصلة مطولة؛ وخباصة موقف املناجاة بني اهللا وكليمه موسى وموقف اجلدل بني موسى 

وتتجلى يف غضون القصة رعاية اهللا ملوسى الذي صنعه على . . ة بني موسى والسحرة وموقف املبارا. وفرعون 
  . .} ال ختافا إنين معكما أمسع وأرى { : عينه واصطنعه لنفسه ، وقال له وألخيه 

وترك البشر من أبنائه ملا . وتعرض قصة آدم سريعة قصرية ، تربز فيها رمحة اهللا آلدم بعد خطيئته ، وهدايته له 
  .تارون من هدى أو ضالل بعد التذكري واألنذار خي

حيث يعود . وكأمنا هي تكملة ملا كان أول األمر يف املأل األعلى من قصة آدم . وحتيط بالقصة مشاهد القيامة 
  تصديقاً ملا قيل ألبيهم آدم ، وهو يهبط إىل األرض بعد ما كان. الطائعون إىل اجلنة ، ويذهب العصاة إىل النار 

الشوط األول يتضمن مطلع السورة باخلطاب إىل الرسول :  ميضي السياق يف هذه السورة يف شوطني اثنني ومن مث
تتبعه قصة موسى منوذجاً } . . . إال تذكرة ملن خيشى . ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى { صلى اهللا عليه وسلم 

  .هبا وهم يف رعايته كامالً لرعاية اهللا سبحانه ملن خيتارهم إلبالغ دعوته فال يشقون 
مث ختام . والشوط الثاين يتضمن مشاهد القيامة وقصة آدم ومها يسريان يف اجتاه مطلع السورة وقصة موسى 

  .السورة مبا يشبه مطلعها ويتناسق معه ومع جو السورة 
له اجلباه ظل علوي جليل ، ختشع له القلوب ، وتسكن له النفوس ، وتعنو . . وللسورة ظل خاص يغمر جوها كله 

إنه الظل الذي خيلعه جتلي الرمحن على الوادي املقدس على عبده موسى ، يف تلك املناجاة الطويلة؛ والليل . . 
وهو الظل الذي خيلعه جتلي القيوم يف . . ساكن وموسى وحيد ، والوجود كله يتجاوب بذلك النجاء الطويل 

} وعنت الوجوه للحي القيوم } { مع إال مهساً وخشعت األصوات للرمحن فال تس{ : موقف احلشر العظيم 
واإليقاع املوسيقي للسورة كلها يستطرد يف مثل هذا اجلو من مطلعها إىل ختامها رخياً شجياً ندياً بذلك املد 

  .الذاهب مع األلف املقصورة يف القافية كلها تقريباً 
  .إال تذكرة ملن خيشى . ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى . طه { 

له ما يف السماوات وما يف األرض وما . الرمحن على العرش استوى . زيالً ممن خلق األرض والسماوات العلى تن
  .} اهللا ال إله إال هو له األمساء احلسىن . وإن جتهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى . بينهما وما حتت الثرى 

كهذا القرآن مؤلفة من مثل . يه إىل أن هذه السورة للتنب} ها . طا { : يبدأ باحلروف املقطعة . مطلع رخي ندي 
وخيتار هنا حرفان ينتهيان بإيقاع كإيقاع السورة ، ويقصران وال . هذه احلروف على حنو ما أوردنا يف مطالع السور 

  .ميدان لتنسيق اإليقاع كذلك 
ملقطعة يف صورة خطاب إىل يتلو هذين احلرفني حديث عن القرآن كما هو احلال يف السور اليت تبدأ باحلروف ا

  :الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
ما أنزلناه لتشقى . ما أنزلنا عليك القرآن ليؤدي إىل شقائك به أو بسببه . . } ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى { 



وال  بتالوته والتعبد به حىت جياوز ذلك طاقتك ، ويشق عليك؛ فهو ميسر للذكر ، ال تتجاوز تكاليفه طاقة البشر ،
يكلفك إال ما يف وسعك ، وال يفرض عليك إال ما يف طوقك والتعبد به يف حدود الطاقة نعمة ال شقوة ، وفرصة 

  . .لالتصال باملأل األعلى ، واستمداد القوة والطمأنينة ، والشعور بالرضى واألنس والوصول 
حتملهم على اإلميان محالً؛ وال أن تذهب فلست مكلفاً أن . وما أنزلناه عليك لتشقى مع الناس حني ال يؤمنون به 

  :نفسك عليهم حسرات؛ وما كان هذا القرآن إال للتذكري واإلنذار 
  .} إال تذكرة ملن خيشى { 

فال  -وعند هذا تنتهي وظيفة الرسول صلى اهللا عليه وسلم . والذي خيشى يتذكر حني ُيذكر ، ويتقي ربه فيستغفر 
وهو . إمنا ذلك إىل اهللا الذي أنزل هذا القرآن . رة على األفئدة والنفوس يكلف فتح مغاليق القلوب ، والسيط

  :املهيمن على الكون كله ، احمليط خبفايا القلوب واألسرار 
له ما يف السماوات وما يف األرض وما . الرمحن على العرش استوى . تنزيالً ممن خلق األرض والسماوات العلى { 

  . .} بينهما وما حتت الثرى 
فالقرآن ظاهرة كونية كاألرض . . السماوات العلى . . الذي نزل هذا القرآن هو الذي خلق األرض والسماوات ف

ويربط السياق بني النواميس اليت حتكم الكون واليت ينزل هبا القرآن؛ كما . تنزلت من املأل األعلى . والسماوات 
  . .ل من املأل األعلى إىل األرض ينسق ظل السماوات العلى مع األرض ، وظل القرآن الذي ينز

فما نزله على عبده ليشقى } الرمحن { والذي نزل القرآن من املأل األعلى ، وخلق األرض والسماوات العلى ، هو 
} على العرش استوى { . وهو املهيمن على الكون كله . وصفة الرمحة هي اليت تربز هنا لإلملام هبذا املعىن . 

فأمر الناس إذن إليه وما على الرسول إال التذكرة ملن . ناية عن غاية السيطرة واالستعالء واالستواء على العرش ك
  .خيشى 

  :ومع اهليمنة واالستعالء امللك واإلحاطة 
  .} له ما يف السماوات وما يف األرض وما بينهما وما حتت الثرى { 

.  
واألمر اكرب . ة يف صورة يدركها التصور البشري واملشاهد الكونية تستخدم يف التعبري إلبراز معىن امللك واإلحاط

  .وهللا ما يف الوجود كله وهو أكرب مما يف السماوات وما يف األرض وما بينهما وما حتت الثرى . من ذلك جداً 
  :وعلم اهللا حييط مبا حييط به ملكه 

  . .} وأن جتهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى { 
. } له ما يف السماوات وما يف األرض وما بينهما وما حتت الثرى { : يه اآلية وينسق التعبري بني الظل الذي تلق

ينسق بني الظاهر اجلاهر يف الكون ، } وإن جتهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى { : والظل الذي تلقيه اآلية بعدها 
على . السر وأخفى : الصدور وبني املستور املخبوء حتت الثرى واملستور املخبوء يف . والظاهر اجلاهر من القول 
كما هو . وما هو أخفى من السر تصوير لدرجات اخلفاء واالستتار . والسر خاف . طريقة التنسيق يف التصوير 

  . .احلال حتت أطباق الثرى 
واخلطاب للرسول صلى اهللا عليه وسلم لطمأنة قلبه بأن ربه معه يسمعه ، وال يتركه وحده يشقى هبذا القرآن ، 

والقلب حني يستشعر قرب اهللا منه ، . الكافرين بال سند ، فإذا كان يدعوه جهراً فإنه يعلم السر وأخفى  ويواجه
وعلمه بسره وجنواه ، يطمئن ويرضى؛ ويأنس هبذا القرب فال يستوحش من العزلة بني املكذبني املناوئني؛ وال يشعر 



  .بالغربة بني املخالفني له يف العقيدة والشعور 
  :املطلع بإعالن وحدانية اهللا بعد إعالن هيمنته وملكيته وعلمه  وخيتم هذا

  . .} له األمساء احلسىن . اهللا ال إله إال هو { 
ظالل الرمحة والقرب والرعاية ، اليت . تشارك يف تنسيق اإليقاع ، كما تشارك يف تنسيق الظالل } احلسىن { و 

  .تغمر جو هذا املطلع وجو السورة كله 
وقصة موسى هي أكثر قصص : على رسوله حديث موسى ، منوذجاً لرعايته للمختارين حلمل دعوته  مث يقص اهللا

وقد . وهي تعرض يف حلقات تناسب موضوع السورة اليت تعرض فيها وجوها وظلها . املرسلني وروداً يف القرآن 
وسورة . وسورة يونس . وسورة األعراف . وسورة املائدة . وردت حلقات منها حىت اآلن يف سورة البقرة 

  .وذلك غري اإلشارات إليها يف سور أخرى . . وسورة الكهف . اإلسراء 
حلقة وقوف بين إسرائيل أمام األرض املقدسة ال يدخلون ألن فيها قوماً : وما جاء منها يف املائدة كان حلقة واحدة 

  . .د الصاحل وصحبته فترة حلقة لقاء موسى للعب: ويف سورة الكهف كانت كذلك حلقة واحدة . جبارين 
ولكن هذه احللقات ختتلف . فأما يف البقرة واألعراف ويونس ويف هذه السورة طه فقد وردت منها حلقات كثرية 

ختتلف احللقات املعروضة ، كما خيتلف اجلانب الذي تعرض منه تنسيقاً له مع اجتاه . يف سورة عنها يف األخرى 
  .السورة اليت يعرض فيها 

. . رة سبقتها قصة آدم وتكرميه يف املأل األعلى ، وعهد اهللا إليه خبالفة األرض ونعمته عليه بعد ما غفر له يف البق
  .فجاءت قصة موسى وبين إسرائيل تذكرياً لبين إسرائيل بنعمة اهللا عليهم وعهده إليهم وإجنائهم من فرعون وملئه 

وى ، وذكرت مواعدة موسى وعبادهتم للعجل من بعده ، مث واستسقائهم وتفجري الينابيع هلم وإطعامهم املن والسل
  .وقصة البقرة . مث عدواهنم يف السبت . وعهده إليهم حتت اجلبل . غفرانه هلم 

ويف األعراف سبقها اإلنذار وعواقب املكذبني باآليات قبل موسى عليه السالم فجاءت قصة موسى تعرض ابتداء 
وتعرض حلقة . العصا واليد والطوفان واجلراد والقمل والضفادع والدم من حلقة الرسالة ، وتعرض فيها آيات 

مث ما كان من بين إسرائيل بعد ذلك من اختاذ العجل يف غيبة . وخامتة فرعون وملئه املكذبني . السحرة بالتفصيل 
  .وتنتهي القصة بإعالن فيها وراثة رمحة اهللا وهداه للذين يتبعون الرسول النيب األمي . موسى 

فجاءت قصة موسى من حلقة الرسالة ، وعرض مشهد السحرة ، . ويف يونس سبقها عرض مصارع املكذبني 
  .ومصرع فرعون وقومه بالتفصيل 

. فقد سبقها مطلع السورة يشف عن رمحة اهللا ورعايته ملن يصطفيهم حلمل رسالته وتبليغ دعوته . أما هنا يف طه 
د املناجاة؛ وتضمن مناذج من رعاية اهللا ملوسى عليه السالم وتثبيته فجاءت القصة مظللة هبذا الظل تبدأ مبشه

وألقيت عليك { : وتأييده؛ وتشري إىل سبق هذه الرعاية للرسالة ، فقد كانت ترافقه يف طفولته ، فتحرسه وتتعهده 
  . .} حمبة مين ولتصنع على عيين 

  .فلنأخذ يف تتبع حلقات القصة كما وردت يف السياق 
امكثوا إين آنست ناراً ، لعلي آتيكم منها بقبس ، أو أجد : إذ رأى نارا فقال ألهله . ك حديث موسى وهل أتا{ 

  . .} على النار هدى 
  . .وما يتجلى فيه من رعاية اهللا وهداه ملن اصطفاه؟ . . } وهل أتاك حديث موسى؟ { 

ها هو ذا عائد بأهله بعد أن قضى فترة  فها هو ذا موسى عليه السالم يف الطريق بني مدين ومصر إىل جانب الطور



واألرجح . التعاقد بينه وبني نيب اهللا شعيب ، على أن يزوجه إحدى ابنتيه يف مقابل ان خيدمه مثاين سنوات أو عشراً 
انه وىفَّ عشرا؛ مث خطر له أن يفارق شعيباً وأن يستقل بنفسه وبزوجه ، ويعود إىل البلد الذي نشأ فيه ، والذي فيه 

  .ه بنو إسرائيل يعيشون حتت سياط فرعون وقهره قوم
قتل قبطياً فيها حني رآه يقتتل مع إسرائيلي ، وغادر مصر هارباً وبنو . وقد خرج من مصر طريداً . ملاذا عاد 

إسرائيل فيها يسامون العذاب ألواناً؟ حيث وجد األمن واملطأنينة يف مدين إىل جوار شعيب صهره الذي آواه 
  بنتيه؟وزوجه إحدى ا

. وهكذا حنن يف هذه احلياة نتحرك . . إهنا جاذبية الوطن واألهل تتخذها القدرة ستاراً ملا هتيئه ملوسى من أدوار 
وإن هي إال األسباب الظاهرة للغاية املضمرة ، . . حتركنا أشواق وهواتف ، ومطامح ومطامع ، وآالم وآمال 

  . .يد املدبر املهيمن العزيز القهار . األنظار وال تدركها األبصار والستار الذي تراه العيون لليد اليت ال تراها 
  .وهكذا عاد موسى 

. ضل طريقه والليل مظلم ، واملتاهة واسعة . وهكذا ضل طريقه يف الصحراء ومعه زوجه وقد يكون معهما خادم 
فأهل . . } على النار هدى امكثوا إين آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد { : نعرف هذا من قوله ألهله 

البادية يوقدون النار عادة على مرتفع من األرض ، لرياها الساري يف الصحراء ، فتكشف له عن الطريق ، أو جيد 
  .عندها القرى والضيافة ومن يهديه إىل الطريق 

لة باردة وليايل وذهب ليأيت منها بقبس يستدفئ به أهله ، فاللي. فاستبشر . ولقد رأى موسى النار يف الفالة 
  .أو ليجد عندها من يهديه إىل الطريق؛ أو يهتدي على ضوئها إىل الطريق . الصحراء باردة قارة 

ال . إهنا النار اليت تدفئ . ولكنه وجد املفاجأة الكربى . . لقد ذهب يطلب قبساً من النار؛ ويطلب هادياً يف السرى 
  : السرى ولكن يف الرحلة الكربى النار اليت هتدي ال يف. األجسام ولكن األرواح 

وأنا اخترتك فاستمع ملا . إنك بالواد املقدس طوى . فاخلع نعليك . يا موسى إين أنا ربك : فلما أتاها نودي { 
إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس مبا . إنين أنا اهللا ال إله إال أنا ، فاعبدين وأقم الصالة لذكري . يوحى 
  . .} يصدنك عنها من ال يؤمن هبا واتبع هواه فتردى فال . تسعى 

. موسى فريد يف تلك الفالة . . وهو يتصور جمرد تصور ذلك املشهد . إن القلب ليجُف ، وإن الكيان لريجتف 
مث إذا . وهو ذاهب يلتمس النار اليت آنسها من جانب الطور . والليل دامس ، والظالم شامل ، والصمت خميم 

إنك بالواِد املقدس طوى وأنا اخترتك . إين أنا ربك فاخلع نعليك { : من حوله يتجاوب بذلك النداء الوجود كله 
 . . {.  

اجلالل الذي تتضاءل يف ظله . إن تلك الذرة الصغرية الضعيفة احملدودة تواجه اجلالل الذي ال تدركه األبصار 
  فكيف؟ كيف لوال لطف اهللا؟. . يان البشري يتلقى ذلك النداء العلوي بالك. ويتلقى . األرض والسماوات 

إهنا حلظة ترتفع فيها البشرية كلها وتكرب ممثلة يف موسى عليه السالم فبحسب الكيان البشري أن يطيق التلقي من 
كيف؟ ال . . وحبسب البشرية أن يكون فيها االستعداد ملثل هذا االتصال على حنو من األحناء . ذلك الفيض حلظة 

  العقل البشري ليس هنا ليدرك وحيكم ، إمنا قصاراه أن يقف مبهوتاً يشهد ويؤمنندري كيف ف
نودي هبذا البناء للمجهول؟ فما ميكن حتديد مصدر النداء وال } . . إين أنا ربك : فلما أتاها نودي يا موسى { 

فذلك . ما فتلقى بطريقة ما  نودي بطريقة. . وال كيف مسعه موسى أو تلقاه . وال تعيني صورته وال كيفيته . اجتاهه 
  .من أمر اهللا الذي نؤمن بوقوعه ، وال نسأل عن كيفيته ، ألن كيفيته وراء مدارك البشر وتصورات اإلنسان 



. فتجرد بقدميك . إنك يف احلضرة العلوية . . } يا موسى إين انا ربك فاخلع نعليك إنك بالواِد املقدس طوى { 
  .طلعة املقدسة ، فال تطأه بنعليك ويف الوادي الذي تتجلى عليه ال

خيتار عبداً منِ العبيد هو فرد من . فيا للتكرمي يا للتكرمي ان يكون اهللا بذاته هو الذي خيتار . . } وأنا اخترتك { 
اجملموعة هي ذرة يف الكون الكبري الذي . تعيش على كوكب من الكواكب هو ذرة يف جمموعة . . مجوع اجلموع 

  فكان ولكنها رعاية الرمحن هلذا اإلنسان. . ن ك: قال له اهللا 
  :وبعد إعالنه بالتكرمي واالختيار ، واالستعداد والتهيؤ خبلع نعليه ، وجييء التنبيه للتلقي 

  . .} فاستمع ملا يوحى { 
أسس  االعتقاد بالوحدانية ، والتوجه بالعبادة ، واإلميان بالساعة؛ وهي: ويلخص ما يوحى يف ثالثة أمور مترابطة 

  :رسالة اهللا الواحدة 
. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس مبا تسعى . إنين أنا اهللا ال إله إال أنا فاعبدين وأقم الصالة لذكري { 

  . .} فال يصدنك عنها من ال يؤمن هبا واتبع هواه فتردى 
باإلثبات : السالم يؤكدها بكل املؤكدات واهللا يف ندائه ملوسى عليه . فأما األلوهية الواحدة فهي قوام العقيدة 

األوىل إلثبات األلوهية هللا ، } ال إله إال أنا { : وبالقصر املستفاد من النفي واالستثناء } إنين أنا اهللا { . املؤكد 
نه وعلى األلوهية تترتب العبادة؛ والعبادة تشمل التوجه هللا يف كل نشاط احلياة؛ ولك. . والثانية لنفيها عن سواه 

ألن الصالة أكمل صورة من صور العبادة ، وأكمل وسيلة } وأقم الصالة لذكري { : خيص بالذكر منها الصالة 
من وسائل الذكر ، ألهنا تتمحض هلذه الغاية ، وتتجرد من كل املالبسات األخرى؛ وتتهيأ فيها النفس هلذا الغرض 

  .وحده ، وتتجمع لالتصال باهللا 
ملرتقب للجزاء الكامل العادل ، الذي تتوجه إليه النفوس فتحسب حسابه؛ وتسري يف فأما الساعة فهي الوعد ا

وأنه يكاد خيفيها } إن الساعة آتية { : واهللا سبحانه يؤكد جميئها . . الطريق وهي تراقب وحتاسب وختشى االنزالق 
. . من معرفتهم ومن جهلهم فعلم الناس هبا قليل ال يتجاوز ما يطلعهم عليه من أمرها بقدر ما حيقق حكمته . 

ولو كان . واجملهول عنصر أساسي يف حياة البشر ويف تكوينهم النفسي ، فال بد من جمهول يف حياهتم يتطلعون إليه 
فيحذرون ويأملون . فوراء اجملهول جيرون . كل شيء مكشوفاً هلم وهم هبذه الفطرة لوقف نشاطهم وأسنت حياهتم 

ن املخبوء من طاقاهتم وطاقات الكون من حوهلم؛ ويرون آيات اهللا يف أنفسهم ويف ويكشفو. ، وجيربون ويتعلمون 
وتعليق قلوهبم ومشاعرهم بالساعة اجملهولة املوعد ، . . اآلفاق؛ ويبدعون يف األرض مبا شاء هلم اهللا أن يبدعوا 

ذلك . وعلى استعداد دائم حيفظهم من الشرود ، فهم ال يدرون مىت تأيت الساعة ، فهم من موعدها على حذر دائم 
  :فأما من فسدت فطرته واتبع هواه فيغفل وجيهل ، فيسقط ومصريه إىل الردى . ملن صحت فطرته واستقام 

  . .} فال يصدنك عنها من ال يؤمن هبا واتبع هواه فتردى { 
احلياة الدنيا ال تبلغ فالفطرة السليمة تؤمن من نفسها بأن . ذلك أن اتباع اهلوى هو الذي ينشئ التكذيب بالساعة 

فيها اإلنسانية كماهلا ، وال يتم فيها العدل متامه؛ وأنه ال بد من حياة أخرى يتحقق فيها الكمال املقدر لإلنسان ، 
  .والعدل املطلق يف اجلزاء على األعمال 

بده املختار قواعد هذه هي الوهلة األوىل للنداء العلوي الذي جتاوبت به جنبات الوجود؛ وأهنى اهللا سبحانه إىل ع
وال بد أن موسى قد نسي نفسه ونسي ما جاء من أجله ، ليتبع ذلك الصوت العلوي الذي ناداه؛ . التوحيد 



وبينما هو مستغرق فيما هو فيه ، ليس يف كيانه ذرة واحدة تتلفت إىل سواه . وليسمع التوجيه القدسي الذي يتلقاه 
  :جواب ، إذا هو يتلقى سؤاالً ال حيتاج منه إىل 

  . .} وما تلك بيمينك يا موسى؟ { 
  :ولكن أين هو من عصاه؟ إمنا يتذكر فيجيب . إهنا عصاه 

  . .} هي عصاي أتوكأ عليها وأهش هبا على غنمي ويل فيها مآرب أخرى : قال { 
أل ، فهي ولكنه أدرك أن ليس عن ماهيتها يس. إمنا كان عما يف ميينه . والسؤال مل يكن عن وظيفة العصا يف يده 

  . .فأجاب . واضحة ، إمنا عن وظيفتها معه 
أن يتوكأ عليها وأن يضرب هبا أوراق الشجر لتتساقط فتأكلها الغنم : ذلك أقصى ما يعرفه موسى عن تلك العصا 

وأن يستخدمها يف . إنه ساق معه يف عودته قطيعاً منها كان من نصيبه : وقيل . وقد كان يرعى الغنم لشعيب 
  .ى من هذا القبيل أمجلها ومل يعددها ألن ما ذكره منوذج منها أغراض أخر

  :ولكن ها هي ذي القدرة القادرة تصنع بتلك العصا يف يده ما مل خيطر له على بال ، متهيداً لتكليفه باملهمة الكربى 
  :} ألوىل خذها وال ختف سنعيدها سريهتا ا: قال . فإذا هي حية تسعى . فألقاها . ألقها يا موسى : قال { 

فإذا العصا حية . وقعت معجزة احلياة . ووقعت املعجزة اخلارقة اليت تقع يف كل حلظة؛ ولكن الناس ال ينتبهون إليها 
وكم من ماليني الذرات امليتة أو اجلامدة كالعصا تتحول يف كل حلظة إىل خلية حية؛ ولكنها ال تبهر . تسعى 

تسعى ذلك أن اإلنسان أسري حواسه ، وأسري جتاربه ، فال يبعد  اإلنسان كما يبهره ان تتحول عصا موسى حية
أما . وانقالب العصا حية تسعى ظاهرة حسية تصدم حسه فينتبه هلا بشدة . كثرياً يف تصوراته عما تدركه حواسه 

وخباصة . ا الظواهر اخلفية ملعجزة احلياة األوىل ، ومعجزات احلياة اليت تدب يف كل حلظة فهي خفية قلما يلتفت إليه
  .أن األلفة تفقدها جدهتا يف حسه ، فيمر عليها غافالً أو ناسياً 

  .ونردها عصا } خذها وال ختف سنعيدها سريهتا األوىل : قال { : وقعت املعجزة فدهش هلا موسى وخاف 
خلفيفة إىل ما نال إمنا يكتفي باإلشارة ا. والسياق هنا ال يذكر ما ذكره يف سورة أخرى من أنه وىل مدبراً ومل يعقب 

ذلك أن ظل هذه السورة ظل أمن وطمأنينة ، فال يشوبه حبركة الفزع واجلري : موسى عليه السالم من خوف 
  .والتويل بعيدا 

صورة . ووقعت املعجزة يف صورهتا األخرى . . واطمأن موسى والتقط احلية ، فإذا هي تعود سريهتا األوىل عصا 
  . .جامد ميت ، كما كان قبل أن تدركه املعجزة األوىل  سلب احلياة من احلي ، فإذا هو

  :وصدر األمر العلوي مرة أخرى إىل عبده موسى 
  . .} واضمم يدك إىل جناحك خترج بيضاء من غري سوء آية أخرى { 

والسياق خيتار لإلبط والذراع صورة اجلناح ملا فيها من رفرفة وطالقة وخفة يف . . ووضع موسى يده حتت إبطه 
آية أخرى { : ولكن . ا املوقف اجملنح الطليق من ربقة األرض وثقلة اجلسم لتخرج بيضاء ال عن مرض أو آفة هذ
فتطمئن للنهوض . فتشهد وقوعها بنفسك حتت بصرك وحسك } لنريك من آياتنا الكربى { . مع آية العصا } 

  :بالتبعة الكربى 
  . .} اذهب إىل فرعون إنه طغى { 

. فقد ريب يف قصره : وإنه ليعرف من هو فرعون . . وسى يعلم انه منتدب هلذه املهمة الضخمة وإىل هنا مل يكن م
حيس . وهو اللحظة يف حضرة ربه . . وشاهد ما يصبه على قومه من عذاب ونكال . وشهد طغيانه وجربوته 



يكفل له االستقامة على فليسأله كل ما يطمئنه على مواجهة هذه املهمة العسرية؛ و. الرضى والتكرمي واحلفاوة 
  :طريق الرسالة 

واجعل يل وزيراً من أهلي . واحلل عقدة من لساين يفقهوا قويل . ويسر يل أمري . رب اشرح يل صدري : قال { 
. } إنك كنت بنا بصرياً . كي نسبحك كثرياً ونذكرك كثريا . اشدد به أزري ، وأشركه يف أمري . ، هارون أخي 

.  
وانشراح الصدر حيول مشقة التكليف إىل متعة ، وحييل عناءه لذة؛ وجيعله . . يشرح له صدره  لقد طلب إىل ربه أن

  .دافعاً للحياة ال عبئاً يثقل خطى احلياة 
وإال فماذا ميلك اإلنسان بدون هذا . وتيسري اهللا لعباده هو ضمان النجاح . . وطلب إىل ربه أن ييسر له أمره 
  .ودة وعلمه قاصر والطريق طويل وشائك وجمهول؟ التيسري؟ ماذا ميلك وقواه حمد

وقد روي أنه كانت بلسانه حبسة واألرجح أن هذا هو الذي . . وطلب إىل ربه أن حيل عقدة لسانه فيفقهوا قوله 
وقد دعا ربه يف أول . } وأخي هارون هو أفصح مين لساناً { : ويؤيده ما ورد يف سورة أخرى من قوله . عناه 

  .مث أخذ حيدد ويفصل بعض ما يعينه على أمره وييسر له متامه . مالً بشرح الصدر وتيسري األمر األمر دعاء شا
فهو يعلم عنه فصاحة اللسان وثبات اجلنان وهدوء األعصاب ، . هارون أخيه . وطلب أن يعينه اهللا مبعني من أهله 

 ربه أن يعينه بأخيه يشد أزره ويقويه فطلب إىل. وكان موسى عليه السالم انفعالياً حاد الطبع سريع االنفعال 
  .ويتروى معه يف األمر اجلليل الذي هو مقدم عليه 

فموسى عليه السالم . واألمر اجلليل الذي هو مقدم عليه حيتاج إىل التسبيح الكثري والذكر الكثري واالتصال الكثري 
  .زير من أهله يطلب أن يشرح اهللا صدره وييسر له أمره وحيل عقدة من لسانه ويعينه بو

كل أولئك ال ليواجه املهمة مباشرة؛ ولكن ليتخذ ذلك كله مساعداً له وألخيه على التسبيح الكثري والذكر . 
تعرف حالنا وتطلع على ضعفنا وقصورنا . . } إنك كنت بنا بصرياً { . . الكثري والتلقي الكثري من السميع البصري 

  . .وتعلم حاجتنا إىل العون والتدبري 
وربه . د أطال موسى سؤله ، وبسط حاجته ، وكشف عن ضعفه ، وطلب العون والتيسري واالتصال الكثري لق

فها هو ذا الكرمي املنان ال خيجل ضيفه ، وال يرد سائله ، وال . يسمع له ، وهو ضعيف يف حضرته ، ناداه وناجاه 
  :يبطئ عليه باإلجابة الكاملة 

  :} قد أوتيت سؤلك يا موسى : قال { 
كل ما . . وفيها إجناز ال وعد وال تأجيل . فيها إمجال يغين عن التفصيل . هكذا مرة واحدة ، يف كلمة واحدة 

يا { : ال تعطاه وال ستعطاه؟ وفيها مع اإلجناز عطف وتكرمي وإيناس بندائه بامسه . أعطيته فعالً . سألته أعطيته 
  اسم عبد من العباد؟وأي تكرمي أكرب من أن يذكر الكبري املتعال } موسى 

وقد طال التجلي؛ وطال النجاء؛ وأجيب السؤل وقضيت . وإىل هنا كفاية وفضل من التكرمي والعطف واإليناس 
فهو يغمر عبده مبزيد من فضله وفيض من رضاه . ولكن فضل اهللا ال خازن له ، ورمحة اهللا ال ممسك هلا . . احلاجة 

هو يذكره بسابق نعمته ، ليزيده اطمئناناً وأنساً مبوصول رمحته وقدمي رعايته ، فيستبقيه يف حضرته ، وميد يف جنائه و
  .وكل حلظة متر وهو يف هذا املقام الوضيء هي متاع ونعمى وزاد ورصيد . 
فليلقه اليم . أن اقذفيه يف التابوت فاقذفيه يف اليم . إذ أوحينا إىل أمك ما يوحى . ولقد مننا عليك مرة أخرى { 

هل : إذ متشي أختك فتقول . وألقيت عليك حمبة مين ، ولتصنع على عيين . يأخذه عدو يل وعدو له  بالساحل ،



وقتلت نفساً فنجيناك من الغم وفتناك فتونا ، . أدلكم على من يكفله؟ فرجعناك إىل أمك كي تقر عينها وال حتزن 
  .} . . .  واصطنعتك لنفسي. مث جئت على قدر يا موسى . فلبثت سنني يف أهل مدين 

إنه ذاهب خلوض معركة اإلميان مع . إن موسى عليه السالم ذاهب ملواجهة أقوى ملك يف األرض وأطغى جبار 
إنه ذاهب إىل خضم من األحداث واملشكالت مع فرعون أول األمر؛ مث مع قومه بين إسرائيل وقد أذهلم . الطغيان 

فربه يطلعه على . لمهمة اليت هم منتدبون هلا بعد اخلالص االستعباد الطويل وأفسد فطرهتم ، وأضعف استعدادهم ل
وأنه صنع على عني اهللا منذ . وأنه مل يرسل إال بعد التهيئة واإلعداد . أنه لن يذهب غفالً من التهيؤ واالستعداد 

وكان حتت . ورافقته العناية وسهرت عليه وهو صغري ضعيف . زمان ، ودرب على املشاق وهو طفل رضيع 
فرعون ويف متناوله وهو جمرد من كل عدة ومن كل قوة فلم متتد إليه يد فرعون ، ألن يد القدرة كانت  سلطان

  .تسنده ، وعني القدرة كانت ترعاه 

  .قد اصطنعه لنفسه ، واستخلصه واصطفاه . وربه معه . فال عليه اليوم من فرعون ، وقد بلغ أشده . يف كل خطاه 
فال انقطاع هلا . فاملنة قدمية ممتدة مطردة ، سائرة يف طريقها معك منذ زمان . . } ولقد مننا عليك مرة أخرى { 

  .إذن بعد التكليف اآلن 
  :ذلك اإلهلام . . لقد مننا عليك إذ أوحينا إىل أمك ما يوحى ، وأهلمناها ما يلهم يف مثل حاهلا 

  . .} أن اقذفيه يف التابوت فاقذفيه يف اليم فليلقه اليم بالساحل { 
وإلقاء للتابوت على . وقذف يف اليم بالتابوت . قذف يف التابوت بالطفل . . حركات كلها عنف وكلها خشونة 

من يتسلمه؟ . مث ماذا؟ أين يذهب التابوت املقذوف فيه بالطفل املقذوف يف اليم امللقى به على الساحل . . الساحل 
  .} عدو يل وعدو له { 

ماذا؟ ما الذي حدث للطفل الضعيف اجملرد من كل . د تلك الصدمات كلها وبع. ويف زمحة هذه املخاوف كلها 
  قوة؟ ما الذي جرى للتابوت الصغري اجملرد من كل وقاية؟

  } وألقيت عليك حمبة مين ولتصنع على عيين { 
وتعجز قوى .  يا للقدرة القادرة اليت جتعل من احملبة اهلينة اللينة درعاً تتكسر عليها الضربات وتتحطم عليه األمواج

  . .الشر والطغيان كلها أن متس حاملها بسوء؛ ولو كان طفالً رضيعاً ال يصول وال جيول بل ال ميلك أن يقول 
مقابلة بني القوى اجلبارة الطاغية اليت تتربص بالطفل الصغري ، واخلشونة . إهنا مقابلة عجيبة يف تصوير املشهد 

والرمحة اللينة اللطيفة حترسه من املخاوف ، وتقيه من الشدائد . . القاسية فيما حييط به من مالبسات وظروف 
وما من شرح ميكن ان يضيف . . } ولتصنع على عيين { : وتلفه من اخلشونة ، ممثلة يف احملبة ال يف صيال أو نزال 

وكيف } عيين ولتصنع على { : شيئاً إىل ذلك الظل الرفيق اللطيف العميق الذي يلقيه التعبري القرآين العجيب 
إهنا منزلة وإهنا كرامة . . يصف لسان بشري ، خلقاً يصنع على عني اهللا؟ إن قصارى أي بشري أن يتأمله ويتماله 

فكيف مبن يصنع صنعاً على عني اهللا؟ إنه بسبب من هذا أطاق موسى أن يتلقى . أن ينال إنسان حلظة من العناية 
  .ذلك العنصر العلوي الذي تلقاه 

ولكن عينه . حتت عني فرعون عدوك وعدوي ويف متناول يده بال حارس وال مانع وال مدافع . ى عيين ولتصنع عل
  .ويده ال تنالك بالضر وأنت تصنع على عيين . ال متتد إليك بالشر ألين القيت عليك حمبة مين 

  :عتك هبا ومجعتها بك بل مج. ومل أحطك يف قصر فرعون ، بالرعاية واحلماية وأدع أمك يف بيتها للقلق واخلوف 
  . .} هل أدلكم على من يكفله؟ فرجعناك إىل أمك كي تقر عينها وال حتزن : إذ متشي أختك فتقول { 



وفرعون وزوجه وقد تبنيا الطفل الذي ألقاه . إذ جعل الطفل ال يقبل ثدي املرضعات . وكان ذلك من تدبري اهللا 
  . موضع آخر يبحثان له عن موضع اليم بالساحل مما ال يفصله السياق كما يفصله يف

هل أدلكم على من يكفله؟ وجتيء هلم بأمه فيلقم : فيتسامع الناس وتروح أخت موسى بإحياء من أمها تقول هلم 
وهكذا يتم تدبري اهللا للطفل وأمه اليت مسعت اإلهلام فقذفت بفلذة كبدها يف التابوت ، وقذفت بالتابوت يف . ثديها 

ليأخذه عدو هللا وله ، فيكون األمن بإلقائه بني هذه املخاوف ، وتكون النجاة من . بالساحل اليم ، فألقاه اليم 
  بإلقائه بني يدي فرعون بال حارس وال معني. فرعون الذي كان يذبح أطفال بين إسرائيل 

در يا موسى وقتلت نفسا فنجيناك من الغم ، وفتناك فتونا فلبثت سنني يف أهل مدين مث جئت على ق{ : ومنة أخرى 
  . .} واصطنعتك لنفسي . 

ذلك حني كرب وشب يف قصر فرعون ، مث نزل املدينة يوماً فوجد فيها رجلني يقتتالن أحدمها إسرائيلي واآلخر 
فامتألت . ومل يكن ينوي قتله إمنا كان ينوي دفعه . مصري ، فاستعانه اإلسرائيلي فوكز املصري بيده فخر صريعاً 

فربه يذكره . . الفعلة وهو املصنوع على عني اهللا منذ نشأته؛ وحترج ضمريه وتأمث من اندفاعه نفسه بالغم على هذه 
ومل يتركه مع هذا بال ابتالء لريبيه ويعده . هنا بنعمته عليه ، إذ هداه إىل االستغفار فشرح صدره هبذا وجناه من الغم 

ة ومفارقة األهل والوطن؛ وامتحنه باخلدمة ورعي ملا أراد؛ فامتحنه باخلوف واهلرب من القصاص؟ وامتحنه بالغرب
  . .الغنم ، وهو الذي ترىب يف قصر أعظم ملوك األرض ، وأكثرهم ترفاً ومتاعاً وزينة 

وهتيأت الظروف كذلك . عندما نضج واستعد ، وابتلي فثبت وصرب؛ وامتحن فجاز االمتحان . ويف الوقت املقدر 
  . .إسرائيل مداه  واألحوال يف مصر ، وبلغ العذاب ببين

فلبثت سنني يف أهل { : يف ذلك الوقت املقدر يف علم اهللا جيء مبوسى من أرض مدين ، وهو يظن أنه هو جاء 
  .} مدين مث جئت على قدر يا موسى 

. . خالصاً مستخلصاً ممحضاً يل ولرساليت ودعويت } واصطنعتك لنفسي { . . جئت يف الوقت الذي قدرته جمليئك 
فما . إمنا أنت للمهمة اليت صنعتك على عيين هلا واصطنعتك لتؤديها . ء من هذه الدنيا وال هلذه الدنيا ليس بك شي

  :فامض ملا اصطنعتك له . وما ألهلك منك شيء ، وما ألحد فيك شيء . لك يف نفسك شيء 
والً لينا لعله يتذكر أو ق: فقوال له . اذهبا إىل فرعون إنه طغى . اذهب أنت وأخوك بآيايت وال تنيا يف ذكري { 

  . .} خيشى 
اذهب أنت وأخوك مزودين بآيايت وقد شهد منها آية العصا وآية اليد وال تنيا يف ذكري فهو عدتكما وسالحكما 

وأنت طفل وقد . وقد حفظتك من شره من قبل . اذهبا إىل فرعون . . وسندكما الذي تأويان منه إىل ركن شديد 
لتابوت يف اليم ، فألقاه اليم بالساحل ، فلم تضرك هذه اخلشونة ، ومل تؤذك هذه قذفت يف التابوت ، فقذف ا

  .فاآلن أنت معد مهيأ ، ومعك أخوك . املخاوف 

  .فال عليك وقد جنوت مما هو أشد ، يف ظروف أسوأ وأعنف 
باإلمث؛ وال يهيج الكربياء  فالقول اللني ال يثري العزة} فقوال له قوالً ليناً { اذهبا إىل فرعون فقد طغى وجترب وعتا 

  .ومن شأنه أن يوقظ القلب فيتذكر وخيشى عاقبة الطغيان . الزائف الذي يعيش به الطغاة 
فالداعية الذي ييأس من اهتداء أحد بدعوته ال يبلغها . اذهبا إليه غري يائسني من هدايته ، راجيني أن يتذكر وخيشى 

  .إلنكار حبرارة ، وال يثبت عليها يف وجه اجلحود وا



واهللا حياسب الناس . ولكن األخذ باألسباب يف الدعوات وغريها ال بد منه . وإن اهللا ليعلم ما يكون من فرعون 
فعلمه تعاىل مبستقيل احلوادث كعلمه باحلاضر منها . وهو عامل بأنه سيكون . على ما يقع منهم بعد أن يقع يف عاملهم 

  .واملاضي يف درجة سواء 
وهنا يطوي السياق املسافات . خلطاب ملوسى عليه السالم وكان املشهد هو مشهد املناجاة يف الفالة وإىل هنا كان ا

وإذا مها معاً يكشفان لرهبما عن خوفهما من مواجهة فرعون ، ومن . واألبعاد واألزمان ، فإذا هارون مع موسى 
  :التسرع يف أذاه ، ومن طغيانه إذا دعواه 

إنا رسوال : فأتياه فقوال . ال ختافا إنين معكما أمسع وأرى : قال . أن يفرط علينا أو أن يطغى ربنا إننا خناف : قاال { 
إنا قد أوحي . والسالم على من اتبع اهلدى . قد جئناك بآية من ربك . ربك فأرسل معنا بين إسرائيل وال تعذهبم 

  .} إلينا أن العذاب على من كذب وتوىل 
يف موقف املناجاة الطويل الذي تفضل املنعم فيه على عبده ، فأطال له فيه النجاء ،  وهارون مل يكن مع موسى قطعاً

} إننا خناف أن يفرط علينا أو أن يطغى { : وبسط له يف القول ، وأوسع له يف السؤال واجلواب فردمها معا بقوهلما 
ويترك فجوات بني مشاهد القصص ،  إمنا هو السياق القرآين يطوي الزمان واملكان ،. مل يكن يف موقف املناجاة 

  .تعلم من السياق ليصل مباشرة إىل املواقف احلية املوحية ذات األثر يف سري القصص ويف وجدان الناس 
وأوحى اهللا . ولقد اجتمع موسى وهارون عليهما السالم إذن بعد انصراف موسى من موقف املناجاة جبانب الطور 

ربنا إننا خناف أن : قاال { : رعون مث هامها ذان يتوجهان إىل رهبما مبخاوفهما إىل هارون مبشاركة أخيه يف دعوة ف
  . .} يفرط علينا أو أن يطغى 

وفرعون اجلبار يومئذ ال . والفرط هو التسرع باألذى للوهلة األوىل ، والطغيان امشل من التسرع وأمشل من األذى 
  .يتحرج من أحدمها أو كليهما 

  :سم الذي ال خوف بعده ، وال خشية معه هنا جييئهما الرد احلا
  . .} ال ختافا إنين معكما أمسع وأرى : قال { 

إنه موجد األكوان واحليوات واألفراد . إنه اهللا القاهر فوق عباده . إنه القوي اجلبار الكبري املتعال . . إنين معكما 
  .كن : واألشياء بقولة 

أمسع { : ولكنه يزيدمها طمأنينة ، وملسا باحلس للمعونة . ال يكفي وكان هذا اإلمج. . إنه معهما . . وال زيادة 
  فما يكون فرعون وما ميلك وما يصنع حني يفرط أو يطغى؟ واهللا معهما يسمع ويرى؟} . . وأرى 

  :ومع الطمأنينة اهلداية إىل صورة الدعوة وطريق اجلدال 
قد جئناك بآية من ربك والسالم على من . ل وال تعذهبم فأرسل معنا بين إسرائي. إنا رسوال ربك : فأتياه فقوال { 

  . .} إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتوىل . اتبع اهلدى 
وهو رب . ليشعر منذ اللحظة األوىل بأن هناك إهلاً هو ربه } إنا رسوال ربك { : إنه البدء بإيضاح قاعدة رسالتهما 

وهارون أو ببين إسرائيل ، كما كان سائداً يف خرافات الوثنية يومذاك ان لكل فليس هو إهلاً خاصاً مبوسى . الناس 
أو كما كان سائداً يف بعض العصور من أن فرعون مصر إله يعبد فيها ألنه . قوم إهلاً أو آهلة؛ ولكل قبيل إهلاً أو آهلة 

  .من نسل اآلهلة 
ففي هذه احلدود كانت رسالتهما إىل . . } تعذهبم فأرسل معنا بين إسرائيل وال { : مث إيضاح ملوضوع رسالتهما 

الستنقاذ بين إسرائيل ، والعودة هبم إىل عقيدة التوحيد ، وإىل األرض املقدسة اليت كتب اهللا هلم ان . فرعون 



  ) .إىل أن يفسدوا فيها ، فيدمرهم تدمرياً ( يسكنوها 
تدل على صدقنا يف جميئنا إليك بأمر ربك ، يف } ك قد جئناك بآية من رب{ : مث استشهاد على صدقهما يف الرسالة 

  .هذه املهمة اليت حددناها 
  .فلعله منهم يتلقى السالم ويتبع اهلدى : } والسالم على من اتبع اهلدى { : مث ترغيب واستمالة 

} ن كذب وتوىل إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على م{ : مث هتديد وحتذير غري مباشرين كي ال يثريا كربياءه وطغيانه 
  فلعله ال يكون ممن كذب وتوىل. . 

ليمضيا آمنني عارفني . ودبر هلما األمر . وهكذا رسم هلما الطريق . هكذا ألقى اهللا الطمأنينة على موسى وهارون 
  .هاديني 

  .فإذا مها أمام الطاغية يف حوار وجدال . وهنا يسدل الستار لريفع 
فأية قوة وأي سلطان هذا . ف وصال إليه اتياه ورهبما معهما يسمع ويرى لقد أتيا فرعون والسياق ال يذكر كي

واملشهد هنا يبدأ مبا دار . الذي يتكلم به موسى وهارون ، كائناً فرعون ما كان؛ ولقد أبلغاه ما أمرمها رهبما بتبليغه 
  :بينه وبني موسى عليه السالم من حوار 

  . .} أعطى كل شيء خلقه مث هدى  ربنا الذي: فمن ربكما يا موسى قال : قال { 
فهو يسأل موجهاً الكالم } إنا رسوال ربك { : إنه ال يريد أن يعترف بأن رب موسى وهارون هو ربه ، كما قاال له 

من ربكما الذي تتكلمان بامسه وتطلبان } فما ربكما يا موسى؟ { : إىل موسى ملا بدا له أنه هو صاحب الدعوى 
  اطالق بين إسرائيل؟

ربنا الذي أعطى كل : قال { : ما موسى عليه السالم فريد بالصفة املبدعة املنشئة املدبرة من صفات اهللا تعاىل فأ
  .} شيء خلقه مث هدى 

مث هدى كل شيء إىل وظيفته اليت . ربنا الذي وهب الوجود لكل موجود يف الصورة اليت أوجده هبا وفطره عليها . 
فكل شيء خملوق ومعه . ومث هنا ليست للتراخي الزمين . لوظيفة ويعينه عليها خلقه هلا؛ وأمده مبا يناسب هذه ا

إمنا هو . االهتداء الطبيعي الفطري للوظيفة اليت خلق هلا ، وليس هناك افتراق زمين بني خلق املخلوق وخلق وظيفته 
  . .مرتبة أعلى من خلقه غفالً التراخي يف الرتبة بني خلق الشيء واهتدائه إىل وظيفته؛ فهداية كل شيء إىل وظيفته 

وهذا الوصف الذي حيكيه القرآن الكرمي عن موسى عليه السالم يلخص أكمل آثار األلوهية اخلالقة املدبرة هلذا 
. وهبة هدايته للوظيفة اليت خلق هلا . وهبة خلقه على الصورة اليت خلق هبا . . هبة الوجود لكل موجود : الوجود 

يف جنبات هذا الوجود الكبري تتجلى له آثار تلك  -يف حدود ما يطيق  -بصره وبصريته وحني جيول اإلنسان ب. 
من الذرة املفردة إىل أضخم األجسام ، ومن اخللية الواحدة إىل . القدرة املبدعة املدبرة يف كل كائن صغري أو كبري 

  .أرقى أشكال احلياة يف اإلنسان 
الذرات واخلاليا ، واخلالئق واألحياء؛ وكل ذرة فيه تنبض ، وكل خلية  هذا الوجود الكبري املؤلف مما ال حيصى من

وكلها تعمل منفردة . . فيه حتيا ، وكل حي فيه يتحرك ، وكل كائن فيه يتفاعل أو يتعامل مع الكائنات األخرى 
  من اللحظاتوجمتمعة داخل إطار النواميس املودعة يف فطرهتا وتكوينها بال تعارض وال خلل وال فتور يف حلظة 

وكل كائن مبفرده كون وحده وعامل بذاته ، تعمل يف داخله ذراته وخالياه وأعضاؤه وأجهزته وفق الفطرة اليت 
  .فطرت عليها ، داخل حدود الناموس العام ، يف توافق وانتظام 

ووظائفه  وكل كائن مبفرده ودعك من الكون الكبري يقف علم اإلنسان وجهده قاصراً حمدوداً يف دراسة خواصه



دراستها جمرد دراسة ال خلقها وال هدايتها إىل وظائفها ، فذلك خارج كلية عن طوق اإلنسان . وأمراضه وعالجه 
وهبه وجوده ، على اهليئة اليت وجد هبا؟ للوظيفة اليت خلق هلا ، كأي شيء من هاته . . وهو خلق من خلق اهللا . 

  األشياء
  . .أعطى كل شيء خلقه مث هدى ربنا الذي . . إال أنه لإلله الواحد 

  :وثىن فرعون بسؤال آخر 
  .} فما بال القرون األوىل؟ : قال { 

  ما شأن القرون اليت مضت من الناس؟ أين ذهبت؟ ومن كان رهبا؟ وما يكون شأهنا وقد هلكت ال تعرف إهلها هذا؟
  . .} علمها عند ريب يف كتاب ال يضل ريب وال ينسى : قال { 

اخلايف عن العيان ، إىل ربه الذي ال يفوت علمه شيء وال ينسى . ذلك الغيب البعيد يف الزمان  هبذا أحال موسى
  .يف ماضيها ويف مستقبلها . فهو الذي يعلم شأن تلك القرون كله . شيئاً 

  .والغيب هللا والتصرف يف شأن البشر هللا 
فيختار بعض هذه اآلثار احمليطة . بين اإلنسان مث يستطرد فيعرض على فرعون آثار تدبري اهللا يف الكون وآالئه على 

  :بفرعون ، املشهودة له يف مصر ذات التربة اخلصبة واملاء املوفور والزروع واألنعام 
الذي جعل لكم األرض مهداً ، وسلك لكم فيها سبالً ، وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات شىت { 
  . .} ذلك آليات ألويل النهى إن يف . كلوا وارعوا أنعامكم . 

يضمهم . وما البشر إال أطفال هذه األرض . مهد كمهد الطفل . واألرض كلها مهد للبشر يف كل مكان وزمان 
جعلها اخلالق املدبر كذلك يوم . حضنها ويغذوهم درها وهي ممهدة هلم كذلك للسري واحلرث والزرع واحلياة 

خلقها على اهليئة اليت خلقت هبا صاحلة للحياة اليت قدرها فيها؛ وأعطى فأعطى هذه األرض . أعطى كل شيء خلقه 
. . البشر خلقهم كذلك على اهليئة اليت خلقهم هبا صاحلني للحياة يف هذه األرض اليت مهدها هلم وجعلها مهدهم 

  .املعنيان متقاربان متصالن 
ذلك الوادي اخلصيب األخضر السهل .  مصر وصورة املهد وصفة التمهيد ال تبدو يف بقعة من األرض كما تبدو يف

  وكأمنا هو املهد احلاين على الطفل يضمه ويرعاه. املمهد الذي ال حيوج أهله إال إىل أيسر الكد يف زرعه وجناه 
ومن ماء املطر تتكون األهنار . واخلالق املدبر الذي جعل األرض مهداً ، شق للبشر فيها طرقاً وأنزل من السماء ماء 

ومصر أظهر منوذج إلخراج . ومنها هنر النيل القريب من فرعون فيخرج النبات أزواجاً من أجناس كثرية  وتفيض
  .النبات لطعام اإلنسان ورعي احليوان 

والنبات يف . وهي ظاهرة مطردة يف األحياء كلها . وقد شاء اخلالق املدبر أن يكون النبات أزواجاً كسائر األحياء 
تذكري ، وخاليا التأنيث يف النبتة الواحدة وأحياناً يكون اللقاح يف نبتة ذكر منفردة كما هو الغالب حيمل خاليا ال

إن يف { . . وبذلك يتم التناسق يف نواميس احلياة ويطرد يف كل الفصائل واألنواع . احلال يف الفصائل احليوانية 
العجيب مث ال يطلع فيه على آيات تدل على وما من عقل مستقيم يتأمل هذا النظام . . } ذلك آليات ألويل النهى 

  . .اخلالق املدبر الذي أعطى كل شيء خلقه مث هدى 
  :ويكمل السياق حكاية قول موسى بقول مباشر من اهللا جل وعال 

  .} ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأىب . منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها خنرجكم تارة أخرى { 
اها لكم مهداً وسلكنا لكم فيها سبالً وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا به أزواجاً من نبات من هذه األرض اليت جعلن



  .من هذه األرض خلقناكم ، ويف هذه األرض نعيدكم ، ومنها خنرجكم بعد موتكم . . شىت ، لألكل واملرعى 
زرعها يأكل ، ومن مائها ومن . عناصر جسمه كلها من عناصرها إمجاالً . واإلنسان خملوق من مادة هذه األرض 

  .وهو ابنها وهي له مهد . يشرب ، ومن هوائها يتنفس 

وإليها يعود جثة تطويها األرض ، ورفاتاً خيتلط بتراهبا ، وغازاً خيتلط هبوائها ومنها يبعث إىل احلياة األخرى ، كما 
  .خلق يف النشأة األوىل 

الطاغية املتكرب ، الذي يتسامى إىل مقام الربوبية؛ وهو من  وللتذكري باألرض هنا مناسبة يف مشهد احلوار مع فرعون
ولقد أريناه آياتنا { . . هذه األرض وإليها؛ وهو شيء من األشياء اليت خلقها اهللا يف األرض وهداها إىل وظيفتها 

صا واليد أريناه اآليات الكونية اليت وجهه إليها موسى عليه السالم فيما حوله ، وآييت الع} كلها فكذب وأىب 
لذلك ال يفصل السياق هنا عرض هاتني . جيملهما هنا ألهنما بعض آيات اهللا ، وما يف الكون منها أكرب وأبقى 

  . .اآليتني على فرعون ، فهذا مفهوم ضمناً ، إمنا يفصل رده على اآليات كلها فنفهم أنه يشري إليهما 
ك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعداً ال خنلفه حنن وال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فلنأتين: قال 

  . .} موعدكم يوم الزينة وأن حيشر الناس ضحى : قال . أنت ، مكاناً سوى 
وهكذا مل ميض فرعون يف اجلدل ، ألن حجة موسى عليه السالم فيه واضحة وسلطانه فيه قوي ، وهو يستمد حجته 

إمنا جلأ إىل اهتام موسى بالسحر الذي جيعل العصا حية تسعى ، . . اصة معه من آيات اهللا يف الكون ، ومن آياته اخل
وقد كان السحر أقرب خاطر إىل فرعون ألنه منتشر يف ذلك الوقت يف مصر؛ . وحييل اليد بيضاء من غري سوء 

واحلواس ، قد  وهو ختييل ال حقيقة ، وخداع للبصر. . وهاتان اآليتان أقرب يف طبيعتهما إىل املعروف من السحر 
كما يشاهد من رؤية اإلنسان ألشياء ال . يصل إىل خداع اإلحساس ، فينشئ فيه آثاراً حمسوسة كآثار احلقيقة 

وما يشاهد من تأثر املسحور أحياناً تأثرات عصبية وجسدية كما لو كان . وجود هلا ، أو يف صورة غري صورهتا 
. إمنا مها من صنع القدرة املبدعة احملولة لألشياء حقاً . وع آيتا موسى وليس من هذا الن. . األثر الواقع عليه حقيقة 

  .حتويالً وقتياً أو دائماً 
  .} أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ : قال { 

ويف سبيل امللك واحلكم ال يتحرج . ويظهر أن استبعاد بين إسرائيل كان إجراء سياسياً خوفاً من تكاثرهم وغلبتهم 
اة من ارتكاب أشد اجلرائم وحشية وأشنعها بربرية وأبعدها عن كل معاين اإلنسانية وعن اخللق والشرف الطغ

واستبقاء اإلناث؛ وتسخري . ومن مث كان فرعون يستأصل بين إسرائيل ويذهلم بقتل املواليد الذكور . والضمري 
: قال . أرسل معنا بين إسرائيل وال تعذهبم  :فلما قال له موسى وهارون . . الكبار يف الشاق املهلك من األعمال 

  .ألن إطالق بين إسرائيل متهيد لالستيالء على احلكم واألرض } أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ { 
وإذا كان موسى يطلب إطالق بين إسرائيل هلذا الغرض ، وكل ما يقدمه هو عمل من أعمال السحر ، فما أسهل 

وهكذا يفهم الطغاة أن دعوى أصحاب العقائد إمنا ختفي وراءها هدفاً من . . } تينك بسحر مثله فلنأ{ : الرد عليه 
  .أهداف هذه األرض؛ وأهنا ليست سوى ستار للملك واحلكم 

مث هم يرون مع أصحاب الدعوات آيات ، إما خارقة كآيات موسى ، وإما مؤثرة يف الناس تأخذ طريقها إىل . 
سحر نأيت بسحر مثله كالم نأيت بكالم . . فإذا الطغاة يقابلوهنا مبا مياثلها ظاهرياً . اخلوارق قلوهبم وإن مل تكن من 

من نوعه صالح نتظاهر بالصالح عمل طيب نرائي بعمل طيب وال يدركون أن للعقائد رصيداً من اإلميان ، 



  ورصيداً من عون اهللا؛ فهي تغلب هبذا وبذاك ، ال بالظواهر واألشكال
{ : للتحدي : وترك له اختيار ذلك املوعد . . ب فرعون إىل موسى حتديد موعد للمباراة مع السحرة وهكذا طل

وأن . } ال خنلفه حنن وال أنت { وشدد عليه يف عدم إخالف املوعد زيادة يف التحدي } فاجعل بيننا وبينك موعدا 
  ديمبالغة يف التح} مكاناً سوى { : يكون املوعد يف مكان مفتوح مكشوف 

وقبل موسى عليه السالم حتدي فرعون له؛ واختار املوعد يوم عيد من األعياد اجلامعة ، يأخذ فيه الناس يف مصر 
وطلب أن جيمع الناس ضحى . } موعدكم يوم الزينة : قال { زينتهم ، ويتجمعون يف امليادين واألمكنة املكشوفة؛ 

دي مبثله وزاد عليه اختيار الوقت يف أوضح فترة من النهار فقابل التح. ، ليكون املكان مكشوفاً والوقت ضاحياً 
وال يف الظهرية فقد . ال يف الصباح الباكر حيث ال يكون اجلميع قد غادروا البيوت . وأشدها جتمعاً يف يوم العيد 

  . . يعوقهم احلر ، وال يف املساء حيث مينعهم الظالم من التجمع أو من وضوح الرؤية 
  . .ول من مشاهد اللقاء بني اإلميان والطغيان يف امليدان وانتهى املشهد األ

  :وهنا يسدل الستار لريفع على مشهد املباراة 
  . .} فتوىل فرعون فجمع كيده مث أتى { 

وجيمل السياق يف هذا التعبري كل ما قاله فرعون وما أشار به املأل من قومه ، وما دار بينه وبني السحرة من تشجيع 
فتوىل فرعون فجمع كيده مث : جيمله يف مجلة . . املكافأة ، وما فكر فيه وما دبر هو ومستشاروه وحتميس ووعد ب

  .ذهاب فرعون ، ومجع كيده ، واإلتيان به : وتصور تلك اآلية الواحدة القصرية ثالث حركات متوالية . أتى 
ن حيذرهم عاقبة الكذب واالفتراء على ورأى موسى عليه السالم قبل الدخول يف املباراة أن يبذل هلم النصيحة ، وأ

  :اهللا ، لعلهم يثوبون إىل اهلدى ، ويدعون التحدي بالسحر والسحر افتراء 
  .} ويلكم ال تفتروا على اهللا كذباً فيسحتكم بعذاب ، وقد خاب من افترى : قال هلم موسى { 

فقد تأثر بعض السحرة بالكلمة  ويبدو أن هذا الذي كان؛. والكلمة الصادقة تلمس بعض القلوب وتنفذ فيها 
  :املخلصة ، فتلجلج يف األمر؛ وأخذ املصرون على املباراة جيادلوهنم مهساً خيفة أن يسمعهم موسى 

  . .} فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى { 
يالء وجعل بعضهم حيمس بعضاً ، وراحوا يهيجون يف املترددين اخلوف من موسى وهارون ، اللذين يريدان االست

  .على مصر وتغيري عقائد أهلها؛ مما يوجب مواجهتهما يداً واحدة بال تردد وال نزاع 

  :واليوم هو يوم املعركة الفاصلة والذي يغلب فيها الفاحل الناجح 
فأمجعوا كيدكم . إن هذان لساحران يريدان أن خيرجاكم من أرضكم بسحرمها ويذهبا بطريقتكم املثلى : قالوا { 

  . .} وقد أفلح اليوم من استعلى . اً مث ائتوا صف
وهكذا تنزل الكلمة الصادقة الواحدة الصادرة عن عقيدة ، كالقذيفة يف معسكر املبطلني وصفوفهم ، فتزعزع 

. وحتتاج إىل مثل هذا التحميس والتشجيع . اعتقادهم يف أنفسهم ويف قدرهتم ، ويف ما هم عليه من عقيدة وفكرة 
ولكن موسى . . ان ، والسحرة كثريون ، ووراءهم فرعون وملكه وجنده وجربوته وماله وموسى وأخوه رجالن اثن

  . .وهارون كان معهما رهبما يسمع ويرى 
فمن هو . ولعل هذا هو الذي يفسر لنا تصرف فرعون الطاغية املتجرب ، وموقف السحرة ومن ورائهم فرعون 

ويقبل حتديهما؛ وجيمع كيده مث يايت؛ وحيشر السحرة  موسى ومن هو هارون من أول األمر حىت يتحدامها فرعون
وجيمع الناس؛ وجيلس هو واملأل من قومه ليشهدوا املباراة؟ وكيف قبل فرعون أن جيادله موسى وهارون وهو معهما 



  . .يسمع ويرى 
راً؛ وإىل وهي كذلك اليت جعلت مجلة واحدة توقع االرتباك يف صفوف السحرة املدربني ، فتحوجهم إىل التناجي س

  .جتسيم اخلطر ، واستثارة اهلمم ، والدعوة إىل التجمع والترابط والثبات 
  :مث أقدموا 

  . .} يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى : قالوا { 
  .يبدو فيها التماسك وإظهار النصفة والتحدي . وهي دعوة امليدان إىل النزال 

  . .} بل ألقوا : قال { 
ولكن ماذا؟ إنه لسحر عظيم فيما يبدو . . دي ، وترك هلم فرصة البدء ، واستبقى لنفسه الكلمة األخرية فقبل التح

  :، وحركة مفاجئة ماجت هبا الساحة حىت موسى 
  ،} فأوجس يف نفسه خيفة موسى . فإذا حباهلم وعصيهم خييل إليه من سحرهم أهنا تسعى { 

وهو ال .  ليوجس يف نفسه خيفة موسى ، ومعه ربه يسمع ويرى والتعبري يشي بعظمة ذلك السحر وضخامته حىت
  :يوجس يف نفسه خيفة إال ألمر جلل ينسيه حلظة أنه األقوى ، حىت يذكره ربه بأن معه القوة الكربى 

وألق ما يف ميينك تلقف ما صنعوا إمنا صنعوا كيد ساحر ، وال يفلح الساحر . إنك أنت األعلى . ال ختف : قلنا { 
  . .} أتى حيث 

معك اإلميان بصدق ما أنت . معك العقيدة ومعهم احلرفة . فمعك احلق ومعهم الباطل . ال ختف إنك أنت األعلى 
أنت متصل بالقوة الكربى وهم خيدمون خملوقاً بشرياً فانياً مهما يكن . عليه ومعهم األجر على املباراة ومغامن احلياة 

  .طاغية جباراً 
. فهو سحر من تدبري ساحر وعمله . } تلقف ما صنعوا { هبذا التنكري للتضخيم } ميينك وألق ما يف { ال ختف 

. والساحر ال يفلح أىن ذهب ويف أي طريق سار ، ألنه يتبع ختييالً ويصنع ختييالً؛ وال يعتمد على حقيقة ثابتة باقية 
  .شأنه شأن كل مبطل أمام القائم على احلق املعتمد على الصدق 

اطله ضخماً فخماً ، خميفاً ملن يغفل عن قوة احلق الكامنة اهلائلة اليت ال تتبختر وال تتطاول وال تتظاهر؛ وقد يبدو ب
  .ولكنها تدمغ الباطل يف النهاية ، فإذا هو زاهق وتلقفه فتطويه ، فإذا هو يتوارى 

نفوس السحرة الذين جاءوا والسياق يصور ضخامة املفاجأة بوقعها يف . ووقعت املفاجأة الكربى . . وألقى موسى 
. للمباراة فهم أحرص الناس على الفوز فيها ، والذين كانوا منذ حلظة حيمس بعضهم بعضاً ويدفع بعضهم بعضاً 

  .والذين بلغت هبم الرباعة يف فنهم إىل حد أن يوجس يف نفسه خيفة موسى 
املفاجأة يف نفوسهم يف صورة حتول وخييل إليه وهو الرسول أن حباهلم وعصيهم حيات تسعى يصور السياق وقع 

  :كامل يف مشاعرهم ووجداهنم ، ال يسعفهم الكالم للتعبري عنه؛ وال يكفي النطق لإلفضاء به 
  . .} آمنا برب هارون وموسى : قالوا . فألقي السحرة سجداً { 

لنور ويشرق الصغري فينبعث ا» الزر « وتصادف . إهنا اللمسة تصادف العصب احلساس فينتفض اجلسم كله 
  .إهنا ملسة اإلميان للقلب البشري حتوله يف حلظة من الكفر إىل اإلميان . الظالم 

ولكن أىن للطغاة أن يدركوا هذا السر اللطيف؟ أىن هلم أن يدركوا كيف تتقلب القلوب؟ وهم قد نسوا لطول ما 
القلوب؛ وأهنا حني تتصل به وتستمد منه  طغوا وبغوا ، ورأوا األتباع ينقادون إلشارة منهم ، نسوا أن اهللا هو مقلب

  :وتشرق بنوره ال يكون ألحد عليها سلطان 



آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ إنه لكبريكم الذي علمكم السحر ، فألقطعن أيديكم وأرجلكم من خالف : قال { 
  .} وألصلبنكم يف جذوع النخل ، ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى 

قولة الطاغية الذي ال يدرك أهنم هم أنفسهم ال ميلكون وقد ملس اإلميان قلوهبم . . } م آمنتم له قبل أن آذن لك{ 
  .أن يدفعوه عنها ، والقلب بني أصبعني من أصابع الرمحن يقلبه كيف يشاء 

فذلك سر االستسالم يف نظره ، ال أنه اإلميان الذي دب يف قلوهبم من . . } إنه لكبريكم الذي علمكم السحر { 
  .وال أهنا يد الرمحن تكشف عن بصائرهم غشاوة الضالل .  حيتسبون حيث ال

مث التهديد الغليظ بالعذاب الغليظ الذي يعتمد عليه الطغاة؛ ويسلطونه على اجلسوم واألبدان حني يعجزون عن قهر 
  .} فألقطعن أيديكم وأرجلكم من خالف وألصلبنكم يف جذوع النخل { : القلوب واألرواح 

القوة اليت متزق األحشاء واألوصال ، وال تفرق بني إنسان . قوة الوحوش يف الغابة . ء بالقوة الغامشة مث االستعال
  } ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبقى { : يقرع باحلجة وحيوان يقرع بالناب 

هي قوية قومية فإذا . كانت اللمسة اإلميانية قد وصلت الذرة الصغرية مبصدرها اهلائل . ولكنه كان قد فات األوان 
وكانت قد تفتحت هلذه . وإذا احلياة األرضية كلها زهيدة زهيدة . وإذا القوى األرضية كلها ضئيلة ضئيلة . 

  .القلوب آفاق مشرقة وضيئة ال تبايل أن تنظر بعدها إىل األرض وما هبا من عرض زائل 

  :وال إىل حياة األرض وما فيها من متاع تافه 
إنا . إمنا تقضي هذه احلياة الدنيا . ى ما جاءنا من البينات والذي فطرنا ، فاقض ما أنت قاض لن نؤثرك عل: قالوا { 

  .} آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر ، واهللا خري وأبقى 
فإذا . يه املتسابقون إهنا ملسة اإلميان يف القلوب اليت كانت منذ حلظة تعنو لفرعون وتعد القرىب منه مغنماً يتسابق إل

  :هي بعد حلظة تواجهه يف قوة ، وترخص ملكه وزخرفه وجاهه وسلطانه 
فهي علينا أعز وأغلى وهو جل شأنه أكرب وأعلى } . . لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا : قالوا { 
فسلطانك مقيد هبا . } احلياة الدنيا إمنا تقضي هذه { . ودونك وما متلكه لنا يف األرض } فاقض ما أنت قاض { . 

وما متلكه لنا من عذاب . وما أقصر احلياة الدنيا ، وما أهون احلياة الدنيا . ، وما لك من سلطان علينا يف غريها 
إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا { . أيسر من أن خيشاه قلب يتصل باهللا ، ويأمل يف احلياة اخلالدة أبداً 

} واهللا خري وأبقى { مما كنت تكلفنا به فال منلك لك عصياناً؛ فلعل بإمياننا بربنا يغفر لنا خطايانا } ليه من السحر ع
  . .إن كنت هتددنا مبن هو أشد وأبقى . خري قسمة وجواراً ، وأبقى مغنماً وجزاء 

  :ي وأهلم السحرة الذين آمنوا برهبم أن يقفوا من الطاغية موقف املعلم املستعل
ومن يأته مؤمناً قد عمل الصاحلات فأولئك هلم . إنه من يأت ربه جمرماً فإن له جهنم ال ميوت فيها وال حييا { 

  .} جنات عدن جتري من حتتها األهنار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى . الدرجات العلى 
فإن له جهنم { اً هي أشد عذاباً وأدوم فها هي ذي صورة ملن يأيت ربه جمرم. فإذا كان يتهددهم مبن هو أشد وأبقى 

إمنا هو العذاب الذي ال ينتهي إىل موت وال . فال هو ميت فيستريح ، وال هو حي فيتمتع } ال ميوت فيها وال حييا 
{ جنات لإلقامة ندية مبا جيري حتت غرفاهتا من أهنار . . ويف اجلانب اآلخر الدرجات العلى . . ينتهي إىل حياة 

  .وتطهر من اآلثام } من تزكى وذلك جزاء 
وبتحذير . وباستعالء اإلميان الواثق . وهزأت القلوب املؤمنة بتهديد الطغيان اجلائر ، وواجهته بكلمة اإلميان القوية 

  .وبرجاء اإلميان العميق . اإلميان الناصع 



ود األرض وسلطان األرض ، ومضى هذا املشهد يف تاريخ البشرية إعالناً حلرية القلب البشري باستعالئه على قي
وما ميلك القلب البشري ان جيهر هبذا اإلعالن القوي إال يف ظالل . وعلى الطمع ، يف املثوبة واخلوف من السلطان 

  .اإلميان 
  .وهنا يسدل الستار لريفع على مشهد آخر وحلقة من القصة جديدة 

فلقد مضى . انتصارمها يف عامل الفكرة والعقيدة  إنه مشهد انتصار احلق واإلميان يف واقع احلياة املشهود ، بعد
السياق بانتصار آية العصا على السحر؛ وانتصار العقيدة يف قلوب السحرة على االحتراف؛ وانتصار اإلميان يف 

  .قلوهبم على الرغب والرهب ، والتهديد والوعيد 

والنصر األخري . يان يف الواقع املشهود فاآلن ينتصر احلق على الباطل واهلدى على الضالل ، واإلميان على الطغ
فما يتحقق النصر يف عامل الواقع إال بعد متامه يف عامل الضمري؛ وما يستعلي أصحاب احلق يف . مرتبط بالنصر األول 

إن للحق واإلميان حقيقة مىت جتسمت يف املشاعر أخذت طريقها . . الظاهر إال بعد أن يستعلوا باحلق يف الباطن 
فأما إذا ظل اإلميان مظهراً مل يتجسم يف القلب ، واحلق شعاراً ال ينبع . لرياها الناس يف صورهتا الواقعية فاستعلنت 

من الضمري ، فإن الطغيان والباطل قد يغلبان ، ألهنما ميلكان قوة مادية حقيقية ال مقابل هلا وال كفاء يف مظهر احلق 
لنفس وحقيقة احلق يف القلب؛ فتصبحا أقوى من حقيقة القوى املادية جيب أن تتحقق حقيقة اإلميان يف ا. . واإلميان 

وهذا هو الذي كان يف موقف موسى عليه السالم من السحر . . . اليت يستعلي هبا الباطل ويصول هبا الطغيان 
اق ومن مث انتصر احلق يف األرض كما يعرضه هذا املشهد يف سي. ويف موقف السحرة من فرعون وملئه . والسحرة 

  :السورة 
فأتبعهم . ولقد أوحينا إىل موسى أن أسر بعبادي ، فاضرب هلم طريقاً يف البحر يبساً ، ال ختاف دركاً وال ختشى { 

  . .} فرعون جبنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم ، وأضل فرعون قومه وما هدى 
وال كيف تصرف معهم . مع فرعون وال يذكر السياق هنا ما كان بعد مواجهة اإلميان للطغيان يف موقف السحرة 

بعدما اعتصموا بإمياهنم مستقبلني التهديد والوعيد بقلب املؤمن املتعلق بربه ، املستهني حبياة األرض وما فيها ومن 
وتتجلى رعاية اهللا . مشهد االنتصار الكامل ليتصل النصر القليب بالنصر الواقعي . إمنا يعقب هبذا املشهد . فيها 

ولنفس الغرض ال يطيل هنا يف مشهد اخلروج والوقوف أمام البحر كما يطيل يف . . نني كاملة حامسة لعباده املؤم
  .ألن مقدماته كانت يف الضمائر والقلوب . سور أخرى بل يبادر بعرض مشهد النصر بال مقدمات كثرية 
يقاً يف البحر يبساً بدون تفصيل وال فضرب هلم طر. وإن هو إال اإلحياء ملوسى أن خيرج بعباد اهللا بين إسرائيل ليالً 

تطويل فنعرضه حنن كذلك كما جاء مطمئناً إىل أن عناية اهللا ترعاهم فال خياف أن يدركه فرعون وجنوده ، وال 
خيشى من البحر الذي اختذ له طريقاً يابساً فيه ويد القدرة اليت أجرت املاء وفق الناموس الذي أرادته قادرة على أن 

  وقت عن طريق يابس فيهتكشفه بعض ال
  . .} وأضل فرعون قومه وما هدى . فأَتبعهم فرعون جبنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم { 

هكذا جيمل السياق كذلك ما غشي فرعون وقومه ، وال يفصله ، ليبقى وقعه يف النفس شامالً مهوالً؛ ال حيدده 
  .إىل الضالل والبحر  التفصيل ، وقاد فرعون قومه إىل الضالل يف احلياة كما قادهم

  . .وكالمها ضالل يؤدي إىل البوار 
إمنا نقف أمام العربة . وال نتعرض حنن لتفصيالت ما حدث يف هذا املوضع ، كي نتابع السياق يف حكمة اإلمجال 



  . .اليت يتركها املشهد ونتسمع إليقاعه يف القلوب 
فلم يتكلف أصحاب اإلميان فيها شيئاً سوى اتباع الوحي  لقد تولت يد القدرة إدارة املعركة بني اإلميان والطغيان

موسى وقومه ضعاف جمردون من . . ذلك أن القوتني مل تكونا متكافئتني وال متقاربتني يف عامل الواقع . والسرى ليالً 
إدارة  هنا تولت يد القدرة. فال سبيل إىل خوض معركة مادية أصالً . القوة ، وفوعون وجنده ميلكون القوة كلها 

بعد أن استعلن اإلميان يف . ولكن بعد أن اكتملت حقيقة اإلميان يف نفوس الذين ال ميلكون قوة سواها . املعركة 
فألقطعن { : يقول الطغيان . . وجه الطغيان ال خيشاه وال يرجوه؛ ال يرهب وعيده وال يرغب يف شيء مما يف يده 

إمنا تقضي . فاقض ما أنت قاض { : فيقول اإلميان } نخل أيديكم وأرجلكم من خالف وألصلبنكم يف جذوع ال
عندما بلغت املعركة بني اإلميان والطغيان يف عامل القلب إىل هذا احلد تولت يد القدرة راية . . } هذه احلياة الدنيا 

  .احلق لترفعها عالية ، وتنكس راية الباطل بال جهد من أهل اإلميان 
  . .وعربة أخرى 
و إسرائيل يؤدون ضريبة الذل لفرعون وهو يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم مل تتدخل يد القدرة إنه حني كان بن
فأما حني استعلن اإلميان ، يف قلوب . فهم مل يكونوا يؤدون هذه الضريبة إال ذالً واستكانة وخوفاً . إلدارة املعركة 

هرون بكلمة اإلميان يف وجه فرعون دون الذين آمنوا مبوسى واستعدوا الحتمال التعذيب وهم مرفوعو الرؤوس جي
وإعالن النصر . فأما عند ذلك فقد تدخلت يد القدرة إلدارة املعركة . تلجلج ودون حترج ، ودون اتقاء للتعذيب 

  . .الذي مت قبل ذلك يف األرواح والقلوب 
ليستيقنها أصحاب . لتفصيالت هذه هي العربة اليت يربزها السياق بذلك اإلمجال ، وبتتابع املشهدين بال عائق من ا
والطغاة ميلكون املال واجلند . الدعوات ، ويعرفوا مىت يرتقبون النصر من عند اهللا وهم جمردون من عدة األرض 

  .والسالح 
ويف ظالل النصر والنجاة يتوجه اخلطاب إىل الناجني بالتذكري والتحذير ، كي ال ينسوا وال يبطروا؛ وال يتجردوا 

  :حيد الذي كان هلم يف املعركة فضمنوا به النصر والنجاح من السالح الو
كلوا من . يا بين إسرائيل قد أجنيناكم من عدوكم؛ وواعدناكم جانب الطور األمين ، ونزلنا عليكم املن والسلوى { 

ب وإين لغفار ملن تا. طيبات ما رزقناكم ، وال تطغوا فيه فيحل عليكم غضيب ، ومن حيلل عليه غضيب فقد هوى 
  . .} وآمن وعمل صاحلاً مث اهتدى 

وإجناؤهم من : وتركوا وراءهم فرعون وجنده غرقى . لقد جازوا منطقة اخلطر ، وانطلقوا ناجني ناحية الطور 
والتذكري بالنعمة املشهودة . ولكنه إعالن التسجيل . عدوهم واقع قريب يذكرونه اللحظة فلم ميض عليه كثري 

  .ليعرفوها ويشكروها 

دهتم جانب الطور األمين يشار إليها هنا على أهنا أمر وقع؛ وكانت مواعدة ملوسى عليه السالم بعد خروجهم ومواع
من مصر ، أن يأيت إىل الطور بعد أربعني ليلة يتهيأ فيها للقاء ربه ، ليسمع ما يوحى إليه يف األلواح من أمور العقيدة 

  .يؤديه يف األرض املقدسة بعد اخلروج من مصر  والشريعة ، املنظمة هلذا الشعب الذي كتب له دوراً
والسلوى وهو طائر السماين يساق إليهم يف الصحراء ، . وهو مادة حلوة تتجمع على أوراق الشجر . وتنزيل املن 

وهو يتوالهم حىت يف . قريب املتناول سهل النزول ، كان نعمة من اهللا ومظهراً لعنايته هبم يف الصحراء اجلرداء 
  .اليومي فييسره هلم من أقرب املوارد  طعامهم

بالبطنة واالنصراف إىل . وهو يذكرهم هبذه النعم ليأكلوا من الطيبات اليت يسرها هلم وحيذرهم من الطغيان فيها 



ويسميه طغياناً وهم . لذائذ البطون والغفلة عن الواجب الذي هم خارجون له ، والتكليف الذي يعدهم رهبم لتلقيه 
وال تطغوا فيه فيحل عليكم غضيب ومن { . بالطغيان ، ذاقوا منه ما ذاقوا ، ورأوا من هنايته ما رأوا  قريبو العهد

واهلوّى إىل . . هوى عن عرشه وهوى يف املاء . ولقد هوى فرعون منذ قليل . . } حيلل عليه غضيب فقد هوى 
  .ى طريقة التناسق القرآنية امللحوظة أسفل يقابل الطغيان والتعايل ينسق هذه املقابالت يف اللفظ والظل عل

هذا هو التحذير واإلنذار للقوم املقدمني على املهمة اليت من أجلها خرجوا؛ كي ال تبطرهم النعمة ، وال يترفوا فيها 
  :وإىل جانب التحذير واإلنذار يفتح باب التوبة ملن خيطئ ويرجع . . فيسترخوا 

  . .} مث اهتدى وإين لغفار ملن تاب وآمن وعمل صاحلاً { 
ويتجلى أثرها يف . والتوبة ليست كلمة تقال ، إمنا هي عزمية يف القلب ، يتحقق مدلوهلا باإلميان والعمل الصاحل 

فإذا وقعت التوبة وصح اإلميان ، وصدقة العمل فهنا يأخذ اإلنسان يف الطريق ، . السلوك العملي يف عامل الواقع 
  . .فاالهتداء هنا مثرة ونتيجة للمحاولة والعمل . من العمل الصاحل على هدى من اإلميان ، وعلى ضمانة 

. فيسدل حىت يرفع على مشهد املناجاة الثانية إىل جانب الطور األمين . وإىل هنا ينتهي مشهد النصر والتعقيب عليه 
.  

تكاليف : تلقي التكاليف لقد واعد اهللا موسى عليه السالم على اجلبل ميعاداً ضربه له ليلقاه بعد أربعني يوماً؛ ل
  .وللنصر تكاليفه ، وللعقيدة تكاليفها ، وال بد من هتيؤ نفسي واستعداد للتلقي . النصر بعد اهلزمية 

  . .وصعد موسى إىل اجلبل ، وترك قومه يف أسفله ، وترك عليهم هارون نائباً عنه 
ذاق حالوهتا من قبل ، فهو إليها مشتاق لقد غلب الشوق على موسى إىل مناجاة ربه ، والوقوف بني يديه ، وقد 

  .وهو ال يعلم ما وراءه ، وال ما أحدث القوم بعده؛ حني تركهم يف أسفل اجلبل . ووقف يف حضرة مواله . عجول 
  :فلنشهد املشهد ولنسمع احلوار . . وهنا ينبئه ربه مبا كان خلفه 

  .عجلت إليك رب لترضى هم أوالء على أثري ، و: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال { 

  .} فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري : قال 
إنه عجالن إىل ربه ، بعدما هتيأ واستعد أربعني يوماً ، ليلقاه ويتلقى منه التوجيه الذي يقيم . . وهكذا فوجئ موسى 

م أمة ذات رسالة ، وذات وقد استخلصهم من الذل واالستعباد ، ليصوغ منه. عليه حياة بين إسرائيل اجلديدة 
  .تكاليف 

ولكن االستعباد الطويل والذل الطويل يف ظل الفرعونية الوثنية كان قد أفسد طبيعة القوم وأضعف استعدادهم 
الحتمال التكاليف والصرب عليها ، والوفاء بالعهد والثبات عليه؛ وترك يف كياهنم النفسي خلخلة واستعداداً لالنقياد 

فما يكاد موسى يتركهم يف رعاية هارون ويبعد عنهم قليالً حىت تتخلخل عقيدهتم كلها وتنهار . . والتقليد املريح 
وكان أول ابتالء هو . ومل يكن بد من اختبارات متوالية وابتالءات متكررة إلعادة بنائهم النفسي . أمام أول اختيار 

ومل يكن } ا قومك من بعدك ، وأضلهم السامري فإنا قد فتن: قال { : ابتالؤهم بالعجل الذي صنعه هلم السامري 
لدى موسى علم هبذا االبتالء ، حىت لقي ربه ، وتلقى األلواح ويف نسختها هدى ، وهبا الدستور التشريعي لبناء بين 

  .إسرائيل بناء يصلح للمهمة اليت هم منتدبون هلا 
موسى عليه السالم مما علم من أمر الفتنة ، وينهي السياق موقف املناجاة هنا على عجل ويطويه ، ليصور انفعال 

ومسارعته بالعودة ، ويف نفسه حزن وغضب ، على القوم الذين أنقذهم اهللا على يديه من االستعباد والذل يف ظل 
الوثنية؛ ومن عليهم بالرزق امليسر والرعاية الرحيمة يف الصحراء؛ وذكرهم منذ قليل بآالئه ، وحذرهم الضالل 



  ها هم أوالء يتبعون أول ناعق إىل الوثنية ، وإىل عبادة العجلمث . وعواقبه 
ولكن . ومل يذكر هنا ما أخرب اهللا به موسى من تفصيالت الفتنة ، استعجاالً يف عرض موقف العودة إىل قومه 

اعة فال بد أن كان يعلم شن. فلقد عاد موسى غضبان أسفاً يوبخ قومه ويؤنب أخاه . السياق يشي هبذه التفصيالت 
  :الفعلة اليت أقدموا عليها 

أمل يعدكم ربكم وعداً حسناً؟ أفطال عليكم العهد؟ أم أردمت : يا قوم : قال . فرجع موسى إىل قومه غضبان أسفاً { 
ما أخلفنا موعدك مبلكنا ، ولكنا محلنا أوزاراً من زينة : أن حيل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؛ قالوا 

هذا إهلكم وإله موسى فنسي : كذلك ألقى السامري ، فأخرج هلم عجالً جسداً له خوار ، فقالوا القوم فقذفناها ، ف
يا قوم إمنا فتنتم به ، : ، أفال يرون أال يرجع إليهم قوال ، وال ميلك هلم ضراً وال نفعاً؟ ولقد قال هلم هارون من قبل 

  .} عليه عاكفني حىت يرجع إلينا موسى لن نربح : قالوا . وإن ربكم الرمحن فاتبعوين وأطيعوا أمري 
هذه هي الفتنة يكشف السياق عنها يف مواجهة موسى بقومه؛ وقد أخر كشفها عن موقف املناجاة ، واحتفظ 

  .بتفصيالهتا لتظهر يف مشهد التحقيق الذي يقوم به موسى 

.  
وقد نسي . م وإله موسى هذا إهلك: لقد رجع موسى ليجد قومه عاكفني على عجل من الذهب له خوار يقولون 

  موسى فذهب يطلب ربه على اجلبل وربه هنا حاضر
وقد وعدهم اهللا بالنصر ودخول } يا قوم أمل يعدكم ربكم وعداً حسناً؟ { : سى يسأهلم يف حزن وغضب فراح مو

{ : ويؤنبهم يف استنكار . األرض املقدسة يف ظل التوحيد؛ ومل ميض على هذا الوعد وإجناز مقدماته طويل وقت 
ا عمل من يريد أن حيل عليه غضب فعملكم هذ} أفطال عليكم العهد؟ أم أردمت أن حيل عليكم غضب من ربكم؟ 

فأخلفتم { أفطال عليكم العهد؟ أم تعمدمت حلول الغضب . . من اهللا كأمنا يتعمد ذلك تعمداً ، ويقصد إليه قصداً 
وقد تواعدنا على أن تبقوا على عهدي حىت أعود إليكم ، ال تغريون يف عقيدتكم وال منهجكم بغري } موعدي 
  أمري؟

لعذر العجيب ، الذي يكشف عن أثر االستعباد الطويل ، والتخلخل النفسي والسخف عندئذ يعتذرون بذلك ا
ولكنا محلنا أوزاراً من زينة القوم { فلقد كان األمر أكرب من طاقتنا } ما أخلفنا موعدك مبلكنا : قالوا { : العقلي 

فهم يشريون . هم فحملنها معهن وقد محلوا معهم أكداساً من حلي املصريات كانت عارية عند نسائ. . } فقذفناها 
والسامري . فأخذهم السامري فصاغ منها عجالً . لقد قذفناها ختلصاً منها ألهنا حرام : ويقولون . إىل هذه األمحال 

وجعل له منافذ إذا دارت فيها الريح . كان يرافقهم أو أنه واحد منهم حيمل هذا اللقب » سامراء « رجل من 
ر ، وال حياة فيه وال روح فهو جسد ولفظ اجلسد يطلق على اجلسم الذي ال حياة فيه أخرجت صوتاً كصوت اخلوا

فما كادوا يرون عجالً من ذهب خيور حىت نسوا رهبم الذي أنقذهم من أرض الذل ، وعكفوا على عجل الذهب؛ 
وقد . هنا معنا  راح يبحث عنه على اجلبل ، وهو} هذا إهلكم وإله موسى { : ويف بالهة فكر وبالدة روح قالوا 

  نسي موسى الطريق إىل ربه وضل عنه
. وهي قولة تضيف إىل معىن البالدة والتفاهة اهتامهم لنبيهم الذي أنقذهم حتت عني اهللا ومسعه ، وبتوجيهه وإرشاده 

  اهتامهم له بأنه غري موصول بربه ، حىت ليضل الطريق إليه ، فال هو يهتدي وال ربه يهديه
واملقصود أنه } أفال يرون أال يرجع إليهم قوالً ، وال ميلك هلم ضراً وال نفعاً؟ { : اخلدعة  ذلك فضالً على وضوح

. حىت مل يكن عجالً حياً يسمع قوهلم ويستجيب له على عادة العجول البقرية فهو درجة أقل من درجة احليوانية 



  ينطح وال يرفس وال يدير طاحونة وال ساقيةفهو ال . وهو بطبيعة احلال ال ميلك هلم ضراً وال نفعاً يف أبسط صورة 
. ونبههم إىل أن هذا ابتالء . وغري ذلك كله لقد نصح هلم هارون ، وهو نبيهم كذلك ، والنائب عن نبيهم املنقذ 

ونصحهم باتباعه وطاعته كما تواعدوا مع موسى ، وهو عائد إليهم } يا قوم إمنا فتنتم به وإن ربكم الرمحن { : قال 
  .اده مع ربه على اجلبل بعد ميع

لن نربح عليه { : ولكنهم بدالً من االستجابة له التووا ومتلصوا من نصحه ، ومن عهدهم لنبيهم بطاعته ، وقالوا . 
  . .} عاكفني حىت يرجع إلينا موسى 

رجع موسى إىل قومه غضبان أسفاً؛ فسمع منهم حجتهم اليت تكشف عن مدى ما أصاب نفوسهم من ختلخل ، 
  :فالتفت إىل أخيه وهو يف فورة الغضب ، يأخذ بشعر رأسه وبلحيته يف انفعال وثورة . ب تفكريهم من فساد وأصا

  .} يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أال تتبعن؟ أفعصيت أمري؟ : قال { 
أمراً بعده ،  يؤنبه على تركهم يعبدون العجل ، دون أن يبطل عبادته ، اتباعاً ألمر موسى عليه السالم بأال حيدث

  ويستنكر عليه عدم تنفيذه ، فهل كان ذلك عصياناً ألمره؟. وال يسمح بإحداث أمر 
فهو يطلع أخاه عليه؛ حماوالً أن يهدئ من غضبه ، باستجاشة عاطفة . وقد قرر السياق ما كان من موقف هارون 

  :الرحم يف نفسه 
  .} فرقت بني بين إسرائيل ومل ترقب قويل : ت أن تقول إين خشي. يا ابن أم ال تأخذ بلحييت وال برأسي : قال { 

وجييء له من . وهكذا جند هارون أهدأ أعصاباً وأملك النفعاله من موسى ، فهو يلمس يف مشاعره نقطة حساسة 
ناحية الرحم وهي أشد حساسية ، ويعرض له وجهة نظره يف صورة الطاعة ألمره حسب تقديره؛ وأنه خشي إن هو 

وقد أمره بأن . بالعنف أن يتفرق بنو إسرائيل شيعاً ، بعضها مع العجل ، وبعضها مع نصيحة هارون عاجل األمر 
  . .فهي كذلك طاعة األمر من ناحية أخرى . حيافظ على بين إسرائيل وال حيدث فيهم أمراً 

ه منذ البدء ، ألن القوم إمنا مل يتوجه إلي. عندئذ يتجه موسى بغضبه وانفعاله إىل السامري صاحب الفتنة من أساسها 
هم املسؤولون أال يتبعوا كل ناعق ، وهارون هو املسؤول أن حيول بينهم وبني اتباعه إذا مهوا بذلك وهو قائدهم 

فأما السامري فذنبه جييء متأخراً ألنه مل يفتنهم بالقوة ، ومل يضرب على عقوهلم ، إمنا أغواهم فغووا . املؤمتن عليهم 
فالتبعة عليهم أوالً وعلى راعيهم بعد ذلك . ن يثبتوا على هدى نبيهم األول ونصح نبيهم الثاين ، وكانوا ميلكون أ

  .مث على صاحب الفتنة والغواية أخرياً . 
  اجته موسى إىل السامري

وهذه الصيغة تشري إىل جسامة األمر ، وعظم . أي ما شأنك وما قصتك . . } فما خطبك يا سامري؟ : قال { 
  .الفعلة 

  . .} وكذلك سولت يل نفسي . بصرت مبا مل يبصروا به ، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذهتا : قال { 
فما هو الذي بصر به؟ ومن هو الرسول الذي قبض قبضة من أثره . وتتكاثر الروايات حول قول السامرّي هذا 

  فنبذها؟ وما عالقة هذا بعجل الذهب الذي صنعه؟ وما أثر هذه القبضة فيه؟
لذي يتردد كثرياً يف هذه الروايات أنه رأى جربيل عليه السالم وهو يف صورته اليت ينزل هبا إىل األرض؛ فقبض وا

  .قبضة من حتت حافر فرسه ، فألقاها على عجل الذهب ، فكان له هذا اخلوار 



َمْن أَعَْرَض َعْنُه فَإِنَُّه َيْحِملُ َيْوَم الِْقَياَمةِ ) ٩٩(ا ِذكًْرا كَذَِلَك َنقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَْنَباِء َما قَْد َسَبَق َوقَْد آَتْينَاَك ِمْن لَدُنَّ
َيْوَم ُينْفَُخ ِفي الصُّورِ َوَنْحُشُر الُْمْجرِِمَني َيْومَِئٍذ ُزْرقًا ) ١٠١(خَاِلِديَن ِفيِه َوَساَء لَُهْم َيْوَم الِْقَياَمةِ ِحْملًا ) ١٠٠(وِْزًرا 

َنْحُن أَْعلَُم بَِما َيقُولُونَ إِذْ َيقُولُ أَْمثَلُُهْم طَرِيقَةً إِنْ لَبِثُْتْم إِلَّا َيْوًما ) ١٠٣(َنُهمْ إِنْ لَبِثُْتْم إِلَّا َعشًْرا يََتَخافَُتونَ بَْي) ١٠٢(
لَا َتَرى ِفيَها ِعَوًجا َولَا  )١٠٦(فََيذَُرَها قَاًعا صَفَْصفًا ) ١٠٥(َوَيسْأَلُوَنَك َعنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَْنِسفَُها َربِّي َنْسفًا ) ١٠٤(

َيْومَِئٍذ لَا ) ١٠٨(َيوَْمِئٍذ َيتَّبُِعونَ الدَّاِعَي لَا ِعَوَج لَُه َوَخَشَعتِ الْأَصَْواُت ِللرَّْحَمنِ فَلَا َتْسَمُع إِلَّا َهْمًسا ) ١٠٧(أَْمًتا 
َيعْلَُم َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم َولَا ُيِحيطُونَ بِِه ِعلًْما ) ١٠٩(قَْولًا  َتْنفَُع الشَّفَاَعةُ إِلَّا َمْن أَِذنَ لَُه الرَّْحَمُن َوَرِضَي لَُه

َوَمْن َيْعَملْ ِمَن الصَّاِلحَاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَا ) ١١١(َوَعَنِت الُْوُجوُه لِلَْحيِّ الْقَيُّومِ َوقَْد خَاَب َمْن َحَملَ ظُلًْما ) ١١٠(
َوكَذَِلكَ أَنَْزلْنَاُه قُْرآًنا َعَربِيا َوَصرَّفَْنا ِفيِه ِمَن الَْوِعيِد لََعلَُّهْم َيتَّقُونَ أَْو ُيْحِدثُ لَُهمْ ) ١١٢(لَا َهْضًما َيخَاُف ظُلًْما َو

َوْحُيُه َوقُلْ َربِّ زِدْنِي ِعلًْما فََتعَالَى اللَُّه الَْمِلُك الَْحقُّ َولَا تَْعَجلْ بِالْقُْرآِن ِمْن قَْبلِ أَنْ ُيقَْضى إِلَْيَك ) ١١٣(ِذكًْرا 
َوإِذْ قُلَْنا ِللَْملَاِئكَِة اْسُجُدوا ِلآَدَم فََسَجدُوا إِلَّا ) ١١٥(َولَقَْد َعهِْدَنا إِلَى آَدَم ِمْن قَْبلُ فََنِسَي َولَْم َنجِْد لَُه َعْزًما ) ١١٤(

إِنَّ لََك أَلَّا ) ١١٧(لََك وَِلَزْوجَِك فَلَا ُيخْرِجَنَّكَُما ِمَن الَْجنَِّة فََتْشقَى  فَقُلَْنا َيا آَدُم إِنَّ َهذَا َعُدوٌّ) ١١٦(إِْبلِيَس أََبى 
فََوسَْوَس إِلَْيِه الشَّْيطَانُ قَالَ َيا آَدُم َهلْ أَُدلُّكَ ) ١١٩(َوأَنََّك لَا َتظَْمأُ ِفيَها َولَا َتْضَحى ) ١١٨(َتجُوَع ِفيَها وَلَا َتْعَرى 

فَأَكَلَا ِمْنَها فََبَدْت لَُهَما َسْوآُتُهَما َوطَِفقَا َيْخِصفَاِن َعلَْيهَِما ِمْن َوَرقِ الَْجنَّةِ ) ١٢٠(الُْخلِْد َوُملٍْك لَا َيْبلَى  َعلَى َشَجَرِة
ا َجِميًعا َبْعُضكُْم ِلبَْعضٍ َعُدوٌّ قَالَ اْهبِطَا مِْنَه) ١٢٢(ثُمَّ اْجَتَباهُ َربُُّه فَتَاَب َعلَْيِه َوَهَدى ) ١٢١(َوَعَصى آَدُم َربَُّه فََغَوى 

َوَمْن أَعَْرَض َعْن ِذكْرِي فَإِنَّ لَُه َمِعيَشةً ضَْنكًا ) ١٢٣(فَإِمَّا َيأْتَِينَّكُْم ِمنِّي ُهًدى فََمنِ اتََّبَع ُهدَاَي فَلَا َيِضلُّ َولَا َيشْقَى 
قَالَ كَذَِلَك أَتَْتَك آَياُتَنا ) ١٢٥(مَ َحشَْرتَنِي أَْعَمى َوقَْد كُْنُت َبِصًريا قَالَ َربِّ ِل) ١٢٤(َوَنْحُشُرُه َيْوَم الِْقَياَمةِ أَْعَمى 

َوكَذَِلَك َنجْزِي َمْن أَْسَرَف َولَْم ُيْؤِمْن بِآَياِت َربِِّه َولََعذَاُب الْآِخَرِة أََشدُّ وَأَْبقَى ) ١٢٦(فََنِسيَتَها وَكَذَِلَك الَْيْوَم ُتْنَسى 
) ١٢٨(َهى يَْهِد لَُهْم كَْم أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم ِمَن الْقُُروِن يَْمُشونَ ِفي َمَساكِنِهِْم إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَياٍت ِلأُوِلي النُّأَفَلَْم ) ١٢٧(

حْ بِحَْمِد رَبَِّك قَْبلَ طُلُوعِ فَاْصبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ َوَسبِّ) ١٢٩(َولَْولَا كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمْن رَبَِّك لَكَانَ لَِزاًما وَأََجلٌ ُمسَمى 
َولَا َتُمدَّنَّ َعْينَْيَك إِلَى َما َمتَّْعَنا بِِه ) ١٣٠(الشَّْمسِ َوقَْبلَ غُُروبَِها َوِمْن آَناِء اللَّْيلِ فَسَبِّْح َوأَطَْراَف النَّهَارِ لََعلَّكَ تَْرَضى 

َوأُْمْر أَْهلََك بِالصَّلَاِة وَاْصطَبِْر َعلَْيَها لَا ) ١٣١(ِتنَُهْم ِفيِه َورِْزُق َربَِّك خَْيٌر َوأَبْقَى أَزَْواًجا ِمنُْهْم َزهَْرةَ الْحََياِة الدُّْنَيا ِلنَفْ
َنةُ َما ِفي الصُُّحفِ َوقَالُوا لَْولَا يَأِْتيَنا بِآَيٍة ِمْن َربِِّه أََولَْم َتأْتِهِْم بَيِّ) ١٣٢(َنسْأَلَُك رِْزقًا َنْحُن نَْرُزقَُك وَالَْعاِقَبةُ ِللتَّقَْوى 

اِتَك ِمْن قَْبلِ أَنْ َنِذلَّ َولَْو أَنَّا أَْهلَكَْناُهْم بَِعذَابٍ ِمْن قَْبِلِه لَقَالُوا َربََّنا لَْولَا أَْرَسلَْت إِلَيَْنا َرسُولًا فََنتَّبَِع آَي) ١٣٣(الْأُولَى 
  ) ١٣٥(ْعلَُمونَ َمْن أَْصحَاُب الصَِّراِط السَّوِيِّ َوَمنِ اهَْتَدى قُلْ كُلٌّ مَُترَبٌِّص فََترَبَُّصوا فََسَت) ١٣٤(َوَنْخَزى 

ومن . بدأت السورة باحلديث عن القرآن ، وأنه مل ينزل على الرسول صلى اهللا عليه وسلم ليشقى به أو بسببه 
  .القرآن قصة موسى عليه السالم وما يبدو فيها من رعاية اهللا وعنايته مبوسى وأخيه وقومه 

ويرسم هذه العاقبة يف . آلن يعقب السياق على القصة بالعودة إىل القرآن ووظيفته ، وعاقبة من يعرض عنه فا
مشهد من مشاهد القيامة ، تتضاءل فيه أيام احلياة الدنيا؛ وتتكشف األرض من جباهلا وتعرى ، وختشع األصوات 

لقرآن من وعيد يثري مشاعر التقوى يف النفوس ، لعل هذا املشهد وما يف ا. للرمحن ، وتعنو الوجوه للحي القيوم 
وينتهي هذا املقطع بإراحة بال الرسول صلى اهللا عليه وسلم من القلق من ناحية . . ويذكرها باهللا ويصلها به 

إمنا يطلب . القرآن الذي ينزل عليه ، فال يعجل يف ترديده خوف أن ينساه ، وال يشقى بذلك فاهللا ميسره وحافظه 
  .ن يزيده علماً من ربه أ

ومبناسبة حرص الرسول صلى اهللا عليه وسلم على أن يردد ما يوحى إليه قبل انتهاء الوحي خشية النسيان ، يعرض 



وينتهي بإعالن العداوة بينه وبني إبليس ، وعاقبة من يتذكرون عهد اهللا ومن . السياق نسيان آدم لعهد اهللا 
بة يف مشهد من مشاهد القيامة كأمنا هو هناية الرحلة اليت بدأت يف ويرسم هذه العاق. يعرضون عنه من ولد آدم 

  .املأل األعلى ، مث تنتهي إىل هناك مرة أخرى 
وختتم السورة بتسلية الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن إعراض املعرضني وتكذيب املكذبني فال يشقى هبم ، فلهم 

وينصرف إىل عبادة اهللا وذكره فترضى . الدنيا فهو فتنة هلم وال حيفل مبا أوتوه من متاع يف احلياة . أجل معلوم 
ولقد هلكت القرون من قبلهم ، وشاء اهللا ان يعذر إليهم بالرسول األخري ، فلينفض يده من أمرهم . نفسه وتطمئن 

  .ويكلهم إىل مصريهم 
  . .} كل متربص فتربصوا ، فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى : قل { 
من أعرض عنه فإنه حيمل يوم القيامة وزرا . لك نقص عليك من أنباء ما قد سبق ، وقد آتيناك من لدنا ذكرا كذ{ 
يتخافتون بينهم إن لبثتم . خالدين فيه ، وساء هلم يوم القيامة محالً يوم ينفخ يف الصور وحنشر اجملرمني يومئذ زرقا . 

  . .} إن لبثتم إال يوما : م طريقة إذ يقول أمثله: حنن أعلم مبا يقولون . إال عشرا 
نقصه عليك يف القرآن ويسمى . كذلك القصص الذي أوحينا إليك بشأن موسى نقص عليك من أنباء ما قد سبق 

  .القرآن ذكراً ، فهو ذكر هللا وآلياته ، وتذكري مبا كان من هذه اآليات يف القرون األوىل 
فهؤالء اجملرمون حيملون أثقاهلم كما .  مشهداً يف يوم القيامة ويرسم للمعرضني عن هذا الذكر ويسميهم اجملرمني

  .حيمل املسافر أمحاله 

يتخافتون بينهم . ويا لسوئها من أمحال فإذا نفخ يف البوق للتجمع فاجملرمون حيشرون زرق الوجوه من الكدر والغم 
وفيم يتخافتون؟ إهنم . ى ساحة احلشر باحلديث ، ال يرفعون به صوتاً من الرعب واهلول ، ومن الرهبة املخيمة عل

وقد تضاءلت احلياة الدنيا يف حسهم ، وقصرت أيامها يف مشاعرهم ، . حيدسون عما قضوا على األرض من أيام 
: فأما أرشدهم وأصوهبم رأياً فيحسوهنا أقصر وأقصر } إن لبثتم إال عشراً { : فليست يف حسهم سوى أيام قالئل 

وهكذا تنزوي تلك األعمار اليت عاشوها على األرض وتنطوي؛ ويتضاءل متاع احلياة .  }إن لبثتم إال يوماً { 
فما قيمة عشر ليال ولو حفلت . ومهوم احلياة؛ ويبدو ذلك كله فترة وجيزة يف الزمان ، وشيئاً ضئيالً يف القيمة 
ما قيمة هذه أو تلك إىل . دة واملسرة باللذائذ كلها واملتاع؟ وما قيمة ليلة ولو كانت دقائقها وحلظاهتا مليئة بالسعا
  جانب اآلماد اليت ال هناية هلا ، واليت تنتظرهم بعد احلشر ومتتد هبم بال انقطاع؟

فإذا . ويزيد مشهد اهلول بروزا ، بالعودة إىل سؤال هلم يسألونه يف الدنيا عن اجلبال ما يكون من شأهنا يومذاك 
  اجلواب يصور اهلول الذي يواجهونه

يومئذ يتبعون . ينسفها ريب نسفا ، فيذرها قاعاً صفصفاً ال ترى فيها عوجاً وال أمتا : ألونك عن اجلبال فقل ويس{ 
يومئذ ال تنفع الشفاعة إال من أذن له . الداعي ال عوج له ، وخشعت األصوات للرمحن ، فال تسمع إال مهسا 

وعنت الوجوه للحي القيوم ، وقد . يطون به علما يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم وال حي. الرمحن ورضي له قوال 
  . .} ومن يعمل من الصاحلات وهو مؤمن فال خياف ظلماً وال هضما . خاب من محل ظلما 

قاع صفصف . ويتجلى املشهد الرهيب فإذا اجلبال الراسية الراسخة قد نسفت نسفاً؛ وإذا هي قاع بعد ارتفاع 
  . .د سويت األرض فال علو فيها وال اخنفاض خال من كل نتوء ومن كل اعوجاج ، فلق

وكأمنا تسكن العاصفة بعد ذلك النسف والتسوية؛ وتنصت اجلموع احملشودة ، وختفت كل حركة وكل نأمة ، 
ويستمعون الداعي إىل املوقف فيتبعون توجيهه كالقطيع صامتني مستسلمني ، ال يتلفتون وال يتخلفون وقد كانوا 



تنسيقاً ملشهد } يتبعون الداعي ال عوج له { فون ويعرضون ويعرب عن استسالمهم بأهنم يدعون إىل اهلدى فيتخل
  القلوب واألجسام مع مشهد اجلبال اليت ال عوج فيها وال نتوء

وعنت { . . } وخشعت األصوات للرمحن فال تسمع إال مهسا { : مث خييم الصمت الرهيب والسكون الغامر 
  . .} الوجوه للحي القيوم 

. فالكالم مهس . ذا خييم اجلالل على املوقف كله ، وتغمر الساحة اليت ال حيدها البصر رهبة وصمت وخشوع وهك
وال . وجالل احلي القيوم يغمر النفوس باجلالل الرزين . والوجوه عانية . واخلشوع ضاف . والسؤال ختافت 

والظاملون حيملون ظلمهم فيلقون اخليبة . به علماً  وهم ال حييطون. والعلم كله هللا . شفاعة إال ملن ارتضى اهللا قوله 
  .والذين آمنوا مطمئنون ال خيشون ظلماً يف احلساب وال هضماً ملا عملوا من صاحلات . 

  .إنه اجلالل ، يغمر اجلو كله ويغشاه ، يف حضرة الرمحن 
كذلك على هذا النسق . } ذكراً  وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو حيدث هلم{ 

نوعنا يف القرآن من صور الوعيد ومواقفه ومشاهده لعله يستجيش يف نفوس املكذبني شعور التقوى ، أو يذكرهم 
إال تذكرة . ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى { . فذلك إذ يقول اهللا يف أول السورة . مبا سيلقون يف اآلخرة فينزجروا 

الرسول صلى اهللا عليه وسلم يالحق الوحي فريدد ألفاظ القرآن وآياته قبل أن ينتهي الوحي  ولقد كان} ملن خيشى 
  .فأراد ربه أن يطمئن قلبه على األمانة اليت حيملها . وكان ذلك يشق عليه . خمافة أن ينسى 

  . .} لماً رب زدين ع: وقل . وال تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه . فتعاىل اهللا امللك احلق { 
هو . . الذي تعنو له الوجوه؛ وخييب يف حضرته الظاملون ويأمن يف ظله املؤمنون الصاحلون . فتعاىل اهللا امللك احلق 

إمنا عليك أن تدعو . منزل هذا القرآن من عليائه ، فال يعجل به لسانك ، فقد نزل القرآن حلكمة ، ولن يضيعه 
وما العلم إال ما يعلمه اهللا فهو . ما يعطيك ، ال ختشى عليه الذهاب  ربك ليزيدك من العلم ، وأنت مطمئن إىل

  . .ويثمر وال خييب . الباقي الذي ينفع وال يضيع 
وكان : مث جتيء قصة آدم ، وقد نسي ما عهد اهللا به إليه؛ وضعف أمام اإلغراء باخللود ، فاستمع لوسوسة الشيطان 

فلما مت . الفة األرض؛ ومنوذجاً من فعل إبليس يتخذ أبناء آدم منه عربة هذا ابتالء من ربه له قبل أن يعهد إليه خب
  . .االبتالء تداركت آدم رمحة اهللا فاجتباه وهداه 

وقصة آدم هنا جتيء بعد عجلة الرسول بالقرآن خوف النسيان ، . والقصص القرآين جييء يف السياق متناسقاً معه 
يف السورة اليت تكشف عن رمحة اهللا ورعايته ملن جيتبيهم من عباده ، وجتيء . فيذكر يف قصة آدم نقطة النسيان 

مث يعقبها مشهد من مشاهد القيامة يصور عاقبة الطائعني من . فيذكر يف قصة آدم أن ربه اجتباه فتاب عليه وهداه 
  .يداه وكأمنا هي العودة من رحلة األرض إىل املقر األول ليجزى كل مبا قدمت . أبنائه وعاقبة العصاة 

  :فلنتبع القصة كما جاءت يف السياق 
  . .} ولقد عهدنا إىل آدم من قبل فنسي ومل جند له عزماً { 

وعهد اهللا إىل آدم كان هو األكل من كل الثمار سوى شجرة واحدة ، متثل احملظور الذي ال بد منه لتربية اإلرادة ، 
در الذي حيفظ للروح اإلنسانية حرية االنطالق من وتأكيد الشخصية ، والتحرر من رغائب النفس وشهواهتا بالق

وهذا هو املقياس الذي ال خيطئ يف قياس الرقي البشري . الضرورات عندما تريد؛ فال تستعبدها الرغائب وتقهرها 
فكلما كانت النفس أقدر على ضبط رغائبها والتحكم فيها واالستعالء عليها كانت أعلى يف سلم الرقي البشري . 
.  



  .ضعفت أمام الرغبة وهتاوت كانت أقرب إىل البهيمية وإىل املدارج األوىل وكلما 
من أجل ذلك شاءت العناية اإلهلية اليت ترعى هذا الكائن اإلنساين أن تعده خلالفة األرض باختبار إرادته ، وتنبيه 

. طان ، وإرادته وعهده للرمحن قوة املقاومة فيه ، وفتح عينيه على ما ينتظره من صراع بني الرغائب اليت يزينها الشي
  :مث تعرض تفصيالهتا } فنسي ومل جند له عزماً { : وها هي ذي التجربة األوىل تعلن نتيجتها األوىل 

  . .} اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أىب : وإذ قلنا للمالئكة { 
فيعجل . . اق النعمة والرعاية هكذا يف إمجال ، جييء هذا املشهد الذي يفصل يف سور أخرى ، ألن السياق هنا سي

  :مبظاهر النعمة يف الرعاية 
يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك ، فال خيرجنكما من اجلنة فتشقى ، إن لك أال جتوع فيها وال تعرى ، : فقلنا { 

  . .} وأنك ال تظمأ فيها وال تضحى 
عقب نشوزه وعصيانه ، واالمتناع عن  وكانت هذه رعاية من اهللا وعنايته ان ينبه آدم إىل عدوه وحيذره غدره ،

فالشقاء بالكد والعمل والشرود والضالل والقلق } فال خيرجنكما من اجلنة فتشقى { . السجود آلدم كما أمره ربه 
كلها تنتظر هناك خارج اجلنة؛ وأنت يف محى منها كلها ما دمت يف . . واحلرية واللهفة واالنتظار واألمل والفقدان 

فهذا كله مضمون . . } وأنك ال تظمأ فيها وال تضحى . إن لك أال جتوع فيها وال تعرى { . . رحاب الفردوس 
وهي يف جمموعها متثل متاعب اإلنسان . لك ما دمت يف رحاهبا ، واجلوع والعري ، يتقابالن مع الظمأ والضحوة 

  .األوىل يف احلصول على الطعام والكساء ، والشراب والظالل 
ومن . وهو حيمل الضعف البشري جتاه الرغبة يف البقاء والرغبة يف السلطان . الً من التجارب ولكن آدم كان غف

  :هذه الثغرة نفذ إليه الشيطان 
  }يا آدم هل أدلك على شجرة اخللد وملك ال يبلى؟ : فوسوس إليه الشيطان قال { 

من هنا يتطلع إىل احلياة . ة حمدودة لقد ملس يف نفسه املوضع احلساس ، فالعمر البشري حمدود ، والقوة البشري
الطويلة وإىل امللك الطويل ، ومن هاتني النافذتني يدخل عليه الشيطان ، وآدم خملوق بفطرة البشر وضعف البشر ، 

  :ومن مث نسي العهد ، وأقدم على احملظور . . ألمر مقدور وحكمة خمبوءة 
  . .} وعصى آدم ربه فغوى . . هما من ورق اجلنة فأكال منها فبدت هلما سوءاهتما ، وطفقا خيصفان علي{ 

يرجح ذلك . والظاهر أهنا السوءات احلسية تبدت هلما وكانت عنهما مستورة ، وأهنا مواضع العفة يف جسديهما 
وقد يكون ذلك إيذاناً باستيقاظ الدوافع اجلنسية يف . أهنما أخذا يستراهنا بورق اجلنة يشبكانه ليستر هذه املواضع 

فقبل يقظة هذه الدوافع ال حيس اإلنسان باخلجل من كشف مواضع العفة وال ينتبه إليها ولكنه ينتبه إىل . ما كياهن
  .العورات عند استيقاظ دوافع اجلنس وخيجل من كشفها 

ورمبا كان حظر هذه الشجرة عليهما ، ألن مثارها مما يوقظ هذه الدوافع يف اجلسم تأجيالً هلا فترة من الزمان كما 
  .يشاء اهللا 

ورمبا كان نسياهنما عهد اهللا وعصياهنما له تبعه هبوط يف عزميتهما وانقطاع عن الصلة خبالقهما فسيطرت عليهما 
ورمبا كانت الرغبة يف اخللود جتسمت يف استيقاظ الدوافع اجلنسية . دوافع اجلسد وتنبهت فيهما دوافع اجلنس 

كل هذه فروض لتفسري . . لالمتداد وراء العمر الفردي احملدود للتناسل؛ فهذه هي الوسيلة امليسرة لإلنسان 
مما . فبدت هلما سوآهتما : إمنا قال . فبدت سوآهتما : فهو مل يقل . مصاحبة ظهور سوآهتما هلما لألكل من الشجرة 

: ليس وقد جاء يف موضع آخر عن إب. . يؤذن اهنا كانت حمجوبة عنهما فظهرت هلما بدافع داخلي من إحساسهما 



وقد يكون اللباس } ينزع عنهما لباسهما لرييهما سوءاهتما { : وجاء } ليبدي هلما ما ووري عنهما من سوءاهتما { 
. الذي نزعه الشيطان ليس لباساً مادياً إمنا هو شعور ساتر ، قد يكون هو شعور الرباءة والطهارة والصلة باهللا 

إمنا هي لتقرب صورة التجربة . ؤكدها وال نرجح واحداً منها وعلى أية حال فهي جمرد فروض كما أسلفنا ال ن
  .األوىل يف حياة البشرية 

  :مث أدركت آدم وزوجه رمحة اهللا ، بعدما عصاه ، فقد كانت هذه هي التجربة األوىل 
  . .} مث اجتباه ربه فتاب عليه وهدى { 

  . . يف اجلو وحدها وال يذكر هذا هنا لتبدو رمحة اهللا. بعدما استغفر آدم وندم واعتذر 
  :مث صدر األمر إىل اخلصمني اللدودين أن يهبطا إىل أرض املعركة الطويلة بعد اجلولة األوىل 

  . .} اهبطا منها مجيعاً ، بعضكم لبعض عدو : قال { 
 فلم يعد هناك عذر آلدم وبنيه من بعده أن يقول أحد منهم إمنا أخذت على. وبذلك أعلنت اخلصومة يف الثقلني 

  } بعضكم لبعض عدو { : فقد درى وعلم؛ وأعلن هذا األمر العلوي يف الوجود كله . غرة ومن حيث ال أدري 
شاءت رمحة اهللا بعباده أن يرسل . ومع هذا اإلعالن الذي دوت به السماوات واألرضون ، وشهده املالئكة أمجعون 

هلم يوم أعلن اخلصومة الكربى بني آدم وإبليس ، فأعلن . قبل أن يأخذهم مبا كسبت أيديهم . إليهم رسله باهلدى 
  :أنه آتيهم هبدى منه ، فمجاز كالً منهم بعد ذلك حسبما ضل أو اهتدى 

ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ، . فإما يأتينكم مين هدى ، فمن اتبع هداي فال يضل وال يشقى { 
كذلك أتتك آياتنا فنسيتها : قد كنت بصرياً؟ قال رب مل حشرتين أعمى و: قال . وحنشره يوم القيامة أعمى 

  . .} وكذلك جنزي من أسرف ومل يؤمن بآيات ربه ، ولعذاب اآلخرة أشد وأبقى . وكذلك اليوم تنسى 
فذلك أمر إذن قضي فيه . جييء هذا املشهد بعد القصة كأنه جزء منها ، فقد أعلن عنه يف ختامها يف املأل األعلى 

  .فيه وال تعديل  منذ بعيد وال رجعة
ومها ينتظران . فهو يف أمان من الضالل والشقاء باتباع هدى اهللا . . } فمن اتبع هداي فال يضل وال يشقى { 

  .خارج عتبات اجلنة 

فهذا املتاع ذاته شقوة . والشقاء مثرة الضالل ولو كان صاحبه غارقاً يف املتاع . ولكن اهللا يقي منهما من اتبع هداه 
وما يضل اإلنسان . وما من متاع حرام ، إال وله غصة تعقبه وعقابيل تتبعه . الدنيا وشقوة يف اآلخرة شقوة يف . 

. عن هدى اهللا إال ويتخبط يف القلق واحلرية والتكفؤ واالندفاع من طرف إىل طرف ال يستقر وال يتوازن يف خطاه 
ومن اتبع هدى اهللا فهو يف جنوة من . ار البقاء والشقاء قرين التخبط ولو كان يف املرتع مث الشقوة الكربى يف د

  .الضالل والشقاء يف األرض ، ويف ذلك عوض عن الفردوس املفقود ، حىت يؤوب إليه يف اليوم املوعود 
واحلياة املقطوعة الصلة باهللا ورمحته الواسعة ، ضنك مهما يكن } ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا { 

. ضنك احلرية والقلق والشك . نه ضنك االنقطاع عن االتصال باهللا واالطمئنان إىل محاه إ. فيها من سعة ومتاع 
ضنك اجلري وراء بارق املطامع واحلسرة على . احلرص على ما يف اليد واحلذر من الفوت : ضنك احلرص واحلذر 

ة الثقة إال وهو مستمسك وما حيس راح. وما يشعر القلب بطمأنينة االستقرار إال يف رحاب اهللا . كل ما يفوت 
إن طمأنينة اإلميان تضاعف احلياة طوالً وعرضاً وعمقاً وسعة ، واحلرمان منه . . بالعروة الوثقى اليت ال انفصام هلا 

  .شقوة ال تعدهلا شقوة الفقر واحلرمان 
. } مة أعمى وحنشره يوم القيا{ . . } فإن له معيشة ضنكا { وانقطع عن االتصال يب } ومن أعرض عن ذكري { 



رب { : حىت إذا سأل . وذلك جزاء على إعراضه عن الذكر يف األوىل . وذلك ضالل من نوع ضالله يف الدنيا . 
وكذلك . كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى { : كان اجلواب } مل حشرتين أعمى وقد كنت بصرياً؟ 

  } أشد وأبقى ولعذاب اآلخرة . جنزي من أسرف ومل يؤمن بآيات ربه 
أسرف فألقى باهلدى من بني يديه وهو أنفس ثراء وذخر ، وأسرف يف إنفاق . ولقد أسرف من أعرض عن ذكر ربه 

  فال جرم يعيش معيشة ضنكاً وحيشر يف يوم القيامة أعمى. بصره يف غري ما خلق له فلم يبصر من آيات اهللا شيئاً 
وط من اجلنة وشقاء وضالل ، يقابله عودة إىل اجلنة وجنوة من الشقاء هب. . واتساق يف التصوير . اتساق يف التعبري 

وجييء هذا تعقيباً على قصة آدم وهي قصة . . وفسحة يف الدنيا يقابلها الضنك ، وهداية يقابلها العمى . والضالل 
االختالف يف الصور  البشرية مجيعاً فيبدأ االستعراض يف اجلنة ، وينتهي يف اجلنة ، كما مر يف سورة األعراف ، مع

  . .الداخلة يف االستعراض هنا وهناك حسب اختالف السياق 
فإذا انتهت هذه اجلولة بطرفيها أخذ السياق يف جولة حول مصارع الغابرين؛ وهي أقرب يف الزمان من القيامة ، 

  :وهي واقع تشهده العيون إن كانت القيامة غيباً ال تراه األبصار 
  .كنا قبلهم من القرون ميشون يف مساكنهم؟ إن يف ذلك آليات ألويل النهى أفلم يهد هلم كم أهل{ 

  . .} ولوال كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجل مسمى 
وحني تطالع العني آثارهم ومساكنهم عن كثب ، وحني يتملى . وحني جتول العني والقلب يف مصارع القرون 

شخوصهم الذاهبة ، وأشباحهم اهلاربة ، وحركاهتم وسكناهتم ،  اخليال الدور وقد خلت من أهلها األول؛ ويتصور
. حني يتأمل هذا احلشد من األشباح والصور واالنفعاالت واملشاعر . . وخواطرهم وأحالمهم ، ومهومهم وآماهلم 

تبتلع عندئذ يستيقظ للهوة اليت تفغر فاها ل. . مث يفتح عينه فال يرى من ذلك كله شيئاً إال الفراغ واخلواء . 
. وعندئذ يدرك يد القدرة اليت أخذت القرون األوىل وهي قادرة على أن تأخذ ما يليها . احلاضر كما ابتلعت الغابر 

فما هلؤالء القوم ال يهتدون ويف مصارع القرون ما . وعندئذ يعي معىن اإلنذار ، والعربة أمامه معروضة لألنظار 
  } ويل النهى إن يف ذلك آليات أل{ : يهدي أويل األلباب؟ 

ولكنها كلمة . حلل هبم ما حل بالقرون األوىل . ولوال أن اهللا وعدهم أال يستأصلهم بعذاب الدنيا ، حلكمة عليا 
  .} ولوال كلمة سبقت من ربك لكان لزاما ، وأجل مسمى { : سبقت من ربك وأجل مسمى أمهلهم إليه 

عليك يا حممد منهم وال مما أوتوه من زينة احلياة الدنيا ليكون  وإذا كانوا مؤخرين إىل أجل ، ممهلني ال مهملني ، فال
  :ابتالء هلم ، فإمنا هي الفتنة ، وما أعطاكه اهللا إنعاماً فهو خري مما أعطاهم ابتالء 

فاصرب على ما يقولون ، وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا ، ومن آناء الليل فسبح وأطراف { 
وال متدن عينيك إىل ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة احلياة الدنيا لنفتنهم فيه ، ورزق ربك خري  .النهار لعلك ترضى 

  . .} وأمر أهلك بالصالة واصطرب عليها ال نسألك رزقاً حنن نرزقك والعاقبة للتقوى . وأبقى 
نفسك عليهم فاصرب على ما يقولون من كفر واستهزاء وجحود وإعراض ، وال يضق صدرك هبم ، وال تذهب 

يف هدأة الصبح وهو يتنفس ويتفتح . سبح حبمده قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا . واجته إىل ربك . حسرات 
كن . . باحلياة؛ ويف هدأة الغروب والشمس تودع ، والكون يغمض أجفانه ، وسبح حبمده فترات من الليل والنهار 

  . .} لعلك ترضى { . . موصوالً باهللا على مدار اليوم 
ترضى وهي يف ذلك اجلوار الرضي؛ وتطمئن وهي . والنفس اليت تتصل تطمئن وترضى . إن التسبيح باهللا اتصال 

  .يف ذلك احلمى اآلمن 



اجته إىل . فالرضى مثرة التسبيح والعبادة ، وهو وحده جزاء حاضر ينبت من داخل النفس ويترعرع يف حنايا القلب 
من عرض احلياة الدنيا ، من زينة ومتاع ومال } ما متعنا به أزواجاً منهم وال متدن عينيك إىل { ربك بالعبادة 

والزهرة سريعة . اليت تطلعها كما يطلع النبات زهرته المعه جذابة } زهرة احلياة الدنيا { . وأوالد وجاه وسلطان 
ن معادهنم ، بسلوكهم مع فنكشف ع} لنفتنهم فيه { فإمنا منتعهم هبا ابتالء . الذبول على ما هبا من رواء وزواق 

  .هذه النعمة وذلك املتاع 

َما يَأِْتيهِْم ِمْن ِذكْرٍ ِمْن َربِّهِْم ُمْحَدٍث إِلَّا اْسَتَمُعوُه َوُهْم َيلَْعُبونَ ) ١(اقَْتَرَب ِللنَّاسِ ِحسَابُُهْم َوُهْم ِفي غَفْلٍَة ُمْعرُِضونَ 
قَالَ ) ٣(الَِّذيَن ظَلَُموا َهلْ َهذَا إِلَّا َبَشٌر ِمثْلُكُْم أَفَتَأُْتونَ السِّْحَر وَأَنُْتْم تُْبِصُرونَ لَاِهَيةً قُلُوبُُهْم َوأََسرُّوا النَّْجَوى ) ٢(

َشاِعٌر فَلَْيأِْتَنا  َبلْ قَالُوا أَْضغَاثُ أَْحلَامٍ َبلِ افَْتَراهُ َبلْ ُهَو) ٤(رَبِّي َيْعلَُم الْقَْولَ ِفي السََّماِء وَالْأَْرضِ َوُهَو السَِّميعُ الَْعلِيُم 
َوَما أَْرَسلَْنا قَْبلََك إِلَّا رِجَالًا ُنوِحي ) ٦(َما آَمَنْت قَْبلَُهْم ِمْن قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها أَفَُهمْ ُيْؤِمُنونَ ) ٥(بِآَيٍة كََما أُْرِسلَ الْأَوَّلُونَ 

ثُمَّ ) ٨(َوَما َجَعلَْناُهْم َجَسًدا لَا َيأْكُلُونَ الطََّعاَم َوَما كَاُنوا َخاِلِديَن ) ٧(ونَ إِلَيْهِْم فَاسْأَلُوا أَْهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنُْتْم لَا َتْعلَُم
) ١٠(ِقلُونَ لَقَْد أَْنزَلَْنا إِلَْيكُْم ِكَتاًبا ِفيِه ِذكُْركُْم أَفَلَا َتْع) ٩(َصَدقَْناُهُم الَْوْعَد فَأَْنَجيَْناُهْم َوَمْن َنَشاُء َوأَهْلَكَْنا الُْمْسرِِفَني 

) ١٢(فَلَمَّا أََحسُّوا بَأَْسَنا إِذَا ُهْم مِْنَها َيرْكُُضونَ ) ١١(َوكَْم قََصْمَنا ِمْن قَْرَيٍة كَاَنْت ظَاِلَمةً َوأَْنَشأَْنا َبْعدََها قَْوًما آَخرِيَن 
فََما ) ١٤(قَالُوا َيا َوْيلََنا إِنَّا كُنَّا ظَاِلِمَني ) ١٣(ُتْسأَلُونَ  لَا َترْكُُضوا وَاْرجِعُوا إِلَى َما أُْترِفُْتْم ِفيِه َوَمَساِكنِكُْم لََعلَّكُْم

لَوْ ) ١٦(َوَما َخلَقَْنا السََّماَء َوالْأَْرَض َوَما َبْيَنُهَما لَاِعبَِني ) ١٥(زَالَْت ِتلَْك َدْعَواُهْم حَتَّى َجَعلَْناُهْم َحِصيًدا َخاِمِديَن 
َبلْ َنقِْذفُ بِالَْحقِّ َعلَى الَْباِطلِ فََيْدَمُغُه فَإِذَا ُهَو َزاِهٌق ) ١٧(ًوا لَاتََّخذَْناُه ِمْن لَُدنَّا إِنْ كُنَّا فَاِعِلَني أَرَْدَنا أَنْ َنتَِّخذَ لَْه

َعْن ِعَباَدِتِه وَلَا َيْسَتْحِسُرونَ  َولَُه َمْن ِفي السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ َوَمْن ِعْنَدُه لَا َيسَْتكْبُِرونَ) ١٨(َولَكُُم الَْوْيلُ ِممَّا َتِصفُونَ 
لَْو كَانَ ِفيهَِما آِلَهةٌ ) ٢١(أَمِ اتََّخذُوا آِلَهةً ِمَن الْأَْرضِ ُهمْ ُيْنِشُرونَ ) ٢٠(ُيسَبُِّحونَ اللَّْيلَ َوالنََّهارَ لَا َيفُْتُرونَ ) ١٩(

أَمِ اتََّخذُوا ِمْن ) ٢٣(لَا ُيسْأَلُ َعمَّا َيفَْعلُ َوُهْم ُيسْأَلُونَ ) ٢٢(مَّا َيِصفُونَ إِلَّا اللَُّه لَفََسدََتا فَُسْبَحانَ اللَِّه َربِّ الْعَْرشِ َع
) ٢٤(لَْحقَّ فَُهْم ُمعْرُِضونَ ُدونِِه آِلَهةً قُلْ هَاُتوا ُبْرَهاَنكُْم َهذَا ِذكُْر َمْن َمِعَي َوِذكُْر َمْن قَْبِلي َبلْ أَكْثَرُُهْم لَا َيْعلَُمونَ ا

َوقَالُوا اتََّخذَ الرَّْحَمُن َولًَدا سُْبحَاَنُه َبلْ ) ٢٥(ا أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسولٍ إِلَّا ُنوِحي إِلَْيِه أَنَّهُ لَا إِلََه إِلَّا أََنا فَاعُْبُدوِن َوَم
َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم َولَا َيْشفَُعونَ إِلَّا ) ٢٧(لَا َيْسبِقُوَنُه بِالْقَْولِ وَُهْم بِأَمْرِِه َيْعَملُونَ ) ٢٦(ِعَباٌد ُمكَْرُمونَ 

َوَمْن َيقُلْ ِمنُْهْم إِنِّي إِلٌَه ِمْن ُدونِِه فَذَِلكَ َنْجزِيِه َجَهنََّم كَذَِلَك َنْجزِي ) ٢٨(ِلَمنِ ارَْتَضى وَُهْم ِمْن َخْشَيِتِه ُمْشِفقُونَ 
ٍء َحيٍّ َيرَ الَِّذيَن كَفَُروا أَنَّ السََّماوَاِت َوالْأَْرَض كَاَنَتا َرْتقًا فَفََتقَْناُهَما َوَجَعلَْنا ِمَن الَْماِء كُلَّ َشْي أَوَلَْم) ٢٩(الظَّاِلِمَني 

َوَجَعلَْنا ) ٣١(َعلَُّهْم َيهَْتُدونَ َوَجَعلَْنا ِفي الْأَْرضِ َروَاِسَي أَنْ َتِميَد بِهِْم َوَجَعلَْنا ِفيَها ِفَجاًجا ُسُبلًا لَ) ٣٠(أَفَلَا ُيْؤِمُنونَ 
َوُهَو الَِّذي َخلََق اللَّْيلَ َوالنََّهاَر َوالشَّْمَس وَالْقََمَر كُلٌّ ِفي فَلٍَك ) ٣٢(السََّماَء َسقْفًا َمْحفُوظًا َوُهْم َعْن آَياِتَها ُمعْرُِضونَ 

كُلُّ نَفْسٍ ذَاِئقَةُ الَْمْوِت َوَنْبلُوكُْم ) ٣٤(َد أَفَإِنْ ِمتَّ فَُهُم الَْخاِلُدونَ َوَما َجَعلَْنا ِلَبَشرٍ ِمْن قَْبِلَك الْخُلْ) ٣٣(َيسَْبُحونَ 
  ) ٣٥(بِالشَّرِّ وَالَْخْيرِ ِفْتَنةً وَإِلَْيَنا ُتْرَجُعونَ 

نه تعاجله يف ميادي. . موضوع العقيدة . . هذه السورة ، مكية تعاجل املوضوع الرئيسي الذي تعاجله السور املكية 
  .ميادين التوحيد ، والرسالة والبعث : الكبرية 

فالعقيدة جزء من بناء هذا . وسياق السورة يعاجل ذلك املوضوع بعرض النواميس الكونية الكربى وربط العقيدة هبا 
الكون ، يسري على نواميسه الكربى؛ وهي تقوم على احلق الذي قامت عليه السماوات واألرض ، وعلى اجلد 

به السماوات واألرض ، وليست لعباً وال باطالً ، كما أن هذا الكون مل خيلق لعباً ، ومل يشب خلقه باطل الذي تدبر 



  . .} وما خلقنا السمآء واألرض وما بينهما العبني { : 
الرواسي . السماء واألرض : بني جمايل الكون الكربى . . بقلوهبم وأبصارهم وأفكارهم . . ومن مث جيول بالناس 

موجهاً أنظارهم إىل وحدة النواميس اليت حتكمها وتصرفها ، وإىل . . الشمس والقمر . الليل والنهار . اج والفج
. داللة هذه الوحدة على وحدة اخلالق املدبر ، واملالك الذي ال شريك له يف امللك ، كما انه ال شريك له يف اخللق 

  . .} لو كان فيهمآ آهلة إال اهللا لفسدتا { . 
وجعلنا من { : مداركهم إىل وحدة النواميس اليت حتكم احلياة يف هذه األرض ، وإىل وحدة مصدر احلياة  مث يوجه

وإىل وحدة املصري . . } كل نفس ذائقة املوت { : وإىل وحدة النهاية اليت ينتهي إليها األحياء } املاء كل شيء حي 
  . .} وإلينا ترجعون { : الذي إليه ينتهون 

: فهي واحدة كذلك وإن تعدد الرسل على مدار الزمان . ة االرتباط بتلك النواميس الكونية الكربى والعقيدة وثيق
وقد اقتضت مشيئة اهللا أن يكون . . } ومآ أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون { 

  . .}  ومآ أرسلنا قبلك إال رجاالً نوحي إليهم{ : الرسل كلهم من البشر 
فالسنة اليت . وكما أن العقيدة وثيقة االرتباط بنواميس الكون الكربى ، فكذلك مالبسات هذه العقيدة يف األرض 

بل نقذف باحلق { : ال تتخلف أن يغلب احلق يف النهاية وأن يزهق الباطل ، ألن احلق قاعدة كونية وغلبته سنة إهلية 
مث { : ن حيل اهلالك بالظاملني املكذبني ، وينجي اهللا الرسل واملؤمنني وأ. . } على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 

ولقد كتبنا { : وأن يرث األرض عباد اهللا الصاحلون . . } صدقناهم الوعد فأجنيناهم ومن نشآء وأهلكنا املسرفني 
ل الواحدة يف ومن مث يستعرض السياق أمة الرس} يف الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي الصاحلون 

يطول بعض الشيء عند عرض حلقة من قصة إبراهيم عليه السالم وعند اإلشارة . سلسلة طويلة استعراضاً سريعاً 
ويقصر عند اإلشارة إىل قصص نوح ، وموسى ، وهارون ، ولوط ، وامساعيل ، وإدريس ، . إىل داود وسليمان 

  .يهم السالم وذي الكفل ، وذي النون ، وزكريا ، وحيىي ، وعيسى عل
يف صورة وقائع يف حياة الرسل . تتجلى . ويف هذا االستعراض تتجلى املعاين اليت سبقت يف سياق السورة 

  .والدعوات ، بعدما جتلت يف صورة قواعد عامة ونواميس 
  .كذلك يتضمن سياق السورة بعض مشاهد القيامة؛ وتتمثل فيها تلك املعاين نفسها يف صورة واقع يوم القيامة 

.  
وهكذا تتجمع اإليقاعات املنوعة يف السورة على هدف واحد ، هو استجاشة القلب البشري إلدراك احلق األصيل 

يف العقيدة اليت جاء هبا خامت الرسل صلى اهللا عليه وسلم فال يتلقاها الناس غافلني معرضني الهني كما يصفهم يف 
ما يأتيهم من ذكر من رهبم حمدث إال استمعوه . رضون اقترب للناس حساهبم وهم يف غفلة مع{ : مطلع السورة 
  .} . . . الهية قلوهبم . وهم يلعبون 

فال جمال للهو يف استقبال الرسالة؛ وال جمال لطلب . كما أن هذا الكون حق وجد . إن هذه الرسالة حق وجد 
ادر الواحد ، والرسالة من لدن ذلك توحي بأنه اخلالق الق. اآليات اخلارقة؛ وآيات اهللا يف الكون وسنن الكون كله 

  .اخلالق القادر الواحد 
نظم هذه السورة من ناحية بنائه اللفظي وإيقاعه املوسيقي هو نظم التقرير ، الذي يتناسق مع موضوعها ، ومع جو 

الرخي فهناك اإليقاع . يبدو هذا واضحاً مبوازنته بنظم سوريت مرمي وطه مثالً . . السياق يف عرض هذا املوضوع 
  . .وهنا اإليقاع املستقر الذي يناسب موضوع السورة وجوها . الذي يناسب جومها 



وكذلك بالتأمل يف احللقة اليت . ويزيد هذا وضوحاً مبوازنة نظم قصة إبراهيم عليه السالم يف مرمي ونظمها هنا 
أما . الرخي بني إبراهيم وأبيه  ففي سورة مرمي أخذت حلقة احلوار. أخذت منها هنا احللقة اليت أخذت منها هناك 

  .ليتم التناسق يف املوضوع واجلو والنظم واإليقاع . هنا فجاءت حلقة حتطيم األصنام ، وإلقاء إبراهيم يف النار 
  :والسياق يف هذه السورة ميضي يف أشواط أربعة 

ريب احملدق ، وهي عنه غافلة ويبدأ مبطلع قوي الضربات ، يهز القلوب هزاً ، وهو يلفتها إىل اخلطر الق: األول 
  .} اخل . . . اقترب للناس حساهبم وهم يف غفلة معرضون { : الهية 

مث يهزها هزة أخرى مبشهد من مصارع الغابرين ، الذين كانوا عن آيات رهبم غافلني ، فعاشوا سادرين يف الغي 
. فلمآ أحسوا بأسنآ إذا هم منها يركضون  .وكم قصمنا من قرية كانت ظاملة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين { : ظاملني 

فما زالت تلك . يويلنآ إنا كنا ظاملني : قالوا . ال تركضوا وارجعوا إىل مآ أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون 
  . .} دعواهم حىت جعلناهم حصيداً خامدين 

وبني . التوحيد ونواميس الوجود  وبني عقيدة. مث يربط بني احلق واجلد يف الدعوة ، واحلق واجلد يف نظام الكون 
  .ووحدة مصدر احلياة وهنايتها ومصريها على النحو الذي أسلفناه . وحدة اخلالق املدبر ووحدة الرسالة والعقيدة 

فأما الشوط الثاين فريجع باحلديث إىل الكفار الذين يواجهون الرسول صلى اهللا عليه وسلم بالسخرية واالستهزاء ، 
. . وهم يستعجلون العذاب والعذاب منهم قريب . حق ، وكل ما حوهلم يوحي باليقطة واالهتمام بينما األمر جد و

  .ويلفتهم إىل ما أصاب املستهزئني بالرسل قبلهم . وهنا يعرض مشهداً من مشاهد القيامة 

فها ، وتزوي ويوجه قلوهبم إىل تأمل يد القدرة وهي تنقص األرض من أطرا. ويقرر ان ليس هلم من اهللا من عاصم 
  . .رقعتها وتطويها ، فلعل هذا أن يوقظهم من غفلتهم اليت جاءهتم من طول النعمة وامتداد الرخاء 

وإىل } إمنا أنذركم بالوحي : قل { : وينتهي هذا الشوط بتوجيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل بيان وظيفته 
حىت تنصب املوازين القسط وهم يف } ء إذا ما ينذرون وال يسمع الصم الدعا{ : اخلطر الذي يتهددهم يف غفلتهم 

  .غفلتهم سادرون 
كما تتجلى رمحة اهللا بعباده . ويتضمن الشوط الثالث استعراض أمة النبيني ، وفيها تتجلى وحدة الرسالة والعقيدة 

  .الصاحلني وإحياؤه هلم وأخذ املكذبني 
ويتضمن ختام السورة مبثل : يف مشهد من مشاهد القيامة املثرية أما الشوط الرابع واألخري فيعرض النهاية واملصري ، 

  . .إيقاعاً قوياً ، وإنذاراً صرحياً ، وختليه بينهم وبني مصريهم احملتوم : ما بدأت 
  . .واآلن نأخذ يف دراسة الشوط األول بالتفصيل 

. إال استمعوه وهم يلعبون  ما يأتيهم من ذكر من رهبم حمدث. اقترب للناس حساهبم وهم يف غفلة معرضون { 
ريب : أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال . هل هذآ إال بشر مثلكم . الهية قلوهبم وأسروا النجوى الذين ظلموا 

أضغاث أحالم ، بل افتراه ، بل هو شاعر ، فليأتنا : بل قالوا . يعلم القول يف السمآء واألرض وهو السميع العليم 
أفهم يؤمنون؟ ومآ أرسلنا قبلك إال رجاالً نوحي . . مآ آمنت قبلهم من قرية أهلكناهآ . بآية كمآ أرسل األولون 

مث . وما جعلناهم جسداً ال يأكلون الطعام ، وما كانوا خالدين . إليهم ، فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون 
  . .} صدقناهم الوعد فأجنيناهم ومن نشآء وأهلكنا املسرفني 

. واآليات تعرض وهم معرضون عن اهلدى . واحلساب يقترب وهم يف غفلة . الغافلني هزاً مطلع قوي يهز 
وكلما جاءهم من القرآن جديد قابلوه باللهو واالستهتار ، . واملوقف جد وهم ال يشعرون باملوقف وخطورته 



  .بر والتفكري والقلوب هي موضع التأمل والتد. . } الهية قلوهبم { . . واستمعوه وهم هازلون يلعبون 
إهنا صورة للنفوس الفارغة اليت ال تعرف اجلد ، فتلهو يف أخطر املواقف ، وهتزل يف مواطن اجلد؛ وتستهتر يف 

والنفس اليت . فيستقبلونه العبني ، بال وقار وال تقديس } من رهبم { فالذكر الذي يأتيهم يأتيهم . مواقف القداسة 
تهي إىل حالة من التفاهة واجلدب واالحنالل؛ فال تصلح للنهوض بعبء ، وال تفرغ من اجلد واالحتفال والقداسة تن

  وتغدو احلياة فيها عاطلة هينة رخيصة. االضطالع بواجب ، وال القيام بتكليف 
. فاالحتمال قوة جادة شاعرة . واالستهتار غري االحتمال . إن روح االستهتار اليت تلهو باملقدسات روح مريضة 

  .دان للشعور واسترخاء واالستهتار فق
وهؤالء الذين يصفهم القرآن الكرمي كانوا يواجهون ما ينزل من القرآن ليكون دستوراً للحياة ، ومنهاجاً للعمل ، 

فحيثما . وأمثال هؤالء موجودون يف كل زمان . ويواجهون اقتراب احلساب بالغفلة . باللعب . . وقانوناً للتعامل 
واليت حتيل . ال والقداسة صارت إىل هذه الصورة املريضة الشائهة اليت يرمسها القرآن خلت الروح من اجلد واالحتف

  احلياة كلها إىل هزل فارغ ، ال هدف له وال قوام
  :ذلك بينما كان املؤمنون يتلقون هذه السورة باالهتمام الذي يذهل القلوب عن الدنيا وما فيها 

  .ن قد نزل به رجل من العرب فأكرم مثواه جاء يف ترمجة اآلمدي لعامر بن ربيعة أنه كا

إين استقطعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وادياً يف : مث جاءه هذا الرجل وقد أصاب ارضاً فقال له . 
. ال حاجة يل يف قطيعتك : فقال عامر . وقد اردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك . العرب 

  . .} اقترب للناس حساهبم وهم يف غفلة معرضون { : نا عن الدنيا نزلت اليوم سورة أذهلت
اليت تكفن ميتتها باللهو؛ . وهذا هو فرق ما بني القلوب احلية املتلقية املتأثرة ، والقلوب امليتة املغلقة اخلامدة 

  .وتواري مخودها باالستهتار؛ وال تتأثر بالذكر ألهنا خاوية من مقومات احلياة 
وقد كانوا يتناجون فيما بينهم ويتآمرون خفية ، يقولون عن رسول اهللا صلى . . } نجوى الذين ظلموا وأسروا ال{ 

  .} هل هذا إال بشر مثلكم؟ أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ { : اهللا عليه وسلم 
وا يلجأون يف فهم على موت قلوهبم وفراغها من احلياة مل يكونوا ميلكون أنفسهم من ان تتزلزل هبذا القرآن؛ فكان

. فكيف تؤمنون لبشر مثلكم؟ وإن ما جاء به السحر . إن حممداً بشر : مقاومة تأثريه الطاغي إىل التعالت ، يقولون 
  فيف جتيئون للسحر وتنقادون له وفيكم عيون وأنتم تبصرون؟

اليت أداروها بينهم عند ذلك وكل الرسول صلى اهللا عليه وسلم أمرهم وأمره إىل ربه ، وقد أخربه اهللا بنجواهم 
  خفية؛ وأطلعه على كيدهم الذي يتقون به القرآن وأثره

  .} ريب يعلم القول يف السمآء واألرض ، وهو السميع العليم : قال { 
وما من . . فما من جنوى يف مكان على األرض إال وهو مطلع عليها وهو الذي يعلم القول يف السماء واألرض 

  .شفها ومطلع رسوله عليها وهو السميع العليم مؤامرة حيدثوهنا إال وهو كا
إنه أحالم خمتلطة يراها حممد : وقالوا . إنه سحر : فقالوا . ولقد حاروا كيف يصفون هذا القرآن وكيف يتقونه 

  :إنه افتراه وزعم انه وحي من عند اهللا : وقالوا . إنه شعر : وقالوا . ويرويها 
  . .} ه ، بل هو شاعر أضغاث أحالم ، بل افترا: بل قالوا { 

ومل يثبتوا على صفة له ، وال على رأي يرونه فيه ، ألهنم إمنا يتمحلون وحياولون أن يعللوا أثره املزلزل يف نفوسهم 
مث . . بشىت التعالت فال يستطيعون؛ فينتقلون من ادعاء إىل ادعاء ، ومن تعليل إىل تعليل ، حائرين غري مستقرين 



  :طلبوا بدل القرآن خارقة من اخلوارق اليت جاء هبا األولون خيلصون من احلرج بأن ي
  . .} فليأتنا بآية كما أرسل األولون { 

ولقد جاءت اخلوارق من قبل ، فلم يؤمن هبا من جاءهتم ، فحل هبم اهلالك ، وفقاً لسنة اهللا اليت ال تتخلف يف إهالك 
  :من يكذبون باخلوارق 

  .}  ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها{ 

.  
فيحق عليه . ذلك أن من يبلغ به العناد أال يؤمن باخلارقة املادية احملسوسة ، ال يبقى له عذر ، وال يرجى له صالح 

  .اهلالك 
فما بال هؤالء سيؤمنون باخلارقة . . ولقد تكررت اآليات ، وتكرر التكذيب هبا ، وتكرر كذلك إهالك املكذبني 

  ؤالء اهلالكنيلو جاءهتم؛ وهم ليسوا سوى بشر كه
  . .} أفهم يؤمنون { 
وما جعلناهم جسداً ال . ومآ أرسلنا قبلك إال رجاالً نوحي إليهم ، فأسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون { 

  . .} يأكلون الطعام ، وما كانوا خالدين 
ن الرسل من قبل إال وما كا. فقد اقتضت حكمة اهللا أن يكون الرسل من البشر ، يتلقون الوحي فيدعون به الناس 

فأكل الطعام من مقتضيات اجلسدية ، . وما جعل اهللا هلم أجساداً مث جعلهم ال يأكلون الطعام . رجاالً ذوي أجساد 
هذه هي سنة اهللا املطردة . . وهم حبكم اهنم بشر خملوقون مل يكونوا خالدين . واجلسدية من مقتضيات البشرية 
  .إن كانوا هم ال يعلمون . األنبياء من قبل  فليسألوا أهل الكتاب الذين عرفوا

وسلوكهم العملي . لقد كان الرسل من البشر ليعيشوا حياة البشر؛ فتكون حياهتم الواقعية مصداق شريعتهم 
فالكلمة احلية هي اليت تؤثر وهتدي ، ألن الناس يروهنا ممثلة يف شخص مترمجة إىل . منوذجاً حياً ملا يدعون إليه الناس 

  .حياة 
وال تعتلج يف . ولو كان الرسل من غري البشر ال يأكلون الطعام ، وال ميشون يف األسواق ، وال يعاشرون النساء 

فال هم حيسون دوافع البشر اليت . صدورهم عواطف البشر وانفعاالهتم ملا كانت هناك وشيجة بينهم وبني الناس 
  .حتركهم ، وال البشر يتأسون هبم ويقتدون 

ال حيس مشاعر الذين يدعوهم وال حيسون مشاعره ، فإنه يقف على هامش حياهتم ، ال يتجاوب معهم  وأميا داعية
ملا بينه وبينهم من قطعية يف احلس . ومهما مسعوا من قوله فلن حيركهم للعمل مبا يقول . وال يتجاوبون معه 

  .والشعور 
مهما تكن كلماته . آلذان ال تتعداها إىل القلوب فإن كلماته تقف على أبواب ا. وأميا داعية ال يصدق فعله قوله 

هي الكلمة املثمرة اليت حترك . فالكلمة البسيطة اليت يصاحبها االنفعال ، ويؤيدها العمل . بارعة وعباراته بليغة 
  .اآلخرين إىل العمل 

ول منزهاً عن والذين كانوا يقترحون أن يكون الرسول من املالئكة ، كالذين يقترحون اليوم أن يكون الرس
وهي أن املالئكة ال حييون حياة البشر حبكم تكوينهم . كلهم يتعنتون ويغفلون عن هذه احلقيقة . . انفعاالت البشر 

ال ميكن أن حيسوا بدوافع اجلسد ومقتضياته ، وال مبشاعر هذا املخلوق اآلدمي ذي التكوين . . وال ميكن أن حييوها 
ذه الدوافع واملشاعر ، وأن يزاوهلا يف حياته الواقعية لريسم حبياته دستور وأن الرسول جيب أن حيس هب. اخلاص 



  .احلياة العملي ملتبعيه من الناس 
وهنالك اعتبار آخر ، وهو أن شعور الناس بأن الرسول ملك ال يثري يف نفوسهم الرغبة يف تقليده يف جزئيات حياته؛ 

  .ال مطمع هلم يف تقليد منهجه يف حياته اليومية ألنه من جنس غري جنسهم ، وطبيعة غري طبيعتهم ، ف

  .وحياة الرسل أسوة دافعة لغريهم من الناس 
وهذا وذلك فوق ما يف ذلك االقتراح من غفلة عن تكرمي اهللا للجنس البشري كله ، باختيار الرسل منه ، ليتصلوا 

  .باملأل األعلى ويتلقوا عنه 
الرسل من البشر؛ وأجرت عليهم كل ما جيري على البشر من والدة لذلك كله اقتضت سنة اهللا اجلارية اختيار 

وجعلت أكرب الرسل . . ومن أكل للطعام ومعاشرة للنساء . ومن آالم وآمال . ومن عواطف وانفعاالت . وموت 
أكمل منوذج حلياة اإلنسان على األرض ، بكل ما فيها من . . وأكملهم وخامتهم وصاحب الرسالة الباقية فيهم 

  .افع وجتارب وعمل وحياة دو
  :ومثلها سنته يف إجنائهم ومن معهم ، وإهالك املسرفني الظاملني املكذبني . تلك سنة اهللا يف اختيار الرسل 

  . .} مث صدقناهم الوعد ، فأجنيناهم ومن نشاء ، وأهلكنا املسرفني { 
نون معهم إمياناً حقيقياً يصدقه العمل؛ وقد وعدهم اهللا النجاة هم واملؤم. فهي كذلك سنة جارية كسنة اختيارهم 

  .فصدقهم وعده ، وأهلك ، الذين كانوا يسرفون عليهم ، ويتجاوزون احلد معهم 
هذه السنة خيوف اهللا هبا املشركني الذين كانوا يواجهون الرسول صلى اهللا عليه وسلم باإلسراف عليه ، وتكذيبه ، 

ة هبم مل يرسل إليهم خبارقة مادية ، يتبعها هالكهم ، إذا هم كذبوا هبا وينبههم إىل أنه رمح. وإيذائه واملؤمنني معه 
إمنا أرسل إليهم بكتاب يشرفهم ألنه بلغتهم ، ويقوم حياهتم ، وخيلق منهم أمة ذات سيادة . كما كذب من قبلهم 

  :وهو مفتوح للعقول تتدبره ، وترتفع به يف سلم البشرية . يف األرض وذكر يف الناس 
  . .} أفال تعقلون؟ . نزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم لقد أ{ 

إن معجزة القرآن معجزة مفتوحة لألجيال ، وليست كاخلوارق املادية اليت تنقضي يف جيل واحد ، وال يتأثر هبا إال 
  .الذين يروهنا من ذلك اجليل 

هلم قبله ذكر ، ومل يكن معهم ما  فلم يكن. ولقد كان به ذكر العرب وجمدهم حني محلوا رسالته فشرقوا هبا وغربوا 
ولقد ظلت البشرية تذكرهم وترفعهم طاملا استمسكوا هبذا الكتاب ، . يعطونه للبشرية فتعرفه هلم وتذكرهم به 

حىت إذا ختلوا عنه ختلت عنهم . وقادوا به البشرية قروناً طويلة ، فسعدوا وسعدت مبا معهم من ذلك الكتاب 
م ، وصاروا ذيالً للقافلة يتخطفهم الناس ، وكانوا بكتاهبم يتخطف الناس من حوهلم البشرية ، واحنط فيها ذكره

  وهم آمنون
وما ميلكون من فكرة يقدموهنا لإلنسانية سوى هذه . وما ميلك العرب من زاد يقدمونه للبشرية سوى هذا الزاد 

فأما إذا . ا جتد عندهم ما تنتفع به فإن تقدموا للبشرية بكتاهبم ذاك عرفتهم وذكرهتم ورفعتهم ، ألهن. الفكرة 
فما هم؟ وما ذاك؟ وما قيمة هذا النسب بغري هذا الكتاب؟ إن البشرية مل . تقدموا إليها عرباً فحسب جبنسية العرب 

  .تعرفهم إال بكتاهبم وعقيدهتم وسلوكهم املستمد من ذلك الكتاب وهذه العقيدة 

شيئاً يف تاريخ البشرية ، وال مدلول له يف معجم احلضارة إمنا  فذلك ال يساوي. مل تعرفهم ألهنم عرب فحسب . 
  وهذا أمر له مدلول له يف تاريخ البشرية ومعجم احلضارة. عرفتهم ألهنم حيملون حضارة اإلسالم ومثله وفكرته 



منه  ذلك ما كان يشري إليه القرآن الكرمي ، وهو يقول للمشركني ، الذين كانوا يواجهون كل جديد يأتيهم. . 
  .} أفال تعقلون؟ . لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم { : باللهو واإلعراض والغفلة والتكذيب 

فال يأخذهم وفق سنته . وال يأتيهم باخلارقة اليت يطلبوهنا . ولقد كانت رمحة هبم أن ينزل اهللا هلم هذا القرآن 
  :حياً من القصم واالستئصال وهنا يعرض مشهداً . . بالقاصمة كالقرى اليت كذبت فاستأصلت 

ال . فلمآ أحسوا بأسنآ إذا هم منها يركضون . وكم قصمنا من قرية كانت ظاملة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين { 
فما زالت تلك . يويلنآ إنا كنا ظاملني : قالوا . . تركضوا وارجعوا إىل مآ أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون 

  . .} خامدين  دعواهم حىت جعلناهم حصيداً
وجرسها اللفظي يصور معناها ، ويلقي ظل الشدة والعنف والتحطيم والقضاء . والقصم أشد حركات القطع 

  .} وأنشأنا بعدها قوماً آخرين { . . فإذا هي مدمرة حمطمة . احلاسم على القرى اليت كانت ظاملة 
وعند اإلنشاء يوقع الفعل على القوم الذين  .وهو عند القصم يوقع الفعل على القرى ليشمل ما فيها ومن فيها 

  .وهذه حقيقة يف ذاهتا . . ينشأون ويعيدون إنشاء القرى 
ولكن عرض هذه احلقيقة يف هذه . . واإلنشاء يبدأ بالديارين فيعيدون إنشاء الدور . فالدمار حيل بالديار والدّيار 

  إلقاؤه بالتعبري على طريقة التصويرالصورة يضخم عملية القصم والتدمري ، وهذا هو الظل املراد 
مث ننظر فنشهد حركة القوم يف تلك القرى وبأس اهللا يأخذهم ، وهم كالفريان يف املصيدة يضطربون من هنا إىل 

  :هناك قبيل اخلمود 
  . .} فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون { 

كأمنا الركض ينجيهم من بأس . أخوذون ببأس اهللا يسارعون باخلروج من القرية ركضاً وعدوا ، وقد تبني هلم أهنم م
  .وكأمنا هم أسرع عدواً فال يلحق هبم حيث يركضون ولكنها حركة الفأر يف املصيدة بال تفكري وال شعور . اهللا 

  :عندئذ يتلقون التهكم املرير 
  } ال تركضوا ، وارجعوا إىل مآ أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون { 

عودوا لعلكم تسألون . . وعودوا إىل متاعكم اهلينء وعيشكم الرغيد وسكنكم املريح . يتكم ال تركضوا من قر
  عن ذلك كله فيم انفقتموه؟

  إمنا هو التهكم واالستهزاء. وما عاد هنالك جمال لسؤال وال جلواب 
. وال ينقذهم فرار وانه ال ينفعهم ركض ، . عند ذلك يفيقون فيشعرون بأن ال مفر وال مهرب من بأس اهللا احمليط 

  :فيحاولون االعتراف والتوبة واالستغفار 
  . .} يا ويلنا إنا كنا ظاملني : قالوا { 

  :فإهنم ملتركون يقولون حىت يقضى األمر وختمد األنفاس . فليقولوا ما يشاءون . ولكن لقد فات األوان 
  .} فما زالت تلك دعواهم حىت جعلناهم حصيداً خامدين { 

.  
  حصيد آدمي ، ال حركة فيه وال حياة؛ وكان منذ حلظة ميوج باحلركة ، وتضطرب فيه احلياةويا له من 

يربط . هنا يربط السياق بني العقيدة اليت سبق احلديث عنها ، وسننها اليت جتري عليها ، واليت تأخذ املكذبني هبا 
يتلبس هبما خلق السماوات واألرض يف بينها وبني احلق الكبري واجلد األصيل ، اللذين يقوم هبما الكون كله ، و

  .صميمه 



. فإذا كان املشركون يستقبلون القرآن كلما جاءهم منه جديد باللعب واللهو ، غافلني عما يف األمر من حق وجد 
فإن سنة اهللا مطردة نافذة مرتبطة . . وإذا كانوا يغفلون عن يوم احلساب القريب ، وعما ينتظر املكذبني املستهزئني 

  :ق الكبري واجلد األصيل باحل
بل . إن كنا فاعلني . لو أردنآ أن نتخذ هلواً الختذناه من لدنآ . وما خلقنا السمآء واألرض وما بينهما العبني { 

  . .} نقذف باحلق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ، ولكم الويل مما تصفون 
ودبره حبكمة ، ال جزافاً وال هوى ، وباجلد الذي خلق . اً لقد خلق اهللا سبحانه هذا الكون حلكمة ، ال لعباً وال هلو

فاجلد . . به السماوات واألرض وما بينهما أرسل الرسل ، وأنزل الكتب ، وفرض الفرائض ، وشرع التكاليف 
أصيل يف طبيعة هذا الكون ، أصيل يف تدبريه ، أصيل يف العقيدة اليت أرادها اهللا للناس ، أصيل يف احلساب الذي 

  .أخذهم به بعد املمات ي
  .هلواً ذاتياً ال يتعلق بشيء من خملوقاته احلادثة الفانية . ولو أراد اهللا سبحانه أن يتخذ هلواً الختذه من لدنه 

ولو كما يقول النحاة حرف امتناع . . } لو أردنا أن نتخذ هلواً الختذناه من لدنا { : وهو جمرد فرض جديل 
فاهللا سبحانه مل يرد أن يتخذ هلواً فلم يكن . فعل اجلواب المتناع وقوع فعل الشرط  تفيد امتناع وقوع. المتناع 

  .ال من لدنه وال من شيء خارج عنه . هناك هلو 
وإن حرف نفي مبعىن . . } إن كنا فاعلني { : ولن يكون ألن اهللا سبحانه مل يرده ابتداء ومل يوجه إليه إرادته أصالً 

  .الفعل ابتداء ما ، والصيغة لنفي إرادة 
. هي أن كل ما يتعلق بذات اهللا سبحانه قدمي ال حادث ، وباق غري فان . . إمنا هو فرض جديل لتقرير حقيقة جمردة 

فلو أراد سبحانه أن يتخذ هلواً ملا كان هذا اللهو حادثاً ، وال كان متعلقاً حبادث كالسماء واألرض وما بينهما فكلها 
  .فيكون أزلياً باقياً ، ألنه يتعلق بالذات األزلية الباقية . اتياً من لدنه سبحانه إمنا كان يكون ذ. . حوادث 

إمنا الناموس املقرر والسنة املطردة أال يكون هناك هلو ، إمنا يكون هناك جد ، ويكون هناك حق؛ فيغلب احلق 
  :األصيل على الباطل العارض 

  . .} بل نقذف باحلق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق { 
لإلضراب عن احلديث يف موضوع اللهو؛ والعدول عنه إىل احلديث يف الواقع املقرر الذي جتري به السنة } بل { و 

  .ويقتضيه الناموس 

  .وهو غلبة احلق وزهوق الباطل 
،  تقذف به على الباطل. فكأمنا احلق قذيفة يف يد القدرة . والتعبري يرسم هذه السنة يف صورة حسية حية متحركة 

  . .فيشق دماغه فإذا هو زاهق هالك ذاهب 
والباطل منفي عن خلقه هذا . هذه هي السنة املقررة ، فاحلق أصيل يف طبيعة الكون ، عميق يف تكوين الوجود 

وال بقاء لشيء . الكون أصالً ، طارئ ال أصالة فيه ، وال سلطان له ، يطارده اهللا ، ويقذف عليه باحلق فيدمغه 
  وال حياة لشيء تقذفه يد اهللا فتدمغهيطارده اهللا؛ 

وذلك يف الفترات اليت يبدو . ولقد خييل للناس أحياناً ان واقع احلياة خيالف هذه احلقيقة اليت يقررها العليم اخلبري 
 وإن هي إال فترة من الزمان ، ميد اهللا فيها. فيها الباطل منتفشاً كأنه غالب ، ويبدو فيها احلق منزوياً كأنه مغلوب 

مث جتري السنة األزلية الباقية اليت قام عليها بناء السماء واألرض؛ وقامت عليها العقائد . ما يشاء ، للفتنة واالبتالء 
  .والدعوات سواء بسواء 



واملؤمنون باهللا ال خياجلهم الشك يف صدق وعده؛ ويف أصالة احلق يف بناء الوجود ونظامه؛ ويف نصرة احلق الذي 
فإذا ابتالهم اهللا بغلبة الباطل حيناً من الدهر عرفوا أهنا الفتنة؛ وأدركوا أنه . . ل فيدمغه يقذف به على الباط

االبتالء؛ وأحسوا أن رهبم يربيهم ، ألن فيهم ضعفاً أو نقصاً؛ وهو يريد أن يعدهم الستقبال احلق املنتصر ، وأن 
وكلما . . النقص ويعاجلون فيها الضعف  جيعلهم ستار القدرة ، فيدعهم جيتازون فترة البالء يستكملون فيها

بل { : أما العاقبة فهي مقررة . سارعوا إىل العالج قصر اهللا عليهم فترة االبتالء ، وحقق على أيديهم ما يشاء 
  .واهللا يفعل ما يريد } نقذف باحلق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 

ين يتقولون على القرآن وعلى الرسول صلى اهللا عليه وسلم هكذا يقرر القرآن الكرمي تلك احلقيقة للمشركني ، الذ
مث يعقب على ذلك . . وهو احلق الغالب الذي يدمغ الباطل ، فإذا هو زاهق . ويصفونه بالسحر والشعر واالفتراء 
  . .} ولكم الويل مما تصفون { : التقرير بإنذارهم عاقبة ما يتقولون 

. منوذجاً ممن هم أقرب منهم إىل اهللا . والعبادة يف مقابل عصياهنم وإعراضهم مث يعرض هلم منوذجاً من مناذج الطاعة 
  :ومع هذا فهم دائبون على طاعته وعبادته ، ال يفترون وال يقصرون 

ومن عنده ال يستكربون عن عبادته وال يستحسرون ، يسبحون الليل والنهار . وله من يف السماوات واألرض { 
  . .} ال يفترون 
والعلم البشري ال يستيقن إال من وجود . لسماوات واألرض ال يعلمهم إال اهللا ، وال حيصيهم إال اهللا ومن يف ا

ولكننا ال نعرف عنهم إال ما . واملؤمنون يستيقنون من وجود املالئكة واجلن كذلك لذكرمها يف القرآن . البشر 
الكوكب األرضي ، بطبائع وأشكال تناسب  وقد يكون هناك غريهم من العقالء يف غري هذا. أخربنا به خالقهم 

  .طبيعة تلك الكواكب 

  .وعلم ذلك عند اهللا 
عرفنا منهم من نعرف ، وتركنا علم من ال نعلم خلالق } وله من يف السماوات واألرض { : فإذا حنن قرأنا 

  .السماوات واألرض ومن فيهن 
. دد وال نقيد ما دام النص عاماً يشمل املالئكة وغريهم ولكننا ال حن. املفهوم القريب أهنم املالئكة } ومن عنده { 

  .بالقياس إىل اهللا ال تعين مكاناً ، وال حتدد وصفاً } عند { فكلمة . واملفهوم من التعبري أهنم هم االقرب إىل اهللا 
أي يقصرون يف } وال يستحسرون { كما يستكرب هؤالء املشركون } ومن عنده ال يستكربون عن عبادته { 
  . .فحياهتم كلها عبادة وتسبيح بالليل والنهار دون انقطاع وال فتور . لعبادة ا

فاإلسالم يعد كل حركة . والبشر ميلكون أن تكون حياهتم كلها عبادة دون أن ينقطعوا للتسبيح والتعبد كاملالئكة 
  ياةولو كانت متاعاً ذاتياً بطيبات احل. وكل نفس عبادة إذا توجه هبا صاحبها إىل اهللا 

جييء اإلنكار على . ويف ظل التسبيح الذي ال يفتر وال ينقطع هللا الواحد ، مالك السماوات واألرض ومن فيهن 
ويعرض السياق دليل الوحدانية من املشهود يف نظام الكون وناموسه الواحد . املشركني واستنكار دعواهم يف اآلهلة 

  :لسابقة عند أهل الكتاب الدال على املدبر الواحد؛ ومن املنقول عن الكتب ا
فسبحان اهللا رب العرش عما يصفون . أم اختذوا آهلة من األرض هم ينشرون؟ لو كان فيهمآ آهلة إال اهللا لفسدتا { 
هذا ذكر من معي وذكر من . هاتوا برهانكم : أم اختذوا من دونه آهلة؟ قل . ال يسأل عما يفعل وهم يسألون . 

ومآ أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا . حلق فهم معرضون بل أكثرهم ال يعلمون ا. قبلي 
  . .} فاعبدون 



ووصف هؤالء بأهنم ينشرون من األرض أي يقيمون . والسؤال عن اختاذهم آهلة هو سؤال استنكار للواقع منهم 
ل صفات اإلله احلق أن ُينشر األموات من فمن أو. فيه هتكم بتلك اآلهلة اليت اختذوها . األموات ويبعثوهنم أحياء 

فهي . فهل اآلهلة اليت اختذوها تفعل هذا؟ إهنا ال تفعل ، وال يدعون هلا هم أهنا ختلق حياة أو تعيد حياة . األرض 
  .إذن فاقدة للصفة األوىل من صفات اإلله 

لو كان فيهما آهلة إال { : الوجود  وهنالك الدليل الكوين املستمد من واقع. ذلك منطق الواقع املشهود يف األرض 
  . .} اهللا لفسدتا 

فالكون قائم على الناموس الواحد الذي يربط بني أجزائه مجيعاً؛ وينسق بني أجزائه مجيعاً؛ وبني حركات هذه 
فلو تعددت الذوات . هذا الناموس الواحد من صنع إرادة واحدة إلله واحد . . األجزاء وحركة اجملموع املنظم 

والناموس مظهر اإلرادة النافذة . ولتعددت النواميس تبعاً هلا فاإلرادة مظهر الذات املريدة . دت اإلرادات لتعد
والنعدمت الوحدة اليت تنسق اجلهاز الكوين كله ، وتوحد منهجه واجتاهه وسلوكه؛ ولوقع االضطراب والفساد تبعاً 

  .أشد امللحدين ألنه واقع حمسوس  هذا التناسق امللحوظ الذي ال ينكره. . لفقدان التناسق 

وإن الفطرة السليمة اليت تتلقى إيقاع الناموس الواحد للوجود كله ، لتشهد شهادة فطرية بوحدة هذا الناموس ، 
ووحدة اإلرادة اليت أوجدته ، ووحدة اخلالق املدبر هلذا الكون املنظم املنسق ، الذي ال فساد يف تكوينه ، وال خلل 

  :يف سريه 
  . .} بحان اهللا رب العرش عما يصفون فس{ 

. والعرش رمز امللك والسيطرة واالستعالء } رب العرش { : تنزه اهللا املتعايل املسيطر . وهم يصفونه بأن له شركاء 
  .تنزه عما يقولون والوجود كله بنظامه وسالمته من اخللل والفساد يكذهبم فيما يقولون 

  . .} ال يسأل عما يفعل وهم يسألون { 
ومىت كان املسيطر على الوجود كله يسأل؛ ومن ذا الذي يسأله؛ وهو القاهر فوق عباده ، وإرادته طليقة ال حيدها 
قيد من إرادة أخرى ، وال حىت من الناموس الذي ترتضيه هي وتتخذه حاكماً لنظام الوجود؟ والسؤال واحلساب 

ة الطليقة هي اليت تضع احلدود واملقاييس ، وال تتقيد مبا واإلراد. إمنا يكونان بناء على حدود ترسم ومقياس يوضع 
  .واخللق مأخوذون مبا تضع هلم من تلك احلدود فهم يسألون . تضع للكون من احلدود واملقاييس إال كما تريد 

هذا وما احلكمة يف . وملاذا صنع اهللا كذا : وإن اخللق ليستبد هبم الغرور أحياناً فيسألون سؤال املنكر املتعجب 
  إهنم ال جيدون احلكمة يف ذلك الصنيع: الصنيع؟ وكأمنا يريدون ليقولوا 

وهم يتجاوزون يف هذا حدود األدب والواجب يف حق املعبود ، كما يتجاوزون حدود اإلدراك اإلنساين القاصر 
  . .الذي ال يعرف العلل واألسباب والغايات وهو حمصور يف حيزه احملدود 

ال يسأل { . ويدبر كل شيء ، ويسيطر على كل شيء ، هو الذي يقدر ويدبر وحيكم  إن الذي يعلم كل شيء ،
  . .} عما يفعل وهم يسألون 

وإىل جانب الدليل الكوين املستمد من طبيعة الوجود وواقعه يسأهلم عن الدليل النقلي الذي يستندون إليه يف دعوى 
  :الشرك اليت ال تعمتد على دليل 

  .} هذا ذكر من معي وذكر من قبلي . هاتوا برهانكم : هلة؟ قل أم اختذوا من دونه آ{ 
. فهذا هو القرآن يشتمل على ذكر املعاصرين للرسول صلى اهللا عليه وسلم وهناك ذكر من سبقه من الرسل 

فمن أين جاء املشركون بدعوى . فكل الديانات قائمة على عقيدة التوحيد . وليس فيما جاءوا به ذكر الشركاء 



  :اليت تنقضها طبيعة الكون ، وال يوجد من الكتب السابقة عليها دليل  الشرك
  . .} بل أكثرهم ال يعلمون احلق فهم معرضون { 
  . .} وما أرسلنا من قبلك من رسول إال نوحي إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون { 

توحيد اإلله وتوحيد املعبود . وال حتويل  ال تبديل فيها. فالتوحيد هو قاعدة العقيدة منذ أن يبعث اهللا الرسل للناس 
قاعدة ثابتة ثبوت النواميس . . فال انفصال بني األلوهية والربوبية؛ وال جمال للشرك يف األلوهية وال يف العبادة . 

  .الكونية ، متصلة هبذه النواميس وهي واحدة منها 
  .مث يعرض السياق لدعوى املشركني من العرب أن هللا ولداً 

  :دى مقوالت اجلاهلية السخيفة وهي إح
يعلم ما بني . سبحانه بل عباد مكرمون ، ال يسبقونه بالقول ، وهم بأمره يعملون . اختذ الرمحن ولداً : وقالوا { 

إين إله من دونه : ومن يقل منهم . أيديهم وما خلفهم ، وال يشفعون إال ملن ارتضى ، وهم من خشيته مشفقون 
  . .} جنزي الظاملني  كذلك. فذلك جنزيه جهنم 

فقد عرفت عند مشركي العرب يف . ودعوى البنوة هللا سبحانه دعوى اختذت هلا عدة صور يف اجلاهليات املختلفة 
وعند مشركي النصارى يف صورة بنوة . وعند مشركي اليهود يف صورة بنوة العزيز هللا . صورة بنوة املالئكة هللا 

  .اهلية يف شىت الصور والعصور وكلها من احنرافات اجل. . املسيح هللا 
فهم . وهو يرد عليهم ببيان طبيعة املالئكة . واملفهوم أن الذي يعنيه السياق هنا هو دعوى العرب يف بنوة املالئكة 

إمنا . ال يقترحون عليه شيئاً تأدباً وطاعة وإجالالً . عند اهللا } بل عباد مكرمون { ليسوا بنات هللا كما يزعمون 
وال يتقدمون بالشفاعة إال ملن ارتضاه اهللا ورضي أن يقبل الشفاعة . وعلم اهللا هبم حميط . ه ال يناقشون يعملون بأمر

وهم بطبيعتهم خائفون هللا مشفقون من خشيته على قرهبم وطهارهتم وطاعتهم اليت ال استثناء فيها وال احنراف . فيه 
لكان جزاؤهم جزاء من يدعي األلوهية كائناً من كان ،  ولو ادعوها جدالً. وهم ال يدعون األلوهية قطعاً . عنها 

فذلك جزاء الظاملني الذين يدعون هذه الدعوى الظاملة لكل حق ، ولكل أحد ، ولكل شيء يف هذا . وهو جهنم 
  .الوجود 

ولو ادعاها لذاق . وكذلك تبدو دعوى املشركني يف صورهتا هذه واهية مستنكرة مستبعدة ، ال يدعيها أحد 
  ها األليمجزاء

  بينما املشركون يتطاولون ويدعون. وكذلك يلمس الوجدان مبشهد املالئكة طائعني هللا ، مشفقني من خشيته 
وعند هذا احلد من عرض األدلة الكونية الشاهدة بالوحدة؛ واألدلة النقلية النافية للتعدد؛ واألدلة الوجدانية اليت 

يف جمايل الكون الضخمة ، ويد القدرة تدبره حبكمة ، وهم جيول السياق بالقلب البشري . . تلمس القلوب 
  :معرضون عن آياهتا املعروضة على األنظار والقلوب 

وجعلنا من املاء كل شيء حي؛ أفال يؤمنون؟ . أومل ير الذين كفروا أن السماوات واألرض كانتا رتقاً ففتقنامها { 
اجاً سبالً لعلهم يهتدون؛ وجعلنا السمآء سقفاً حمفوظاً وهم وجعلنا يف األرض رواسي أن متيد هبم ، وجعلنا فيها فج

  . .} كل يف فلك يسبحون . وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر . عن آياهتا معرضون 
إهنا جولة يف الكون املعروض لألنظار ، والقلوب غافلة عن آياته الكبار ، وفيها ما حيري اللب حني يتأمله بالبصرية 

  .حة والقلب الواعي واحلس اليقظ املفتو



وتقريره أن السماوات واألرض كانتا رتقاً ففتقتا ، مسألة جديرة بالتأمل ، كلما تقدمت النظريات الفلكية يف حماولة 
  .تفسري الظواهر الكونية ، فحامت حول هذه احلقيقة اليت أوردها القرآن الكرمي منذ أكثر من ثالث مائة وألف عام 

ائمة اليوم هي أن اجملموعات النجمية كاجملموعة الشمسية املؤلفة من الشمس وتوابعها ومنها األرض فالنظرية الق
مث انفصلت وأخذت أشكاهلا الكروية وأن األرض كانت قطعة من الشمس مث انفصلت . كانت سدمياً . . والقمر 

  . .عنها وبردت 
اًَ ، وتقوم نظرية أخرى تصلح لتفسري الظواهر تقوم اليوم وقد تنقض غد. ولكن هذه ليست سوى نظرية فلكية 
  . .الكونية بفرض آخر يتحول إىل نظرية 

ال حناول أن حنمل النص القرآين املستيقن على نظرية غري مستيقنة ، تقبل اليوم  -وحنن أصحاب هذه العقيدة 
وهي . ت اليت تسمى علمية لذلك ال حناول يف هذه الظالل أن نوفق بني النصوص القرآنية والنظريا. وترفض غداً 

. . شيء آخر غري احلقائق العلمية الثابتة القابلة للتجربة كتمدد املعادن باحلرارة وحتول املاء خباراً وجتمده بالربودة 
  .وهي شيء آخر غري النظريات العلمية كما بينا من قبل يف الظالل . إىل آخر هذا النوع من احلقائق العلمية 

منهج . إمنا هو منهج للحياة كلها . نظريات علمية ومل جييء ليكون علماً جتريبياً كذلك  إن القرآن ليس كتاب
دون أن يدخل يف . ولتقومي اجملتمع ليسمح للعقل بالعمل واالنطالق . لتقومي العقل ليعمل وينطلق يف حدوده 

  .فهذا متروك للعقل بعد تقوميه وإطالق سراحه . جزئيات وتفصيليات علمية حبتة 
أن السماوات واألرض كانتا رتقاً { : قد يشري القرآن أحياناً إىل حقائق كونية كهذه احلقيقة اليت يقررها هنا و

وإن كنا ال نعرف منه كيف كان فتق السماوات . وحنن نستيقن هذه احلقيقة جملرد ورودها يف القرآن } ففتقنامها 
الفلكية اليت ال ختالف هذه احلقيقة اجململة اليت قررها  ونتقبل النظريات. أو فتق السماوات عن األرض . واألرض 
وهو . ولكننا ال جنري بالنص القرآين وراء أية نظرية فلكية ، وال نطلب تصديقاً للقرآن يف نظريات البشر . القرآن 

النص القرآين إن النظرية الفلكية القائمة اليوم ال تعارض املفهوم اإلمجايل هلذا : حقيقة مستيقنة وقصارى ما يقال 
  السابق عليها بأجيال

يعد العلماء كشفها . فيقرر كذلك حقيقة خطرية } وجعلنا من املاء كل شيء حي { : فأما شطر اآلية الثاين 
  .الهتدائه إليها وتقريره أن املاء هو مهد احلياة األول » دارون « وميجدون . وتقريرها أمراً عظيماً 

وإن كان ورودها يف القرآن الكرمي ال يثري العجب يف نفوسنا ، وال يزيدنا يقينا  .وهي حقيقة تثري االنتباه حقاً 
ال من . فنحن نستمد االعتقاد بصدقه املطلق يف كل ما يقرره من إمياننا بأنه من عند اهللا . بصدق هذا القرآن 

ء واالرتقاء لدارون إن نظرية النشو: وأقصى ما يقال هنا كذلك . موافقة النظريات أو الكشوف العلمية له 
  .ومجاعته ال تعارض مفهوم النص القرآين يف هذه النقطة بالذات 

ومنذ أكثر من ثالثة عشر قرناً كان القرآن الكرمي يوجه أنظار الكفار إىل عجائب صنع اهللا يف الكون ، ويستنكر أال 
يف الكون يقود إىل اإلميان باخلالق املدبر وكل ما حوهلم } أفال يؤمنون؟ { : يؤمنوا هبا وهم يروهنا مبثوثة يف الوجود 

  احلكيم؟
  :مث ميضي يف عرض مشاهد الكون اهلائلة 

  .} وجعلنا يف األرض رواسي أن متيد هبم { 



.  
وحفظ التوازن يتحقق يف صور شىت . فيقرر أن هذه اجلبال الرواسي حتفظ توازن األرض فال متيد هبم وال تضطرب 

: اخلارجي على األرض والضغط الداخلي يف جوفها ، وهو خيتلف من بقعة إىل بقعة  فقد يكون توازناً بني الضغط. 
وعلى أية حال فهذا النص يثبت أن . . وقد يكون بروز اجلبال يف موضع معادالً الخنفاض األرض يف موضع آخر 

ا هذا التوازن فذلك فلنترك للبحوث العلمية كشف الطريقة اليت يتم هب. للجبال عالقة بتوازن األرض واستقرارها 
ولنكتف من النص القرآين الصادق باللمسة الوجدانية والتأمل املوحي ، وبتتبع يد القدرة املبدعة . جماهلا األصيل 

  :املدبرة هلذا الكون الكبري 
  . .} وجعلنا فيها فجاجاً سبالً لعلهم يهتدون { 

ذكر هذه الفجاج هنا مع . . تتخذ سبالً وطرقاً وذكر الفجاج يف اجلبال وهي الفجوات بني جواجزها العالية ، و
فلعلهم . اإلشارة إىل االهتداء يصور احلقيقة الواقعة أوالً ، مث يشري من طرف خفي إىل شأن آخر يف عامل العقيدة 

  يهتدون إىل سبيل يقودهم إىل اإلميان ، كما يهتدون يف فجاج اجلبال
  . .} وجعلنا السماء سقفاً حمفوظاً { 

حمفوظ من اخللل . والقرآن يقرر أن السماء سقف حمفوظ . وحنن نرى فوقنا ما يشبه السقف . كل ما عال  والسماء
وهم عن آياهتا { . . وحمفوظ من الدنس باعتباره رمزاً للعلو الذي تتنزل منه آيات اهللا . بالنظام الكوين الدقيق 

  . .} معرضون 
  .} كل يف فلك يسبحون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر { 

وباحلياة . والشمس والقمر جرمان هائالن هلما عالقة حبياة اإلنسان يف األرض . والليل والنهار ظاهرتان كونيتان 
هبذه الدقة اليت ال ختتل مرة؛ وهبذا االطراد . والتأمل يف توايل الليل والنهار ، ويف حركة الشمس والقمر . . كلها 

جدير بأن يهدي القلب إىل وحدة الناموس ، ووحدة اإلرادة ، ووحدة اخلالق املدبر القدير . . الذي ال يكف حلظة 
.  

ويف هناية الشوط يربط السياق بني نواميس الكون يف خلقه وتكوينه وتصريفه؛ ونواميس احلياة البشرية يف طبيعتها 
  :وهنايتها ومصريها 

لدون؟ كل نفس ذآئقة املوت ، ونبلوكم بالشر واخلري فتنة ، أفإن مت فهم اخلا. وما جعلنا لبشر من قبلك اخللد { 
  . .} وإلينا ترجعون 

وإذا كان الرسول صلى اهللا . وكل ما له بدء فله هناية . فكل حادث فهو فان . وما جعلنا لبشر من قبلك اخللد 
وتى؟ وما هلم ال يتبصرون عليه وسلم ميوت فهل هم خيلدون؟ وإذا كانوا ال خيلدون فما هلم ال يعملون عمل أهل امل

  وال يتدبرون؟
فما . وهذه هي السنة اليت ليست هلا استثناء . هذا هو الناموس الذي حيكم احلياة . } كل نفس ذائقة املوت { 

  أجدر األحياء أن حيسبوا حساب هذا املذاق
  .إنه املوت هناية كل حي ، وعاقبة املطاف للرحلة القصرية على األرض 

) ٣٦(اِفُرونَ الَِّذيَن كَفَرُوا إِنْ يَتَِّخذُوَنَك إِلَّا ُهزًُوا أََهذَا الَِّذي َيذْكُُر آِلهََتكُْم وَُهْم بِِذكْرِ الرَّْحَمنِ ُهْم كََوإِذَا رَآَك 
لَوْ ) ٣٨(نْ كُنُْتْم َصاِدِقَني َوَيقُولُونَ َمَتى َهذَا الَْوْعُد إِ) ٣٧(ُخِلَق الْإِْنَسانُ ِمْن َعَجلٍ َسأُرِيكُْم آيَاِتي فَلَا َتْستَْعجِلُوِن 

َبلْ تَأِْتيهِْم َبْغَتةً فََتبَْهُتُهمْ ) ٣٩(َيْعلَُم الَِّذيَن كَفَرُوا ِحَني لَا َيكُفُّونَ َعْن ُوُجوِههِمُ النَّاَر َولَا َعْن ظُُهورِِهْم َولَا ُهْم ُيْنَصُرونَ 



َولَقَِد اْسُتهْزَِئ بُِرُسلٍ ِمْن قَْبِلَك فَحَاَق بِالَِّذيَن َسِخُروا ِمنُْهْم َما كَانُوا بِهِ ) ٤٠(فَلَا َيْسَتِطيُعونَ َردََّها َولَا ُهْم ُيْنظَُرونَ 
أَْم لَُهْم آِلَهةٌ ) ٤٢(قُلْ َمْن َيكْلَُؤكُْم بِاللَّْيلِ َوالنََّهارِ ِمَن الرَّْحَمنِ َبلْ ُهْم َعْن ِذكْرِ َربِّهِْم ُمْعرُِضونَ ) ٤١(َيْستَْهزِئُونَ 

َبلْ َمتَّْعَنا َهُؤلَاِء َوآَباَءُهْم حَتَّى طَالَ َعلَيْهُِم ) ٤٣(َتْمَنُعُهْم ِمْن ُدونَِنا لَا َيْسَتِطيُعونَ َنْصَر أَْنفُِسهِْم وَلَا ُهْم ِمنَّا ُيْصَحُبونَ 
قُلْ إِنََّما أُْنِذرُكُْم بِالَْوْحيِ َولَا َيْسَمُع الصُّمُّ ) ٤٤(لَْغاِلُبونَ الُْعُمُر أَفَلَا َيَرْونَ أَنَّا َنأِْتي الْأَْرَض َننْقُُصَها ِمْن أَطَْراِفَها أَفَُهُم ا

وََنَضعُ ) ٤٦(َولَِئْن َمسَّْتُهْم نَفَْحةٌ ِمْن َعذَابِ رَبَِّك لََيقُولُنَّ َيا َوْيلََنا إِنَّا كُنَّا ظَاِلِمَني ) ٤٥(الدَُّعاَء إِذَا َما ُيْنذَُرونَ 
  ) ٤٧(َنا حَاِسبَِني طَ ِلَيْومِ الْقَِياَمِة فَلَا ُتظْلَُم َنفٌْس َشْيئًا َوإِنْ كَانَ ِمثْقَالَ َحبٍَّة ِمْن خَْرَدلٍ أََتْيَنا بَِها َوكَفَى بِالَْموَازِيَن الِْقْس

بعد ذلك الشوط البعيد املديد يف أرجاء الكون ، ويف نواميس الوجود ، ويف سنن الدعوات ، ويف مصائر البشر ، 
يرتد السياق إىل مثل ما بدأ به يف مطلع السورة عن استقبال املشركني للرسول صلى اهللا . . رع الغابرين ويف مصا

  . .عليه وسلم وما معه من الوحي؛ واستهزائهم به وإصرارهم على الشرك 
 وينذرهم عاقبة. فيحذرهم ما يستعجلون به . مث يتحدث عن طبيعة اإلنسان العجول ، واستعجاهلم بالعذاب 

. االستهزاء بالرسول صلى اهللا عليه وسلم ويعرض هلم مشهداً من تقلص ظالل الغالبني املسيطرين يف الدنيا 
  .ومشهداً من عذاب املكذبني يف اآلخرة 

فريبط احلساب واجلزاء بنواميس الكون وفطرة اإلنسان وسنة . وخيتم الشوط بدقة احلساب واجلزاء يف يوم القيامة 
  . .ر ويف الدعوات اهللا يف حياة البش

  .} أهذا الذي يذكر آهلتكم؛ وهم بذكر الرمحن هم كافرون . وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إال هزواً { 
إن هؤالء الكفار يكفرون بالرمحن ، خالق الكون ومدبره ، ليستنكرون على الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يذكر 

  وهو أمر عجيب جد عجيب. . ن بالرمحن دون أن يتحرجوا أو يتلوموا آهلتهم األصنام بالسوء ، بينما هم يكفرو
أهذا الذي { : وإهنم ليلقون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باهلزء ، يستكثرون عليه أن ينال من أصنامهم تلك 

هلم من وال يستكثرون على أنفسهم وهم عبيد من عبيد اهللا أن يكفروا به ، ويعرضوا عما أنزل } يذكر آهلتكم؟ 
  وهي مفارقة عجيبة تكشف عن مدى الفساد الذي أصاب فطرهتم وتقديرهم لألمور. . قرآن 

واإلنسان بطبعه . مث هم يستعجلون مبا ينذرهم به الرسول صلى اهللا عليه وسلم من عذاب؛ وحيذرهم من عاقبته 
  :عجول 

  . .} هذا الوعد إن كنتم صادقني مىت : ويقولون . سأريكم آيايت فال تستعجلون . خلق اإلنسان من عجل { 
وهو ميد ببصره دائماً إىل ما وراء اللحظة احلاضرة يريد . فالعجلة يف طبعه وتكوينه . . } خلق اإلنسان من عجل { 

ليتناوله بيده ، ويريد ليحقق كل ما خيطر له مبجرد أن خيطر بباله ، ويريد ان يستحضر كل ما يوعد به ولو كان يف 
واإلميان ثقة . ذلك إال أن يتصل باهللا فيثبت ويطمئن ، ويكل األمر هللا فال يتعجل قضاءه . ؤه ذلك ضرره وإيذا
  .وصرب واطمئنان 

. . الوعد بعذاب اآلخرة وعذاب الدنيا . وهؤالء املشركون كانوا يستعجلون بالعذاب ، ويسألون مىت هذا الوعد 
  :حيذرهم ما أصاب املستهزئني قبلهم من عذاب الدنيا فها هو ذا القرآن يرسم هلم مشهداً من عذاب اآلخرة ، و

بل تأتيهم بغتة . لو يعلم الذين كفروا حني ال يكفون عن وجوههم النار وال عن ظهورهم وال هم ينصرون { 
ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما . . فتبهتهم ، فال يستطيعون ردها وال هم ينظرون 

  .} زئون كانوا به يسته



  .فلينظروا ماذا سيكون . . لو يعلمون ما سيكون لكان هلم شأن غري شأهنم ، ولكفوا عن استهزائهم واستعجاهلم 
ها هم أوالء تنوشهم النار من كل جانب ، فيحاولون يف حركة خمبلة يرمسها التعبري من وراء السطور أن يكفوا النار 

وكأمنا تلقفتهم النار من كل جانب ، فال هم يستطيعون . ن عن وجوههم وعن ظهورهم ، ولكنهم ال يستطيعو
  .ردها ، وال هم يؤخرون عنها ، وال هم ميهلون إىل أجل قريب 

فكان الرد هو هذه } مىت هذا الوعد إن كنتم صادقني { : فلقد كانوا يقولون . وهذه املباغتة جزاء االستعجال 
  .جزهم عن التفكري والعمل ، وحترمهم مهلة اإلنظار والتأجيل البغتة اليت تذهل العقول ، وتشل اإلرادة ، وتع

فإذا كانوا هم مل يقدر عليهم عذاب . فأما عذاب الدنيا فقد حل باملستهزئني قبلهم . ذلك عذاب اآلخرة 
وإال فمصري املستهزئني . وليحذروا االستهزاء برسوهلم . االستئصال ، فعذاب القتل واألسر والغلب غري ممنوع 

  .رسل معروف ، جرت به السنة اليت ال تتخلف وشهدت به مصارع املستهزئني بال
  أم إن هلم من يرعاهم بالليل والنهار غري الرمحن ، ومينعهم من العذاب يف الدنيا أو اآلخرة من دون اهللا؟

ن دوننا؟ ال أم هلم آهلة متنعهم م. من يكلؤكم بالليل والنهار من الرمحن؟ بل هم عن ذكر رهبم معرضون : قل { 
  .} يستطيعون نصر أنفسهم ، وال هم منا يصبحون 
. وصفته هي الرمحة الكربى ، وليس من دونه راع وال حام . إن اهللا هو احلارس على كل نفس بالليل والنهار 

  هل هلم حارس سواه؟: فاسأهلم 
ل والنهار ، وال راعي هلم سواه وهو سؤال لإلنكار ، وللتوبيخ على غفلتهم عن ذكر اهللا ، وهو الذي يكلؤهم باللي

  .} بل هم عن ذكر رهبم معرضون { : 
فتكون هي اليت حترسهم إذن وحتفظهم؟ } أم هلم آهلة متنعهم من دوننا؟ { : مث يعيد عليهم السؤال يف صورة أخرى 

هم منا  وال{ . فهم من باب أوىل ال يستطيعون نصر سواهم } ال يستطيعون نصر أنفسهم { كال فهؤالء اآلهلة 
إنين معكما { : فيستمدوا القوة من صحبة القدرة هلم كما استمدها هارون وموسى ورهبما يقول هلما } يصحبون 

  .فهي عاجزة عاجزة . إن هذه اآلهلة جمردة من القوة بذاهتا؛ وليس هلا مدد من اهللا تستمد منه القوة } أمسع وأرى 
يضرب . . يعتقده املشركون وخوائه من املنطق والدليل وبعد هذا اجلدل التهكمي الذي يكشف عن سخف ما 

السياق عن جمادلتهم؛ ويكشف عن علة جلاجتهم؛ مث يلمس وجداهنم ملسة هتز القلوب ، وهو يواجهها إىل تأمل يد 
القدرة ، وهي تطوي رقعة األرض حتت أقدام الغالبني ، وتقص أطرافها فتردهم إىل حيز منها منزو صغري ، بعد 

  املنعة والسلطانالسعة و
أفال يرون أنا نأيت األرض ننقصها من أطرافهآ؟ أفهم الغالبون؟ . بل متعنا هؤالء وآبآءهم حىت طال عليهم العمر { 
 {. .  

  .فهو املتاع الطويل املوروث الذي أفسد فطرهتم 

الَِّذيَن َيْخَشْونَ َربَُّهْم بِالَْغْيبِ وَُهْم ِمَن السَّاَعةِ ) ٤٨( َولَقَْد آتَْيَنا ُموَسى َوَهاُرونَ الْفُْرقَانَ َوِضَياًء َوِذكًْرا ِللُْمتَِّقَني
َولَقَْد آتَْيَنا إِْبَراهِيَم ُرْشَدُه ِمْن قَْبلُ َوكُنَّا بِِه َعاِلِمَني ) ٥٠(َوَهذَا ذِكٌْر ُمَباَرٌك أَْنَزلْنَاُه أَفَأَْنُتْم لَُه مُْنِكُرونَ ) ٤٩(ُمْشِفقُونَ 

قَالَ ) ٥٣(قَالُوا َوَجْدَنا آَباَءَنا لََها عَابِِديَن ) ٥٢(ِلأَبِيِه َوقَْوِمِه َما َهِذِه التَّمَاِثيلُ الَِّتي أَْنُتْم لََها َعاِكفُونَ إِذْ قَالَ ) ٥١(
قَالَ َبلْ َربُّكُْم َربُّ ) ٥٥(اِعبَِني قَالُوا أَجِئَْتَنا بِالَْحقِّ أَْم أَْنَت ِمَن اللَّ) ٥٤(لَقَْد كُنُْتْم أَْنُتْم َوآَباؤُكُْم ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ 

َوتَاللَِّه لَأَِكيَدنَّ أَْصَناَمكُْم بَْعَد أَنْ ُتَولُّوا ) ٥٦(السََّماَواِت َوالْأَْرضِ الَِّذي فَطََرُهنَّ َوأََنا َعلَى ذَِلكُْم ِمَن الشَّاِهِديَن 
قَالُوا َمْن فََعلَ َهذَا بِآِلَهتَِنا إِنَّهُ لَِمَن الظَّاِلِمَني ) ٥٨(لََعلَُّهمْ إِلَْيهِ َيْرجُِعونَ  فََجَعلَُهمْ ُجذَاذًا إِلَّا كَبًِريا لَُهْم) ٥٧(ُمْدبِرِيَن 



قَالُوا ) ٦١(قَالُوا فَأُْتوا بِِه َعلَى أَْعُينِ النَّاسِ لََعلَُّهْم َيْشَهُدونَ ) ٦٠(قَالُوا َسِمعَْنا فًَتى َيذْكُُرُهْم يُقَالُ لَهُ إِبَْراهِيُم ) ٥٩(
فََرَجُعوا إِلَى ) ٦٣(قَالَ َبلْ فََعلَُه كَبُِريُهْم َهذَا فَاْسأَلُوُهْم إِنْ كَانُوا َيْنِطقُونَ ) ٦٢(أَأَْنَت فََعلَْت َهذَا بِآلَِهِتَنا َيا إِبَْراهِيُم 
قَالَ ) ٦٥(هِْم لَقَْد َعِلْمَت َما َهُؤلَاِء َيْنِطقُونَ ثُمَّ ُنِكسُوا َعلَى ُرُءوِس) ٦٤(أَْنفُِسهِْم فَقَالُوا إِنَّكُْم أَْنُتُم الظَّاِلُمونَ 

) ٦٧(أُفٍّ لَكُْم َوِلَما َتعُْبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَفَلَا َتْعِقلُونَ ) ٦٦(أَفََتْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَا َيْنفَُعكُْم شَْيئًا َولَا َيُضرُّكُْم 
َوأََرادُوا بِهِ ) ٦٩(قُلَْنا َيا َناُر كُونِي بَْرًدا َوَسلَاًما َعلَى إِبَْراِهيَم ) ٦٨(هََتكُْم إِنْ كُْنُتْم فَاِعِلَني قَالُوا َحرِّقُوُه َواْنُصُروا آِل

َوَهبَْنا لَُه إِْسَحاقَ َو) ٧١(وََنجَّْينَاُه َولُوطًا إِلَى الْأَْرضِ الَِّتي َباَركَْنا ِفيَها ِللَْعالَِمَني ) ٧٠(كَْيًدا فََجَعلَْناُهُم الْأَْخسَرِيَن 
َوَجَعلَْناُهْم أَِئمَّةً َيْهُدونَ بِأَمْرَِنا َوأَْوَحْيَنا إِلَيْهِْم ِفْعلَ الَْخْيرَاِت َوإِقَاَم الصَّلَاةِ ) ٧٢(َوَيْعقُوَب َناِفلَةً َوكُلًّا َجَعلَْنا َصاِلِحَني 

ا آتَْيَناُه ُحكًْما َوِعلًْما َوَنجَّيَْناُه ِمَن الْقَْرَيِة الَِّتي كَاَنْت َتْعَملُ الَْخبَاِئثَ إِنَُّهْم َولُوطً) ٧٣(َوإِيَتاَء الزَّكَاِة َوكَانُوا لََنا َعابِِديَن 
ْبَنا لَُه َوُنوًحا إِذْ َناَدى ِمْن قَْبلُ فَاسَْتَج) ٧٥(َوأَْدَخلَْناُه ِفي َرْحَمِتَنا إِنَُّه ِمَن الصَّاِلِحَني ) ٧٤(كَاُنوا قَْوَم َسْوٍء فَاِسِقَني 

َوَنَصْرنَاُه ِمَن الْقَْومِ الَِّذيَن كَذَُّبوا بِآَياتَِنا إِنَُّهْم كَاُنوا قَْوَم َسْوٍء فَأَغَْرقَْناُهْم ) ٧٦(فََنجَّْينَاُه َوأَْهلَُه ِمَن الْكَْربِ الَْعِظيمِ 
) ٧٨(َنفََشْت ِفيِه غََنمُ الْقَْومِ َوكُنَّا ِلُحكْمِهِْم َشاِهِديَن  َوَداوُوَد َوُسلَْيَمانَ إِذْ َيْحكَُماِن ِفي الَْحْرِث إِذْ) ٧٧(أَْجَمِعَني 

َوَعلَّْمَناُه ) ٧٩(َوكُنَّا فَاِعِلَني  فَفَهَّْمَناَها ُسلَْيَمانَ َوكُلًّا آَتْيَنا ُحكًْما َوِعلًْما َوَسخَّْرَنا َمَع َداوُوَد الْجِبَالَ ُيسَبِّْحَن َوالطَّْيَر
َوِلُسلَْيَمانَ الرِّيَح عَاِصفَةً َتْجرِي بِأَْمرِِه إِلَى الْأَْرضِ ) ٨٠(كُمْ لُِتْحصَِنكُْم ِمْن بَأِْسكُْم فََهلْ أَنُْتْم َشاِكُرونَ َصْنَعةَ لَبُوسٍ لَ

ونَ َعَملًا ُدونَ ذَِلَك َوكُنَّا لَُهمْ َوِمَن الشَّيَاِطنيِ َمْن َيُغوُصونَ لَُه َوَيْعَملُ) ٨١(الَِّتي بَاَركَْنا ِفيَها َوكُنَّا بِكُلِّ َشْيٍء َعاِلِمَني 
فَاسَْتَجْبَنا لَُه فَكََشفَْنا َما بِِه ِمْن ُضرٍّ ) ٨٣(َوأَيُّوَب إِذْ َناَدى َربَُّه أَنِّي َمسَّنَِي الضُّرُّ َوأَْنَت أَْرَحمُ الرَّاِحِمَني ) ٨٢(َحاِفِظَني 

وَإِْسَماِعيلَ َوإِْدرِيَس وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ ِمَن ) ٨٤(ِمْن ِعْنِدَنا َوِذكَْرى ِللَْعابِِديَن َوآَتْيَناهُ أَْهلَُه َوِمثْلَُهْم َمَعُهْم َرْحَمةً 
هِ َوذَا النُّوِن إِذْ ذََهَب ُمَغاِضًبا فَظَنَّ أَنْ لَْن َنقِْدَر َعلَْي) ٨٦(َوأَْدَخلَْناُهْم ِفي َرْحمَِتَنا إِنَُّهْم ِمَن الصَّاِلِحَني ) ٨٥(الصَّابِرِيَن 

فَاسَْتَجْبَنا لَُه وََنجَّْيَناُه ِمَن الَْغمِّ َوكَذَِلكَ ) ٨٧(فََناَدى ِفي الظُّلُمَاِت أَنْ لَا إِلََه إِلَّا أَْنَت سُْبحَاَنَك إِنِّي كُْنُت ِمَن الظَّاِلِمَني 
فَاْسَتَجْبَنا لَُه َوَوَهبَْنا لَهُ ) ٨٩(ا وَأَْنَت َخْيُر الْوَارِِثَني َوَزكَرِيَّا إِذْ َناَدى َربَُّه َربِّ لَا َتذَرْنِي فَْرًد) ٨٨(ُنْنجِي الُْمْؤِمنَِني 

َوالَِّتي ) ٩٠(ا لََنا َخاِشِعَني َيحَْيى وَأَْصلَْحَنا لَُه زَْوَجُه إِنَُّهْم كَاُنوا ُيسَارُِعونَ ِفي الَْخيَْراِت َوَيْدُعوَنَنا َرغًَبا َورََهًبا َوكَانُو
إِنَّ َهِذِه أُمَُّتكُْم أُمَّةً َواِحَدةً وَأََنا َربُّكُْم ) ٩١(َنفَخَْنا ِفيَها ِمْن ُروِحَنا َوَجَعلَْناَها وَاْبَنَها آَيةً ِللَْعالَِمَني أَْحَصَنْت فَْرَجَها فَ

  ) ٩٢(فَاْعُبُدوِن 

بعضهم يشري إىل بعضهم جمرد إشارة؛ ويفصل ذكر . ال على وجه احلصر . هذا الشوط الثالث يستعرض أمة الرسل 
  .تفصيالً مطوالً وخمتصراً 

. وتتجلى يف هذه اإلشارات واحللقات رمحة اهللا وعنايته برسله ، وعواقب املكذبني بالرسل بعد أن جاءهتم البينات 
  .كما تتجلى بعض االختبارات للرسل باخلري وبالضر ، وكيف اجتازوا االبتالء 

حدة العقيدة والطريق ، جلماعة الرسل على مدار الزمان؛ وو. كذلك تتجلى سنة اهللا يف إرسال الرسل من البشر 
  .حىت لكأهنم أمة واحدة على تباعد الزمان واملكان 

وتلك إحدى دالئل وحدانية األلوهية املبدعة ، ووحدانية اإلرادة املدبرة ، ووحدانية الناموس الذي يربط سنن اهللا 
  }وأنا ربكم فاعبدون { : ، إىل معبود واحد  يف الكون ، ويؤلف بينها ، ويوجهها مجيعاً وجهة واحدة

الذين خيشون رهبم بالغيب ، وهم من الساعة . ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكراً للمتقني { 
  .} وهذا ذكر مبارك أنزلناه ، أفأنتم له منكرون؟ . مشفقون 

وأهنم كانوا . اهللا عليه وسلم ألنه بشر  ولقد سبق يف سياق السورة أن املشركني كانوا يستهزئون بالرسول صلى



  .إنه سحر أو شعر أو افتراء : يكذبون بالوحي ، ويقولون 
وأن نزول الكتب . فها هو ذا يكشف هلم أن إرسال الرسل من البشر هي السنة املطردة ، وهذه مناذج هلا من قبل 

  .تاباً على الرسل ليس بدعة مستغرقة فهامها ذان موسى وهارون آتامها اهللا ك
ذلك أن الكتب املنزلة كلها . فهناك وحدة حىت يف االسم . وهي صفة القرآن } الفرقان { ويسمى هذا الكتاب 

فهي يف . فرقان بني احلق والباطل ، وبني اهلدى والضالل ، وبني منهج يف احلياة ومنهج ، واجتاه يف احلياة واجتاه 
  .والقرآن ويف هذه الصفة تلتقي التوراة . عمومها فرقان 

وهي ظلمات . يكشف ظلمات القلب والعقيدة ، وظلمات الضالل والباطل } ضياء { وجعل التوراة كذلك ، 
وإن القلب البشري ليظل مظلماً حىت تشرق فيه شعلة اإلميان ، فتنري جوانبه ، . يتوه فيها العقل ويضل فيها الضمري 

  .عليه القيم واملعاين والتقديرات ويتكشف له منهجه ، ويستقيم له اجتاهه ، وال ختتلط 
وماذا كان بنو إسرائيل قبل . تذكرهم باهللا ، وتبقي هلم ذكراً يف الناس } ذكراً للمتقني { وجعل التوراة كالقرآن 

  .التوراة؟ كانوا أذالء حتت سياط فرعون ، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويستذهلم بالسخرة واإليذاء 
وهم من الساعة { ألن الذين تستشعر قلوهبم خشية اهللا ومل يروه ، } شون رهبم بالغيب الذين خي{ وخيص املتقني 

فيعملون هلا ويستعدون هؤالء هم الذين ينتفعون بالضياء ، ويسريون على هداه ، فيكون كتاب اهللا هلم } مشفقون 
  .ذكراً ، يذكرهم باهللا ، ويرفع هلم ذكراً يف الناس 

فليس بدعاً وال عجباً ، إمنا هو أمر مسبوق وسنة } وهذا ذكر مبارك أنزلناه { . . ذلك شأن موسى وهارون 
  فماذا تنكرون منه ، وقد سبقت به الرساالت؟} أفأنتم له منكرون؟ { معروفة 

وبعد اإلشارة السريعة إىل موسى وهارون وكتاهبما يرتد السياق إىل حلقة كاملة من قصة إبراهيم ، وهو جد العرب 
  .ين الكعبة اليت حيشدون فيها األصنام ، ويعكفون عليها بالعبادة ، وهو الذي حطم األصنام من قبل األكرب وبا

  .والسياق يعرضه هنا وهو يستنكر الشرك وحيطم األصنام 
وهي تبدأ باإلشارة . وهي مقسمة إىل مشاهد متتابعة ، بينها فجوات صغرية . واحللقة املعروفة هنا هي حلقة الرسالة 

« فهذا هو الرشد األكرب الذي تنصرف إليه لفظة . ويعين به اهلداية إىل التوحيد . ق هداية إبراهيم إىل الرشد إىل سب
  .يف هذا املقام » الرشد 

  . .} ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل ، وكنا به عاملني { 
  .ون آتينا رشده ، وكنا عاملني حباله وباستعداده حلمل األمانة اليت حيملها املرسل

  . .} ما هذه التماثيل اليت أنتم هلا عاكفون : إذ قال ألبيه وقومه { 
إهنا آهلة ، : ومل يقل } هذه التماثيل { : مسى تلك األحجار واخلشب بامسها . . فكانت قولته هذه دليل رشده 

هم ال يقضون وقتهم و. تفيد االنكباب الدائم املستمر } عاكفون { وكلمة . واستنكر أن يعكفوا عليها بالعبادة 
وهو يسخف هذا التعلق ويبشعه بتصويرهم . فهو عكوف معنوي ال زمين . ولكنهم يتعلقون هبا . كله يف عبادهتا 

  منكبني أبداً على هذه التماثيل
  فكان جواهبم وحجتهم أن

  } وجدنا آباءنا هلا عابدين : قالوا { 
التقليد امليتة ، يف مقابل حرية اإلميان ، وانطالقه للنظر وهو جواب يدل على التحجر العقلي والنفسي داخل قوالب 

فاإلميان باهللا طالقة وحترر من القداسات الومهية . والتدبر ، وتقومي األشياء واألوضاع بقيمها احلقيقية ال التقليدية 



  :التقليدية ، والوراثات املتحجرة اليت ال تقوم على دليل 
  . .} ضالل مبني لقد كنتم أنتم وآباؤكم يف : قال { 

فالقيم ال تنبع . وما كانت عبادة اآلباء لتكسب هذه التماثيل قيمة ليست هلا ، وال لتخلع عليها قداسة ال تستحقها 
  .من تقليد اآلباء وتقديسهم ، إمنا تنبع من التقومي املتحرر الطليق 

  :كم ، راحوا يسألون وعندما واجههم إبراهيم هبذه الطالقة يف التقدير ، وهبذه الصراحة يف احل
  . .} أجئتنا باحلق أم أنت من الالعبني؟ : قالوا { 

ولكنه كذلك معطل . وهو سؤال املزعزع العقيدة ، الذي ال يطمئن إىل ما هو عليه ، ألنه مل يتدبره ومل يتحقق منه 
اليقني ال على الوهم  والعبادة تقوم على. فهو ال يدري اي األقوال حق . الفكر والروح بتأثري الوهم والتقليد 

املزعزع الذي ال يستند إىل دليل وهذا هو التيه الذي خيبط فيه من ال يدينون بعقيدة التوحيد الناصعة الواضحة 
  .املستقيمة يف العقل والضمري 

  :فأما إبراهيم فهو مستيقن واثق عارف بربه ، متمثل له يف خاطره وفكره ، يقوهلا كلمة املؤمن املطمئن إلميانه 
  .} بل ربكم رب السماوات واألرض الذي فطرهن ، وأنا على ذلكم من الشاهدين : قال { 

: فهما صفتان ال تنفكان . ربوبيته ناشئة عن كونه اخلالق . رب الناس ورب السماوات واألرض . فهو رب واحد 
  .} بل ربكم رب السماوات واألرض الذي فطرهن { 

ة ، ال كما يعتقد املشركون أن اآلهلة أرباب ، يف الوقت الذي يقرون أهنا ال فهذه هي العقيدة املستقيمة الناصع. 
  مث هم يعبدون تلك اآلهلة اليت ال ختلق شيئاً وهم يعلمون. ختلق ، وأن اخلالق هو اهللا 

 وإبراهيم عليه السالم مل. . } وأنا على ذلكم من الشاهدين { : إنه واثق وثوق الذي يشهد على واقع ال شك فيه 
ولكن األمر من الوضوح والثبوت إىل حد أن . . يشهد خلق السماوات واألرض ، ومل يشهد خلق نفسه وال قومه 

وإن كل ما يف كيان اإلنسان . إن كل ما يف الكون لينطق بوحدة اخلالق املدبر . . يشهد املؤمنون عليه واثقني 
  .اموس الذي يدبر الكون ويصرفه ليهتف به إىل اإلقرار بوحدانية اخلالق املدبر ، وبوحدة الن
  :أنه قد اعتزم يف شأن آهلتهم أمراً ال رجعة فيه . مث يعلن إبراهيم ملن كان يواجههم من قومه هبذا احلوار 

  . .} وتاهللا ألكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين { 
ولعلهم كانوا . ردوا عليه  وال يذكر السياق كيف. . ويترك ما اعتزمه من الكيد لألصنام مبهماً ال يفصح عنه 

  فتركوه. مطمئنني إىل أنه لن يستطيع آلهلتهم كيدا 
  . .} فجعلهم جذاذاً إال كبرياً هلم لعلهم إليه يرجعون { 

{ إال كبري األصنام فقد تركه إبراهيم . . وحتولت اآلهلة املعبودة إىل قطع صغرية من احلجارة واألخشاب املهشمة 
سألونه كيف وقعت الواقعة وهو حاضر فلم يدفع عن صغار اآلهلة لعلهم حينئذ يراجعون في} لعلهم إليه يرجعون 

  .القضية كلها ، فريجعون إىل صواهبم ، ويدركون منه ما يف عبادة هذه األصنام من سخف وهتافت 
إن كانت : سألوهنا وعاد القوم لريوا آهلتهم جذاذاً إال ذلك الكبري ولكنهم مل يرجعوا إليه يسألونه وال إىل أنفسهم ي

وهذا كبريها كيف مل يدفع عنها؟ مل يسألوا أنفسهم . هذه آهلة فكيف وقع هلا ما وقع دون أن تدفع عن أنفسها شيئاً 
فإذا . هذا السؤال ، ألن اخلرافة قد عطلت عقوهلم عن التفكري ، وألن التقليد قد غل أفكارهم عن التأمل والتدبر 

  :لينتقموا على من حطم آهلتهم ، وصنع هبا هذا الصنيع  هم يدعون هذا السؤال الطبيعي
  . .} من فعل هذا بآهلتنا إنه ملن الظاملني : قالوا { 



عندئذ تذكر الذين مسعوا إبراهيم ينكر على أبيه ومن معه عبادة هذه التماثيل ، ويتوعدهم أن يكيد آلهلتهم بعد 
  انصرافهم عنها

  . .} إبرهيم مسعنا فىت يذكرهم يقال له : قالوا { 
ويبدو من هذا أن إبراهيم عليه السالم كان شاباً صغري السن ، حينما آتاه اهللا رشده ، فاستنكر عبادة األصنام 

. ولكن أكان قد أوحي إليه بالرسالة يف ذلك احلني؟ أم هو إهلام هداه إىل احلق قبل الرسالة . وحطمها هذا التحطيم 
  .ما هم فيه؟  فدعا إليه أباه ، واستنكر على قومه

  . . .هذا هو األرجح 
يقال له { : يقصد به إىل تصغري شأنه بدليل جتهيلهم ألمره يف قوهلم } مسعنا فىت { : وهناك احتمال أن يكون قوهلم 

  .للتقليل من أمهيته ، وإفادة أنه جمهول ال خطر له؟ قد يكون } إبراهيم 

  .ولكننا نرجح انه كان فىت حديث السن يف ذلك احلني 
  . .} فأتوا به على أعني الناس لعلهم يشهدون : قالوا { 

  وقد قصدوا إىل التشهري به ، وإعالن فعلته على رؤوس األشهاد
  . .} أأنت فعلت هذا بآهلتنا يا إبراهيم؟ : قالوا { 

فرد  فأما إبراهيم فهو يتهكم هبم ويسخر منهم ، وهو. فهم ما يزالون يصرون على أهنا آهلة وهي جذاذ مهشمة 
ذلك أنه ينظر بعقلة املفتوح وقلبه الواصل فال ميلك إال أن يهزأ هبم ويسخر ، وأن جييبهم إجابة . وحده وهم كثري 

  :تناسب هذا املستوى العقلي الدون 
  . .} فاسألوهم إن كانوا ينطقون . بل فعله كبريهم هذا : قال { 

هذه كذبة من إبراهيم عليه السالم والبحث عن تعليلها فال داعي لتسمية . والتهكم واضح يف هذا اجلواب الساخر 
إن هذه التماثيل ال : فاألمر أيسر من هذا بكثري إمنا أراد أن يقول هلم . بشىت العلل اليت اختلف عليها املفسرون 

.  فهي مجاد ال إدراك له أصالً. تدري من حطمها إن كنت أنا أم هذا الصنم الكبري الذي ال ميلك مثلها حراكاً 
فال تعرفون إن كنت أنا الذي حطمتها ام إن . وأنتم كذلك مثلها مسلوبو اإلدراك ال متيزون بني اجلائز واملستحيل 

  } فاسألوهم إن كانوا ينطقون { هذا التمثال هو الذي حطمها 
سهم ، فقالوا فرجعوا إىل أنف{ : ويبدو أن هذا التهكم الساخر قد هزهم هزاً ، وردهم إىل شيء من التدبر والتفكر 

  . .} إنكم أنتم الظاملون : 
وأن تتفتح . وكانت بادرة خري أن يستشعروا ما يف موقفهم من سخف ، وما يف عبادهتم هلذه التماثيل من ظلم 

  .بصريهتم ألول مرة فيتدبروا ذلك السخف الذي يأخذون به أنفسهم ، وذلك الظلم الذي هم فيه سادرون 
  :دة أعقبها الظالم ، وإال خفقة واحدة عادت بعدها قلوهبم إىل اخلمود ولكنها مل تكن إال ومضة واح

  } لقد علمت ما هؤالء ينطقون . مث نكسوا على رؤوسهم { 
وحقاً لقد كانت األوىل رجعة إىل النفوس ، وكانت الثانية نكسة على الرؤوس؛ كما يقول التعبري القرآين املصور 

أما الثانية فكانت انقالباً على الرأس فال عقل وال تفكري . س للنظر والتدبر كانت األوىل حركة يف النف. . العجيب 
  وأية حجة إلبراهيم أقوى من أن هؤالء ال ينطقون؟. وإال فإن قوهلم هذا األخري هو احلجة عليهم . 

  :ألن السخف هنا جياوز صرب احلليم . ومن مث جيبههم بعنف على غري عادته وهو الصبور احلليم 
  }أفتعبدون من دون اهللا ما ال ينفعكم شيئا وال يضركم؟ أف لكم وملا تعبدون من دون اهللا أفال تعقلون؟ : قال { 



  .وهي قولة يظهر فيها ضيق الصدر ، وغيظ النفس ، والعجب من السخف الذي يتجاوز كل مألوف 
الدليل ، فيلجأون إىل القوة  عند ذلك أخذهتم العزة باإلمث كما تأخذ الطغاة دائماً حني يفقدون احلجة ويعوزهم

  :الغامشة والعذاب الغليظ 
  .} حرِّقوه وانصروا آهلتكم إن كنتم فاعلني : قالوا { 

.  
  فيا هلا من آهلة ينصرها عبادها ، وهي ال متلك ألنفسها نفعاً وال ضراً؛ وال حتاول هلا وال لعبادها نصراً

ذلك أهنا الكلمة العليا . بطلت كل قول ، وأحبطت كل كيد فأ. . ولكن كلمة أخرى قد قيلت } حرِّقوه : قالوا { 
  :اليت ال ترد 

  . .} يا نار كوين برداً وسالماً على إبراهيم : قلنا { 
  . .فكانت برداً وسالماً على إبراهيم 

  كيف؟
لق هبا هذه هي الكلمة اليت تكون هبا أكوان ، وتنشأ هبا عوامل ، وخت} كوين { و . وملاذا نسأل عن هذه وحدها 

  .} كن فيكون : إمنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له { : نواميس 
كوين : كيف مل حترق النار إبراهيم ، واملشهود املعروف أن النار حترق األجسام احلية؟ فالذي قال للنار : فال نسأل 

وهلا عند قوهلا كيفما كان هذا وهي الكلمة الواحدة اليت تنشئ مدل. كوين برداً وسالماً : هو الذي قال هلا . حارقة 
  .مألوفاً للبشر أو غري مألوف . املدلول 

كيف كان هذا؟ وكيف أمكن أن يكون؟ : إن الذين يقيسون أعمال اهللا سبحانه إىل أعمال البشر هم الذين يسألون 
. لون أن خيلقوا تعليالً فأما الذين يدركون اختالف الطبيعتني ، واختالف األداتني ، فإهنم ال يسألون أصالً ، وال حياو

ليست يف ميدان التعليل والتحليل مبوازين البشر . فاملسألة ليست يف هذا امليدان اصالً . علمياً أو غري علمي 
وكل منهج يف تصور مثل هذه املعجزات غري منهج اإلحالة إىل القدرة املطلقة هو منهج فاسد من . ومقاييس البشر 

  .خاضعة ملقاييس البشر وعلمهم القليل احملدود أساسه ، ألن أعمال اهللا غري 
أما كيف صنع بالنار فإذا هي برد وسالم؟ . إن علينا فقط أن نؤمن بأن هذا قد كان ، ألن صانعه ميلك أن يكون 

فذلك ما سكت عنه النص القرآين ألنه ال سبيل إىل إدراكه بعقل البشر . . وكيف صنع بإبراهيم فال حترقه النار 
  .وليس لنا سوى النص القرآين من دليل  .احملدود 

ولكنها قد ال هتز املشاعر كما . وما كان حتويل النار برداً وسالماً على إبراهيم إال مثالً تقع نظائره يف صور شىت 
فكم من ضيقات وكربات حتيط باألشخاص واجلماعات من شأهنا أن تكون . يهزها هذا املثل السافر اجلاهر 

وإن هي إال لفتة صغرية ، فإذا هي حتيي وال متيت ، وتنعش وال ختمد ، وتعود باخلري وهي الشر  القاصمة القاضية ،
  .املستطري 

لتتكرر يف حياة األشخاص واجلماعات واألمم؛ ويف حياة األفكار } يا نار كوين برداً وسالماً على إبراهيم { إن 
قول ، وحتبط كل كيد ، ألهنا الكلمة العليا اليت ال  وإن هي إال رمز للكلمة اليت تبطل كل. والعقائد والدعوات 

  ترد
  . .} وأرادوا به كيداً فجعلناهم األخسرين { 

  .وهو ملك اآلراميني بالعراق » بالنمرود « وقد روي أن امللك املعاصر إلبراهيم كان يلقب 



. ته ، وليس لنا عليها من دليل ختتلف الروايات يف تفصيال. وأنه قد أهلك هو واملأل من قومه بعذاب من عند اهللا 
فجعلناهم { املهم أن اهللا قد أجنى إبراهيم من الكيد الذي أريد به ، وباء الكائدون له خبسارة ما بعدها خسارة 

  هكذا على وجه اإلطالق دن حتديد} األخسرين 
  . .} وجنيناه ولوطاً إىل األرض اليت باركنا فيها للعاملني { 

فكانت مهبط الوحي فترة طويلة ، ومبعث الرسل من نسل . ر إليها هو وابن أخيه لوط وهي أرض الشام اليت هاج
وفيها بركة اخلصب والرزق ، إىل جانب بركة الوحي والنبوة . وثاين احلرمني . وفيها األرض املقدسة . إبراهيم 

  .جيالً بعد جيل 
أئمة يهدون بأمرنا ، وأوحينا إليهم فعل  وجعلناهم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة ، وكالً جعلنا صاحلني { 

  . .} اخلريات وإقام الصالة وإيتاء الزكاة ، وكانوا لنا عابدين 
وعوضه ابنه . فعوضه اهللا األرض املباركة وطناً خرياً من وطنه . لقد ترك إبراهيم عليه السالم وطناً وأهالً وقوماً 

وجعل من . ن ذريته أمة عظيمة العدد قوماً خرياً من قومه وعوض م. إسحاق وحفيده يعقوب أهالً خرياً من أهله 
نسله أئمة يهدون الناس بأمر اهللا؛ وأوحى إليهم أن يفعلوا اخلريات على اختالفها ، وأن يقيموا الصالة ، ويؤتوا 

لقد . براهيم فنعم العوض ، ونعم اجلزاء ، ونعمت اخلامتة اليت قسمها اهللا إل. . وكانوا طائعني هللا عابدين . الزكاة 
  .ابتاله بالضراء فصرب ، فكانت اخلامتة الكرمية الالئقة بصربه اجلميل 

وأدخلناه . ولوطا آتيناه حكماً وعلماً؛ وجنيناه من القرية اليت كانت تعمل اخلبائث ، إهنم كانوا قوم سوء فاسقني { 
  . .} يف رمحتنا إنه من الصاحلني 

وقد صحب عمه إبراهيم من العراق إىل الشام ، . ليها هنا جمرد إشارة وهو يشري إ. وقصة لوط قد سبقت مفصلة 
فأهلك . وهي إتيان الفاحشة مع الذكور جهرة وبال حياء أو حترج . وكانت تعمل اخلبائث . وأقام يف قرية سدوم 

ناه يف رمحتنا إنه من وأدخل{ . وأجنى لوطاً وأهله إال امرأته . } إهنم كانوا قوم سوء فاسقني { : اهللا القرية وأهلها 
  .وكأمنا الرمحة مأوى ومالذ يدخل اهللا فيه من يشاء ، فإذا هو آمن ناعم مرحوم . . } الصاحلني 

  :ويشري إىل نوح إشارة سريعة كذلك 
ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ، . ونوحاً إذ نادى من قبل فاستجبنا له ، فنجيناه وأهله من الكرب العظيم { 
  . .} كانوا قوم سوء فأغرقناهم أمجعني  إهنم

وهو سابق } من قبل { إلثبات استجابة اهللا لنوح عليه السالم حني ناداه . وهي إشارة كذلك ال تفصيل فيها 
الذي } الكرب العظيم { إال امرأته ، وأهلك قومه بالطوفان وهو . ولقد أجناه اهللا وأهله كذلك . إلبراهيم ولوط 

  .سورة هود  وصفه بالتفصيل يف
  :مث يفصل بعض الشيء يف حلقة من قصة داود وسليمان 

. ففهمناها سليمان . وداود وسليمان إذ حيكمان يف احلرث إذ نفشت فيه غنم القوم؛ وكنا حلكمهم شاهدين { 
  .وكال آتينا حكماً وعلماً 

لتحصنكم من بأسكم ، فهل  وعلمناه صنعة لبوس لكم. وكنا فاعلني . وسخرنا مع داوود اجلبال يسبحن والطري 
  .} أنتم شاكرون؟ 

ومن الشياطني من . ولسليمان الريح عاصفة جتري بأمره إىل األرض اليت باركنا فيها ، وكنا بكل شيء عاملني { 
  . .} يغوصون له ، ويعملون عمالً دون ذلك ، وكنا هلم حافظني 



إن رجلني دخال على داود ، أحدمها : يلها وقصة احلرث اليت حكم فيها داود وسليمان يقول الرواة يف تفص
إن غنم هذا قد نفشت يف : فقال صاحب احلرث . صاحب حرث أي حقل وقيل حديقة كرم واآلخر صاحب غنم 

. . فحكم داود لصاحب احلرث أن يأخذ غنم خصمه يف مقابل حرثة . حرثي أي انطلقت فيه ليالً فلم تبق منه شيئاً 
يا نيب اهللا إن القضاء غري ما : فدخل سليمان على أبيه فقال . خربه بقضاء داود ومر صاحب الغنم بسليمان؛ فأ

ادفع الغنم إىل صاحب احلرث لينتفع هبا ، وادفع احلرث إىل صاحب الغنم ليقوم : كيف؟ قال : فقال . قضيت 
ه ، وصاحب فيأخذ صاحب احلرث حرث. مث يعيد كل منهما إىل صاحبه ما حتت يده . عليه حىت يعود كما كان 

  .وأُمضي حكم سليمان . القضاء ما قضيت : فقال داود . . الغنم غنمه 
وكان اهللا حاضراً حكمهما ، فأهلم سليمان حكماً . وكان حكم داود وحكم سليمان يف القضية اجتهاداً منهما 

  .أحكم ، وفهمه ذلك الوجه وهو أصوب 
ولكن حكم سليمان تضمن مع . وهذا عدل فحسب .  لقد اجته داود يف حكمه إىل جمرد التعويض لصاحب احلرث

وهذا هو العدل احلي اإلجيايب يف صورته البانية . العدل البناء والتعمري ، وجعل العدل دافعاً إىل البناء والتعمري 
  .وهو فتح من اهللا وإهلام يهبه من يشاء . الدافعة 

وليس يف قضاء داود من خطأ ، . . } ينا حكماً وعلماً وكالً آت{ : ولقد أويت داود وسليمان كالمها احلكمة والعلم 
  .ولكن قضاء سليمان كان أصوب ، ألنه من نبع اإلهلام 

  :فيبدأ بالوالد . مث يعرض السياق ما اختص به كال منهما 
وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم ، فهل . وكنا فاعلني . وسخرنا مع داود اجلبال يسبحن والطري { 
  .} شاكرون؟  أنتم

وهي تسابيح هللا كان يرتلها بصوته احلنون ، فتتجاوب أصداؤها حوله ، . وقد عرف داود عليه السالم مبزامريه 
  . .وترجع معه اجلبال والطري 

وحينما يتصل قلب عبد بربه فإنه حيس االتصال بالوجود كله؛ وينبض قلب الوجود معه؛ وتنزاح العوائق واحلواجز 
عور بالفوارق اليت متيز األنواع واألجناس ، وتقيم بينها احلدود واحلواجز ، وعندئذ تتالقى ضمائرها الناشئة عن الش

  .وحقائقها يف ضمري الكون وحقيقته 
عندئذ ال حتس بأن هنالك ما هو . . ويف حلظات اإلشراق حتس الروح باندماجها يف الكل ، واحتوائها على الكل 

  .فكل ما حوهلا مندمج فيها وهي مندجمة فيه . تميزة عما حوهلا خارج عن ذاهتا؛ وال بأهنا هي م
  .ومن النص القرآين نتصور داود وهو يرتل مزامريه ، فيسهو عن نفسه املنفصلة املتميزة املتحيزة 

فيحس ترجيعها ، ويتجاوب معها كما . وهتيم روحه يف ظالل اهللا يف الكون وجماليه وخملوقاته اجلوامد منها واألحياء 
وإن من شيء إال يسبح حبمده ولكن { . وإذا الكون كله فرقة مرتلة عازفة مسبحة جبالل اهللا ومحده . تتجاوب معه 

إمنا يفقهه من يتجرد من احلواجز والفواصل ، وينطلق مع أرواح الكائنات ، املتجهة كلها } ال تفقهون تسبيحهم 
  .إىل اهللا 

فما هنالك من شيء يعز على القدرة أو يتأىب } وكنا فاعلني { .  .} وسخرنا مع داود اجلبال يسبحن والطري { 
  .يستوي أن يكون مألوفاً للناس أو غري مالوف . حني تريد 

  . .} وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟ { 
املتداخل أيسر  والزرد. تلك هي صنعة الدروع حلقاً متداخلة ، بعد أن كانت تصنع صفيحة واحدة جامدة 



واهللا مين على الناس أن . استعماالً وأكثر مرونة ، ويبدو أن داود هو الذي ابتدع هذا النوع من الدروع بتعليم اهللا 
{ : وهو يسأهلم سؤال توجيه وحتضيض } لتحصنكم من بأسكم { : علم داود هذه الصناعة لوقايتهم يف احلرب 

  . .} فهل أنتم شاكرون؟ 
ومل جتئ طفرة ، ألن خالفة األرض تركت هلذا . ية سارت يف طريقها خطوة خطوة وراء الكشوف واحلضارة البشر

وإعادة . اإلنسان ، وملداركه اليت زوده اهللا هبا ليخطو يف كل يوم خطوة؛ ويعيد تنسيق حياته وفق هذه اخلطوة 
؛ وتغري عاداهتا ومألوفاً؛ وتقتضي تنسيق احلياة وفق نظام جديد ليست سهلة على النفس البشرية؛ فهي هتز أعماقها

ومن مث شاءت حكمة اهللا أن تكون هناك . فترة من الزمان إلعادة االستقرار الذي تطمئن فيه إىل العمل واإلنتاج 
  .بعد كل تنسيق جديد . فترة استقرار تطول أو تقصر 

العلمية واالجتماعية اليت ال تدع والقلق الذي يستويل على أعصاب العامل اليوم منشؤه األول سرعة توايل اهلزات 
  .للبشرية فترة استقرار ، وال تدع للنفس فرصة التكيف والتذوق للوضع اجلديد 

  :فأما شأن سليمان فهو أعظم . ذلك شأن داود 
ومن الشياطني من . ولسليمان الريح عاصفة جتري بأمره إىل األرض اليت باركنا فيها؛ وكنا بكل شيء عاملني { 

  . .} وكنا هلم حافظني . ويعملون عمال دون ذلك يغوصون له 
ولكن . وتدور حول سليمان روايات وتصورات وأقاويل ، معظمها مستمد من اإلسرائيليات والتخيالت واألوهام 

  .فإننا نقف عند حدود النصوص القرآنية وليس وراءها أثر مستيقن يف قصة سليمان بالذات . ال نضل يف هذا التيه 
وهي يف . ين هنا يقرر تسخري الريح وهي عاصفة لسليمان ، جتري بأمره إىل األرض اليت باركنا فيها والنص القرآ

  فكيف كان هذا التسخري؟. . الغالب الشام لسبق اإلشارة إليها هبذه الصفة يف قصة إبراهيم 
الشام يف فترة وجيزة  إن سليمان كان جيلس عليه وهو وحاشيته فيطري هبم إىل: هنالك قصة بساط الريح الذي قيل 

  .وهي مسافة كانت تقطع يف شهر على اجلمال . 

ولسليمان الريح غدوها شهر { : من قوله » سبأ « وتستند هذه الرواية إىل ما ورد يف سورة . . مث يعود كذلك 
فليس .  ولكن القرآن مل يذكر شيئاً عن بساط الريح ذاك؛ ومل يرد ذكره كذلك يف أي أثر مستيقن} ورواحها شهر 

  .لنا ما نستند عليه لنقرر مسألة البساط 
. واألسلم إذن أن نفسر تسخري الريح بتوجيهها بأمر اهللا إىل األرض املباركة يف دورة تستغرق شهراً طرداً وعكساً 

إن القدرة اإلهلية الطليقة ال تسأل كيف؟ فخلق النواميس وتوجيهها هو من اختصاص تلك : كيف؟ لقد قلنا . 
وال ميتنع أن تكون هناك نواميس أخرى خفية على . واملعلوم للبشر من نواميس الوجود قليل . الطليقة  القدرة

العلم املطلق ال كعلم البشر . . } وكنا بكل شيء عاملني { : البشر تعمل ، وتظهر آثارها عندما يؤذن هلا بالظهور 
  .احملدود 

ويستخرجوا كنوزها .  أعماق البحر أو أعماق اليابسة وكذلك تسخري اجلن لسليمان عليه السالم ليغوصوا يف
وقد قررت النصوص القرآنية أن . فاجلن كل ما خفي . . املخبوءة لسليمان؛ أو ليعملوا له أعماالً غري هذا وذاك 

. هناك خلقاً يسمون اجلن خافني علينا ، فمن هؤالء سخر اهللا لسليمان من يغوصون له ويعملون عمالً دون ذلك 
وهو القاهر فوق عباده يسخرهم حني يشاء . ظهم فال يهربون وال يفسدون وال خيرجون على طاعة عبده وحف

  .كيف يشاء 
  .فال نسبح يف اإلسرائيليات . وعند هذا احلد املأمون نقف يف ظالل النصوص 



وفنت سليمان . يف القضاء  فنت داود. وفتنتهما يف هذه النعمة . لقد ابتلى اهللا داود وسليمان عليهما السالم بالسراء 
إمنا خنلص . باخليل الصافنات كما سيأيت يف سورة ص فال نتعرض هنا لتفصيالت الفتنة حىت يأيت ذكرها يف موضعها 

لقد صرب داود ، وصرب سليمان لالبتالء بالنعمة بعد االستغفار من الفتنة واجتازا االمتحان يف النهاية . . إىل نتائجها 
  .رين لنعمة اهللا بسالم؛ فكانا شاك

  :واآلن جنيء إىل االبتالء بالضراء يف قصة أيوب عليه السالم 
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر ، وآتيناه أهله . وأيوب إذ نادى ربه أين مسين الضر ، وأنت أرحم الرامحني { 

  . .} ومثلهم معهم ، رمحة من عندنا وذكرى للعابدين 
وهي يف هذا . والنصوص القرآنية تشري إىل جمملها دون تفصيل . االبتالء وقصة ابتالء أيوب من أروع قصص 

. ألن السياق سياق رمحة اهللا بأنبيائه ، ورعايته هلم يف االبتالء . املوضع تعرض دعاء أيوب واستجابة اهللا للدعاء 
النعمة يف قصة داود أو ب. سواء كان االبتالء بتكذيب قومهم هلم وإيذائهم ، كما يف قصص إبراهيم ولوط ونوح 

  . .أو بالضر كما يف حال أيوب . وسليمان 
وأنت أرحم { : ووصف ربه بصفته . . } أين مسين الضر { : وأيوب هنا يف دعائه ال يزيد على وصف حاله 

  .مث ال يدعو بتغيري حاله ، صرباً على بالئه ، وال يقترح شيئاً على ربه ، تأدباً معه وتوقرياً . } الرامحني 

. هو منوذج للعبد الصابر ال يضيق صدره بالبالء ، وال يتململ من الضر الذي تضرب به األمثال يف مجيع األعصار ف
بل إنه ليتحرج أن يطلب إىل ربه رفع البالء عنه ، فيدع األمر كله إليه ، اطمئناناً إىل علمه باحلال وغناه عن 

  .السؤال 
ذه الثقة وبذلك األدب كانت االستجابة ، وكانت الرمحة ، وكانت هناية ويف اللحظة اليت توجه فيها أيوب إىل ربه هب

  . .} فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر ، وآتيناه أهله ومثلهم معهم { : االبتالء 
. ورفع عنه الضر يف أهله فعوضه عمن فقد منهم ، ورزقه مثلهم . رفع عنه الضر يف بدنه فإذا هو معاىف صحيح 

  .أو أنه وهب له أبناء وأحفاداً . فوهب اهللا له مثليهم  وقيل هم أبناؤه
تذكرهم باهللا وبالئه ، ورمحته . } وذكرى للعابدين { . فكل نعمة فهي رمحة من عند اهللا ومنة } رمحة من عندنا { 

وإنه ألفق . وإن يف بالء أيوب ملثالً للبشرية كلها؛ وإن يف صرب أيوب لعربة للبشرية كلها . يف البالء وبعد البالء 
  .للصرب واألدب وحسن العاقبة تتطلع إليه األبصار 

وتلك تكاليف . فالعابدون معرضون لالبتالء والبالء . مبناسبة البالء إشارة هلا مغزاها } للعابدين { واإلشارة 
اء القادرين عليها والعقيدة أمانة ال تسلم إال لألمن. واألمر جد ال لعب . العبادة وتكاليف العقيدة وتكاليف اإلميان 

وال بد من الصرب ليجتاز . ، املستعدين لتكاليفها وليست كلمة تقوهلا الشفاه ، وال دعوى يدعيها من يشاء 
  . .العابدون البالء 

  :بعد ذلك يشري السياق جمرد إشارة إىل إمساعيل وإدريس وذي الكفل 
  . .}  رمحتنا إهنم من الصاحلني وأدخلناهم يف. كل من الصابرين . وإمساعيل وإدريس وذا الكفل { 

  .فهو عنصر الصرب كذلك يشري إليه يف قصص هؤالء الرسل 
يا أبت افعل ما تؤمر ستجدين إن شآء اهللا من { : فأما إمساعيل فقد صرب على ابتالء ربه له بالذبح فاستسلم هللا وقال 

نالك قوالً بأنه ، أوزوريس الذي عبده وأما إدريس فقد سبق إن زمانه جمهول وكذلك مكانه ، وإن ه} الصابرين 
  بوصف املعلم األول للبشر ، الذي علمهم الزراعة والصناعة. املصريون بعد موته ، وصاغوا حوله األساطري 



فلنعلم أنه كان من الصابرين على حنو من أحناء الصرب يستحق التسجيل يف كتاب . ولكننا ال منلك على هذا دليالً 
  .اهللا الباقي 

إنه : وقيل . واألرجح أنه من أنبياء بين إسرائيل . ذو الكفل فهو كذلك جمهول ال منلك حتديد زمانه وال مكانه وأما 
أن : من صاحليهم ، وأنه تكفل ألحد أنبيائهم قبل موت هذا النيب ، بأن خيلفه يف بين إسرائيل على أن يتكفل بثالث 

قى مبا تكفل به ومسي ذا الكفل لذاك ولكن هذه ليست سوى فو. يقوم الليل ويصوم النهار وال يغضب يف القضاء 
  .والنص القرآين يكفي يف هذا املوضع لتسجيل صفة الصرب لذي الكفل . أقوال ال دليل عليها 

  .وهذا هو املقصود بذكرهم يف هذا لسياق . . } وأدخلناهم يف رمحتنا إهنم من الصاحلني { 

  .النون  عليه السالم وهو ذو -مث جتيء قصة يونس 
فنادى يف الظلمات أن ال إله إال أنت سبحانك إين كنت . فظن أن لن نقدر عليه . وذا النون إذ ذهب مغاضباً { 

  . .} وكذلك ننجي املؤمنني . فاستجبنا له وجنيناه من الغم . من الظاملني 
ولكن ال بد . ورة الصافات وقصة يونس تأيت هنا يف صورة إشارة سريعة مراعاة للتناسق يف السياق ، وتفصل يف س

  .لنا من بعض التفصيل هنا هلذه اإلشارة كي تكون مفهومة 
لقد مسي ذا النون أي صاحب احلوت ألن احلوت التقمه مث نبذه ، وقصة ذلك أنه أرسل إىل قرية فدعا أهلها إىل اهللا 

ظاناً أن اهللا لن يضيق . دعوة معهم فاستعصوا عليه ، فضاق هبم صدراً ، وغادرهم مغاضباً ، ومل يصرب على معاناة ال
وما دام هؤالء يستعصون على الدعوة ، . عليه األرض ، فهي فسيحة ، والقرى كثرية ، واألقوام متعددون 

  .فسيوجهه اهللا إىل قوم آخرين 
  .أي أن لن نضيق عليه } فظن أن لن نقدر عليه { ذلك معىن 

حىت إذا كانت يف . لبحر ، فوجد سفينة مشحونة فركب فيها وقاده غضبه اجلامح ، وضيقه اخلانق ، إىل شاطئ ا
فسامهوا فجاء . إنه ال بد من إلقاء أحد ركاهبا يف البحر لينجو سائر من فيها من الغرق : اللجة ثقلت ، وقال رباهنا 

: لظلمات فالتقمه احلوت ، مضيقاً عليه أشد الضيق فلما كان يف ا. السهم على يونس ، فألقوه أو ألقى هو بنفسه 
. } أن ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني { : ظلمة جوف احلوت ، وظلمة البحر ، وظلمة الليل نادى 

مث كان من أمره ما يفصله يف . ولفظه احلوت على الساحل . فاستجاب اهللا دعاءه ، وجناه من الغم الذي هو فيه 
  .فحسبنا هذا يف هذا السياق . سورة الصافات 

  .يف هذه احللقة من قصة يونس عليه السالم لفتات وملسات نقف أمامها حلظات إن 
إن يونس مل يصرب على تكاليف الرسالة ، فضاق صدراً بالقوم ، وألقى عبء الدعوة ، وذهب مغاضباً ، ضيق 

إىل ربه  لوال أن ثاب. الصدر ، حرج النفس؛ فاوقعه اهللا يف الضيق الذي هتون إىل جانبيه مضايقات املكذبني 
ولكنها القدرة حفظته وجنته من الغم الذي . ملا فرج اهللا عنه هذا الضيق . واعترف بظلمه لنفسه ودعوته وواجبه 

  .يعانيه 
وتكذيب . وأصحاب الدعوات ال بد أن حيتملوا بتكاليفها ، وأن يصربوا على التكذيب هبا ، واإليذاء من أجلها 

فال بد ملن يكلفون محل الدعوات أن يصربوا . ولكنه بعض تكاليف الرسالة  .الصادق الواثق مرير على النفس حقاً 
  .وال بد أن يكرروا الدعوة ويبدئوا فيها ويعيدوا . وحيتملوا ، وال بد أن يثابروا ويثبتوا 

إهنم ال جيوز هلم أن ييأسوا من صالح النفوس واستجابة القلوب ، مهما واجهوا من إنكار وتكذيب ، ومن عتو 
  .فإذا كانت املرة املائة مل تصل إىل القلوب ، فقد تصل املرة الواحدة بعد املائة . د وجحو



  ولو صربوا هذه املرة وحاولوا ومل يقنطوا لتفتحت هلم أرصاد القلوب. . وقد تصل املرة الواحدة بعد األلف . 
فهناك ركام من الباطل . ة واستجابة النفوس للدعوات ليست قريبة يسري. إن طريق الدعوات ليس هيناً ليناً 

وال بد من . وال بد من إزالة هذا الركام . والضالل والتقاليد والعادات ، والنظم واألوضاع ، جيثم على القلوب 
. ومن حماولة العثور على العصب املوصل . وال بد من ملس جيمع املراكز احلساسة . استحياء القلوب بكل وسيلة 

وملسة واحدة قد حتول الكائن البشري حتويالً تاماً يف . املثابرة والصرب والرجاء وإحدى اللمسات ستصادف مع . 
وإن اإلنسان ليدهش أحياناً وهو حياول ألف حماولة ، مث إذا ملسة عابرة تصيب . حلظة مىت أصابت اللمسة موضعها 

  ودموضعها يف اجلهاز البشري فينتفض كله بأيسر جمهود ، وقد أعيا من قبل على كل اجله
إنك لتحرك املشري مرات . . وأقرب ما حيضرين للتمثيل هلذه احلالة جهاز االستقبال عند البحث عن حمطة إرسال 

فتتصل املوجة وتنطلق . مث إذا حركة عابرة من يدك . كثرية ذهاباً وإياباً فتخطئ احملطة وأنت تدقق وتصوب 
  األصداء واألنغام

وأصحاب الدعوات ال بد ان حياولوا حتريك املشري . جهاز االستقبال إن القلب البشري هو أقرب ما يكون إىل 
  وملسة واحدة بعد الف ملسة قد تصله مبصدر اإلرسال. ليتلقى القلب من وراء األفق 

إنه عمل مريح ، . . إنه من السهل على صاحب الدعوة أن يغضب ألن الناس ال يستجيبون لدعوته ، فيهجر الناس 
ولكن أين هي الدعوة؟ وما الذي عاد عليها من هجران املكذبني . . دئ األعصاب قد يفثأ الغضب ، ويه

  املعارضني؟
وخري له أن يصرب فال يضيق صدره . ولكن ليكظم وميض . إن الدعوة هي األصل ال شخص الداعية فليضق صدره 

  مبا يقولون
اجبه يف كل ظرف ، ويف كل جو ، والبقية فليؤد هو و. واهللا أرعى لدعوته وأحفظ . إن الداعية أداة يف يد القدرة 

  .واهلدى هدى اهللا . على اهللا 
  .وإن يف قصة ذي النون لدرساً ألصحاب الدعوات ينبغي أن يتأملوه 

  .وإن يف رجعة ذي النون إىل ربه واعترافه بظلمه لعربة ألصحاب الدعوات ينبغي أن يتدبروها 
  . .} كذلك ننجي املؤمنني { : ب يف الظلمات لبشرى للمؤمنني وإن رمحة اهللا لذي النون واستجابة دعائه املني

  :مث إشارة إىل قصة زكريا وحيىي عليهما السالم واستجابة اهللا لزكريا دعاه 
فاستجبنا له ، ووهبنا له حيىي ، وأصلحنا له زوجه . رب ال تذرين فرداً وأنت خري الوارثني . وزكريآ إذ نادى ربه { 
  . .} يف اخلريات ، ويدعوننا رغباً ورهباً ، وكانوا لنا خاشعني  إهنم كانوا يسارعون. 

فتبدأ . وهي ترد هنا متناسقة مع السياق . وقصة مولد حيىي سبقت مفصلة يف سورة مرمي ويف سورة آل عمران 
يف بين وكان زكريا قائماً على هيكل العبادة : بال عقب يقوم على اهليكل } رب ال تذرين فرداً { : بدعاء زكريا 

وأنت خري { : إسرائيل قبل مولد عيسى عليه السالم وال ينسى زكريا أن اهللا هو وارث العقيدة ووارث املال 
  .إمنا هو يريد من ذريته من حيسن اخلالفة بعده يف أهله ودينه وماله } الوارثني 

َيْعَملْ ِمَن الصَّاِلَحاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَا كُفَْرانَ ِلَسْعيِِه وَإِنَّا لَهُ فََمْن ) ٩٣(َوَتقَطَُّعوا أَْمَرُهْم بَْيَنُهْم كُلٌّ إِلَْيَنا َراجُِعونَ 
حَتَّى إِذَا فُِتَحْت يَأُْجوُج َوَمأُْجوُج َوُهْم ِمْن كُلِّ ) ٩٥(َوَحَراٌم َعلَى قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها أَنَُّهمْ لَا يَْرجُِعونَ ) ٩٤(كَاِتُبونَ 

 َهذَا َواقَْتَربَ الَْوْعدُ الَْحقُّ فَإِذَا ِهَي َشاِخَصةٌ أَْبصَاُر الَِّذيَن كَفَرُوا َيا َوْيلََنا قَْد كُنَّا ِفي غَفْلٍَة ِمْن) ٩٦(َحَدبٍ َيْنِسلُونَ 
لَْو كَانَ َهُؤلَاِء آِلَهةً َما ) ٩٨(إِنَّكُْم َوَما َتْعُبدُونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َحَصبُ َجهَنََّم أَْنُتْم لََها َوارُِدونَ ) ٩٧(َبلْ كُنَّا ظَاِلِمَني 



إِنَّ الَِّذيَن َسَبقَْت لَُهْم ِمنَّا الُْحسَْنى ) ١٠٠(لَُهْم ِفيَها َزِفٌري وَُهْم ِفيَها لَا َيْسَمُعونَ ) ٩٩(َوَرُدوَها َوكُلٌّ ِفيَها َخاِلُدونَ 
لَا َيحُْزُنُهمُ الْفََزعُ ) ١٠٢(ي َما اشَْتَهْت أَْنفُسُُهْم خَاِلُدونَ لَا َيْسَمُعونَ َحسِيَسَها وَُهْم ِف) ١٠١(أُولَِئَك َعْنَها ُمْبَعُدونَ 

َيْوَم َنطْوِي السََّماَء كَطَيِّ السِّجِلِّ ِللْكُُتبِ كََما ) ١٠٣(الْأَكَْبُر َوَتَتلَقَّاُهُم الَْملَاِئكَةُ َهذَا َيْوُمكُُم الَِّذي كُْنُتْم ُتوَعُدونَ 
َولَقَْد كَتَْبَنا ِفي الزَّبُورِ ِمْن َبْعِد الذِّكْرِ أَنَّ الْأَْرَض يَرِثَُها ) ١٠٤(ُنعِيُدُه َوْعًدا َعلَْيَنا إِنَّا كُنَّا فَاِعِلَني َبَدأَْنا أَوَّلَ َخلْقٍ 

قُلْ إِنََّما ) ١٠٧(ةً ِللْعَالَِمَني َوَما أَْرَسلْنَاَك إِلَّا َرْحَم) ١٠٦(إِنَّ ِفي َهذَا لََبلَاغًا ِلقَْومٍ َعابِِديَن ) ١٠٥(ِعَباِدَي الصَّاِلُحونَ 
فَإِنْ َتَولَّْوا فَقُلْ آذَْنُتكُْم َعلَى َسَواٍء َوإِنْ أَْدرِي أَقَرِيٌب أَمْ ) ١٠٨(ُيوَحى إِلَيَّ أَنََّما إِلَُهكُمْ إِلٌَه وَاِحٌد فََهلْ أَْنُتْم ُمْسِلُمونَ 

َوإِنْ أَْدرِي لََعلَُّه ِفْتَنةٌ لَكُْم َومََتاعٌ إِلَى ) ١١٠(َر ِمَن الْقَْولِ َوَيْعلَُم َما َتكُْتُمونَ إِنَُّه َيْعلَُم الَْجْه) ١٠٩(َبِعيٌد َما ُتوَعُدونَ 
  ) ١١٢(قَالَ َربِّ اْحكُمْ بِالَْحقِّ َوَربَُّنا الرَّْحَمُن الُْمْسَتَعانُ َعلَى َما َتِصفُونَ ) ١١١(ِحنيٍ 

اهللا الكونية ، الشاهدة بوحدة اخلالق؛ وسنن اهللا يف إرسال الرسل هذا الشوط األخري يف السورة بعد عرض سنن 
يعرض السياق فيه مشهداً للساعة وأشراطها ، يتبني فيه مصري . . بالدعوات الشاهدة بوحدة األمة ووحدة العقيدة 

  .املشركني باهللا ومصري الشركاء؛ ويتفرد اهللا ذو اجلالل بالتصريف فيه والتدبري 
  . يف وراثة األرض ، ورمحة اهللا للعاملني املتمثلة يف رسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم مث يقرر سنة اهللا

وعندئذ يؤمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن ينفض يده منهم ، وأن يدعهم ملصريهم ، فيترك احلكم هللا فيهم؛ 
  .وم احلساب قريب ويستعني به على شركهم وتكذيبهم واستهزائهم ، وانصرافهم إىل اللعب واللهو ، وي

فمن يعمل من الصاحلات وهو مؤمن فال كفران لسعيه ، وإنا له كاتبون . وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون { 
  . .} وحرام على قرية أهلكناهآ أهنم ال يرجعون . 

لوجود؛ إن أمة الرسل واحدة تقوم على عقيدة واحدة وملة واحدة ، أساسها التوحيد الذي تشهد به نواميس ا
  .والذي دعت إليه الرسل منذ أوىل الرساالت إىل أخراها دون تبديل وال تغيري يف هذا األصل الكبري 

إمنا كانت التفصيالت والزيادات يف مناهج احلياة القائمة على عقيدة التوحيد ، بقدر استعداد كل أمة ، وتطور كل 
ها ألمناط من التكاليف ومن التشريعات؛ وبقدر حاجاهتا جيل؛ وبقدر منو مدارك البشرية ومنو جتارهبا ، واستعداد

  .اجلديدة اليت نشأت من التجارب ، ومن منو احلياة ووسائلها وارتباطاهتا جيالً بعد جيل 
فقد تقطع أتباعها أمرهم بينهم ، كأمنا اقتطع . . ومع وحدة أمة الرسل ، ووحدة القاعدة اليت تقوم عليها الرساالت 

وقع . . وثار بينهم اجلدل ، وكثر بينهم اخلالف ، وهاجت بينهم العداوة والبغضاء . هب هبا كل منهم قطعة وذ
والعقيدة واحدة ، وأمة الرسل كلها واحدة . ذلك بني اتباع الرسول الواحد حىت ليقتل بعضهم بعضاً باسم العقيدة 

.  
فاملرجع } كل إلينا راجعون { : يف اآلخرة .  ولكنهم مجيعاً سريجعون إىل اهللا. لقد تقطعوا أمرهم بينهم يف الدنيا 

  :إليه وحده ، وهو الذي يتوىل حساهبم ويعلم ما كانوا عليه من هدى أو ضالل 
  . .} فمن يعمل الصاحلات وهو مؤمن ، فال كفران لسعيه ، وإنا له كاتبون { 

وهو مكتوب . . ى قاعدة األميان ال جحود وال كفران للعمل الصاحل مىت قام عل. . هذا هو قانون العمل واجلزاء 
  .عند اهللا ال يضيع منه شيء وال يغيب 

وال بد من العمل الصاحل لتكون . وال بد من األميان لتكون للعمل الصاحل قيمته ، بل ليثبت للعمل الصاحل وجوده 
  .لإلميان مثرته ، بل لتثبت لإلميان حقيقته 



يقية بني اإلنسان وهذا الوجود ، والرابطة اليت تشد الوجود مبا فيه ومن إن اإلميان هو قاعدة احلياة ، ألنه الصلة احلق
  .فيه إىل خالقه الواحد ، وترده إىل الناموس الواحد الذي ارتضاه ، وال بد من القاعدة ليقوم البناء 

  .فهو منهار من أساسه ما مل يقم على قاعدته . والعمل الصاحل هو هذا البناء 
واإلسالم بالذات عقيدة متحركة مىت مت . اإلميان اليت تثبت وجوده وحيويته يف الضمري  والعمل الصاحل هو مثرة

والثمرة اليانعة للجذور املمتدة يف . . وجودها يف الضمري حتولت إىل عمل صاحل هو الصورة الظاهرة لإلميان املضمر 
  .األعماق 

فال جزاء على إميان عاطل خامد . كر العمل واجلزاء ومن مث يقرن القرآن دائماً بني اإلميان والعمل الصاحل كلما ذ
  .وال على عمل منقطع ال يقوم على اإلميان . ال يعمل وال يثمر 

والعمل الطيب الذي ال يصدر عن إميان إمنا هو مصادفة عابرة ، ألنه غري مرتبط مبنهج مرسوم ، وال موصول 
وهو . باعث األصيل للعمل الصاحل يف هذا الوجود وإن هو إال شهوة أو نزوة غري موصولة بال. بناموس مطرد 

اإلميان بإله يرضى عن العمل الصاحل ، ألنه وسيلة البناء يف هذا الكون ، ووسيلة الكمال الذي قدره اهللا هلذه احلياة 
، وال فهو حركة ذات غاية مرتبطة بغاية احلياة ومصريها ، ال فلتة عابرة ، وال نزوة عارضة ، وال رمية بغري هدف . 

  .اجتاهاً معزوالً عن اجتاه الكون وناموسه الكبري 
فالقرى اليت هلكت بعذاب االستئصال ستعود . واجلزاء على العمل يتم يف اآلخرة حىت ولو قدم منه قسط يف الدنيا 

  .كذلك حتماً لتنال جزاءها األخري ، وعدم عودهتا ممتنعة ، فهي راجعة بكل تأكيد 
  . .} ها أهنم ال يرجعون وحرام على قرية أهلكنا{ 

ألنه قد خيطر للذهن أن هالكها يف الدنيا } كل إلينا راجعون { : إمنا يفرد السياق هذه القرى بالذكر بعد أن قال 
فهو يؤكد رجعتها إىل اهللا ، وينفي عدم الرجعة نفياً قاطعاً يف صورة . كان هناية أمرها ، وهناية حساهبا وجزائها 

وأن املعىن . زائدة } ال { و تعبري فيه شيء من الغرابة ، مما جعل املفسرين يؤولونه فيقدرون أن وه. التحرمي لوقوعه 
وكالمها تأويل ال داعي . أو نفي رجوعهم عن غيهم إىل قيام الساعة . هي نفي رجعة القرى إىل احلياة بعد إهالكها 

  .النحو الذي ذكرنا وتفسري النص على ظاهره أوىل ، ألن له وجهه يف السياق على . له 
  :وهو فتح يأجوج ومأجوج . مث يعرض مشهداً من مشاهد القيامة يبدؤه بالعالمة اليت تدل على قرب املوعد 

حىت إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ، واقترب الوعد احلق ، فإذا هي شاخصة أبصار { 
إنكم وما تعبدون من دون اهللا حصب جهنم أنتم . كنا ظاملني يا ويلنا قد كنا يف غفلة من هذا ، بل . الذين كفروا 
إن الذين . هلم فيها زفري وهم فيها ال يسمعون . لو كان هؤالء آهلة ما وردوها ، وكل فيها خالدون . هلا واردون 

م سبقت هلم منا احلسىن أولئك عنها مبعدون ، ال يسمعون حسيسها وهم يف ما اشتهت أنفسهم خالدون ، ال حيزهن
  .الفزع األكرب ، وتتلقاهم املالئكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون 

  . .} يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب ، كما بدأنا أول خلق نعيده ، وعداً علينا إنا كنا فاعلني 
اقتراب الوعد احلق : وقد قلنا من قبل عند الكالم على يأجوج ومأجوج يف قصة ذي القرنني يف سورة الكهف 

ذي يقرنه السياق بفتح يأجوج مأجوج ، رمبا يكون قد وقع بانسياح التتار وتدفقهم شرقاً وغرباً ، وحتطيم ال
غري أن } اقتربت الساعة {  -ألن القرآن قد قال منذ أيام الرسول صلى اهللا عليه السالم . . املماليك والعروش 

وإن يوماً عند { لزمن يف تقدير اهللا غريه يف تقدير البشر فحساب ا. اقتراب الوعد احلق ال حيدد زماناً معيناً للساعة 



إمنا املقصود هنا هو وصف ذلك اليوم حني جييء ، والتقدمي له بصورة مصغرة من } ربك كألف سنة مما تعدون 
على طريقة القرآن الكرمي يف . مشاهد األرض ، هي تدفق يأجوج ومأجوج من كل حدب يف سرعة واضطراب 

  .هدات البشر والترقي هبم من تصوراهتم األرضية إىل املشاهد األخروية االستعانة مبشا
  ويف املشهد املعروض هنا يربز عنصر املفاجأة اليت تبهت املفجوئني

  . .} فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا { 
  لترسم املشهد وتربزه} شاخصة { ويقدم يف التعبري كلمة . ال تطرف من اهلول الذين فوجئوا به 

  : مييل السياق عن حكاية حاهلم إىل إبرازهم يتكلمون ، وبذلك حييي املشهد ويستحضره مث
  . .} بل كنا ظاملني . يا ويلنا قد كنا يف غفلة من هذا { 

وهو تفجع املفجوء الذي تتكشف له احلقيقة املروعة بغتة؛ فيذهل ويشخص بصره فال يطرف ، ويدعو بالويل 
  كن بعد فوات األوانواهلالك ، ويعترف ويندم ، ول

  :وحني يصدر هذا االعتراف يف ذهول املفاجأة يصدر احلكم القاطع الذي ال مرد له 
  . .} إنكم وما تعبدون من دون اهللا حصب جهنم أنتم هلا واردون { 

ال وكأمنا هم اللحظة يف ساحة العرض ، يردون جهنم هم وآهلتهم املدعاة؛ وكأمنا هم يقذفون فيها قذفاً بال رفق و
أناة؛ وكأمنا حتصب هبم حصباً كما حتصب بالنواة وعندئذ يوجه إليهم الربهان على كذب ما يدعون هلا من كوهنا 

  :يوجه إليهم من هذا الواقع املشهود . آهلة 
  . .} لو كان هؤالء ما وردوها { 

مث يستمر . .  اآلخرة وهو برهان وجداين ينتزع من هذا املشهد املعروض عليهم يف الدنيا ، وكأمنا هو واقع يف
السياق على أهنم قد وردوا جهنم فعالً ، فيصف مقامهم فيها ، ويصور حاهلم هناك؛ وهي حال املكروب املذهوب 

  :بإدراكه من هول ما هو فيه 
  .} هلم فيها زفري ، وهم فيها ال يسمعون . وكل فيها خالدون { 

  :سبقت هلم احلسىن من اهللا ، وقدر هلم الفوز والنجاة وندع هؤالء لنجد املؤمنني يف جنوة من هذا كله ، قد 
ال يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون . إن الذين سبقت هلم منا احلسىن أولئك عنها مبعدون { 
 {. .  

  .من األلفاظ املصورة جبرسها ملعناها } حسيسها { ولفظة 

. وإنه لصوت يتفزع له اجللد ويقشعر . وت املفزع فهو تنقل صوت النار وهي تسري وحترق ، وحتدث ذلك الص
. ولذلك جني الذين سبقت هلم احلسىن من مساعه فضالً على معاناته جنوا من الفزع األكرب الذي يذهل املشركني 

وتتوىل املالئكة استقباهلم بالترحيب ، ومصاحبتهم لتطمئن قلوهبم يف . وعاشوا فيما تشتهي أنفسهم من أمن ونعيم 
  :فزع املرهوب جو ال

  . .} هذا يومكم الذي كنتم توعدون . ال حيزهنم الفزع األكرب ، وتتلقاهم املالئكة { 
وهو يشارك يف تصوير اهلول اآلخذ بزمام القلوب ، وبزمام الكائنات . وخيتم املشهد مبنظر الكون الذي آل إليه 

  :كلها يف ذلك اليوم العصيب 
  . .}  يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب{ 

فإذا السماء مطوية كما يطوي خازن الصحائف صحائفه؛ وقد قضي األمر ، وانتهى العرض ، وطوي الكون الذي 



  :وإذا عامل جديد وكون جديد . . كان يألفه اإلنسان 
  . .} وعداً علينا إنا كنا فاعلني { . . } كما بدأنا أول خلق نعيده { 

حياء يف اآلخرة يعود السياق لبيان سنة اهللا يف وراثة األرض ، وصريورهتا ومن هذا املشهد املصور لنهاية الكون واأل
  :وبني املشهدين مناسبة وارتباط . للصاحلني من عبادة يف احلياة 

  . .} ولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي الصاحلون { 
ويكون الذكر إذن هو التوراة اليت سبقت . ليه السالم والزبور إما أن يكون كتاباً بعينه هو الذي أوتيه داود ع

وإما أن يكون وصفاً لكل كتاب مبعىن قطعة من الكتاب األصيل الذي هو الذكر وهو اللوح احملفوظ ، . الزبور 
  .الذي ميثل املنهج الكلي ، واملرجع الكامل ، لكل نواميس اهللا يف الوجود 

هو بيان سنة اهللا املقررة يف وراثة } . . . كتبنا يف الزبور من بعد الذكر ولقد { : وعلى أية حال فاملقصود بقوله 
  . .} أن األرض يرثها عبادي الصاحلون { : األرض 

  فما هي هذه الوراثة؟ ومن هم عباد اهللا الصاحلون؟
ت املرصودة لقد استخلف اهللا آدم يف األرض لعمارهتا وإصالحها ، وتنميتها وحتويرها ، واستخدام الكنوز والطاقا

  .فيها ، واستغالل الثروات الظاهرة واملخبوءة ، والبلوغ هبا إىل الكمال املقدر هلا يف علم اهللا 
منهجاً يقوم على اإلميان والعمل . ولقد وضع اهللا للبشر منهجاً كامالً متكامالً للعمل على وفقه يف هذه األرض 

، وشرع له القوانني اليت تقيمه وحترسه؛ وتكفل التناسق  ويف الرسالة األخرية للبشر فصل هذا املنهج. الصاحل 
  .والتوازن بني خطواته 

ولكن املقصود هو هذا . يف هذا املنهج ليست عمارة األرض واستغالل ثرواهتا واالنتفاع بطاقاهتا هو وحده املقصود 
ينتكس حيواناً يف وسط احلضارة  فال. مع العناية بضمري اإلنسان ، ليبلغ اإلنسان كماله املقدر له يف هذه احلياة 

  .املادية الزاهرة؛ وال يهبط إىل الدرك بإنسانيته وهو يرتفع إىل األوج يف استغالل موارد الثروة الظاهرة واملخبوءة 
وقد يغلب على األرض جبارون وظلمة وطغاة . ويف الطريق لبلوغ ذلك التوازن والتناسق تشيل كفة وترجح كفة 

  .ج ومترببرون وغزاة وقد يغلب عليها مه. 

ولكن هذه ليست سوى . . وقد يغلب عليها كفار فجار حيسنون استغالل قوى األرض وطاقاهتا استغالالً مادياً 
فال يفترق يف . والوراثة األخرية هي للعباد الصاحلني ، الذين جيمعون بني اإلميان والعمل الصاحل . جتارب الطريق 

  .هتم كياهنم هذان العنصران وال يف حيا
ولكن حني . وحيثما اجتمع إميان القلب ونشاط العمل يف أمة فهي الوارثة لألرض يف أية فترة من فترات التاريخ 

وقد تقع الغلبة لآلخذين بالوسائل املادية حني يهمل األخذ هبا من . يفترق هذان العنصران فامليزان يتأرجح 
إلميان الصحيح الدافع إىل العمل الصاحل ، وإىل عمارة األرض ، يتظاهرون باإلميان ، وحني تفرغ قلوب املؤمنني من ا

  .والقيام بتكاليف اخلالفة اليت وكلها اهللا إىل هذا اإلنسان 
وما على أصحاب اإلميان إال أن حيققوا مدلول إمياهنم ، وهو العمل الصاحل ، والنهوض بتبعات اخلالفة ليتحقق وعد 

  . .فاملؤمنون العاملون هم العباد الصاحلون . . } ها عبادي الصاحلون إن األرض يرث{ : اهللا ، وجتري سنته 
  ويف النهاية جييء إيقاع اخلتام يف السورة مشاهباً إليقاع االفتتاح

إمنا يوحى إيل أمنا إهلكم إله واحد فهل أنتم : قل . وما أرسلناك إال رمحة للعاملني . إن يف هذا لبالغاً لقوم عابدين { 
إنه يعلم اجلهر من القول . آذنتكم على سوآء ، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون : تولوا فقل مسلمون؟ فإن 



رب احكم باحلق ، وربنا الرمحن املستعان : قال . . وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إىل حني . ويعلم ما تكتمون 
  . .} على ما تصفون 

ومن مصائر . ذا القرآن وما يكشفه من سنن يف الكون واحلياة إن يف ه. . } إن يف هذا لبالغاً لقوم عابدين { 
. إن يف هذا لبالغاً وكفاية للمستعدين الستقبال هدى اهللا . . ومن قواعد العمل واجلزاء . الناس يف الدنيا واآلخرة 

  .ألن العابد خاشع القلب طائع متهيئ للتلقي والتدبر واالنتفاع } عابدين { ويسميهم 
وإن .  رسوله رمحة للناس كافة ليأخذ بأيديهم إىل اهلدى ، وما يهتدي إال أولئك املتهيئون املستعدون ولقد أرسل اهللا

  . .كانت الرمحة تتحقق للمؤمنني ولغري املؤمنني 
إن املنهج الذي جاء مع حممد صلى اهللا عليه وسلم منهج يسعد البشرية كلها ويقودها إىل الكمال املقدر هلا يف هذه 

  .احلياة 
جاءت كتاباً مفتوحاً للعقول يف مقبل األجيال ، : ولقد جاءت هذه الرسالة للبشرية حينما بلغت سن الرشد العقلي 

شامالً ألصول احلياة البشرية اليت ال تتبدل ، مستعداً لتلبية احلاجات املتجددة اليت يعلمها خالق البشر ، وهو أعلم 
  .مبن خلق ، وهو اللطيف اخلبري 

وترك للبشرية أن تستنبط األحكام اجلزئية اليت . ذا الكتاب أصول املنهج الدائم حلياة إنسانية متجددة ولقد وضع ه
حتتاج إليها ارتباطات حياهتا النامية املتجددة ، واستنباط وسائل تنفيذها كذلك حبسب ظروف احلياة ومالبساهتا ، 

  .دون اصطدام بأصول املنهج الدائم 
مث ترك له . العمل ، بكفالة حقه يف التفكري ، وبكفالة جمتمع يسمح هلذا العقل بالتفكري  وكفل للعقل البشري حرية

احلرية يف دائرة األصول املنهجية اليت وضعها حلياة البشر ، كيما تنمو وترقى وتصل إىل الكمال املقدر حلياة الناس 
  .يف هذه األرض 

قابالً . هج كان وما يزال سابقاً خلطوات البشرية يف عمومه ولقد دلت جتارب البشرية حىت اللحظة على أن ذلك املن
وهو يقودها دائماً ، وال يتخلف عنها ، وال يقعد هبا ، وال . ألن تنمو احلياة يف ظالله بكل ارتباطاهتا منواً مطرداً 

  .يشدها إىل اخللف ، ألنه سابق دائماً على خطواهتا متسع دائماً لكامل خطواهتا 
لرغبة البشرية يف النمو والتقدم ال يكبت طاقاهتا يف صورة من صور الكبت الفردي أو اجلماعي ، وال وهو يف تلبيته 

  .حيرمها االستمتاع بثمرات جهدها وطيبات احلياة اليت حتققها 
وال . ال يعذب اجلسد ليسمو بالروح ، وال يهمل الروح ليستمتع اجلسد . وقيمة هذا املنهج أنه متوازن متناسق 

وال يطلق للفرد نزواته وشهواته . طاقات الفرد ورغائبه الفطرية السليمة ليحقق مصلحة اجلماعة أو الدولة يقيد 
  .الطاغية املنحرفة لتؤذي حياة اجلماعة ، أو تسخرها إلمتاع فرد أو أفراد 

صلحته؛ وقد وكافة التكاليف اليت يضعها ذلك املنهج على كاهل اإلنسان ملحوظ فيها أهنا يف حدود طاقته ، ومل
زود باالستعدادات واملقدرات اليت تعينه على أداء تلك التكاليف ، وجتعلها حمببة لديه مهما لقي من أجلها اآلالم 

  .أحياناً ألهنا تليب رغيبة من رغائبه ، أو تصرف طاقة من طاقاته 
ه واملبادئ اليت جاء هبا كانت ولقد كانت رسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم رمحة لقومه ورمحة للبشرية كلها من بعد

ولكن . غريبة يف أول األمر على ضمري البشرية ، لبعد ما كان بينها وبني واقع احلياة الواقعية والروحية من مسافة 
فتزول غرابتها يف حسها ، وتتبناها وتنفذها ولو . البشرية أخذت من يومها تقرب شيئاً فشيئاً من آفاق هذه املبادئ 

  .خرى حتت عنوانات أ



لتلتقي يف عقيدة واحدة ونظام . لقد جاء اإلسالم لينادي بإنسانية واحدة تذوب فيها الفوارق اجلنسية اجلغرافية 
واألشراف يعدون أنفسهم من . وكان هذا غريباً على ضمري البشرية وتفكريها وواقعها يومذاك . . اجتماعي واحد 

ة يف خالل نيف وثالثة عشر قرناً حتاول أن تقفو خطى اإلسالم ، ولكن ها هي ذي البشري. . طينة غري طينة العبيد 
ولكنها تصل إىل شيء من ذلك املنهج ولو يف الدعاوى . فتتعثر يف الطريق ، ألهنا ال هتتدي بنور اإلسالم الكامل 

ذ نيف وثالث واألقوال وإن كانت ما تزال أمم يف أوربا وأمريكا تتمسك بالعنصرية البغيضة اليت حارهبا اإلسالم من
  .مائة وألف عام 

يف الوقت الذي كانت البشرية تفرق الناس . ولقد جاء اإلسالم ليسوي بني مجيع الناس أمام القضاء والقانون 
فكان غريباً على . . بل جتعل إرادة السيد هي القانون يف عهدي الرق واإلقطاع . طبقات ، وجتعل لكل طبقة قانوناً 

  .ينادي ذلك املنهج السابق املتقدم مببدأ املساواة املطلقة أمام القضاء ضمري البشرية يومذاك أن 

ولكن ها هي ذي شيئاً فشيئاً حتاول أن تصل ولو نظرياً إىل شيء مما طبقة اإلسالم عملياً منذ نيف وثالث مائة . 
  .وألف عام 

صلى اهللا عليه وسلم إمنا أرسل  وغري هذا وذلك كثري يشهد بأن الرسالة احملمدية كانت رمحة للبشرية وأن حممداً
فالبشرية كلها قد تأثرت باملنهج الذي جاء به طائعة أو . من آمن به ومن مل يؤمن به على السواء . رمحة للعاملني 

كارهة ، شاعرة أو غري شاعرة؛ وما تزال ظالل هذه الرمحة وارفة ، ملن يريد أن يستظل هبا ، ويستروح فيها نسائم 
  .يف هجري األرض احملرق وخباصة يف هذه األيام  السماء الرخية ،

وهي قلقة حائرة ، شاردة يف متاهات املادية ، . وإن البشرية اليوم لفي أشد احلاجة إىل حس هذه الرمحة ونداها 
  . .وجحيم احلروب ، وجفاف األرواح والقلوب 

واجه املكذبني املستهزئني ، خبالصة رسالته وبعد إبراز معىن الرمحة وتقريره يؤمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم بأن ي
  :اليت تنبع منها الرمحة للعاملني 

  .} فهل أنتم مسلمون؟ . قل إمنا يوحى إيلَّ أنَّما إهلكم إله واحد { 
عنصر التوحيد املطلق الذي ينقذ البشرية من أوهام اجلاهلية ، ومن . فهذا هو عنصر الرمحة األصيل يف تلك الرسالة 

والذي يقيم احلياة على قاعدهتا الركينة ، فريبطها بالوجود كله ، وفق . نية ، ومن ضغط الوهم واخلرافة أثقال الوث
والذي يكفل لكل إنسان أن يقف مرفوع الرأس . نواميس واضحة وسنن ثابتة ، ال وفق أهواء ونزوات وشهوات 

  .فال تنحين الرؤوس إال هللا الواحد القهار 
  .} فهل أنتم مسلمون؟ { . . هذا هو طريق الرمحة 

  .وهذا هو السؤال الواحد الذي يكلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يلقيه على املكذبني املستهزئني 
  . .} آذنتكم على سواء : فإن تولوا فقل { 

لفريق واإليذان يكون يف احلرب إلهناء فترة السلم ، وإعالم ا. أي كشفت لكم ما عندي فأنا وأنتم على علم سواء 
أما هنا والسورة مكية ومل يكن القتال قد فرض بعد فاملقصود هو أن يعلنهم بأنه قد . . اآلخر أهنا حرب ال سالم 

فلم يعد هلم بعد ذلك عذر ، فليذوقوا وبال . نفض يده منهم ، وتركهم عاملني مبصريهم ، وأنذرهم عاقبة أمرهم 
  . .أمرهم وهم عاملون 

  . .} ما توعدون  وإن أدري أقريب أم بعيد{ 
وهو . ال يعلمه إال اهللا . فهو غيب من غيب اهللا . ولست أدري مىت حيل بكم ما توعدون . آذنتكم على سواء 



وهو يعلم سركم وجهركم ، فما خيفى عليه منكم . وحده يعلم مىت يأخذكم بعذابه يف الدنيا أو يف اآلخرة سواء 
  :خافية 

  . .} ما تكتمون  إنه يعلم اجلهر من القول ، ويعلم{ 
وإذا أخر عنكم العذاب . فأمركم كله مكشوف له ، وحني يعذبكم يعذبكم مبا يعلم من أمركم ظاهره وخافيه 

  :فحكمة تأخريه عند اهللا 
  .} وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إىل حني { 

َيْوَم َتَروَْنَها َتذَْهلُ كُلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّا أَْرَضَعْت َوَتَضُع كُلُّ ) ١(ِظيٌم َيا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَّكُْم إِنَّ َزلَْزلَةَ السَّاَعِة َشْيٌء َع
َوِمَن النَّاسِ َمْن ُيَجاِدلُ ِفي ) ٢(ذَاِت حَْملٍ َحْملََها َوتََرى النَّاَس ُسكَاَرى َوَما ُهْم بُِسكَاَرى َولَِكنَّ َعذَاَب اللَِّه َشِديٌد 

َيا أَيَُّها ) ٤(كُِتَب َعلَْيِه أَنَُّه َمْن َتَولَّاُه فَأَنَّهُ ُيِضلُُّه َويَْهِديِه إِلَى َعذَابِ السَِّعريِ ) ٣(وََيتَّبُِع كُلَّ َشْيطَاٍن َمرِيٍد  اللَِّه بَِغْيرِ ِعلْمٍ
ٍة ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَة ثُمَّ ِمْن ُمْضَغٍة ُمَخلَّقٍَة َوغَْيرِ النَّاُس إِنْ كُْنُتْم ِفي َرْيبٍ ِمَن الْبَْعِث فَإِنَّا َخلَقَْناكُْم ِمْن ُترَابٍ ثُمَّ ِمْن ُنطْفَ

ِلَتْبلُُغوا أَُشدَّكُْم َوِمْنكُْم َمْن ُيَتَوفَّى ُمَخلَّقٍَة ِلُنَبيَِّن لَكُْم َوُنِقرُّ ِفي الْأَْرَحامِ َما َنَشاُء إِلَى أََجلٍ ُمَسمى ثُمَّ ُنخْرُِجكُْم ِطفْلًا ثُمَّ 
ا َعلَْيَها الَْماَء اْهَتزَّتْ ُيَردُّ إِلَى أَْرذَلِ الُْعُمرِ ِلكَْيلَا َيْعلََم ِمْن َبْعِد ِعلْمٍ شَْيئًا َوتََرى الْأَْرَض َهاِمَدةً فَإِذَا أَْنزَلَْن َوِمْنكُْم َمْن

) ٦(ُيْحيِي الَْموَْتى َوأَنَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر  ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ َوأَنَُّه) ٥(َوَرَبْت َوأَْنبََتْت ِمْن كُلِّ َزْوجٍ َبهِيجٍ 
َوِمَن النَّاسِ َمْن ُيَجاِدلُ ِفي اللَِّه بَِغْيرِ ِعلْمٍ َولَا ُهًدى ) ٧(َوأَنَّ السَّاَعةَ آِتَيةٌ لَا َرْيَب ِفيَها َوأَنَّ اللََّه َيْبَعثُ َمْن ِفي الْقُبُورِ 

ذَِلَك ) ٩(نَِي ِعطِْفِه ِلُيِضلَّ َعْن َسبِيلِ اللَِّه لَُه ِفي الدُّْنَيا ِخْزٌي وَُنِذيقُهُ َيْوَم الِْقَياَمِة َعذَابَ الْحَرِيقِ ثَا) ٨(َولَا ِكَتابٍ ُمنِريٍ 
ٍف فَإِنْ أَصَاَبُه َخْيرٌ اطَْمأَنَّ بِهِ َوِمَن النَّاسِ َمْن َيعُْبُد اللََّه َعلَى َحْر) ١٠(بَِما قَدََّمْت َيَداَك َوأَنَّ اللََّه لَْيَس بِظَلَّامٍ ِللَْعبِيِد 

َيْدُعو ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَا ) ١١(َوإِنْ أََصاَبْتُه ِفْتَنةٌ اْنقَلََب َعلَى َوْجهِِه َخِسَر الدُّْنَيا َوالْآخَِرةَ ذَِلَك ُهَو الُْخْسَرانُ الُْمبُِني 
َيْدُعو لََمْن ضَرُُّه أَقَْرُب ِمْن َنفِْعِه لَبِئْسَ الَْموْلَى َولَبِئَْس الَْعِشريُ ) ١٢(الَْبِعيُد  َيضُرُُّه َوَما لَا َيْنفَُعُه ذَِلَك ُهَو الضَّلَالُ

) ١٤( َيفَْعلُ َما ُيرِيُدإِنَّ اللََّه ُيْدِخلُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر إِنَّ اللََّه ) ١٣(
قْطَْع فَلَْيْنظُْر َهلْ ُيذِْهَبنَّ كَْيُدُه َما َمْن كَانَ َيظُنُّ أَنْ لَْن َيْنُصَرهُ اللَُّه ِفي الدُّْنَيا وَالْآِخَرِة فَلَْيْمُدْد بَِسَببٍ إِلَى السََّماِء ثُمَّ لَْي

إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن َهادُوا َوالصَّابِِئنيَ ) ١٦(ِدي َمْن يُرِيُد َوكَذَِلَك أَنَْزلَْناُه آَياٍت َبيِّنَاٍت َوأَنَّ اللََّه َيْه) ١٥(َيِغيظُ 
أَلَْم َترَ أَنَّ ) ١٧(لِّ َشْيٍء َشهِيٌد َوالنََّصاَرى َوالَْمجُوَس وَالَِّذيَن أَْشَركُوا إِنَّ اللََّه َيفِْصلُ َبيَْنُهْم َيْوَم الِْقَياَمةِ إِنَّ اللََّه َعلَى كُ

الدَّوَابُّ َوكَِثٌري ِمَن َه َيْسُجُد لَُه َمْن ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي الْأَْرضِ وَالشَّْمُس َوالْقََمُر َوالنُُّجوُم وَالْجَِبالُ َوالشََّجُر َواللَّ
َهذَاِن َخْصَماِن اْخَتَصمُوا ) ١٨(َيفَْعلُ َما َيَشاُء  النَّاسِ َوكَِثريٌ َحقَّ َعلَْيِه الَْعذَاُب َوَمْن ُيهِنِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن ُمكْرِمٍ إِنَّ اللََّه

ُيصَْهُر بِِه َما ِفي ُبطُونِهِمْ ) ١٩(ِفي َربِّهِْم فَالَِّذيَن كَفَُروا قُطَِّعْت لَُهْم ِثيَاٌب ِمْن َنارٍ ُيَصبُّ ِمْن فَْوقِ ُرءُوِسهِمُ الَْحِميُم 
كُلََّما أََرادُوا أَنْ َيخُْرُجوا ِمنَْها ِمْن غَمٍّ أُِعيُدوا ِفيَها َوذُوقُوا َعذَاَب ) ٢١(يٍد َولَُهْم َمقَاِمُع ِمْن َحِد) ٢٠(َوالُْجلُوُد 
َر يَها ِمْن أََساوِإِنَّ اللََّه ُيْدِخلُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر ُيَحلَّْونَ ِف) ٢٢(الْحَرِيقِ 

  ) ٢٤(َوُهدُوا إِلَى الطَّيِّبِ ِمَن الْقَْولِ َوُهُدوا إِلَى صَِراِط الَْحِميِد ) ٢٣(ِمْن ذََهبٍ َولُْؤلًُؤا وَِلَباُسُهْم ِفيَها َحرِيٌر 

وآيات . وعلى األخص آيات اإلذن بالقتال . هذه السورة مشتركة بني مكية ومدنية كما يبدو من داللة آياهتا 
وبعد قيام الدولة . فاملسلمون مل يؤذن هلم يف القتال والقصاص إال بعد اهلجرة . فهي مدنية قطعاً . العقاب باملثل 

أما قبل ذلك فقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني بايعه أهل يثرب ، وعرضوا عليه . اإلسالمية يف املدينة 
حىت إذا صارت املدينة دار إسالم شرع اهللا القتال » ذا إين مل أومر هب« أن مييلوا على أهل مىن من الكفار فيقتلوهم 



  .لرد أذى املشركني عن املسلمني والدفاع عن حرية العقيدة ، وحرية العبادة للمؤمنني 
فموضوعات التوحيد والتخويف من . وجو السور املكية . والذي يغلب على السورة هو موضوعات السور املكية 

بارزة يف . . ومشاهد القيامة ، وآيات اهللا املبثوثة يف صفحات الكون . ار الشرك الساعة ، وإثبات البعث ، وإنك
السورة وإىل جوارها املوضوعات املدنية من اإلذن بالقتال ، ومحاية الشعائر ، والوعد بنصر اهللا ملن يقع عليه البغي 

  .وهو يرد العدوان ، واألمر باجلهاد يف سبيل اهللا 
والتحذير والترهيب واستجاشة . لسورة كلها هي ظالل القوة والشدة والعنف والرهبة والظالل الواضحة يف جو ا

  .مشاعر التقوى والوجل واالستسالم 
  . .تبدو هذه الظالل يف املشاهد واألمثال 

يوم تروهنا تذهل . يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم { : فمشهد البعث مزلزل عنيف رهيب 
ة عما أرضعت ، وتضع كل ذات محل محلها ، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اهللا كل مرضع

  . .} شديد 
فالذين كفروا قطعت هلم ثياب من نار ، يصب من فوق رؤوسهم احلميم ، يصهر به ما { : وكذلك مشهد العذاب 

ها من غم أعيدوا فيها ، وذوقوا عذاب يف بطوهنم واجللود ، وهلم مقامع من حديد ، كلما أرادوا أن خيرجوا من
  . .} احلريق 

ومن يشرك باهللا فكأمنا خر من السماء فتخطفه الطري أو هتوي به الريح يف مكان سحيق { : ومثل الذي يشرك باهللا 
من كان يظن أن لن ينصره اهللا يف الدنيا واآلخرة فليمدد بسبب إىل السماء مث { : وحركة من ييأس من نصر اهللا } 
  . .} يقطع ، فلينظر هل يذهنب كيده ما يغيظ ل

فكأين من قرية أهلكناها وهي ظاملة ، فهي خاوية على عروشها ، وبئر معطلة { : ومشهد القرى املدمرة بظلمها 
جتتمع هذه املشاهد العنيفة املرهوبة إىل قوة األوامر والتكاليف ، وتربير الدفع بالقوة ، وتأكيد الوعد } وقصر مشيد 

  . .إىل عرض احلديث عن قوة اهللا وضعف الشركاء املزعومني . صر والتمكني بالن
أذن للذين يقاتلون بأهنم ظلموا ، وإن اهللا على نصرهم لقدير ، الذين أخرجوا من ديارهم بغري حق { : ففي األوىل 

ومساجد يذكر فيها  ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض هلدمت صوامع وبيع وصلوات. ربنا اهللا : إال أن يقولوا 
الذين إن مكناهم يف األرض أقاموا الصالة ، وآتوا . إن اهللا لقوي عزيز . ولينصرن اهللا من ينصره . اسم اهللا كثرياً 

  }وهللا عاقبة األمور . الزكاة ، وأمروا باملعروف ، وهنوا عن املنكر 

ون من دون اهللا لن خيلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له إن الذين تدع. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له { : ويف الثانية 
ما قدروا اهللا حق قدره إن اهللا لقوي . ضعف الطالب واملطلوب . ، وإن يسلبهم الذباب شيئاً ال يستنقذوه منه 

  ووراء هذا وذلك ، الدعوة إىل التقوى والوجل واستجاشة مشاعر الرهبة واالستسالم} عزيز 
ذلك ومن { . . } يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم { : يف ثناياها تبدأ هبا السورة ، وتتناثر 

الذين إذا ذكر اهللا وجلت . فإهلكم إله واحد فله أسلموا وبشر املخبتني } { يعظم شعائر اهللا فإهنا من تقوى القلوب 
ذلك إىل استعراض مشاهد الكون ، } لن ينال اهللا حلومها وال دماؤها ولكن يناله التقوى منكم } { قلوهبم 

واألمثلة والعرب والصور والتأمالت الستجاشة مشاعر اإلميان والتقوى . ومشاهد القيامة ، ومصارع الغابرين 
  .وهذا هو الظل الشائع يف جو السورة كلها ، والذي يطبعها ومييزها . . واإلخبات واالستسالم 

  :وجيري سياق السورة يف أربعة أشواط 



نداء الناس مجيعاً إىل تقوى اهللا ، وختويفهم من زلزلة الساعة ، ووصف اهلول . الشوط األول بالنداء العام يبدأ 
ويعقب يف ظل هذا اهلول باستنكار اجلدل يف اهللا بغري علم ، واتباع كل . املصاحب هلا ، وهو هول عنيف مرهوب 

ن أطوار احلياة يف جنني اإلنسان ، وحياة النبات؛ مث يعرض دالئل البعث م. شيطان حمتوم على من يتبعه الضالل 
مسجالً تلك القرىب بني أبناء احلياة ، ويربط بني تلك األطوار املطردة الثابتة وبني أن اهللا هو احلق وأنه حييي املوتى 

ة وكلها سنن مطرد. . وأنه على كل شيء قدير ، وان الساعة آتية ال ريب فيها وأن اهللا يبعث من يف القبور 
مث يعود إىل استنكار اجلدل يف اهللا بغري علم وال هدى وال كتاب منري بعد . . وحقائق ثابتة متصلة بناموس الوجود 

وإىل استنكار بناء العقيدة على حساب الربح واخلسارة ، . هذه الدالئل املستقرة يف صلب الكون ويف نظام الوجود 
وينتهي . . ء ، وااللتجاء إىل غري محاه؛ واليأس من نصرة اهللا وعقباه واالحنراف عن االجتاه إىل اهللا عند وقوع الضرا

وهنا . . هذا الشوط بتقرير أن اهلدى والضالل بيد اهللا ، وأنه سيحكم بني أصحاب العقائد املختلفة يوم احلساب 
  .يعرض ذلك املشهد العنيف من مشاهد العذاب للكافرين ، وإىل جواره مشهد النعيم للمؤمنني 

. صل الشوط الثاين بنهاية الشوط األول باحلديث عن الذين كفروا ويصدون عن سبيل اهللا واملسجد احلرام ويت
. يستوي يف ذلك املقيمون به والطارئون عليه . ويستنكر هذا الصد عن املسجد احلرام الذي جعله اهللا للناس مجيعاً 

إبراهيم عليه السالم أن يقيمه على التوحيد ، وأن يطهره وهبذه املناسبة يذكر طرفاً من قصة بناء البيت ، وتكليف . 
ويستطرد إىل بعض شعائر احلج وما وراءها من استجاشة مشاعر التقوى يف القلوب ، وهي . من رجس الشرك 

  .اهلدف املقصود 

منني وال وينتهي هذا الشوط باإلذن للمؤمنني بالقتال حلماية الشعائر والعبادات من العدوان الذي يقع على املؤ
  ربنا اهللا: جريرة هلم إال أن يقولوا 

والشوط الثالث يتضمن عرض مناذج من تكذيب املكذبني من قبل ، ومن مصارع املكذبني ومشاهد القرى املدمرة 
وذلك لبيان سنة اهللا يف الدعوات ، وتسلية الرسول صلى اهللا عليه وسلم عما يلقاه من صد . على الظاملني 

كذلك يتضمن عرض طرف من كيد الشيطان للرسل . ملسلمني ، بالعاقبة اليت ال بد أن تكون وإعراض ، وتطمني ا
والنبيني يف دعوهتم ، وتثبيت اهللا لدعوته ، وإحكامه آلياته ، حىت يستيقن هبا املؤمنون ، ويفنت هبا الضعاف 

  .واملستكربون 
يدفع عنه العدوان ويتبع هذا الوعد بعرض  أما الشوط األخري فيتضمن وعد اهللا بنصرة من يقع عليه البغي وهو

. . دالئل القدرة يف صفحات الكون ، وإىل جوارها يعرض صورة زرية لضعف اآلهلة اليت يركن إليها املشركون 
وينتهي الشوط وتنتهي السورة معه بنداء الذين آمنوا ليعبدوا رهبم ، وجياهدوا يف اهللا حق جهاده ، ويعتصموا باهللا 

  . .نهضون بتكاليف عقيدهتم العريقة منذ أيام إبراهيم اخلليل وحده ، وهم ي
  . .وهكذا تتساوق موضوعات السورة وتتعاقب يف مثل هذا التناسق 

  :واآلن نبدأ الشوط األول بالتفصيل 
يوم تروهنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت ، وتضع كل . يا أيها الناس اتقوا ربكم ، إن زلزلة الساعة شيء عظيم { 

  . .} محل محلها؛ وترى الناس سكارى ، وما هم بسكارى ، ولكن عذاب اهللا شديد ذات 
يدعوهم } يا أيها الناس { : يبدأ بالنداء الشامل للناس مجيعاً . مطلع عنيف رعيب ، ومشهد ترجتف هلوله القلوب 

  .} شيء عظيم إن زلزلة الساعة { : وخيوفهم ذلك اليوم العصيب } اتقوا ربكم { : إىل اخلوف من اهللا 
وإن . إنه زلزلة : وهكذا يبدأ بالتهويل اجململ ، وبالتجهيل الذي يلقي ظل اهلول يقصر عن تعريفه التعبري ، فيقال 



  .، من غري حتديد وال تعريف } شيء عظيم { الزلزلة 
ا أرضعت تنظر إذا هو مشهد حافل بكل مرضعة ذاهلة عم. . فإذا هو أشد رهبة من التهويل . مث يأخذ يف التفصيل 

وبالناس سكارى وما هم بسكارى . . وبكل حامل تسقط محلها للهول املروع ينتاهبا . وال ترى ، وتتحرك وال تعي 
مشهد مزدحم بذلك احلشد املتماوج ، تكاد العني . . ، يتبدى السكر يف نظراهتم الذاهلة ، ويف خطواهتم املترحنة 

وهو هول حي ال يقاس . واهلول الشاخص يذهله ، فال يكاد يبلغ أقصاه . ه تبصره حلظة التالوة ، بينما اخليال يتمال
يف املرضعات الذاهالت عما أرضعن وما تذهل املرضعة : باحلجم والضخامة ، ولكن يقاس بوقعه يف النفوس اآلدمية 

لناس سكارى وما هم عن طفلها ويف فمه ثديها إال للهول الذي ال يدع بقية من وعي واحلوامل امللقيات محلهن ، وبا
  . .} ولكن عذاب اهللا شديد { : بسكارى 

  . .إنه مطلع عنيف مرهوب تتزلزل له القلوب 
  :يف ظل هذا اهلول املروع يذكر أن هنالك من يتطاول فيجادل يف اهللا ، وال يستشعر تقواه 

تواله فأنه يضله ويهديه إىل  ومن الناس من جيادل يف اهللا بغري علم ، ويتبع كل شيطان مريد ، كتب عليه أنه من{ 
  .} عذاب السعري 

.  
. . واجلدال يف اهللا ، سواء يف وجوده تعاىل ، أو يف وحدانيته ، أو يف قدرته ، أو يف علمه ، أو يف صفة ما من صفاته 

. . اه اجلدال يف شيء من هذا يف ظل ذلك اهلول الذي ينتظر الناس مجيعاً ، والذي ال جناة منه إال بتقوى اهللا وبرض
  .ذلك اجلدال يبدو عجيباً من ذي عقل وقلب ، ال يتقي شر ذلك اهلول املزلزل اجملتاح 

جدال . جدال التطاول اجملرد من الدليل } بغري علم { ولكنه جدال . وياليته كان جداالً عن علم ومعرفة ويقني 
} ويتبع كل شيطان مريد { : اهلوى فهذا الصنف من الناس جيادل يف اهللا ب. الضالل الناشئ من اتباع الشيطان 

فهو حتم مقدور أن . . } كتب عليه أنه من تواله فأنه يضله ويهديه إىل عذاب السعري { عات خمالف للحق متبجح 
ويتهكم التعبري فيسمي قيادته أتباعه إىل عذاب . . يضل تابعه عن اهلدى والصواب ، وأن يقوده إىل عذاب السعري 

  فياهلا من هداية هي الضالل املهلك املبيد. . } ه إىل عذاب السعري ويهدي{ السعري هداية 
أم إن الناس يف ريب من البعث؟ ويف شك من زلزلة الساعة؟ إن كانوا يشكون يف إعادة احلياة فليتدبروا كيف تنشأ 

يسور؛ ولكنهم احلياة ، ولينظروا يف أنفسهم ، ويف األرض من حوهلم ، حيث تنطق هلم الدالئل بأن األمر مألوف م
  :هم الذين ميرون على الدالئل يف أنفسهم ويف األرض غافلني 

يا أيها الناس إن كنتم يف ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ، مث من نطفة ، مث من علقة ، مث من مضغة خملقة { 
بلغوا أشدكم؛ ومنكم من وغري خملقة لنبني لكم ونقر يف األرحام ما نشاء إىل أجل مسمى؛ مث خنرجكم طفالً؛ مث لت

وترى األرض هامدة فإذا أنزلنا عليها املاء . يتوىف ، ومنكم من يرد إىل أرذل العمر لكيال يعلم من بعد علم شيئاً 
  . .} اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج هبيج 

إىل قدرة اهللا شيء  وإن مل يكن بالقياس. إن البعث إعادة حلياة كانت ، فهو يف تقدير البشر أيسر من إنشاء احلياة 
} إمنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون { : فالبدء كاإلعادة أثر لتوجه اإلرادة . أيسر وال شيء أصعب 

ولكن القرآن يأخذ البشر مبقاييسهم ، ومنطقهم ، وإدراكهم ، فيوجه قلوهبم إىل تدبر املشهود املعهود هلم ، وهو 
 كل برهة؛ وهو من اخلوارق لو تدبروه بالعني البصرية ، والقلب املفتوح ، واحلس يقع هلم كل حلظة ، ومير هبم يف

  .ولكنهم ميرون به أو مير هبم دون وعي وال انتباه . املدرك 



  فما هؤالء الناس؟ ما هم؟ من أين جاءوا؟ وكيف كانوا؟ ويف أي األطوار مروا؟
  .} فإنا خلقناكم من تراب { 
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لقرآن: كتاب  ا   يف ظالل 
لشاريب: املؤلف  هيم حسني ا برا  سيد قطب إ

وما يف جسمه من عنصر إال . ومن تراهبا نشأ ، ومن تراهبا تكّون ، ومن تراهبا عاش . واإلنسان ابن هذه األرض . 
حه؛ وبه اللهم إال ذلك السر اللطيف الذي أودعه اهللا إياه ونفخه فيه من رو. له نظريه يف عناصر أمة األرض 

وكل عناصره احملسوسة من . ولكنه أصالً من التراب عنصراً وهيكالً وغذاء . افتراق عن عناصر ذلك التراب 
  .ذلك التراب 

ولكن أين التراب وأين اإلنسان؟ أين تلك الذرات األولية الساذجة من ذلك اخللق السوي املركب ، الفاعل 
على األرض ويرف بقلبه إىل السماء؛ وخيلق بفكره فيما وراء املادة  املستجيب ، املؤثر املتأثر ، الذي يضع قدميه

  . .كلها ومنها ذلك التراب 
  إهنا نقلة ضخمة بعيدة األغوار واآلماد ، تشهد بالقدرة اليت ال يعجزها البعث ، وهي أنشأت ذلك اخللق من تراب

م ونقر يف األرحام ما نشاء إىل أجل مسمى مث مث من مضغة خملقة وغري خملقة لنبني لك. مث من علقة . مث من نطفة { 
  .} . . . خنرجكم طفالً 

واملسافة بني عناصر التراب األولية الساذجة والنطفة املؤلفة من اخلاليا املنوية احلية ، مسافة هائلة ، تضمر يف طياهتا 
املاليني من السنني ، وبعد ما ال  السر الذي مل يعرف البشر عنه شيئاً يذكر ، بعد ماليني. سر احلياة . السر األعظم 

والذي ال سبيل إىل أكثر . حيصى من حتول العناصر الساذجة إىل خاليا حية يف كل حلظة من حلظات تلك املاليني 
  من مالحظته وتسجيله ، دون التطلع إىل خلقه وإنشائه ، مهما طمح اإلنسان ، وتعلق بأهداب احملال

فة إىل علقة ، وحتول العلقة إىل مضغة ، وحتول املضغة إىل إنسان فما تلك مث يبقى بعد ذلك سر حتول تلك النط
وحيوان واحد منها هو الذي . والنقطة الواحدة من هذا املاء حتمل ألوف احليوانات املنوية . النطفة؟ إهنا ماء الرجل 

  .يلقح البويضة من ماء املرأة يف الرحم ، ويتحد هبا فتعلق يف جدار الرحم 
يف هذه النقطة الصغرية العالقة جبدار الرحم بقدرة القادر وبالقوة . . البويضة امللقحة باحليوان املنوي ويف هذه 

صفاته اجلسدية ومساته من طول وقصر ، : املودعة هبا من لدنه يف هذه النقطة تكمن مجيع خصائص اإلنسان املقبل 
من ميول : ته العصبية والعقلية والنفسية كما تكمن صفا. . وضخامة وضآلة ، وقبح ووسامة ، وآفة وصحة 

  . .ونزعات ، وطباع واجتاهات ، واحنرافات واستعدادات 
فمن يتصور أو يصدق أن ذلك كله كامن يف تلك النقطة العالقة؟ وأن هذه النقطة الصغرية الضئيلة هي هذا 

اثنان يف هذه األرض يف مجيع  اإلنسان املعقد املركب ، الذي خيتلف كل فرد من جنسه عن اآلخر ، فال يتماثل
  األزمان؟

مث ختلق فتتخذ شكلها بتحوهلا إىل هيكل . ومن العلقة إىل املضغة ، وهي قطعة من دم غليظ ال حتمل مسة وال شكالً 
  .عظمي يكسى باللحم؛ أو يلفظها الرحم قبل ذلك إن مل يكن مقدراً هلا التمام 

لنبني . } لنبني لكم { : طفل ، يقف السياق عندها هبذه اجلملة املعترضة فهنا حمطة بني املضغة وال. . } لنبني لكم { 
  .وذلك على طريقة التناسق الفين يف القرآن . لكم دالئل القدرة مبناسبة تبني املالمح يف املضغة 

مه أقره يف فما شاء اهللا أن يتم متا} ونقر يف األرحام ما نشاء إىل أجل مسمى { : مث ميضي السياق مع أطوار اجلنني 



  ويا للمسافة اهلائلة بني الطور األول والطور األخري. . } مث خنرجكم طفالً { . األرحام حىت حيني أجل الوضع 
. ولكنها أبعد من ذلك جدا يف اختالف طبيعة النطفة وطبيعة الطفل . إهنا يف الزمان تعادل يف العادة تسعة أشهر 

ذا املخلوق البشري املعقد املركب ، ذو األعضاء واجلوارح ، والسمات النطفة اليت ال ترى بالعني اجملردة وه
  . .واملالمح ، والصفات واالستعدادات ، وامليول والنزعات 

مث ميضي . . إال أهنا املسافة اليت ال يعربها الفكر الواعي إال وقد وقف خاشعاً أمام آثار القدرة القادرة مرات ومرات 
بعد أن يرى النور ، ويفارق املكمن الذي متت فيه تلك اخلوارق الضخام ، يف خفية  السياق مع أطوار ذلك الطفل

  عن األنظار
وكم بني الطفل الوليد . . فتستوفوا منوكم العضلي ، ومنوكم العقلي ، ومنوكم النفسي . . } مث لتبلغوا أشدكم { 

ا تتم بيد القدرة املبدعة اليت أودعت واإلنسان الشديد من مسافات يف املميزات أبعد من مسافات الزمان ولكنه
الطفل الوليد كل خصائص اإلنسان الرشيد ، وكل االستعدادات الكامنة اليت تتبدى فيه وتتكشف يف أواهنا ، كما 

  أودعت النقطة العالقة بالرحم كل خصائص الطفل ، وهي ماء مهني
  . .} بعد علم شيئاً ومنكم من يتوىف ، ومنكم من يرد إىل أرذل العمر لكيال يعلم من { 

فبعد . وأما من يرد إىل أرذل العمر فهو صفحة مفتوحة للتدبر ما تزال . فأما من يتوىف فهو صائر إىل هناية كل حي 
طفالً يف . طفالً يف عواطفه وانفعاالته . إذا هو يرتد طفالً . . العلم ، وبعد الرشد ، وبعد الوعي ، وبعد االكتمال 

طفالً يف حافظته فال متسك . طفالً أقل شيء يرضيه وأقل شيء يبكيه .  يف تقديره وتدبريه طفالً. وعيه ومعلوماته 
طفالً يف أخذه األحداث والتجارب فرادى ال يربط بينها رابط وال تؤدي يف . شيئاً ، ويف ذاكرته فال تستحضر شيئاً 

ولكي يفلت } كي ال يعلم من بعد علم شيئاً ل{ : حسه ووعيه إىل نتيجة ، ألنه ينسى أوهلا قبل أن يأيت على آخرها 
  من عقله ووعيه ذلك العلم الذي رمبا ختايل به وتطاول ، وجادل يف اهللا وصفاته بالباطل

مث تستطرد اآلية إىل عرض مشاهد اخللق واإلحياء يف األرض والنبات ، بعد عرض مشاهد اخللق واإلحياء يف 
  .اإلنسان 

  .} لنا عليها املاء اهتزت وربت ، وأنبتت من كل زوج هبيج وترى األرض هامدة ، فإذا أنز{ 
  .وهكذا تكون األرض قبل املاء ، وهو العنصر األصيل يف احلياة واألحياء . واهلمود درجة بني احلياة واملوت 

 وهي حركة عجيبة سجلها القرآن قبل أن تسجلها املالحظة العلمية مبئات} اهتزت وربت { فإذا نزل عليها املاء 
األعوام ، فالتربة اجلافة حني ينزل عليها املاء تتحرك حركة اهتزاز وهي تتشرب املاء وتنتفخ فتربو مث تتفتح باحلياة 

  وهل أهبج من احلياة وهي تتفتح بعد الكمون ، وتنتفض بعد اهلمود؟. } من كل زوج هبيج { عن النبات 
وإهنا للفتة عجيبة إىل . ، فيسلكهم يف آية واحدة من آياته  وهكذا يتحدث القرآن عن القرابة بني أبناء احلياة مجيعاً

يف األرض . وإهنا لدليل على وحدة عنصر احلياة ، وعلى وحدة اإلرادة الدافعة هلا هنا وهناك . هذه القرابة الوثيقة 
  .والنبات واحليوان واإلنسان 

ر وأن الساعة آتية ال ريب فيها ، وأن اهللا ذلك بأن اهللا هو احلق ، وأنه حييي املوتى ، وأنه على كل شيء قدي{ 
  . .} يبعث من يف القبور 

أي إنشاء اإلنسان من التراب وتطور اجلنني يف مراحل تكونه ، وتطور الطفل يف مراحل حياته ، وانبعاث . . ذلك 
أ من أن خالقها هو فهو من السنن املطردة اليت تنش. ذلك متعلق بأن اهللا هو اخلالق . احلياة من األرض بعد اهلمود 

وأن اجتاه احلياة هذا االجتاه يف هذه األطوار ليدل على اإلرادة اليت تدفعها . احلق الذي ال ختتل سننه وال تتخلف 



فهناك ارتباط وثيق بني أن اهللا هو احلق ، وبني هذا االطراد والثبات واالجتاه الذي . وتنسق خطاها وترتب مراحلها 
والذي أنشأ احلياة األوىل هو الذي ينشئها للمرة . فإحياء املوتى هو إعادة للحياة } املوتى وأنه ُيحيي { . ال حييد 
فهذا البعث تقتضيه حكمه اخللق والتدبري . ليالقوا ما يستحقونه من جزاء } وأن اهللا يبعث من يف القبور { اآلخرة 

.  
ى النور لتشري إىل أن اإلرادة املدبرة هلذه األطوار وإن هذه األطوار اليت مير هبا اجلنني ، مير هبا الطفل بعد أن ير
إذ أن اإلنسان ال يبلغ كماله يف حياة األرض ، فهو . ستدفع باإلنسان إىل حيث يبلغ كماله املمكن يف دار الكمال 

  .فال بد من دار أخرى يتم فيها متام اإلنسان } لكي ال يعلم من بعد علم شيئاً { يقف مث يتراجع 
فهي تدل على البعث من ناحية أن القادر على اإلنشاء قادر على . . األطوار على البعث داللة مزدوجة فداللة هذه 

وهكذا تلتقي نواميس . . اإلعادة ، وهي تدل على البعث ألن اإلرادة املدبرة تكمل تطوير اإلنسان يف الدار اآلخرة 
اجلزاء وتشهد كلها بوجود اخلالق املدبر القادر اخللق واإلعادة ، ونواميس احلياة والبعث ، ونواميس احلساب و

  . .الذي ليس يف وجوده جدال 
  :ومع هذه الدالئل املتضافرة فهناك من جيادل يف اهللا 

له يف الدنيا . ومن الناس من جيادل يف اهللا بغري علم وال هدى وال كتاب منري ، ثاين عطفه ليضل عن سبيل اهللا { 
  .} ذلك مبا قدمت يداك ، وأن اهللا ليس بظالم للعبيد . ب احلريق خزي ، ونذيقه يوم القيامة عذا

.  
ال يستند إىل دليل ، وال . فكيف إذا كان جداالً بغري علم . واجلدال يف اهللا بعد تلك الدالئل يبدو غريباً مستنكراً 

  . يقوم على معرفة ، وال يستمد من كتاب ينري القلب والعقل ، ويوضح احلق ، ويهدي إىل اليقني
فهو . مائالً مزوراً جبنبه } ثاين عطفه { : صورة فيها الكرب املتعجرف . والتعبري يرسم صورة هلذا الصنف من الناس 

فال يكتفي بأن يضل ، إمنا حيمل غريه } ليضل عن سبيل اهللا { . ال يستند إىل حق فيعوض عن هذا بالعجرفة والكرب 
  .على الضالل 

واهللا . فاخلزي هو املقابل للكرب } له يف الدنيا خزي { : أن يقمع ، وال بد أن حيطم  هذا الكرب الضال املضل ال بد
إمنا ميهلهم . ال يدع املتكربين املتعجرفني الضالني املضلني حىت حيطم تلك الكربياء الزائفة وينكسها ولو بعد حني 

ونذيقه يوم القيامة عذاب { : وأوجع أما عذاب اآلخرة فهو أشد . أحياناً ليكون اخلزي أعظم ، والتحقري أوقع 
  .} احلريق 

  :ويف حلظة ينقلب ذلك الوعيد املنظور إىل واقع مشهود ، بلفتة صغرية يف السياق ، من احلكاية إىل اخلطاب 
  . .} ذلك مبا قدمت يداك ، وأن اهللا ليس بظالم للعبيد { 

  . وكأمنا هو اللحظة يلقى التقريع والتبكيت ، مع العذاب واحلريق
وميضي السياق إىل منوذج آخر من الناس إن كان يواجه الدعوة يومذاك فهو منوذج مكرور يف كل جيل ذلك الذي 

  :يزن العقيدة مبيزان الربح واخلسارة؛ ويظنها صفقة يف سوق التجارة 
خسر الدنيا ومن الناس من يعبد اهللا على حرف ، فإن أصابه خري اطمأن به ، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه { 

يدعو . ذلك هو الضالل البعيد . يدعو من دون اهللا ما ال يضره وما ال ينفعه . ذلك هو اخلسران املبني . واآلخرة 
  . .} ملن ضره أقرب من نفعه لبئس املوىل ولبئس العشري 

كيزة وتتجاذبه إن العقيدة هي الركيزة الثابتة يف حياة املؤمن ، تضطرب الدنيا من حوله فيثبت هو على هذه الر



األحداث والدوافع فيتشبث هو بالصخرة اليت ال تتزعزع؛ وتتهاوى من حوله األسناد فيستند هو إىل القاعدة اليت 
  .ال حتول وال تزول 

ومن مث جيب أن يستوي عليها ، متمكناً منها ، واثقاً هبا ، ال يتلجلج فيها ، وال . هذه قيمة العقيدة يف حياة املؤمن 
أجل هي يف . ذلك أهنا احلمى الذي يلجأ إليه ، والسند الذي يستند عليه . ا جزاء ، فهي يف ذاهتا جزاء ينتظر عليه

هي يف . ومن مث يهبه اهللا العقيدة ليأوي إليها ، ويطمئن هبا . ذاهتا جزاء على تفتح القلب للنور ، وطلبه للهدى 
من حوله ، تتجاذهبم الرياح ، وتتقاذفهم الزوابع ، ذاهتا جزاء يدرك املؤمن قيمته حني يرى احليارى الشاردين 

بينما هو بعقيدته مطمئن القلب ، ثابت القدم ، هادئ البال ، موصول باهللا ، مطمئن هبذا . ويستبد هبم القلق 
  .االتصال 

 فإن أصابه خري{ : أما ذلك الصنف من الناس الذي يتحدث عنه السياق فيجعل العقيدة صفقة يف سورة التجارة 
  .إن اإلميان خري : وقال } اطمأن به 

وإن أصابته فتنة انقلب { فها هو ذا جيلب النفع ، ويدر الضرع ، وينمي الزرع ، ويربح التجارة ، ويكفل الرواج 
خسر الدنيا بالبالء الذي أصابه فلم يصرب عليه ، ومل يتماسك له ، ومل يرجع . . } على وجهه خسر الدنيا واآلخرة 

  .وخسر اآلخرة بانقالبه على وجهه ، وانكفائه عن عقيدته ، وانتكاسه عن اهلدى الذي كان ميسراً له .  إىل اهللا فيه
يصوره يف . غري متمكن من العقيدة ، وال مثبت يف العبادة } على حرف { والتعبري القرآين يصوره يف عبادته هللا 

ينقلب على وجهه عند مس الفتنة ، ووقفته  ومن مث. حركة جسدية متأرجحة قابلة للسقوط عند الدفعة األوىل 
  املتأرجحة متهد من قبل هلذا االنقالب

فالعقيدة حق يعتنق لذاته ، بانفعال القلب . إن حساب الربح واخلسارة يصلح للتجارة ، ولكنه ال يصلح للعقيدة 
يف ذاهتا ، مبا فيها من طمأنينة  والعقيدة حتمل جزاءها. املتلقي للنور واهلدى الذي ال ميلك إال أن ينفعل مبا يتلقى 
  .وراحة ورضى ، فهي ال تطلب جزاءها خارجاً عن ذاهتا 

فإن كان هنالك جزاء فهو . واملؤمن يعبد ربه شكراً له على هدايته إليه ، وعلى اطمئنانه للقرب منه واألنس به 
  استحقاقاً على اإلميان أو العبادة. فضل من اهللا ومنة 
فهو قابل ابتداء لكل ما يقدره له ، مستسلم ابتداء لكل ما جيربه عليه راض ابتداء بكل ما . ه واملؤمن ال جيرب إهل

وليست هي صفقة يف السوق بني بائع وشار ، إمنا هي إسالم املخلوق للخالق ، صاحب . يناله من السراء والضراء 
  .األمر فيه ، ومصدر وجوده من األساس 
} ذلك هو اخلسران املبني { : تنة خيسر اخلسارة اليت ال شبهة فيها وال ريب والذي ينقلب على وجهه عند مس الف

إىل جوار خسارة املال أو الولد ، أو الصحة ، أو أعراض احلياة . خيسر الطمأنينة والثقة واهلدوء والرضى . . 
م أنفسهم له ، واستعدادهم األخرى اليت يفنت اهللا هبا عباده ، ويبتلي هبا ثقتهم فيه ، وصربهم على بالئه ، وإخالصه

  فيا له من خسران. وخيسر اآلخرة وما فيها من نعيم وقرىب ورضوان . . لقبول قضائه وقدره 
إنه يدعو من دون اهللا ما ال يضره وما { وإىل أين يتجه هذا الذي يعبد اهللا على حرف؟ إىل أين يتجه بعيداً عن اهللا؟ 

ويدعو شخصاً أو جهة أو . و صنماً أو وثناً على طريقة اجلاهلية األوىل يدع. . } ال ينفعه ذلك هو الضالل البعيد 
مصلحة على طريقة اجلاهليات املتناثرة يف كل زمان ومكان ، كلما احنرف الناس عن االجتاه إىل اهللا وحده ، والسري 

ذلك هو الضالل {  .فما هذا كله؟ إنه الضالل عن املتجه الوحيد الذي جيدي فيه الدعاء . . على صراطه وهنجه 



من وثن أو شيطان ، أو سند } يدعو ملن ضره أقرب من نفعه { . . املغرق يف البعد عن اهلدى واالهتداء } البعيد 
  .وهذا كله ال ميلك ضراً وال نفعاً؛ وهو أقرب ألن ينشأ عنه الضر . . من بين اإلنسان 

وضره يف عامل الواقع . إثقاله بالوهم وإثقاله بالذل ضره يف عامل الضمري بتوزيع القلب ، و. وضره أقرب من نفعه 
ولبئس { ذلك الضعيف ال سلطان له يف ضر أو نفع } لبئس املوىل { وكفى مبا يعقبه يف اآلخرة من ضالل وخسران 

يستوي يف ذلك املوىل والعشري من األصنام واألوثان ، واملوىل والعشري . ذلك الذي ينشأ عنه اخلسران } العشري 
  بين اإلنسان ، ممن يتخذهم بعض الناس آهلة أو اشباه آهلة يف كل زمان ومكانمن 

واهللا يدخر للمؤمنني به ما هو خري من عرض احلياة الدنيا كله ، حىت لو خسروا ذلك العرض كله يف الفتنة 
  :واالبتالء 

  . .} هللا يفعل ما يريد إن ا. إن اهللا يدخل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جنات جتري من حتتها األهنار { 
فمن مسه الضر يف فتنة من الفنت ، ويف ابتالء من االبتالءات ، فليثبت وال يتزعزع ، وليستبق ثقته برمحة اهللا وعونه 

  .، وقدرته على كشف الضراء ، وعلى العوض واجلزاء 
فدونه فليفعل . نة حني تشتد احملنة فأما من يفقد ثقته يف نصر اهللا يف الدنيا واآلخرة؛ ويقنط من عون اهللا له يف احمل

  :بنفسه ما يشاء؛ وليذهب بنفسه كل مذهب ، فما شيء من ذلك مببدل ما به من البالء 
من كان يظن أن لن ينصره اهللا يف الدنيا واآلخرة ، فليمدد بسبب إىل السماء ، مث ليقطع ، فلينظر هل يذهنب { 

  } كيده ما يغيظ 
وللحركات املصاحبة لذلك الغيظ ، جيسم هذه احلالة اليت يبلغ فيها الضيق  وهو مشهد متحرك لغيظ النفس ،

  .بالنفس أقصاه ، عندما ينزل هبا الضر وهي على غري اتصال باهللا 
والذي ييأس يف الضر من عون اهللا يفقد كل نافذة مضيئة ، وكل نسمة رخية ، وكل رجاء يف الفرج ، ويستبد به 

  .ب ، فيزيد هذا كله من وقع الكرب والبالء الضيق ، ويثقل على صدره الكر
مث ليقطع احلبل . فمن كان يظن أن لن ينصره اهللا يف الدنيا واآلخرة فليمدد حببل إىل السماء يتعلق به أو خيتنق 

  مث لينظر هل ينقذه تدبريه ذاك مما يغيظه. . فيسقط أو ليقطع النفس فيختنق 
وال سبيل إىل . وال سبيل إىل الفرج إال بالتوجه إىل اهللا . الرجاء يف نصر اهللا أال إنه ال سبيل إىل احتمال البالء إال ب

وكل حركة يائسة ال مثرة هلا وال نتيجة إال زيادة . االستعالء على الضر ، والكفاح للخالص إال باالستعانة باهللا 
وب تلك النافذة املضيئة اليت فليستبق املكر. . الكرب ، ومضاعفة الشعور به ، والعجز عن دفعه بغري عون اهللا 

  . .تنسم عليه من روح اهللا 
مبثل هذا البيان حلاالت اهلدى والضالل ، ولنماذج اهلدى والضالل ، أنزل اهللا هذا القرآن ليهتدي به من يفتح له 

  :قلبه ، فيقسم اهللا له اهلداية 
  . .} وكذلك أنزلناه آيات بينات ، وأن اهللا يهدي من يريد { 

  . قد قررت سبق اهلدى والضالل وإرادة اهللا

إمنا يفرد هنا حالة اهلدى . فمن طلب اهلدى حتققت إرادة اهللا هبدايته ، وفق سنته ، وكذلك من طلب الضالل 
  .بالذكر ، مبناسبة ما يف اآليات من بيان يقتضي اهلدى يف القلب املستقيم 

امة ، وهو العليم بكل ما يف عقائدها من حق أو باطل ، ومن فأما الفرق املختلفة يف االعتقاد فأمرها إىل اهللا يوم القي



  :هدى أو ضالل 
إن اهللا يفصل بينهم يوم . . إن الذين آمنوا ، والذين هادوا ، والصابئني ، والنصارى ، واجملوس ، والذين أشركوا { 

  . .} القيامة ، إن اهللا على كل شيء شهيد 
مبناسبة أن اهللا يهدي من يريد ، وهو أعلم باملهتدين والضالني ، وهي تذكر هنا . وقد سبق تعريف هذه الفرق 

  .وعليه حساب اجلميع ، واألمر إليه يف النهاية ، وهو على كل شيء شهيد 
وإذا كان الناس بتفكريهم ونزعاهتم وميوهلم ، فإن الكون كله فيما عداهم يتجه بفطرته إىل خالقه ، خيضع لناموسه 

  :، ويسجد لوجهه 
ر أن اهللا يسجد له من يف السماوات ومن يف األرض ، والشمس والقمر والنجوم ، واجلبال والشجر أمل ت{ 

. } إن اهللا يفعل ما يشاء . ومن يهن اهللا فما له من مكرم . والدواب ، وكثري من الناس ، وكثري حق عليه العذاب 
.  

وإذا حشد من األفالك واألجرام . مما ال يدرك ويتدبر القلب هذا النص ، فإذا حشد من اخلالئق مما يدرك اإلنسان و
وإذا حشد من اجلبال والشجر والدواب يف هذه األرض اليت يعيش عليها اإلنسان . مما يعلم اإلنسان ومما ال يعلم . 

تتجه إليه وحده يف . إذا بتلك احلشود كلها يف موكب خاشع تسجد كلها هللا ، وتتجه إليه وحده دون سواه . . 
فيبدو } وكثري من الناس وكثري حق عليه العذاب { : إال ذلك اإلنسان فهو وحده الذي يتفرق . اق وحدة واتس

  .هذا اإلنسان عجيباً يف ذلك املوكب املتناسق 
فال كرامة إال . . } ومن يهن اهللا فما له من مكرم { : وهنا يقرر أن من حيق عليه العذاب فقد حق عليه اهلوان 

  .وقد ذل وهان من دان لغري الديان . ة إال بعزة اهللا بإكرام اهللا ، وال عز
  :مث مشهد من مشاهد القيامة يتجلى فيه اإلكرام واهلوان ، يف صورة واقع يشهد كأنه معروض للعيان 

فالذين كفروا قطعت هلم ثياب من نار ، يصب من فوق رؤوسهم احلميم ، . هذان خصمان اختصموا يف رهبم { 
وذوقوا . واجللود؛ وهلم مقامع من حديد ، كلما أرادوا أن خيرجوا منها من غم أعيدوا فيها  يصهر به ما يف بطوهنم

إن اهللا يدخل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جنات جتري من حتتها األهنار ، حيلون فيها من أساور . عذاب احلريق 
  .} من ذهب ولؤلؤاًً ولباسهم فيها حرير 
ركة ، مطّول بالتخييل الذي يبعثه يف النفس نسق التعبري ، فال يكاد اخليال إنه مشهد عنيف صاخب ، حافل باحل

  . .ينتهي من تتبعه يف جتدُّده 
هذه ثياب من النار تقطع وتفصل وهذا محيم ساخن يصب من فوق الرؤوس ، يصهر به ما يف البطون واجللود عند 

  .صبه على الرؤوس وهذه سياط من حديد أمحته النار 

يِه َوالْبَاِد َوَمْن ُيرِدْ ِذيَن كَفَُروا َوَيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوالَْمْسجِِد الَْحَرامِ الَِّذي َجَعلَْناُه ِللنَّاسِ سََواًء الَْعاِكُف ِفإِنَّ الَّ
الَْبْيِت أَنْ لَا ُتْشرِْك بِي شَْيئًا َوطَهِّْر َبْيِتيَ  وَإِذْ َبوَّأَْنا لِإِبَْراِهيَم َمكَانَ) ٢٥(ِفيِه بِإِلَْحاٍد بِظُلْمٍ ُنِذقُْه ِمْن َعذَابٍ أَلِيمٍ 
َوأَذِّنْ ِفي النَّاسِ بِالَْحجِّ َيأُْتوَك رَِجالًا َوَعلَى كُلِّ َضاِمرٍ َيأِْتَني ِمْن كُلِّ فَجٍّ ) ٢٦(ِللطَّاِئِفَني وَالْقَاِئِمَني وَالرُّكَّعِ السُّجُوِد 

 لَُهْم وََيذْكُرُوا اْسَم اللَِّه ِفي أَيَّامٍ َمْعلُوَماٍت َعلَى َما َرَزقَُهْم ِمْن َبهِيَمِة الْأَْنَعامِ فَكُلُوا ِمنَْها ِلَيْشَهدُوا َمَناِفَع) ٢٧(َعِميقٍ 
ذَِلَك َوَمْن ُيَعظِّمْ ) ٢٩(يقِ ثُمَّ لْيَقُْضوا َتفَثَُهْم َولُْيوفُوا ُنذُوَرُهْم وَلَْيطَّوَّفُوا بِالْبَْيِت الَْعِت) ٢٨(َوأَطِْعُموا الْبَاِئَس الْفَِقَري 

وا الرِّْجَس ِمَن الْأَْوثَاِن وَاْجتَنُِبوا قَْولَ ُحُرَماتِ اللَِّه فَُهَو َخْيرٌ لَُه ِعْنَد َربِِّه َوأُِحلَّْت لَكُمُ الْأَْنَعاُم إِلَّا َما ُيْتلَى َعلَْيكُْم فَاْجتَنُِب
َني بِِه َوَمْن ُيشْرِْك بِاللَِّه فَكَأَنََّما َخرَّ ِمَن السََّماِء فََتْخطَفُُه الطَّْيرُ أَْو َتْهوِي بِِه الرِّيُح ُحنَفَاَء ِللَِّه غَْيَر ُمْشرِِك) ٣٠(الزُّورِ 



ى أََجلٍ ُمَسمى لَكُْم ِفيَها َمَناِفُع إِلَ) ٣٢(ذَِلَك َوَمْن ُيَعظِّْم َشعَاِئَر اللَِّه فَإِنََّها ِمْن َتقَْوى الْقُلُوبِ ) ٣١(ِفي َمكَاٍن َسِحيقٍ 
َوِلكُلِّ أُمٍَّة َجَعلَْنا مَْنَسكًا ِلَيذْكُُروا اْسمَ اللَِّه َعلَى َما َرَزقَُهْم ِمْن َبهِيَمِة الْأَْنَعامِ ) ٣٣(ثُمَّ َمِحلَُّها إِلَى الَْبْيِت الَْعِتيقِ 

الَِّذيَن إِذَا ذُِكَر اللَُّه َوجِلَْت قُلُوُبُهْم وَالصَّابِرِيَن َعلَى َما أَصَابَُهْم  )٣٤(فَإِلَُهكُْم إِلٌَه َواِحٌد فَلَُه أَْسِلُموا َوَبشِّرِ الُْمْخبِِتَني 
 َوالُْبْدنَ َجَعلَْناَها لَكُْم ِمْن َشَعاِئرِ اللَِّه لَكُْم ِفيَها َخْيٌر فَاذْكُرُوا اْسَم اللَِّه) ٣٥(َوالُْمِقيِمي الصَّلَاِة َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَ 

) ٣٦(لَكُْم لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ  َعلَْيَها َصَوافَّ فَإِذَا َوجََبْت ُجنُوُبَها فَكُلُوا ِمنَْها َوأَطِْعُموا الْقَانَِع وَالُْمْعَترَّ كَذَِلَك َسخَّْرَناَها
ِلَك َسخَّرََها لَكُْم لُِتكَبِّرُوا اللََّه َعلَى َما َهَداكُْم وََبشِّرِ لَْن َيَنالَ اللََّه لُُحوُمَها وَلَا ِدَماُؤَها وَلَِكْن َينَالُُه التَّقَْوى ِمْنكُْم كَذَ

أُِذنَ ِللَِّذيَن ُيقَاَتلُونَ بِأَنَُّهْم ) ٣٨(إِنَّ اللََّه ُيَداِفُع َعنِ الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ كُلَّ خَوَّاٍن كَفُورٍ ) ٣٧(الُْمْحِسنَِني 
الَِّذيَن أُخْرُِجوا ِمْن ِديَارِِهمْ بَِغْيرِ َحقٍّ إِلَّا أَنْ َيقُولُوا َربَُّنا اللَُّه َولَْولَا َدفُْع اللَِّه ) ٣٩(اللََّه َعلَى َنْصرِِهْم لَقَدِيٌر ظُِلُموا َوإِنَّ 

اْسُم اللَِّه كَِثًريا َولََيْنُصَرنَّ اللَُّه َمْن َيْنصُُرُه  النَّاَس بَْعضَُهْم بِبَْعضٍ لَُهدَِّمْت صََواِمُع وَبَِيٌع َوَصلََواٌت َوَمسَاجُِد ُيذْكَُر ِفيَها
الَِّذيَن إِنْ َمكَّنَّاُهْم ِفي الْأَْرضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ َوآتَُوا الزَّكَاةَ َوأََمُروا بِالَْمْعُروِف َوَنَهْوا َعنِ ) ٤٠(إِنَّ اللََّه لَقَوِيٌّ عَزِيٌز 
  ) ٤١(الْأُمُورِ  الْمُْنكَرِ َوِللَِّه َعاِقَبةُ

  .انتهى الدرس املاضي بتصوير عاقبة اخلصام يف اهللا ، ومشهد اجلحيم احلارق للكافرين ، والنعيم الوارف للمؤمنني 
وهم . وهبذه النهاية يتصل الدرس اجلديد ، فيتحدث عن الذين كفروا ويصدون عن سبيل اهللا واملسجد احلرام 

ية يف مكة ، فيصدون الناس عنها؛ ويواجهون الرسول صلى اهللا عليه وسلم الذين كانوا يواجهون الدعوة اإلسالم
  .واملؤمنني فيمنعوهنم من دخول املسجد احلرام 

وهبذه املناسبة يتحدث عن األساس الذي أقيم عليه ذلك املسجد يوم فوض اهللا إبراهيم عليه السالم يف بنائه ، 
م أن يقيم هذا البيت على التوحيد ، وأن ينفي عنه الشرك ، وأن ولقد كلف إبراهي. واألذان يف الناس باحلج إليه 

ويستطرد إىل بعض شعائر . جيعله للناس مجيعاً ، سواء املقيم فيه والطارئ عليه ، ال مينع عنه أحد ، وال ميلكه أحد 
املسجد احلرام  وينتهي إىل ضرورة محاية. . احلج وما وراءها من استجاشة القلوب للتقوى وذكر اهللا واالتصال به 

من عدوان املعتدين الذين يصدون عنه ويغريون األساس الذي قام عليه؛ وبوعد اهللا للمدافعني بالنصر مىت هنضوا 
  .بالتكاليف اليت تفرضها محاية العقيدة 

ومن . إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل اهللا واملسجد احلرام الذي جعلناه للناس ، سوآء العاكف فيه والباد { 
  . .} يرد فيه بإحلاد بظلم نذقه من عذاب أليم 

أن يصدوا الناس عن دين اهللا وهو سبيله الواصل إليه ، وهو طريقه الذي : وكان ذلك فعل املشركني من قريش 
شرعه للناس ، وهو هنجه الذي اختاره للعباد وأن مينعوا املسلمني من احلج والعمرة إىل املسجد احلرام كما فعلوا 

يستوي فيه املقيم مبكة والطارئ . بية وهو الذي جعله اهللا للناس منطقة أمان ودار سالم ، وواحة اطمئنان عام احلدي
سواء العاكف { : فهو بيت اهللا الذي يتساوى فيه عباد اهللا ، فال ميلكه أحد منهم ، وال ميتاز فيه أحد منهم . عليها 

  .} فيه والباد 
يلقى فيها . يف بيته احلرام سابقاً لكل حماوالت البشر يف إجياد منطقة حرام  ولقد كان هذا املنهج الذي شرعه اهللا

ال تفضالً من أحد ، ولكن حقاً . السالح ، ويأمن فيها املتخاصمون ، وحتقن فيها الدماء ، وجيد كل أحد فيها مأواه 
  .يتساوى فيه اجلميع 

ويف جواز كراء هذه البيوت . مكة غري املسكونة بأهلها ولقد اختلفت أقوال الفقهاء يف جواز امللكية الفردية لبيوت 
فذهب الشافعي رمحة اهللا إىل أهنا متلك وتورث وتؤجر حمتجاً مبا ثبت من أن عمر بن . . عند من أجاز ملكيتها 



وذهب إسحاق بن . اخلطاب رضي اهللا عنه اشترى من صفوان بن أمية داراً بأربعة آالف درهم فجعلها سجناً 
تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر ، وما : ه اهللا إىل أهنا ال تورث وال تؤجر ، قال راهوية رمح

  .إال السوائب ، من احتاج سكن ، ومن استغىن أسكن ) مجع ربع ( تدعى رباع مكة 

دور مكة وال ال حيل بيع : وقال عبد الرزاق عن جماهد عن أبيه عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهم أنه قال 
وأخربين أن عمر بن اخلطاب كان . كان عطاء ينهى عن الكراء يف احلرم : وقال أيضاً عن ابن جريج . كراؤها 

فكان أول من بّوب سهيل بن عمرو ، فأرسل إليه عمر بن . ينهى عن تبويب دور مكة ألن ينزل احلاج يف عرصاهتا 
( إين كنت امرأ تاجراً ، فأردت أن أختذ يل بابني حيبسان يل ظهري  انظرين يا أمري املؤمنني: اخلطاب يف ذلك ، فقال 

: وقال عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن جماهد أن عمر بن اخلطاب قال . فلك ذلك إذن : قال ) أي ركائيب 
متلك : ال فق -رمحه اهللا  -وتوسط اإلمام أمحد . . يا أهل مكة ال تتخذوا لدوركم أبواباً لينزل البادي حيث يشاء 

  .مجعاً بني األدلة . وتورث وال تؤجر 
وهكذا سبق اإلسالم سبقاً بإنشاء واحة السالم ، ومنطقة األمان ، ودار اإلنسان املفتوحة لكل إنسان والقرآن 

ومن يرد فيه بإحلاد بظلم نذقه من عذاب { : الكرمي يهدد من يريد اعوجاجاً يف هذا النهج املستقيم بالعذاب األليم 
فما بال من يريد ويفعل؟ إن التعبري يهدد ويتوعد على جمرد اإلرادة زيادة يف التحذير ، ومبالغة يف . . } يم ال

  .وذلك من دقائق التعبري . التوكيد 
إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل اهللا واملسجد احلرام { : ومن دقائق التعبري كذلك أن حيذف خرب إن يف اجلملة 

ما هلم؟ ما شأهنم؟ ما جزاؤهم كأن جمرد ذكر هذا الوصف هلم يغين عن كل شيء آخر يف  فال يذكرهم} . . . 
  شأهنم ، ويقرر أمرهم ومصريهم

مث يرجع إىل نشأة هذا البيت احلرام ، الذي يستبد به املشركون ، يعبدون فيه األصنام ، ومينعون منه املوحدين باهللا 
ويرجع إىل القاعدة . لى يد إبراهيم عليه السالم بتوجيه ربه وإرشاده يرجع إىل نشأته ع. . ، املتطهرين من الشرك 

وإىل الغرض من إقامته وهو عبادة اهللا الواحد ، وختصيصه للطائفني به . اليت أقيم عليها وهي قاعدة التوحيد 
  :والقائمني هللا فيه 

وأذن يف . ني والقآئمني والركع السجود وإذ بوأنا إلبراهيم مكان البيت أن ال تشرك يب شيئاً ، وطهر بييت للطآئف{ 
الناس باحلج يأتوك رجاالً وعلى كل ضامر يأتني من كل فج عميق ، ليشهدوا منافع هلم ، ويذكروا اسم اهللا يف أيام 

مث ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم . معلومات على ما رزقهم من هبيمة األنعام ، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقري 
  . .} بالبيت العتيق  وليطوفوا

عرف اهللا مكانه إلبراهيم عليه السالم وملكه أمره ليقيمه على هذا . فللتوحيد أقيم هذا البيت منذ أول حلظة 
  .فهو بيت اهللا وحده دون سواه } أن ال تشرك يب شيئاً { : األساس 

فهؤالء هم } ئمني والركع السجود وطهر بييت للطائفني والقا{ : وليطهره به من احلجيج ، والقائمني فيه للصالة 
  .الذين أنشئ البيت هلم ، ال ملن يشركون باهللا ، ويتوجهون بالعبادة إىل سواه 

مث أمر اهللا إبراهيم عليه السالم باين البيت إذا فرغ من إقامته على األساس الذي كلف به أن يؤذن يف الناس باحلج؛ 
 الناس دعوته ، فيتقاطرون على البيت من كل فج ، رجاال يسعون وأن يدعوهم إىل بيت اهللا احلرام ووعده أن يليب

وأذن يف الناس باحلج يأتوك { : جهده السري فضمر من اجلهد واجلوع } على كل ضامر { على أقدامهم ، وركوباً 



  . .} رجاالً وعلى كل ضامر يأتني من كل فج عميق 
وما تزال أفئدة من الناس هتوى إىل البيت . اليوم والغد  وما يزال وعد اهللا يتحقق منذ إبراهيم عليه السالم إىل

الغين القادر الذي جيد الظهر يركبه ووسيلة الركوب املختلفة تنقله؛ . . احلرام؛ وترف إىل رؤيته والطواف به 
دعوة وعشرات األلوف من هؤالء يتقاطرون من فجاج األرض البعيدة تلبية ل. والفقري املعدم الذي ال جيد إال قدميه 

  . .اهللا اليت أذن هبا إبراهيم عليه السالم منذ آالف األعوام 
  :ويقف السياق عند بعض معامل احلج وغاياته 

ليشهدوا منافع هلم ، ويذكروا اسم اهللا يف أيام معلومات على ما رزقهم من هبيمة األنعام فكلوا منها وأطعموا { 
  . .} وليطوفوا بالبيت العتيق مث ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم . البائس الفقري 

واحلج مؤمتر اجتماع . احلج موسم جتارة وموسم عبادة . فاحلج موسم ومؤمتر . واملنافع اليت يشهدها احلجيج كثري 
وهو الفريضة اليت تلتقي فيها الدنيا واآلخرة كما تلتقي فيها ذكريات العقيدة . وتعارف ، ومؤمتر تنسيق وتعاون 

أصحاب السلع والتجارة جيدون يف موسم احلج سوقاً رائجة ، حيث جتىب إىل البلد احلرام . . البعيدة والقريبة 
من أطراف األرض؛ ويقدم احلجيج من كل فج ومن كل قطر ، ومعهم من خريات بالدهم ما . . مثرات كل شيء 

هو موسم جتارة ومعرض ف. يتجمع كله يف البلد احلرام يف موسم واحد . . تفرق يف أرجاء األرض يف شىت املواسم 
  .نتاج؛ وسوق عاملية تقام يف كل عام 

وهي ترف حول هذا البيت . وهو موسم عبادة تصفو فيه األرواح ، وهي تستشعر قرهبا من اهللا يف بيته احلرام 
  . .وتستروح الذكريات اليت حتوم عليه وترف كاألطياف من قريب ومن بعيد 

ودع البيت فلذة كبده إمساعيل وأمه ، ويتوجه بقلبه اخلافق الواجف إىل ربه طيف إبراهيم اخلليل عليه السالم وهو ي
فاجعل أفئدة من الناس . ربنا ليقيموا الصالة . ربنآ إين أسكنت من ذرييت بواد غري ذي زرع عند بيتك احملرم { : 

ا ولطفلها الرضيع وطيف هاجر ، وهي تستروح املاء لنفسه} هتوي إليهم ، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون 
يف تلك احلرة املتلهبة حول البيت ، وهي هترول بني الصفا واملروة وقد هنكها العطش ، وهدها اجلهد وأضناها 

  .اإلشفاق على الطفل 

. وإذا هي زمزم . مث ترجع يف اجلولة السابعة وقد حطمها اليأس لتجد النبع يتدفق بني يدي الرضيع الوضيء . 
  .اء اليأس واجلدب ينبوع الرمحة يف صحر

وهو يرى الرؤيا ، فال يتردد يف التضحية بفلذة كبده ، وميضي يف الطاعة املؤمنة إىل  -وطيف إبراهيم عليه السالم 
فتجيبه الطاعة الراضية يف } يا بين إين أرى يف املنام أين أذحبك فانظر ماذا ترى؟ : قال { : ذلك األفق البعيد 

وإذا رمحة اهللا تتجلى يف } ال يا أبت افعل ما تؤمر ، ستجدين إن شاء اهللا من الصابرين ق{ :  -إمساعيل عليه السالم 
وفديناه . إن هذا هلو البالء املبني . وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنَّا كذلك جنزي احملسنني { : الفداء 

ربنا تقبل { : من البيت ، يف إنابة وخشوع وطيف إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم يرفعان القواعد } بذبح عظيم 
ربنا واجعلنا مسلمني لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك . منا إنك أنت السميع العليم 

وتظل هذه األطياف وتلك الذكريات ترف وتتتابع ، حىت يلوح طيف عبد املطلب ، وهو } أنت التواب الرحيم 
وإذا . وإذا عبد املطلب حريصاً على الوفاء بالنذر . وإذا هو عبد اهللا . اشر إن رزقه اهللا عشرة أبناء ينذر دم ابنه الع

قومه من حوله يعرضون عليه فكرة الفداء وإذا هو يدير القداح حول الكعبة ويضاعف الفداء ، والقدح خيرج يف 
فيقبل منه الفداء ، فينحر مائة . لدية املعروفة كل مرة على عبد اهللا ، حىت يبلغ الفداء مائة ناقة بعد عشر هي ا



ينجو ليودع رحم آمنة أطهر نطفة وأكرم خلق اهللا على اهللا حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . وينجو عبد اهللا 
  مث ميوت فكأمنا فداه اهللا من الذبح هلذا القصد الوحيد الكرمي الكبري

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يدرج يف طفولته وصباه فوق هذا من حممد ر. مث تتواكب األطياف والذكريات 
وهو يرفع احلجر األسود بيديه الكرميتني فيضعه موضعه ليطفئ الفتنة اليت كادت . . الثرى ، حول هذا البيت 

وإن خطواته عليه الصالة . . وهو يعتكف . . وهو خيطب . . وهو يطوف . . وهو يصلي . . تنشب بني لقبائل 
والسالم لتنبض حية يف اخلاطر ، وتتمثل شاخصة يف الضمري ، ويكاد احلاج هناك يلمحها وهو مستغرق يف تلك 

وخطوات احلشد من صحابته الكرام وأطيافهم ترف وتدف فوق هذا الثرى ، حول ذلك البيت ، . . الذكريات 
  تكاد تسمعها األذن وتكاد تراها األبصار

مؤمتر جيدون فيه أصلهم العريق الضارب يف أعماق الزمن منذ . للمسلمني قاطبة  واحلج بعد ذلك كله مؤمتر جامع
وجيدون حمورهم الذي يشدهم } ملة أبيكم إبراهيم هو مساكم املسلمني من قبل ويف هذا { : أبيهم إبراهيم اخلليل 

راية . . ون رايتهم اليت يفيئون إليها وجيد. . هذه القبلة اليت يتوجهون إليها مجيعاً ويلتقون عليها مجيعاً : مجيعاً إليه 
  .العقيدة الواحدة اليت تتوارى يف ظلها فوارق األجناس واأللوان واألوطان 

املاليني اليت ال يقف هلا . قوة التجمع والتوحد والترابط الذي يضم املاليني . وجيدون قوهتم اليت قد ينسوهنا حيناً . 
  .راية العقيدة والتوحيد . .  تتعدد أحد لو فاءت إىل رايتها الواحدة اليت ال

. وهو مؤمتر للتعارف والتشاور وتنسيق اخلطط وتوحيد القوى ، وتبادل املنافع والسلع واملعارف والتجارب 
ويف . بالقرب من بيت اهللا . يف ظل اهللا . وتنظيم ذلك العامل اإلسالمي الواحد الكامل املتكامل مرة يف كل عام 

. يف أنسب مكان ، وأنست جو ، وأنسب زمان . ة والقريبة ، والذكريات الغائبة واحلاضرة ظالل الطاعات البعيد
.  

  .كل جيل حبسب ظروفه وحاجاته وجتاربه ومقتضياته . . } ليشهدوا منافع هلم { : فذلك إذ يقول اهللا سبحانه 
  .السالم أن يؤذن به يف الناس وذلك بعض ما أراده اهللا باحلج يوم أن فرضه على املسلمني ، وأمر إبراهيم عليه 

  :وميضي السياق يشري إىل بعض مناسك احلج وشعائره وأهدافها 
  . .} ويذكروا اسم اهللا يف أيام معلومات على ما رزقهم من هبيمة األنعام { 

حب لنحر والقرآن يقدم ذكر اسم اهللا املصا. وهذه كناية عن حنر الذبائح يف أيام العيد وأيام التشريق الثالثة بعده 
ومن مث فإن أظهر ما يربز يف عملية . الذبائح ، ألن اجلو جو عبادة وألن املقصود من النحر هو التقرب إىل اهللا 

  . .وكأمنا هو اهلدف املقصود من النحر ال النحر ذاته . النحر هو ذكر اسم اهللا على الذبيحة 
ات اهللا وطاعة من طاعات عبديه إبراهيم وإمساعيل والنحر ذكرى لفداء إمساعيل عليه السالم فهو ذكرى آلية من آي

  .وهبيمة األنعام هي اإلبل والبقر والغنم واملعز . عليهما السالم فوق ما هو صدقة وقرىب هللا بإطعام الفقراء 
  . .} فكلوا منها وأطعموا البائس الفقري { 

ما األمر بإطعام البائس الفقري منها فهو أمر أ. واألمر باألكل من الذبيحة يوم النحر هو أمر لإلباحة أو االستحباب 
  .ولعل املقصود من أكل صاحبها منها أن يشعر الفقراء أهنا طيبة كرمية . للوجوب 

مما . وبالنحر ينتهي اإلحرام فيحل للحاج حلق شعره أو تقصريه ، ونتف شعر اإلبط ، وقص األظافر واالستحمام 
اليت نذروها من } مث ليقضوا تفثهم ، وليوفوا نذورهم { : الذي يقول عنه  كان ممنوعاً عليه يف فترة اإلحرام ، وهو

طواف اإلفاضة بعد الوقوف . . } وليطّوفوا بالبيت العتيق { . الذبائح غري اهلدي الذي هو من أركان احلج 



  .وهو غري طواف الوداع . وبه تنتهي شعائر احلج . بعرفات 
وأعفاه اهللا من البلى والدثور ، فما يزال معموراً . ه اهللا فلم يغلب عليه جبار والبيت العتيق هو املسجد احلرام أعفا

  .منذ إبراهيم عليه السالم ولن يزال 
بيت أمر اهللا خليله إبراهيم عليه السالم بإقامته على . . تلك قصة بناء البيت احلرام ، وذلك أساسه الذي قام عليه 

ليذكروا اسم اهللا ال أمساء اآلهلة املدعاة على . يؤذن يف الناس باحلج إليه  التوحيد ، وتطهريه من الشرك ، وأمره أن
  .ما رزقهم من هبمية األنعام 

فهو بيت حرام حرمات اهللا فيه مصونه وأوهلا . . ويأكلوا منها ويطعموا البائس الفقري على اسم اهللا دون سواه 
السجود إىل جانب حرمة الدماء ، وحرمة العهود واملواثيق  عقيدة التوحيد ، وفتح أبوابه للطائفني والقائمني والركع

  .وحرمة اهلدنة والسالم . 
وأحلت لكم األنعام إال ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من . ومن يعظم حرمات اهللا فهو خري له عند ربه . ذلك { 

ا خر من السماء فتخطفه الطري أو ومن يشرك باهللا فكأمن. األوثان واجتنبوا قول الزور ، حنفاء هللا غري مشركني به 
  . .} هتوي به الريح يف مكان سحيق 

خري يف عامل الضمري واملشاعر ، وخري يف . وذلك خري عند اهللا . وتعظيم حرمات اهللا يتبعه التحرج من املساس هبا 
رمات اهللا هي احلياة فالضمري الذي يتحرج هو الضمري الذي يتطهر واحلياة اليت ترعى فيها ح. عامل احلياة والواقع 

  . .اليت يأمن فيها البشر من البغي واالعتداء ، وجيدون فيها متابة أمن ، وواحة سالم ، ومنطقة اطمئنان 
وملا كان املشركون حيرمون بعض األنعام كالبحرية والسائبة والوصيلة واحلامي فيجعلون هلا حرمة ، وهي ليست من 

ت اهللا فإن النص يتحدث عن حل األنعام إال ما حرم اهللا منها كامليتة والدم حرمات اهللا بينما هم يعتدون على حرما
وذلك كي ال تكون هنالك . . } وأحلت لكم األنعام إال ما يتلى عليكم { : وحلم اخلنزير وما أهل لغري اهللا به 

  .حرمات إال هللا؛ وأال يشرع أحد إال بإذن اهللا؛ وال حيكم إال بشريعة اهللا 
وقد كان املشركون يذحبون عليها وهي رجس والرجس . األنعام يأمر باجتناب الرجس من األوثان ومبناسبة حل 

دنس النفس والشرك باهللا دنس يصيب الضمري ويلوث القلوب ، ويشوب نقاءها وطهارهتا كما تشوب النجاسة 
  .الثوب واملكان 

فاجتنبوا الرجس من األوثان واجتنبوا قول { : وألن الشرك افتراء على اهللا وزور ، فإنه حيذر من قول الزور كافة 
  . .} الزور 

وهكذا روى اإلمام أمحد بإسناده عن فاتك األسدي قال . . ويغلظ النص من جرمية قول الزور إذ يقرهنا إىل الشرك 
اك عدلت شهادة الزور اإلشر« : فلما انصرف قام قائماً فقال . صلى اهللا عليه وسلم الصبح  -صلى رسول اهللا : 

  . .مث تال هذه اآلية » باهللا عز وجل 
إمنا يريد اهللا من الناس أن مييلوا عن الشرك كله ، وأن جيتنبوا الزور كله ، وأن يستقيموا على التوحيد الصادق 

مث يرسم النص مشهداً عنيفاً يصور حال من تزل قدماه عن أفق . . } حنفاء هللا غري مشركني به { : اخلالص 
  :فإذا هو ضائع ذاهب بدداً كأن مل يكن من قبل أبداً . إىل درك الشرك  التوحيد ، فيهوي

  .} ومن يشرك باهللا فكأمنا خر من السماء فتخطفه الطري أو هتوي به الريح يف مكان سحيق { 



.  
أو تقذف به } فتخطفه الطري { ويف مثل ملح البصر يتمزق . } فكأمنا خر من السماء { إنه مشهد اهلوّي من شاهق 

  يف هوة ليس هلا قرار} أو هتوي به الريح يف مكان سحيق { : لريح بعيداً بعيداً عن األنظار ا
على . . ويف املنظر بسرعة االختفاء » بالفاء « وامللحوظ هو سرعة احلركة مع عنفها وتعاقب خطواهتا يف اللفظ 

  .طريقة القرآن الكرمي يف التعبري بالتصوير 
إذ يفقد . ك باهللا ، فيهوي من أفق اإلميان السامق إىل حيث الفناء واالنطواء وهي صورة صادقة حلال من يشر
ويفقد املستقر اآلمن الذي يثوب إليه؛ فتتخطفه األهواء ختطف . قاعدة التوحيد . القاعدة الثابتة اليت يطمئن إليها 

يستقر على القاعدة الثابتة ، اليت وهو ال ميسك بالعروة الوثقى ، وال . اجلوارح ، وتتفاذفه األوهام تقاذف الرياح 
  .تربطه هبذا الوجود الذي يعيش فيه 

إىل تعظيم شعائر اهللا وهي ذبائح احلج . . مث يعود السياق من تعظيم حرمات اهللا باتقائها والتحرج من املساس هبا 
  :باستسماهنا وغالء أمثاهنا 

} ا منافع إىل أجل مسمى ، مث حملها إىل البيت العتيق لكم فيه. ذلك ومن يعظم شعائر اهللا فإهنا من تقوى القلوب { 
.  

وهذه . ويربط بني اهلدي الذي ينحره احلاج وتقوى القلوب؛ إذ أن التقوى هي الغاية من مناسك احلج وشعائره 
وقد حتمل يف طياهتا ذكريات قدمية . املناسك والشعائر إن هي إال رموز تعبريية عن التوجه إىل رب البيت وطاعته 

وهي ذكريات الطاعة واإلنابة ، والتوجه إىل اهللا منذ نشأة هذه األمة . من عهد إبراهيم عليه السالم وما تاله 
  .فهي والدعاء والصالة سواء . املسلمة 

إن كان يف حاجة إليها يركبها ، . وهذه األنعام اليت تتخذ هدياً ينحر يف هناية أيام اإلحرام جيوز لصاحبها االنتفاع هبا 
ويطعم البائس الفقري . مث تنحر هناك ليأكل منها . يف حاجة إىل ألباهنا يشرهبا ، حىت تبلغ حملها وهو البيت العتيق  أو
.  

وقد كان املسلمون على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم يغالون يف اهلدي ، خيتارونه مسيناً غايل الثمن ، يعلنون هبا « 
أهدي عمر جنيباً » : روى عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال . تقوى اهللا عن تعظيمهم لشعائر اهللا ، مدفوعني ب

يا رسول اهللا إين أهديت جنيباً ، فأعطيت هبا : فأعطى هبا ثالث مائة دينار ، فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 
  .« احنرها إياها . ال : أفأبيعها واشتري بثمنها بدناً؟ قال . ثالث مائة دينار 

الناقة النجيب اليت جاءت هدية لعمر رضي اهللا عنه قومت بثالث مائة دينار مل يكن عمر رضي اهللا عنه يريد أن و
فشاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن . يضنَّ بقيمتها ، بل كان يريد أن يبيعها فيشتري هبا نوقاً أو بقراً للذبح 

يستبدل هبا نوقاً كثرية ، قد تعطي حلماً أكثر ، ولكنها من ناحية يضحي بالنجيب ذاهتا لنفاستها وعظم قيمتها ، وال 
  .القيمة الشعورية أقل 

وهذا هو املعىن الذي حلظه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . } فإهنا من تقوى القلوب { والقيمة الشعورية مقصودة 
  هي بذاهتا ال سواها» احنرها إياها «  -وهو يقول لعمر رضي اهللا عنه 

ه الذبائح يذكر القرآن الكرمي أهنا شعرية معروفة يف شىت األمم؛ إمنا يوجهها اإلسالم وجهتها الصحيحة حني هذ
  :يتوجه هبا إىل اهللا وحده دون سواه 

فله أسلموا وبشر . فإهلكم إله واحد . ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم اهللا على ما رزقهم من هبيمة األنعام { 



} ين إذا ذكر اهللا وجلت قلوهبم ، والصابرين على ما أصاهبم ، واملقيمي الصالة ، ومما رزقناهم ينفقون املخبتني ، الذ
. .  

ومن مث يعىن بتوجيه الشعور والعمل ، والنشاط . واإلسالم يوحد املشاعر واالجتاهات ، ويتوجه هبا كلها إىل اهللا 
  .وبذلك تصطبغ احلياة كلها بصبغة العقيدة . والعبادة ، واحلركة والعادة؛ إىل تلك الوجهة الواحدة 

وعلى هذا األساس حرم من الذبائح ما أهل لغري اهللا به؛ وحتم ذكر اسم اهللا عليها ، حىت ليجعل ذكر اسم اهللا هو 
ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم اهللا على ما { . الغرض البارز ، وكأمنا تذبح الذبيحة بقصد ذكر اسم اهللا 

  . .} ن هبيمة األنعام رزقهم م
وليس هو . . } فله أسلموا { : وباألمر باإلسالم له وحده . . } فإهلكم إله واحد { : ويعقب بتقرير الوحدانية 

الذين إذا ذكر اهللا وجلت . وبشر املخبتني { : إسالم اإلجبار واالضطرار ، إمنا هو إسالم التسليم واالطمئنان 
فال } والصابرين على ما أصاهبم { . حيرك الوجل يف ضمائرهم ومشاعرهم  فبمجرد ذكر اسم اهللا} قلوهبم 

} ومما رزقناهم ينفقون { . فهم يعبدون اهللا حق عبادته } واملقيمي الصالة { . اعتراض هلم على قضاء اهللا فيهم 
  . .فهم ال يضنون على اهللا مبا يف أيديهم 

والشعائر تعبري عن هذه العقيدة ورمز هلا . ن العقيدة وقائمة عليها فهي منبثقة م. وهكذا يربط بني العقيدة والشعائر 
واملهم أن تصطبغ احلياة كلها ويصطبغ نشاطها بتلك الصبغة ، فتتوحد الطاقة ويتوحد االجتاه ، وال تتمزق النفس . 

  .اإلنسانية يف شىت االجتاهات 
  :احلج بنحر البدن ويستطرد السياق يف تقرير هذا املعىن وتوكيده وهو يبني شعائر 

فإذا وجبت جنوهبا فكلوا . والبدن جعلناها لكم من شعائر اهللا لكم فيها خري ، فاذكروا اسم اهللا عليها صواف { 
لن ينال اهللا حلومها وال دماؤها ، ولكن . . كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون . منها وأطعموا القانع واملعتر 

  . .} م لتكربوا اهللا على ما هداكم ، وبشر احملسنني يناله التقوى منكم ، كذلك سخرها لك
وخيص البدن بالذكر ألهنا أعظم اهلدي ، فيقرر أن اهللا أراد هبا اخلري هلم ، فجعل فيها خرياً وهي حية تركب وحتلب 

هتيأ  ، وهي ذبيحة هتدى وتطعم فجزاء ما جعلها اهللا خرياً هلم أن يذكروا اسم اهللا عليها ويتوجهوا هبا إليه وهي
  .} فاذكروا اسم اهللا عليها صواف { : للنحر بصف أقدامها 

واطمأنت على األرض مبوهتا أكل منها } فإذا وجبت جنوهبا { واإلبل تنحر قائمة على ثالث معقولة الرجل الرابعة 
فلهذا سخرها . أصحاهبا استحباباً ، وأطعموا منها الفقري القانع الذي ال يسأل والفقري املعتر الذي يتعرض للسؤال 

  . .} كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون { : اهللا للناس ليشكروه على ما قدر هلم فيها من اخلري حية وذبيحة 
فإن اللحوم والدماء ال تصل إىل اهللا سبحانه } لن ينال اهللا حلومها وال دماؤها { وهم حني يؤمرون بنحرها باسم اهللا 

هتا ال كما كان مشركو قريش يلطخون أوثاهنم وآهلتهم بدماء األضحيات إمنا تصل إليه تقوى القلوب وتوجها. 
  على طريقة الشرك املنحرفة الغليظة

فقد هداكم إىل توحيده واالجتاه إليه وإدراك حقيقة الصلة . . } كذلك سخرها لكم لتكربوا اهللا على ما هداكم { 
  .بني الرب والعباد ، وحقيقة الصلة بني العمل واالجتاه 

الذين حيسنون التصور ، وحيسنون الشعور ، وحيسنون العبادة ، وحيسنون الصلة باهللا يف كل . . } بشر احملسنني و{ 
  .نشاط احلياة 

وجييش . وهكذا ال خيطو املسلم يف حياته خطوة ، وال يتحرك يف ليله أو هناره حركة ، إال وهو ينظر فيها إىل اهللا 



فإذا احلياة كلها عبادة تتحقق هبا إرادة اهللا من خلق العباد ، . وجهه ورضاه  قلبه فيها بتقواه ، ويتطلع فيها إىل
  .وتصلح هبا احلياة يف األرض وهي موصولة السبب بالسماء 

تلك الشعائر والعبادات ال بد هلا من محاية تدفع عنها الذين يصدون عن سبيل اهللا ومتنعهم من االعتداء على حرية 
وعلى قداسة املعابد وحرمة الشعائر ، ومتكن املؤمنني العابدين العاملني من حتقيق منهاج العقيدة وحرية العبادة ، 

  .احلياة القائم على العقيدة ، املتصل باهللا ، الكفيل بتحقيق اخلري للبشرية يف الدنيا واآلخرة 
اعتداء املعتدين ، بعد أن  ومن مث أذن اهللا للمسلمني بعد اهلجرة يف قتال املشركني ليدفعوا عن أنفسهم وعن عقيدهتم

بلغ أقصاه ، وليحققوا ألنفسهم ولغريهم حرية العقيدة وحرية العبادة يف ظل دين اهللا ، ووعدهم النصر والتمكني ، 
  :على شرط أن ينهضوا بتكاليف عقيدهتم اليت بينها هلم فيما يلي من اآليات 

وإن اهللا على . كفور ، أذن للذين يقاتلون بأهنم ظلموا  إن اهللا يدافع عن الذين آمنوا ، إن اهللا ال حيب كل خوان{ 
ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض . ربنا اهللا : نصرهم لقدير ، الذين أخرجوا من ديارهم بغري حق إال أن يقولوا 
،  ولينصرن اهللا من ينصره إن اهللا لقوي عزيز. هلدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اهللا كثرياً 

  . .} وهللا عاقبة األمور . الذين إن مكناهم يف األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا باملعروف وهنوا عن املنكر 
إن قوى الشر والضالل تعمل يف هذه األرض ، واملعركة مستمرة بني اخلري والشر واهلدى والضالل؛ والصراع قائم 

  . اإلنسان بني قوى اإلميان وقوى الطغيان منذ أن خلق اهللا
  .والشر جامح والباطل مسلح 

وهو يبطش غري متحرج ، ويضرب غري متورع؛ وميلك أن يفنت الناس عن اخلري إن اهتدوا إليه ، وعن احلق إن 
فال بد لإلميان واخلري واحلق من قوة حتميها من البطش ، وتقيها من الفتنة وحترسها من األشواك . تفتحت قلوهبم له 

  .والسموم 
يشأ اهللا أن يترك اإلميان واخلري واحلق عزالً تكافح قوى الطغيان والشر والباطل ، اعتماداً على قوة اإلميان يف ومل 

فالقوة املادية اليت ميلكها الباطل قد تزلزل القلوب وتفنت . النفوس وتغلغل احلق يف الفطر ، وعمق اخلري يف القلوب 
واهللا أعلم بقلوب الناس . أمد ، وللطاقة البشرية مدى تنتهي إليه وللصرب حد ولالحتمال . النفوس وتزيغ الفطر 

ومن مث مل يشأ ان يترك املؤمنني للفتنة ، إال ريثما يستعدون للمقاومة ، ويتهيأون للدفاع ، ويتمكنون . ونفوسهم 
  .وعندئذ أذن هلم يف القتال لرد العدوان . . من وسائل اجلهاد 

إن اهللا يدافع عن الذين { :  املعركة آذهنم أنه هو سيتوىل الدفاع عنهم فهم يف محايته وقبل أن يأذن هلم باالنطالق إىل
  . .} آمنوا 

  . .} إن اهللا ال حيب كل خوان كفور { : وأنه يكره أعداءهم لكفرهم وخيانتهم فهم خمذولون حتماً 
أذن { : غري معتدين وال متبطرين وأنه حكم هلم بأحقية دفاعهم وسالمة موقفهم من الناحية األدبية فهم مظلمون 

  . .} للذين يقاتلون بأهنم ظلموا 
  . .} وان اهللا على نصرهم لقدير { : وأن هلم أن يطمئنوا إىل محاية اهللا هلم ونصره إياهم 

وأن هلم ما يربر خوضهم للمعركة فهم منتدبون ملهمة إنسانية كبرية ، ال يعود خريها عليهم وحدهم ، إمنا يعود على 
وذلك فوق اهنم مظلومون أخرجوا من ديارهم بغري . بهة املؤمنة كلها؛ وفيها ضمان حلرية العقيدة وحرية العبادة اجل

وهي أصدق كلمة أن تقال ، وأحق كلمة . . } الذين أخرجوا من ديارهم بغري حق إال أن يقولوا ربنا اهللا { : حق 
فهو البغي املطلق الذي ال يستند إىل شبهة من ناحية . ومن أجل هذه الكلمة وحدها كان إخراجهم . بأن تقال 



وهو التجرد من كل هدف شخصي من ناحية املعتدى عليهم ، إمنا هي العقيدة وحدها من أجلها خيرجون . املعتدين 
، ال الصراع على عرض من أعراض هذه األرض ، اليت تشتجر فيها األطماع؛ وتتعارض فيها املصاحل؛ وختتلف فيها 

  ات وتتضارب فيها املنافعاالجتاه
ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض { : حاجة العقيدة إىل الدفع عنها . . ووراء هذا كله تلك القاعدة العامة 

  . .} هلدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اهللا كثرياً 
سع من الصوامع ، والصلوات أماكن والصوامع أماكن العبادة املنعزلة للرهبان ، والبيع للنصارى عامة وهي أو

  .واملساجد أماكن العبادة للمسلمني . العبادة لليهود 
وهي كلها معرضة للهدم على قداستها وختصيصها لعبادة اهللا ال يشفع هلا يف نظر الباطل أن اسم اهللا يذكر فيها ، 

ا الذين ينتهكون حرمتها ، ويعتدون على أي دفع محاة العقيدة ألعدائه. وال حيميها إال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض 
  .فالباطل متبجح ال يكف وال يقف عن العدوان إال أن يدفع مبثل القوة اليت يصول هبا وجيول . أهلها 

وهي قاعدة كلية ال . وال يكفي احلق أنه احلق ليقف عدوان الباطل عليه ، بل ال بد من القوة حتميه وتدفع عنه 
  اإلنسانتتبدل ما دام اإلنسان هو 

وال بد من وقفة أمام هذه النصوص القليلة الكلمات العميقة الداللة ، وما وراءها من أسرار يف عامل النفس وعامل 
  .احلياة 

إن اهللا يبدأ اإلذن بالقتال للذين قاتلهم املشركون ، واعتدى عليهم املبطلون ، بأن اهللا يدافع عن الذين آمنوا ، وأنه 
  :الكفار اخلائنني  يكره املعتدين عليهم من

  . .} إن اهللا يدافع عن الذين آمنوا إن اهللا ال حيب كل خوان كفور { 
ومن يدافع اهللا عنه فهو ممنوع حتماً من عدوه ، ظاهر حتماً . فقد ضمن للمؤمنني إذن أنه هو تعاىل يدافع عنهم 

فيم إذن يقاتلون فيصيبهم القتل ففيم إذن يأذن هلم بالقتال؟ وفيم إذن يكتب عليهم اجلهاد؟ و. . على عدوه 
والعاقبة معروفة ، واهللا قادر على حتقيق العاقبة هلم بال جهد وال . . واجلرح ، واجلهد واملشقة ، والتضحية واآلالم 
  مشقة ، وال تضحية وال أمل ، وال قتل وال قتال؟

ندركه حنن البشر من تلك احلكمة  والذي. . واجلواب أن حكمة اهللا يف هذا هي العليا ، وأن هللا احلجة البالغة 
» التنابلة « ويظهر لعقولنا ومداركنا من جتاربنا ومعارفنا أن اهللا سبحانه مل يرد أن يكون محلة دعوته ومحاهتا من 

الكساىل ، الذين جيلسون يف استرخاء ، مث يتنزل عليهم نصره سهالً هيناً بال عناء ، جملرد أهنم يقيمون الصالة 
  ن ويتوجهون إىل اهللا بالدعاء ، كلما مسهم األذى ووقع عليهم االعتداءويرتلون القرآ

ولكن . نعم إهنم جيب أن يقيموا الصالة ، وأن يرتلوا القرآن ، وأن يتوجهوا إىل اهللا بالدعاء يف السراء والضراء 
والذخرية اليت . عركة هذه العبادة وحدها ال تؤهلهم حلمل دعوة اهللا ومحايتها؛ إمنا هي الزاد الذي يتزودونه للم

يدخروهنا للموقعة ، والسالح الذي يطمئنون إليه وهم يواجهون الباطل مبثل سالحه ويزيدون عنه سالح التقوى 
  .واإلميان واالتصال باهللا 

لقد شاء اهللا تعاىل أن جيعل دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم هم أنفسهم كي يتم نضجهم هم يف أثناء املعركة 
بنية اإلنسانية ال تستيقظ كل الطاقات املذخورة فيها كما تستيقظ وهي تواجه اخلطر؛ وهي تدفع وتدافع ، فال. 

عندئذ تتحفز كل خلية بكل ما أودع فيها من استعداد لتؤدي . . وهي تستجمع كل قوهتا لتواجه القوة املهامجة 
يت أقصى ما متلكه ، وتبذل آخر ما تنطوي عليه؛ دورها؛ ولتتساند مع اخلاليا األخرى يف العمليات املشتركة؛ ولتؤ



  .وتصل إىل أكمل ما هو مقدور هلا وما هي مهيأة له من الكمال 
واألمة اليت تقوم على دعوة اهللا يف حاجة إىل استيقاظ كل خالياها ، واحتشاد كل قواها ، وتوفز كل استعدادها ، 

  .تهيأ بذلك حلمل األمانة الضخمة والقيام عليها وجتمع كل طاقاهتا ، كي يتم منوها ، ويكمل نضجها ، وت

والنصر السريع الذي ال يكلف عناء ، والذي يتنزل هيناً ليناً على القاعدين املسترحيني ، يعطل تلك الطاقات عن 
  .الظهور ، ألنه ال حيفزها وال يدعوها 

خيص الثمن مل تبذل فيه تضحيات عزيزة أوالً ألنه ر. وذلك فوق أن النصر السريع اهلني اللني سهل فقدانه وضياعه 
فهي ال تتحفز وال . وثانياً ألن الذين نالوه مل تدرب قواهم على االحتفاظ به ومل تشحذ طاقاهتم وحتشد لكسبه . 

  .حتتشد للدفاع عنه 
ضعف والتقدم وهناك التربية الوجدانية والدربة العملية تلك اليت تنشأ من النصر واهلزمية ، والكر والفر ، والقوة وال

ومن . ومن الفرح والغم ، ومن االطمئنان والقلق . من األمل واألمل . . ومن املشاعر املصاحبة هلا . والتقهقر 
ومعها التجمع والفناء يف العقيدة واجلماعة والتنسيق بني االجتهات يف ثنايا . . الشعور بالضعف والشعور بالقوة 

وكلها ضرورية لألمة . . ونقط القوة ، وتدبري األمور يف مجيع احلاالت  املعركة وقبلها وبعدها وكشف نقط الضعف
  .اليت حتمل الدعوة عليها وعلى الناس 

جعل اهللا دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريقهم هم أنفسهم؛ . . من أجل هذا كله ، ومن أجل غريه مما يعلمه اهللا 
  .ومل جيعله لقية هتبط عليهم من السماء بال عناء 

فيكون هذا اإلبطال . ربنا اهللا : لنصر قد يبطئ على الذين ظلموا وأخرجوا من ديارهم بغري حق إال أن يقولوا وا
  .حلكمة يريدها اهللا 

قد يبطئ النصر ألن بنية األمة املؤمنة مل تنضج بعد نضجها ، ومل يتم بعد متامها ، ومل حتشد بعد طاقاهتا ، ومل تتحفز 
فلو نالت النصر حينئذ لفقدته وشيكاً لعدم . ى املذخور فيها من قوى واستعدادات كل خلية وتتجمع لتعرف أقص

  قدرهتا على محايته طويالً
وقد يبطئ النصر حىت تبذل األمة املؤمنة آخر ما يف طوقها من قوة ، وآخر ما متلكه من رصيد ، فال تستبقي عزيزاً 

  .وال غالياً ، ال تبذله هيناً رخيصاً يف سبيل اهللا 
قد يبطئ النصر حىت جترب األمة املؤمنة آخر قواها ، فتدرك أن هذه القوى وحدها بدون سند من اهللا ال تكفل و

  .إمنا يتنزل النصر من عند اهللا عندما تبذل آخر ما يف طوقها مث تكل األمر بعدها إىل اهللا . النصر 
مل وتبذل؛ وال جتد هلا سنداً إال اهللا ، وال متوجهاً إال وقد يبطئ النصر لتزيد األمة املؤمنة صلتها باهللا ، وهي تعاين وتتأ

فال . وهذه الصلة هي الضمانة األوىل الستقامتها على النهج بعد النصر عندما يتأذن به اهللا . إليه وحده يف الضراء 
  .تطغى وال تنحرف عن احلق والعدل واخلري الذي نصرها به اهللا 

تتجرد بعد يف كفاحها وبذهلا وتضحياهتا هللا ولدعوته فهي تقاتل ملغنم حتققه ، أو  وقد يبطئ النصر ألن األمة املؤمنة مل
واهللا يريد أن يكون اجلهاد له وحده ويف سبيله ، بريئاً من . تقاتل محية لذاهتا ، أو تقاتل شجاعة أمام أعدائها 

  .املشاعر األخرى اليت تالبسه 

فأيها يف . قاتل محية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل لريى وقد سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الرجل ي
  .» من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا « : فقال . سبيل اهللا 



قد يبطئ النصر ألن يف الشر الذي تكافحه األمة املؤمنة بقية من خري ، يريد اهللا أن جيرد الشر منها ليتمحض خالصاً 
  الكاً ، ال تتلبس به ذرة من خري تذهب يف الغمار، ويذهب وحده ه

فلو غلبه املؤمنون حينئذ فقد . وقد يبطئ النصر ألن الباطل الذي حتاربه األمة املؤمنة مل ينكشف زيفه للناس متاماً 
لذين مل جيد له أنصاراً من املخدوعني فيه ، مل يقتنعوا بعد بفساده وضرورة زواله؛ فتظل له جذور يف نفوس األبرياء ا

فيشاء اهللا أن يبقى الباطل حىت يتكشف عارياً للناس ، ويذهب غري مأسوف عليه من ذي . تنكشف هلم احلقيقة 
  بقية

فلو انتصرت . وقد يبطئ النصر ألن البيئة ال تصلح بعد الستقبال احلق واخلري والعدل الذي متثله األمة املؤمنة 
فيظل الصراع قائماً حىت تتهيأ النفوس من حوله الستقبال . معها قرار  حينئذ للقيت معارضة من البيئة ال يستقر هلا

  احلق الظافر ، والستقبائه
مع . من أجل هذا كله ، ومن أجل غريه مما يعلمه اهللا ، قد يبطئ النصر ، فتتضاعف التضحيات ، وتتضاعف اآلالم 

  .دفاع اهللا عن الذين آمنوا وحتقيق النصر هلم يف النهاية 
  :كاليفه وأعباؤه حني يتأذن اهللا به بعد استيفاء أسبابه وأداء مثنه ، وهتيؤ اجلو حوله الستقباله واستبقائه وللنصر ت

الذين إن مكناهم يف األرض أقاموا الصالة ، وآتوا الزكاة ، وأمروا . ولينصرن اهللا من ينصره إن اهللا لقوي عزيز { 
  . .} باملعروف ، وهنوا عن املنكر؛ وهللا عاقبة األمور 

فمن هم هؤالء الذين ينصرون اهللا ، . . فوعد اهللا املؤكد الوثيق املتحقق الذي ال يتخلف هو أن ينصر من ينصره 
  :فيستحقون نصر اهللا ، القوي العزيز الذي ال يهزم من يتواله؟ إهنم هؤالء 

فعبدوا اهللا . . } اموا الصالة أق{ . . فحققنا هلم النصر ، وثبتنا هلم األمر . . } الذين إن مكناهم يف األرض { 
فأدوا حق املال ، وانتصروا . . } وآتوا الزكاة { . . ووثقوا صلتهم به ، واجتهوا إليه طائعني خاضعني مستسلمني 

على شح النفس ، وتطهروا من احلرص ، وغلبوا وسوسة الشيطان ، وسدوا خلة اجلماعة ، وكفلوا الضعاف فيها 
مثل املؤمنني يف توادهم « :  -ة اجلسم احلي كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واحملاويج ، وحققوا هلا صف

وأمروا { . » وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى 
فقاوموا الشر والفساد ، . . } وهنوا عن املنكر { . . فدعوا إىل اخلري والصالح ، ودفعوا إليه الناس . . } باملعروف 

وحققوا هبذا وذاك صفة األمة املسلمة اليت ال تبقى على منكر وهي قادرة على تغيريه ، وال تقعد عن معروف وهي 
  .قادرة على حتقيقه 

َوأَْصحَاُب َمْدَيَن ) ٤٣(قَْوُم لُوٍط َوقَْوُم إِبَْراِهيَم َو) ٤٢(َوإِنْ ُيكَذِّبُوَك فَقَْد كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ َوَعاٌد َوثَُموُد 
فَكَأَيِّْن ِمْن قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها َوِهَي ظَاِلَمةٌ فَهِيَ ) ٤٤(َوكُذَِّب ُموَسى فَأَْملَْيُت ِللْكَافِرِيَن ثُمَّ أََخذْتُُهْم فَكَْيَف كَانَ َنِكريِ 

أَفَلَمْ َيِسريُوا ِفي الْأَْرضِ فََتكُونَ لَُهْم قُلُوٌب َيْعِقلُونَ بَِها أَْو آذَانٌ ) ٤٥(يٍد َخاوَِيةٌ َعلَى ُعُروشَِها َوبِئْرٍ ُمَعطَّلٍَة َوقَْصرٍ َمِش
 َوَيْستَْعجِلُوَنَك بِالَْعذَابِ َولَْن ُيْخِلَف) ٤٦(َيْسَمُعونَ بَِها فَإِنََّها لَا َتْعَمى الْأَْبصَاُر َولَِكْن َتعَْمى الْقُلُوُب الَِّتي ِفي الصُُّدورِ 

َوكَأَيِّْن ِمْن قَْرَيٍة أَْملَْيُت لََها وَِهَي ظَاِلَمةٌ ثُمَّ أََخذُْتَها وَإِلَيَّ ) ٤٧(اللَُّه َوْعَدُه َوإِنَّ َيوًْما ِعْنَد َربَِّك كَأَلْفِ َسَنٍة ِممَّا َتُعدُّونَ 
فَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت لَُهْم َمْغِفَرةٌ َورِْزقٌ ) ٤٩( قُلْ َيا أَيَُّها النَّاُس إِنََّما أََنا لَكُْم َنِذيٌر ُمبٌِني) ٤٨(الَْمِصُري 

َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسولٍ وَلَا ) ٥١(َوالَِّذيَن َسعَْوا ِفي آَياِتَنا ُمَعاجِزِيَن أُولَِئكَ أَْصحَاُب الَْجحِيمِ ) ٥٠(كَرٌِمي 
) ٥٢(ِليٌم َحكِيٌم لْقَى الشَّيْطَانُ ِفي أُْمنِيَِّتِه فََيْنَسُخ اللَُّه َما ُيلِْقي الشَّْيطَانُ ثُمَّ ُيْحِكُم اللَُّه آَياِتِه وَاللَُّه َعَنبِيٍّ إِلَّا إِذَا َتمَنَّى أَ

َوِلَيْعلَمَ ) ٥٣(الظَّاِلِمَني لَِفي ِشقَاقٍ بَِعيٍد  ِلَيجَْعلَ َما ُيلِْقي الشَّْيطَانُ ِفْتَنةً ِللَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم مََرٌض وَالْقَاِسَيِة قُلُوبُُهْم َوإِنَّ



دِ الَِّذيَن آَمُنوا إِلَى صَِراٍط ُمْستَِقيمٍ الَِّذيَن أُوُتوا الِْعلَْم أَنَُّه الَْحقُّ ِمْن رَبَِّك فَُيْؤِمُنوا بِِه فَُتْخبَِت لَُه قُلُوبُُهْم َوإِنَّ اللََّه لََها
الُْملْكُ َيْوَمِئذٍ ) ٥٥(كَفَُروا ِفي مِْرَيٍة ِمْنُه حَتَّى تَأِْتيَُهُم السَّاَعةُ َبْغَتةً أَوْ َيأِْتَيُهْم َعذَاُب َيْومٍ َعِقيمٍ  َولَا يََزالُ الَِّذيَن) ٥٤(

ُروا َوكَذَُّبوا بِآيَاِتَنا فَأُولَِئكَ لَُهمْ وَالَِّذيَن كَفَ) ٥٦(ِللَِّه َيْحكُُم َبْينَُهْم فَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت ِفي َجنَّاِت النَّعِيمِ 
  ) ٥٧(َعذَاٌب ُمهٌِني 

انتهى الدرس السابق عند اإلذن بالقتال حلماية العقائد والشعائر؛ ووعد اهللا بالنصر ملن ينهضون بتكاليف العقيدة ، 
  .وحيققون النهج اإلهلي يف حياة اجلماعة 

أنشأ يطمئن الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل تدخل يد القدرة اإلهلية وإذ انتهى من بيان تكاليف األمة املؤمنة 
لنصره؛ وخلذالن أعدائه ، كما تدخلت من قبل لنصرة إخوانه الرسل عليهم السالم وأخذ املكذبني على مدار 

تعمي وأخذ يوجه املشركني إىل تأمل مصارع الغابرين إن كانت هلم قلوب للتأمل والتدبر ، فإهنا ال . األجيال 
  .األبصار ، ولكن تعمي القلوب اليت يف الصدور 

ويبطل . مث يطمئن الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل أن حيمي رسله من كيد الشيطان كما حيميهم من كيد املكذبني 
ها فأما القلوب املريضة والقلوب الكافرة فتظل الريبة في. ما حياوله الشيطان وحيكم آياته وجيلوها للقلوب السليمة 

  . .حىت تنتهي هبا إىل شر مصري 
فالدرس كله بيان آلثار يد القدرة وهي تتدخل يف سري الدعوة ، بعد أن يؤدي أصحاهبا واجبهم ، وينهضوا 

  .بتكاليفهم اليت سبق هبا الدرس املاضي يف السياق 
ب مدين ، وكذب وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد ومثود ، وقوم إبراهيم ، وقوم لوط ، وأصحا{ 

  . .} موسى ، فأمليت للكافرين مث أخذهتم ، فكيف كان نكري؟ 
فليس . فهي سنة مطردة يف الرساالت كلها ، قبل الرسالة األخرية ، أن جييء الرسل باآليات فيكذب هبا املكذبون 

فقد { نة مطردة والعاقبة معروفه ، والس. الرسول صلى اهللا عليه وسلم بدعا من الرسل حني يكذبه املشركون 
} وكذب موسى { : ويفرد موسى بفقرة خاصة . . } كذبت قبلهم قوم نوح وعاد ومثود وقوم إبراهيم وقوم لوط 

وثانياً لوضوح اآليات . ألنه مل يكذب من قومه كما كذب هؤالء من قومهم ، إمنا كذب من فرعون وملئه . أوالً 
ويف مجيع تلك احلاالت أملى اهللا للكافرين حيناً . .  صاحبتها اليت جاء هبا موسى وتعددها وضخامة األحداث اليت
. . } فكيف كان نكري؟ { : وهنا سؤال للتهويل والتعجيب . . من الزمان كما ميلي لقريش مث أخذهم أخذاً شديداً 

ف فهو نكري خميف نكري الطوفان واخلس. واجلواب معروف . والنكري هو اإلنكار العنيف املصحوب بالتغيري 
  . .والتدمري واهلالك والزالزل والعواصف والترويع 

  :وبعد االستعراض السريع ملصارع أولئك األقوام يعمم يف عرض مصارع الغابرين 
  .} فكأين من قرية أهلكناها وهي ظاملة ، فهي خاوية على عروشها؛ وبئر معطلة ، وقصر مشيد { 

فهي خاوية على { : رض مصارعها يف مشهد شاخص مؤثر والتعبري يع. فهي كثرية تلك القرى املهلكة بظلمها 
فإذا هتدم خرت العروش وسقطت . والعروش السقوف ، وتكون قائمة على اجلدران عند قيام البناء . . } عروشها 

. داعياً إىل التأمل يف صورهتا اخلالية وصورهتا البادية . فوقها البنيان ، وكان منظرها هكذا موحشاً كئيباً مؤثراً 
  .والربوع اخلربة أوحش شيء للنفس وأشدها استجاشة للذكرى والعربة واخلشوع 



اآلبار املعطلة املهجورة تذكر بالورد والوّراد؛ وتتزاحم حوهلا األخيلة . . وإىل جوار القرى اخلاوية على عروشها 
  .وهي مهجورة خواء 

حياء ، تطوف هبا الرؤى واألشباح ، مث إىل جوارها القصور املشيدة وهي خالية من السكان موحشة من األ
  والذكريات واألطياف

  :يعرض السياق هذه املشاهد مث يسأل يف استنكار عن آثارها يف نفوس املشركني الكفار 
أفلم يسريوا يف األرض فتكون هلم قلوب يعقلون هبا؟ أو آذان يسمعون هبا؟ فإهنا ال تعمى األبصار ولكن تعمى { 

   }القلوب اليت يف الصدور 
} أفلم يسريوا يف األرض { . . إن مصارع الغابرين حياهلم شاخصة موحية ، تتحدث بالعرب ، وتنطق بالعظات 

فتكون هلم قلوب يعقلون { فريوها فتوحي هلم بالعربة؟ وتنطق هلم بلساهنا البليغ؟ وحتدثهم مبا تنطوي عليه من عرب؟ 
فتسمع أحاديث } أو آذان يسمعون هبا { . تخلف وال تتبدل فتدرك ما وراء هذه اآلثار الدوارس من سنة ال ت} هبا 

  .عن تلك الدور املهدمة واآلبار املعطلة والقصور املوحشة؟ 
فإهنا ال تعمى األبصار ولكن تعمى { أفلم تكن هلم قلوب؟ فإهنم يرون وال يدركون ، ويسمعون وال يعتربون 

  } القلوب اليت يف الصدور 
زيادة يف التوكيد ، وزيادة يف إثبات العمى لتلك القلوب } اليت يف الصدور { : وب وميعن يف حتديد مواضع القل

  على وجه التحديد
ولو كانت هذه القلوب مبصرة جلاشت بالذكرى ، وجاشت بالعربة ، وجنحت إىل اإلميان خشية العاقبة املاثلة يف 

  .مصارع الغابرين ، وهي حوهلم كثري 
راحوا يستعجلون . . املصارع ، واجلنوح إىل اإلميان ، والتقوى من العذاب  ولكنهم بدالً من التأمل يف تلك

  :بالعذاب الذي أخره اهللا عنهم إىل أجل معلوم 
  . .} وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون . ولن خيلف اهللا وعده . ويستعجلونك بالعذاب { 

مث إذا هم . رأون أخبارهم ويعلمون مصائرهم يرون مصارع الظاملني ، ويق. وذلك دأب الظاملني يف كل حني 
مث . . يسلكون طريقهم غري ناظرين إىل هناية الطريق فإذا ذكروا مبا نال أسالفهم استبعدوا أن يصيبهم ما أصاهبم 

. فإذا هم يسخرون ممن خيوفهم ذلك املصري . يطغى هبم الغرور واالستهتار إذا أملى هلم اهللا على سبيل االختبار 
فهو آت يف موعده الذي أراده اهللا وقدره } ولن خيلف اهللا وعده { م من السخرية يستعجلون ما يوعدون وإذا ه

وتقدير الزمن يف حساب . واستعجال الناس به ال يعجله كي ال تبطل احلكمة املقصودة من تأجيله . وفق حكمته 
  . .}  وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون{ : اهللا غريه يف حساب البشر 

ولقد أملى اهللا للكثري من تلك القرى اهلالكة؛ فلم يكن هذا اإلمالء منجياً هلا من املصري احملتوم والسنة املطردة يف 
  :هالك الظاملني 

  . .} وكأين من قرية أمليت هلا وهي ظاملة ، مث أخذهتا ، وإيلَّ املصري { 
لوعيد ، بسبب إمالء اهللا هلم حيناً من الزمان إىل أجل فما بال هؤالء املشركني يستعجلون بالعذاب ، ويهزأون با

  معلوم؟
  .وعند هذا احلد من عرض مصارع الغابرين ، وبيان سنة اهللا يف املكذبني 



  :يلتفت السياق باخلطاب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لينذر الناس ويبني هلم ما ينتظرهم من مصري . 
فالذين آمنوا وعملوا الصاحلات هلم مغفرة ورزق كرمي ، والذين سعوا . كم نذير مبني يا أيها الناس إمنا أنا ل: قل { 

  . .} يف آياتنا معاجزين أولئك أصحاب اجلحيم 
ملا . . } إمنا أنا لكم نذير مبني { : وميحض السياق وظيفة الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف هذا املقام لإلنذار 

  :مث يأخذ يف تفصيل املصري . . جال العذاب من إبراز اإلنذار يقتضيه التكذيب واالستهزاء واستع
فجزاؤهم مغفرة من رهبم ، ملا } وعملوا لصاحلات { : فأما الذين آمنوا وأتبعوا إمياهنم بثمرته اليت تدل على حتققه 

  غري متهم وال مهني} ورزق كرمي { سلف من ذنوهبم أو تقصريهم ، 
تعطيل آيات اهللا عن أن تبلغ القلوب ، وتتحقق يف حياة الناس وآيات اهللا هي وأما الذين بذلوا غاية جهدهم يف 

دالئله على احلق وهي شريعته كذلك للخلق فأما هؤالء فقد جعلهم مالكني للجحيم ويا لسوئها من ملكية يف مقابل 
  ذلك الرزق الكرمي

حيفظها كذلك من كيد . . ة املعاجزين واهللا الذي حيفظ دعوته من تكذيب املكذبني ، وتعطيل املعوقني ، ومعاجز
وهم معصومون من . الشيطان ، ومن حماولته أن ينفذ إليها من خالل أمنيات الرسل النابعة من طبيعتهم البشرية 

. الشيطان ولكنهم بشر متتد نفوسهم إىل أماينّ تتعلق بسرعة نشر دعوهتم وانتصارها وإزالة العقبات من طريقها 
فيبطل اهللا كيد . . ينفذ من خالل أمانيهم هذه فيحول الدعوة عن أصوهلا وعن موازينها فيحاول الشيطان أن 

الشيطان ، ويصون دعوته ، ويبني للرسل أصوهلا وموازينها ، فيحكم آياته ، ويزيل كل شبهة يف قيم الدعوة 
  :ووسائلها 

نيته ، فينسخ اهللا ما يلقي الشيطان ، مث وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب إال إذا متىن ألقى الشيطان يف أم{ 
ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين يف قلوهبم مرض والقاسية قلوهبم ، وإن . حيكم اهللا آياته ، واهللا عليم حكيم 

وليعلم الذين أوتوا العلم أنه احلق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوهبم ، وإن اهللا هلاد . الظاملني لفي شقاق بعيد 
  . .} ين آمنوا إىل صراط مستقيم الذ

« : قال ابن كثري يف تفسريه . لقد رويت يف سبب نزول هذه اآليات روايات كثرية ذكرها كثري من املفسرين 
  .» واهللا أعلم . ولكنها من طرق كلها مرسلة ، ومل أرها مسندة من وجه صحيح 

نا موسى بن أيب موسى الكويف ، حدثنا حممد بن حدث: قال . وأكثر هذه الروايات تفصيالً رواية ابن أيب حامت 
أنزلت سورة النجم ، وكان : إسحاق الشييب ، حدثنا حممد بن فليح ، عن موسى بن عقبة ، عن ابن شهاب ، قال 

لو كان هذا الرجل يذكر آهلتنا خبري أقررناه وأصحابه ولكنه ال يذكر من خالف دينه من اليهود : املشركون يقولون 
  .ثل الذي يذكر آهلتنا من الشتم والشر والنصارى مب

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد اشتد عليه ما ناله وأصحابه من أذاهم وتكذيبهم ، وأحزنه ضالهلم؛ فكان 
أفرأيتم الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى؟ ألكم الذكر وله { : فلما أنزل اهللا سورة النجم قال . يتمىن هداهم 

وإهنن هلن الغرانيق العلى ، وإن شفاعتهن : ألقى الشيطان عندها كلمات حني ذكر اهللا الطواغيت فقال  }األنثى؟ 
فوقعت هاتان الكلمتان يف قلب كل مشرك مبكة ، . . وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته . . هلي اليت ترجتى 

فلما بلغ رسول اهللا . . ينه األول ودين قومه إن حممداً قد رجع إىل د: وزلت هبا ألسنتهم ، وتباشروا هبا ، وقالوا 
غري أن الوليد بن املغرية كان . صلى اهللا عليه وسلم آخر النجم سجد ، وسجد كل من حضره من مسلم أو مشرك 

فعجب الفريقان كالمها من مجاعتهم يف السجود لسجود رسول اهللا . رجالً كبرياً فرفع ملء كفه تراباً فسجد عليه 



  .ه وسلم فأما املسلمون فعجبوا لسجود املشركني معهم على غري إميان وال يقني صلى اهللا علي
ومل يكن املسلمون مسعوا الذي ألقى الشيطان يف مسامع املشركني ، فاطمأنت أنفسهم أي املشركون ملا ألقى 

عليه وسلم قد قرأها الشيطان يف أمنية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحدثهم به الشيطان أن رسول اهللا صلى اهللا 
ففشت تلك الكلمة يف الناس؛ وأظهرها الشيطان حىت بلغت أرض احلبشة . يف السورة ، فسجدوا لتعظيم آهلتهم 

عثمان بن مظعون وأصحابه؛ وحتدثوا أن أهل مكة قد أسلموا كلهم ، وصلوا مع رسول اهللا؛ : ومن هبا من املسلمني 
اب على كفه؛ وحدثوا أن املسلمني قد أمنوا مبكة ، فأقبلوا سراعاً ، وقد وبلغهم سجود الوليد بن املغرية على التر

وما أرسلنا من قبلك من رسول وال { : نسخ اهللا ما ألقى الشيطان ، وأحكم اهللا آياته ، وحفظه من الفرية ، وقال 
ليجعل . آياته واهللا عليم حكيم مث حيكم اهللا . نيب إال إذا متىن ألقى الشيطان يف أمنيته ، فينسخ اهللا ما يلقي الشيطان 

فلما بني اهللا . . } وإن الظاملني لفي شقاق بعيد . ما يلقي الشيطان فتنة للذين يف قلوهبم مرض والقاسية قلوهبم 
  «. . قضاءه ، وبرأه من سجع الشيطان انقلب املشركون بضاللتهم وعداوهتم على املسلمني ، واشتدوا عليهم 

البغوي يف تفسريه روايات جمموعة من كالم ابن عباس ، وحممد بن كعب القرظي وغريمها وقد ساق : قال ابن كثري 
كيف وقع مثل هذا مع العصمة املضمونة من اهللا تعاىل لرسوله صلوات اهللا : بنحو من ذلك ، مث سأل هنا سؤاالً 

فتومهوا أنه صدر . ني ذلك وسالمه عليه مث حكى أجوبة عن الناس ، من ألطفها أن الشيطان أوقع يف مسامع املشرك
عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وليس كذلك يف نفس األمر ، بل إمنا كان من صنيع الشيطان ال عن 

  .رسول الرمحن صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم واهللا أعلم 

{ اهللا ما يلقي الشيطان فيبطل . إذا حدث ألقى الشيطان يف حديثه } يف أمنيته { : قال ابن عباس : وقال البخاري 
  .} مث حيكم اهللا آياته 

  .قراءته : يعين إذا قال؛ ويقال أمنيته } إذا متىن { : وقال جماهد 
أي } ألقى الشيطان يف أمنيته { أي تال وقرأ كتاب اهللا } متىن { : معىن قوله : وأكثر املفسرين قالوا : وقال البغوي 

  .يف تالوته 
  هذا القول أشبه بتأويل الكالم: مبعىن تال } متىن  {وقال ابن جرير عن تفسري 

. وهو من ناحية السند واهي األصل . . هذه خالصة تلك الروايات يف هذا احلديث الذي عرف حبديث الغرانيق 
: وقال أبو بكر البزار . إنه مل خيرجه أحد من أهل الصحة ، وال رواه بسند سليم متصل ثقة : قال علماء احلديث 

وهو من ناحية موضوعه . ديث ال نعلمه يروىعن النيب صلى اهللا عليه وسلم بإسناد متصل جيوز ذكره هذا احل
يصادم أصالً من أصول العقيدة وهو عصمة النيب صلى اهللا عليه وسلم من أن يدس عليه الشيطان شيئاً يف تبليغ 

  .رسالته 
. أذاعوا به ، وأثاروا حوله عجاجة من القول وقد أولع املستشرقون والطاعنون يف هذا الدين بذلك احلديث ، و

  .واألمر يف هذا كله ال يثبت للمناقشة ، بل ال يصح أن يكون موضوعاً للمناقشة 
وهناك من النص ذاته ما يستبعد معه أن يكون سبب نزول اآلية شيئاً كهذا ، وأن يكون مدلوله حادثاً مفرداً وقع 

وما أرسلنا من { : أن هذه القاعدة يف الرساالت كلها مع الرسل كلهم للرسول صلى اهللا عليه وسلم فالنص يقرر 
. . } قبلك من رسول وال نيب إال إذا متىن ألقى الشيطان يف أمنيته ، فينسخ اهللا ما يلقي الشيطان ، مث حيكم اهللا آياته 

عاً ، بوصفهم من البشر ، مما ال فال بد أن يكون املقصود أمراً عاماً يستند إىل صفة يف الفطرة مشتركة بني الرسل مجي
  .خيالف العصمة املقررة للرسل 



  . .واهللا أعلم مبراده ، إمنا حنن نفسر كالمه بقدر إدراكنا البشري . وهذا ما حناول بيانه بعون اهللا 
ن إن الرسل عندما يكلفون محل الرسالة إىل الناس ، يكون أحب شيء إىل نفوسهم أن جيتمع الناس على الدعوة ، وأ

والرسل بشر . ولكن العقبات يف طريق الدعوات كثرية . . يدركوا اخلري الذي جاءوهم به من عند اهللا فيتبعوه 
يودون مثالً . . فيتمنون لو جيذبون الناس إىل دعوهتم بأسرع طريق . وهم حيسون هذا ويعلمونه . حمدودو األجل 

ت وتقاليد وموروثات فيسكتوا عنها مؤقتاً لعل الناس أن لو هادنوا الناس فيما يعز على الناس أن يتركوه من عادا
يفيئوا إىل اهلدى ، فإذ دخلوا فيه أمكن صرفهم عن ذلك املوروثات العزيزة ويودون مثالً لو جاروهم يف شيء يسري 

من رغبات نفوسهم رجاء استدراجهم إىل العقيدة ، على أمل أن تتم فيما بعد تربيتهم الصحيحة اليت تطرد هذه 
  لرغبات املألوفةا

  .ويودون 

ذلك على حني يريد اهللا أن . . من مثل هذه األماين والرغبات البشرية املتعلقة بنشر الدعوة وانتصارها . ويودون 
فالكسب . متضي الدعوة على أصوهلا الكاملة ، وفق موازينها الدقيقة ، مث من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 

هو أن متضي على تلك األصول . . هلي الكامل غري املشوب بضعف البشر وتقديرهم احلقيقي للدعوة يف التقدير اإل
فاالستقامة الدقيقة الصارمة على أصول الدعوة . وفق تلك املوازين ، ولو خسرت االشخاص يف أول الطريق 

مثل الدعوة  ومقاييسها كفيل أن يثين هؤالء األشخاص أو من هم خري منهم إىل الدعوة يف هناية املطاف ، وتبقى
  . .سليمة ال ختدش ، مستقيمة ال عوج فيها وال احنناء 

وجيد الشيطان يف تلك الرغبات البشرية ، ويف بعض ما يترجم عنها من تصرفات أو كلمات ، فرصة للكيد للدعوة 
بني احلكم ولكن اهللا حيول دون كيد الشيطان ، وي. . ، وحتويلها عن قواعدها ، وإلقاء الشبهات حوهلا يف النفوس 

الفاصل فيما وقع من تصرفات أو كلمات ، ويكلف الرسل أن يكشفوا للناس عن احلكم الفاصل ، وعما يكون قد 
كما حدث يف بعض تصرفات الرسول صلى اهللا عليه وسلم ويف بعض . وقع منهم من خطأ يف اجتهادهم للدعوة 
  . .اجتاهاته ، مما بني اهللا فيه بياناً يف القرآن 

  :ل اهللا كيد الشيطان ، وحيكم اهللا آياته ، فال تبقى هنالك شبهة يف الوجه الصواب بذلك يبط
فأما الذين يف قلوهبم مرض من نفاق أو احنراف ، والقاسية قلوهبم من الكفار املعاندين؛ . . } واهللا عليم حكيم { 

وأما الذين . } ي شقاق بعيد وإن الظاملني لف{ : فيجدون يف مثل هذه األحوال مادة للجدل واللجاج والشقاق 
} إن اهللا هلادي الذين آمنوا إىل صراط مستقيم { : أوتوا العلم واملعرفة فتطمئن قلوهبم إىل بيان اهللا وحكمه الفاصل 

. .  
ويف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم ويف تاريخ الدعوة اإلسالمية جند أمثلة من هذا ، تغنينا عن تأويل الكالم ، الذي 

  .إليه ابن جرير رمحه اهللا أشار 
جند من ذلك مثاالً يف قصة ابن أم مكتوم رضي اهللا عنه األعمى الفقري الذي جاء إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

يا سول اهللا اقرئين وعلمين مما علمك اهللا ، ويكرر هذا القول والرسول صلى اهللا عليه وسلم مشغول بأمر : يقول 
و يهديه إىل اإلسالم ومعه صناديد قريش ، وابن أم مكتوم ال يعلم أن رسول اهللا صلى اهللا الوليد بن املغرية يود ل

فأنزل . . حىت كره ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إحلاحه فعبس وأعرض عنه . عليه وسلم مشغول هبذا األمر 
  :اهللا يف هذا قرآناً يعاتب فيه الرسول عتاباً شديداً 



وما يدريك لعله يزكى ، أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغىن ، فأنت له . األعمى  أن جاءه. عبس وتوىل { 
. تصدى؟ وما عليك أال يزكى؟ وأما من جآءك يسعى وهو خيشى فأنت عنه تلهى؟ كال إهنا تذكرة فمن شاء ذكره 

صلى اهللا عليه وسلم وصحح تصرف رسول اهللا . وهبذا رد اهللا للدعوة موازينها الدقيقة وقيمها الصحيحة } . . 
أن : فبني اهللا له . الذي دفعته إليه ، رغبته يف هداية صناديد قريش ، طمعاً يف إسالم من وراءهم وهم كثريون 

وأبطل كيد الشيطان من الدخول إىل العقيدة . استقامة الدعوة على أصوهلا الدقيقة أهم من إسالم أولئك الصناديد 
  .واطمأنت إىل هذا البيان قلوب املؤمنني . ته من هذه الثغرة ، وأحكم اهللا آيا

مرحباً مبن عاتبين فيه « : ويقول إذا رآه . ولقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد ذلك يكرم ابن مكتوم 
  .واستخلفه على املدينة مرتني » هل لك من حاجة « : ويقول له » ريب 

و بكر بن أيب شيبة ، حدثنا حممد بن عبد اهللا األسدي ، عن حدثنا أب: كذلك وقع ما رواه مسلم يف صحيحه قال 
كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم : اسرائيل ، عن املقدام بن شريح ، عن أبيه ، عن سعد هو ابن أيب وقاص قال 

ن وكنت أنا واب: قال . أطرد هؤالء ال جيترئون علينا : فقال املشركون للنيب صلى اهللا عليه وسلم . ستة نفر 
فوقع يف نفس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما . مسعود ، ورجل من هذيل ، وبالل ، ورجالن نسيت امسيهما 

وال تطرد الذين يدعون رهبم؛ بالغداة والعشي يريدون { : شاء اهللا أن يقع ، فحدث نفسه ، فأنزل اهللا عز وجل 
ورد كيد الشيطان فيما أراد أن يدخل من تلك . دقيقة وهكذا رد اهللا للدعوة قيمها اجملردة ، وموازينها ال} وجهه 
ثغرة الرغبة البشرية يف استمالة كرباء قريش بإجابة رغبتهم يف أن ال حيضر هؤالء جملسهم مع رسول اهللا . الثغرة 

صلى اهللا عليه وسلم وقيم الدعوة أهم من أولئك الكرباء ، وما يتبع إسالمهم من إسالم األلوف معهم وتقوية 
عوة يف نشأهتا هبم كما كان يتمىن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واهللا أعلم مبصدر القوة احلقيقية ، وهو الد

  االستقامة اليت ال ترعى هوى شخصياً وال عرفاً جارياً
ولعله مما يلحق باملثلني املتقدمني ما حدث يف أمر زينب بنت جحش ابنة عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقد 

فأراد اهللا أن . زيد بن حممد : ها من زيد بن حارثة رضي اهللا عنه وكان قد تبناه قبل النبوة ، فكان يقال له زوج
  }ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهللا { : يقطع هذا اإلحلاق وهذه النسبة فقال تعاىل 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم  وكان زيد رضي اهللا عنه أحب الناس إىل رسول} وما جعل أدعياءكم أبناءكم { : وقال 
وكانوا يف اجلاهلية يكرهون أن . . فزوجه من ابنة عمته زينب بنت جحش رضي اهللا عنها فلم تستقم بينهما احلياة 

فأخرب رسوله . فاراد اهللا سبحانه إبطال هذه العادة ، كما أبطل نسبة الولد إىل غري أبيه . يتزوج املتبين مطلقة متبناه 
سلم أنه سيزوجه من زينب بعد أن يطلقها زيد لتكون هذه السنة مبطلة لتلك العادة ولكن النيب صلى اهللا عليه و

{ : وكان كلما شكا إليه زيد تعذر احلياة مع زينب قال له . صلى اهللا عليه وسلم أخفى يف نفسه ما أخربه به اهللا 
وظل خيفي ما قدر اهللا إظهاره . ها زيد مراعياً يف هذا كراهية القوم لزواجه منها حني يطلق} أمسك عليك زوجك 

فأنزل اهللا يف هذا قرآناً ، يكشف عما جال يف خاطر الرسول صلى اهللا عليه وسلم ويقرر . . حىت طلقها زيد 
  :القواعد اليت أراد اهللا أن يقوم تشريعه يف هذه املسألة عليها 

وختفي يف نفسك ما اهللا مبديه ، . واتق اهللا أمسك عليك زوجك : وإذ تقول للذي أنعم اهللا عليه وأنعمت عليه { 
فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكي ال يكون على املؤمنني حرج يف . وختشى الناس واهللا أحق أن ختشاه 

. ولقد صدقت عائشة رضي اهللا عنها وهي تقول } وكان أمر اهللا مفعوالً . أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً 
وختفي يف نفسك ما اهللا مبديه ، { : ى اهللا عليه وسلم شيئاً مما أوحي إليه من كتاب اهللا تعاىل لكتم لو كتم حممد صل



وهكذا أنفذ اهللا شريعته وأحكمها ، وكشف ما خاجل خاطر رسول اهللا صلى } وختشى الناس واهللا أحق أن ختشاه 
وترك . للشيطان أن يدخل من هذه الثغرة ومل ميكن . اهللا عليه وسلم من كراهية القوم لزواجه من مطلقة دعيه 

  الذين يف قلوهبم مرض والقاسية قلوهبم يتخذون من هذه احلادثة ، مادة للشقاق واجلدال ما تزال
  .واهللا اهلادي إىل الصواب . هذا هو ما نطمئن إليه يف تفسري تلك اآليات 

. . لحة يف انتشار الدعوات وانتصارها ولقد تدفع احلماسة واحلرارة أصحاب الدعوات بعد الرسل والرغبة امل
تدفعهم إىل استمالة بعض األشخاص أو بعض العناصر باإلغضاء يف أول األمر عن شيء من مقتضيات الدعوة 

  حيسبونه هم ليس أصيالً فيها ، وجماراهتم يف بعض أمرهم كي ال ينفروا من الدعوة وخياصموها
 تستقيم مع موازين الدعوة الدقيقة ، وال مع منهج الدعوة ولقد تدفعهم كذلك إىل اختاذ وسائل وأساليب ال

ومصلحة » مصلحة الدعوة « واجتهاداً يف حتقيق . وذلك حرصاً على سرعة انتصار الدعوة وانتشارها . املستقيم 
  .الدعوة احلقيقية يف استقامتها على النهج دون احنراف قليل أو كثري 

) ٥٨(لَِّه ثُمَّ قُِتلُوا أَْو َماُتوا لَيَْرُزقَنَُّهمُ اللَُّه رِْزقًا َحسًَنا َوإِنَّ اللََّه لَُهَو َخْيرُ الرَّازِِقَني َوالَِّذيَن َهاَجرُوا ِفي سَبِيلِ ال
بُِغَي َعلَْيِه لَيَْنُصَرنَّهُ اللَُّه  ذَِلَك َوَمْن َعاقََب بِِمثْلِ َما ُعوِقَب بِِه ثُمَّ) ٥٩(لَُيْدِخلَنَُّهْم ُمْدَخلًا َيْرضَْوَنُه َوإِنَّ اللََّه لََعِليٌم َحلِيٌم 

) ٦١(ذَِلكَ بِأَنَّ اللََّه يُوِلُج اللَّْيلَ ِفي النَّهَارِ َوُيوِلُج النََّهاَر ِفي اللَّْيلِ َوأَنَّ اللََّه َسِميعٌ َبِصٌري ) ٦٠(إِنَّ اللََّه لََعفُوٌّ غَفُوٌر 
أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه أَْنَزلَ ِمَن ) ٦٢(َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه ُهَو الَْباِطلُ َوأَنَّ اللََّه ُهَو الْعَِليُّ الْكَبُِري  ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ َوأَنَّ َما

ضِ َوإِنَّ اللََّه لَُهوَ لَُه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْر) ٦٣(السََّماِء َماًء فَُتصْبُِح الْأَْرُض ُمْخَضرَّةً إِنَّ اللََّه لَِطيٌف َخبٌِري 
أَنْ تَقََع  أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه َسخَّرَ لَكُْم َما ِفي الْأَْرضِ َوالْفُلَْك َتْجرِي ِفي الَْبْحرِ بِأَْمرِِه َوُيْمِسُك السََّماَء) ٦٤(الْغَنِيُّ الَْحمِيُد 

َوُهَو الَِّذي أَحَْياكُْم ثُمَّ ُيِميُتكُْم ثُمَّ ُيْحيِيكُمْ إِنَّ الْإِْنَسانَ ) ٦٥(وفٌ َرحِيٌم َعلَى الْأَْرضِ إِلَّا بِإِذْنِِه إِنَّ اللََّه بِالنَّاسِ لََرُء
 ُهًدى ُمْسَتقِيمٍِلكُلِّ أُمٍَّة َجَعلَْنا َمْنَسكًا ُهْم نَاِسكُوُه فَلَا ُيَنازِعُنََّك ِفي الْأَْمرِ َواْدُع إِلَى رَبَِّك إِنََّك لََعلَى ) ٦٦(لَكَفُوٌر 

) ٦٩(اللَُّه َيْحكُمُ َبْيَنكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة ِفيَما كُْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ ) ٦٨(َوإِنْ َجاَدلُوَك فَقُلِ اللَُّه أَْعلَُم بَِما َتْعَملُونَ ) ٦٧(
َويَْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن ) ٧٠(إِنَّ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسٌري أَلَْم َتْعلَْم أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ِفي السََّماِء َوالْأَْرضِ إِنَّ ذَِلَك ِفي ِكتَابٍ 

وَإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آيَاُتَنا َبيِّنَاٍت َتْعرِفُ ) ٧١(اللَِّه َما لَمْ ُينَزِّلْ بِِه ُسلْطَاًنا َوَما لَْيَس لَُهمْ بِِه ِعلٌْم َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َنِصريٍ 
كُمُ النَّاُر َوَعَدَها كَفَرُوا الْمُْنكََر َيكَاُدونَ َيْسطُونَ بِالَِّذيَن َيْتلُونَ َعلَْيهِْم آيَاِتَنا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُْم بَِشرٍّ ِمْن ذَِل ِفي ُوُجوِه الَِّذيَن

إِنَّ الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه لَْن  َيا أَيَُّها النَّاسُ ضُرَِب َمثَلٌ فَاْسَتِمُعوا لَُه) ٧٢(اللَُّه الَِّذيَن كَفَرُوا َوبِئَْس الَْمِصُري 
َما قََدرُوا ) ٧٣(ُب وَالَْمطْلُوُب َيْخلُقُوا ذُبَاًبا َولَوِ اْجَتَمُعوا لَُه َوإِنْ َيْسلُْبُهُم الذُّبَاُب َشْيئًا لَا َيْسَتنِْقذُوُه ِمْنُه َضُعَف الطَّاِل

َيْعلَمُ ) ٧٥(اللَُّه َيْصطَِفي ِمَن الَْملَاِئكَِة ُرُسلًا َوِمَن النَّاسِ إِنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصٌري ) ٧٤(يٌّ َعزِيٌز اللََّه َحقَّ قَْدرِهِ إِنَّ اللََّه لَقَوِ
َواعُْبُدوا رَبَّكُْم َوافَْعلُوا  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْركَعُوا َواْسُجُدوا) ٧٦(َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم َوإِلَى اللَِّه ُتْرَجعُ الْأُمُوُر 

َوجَاِهدُوا ِفي اللَِّه َحقَّ جَِهاِدِه ُهَو اْجَتَباكُْم َوَما َجَعلَ َعلَْيكُْم ِفي الدِّينِ ِمْن َحَرجٍ ِملَّةَ ) ٧٧(الَْخْيَر لَعَلَّكُْم ُتفِْلُحونَ 
ِفي َهذَا لَِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيًدا َعلَْيكُْم وََتكُونُوا شَُهَداَء َعلَى النَّاسِ أَبِيكُْم إِبَْراِهيَم ُهَو َسمَّاكُُم الُْمْسِلِمَني ِمْن قَْبلُ َو

  ) ٧٨(فَأَِقيُموا الصَّلَاةَ َوآُتوا الزَّكَاةَ َواْعَتِصمُوا بِاللَِّه ُهَو َمْولَاكُْم فَنِْعَم الَْموْلَى َونِْعمَ النَِّصُري 

وذلك يف سياق نصرة اهللا لرسله ، .  واملكذبني يوم يكون امللك هللا وحده انتهى الدرس املاضي ببيان عاقبة املؤمنني
  .وصيانته لدعوته ، وثوابه ملن يؤمن هبا ، وعقابه ملن يكذهبا 

فاآلن يبدأ هذا الدرس باحلديث عن املهاجرين ، بعدما سبق اإلذن هلم بالقتال ، دفاعاً عن عقيدهتم ، وعن عبادهتم ، 



ربنا اهللا ، ويبني ما : هم ، وقد أخرجوا من ديارهم بغري حق ، ومل تكن جريرهتم إال أن يقولوا ودفعاً للظلم عن أنفس
  . .أعده هلم من عوض عما تركوا من ديار وأموال 

مث يتحدث بصفة عامة يف صورة حكم عام عمن يقع عليهم االعتداء فريدون عليه مبثله ، مث يقع عليهم البغي 
  . يف صيغة التوكيد والعدوان ، فيعدهم نصر اهللا

وهي دالئل كونية . . ويعقب على هذا الوعد الوثيق باستعراض دالئل القدرة اليت تضمن حتقيق ذلك الوعد الوثيق 
تتجلى يف صفحات الكون ونواميس الوجود؛ وتوحي بأن نصر اهللا للمظلومني الذين يدفعون عن أنفسهم ، 

  . .سنة كونية ترتبط بنواميس الوجود الكربى . . لبغي ويعاقبون مبثل ما وقع عليهم ، مث يقع عليهم ا
وعندئذ يتوجه اخلطاب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأن لكل أمة منهجاً هي مأمورة به ومهيأة لنهجه ، فال 

ي فإن جادلوه فليكل أمرهم إىل اهللا ، الذ. يشغل نفسه جبدال املشركني ، وال يدع هلم فرصة لينازعوه يف منهجه 
حيكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه خيتلفون ، فهو أعلم حبقيقة ما هم عليه ، وهو الذي يعلم ما يف السماء 

  .واألرض 
ويعّرض بعبادهتم ما مل ينزل به سلطاناً وما ليس هلم به علم؛ وبقسوة قلوهبم ونفورهم من مساع كلمة احلق ، حىت 

ويهددهم إزاء مههم بالسطو على دعاة احلق بالنار اليت جعلها اهللا . ت اهللا ليكادون يبطشون بالذين يتلون عليهم آيا
  مصريهم ووعدهم هبا وعداً ال بد آت

ويصور ضعفهم يف صورة زرية ال . مث يعلن يف صورة بيان عام شامل للخليقة عن ضعف من يدعوهنم من دون اهللا 
فهي صورة من ال يقدرون على منازلة الذباب ، وال . ولكنها بطريقة عرضها جتسم الضعف املزري . مبالغة فيها 

  وهم آهلة كما يدعي هلم املشركون. . على استنقاذ ما يسلبهم إياه الذباب 
وهي تكاليف الوصاية على . وينتهي الدرس وتنتهي السورة معه بتوجيه اخلطاب إىل األمة املؤمنة لتنهض بتكاليفها 

والعبادة وفعل اخلري ، مستعينة عليها بإقامة الصالة ، وإيتاء الزكاة مستعدة هلا بالركوع والسجود . البشرية 
  . .واالعتصام باهللا 

ليدخلنهم . والذين هاجروا يف سبيل اهللا ، مث قتلوا أو ماتوا ، لريزقنَّهم اهللا رزقاً حسناً ، وإن اهللا هلو خري الرازقني { 
  . .} مدخالً يرضونه ، وإن اهللا لعليم حليم 

األهل والديار والوطن : سبيل اهللا جترد من كل ما هتفو له النفس ، ومن كل ما تعتز به وحترص عليه  واهلجرة يف
  .والذكريات ، واملال وسائر أعراض احلياة 

  .وإيثار العقيدة على هذا كله ابتغاء رضوان اهللا ، وتطلعاً إىل ما عنده وهو خري مما يف األرض مجيعاً 
ولكن جهاد وعمل كما قال . أما بعد الفتح فلم تعد هجرة . قيام الدولة اإلسالمية واهلجرة كانت قبل فتح مكة و

  .» فمن جاهد يف سبيل اهللا وعمل كان له حكم اهلجرة ، وكان له ثواهبا « رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
القوا اهللا شهداء بالقتل ، أو  سواء. . } والذين هاجروا يف سبيل اهللا مث قتلوا أو ماتوا لريزقنهم اهللا رزقاً حسناً { 

فلقد خرجوا من ديارهم وأمواهلم يف سبيله مستعدين لكل مصري ، واستروحوا . القوه على فراشهم باملوت 
فتكفل اهللا هلم بالعوض الكرمي . الشهادة يف هجرهتم عن أي طريق ، وضحوا بكل عرض احلياة وجتردوا هبذا اهللا 

وهو رزق أكرم وأجزل من كل ما تركوا . . } اً حسناً ، وإن اهللا هلو خري الرازقني لريزقنهم اهللا رزق{ : عما فقدوه 
وإنه . فقد خرجوا خمرجاً يرضي اهللا ، فتعهد هلم اهللا بأن يدخلهم مدخالً يرضونه } ليدخلنهم مدخالً يرضونه { : 

وإن اهللا لعليم حليم { . قهم سبحانه ملظهر لتكرمي اهللا هلم بأن يتوخى ما يرضونه فيحققه هلم ، وهم عباده ، وهو خال



مث يويف الظامل واملظلوم . حليم ميهل . عليم مبا وقع عليهم من ظلم واذى ، ومبا يرضي نفوسهم ويعوضها . . } 
  . .اجلزاء األوىف 

ع فأما الذين يقع عليهم العدوان من البشر فقد ال حيلمون وال يصربون ، فريدون العدوان ، ويعاقبون مبثل ما وق
فإن مل يكف املعتدون ، وعاودوا البغي على املظلومني تكفل اهللا عندئذ بنصر املظلومني على . عليهم من األذى 

  :املعتدين 
وشرط هذا النصر أن يكون } إن اهللا لعفو غفور . ومن عاقب مبثل ما عوقب به مث بغي عليه لينصرنه اهللا . ذلك { 

  . تبطراً؛ وأال يتجاوز العقاب مثل ما وقع من العدوان دون مغاالة العقاب قصاصاً على اعتداء ال عدواناً وال
أما البشر فقد ال يعفون وال . فهو الذي ميلك العفو واملغفرة . ويعقب على رد االعتداء مبثله بأن اهللا عفو غفور 

  .وهذا هلم حبكم بشريتهم وهلم النصر من اهللا . يغفرون ، وقد يؤثرون القصاص ورد العدوان 
يربط بني هذا الوعد . . د ذلك يربط السياق بني وعد اهللا بالنصر ملن يعاقب مبثل ما عوقب به مث يقع عليه البغي بع

وسنن اهللا الكونية الكربى ، اليت تشهد بقدرة اهللا على حتقيق وعده ، كما تشهد بدقة السنن الكونية املطردة مما 
  .تخلف يوحي بأن ذلك النصر هو إحدى هذه السنن اليت ال ت

  . .} ذلك بأن اهللا يوجل الليل يف النهار ، ويوجل النهار يف الليل ، وأن اهللا مسيع بصري { 
الليل يدخل يف النهار عند املغيب ، والنهار يدخل يف . وهي ظاهرة طبيعية متر بالبشر صباحاً ومساء ، وصيفاً وشتاء 

  .الليل عند الشروق 

ويرى . . دخل الشتاء ، والنهار يدخل يف الليل وهو ميتد عند مطلع الصيف والليل يدخل يف النهار وهو يطول يف م
البشر هذه الظاهرة وتلك من إيالج الليل يف النهار وإيالج النهار يف الليل فينسيهم طول رؤيتها وطول ألفتها ما 

حلكيمة اليت تصرف وهي تشهد بالقدرة ا. فال ختتل مرة ، وال تتوقف مرة . وراءها من دقة النواميس واطرادها 
  .هذا الكون وفق تلك النواميس 

ليفتح بصائرهم ومشاعرهم . والسياق يوجه النظر إىل تلك الظاهرة الكونية املكرورة اليت مير عليها الناس غافلني 
وهي تطوي الليل من جانب وتنشر . . على يد القدرة ، وهي تطوي النهار من جانب وتسدل الليل من جانب 

وكذلك نصر اهللا ملن يقع عليه البغي . . يف دقة عجيبة ال ختتل ، ويف اطراد عجيب ال يتخلف . نب النهار من جا
فكذلك . إنه سنة مطردة كسنة إيالج الليل يف النهار وإيالج النهار يف الليل . . وهو يدفع عن نفسه العدوان 

لك السنة ، مير عليها الناس غافلني ، كما فهي سنة كونية كت. يزوي اهللا سلطان املتجربين وينشر سلطان العادلني 
  ميرون على دالئل القدرة يف صفحة الكون وهم ال يشعرون

وكل ما دون اهللا باطل خيتل ويتخلف وال . فاحلق هو املسيطر على نظام هذا الكون . ذلك مرتبط بأن اهللا هو احلق 
  .يطرد أو يستقيم 

  . .} ه هو الباطل وأن اهللا هو العلي الكبري ذلك بأن اهللا هو احلق ، وأن ما يدعون من دون{ 
وهو كذلك ضمان الطراد سنن . وذلك تعليل كاف وضمان كاف النتصار احلق والعدل ، وهزمية الباطل والبغي 

  .ومن هذه السنن انتصار احلق وهزمية البغي . الكون وثباهتا ، وعدم ختلخلها أو ختلفها 
فلن يدع البغي يستعلي والظلم . . } وأن اهللا هو العلي الكبري { : ارين واهللا أعلى من الطغاة ، وأكرب من اجلب

  .يستطيل 
  :ويستطرد السياق يف استعراض دالئل القدرة يف مشاهد الكون املعروضة للناس يف كل حني 



  .} أمل تر أن اهللا أنزل من السماء ماء ، فتصبح األرض خمضرة؟ إن اهللا لطيف خبري { 
قد تذهب األلفة . ظاهرة واقعة مكرورة . . اء ، ورؤية األرض بعده خمضرة بني عشية وصباح ونزول املاء من السم

فأما حني يتفتح احلس الشاعر ، فإن هذا املشهد يف األرض يستجيش يف القلب شىت املشاعر . جبدهتا يف النفوس 
طني ، خبضرته وغضارته ، أطفال وإن القلب ليحس أحياناً أن هذا النبت الصغري الطالع من سواد ال. واألحساسيس 

  صغار تبسم يف غرارة هلذا الوجود الشائق البهيج ، وتكاد من فرحتها بالنور تطري
من لطف وعمق . . } إن اهللا لطيف خبري { : والذي حيس على هذا النحو يستطيع أن يدرك ما يف التعقيب بقوله 

دبيب . فمن اللطف اإلهلي ذلك الدبيب اللطيف .  ومشاكلة للون هذا اإلحساس ، وحلقيقة ذلك املشهد وطبيعته
النبتة الصغرية من جوف الثرى ، وهي حنيلة ضئيلة ، ويد القدرة متدها يف اهلواء ، ومتدها بالشوق إىل االرتفاع على 

  .جاذبية األرض وثقلة الطني 

قدر املطلوب ويتم امتزاج املاء بالتربة ، وباخلربة اإلهلية يتم تدبري األمر يف إنزال املاء بقدر يف الوقت املناسب وبال. 
  وخباليا النبات احلية املتطلعة إىل االنطالق والنور

واهللا املالك ملا يف السماء . . واملاء ينزل من مساء اهللا إىل أرضه ، فينشئ فيها احلياة ، ويوفر فيها الغذاء والثراء 
  :باملاء والنبات ، وهو الغين عنهم وعما يرزقون وهو يرزق األحياء . واألرض ، غين عما يف السماء واألرض 

  .} إن اهللا هلو الغين احلميد { 
وهو . . فما به سبحانه من حاجة إىل من يف السماء واألرض ، أو ما يف السماء واألرض فهو الغين عن اجلميع 

  .احملمود على آالئه ، املشكور على نعمائه ، املستحق للحمد من اجلميع 
  :ق مرة أخرى إىل استعراض دالئل القدرة املعروضة للناس يف كل حني ويستطرد السيا

وميسك السماء أن تقع على األرض إال . أمل تر أن اهللا سخر لكم ما يف األرض ، والفلك جتري يف البحر بأمره { 
  . .} إن اهللا بالناس لرءوف رحيم . بإذنه 

اإلنسان؛ وهو غافل عن يد اهللا ونعمته اليت يتقلب فيها  ويف هذه األرض كم من قوة وكم من ثروة سخرها اهللا هلذا
  بالليل والنهار

ولو اختلفت فطرة اإلنسان . لقد سخر اهللا ما يف األرض هلذا اإلنسان ، فجعل نواميسها موافقة لفطرته وطاقاته 
لو اختلف تركيبه . . وتركيبه عن نواميس هذه األرض ما استطاع احلياة عليها ، فضالً على االنتفاع هبا ومبا فيها 

اجلسدي عن الدرجة اليت حيتمل فيها جو هذه األرض ، واستنشاق هوائها ، والتغذي بطعامها واالرتواء مبائها ملا 
ولو اختلفت كثافة بدنه أو كثافة األرض عما هي عليه ما استقرت قدماه على األرض ، ولطار يف . عاش حلظة 

جه هذه األرض من اهلواء أو كان هذا اهلواء أكثف مما هو أو أخف الختنق ولو خال و. . اهلواء أو غاص يف الثرى 
هذا اإلنسان أو لعجز عن استنشاق اهلواء مادة احلياة فتوافق نواميس هذه األرض وفطرة هذا اإلنسان هو الذي 

  .وهو من أمر اهللا . سخر األرض وما فيها هلذا اإلنسان 
من طاقات وإدراكات صاحلة الستغالل ثروات هذه األرض ، وما أودعه  ولقد سخر اهللا له ما يف األرض مما وهبه

اهللا إياها من ثروات وطاقات ظاهرة وكامنة؛ يكشف منها اإلنسان واحدة بعد واحدة وكلما احتاج إىل ثروة 
وها هو . . وكلما خشي أن ينفذ رصيده من تلك الكنوز تكشف له منها رصيد جديد . جديدة فض كنوزاً جديدة 

وإن يكن . اليوم مل يستنفذ بعد ثروة البترول وسائر الفلزات مث فتح له كنز الطاقة الذرية والطاقة اإليدروجينية  ذا
بعد كالطفل يعبث بالنار فيحرق نفسه هبا وحيرق سواه ، إال حني يهتدي مبنهج اهللا يف احلياة ، فيوجه طاقاهتا وثرواهتا 



   األرض كما أرادها اهللاإىل العمران والبناء ، ويقوم باخلالفة يف
  .} والفلك جتري يف البحر بأمره { 

وعلم اإلنسان كيف يهتدي إىل هذه النواميس ، . فهو الذي خلق النواميس اليت تسمح جبريان الفلك يف البحر . 
ك هذا أو لو اختلفت مدار. ولو اختلفت طبيعة البحر أو طبيعة الفلك . فيسخرها ملصلحته وينتفع هبا هذا االنتفاع 

  ما كان شيء من هذا الذي كان. . اإلنسان 
وهو الذي خلق الكون وفق هذا النظام الذي اختاره له؛ . . } وميسك السمآء أن تقع على األرض إال بإذنه { 

  . .وحكم فيه تلك النواميس اليت تظل هبا النجوم والكواكب مرفوعة متباعدة ، ال تسقط وال يصدم بعضها بعضاً 
كي للنظام الكوين ما يزيد على أنه حماولة لتفسري الناموس املنظم للوضع القائم الذي أنشأه خالق هذا وكل تفسري فل

وإن كان بعضهم ينسى هذه احلقيقة الواضحة ، فيخيل إليه أنه حني يفسر النظام الكوين ينفي يد القدرة . النظام 
فإن االهتداء إىل تفسري القانون . ري غريب عن هذا الكون ويستبعد آثارها وهذا وهم عجيب واحنراف يف التفك

على فرض صحته والنظريات الفلكية ليست سوى فروض مدروسة لتفسري الظواهر الكونية تصح أو ال تصح ، 
  . .وأثره يف إعمال هذا القانون . وتثبت اليوم وتبطل غداً بفرض جديد ال ينفي وجود واضع القانون 

إال { . بفعل ذلك الناموس الذي يعمل فيها وهو من صنعه } ع على األرض ميسك السماء أن تق{ واهللا سبحانه 
  .وذلك يوم يعطل الناموس الذي ُيعمله حلكمة ويعطله كذلك حلكمة } بإذنه 

وينتهي السياق يف استعراض دالئل القدرة ودقة الناموس باالنتقال من الكون إىل النفس؛ وعرض سنن احلياة 
  :واملوت يف عامل اإلنسان 

  . .} وهو الذي أحياكم ، مث مييتكم ، مث حيييكم ، إن اإلنسان لكفور { 
وسرها اللطيف ما يزال غيباً حيار . واحلياة األوىل معجزة ، تتجدد يف كل حياة تنشأ آناء الليل وأطراف النهار 

  . .وفيه جمال فسيح للتأمل والتدبر . . العقل البشري يف تصور كنهه 
عقل البشري عن تصور كنهه ، وهو يتم يف حلظة خاطفة ، واملسافة بني طبيعة املوت واملوت سر آخر يعجز ال

  . .وفيه جمال فسيح للتأمل والتدبر . . وطبيعة احلياة مسافة عريضة ضخمة 
وفيه جمال كذلك للتأمل والتدبر . . واحلياة بعد املوت وهي غيب من الغيب ، ولكن دليله حاضر من النشأة األوىل 

. .  
  . .} إن اإلنسان لكفور { : هذا اإلنسان ال يتأمل وال يتدبر هذه الدالئل واألسرار  ولكن

والسياق يستعرض هذه الدالئل كلها ، ويوجه القلوب إليها يف معرض التوكيد لنصرة اهللا ملن يقع عليه البغي وهو 
ستجاشة القلوب ، ويف ربط سنن وذلك على طريقة القرآن يف استخدام املشاهد الكونية ال. يرد عن نفسه العدوان 

  . .احلق والعدل يف اخللق بسنن ونواميس الوجود 
وحني يصل السياق إىل هذا املقطع من عرض دالئل القدرة يف مشاهد الكون الكربى يتوجه باخلطاب إىل رسول اهللا 

من نزاعه يف منهجه صلى اهللا عليه وسلم ليمضي يف طريقه ، غري ملتفت إىل املشركني وجداهلم له؛ فال ميكنهم 
  .الذي اختاره اهللا له ، وكلفه تبليغه وسلوكه 

وإن . لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه ، فال ينازعنك يف األمر ، وادع إىل ربك إنك لعلى هدى مستقيم { 
أن اهللا يعلم ما يف أمل تعلم . اهللا حيكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه ختتلفون . اهللا أعلم مبا تعملون : جادلوك فقل 



  . .} إن ذلك على اهللا يسري . السماء واألرض؟ إن ذلك يف كتاب 
هذا املنهج خاضع لسنن اهللا يف تصريف الطبائع والقلوب . إن لكل أمة منهجاً وطريقة يف احلياة والتفكري واالعتقاد 

قلوهبا لدواعي اهلدى ودالئله يف  فاألمة اليت تفتح. وهي سنن ثابته مطردة دقيقة . وفق املؤثرات واالستجابات 
واألمة اليت تغلق قلوهبا . الكون والنفس هي أمة مهتدية إىل اهللا باالهتداء إىل نواميسه املؤدية إىل معرفته وطاعته 

  . .دون تلك الدواعي والدالئل أمة ضالة تزداد ضالالً كلما زادت اعراضاً عن اهلدى ودواعيه 
فال داعي إذن ألن يشغل الرسول صلى اهللا . . هم ناسكوه ، ومنهجاً هم سالكوه  وهكذا جعل اهللا لكل أمة منسكاً

واهللا . عليه وسلم نفسه مبجادلة املشركني ، وهم يصدون أنفسهم عن منسك اهلدى ، وميعنون يف منسك الضالل 
جه ال يتلفت وال ينشغل كما يأمره أن ميضي على منه. يأمره أال يدع هلم فرصة لينازعوه أمره ، وجيادلوه يف منهجه 

  . .} وادع ربك إنك لعلى هدى مستقيم { : فهو منهج مستقيم . جبدل اجملادلني 
فإن تعرض القوم جلداله فليختصر القول : واستقامته هو على اهلدى يف الطريق . فليطمئن إذن على استقامة منهجه 

  :فال ضرورة إلضاعة الوقت واجلهد . 
  .} علم مبا تعملون اهللا أ: وإن جادلوك فقل { 

ال مع القلوب املصرة . فإمنا جيدي اجلدل مع القلوب املستعدة للهدى اليت تطلب املعرفة وتبحث حقيقة عن الدليل 
على الضالل املكابرة اليت ال حتفل كل هذا احلشد من الدواعي والدالئل يف األنفس واآلفاق وهي كثرية معروضة 

  :فهو الذي حيكم بني املناسك واملناهج وأتباعها احلكم الفاصل األخري . اهللا فليكلهم إىل . . لألنظار والقلوب 
  . .} واهللا حيكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه ختتلفون { 

  وهو احلكم الذي ال جيادل فيه أحد ، ألنه ال جدال يف ذلك اليوم ، وال نزاع يف احلكم األخري
وهو الذي يعلم ما . وال دليل ، وال ختفى عليه خافية يف العمل والشعور  واهللا حيكم بعلم كامل ، ال يند عنه سبب

  :يف السماء واألرض كله؛ ومن ضمنه عملهم ونياهتم وهو هبا حميط 
وعلم اهللا الكامل . } إن ذلك على اهللا يسري . إن ذلك يف كتاب . امل تعلم أن اهللا يعلم ما يف السماء واألرض { 

فهو كتاب يضم علم . يف السماء وال يف األرض ، وال يتأثر باملؤثرات اليت تنسى ومتحو  الدقيق ال خيفى عليه شيء
  .كل شيء وحيتويه 

وإن العقل البشري ليصيبه الكالل ، وهو يتأمل جمرد تامل بعض ما يف السماء واألرض ، ويتصور إحاطة علم اهللا 
  .واطر واحلركات ، يف عامل املنظور وعامل الضمري بكل هذا احلشد من األشياء واألشخاص ، واألعمال والنيات واخل

وبعد أن يأمر اهللا رسوله . . } إن ذلك على اهللا يسري { : ولكن هذا كله ، بالقياس إىل قدرة اهللا وعلمه شيء يسري 
صلى اهللا عليه وسلم أال يدع للمشركني فرصة ملنازعته يف منهجه املستقيم ، يكشف عما يف منهج املشركني من 

وهم . ، وعما فيه من ضعف ، وعما فيه من جهل وظلم للحق؛ ويقرر أهنم حمرومون من عونه تعاىل ونصرته  عوج
  :بذلك حمرومون من النصري 

  .} وما للظاملني من نصري . ويعبدون من دون اهللا ما مل ينزل به سلطاناً ، وما ليس هلم به علم { 
فما مل ينزل به اهللا من عنده قوة ، هو ضعيف هزيل ، . اهللا  وما لوضع وال لشرع من قوة إال أن يستمد قوته من

  .خلو من عنصر القوة األصيل 
وهذه كلها مل ينزل اهللا هبا قوة من . . وهؤالء إمنا يعبدون آهلة من األصنام واألوثان ، أو من الناس أو الشيطان 

وما هلم . عون به ، إمنا هو الوهم واخلرافة وهم ال يعبدوهنا عن علم وال دليل يقتن. عنده ، فهي حمرومة من القوة 



  .من نصري يلجأون إليه وقد حرموا من نصرة اهللا العزيز القدير 
ال يستمعون لدعوة احلق . وأعجب شيء أهنم وهم يعبدون من دون اهللا ما مل ينزل به سلطاناً ، وما ليس هلم به علم 

{ : زة باإلمث ، ويكادون يبطشون مبن يتلون عليهم كالم اهللا إمنا تأخذهم الع. ، وال يتلقون احلديث عنها بالقبول 
. } وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف يف وجوه الذين كفروا املنكر ، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا 

.  
دما تعوزهم إهنم ال يناهضون احلجة باحلجة ، وال يقرعون الدليل بالدليل إمنا هم يلجأون إىل العنف والبطش عن

وذلك شأن الطغاة دائماَ يشتجر يف نفوسهم العتو ، وهتيج فيهم روح البطش ، وال . احلجة وخيذهلم الدليل 
  يستمعون إىل كلمة احلق ألهنم يدركون أن ليس هلم ما يدفعون به هذه الكلمة إال العنف الغليظ

بشر من ذلكم املنكر الذي } كم بشر من ذلكم؟ أفأنبئ: قل { : ومن مث يواجههم القرآن الكرمي بالتهديد والوعيد 
وبئس { وهي الرد املناسب للبطش واملنكر . . } النار { . . تنطوون عليه ، ومن ذلك البطش الذي هتمون به 

  . .} املصري 
اليت يتخذها  يعلن عن ضعف اآلهلة املدعاة؛ اآلهلة كلها. . مث يعلن يف اآلفاق ، على الناس مجيعاً ، إعالناً مدوياً عاماً 

يعلن . ومن بينها تلك اآلهلة اليت يستنصر هبا أولئك الظاملون ، ويركن إليها أولئك الغامشون . الناس من دون اهللا 
عن هذا الضعف يف صورة مثل معروض لألمساع واألبصار ، مصور يف مشهد شاخص متحرك ، تتماله العيون 

  :ع متثيل مشهد يرسم الضعف املزري وميثله أبر. . والقلوب 
إن الذين تدعون من دون اهللا لن خيلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له ، وإن : يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له { 

  .} يسلبهم الذباب شيئاً ال يستنقذوه منه ضعف الطالب واملطلوب 

.  
لى النداء أعلنوا أهنم أمام مثل فإذا جتمع الناس ع. . } يا أيها الناس { : إنه النداء العام ، والنفري البعيد الصدى 

. هذا املثل يضع قاعدة ، ويقرر حقيقة . . } ضرب مثل فاستمعوا له { : عام يضرب ، ال حالة وال مناسبة حاضرة 
. كل من تدعون من دون اهللا من آهلة مدعاة . . } إن الذين تدعون من دون اهللا لن خيلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له { 

، ومن أشخاص وقيم وأوضاع ، تستنصرون هبا من دون اهللا ، وتستعينون بقوهتا وتطلبون منها من أصنام وأوثان 
والذباب صغري حقري؛ ولكن هؤالء الذين يدعوهنم . . } لن خيلقوا ذباباً ولو اجتمعوا به { كلهم . . النصر واجلاه 

  آهلة ال يقدرون ولو اجتمعوا وتساندوا على خلق هذا الذباب الصغري احلقري
فيستوي يف . ألن الذباب حيتوي على ذلك السر املعجز سر احلياة . وخلق الذباب مستحيل كخلق اجلمل والفيل 

ولكن األسلوب القرآين املعجز خيتار الذباب الصغري احلقري ألن العجز عن . . استحالة خلقه مع اجلمل والفيل 
. اجلمل والفيل دون أن خيل هذا باحلقيقة يف التعبري خلقه يلقي يف احلس ظل الضعف أكثر مما يلقيه العجز عن خلق 

  وهذا من بدائع األسلوب القرآين العجيب
واآلهلة املدعاة . . } وإن يسلبهم الذباب شيئاً ال يستنقذوه منه { : مث خيطو خطوة أوسع يف إبراز الضعف املزري 

اً أو أوثاناً أو أشخاصاً وكم من عزيز يسلبه ال متلك استنقاذ شيء من الذباب حني يسلبها إياه ، سواء كانت أصنام
وهو يف الوقت ذاته حيمل أخطر . وقد اختري الذباب بالذات وهو ضعيف حقري . الذباب من الناس فال ميلكون رده 

إنه حيمل ميكروب . . يسلب العيون واجلوارح ، وقد يسلب احلياة واألرواح : األمراض ويسلب أغلى النفائس 
  .ويسلب ما ال سبيل إىل استنقاذه وهو الضعيف احلقري . . الدوسنتاريا والرمد السل والتيفود و



وإن تسلبهم السباع شيئاً ال : ولو قال . . وهذه حقيقة أخرى كذلك يستخدمها األسلوب القرآين املعجز 
ب ولكنه والسباع ال تسلب شيئاً أعظم مما يسلبه الذبا. ألوحى ذلك بالقوة بدل الضعف . . يستنقذوه منها 

  األسلوب القرآين العجيب
ليقرر ما ألقاه املثل من ظالل ، وما . } ضعف الطالب واملطلوب { : وخيتم ذلك املثل املصور املوحي هبذا التعقيب 

  أوحى به إىل املشاعر والقلوب
هللا ، ويعرض واملشاعر تفيض بالزراية واالحتقار لضعف اآلهلة املدعاة يندد بسوء تقديرهم . . ويف أنسب الظروف 

  :قوة اهللا احلق احلقيق بأنه إله 
  . .} ما قدروا اهللا حق قدره ، إن اهللا لقوي عزيز { 

بل ال . ما قدروا اهللا حق قدره ، وهم يشركون به تلك اآلهلة الكليلة العاجزة اليت ال ختلق ذباباً ولو جتمعت له 
  تستنقذ ما يسلبها الذباب إياه
يرون آثار قدرته ، وبدائع خملوقاته ، مث يشركون به من ال يستطيعون خلق الذباب  ما قدروا اهللا حق قدره ، وهم

  احلقري
ما قدروا اهللا حق قدره ، وهم يستعينون بتلك اآلهلة العاجزة الكليلة عن استنقاذ ما يسلبها إياه الذباب ، ويدعون 

  .اهللا القوي العزيز 

.  
  ع واخلضوعإنه تقرير وتقريع يف أشد املواقف مناسبة للخشو

وذلك عن . وخيتار رسله من البشر إىل الناس . وهنا يذكر أن اهللا القوي العزيز خيتار رسله من املالئكة إىل األنبياء 
  :علم وخربة وقدرة 

وإىل اهللا ترجع . يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم . إن اهللا مسيع بصري . اهللا يصطفي من املالئكة رسالً ومن الناس { 
  .} األمور 

ومن لدن القوي العزيز جاء حممد صلى اهللا . فعن صاحب القوة العزيز اجلناب يصدر االختيار للمالئكة والرسل 
فأّنى يقف له من يركنون إىل تلك اآلهلة . عليه وسلم جاء بسلطان من عند القوي العزيز الذي اختاره واصطفاه 

  العاجزة الضعيفة املزدراة؟
علماً شامالً كامالً ، ال يند } يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم { هو يسمع ويرى فيعلم ف. . } إن اهللا مسيع بصري { 

  .عنه حاضر وال غائب ، وال قريب وال بعيد 
  .فهو احلكم األخري ، وله السيطرة والتدبري . . } وإىل اهللا ترجع األمور { 

اآلن يتوجه : من قصور وجهل  واآلن وقد كشف عما يف منسك املشركني من سخف وضعف؛ وعما يف عبادهتم
  :باخلطاب إىل األمة املسلمة ، لتنهض بتكاليف دعوهتا ، وتستقيم على هنجها العريق القومي 

وجاهدوا يف اهللا حق . يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ، واعبدوا ربكم ، وافعلوا اخلري لعلكم تفلحون { 
هو مساكم املسلمني من قبل ويف هذا . ن حرج ، ملة أبيكم إبراهيم جهاده هو اجتباكم؛ وما جعل عليكم يف الدين م

فأقيموا الصالة وآتوا الزكاة ، واعتصموا باهللا هو . ليكون الرسول شهيداً عليكم ، وتكونوا شهداء على الناس 
  . .} موالكم ، فنعم املوىل ونعم النصري 

مة ، ويلخص تكاليفها اليت ناطها هبا ، ويقرر مكاهنا الذي ويف هاتني اآليتني جيمع املنهاج الذي رمسه اهللا هلذه األ



  .قدره هلا ، ويثبت جذورها يف املاضي واحلاضر واملستقبل ، مىت استقامت على النهج الذي أراده هلا اهللا 
 ويكين عن الصالة بالركوع والسجود. ومها ركنا الصالة البارزان . إنه يبدأ بأمر الذين آمنوا بالركوع والسجود 

ألن التعبري على هذا . ليمنحها صورة بارزة ، وحركة ظاهرة يف التعبري ، ترمسها مشهداً شاخصاً ، وهيئة منظورة 
  .النحو أوقع أثراً وأقوى استجاشة للشعور 

فعبادة اهللا تشمل الفرائض كلها وتزيد عليها كذلك كل عمل . هي أمشل من الصالة . ويثين باألمر العام بالعبادة 
فكل نشاط اإلنسان يف احلياة ميكن أن يتحول إىل عبادة مىت توجه . ة وكل خاجلة يتوجه هبا الفرد إىل اهللا وكل حرك

وما . حىت لذائذه اليت يناهلا من طيبات احلياة بلفتة صغرية تصبح عبادات تكتب له هبا حسنات . القلب به إىل اهللا 
يتقوى على طاعته وعبادته فإذا هي عبادات وحسنات ، ومل  عليه إال أن يذكر اهللا الذي أنعم هبا ، وينوي هبا أن

  يتحول يف طبيعتها شيء ، ولكن حتول القصد منها واالجتاه
  .وخيتم بفعل اخلري عامة ، يف التعامل مع الناس بعد التعامل مع اهللا بالصالة والعبادة 

.  
لعبادة تصلها باهللا فتقوم حياهتا على قاعدة ا. . فهذه هي أسباب الفالح . يأمر األمة املسلمة هبذا رجاء أن تفلح 

  .وفعل اخلري يؤدي إىل استقامة احلياة ، اجلماعية على قاعدة من اإلميان وأصالة االجتاه . ثابتة وطريق واصل 
. . فإذا استعدت األمة املسلمة هبذه العدة من الصلة باهللا واستقامة احلياة ، فاستقام ضمريها واستقامت حياهتا 

  :التبعة الشاقة هنضت ب
وهو تعبري شامل جامع دقيق ، يصور تكليفاً ضخماً ، حيتاج إىل تلك التعبئة . . } وجاهدوا يف اهللا حق جهاده { 

  . .وهذه الذخرية وذلك اإلعداد 
واجلهاد يف سبيل اهللا يشمل جهاد األعداء ، وجهاد النفس ، وجهاد الشر . . } وجاهدوا يف اهللا حق جهاده { 

  . .كلها سواء . . والفساد 
هو { : فقد انتدبكم هلذه األمانة الضخمة ، واختاركم هلا من بني عباده . . } وجاهدوا يف اهللا حق جهاده { 

وإن هذا االختيار ليضخم التبعة ، وال جيعل هنالك جماالً للتخلي عنها أو الفرار وإنه إلكرام من اهللا . . } اجتباكم 
  ها بالشكر وحسن األداءهلذه األمة ينبغي أن يقابل من

وهذا الدين كله بتكاليفه وعباداته . . } وما جعلنا عليكم يف الدين من حرج { : وهو تكليف حمفوف برمحة اهللا 
وإطالق هذه الطاقة ، واالجتاه هبا إىل . ملحوظ يف تلبيته تلك الفطرة . وشرائعه ملحوظ فيه فطرة اإلنسان وطاقته 

  وال تنطلق انطالق احليوان الغشيم. قى حبيسة كالبخار املكتوم فال تب. البناء واالستعالء 
وهو منبع التوحيد } ملة أبيكم إبراهيم { : وهو منهج عريق أصيل يف ماضي البشرية ، موصول املاضي باحلاضر 

امل الذي اتصلت حلقاته منذ عهد إبراهيم عليه السالم فلم تنتقطع من األرض ، ومل تفصل بينها فجوات مضيعة ملع
  .العقيدة كالفجوات اليت كانت بني الرساالت قبل إبراهيم عليه السالم 

هو مساكم املسلمني من قبل { : مساها كذلك من قبل ومساها كذلك القرآن . وقد مسى اهللا هذه األمة باملسلمني 
  . .} ويف هذا 

منهج واحد على تتابع األجيال  فكانت األمة املسلمة ذات. واإلسالم إسالم الوجه والقلب هللا وحده بال شريك 
حىت انتهى هبا املطاف إىل أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم وحىت سلمت إليها األمانة ، وعهد . والرسل والرساالت 

ليكون الرسول شهيداً عليكم { : فاتصل ماضيها حباضرها مبستقبلها كما أرادها اهللا . إليها بالوصاية على البشرية 



فالرسول صلى اهللا عليه وسلم يشهد على هذه األمة ، وحيدد هنجها واجتاهها ، . . } الناس وتكونوا شهدآء على 
وهي تشهد على الناس مبثل هذا ، فهي القّوامة على البشرية بعد نبيها؛ وهي الوصية على . ويقرر صواهبا وخطأها 

ذلك إال وهي أمينة على منهجها العريق ولن تكون ك. الناس مبوازين شريعتها ، وتربيتها وفكرهتا عن الكون واحلياة 
  .املتصل الوشائج ، املختار من اهللا 

َوالَِّذيَن ُهْم ِللزَّكَاِة ) ٣(وَالَِّذيَن ُهْم َعنِ اللَّْغوِ ُمْعرُِضونَ ) ٢(الَِّذيَن ُهْم ِفي َصلَاتِهِْم خَاِشُعونَ ) ١(قَْد أَفْلََح الُْمْؤِمُنونَ 
فََمنِ ) ٦(إِلَّا َعلَى أَْزوَاجِهِْم أَْو َما َملَكَْت أَْيَمانُُهْم فَإِنَُّهْم غَْيُر َملُوِمَني ) ٥(مْ ِلفُُروجِهِْم َحاِفظُونَ َوالَِّذيَن ُه) ٤(فَاِعلُونَ 

يَن ُهْم َعلَى َصلََواتِهِمْ َوالَِّذ) ٨(َوالَِّذيَن ُهمْ ِلأَمَاَناِتهِْم َوَعْهدِِهْم َراُعونَ ) ٧(اْبتََغى َوَراَء ذَِلَك فَأُولَِئَك ُهمُ الْعَاُدونَ 
َولَقَْد َخلَقَْنا الْإِْنَسانَ ِمْن ) ١١(الَِّذيَن َيرِثُونَ الِْفْردَْوَس ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ ) ١٠(أُولَِئَك ُهُم الْوَارِثُونَ ) ٩(ُيَحاِفظُونَ 

ثُمَّ َخلَقَْنا النُّطْفَةَ َعلَقَةً فََخلَقَْنا الَْعلَقَةَ ُمْضَغةً فََخلَقَْنا ) ١٣(ثُمَّ َجَعلَْناُه ُنطْفَةً ِفي قَرَارٍ َمِكنيٍ ) ١٢(ُسلَالٍَة ِمْن ِطنيٍ 
ثُمَّ إِنَّكُْم َبْعَد ذَِلكَ ) ١٤(َني الُْمْضَغةَ ِعظَاًما فَكََسْوَنا الِْعظَاَم لَْحًما ثُمَّ أَْنشَأَْناُه َخلْقًا آَخَر فََتَباَركَ اللَُّه أَْحَسُن الْخَاِلِق

) ١٧(َولَقَْد َخلَقَْنا فَْوقَكُْم َسْبَع طَرَاِئَق َوَما كُنَّا َعنِ الَْخلْقِ غَاِفِلَني ) ١٦(ثُمَّ إِنَّكُمْ َيْوَم الْقَِياَمِة ُتْبَعثُونَ ) ١٥(ونَ لََميُِّت
فَأَْنَشأَْنا لَكُْم بِِه َجنَّاٍت ِمْن َنِخيلٍ ) ١٨(لَقَاِدُرونَ َوأَنَْزلَْنا ِمَن السََّماِء َماًء بِقََدرٍ فَأَْسكَنَّاُه ِفي الْأَْرضِ وَإِنَّا َعلَى ذََهابٍ بِهِ 

َوَشَجَرةً َتخُْرُج ِمْن طُورِ َسيَْناَء َتْنُبتُ بِالدُّْهنِ َوصِْبغٍ ِللْآِكِلَني ) ١٩(َوأَْعَنابٍ لَكُْم ِفيَها فََواِكُه كَِثَريةٌ َوِمْنَها َتأْكُلُونَ 
َوَعلَْيَها َوَعلَى ) ٢١(امِ لَِعْبَرةً ُنْسقِيكُْم ِممَّا ِفي ُبطُونَِها وَلَكُْم ِفيَها مََناِفُع كَِثَريةٌ َوِمْنَها َتأْكُلُونَ َوإِنَّ لَكُْم ِفي الْأَنَْع) ٢٠(

  ) ٢٢(الْفُلِْك ُتْحَملُونَ 

السياق  فهي تبدأ بصفة املؤمنني ، مث يستطرد. . وحيدد موضوعها . امسها يدل عليها . . » املؤمنون « هذه سورة 
مث إىل حقيقة اإلميان كما عرضها رسل اهللا صلوات اهللا عليهم من لدن . فيها إىل دالئل اإلميان يف األنفس واآلفاق 

نوح عليه السالم إىل حممد خامت الرسل والنبيني؛ وشبهات املكذبني حول هذه احلقيقة واعتراضاهتم عليها ، 
مث يستطرد إىل اختالف . . فيهلك املكذبني ، وينجي املؤمنني  ووقوفهم يف وجهها ، حىت يستنصر الرسل برهبم ،

ومن هنا يتحدث عن موقف املشركني من الرسول . . الناس بعد الرسل يف تلك احلقيقة الواحدة اليت ال تتعدد 
ن وتنتهي السورة مبشهد من مشاهد القيامة يلقو. . صلى اهللا عليه وسلم ويستنكر هذا املوقف الذي ليس له مربر 

فيه عاقبة التكذيب ، ويؤنبون على ذلك املوقف املريب ، خيتم بتعقيب يقرر التوحيد املطلق والتوجه إىل اهللا بطلب 
  . .الرمحة والغفران 

وهو موضوع السورة وحمورها . أو هي سورة اإلميان ، بكل قضاياه ودالئله وصفاته » املؤمنون « فهي سورة 
  .األصيل 

  :بعة أشواط وميضي سياق السورة يف أر
ويبني صفات املؤمنني هؤالء الذين كتب هلم . . } قد أفلح املؤمنون { : يبدأ الشوط األول بتقرير الفالح للمؤمنني 

ويثين بدالئل اإلميان يف األنفس واآلفاق ، فيعرض أطوار احلياة اإلنسانية منذ نشأهتا األوىل إىل هنايتها يف . . الفالح 
مث يتابع خط احلياة البشرية إىل . .  عرض أطوار اجلنني ، جممالً يف عرض املراحل األخرى احلياة الدنيا متوسعاً يف

يف خلق السماء ، ويف إنزال املاء ، : وبعد ذلك ينتقل من احلياة اإلنسانية إىل الدالئل الكونية . . البعث يوم القيامة 
  .والفلك اليت حيمل عليها وعلى احليوان مث إىل األنعام املسخرة لإلنسان؛ . ويف إنبات الزرع والثمار 

حقيقته الواحدة اليت توافق عليها . فأما الشوط الثاين فينتقل من دالئل اإلميان يف األنفس واآلفاق إىل حقيقة اإلميان 



من قاهلا نوح عليه السالم وقاهلا كل من جاء بعده } يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه { : الرسل دون استثناء 
} { ما هذا إال بشر مثلكم { : الرسل ، حىت انتهت إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم وكان اعتراض املكذبني دائماً 

أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم خمرجون؟ { : وكان اعتراضهم كذلك } ولو شاء اهللا ألنزل مالئكة 
. . يطلبون نصره ، وأن يستجيب اهللا لرسله ، فيهلك املكذبني  وكانت العاقبة دائماً أن يلجأ الرسل إىل رهبم} 

وإن . يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحلاً ، إين مبا تعملون عليم { : وينتهي الشوط بنداء للرسل مجيعاً 
هم حول والشوط الثالث يتحدث عن تفرق الناس بعد الرسل وتنازع} هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون 

  }فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً ، كل حزب مبا لديهم فرحون { : اليت جاءوا هبا . تلك احلقيقة الواحدة 

بينما املؤمنون مشفقون من خشية رهبم ، . وعن غفلتهم عن ابتالء اهللا هلم بالنعمة ، واغترارهم مبا هم فيه من متاع 
وهنا يرسم } وقلوهبم وجلة أهنم إىل رهبم راجعون { واحلذر يعبدونه وال يشركون به ، وهم مع ذلك دائمو اخلوف 

قد كانت { : مشهداً ألولئك الغافلني املغرورين يوم يأخذهم العذاب فإذا هم جيأرون؛ فيأخذهم التوبيخ والتأنيب 
ويستنكر السياق موقفهم } آيايت تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون ، مستكربين به سامراً هتجرون 

فماذا ينكرون منه . جيب من رسوهلم األمني ، وهم يعرفونه وال ينكرونه؛ وقد جاءهم باحلق ال يسأهلم عليه أجراً الع
ومن احلق الذي جاءهم به؟ وهم يسلمون مبلكية اهللا ملن يف السماوات واألرض ، وربوبيته للسماوات واألرض ، 

ليم هم ينكرون البعث ، ويزعمون هللا ولداً وبعد هذا التس. وسيطرته على كل شيء يف السماوات واألرض 
والشوط األخري يدعهم وشركهم وزعمهم؛ ويتوجه } فتعاىل عما يشركون { سبحانه ويشركون به آهلة أخرى 

باخلطاب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يدفع السيئة باليت هي أحسن ، وأن يستعيذ باهللا من الشياطني ، فال 
وإىل جوار هذا مشهد من مشاهد القيامة يصور ما ينتظرهم هناك من . . ه مبا يقولون يغضب وال يضيق صدر
فتعاىل اهللا امللك احلق ال إله إال هو رب العرش { : وختتم السورة بتنزيه اهللا سبحانه . . عذاب ومهانة وتأنيب 

ومن يدع مع اهللا إهلاً آخر { : منني وبنفي الفالح عن الكافرين يف مقابل تقرير الفالح يف أول السورة للمؤ} الكرمي 
وقل رب { : وبالتوجه إىل اهللا طلباً للرمحة والغفران } ال برهان له به فإمنا حسابه عند ربه ، إنه ال يفلح الكافرون 

جو السورة كلها هو جو البيان والتقرير ، وجو اجلدل اهلادئ ، واملنطق } اغفر وارحم وأنت خري الرامحني 
. . والظل الذي يغلب عليها هو الظل الذي يلقيه موضوعها . للمسات املوحية للفكر والضمري الوجداين ، وا

ويف صفات املؤمنني يف . } الذين هم يف صالهتم خاشعون { : ففي مطلعها مشهد اخلشوع يف الصالة . . اإلميان 
وهو الذي { : للمسات الوجدانية ويف ا} والذين يؤتون ما آتوا وقلوهبم وجلة أهنم إىل رهبم راجعون { : وسطها 

  .وكلها مظلّلة بذلك الظل اإلمياين اللطيف } أنشأ لكم السمع واألبصار واألفئدة قليالً ما تشكرون 
قد أفلح املؤمنون ، الذين هم يف صالهتم خاشعون ، والذين هم عن اللغو معرضون ، والذين هم للزكاة فاعلون { 

على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم فإهنم غري ملومني ، فمن ابتغى وراء ذلك  إال. ، والذين هم لفروجهم حافظون 
أولئك هم . . والذين هم ألماناهتم وعهدهم راعون ، والذين هم على صلواهتم حيافظون . فأولئك هم العادون 

  .} الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون . الوارثون 
. وعد اهللا ال خيلف اهللا وعده؛ وقرار اهللا ال ميلك أحد رده . الح املؤمنني إنه الوعد الصادق ، بل القرار األكيد بف

الفالح الذي حيسه املؤمن بقلبه . فالح الفرد املؤمن وفالح اجلماعة املؤمنة . الفالح يف الدنيا والفالح يف اآلخرة 
ال يعرفونه مما يدخره اهللا لعباده وجيد مصداقه يف واقع حياته؛ والذي يشمل ما يعرفه الناس من معاين الفالح ، وما 

  .املؤمنني 



  فمن هم املؤمنون الذين كتب اهللا هلم هذه الوثيقة ، ووعدهم هذا الوعد ، وأعلن عن فالحهم هذا اإلعالن؟
من هم املؤمنون املكتوب هلم اخلري والنصر والسعادة والتوفيق واملتاع الطيب يف األرض؟ واملكتوب هلم الفوز 

  واب والرضوان يف اآلخرة؟ مث ما شاء اهللا غري هذا وذلك يف الدارين مما ال يعلمه إال اهللا؟والنجاة ، والث
  الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون؟. الوارثون . من هم املؤمنون 

  :إهنم هؤالء الذين يفصل السياق صفاهتم بعد آية االفتتاح 
  }الذين هم يف صالهتم خاشعون { 
  }معرضون والذين هم عن اللغو { 
  }والذين هم للزكاة فاعلون { 
  }. اخل . . والذين هم لفروجهم حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم { 
  }. والذين هم ألماناهتم وعهدهم راعون { 
  .} والذين هم على صلواهتم حيافظون { 

  فما قيمة هذه الصفات؟
فق حممد صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا ، وخري خلق اهللا ، أ. قيمتها أهنا ترسم شخصية املسلم يف أفقها األعلى 

فلقد سئلت } وإنك لعلى خلق عظيم { : الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه ، والذي شهد له يف كتابه بعظمة خلقه 
قد أفلح { . مث قرأت . كان خلقه القرآن : عائشة رضي اهللا عنها عن خلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت 

  .هكذا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . وقالت . } والذين هم على صلواهتم حيافظون { حىت } ؤمنون امل
ما قيمة هذه الصفات يف ذاهتا؟ ما قيمتها يف حياة الفرد ، ويف حياة اجلماعة ، ويف حياة النوع . . ومرة أخرى 
  اإلنساين؟

م رهبة املوقف يف الصالة بني يدي اهللا ، فتسكن وختشع ، تستشعر قلوهب. . } الذين هم يف صالهتم خاشعون { 
ويغشى أرواحهم جالل اهللا يف حضرته ، فتختفي من . فيسري اخلشوع منها إىل اجلوارح واملالمح واحلركات 

ويتوارى عن حسهم . أذهاهنم مجيع الشواغل ، وال تشتغل بسواه وهم مستغرقون يف الشعور به مشغولون بنجواه 
ضرة القدسية كل ما حوهلم وكل ما هبم ، فال يشهدون إال اهللا ، وال حيسون إال إياه ، وال يتذوقون إال يف تلك احل

ويتطهر وجداهنم من كل دنس ، وينفضون عنهم كل شائبة؛ فما يضمون جواحنهم على شيء من هذا مع . معناه 
. ة طريقها ، ويعرف القلب املوحش مثواه عندئذ تتصل الذرة التائهة مبصدرها ، وجتد الروح احلائر. . جالل اهللا 

  .وعندئذ تتضاءل القيم واألشياء واألشخاص إال ما يتصل منها باهللا 
إن للقلب املؤمن ما . لغو القول ، ولغو الفعل ، ولغو االهتمام والشعور . . } والذين هم عن اللغو معرضون { 

وكل . هللا ، وتصور جالله وتدبر آياته يف األنفس واآلفاق له ما يشغله من ذكر ا. . يشغله عن اللغو واللهو واهلذر 
: وله ما يشغله من تكاليف العقيدة . . مشهد من مشاهد الكون يستغرق اللب ، ويشغل الفكر ، وحيرك الوجدان 

  .تكاليفها يف تطهري القلب ، وتزكية النفس وتنقية الضمري 

وتكاليفها يف األمر باملعروف والنهي . العايل الذي يتطلبه اإلميان  وتكاليفها يف السلوك ، وحماولة الثبات على املرتقى
وتكاليفها يف اجلهاد حلمايتها ونصرهتا وعزهتا ، والسهر . عن املنكر ، وصيانة حياة اجلماعة من الفساد واالحنراف 

منها ، وهي مفروضة وهي تكاليف ال تنتهي ، وال يغفل عنها املؤمن ، وال يعفي نفسه . . عليها من كيد األعداء 
والطاقة البشرية حمدودة . وفيها الكفاية الستغراق اجلهد البشري والعمر البشري . عليه فرض عني أو فرض كفاية 



واملؤمن مدفوع . وهي إما أن تنفق يف هذا الذي يصلح احلياة وينميها ويرقيها؛ وإما أن تنفق يف اهلذر واللغو اللهو . 
  . البناء والتعمري واإلصالح حبكم عقيدته إىل إنفاقها يف

  . .ولكن هذا شيء آخر غري اهلذر واللغو والفراغ . وال ينفي هذا أن يروح املؤمن عن نفسه يف احلني بعد احلني 
والزكاة طهارة للقلب . . بعد إقباهلم على اهللا ، وانصرافهم عن اللغو يف احلياة . . } والذين هم للزكاة فاعلون { 

لقلب من الشح ، واستعالء على حب الذات ، وانتصار على وسوسة الشيطان بالفقر ، وثقة مبا طهارة ل: واملال 
وطهارة للمال جتعل ما بقي منه بعدها طيباً حالال ، ال يتعلق به حق إال يف حاالت . عند اهللا من العوض واجلزاء 

لعوز يف جانب والترف يف جانب ، وهي صيانة للجماعة من اخللل الذي ينشئه ا. الضرورة وال حتول حوله شبهة 
فهي تأمني اجتماعي لألفراد مجيعاً ، وهي ضمان اجتماعي للعاجزين ، وهي وقاية للجماعة كلها من التفكيك 

  .واالحنالل 
. ووقاية النفس واألسرة واجملتمع . وهذه طهارة الروح والبيت واجلماعة . } والذين هم لفروجهم حافظون { 

املباشرة يف غري حالل ، وحفظ القلوب من التطلع إىل غري حالل؛ وحفظ اجلماعة من حبفظ الفروج من دنس 
  .انطالق الشهوات فيها بغري حساب ، ومن فساد البيوت فيها واألنساب 

ألنه ال أمن فيها للبيت ، وال . واجلماعة اليت تنطلق فيها الشهوات بغري حساب مجاعة معرضة للخلل والفساد 
والبيت هو الوحدة األوىل يف بناء اجلماعة ، إذ هو احملضن الذي تنشأ فيه الطفولة وتدرج؛ وال . حرمة فيها لألسرة 

بد له من األمن واالستقرار والطهارة ، ليصلح حمضناً ومدرجاً ، وليعيش فيه الوالدان مطمئناً كالمها لآلخر ، ومها 
  ومن فيه من فراخ. يرعيان ذلك احملضن 
ها الشهوات بغري حساب مجاعة قذرة هابطة يف سلم البشرية ، فاملقياس الذي ال خيطئ واجلماعة اليت تنطلق في

وتنظيم الدوافع الفطرية يف صورة مثمرة نظيفة ، ال خيجل . لإلرتقاء البشري هو حتكم اإلرادة اإلنسانية وغلبتها 
ال . معروفة ، يعرف فيها كل طفل أباه األطفال معها من الطريقة اليت جاءوا هبا إىل هذا العامل ، ألهنا طريقة نظيفة 

كاحليوان اهلابط الذي تلقى األنثى فيه الذكر للقاح ، وبدافع اللقاح ، مث ال يعرف الفصيل كيف جاء وال من أين 
  .جاء 

إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم { : والقرآن هنا حيدد املواضع النظيفة اليت حيل للرجل ان يودعها بذور احلياة 
  .} إهنم غري ملومني ف

أما مسألة ملك اليمني فقد . فهي النظام املشروع املعروف . ومسألة األزواج ال تثري شبهة وال تستدعي جدالً . 
  .تستدعي شيئاً من البيان 

. ولقد فصلت القول يف مسألة الرق يف اجلزء الثاين من الظالل ، وبينت هناك أن اإلسالم قد جاء والرق نظام عاملي 
فما كان ميكن واإلسالم مشتبك يف حروب مع أعدائه الواقفني بالقوة املادية . سترقاق أسرى احلرب نظام دويل وا

يف طريقه أن يلغي هذا النظام من جانب واحد ، فيصبح أسارى املسلمني رقيقاً عند اعدائه ، بينما هو حيرر أسارى 
ب إىل أن يتاح للبشرية وضع نظام دويل للتعامل باملثل فجفف اإلسالم كل منابع الرق عدا أسرى احلر. . األعداء 

  .يف مسألة األسرى 
ومن هنا كان جييء إىل املعسكر اإلسالمي أسريات ، تقضي قاعدة التعامل باملثل باسترقاقهن ومن مقضيات هذا 

ي ملن ميلكهن فأباح اإلسالم حينئذ االستماع هبن بالتسر. االسترقاق أال يرتفعن إىل مستوى الزوجات بالنكاح 
  .خاصة إال أن يتحرَّرن لسبب من األسباب الكثرية اليت جعلها اإلسالم سبالً لتحرير الرقيق 



ولعل هذا االستمتاع ملحوظ فيه تلبية احلاجة الفطرية لألسريات أنفسهن ، كي ال يشبعنها عن طريق الفوضى 
حلرب بعد معاهدات حترمي الرقيق هذه الفوضى اليت القذرة يف املخالطة اجلنسية كما يقع يف زماننا هذا مع أسريات ا
إذا . . واألمة تصل إىل مرتبة احلرية بوسائل كثرية . ال حيبها اإلسالم وذلك حىت يأذن اهللا فريتفعن إىل مرتبة احلرية 

ل وإذا طلبت أن تكاتبه على مبلغ من املا. وإذا أعتقها هو تطوعاً أو يف كفارة . ولدت لسيدها مث مات عنها 
  اخل. . وإذا ضرهبا على وجهها فكفارهتا عتقها . فافتدت به رقبتها 

وعلى أية حال فقد كان اإلسترقاق يف احلرب ضرورة وقتية ، هي ضرورة املعاملة باملثل يف عامل كله يسترق األسرى 
  .، ومل يكن جزءاً من النظام االجتماعي يف اإلسالم 

. وراء الزوجات وملك اليمني ، وال زيادة بطريقة من الطرق . . }  فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون{ 
فمن ابتغى وراء ذلك فقد عدا الدائرة املباحة ، ووقع يف احلرمات ، واعتدى على األعراض اليت مل يستحلها بنكاح 

له وال اطمئنان؛ وهنا تفسد النفس لشعورها بأهنا ترعى يف كأل غري مباح ، ويفسد البيت ألنه ال ضمان . وال جبهاد 
  .وهذا كله هو الذي يتوقاه اإلسالم : وتفسد اجلماعة ألن ذئاهبا تنطلق فتنهش من هنا ومن هناك 

  . .راعون ألماناهتم وعهدهم أفراداً؛ وراعون ألماناهتم وعهدهم مجاعة } والذين هم ألماناهتم وعهدهم راعون { 
 أوهلا أمانة الفطرة؛ وقد فطرها اهللا مستقيمة متناسقة مع واألمانات كثرية يف عنق الفرد ويف عنق اجلماعة؛ ويف

ناموس الوجود الذي هي منه وإليه شاهدة بوجود اخلالق ووحدانيته ، حبكم إحساسها الداخلي بوحدة الناموس 
  .الذي حيكمها وحيكم الوجود ، ووحدة اإلرادة املختارة هلذا الناموس املدبرة هلذا الوجود 

تلك األمانة الكربى فال يدعون فطرهتم تنحرف عن استقامتها ، فتظل قائمة بأمانتها شاهدة واملؤمنون يرعون . 
  .مث تأيت سائر األمانات تبعاً لتلك األمانة الكربى . بوجود اخلالق ووحدانيته 

.  وهو العهد الذي قطعه اهللا على فطرة البشر باإلميان بوجوده وبتوحيده. والعهد األول هو عهد الفطرة كذلك 
فكل عهد يقطعه املؤمن جيعل اهللا شهيداً عليه فيه ، ويرجع يف . وعلى هذا العهد األول تقوم مجيع العهود واملواثيق 

  .الوفاء به إىل تقوى اهللا وخشيته 
واجلماعة املسلمة مسؤولة عن أماناهتا العامة ، مسؤولة عن عهدها مع اهللا تعاىل ، وما يترتب على هذا العهد من 

. ويصف املؤمنني بأهنم ألماناهتم وعهدهم راعون . والنص جيمل التعبري ويدعه يشمل كل أمانة وكل عهد . تبعات 
وما تستقيم حياة اجلماعة إال أن تؤدى فيها األمانات؛ وترعى فيها العهود؛ . فهي صفة دائمة هلم يف كل حني 

  .لضرورية لتوفري الثقة واألمن واالطمئنان ويطمئن كل من فيها إىل هذه القاعدة األساسية للحياة املشتركة ، ا
فال يفّوتوهنا كسالً ، وال يضيعوهنا إمهاالً؛ وال يقصرون يف إقامتها كما . . } والذين هم على صلواهتم حيافظون { 

ينبغي أن تقام؛ إمنا يؤدوهنا يف أوقاهتا كاملة الفرائض والسنن ، مستوفية األركان واآلداب ، حية يستغرق فيها 
والصالة صلة ما بني القلب والرب ، فالذي ال حيافظ عليها ال ينتظر أن حيافظ على . لب ، وينفعل هبا الوجدان الق

ولقد بدأت صفات املؤمنني بالصالة وختمت . . صلة ما بينه وبني الناس حمافظة حقيقية مبعثها صدق الضمري 
  .أكمل صورة من صور العبادة والتوجه إىل اهللا  بالصالة للداللة على عظيم مكانتها يف بناء اإلميان ، بوصفها
وهي خصائص ذات أثر حاسم يف حتديد خصائص . تلك اخلصائص حتدد شخصية املؤمنني املكتوب هلم الفالح 

احلياة الفاضلة الالئقة باإلنسان الذي كرمه اهللا؛ وأراد له التدرج يف مدارج . اجلماعة املؤمنة ونوع احلياة اليت حتياها 
  .ومل يرد له أن حييا حياة احليوان ، يستمتع فيها ويأكل كما تأكل األنعام . ل الكما

وملا كانت احلياة يف هذه األرض ال حتقق الكمال املقدر لبين اإلنسان ، فقد شاء اهللا أن يصل املؤمنون الذين ساروا 



اء ، واألمن بال خوف ، واإلستقرار بال يف الطريق ، إىل الغاية املقدرة هلم ، هنالك يف الفردوس ، دار اخللود بال فن
  :زوال 

  . .} أولئك هم الوارثون ، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون { 
  . .وليس بعدها من غاية متتد إليها عني أو خيال . وتلك غاية الفالح الذي كتبه اهللا للمؤمنني 

ته ، ويف أطوار وجوده ومنوه ، مبتدئاً بأصل النشأة ومن صفات املؤمنني ينتقل إىل دالئل اإلميان يف حياة اإلنسان ذا
  :اإلنسانية ، منتهياً إىل البعث يف اآلخرة مع الربط بني احلياتني يف السياق 

مث خلقنا النطفة علقة ، فخلقنا العلقة . مث جعلناه نطفة يف قرار مكني . ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني { 
  .، فكسونا العظام حلماً  مضغة ، فخلقنا املضغة عظاماً

  . .} مث إنكم يوم القيامة تبعثون . مث إنكم بعد ذلك مليتون . فتبارك اهللا أحسن اخلالقني . مث أنشأناه خلقاً آخر 
ويف أطوار هذه النشأة ، وتتابعها هبذا النظام ، وهبذا االطراد ، ما يشهد بوجود املنشئ أوالً ، وما يشهد بالقصد 

فما ميكن أن يكون األمر مصادفة عابرة ، وال خبط عشواء بدون قصد . النشأة ويف اجتاهها أخرياً  والتدبري يف تلك
وال تدبري؛ مث تسري هذه السرية اليت ال تنحرف ، وال ختطئ ، وال تتخلف؛ وال تسري يف طريق آخر من شىت الطرق 

ة يف هذا الطريق دون سواه من شىت الطرق املمكنة إمنا تسري النشأة اإلنساني. اليت ميكن عقالً وتصوراً أن تسري فيها 
  .بناء على قصد وتدبري من اإلرادة اخلالقة املدبرة يف هذا الوجود 

كما أن يف عرض تلك األطوار هبذا التتابع املطرد ، ما يشري إىل أن اإلميان باخلالق املدبر ، والسري على هنج املؤمنني 
الدنيا واآلخرة : حده الطريق إىل بلوغ الكمال املقدر لتلك النشأة؛ يف احلياتني هو و. . الذي بينه يف املقطع السابق 

  .وهذا هو احملور الذي جيمع بني املقطعني يف سياق السورة . 
فيفيد أن . وهذا النص يشري إىل أطوار النشأة اإلنسانية وال حيددها . . } ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني { 

واإلنسان هو . فالطني هو املصدر األول ، أو الطور األول . ر مسلسلة ، من الطني إىل اإلنسان اإلنسان مر بأطوا
وهي حقيقة نعرفها من القرآن ، وال نطلب هلا مصداقاً من النظريات العلمية اليت تبحث عن نشأة . . الطور األخري 

  .اإلنسان ، أو نشأة األحياء 
جماالً للتدبر يف صنع اهللا ، ولتأمل النقلة البعيدة بني الطني وهذا اإلنسان إن القرآن يقرر هذه احلقيقة ليتخذها 

أما . وال يتعرض لتفصيل هذا التسلسل ألنه ال يعنيه يف أهدافه الكبرية . املتسلسل يف نشأته من ذلك الطني 
وهي . طني واإلنسان النظريات العلمية فتحاول إثبات سلم معني للنشوء واإلرتقاء ، لوصل حلقات السلسلة بني ال

ختطئ وتصيب يف هذه احملاولة اليت سكت القرآن عن تفصيلها وليس لنا أن خنلط بني احلقيقة الثابتة اليت يقررها 
وبني احملاوالت العلمية يف البحث عن حلقات هذا التسلسل وهي احملاوالت اليت . . حقيقة التسلسل . . القرآن 

  .اً ، كلما تقدمت وسائل البحث وطرائقه يف يد اإلنسان ختطئ وتصيب ، وتثبت اليوم وتنقض غد
دون إشارة إىل . . } بدأ خلق اإلنسان من طني . . . { : والقرآن يعرب أحياناً عن تلك احلقيقة باختصار فيقول 

فالنص } من ساللة من طني { واملرجع يف هذا النص األكثر تفصيالً ، وهو الذي يشري إىل أنه . األطوار اليت مر هبا 
  .اآلخر خيتصر هذه األطوار ملناسبة خاصة يف السياق هناك 

وقد تكون . أما كيف تسلسل اإلنسان من الطني فمسكوت عنه كما قلنا ألنه غري داخل يف االهداف القرآنية 
عد حلقاته على النحو الذي تقول به النظريات العلمية وقد ال تكون؛ وتكون األطوار قد متت بطريق آخر مل يعرف ب

  .، وبسبب عوامل وعلل أخرى مل يكشف عنها اإلنسان 



ولكن مفرق الطريق بني نظرة القرآن إىل اإلنسان ونظرة تلك النظريات أن القرآن يكرم هذا اإلنسان؛ ويقرر أن . 
رق فيه نفخة من روح اهللا هي اليت جعلت من ساللة الطني إنساناً ، ومنحته تلك اخلصائص اليت هبا صار إنساناً وافت

  .واهللا أصدق القائلني . وهنا تفترق نظرة اإلسالم افتراقاً كلياً عن نظرة املاديني . هبا عن احليوان 
فأما نشأة الفرد اإلنساين بعد ذلك ، فتمضي يف طريق . . من ساللة من طني . . ذلك أصل نشأة اجلنس اإلنساين 

  :آخر معروف 
فأما تكرار أفراده بعد ذلك . اجلنس اإلنساين من ساللة من طني  لقد نشأ. . } مث جعلناه نطفة يف قرار مكني { 

نقطة . وتكاثرهم فقد جرت سنة اهللا أن يكون عن طريق نقطة مائية خترج من صلب رجل ، فتستقر يف رحم امرأة 
ر مكني يف قرا{ : تستقر . ال بل خلية واحدة من عشرات األلوف من اخلاليا الكامنة يف تلك النقطة . مائية واحدة 

ثابتة يف الرحم الغائرة بني عظام احلوض ، احملمية هبا من التأثر باهتزازات اجلسم ، ومن كثري مما يصيب الظهر . . } 
  والبطن من لكمات وكدمات ، ورجات وتأثرات

. حقيقة  وهي. . والتعبري القرآين جيعل النطفة طوراً من اطوار النشأة اإلنسانية ، تالياً يف وجوده لوجود اإلنسان 
ولكنها حقيقة عجيبة تدعو إىل التأمل ، فهذا اإلنسان الضخم خيتصر ويلخص بكل عناصره وبكل خصائصه يف 

  .تلك النطفة ، كما يعاد من جديد يف اجلنني وكي يتجدد وجوده عن طريق ذلك التلخيص العجيب 
هذه جبدار الرحم نقطة صغرية يف أول  حينما متتزج خلية الذكر ببويضة األنثى ، وتعلق. ومن النطفة إىل العلقة 

  . .األمر ، تتغدى بدم األم 
.ومن العلقة إىل املضغة ، حينما تكرب تلك النقطة العالقة ، وتتحول إىل قطعة من دم غليظ خمتلط   .  

لك وبت. ومتضي هذه اخلليقة يف ذلك اخلط الثابت الذي ال ينحرف وال يتحول ، وال تتواىن حركته املنظمة الرتيبة 
. . حىت جتيء مرحلة العظام . . القوة الكامنة يف اخللية املستمدة من الناموس املاضي يف طريقه بني التدبري والتقدير 

وهنا يقف اإلنسان مدهوشاً . . } فكسونا العظام حلماً { : فمرحلة كسوة العظام باللحم } فخلقنا املضغة عظاماً { 
كوين اجلنني مل تعرف على وجه الدقة إال أخرياً بعد تقدم علم األجنة أمام ما كشف عنه القرآن من حقيقة يف ت

. وقد ثبت أن خاليا العظام هي اليت تتكون أوالً يف اجلنني . ذلك أن خاليل العظام غري خاليا اللحم . التشرحيي 
وهي احلقيقة اليت  .وال تشاهد خلية واحدة من خاليا اللحم إال بعد ظهور العظام ، ومتام اهليكل العظمي للجنني 

  فسبحان العليم اخلبري. . } فخلقنا املضغة عظاماً ، فكسونا العظام حلماً { : يسجلها النص القرآين 
فجنني اإلنسان يشبه جنني احليوان يف أطواره . هذا هو اإلنسان ذو اخلصائص املتميزة . . } مث أنشأناه خلقاً آخر { 

  .اً آخر ، ويتحول إىل تلك اخلليقة املتميزة ، املستعدة لالرتقاء ولكن جنني اإلنسان ينشأ خلق. اجلسدية 

  .ويبقى جنني احليوان يف مرتبة احليوان ، جمرداً من خصائص االرتقاء والكمال ، اليت ميتاز هبا جنني اإلنسان 
يف } خلقاً آخر { وهو ينشأ . إن اجلنني اإلنساين مزود خبصائص معينة هي اليت تسلك به طريقه اإلنساين فيما بعد 

ومن مث فإنه ال . آخر أطواره اجلنينية؛ بينما يقف اجلنني احليواين عند التطور احليواين ألنه غري مزود بتلك اخلصائص 
ميكن أن يتجاوز احليوان مرتبته احليوانية ، فيتطور إىل مرتبة اإلنسان تطوراً آلياً كما تقول النظريات املادية فهما 

واختلفا بعد ذلك بتلك اخلصائص . لفا بتلك النفخة اإلهلية اليت هبا صارت ساللة الطني إنساناً اخت. نوعان خمتلفان 
إمنا اإلنسان واحليوان يتشاهبان يف . } خلقاً آخر { املعينة الناشئة من تلك النفخة واليت ينشأ هبا اجلنني اإلنساين 

ويتحول اإلنسان خلقاً آخر قابالً ملا هو مهيأ له من . عداه التكوين احليواين؛ مث يبقى احليوان حيواناً يف مكانه ال يت
بواسطة خصائص مميزة ، وهبها له اهللا عن تدبري مقصود ال عن طريق تطور آيل من نوع احليوان إىل نوع . الكمال 



  .اإلنسان 
إمنا هي للحسن  فأحسن هنا ليست للتفضيل ،. وليس هناك من خيلق سوى اهللا . . } فتبارك اهللا أحسن اخلالقني { 

  .املطلق يف خلق اهللا 
الذي أودع فطرة اإلنسان تلك القدرة على السري يف هذه األطوار ، وفق السنة . . } فتبارك اهللا أحسن اخلالقني { 

اليت ال تتبدل وال تنحرف وال تتخلف ، حىت تبلغ باإلنسان ما هو مقدر له من مراتب الكمال اإلنساين ، على أدق 
  امما يكون النظ

حني يصنع اإلنسان جهازاً يتبع طريقاً خاصاً يف » معجزات العلم « وإن الناس ليقفون دهشني أمام ما يسمونه 
فأين هذا من سري اجلنني يف مراحله تلك وأطواره وحتوالته ، وبني كل . . حتركه ، دون تدخل مباشر من اإلنسان 

يف ماهيتها؟ غري أن البشر ميرون على هذه اخلوارق  مرحلة ومرحلة فوارق هائلة يف طبيعتها ، وحتوالت كاملة
وإن جمرد التفكر يف أن . . مغمضي العيون ، مغلقي القلوب ، ألن طول األلفة أنساهم أمرها اخلارق العجيب 

اإلنسان هذا الكائن املعقد كله ملخص وكامن جبميع خصائصه ومساته وشياته يف تلك النقطة الصغرية اليت ال تراها 
اجملردة؛ وإن تلك اخلصائص والسمات والشيات كلها تنمو وتتفتح وتتحرك يف مراحل التطور اجلنينية حىت العني 

وإذا كل طفل حيمل وراثاته . فإذا هي ناطقة بارزة يف الطفل مرة آخرى . تربز واضحة عندما ينشأ خلقاً آخر 
إن جمرد . . ت كامنة يف تلك النقطة الصغرية هذه الوراثات وتلك اليت كان. اخلاصة فوق الوراثات البشرية العامة 

التفكر يف هذه احلقيقة اليت تتكرر كل حلظة لكاف وحده أن يفتح مغاليق القلوب على ذلك التدبري العجيب 
  . .الغريب 

فاحلياة اإلنسانية اليت نشأت من األرض ال تنتهي . مث يتابع السياق خطاه الستكمال مراحل الرحلة ، وأطوار النشأة 
يف األرض ، ألن عنصراً غري أرضي قد امتزج هبا ، وتدخل يف خط سريها؛ وألن تلك النفخة العلوية قد جعلت هلا 
غاية غري غاية اجلسد احليواين ، وهناية غري هناية اللحم والدم القريبة؛ وجعلت كماهلا احلقيقي ال يتم يف هذه األرض 

  :مرحلة جديدة ويف احلياة األخرى  ، وال يف هذه احلياة الدنيا؛ إمنا يتم هنالك يف
  .مث إنكم بعد ذلك مليتون { 

  . .} مث إنكم يوم القيامة تبعثون 
وهو إذن طور من أطوار النشأة اإلنسانية وليس . فهو املوت هناية احلياة األرضية ، وبرزخ ما بني الدنيا واآلخرة 

  .هناية األطوار 
وبعده تبدأ احلياة الكاملة ، املربأة من النقائص األرضية ، . تلك النشأة  مث هو البعث املؤذن بالطور األخري من أطوار

. ومن ضرورات اللحم والدم ، ومن اخلوف والقلق ، ومن التحول والتطور ألهنا هناية الكمال املقدر هلذا اإلنسان 
 فأما من ارتكس يف طريق املؤمنني. الطريق الذي رمسه املقطع األول يف السورة . ذلك ملن يسلك طريق الكمال 
حيث هتدر آدميته ، ويستحيل . فهو صائر يف احلياة األخرى إىل غاية االرتكاس . مرحلة احلياة إىل درك احليوان 

  والناس من هذا الصنف هو واحلجارة سواء. حصباً من حصب جهنم ، وقوداً للنار ، اليت وقودها الناس واحلجارة 
مما يشهده الناس ويعرفونه ، مث ميرون عليه غافلني . إىل دالئل اإلميان يف اآلفاق  ومن دالئل اإلميان يف األنفس ينتقل

:  
وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه يف األرض؛ . ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق ، وما كنا عن اخللق غافلني { 

. فواكه كثرية ، ومنها تأكلون فأنشأنا لكم به جنات من خنيل وأعناب ، لكم فيها . وإنا على ذهاب به لقادرون 



وإن لكم يف األنعام لعربة نسقيكم مما يف بطوهنا ، ولكم . وشجرة خترج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ لآلكلني 
  . .} وعليها وعلى الفلك حتملون . فيها منافع كثرية ومنها تأكلون 

يربط بينها بوصفها من دالئل القدرة؛ ويربط .  إن السياق ميضي يف استعراض هذه الدالئل ، وهو يربط بينها مجيعاً
كلها . بينها كذلك بوصفها من دالئل التدبري؛ فهي متناسقة يف تكوينها ، متناسقة يف وظائفها ، متناسقة يف اجتاهها 

  .حمكومة بناموس واحد؛ وكلها تتعاون يف وظائفها؛ وكلها حمسوب فيها هلذا اإلنسان الذي كرمه اهللا حساب 
  .يربط بني هذه املشاهد الكونية وبني أطوار النشأة اإلنسانية يف سياق السورة  ومن مث

  . .} ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن اخللق غافلني { 
أو سبع . وقد يكون املقصود هنا سبع مدارات فلكية . أو وراء بعض . والطرائق هي الطبقات بعضها فوق بعض 

والسدم كما يقول الفلكيون هي اليت تكون منها . أو سبع كتل سدميية . لشمسية جمموعات جنمية كاجملموعة ا
وعلى أية حال فهي سبع خالئق فلكية فوق البشر أي إن متسواها أعلى من مستوى األرض . . اجملموعات النجمية 

  .} ني وما كنا عن اخللق غافل{ : يف هذا الفضاء خلقها اهللا بتدبري وحكمة ، وحفظها بناموس ملحوظ 

.  
  . .} وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه يف األرض؛ وإنا على ذهاب به لقادرون { 

فتكوين الكون على . فاملاء نازل من السماء؛ وله عالقة بتلك األفالك . وهنا تتصل تلك الطرائق السبع باالرض 
  .يف األرض  نظامه هذا ، هو الذي يسمح بنزول املاء من السماء ، ويسمح كذلك بإسكانه

. . ونظرية أن املياه اجلوفية ناشئة من املياة السطحية اآلتية من املطر؛ وأهنا تتسرب إىل باطن األرض فتحفظ هناك 
ولكن ها هو ذا . فقد كان املظنون إىل وقت قريب أنه ال عالقة بني املياه اجلوفية واملياة السطحية . نظرية حديثة 

  .ة قبل ألف وثالث مائة عام القرآن الكرمي يقرر هذه احلقيق
حبكمة وتدبري ، ال أكثر فيغرق ويفسد؛ وال أقل فيكون اجلدب واحملل؛ وال يف . . } وأنزلنا من السماء ماء بقدر { 

  . .غري أوانه فيذهب بدداً بال فائدة 
  .وما أشبهه وهو مستنكن يف األرض مباء النطفة وهو مستقر يف الرحم . . } فأسكناه يف األرض { 
وهذا من تنسيق املشاهد على طريقة . . كالمها مستقر هنالك بتدبري اهللا لتنشأ عنه احلياة . . } يف قرار مكني { 

  . .القرآن يف التصوير 
فيغور يف طبقات األرض البعيدة بكسر أو شق يف الطبقات الصخرية اليت . . } وإنا على ذهاب به لقادرون { 

إمنا هو فضل . فالذي أمسكه بقدرته قادر على تبديده وإضاعته . ا من األسباب أو بغري هذ. استقر عليها فحفظته 
  .اهللا على الناس ونعمته 
  :ومن املاء تنشأ احلياة 

  . .} فأنشأنا لكم به جنات من خنيل وأعناب ، لكم فيها فواكه كثرية ومنها تأكلون { 
مل النبات كما ينشأ الناس من ماء النطفة يف عامل اإلنسان والنخيل واألعناب منوذجان من احلياة اليت تنشأ باملاء يف عا

  .منوذجان قريبان لتصور املخاطبني إذ ذاك بالقرآن ، يشريان إىل نظائرمها الكثرية اليت حتيا باملاء 
  :وخيصص من األنواع األخرى شجرة الزيتون 

  . .} وشجرة خترج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ لآلكلني { 
عند الوادي . وأقرب منابتها من بالد العرب طور سيناء . ر الشجر فائدة بزيتها وطعامها وخشبها وهي من أكث



وهي تنبت هناك من املاء الذي أسكن يف . هلذا ذكر هذا املنبت على وجه خاص . املقدس املذكور يف القرآن 
  .األرض وعليه تعيش 

  :ويعرج من عامل النبات إىل عامل احليوان 
 األنعام لعربة نسقيكم مما يف بطوهنا ، ولكم فيها منافع كثرية ، ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك وإن لكم يف{ 

  . .} حتملون 
فيها . . فهذه املخلوقات املسخرة لإلنسان بقدرة اهللا وتدبريه ، وتوزيعه للوظائف واخلصائص يف هذا الكون الكبري 

بصري؛ ويتدبر ما ورائها من حكمة ومن تقدير؛ ويرى أن اللنب السائغ عربة ملن ينظر إليها بالقلب املفتوح واحلس ال
اللطيف الذي يشربه الناس منها خارج من بطوهنا؛ فهو مستخلص من الغذاء الذي هتضمه ومتثله؛ فتحوله غدد اللنب 

  .إىل هذا السائل السائغ اللطيف 

فَقَالَ الَْملَأُ الَِّذيَن كَفَُروا ) ٢٣(اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه أَفَلَا َتتَّقُونَ  َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُنوًحا إِلَى قَْوِمِه فَقَالَ َيا قَْومِ
بَِهذَا ِفي آبَاِئَنا الْأَوَِّلَني ةً َما َسِمْعَنا ِمْن قَْوِمِه َما َهذَا إِلَّا َبَشٌر ِمثْلُكُمْ ُيرِيُد أَنْ َيتَفَضَّلَ َعلَْيكُْم َولَوْ َشاَء اللَُّه لَأَنَْزلَ َملَاِئكَ

فَأَْوحَْيَنا إِلَْيِه أَنِ ) ٢٦(قَالَ َربِّ اْنُصرْنِي بَِما كَذَُّبوِن ) ٢٥(إِنْ ُهَو إِلَّا َرُجلٌ بِِه جِنَّةٌ فَتََربَّصُوا بِِه حَتَّى ِحنيٍ ) ٢٤(
َوفَاَر التَّنُّوُر فَاسْلُْك ِفيَها ِمْن كُلٍّ َزْوَجْينِ اثَْنْينِ َوأَْهلََك إِلَّا َمْن َسَبَق َعلَْيِه اْصَنعِ الْفُلَْك بِأَْعيُنَِنا َوَوْحيَِنا فَإِذَا َجاَء أَْمُرَنا 

لِ الَْحْمدُ فَإِذَا اْستََوْيَت أَْنَت َوَمْن َمَعَك َعلَى الْفُلِْك فَقُ) ٢٧(الْقَْولُ ِمْنُهْم وَلَا ُتَخاطِْبنِي ِفي الَِّذيَن ظَلَُموا إِنَُّهْم ُمْغَرقُونَ 
إِنَّ ِفي ذَِلكَ ) ٢٩(َوقُلْ َربِّ أَْنزِلْنِي ُمنَْزلًا ُمَبارَكًا َوأَْنَت َخْيرُ الُْمنْزِِلَني ) ٢٨(ِللَِّه الَِّذي َنجَّاَنا ِمَن الْقَْومِ الظَّاِلِمَني 

فَأَْرَسلَْنا ِفيهِْم َرُسولًا مِْنُهْم أَنِ اْعُبدُوا اللََّه َما ) ٣١(آخَرِيَن  ثُمَّ أَْنشَأَْنا ِمْن َبْعِدِهْم قَْرًنا) ٣٠(لَآَياٍت َوإِنْ كُنَّا لَُمْبَتِلَني 
َوقَالَ الَْملَأُ ِمْن قَْوِمِه الَِّذيَن كَفَُروا َوكَذَُّبوا بِِلقَاِء الْآِخَرِة وَأَْتَرفَْناُهْم ِفي الَْحَياةِ ) ٣٢(لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه أَفَلَا َتتَّقُونَ 

وَلَِئْن أَطَعُْتْم َبَشًرا ِمثْلَكُْم إِنَّكُمْ إِذًا ) ٣٣(ْنَيا َما َهذَا إِلَّا َبَشٌر ِمثْلُكُْم َيأْكُلُ ِممَّا َتأْكُلُونَ ِمْنُه َوَيشَْرُب ِممَّا َتشَْرُبونَ الدُّ
َهْيهَاَت َهْيهَاَت ِلَما ُتوَعُدونَ ) ٣٥(كُْم ُمخَْرُجونَ أَيَِعُدكُْم أَنَّكُْم إِذَا ِمتُّْم َوكُنُْتْم تَُراًبا َوِعظَاًما أَنَّ) ٣٤(لَخَاِسُرونَ 

إِنْ ُهَو إِلَّا َرُجلٌ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا َوَما ) ٣٧(إِنْ ِهَي إِلَّا َحيَاُتَنا الدُّنَْيا َنُموُت وََنْحَيا َوَما َنْحُن بَِمْبعُوِثَني ) ٣٦(
فَأََخذَْتُهمُ الصَّْيَحةُ ) ٤٠(قَالَ َعمَّا قَِليلٍ لَُيصْبُِحنَّ َناِدِمَني ) ٣٩(اْنصُْرنِي بَِما كَذَُّبوِن  قَالَ َربِّ) ٣٨(َنْحُن لَُه بُِمْؤِمنَِني 

ُق ِمْن أُمٍَّة أََجلََها َما َتْسبِ) ٤٢(ثُمَّ أَْنشَأَْنا ِمْن َبْعدِِهْم قُُروًنا آخَرِيَن ) ٤١(بِالَْحقِّ فََجَعلَْناُهْم غُثَاًء فَُبْعًدا ِللْقَْومِ الظَّاِلِمَني 
اُهْم أََحادِيثَ ثُمَّ أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا َتْتَرى كُلَّ َما َجاَء أُمَّةً َرُسولَُها كَذَُّبوُه فَأَْتَبْعَنا َبْعضَُهْم بَْعًضا َوَجَعلَْن) ٤٣(َوَما َيْستَأِْخُرونَ 

إِلَى ِفْرَعْونَ َوَملَِئِه فَاْسَتكَْبُروا ) ٤٥(َسى وَأََخاُه َهارُونَ بِآَياِتَنا َوُسلْطَاٍن ُمبِنيٍ ثُمَّ أَْرَسلَْنا ُمو) ٤٤(فَُبْعًدا ِلقَْومٍ لَا ُيْؤِمُنونَ 
ِكنيَ فَكَذَُّبوُهَما فَكَاُنوا ِمَن الُْمْهلَ) ٤٧(فَقَالُوا أَُنْؤِمُن ِلَبَشَرْينِ ِمثِْلَنا َوقَْوُمُهَما لََنا َعابُِدونَ ) ٤٦(َوكَاُنوا قَْوًما َعاِلَني 

َوَجَعلَْنا اْبَن َمرَْيَم َوأُمَُّه آَيةً َوآَويَْناُهَما إِلَى َرْبَوٍة ذَاِت قَرَارٍ ) ٤٩(َولَقَْد آَتْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب لََعلَُّهْم َيهَْتُدونَ ) ٤٨(
َوإِنَّ َهِذِه أُمَُّتكُْم أُمَّةً ) ٥١(بَِما َتْعَملُونَ َعِليٌم َيا أَيَُّها الرُُّسلُ كُلُوا ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَملُوا َصاِلًحا إِنِّي ) ٥٠(َوَمِعنيٍ 

  ) ٥٢(َواِحَدةً وَأََنا رَبُّكُْم فَاتَّقُوِن 

ينتقل يف هذا الدرس من دالئل اإلميان يف األنفس واآلفاق ، إىل حقيقة اإلميان اليت جاء هبا الرسل مجيعاً؛ ويبني كيف 
واحدة اليت ال تتبدل على مدار الزمان ، وتعدد الرساالت ، وتتابع الرسل ، من كان استقبال الناس هلذه احلقيقة ال

لدن نوح عليه السالم فإذا حنن نشهد موكب الرسل ، أو امة الرسل ، وهم يلقون إىل البشرية بالكلمة الواحدة ، 
اللغات اليت أرسل هبا  ذات املدلول الواحد ، واالجتاه الواحد ، حىت ليوحد ترمجتها يف العربية وقد قيلت بشىت



الرسل إىل أقوامهم فإذا الكلمة اليت قاهلا نوح عليه السالم هي ذاهتا بنصها يقوهلا كل من جاء بعده من املرسلني ، 
  فتجيب البشرية جواباً واحداً ، تكاد الفاظه تتحد على مر القرون

أفال تتقون؟ فقال املأل الذين كفروا . ن إله غريه يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم م: ولقد أرسلنا نوحاً إىل قومه ، فقال { 
ما هذا إال بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ، ولو شاء اهللا ألنزل مالئكة ، ما مسعنا هبذا يف آبائنا : من قومه 
  . .} إن هو إال رجل به جنة ، فتربصوا به حىت حني . األولني 

كلمة احلق اليت ال تتبدل ، يقوم عليها الوجود ، ويشهد هبا كل ما  . .} يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه { 
وختافون عاقبة اإلنكار للحقيقة األوىل اليت تقوم عليها احلقائق مجيعاً؟ وتستشعرون ما يف } أفال تتقون؟ { يف الوجود 

  إنكارها من جتن على احلق الباهر ، وما يعقب التجين من استحقاق للعذاب األليم؟
اء قومه من الكفار ال يناقشون هذه الكلمة؛ وال يتدبرون شواهدها ، وال يستطيعون التخلص من النظرة ولكن كرب

الضيقة املتعلقة بأشخاصهم وبشخص الرجل الذي يدعوهم ، وال يرتفعون إىل األفق الطليق الذي ينظرون منه إىل 
احلقيقة الكربى اليت يقوم عليها الوجود ،  فإذا هم يتركون. . تلك احلقيقة الضخمة جمردة عن األشخاص والذوات 

  :ويشهد به كل ما يف الوجود ، ليتحدثوا عن شخص نوح 
  } ما هذا إال بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم : فقال املأل الذين كفروا من قومه { 

طبيعتها وال لريوا من هذه الزاوية الضيقة الصغرية نظر القوم إىل تلك الدعوة الكبرية ، فما كانوا إذن ليدركوا 
حقيقتها؛ وذواهتم الصغرية الضئيلة حتجب عنهم جوهرها ، وتعمي عليهم عنصرها ، وتقف حائالً بني قلوهبم وبينها؛ 

فإذا القضية كلها يف نظرهم قضية رجل منهم ال يفترق يف شيء عنهم ، يريد أن يتفضل عليهم ، وأن جيعل لنفسه 
  منزلة فوق منزلتهم
يف . . الصغري لرد نوح عن املنزلة اليت يتومهون انه يعمل هلا ، ويتوسل إليها بدعوى الرسالة وهم يف اندفاعهم 

اندفاعهم هذا الصغري ال يردون فضل نوح وحده ، بل يردون فضل اإلنسانية اليت هم منها؛ ويرفضون تكرمي اهللا 
  :سالً هلذا اجلنس؛ ويستكثرون أن يرسل اهللا رسوالً من البشر ، إن يكن ال بد مر

  .} ولو شاء اهللا ألنزل مالئكة { 

.  
ذلك أهنم ال جيدون يف أرواحهم تلك النفحة العلوية اليت تصل البشر باملأل األعلى؛ وجتعل املختارين من البشرية 

  .يتلقون ذلك الفيض العلوي ويطيقونه ، وحيملونه إىل إخواهنم من البشر ، فيهدوهنم إىل مصدره الوضيء 
  :ر إىل السوابق املألوفة ال إىل العقل املتدبر وهم حييلون األم

  . .} ما مسعنا هبذا يف آبائنا األولني { 
فال يتدبر الناس ما هو بني أيديهم من . ومثل هذا يقع دائماً عندما يطمس التقليد على حركة الفكر وحرية القلب 

» سابقة « ثون يف ركام املاضي عن إمنا هم يبح. القضايا ، ليهتدوا على ضوء الواقع إىل حكم مباشر عليها 
  يستندون إليها؛ فإن مل جيدوا هذه السابقة رفضوا القضية وطرحوها

فأما الذي مل يكن فإنه ال ميكن أن . وعند هذه اجلماعات اجلاحدة اخلامدة أن ما كان مرة ميكن ان يكون ثانية 
  } آبائنا األولني { معني من  يكون وهكذا جتمد احلياة ، وتقف حركتها ، وتتسمر خطاها ، عند جيل

وهم يدعوهنم إىل . ويا ليتهم يدركون أهنم جامدون متحجرون ، إمنا هم يتهمون دعاة التحرر واالنطالق باجلنون 
فإذا هم يتلقون هذه الدعوة بالتبجح . التدبر والتفكر ، والتخلية بني قلوهبم ودالئل اإلميان الناطقة يف الوجود 



  :واالهتام 
  . .} إال رجل به جنة ، فتربصوا به حىت حني إن هو { 

  أي إىل أن يأخذه املوت ، ويرحيكم منه ، ومن دعوته ، ومن إحلاحه عليكم بالقول اجلديد
عندئذ مل جيد نوح عليه السالم منفذاً إىل تلك القلوب اجلامدة املتحجرة؛ ومل جيد له موئالً من السخرية واألذى ، إال 

  :، يشكو إليه ما لقيه من تكذيب ويطلب منه النصر بسبب هذا التكذيب أن يتوجه إىل ربه وحده 
  . .} رب انصرين مبا كذبون : قال { 

وعندما يتجمد األحياء على هذا النحو ، وهتم احلياة باحلركة إىل األمام ، يف طريق الكمال املرسوم ، فتجدهم عقبة 
واألمر األول هو . . ا أن تدعها احلياة يف مكاهنا ومتضي عندئذ إما إن تتحطم هذه املتحجرات؛ وإم. . يف الطريق 

ذلك أهنم كانوا يف فجر البشرية ويف أول الطريق؛ فشاءت إرادة اهللا أن تطيح هبم من . الذي حدث لقوم نوح 
  :الطريق 

اثنني ،  فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ، فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجني{ 
  . .} إهنم مغرقون . وأهلك إال من سبق عليه القول منهم وال ختاطبين يف الذين ظلموا 

وملا كانت البشرية . وهكذا مضت سنة اهللا يف تطهري الطريق من العقبات املتحجرة لتمضي احلياة يف طريقها املرسوم 
. . لنمو فتيبس وتعجز وهي رقيقة العود قد أسنت على عهد نوح ، ومجدت كالشجرة الناشئة تعوقها اآلفة عن ا

  .كان العالج هو الطوفان ، الذي جيتبُّ كل شيء ، وجيرف كل شيء 

  :ويغسل التربة ، لتعاد بذرة احلياة السليمة من جديد ، فتنشأ على نظافة ، فتمتد وتكرب حىت حني 
ة من الطوفان ، وحلفظ بذور احلياة والفلك وسيلة للنجا. . } فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا { 

وقد شاء اهللا أن يصنع نوح الفلك بيده ، ألنه ال بد لإلنسان من األخذ . السليمة كما يعاد بذرها من جديد 
فاملدد ال يأيت للقاعدين املسترحيني املسترخني . باألسباب والوسائل ، وبذل آخر ما يف طوقه ، ليستحق املدد من ربه 

وال يزيدون شيئاً على االنتظار ونوح قدر اهللا له أن يكون أبا البشر الثاين؛ فدفع به إىل األخذ  ، الذين ينتظرون
  .باألسباب؛ مع رعاية اهللا له ، وتعليمه صناعه الفلك ، ليتم أمر اهللا ، وتتحقق مشيئته عن هذا الطريق 

وانبجس } فإذا جاء أمرنا وفار التنور {  :وجعل اهللا له عالمة للبدء بعملية التطهري الشاملة لوجه األرض املؤوف 
} فاسلك فيها من كل زوجني اثنني { : منه املاء ، فتلك هي العالمة ليسارع نوح ، فيحمل يف السفينة بذور احلياة 

وأهلك إال {  ذلك الزمان ، امليسرة كذلك لبين اإلنسان من أنواع احليوان والطيور والنبات املعروفة لنوح يف. . 
وهم الذين كفروا وكذبوا ، فاستحقوا كلمة اهللا السابقة ، وسنته النافذة ، وهي اهلالك } من سبق عليه القول منهم 

  .للمكذبني بآيات اهللا 
قرب األقربني إليه ممن سبق عليهم وصدر األمر األخري لنوح أال جيادل يف أمر أحد ، وال حياول إنقاذ أحد ولو كان أ

  .القول 
  .} وال ختاطبين يف الذين ظلموا إهنم مغرقون { 

  فسنة اهللا ال حتايب ، وال تنحرف عن طريقها الواحد املستقيم ، من أجل خاطر ويل وال قريب
ميضي يف تعليم  ولكنه} إهنم مغرقون { : فقد قضي األمر ، وتقرر . وال يفصل هنا ما حدث للقوم بعد هذا األمر 

  :نوح عليه السالم كيف يشكر نعمة ربه ، وكيف حيمد فضله ، وكيف يستهديه طريقه 
رب أنزلين : وقل . احلمد هللا الذي جنانا من القوم الظاملني : فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك ، فقل { 



  . .} منزالً مباركاً ، وأنت خري املنزلني 
وهكذا يتأدب يف حقه . توجه إليه ، وهكذا يوصف سبحانه بصفاته ، ويعترف له بآياته فهكذا حيمد اهللا ، وهكذا ي

  .العباد ، ويف طليعتهم النبيون ، ليكونوا أسوة لآلخرين 
  :مث يعقب على القصة كلها ، وما تتضمنه خطواهتا من دالئل القدرة واحلكمة 

  . .} إن يف ذلك آليات ، وإن كنا ملبتلني { 
وابتالء . وابتالء للتأديب . وابتالء للتوجيه . وابتالء لألجر . وابتالء للشكر . ابتالء للصرب . ان واالبتالء ألو
  . .ويف قصة نوح ألوان من االبتالء له ولقومه وألبنائه القادمني . . وابتالء للتقومي . للتمحيص 

  :ور وميضي السياق يعرض مشهداً آخر من مشاهد الرسالة الواحدة والتكذيب املكر
أفال تتقون؟ . فأرسلنا فيهم رسوالً منهم أن اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه . مث أنشأنا من بعدهم قرناً آخرين { 

ما هذا إال بشر مثلكم ، يأكل : وقال املأل من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء اآلخرة ، وأترفناهم يف احلياة الدنيا 
  . مما تأكلون منه ، ويشرب مما تشربون

أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاما أنكم خمرجون؟ هيهات . ولئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذاً خلاسرون 
إن هو إال رجل افترى على اهللا كذباً ، . هيهات ملا توعدون إن هي إال حياتنا الدنيا منوت وحنيا ، وما حنن مببعوثني 

فأخذهتم الصيحة باحلق . عما قليل ليصبحن نادمني : قال . كذبون رب انصرين مبا : قال . وما حنن له مبؤمنني 
  . .} فبعداً للقوم الظاملني . فجعلناهم غثاء 

إن استعراض قصص الرسل يف هذه السورة ليس للتقصي والتفصيل؛ إمنا هو لتقرير الكلمة الواحدة اليت جاء هبا 
مث بدأ بذكر نوح عليه السالم ليحدد نقطة البدء؛ وانتهى ومن . اجلميع ، واالستقبال الواحد الذي لقوه من اجلميع 

ومل يذكر األمساء يف وسط السلسلة الطويلة ، كي يدل . مبوسى وعيسى ليحدد النقطة األخرية قبل الرسالة األخرية 
ذا هو إمنا ذكر الكلمة الواحدة يف كل حلقة واالستقبال الواحد ، ألن ه. على تشابه حلقاهتا بني البدء والنهاية 

  .املقصود 
  . .وهم على األرجح عاد قوم هود . مل حيدد من هم . . } مث أنشأنا من بعدهم قرناً آخرين { 
ذات الكلمة الواحدة اليت قاهلا . . } أفال تتقون؟ . فأرسلنا فيهم رسوالً منهم أن اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه { 

  تالف اللغات اليت كانت تتخاطب هبا القرونحيكيها باأللفاظ ذاهتا ، مع اخ. من قبله نوح 
  فماذا كان اجلواب؟

  :إنه اجلواب ذاته على وجه التقريب 
ما هذا إال بشر مثلكم يأكل : وقال املأل من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقآء اآلخرة ، وأترفناهم يف احلياة الدنيا { 

  . .} كم إنكم إذاً خلاسرون ولئن أطعتم بشراً مثل. مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون 
وهو األعتراض الناشئ من انقطاع الصلة بني قلوب هؤالء . فاالعتراض املكرور هو االعتراض على بشرية الرسول 

  .الكرباء املترفني ، وبني النفخة العلوية اليت تصل اإلنسان خبالقه الكرمي 
القلوب تلك احلساسية املرهفة اليت تتلقى وتتأثر  والترف يفسد الفطرة ، ويغلظ املشاعر ، ويسد املنافذ ، ويفقد

ومن هنا حيارب اإلسالم الترف؛ ويقيم نظمه االجتماعية على أساس ال يسمح للمترفني بالوجود يف . وتستجيب 
  اجلماعة املسلمة ، ألهنم كالعفن يفسد ما حوله ، حىت لينخر فيه السوس ، ويسبح فيه الدود

  .البعث بعد املوت والبلى؛ ويعجبون من هذا الرسول الذي ينبئهم هبذا األمر الغريب مث يزيد املترفون هنا إنكار 



إن هي إال حياتنا الدنيا ، : أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم خمرجون؟ هيهات هيهات ملا توعدون { 
  . .} منوت وحنيا ، وما حنن مببعوثني 

. حلياة الكربى؛ ودقة التدبري يف أطوارها للوصول هبا إىل غايتها البعيدة ومثل هؤالء ال ميكن أن يدركوا حكمة ا
  .فاخلري ال يلقى جزاءه الكامل يف احلياة الدنيا . هذه الغاية اليت ال تتحقق بكماهلا يف هذه األرض 

لى ، اليت ال إمنا يستكمالن هذا اجلزاء هنالك ، حيث يصل املؤمنون الصاحلون إىل قمة احلياة املث. والشر كذلك 
ويصل املرتكسون املنتكسون إىل درك احلياة  -إال أن يشاء اهللا  -خوف فيها وال نصب ، وال حتول فيها وال زوال 

  السفلية اليت هتدر فيها آدميتهم ، ويرتدون فيها أحجاراً ، أو كاألحجار
سبقت يف السورة على أطوارها  مثل هؤالء ال يدركون هذه املعاين؛ وال يستدلون من أطوار احلياة األوىل اليت

. . األخرية؛ وال ينتبهون إىل أن القوة املدبرة لتلك األطوار ال تقف باحلياة عند مرحلة املوت والبلى كما يظنون 
لذلك هم يستعجبون ويعجبون من ذلك الذي يعدهم أهنم خمرجون؛ ويستبعدون يف جهالة أن ذلك يكون؛ وجيزمون 

فأما الذين ماتوا ، وصاروا . ميوت جيل وحييا بعده جيل . حياة واحدة وموت واحد  يف تبجح بأن ليس هنالك إال
تراباً وعظاماً ، فهيهات هيهات احلياة هلم ، كما يقول ذلك الرجل الغريب وهيهات هيهات البعث الذي يعدهم به 

  ، وقد صاروا عظاماً ورفاتاً
ال يقفون . . حكمة احلياة اليت تكشف عنها أطوارها األوىل مث إهنم ال يقفون عند هذه اجلهالة ، والغفلة عن تدبر 

وال يعرفون اهللا إال يف هذه اللحظة ، وهلذا الغرض . عند هذه اجلهالة ، إمنا هم يتهمون رسوهلم باالفتراء على اهللا 
  :من اهتام الرسول 

  . .} إن هو إال رجل افترى على اهللا كذباً ، وما حنن له مبؤمنني { 
  :وبالعبارة ذاهتا اليت توجه هبا إىل ربه نوح . د الرسول إال أن يستنصر ربه كما استنصره من قبله نوح عندئذ مل جي

  . .} رب انصرين مبا كذبون : قال { 
  :وعندئذ وقعت االستجابة ، بعد أن استوىف القوم أجلهم؛ ومل يعد فيهم خري يرجى بعد العناد والغفلة والتكذيب 

  . .} حن نادمني عما قليل ليصب: قال { 
  :ولكن حيث ال ينفع الندم ، وال جيدي املتاب 

  . .} فأخذهتم الصيحة باحلق ، فجعلناهم غثاء { 
. . والغثاء ما جيرفه السيل من حشائش وأعشاب وأشياء مبعثرة ، ال خري فيها ، وال قيمة هلا ، وال رابط بينها 

وغفلوا عن حكمة وجودهم يف احلياة الدنيا ، وقطعوا ما بينهم  وهؤالء ملا ختلوا عن اخلصائص اليت كرمهم اهللا هبا ،
مل يبق فيهم ما يستحق التكرمي؛ فإذا هم غثاء كغثاء السيل ، ملقى بال احتفال وال اهتمام . . وبني املأل األعلى 

  .وذلك من فرائد التعبري القرآين الدقيق 
  :عن اهتمام الناس  ويزيدهم على هذه املهانة ، الطرد من رمحة اهللا ، والبعد

  . .} فبعداً للقوم الظاملني { 
  . .يف عامل الواقع ويف عامل الضمري . بعداً يف احلياة ويف الذكرى 

  :وميضي السياق بعد ذلك يف استعراض القرون 
ء أمة كلما جآ. مث أرسلنا رسلنا تترا . ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون . مث أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين { 

  .} فبعداً لقوم ال يؤمنون . فأتبعنا بعضهم بعضاً ، وجعلناهم أحاديث . رسوهلا كذبوه 



أََيْحَسُبونَ أَنََّما ) ٥٤(فَذَْرُهْم ِفي غَْمرَِتهِْم حَتَّى ِحنيٍ ) ٥٣(فََتقَطَُّعوا أَْمَرُهمْ َبْينَُهْم ُزُبًرا كُلُّ حِْزبٍ بَِما لََديْهِْم فَرُِحونَ 
إِنَّ الَِّذيَن ُهْم ِمْن َخْشَيِة رَبِّهِمْ ) ٥٦(ُنَسارُِع لَُهْم ِفي الَْخيَْراِت َبلْ لَا َيْشُعُرونَ ) ٥٥(بِِه ِمْن َمالٍ َوَبنَِني  ُنِمدُُّهْم

َوالَِّذيَن يُْؤُتونَ َما آَتْوا  )٥٩(َوالَِّذيَن ُهْم بَِربِّهِْم لَا ُيْشرِكُونَ ) ٥٨(َوالَِّذيَن ُهمْ بِآَياتِ َربِّهِْم ُيْؤِمُنونَ ) ٥٧(ُمْشِفقُونَ 
َولَا ُنكَلِّفُ ) ٦١(أُولَِئَك ُيَسارُِعونَ ِفي الَْخْيرَاِت َوُهْم لََها سَابِقُونَ ) ٦٠(َوقُلُوُبُهْم َوجِلَةٌ أَنَُّهْم إِلَى َربِّهِْم َراجُِعونَ 

َبلْ قُلُوبُُهْم ِفي غَْمَرٍة ِمْن َهذَا َولَُهمْ أَْعَمالٌ ِمْن ) ٦٢(لَا ُيظْلَُمونَ َنفًْسا إِلَّا ُوسَْعَها وَلََدْيَنا كَِتاٌب َيْنِطُق بِالَْحقِّ َوُهْم 
لَا َتْجأَرُوا الَْيْوَم إِنَّكُْم ِمنَّا ) ٦٤(حَتَّى إِذَا أََخذَْنا ُمْتَرِفيهِْم بِالَْعذَابِ إِذَا ُهْم َيجْأَُرونَ ) ٦٣(ُدوِن ذَِلَك ُهمْ لََها َعاِملُونَ 

ُمْسَتكْبِرِيَن بِِه َساِمًرا َتْهُجُرونَ ) ٦٦(قَْد كَاَنْت آيَاِتي ُتْتلَى َعلَْيكُْم فَكُْنُتْم َعلَى أَْعقَابِكُْم َتْنِكُصونَ ) ٦٥(ُرونَ لَا تُْنَص
) ٦٩(وا َرسُولَُهْم فَُهْم لَُه مُْنِكُرونَ أَْم لَْم َيْعرِفُ) ٦٨(أَفَلَْم َيدَّبَّرُوا الْقَْولَ أَْم َجاءَُهْم َما لَْم َيأِْت آَباءَُهُم الْأَوَِّلَني ) ٦٧(

َولَوِ اتََّبعَ الَْحقُّ أَْهَواءَُهْم لَفََسَدِت السََّماَواتُ ) ٧٠(أَْم َيقُولُونَ بِِه جِنَّةٌ َبلْ َجاَءُهْم بِالَْحقِّ َوأَكْثَرُُهْم ِللَْحقِّ كَارُِهونَ 
أَْم َتْسأَلُُهْم َخْرًجا فََخرَاُج َربَِّك خَْيٌر َوُهَو ) ٧١(كْرِِهْم فَُهْم َعْن ِذكْرِِهْم ُمعْرُِضونَ َوالْأَْرُض َوَمْن ِفيهِنَّ َبلْ أَتَْيَناُهمْ بِِذ

ِكُبونَ َوإِنَّ الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِالْآخَِرِة َعنِ الصَِّراِط لََنا) ٧٣(وَإِنََّك لََتْدُعوُهمْ إِلَى صَِراٍط ُمْسَتِقيمٍ ) ٧٢(َخْيُر الرَّازِِقَني 
َولَقَْد أََخذَْناُهمْ بِالَْعذَابِ فََما ) ٧٥(َولَْو َرِحمَْناُهْم َوكَشَفَْنا َما بِهِْم ِمْن ُضرٍّ لَلَجُّوا ِفي طُْغيَانِهِْم َيْعَمُهونَ ) ٧٤(

َوُهوَ ) ٧٧(بٍ َشِديٍد إِذَا ُهْم ِفيِه ُمْبِلُسونَ حَتَّى إِذَا فََتحَْنا َعلَْيهِْم بَاًبا ذَا َعذَا) ٧٦(اسَْتكَانُوا لَِربِّهِْم َوَما يََتَضرَُّعونَ 
َوُهَو الَِّذي ذََرأَكُْم ِفي الْأَْرضِ َوإِلَْيِه ُتْحَشُرونَ ) ٧٨(الَِّذي أَْنَشأَ لَكُمُ السَّْمَع َوالْأَْبَصاَر وَالْأَفِْئَدةَ قَِليلًا َما َتْشكُُرونَ 

) ٨١(َبلْ قَالُوا ِمثْلَ َما قَالَ الْأَوَّلُونَ ) ٨٠(ْخِتلَاُف اللَّْيلِ َوالنََّهارِ أَفَلَا َتْعِقلُونَ َوُهَو الَِّذي ُيْحيِي َوُيِميُت َولَُه ا) ٧٩(
لَّا أَسَاِطُري الْأَوَّلِنيَ لَقَْد ُوِعْدَنا َنْحُن َوآَباُؤَنا َهذَا ِمْن قَْبلُ إِنْ َهذَا إِ) ٨٢(قَالُوا أَإِذَا مِْتَنا َوكُنَّا تَُراًبا َوِعظَاًما أَإِنَّا لََمْبعُوثُونَ 

قُلْ َمْن َربُّ ) ٨٥(َسَيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ أَفَلَا َتذَكَُّرونَ ) ٨٤(قُلْ ِلَمنِ الْأَْرُض َوَمْن ِفيَها إِنْ كُنُْتْم َتْعلَُمونَ ) ٨٣(
قُلْ َمْن بَِيِدِه َملَكُوُت كُلِّ َشْيٍء ) ٨٧(فَلَا َتتَّقُونَ َسَيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ أَ) ٨٦(السََّماَواتِ السَّْبعِ َوَربُّ الْعَْرشِ الْعَِظيمِ 

َبلْ أََتْيَناُهْم بِالَْحقِّ وَإِنَُّهْم ) ٨٩(َسَيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ فَأَنَّى ُتْسَحُرونَ ) ٨٨(َوُهَو ُيجُِري وَلَا ُيَجاُر َعلَْيِه إِنْ كُنُْتْم َتْعلَُمونَ 
 اللَُّه ِمْن َولٍَد َوَما كَانَ َمَعُه ِمْن إِلٍَه إِذًا لَذََهَب كُلُّ إِلَهٍ بَِما َخلََق َولََعلَا َبْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ َما اتََّخذَ) ٩٠(لَكَاِذُبونَ 

رِيَنِّي َما ُيوَعُدونَ قُلْ َربِّ إِمَّا ُت) ٩٢(َعاِلمِ الَْغْيبِ َوالشََّهاَدِة فََتَعالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ ) ٩١(سُْبَحانَ اللَِّه َعمَّا َيِصفُونَ 
اْدفَْع بِالَِّتي ِهيَ ) ٩٥(وَإِنَّا َعلَى أَنْ نُرَِيَك َما نَِعُدُهْم لَقَاِدُرونَ ) ٩٤(َربِّ فَلَا َتْجَعلْنِي ِفي الْقَْومِ الظَّاِلِمَني ) ٩٣(

َوأَُعوذُ بَِك َربِّ أَنْ ) ٩٧(ِمْن َهَمَزاِت الشََّياِطنيِ َوقُلْ َربِّ أَُعوذُ بَِك ) ٩٦(أَْحَسُن السَّيِّئَةَ َنْحُن أَْعلَُم بَِما َيِصفُونَ 
  ) ٩٨(َيْحُضُروِن 

تلك احلال اليت جاء الرسول األخري . هذا الدرس الثالث يف السورة يبدأ بتصوير حال الناس بعد أمة الرسل 
  .مجيعاً خمتلفني متنازعني حول احلقيقة الواحدة اليت جاءهم هبا الرسل من قبل . فوجدهم عليها 

ويصور غفلتهم عن احلق الذي جاءهم به خامت املرسلني صلى اهللا عليه وسلم والغمرة اليت تذهلهم عن عاقبة ما هم 
بينما املؤمنون يعبدون اهللا ، ويعملون الصاحلات ، وهم مع هذا خائفون من العاقبة ، وقلوهبم وجلة أهنم إىل . فيه 

  .احلذر يف النفس املؤمنة ، وصورة الغمرة والغفلة يف النفس الكافرة فتتقابل صورة اليقظة و. . رهبم راجعون 
يستنكر موقفهم مرة ، ويستعرض شبهاهتم مرة ، ويلمس وجداهنم بدالئل اإلميان يف : مث جيول معهم جوالت شىت 

  .أنفسهم ويف اآلفاق مرة ، ويأخذهم مبسلماهتم فيجعلها حجة عليهم مرة 
ويتوجه باخلطاب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن . كهم إىل مصريهم احملتوم وينتهي بعد هذه اجلوالت بتر

ميضي يف طريقه ، ال يغضب لعنادهم ، وأن يدفع السيئة باحلسىن ، وأن يستعيذ باهللا من الشياطني اليت تقودهم إىل 



  .الضالل املبني 
أحيسبون أمنا مندهم به . م يف غمرهتم حىت حني فذره. فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً ، كل حزب مبا لديهم فرحون { 

  } من مال وبنني نسارع هلم يف اخلريات؟ بل ال يشعرون 
لقد مضى الرسل صلوات اهللا عليهم أمة واحدة ، ذات كلمة واحدة ، وعبادة واحدة ، ووجهة واحدة؛ فإذا الناس 

  .من بعدهم أحزاب متنازعة ال تلتقي على منهج وال طريق 
لقد تنازعوا األمر حىت مزقوه بينهم مزقاً ، . بري القرآين املبدع هذا التنازع يف صورة حسية عنيفة وخيرج التع

مضى فرحاً ال يفكر يف شيء ، وال . مث مضى كل حزب باملزقة اليت خرجت يف يده . وقطعوه يف أيديهم قطعاً 
نسمة طليقة ، أو يدخل منها أي شعاع يلتفت إىل شيء مضى وأغلق على حسه مجيع املنافذ اليت تأتيه منها أية 

مضيء وعاش اجلميع يف هذه الغمرة مذهولني مشغولني مبا هم فيه ، مغمورين ال تنفذ إليهم نسمة حميية وال شعاع 
  .منري 

  :وحني يرسم هلم هذه الصورة يتوجه باخلطاب إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
  . .} فذرهم يف غمرهتم حىت حني { 

  .ه الغمرة غافلني مشغولني مبا هم فيه ، حىت يفجأهم املصري حني جييء موعده احملتوم ذرهم يف هذ
ويأخذ يف التهكم عليهم والسخرية من غفلتهم ، إذ حيسبون أن اإلمالء هلم بعض الوقت ، وإمدادهم باألموال 

  :العطاء والبنني يف فترة االختبار ، مقصود به املسارعة هلم يف اخلريات وإيثارهم بالنعمة و
  }أحيسبون أّنما مندهم به من مال وبنني نسارع هلم يف اخلريات؟ { 

  :وإمنا هي الفتنة ، وإمنا هو االبتالء 
  . .} بل ال يشعرون { 

  ال يشعرون مبا وراء املال والبنني من مصري قامت ومن شر مستطري
  :حلذر يف القلوب املؤمنة وإىل جانب صورة الغفلة والغمرة يف القلوب الضالة يربز صورة اليقظة وا

  .إن الذين هم من خشية رهبم مشفقون { 

والذين يؤتون ما آتوا وقلوهبم وجلة أهنم إىل رهبم . والذين هم برهبم ال يشركون . والذين هم بآيات رهبم يؤمنون 
  .} أولئك يسارعون يف اخلريات وهم هلا سابقون . راجعون 

وحساب العواقب . من احلساسية واإلرهاف والتحرج ، والتطلع إىل الكمال ومن هنا يبدو أثر اإلميان يف القلب ، 
  .مهما ينهض بالواجبات والتكاليف . 

وهم ينهضون بتكاليفهم . فهؤالء املؤمنون يشفقون من رهبم خشية وتقوى؛ وهم يؤمنون بآياته ، وال يشركون به 
يؤتون ما آتوا وقلوهبم وجلة أهنم { : بعد هذا كله ولكنهم . . وهم يأتون من الطاعات ما استطاعوا . وواجباهتم 

  .إلحساسهم بالتقصري يف جانب اهللا ، بعد أن بذلوا ما يف طوقهم ، وهو يف نظرهم قليل } إىل رهبم راجعون 
هو الذي يسرق } الذين يؤتون ما آتوا وقلوهبم وجلة { . يا رسول اهللا : عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت « 

. ال يا بنت الصديق ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق : شرب اخلمر ، وهو خياف اهللا عز وجل؟ قال ويزين وي
  .» وهو خياف اهللا عز وجل 

ومن مث يستصغر كل عباداته ، . . وحيس آالءه يف كل نفس وكل نبضة . إن قلب املؤمن يستشعر يد اهللا عليه 
كذلك هو يستشعر بكل ذرة فيه جالل اهللا وعظمته؛ ويرقب . ويستقل كل طاعاته ، إىل جانب آالء اهللا ونعمائه 



ومن مث يشعر باهليبة ، ويشعر بالوجل ، ويشفق أن يلقى اهللا وهو . . بكل مشاعره يد اهللا يف كل شيء من حوله 
  .مقصر يف حقه ، مل يوفه حقه عبادة وطاعة ومل يقارب أياديه عليه معرفة وشكراً 

اخلريات ، وهم الذين يسبقون هلا فينالوهنا يف الطليعة ، هبذه اليقظة ، وهبذا التطلع ، وهؤالء هم الذين يسارعون يف 
ال أولئك الذين يعيشون يف غمرة وحيسبون لغفلتهم أهنم مقصودون بالنعمة ، مرادون . وهبذا العمل ، وهبذه الطاعة 

ري يف الناس كثري ، يغمرهم الرخاء ، ومثل هذا الط. باخلري ، كالصيد الغافل يستدرج إىل مصرعه بالطعم املغري 
  وتشغلهم النعمة ، ويطغيهم الغىن ، ويلهيهم الغرور ، حىت يالقوا املصري

ليست . . واليت يستجيشها اإلميان مبجرد استقراره يف القلوب . تلك اليقظة اليت يفرضها اإلسالم على قلب املسلم 
إمنا هي احلساسية الناشئة من الشعور باهللا واالتصال به؛  .أمراً فوق الطاقة ، وليست تكليفاً فوق االستطاعة 

  :ومراقبته يف السر والعلن؛ وهي يف حدود الطاقة اإلنسانية ، حني يشرق فيها ذلك النور الوضيء 
  . .} وال نكلف نفساً إال وسعها ولدينا كتاب ينطق باحلق وهم ال يظلمون { 

داد النفوس؛ وهو حماسبهم وفق ما يعملونه يف حدود الطاقة ، ال ولقد شرع اهللا التكاليف وفق ما يعلم من استع
ينطق باحلق { يظلمون بتحميلهم ما ال يطيقون؛ وال ببخسهم شيئاً مما يعملون ، وكل ما يعملونه حمسوب يف سجل 

  .ويربزه ظاهراً غري منقوص } 

  .واهللا خري احلاسبني 
مل ميسسها نوره احمليي ، النشغاهلا عنه ، واندفاعها يف التيه؛ حىت  إمنا يغفل الغافلون ألن قلوهبم يف غمرة عن احلق ،

  :تفيق على اهلول ، لتلقى العذاب األليم ، وتلقى معه التوبيخ والتحقري 
حىت إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم . بل قلوهبم يف غمرة من هذا ، وهلم أعمال من دون ذلك هم هلا عاملون { 

قد كانت آيايت تتلى عليكم ، فكنتم على أعقابكم تنكصون ، . اليوم إنكم منا ال تنصرون ال جتأروا . جيأرون 
  . .} مستكربين به سامراً هتجرون 

فعلة اندفاعهم فيما هم فيه ليست هي تكليفهم مبا هو فوق الطاقة؛ إمنا العلة أن قلوهبم يف غمرة ، ال ترى احلق 
وهلم أعمال من دون ذلك هم هلا { : ريق آخر غري النهج الذي جاء به الذي جاء به القرآن ، وأهنم مندفعون يف ط

  . .} عاملون 
. . } حىت إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم جيأرون { : مث يرسم مشهد انتباههم على الكارثة الباغتة املفاجئة 

م أوالء يفاجأون بالعذاب الذي وها ه. واملترفون أشد الناس استغراقاً يف املتاع واالحنراف والذهول عن املصري 
وذلك يف مقابل الترف والغفلة االستكبار ( يأخذهم أخذاً ، فإذا هم يرفعون أصواهتم باجلؤار ، مستغيثني مسترمحني 

وإذا املشهد حاضر . . } ال جتأروا اليوم إنكم منا ال تنصرون { : مث ها هم أوالء يتلقون الزجر والتأنيب ) والغرور 
الزجر والتأنيب ، والتيئيس من كل جندة ومن كل نصري ، والتذكري مبا كان منهم وهم يف غمرهتم  ، وهم يتلقون

فتتراجعون على أعقابكم كأن ما يتلى } قد كانت آيايت تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون { : مستغرقون 
 تزيدون على هذا سوء القول مث. عليكم خطر حتاذرونه ، أو مكروه جتانبونه ، مستكربين عن اإلذعان للحق 

  .وهجره يف مسركم ، حيث تتناولون الرسول صلى اهللا عليه وسلم وما جاء به بكلمات السوء 
. ولقد كانوا يطلقون ألسنتهم هبجر القول وفحشه يف جمالسهم؛ وهم يتحلقون حول األصنام يف سامرهم بالكعبة 

فيه؛ وهم جيأرون طالبني الغوث ، فيذكرهم بسمرهم فها هو ذا القرآن يرسم هلم مشهد حساهبم على ما هم 
كأمنا هو واقع اللحظة ، وهم يشهدونه ويعيشون فيه وذلك على طريقة القرآن . الفاحش ، وهجرهم القبيح 



  .الكرمي يف رسم مشاهد القيامة كأهنا واقع مشهود 
واديهم ويف مسرهم ميثلون الكربياء واملشركون يف هتجمهم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلى القرآن يف ن

ومثل . اجلاهلة ، اليت ال تدرك قيمة احلق ألهنا مطموسة البصرية عمياء ، فتتخذ منه مادة للسخرية واهلزء واالهتام 
وليست جاهلية العرب إال منوذجاً جلاهليات كثرية خلت يف الزمان؛ وما تزال تظهر اآلن بعد . هؤالء يف كل زمان 

  اآلن
هبم من مشهد التأنيب يف اآلخرة ، فيعود هبم إىل الدنيا من جديد يعود هبم ليسأل ويعجب من موقفهم ذاك وينتقل 
  .الغريب 

ما الذي يصدهم عن اإلميان مبا جاءهم به رسوهلم األمني؟ ما الشبهات اليت حتيك يف صدورهم فتصدهم عن . 
  :ة السوء فيه؟ وهو احلق اخلالص والطريق املستقيم اهلدى؟ ما حجتهم يف اإلعراض عنه ، والسمر يف جمالسهم بقال

أفلم يدبروا القول؟ أم جاءهم ما مل يأت آباءهم األولني؟ أم مل يعرفوا رسوهلم فهم له منكرون؟ أم يقولون به جنة؟ { 
بل . بل جاءهم باحلق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع احلق أهواءهم لفسدت السماوات واألرض ومن فيهن 

وإنك . أم تسأهلم خرجاً؟ فخراج ربك خري وهو خري الرازقني . م بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أتيناه
  . .} وإن الذين ال يؤمنون باآلخرة عن الصراط لناكبون . لتدعوهم إىل صراط مستقيم 

ه من اجلمال ، إن مثل ما جاء به حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال ميلك من يتدبره أن يظل معرضاً عنه ، ففي
وفيه من الكمال ، وفيه من التناسق ، وفيه من اجلاذبية ، وفيه من موافقة الفطرة ، وفيه من اإلحياءات الوجدانية ، 

وفيه من غذاء القلب ، وفيه من زاد الفكر ، وفيه من عظمة االجتاهات ، وفيه من قومي املناهج ، وفيه من حمكم 
إذن؟ فهذا } أفلم يدبروا القول { تجيش كل عناصر الفطرة ويغذيها ويلبيها وفيه من كل شيء ما يس. . التشريع 

  . .سر إعراضهم عنه ألهنم مل يتدبروه 
فكان بدعاً يف مألوفهم ومألوف آبائهم أن جييئهم رسول أو أن جييئهم . . } أم جاءهم ما مل يأت آباءهم األولني؟ { 

أن الرسل جاءوا قومهم تترى ، وكلهم جاء بالكلمة الواحدة بكلمة التوحيد وذلك تاريخ الرساالت كلها يثبت 
  اليت يدعوهم إليها هذا الرسول

ويكون هذا هو سر اإلعراض والتكذيب ولكنهم يعرفون رسوهلم . . } أم مل يعرفوا رسوهلم فهم له منكرون؟ { 
ن صدقه وأمانته حىت لقد يعرفو: يعرفون شخصه ويعرفون نسبه ، ويعرفون أكثر من أي أحد صفاته . حق املعرفة 

  لقبوه قبل الرسالة باألمني
كما كان بعض سفهائهم يقولون؛ وهم على ثقة أنه العاقل الكامل ، الذي ال يعرفون عنه } أم يقولون به جنة؟ { 

  زلة يف تارخيه الطويل؟
نه يسلبهم القيم إمنا هي كراهية أكثرهم للحق ، أل. إنه ما من شبهة من هذه الشبهات ميكن أن يكون هلا أصل 

  :الباطلة اليت هبا يعيشون ، ويصدم أهواءهم املتأصلة اليت هبا يعتزون 
  . .} بل جاءهم باحلق ، وأكثرهم للحق كارهون { 

واحلق ال ميكن أن يدور مع اهلوى؛ وباحلق تقوم السماوات واألرض ، وباحلق يستقيم الناموس ، وجتري السنن يف 
  :هذا الكون وما فيه ومن فيه 

  . .} ولو اتبع احلق أهواءهم لفسدت السماوات واألرض ومن فيهن { 
وباحلق الواحد يدبر الكون كله ، فال ينحرف ناموسه هلوى عارض ، . فاحلق واحد ثابت ، واألهواء كثرية متقلبة 



سد الناس ولو خضع الكون لألهواء العارضة ، والرغبات الطارئة لفسد كله ، ولف. وال تتخلف سنته لرغبة طارئة 
معه ، ولفسدت القيم واألوضاع ، واختلت املوازين واملقاييس؛ وتأرجحت كلها بني الغضب والرضى ، والكره 

  .والبغض ، والرغبة والرهبة ، والنشاط واخلمول 

يف وبناء الكون املادي واجتاهه إىل غايته كالمها . . وسائر ما يعرض من األهواء واملواجد واالنفعاالت والتأثرات . 
  .حاجة إىل الثبات واالستقرار واالطراد ، على قاعدة ثابتة ، وهنج مرسوم ، ال يتخلف وال يتأرجح وال حييد 

ومن هذه القاعدة الكربى يف بناء الكون وتدبريه ، جعل اإلسالم التشريع للحياة البشرية جزءاً من الناموس الكوين 
والبشر جزء من هذا الكون خاضع لناموسه الكبري؛ فأوىل . مجيعاً ، تتواله اليد اليت تدبر الكون كله وتنسق أجزاءه 

بذلك ال خيضع نظام البشر لألهواء فيفسد . أن يشرع هلذا اجلزء من يشرع للكون كله ، ويدبره يف تناسق عجيب 
إمنا خيضع للحق الكلي ، ولتدبري } ولو اتبع احلق أهواءهم لفسدت السماوات واألرض ومن فيهن { : وخيتل 

  .صاحب التدبري 
ففوق أنه احلق هو كذلك جمد هلا . وهذه األمة اليت جاء هلا اإلسالم كانت أوىل األمم باتباع احلق الذي يتمثل فيه 

  :وما كان هلا من ذكر لواله يف العاملني . وذكر 
  . .} بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون { 

وقد ظل ذكرها يدوي يف آذان القرون طاملا . مل حىت جاءها اإلسالم وقد ظلت أمة العرب ال ذكر هلا يف تاريخ العا
ولن يقوم هلا ذكر إال . وقد تضاءل ذكرها عندما ختلت عنه ، فلم تعد يف العري وال يف النفري . كانت به مستمسكة 

  . . . يوم أن تفيء إىل عنواهنا الكبري 
يعود السياق إىل استنكار . . هم فأعرضوا عنه واهتموه وبعد هذا االستطراد مبناسبة دعواهم على احلق الذي جاء

  :موقفهم ، وإىل مناقشة الشبهات اليت ميكن أن تصدهم عما جاءهم به الرسول األمني 
فهم يفرون مما تسأهلم من أجر على اهلداية والتعليم؟ فإنك ال تطلب إليهم شيئاً ، فما عند } أم تسأهلم خرجاً؟ { 

وماذا يطمع نيب أن ينال من البشر الضعاف . . } فخراج ربك خري وهو خري الرازقني { : ربك خري مما عندهم 
الفقراء احملاويج وهو متصل بالفيض اللدين الذي ال ينضب وال يغيض؛ بل ماذا يطمع أتباع نيب أن ينالوا من عرض 

أال إنه يوم يتصل القلب باهللا هذه األرض وهم معلقو األنظار والقلوب مبا عند اهللا الذي يرزق بالكثري وبالقليل؟ 
  يتضاءل هذا الكون كله ، مبا فيه وكل من فيه

يصلهم بالناموس الذي حيكم } وإنك لتدعوهم إىل صراط مستقيم { : أال إمنا تطلب هدايتهم إىل املنهج القومي 
  .ة ال حتيد فطرهتم ، ويصلهم بالوجود كله ، ويقودهم يف قافلة الوجود ، إىل اخلالق الوجود ، يف استقام

وإن الذين ال يؤمنون باآلخرة عن { : أال وإهنم ككل من ال يؤمنون باآلخرة حائدون عن النهج ضالون عن الطريق 
فلو كانوا مهتدين لتابعوا بقلوهبم وعقوهلم أطوار النشأة اليت حتتم اإلميان باآلخرة ، وبالعامل . . } الصراط لناكبون 

  .، وحتقيق العدل املرسوم الذي يسمح ببلوغ الكمال املمكن 

  .فليست اآلخرة إال حلقة من حلقات الناموس الشامل الذي ارتضاه اهللا لتدبري هذا الوجود 
فإن . هؤالء الذين ال يؤمنون باآلخرة ، والذين تنكبوا الطريق ، ال يفيدهم االبتالء بالنعمة ، وال اإلبتالء بالنقمة 

وإن أصابتهم النقمة مل تلن قلوهبم } ه من مال وبنني نسارع هلم يف اخلريات أمنا مندهم ب{ : أصابتهم النعمة حسبوا 
، ومل تستيقظ ضمائرهم ، ومل يرجعوا إىل اهللا يتضرعون له ليكشف عنهم الضر ، ويظلون كذلك حىت يأتيهم 



  .العذاب الشديد يوم القيامة فإذا هم حائرون يائسون 
ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لرهبم وما . يف طغياهنم يعمهون ولو رمحناهم وكشفنا ما هبم من ضر للجوا { 

  . .} حىت إذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون . يتضرعون 
وهذه صفة عامة لذلك الصنف من الناس ، القاسية قلوهبم ، الغافلني عن اهللا ، املكذبني باآلخرة ، ومنهم املشركون 

  .واجهون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذين كانوا ي
والقلب مىت اتصل . واالستكانة والتضرع عند مس الضر دليل على الرجوع إىل اهللا ، والشعور بأنه امللجأ واملالذ 

باهللا على هذا النحو رق والن ، واستيقظ وتذكر ، وكانت هذه احلساسية هي احلارس الواقي من الغفلة والزلل ، 
فأما حني يسدر يف غيه ، ويعمه يف ضالله ، فهو ميؤوس منه ال يرجى له صالح ، . نة وانتفع بالبالء وأفاد من احمل

  .وهو متروك لعذاب اآلخرة ، الذي يفاجئه ، فيسقط يف يده ، ويبلس وحيتار ، وييأس من اخلالص 
  :اق من حوهلم مث جيول معهم جولة أخرى علها توقظ وجداهنم إىل دالئل اإلميان يف أنفسهم ويف اآلف

وهو الذي ذرأكم يف األرض وإليه حتشرون . قليالً ما تشكرون . وهو الذي أنشأ لكم السمع واألبصار واألفئدة { 
  . .} أفال تعقلون؟ . وهو الذي حييي ومييت وله اختالف الليل والنهار . 

من الطاقات واملدارك لوجد اهللا ، ولو تدبر اإلنسان خلقه وهيئته ، وما زود به من احلواس واجلوارح ، وما وهبه 
فما أحد غري اهللا بقادر على إبداع هذه اخللقة املعجزة يف . والهتدى إليه هبذه اخلوارق الدالة على أنه اخلالق الواحد 

  .الصغري منها ويف الكبري 
تقط هذا السمع وحده وكيف يعمل؟ كيف يلتقط األصوات ويكيفها؟ وهذا البصر وحده وكيف يبصر؟ وكيف يل

األضواء واألشكال؟ وهذا الفؤاد ما هو؟ وكيف يدرك؟ وكيف يقدر األشياء واألشكال ، واملعاين والقيم واملشاعر 
  واملدركات؟

فكيف خبلقها . إن جمرد معرفة طبيعة هذه احلواس والقوى وطريقة عملها ، يعد كشفاً معجزاً يف عامل البشر 
الكون الذي يعيش فيه اإلنسان؛ ذلك التناسق امللحوظ الذي لو وتركيبها على هذا النحو املتناسق مع طبيعة 

اختلت نسبة واحدة من نسبه يف طبيعة الكون أو طبيعة اإلنسان لفقد االتصال ، فما استطاعت أذن أن تلتقط صوتاً 
يعيش ولكن القدرة املدبرة نسقت بني طبيعة اإلنسان وطبيعة الكون الذي . ، وال استطاعت عني أن تلتقط ضوءاً 

  .فيه ، فتم هذا االتصال 

والشكر يبدأ مبعرفة واهب النعمة ، ومتجيده . . } قليالً ما تشكرون { : غري أن اإلنسان ال يشكر على النعمة 
ويتبعه استخدام هذه احلواس . بصفاته ، مث عبادته وحده؛ وهو الواحد الذي تشهد بوحدانيته آثاره يف صنعته 

  .ملتاع هبا ، حبس العابد هللا يف كل نشاط وكل متاع والطاقات يف تذوق احلياة وا
فاستخلفكم فيها ، بعد ما زودكم بالسمع واألبصار واألفئدة؛ وأمدكم . . } وهو الذي ذرأكم يف األرض { 

فيحاسبكم على ما أحدثتم يف هذه . . } وإليه حتشرون { . . باالستعدادات والطاقات الضرورية هلذه اخلالفة 
فلستم مبخلوقني عبثا ، وال متروكني سدى؛ إمنا .  وشر ، ومن صالح وفساد ، ومن هدى وضالل اخلالفة من خري

  .هي احلكمة والتدبري والتقدير 
واحلياة واملوت حادثان يقعان يف كل حلظة ، وليس إال اهللا ميلك املوت واحلياة؛ . . } وهو الذي حييي ومييت { 

يف خلية واحدة ، وأعجز كذلك من سلب احلياة سلباً حقيقياً عن حي من فالبشر أرقى اخلالئق أعجز من بث احلياة 
والبشر قد يكونون سبباً وأداة . فالذي يهب احلياة هو الذي يعرف سرها ، وميلك أن يهبها ويستردها . األحياء 



الذي حييي ومييت ، إمنا اهللا هو . إلزهاق احلياة ، ولكنهم هم ليسوا الذين جيردون احلي من حياته على وجه احلقيقة 
  .وحده دون سواه 

فهو الذي ميلكه ويصرفه كاختالف املوت واحلياة وهو سنة كونية كسنة املوت . . } وله اختالف الليل والنهار { 
وكما يسلب احلياة من احلي فيعتم جسده ويهمد . هذه يف النفوس واألجساد ، وهذه يف الكون واألفالك . واحلياة 

مث تكون حياة ويكون ضياء ، خيتلف هذا على ذاك ، بال . وء من األرض فتعتم وتسكن ، كذلك هو يسلب الض
وتدركون ما يف هذا كله من دالئل على اخلالق املدبر ، } أفال تعقلون؟ { . . فتور وال انقطاع إال أن يشاء اهللا 

  املالك وحده لتصريف الكون واحلياة؟
  :هتم عن البعث واحلساب ، بعد كل هذه الدالئل واآليات وهنا يعدل عن خطاهبم وجداهلم ، ليحكي مقوال

أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا ملبعوثون؟ لقد وعدنا حنن وآباؤنا هذا من : قالوا . بل قالوا مثل ما قال األولون { 
  . .} إن هذا إال أساطري األولني . قبل 

ئل الناطقة بتدبري اهللا ، وحكمته يف اخللق ، فقد وهب وتبدو هذه القولة مستنكرة غريبة بعد تلك اآليات والدال
اإلنسان السمع والبصر والفؤاد ليكون مسؤوالً عن نشاطه وعمله ، جمزياً على صالحه وفساده؛ واحلساب واجلزاء 

  .يكونان على حقيقتهما يف اآلخرة ، فاملشهود يف هذه األرض أن اجلزاء قد ال يقع ، ألنه متروك إىل موعده هناك 
واهللا حييي ومييت؛ فليس شيء من أمر البعث بعسري ، واحلياة تدب يف كل حلظة ، وتنشأ من حيث ال يدري إال اهللا 

.  
ومل يكف هؤالء أن تقصر مداركهم عن إدراك حكمة اهللا ، وقدرته على البعث ، فإذا هم يسخرون مما يوعدون من 

  من قبل ، ومل يقع بعد أن كان هذا الوعد قد قيل هلم وآلبائهم. البعث واجلزاء 
  .لقد وعدنا حنن وآباؤنا هذا من قبل { 

  . .} إن هذا إال أساطري األولني 
والبعث متروك ملوعده الذي ضربه اهللا له ، وفق تدبريه وحكمته ، ال يستقدم وال يستأخر ، تلبية لطلب جيل من 

  أجيال الناس ، أو استهتزاء مجاعة من الغافلني احملجوبني
شركو العرب مضطريب العقيدة ، ال ينكرون اهللا ، وال ينكرون أنه مالك السماوات واألرض ، مدبر ولقد كان م

: ولكنهم مع ذلك يشركون معه آهلة مدعاة ، يقولون . . السماوات واألرض ، املسيطر على السماوات واألرض 
  :صفون سبحانه وتعاىل عما ي. إهنم يعبدوهنا لتقرهبم من اهللا ، وينسبون له البنات 

فهو هنا يأخذهم مبسلماهتم اليت يقرون هبا ، ليصحح ذلك االضطراب يف العقيدة ، ويردهم إىل التوحيد اخلالص 
  :الذي تقود إليه ملسماهتم ، لو كانوا يستقيمون على الفطرة وال ينحرفون 

من رب السماوات  :أفال تذكرون؟ قل : قل . هللا : ملن األرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ سيقولون : قل { 
من بيده ملكوت كل شيء ، وهو جيري وال : أفال تتقون؟ قل : قل . هللا : السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون 

  . .} فأىن تسحرون؟ : قل . هللا : جيار عليه ، إن كنتم تعلمون؟ سيقولون 
؛ ويكشف عن مدى وهذا اجلدال يكشف عن مدى االضطراب الذي ال يفيء إىل منطق ، وال يرتكن إىل عقل

  .الفساد الذي كانت عقائد املشركني قد وصلت إليه يف اجلزيرة عند مولد اإلسالم 
} هللا : سيقولون { : فهو سؤال عن ملكية األرض ومن فيها . . } ملن األرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ : قل { 

  .} أفال تذكرون؟ : قل { : اهللا  ولكنهم مع ذلك ال يذكرون هذه احلقيقة وهم يتوجهون بالعبادة لغري. . 



فهو سؤال عن الربوبية املدبرة ، املصرفة للسماوات . . } من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم : قل { 
والسماوات السبع قد تكون أفالكاً سبعة ، أو جمموعات جنمية سبعة ، أو سدماً سبعة ، أو . السبع والعرش العظيم 
فمن هو رب السماوات . . والعرش رمز لالستعالء واهليمنة على الوجود . الئق فلكية سبعة عوامل سبعة ، أو أية خ

ولكنهم مع ذلك ال خيافون صاحب العرش ، وال يتقون رب } هللا : سيقولون { السبع ورب العرش العظيم؟ 
  . .} أفال تتقون  :قل { . . السماوات السبع ، وهم يشركون معه أصناماً مهينة ، ملقاه على األرض ال ترمي 

فهو سؤال عن السيطرة . . } من بيده ملكوت كل شيء؟ وهو جيري وال جيار عليه إن كنتم تعلمون؟ : قل { 
ومن هو الذي جيري بقوته من . سؤال عمن بيده ملكية كل شيء ملكية استعالء وسيطرة . والسطوة والسلطان 

} هللا : سيقولون { من؟ . . أن ينقذ من يريده بسوء من عباده يشاء فال يناله أحد؛ وال ميلك أحد أن جيري عليه ، و
  .} فأىن تسحرون؟ : قل { : فما هلم يصرفون عن عبادة اهللا؟ وما لعقوهلم تنحرف وتتخبط كالذي مسه السحر 

  أال إنه االضطراب والتخبط الذي يصاب به املسحورون
ى اهللا عليه وسلم من التوحيد ، وبطالن ما يدعونه من ويف اللحظة املناسبة لتقرير حقيقة ما جاءهم به الرسول صل

  .الولد والشريك 

  :يف اللحظة املناسبة بعد ذلك اجلدل جييء هذا التقرير . 
إذاً لذهب كل إله مبا خلق ، ولعال . ما اختذ اهللا من ولد ، وما كان معه من إله . بل أتيناهم باحلق وإهنم لكاذبون { 

  .} عامل الغيب والشهادة فتعاىل عما يشركون .  عما يصفون سبحان اهللا. بعضهم على بعض 
بل آتيناهم باحلق { : باإلضراب عن اجلدل معهم ، وتقرير كذهبم األكيد . . جييء هذا التقرير يف أساليب شىت 

بالدليل  مث يأيت. . } ما اختذ اهللا من ولد ، وما كان معه من إله { : مث يفصل فيما هم كاذبون . } وإهنم لكاذبون 
مستقالً } إذاً لذهب كل إله مبا خلق { : الذي ينفي دعواهم ، ويصور ما يف عقيدة الشرك من سخف واستحالة 

مبا خلقه ، يصرفه حسب ناموس خاص؛ فيصبح لكل جزء من الكون ، أو لكل فريق من املخلوقات ناموس خاص 
بغلبة سيطرته وتصريفه على الكون الذي } عض ولعال بعضهم على ب{ . ال يلتقي فيه بناموس عام يصرف اجلميع 

  .ال يبقى وال ينتظم إال بناموس واحد ، وتصريف واحد ، وتدبري واحد 
وكل هذه الصور ال وجود هلا يف الكون ، الذي تشهد وحدة تكوينه بوحدة خالقه ، وتشهد وحدة ناموسه بوحدة 

{ . . ألخرى بال تصادم وال تنازع وال اضطراب وكل جزء فيه وكل شيء يبدو متناسقاً مع األجزاء ا. مدبره 
  . .} سبحان اهللا عما يصفون 

  .} فتعاىل عما يشركون { . فليس لغريه من خلق يستقل به ، ويعلم من دون اهللا أمره } عامل الغيب والشهادة { 
مره أن يتوجه إىل وعند هذا احلد يلتفت عن خطاهبم وجدهلم وحكاية حاهلم ، إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم يأ

وأن يستعيذ . ربه مستعيذاً به أن جيعله مع هؤالء القوم إن كان قد قدر له أن يرى حتقيق ما وعدهم به من العذاب 
  :به كذلك من الشياطني ، فال تثور نفسه ، وال يضيق صدره مبا يقولون 

ادفع . ا على أن نريك ما نعدهم لقادرون وإن. رب فال جتعلين يف القوم الظاملني . رب إما تريين ما يوعدون : قل { 
وأعوذ بك رب أن . رب أعوذ بك من مهزات الشياطني : وقل . باليت هي أحسن السيئة حنن أعلم مبا يصفون 

  . .} حيضرون 
ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف منجاة من أن جيعله اهللا مع القوم الظاملني حني حيل هبم العذاب األليم ، ويتحقق 

يوعدون ، ولكن هذا الدعاء زيادة يف التوقي؛ وتعليم ملن بعده أال يأمنوا مكر اهللا ، وأن يظلوا أبداً أيقاظاً ، وأن  ما



  .يلوذوا دائماً حبماه 
  :واهللا قادر على أن حيقق ما وعد به الظاملني يف حياة الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

  . .} وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون { 
  .مث يف الفتح العظيم . د أراه بعض ما وعدهم يف غزوة بدر ولق

لََعلِّي أَْعَملُ َصاِلًحا ِفيَما َتَركُْت كَلَّا إِنََّها كَِلَمةٌ ُهَو قَاِئلَُها َوِمْن ) ٩٩(َحتَّى إِذَا َجاَء أََحَدُهُم الَْمْوُت قَالَ َربِّ اْرجُِعوِن 
فََمْن ) ١٠١(فَإِذَا نُِفَخ ِفي الصُّورِ فَلَا أَْنَساَب َبْينَُهْم َيْومَِئٍذ َولَا يََتَساَءلُونَ ) ١٠٠(ونَ َورَاِئهِْم َبْرَزٌخ إِلَى َيْومِ ُيبَْعثُ

خَاِلُدونَ َوَمْن َخفَّْت َموَازِيُنُه فَأُولَِئَك الَِّذيَن َخِسرُوا أَنْفَُسُهْم ِفي َجهَنََّم ) ١٠٢(ثَقُلَْت َمَوازِيُنُه فَأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ 
) ١٠٥(أَلَْم َتكُْن آَياِتي ُتْتلَى َعلَْيكُْم فَكُنُْتْم بَِها ُتكَذُِّبونَ ) ١٠٤(َتلْفَُح ُوُجوَهُهُم النَّاُر َوُهْم ِفيَها كَاِلُحونَ ) ١٠٣(

قَالَ ) ١٠٧(ِمْنَها فَإِنْ ُعْدَنا فَإِنَّا ظَاِلُمونَ  َربََّنا أَخْرِْجَنا) ١٠٦(قَالُوا َربََّنا غَلََبْت َعلَْيَنا ِشقْوَُتَنا َوكُنَّا قَْوًما ضَالَِّني 
إِنَُّه كَانَ فَرِيٌق ِمْن ِعَباِدي َيقُولُونَ َربََّنا آَمنَّا فَاغِْفْر لََنا وَاْرَحْمَنا َوأَْنتَ َخْيُر الرَّاِحمِنيَ ) ١٠٨(اْخَسئُوا ِفيَها َولَا ُتكَلُِّموِن 

)١٠٩ (ا حَتَّى أَْنَسْوكُْم ذِكْرِي َوكُنُْتْم ِمْنُهْم َتْضَحكُونَ فَاتََّخذُْتُموُهْم ِسْخرِي)إِنِّي جََزْيتُُهُم الَْيْوَم بَِما َصَبرُوا ) ١١٠
لِ الَْعادِّينَ قَالُوا لَبِثَْنا َيْوًما أَْو بَْعَض َيْومٍ فَاسْأَ) ١١٢(قَالَ كَْم لَبِثُْتْم ِفي الْأَْرضِ َعَدَد ِسنَِني ) ١١١(أَنَُّهْم ُهُم الْفَاِئُزونَ 

أَفََحسِْبُتْم أَنََّما َخلَقَْناكُْم َعَبثًا وَأَنَّكُْم إِلَْيَنا لَا ُتْرَجُعونَ ) ١١٤(قَالَ إِنْ لَبِثُْتْم إِلَّا قَِليلًا لَْو أَنَّكُْم كُْنُتْم َتْعلَُمونَ ) ١١٣(
َوَمْن َيْدُع َمَع اللَِّه إِلًَها آَخرَ لَا ُبرَْهانَ لَُه ) ١١٦(بُّ الْعَْرشِ الْكَرِميِ فََتَعالَى اللَُّه الَْمِلُك الَْحقُّ لَا إِلََه إِلَّا ُهَو َر) ١١٥(

  ) ١١٨(َوقُلْ َربِّ اغِْفْر َواْرَحْم وَأَْنَت َخْيُر الرَّاِحِمَني ) ١١٧(بِِه فَإِنََّما ِحَساُبُه ِعْنَد َربِِّه إِنَُّه لَا ُيفِْلُح الْكَاِفُرونَ 

. خري يف السورة يستطرد يف احلديث عن هناية املشركني؛ فيربزها يف مشهد من مشاهد القيامة يف هذا الدرس األ
مث تنتهي السورة بتقرير األلوهية الواحدة ، . يبدأ مبشهد االحتضار يف الدنيا ، وينتهي هنالك بعد النفخ يف الصور 

  .وحتذير من يدعون مع اهللا إهلاً آخر وختويفهم من مثل تلك النهاية 
  .وختتم السورة بتوجيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل ربه ليطلب غفرانه ورمحته؛ واهللا خري الرامحني 

  . .} رب ارجعون ، لعلي أعمل صاحلاً فيما تركت : حىت إذا جاء أحدهم املوت قال { 
ارك ما فات ، واإلصالح إنه مشهد االحتضار ، وإعالن التوبة عند مواجهة املوت ، وطلب الرجعة إىل احلياة ، لتد

وكأمنا املشهد معروض اللحظة لألنظار ، مشهود كالعيان فإذا الرد على هذا . . فيما ترك وراءه من أهل ومال 
  :الرجاء املتأخر ال يوجه إىل صاحب الرجاء ، إمنا يعلن على رؤوس األشهاد 

  }. . إهنا كلمة هو قائلها : كال { 
إهنا كلمة املوقف الرهيب ، ال كلمة . راءها ، وال تنبغي العناية هبا أو بقائلها كلمة ال معىن هلا ، وال مدلول و

  كلمة تقال يف حلظة الضيق ، ليس هلا يف القلب من رصيد. اإلخالص املنيب 
فلقد قضي األمر ، وانقطعت . وإذا احلواجز قائمة بني قائل هذه الكلمة والدنيا مجيعاً . وهبا ينتهي مشهد االحتضار 

  :الت ، وأغلقت األبواب ، وأسدلت األستار الص
  . .} ومن ورائهم برزخ إىل يوم يبعثون { 

  .إمنا هم يف ذلك الربزخ بني بني ، إىل يوم يبعثون . فال هم من أهل الدنيا ، وال هم من أهل اآلخرة 
  .مث يستطرد السياق إىل ذلك اليوم ، يصوره ويعرضه لألنظار 

  . .} ساب بينهم يومئذ وال يتساءلون فإذا نفخ يف الصور فال أن{ 



ومشلهم . } فال أنساب بينهم يومئذ { إمنا تقطعت الروابط ، وسقطت القيم اليت كانوا يتعارفون عليها يف الدنيا 
  .} وال يتساءلون { اهلول بالصمت ، فهم ساكنون ال يتحدثون 

  .ويعرض ميزان احلساب وعملية الوزن يف سرعة واختصار 
. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم يف جهنم خالدون . موازينه فأولئك هم املفلحون فمن ثقلت { 

  . .} تلفح وجوههم النار وهم فيها كاحلون 
وعملية الوزن بامليزان جتري على طريقة القرآن يف التعبري بالتصوير ، وجتسيم املعاين يف صور حسية ، ومشاهد ذات 

  .حركة 
  .مشهد مؤذ أليم . . للوجوه حىت تكلح ، وتشوه هيئتها ، ويكدر لوهنا  ومشهد لفح النار

وحني خيسر اإلنسان نفسه فماذا ميلك . فقد خسروا أنفسهم . وهؤالء الذين خفت موازينهم خسروا كل شيء 
  .جود وقد خسر نفسه اليت بني جنبيه ، وخسر ذاته اليت متيزه ، فكأمنا مل يكن له و. إذن؟ وما الذي يتبقى له 

وهنا يعدل عن أسلوب احلكاية إىل أسلوب اخلطاب واملواجهة ، فإذا العذاب احلسي على فظاعته أهون من التأنيب 
  .واخلزي الذي يصاحبه 

  :وكأمنا حنن نراه اللحظة ونشهده يف حوار ممض طويل 
  . .} أمل تكن آيايت تتلى عليكم فكنتم هبا تكذبون { 

وأن اإلعتراف بالذنب . ذا السؤال إهنم مأذونون يف الكالم ، مسموح هلم بالرجاء وكأمنا خييل إليهم وقد مسعوا ه
  :قد جيدي يف قبول الرجاء 

  . .} ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظاملون . ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالني : قالوا { 
اوزوا حدهم وأساءوا أدهبم ، فلم يكن مأذوناً هلم ولكن كأمنا هم قد جت. . وهو اعتراف تتجلى فيه املرارة والشقوة 

فهم يزجرون زجراً . بل لعله كان سؤاالً للتبكيت ال يطلب عليه منهم جواب . يف غري اإلجابة على قدر السؤال 
  :عنيفاً قاسياً 

  . .} اخسأوا فيها وال تكلمون : قال { 
  :ا أنتم فيه من العذاب األليم والشقاء املهني إخرسوا واسكتوا سكوت األذالء املهينني ، فإنكم لتستحقون م

فاختذمتوهم سخرياً حىت . ربنا آمنا فاغفر لنا وارمحنا وأنت خري الرامحني : إنه كان فريق من عبادي يقولون { 
  . .} أنسوكم ذكري ، وكنتم منهم تضحكون 

م عظيم؛ إمنا بلغ بكم السفه وكذلك مل يكن جرمكم أنكم كفرمت فحسب ، واقتصرمت على أنفسكم بالكفر وهو جر
والتوقح أن تسخروا ممن آمنوا ، وراحوا يرجون غفران رهبم ورمحته؛ وأن تضحكوا منهم حىت ليشغلكم هذا اهلذر 

فانظروا اليوم أين . . عن ذكر اهللا ، ويباعد بينكم وبني التدبر والتفكر يف دالئل اإلميان املبثوثة يف صفحات الوجود 
  :الذين كنتم تسخرون منهم وتضحكون  مكانكم ومكان أولئك

  . .} إين جزيتهم اليوم مبا صربوا أهنم هم الفائزون { 
  :يبدأ استجواب جديد . . وبعد هذا الرد القاسي املهني ، وبيان أسبابه ، وما يف هذا البيان من ترذيل وتبكيت 

  . .} كم لبثتم يف األرض عدد سنني؟ : قال { 
. وقد باعوا هبا حياة اخللود . لكنه سؤال الستصغار أمر األرض ، واستقصار أيامهم فيها و. وإن اهللا سبحانه ليعلم 

  :وإهنم ليائسون ضيقو الصدر ، ال يعنيهم حساهبا وعدهتا . وإهنم ليحسون اليوم بقصر تلك احلياة وضآلتها . 



  . .} فاسأل العادين . لبثنا يوماً أو بعض يوم : قالوا { 
  يأس واألسى والقنوطوهي إجابة الضيق وال

  :إنكم مل تلبثوا إال قليالً بالقياس إىل ما أنتم عليه مقبلون لو كنتم حتسنون التقدير : والرد 
  . .} إن لبثتم إال قليالً لو أنكم كنتم تعلمون : قال { 

  :خللق مث عودة إىل الترذيل والتعنيف على تكذيبهم باآلخرة ، مع التبصري حبكمة البعث املكنونة منذ أول ا
  . .} أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثاً؛ وإنكم إلينا ال ترجعون؟ { 

وما البعث إال حلقة يف . حمسوب حساهبا ، ومقدر وقوعها ، ومدبر غايتها . فحكمة البعث من حكمة اخللق 
لذين ال وال يغفل عن ذلك إال احملجوبون املطموسون ، ا. سلسلة النشأة ، تبلغ هبا كماهلا ، ويتم فيها متامها 

  . .يتدبرون حكمة اهللا الكربى؛ وهي متجلية يف صفحات الكون ، مبثوثة يف أطواء الوجود 
  .وتنتهي سورة اإلميان بتقرير القاعدة األوىل لإلميان 

ةُ وَالزَّانِي فَاْجِلدُوا كُلَّ وَاِحٍد ِمْنُهَما الزَّانَِي) ١(ُسوَرةٌ أَنَْزلَْناَها َوفََرْضَناَها َوأَْنَزلَْنا ِفيَها آَياتٍ َبيِّنَاٍت لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ 
رِ َولَْيشَْهْد َعذَاَبُهَما طَاِئفَةٌ ِمَن ِمائَةَ َجلَْدٍة َولَا تَأُْخذْكُْم بِهَِما َرأْفَةٌ ِفي ِدينِ اللَِّه إِنْ كُْنُتْم ُتؤِْمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخ

ْؤِمنِنيَ ْنِكُح إِلَّا زَانَِيةً أَْو ُمْشرِكَةً وَالزَّانَِيةُ لَا َيْنِكحَُها إِلَّا َزاٍن أَْو ُمْشرٌِك َوُحرَِّم ذَِلَك َعلَى الُْمالزَّانِي لَا َي) ٢(الُْمْؤِمنَِني 
لَا َتقَْبلُوا لَُهْم شََهاَدةً أََبًدا َوالَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحصََناِت ثُمَّ لَْم َيأُْتوا بِأَْرَبَعةِ ُشَهَداَء فَاْجِلُدوُهْم ثََمانَِني جَلَْدةً َو) ٣(

َوالَِّذيَن َيْرُمونَ أَزَْواجَُهْم ) ٥(إِلَّا الَِّذيَن تَاُبوا ِمْن بَْعِد ذَِلَك وَأَْصلَحُوا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم ) ٤(َوأُولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ 
َوالَْخاِمَسةُ أَنَّ لَْعَنتَ ) ٦(فََشَهاَدةُ أََحِدِهْم أَرَْبُع َشهَادَاٍت بِاللَِّه إِنَُّه لَِمَن الصَّاِدِقَني َولَْم َيكُْن لَُهمْ ُشَهَداُء إِلَّا أَنْفُسُُهْم 

) ٨(الْكَاِذبَِني وََيْدَرأُ َعْنَها الَْعذَاَب أَنْ َتشَْهَد أَْرَبعَ َشَهاَداتٍ بِاللَِّه إِنَُّه لَِمَن ) ٧(اللَِّه َعلَْيِه إِنْ كَانَ ِمَن الْكَاِذبَِني 
َولَْولَا فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه َوأَنَّ اللََّه َتوَّابٌ َحكِيمٌ ) ٩(َوالَْخاِمَسةَ أَنَّ غََضَب اللَِّه َعلَْيَها إِنْ كَانَ ِمَن الصَّاِدِقَني 

را لَكُْم َبلْ ُهَو َخْيٌر لَكُمْ ِلكُلِّ اْمرِئٍ مِْنُهْم َما اكَْتَسَب ِمَن إِنَّ الَِّذيَن َجاُءوا بِالْإِفِْك ُعْصَبةٌ مِْنكُمْ لَا َتْحَسُبوُه َش) ١٠(
لَوْلَا إِذْ َسِمْعُتُموُه ظَنَّ الُْمْؤِمُنونَ وَالُْمْؤِمَناُت بِأَنْفُِسهِمْ َخيًْرا ) ١١(الْإِثْمِ وَالَِّذي َتوَلَّى ِكْبَرُه مِْنُهْم لَُه َعذَاٌب َعظِيٌم 

ونَ لَْولَا َجاُءوا َعلَْيِه بِأَْرَبَعِة شَُهَداَء فَإِذْ لَْم يَأُْتوا بِالشَُّهَداِء فَأُولَِئَك عِْنَد اللَِّه ُهُم الْكَاِذُب) ١٢(ا إِفٌْك ُمبٌِني َوقَالُوا َهذَ
إِذْ َتلَقَّْوَنُه ) ١٤(فَضُْتْم ِفيِه َعذَاٌب َعِظيٌم َولَْولَا فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه ِفي الدُّْنَيا َوالْآِخَرِة لََمسَّكُْم ِفي َما أَ) ١٣(

َولَْولَا إِذْ َسِمْعُتُموُه ) ١٥(ِظيٌم بِأَلِْسنَِتكُْم َوَتقُولُونَ بِأَفَْواِهكُْم َما لَْيَس لَكُْم بِِه ِعلٌْم وََتْحَسبُوَنُه َهيًِّنا َوُهَو ِعْنَد اللَِّه َع
َيعِظُكُُم اللَُّه أَنْ َتُعودُوا ِلِمثِْلِه أََبًدا إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنِنيَ ) ١٦(كَلََّم بَِهذَا سُْبَحاَنَك َهذَا ُبْهَتانٌ َعظِيٌم قُلُْتْم َما َيكُونُ لََنا أَنْ نََت

َشةُ ِفي الَِّذيَن آَمُنوا لَُهمْ إِنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّونَ أَنْ َتِشيعَ الْفَاِح) ١٨(َوُيَبيُِّن اللَُّه لَكُُم الْآيَاِت وَاللَُّه َعِليٌم َحكِيٌم ) ١٧(
َولَوْلَا فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه َوأَنَّ اللََّه َرُءوٌف ) ١٩(َعذَاٌب أَلِيٌم ِفي الدُّْنَيا وَالْآِخَرِة وَاللَُّه َيْعلَُم وَأَْنُتمْ لَا َتْعلَُمونَ 

بِعُوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن َوَمْن َيتَّبِْع خُطُوَاِت الشَّْيطَاِن فَإِنَّهُ َيأُْمُر بِالْفَْحَشاِء وَالُْمْنكَرِ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتتَّ) ٢٠(َرحِيٌم 
َولَا ) ٢١(َسِميٌع َعِليٌم ُء َواللَُّه َولَْولَا فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه َما َزكَى مِْنكُْم ِمْن أََحٍد أََبًدا َولَِكنَّ اللََّه ُيَزكِّي َمْن َيَشا

اللَِّه وَلَْيْعفُوا وَلَْيصْفَُحوا أَلَا َيأَْتلِ أُولُو الْفَْضلِ مِْنكُْم َوالسََّعِة أَنْ ُيؤُْتوا أُوِلي الْقُْرَبى وَالَْمَساِكَني َوالُْمهَاجِرِيَن ِفي َسبِيلِ 
إِنَّ الَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصنَاِت الَْغاِفلَاِت الُْمْؤِمَناتِ لُِعُنوا ِفي الدُّْنَيا ) ٢٢(يٌم ُتحِبُّونَ أَنْ َيْغِفَر اللَُّه لَكُْم وَاللَُّه غَفُوٌر َرِح

ذٍ َيوَْمِئ) ٢٤(َيْوَم َتْشَهُد َعلَيْهِْم أَلِْسَنتُُهْم وَأَْيِديهِْم َوأَْرُجلُُهْم بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ ) ٢٣(َوالْآخَِرِة َولَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم 
الَْخبِيثَاتُ ِللْخَبِيِثَني وَالَْخبِيثُونَ لِلَْخبِيثَاِت وَالطَّيِّبَاتُ ) ٢٥(ُيَوفِّيهُِم اللَُّه ِديَنُهُم الَْحقَّ َوَيْعلَُمونَ أَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ الُْمبُِني 

  ) ٢٦(ولُونَ لَُهْم َمْغِفَرةٌ َورِْزٌق كَرٌِمي ِللطَّيِّبَِني َوالطَّيُِّبونَ ِللطَّيَِّباِت أُولَِئَك مَُبرَُّءونَ ِممَّا َيقُ



ويذكر فيها النور } اهللا نور السماوات واألرض { : يذكر فيها النور بلفظه متصالً بذات اهللا . . هذه سورة النور 
. ة بآثاره ومظاهره يف القلوب واألرواح؛ ممثلة هذه اآلثار يف اآلداب واألخالق اليت يقوم عليها بناء هذه السور

وهي آداب وأخالق نفسية وعائلية ومجاعية ، تنري القلب ، وتنري احلياة؛ ويربطها بذلك النور الكوين الشامل أهنا 
  .نور يف األرواح ، وإشراق يف القلوب ، وشفافية يف الضمائر ، مستمدة كلها من ذلك النور الكبري 

ما فيها من حدود وتكاليف ، ومن آداب وهي تبدأ بإعالن قوي حاسم عن تقرير هذه السورة وفرضها بكل 
فيدل هذا البدء الفريد على . . } وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون . سورة أنزلناها وفرضناها { : وأخالق 

مدى اهتمام القرآن بالعنصر األخالقي يف احلياة؛ ومدى عمق هذا العنصر وأصالته يف العقيدة اإلسالمية ، ويف فكرة 
  . .احلياة اإلنسانية  اإلسالم عن

وترق إىل درجة . واحملور الذي تدور عليه السورة كلها هو حمور التربية اليت تشتد يف وسائلها إىل درجة احلدود 
واهلدف . اللمسات الوجدانية الرفيقة ، اليت تصل القلب بنور اهللا وبآياته املبثوثة يف تضاعيف الكون وثنايا احلياة 

هو تربية الضمائر ، واستجاشة املشاعر؛ ورفع املقاييس األخالقية للحياة ، حىت تشف . واحد يف الشدة واللني 
وتتداخل اآلداب النفسية الفردية ، وآداب البيت واألسرة ، وآداب اجلماعة والقيادة . . وترف ، وتتصل بنور اهللا 

وهي يف صميمها نور . احد هو نور اهللا بوصفها نابعة كلها من معني واحد هو العقيدة يف اهللا ، متصلة كلها بنور و. 
نور اهللا الذي أشرقت . تربية عناصرها من مصدر النور األول يف السماوات واألرض . وشفافية ، وإشراق وطهارة 

  .يف السماوات واألرض ، والقلوب والضمائر ، والنفوس واألرواح . به الظلمات 
  :اط وجيري سياق السورة حول حمورها األصيل يف مخسة أشو

األول يتضمن اإلعالن احلاسم الذي تبدأ به؛ ويليه بيان حد الزنا ، وتفظيع هذه الفعلة ، وتقطيع ما بني الزناة 
مث بيان حد القذف وعلة التشديد فيه؛ واستثناء األزواج من هذا . واجلماعة املسلمة ، فال هي منهم وال هم منها 

وينتهي هذا الشوط بتقرير مشاكلة اخلبيثني . . حديث اإلفك وقصته مث . احلد مع التفريق بني الزوجني باملالعنة 
  .وبالعالقة اليت تربط بني هؤالء وهؤالء . للخبيثات ، ومشاكلة الطيبني للطيبات 

فيبدأ بآداب البيوت . ويتناول الشوط الثاين وسائل الوقاية من اجلرمية ، وجتنيب النفوس أسباب اإلغراء والغواية 
. واحلض على إنكاح األيامى . ى أهلها ، واألمر بغض البصر والنهي عن إبداء الزينة للمحارم واالستئذان عل

وكلها أسباب وقائية لضمانة الطهر والتعفف يف عامل الضمري والشعور ، . . والتحذير من دفع الفتيات إىل البغاء 
ملتطهرين ، وهم يقاومون عوامل اإلغراء ودفع املؤثرات اليت هتيج امليول احليوانية ، وترهق أعصاب املتحرجني ا

  .والغواية 
ويتحدث عن أطهر البيوت اليت . والشوط الثالث يتوسط جمموعة اآلداب اليت تتضمنها السورة ، فريبطها بنور اهللا 

  .يعمرها وهي اليت تعمر بيوت اهللا 

مث . لمات بعضها فوق بعض ويف اجلانب املقابل الذين كفروا وأعماهلم كسراب من اللمعان الكاذب؛ أو كظ. 
ويف تقليب الليل . ويف إزجاء السحاب . يف تسبيح اخلالئق كلها هللا : يكشف عن فيوض من نور اهللا يف اآلفاق 

ويف خلق كل دابة من ماء ، مث اختالف أشكاهلا ووظائفها وأنواعها وأجناسها ، مما هو معروض يف صفحة . والنهار 
  . .الكون للبصائر واألبصار 

لشوط الرابع يتحدث عن جمافاة املنافقني لألدب الواجب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الطاعة والتحاكم وا
ويعدهم ، على هذا ، االستخالف يف األرض والتمكني يف الدين ، . ويصور أدب املؤمنني اخلالص وطاعتهم . 



  .والنصر على الكافرين 
وإىل آداب . ذان والضيافة يف حميط البيوت بني األقارب واألصدقاء مث يعود الشوط اخلامس إىل آداب االستئ

  .اجلماعة املسلمة كلها كأسرة واحدة ، مع رئيسها ومربيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وتتم السورة بإعالن ملكية اهللا ملا يف السماوات واألرض ، وعلمه بواقع الناس ، وما تنطوي عليه حناياهم ، 

  .وهو بكل شيء عليم . يه ، وحساهبم على ما يعلمه من أمرهم ورجعتهم إل
  .واآلن نأخذ يف التفصيل 

  . .} سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون { 
واملقصود هبا فيما نعلم توكيد األخذ بكل ما يف السورة } فرضناها { اجلديد فيه كلمة . مطلع فريد يف القرآن كله 

هذه اآلداب واألخالق املركوزة . ففريضة اآلداب واألخالق فيها كفريضة احلدود والعقوبات . ى درجة سواء عل
يف الفطرة ، واليت ينساها الناس حتت تأثري املغريات واالحنرافات ، فتذكرهم هبا تلك اآليات البينات ، وتردهم إىل 

  .منطق الفطرة الواضح املبني 
الصريح اجلازم ببيان حد الزنا؛ وتفظيع هذه الفعلة ، اليت تقطع ما بني فاعليها وبني األمة ويتبع هذا املطلع القوي 

  :املسلمة من وشائج وارتباطات 
الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة؛ وال تأخذكم هبما رأفة يف دين اهللا إن كنتم تؤمنون باهللا { 

الزاين ال ينكح إال زانية أو مشركة ، والزانية ال ينكحها إال زان . املؤمنني  واليوم اآلخر وليشهد عذاهبما طائفة من
  . .} أو مشرك؛ وحرم ذلك على املؤمنني 

والاليت يأتني الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن { : كان حد الزانني يف أول اإلسالم ما جاء يف سورة النساء 
فكان حد املرأة } ت حىت يتوفاهن املوت أو جيعل اهللا هلن سبيال فإن شهدوا فأمسكوهن يف البيو. أربعة منكم 

  .وكان حد الرجل األذى بالتعيري . احلبس يف البيت واألذى بالتعيري 
  .الذي أشارت إليه من قبل آية النساء » السبيل « فكان هذا هو . مث أنزل اهللا حد الزنا يف سورة النور 

ويوقع عليه مىت كان مسلماً بالغاً عاقالً . وهو الذي مل حيصن بالزواج . ء واجللد هو حد البكر من الرجال والنسا
  .فأما احملصن وهو من سبق له الوطء يف نكاح صحيح وهو مسلم حر بالغ فحده الرجم . حراً 

 وكان رسول اهللا صلى اهللا. وثبت اجللد بالقرآن ، وملا كان النص القرآين جممالً وعاماً . وقد ثبت الرجم بالسنة 
  .عليه وسلم قد رجم الزانيني احملصنني ، فقد تبني من هذا أن اجللد خاص بغري احملصن 

كما . واجلمهور على أنه ال جيمع بني اجللد والرجم . وهناك خالف فقهي حول اجلمع بني اجللد والرجم للمحصن 
وهو خالف طويل . . ين غري احلر وحول حد الزا. أنه هناك خالفاً فقهياً حول تغريب الزاين غري احملصن مع جلده 

فنرى أن . إمنا منضي حنن مع حكمة هذا التشريع . . ال ندخل يف تفصيله هنا ، يطلب يف موضعه من كتب الفقة 
ذلك أن الذي سبق له الوطء يف نكاح صحيح وهو مسلم حر . عقوبة البكر هي اجللد ، وعقوبة احملصن هي الرجم 

ظيف وجربه ، فعدوله عنه إىل الزنا يشي بفساد فطرته واحنرافها ، فهو جدير بالغ قد عرف الطريق الصحيح الن
وهناك فارق آخر يف . . بتشديد العقوبة ، خبالف البكر الغفل الغر ، الذي قد يندفع حتت ضغط امليل وهو غرير 

فهو حري بعقوبة . ر فاحملصن ذو جتربة فيه جتعله يتذوقه ويستجيب له بدرجة أعمق مما يتذوقه البك. طبيعة الفعل 
  .كذلك أشد 

  :والقرآن يذكر هنا حد البكر وحده كما سلف فيشدد يف األخذ به ، دون تسامح وال هوادة 



إن كنتم تؤمنون باهللا . الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، وال تأخذكم هبما رأفة يف دين اهللا { 
  .} ن املؤمنني وليشهد عذاهبما طائفة م. واليوم اآلخر 

فهي الصرامة يف إقامة احلد؛ وعدم الرأفة يف أخذ الفاعلني جبرمهما ، وعدم تعطيل احلد أو الترفق يف إقامته ، تراخياً 
وإقامته يف مشهد عام حتضره طائفة من املؤمنني ، فيكون أوجع وأوقع يف نفوس الفاعلني ونفوس . يف دين اهللا وحقه 

  .املشاهدين 
  :ظيع الفعلة وتبشيعها ، فيقطع ما بني فاعليها وبني اجلماعة املسلمة من وشيجة مث يزيد يف تف

  . .} وحرم ذلك على املؤمنني . الزاين ال ينكح إال زانية أو مشركة ، والزانية ال ينكحها إال زان أو مشرك { 
فسية بعيدة عن اإلميان وعن إمنا يكونون يف حالة ن. وإذن فالذين يرتكبون هذه الفعلة ال يرتكبوهنا وهم مؤمنون 

وبعد ارتكاهبا ال ترتضي النفس املؤمنة أن ترتبط يف نكاح مع نفس خرجت عن اإلميان بتلك الفعلة . مشاعر اإلميان 
حىت لقد ذهب اإلمام امحد إىل حترمي مثل هذا الرباط بني زان وعفيفة ، . البشعة؛ ألهنا تنفر من هذا الرباط وتشمئز 

وعلى أية حال فاآلية تفيد نفور طبع املؤمن . إال أن تقع التوبة اليت تطهر من ذلك الدنس املنفر  وبني عفيف وزانية؛
من نكاح الزانية ، ونفور طبع املؤمنة من نكاح الزاين؛ واستبعاد وقوع هذا الرباط بلفظ التحرمي الدال على شدة 

  .} وحرم ذلك على املؤمنني { : االستبعاد 

  .اليت تربط هذا الصنف املدنس من الناس باجلماعة املسلمة الطاهرة النظيفة  وبذلك تقطع الوشائج. 
مرثد بن أيب مرثد كان حيمل األسارى من مكة حىت يأيت هبم املدينة : ورد يف سبب نزول هذه اآلية أن رجالً يقال له 

: قال . أسارى مكة حيمله وأنه واعد رجالً من . وكانت صديقة له . عناق : وكانت امرأة بغي مبكة يقال هلا . 
فجاءت عناق ، فأبصرت سواد ظل حتت : قال . فجئت حىت انتهيت إىل ظل حائط من حوائط مكة يف ليلة مقمرة 

: هلم فبت عندنا الليلة . مرحباً واهالً : مرثد فقالت : مرثد؟ فقلت : فقالت . فلما انتهت إيلَّ عرفتين . احلائط 
فتبعين مثانية ، : قال . يا أهل اخليام هذا الرجل حيمل أسراكم : فقالت . الزنا  يا عناق حرم اهللا: فقلت : قال 

فانتهيت إىل غار أو كهف ، فدخلت ، فجاءوا حىت قاموا على رأسي ، فبالوا ، فظل بوهلم على . ودخلت احلديقة 
الً؛ حىت انتهيت إىل مث رجعوا فرجعت إىل صاحيب فحملته؛ وكان رجالً ثقي: قال . رأسي ، فأعماهم اهللا عين 

اإلذخر؛ ففككت عنه أحبله ، فجعلت أمحله ويعينين حىت أتيت به املدينة؛ فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فلم يرد عليَّ شيئاً حىت  -صلى اهللا عليه وسلم  -فأمسك رسول اهللا  -مرتني  -يا رسول اهللا أنكح عناقاً؟ : فقلت 
} نية أو مشركة ، والزانية ال ينكحها إال زان أو مشرك ، وحرم ذلك على املؤمنني الزاين ال ينكح إال زا{ نزلت 

  .» فال تنكحها . الزاين ال ينكح إال زانية أو مشركة . يا مرثد « :  -فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وهو ما أخذ ما أخذ به اإلمام . لك فهذه الرواية تفيد حترمي نكاح املؤمن للزانية ما مل تتب ، ونكاح املؤمنة للزاين كذ

وعلى أية حال فهي فعلة تعزل فاعلها عن . واملسألة خالفية تطلب يف كتب الفقه . ورأى غريه غري رأيه . أمحد 
  وهذه وحدها عقوبة اجتماعية أليمة كعقوبة اجللد أو أشد وقعاً. اجلماعة املسلمة؛ وتقطع ما بينه وبينها من روابط 

ع هذه العقوبات الصارمة احلامسة لتلك الفعلة املستنكرة الشائنة مل يكن يغفل الدوافع الفطرية أو واإلسالم وهو يض
ومل يكن حياول أن . فاإلسالم يقدر أنه ال حيلة للبشر يف دفع هذه امليول ، وال خري هلم يف كبتها أو قتلها . حيارهبا 

لها جزءاً من ناموس احلياة األكرب ، يؤدي إىل غايته من يوقف الوظائف الطبيعية اليت ركبها اهللا يف كياهنم ، وجع
  .امتداد احلياة ، وعمارة األرض ، اليت استخلف فيها هذا اإلنسان 

إمنا أراد اإلسالم حماربة احليوانية اليت ال تفرق بني جسد وجسد ، أو ال هتدف إىل إقامة بيت ، وبناء عش ، وإنشاء 



لحظة اجلسدية الغليظة وأن يقيم العالقات اجلنسية على أساس من املشاعر حياة مشتركة ، ال تنتهي بانتهاء ال
اإلنسانية الراقية ، اليت جتعل من التقاء جسدين نفسني وقلبني وروحني ، وبتعبري شامل التقاء إنسانني ، تربط بينهما 

رتقبة ، ويتقابل يف اجليل حياة مشتركة ، وآمال مشتركة ، وآالم مشتركة ، ومستقبل مشترك ، يلتقي يف الذرية امل
  .اجلديد الذي ينشأ يف العش املشترك ، الذي يقوم عليه الوالدان حارسني ال يفترقان 

من هنا شدد اإلسالم يف عقوبة الزنا بوصفه نكسة حيوانية ، تذهب بكل هذه املعاين ، وتطيح بكل هذه األهداف؛ 
مسخاً كل مهه إرواء جوعة . نثى وأنثى ، وال بني ذكر وذكر وترد الكائن اإلنساين مسخاً حيوانياً ، ال يفرق بني أ

فإن فرق وميز فليس وراء اللذة بناء يف احلياة ، وليس وراءها عمارة يف األرض ، . اللحم والدم يف حلظة عابرة 
وهذا .  وليس وراءها نتاج وال إرادة نتاج بل ليس وراءها عاطفة حقيقية راقية ، ألن العاطفة حتمل طابع االستمرار

ما يفرقها من االنفعال املنفرد املتقطع ، الذي حيسبه الكثريون عاطفة يتغنون هبا ، وإمنا هي انفعال حيواين يتزيا بزي 
  العاطفة اإلنسانية يف بعض األحيان

يها إن اإلسالم ال حيارب دوافع الفطرة وال يستقذرها؛ إمنا ينظمها ويطهرها ، ويرفعها عن املستوى احليواين ، ويرق
فأما الزنا وخباصة البغاء فيجرد هذا . حىت تصبح احملور الذي يدور عليه الكثري من اآلداب النفسية واالجتماعية 

امليل الفطري من كل الرفرفات الروحية ، واألشواق العلوية؛ ومن كل اآلداب اليت جتمعت حول اجلنس يف تاريخ 
ذلك أن كثرياً من . هو يف احليوان ، بل اشد غلظاً من احليوان البشرية الطويل؛ ويبديه عارياً غليظاً قذراً كما 

أزواج احليوان والطري تعيش متالزمة ، يف حياة زوجية منظمة ، بعيدة عن الفوضى اجلنسية اليت يشيعها الزنا يف 
  بعض بيئات اإلنسان

ذلك إىل األضرار . . ا دفع هذه النكسة عن اإلنسان هو الذي جعل اإلسالم يشدد ذلك التشديد يف عقوبة الزن
االجتماعية اليت تعارف الناس على أن يذكروها عند الكالم عن هذه اجلرمية ، من اختالط األنساب ، وإثارة 

ولكن السبب . وكل واحد من هذه األسباب يكفي لتشديد العقوبة . . األحقاد ، وهتديد البيوت اآلمنة املطمئنة 
لفطرة البشرية ، ووقاية اآلداب اإلنسانية اليت جتمعت حول اجلنس ، األول وهو دفع النكسة احليوانية عن ا

هذا السبب . . واحملافظة على أهداف احلياة العليا من احلياة الزوجية املشتركة القائمة على أساس الدوام واالمتداد 
  .وهو اجلامع لكل األسباب الفرعية األخرى . هو األهم يف اعتقادي 

يف العقوبة هذا التشديد إال بعد حتقيق الضمانات الوقائية املانعة من وقوع الفعل ، ومن  على أن اإلسالم ال يشدد
فاإلسالم منهج حياة متكامل ، ال يقوم على العقوبة؛ إمنا . توقيع العقوبة إال يف احلاالت الثابتة اليت ال شبهة فيها 

األخذ هبذه األسباب امليسرة ويتمرغ يف الوحل  مث يعاقب بعد ذلك من يدع. يقوم على توفري أسباب احلياة النظيفة 
  .طائعاً غري مضطر 

  . .ويف هذه السورة مناذج من هذه الضمانات الوقائية الكثرية ستأيت يف موضعها من السياق 
  : -فإذا وقعت اجلرمية بعد هذا كله فهو يدرأ احلد ما كان هناك خمرج منه لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

عن املسلمني ما استطعتم فإن كان له خمرج فخلوا سبيله فإن اإلمام أن خيطئ يف العفو خري من أن ادرأوا احلدود « 
  .أو اعترافاً ال شبهة يف صحته . لذلك يطلب شهادة أربعة عدول يقرون برؤية الفعل » خيطئ يف العقوبة 

لكن اإلسالم كما ذكرنا ال يقيم بناءه و. وقد يظن أن العقوبة إذن ومهية ال تردع أحداً ، ألهنا غري قابلة للتطبيق 
على العقوبة ، بل على الوقاية من األسباب الدافعة إىل اجلرمية؛ وعلى هتذيب النفوس ، وتطهري الضمائر؛ وعلى 



فتتحرج من اإلقدام على جرمية تقطع ما بني فاعلها وبني اجلماعة املسلمة من . احلساسية اليت يثريها يف القلوب 
أو الذين . اقب إال املتبجحني باجلرمية ، الذين يرتكبوهنا بطريقة فاضحة مستهترة فرياها الشهود وال يع. وشيجة 

وقد جاء كل منهما يطلب من النيب صلى . يرغبون يف التطهري بإقامة احلد عليه كما وقع ملاعز ولصاحبته الغامدية 
. راض النيب مراراً؛ حىت بلغ اإلقرار أربع مرات اهللا عليه وسلم أن يطهره باحلد ، ويلح يف ذلك ، على الرغم من إع

ومل يعد بد من إقامة احلد ، ألنه بلغ إىل الرسول بصفة مستيقنة ال شبهة فيها ، والرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول 
  .» تعافوا احلدود فيما بينكم فما بلغين من حد فقد وجب « : 

فالرأفة بالزناة اجلناة . وجب احلد وال هوادة ، وال رأفة يف دين اهللا فإذا وقع اليقني ، وبلغ األمر إىل احلاكم ، فقد 
فاهللا أرأف . وهي رأفة مصطنعة . حينئذ هي قسوة على اجلماعة ، وعلى اآلداب اإلنسانية ، وعلى الضمري البشري 

واهللا . اخلرية من أمرهم وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمراً أن تكون هلم . وقد اختار هلم . بعباده 
أعلم مبصاحل العباد ، وأعرف بطبائعهم ، فليس ملتشدق أن يتحدث عن قسوة العقوبة الظاهرية ، فهي أرأف مما 

. ينتظر اجلماعة اليت يشيع فيها الزنا ، وتفسد فيها الفطرة ، وترتكس يف احلمأة ، وتنتكس إىل درك البهيمة األوىل 
.  

واإلسالم ال يعتمد . ال يغين وحده يف صيانة حياة اجلماعة ، وتطهري اجلو الذي تعيش فيه  والتشديد يف عقوبة الزنا
على العقوبة يف إنشاء احلياة النظيفة كما قلنا إمنا يعتمد على الضمانات الوقائية وعلى تطهري جو احلياة كلها من من 

  .رائحة اجلرمية 
مث ميضي يف الطريق خطوة أخرى يف استبعاد ظل . ة املسلمة لذلك يعقب على حد الزنا بعزل الزناة عن جسم األم

  اجلرمية من جو اجلماعة؛ فيعاقب على قذف احملصنات واهتامهن دون دليل أكيد
والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة ، وال تقبلوا هلم شهادة أبداً وأولئك هم { 

  . .} الفاسقون 
أللسنة تلقي التهم على احملصنات وهن العفيفات احلرائر ثيبات أو أبكاراً بدون دليل قاطع ، يترك اجملال إن ترك ا

فسيحاً لكل من شاء أن يقذف بريئة او بريئاً بتلك التهمة النكراء؛ مث ميضي آمناً فتصبح اجلماعة ومتسي ، وإذا 
و مهدد باالهتام؛ وإذا كل زوج فيها شاك يف زوجه ، أعراضها جمرحة ، ومسعتها ملوثة؛ وإذا كل فرد فيها متهم أ

  .وكل رجل فيها شاك يف أصله ، وكل بيت فيها مهدد باالهنيار 

  .وهي حالة من الشك والقلق والريبة ال تطاق . 
ذلك إىل أن اطراد مساع التهم يوحي إىل النفوس املتحرجة من ارتكاب الفعلة أن جو اجلماعة كله ملوث؛ وأن 

ها شائعة؛ فيقدم عليها من كان يتحرج منها ، وهتون يف حسه بشاعتها بكثرة تردادها ، وشعوره بأن الفعلة في
  كثريين غريه يأتوهنا

ومن مث ال جتدي عقوبة الزنا يف منع وقوعه؛ واجلماعة متسي وتصبح وهي تتنفس يف ذلك اجلو امللوث املوحي 
  .بارتكاب الفحشاء 

شدد القرآن الكرمي . . ، ومحاية ألصحاهبا من اآلالم الفظيعة اليت تصب عليهم  هلذا ، وصيانة لألعراض من التهجم
. . مع إسقاط الشهادة ، والوصم بالفسق . . مثانني جلدة . . يف عقوبة القذف ، فجعلها قريبة من عقوبة الزنا 

فال يؤخذ له بشهادة ، وأن والثانية أدبية يف وسط اجلماعة؛ ويكفي أن يهدر قول القاذف . والعقوبة األوىل جسدية 
يسقط اعتباره بني الناس وميشي بينهم متهماً ال يوثق له بكالم والثالثة دينية فهو منحرف عن اإلميان خارج عن 



فيكون . ذلك إال أن يأيت القاذف بأربعة يشهدون برؤية الفعل ، أو بثالثة معه إن كان قد رآه . . طريقه املستقيم 
  .ع حد الزنا على صاحب الفعلة ويوق. قوله إذن صحيحاً 

واجلماعة املسلمة ال ختسر بالسكوت عن هتمة غري حمققة كما ختسر بشيوع االهتام والترخص فيه ، وعدم التحرج 
من اإلذاعة به ، وحتريض الكثريين من املتحرجني على ارتكاب الفعلة اليت كانوا يستقذروهنا ، ويظنوهنا ممنوعة يف 

لك فوق اآلالم الفظيعة اليت تصيب احلرائر الشريفات واألحرار الشرفاء؛ وفوق اآلثار اليت وذ. اجلماعة أو نادرة 
  .تترتب عليها يف حياة الناس وطمأنينة البيوت 

  :وتظل العقوبات اليت توقع على القاذف ، بعد احلد ، مصلتة فوق رأسه ، إال أن يتوب 
  . .} ر رحيم إال الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن اهللا غفو{ 

هل يعود إىل العقوبة األخرية وحدها ، فريفع عنه وصف الفسق ، ويظل : وقد اختلف الفقهاء يف هذا االستثناء 
فذهب األئمة مالك وأمحد والشافعي إىل أنه إذا تاب قبلت . . مردود الشهادة؟ أم إن شهادته تقبل كذلك بالتوبة 

إمنا يعود االستثناء إىل اجلملة األخرية ، فريتفع الفسق : مام أبو حنيفة وقال اإل. شهادته ، وارتفع عنه حكم الفسق 
ال تقبل شهادته ، وإن تاب ، إال أن يعترف على نفسه أنه : بالتوبة ، ويبقى مردود الشهادة وقال الشعيب والضحاك 

  .قال البهتان فيما قذف؛ فحينئذ تقبل شهادته 
  .توبة إعالن براءة املقذوف باعتراف مباشر من القاذف وأنا أختار هذا األخري ألنه يزيد على ال

إنه إمنا وقع احلد على القاذف لعدم كفاية األدلة وال حييك يف أي نفس : وال يقال . وبذلك ميحي آخر أثر للقذف 
ماً ، بذلك يربأ العرض املقذوف متا. . ممن مسعوا االهتام أنه رمبا كان صحيحاً؛ ولكن القاذف مل جيد بقية الشهود 

ويرد له اعتباره من الوجهة الشعورية بعد رده من الوجهة التشريعية؛ فال يبقى هنالك داع إلهدار اعتبار القاذف 
  .احملدود التائب املعترف مبا كان من هبتان 

 فإن مطالبته بأن يأيت بأربعة شهداء فيه إرهاق. ولكن استثين منه أن يقذف الرجل امرأته . ذلك حكم القذف العام 
. واملفروض أال يقذف الرجل امرأته إال صادقاً ملا يف ذلك من التشهري بعرضه وشرفه وكرامة أبنائه . له وإعنات 

  :لذلك جعل هلذا النوع من القذف حكم خاص 
فشهادة أحدهم أربع شهادات باهللا إنه ملن الصادقني ، . والذين يرمون أزواجهم ، ومل يكن هلم شهداء إال أنفسهم { 

ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باهللا إنه ملن الكاذبني . سة أن لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبني واخلام
  . .} ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته وأن اهللا تواب حكيم . ، واخلامسة أن غضب اهللا عليهآ إن كان من الصادقني 
ذلك حني يطلع الزوج على فعلة . لة وحرج املوقف ويف هذه النصوص تيسري على األزواج ، يناسب دقة احلا

فعندئذ حيلف أربع مرات باهللا إنه لصادق يف دعواه عليها بالزنا ، وحيلف . زوجته؛ وليس له من شاهد إال نفسه 
فإذا فعل أعطاها . وتسمى هذه شهادات ألنه الشاهد الوحيد . مييناً خامسة أن لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبني 

ذلك إال أن ترغب يف درء احلد عنها . . مهرها ، وطلقت منه طلقة بائنة ، وحق عليها حد الزنا وهو الرجم  قدر
فإهنا عندئذ حتلف باهللا أربع مرات انه كاذب عليها فيما رماها به؛ وحتلف مييناً خامسة بأن غضب اهللا عليها إن كان 

ن زوجها باملالعنة؛ وال ينسب ولدها إن كانت حامالً إليه بل بذلك يدرأ عنها احلد ، وتبني م. . صادقاً وهي كاذبه 
  . .وال يقذف الولد ومن يقذفه حيد . إليها 

  :وقد عقب على هذا التخفيف والتيسري ، ومراعاة األحوال والظروف بقوله 
  . .} وال فضل اهللا عليكم ورمحته وأن اهللا تواب حكيم { 



مل يبينه . .  ورمحته مبثل هذه التيسريات ، وبالتوبة بعد مفارقة الذنوب ومل يبني ما الذي كان يكون لوال فضل اهللا
  .والنص يوحي بأنه شر عظيم . ليتركه جممالً مرهوباً ، يتقيه املتقون 

  :وقد وردت روايات صحيحة يف سبب نزول هذا احلكم 
ات مث مل يأتوا بأربعة شهداء والذين يرمون احملصن{ : ملا نزلت : روى األمام أمحد بإسناده عن ابن عباس قال 

: قال سعد بن عبادة وهو سيد األنصار رضي اهللا عنه « } فاجلدوهم مثانني جلدة ، وال تقبلوا هلم شهادة أبداً 
يا معشر األنصار أال تسمعون ما يقول » : أهكذا أنزلت يا رسول اهللا؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

واهللا ما تزوج امرأة قط إال بكراً ، وما طلق امرأة قط . هللا ال تلمه ، فإنه رجل غيور يا رسول ا: فقالوا « سيدكم؟ 
واهللا يا رسول اهللا إين ألعلم أهنا حلق ، وأهنا من اهللا؛ : فقال سعد . . فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غريته 

. ه وال أحركه حىت آيت بأربعة شهداء ولكين قد تعجبت أين لو وجدت لكاعاً قد تفخذها رجل مل يكن يل أن أهيج
فما لبثوا إال يسرياً حىت جاء هالل بن أمية ، فجاء من أرضه عشاء : قال . . فواهللا إين ال آيت هبم حىت يقضي حاجته 

، فوجد عند أهله رجالً ، فرأى بعينيه ، ومسع بأذنيه ، فلم يهيجه حىت أصبح فغدا على رسول اهللا صلى اهللا عليه 
. . يا رسول اهللا إين جئت على أهلي عشاء ، فوجدت عندها رجالً ، فرأيت بعيين ومسعت بأذين : ل وسلم فقا

قد ابتلينا مبا قال : فكره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما جاء به؛ واشتد عليه؛ واجتمعت عليه األنصار وقالوا 
فقال . بن أمية ، ويبطل شهادته يف الناس سعد بن عبادة ، إال أن يضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هالل 

يا رسول اهللا فإين قد أرى ما اشتد عليك مما جئت : وقال هالل . واهللا إين ألرجو أن جيعل اهللا منها خمرجاً : هالل 
 فواهللا إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يريد أن يأمر بضربه إذ أنزل اهللا على رسول. . به ، واهللا يعلم إين لصادق 

يعين فأمسكوا عنه . ( وكان إذا أنزل عليه الوحي عرفوا ذلك يف تربد وجهه . اهللا صلى اهللا عليه وسلم الوحي 
والذين يرمون أزواجهم ومل يكن هلم شهداء إال أنفسهم فشهادة أحدهم أربع : فنزلت ) حىت فرغ من الوحي 

أبشر يا هالل فقد جعل اهللا لك » : لم فقال فسري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس} اآلية . . شهادات باهللا 
» : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قد كنت أرجو ذلك من ريب عز وجل : فقال هالل . . « فرجاً وخمرجاً 
عليهما ، فذكرمها ، وأخربمها  -صلى اهللا عليه وسلم  -فأرسلوا إليها فجاءت؛ فتالها رسول اهللا « أرسلوا اليها 
. كذب : فقالت . واهللا يا رسول اهللا لقد صدقت عليها : فقال هالل . الخرة أشد من عذاب الدنيا أن عذاب ا

فشهد أربع شهادات باهللا إنه . اشهد : فقيل هلالل . . « العنوا بينهما » :  -فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة ، وإن  يا هالل اتق اهللا ،: فلما كانت اخلامسة قيل له . ملن الصادقني 

فشهد اخلامسة أن . واهللا ال يعذبين اهللا عليها كما مل جيلدين عليها : فقال . هذه املوجبة اليت توجب عليك العذاب 
عند  وقيل هلا. اشهدي أربع شهادات باهللا إنه ملن الكاذبني . مث قيل للمرأة . . لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبني 

. وإن هذه املوجبة اليت توجب عليك العذاب . اتقي اهللا فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة : اخلامسة 
فشهدت يف اخلامسة أن غضب اهللا عليها إن . واهللا ال أفضح قومي : مث قالت . فتلكأت ساعة ومهت باالعتراف 

ينهما؛ وقضى أن ال يدعى ولدها ألب؛ وال يرمى ففرق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ب. . كان من الصادقني 
ولدها؛ ومن رمى ولدها فعليه احلد؛ وقضى أن ال بيت هلا عليه ، وال قوت هلا ، من أجل أهنما يفترقان من غري 

وإن جاءت به أورق . . إن جاءت به ، أصيهب أريسح محش الساقني فهو هلالل » : وقال . طالق وال متوىف عنها 
فجاءت به أورق جعدا مجالياً خدجل الساقني سابغ « خدجل الساقني سابغ األليتني فهو الذي رميت به جعداً مجاليا 

  .» لوال األميان لكان يل وهلا شأن :  -فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . األليتني 



سلمني ، قد اشتد وهكذا جاء هذا التشريع ملواجهة حالة واقعة بالفعل ، وعالج موقف صعب على صاحبه وعلى امل
على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل جيد منه خمرجاً ، حىت طفق يقول هلالل بن أمية كما ورد يف رواية البخاري 

  يا رسول اهللا إذا رأى أحدنا على امرأته رجالً ينطلق يلتمس البينة؟: وهالل يقول » البينة أو حد يف ظهرك « 
نه يعلم أن هذه احلالة قد تعترض التشريع العام للقذف؛ فلماذا مل ينزل اهللا أليس اهللا سبحا: ولقد يقول قائل 

  االستثناء إال بعد ذلك املوقف احملرج؟
ولكن حكمته تقتضي أن ينزل التشريع عند الشعور باحلاجة إليه ، فتستقبله . بلى إنه سبحانه ليعلم : واجلواب 

ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته { : ومن مث عقب بقوله . ة ورمحة نفوس الناس باللهفة إليه ، وإدراك ما فيه من حكم
  .} وأن اهللا تواب حكيم 

ونقف قليالً أمام هذه الواقعة ، لنرى كيف صنع اإلسالم ، وكيف صنعت تربية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
املتحمسة اليت ال تفكر طويالً قبل كيف صنع هذا بالنفس العربية الغيور الشديدة االنفعال ، . . للناس هبذا القرآن 

يشق عليها حىت ليسأل سعد ابن عباده . فهذا حكم ينزل بعقوبة القذف ، فيشق على هذه النفوس . االندفاع 
. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهكذا أنزلت يا رسول اهللا؟ يسأل هذا السؤال وهو مستيقن أهنا هكذا أنزلت 

ملشقة اليت جيدها يف نفسه من اخلضوع هلذا احلكم يف حالة معينة يف فراشه ، وهو يعرب ولكنه يعرب هبذا السؤال عن ا
واهللا يا رسول اهللا إين ألعلم أهنا حلق ، وأهنا من اهللا؛ ولكين قد تعجبت أين لو : عن مرارة هذا التصور بقوله 

هداء؟ فواهللا إين ال آيت هبم حىت وجدت لكاعاً قد تفخذها رجل مل يكن يل أن أهيجه وال أحركه حىت آيت بأربعة ش
  يكون قد قضى حاجته

  .وما يلبث هذا التصور املرير الذي ال يطيقه سعد بن عباده يف خياله 

فهذا رجل يرى بعينيه ويسمع بأذنيه ، ولكنه جيد نفسه حمجوزاً حباجز القرآن؛ فيغلب . . ما يلبث أن يتحقق . 
ئة العربية العنيف العميق؛ ويكبح غليان دمه ، وفوران شعوره ، مشاعره ، ويغلب وراثاته ، ويغلب منطق البي

ويربط على هذا كله يف انتظار حكم اهللا وحكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو جهد . . واندفاع أعصابه 
شاق مرهق؛ ولكن التربية اإلسالمية أعدت النفوس الحتماله كي ال يكون حكم إال هللا ، يف ذات األنفس ويف 

  .ون احلياة شؤ
كيف أمكن أن حيدث هذا؟ لقد حدث ألهنم كانوا حيسون أن اهللا معهم ، وأهنم يف كنف اهللا ، وأن اهللا يرعاهم ، 

كانوا يعيشون دائماً يف . وال يكلفهم عنتاً وال رهقاً ، وال يتركهم عندما يتجاوز األمر طاقتهم ، وال يظلمهم أبداً 
فها هو ذا . . يتطلعون إليه دائماً كما يتطلع األطفال إىل العائل الكافل الرحيم ظل اهللا ، يتنفسون من روح اهللا ، و

هالل بن أمية يرى بعينيه ويسمع بأذنيه ، وهو وحده؛ فيشكو إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فال جيد رسول 
ولكن هالل بن أمية ال »  ظهرك البينة أو حد يف« اهللا صلى اهللا عليه وسلم مناصاً من تنفيذ حد اهللا ، وهو يقول له 

فإذا اهللا ينزل ذلك االستثناء يف حالة األزواج؛ فيبشر رسول . يتصور أن اهللا تاركه للحد ، وهو صادق يف دعواه 
قد كنت أرجو ذلك من ريب عز وجل : هالالً به؛ فإذا هو يقول قولة الواثق املطمئن  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 
واالطمئنان أكثر إىل أنه معهم ، وأهنم ليسوا متروكني ألنفسهم؛ إمنا . ىل رمحة اهللا ورعايته وعدله فهو االطمئان إ. . 

  .وهذا هو اإلميان الذي راضهم على الطاعة والتسليم والرضى حبكم اهللا . . هم يف حضرته ، ويف كفالته 
عة اجلرم وبشاعته؛ وهو يتناول بيت وبعد االنتهاء من بيان حكم القذف يورد منوذجاً من القذف ، يكشف عن شنا

النبوة الطاهر الكرمي ، وعرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكرم إنسان على اهللا ، وعرض صديقه الصديق أيب 



بكر رضي اهللا عنه أكرم إنسان على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعرض رجل من الصحابة صفوان بن املعطل 
  . .وهو يشغل املسلمني يف املدينة شهراً من الزمان . .  أنه مل يعرف عليه إال خرياً رضي اهللا عنه يشهد رسول اهللا

  :ذلك هو حديث اإلفك الذي تطاول إىل ذلك املرتقى السامي الرفيع 
  .إن الذين جاءوا باإلفك عصبة منكم { 

ي توىل كربه منهم له عذاب لكل امرىء منهم ما اكتسب من اإلمث ، والذ. ال حتسبوه شراً لكم ، بل هو خري لكم 
لوال جاءوا عليه بأربعة . هذا إفك مبني : لوال إذ مسعتموه ظن املؤمنون واملؤمنات بأنفسهم خرياً ، وقالوا . عظيم 

ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته يف الدنيا واآلخرة ملسكم . شهداء فإذ مل يأتوا بالشهداء فأولئك عند اهللا هم الكاذبون 
إذ تلقونه بألسنتكم ، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم؛ وحتسبونه هيناً وهو . يه عذاب عظيم يف ما أفضتم ف
يعظكم اهللا أن . سبحانك هذا هبتان عظيم . ما يكون لنا أن نتكلم هبذا : ولوال إذ مسعتموه قلتم . عند اهللا عظيم 

إن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف . اهللا عليم حكيم ويبني اهللا لكم اآليات و. تعودوا ملثله أبداً إن كنتم مؤمنني 
ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته وأن اهللا . الذين آمنوا هلم عذاب أليم يف الدنيا واآلخرة ، واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون 

حشاء يا أيها الذين آمنوا ال تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالف. رؤوف رحيم 
وال . واملنكر ، ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته ما زكا منكم من أحد أبداً؛ ولكن اهللا يزكي من يشاء واهللا مسيع عليم 

أال . وليعفوا وليصفحوا . يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أويل القرىب واملساكني واملهاجرين يف سبيل اهللا 
إن الذين يرمون احملصنات الغافالت املؤمنات لعنوا يف الدنيا واآلخرة ، . ور رحيم واهللا غف. حتبون أن يغفر اهللا لكم 

يومئذ يوفيهم اهللا دينهم احلق ، . يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم مبا كانوا يعملون . وهلم عذاب عظيم 
، والطيبات للطيبني ، والطيبون للطيبات اخلبيثات للخبيثني ، واخلبيثون للخبيثات . ويعلمون أن اهللا هو احلق املبني 

  . .} ، أولئك مربُءون مما يقولون ، هلم مغفرة ورزق كرمي 
قد كلف أطهر النفوس يف تاريخ البشرية كلها آالماً ال تطاق؛ وكلف األمة املسلمة . حادث اإلفك . هذا احلادث 

 صلى اهللا عليه وسلم وقلب زوجه عائشة كلها جتربة من أشق التجارب يف تارخيها الطويل؛ وعلق قلب رسول اهللا
علقها حببال الشك والقلق . شهراً كامالً . . اليت حيبها ، وقلب أيب بكر الصديق وزوجه ، وقلب صفوان بن املعطل 

  .واألمل الذي ال يطاق 
  :فلندع عائشة رضي اهللا عنها تروي قصة هذا األمل ، وتكشف عن سر هذه اآليات 

  :غريه عن عائشة رضي اهللا عنها قالت عن الزهري عن عروة و
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بني نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج هبا معه؛ وإنه أقرع 

فسرنا حىت . بيننا يف غزاة فخرج سهمي ، فخرجت معه بعد ما أنزل احلجاب ، وأنا أمحل يف هودج ، وأنزل فيه 
صلى اهللا عليه وسلم من غزوته تلك ، وقفل ، ودنونا من املدينة آذن ليلة بالرحيل؛ فقمت حني  إذا فرغ رسول اهللا

  .آذنوا بالرحيل ، حىت جاوزت اجليش 

فلما قضيت من شأين أقبلت إىل الرحل ، فلمست صدري ، فإذا عقد يل من جزع أظفار قد انقطع ، فرجعت 
انوا يرحلونين ، فاحتملوا هودجي ، فرحلوه على بعريي ، وهم فالتمسته فحبسين ابتغاؤه؛ وأقبل الرهط الذين ك

حيسبون أين فيه ، وكان النساء إذ ذاك خفافاً مل يثقلهن اللحم؛ وإمنا نأكل العلقة من الطعام؛ فلم يستنكر القوم حني 
استمر  رفعوه خفة اهلودج ، فحملوه؛ وكنت جارية حديثة السن؛ فبعثوا اجلمل وساروا ، فوجدت عقدي ، بعدما



اجليش ، فجئت منزهلم ، وليس فيه أحد منهم ، فتيممت منزيل الذي كنت فيه ، وظننت أهنم سيفقدونين فريجعون 
قد عرس وراء اجليش . مث الذكواين . وكان صفوان بن املعطل السلمي . إيل؛ فبينما أنا جالسة غلبتين عيناي فنمت 

. وكان يراين قبل احلجاب . م ، فأتاين فعرفين حني رآين ، فأدجل ، فأصبح عند منزيل؛ فرأى سواد إنسان نائ
فاستيقظت باسترجاعه حني عرفين ، فخمرت وجهي جبلبايب واهللا ما يكلمين بكلمة ، وال مسعت منه كلمة غري 

استرجاعه؛ وهوى حىت أناخ راحلته ، فوطئ على يديها ، فركبتها ، فانطلق يقود يب الراحلة ، حىت أتينا اجليش ، 
وكان الذي توىل كرب اإلمث عبد اهللا بن أيب سلول؛ فقدمنا . فهلك يف شأين من هلك : قالت . ما نزلوا معرسني بعد 

وهو يريبين يف وجعي أين ال أرى . املدينة ، فاشتكيت هبا شهراً؛ والناس يفيضون يف قول أصحاب اإلفك وال أشعر 
كيف تيكم؟ : ني أشتكي ، إمنا يدخل فيسلم مث يقول من النيب صلى اهللا عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه ح

فذلك الذي يريبين منه ، وال أشعر بالشر حىت نقهت ، فخرجت أنا وأم مسطح قبل املناصع وهو . مث ينصرف 
. متربزنا وكنا ال خنرج إال ليالً إىل ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف ، وأمرنا أمر العرب األول يف التربز قبل الغائط 

لت أنا وأم مسطح وهي ابنة أيب رهم بن املطلب بن عبد مناف وأمها بنت صخر بن عامر خالة أيب بكر الصديق فأقب
فعثرت أم مسطح يف مرطها . رضي اهللا عنه ، وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن املطلب حني فرغنا من شأننا منشي 

يا هنتاه أمل تسمعي ما قال؟ فقلت : بدراً؟ فقالت  أتسبني رجالً شهد. بئسما قلت : تعس مسطح فقلت هلا : فقالت 
فلما رجعت إىل بييت دخل رسول صلى اهللا . وما قال؟ فأخربتين بقول أهل اإلفك ، فازددت مرضاً إىل مرضي : 

فأذن . وأنا حينئذ أريد أن أستيقن اخلرب من قبلهما . ائذن يل أن آيت أبوي : كيف تيكم؟ فقلت : عليه وسلم فقال 
فقالت يا بنية هوين على نفسك الشأن ، فواهللا . يا أمتاه ماذا يتحدث الناس به : فأتيت أبوي ، فقلت ألمي يل ، 

  .لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل حيبها وهلا ضرائر إال أكثرن عليها 

ال أكتحل بنوم فبكيت تلك الليلة حىت أصحبت ال يرقأ يل دمع و: فقلت سبحان اهللا ولقد حتدث الناس هبذا؟ قالت 
فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالب وأسامة بن زيد رضي اهللا عنهما حني . مث أصبحت أبكي . 

فأما أسامة فأشار عليه مبا يعلم من براءة أهله ، وبالذي يعلم يف : قالت . استلبث الوحي يستشريمها يف فراق أهله 
: وأما علي بن أيب طالب فقال . أهلك يا رسول اهللا ، وال نعلم واهللا إال خرياً  هم: فقال أسامة . نفسه من الود هلم 

قالت فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه . يا رسول اهللا مل يضيق اهللا عليك ، والنساء سواها كثري ، وسل اجلارية ختربك 
لذي بعثك باحلق نبياً إن رأيت منها ال وا: هل رأيت فيها شيئاً يريبك؟ فقالت . أي بريرة : وسلم بريرة فقال هلا 

فقام رسول : أمراً أغمصه عليها أكثرمن أهنا جارية حديثة السن تنام عن عجني أهلها ، فتأيت الداجن فتأكله قالت 
من يعذرين من : فقال وهو على املنرب . اهللا صلى اهللا عليه وسلم من يومه واستعذر من عبد اهللا بن أيب بن سلول 

ولقد ذكروا رجالً ما علمت عليه إال خرياً ، وما . ه يف أهلي؟ فواهللا ما علمت على أهلي إال خرياً رجل بلغين أذا
. يا رسول اهللا أنا واهللا أعذرك منه : فقام سعد بن معاذ رضي اهللا عنه فقال : قالت . كان يدخل على أهلي إال معي 

فقام سعد بن عباده . ج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك إن كان من األوس ضربنا عنقه ، وإن كان من إخواننا من اخلزر
كذبت لعمر اهللا : فقال لسعد بن معاذ . رضي اهللا عنه وهو سيد اخلزرج ، وكان رجالً صاحلاً ولكن أخذته احلمية 

فقام أسيد بن حضري رضي اهللا عنه وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عيادة . ، ال تقتله وال تقدر على ذلك 
فثار احلّيان األوس واخلزرج حىت مهّوا أن يقتتلوا ، . ت لعمر اهللا لنقتلنه ، فإنك منافق جتادل عن املنافقني كذب: 

وبكيت يومي ذلك ال يرقأ يل . ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املنرب ، فلم يزل خيفضهم حىت سكتوا ونزل 
فأصبح أبواي عندي ، وقد بكيت . أ يل دمع وال أكتحل بنوم مث بكيت ليليت املقبلة ال يرق. دمع ، وال أكتحل بنوم 



فبينما مها جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من األنصار . ليلتني ويوماً ، حىت أظن أن البكاء فالق كبدي 
جلس ، فبينما حنن كذلك إذا دخل علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مث . ، فأذنت هلا ، فجلست تبكي معي 

ومل جيلس عندي من يوم قيل يفّ ما قيل قبلها ، وقد مكث شهراً ال يوحى إليه يف شأين بشيء ، فتشهد حني جلس ، 
  :مث قال 

فإن كنت بريئة فسيربئك اهللا تعاىل ، وإن كنت أملمت بذنب فاستغفري اهللا . أما بعد فإنه بلغين عنك كذا وكذا « 
فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه » ترف بذنبه مث تاب تاب اهللا تعاىل عليه تعاىل وتويب إليه ، فإن العبد إذا اع

أجب عين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما : فقلت أليب . وسلم مقالته قلص دمعي حىت ما أحس منه بقطرة 
رسول اهللا صلى اهللا أجييب عين : واهللا ما أدري ما أقول لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت ألمي : قال . قال 

وأنا جارية حديثة السن ال أقرأ : واهللا ما أدري ما أقول لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالت : قالت . عليه وسلم 
. إين واهللا أعلم أنكم مسعتم حديثاً حتدث الناس به ، واستقر يف نفوسكم ، وصدقتم به : فقلت . كثرياً من القرآن 

فواهللا . ولئن اعترفت لكم بأمر واهللا يعلم أين منه بريئة ، لتصدقنين . ة ال تصدقوين بذلك إين بريئ: فلئن قلت لكم 
مث حتولت فاضطجعت } فصرب مجيل واهللا املستعان على ما تصفون { : ما أجد يل ولكم مثالً إال أبا يوسف إذ قال 

ولكن واهللا ما كنت أظن أن ينزل اهللا . رباءيت على فراشي ، وأنا واهللا حينئذ أعلم أين بريئة ، وأن اهللا تعاىل مربئي ب
تعاىل يف شأين وحياً يتلى؛ ولشأين يف نفسي كان أحقر من أن يتكلم اهللا تعاىل يفّ بأمر يتلى ، ولكن كنت أرجو أن 

ن فواهللا ما رام جملسه ، وال خرج أحد م. يرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف النوم رؤيا يربئين اهللا تعاىل هبا 
أهل البيت ، حىت أنزل اهللا تعاىل على نبيه صلى اهللا عليه وسلم فأخذه ما كان يأخذه من الُبَرحاء ، فسري عنه ، 

: فقالت يل أمي . يا عائشة امحدي اهللا تعاىل فإنه قد برأك : وهو يضحك ، فكان أول كلمة تكلم هبا أن قال يل 
هللا ال أقوم إليه ، وال أمحد إال اهللا تعاىل ، هو الذي أنزل براءيت وا: قومي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت 

فلما أنزل اهللا تعاىل هذا يف براءيت } العشر اآليات . . . إن الذين جاءوا باإلفك عصبة منكم { : فأنزل اهللا تعاىل . 
واهللا ال أنفق على مسطح : قال أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره 

: إىل قوله } . . وال يأتل أولو الفضل منكم والسعة { : شيئاً أبداً بعد ما قال لعائشة رضي اهللا عنها فأنزل اهللا تعاىل 
فقال أبو بكر رضي اهللا عنه بلى واهللا إين ألحب أن يغفر اهللا يل ، فرجع إىل مسطح النفقة اليت } واهللا غفور رحيم { 

  .واهللا ال أنزعها منه أبداً : ليه ، وقال كان جيري ع

« : وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري ، فقال : قالت عائشة رضي اهللا عنها 
وهي . يا رسول اهللا أمحي مسعي وبصري ، واهللا ما علمت عليها إال خرياً : ؟ فقالت » يا زينب ما علمت وما رأيت 

فطفقت أختها محنة : قالت . يين من أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم فعصمها اهللا تعاىل بالورع اليت كانت تسام
  .حتارب هلا ، فهلكت فيمن هلك من أصحاب اإلفك 

وعاش صفوان . وعاش أبو بكر رضي اهللا عنه وأهل بيته . وهكذا عاش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأهل بيته 
ون مجيعاً هذا الشهر كله يف مثل هذا اجلو اخلانق ، ويف ظل تلك اآلالم اهلائلة ، بسبب وعاش املسلم. بن املعطل 

  .حديث اإلفك الذي نزلت فيه تلك اآليات 
وإن اإلنسان ليقف متملمالً أمام هذه الصورة الفظيعة لتلك الفترة األليمة يف حياة الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

تلك السن املليئة . وهي فتاة صغرية يف حنو السادسة عشرة . لعائشة زوجه املقربة  وأمام تلك اآلالم العميقة الالذعة



  .باحلساسية املرهفة والرفرفة الشفيفة 
ها هي ذي يف براءهتا ووضاءة ضمريها ، ونظافة تصوراهتا ، ها هي ذي ترمى . فها هي ذي عائشة الطيبة الطاهرة 

وهي . وترمى يف أمانتها . بنة الصديق الناشئة يف العش الطاهر الرفيع وهي ا. ترمى يف شرفها . يف أعز ما تعتز به 
. وهي احلبيبة املدللة القريبة من ذلك القلب الكبري . وترمى يف وفائها . زوج حممد بن عبد اهللا من ذروة بين هاشم 

وهي . ا فيه على احلياة وهي املسلمة الناشئة يف حجر اإلسالم ، من أول يوم تفتحت عيناه. مث ترمى يف إمياهنا . 
  .زوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ها هي ذي ترمى ، وهي بريئة غارة غافلة ، ال حتتاط لشيء ، وال تتوقع شيئاً؛ فال جتد ما يربئها إال أن ترجو يف 
ها اهللا ، ولكن الوحي يتلبث ، حلكمة يريد. جناب اهللا ، وتترقب أن يرى رسول اهللا رؤيا ، تربئها مما رميت به 

  .شهراً كامالً؛ وهي يف مثل هذا العذاب 
: وهي مهدودة من املرض ، فتعاودها احلمى؛ وهي تقول ألمها يف أسى . ويا هللا هلا وهي تفاجأ بالنبأ من أم مسطح 

ورسول : نعم فتقول : وقد علم به أيب؟ فتجيب أمها : سبحان اهللا وقد حتدث الناس هبذا؟ ويف رواية أخرى تسال 
  نعم:  صلى اهللا عليه وسلم ؟ فتجيبها أمها كذلك اهللا

أما بعد فإنه بلغين « : ويا هللا هلا ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نبيها الذي تؤمن به ورجلها الذي حتبه ، يقول هلا 
ه ، فإن عنك كذا وكذا؛ فإن كنت بريئة فسيربئك اهللا تعاىل ، وإن كنت أملمت بذنب فاستغفري اهللا تعاىل وتويب إلي

  »العبد إذا اعترف بذنبه مث تاب تاب اهللا عليه 

وربه مل خيربه بعد ، ومل يكشف له عن براءهتا . فتعلم أنه شاك فيها ، ال يستيقن من طهارهتا ، وال يقضي يف هتمتها . 
ها يف اليت تعلمها ولكن ال متلك إثباهتا؛ فتمسي وتصبح وهي متهمة يف ذلك القلب الكبري الذي أحبها ، وأحل

  سويدائه
يف ابنته زوج . وها هو ذا أبو بكر الصديق يف وقاره وحساسيته وطيب نفسه يلذعه األمل ، وهو يرمى يف عرضه 

حممد صاحبه الذي حيبه ويطمئن إليه ، ونبيه الذي يؤمن به ويصدقه تصديق القلب املتصل ، ال يطلب دليالً من 
واهللا ما رمينا هبذا يف : لصابر احملتسب القوي على األمل ، فيقول وإذا األمل يفيض على لسانه ، وهو ا. . خارجه 
: حىت إذا قالت له ابنته املريضة املعذبة . أفنرضى به يف اإلسالم؟ وهي كلمة حتمل من املرارة ما حتمل . جاهلية 

هللا صلى اهللا عليه واهللا ما أدري ما أقول لرسول ا: أجب عين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يف مرارة هامدة 
  وسلم 

املريضة اليت تبكي حىت . وأم رومان زوج الصديق رضي اهللا عنهما وهي تتماسك أمام ابنتها املفجوعة يف كل شيء 
يا بنية هوين على نفسك الشأن ، فواهللا لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند : فتقول هلا . تظن أن البكاء فالق كبدها 
أجييب عين رسول اهللا : ولكن هذا التماسك يتزايل وعائشة تقول هلا . . أكثرن عليها  رجل حيبها وهلا ضرائر إال

  واهللا ما أدري ما أقول لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : صلى اهللا عليه وسلم فتقول كما قال زوجها من قبل 
فريمى بذلك . يانة نبيه يف زوجه وهو يرمى خب. والرجل املسلم الطيب الطاهر اجملاهد يف سبيل اهللا صفوان بن املعطل 

وهو يفاجأ . ويف كل ما يعتز به صحايب ، وهو من ذلك كله بريء . يف إسالمه ، ويف أمانته ، ويف شرفه ، ويف محيته 
ويعلم أن حسان بن . سبحان اهللا واهللا ما كشفت كتف أنثى قط : باالهتام الظامل وقلبه بريء من تصوره ، فيقول 

ودافعه إىل رفع . إلفك عنه ، فال ميلك نفسه أن يضربه بالسيف على رأسه ضربة تكاد تودي به ثابت يروج هلذا ا
  سيفه على امرئ مسلم ، وهو منهي عنه ، أن األمل قد جتاوز طاقته ، فلم ميلك زمام نفسه اجلريح



ها هو ذا يرمى يف . . مث ها هو ذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو رسول اهللا ، وهو يف الذروة من بين هاشم 
وها هو ذا يرمى يف طهارة فراشه ، . ويف من؟ يف عائشة اليت حلت من قلبه يف مكان االبنة والزوجة واحلبيبة . بيته 

  .وها هو ذا يرمى يف صيانة حرمته ، وهو القائم على احلرمات يف أمته . وهو الطاهر الذي تفيض منه الطهارة 

  .له ، وهو الرسول املعصوم من كل سوء وها هو ذا يرمى يف حياطة ربه 
ها هو ذا صلى اهللا عليه وسلم يرمى يف كل شيء حني يرمى يف عائشة رضي اهللا عنها يرمى يف فراشه وعرضه ، 

ها هو ذا يرمى يف هذا كله؛ ويتحدث . . يرمى يف كل ما يعتز به عريب ، وكل ما يعتز به نيب . وقلبه ورسالته 
واهللا يريد حلكمة يراها أن يدع هذا األمر شهراً . راً كامالً ، فال ميلك أن يضع هلذا كله حداً الناس به يف املدينة شه
يعاين من العار ، ويعاين . وحممد اإلنسان يعاين ما يعانية اإلنسان يف هذا املوقف األليم . كامالً ال يبني فيه بياناً 

والشك . . من نور اهللا الذي اعتاد أن ينري له الطريق الوحشة . فجيعة القلب؛ ويعاين فوق ذلك الوحشة املؤرقة 
يعمل يف قلبه مع وجود القرائن الكثرية على براءة أهله ، ولكنه ال يطمئن هنائياً إىل هذه القرائن والفرية تفوح يف 

ة بشر ، ألنه يف النهاي. املدينة ، وقلبه اإلنساين احملب لزوجه الصغرية يتعذب بالشك؛ فال ميلك أن يطرد الشك 
ورجل تتضخم بذرة الشك يف قلبه مىت استقرت ، . وزوج ال يطيق أن ميس فراشه . ينفعل يف هذا انفعاالت البشر 

  .ويصعب عليه اقتالعها دون دليل حاسم 
ويبعث إىل علي ابن أيب . . حبه القريب إىل قلبه . وها هو ذا يثقل عليه العبء وحده ، فيبعث إىل أسامة بن زيد 

فأما علي فهو من عصب حممد ، وهو شديد احلساسية . يستشريمها يف خاصة أمره . بن عمه وسنده ا. طالب 
فهو . مث هو شديد احلساسية باألمل والقلق اللذين يعتصران قلب حممد ، ابن عمه وكافله . باملوقف هلذا السبب 

لب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويشري مع هذا بالتثبت من اجلارية ليطمئن ق. يشري بأن اهللا مل يضيق عليه 
وأما أسامة فيدرك ما بقلب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الود ألهله ، والتعب خلاطر . ويستقر على قرار 

  .الفراق ، فيشري مبا يعلمه من طهارة أم املؤمنني ، وكذب املفترين األفاكني 
 قلق اإلنسان ، يستمد من حديث أسامة ، ومن شهادة ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف هلفة اإلنسان ، ويف

اجلارية مدداً وقوة يواجه هبما القوم يف املسجد ، فيستعذر ممن نالوا عرضه ، ورموا أهله ، ورموا رجالً من فضالء 
 فيقع بني األوس واخلزرج ما يقع من تناور وهم يف مسجد رسول اهللا صلى. . املسلمني ال يعلم أحد عليه من سوء 

اهللا عليه السالم ويف حضرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويدل هذا على اجلو الذي كان يظلل اجلماعة املسلمة 
يف هذه الفترة الغريبة ، وقد خدشت قداسة القيادة ، وحيز هذا يف نفس الرسول صلى اهللا عليه وسلم والنور الذي 

عائشة نفسها يصارحها مبا يقول الناس؛ ويطلب منها هي  أعتاد أن يسعفه ال ينري له الطريق فإذا هو يذهب إىل
  البيان الشايف املريح

وعندما تصل اآلالم إىل ذروهتا على هذا النحو يتعطف عليه ربه ، فيتنزل القرآن برباءة عائشة الصديقة الطاهرة؛ 
طريق املستقيم للجماعة وبراءة بيت النبوة الطيب الرفيع؛ ويكشف املنافقني الذين حاكوا هذا اإلفك ، ويرسم ال

  .املسلمة يف مواجهة مثل هذا الشأن العظيم 

. وأنا واهللا أعلم حينئذ أين بريئة ، وأن اهللا تعاىل مربئي برباءيت « : ولقد قالت عائشة عن هذا القرآن الذي تنزل 
قر من أن يتكلم اهللا يفّ ولشأين يف نفسي كان أح. ولكين واهللا ما كنت أظن أن ينزل اهللا تعاىل يف شأين وحياً يتلى 

  . .» ولكن كنت أرجو أن يرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف النوم رؤيا يربئين اهللا تعاىل هبا . بأمر يتلى 



فلقد . ولكن األمر كما يبدو من ذلك االستعراض مل يكن أمر عائشة رضي اهللا عنها وال قاصراً على شخصها 
بل جتاوزه إىل صلته بربه ورسالته . عليه وسلم ووظيفته يف اجلماعة يومها جتاوزها إىل شخص الرسول صلى اهللا 

من أجل . . وما كان حديث اإلفك رمية لعائشة وحدها ، إمنا كان رمية للعقيدة يف شخص نبيها وبانيها . كلها 
لدائرة ضد اإلسالم ذلك أنزل اهللا القرآن ليفصل يف القضية املبتدعة ، ويرد املكيدة املدبرة ، ويتوىل املعركة ا

  .ورسول اإلسالم؛ ويكشف عن احلكمة العليا وراء ذلك كله؛ وما يعلمها إال اهللا 
لكل امرىء منهم ما اكتسب من . ال حتسبوه شراً لكم ، بل هو خري لكم . إن الذين جاءوا باإلفك عصبة منكم { 

  .} والذي توىل كربه منهم له عذاب عظيم . اإلمث 
ومل يكن عبد اهللا بن أيب بن سلول . متجمعة ذات هدف واحد } عصبة {  أفراداً؛ إمنا هم فهم ليسوا فرداً وال

وهو ميثل عصبة اليهود أو املنافقني ، الذين عجزوا . إمنا هو الذي توىل معظمه . وحده هو الذي أطلق ذلك اإلفك 
وكان حديث اإلفك إحدى عن حرب اإلسالم جهرة؛ فتواروا وراء ستار اإلسالم ليكيدوا لإلسالم خفية ، 

مث خدع فيها املسلمون فخاض منهم من خاض يف حديث اإلفك كحمنة بنت جحش؛ وحسان . مكائدهم القاتلة 
أما أصل التدبري فكان عند تلك العصبة ، وعلى رأسها ابن سلول ، احلذر املاكر ، . بن ثابت ، ومسطح بن أثاثة 

إمنا كان يهمس به بني ملئه الذين . نية ما يؤخذ به ، فيقاد إىل احلد ومل يقل عال. الذي مل يظهر بشخصه يف املعركة 
وكان التدبري من املهارة واخلبث حبيث أمكن أن ترجف به املدينة شهراً كامالً ، . يطمئن إليهم ، وال يشهدون عليه 

  وأن تتداوله األلسنة يف أطهر بيئة وأتقاها
ضخامة احلادث ، وعمق جذوره ، وما وراءه من عصبة تكيد  وقد بدأ السياق ببيان تلك احلقيقة ليكشف عن

  .لإلسالم واملسلمني هذا الكيد الدقيق العميق اللئيم 

  :مث سارع بتطمني املسلمني من عاقبة هذا الكيد 
  . .} ال حتسبوه شراً لكم؛ بل هو خري لكم { 

وهو يكشف . وسلم وأهل بيته فهو يكشف عن الكائدين لإلسالم يف شخص رسول اهللا صلى اهللا عليه . خري 
للجماعة املسلمة عن ضرورة حترمي القذف وأخذ القاذفني باحلد الذي فرضه اهللا؛ ويبني مدى األخطار اليت حتيق 

إمنا متضي . فهي عندئذ ال تقف عند حد . باجلماعة لو أطلقت فيها األلسنة تقذف احملصنات الغافالت املؤمنات 
  .تطاول إىل أعلى اهلامات ، وتعدم اجلماعة كل وقاية وكل حترج وكل حياء صعداً إىل أشرف املقامات ، وت

  .وهو خري أن يكشف اهللا للجماعة املسلمة هبذه املناسبة عن املنهج القومي يف مواجهة مثل هذا األمر العظيم 
فهي مثن التجربة ،  أما اآلالم اليت عاناها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأهل بيته ، واجلماعة املسلمة كلها ،

  وضريبة االبتالء ، الواجبة األداء
} لكل امرئ منهم ما اكتسب من اإلمث { : أما الذين خاضوا يف اإلفك ، فلكل منهم بقدر نصيبه من تلك اخلطيئة 

حياهتم وبئس ما اكتسبوه ، فهو إمث يعاقبون عليه يف حياهتم الدنيا و. ولكل منهم نصيبه من سوء العاقبة عند اهللا . . 
  .يناسب نصيبه من ذلك اجلرم العظيم } والذي توىل كربه منهم له عذاب عظيم { : األخرى 

رأس النفاق ، . والذي توىل كربه ، وقاد محلته ، واضطلع منه بالنصيب األوىف ، كان هو عبد اهللا بن أيب بن سلول 
من ورائه حميطاً ، وكان لدينه حافظاً ،  ولقد عرف كيف خيتار مقتالً ، لوال أن اهللا كان. وحامل لواء الكيد 

ولقد روي أنه ملا مر صفوان بن املعطل هبودج أم املؤمنني وابن . . ولرسوله عاصماً ، وللجماعة املسلمة راعياً 
. واهللا ما جنت منه وال جنا منها : فقال . . عائشة رضي اهللا عنها : من هذه؟ فقالوا : سلول يف مأل من قومه قال 



  امرأة نبيكم باتت مع رجل حىت أصبحت؛ مث جاء يقودها: وقال 
بلغ من خبثها أن متوج املدينة بالفرية اليت ال . وهي قولة خبيثة راح يذيعها عن طريق عصبة النفاق بوسائل ملتوية 

وأن تصبح موضوع أحاديثهم . وأن تلوكها ألسنة املسلمني غري متحرجني . تصدق ، واليت تكذهبا القرآئن كلها 
  .وهي الفرية اجلديرة بأن تنفى وتستبعد للوهلة األوىل . هراً كامالً ش

وأن . وإن اإلنسان ليدهش حىت اليوم كيف أمكن أن تروج فرية ساقطة كهذه يف جو اجلماعة املسلمة حينذاك 
  .الق حتدث هذه اآلثار الضخمة يف جسم اجلماعة ، وتسبب هذه اآلالم القاسية ألطهر النفوس وأكربها على اإلط

. وخاضها اإلسالم . لقد كانت معركة خاضها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخاضتها اجلماعة املسلمة يومذاك 
معركة ضخمة لعلها أضخم املعارك اليت خاضها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخرج منها منتصراً كاظماً آلالمه 

  .ه الكبار ، حمتفظاً بوقار نفسه وعظمة قلبه ومجيل صرب

واآلالم اليت تناوشه لعلها أعظم اآلالم اليت مرت . فلم تؤثر عنه كلمة واحدة تدل على نفاد صربه وضعف احتماله 
  .واخلطر على اإلسالم من تلك الفرية من أشد األخطار اليت تعرض هلا يف تارخيه . به يف حياته 

والقرآن الكرمي يوجه املسلمني إىل هذا . ة هلداه ولو استشار كل مسلم قلبه يومها ألفتاه؛ ولو عاد إىل منطق الفطر
  :املنهج يف مواجهة األمور ، بوصفه أول خطوة يف احلكم عليها 

  . .} هذا إفك مبني : لوال إذ مسعتموه ظن املؤمنون واملؤمنات بأنفسهم خرياً ، وقالوا { 
وأن يستبعدوا سقوط أنفسهم يف مثل هذه  .أن يظن املؤمنون واملؤمنات بأنفسهم خرياً . . نعم كان هذا هو األوىل 

فإن ما ال يليق . وامرأة نبيهم الطاهرة وأخوهم الصحايب اجملاهد مها من أنفسهم ، فظن اخلري هبما أوىل . . احلمأة 
كذلك فعل أبو . . هبم ال يليق بزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال يليق بصاحبه الذي مل يعلم عنه إال خرياً 

أن أبا أيوب قالت له : خالد بن زيد األنصاري وامرأته رضي اهللا عنهما كما روى اإلمام حممد ابن اسحاق أيوب 
. وذلك الكذب . نعم : يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس يف عائشة رضي اهللا عنها؟ قال : امرأته أم أيوب 

ونقل اإلمام . . فعائشة واهللا خري منك : قال . ال واهللا ما كنت ألفعله : أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت 
أال ترين ما يقال؟ : أن أبا أيوب األنصاري قال ألم أيوب » الكشاف « : حممود بن عمر الزخمشري يف تفسريه 

ولو : قالت . ال : لو كنت بدل صفوان أكنت تظن حبرمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سوءاً؟ قال : فقالت 
ة رضي اهللا عنها ما خنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعائشة خري مين ، وصفوان خري منك كنت أنا بدل عائش

. .  
وكلتا الروايتني تدالن على أن بعض املسلمني رجع إىل نفسه واستفىت قلبه ، فاستبعد أن يقع ما نسب إىل عائشة ، 

اس يف محأة الفاحشة ، جملرد شبهة ال تقف من معصية هللا وخيانة لرسوله ، وارتك: وما نسب إىل رجل من املسلمني 
  للمناقشة

فأما . خطوة الدليل الباطين الوجداين . هذه هي اخلطوة األوىل يف املنهج الذي يفرضه القرآن ملواجهة األمور 
  :اخلطوة الثانية فهي طلب الدليل اخلارجي والربهان الواقعي 

وهذه الفرية الضخمة . . } داء فأولئك عند اهللا هم الكاذبون لوال جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ مل يأتوا بالشه{ 
اليت تتناول أعلى املقامات ، وأطهر األعراض ، ما كان ينبغي أن متر هكذا سهلة هينة؛ وأن تشيع هكذا دون تثبت 

وهم مل } ء لوال جاءوا عليه بأربعة شهدا{ : وال بينة؛ وأن تتقاذفها األلسنة وتلوكها األفواه دون شاهد وال دليل 
  .يفعلوا فهم كاذبون إذن 



فهي الوصمة الثابتة . كاذبون عند اهللا الذي ال يبدل القول لديه ، والذي ال يتغري حكمه ، وال يتبدل قراره 
  .الصادقة الدائمة اليت ال براءة هلم منها ، وال جناة هلم من عقباها 

غفل عنهما . . وخطوة التثبيت بالبينة والدليل . مري خطوة عرض األمر على القلب واستفتاء الض: هاتان اخلطوتان 
املؤمنون يف حادث اإلفك؛ وتركوا اخلائضني خيوضون يف عرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو أمر عظيم لوال 

  :فاهللا حيذرهم أن يعودوا ملثله أبداً بعد هذا الدرس األليم . لطف اهللا ملس اجلماعة كلها البالء العظيم 
  . .} ال فضل اهللا عليكم ورمحته يف الدنيا واآلخرة ملسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم ولو{ 

فهي . فأدركهم بفضله ورمحته ومل ميسسهم بعقابه وعذابه . لقد احتسبها اهللا للجماعة املسلمة الناشئة درساً قاسياً 
للرسول صلى اهللا عليه وسلم والعذاب الذي يتناسب مع العذاب الذي سببوه . فعلة تستحق العذاب العظيم 

والعذاب الذي يتناسب مع الشر الذي ذاع يف اجلماعة . وزوجه وصديقه وصاحبه الذي ال يعلم عليه إال خرياً 
والعذاب الذي يناسب خبث الكيد الذي . املسلمة وشاع؛ ومس كل املقدسات اليت تقوم عليها حياة اجلماعة 

من جذورها حني تزلزل ثقة املؤمنني برهبم ونبيهم وأنفسهم طوال شهر كامل  كادته عصبة املنافقني للعقيدة لتقتلعها
، حافل بالقلق والقلقلة واحلرية بال يقني ولكن فضل اهللا تدارك اجلماعة الناشئة ، ورمحته مشلت املخطئني ، بعد 

  .الدرس األليم 
قاييس ، واضطربت فيها القيم ، وضاعت والقرآن يرسم صورة لتلك الفترة اليت أفلت فيها الزمام؛ واختلت فيها امل

  :فيها األصول 
  . .} إذ تلقونه بألسنتكم ، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم ، وحتسبونه هيناً ، وهو عند اهللا عظيم { 

  :وهي صورة فيها اخلفة واالستهتار وقلة التحرج ، وتناول أعظم األمور وأخطرها بال مباالة وال اهتمام 
حىت لكأن القول . لسان يتلقى عن لسان ، بال تدبر وال ترو وال فحص وال إنعام نظر . . } نه بألسنتكم إذ تلقو{ 

. . } وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم { ال مير على اآلذان ، وال تتماله الرؤوس ، وال تتدبره القلوب 
ف هبا األفواه ، قبل أن تستقر يف املدارك ، وقبل إمنا هي كلمات تقذ. بأفواهكم ال بوعيكم وال بعقلكم وال بقلبكم 

أن تقذفوا عرض رسول اهللا ، وأن تدعوا األمل يعصر قلبه وقلب زوجه } وحتسبونه هيناً { . . أن تتلقاها العقول 
وأن متسوا . وأهله؛ وأن تلوثوا بيت الصديق الذي مل يرم يف اجلاهلية؛ وأن تتهموا صحابياً جماهداً يف سبيل اهللا 

وهو عند اهللا { . . } وحتسبونه هيناً { . . عصمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصلته بربه ، ورعاية اهللا له 
  .وما يعظم عند اهللا إال اجلليل الضخم الذي تزلزل له الرواسي ، وتضج منه األرض والسماء . . } عظيم 

ن جمرد النطق به ، وأن تنكر أن يكون هذا ولقد كان ينبغي أن جتفل القلوب من جمرد مساعه ، وأن تتحرج م
موضوعاً للحديث؛ وأن تتوجه إىل اهللا تنزهه عن أن يدع نبيه ملثل هذا؛ وأن تقذف هبذا اإلفك بعيداً عن ذلك اجلو 

  :الطاهر الكرمي 
  .ما يكون لنا أن نتكلم هبذا : ولوال إذ مسعتموه قلتم { 

  . .} سبحانك هذا هبتان عظيم 
. . اللمسة إىل أعماق القلوب فتهزها هزاً؛ وهي تطلعها على ضخامة ما جنت وبشاعة ما عملت  وعندما تصل هذه

  :عندئذ جييء التحذير من العودة إىل مثل هذا األمر العظيم 
  . .} يعظكم اهللا أن تعودوا ملثله أبداً إن كنتم مؤمنني { 
مع تضمني اللفظ معىن . ع والطاعة واالعتبار يف أنسب الظروف للسم. يف أسلوب التربية املؤثر . . } يعظكم { 



ومع تعليق إمياهنم على االنتفاع بتلك . . } يعظكم اهللا أن تعودوا ملثله أبداً { : التحذير من العودة إىل مثل ما كان 
فاملؤمنون ال ميكن أن يكشف هلم عن بشاعة عمل كهذا الكشف ، وأن حيذروا . . } إن كنتم مؤمنني { : العظة 

  :مثل هذا التحذير ، مث يعودوا إليه وهم مؤمنون منه 
على مثال ما بني يف حديث اإلفك ، وكشف عما وراءه من كيد؛ وما وقع فيه من . . } ويبني اهللا لكم اآليات { 

يعلم البواعث والنوايا والغايات واألهداف؛ ويعلم مداخل القلوب ، } واهللا عليم حكيم { : خطايا وأخطاء 
  . .وهو حكيم يف عالجها ، وتدبري أمرها ، ووضع النظم واحلدود اليت تصلح هبا .  ومسارب النفوس

مث ميضي يف التعقيب على حديث اإلفك؛ وما ختلف عنه من آثار؛ مكرراً التحذير من مثله ، مذكراً بفضل اهللا 
ع تنقية النفوس من آثار ذلك م. ورمحته ، متوعداً من يرمون احملصنات الغافالت املؤمنات بعذاب اهللا يف اآلخرة 

كما تتمثل يف موقف أيب بكر رضي . . املعركة؛ وإطالقها من مالبسات األرض ، وإعادة الصفاء إليها واإلشراق 
  :اهللا عنه من قريبه مسطح بن أثاثة الذي خاض يف حديث اإلفك مع من خاض 

} لدنيا واآلخرة واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون إن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا هلم عذاب أليم يف ا{ 
. .  

والذين يرمون احملصنات وخباصة أولئك الذين جترأوا على رمي بيت النبوة الكرمي إمنا يعملون على زعزعة ثقة 
اجلماعة املؤمنة باخلري والعفة والنظافة؛ وعلى إزالة التحرج من ارتكاب الفاحشة ، وذلك عن طريق اإلحياء بأن 

  .بذلك تشيع الفاحشة يف النفوس ، لتشيع بعد ذلك يف الواقع . . ة شائعة فيها الفاحش
من أجل هذا وصف الذين يرمون احملصنات بأهنم حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا ، وتوعدهم بالعذاب 

  .األليم يف الدنيا واآلخرة 
م على خربة بالنفس البشرية ، ومعرفة بطريقة يقو. وذلك جانب من منهج التربية ، وإجراء من إجراءات الوقاية 

ومن ذا الذي يعلم أمر . . } واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون { : ومن مث يعقب بقوله . . تكيف مشاعرها واجتاهاهتا 
هذه النفس إال الذي خلقها؟ ومن ذا الذي يدبر أمر هذه اإلنسانية إال الذي برأها؟ ومن ذا الذي يرى الظاهر 

  وال خيفى على علمه شيء إال العليم اخلبري؟والباطن ، 
  :ومرة أخرى يذكر املؤمنني بفضل اهللا عليهم ورمحته 

  .} ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته وأن اهللا رؤوف رحيم { 

.  
. إن احلدث لعظيم ، وإن اخلطأ جلسيم ، وإن الشر الكامن فيه خلليق أن يصيب اجلماعة املسلمة كلها بالسوء 

ومن مث يذكرهم به املرة بعد املرة؛ وهو . . ذلك ما وقاهم السوء . .  ورمحته ، ورأفته ورعايته ولكن فضل اهللا
  .يربيهم هبذه التجربة الضخمة اليت مشلت حياة املسلمني 

فإذا متثلوا أن ذلك الشر العظيم كان وشيكاً أن يصيبهم مجيعاً ، لوال فضل اهللا ورمحته ، صور هلم عملهم بأنه اتباع 
وحذرهم ما يقودهم الشيطان . وما كان هلم أن يتبعوا خطوات عدوهم وعدو أبيهم من قدمي . وات الشيطان خلط

  :إليه من مثل هذا الشر املستطري 
ولوال . يا أيها الذين آمنوا ال تتبعوا خطوات الشيطان؛ ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء واملنكر { 

  . .} زكا منكم من أحد أبداً؛ ولكن اهللا يزكي من يشاء ، واهللا مسيع عليم فضل اهللا عليكم ورمحته ما 
وإهنا لصورة مستنكرة أن خيطو الشيطان فيتبع املؤمنون خطاه ، وهم أجدر الناس أن ينفروا من الشيطان وأن 



ويقشعر هلا خياله يسلكوا طريقاً غري طريقه املشؤوم صورة مستنكرة ينفر منها طبع املؤمن ، ويرجتف هلا وجدانه ، 
ومن يتبع خطوات الشيطان { : ورسم هذه الصورة ومواجهة املؤمنني هبا يثري يف نفوسهم اليقظة واحلذر واحلساسية 

. وحديث اإلفك منوذج من هذا املنكر الذي قاد إليه املؤمنني الذين خاضوا فيه . . } فإنه يأمر بالفحشاء واملنكر 
  .وهو منوذج منفر شنيع 

حني يتجه إىل اهللا ، . إال أن يدركه فضل اهللا ورمحته . سان لضعيف ، معرض للنزعات ، عرضة للتلوث وإن اإلن
  .ويسري على هنجه 

  . .} ولكن اهللا يزكي من يشآء . ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته ما زكا منكم من أحد أبداً { 
واهللا يسمع . محته مل يزك من أحد ومل يتطهر ولوال فضل اهللا ور. فنور اهللا الذي يشرق يف القلب يطهره ويزكيه 

  . .} واهللا مسيع عليم { ويطهر من يعلم فيه اخلري واالستعداد . ويعلم ، فيزكي من يستحق التزكيه 
وعلى ذكر التزكية والطهارة جتيء الدعوة إىل الصفح واملغفرة بني بعض املؤمنني وبعض كما يرجون غفران اهللا ملا 

  :وذنوب يرتكبونه من أخطاء 
وال يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أويل القرىب واملساكني واملهاجرين يف سبيل اهللا؛ وليعفوا وليصفحوا { 
  . .} أال حتبون أن يغفر اهللا لكم؟ واهللا غفور رحيم . 

ان ممن خاضوا وقد عرف أن مسطح بن أثاثة ك. نزلت يف أيب بكر رضي اهللا عنه بعد نزول القرآن برباءة الصديقة 
  .وهو من فقراء املهاجرين . وهو قريبة . فيه 

  .فآىل على نفسه ال ينفع مسطحاً بنافعة أبداً . وكان أبو بكر رضي اهللا عنه ينفق عليه 
فليأخذوا أنفسهم . نزلت هذه اآلية تذكر أبا بكر ، وتذكر املؤمنني ، بأهنم هم خيطئون مث حيبون من اهللا أن يغفر هلم 

  . .بعض هبذا الذي حيبونه ، وال حيلفوا أن مينعوا الرب عن مستحقيه ، وإن كانوا قد أخطأوا وأساءوا  بعضهم مع
أفق يشرق يف نفس أيب بكر الصديق . وهنا نطلع على أفق عال من آفاق النفوس الزكية ، اليت تطهرت بنور اهللا 

فما . ي احتمل مرارة االهتام لبيته وعرضه رضي اهللا عنه أيب بكر الذي مسه حديث اإلفك يف أعماق قلبه ، والذ
} أال حتبون أن يغفر اهللا لكم؟ { : يكاد يسمع دعوة ربه إىل العفو؛ وما يكاد يلمس وجدانيه ذلك السؤال املوحي 
وحىت تشف روحه وترف . حىت يرتفع على اآلالم ، ويرتفع على مشاعر اإلنسان ، ويرتفع على منطق البيئة 

ويعيد إىل . بلى واهللا إين ألحب أن يغفر اهللا يل : فإذا هو يليب داعي اهللا يف طمأنينة وصدق يقول . وتشرق بنور اهللا 
واهللا ال أنفعه : ذلك يف مقابل ما حلف . واهللا ال أنزعها منه أبداً : مسطح النفقة اليت كان ينفق عليه ، وحيلف 

  .بنافعة أبداً 
ويغسله من أوضار املعركة ، ليبقى أبداً نظيفاً طاهراً زكياً مشرقاً  بذلك ميسح اهللا على آالم ذلك القلب الكبري ،

  . .بالنور 
إمنا هو ملن تاب عن خطيئة رمي احملصنات وإشاعة الفاحشة يف الذين . ذلك الغفران الذي يذكر اهللا املؤمنني به 

ولو أفلتوا من . حة وال عفو فأما الذين يرمون احملصنات عن خبث وعن إصرار ، كأمثال ابن أّيب فال مسا. آمنوا 
  :ويومذاك لن حيتاج األمر إىل شهود . احلد يف الدنيا ، ألن الشهود مل يشهدوا فإن عذاب اهللا ينتظرهم يف اآلخرة 

يوم تشهد عليهم . إن الذين يرمون احملصنات الغافالت املؤمنات لعنوا يف الدنيا واآلخرة ، وهلم عذاب عظيم { 
  . .} يومئذ يوفيهم اهللا دينهم احلق ، ويعلمون أن اهللا هو احلق املبني . هم مبا كانوا يعملون ألسنتهم وأيديهم وأرجل

وجيسم التعبري جرمية هؤالء ويبشعها؛ وهو يصورها رمياً للمحصنات املؤمنات وهن غافالت غاّرات ، غري آخذات 



ن مل يأتني شيئاً حيذرنه فهي جرمية تتمثل فيها وهن بريئات الطوايا مطمئنان ال حيذرن شيئاً ، ألهن. حذرهن من الرمية 
لعنة اهللا هلم ، وطردهم من رمحته يف الدنيا . ومن مث يعاجل مقترفيها باللعنة . البشاعة كما تتمثل فيها اخلسة 

فإذا بعضهم يتهم . . } يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم { : مث يرسم ذلك املشهد األخاذ . واآلخرة 
باحلق ، إذ كانوا يتهمون احملصنات الغافالت املؤمنات باإلفك وهي مقابلة يف املشهد مؤثرة ، على طريقة  بعضاً

  .التناسق الفين يف التصوير القرآين 
ويومئذ يستيقنون مما . وجيزيهم جزاءهم العدل ، ويؤدي هلم حساهبم الدقيق . . } يؤمئذ يوفيهم اهللا دينهم احلق { 

  .} ويعلمون أن اهللا هو احلق املبني { : كانوا يستريبون 

ذَِلكُمْ َخْيٌر لَكُمْ لََعلَّكُمْ َتذَكَُّرونَ  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتْدُخلُوا ُبُيوًتا غَْيَر ُبيُوِتكُْم حَتَّى َتْسَتأْنُِسوا وَُتَسلُِّموا َعلَى أَْهِلَها
ا َتْدُخلُوَها َحتَّى يُْؤذَنَ لَكُْم َوإِنْ ِقيلَ لَكُُم اْرجُِعوا فَاْرجِعُوا ُهَو أَزْكَى لَكُْم وَاللَُّه بَِما فَإِنْ لَْم َتجِدُوا ِفيَها أََحًدا فَلَ) ٢٧(

تُْبُدونَ َوَما لَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَنْ َتْدُخلُوا ُبُيوًتا غَْيَر َمْسكُوَنٍة ِفيَها َمتَاٌع لَكُْم وَاللَُّه َيْعلَُم َما ) ٢٨(َتْعَملُونَ َعِليٌم 
َيْصَنُعونَ قُلْ ِللُْمْؤِمنَِني َيُغضُّوا ِمْن أَْبصَارِِهْم َوَيْحفَظُوا فُُروجَُهْم ذَِلَك أَْزكَى لَُهْم إِنَّ اللََّه َخبِريٌ بَِما ) ٢٩(َتكُْتُمونَ 

لَا يُْبِديَن زِيَنَتُهنَّ إِلَّا َما ظََهَر ِمْنَها َولَْيضْرِْبَن َوقُلْ ِللُْمْؤِمَناِت يَْغُضْضَن ِمْن أَْبصَارِِهنَّ َوَيْحفَظَْن فُُروَجُهنَّ َو) ٣٠(
نَّ أَْو أَْبنَاِئهِنَّ أَْو أَْبَناِء ُبعُولَِتهِنَّ أَوْ بُِخُمرِِهنَّ َعلَى ُجيُوبِهِنَّ َولَا ُيْبِديَن زِيَنَتُهنَّ إِلَّا ِلُبُعولَِتهِنَّ أَْو آبَاِئهِنَّ أَْو آَباِء ُبعُولَِتهِ

ابِِعَني غَْيرِ أُوِلي الْإِْرَبِة ِمَن الرِّجَالِ خَْوانِهِنَّ أَْو َبنِي إِْخوَانِهِنَّ أَْو َبنِي أََخوَاِتهِنَّ أَْو نِسَاِئهِنَّ أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنُهنَّ أَوِ التَّإِ
ْبَن بِأَْرُجِلهِنَّ ِلُيْعلََم َما ُيْخِفَني ِمْن زِينَِتهِنَّ َوُتوبُوا إِلَى اللَِّه أَوِ الطِّفْلِ الَِّذيَن لَْم َيظَْهُروا َعلَى َعْورَاِت النَِّساِء َولَا َيْضرِ

وَأَْنِكحُوا الْأََياَمى ِمْنكُْم َوالصَّاِلِحَني ِمْن ِعَباِدكُْم َوإَِماِئكُمْ إِنْ َيكُوُنوا فُقََراَء ) ٣١(َجِميًعا أَيُّهَ الُْمْؤِمُنونَ لَعَلَّكُْم ُتفِْلُحونَ 
َولَْيْسَتْعِفِف الَِّذيَن لَا َيجُِدونَ نِكَاًحا حَتَّى ُيْغنَِيُهُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه َوالَِّذينَ ) ٣٢(ُيْغنِهِمُ اللَُّه ِمْن فَْضِلِه َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم 

ْم خَْيًرا َوآُتوُهْم ِمْن َمالِ اللَِّه الَِّذي آَتاكُْم َولَا ُتكْرُِهوا َيْبَتُغونَ الْكَِتاَب ِممَّا َملَكَْت أَْيَماُنكُْم فَكَاِتُبوُهْم إِنْ َعِلْمُتْم ِفيهِ
 اللََّه ِمْن َبْعِد إِكَْراِههِنَّ غَفُوٌر َرِحيمٌ فََتَياِتكُْم َعلَى الْبَِغاِء إِنْ أََرْدنَ َتَحصًُّنا ِلتَْبَتُغوا عََرَض الَْحيَاِة الدُّْنَيا َوَمْن ُيكْرِْهُهنَّ فَإِنَّ

  ) ٣٤(َني َولَقَْد أَنَْزلَْنا إِلَْيكُْم آيَاٍت ُمَبيِّنَاٍت َوَمثَلًا ِمَن الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبِلكُْم َوَمْوِعظَةً ِللُْمتَِّق) ٣٣(

وهو . إن اإلسالم كما أسلفنا ال يعتمد على العقوبة يف إنشاء جمتمعه النظيف ، إمنا يعتمد قبل كل شيء على الوقاية 
  . .ولكن ينظمها ويضمن هلا اجلو النظيف اخلايل من املثريات املصطنعة . لدوافع الفطرية ال حيارب ا

والفكرة السائدة يف منهج التربية اإلسالمية يف هذه الناحية ، هي تضييق فرص الغواية ، وإبعاد عوامل الفتنة؛ وأخذ 
  . .الطبيعي بوسائله النظيفة املشروعة مع إزالة العوائق دون اإلشباع . الطريق على أسباب التهييج واإلثارة 

ومن هنا جيعل للبيوت حرمة ال جيوز املساس هبا؛ فال يفاجأ الناس يف بيوهتم بدخول الغرباء عليهم إال بعد استئذاهنم 
ذلك مع . . ومساحهم بالدخول ، خيفة أن تطلع األعني على خفايا البيوت ، وعلى عورات أهلها وهم غافلون 

  .رجال والنساء ، وعدم التربج بالزينة إلثارة الشهوات غض البصر من ال
وينهى عن . . فاإلحصان هو الضمان احلقيقي لالكتفاء . ومن هنا كذلك ييسر الزواج للفقراء من الرجال والنساء 

  .تعريض الرقيق للبغاء كي ال تكون الفعلة سهلة ميسرة ، فتغري بيسرها وسهولتها بالفحشاء 
  .ة يف تلك الضمانات الواقية اليت يأخذ هبا اإلسالم فلننظر نظرة تفصيلي

يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتاً غري بيوتكم حىت تستأنسوا وتسلموا على أهلها ، ذلكم خري لكم لعلكم { 
ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم ، : وإن قيل لكم . فإن مل جتدوا فيهآ أحداً فال تدخلوها حىت يؤذن لكم . تذكرون 



واهللا يعلم ما تبدون وما . ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غري مسكونة فيها متاع لكم . اهللا مبا تعملون عليم و
  . .} تكتمون 

لقد جعل اهللا البيوت سكناً ، يفيء إليها الناس؛ فتسكن أرواحهم؛ وتطمئن نفوسهم؛ ويأمنون على عوراهتم 
  هقة لألعصابوحرماهتم ، ويلقون أعباء احلذر واحلرص املر

ويف الوقت الذي . والبيوت ال تكون كذلك إال حني تكون حرماً آمناً ال يستبيحه أحد إال بعلم أهله وإذهنم 
  .يريدون ، وعلى احلالة اليت حيبون أن يلقوا عليها الناس 

مبفاتن تثري ذلك إىل أن استباحة حرمة البيت من الداخلني دون استئذان ، جيعل أعينهم تقع على عورات؛ وتلتقي 
الشهوات؛ وهتيِّئ الفرصة للغواية ، الناشئة من اللقاءات العابرة والنظرات الطائرة ، اليت قد تتكرر فتتحول إىل 

نظرات قاصدة ، حتركها امليول اليت أيقظتها اللقاءات األوىل على غري قصد وال انتظار؛ وحتوهلا إىل عالقات آمثة بعد 
  .تنشأ عنها العقد النفسية واالحنرافات  بضع خطوات أو إىل شهوات حمرومة

لقد دخلت وكان يقع أن يكون صاحب : مث يقول . ولقد كانوا يف اجلاهلية يهجمون هجوماً ، فيدخل الزائر البيت 
وكان يقع أن تكون املرأة عارية أو مكشوفة العورة هي . الدار مع أهله يف احلالة اليت ال جيوز أن يرامها عليها أحد 

وكان ذلك يؤذي وجيرح ، وحيرم البيوت أمنها وسكينتها؛ كما يعرض النفوس من هنا ومن هناك للفتنة . ل أو الرج
  .، حني تقع العني على ما يثري 

أدب االستئذان على البيوت ، والسالم على أهلها . من أجل هذا وذلك أدب اهللا املسلمني هبذا األدب العايل 
  :م ، قبل الدخول إليناسهم ، وإزالة الوحشة من نفوسه

  . .} يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتاً غري بيوتكم حىت تستأنسوا وتسلموا على أهلها { 
ويعرب عن االستئذان باالستئناس وهو تعبري يوحي بلطف االستئذان ، ولطف الطريقة اليت جييء هبا الطارق ، 

وهي لفتة دقيقة لطيفة ، لرعاية أحوال النفوس ، . ه فتحدث يف نفوس أهل البيت أنساً به ، واستعداداً الستقبال
ولتقدير ظروف الناس يف بيوهتم ، وما يالبسها من ضرورات ال جيوز أن يشقى هبا أهلها وحيرجوا أمام الطارقني يف 

  .ليل أو هنار 
تحامها بعد فإن مل يكن أحد فال جيوز اق. وبعد االستئذان إما أن يكون يف البيوت أحد من أهلها أو ال يكون 

  :االستئذان ، ألنه ال دخول بغري إذن 
  . .} فإن مل جتدوا فيها أحداً فال تدخلوها حىت يؤذن لكم { 

فإن مل يأذن أهل البيت . وإن كان فيها أحد من أهلها فإن جمرد االستئذان ال يبيح الدخول؛ فإمنا هو طلب لإلذن 
  :ر وجيب االنصراف دون تلكؤ وال انتظا. فال دخول كذلك 

  . .} ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم : وإن قيل لكم { 
. ارجعوا دون أن جتدوا يف أنفسكم غضاضة ، ودون أن تستشعروا من أهل البيت اإلساءة إليكم ، أو النفرة منكم 

  .وجيب أن يترك هلم وحدهم تقدير ظروفهم ومالبساهتم يف كل حني . فللناس أسرارهم وأعذارهم 
  .فهو املطلع على خفايا القلوب؛ وعلى ما فيها من دوافع ومثريات . . } ن عليم واهللا مبا تعملو{ 

فأما البيوت العامة كالفنادق واملثاوى والبيوت املعدة للضيافة منفصلة عن السكن ، فال حرج يف الدخول إليها بغري 
  :استئذان ، دفعاً للمشقة ما دامت علة االستئذان منتفية 

  . .} دخلوا بيوتاً غري مسكونة فيها متاع لكم ليس عليكم جناح أن ت{ 



فاألمر معلق باطالع اهللا على ظاهركم وخافيكم؛ ورقابته لكم يف سركم . . } واهللا يعلم ما تبدون وما تكتمون { 
ويف هذه الرقابة ضمان لطاعة القلوب ، وامتثاهلا لذلك األدب العايل ، الذي يأخذها اهللا به يف كتابه ، . وعالنيتكم 

  .الذي يرسم للبشرية هنجها الكامل يف كل اجتاه 
فهو حيتفل هبذه اجلزئية من احلياة االجتماعية ، ومينحها هذه العناية ، ألنه يعاجل احلياة كلياً . إن القرآن منهاج حياة 

لبيوت حرمتها فاالستئذان على البيوت حيقق ل. وجزئياً ، لينسق بني أجزائها وبني فكرهتا الكلية العليا هبذا العالج 
ويوفر على أهلها احلرج من املفاجأة ، والضيق باملباغتة ، والتأذي بانكشاف العورات . اليت جتعل منها مثابة وسكناً 

. إهنا ليست عورات البدن وحدها . . وهي عورات كثرية ، تعين غري ما يتبادر إىل الذهن عند ذكر هذه اللفظة . . 
وعورات اللباس ، وعورات األثاث ، اليت قد ال حيب أهلها أن يفاجئهم عليها  إمنا تضاف إليها عورات الطعام ،
  .الناس دون هتيؤ وجتمل وإعداد 

وهي عورات املشاعر واحلاالت النفسية ، فكم منا حيب أن يراه الناس وهو يف حالة ضعف يبكي النفعال مؤثر ، أو 
  .يغضب لشأن مثري ، أو يتوجع ألمل خيفيه عن الغرباء؟ 

ل هذه الدقائق يرعاها املنهج القرآين هبذا األدب الرفيع ، أدب االستئذان؛ ويرعى معها تقليل فرص النظرات وك
الساحنة وااللتقاءات العابرة ، اليت طاملا أيقظت يف النفوس كامن الشهوات والرغبات؛ وطاملا نشأت عنها عالقات 

  الراعية ، والقلوب الناصحة ، هنا أو هناك ولقاءات ، يدبرها الشيطان ، ويوجهها يف غفلة عن العيون
وبدأ هبا رسول اهللا عليه الصالة والسالم . ولقد رعاها الذين آمنوا يوم خوطبوا هبا أول مرة عند نزول هذه اآليات 

.  
زارنا رسول : أخرج أبو داود والنسائي من حديث أيب عمر األوزاعي بإسناده عن قيس بن سعد هو ابن عبادة قال 

: فقلت : قال قيس . فرد سعد رداً خفياً » السالم عليكم ورمحة اهللا « : لى اهللا عليه وسلم يف منزلنا فقال اهللا ص
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . دعه يكثر علينا من السالم : أال تأذن لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

السالم « :  -مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليع وسلم . اً فرد سعد رداً خفي» السالم عليكم ورمحة اهللا « :  -
يا رسول اهللا إين كنت أمسع : مث رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأتبعه سعد فقال » عليكم ورمحة اهللا 

ه فانصرف معه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأمر ل: تسليمك وأرد عليك رداً خفياً لتكثر علينا من السالم فقال 
سعد بغسل فاغتسل؛ مث ناوله مخيصة مصبوغة بزعفران أو ورس ، فاشتمل هبا ، مث رفع رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .اخل احلديث . . » اللهم اجعل صالتك ورمحتك على آل سعد بن عبادة « : وسلم يديه ، وهو يقول 
اهللا عليه وسلم إذا أتى باب قوم مل كان رسول اهللا صلى : وأخرج أبو داود بإسناده عن عبد اهللا بن بشر قال 

» . السالم عليكم . السالم عليكم « : يستقبل الباب من تلقاء وجهه؛ وكن من ركنه األمين أو األيسر ، ويقول 
  .ذلك أن الدور مل يكن يومئذ عليها ستور 

 صلى اهللا عليه سعد فوقف على باب النيب: جاء رجل قال عثمان : وروى أبو داود كذلك بإسناده عن هذيل قال 
هكذا عنك « :  -مستقبل الباب فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم : فقام على الباب قال عثمان . وسلم يستأذن 

  .» أو هكذا فإمنا االستئذان من النظر 
  :ويف الصحيحني عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 



  .» ففقأت عينه ما كان عليك من جناح  لو أن امرأ اطلع عليك بغري إذن ، فحذفته حبصاه« 
أتى رجل من بين عامر استأذن على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو : وروى أبو داود بإسناده عن ربعي قال 

: قل : اخرج إىل هذا فعلمه االستئذان ، فقل له « : أأجل؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم خلادمه : يف بيته فقال 
أأدخل؟ فأذن له النيب صلى اهللا عليه وسلم . السالم عليكم : فسمعها الرجل فقال » أأدخل؟ . السالم عليكم 

  .فدخل 
جاء ابن عمر من حاجة ، وقد آذاه الرمضاء؛ فأتى فسطاط امرأة من قريش : قال جماهد : قال مغرية : وقال هشيم 

: قويل : قال . وهو يراوح بني قدميه . ادت فأع. فأعاد . ادخل بسالم : أأدخل؟ قالت . السالم عليكم : ، فقال 
  فدخل. ادخل : قالت . ادخل 

قلت أأستأذن على أخوايت أيتام يف حجري معي يف : وروى عطاء بن رباح عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ، قال 
. فاستأذن : قال . ال : حتب أن تراها عريانة؟ قلت : فرددت عليه لريخص يل فأىب ، فقال . نعم : بيت واحد؟ قال 

  .فاستأذن : قال . نعم : قلت : أحتب أن تطيع اهللا؟ قال : فقال . فراجعته أيضاً : قال 
ليال : ويف رواية . . وجاء يف الصحيح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه هنى أن يطرق الرجل أهله طروقاً 

  .يتخوهنم 
انتظروا حىت « : دم املدينة هناراً ، فأناخ بظاهرها وقال ق -صلى اهللا عليه وسلم  -ويف حديث آخر أن رسول اهللا 

  .» ندخل عشاء يعين آخر النهار حىت متتشط الشعثة ، وتستحد املغيبة 
إىل هذا احلد من اللطف والدقة بلغ حس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصحابته ، مبا علمهم اهللا من ذلك 

  .األدب الرفيع الوضيء ، املشرق بنور اهللا 
وإن الرجل ليهجم على أخيه يف بيته ، . وحنن اليوم مسلمون ، ولكن حساسيتنا مبثل هذه الدقائق تبلدت وغلظت 

. يف أية حلظة من حلظات الليل والنهار ، يطرقه ويطرقه ويطرقه فال ينصرف أبداً حىت يزعج أهل البيت فيفتحوا له 
ن طريقه ، قبل أن جييء ، ليؤذن له أو يعلم أن املوعد ال ميلك أن يستأذن ع» تليفون « وقد يكون يف البيت هاتف 

مث ال يقبل العرف أن يرد عن البيت وقد . يناسب؛ ولكنه يهمل هذا الطريق ليهجم يف غري أوان ، وعلى غري موعد 
  جاء مهما كره أهل البيت تلك املفاجأة بال إخطار وال انتظار

فإن مل يقدم لنا الطعام وجدنا يف أنفسنا . أية حلظة يف موعد الطعام وحنن اليوم مسلمون ، ولكننا نطرق إخواننا يف 
من ذلك شيئاً ونطرقهم يف الليل املتأخر ، فإن مل يدعونا إىل املبيت عندهم وجدنا يف أنفسنا من ذلك شيئاً دون أن 

  نقدر أعذارهم يف هذا وذاك
ء به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمنا حنن عبيد ذلك أننا ال نتأدب بأدب اإلسالم؛ وال جنعل هوانا تبعاً ملا جا

  لعرف خاطئ ، ما أنزل اهللا به من سلطان
ونرى غرينا ممن مل يعتنقوا اإلسالم ، حيافظون على تقاليد يف سلوكهم تشبه ما جاء به ديننا ليكون أدباً لنا يف النفس 

  .، وتقليداً من تقاليدنا يف السلوك 

  .اناً؛ ونتندر به أحياناً؛ وال حناول أن نعرف ديننا األصيل ، فنفيء إليه مطمئنني فيعجبنا ما نراهم عليه أحي
وبعد االنتهاء من أدب االستئذان على البيوت وهو إجراء وقائي يف طريق تطهري املشاعر وإتقاء أسباب الفتنة 

تنة املثرية ، وبدافع احلركة املعربة ، العابرة يأخذ على الفتنة الطريق كي ال تنطلق من عقاهلا ، بدافع النظر ملواضع الف
  :الداعية إىل الغواية 



وقل . إن اهللا خبري مبا يصنعون . يغضوا من أبصارهم ، وحيفظوا فروجهم ، ذلك أزكى هلم : قل للمؤمنني { 
يغضضن من أبصارهن ، وحيفظن فروجهن ، وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها؛ وليضربن خبمرهن على : للمؤمنات 

جيوهبن ، وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن ، أو آبائهن ، أو آباء بعولتهن ، أو أبنائهن ، أو أبناء بعولتهن ، أو إخواهنن 
، أو بين إخواهنن ، أو بين أخواهتن ، أو نسائهن ، أو ما ملكت أمياهنن ، أو التابعني غري أويل اإلربة من الرجال ، أو 

وتوبوا إىل اهللا مجيعاً . وال يضربن بأرجلهن ليعلم ما خيفني من زينتهن . ت النسآء الطفل الذين مل يظهروا على عورا
  . .} أيها املؤمنون لعلكم تفلحون 

إن اإلسالم يهدف إىل إقامة جمتمع نظيف ، ال هتاج فيه الشهوات يف كل حلظة ، وال تستثار فيه دفعات اللحم والدم 
والنظرة اخلائنة ، واحلركة . تنتهي إىل سعار شهواين ال ينطفئ وال يرتوي فعمليات االستثارة املستمرة . يف كل حني 

كلها ال تصنع شيئاً إال أن هتيج ذلك السعار احليواين اجملنون وإال أن . . املثرية ، والزنية املتربجة ، واجلسم العاري 
األمراض العصبية والعقد النفسية  فإما اإلفضاء الفوضوي الذي ال يتقيد بقيد وإما. يفلت زمام األعصاب واإلرادة 

  الناشئة من الكبح بعد اإلثارة وهي تكاد أن تكون عملية تعذيب
وإحدى وسائل اإلسالم إىل إنشاء جمتمع نظيف هي احليلولة دون هذه االستثارة ، وإبقاء الدافع الفطري العميق بني 

  .ريفه يف موضعه املأمون النظيف اجلنسني ، سليماً ، وبقوته الطبيعية ، دون استثارة مصطنعة ، وتص
ولقد شاع يف وقت من األوقات أن النظرة املباحة ، واحلديث الطليق ، واالختالط امليسور ، والدعابة املرحة بني 

شاع أن كل هذا تنفيس وترويح ، وإطالق للرغبات احلبيسة ، . . اجلنسني واالطالع على مواضع الفتنة املخبوءة 
. . ن العقد النفسية ، وختفيف من حدة الضغط اجلنسي ، وما وراءه من اندفاع غري مأمون ووقاية من الكبت ، وم

  .اخل 
شاع هذا على إثر انتشار بعض النظريات املادية القائمة على جتريد اإلنسان من خصائصه اليت تفرقه من احليوان ، 

ويد ولكن هذا مل يكن سوى فروض نظرية ، والرجوع به إىل القاعدة احليوانية الغارقة يف الطني وخباصة نظرية فر
رأيت بعيين يف أشد البالد إباحية وتفلتا من مجيع القيود االجتماعية األخالقية والدينية واإلنسانية ، ما يكذهبا 

  .وينقضها من األساس 

شاهدت يف البالد اليت ليس فيها قيد واحد على الكشف اجلسدي ، واالختالط اجلنسي ، بكل صوره . نعم 
إمنا انتهى إىل سعار جمنون ال يرتوي وال يهدأ إال . وأشكاله ، أن هذا كله مل ينته بتهذيب الدوافع اجلنسية وترويضها 

ريثما يعود إىل الظمأ واالندفاع وشاهدت األمراض النفسية والعقد اليت كان مفهوماً أهنا ال تنشأ إال من احلرمان ، 
مثرة مباشرة . . ب ، شاهدهتا بوفرة ومعها الشذوذ اجلنسي بكل أنواعه وإال من التلهف على اجلنس اآلخر احملجو

لالختالط الكامل الذي ال يقيده قيد وال يقف عند حد؛ وللصداقات بني اجلنسني تلك اليت يباح معها كل شيء 
جمال التفصيل وليس هنا . ولألجسام العارية يف الطريق ، وللحركات املثرية والنظرات اجلاهرة ، واللفتات املوقظة 

مما يدل بوضوح على ضرورة إعادة النظر يف تلك النظريات اليت كذهبا الواقع . وعرض احلوادث والشواهد 
  .املشهود 

إن امليل الفطري بني الرجل واملرأة ميل عميق يف التكوين احليوي؛ ألن اهللا قد ناط به امتداد احلياة على هذه 
وإثارته يف كل حني تزيد من . فهو ميل دائم يسكن فترة مث يعود . يها األرض؛ وحتقيق اخلالفة هلذا اإلنسان ف

وكان هذا . فإذا مل يتم هذا تعبت األعصاب املستثارة . عرامته؛ وتدفع به إىل اإلفضاء املادي للحصول على الراحة 
والنربة املعربة عن هذا . والدعابة تثري . والضحكة تثري . واحلركة تثري . مبثابة عملية تعذيب مستمرة والنظرة تثري 



. والطريق املأمون هو تقليل هذه املثريات حبيث يبقى هذا امليل يف حدوده الطبيعية ، مث يلىب تلبية طبيعية . امليل تثري 
مع هتذيب الطبع ، وشغل الطاقة البشرية هبموم أخرى يف احلياة ، غري تلبية . وهذا هو املنهج الذي خيتاره اإلسالم . 

  حم والدم ، فال تكون هذه التلبية هي املنفذ الوحيددافع الل
  :ويف اآليتني املعروضتني هنا مناذج من تقليل فرص االستثارة والغواية والفتنة من اجلانبني 

  . .} إن اهللا خبري مبا يصنعون . ذلك أزكى هلم . يغضوا من أبصارهم ، وحيفظوا فروجهم : قل للمؤمنني { 
ل أدب نفسي ، وحماولة لالستعالء على الرغبة يف االطالع على احملاسن واملفاتن يف وغض البصر من جانب الرجا

وحماولة عملية للحيلولة دون . كما أن فيه إغالقاً للنافذة األوىل من نوافذ الفتنة والغواية . الوجوه واألجسام 
  وصول السهم املسموم

التالية لتحكيم اإلرادة ، ويقظة الرقابة ، واالستعالء  أو هو اخلطوة. وحفظ الفرج هو الثمرة الطبيعية لغض البصر 
ومن مث جيمع بينهما يف آية واحدة؛ بوصفهما سبباً ونتيجة؛ أو باعتبارمها خطوتني . على الرغبة يف مراحلها األوىل 

  .كلتامها قريب من قريب . متواليتني يف عامل الضمري وعامل الواقع 
اعرهم؛ وأضمن لعدم تلوثها باالنفعاالت الشهوية يف غري موضعها املشروع فهو أطهر ملش. . } ذلك أزكى هلم { 

  .النظيف ، وعدم ارتكاسها إىل الدرك احليواين اهلابط 

  .وهو أطهر للجماعة وأصون حلرماهتا وأعراضها ، وجوها الذي تتنفس فيه 
لفطري ، اخلبري حبركات نفوسهم واهللا هو الذي يأخذهم هبذه الوقاية؛ وهو العليم بتركيبهم النفسي وتكوينهم ا

  . .} إن اهللا خبري مبا يصنعون { : وحركات جوارحهم 
  . .} يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن : وقل للمؤمنات { 

وال يبحن . فال يرسلن بنظراهتن اجلائعة املتلصصة ، أو اهلاتفة املثرية ، تستثري كوامن الفتنة يف صدور الرجال 
طيب ، يليب داعي الفطرة يف جو نظيف ، ال خيجل األطفال الذين جييئون عن طريقه عن فروجهن إال يف حالل 
  مواجهة اجملتمع واحلياة

  . .} وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها { 
والزينة ختتلف من عصر . فكل أنثى مولعة بأن تكون مجيلة ، وأن تبدو مجيلة . والزينة حالل للمرأة ، تلبية لفطرهتا 

  .؛ ولكن أساسها يف الفطرة واحد ، هو الرغبة يف حتصيل اجلمال أو استكماله ، وجتليته للرجال إىل عصر
واإلسالم ال يقاوم هذه الرغبة الفطرية؛ ولكنه ينظمها ويضبطها ، وجيعلها تتبلور يف االجتاه هبا إىل رجل واحد هو 

االطالع على بعضها ، احملارم واملذكورون يف  ويشترك معه يف. شريك احلياة يطلع منها على ما ال يطلع أحد سواه 
  .اآلية بعد ، ممن ال يثري شهواهتم ذلك االطالع 

ألن كشف الوجه واليدين مباح لقوله صلى اهللا عليه . فأما ما ظهر من الزينة يف الوجه واليدين ، فيجوز كشفه 
 يصلح أن يرى منها إال هذا وأشار إىل وجهه يا أمساء إن املرأة إذا بلغت احمليض ، مل« : وسلم ألمساء بنت أيب بكر 

  .» وكفيه 
  . .} وليضربن خبمرهن على جيوهبن { 

ليداري مفاتنهن ، فال يعرضها للعيون . واخلمار غطاء الرأس والنحر والصدر . واجليب فتحة الصدر يف الثوب 
ها ، ولكنها قد تترك كميناً يف أطوائهم اجلائعة؛ وال حىت لنظرة الفجاءة ، اليت يتقي املتقون أن يطيلوها أو يعاودو

  بعد وقوعها على تلك املفاتن لو تركت مكشوفة



  إن اهللا ال يريد أن يعرض القلوب للتجربة واالبتالء يف هذا النوع من البالء
وقلوهبن مشرقة بنور اهللا ، مل يتلكأن يف الطاعة ، على الرغم من رغبتهن . واملؤمنات اللوايت تلقني هذا النهي 
وقد كانت املرأة يف اجلاهلية كما هي اليوم يف اجلاهلية احلديثة متر بني الرجال . الفطرية يف الظهور بالزينة واجلمال 

فلما أمر اهللا النساء أن . ورمبا أظهرت عنقها وذوائب شعرها ، وأقرطة أذنيها . مسفحة بصدرها ال يواريه شيء 
يرحم « : إال ما ظهر منها ، كن كما قالت عائشة رضي اهللا عنها  يضربن خبمرهن على جيوهبن ، وال يبدين زينتهن

. . » شققن مروطهن فاختمرن هبا } وليضربن خبمرهن على جيوهبن { : ملا أنزل اهللا . اهللا نساء املهاجرات األول 
  .فذكرن نساء قريش وفضلهن : قالت . بينما حنن عند عائشة : وعن صفية بنت شيبة قالت 

وإين واهللا ما رأيت أفضل من نساء األنصار ، أشد تصديقاً . ضي اهللا عنها إن لنساء قريش لفضالً فقالت عائشة ر
انقلب رجاهلن إليهن } وليضربن خبمرهن على جيوهبن { : ملا نزلت يف سورة النور . لكتاب اهللا ، وال إمياناً بالتنزيل 

فما منهن امرأة . أته وابنته وأخته ، وعلى كل ذي قرابته يتلون عليهن ما أنزل اهللا إليهم فيها؛ ويتلو الرجل على امر
فأصبحن وراء رسول اهللا صلى . إال قامت إىل مرطها املرحل ، فاعتجرت به تصديقاً وإمياناً مبا أنزل اهللا من كتابه 

  .« اهللا عليه وسلم معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان 
حساسه باجلمال؛ فلم يعد الطابع احليواين للجمال هو املستحب ، لقد رفع اإلسالم ذوق اجملتمع اإلسالمي ، وطهر إ

ومجال الكشف اجلسدي مجال حيواين يهفو إليه اإلنسان حبس احليوان؛ مهما يكن . . بل الطابع اإلنساين املهذب 
قاً باإلنسان فأما مجال احلشمة فهو اجلمال النظيف ، الذي يرفع الذوق اجلمايل ، وجيعله الئ. من التناسق واالكتمال 

  .، وحييطه بالنظافة والطهارة يف احلس واخليال 
على الرغم من هبوط الذوق العام ، وغلبة الطابع احليواين . وكذلك يصنع اإلسالم اليوم يف صفوف املؤمنات 

 عليه؛ واجلنوح به إىل التكشف والعري والتنزي كما تتنزى البهيمة فإذا هن حيجنب مفاتن أجسامهن طائعات ، يف
  جمتمع يتكشف ويتربج ، وهتتف األنثى فيه للذكور حيثما كانت هتاف احليوان للحيوان

فيستثين . ومن مث يبيح القرآن تركه عندما يأمن الفتنة . . هذا التحشم وسيلة من الوسائل الوقائية للفرد واجلماعة 
  :احملارم الذين ال تتوجه ميوهلم عادة وال تثور شهواهتم وهم 

كما يستثين النساء . . بناء ، وآباء األزواج وأبناؤهم ، واإلخوة وأبناء اإلخوة ، وأبناء األخوات اآلباء ، واأل
ألهنن قد يصفن ألزواجهن وإخوهتن ، وأبناء ملتهن مفاتن نساء . فأما غري املسلمات فال } أو نسائهن { : املؤمنات 

أما . « باشر املرأة املرأة تنعتها لزوجها كأنه يراها ال ت» : ويف الصحيحني . املسلمني وعوراهتن لو اطلعن عليها 
ما ملكت { ويستثين كذلك . . املسلمات فهن أمينات ، مينعهن دينهن أن يصفن لرجاهلن امرأة مسلمة وزينتها 

واألول أوىل ، . ألن الرقيق ال متتد شهوته إىل سيدته . ومن الذكور كذلك : قيل من اإلناث فقط ، وقيل } أمياهنن 
{ ويستثين . . ألن الرقيق إنسان هتيج فيه شهوة اإلنسان ، مهما يكن له من وضع خاص؛ يف فترة من الزمان 

وهم الذين ال يشتهون النساء لسبب من األسباب كاجلب والعنة والبالهة . . } التابعني غري أويل اإلربة من الرجال 
الطفل الذين مل { ويستثين . . . ألنه ال فتنة هنا وال إغراء . وسائر ما مينع الرجل أن تشتهي نفسه املرأة . واجلنون 

فإذا ميزوا ، وثار . وهم األطفال الذين ال يثري جسم املرأة فيهم الشعور باجلنس . . } يظهروا على عورات النساء 
  .فيهم هذا الشعور ولو كانوا دون البلوغ فهم غري داخلني يف هذا االستثناء 

  .اج ليس عليهم وال على املرأة جناح أن يروا منها ، إال ما حتت السرة إىل حتت الركبة وهؤالء كلهم عدا األزو



  .فأما الزوج فله رؤية كل جسدها بال استثناء . النتفاء الفتنة اليت من أجلها كان الستر والغطاء 
ت اليت تعلن عن الزينة وملا كانت الوقاية هي املقصودة هبذا اإلجراء ، فقد مضت اآلية تنهى املؤمنات عن احلركا

  :ولو مل يكشفن فعالً عن الزينة . املستورة ، وهتيج الشهوات الكامنة ، وتوقظ املشاعر النائمة 
  . .} وال يضربن بأرجلهن ليعلم ما خيفني من زينتهن { 

وى يف إثارة فإن اخليال ليكون أحياناً أق. وإهنا ملعرفة عميقة بتركيب النفس البشرية وانفعاالهتا واستجاباهتا 
وكثريون تثري شهواهتم رؤية حذاء املرأة أو ثوهبا ، أو حليها ، أكثر مما تثريها رؤية جسد . الشهوات من العيان 

كما أن كثريين يثريهم طيف املرأة خيطر يف خياهلم ، أكثر مما يثريهم شخص املرأة بني أيديهم وهي . املرأة ذاته 
فسية اليوم ومساع وسوسة احللى أو مشام شذى العطر من بعيد ، قد يثري حاالت معروفة عند علماء األمراض الن

والقرآن يأخذ الطريق على هذا . حواس رجال كثريين ، ويهيج أعصاهبم ، ويفتنهم فتنة جارفة ال ميلكون هلا رداً 
  .وهو اللطيف اخلبري . ألن منزله هو الذي خلق ، وهو الذي يعلم من خلق . كله 

  :القلوب كلها إىل اهللا؛ ويفتح هلا باب التوبة مما أملت به قبل نزول هذا القرآن  ويف النهاية يرد
  .} وتوبوا إىل اهللا مجيعاً أيها املؤمنون لعلكم تفلحون { 

بذلك يثري احلساسية برقابة اهللا ، وعطفه ورعايته ، وعونه للبشر يف ضعفهم أمام ذلك امليل الفطري العميق ، الذي 
  . .عور باهللا ، وبتقواه ال يضبطه مثل الش

ولكن ذلك امليل حقيقة واقعة ، ال بد من مواجهتها حبلول واقعية . وإىل هنا كان عالج املسألة عالجاً نفسياً وقائياً 
هذه احللول الواقعة هي تيسري الزواج ، واملعاونة عليه؛ مع تصعيب السبل األخرى للمباشرة اجلنسية أو . . إجيابية 

  : إغالقها هنائياً
واهللا واسع . إن يكونوا فقراء يغنهم اهللا من فضله . وأنكحوا األيامى منكم ، والصاحلني من عبادكم وإمائكم { 

والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أميانكم . وليستعفف الذين ال جيدون نكاحاً حىت يغنيهم اهللا من فضله . عليم 
الذي آتاكم؛ وال تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن حتصناً فكاتبوهم إن علمتم فيهم خرياً وآتوهم من مال اهللا 

  . .} ومن يكرههن فإن اهللا من بعد إكراههن غفور رحيم . لتبتغوا عرض احلياة الدنيا 
فيجب أن . وهو الغاية النظيفة هلذه امليول العميقة . إن الزواج هو الطريق الطبيعي ملواجهة امليول اجلنسية الفطرية 

والعقبة املالية هي العقبة األوىل يف طريق . ات من طريق الزواج ، لتجري احلياة على طبيعتها وبساطتها تزول العقب
واإلسالم نظام متكامل ، فهو ال يفرض العفة إال وقد هيأ هلا أسباهبا ، وجعلها . بناء البيوت ، وحتصني النفوس 

 الذي يعدل عن الطريق النظيف امليسور عامداً غري فال يلجأ إىل الفاحشة حينئذ إال. ميسورة لألفراد األسوياء 
  .مضطر 

  :لذلك يأمر اهللا اجلماعة املسلمة أن تعني من يقف املال يف طريقهم إىل النكاح احلالل 
  . .} إن يكونوا فقراء يغنهم اهللا من فضله . وأنكحوا األيامى منكم ، والصاحلني من عبادكم وإمائكم { 

{ : واملقصود هنا األحرار ، وقد أفرد الرقيق بالذكر بعد ذلك . . واج هلم من اجلنسني واأليامى هم الذين ال أز
  .} والصاحلني من عبادكم وإمائكم 

  . .} إن يكونوا فقراء يغنهم اهللا من فضله { : وكلهم ينقصهم املال كما يفهم من قوله بعد ذلك 
ودليلهم أنه قد وجد أيامى على عهد رسول . للندب واجلمهور على أن األمر هنا . وهذا أمر للجماعة بتزوجيهم 

وحنن نرى أن األمر للوجوب ، ال مبعىن أن . ولو كان األمر للوجوب لزوجهم . اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يزوجوا 



، جيرب اإلمام األيامى على الزواج؛ ولكن مبعىن أنه يتعني إعانة الراغبني منهم يف الزواج ، ومتكينهم من اإلحصان 
ووسيلة الواجب . وهو واجب . بوصفه وسيلة من وسائل الوقاية العملية ، وتطهري اجملتمع اإلسالمي من الفاحشة 

  .واجبة 
وينبغي أن نضع يف حسابنا مع هذا أن اإلسالم بوصفه نظاماً متكامالً يعاجل األوضاع االقتصادية عالجاً أساسياً؛ 

ولكنه يف . ، وحتصيل الرزق ، وعدم احلاجة إىل مساعدة بيت املال فيجعل األفراد األسوياء قادرين على الكسب 
فاألصل يف النظام االقتصادي اإلسالمي أن يستغين كل فرد . . األحوال االستثنائية يلزم بيت املال ببعض اإلعانات 

بيت املال فهي حالة  أما اإلعانة من. وهو جيعل تيسري العمل وكفاية األجر حقاً على الدولة واجباً لألفراد . بدخله 
  .استثنائية ال يقوم عليها النظام االقتصادي يف اإلسالم 

فإذا وجد يف اجملتمع اإلسالمي بعد ذلك أيامى فقراء وفقريات ، تعجز مواردهم اخلاصة عن الزواج ، فعلى اجلماعة 
  .قادرين  غري أن هؤالء يلتزم أولياؤهم بأمرهم ما داموا. وكذلك العبيد واإلماء . أن تزوجهم 

وقد . وال جيوز أن يقوم الفقر عائقاً عن التزويج مىت كانوا صاحلني للزواج راغبني فيه رجاالً ونساء فالرزق بيد اهللا 
وقال رسول . } إن يكونوا فقراء يغنهم اهللا من فضله { : تكفل اهللا بإغنائهم ، إن هم اختاروا طريق العفة النظيف 

اجملاهد يف سبيل اهللا ، واملكاتب الذي يريد األداء ، : ثالثة حق على اهللا عوهنم  «:  -اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .» والناكح الذي يريد العفاف 

وليستعفف الذين ال جيدون { : ويف انتظار قيام اجلماعة بتزويج األيامى يأمرهم باالستعفاف حىت يغنيهم اهللا بالزواج 
ال يضيق على من يبتغي العفة ، وهو يعلم نيته . . } اهللا واسع عليم و{ . . } نكاحاً حىت يغنيهم اهللا من فضله 

  .وصالحه 
وهكذا يواجه اإلسالم املشكلة مواجهة عملية؛ فيهيئ لكل فرد صاحل للزواج أن يتزوج؛ ولو كان عاجزاً من ناحية 

  .واملال هو العقبة الكؤود غالباً يف طريق اإلحصان . املال 
اجلماعة من شأنه أن يساعد على هبوط املستوى اخللقي ، وأن يعني على الترخص وملا كان وجود الرقيق يف 

  .واإلباحية حبكم ضعف حساسية الرقيق بالكرامة اإلنسانية 

ملا كان األمر كذلك . وكان وجود الرقيق ضرورة إذ ذاك ملقابلة أعداء اإلسالم مبثل ما يعاملون به أسرى املسلمني 
حىت تتهيأ األحوال العاملية إللغاء نظام الرق كله ، . األرقاء كلما واتت الفرصة  عمل اإلسالم على التخلص من

  :وذلك يف مقابل مبلغ من املال يؤديه فينال حريته . فأوجب إجابة الرقيق إىل طلب املكاتبة على حريته 
  . .} إن علمتم فيهم خرياً . والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أميانكم فكاتبوهم { 

وحنن نراه األوىل؛ فهو يتمشى مع خط اإلسالم الرئيسي يف احلرية ويف . الفقهاء خمتلفة يف هذا الوجوب  وآراء
ومنذ املكاتبة يصبح مال الرقيق له ، وأجر عمله له ، ليويف منه ما كاتب عليه؛ وجيب له نصيب . كرامة اإلنسانية 

واخلري هو . شرط أن يعلم املوىل يف الرقيق خرياً  ذلك على. } وآتوهم من مال اهللا الذي آتاكم { : يف الزكاة 
وقد يلجأ إىل أحط الوسائل . فال يتركه كَالً على الناس بعد حترره . مث هو القدرة على الكسب . اإلسالم أوالً 

إن الرقيق : فليس املهم أن يقال . وهو كذلك نظام واقع . واإلسالم نظام تكافل . ليعيش ، ويكسب ما يقيم أوده 
ولن يتحرر الرقيق حقاً إال إذا قدر على . إمنا هتمه احلقيقة الواقعة . وليست العنوانات هي اليت هتمه . د حترر ق

الكسب بعد عتقه؛ فلم يكن كال على الناس؛ ومل يلجأ إىل وسيلة قذرة يعيش منها ، ويبيع فيها ما هو أمثن من 
  .لتلويثه من جديد؛ مبا هو أشد وأنكى  احلرية الشكلية وأغلى ، وهو أعتقه لتنظيف اجملتمع ال



وكان أهل اجلاهلية إذا كان ألحدهم أمة . وأخطر من وجود الرقيق يف اجلماعة ، احتراف بعض الرقيق للبغاء 
أرسلها تزين؛ وجعل عليها ضريبة يأخذها منها وهذا هو البغاء يف صورته اليت ما تزال معروفة حىت اليوم فلما أراد 

  :لبيئة اإلسالمية حرم الزنا بصفة عامة؛ وخص هذه احلالة بنص خاص اإلسالم تطهري ا
ومن يكرههن فإن اهللا من بعد . لتبتغوا عرض احلياة الدنيا . إن أردن حتصناً . وال تكرهوا فتياتكم على البغاء { 

  .} إكراههن غفور رحيم 
ووعد . حلياة الدنيا من هذا الوجه اخلبيث فنهى الذين يكرهون فتياهتم على هذا املنكر ، ووخبهم على ابتغاء عرض ا

  .املكرهات باملغفرة والرمحة ، بعد اإلكراه الذي ال يد هلن فيه 
أنزلت هذه اآلية الكرمية يف عبد اهللا بن أيب بن سلول ، رأس املنافقني ، وكانت له جارية تدعى معاذة : قال السدي 

فأقبلت اجلارية إىل أيب بكر رضي . دة الثواب منه ، والكرامة له وكان إذا نزل به ضيف أرسلها إليه ليواقعها ، إرا. 
من : فصاح عبد اهللا بن أيب . اهللا عنه فشكت إليه ذلك؛ فذكره أبو بكر للنيب صلى اهللا عليه وسلم فأمره بقبضها 

  .يعذرنا من حممد؟ يغلبنا على مملوكتنا فأنزل اهللا فيهم هذا 

أَْرضِ َمثَلُ ُنورِِه كَِمْشكَاٍة ِفيَها ِمْصبَاٌح الِْمْصبَاُح ِفي ُزجَاَجٍة الزَُّجاَجةُ كَأَنََّها كَْوكٌَب ُدرِّيٌّ اللَُّه ُنورُ السََّماوَاِت َوالْ
وٌر َعلَى ُنورٍ َيْهِدي اللَُّه ُه نَاٌر ُنُيوقَُد ِمْن َشجََرٍة ُمَباَركَةٍ َزْيتُوَنٍة لَا َشْرِقيٍَّة َولَا غَرْبِيٍَّة َيكَاُد زَْيُتَها ُيِضيُء َولَوْ لَْم تَْمَسْس

ِفي ُبيُوٍت أَِذنَ اللَُّه أَنْ ُتْرفََع َوُيذْكََر ِفيَها ) ٣٥(ِلُنورِِه َمْن َيَشاُء َوَيْضرُِب اللَُّه الْأَْمثَالَ ِللنَّاسِ َواللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم 
جَالٌ لَا ُتلْهِيهِْم ِتجَاَرةٌ َولَا َبْيٌع َعْن ِذكْرِ اللَِّه َوإِقَامِ الصَّلَاِة َوإِيَتاِء الزَّكَاِة رِ) ٣٦(اْسُمُه ُيَسبِّحُ لَُه ِفيَها بِالُْغُدوِّ وَالْآصَالِ 

ُه يَْرُزُق َمْن لَِيجْزَِيُهُم اللَُّه أَْحَسَن َما َعِملُوا َوَيزِيَدُهْم ِمْن فَْضِلِه َواللَّ) ٣٧(َيَخافُونَ َيوًْما َتَتقَلَُّب ِفيِه الْقُلُوُب َوالْأَْبَصاُر 
 وَالَِّذيَن كَفَُروا أَْعمَالُُهْم كََسرَابٍ بِِقيَعةٍ َيْحَسُبُه الظَّْمآنُ َماًء حَتَّى إِذَا َجاَءُه لَْم َيجِْدهُ َشْيئًا) ٣٨(َيَشاُء بِغَْيرِ ِحَسابٍ 

ْو كَظُلَُماٍت ِفي َبْحرٍ لُجِّيٍّ َيْغَشاُه مَْوٌج ِمْن فَْوِقِه َمْوٌج أَ) ٣٩(َوَوَجَد اللََّه ِعْنَدُه فََوفَّاُه ِحسَاَبُه وَاللَُّه َسرِيُع الِْحَسابِ 
ُه لَُه نُوًرا فََما لَُه ِمْن ُنورٍ ِمْن فَْوِقِه َسَحاٌب ظُلَُماٌت بَْعُضَها فَْوَق بَْعضٍ إِذَا أَْخَرجَ َيَدهُ لَْم َيكَدْ َيَراَها َوَمْن لَْم َيْجَعلِ اللَّ

للَُّه َعِليمٌ اللََّه ُيَسبِّحُ لَُه َمْن ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوالطَّْيُر َصافَّاٍت كُلٌّ قَْد َعِلَم َصلَاَتُه َوَتْسبِيَحُه َوا أَلَْم َتَر أَنَّ) ٤٠(
اللََّه ُيْزجِي َسَحاًبا ثُمَّ يَُؤلُِّف بَْيَنُه  أَلَْم َترَ أَنَّ) ٤٢(َوِللَِّه ُملُْك السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ وَإِلَى اللَِّه الَْمِصُري ) ٤١(بَِما َيفَْعلُونَ 

ٍد فَُيِصيبُ بِِه َمْن َيَشاُء ثُمَّ َيْجَعلُُه ُركَاًما فَتََرى الْوَْدَق َيخُْرُج ِمْن ِخلَاِلِه وَُيَنزِّلُ ِمَن السََّماِء ِمْن جَِبالٍ ِفيَها ِمْن بََر
ُيقَلُِّب اللَُّه اللَّْيلَ َوالنََّهاَر إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَِعْبَرةً ِلأُوِلي ) ٤٣(ْرِقِه َيذَْهبُ بِالْأَْبَصارِ َوَيْصرِفُُه َعْن َمْن َيَشاُء َيكَاُد َسَنا َب

ِمْنُهْم َمنْ وَاللَُّه َخلََق كُلَّ دَابٍَّة ِمْن َماٍء فَِمْنُهْم َمْن َيْمِشي َعلَى َبطْنِِه َوِمْنُهْم َمْن َيْمِشي َعلَى رِْجلَْينِ َو) ٤٤(الْأَْبصَارِ 
  ) ٤٥(َيْمِشي َعلَى أَْرَبعٍ َيْخلُُق اللَُّه َما َيَشاُء إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر 

لريققه ويطهره ويرتفع به إىل آفاق النور . يف الدرسني املاضيني من السورة عاجل السياق أغلظ ما يف الكيان البشري 
وعاجل . لعني والفرج ، ورغبة التجريح والتشهري ، ودفعة الغضب والغيظ عاجل عرامة اللحم والدم ، وشهوة ا. 

. عاجلها بتشديد حد الزنا وحد القذف . الفاحشة أن تشيع يف النفس وأن تشيع يف احلياة ، وأن تشيع يف القول 
باالستئذان :  وعاجلها بالوسائل الواقية. وعاجلها بعرض منوذج شنيع فظيع من رمي احملصنات الغافالت املؤمنات 

مث باإلحصان ، ومنع . على البيوت وغض البصر وإخفاء الزينة ، والنهي عن مثريات الفتنة ، وموقظات الشهوة 
كل أولئك ليأخذ الطريق على دفعات اللحم والدم ، ويهيئ للنفوس وسائل العفة . . البغاء ، وحترير الرقيق 

  .واالستعالء والشفافية واإلشراق 



. ث اإلفك عاجل ما ختلف عنه من غضب وغيظ ، ومن اضطراب يف املقاييس ، وقلق يف النفوس ويف أعقاب حدي
. وإذا نفس عائشة رضي اهللا عنها قريرة راضية . فإذا نفس حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مطمئنة هادئه 

 عنه قانعة بشهادة اهللا وتربئته وإذا نفس صفوان بن املعطل رضي اهللا. وإذا نفس أيب بكر رضي اهللا عنه مسحة صافية 
فثابت إىل رهبا شاكرة فضله ورمحته . وقد تكشف هلا ما كانت ختبط فيه من التيه . وإذا نفوس املسلمني آيبة تائبة . 

  . .وهدايته 
عاجل الكيان البشري ، حىت أشرق بالنور؛ وتطلع إىل األفق . وهذا التوجيه . وهذا التهذيب . . هبذا التعليم 

وضيء؛ واستشرف النور الكبري يف آفاق السماوات واألرض ، وهو على استعداد لتلقي الفيض الشامل الغامر يف ال
  :عامل كله إشراق ، وكله نور 

  . .} اهللا نور السماوات واألرض { 
وما يكاد النص العجيب يتجلى حىت يفيض النور اهلادئ الوضيء ، فيغمر الكون كله ، ويفيض على املشاعر 

وارح ، وينسكب يف احلنايا واجلوانح؛ وحىت يسبح الكون كله يف فيض النور الباهر؛ وحىت تعانقه وترشفه واجل
ويسبح كل شيء يف الفيض الغامر ، . العيون والبصائر؛ وحىت تنزاح احلجب ، وتشف القلوب ، وترف األرواح 
ا هو انطالق ورفرفة ، ولقاء ومعرفة ، ويتطهر كل شيء يف حبر النور ، ويتجرد كل شيء من كثافته وثقله ، فإذ

وإذا الكون كله مبا فيه ومن فيه نور طليق من القيود واحلدود ، تتصل فيه . وامتزاج وألفه ، وفرح وحبور 
السماوات باألرض ، واألحياء باجلماد ، والبعيد بالقريب؛ وتلتقي فيه الشعاب والدروب ، والطوايا والظواهر ، 

  . .واحلواس والقلوب 
  . .} اهللا نور السماوات واألرض { 

ولقد استطاع البشر . . فهو الذي يهبها جوهر وجودها ، ويودعها ناموسها . . النور الذي منه قوامها ومنه نظامها 
أخرياً أن يدركوا بعلمهم طرفاً من هذه احلقيقة الكربى ، عندما استحال يف أيديهم ما كان يسمى باملادة بعد حتطيم 

هلا إال النور فذرة املادة مؤلفة من كهارب » مادة « شعاعات منطلقة ال قوام هلا إال النور وال الذرة إىل إ
وإليكترونات ، تنطلق عند حتطيمها يف هيئة إشعاع قوامه هو النور فأما القلب البشري فكان يدرك احلقيقة الكربى 

  .قبل العلم بقرون وقرون 

ولقد أدركها كاملة شاملة قلب حممد رسول اهللا صلى اهللا . اق النور كان يدركها كلما شف ورف ، وانطلق إىل آف
أعوذ بنور وجهك « : عليه وسلم ففاض هبا وهو عائد من الطائف ، نافض كفيه من الناس ، عائذ بوجه ربه يقول 

ا سألته فلم. وفاض هبا يف رحلة اإلسراء واملعراج » الذي أشرقت به الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة 
  .» أىن أراه . نور « : هل رأيت ربك؟ قال : عائشة 

ولكن الكيان البشري ال يقوى طويالً على تلقي ذلك الفيض الغامر دائماً ، وال يستشرف طويالً ذلك األفق البعيد 
مثل قريب فبعد أن جال النص هذا األفق املترامي ، عاد يقارب مداه ، ويقربه إىل اإلدراك البشري احملدود ، يف . 

  :حمسوس 
الزجاجة كأهنا كوكب دري يوقد من شجرة مباركة . املصباح يف زجاجة . مثل نوره كمشكاة فيها مصباح { 

  . .} نور على نور . زيتونة ال شرقية وال غربية ، يكاد زيتها يضيء ولو مل متسسه نار 
وهو . س ، حني يقصر عن متلي األصل وهو مثل يقرب لإلدراك احملدود؛ ويرسم النموذج املصغر الذي يتأمله احل

  .مثل يقرب لإلدراك طبيعة النور حني يعجز عن تتبع مداه وآفاقه املترامية وراء اإلدراك البشري احلسري 



وهي الكوة الصغرية يف اجلدار غري النافذة ، يوضع فيها املصباح ، . ومن عرض السماوات واألرض إىل املكشاة 
تقيه الريح ، . . } املصباح يف زجاجة { . . } كمشكاة فيها مصباح { : قوياً متألقاً  فتحصر نوره وجتمعه ، فيبدو

هنا . . فهي بذاهتا شفافة رائقة سنية منرية . . } الزجاجة كأهنا كوكب دري { . . وتصفي نوره ، فيتألق ويزداد 
رية إىل الكوكب الكبري ، كي ال حني يرتقي من الزجاجة الصغ. بني النموذج واألصل . يصل بني املثل واحلقيقة 

وبعد هذه اللفتة يعود إىل النموذج . . ينحصر التأمل يف النموذج الصغري ، الذي ما جعل إال لتقريب األصل الكبري 
  :إىل املصباح . 
ولكن ليس هلذا وحده . ونور زيت الزيتون كان أصفى نور يعرفه املخاطبون } يوقد من شجرة مباركة زيتونة { 

ظالل الوادي املقدس يف الطور . إمنا هو كذلك الظالل املقدسة اليت تلقيها الشجرة املباركة . تيار هذا املثل كان اخ
وشجرة خترج من طور سيناء { : ويف القرآن إشارة هلا وظالل حوهلا . ، وهو أقرب منابت الزيتون جلزيرة العرب 

. زيتها وخشبها وورقها ومثرها . يها مما ينفع الناس وهي شجرة معمرة ، وكل ما ف} تنبت بالدهن وصبغ لآلكلني 
فهذه الشجرة ليست شجرة بعينها وليست . ومرة أخرى يلتفت من النموذج الصغري ليذكر باألصل الكبري . 

وزيتها ليس زيتاً من هذا . . } ال شرقية وال غربية { : إمنا هي مثل جمرد للتقريب . متحيزة إىل مكان أو جهة 
  .} يكاد زيتها يضيء ولو مل متسسه نار { : دود ، إمنا هو زيت آخر عجيب املشهود احمل
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نور { . . } ولو مل متسسه نار { فهو من الشفافية بذاته ، ومن اإلشراق بذاته ، حىت ليكاد يضيء بغري احتراق؛ . 
  وبذلك نعود إىل النور العميق الطليق يف هناية املطاف. . } على نور 

إمنا هي حماولة . النور الذي ال ندرك كنهه وال مداه . الظلمات يف السماوات واألرض  إنه نور اهللا الذي أشرقت به
فهو . ممن يفتحون قلوهبم للنور فتراه . . } يهدي اهللا لنوره من يشاء { : لوصل القلوب به ، والتطلع إىل رؤياه 

ال ينقطع ، وال حيتبس . ألرض دائم يف السماوات وا. شائع يف السماوات واألرض ، فائض يف السماوات واألرض 
  .وحيثما اتصل به وجد اهللا . وحيثما تطلع إليه احلائر هداه . فحيثما توجه إليه القلب رآه . ، وال خيبو 

  :إمنا املثل الذي ضربه اهللا لنوره وسيلة لتقريبه إىل املدارك ، وهو العليم بطاقة البشر 
  . .} ليم ويضرب اهللا األمثال للناس ، واهللا بكل شيء ع{ 

ذلك النور الطليق ، الشائع يف السماوات واألرض ، الفائض يف السماوات واألرض ، يتجلى ويتبلور يف بيوت اهللا 
  :اليت تتصل فيها القلوب باهللا ، تتطلع إليه وتذكره وختشاه ، وتتجرد له وتؤثره على كل مغريات احلياة 

بح له فيها بالغدو واآلصال رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن يف بيوت أذن اهللا أن ترفع ويذكر فيها امسه ، يس{ 
ليجزيهم اهللا أحسن ما عملوا . خيافون يوماً تتقلب فيه القلوب واألبصار . ذكر اهللا ، وإقام الصالة ، وإيتاء الزكاة 

  . .} ويزيدهم من فضله ، واهللا يرزق من يشاء بغري حساب 
هناك ومشهد البيوت هنا ، على طريقة التناسق القرآنية يف عرض املشاهد وهناك صلة تصويرية بني مشهد املشكاة 

وهناك صلة مثلها بني املصباح املشرق بالنور يف املشكاة ، والقلوب املشرقة . ذات الشكل املتشابه او املتقارب 
  .بالنور يف بيوت اهللا 

يتناسق . عة قائمة ، وهي مطهرة رفيعة وإذن اهللا هو أمر للنفاذ فهي مرفو} أذن اهللا أن ترفع { تلك البيوت 
. وتتناسق طبيعتها الرفيعة مع طبيعة النور السين الوضيء . مشهدها املرفوع مع النور املتألق يف السماوات واألرض 

وتتسق معها القلوب الوضيئة الطاهرة ، . } ويذكر فيها امسه { : وتتهيأ بالرفعة واالرتفاع ألن يذكر فيها اسم اهللا 
ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا وإقام الصالة { قلوب الرجال الذين . حة الواجفة ، املصلية الواهبة املسب

ولكنهم مع شغلهم هبما ال يغفلون عن أداء حق اهللا . والتجارة والبيع لتحصيل الكسب والثراء . . } وإيتاء الزكاة 
تتقلب فال تثبت على . . } وماً تتقلب فيه القلوب واألبصار خيافون ي{ : يف الصالة ، وأداء حق العباد يف الزكاة 
  .وهم خيافون ذلك اليوم فال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا . شيء من اهلول والكرب واالضطراب 

  :وهم مع هذا اخلوف يعلقون رجاءهم بثواب اهللا 
  . .} ليجزيهم اهللا أحسن ما عملوا ، ويزيدهم من فضله { 

  .من فضله الذي ال حدود له وال قيود } واهللا يرزق من يشاء بغري حساب { : خييب يف فضل اهللا ورجاؤهم لن 

. . يف مقابل ذلك النور املتجلي يف السماوات واألرض ، املتبلور يف بيوت اهللا ، املشرق يف قلوب أهل اإلميان 
ذلك هو جمال الكفر . ضائعاً ال خري فيه . فيه خميفاً ال أمن . جماالً مظلماً ال نور فيه . يعرض السياق جماالً آخر 

  :الذي يعيش فيه الكفار 



والذين كفروا أعماهلم كسراب بقيعة ، حيسبه الظمآن ماء ، حىت إذا جاءه مل جيده شيئاً ، ووجد اهللا عنده فوفاه { 
ظلمات . سحاب أو كظلمات يف حبر جلي ، يغشاه موج من فوقه موج ، من فوقه . واهللا سريع احلساب . حسابه 

  . .} ومن مل جيعل اهللا له نوراً فما له من نور . بعضها فوق بعض ، إذا أخرج يده مل يكد يراها 
  .والتعبري يرسم حلال الكافرين ومآهلم مشهدين عجيبني ، حافلني باحلركة واحلياة 

اً ، فيتبعه صاحبه الظامئ ، يف املشهد األول يرسم أعماهلم كسراب يف أرض مكشوفة مبسوطة ، يلتمع التماعاً كاذب
فهذا السائر وراء السراب ، . . وفجأة يتحرك املشهد حركة عنيفة . . وهو يتوقع الري غافالً عما ينتظره هناك 

فال جيد ماء يرويه ، إمنا جيد املفاجأة املذهلة اليت . يصل . . الظامئ الذي يتوقع الشراب ، الغافل عما ينتظره هناك 
اهللا الذي كفر به وجحده ، } ووجد اهللا عنده { : ، املرعبة اليت تقطع األوصال ، وتورث اخلبال مل ختطر له ببال 

وجده هنالك ينتظره ولو وجد يف هذه املفاجأة خصماً له من بين البشر لرّوعه ، وهو ذاهل غافل . وخاصمه وعاداه 
  فكيف وهو جيد اهللا القوي املنتقم اجلبار؟. على غري استعداد 

تعقيب . . } واهللا سريع احلساب { هكذا يف سرعة عاجلة تتناسق مع البغتة والفجاءة ، . . } ه حسابه فوفا{ 
  يتناسق مع املشهد اخلاطف املرتاع

موج من فوقه موج . ويف املشهد الثاين تطبق الظلمة بعد االلتماع الكاذب؛ ويتمثل اهلول يف ظلمات البحر اللجي 
لمات بعضها فوق بعض ، حىت ليخرج يده أمام بصره فال يراها لشدة الرعب وتتراكم الظ. من فوقه سحاب . 

  والظالم
وخمافة ال . وضالل ال يرى فيه القلب أقرب عالمات اهلدى . إنه الكفر ظلمة منقطعة عن نور اهللا الفائض يف الكون 

 هدى يف القلب؛ وتفتح يف البصرية؛ ونور اهللا. . } ومن مل جيعل اهللا له نوراً فما له من نور { . . أمن فيها وال قرار 
فمن مل يتصل . واتصال يف الفطرة بنواميس اهللا يف السماوات واألرض؛ والتقاء هبا على اهللا نور السماوات واألرض 

وهناية العمل سراب ضائع . هبذا النور فهو ظلمة ال انكشاف هلا ، ويف خمالفة ال أمن فيها ، ويف ضالل ال رجعة منه 
وإن نور اهللا . إن هدى اهللا هو اهلدى . اهلالك والعذاب؛ ألنه ال عمل بغري عقيدة ، وال صالح بغري إميان يقود إىل 
  .هو النور 

مشهد . ذلك مشهد الكفر والضالل والظالم يف عامل الناس ، يتبعه مشهد اإلميان واهلدى والنور يف الكون الفسيح 
  .خصاً يسبح هللا ، إنسه وجنه ، أمالكه وأفالكه ، أحياؤه ومجاده يتمثل فيه الوجود كله ، مبن فيه وما فيه ، شا

  :وإذا الوجود كله تتجاوب بالتسبيح أرجاؤه ، يف مشهد يرتعش له الوجدان حني يتماله . 
كل قد علم صالته وتسبيحه واهللا عليم مبا . أمل تر أن اهللا يسبح له من يف السماوات واألرض ، والطري صافات { 

  .. } يفعلون 
إن اإلنسان ليس مفرداً يف هذا الكون الفسيح؛ فإن من حوله ، وعن ميينه وعن مشاله ، ومن فوقه ومن حتته؛ وحيثما 

. إخوان له من خلق اهللا ، هلم طبائع شىت ، وصور شىت ، وأشكال شىت . . امتد به النظر أو طاف به اخليال 
  . .} واهللا عليم مبا يفعلون { : ويسبحون حبمده  ولكنهم بعد ذلك كله يلتقون يف اهللا ، ويتوجهون إليه ،

والقرآن يوجه اإلنسان إىل النظر فيما حوله من صنع اهللا ، وإىل من حوله من خلق اهللا يف السماوات واألرض ، 
وهم يسبحون حبمده وتقواه؛ ويوجه بصره وقلبه خاصة إىل مشهد يف كل يوم يراه ، فال يثري انتباهه وال حيرك قلبه 

كل قد علم صالته { : ذلك مشهد الطري صافات أرجلها وهي طائرة يف الفضاء تسبح حبمد اهللا . ما يراه  لطول
  .واإلنسان وحده هو الذي يغفل عن تسبيح ربه؛ وهو أجدر خلق اهللا باإلميان والتسبيح والصالة . . } وتسبيحه 



سبحاً حبمده ، قائماً بصالته؛ وإنه لكذلك يف وإن الكون ليبدو يف هذا املشهد اخلاشع متجهاً كله إىل خالقه ، م
وإن اإلنسان ليدرك حني يشف هذا املشهد ممثالً يف حسه كأنه . فطرته ، ويف طاعته ملشيئة خالقه املمثلة يف نواميسه 

 . .وإنه ليشارك كل كائن يف هذا الوجود صالته وجنواه . يراه؛ وإنه ليسمع دقات هذا الكون وإيقاعاته تسابيح هللا 
وكذلك كان داود . كذلك كان حممد بن عبد اهللا صالة اهللا وسالمه عليه إذا مشى مسع تسبيح احلصى حتت قدميه 

  .عليه السالم يرتل مزامريه فتؤوب اجلبال معه والطري 
  . .} وهللا ملك السماوات واألرض ، وإىل اهللا املصري { 

  .ائه ، وال عاصم من عقابه ، وإىل اهللا املصري فال اجتاه إال إليه ، وال ملجأ من دونه ، وال مفر من لق
ومشهد آخر من مشاهد هذا الكون اليت مير عليها الناس غافلني؛ وفيها متعة للنظر ، وعربة للقلب ، وجمال للتأمل 

  :يف صنع اهللا وآياته ، ويف دالئل النور واهلدى واإلميان 
وينزل من السماء من . له ركاماً ، فترى الودق خيرج من خالله أمل تر أن اهللا يزجي سحاباً ، مث يؤلف بينه ، مث جيع{ 

  . . .} جبال فيها من برد ، فيصيب به من يشاء ، ويصرفه عمن يشآء يكاد سنا برقه يذهب باألبصار 
كل أولئك لتؤدي الغرض من . واملشهد يعرض على مهل ويف إطالة ، وتترك أجزاؤه للتأمل قبل أن تلتقي وتتجمع 

  .ملس القلب وإيقاظه ، وبعثه إىل التأمل والعربة ، وتدبر ما وراءها من صنع اهللا عرضها يف 
  .إن يد اهللا تزجي السحاب وتدفعه من مكان إىل مكان 

فإذا ثقل خرج منه املاء ، والوبل اهلاطل ، وهو يف هيئة . مث تؤلف بنيه وجتمعه ، فإذا هو ركام بعضه فوق بعض 
ومشهد السحب كاجلبال ال يبدو لراكب الطائرة . . ا قطع الربد الثلجية الصغرية اجلبال الضخمة الكثيفة ، فيه

وهي تعلو فوق السحب أو تسري بينها ، فإذا املشهد مشهد اجلبال حقاً ، بضخامتها ، ومساقطها ، وارتفاعاهتا 
  .رات وإنه لتعبري مصور للحقيقة اليت مل يرها الناس ، إال بعد ما ركبوا الطائ. واخنفاضاهتا 

وهذه اجلبال مسخرة بأمر اهللا ، وفق ناموسه الذي حيكم الكون؛ ووفق هذا الناموس يصيب اهللا باملطر من يشاء ، 
ذلك ليتم التناسق مع جو } يكاد سنا برقه يذهب باألبصار { : وتكملة املشهد الضخم . . ويصرفه عمن يشاء 

  .التصوير النور الكبري يف الكون العريض ، على طريق التناسق يف 
  :مشهد الليل والنهار : مث مشهد كوين ثالث 

  . .} إن يف ذلك لعربة ألويل األبصار . يقلب اهللا الليل والنهار { 
والتأمل يف تقلب الليل والنهار هبذا النظام الذي ال خيتل وال يفتر يوقظ يف القلب احلساسية وتدبر الناموس الذي 

والقرآن يوجه القلب إىل هذه املشاهد اليت ذهبت األلفة بوقعها املثري؛ . يصرف هذا الكون والتأمل يف صنع اهللا 
فعجيبة الليل والنهار كم شاقت القلب البشري ، . ليواجه القلب هذا الكون دائماً حبس جديد ، وانفعال جديد 

لذي صدئ ومهد ، فلم إمنا القلب البشري هو ا. وهي هي مل تتغري؛ ومل تفقد مجاهلا وروعتها . وهو يتأملها أول مرة 
وكم ذا نفقد من حياتنا ، وكم ذا خنسر من مجال هذا الوجود ، حني منر غافلني هبذه الظواهر اليت . يعد خيفق هلا 

  أو وِحسُّنا هو اجلديد. شاقت ِحسََّنا وهي جديدة 
ننا الكليل؛ لنرتاد هذا ويثري وجدا. ويلمس قلبنا البارد . والقرآن جيدد ِحسََّنا اخلامد ، ويوقظ حواسنا امللول 

نقف أمام كل ظاهرة نتأملها ، ونسأهلا عما وراءها من سر دفني ، ومن سحر . الكون دائماً كما ارتدناه أول مرة 
ونرقب يد اهللا تفعل فعلها يف كل شيء من حولنا ، ونتدبر حكمته يف صنعته ، ونعترب بآياته املبثوثة يف . مكنون 

  .تضاعيف الوجود 



حانه يريد أن مين علينا ، بأن يهبنا الوجود مرة كلما نظرنا إىل إحدى ظواهره؛ فاستعدنا نعمة اإلحساس إن اهللا سب
وكأننا يف كل مرة نوهبه من جديد؛ ونستمتع به من . فنظل جند الكون مرات ال حتصى . هبا كأننا نراها أول مرة 

  .جديد 
فقة مع فطرته ، مستمدة من النبع الذي يستمد منه ، قائمة وإن فطرتنا ملتوا. وإن هذا الوجود جلميل وباهر ورائع 
فاالتصال بضمري هذا الوجود يهبنا أنساً وطمأنينة ، وصلة ومعرفة ، وفرحة . على ذات الناموس الذي يقوم عليه 

  كفرحة اللقاء بالقريب الغائب أو احملجوب
يف اآلفاق ويف أنفسنا يف ذات اللحظة اليت نشهد  جنده. . فاهللا نور السماوات واألرض . وإننا لنجد نور اهللا هناك 

  .فيها هذا الوجود باحلس البصري ، والقلب املتفتح ، والتأمل الواصل إىل حقيقة التدبري 

ِه َوبِالرَُّسولِ َوأَطَْعَنا ثُمَّ َوَيقُولُونَ آَمنَّا بِاللَّ) ٤٦(لَقَْد أَْنزَلَْنا آيَاٍت ُمَبيِّنَاٍت وَاللَُّه َيْهِدي َمْن َيَشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ 
وَإِذَا ُدُعوا إِلَى اللَِّه َوَرُسوِلِه ِلَيْحكُمَ َبْينَُهْم إِذَا فَرِيٌق ِمْنُهمْ ) ٤٧(َيَتوَلَّى فَرِيٌق ِمْنُهْم ِمْن بَْعِد ذَِلَك َوَما أُولَِئَك بِالُْمْؤِمنَِني 

أَِفي قُلُوبِهِْم مََرٌض أَمِ اْرَتابُوا أَْم َيَخافُونَ أَنْ َيِحيفَ اللَُّه ) ٤٩(َيأْتُوا إِلَْيِه ُمذِْعنَِني َوإِنْ َيكُْن لَُهُم الَْحقُّ ) ٤٨(ُمْعرُِضونَ 
كُمَ َبْينَُهْم أَنْ إِنََّما كَانَ قَْولَ الُْمْؤِمنَِني إِذَا ُدُعوا إِلَى اللَِّه َوَرُسوِلِه ِلَيْح) ٥٠(َعلَْيهِْم َوَرسُولُُه َبلْ أُولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ 

َوَمْن ُيِطعِ اللََّه َوَرُسولَُه َوَيْخَش اللََّه َوَيتَّقِْه فَأُولَِئَك ُهُم الْفَاِئُزونَ ) ٥١(َيقُولُوا َسِمْعَنا َوأَطَْعَنا َوأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ 
) ٥٣(َيخُْرُجنَّ قُلْ لَا تُقِْسُموا طَاَعةٌ َمْعُروفَةٌ إِنَّ اللََّه َخبٌِري بَِما َتْعَملُونَ َوأَقَْسُموا بِاللَِّه جَْهَد أَْيَمانِهِْم لَِئْن أَمَْرتَُهْم لَ) ٥٢(

َعلَى  َوإِنْ تُِطيُعوُه تَْهَتدُوا َوَماقُلْ أَِطيعُوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسولَ فَإِنْ تََولَّْوا فَإِنََّما َعلَْيِه َما ُحمِّلَ َوَعلَْيكُْم َما ُحمِّلُْتْم 
َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنكُْم َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت لََيسَْتْخِلفَنَُّهْم ِفي الْأَْرضِ كََما ) ٥٤(الرَُّسولِ إِلَّا الَْبلَاغُ الُْمبُِني 

َولَيَُبدِّلَنَُّهْم ِمْن بَْعِد َخْوِفهِْم أَْمًنا َيعُْبُدوَننِي لَا  اسَْتْخلََف الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َولَيَُمكَِّننَّ لَُهْم ِدينَُهُم الَِّذي اْرَتَضى لَُهْم
َوأَِقيُموا الصَّلَاةَ َوآُتوا الزَّكَاةَ َوأَِطيعُوا الرَّسُولَ ) ٥٥(ُيْشرِكُونَ بِي شَْيئًا َوَمْن كَفََر َبْعَد ذَِلَك فَأُولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ 

  ) ٥٧(ا َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن كَفَُروا ُمْعجِزِيَن ِفي الْأَْرضِ َوَمأَْواُهُم النَّاُر َولَبِئَْس الَْمِصُري لَ) ٥٦(لََعلَّكُْم ُتْرَحُمونَ 

. يعود سياق السورة إىل موضوعها األصيل . . بعد تلك اجلولة الضخمة يف جمايل النور ، يف مشاهد الكون الكبري 
املسلمة ، لتتطهر قلوهبا وتشرق ، وتتصل بنور اهللا يف السماوات  موضوع اآلداب اليت يريب عليها القرآن اجلماعة

  .واألرض 
ولقد تناول يف الدرس املاضي حديث الرجال الذين ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا ، وإقام الصالة ، وإيتاء 

  .وحديث الذين كفروا وأعماهلم ومآهلم ، وما هم فيه من ظلمات بعضها فوق بعض . الزكاة 
فهم يظهرون . فاآلن يف هذا الدرس يتحدث عن املنافقني ، الذين ال ينتفعون بآيات اهللا املبينات وال يهتدون 

اإلسالم ، ولكنهم ال يتأدبون بأدب املؤمنني يف طاعة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف الرضى حبكمه ، 
أولئك الذين وعدهم اهللا االستخالف يف األرض ، . مياهنم ويوازن بينهم وبني املؤمنني الصادقني يف إ. والطمأنينة إليه 

وذلك على . . وطاعتهم هللا ورسوله . والتمكني يف الدين ، واألمن يف املقام ، جزاء هلم على أدهبم مع اهللا ورسوله 
  . .وما الذين كفروا مبعجزين يف األرض ومأواهم النار وبئس املصري . الرغم من عداء الكافرين 

  . .} واهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم . زلنا آيات مبينات لقد أن{ 
وتبني . وحتدد اخلري والشر ، والطيب واخلبيث . فآيات اهللا مبينة كاشفة؛ جتلو نور اهللا ، وتكشف عن ينابيع هداه 

فإذا . هة وال إهبام منهج اإلسالم يف احلياة كامالً دقيقاً ال لبس فيه وال غموض؛ وحتدد أحكام اهللا يف األرض بال شب



حتاكم الناس إليها فإمنا يتحاكمون إىل شريعة واضحة مضبوطة ، ال خيشى منها صاحب حق على حقه؛ وال يلتبس 
  .فيها حق بباطل ، وال حالل حبرام 

 غري أن اهللا سبحانه قد جعل للهدى. واملشيئة مطلقة ال يقيدها قيد . . } واهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم { 
طريقاً ، من وجه نفسه إليه وجد فيه هدى اهللا ونوره ، فاتصل به ، وسار على الدرب ، حىت يصل مبشيئة اهللا ومن 

  .حسب مشيئة اهللا يف اهلدى والضالل . حاد عنه وأعرض فقد النور اهلادي وجل يف طريق الضالل 
، الذين كانوا يظهرون اإلسالم وال يتأدبون فريق املنافقني . ومع هذه اآليات املبينات يوجد ذلك الفريق من الناس 

  :بأدب اإلسالم 
وإذا دعوا إىل . وما أولئك باملؤمنني . مث يتوىل فريق منهم من بعد ذلك . آمنا باهللا وبالرسول وأطعنا : ويقولون { 

هبم مرض؟ أم أيف قلو. وإن يكن هلم احلق يأتوا إليه مذعنني . اهللا ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون 
  . .} ارتابوا؟ أم خيافون أن حييف اهللا عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظاملون 

. واإلسالم عقيدة متحركة ، ال تطيق السلبية . إن اإلميان الصحيح مىت استقر يف القلب ظهرت آثاره يف السلوك 
م نفسها إىل حركة وإىل عمل يف عامل فهي مبجرد حتققها يف عامل الشعور تتحرك لتحقق مدلوهلا يف اخلارج؛ ولتترج

  .الواقع 

ومنهج اإلسالم الواضح يف التربية يقوم على أساس حتويل الشعور الباطن بالعقيدة وآداهبا إىل حركة سلوكية 
مع استحياء الدافع الشعوري األول يف كل حركة ، لتبقى . واقعية؛ وحتويل هذه احلركة إىل عادة ثابتة أو قانون 

  .الينبوع األصيل حية متصلة ب
يقولوهنا بأفواههم ، ولكن مدلوهلا ال يتحقق يف . . } آمنا باهللا وبالرسول وأطعنا { : وهؤالء كانوا يقولون 

فاملؤمنون تصدق أفعاهلم } وما أولئك باملؤمنني { : فيتولون ناكصني يكذبون باألعمال ما قالوه باللسان . سلوكهم 
هى هبا صاحبها؛ مث يدعها وميضي ، إمنا هو تكيف يف النفس ، وانطباع يف القلب ، واإلميان ليس لعبة يتل. أقواهلم 

  . .وعمل يف الواقع ، مث ال متلك النفس الرجوع عنه مىت استقرت حقيقته يف الضمري 
ولقد كان هؤالء الذين يدعون اإلميان خيالفون مدلوله حني يدعون ليتحاكموا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  :لى شريعة اهللا اليت جاء هبا ع
  . .} وإن يكن هلم احلق يأتوا إليه مذعنني . وإذا دعوا إىل اهللا ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون { 

. فلقد كانوا يعلمون أن حكم اهللا ورسوله ال حييد عن احلق ، وال ينحرف مع اهلوى ، وال يتأثر باملودة والشنآن 
ومن مث كانوا يعرضون عن التحاكم إىل رسول اهللا صلى اهللا . س ال يريد احلق وال يطيق العدل وهذا الفريق من النا

فأما إذا كانوا أصحاب حق قضية فهم يسارعون إىل حتكيم رسول اهللا ، راضني . عليه وسلم ويأبون أن جييئوا إليه 
  . تظلم وال تبخس احلقوق خاضعني ، ألهنم واثقون أنه سيقضي هلم حبقهم ، وفق شريعة اهللا ، اليت ال

هذا الفريق الذي كان يدعي اإلميان ، مث يسلك هذا السلوك امللتوي ، إمنا هو منوذج للمنافقني يف كل زمان ومكان 
ولكنهم ال يرضون أن تقضي بينهم . املنافقني الذين ال جيرؤون على اجلهر بكلمة الكفر ، فيتظاهرون باإلسالم . 

وما { م فيهم قانونه ، فإذا دعوا إىل حكم اهللا ورسوله أبوا وأعرضوا وانتحلوا املعاذير شريعة اهللا ، وال أن حيك
إال أن تكون هلم مصلحة يف أن يتحاكموا إىل شريعة . فما يستقيم اإلميان وإباء حكم اهللا ورسوله } أولئك باملؤمنني 

  اهللا أو حيكموا قانونه
. وهو املظهر الذي ينبئ عن استقرار حقيقة اإلميان يف القلب . حلق إن الرضى حبكم اهللا ورسوله هو دليل اإلميان ا



وما يرفض حكم اهللا وحكم رسوله إال سيِّئ األدب معتم ، مل يتأدب . وهو األدب الواجب مع اهللا ومع رسول اهللا 
  .بأدب اإلسالم ، ومل يشرق قلبه بنور اإلميان 

  :م ، وتتعجب من ريبتهم ، وتستنكر تصرفهم الغريب ومن مث يعقب على فعلتهم هذه بأسئلة تثبت مرض قلوهب
  . .} أيف قلوهبم مرض؟ أم ارتابوا؟ أم خيافون أن حييف اهللا عليهم ورسوله؟ { 

  .فمرض القلب جدير بأن ينشئ مثل هذا األثر . والسؤال األول لإلثبات 

تل به فطرته عن استقامتها ، فال إمنا هو املرض الذي خت. وما ينحرف اإلنسان هذا االحنراف وهو سليم الفطرة 
  .تتذوق حقيقة اإلميان ، وال تسري على هنجه القومي 

فهل هم يشكون يف حكم اهللا وهم يزعمون اإلميان؟ هل هم يشكون يف جميئه من عند . والسؤال الثاين للتعجب 
  مننياهللا؟ أو هم يشكون يف صالحيته إلقامة العدل؟ على كلتا احلالتني فهذا ليس طريق املؤ

فهل هم خيافون أن حييف اهللا عليهم ورسوله؟ وإنه . والسؤال الثالث لالستنكار والتعجب من أمرهم الغريب 
فكيف حييف يف حكمه على . فاهللا خالق اجلميع ورب اجلميع . لعجيب أن يقوم مثل هذا اخلوف يف نفس إنسان 

  أحد من خلقه حلساب أحد من خلقه؟
وكل خلقه أمامه . ألن اهللا هو العادل الذي ال يظلم أحداً . املربأ من مظنة احليف  إن حكم اهللا هو احلكم الوحيد

فالبشر ال ميلكون أنفسهم . وكل حكم غري حكمه هو مظنة احليف . فال يظلم أحداً منهم ملصلحة أحد . سواء 
  .أفراداً كانوا أم طبقة أم دولة . وهم يشرعون وحيكمون أن مييلوا إىل مصاحلهم 

وكذلك حني تشرع طبقة لطبقة . يشرع فرد وحيكم فال بد أن يلحظ يف التشريع محاية نفسه ومحاية مصاحله وحني 
إمنا هي . فأما حني يشرع اهللا فال محاية وال مصلحة . . أو كتلة من الدول لكتلة . ، وحني تشرع دولة لدولة 

  .ققها حكم غري حكمه العدالة املطلقة ، اليت ال يطيقها تشريع غري تشريع اهللا ، وال حي
من أجل ذلك كان الذين ال يرتضون حكم اهللا ورسوله هم الظاملون ، الذين ال يريدون للعدالة أن تستقر؛ وال 

} بل أولئك هم الظاملون { فهم ال خيشون يف حكم اهللا حيفا ، وال يرتابون يف عدالته أصالً . حيبون للحق أن يسود 
. .  

وهلم قول آخر إذا دعوا إىل اهللا ورسوله ليحكم بينهم؛ هو . ب غري هذا مع اهللا ورسوله فأما املؤمنون حقاً فلهم أد
  :القول الذي يليق باملؤمنني؛ وينبئ عن إشراق قلوهبم بالنور 

. } وأولئك هم املفلحون . مسعنا وأطعنا : إمنا كان قول املؤمنني إذا دعوا إىل اهللا ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا { 
.  

السمع والطاعة املستمدان من الثقة املطلقة يف أن حكم اهللا . السمع والطاعة بال تردد وال جدال وال احنراف فهو 
ورسوله هو احلكم وما عداه اهلوى؛ النابعان من التسليم املطلق هللا ، واهب احلياة ، املتصرف فيها كيف يشاء؛ ومن 

  . .فاهللا الذي خلق أعلم مبن خلق . نه ألنفسهم اإلطمئان إىل أن ما يشاؤه اهللا للناس خري مما يشاءو
املفلحون ألن اهللا هو الذي يدبر أمورهم ، وينظم عالقاهتم ، وحيكم بينهم بعلمه . . } وأولئك هم املفلحون { 

وعدله؛ فال بد أن يكونوا خرياً ممن يدبر أمورهم ، وينظم عالقاهتم ، وحيكم بينهم بشر مثلهم ، قاصرون مل يؤتوا من 
واملفلحون ألهنم مستقيمون على منهج واحد ، ال عوج فيه وال التواء ، مطمئنون إىل هذا املنهج . . لعلم إال قليالً ا

  .، ماضون فيه ال يتخبطون ، فال تتوزع طاقاهتم ، وال ميزقهم اهلوى كل ممزق ، وال تقودهم الشهوات واألهواء 



  .والنهج اإلهلي أمامهم واضح مستقيم 
  . .} هللا ورسوله وخيش اهللا ويتقه فأولئك هم الفائزون ومن يطع ا{ 

فاألن يتحدث عن الطاعة كافة يف كل أمر أو . وقد كان احلديث يف اآلية السابقة عن الطاعة والتسليم يف األحكام 
لصغرية والتقوى أعم من اخلشية ، فهي مراقبة اهللا والشعور به عند ا. هني ، مصحوبة هذه الطاعة خبشية اهللا وتقواه 

  .والكبرية؛ والتحرج من إتيان ما يكره توقرياً لذاته سبحانه ، وإجالالً له ، وحياء منه ، إىل جانب اخلوف واخلشية 
وعد اهللا ولن خيلف اهللا . ومن يطع اهللا ورسوله وخيش اهللا ويتقه فأولئك هم الفائزون ، الناجون يف دنياهم وأخراهم 

فالطاعة هللا ورسوله تقتضي السري على النهج القومي . بابه من واقع حياهتم وهم للفوز أهل ، ولديهم أس. وعده 
وخشية اهللا وتقواه هي . الذي رمسه اهللا للبشرية عن علم وحكمة ، وهو بطبيعته يؤدي إىل الفوز يف الدنيا واآلخرة 

، فال ينحرفون وال يلتفتون احلارس الذي يكفل االستقامة على النهج ، وإغفال املغريات اليت هتتف هبم على جانبيه 
.  

وأدب الطاعة هللا ورسوله ، مع خشية اهللا وتقواه ، أدب رفيع ، ينبئ عن مدى إشراق القلب بنور اهللا ، واتصاله به 
فكل طاعة ال ترتكن على طاعة اهللا ورسوله ، وال . كما ينبئ عن عزة القلب املؤمن واستعالئه . ، وشعوره هبيبته 

فاملؤمن احلق ال حيين رأسه . يأباها الكرمي ، وينفر منها طبع املؤمن ، ويستعلي عليها ضمريه  تستمد منها ، هي ذلة
  .إال هللا الواحد القهار 

بعد هذه . وبعد هذه املقابلة بني حسن أدب املؤمنني ، وسوء أدب املنافقني الذين يدعون اإلميان ، وما هم مبؤمنني 
  :هؤالء املنافقني املقابلة يعود إىل استكمال احلديث عن 

: قل . إن اهللا خبري مبا تعملون . طاعة معروفة . ال تقسموا : قل . وأقسموا باهللا جهد أمياهنم لئن أمرهتم ليخرجن { 
وما على الرسول . وإن تطيعوه هتتدوا . فإن تولوا فإمنا عليه ما محل وعليكم ما محلتم . أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول 

  . .} إال البالغ املبني 
واهللا يعلم . ولقد كان املنافقون يقسمون لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لئن أمرهم باخلروج إىل القتال ليخرجن 

ال حتلفوا فإن . . } طاعة معروفة . ال تقسموا : قل { : فهو يرد عليهم متهكماً ، ساخراً من أمياهنم . إهنم لكاذبون 
 حتتاج إىل حلف أو توكيد كما تقول ملن تعلم عليه الكذب وهو مشهور طاعتكم معروف أمرها ، مفروغ منها ، ال

  .فهو مؤكد ثابت ال حيتاج إىل دليل . ال حتلف يل على صدقك : به 
فال حيتاج إىل قسم وال توكيد ، وقد علم أنكم . . } إن اهللا خبري مبا تعملون { : ويعقب على التهكم الساخر بقوله 

  ال تطيعون وال خترجون
  ال طاعتهم تلك املعروفة املفهومة. الطاعة احلقيقية . ا يعود فيأمرهم بالطاعة هلذ
  .} أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول : قل { 

.  
وعليكم { من تبليغ الرسالة وقد قام به وأداه } فإمنا عليه ما محل { وتعرضوا ، أو تنافقوا وال تنفذوا } فإن تولوا { 

إىل املنهج القومي املؤدي } وإن تطيعوه هتتدوا { : وقد نكصتم عنه ومل تؤدوه . وا وهو أن تطيعوا وختلص} ما محلتم 
فليس مسؤوالً عن إميانكم ، وليس مقصراً إذا أنتم } وما على الرسول إال البالغ املبني { . إىل الفوز والفالح 

  .ن أمر اهللا وأمر الرسول إمنا أنتم املسؤولون املعاقبون مبا توليتم ومبا عصيتم ومبا خالفتم ع. توليتم 
يدعهم السياق وشأهنم ، ويلتفت عنهم إىل املؤمنني . . وبعد استعراض أمر املنافقني ، واالنتهاء منه على هذا النحو 



  :املطيعني ، يبني جزاء الطاعة املخلصة ، واإلميان العامل ، يف هذه األرض قبل يوم احلساب األخري 
ملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض كما استخلف الذين من قبلهم؛ وليمكنن وعد اهللا الذين آمنوا منكم وع{ 

ومن كفر بعد ذلك . يعبدونين ال يشركون يب شيئاً . هلم دينهم الذي ارتضى هلم؛ وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً 
  . .} فأولئك هم الفاسقون 

وأن .  عليه وسلم أن يستخلفهم يف األرض ذلك وعد اهللا للذين أمنوا وعملوا الصاحلات من أمة حممد صلى اهللا
ووعد اهللا . ووعد اهللا حق . ذلك وعد اهللا . . وأن يبدهلم من بعد خوفهم أمناً . ميكن هلم دينهم الذي ارتضى هلم 

  فما حقيقة ذلك اإلميان؟ وما حقيقة هذا االستخالف؟. . ولن خيلف اهللا وعده . واقع 
وعد اهللا حقيقة ضخمة تستغرق النشاط اإلنساين كله؛ وتوجه النشاط اإلنساين كله إن حقيقة اإلميان اليت يتحقق هبا 

فما تكاد تستقر يف القلب حىت تعلن عن نفسها يف صورة عمل ونشاط وبناء وإنشاء موجه كله إىل اهللا؛ ال يبتغي . 
ى معها هوى يف النفس ، وال به صاحبه إال وجه اهللا؛ وهي طاعة هللا واستسالم ألمره يف الصغرية والكبرية ، ال يبق

  .شهوة يف القلب ، وال ميل يف الفطرة إال وهو تبع ملا جاء به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عند اهللا 
وأشواق روحه ، وميول فطرته ، . فهو اإلميان الذي يستغرق اإلنسان كله ، خبواطر نفسه ، وخلجات قلبه 

. . يتوجه هبذا كله إىل اهللا . . مع ربه يف أهله ومع الناس مجيعاً  وحركات جسمه ، ولفتات جوارحه ، وسلوكه
يعبدونين ال يشركون يب { : يتمثل هذا يف قول اهللا سبحانه يف اآلية نفسها تعليالً لالستخالف والتمكني واألمن 

  .اهللا والشرك مداخل وألوان ، والتوجه إىل غري اهللا بعمل أو شعور هو لون من ألوان الشرك ب} شيئاً 
ذلك اإلميان منهج حياة كامل ، يتضمن كل ما أمر اهللا به ، ويدخل فيما أمر اهللا به توفري األسباب ، وإعداد العدة ، 

  . .أمانة االستخالف . . واألخذ بالوسائل ، والتهيؤ حلمل األمانة الكربى يف األرض 
  فما حقيقة االستخالف يف األرض؟
إمنا هي هذا كله على شرط استخدامه يف اإلصالح والتعمري . . غلبة واحلكم إهنا ليست جمرد امللك والقهر وال

والبناء؛ وحتقيق املنهج الذي رمسه اهللا للبشرية كي تسري عليه؛ وتصل عن طريقه إىل مستوى الكمال املقدر هلا يف 
  .األرض ، الالئق خبليقة أكرمها اهللا 

وقدرة على حتقيق العدل . ح ، ال على اهلدم واإلفساد إن االستخالف يف األرض قدرة على العمارة واإلصال
وقدرة على االرتفاع بالنفس البشرية والنظام البشري ، ال على االحندار بالفرد . والطمأنينة ، ال على الظلم والقهر 

  واجلماعة إىل مدارج احليوان
اهللا أن يستخلفهم يف األرض كما  وعدهم. . وهذا االستخالف هو الذي وعده اهللا الذين آمنوا وعملوا الصاحلات 

استخلف املؤمنني الصاحلني قبلهم ليحققوا النهج الذي أراده اهللا؛ ويقرروا العدل الذي أراده اهللا؛ ويسريوا بالبشرية 
فاما الذين ميلكون فيفسدون يف األرض ، وينشرون فيها . . خطوات يف طريق الكمال املقدر هلا يوم أنشأها اهللا 

إمنا هم مبتلون مبا هم . فهؤالء ليسوا مستخلفني يف األرض . . ، وينحدرون هبا إىل مدارج احليوان البغي واجلور 
  .فيه ، أو مبتلى هبم غريهم ، ممن يسلطون عليهم حلكمة يقدرها اهللا 

ين يتم ومتكني الد. . } وليمكنن هلم دينهم الذي ارتضى هلم { : آية هذا الفهم حلقيقة االستخالف قوله تعاىل بعده 
فقد وعدهم اهللا إذن أن يستخلفهم يف األرض ، . بتمكينه يف القلوب ، كما يتم بتمكينه يف تصريف احلياة وتدبريها 

ودينهم يأمر باإلصالح ، ويأمر بالعدل ، ويأمر . وأن جيعل دينهم الذي ارتضى هلم هو الذي يهيمن على األرض 
هذه األرض ، واالنتفاع بكل ما أودعها اهللا من ثروة ، ومن ويأمر بعمارة . . باالستعالء على شهوات األرض 



  .رصيد ، ومن طاقة ، مع التوجه بكل نشاط فيها إىل اهللا 
ولقد كانوا خائفني ، ال يأمنون ، وال يضعون سالحهم أبداً حىت بعد هجرة . . } وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً { 

  .األوىل باملدينة  الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل قاعدة اإلسالم
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه مبكة حنواً من عشر سنني : قال الربيع بن أنس عن أيب العالية يف هذه اآلية 

يدعون إىل اهللا وحده ، وإىل عبادته وحده بال شريك له ، سراً وهم خائفون ال يؤمرون بالقتال؛ حىت أمروا بعد 
ا ، فأمرهم اهللا بالقتال ، فكانوا هبا خائفني ، ميسون يف السالح ويصبحون يف السالح؛ اهلجرة إىل املدينة ، فقدموه

يا رسول اهللا أبد الدهر حنن خائفون هكذا؟ أما يأيت : مث إن رجالً من الصحابة قال . فصربوا على ذلك ما شاء اهللا 
لن تصربوا إال يسرياً حىت جيلس « م علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السالح؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

وأَنزل اهللا هذه اآلية ، فأَظهر اهللا نبيه على جزيرة العرب ، فأمنوا » الرجل منكم يف املأل العظيم ليست فيه حديدة 
  .ووضعوا السالح ، مث إن اهللا قبض نبيه صلى اهللا عليه وسلم فكانوا كذلك آمنني يف إمارة أيب بكر وعمر وعثمان 

اثَ َمرَّاٍت ِمْن قَْبلِ َصلَاِة الْفَجْرِ َها الَِّذيَن آَمُنوا لَِيْسَتأِْذْنكُُم الَِّذيَن َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم َوالَِّذيَن لَْم َيْبلُغُوا الُْحلَُم مِْنكُْم ثَلََيا أَيُّ
َعْورَاٍت لَكُْم لَْيَس َعلَْيكُْم َولَا َعلَْيهِْم ُجَناٌح بَْعَدُهنَّ  َوِحَني َتَضُعونَ ِثَياَبكُْم ِمَن الظَّهَِريِة َوِمْن َبْعدِ َصلَاِة الِْعَشاِء ثَلَاثُ

َوإِذَا َبلَغَ الْأَطْفَالُ ِمْنكُمُ ) ٥٨(طَوَّافُونَ َعلَْيكُْم بَْعُضكُْم َعلَى َبْعضٍ كَذَِلكَ ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُمُ الْآيَاِت وَاللَُّه َعِليٌم َحكِيٌم 
وَالْقََواِعُد ِمنَ ) ٥٩(نُوا كََما اْستَأْذَنَ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم كَذَِلَك يَُبيُِّن اللَُّه لَكُْم آيَاِتِه وَاللَُّه َعِليٌم َحكِيٌم الُْحلَُم فَلَْيْستَأِْذ

رَِّجاتٍ بِزِيَنٍة َوأَنْ َيْسَتْعِففَْن َخْيٌر لَُهنَّ النَِّساِء اللَّاِتي لَا يَْرُجونَ نِكَاًحا فَلَْيَس َعلَْيهِنَّ ُجنَاٌح أَنْ َيَضْعَن ِثيَاَبُهنَّ غَْيَر ُمَتَب
لَْيَس َعلَى الْأَْعَمى حََرٌج َولَا َعلَى الْأَعَْرجِ حََرٌج َولَا َعلَى الْمَرِيضِ َحَرٌج َولَا َعلَى أَنْفُِسكُْم ) ٦٠(َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم 

كُْم أَْو ُبيُوِت أُمَّهَاِتكُْم أَْو ُبُيوِت إِْخوَانِكُْم أَْو ُبُيوِت أََخوَاِتكُْم أَْو ُبُيوِت أَْعَماِمكُمْ أَنْ َتأْكُلُوا ِمْن ُبيُوِتكُْم أَْو ُبيُوِت آبَاِئ
كُمْ ُجَناحٌ أَنْ ْم لَْيَس َعلَْيأَْو ُبُيوِت َعمَّاِتكُمْ أَْو ُبيُوِت أَخَْواِلكُمْ أَْو ُبيُوِت خَالَاِتكُْم أَْو َما َملَكُْتْم َمفَاِتَحُه أَوْ َصِديِقكُ

ُمبَاَركَةً طَيَِّبةً كَذَِلكَ ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُمُ َتأْكُلُوا َجِميًعا أَْو أَْشَتاًتا فَإِذَا َدَخلُْتْم ُبيُوًتا فََسلُِّموا َعلَى أَنْفُِسكُْم َتِحيَّةً ِمْن ِعْنِد اللَِّه 
ُنونَ الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوَرسُوِلِه َوإِذَا كَانُوا َمَعُه َعلَى أَْمرٍ َجاِمعٍ لَْم َيذَْهبُوا حَتَّى إِنََّما الُْمْؤِم) ٦١(الْآيَاِت لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ 

ْم فَأْذَنْ ِلَمْن ِشئْتَ  ِلبَْعضِ شَأْنِهَِيْستَأِْذُنوهُ إِنَّ الَِّذيَن َيْسَتأِْذنُوَنَك أُولَِئَك الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوَرُسوِلِه فَإِذَا اْسَتأْذَُنوَك
لَا َتْجَعلُوا ُدَعاَء الرَُّسولِ َبْيَنكُْم كَُدَعاِء بَْعِضكُْم َبْعًضا قَدْ َيْعلَُم اللَُّه ) ٦٢(ِمْنُهْم وَاْسَتْغِفْر لَُهُم اللََّه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم 

أَلَا إِنَّ ) ٦٣(ِذيَن ُيخَاِلفُونَ َعْن أَْمرِِه أَنْ ُتِصيبَُهْم ِفْتَنةٌ أَْو ُيِصيَبُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم الَِّذيَن يََتَسلَّلُونَ ِمْنكُْم لَِواذًا فَلَْيْحذَرِ الَّ
بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم  َما َعِملُوا َواللَُّهِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت وَالْأَْرضِ قَدْ َيْعلَُم َما أَْنُتْم َعلَْيِه َوَيْوَم يُْرَجُعونَ إِلَْيِه فَُيَنبِّئُُهْم بِ

)٦٤ (  

إن اإلسالم منهاج حياة كامل؛ فهو ينظم حياة اإلنسان يف كل أطوارها ومراحلها ، ويف كل عالقاهتا وارتباطاهتا ، 
ومن مث يتوىل بيان اآلداب اليومية الصغرية ، كما يتوىل بيان التكاليف العامة الكبرية؛ . ويف كل حركاهتا وسكناهتا 

  .مجيعاً ، ويتجه هبا إىل اهللا يف النهاية  وينسق بينها
وإىل جانبها . لقد تضمنت بعض احلدود إىل جانب االستئذان على البيوت . وهذه السورة منوذج من ذلك التنسيق 

مث عاد السياق يتحدث عن حسن أدب املسلمني يف التحاكم إىل اهللا ورسوله وسوء . جولة ضخمة يف جمايل الوجود 
وها هو ذا يف هذا الدرس يعود . إىل جانب وعد اهللا احلق للمؤمنني باالستخالف واألمن والتمكني . أدب املنافقني 

إىل آداب االستئذان يف داخل البيوت؛ إىل جانب االستئذان من جملس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وينظم عالقة 



فكلها آداب . . .  خطاب الرسول ودعائه الزيارة والطعام بني األقارب واألصدقاء؛ إىل جانب األدب الواجب يف
  .والقرآن يربيها يف جماالت احلياة الكبرية والصغرية على السواء . تأخذ هبا اجلماعة املسلمة وتنتظم هبا عالقاهتا 

من قبل صالة : يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أميانكم والذين مل يبلغوا احللم منكم ، ثالث مرات { 
ليس عليكم وال عليهم . ثالث عورات لكم . ر ، وحني تضعون ثيابكم من الظهرية ، ومن بعد صالة العشاء الفج

  . .} كذلك يبني اهللا لكم اآليات واهللا عليم حكيم . طّوافون عليكم بعضكم على بعض . جناح بعدهن 
  .ان يف داخل البيوت وهنا يبني أحكام االستئذ. لقد سبقت يف السورة أحكام االستئذان على البيوت 

إال يف ثالثة أوقات تنكشف فيها . فاخلدم من الرقيق ، واألطفال املميزون مل يبلغوا احللم يدخلون بال استئذان 
الوقت قبل صالة الفجر حيث يكون الناس يف ثياب : هذه األوقات هي . العورات عادة ، فهم يستأذنون فيها 
ووقت الظهرية عند القيلولة ، حيث خيلعون مالبسهم يف العادة . ثياب اخلروج النوم عادة أو أهنم يغريوهنا ويلبسون 

  . .وبعد صالة العشاء حني خيلعون مالبسهم كذلك ويرتدون ثياب الليل . ويرتدون ثياب النوم للراحة 
ستأذن ويف هذه األوقات الثالثة ال بد أن يستأذن اخلدم ، وأن ي. النكشاف العورات فيها } عورات { ومساها 

وهو أدب يغفله الكثريون يف . الصغار املميزون الذين مل يبلغوا احللم ، كي ال تقع أنظارهم على عورات أهليهم 
حياهتم املنزلية ، مستهينني بآثاره النفسية والعصبية واخللقية ، ظانني أن اخلدم ال متتد أعينهم إىل عورات السادة وأن 

بينما يقرر النفسيون اليوم بعد تقدم العلوم النفسية أن بعض املشاهد . املناظر الصغار قبل البلوغ ال ينتبهون هلذه 
اليت تقع عليها أنظار األطفال يف صغرهم هي اليت تؤثر يف حياهتم كلها؛ وقد تصيبهم بأمراض نفسية وعصبية 

  .يصعب شفاؤهم منها 
ليمة األعصاب ، سليمة الصدور ، مهذبة والعليم اخلبري يؤدب املؤمنني هبذه اآلداب؛ وهو يريد أن يبين أمة س

  .املشاعر ، طاهرة القلوب ، نظيفة التصورات 

وال جيعل استئذان اخلدم والصغار يف كل . وخيصص هذه األوقات الثالثة دون غريها ألهنا مظنة انكشاف العورات 
  :باخلدمة  فهم كثريو الدخول واخلروج على أهليهم حبكم صغر سنهم أو قيامهم. حني منعاً للحرج 

وبذلك جيمع بني احلرص على عدم انكشاف العورات ، وإزالة احلرج . . } طوافون عليكم بعضكم على بعض { 
  .واملشقة لو حتم أن يستأذنوا كما يستأذن الكبار 

فأما حني يدرك الصغار سن البلوغ ، فإهنم يدخلون يف حكم األجانب ، الذين جيب أن يستأذنوا يف كل وقت ، 
  .ص العام ، الذي مضت به آية االستئذان حسب الن

ألن املقام مقام علم اهللا بنفوس البشر ، وما يصلحها من اآلداب؛ } واهللا عليم حكيم { : ويعقب على اآلية بقوله 
  .ومقام حكمته كذلك يف عالج النفوس والقلوب 

اد هنا يستثين من النساء القواعد فع. ولقد سبق األمر كذلك بإخفاء زينة النساء منعاً إلثارة الفنت والشهوات 
  :اللوايت فرغت نفوسهن من الرغبة يف معاشرة الرجال؛ وفرغت أجسامهن من الفتنة املثرية للشهوات 

والقواعد من النساء الاليت ال يرجون نكاحاً؛ ليس عليهن جناح أن يضعن ثياهبن غري متربجات بزينة وأن { 
  .. } يستعففن خري هلن؛ واهللا مسيع عليم 

وخري . فهؤالء القواعد ال حرج عليهن أن خيلعن ثياهبن اخلارجية ، على أال تنكشف عوراهتن وال يكشفن عن زينة 
أي طلباً للعفة وإيثاراً هلا ، ملا بني التربج . ومسي هذا استعفافاً . هلن أن يبقني كاسيات بثياهبن اخلارجية الفضفاضة 

وذلك حسب نظرية اإلسالم يف أن خري سبل العفة تقليل فرص . . صلة والفتنة من صلة؛ وبني التحجب والعفة من 



  .الغواية ، واحليلولة بني املثريات وبني النفوس 
واألمر هنا أمر نية . يسمع ويعلم ، ويطلع على ما يقوله اللسان ، وما يوسوس يف اجلنان . . } واهللا مسيع عليم { 

  .وحساسية يف الضمري 
  :قات واالرتباطات بني األقارب واألصدقاء مث ميضي يف تنظيم العال

ليس على األعمى حرج ، وال على األعرج حرج ، وال على املريض حرج؛ وال على أنفسكم أن تأكلوا من { 
بيوتكم ، أو بيوت آبائكم ، أو بيوت أمهاتكم ، أو بيوت إخوانكم ، أو بيوت أخواتكم ، أو بيوت أعمامكم ، أو 

ليس عليكم جناح أن . خوالكم ، أو بيوت خاالتكم؛ أو ما ملكتم مفاحته ، أو صديقكم بيوت عماتكم ، أو بيوت أ
كذلك يبني اهللا . فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم ، حتية من عند اهللا مباركة طيبة . تأكلوا مجيعاً أو أشتاتاً 

  . .} لكم اآليات لعلكم تعقلون 
ذكورة دون استئذان ويستصحبون معهم العمي والعرج واملرضى روي أهنم كانوا يأكلون من هذه البيوت امل

فتحرجوا أن يطعموا وحترج هؤالء أن يصحبوهم دون دعوة من أصحاب البيوت . . الفقراء منهم . . ليطعموهم 
فكانوا حيذرون . فقد كانت حساسيتهم مرهفة } وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل { : ذلك حني نزلت . أو إذن 
  .اً أن يقعوا فيما هنى اهللا عنه ، ويتحرجون أن يلموا باحملظور ولو من بعيد دائم

وأن . فأنزل اهللا هذه اآلية ، ترفع احلرج عن األعمى واملريض واألعرج ، وعن القريب أن يأكل من بيت قريبه 
إستناداً إىل . به  وذلك حممول على أن صاحب البيت ال يكره هذا وال يتضرر. يصحب معه أَمثال هؤالء احملاويج 

  .» ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس « وإىل أنه » ال ضرر وال ضرار « القواعد العامة يف أنه 
وألن اآلية آية تشريع ، فإننا نلحظ فيها دقة األداء اللفظي والترتيب املوضوعي ، والصياغة اليت ال تدع جماالً 

بل تقول . فهي تبدأ ببيوت األبناء واألزواج وال تذكرهم . ات كما نلمح فيها ترتيب القراب. للشك والغموض 
فيدخل فيها بيت االبن وبيت الزوج ، فبيت االبن بيت ألبيه ، وبيت الزوج بيت لزوجته ، } من بيوتكم { : اآلية 

ت ، فبيوت األعمام ، فبيوت العما. فبيوت اإلخوة ، فبيوت األخوات . وتليها بيوت اآلباء ، فبيوت األمهات 
ويضاف إىل هذه القرابات اخلازن على مال الرجل فله أن يأَكل مما ميلك . . فبيوت األخوال ، فبيوت اخلاالت 

عند . ليلحق صلتهم بصلة القرابة . ويلحق هبا بيوت األصدقاء . . مفاحته باملعروف وال يزيد على حاجة طعامه 
  .هم من طعامهم بدون استئذان فقد يسر األصدقاء أن يأكل أصدقاؤ. عدم التأذي والضرر 

ليس عليكم جناح أن { : فإذا انتهى من بيان البيوت اليت جيوز األكل منها ، بني احلالة اليت جيوز عليها األكل 
فقد كان من عادات بعضهم يف اجلاهلية أال ياكل طعاماً على انفراد ، فإن مل جيد من يؤاكله } تأكلوا مجيعاً أو أشتاتاً 

  .رفع اهللا هذا احلرج املتكلف ، ورد األمر إىل بساطته بال تعقيد ، وأباح أن يأكلوا أفراداً أو مجاعات عاف الطعام ف
فإذا دخلتم بيوتاً { : فإذا انتهى من بيان احلالة اليت يكون عليها األكل ذكر آداب دخول البيوت اليت يؤكل فيها 

. وهو تعبري لطيف عن قوة الرابطة بني املذكورين يف اآلية  . .} فسلموا على أنفسكم حتية من عند اهللا مباركة طيبة 
حتمل . والتحية اليت يلقيها عليه هي حتية من عند اهللا . فالذي يسلم منهم على قريبه أو صديقه يسلم على نفسه 

  . .وتربط بينهم بالعروة الوثقى اليت ال انفصام هلا . ذلك الروح ، وتفوح بذلك العطر 
  :املؤمنني برهبم يف الصغرية والكبرية  وهكذا ترتبط قلوب

  . .وتدركون ما يف املنهج اإلهلي من حكمة ومن تقدير . . } كذلك يبني اهللا لكم اآليات لعلكم تعقلون { 
. . أسرة املسلمني . . وينتقل من تنظيم العالقات بني األقارب واألصدقاء ، إىل تنظيمها بني األسرة الكبرية 



  :د رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإىل آداب املسلمني يف جملس الرسول ورئيسها وقائدها حمم
وإذا كانوا معه على أمر جامع مل يذهبوا حىت يستأذنوه؛ إن الذين . إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله { 

م ، واستغفر هلم اهللا فإذا استأذنوك لبعض شأهنم فأذن ملن شئت منه. يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون باهللا ورسوله 
.  

قد يعلم اهللا الذين يتسللون منكم لواذاً . ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً . إن اهللا غفور رحيم 
أال إن هللا ما يف السماوات واألرض قد . فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم . 

  . .} م يرجعون إليه فينبئهم مبا عملوا ، واهللا بكل شيء عليم يعلم ما أنتم عليه؛ ويو
فلما مسع هبم . روى ابن اسحاق يف سبب نزول هذه اآليات أنه ملا كان جتمع قريش واألحزاب يف غزوة اخلندق 

اهللا  فعمل فيه رسول اهللا صلى. رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما أمجعوا له من األمر ضرب اخلندق على املدينة 
صلى  -عليه وسلم ترغيباً للمسلمني يف األجر ، وعمل معه املسلمون فيه ، فدأب ودأبوا ، وأبطأ عن رسول اهللا 

وعن املسلمني يف عملهم ذلك رجال من املنافقني ، وجعلوا يوّرون بالضعيف من العمل ،  -اهللا عليه وسلم 
وسلم وال إذنه؛ وجعل الرجل من املسلمني إذا نابته النائبة ويتسللون إىل أهليهم بغري علم رسول اهللا صلى اهللا عليه 

من احلاجة اليت ال بد منها يذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويستأذنه يف اللحوق حباجته ، فيأذن له ، 
{ : ئك املؤمنني فأنزل اهللا تعاىل يف أول. فإذا قضى حاجته رجع إىل ما كان فيه من عمله ، رغبة يف اخلري واحتساباً له 

يعين املنافقني الذين كانوا يتسللون من العمل ، ويذهبون بغري إذن من : مث قال تعاىل } اآلية . . . . إمنا املؤمنون 
  . .} اآلية . . ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم { : النيب صلى اهللا عليه وسلم 

هذه اآلداب اليت . ة التنظيمية بني اجلماعة وقائدها وأياً ما كان سبب نزول هذه اآليات فهي تتضمن اآلداب النفسي
مث تستقر يف حياهتا فتصبح تقليداً . ال يستقيم أمر اجلماعة إال حني تنبع من مشاعرها وعواطفها وأعماق ضمريها 

  :وإال فهي الفوضى اليت ال حدود هلا . متبعاً وقانوناً نافذاً 
ال الذين يقولون بأفواههم مث ال حيققون مدلول قوهلم ، وال يطيعون . .  }إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله { 

  .اهللا ورسوله 
واألمر اجلامع األمر اهلام الذي يقتضي اشتراك . . } وإذا كانوا معه على أمر جامع مل يذهبوا حىت يستأذنوه { 

كي ال . حىت يستأذنوا إمامهم فال يذهب املؤمنون . اجلماعة فيه ، لرأي أو حرب أو عمل من األعمال العامة 
  .يصبح األمر فوضى بال وقار وال نظام 

وهؤالء الذين يؤمنون هذا اإلميان ، ويلتزمون هذا األدب ، ال يستأذنون إال وهم مضطرون؛ فلهم من إمياهنم ومن 
ذا فالقرآن يدع ومع ه. . ويستدعي جتمعها له . أدهبم عاصم أال يتخلوا عن األمر اجلامع الذي يشغل بال اجلماعة 

فإذا { : بعد أن يبيح له حرية اإلذن . الرأي يف اإلذن أو عدمه للرسول صلى اهللا عليه وسلم رئيس اجلماعة 
  .} استأذنوك لبعض شأهنم فأذن ملن شئت منهم 

لَُه ُملْكُ السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ َولَمْ يَتَِّخذْ وَلًَدا الَِّذي ) ١(َتَباَرَك الَِّذي َنزَّلَ الْفُْرقَانَ َعلَى َعْبِدِه ِلَيكُونَ ِللْعَالَِمَني َنِذيًرا 
وَاتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه آِلَهةً لَا َيْخلُقُونَ َشْيئًا َوُهمْ ) ٢(َولَْم َيكُْن لَُه شَرِيٌك ِفي الُْملِْك َوَخلََق كُلَّ َشْيٍء فَقَدََّرُه تَقْدِيًرا 

َوقَالَ الَِّذيَن كَفَرُوا إِنْ َهذَا ) ٣(سِهِْم َضرا َولَا َنفًْعا َولَا َيْمِلكُونَ مَْوًتا َولَا َحَياةً وَلَا ُنشُوًرا ُيْخلَقُونَ َولَا َيْمِلكُونَ لِأَْنفُ
اكْتََتَبَها فَهِيَ ُتْملَى َعلَْيِه  َوقَالُوا أََساِطريُ الْأَوَِّلَني) ٤(إِلَّا إِفٌْك افْتََراُه َوأَعَاَنُه َعلَْيِه قَْوٌم آَخُرونَ فَقَْد َجاُءوا ظُلًْما َوُزوًرا 



َوقَالُوا َمالِ َهذَا ) ٦(قُلْ أَْنَزلَهُ الَِّذي َيْعلَُم السِّرَّ ِفي السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ إِنَُّه كَانَ غَفُوًرا َرِحيًما ) ٥(ُبكَْرةً وَأَِصيلًا 
أَْو ُيلْقَى إِلَْيِه كَْنٌز أَْو َتكُونُ لَهُ ) ٧(ا أُْنزِلَ إِلَْيِه َملٌَك فََيكُونَ َمَعُه َنِذيًرا الرَُّسولِ َيأْكُلُ الطََّعاَم َوَيْمِشي ِفي الْأَسْوَاقِ لَوْلَ

ا اْنظُْر كَْيفَ َضَربُوا لََك الْأَْمثَالَ فََضلُّوا فَلَ) ٨(َجنَّةٌ َيأْكُلُ ِمْنَها َوقَالَ الظَّاِلُمونَ إِنْ َتتَّبُِعونَ إِلَّا َرُجلًا َمْسُحوًرا 
َتَباَرَك الَِّذي إِنْ َشاَء َجَعلَ لََك َخْيًرا ِمْن ذَِلَك َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر وََيْجَعلْ لَكَ ) ٩(َيْسَتِطيُعونَ َسبِيلًا 

َرأَْتُهْم ِمْن َمكَاٍن َبعِيٍد َسِمُعوا لََها إِذَا ) ١١(َبلْ كَذَّبُوا بِالسَّاَعِة َوأَعَْتْدَنا ِلَمْن كَذََّب بِالسَّاَعِة سَِعًريا ) ١٠(قُُصوًرا 
لَا َتْدُعوا الَْيْوَم ثُبُوًرا َواِحًدا وَاْدُعوا ) ١٣(َوإِذَا أُلْقُوا ِمْنَها َمكَاًنا َضيِّقًا ُمقَرَّنَِني َدَعْوا ُهنَاِلَك ثُُبوًرا ) ١٢(َتَغيُّظًا َوَزفًِريا 
لَُهْم ِفيَها َما ) ١٥(أَْم َجنَّةُ الُْخلِْد الَِّتي ُوِعَد الُْمتَّقُونَ كَاَنْت لَُهْم جََزاًء َوَمِصًريا  قُلْ أَذَِلَك َخْيٌر) ١٤(ثُُبوًرا كَِثًريا 

أَْضلَلُْتْم َوَيْوَم َيْحُشرُُهْم َوَما َيْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه فََيقُولُ أَأَْنُتمْ ) ١٦(َيَشاُءونَ خَاِلِديَن كَانَ َعلَى رَبَِّك َوْعًدا َمْسئُولًا 
قَالُوا سُْبحَاَنَك َما كَانَ َيْنَبِغي لََنا أَنْ َنتَِّخذَ ِمْن ُدونَِك ِمْن أَْوِلَياَء َولَِكنْ ) ١٧(ِعَباِدي َهُؤلَاِء أَْم ُهمْ َضلُّوا السَّبِيلَ 

ذَُّبوكُْم بَِما َتقُولُونَ فََما َتْسَتِطيُعونَ َصْرفًا َولَا َنصًْرا فَقَْد كَ) ١٨(َمتَّْعَتُهْم َوآَباَءُهْم حَتَّى َنسُوا الذِّكَْر َوكَاُنوا قَْوًما بُوًرا 
َوَما أَْرَسلَْنا قَْبلََك ِمَن الُْمْرَسِلَني إِلَّا إِنَُّهْم لََيأْكُلُونَ الطََّعاَم َوَيْمُشونَ ِفي ) ١٩(َوَمْن َيظِْلْم ِمْنكُْم ُنِذقُْه َعذَاًبا كَبًِريا 

  ) ٢٠(ا َبْعَضكُْم ِلَبْعضٍ ِفْتَنةً أََتصْبُِرونَ َوكَانَ رَبَُّك َبِصًريا الْأَْسوَاقِ َوَجَعلَْن

هذه السورة املكية تبدو كلها وكأهنا إيناس لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتسرية ، وتطمني له وتقوية وهو 
ووقوفهم يف وجه اهلدي  يواجه مشركي قريش ، وعنادهم له ، وتطاوهلم عليه ، وتعنتهم معه ، وجداهلم بالباطل ،

  .وصدهم عنه 
فهي يف حملة منها تصور اإليناس اللطيف الذي حييط به اهللا عبده ورسوله؛ وكأمنا ميسح على آالمه ومتاعبه مسحاً 

  .رفيقاً؛ ويهدهد قلبه ، ويفيض عليه من الثقة والطمأنينة ، وينسم عليه من أنسام الرعاية واللطف واملودة 
رى تصور املعركة العنيفة مع البشرية الضالة اجلاحدة املشاقة هللا ورسوله ، وهي جتادل يف عنف وهي يف اللمحة األخ

  .، وتشرد يف مجوح ، وتتطاول يف قحة ، وتتعنت يف عناد ، وجتنح عن اهلدى الواضح الناطق املبني 
أو تقول . . . } ليه قوم آخرون إن هذا إال إفك افتراه وأعانه ع{ : إهنا البشرية اليت تقول عن هذا القرآن العظيم 

إن تتبعون { : واليت تقول عن حممد رسول اهللا الكرمي } أساطري األولني اكتتبها فهي متلى عليه بكرة وأصيال { : 
واليت ال تكتفي هبذا . . . } أهذا الذي بعث اهللا رسوالً؟ { : أو تقول يف استهزاء . . . } إال رجالً مسحوراً 
وما الرمحن؟ : اسجدوا للرمحن قالوا : وإذا قيل هلم { : تتطاول يف فجور على رهبا الكبري الضالل ، فإذا هي 

وهي هي من قدمي } لوال أنزل علينا املالئكة أو نرى ربنا؟ { : أو تتعنت فتقول } أنسجد ملا تأمرنا؟ وزادهم نفورا 
لقد اعترض القوم على . . . األخري  كما يرمسها سياق السورة من عهد نوح إىل موقفها هذا األخري مع رسوهلا

ما هلذا الرسول يأكل الطعام وميشي يف األسواق؟ لوال أنزل إليه { : بشرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم فقالوا 
  }ملك فيكون معه نذيرا 

  .} أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها { : واعترضوا على حظه من املال ، فقالوا 
وذلك فوق التكذيب } لوال نُزِّل عليه القرآن مجلة واحدة { : طريقة تنزيل القرآن فقالوا  واعترضوا على

  .واالستهزاء والقحة واالفتراء األثيم 
ووقف الرسول صلى اهللا عليه وسلم يواجه هذا كله ، وهو وحيد فريد جمرد من اجلاه واملال ، ملتزم حده مع ربه 

رب إال يكن بك علي « : ى أن يتوجه إليه مبتغيا رضاه ، وال حيفل بشيء سواه ال يقترح عليه شيئاً ، وال يزيد عل
  .» لك العتىب حىت ترضى . غضب فال أبايل 



فهنا يف هذه السورة يؤويه ربه إىل كنفه ، وميسح على آالمه ومتاعبه ، ويهدهده ويسري عنه ، ويهون عليه مشقة 
ه ، بأهنم يتطاولون على خالقهم ورازقهم ، وخالق هذا الكون ما يلقى من عنت القوم وسوء أدهبم وتطاوهلم علي

ويعبدون من دون اهللا ماال ينفعهم وال يضرهم وكان { فال عليه أن ينالوه بشيء من ذاك . . . كله ومقدره ومدبره 
راً وال نفعاً واختذوا من دونه آهلة ال خيلقون شيئاً وهم خيلقون ، وال ميلكون ألنفسهم ض} { الكافر على ربه ظهرياً 

  }وال ميلكون موتاً وال حياة وال نشوراً 

ويعزيه عن استهزائهم به بتصوير املستوى اهلابط الذي } وما الرمحن؟ : اسجدوا للرمحن قالوا : وإذا قيل هلم { 
إن أرأيت من اختذ إهله هواه أفأنت تكون عليه وكيالً؟ أم حتسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ { : يتمرغون فيه 

وال يأتونك مبثل إال { : ويعده العون واملساعدة يف معركة اجلدل واحملاجة } هم إال كاألنعام ، بل هم أضل سبيالً 
قوم موسى ونوح : ويف هناية املعركة كلها يعرض عليه مصارع املكذبني من قبل } جئناك باحلق وأحسن تفسرياً 

  .وعاد ومثود وأصحاب الرس وما بني ذلك من قرون 
الذين حيشرون على وجوههم إىل جهنم أولئك شر { : عرض عليه هنايتهم التعيسة يف سلسلة من مشاهد القيامة وي

إذا رأهتم من مكان بعيد مسعوا هلا . بل كذبوا بالساعة وأعتدنا ملن كذب بالساعة سعرياً } { مكانا وأضل سبيالً 
ال تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا . عوا هنالك ثبورا وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنني د. تغيظاً وزفرياً 

. يا ويلتا ليتين مل أختذ فالناً خليال . يا ليتين اختذت مع الرسول سبيال : ويوم يعض الظامل على يديه يقول } { كثريا 
أكلون الطعام وميشون يف وما أرسلنا قبلك من املرسلني إال إهنم لي{ : ويسليه بأن مثله مثل الرسل كلهم قبله } . . 

ويكلفه أن يصرب } وكفى بربك هاديا ونصرياً . وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا من اجملرمني { . . . } األسواق 
فال تطع { : ويصابر ، وجياهد الكافرين مبا معه من قرآن ، واضح احلجة قوي الربهان عميق األثر يف الوجدان 

وتوكل على احلي الذي ال { : ويغريه على مشاق اجلهاد بالتوكل على مواله  }الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبرياً 
يف حملة منها إيناس وتسرية وعطف : وهكذا متضي السورة } ميوت وسبح حبمده ، وكفى به بذنوب عباده خبرياً 

م وتتبري ونكال من ويف حملة منها مشاقة وعنت من املشركني لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسل. وإيواء من اهللا لرسوله 
{ وإذا صورة . . . حىت تقرب من هنايتها ، فإذا ريح رخاء وروح ورحيان ، وطمأنينة وسالم . اهللا الكبري املتعال 

وكأمنا تتمخض } . . . الذين ميشون على األرض هونا ، وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما { . . . } عباد الرمحن 
البشرية اجلاحدة الضالة املعاندة املشاقة؛ وكأمنا هم الثمرة احللوة اجلنية املمثلة للخري عنهم معركة اجلهاد الشاقة مع 

  .الكامن يف شجرة البشرية ذات األشواك 
ما يعبأ : قل { : وختتم السورة بتصوير هوان البشرية على اهللا ، لوال تلك القلوب املؤمنة اليت تلتجئ إليه وتدعوه 

هذه يف ظالل السورة؛ وذلك هو حمورها الذي تدور } كذبتم فسوف يكون لزاما  فقد. بكم ريب لوال دعاؤكم 
ولكن ميكن تقسيمها إىل . وهي وحدة متصلة ، يصعب فصل بعضها عن بعض . عليه ، وموضوعها الذي تعاجله 

  .أربعة أشواط يف عالج هذا املوضوع 
وبتوحيد اهللا . ن على عبده ليكون للعاملني نذيرا يبدأ الشوط األول منها بتسبيح اهللا ومحده على تنزيل هذا القرآ

  .املالك ملا يف السماوات واألرض ، املدبر للكون حبكمة وتقدير ، ونفي الولد والشريك 

كل أولئك قبل أن حيكي مقوالهتم . . . مث يذكر اختاذ املشركني مع ذلك آهلة من دونه ال خيلقون شيئاً وهم خيلقون 
اهللا عليه وسلم من تكذيبه فيما جاءهم به ، وادعائهم أنه إفك افتراه ، وأنه أساطري املؤذية عن الرسول صلى 



وقبل أن حيكي اعتراضاهتم على بشرية الرسول وحاجته للطعام واملشي يف األسواق ، واقتراحاهتم . األولني اكتتبها 
وصفه صلى اهللا عليه وسلم بأنه  وقحتهم يف. أن ينزل عليه ملك أو يلقى إليه كنز ، أو تكون له جنة يأكل منها 

وكأمنا يسبق مبقوالهتم اجلاحدة لرهبم كي يهون على نفس الرسول صلى اهللا عليه وسلم . . . رجل مسحور 
ومن مث يعلن ضالهلم وتكذيبهم بالساعة ، ويتوعدهم مبا أعده اهللا هلم من سعري ، . . . مقوالهتم عنه وعن رسالته 

هلم فيها ما يشاءون خالدين { . ويعرض يف الصفحة املقابلة صورة املؤمنني يف اجلنة .  يلقون فيها مكانا ضيقا مقرنني
ويستمر يف عرض مشهدهم يوم احلشر ، ومواجهتهم مبا كانوا يعبدون من دون اهللا ، وتكذيب هؤالء هلم . . . } 

بأن الرسل  -هللا عليه وسلم صلى ا -وينتهي هذا الشوط بتسلية الرسول . . فيما كانوا يدعون على اهللا من شرك 
  .مجيعاً كانوا بشراً مثله ، يأكلون الطعام وميشون يف األسواق 

} لوال أنزل علينا املالئكة أو نرى ربنا { : ويبدأ الشوط الثاين بتطاول املكذبني بلقاء اهللا على اهللا ، وقوهلم 
ويوم يعض الظامل على } { ى الكافرين عسريا وكان يوماً عل{ . . ويعاجلهم مبشهد اليوم الذي يرون فيه املالئكة 

ليكون يف ذلك تأسية للرسول صلى اهللا عليه وسلم وهم يهجرون } يا ليتين اختذت مع الرسول سبيال : يديه يقول 
لوال نُزِّل عليه القرآن { : وهم يعترضون على طريقة تنزيله؛ ويقولون . القرآن ، وهو يشكو لربه هذا اهلجران 

ويعقب على هذا االعتراض مبشهدهم يوم القيامة حيشرون على وجوههم ، وهم املكذبون بيوم } مجلة واحدة 
القيامة ، وبتصوير عاقبة املكذبني قبلهم من قوم موسى وقوم نوح ، وعاد ومثود وأصحاب الرس والقرون الكثرية 

هون بذلك كله من وقع تطاوهلم في. بني ذلك ، ويعجب من أمرهم وهم ميرون على قرية لوط املدمرة وال يعتربون 
مث يعقب على هذا االستهزاء } أهذا الذي بعث اهللا رسوال؟ { : على الرسول صلى اهللا عليه وسلم وقوهلم 

والشوط الثالث } إن هم إال كاألنعام بل هم أضل سبيال { : بتحقريهم ووضعهم يف صف األنعام بل دون ذلك 
وتستطرد إىل تعاقب الليل والنهار ، والرياح املبشرة باملاء احمليي ، وخلقة  جولة يف مشاهد الكون تبدأ مبشهد الظل ،

البشر من املاء ، ومع هذا فهم يعبدون من دون اهللا ما ال ينعفهم وال يضرهم ، ويتظاهرون على رهبم وخالقهم ، 
وهو } وما الرمحن؟ : ن قالوا اسجدوا للرمح: وإذا قيل هلم { . . . ويتطاولون يف قحة إذا دعوا إىل عبادة اهللا احلق 

وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة ملن أراد أن . جعل يف السماء بروجا وجعل فيها سراجاً وقمراً منريا { الذي 
  }يذكر أو أراد شكورا 

  . .ولكنهم هم ال يتذكرون وال يشكرون 
ويسجل مقوماهتم اليت استحقوا هبا  الذين يسجدون له ويعبدونه ،} عباد الرمحن { مث جييء الشوط األخري يصور 

ويصور جزاءهم على صربهم . ويفتح باب التوبة ملن يرغب يف أن يسلك طريقة عباد الرمحن . هذه الصفة الرفيعة 
وختتم السورة بتقرير } أولئك جيزون الغرفة مبا صربوا ويلقون فيها حتية وسالما { : على تكاليف اإلميان والعبادة 

اهللا لوال هذه القلوب الطائعة املستجيبة العارفة باهللا يف هذا القطيع الشارد الضال من املكذبني  هوان البشرية على
  . . .واجلاحدين 

ويف هذا اهلوان هتوين ملا يلقاه منهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهو يتفق مع ظل السورة وجوها ، ويتفق مع 
  .يف القرآن موضوعها وأهدافها ، على طريقة التناسق الفين 

  :واآلن نبدأ الشوط األول بالتفصيل 
الذي له ملك السماوات واألرض ، ومل يتخذ ولدا ، . تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيرا { 

واختذوا من دونه آهلة ال خيلقون شيئاً وهم خيلقون؛ . ومل يكن له شريك يف امللك ، وخلق كل شيء فقدره تقديرا 



  .} ميلكون ألنفسهم ضراً وال نفعا؛ وال ميلكون موتا وال حياة وال نشورا وال 
ووحدانية . تنزيل القرآن من عند اهللا ، وعموم الرسالة إىل البشر مجيعا : إنه البدء املوحي مبوضوع السورة الرئيسي 

وبعد ذلك كله . . مة وتقدير اهللا املطلقة ، وتنزيهه عن الولد والشريك ، وملكيته هلذا الكون كله ، وتدبريه حبك
  يشرك املشركون ، ويفتري املفترون ، وجيادل اجملادلون ، ويتطاول املتطاولون

  . .} تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيرا { 
باالسم  ومل يذكر لفظ اجلاللة واكتفى. والتبارك تفاعل من الربكة ، يوحي بالزيادة فيها والفيض والرفعة مجيعا 

إلبراز صلته وإظهارها يف هذا املقام ، ألن موضوع اجلدل يف السورة هو صدق } الذي نزل الفرقان { املوصول 
  .الرسالة وتنزيل القرآن 

بل مبا فيه من تفرقة بني هنج يف احلياة وهنج . مبا فيه من فارق بني احلق والباطل ، واهلدي والضالل . ومساه الفرقان 
فالقرآن يرسم منهجا واضحا للحياة كلها يف صورهتا املستقرة يف الضمري ، وصورهتا . شرية وعهد ، وبني عهد للب

وميثل عهدا جديداً للبشرية يف مشاعرها . منهجا ال خيتلط بأي منهج آخر مما عرفته البشرية قبله . املمثلة يف الواقع 
فرقان ينتهي به عهد الطفولة . املعىن الواسع الكبري فهو فرقان هبذا . ويف واقعها ال خيتلط كذلك بكل ما كان قبله 

وينتهي به عهد الرساالت . وينتهي به عهد اخلوارق املادية ويبدأ به عهد املعجزات العقلية . ويبدأ به عهد الرشد 
  .} ليكون للعاملني نذيرا { : احمللية املوقوتة ، ويبدأ به عهد الرسالة العامة الشاملة 

كذلك . . } على عبده { : لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف مقام التعظيم يصفه بالعبودية  ويف موضع التكرمي
سبحان الذي أسرى بعبده ليالً من املسجد احلرام إىل املسجد { : وصفه يف مقام اإلسراء واملعراج يف سورة اإلسراء 

  }. . . ه ملا قام عبد اهللا يدعوه وأن{ : وكذلك وصفه يف مقام دعائه ومناجاته يف سورة اجلن } األقصى 

احلمد هللا { : وكذلك يصفه هنا يف مقام تنزيل الفرقان عليه كما وصفه يف مثل هذا املقام يف مطلع سورة الكهف 
والوصف بالعبودية يف هذه املواضع له داللته على رفعة هذا } . . الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجاً 

كما أن فيه تذكرياً خفياً بأن مقام البشرية حني يبلغ مداه ال . فع ما يرتفع إليه بشر من بين اإلنسان املقام ، وأنه أر
ويبقى مقام األلوهية متفردا باجلاللة ، متجردا من كل شبهة شرك أو مشاهبة . يزيد على أن يكون مقام العبودية هللا 

واملناجاة ، أو مقام الوحي والتلقي ، كان مزلة لبعض أتباع ذلك أن مثل مقام اإلسراء واملعراج ، أو مقام الدعاء . 
ومن مث حيرص . الرسل من قبل ، منها نشأت أساطري البنوة هللا ، أو الصلة القائمة على غري األلوهية والعبودية 

  . القرآن على توكيد صفة العبودية يف هذا املقام ، بوصفها أعلى أفق يرتفع إليه املختارون من بين اإلنسان
وهذا النص مكي ، وله داللته على . . . } ليكون للعاملني نذيراً { . . . ويرسم الغاية من تنزيل الفرقان على عبده 
غري املسلمني ، أن الدعوة اإلسالمية » املؤرخني « ال كما يدعي بعض . إثبات عاملية هذه الرسالة منذ أيامها األوىل 
طبيعتها طبيعة . فهي منذ نشأهتا رسالة للعاملني . الفتوح أن تكون عاملية نشأت حملية ، مث طمحت بعد اتساع رقعة 

عاملية شاملة ، ووسائلها وسائل إنسانية كاملة؛ وغايتها نقل هذه البشرية كلها من عهد إىل عهد ، ومن هنج إىل هنج 
ة للعاملني والرسول يواجه يف مكة عن طريق هذا الفرقان الذي نزله اهللا على عبده ليكون للعاملني نذيراً ، فهي عاملي. 

  . .بالتكذيب واملقاومة واجلحود 
ومل يتخذ ولدا ومل يكن له شريك . الذي له ملك السماوات واألرض { . . . تبارك الذي نزل الفرقان على عبده 

  . .} يف امللك وخلق كل شيء فقدره تقديراً 
ل إلبراز صلته الدالة على صفات يراد توكيدها يف هذا ومرة أخرى ال يذكر لفظ اجلاللة ولكن يذكر االسم املوصو



  :املقام 
سيطرة امللكية . فله السيطرة املطلقة على السماوات واألرض . . . } الذي له ملك السماوات واألرض { 

  .واالستعالء ، وسيطرة التصريف والتدبري ، وسيطرة التبديل والتغيري 
س من النواميس اليت خلقها اهللا المتداد احلياة؛ وهو سبحانه باق ال يفىن ، فالتناسل نامو. . . } ومل يتخذ ولداً { 

  .قادر ال حيتاج 
وكل ما يف السماوات واألرض شاهد على وحدة التصميم ، ووحدة . . . } ومل يكن له شريك يف امللك { 

  .الناموس ، ووحدة التصريف 
وقدر . وقدر زمانه ومكانه . ر وظيفته وعمله وقد. قدر حجمه وشكله . } وخلق كل شيء فقدره تقديراً { 

  .تناسقه مع غريه من أفراد هذا الوجود الكبري 
ويظهر . وإن تركيب هذا الكون وتركيب كل شيء فيه ، ملا يدعو إىل الدهشة حقا ، وينفي فكرة املصادفة نفيا باتا 

وكلما تقدم . انب هذا الكون الكبري التقدير الدقيق الذي يعجز البشر عن تتبع مظاهره ، يف جانب واحد من جو
العلم البشري فكشف عن بعض جوانب التناسق العجيب يف قوانني الكون ونسبه ومفرداته اتسع تصور البشر ملعىن 

  .} وخلق كل شيء فقدره تقديراً { : ذلك النص القرآين اهلائل 

.  
  .» اإلنسان ال يقوم وحده « : به بعنوان رئيس أكادميية العلوم بنيويورك يف كتا) كريسي موريسون . أ ( يقول 

ألنه لو كانت قشرة . ومما يدعو إىل الدهشة أن يكون تنظيم الطبيعة على هذا الشكل ، بالغاً هذه الدقة الفائقة « 
األرض أمسك مما هي مبقدار بضعة أقدام ، المتص ثاين أكسيد الكربون واألوكسجني ، وملا أمكن وجود حياة 

  .» النبات 
و كان اهلواء أرفع كثرياً مما هو فإن بعض الشهب اليت حتترق اآلن باملاليني يف اهلواء اخلارجي كانت تضرب ول« 

وكان يف إمكاهنا أن . مجيع أجزاء الكرة األرضية ، وهي تسري بسرعة تتراوح بني ستة أميال وأربعني ميال يف الثانية 
صاصة البندقية الرتطمت كلها باألرض ، ولكانت العاقبة ولو كانت تسري ببطء ر. تشعل كل شيء قابل لالحتراق 

أما اإلنسان فإن اصطدامه بشهاب ضئيل يسري بسرعة تفوق سرعة الرصاصة تسعني مرة كان ميزقه إربا . مروعة 
  »من جمرد حرارة مروره 

يها الزرع ، واليت تقتل إن اهلواء مسيك بالقدر الالزم بالضبط ملرور األشعة ذات التأثري الكيميائي اليت حيتاج إل« 
اجلراثيم وتنتج الفيتامينات ، دون أن تضر باإلنسان ، إال إذا عرض نفسه هلا مدة أطول من الالزم ، وعلى الرغم 

من االنبعاثات الغازية من األرض طول الدهور ومعظمها ساّم فإن اهلواء باق دون تلويث يف الواقع ، ودون تغري يف 
وعجلة املوازنة العظيمة هي تلك الكتلة الفسيحة من املاء أي احمليط الذي . لوجود اإلنسان نسبته املتوازنة الالزمة 

  .» . . . وأخرياً اإلنسان نفسه . استمدت منه احلياة والغذاء واملطر واملناخ املعتدل ، والنباتات 
  :ويقول يف فصل آخر 

يف املائة فإن مجيع املواد القابلة  ٢١ء بدالً من باملائة مثالً أو أكثر يف اهلوا ٥٠لو كان األوكسجني بنسبة « 
لالحتراق يف العامل تصبح عرضة لالشتعال ، لدرجة أن أول شرارة من الربق تصيب شجرة ال بد أن تلهب الغابة 

يف املائة أو أقل ، فإن احلياة رمبا طابقت  ١٠ولو أن نسبة األوكسجني يف اهلواء قد هبطت إىل . حىت لتكاد تنفجر 
ولكن يف هذه احلالة كان القليل من عناصر املدنية اليت ألفها اإلنسان كالنار مثال . ها عليها يف خالل الدهور نفس



  .» تتوافر له 
  :ويقول يف فصل ثالث 

ما أعجب نظام الضوابط واملوازنات الذي منع أي حيوان مهما يكن من وحشيته أو ضخامته أو مكره من « 
صر احليوانات القشرية املتجمدة غري أن اإلنسان وحده قد قلب هذا التوازن الذي السيطرة على العامل ، منذ ع

وسرعان ما لقي جزاءه القاسي على ذلك ، ماثالً يف تطور . للطبيعة بنقله النباتات واحليوانات من مكان إىل آخر 
  .آفات احليوان واحلشرات والنبات 

  .الضوابط فيما يتعلق بوجود اإلنسان والواقعة اآلتية فيها مثل بارز على أمهية تلك » 

ولكن هذا الزرع مضى يف سبيله حىت . كسياج وقائي . فمنذ سنوات عديدة زرع نوع من الصبار يف استراليا 
ومل . غطى مساحة تقرب من مساحة اجنلترا ، وزاحم أهل املدن والقرى ، وأتلف مزارعهم ، وحال دون الزراعة 

نتشار؛ وصارت أستراليا يف خطر من اكتساحها جبيش من الزرع صامت ، يتقدم يف جيد األهايل وسيلة تصده عن اال
  «سبيله دون عائق 

وطاف علماء احلشرات بنواحي العامل حىت وجدوا أخرياً حشرة ال تعيش إال على ذلك الصبار ، وال تتغذى بغريه » 
مث . هذه احلشرة حىت تغلبت على الصبار  وما لبثت. ، وهي سريعة االنتشار ، وليس هلا عدو يعوقها يف استراليا 

  .« تراجعت ، ومل يبق منها سوى بقية قليلة للوقاية ، تكفي لصد الصبار عن االنتشار إىل األبد 
  .« وهكذا توافرت الضوابط واملوازين ، وكانت دائماً جمدية » 
معها ، أو يكسبون مناعة منها؟ ومثل  وملاذا مل تسيطر بعوضة املالريا على العامل إىل درجة كان أجدادنا ميوتون» 

. ذلك أيضاً ميكن أن يقال عن بعوضة احلمى الصفراء اليت تقدمت مشاالً يف أحد الفصول حىت وصلت إىل نيويورك 
حىت تستطيع أن تعيش أيضاً يف غري » تسي تسي « وملاذا مل تتطور ذبابة . كذلك البعوض كثري يف املنطقة املتجمدة 

، ومتحو اجلنس البشري من الوجود؟ يكفي أن يذكر اإلنسان الطاعون واألوبئة واجلراثيم الفاتكة مناطقها احلارة 
اليت مل يكن له وقاء منها حىت األمس القريب ، وأن يذكر كذلك ما كان له من جهل تام بقواعد الوقاية الصحية ، 

  «. . . ليعلم أن بقاء اجلنس البشري رغم ذلك يدعو حقاً إىل الدهشة 
وحني تنمو احلشرات وتكرب ، ال . إن احلشرات ليست هلا رئتان كما لإلنسان؛ ولكنها تتنفس عن طريق أنابيب  »

ومن مث مل توجد قط حشرة أطول من بضع بوصات ، ومل . تقدر تلك األنابيب أن جتاريها يف نسبة تزايد حجمها 
تنفسها مل يكن يف اإلمكان وجود حشرة وبفضل جهاز تكوين احلشرات وطريقة . يطل جناح حشرة إال قليالً 

ولوال وجود هذا . وهذا احلد من منو احلشرات قد كبح مجاحها كلها ، ومنعها من السيطرة على العامل . ضخمة 
وتصور إنساناً فطرياً يالقي دبوراً يضاهي األسد يف . الضابط الطبيعي ملا أمكن وجود اإلنسان على ظهر األرض 

  «يف مثل هذا احلجم  ضخامته ، أو عنكبوتاً
ومل يذكر إال القليل عن التنظيمات األخرى املدهشة يف فيزيولوجيا احليوانات ، واليت بدوهنا ما كان أي حيوان » 

  .« اخل . . . بل كذلك أي نبات ميكن أن يبقى يف الوجود 
تدبريه الدقيق يف الكون ، وهكذا ينكشف للعلم البشري يوماً بعد يوم ، شيء من تقدير اهللا العجيب يف اخللق ، و

  .} وخلق كل شيء فقدره تقديراً { : ويدرك البشر شيئاً من مدلوالت قوله يف الفرقان الذي نزله على عبده 



. .  
  .ومع هذا فإن أولئك املشركني مل يدركوا شيئاً من هذا كله 

راً وال نفعاً؛ وال ميلكون موتاً وال واختذوا من دونه آهلة ، ال خيلقون شيئاً وهم خيلقون؛ وال ميلكون ألنفسهم ض{ 
  .} حياة وال نشوراً 

وهم { . واهللا خلق كل شيء } ال خيلقون شيئاً { وهكذا جيرد آهلتهم املدعاة من كل خصائص األلوهية فهم 
الئكة خيلقهم عبادهم مبعىن يصنعوهنم إن كانوا أصناماً وأوثاناً وخيلقهم اهللا مبعىن يوجدهم إن كانوا م. . } خيلقون 

} ضراً وال نفعاً { فضالً عن أن ميلكوا لعبادهم } وال ميلكون ألنفسهم { . . أو جناً أو بشراً أو شجراً أو حجراً 
ومن مث يقدمه يف التعبري بوصفه . ولكن حىت هذا ال ميلكونه . والذي ال ميلك لنفسه النفع قد يسهل عليه الضر 
وال ميلكون موتاً وال حياة { :  اخلصائص اليت ال يقدر عليها إال اهللا أيسر شيء كان ميلكه أحد لنفسه مث يرتقي إىل

فماذا هلم بعد ذلك من خصائص . فال إماتة حي ، وال إنشاء حياة ، وال إعادهتا داخل يف مقدورهم } وال نشوراً 
  األلوهية ، وما شبهة أولئك املشركني يف اختاذهم آهلة؟

يستغرب معه أن يدعوا على الرسول بعد ذلك ما يدعون ، فدعواهم على اهللا أال إنه االحنراف املطلق ، الذي ال 
وهل أقبح من ادعاء إنسان على اهللا وهو خالقه وخالق كل شيء ، . أضخم وأقبح من كل ما يدعون على رسوله 

عليه وقد سئل رسول اهللا صلى اهللا « هل أقبح من ادعاء إنسان أن هللا شريكاً؟ . ومدبر أمره ومقدر كل شيء 
  ». . . أن جتعل هللا أنداداً وهو خلقك : أي الذنب أكرب؟ قال : وسلم 

وبعد عرض هذا التطاول على مقام اخلالق جل وعال ، يعرض تطاوهلم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويرد 
  :عليه عقب عرضه مبا يظهر سخفه وكذبه 

أساطري : وقالوا . فقد جاءوا ظلماً وزوراً . يه قوم آخرون إن هذا إال إفك افتراه وأعانه عل: وقال الذين كفروا { 
أنزله الذي يعلم السر يف السماوات واألرض ، إنه كان غفوراً : قل . األولني اكتتبها فهي متلى عليه بكرة وأصيالً 

  . . .} رحيماً 
فما .  ال تقوم على أساس وأكذب شيء أن يقول كفار قريش هذه املقالة ، وهم يوقنون يف أنفسهم أهنا الفرية اليت

ميكن أن خيفى على كربائهم الذين يلقوهنم هذا القول أن القرآن الذي يتلوه عليه حممد صلى اهللا عليه وسلم شيء 
مث . آخر غري كالم البشر؛ وهم كانوا حيسون هذا بذوقهم يف الكالم؛ وكانوا ال ميلكون أنفسهم من التأثر بالقرآن 

فكيف به يكذب على اهللا ، . قبل البعثة أنه الصادق األمني الذي ال يكذب وال خيون  هم كانوا يعلمون عن حممد
  وينسب إليه قوالً مل يقله؟

ولكنه العناد واخلوف على مراكزهم االجتماعية املستمدة من سيادهتم الدينية ، كان جينح هبم إىل هذه املناورات 
إن هذا إال إفك افتراه { : بني الكالم ، وال يعرفون درجته  يطلقوهنا يف وسط مجهور العرب ، الذين قد ال مييزون

  .} وأعانه عليه قوم آخرون 

وهو كالم متهافت تافه ال يقف للجدل . إهنم عبيد أعاجم ثالثة أو أكثر ، هم الذين كانوا يعنوهنم هبذه املقالة : قيل 
فما ميسكهم هم عن اإلتيان مبثله ، مستعينني فإن كان بشر ميلك أن يفتري مثل هذا القرآن مبعاونة قوم آخرين ، . 

  بأقوام منهم ، ليبطلوا حجة حممد صلى اهللا عليه وسلم وهو يتحداهم به وهم عاجزون؟
  :ومن مث ال جيادهلم هنا وال يناقشهم يف هذا القول املتهافت؛ إمنا يدمغهم بالوصف البارز الثابت 

مث . وحملمد ، وألنفسهم ، وزوراً واضح الكذب ظاهر البطالن  ظلماً للحق ،. . . } فقد جاءوا ظلماً وزوراً { 



  :صلى اهللا عليه وسلم وعن القرآن  -ميضي يف استعراض مقوالهتم عن الرسول 
  . . .} أساطري األولني اكتتبها فهي متلى عليه بكرة وأصيالً : وقالوا { 

وللتربية والتوجيه ، فقالوا عن هذا القصص ذلك ملا وجدوا فيه من قصص األولني اليت يسوقها للعربة والعظة ، 
وزعموا أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم طلب أن تكتب له ، لتقرأ عليه يف الصباح } أساطري األولني { : الصادق 

واملساء إذ كان أمياً ال يقرأ وال يكتب مث يقوهلا هو بدوره ، وينسبها إىل اهللا وهذا استطراد يف دعواهم اليت ال تقوم 
وإن سياقة القصص يف القرآن هبذا التنسيق يف عرضه؛ وهبذا التناسق بينه وبني . ى أساس ، وال تثبت للمناقشة عل

املوضوع الذي يساق فيه ، ويستشهد بالقصص عليه؛ وهبذا التناسب بني أهداف القصص وأهداف السياق يف 
يف الذي ال يلحظ يف األساطري املبعثرة اليت ال إن هذا كله ليشهد بالقصد والتدبري العميق اللط. . السورة الواحدة 

  جتمعها فكرة ، وال يوجهها قصد ، إمنا تساق للتسلية وتزجية الفراغ
إهنا أساطري األولني إشارة إىل بعدها يف الزمان؛ فال يعلمها حممد صلى اهللا عليه وسلم إال أن متلى عليه : ويف قوهلم 

لذلك يرد عليهم بأن الذي ميليها على حممد أعلم من كل .  عن جيل من حفاظ األساطري ، الذين ينقلوهنا جيالً
أنزله الذي يعلم السر يف : قل { : فهو الذي يعلم األسرار مجيعاً ، وال خيفى عليه نبأ يف األولني واآلخرين . عليم 

 األولني من السر فأين علم حفاظ األساطري ورواهتا من ذلك العلم الشامل؟ وأين أساطري. . } السماوات واألرض 
  يف السماوات واألرض؟ وأين النقطة الصغرية من اخلضم الذي ال ساحل له وال قرار؟

أال إهنم لريتكبون اخلطيئة الكبرية ، وهم يدعون على رسوله اهللا صلى اهللا عليه وسلم تلك الدعوى املتهافتة؛ ومن 
ع ذلك مفتوح ، والرجوع عن اإلمث ممكن ، واهللا ولكن باب التوبة م. . قبل يصرون على الشرك باهللا وهو خلقهم 

} إِنه كان غفوراً رحيماً { : ويعلم ما يفترون وما يكيدون ، غفور رحيم . الذي يعلم السر يف السماوات واألرض 
.  

.  
مث يستطرد يف عرض مقوالهتم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واعتراضاهتم اجلاهلة على بشريته ، واقتراحاهتم 

  :ملتعنتة على رسالته ا
ما هلذا الرسول يأكل الطعام وميشي يف األسواق؟ لوال أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً أو يلقى إليه كنز : وقالوا { 

انظر كيف ضربوا لك األمثال . إن تتبعون إال رجالً مسحوراً : وقال الظاملون . ، أو تكون له جنة يأكل منها 
جنات جتري من حتتها األهنار ، وجيعل : تبارك الذي إن شاء جعل لك خرياً من ذلك .  فضلوا فال يستطيعون سبيالً

  . . .} لك قصوراً 
ما هلذا الرسول يأكل الطعام وميشي يف األسواق؟ ما له بشراً يتصرف تصرفات البشر؟ إنه االعتراض املكرور الذي 

املعروف هلم ، املألوف يف حياهتم ، الذي يأكل  رددته البشرية عن كل رسول كيف ميكن أن يكون فالن ابن فالن ،
كيف ميكن أن يكون رسوالً من عند اهللا يوحى إليه؟ كيف ميكن أن يتصل . . كما يأكلون ، ويعيش كما يعيشون 

وهم ال يوحى إليهم ، وال يعرفون . بعامل آخر غري عامل األرض يتلقى عنه؟ وهم يرونه واحداً منهم من حلم ودم 
  .ك العامل الذي يأيت منه الوحي لواحد منهم ، وال يتميز يف شيء عنهم شيئاً عن ذل

لقد نفخ اهللا من . . ولكنها من اجلانب اآلخر تبدو طبيعية مقبولة . واملسألة من هذا اجلانب قد تبدو غريبة مستبعدة 
وهو قاصر العلم ، حمدود . روحه يف هذا اإلنسان؛ وهبذه النفخة اإلهلية متيز وصار إنساناً ، واستخلف يف األرض 

وقد . التجربة ، ضعيف الوسيلة ، وما كان اهللا ليدعه يف هذه اخلالفة دون عون منه ، ودون هدي ينري له طريقه 



فال عجب أن خيتار اهللا واحداً من هذا . أودعه االستعداد لالتصال به عن طريق تلك النفخة العلوية اليت ميزته 
لقي؛ فيوحي إليه ما يهدي به إخوانه إىل الطريق كلما غام عليهم الطريق ، وما اجلنس؛ صاحب استعداد روحي للت

  .يقدم به إليهم العون كلما كانوا يف حاجة إىل العون 
ولكن . إنه التكرمي اإلهلي لإلنسان يبدو يف هذه الصورة العجيبة من بعض جوانبها ، الطبيعية من البعض اآلخر 

وق ، وال حقيقة التكرمي الذي أراده اهللا له ، ينكرون أن يتصل بشر باهللا عن طريق الذين ال يدركون قيمة هذا املخل
لوال { : يرون املالئكة أوىل هبذا وأقرب . الوحي؛ وينكرون أن يكون واحد من هؤالء البشر رسوالً من عند اهللا 

من اخلصائص الفائقة ، الناشئة من واهللا قد أسجد املالئكة لإلنسان مبا أودعه . } أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً 
  .النفخة العلوية الكرمية 

واحد من البشر حيس إحساسهم ، ويتذوق . وإهنا احلكمة اإلهلية كذلك تبدو يف رسالة واحد من البشر إىل البشر 
. .  مواجدهم ، ويعاين جتارهبم ، ويدرك آالمهم وآماهلم ، ويعرف نوازعهم وأشواقهم ، ويعلم ضروراهتم وأثقاهلم

ومن مث يعطف على ضعفهم ونقصهم ، ويرجو يف قوهتم واستعالئهم ، ويسري هبم خطوة خطوة ، وهو يفهم ويقدر 
بواعثهم وتأثراهتم واستجاباهتم ، ألنه يف النهاية واحد منهم ، يرتاد هبم الطريق إىل اهللا ، بوحي من اهللا وعون منه 

  على وعثاء الطريق
وة املمكنة التقليد ، ألنه بشر منهم ، يتسامى هبم رويداً رويداً؛ ويعيش فيهم وهم من جانبهم جيدون فيه القد

باألخالق واألعمال والتكاليف اليت يبلغهم أن اهللا قد فرضها عليهم ، وأرادها منهم؛ فيكون هو بشخصه ترمجة حية 
  .للعقيدة اليت حيملها إليهم 

ا سطراً سطراً ، وحيققوهنا معىن معىن ، وهم يروهنا بينهم وتكون حياته وحركاته وأعماله صفحة معروضة هلم ينقلوهن
، فتهفو نفوسهم إىل تقليدها ، ألهنا ممثلة يف إنسان؛ ولو كان ملكاً ما فكروا يف عمله وال حاولوا أن يقلدوه؛ ألهنم 

اته ، وال منذ البدء يشعرون أن طبيعته غري طبيعتهم ، فال جرم يكون سلوكه غري سلوكهم على غري أمل يف حماك
  شوق إىل حتقيق صورته

هي حكمة اهللا البالغة أن جعل الرسول بشراً ليؤدي دوره على . فهي حكمة اهللا الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً 
  فوق ما فيه من جهل بتكرمي اهللا لإلنسان. واالعتراض على بشرية الرسول جهل هبذه احلكمة . قيادة البشر 

فهال كفاه اهللا ذلك ، . اجلاهلة أن هذا الرسول ميشي يف األسواق ليكسب رزقه وكان من اعتراضاهتم الساذجة 
  } أو يلقى إليه كنز ، أو تكون له جنة يأكل منها { : وحباه باملال الكثري عن غري كد وال عمل 

وة كاملة ألنه أراد أن يكون قد. واهللا مل يرد لرسوله صلى اهللا عليه وسلم أن يكون له كنز وال أن تكون له جنة 
فال . ألمته؛ ينهض بتكاليف رسالته الضخمة اهلائلة ، وهو يف الوقت ذاته يسعى لرزقه كما يسعى رجل من أمته 

لقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكفي احلاجة ، ال يعاين صراع العيش ، : يقولن أحد من أمته يكد لعيشه 
فها هو ذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . . يعوقه عائق مما أعاين ومن مث فرغ لعقيدته ورسالته ، وتكاليفه ، فلم 

يعمل ليعيش ، ويعمل لرسالته ، فال أقل من أن ينهض كل أحد من أمته بنصيبه الصغري من تكاليف هذه الرسالة 
نبها اآلخر كي تتم التجربة من جا -وقدوته أمامه ولقد اهنال املال بعد ذلك على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فلم يدع هذا املال يشغله أو يعطله ، فكان كالريح املرسلة يف جوده ، حىت يستعلي على فتنة املال ، . وتتم القدوة 
إمنا هنض حممد صلى اهللا عليه وسلم برسالته ، ألنه : ويرخص من قيمته يف النفوس؛ وكي ال يقولن أحد بعد ذلك 

شأنه يوم . ها هو ذا املال يأتيه غزيراً وفرياً ، ولكنه ميضي يف دعوته كذلك عاش فقرياً ال يشغله من املال شاغل ، ف



  .أن كان فقرياً 
وما املال؟ وما الكنوز؟ وما اجلنان؟ حني يتصل اإلنسان الفاين الضعيف باهللا الباقي القوي؟ ما هذه األرض وما فيها؟ 

ء ، وواهب الكثري والقليل؟ ولكن القوم ما كانوا بل ما هذا الكون املخلوق كله ، بعد االتصال باهللا خالق كل شي
  يوم ذلك يدركون

  .} إن تتبعون إال رجالً مسحوراً : وقال الظاملون { 

.  
ورد عليها هنا وهناك رداً . وهي كلمة ظاملة فاحشة حكاها عنهم هنا ، وحكاها عنهم كذلك يف سورة اإلسراء 

  :واحداً 
  . . .}  يستطيعون سبيالً انظر كيف ضربوا لك األمثال فضلوا فال{ 

وقولتهم تلك يقصدون هبا اإلساءة إىل . . وكلتا السورتني تعاجلان موضوعاً متقارباً ، يف جو متقارب هنا وهناك 
إذ ميثلونه برجل سحر عقله ، فهو يقول كالماً غريباً ال . شخص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والتنقص منه 

لكنها يف الوقت ذاته تشي بشعورهم الداخلي بأن ما يقوله غري طبيعي ، وال مألوف ، يقوله الطبيعيون من الناس و
انظر كيف ضربوا { : والرد عليهم يوحي بالتعجيب من أمرهم . . وال هو من عادة البشر وال من مستوى البشر 

وكله ضالل ، . . مرة  وشبهوك باملسحورين مرة ، واهتموك بالتزوير مرة ، ومثلوك برواة األساطري} لك األمثال 
  .} فال يستطيعون سبيالً { ضلوا عن كل طريق للحق ، وكل سبيل للهدي } فضلوا { وبعد عن إدراك احلق 

وينهي هذا اجلدل ببيان تفاهة ما يقترحون وما يتصورون من أعراض احلياة الدنيا ، اليت حيسبوهنا ذات قيمة ، 
فلو شاء اهللا . حقاً رسوالً ، من كنز يلقى إليه ، أو جنة يأكل منها  ويروهنا أجدر أن يعطيها اهللا لرسوله إن كان

  :ألعطاه أكرب مما يقترحون من هذا املتاع 
  .} جنات جتري من حتتها األهنار ، وجيعل لك قصوراً : تبارك الذي إن شاء جعل لك خرياً من ذلك { 

والشعور برعايته وحياطته ، . ب اجلنات والقصور االتصال بواه. ولكنه شاء أن جيعل له خرياً من اجلنات والقصور 
. وتذوق حالوة ذلك االتصال ، الذي ال تقاربه نعمة من النعم ، وال متاع صغر أو عظم . . وتوجيهه وتوفيقه 

  وشتان شتان لو كانوا يدركون أو يتذوقون
مدى آخر من آماد كفرهم  وعند هذا احلد من استعراض مقوالهتم الظاملة عن اهللا وعلى رسول اهللا ، يكشف عن

فهم يكذبون بالساعة ، ومن مث ال يتحرجون من ظلم وال افتراء ، وال خيشون يوماً يلقون فيه اهللا . وضالهلم 
وهنا يصورهم يف مشهد من مشاهد القيامة يزلزل القلوب الصلدة ويهز املشاعر . فيحاسبهم على الظلم واالفتراء 

  :ظرهم هناك؛ وعلى حسن ما ينتظر املؤمنني يف ذلك اهلول العظيم اخلامدة ، ويطلعهم على هول ما ينت
بل كذبوا بالساعة وأعتدنا ملن كذب بالساعة سعرياً ، إذا رأهتم من مكان بعيد مسعوا هلا تغيظاً وزفرياً ، وإذا ألقوا { 

  }وراً كثرياً ال تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثب. منها مكاناً ضيقاً مقرنني دعوا هنالك ثبوراً 
أذلك خري أم جنة اخللد اليت وعد املتقون هلم جزاًء ومصرياً ، هلم فيها ما يشاءون خالدين ، كان على ربك : قل { 

  . .} وعداً مسئوالً؟ 
هذا املدى الذي يصوره التعبري بعيداً متطاوالً ، . وبلغوا هذا املدى من الكفر والضالل . . بل كذبوا بالساعة 

  .} بل كذبوا بالساعة { : ما قبله ليربزه وجيسمه يضرب عن كل 



وأعتدنا ملن كذب { : إهنا السعري حاضرة مهيأة . مث يكشف عن اهلول الذي ينتظر أصحاب هذه الفعلة الشنيعة . 
  . .} بالساعة سعرياً 

عاين واحلاالت والتشخيص ونعين به خلع احلياة وجتسيمها على ما ليس من شأنه احلياة اجملسمة من األشياء وامل
  .النفسية فن يف القرآن ، يرتفع بالصور وباملشاهد اليت يعرضها إىل حد اإلعجاز ، مبا يبث فيها من عنصر احلياة 

تراهم . وحنن هنا أمام مشهد السعري املتسعرة ، وقد دبت فيها احلياة فإذا هي تنظر فترى أولئك املكذبني بالساعة 
معون زفريها وتغيظها؛ وهي تتحرق عليهم ، وتصعد الزفرات غيظاً منهم؛ وهي من بعيد فإذا هي تتغيظ وتزفر فيس

  مشهد رعيب يزلزل األقدام والقلوب. . تتميز من النقمة ، وهم إليها يف الطريق 
بل ألقوا . يصارعوهنا فتصرعهم ، ويتحاموهنا فتغلبهم . فلم يتركوا هلذه الغول طلقاء . مث ها هم أوالء قد وصلوا 

وألقوا يف مكان منها ضيق ، يزيدهم كربة . ألقوا مقرنني ، قد قرنت أيديهم إىل أرجلهم يف السالسل . لقاء إليها إ
فراحوا . مث ها هم أوالء يائسون من اخلالص ، مكروبون يف السعري . . وضيقاً ، ويعجزهم عن التفلت والتململ 
فاهلالك . . . } مكاناً ضيقاً مقرنني دعوا هنالك ثبوراً  وإذا ألقوا منها{ : يدعون اهلالك أن ينقذهم من هذا البالء 

مث ها هم أوالء يسمعون جواب . . اليوم أمنية املتمين ، واملنفذ الوحيد للخالص من هذا الكرب الذي ال يطاق 
واحد ال  فهالك. } ال تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثرياً { : يسمعون هتكماً ساخراً مريراً . الدعاء 

  .جيدي شيئاً وال يكفي شيئاً 
. ويف هذا املوقف املكروب الرعيب يعرض ما أعد للمتقني ، الذين خيشون رهبم ويرجون لقاءه ، ويؤمنون بالساعة 

  .يعرض يف أسلوب متهكم كذلك ساخر 
كان . اءون خالدين أذلك خري؟ أم جنة اخللد اليت وعد املتقون كانت هلم جزاًء ومصرياً؛ هلم فيها ما يش: قل { 

  «على ربك وعداً مسؤوالً؟ 
أذلك الكرب الفظيع خري؟ أم جنة اخللد اليت وعدها اهللا املتقني ، وخوهلم حق سؤاله عنها ، وطلب حتقيق وعده 

الذي ال خيلف ، ومنحهم أن يطلبوا فيها ما يشاءون؟ وهل هناك وجه للموازنة؟ ولكنها السخرية املريرة بالساخرين 
  .طاولون على الرسول الكرمي الذين يت

مشهد أولئك املشركني ، وقد . مث ميضي مستطرداً يعرض مشهداً آخر من مشاهد الساعة اليت كذب هبا املكذبون 
  حشروا مع آهلتهم اليت كانوا يزعمون ، ووقف اجلميع عباداً ومعبودين أمام الديان يسألون وجييبون

: أأنتم أضللتم عبادي هؤالء ، أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا : فيقول ويوم حيشرهم وما يعبدون من دون اهللا ، { 
ولكن متعتهم وآباءهم حىت نسوا الذكر ، وكانوا قوماً . سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء 

  . .} برياً ومن يظلم منكم نذقه عذاباً ك. فقد كذبوكم مبا تقولون ، فما تستطيعون صرفاً وال نصراً . . بوراً 
  .وما يعبدون من دون اهللا قد يكونون هم األصنام 

ِفي أَْنفُِسهِْم َوَعَتْوا ُعتُوا كَبًِريا  َوقَالَ الَِّذيَن لَا َيْرُجونَ ِلقَاَءَنا لَْولَا أُنْزِلَ َعلَْيَنا الَْملَاِئكَةُ أَْو َنَرى َربََّنا لَقَِد اْسَتكَْبُروا
َوقَِدْمَنا إِلَى َما َعِملُوا ِمْن َعَملٍ ) ٢٢(اِئكَةَ لَا ُبْشَرى َيْومَِئٍذ ِللُْمْجرِِمَني َوَيقُولُونَ ِحْجًرا َمْحجُوًرا َيْوَم َيَرْونَ الَْملَ) ٢١(

قَُّق السََّماُء بِالَْغَمامِ َوَيْوَم َتَش) ٢٤(أَْصحَاُب الَْجنَّةِ َيْوَمِئٍذ َخْيٌر ُمْستَقَرا وَأَْحَسُن َمِقيلًا ) ٢٣(فََجَعلَْناُه َهَباًء َمْنثُوًرا 
َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّاِلمُ ) ٢٦(الُْملُْك َيْومَِئٍذ الَْحقُّ ِللرَّْحَمنِ َوكَانَ َيْوًما َعلَى الْكَاِفرِيَن َعِسًريا ) ٢٥(َوُنزِّلَ الَْملَاِئكَةُ َتنْزِيلًا 

لَقَْد أََضلَّنِي َعنِ ) ٢٨(َيا َوْيلََتى لَْيَتنِي لَْم أَتَِّخذْ فُلَاًنا َخِليلًا ) ٢٧(َسبِيلًا َعلَى َيَدْيِه َيقُولُ َيا لَْيتَنِي اتََّخذُْت َمَع الرَُّسولِ 
َوقَالَ الرَّسُولُ َيا َربِّ إِنَّ قَْوِمي اتََّخذُوا َهذَا الْقُْرآنَ ) ٢٩(الذِّكْرِ َبْعدَ إِذْ َجاَءنِي َوكَانَ الشَّْيطَانُ ِللْإِْنَساِن َخذُولًا 



َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا ) ٣١(َوكَذَِلكَ َجَعلَْنا ِلكُلِّ َنبِيٍّ َعدُوا ِمَن الُْمْجرِِمَني َوكَفَى بَِربَِّك َهاِدًيا وََنصًِريا ) ٣٠(وًرا َمْهُج
وَلَا َيأُْتوَنَك بَِمثَلٍ إِلَّا جِئَْناكَ بِالَْحقِّ ) ٣٢(ِتيلًا لَْولَا ُنزِّلَ َعلَْيِه الْقُْرآنُ ُجْملَةً َواِحَدةً كَذَِلَك لُِنثَبَِّت بِِه فُؤَاَدَك َوَرتَّلَْناُه تَْر

َولَقَْد آَتْيَنا ) ٣٤(الَِّذيَن ُيْحَشُرونَ َعلَى ُوُجوهِهِْم إِلَى جََهنََّم أُولَِئَك َشرٌّ َمكَاًنا وَأََضلُّ َسبِيلًا ) ٣٣(َوأَْحَسَن َتفْسًِريا 
فَقُلَْنا اذَْهَبا إِلَى الْقَْومِ الَِّذيَن كَذَُّبوا بِآَياِتَنا فََدمَّْرَناُهْم َتْدمًِريا ) ٣٥(َخاُه هَاُرونَ َوزِيًرا ُموَسى الْكَِتاَب َوَجَعلَْنا َمَعُه أَ

َوَعاًدا َوثَُمودَ ) ٣٧(أَِليًما  اَوقَْوَم ُنوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُُّسلَ أَغَْرقَْناُهْم َوَجَعلَْناُهْم ِللنَّاسِ آَيةً َوأَعَْتْدَنا ِللظَّاِلِمَني َعذَاًب) ٣٦(
َولَقَدْ أَتَْوا َعلَى الْقَْرَيةِ ) ٣٩(َوكُلًّا ضََرْبَنا لَهُ الْأَْمثَالَ َوكُلًّا تَبَّْرَنا َتْتبًِريا ) ٣٨(َوأَْصحَاَب الرَّسِّ َوقُرُوًنا َبْيَن ذَِلَك كَثًِريا 
وَإِذَا َرأَْوَك إِنْ َيتَِّخذُوَنَك إِلَّا ُهُزًوا ) ٤٠(َيرَْوَنَها َبلْ كَانُوا لَا َيْرُجونَ ُنُشوًرا  الَِّتي أُْمطَِرْت َمطََر السَّْوِء أَفَلَْم َيكُونُوا

نَ إِنْ كَاَد لَُيِضلَُّنا َعْن آِلَهِتَنا لَْولَا أَنْ َصبَْرَنا َعلَْيَها َوَسْوفَ َيْعلَُمونَ ِحَني َيَرْو) ٤١(أََهذَا الَِّذي َبَعثَ اللَُّه َرُسولًا 
أَْم َتْحَسُب أَنَّ أَكْثََرُهمْ ) ٤٣(أََرأَْيَت َمنِ اتََّخذَ إِلََهُه َهَواُه أَفَأَْنَت َتكُونُ َعلَْيِه َوِكيلًا ) ٤٢(الَْعذَاَب َمْن أََضلُّ َسبِيلًا 

  ) ٤٤(َيْسَمُعونَ أَْو َيْعِقلُونَ إِنْ ُهمْ إِلَّا كَالْأَنَْعامِ َبلْ ُهمْ أََضلُّ سَبِيلًا 

أ هذا الشوط من السورة مبا يشبه بدء الشوط األول ، ويسري سريته يف تقدمي ما يتطاول به املشركون على رهبم يبد
، وما يتفوهون به من اعتراضات واقتراحات ، مقدمة ملا يتطاولون به على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مقام 

ظرهم من عذاب اآلخرة عقاباً على ذلك التطاول ، يف غري أن السياق هنا يعجل بعرض ما ينت. تسليته وتعزيته 
مث يعرض . . } لوال أنزل علينا املالئكة أو نرى ربنا { : سلسلة متصلة من مشاهد القيامة ، رداً على قوهلم 

 اعتراضاهتم على تنزيل القرآن منجماً ، ويعقب ببيان احلكمة من تنزيله متتابعاً ، ويطمئن رسول اهللا صلى اهللا عليه
ويعرض عليه . . وال يأتونك مبثل إال جئناك باحلق وأحسن تفسرياً : وسلم على عون اهللا له كلما حتدوه يف جدل 

وعليهم مصارع املكذبني قبلهم ، ويوجه نظرهم إىل مصرع قوم لوط ، وهم ميرون على قريته املدمرة ، مستنكراً أال 
قدمة لعرض استهزائهم بشخصه صلى اهللا عليه وسلم كل أولئك م. . حيرك قلوهبم منظرها وهم ميرون عليها 

إِن هم إال { : وتطاوهلم على مقامه ، وما يكاد يعرض هذا حىت يعقب عليه تعقيباً قوياً ، حيقرهم فيه وحيتقرهم 
  . .} كاألنعام ، بل هم أضل سبيالً 

ستكربوا يف أنفسهم ، وعتوا عتواً كبرياً لوال أنزل علينا املالئكة أو نرى ربنا لقد ا: وقال الذين ال يرجون لقاءنا { 
وقدمنا إىل ما عملوا من عمل فجعلناه . حجراً حمجوراً : يوم يرون املالئكة ال بشرى يومئذ للمجرمني ، ويقولون . 

. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل املالئكة تنزيالً . أصحاب اجلنة يومئذ خري مستقراً وأحسن مقيالً . هباء منثوراً 
يا ليتين اختذت مع : ويوم يعض الظامل على يديه ، يقول . لك يومئذ احلق للرمحن وكان يوماً على الكافرين عسرياً امل

لقد أضلين عن الذكر بعد إذ جاءين ، وكان الشيطان لإلنسان . يا ويلتا ليتين مل أختذ فالناً خليالً . الرسول سبيالً 
  . .} خذوالً 

اهللا ، أي ال ينتظرون هذا اللقاء ، وال حيسبون حسابه ، وال يقيمون حياهتم وتصرفاهتم إن املشركني ال يرجون لقاء 
ومن مث ال تستشعر قلوهبم وقار اهللا وهيبته وجالله ، فتنطلق ألسنتهم بكلمات وتصورات ال تصدر . على أساسه 

  .عن قلب يرجو لقاء اهللا 
  . .} الئكة أو نرى ربنا لوال أنزل علينا امل: وقال اللذين ال يرجون لقاءنا { 

فقد كانوا يستبعدون أن يكون الرسول بشراً؛ وكانوا يطلبون ، لكي يؤمنوا بالعقيدة اليت يدعوهم إليها ، أن تنزل 
تطاول . وهو تطاول على مقام اهللا سبحانه . . عليهم املالئكة تشهد هبا ، أو أن يروا اهللا سبحانه وتعاىل فيصدقوا 

فمن هم حىت يتطاولوا هذا التطاول؟ . ال حيس جالل اهللا يف نفسه ، وال يقدر اهللا حق قدره  اجلاهل املستهتر الذي



من هم إىل جوار اهللا العظيم اجلبار املتكرب؟ من هم وهم يف ملك اهللا وخلقه كالذرة التائهة الصغرية ، إال أن يربطوا 
  .أنفسهم باهللا عن طريق اإلميان فيستمدوا منه قيمتهم 

  :رد عليهم يف نفس اآلية قبل أن تنتهي ، يكشف عن منبع هذا التطاول ومن مث ي. 
  . .} لقد استكربوا يف أنفسهم وعتوا عتواً كبرياً { 

لقد تضخم شعورهم بأنفسهم حىت شغلهم عن . لقد عظم شأهنم يف نظر أنفسهم ، فاستكربوا واطغوا طغياناً كبرياً 
لقد عادوا ما حيسون إال أنفسهم وقد كربت يف أعينهم وتضخمت . تقدير القيم احلقيقية ووزهنا وزناً صحيحاً 

  وعظمت ، حىت ليحسبوهنم شيئاً عظيماً يف هذا الكون يستحق أن يظهر هلم اهللا جل جالله ليؤمنوا ويصدقوا
مث يسخر منهم بصدق وحق ، إذ يطلعهم على اهلول الذي ينتظرهم يوم يرون املالئكة ورؤية املالئكة هي أقل 

ني تطاوالً فإهنم ال يرون املالئكة إال يف يوم عصيب هائل ، ينتظرهم فيه العذاب الذي ال طاقة هلم به ، وال جناة الطلب
  :ذلك هو يوم احلساب والعقاب . هلم منه 

وقدمنا إىل ما عملوا من عمل فجعلناه . حجراً حمجوراً : ويقولون . يوم يرون املالئكة ال بشرى يومئذ للمجرمني { 
  . .} منثوراً هباء 

فياهلا من . يومئد ال يبشر اجملرمون ولكن يعذبون } يوم يرون املالئكة { : يوم يتحقق اقتراحهم الذي اقترحوه 
وهي مجلة اتقاء للشر ولألعداء كانوا . أي حراماً حمرماً } حجراً حمجوراً { : استجابة ملا يقولون يومئذ يقولون 
وهي جتري يف ذلك اليوم على ألسنتهم حبكم العادة من الذهول حني . اً من أذاهم يقولوهنا استبعاداً ألعدائهم وحترز

  :ولكن أين هم اليوم مما كانوا يقولون إن الدعاء ال يعصمهم وال مينعهم . يفاجأون 
  . .} وقدمنا إىل ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً { 

املتخيلة على طريقة القرآن يف التجسيم والتخييل وعملية واخليال يتبع حركة القدوم اجملسمة . هكذا يف حلظة 
ذلك أنه مل يقم على اإلميان . اإلثارة لألعمال ، والتذرية يف اهلواء ، فإذا كل ما عملوا يف الدنيا من عمل صاحل هباء 

ء ، وال نزوة ، الذي يصل القلب باهللا ، والذي جيعل العمل الصاحل منهجاً مرسوماً وأصالً قاصداً ، ال خبط عشوا
فال قيمة لعمل مفرد ال يتصل مبنهج ، وال فائدة حلركة مفردة . طارئة ، وال حركة مبتورة ال قصد هلا وال غاية 

  .ليست حلقة من سلسلة ذات هدف معلوم 
إن وجود اإلنسان وحياته وعمله يف نظرة اإلسالم موصولة كلها بأصل هذا الكون ، وبالناموس الذي حيكمه ، 

فإذا انفصل اإلنسان حبياته عن احملور الرئيسي . مبا فيه اإلنسان وما يصدر عنه من نشاط . له كله باهللا والذي يص
بل ال . الذي يربطه ويربط الكون ، فإنه يصبح لقي ضائعاً ال وزن له وال قيمة ، وال تقدير لعمله وال حساب 

  .وجود هلذا العمل وال بقاء 
  .به؛ فيجعل لعمله قيمة ووزناً ، وجيعل له مكانه يف حساب هذا الكون وبنائه واإلميان هو الذي يصل اإلنسان بر

  :تعدم إعداماً يصوره التعبري القرآين تلك الصورة احلسية املتخيلة . وهكذا تعدم أعمال أولئك املشركني 
  .} وقدمنا إىل ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً { 

.  
  :ذا املؤمنون أصحاب اجلنة ليتم التقابل يف املشهد وهنا يلتفت إىل اجلانب اآلخر فإ

  . .} أصحاب اجلنة يومئذ خري مستقراً وأحسن مقيالً { 



واالطمئنان يقابل الفزع . واالستقرار هنا يقابل خفة اهلباء املنثور . فهم مستقرون مستروحون ناعمون يف الظالل 
  .الذي يطلق االستعاذة يف ذهول 

ورمبا كان ذلك تأثراً باألساطري اإلسرائيلية . ون أن يأتيهم اهللا يف ظلل من الغمام واملالئكة ولقد كان الكفار يقترح
فهنا يعود لريسم مشهداً آخر يوم يتحقق اقتراحهم . اليت كانت تصور اإلله يتراءى هلم يف سحابة أو عمود من النار 

  :بنزول املالئكة إليهم 
و كان يوماً على الكافرين عسرياً . امللك يومئذ احلق للرمحن . الئكة تنزيالً ويوم تشقق السماء بالغمام ، ونزل امل{ 
 {.  

وكلها تشري إىل اختالل . وهذه اآلية وكثري غريها يف القرآن يقرر أن أحداثاً فلكية ضخمة ستتم يف ذلك اليوم 
ىل انقالب يف أوضاعه وأشكاله وإ. كامل يف النظام الذي يربط أجزاء هذا الكون املنظور وأفالكه وجنومه وكواكبه 

وهو انقالب ال يقتصر على األرض ، إمنا يشمل النجوم والكواكب واألفالك . وارتباطاته ، تكون به هناية هذا العامل 
إذا الشمس كورت وإذا النجوم { . وال بأس من استعراض مظاهر هذا االنقالب كما جاءت يف سور متعددة . 

وإذا . وإذا الكواكب انتثرت . إذا السماء انفطرت } { وإذا البحار سجرت . .  .وإذا اجلبال سريت . انكدرت 
وألقت . وإذا األرض مدت . وأذنت لرهبا وحقت . إذا السماء انشقت } { وإذا القبور بعثرت . البحار فجرت 
. األرض رجا إذا رجت } { فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان } { وأذنت لرهبا وحقت . ما فيها وختلت 

ومحلت األرض واجلبال فدكتا دكة . فإذا نفخ يف الصور نفخة واحدة } { فكانت هباء منبثاً . وبست اجلبال بسا 
يوم تكون السماء كاملهل ، وتكون اجلبال } { فيومئذ وقعت الواقعة؛ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية . واحدة 
وتكون . يوم يكون الناس كالفراش املبثوث } { ت األرض أثقاهلا وأخرج. إذا زلزلت األرض زلزاهلا } { كالعهن 

يوم ترجف } { فارتقبت يوم تأيت السماء بدخان مبني ، يغشى الناس هذا عذاب أليم } { اجلبال كالعهن املنفوش 
البصر ،  فإذا برق} { إذا دكت األرض دكاً } { السماء منفظر به } { األرض واجلبال وكانت اجلبال كثيباً مهيالً 

} { فإذا النجوم طمست ، وإذا السماء فرجت ، وإذا اجلبال نسفت } { وخسف القمر ، ومجع الشمس والقمر 
وترى اجلبال } { ينسفها ريب نسفاً ، فيذرها قاعاً صفصفاً ال ترى فيها عوجاً وال أمتاً : ويسألونك عن اجلبال فقل 

يوم تبدل األرض غري األرض } { اجلبال وترى األرض بارزة ويوم نسري } { حتسبها جامدة وهي متر مر السحاب 
فهذه اآليات كلها تنبئ بأن هناية عاملنا هذا ستكون } يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب } { والسماوات 

هناية مروعة ، ترج فيها األرض وتدك ، وتنسف فيها اجلبال ، وتتفجر فيها البحار إما بامتالئها من أثر االضطراب؛ 
كذلك تطمس فيها النجوم وتنكدر ، وتشقق فيها السماء وتنفطر ، وتتحطم . وإما بتفجر ذراهتا واستحالتها ناراً 

  .فيها الكواكب وتنتثر ، وختتل املسافات فيجمع الشمس والقمر ، وتبدو السماء مرة كالدخان ومرة متلهبة محراء 

  .إىل آخر هذا اهلول الكوين الرعيب . 
وقد يكون هو السحب املتراكمة من أخبرة . الفرقان خيوف اهللا املشركني بتشقق السماء بالغمام ويف هذه السورة 

وتنزل املالئكة يومئذ على الكافرين كما كانوا يقترحون ، ال لتصديق الرسول صلى اهللا . تلك االنفجارات املروعة 
مبا فيه من هول ، ومبا فيه من } ن عسرياً وكان يوماً على الكافري{ عليه وسلم ولكن ليتولوا عذاهبم بأمر رهبم 

  فما هلم يقترحون نزول املالئكة وهم ال ينزلون إال يف مثل ذلك اليوم العسري؟. . عذاب 
يعرضه عرضاً طويالً مديداً ، خييل للسامع . مث يعرض مشهداً من مشاهد ذلك اليوم ، يصور ندم الظاملني الضالني 

  :لظامل يعض على يديه من الندم واألسف واألسى مشهد ا. أنه لن ينتهي ولن يربح 



لقد . يا ويلتا ليتين مل أختذ فالناً خليالً . يا ليتين اختذت مع الرسول سبيالً : يقول : ويوم يعض الظامل على يديه { 
  . .} أضلين عن الذكر بعد إذ جاءين وكان الشيطان لإلنسان خذوالً 

ته املتحسر ، ونرباته األسيفة؛ واإليقاع املمدود يزيد املوقف طوالً ويصمت كل شيء من حوله؛ ويروح ميد يف صو
  حىت ليكاد القارىء لآليات والسامع يشاركان يف الندم واألسف واألسى. ويزيد أثره عمقاً 

إمنا هو يداول بني هذه وتلك ، أو جيمع . فال تكفيه يد واحدة يعض عليها . . } ويوم يعض الظامل على يديه { 
وهي حركة معهودة يرمز هبا إىل حالة نفسية . لشدة ما يعانيه من الندم الالذع املتمثل يف عضه على اليدين بينهما 

  .فيجسمها جتسيماً 
الرسول الذي كان . . فسلكت طريقه ، مل أفارقه ، ومل أضل عنه . . } يا ليتين اختذت مع الرسول سبيالً : يقول { 

  رسوالًينكر رسالته ويستبعد أن يبعثه اهللا 
فالناً هبذا التجهيل ليشمل كل صاحب سوء يصد عن سبيل الرسول . . } يا ويلتا ليتين مل أختذ فالناً خليالً { 

لقد كان شيطاناً يضل ، أو كان عوناً للشيطان . . } لقد أضلين عن الذكر بعد إذ جاءين { . . ويضل عن ذكر اهللا 
  . .واقف اخلذالن ، وخيذله عند اجلد ، ويف مواقف اهلول والكرب يقوده إىل م} وكان الشيطان لإلنسان خذوالً { 

وهكذا راح القرآن يهز قلوهبم هزاً هبذه املشاهد املزلزلة ، اليت جتسم هلم مصريهم املخيف ، وتريهم إياه واقعاً 
حون مشهوداً ، وهم بعد يف هذه األرض ، يكذبون بلقاء اهللا ، ويتطاولون على مقامه دون توقري ، ويقتر

  .االقتراحات املستهترة واهلول املرعب ينتظرهم هناك والندم الفاجع بعد فوات األوان 
وبعد هذه اجلولة يف اليوم العسري يعود هبم إىل األرض يستعرض موقفهم مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

  :والنشور  مث ينهي هذه اجلولة مبشهدهم كذلك يوم احلشر. واعتراضاهتم على طريقة تنزيل القرآن 
وكذلك جعلنا لكل نيب عدواً من اجملرمني ، وكفى . وقال الرسول يا رب إن قومي اختذوا هذا القرآن مهجوراً { 

  .لوال نزل عليه القرآن مجلة واحدة : وقال الذين كفروا . بربك هادياً ونصرياً 

الذين حيشرون على . وأحسن تفسرياً  وال يأتونك مبثل إال جئناك باحلق. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيالً 
  .} وجوههم إىل جهنم أولئك شر مكاناً وأضل سبيالً 

هجروه فلم يفتحوا له أمساعهم إذ كانوا يتقون . ويبصرهم . لقد هجروا القرآن الذي نزله اهللا على عبده لينذرهم 
. ق من خالله ، وجيدوا اهلدي على نوره وهجروه فلم يتدبروه ليدركوا احل. أن جيتذهبم فال ميلكون لقلوهبم عنه رداً 

  :وهجروه فلم جيعلوه دستور حياهتم ، وقد جاء ليكون منهاج حياة يقودها إىل أقوم طريق 
  . .} يا رب إن قومي اختذوا هذا القرآن مهجوراً : وقال الرسول { 

، ولكن قومه مل يستمعوا هلذا القرآن وإن ربه ليعلم؛ ولكنه دعاء البث واإلنابة ، يشهد به ربه على أنه مل يأل جهداً 
  .ومل يتدبروه 

فلكل نيب أعداء يهجرون اهلدى الذي جييئهم . فتلك هي السنة اجلارية قبله يف مجيع الرساالت . فيسليه ربه ويعزيه 
  :ولكن اهللا يهدي رسله إىل طريق النصر على أعدائهم اجملرمني . به ، ويصدون عن سبيل اهللا 

  . .} وكفى بربك هادياً ونصرياً . ل نيب عدواً من اجملرمني وكذلك جعلنا لك{ 
فإن بروز اجملرمني حلرب األنبياء والدعوات يقوي عودها؛ ويطبعها بطابع اجلد الذي يناسب . وهللا احلكمة البالغة 

وكفاح أصحاب الدعوات للمجرمني الذي يتصدون هلا مهما كلفهم من مشقة وكلف الدعوات من . طبيعتها 
ق هو الذي مييز الدعوات احلقة من الدعاوى الزائفة؛ وهو الذي ميحص القائمني عليها ، ويطرد الزائفني منهم؛ تعوي



وال تريد إال الدعوة خالصة ، تبتغي . فال يبقى جبوارها إال العناصر املؤمنة القوية املتجردة ، اليت ال تبتغي مغامن قريبة 
  .هبا وجه اهللا تعاىل 

سهلة ميسورة ، تسلك طرقاً ممهدة مفروشة باألزهار ، وال يربز هلا يف الطريق خصوم ولو كانت الدعوات 
ومعارضون ، وال يتعرض هلا املكذبون واملعاندون ، لسهل على كل إنسان أن يكون صاحب دعوة ، والختلطت 

هو الذي جيعل  ولكن بروز اخلصوم واألعداء للدعوات ،. دعوات احلق ودعاوى الباطل ، ووقعت البلبة والفتنة 
فال يكافح ويناضل ، وحيتمل اآلالم . الكفاح النتصارها حتماً مقضياً ، وجيعل اآلالم والتضحيات هلا وقوداً 

والتضحيات إال أصحاب دعوة احلق اجلادون املؤمنون ، الذين يؤثرون دعوهتم على الراحة واملتاع ، وأعراض 
وال يثبت على الكفاح املرير . يهم دعوهتم أن يستشهدوا يف سبيلها بل على احلياة نفسها حني تقتض. احلياة الدنيا 

عندئذ تتميز دعوة . . إال أصلبهم عوداً ، وأشدهم إمياناً ، وأكثرهم تطلعاً إىل ما عند اهللا واستهانة مبا عند الناس 
دعوة احلق يف وعندئذ متضي . وعندئذ متحص الصفوف فيتميز األقوياء من الضعفاء . احلق من دعاوى الباطل 

أولئك هم األمناء عليها الذين حيتملون تكاليف . طريقها برجاهلا الذين ثبتوا عليها ، واجتازوا امتحاهنا وبالءها 
وقد علمتهم التجارب . وقد نالوا هذا النصر بثمنه الغايل ، وأدوا ضريبته صادقني مؤثرين . النصر وتبعاته 

وقد حفزت الشدائد واملخاوف كل طاقاهتم . شواك والصخور واالبتالءات كيف يسريون بدعوهتم بني األ
  .ومقدراهتم ، فنما رصيدهم من القوة وذخريهتم من املعرفة 

  .فيكون هذا كله رصيداً للدعوة اليت حيملون رايتها على السراء والضراء 
؛ حىت إذا تضخم والذي يقع غالباً أن كثرة الناس تقف متفرجة على الصراع بني اجملرمني وأصحاب الدعوات

رصيد التضحيات واآلالم يف صف أصحاب الدعوات ، وهم ثابتون على دعوهتم ، ماضون يف طريقهم ، قالت 
الكثرة املتفرجة أو شعرت أنه ال ميسك أصحاب الدعوة على دعوهتم على الرغم من التضحيات واآلالم ، إال أن 

دئذ تتقدم الكثرة املتفرجة لترى ما هو هذا العنصر الغايل وعن. . يف هذه الدعوة ما هو أغلى مما يضحون به وأمثن 
وعندئذ يدخل املتفرجون أفواجاً . الثمني الذي يرجح كل أعراض احلياة ، ويرجح احلياة ذاهتا عند أصحاب الدعوة 

  يف هذه العقيدة بعد طول التفرج بالصراع
رمني يقفون يف وجه دعوة احلق ، ومحلة الدعوة من أجل هذا كله جعل اهللا لكل نيب عدواً من اجملرمني؛ وجعل اجمل

يكافحون اجملرمني ، فيصيبهم ما يصيبهم وهم ماضون يف الطريق ، والنهاية مقدرة من قبل ، ومعروفة ال خيطئها 
  .} وكفى بربك هادياً ونصرياً { : إهنا اهلداية إىل احلق ، واالنتهاء إىل النصر . الواثقون باهللا 

فدعوة احلق إمنا جتيء يف أواهنا لعالج فساد واقع يف اجلماعة أو يف . طريق األنبياء أمر طبيعي وبروز اجملرمني يف 
ووراء هذا الفساد يكمن اجملرمون ، الذين . فساد يف القلوب ، وفساد يف النظم ، وفساد يف األوضاع . البشرية 

م مع هذا الفساد ، وتتنفس شهواهتم يف جوه والذين تتفق مشارهب. ينشئون الفساد من ناحية ، ويستغلونه من ناحية 
فطبيعي إذن أن يربزوا . . والذين جيدون فيه سنداً للقيم الزائفة اليت يستندون هم يف وجودهم إليها . الويبء 

وبعض احلشرات خيتنق . لألنبياء وللدعوات دفاعاً عن وجودهم ، واستبقاء للجو الذي ميلكون أن يتنفسوا فيه 
العبقة ، وال يستطيع احلياة إال يف املقاذر ، وبعض الديدان ميوت يف املاء الطاهر اجلاري ، وال  برائحة األزهار

فطبيعي إذن أن يكونوا أعداء لدعوة احلق ، يستميتون . . وكذلك اجملرمون . يستطيع احلياة إال يف املستنقع اآلسن 
سري مع خط احلياة ، وتتجه إىل األفق الكرمي الوضيء وطبيعي أن تنتصر دعوة احلق يف النهاية ، ألهنا ت. يف كفاحها 

  . .الذي تتصل فيه باهللا ، والذي تبلغ عنده الكمال املقدر هلا كما أراد اهللا 



  . .} وكفى بربك هادياً ونصرياً { 
  :مث ميضي يف استعراض مقوالت اجملرمني الذين يقفون يف وجه دعوة القرآن ، والرد عليها 

  . .} كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيالً . لوال نزل عليه القرآن مجلة واحدة :  وقال الذين كفروا{ 
والتربية حتتاج إىل زمن وإىل تأثر وانفعال بالكلمة ، . ولقد جاء هذا القرآن لرييب أمة ، وينشئ جمتمعاً ، ويقيم نظاماً 

تحول حتوالً كامالً شامالً بني يوم وليلة بقراءة والنفس البشرية ال ت. وإىل حركة تترجم التأثر واالنفعال إىل واقع 
إمنا تتأثر يوماً بعد يوم بطرف من هذا املنهج؛ وتتدرج يف مراقيه رويداً رويدا ، . كتاب كامل شامل للمنهج اجلديد 

  .وتعتاد على محل تكاليفه شيئاً فشيئاً ، فال جتفل منه كما جتفل لو قدم هلا ضخماً ثقيالً عسرياً 

يف كل يوم بالوجبة املغذية فتصبح يف اليوم التايل أكثر استعداداً لالنتفاع بالوجبة الثالثة ، وأشد قابلية هلا  وهي تنمو
  .والتذاذاً هبا 

وجاء يف الوقت ذاته مبنهاج للتربية يوافق الفطرة البشرية عن . ولقد جاء القرآن مبنهاج كامل شامل للحياة كلها 
ووفق . ك منجماً وفق احلاجات احلية للجماعة املسلمة ، وهي يف طريق نشأهتا ومنوها فجاء لذل. علم هبا من خالقها 

جاء ليكون منهج تربية ومنهاج حياة ال . استعدادها الذي ينمو يوماً بعد يوم يف ظل املنهج التربوي اإلهلي الدقيق 
جاء . فاً وكلمة كلمة ، وتكليفاً تكليفاً جاء لينفذ حرفاً حر. ليكون كتاب ثقافة يقرأ جملرد اللذة أو جملرد املعرفة 

اليت يتلقاها املسلمون يف حينها ليعملوا هبا فور تلقيها ، كما يتلقى اجلندي يف » األوامر اليومية « لتكون آياته هي 
  . .قاه مع التأثر والفهم والرغبة يف التنفيذ؛ ومع االنطباع والتكيف وفق ما يتل» األمر اليومي « ثكنته أو يف امليدان 

يبني أول ما يبني عن منهجه لقلب الرسول صلى اهللا عليه وسلم ويثبته على . من أجل هذا كله نزل القرآن مفصالً 
  :طريقه؛ ويتتابع على مراحل الطريق رتالً بعد رتل ، وجزءاً بعد جزء 

  . .} كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيالً { 
  . .حكمة اهللا وعلمه حباجات تلك القلوب واستعدادها للتلقي  والترتيل هنا هو التتابع والتوايل وفق

ولقد حقق القرآن مبنهجه ذاك خوارق يف تكييف تلك النفوس اليت تلقته مرتالً متتابعاً ، وتأثرت به يوماً يوماً ، 
وكتاب تعبد  فلما غفل املسلمون عن هذا املنهج ، واختذوا القرآن كتاب متاع للثقافة ،. وانطبعت به أثراً أثراً 

مل ينتفعوا من القرآن بشيء ، . للتالوة ، فحسب ، ال منهج تربية لالنطباع والتكيف ومنهج حياة للعمل والتنفيذ 
  . .ألهنم خرجوا عن منهجه الذي رمسه العليم اخلبري 

باً من اجلدل ، وميضي يف تثبيت الرسول صلى اهللا عليه وسلم وتطمينه على إمداده باحلجة البالغة كلما فتحوا له با
  :وكلما اقترحوا عليه اقتراحاً ، أو اعترضوا عليه اعتراضاً 

  . .} وال يأتونك مبثل إال جئناك باحلق وأحسن تفسرياً { 
واحلق هو الغاية اليت يريد القرآن تقريرها ، . وإهنم ليجادلون بالباطل ، واهللا يرد عليهم باطلهم باحلق الذي يدمغه 

إمنا هو احلق القوي بنفسه ، الواضح الذي ال يلتبس به .  اجلدل ، وال الغلب يف احملاجة وليس جمرد االنتصار يف
  .الباطل 

فهو على احلق ، واهللا ميده . واهللا سبحانه يعد رسوله صلى اهللا عليه وسلم بالعون يف كل جدل يقوم بينه وبني قومه 
بالغة؟ وأىن يقف باطلهم للحق الدامغ الذي يتنزل من فأىن يقف جدهلم حلجة اهللا ال. باحلق الذي يعفى على الباطل 

  عند اهللا؟
وتنتهي هذه اجلولة مبشهدهم حيشرون على وجوههم يوم القيامة ، جزاء تأبيهم على احلق ، وانقالب مقاييسهم 



  :ومنطقهم يف جدهلم العقيم 
  .الذين حيشرون على وجوههم إىل جهنم { 

  . .} أولئك شر مكاناً وأضل سبيالً 
شهد احلشر على الوجوه فيه من اإلهانة والتحقري واالنقالب ، ما يقابل التعايل واالستكبار ، واإلعراض عن احلق وم
ويضعه أمامهم حتذيراً هلم مما . وهو يضع هذا املشهد أمام الرسول صلى اهللا عليه وسلم تعزية له عما يلقاه منهم . 

وقد كانت هذه اإلنذارات . لزل عنادهم ، ويهز كياهنم وهو مشهد جمرد عرضه يذل كربياءهم ويز. ينتظرهم 
  .هتزهم هزاً ، ولكنهم يتحاملون على أنفسهم ويظلون معاندين 

  :مث جيول هبم جولة يف مصارع املكذبني من السابقني 
،  اذهبا إىل القوم الذين كذبوا بآياتنا: ولقد آتينا موسى الكتاب ، وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً؛ فقلنا { 

وعاد . وقوم نوح ملا كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظاملني عذاباً أليماً . فدمرناهم تدمرياً 
ولقد أتوا على القرية . وكال ضربنا له األمثال ، وكال تربنا تتبرياً . ومثود وأصحاب الرس ، وقروناً بني ذلك كثرياً 

  . .} ا يروهنا؟ بل كانوا ال يرجون نشوراً اليت أمطرت مطر السوء؛ أفلم يكونو
  :إهنا أمثلة خمتصرة سريعة ترسم مصائر املكذبني 

} القوم الذين كذبوا بآياتنا { ويؤمر مبواجهة . فهذا موسى يؤتى الكتاب ويرسل معه أخوه هارون وزيراً ومعيناً 
رون إليهم ، فآيات اهللا قائمة دائمة ، ذلك أن فرعون ومأله كانوا مكذبني بآيات اهللا حىت قبل إرسال موسى وها

{ وقبل أن تتم اآلية الثانية يف السياق يرسم مصريهم يف عنف وإمجال . . والرسل إمنا يذكرون هبا الغافلني 
  .} فدمرناهم تدمرياً 
عقيدة ولكن نوحاً إمنا جاءهم بال. وهم كذبوا نوحاً وحده . . } ملا كذبوا الرسل أغرقناهم { : وهؤالء قوم نوح 

فإن آية } وجعلناهم للناس آية { . فلما كذبوه كانوا قد كذبوا الرسل مجيعاً . الواحدة اليت أرسل هبا الرسل مجيعاً 
فهو } وأعتدنا للظاملني عذاباً أليماً { الطوفان ال تنسى على الدهر ، وكل من نظر فيها اعترب إن كان له قلب يتدبر 

. لفظ الظاملني بدل الضمري إلثبات هذا الوصف هلم وبيان سبب العذاب ويظهر . حاضر ال حيتاج إىل إعداد 
كلهم القوا ذات املصري بعد أن ضربت هلم األمثال . وهؤالء عاد ومثود وأصحاب الرس والقرون الكثرية بني ذلك 

  . .، فلم يتدبروا القول ، ومل يتقوا البوار والدمار 
د ومثود وأصحاب الرس والقرون الكثرية بني ذلك ، ومن القرية اليت وهذه األمثلة كلها من قوم موسى ونوح ، وعا

للعظة } وكال ضربنا له األمثال { أمطرت مطر السوء وهي قرية لوط كلها تسري سرية واحدة وتنتهي هناية واحدة 
تعرض هذه والسياق يس. وكانت عاقبة التكذيب هي التحطيم والتفتيت والدمار } وكال تربنا تتبرياً { واالعتبار 

وينهيها مبصرع قوم لوط وهم ميرون عليه يف سدوم . األمثلة ذلك االستعراض السريع لعرض هذه املصارع املؤثرة 
ويقرر يف هنايته أن . وقد أهلكها اهللا مبطر بركاين من األخبرة واحلجارة فدمرها تدمرياً . يف رحلة الصيف إىل الشام 

  .نتظرون البعث ، وال يرجون لقاء اهللا قلوهبم ال تعترب وال تتأثر ألهنم ال ي

ومن هذا املعني تنبع تصرفاهتم واعتراضاهتم وسخرياهتم من القرآن . وانطماسها . فذلك سبب قساوة تلك القلوب 
  .ومن الرسول 

وبعد هذا االستعراض السريع جييء ذكر استهزائهم برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد سبقه تطاوهلم على رهبم ، 



وسبقه كذلك مشاهدهم املفجعة يف يوم احلشر ، ومصارع املكذبني أمثاهلم . عتراضهم على طريقة تنزيل القرآن وا
. كل أولئك تطييباً لقلب الرسول صلى اهللا عليه وسلم قبل ذكر استهزائهم به وتوقحهم عليها . . يف هذه األرض 

  .احليوان مث يعقب عليه بتهديدهم وحتقريهم وتنزيلهم إىل أحط من درك 
أهذا الذي بعث اهللا رسوالً؟ إن كاد ليضلنا عن آهلتنا لوال أن صربنا عليها؛ . وإذا رأوك إن يتخذونك إال هزواً { 

أرأيت من اختذ إهله هواه أفأنت تكون عليه وكيالً؟ أم حتسب . وسوف يعلمون حني يرون العذاب من أضل سبيالً 
  .} األنعام ، بل هم أضل سبيالً أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إال ك

فقد كان عندهم ذا مكانة من بيته . ولقد كان حممد صلى اهللا عليه وسلم ملء السمع والبصر بني قومه قبل بعثته 
ولقد . وكان عندهم ذا مكانة من خلقه وهو امللقب بينهم باألمني . وهو من ذروة بين هاشم وهم ذروة قريش 

ويوم دعاهم على الصفا فسأهلم أيصدقونه . احلجر األسود قبل البعثة بزمن طويل  ارتضوا حكومته بينهم يف وضع
  .نعم أنت عندنا غري متهم : لو أخربهم أن خيالً بسفح هذا اجلبل قالوا 

أهذا الذي بعث اهللا رسوالً؟ { : ولكنهم بعد البعثة وبعد أن جاءهم هبذا القرآن العظيم راحوا يهزأون به ويقولون 
أكان ذلك عن اقتناع منهم بأن شخصه الكرمي يستحق منهم هذه السخرية ، . . ة ساخرة مستنكرة وهي قول} 

إمنا كانت تلك خطة مدبرة من كرباء قريش للتصغري من أثر . وأن ما جاءهم به يستحق منهم هذا االستهزاء؟ كال 
مقاومة الدعوة اجلديدة اليت  وكانت وسيلة من وسائل. شخصيته العظيمة ومن أثر هذا القرآن الذي ال يقاوم 

هتددهم يف مراكزهم االجتماعية وأوضاعهم االقتصادية ، وجتردهم من األوهام واخلرافات االعتقادية اليت تقوم 
  .عليها تلك املراكز وهذه األوضاع 

علمون كذهبم ولقد كانوا يعقدون املؤمترات لتدبري املؤامرات احملبوكة ، ويتفقون فيها على مثل هذه الوسيلة وهم ي
  :فيها عن يقني 

روى ابن إسحاق أن الوليد بن املغرية اجتمع إليه نفر من قريش وكان ذا سن فيهم وقد حضر املوسم موسم احلج 
إنه قد حضر هذا املوسم ، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه ، وقد مسعوا بأمر : يا معشر قريش : فقال هلم 

: قالوا . احداً ، وال ختتلفوا فيكذب بعضكم بعضاً ، ويرد قولكم بعضه بعضاً صاحبكم هذا ، فأمجعوا فيه رأياً و
ال : قال . نقول كاهن : قالوا . بل أنتم فقولوا أمسع : قال . فأنت يا أبا عبد مشس ، فقل وأقم لنا رأيا نقول به 

  .واهللا ما هو بكاهن 

ما هو مبجنون ، لقد رأينا : إنه جمنون قال : فنقول : قالوا . لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن وال سجعه 
ما هو بشاعر ، لقد عرفنا : قال . فنقول شاعر : قالوا . اجلنون وعرفناه ، فما هو خبنقه وال ختاجله وال وسوسته 

ما هو : قال . فنقول ساحر : قالوا . الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه ، فما هو بالشعر 
واهللا : فما تقول يا أبا عبد مشس؟ قال : قالوا . لقد رأينا السحار وسحرهم ، فما هو بنفثهم وال عقدهم  بساحر ،

إن لقوله طالوة ، وإن أصله لعذق ، وإن فرعه جلناة وما أنتم بقائلني من هذا شيئاً إال عرف أنه باطل ، وإن أقرب 
املرء وأبيه ، وبني املرء وأخيه ، وبني املرء وزوجه ،  ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بني: القول فيه ألن تقولوا 
فجعلوا جيلسون بسبل الناس حني قدموا املوسم ، ال مير هبم أحد إال . فتفرقوا عنه بذلك . . وبني املرء وعشريته 

  .حذروه إياه ، وذكروا هلم أمره 
 صلى اهللا عليه وسلم ومعرفتهم حبقيقته فهذا مثل من الكيد والتدبري يشي حبرية القوم يف املؤامرات ضد رسول اهللا

بصورة } أهذا الذي بعث اهللا رسوالً؟ { : فما كان اختاذهم إياه هزواً ، وقوهلم ساخرين . يف الوقت ذاته 



االستغراب واالستنكار والزراية إال طرفاً من تلك املؤامرات املدبرة ال ينبعث عن حقيقة شعورية يف نفوسهم ، إمنا 
حط من قدره يف أعني اجلماهري ، اليت حيرص سادة قريش على استبقائها حتت وصايتهم الدينية ، يتخذ وسيلة لل

استبقاء للمراكز االجتماعية واألوضاع االقتصادية اليت يتمتعون هبا يف ظل تلك الوصاية شأن قريش يف هذا شأن 
  .أعداء دعوات احلق ودعاهتا يف كل زمان ويف كل مكان 

ن اهلزء واالستخفاف كانت أقواهلم ذاهتا تشي مبقدار ما يف نفوسهم من شخصه ومن حجته ومن وبينما كانوا يظهرو
  :القرآن الذي جاء به ، فيقولون 

  . .} إن كاد ليضلنا عن آهلتنا لوال أن صربنا عليها { 
ديانتهم وما فلقد زلزل قلوهبم إذن باعترافهم حىت كادوا يتركون آهلتهم وعبادهتم على شدة حرصهم على استبقاء 

وراءها من مراكز ومغامن لوال أهنم قاوموا تأثرهم به وصربوا على آهلتهم والصرب ال يكون إال على املقاومة العنيفة 
ولكنهم ال ميلكون إخفاء . وهم يسمون اهلداية إضالالً لسوء تقديرهم للحقائق وتقوميهم للقيم . للجاذبية العنيفة 

عوة حممد صلى اهللا عليه وسلم وشخصيته والقرآن الذي معه حىت وهم يتظاهرون الزلزلة اليت أصابت قلوهبم من د
  :ومن مث يعاجلهم بالتهديد اجململ الرهيب . باالستخفاف بشخصه ودعوته ، إصراراً وعناداً 

  . .} وسوف يعلمون حني يرون العذاب من أضل سبيالً { 
سواء . ولكن حني ال ينفع العلم ، حني يرون العذاب .  فيعلمون إن كان ما جاءهم به هو اهلدى أو أنه هو الضالل

  .أكان ذلك يف الدنيا كما ذاقوا يوم بدر ، أم كان يف اآلخرة كما يذوقون يوم احلساب 
ويلتفت باخلطاب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعزيه عن عنادهم ومجوحهم واستهزائهم ، فهو مل يقصر يف 

  .ة ، ومل يستحق ما القوه به من التطاول ، إمنا العلة فيهم أنفسهم الدعوة ، ومل يقصر يف احلج

ثُمَّ قََبْضَناُه إِلَيَْنا قَْبًضا ) ٤٥(أَلَْم َتَر إِلَى َربَِّك كَْيَف َمدَّ الظِّلَّ َولَْو َشاَء لََجَعلَُه َساِكًنا ثُمَّ َجَعلَْنا الشَّْمَس َعلَْيِه دَِليلًا 
َوُهَو الَِّذي أَْرَسلَ الرِّيَاَح ) ٤٧(ي جََعلَ لَكُُم اللَّْيلَ ِلَباًسا َوالنَّْوَم ُسبَاًتا َوجََعلَ النََّهارَ ُنشُوًرا َوُهَو الَِّذ) ٤٦(َيسًِريا 

مَّا َخلَقَْنا أَْنَعاًما وَأَنَاِسيَّ لُِنحْيَِي بِِه بَلَْدةً َمْيًتا وَُنْسِقَيُه ِم) ٤٨(ُبشًْرا َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه َوأَْنَزلَْنا ِمَن السََّماِء َماًء طَُهوًرا 
) ٥١(َولَوْ ِشئَْنا لََبَعثَْنا ِفي كُلِّ قَْرَيٍة َنِذيًرا ) ٥٠(َولَقَْد َصرَّفَْناُه بَْيَنُهمْ ِلَيذَّكَُّروا فَأََبى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوًرا ) ٤٩(كَِثًريا 

َوُهَو الَِّذي َمَرجَ الَْبحَْرْينِ َهذَا َعذٌْب فُرَاٌت َوَهذَا ِملْحٌ أُجَاجٌ ) ٥٢(َهاًدا كَبًِريا فَلَا ُتِطعِ الْكَاِفرِيَن َوَجاِهْدُهمْ بِِه جِ
 َوُهَو الَِّذي َخلََق ِمَن الَْماِء َبَشًرا فََجَعلَُه َنَسًبا َوِصهًْرا َوكَانَ رَبَُّك قَدِيًرا) ٥٣(َوَجَعلَ َبْيَنُهَما بَْرَزًخا َوِحْجًرا َمْحُجوًرا 

َوَما أَْرَسلَْناَك إِلَّا ُمَبشًِّرا ) ٥٥(َوَيْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَا َيْنفَعُُهْم َولَا َيُضرُُّهْم َوكَانَ الْكَاِفُر َعلَى َربِِّه ظَهًِريا ) ٥٤(
َوَتوَكَّلْ َعلَى الَْحيِّ الَِّذي لَا ) ٥٧(لَى َربِِّه َسبِيلًا قُلْ َما أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِلَّا َمْن َشاَء أَنْ يَتَِّخذَ إِ) ٥٦(َوَنِذيًرا 

الَِّذي َخلََق السََّماوَاِت َوالْأَْرَض َوَما بَْيَنُهَما ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ ) ٥٨(َيُموُت َوسَبِّْح بَِحْمِدِه َوكَفَى بِِه بِذُنُوبِ ِعَباِدِه َخبًِريا 
َوإِذَا ِقيلَ لَُهُم اْسُجدُوا ِللرَّْحَمنِ قَالُوا َوَما الرَّْحَمُن أََنْسُجُد ِلمَا ) ٥٩(ْحَمُن فَاسْأَلْ بِِه َخبًِريا ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الْعَْرشِ الرَّ

َوُهَو الَِّذي ) ٦١(َتبَاَرَك الَِّذي َجَعلَ ِفي السََّماِء ُبُروًجا َوَجَعلَ ِفيَها ِسرَاًجا َوقََمًرا ُمنًِريا ) ٦٠(َتأُْمرَُنا َوزَاَدُهْم ُنفُوًرا 
  ) ٦٢(َجَعلَ اللَّْيلَ َوالنََّهارَ ِخلْفَةً ِلَمْن أََرادَ أَنْ َيذَّكََّر أَْو أََرادَ ُشكُوًرا 

يف هذا الشوط يدع مقوالت املشركني وجداهلم مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم ليبدأ جولة يف مشاهد الكون 
وهذا االتصال كاف وحده ليدفع خاطره عن مضايقات . شاعره وجماليه ، يوجه إليها قلب الرسول ويصل هبا م

  . .املشركني الصغرية؛ ويفتح قلبه على تلك اآلفاق الوسيعة اليت يتضاءل معها كيد الكائدين وعداوة اجملرمني 



ويوقظ . والقرآن يوجه القلوب والعقول دائماً إىل مشاهد هذا الكون؛ ويربط بينهما وبني العقول والقلوب 
اعر الستقباهلا حبس جديد متفتح ، يتلقى األصداء واألضواء ، وينفعل هبا ويستجيب ، ويسري يف هذا الكون املش

ليلتقط اآليات املبثوثة يف تضاعيفه ، املنثورة يف أرجائه ، املعروضة يف صفحاته ، ويرى فيها يد الصانع املدبر ، 
ا يلمسه حسه ، وكل ما يلتقطه مسعه؛ ويتخذ من هذا ويستشعر آثار هذه اليد يف كل ما تقع عليه عينه ، وكل م

  .كله مادة للتدبر والتفكر ، واالتصال باهللا ، عن طريق االتصال مبا صنعت يداه 
وحني يعيش اإلنسان يف هذا الكون مفتوح العني والقلب ، مستيقظ احلس والروح ، موصول الفكر واخلاطر؛ فإن 

وهو حيس يف كل حلظة أن . ، وشعوره باحلياة يتسامى ويتضاعف معاً  حياته ترتفع عن مالبسات األرض الصغرية
آفاق الكون أفسح كثرياً من رقعة هذه األرض؛ وأن كل ما يشهده صادر عن إرادة واحدة ، مرتبط بناموس واحد 

حوله ، وكل ، متجه إىل خالق واحد؛ وإن هو إال واحد من هذه املخلوقات الكثرية املتصلة باهللا؛ ويد اهللا يف كل ما 
  .ما تقع عليه عينه ، وكل ما تلمسه يداه 

إن شعوراً من التقوى ، وشعوراً من األنس ، وشعوراً من الثقة لتمتزج يف حسه ، وتفيض على روحه ، وتعمر عامله 
وهو يقضي هذه . ، فتطبعه بطابع خاص من الشفافية واملودة والطمأنينة يف رحلته على هذا الكوكب حىت يلقى اهللا 

  .الرحلة كلها يف مهرجان من صنع اهللا وعلى مائدة من يد الصانع املدبر اجلميل التنسيق 
إىل مشهد الليل . ويف هذا الدرس يتنقل السياق من مشهد الظل اللطيف ، ويد اهللا متده مث تقبضه يف يسر ولطف 

تبشر بالرمحة مث يعقبها املاء احمليي إىل مشهد الرياح . وما فيه من نوم وسبات ، والنهار وما فيه من حركة وانبعاث 
ومن ماء السماء . إىل مشهد البحرين الفرات واألجاج وبينهما برزخ مينعهما وحيجز بينهما فال خيتلطان . للموات 

إىل مشهد الربوج . إىل مشهد خلق السماوات واألرض يف ستة أيام . إىل ماء النطفة ، وإذا هو بشر يصرف احلياة 
  .إىل مشهد الليل والنهار يتعاقبان على مدار الزمان . فيها من سراج مضيء وقمر منري يف السماء وما 

ويف خالل هذه املشاهد املوحية يوقظ القلب وينبه العقل إىل تدبر صنع اهللا فيها؛ ويذكر بقدرته وتدبريه؛ ويعجب 
هلم عليه ، وتظاهرهم على الكفر معه إشراك املشركني ، وعبادهتم ماال ينفعهم وال يضرهم ، وجهلهم برهبم وتطاو

  .واجلحود والنكران 

  .فإذا هو تصرف عجيب مريب يف وسط هذا احلشد املعروض من آيات اهللا ، ومشاهد الكون الذي خلقه اهللا 
  .فلنعش حنن حلظات يف ذلك املهرجان الذي يدعونا اخلالق البارىء املصور إليه يف طول احلياة 

  . .} ل ولو شاء جلعله ساكناً مث جعلنا الشمس عليه دليالً مث قبضناه إلينا قبضاً يسرياً أمل تر إىل ربك كيف مد الظ{ 
وكأمنا هو اليد . إن مشهد الظل الوريف اللطيف ليوحي إىل النفس اجملهودة املكدودة بالراحة والسكن واألمان 

أفهذا . . القلب املتعب املكدود  اآلسية الرحيمة تنسم على الروح والبدن ، ومتسح على القرح واألمل ، وهتدهد
الذي يريده اهللا سبحانه وهو يوجه قلب عبده إىل الظل بعدما ناله من استهزاء وألواء؟ وهو ميسح على قلبه املتعب 
يف هذه املعركة الشاقة ، وهو يف مكة يواجه الكفر والكرب واملكر والعناد ، يف قلة من املؤمنني وكثرة من املشركني؛ 

ه بعد يف مقابلة االعتداء مبثله ويف رد األذى والتهجم واالستهزاء؟ إن هذا القرآن الذي كان يتنزل على ومل يؤذن ل
قلب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان هو البلسم املريح ، والظل الظليل ، والروح احمليي يف هجري الكفر 

و املشهد الذي يتناسق مع روح السورة كلها وإن الظل وخباصة يف هجري الصحراء احملرق هل. واجلحود والعصيان 
  .وما فيها من أنداء وظالل 

أمل تر إىل ربك كيف مد { : والتعبري يرسم مشهد الظل ويد اهللا اخلفية التدبري متده يف رفق ، وتقبضه يف لطف 



  . .} مث قبضناه إلينا قبضاً يسرياً { . . } الظل؟ 
وهو يتحرك مع حركة األرض . فيفة حني حتجب أشعة الشمس يف النهار والظل هو ما تلقيه األجرام من الظلمة اخل

يف مواجهة الشمس ، فتتغري أوضاعه وامتداداته وأشكاله؛ والشمس تدل عليه بضوئها وحرارهتا ، ومتيز مساحته 
قظة لطيفة ومتابعة خطوات الظل يف مده وانقباضه يشيع يف النفس نداوة وراحة كما يثري فيها ي. وامتداده وارتداده 

وإن مشهد الظالل والشمس مائلة للمغيب ، وهي تطول . . شفيفة ، وهي تتتبع صنع البارئ اللطيف القدير 
لقد اختفى قرص الشمس . حلظة واحدة ينظر اإلنسان فال جيدها مجيعاً . مث يف حلظة . وتطول ، ومتتد ومتتد 
لقد انطوت كلها يف الظل الغامر . فية اليت مدهتا أين تراها ذهبت؟ لقد قبضتها اليد اخل. وتوارت معه الظالل 

  ظل الليل والظالم. الطامي 
اليت يغفل البشر عن تتبع آثارها يف الكون من حوهلم وهي تعمل دائبة ال يدركها . إهنا يد القدرة القوية اللطيفة 

  .الكالل 
نسيق اجملموعة الشمسية هذا التنسيق هو فبناء الكون املنظور على هذا النسق ، وت. . } ولو شاء جلعله ساكناً { 

ولو اختلف ذلك النسق أقل اختالف الختلفت آثاره يف الظل . الذي جعل الظل متحركاً هذه احلركة اللطيفة 
ولو كانت سرعتها أبطأ أو أسرع مما هي . لو كانت األرض ثابتة لسكن الظل فوقها ال ميتد وال يقبض . الذي نراه 

  .تداده وقبضه أبطأ أو أسرع عليه لكان الظل يف ام

  .فتنسيق الكون املنظور على ناموسه هذا هو الذي يسمح بظاهرة الظل ، ومينحها خواصها اليت نراها 
وهذا التوجيه إىل تلك الظاهرة اليت نراها كل يوم ، ومنر هبا غافلني ، هو طرف من منهج القرآن يف استحياء الكون 

ورنا بالكون من حولنا ، ويف حتريك خوامد إحساسنا اليت افقدها طول األلفة دائماً يف ضمائرنا ، ويف إحياء شع
  .وطرف من ربط العقول والقلوب هبذا الكون اهلائل العجيب . إيقاع املشاهد الكونية العجيبة 

  :ومن مشهد الظل إىل مشهد الليل الساتر ، والنوم الساكن ، والنهار وما فيه من حركة ونشور 
  . .} لكم الليل لباساً ، والنوم سباتاً ، وجعل النهار نشوراً  وهو الذي جعل{ 

ويف الليل تنقطع . والليل يستر األشياء واألحياء فتبدو هذه الدنيا وكأهنا تلبس الليل وتتشح بظالمه فهو لباس 
لوعي والنوم انقطاع عن احلس وا. احلركة ويسكن الدبيب وينام الناس وكثري من احليوان والطيور واهلوام 

فهو نشور من ذلك املوت . مث يتنفس الصبح وتنبعث احلركة ، وتدب احلياة يف النهار . فهو سبات . والشعور 
الصغري ، الذي يتداول احلياة على هذه األرض مع البعث والنشور مرة يف كل دورة من دورات األرض الدائبة 

ها من داللة على تدبري اهللا ، الذي ال يغفل حلظة وال وهي متر بالبشر وهم غافلون عما في. اليت ال يصيبها الكالل 
  .ينام 

  :مث ظاهرة الرياح املبشرة باملطر وما يبثه من حياء 
وهو الذي أرسل الرياح بشراً بني يدي رمحته ، وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ، لنحيي به بلدة ميتاً ، ونسقيه مما { 

  . .} خلقنا أنعاماً وأناسي كثرياً 
اة على هذه األرض كلها تعيش على ماء املطر إما مباشرة ، وإما مبا ينشئه من جداول وأهنار على سطح واحلي

ومن ينابيع وعيون وآبار من املياه اجلوفية املتسربة إىل باطن األرض منه ، ولكن الذين يعيشون مباشرة . األرض 
وهم يتطلعون إليه شاعرين بأن حياهتم . حاً كامالً على املطر هم الذين يدركون رمحة اهللا املمثلة فيه إدراكاً صحي

كلها متوقفة عليه ، وهم يترقبون الرياح اليت يعرفوهنا تسوق السحب ، ويستبشرون هبا؛ وحيسون فيها رمحة اهللا إن 



  .كانوا ممن شرح اهللا صدورهم لإلميان 
لنحيي { . وهو بصدد ما يف املاء من حياة }  وأنزلنا من السماء ماء طهوراً{ : والتعبري يربز معىن الطهارة والتطهري 

فاهللا سبحانه . ظل الطهارة . فيلقي على احلياة ظالً خاصاً } به بلدة ميتاً ، ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسي كثرياً 
  .نعام أراد احلياة طاهرة نقية وهو يغسل وجه األرض باملاء الطهور الذي ينشئ احلياة يف املوات ويسقي األناسي واأل
وعند هذا املقطع من استعراض املشاهد الكونية يلتفت إىل القرآن النازل من السماء كذلك لتطهري القلوب 

  :واألرواح؛ وكيف يستبشرون باملاء احمليي لألجسام وال يستبشرون بالقرآن احمليي لألرواح 
فال تطع الكافرين . لبعثنا يف كل قرية نذيراً ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ، فأىب أكثر الناس إال كفوراً ، ولو شئنا { 

  .} وجاهدهم به جهاداً كبرياً 

.  
فعرضناه عليهم يف صور شىت ، وأساليب متعددة ، ولفتات متنوعة؛ وخاطبنا . . } ولقد صرفناه بينهم ليذكروا { 

هم ، وبكل وسيلة به مشاعرهم ومداركهم ، وأرواحهم وأذهاهنم؛ ودخلنا عليهم به من كل باب من أبواب نفوس
واحلقيقة اليت حياول القرآن ردهم . فما حيتاج األمر إىل أكثر من التذكر . . } ليذكروا { . . تستجيش ضمائرهم 

  .} فأىب أكثر الناس إال كفوراً { . . إليها مركوزة يف فطرهتم ، أنساهم إياها اهلوى الذي اختذوا منه إهلاً 
ذن ضخمة شاقة؛ وهو يواجه البشرية كلها وأكثرها أضله اهلوى ، وأىب إال ومهمة الرسول صلى اهللا عليه وسلم إ

  . .الكفر ودالئل اإلميان حاضرة 
  . .} ولو شئنا لبعثنا يف كل قرية نذيراً { 

ولكن اهللا اختار هلا عبداً واحداً ، هو خامت الرسل؛ وكلفه إنذار القرى مجيعاً ، . فتوزع املشقة ، وختف املهمة 
  :سالة األخرية ، فال تتفرق على ألسنة الرسل يف القرى املتفرقة ، وأعطاه القرآن ليجاهدهم به لتتوحد الر

  . .} فال تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبرياً { 
وإن يف هذا القرآن من القوة والسلطان ، والتأثري العميق ، واجلاذبية اليت ال تقاوم ، ما كان يهز قلوهبم هزاً ، 

  .احهم زلزاالً شديداً؛ فيغالبون أثره بكل وسيلة فال يستطيعون إىل ذلك سبيالً ويزلزل أرو
وكانت هذه املقالة } ال تسمعوا هلذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون { : ولقد كان كرباء قريش يقولون للجماهري 

رون هؤالء األتباع كأمنا تدل على الذعر الذي تضطرب به نفوسهم ونفوس أتباعهم من تأثري هذا القرآن؛ وهم ي
يسحرون بني عشية وضحاها من تأثري اآلية واآليتني ، والسورة والسورتني ، يتلومها حممد بن عبد اهللا صلى اهللا 

  .عليه وسلم فتنقاد إليه النفوس ، وهتوى إليه األفئدة 
فلوال أهنم أحسوا يف . لقرآن ومل يقل رؤساء قريش ألتباعهم وأشياعهم هذه املقالة ، وهم يف جنوة من تأثري هذا ا

أعماقهم هزة روعتهم ما أمروا هذا األمر ، وما أشاعوا يف قومهم هبذا التحذير ، الذي هو أدل من كل قول على 
  عمق التأثري

أن أبا سفيان بن حرب ، وأبا جهل ابن : حدثين حممد بن مسلم بن شهاب الزهري أنه ُحدِّث : قال ابن إسحاق 
خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول اهللا . . شريق بن عمر بن وهب الثقفي حليف بين زهرة  هشام ، واألخنس بن

فأخذ كل رجل منهم جملساً يستمع فيه ، وكل ال يعلم مبكان . صلى اهللا عليه وسلم وهو يصلي من الليل يف بيته 
ال : وا ، وقال بعضهم لبعض صاحبه ، فباتوا يستمعون له ، حىت إذا طلع الفجر تفرقوا ، فجمعهم الطريق ، فتالوم

حىت إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل . تعودوا ، فلو رآكم بعض سفهائكم ألوقعتم يف نفسه شيئاً مث انصرفوا 



منهم إىل جملسه ، فباتوا يستمعون له ، حىت إذا طلع الفجر تفرقوا ، فجمعهم الطريق ، فقال بعضهم لبعض مثل ما 
حىت إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم جملسه ، فباتوا يستمعون له ، حىت إذا . ا قالوا أول مرة مث انصرفو

ال نربح حىت نتعاهد أال نعود فتعاهدوا على ذلك ، مث : طلع الفجر تفرقوا ، فجمعهم الطريق ، فقال بعضهم لبعض 
  .تفرقوا 

أخربين يا أبا حنظلة عن : ان يف بيته ، فقال مث خرج حىت أتى أبا سفي. فلما أصبح األخنس بن شريق أخذ عصاه « 
يا أبا ثعلبة ، واهللا لقد مسعت أشياء أعرفها ، وأعرف ما يراد هبا؛ ومسعت أشياء : فقال . رأيك فيما مسعت من حممد 

  .وأنا والذي حلفت به : قال األخنس . ما عرفت معناها ، وال ما يراد هبا 
يا أبا احلكم ، ما رأيك فيما مسعت من حممد؟ : ، فدخل عليه بيته ، فقال  مث خرج من عنده حىت أتى أبا جهل: قال 

أطعموا فأطعمنا ، ومحلوا فحملنا ، وأعطوا فأعطينا ، . ماذا مسعت؟ تنازعنا حنن وبنو عبد مناف الشرف : فقال 
فمىت ندرك مثل هذه؟  .منا نيب يأتيه الوحي من السماء : حىت إذا جتاثينا على الركب ، وكنا كفرسي رهان ، قالوا 

  واهللا ال نؤمن به أبداً وال نصدقه
  .» فقام عنه األخنس وتركه : قال 

فهكذا كانوا يغالبون أنفسهم أن هتفو إىل هذا القرآن فتغلبهم ، لوال أن يتعاهدوا وهم حيسون ما يتهدد زعامتهم ، 
  لو اطلع عليهم الناس ، وهم مأخوذون شبه مسحورين

ق الفطري البسيط ، ملا يصل القلب مباشرة بالنبع األصيل ، فيصعب أن يقف هلذا النبع وإن يف القرآن من احل
وأن فيه من مشاهد القيامة ، ومن القصص ، ومن مشاهد الكون الناطقة ، . الفوار ، وأن يصد عنه تدفق التيار 

وإن السورة . معه قراراً ومن مصارع الغابرين ، ومن قوة التشخيص والتمثيل ، ملا يهز القلوب هزاً ال متلك 
  الواحدة لتهز الكيان اإلنساين يف بعض األحيان ، وتأخذ على النفس أقطارها ما ال يأخذه جيش ذو عدة وعتاد
. فال عجب مع ذلك أن يأمر اهللا نبيه أن ال يطيع الكافرين ، وأال يتزحزح عن دعوته وأن جياهدهم هبذا القرآن 

  .يان البشر ، وال يثبت هلا جدال أو حمال فإمنا جياهدهم بقوة ال يقف هلا ك
وبعد هذه اللفتة يعود إىل مشاهد الكون ، فيعقب على مشهد الرياح املبشرة واملاء الطهور ، مبشهد البحار العذبة 

  :وامللحة وما بينهما من حجاز 
  . .} جوراً وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات ، وهذا ملح أجاج؛ وجعل بينهما برزخاً ، وحجراً حم{ 

وهو الذي ترك البحرين ، الفرات العذب وامللح املر ، جيريان ويلتقيان ، فال خيتلطان وال ميتزجان؛ إمنا يكون بينهما 
فمجاري األهنار غالباً أعلى من سطح البحر ، ومن مث فالنهر العذب هو . برزخ وحاجز من طبيعتهما اليت فطرها اهللا 

وهبذا التقدير الدقيق ال يطغى البحر وهو أضخم وأغزر . ال يقع العكس إال شذوذاً الذي يصب يف البحر امللح ، و
. وال يكون هذا التقدير مصادفة عابرة وهو يطرد هذا االطراد . على النهر الذي منه احلياة للناس واألنعام والنبات 

  .إحكام إمنا يتم بإرادة اخلالق الذي أنشأ هذا الكون لغاية حتققها نواميسه يف دقة و

وقد روعي يف نواميس هذا الكون أال تطغى مياه احمليطات امللحة ال على األهنار وال على اليابسة حىت يف حاالت املد 
  .واجلزر اليت حتدث من جاذبية القمر للماء الذي على سطح األرض ، ويرتفع هبا املاء ارتفاعاً عظيماً 

  ) :يدعو إىل اإلميان  العلم( اإلنسان ال يقوم وحده : يقول صاحب كتاب 
يبعد القمر عنا مسافة مائتني وأربعني ألفاً من األميال ، ويذكرنا املد الذي حيدث مرتني تذكرياً لطيفاً بوجود القمر « 



بل إن قشرة األرض تنحين مرتني حنو اخلارج . واملد الذي حيدث باحمليط قد يرتفع إىل ستني قدماً يف بعض األماكن . 
ويبدو لنا كل شيء منتظماً لدرجة أننا ال ندرك القوة اهلائلة اليت ترفع . ت بسبب جاذبية القمر مسافة عدة بوصا

  .» مساحة احمليط كلها عدة أقدام ، وتنحين قشرة األرض اليت تبدو لنا صلبة للغاية 
نا مخسني ألف ولو كان قمرنا يبعد ع. ال يبعد عنه سوى ستة آالف من األميال . قمر صغري . واملريخ له قمر « 

ميل مثالً ، بدالً من املسافة الشاسعة اليت يبعد هبا عنا فعالً ، فإن املد كان يبلغ من القوة حبيث أن مجيع األراضي 
ويف هذه احلالة رمبا كانت . اليت حتت منسوب املاء كانت تغمر مرتني يف اليوم مباء متدفق يزيح بقوته اجلبال نفسها 

فعت من األعماق بالسرعة الالزمة ، وكانت الكرة األرضية تتحطم من هذا االضطراب ، ال توجد اآلن قارة قد ارت
  .» وكان املد الذي هو يف اهلواء ُيحدث أعاصري كل يوم 

. وإذا فرضنا أن القارات قد اكتسحت ، فإن معدل عمق املاء فوق الكرة األرضية كلها يكون حنو ميل ونصف « 
  .» ال يف أعماق احمليط السحيقة على وجه االحتمال؟ وعندئذ ما كانت احلياة لتوجد إ

ولكن اليد اليت تدبر هذا الكون مرجت البحرين وجعلت بينهما برزخاً وحاجزاً من طبيعتهما ومن طبيعة هذا 
  .الكون املتناسق الذي جتري مقاديره بيد الصانع املدبر احلكيم ، هذا اجلري املقدر املنسق املرسوم 

  :ماء البحر والنهر إىل ماء النطفة الذي تنشأ منه احلياة البشرية املباشرة ومن ماء السماء و
  . .} وهو الذي خلق من املاء بشراً ، فجعله نسباً وصهراً ، وكان ربك قديراً { 

  .ذكراً فهو نسب ، وأنثى فهو صهر ، مبا أهنا موضع للصهر : فمن هذا املاء يتخلق اجلنني 
فمن خلية واحدة . ة من هذا املاء أعجب وأضخم من تلك احلياة الناشئة من ماء السماء وهذه احلياة البشرية الناشئ

تتحد ببويضة املرأة يف الرحم ، ينشأ ذلك اخللق ) من عشرات األلوف الكامنة يف نقطة واحدة من ماء الرجل ( 
  أعجب الكائنات احلية على اإلطالق. . اإلنسان . . املعقد املركب 
تشاهبة والبويضات املتشاهبة ينشأ ذكور وإناث بطريقة عجيبة ، ال يدرك البشر سرها ، وال يستطيع ومن اخلاليا امل

فما من خلية من آالف اخلاليا ميكن أن تلحظ فيها مميزات معروفة هي اليت تؤهلها . علم البشر ضبطها أو تعليلها 
  .مليزات ألن تنتج ذكراً أو أنثى ، وما من بويضة كذلك لوحظ فيها مثل هذه ا

. . } وكان ربك قديراً { ومع ذلك تصري هذه إىل أن تكون رجالً ، وهذه إىل أن تكون امرأة ، يف هناية املطاف . 
  وها هي ذي القدرة تكشف عن طرف منها يف هذا العجب العجاب

اإلنسان  ولو راح اإلنسان يدقق يف هذا املاء الذي خيلق منه اإلنسان ، ألدركه الدوار وهو يبحث عن خصائص
الكاملة الكامنة يف األجسام الدقيقة البالغة الدقة ، اليت حتمل عناصر الوراثة للجنس كله ، ولألبوين وأسرتيهما 

القريبتني ، لتنقلها إىل اجلنني الذكر واجلنني األنثى كل منهما حبسب ما ترسم له يد القدرة من خلق واجتاه يف طريق 
  .احلياة 

  :عن خصائص الوراثة الكامنة يف تلك الذريرات الصغرية » اإلنسان ال يقوم وحده « : وهذه حملات من كتاب 
( والكروموزومة تكون النوية ) وحدات الوراثة ( حتتوي على كروموزومات وجينات . كل خلية ذكراً أو أنثى « 

ن عليه كل كائن حي أو واجلينات هي العامل الرئيسي احلاسم فيما يكو. املعتمة اليت حتتوي اجلينة ) نواة صغرية 
وحدات الوراثة ( وتبلغ اجلينات . والسيتوبالزم هي تلك التركيبات الكيماوية العجيبة اليت حتيط باالثنتني . إنسان 

من الدقة أهنا وهي املسؤولة عن املخلوقات البشرية مجيعاً ، اليت على سطح األرض من حيث خصائصها الفردية ) 
» وأجناسها لو مجعت كلها ووضعت يف مكان واحد ، لكان حجمها أقل من حجم وأحواهلا النفسية وألواهنا 



  « »الكستبان 
» . وهذه اجلينات امليكروسكوبية البالغة الدقة هي املفاتيح املطلقة خلواص مجيع البشر واحليوانات والنباتات « 

ومع ذلك فإن هذه . غري احلجم الذي يسع الصفات الفردية لبليونني من البشر هو بال ريب مكان ص« والكستبان 
  .» هي احلقيقة اليت ال جدال فيها 

إىل الشبه اجلنسي ، إمنا يقص تارخياً مسجالً ) الربوتوبالزم ( وإن اجلنني وهو خيلص يف تطوره التدرجيي من النطفة « 
  .» ، قد حفظ وعرب عنه بالتنظيم الذري يف اجلينات والسيتوبالزم 

ينات متفق على كوهنا تنظيمات أصغر من امليكروسكوبية للذرات ، يف خاليا الوراثة جبميع لقد رأينا أن اجل« . . . 
وهي تتحكم تفصيالً يف . وهي حتفظ التصميم ، وسجل السلف ، واخلواص اليت لكل شيء حي . الكائنات احلية 

والشعر ، واألجنحة لكل متاماً كما تقرر الشكل ، والقشر ، . اجلذر واجلذع والورق والزهر والثمر لكل نبات 
  .» حيوان مبا فيه اإلنسان 

  . .} وكان ربك قديراً { . وهبذا القدر نكتفي من عجائب احلياة ، اليت أودعتها إياها القدرة اخلالقة املدبرة 
 املزودة بتلك. وأمام تلك احلياة الناشئة من ماء السماء وماء النطفة . جو اخللق والتقدير . ويف مثل هذا اجلو 

يف . . اخلصائص ، اليت جتعل من خلية ذكراً مبميزاته كلها ووراثاته ، وجتعل من خلية أنثى مبميزاهتا كذلك ووراثاهتا 
  .مثل هذا اجلو تبدو عبادة غري اهللا شيئاً مستغرباً مستنكراً تشمئز منه الفطرة 

  .وهنا يعرض عباداهتم من دون اهللا . 
  . .} وكان الكافر على ربه ظهرياً . وال يضرهم  ويعبدون من دون اهللا ما ال ينفعهم{ 
كل كافر ومشركو مكة من ضمنهم إمنا هو حرب على ربه الذي خلقه . . } وكان الكافر على ربه ظهرياً { 

وحرب . فكيف ذلك ، وهو صغري ضئيل ال يبلغ أن يكون حرباً وال ضداً على اهللا؟ إنه حرب على دينه . وسواه 
  إمنا يريد التعبري أن يفظع جرميته ويبشعها ، فيصوره حرباً على ربه ومواله. ه للحياة على منهجه الذي أراد

فهو حيارب ربه حني حيارب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورسالته ، فال على الرسول منه ، فإمنا احلرب مع اهللا ، 
حني يؤدي واجبه يف التبشري واإلنذار ،  مث يطمئن اهللا عبده ، وخيفف العبء عن عاتقه ، ويشعره أنه. وهو به كفيل 

واهللا يتوىل عنه املعركة مع أعدائه . وجهاد الكفار مبا معه من قرآن فال عليه من عداء اجملرمني له وال عناد الكافرين 
  واهللا أعلم بذنوب عباده. فليتوكل على ربه . الذين إمنا يعادون اهللا 

وتوكل على . ما أسألكم عليه من أجر إال من شاء أن يتخذ إىل ربه سبيالً : قل . وما أرسلناك إال مبشراً ونذيراً { 
  . .} احلي الذي ال ميوت وسبح حبمده ، وكفى به بذنوب عباده خبرياً 

ومل يكن بعد مأموراً بقتال املشركني وهو . وهبذا حيدد واجب الرسول صلى اهللا عليه وسلم وهو التبشري واإلنذار 
حندس منها أنه . وذلك حلكمة يعلمها اهللا . تبشري واإلنذار كما أمر به بعد ذلك يف املدينة يف مكة لضمان حرية ال

كان يف هذه الفترة يعد الرجال الذين ترتكز إليهم هذه العقيدة اجلديدة ، وتعيش يف نفوسهم ، وتترجم يف حياهتم ، 
ولكي ال يدخل يف . سالم ويهيمن عليه وتتمثل يف سلوكهم ، لكي يكونوا نواة اجملتمع املسلم الذي حيكمه اإل

خصومات وثارات دموية تصد قريشاً عن اإلسالم ، وتغلق قلوهبم دونه؛ واهللا يقدر أهنم سيدخلون فيه بعضهم قبل 
  .اهلجرة وسائرهم بعد الفتح ، ويكون منهم نواة صلبة للعقيدة اخلالدة بإذن اهللا 

إمنا جعل القتال إلزالة املوانع املادية دون . مكة هو التبشري واإلنذار على أن لب الرسالة بقي يف املدينة كما كان يف 
  :حرية الدعوة ، وحلماية املؤمنني حىت ال تكون فتنة؛ فالنص صادق يف مكة ويف املدينة على السواء 



  . .} وما أرسلناك إال مبشراً ونذيراً { 
  . .} سبيالً ما أسألكم عليه من أجر إال من شاء أن يتخذ إىل ربه : قل { 

فليس للرسول صلى اهللا عليه وسلم من مطمع يف أجر وال عرض من أعراض احلياة الدنيا يناله ممن يهتدون إىل 
وهو يدخل يف اجلماعة املسلمة بكلمات ينطق هبا . وال نذر وال قربان يقدمه املسلم . ليست هناك إتاوة . اإلسالم 

ميزته أن ليس هناك كاهن يتقاضى مثن كهانته ، وال وسيط يقبض مثن . م وهذه ميزة اإلسال. لسانه ويعتقد هبا قلبه 
وال مثن لتناول سر وال بركة وال استقبال هذه هي بساطة هذا الدين » رسم دخول « وساطته؛ ليس هنالك 

  .وبراءته من كل ما حيول بني القلب واإلميان؛ ومن كل ما يقف بني العبد وربه من وسطاء وكهان 

إال { ك سوى أجر واحد للرسول صلى اهللا عليه وسلم هو اهتداء املهتدي إىل اهللا وتقربه إىل ربه مبا يراه ليس هنال. 
يرضي قلبه الطاهر ويستريح وجدانه النبيل أن يرى . . هذا وحده هو أجره . . } من شاء أن يتخذ إىل ربه سبيالً 

  .ويتحرى طريقه ، ويتجه إىل مواله عبداً من عباد اهللا قد اهتدى إىل ربه ، فهو يبتغي رضاه ، 
  . .} وتوكل على احلي الذي ال ميوت وسبح حبمده { 

والتوكل على ميت ، تفارقه احلياة . وكل ما عدا اهللا ميت ، ألنه صائر إىل موت ، فال يبقى إال احلي الذي ال ميوت 
التوكل على احلي الدائم الذي ال يزول  إمنا. يوماً طال عمره أم قصر ، هو ارتكان إىل ركن ينهار ، وإىل ظل يزول 

ودع أمر الكفار الذين ال ينفعهم التبشري واإلنذار إىل احلي . . وال حيمد إال اهللا املنعم الوهاب } وسبح حبمده { . . 
  .} وكفى به بذنوب عباده خبرياً { : الذي ال ميوت فهو يعلم ذنوهبم وال خيفى عليه منها شيء 

  :لقة والقدرة على اجلزاء يذكر خلق اهللا للسماوات واألرض ، واستعالءه على العرش ويف معرض اخلربة املط
  . .} الذي خلق السماوات واألرض وما بينهما يف ستة أيام مث استوى على العرش ، الرمحن ، فاسأل به خبرياً { 

منا هذه ظل للنظام الشمسي ، فإمنا أيا. وأيام اهللا اليت خلق فيها السماوات واألرض غري أيامنا األرضية قطعاً 
وهي مقيسة بقدر دورة األرض حول نفسها أمام . ومقياس لدورة فلكية وجدت بعد خلق السماوات واألرض 

ولعل . » فيكون « فتتم الكينونة » كن « : واخللق ال يقتضي إال توجه اإلرادة اإلهلية املرموز له بلفظة . الشمس 
يت ال يعلم مقدارها إال هو إمنا متت فيها أطوار متباعدة يف السماوات واألرض حىت هذه األيام الستة من أيام اهللا ال

ال يدل على } مث { أما االستواء على العرش فهو معىن االستعالء والسيطرة ولفظ . انتهت إىل وضعها احلايل 
  .رتبة االستواء واالستعالء . الترتيب الزمين إمنا يدل على بعد الرتبة 

اخلربة } فاسأل به خبرياً { : ومع الرمحة اخلربة . . } الرمحن { : ء والسيطرة الرمحة الكبرية الدائمة ومع االستعال
فإذا سألت اهللا ، فإمنا تسأل خبرياً ، ال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء . املطلقة اليت ال خيفى عليها شيء 

.  
  :ون الدعوة إىل عبادة الرمحن باستخفاف واستنكار ومع هذا فإن أولئك املتبجحني املتطاولني ، يقابل

  } وما الرمحن؟ أنسجد ملا تأمرنا؟ وزادهم نفوراً : قالوا : اسجدوا للرمحن : وإذا قيل هلم { 
وهي صورة كريهة من صور االستهتار والتطاول؛ تذكر هنا للتهوين من وقع تطاوهلم على الرسول صلى اهللا عليه 

م ، فيتحدثون هبذه اللهجة عن ذاته العلية ، فهل يستغرب من هؤالء أن يقولوا عن وسلم فهم ال يوقرون رهب
ويسألون عنه مبا ، } الرمحن { الرسول ما قالوا؟ وهم ينفرون من اسم اهللا الكرمي ، ويزعمون أهنم ال يعرفون اسم 

  .زيادة يف االستهتار 



وَالَِّذيَن َيبِيُتونَ ِلرَبِّهِمْ ) ٦٣(ضِ هَْوًنا َوإِذَا َخاطََبُهمُ الَْجاِهلُونَ قَالُوا َسلَاًما َوِعَباُد الرَّْحَمنِ الَِّذيَن َيْمُشونَ َعلَى الْأَْر
ا إِنََّها َساَءْت ُمْسَتقَر) ٦٥(َوالَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنا اْصرِْف َعنَّا َعذَابَ َجهَنََّم إِنَّ َعذَاَبَها كَانَ غََراًما ) ٦٤(ُسجًَّدا َوِقَياًما 

َوالَِّذيَن لَا َيْدُعونَ َمَع اللَِّه إِلًَها ) ٦٧(َوالَِّذيَن إِذَا أَْنفَقُوا لَْم ُيْسرِفُوا وَلَْم َيقُْتُروا َوكَانَ َبْيَن ذَِلَك قََواًما ) ٦٦(َوُمقَاًما 
ُيَضاَعْف لَُه الَْعذَاُب َيْومَ ) ٦٨(َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك َيلَْق أَثَاًما  آَخَر َولَا يَقُْتلُونَ النَّفَْس الَِّتي َحرََّم اللَُّه إِلَّا بِالَْحقِّ وَلَا يَْزُنونَ

إِلَّا َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِملَ َعَملًا َصاِلًحا فَأُولَِئَك ُيَبدِّلُ اللَُّه سَيِّئَاِتهِْم َحَسنَاٍت َوكَانَ اللَّهُ ) ٦٩(الِْقَياَمِة َوَيخْلُْد ِفيِه ُمَهاًنا 
وَالَِّذيَن لَا َيْشَهُدونَ الزُّوَر َوإِذَا َمرُّوا ) ٧١(َوَمْن َتاَب َوَعِملَ َصاِلًحا فَإِنَّهُ َيُتوبُ إِلَى اللَِّه َمتَاًبا ) ٧٠(ِحيًما غَفُوًرا َر

وَالَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنا ) ٧٣(ُعْمَياًنا وَالَِّذيَن إِذَا ذُكُِّروا بِآَياتِ َربِّهِْم لَْم َيِخرُّوا َعلَْيَها ُصما َو) ٧٢(بِاللَّْغوِ َمرُّوا كَِراًما 
أُولَِئَك ُيْجَزْونَ الُْغْرفَةَ بَِما َصَبُروا َوُيلَقَّْونَ ِفيَها ) ٧٤(َهْب لََنا ِمْن أَزَْواجَِنا َوذُرِّيَّاتَِنا قُرَّةَ أَْعُينٍ َواْجَعلَْنا ِللُْمتَِّقَني إَِماًما 

قُلْ َما َيْعَبأُ بِكُمْ رَبِّي لَْولَا ُدَعاؤُكُْم فَقَْد كَذَّْبُتمْ ) ٧٦(يَن ِفيَها َحُسَنْت ُمْستَقَرا َوُمقَاًما خَاِلِد) ٧٥(َتِحيَّةً َوَسلَاًما 
  ) ٧٧(فََسْوَف َيكُونُ ِلَزاًما 

بصفاهتم املميزة ، ومقوماهتم اخلاصة؛ وكأمنا هم خالصة } عباد الرمحن { هذا الشوط األخري يف السورة يربز فيه 
بني البشرية اجلاحدة املشاقة والرسل الذين حيملون اهلدى . البشرية يف هناية املعركة الطويلة بني اهلدى والضالل 

وكأمنا هم الثمرة اجلنية لذلك اجلهاد الشاق الطويل ، والعزاء املريح حلملة اهلدى فيها القوه من . هلذه البشرية 
  .جحود وصالدة وإعراض 
فهاهم أوالء عباد الرمحن ، الذين } الرمحن { ضي جتاهل املشركني واستنكارهم السم وقد سبق يف الدرس املا

ها هم أوالء بصفاهتم املميزة ومقومات نفوسهم . يعرفون الرمحن ، ويستحقون أن ينسبوا إليه ، وأن يكونوا عباده 
، وللنفوس اليت ينشئها مبنهجه ها هم أوالء مثالً حية واقعية للجماعة اليت يريدها اإلسالم . وسلوكهم وحياهتم 

وهؤالء هم الذين يستحقون أن يعبأ هبم اهللا يف األرض ، ويوجه إليهم عنايته؛ فالبشر كلهم أهون . التربوي القومي 
  .على اهللا من أن يعبأ هبم ، لوال أن هؤالء فيهم ، ولوال أن هؤالء يتوجهون إليه بالتضرع والدعاء 

  . .} سالماً : لى األرض هوناً وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا وعباد الرمحن الذين ميشون ع{ 
أهنم ميشون على األرض مشية سهلة هينة ، ليس فيها تكلف وال : ها هي ذي السمة األوىل من مسات عباد الرمحن 

،  فاملشية ككل حركة تعبري عن الشخصية. تصنع ، وليس فيها خيالء وال تنفج ، وال تصعري خد وال ختلع أو ترهل 
والنفس السوية املطمئنة اجلادة القاصدة ، ختلع صفاهتا هذه على مشية صاحبها ، . وعما يستكن فيها من مشاعر 

ميشون على { : وليس معىن . فيها وقار وسكينة ، وفيها جد وقوة . فيمشي مشية سوية مطمئنة جادة قاصدة 
ألركان ، متهاوي البنيان؛ كما يفهم بعض الناس أهنم ميشون متماوتني منكسي الرؤوس ، متداعي ا} األرض هوناً 

ممن يريدون إظهار التقوى والصالح وهذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا مشى تكفأ تكفياً ، وكان أسرع 
ما رأيت شيئاً أحسن من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كأن : الناس مشية ، وأحسنها وأسكنها ، قال أبو هريرة 

ري يف وجهه ، وما رأيت أحداً أسرع يف مشيته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كأمنا األرض تطوى الشمس جت
وقال على بن أيب طالب رضي اهللا عنه كان رسول اهللا صلى اهللا عليه . له وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغري مكترث 

لت والتقلع االرتفاع من األرض جبملته وقال مرة إذا تقلع ق. وسلم إذا مشى تكفأ تكفياً كأمنا ينحط من صبب 
  .كحال املنحط من الصبب ، وهي مشية أويل العزم واهلمة والشجاعة 

وهم يف جدهم ووقارهم وقصدهم إىل ما يشغل نفوسهم من اهتمامات كبرية ، ال يتلفتون إىل محاقة احلمقى وسفه 
ء واحلمقى يف جدل أو عراك ، ويترفعون عن السفهاء ، وال يشغلون باهلم ووقتهم وجهدهم باالشتباك مع السفها



ال عن ضعف ولكن عن ترفع؛ وال عن } سالماً : وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا { : املهاترة مع املهاترين الطائشني 
عجز إمنا عن استعالء ، وعن صيانة للوقت واجلهد أن ينفقا فيما ال يليق بالرجل الكرمي املشغول عن املهاترة مبا هو 

  .أكرم وأرفع أهم و

  .هذا هنارهم مع الناس فأما ليلهم فهو التقوى ومراقبة اهللا ، والشعور جبالله ، واخلوف من عذابه 
إهنا . إن عذاهبا كان غراماً . ربنا اصرف عنا عذاب جهنم : والذين يقولون . والذين يبيتون لرهبم سجداً وقياماً { 

  . .} ساءت مستقراً ومقاماً 
فهؤالء قوم . الصالة السجود والقيام لتصوير حركة عباد الرمحن ، يف جنح الليل والناس نيام  والتعبري يربز من

هؤالء قوم . يبيتون لرهبم سجداً وقياماً ، يتوجهون لرهبم وحده ، ويقومون له وحده ، ويسجدون له وحده 
إىل رهبم ، وتعليق أرواحهم مشغولون عن النوم املريح اللذيذ ، مبا هو أروح منه وأمتع ، مشغولون بالتوجه 

وجوارحهم به ، ينام الناس وهم قائمون ساجدون؛ وخيلد الناس إىل األرض وهم يتطلعون إىل عرش الرمحن ، ذي 
  .اجلالل واإلكرام 

ربنا { : يقولون . وهم يف قيامهم وسجودهم وتطلعهم وتعلقهم متتلىء قلوهبم بالتقوى ، واخلوف من عذاب جهنم 
وما رأوا جهنم ، ولكنهم آمنوا . . « إهنا ساءت مستقراً ومقاماً . جهنم إن عذاهبا كان غراماً اصرف عنا عذاب 

فهذا اخلوف النبيل إمنا هو . بوجودها ، ومتثلوا صورهتا مما جاءهم يف القرآن الكرمي وعلى لسان رسول اهللا الكرمي 
  .مثرة اإلميان العميق ، ومثرة التصديق 

ال يطمئنهم أهنم يبيتون لرهبم سجداً .  ضراعة وخشوع ليصرف عنهم عذاب جهنم وهم يتوجهون إىل رهبم يف
وقياماً؛ فهم ملا خياجل قلوهبم من التقوى يستقلون عملهم وعبادهتم ، وال يرون فيها ضماناً وال أماناً من النار ، إن مل 

  .يتداركهم فضل اهللا ومساحته وعفوه ورمحته ، فيصرف عنهم عذاب جهنم 
ري يوحي كأمنا جهنم متعرضة لكل أحد ، متصدية لكل بشر ، فاحتة فاها ، هتم أن تلتهم ، باسطة أيديها هتم أن والتعب

تقبض على القريب والبعيد وعباد الرمحن الذين يبيتون لرهبم سجداً وقياماً ، خيافوهنا وخيشوهنا ، ويتضرعون إىل رهبم 
  صديهاأن يصرف عنهم عذاهبا ، وأن ينجيهم من تعرضها وت

أي مالزماً ال يتحول عن : } إِن عذاهبا كان غراماً { : ويرتعش تعبريهم وهم يتضرعون إىل رهبم خوفاً وفزعاً 
وهل أسوأ من } إِهنا ساءت مستقراً ومقاماً { . . صاحبه وال يفارقه وال يقيله؛ فهذا ما جيعله مروعاً خميفاً شنيعاً 

  وأين االستقرار وهي النار؟ وأين املقام وهو التقلب على اللظى ليل هنار. جهنم مكاناً يستقر فيه اإلنسان ويقيم 
  :وهم يف حياهتم منوذج القصد واالعتدال والتوازن 

  . .} والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقتروا ، وكان بني ذلك قواماً { 
لتربية والتشريع ، يقيم بناءه كله على وهذه مسة اإلسالم اليت حيققها يف حياة األفراد واجلماعات؛ ويتجه إليها يف ا

  .التوازن واالعتدال 
واملسلم مع اعتراف اإلسالم بامللكية الفردية املقيدة ليس حراً يف إنفاق أمواله اخلاصة كما يشاء كما هو احلال يف 

  .النظام الرأمسايل ، وعند األمم اليت ال حيكم التشريع اإلهلي حياهتا يف كل ميدان 

فاإلسراف مفسدة للنفس واملال واجملتمع؛ والتقتري مثله حبس . بالتوسط يف األمرين اإلسراف والتقتري  إمنا هو مقيد
واإلسراف . للمال عن انتفاع صاحبه به وانتفاع اجلماعة من حوله فاملال أداة اجتماعية لتحقيق خدمات اجتماعية 



صادي ، وحبس األموال حيدث أزمات ومثله إطالقها بغري والتقتري حيدثان اختالالً يف احمليط االجتماعي واجملال االقت
  .ذلك فوق فساد القلوب واألخالق . حساب 

  :واإلسالم وهو ينظم هذا اجلانب من احلياة يبدأ به من نفس الفرد ، فيجعل االعتدال مسة من مسات اإلميان 
  . .} وكان بني ذلك قواماً { 

تلك الكبائر املنكرات . اهللا ، ويتحرجون من قتل النفس ، ومن الزنا ومسة عباد الرمحن بعد ذلك أهنم ال يشركون ب
  :اليت تستحق أليم العذاب 

ومن يفعل ذلك يلق . والذين ال يدعون مع اهللا إهلاً آخر ، وال يقتلون النفس اليت حرم اهللا إال باحلق ، وال يزنون { 
إال من تاب وآمن وعمل عمالً صاحلاً ، فأولئك يبدل اهللا  .يضاعف له العذاب يوم القيامة ، وخيلد فيه مهاناً . أثاماً 

  .} ومن تاب وعمل صاحلاً فإنه يتوب إىل اهللا متاباً . سيئاهتم حسنات ، وكان اهللا غفوراً رحيماً 
وتوحيد اهللا أساس هذه العقيدة ، ومفرق الطريق بني الوضوح واالستقامة والبساطة يف االعتقاد؛ والغموض 

  .عقيد ، الذي ال يقوم على أساسه نظام صاحل للحياة وااللتواء والت
والتحرج من قتل النفس إال باحلق مفرق الطريق بني احلياة االجتماعية اآلمنة املطمئنة اليت حتترم فيها احلياة اإلنسانية 

  . ويقام هلا وزن؛ وحياة الغابات والكهوف اليت ال يأمن فيها على نفسه أحد وال يطمئن إىل عمل أو بناء
والتحرج من الزنا هو مفرق الطريق بني احلياة النظيفة اليت يشعر فيها اإلنسان بارتفاعه عن احلس احليواين الغليظ ، 

وحيس بأن اللتقائه باجلنس اآلخر هدفاً أمسى من إرواء سعار اللحم والدم ، واحلياة اهلابطة الغليظة اليت ال هم 
  .ار للذكران واإلناث فيها إال إرضاء ذلك السع

ومن أجل أن هذه الصفات الثالثة مفرق الطريق بني احلياة الالئقة باإلنسان الكرمي على اهللا؛ واحلياة الرخيصة 
أرفع اخللق عند اهللا وأكرمهم . من أجل ذلك ذكرها اهللا يف مسات عباد الرمحن . . الغليظة اهلابطة إىل درك احليوان 

{ وفسر هذا العذاب مبا بعده . أي عذاباً } ومن يفعل ذلك يلق أثاماً { : وعقب عليها بالتهديد الشديد . على اهللا 
فليس هو العذاب املضاعف وحده ، وإمنا هي املهانة كذلك . . } وخيلد فيه مهاناً . يضاعف له العذاب يوم القيامة 

  .، وهي أشد وأنكى 
إال من { : اإلميان الصحيح والعمل الصاحل مث يفتح باب التوبة ملن أراد أن ينجو من هذا املصري املسيء بالتوبة و

ويعد التائبني املؤمنني العاملني أن يبدل ما عملوه من سيئات قبل التوبة حسنات } تاب وآمن وعمل عمالً صاحلاً 
  .} فأولئك يبدل اهللا سيئاهتم حسنات { : بعدها تضاف إىل حسناهتم اجلديدة 

عبد إال أنه اهتدى ورجع عن الضالل ، وثاب إىل محى اهللا ، والذ به وهو فيض من عطاء اهللا ال مقابل له من عمل ال
  . .} وكان اهللا غفوراً رحيماً { . بعد الشرود واملتاهة 

ال يصد عنه قاصد ، وال . وباب التوبة دائماً مفتوح ، يدخل منه كل من استيقظ ضمريه ، وأراد العودة واملآب 
  .ارتكب من اآلثام  يغلق يف وجه الجئ ، أياً كان ، وأياً ما

عن أيب فروة ، أنه أتى النيب « روى الطرباين من حديث أيب املغرية عن صفوان بن عمر عن عبد الرمحن بن جبري 
» : أرأيت رجالً عمل الذنوب كلها ومل يترك حاجة وال داجة ، فهل له من توبة؟ فقال : صلى اهللا عليه وسلم فقال 

وغدرايت : قال « فعل اخلريات واترك السيئات ، فيجعلها اهللا لك خريات كلها فا» : قال . نعم : فقال « أسلمت؟ 
  .» فما زال يكرب حىت توارى . « نعم » : وفجرايت؟ قال 

فالتوبة تبدأ بالندم واإلقالع . . } ومن تاب وعمل صاحلاً فإنه يتوب إىل اهللا متاباً { : ويضع قاعدة التوبة وشرطها 



وهو يف الوقت ذاته ينشئ التعويض . عمل الصاحل الذي يثبت أن التوبة صحيحة وأهنا جدية عن املعصية ، وتنتهي بال
فاملعصية عمل وحركة ، جيب ملء فراغه بعمل مضاد وحركة ، وإال حنت . اإلجيايب يف النفس لإلقالع عن املعصية 

التربية القرآين عجيبة ، تقوم على وهذه حملة يف منهج . النفس إىل اخلطيئة بتأثري الفراغ الذي حتسه بعد اإلقالع 
  ومن أخرب من اخلالق مبا خلق؟ سبحانه وتعاىل. خربة بالنفس اإلنسانية عميقة 

  :} عباد الرمحن { وبعد هذا البيان املعترض يعود إىل مسات 
  . .} والذين ال يشهدون الزور ، وإذا مروا باللغو مروا كراماً { 

اللفظ ومعناه القريب ، أهنم ال يؤدون شهادة زور ، ملا يف ذلك من تضييع  وعدم شهادة الزور قد تكون على ظاهر
وقد يكون معناها الفرار من جمرد الوجود يف جملس أو جمال يقع فيه الزور بكل . احلقوق ، واإلعانة على الظلم 

كذلك يصونون وهم . وهو أبلغ وأوقع . صنوفه وألوانه ، ترفعاً منهم عن شهود مثل هذه اجملالس واجملاالت 
ال يشغلون أنفسهم به ، وال يلوثوهنا } وإذا مروا باللغو مروا كراماً { : أنفسهم واهتماماهتم عن اللغو واهلذر 

بسماعه؛ إمنا يكرموهنا عن مالبسته ورؤيته بله املشاركة فيه فللمؤمن ما يشغله عن اللغو واهلذر ، وليس لديه من 
باللغو الفارغ ، وهو من عقيدته ومن دعوته ومن تكاليفها يف نفسه ويف احلياة  الفراغ والبطالة ما يدفعه إىل الشغل

  .كلها يف شغل شاغل 
ومن مساهتم أهنم سريعو التذكر إذا ذكروا ، قريبو االعتبار إذا وعظوا ، مفتوحو القلوب آليات اهللا ، يتلقوهنا بالفهم 

  :واالعتبار 
  .} يها صماً وعمياناً والذين إذا ذكروا بآيات رهبم مل خيروا عل{ 

ويف التعبري تعريض باملشركني الذين ينكبون على آهلتهم وعقائدهم وأباطيلهم كالصم والعميان؛ ال يسمعون وال 
وحركة االنكباب على الوجوه بال مسع وال بصر وال تدبر حركة تصور . يبصرون ، وال يتطلعون إىل هدى أو نور 

  .الغفلة واالنطماس والتعصب األعمى 

فأما عباد الرمحن ، فهم يدركون إدراكاً واعياً بصرياً ما يف عقيدهتم من حق ، وما يف آيات اهللا من صدق ، فيؤمنوا 
إمياناً واعياً بصرياً ، ال تعصباً أعمى وال انكباباً على الوجوه فإذا حتمسوا لعقيدهتم فإمنا هي محاسة العارف املدرك 

  .البصري 
يكفيهم أهنم يبيتون لرهبم سجداً وقياماً؛ وأهنم يتسمون بتلك السمات العظيمة كلها ،  وأخرياً فإن عباد الرمحن ال

بل يرجون أن تعقبهم ذرية تسري على هنجهم ، وأن تكون هلم أزواج من نوعهم؛ فتقر هبم عيوهنم ، وتطمئن هبم 
  :للذين يتقون اهللا وخيافونه ويرجون أن جيعل اهللا منهم قدوة طيبة } عباد الرمحن { قلوهبم ، ويتضاعف هبم عدد 

  . .} ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعني ، واجعلنا للمتقني إماماً : والذين يقولون { 
ويف أوهلم الذرية . شعور الرغبة يف مضاعفة السالكني يف الدرب إىل اهللا : وهذا هو الشعور الفطري اإلمياين العميق 

والرغبة كذلك يف أن حيس املؤمن أنه قدوة . وهم أول أمانة يسأل عنها الرجال  واألزواج ، فهم أقرب الناس تبعة
  .وليس يف هذا من أثرة وال استعالء فالركب كله يف الطريق إىل اهللا . للخري ، يأمت به الراغبون يف اهللا 

  :فأما جزاء عباد الرمحن فيختم به هذا البيان 
  . .} فيها حتية وسالماً ، خالدين فيها حسنت مستقراً ومقاماً أولئك جيزون الغرفة مبا صربوا ، ويلقون { 

والغرفة رمبا كان املقصود هبا اجلنة ، أو املكان اخلاص يف اجلنة ، كما أن الغرفة أكرم من البهو فيما اعتاد الناس يف 
م ، يستقبلون يف وأولئك الكرام الذين سبقت صفاهتم ومساهت. البيوت يف هذه األرض ، عندما يستقبلون األضياف 



فهذه العزائم حتتاج . وهو تعبري ذو داللة . الغرفة بالتحية والسالم ، جزاء ما صربوا على تلك الصفات والسمات 
. واالستقامة جهد ال يقدر عليه إال بالصرب . إىل الصرب على شهوات النفس ، ومغريات احلياة ، ودوافع السقوط 

  .هذا الفرقان الصرب الذي يستحق أن يذكره اهللا يف 
خالدين { ويف مقابل جهنم اليت يتضرعون إىل رهبم أن يصرفها عنهم ألهنا ساءت مستقراً ومقاماً ، جيزيهم اهللا اجلنة 

  .وهم فيها على خري حال من االستقرار واملقام . فال خمرج هلم إال أن يشاء اهللا } حسنت مستقراً ومقاماً . فيها 
خيتم السورة هبوان البشرية على اهللا لوال هؤالء . تلك اخلالصة الصافية للبشرية . واآلن وقد صور عباد الرمحن 

  .فأما املكذبون فالعذاب حتم عليهم لزام . الذين يتطلعون إىل السماء 
  . .} ما يعبأ بكم ريب لوال دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاماً : قل { 

رية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتعزيته عما يالقي وهو ختام يناسب موضوع السورة كلها؛ ومساقها للتس
من عناد قومه وجحودهم ، وتطاوهلم عليه ، وهم يعرفون مقامه؛ ولكنهم يف سبيل اإلبقاء على باطلهم يعاندون 

  .وتتضرع إليه . فما قومه؟ وما هذه البشرية كلها ، لوال القلة املؤمنة اليت تدعو اهللا . . ويصرون 

إِنْ َنَشأْ ُننَزِّلْ َعلَْيهِْم ِمَن ) ٣(لََعلََّك َباِخعٌ َنفَْسَك أَلَّا َيكُوُنوا ُمْؤِمنَِني ) ٢(لَْك آيَاُت الِْكتَابِ الُْمبِنيِ ِت) ١(طسم 
) ٥(لَّا كَاُنوا َعْنُه ُمْعرِِضَني َوَما يَأِْتيهِْم ِمْن ِذكْرٍ ِمَن الرَّْحَمنِ ُمْحَدٍث إِ) ٤(السََّماِء آَيةً فَظَلَّْت أَْعَناقُُهْم لََها خَاِضِعَني 

) ٧(أَوَلَْم َيرَْوا إِلَى الْأَْرضِ كَْم أَْنبَْتَنا ِفيَها ِمْن كُلِّ زَْوجٍ كَرِميٍ ) ٦(فَقَْد كَذَُّبوا فََسَيأِْتيهِمْ أَنَْباُء َما كَاُنوا بِهِ َيْستَْهزِئُونَ 
  ) ٩(َوإِنَّ َربَّكَ لَُهَو الَْعزِيُز الرَّحِيُم ) ٨(ْؤِمنَِني إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَيةً َوَما كَانَ أَكْثَرُُهْم ُم

: ملخصة يف عناصرها األساسية . . العقيدة . . موضوع هذه السورة الرئيسي هو موضوع السور املكية مجيعاً 
م يبعثون يوم ال وال ختزين يو{ : واخلوف من اآلخرة } فال تدع مع اهللا إهلاً آخر فتكون من املعذبني { : توحيد اهللا 

والتصديق بالوحي املنزل على حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه } ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم 
مث التخويف من عاقبة } وإنه لتنزيل رب العاملني؛ نزل به الروح األمني على قلبك لتكون من املنذرين { : وسلم 

فقد كذبوا { : ر املكذبني؛ وإما بعذاب اآلخرة الذي ينتظر الكافرين التكذيب ، إما بعذاب الدنيا الذي يدم
ذلك إىل تسلية الرسول } َوسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون { . . } فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون 

وإىل } منني لعلك باخع نفسك أال يكونوا مؤ{ : صلى اهللا عليه وسلم وتعزيته عن تكذيب املشركني له وللقرآن 
طمأنة قلوب املؤمنني وتصبريهم على ما يلقون من عنت املشركني؛ وتثبيتهم على العقيدة مهما أوذوا يف سبيلها من 

  .الظاملني؛ كما ثبت من قبلهم من املؤمنني 
والسورة هي هذا . وجسم السورة هو القصص الذي يشغل مثانني ومائة آية من جمموع آيات السورة كلها 

والقصص واملقدمة والتعقيب تؤلف وحدة متكاملة متجانسة ، تعرب عن موضوع . مقدمة وتعقيب  القصص مع
ومن مث تعرض من كل قصة احللقة أو احللقات اليت . . السورة وتربزه يف أساليب متنوعة ، تلتقي عند هدف واحد 

  .تؤدي هذه األغراض 
ذلك . التكذيب ، والعذاب الذي يتبع التكذيب ويغلب على القصص كما يغلب على السورة كلها جو اإلنذار و

أن السورة تواجه تكذيب مشركي قريش لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واستهزاءهم بالنذر ، وإعراضهم عن 
آيات اهللا ، واستعجاهلم بالعذاب الذي يوعدهم به؛ مع التقول على الوحي والقرآن؛ واالدعاء بأنه سحر أو شعر 

  تتنزل به الشياطني



لذلك نقسمها إىل فقرات أو جوالت . والسورة كلها شوط واحد مقدمتها وقصصها وتعقيبها يف هذا املضمار 
  :ونبدأ باملقدمة قبل القصص املختار . حبسب ترتيبها 

  . .} تلك آيات الكتاب املبني . طسم { 
ذه السورة مؤلفة من مثل هذه األحرف املقطعة للتنبيه إىل أن آيات الكتاب املبني ومنها ه. . ميم . سني . طا 

واحلديث . األحرف؛ وهي يف متناول املكذبني بالوحي؛ وهم ال يستطيعون أن يصوغوا منها مثل هذا الكتاب املبني 
كما هو الشأن يف السور املبدوءة باألحرف املقطعة يف . يف مقدمتها وهنايتها . عن هذا الكتاب متداول يف السورة 

  .القرآن 
بيه يبدأ يف خماطبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي يهمه أمر املشركني ويؤذيه تكذيبهم له وبعد هذا التن

وللقرآن الكرمي؛ فيسليه ويهون عليه األمر؛ ويستكثر ما يعانيه من أجلهم؛ وقد كان اهللا قادراً على أن يلوي 
  :أعناقهم كرهاً إىل اإلميان ، بآية قاهرة تقسرهم عليه قسراً 

  .} باخع نفسك أال يكونوا مؤمنني إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم هلا خاضعني لعلك { 

لعلك باخع نفسك أال { : ويف التعبري ما يشبه العتب على شدة ضيقه صلى اهللا عليه وسلم ومهه بعدم إمياهنم 
صلى اهللا عليه وسلم يعاين من  وهذا يصور مدى ما كان رسول اهللا. وخبع النفس قتلها . . } يكونوا مؤمنني 

. تكذيبهم ، وهو يوقن مبا ينتظرهم بعد التكذيب ، فتذوب نفسه عليهم وهم أهله وعشريته وقومه ويضيق صدره 
إن إمياهنم ليس مما كلفت؛ ولو شئنا : فربه يرأف به ، وينهنهه عن هذا اهلم القاتل ، ويهون عليه األمر ، ويقول له 

. اهم ، وألنزلنا من السماء آية قاهرة ال ميلكون معها جداالً ، وال انصرافاً عن اإلميان أن نكرههم عليه ألكرهن
ملوية حمنية حىت لكأن هذه هيئة هلم ال } فظلت أعناقهم هلا خاضعني { : ويصور خضوعهم هلذه اآلية صورة حسية 

  تفارقهم ، فهم عليها مقيمون
. منهاج حياة كاملة . لقد جعل آيتها القرآن . األخرية آية قاهرة ولكنه سبحانه مل يشأ أن جيعل مع هذه الرسالة 

  :معجزاً يف كل ناحية 
معجزاً يف بنائه التعبريي وتنسيقه الفين ، باستقامته على خصائص واحدة ، يف مستوى واحد ، ال خيتلف وال يتفاوت 

االخنفاض والقوة والضعف يف عمل إذ يبدو االرتفاع و. ، وال تتخلف خصائصه؛ كما هي احلال يف أعمال البشر 
بينما تستقيم خصائص هذا القرآن التعبريية على نسق واحد ، ومستوى واحد ، . الفرد الواحد ، املتغري احلاالت 

  .ثابت ال يتخلف ، يدل على مصدره الذي ال ختتلف عليه األحوال 
كل توجيهاته وتشريعاته تلتقي .  مصادفة معجزاً يف بنائه الفكري ، وتناسق أجزائه وتكاملها ، فال فلتة فيه وال

وتتناسق وتتكامل؛ وحتيط باحلياة البشرية ، وتستوعبها ، وتلبيها وتدفعها ، دون أن تتعارض جزئية واحدة من ذلك 
. . املنهاج الشامل الضخم مع جزئية أخرى؛ ودون أن تصطدم واحدة منها بالفطرة اإلنسانية أو تقصر عن تلبيتها 

وال . ة إىل حمور واحد ، وإىل عروة واحدة ، يف اتساق ال ميكن أن تفطن إليه خربة اإلنسان احملدودة وكلها مشدود
هي اليت أحاطت به هذه اإلحاطة ، ونظمته هذا . بد أن تكون هناك خربة مطلقة ، غري مقيدة بقيود الزمان واملكان 

  .التنظيم 
فاتيحها ، وفتح مغاليقها ، واستجاشة مواضع التأثر معجزاً يف يسر مداخله إىل القلوب والنفوس ، وملس م

واالستجابة فيها؛ وعالجه لعقدها ومشكالهتا يف بساطة ويسر عجيبني؛ ويف تربيتها وتصريفها وفق منهجه بأيسر 
  .اللمسات ، دون تعقيد وال التواء وال مغالطة 



ينزل آية قاهرة مادية تلوي األعناق وختضعها لقد شاء اهللا أن جيعل هذا القرآن هو معجزة هذه الرسالة ومل يشأ أن 
وليست رسالة . وتضطرها إىل التسليم ذلك أن هذه الرسالة األخرية رسالة مفتوحة لألمم كلها ، ولألجيال كلها 

  .فناسب أن تكون معجزهتا مفتوحة كذلك للبعيد والقريب . مغلقة على أهل زمان أو أهل مكان 

لقاهرة ال تلوي إال أعناق من يشاهدوهنا؛ مث تبقى بعد ذلك قصة تروى ، ال واقعاً واخلوارق ا. لكل أمة ولكل جيل 
فأما القرآن فها هو ذا بعد أكثر من ثالثة عشر قرناً كتاب مفتوح ومنهج مرسوم ، يستمد منه أهل هذا . . يشهد 

دها إىل عامل أفضل ، وأفق أعلى الزمان ما يقوم حياهتم لوهدوا إىل اختاذه إمامهم ويليب حاجاهتم كاملة؛ ويقودهم بع
وسيجد فيه من بعدنا كثرياً مما مل جنده حنن؛ ذلك أنه يعطي كل طالب بقدر حاجته؛ ويبقى رصيده . ، ومصري أمثل 

فكانوا يعرضون عما يتنزل عليهم من هذا . ولكن مل يكونوا يفطنون إىل هذه احلكمة الكربى . ال ينفد ، بل يتجدد 
  :بعد حني  القرآن العظيم حيناً

  . .} وما يأتيهم من ذكر من الرمحن حمدث إال كانوا عنه معرضني { 
ويذكر اسم الرمحن هنا لإلشارة إىل عظيم رمحته بتنزيل هذا الذكر ، فيبدو إعراضهم عنه مستقبحاً كريهاً؛ وهم 

  يكونون إليها يعرضون عن الرمحة اليت تتنزل عليهم ، ويرفضوهنا ، وحيرمون أنفسهم منها ، وهم أحوج ما
  :ويعقب على هذا اإلعراض عن ذكر اهللا ورمحته بالتهديد بعقابه وعذابه 

  . .} فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون { 
فسيأتيهم أنباء ما كانوا به { . ويف التعبري سخرية تناسب استهزاءهم بالوعيد . وهو هتديد مضمر جممل مهول 

إمنا سيذوقون العذاب ذاته ، . أخبار العذاب الذي يستهزئون به وهم لن يتلقوا أخباراً  ستأتيهم. . } يستهزئون 
  ولكنهم يستهزئون فيستهزأ هبم مع التهديد املرهوب. ويصبحون هم أخباراً فيه ، يتناقل الناس ما حل هبم منه 

كفاية للقلب املفتوح واحلس البصري؛ وإهنم يطلبون آية خارقة؛ ويغفلون عن آيات اهللا الباهرة فيما حوهلم؛ وفيها ال
  .وكل صفحة من صفحات هذا الكون العجيب آية تطمئن هبا القلوب 

  . .} أو مل يروا إىل األرض كم أنبتا فيها من كل زوج كرمي؟ إن يف ذلك آلية ، وما كان أكثرهم مؤمنني { 
منفصلني كما يف بعض فصائل النبات ، ومعجزة إخراج النبات احلي من األرض ، وجعله زوجاً ذكراً وأنثى ، إما 

هذه . . وإما جمتمعني كما هو الغالب يف عامل النبات ، حيث جتتمع أعضاء التذكري وأعضاء التأنيث يف عود واحد 
  واألمر ال حيتاج إىل أكثر من الرؤية؟} أو مل يروا { : املعجزة تتكرر يف األرض حوهلم يف كل حلظة 

يربط بني القلب ومشاهد هذا الكون؛ وينبه احلس اخلامد ، والذهن البليد ، والقلب  واملنهج القرآين يف التربية
املغلق ، إىل بدائع صنع اهللا املبثوثة حول اإلنسان يف كل مكان؛ كي يرتاد هذا الكون احلي بقلب حي؛ يشاهد اهللا 

ه؛ ويراقبه وهو شاعر بوجوده يف يف بدائع صنعه ، ويشعر به كلما وقعت عينه على بدائعه؛ ويتصل به يف كل خملوقات
ويشعر أنه هو واحد من عباده ، متصل مبخلوقاته ، مرتبط بالنواميس اليت . كل حلظة من حلظات الليل والنهار 

  :وله دوره اخلاص يف هذا الكون ، وخباصة هذه األرض اليت استخلف فيها . حتكمهم مجيعاً 
  .} زوج كرمي أو مل يروا إىل األرض كم أنبتنا فيها من كل { 

قَالَ َربِّ إِنِّي أََخافُ أَنْ ُيكَذُِّبونِ ) ١١(قَْوَم ِفْرَعْونَ أَلَا َيتَّقُونَ ) ١٠(َوإِذْ َناَدى رَبَُّك ُموَسى أَِن ائِْت الْقَْوَم الظَّاِلِمَني 
قَالَ ) ١٤(َعلَيَّ ذَْنٌب فَأََخافُ أَنْ َيقُْتلُوِن َولَُهْم ) ١٣(َوَيِضيقُ َصْدرِي َولَا َيْنطَِلُق ِلسَانِي فَأَْرِسلْ إِلَى َهاُرونَ ) ١٢(

أَنْ أَْرِسلْ َمَعَنا َبنِي ) ١٦(فَأِْتَيا ِفْرَعْونَ فَقُولَا إِنَّا َرُسولُ َربِّ الَْعالَِمَني ) ١٥(كَلَّا فَاذَْهَبا بِآَياتَِنا إِنَّا َمَعكُْم ُمْسَتِمُعونَ 



َوفََعلَْت فَْعلََتَك الَِّتي فََعلَْت َوأَْنَت ِمَن ) ١٨(ِفيَنا َوِليًدا َولَبِثَْت ِفيَنا ِمْن ُعُمرَِك ِسنَِني  قَالَ أَلَْم نَُربَِّك) ١٧(إِسَْراِئيلَ 
َجَعلَنِي ِمَن فَفََرْرُت مِْنكُمْ لَمَّا ِخفُْتكُْم فََوَهَب ِلي رَبِّي ُحكًْما َو) ٢٠(قَالَ فََعلُْتَها إِذًا وَأََنا ِمَن الضَّالَِّني ) ١٩(الْكَاِفرِيَن 
قَالَ َربُّ ) ٢٣(قَالَ ِفْرَعْونُ َوَما َربُّ الْعَالَِمَني ) ٢٢(َوِتلَْك نِْعَمةٌ َتُمنَُّها َعلَيَّ أَنْ َعبَّْدَت َبنِي إِسَْرائِيلَ ) ٢١(الْمُْرَسِلَني 

قَالَ َربُّكُْم َوَربُّ آَباِئكُمُ ) ٢٥(ْن َحْولَُه أَلَا َتْسَتِمُعونَ قَالَ ِلَم) ٢٤(السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَما َبيَْنُهَما إِنْ كُْنُتْم ُموِقنَِني 
قَالَ َربُّ الَْمشْرِقِ وَالَْمْغرِبِ َوَما َبْيَنُهَما إِنْ كُنُْتمْ ) ٢٧(قَالَ إِنَّ َرسُولَكُُم الَِّذي أُْرِسلَ إِلَْيكُْم لََمْجُنونٌ ) ٢٦(الْأَوَِّلَني 
قَالَ ) ٣٠(قَالَ أََولَْو جِئُْتَك بَِشْيٍء ُمبِنيٍ ) ٢٩(نِ اتََّخذَْت إِلًَها غَيْرِي لَأَْجَعلَنََّك ِمَن الَْمْسجُونَِني قَالَ لَِئ) ٢٨(َتْعِقلُونَ 

بَْيَضاُء ِللنَّاظِرِيَن َونََزَع َيَدُه فَإِذَا ِهَي ) ٣٢(فَأَلْقَى َعَصاُه فَإِذَا ِهَي ثُعَْبانٌ ُمبٌِني ) ٣١(فَأِْت بِِه إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني 
قَالُوا ) ٣٥(يُرِيُد أَنْ ُيْخرَِجكُْم ِمْن أَْرِضكُْم بِِسْحرِِه فََماذَا َتأُْمُرونَ ) ٣٤(قَالَ ِللَْملَإِ َحْولَُه إِنَّ َهذَا لََساِحٌر َعِليٌم ) ٣٣(

فَُجِمَع السََّحَرةُ ِلِميقَاِت َيْومٍ َمْعلُومٍ ) ٣٧(َسحَّارٍ َعِليمٍ  يَأُْتوَك بِكُلِّ) ٣٦(أَْرجِْه َوأَخَاُه َوابَْعثْ ِفي الَْمدَاِئنِ َحاِشرِيَن 
فَلَمَّا َجاَء السََّحَرةُ قَالُوا ) ٤٠(لََعلََّنا َنتَّبُِع السََّحَرةَ إِنْ كَاُنوا ُهمُ الْغَاِلبَِني ) ٣٩(َوِقيلَ ِللنَّاسِ َهلْ أَنُْتْم ُمْجَتِمُعونَ ) ٣٨(

قَالَ لَُهْم ُموَسى أَلْقُوا َما ) ٤٢(قَالَ َنَعْم وَإِنَّكُْم إِذًا لَِمَن الُْمقَرَّبَِني ) ٤١(َنا لَأَْجًرا إِنْ كُنَّا َنْحُن الْغَاِلبَِني ِلِفْرَعْونَ أَِئنَّ لَ
فَأَلْقَى ُموَسى َعَصاُه فَإِذَا ِهيَ ) ٤٤(َغاِلُبونَ فَأَلْقَْوا حَِبالَُهْم َوِعِصيَُّهْم َوقَالُوا بِِعزَِّة ِفْرَعْونَ إِنَّا لََنْحُن الْ) ٤٣(أَنُْتْم ُملْقُونَ 

) ٤٨(َربِّ ُموَسى َوَهاُرونَ ) ٤٧(قَالُوا آَمنَّا بَِربِّ الَْعالَِمَني ) ٤٦(فَأُلِْقَي السََّحَرةُ َساجِِديَن ) ٤٥(َتلْقَُف َما َيأِْفكُونَ 
ُريكُُم الَِّذي َعلََّمكُُم السِّْحَر فَلََسْوَف َتْعلَُمونَ لَأُقَطَِّعنَّ أَْيدَِيكُْم وَأَْرجُلَكُْم ِمْن قَالَ آَمْنُتْم لَُه قَْبلَ أَنْ آذَنَ لَكُْم إِنَُّه لَكَبِ

َنا َخطَاَياَنا أَنْ كُنَّا إِنَّا َنطَْمعُ أَنْ َيْغِفَر لََنا رَبُّ) ٥٠(قَالُوا لَا َضْيَر إِنَّا إِلَى َربَِّنا ُمْنقَِلُبونَ ) ٤٩(ِخلَاٍف َولَأَُصلِّبَنَّكُْم أَْجَمِعَني 
فَأَْرَسلَ ِفْرَعْونُ ِفي الَْمدَاِئنِ َحاِشرِيَن ) ٥٢(َوأَْوَحْيَنا إِلَى ُموَسى أَنْ أَْسرِ بِِعَباِدي إِنَّكُْم مُتََّبُعونَ ) ٥١(أَوَّلَ الُْمْؤِمنَِني 

فَأَْخَرجَْناُهْم ِمْن َجنَّاٍت ) ٥٦(َوإِنَّا لََجِميٌع َحاِذُرونَ ) ٥٥(اِئظُونَ َوإِنَُّهْم لََنا لََغ) ٥٤(إِنَّ َهُؤلَاِء لَِشْرِذَمةٌ قَِليلُونَ ) ٥٣(
فَلَمَّا َتَراَءى ) ٦٠(فَأَْتَبُعوُهْم ُمْشرِِقَني ) ٥٩(كَذَِلَك َوأَْوَرثَْناَها بَنِي إِْسرَاِئيلَ ) ٥٨(َوكُُنوزٍ َوَمقَامٍ كَرِميٍ ) ٥٧(َوُعُيوٍن 

فَأَْوَحْيَنا إِلَى مُوَسى أَنِ ) ٦٢(قَالَ كَلَّا إِنَّ َمِعيَ رَبِّي َسيَْهِدينِ ) ٦١(ُب مُوَسى إِنَّا لَُمْدَركُونَ الَْجْمَعاِن قَالَ أَْصَحا
ا ُموَسى َوَمْن وَأَْنَجْيَن) ٦٤(وَأَْزلَفَْنا ثَمَّ الْآَخرِيَن ) ٦٣(اْضرِْب بَِعَصاَك الَْبْحَر فَاْنفَلََق فَكَانَ كُلُّ فِْرقٍ كَالطَّْوِد الَْعظِيمِ 

َوإِنَّ َربَّكَ لَُهَو الَْعزِيُز ) ٦٧(إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَيةً َوَما كَانَ أَكْثَرُُهْم ُمْؤِمنَِني ) ٦٦(ثُمَّ أَغَْرقَْنا الْآَخرِيَن ) ٦٥(َمَعُه أَْجَمِعَني 
  ) ٦٨(الرَّحِيُم 

ع موضوع السورة ، ومع اجتاهها إىل بيان هذه احللقة من قصة موسى عليه السالم جتيء يف هذه السورة متناسقة م
عاقبة املكذبني بالرسالة؛ وإىل طمأنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وتعزيته عما يلقاه من إعراض املشركني 

وتكذيبهم؛ وإىل رعاية اهللا لدعوته واملؤمنني هبا ولو كانوا جمردين من القوة وأعداؤهم أقوياء جبارون يف األرض 
ألذى والتنكيل وهو املوقف الذي كان فيه املسلمون مبكة عند نزول هذه السورة وقد كان مسلطون عليهم با

  .القصص إحدى وسائل التربية القرآنية يف القرآن الكرمي 
وقد وردت حلقات من قصة موسى عليه السالم حىت اآلن يف سورة البقرة ، وسورة املائدة ، وسورة األعراف ، 

  .عدا إشارات إليها يف سور أخرى . ، وسورة الكهف ، وسورة طه  وسورة يونس ، وسورة اإلسراء
ويف كل مرة كانت احللقات اليت تعرض منها أو اإلشارات متناسقة مع موضوع السورة ، أو السياق الذي تعرض 

  .فيه ، على حنو ما هي يف هذه السورة؛ وكانت تشارك يف تصوير املوضوع الذي يهدف إليه السياق 
روضة هنا هي حلقة الرسالة والتكذيب وما كان من غرق فرعون وملئه جزاء على هذا التكذيب ، واحللقة املع

ويف هذا تصديق . وجناة موسى وبين إسرائيل من كيد الظاملني . وعقاباً على ائتماره مبوسى ومن معه من املؤمنني 



فقد { : وقوله } منقلب ينقلبون وسيعلم الذين ظلموا أي { : قول اهللا سبحانه يف هذه السورة عن املشركني 
وهذه احللقة مقسمة إىل مشاهد استعراضية ، بينها فجوات مبقدار ما } كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون 

وهي ظاهرة فنية ملحوظة يف طريقة العرض القرآنية . يسدل الستار على املشهد ، مث يرفع عن املشهد الذي يليه 
  .للقصة 

وثانيها مشهد . أوهلا مشهد النداء والبعثة والوحي واملناجاة بني موسى عليه السالم وربه : شاهد وهنا سبعة م
وثالثها مشهد التآمر ومجع السحرة وحشد . مواجهة موسى لفرعون وملئه برسالته وآييت العصا واليد البيضاء 

األجر واجلزاء وخامسها مشهد  ورابعها مشهد السحرة حبضرة فرعون يطمئنون على. الناس للمباراة الكربى 
الشق األول مشهد إحياء اهللا : وسادسها مشهد ذو شقني . املباراة ذاته وإميان السحرة وهتديد فرعون ووعيده 

. ملوسى أن يسري بعباده ليالً ، والثاين مشهد إرسال فرعون يف املدائن حاشرين جيمعون اجلنود ملالحقة بين إسرائيل 
  .ة أمام البحر وهنايته من انفالق البحر وغرق الظاملني وجناة املؤمنني وسابعها مشهد املواجه

ولكنها عرضت يف كل موضع . وقد عرضت هذه املشاهد يف سورة األعراف ، ويف سورة يونس ، ويف سورة طه 
ة هنا من اجلانب الذي يناسب ذلك املوضع ، وبالطريقة اليت تتفق مع اجتاهه ، وكان التركيز فيها على نقط معين

  .وهناك 
ففي األعراف مثالً بدأ مبشهد املواجهة بني موسى وفرعون خمتصراً ، ومر مبشهد السحرة وهنايته سريعاً ، بينما وسع 
يف عرض مؤامرات فرعون وملئه بعد ذلك ، وعرض آيات موسى مدة إقامته يف مصر بعد املباراة قبل مشهد الغرق 

  .والنجاة 

بينما . واختصر هذا هنا فلم يشر إليه . . ئيل بعد جماوزهتم البحر يف حلقات كثرية واستطرد بعد ذلك مع بين إسرا
وسع يف مشهد اجلدال بني موسى وفرعون حول وحدانية اهللا سبحانه ووحيه إىل رسوله؛ وهو موضوع اجلدل يف 

  .هذه السورة بني املشركني والنيب صلى اهللا عليه وسلم 
بينما . صراً مل يعرض فيه آييت العصا واليد ، واختصر كذلك يف مشهد املباراة ويف يونس بدأ مبشهد املواجهة خمت

  .توسع هنا يف كليهما 
واستطرد بعد مشهدي املواجهة واملباراة فصاحب . ويف سورة طه توسع يف مشهد املناجاة األول بني موسى وربه 

  . ومل جياوز هنا مشهد الغرق والنجاة. بين إسرائيل يف رحلتهم طويالً 
ألن هذا التنويع يف اختيار . وكذلك ال جند تكراراً يف عرض القصة أبداً على كثرة ما عرضت يف سور القرآن 

كل أولئك . . احللقات اليت تعرض ، ومشاهد كل حلقة ، واجلانب الذي خيتار من كل مشهد ، وطريقة عرضه 
  .متناسقة مع هذا املوضع . جيعلها جديدة يف كل موضع 

. رب إين أخاف أن يكذبون : أال يتقون؟ قال . قوم فرعون . ربك موسى أن ائت القوم الظاملني  وإذ نادى{ 
كال فاذهبا بآياتنا : قال . وهلم عليَّ ذنب فأخاف أن يقتلون . ويضيق صدري وال ينطلق لساين ، فأرسل إىل هارون 

  . .} أرسل معنا بين إسرائيل  أن. إنا رسول رب العاملني : فأتيا فرعون فقوال . إنا معكم مستمعون 
لعلك باخع نفسك أال { : اخلطاب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هبذا القصص ، بعدما قال له يف مطلع السورة 

إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم هلا خاضعني ، وما يأتيهم من ذكر من الرمحن . يكونوا مؤمنني 
مث أخذ يقص عليه أنباء املكذبني } فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون .  حمدث إال كانوا عنه معرضني

  .املعرضني املستهزئني ، وما حاق هبم من العذاب األليم 



  . .} أال يتقون؟ . قوم فرعون . وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظاملني { 
القوم { : وسى عليه السالم وهو يبدأ بإعالن صفة القوم مشهد التكليف بالرسالة مل: وهذا هو املشهد األول 

فقد ظلموا أنفسهم بالكفر والضالل ، وظلموا بين إسرائيل مبا كانوا يذحبون أبناءهم ويستحيون نساءهم } الظاملني 
مث يعجب موسى من أمرهم ويعجب } قوم فرعون { لذلك يقدم صفتهم مث يعينهم . . ويعذبوهنم بالسخرة والنكال 

أال خيشون رهبم؟ أال خيافون مغبة ظلمهم؟ أال يرجعون عن غيهم؟ أال إن أمرهم } أال يتقون؟ { : ل إنسان ك
  لعجيب يستحق التعجيب وكذلك كل من كان على شاكلتهم من الظاملني

ومل يكن أمر فرعون وملئه جديداً على موسى عليه السالم فهو يعرفه ، ويعرف ظلم فرعون وعتوه وجربوته ، 
ومن مث يشكو إىل ربه ما به من ضعف وقصور ال ليتنصل أو يعتذر عن . رك أهنا مهمة ضخمة وتكليف عظيم ويد

  .التكليف ، ولكن ليطلب العون واملساعدة يف هذا التكليف العسري 

وهلم عليَّ ذنب فأخاف . ويضيق صدري وال ينطلق لساين فأرسل إىل هارون . رب إين أخاف أن يكذبون : قال { 
  .} قتلون أن ي

والظاهر من حكاية قوله عليه السالم أن خوفه ليس من جمرد التكذيب ، ولكن من حصوله يف وقت يضيق فيه 
إذ كانت بلسانه حبسة هي اليت قال . صدره وال ينطلق لسانه فال ميلك أن يبني ، وأن يناقش هذا التكذيب ويفنده 

ومن شأن هذه احلبسة أن تنشئ حالة من ضيق الصدر } يل واحلل عقدة من لساين يفقهوا قو{ : عنها يف سورة طه 
. . وتزداد كلما زاد االنفعال ، فيزداد الصدر ضيقاً . ، تنشأ من عدم القدرة على تصريف االنفعال بالكالم 

فمن هنا خشي موسى أن تقع له هذه احلالة وهو يف موقف املواجهة بالرسالة لظامل . وهي حالة معروفة . . وهكذا 
فشكا إىل ربه ضعفه وما خيشاه على تبليغ رسالته ، وطلب إليه أن يوحي إىل هارون أخيه ، . كفرعون  جبار

فهارون أفصح . ويشركه معه يف الرسالة اتقاء للتقصري يف أداء التكليف ، ال نكوصاً وال اعتذاراً عن التكليف 
ولقد دعا . ض هارون باجلدل واحملاجة والبيان لساناً ومن مث هو أهدأ انفعاالً؛ فإذا أدركت موسى حبسة أو ضيق هن

موسى ربه كما ورد يف سورة طه ليحل هذه العقدة من لسانه ، ولكنه زيادة يف االحتياط للنهوض بالتكليف طلب 
  . .معه أخاه هارون وزيراً ومعيناً 

خوف من املواجهة ، فإن ذكره هنا ليس لل. . } وهلم عليَّ ذنب فأخاف أن يقتلون { : وكذلك الشأن يف قوله 
حىت إذا قتلوه قام هارون من بعده قام هارون من . ولكن له عالقة باإلرسال إىل هارون . والتخلي عن التكليف 

  .بعده بالرسالة ، وأمت الواجب كما أمره ربه دون تعويق 
نافحة عن رسالة ربه االحتياط من أن حيتبس لسانه يف األوىل وهو يف موقف امل. فهو االحتياط للدعوة ال للداعية 

واالحتياط من أن يقتلوه يف الثانية فتتوقف دعوة ربه اليت كلف أداءها وهو . وبياهنا ، فتبدو الدعوة ضعيفة قاصرة 
وهذا هو الذي يليق مبوسى عليه السالم الذي صنعه اهللا على عينه ، واصطنعه . على إبالغها واطرادها حريص 

  .لنفسه 
والتعبري هنا خيتصر مرحلة . ذا وإشفاقه واحتياطه أجابه إىل ما سأل ، وطمأنه مما خياف وملا علمه ربه من حرصه ه

االستجابة ، ومرحلة اإلرسال إىل هارون ، ومرحلة وصول موسى إىل مصر ولقائه هلارون؛ ويربز مشهد موسى 
سى ، وينفي خماوفه نفياً شديداً ، وهارون جمتمعني يتلقيان أمر رهبما الكرمي ، يف نفس اللحظة اليت يطمئن اهللا فيها مو

  } كال { يف لفظة تستخدم أصالً للردع وهو كلمة 
أن أرسل معنا بين . إنا رسول رب العاملني : فأتيا فرعون فقوال . كال فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون : قال { 



  .} إسرائيل 
  .وكال لن يقتلوك . لن يضيق صدرك وحيتبس لسانك . كال 

وقد شهد موسى منها العصا واليد } فاذهبا بآياتنا { . واذهب أنت وأخوك . كله عن بالك بشدة  فأبعد هذا
البيضاء والسياق خيتصرمها هنا ألن التركيز يف هذه السورة موجه إىل موقف املواجهة وموقف السحرة وموقف 

ة ورعاية وأمان؟ واهللا معهما ومع فأية قوة؟ وأي سلطان؟ وأي محاي} إنا معكم مستمعون { اذهبا . الغرق والنجاة 
فهو يرمسها يف . ولكن الصحبة املقصودة هنا هي صحبة النصر والتأييد . كل إنسان يف كل حلظة ويف كل مكان 

وذلك . وهذا كناية عن دقة الرعاية وحضور املعونة . صورة االستماع ، الذي هو أشد درجات احلضور واالنتباه 
  . بالتصوير على طريقة القرآن يف التعبري

ومها اثنان } إنا رسول رب العاملني : فقوال { : فأخرباه مبهمتكما يف غري حذر وال تلجلج } فأتيا فرعون { اذهبا 
يف وجه فرعون الذي يدعي . رسول رب العاملني . فهما رسول . ولكنهما يذهبان يف مهمة واحدة برسالة واحدة 

فهي املواجهة القوية الصرحية حبقيقة التوحيد منذ } من إله غريي ما علمت لكم { : األلوهية ، ويقول لقومه 
  .فهي حقيقة واحدة ال حتتمل التدرج واملداراة . اللحظة األوىل ، بال تدرج فيها وال حذر 

وواضح من هذا ومن أمثاله يف قصة موسى عليه السالم . . } أن أرسل معنا بين إسرائيل . إنا رسول رب العاملني { 
إمنا كان رسوالً إليهم . آن ، أنه مل يكن رسوالً إىل فرعون وقومه ليدعوهم إىل دينه ويأخذهم مبنهج رسالته يف القر

وقد كانوا أهل دين منذ أبيهم إسرائيل وهو يعقوب أبو . ليطلب إطالق بين إسرائيل ليعبدوا رهبم كما يريدون 
ئدهم فأرسل اهللا إليهم موسى لينقذهم من ظلم يوسف عليهما السالم فبهت هذا الدين يف نفوسهم ، وفسدت عقا

  .فرعون ويعيد تربيتهم على دين التوحيد 
وقد . لنجدنا أمام مشهد املواجهة . ولكن الستار يسدل . وإىل هنا حنن أمام مشهد البعثة والوحي والتكليف 

  :اختصر ما هو مفهوم بني املشهدين على طريقة العرض القرآنية الفنية 
: َربَِّك ِفينا وليداً ، ولبثت فينا من عمرك سنني؟ وفعلت فعلتك اليت فعلت وأنت من الكافرين؟ قال قال أمل ُن{ 

وتلك نعمه . ففررت منكم ملا خفتكم ، فوهب يل ريب حكماً وجعلين من املرسلني . فعلتها إذن وأنا من الضالني 
  .} متنها علي أن َعبَّدتَّ بين إسرائيل 

ويطلب إليه ذلك . } إنا رسول رب العاملني { : سى يواجه هبذه الدعوى الضخمة ويعجب فرعون وهو يرى مو
فإن آخر عهده مبوسى أنه كان ربيباً يف قصره منذ أن التقطوا . } أن أرسل معنا بين إسرائيل { الطلب الضخم 

بطي كان من حاشية إن هذا الق: وقيل . وأنه هرب بعد قتله للقبطي الذي وجده يتعارك مع اإلسرائيلي . تابوته 
فما أبعد املسافة بني آخر عهد فرعون مبوسى إذن وهذه الدعوى الضخمة اليت يواجهه هبا بعد عشر سنني . فرعون 

  :ومن مث بدأ فرعون متهكماً مستهزئاً مستعجباً 
  .} رين أمل نربك فينا وليداً ، ولبثت فينا من عمرك سنني؟ وفعلت فعلتك اليت فعلت ، وأنت من الكاف: قال { 

.  
فهل هذا جزاء التربية والكرامة اليت لقيتها عندنا وأنت وليد؟ أن تأيت اليوم لتخالف ما حنن عليه من ديانة؟ ولتخرج 

  على امللك الذي نشأت فيه بيته ، وتدعو إىل إله غريه؟
ختطرنا مبقدمات  وما بالك وقد لبثت فينا من عمرك سنني مل تتحدث بشيء عن هذه الدعوى اليت تدعيها اليوم؛ ومل



  هذا األمر العظيم؟
فعلتك البشعة الشنيعة اليت ال . . } وفعلت فعلتك اليت فعلت { : ويذكره حبادث مقتل القبطي يف هتويل وجتسيم 

برب العاملني الذي تقول به اليوم ، فإنك مل تكن } وأنت من الكافرين { يليق احلديث عنها باأللفاظ املفتوحة فعلتها 
  عن رب العاملني وقتها تتحدث

وخباصة . وهكذا مجع فرعون كل ما حسبه رداً قاتالً ال ميلك موسى عليه السالم معه جواباً ، وال يستطيع مقاومة 
  حكاية القتل ، وما ميكن أن يعقبها من قصاص ، يتهدده به من وراء الكلمات

  :ولكن موسى وقد استجاب اهللا دعاءه فأزال حبسة لسانه انطلق جييب 
وتلك . ففررت منكم ملا خفتكم ، فوهب يل ريب حكماً وجعلين من املرسلني . فعلتها إذن وأنا من الضالني :  قال{ 

  . .} نعمة متنها علّي أن عبدت بين إسرائيل 
فعلت تلك الفعلة وأنا بعد جاهل ، أندفع اندفاع العصبية لقومي ، ال اندفاع العقيدة اليت عرفتها اليوم مبا أعطاين 

وجعلين من { ووهب يل احلكمة : فقسم اهللا يل اخلري . على نفسي } ففررت منكم ملا خفتكم { . احلكمة ريب من 
  .} من املرسلني { فلست بدعاً من األمر ، إمنا أنا واحد من الرعيل } املرسلني 

ما كانت تربييت يف ف. . } وتلك نعمة متنها عليَّ أن عبدت بين إسرائيل { . ولكن باحلق . مث جييبه هتكماً بتهكم 
بيتك وليداً إال من جراء استعبادك لبين إسرائيل ، وقتلك أبناءهم ، مما اضطر أمي أن تلقيين يف التابوت ، فتقذف 

فهل هذا هو ما متنه علي ، وهل هذا هو فضلك . بالتابوت يف املاء ، فتلتقطونين ، فأرىب يف بيتك ، ال يف بيت أبوّي 
  العظيم؟

ولكن يف جتاهل وهزء وسوء أدب يف حق اهللا . عن هذه املسألة ، وراح يسأله عن صميم دعواه عندئذ عدل فرعون 
  :الكرمي 

  . .} وما رب العاملني؟ : قال فرعون { 
إنك من عنده رسول؟ وهو سؤال املتنكر للقول من : أي شيء يكون رب العاملني الذي تقول : إنه قبحه اهللا يسأل 

والقائل ، املستغرب للمسألة كلها حىت لرياها غري ممكنة التصور ، غري قابلة ألن تكون أساسه ، املتهكم على القول 
  موضوع حديث

  :فيجيبه موسى عليه السالم بالصفة املشتملة على ربوبيته تعاىل للكون املنظور كله وما فيه 
  . .} إن كنتم موقنني . رب السماوات واألرض وما بينهما : قال { 

إنه رب هذا الكون اهلائل الذي ال يبلغ إليه سلطانك يا فرعون وال . . ك التجاهل ويغطيه وهو جواب يكافئ ذل
  .وقصارى ما ادعاه فرعون أنه إله هذا الشعب وهذا اجلزء من وادي النيل . علمك 

وكذلك كان جواب موسى . وهو ملك صغري ضئيل ، كالذرة أو اهلباءة يف ملكوت السماوات واألرض وما بينهما 
ه السالم حيمل استصغار ما يدعيه فرعون مع بطالنه ، وتوجيه نظره إىل هذا الكون اهلائل ، والتفكري فيمن علي

فهذا وحده هو } إن كنتم موقنني { : مث عقب على هذا التوجيه مبا حكايته . . فهو رب العاملني . . يكون ربه 
  .الذي حيسن اليقني به والتصديق 
يعجبهم من هذا القول ، أو لعله يصرفهم عن التأثر به ، على طريقة اجلبارين الذين  والتفت فرعون إىل من حوله ،

  :خيشون تسرب كلمات احلق البسيطة الصرحية إىل القلوب 
  . .} أال تستمعون؟ : قال ملن حوله { 



  أال تستمعون إىل هذا القول العجيب الغريب ، الذي ال عهد لنا به ، وال قاله أحد نعرفه
  .موسى أن هجم عليه وعليهم بصفة أخرى من صفات رب العاملني ومل يلبث 

  . .} ربكم ورب أبائكم األولني : قال { 
ال . وهذه أشد مساساً بفرعون ودعواه وأوضاعه ، فهو جيبهه بأن رب العاملني هو ربه ، فما هو إال واحد من عبيده 

فالوراثة . زعم عليهم وهو رب آبائهم األولني إله كما يدعي بني قومه وهو رب قومه ، فليس فرعون رهبم كما ي
  فما كان من قبل إال اهللا ربا للعاملني. اليت تقوم عليها ألوهية فرعون دعوى باطلة 

  :ومن مث يرمي قائلها يف هتكم باجلنون . فما يطيق عليها سكوتا واملأل حوله يستمعون . وإهنا للقاصمة لفرعون 
  . .} كم جملنون إن رسولكم الذي أرسل إلي: قال { 

يريد أن يتهكم على مسألة الرسالة يف ذاهتا ، فيبعد القلوب عن تصديقها هبذا . . إن رسولكم الذي أرسل إليكم 
ويتهم موسى عليه السالم باجلنون ، ليذهب أثر مقالته اليت . التهكم ، ال أنه يريد اإلقرار هبا واالعتراف بإمكاهنا 

  .وترد الناس إىل اهللا رهبم ورب آبائهم األولني .  يف الصميم تطعن وضع فرعون السياسي والديين
ولكن هذا التهكم وهذا القذف ال يفت يف عضد موسى ، فيمضي يف طريقه يصدع بكلمة احلق اليت تزلزل الطغاة 

  :واملتجربين 
  . .} إن كنتم تعقلون . رب املشرق واملغرب وما بينهما : قال { 

وضان لألنظار كل يوم؛ ولكن القلوب ال تنتبه إليهما لكثرة تكرارمها ، وشدة واملشرق واملغرب مشهدان معر
وهذان احلدثان . كما يدل على مكاين الشروق والغروب . واللفظ يدل على الشروق والغروب . ألفتهما 

ذا فمن يصرفهما إذن ومن ينشئهما هب. العظيمان ال جيرؤ فرعون وال غريه من املتجربين أن يدعي تصريفهما 
االطراد الذي ال يتخلف مرة وال يبطئ عن أجله املرسوم؟ إن هذا التوجيه يهز القلوب البليدة هزا ، ويوقظ العقول 

  . .} إن كنتم تعقلون { : وموسى عليه السالم يثري مشاعرهم ، ويدعوهم إىل التدبر والتفكري . الغافية إيقاظاً 
، وصحوة القلوب؛ وال يكره أحداً كما يكره الداعني إىل الوعي والطغيان ال خيشى شيئاً كما خيشى يقظة الشعوب 

  .واليقظة؛ وال ينقم على أحد كما ينقم على من يهزون الضمائر الغافية 

فينهي احلوار معه بالتهديد . ومن مث ترى فرعون يهيج على موسى ويثور ، عندما ميس بقوله هذا أوتار القلوب 
  :د عليه الطغاة عندما يسقط يف أيديهم وختذهلم الرباهني الغليظ بالبطش الصريح ، الذي يعتم

  . .} لئن اختذت إهلاً غريي ألجعلنك من املسجونني : قال { 
وما هو . فليس السجن عليه ببعيد . التهديد بأن يسلكه يف عداد املسجونني : هذه هي احلجة وهذا هو الدليل 

وتلك مسة الطغاة . عور بضعف الباطل أمام احلق الدافع باإلجراء اجلديد وهذا هو دليل العجز ، وعالمة الش
  وطريقهم يف القدمي واجلديد

وكيف وهو رسول اهللا؟ واهللا معه ومع أخيه؟ فإذا هو يفتح الصفحة . . غري أن التهديد مل يفقد موسى رباطة جأشه 
  :يفتحها بقول جديد ، وبرهان جديد . اليت أراد فرعون أن يغلقها ويستريح 

  . .} أولو جئتك بشيء مبني؟  :قال { 
وحىت لو جئتك بربهان واضح على صدق رساليت فإنك جتعلين من املسجونني؟ ويف هذا إحراج لفرعون أمام املأل 

الذين استمعوا ملا سبق من قول موسى؛ ولو رفض اإلصغاء إىل برهانه املبني لدل على خوفه من حجته ، وهو يدعي 
  :ضطراً أن يطلب منه الدليل ومن مث وجد نفسه م. أنه جمنون 



  . .} فأت به إن كنت من الصادقني : قال { 
فهو ما يزال يشكك يف موسى . إن كنت من الصادقني يف دعواك؛ أو إن كنت من الصادقني يف أن لديك شيئاً مبيناً 

  .، خيفة أن تترك حجته يف نفوس القوم شيئاً 
  :حىت بلغ التحدي من فرعون أقصاه  هنا كشف موسى عن معجزتيه املاديتني؛ وقد أخرمها

  . .} ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين . فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبني { 
يدل . والتعبري يدل على أن العصا حتولت فعالً إىل ثعبان تدب فيه احلياة ، وأن يده حني نزعها كانت بيضاء فعال 

ال ، كما هو احلال يف السحر الذي ال يغري طبائع األشياء ، إمنا فلم يكن األمر ختيي} فإذا هي { : على هذا بقوله 
  .خييل للحواس بغري احلقيقة 

ومعجزة احلياة اليت تدب من حيث ال يعلم البشر ، معجزة تقع يف كل حلظة ، ولكن الناس ال يلقون هلا باال ، لطول 
وموسى عليه السالم . ا يف مثل هذا املشهد األلفة والتكرار ، أو ألهنم ال يشهدون التحول على سبيل التحدي فام

  .يلقي يف وجه فرعون هباتني اخلارقتني فاألمر يزلزل ويرهب 
وقد أحس فرعون بضخامة املعجزة وقوهتا؛ فأسرع يقاومها ويدفعها؛ وهو حيس ضعف موقفه ، ويكاد يتملق القوم 

  :ملزلزلة من حوله؛ ويهيج خماوفهم من موسى وقومه ، ليغطي على وقع املعجزة ا
  . .} قال للمأل حوله إن هذا لساحر عليم ، يريد أن خيرجكم من أرضكم بسحره ، فماذا تأمرون؟ { 

} عليم { ويف قولة فرعون هذه يبدو إقراره بعظمة املعجزة وإن كان يسميها سحراً؛ فهو يصف صاحبها بأنه ساحر 
  .} خيرجكم من أرضكم بسحره  يريد أن{ : ويبدو ذعره من تأثر القوم هبا فهو يغريهم به . 

} فماذا تأمرون؟ { : ويبدو تضعضعه وهتاويه وتواضعه للقوم الذين جيعل نفسه هلم إهلا ، فيطلب أمرهم ومشورهتم 
  ومىت كان فرعون يطلب أمر أتباعه وهم له يسجدون

ويلجأون . بعد التجرب  عندئذ يلينون يف القول. وتلك شنشنة الطغاة حينما حيسون أن األرض تتزلزل حتت أقدامهم 
ذلك إىل . ويتظاهرون بالشورى يف األمر وهم كانوا يستبدون باهلوى . إىل الشعوب وقد كانوا يدوسوهنا باألقدام 

  أن يتجاوزوا منطقة اخلطر ، مث إذا هم هم جبابرة مستبدون ظاملون
ب املصلحة يف بقاء األوضاع اليت وأشار عليه املأل؛ وقد خدعتهم مكيدته ، وهم شركاء فرعون يف باطله ، وأصحا

جتعلهم حاشية مقربة ذات نفوذ وسلطان؛ وقد خافوا أن يغلبهم موسى وبنو إسرائيل على أرضهم لو اتبعتهم 
أشاروا عليه أن يلقى سحره بسحر مثله ، بعد التهيئة . . اجلماهري ، حني ترى معجزيت موسى وتسمع إىل ما يقول 

  :واالستعداد 
  . .} وابعث يف املدائن حاشرين ، يأتوك بكل سحار عليم : وأخاه أرجه : قالوا { 

أي أمهله وأخاه إىل أجل؛ وابعث رسلك إىل مدائن مصر الكربى ، جيمعون السحرة املهرة ، إلقامة مباراة للسحر 
  .بينهم وبينه 

اراة ، وتبث فيهم وهنا يسدل الستار على هذا املشهد لريفع على مشهد السحرة حيشدون ، والناس جيمعون للمب
احلماسة للسحرة ومن خلفهم من أصحاب السلطان؛ وهتيأ أرض املباراة بني احلق والباطل ، أو بني اإلميان والطغيان 

.  
} هل أنتم جمتمعون ، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبني؟ : وقيل للناس . فجمع السحرة مليقات يوم معلوم { 
. .  



هل لكم يف } هل أنتم جمتمعون ، لعلنا نتبع السحرة؟ { : اإلهاجة والتحميس للجماهري وتظهر من التعبري حركة 
التجمع وعدم التخلف عن املوعد ، ليترقب فوز السحرة وغلبتهم على موسى اإلسرائيلي واجلماهري دائماً تتجمع 

هنا هبذه املباريات واالحتفاالت ملثل هذه األمور ، دون أن تفطن إىل أن حكامها الطغاة يلهون هبا ويعبثون ، ويشغلو
وهكذا جتمع املصريون ليشهدوا املباراة بني السحرة . والتجمعات ، ليلهوها عما تعاين من ظلم وكبت وبؤس 

  وموسى عليه السالم
مث جييء مشهد السحرة حبضرة فرعون قبل املباراة؛ يطمئنون على األجر واملكافأة إن كانوا هم الغالبني؛ ويتلقون من 

  ون الوعد باألجر اجلزيل والقرىب من عرشه الكرميفرع
  . .} نعم ، وإنكم إذن مل املقربني : أئن لنا ألجراً إن كنا حنن الغالبني؟ قال : فلما جاء السحرة قالوا لفرعون { 

 وهكذا ينكشف املوقف عن مجاعة مأجورة يستعني هبا فرعون الطاغية؛ تبذل مهارهتا يف مقابل األجر الذي تنتظره؛
وهؤالء هم الذين يستخدمهم الطغاة . وال عالقة هلا بعقيدة وال صلة هلا بقضية ، وال شيء سوى األجر واملصلحة 

  .دائماً يف كل مكان ويف كل زمان 
وها هو ذا فرعون يعدهم مبا هو أكثر . وها هم أوالء يستوثقون من اجلزاء على تعبهم ولعبهم وبراعتهم يف اخلداع 

  وهو بزعمه امللك واإلله. أن يكونوا من املقربني إليه يعدهم . من األجر 
  :مث إذا مشهد املباراة الكربى وأحداثه اجلسام 

فألقى : بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون : فألقوا حباهلم وعصيهم ، وقالوا . ألقوا ما أنتم ملقون : قال هلم موسى { 
  .دين موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون ، فألقي السحرة ساج

آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبريكم الذي علمكم : قال . رب موسى وهارون . آمنا برب العاملني : قالوا 
ال ضري إنا إىل ربنا : قالوا . ألقطعن أيديكم وأرجلكم من خالف ، وألصلبنكم أمجعني . السحر فلسوف تعلمون 

  . .} ول املؤمنني إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أ. منقلبون 
إال أنه يشي منذ البدء باطمئنان موسى إىل احلق الذي معه؛ وقلة أكتراثه جلموع السحرة . ويبدأ املشهد هادئاً عادياً 

احملشودين من املدائن ، املستعدين لعرض أقصى ما ميلكون من براعة ، ووراءهم فرعون وملؤه ، وحوهلم تلك 
  :تجلى هذا االطمئنان يف تركه إياهم يبدأون ي. . اجلماهري املضللة املخدوعة 

  . .} ألقوا ما أنتم ملقون : قال هلم موسى { 
  .بال مباالة وال حتديد وال اهتمام . . } ألقوا ما أنتم ملقون { : ويف التعبري ذاته ما يشي باالستهانة 

  :وحشد السحرة أقصى مهارهتم وأعظم كيدهم وبدأوا اجلولة باسم فرعون وعزته 
  . .} بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون : فألقوا حباهلم وعصيهم؛ وقالوا { 

وال يفصل السياق هنا ما كان من أمر حباهلم وعصيهم ، كما فصله يف سورة األعراف وطه ، ليبقى ظل الطمأنينة 
  .ألصيل والثبات للحق ، وينتهي مسارعاً إىل عاقبة املباراة بني احلق والباطل؛ ألن هذا هو هدف السورة ا

  . .} فألقى موسى عصاه ، فإذا هي تلقف ما يأفكون { 
ووقعت املفاجأة املذهلة اليت مل يكن يتوقعها كبار السحرة؛ فلقد بذلوا غاية اجلهد يف فنهم الذي عاشوا به وأتقنوه؛ 

س معه وموسى وحده ، ولي. حمشود من كل مكان . وهم مجع كثري . وجاءوا بأقصى ما ميلك السحرة أن يصنعوه 
وعهدهم بالسحر أن يكون ختييالً ، ولكن . مث إذا هي تلقف ما يأفكون؛ واللقف أسرع حركة لألكل . إال عصاه 

ولو كان ما جاء به موسى سحراً ، لبقيت حباهلم . فال تبقي هلا أثراً . هذه العصا تلقف حباهلم وعصيهم حقاً 



  ولكنهم ينظرون فال جيدوهنا فعالً. وعصيهم بعد أن خيل هلم وللناس أن حية موسى ابتلعتها 
  :وهم أعرف الناس بأنه احلق . عندئذ ال ميلكون أنفسهم من اإلذعان للحق الواضح الذي ال يقبل جدالً 

  . .} رب موسى وهارون . آمنا برب العاملني : قالوا . فألقي السحرة ساجدين { 
. لى مهارهتم ، ومل يكونوا أصحاب عقيدة وال قضية وهم قد كانوا منذ حلظة مأجورين ينتظرون اجلزاء من فرعون ع

لقد كانت هزة رجتهم رجاً ، وخضتهم خضاً؛ ووصلت إىل أعماق . ولكن احلق الذي مس قلوهبم قد حوهلم حتويالً 
نفوسهم وقرارة قلوهبم ، فأزالت عنها ركام الضالل ، وجعلتها صافية حية خاشعة للحق ، عامرة باإلميان ، يف 

فإذا هم جيدون أنفسهم ملقني سجداً ، بغري إرادة منهم ، تتحرك ألسنتهم ، فتنطلق بكلمة اإلميان ، .  حلظات قصار
  .} رب موسى وهارون . آمنا برب العاملني { : يف نصاعة وبيان 

  .وإن القلب البشري لعجيب غاية العجب ، فإن ملسة واحدة تصادف مكاهنا لتبدله تبديالً 

إن شاء أقامه وإن شاء . ما من قلب إال بني أصبعني من أصابع الرمحن : هللا عليه وسلم وصدق رسول اهللا صلى ا« 
على مرأى ومسمع من اجلماهري احلاشدة . وهكذا انقلب السحرة املأجورون ، مؤمنني من خيار املؤمنني » أزاغه 

ونتائج ، وال يعنيهم ماذا  ال يفكرون فيما يعقب جهرهم باإلميان يف وجه الطاغية من عواقب. ومن فرعون وملئه 
  .يفعل أو ماذا يقول 

وقد عبأهم عمالء . فاجلماهري حاشدة . وال بد أن كان هلذا االنقالب املفاجئ وقع الصاعقة على فرعون وملئه 
عبأوهم بأكذوبة أن موسى اإلسرائيلي ، ساحر يريد أن خيرجهم من أرضهم . فرعون وهم حيشدوهنم لشهود املباراة 

مث هاهم أوالء يرون السحرة يلقون ما . . يريد أن جيعل احلكم لقومه؛ وأن السحرة سيغلبونه ويفحمونه بسحره ، و
مث يغلبون حىت ليقرون بالغلب؛ ويعترفون بصدق موسى يف رسالته من عند اهللا ، . يلقون باسم فرعون وعزته 

كانوا منذ حلظة جنوده الذين جاءوا ويؤمنون برب العاملني الذي أرسله ، وخيلعون عنهم عبادة فرعون ، وهم 
  خلدمته ، وانتظروا أجره ، واستفتحوا بعزته

أسطورة األلوهية ، أو . وإنه النقالب يتهدد عرش فرعون ، إذ يتهدد األسطورة الدينية اليت يقوم عليها هذا العرش 
مقدسة ال يزاوهلا إال كهنة  والسحر كان حرفة. بنوته لآلهلة كما كان شائعاً يف بعض العصور وهؤالء هم السحرة 

ها هم أوالء يؤمنون برب العاملني ، رب موسى وهارون ، واجلماهري تسري وراء . املعابد يف طول البالد وعرضها 
فماذا يبقى لعرش فرعون من سند إال القوة؟ والقوة وحدها بدون عقيدة ال . الكهنة يف معتقداهتم اليت يلهوهنم هبا 

  .كماً تقيم عرشاً وال حتمي ح
إن لنا أن نقدر ذعر فرعون هلذه املفاجأة ، وذعر املأل من حوله ، إذا حنن تصورنا هذه احلقيقة؛ وهي إميان السحرة 

  .الكهنة هذا اإلميان الصريح الواضح القاهر الذي ال ميلكون معه إال أن يلقوا سجداً معترفني منيبني 
بعد أن حاول أن يتهم السحرة بالتآمر . العذاب والنكال عندئذ جن جنون فرعون ، فلجأ إىل التهديد البغيض ب

  عليه وعلى الشعب مع موسى
ألقطعن أيديكم . فلسوف تعلمون . آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبريكم الذي علمكم السحر : قال { 

  . .} وأرجلكم من خالف ، وألصلبنكم أمجعني 
على طريقة املناورات اليت . إمنا عده استسالماً له قبل إذنه .  مل يقل آمنتم به. . } آمنتم له قبل أن آذن لكم { 

. ومل يشعر قلبه بتلك اللمسة اليت مست قلوهبم . يدبرها صاحبها وهو مالك إلرادته ، عارف هبدفه ، مقدر لعاقبته 
{ : اخلطري  ومىت كان للطغاة قلوب تشعر مبثل هذه اللمسات الوضيئة؟ مث سارع يف اهتامهم لتربير ذلك االنقالب



وهي هتمة عجيبة ال تفسري هلا إال أن بعض هؤالء السحرة وهم من الكهنة } إنه لكبريكم الذي علمكم السحر 
  .كانوا يتولون تربية موسى يف قصر فرعون أيام أن تبناه ، أو كان خيتلف إليهم يف املعابد 

ليزيد . إنه لكبريكم : إنه لتلميذكم قال : قول فارتكن فرعون إىل هذه الصلة البعيدة ، وقلب األمر فبدالً من أن ي
  األمر ضخامة وهتويالً يف أعني اجلماهري

  :مث جعل يهدد بالعذاب الغليظ بعد التهويل فيما ينتظر املؤمنني 
  . .} ألقطعن أيديكم وأرجلكم من خالف وألصلبنكم أمجعني . فلسوف تعلمون { 

حيس باخلطر على عرشه أو شخصه ، يرتكبها يف عنف وغلظة وبشاعة  إهنا احلماقة اليت يرتكبها كل طاغية ، حينما
فما تكون كلمة . . وإهنا لكلمة فرعون الطاغية املتجرب الذي ميلك تنفيذ ما يقول . . ، بال حترج من قلب أو ضمري 
  الفئة املؤمنة اليت رأت النور

القلب الذي اتصل باهللا فذاق طعم العزة . جدان إهنا كلمة القلب الذي وجد اهللا فلم يعد حيفل ما يفقد بعد هذا الو
  :القلب الذي يرجو اآلخرة فال يهمه من أمر هذه الدنيا قليل وال كثري . فلم يعد حيفل الطغيان 

  . .} إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول املؤمنني . إنا إىل ربنا منقلبون . ال ضري : قالوا { 
ال ضري يف املوت . ال ضري يف التصليب والعذاب . طيع األيدي واألرجل من خالف ال ضري يف تق. ال ضري 

فاملطمع الذي نتعلق به ونرجوه : وليكن يف هذه األرض ما يكون . . ال ضري إنا إىل ربنا منقلبون . . واالستشهاد 
  . .بقني وأن كنا حنن السا. . } أن كنا أول املؤمنني { جزاء } أن يغفر لنا ربنا خطايانا { 

وإذ . وإذ يسكب الطمأنينة يف النفوس . وإذ يفيض على األرواح . يا هللا يا لروعة اإلميان إذ يشرق يف الضمائر 
وإذ ميأل القلوب بالغىن والذخر والوفر ، فإذا كل ما يف األرض تافه حقري . يرتفع بساللة الطني إىل أعلى عليني 

  .زهيد 
. ليبقى للمشهد جالله الباهر وإيقاعه العميق . ال يزيد شيئاً . لروعة الغامرة هنا يسدل السياق الستار على هذه ا

وهو يريب به النفوس يف مكة وهي تواجه األذى والكرب والضيق ويريب به كل صاحب عقيدة يواجه هبا الطغيان 
  .والعسف والتعذيب 

  :أمجعني  وفرعون يتآمر وجيمع جنوده. فأما بعد ذلك فاهللا يتوىل عباده املؤمنني 
إن هؤالء لشرذمة . فأرسل فرعون يف املدائن حاشرين . . وأوحينا إىل موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون { 

  . .} وإنا جلميع حاذرون . وإهنم لنا لغائظون . قليلون 
، وقعت فقد عاش موسى وبنو إسرائيل فترة بعد املباراة . وهنا فجوة يف الوقائع والزمن ال تذكر يف هذا املوضع 

ولكن السياق هنا . فيها اآليات األخرى املذكورة يف سورة األعراف قبل أن يوحي اهللا ملوسى بالرحيل بقومه 
  .يطويها ليصل إىل النهاية املناسبة ملوضوع السورة واجتاهها األصيل 

نبأه أن فرعون سيتبعهم و. لقد أوحى اهللا إىل موسى إذن أن يسري بعباده ، وأن يرحل هبم ليالً ، بعد تدبري وتنظيم 
  ) .وهو يف الغالب عند التقاء خليج السويس مبنطقة البحريات ( جبنده؛ وأمره أن يقود قومه إىل ساحل البحر 

وأرسل يف املدائن حاشرين جيمعون له » التعبئة العامة « وعلم فرعون خبروج بين إسرائيل خلسة ، فأمر مبا يسمى 
  د عليهم تدبريهم؛ وهو ال يعلم أنه تدبري صاحب التدبرياجلنود ، ليدرك موسى وقومه؛ ويفس
  .وانطلق عمالء فرعون جيمعون اجلند 



ولكن هذا اجلمع قد يشي بانزعاج فرعون ، وبقوة موسى ومن معه وعظم خطرهم ، حىت ليحتاج امللك اإلله . 
  :وال بد إذن من التهوين من شأن املؤمنني . بزعمه إىل التعبئة العامة 

  } الء لشرذمة قليلون إِن هؤ{ 
  ففيم إذن ذلك االهتمام بأمرهم ، واالحتشاد هلم ، وهم شرذمة قليلون

  . .} وإهنم لنا لغائظون { 
  فهم يأتون من األفعال واألقوال ما يغيظ ويغضب ويثري
  :إن هذا ال يهم فنحن هلم باملرصاد : وإذن فلهم شأن وخطر على كل حال فليقل العمالء 

  . .} ذرون وإنا جلميع حا{ 
  مستيقظون ملكائدهم ، حمتاطون ألمرهم ، ممسكون بزمام األمور

  إهنا حرية الباطل املتجرب دائماً يف مواجهة أصحاب العقيدة املؤمنني
. وقبل أن يعرض املشهد األخري ، يعجل السياق بالعاقبة األخرية من إخراج فرعون وملئه مما كانوا فيه من متاع 

  .ملستضعفني ووراثة بين إسرائيل ا
  . .} كذلك ، وأورثناها بين إسرائيل . وكنوز ومقام كرمي . فأخرجناهم من جنات وعيون { 

وكانت إخراجاً هلم من . فكانت خرجتهم هذه هي األخرية . لقد خرجوا يتبعون خطا موسى وقومه ويقفون أثرهم 
ذا النعيم لذلك يذكر هذا املصري األخري كل ما هم فيه من جنات وعيون وكنوز ومقام كرمي؛ فلم يعودوا بعدها هل

  .تعجيالً باجلزاء على الظلم والبطر والبغي الوخيم . عقب خروجهم يقفون أثر املؤمنني 
  . .} وأورثناها بين إسرائيل { 

وال يعرف أن بين إسرائيل عادوا إىل مصر بعد خروجهم إىل األرض املقدسة؛ وورثوا ملك مصر وكنوز فرعون 
فهي وراثة لنوع ما كانوا فيه من جنات . إهنم ورثوا مثل ما كان لفرعون وملئه : ك يقول املفسرون لذل. ومقامه 

  .وعيون وكنوز ومقام كرمي 
  :وبعد هذا االعتراض جييء املشهد احلاسم األخري 

. دين كال إن معي ريب سيه: قال . إنا ملدركون : فلما تراءى اجلمعان قال أصحاب موسى . فأتبعوهم مشرقني { 
وأجنينا . وأزلفنا مث اآلخرين . فكان كل فرق كالطود العظيم . فأوحينا إىل موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق 

  . .} . مث أغرقنا اآلخرين . موسى ومن معه أمجعني 
مث ها . فأتبعهم جنود فرعون يف الصباح مبكر من فرعون وبطر . لقد أسرى موسى بعباد اهللا ، بوحي من اهللا وتدبري 

إن موسى وقومه أمام البحر ليس معهم سفني وال هم . . واملعركة تصل إىل ذروهتا . هو ذا املشهد يقترب من هنايته 
  وقد قارهبم فرعون جبنوده شاكي السالح يطلبوهنم وال يرمحون. ميلكون خوضه وما هم مبسلحني 

  :م أن ال مفر والبحر أمامهم والعدو خلفه: وقالت دالئل احلال كلها 
  . .} إنا ملدركون : قال أصحاب موسى { 

  وبلغ الكرب مداه ، وإن هي إال دقائق متر مث يهجم املوت وال مناص وال معني
ولكن موسى الذي تلقى الوحي من ربه ، ال يشك حلظة وملء قلبه الثقة بربه ، واليقني بعونه ، والتأكد من النجاة 

  .، وإن كان ال يدري كيف تكون 



قَالَ ) ٧١(قَالُوا َنعُْبُد أَْصَناًما فَنَظَلُّ لََها َعاِكِفَني ) ٧٠(إِذْ قَالَ ِلأَبِيِه َوقَْوِمِه َما َتْعُبُدونَ ) ٦٩(ْيهِْم َنَبأَ إِبَْراهِيَم َواْتلُ َعلَ
قَالَ ) ٧٤(ا آَباَءَنا كَذَِلكَ َيفَْعلُونَ قَالُوا َبلْ َوَجْدَن) ٧٣(أَْو َيْنفَعُوَنكُْم أَْو َيُضرُّونَ ) ٧٢(َهلْ َيْسَمعُوَنكُْم إِذْ َتْدُعونَ 

الَِّذي َخلَقَنِي ) ٧٧(فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ ِلي إِلَّا َربَّ الَْعالَِمَني ) ٧٦(أَْنُتْم وَآَباُؤكُمُ الْأَقَْدُمونَ ) ٧٥(أَفَرَأَْيُتْم َما كُنُْتْم َتعُْبُدونَ 
) ٨١(وَالَِّذي ُيِميتُنِي ثُمَّ ُيحْيِنيِ ) ٨٠(َوإِذَا مَرِْضُت فَُهَو َيْشِفنيِ ) ٧٩(َيْسِقنيِ َوالَِّذي ُهَو ُيطِْعُمنِي َو) ٧٨(فَُهَو َيْهِدينِ 

وَاجَْعلْ ِلي ِلَسانَ ) ٨٣(َربِّ َهبْ ِلي ُحكًْما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّاِلِحَني ) ٨٢(َوالَِّذي أَطَْمُع أَنْ َيْغِفَر ِلي َخِطيئَِتي َيْوَم الدِّينِ 
َولَا ُتْخزِنِي ) ٨٦(َواغِْفرْ ِلأَبِي إِنَُّه كَانَ ِمَن الضَّالَِّني ) ٨٥(َواْجَعلْنِي ِمْن َوَرثَِة َجنَِّة النَّعِيمِ ) ٨٤(الْآخِرِيَن ِصْدقٍ ِفي 

) ٩٠(َوأُْزِلفَِت الَْجنَّةُ ِللُْمتَِّقَني ) ٨٩(إِلَّا َمْن أََتى اللََّه بِقَلْبٍ َسلِيمٍ ) ٨٨(َيْوَم لَا َيْنفَُع مَالٌ َولَا َبُنونَ ) ٨٧(َيْوَم ُيْبَعثُونَ 
ِمْن ُدوِن اللَِّه َهلْ يَْنُصرُوَنكُْم أَْو يَْنَتِصُرونَ ) ٩٢(َوقِيلَ لَُهْم أَْيَن َما كُنُْتْم َتعُْبُدونَ ) ٩١(َوُبرَِّزِت الَْجحِيُم ِللَْغاوِيَن 

تَاللَِّه إِنْ ) ٩٦(قَالُوا َوُهْم ِفيَها َيخَْتِصُمونَ ) ٩٥(ْبِليسَ أَْجَمُعونَ َوُجُنوُد إِ) ٩٤(فَكُْبِكبُوا ِفيَها ُهْم َوالَْغاُوونَ ) ٩٣(
فََما لََنا ِمْن َشاِفِعَني ) ٩٩(َوَما أََضلََّنا إِلَّا الُْمْجرُِمونَ ) ٩٨(إِذْ ُنسَوِّيكُْم بَِربِّ الَْعالَِمَني ) ٩٧(كُنَّا لَِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ 

إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً َوَما كَانَ أَكْثَُرُهمْ ) ١٠٢(فَلَْو أَنَّ لََنا كَرَّةً فََنكُونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني ) ١٠١(يمٍ َولَا َصِديقٍ َحِم) ١٠٠(
  ) ١٠٤(َوإِنَّ رَبََّك لَُهوَ الْعَزِيُز الرَِّحيُم ) ١٠٣(ُمْؤِمنَِني 

وفيها البشرى للمؤمنني املستضعفني  مضت قصة موسى عليه السالم مع فرعون وملئه؛ وانتهت بتلك النهاية ،
املضطهدين كما كانت القلة املؤمنة يومذاك يف مكة وفيه الدمار للظاملني املتجربين الذين يشبه موقفهم موقف 

  .املشركني 
. ويؤمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يتلوها على املشركني . فاآلن تتبعها قصة إبراهيم عليه السالم وقومه 

يزعمون أهنم ورثة إبراهيم ، وأهنم على دينه القدمي؛ وهم يشركون باهللا ، ويقيمون األصنام لعبادهتا يف بيته  ذلك أهنم
  .فاتل عليهم نبأ إبراهيم ليتبينوا منه حقيقة ما يزعمون . . احلرام ، الذي بناه إبراهيم خالصاً هللا 

فأما يف سورة األعراف مثالً . حدها هي املقصودة والقصص يف هذه السورة ال يتبع اخلط التارخيي ، ألن العربة و
فقد كان اخلط التارخيي مقصوداً ، لعرض خط وراثة األرض ، وتتابع الرسل من عهد آدم عليه السالم فمضى 

  .القصص فيها يتبع خط التاريخ ، منذ اهلبوط من اجلنة ، وبدء احلياة البشرية 
السالم هي حلقة الرسالة إىل قومه ، وحواره معهم حول العقيدة ، واحللقة اليت تعرض هنا من قصة إبراهيم عليه 
يعقب هذا مشهد كامل من مشاهد القيامة . والتذكري باليوم اآلخر . وإنكار اآلهلة املدعاة ، واالجتاه بالعبادة إىل اهللا 

قد صاروا فعالً إىل ما هم فيه كأهنم . ، يتنكر فيه العباد لآلهلة ، ويندمون على الشرك الذي انتهى هبم إىل ما هم فيه 
ومن مث يتوسع يف احلديث عن مقومات عقيدة التوحيد ، وفساد عقيدة الشرك؛ . . وهنا عربة القصة للمشركني 

  .وخيتصر ما عدا ذلك مما يفصله يف سور أخرى . ألن التركيز متجه إليها . ومصري املشركني يف يوم الدين 
ه السالم يف البقرة ، واألنعام ، وهود ، وإبراهيم ، واحلجر ، ومرمي ، وقد وردت حلقات من قصة إبراهيم علي

وعرض منها ما يتفق مع موضوع السورة وجوها . وكانت يف كل سورة مناسبة لسياقها العام . واألنبياء ، واحلج 
  .وظلها 

ام آمناً ، وإعالنه أن وراثة عرضت يف سورة البقرة حلقة بنائه للبيت هو وإمساعيل ، ودعائه أن جيعل اهللا البلد احلر
وكان هذا بصدد . البيت ووراثة بانية إمنا هي للمسلمني ، الذين يتبعون ملته ، ال ملن يدعون بالنسب وراثته 

  . .خمالفات بين إسرائيل ، وطردهم ولعنهم ، وتوريث دين إبراهيم وبيته للمسلمني 
ي حييي ومييت ، والذي يأيت بالشمس من املشرق ، وعرضت كذلك حلقة حماجته للملك الكافر يف صفة اهللا الذ



  .فبهت الذي كفر . وحتديه للملك أن يأيت هبا من املغرب 
كما عرضت حلقة طلبه من ربه أن يريه كيف حييي املوتى ، وأمره بذبح أربعة من الطري ، وتوزيع أشالئهن على 

  .اجلبال ، مث إحياؤها بني يديه ، فجاءت تسعى إليه 
  .يف معرض احلديث يف السورة ، عن آيات اهللا وقدرته على اإلماتة واإلحياء وهذا وذلك 

وعرضت يف األنعام حلقة حبثه عن ربه ، واهتدائه إليه ، بعد تأمل يف النجوم والقمر والشمس ، وتتبع مشاهد 
  .الكون 

لصانع املبدع الذي ال وكان ذلك يف السورة اليت تدور حول العقيدة ، وآيات اهللا يف الكون ، وداللتها على ا
  .شريك له 

وعرضت يف سورة هود حلقة تبشريه بإسحاق ، وكان ذلك يف سياق قصة لوط ، ومرور املالئكة املكلفني تدمري 
  .وفيها تبدو رعاية اهللا للمختارين من عباده وتدمري الفاسقني . قريته يف طريقهم بإبراهيم 

ت احملرم ملن أسكنه من ذريته بواد غري زرع؛ ومحده على أن وهب وعرضت يف سورة إبراهيم حلقة دعائه جبوار البي
له على الكرب إمساعيل وإسحاق؛ وطلبه إىل ربه أن جيعله مقيم الصالة هو وذريته ، وأن يقبل دعاءه ، ويغفر له 

 وكان سياق السورة كله هو عرض أمة الرسل؛ برسالة واحدة ، هي. . ولوالديه وللمؤمنني يوم يقوم احلساب 
التوحيد؛ وعرض املكذبني بأمة الرسل صفاً واحداً كذلك؛ وكأمنا الرسالة شجرة ظليلة يف هجري الكفر وصحراء 

  اجلحود
وعرضت يف سورة احلجر احللقة اليت عرضت يف سورة هود مع شيء من التفصيل ، يف صدد ذكر رمحة اهللا بعباده 

  .املؤمنني ، وعذابه للعصاة املذنبني 
مي حلقة دعوته يف رفق ألبيه ، وغلظة أبيه عليه ، واعتزاله ألبيه وقومه ، وهبة إمساعيل وعرضت يف سورة مر

وجوها كله تظلله الرمحة والود واللني . وذلك يف السورة اليت تعرض رعاية اهللا للمصطفني من عباده . وإسحاق له 
.  

وحتطيم هذه األصنام ، وإلقائه يف .  وعرضت يف سورة األنبياء حلقة دعوته ألبيه وقومه ، وزرايته على أصنامهم
وذلك . النار اليت كانت برداً وسالماً عليه بأمر اهللا ، وجناته هو وابن أخيه لوط إىل األرض اليت باركنا فيها للعاملني 
  .يف صدد استعراض أمة الرسل ، ورعاية اهللا هلذه األمة واجتاهها إىل عبادة اهللا الواحد الذي ليس له شريك 

  . . سورة احلج إشارة إىل أمر بتطهري البيت للطائفني والعاكفني ووردت يف
  . .} ما تعبدون؟ : واتل عليهم نبأ إبراهيم ، إذ قال ألبيه وقومه { 

اتله عليهم وهو يستنكر ما كان يعبده أبوه . اتل عليهم نبأ إبراهيم الذي يزعمون أهنم ورثته ، وأهنم يتبعون ديانته 
األصنام اليت يعبدها املشركون يف مكة؛ وهو خيالف أباه وقومه يف شركهم ، وينكر عليهم ما وقومه من أصنام كهذه 

  .} ما تعبدون؟ { : هم عليه من ضالل ، ويسأهلم يف عجب واستنكار 
  } نعبد أصناماً فنظل هلا عاكفني : قالوا { 

مل يكونوا ميلكون إنكار أهنا أصنام  تنبئ بأهنم. إهنا أصنام : فحكاية قوهلم . وهم كانوا يسمون أصنامهم آهلة 
ولكن العقيدة مىت . وهذه هناية السخف . منحوتة من احلجر ، وأهنم مع ذلك يعكفون هلا ، ويدأبون على عبادهتا 
  زاغت مل يفطن أصحاهبا إىل ما تنحط إليه عبادهتم وتصوراهتم ومقوالهتم

عقوهلم املتبلدة ، إىل هذا السخف الذي يزاولونه دون وعي  ويأخذ إبراهيم عليه السالم يوقظ قلوهبم الغافية ، وينبه



  :وال تفكري 
  }قال هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون { 

فأقل ما يتوفر إلله يعبد أن يكون له مسع كعابده الذي يتوجه إليه بالعبادة واالبتهال وهذه األصنام ال تسمع عبادها 
  .ويدعوهنا للنفع والضر وهم يتوجهون إليها بالعبادة ، 

  فإن كانت صماء ال تسمع فهل هي متلك النفع والضر؟ ال هذا وال ذاك ميكن أن يدعوه
ومل جيب القوم بشيء عن هذا فهم ال يشكون يف أن إبراهيم إمنا يتهكم ويستنكر؛ وهم ال ميلكون حجة لدفع ما 

  :وعي وال تفكري فإذا تكلموا كشفوا عن التحجر الذي يصيب املقلدين بال . يقول 
  . .} بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون : قالوا { 

  ولكنا وجدنا آباءنا يعكفون عليها ، فعكفنا عليها وعبدناها. إن هذه األصنام ال تسمع وال تضر وال تنفع 
ن فقد كا. ولكن املشركني مل خيجلوا أن يقولوه ، كما مل خيجل املشركون يف مكة أن يفعلوه . وهو جواب خمجل 

فعل اآلباء ألمر كفيالً باعتباره دون حبث؛ بل لقد كان من العوائق دون اإلسالم أن يرجع املشركون عن دين 
وهذا ما ال جيوز يف حق الذاهبني وهكذا . آبائهم ، فيخلوا باعتبار أولئك اآلباء ، ويقروا أهنم كانوا على ضالل 

روهنا على احلق ، يف فترات التحجر العقلي والنفسي تقوم مثل هذه االعتبارات اجلوفاء يف وجه احلق ، فيؤث
  .واالحنراف اليت تصيب الناس ، فيحتاجون معها إىل هزة قوية تردهم إىل التحرر واالنطالق والتفكري 

وأمام ذلك التحجر مل جيد إبراهيم على حلمه وأناته إال أن يهزهم بعنف ، ويعلن عداوته لألصنام ، وللعقيدة 
  مح بعبادهتا ملثل تلك االعتباراتالفاسدة اليت تس

  . .} أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم األقدمون؟ فإهنم عدو يل إال رب العاملني : قال { 
وهكذا مل مينعه أن أباه وأن قومه يعبدون ما يعبدون ، أن يفارقهم بعقيدته ، وأن جياهر بعدائه آلهلتهم وعقيدهتم ، هم 

  ونوآباؤهم وهم آباؤه األقدم
وكذلك يعلم القرآن املؤمنني أن ال جماملة يف العقيدة لوالد وال لقوم؛ وأن الرابطة األوىل هي رابطة العقيدة ، وأن 

  .وأن ما عداه تبع له يكون حيث يكون . القيمة األوىل هي قيمة اإلميان 
. } إهنم عدو يل إال رب العاملني ف{ : من عدائه ملا يعبدون هم وأباؤهم األقدمون } رب العاملني { واستثىن إبراهيم 

.  
فقد يكون من آبائهم األقدمني من عبداهللا ، قبل أن تفسد عقيدة القوم وتنحرف؛ وقد يكون من عبداهللا ولكن 

فهو االحتياط إذن يف القول ، والدقة الواعية يف التعبري ، اجلديران بإبراهيم عليه . أشرك معه آهلة أخرى مدعاة 
  .حدث عن العقيدة وموضوعها الدقيق السالم يف جمال الت

فنحس القرىب . وصلته به يف كل حال ويف كل حني . رب العاملني . مث يأخذ إبراهيم عليه السالم يف صفة ربه 
  .الوثيقة ، والصلة الندية ، والشعور بيد اهللا يف كل حركة ونأمة ، ويف كل حاجة وغاية 

  .والذي مييتين مث حييني . وإذا مرضت فهو يشفني . ني والذي يطعمين ويسق. الذي خلقين فهو يهدين { 

  . .} والذي أطمع أن يغفر يل خطيئيت يوم الدين 
وأنه يتطلع إليه يف . ونستشعر من صفة إبراهيم لربه ، واسترساله يف تصوير صلته به ، أنه يعيش بكيانه كله مع ربه 

. . قع إنعامه وإفضاله عليه بقلبه ومشاعره وجوارحه ثقة ، ويتوجه إليه يف حب؛ وأنه يصفه كأنه يراه ، وحيس و



والنغمة الرخية يف حكاية قوله يف القرآن تساعد على إشاعة هذا اجلو وإلقاء هذا الظل ، باإليقاع العذب الرخي 
  . .اللني املديد 

، ووظائفي  الذي أنشأين من حيث يعلم وال أعلم؛ فهو أعلم مباهييت وتكويين. . } الذي خلقين فهو يهدين { 
وكأمنا . إليه ، وإىل طريقي الذي أسلكه ، وإىل هنجي الذي أسري عليه } فهو يهدين { : ومشاعري ، وحايل ومآيل 

إنه . حيس إبراهيم عليه السالم أنه عجينة طيعة يف يد الصانع املبدع ، يصوغها كيف شاء ، على أي صورة أراد 
  .قني االستسالم املطلق يف طمأنينة وراحة وثقة وي

فهي الكفالة املباشرة احلانية الراعية ، الرفيقة الودود . . } وإذا مرضت فهو يشفني . والذي هو يطعمين ويسقني { 
ويتأدب بأدب النبوة الرفيع ، فال ينسب مرضه إىل ربه وهو يعلم أنه مبشيئة . ، حيس هبا إبراهيم يف الصحة واملرض 

وال يذكره يف مقام . . ويشفيه . . إلنعام واإلفضال إذ يطعمه ويسقيه ربه ميرض ويصح إمنا يذكر ربه يف مقام ا
  .االبتالء حني يبتليه 

فهو اإلميان بأن اهللا هو الذي يقضي املوت ، وهو اإلميان بالبعث والنشور يف استسالم . . } والذي مييتين مث حييني { 
  .ورضى عميق 

فأقصى ما يطمع فيه إبراهيم عليه السالم النيب الرسول ، الذي . . } والذي أطمع أن يغفر يل خطيئيت يوم الدين { 
أقصى ما يطمع فيه أن . . يعرف ربه هذه املعرفة ، ويشعر بربه هذا الشعور ، وحيس يف قرارة نفسه هذه القرىب 

له ، فهو ال يربئ نفسه ، وهو خيشى أن تكون له خطيئة ، وهو ال يعتمد على عم. يغفر له ربه خطيئته يوم الدين 
وال يرى أنه يستحق بعمله شيئاً ، إال أنه يطمع يف فضل ربه ، ويرجو يف رمحته ، وهذا وحده هو الذي يطمعه يف 

  .العفو واملغفرة 
إنه شعور التقوى ، وشعور األدب ، وشعور التحرج؛ وهو الشعور الصحيح بقيمة نعمة اهللا وهي عظيمة عظيمة ، 

  .وقيمة عمل العبد وهو ضئيل ضئيل 
واإلقرار بتصريفه للبشر يف . توحيد اهللا رب العاملني : كذا جيمع إبراهيم يف صفة ربه عناصر العقيدة الصحيحة وه

وهي العناصر اليت . والبعث واحلساب بعد املوت وفضل اهللا وتقصري العبد . أدق شؤون حياهتم على األرض 
  .ينكرها قومه ، وينكرها املشركون 

  نيب يف دعاء رخي مديد ، يتوجه به إىل ربه يف إميان وخشوع؛مث يأخذ إبراهيم األواه امل
. واجعلين من ورثة جنة النعيم . واجعل يل لسان صدق يف اآلخرين . رب هب يل حكماً وأحلقين بالصاحلني { 

} سليم  يوم ال ينفع مال وال بنون ، إال من أتى اهللا بقلب. وال ختزين يوم يبعثون . واغفر أليب إنه كان من الضالني 
.  

.  
إنه دعاء يتجه إىل آفاق أعلى؛ . والدعاء كله ليس فيه طلب لعرض من أعراض هذه األرض؛ وال حىت صحة البدن 

والذي ذاق فهو يطلب املزيد؛ والذي . ودعاء القلب الذي عرف اهللا فأصبح حيتقر ما عداه . حتركه مشاعر أصفى 
  .يرجو وخياف يف حدود ما ذاق وما يريد 

أعطين احلكمة اليت أعرف هبا القيم الصحيحة والقيم الزائفة ، فأبقى على الدرب . . }  حكماً رب هب يل{ 
  .يصلين مبا هو أبقى 

فيا للتواضع ويا للتحرج ويا لإلشفاق من . يقوهلا إبراهيم النيب الكرمي األواه احلليم . . } وأحلقين بالصاحلني { 



رص على جمرد اللحاق بالصاحلني بتوفيق من ربه إىل العمل الصاحل التقصري ويا للخوف من تقلب القلوب ويا للح
  الذي يلحقه بالصاحلني

دعوة تدفعه إليها الرغبة يف االمتداد ، ال بالنسب ولكن بالعقيدة؛ فهو . . } واجعل يل لسان صدق يف اآلخرين { 
ردهم إىل احلنيفية السمحاء دين يطلب إىل ربه أن جيعل له فيمن يأتون أخرياً لسان صدق يدعوهم إىل احلق ، وي

ربنا { : إذ يرفع قواعد البيت احلرام هو وابنه إمساعيل مث يقول . ولعلها هي دعوته يف موضع آخر . إبراهيم 
ربنا . ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ، وأرنا مناسكنا ، وتب علينا ، إنك أنت التواب الرحيم . واجعلنا مسلمني لك 

} يتلو عليهم آياتك ، ويعلمهم الكتاب واحلكمة ، ويزكيهم ، إنك أنت العزيز احلكيم  وابعث فيهم رسوالً منهم
وقد استجاب اهللا له ، وحقق دعوته ، وجعل له لسان صدق يف اآلخرين ، وبعث فيهم رسوالً منهم يتلو عليهم 

يف عرف الناس أمد  هي. وكانت االستجابة بعد آالف من السنني . . آياته ويعلمهم الكتاب واحلكمة ويزكيهم 
  .طويل ، وهي عند اهللا أجل معلوم ، تقتضي حكمته أن تتحقق الدعوة املستجابة فيه 

وقد دعا ربه من قبل أن يلحقه بالصاحلني ، بتوفيقه إىل العمل الصاحل ، الذي . . } واجعلين من ورثة جنة النعيم { 
  .وجنة النعيم يرثها عباد اهللا الصاحلون . يسلكه يف صفوفهم 

ذلك على الرغم مما لقيه إبراهيم عليه السالم من أبيه من غليظ القول . . } واغفر أليب إنه كان من الضالني { 
وقد بني القرآن فيما بعد أنه ال جيوز االستغفار . ولكنه كان قد وعده أن يستغفر له ، فوىف بوعده . وبالغ التهديد 

فلما تبني له أنه عدو { يم استغفر ألبيه بناء على موعدة وعدها إياه للمشركني ولو كانوا أويل قرىب؛ وقرر أن إبراه
وهذه إحدى مقومات التربية . . وعرف أن القرابة ليست قرابة النسب ، إمنا هي قرابة العقيدة } هللا تربأ منه 

ين البشر إال على فالرابطة األوىل هي رابطة العقيدة يف اهللا ، وال تقوم صلة بني فردين من ب. اإلسالمية الواضحة 
  .فإذا قطعت هذه الصلة انبتت سائر الوشائج؛ وكانت البعدى اليت ال تبقى معها صلة وال وشيجة . أساسها 

ونستشف من قولة إبراهيم . . } وال ختزين يوم يبعثون ، يوم ال ينفع مال وال بنون ، إال من أتى اهللا بقلب سليم { 
مدى شعوره هبول اليوم اآلخر؛ ومدى حيائه من ربه ، وخشيته من اخلزي }  وال ختزين يوم يبعثون{ : عليه السالم 

  .أمامه ، وخوفه من تقصريه 

مدى . } يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم { : كما نستشف من قوله . وهو النيب الكرمي 
لك من قيمة يف يوم احلساب إال قيمة فليست هنا. وإدراكه كذلك حلقيقة القيم . إدراكه حلقيقة ذلك اليوم 

إخالص القلب كله هللا ، وجترده من كل شائبة ، ومن كل مرض ، ومن كل غرض ، وصفائه من . اإلخالص 
يوم ال ينفع مال وال { فهذه سالمته اليت جتعل له قيمة ووزناً . وخلوه من التعلق بغري اهللا . الشهوات واالحنرافات 

هذه القيم الزائلة الباطلة ، اليت يتكالب عليها املتكالبون يف األرض؛ وهي ال تزن شيئاً  ؛ وال ينفع شيء من} بنون 
  يف امليزان األخري

وهنا يرد مشهد من مشاهد القيامة يرسم ذلك اليوم الذي يتقيه إبراهيم؛ فكأمنا هو حاضر ، ينظر إليه ويراه ، وهو 
  :يتوجه لربه بذلك الدعاء اخلاشع املنيب 

أين ما كنتم تعبدون من دون اهللا؟ هل ينصرونكم : وقيل هلم . وبرزت اجلحيم للغاوين . اجلنة للمتقني وأزلفت { 
تاهللا إن كنا لفي : قالوا وهم فيها خيتصمون . أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون ، وجنود إبليس أمجعون 

فلو أن لنا . فما لنا من شافعني وال صديق محيم . وما أضلنا إال اجملرمون . إذ نسويكم برب العاملني . ضالل مبني 
  .} كرة فنكون من املؤمنني 



ولقد كشفت اجلحيم وأبرزت للغاوين . لقد قربت اجلنة وعرضت للمتقني ، الذين كانوا من عذاب رهبم مشفقني 
لتقريع والتأنيب حيث يسمعون ا. ، الذين ضلوا الطريق وكذبوا بيوم الدين ، وإهنم لعلى مشهد من اجلحيم يقفون 

إهنم يسألون عما كانوا يعبدون من دون اهللا وذلك تساوق مع قصة إبراهيم وقومه . . ، قبل أن يكبكبوا يف اجلحيم 
أين } أين ما كنتم تعبدون من دون اهللا؟ { : وما كان بينه وبينهم من حوار عما كانوا يعبدون إهنم ليسألون اليوم 

إمنا هو سؤال جملرد . مث ال يسمع منهم جواب ، وال ينتظر منهم جواب } هل ينصرونكم أو ينتصرون { هم 
وإننا لنكاد نسمع من جرس . . كبكبوا . . } فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أمجعون { التقريع والتأنيب 

كما ينهار اللفظ صوت تدفعهم وتكفئهم وتساقطهم بال عناية وال نظام ، وصوت الكركبة الناشئ من الكبكبة ، 
. وإهنم لغاوون ضالون ، وقد كبكب معهم مجيع الغاوون . فهو لفظ مصور جبرسه ملعناه . اجلرف فتتبعه اجلروف 

  .فهو تعميم شامل بعد ختصيص . واجلميع جنود إبليس . } وجنود إبليس أمجعون { هم 
إن كنا لفي ضالل مبني إذ نسويكم برب تاهللا { : إهنم يقولون آلهلتهم من األصنام . . مث نستمع إليهم يف اجلحيم 

اآلن يقولوهنا بعد فوات األوان وهم يلقون التبعة على اجملرمني . إما معه وإما من دونه . فنعبدكم عبادته } العاملني 
مث يفيقون فيعلمون أن األوان قد فات ، وأنه ال جدوى من توزيع . منهم ، الذين أضلوهم وصدوهم عن اهلدى 

  .فال آهلة تشفع ، وال صداقات تنفع } ما لنا من شافعني وال صديق محيم ف{ : التبعات 

فَاتَّقُوا ) ١٠٧(إِنِّي لَكُْم َرُسولٌ أَِمٌني ) ١٠٦(إِذْ قَالَ لَُهْم أَُخوُهْم نُوٌح أَلَا َتتَّقُونَ ) ١٠٥(كَذََّبْت قَْوُم ُنوحٍ الْمُْرَسِلَني 
فَاتَّقُوا اللََّه وَأَِطيُعونِ ) ١٠٩(كُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِنْ أَْجرِيَ إِلَّا َعلَى َربِّ الَْعالَِمَني َوَما أَسْأَلُ) ١٠٨(اللََّه َوأَِطيُعوِن 

 إِنْ ِحَساُبُهْم إِلَّا َعلَى) ١١٢(قَالَ َوَما ِعلِْمي بَِما كَانُوا َيْعَملُونَ ) ١١١(قَالُوا أَُنْؤِمُن لََك َواتَّبََعَك الْأَْرذَلُونَ ) ١١٠(
قَالُوا لَِئْن لَْم تَْنَتِه َيا نُوحُ ) ١١٥(إِنْ أََنا إِلَّا َنِذيٌر ُمبٌِني ) ١١٤(َوَما أََنا بِطَارِِد الُْمْؤِمنَِني ) ١١٣(رَبِّي لَْو َتشُْعُرونَ 

َبْينَُهْم فَْتًحا وََنجِّنِي َوَمْن َمِعَي ِمَن فَافَْتْح بَْينِي َو) ١١٧(قَالَ َربِّ إِنَّ قَْوِمي كَذَُّبوِن ) ١١٦(لََتكُوَننَّ ِمَن الَْمْرُجوِمَني 
إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً ) ١٢٠(ثُمَّ أَغَْرقَْنا بَْعُد الَْباِقَني ) ١١٩(فَأَْنجَْيَناُه َوَمْن َمَعُه ِفي الْفُلِْك الَْمْشُحوِن ) ١١٨(الُْمْؤِمنَِني 

  ) ١٢٢(َك لَُهوَ الْعَزِيُز الرَِّحيُم َوإِنَّ رَبَّ) ١٢١(َوَما كَانَ أَكْثَُرُهْم ُمْؤِمنَِني 

كما رجع السياق القهقرى يف التاريخ من قصة موسى إىل قصة إبراهيم ، كذلك يرجع القهقرى من قصة إبراهيم 
  .إن اخلط التارخيي ليس هو املقصود هنا ، بل املقصود هو العربة من هناية الشرك والتكذيب . إىل قصة نوح 

« وقد عرضت من قبل يف سورة . وقصة إبراهيم ، تعرض يف سور شىت من القرآن  وقصة نوح ، كقصة موسى
يف اخلط التارخيي للرسل والرساالت بعد هبوط آدم من اجلنة عرضاً خمتصراً ، يتلخص يف دعوته قومه » األعراف 

 إليهم رجالً منهم ، إىل التوحيد ، وإنذارهم عذاب يوم عظيم ، واهتام قومه له بالضالل ، وعجبهم من أن يبعث اهللا
  .ومن مث إغراقهم وجناته هو ومن معه بدون تفصيل . وتكذيبهم له 

مث كانت جناته ومن معه يف . . وعرضت يف سورة يونس باختصار كذلك يف هناية رسالته ، إذ حتدى قومه فكذبوه 
  .الفلك ، وإغراق اآلخرين 

وما بعد الطوفان كذلك من دعائه لربه يف أمر ابنه بتفصيل يف قصة الطوفان والفلك » هود « وعرضت يف سورة 
  .وما كان بينه وبني قومه قبل ذلك من جدال حول عقيدة التوحيد . الذي أغرق مع املغرقني 

فذكر منها دعوته لقومه إىل عبادة اهللا الواحد ، واعتراضهم عليه بأنه بشر منهم » املؤمنون « وعرضت يف سورة 
وإشارة . مث توجهه إىل ربه يطلب نصرته . شاء اهللا ألنزل مالئكة ، واهتامه باجلنون  يريد أن يتفضل عليهم؛ ولو



  .سريعة إىل الفلك والطوفان 
وهي تعرض يف الغالب يف سلسلة مع قصص عاد ومثود وقوم لوط وأهل مدين وكذلك هي يف هذه السورة وأظهر 

عالنه أنه ال يطلب منهم أجراً على اهلدى ، وإباؤه أن ما يف احللقة املعروضة هنا دعوته لقومه إىل تقوى اهللا ، وإ
يطرد املؤمنني الفقراء الذين يستنكف منهم الكرباء وهذا ما كان يواجهه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مكة 

  .واستجابة اهللا له بإغراق املكذبني وتنجية املؤمنني . سواء بسواء مث دعاؤه لربه أن يفتح بينه وبني قومه 
  . .} كذبت قوم نوح املرسلني  {

  .مث يأخذ يف التفصيل . يبدأ هبا إلبرازها منذ البداية . هناية القصة . تلك هي النهاية 
فالرسالة يف أصلها واحدة ، وهي دعوة إىل . ولكنه يذكر أهنم كذبوا املرسلني . وقوم نوح مل يكذبوا إال نوحاً 

والقرآن . ب هبا فقد كذب باملرسلني أمجعني ، فهذه دعوهتم أمجعني فمن كذ. توحيد اهللا ، وإخالص العبودية له 
يؤكد هذا املعىن ويقرره يف مواضع كثرية ، بصيغ متعددة ، ألنه كلية من كليات العقيدة اإلسالمية ، حتتضن هبا 

الت ومدار صف املؤمنني وصف الكافرين ، على مدار الرسا: الدعوات مجيعاً؛ وتقسم هبا البشرية كلها إىل صفني 
وينظر املسلم فإذا األمة املؤمنة لكل دين وكل عقيدة من عند اهللا هي أمته ، منذ فجر التاريخ إىل مشرق . القرون 

  .اإلسالم دين التوحيد األخري 

وإذا املؤمن يؤمن بالرسل مجيعاً ، وحيترم الرسل مجيعاً ، . وإذا الصف اآلخر هم الكفار يف كل ملة ويف كل دين 
  .يعهم محلة رسالة واحدة هي رسالة التوحيد ألهنم مج

وهو مع . إمنا تنقسم إىل أهل احلق وأهل الباطل . إن البشرية ال تنقسم يف تقدير املسلم إىل أجناس وألوان وأوطان 
وهكذا يتوحد امليزان يف يد املسلم على مدار التاريخ . يف كل زمان ويف كل مكان . أهل احلق ضد أهل الباطل 

رتفع القيم يف شعوره عن عصبية اجلنس واللون واللغة والوطن ، والقرابات احلاضرة أو املوغلة يف بطن كله؛ وت
  .هي قيمة اإلميان حياسب هبا اجلميع ، ويقّوم هبا اجلميع . ترتفع فتصبح قيمة واحدة . التاريخ 

وما . فاتقوا اهللا وأطيعون . أمني  أال تتقون؟ إين لكم رسول: إذ قال هلم أخوهم نوح . كذبت قوم نوح املرسلني { 
  .} فاتقوا اهللا وأطيعون . أسألكم عليه من أجر إن أجري إال على رب العاملني 

هذه هي دعوة نوح اليت كذبه فيها قومه وهو أخوهم وكان األليق باألخوة أن تقود إىل املساملة واالطمئنان واإلميان 
} أال تتقون؟ { : ، ومل تلن قلوهبم لدعوة أخيهم نوح إذ قال هلم ولكن قومه مل يأهبوا هلذه الصلة . والتصديق 

  وختافون عاقبة ما أنتم فيه؟ وتستشعر قلوبكم خوف اهللا وخشيته؟
فهكذا قال اهللا عن فرعون وقومه ملوسى وهو يكلفه التوجه إليهم . وهذا التوجيه إىل التقوى مطرد يف هذه السورة 

  :ل كل رسول لقومه من بعد نوح وهكذا قا. وهكذا قال نوح لقومه . 
  .ال خيون وال خيدع وال يغش ، وال يزيد شيئاً أو ينقص شيئاً مما كلفه من التبليغ . . } إِين لكم رسول أمني { 
وهكذا يعود إىل تذكريهم بتقوى اهللا ، وحيددها يف هذه املرة ، وينسبها إىل اهللا تعاىل ، . . } فاتقوا اهللا وأطيعون { 

  .ا قلوهبم إىل الطاعة والتسليم ويستجيش هب
مث يطمئنهم من ناحية الدنيا وأعراضها ، فما له فيها من أرب بدعوهتم إىل اهللا ، وما يطلب منهم أجراً جزاء هدايتهم 

وهذا التنبيه على عدم طلب األجر يبدو أنه كان . إليه ، فهو يطلب أجره من رب الناس الذي كلفه دعوة الناس 
لدعوة الصحيحة ، متييزاً هلا مما عهده الناس يف الكهان ورجال األديان من استغالل الدين لسلب دائماً ضرورياً ل

فأما دعوة . وقد كان الكهنة ورجال الدين املنحرفون دائماً مصدر ابتزاز لألموال بشىت األساليب . أموال العباد 



  .فأجرهم على رب العاملني . دى اهللا احلقة فكان دعاهتا دائماً متجردين ، ال يطلبون أجراً على اهل
. . } فاتقوا اهللا وأطيعون { : وهنا يكرر عليهم طلب التقوى والطاعة ، بعد اطئمناهنم من ناحية األجر واالستغالل 

  :وهو اعتراض مكرور يف البشرية مع كل رسول . ولكن القوم يطلعون عليه باعتراض عجيب 
  . .} أنؤمن لك واتبعك األرذلون؟ : قالوا { 

ال يصدهم عن . وهم السابقون إىل الرسل والرساالت ، وإىل اإلميان واالستسالم . وهم يعنون باألرذلني الفقراء 
  .اهلدى كربياء فارغة ، وال خوف على مصلحة أو وضع أو مكانة 

فَاتَّقُوا اللَّهَ ) ١٢٥(إِنِّي لَكُْم َرُسولٌ أَِمٌني  )١٢٤(إِذْ قَالَ لَُهْم أَُخوُهْم ُهوٌد أَلَا َتتَّقُونَ ) ١٢٣(كَذََّبْت َعاٌد الُْمْرَسِلَني 
أََتْبُنونَ بِكُلِّ رِيعٍ آَيةً تَْعَبثُونَ ) ١٢٧(َوَما أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِنْ أَْجرَِي إِلَّا َعلَى َربِّ الْعَالَِمَني ) ١٢٦(َوأَِطيُعوِن 

فَاتَّقُوا اللََّه َوأَِطيُعونِ ) ١٣٠(َوإِذَا َبطَْشُتْم بَطَشُْتْم َجبَّارِيَن ) ١٢٩(خْلُُدونَ َوتَتَِّخذُونَ َمَصانِعَ لََعلَّكُمْ َت) ١٢٨(
إِنِّي أََخاُف ) ١٣٤(َوَجنَّاٍت َوُعُيوٍن ) ١٣٣(أََمدَّكُْم بِأَْنَعامٍ َوَبنَِني ) ١٣٢(َواتَّقُوا الَِّذي أََمدَّكُمْ بَِما َتْعلَُمونَ ) ١٣١(

إِنْ َهذَا إِلَّا ُخلُُق ) ١٣٦(قَالُوا سََواٌء َعلَْيَنا أََوَعظَْت أَْم لَْم َتكُْن ِمَن الَْواِعِظَني ) ١٣٥(َب َيْومٍ َعِظيمٍ َعلَْيكُْم َعذَا
) ١٣٩(ُرُهْم ُمْؤِمنَِني فَكَذَُّبوُه فَأَْهلَكَْناُهْم إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً َوَما كَانَ أَكْثَ) ١٣٨(َوَما َنْحُن بُِمَعذَّبَِني ) ١٣٧(الْأَوَِّلَني 

  ) ١٤٠(َوإِنَّ رَبََّك لَُهَو الْعَزِيُز الرَِّحيُم 

وقد جاءوا بعد قوم نوح . وقوم هود كانوا يسكنون األحقاف ، وهي جبال رملية قرب حضرموت من ناحية اليمن 
  .، وكانوا ممن زاغت قلوهبم بعد فترة من الطوفان الذي طهر وجه األرض من العصاة 

بدون ذكر اسم هود » املؤمنون « دت هذه القصة يف األعراف مفصلة ويف هود ، كما وردت يف سورة وقد ور
طرف دعوة هود لقومه ، وطرف العاقبة اليت انتهى إليها املكذبون : وهي تعرض هنا خمتصرة بني طرفيها . وعاد 
  :وتبدأ كما بدأت قصة قوم نوح . منهم 

وما . فاتقوا اهللا وأطيعون . أال تتقون؟ إين لكم رسول أمني : أخوهم هود إذ قال هلم . كذبت عاد املرسلني { 
  . .} أسألكم عليه من أجر ، إن أجري إال على رب العاملني 

وإعالن للزهد فيما لدى القوم من . دعوة إىل تقوى اهللا وطاعة رسوله : فهي الكلمة الواحدة يقوهلا كل رسول 
  .ائلة ، وتطلع إىل ما عند اهللا من أجر كرمي عرض احلياة ، وترفع قيم األرض الز

مث يزيد ما هو خاص حبال القوم وتصرفاهتم ، فينكر عليهم الترف يف البنيان جملرد التباهي باملقدرة ، واإلعالن عن 
ها الثراء ، والتكاثر واالستطالة يف البناء؛ كما ينكر غرورهم مبا يقدرون عليه من أمر هذه الدنيا ، وما يسخرونه في

  :من القوى ، وغفلتهم عن تقوى اهللا ورقابته 
  . .} أتبنون بكل ريع آهلة تعبثون ، وتتخذون مصانع لعلكم ختلدون؟ { 

وأن . والظاهر أهنم كانوا يبنون فوق املرتفعات بنياناً يبدو للناظر من بعد كأنه عالمة . والريع املرتفع من األرض 
ولو كان هلداية املارة ، ومعرفة . ومن مث مساه عبثاً . باملقدرة واملهارة القصد من ذلك كان هو التفاخر والتطاول 

فهو توجيه إىل أن ينفق اجلهد ، وتنفق الرباعة ، وينفق املال فيما هو ضروري . . } تعبثون { : االجتاه ما قال هلم 
  .ونافع ، ال يف الترف والزينة وجمرد إظهار الرباعة واملهارة 

أن عاداً كانت قد بلغت من احلضارة الصناعية مبلغاً } وتتخذون مصانع لعلكم ختلدون { :  ويبدو كذلك من قوله
يذكر؛ حىت لتتخذ املصانع لنحت اجلبال وبناء القصور ، وتشييد العالمات على املرتفعات؛ وحىت ليجول يف خاطر 



وت ، ووقايتهم من مؤثرات اجلو ومن القوم أن هذه املصانع وما ينشؤونه بوساطتها من البيان كافية حلمايتهم من امل
  .غارات األعداء 

  :وميضي هود يف استنكار ما عليه قومه 
  . .} وإذا بطشتم بطشتم جبارين { 

شأن املتجربين املعتزين بالقوة . فهم عتاة غالظ ، يتجربون حني يبطشون؛ وال يتحرجون من القسوة يف البطش 
  .املادية اليت ميلكون 
  :وى اهللا وطاعة رسوله ، لينهنه من هذه الغلظة الباطشة املتجربة وهنا يردهم إىل تق

  . .} فاتقوا اهللا وأطيعون { 
ويذكرهم نعمة اهللا عليهم مبا يستمتعون به ويتطاولون ويتجربون ، وكان األجدر هبم أن يتذركوا فيشكروا ، 

  طش والبطر الذميموخيشوا أن يسلبهم ما أعطاهم ، وأن يعاقبهم على ما أسرفوا يف العبث والب
  .واتقوا الذي أمدكم مبا تعلمون { 

فَاتَّقُوا ) ١٤٣(إِنِّي لَكُمْ َرسُولٌ أَِمٌني ) ١٤٢(إِذْ قَالَ لَُهْم أَُخوُهْم صَاِلحٌ أَلَا َتتَّقُونَ ) ١٤١(كَذََّبْت ثَمُوُد الْمُْرَسِلَني 
أَُتْتَركُونَ ِفي َما َهاُهَنا ) ١٤٥(ْجرٍ إِنْ أَْجرِيَ إِلَّا َعلَى َربِّ الَْعالَِمَني َوَما أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَ) ١٤٤(اللََّه َوأَِطيُعوِن 

َوتَْنِحُتونَ ِمَن الْجَِبالِ ُبُيوًتا فَارِِهنيَ ) ١٤٨(َوُزرُوعٍ وََنْخلٍ طَلُْعَها َهضِيٌم ) ١٤٧(ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن ) ١٤٦(آِمنَِني 
الَِّذيَن يُفِْسُدونَ ِفي الْأَْرضِ َولَا ُيْصِلُحونَ ) ١٥١(َولَا ُتِطيعُوا أَْمرَ الُْمْسرِِفَني ) ١٥٠(ِطيُعوِن فَاتَّقُوا اللََّه َوأَ) ١٤٩(
قَالَ  )١٥٤(َما أَْنَت إِلَّا َبَشٌر ِمثْلَُنا فَأِْت بِآَيٍة إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني ) ١٥٣(قَالُوا إِنََّما أَْنَت ِمَن الُْمَسحَّرِيَن ) ١٥٢(

) ١٥٦(َولَا َتَمسُّوَها بُِسوٍء فََيأُْخذَكُْم َعذَاُب َيْومٍ َعِظيمٍ ) ١٥٥(َهِذِه َناقَةٌ لََها شِْرٌب َولَكُْم شِْرُب َيْومٍ َمْعلُومٍ 
َوإِنَّ رَبََّك ) ١٥٨(ُهْم ُمْؤِمنَِني فَأََخذَُهُم الَْعذَابُ إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً َوَما كَانَ أَكْثَُر) ١٥٧(فََعقَُروَها فَأَصَْبُحوا َناِدِمَني 

  ) ١٥٩(لَُهَو الَْعزِيزُ الرَّحِيُم 

ويوحد القرآن عن قصد حكاية العبارة اليت يلقيها كل رسول على . إهنا ذات الدعوة بألفاظها يدعوها كل رسول 
هو اإلميان باهللا وتقواه ، قومه للداللة على وحدة الرسالة جوهراً ومنهجاً ، يف أصلها الواحد الذي تقوم عليه ، و

  .وطاعة الرسول اآليت من عند اهللا 
إذ يذكرهم أخوهم صاحل مبا هم . مث يزيد ما هو من شأن مثود خاصة ، وما تقتضيه طبيعة املوقف وطبيعة الظروف 

املدمرة  وقد كانوا يسكنون باحلجر بني الشام واحلجاز ، وقد مر النيب صلى اهللا عليه وسلم بدورهم( فيه من نعمة 
وخيوفهم سلب هذه النعمة ، كما خيوفهم ما بعد املتاع من حساب على ما كان من ) مع صحابته يف غزوة تبوك 

  :تصرفهم فيه 
وتنحتون من اجلبال بيوتاً فارهني؟ . وزورع وخنل طلعها هضيم . يف جنات وعيون . أتتركون فيما ها هنا آمنني { 
 {.  

ولكنهم يعيشون يف غفلة عنه ال يفكرون فيمن . لذي يصوره هلم أخوهم صاحل وإهنم ليعيشون بني هذا املتاع ا
فيأخذ رسوهلم يف تصوير . وهبهم إياه؛ وال يتدبرون منشأه ومأتاه ، وال يشكرون املنعم الذي أعطاهم هذا النعيم 

  .هذا املتاع هلم ليتدبروه ويعرفوا قيمته ، وخيافوا زواله 
أتظنون } أتتركون فيما ها هنا آمنني؟ { : قلوب الغافية ، وتنبه فيها احلرص واخلوف وفيما قاله هلم ملسات توقظ ال



وسائر ما يتضمنه هذا اإلمجال من تفخيم . . أنكم متروكون هلذا الذي أنتم فيه من دعة ورخاء ومتعة ونعمة 
  تغيري؟ أتتركون يف هذا كله آمنني ال يروعكم فوت ، وال يزعجكم سلب ، وال يفزعكم. . وتضخيم 

أتتركون يف هذا كله من جنات وعيون ، وزروع متنوعات ، وخنل جيدة الطلع ، سهلة اهلضم حىت كأن جناها 
  مهضوم ال حيتاج إىل جهد يف البطون وتتركون يف البيوت تنحتوهنا يف الصخور مبهارة وبراعة ، ويف أناقة وفراهة؟

 التقوى ، وإىل الطاعة ، وإىل خمالفة املأل اجلائرين البعيدين وبعد أن يلمس قلوهبم هذه اللمسات املوقظة يناديهم إىل
  .عن احلق والقصد ، امليالني إىل الفساد والشر 

  . .} الذين يفسدون يف األرض وال يصلحون . وال تطيعوا أمر املسرفني . فاتقوا اهللا وأطيعون { 
  :اجلافية ، فال تصغي هلا وال تلني ولكن هذه اللمسات وهذه النداءات ال تصل إىل تلك القلوب اجلاسية 

  . .} ما أنت إال بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقني . إمنا أنت من املسحرين : قالوا { 
  إمنا أنت ممن سحرت عقوهلم فهو يهرفون مبا ال يعرفون كأمنا الدعوة إىل اهللا ال يدعوها إال جمنون

فقد كان تصور . ة اليت ظلت ختايل للبشرية كلما جاءها رسول وتلك هي الشبه. . } ما أنت إال بشر مثلنا { 
البشرية القاصر للرسول عجيباً دائماً؛ وما كانت تدرك حكمة اهللا يف أن يكون الرسول بشراً ، وما كانت تدرك 

  .كذلك تكرمي هذا اجلنس البشري باختيار الرسل منه ليكونوا رواد البشرية املتصلني مبصدر اهلدى والنور 

فَاتَّقُوا ) ١٦٢(إِنِّي لَكُْم َرسُولٌ أَِمٌني ) ١٦١(إِذْ قَالَ لَُهْم أَخُوُهْم لُوطٌ أَلَا َتتَّقُونَ ) ١٦٠(ذََّبْت قَْوُم لُوٍط الُْمْرَسِلَني كَ
أََتأُْتونَ الذُّكَْرانَ ِمنَ ) ١٦٤(َني َوَما أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِنْ أَْجرِيَ إِلَّا َعلَى َربِّ الَْعالَِم) ١٦٣(اللََّه َوأَِطيُعوِن 

قَالُوا لَِئْن لَْم تَْنَتِه َيا لُوطُ ) ١٦٦(َوَتذَُرونَ َما َخلََق لَكُْم رَبُّكُْم ِمْن أَْزوَاجِكُْم َبلْ أَنُْتْم قَْوٌم َعاُدونَ ) ١٦٥(الْعَالَِمَني 
فََنجَّْيَناهُ ) ١٦٩(َربِّ َنجِّنِي َوأَْهِلي ِممَّا َيْعَملُونَ ) ١٦٨(ْم ِمَن الْقَاِلَني قَالَ إِنِّي ِلَعَمِلكُ) ١٦٧(لََتكُوَننَّ ِمَن الُْمخَْرجَِني 

َوأَمْطَْرَنا َعلَيْهِْم َمطًَرا فََساَء َمطَرُ ) ١٧٢(ثُمَّ َدمَّْرَنا الْآَخرِيَن ) ١٧١(إِلَّا َعجُوًزا ِفي الَْغابِرِيَن ) ١٧٠(َوأَْهلَُه أَْجَمِعَني 
  ) ١٧٥(َوإِنَّ رَبََّك لَُهَو الَْعزِيُز الرَّحِيُم ) ١٧٤(إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً َوَما كَانَ أَكْثَرُُهْم ُمْؤِمنَِني ) ١٧٣( الْمُْنذَرِيَن

ولكن السياق التارخيي ليس ملحوظاً يف هذه السورة . ومكاهنا التارخيي كان مع قصة إبراهيم . جتيء قصة لوط هنا 
  .من جناة للمؤمنني وهالك للمكذبني : وحدة الرسالة واملنهج ، وعاقبة التكذيب كما أسلفنا إمنا امللحوظ 

يستنكر استهتارهم؛ ويستجيش يف قلوهبم وجدان التقوى ، . ويبدأ لوط مع قومه مبا بدأ به نوح وهود وصاحل 
مث يواجههم . ى ويدعوهم إىل اإلميان والطاعة ، ويطمئنهم إىل أنه لن يفجعهم يف شيء من أمواهلم مقابل اهلد

  :باستنكار خطيئتهم الشاذة اليت عرفوا هبا يف التاريخ 
  .} أتأتون الذكران من العاملني؟ وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم؟ بل أنتم قوم عادون { 

هي الشذوذ اجلنسي ) وقد كانوا يسكنون عدة قرى يف وادي األردن ( واخلطيئة املنكرة اليت عرف هبا قوم لوط 
فقد برأ اهللا الذكر واألنثى؛ وفطر كالً منهما على . وهو احنراف يف الفطرة شنيع . يان الذكور ، وترك النساء بإت

. امليل إىل صاحبه لتحقيق حكمته ومشيئته يف امتداد احلياة عن طريق النسل ، الذي يتم باجتماع الذكر واألنثى 
ي جيعل كل من يف الكون وكل ما يف الكون يف حالة تناسق فكان هذا امليل طرفاً من الناموس الكوين العام ، الذ

فأما إتيان الذكور الذكور فال يرمي إىل هدف ، وال حيقق غاية ، وال . وتعاون على إنفاذ املشيئة املدبرة هلذا الوجود 
يف التقائهما واللذة اليت جيدها الذكر واألنثى . وعجيب أن جيد فيه أحد لذة . يتمشى مع فطرة هذا الكون وقانونه 

ومن مث مل يكن . فاالحنراف عن ناموس الكون واضح يف فعل قوم لوط . إن هي إال وسيلة الفطرة لتحقيق املشيئة 



بد أن يرجعوا عن هذا االحنراف أو أن يهلكوا ، خلروجهم من ركب احلياة ، ومن موكب الفطرة ، ولتعريهم من 
  .التزاوج والتوالد حكمة وجودهم ، وهي امتداد احلياة هبم عن طريق 

فلما دعاهم لوط إىل ترك هذا الشذوذ ، واستنكر ما هم فيه من ترك ما خلق هلم رهبم من أزواجهم ، والعدوان 
  :تبني أهنم غري مستعدين للعودة إىل ركب احلياة ، وإىل سنة الفطرة . . على الفطرة وجتاوز احلكمة املكنونة فيها 

  .} كونن من املخرجني لئن مل تنته يا لوط لت: قالوا { 
وفد عليهم مع عمه إبراهيم حني اعتزل أباه وقومه ، وترك وطنه وأرضه ، وعرب األردن مع . وقد كان فيهم غريباً 

مث عاش وحده مع هؤالء القوم حىت أرسله اهللا إليهم ، لريدهم عما هم فيه ، فإذا . إبراهيم والقلة اليت آمنت معه 
  نهم ، إذا مل ينته عن دعوهتم إىل سواء الفطرة القوميهبم يهددونه باإلخراج من بي

  :عندئذ مل يبق إال أن يعالنهم بكراهة ما هم عليه من شذوذ ، يف تقزز واستبشاع 
  . .} إين لعملكم من القالني : قال { 

ن هذا البالء مث يتوجه إىل ربه بالدعاء أن ينجيه م. يقذف به لوط يف وجوههم يف امشئزاز . الكره البالغ : والقلى 
  :هو وأهله 

  .} رب جنين وأهلي مما يعملون { 

فَاتَّقُوا ) ١٧٨(إِنِّي لَكُْم َرُسولٌ أَِمٌني ) ١٧٧(إِذْ قَالَ لَُهْم شَُعْيٌب أَلَا َتتَّقُونَ ) ١٧٦(كَذََّب أَْصَحابُ الْأَْيكَةِ الْمُْرَسِلَني 
أَْوفُوا الْكَْيلَ َولَا َتكُونُوا ) ١٨٠(ِمْن أَْجرٍ إِنْ أَْجرِيَ إِلَّا َعلَى َربِّ الَْعالَِمَني  َوَما أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه) ١٧٩(اللََّه َوأَِطيُعوِن 

َولَا تَْبَخسُوا النَّاسَ أَشَْياَءُهْم َولَا تَْعثَْوا ِفي الْأَْرضِ ) ١٨٢(َوزُِنوا بِالِْقْسطَاسِ الُْمْسَتقِيمِ ) ١٨١(ِمَن الُْمْخِسرِيَن 
َوَما أَْنَت إِلَّا ) ١٨٥(قَالُوا إِنََّما أَْنَت ِمَن الُْمَسحَّرِيَن ) ١٨٤(َواتَّقُوا الَِّذي َخلَقَكُْم وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَِّلَني ) ١٨٣(ُمفِْسِديَن 

قَالَ ) ١٨٧(َت ِمَن الصَّاِدِقَني فَأَْسِقطْ َعلَْيَنا ِكَسفًا ِمَن السََّماِء إِنْ كُْن) ١٨٦(َبَشٌر ِمثْلَُنا َوإِنْ َنظُنَُّك لَِمَن الْكَاِذبَِني 
إِنَّ ِفي ذَِلكَ ) ١٨٩(فَكَذَُّبوُه فَأََخذَُهْم َعذَاُب َيْومِ الظُّلَِّة إِنَُّه كَانَ َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ ) ١٨٨(رَبِّي أَْعلَُم بَِما َتْعَملُونَ 

  ) ١٩١(َو الَْعزِيزُ الرَّحِيُم َوإِنَّ َربََّك لَُه) ١٩٠(لَآَيةً َوَما كَانَ أَكْثَرُُهْم ُمْؤِمنَِني 

. وهذه قصة شعيب ومكاهنا التارخيي قبل قصة موسى جتيء هنا يف مساق العربة كبقية القصص يف هذه السورة 
ويبدو أن مدين كانت جتاورها هذه . واأليكة الشجر الكثيف امللتف . وأصحاب األيكة هم غالباً أهل مدين 

  .قع مدين بني احلجاز وفلسطني حول خليج العقبة ومو. الغيضة الوريفة من األشجار 
وقد بدأهم شعيب مبا بدأ به كل رسول قومه من أصل العقيدة والتعفف عن األجر ، مث أخذ يواجههم مبا هو من 

  :خاصة شأهنم 
ا يف أوفوا الكيل وال تكونوا من املخسرين ، وزنوا بالقسطاس املستقيم ، وال تبخسوا الناس أشياءهم ، وال تعثو{ 

  .} األرض مفسدين 
وقد كان شأهنم كما ذكر يف سوريت األعراف وهود أن يطففوا يف امليزان واملكيال ، وأن يأخذوا بالقسر والغصب 

ويبدو أهنم كانوا يف ممر . زائداً عن حقهم ، ويعطوا أقل من حق الناس ، ويشتروا بثمن خبس ويبيعوا بثمن مرتفع 
وقد أمرهم رسوهلم بالعدل والقسط يف هذا كله ، ألن العقيدة الصحيحة . ن فيها قوافل التجارة ، فكانوا يتحكمو

  .وال تستطيع أن تغضي عن احلق والعدل يف معامالت الناس . يتبعها حسن املعاملة 
خالق األجيال كلها والسابقني . مث استجاش شعيب مشاعر التقوى يف نفوسهم ، وهو يذكرهم خبالقهم الواحد 



  :مجيعاً 
  .} اتقوا الذي خلقكم واجلبلة األولني و{ 

  :فما كان منهم إال أن يطلقوا عليه االهتام بأنه مسحور ، فهو خيلط ويهذي مبا يقول 
  . .} إمنا أنت من املسحرين : قالوا { 

  :ويرمونه بالكذب فيما يقول . فهو بشر مثلهم ، وما هكذا يف زعمهم يكون الرسول . وإال أن يستنكروا رسالته 
  .} وإن نظنك ملن الكاذبني . وما أنت إال بشر مثلنا { 

وإال أن يتحدوه أن يأتيهم مبا خيوفهم به من العذاب إن كان صادقاً فيما يدعيه؛ وأن يسقط عليهم رجوماً من 
  :السماء ، أو حيطمها عليهم ويسقطها قطعاً 

  . .} فأسقط علينا كسفاً من السماء إن كنت من الصادقني { 
  . .ملستهتر اهلازئ املستهني وهو شبيه بتحدي املشركني للرسول الكرمي وهو حتدي ا

  . .} ريب أعلم مبا تعملون : قال { 
  .ويعجل السياق بالنهاية دون تفصيل وال تطويل 

  . .} إنه كان عذاب يوم عظيم . فأخذهم عذاب يوم الظلة . فكذبوه { 
مث تراءت هلم سحابة ، فاستظلوا هبا؛ فوجدوا هلا برداً . ر أخذهم حر خانق شديد يكتم األنفاس ويثقل الصدو: قيل 

  .، مث إذا هي الصاعقة اجمللجلة املدوية تفزعهم وتدمرهم تدمرياً 
  فالظلة كانت مسة اليوم املعلوم} يوم الظلة { وكان ذلك 

  :مث جييء التعقيب املكرور 
  .} زيز الرحيم وإن ربك هلو الع. وما كان أكثرهم مؤمنني . إِن يف ذلك آلية { 

  . .وخيتم القصص يف السورة ليجيء على إثره التعقيب األخري 

بِِلَساٍن ) ١٩٤(َعلَى قَلْبَِك ِلَتكُونَ ِمَن الُْمْنِذرِيَن ) ١٩٣(َنَزلَ بِهِ الرُّوُح الْأَِمُني ) ١٩٢(َوإِنَُّه لََتْنزِيلُ َربِّ الَْعالَِمَني 
َولَوْ ) ١٩٧(أََولَمْ َيكُْن لَُهْم آَيةً أَنْ َيْعلََمُه ُعلََماُء َبنِي إِْسرَائِيلَ ) ١٩٦(ي زُُبرِ الْأَوَِّلَني وَإِنَُّه لَِف) ١٩٥(َعَربِيٍّ ُمبِنيٍ 

ُمْجرِِمنيَ كَذَِلَك َسلَكَْناُه ِفي قُلُوبِ الْ) ١٩٩(فَقََرأَُه َعلَْيهِْم َما كَاُنوا بِِه ُمْؤِمنَِني ) ١٩٨(َنزَّلَْناُه َعلَى َبْعضِ الْأَْعَجِمَني 
فََيقُولُوا َهلْ َنْحُن ) ٢٠٢(فََيأِْتَيُهمْ َبْغَتةً َوُهْم لَا َيْشُعرُونَ ) ٢٠١(لَا ُيْؤِمُنونَ بِِه حَتَّى َيرَُوا الَْعذَاَب الْأَلِيَم ) ٢٠٠(

ثُمَّ َجاَءُهْم َما كَانُوا ُيوَعُدونَ ) ٢٠٥( أَفَرَأَْيَت إِنْ َمتَّعَْناُهْم ِسنَِني) ٢٠٤(أَفَبَِعذَابَِنا َيْستَْعجِلُونَ ) ٢٠٣(ُمْنظَُرونَ 
ِذكَْرى َوَما كُنَّا ) ٢٠٨(َوَما أَْهلَكَْنا ِمْن قَْرَيٍة إِلَّا لََها ُمْنِذُرونَ ) ٢٠٧(َما أَغَْنى َعنُْهْم َما كَاُنوا ُيَمتَُّعونَ ) ٢٠٦(

إِنَُّهْم َعنِ السَّْمعِ لََمْعزُولُونَ ) ٢١١(ْنبَِغي لَُهْم َوَما َيسَْتِطيُعونَ َوَما َي) ٢١٠(َوَما تََنزَّلَتْ بِِه الشََّياِطُني ) ٢٠٩(ظَاِلِمَني 
وَاْخِفضْ َجَناَحكَ ) ٢١٤(َوأَْنِذْر َعشَِريَتكَ الْأَقَْربَِني ) ٢١٣(فَلَا َتْدُع َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر فََتكُونَ ِمَن الُْمَعذَّبَِني ) ٢١٢(

َوَتَوكَّلْ َعلَى الَْعزِيزِ الرَّحِيمِ ) ٢١٦(فَإِنْ َعَصْوَك فَقُلْ إِنِّي َبرِيٌء ِممَّا َتْعَملُونَ ) ٢١٥(ْؤِمنَِني ِلَمنِ اتََّبَعَك ِمَن الُْم
مْ َهلْ أَُنبِّئُكُ) ٢٢٠(إِنَُّه ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم ) ٢١٩(َوَتقَلَُّبَك ِفي السَّاجِِديَن ) ٢١٨(الَِّذي يََراَك ِحنيَ َتقُوُم ) ٢١٧(

) ٢٢٣(ُيلْقُونَ السَّْمَع َوأَكْثَُرُهْم كَاِذُبونَ ) ٢٢٢(َتنَزَّلُ َعلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ) ٢٢١(َعلَى َمْن َتَنزَّلُ الشَّيَاِطُني 
إِلَّا ) ٢٢٦(َيقُولُونَ َما لَا َيفَْعلُونَ وَأَنَُّهْم ) ٢٢٥(أَلَْم َتَر أَنَُّهْم ِفي كُلِّ َوادٍ َيهِيُمونَ ) ٢٢٤(َوالشَُّعَراُء يَتَّبُِعُهمُ الَْغاُوونَ 

ِذيَن ظَلَُموا أَيَّ ُمْنقَلَبٍ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َوذَكَرُوا اللََّه كَثًِريا َواْنَتصَُروا ِمْن َبْعِد َما ظُِلُموا َوَسَيْعلَُم الَّ
  ) ٢٢٧(َيْنقَِلُبونَ 



  .وقصة التحدي والعقاب . وقصة التكذيب واإلعراض . والرساالت انتهى القصص وكله يعرض قصة الرسل 
: واحلديث فيها خاص برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومشركي قريش . وقد بدأ هذا القصص بعد مقدمة السورة 

وما . إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم هلا خاضعني . لعلك باخع نفسك أال يكونوا مؤمنني { 
مث . . } فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون . أتيهم من ذكر من الرمحن حمدث إال كانوا عنه معرضني ي

  .سيق القصص ، وكله مناذج للقوم يأتيهم أنباء ما كانوا يستهزئون 
 ، يتحدث فلما انتهى القصص عاد السياق إىل موضوع السورة الذي تضمنته املقدمة؛ فجاء هذا التعقيب األخري

عن القرآن ، فيؤكد أنه تنزيل رب العاملني ومنه هذا القصص الذي مضت به القرون ، فإذا القرآن ينزل به من رب 
العاملني ، ويشري إىل أن علماء بين إسرائيل يعرفون خرب هذا الرسول وما معه من القرآن ، ألنه مذكور يف كتب 

ظاهرة؛ ويزعمون أنه سحر أو شعر ، ولو أن أعجمياً ال يتكلم العربية إمنا املشركون يعاندون الدالئل ال. األولني 
ألن العناد هو الذي يقعد هبم عن اإلميان ال ضعف . نزل عليه هذا القرآن فتاله عليهم بلغتهم ما كانوا به مؤمنني 

وما هو . لى الكهان الدليل وما تنزلت الشياطني هبذا القرآن على حممد صلى اهللا عليه وسلم كما تتنزل باألخبار ع
إمنا هو القرآن املنزل . كذلك بشعر ، فإن له منهجاً ثابتاً والشعراء يهيمون يف كل واد وفق االنفعاالت واألهواء 

{ من عند اهللا تذكرياً للمشركني ، قبل أن يأخذهم اهللا بالعذاب ، وقبل أن يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون 
  . .} ب ينقلبون وسيعلم الذين ظلموا أي منقل

  . .} بلسان عريب مبني . على قلبك لتكون من املنذرين . نزل به الروح األمني . وإنه لتنزيل رب العاملني { 
والروح األمني جربيل عليه السالم نزل هبذا القرآن من عند اهللا على قلب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو 

نزل به على قلبه . ه على قلبه فتلقاه تلقياً مباشراً ، ووعاه وعياً مباشراً أمني على ما نزل به ، حفيظ عليه ، نزل ب
وهم يعرفون مدى . هو لسان قومه الذي يدعوهم به ، ويتلو عليهم القرآن . ليكون من املنذرين بلسان عريب مبني 

غتهم؛ وأنه بنظمه ، ما ميلك البشر أن يقولوا؛ ويدركون أن هذا القرآن ليس من جنس كالم البشر ، وإن كان بل
  .يشي بأنه آت من مصدر غري بشري بيقني . ومبعانيه ، ومبنهجه ، وبتناسقه 

  :وينتقل من هذا الدليل الذايت إىل دليل آخر خارجي 
  . .} أو مل يكن هلم آية أن يعلمه علماء بين إسرائيل . وإنه لفي زبر األولني { 

  .كما وردت أصول العقيدة اليت جاء هبا يف كتب األولني  فقد وردت صفة الرسول الذي ينزل عليه القرآن ،

ومن مث كان علماء بين إسرائيل يتوقعون هذه الرسالة ، وينتظرون هذا الرسول ، وحيسون أن زمانه قد أظلهم؛ 
وحيدث بعضهم بعضاً هبذا كما ورد على لسان سلمان الفارسي ، ولسان عبداهللا بن سالم رضي اهللا عنهما واألخبار 

  .هذا ثابتة كذلك بيقني  يف
إمنا يكابر املشركون ويعاندون جملرد املكابرة والعناد ، ال لضعف احلجة وال لقصور الدليل؛ فلو جاءهم به أعجمي 
ال ينطق العربية فتاله عليهم قرآناً عربياً ما آمنوا به ، وال صدقوه ، وال اعترفوا أنه موحى به إليه ، حىت مع هذا 

  :املكابرين الدليل الذي جيبه 
  . .} ولو نزلناه على بعض األعجمني ، فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنني { 

مث يعقب على هذا . ويف هذا تسرية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتصوير لعنادهم ومكابرهتم يف كل دليل 
مر أن يتلقوه بالتكذيب ، فهكذا قضي األ. بأن التكذيب مكتوب على القوم مالزم هلم حبكم عنادهم ومكابرهتم 

  :حىت يأتيهم العذاب وهم يف غفلة ال يشعرون . كأنه طبع يف قلوهبم ال حيول 



  . .} ال يؤمنون به حىت يروا العذاب األليم ، فيأتيهم بغتة وهم ال يشعرون . كذلك سلكناه يف قلوب اجملرمني { 
هيئة عدم اإلميان والتكذيب . على هذه اهليئة  إنه: فيقول . والتعبري يرسم صورة حسية ملالزمة التكذيب هلم 

ويظل على هيئته هذه يف . فهو ال جيري فيها إال مكذباً به . على هذه اهليئة نظمناه يف قلوهبم وأجريناه . بالقرآن 
وقد بقي بعضهم فعالً على هذا . . } فيأتيهم بغتة وهم ال يشعرون { . . } حىت يروا العذاب األليم { قلوهبم 

  :ويف هذه اللحظة فقط يفيقون . . ضع حىت فارق هذه األرض بالقتل أو املوت ، ومن مث إىل العذاب األليم الو
  . .} هل حنن منظرون؟ : فيقولوا { 

  وهيهات هيهات. هل حنن مؤجلون إىل فرصة أخرى ، نصلح هبا ما فات 
اغتراراً مبا هم فيه من متاع ، يبلد حسهم ولقد كانوا يستعجلون عذاب اهللا ، على سبيل االستهزاء واالستهتار ، و

شأهنم شأن ذوي النعمة قلما خيطر بباهلم أن تزول؛ وقلما . ، وجيعلهم يستبعدون النقلة منه إىل العذاب والنكال 
  :فهو يوقظهم هنا من هذه الغفلة ، ويرسم هلم صورهتم حني حيل هبم ما يستعجلون . يتصورون أن حتول 

. } ما أغىن عنهم ما كانوا ميتعون . ؟ أفرأيت إن متعناهم سنني ، مث جاءهم ما كانوا يوعدون أفبعذابنا يستعجلون{ 
.  

وإذا سنون املتاع ساقطة كأهنا مل . ويف اجلانب اآلخر حتقق الوعيد . فيضع صورة االستعجال بالعذاب يف جانب 
  .تكن ، ال تغين عنهم شيئاً ، وال ختفف من عذاهبم 

هل رأيت خرياً قط؟ هل رأيت نعيماً : يؤتى بالكافر فيغمس يف النار غمسة ، مث يقال له « : ويف احلديث الصحيح 
هل : ويؤتى بأشد الناس بؤساً كان يف الدنيا ، فيصبغ يف اجلنة صبغة ، مث يقال له . ال واهللا يا رب : قط؟ فيقول 

  »ال واهللا يا رب : رأيت بؤساً قط؟ فيقول 

  :وأن رمحة اهللا أال يهلك قرية حىت يبعث فيها رسوالً ، يذكرها بدالئل اإلميان . مة اهلالك مث خيوفهم بأن اإلنذار مقد
  . .} وما كنا ظاملني . ذكرى . وما أهلكنا من قرية إال هلا منذرون { 

د والفطرة بذاهتا حتس بوجود اخلالق الواحد ما مل تفس. ولقد أخذ اهللا على البشر عهد الفطرة أن يوحدوه ويعبدوه 
فإذا نسي الناس عهد الفطرة؛ . وبث دالئل اإلميان يف الكون ، كلها يوحي بوجود اخلالق الواحد . وتنحرف 

فالرسالة ذكرى تذكر الناسني . وأغفلوا دالئل اإلميان ، جاءهم نذير يذكرهم ما نسوا ، ويوقظهم إىل ما أغفلوا 
فإمنا هو . يف أخذ القرى بعد ذلك بالعذاب واهلالك } ني وما كنا ظامل{ زيادة يف العدل والرمحة . وتوقظ الغافلني 

  .جزاء النكسة عن خط اهلدى ومنهج اليقني 
  :مث يبدأ معهم جولة جديدة عن القرآن الكرمي 

  . .} إهنم عن السمع ملعزولون . وما ينبغي هلم وما يستطيعون . وما تنزلت به الشياطني { 
ب العاملني نزل به الروح األمني؛ واستطرد مع تكذيبهم به ، واستعجاهلم ما لقد قرر يف اجلولة املاضية أنه تنزيل ر

وها هو ذا ينفي دعواهم أنه من وحي الشياطني على طريقة الكهان ، الذين كانوا . . يتوعدهم من عذاب فيه 
  .يزعمون أن الشياطني تأتيهم خبرب الغيب ، وبالسمع الذي يتكهنون فيه باألخبار 

والشياطني تدعو إىل الضالل والفساد . وهو يدعو إىل اهلدى والصالح واإلميان . لقرآن بالشياطني وما يليق هذا ا
  .والكفر 

إمنا يتنزل به الروح األمني ، بإذن من . فهم معزولون عن مساع الوحي به من اهللا . وما هم مبستطيعني أن يأتوا به 
  .وليس هذا مبيسور للشياطني . رب العاملني 



ت باخلطاب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيذره من الشرك وهو أبعد من يكون عنه ليكون غريه وهنا يلتف
  :ويأمره بالتوكل على اهللا ، الذي يلحظه دائماً ويرعاه . ويكلفه إنذار عشريته األقربني . أوىل باحلذر 

واخفض جناحك ملن اتبعك من املؤمنني .  وأنذر عشريتك األقربني. فال تدع مع اهللا إهلاً آخر فتكون من املعذبني { 
وتقلبك يف . الذي يراك حني تقوم . وتوكل على العزيز الرحيم . إين بريء مما تعملون : فإن عصوك فقل . 

  . .} إنه هو السميع العليم . الساجدين 
وهذا حمال . اً آخر وحني يكون الرسول صلى اهللا عليه وسلم متوعداً بالعذاب مع املعذبني ، لو دعا مع اهللا إهل

فكيف يكون غريه؟ وكيف ينجو من العذاب من يدعو هذه الدعوة من اآلخرين؟ وليس . ولكنه فرض للتقريب 
  هنالك حماباة ، والعذاب ال يتخلف حىت عن الرسول ، لو ارتكب هذا اإلمث العظيم

ة ، أن هؤالء يتهددهم العذاب لتكون ملن سواهم عرب. وبعد إنذار شخصه صلى اهللا عليه وسلم يكلف إنذار أهله 
  . .} وأنذر عشريتك األقربني { : لو بقوا على الشرك ال يؤمنون 

يا : ملا نزلت هذه اآلية أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم الصفا فصعد عليه مث نادى « روى البخاري ومسلم أنه 
: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم .  صاحباه فاجتمع الناس إليه ، بني رجل جييء إليه ، وبني رجل يبعث رسوله

أرأيتم لو أخربتك أن خيالً بسفح اجلبل تريد أن تغري عليكم . يا بين لؤي . يا بين فهر . يا بين عبد املطلب » 
تباً لك سائر اليوم : فقال أبو هلب . « فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد » : قال . نعم : قالوا « صدقتموين؟ 
  .» } . . . تبت يدا أيب هلب وتب { : ا إال هلذا؟ وأنزل اهللا أما دعوتن

قام رسول اهللا } وأنذر عشريتك األقربني { : ملا نزلت « : وأخرج مسلم بإسناده عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 
أملك لكم من  ال. يا بين عبد املطلب . يا صفية ابنة عبد املطلب . يا فاطمة ابنة حممد : صلى اهللا عليه وسلم فقال 

  .» « سلوين من مايل ما شئتم . اهللا شيئاً 
دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . ملا نزلت هذه اآلية » : وأخرج مسلم والترمذي بإسناده عن أيب هريرة قال 

. يا معشر بين كعب أنقذوا أنفسكم من النار . يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار : قريشاً فعم وخص فقال 
« إال أن لكم رمحاً سأبلها ببالهلا . فإين واهللا ال أملك لكم من اهللا شيئاً . يا فاطمة بنت حممد أنقذي نفسك من النار 

.  
فهذه األحاديث وغريها تبني كيف تلقى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األمر ، وكيف أبلغه لعشريته األقربني ، 

 أمر اآلخرة ، وبني هلم أن قرابتهم له ال تنفعهم شيئاً إذا مل ينفعهم ونفض يده من أمرهم ، ووكلهم إىل رهبم يف
وهذا هو اإلسالم يف نصاعته ووضوحه ، ونفي . . عملهم ، وأنه ال ميلك هلم من اهللا شيئاً ، وهو رسول اهللا 

  .الوساطة بني اهللا وعباده حىت عن رسوله الكرمي 
  :ذين يستجيبون لدعوة اهللا على يديه كذلك يبني اهللا لرسوله كيف يعامل املؤمنني ال

  . .} واخفض جناحك ملن اتبعك من املؤمنني { 
صورة خفض اجلناح ، كما خيفض الطائر جناحيه حني يهم . فهو اللني والتواضع والرفق يف صورة حسية جمسمة 

وكان . لقه القرآن فقد كان خ. وكذلك كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع املؤمنني طوال حياته . باهلبوط 
  .هو الترمجة احلية الكاملة للقرآن الكرمي 

  :وكذلك بني اهللا له كيف يعامل العصاة فيكلهم إىل رهبم ، ويربأ مما يعملون 
  . .} إين بريء مما تعملون : فإن عصوك فقل { 



  .وكان هذا يف مكة ، قبل أن يؤمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم بقتال املشركني 
  :به صلى اهللا عليه وسلم إىل ربه ، يصله به صلة الرعاية الدائمة القريبة مث يتوجه 

  .} إنه هو السميع العليم . وتقلبك يف الساجدين . الذي يراك حني تقوم . وتوكل على العزيز الرحيم { 
  .دعهم وعصياهنم ، متربئاً من أعماهلم ، وتوجه إىل ربك معتمداً عليه ، مستعيناً يف أمرك كله به 

مث يشعر قلب الرسول صلى اهللا عليه وسلم . العزة والرمحة : ويصفه سبحانه بالصفتني املكررتني يف هذه السورة 
يراه يف وحدته ويراه يف . فربه يراه يف قيامه وحده للصالة ، ويراه يف صفوف اجلماعة الساجدة . باألنس والقرىب 

إنه { : يرى حركاته وسكناته ، ويسمع خطراته ودعواته . م مجاعة املصلني يتعهدهم وينظمهم ويؤمهم ويتنقل بينه
  . .} هو السميع العليم 

وهكذا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . ويف التعبري على هذا النحو إيناس بالرعاية والقرب واملالحظة والعناية 
  . .ش ويف جو هذا األنس العلوي كان يعي. يشعر أنه يف كنف ربه ، ويف جواره وقربه 

نزل به الروح . ففي املرة األوىل أكد أنه تنزيل من رب العاملني . واجلولة األخرية يف السورة حول القرآن أيضاً 
أما يف هذه املرة فيقرر أن الشياطني ال تتنزل على مثل حممد . ويف املرة الثانية نفى أن تتنزل به الشياطني . األمني 

ه وصالح منهجه؛ إمنا يتنزل على كل كذاب آمث ضال من الكهان الذين صلى اهللا عليه وسلم يف أمانته وصدق
  :يتلقون إحياءات الشياطني ويذيعوهنا مع التضخيم والتهويل 

  . .} يلقون السمع وأكثرهم كاذبون . هل أنبئكم على من تنزل الشياطني؟ تنزل على كل أفاك أثيم { 
. خبار ، وكان الناس يلجأون إليهم ويركنون إىل نبوءاهتم وكان يف العرب كهان يزعمون أن اجلن تنقل إليهم األ

وهم على أية حال ال يدعون إىل هدى ، وال . والتصديق هبم جري وراء األوهام واألكاذيب . وأكثرهم كاذبون 
وما هكذا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يدعو الناس هبذا . يأمرون بتقوى ، وال يقودون إىل إميان 

  .رآن إىل منهج قومي الق
وهم يف . إنه شعر ، ويقولون عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إنه شاعر : ولقد كانوا يقولون عن القرآن أحياناً 

حريهتم كيف يواجهون هذا القول الذي ال يعرفون له نظرياً ، والذي يدخل إىل قلوب الناس ، ويهز مشاعرهم ، 
  .ن له رداً ويغلبهم على إرادهتم من حيث ال ميلكو

فجاء القرآن يبني هلم يف هذه السورة أن منهج حممد صلى اهللا عليه وسلم ومنهج القرآن غري منهج الشعراء ومنهج 
فإن هذا القرآن يستقيم على هنج واضح ، ويدعو إىل غاية حمددة ، ويسري يف طريق مستقيم إىل هذه . الشعر أصالً 

يقول اليوم قوالً ينقضه غداً ، وال يتبع أهواء وانفعاالت متقلبة؛ إمنا يصر  والرسول صلى اهللا عليه وسلم ال. الغاية 
الشعراء أسرى . والشعراء ليسوا كذلك . على دعوة ، ويثبت على عقيدة ، ويدأب على منهج ال عوج فيه 

ون األمر وير. تتحكم فيهم مشاعرهم وتقودهم إىل التعبري عنها كيفما كانت . االنفعاالت والعواطف املتقلبة 
مث هم أصحاب . يرضون فيقولون قوالً ، ويسخطون فيقولون قوالً آخر . ويف حلظة أبيض . الواحد يف حلظة أسود 

  أمزجة ال تثبت على حال
  .هذا إىل أهنم خيلقون عوامل من الوهم يعيشون فيها ، ويتخيلون أفعاالً ونتائج مث خيالوهنا حقيقة واقعة يتأثرون هبا 

  بواقع األشياء ، ألهنم خيلقون هم يف خياهلم واقعاً آخر يعيشون عليهفيقل اهتمامهم 
فلصاحب الدعوة هدف ، . وليس كذلك صاحب الدعوة احملددة ، الذي يريد حتقيقها يف عامل الواقع ودنيا الناس 



لعقل؛ ال وهو ميضي يف طريقه على منهجه إىل هدفه مفتوح العني ، مفتوح القلب ، يقظ ا. وله منهج ، وله طريق 
  .يرضى بالوهم ، وال يعيش بالرؤى ، وال يقنع باألحالم ، حىت تصبح واقعاً يف عامل الناس 

  :فمنهج الرسول صلى اهللا عليه وسلم ومنهج الشعراء خمتلفان ، وال شبهة هناك ، فاألمر واضح صريح 
  .} ما ال يفعلون؟ وأهنم يقولون . أمل تر أهنم يف كل واد يهيمون . والشعراء يتبعهم الغاوون { 

  .فهم يتبعون املزاج واهلوى ومن مث يتبعهم الغاوون اهلائمون مع اهلوى ، الذين ال منهج هلم وال هدف 
وهم يهيمون يف كل واد من وديان الشعور والتصور والقول ، وفق االنفعال الذي يسيطر عليهم يف حلظة من 

  .اللحظات حتت وقع مؤثر من املؤثرات 
ألهنم يعيشون يف عوامل من صنع خياهلم ومشاعرهم ، يؤثروهنا على واقع احلياة الذي ال . ال يفعلون وهم يقولون ما

يعجبهم ومن مث يقولون أشياء كثرية وال يفعلوهنا ، ألهنم عاشوها يف تلك العوامل املوهومة ، وليس هلا واقع وال 
  حقيقة يف دنيا الناس املنظورة

كامل معد للتنفيذ يف واقع احلياة ، وهو حركة ضخمة يف الضمائر املكنونة ويف  إن طبيعة اإلسالم وهو منهج حياة
أوضاع احلياة الظاهرة إن طبيعة اإلسالم هذه ال تالئمها طبيعة الشعراء كما عرفتهم البشرية يف الغالب ألن الشاعر 

، وحيول املشاعر كلها لتحقق يف  فأما اإلسالم فرييد حتقيق احللم ويعمل على حتقيقه. خيلق حلماً يف حسه ويقنع به 
  .عامل الواقع ذلك النموذج الرفيع 

فإذا كانت هذه احلقائق ال . واإلسالم حيب للناس أن يواجهوا حقائق الواقع وال يهربوا منها إىل اخليال املهّوم 
  . تعجبهم ، وال تتفق مع منهجه الذي يأخذهم به ، دفعهم إىل تغيريها ، وحتقيق املنهج الذي يريد

فاإلسالم يستغرق هذه الطاقة يف حتقيق األحالم . ومن مث ال تبقى يف الطاقة البشرية بقية لألحالم املهّومة الطائرة 
  .الرفيعة ، وفق منهجه الضخم العظيم 

إمنا حيارب املنهج الذي سار عليه . ومع هذا فاإلسالم ال حيارب الشعر والفن لذاته كما قد يفهم من ظاهر األلفاظ 
منهج األهواء واالنفعاالت اليت ال ضابط هلا؛ ومنهج األحالم املهومة اليت تشغل أصحاهبا عن حتقيقها . عر والفن الش

فأما حني تستقر الروح على منهج اإلسالم ، وتنضح بتأثراهتا اإلسالمية شعراً وفناً؛ وتعمل يف الوقت ذاته على . 
تكتفي خبلق عوامل ومهية تعيش فيها ، وتدع واقع احلياة كما هو حتقيق هذه املشاعر النبيلة يف دنيا الواقع؛ وال 

  مشوهاً متخلفاً قبيحاً
وأما حني يكون للروح منهج ثابت يهدف إىل غاية إسالمية ، وحني تنظر إىل الدينا فتراها من زاوية اإلسالم ، يف 

  .ضوء اإلسالم ، مث تعرب عن هذا كله شعراً وفناً 

الَِّذيَن يُِقيُمونَ الصَّلَاةَ َوُيْؤتُونَ الزَّكَاةَ َوُهمْ ) ٢(ُهًدى َوُبشَْرى ِللُْمْؤِمنَِني ) ١(آِن َوِكتَابٍ ُمبِنيٍ طس ِتلَْك آَياُت الْقُْر
أُولَِئَك الَِّذيَن لَُهمْ ُسوُء ) ٤(إِنَّ الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخَرةِ َزيَّنَّا لَُهْم أَْعَمالَُهْم فَُهْم َيْعَمُهونَ ) ٣(بِالْآخَِرِة ُهْم ُيوِقُنونَ 

  ) ٦(َوإِنََّك لَُتلَقَّى الْقُْرآنَ ِمْن لَُدنْ َحِكيمٍ َعِليمٍ ) ٥(الَْعذَابِ َوُهْم ِفي الْآِخَرِة ُهُم الْأَْخَسُرونَ 

مقدمة وتعقيب يتمثل فيهما موضوع : هذه السورة مكية نزلت بعد الشعراء؛ وهي متضي على نسقها يف األداء 
ة الذي تعاجله؛ وقصص بني املقدمة والتعقيب يعني على تصوير هذا املوضوع ، ويؤكده ، ويربز فيه مواقف السور

معينة للموازنة بني موقف املشركني يف مكة ومواقف الغابرين قبلهم من شىت األمم ، للعربة والتدبر يف سنن اهللا 
  .وسنن الدعوات 



اإلميان باهللا ، وعبادته وحده ، واإلميان باآلخرة ، وما : و العقيدة وموضوع السورة الرئيسي كسائر السور املكية ه
واإلميان بأن اهللا هو اخلالق الرازق . واإلميان بالوحي وأن الغيب كله هللا ، ال يعلمه سواه . فيها من ثواب وعقاب 

لها هللا ، وأن ال حول وال واإلميان بأن احلول والقوة ك. واهب النعم؛ وتوجيه القلب إىل شكر أنعم اهللا على البشر 
  .قوة إال باهللا 

  .ويأيت القصص لتثبيت هذه املعاين؛ وتصوير عاقبة املكذبني هبا ، وعاقبة املؤمنني 
حلقة رؤيته للنار وذهابه إليها ، وندائه من املأل األعلى . تأيت حلقة من قصة موسى عليه السالم تلي مقدمة السورة 

مث يعجل السياق خبرب تكذيبهم بآيات اهللا وهم على يقني من صدقها وعاقبة . ملئه ، وتكليفه الرسالة إىل فرعون و
وكذلك } وجحدوا هبا واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً فانظر كيف كان عاقبة املفسدين { . . التكذيب مع اليقني 

  .شأن املشركني يف مكة كان مع آيات القرآن املبني 
داود وسليمان عليهما السالم مث قصة سليمان مع النملة ، ومع اهلدهد ، ومع ملكة  وتليها إشارة إىل نعمة اهللا على

وهي نعمة العلم وامللك . وفيها تظهر نعمة اهللا على داود وسليمان وقيامهما بشكر هذه النعمة . سبأ وقومها 
ويربز . يها كل رسول وفيها تظهر كذلك أصول العقيدة اليت يدعو إل. والنبوة مع تسخري اجلن والطري لسليمان 

هؤالء . بصفة خاصة استقبال ملكة سبأ وقومها لكتاب سليمان وهو عبد من عباد اهللا واستقبال قريش لكتاب اهللا 
. واهللا هو الذي وهب سليمان ما وهب ، وسخر له ما سخر . وأولئك يؤمنون ويسلمون . يكذبون وجيحدون 

وما ملك سليمان وما علمه إال قطرة من ذلك الفيض .  وهو الذي ميلك كل شيء ، وهو الذي يعلم كل شيء
  .الذي ال يغيض 

ويربز فيها تآمر املفسدين منهم عليه وعلى أهله ، وتبييتهم قتله؛ مث مكر اهللا . وتليها قصة صاحل مع قومه مثود 
وقد كانت قريش } ظلموا فتلك بيوهتم خاوية مبا { : بالقوم ، وجناة صاحل واملؤمنني معه ، وتدمري مثود مع املتآمرين 

  .تتآمر على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتبيت له ، كما بيتت مثود لصاحل وللمؤمنني 
ومههم بإخراجه من قريتهم هو واملؤمنون معه ، حبجة أهنم أناس يتطهرون وما . وخيتم القصص بقصة لوط مع قومه 

  }وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر املنذرين { : دمار كان من عاقبتهم بعد إذ هاجر لوط من بينهم ، وتركهم لل

  .ولقد مهت قريش بإخراج الرسول صلى اهللا عليه وسلم وتآمرت يف ذلك قبل هجرته من بني ظهرانيهم بقليل 
آهللا خري أم ما . احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى : قل { : فإذا انتهى القصص بدأ التعقيب بقوله 

يريهم يد الصانع املدبر اخلالق الرازق ، . أخذ يطوف معهم يف مشاهد الكون ، ويف أغوار النفس مث } يشركون؟ 
مث عرض عليهم أحد أشراط الساعة وبعض مشاهد القيامة ، وما . الذي يعلم الغيب وحده ، وهم إليه راجعون 
  .ينتظر املكذبني بالساعة يف ذلك اليوم العظيم 

إمنا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء ، { : وضوعها وجوها وخيتم السورة بإيقاع يناسب م
إمنا أنا من املنذرين : وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإمنا يهتدي لنفسه ومن ضل فقل . وأمرت أن أكون من املسلمني 

. كيز يف هذه السورة على العلم والتر} سرييكم آياته فتعرفوهنا ، وما ربك بغافل عما تعملون . احلمد هللا : وقل . 
والعلم الذي وهبه . وآياته الكونية اليت يكشفها للناس . علم اهللا املطلق بالظاهر والباطن ، وعلمه بالغيب خاصة 

وإنك { : ومن مث جييء يف مقدمة السورة . . وتعليم سليمان منطق الطري وتنويهه هبذا التعليم . لداود وسليمان 
ال يعلم من يف السماوات واألرض الغيب إال اهللا : قل { وجييء يف التعقيب } دن حكيم عليم لتلقى القرآن من ل

وما من . وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون } { بل ادارك علمهم يف اآلخرة . وما يشعرون أيان يبعثون 



وجييء يف قصة سليمان } ياته فتعرفوهنا سرييكم آ{ : وجييء يف اخلتام } غائبة يف السماء واألرض إال يف كتاب مبني 
: ويف قول سليمان } احلمد هللا الذي فضلنا على كثري من عباده املؤمنني : ولقد آتينا داود وسليمان علماً وقاال { : 
أال يسجدوا هللا الذي خيرج اخلبء يف السماوات واألرض { : ويف قول اهلدهد } يا أيها الناس علمنا منطق الطري { 

وعندما يريد سليمان استحضار عرش امللكة ، ال يقدر على إحضاره يف غمضة عني } ما ختفون وما تعلنون ويعلم 
وهكذا تربز صفة العلم يف جو السورة } الذي عنده علم من الكتاب { : عفريت من اجلن ، إمنا يقدر على هذه 

ق السورة كله يف هذا الظل ، حسب تتابعه وميضي سيا. تظللها بشىت الظالل يف سياقها كله من املطلع إىل اخلتام 
  .فنأخذ يف استعراضها تفصيالً . الذي أسلفنا 

وهي متاحة . األحرف املقطعة للتنبيه على املادة األولية اليت تتألف منها السورة والقرآن كله . . } سني . طا { 
  . .ن ، بعد التحدي واإلفحام وهم يعجزون أن يؤلفوا منها كتاباً كهذا القرآ. جلميع الناطقني بالعربية 

  :ويلي ذلك التنبيه ذكر القرآن 
  . .} تلك آيات القرآن وكتاب مبني { 

وذكره هبذه الصفة هنا يبدو لنا أنه للموازنة اخلفية بني استقبال املشركني للكتاب . والكتاب هو نفسه القرآن 
  .وهو عبد من عباد اهللا . ذي أرسله إليهم سليمان املنزل عليهم من عند اهللا؛ واستقبال ملكة سبأ وقومها للكتاب ال

  :مث يصف القرآن أو يصف الكتاب بأنه 
  . .} هدى وبشرى للمؤمنني { 

  .فيه هدى وبشرى للمؤمنني : وهذه أبلغ مما لو قيل 

هدى يف والقرآن مينح املؤمنني . فالتعبري القرآين على هذا النحو جيعل مادة القرآن وماهيته هدى وبشرى للمؤمنني 
  .كما يطلع عليهم بالبشرى يف احلياتني األوىل واآلخرة . كل فج ، وهدى يف كل طريق 

إن القرآن ليس كتاب علم نظري أو تطبيقي . . ويف ختصيص املؤمنني باهلدى والبشرى تكمن حقيقة ضخمة عميقة 
ما خياطب؛ ويسكب نوره إمنا القرآن كتاب خياطب القلب ، أول . ينتفع به كل من يقرؤه ويستوعب ما فيه 

وكلما كان القلب ندياً باإلميان زاد تذوقه حلالوة القرآن؛ . وعطره يف القلب املفتوح ، الذي يتلقاه باإلميان واليقني 
وأدرك من معانيه وتوجيهاته ماال يدركه منه القلب الصلد اجلاف؛ واهتدى بنوره إىل ما ال يهتدي إليه اجلاحد 

  ما ال ينتفع القارئ املطموس وانتفع بصحبته. الصادف 
وإن اإلنسان ليقرأ اآلية أو السورة مرات كثرية ، وهو غافل أو عجول ، فال تنض له بشيء؛ وفجأة يشرق النور 

وتصنع يف حياته املعجزة يف حتويلها من منهج إىل منهج ، ومن . يف قلبه ، فتتفتح له عن عوامل ما كانت ختطر له ببال 
  .طريق إىل طريق 

فالذي ال يؤمن . النظم والشرائع واآلداب اليت يتضمنها هذا القرآن ، إمنا تقوم قبل كل شيء على اإلميان  وكل
. قلبه باهللا ، وال يتلقى هذا القرآن على أنه وحي من عند اهللا وعلى أن ما جاء فيه إمنا هو املنهج الذي يريده اهللا 

  .نبغي وال يستبشر مبا فيه من بشارات الذي ال يؤمن هذا اإلميان ال يهتدي بالقرآن كما ي
ولن تفتح . واإلميان هو مفتاح هذه الكنوز . إن يف القرآن كنوزاً ضخمة من اهلدى واملعرفة واحلركة والتوجيه 

فأما حني أصبح القرآن . والذين آمنوا حق اإلميان حققوا اخلوارق هبذا القرآن . كنوز القرآن إال مبفتاح اإلميان 
. . فإنه مل يصنع شيئاً ، ومل ينتفع به أحد . املترمنون بآياته ، فتصل إىل اآلذان ، وال تتعداها إىل القلوب  كتاباً يترمن

  لقد ظل كنزاً بال مفتاح



  :إهنم هم . . والسورة تعرض صفة املؤمنني الذين جيدون القرآن هدى وبشرى 
  . .} ون الذين يقيمون الصالة ، ويؤتون الزكاة ، وهم باآلخرة هم يوقن{ 

فيؤدوهنا حق أدائها ، يقظة قلوهبم ملوقفهم بني يدي اهللا ، شاعرة أرواحهم بأهنم يف حضرة ذي . . يقيمون الصالة 
اجلالل واإلكرام ، مرتفعة مشاعرهم إىل ذلك األفق الوضيء ، مشغولة خواطرهم بنجاء اهللا ودعائه والتوجه إليه يف 

  .حمضره العظيم 
رون نفوسهم من رذيلة الشح؛ ويستعلون بأرواحهم على فتنة املال؛ ويصلون إخواهنم يف فيطه. . ويؤتون الزكاة 

  .اهللا ببعض ما رزقهم اهللا؛ ويقومون حبق اجلماعة املسلمة اليت هم فيها أعضاء 
فإذا حساب اآلخرة يشغل باهلم ، ويصدهم عن مجوح الشهوات ، ويغمر أرواحهم . . وهم باآلخرة هم يوقنون 

  . وخشيته واحلياء من الوقوف بني يديه موقف العصاة بتقوى اهللا
. . هؤالء املؤمنون الذاكرون اهللا ، القائمون بتكاليفه ، املشفقون من حسابه وعقابه ، الطامعون يف رضائه وثوابه 

  .هؤالء هم الذين تنفتح قلوهبم للقرآن ، فإذا هو هدى وبشرى 

فَلَمَّا َجاَءَها ) ٧(نَاًرا سَآِتيكُْم ِمْنَها بِخََبرٍ أَْو آتِيكُْم بِِشهَابٍ قََبسٍ لَعَلَّكُْم َتْصطَلُونَ  إِذْ قَالَ ُموَسى ِلأَْهِلِه إِنِّي آَنْسُت
) ٩(الَْحكِيُم  َيا مُوَسى إِنَُّه أََنا اللَُّه الْعَزِيُز) ٨(ُنوِدَي أَنْ بُورَِك َمْن ِفي النَّارِ َوَمْن حَْولََها َوسُْبَحانَ اللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني 

ا َيَخاُف لََديَّ الُْمْرَسلُونَ َوأَلْقِ َعَصاَك فَلَمَّا َرآَها َتهَْتزُّ كَأَنََّها َجانٌّ وَلَّى ُمدْبًِرا وَلَْم ُيَعقِّبْ َيا ُموَسى لَا َتَخْف إِنِّي لَ
وَأَْدِخلْ َيَدَك ِفي َجيْبَِك َتخُْرْج بَْيَضاَء ِمْن غَْيرِ ) ١١(يٌم إِلَّا َمْن ظَلََم ثُمَّ َبدَّلَ ُحْسًنا بَْعَد ُسوٍء فَإِنِّي غَفُورٌ َرِح) ١٠(

فَلَمَّا َجاَءْتُهْم آَياتَُنا ُمْبِصَرةً قَالُوا َهذَا ِسْحرٌ ) ١٢(ُسوٍء ِفي ِتْسعِ آَياٍت إِلَى ِفْرَعْونَ َوقَْوِمِه إِنَُّهْم كَانُوا قَْوًما فَاِسِقَني 
  ) ١٤(ا وَاْسَتيْقََنْتَها أَْنفُُسُهْم ظُلًْما َوُعلُوا فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمفِْسِديَن َوَجَحُدوا بَِه) ١٣(ُمبٌِني 

وإنك لتلقى القرآن من { : تعرض هذه احللقة السريعة من قصة موسى عليه السالم بعد قوله تعاىل يف هذه السورة 
فها هو ذا .  عليه وسلم إنك لست بدعاً يف هذا التلقي وكأمنا ليقول لرسول اهللا صلى اهللا} لدن حكيم عليم 

. وليس ما تلقاه من قومك بدعاً يف التكذيب . موسى يتلقى التكليف ، وينادى ليحمل الرسالة إىل فرعون وقومه 
 فانظر كيف كان عاقبة{ . فها هم أوالء قوم موسى تستيقن نفوسهم بآيات اهللا ، ولكنهم جيحدون هبا ظلماً وعلواً 

  ولينتظر قومك عاقبة اجلاحدين املكابرين} املفسدين 
  .} سآتيكم منها خبرب أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون . إين آنست ناراً : إذ قال موسى ألهله { 

وهو يف طريق عودته من أرض مدين إىل مصر ، ومعه زوجه بنت شعيب عليه . وقد ذكر هذا املوقف يف سورة طه 
سآتيكم منها خبرب أو آتيكم بشهاب : يدل على هذا قوله ألهله . يقه يف ليلة مظلمة باردة وقد ضل طر. السالم 

وكانت النريان توقد يف الربية فوق املرتفعات هلداية . وكان ذلك إىل جانب الطور . قبس لعلكم تصطلون 
  .السالكني بالليل؛ فإذا جاءوها وجدوا القرى والدفء ، أو وجدوا الدليل على الطريق 

وتوقع أن جيد عندها خرب الطريق ، أو أن . فقد رآها على بعد ، فشعر هلا بالطمأنينة واألنس } إِين آنست ناراً { 
  .يقبس منها ما يستدىفء به أهله يف قر الليل يف الصحراء 

  :ومضى موسى عليه السالم إىل النار اليت آنسها ، ينشد خرباً ، فإذا هو يتلقى النداء األمسى 
يا موسى إنه أنا اهللا العزيز احليكم . وسبحان اهللا رب العاملني . جاءها نودي أن بورك من يف النار ومن حوهلا فلما { 
 {. .  



إنه النداء الذي يتجاوب به الكون كله ، وتتصل به العوامل واألفالك؛ وخيشع له الوجود كله وترتعش له الضمائر 
رض؛ وتتلقى الذرة الصغرية دعوة خالقها الكبري؛ ويرتفع فيه اإلنسان النداء الذي تتصل فيه السماء باأل. واألرواح 

  .الفاين الضعيف إىل مقام املناجاة بفضل من اهللا 
  .هبذا البناء للمجهول وهو معلوم ولكنه التوقري واإلجالل والتعظيم للمنادي العظيم . . } فلما جاءها نودي { 
  . .} نودي أن بورك من يف النار ومن حوهلا { 

إمنا كانت ناراً . فمن ذا كان يف النار؟ ومن ذا كان حوهلا؟ إهنا على األرجح مل تكن ناراً من هذه النار اليت نوقدها 
وتراءت كالنار وهذه . ناراً أوقدهتا األرواح الطاهرة من مالئكة اهللا للهداية الكربى . مصدرها املأل األعلى 
إيذاناً بفيض من الربكة العلوية على من يف } أن بورك من يف النار { : ومن مث كان النداء . األرواح الطاهرة فيها 

ومضت هذه البقعة . وسجل الوجود كله هذه املنحة العليا . . وفيمن حوهلا موسى . . النار من املالئكة ومن حوهلا 
  .يف سجل الوجود مباركة مقدسة بتجلي ذي اجلالل عليها ، وإذنه هلا بالربكة الكربى 

  . .} يا موسى إنه أنا اهللا العزيز احلكيم . وسبحان اهللا رب العاملني { : لوجود كله بقية النداء والنجاء وسجل ا
وارتفعت البشرية كلها . نزه اهللا ذاته وأعلن ربوبيته للعاملني ، وكشف لعبده أن الذي يناديه هو اهللا العزيز احلكيم 

ووجد موسى اخلرب عند النار اليت آنسها ، ولكنه . الكرمي يف شخص موسى عليه السالم إىل ذلك األفق الوضيء 
  .كان اخلرب اهلائل العظيم؛ ووجد القبس الدافئ ، ولكنه كان القبس الذي يهدي إىل الصراط املستقيم 

ومن مث . وكان النداء لالصطفاء؛ ووراء االصطفاء التكليف حبمل الرسالة إىل أكرب الطغاة يف األرض يف ذلك احلني 
  :ربه يعده وجيهزه ويقويه جعل 

ألن العربة املطلوبة هي . باختصار هنا ، حيث ال يذكر ذلك النجاء الطويل الذي يف سورة طه . . } وألق عصاك { 
  .عربة النداء والتكليف 

  . .} فلما رآها هتتز كأهنا جان وىل مدبراً ومل يعقب { 
كة سريعة كحركة ذلك النوع الصغري السريع من فقد ألقى عصاه كما أمر؛ فإذا هي تدب وتسعى ، وتتحرك حر

وأدركت موسى عليه السالم طبيعته االنفعالية ، وأخذته هزة املفاجأة اليت مل ختطر له ببال ، . } اجلان { احليات 
وجرى بعيداً عن احلية دون أن يفكر يف الرجوع وهي حركة تبدو فيها دهشة املفاجأة العنيفة يف مثل تلك الطبيعة 

  .دة االنفعال الشدي
  :مث نودي موسى بالنداء العلوي املطمئن؛ وأعلن له عن طبيعة التكليف الذي سيلقاه 

  . .} يا موسى ال ختف إين ال خياف لدي املرسلون { 
  .والرسل ال خيافون يف حضرة رهبم وهم يتلقون التكليف . فأنت مكلف بالرسالة . ال ختف 

  . .} فإين غفور رحيم  .إِال من ظلم مث بدل حسناً بعد سوء { 
ذلك إال أن يبدلوا حسناً بعد سوء ، ويدعوا الظلم إىل العدل؛ ويدعوا الشرك إىل اإلميان ، . إمنا خياف الذين ظلموا 
  .فإن رمحيت واسعة وغفراين عظيم . ويدعوا الشر إىل اخلري 

  :عن جهة الرسالة ووجهة التكليف  واآلن وقد اطمأن موسى وقر ، جيهزه ربه باملعجزة الثانية ، قبل أن يكشف له
  . .} وأدخل يدك يف جيبك خترج بيضاء من غري سوء { 

. وأدخل موسى يده يف فتحة ثوبه وهي جيبه فخرجت بيضاء مشرقة ال عن مرض ، ولكن عن معجزة . وكان هذا 
جهته اليت من أجلها ووعده ربه أن يؤيده بتسع آيات من هذا النوع الذي شاهد منه اثنتني؛ وكشف له حينئذ عن و



  دعاه وجهزه ورعاه
  . .} إهنم كانوا قوماً فاسقني . يف تسع آيات إىل فرعون وقومه { 

وهي سنون اجلدب ، ونقص الثمرات . ومل يعدد هنا بقية هذه اآليات التسع ، اليت كشف عنها يف سورة األعراف 
وعلى . كيز هنا على قوة اآليات ال على ماهيتها ألن التر. ، والطوفان ، واجلراد ، والقمل ، والضفادع ، والدم 

  :وضوحها وجحود القوم هلا 
فانظر كيف . وجحدوا هبا واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً . هذا سحر مبني : فلما جاءهتم آياتنا مبصرة قالوا { 

  .} كان عاقبة املفسدين 

َوَورِثَ ُسلَْيَمانُ ) ١٥(لَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي فَضَّلََنا َعلَى كَِثريٍ ِمْن ِعَباِدِه الُْمْؤِمنَِني َولَقَْد آتَْيَنا َداوُوَد َوُسلَْيَمانَ ِعلًْما َوقَالَا ا
َر ِلُسلَْيَمانَ َوُحِش) ١٦(لُ الُْمبُِني َداُووَد َوقَالَ َيا أَيَُّها النَّاُس ُعلِّْمَنا َمْنِطَق الطَّْيرِ َوأُوِتيَنا ِمْن كُلِّ َشْيٍء إِنَّ َهذَا لَُهَو الْفَْض

َحتَّى إِذَا أََتْوا َعلَى َوادِ النَّْملِ قَالَْت َنْملَةٌ َيا أَيَُّها النَّْملُ اْدُخلُوا ) ١٧(ُجُنوُدُه ِمَن الْجِنِّ وَالْإِْنسِ وَالطَّْيرِ فَُهمْ ُيوَزُعونَ 
فَتََبسَّمَ َضاِحكًا ِمْن قَْوِلَها َوقَالَ َربِّ أَْوزِْعنِي أَنْ ) ١٨(ُرونَ َمَساِكَنكُْم لَا َيْحِطمَنَّكُمْ ُسلَْيَمانُ َوُجُنوُدُه وَُهْم لَا َيْشُع

َك ِفي ِعَباِدكَ الصَّاِلِحنيَ أَْشكَُر نِْعمََتَك الَِّتي أَْنَعْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َواِلَديَّ َوأَنْ أَْعَملَ َصاِلًحا تَْرَضاُه َوأَْدِخلْنِي بَِرْحمَِت
لَأَُعذَِّبنَُّه َعذَاًبا َشِديًدا أَْو لَأَذَْبَحنَُّه أَْو لََيأِْتَينِّي ) ٢٠(ْيَر فَقَالَ َما ِلَي لَا أََرى الُْهدُْهَد أَْم كَانَ ِمَن الَْغاِئبَِني َوَتفَقََّد الطَّ) ١٩(

إِنِّي َوَجْدتُ ) ٢٢(ْن سََبإٍ بَِنَبإٍ َيِقنيٍ فََمكَثَ غَْيَر َبعِيٍد فَقَالَ أََحطُْت بَِما لَْم ُتِحطْ بِِه َوجِئُْتَك ِم) ٢١(بُِسلْطَاٍن ُمبِنيٍ 
َوَجْدُتَها َوقَْوَمَها َيْسُجُدونَ لِلشَّْمسِ ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَزيََّن ) ٢٣(اْمَرأَةً َتْمِلكُُهْم َوأُوتَِيْت ِمْن كُلِّ َشْيٍء َولََها َعْرٌش َعِظيٌم 

أَلَّا َيْسُجُدوا ِللَِّه الَِّذي ُيْخرُِج الَْخْبَء ِفي ) ٢٤(السَّبِيلِ فَُهْم لَا َيْهَتُدونَ  لَُهُم الشَّْيطَانُ أَْعَمالَُهْم فََصدَُّهْم َعنِ
قَالَ َسَننْظُُر ) ٢٦(اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا ُهَو َربُّ الْعَْرشِ الَْعِظيمِ ) ٢٥(السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَيْعلَُم َما ُتْخفُونَ َوَما ُتْعِلُنونَ 

قَالَتْ ) ٢٨(اذَْهْب بِِكَتابِي َهذَا فَأَلِْقْه إِلَْيهِمْ ثُمَّ تََولَّ َعْنُهْم فَانْظُْر َماذَا َيْرجُِعونَ ) ٢٧(قَْت أَْم كُْنَت ِمَن الْكَاِذبَِني أََصَد
أَلَّا َتْعلُوا َعلَيَّ ) ٣٠(بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ  إِنَُّه ِمْن ُسلَْيَمانَ وَإِنَُّه) ٢٩(َيا أَيَُّها الَْملَأُ إِنِّي أُلِْقَي إِلَيَّ ِكتَاٌب كَرٌِمي 

قَالُوا َنْحُن أُولُو ) ٣٢(قَالَتْ َيا أَيَُّها الَْملَأُ أَفُْتونِي ِفي أَْمرِي َما كُْنُت قَاِطَعةً أَْمًرا َحتَّى َتشَْهُدوِن ) ٣١(َوأْتُونِي ُمْسِلِمَني 
قَالَْت إِنَّ الُْملُوَك إِذَا َدَخلُوا قَْرَيةً أَفَْسُدوَها َوَجَعلُوا ) ٣٣(َوالْأَْمُر إِلَْيِك فَانْظُرِي َماذَا َتأْمُرِيَن  قُوٍَّة َوأُولُو بَأْسٍ َشدِيٍد

فَلَمَّا َجاَء ) ٣٥(الْمُْرَسلُونَ  َوإِنِّي ُمْرِسلَةٌ إِلَيْهِْم بَِهِديٍَّة فََناظَِرةٌ بِمَ َيْرجُِع) ٣٤(أَِعزَّةَ أَْهِلَها أَِذلَّةً َوكَذَِلكَ َيفَْعلُونَ 
اْرجِْع إِلَْيهِْم فَلََنأِْتَينَُّهْم ) ٣٦(ونَ ُسلَْيَمانَ قَالَ أَتُِمدُّوَننِ بِمَالٍ فََما آَتانِيَ اللَُّه َخْيٌر ِممَّا آَتاكُْم َبلْ أَْنُتْم بَِهِديَِّتكُْم َتفَْرُح

قَالَ َيا أَيَُّها الَْملَأُ أَيُّكُمْ َيأِْتينِي بَِعْرِشَها قَْبلَ أَنْ ) ٣٧(ُهْم ِمْنَها أَِذلَّةً وَُهْم َصاِغُرونَ بِجُُنوٍد لَا ِقَبلَ لَُهمْ بَِها وَلَُنْخرِجَنَّ
قَالَ ) ٣٩(يٌّ أَِمٌني قَالَ ِعفْرِيٌت ِمَن الْجِنِّ أََنا آِتيَك بِِه قَْبلَ أَنْ َتقُوَم ِمْن َمقَاِمَك وَإِنِّي َعلَْيِه لَقَوِ) ٣٨(َيأْتُونِي ُمْسِلِمَني 

ِعْنَدُه قَالَ َهذَا ِمْن فَْضلِ رَبِّي  الَِّذي ِعْنَدُه ِعلٌْم ِمَن الِْكتَابِ أََنا آِتيكَ بِِه قَْبلَ أَنْ يَْرَتدَّ إِلَْيَك طَْرفَُك فَلَمَّا َرآُه ُمْستَِقرا
قَالَ َنكِّرُوا لََها َعْرَشَها ) ٤٠(ْشكُُر ِلَنفِْسِه َوَمْن كَفََر فَإِنَّ َربِّي غَنِيٌّ كَرٌِمي ِلَيْبلُوَنِي أَأَْشكُُر أَْم أَكْفُُر َوَمْن َشكََر فَإِنََّما َي

ِمْن  فَلَمَّا َجاَءْت قِيلَ أََهكَذَا عَْرُشِك قَالَْت كَأَنَُّه ُهَو َوأُوِتيَنا الِْعلَْم) ٤١(َنْنظُْر أََتهَْتِدي أَْم َتكُونُ ِمَن الَِّذيَن لَا يَْهَتُدونَ 
ِقيلَ لََها اْدُخِلي ) ٤٣(َوَصدََّها َما كَاَنْت َتعُْبُد ِمْن ُدوِن اللَِّه إِنََّها كَاَنْت ِمْن قَْومٍ كَاِفرِيَن ) ٤٢(قَْبِلَها َوكُنَّا ُمْسِلِمَني 

َمرٌَّد ِمْن قََوارِيَر قَالَْت َربِّ إِنِّي ظَلَْمُت َنفِْسي الصَّْرَح فَلَمَّا رَأَْتُه َحِسَبْتُه لُجَّةً َوكََشفَْت َعْن َساقَْيَها قَالَ إِنَّهُ َصْرٌح ُم
  ) ٤٤(َوأَْسلَْمُت َمَع ُسلَْيَمانَ ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني 



ترد هذه اإلشارة إىل داود ، وهذه القصة عن سليمان بعد تلك احللقة من قصة موسى عليهم السالم وهم من أنبياء 
إن هذا القرآن يقص على بين إسرائيل { : تبدأ باحلديث عن القرآن؛ وجييء فيها  بين إسرائيل ، يف السورة اليت

وقصة سليمان عليه السالم يف هذه السورة مبسوطة بتوسع أكثر منها يف أية سورة } أكثر الذي هم فيه خيتلفون 
ميهد هلا السياق مبا . حلقة قصته مع اهلدهد وملكة سبأ . وإن كانت ختتص حبلقة واحدة من حلقات حياته . أخرى 

مث . وشكره هللا على فضله املبني . يعلنه سليمان على الناس من تعليم اهللا له منطق الطري وإعطائه من كل شيء 
مشهد موكبه من اجلن واإلنس والطري ، وحتذير منلة لقومها من هذا املوكب ، وإدراك سليمان ملقالة النملة وشكره 

  .عمة ابتالء ، وطلبه من ربه أن جيمعه على الشكر والنجاح يف هذا االبتالء لربه على فضله ، وإدراكه أن الن
ومناسبة ورود هذا القصص إمجاالً يف هذه السورة ما سبق بيانه من افتتاح السورة حبديث عن القرآن ، وتقرير أن 

من أهم احللقات وقصص موسى وداود وسليمان . هذا القرآن يقص على بين إسرائيل أكثر الذي هم فيه خيتلفون 
  .يف تاريخ بين إسرائيل 

  :أما مناسبة هذه احللقة ومقدماهتا ملوضوع هذه السورة فتبدو يف عدة مواضع منها ومن السورة 
  :التركيز يف جو السورة وظالهلا على العلم كما أسلفنا يف أوائلها واإلشارة األوىل يف قصة داود وسليمان هي 

: وقال { : وإعالن سليمان لنعمة اهللا عليه يبدأ باإلشارة إىل تعليمه منطق الطري } اً ولقد آتينا داود وسليمان علم{ 
أحطت مبا مل حتط به { : وعذر اهلدهد عن غيبته يف ثنايا القصة يبدأ بقوله . } يا أيها الناس علمنا منطق الطري 

  . .بعرش امللكة يف غمضة عني من الكتاب هو الذي يأيت } علم { والذي عنده . } وجئتك من سبأ بنبأ يقني 
ويف القصة كتاب سليمان . وهم يتلقونه بالتكذيب . وافتتاح السورة عن القرآن كتاب اهللا املبني إىل املشركني 

ملا رأته من القوى املسخرة لسليمان من اجلن . تتلقاه ملكة سبأ ، فما تلبث طويالً حىت تأيت هي وقومها مسلمني 
  .وهو رب العرش العظيم . هو الذي سخر لسليمان ما سخر ، وهو القاهر فوق عباده واهللا . واإلنس والطري 

ويف السورة استعراض لنعم اهللا على العباد ، وآياته يف الكون ، واستخالفه للناس وهم جيحدون بآيات اهللا ، وال 
عليه؛ املتدبر آليات اهللا ويف القصة منوذج للعبد الشاكر ، الذي يسأل ربه أو يوفقه إىل شكر نعمته . يشكرونه 

فاملناسبات كثرية وواضحة بني موضوع السورة . . الذي ال يغفل عنها ، وال تبطره النعمة ، وال تطغيه القوة 
  .وإشارات القصة ومواقفها 

  .وقصة سليمان مع ملكة سبأ منوذج واف للقصة يف القرآن ، ولطريقة األداء الفين كذلك 

  املشاعر ، وباملشاهد ، وبتقطيع هذه املشاهد ووضع الفجوات الفنية بينهافهي قصة حافلة باحلركة ، وب
  :فلنأخذ يف عرضها بالتفصيل 

  .} احلمد هللا الذي فضلنا على كثري من عباده املؤمنني : وقاال . ولقد آتينا داود وسليمان علماً { 
النعم اليت أنعم اهللا هبا على داود وسليمان خرب تقريري عن أبرز . وإعالن االفتتاح . هذه هي إشارة البدء يف القصة 

منها تعليمه . فأما عن داود فقد ورد تفصيل ما آتاه اهللا من العلم يف سور أخرى . عليهما السالم نعمة العلم 
الترتيل مبقاطع الزبور ، ترتيالً يتجاوب به الكون من حوله ، فتؤوب اجلبال معه والطري ، حلالوة صوته ، وحرارة 

ومنها . ، واستغراقه يف مناجاة ربه ، وجترده من العوائق واحلواجز اليت تفصل بينه وبني ذرات هذا الوجود نرباته 
ومنها تعليمه القضاء بني . تعليمه صناعة الزرد وعدة احلرب ، وتطويع احلديد له ، ليصوغ منه من هذا ما يشاء 

  .الناس ، مما شاركه فيه سليمان 
رة تفصيل ما علمه اهللا من منطق الطري وما إليه؛ باإلضافة إىل ما ذكر يف سور أخرى من وأما سليمان ففي هذه السو



  .تعليمه القضاء ، وتوجيه الرياح املسخرة له بأمر اهللا 
وقبل أن تنتهي اآلية جييء شكر داود وسليمان على } ولقد آتينا داود وسليمان علماً { : تبدأ القصة بتلك اإلشارة 

  .الن قيمتها وقدرها العظيم ، واحلمد هللا الذي فضلهما هبا على كثري من عباده املؤمنني هذه النعمة ، وإع
  .فتربز قيمة العلم ، وعظمة املنة به من اهللا على العباد ، وتفضيل من يؤتاه على كثري من عباد اهللا املؤمنني 

ولإلحياء بأن العلم كله هبة من . ظهار وال يذكر هنا نوع العلم وموضوعه ألن جنس العلم هو املقصود باإلبراز واإل
اهللا ، وبأن الالئق بكل ذي علم أن يعرف مصدره ، وأن يتوجه إىل اهللا باحلمد عليه ، وأن ينفقه فيما يرضي اهللا 

  .وهو بعض مننه وعطاياه . فال يكون العلم مبعداً لصاحبه عن اهللا ، وال منسياً له إياه . الذي أنعم به وأعطاه 
ال يثمر سعادة لصاحبه وال للناس ، . ي يبعد القلب عن ربه علم فاسد ، زائغ عن مصدره ، وعن هدفه والعلم الذ

  . .إمنا يثمر الشقاء واخلوف والقلق والدمار ، ألنه انقطع عن مصدره ، واحنرف عن وجهته ، وضل طريقه إىل اهللا 
ولكن ماذا جنت . يم الذرة واستخدامها ولقد انتهت البشرية اليوم إىل مرحلة جيدة من مراحل العلم ، بتحط

البشرية حىت اليوم من مثل هذا العلم الذي ال يذكر أصحابه اهللا ، وال خيشونه ، وال حيمدون له ، وال يتوجهون 
وغري اخلوف والقلق . » ناجازاكي « و » هريوشيما « بعلمهم إليه؟ ماذا جنت غري الضحايا الوحشية يف قنبليت 

  شرق والغرب ويتهددمها بالتحطيم والدمار والفناء؟الذي يؤرق جفون ال
وبعد تلك اإلشارة إىل اإلنعام مبنة العلم على داود وسليمان ، ومحدمها اهللا رهبما على منته وعرفاهنما بقدرها وقيمتها 

  :يفرد سليمان باحلديث 
  .شيء يا أيها الناس علمنا منطق الطري ، وأوتينا من كل : وقال . وورث سليمان داود { 

  . .} إن هذا هلو الفضل املبني 
إمنا . ولكن امللك ال يذكر يف صدد احلديث عن نعمة اهللا عليه وعلى سليمان . وداود أويت امللك مع النبوة والعلم 

  ألن امللك أصغر من أن يذكر يف هذا اجملال. يذكر العلم 
ويؤكد هذا إعالن . مة العليا اليت تستأهل الذكر واملفهوم أهنا وراثة العلم ، ألنه هو القي} وورث سليمان داود { 

فيظهر ما علمه من منطق . . } يا أيها الناس علمنا منطق الطري ، وأوتينا من كل شيء : قال { : سليمان يف الناس 
 فهو مل يرث هذا عن أبيه. وليس هو داود . الطري وجيمل بقية النعم مع إسنادها إىل املصدر الذي علمه منطق الطري 

  .وكذلك ما أوتيه من كل شيء إمنا جاءه من حيث جاءه ذلك التعليم . 
يذيعها سليمان عليه السالم يف الناس حتدثاً بنعمة اهللا ، . . } يا أيها الناس علمنا منطق الطري وأوتينا من كل شيء { 

فضل اهللا الكاشف } املبني  إن هذا هلو الفضل{ ويعقب عليها . وإظهاراً لفضله ، ال مباهاة وال تنفجاً على الناس 
وكذلك ال يؤيت أحداً من كل شيء . فما ميلك تعليم منطق الطري لبشر إال اهللا . عن مصدره ، الدال على صاحبه 

  .هبذا التعميم إال اهللا 
:  واهللا سبحانه خالق هذه العوامل يقول. وللطيور واحليوان واحلشرات وسائل للتفاهم هي لغاهتا ومنطقها فيما بينها 

وال تكون أمماً حىت تكون هلا روابط معينة حتيا هبا } وما من دابة يف األرض وال طائر يطري جبناحيه إال أمم أمثالكم { 
وجيتهد . وذلك ملحوظ يف حياة أنواع كثرية من الطيور واحليوان واحلشرات . ، ووسائل معينة للتفاهم فيما بينها 

. هتا ووسائل التفاهم بينها عن طريق احلدس والظن ال عن اجلزم واليقني علماء هذه األنواع يف إدراك شيء من لغا
ال على . فأما ما وهبه اهللا لسليمان عليه السالم فكان شأناً خاصاً به على طريق اخلارقة اليت ختالف مألوف البشر 

دس ، كما هو حال طريق احملاولة منه واالجتهاد لتفهم وسائل الطري وغريه يف التفاهم ، على طريق الظن واحل



  . .العلماء اليوم 
أحب أن يتأكد هذا املعىن ويتضح ألن بعض املفسرين احملدثني ممن تبهرهم انتصارات العلم احلديث حياولون تفسري 
ما قصه القرآن عن سليمان عليه السالم يف هذا الشأن بأنه نوع من إدارك لغات الطري واحليوان واحلشرات على 

وهذا إخراج للخارقة عن طبيعتها ، وأثر من آثار اهلزمية واالنبهار بالعلم البشري . علمية احلديثة طريقة احملاوالت ال
القليل وإنه أليسر شيء وأهون شيء على اهللا ، أن يعلم عبداً من عباده لغات الطري واحليوان واحلشرات ، هبة 

وهو خالق هذه . نوع اليت أقامها اهللا بني األنواع وإن هي إال إزاحة حلواجز ال. لدنية منه ، بال حماولة وال اجتهاد 
  األنواع

  .على أن هذا كله مل يكن إال شقاً واحداً للخارقة اليت أتاحها اهللا لعبده سليمان 

أما الشق اآلخر فكان تسخري طائفة من اجلن والطري لتكون حتت إمرته ، وطوع أمره ، كجنوده من اإلنس سواء 
  .رها له من الطري وهبها إدراكاً خاصاً أعلى من إدراك نظائرها يف أمة الطري والطائفة اليت سخ. بسواء 

وكان . يبدو ذلك يف قصة اهلدهد الذي أدرك من أحوال ملكة سبأ وقومها ما يدركه أعقل الناس وأذكاهم وأتقاهم 
  . .ذلك كذلك على طريق اخلارقة واإلعجاز 

للطري إدراك خاص يتفاوت فيما بينه ، ولكنه ال يصل إىل مستوى حقيقة إن سنة اهللا يف اخللق جرت على أن يكون 
وإهنا خاضعة كحلقة مفردة . إدراك اإلنسان؛ وإن خلقة الطري على هذا النحو حلقة يف سلسلة التناسق الكوين العام 

  .للناموس العام ، الذي يقتضي وجودها على النحو الذي وجدت به 
هو نسخة من اهلدهد الذي وجد منذ ألوف أو ماليني من السنني ، منذ أن  وحقيقة إن اهلدهد الذي يولد اليوم ،

ومهما . وإن هناك عوامل وراثة خاصة جتعل منه نسخة تكاد تكون طبق األصل من اهلدهد األول . وجدت اهلداهد 
اهللا يف اخللق وإن هذا كما يبدو طرف من سنة . . بلغ التحوير فيه ، فهو ال خيرج من نوعه ، لريتقي إىل نوع آخر 

  .، ومن الناموس العام املنسق للكون 
وقد تكون . ولكن هاتني احلقيقتني الثابتتني ال متنعان أن تقع اخلارقة عندما يريدها اهللا خالق السنن والنواميس 

 ، خيرق جزءاً يظهر يف موعده الذي ال يعلمه إال اهللا. اخلارقة ذاهتا جزءاً من الناموس العام ، الذي ال نعرف أطرافه 
وهكذا وجد هدهد سليمان ، ورمبا كل . املألوف املعهود للبشر ، ويكمل ناموس اهللا يف اخللق والتناسق العام 

  .الطائفة من الطري اليت سخرت له يف ذلك الزمان 
إفضال ونعود من هذا االستطراد إىل تفصيل قصة سليمان بعد وراثته لداود وإعالنه ما حباه اهللا به من علم ومتكني و

  . .} وحشر لسليمان جنوده من اجلن واإلنس والطري فهم يوزعون { 
واإلنس معروفون ، أما اجلن فهم خلق . يتألف من اجلن واإلنس والطري . فهذا هو موكب سليمان حمشود حمشور 

هليب متموج  أي من. وهو أنه خلقهم من مارج من نار . ال نعرف عنهم إال ما قصه اهللا علينا من أمرهم يف القرآن 
الكالم عن إبليس أو ( } إنه يراكم هو وقبيله من حيث ال تروهنم { وأهنم يرون البشر والبشر ال يروهنم . من النار 

وأهنم قادرون على الوسوسة يف صدور الناس بالشر عادة واإلحياء هلم باملعصية وال ) الشيطان وإبليس من اجلن 
هللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يرهم هو أو يعرف منهم إمياهنم ولكن ندري كيف وأن منهم طائفة آمنت برسول ا

إنا مسعنا قرآناً عجباً ، يهدي إىل الرشد : أوحي إيلَّ أنه استمع نفر من اجلن فقالوا : قل { : أخربه اهللا بذلك إخباراً 
له احملاريب والتماثيل  ونعرف أن اهللا سخر طائفة منهم لسليمان يبنون} . . فآمنا به ، ولن نشرك بربنا أحداً 

  .واجلفان الكبرية للطعام ، ويغوصون له يف البحر ، ويأمترون بأمره بإذن اهللا 



  .ومنهم هؤالء الذين يظهرون هنا يف موكبه مع إخواهنم من اإلنس والطري 
نه مل يكن وكما أ. إن اهللا سخر لسليمان طائفة من اجلن وطائفة من الطري كما سخر له طائفة من اإلنس : ونقول 

كل أهل األرض من اإلنس جنداً لسليمان إذ أن ملكه مل يتجاوز ما يعرف اآلن بفلسطني ولبنان وسوريا والعراق 
إىل ضفة الفرات فكذلك مل يكن جيمع اجلن وال مجيع الطري مسخرين له ، إمنا كانت طائفة من كل أمة على السواء 

.  
وقال يف } إِن إبليس كان من اجلن { . . ن اجلن كما قال القرآن ونستند يف مسألة اجلن إىل أن إبليس وذريته م

وهؤالء كانوا يزاولون اإلغواء والشر } الذي يوسوس يف صدور الناس من اِجلنَِّة والناس { : » الناس « سورة 
إىل  وهو نيب يدعو. وما كانوا ليزاولوا هذا وهم مسخرون له مقيدون بأمره . والوسوسة للبشر يف عهد سليمان 

  .فاملفهوم إذن أن طائفة من اجلن هي اليت كانت مسخرة له . اهلدى 
ولو كانت مجيع الطيور مسخرة له ، . ونستند يف مسألة الطري إىل أن سليمان حني تفقد الطري علم بغيبة اهلدهد 

اهد فضالً على حمشورة يف موكبه ، ومنها مجيع اهلداهد ، ما استطاع أن يتبني غيبة هدهد واحد من ماليني اهلد
ما يل ال أرى اهلدهد؟ فهو إذن هدهد خاص بشخصه وذاته ، وقد يكون هو الذي سخر : وملا قال . باليني الطري 

ويعني . لسليمان من أمة اهلداهد ، أو يكون صاحب النوبة يف ذلك املوكب من اجملموعة احملدودة العدد من جنسه 
. اكاً خاصاً ليس من نوع إدراك اهلداهد وال الطري بصفة عامة على هذا ما ظهر من أن ذلك اهلدهد موهوب إدر

فإن نوع . ال جلميع اهلداهد وجيمع الطيور . وال بد أن هذه اهلبة كانت للطائفة اخلاصة اليت سخرت لسليمان 
  اإلدراك الذي ظهر من ذلك اهلدهد اخلاص يف مستوى يعادل مستوى العقالء األذكياء األتقياء من الناس

فهم { وهو موكب عظيم ، وحشد كبري ، جيمع أوله على آخره . سليمان جنوده من اجلن واإلنس والطري حشر ل
يطلق عليه اصطالح اجلنود ، إشارة . فهو حشد عسكري منظم . حىت ال يتفرقوا وتشيع فيهم الفوضى } يوزعون 

  .إىل احلشد والتنظيم 
يها النمل ادخلوا مساكنكم ، ال حيطمنكم سليمان وجنوده وهم يا أ: قالت منلة . حىت إذا أتوا على وادي النمل { 

رب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت عليَّ وعلى والديَّ ، وأن : فتبسم ضاحكاً من قوهلا ، وقال . ال يشعرون 
  . .} أعمل صاحلاً ترضاه ، وأدخلين برمحتك يف عبادك الصاحلني 

يف ترتيب ونظام ، جيمع آخره على أوله ، وتضم . اإلنس والطري موكب سليمان من اجلن و. لقد سار املوكب 
وادي { حىت لقد أضافه التعبري إىل النمل فسماه . حىت إذا أتوا على واد كثري النمل . صفوفه ، وتتالءم خطاه 

  .قالت منلة } النمل 

ل دقيقة التنظيم ، تتنوع فيها هلا صفة اإلشراف والتنظيم على النمل السارح يف الوادي ومملكة النمل كمملكة النح
الوظائف ، وتؤدى كلها بنظام عجيب ، يعجز البشر غالباً عن اتباع مثله ، على ما أوتوا من عقل راق وإدراك عال 

ادخلوا : قالت للنمل . قالت هذه النملة للنمل ، بالوسيلة اليت تتفاهم هبا أمة النمل ، وباللغة املتعارفة بينها 
  .وهم ال يشعرون بكم . منكم سليمان وجنوده مساكنكم كي ال حيط

هش ملا قالت كما . فأدرك سليمان ما قالت النملة وهش له وانشرح صدره بإدراك ما قالت ، ومبضمون ما قالت 
فهي نعمة اهللا عليه . وانشرح صدره إلدراكه . يهش الكبري للصغري الذي حياول النجاة من أذاه وهو ال يضمر أذاه 

وانشرح صدره له ألنه عجيبة . وامل احملجوبة املعزولة عن الناس الستغالق التفاهم بينها وقيام احلواجز تصله هبذه الع
  من العجائب أن يكون للنملة هذا اإلدراك ، وأن يفهم عنها النمل فيطيع



الذي أنعم  وسرعان ما هزته هذه املشاهدة ، وردت قلبه إىل ربه. . } فتبسم ضاحكاً من قوهلا { أدرك سليمان هذا 
  :عليه بنعمة املعرفة اخلارقة؛ وفتح بينه وبني تلك العوامل احملجوبة املعزولة من خلقه؛ واجته إىل ربه يف إنابة يتوسل إليه 

  . .} رب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت عليَّ وعلى والدي { 
امجع جوارحي ومشاعري ولساين . كلي امجعين } أوزعين { . . هبذا النداء القريب املباشر املتصل . . } رب { 

أوهلا على . امجع طاقايت كلها . امجعين كلي . وجناين وخواطري وخلجايت ، وكلمايت وعبارايت ، وأعمايل وتوجهايت 
  . .لتكون كلها يف شكر نعمتك علّي وعلى والديَّ ) وهو املدلول اللغوي لكلمة أوزعين ( آخرها على أوهلا 

مة اهللا اليت مست قلب سليمان عليه السالم يف تلك اللحظة ويصور نوع تأثره ، وقوة توجهه وهذا التعبري يشي بنع
، وارتعاشة وجدانه ، وهو يستشعر فضل اهللا اجلزيل ، ويتمثل يد اهللا عليه وعلى والديه ، وحيس مس النعمة 

  .والرمحة يف ارتياع وابتهال 
فالعمل . . } وأن أعمل صاحلاً ترضاه { . . } الدّي رب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي وعلى و{ 

الصاحل هو كذلك فضل من اهللا يوفق إليه من يشكر نعمته ، وسليمان الشاكر الذي يستعني ربه ليجمعه ويقفه على 
وهو يشعر أن العمل الصاحل توفيق ونعمة أخرى . شكر نعمته ، يستعني ربه كذلك ليوفقه إىل عمل صاحل يرضاه 

  .من اهللا 
  . .} وأدخلين برمحتك يف عبادك الصاحلني { 

فهو يعلم أن الدخول يف عباد اهللا الصاحلني ، رمحة من اهللا ، تتدارك العبد فتوفقه إىل العمل . . أدخلين برمحتك 
يعلم هذا ، فيضرع إىل ربه أن يكون من املرحومني املوفقني السالكني يف هذا . الصاحل ، فيسلك يف عداد الصاحلني 

غري آمن مكر اهللا حىت بعد . يضرع إىل ربه وهو النيب الذي أنعم اهللا عليه وسخر له اجلن واإلنس والطري . رعيل ال
وكذلك تكون احلساسية املرهفة بتقوى اهللا . . خائفاً أن يقصر به عمله ، وأن يقصر به شكره . أن اصطفاه 

ا نعمته كما جتلت والنملة تقول وسليمان يدرك عنها وخشيته والتشوق إىل رضاه ورمحته يف اللحظة اليت تتجلى فيه
  .ما تقول بتعليم اهللا له وفضله عليه 

وخارقة إدراك النملة أن . خارقة إدراك سليمان لتحذير النملة لقومها . ونقف هنا أمام خارقتني ال خارقة واحدة 
إنسان ونيب ، فاألمر بالقياس إليه أقرب وسليمان . فأما األوىل فهي مما علمه اهللا لسليمان . هذا سليمان وجنوده 

فقد تدرك النملة أن هؤالء خلق أكرب؛ وأهنم حيطمون النمل إذا داسوه . من اخلارقة األخرى البادية يف مقالة النملة 
أما أن تدرك النملة أن هذه . وقد يهرب النمل من اخلطر حبكم ما أودع اهللا فيه من القوى احلافظة للحياة . 

وحتسب يف عداد اخلوارق يف . سليمان وجنوده ، فتلك هي اخلارقة اخلاصة اليت خترج على املألوف الشخوص هي 
  .مثل هذه احلال 

واآلن نأيت إىل قصة سليمان مع اهلدهد وملكة سبأ وهي مقطعة إىل ستة مشاهد ، بينها فجوات فنية ، تدرك من 
وتتخللها تعقيبات على بعض املشاهد حتمل التوجيه املشاهد املعروضة ، وتكمل مجال العرض الفين يف القصة ، 

وتتناسق . الوجداين املقصود بعرضها يف السورة؛ وحتقق العربة اليت من أجلها يساق القصص يف القرآن الكرمي 
  .الفنية اجلمالية ، والدينية الوجدانية : التعقيبات مع املشاهد والفجوات تنسيقاً بديعاً ، من الناحيتني 

افتتاح احلديث عن سليمان قد تضمن اإلشارة إىل اجلن واإلنس والطري ، كما تضمن اإلشارة إىل نعمة وملا كان 
وكأمنا كانت تلك . ويربز فيها دور العلم كذلك . العلم ، فإن القصة حتتوي دوراً لكل من اجلن واإلنس والطري 

  .فنية دقيقة يف القصص القرآين وهذه مسة . . املقدمة إشارة إىل أصحاب األدوار الرئيسية يف القصة 



شخصية سليمان ، وشخصية امللكة ، : كذلك تتضح السمات الشخصية واملعامل املميزة لشخصيات القصة 
كما تعرض االنفعاالت النفسية هلذه الشخصيات يف شىت مشاهد . وشخصية اهلدهد ، وشخصية حاشية امللكة 

  .القصة ومواقفها 
لعرض العسكري العام لسليمان وجنوده ، بعدما أتوا على وادي النمل ، وبعد مقالة يبدأ املشهد األول يف مشهد ا

  :النملة ، وتوجه سليمان إىل ربه بالشكر والدعاء واإلنابة 
ما يل ال أرى اهلدهد؟ أم كان من الغائبني؟ ألعذبنه عذاباً شديداً أو ألذحبنه ، أو ليأتيين : وتفقد الطري فقال { 

  . .} بسلطان مبني 
ونفهم من هذا . ها هو ذا يتفقد الطري فال جيد اهلدهد . يف موكبه الفخم الضخم . سليمان . فها هو ذا امللك النيب 

وليس هدهداً ما من تلك األلوف أو املاليني اليت حتويها األرض . أنه هدهد خاص ، معني يف نوبته يف هذا العرض 
. مسة اليقظة والدقة واحلزم : ذا اهلدهد مسة من مسات شخصيته كما ندرك من افتقاد سليمان هل. من أمة اهلداهد 

فهو مل يغفل عن غيبته جندي من هذا احلشر الضخم من اجلن واإلنس والطري ، الذي جيمع آخره على أوله كي ال 
  .يتفرق وينتكث 

  .} ما يل ال أرى اهلدهد؟ أم كان من الغائبني؟ { : وهو يسأل عنه يف صيغة مترفعة مرنة جامعة 

ويتضح أنه غائب ، ويعلم اجلميع من سؤال امللك عنه أنه غائب بغري إذن وحينئذ يتعني أن يؤخذ األمر باحلزم ، كي 
وإذا مل يؤخذ باحلزم كان سابقة سيئة لبقية اجلند . فاألمر بعد سؤال امللك هذا السؤال مل يعد سراً . ال تكون فوضى 

ولكن . . } ألعذبنه عذاباً شديداً أو ألذحبنه { : اجلندي الغائب املخالف  ومن مث جند سليمان امللك احلازم يتهدد. 
وهو مل يسمع بعد حجة اهلدهد الغائب ، فال ينبغي أن يقضي يف . سليمان ليس ملكاً جباراً يف األرض ، إمنا هو نيب 
. } أو ليأتيين بسلطان مبني { : ل ومن مث تربز مسة النيب العاد. . شأنه قضاء هنائياً قبل أن يسمع منه ، ويتبني عذره 
  .أي حجة قوية توضح عذره ، وتنفي املؤاخذة عنه 
ومعه نبأ عظيم ، . وحيضر اهلدهد ) أو لعله كان ما يزال قائماً ( ويسدل الستار على هذا املشهد األول يف القصة 

  بل مفاجأة ضخمة لسليمان ، ولنا حنن الذين نشهد أحداث الرواية اآلن
إين وجدت امرأة متلكهم ، وأوتيت من . أحطت مبا مل حتط به ، وجئتك من سبأ بنبأ يقني :  بعيد فقال فمكث غري{ 

وجدهتا وقومها يسجدون للشمس من دون اهللا ، وزين هلم الشيطان أعماهلم ، . كل شيء ، وهلا عرش عظيم 
ماوات واألرض ، ويعلم ما ختفون فصدهم عن السبيل ، فهم ال يهتدون أال يسجدوا هللا الذي خيرج اخلبء يف الس

  . .} اهللا ال إله إال هو رب العرش العظيم . وما تعلنون 
{ : فهو يبدأ حديثه مبفاجأة تطغى على موضوع غيبته ، وتضمن إصغاء امللك له . إنه يعرف حزم امللك وشدته 

أحطت مبا مل { : اياه يقول له فأي ملك ال يستمع وأحد رع. . } أحطت مبا مل حتط به ، وجئتك من سبأ بنبأ يقني 
  ؟} حتط به 

فإذا ضمن إصغاء امللك بعد هذه املفاجأة أخذ يف تفصيل النبأ اليقني الذي جاء به من سبأ ومملكة سبأ تقع يف جنوب 
وهي كناية عن عظمة ملكها وثرائها } أوتيت من كل شيء { اجلزيرة باليمن فذكر أنه وجدهم حتكمهم امرأة ، 

أي سرير ملك فخم ضخم ، يدل على الغىن . } وهلا عرش عظيم { . احلضارة والقوة واملتاع وتوافر أسباب 
وهنا يعلل ضالل } يسجدون للشمس من دون اهللا { وذكر أنه وجد امللكة وقومها . والترف وارتقاء الصناعة 

الذي خيرج اخلبء يف { م اخلبري القوم بأن الشيطان زين هلم أعماهلم ، فأضلهم ، فهم ال يهتدون إىل عبادة اهللا العلي



املخبوء إمجاالً سواء أكان هو مطر السماء ونبات األرض ، أم كان هو أسرار : واخلبء . } السماوات واألرض 
ويعلم ما ختفون وما { . وهي كناية عن كل خمبوء وراء ستار الغيب يف الكون العريض . السماوات واألرض 

  .ما ظهر منه وما بطن . ماوات واألرض باخلبء يف أطواء النفس وهي مقابلة للخبء يف الس} تعلنون 
واهلدهد إىل هذه اللحظة يقف موقف املذنب ، الذي مل يقض امللك يف أمره بعد؛ فهو يلمح يف ختام النبأ الذي يقصه 

  .، إىل اهللا امللك القهار ، رب اجلميع ، صاحب العرش العظيم ، الذي ال تقاس إليه عروش البشر 

  :كي يطامن امللك من عظمته اإلنسانية أمام هذه العظمة اإلهلية ذلك 
  . .} اهللا ال إله إال هو رب العرش العظيم { 

  فيلمس قلب سليمان يف سياق التعقيب على صنع امللكة وقومها هبذه اإلشارة اخلفية
يقظة إىل طبيعة موقفه ، صاحب إدراك وذكاء وإميان ، وبراعة يف عرض النبأ ، و. وجند أنفسنا أمام هدهد عجيب 

. ويدرك أهنم يسجدون للشمس من دون اهللا . فهو يدرك أن هذه ملكة وأن هؤالء رعية . . وتلميح وإمياء أريب 
. . ويدرك أن السجود ال يكون إال هللا الذي خيرج اخلبء يف السماوات واألرض ، وأنه هو رب العرش العظيم 

  .خاص أويت هذا اإلدراك اخلاص ، على سبيل اخلارقة اليت ختالف املألوف إمنا هو هدهد . وما هكذا تدرك اهلداهد 
إمنا يأخذ يف جتربته ، للتأكد من . وال يتسرع سليمان يف تصديقه أو تكذيبه؛ وال يستخفه النبأ العظيم الذي جاءه به 

  :شأن النيب العادل وامللك احلازم . صحته 
اذهب بكتايب هذا فألقه إليهم ، مث تول عنهم ، فانظر ماذا يرجعون  .سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبني : قال { 
 {.  

وتعرض . وال يعلن يف هذا املوقف فحوى الكتاب ، فيظل ما فيه مغلقاً كالكتاب نفسه ، حىت يفتح ويعلن هناك 
  املفاجأة الفنية يف موعدها املناسب

يها الكتاب ، وهي تستشري املأل من قومها يف هذا ويسدل الستار على هذا املشهد لريفع فإذا امللكة وقد وصل إل
  :األمر اخلطري 

أال تعلوا علي . إنه من سليمان ، وإنه باسم اهللا الرمحن الرحيم . يا أيها املأل إين ألقي إيل كتاب كرمي : قالت { 
  . .} وأتوين مسلمني 

ولو كانت . إليها الكتاب ، وال كيف ألقاه  ومن هذا نرجح أهنا مل تعلم من ألقى. فهي ختربهم أنه ألقي إليها كتاب 
ولكنها قالت . تعرف أن اهلدهد هو الذي جاء به كما تقول التفاسري ألعلنت هذه العجيبة اليت ال تقع كل يوم 

  .مما جيعلنا نرجح أهنا مل تعلم كيف ألقي إليها وال من ألقاه . بصيغة اجملهول 
أو من حمتوياته اليت أعلنت . ف رمبا خطر هلا من خامته أو شكله وهذا الوص. } كرمي { وهي تصف الكتاب بأنه 

وهي كانت ال . . } أال تعلو علي وأتوين مسلمني . إنه من سليمان ، وإنه باسم اهللا الرمحن الرحيم { : عنها للمأل 
ا استعالء وحزم ولكن صيت سليمان كان ذائعاً يف هذه الرقعة ، ولغة الكتاب اليت حيكيها القرآن فيه. تعبد اهللا 

  .مما قد يوحي إليها هبذا الوصف الذي أعلنته . وجزم 
أال : ومطلوب فيه أمر واحد . فهو مبدوء باسم اهللا الرمحن الرحيم . وفحوى الكتاب يف غاية البساطة والقوة 

  .يستكربوا على مرسله ويستعصوا ، وأن يأتوا إليه مستسلمني هللا الذي خياطبهم بامسه 
إىل املأل من قومها بفحوى الكتاب؛ مث استأنفت احلديث تطلب مشورهتم ، وتعلن إليهم أهنا لن تقطع يف ألقت امللكة 



  :األمر إال بعد هذه املشورة ، برضاهم وموافقتهم 
  .} يا أيها املأل أفتوين يف أمري ما كنت قاطعة أمراً حىت تشهدون : قالت { 
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لقرآن: كتاب  ا   يف ظالل 
لشاريب: املؤلف  هيم حسني ا برا  سيد قطب إ

.  
ويف هذا تبدو مسة امللكة األريبة؛ فواضح منذ اللحظة األوىل أهنا أُخذت هبذا الكتاب الذي ألقي إليها من حيث ال 

{ تصف الكتاب بأنه وقد نقلت هذا األثر إىل نفوس املأل من قومها وهي . تعلم ، والذي يبدو فيه احلزم واالستعالء 
مث . وواضح أهنا ال تريد املقاومة واخلصومة ، ولكنها ال تقول هذا صراحة ، إمنا متهد له بذلك الوصف } كرمي 

  تطلب الرأي بعد ذلك واملشورة
  :ولكنهم فوضوا للملكة الرأي . وعلى عادة رجال احلاشية أبدوا استعدادهم للعمل 

  .} واألمر إليك فانظري ماذا تأمرين . شديد حنن أولو قوة وأولو بأس : قالوا { 
املرأة اليت تكره احلروب والتدمري ، واليت تنضي سالح . من وراء شخصية امللكة » املرأة « وهنا تظهر شخصية 

  :احليلة واملالينة قبل أن تنضي سالح القوة واملخاشنة 
وإين مرسلة إليهم هبدية . أذلة وكذلك يفعلون  إن امللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها ، وجعلوا أعزة أهلها: قالت { 

  } فناظرة مب يرجع املرسلون 
أشاعوا فيها الفساد ، ) والقرية تطلق على املدينة الكبرية ( فهي تعرف أن من طبيعة امللوك أهنم إذا دخلوا قرية 

اؤها؛ وجعلوهم أذلة ألهنم وأباحوا ذمارها ، وانتهكوا حرماهتا ، وحطموا القوة املدافعة عنها ، وعلى رأسها رؤس
  .وأن هذا هو دأهبم الذي يفعلونه . عنصر املقاومة 

فإن قبلها سليمان فهو إذن أمر الدنيا ، . وهي جتربة . واهلدية تلني القلب ، وتعلن الود ، وقد تفلح يف دفع القتال 
عنه مال ، وال عرض من أعراض  وإن مل يقبلها فهو إذن أمر العقيدة ، الذي ال يصرفه. ووسائل الدنيا إذن جتدي 

  .هذه األرض 
وإذا سليمان ينكر عليهم . ويسدل الستار على املشهد ، لريفع ، فإذا مشهد رسل امللكة وهديتهم أمام سليمان 

  .ويعلن يف قوة وإصرار هتديده ووعيده األخري . اجتاههم إىل شرائه باملال ، أو حتويله عن دعوهتم إىل اإلسالم 
ارجع إليهم . بل أنتم هبديتكم تفرحون . أمتدونن مبال؟ فما آتاين اهللا خري مما آتاكم : ليمان قال فلما جاء س{ 

  . .} فلنأتينهم جبنود ال قبل هلم هبا ، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون 
} أمتدونن مبال؟ { : جمال العقيدة والدعوة . ويف الرد استهزاء باملال ، واستنكار لالجتاه إليه يف جمال غري جماله 

ولقد . لقد آتاين من املال خرياً مما لديكم } فما آتاين اهللا خري مما آتاكم { أتقدمون يل هذا العرض التافه الرخيص؟ 
وتسخري اجلن والطري ، فما عاد شيء من عرض األرض . العلم والنبوة : آتاين ما هو خري من املال على اإلطالق 

وهتشون هلذا النوع من القيم الرخيصة اليت تعين أهل األرض ، الذين ال . } حون بل أنتم هبديتكم تفر{ يفرحين 
  يتصلون باهللا ، وال يتلقون هداياه
فلنأتينهم جبنود ال قبل هلم { : باهلدية وانتظروا املصري املرهوب } ارجع إليهم { : مث يتبع هذا االستنكار بالتهديد 

ولنخرجنهم منها أذلة وهم { : وال طاقة للملكة وقومها هبم يف نضال جنود مل تسخر للبشر يف أي مكان ، } هبا 
  .مدحورون مهزومون } صاغرون 



ويسدل الستار على هذا املشهد العنيف وينصرف الرسل ، ويدعهم السياق ال يشري إليهم بكلمة كأمنا قضي األمر 
  .، وانتهى الكالم يف هذا الشأن 

ذا الرد سينهي األمر مع ملكة ال تريد العداء كما يبدو من طريقتها يف مقابلة مث إذا سليمان عليه السالم يدرك أن ه
  .وقد كان . أو يؤكد . رسالته القوية هبدية ويرجح أهنا ستجيب دعوته 

إمنا يترك فجوة نعلم . ولكن السياق ال يذكر كيف عاد رسلها إليها ، وال ماذا قالوا هلا ، وال ماذا اعتزمت بعدها 
هنا قادمة ، وأن سليمان يعرف هذا ، وأنه يتذاكر مع جنوده يف استحضار عرشها ، الذي خلفته يف مما بعدها أ

  :بالدها حمروساً مصوناً 
أنا آتيك به قبل أن تقوم من : يا أيها املأل أيكم يأتيين بعرشها قبل أن يأتوين مسلمني؟ قال عفريت من اجلن : قال { 

  . .} أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك : الذي عنده علم الكتاب قال . وإين عليه لقوي أمني . مقامك 
ترى ما الذي قصد إليه سليمان عليه السالم من استحضار عرشها قبل جميئها مسلمة مع قومها؟ نرجح أن هذه 

واإلذعان كانت وسيلة لعرض مظاهر القوة اخلارقة اليت تؤيده ، لتؤثر يف قلب امللكة وتقودها إىل اإلميان باهللا ، 
  .لدعوته 

وكان جيلس للحكم والقضاء من الصبح إىل . وقد عرض عفريت من اجلن أن يأتيه به قبل انقضاء جلسته هذه 
يعرض } الذي عنده علم من الكتاب { فاستطول سليمان هذه الفترة واستبطأها فيما يبدو فإذا . الظهر فيما يروى 

إمنا نفهم أنه . فه ، وال يذكر امسه ، وال الكتاب الذي عنده علم منه أن يأيت به يف غمضة عني قبل أن يرتد إليه طر
. رجل مؤمن على اتصال باهللا ، موهوب سراً من اهللا يستمد به من القوة الكربى اليت ال تقف هلا احلواجز واألبعاد 

مألوف البشر يف  وهو أمر يشاهد أحياناً على أيدي بعض املتصلني ، ومل يكشف سره وال تعليله ، ألنه خارج عن
  وهذا أقصى ما يقال يف الدائرة املأمونة اليت ال خترج إىل عامل األساطري واخلرافات. حياهتم العادية 

إنه : وقال بعضهم . إنه التوراة : فقال بعضهم } عنده علم من الكتاب { : ولقد جرى بعض املفسرين وراء قوله 
واألمر . وليس فيما قيل تفسري وال تعليل مستيقن . ذا وذاك وقال بعضهم غري ه. كان يعرف اسم اهللا األعظم 

أيسر من هذا كله حني ننظر إليه مبنظار الواقع ، فكم يف هذا الكون من أسرار ال نعلمها ، وكم فيه من قوى ال 
ىل فحيثما أراد اهللا هدى من يريد إ. وكم يف النفس البشرية من أسرار كذلك وقوى ال هنتدي إليها . نستخدمها 

أحد هذه األسرار وإىل واحدة من هذه القوى فجاءت اخلارقة اليت ال تقع يف مألوف احلياة ، وجرت بإذن اهللا 
  .وتدبريه وتسخريه ، حيث ال ميلك من مل يرد أن جيريها على يديه أن جيريها 

األسرار والقوى  وهذا الذي عنده علم من الكتاب ، كانت نفسه مهيأة بسبب ما عنده من العلم ، أن تتصل ببعض
الكونية اليت تتم هبا تلك اخلارقة اليت متت على يده ، ألن ما عنده من علم الكتاب وصل قلبه بربه على حنو يهيئه 

  .للتلقي ، والستخدام ما وهبه اهللا من قوى وأسرار 
ظهره السياق فلو كان هو أل. وقد ذكر بعض املفسرين أنه هو سليمان نفسه عليه السالم وحنن نرجح أنه غريه 

إن امسه : وبعضهم قال . والقصة عنه ، وال داعي إلخفاء امسه فيها عند هذا املوقف الباهر . وملا أخفاه . بامسه 
  .آصف ابن برخيا وال دليل عليه 

هذا من فضل ريب ، ليبلوين أأشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإمنا يشكر لنفسه ، ومن : فلما رآه مستقراً عنده قال { 
  .} ريب غين كرمي كفر فإن 

لقد ملست هذه املفاجأة الضخمة قلب سليمان عليه السالم وراعه أن حيقق اهللا له مطالبه على هذا النحو املعجز؛ 



واستشعر أن النعمة على هذا النحو ابتالء ضخم خميف؛ حيتاج إىل يقظة منه ليجتازه ، وحيتاج إىل عون من اهللا 
واهللا غين عن . ة الشعور بفضل املنعم ، ليعرف اهللا منه هذا الشعور فيتواله ليتقوى عليه؛ وحيتاج إىل معرفة النعم

. شكر الشاكرين ، ومن شكر فإمنا يشكر لنفسه ، فينال من اهللا زيادة النعمة ، وحسن املعونة على اجتياز االبتالء 
  .العطاء يعطي عن كرم ال عن ارتقاب للشكر على } كرمي { عن الشكر } غين { ومن كفر فإن اهللا 

وبعد هذه االنتفاضة أمام النعمة والشعور مبا وراءها من االبتالء ميضي سليمان عليه السالم يف هتيئة املفاجآت 
  :للملكة القادمة عما قليل 

  .} ننظر أهتتدي أم تكون من الذين ال يهتدون . َنكِّروا هلا عرشها : قال { 
أم يلبس عليها األمر فال . ها وفطنتها هتتدي إليه بعد هذا التنكري غريوا معامله املميزة له ، لنعرف إن كانت فراست

  .تنفذ إىل معرفته من وراء هذا التغيري 
مث إذا مشهد امللكة ساعة احلضور . ولعل هذا كان اختباراً من سليمان لذكائها وتصرفها ، يف أثناء مفاجأهتا بعرشها 

:  
  . .}  كأنه هو: أهكذا عرشك؟ قالت : فلما جاءت قيل { 

أين هو من بيت . . فأين عرشها يف مملكتها ، وعليها أقفاهلا وحراسها . إهنا مفاجأة ضخمة ال ختطر للملكة على بال 
  املقدس مقر ملك سليمان؟ وكيف جيء به؟ ومن ذا الذي جاء به؟

  ولكن العرش عرشها من وراء هذا التغيري والتنكري
إنه هو بناء على ما تراه فيه من أمارات؟ وقد انتهت : أم تراها تقول ترى تنفي أنه هو بناء على تلك املالبسات؟ 

ال تنفي وال تثبت ، وتدل على فراسة وبديهة يف مواجهة املفاجأة } كأنه هو : قالت { : إىل جواب ذكي أريب 
  .العجيبة 

  .وهنا فجوة يف السياق فكأمنا أخربت بسر املفاجأة 

قَالَ َيا قَْومِ ِلَم َتْسَتْعجِلُونَ ) ٤٥(أََخاُهمْ َصاِلًحا أَِن اْعُبدُوا اللََّه فَإِذَا ُهْم فَرِيقَانِ َيْخَتِصُمونَ  َولَقَْد أَْرَسلَْنا إِلَى ثَُموَد
َعَك قَالَ طَاِئرُكُْم ِعْنَد اللَِّه قَالُوا اطَّيَّْرَنا بَِك َوبَِمْن َم) ٤٦(بِالسَّيِّئَِة قَْبلَ الَْحَسَنِة لَوْلَا َتْسَتغِْفُرونَ اللََّه لَعَلَّكُْم ُتْرَحُمونَ 

قَالُوا تَقَاَسُموا ) ٤٨(َوكَانَ ِفي الَْمِديَنةِ ِتْسَعةُ َرْهٍط يُفِْسُدونَ ِفي الْأَْرضِ َولَا ُيْصِلُحونَ ) ٤٧(َبلْ أَنُْتْم قَْوٌم ُتفَْتُنونَ 
وََمكَُروا َمكًْرا وََمكَرَْنا َمكًْرا وَُهْم لَا ) ٤٩(ا َشهِْدَنا َمْهِلكَ أَْهِلِه َوإِنَّا لََصاِدقُونَ بِاللَِّه لَُنَبيَِّتنَُّه وَأَْهلَُه ثُمَّ لََنقُولَنَّ ِلوَِليِِّه َم

ا ظَلَُموا فَِتلَْك ُبيُوُتُهمْ َخاوَِيةً بَِم) ٥١(فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ َمكْرِِهمْ أَنَّا دَمَّْرَناُهْم َوقَْوَمُهْم أَْجَمِعَني ) ٥٠(َيْشُعُرونَ 
  ) ٥٣(َوأَْنجَْيَنا الَِّذيَن آَمنُوا َوكَاُنوا َيتَّقُونَ ) ٥٢(إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَيةً ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ 

وأحياناً . يف معظم املواضع يف القرآن ترد قصة صاحل ومثود يف سياق قصص عام من نوح وهود ، ولوط وشعيب 
أما يف هذه السورة والتركيز فيها على قصص بين إسرائيل ، فقد . يء جتيء قصة إبراهيم يف هذا السياق أو ال جت
واختصرت قصة هود وقصة شعيب من السلسلة ومل جتيء قصة إبراهيم . جاءت قصة موسى وقصة داود وسليمان 

.  
صاحل ويف هذه السورة ال تذكر حلقة الناقة يف قصة صاحل عليه السالم إمنا يذكر تبييت الرهط التسعة املفسدين ل

وأجنى الذين . وأهله ، ومكرهم به وهو ال يشعر ، فمكر اهللا باملفسدين وهم ال يشعرون ، ودمرهم وقومهم أمجعني 
واملشركون يف مكة ميرون هبذه البيوت . آمنوا وكانوا يتقون ، وترك بيوت املفسدين خاوية وجعلها ملن بعدهم آية 



  . .املدمرة اخلاوية ولكنهم ال يعتربون 
  . .} أرسلنا إىل مثود أخاهم صاحلاً أن اعبدوا اهللا ، فإذا هم فريقان خيتصمون  ولقد{ 

فهذه هي القاعدة اليت ترتكز عليها رسالة } أن اعبدوا اهللا { : يلخص رسالة صاحل عليه السالم يف حقيقة واحدة 
ن ، وكل ما يكمن ومع أن كل ما حول البشر يف هذا الكو. السماء إىل األرض يف كل جيل ، ومع كل رسول 

فيهم أنفسهم ، يهتف هبم إىل اإلميان هبذه احلقيقة الواحدة ، فقد أمضت البشرية أجياالً وأزماناً ال يعلمها إال اهللا ، 
وما تزال إىل اليوم تروغ . وهي تقف أمام هذه احلقيقة البسيطة وقفة اإلنكار واجلحود ، أو وقفة اهلزء والتكذيب 

  .، وجتنح إىل شىت السبل ، اليت تتفرق هبا عن سبيل اهللا الواحد املستقيم  عن هذه احلقيقة اخلالدة
فأما قوم صاحل مثود فيحكي القرآن خالصة موقفهم بعد دعوته إياهم ، وجهده معهم بأهنم أصبحوا فريقني 

ن املواضع وكان الفريق املعارض هو الكثرة ، كما نعرف م. فريقاً يستجيب له ، وفريقاً خيالف عنه . خيتصمون 
  .األخرى يف القرآن عن هذه القصة 

وهنا فجوة يف السورة على طريقة القصص القرآين ندرك منها أن املكذبني املعرضني استعجلوا عذاب اهللا الذي 
أنذرهم به صاحل ، بدالً من أن يطلبوا هدى اهللا ورمحته شأهنم يف هذا شأن مشركي قريش مع الرسول الكرمي فأنكر 

  :ن يستعجلوا بالعذاب وال يطلبوا اهلداية ، وحاول أن يوجههم إىل االستغفار لعل اهللا يدركهم برمحته عليهم صاحل أ
  } يا قوم مل تستعجلون بالسيئة قبل احلسنة؟ لوال تستغفرون اهللا لعلكم ترمحون : قال { 

ندك فأمطر علينا حجارة اللهم إن كان هذا هو احلق من ع{ : ولقد كان يبلغ من فساد القلوب أن يقول املكذبون 
اللهم إن كان هذا هو احلق من عندك فاهدنا إىل اإلميان : بدالً من أن يقولوا . . } من السماء أو ائتنا بعذابٍ أليم 

  به والتصديق
  .وال يستجيبون لتوجيه رسوهلم إىل طريق الرمحة والتوبة واالستغفار . وكذلك كان قوم صاحل يقولون 

: قالوا { : وبالذين آمنوا معه بأهنم يروهنم شؤماً عليهم ، ويتوقعون الشر من ورائهم  ويعتذرون عن ضيقهم به
  .} اطرينا بك ومبن معك 

مأخوذ من عادة األقوام اجلاهلة اليت جتري وراء اخلرافات واألوهام ، ألهنا ال خترج منها إىل . التشاؤم . والتطري 
فإن مر ساحناً عن . بأمر جلأ إىل طائر فزجره أي أشار إليه مطارداً  فقد كان الواحد منهم إذا هّم. نصاعة اإلميان 

وإن مر بارحاً عن يساره إىل ميينه تشاءم وتوقع الضر وما تدري الطري . ميينه إىل يساره استبشر ومضى يف األمر 
تعيش بال جمهول ولكن النفس البشرية ال تستطيع أن . الغيب ، وما تنبئ حركاهتا التلقائية عن شيء من اجملهول 

فإذا مل تكل اجملهول املغيب إىل اإلميان بعالم الغيوب وكلته إىل مثل . مغيب تكل إليه ما ال تعرفه وما ال تقدر عليه 
  .هذه األوهام واخلرافات اليت ال تقف عند حد ، وال ختضع لعقل ، وال تنتهي إىل اطمئنان ويقني 

ان باهللا ، ويستنكفون أن يكلوا الغيب إليه ، ألهنم بزعمهم قد انتهوا وحىت هذه اللحظة ترى اللذين يهربون من اإلمي
نراهم . . إىل حد من العلم ال يليق معه أن يركنوا إىل خرافة الدين هؤالء الذين ال يؤمنون باهللا وال بدينه وال بغيبه 

عال أكثر من لفافتني ، وعلى مرور قط أسود يقطع الطريق أمامهم ، وعلى إش ١٣يعلقون أمهية ضخمة على رقم 
ذلك أهنم يعاندون حقيقة الفطرة ، وهي جوعتها إىل اإلميان . إىل آخر هذه اخلرافات الساذجة . . بعود ثقاب واحد 

، وعدم استغنائها عنه ، وركوهنا إليه يف تفسري كثري من حقائق هذا الكون اليت مل يصل إليها علم اإلنسان؛ وبعضها 
يام ، ألنه أكرب من الطاقة البشرية ، وألنه خارج عن اختصاص اإلنسان ، زائد على لن يصل إليه يف يوم من األ

  مطالب خالفته يف هذه األرض ، اليت زود على قدرها باملواهب والطاقات



فلما قال قوم صاحل قولتهم اجلاهلة الساذجة ، الضالة يف تيه الوهم واخلرافة ، ردهم صاحل إىل نور اليقني ، وإىل 
  :لواضحة ، البعيدة عن الضباب والظالم حقيقته ا

  .} طائركم عند اهللا : قال { 
فمن اتبع . واهللا قد سن سنناً وأمر الناس بأمور ، وبني هلم الطريق املستنري . حظكم ومستقبلكم ومصريكم عند اهللا 

ة ، وحاد عن السواء ومن احنرف عن السن. سنة اهللا ، وسار على هداه ، فهناك اخلري ، بدون حاجة إىل زجر الطري 
  .، فهناك الشر ، بدون حاجة إىل التشاؤم والتطري 

  . .} بل أنتم قوم تفتنون { 
فاليقظة وتدبر السنن ، وتتبع احلوادث والشعور مبا . تفتنون بنعمة اهللا ، وختتربون مبا يقع لكم من خري ومن شر 
ال التشاؤم والتطري ببعض خلق اهللا من الطري ومن  .رواءها من فتنة وابتالء هو الكفيل بتحقيق اخلري يف النهاية 

  .الناس سواء 
وترد قلوهبم إىل اليقظة والتدبر فيما . وهكذا ترد العقيدة الصحيحة الناس إىل الوضوح واالستقامة يف تقدير األمور 

  .يقع هلم أو حوهلم 

أَئِنَّكُْم لََتأُْتونَ الرَِّجالَ َشْهَوةً ِمْن ُدوِن النَِّساِء َبلْ أَْنُتْم قَْوٌم ) ٥٤(ْبِصُرونَ َولُوطًا إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه أََتأُْتونَ الْفَاِحَشةَ وَأَنُْتْم ُت
اهُ فَأَْنجَْيَن) ٥٦(فََما كَانَ َجَواَب قَْوِمِه إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرُِجوا آلَ لُوٍط ِمْن قَْرَيِتكُْم إِنَُّهمْ أُنَاٌس َيتَطَهَُّرونَ ) ٥٥(َتْجَهلُونَ 

  ) ٥٨(َوأَْمطَْرَنا َعلَْيهِْم َمطًَرا فََساَء َمطَُر الُْمْنذَرِيَن ) ٥٧(َوأَْهلَُه إِلَّا اْمرَأََتُه قَدَّْرَناَها ِمَن الْغَابِرِيَن 

هذه احللقة القصرية من قصة لوط جتيء خمتصرة ، تربزهّم قوم لوط بإخراجه ، ألنه أنكر عليهم الفاحشة الشاذة 
فاحشة الشذوذ اجلنسي بإتيان الرجال ، وترك النساء ، على . توهنا عن إمجاع واتفاق وتعارف وعالنية اليت كانوا يأ

  .بل عامة األحياء . غري الفطرة اليت فطر اهللا الناس عليها 
فقد يشذ أفراد ، ألسباب مرضية نفسية أو ملالبسات وقتية ، . وهي ظاهرة غريبة يف تاريخ اجلماعات البشرية 

لذكور ألتيان الذكور؛ وأكثر ما يكون هذا يف معسكرات اجلنود حيث ال يوجد النساء ، أو يف السجون فيميل ا
أما أن . . اليت يقيم فيها املسجونون فترات طويلة معرضني لضغط امليل اجلنسي ، حمرومني من االتصال بالنساء 

وتيسر الزواج ، فهذا هو احلادث الغريب يشيع هذا الشذوذ فيصبح هو القاعدة يف بلد بأسره ، مع وجود النساء 
  حقاً يف تاريخ اجلماعات البشرية

{ : فقال . لقد جعل اهللا من الفطرة ميل اجلنس إىل اجلنس اآلخر ، ألنه جعل احلياة كلها تقوم على قاعدة التزاوج 
حياء كلها أزواجاً فجعل األ. } سبحان الذي خلق األزواج كلها مما تنبت األرض ، ومن أنفسهم ومما ال يعلمون 

والتزاوج يبدو أصيالً يف بناء الكون كله . سواء نبات األرض واألنفس وما ال يعلمه الناس يف شىت املخلوقات 
وهي . أي من كهربائية إجيابية وأخرى سلبية . فضالً على األحياء فالذرة ذاهتا مؤلفة من كهارب وإلكترونات 

  .ما يبدو حىت اآلن وحدة الكائنات املكرورة فيها مجيعاً ك
حىت اليت ال يوجد هلا من جنسها ذكر . وعلى أية حال فاحلقيقة املضمونة أن األحياء كلها تقوم على قاعدة التزاوج 

  .وأنثى جتتمع خاليا التذكري والتأنيث يف آحادها ، وتتكاثر هبذا االجتماع 
 التجاذب بني الزوجني هو الفطرة ، اليت ال حتتاج وملا كان التزاوج هو قاعدة احلياة يف ناموس اخللق ، فقد جعل اهللا

واألحياء جيدون . وذلك كي تسري احلياة يف طريقها بدافع الفطرة األصيل . إىل تعليم ، وال تتوقف على تفكري 



ال والقدرة املدبرة حتقق ما تشاؤه من وراء لذهتم املودعة يف كياهنم بال وعي منهم و. لذهتم يف حتقيق مطالب الفطرة 
وقد جعل اهللا تركيب أعضاء األنثى وأعضاء الذكر ، وميول هذا وتلك حبيث حتقق اللذة . توجيه من غريهم 

  .ومل جيعل هذا يف أعضاء الذكرين وميوهلما . الفطرية من اجتماعهما 
عكس اجتاه ومن مث يكون عجيباً أن تنحرف الفطرة احنرافاً مجاعياً كما حدث يف قوم لوط ، بدون ضرورة دافعة إىل 

  .الفطرة املستقيم 
  وهكذا واجه لوط قومه باالستنكار والعجب مما يفعلون

أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء؟ بل أنتم قوم : ولوطاً إذ قال لقومه { 
  . .} جتهلون 

اة يف مجيع أنواعها وأجناسها جتري على نسق عجب يف عبارته األوىل من إتياهنم هذه الفاحشة ، وهم يبصرون احلي
  .الفطرة ، وهم وحدهم الشواذ يف وسط احلياة واألحياء 

أَمَّْن َخلََق السََّماوَاِت وَالْأَْرَض وَأَنَْزلَ ) ٥٩(قُلِ الَْحْمُد ِللَِّه َوَسلَاٌم َعلَى ِعَباِدِه الَِّذيَن اْصطَفَى آللَُّه َخْيرٌ أَمَّا ُيْشرِكُونَ 
لَِّه َبلْ ُهْم قَْوٌم َيْعِدلُونَ ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْنَبتَْنا بِِه َحدَاِئَق ذَاَت َبْهَجٍة َما كَانَ لَكُْم أَنْ ُتنْبُِتوا َشَجرََها أَإِلٌَه َمَع ال لَكُْم

َوجََعلَ َبْيَن الَْبحَْرْينِ َحاجًِزا أَإِلٌَه َمَع اللَِّه َبلْ  أَمَّْن َجَعلَ الْأَْرَض قََراًرا َوجََعلَ ِخلَالََها أَْنَهاًرا َوجََعلَ لََها رَوَاِسَي) ٦٠(
لًا أَمَّْن ُيجِيُب الُْمضْطَرَّ إِذَا َدعَاُه َوَيكِْشُف السُّوَء وََيْجَعلُكُْم ُخلَفَاَء الْأَْرضِ أَإِلٌَه َمَع اللَِّه قَِلي) ٦١(أَكْثَرُُهْم لَا َيْعلَُمونَ 

للَِّه َتَعالَى ْن َيْهِديكُْم ِفي ظُلَُماِت الَْبرِّ وَالَْبْحرِ َوَمْن يُْرِسلُ الرَِّياحَ ُبشًْرا َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه أَإِلٌَه َمَع اأَمَّ) ٦٢(َما َتذَكَُّرونَ 
لْأَْرضِ أَإِلٌَه َمَع اللَِّه قُلْ َهاتُوا ُبرَْهاَنكُمْ أَمَّْن َيْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيِعيُدُه َوَمْن َيْرُزقُكُْم ِمَن السََّماِء وَا) ٦٣(اللَُّه َعمَّا ُيْشرِكُونَ 
َبلِ ) ٦٥(قُلْ لَا َيْعلَُم َمْن ِفي السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ الَْغْيَب إِلَّا اللَُّه َوَما َيْشُعُرونَ أَيَّانَ ُيْبَعثُونَ ) ٦٤(إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني 

َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا أَإِذَا كُنَّا تَُراًبا وَآَباُؤَنا ) ٦٦(ُهْم ِفي َشكٍّ ِمْنَها َبلْ ُهْم ِمنَْها َعُمونَ ادَّاَرَك ِعلُْمُهْم ِفي الْآِخَرِة َبلْ 
وا ِفي الْأَْرضِ قُلْ ِسُري) ٦٨(لَقَْد ُوِعدَْنا َهذَا َنْحُن َوآَباُؤَنا ِمْن قَْبلُ إِنْ َهذَا إِلَّا أََساِطُري الْأَوَِّلَني ) ٦٧(أَِئنَّا لَُمخَْرُجونَ 

َوَيقُولُونَ مََتى ) ٧٠(َولَا َتْحَزنْ َعلَْيهِْم َولَا َتكُْن ِفي َضْيقٍ ِممَّا َيْمكُُرونَ ) ٦٩(فَاْنظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمْجرِِمَني 
َوإِنَّ رَبََّك لَذُو ) ٧٢(الَِّذي َتْستَْعجِلُونَ  قُلْ َعَسى أَنْ َيكُونَ َرِدَف لَكُْم بَْعُض) ٧١(َهذَا الَْوْعُد إِنْ كُنُْتْم َصاِدِقَني 

َوَما ِمْن ) ٧٤(َوإِنَّ رَبََّك لََيْعلَُم َما ُتِكنُّ ُصُدورُُهْم َوَما ُيْعِلُنونَ ) ٧٣(فَْضلٍ َعلَى النَّاسِ َولَِكنَّ أَكْثََرُهْم لَا َيْشكُُرونَ 
إِنَّ َهذَا الْقُْرآنَ َيقُصُّ َعلَى بَنِي إِْسرَاِئيلَ أَكْثََر الَِّذي ُهْم ِفيِه ) ٧٥(بٍ ُمبِنيٍ غَاِئَبٍة ِفي السََّماِء َوالْأَْرضِ إِلَّا ِفي ِكَتا

لْ فََتوَكَّ) ٧٨(إِنَّ َربَّكَ َيقِْضي َبيَْنُهْم بُِحكِْمِه َوُهَو الْعَزِيُز الَْعِليُم ) ٧٧(َوإِنَُّه لَُهًدى َوَرْحَمةٌ ِللُْمْؤِمنَِني ) ٧٦(َيْخَتِلفُونَ 
َوَما ) ٨٠(إِنََّك لَا ُتْسِمُع الَْمْوَتى َولَا ُتْسِمعُ الصُّمَّ الدَُّعاَء إِذَا َولَّْوا ُمْدبِرِيَن ) ٧٩(َعلَى اللَِّه إِنََّك َعلَى الَْحقِّ الُْمبِنيِ 

َوإِذَا َوقََع الْقَْولُ َعلَْيهِمْ أَخَْرْجَنا ) ٨١(ْم ُمْسِلُمونَ أَْنَت بَِهاِدي الُْعْميِ َعْن َضلَالَتِهِْم إِنْ ُتْسِمعُ إِلَّا َمْن ُيْؤِمُن بِآيَاِتَنا فَُه
َوَيْوَم َنْحُشُر ِمْن كُلِّ أُمٍَّة فَْوًجا ِممَّْن ُيكَذِّبُ ) ٨٢(لَُهْم َدابَّةً ِمَن الْأَْرضِ ُتكَلُِّمُهْم أَنَّ النَّاَس كَانُوا بِآيَاِتَنا لَا ُيوِقُنونَ 

َوَوقََع ) ٨٤(حَتَّى إِذَا َجاُءوا قَالَ أَكَذَّْبُتمْ بِآَياِتي وَلَْم ُتِحيطُوا بَِها ِعلًْما أَمَّاذَا كُنُْتْم َتْعَملُونَ ) ٨٣(ُعونَ بِآَياتَِنا فَُهْم يُوَز
ِفيِه َوالنَّهَاَر ُمْبصًِرا إِنَّ ِفي ذَِلكَ  أَلَمْ َيَرْوا أَنَّا َجَعلَْنا اللَّْيلَ لَِيْسكُُنوا) ٨٥(الْقَْولُ َعلَْيهِْم بَِما ظَلَُموا فَُهْم لَا َيْنِطقُونَ 

 َوَيْوَم ُينْفَُخ ِفي الصُّورِ فَفَزَِع َمْن ِفي السََّماوَاِت َوَمْن ِفي الْأَْرضِ إِلَّا َمْن َشاَء اللَُّه َوكُلٌّ أََتوُْه) ٨٦(لَآَياٍت ِلقَْومٍ ُيؤِْمُنونَ 
َجاِمَدةً وَِهَي َتُمرُّ َمرَّ السَّحَابِ ُصْنعَ اللَِّه الَِّذي أَْتقََن كُلَّ َشْيٍء إِنَّهُ َخبٌِري بَِما َوتََرى الْجَِبالَ َتْحَسُبَها ) ٨٧(َداِخرِيَن 
ُجوهُُهمْ َوَمْن َجاَء بِالسَّيِّئَِة فَكُبَّْت ُو) ٨٩(َمْن َجاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َخْيٌر ِمنَْها َوُهْم ِمْن فََزعٍ َيْومَِئٍذ آِمُنونَ ) ٨٨(َتفَْعلُونَ 

إِنََّما أُمِْرُت أَنْ أَْعُبدَ َربَّ َهِذِه الَْبلَْدِة الَِّذي َحرََّمَها َولَُه كُلُّ َشْيٍء ) ٩٠(ِفي النَّارِ َهلْ ُتْجَزْونَ إِلَّا َما كُنُْتْم َتْعَملُونَ 



اْهَتَدى فَإِنََّما َيهَْتِدي ِلَنفِْسِه َوَمْن َضلَّ فَقُلْ إِنََّما أََنا ِمنَ َوأَنْ أَْتلَُو الْقُْرآنَ فََمنِ ) ٩١(َوأُِمْرُت أَنْ أَكُونَ ِمَن الُْمْسِلِمَني 
  ) ٩٣(َوقُلِ الَْحْمُد ِللَِّه َسُيرِيكُْم آَياِتِه فََتْعرِفُوَنَها َوَما َربَُّك بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ ) ٩٢(الْمُْنِذرِيَن 

ات من قصص موسى وداود وسليمان وصاحل ولوط عليهم هذا الدرس ختام سورة النمل ، بعد استعراض حلق
كل قصة . والقصص بينهما متناسق مع املطلع واخلتام . السالم وهذا اخلتام متصل مبطلع السورة يف املوضوع 

  .تؤدي جانباً من جوانب الغرض الذي يعاجله سياق السورة كلها 
، من األنبياء والرسل ، ومنهم الذين ورد قصصهم من  وهو يبدأ باحلمد هللا ، وبالسالم على من اصطفاهم من عباده

جولة يف مشاهد الكون وأغوار النفس ، وأطواء الغيب؛ . يفتتح بذلك احلمد وهذا السالم جولة عن العقيدة . قبل 
ويف أشراط الساعة ومشاهد القيامة ، وأهوال احلشر ، اليت يفزع هلا من يف السماوات ومن يف األرض إال من شاء 

  . اهللا
يف هذه اجلولة يقفهم أمام مشاهدات يف صفحة الكون ويف أطواء النفس ، ال ميلكون إنكار وجودها ، وال ميلكون 

  .تعليلها بغري التسليم بوجود اخلالق الواحد املدبر القدير 
م أسئلة ويتواىل عرض هذه املشاهدات يف إيقاعات مؤثرة ، تأخذ عليهم أقطار احلجة ، وأقطار املشاعر؛ وهو يسأهل

من خلق السماوات واألرض؟ من أنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات هبجة؟ من جعل األرض : متالحقة 
قراراً ، وجعل خالهلا أهناراً ، وجعل هلا رواسي ، وجعل بني البحرين حاجزاً؟ من جييب املضطر إذا دعاه ويكشف 

الرب والبحر؟ من يرسل الرياح بشراً بني يدي رمحته؟ من  السوء؟ من جيعلكم خلفاء األرض؟ من يهديكم يف ظلمات
أ إله مع اهللا؟ وهم ال ميلكون أن : يبدأ اخللق مث يعيده؟ من يرزقكم من السماء واألرض؟ ويف كل مرة يقرعهم 

اباً من إن إهلاً مع اهللا يفعل من هذا كله شيئاً؛ وهم مع هذا يعبدون أرب: ال ميلكون أن يقولوا . يدعوا هذه الدعوى 
  دون اهللا

وعقب هذه اإليقاعات القوية اليت تقتحم القلوب ، ألهنا إيقاعات كونية متأل صفحة الوجود من حوهلم ، أو 
يستعرض تكذيبهم باآلخرة ، وختبطهم يف أمرها ، ويعقب عليه بتوجيه . . إيقاعات وجدانية حيسوهنا يف قلوهبم 

  .م يكذبون ويتخبطون قلوهبم إىل مصارع الغابرين الذين كانوا مثله
ويرجع هبم يف ومضة خاطفة إىل األرض ، مث . وخيلص من هذا إىل عرض مشهد احلشر وما فيه من هول ومن فزع 

  . . .وكأمنا يهز قلوهبم هزاً ويرجها رجاً . يردهم إىل مشهد احلشر 
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده من أمر ينفض رسو. . ويف هناية اجلولة جييء اخلتام أشبه باإليقاع األخري عميقاً رهيباً 

املشركني املستهزئني بالوعيد ، املكذبني باآلخرة ، وقد وجه قلوهبم إىل مشاهد الكون وأهوال احلشر ، وعواقب 
  :الطائعني والعصاة ويتركهم إىل مصريهم الذي خيتارون؛ وحيدد منهجه ووسيلته وملن شاء أن خيتار 

وأن أتلو القرآن . البلدة الذي حرمها وله كل شيء ، وأمرت أن أكون من املسلمني إمنا أمرت أن أعبد رب هذه { 
  .} إمنا أنا من املنذرين : فمن اهتدى فإمنا يهتدي لنفسه ، ومن ضل فقل . 

.  
مث خيتم اجلولة كما بدأها حبمد اهللا الذي يستأهل احلمد وحده؛ ويكلهم إىل اهللا يريهم آياته؛ ويطلع على أعماهلم ما 

  :ظهر منها وما بطن 
  . .} وما ربك بغافل عما تعملون . سرييكم آياته فتعرفوهنا . احلمد هللا : وقل { 



  .وختتم السورة هبذا اإليقاع املؤثر العميق 
  . .} آهللا خري أم ما يشركون؟ . احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى : قل { 

الكلمة اليت تليق أن يفتتح هبا املؤمن حديثه ودعوته وجداله ، وأن يأمر اهللا رسوله صلى اهللا عليه وسلم أن يقول 
املستحق للحمد من عباده على آالئه ، ويف أوهلا هدايتهم إليه ، وإىل طريقه . . } احلمد هللا : قل { : خيتمه كذلك 

عوته ، وبيان حلمل رسالته وتبليغ د} وسالم على عباده الذين اصطفى { . الذي خيتاره ، ومنهجه الذي يرضاه 
  .منهجه 

وبعد هذا االفتتاح يأخذ يف توقيعاته على القلوب املنكرة آليات اهللا ، مبتدئاً بسؤال ال حيتمل إال إجابة واحدة ، 
  :يستنكر به أن يشركوا باهللا هذه اآلهلة املدعاة 

  . .} آهللا خري أم ما يشركون؟ { 
من خلق اهللا على أية حال ، ال يرتقي أن يكون شبيهاً باهللا وما يشركون أصنام وأوثان ، أو مالئكة وجن ، أو خلق 

ومن مث يبدو هذا . وال خيطر على قلب عاقل أن يعقد مقارنة أو موازنة . سبحانه فضالً على أن يكون خرياً منه 
السؤال هبذه الصيغة وكأنه هتكم حمض ، وتوبيخ صرف ، ألنه غري قابل أن يوجه على سبيل اجلد ، أو أن يطلب 

  عنه جواب
  :ومن مث يعدل عنه إىل سؤال آخر ، مستمد من واقع هذا الكون حوهلم ، ومن مشاهده اليت يروهنا بأعينهم 

أم من خلق السماوات واألرض ، وأنزل لكم من السماء ماء ، فأنبتنا به حدائق ذات هبجة ما كان لكم أن تنبتوا { 
  . .} شجرها؟ أإله مع اهللا؟ بل هم قوم يعدلون 

ماوات واألرض حقيقة قائمة ال ميلك أحد إنكار وجودها ، وال ميلك كذلك أن يدعي أن هذه اآلهلة املدعاة والس
. فالبداهة تصرخ يف وجه هذا االدعاء . . وهي أصنام أو أوثان ، أو مالئكة وشياطني ، أو مشس أو قمر . . خلقتها 

خملوق بذاته ، كما وجد من يدعي مثل هذا االدعاء ومل يكن أحد من املشركني يزعم أن هذا الكون قائم بنفسه ، 
املتهافت يف القرون األخرية فكان جمرد التذكري بوجود السماوات واألرض ، والتوجيه إىل التفكري فيمن خلقها ، 

وما يزال هذا السؤال قائماً فإن خلق السماوات . كفيالً بإلزام احلجة ، ودحض الشرك ، وإفحام املشركني 
هذا النحو الذي يبدو فيه القصد ، ويتضح فيه التدبري ، ويظهر فيه التناسق املطلق الذي ال ميكن أن  واألرض على

ناطق بأن . يكون فلتة وال مصادفة ، ُملجئ بذاته إىل اإلقرار بوجود اخلالق الواحد ، الذي تتضح وحدانيته بآثاره 
فال بد أنه صادر عن إرادة واحدة . ه وال تعدد يف اجتاهه هناك تصميماً واحداً متناسقاً هلذا الكون ال تعدد يف طبيعت

  .غري متعددة 

  .إرادة قاصدة ال يفوهتا القصد يف الكبري وال يف الصغري 
وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات هبجة ما كان لكم أن { . . } أم من خلق السماوات واألرض { 

  . .} تنبتوا شجرها؟ 
ن السماء حقيقة كذلك مشهودة يستحيل إنكارها ، ويتعذر تعليلها بغري اإلقرار خبالق مدبر ، فطر واملاء النازل م

السماوات واألرض وفق هذا الناموس الذي يسمح بنزول املطر ، هبذا القدر ، الذي توجد به احلياة ، على النحو 
ات هبذا الترتيب الدقيق ، وهبذا التقدير الذي وجدت به ، فما ميكن أن يقع هذا كله مصادفة ، وأن تتوافق املصادف

{ : هذا التخصيص الذي يعرب عنه القرآن الكرمي بقوله . املنظور فيه إىل حاجة األحياء وخباصة اإلنسان . املضبوط 
والقرآن يوجه القلوب واألبصار إىل اآلثار احمليية هلذا املاء املنزل للناس وفق حاجة حياهتم ، } . . وأنزل لكم 



يوجه القلوب واألبصار إىل تلك اآلثار احلية القائمة حياهلم وهم . اً فيه إىل وجودهم وحاجاهتم وضروراهتم منظور
  :عنها غافلون 

  . .} فأنبتنا به حدائق ذات هبجة { 
وتأمل هذه . ومنظر احلدائق يبعث يف القلب البهجة والنشاط واحليوية . . حدائق هبيجة ناضرة حية مجيلة مفرحة 

وتدبر آثار اإلبداع يف احلدائق كفيل بتمجيد . واجلمال الناضر احلي الذي يبعثها كفيل بإحياء القلوب  البهجة
وإن تلوين زهرة واحدة وتنسيقها ليعجز عنه أعظم رجال الفنون من . الصانع الذي أبدع هذا اجلمال العجيب 

ة ليبدو معجزة تتقاصر دوهنا عبقرية الفن يف وأن متوج األلوان وتداخل اخلطوط وتنظيم الوريقات يف الزهر. البشر 
  :فضالً على معجزة احلياة النامية يف الشجر وهي السر األكرب الذي يعجز عن فهمه البشر . القدمي واحلديث 

سواء أكان يف النبات أم يف . وسر احلياة كان وما يزال مستغلقاً على الناس } ما كان لكم أن تنبتوا شجرها { 
كيف جاءت هذه احلياة ، وال كيف تلبست بتلك : فما ميلك أحد حىت اللحظة أن يقول . اإلنسان  احليوان أم يف

  .وال بد من الرجوع فيها إىل مصدر وراء هذا الكون املنظور . اخلالئق من نبات أو حيوان أو إنسان 
طلع واالنتباه وحتريك التأمل والتفكري وعندما يصل يف هذه الوقفة أمام احلياة النامية يف احلدائق البهيجة إىل إِثارة الت

  :، يهجم عليهم بسؤال 
  . .} أَإِله مع اهللا؟ { 

وعندئذ يبدو موقف القوم عجيباً ، وهم يسوون . . وال جمال ملثل هذا االدعاء؛ وال مفر من اإلقرار واإلذعان 
  . .} بل هم قوم يعدلون { : آهلتهم املدعاة باهللا ، فيعبدوهنا عبادة اهللا 

أي . حييدون : وإما أن يكون معناها . أي يسوون آهلتهم باهللا يف العبادة . إما أن يكون معناها يسوون . عدلون وي
. بإشراك أحد مع اهللا يف العبادة؛ وهو وحده اخلالق الذي مل يشاركه أحد يف اخللق . حييدون عن احلق الواضح املبني 

  وكال األمرين تصرف عجيب ال يليق
  :إىل حقيقة كونية أخرى ، يواجههم هبا كما واجههم حبقيقة اخللق األوىل مث ينتقل هبم 

  .} أم من جعل األرض قراراً ، وجعل خالهلا أهناراً ، وجعل هلا رواسي وجعل بني البحرين حاجزاً؟ { 

.  
يها األرض أما هذه فهي اهليئة اليت خلق عل. لقد كانت احلقيقة الكونية األوىل هي حقيقة خلق السماوات واألرض 

ولو تغري وضعها من . لقد جعلها قراراً للحياة ، مستقرة مطمئنة صاحلة ميكن أن توجد فيها احلياة وتنمو وتتكاثر . 
الشمس والقمر؛ أو تغري شكلها ، أو تغري حجمها ، أو تغريت عناصرها والعناصر احمليطة يف اجلو هبا ، أو تغريت 

إىل آخر هذه . . ا حول الشمس ، أو سرعة دورة القمر حوهلا سرعة دورهتا حول نفسها ، أو سرعة دورهت
لو تغري شيء من هذا كله أدىن . . املالبسات الكثرية اليت ال ميكن أن تتم مصادفة ، وأن تتناسق كلها هذا التناسق 

  .تغيري ، ملا كانت األرض قراراً صاحلاً للحياة 
. كل هذه العجائب } أم من جعل األرض قراراً؟ { : وله تعاىل ورمبا أن املخاطبني إذ ذاك مل يكونوا يدركون من ق

ولكنهم كانوا يرون األرض مستقراً صاحلاً للحياة على وجه اإلمجال؛ وال ميلكون أن يدعوا أن أحداً من آهلتهم كان 
ا اتسع مث يبقى النص بعد ذلك مفتوحاً لألجيال؛ وكلم. وهذا يكفي . له شريك يف خلق األرض على هذا املنوال 

وتلك معجزة القرآن يف خطابه جلميع . علم البشر أدركوا شيئاً من معناه الضخم املتجدد على توايل األجيال 
  العقول ، على توايل األزمان



  . .} وجعل خالهلا أهناراً؟ . أم من جعل األرض قراراً { 
غرب ، وإىل الشمال وإىل اجلنوب ، حتمل واألهنار يف األرض هي شرايني احلياة ، وهي تنتشر فيها إىل الشرق وإىل ال

واهللا الذي خلق . واألهنار تتكون من جتمع مياه األمطار وجرياهنا وفق طبيعة األرض . معها اخلصب واحلياة والنماء 
وما ميلك أحد أن . هذا الكون هو الذي قدر يف تصميمه إمكان تكون السحب ، ونزول املطر ، وجريان األهنار 

سوى اخلالق املدبر قد شارك يف خلق هذا الكون على هذا النحو؛ وجريان األهنار حقيقة واقعة  إن أحداً: يقول 
  .} أإله مع اهللا؟ { فمن ذا أوجد هذه احلقيقة؟ . يراها املشركون 

  . .} وجعل هلا رواسي { 
ري منها مياه األمطار وهي يف الغالب منابع األهنار ، حيث جت. وهي ثابتة مستقرة على األرض . اجلبال : والرواسي 

  .إىل الوديان؛ وتشق جمراها بسبب تدفقها من قمم اجلبال العالية بعنف وقوة 
والرواسي الثابتة تقابل األهنار اجلارية يف املشهد الكوين الذي يعرضه القرآن هنا والتقابل التصويري ملحوظ يف 

  .هنار لذلك يذكر الرواسي بعد األ. وهذا واحد منه . التعبري القرآين 
  . .} وجعل بني البحرين حاجزاً { 

مسامها حبرين على سبيل التغليب من حيث مادهتما املشتركة وهي املاء . البحر امللح االجاج ، والنهر العذب الفرات 
إذ أن مستوى سطح . واحلاجز يف الغالب هو احلاجز الطبيعي ، الذي جيعل البحر ال يفيض على النهر فيفسده . 

وهذا ما حيجز بينهما مع أن األهنار تصب يف البحار ، ولكن جمرى النهر يبقى . من مستوى سطح البحر  النهر أعلى
وحىت حني ينخفض سطح النهر عن سطح البحر لسبب من األسباب فإن هذا احلاجز . مستقالً ال يطغى عليه البحر 

  .يظل قائماً من طبيعة كثافة ماء البحر وماء النهر 

وهذا من . ويثقل ماء البحر فيظل جمرى كل منهما مميزاً ال ميتزجان وال يبغي أحدمها على اآلخر  إذ خيف ماء النهر
  .سنن اهللا يف خلق هذا الكون ، وتصميمه على هذا النحو الدقيق 

  . .} أإله مع اهللا؟ { فمن فعل هذا كله؟ من؟ 
بل أكثرهم { . . االعتراف بوحدة اخلالق ووحدة التصميم أمامه جتربه على . وما ميلك أحد أن يدعي هذه الدعوى 

  . .} ال يعلمون 
ويذكر العلم هنا ألن هذه احلقيقة الكونية حتتاج إىل العلم لتملي الصنعة فيها والتنسيق ، وتدبر السنة فيها والناموس 

  ) .كما ذكرنا يف تلخيص السورة يف اجلزء املاضي ( وألن التركيز يف السورة كلها على العلم . 
  :ينتقل هبم من مشاهد الكون إىل خاصة أنفسهم مث 
  . .} أم من جييب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء ، وجيعلكم خلفاء األرض؟ أإله مع اهللا؟ قليالً ما تذكرون { 

  .فيلمس وجداهنم وهو يذكرهم خبواجل أنفسهم ، وواقع أحواهلم 
يدعوه ليكشف عنه الضر والسوء ذلك حني تضيق احللقة فاملضطر يف حلظات الكربة والضيق ال جيد له ملجأ إال اهللا 

، وتشتد اخلنقة ، وتتخاذل القوى ، وتتهاوى األسناد؛ وينظر اإلنسان حواليه فيجد نفسه جمرداً من وسائل النصرة 
و كل ما كان يعده لساعة الشدة قد زاغ عنه أو ختلى؛ . ال قوته ، وال قوة يف األرض تنجده . وأسباب اخلالص 

يف هذه اللحظة تستيقظ الفطرة فتلجأ إىل القوة الوحيدة اليت . . من كان يرجوه للكربة قد تنكر له أو توىل وكل 
فهو الذي جييب . متلك الغوث والنجدة ، ويتجه اإلنسان إىل اهللا ولو كان قد نسيه من قبل يف ساعات الرخاء 

ء ، ويرده إىل األمن والسالمة ، وينجيه من جييبه ويكشف عنه السو. هو وحده دون سواه . املضطر إذا دعاه 



  .الضيقة اآلخذة باخلناق 
يغفلون عنها فيلتمسون القوة والنصرة . والناس يغفلون عن هذه احلقيقة يف ساعات الرخاء ، وفترات الغفلة 

م غشاوة فأما حني تلجئهم الشدة ، ويضطرهم الكرب ، فتزول عن فطرهت. واحلماية يف قوة من قوى األرض اهلزيلة 
  .الغفلة ، ويرجعون إىل رهبم منيبني مهما يكونوا من قبل غافلني أو مكابرين 

والقرآن يرد املكابرين اجلاحدين إىل هذه احلقيقة الكامنة يف فطرهتم ، ويسوقها هلم يف جمال احلقائق الكونية اليت 
وإنبات احلدائق البهيجة ، وجعل حقائق خلق السماوات واألرض ، وإنزال املاء من السماء ، . ساقها من قبل 

فالتجاء املضطر إىل اهللا ، واستجابة اهللا له . األرض قراراً ، واجلبال رواسي ، وإجراء األهنار ، واحلاجز بني البحرين 
  .هذه يف اآلفاق وتلك يف األنفس سواء بسواء . دون سواه حقيقة كهذه احلقائق 

  . .} وجيعلكم خلفاء األرض { : م وميضي يف ملس مشاعرهم مبا هو واقع يف حياهت
مث جعلهم قرناً بعد قرن ، . فمن جيعل الناس خلفاء األرض؟ أليس هو اهللا الذي استخلف جنسهم يف األرض أوالً 

  وجيالً بعد جيل ، خيلف بعضهم بعضاً يف مملكة األرض اليت جعلهم فيها خلفاء؟
دهم يف هذه األرض ، وزودهم بالطاقات واالستعدادات أليس هو اهللا الذي فطرهم وفق النواميس اليت تسمح بوجو

  .اليت تقدرهم على اخلالفة فيها ، وتعدهم هلذه املهمة الضخمة الكربى 

النواميس اليت جتعل األرض هلم قراراً؛ واليت تنظم الكون كله متناسقاً بعضه مع بعض تتهيأ لألرض تلك املوافقات 
ط واحد من الشروط الكثرية املتوافرة يف تصميم هذا الوجود وتنسيقه ولو اختل شر. والظروف املساعدة للحياة 

  .ألصبح وجود احلياة على هذه األرض مستحيالً 
وأخرياً أليس هو اهللا الذي قدر املوت واحلياة ، واستخلف جيالً بعد جيل؛ ولو عاش األولون لضاقت األرض هبم 

ألن جتدد األجيال هو الذي يسمح بتجدد األفكار والتجارب وباآلخرين؛ وألبطأ سري احلياة واحلضارة والتفكري ، 
فأما لو كان . واحملاوالت ، وجتدد أمناط احلياة ، بغري تصادم بني القدامى واحملدثني إال يف عامل الفكر والشعور 

  القدامى أحياء لتضخم التصادم واالعتراض ولتعطل موكب احلياة املندفع إىل األمام
  فمن الذي حقق وجودها وأنشأها؟ من؟. ألنفس كتلك احلقائق يف اآلفاق إهنا كلها حقائق يف ا

  . .} أإله مع اهللا؟ { 
  :هذه احلقائق كامنة يف أعماق النفوس ، مشهودة يف واقع احلياة . إهنم لينسون ويغفلون 

  } قليالً ما تذكرون { 
وملا غفل عن ربه ، وال أشرك به . رة األوىل ولو تذكر اإلنسان وتدبر مثل هذه احلقائق لبقي موصوالً باهللا صلة الفط

  .أحداً 
مث ميضي السياق إىل بعض احلقائق األخرى املمثلة يف حياة الناس ونشاطهم على هذا الكوكب ، ومشاهداهتم اليت ال 

  :تنكر 
اهللا عما أم من يهديكم يف ظلمات الرب والبحر ، ومن يرسل الرياح بشراً بني يدي رمحته؟ أإله مع اهللا؟ تعاىل { 

  . .} يشركون 
والناس ومنهم املخاطبون أول مرة هبذا القرآن يسلكون فجاج الرب والبحر يف أسفارهم؛ ويسربون أسرار الرب 

فمن يهديهم؟ من أودع كياهنم تلك القوى املدركة؟ من أقدرهم على االهتداء . . ويهتدون . . والبحر يف جتارهبم 
ل فطرهتم بفطرة هذا الكون ، وطاقاهتم بأسراره؟ من جعل آلذاهنم تلك القدرة بالنجوم وباآلالت وباملعامل؟ من وص



على التقاط األصوات ، ولعيوهنم تلك القدرة على التقاط األضواء؟ وحلواسهم تلك القدرة على التقاط 
يع جتارب احملسوسات؟ مث جعل هلم تلك الطاقة املدركة املسماة بالعقل أو القلب لالنتفاع بكل املدركات ، وجتم

  احلواس واإلهلامات؟
  من؟ أإله مع اهللا؟

  . .} ومن يرسل الرياح بشراً بني يدي رمحته؟ { 
والرياح ، مهما قيل يف أسباهبا الفلكية واجلغرافية ، تابعة للتصميم الكوين األول ، الذي يسمح جبرياهنا على النحو 

  .طر الذي تتجلى فيه رمحة اهللا ، وهو سبب احلياة الذي جتري به ، حاملة السحب من مكان إىل مكان ، مبشرة بامل
  فمن الذي فطر هذا الكون على خلقته ، فأرسل الرياح بشراً بني يدي رمحته؟ من؟

  . .} تعاىل اهللا عما يشركون { . . } أإله مع اهللا؟ { 
  :فحام وخيتم هذه اإليقاعات بسؤال عن خلقتهم وإعادهتم ورزقهم من السماء واألرض ، مع التحدي واإل

هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني : أم من يبدأ اخللق مث يعيده ، ومن يرزقكم من السماء واألرض؟ أإله مع اهللا؟ قل { 
 {.  

.  
وجوده ألن . وبدء اخللق حقيقة واقعة ال ميلك أحد إنكارها ، وال ميكن أحداً تعليلها بغري وجود اهللا ووحدانيته 

جوده؛ وقد باءت بالفشل املنطقي كل حماولة لتعليل وجود هذا الكون على هذا وجود هذا الكون ملجئ لإلقرار بو
ووحدانيته ألن آثار صنعته ملجئة لإلقرار . النحو الذي يظهر فيه التدبري والقصد بغري اإلقرار بوجود اهللا 

زم باإلرادة الواحدة املنشئة بوحدانيته؛ فعليها آثار التقدير الواحد ، والتدبري الواحد؛ وفيها من التناسق املطلق ما جي
  .للناموس الواحد 

ولكن اإلقرار ببدء اخللق على هذا النحو الذي يظهر فيه . فأما إعادة اخللق فهذه اليت كانوا جيادلون فيها وميارون 
 التقدير والتدبري والقصد والتنسيق ملجئ كذلك للتصديق بإعادة اخللق ، ليلقوا جزاءهم احلق على أعماهلم يف دار

فهذا التنسيق الواضح يف . الفناء ، اليت ال يتم فيها اجلزاء احلق على األعمال وإن كان يتم فيها أحياناً بعض اجلزاء 
فال بد إذن من . وهذا ال يتم يف احلياة الدنيا . خلقة الكون يقتضي أن يتم متامه بالتنسيق املطلق بني العمل واجلزاء 

أما ملاذا مل يتم يف هذه األرض ذلك التنسيق املطلق بني العمل . . ناسق والكمال التصديق حبياة أخرى يتحقق فيها الت
وسر . وهو سؤال ال جيوز توجيهه ألن الصانع أعلم بصنعته . واجلزاء؟ فذلك متروك حلكمة صاحب اخللق والتدبري 

  وهو غيب مع غيبه الذي مل يطلع عليه أحداً. الصنعة عند الصانع 
. } أم من يبدأ اخللق مث يعيده؟ { : اإلقرار مببدئ احلياة واإلقرار مبعيدها يسأهلم ذلك السؤال  ومن هذا التالزم بني

  . .} أإله مع اهللا؟ { . 
ورزق العباد من األرض يتمثل يف صور شىت أظهرها . والرزق من السماء واألرض متصل بالبدء واإلعادة سواء 

الشراب واالستنشاق؛ ومنها كنوز األرض من معادن وفلزات؛ وكنوز النبات واحليوان ، واملاء واهلواء ، للطعام و
ومنها القوى العجيبة من مغناطيسية وكهرباء ، وقوى أخرى ال يعلمها بعد إال اهللا؛ . البحر من طعام وزينة 

  .ويكشف عن شيء منها لعباده آناً بعد آن 
رارة واملطر وسائر ما ييسره اهللا هلم من القوى الضوء واحل: وأما رزقهم من السماء فلهم منه يف احلياة الدنيا 

وهلم منه يف اآلخرة عطاء اهللا الذي يقسمه هلم وهو من السماء مبدلوهلا املعنوي ، الذي يتردد كثرياً يف . والطاقات 



  .القرآن والسنة؛ وهو معىن االرتفاع واالستعالء 
ألن رزق السماء واألرض له عالقة بالبدء واإلعادة وقد ذكر رزقهم من السماء واألرض بعد ذكر البدء واإلعادة ، 

وعالقته باإلعادة أن الناس جيزون يف اآلخرة . فعالقة رزق األرض بالبدء معروفة فهو الذي يعيش عليه العباد . 
فهو يف الدنيا . وعالقة رزق السماء بالبدء واضحة . . على عملهم وتصرفهم يف هذا الرزق الذي أعطوه يف الدينا 

  .وهكذا تبدو دقة التناسق يف السياق القرآين العجيب . . ياة ، وهو يف اآلخرة للجزاء للح

ولكنهم يغفلون عن هذه احلقائق ، فريدهم القرآن . والرزق من السماء واألرض حقيقة . والبدء واإلعادة حقيقة 
  :إليها يف حتد وإفحام 

  . .} صادقني  هاتوا برهانكم إن كنتم: قل { . . } أَإِله مع اهللا؟ { 
. وهذه طريقة القرآن يف اجلدل عن العقيدة . وإهنم ليعجزون عن الربهان ، كما يعجز عنه من حياوله حىت اآلن 

يستخدم مشاهد الكون وحقائق النفس؛ فيجعل الكون كله إطاراً للمنطق الذي يأخذ به القلوب؛ ويوقظ به الفطرة 
؛ ويستجيش به املشاعر والوجدانات مبا هو مركوز فيها من وجيلوها لتحكم منطقها الواضح الواصل البسيط

ويصل هبذا املنطق إىل تقرير احلقائق العميقة . . احلقائق اليت تغشيها الغفلة والنسيان ، وحيجبها اجلحود والكفران 
، الذي انتقلت الثابتة يف تصميم الكون وأغوار النفس؛ واليت ال تقبل املراء الذي يقود إليه املنطق الذهين البارد 

  عدواه إلينا من املنطق اإلغريقي ، وفشا فيما يسمى علم التوحيد ، أو علم الكالم
يأخذ معهم يف جولة أخرى عن الغيب . وبعد هذه اجلولة يف اآلفاق ويف أنفسهم إلثبات الوحدانية ونفي الشرك 
من غيب اهللا ، يشهد املنطق والبداهة  املستور الذي ال يعلمه إال اخلالق الواحد املدبر ، وعن اآلخرة وهي غيب

  :والفطرة بضرورته؛ ويعجز اإلدراك والعلم البشري عن حتديد موعده 
بل ادّارك علمهم يف اآلخرة . ال يعلم من يف السماوات واألرض الغيب إال اهللا ، وما يشعرون أيان يبعثون : قل { 

أإذا كنا تراباً وآباؤنا أإنا ملخرجون؟ لقد وعدنا : وا وقال الذين كفر. ، بل هم يف شك منها ، بل هم منها عمون 
وال . إن هذا إال أساطري األولني قل سريوا يف األرض فانظروا كيف كان عاقبة اجملرمني . هذا حنن وآباؤنا من قبل 

عسى أن يكون : مىت هذا الوعد إن كنتم صادقني؟ قل : ويقولون . حتزن عليهم وال تكن يف ضيق مما ميكرون 
وإن ربك ليعلم . وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم ال يشكرون . دف لكم بعض الذي تستعجلون ر

  .} وما من غائبة يف السماء واألرض إال يف كتاب مبني . ما تكن صدورهم وما يعلنون 
فال . احلياة إال به واإلميان بالبعث واحلشر ، وباحلساب واجلزاء ، عنصر أصيل يف العقيدة ، ال يستقيم منهجها يف 

بد من عامل مرتقب ، يكمل فيه اجلزاء ، ويتناسق فيه العمل واألجر ، ويتعلق به القلب ، وحتسب حسابه النفس ، 
  .ويقيم اإلنسان نشاطه يف هذه األرض على أساس ما ينتظره هناك 

قضية البعث والدار اآلخرة ، على ولقد وقفت البشرية يف أجياهلا املختلفة ورساالهتا املتوالية موقفاً عجيباً من 
ومل . فكان أعجب ما تدهش له أن ينبئها رسول أن هناك بعثاً بعد املوت وحياة بعد الدثور . بساطتها وضرورهتا 

ومن مث كانت تعرض عن . تكن معجزة بدء احلياة الواقعة اليت ال تنكر تلهم البشرية أن احلياة األخرى أهون وأيسر 
  .مرئ اجلحود واملعصية ، وتستطرد يف الكفر والتكذيب نذير اآلخرة ، وتست

  .وال يعلم الغيب إال اهللا . واآلخرة غيب 



  وهم كانوا يطلبون حتديد موعدها أو يكذبوا بالنذر ، وحيسبوها أساطري ، سبق تكرارها ومل حتقق أبداً
  :فهنا يقرر أن الغيب من أمر اهللا ، وأن علمهم عن اآلخرة منته حمدود 

بل ادّارك علمهم يف اآلخرة . ال يعلم من يف السماوات واألرض الغيب إال اهللا ، وما يشعرون أيان يبعثون  :قل { 
  . .} ، بل هم يف شك منها ، بل هم منها عمون 

ولقد وقف اإلنسان منذ بدء اخلليقة أمام ستر الغيب احملجوب ، ال ينفذ إليه علمه ، وال يعرف مما وراء الستر 
وكان اخلري يف هذا الذي أراده اهللا ، فلو علم اهللا أن يف كشف . بقدر ما يكشف له منه عالم الغيوب  املسدل ، إال

  هذا الستر املسبل خرياً لكشفه لإلنسان املتطلع الشديد إىل ما رواءه
ا ينهض لقد منح اهللا هذا اإلنسان من املواهب واالستعدادات والقوى والطاقات ما حيقق به اخلالفة يف األرض ، وم

بل إن انطباق . وانكشاف ستر الغيب له ليس مما يعينه يف هذه املهمة . . وال زيادة . . به هبذا التكليف الضخم 
ويف الطريق خيرج املخبوء يف باطن األرض ، وجوف البحر . أهدابه دونه ملا يثري تطلعه إىل املعرفة ، فينقب ويبحث 

ن والقوى الكامنة فيه ، واألسرار املودعة يف كيانه خلري البشر ، وحيلل ، وأقطار الفضاء؛ ويهتدي إىل نواميس الكو
حىت يؤدي دوره . . يف مادة األرض ويركب ، ويعدل يف تكوينها وأشكاهلا ، ويبتدع يف أمناط احلياة ومناذجها 

  .كامالً يف عمارة هذه األرض ، وحيقق وعد اهللا خبالفة هذا املخلوق اإلنساين فيها 
من مالئكة . ان وحده هو احملجوب عن غيب اهللا ، ولكن كل من يف السماوات واألرض من خلق اهللا وليس اإلنس

فكلهم موكلون بأمور ال تستدعي انكشاف ستر الغيب هلم ، فيبقي سره عند . وجن وغريهم ممن علمهم عند اهللا 
  .اهللا دون سواه 

  . .} ال يعلم من يف السماوات واألرض الغيب إال اهللا : قل { 
  .وهو نص قاطع ال تبقى بعده دعوى ملدع ، وال يبقى معه جمال للوهم واخلرافة 

وبعد هذا التعميم يف أمر الغيب خيصص يف أمر اآلخرة ألهنا القضية اليت عليها النزاع مع املشركني بعد قضية 
  :التوحيد 

  . .} وما يشعرون أيان يبعثون { 
فهم ال يعلمون هبذا املوعد يقينا ، وال يشعرون به . ه وهو الشعور ينفي عنهم العلم مبوعد البعث يف أغمض صور

مث يضرب عن . . فذلك من الغيب الذي يقرر أن ال أحد يعلمه يف السماوات وال يف األرض . حني يقترب شعوراً 
  :هذا ليتحدث يف موقفهم هم من اآلخرة ، ومدى علمهم حبقيقتها 

  . .} بل ادارك علمهم يف اآلخرة { 
  .تهى إىل حدوده ، وقصر عن الوصول إليها ، ووقف دوهنا ال يبلغها فان
  . .} بل هم يف شك منها { 

  .ال يستيقنون مبجيئها ، بله أن يعرفوا موعدها ، وينتظروا وقوعها 
  . .} بل هم منها عمون { 

ه أشد بعداً عن الثانية وهذ. . بل هم عنها يف عمى ، ال يبصرون من أمرها شيئاً ، وال يدركون من طبيعتها شيئاً 
  :وعن األوىل 

  .} أإذا كنا تراباً وآباؤنا أإنا ملخرجون؟ : وقال الذين كفروا { 



.  
أإذا فارقتنا احلياة ، ورمت أجسادنا وتناثرت يف القبور ، : وهذه كانت العقدة اليت يقف أمامها الذين كفروا دائماً 

تى بعد فترة من دفنهم إال يف حاالت نادرة شاذة أإذا وقع هذا أإذا وقع هذا كله وهو يقع للمو. . وصارت تراباً 
لنا وآلبائنا الذين ماتوا قبلنا ميكن أن نبعث أحياء كرة أخرى ، وأن خنرج من األرض اليت اختلط رفاتنا بتراهبا فصار 

  تراباً؟
لقوا أول مرة ومل يكونوا وينسون أهنم خ. يقولون هذا وتقف هذه الصورة املادية بينهم وبني تصور احلياة األخرى 

فلقد كانت مفرقة يف . وال يدري أحد أين كانت اخلاليا والذرات اليت تكونت منها هياكلهم األوىل . من قبل شيئاً 
أطواء األرض وأعماق البحار وأجواز الفضاء ، فمنها ما جاء من تربة األرض ، ومنها ما جاء من عناصر اهلواء 

شمس البعيدة ، ومنها ما تنفسه إنسان أو نبات أو حيوان ، ومنها ما انبعث مس جسد واملاء ، ومنها ما قدم من ال
مث متثلت هذه اخلاليا والذرات يف طعام يأكلونه ، وشراب يشربونه ، . . رّم وتبخرت بعض عناصره يف اهلواء 

 ، وال حيصي مصادره إال مث إذا هذا الشتيت الذي ال يعلم عدده إال اهللا. . وهواء يتنفسونه ، وشعاع يستدفئون به 
فهؤالء . . اهللا ، يتجمع يف هيكل إنسان؛ وهو ينمو من بويضة عالقة يف رحم ، حىت يصري جسداً مسجى يف كفن 

. يف خلقتهم أول مرة ، فهل عجب أن يكونوا كذلك أو على حنو آخر يف املرة اآلخرة ولكنهم كانوا هكذا يقولون 
  يء من االختالفوبعضهم ما يزال يقوله اليوم مع ش

  :مث يتبعون هذه القولة اجلاهلة املطموسة بالتهكم واالستنكار . هكذا كانوا يقولون 
  .} إن هذا إال أساطري األولني . لقد وعدنا هذا حنن وآباؤنا من قبل { 

أذهاهنم مما يدل على أن العرب مل تكن . فهم كانوا يعرفون أن الرسل من قبل قد أنذروا آباءهم بالبعث والنشور 
إمنا كانوا يرون أن الوعود مل تتحقق منذ بعيد؛ فيبنون على هذا . خالية من العقيدة ، وال غفال من معانيها 

إهنا أساطري األولني يرويها حممد صلى اهللا عليه وسلم غافلني أن للساعة موعدها : استهتارهم بالوعد اجلديد قائلني 
لرجائهم ، إمنا جييء يف الوقت املعلوم هللا ، اجملهول للعباد يف السماوات الذي ال يتقدم الستعجال البشر وال يتأخر 

ما : ولقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جلربيل عليه السالم وهو يسأله عن الساعة « . واألرض سواء 
  .» املسؤول عنها بأعلم من السائل 

  :الوعيد ويسميهم اجملرمني وهنا يلمس قلوهبم بتوجيهها إىل مصارع الذين كذبوا قبلهم ب
  .} قل سريوا يف األرض فانظروا كيف كان عاقبة اجملرمني { 

ويف هذا التوجيه توسيع آلفاق تفكريهم ، فاجليل من البشر ليس مقطوعاً من شجرة البشرية؛ وهو حمكوم بالسنن 
  .يد وال حتايب املتحكمة فيها؛ وما حدث للمجرمني من قبل حيدث للمجرمني من بعد؛ فإن السنن ال حت

وفيها ملسات . والسري يف األرض يطلع النفوس على مثل وسري وأحوال فيها عربة ، وفيها تفتيح لنوافذ مضيئة 
والقرآن يوجه الناس إىل البحث عن السنن املطردة ، وتدبر خطواهتا وحلقاهتا ، . للقلوب قد توقظها وحتييها 

  .غري متحجرة وال مغلقة وال ضيقة وال منقطعة  ليعيشوا حياة متصلة األوشاج متسعة اآلفاق ،
وبعد أن يوجههم هذا التوجيه يأمر رسوله صلى اهللا عليه وسلم أن ينفض يديه من أمرهم ، ويدعهم ملصريهم ، 

الذي وجههم إىل نظائره ، وأال يضيق صدره مبكرهم ، فإهنم لن يضروه شيئاً ، وأال حيزن عليهم فقد أدى واجبه 
  .م وبصرهم جتاههم وأبلغه

  . .} وال تكن يف ضيق مما ميكرون . وال حتزن عليهم { 



وهذا النص يصور حساسية قلبه صلى اهللا عليه وسلم وحزنه على مصري قومه الذي يعلمه من مصائر املكذبني قبلهم 
  .، ويدل كذلك على شدة مكرهم به وبالدعوة وباملسلمني حىت ليضيق صدره الرحب الكبري 

  :مقوالهتم عن قضية البعث ، واستهانتهم بالوعيد بالعذاب يف الدنيا أو يف اآلخرة  مث ميضي يف سرد
  . .} مىت هذا الوعد إن كنتم صادقني : ويقولون { 

كانوا يقولون هذا كلما خوفوا مبصائر اجملرمني قبلهم ، ومصارعهم اليت ميرون عليها مصبحني كقرى لوط ، وآثار 
مىت هذا { : كانوا يقولون مستهزئني . . األحقاف ، ومساكن سبأ بعد سيل العرم مثود يف احلجر ، وآثار عاد يف 

مىت هذا العذاب الذي ختوفوننا به؟ إن كنتم صادقني فهاتوه ، أو خربونا مبوعده على } الوعد إن كنتم صادقني 
  التحديد

  : وهنا جييء الرد يلقي ظالل اهلول املتربص ، وظالل التهكم املنذر يف كلمات قصار
  . .} عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون : قل { 

فقد يكون وراءهم رديفاً هلم كما يكون الرديف وراء . بذلك يثري يف قلوهبم اخلوف والقلق من شبح العذاب 
وهم يف غفلتهم يستعجلون به وهو خلف رديف فياهلا من مفاجأة ترتعش هلا . الراكب فوق الدابة وهم ال يشعرون 

  وهم يستهزئون ويستهترون. ال األوص
وقد يكون على قيد خطوات ما . فما يدري أحد ما وراءه . وإن الستار ملسبل . إن الغيب حملجوب . ومن يدري 

  يذهل وما يهول إمنا العاقل من حيذر ، ومن يتهيأ ويستعد يف كل حلظة ملا وراء الستر املسدول
  . .}  يشكرون وإن ربك لذو فضل على الناس ، ولكن أكثرهم ال{ 

وإن فضله ليتجلى يف إمهاهلم وتأخري العذاب عنهم وهم مذنبون أو مقصرون ، عسى أن يتوبوا إليه ويثوبوا إىل 
على هذا الفضل ، إمنا يستهزئون ويستعجلون ، أو يسدرون يف } ولكن أكثرهم ال يشكرون { . الطريق املستقيم 

  .غيهم وال يتدبرون 
  . .} صدورهم وما يعلنون وإن ربك ليعلم ما تكن { 

فهو اإلمهال عن علم . وهم ميهلهم ويؤخر العذاب عنهم ، مع علمه مبا تكنه صدورهم وما تعلنه ألسنتهم وأفعاهلم 
  .وهم بعد ذلك حماسبون عما تكن صدورهم وما يعلنون . ، واإلمهال عن فضل 

  :عليه خافية يف السماء وال يف األرض  وخيتم هذه اجلولة بتقرير علم اهللا الشامل الكامل ، الذي ال ختفى
  . .} وما من غائبة يف السماء واألرض إال يف كتاب مبني { 

من شيء ، ومن سر ، ومن قوة ، ومن خرب ، وهي . وجيول الفكر واخليال يف السماء واألرض ، وراء كل غائبة 
واإلشارات إليه . ز يف السورة كلها على العلم والتركي. مقيدة بعلم اهللا ، ال تند منها شاردة ، وال تغيب منها غائبة 

  .كثرية ، وهذه واحدة منها ختتم هبا هذه اجلولة 
ومبناسبة احلديث عن علم اهللا املطلق يذكر ما ورد يف القرآن من فصل اخلطاب فيما اختلف عليه بنو إسرائيل ، 

ليكون هذا تعزية لرسوله صلى .  املختلفني بوصفه طرفاً من علم اهللا املستيقن ، ومنوذجاً من فصل اهللا وقضائه بني
  :اهللا عليه وسلم وليدعهم هللا يفصل بينه وبينهم بقضائه األخري 

إن ربك يقضي . إن هذا القرآن يقص على بين إسرائيل أكثر الذي هم فيه خيتلفون؛ وإنه هلدى ورمحة للمؤمنني { 
إنك ال تسمع املوتى وال تسمع الصم . احلق املبني  فتوكل على اهللا إنك على. بينهم حبكمه وهو العزيز العليم 

  . .} الدعاء إذا ولوا مدبرين ، وما أنت هبادي العمي عن ضاللتهم إن تسمع إال من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون 



  .ولقد اختلف النصارى يف املسيح عليه السالم ويف أمه مرمي 
األب واإلبن وروح القدس إن هي إال صور خمتلفة أعلن  إن: إن املسيح إنسان حمض ، وقالت مجاعة : قالت مجاعة 

) واإلبن هو عيسى ( فاهللا بزعمهم مركب من أقانيم ثالثة ، األب واالبن وروح القدس . اهللا هبا نفسه للناس 
: فاحندر اهللا الذي هو األب يف صورة روح القدس وجتسد يف مرمي إنساناً وولد منها يف صورة يسوع ومجاعة قالت 

البن ليس أزلياً كاألب بل هو خملوق من قبل العامل ، ولذلك هو دون األب وخاضع له ومجاعة أنكروا كون إن ا
بأن اإلبن وروح القدس  ٣٨١ميالدية ، وجممع القسطنطينية سنة  ٣٢٥روح القدس أقنوما وقرر جممع نيقية سنة 

. ب وأن الروح القدس منبثق من األب مساويان لألب يف وحدة الالهوت ، وأن اإلبن قد ولد منذ األزل من األ
فاختلف الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية . بأن روح القدس منبثق من االبن أيضاً  ٥٨٩وقرر جممع طليطلة سنة 

إنه : وقال عن املسيح . فجاء القرآن الكرمي يقول كلمة الفصل بني هؤالء مجيعاً . . عند هذه النقطة وظلتا خمتلفتني 
وكان } إن هو إال عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثالً لبين إسرائيل { . . ألقاها إىل مرمي وروح منه وإنه بشر كلمة اهللا 

  .هذا فصل اخلطاب فيما كانوا فيه خيتلفون 
إنه صلب حىت مات ودفن مث قام من قربه بعد ثالثة : منهم من قال . واختلفوا يف مسألة صلبه مثل هذا االختالف 

إن يهوذا أحد حوارييه الذي خانه ودل عليه ألقي عليه شبه املسيح : ومنهم من قال .  السماء أيام وارتفع إىل
  .وصلب 

وما قتلوه { : وقص القرآن الكرمي اخلرب اليقني فقال . . ألقي شبهه على احلواري سيمون وأخذ به : ومنهم من قال 
وكانت كلمة الفصل يف } . . عك إيلّ ومطهرك يا عيسى إين متوفيك وراف{ : وقال } وما صلبوه ولكن شبه هلم 

  .ذلك اخلالف 
{ : ومن قبل حرف اليهود التوراة وعدلوا تشريعاهتا اإلهلية؛ فجاء القرآن الكرمي يثبت األصل الذي أنزله اهللا 
اجلروح وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ، والعني بالعني ، واألنف باألنف ، واألذن باألذن ، والسن بالسن ، و

وحدثهم حديث الصدق عن تارخيهم وأنبيائهم ، جمرداً من األساطري الكثرية اليت اختلفت فيها رواياهتم ، } قصاص 
. . مطهراً من األقذار اليت ألصقتها هذه الروايات باألنبياء ، واليت مل يكد نيب من أنبياء بين إسرائيل خيرج منها نظيفاً 

مالك ملك الفلسطينيني ، وإىل فرعون ملك مصر باسم أهنا أخته لعله ينال بسببها إبراهيم بزعمهم قدم امرأته ألبي
نعمة يف أعينهما ويعقوب الذي هو إسرائيل أخذ بركة جده إبراهيم من والده إسحاق بطريق السرقة واحليلة 

لة ليضطجع والكذب؛ وكانت بزعمهم هذه الربكة ألخيه األكرب عيصو ولوط بزعمهم أسكرته بنتاه كل منهما لي
وكان ما أرادتا وداود رأى من سطوح قصره . معها لتنجب منه كي ال يذهب مال أبيها إذ مل يكن له وارث ذكر 

امرأة مجيلة عرف أهنا زوجة أحد جنده ، فأرسل هذا اجلندي إىل املهالك ليفوز بزعمهم بامرأته وسليمان مال إىل 
   كان يعشقها وال ميلك معارضتهاجماراة إلحدى نسائه اليت. بزعمهم ) بغل ( عبادة 

وقد جاء القرآن فطهر صفحات هؤالء الرسل الكرام مما لوثتهم به األساطري اإلسرائيلية اليت أضافوها إىل التوراة 
  .املنزلة ، كما صحح تلك األساطري عن عيسى ابن مرمي عليه السالم 
وم فيها ، وحيكم بينهم فيما اختلفوا فيه هو الذي وهذا القرآن املهيمن على الكتب قبله الذي يفصل يف خالفات الق

  جيادل فيه املشركون ، وهو احلكم الفصل بني املتجادلني
  . .} وإنه هلدى ورمحة للمؤمنني { 
يقيهم من االختالف والضالل ، ويوحد املنهج ، ويعني الطريق ، ويصلهم بالسنن الكونية الكربى اليت ال } هدى { 



يرمحهم من الشك والقلق واحلرية ، والتخبط بني املناهج والنظريات اليت ال تثبت على } محة ور{ ختتلف وال حتيد ، 
حال؛ ويصلهم باهللا يطمئنون إىل جواره ويسكنون إىل كنفه ، ويعيشون يف سالم مع أنفسهم ومع الناس من حوهلم 

  .، وينتهون إىل رضوان اهللا وثوابه اجلزيل 
عادة إنشاء النفوس ، وتركيبها وفق نسق الفطرة اخلالصة؛ حيث جتدها متسقة مع واملنهج القرآين منهج فريد يف إ

ومن مث . الكون الذي تعيش فيه ، متمشية مع السنن اليت حتكم هذا الكون يف يسر وبساطة ، بال تكلف وال تعمل 
سننه وال تعاديه وال تستشعر يف أعماقها السالم والطمأنينة الكربى؛ ألهنا تعيش يف كون ال تصطدم مع قوانينه و

وهذا التناسق بني النفس والكون ، . يعاديها مىت اهتدت إىل مواضع اتصاهلا به ، وعرفت أن ناموسها هو ناموسه 
وذلك السالم األكرب بني القلب البشري والوجود األكرب ينبع منه السالم بني اجلماعة ، والسالم بني البشر ، 

  .وتفيض منه الطمأنينة واالستقرار 

  . .وهذه هي الرمحة يف أمشل صورها ومعانيها . 
وبعد هذه اللمحة إىل فضل اهللا على القوم هبذا القرآن الذي يفصل بني بين إسرائيل يف اختالفاهتم ويقود املؤمنني به 

يقرر لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ربه سيفصل فيما بينه وبني قومه ، . . إىل اهلدى ويسبغ عليهم الرمحة 
  :حكمه القوي املبين على العلم اليقني . وحيكم بينهم حكمه الذي ال مرد له 

  . .} فتوكل على اهللا إنك على احلق املبني { 
قد . . سنة ال تتخلف . وقد جعل اهللا انتصار احلق سنة كونية كخلق السماوات واألرض ، واختالف الليل والنهار 

وعد اهللا ال خيلف اهللا وعده . ولكن السنة ماضية . ا غايات يقدرها اهللا تبطئ حلكمة يعلمها اهللا ، وتتحقق هب. تبطئ 
  .ولوعد اهللا أجل ال يستقدم عنه وال يستأخر . وال يتم اإلميان إال باعتقاد صدقه وانتظار حتققه . 

الكفر  وميضي يف تسلية الرسول صلى اهللا عليه وسلم وتأسيته على مجوح القوم وجلاجهم يف العناد وإصرارهم على
ميضي يف تسليته والتسرية عنه من هذا كله؛ . . بعد اجلهد الشاق يف النصح والبيان ، وبعد خماطبتهم هبذا القرآن 

ولكنه إمنا يسمع أحياء القلوب الذين تعي آذاهنم فتتحرك قلوهبم ، فيقبلون على الناصح . فهو مل يقصر يف دعوته 
أبصارهم عن دالئل اهلدى واإلميان ، فما له فيهم حيلة ، وليس له إىل فأما الذين ماتت قلوهبم ، وعميت . األمني 

  :قلوهبم سبيل؛ وال ضري عليه يف ضالهلم وشرودهم الطويل 
إنك ال تسمع املوتى وال تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ، وما أنت هبادي العمي عن ضاللتهم إن تسمع إال { 

  . .} من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون 
حالة مجود القلب ، ومخود الروح ، . لتعبري القرآين البديع يرسم صورة حية متحركة حلالة نفسية غري حمسوسة وا

فيخرجهم مرة يف صورة املوتى ، والرسول صلى اهللا عليه وسلم يدعو ، وهم ال . وبالدة احلس ، ومهود الشعور 
الصم مدبرين عن الداعي ، ألهنم ال يسمعون يسمعون الدعاء ، ألن املوتى ال يشعرون وخيرجهم مرة يف هيئة 

وخيرجهم مرة يف صورة العمي ميضون يف عماهم؛ ال يرون اهلادي ألهنم ال يبصرون وتتراءى هذه الصور اجملسمة 
  املتحركة ، فتمثل املعىن وتعمقه يف الشعور

  .م املبصرون فهم األحياء ، وهم السامعون ، وه. ويف مقابل املوتى والعمي والصم يقف املؤمنون 
  . .} إن تسمع إال من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون { 

وآية السمع والبصر . وآية احلياة الشعور . إمنا تسمع الذين هتيأت قلوهبم لتلقي آيات اهللا ، باحلياة والسمع والبصر 
لى اهللا عليه وسلم وعمل الرسول ص. واملؤمنون ينتفعون حبياهتم ومسعهم وأبصارهم . االنتفاع باملسموع واملنظور 



  .} فهم مسلمون { هو أن يسمعهم ، فيدهلم على آيات اهللا ، فيستسلمون لتوهم وحلظتهم 
إن اإلسالم بسيط وواضح وقريب إىل الفطرة السليمة؛ فما يكاد القلب السليم يعرفه ، حىت يستسلم له ، فال 

  .يشاق فيه 

ستعدة لالستماع ، اليت ال جتادل وال متاري مبجرد أن وهكذا يصور القرآن تلك القلوب ، القابلة للهدى ، امل
  .يدعوها الرسول فيصلها بآيات اهللا ، فتؤمن هلا وتستجيب 

. بعد ذلك جيول هبم جولة أخرى يف أشراط الساعة ، وبعض مشاهدها ، قبل اإليقاع األخري الذي خيتم به السورة 
ويرسم مشهداً للحشر . كانوا ال يؤمنون بآيات اهللا الكونية جولة يذكر فيها ظهور الدابة اليت تكلم الناس الذين . 

ويعود هبم من هذا املشهد إىل آييت الليل والنهار املعروضتني . والتبكيت للمكذبني باآليات وهم وامجون صامتون 
ومتر مر مث يرتد هبم ثانية إىل مشهد الفزع يوم ينفخ يف الصور ، ويوم تسري اجلبال . لألبصار وهم عنها غافلون 

  :السحاب؛ ويعرض عليهم مشهد احملسنني آمنني من ذلك الفزع ، واملسيئني كبت وجوههم يف النار 
ويوم حنشر { . } وإذا وقع القول عليهم أخرجنا هلم دابة من األرض تكلمهم ، أن الناس كانوا بآياتنا ال يوقنون { 

أكذبتم بآيايت ومل حتيطوا هبا علماً؟ أم ماذا : اءوا قال حىت إذا ج. من كل أمة فوجاً ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون 
  .} كنتم تعملون؟ ووقع القول عليهم مبا ظلموا فهم ال ينطقون 

  .} أمل يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصراً؟ إن يف ذلك آليات لقوم يؤمنون { 
وترى اجلبال .  من شاء اهللا ، وكل أتوه داخرين ويوم ينفخ يف الصور ففزع من يف السماوات ومن يف األرض إال{ 

من جاء باحلسنة فله . صنع اهللا الذي أتقن كل شيء ، إنه خبري مبا تفعلون . حتسبها جامدة وهي متر مر السحاب 
هل جتزون إال ما كنتم . ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم يف النار . خري منها ، وهم من فزع يومئذ آمنون 

  .. } تعملون؟ 
. وقد ورد ذكر خروج الدابة املذكورة هنا يف أحاديث كثرية بعضها صحيح؛ وليس يف هذا الصحيح وصف للدابة 

لذلك نضرب صفحاً عن أوصافها ، فما يعين شيئاً أن يكون طوهلا . إمنا جاء وصفها يف روايات مل تبلغ حد الصحة 
ا حلية وأن يكون رأسها رأس ثور ، وعينها عني ستني ذراعاً ، وأن تكون ذات زغب وريش وحافر ، وأن يكون هل

وقرهنا قرن أيل ، وعنقها عنق نعامة ، وصدرها صدر أسد ، ولوهنا لون منر ، وخاصرهتا . خنزير ، وأذهنا أذن فيل 
  إخل هذه األوصاف اليت افنت فيها املفسرون. . . خاصرة هر ، وذنبها ذنب كبش ، وقوائمها قوائم بعري 

ند النص القرآين واحلديث الصحيح الذي يفيد أن خروج الدابة من عالمات الساعة ، وأنه إذا وحسبنا أن نقف ع
انتهى األجل الذي تنفع فيه التوبة؛ وحق القول على الباقني فلم تقبل منهم توبة بعد ذلك؛ وإمنا يقضى عليهم مبا هم 

ولكنهم اليوم يفهمون ، . ال يفهم عنها الناس والدواب ال تتكلم ، أو. عندئذ خيرج اهللا هلم دابة تكلمهم . . عليه 
  .وقد كانوا ال يؤمنون بآيات اهللا ، وال يصدقون باليوم املوعود . ويعلمون أهنا اخلارقة املنبئة باقتراب الساعة 

ومما يالحظ أن املشاهد يف سورة النمل مشاهد حوار وأحاديث بني طائفة من احلشرات والطري واجلن وسليمان عليه 
وتكليمها الناس متناسقاً مع مشاهد السورة وجوها ، حمققاً لتناسق التصوير يف » الدابة « فجاء ذكر . م السال

  .القرآن ، وتوحيد اجلزئيات اليت يتألف منها املشهد العام 
  ويعرب السياق من هذه العالمة الدالة على اقتراب الساعة ، إىل مشهد احلشر

  . .} يكذب بآياتنا فهم يوزعون ويوم حنشر من كل أمة فوجاً ممن { 



يساقون أوهلم على آخرهم ، حيث ال } فهم يوزعون { إمنا شاء أن يربز موقف املكذبني . والناس كلهم حيشرون 
  .إرادة هلم وال وجهة ال اختيار 

  .} أكذبتم بآيايت ومل حتيطوا هبا علماً؟ أم ماذا كنتم تعملون؟ : حىت إذا جاءوا قال { 
أما السؤال الثاين فملؤه التهكم ، وله يف لغة . فمعروف أهنم كذبوا بآيات اهللا . للتخجيل والتأنيب  والسؤال األول
إنكم قضيتم حياتكم فيه ، إال هذا : أكذبتم؟ أم كنتم تعملون ماذا؟ فما لكم عمل ظاهر يقال : التخاطب نظائر 

ال ال يكون عليه جواب إال الصمت والوجوم ومثل هذا السؤ. . التكذيب املستنكر الذي ما كان ينبغي أن يكون 
  :، كأمنا وقع على املسؤول ما يلجم لسانه ويكبت جنانه 

  . .} ووقع القول عليهم مبا ظلموا فهم ال ينطقون { 
وها . وحق عليهم القضاء بسبب ظلمهم يف الدنيا ، وهم وامجون صامتون ذلك على حني نطقت الدابة قبيل ذلك 

  .وذلك من بدائع التقابل يف التعبري القرآين ، ويف آيات اهللا اليت يعرب عنها هذا القرآن هم الناس ال ينطقون 
ونسق العرض يف هذه اجلولة ذو طابع خاص ، هو املزاوجة بني مشاهد الدنيا ومشاهد اآلخرة ، واالنتقال من هذه 

  .إىل تلك يف اللحظة املناسبة للتأثر واالعتبار 
كذبني بآيات اهللا ، املبهوتني يف ساحة احلشر إىل مشهد من مشاهد الدنيا ، كان جديراً وهو هنا ينتقل من مشهد امل

أن يوقظ وجداهنم ، يدعوهم إىل التدبر يف نظام الكون وظواهره ، ويلقي يف روعهم أن هناك إهلاً يرعاهم ، ويهيء 
وال حرباً عليها وال معارضاً لوجودها أو هلم أسباب احلياة والراحة ، وخيلق الكون مناسباً حلياهتم ال مقاوماً هلا 

  :استمرارها 
  .} أمل يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصراً؟ إن يف ذلك آليات لقوم يؤمنون { 

ومشهد الليل الساكن ، ومشهد النهار املبصر ، خليقان أن يوقظا يف اإلنسان وجداناً دينياً جينح إىل االتصال باهللا ، 
  .ب الليل والنهار ، ومها آيتان كونيتان ملن استعدت نفسه لإلميان ، ولكنهم ال يؤمنون الذي يقل

ال . ولو مل يكن هناك ليل فكان الدهر كله هناراً النعدمت احلياة على وجه األرض؛ وكذلك لو كان الدهر كله ليالً 
لشمس يف النهار كل نبات ، ولتجمد يف بل إنه لو كان النهار أو الليل أطول مما مها اآلن عشر مرات فقط حلرقت ا

  .ففي الليل والنهار حبالتهما املوافقة للحياة آيات . وعندئذ تستحيل احلياة . الليل كل نبات 

  .ولكنهم ال يؤمنون 
ومن آييت الليل والنهار يف األرض ، وحياهتم اآلمنة املكفولة يف ظل هذا النظام الكوين الدقيق يعرب هبم يف ومضة إىل 

ما فيه . النفخ يف الصور ، وما فيه من فزع يشمل السماوات واألرض ومن فيهن من اخلالئق إال من شاء اهللا  يوم
من تسيري للجبال الرواسي اليت كانت عالمة االستقرار؛ وما ينتهي إليه هذا اليوم من ثواب باألمن واخلري ، ومن 

  :عقاب بالفزع والكب يف النار 
وترى اجلبال . ع من يف السماوات ومن يف األرض إال من شاء اهللا؛ وكل أتوه داخرين ويوم ينفخ يف الصور ففز{ 

من جاء باحلسنة فله . حتسبها جامدة ، وهي متر مر السحاب ، صنع اهللا الذي أتقن كل شيء ، إنه خبري مبا تفعلون 
هل جتزون إال ما كنتم . ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم يف النار . خري منها ، وهم من فزع يومئذ آمنون 

  . .} تعملون 
وهذه هي نفخة الفزع الذي يشمل كل من يف السماوات ومن يف األرض إال من شاء . والصور البوق ينفخ فيه 

  .وفيها يصعق كل حي يف السماوات واألرض إال من شاء اهللا . . قيل هم الشهداء . . اهللا أن يأمن ويستقر 



  .أذالء مستسلمني } وكل أتوه داخرين { : ويف هذه حيشر اجلميع . حلشر مث نفخة ا. مث تكون نفخة البعث 
ومن مظاهر هذا االضطراب . ويصاحب الفزع االنقالب الكوين العام الذي ختتل فيه األفالك ، وتضطرب دورهتا 

مع ظل  ومشهد اجلبال هكذا يتناسق. أن تسري اجلبال الراسية ، ومتر كأهنا السحاب يف خفته وسرعته وتناثره 
الفزع ، ويتجلى الفزع فيه؛ وكأمنا اجلبال مذعورة مع املذعورين ، مفزوعة مع املفزوعني ، هائمة مع اهلائمني 

  احلائرين املنطلقني بال وجهة وال قرار
  .} صنع اهللا الذي أتقن كل شيء { 

غرة وال نقص ، وال تفاوت فال فلتة وال مصادفة ، وال ث. سبحانه يتجلى إتقان صنعته يف كل شيء يف هذا الوجود 
يف . ويتدبر املتدبر كل آثار الصنعة املعجزة ، فال يعثر على خلة واحدة متروكة بال تقدير وال حساب . وال نسيان 

  .فكل شيء بتدبري وتقدير ، يدير الرؤوس اليت تتابعه وتتماله . الصغري والكبري ، واجلليل واحلقري 
  . .} إنه خبري مبا تفعلون { 

وجاء به يف موعده ال يستقدم ساعة وال يستأخر؛ . قدره اهللا الذي أتقن كل شيء . يوم احلساب عما تفعلون وهذا 
ليؤدي دوره يف سنة اخللق عن حكمة وتدبري؛ وليحقق التناسق بني العمل واجلزاء يف احلياتني املتصلتني املتكاملتني ، 

  .} إنه خبري مبا تفعلون . صنع اهللا الذي أتقن كل شيء { 
يف هذا اليوم املفزع الرهيب يكون األمن والطمأنينة من الفزع جزاء الذين أحسنوا يف احلياة الدينا ، فوق ما يناهلم 

  :من ثواب هو أجزل من حسناهتم وأوفر 
  .} وهم من فزع يومئذ آمنون . من جاء باحلسنة فله خري منها { 

ولقد خافوا اهللا يف الدنيا فلم جيمع عليهم . ن اهللا ومنة وما بعده فضل م. واألمن من هذا الفزع هو وحده جزاء 
  .خوف الدنيا وفزع اآلخرة 

إِنَّ ِفْرَعْونَ ) ٣(َنْتلُو َعلَْيَك ِمْن َنَبإِ ُموَسى َوِفْرَعْونَ بِالَْحقِّ ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ ) ٢(ِتلَْك آيَاُت الِْكتَابِ الُْمبِنيِ ) ١(طسم 
مُفِْسِديَن لَ أَْهلََها ِشَيًعا َيْسَتْضِعُف طَاِئفَةً ِمنُْهْم ُيذَبِّحُ أَبَْناَءُهْم وََيسَْتْحيِي نَِساءَُهْم إِنَُّه كَانَ ِمَن الَْعلَا ِفي الْأَْرضِ َوجََع

َونَُمكَِّن لَُهْم ِفي الْأَْرضِ ) ٥(ِثَني َوُنرِيُد أَنْ َنُمنَّ َعلَى الَِّذيَن اسُْتْضِعفُوا ِفي الْأَْرضِ وََنْجَعلَُهْم أَِئمَّةً وََنْجَعلَُهُم الَْوارِ) ٤(
َوأَْوَحيَْنا إِلَى أُمِّ ُموَسى أَنْ أَْرِضِعيِه فَإِذَا ِخفِْت َعلَْيِه ) ٦(َوُنرَِي ِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َوُجُنوَدُهَما مِْنُهْم َما كَانُوا َيْحذَُرونَ 

فَالَْتقَطَُه آلُ ِفْرَعْونَ ِلَيكُونَ لَُهمْ ) ٧(إِنَّا َرادُّوُه إِلَْيِك َوَجاِعلُوُه ِمَن الُْمْرَسِلَني فَأَلِْقيِه ِفي الَْيمِّ وَلَا َتَخاِفي َولَا َتْحزَنِي 
قُْتلُوهُ َوقَالَِت اْمرَأَُت ِفْرَعْونَ قُرَُّت َعْينٍ ِلي َولََك لَا َت) ٨(َعُدوا َوحََزًنا إِنَّ ِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َوُجنُوَدُهَما كَانُوا َخاِطِئَني 

وَأَصَْبَح فَُؤاُد أُمِّ ُموَسى فَارِغًا إِنْ كَاَدْت لَُتْبِدي بِِه لَوْلَا أَنْ َرَبطَْنا ) ٩(َعَسى أَنْ َيْنفََعَنا أَْو َنتَِّخذَُه وَلًَدا َوُهمْ لَا َيْشُعُرونَ 
َوَحرَّْمَنا َعلَْيِه ) ١١(ِه فََبُصَرْت بِِه َعْن ُجُنبٍ َوُهمْ لَا َيْشُعُرونَ َوقَالَْت لِأُْخِتِه قُصِّي) ١٠(َعلَى قَلْبَِها ِلَتكُونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني 

فََردَْدَناُه إِلَى أُمِِّه كَْي َتقَرَّ ) ١٢(الْمََراِضَع ِمْن قَْبلُ فَقَالَْت َهلْ أَدُلُّكُْم َعلَى أَْهلِ َبْيٍت َيكْفُلُوَنُه لَكُْم وَُهْم لَُه نَاِصُحونَ 
َولَمَّا َبلَغَ أَُشدَُّه َواْستََوى آَتْينَاُه ُحكًْما ) ١٣(ا َتْحَزنَ َوِلَتْعلََم أَنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َولَِكنَّ أَكْثََرُهمْ لَا َيْعلَُمونَ َعْيُنَها َولَ

ا فََوَجَد ِفيَها َرُجلَْينِ يَقَْتِتلَاِن َهذَا ِمنْ وََدَخلَ الَْمِديَنةَ َعلَى ِحنيِ غَفْلٍَة ِمْن أَْهِلَه) ١٤(َوِعلًْما َوكَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني 
َعلَْيِه قَالَ َهذَا ِمْن َعَملِ  ِشيَعِتِه َوَهذَا ِمْن َعُدوِِّه فَاْسَتغَاثَُه الَِّذي ِمْن ِشيَعِتِه َعلَى الَِّذي ِمْن َعُدوِِّه فََوكََزُه ُموَسى فَقََضى

قَالَ ) ١٦(قَالَ َربِّ إِنِّي ظَلَْمُت َنفِْسي فَاغِْفْر ِلي فََغفََر لَُه إِنَُّه ُهَو الَْغفُوُر الرَّحِيُم ) ١٥( الشَّْيطَاِن إِنَُّه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمبٌِني
ي اسَْتْنصََرُه فَأَصَْبَح ِفي الَْمدِيَنِة خَاِئفًا َيَتَرقَُّب فَإِذَا الَِّذ) ١٧(َربِّ بَِما أَْنَعْمَت َعلَيَّ فَلَْن أَكُونَ ظَهًِريا ِللُْمْجرِِمَني 
فَلَمَّا أَنْ أََراَد أَنْ َيْبِطَش بِالَِّذي ُهَو َعُدوٌّ لَُهَما قَالَ َيا ُموَسى ) ١٨(بِالْأَْمسِ َيْسَتْصرُِخُه قَالَ لَُه ُموَسى إِنََّك لََغوِيٌّ ُمبٌِني 



ا أَنْ َتكُونَ جَبَّاًرا ِفي الْأَْرضِ َوَما تُرِيُد أَنْ َتكُونَ ِمَن الُْمْصِلِحنيَ أَتُرِيُد أَنْ َتقُْتلَنِي كََما قََتلَْت َنفًْسا بِالْأَْمسِ إِنْ ُترِيُد إِلَّ
إِنِّي لََك ِمَن َوَجاَء َرُجلٌ ِمْن أَقَْصى الَْمِديَنِة َيْسَعى قَالَ َيا ُموَسى إِنَّ الَْملَأَ َيأَْتِمُرونَ بَِك ِليَقُْتلُوَك فَاخُْرْج ) ١٩(

َولَمَّا َتَوجََّه ِتلْقَاَء َمْدَيَن قَالَ ) ٢١(َرَج ِمنَْها َخائِفًا َيَتَرقَُّب قَالَ َربِّ َنجِّنِي ِمَن الْقَْومِ الظَّاِلِمَني فََخ) ٢٠(النَّاِصِحَني 
َيْسقُونَ َوَوَجَد ِمْن ُدونِهِمُ  َولَمَّا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعلَْيِه أُمَّةً ِمَن النَّاسِ) ٢٢(َعَسى رَبِّي أَنْ َيْهِدَينِي َسَواَء السَّبِيلِ 

فََسقَى لَُهَما ثُمَّ َتوَلَّى إِلَى ) ٢٣(اْمرَأََتْينِ َتذُوَداِن قَالَ َما َخطُْبكَُما قَالََتا لَا َنْسِقي َحتَّى ُيْصِدَر الرَِّعاُء وَأَُبوَنا شَْيٌخ كَبٌِري 
فََجاَءْتهُ إِْحَداُهَما تَْمِشي َعلَى اسِْتْحَياٍء قَالَْت إِنَّ أَبِي َيْدُعوكَ ) ٢٤(َخْيرٍ فَِقٌري  الظِّلِّ فَقَالَ َربِّ إِنِّي ِلَما أَْنزَلَْت إِلَيَّ ِمْن

قَالَْت ) ٢٥(لظَّاِلِمَني ِلَيْجزَِيَك أَْجَر َما َسقَْيتَ لََنا فَلَمَّا َجاَءُه َوقَصَّ َعلَْيِه الْقََصَص قَالَ لَا َتَخْف َنجَْوَت ِمَن الْقَْومِ ا
قَالَ إِنِّي أُرِيُد أَنْ أُْنِكَحَك إِْحَدى اْبَنَتيَّ هَاَتْينِ ) ٢٦(ْحَداُهَما َيا أََبتِ اسَْتأْجِْرُه إِنَّ َخْيَر َمنِ اْستَأَْجْرتَ الْقَوِيُّ الْأَِمُني إِ

أَنْ أَُشقَّ َعلَْيَك سََتجِدُنِي إِنْ َشاَء اللَُّه ِمَن  َعلَى أَنْ َتأْجَُرنِي ثََمانَِي ِحَججٍ فَإِنْ أَْتَمْمَت َعْشًرا فَِمْن ِعْنِدَك َوَما أُرِيُد
فَلَمَّا ) ٢٨(قَالَ ذَِلكَ َبيْنِي َوَبيَْنَك أَيََّما الْأََجلَْينِ قََضْيُت فَلَا ُعْدَوانَ َعلَيَّ َواللَُّه َعلَى َما َنقُولُ َوكِيلٌ ) ٢٧(الصَّاِلِحَني 

ِه آَنَس ِمْن جَانِبِ الطُّورِ َناًرا قَالَ ِلأَْهِلِه اْمكُثُوا إِنِّي آَنْسُت َناًرا لََعلِّي آِتيكُْم ِمْنَها بِخََبرٍ قََضى ُموَسى الْأََجلَ َوسَاَر بِأَْهِل
لُْمبَاَركَِة ِمَن الشَّجََرِة فَلَمَّا أََتاَها ُنوِدَي ِمْن َشاِطِئ الَْوادِ الْأَْيَمنِ ِفي الُْبقَْعِة ا) ٢٩(أَْو َجذَْوٍة ِمَن النَّارِ لََعلَّكُْم َتْصطَلُونَ 

َوأَنْ أَلْقِ َعَصاَك فَلَمَّا َرآَها تَْهَتزُّ كَأَنََّها َجانٌّ وَلَّى ُمْدبًِرا َولَْم ُيعَقِّْب َيا ) ٣٠(أَنْ َيا ُموَسى إِنِّي أََنا اللَُّه َربُّ الَْعالَِمَني 
اسْلُْك َيَدَك ِفي َجيْبَِك َتْخُرجْ َبْيَضاَء ِمْن غَْيرِ ُسوٍء َواْضُمْم إِلَْيكَ ) ٣١(ُموَسى أَقْبِلْ َولَا َتَخْف إِنََّك ِمَن الْآِمنَِني 

قَالَ َربِّ إِنِّي قََتلْتُ ) ٣٢( َجَناَحَك ِمَن الرَّْهبِ فَذَانَِك ُبْرَهاَناِن ِمْن َربَِّك إِلَى ِفْرَعْونَ َوَملَِئِه إِنَُّهْم كَاُنوا قَْوًما فَاِسِقَني
وَأَِخي هَاُرونُ ُهَو أَفَْصُح ِمنِّي ِلسَاًنا فَأَْرِسلُْه َمِعَي رِْدًءا ُيَصدِّقُنِي إِنِّي أََخافُ أَنْ ) ٣٣(ًسا فَأَخَاُف أَنْ َيقُْتلُوِن ِمْنُهْم نَفْ

آيَاِتَنا أَْنُتَما َوَمنِ اتَّبََعكَُما الَْغاِلبُونَ قَالَ َسَنُشدُّ َعُضَدَك بِأَِخيَك َوَنجَْعلُ لَكَُما ُسلْطَاًنا فَلَا َيِصلُونَ إِلَْيكَُما بِ) ٣٤(ُيكَذُِّبوِن 
َوقَالَ ) ٣٦(َنا الْأَوَِّلَني فَلَمَّا َجاَءُهْم ُموَسى بِآيَاِتَنا َبيِّنَاٍت قَالُوا َما َهذَا إِلَّا ِسْحٌر ُمفْتًَرى َوَما َسِمْعَنا بَِهذَا ِفي آَباِئ) ٣٥(

َوقَالَ ِفْرَعْونُ َيا ) ٣٧(لُْهَدى ِمْن ِعْنِدِه َوَمْن َتكُونُ لَُه َعاِقَبةُ الدَّارِ إِنَُّه لَا ُيفِْلحُ الظَّاِلُمونَ ُموَسى َربِّي أَْعلَمُ بَِمْن َجاَء بِا
أَطَِّلُع إِلَى إِلَِه ُموَسى  عَلِّيأَيَُّها الَْملَأُ َما َعِلْمُت لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَيْرِي فَأَْوِقْد ِلي َيا َهاَمانُ َعلَى الطِّنيِ فَاجَْعلْ ِلي صَْرًحا لَ

) ٣٩(وَاسَْتكَْبَر ُهَو َوُجنُوُدُه ِفي الْأَْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ َوظَنُّوا أَنَُّهْم إِلَيَْنا لَا يُْرَجُعونَ ) ٣٨(َوإِنِّي لَأَظُنُُّه ِمَن الْكَاِذبَِني 
َوَجَعلَْناُهْم أَِئمَّةً َيْدُعونَ إِلَى النَّارِ َوَيْومَ ) ٤٠(ْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الظَّاِلِمَني فَأََخذَْناُه َوُجنُوَدُه فََنَبذَْناُهْم ِفي الَْيمِّ فَاْنظُْر كَ

وَسى َولَقَْد آَتْيَنا ُم) ٤٢(وَأَْتَبعَْناُهْم ِفي َهِذِه الدُّْنَيا لَْعَنةً َوَيْوَم الِْقَياَمِة ُهْم ِمَن الَْمقُْبوِحَني ) ٤١(الِْقَياَمةِ لَا يُْنَصُرونَ 
  ) ٤٣( الِْكَتاَب ِمْن بَْعِد َما أَْهلَكَْنا الْقُُرونَ الْأُولَى َبصَاِئَر ِللنَّاسِ َوُهًدى َوَرْحَمةً لََعلَُّهْم يََتذَكَُّرونَ

هذه السورة مكية ، نزلت واملسلمون يف مكة قلة مستضعفة ، واملشركون هم أصحاب احلول والطول واجلاه 
زين احلقيقية للقوى والقيم ، نزلت تقرر أن هناك قوة واحدة يف هذا الوجود ، هي قوة نزلت تضع املوا. والسلطان 

فمن كانت قوة اهللا معه فال خوف عليه ، ولو كان . اهللا؛ وأن هناك قيمة واحدة يف هذا الكون ، هي قيمة اإلميان 
ولو ساندته مجيع القوى؛ ومن كانت جمرداً من كل مظاهر القوة ، ومن كانت قوة اهللا عليه فال أمن له وال طمأنينة 
  .له قيمة اإلميان فله اخلري كله ، ومن فقد هذه القيمة فليس بنافعه شيء أصالً 

. . ومن مث يقوم كيان السورة على قصة موسى وفرعون يف البدء ، وقصة قارون مع قومه قوم موسى يف اخلتام 
ملتجرب اليقظ احلذر؛ ويف مواجهتها موسى طفالً رضيعاً ال قوة فرعون الطاغية ا. األوىل تعرض قوة احلكم والسلطان 

وقد عال فرعون يف األرض ، واختذ أهلها شيعا ، واستضعف بين . حول له وال قوة ، وال ملجأ له وال وقاية 
ولكن قوة فرعون . إسرائيل ، يذبح أبناءهم ، ويستحيي نساءهم ، وهو على حذر منهم ، وهو قابض على أعناقهم 



ه ، وحذره ويقظته ، ال تغين عنه شيئاً؛ بل ال متكن له من موسى الطفل الصغري ، اجملرد من كل قوة وحيلة ، وجربوت
وهو يف حراسة القوة احلقيقية الوحيدة ترعاه عني العناية ، وتدفع عنه السوء ، وتعمي عنه العيون ، وتتحدى به 

به عليه عرينه ، بل تقتحم به عليه قلب امرأته وهو  فرعون وجنده حتدياً سافراً ، فتدفع به إىل حجره ، وتدخل
  مكتوف اليدين إزاءه ، مكفوف األذى عنه ، يصنع بنفسه لنفسه ما حيذره وخيشاه

املال الذي يستخف القوم وقد خرج عليهم قارون يف زينته ، . والقصة الثانية تعرض قيمة املال ، ومعها قيمة العلم 
والعلم الذي يعتز به قارون ، . ما إن مفاحته لتعيي العصبة من الرجال األقوياء وهم يعلمون أنه أويت من املال 

ولكن الذين أوتوا العلم الصحيح من قومه ال تستخفهم خزائنه ، . وحيسب أنه بسببه وعن طريقه أويت ذلك املال 
د اهللا فتخسف به وبداره مث تتدخل ي. وال تستخفهم زينته؛ بل يتطلعون إىل ثواب اهللا ، ويعلمون أنه خري وأبقى 

األرض ، ال يغين عنه ماله وال يغين عنه علمه؛ وتتدخل تدخالً مباشراً سافراً كما تدخلت يف أمر فرعون ، فألقته يف 
  .اليم هو وجنوده فكان من املغرقني 

ربوت لقد بغى فرعون على بين إسرائيل واستطال جبربوت احلكم والسلطان؛ ولقد بغى قارون عليهم واستطال جب
ومل تكن هنالك قوة . وكانت النهاية واحدة ، هذا خسف به وبداره ، وذلك أخذه اليم هو وجنوده . العلم واملال 

إمنا تدخلت يد القدرة سافرة فوضعت حداً للبغي والفساد ، حينما عجز الناس . تعارضها من قوى األرض الظاهرة 
  .عن الوقوف للبغي والفساد 

حني يتمحض الشر ويسفر الفساد ويقف اخلري عاجزاً والصالح حسرياً؛ وخيشى من  ودلت هذه وتلك على أنه
عندئذ تتدخل يد القدرة سافرة متحدية ، بال ستار من اخللق ، وال سبب من قوى . الفتنة بالبأس والفتنة باملال 

  .األرض ، لتضع حد للشر والفساد 
فيها بداللة القصص يف سورة القصص ويفتح أبصارهم وبني القصتني جيول السياق مع املشركني جوالت يبصرهم 

وكلها تؤكد . . على آيات اهللا املبثوثة يف مشاهد الكون تارة ، ويف مصارع الغابرين تارة ، ويف مشاهد القيامة تارة 
مان العرب املستفادة من القصص ، وتساوقها وتتناسق معها؛ وتؤكد سنة اهللا اليت ال تتخلف وال تتبدل على مدار الز

فاعتذروا عن } إن نتبع اهلدى معك نتخطف من أرضنا { : وقد قال املشركون لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . 
عدم اتباعهم اهلدى خبوفهم من ختطف الناس هلم ، لو حتولوا عن عقائدهم القدمية اليت من أجلها خيضع الناس هلم ، 

  .ويعظمون البيت احلرام ويدينون للقائمني عليه 
اق اهللا إليهم يف هذه السورة قصة موسى وفرعون ، تبني هلم أين يكون األمن وأين تكون املخافة؛ وتعلمهم أن فس

األمن إمنا يكون يف جوار اهللا ، ولو فقدت كل أسباب األمن الظاهرة اليت تعارف عليها الناس؛ وأن اخلوف إمنا 
اهرة اليت تعارف عليها الناس وساق هلم قصة قارون يكون يف البعد عن ذلك اجلوار ولو تظاهرت أسباب األمن الظ

  .تقرر هذه احلقيقة يف صورة أخرى وتؤكدها 
أو مل منكن هلم حرماً آمناً جيىب إليه مثرات كل شيء رزقاً من لدنا؟ ولكن أكثرهم ال يعلمون { وعقب على مقالتهم 

حلرم اآلمن؛ وهو الذي يدمي عليهم أمنهم ، يذكرهم بأنه هو الذي آمنهم من اخلوف فهو الذي جعل هلم هذا ا. . } 
وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم { : أو يسلبهم إياه؛ ومضى ينذرهم عاقبة البطر وعدم الشكر 

. وخيوفهم عاقبة أمرهم بعد أن أعذر إليهم وأرسل فيهم رسوالً } مل تسكن من بعدهم إال قليالً ، وكنا حنن الوارثني 
وما كان ربك مهلك القرى حىت يبعث يف أمها { : سنة اهللا من قبل بإهالك املكذبني بعد جميء النذير وقد مضت 

مث يعرض عليهم مشهدهم يوم القيامة حني } رسوالً يتلو عليهم آياتنا ، وما كنا مهلكي القرى إال وأهلها ظاملون 



د أن حذرهم عذاب الدنيا؛ وبعد أن يتخلى عنهم الشركاء على رؤوس األشهاد؛ فيبصرهم بعذاب اآلخرة بع
  .علمهم أين يكون اخلوف وأين يكون األمان 

وتنتهي السورة بوعد من اهللا لرسوله الكرمي وهو خمرج من مكة مطارد من املشركني بأن الذي فرض عليه القرآن 
لة ومل يكن يتطلع إليها؛ وقد أنعم عليه بالرسا. لينهض بتكاليفه ، ال بد راّده إىل بلده ، ناصره على الشرك وأهله 
ويف قصص السورة . سيعود آمناً ظافراً مؤيداً . وسينعم عليه بالنصر والعودة إىل البلد الذي أخرجه منه املشركون 

  .فقد عاد موسى عليه السالم إىل البلد الذي خرج منه خائفاً طريداً . ما يضمن هذا ويؤكده 

  . .ك فرعون وجنوده على أيدي موسى وقومه الناجني عاد فأخرج معه بين إسرائيل واستنقذهم ، وهل
  :وخيتم هذا الوعد وخيتم السورة معه باإليقاع األخري 

هذا هو } وال تدع مع اهللا إهلاً آخر ، ال إله إال هو ، كل شيء هالك إال وجهه ، له احلكم ، وإليه ترجعون { 
. والتعقيب عليها . قصة موسى : طها األربعة موضوع السورة وجوها وظالهلا العامة ، فلنأخذ يف تفصيل أشوا

  . . .وهذا الوعد األخري . وقصة قارون 
  :تبدأ السورة باألحرف املقطعة 

  . .} تلك آيات الكتاب املبني . . ميم . سني . طا { 
باعدة املدى تبدأ السورة هبذه األحرف للتنبيه إىل أنه من مثلها تتألف آيات الكتاب املبني ، البعيدة الرتبة ، املت

  :بالقياس ملا يتألف عادة من هذه األحرف ، يف لغة البشر الفانني 
  . .} تلك آيات الكتاب املبني { 

فهذا الكتاب املبني ليس إذن من عمل البشر ، وهم ال يستطيعونه؛ إمنا هو الوحي الذي يتلوه اهللا على عبده ، 
  :ميز هلذه الصنعة يف الكبري والصغري ويبدو فيه إعجاز صنعته ، كما يبدو فيه طابع احلق امل

  . .} نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون باحلق لقوم يؤمنون { 
وهذا القصص . فإىل القوم املؤمنني يوجه هذا الكتاب؛ يربيهم به وينشئهم ويرسم هلم املنهاج ، ويشق هلم الطريق 

  .املتلو يف السورة ، مقصود به أولئك املؤمنني ، وهم به ينتفعون 
وهذه التالوة املباشرة من اهللا ، تلقي ظالل العناية واالهتمام باملؤمنني؛ وتشعرهم بقيمتهم العظيمة ومنزلتهم العالية 

وكيف؟ واهللا ذو اجلالل يتلو على رسوله الكتاب من أجلهم ، وهلم؛ بصفتهم هذه اليت تؤهلهم لتلك . الرفيعة 
  .} لقوم يؤمنون { : العناية الكرمية 

يبدأ يف عرضه منذ أول حلقة يف القصة حلقة ميالده . نبأ موسى وفرعون . االفتتاح يبدأ يف عرض النبأ  وبعد هذا
ذلك أن احللقة األوىل من قصة . وال تبدأ مثل هذا البدء يف أية سورة أخرى من السور الكثرية اليت وردت فيها 

ل قوة ومن كل حيلة؛ وضعف قومه واستذالهلم موسى ، والظروف القاسية اليت ولد فيها؛ وجترده يف طفولته من ك
ذلك كله هو الذي يؤدي هدف السورة الرئيسي؛ ويربز يد القدرة سافرة متحدية تعمل وحدها . . يف يد فرعون 

بدون ستار من البشر؛ وتضرب الظلم والطغيان والبغي ضربة مباشرة عندما يعجز عن ضرهبا البشر؛ وتنصر 
وهو املعىن الذي كانت القلة . م وال قوة؛ ومتكن للمعذبني الذين ال حيلة هلم وال وقاية املستضعفني الذين ال حول هل

املسلمة املستضعفة يف مكة يف حاجة إىل تقريره وتثبيته؛ وكانت لكثرة املشركة الباغية الطاغية يف حاجة إىل معرفته 
  .واستيقانه 

خرى من حلقة الرسالة ال من حلقة امليالد حيث يقف ولقد كنت قصة موسى عليه السالم تبدأ غالباً يف السور األ



فأما هنا فليس هذا املعىن هو . اإلميان القوي يف وجه الطغيان الباغي؛ مث ينتصر اإلميان وينخذل الطغيان يف النهاية 
يدفعه املقصود؛ إمنا املقصود أن الشّر حني ميتحض حيمل سبب هالكه يف ذاته؛ والبغي حني يتمرد ال حيتاج إىل من 

من البشر؛ بل تتدخل يد القدرة وتأخذ بيد املستضعفني املعتدى عليهم ، فتنقذهم وتستنقذ عناصر اخلري فيهم ، 
  .وتربيهم ، وجتعلهم أئمة ، وجتعلهم الوارثني 

فهذا هو الغرض من سوق القصة يف هذه السورة؛ ومن مث عرضت من احللقة اليت تؤدي هذا الغرض وتربزه ، 
فهي أداة تربية للنفوس ، ووسيلة تقرير . قرآن ختضع يف طريقة عرضها للغرض املراد من هذا العرض والقصة يف ال

وهي تتناسق يف هذا مع السياق الذي تعرض فيه ، وتتعاون يف بناء القلوب ، وبناء احلقائق . ملعان وحقائق ومبادئ 
  .اليت تعمر هذه القلوب 

قة مولد موسى عليه السالم وما أحاط هبذا املولد من ظروف قاسية يف حل: واحللقات املعروضة من القصة هنا هي 
وحلقة فتوته وما آتاه اهللا من احلكم والعلم ، وما وقع فيها من قتل . ظاهرها ، وما صاحبه من رعاية اهللا وعنايته 

. ت اخلدمة هبا القبطي ، وتآمر فرعون وملئه عليه ، وهربه من مصر إىل أرض مدين ، وزواجه فيها ، وقضاء سنوا
والعاقبة األخرية الغرق . مث مواجهة فرعون وملئه وتكذيبهم ملوسى وهارون . وحلقة النداء والتكليف بالرسالة 

  .خمتصرة سريعة 
ولقد أطال السياق يف عرض احللقة األوىل واحللقة الثانية ومها احللقتان اجلديدتان يف القصة يف هذه السورة ألهنما 

وفيها يتجلى عجز قوة فرعون وحيلته وحذره عن دفع القدر . لقدرة السافرة للطغيان الباغي تكشفان عن حتدي ا
  .} ونرَِي فرعون وهامان وجنودمها منهم ما كانوا حيذرون { : احملتوم والقضاء النافذ 

يفوت وعلى طريقة القرآن يف عرض القصة ، قسمها إىل مشاهد؛ وجعل بينها فجوات فنية ميلؤها اخليال ، فال 
  .القارئ شيء من األحداث واملناظر املتروكة بني املشهد واملشهد ، مع االستمتاع الفين حبركة اخليال احلية 

وبني . واحللقة الثانية يف تسعة مشاهد واحللقة الثالثة يف أربعة مشاهد . وقد جاءت احللقة األوىل يف مخسة مشاهد 
  .ل مشهد ومشهد ، كما يسدل الستار ويرفع عن املنظر أو املشهد وبني ك. احللقة واحللقة فجوة كبرية أو صغرية 

وقبل أن يبدأ القصة يرسم اجلو الذي تدور فيه األحداث ، والظرف الذي جيري فيه القصص ، ويكشف عن الغاية 
. وهي طريقة من طرق العرض القرآين للقصة . . املخبوءة وراء األحداث ، واليت من أجلها يسوق هذا القصص 

  :اوق موضوعها وأهدافها يف هذا املوضع من القرآن تس
إن فرعون عال يف األرض وجعل أهلها شيعاً ، يستضعف طائفة منهم ، يذبح أبناءهم ، ويستحيي نساءهم ، إنه { 

ومنكن هلم يف . ونريد أن منن على الذين استضعفوا يف األرض وجنعلهم أئمة ، وجنعلهم الوارثني . كان من املفسدين 
  . .} ض ، ونري فرعون وهامان وجنودمها منهم ما كانوا حيذرون األر

. وتنكشف معها الغاية اليت تتوخاها . وهكذا يرسم املسرح الذي جتري فيه احلوادث ، وتنكشف اليد اليت جتريها 
برز وانكشاف هذه اليد ، وبروزها سافرة بال ستار منذ اللحظة األوىل مقصود يف سياق القصة كلها ، متمش مع أ

  .هدف هلا 

  .وذلك من بدائع األداء يف هذا الكتاب العجيب . ومن مث تبدأ القصة هذا البدء 
وال يعرف على وجه التحديد من هو الفرعون الذي جتري حوادث القصة يف عهده ، فالتحديد التارخيي ليس هدفاً 

هذا كان بعد زمان يوسف عليه السالم  ويكفي أن نعلم أن. من أهداف القصة القرآنية؛ وال يزيد يف داللتها شيئاً 



وقد تكاثروا يف مصر وأصبحوا . وهؤالء كانوا ذريته » إسرائيل « وأبوه يعقوب هو . الذي استقدم أباه وإخوته 
  .شعباً كبرياً 

وتكرب وجترب ، وجعل أهل مصر شيعاً ، كل طائفة يف شأن من } عال يف األرض { فلما كان ذلك الفرعون الطاغية 
ووقع أشد االضطهاد والبغي على بين إسرائيل ، ألن هلم عقيدة غري عقيدته هو وقومه؛ فهم يدينون بدين .  شئونه

جدهم إبراهيم وأبيهم يعقوب؛ ومهما يكن قد وقع يف عقيدهتم من فساد واحنراف ، فقد بقي هلا أصل االعتقاد بإله 
  .واحد؛ وإنكار ألوهية فرعون والوثنية الفرعونية مجيعاً 

ذلك أحس الطاغية أن هناك خطراً على عرشه وملكه من وجود هذه الطائفة يف مصر؛ ومل يكن يستطيع أن وك
يطردهم منها وهم مجاعة كبرية أصبحت تعد مئات األلوف ، فقد يصبحون إلباً عليه مع جريانه الذين كانت تقوم 

اء على اخلطر الذي يتوقعه من هذه الطائفة بينهم وبني الفراعنة احلروب ، فابتكر عندئذ طريقة جهنمية خبيثة للقض
اليت ال تعبده وال تعتقد بألوهيته ، تلك هي تسخريهم يف الشاق اخلطر من األعمال ، واستذالهلم وتعذيبهم بشىت 

وبعد ذلك كله تذبيح الذكور من أطفاهلم عند والدهتم ، واستبقاء اإلناث كي ال يتكاثر عدد . أنواع العذاب 
وبذلك يضعف قوهتم بنقص عدد الذكور وزيادة عدد اإلناث ، فوق ما يصبه عليهم من نكال . الرجال فيهم 

  .وعذاب 
وروي أنه وكل باحلوامل من نسائهم قوابل مولدات خيربنه مبواليد بين إسرائيل ، ليبادر بذبح الذكور ، فور والدهتم 

  .ال ذنب هلم وال خطيئة حسب خطته اجلهنمية اخلبيثة ، اليت ال تستشعر رمحة بأطفال أبرياء 
  :هذه هي الظروف اليت جتري فيها قصة موسى عليه السالم عند والدته ، كما وردت يف هذه السورة 

إنه كان . إن فرعون عال يف األرض وجعل أهلها شيعاً ، يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم { 
  . .} من املفسدين 

والطغاة البغاة ختدعهم قوهتم وسطوهتم وحيلتهم ، . رعون؛ ويقدر غري ما يقدر الطاغية ولكن اهللا يريد غري ما يريد ف
ويظنون . فينسون إرادة اهللا وتقديره؛ وحيسبون أهنم خيتارون ألنفسهم ما حيبون ، وخيتارون ألعدائهم ما يشاءون 

  .أهنم على هذا وذاك قادرون 
؛ ويتحدى فرعون وهامان وجنودمها ، بأن احتياطهم وحذرهم واهللا يعلن هنا أرادته هو ، ويكشف عن تقديره هو

  :لن جيديهم فتيالً 
ونريد أن منّن على الذين استضعفوا يف األرض وجنعلهم أئمة ، وجنعلهم الوارثني ، ومنكن هلم يف األرض ، ونري { 

  .} فرعون وهامان وجنودمها منهم ما كانوا حيذرون 

اغية يف شأهنم كما يريد له هواه البشع النكري ، فيذبح أبناءهم ويستحيي فهؤالء املستضعفون الذين يتصرف الط
وهو مع ذلك حيذرهم وخيافهم على نفسه وملكه؛ فيبث عليهم العيون . نساءهم ، ويسومهم سوء العذاب والنكال 

مين عليهم  واألرصاد ، ويتعقب نسلهم من الذكور فيسلمهم إىل الشفار كاجلزار هؤالء املستضعفون يريد اهللا أن
اليت أعطاهم إياها ( هبباته من غري حتديد؛ وأن جيعلهم أئمة وقادة ال عبيداً وال تابعني؛ وأن يورثهم األرض املباركة 

وأن . وأن ميكن هلم فيها فيجعلهم أقوياء راسخي األقدام مطمئنني ) عندما استحقوها بعد ذلك باإلميان والصالح 
  دمها ، وما يتخذون احليطة دونه ، وهم ال يشعرونحيقق ما حيذره فرعون وهامان وجنو

ليقف القوتني . يعلن واقع احلال ، وما هو مقدر يف املآل . هكذا يعلن السياق قبل أن يأخذ يف عرض القصة ذاهتا 
 تتهاوى وقوة اهللا احلقيقية اهلائلة اليت. قوة فرعون املنتفشة املنتفخة اليت تبدو للناس قادرة على الكثري : وجهاً لوجه 



  دوهنا القوى الظاهرية اهلزيلة اليت ترهب الناس
والقلوب معلقة بأحداثها وجمرياهتا ، وما ستنتهي إليه ، . ويرسم هبذا اإلعالن مسرح القصة قبل أن يبدأ يف عرضها 

  .وكيف تصل إىل تلك النهاية اليت أعلنها قبل البدء يف عرضها 
ألول مرة ، على أهنا رواية معروضة الفصول ، ال حكاية غربت يف  ومن مث تنبض القصة باحلياة؛ وكأهنا تعرض

  .هذه ميزة طريقة األداء القرآنية بوجه عام . التاريخ 
  :ويبدأ التحدي وتنكشف يد القدرة تعمل سافرة بال ستار . مث تبدأ القصة 

خلطر حمدق به ، واملوت يتلفت لقد ولد موسى يف ظل تلك األوضاع القاسية اليت رمسها قبل البدء يف القصة؛ ولد وا
  . .عليه ، والشفرة مشرعة على عنقه ، هتم أن حتتز رأسه 

ها . وها هي ذي أمه حائرة به ، خائفة عليه ، ختشى أن يصل نبؤه إىل اجلالدين ، وترجف أن تتناول عنقه السكني 
عاجزة عن حجز صوته الفطري  هي ذي بطفلها الصغري يف قلب املخافة ، عاجزة عن محايته ، عاجزة عن إخفائه ،

  .ها هي ذي وحدها ضعيفة عاجزة مسكينة . . أن ينم عليه؛ عاجزة عن تلقينه حيلة أو وسيلة 
هنا تتدخل يد القدرة ، فتتصل باألم الوجلة القلقة املذعورة ، وتلقي يف روعها كيف تعمل ، وتوحي إليها بالتصرف 

:  
  . .} فت عليه فألقيه يف اليم ، وال ختايف وال حتزين وأوحينا إىل أم موسى أن أرضعيه ، فإذا خ{ 

إذا خفت عليه ويف فمه . وهو يف رعايتك . فإذا خفت عليه وهو يف حضنك . يا هللا يا للقدرة يا أم موسى أرضعيه 
  } فألقيه يف اليم { إذا خفت عليه . ثديك ، وهو حتت عينيك 

. يف رعاية اليد اليت ال أمن إال يف جوارها ، اليد اليت ال خوف معها  . .يف اليم . . إنه هنا } وال ختايف وال حتزين { 
  .اليد اليت جتعل النار برداً وسالماً ، وجتعل البحر ملجأ ومناما . اليد اليت ال تقرب املخاوف من محاها 

  .عزيز اجلناب اليد اليت ال جيرؤ فرعون الطاغية اجلبار وال جبابرة األرض مجيعاً أن يدنوا من محاها اآلمن ال
وتلك بشارة . . } وجاعلوه من املرسلني { . . فال خوف على حياته وال حزن على بعده . . } إنا رادوه إليك { 

  .الغد ، ووعد اهللا أصدق القائلني 
املريح  مشهد األم احلائرة اخلائفة القلقة امللهوفة تتلقى اإلحياء املطمئن املبشر املثبت. هذا هو املشهد األول يف القصة 

وال يذكر السياق كيف تلقته أم موسى ، وال كيف . وينزل هذا اإلحياء على القلب الواجف احملرور برداً وسالماً . 
  :إمنا يسدل الستار عليها ، لريفعه فإذا حنن أمام املشهد الثاين . نفذته 

  . .} فالتقطه آل فرعون { 
  أهذا هو األمن؟ أهذا هو الوعد؟ أهذه هي البشارة؟

هل كانت املسكينة ختشى عليه إال من آل فرعون؟ وهل كانت ترجف إال أن ينكشف أمره آلل فرعون؟ وهل و
  كانت ختاف إال أن يقع يف أيدي آل فرعون؟

إهنم ليتتبعون . تتحدى فرعون وهامان وجنودمها . تتحدى بطريقة سافرة مكشوفة . نعم ولكنها القدرة تتحدى 
ويبثون العيون واألرصاد على قوم موسى كي . فاً على ملكهم وعرشهم وذواهتم الذكور من مواليد قوم موسى خو

وأي طفل؟ إنه . فها هي ذي يد القدرة تلقي يف أيديهم بال حبث وال كد بطفل ذكر . . ال يفلت منهم طفل ذكر 
، عاجزاً عن أن  الطفل الذي على يديه هالكهم أمجعني ها هي ذي تلقيه يف أيديهم جمرداً من كل قوة ومن كل حيلة

يدفع عن نفسه أو حىت يستنجد ها هي ذي تقتحم به على فرعون حصنه وهو الطاغية السفاح املتجرب ، وال تتعبه 



  يف البحث عنه يف بيوت بين إسرائيل ، ويف أحضان نسائهم الوالدات
  :مث ها هي ذي تعلن عن مقصدها سافرة متحدية 

  .} ليكون هلم عدواً وحزناً { 
  :عدواً يتحداهم وحزناً يدخل اهلم على قلوهبم  ليكون هلم

  . .} إن فرعون وهامان وجنودمها كانوا خاطئني { 
  :ولكن كيف؟ كيف وها هو ذا بني أيديهم ، جمرداً من كل قوة ، جمرداً من كل حيلة؟ لندع السياق جييب 

  . .} ذه ولداً؛ وهم ال يشعرون قرة عني يل ولك ، ال تقتلوه ، عسى أن ينفعنا أو نتخ: وقالت امرأة فرعون { 
  .لقد محته باحملبة . لقد اقتحمت به يد القدرة على فرعون قلب امرأته ، بعد ما اقتحمت به عليه حصنه 

وحتدت به قسوة . محته باحلب احلاين يف قلب امرأة . ال بالسالح وال باجلاه وال باملال . ذلك الستار الرقيق الشفيف 
  وهان فرعون على اهللا أن حيمي منه الطفل الضعيف بغري هذا الستار الشفيف. . ره فرعون وغلظته وحرصه وحذ

  . .} قرة عني يل ولك { 
  . .} ال تقتلوه { وهو الذي تدفع به القدرة إليهم ليكون هلم فيما عدا املرأة عدواً وحزناً 

  وهو الذي على يده مصرع فرعون وجنده
  . .} عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً { 

  وهو الذي ختبئ هلم األقدار من ورائه ما حذروا منه طويالً
  .} وهم ال يشعرون { 

.  
  فيا للقدرة القادرة اليت تتحداهم وتسخر منهم وهم ال يشعرون

  .وينتهي املشهد الثاين ويسدل الستار عليه إىل حني 
  فما بال أمه الواهلة وقلبها امللهوف؟. ذلك شأن موسى 

وقالت ألخته . لوال أن ربطنا على قلبها لتكون من املؤمنني . إن كادت لتبدي به . ارغاً وأصبح فؤاد أم موسى ف{ 
  . .} قصيه : 

: ولكن أين هو يا ترى وماذا فعلت به األمواج؟ ولعلها سألت نفسها . لقد مسعت اإلحياء ، وألقت بطفلها إىل املاء 
علت ما مل تفعله من قبل أٌُم؟ كيف طلبت له كيف؟ كيف أمنت على فلذة كبدي أن أقذف هبا يف اليم؟ كيف ف
  السالمة يف هذه املخافة؟ وكيف استسلمت لذلك اهلاتف الغريب؟

ال عقل فيه وال وعي وال قدرة على نظر . . } فارغاً { : والتعبري القرآين يصور لنا فؤاد األم املسكينة صورة حية 
  أو تصريف

أنا ألقيت به . أنا أضعت طفلي . أنا أضعته : لناس ، وهتتف كاجملنونة وتذيع أمرها يف ا. . } إِن كادت لتبدي به { 
  يف اليم اتباعاً هلاتف غريب

  .وشددنا عليه وثبتناها ، وأمسكنا هبا من اهليام والشرود . . } لوال أن ربطنا على قلبها { 
  .ين على هداه املؤمنني بوعد اهللا ، الصابرين على ابتالئه ، السائر. . } لتكون من املؤمنني { 

  ومل تسكت أم موسى عن البحث واحملاولة
. . اتبعي أثره ، واعريف خربه ، إن كان حياً ، أو أكلته دواب البحر أو وحوش الرب . . } قصيه : وقالت ألخته { 



  أو أين مقره ومرساه؟
أين ساقته القدرة اليت فإذا هبا تعرف . وذهبت أخته تقص أثره يف حذر وخفية ، وتتلمس خربه يف الطرق واألسواق 
  :ترعاه؛ وتبصر به عن بعد يف أيدي خدم فرعون يبحثون له عن ثدي للرضاع 

هل أدلكم على أهل بيت : فقالت . وحرمنا عليه املراضع من قبل . فبصرت به عن جنب وهم ال يشعرون { 
  . .} يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ 

لفرعون وآله؛ فتجعلهم يلتقطونه ، وجتعلهم حيبونه ، وجتعلهم يبحثون له إن القدرة اليت ترعاه تدبر أمره ، وتكيد به 
عن ظئر ترضعه ، وحترم عليه املراضع ، لتدعهم حيتارون به؛ وهو يرفض الثدّي كلما عرضت عليه ، وهم خيشون 

ع ، فتقول هلم عليه املوت أو الذبول حىت تبصر به أخته من بعيد ، فتعرفه وتتيح هلا القدرة فرصة هلفتهم على مرض
؟ فيتلقفون كلماهتا ، وهم يستبشرون ، يودون لو } هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون { : 

  تصدق فينجو الطفل العزيز احملبوب
. وقد عاد الطفل الغائب ألمه امللهوفة . وينتهي املشهد الرابع؛ فنجدنا أمام املشهد اخلامس واألخري يف هذه احللقة 

. ىف يف بدنه ، مرموقاً يف مكانته ، حيميه فرعون ، وترعاه امرأته ، وتضطرب املخاوف من حوله وهو آمن قرير معا
  :وقد صاغت يد القدرة احللقة األوىل من تدبريها العجيب 

  . .} فرددناه إىل أمه ، كي تقر عينها وال حتزن ، ولتعلم أن وعد اهللا حق ولكن أكثرهم ال يعلمون { 
اق القصة بعد هذا عن السنوات الطوال ما بني مولد موسى عليه السالم واحللقة التالية اليت متثل شبابه ويسكت سي

  .واكتماله 

وال كيف كانت صلته بأمه بعد فترة . وال كيف ترىب يف قصر فرعون . فال نعلم ماذا كان بعد رده إىل أمه لترضعه 
بعد أن شب وكرب إىل أن تقع األحداث التالية يف احللقة الثانية وال كيف كان مكانه يف القصر أو خارجه . الرضاعة 

  . .وال كيف كانت عقيدته ، وهو الذي يصنع على عني اهللا ، ويعد لوظيفته ، يف وسط عباد فرعون وكهنته . 
لعلم يسكت سياق القصة عن كل هذا ويبدأ احللقة الثانية مباشرة حني بلغ أشده واستوى ، فقد آتاه اهللا احلكمة وا

  :، وحزاه جزاء احملسنني 
  . .} وكذلك جنزي احملسنني . وملا بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلما { 

وهو يكون عادة حوايل سن . واالستواء اكتمال النضوج العضوي والعقلي . وبلوغ األشد اكتمال القوى اجلسمية 
وزوجه حىت بلغ هذه السن؟ أم إنه افترق عنهما ،  فهل ظل موسى يف قصر فرعون ، ربيباً ومتبىن لفرعون. الثالثني 

واعتزل القصر ، ومل تسترح نفسه للحياة يف ظل تلك األوضاع اآلسنة اليت ال تستريح هلا نفس مصفاة جمتباة كنفس 
  .موسى عليه السالم ؟ وخباصة أن أمه ال بد أن تكون قد عّرفته من هو ومن قومه وما ديانته 

اخلسف البشع والظلم الشنيع ، والبغي اللئيم؛ وهو يرى أبشع صورة للفساد الشائع وهو يرى كيف يسام قومه 
  .األثيم 

ولكن سياق احلوادث بعد هذا يلهم شيئاً من هذا كما سيجيء؛ والتعقيب على إتيانه احلكمة . ليس لدينا من دليل 
  :حلكمة والعلم يشي كذلك بأنه أحسن فأحسن اهللا إليه با} وكذلك جنزي احملسنني { : والعلم 

هذا من شيعته وهذا من عدوه؛ فاستغاثه : ودخل املدينة على حني غفلة من أهلها ، فوجد فيها رجلني يقتتالن { 
هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبني : قال . الذي من شيعته على الذي من عدوه؛ فوكزه موسى فقضى عليه 

رب مبا أنعمت علّي فلن أكون : قال . له ، إنه هو الغفور الرحيم رب إين ظلمت نفسي ، فاغفر يل ، فغفر : قال . 



  . .} ظهرياً للمجرمني 
فمن أي مكان جاء فدخلها؟ وهل كان من القصر يف عني مشس؟ . . واملفهوم أهنا العاصمة وقتئذ . . ودخل املدينة 

، يف وقت الظهرية مثالً حني تغفو  أم إنه كان قد اعتزل القصر والعاصمة ، مث دخل إليها على حني غفلة من أهلها
  العيون؟

فاستغاثه الذي من . هذا من شيعته وهذا من عدوه . فوجد فيها رجلني يقتتالن { لقد دخل املدينة على كل حال 
  . .} شيعته على الذي من عدوه 

. وكانا يقتتالن .  واآلخر إسرائيلي. وقد كان أحدمها قبطياً يقال إنه من حاشية فرعون ، ويقال إنه طباخ القصر 
فكيف وقع هذا؟ كيف استغاث اإلسرائيلي مبوسى . فاستغاث اإلسرائيلي مبوسى مستنجداً به على عدومها القبطي 

ربيب فرعون على رجل من رجال فرعون؟ إن هذا ال يقع إذا كان موسى ال يزال يف القصر ، متبىن ، أو من 
  .احلاشية 

وأنه . ة من أن موسى مل يعد متصالً بالقصر ، وأنه قد عرف أنه من بين إسرائيل إمنا يقع إذا كان اإلسرائيلي على ثق
وهذا هو األنسب ملن يف مقام موسى عليه السالم فإنه بعيد . ناقم على امللك واحلاشية ، منتصر لقومه املضطهدين 

  . .االحتمال أن تطيق نفسه البقاء يف مستنقع الشر والفساد 
  . .}  فوكزه موسى فقضى عليه{ 

مما يشي بقوة موسى . واملفهوم من التعبري أهنا وكزة واحدة كان فيها حتف القبطي . والوكز الضرب جبمع اليد 
  .وفتوته ، ويصور كذلك انفعاله وغضبه؛ ويعرب عما كان خياجله من الضيق بفرعون ومن يتصل به 

فما كاد يراه جثة هامدة بني يديه . القضاء عليه ولكن يبدو من السياق أنه مل يكن يقصد قتل القبطي ، ومل يعمد إىل 
حىت استرجع وندم على فعلته ، وعزاها إىل الشيطان وغوايته؛ فقد كانت من الغضب ، والغضب شيطان ، أو نفخ 

  :من الشيطان 
  . .} إنه عدو مضل مبني . هذا من عمل الشيطان : قال { 

لمه لنفسه أن محلها هذا الوزر ، ويتوجه إىل ربه ، طالباً مغفرته مث استطرد يف فزع مما دفعه إليه الغضب ، يعترف بظ
  :وعفوه 

  . .} رب إين ظلمت نفسي فاغفر يل : قال { 
  :واستجاب اهللا إىل ضراعته ، وحساسيته ، واستغفاره 

  . .} إنه هو الغفور الرحيم . فغفر له { 
والقلب املؤمن حيس . ىل ربه ، أن ربه غفر له وكأمنا أحس موسى بقلبه املرهف وحسه املتوفز يف حرارة توجهه إ

باالتصال واالستجابة للدعاء ، فور الدعاء ، حني يصل إرهافه وحساسيته إىل ذلك املستوى؛ وحني تصل حرارة 
وارتعش وجدان موسى عليه السالم وهو يستشعر االستجابة من ربه ، فإذا هو يقطع على . . توجهه إىل هذا احلد 

  :ده من الوفاء بشكر النعمة اليت أنعمها عليه ربه نفسه عهداً ، يع
  . .} رب مبا أنعمت علّي فلن أكون ظهرياً للمجرمني : قال { 

. وهو براءة من اجلرمية وأهلها يف كل صورة من صورها . فهو عهد مطلق أال يقف يف صف اجملرمني ظهرياً ومعيناً 
  .لظلم والبغي حىت ولو كانت اندفاعاً حتت تأثري الغيظ ، ومرارة ا

  .ذلك حبق نعمة اهللا عليه يف قبول دعائه؛ مث نعمته يف القوة واحلكمة والعلم اليت آتاه اهللا من قبل 



وهذه االرتعاشة العنيفة ، وقبلها االندفاع العنيف ، تصور لنا شخصية موسى عليه السالم شخصية انفعالية ، حارة 
  .ة البارزة يف هذه الشخصية يف مواضع أخرى كثرية وسنلتقي هبذه السم. الوجدان ، قوية االندفاع 

  :بل حنن نلتقي هبا يف املشهد الثاين يف هذه احللقة مباشرة 
فلما . إنك لغوي مبني : فأصبح يف املدينة خائفاً يترقب؛ فإذا الذي استنصره باألمس يستصرخه ، قال له موسى { 

تريد أن تقتلين كما قتلت نفساً باألمس؟ إن تريد إال أن يا موسى أ: أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو هلما قال 
  . .} تكون جباراً يف األرض ، وما تريد أن تكون من املصلحني 

لقد انتهت املعركة األوىل بالقضاء على القبطي ، وندم موسى على فعلته ، وتوجهه إىل ربه ، واستغفاره إياه ، 
  .للمجرمني  ومغفرته له ، وعهده على نفسه أال يكون ظهرياً

يصور هيئة } يترقب { ولفظ . ومر يوم وأصبح يف املدينة خائفاً من انكشاف أمره ، يترقب االفتضاح واألذى 
وهي مسة الشخصية االنفعالية تبدو يف هذا املوقف . . القلق الذي يتلفت ويتوجس ، ويتوقع الشر يف كل حلظة 

فاملدينة عادة } يف املدينة { فظ ، كما أنه يضخمها بكلميت والتعبري جيسم هيئة اخلوف والقلق هبذا الل. كذلك 
  موطن األمن والطمأنينة ، فإذا كان خائفاً يترقب يف املدينة ، فأعظم اخلوف ما كان يف مأمن ومستقر

وإال فما أرخص أن يزهق أحد رجال القصر . وحالة موسى هذه تلهم أنه مل يكن يف هذا الوقت من رجال القصر 
لو أنه كان ما يزال يف } خائفاً يترقب { هود الظلم والطغيان وما كان ليخشى شيئاً فضالً على أن يصبح نفساً يف ع

  .مكانه من قلب فرعون وقصره 
  } فإذا الذي استنصره باألمس يستصرخه { : وبينما هو يف هذا القلق والتوجس إذا هو يطلع 

إنه هو مشتبكاً مع قبطي آخر؛ وهو يستصرخ . بطي إنه صاحبه اإلسرائيلي الذي طلب باألمس نصرته على الق
  موسى لينصره؛ ولعله يريد منه أن يقضي على عدومها املشترك بوكزة أخرى

مث هذا . وإىل جوارها ندمه واستغفاره وعهده مع ربه . ولكن صورة قتيل األمس كانت ما تزال ختايل ملوسى 
فإذا هو ينفعل على هذا الذي يستصرخه ، ويصفه . التوجس الذي يتوقع معه يف كل حلظة أن يلحقه األذى 

  :بالغواية والضالل 
  . .} إنك لغوي مبني : قال له موسى { 

وهم عن الثورة . غوي بعراكه هذا الذي ال ينتهي واشتباكاته اليت ال تثمر إال أن تثري الثائرة على بين إسرائيل 
  .ة ملثل هذه االشتباكات اليت تضر وال تفيد فال قيم. الكاملة عاجزون ، وعن احلركة املثمرة ضعفاء 

ولكن الذي حدث أن موسى بعد ذلك انفعلت نفسه بالغيظ من القبطي ، فاندفع يريد أن يقضي عليه كما قضى 
على األول باألمس وهلذا االندفاع داللته على تلك السمة االنفعالية اليت أشرنا إليها ، ولكن له داللته من جانب 

تالء نفس موسى عليه السالم بالغيظ من الظلم ، والنقمة على البغي ، والضيق باألذى الواقع آخر على مدى ام
على بين إسرائيل ، والتوفز لرد العدوان الطاغي ، الطويل األمد ، الذي حيتفر يف القلب البشري مسارب من الغيظ 

  .وأخاديد 
أتريد أن تقتلين كما قتلت نفساً باألمس؟ إن تريد يا موسى : فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو هلما ، قال { 

  . .} إال أن تكون جباراً يف األرض ، وما تريد أن تكون من املصلحني 
وإنه ليقع حينما يشتد الظلم ، ويفسد اجملتمع ، وختتل املوازين ، وخييم الظالم ، أن تضيق النفس الطيبة بالظلم 

سد الفطرة العامة حىت لريى الناس الظلم فال يثورون عليه ، ويرون الذي يشكل األوضاع والقوانني والعرف؛ ويف



البغي فال جتيش نفوسهم لدفعه؛ بل يقع أن يصل فساد الفطرة إىل حد إنكار الناس على املظلوم أن يدفع عن نفسه 
  .كما قال القبطي ملوسى } جباراً يف األرض { ويقاوم؛ ويسمون من يدفع عن نفسه أو غريه 

لفوا رؤية الطغيان يبطش وهم ال يتحركون ، حىت ومهوا أن هذا هو األصل ، وأن هذا هو الفضل ، وأن ذلك أهنم أ
هذا هو األدب ، وأن هذا هو اخللق وأن هذا هو الصالح فإذا رأوا مظلوماً يدفع الظلم عن نفسه ، فيحطم السياج 

مظلوماً يهب لتحطيم ذلك السياج املصطنع إذا رأوا . . الذي أقامه الطغيان حلماية األوضاع اليت يقوم عليها 
ومل . الباطل ولولوا ودهشوا ، ومسَّوا هذا املظلوم الذي يدفع الظلم سفاكاً أو جباراً ، وصبوا عليه لومهم ونقمتهم 

ينل الظامل الطاغي من نقمتهم ولومهم إال القليل ومل جيدوا للمظلوم عذراً حىت على فرض هتوره من ضيقه بالظلم 
  الثقيل

ولقد طال الظلم ببين إسرائيل ، فضاقت به نفس موسى عليه السالم حىت رأيناه يندفع يف املرة األوىل ويندم ، مث 
  .يندفع يف املرة الثانية ملا ندم عليه حىت ليكاد يفعله ، ويهم أن يبطش بالذي هو عدو له ولقومه 

. بالنفوس يعلم أن للطاقة البشرية حداً يف االحتمال  لذلك مل يتخل اهللا عنه ، بل رعاه ، واستجاب له ، فاهللا العليم
فلم يهول يف وصف الفعلة . وأن الظلم حني يشتد ، وتغلق أبواب النصفة ، يندفع املضطهد إىل اهلجوم واالقتحام 

 اليت فعلها موسى ، كما هتول اجلماعات البشرية اليت مسخ الظلم فطرهتا بإزاء مثل هذا العمل الفطري مهما جتاوز
  .احلدود حتت الضغط والكظم والضيق 

وهذه هي العربة اليت تستشف من طريقة التعبري القرآنية عن احلادثتني وما تالمها ، فهو ال يربر الفعلة ولكنه كذلك 
وهو املختار ليكون . ولعل وصفها بأهنا ظلم للنفس إمنا نشأ من اندفاع موسى بدافع العصبية القومية . ال يضخمها 
أو لعله كان ألنه استعجل االشتباك بصنائع الطغيان؛ واهللا يريد أن يكون . . ، املصنوع على عني اهللا  رسول اهللا

كما . اخلالص الشامل بالطريقة اليت قضاها ، حيث ال جتدي تلك االشتباكات الفردية اجلانبية يف تغيري األوضاع 
  .كف اهللا املسلمني يف مكة عن االشتباك حىت جاء األوان 

ملا عرف عن كراهيته من قبل لطغيان . و أن رائحة فاحت عن قتيل األمس ، وأن شبهات تطايرت حول موسى ويبد
فرعون وملئه ، إىل جانب ما يكون قد باح به صاحبه اإلسرائيلي سراً بني قومه ، مث تفشى بعد ذلك خارج بين 

  .إسرائيل 
ني إسرائيلي يف مثل هذه الظروف يعد حدثاً مرحياً نرجح هذا ألن قتل موسى ألحد رجال فرعون يف معركة بينه وب

لنفوس بين إسرائيل ، يشفى بعض غيظهم ، فيشيع عادة وتتناقله األلسنة يف مهس وفرح وتشف ، حىت يفشو 
  .وخباصة إذا عرف عن موسى من قبل نفرته من البغي ، وانتصاره للمظلومني . ويتطاير هنا وهناك 

طي الثاين واجهه هذا بالتهمة ، ألهنا عندئذ جتسمت له حقيقة ، وهو يراه يهم أن فلما أراد موسى أن يبطش بالقب
  .} أتريد أن تقتلين كما قتلت نفساً باألمس؟ { : يبطش به ، وقال له تلك املقالة 

 فتلهم أن موسى. . } إن تريد إال أن تكون جباراً يف األرض وما تريد أن تكون من املصلحني { : أما بقية عبارته 
فهذا القبطي يذكره هبذا . كان قد اختذ له يف احلياة مسلكاً يعرف به أنه رجل صاحل مصلح ، ال حيب البغي والتجرب 

يريد أن يكون جباراً ال مصلحاً ، يقتل الناس بدالً من إصالح ذات . ويورِّي به؛ ويتهمه بأنه خيالف عما عرف عنه 
وموضوع خطابه ، كالمها يلهم أن موسى مل يكن إذ ذاك حمسوباً من  وطريقة خطابه له. البني ، وهتدئة ثائرة الشر 

  .وإال ما جرؤ املصري على خطابه هبذه اللهجة ، وملا كان هذا موضوع خطابه . رجال فرعون 



إنك لغوي { : إن هذا القول كان من اإلسرائيلي ال من القبطي ، ألنه ملا قال له موسى : ولقد قال بعض املفسرين 
مث تقدم حنوه وهو غاضب ليبطش بالذي هو عدو هلما ، حسب اإلسرائيلي أنه غاضب عليه هو ، وأنه  ،} مبني 

وإمنا محلهم على هذا القول أن ذلك السر . . يتقدم ليبطش به هو ، فقال مقالته ، وأذاع بالسر الذي يعرفه وحده 
  .كان جمهوالً عند املصريني 

وأهنا قد تكون فراسة أو . وقد عللنا شيوع ذلك السر . ل ما قال ولكن األقرب أن يكون القبطي هو الذي قا
  .حدساً من املصري مبساعدة الظروف احمليطة باملوضوع 

والظاهر أن موسى مل يقدم بعد إذ ذكره الرجل بفعلة األمس ، وأن الرجل أفلت لينهي إىل املأل من قوم فرعون أن 
رجل جييء إىل موسى من . مث إذا مشهد جديد . شهد السابق فهنا فجوة يف السياق بعد امل. موسى هو صاحبها 

  :أقصى املدينة ، حيذره ائتمار املأل من قوم فرعون به ، وينصح باهلرب من املدينة إبقاء على حياته 
فاخرج إين لك من الناصحني . يا موسى إن املأل يأمترون بك ليقتلوك : قال . وجاء رجل من أقصى املدينة يسعى { 
 {. .  

  إهنا يد القدرة تسفر يف اللحظة املطلوبة ، لتتم مشيتها
وما من شك أهنم . لقد عرف املأل من قوم فرعون ، وهم رجال حاشيته وحكومته واملقربون إليه أهنا فعلة موسى 

 وإذن فهي ظاهرة خطرية. فهي فعلة طابعها الثورة والتمرد ، واالنتصار لبين إسرائيل . أحسوا فيها بشبح اخلطر 
فانتدبت يد القدرة . ولو كانت جرمية قتل عادية ما استحقت أن يشتغل هبا فرعون واملأل والكرباء . تستحق التآمر 
) غافر ( األرجح أنه الرجل املؤمن من آل فرعون الذي يكتم إميانه ، والذي جاء ذكره يف سورة . واحداً من املأل 

إن { : جد واهتمام ومسارعة ، ليبلغه قبل أن يبلغه رجال امللك  يف} من أقصى املدينة { انتدبته ليسعى إىل موسى 
  . .} املأل يأمترون بك ليقتلوك ، فاخرج إين لك من الناصحني 

  .} رب جنين من القوم الظاملني : قال . فخرج منها خائفاً يترقب { 

.  
مح معها ، التوجه املباشر بالطلب ونل. التوفز والتلفت . ومرة أخرى نلمح السمة الواضحة يف الشخصية االنفعالية 

  :إىل اهللا ، والتطلع إىل محايته ورعايته ، وااللتجاء إىل محاه يف املخافة ، وترقب األمن عنده والنجاة 
  . .} رب جنين من القوم الظاملني { 

لى مواله؛ والتوجه إليه مث يتبعه السياق خارجاً من املدينة ، خائفاً يترقب ، وحيداً فريداً ، غري مزود إال باالعتماد ع
  :طالباً عونه وهداه 

  . .} عسى ريب أن يهديين سواء السبيل : وملا توجه تلقاء مدين قال { 
ونلمح شخصية موسى عليه السالم فريداً وحيداً مطارداً يف الطرق الصحراوية يف اجتاه مدين يف جنويب الشام ومشايل 

 زاد وال استعداد ، فقد خرج من املدينة خائفاً يترقب ، وخرج مسافات شاسعة ، وأبعاد مترامية ، ال. احلجاز 
ونلمح إىل جانب هذا نفسه متوجهة إىل ربه . منزعجاً بنذارة الرجل الناصح ، مل يتلبث ، ومل يتزود ومل يتخذ دليالً 

  . .} عسى ريب أن يهديين سواء السبيل { : ، مستسلمة له ، متطلعة إىل هداه 
. بل من الرفاهية والطراءة والنعمى . عليه السالم يف قلب املخافة ، بعد فترة من األمن  ومرة أخرى جند موسى

وجنده وحيداً جمرداً من قوى األرض الظاهرة مجيعاً ، يطارده فرعون وجنده ، ويبحثون عنه يف كل مكان ، لينالوا 
فها . عاه وحتميه هنا ، وال تسلمه ألعدائه أبداً ولكن اليد اليت رعته ومحته هناك تر. منه اليوم ما مل ينالوه منه طفالً 



  :هو ذا يقطع الطريق الطويل ، ويصل إىل حيث ال متتد إليه اليد الباطشة بالسوء 
ما خطبكما؟ : قال . وملا ورد ماء مدين ، وجد عليه أمة من الناس يسقون ، ووجد من دوهنم امرأتني تذودان { 

رب إين ملا أنزلت : فسقى هلما ، مث توىل إىل الظل ، فقال . وأبونا شيخ كبري ال نسقي حىت يصدر الرعاء ، : قالتا 
  . .} إيلّ من خري فقري 

وإذا هو يطلع على مشهد ال . وصل إليه وهو جمهود مكدود . لقد انتهى به السفر الشاق الطويل إىل ماء ملدين 
ليه السالم وجد الرعاة الرجال يوردون تستريح إليه النفس ذات املروءة ، السليمة الفطرة ، كنفس موسى ع

واألوىل عند ذوي املروءة والفطرة . أنعامهم لتشرب من املاء؛ ووجد هناك امرأتني متنعان غنمهما عن ورود املاء 
  .السليمة ، أن تسقي املرأتان وتصدرا بأغنامهما أوالً ، وأن يفسح هلما الرجال ويعينومها 

بل . املسافر املكدود ، ليستريح ، وهو يشهد هذا املنظر املنكر املخالف للمعروف ومل يقعد موسى اهلارب املطارد ، 
  :تقدم للمرأتني يسأهلما عن أمرمها الغريب 

  . .} ما خطبكما؟ : قال { 
  . .} ال نسقي حىت يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبري : قالتا { 

إنه الضعف ، فهما امرأتان وهؤالء الرعاة . ورود فأَطلعتاه على سبب انزوائهما وتأخرمها وذودمها لغنمهما عن ال
. وأبومها شيخ كبري ال يقدر على الرعي وجمالدة الرجال وثارت خنوة موسى عليه السالم وفطرته السليمة . رجال 

  .تقدم ليسقي للمرأتني أوالً ، كما ينبغي أن يفعل الرجال ذوو الشهامة . فتقدم إلقرار األمر يف نصابه 

وهو مكدود قادم من سفر طويل بال زاد وال استعداد . أرض ال يعرفها ، وال سند له فيها وال ظهري  وهو غريب يف
ولكن هذا كله ال يقعد به عن تلبية دواعي املروءة والنجدة واملعروف . وهو مطارد ، من خلفه أعداء ال يرمحون . 

  :، وإقرار احلق الطبيعي الذي تعرفه النفوس 
  . .} فسقى هلما { 
كما يشي بقوته اليت ترهب حىت وهو يف إعياء السفر الطويل . ا يشهد بنبل هذه النفس اليت صنعت على عني اهللا مم
فإمنا يتأثر الناس أكثر بقوة األرواح . ولعلها قوة نفسه اليت أوقعت يف قلوب الرعاة رهبته أكثر من قوة جسمه . 

  .والقلوب 
  . .} مث توىل إىل الظل { 

  .ن األوان كان أوان قيظ وحر ، وأن السفرة كانت يف ذلك القيظ واحلر مما يشري إىل أ
  . .} رب إين ملا أنزلت إيل من خري فقري : فقال { 

: بروحه وقلبه . ظل اهللا الكرمي املنان . إنه يأوي إىل الظل املادي البليل جبسمه ، ويأوى إىل الظل العريض املمدود 
. رب إين ضعيف . رب إين وحيد . رب إين فقري . رب إين يف اهلاجرة . } قري إين ملا أنزلت إيل من خري ف. رب { 

  .رب إين إىل فضلك ومنك وكرمك فقري حمووج 
نسمع . ونسمع من خالل التعبري رفرفة هذا القلب والتجاءه إىل احلمى اآلمن ، والركن الركني ، والظل الظليل 

. } رب إين ملا أنزلت إيل من خري فقري { : رفيق ، واالتصال العميق املناجاة القريبة واهلمس املوحي ، واالنعطاف ال
.  

وما نكاد نستغرق مع موسى عليه السالم يف مشهد املناجاة حىت يعجل السياق مبشهد الفرج ، معقباً يف التعبري 
  .بالفاء ، كأمنا السماء تسارع فتستجيب للقلب الضارع الغريب 



  . .} إن أيب يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا : قالت . اء فجاءته إحدامها متشي على استحي{ 
دعوة لإليواء . ويا لقربه ويا لنداه إهنا دعوة الشيخ الكبري استجابة من السماء لدعوة موسى الفقري : يا فرج اهللا 

لفتاة مشية ا} متشي على استحياء { وقد جاءته } إحدامها { : دعوة حتملها . والكرامة واجلزاء على اإلحسان 
يف غري ما تبذل وال تربج وال تبجح وال . } على استحياء { . الطاهرة الفاضلة العفيفة النظيفة حني تلقى الرجال 

إن أيب يدعوك ليجزيك أجر { : جاءته لتنهي إليه دعوة يف أقصر لفظ وأخصره وأدله ، حيكيه القرآن بقوله . إغواء 
وذلك كذلك من إحياء الفطرة . والوضوح؛ ال التلجلج والتعثر والربكة  فمع احلياء اإلبانة والدقة. } ما سقيت لنا 

فالفتاة القومية تستحي بفطرهتا عند لقاء الرجال واحلديث معهم ، ولكنها لثقتها . النظيفة السليمة املستقيمة 
املطلوب ،  االضطراب الذي يطمع ويغري ويهيج؛ إمنا تتحدث يف وضوح بالقدر. بطهارهتا واستقامتها ال تضطرب 

  .وال تزيد 
مث إذا . وينهي السياق هذا املشهد فال يزيد عليه ، وال يفسح اجملال لغري الدعوة من الفتاة ، واالستجابة من موسى 

وإن . إنه ابن أخي شعيب النيب املعروف : وقيل . الذي مل ينص على امسه . مشهد اللقاء بينه وبني الشيخ الكبري 
  .امسه يثرون 

  .ال ختف : ءه وقص عليه القصص ، قال فلما جا{ 

  . .} جنوت من القوم الظاملني 
ولكن حاجة نفسه إىل األمن كانت . فقد كان موسى يف حاجة إىل األمن؛ كما كان يف حاجة إىل الطعام والشراب 

فجعلها } ال ختف { : ومن مث أبرز السياق يف مشهد اللقاء قول الشيخ الوقور . أشد من حاجة جسمه إىل الزاد 
جنوت من القوم { : مث بني وعلل . أول لفظ يعقب به على قصصه ليلقي يف قلبه الطمأنينة ، ويشعره باألمان 

  .فال سلطان هلم على مدين ، وال يصلون ملن فيها بأذى وال ضرار } الظاملني 
  :مث نسمع يف املشهد صوت األنوثة املستقيمة السليمة 

  .} إن خري من استأجرت القوي األمني . جره يا أبت استأ: إحدامها : قالت { 
إهنا وأختها تعانيان من رعي الغنم ، ومن مزامحة الرجال على املاء ، ومن االحتكاك الذي ال بد منه للمرأة اليت 

وهي تتأذى وأختها من هذا كله؛ وتريد أن تكون امرأة تأوي إىل بيت؛ امرأة عفيفة مستورة . تزاول أعمال الرجال 
واملرأة العفيفة الروح ، النظيفة القلب ، السليمة الفطرة ، ال تستريح . بالرجال الغرباء يف املرعى واملسقى  ال حتتك

  .ملزامحة الرجال ، وال للتبذل الناشئ من هذه املزامحة 
رأت من قوته ما يهابه الرعاء فيفسحون له الطريق . وها هو ذا شاب غريب طريد وهو يف الوقت ذاته قوى أمني 

ورأت من أمانته ما جيعله عف اللسان والنظر حني . والغريب ضعيف مهما اشتد . وهو غريب . ويسقي هلما 
وهو قوي على . فهي تشري على أبيها باستئجاره ليكفيها وأختها مؤنة العمل واالحتكاك والتبذل . توجهت لدعوته 

وهي ال تتلعثم يف هذه اإلشارة وال . سواه فاألمني على العرض هكذا أمني على ما . العمل ، أمني على املال 
فهي بريئة النفس ، نظيفة احلس؛ ومن مث ال ختشى شيئاً ، وال تتمتم وال . تضطرب ، وال ختشى سوء الظن والتهمة 

  .جتمجم وهي تعرض اقتراحها على أبيها 
وكان ال يرفعه فيما قالوا كرفع احلجر الذي يغطي البئر . وال حاجة لكل ما رواه املفسرون من دالئل قوة موسى 

فالبئر مل يكن مغطى ، إمنا كان الرعاء يسقون فنحاهم وسقى للمرأتني ، أو . إال عشرون أو أربعون أو أكثر أو أقل 
  .سقى هلما مع الرعاء 



أو . امشي خلفي ودليين على الطريق خوف أن يراها : وال حاجة كذلك ملا رووه عن دالئل أمانته من قوله للفتاة 
فهذا كله تكلف ال داعي له ، ودفع لريبة ال . . ه قال هلا هذا بعد أن مشى خلفها فرفع اهلواء ثوهبا عن كعبها أن

وموسى عليه السالم عفيف النظر نظيف احلس ، وهي كذلك ، والعفة واألمانة ال حتتاجان لكل هذا . وجود هلا 
  دي البسيط بال تكلف وال اصطناعفالعفة تتضح يف التصرف العا. التكلف عند لقاء رجل وامرأة 
ولعله أحس من نفس الفتاة ونفس موسى ثقة متبادلة ، وميالً فطرياً سليماً ، . واستجاب الشيخ القتراح ابنته 

  .صاحلاً لبناء أسرة 

ن والقوة واألمانة حني جتتمعان يف رجل ال شك هتفو إليه طبيعة الفتاة السليمة اليت مل تفسد ومل تلوث ومل تنحرف ع
فجمع الرجل بني الغايتني وهو يعرض على موسى أن يزوجه إحدى ابنتيه يف مقابل أن خيدمه ويرعى . فطرة اهللا 

  .فإن زادها إىل عشر فهو تفضل منه ال يلزم به . ماشيته مثاين سنني 
وما . عندك فإن أمتمت عشراً فمن . إين أريد أن أنكحك إحدى ابنيت هاتني ، على أن تأجرين مثاين حجج : قال { 

  .} ستجدين إن شاء اهللا من الصاحلني . أريد أن أشق عليك 
وهكذا يف بساطة وصراحة عرض الرجل إحدى ابنتيه من غري حتديد ولعله كان يشعر كما أسلفنا أهنا حمددة ، وهي 

اً ال خيجل منه فهو يعرض نكاح. عرضها يف غري حترج وال التواء . اليت وقع التجاوب والثقة بني قلبها وقلب الفىت 
يعرض بناء أسرة وإقامة بيت وليس يف هذا ما خيجل ، وال ما يدعو إىل التحرج والتردد واإلمياء من بعيد ، . 

والتصنع والتكلف مما يشاهد يف البيئة اليت تنحرف عن سواء الفطرة ، وختضع لتقاليد مصطنعة باطلة سخيفة ، متنع 
ضي خلقه ودينه وكفايته البنته أو أخته أو قريبته؛ وحتتم أن يكون الزوج أو الوالد أو ويل األمر من التقدم ملن يرت

وليه أو وكيله هو الذي يتقدم ، أوال يليق أن جييء العرض من اجلانب الذي فيه املرأة ومن مفارقات مثل هذه البيئة 
ري ما خطبة وال نية نكاح املنحرفة أن الفتيان والفتيات يلتقون ويتحدثون وخيتلطون ويتكشفون بعضهم لبعض يف غ

فأما حني تعرض اخلطبة أو يذكر النكاح ، فيهبط اخلجل املصطنع ، وتقوم احلوائل املتكلفة ومتتنع املصارحة . 
  والبساطة واإلبانة

ولقد كان اآلباء يعرضون بناهتم على الرجال على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بل كانت النساء تعرض 
كان يتم هذا يف صراحة ونظافة وأدب مجيل . صلى اهللا عليه وسلم أو من يرغب يف تزوجيهن منهم  نفسها على النيب

ابنته حفصة على أيب بكر فسكت وعلى عثمان : عرض عمر رضي اهللا عنه . . ، ال ختدش معه كرامة وال حياء 
عل اهللا هلا نصيباً فيمن هو خري هبذا طيب خاطره ، عسى أن جي -صلى اهللا عليه وسلم  -فاعتذر ، فلما أخرب النيب 

. مث تزوجها صلى اهللا عليه وسلم وعرضت امرأة نفسها على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاعتذر هلا . منهما 
فزوجها رجالً ال ميلك إال سورتني من القرآن ، علمها إيامها فكان هذا . فألقت إليه والية أمرها يزوجها ممن يشاء 

  .صداقها 
يف غري ما تلعثم وال مججمة وال تصنع . ه البساطة والوضاءة سار اجملتمع اإلسالمي يبين بيوته ويقيم كيانه ومبثل هذ

  .وال التواء 
وهكذا صنع الشيخ الكبري صاحب موسى فعرض على موسى ذلك العرض واعداً إياه أال يشق عليه وال يتعبه يف 

  .ني يف معاملته ووفائه العمل؛ راجياً مبشيئة اهللا أن جيده موسى من الصاحل



ولكن . فهو ال يزكي نفسه ، وال جيزم بأنه من الصاحلني . وهو أدب مجيل يف التحدث عن النفس ويف جانب اهللا 
  .يرجو أن يكون كذلك ، ويكل األمر يف هذا ملشيئة اهللا 

  :وقبل موسى العرض وأمضى العقد؛ يف وضوح كذلك ودقة ، وأشهد اهللا 
  .} واهللا على ما نقول وكيل . أميا األجلني قضيت فال عدوان علّي . ينك ذلك بيين وب: قال { 

ومن مث يقر موسى العرض ، . إن مواضع العقد وشروط التعاقد ال جمال للغموض فيها ، وال اللعثمة ، وال احلياء 
}  عدوان علّي أميا األجلني قضيت فال{ : مث يقرر هذا ويوضحه . ويربم العقد ، على ما عرض الشيخ من الشروط 

سواء قضيت مثاين سنوات أو أمتمت عشراً ، فال عدوان يف تكاليف العمل ، وال عدوان يف حتتيم العشر؛ . . 
وكفى . فهو الشهيد املوكل بالعدل بني املتعاقدين . } واهللا على ما نقول وكيل { . . فالزيادة على الثمانية اختيار 

  .باهللا وكيالً 
هذا البيان متشياً مع استقامة فطرته ، ووضوح شخصيته ، وتوفية بواجب املتعاقدين يف الدقة  بني موسى عليه السالم

فقد روي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « . وهو ينوي أن يويف بأفضل األجلني كما فعل . والوضوح والبيان 
  ». قضى أكثرمها وأطيبهما : أخرب أنه 

وحلكمة مقدرة يف علم اهللا كان . قام يف بيت محيه؛ وقد أمن من فرعون وكيده وهكذا اطمأن مبوسى عليه السالم امل
فقد سكت السياق فيها عند هذا احلد . فلندع اآلن هذه احللقة متضي يف طريقها حىت تنقضي . . هذا الذي كان 
  . .وأسدل الستار 

ء يف سياق السورة ، مث تعرض احللقة ومتضي السنوات العشر اليت تعاقد عليها موسى عليه السالم ال يذكر عنها شي
الثالثة بعد ما قضى موسى األجل وسار بأهله ، عائداً من مدين إىل مصر ، يسلك إليها الطريق الذي سلكه منذ 

إنه عائد ليتلقى يف الطريق ما مل خيطر له . . ولكن جو العودة غري جو الرحلة األوىل . عشر سنوات وحيداً طريداً 
مهمة الرسالة . ه ربه ويكلمه ، ويكلفه النهوض باملهمة اليت من أجلها وقاه ورعاه ، وعلمه ورباه لينادي. على بال 

إىل فرعون وملئه ، ليطلق له بين إسرائيل يعبدون رهبم ال يشركون به أحداً؛ ويرثون األرض اليت وعدهم ليمكن هلم 
  :هنايتهم على يديه كما وعد اهللا حقاً فيها؛ مث ليكون لفرعون وهامان وجنودمها عدواً وحزناً ، ولتكون 

امكثوا ، إين آنست ناراً ، لعلي : فلما قضى موسى األجل وسار بأهله آنس من جانب الطور ناراً ، قال ألهله { 
فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي األمين يف البقعة املباركة من . آتيكم منها خبرب أو جذوة من النار لعلكم تصطلون 

أن يا موسى إين أنا اهللا رب العاملني؛ وأن ألق عصاك ، فلما رآها هتتز كأهنا جان وىل مدبراً ومل يعقب ، يا : الشجرة 
  .موسى أقبل وال ختف ، إنك من اآلمنني 

اسلك يدك يف جيبك خترج بيضاء من غري سوء ، واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إىل 
وأخي هارون هو . رب إين قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون : قال . قوماً فاسقني فرعون وملئه ، إهنم كانوا 

سنشد عضدك بأخيك وجنعل لكما : قال . أفصح مين لساناً ، فأرسله معي ردءاً يصدقين إين أخاف أن يكذبون 
  . .} بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون . سلطاناً فال يصلون إليكما 

ذين املشهدين يف هذه احللقة نقف قليالً أمام تدبري اهللا ملوسى عليه السالم يف هذه السنوات وقبل أن نستعرض ه
  . .العشر ، ويف هذه الرحلة ذهاباً وجيئة ، يف هذا الطريق 

ألقت . منذ أن كان رضيعاً يف املهد حىت هذه احللقة . لقد نقلت يد القدرة خطى موسى عليه السالم خطوة خطوة 
ودخلت به املدينة على حني . وألقت عليه احملبة يف قلب امرأته لينشأ يف كنف عدوه . يلتقطه آل فرعون به يف اليم ل



. وأرسلت إليه بالرجل املؤمن من آل فرعون ليحذره وينصحه باخلروج منها . غفلة من أهلها ليقتل منهم نفساً 
ومجعته بالشيخ . غري زاد وال استعداد  وصاحبته يف الطريق الصحراوي من مصر إىل مدين وهو وحيد مطارد على

  . .مث ليعود بعدها فيتلقى التكليف . الكبري ليأجره هذه السنوات العشر 
جتربة الرعاية واحلب . . هذا خط طويل من الرعاية والتوجيه ، ومن التلقي والتجريب ، قبل النداء وقبل التكليف 

وجتربة اخلوف . ، وجتربة الندم والتحرج واالستغفار  وجتربة االندفاع حتت ضغط الغيظ احلبيس. والتدليل 
وما يتخلل . وجتربة اخلدمة ورعي الغنم بعد حياة القصور . وجتربة الغربة والوحدة واجلوع . واملطاردة والفزع 

. . هذه التجارب الضخمة من شىت التجارب الصغرية ، واملشاعر املتباينة ، واخلواجل واخلواطر ، واإلدراك واملعرفة 
  .إىل جانب ما آتاه اهللا حني بلغ أشده من العلم واحلكمة 

إن الرسالة تكليف ضخم شاق متعدد اجلوانب والتبعات؛ حيتاج صاحبه إىل زاد ضخم من التجارب واإلدراك 
  .واملعرفة والتذوق يف واقع احلياة العملي ، إىل جانب هبة اهللا اللدنية ، ووحيه وتوجيهه للقلب والضمري 

موسى بالذات قد تكون أضخم تكليف تلقاه بشر عدا رسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم فهو مرسل إىل  ورسالة
. فرعون الطاغية املتجرب ، أعىت ملوك األرض يف زمانه ، وأقدمهم عرشاً ، وأثبتهم ملكاً ، وأعرقهم حضارة 

  .وأشدهم تعبداً للخلق واستعالء يف األرض 
. وا من كؤوس الذل حىت استمرأوا مذاقه ، فمردوا عليه واستكانوا دهراً طويالً وهو مرسل الستنقاذ قوم قد شرب

والذل يفسد الفطرة البشرية حىت تأسن وتتعفن؛ ويذهب مبا فيها من اخلري واجلمال والتطلع ومن االمشئزاز من 
  .فاستنقاذ قوم كهؤالء عمل شاق عسري . العفن والننت والرجس والدنس 

فال هي قلوب خامة تتقبل العقيدة . م عقيدة قدمية؛ احنرفوا عنها ، وفسدت صورهتا يف قلوهبم وهو مرسل إىل قوم هل
  .اجلديدة برباءة وسالمة؛ وال هي باقية على عقيدهتا القدمية 

  .وااللتواءات فيها والرواسب واالحنرافات تزيد املهمة مشقة وعسراً . ومعاجلة مثل هذه القلوب شاقة عسرية 
فألول مرة يصبح بنو إسرائيل شعباً مستقالً ، . ار مرسل إلعادة بناء أمة ، بل إلنشائها من األساس وهو يف اختص

  .وإنشاء األمم عمل ضخم شاق عسري . له حياة خاصة ، حتكمها رسالة 
ولعله هلذا املعىن كانت عناية القرآن الكرمي هبذه القصة ، فهي منوذج كامل لبناء أمة على أساس دعوة ، وما 

  .وما يعتوره من احنرافات وانطباعات وجتارب وعراقيل . يعترض هذا العمل من عقبات خارجية وداخلية 
فأما جتربة السنوات العشر فقد جاءت لتفصل بني حياة القصور اليت نشأ فيها موسى عليه السالم وحياة اجلهد 

  .الشاق يف الدعوة وتكاليفها العسرية 
وتقاليد خاصة ، وظالالً خاصة تلقيها على النفس وتطبعها هبا مهما تكن هذه النفس إن حلياة القصور جواً خاصاً ، 
والرسالة معاناة جلماهري من الناس فيهم الغين والفقري ، والواجد واحملروم ، وفيهم . من املعرفة واإلدراك والشفافية 

وفيهم القوي والضعيف ، والصابر . النظيف والوسخ ، واملهذب واخلشن؛ وفيهم الطيب واخلبيث واخلري والشرير 
وللفقراء عادات خاصة يف أكلهم وشرهبم ولبسهم ومشيهم ، وطريقة فهمهم لألمور . . وفيهم وفيهم . . واجلزوع 

وهذه العادات تثقل . . ، وطريقة تصورهم للحياة ، وطريقة حديثهم وحركتهم ، وطريقة تعبريهم عن مشاعرهم 
ن تربوا يف القصور؛ وال يكادون يطيقون رؤيتها فضالً على معاناهتا وعالجها ، على نفوس املنعمني ومشاعر الذي

مهما تكن قلوب هؤالء الفقراء عامرة باخلري مستعدة للصالح ، ألن مظهرهم وطبيعة عاداهتم ال تفسح هلم يف 
  قلوب أهل القصور



ور مهما تكن مستعدة للتضحية مبا وقلوب أهل القص. . وللرسالة تكاليفها من املشقة والتجرد والشظف أحياناً 
  .اعتادته من اخلفض والدعة واملتعة ال تصرب طويالً على اخلشونة واحلرمان واملشقة عند معاناهتا يف واقع احلياة 

فشاءت القدرة اليت تنقل خطى موسى عليه السالم أن ختفض ما اعتادته نفسه من تلك احلياة؛ وأن تزج به يف جمتمع 
له يستشعر النعمة يف أن يكون راعي غنم جيد القوت واملأوى ، بعد اخلوف واملطاردة واملشقة الرعاة ، وأن جتع

وأن ينزع من حسه روح االمشئزاز من الفقر والفقراء ، وروح التأفف من عاداهتم وأخالقهم وخشونتهم . واجلوع 
وأن تلقي به يف . وتقاليدهم  وسذاجتهم؛ وروح االستعالء على جهلهم وفقرهم ورثاثة هيئتهم وجمموعة عاداهتم

  . .خضم احلياة كثرياً بعد ما ألقت به يف خضم األمواج صغرياً ، ليمرن على تكاليف دعوته قبل أن يتلقاها 
فلما أن استكملت نفس موسى عليه السالم جتارهبا ، وأكملت مرانتها ودربتها ، هبذه التجربة األخرية يف دار الغربة 

مرة أخرى عائدة به إىل مهبط رأسه ، ومقر أهله وقومه ، وجمال رسالته وعمله ، سالكة به ، قادت يد القدرة خطاه 
فما هذه اجليئة والذهوب يف ذات الطريق؟ إهنا التدريب . الطريق اليت سلكها أول مرة وحيداً طريداً خائفاً يتلفت 

  .واملرانة واخلربة حىت بشعاب الطريق 

ومه بأمر ربه ، كي يستكمل صفات الرائد وخربته ، حىت ال يعتمد على الطريق الذي سيقود فيه موسى خطى ق
فقومه كانوا يف حاجة إىل رائد يقودهم يف الصغرية والكبرية ، بعد أن أفسدهم الذل . غريه ولو يف ريادة الطريق 

  .والقسوة والتسخري؛ حىت فقدوا القدرة على التدبري والتفكري 
فلنتبع خطى موسى تنقلها يد . اهللا ، وكيف أعدته القدرة لتلقي التكليف  وهكذا ندرك كيف صنع موسى على عني

  .القدرة الكربى ، يف طريقه إىل هذا التكليف 
امكثوا إين آنست ناراً ، لعلي : قال ألهله . فلما قضى موسى األجل وسار بأهله آنس من جانب الطور ناراً { 

  . .}  آتيكم منها خبرب أو جذوة من النار لعلكم تصطلون
ترى أي خاطر راود موسى ، فعاد به إىل مصر ، بعد انقضاء األجل ، وقد خرج منها خائفاً يترقب؟ وأنساه اخلطر 

  الذي ينتظره هبا ، وقد قتل فيها نفساً؟ وهناك فرعون الذي كان يتآمر مع املأل من قومه ليقتلوه؟
يل الفطري إىل األهل والعشرية ، وإىل الوطن والبيئة ، إهنا اليد اليت تنقل خطاه كلها ، لعلها قادته هذه املرة بامل

  .ليؤدي املهمة اليت خلق هلا ورعي منذ اللحظة األوىل . وأنسته اخلطر الذي خرج هارباً منه وحيداً طريداً 
،  على أية حال ها هو ذا عائد يف طريقه ، ومعه أهله ، والوقت ليل ، واجلو ظلمة؛ وقد ضل الطريق ، والليلة شاتية

  .هذا هو املشهد األول يف هذه احللقة . . كما يبدو من أنسه بالنار اليت شاهدها ، ليأيت منها خبرب أو جذوة 
  :فأما املشهد الثاين فهو املفاجأة الكربى 

  . .} فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي األمين يف البقعة املباركة من الشجرة { 
يف { ، وها هو ذا يف شاطئ الوادي إىل جوار جبل الطور ، الوادي إىل ميينه ،  فها هو ذا يقصد إىل النار اليت آنسها

مث هذا هو الكون كله تتجاوب جنباته بالنداء العلوي اآليت . . املباركة ، منذ هذه اللحظة . . } البقعة املباركة 
  :ولعلها كانت الوحيدة يف هذا املكان } من الشجرة { ملوسى 

  :} اهللا رب العاملني  أن يا موسى إين انا{ 
تلقاه يتجاوب به . تلقاه وحيداً يف ذلك الوادي العميق ، يف ذلك الليل الساكن . وتلقى موسى النداء املباشر 

تلقاه ملء . تلقاه ال ندري كيف وبأية جارحة وعن أي طريق . الكون من حوله ، ومتتلئ به السماوات واألرضون 
  .تلقاه وأطاق تلقيه ألنه صنع على عني اهللا حىت هتيأ هلذه اللحظة الكربى  .الكون من حوله ، وملء كيانه كله 



وسجل ضمري الوجود ذلك النداء العلوي؛ وبوركت البقعة اليت جتلى عليها ذو اجلالل؛ ومتيز الوادي الذي كّرم 
  .هبذا التجلي ، ووقف موسى يف أكرم موقف يلقاه إنسان 

  :ه التكليف واستطرد النداء العلوي يلقي إىل عبد
  . .} وأن ألق عصاك { 

وألقى موسى عصاه إطاعة ألمر مواله؛ ولكن ماذا؟ إهنا مل تعد عصاه اليت صاحبها طويالً ، واليت يعرفها معرفة اليقني 
  :إهنا حية تدب يف سرعة ، وتتحرك يف خفة ، وتتلوى كصغار احليات وهي حية كربى . 
  .} ومل يعقب فلما رآها هتتز كأهنا جان وىل مدبراً { 

.  
ومل } وىل مدبراً ومل يعقب { . . إهنا املفاجأة اليت مل يستعد هلا؛ مع الطبيعة االنفعالية ، اليت تأخذها الوهلة األوىل 

وهذه هي مسة االنفعاليني البارزة تتجلى يف . يفكر يف العودة إليها ليتبني ماذا هبا؛ وليتأمل هذه العجيبة الضخمة 
  موعدها

  : ربه األعلى مث يستمع إىل
  . .} يا موسى أقبل وال ختف إنك من اآلمنني { 

إنه جو هذه احلياة من . إن اخلوف واألمن يتعاقبان سريعاً على هذه النفس ، ويتعاوراهنا يف مراحل حياهتا مجيعاً 
الصفحة املقابلة لتبلد  بدئها إىل هنايتها؛ وإن هذا االنفعال الدائم املقصود يف تلك النفس ، مقدر يف هذه احلياة ، ألنه

  .وهو تدبري القدرة وتقديرها العميق الدقيق . بين إسرائيل ، ومرودهم على االستكانة ذلك األمد الطويل 
  . .} أقبل وال ختف إنك من اآلمنني { 

  وكيف ال يأمن من تنقل يد القدرة خطاه ، ومن ترعاه عني اهللا؟
  . . }اسلك يدك يف جيبك خترج بيضاء من غري سوء { 

فإذا هي املفاجأة الثانية يف اللحظة الواحدة . وأطاع موسى األمر ، وأدخل يده يف فتحة ثوبه عند صدره مث أخرجها 
إهنا إشارة إىل إشراق احلق . إهنا بيضاء المعة مشعة من غري مرض ، وقد عهدها أدماء تضرب إىل السمرة . 

  .ووضوح اآلية ونصاعة الدليل 
ومرة أخرى تدركه الرعاية احلانية . فإذا هو يرجتف من رهبة املوقف وخوارقه املتتابعة  .وأدركت موسى طبيعته 

  :ذلك أن يضم يده على قلبه ، فتخفض من دقاته ، وتطامن من خفقاته . بتوجيه يرده إىل السكينة 
  . .} واضمم إليك جناحك من الرهب { 

والرفرفة أشبه باخلفقان ، والقبض أشبه . طبق جناحه وكأمنا يده جناح يقبضه على صدره ، كما يطمئن الطائر في
  .والتعبري يرسم هذه الصورة على طريقة القرآن . باالطمئنان 

واآلن وقد تلقى موسى ما تلقى ، وقد شاهد كذلك ما شاهد ، وقد رأى اآليتني اخلارقتني ، وقد ارجتف هلما مث 
  . .لتكليف الذي كان يعد من طفولته الباكرة ليتلقاه اآلن يعرف ما وراء اآليات ، واآلن يتلقى ا. . اطمأن 

  . .} إهنم كانوا قوماً فاسقني . فذانك برهانان من ربك إىل فرعون وملئه { 
إنا رادوه إليك { : وإذن فهو الوعد الذي تلقته أم موسى وهو طفل رضيع . وإذن فهي الرسالة إىل فرعون وملئه 

وعد اهللا ال خيلف اهللا وعده وهو أصدق . يقني الذي انقضت عليه السنون الوعد ال. . } وجاعلوه من املرسلني 
  .القائلني 



. هنا يتذكر موسى أنه قتل منهم نفساً ، وأنه أخرج من بينهم طريداً ، وأهنم تآمروا على قتله فهرب منهم بعيداً 
مه برعايته ، فما له ال حيتاط وربه يكرمه بلقائه ، ويكرمه بنجائه ، ويكرمه بآياته ، ويكر. وهو يف حضرة ربه 

  :لدعوته خيفة أن يقتل فتنقطع رسالته 
  . .} رب إن قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون : قال { 

يقوهلا ال ليعتذر ، وال ليتقاعس ، وال لينكص؛ ولكن ليحتاط للدعوة ، ويطمئن إىل مضيها يف طريقها ، لو لقي ما 
  .خياف 

  :األمني  وهو احلرص الالئق مبوسى القوي
  .} وأخي هارون هو أفصح مين لساناً ، فأرسله معي ردءاً يصدقين ، إين أخاف أن يكذبون { 

  .وهو ردء له معني ، يقوي دعواه ، وخيلفه إن قتلوه . إن هارون أفصح لساناً فهو أقدر على املنافحة عن الدعوة 
  :وهنا يتلقى موسى االستجابة والتطمني 

  . .} بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون . ك ، وجنعل لكما سلطاناً فال يصلون إليكما سنشد عضدك بأخي: قال { 
. . } وجنعل لكما سلطاناً { : وزاده على ما رجاه البشارة والتطمني . لقد استجاب ربه رجاءه؛ وشد عضده بأخيه 

ال يقف له يف األرض سلطان؛ وال تناهلما  إمنا يذهبان إليه مزودين بسلطان. فهما لن يذهبا جمردين إىل فرعون اجلبار 
  .وحولكما من سلطان اهللا سياج ، ولكما منه حصن ومالذ . . } فال يصلون إليكما { : معه كف طاغية وال جبار 

فإذا هي وحدها . الغلبة آليات اهللا اليت جيبهان هبا الطغاة . ولكنها الغلبة للحق . وال تقف البشارة عند هذا احلد 
  .} بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون { : القوة ، وأداة النصر والغلبة السالح و

فالقدرة تتجلى سافرة على مسرح احلوادث؛ وتؤدي دورها مكشوفاً بال ستار من قوى األرض ، لتكون الغلبة بغري 
إميان وثقة باهللا ، . لقيم األسباب اليت تعارف عليها الناس ، يف دنيا الناس ، وليقوم يف النفوس ميزان جديد للقوى وا

  .وما بعد ذلك فعلى اهللا 
وينتهي هذا املشهد الرائع اجلليل؛ ويطوي الزمان ويطوي املكان ، فإذا موسى وهارون يف مواجهة فرعون ، بآيات 

رى باللعنة اهللا البينات؛ وإذا احلوار بني اهلدى والضالل؛ وإذا النهاية احلامسة يف هذه الدنيا بالغرق ، ويف احلياة األخ
  :يف سرعة واختصار . 
: وقال موسى . ما هذا إال سحر مفترى ، وما مسعنا هبذا يف آبائنا األولني : فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا { 

يا أيها املأل : وقال فرعون . ريب أعلم مبن جاء باهلدى من عنده ، ومن تكون له عاقبة الدار ، إنه ال يفلح الظاملون 
مت لكم من إله غريي فأوقد يل يا هامان على الطني فاجعل يل صرحاً لعلي أطلع إىل إله موسى ، وإين ألظنه ما عل

فأخذناه وجنوده فنبذناهم . واستكرب هو وجنوده يف األرض بغري احلق ، وظنوا أهنم إلينا ال يرجعون . من الكاذبني 
مة يدعون إىل النار ، ويوم القيامة ال ينصرون؛ وأتبعناهم يف وجعلناهم أئ. فانظر كيف كان عاقبة الظاملني . يف اليم 

  . .} هذه الدنيا لعنة ، ويوم القيامة هم من املقبوحني 
. إن السياق هنا يعجل بالضربة القاضية؛ وخيتصر حلقة السحرة اليت تذكر يف سور أخرى بتفصيل أو إمجال 

. . يقف عند األخذ يف الدنيا ، بل يتابع الرحلة إىل اآلخرة  مث ال. خيتصرها ليصل من التكذيب مباشرة إىل اإلهالك 
وهو تدخل يد القدرة بال ستار من : وهذا اإلسراع يف هذه احللقة مقصود ، متناسق مع اجتاه القصة يف السورة 

ل يف البشر ، فما إن يواجه موسى فرعون حىت يعجل اهللا بالعاقبة ، وتضرب يد القدرة ضربتها احلامسة ، بال تفصي



  .املواجهة أو تطويل 
  .} ما هذا إال سحر مفترى ، وما مسعنا هبذا يف آبائنا األولني : فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا { 

. .  
ما هذا إال سحر { . . وكأمنا هي ذات القولة اليت يقوهلا املشركون حملمد صلى اهللا عليه وسلم يف مكة يومذاك 

املماراة املكرورة . فهي املماراة يف احلق الواضح الذي ال ميكن دفعه . . } بائنا األولني مفترى وما مسعنا هبذا يف آ
إهنم يدعون أنه سحر ، وال جيدون هلم حجة إال أنه جديد عليهم ، . حيثما واجه احلق الباطل فأعيا الباطل اجلواب 

  مل يسمعوا به يف آبائهم األولني
هان ، إمنا يلقون هبذا القول الغامض الذي ال حيق حقاً وال يبطل باطالً وال وهم ال يناقشون حبجة ، وال يدلون برب

فما أدلوا حبجة ليناقشها ، وال طلبوا دليالً . فأما موسى عليه السالم فيحيل األمر بينه وبينهم إىل اهللا . يدفع دعوى 
، فاالختصار أوىل واإلعراض فيعطيهم ، إمنا هم ميارون كما مياري أصحاب الباطل يف كل مكان ويف كل زمان 

  :أكرم ، وترك األمر بينه وبينهم إىل اهللا 
  .} ريب أعلم مبن جاء باهلدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار ، إنه ال يفلح الظاملون : وقال موسى { 

عاقبة  ويف الوقت ذاته ناصع واضح ، مليء بالثقة والطمأنينة إىل. وهو رد مؤدب مهذب ، يلمح فيه وال يصرح 
فربه أعلم بصدقه وهداه ، وعاقبة الدار مكفولة ملن جاء باهلدى ، والظاملون يف النهاية . املواجهة بني احلق والباطل 

سنة اهللا يواجه هبا موسى . وإن بدت ظواهر األمور أحياناً يف غري هذا االجتاه . سنة اهللا اليت ال تتبدل . ال يفلحون 
  .قومه ويواجه هبا كل نيب قومه 

  :وكان رد فرعون على هذا األدب وهذه الثقة ادعاء وتطاوال ، ولعبا ومداورة ، وهتكماً وسخرية 
فأوقد يل يا هامان على الطني فاجعل يل صرحاً لعلي . يا أيها املأل ما علمت لكم من إله غريي : وقال فرعون { 

  . .} أطلع إىل إله موسى ، وإين ألظنه من الكاذبني 
ويعتمد فيها . كلمة فاجرة كافرة ، يتلقاها املأل باإلقرار والتسليم . . ما علمت لكم من إله غريي يا أيها املأل 

مث على القهر ، الذي ال يدع لرأس أن . فرعون على األساطري اليت كانت سائدة يف مصر من نسب امللوك لآلهلة 
لكنه يقول هلم هذه الكلمة فيسمعوهنا دون وهم يرونه بشراً مثلهم حييا وميوت ، و. يفكر ، وال للسان أن يعرب 

  اعتراض وال تعقيب
فأوقد يل يا هامان على الطني { : مث يتظاهر باجلد يف معرفة احلقيقة ، والبحث عن إله موسى ، وهو يلهو ويسخر 

ك يف يف السماء كما يقول وبلهجة التهكم ذاهتا يتظاهر بأنه شا. . } فاجعل يل صرحاً لعلي أطلع إىل إله موسى 
  } وإين ألظنه من الكاذبني { : صدق موسى ، ولكنه مع هذا الشك يبحث وينقب ليصل إىل احلقيقة 

  :وهي حمذوفة هنا للتعجيل بالنهاية . ويف هذا املوضع كانت حلقة املباراة مع السحرة 
  .} واستكرب هو وجنوده يف األرض بغري احلق ، وظنوا أهنم إلينا ال يرجعون { 

َولَِكنَّا أَْنشَأَْنا قُُروًنا فََتطَاَولَ ) ٤٤(بَِجانِبِ الْغَْربِيِّ إِذْ قََضْيَنا إِلَى ُموَسى الْأَْمَر َوَما كُْنَت ِمَن الشَّاِهِديَن  َوَما كُْنَت
َوَما كُْنَت بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ ) ٤٥(ِسِلَني َعلَْيهُِم الُْعُمُر َوَما كُْنتَ ثَاوًِيا ِفي أَْهلِ َمْدَيَن َتْتلُو َعلَْيهِْم آيَاِتَنا َولَِكنَّا كُنَّا ُمْر

َولَوْلَا أَنْ ُتِصيبَُهْم ُمِصيَبةٌ ) ٤٦(ونَ َنادَْيَنا وَلَِكْن َرْحَمةً ِمْن رَبَِّك ِلتُْنِذَر قَْوًما َما أََتاُهْم ِمْن َنِذيرٍ ِمْن قَْبِلَك لََعلَُّهْم َيَتذَكَُّر
فَلَمَّا َجاَءُهُم الَْحقُّ ) ٤٧(ولُوا َربََّنا لَْولَا أَْرَسلَْت إِلَيَْنا َرسُولًا فََنتَّبَِع آَياِتَك َوَنكُونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني بَِما قَدََّمْت أَْيدِيهِْم فََيقُ



الُوا ِسحَْراِن َتظَاَهَرا َوقَالُوا إِنَّا ِمْن ِعْنِدَنا قَالُوا لَْولَا أُوِتَي ِمثْلَ َما أُوِتَي ُموَسى أََولَْم َيكْفُرُوا بَِما أُوِتَي ُموَسى ِمْن قَْبلُ قَ
فَإِنْ لَْم َيسَْتجِيبُوا ) ٤٩(قُلْ فَأْتُوا بِكَِتابٍ ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُهَو أَْهَدى ِمْنُهَما أَتَّبِْعُه إِنْ كُنُْتْم َصاِدِقَني ) ٤٨(بِكُلٍّ كَاِفُرونَ 

) ٥٠(َمْن أََضلُّ ِممَّنِ اتََّبَع َهَواُه بِغَْيرِ ُهًدى ِمَن اللَِّه إِنَّ اللََّه لَا َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمَني لََك فَاْعلَْم أَنََّما َيتَّبُِعونَ أَهَْواَءُهْم َو
َوإِذَا ُيْتلَى ) ٥٢(ونَ الَِّذيَن آَتْيَناُهُم الِْكتَاَب ِمْن قَْبِلِه ُهْم بِِه ُيْؤِمُن) ٥١(َولَقَْد َوصَّلَْنا لَُهُم الْقَْولَ لََعلَُّهْم َيَتذَكَُّرونَ 

أُولَِئَك يُْؤَتْونَ أَْجَرُهْم مَرََّتْينِ بَِما َصَبرُوا ) ٥٣(َعلَْيهِْم قَالُوا آَمنَّا بِهِ إِنَُّه الَْحقُّ ِمْن َربَِّنا إِنَّا كُنَّا ِمْن قَْبِلِه ُمْسِلِمَني 
وَإِذَا َسِمعُوا اللَّْغَو أَعَْرضُوا َعْنُه َوقَالُوا لََنا أَْعَمالَُنا َولَكُْم ) ٥٤(ُيْنِفقُونَ  َوَيْدَرُءونَ بِالَْحَسَنِة السَّيِّئَةَ َوِممَّا َرَزقَْناُهْم
 إِنَّكَ لَا تَْهِدي َمْن أَْحَبْبَت وَلَِكنَّ اللََّه يَْهِدي َمْن َيَشاُء َوُهَو أَْعلَُم) ٥٥(أَْعَمالُكُْم َسلَاٌم َعلَْيكُْم لَا َنْبتَِغي الَْجاِهِلَني 

ثََمرَاُت كُلِّ  َوقَالُوا إِنْ َنتَّبِعِ الُْهَدى َمَعَك ُنَتَخطَّْف ِمْن أَْرِضَنا أََولَْم نَُمكِّْن لَُهْم َحَرًما آِمًنا ُيجَْبى إِلَْيِه) ٥٦(بِالُْمهَْتِديَن 
ا ِمْن قَْرَيٍة بَِطَرْت َمعِيَشَتَها فَِتلَْك َمَساِكنُُهْم لَْم ُتْسكَنْ َوكَْم أَْهلَكَْن) ٥٧(َشْيٍء رِْزقًا ِمْن لَُدنَّا َولَِكنَّ أَكْثََرُهْم لَا َيْعلَُمونَ 

َوَما كَانَ رَبَُّك ُمْهِلَك الْقَُرى حَتَّى َيبَْعثَ ِفي أُمَِّها َرسُولًا َيْتلُو َعلَْيهِمْ ) ٥٨(ِمْن َبْعِدِهْم إِلَّا قَِليلًا َوكُنَّا َنْحُن الْوَارِِثَني 
َوَما أُوتِيُتْم ِمْن َشْيٍء فََمَتاعُ الَْحيَاِة الدُّْنَيا َوزِيَنُتَها َوَما عِْنَد اللَّهِ ) ٥٩(ا ُمْهِلِكي الْقَُرى إِلَّا َوأَْهلَُها ظَاِلُمونَ آَياتَِنا َوَما كُنَّ

تَّْعَناُه َمتَاَع الَْحَياِة الدُّْنَيا ثُمَّ ُهَو َيْوَم الِْقَياَمةِ أَفََمْن َوَعْدنَاُه َوْعًدا َحَسًنا فَُهَو لَاِقيِه كََمْن َم) ٦٠(َخْيٌر وَأَْبقَى أَفَلَا َتْعِقلُونَ 
قَالَ الَِّذيَن َحقَّ َعلَْيهُِم الْقَْولُ ) ٦٢(َوَيْوَم ُيَناِديهِْم فََيقُولُ أَْيَن ُشَركَاِئَي الَِّذيَن كُنُْتْم َتْزُعُمونَ ) ٦١(ِمَن الُْمْحَضرِيَن 
َوِقيلَ اْدعُوا ُشَركَاءَكُْم فََدَعْوُهمْ ) ٦٣(أَغَْوْيَنا أَغَْوْيَناُهْم كََما غََويَْنا َتبَرَّأَْنا إِلَْيَك َما كَانُوا إِيَّاَنا َيْعُبُدونَ  َربََّنا هَُؤلَاِء الَِّذيَن

) ٦٥(ْم فََيقُولُ مَاذَا أََجبُْتُم الُْمْرَسِلَني َوَيْوَم ُيَنادِيهِ) ٦٤(فَلَْم َيسَْتجِيبُوا لَُهْم َوَرأَُوا الَْعذَاَب لَْو أَنَُّهْم كَانُوا َيهَْتُدونَ 
فَأَمَّا َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِملَ صَاِلًحا فََعَسى أَنْ َيكُونَ ِمَن الُْمفِْلحِنيَ ) ٦٦(فََعِمَيْت َعلَْيهُِم الْأَْنَباُء َيْومَِئٍذ فَُهْم لَا َيَتَساَءلُونَ 

َورَبَُّك َيْعلَُم َما ) ٦٨(ْختَاُر َما كَانَ لَُهمُ الِْخيََرةُ سُْبَحانَ اللَِّه َوَتَعالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ َورَبَُّك َيْخلُُق َما َيَشاُء وََي) ٦٧(
لَْيِه تُْرَجُعونَ َوُهَو اللَُّه لَا إِلَهَ إِلَّا ُهَو لَُه الَْحْمُد ِفي الْأُولَى وَالْآِخَرِة َولَهُ الُْحكُْم وَإِ) ٦٩(ُتِكنُّ ُصُدورُُهْم َوَما ُيْعِلُنونَ 

ِتيكُْم بِِضَياٍء أَفَلَا َتْسَمُعونَ قُلْ أََرأَْيُتْم إِنْ جََعلَ اللَُّه َعلَْيكُُم اللَّْيلَ َسْرَمًدا إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة َمْن إِلٌَه غَْيُر اللَِّه َيأْ) ٧٠(
رَْمًدا إِلَى َيْومِ الْقَِياَمِة َمْن إِلٌَه غَْيُر اللَِّه َيأْتِيكُْم بِلَْيلٍ َتْسكُنُونَ ِفيِه أَفَلَا قُلْ أََرأَْيُتْم إِنْ جََعلَ اللَُّه َعلَْيكُُم النَّهَاَر َس) ٧١(

َوَيْومَ ) ٧٣(ونَ َوِمْن َرْحَمِتِه جََعلَ لَكُُم اللَّْيلَ وَالنََّهاَر ِلَتْسكُُنوا ِفيِه َولَِتْبَتُغوا ِمْن فَْضِلِه َولََعلَّكُْم َتْشكُُر) ٧٢(ُتْبِصُرونَ 
وََنَزْعَنا ِمْن كُلِّ أُمٍَّة شَهِيًدا فَقُلَْنا َهاُتوا ُبْرَهاَنكُْم فََعِلُموا أَنَّ ) ٧٤(ُيَناِديهِْم فََيقُولُ أَْيَن ُشَركَاِئَي الَِّذيَن كُْنُتْم َتْزُعُمونَ 

  ) ٧٥(الَْحقَّ ِللَِّه َوَضلَّ َعْنُهْم َما كَانُوا َيفَْتُرونَ 

فأما يف هذا الدرس فتبدأ التعقيبات . عليه السالم بدالالهتا اليت وضحت يف الدرس املاضي مضت قصة موسى 
عليها؛ مث ميضي السياق يف طريقه على حمور السورة األصيل ، يبني أين يكون األمن وأين تكون املخافة؛ وجيول مع 

معهم جوالت شىت يف مشاهد الكون ،  جيول. املشركني الذين يواجهون دعوة اإلسالم بالشرك واإلنكار واملعاذير 
ويف مشاهد احلشر ، وفيما هم فيه من األمر؛ بعد أن يعرض عليهم دالئل الصدق فيما جاءهم به رسوهلم صلى اهللا 

وهو رمحة هلم . عليه وسلم وكيف يتلقاه فريق من أهل الكتاب باإلميان واليقني بينما هم يتلقونه بالكفران واجلحود 
  .أهنم كانوا يتذكرون من العذاب ، لو 

فرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتلو . والتعقيب األول على القصة يدور حول داللتها على صدق دعوى الوحي 
عليهم تفصيالت األحداث كما يقصها شاهد العيان؛ وما كان حاضر أحداثها ، ولكنه الوحي يقصها عليه من لدن 

ربنا لوال أرسلت إلينا رسوالً فنتبع : فيقولوا { مبا هم فيه من الشرك ،  عليم خبري ، رمحة بقومه أن يصيبهم العذاب
  . .} آياتك ونكون من املؤمنني 



ولكنا أنشأنا قروناً فتطاول عليهم . وما كنت جبانب الغريب إذ قضينا إىل موسى األمر ، وما كنت من الشاهدين { 
وما كنت جبانب الطور إذ نادينا؛ . ؛ ولكنا كنا مرسلني وما كنت ثاوياً يف أهل مدين تتلو عليهم آياتنا. العمر 

ولوال أن تصيبهم مصيبة مبا قدمت . ولكن رمحة من ربك لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون 
ا قالوا فلما جاءهم احلق من عندن. ربنا لوال أرسلت إلينا رسوالً فنتبع آياتك ونكون من املؤمنني : أيديهم ، فيقولوا 

إنا بكل : وقالوا . تظاهرا : سحران : لوال أويت مثلما أويت موسى أو مل يكفروا مبا أويت موسى من قبل؟ قالوا : 
فإن مل يستجيبوا لك فاعلم أمنا . إن كنتم صادقني . فأتوا بكتاب من عند اهللا هو أهدى منهما أتبعه : قل . كافرون 

ولقد وصلنا هلم . اه بغري هدى من اهللا؟ إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني ومن أضل ممن اتبع هو. يتبعون أهواءهم 
  . .} القول لعلهم يتذكرون 

ثالثني ليلة ، أمتها . . والغريب هو اجلانب الغريب للطور الذي جعله اهللا ميقاتاً مع موسى عليه السالم بعد أجل حمدد 
ويف هذا امليقات قضي األمر ملوسى يف األلواح ، ) راف على ما ذكر يف سورة األع( فكانت أربعني ليلة . بعشر 

وما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شاهداً هلذا امليقات ، حىت يعلم نبأه . لتكون شريعته يف بين إسرائيل 
لكنا و{ : وإن بينه وبني هذا احلادث لقروناً من الناس أي أجياالً متطاولة . املفصل ، كما ورد يف القرآن الكرمي 

فتلك داللة على أن الذي نبأه به هو العليم اخلبري ، الذي يوحي إليه بالقرآن . } أنشأنا قروناً فتطاول عليهم العمر 
  .الكرمي 

ولقد حتدث القرآن كذلك بأنباء مدين ، ومقام موسى عليه السالم هبا وتالها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما 
ولكنا كنا مرسلني { : ى عنهم أخبار هذه الفترة مبثل ذلك التفصيل الذي جاءت فيه كان مقيماً يف أهل مدين ، يتلق

  .هبذا القرآن وما فيه من أنباء السابقني } 
} وما كنت جبانب الطور إذ نادينا { : كذلك صوَّر القرآن موقف املناداة واملناجاة من جانب الطور بدقة وعمق 

ولكنها رمحة اهللا بقومه هؤالء ، أن . النداء ، وما سجل يف وقتها تفصيالته  وما مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
قص عليه تلك األنباء الدالة على صدقه صلى اهللا عليه وسلم فيما يدعوهم إليه ، لينذر هؤالء القوم الذين مل يأهتم 

منذ أمد طويل ، منذ أبيهم نذير من قبله فقد كانت الرساالت يف بين إسرائيل من حوهلم ، ومل يرسل إليهم رسول 
  . .} لعلهم يتذكرون { : إمساعيل 

فهي رمحة اهللا بالقوم ، وهي حجته كذلك عليهم ، كي ال يعتذروا بأهنم أخذوا على غرة ، وأهنم مل ينذروا قبل 
أخذهم بالعذاب وما هم فيه من جاهلية وشرك ومعصية يستوجب العذاب فأراد اهللا أن يقطع حجتهم ، وأن يعذر 

  :ليهم ، وأن يقفهم أمام نفسهم جمردين من كل عائق يعوقهم عن اإلميان إ
ربنا لوال أرسلت إلينا رسوالً ، فنتبع آياتك ، ونكون من : ولوال أن تصيبهم مصيبة مبا قدمت أيديهم ، فيقولوا { 

  . .} املؤمنني 
ولكنهم حني . يات ما يلزم احلجة ولو مل يكن مع هذا الرسول من اآل. كذلك كانوا سيقولون لو مل يأهتم رسول 

  :جاءهم الرسول ، ومعه احلق الذي ال مرية فيه مل يتبعوه 
: لوال أويت مثلما أويت موسى أو مل يكفروا مبا أويت موسى من قبل؟ قالوا : فلما جاءهم احلق من عندنا قالوا { 

  . .} إنا بكل كافرون : سحران تظاهرا ، وقالوا 
إما من اخلوارق } لوال أويت مثلما أويت موسى : قالوا { : واستمسكوا بالتعالت الباطلة  وهكذا مل يذعنوا للحق ،

  .املادية ، وإما من األلواح اليت نزلت عليه مجلة ، وفيها التوراة كاملة 



 ولقد} أو مل يكفروا مبا أويت موسى من قبل؟ { : ولكنهم مل يكونوا صادقني يف حجتهم ، وال خملصني يف اعتراضهم 
ولقد . كان يف اجلزيرة يهود ، وكان معهم التوراة ، فلم يؤمن هلم العرب ، ومل يصدقوا مبا بني أيديهم من التوراة 

علموا أن صفة حممد صلى اهللا عليه وسلم مكتوبة يف التوراة ، واستفتوا بعض أهل الكتاب فيما جاءهم به فأفتوهم 
من الكتاب؛ فلم يذعنوا هلذا كله ، وادعوا أن التوراة سحر ، وأن  مبا يفيد أنه احلق ، وأنه مطابق ملا بني أيديهم

  :القرآن سحر ، وأهنما من أجل هذا يتطابقان ، ويصدق أحدمها اآلخر 
  } إنا بكل كافرون : وقالوا . سحران تظاهرا : قالوا { 

  .فهو املراء إذن واللجاجة ، ال طلب احلق وال نقصان الرباهني ، وال ضعف الدليل 

إن مل يكن يعجبكم القرآن ، ومل تكن : يقول هلم . هذا فهو يسري معهم خطوة أخرى يف اإلفحام واإلحراج  ومع
  :تعجبكم التوراة؛ فإن كان عندكم من كتب اهللا ما هو أهدى من التوراة والقرآن فأتوا به أتبعه 

  } إن كنتم صادقني . فأتوا بكتاب من عند اهللا هو أهدى منهما أتبعه : قل { 
وهذه هناية اإلنصاف ، وغاية املطاولة باحلجة ، فمن مل جينح إىل احلق بعد هذا فهو ذو اهلوى املكابر ، الذي ال يستند 

  :إىل دليل 
ومن أضل ممن اتبع هواه بغري هدى من اهللا؟ إن اهللا ال يهدي . فإن مل يستجيبوا لك ، فاعلم أمنا يتبعون أهواءهم { 

  . .} القوم الظاملني 
إن احلق يف هذا القرآن لبني؛ وإن حجة هذا الدين لواضحة ، فما يتخلف عنه أحد يعلمه إال أن يكون اهلوى هو 

إما إخالص للحق وخلوص من اهلوى ، وعندئذ ال بد من اإلميان : ثالث هلما وإهنما لطريقان ال . الذي يصده 
وال حجة من غموض يف العقيدة ، أو ضعف . وإما مماراة يف احلق واتباع للهوى فهو التكذيب والشقاق . والتسليم 

  .كما يدعي أصحاب اهلوى املغرضون . يف احلجة ، أو نقص يف الدليل 
  . .} لم أمنا يتبعون أهواءهم فإن مل يستجيبوا لك فاع{ 

إن الذين ال يستجيبون هلذا الدين مغرضون غري . . كلمة من اهللا ال راد هلا وال معقب عليها . وهكذا جزما وقطعا 
  :متجنون ال حجة هلم وال معذرة ، متبعون للهوى ، معرضون عن احلق الواضح . معذورين 

  . . }ومن أضل ممن اتبع هواه بغري هدى من اهللا؟ { 
  :وهم يف هذا ظاملون باغون 

  . .} إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني { 
فما هو إال . إن هذا النص ليقطع الطريق على املعتذرين بأهنم مل يفهموا عن هذا القرآن ، ومل حييطوا علماً هبذا الدين 

فهو بذاته واضح واضح ، .  أن يصل إليهم ، ويعرض عليهم ، حىت تقوم احلجة ، وينقطع اجلدل ، وتسقط املعذرة
ال حييد عنه إال ذو هوى يتبع هواه ، وال يكذب به إال متجن يظلم نفسه ، ويظلم احلق البني وال يستحق هدى اهللا 

  .} إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني { . 
  . .ولقد انقطع عذرهم بوصول احلق إليهم ، وعرضه عليهم ، فلم يعد هلم من حجة وال دليل 

  . .} وصلنا هلم القول لعلهم يتذكرون  ولقد{ 
وحني تنتهي هذه اجلولة ، فيتبني منها التواؤهم ومراؤهم ، يأخذ معهم يف جولة أخرى تعرض عليهم صورة من 

تتجلى هذه الصورة يف فريق من الذين أوتوا الكتاب من قبلهم ، وطريقة استقباهلم . استقامة الطبع وخلوص النية 
  :ني أيديهم للقرآن املصدق ملا ب



آمنا به ، إنه احلق من ربنا ، إنا كنا من : الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون؛ وإذا يتلى عليهم قالوا { 
أولئك يؤتون أجرهم مرتني مبا صربوا ، ويدرأون باحلسنة السيئة ، ومما رزقناهم ينفقون؛ وإذا مسعوا . قبله مسلمني 

  .} لنا أعمالنا ، ولكم أعمالكم ، سالم عليكم ، ال نبتغي اجلاهلني : اللغو أعرضوا عنه ، وقالوا 

.  
قال سعيد بن جبري رضي اهللا عنه نزلت يف سبعني من القسيسني بعثهم النجاشي ، فلما قدموا على النيب صلى اهللا 

هذه اآلية  حىت ختمها ، فجعلوا يبكون وأسلموا؛ ونزلت فيهم} يس والقرآن احلكيم { : عليه وسلم قرأ عليهم 
  . .} إخل . . . الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون { : األخرى 

مث قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو مبكة عشرون رجالً أو « : وروى حممد بن إسحاق يف السرية 
إليه وكلموه ، وسألوه ،  قريباً من ذلك من النصارى ، حني بلغهم خربه من احلبشة ، فوجدوه يف املسجد ، فجلسوا

ورجال من قريش يف أنديتهم حول الكعبة ، فلما فرغوا من مساءلة النيب صلى اهللا عليه وسلم عما أرادوا دعاهم 
فلما مسعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع ، مث استجابوا هللا وآمنوا به . إىل اهللا تعاىل ، وتال عليهم القرآن 

فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام ، يف . يوصف هلم يف كتاهبم من أمره وصدقوه ، وعرفوا منه ما كان 
خيبكم اهللا من ركب بعثكم من ورائكم من أهل دينكم ترتادون هلم لتأتوهم خبرب : نفر من قريش ، فقالوا هلم 

: ق منكم فقالوا هلم الرجل ، فلم تطمئن جمالسكم عنده حىت فارقتم دينكم وصدقتموه فيما قال؟ ما نعلم ركباً أمح
  .» سالم عليكم ال جناهلكم ، لنا ما حنن عليه ولكم ما أنتم عليه ، مل نأل أنفسنا خرياً 

إن فيهم : ويقال واهللا أعلم : قال . فاهللا أعلم أي ذلك كان . إن النفر النصارى من أهل جنران : ويقال : قال 
  .} إخل . . هم به يؤمنون الذين آتيناهم الكتاب من قبله { : نزلت هذه اآليات 

ما زلت أمسع من علمائنا أهنن نزلن يف النجاشي : وسألت الزهري عن هذه اآليات فيمن نزلت؟ قال : قال 
{ إىل قوله } . . . ذلك بأن منهم قسيسني ورهباناً { : وأصحابه رضي اهللا عنه واآليات الاليت يف سورة املائدة 

ن الذين نزلت يف أمرهم هذه اآليات ، فالقرآن يرد املشركني إىل حادث وقع ، وأياً من كا} فاكتبنا مع الشاهدين 
كي يقفهم وجهاً لوجه أمام منوذج من النفوس اخلالصة كيف تتلقى هذا القرآن ، وتطمئن . يعلمونه وال ينكرونه 

هوى وال من كربياء؛  وال يصدها عنه صاد من. إليه ، وترى فيه احلق ، وتعلم مطابقته ملا بني أيديها من الكتاب 
وحتتمل يف سبيل احلق الذي آمنت به ما يصيبها من أذى وتطاول من اجلهالء ، وتصرب على احلق يف وجه األهواء 

  .ووجه اإليذاء 
  . .} الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون { 

ويت أوله عرف احلق يف آخره ، وهذه إحدى اآليات على صحته ، فالكتاب كله من عند اهللا ، فهو متطابق ، من أ
  .فاطمأن له ، وآمن به ، وعلم أنه من عند اهللا الذي نزل الكتاب كله 

  .إنه احلق من ربنا . آمنا به : وإذا يتلى عليهم قالوا { 

  . . .} إنا كنا من قبله مسلمني 
أنه من ذلك املعني ، وأنه فهو من الوضوح حبيث ال حيتاج إىل أكثر من تالوته فيعرف الذين عرفوا احلق من قبل 

واإلسالم . } إنا كنا من قبله مسلمني { . . } إنه احلق من ربنا { . صادر من ذلك املصدر الواحد الذي ال يكذب 
  .هللا هو دين املؤمنني بكل دين 



  :هؤالء الذين أسلموا هللا من قبل ، مث صدقوا بالقرآن مبجرد مساعه 
  . .} ا أولئك يؤتون أجرهم مرتني مبا صربو{ 

واالستقامة على الدين يف األوىل . ومغالبة اهلوى والشهوة . إسالم القلب والوجه . الصرب على اإلسالم اخلالص 
أولئك يؤتون أجرهم مرتني ، جزاء على ذلك الصرب ، وهو عسري على النفوس ، وأعسر الصرب ما كان . واآلخرة 

صربوا عليها مجيعاً ، وصربوا على السخرية واإليذاء كما وهؤالء . على اهلوى والشهوة وااللتواء واالحنراف 
سبقت الرواية ، وكما يقع دائماً للمستقيمني على دينهم يف اجملتمعات املنحرفة الضالة اجلاهلة يف كل زمان ومكان 

:  
  . .} ويدرأون باحلسنة السيئة { 

إنه االستعالء على كربياء النفس . خرية وهو أشد مؤنة من جمرد الصرب على اإليذاء والس. وهذا هو الصرب كذلك 
. ، ورغبتها يف دفع السخرية ، ورد األذى ، والشفاء من الغيظ ، والربد باالنتقام مث درجة أخرى بعد ذلك كله 

اليت ترد القبيح باجلميل وتقابل اجلاهل الساخر بالطمأنينة واهلدوء وبالرمحة واإلحسان؛ . درجة السماحة الراضية 
العظمة ال يبلغه إال املؤمنون الذين يعاملون اهللا فريضاهم ويرضونه ، فيلقون ما يلقون من الناس راضني  وهو أفق من

  .مطمئنني 
  . .} ومما رزقناهم ينفقون { 

منبع : فهما من منبع واحد . وكأمنا أراد أن يذكر مساحة نفوسهم باملال ، عقب ذكره لسماحة نفوسهم باإلحسان 
وكثرياً . األوىل يف النفس ، والثانية يف املال . النفس ، واالعتزاز مبا هو أكرب من قيم األرض االستعالء على شهوة 

  .ما يردان متالزمني يف القرآن 
  :وصفة أخرى من صفة النفوس املؤمنة الصابرة على اإلسالم اخلالصة للعقيدة 

  . .} ال نبتغي اجلاهلني . سالم عليكم .  لنا أعمالنا ولكم أعمالكم: وإذا مسعوا اللغو أعرضوا عنه ، وقالوا { 
وهو اهلذر الذي يقتل الوقت دون أن يضيف إىل . واللغو فارغ احلديث ، الذي ال طائل حتته ، وال حاصل وراءه 

: وهو البذيء من القول الذي يفسد احلس واللسان ، سواء . القلب أو العقل زاداً جديداً ، وال معرفة مفيدة 
  .م حكي عن غائب أوجه إىل خماطب أ

فهي مشغولة بتكاليف . والقلوب املؤمنة ال تلغو ذلك اللغو ، وال تستمع إىل ذاك اهلذر ، وال تعىن هبذا البذاء 
  :اإلميان ، مرتفعة بأشواقه ، متطهرة بنوره 

  . .} وإذا مسعوا اللغو أعرضوا عنه { 
عليهم مبثله ، وال يدخلون معهم يف جدل حوله ، ولكنهم ال يهتاجون وال يغتاظون وال جيارون أهل اللغو فريدون 
  .ألن اجلدل مع أهل اللغو لغو؛ إمنا يتركوهنم يف موادعة وسالم 

  . .} سالم عليكم . لنا أعمالنا ولكم أعمالكم : وقالوا { 
  :مع عدم الرغبة يف املشاركة . . هكذا يف أدب ، ويف دعاء باخلري ، ويف رغبة يف اهلداية 

  . .} اهلني ال نبتغي اجل{ 
  وال نريد أن ننفق معهم وقتنا الثمني ، وال أن جناريهم يف لغوهم أو نسمع إليه صامتني

  .إهنا صورة وضيئة للنفس املؤمنة املطمئنة إىل إمياهنا 



. وترسم ملن يريد أن يتأدب اهللا طريقه واضحاً ال لبس فيه . كما تفيض بالسماحة والود . تفيض بالترفع عن اللغو 
إمنا هو الترفع والسماحة وحب اخلري . مشاركة للجهال ، وال خماصمة هلم ، وال موجدة عليهم ، وال ضيق هبم فال 

  .حىت للجارم املسيء 
هؤالء الذين آمنوا من أهل الكتاب مل يزد الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف جهاده معهم لإلميان على أن يتلو عليهم 

فلم يقدر اهللا له ذلك . هده ليؤمن؛ ومن أحب بكل نفسه أن يهديه لإلسالم ووراءه من قومه من جهد ج. القرآن 
إمنا يهدي اهللا من يعلم من نفسه ما . وما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ليهدي من حيب . ألمر يعلمه من نفسه 

  . .يستحق به اهلدى ومن هو مستعد لإلميان 
  . .} وهو أعلم باملهتدين . اء إنك ال هتدي من أحببت ، ولكن اهللا يهدي من يش{ 

ورد يف الصحيحني أهنا نزلت يف أيب طالب عم النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد كان حيوطه وينصره ، ويقف دونه يف 
وجه قريش ، وحيميه حىت يبلغ دعوته ، وحيتمل يف سبيل ذلك مقاطعة قريش له ولبين هاشم وحصارهم يف الشعب 

فلما حضرته الوفاة دعاه رسول اهللا صلى اهللا عليه . باً البن أخيه ، ومحية وإباء وخنوة ولكنه إمنا يفعل ذلك كله ح. 
  . .وسلم إىل اإلميان والدخول يف اإلسالم ، فلم يكتب اهللا له هذا ، ملا يعلمه سبحانه من أمره 

ملا حضرت أبا : ال حدثين سعيد بن املسيب عن أبيه وهو املسيب بن حزن املخزومي رضي اهللا عنه ق: قال الزهري 
. طالب الوفاة جاءه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد اهللا بن أمية ابن املغرية 

فقال أبو جهل » ال إله إال اهللا كلمة أحاج لك هبا عند اهللا : يا عم قل « : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
الب أترغب عن ملة عبد املطلب؟ فلم يزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعرضها عليه يا أبا ط: وعبد اهللا بن أمية 

فقال رسول . ال إله إال اهللا : وأىب أن يقول . على ملة عبد املطلب : ويعودان له بتلك املقالة حىت كان آخر ما قال 
ما كان للنيب والذين آمنوا أن { : هللا تعاىل فأنزل ا» واهللا ألستغفرن لك ما مل أنه عنك « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إنك ال هتدي من أحببت ولكن اهللا يهدي من { : وأنزل يف أيب طالب . } يستغفروا للمشركني ولو كانوا أويل قرىب 
  ) .أخرجاه يف الصحيحني من حديث الزهري . . . ( } يشاء 

  :حازم عن أيب هريرة قال  ورواه مسلم يف صحيحه والترمذي من حديث يزيد بن كيسان عن أيب

ال إله إال اهللا أشهد لك هبا : قل . يا عماه : ملا حضرت وفاة أيب طالب أتاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال « 
ال أقوهلا . ما محله عليها إال جزع املوت ألقررت هبا عينك : لوال أن تعريين هبا قريش يقولون : فقال » يوم القيامة 
إنك ال هتدي من أحببت ولكن اهللا يهدي من يشاء وهو أعلم { : ونزل قول اهللا تعاىل . « عينك  إال ألقر هبا
  .} باملهتدين 

هو على ملة : وكان آخر ما قاله . وروى عن ابن عباس وابن عمر وجماهد والشعيب وقتادة أهنا نزلت يف أيب طالب 
  .عبد املطلب 

فهذا عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . بصرامة هذا الدين واستقامته وإن اإلنسان ليقف أمام هذا اخلرب مأخوذاً 
وكافله وحاميه والذائد عنه ، ال يكتب اهللا له اإلميان ، على شدة حبه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وشدة حب 

وقد علم اهللا . عقيدة ذلك أنه إمنا قصد إىل عصبية القرابة وحب األبوة ، ومل يقصد إىل ال. رسول اهللا له أن يؤمن 
فأخرج هذا األمر أمر اهلداية من . هذا منه ، فلم يقدر له ما كان حيبه له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويرجوه 

وما . وما على الرسول إال البالغ . حصة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجعله خاصاً بإرادته سبحانه وتقديره 
والقلوب بعد ذلك بني أصابع الرمحن ، واهلدى والضالل وفق ما يعلمه من قلوب . ة على الداعني بعده إال النصيح



  .العباد واستعدادهم للهدى أو الضالل 
واآلن جييء السياق إىل قولتهم اليت قالوها للرسول صلى اهللا عليه وسلم معتذرين عن اتباعه خمافة أن يفقدوا 

الكعبة ، وتدين لسدنتها ، وتعظم أصنامها ، فتتخطفهم تلك القبائل  سلطاهنم على قبائل العرب اجملاورة ، اليت تعظم
فيبني هلم أين يكون األمن وأين . ، أو يتخطفهم أعداؤهم من وراء شبه اجلزيرة دون أن تساندهم هذه القبائل 

يف  يكون اخلوف من واقعهم التارخيي ، ومن حاضرهم الذي يشهدونه ، بعدما أبان هلم يف هذه السورة عن ذلك
وجيول معهم جولة يف مصارع الغابرين تكشف هلم كذلك عن أسباب اهلالك احلقيقية ممثلة . قصة موسى وفرعون 

مث جولة أخرى أبعد تكشف عن حقيقة القيم . يف البطر وقلة الشكر والتكذيب بالرسل واإلعراض عن اآليات 
  .هللا وتبدو فيها ضآلة احلياة الدنيا كلها ومتاعها إىل جوار ما عند ا

أو مل منكن هلم حرماً آمناً جيىب إليه مثرات كل شيء رزقاً من . إن نتبع اهلدى معك نتخطف من أرضنا : وقالوا { 
وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها ، فتلك مساكنهم مل تسكن من بعدهم إال . لدنا؟ ولكن أكثرهم ال يعلمون 

لقرى حىت يبعث يف أمها رسوالً يتلو عليهم آياتنا ، وما كنا وما كان ربك مهلك ا. قليالً ، وكنا حنن الوارثني 
  .مهلكي القرى إال وأهلها ظاملون 

وما أوتيتم من شيء فمتاع احلياة الدنيا وزينتها ، وما عند اهللا خري وأبقى أفال تعقلون؟ أفمن وعدناه وعداً حسناً 
  . .} ن احملضرين؟ فهو القيه كمن متعناه متاع احلياة الدنيا مث هو يوم القيامة م

  :إهنا النظرة السطحية القريبة ، ويغري هبم األعداء ، ويفقدهم العون والنصري ، ويعود عليهم بالفقر والبوار 
  . .} إن نتبع اهلدى معك نتخطف من أرضنا : وقالوا { 

ه وحده احلافظ ، وهم ينسون اهللا ، وينسون أن. فهم ال ينكرون أنه اهلدى ، ولكنهم خيافون أن يتخطفهم الناس 
وأنه وحده احلامي؛ وأن قوى األرض كلها ال متلك أن تتخطفهم وهم يف محى اهللا؛ وأن قوى األرض كلها ال متلك 

ذلك أن اإلميان مل خيالط قلوهبم ، ولو خالطهم لتبدلت نظرهتم للقوى ، والختلف . أن تنصرهم إذا خذهلم اهللا 
وأن . ون إال يف جوار اهللا ، وأن اخلوف ال يكون إال يف البعد عن هداه تقديرهم لألمور ، ولعلموا أن األمن ال يك

إمنا هو حقيقة . هذا اهلدى موصول بالقوة موصول بالعزة؛ وأن هذا ليس ومهاً وليس قوالً يقال لطمأنة القلوب 
. ريها يف احلياة عميقة منشؤها أن اتباع هدى اهللا معناه االصطالح مع ناموس الكون وقواه ، واالستعانة هبا وتسخ

والذي يتبع هدى اهللا يستمد مما يف هذا الكون من . فاهللا خالق هذا الكون ومدبره وفق الناموس الذي ارتضاه له 
  .قوى غري حمدودة ، ويأوي إىل ركن شديد ، يف واقع احلياة 

ن له السيادة األرضية وحني يتحقق هذا املنهج تكو. حياة واقعة يف هذه األرض . إن هدى اهللا منهج حياة صحيحة 
وميزته أنه ال انفصال فيه بني طريق الدنيا وطريق اآلخرة؛ وال يقتضي إلغاء هذه . إىل جانب السعادة األخروية 

صالح القلب وصالح : إمنا هو يربطهما معاً برباط واحد . احلياة الدنيا أو تعطيلها ليحقق أهداف احلياة اآلخرة 
فالدنيا مزرعة اآلخرة ، وعمارة جنة هذه . ومن مث يكون الطريق إىل اآلخرة . األرض اجملتمع وصالح احلياة يف هذه 

والتوجه إليه بالعمل والتطلع . بشرط اتباع هدى اهللا . األرض وسيادهتا وسيلة إىل عمارة جنة اآلخرة واخللود فيها 
  .إىل رضاه 

 منحها القوة واملنعة والسيادة يف هناية املطاف؛ وما حدث قط يف تاريخ البشرية أن استقامت مجاعة على هدى اهللا إال
  .أمانة اخلالفة يف األرض تصريف احلياة . بعد إعدادها حلمل هذه األمانة 

يشفقون من عداوة أعداء اهللا ومكرهم ، ويشفقون . وإن الكثريين ليشفقون من اتباع شريعة اهللا والسري على هداه 



ضايقات االقتصادية وغري االقتصادية وإن هي إال أوهام كأوهام قريش من تألب اخلصوم عليهم ، ويشفقون من امل
فلما اتبعت هدى اهللا . } إن نتبع اهلدى معك نتخطف من أرضنا { : يوم قالت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .سيطرت على مشارق األرض ومغارهبا يف ربع قرن أو أقل من الزمان 
  .يكذب هذا العذر املوهوم وقد رد اهللا عليهم يف وقتها مبا 

فمن الذي وهبهم األمن؟ ومن الذي جعل هلم البيت احلرام؟ ومن الذي جعل القلوب هتوي إليهم حتمل من مثرات 
  :األرض مجيعاً؟ تتجمع يف احلرم من كل أرض ، وقد تفرقت يف مواطنها وموامسها الكثرية 

  . .} رزقاً من لدنا؟ أو مل منكن هلم حرماً آمناً جيىب إليه مثرات كل شيء { 
فما باهلم خيافون أن يتخطفهم الناس لو اتبعوا هدى اهللا ، واهللا هو الذي مكن هلم هذا احلرم اآلمن منذ أيام أبيهم 

  إبراهيم؟ أفمن أمنهم وهم عصاة ، يدع الناس يتخطفوهنم وهم تقاة؟
  . .} ولكن أكثرهم ال يعلمون { 

  .وال يعلمون أن مرد األمر كله هللا . ملخافة ال يعلمون أين يكون األمن وأين تكون ا
  :فأما إن أرادوا أن يتقوا املهالك حقاً ، وأن يأمنوا التخطف حقاً ، فها هي ذي علة اهلالك فليتقوها 

  . .} وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم مل تسكن من بعدهم إال قليالً ، وكنا حنن الوارثني { 
وقد أوتوا من نعمة اهللا ذلك احلرم اآلمن؛ فليحذروا . وعدم الشكر عليها ، هو سبب هالك القرى إن بطر النعمة ، 

إذن أن يبطروا ، وأال يشكروا ، فيحل هبم اهلالك كما حل بالقرى اليت يروهنا ويعرفوهنا ، ويرون مساكن أهلها 
وتروي . اخصة حتدث عن مصارع أهلها وبقيت ش. } مل تسكن من بعدهم إال قليالً { . . الداثرين خاوية خالية 

  .} وكنا حنن الوارثني { قصة البطر بالنعمة؛ وقد فين أهلها فلم يعقبوا أحداً ، ومل يرثها بعدهم أحد 
فتلك هي سنته اليت كتبها على نفسه رمحة . على أن اهللا مل يهلك تلك القرى املتبطرة إال وقد أرسل يف أمها رسوالً 

  :بعباده 
بك مهلك القرى حىت يبعث يف أمها رسوالً يتلو عليهم آياتنا ، وما كنا مهلكي القرى إال وأهلها وما كان ر{ 

  . .} ظاملون 
وحكمة إرسال الرسول يف أم القرى أي كرباها أو عاصمتها أن تكون مركزاً تبلغ منه الرسالة إىل األطراف فال 

فهو ينذرهم عاقبة . ليه وسلم يف مكة أم القرى العربية وقد أرسل النيب صلى اهللا ع. تبقى حجة وال عذر فيها ألحد 
يكذبون باآليات عن . . } وما كنا مهلكي القرى إال وأهلها ظاملون { . املكذبني قبلهم بعد ما جاءهم النذير 

  معرفة وعن يقني
ض ، وما وهبهم إياه من على أن متاع احلياة الدنيا بكامله ، وعرض احلياة الدنيا مجيعه ، وما مكنهم اهللا فيه من األر

  :الثمرات ، وما يتسىن للبشر كلهم طوال هذه احلياة ، إن هو إال شيء ضئيل زهيد ، إذا قيس مبا عند اهللا 
  .} أفال تعقلون؟ . وما عند اهللا خري وأبقى . وما أوتيتم من شيء فمتاع احلياة الدنيا وزينتها { 

األمن واألرض واملتاع وحده؛ وال ملا مين به اهللا عليهم من التمكني وهذا هو التقومي األخري ال ملا خيشون فوته من 
  .والثمار واألمان وحده؛ وال ملا وهبه اهللا للقرى مث أهلكها بالتبطر فيه وحده 

إمنا هو التقومي األخري لكل ما يف هذه احلياة الدنيا حىت لو ساغ ، وحىت لو كمل ، وحىت لو دام ، فلم يعقبه اهلالك 
  .خري يف طبيعته وأبقى يف مدته } وما عند اهللا خري وأبقى { . . } متاع احلياة الدنيا وزينتها { إنه كله . والدمار 



  . .} أفال تعقلون؟ { 
ومن مث جييء التعقيب يف هذه الصيغة للتنبيه . واملفاضلة بني هذا وذاك حتتاج إىل عقل يدرك طبيعة هذا وذاك 

  إلعمال العقل يف االختيار
  :ية هذه اجلولة يعرض عليهم صفحيت الدنيا واآلخرة ، وملن شاء أن خيتار ويف هنا

  . .} أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو القيه كمن متعناه متاع احلياة الدنيا مث هو يوم القيامة من احملضرين؟ { 
ن نال متاع احلياة وهذه صفحة م. فهذه صفحة من وعده اهللا وعداً حسناً فوجده يف اآلخرة حقاً وهو ال بد القيه 

} من احملضرين { والتعبري يوحي باإلكراه . الدنيا القصري الزهيد ، مث ها هو ذا يف اآلخرة حمضر إحضاراً للحساب 
الذين جياء هبم مكرهني خائفني يودون أن مل يكونوا حمضرين ، ملا ينتظرهم من وراء احلساب على ذلك املتاع القصري 

  الزهيد
فحىت لو كان ذلك كذلك } إن نتبع اهلدى معك نتخطف من أرضنا { :  الرد على مقالتهم وتلك هناية املطاف يف

فهو خري من أن يكونوا يف اآلخرة من احملضرين فكيف واتباع هدى اهللا معه األمن يف الدنيا والتمكني ، ومعه العطاء 
وال . يدركون حقيقة القوى يف هذا الكون يف اآلخرة واألمان؟ أال إنه ال يترك هدى اهللا إذن إال الغافلون الذين ال 

  .وإال اخلاسرون الذين ال حيسنون االختيار ألنفسهم وال يتقون البوار . يعرفون أين تكون املخافة وأين يكون األمن 
وعندما يصل هبم إىل الشاطئ اآلخر جيول هبم جولة أخرى يف مشهد من مشاهد القيامة ، يصور مغبة ما هم فيه من 

  :غواية الشرك وال
ربنا هؤالء الذين أغوينا : أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قال الذين حق عليهم القول : ويوم يناديهم فيقول { 

فدعوهم فلو يستجيبوا هلم ، . ادعوا شركاءكم : وقيل . أغويناهم كما غوينا ، تربأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون 
ماذا أجبتم املرسلني؟ فعميت عليهم األنباء يومئذ : ويوم يناديهم فيقول { . } ورأوا العذاب لو أهنم كانوا يهتدون 

  . .} فأما من تاب وآمن وعمل صاحلاً ، فعسى أن يكون من املفلحني . فهم ال يتساءلون 
  :والسؤال األول للتوبيخ والتأنيب 

  . .} أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ { 
. الشركاء ، وأن أتباعهم ال يعلمون عنهم شيئاً ، وال يستطيعون إليهم سبيالً واهللا يعلم أن ال وجود اليوم هلؤالء 

  .ولكنه اخلزي والفضيحة على رؤوس األشهاد 
ومن مث ال جييب املسؤولون عن السؤال ، فليس املقصود به هو اجلواب إمنا حياولون أن يتربأوا من جريرة إغوائهم 

  :ن يفعل كرباء قريش مع الناس خلفهم ، فيقولون ملن وراءهم ، وصدهم عن هدى اهللا ، كما كا
  } ربنا هؤالء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا؛ تربأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون { 

ربنا إننا مل نغوهم قسراً ، فما كان لنا من سلطان على قلوهبم؛ إمنا هم وقعوا يف الغواية عن رضى منهم واخيتار ، 
  .اية دون إجبار كما وقعنا حنن يف الغو

إمنا كانوا يعبدون أصناماً وأوثاناً وخلقاً من خلقك ، } ما كانوا إيانا يعبدون { . من جرمية إغوائهم } تربأنا إليك { 
  ومل جنعل أنفسنا هلم آهلة ، ومل يتوجهوا إلينا حنن بالعبادة

  :ين اختذوهم من دون اهللا خمزاة الشركاء الذ. عندئذ يعود هبم إىل املخزاة اليت حولوا احلديث عنها 
  . .} ادعوا شركاءكم : وقيل { 

ادعوهم وال هتربوا من سريهتم ادعوهم ليلبوكم وينقذوكم ادعوهم فهذا يومهم وهذه فائدهتم والبائسون يعرفون أن 



  :ال جدوى من دعائهم ، ولكنهم يطيعون األمر مقهورين 
  . . .} فدعوهم فلم يستجيبوا هلم { 

  غري ذاك ، ولكنه اإلذالل واإلعنات ومل يكن منتظراً
  . .} ورأوا العذاب { 

  .فليس وراء هذا املوقف إال العذاب . ورأوه ماثالً وراءه . رأوه يف هذا احلوار 
وهنا يف اللحظة اليت يصل فيها املشهد إىل ذروته يعرض عليهم اهلدى الذي يرفضونه ، وهو أمنية املتمين يف ذلك 

  :ني أيديهم يف الدنيا لو أهنم إليه يسارعون وهو ب: املوقف املكروب 
  . .} لو أهنم كانوا يهتدون { 

  :مث يعود هبم إىل ذلك املشهد املكروب 
  . .} ويوم يناديهم فيقول ، ماذا أجبتم املرسلني؟ { 

لذهول وإهنم ليواجهون السؤال با. ولكنه كذلك سؤال التأنيب والترذيل . وإن اهللا ليعلم ماذا أجابوا املرسلني 
  :ذهول املكروب وصمت الذي ال جيد ما يقول . والصمت 

  .} فعميت عليهم األنباء يومئذ فهم ال يتساءلون { 
وكأمنا األنباء عمياء ال تصل إليهم ، وهم ال يعلمون شيئاً عن أي . والتعبري يلقي ظل العمى على املشهد واحلركة 

  م صامتون ساكتونوهم يف ذهوهل. شيء وال ميلكون سؤاالً وال جواباً 
  . .} فأما من تاب وآمن وعمل صاحلاً فعسى أن يكون من املفلحني { 

ففي الوقت الذي يبلغ الكرب ذروته باملشركني ، يتحدث عمن تاب وآمن وعمل . وهذه هي الصفحة املقابلة 
  رويف الوقت فسحة لالختيا. وملن شاء أن خيتار . صاحلاً ، وما ينتظره من الرجاء يف الفالح 

مث يرد أمرهم وأمر كل شيء إىل إرادة اهللا واختياره؛ فهو الذي خيلق كل شيء ، ويعلم كل شيء ، وإليه مرد األمر 
وما ميلكون أن . كله يف األوىل واآلخرة ، وله احلمد يف األوىل واآلخرة وله احلكم يف الدنيا وله الرجعة واملآب 

  :شاء وخيتار خيتاروا ألنفسهم وال لغريهم ، فاهللا خيلق ما ي
وربك يعلم ما تكن . وربك خيلق ما يشاء وخيتار ، ما كان هلم اخلرية ، سبحان اهللا وتعاىل عما يشركون { 

  . .} وهو اهللا ال إله إال هو له احلمد يف األوىل واآلخرة ، وله احلكم وإليه ترجعون . صدورهم وما يعلنون 
وبعد استعراض موقفهم يوم } اهلدى معك نتخطف من أرضنا  إن نتبع{ : وهذا التعقيب جييء بعد حكاية قوهلم 

جييء لتقرير أهنم ال ميلكون االختيار ألنفسهم فيختاروا األمن أو املخافة ولتقرير . . احلساب على الشرك والغواية 
  .وحدانية اهللا ورد األمر كله إليه يف النهاية 

  .. } ما كان هلم اخلرية . وربك خيلق ما يشاء وخيتار { 
إن اهللا خيلق ما يشاء؛ ال ميلك أحد أن يقترح . إهنا احلقيقة اليت كثرياً ما ينساها الناس ، أو ينسون بعض جوانبها 

وإنه هو الذي خيتار من خلقه . عليه شيئاً وال أن يزيد أو ينقص يف خلقه شيئاً ، وال أن يعدل أو يبدل يف خلقه شيئاً 
ف واألعمال والتكاليف واملقامات؛ وال ميلك أحد أن يقترح عليه شخصاً وال ما يشاء ومن يشاء ملا يريد من الوظائ
ال يف شأن أنفسهم وال يف شأن غريهم ، ومرد األمر } ما كان هلم اخلرية { . . حادثاً وال حركة وال قوالً وال فعالً 

  . .كله إىل اهللا يف الصغري والكبري 
ا سخط الناس شيئاً حيل هبم ، وال استخفهم شيء ينالونه بأيديهم ، هذه احلقيقة لو استقرت يف األخالد والضمائر مل



  .فليسوا هم الذين خيتارون ، إمنا اهللا هو الذي خيتار . وال أحزهنم شيء يفوهتم أو يفلت منهم 
ولكن معناه أن يتقبلوا ما يقع بعد أن يبذلوا ما يف وسعهم . وليس معىن هذا أن يلغوا عقوهلم وإرادهتم ونشاطهم 

  .فإن عليهم ما يف وسعهم واألمر بعد ذلك هللا . من التفكري والتدبري واالختيار بالرضى والتسليم والقبول 
ولقد كان املشركون يشركون مع اهللا آهلة مدعاة؛ واهللا وحده هو اخلالق املختار ال شريك له يف خلقه وال يف 

  . .اختياره 
  . .} سبحان اهللا وتعاىل عما يشركون { 
  . .} علم ما تكن صدورهم وما يعلنون وربك ي{ 

  .فهو جمازيهم مبا يعلم من أمرهم ، خمتار هلم ما هم له أهل ، من هدى أو ضالل 
  .فال شريك له يف خلق وال اختيار . . } وهو اهللا ال إله إال هو { 
وعلى عدله ورمحته ، على اختياره ، وعلى نعمائه ، وعلى حكمته وتدبريه ، . . } له احلمد يف األوىل واآلخرة { 

  .وهو وحده املختص باحلمد والثناء 
  .يقضي يف عباده بقضائه ، ال راد له وال مبدل حلكمه . . } وله احلكم { 
  . . .فيقضي بينكم قضاءه األخري . . } وإليه ترجعون { 

م فال ختفى عليه وهكذا يطوقهم بالشعور بقدرة اهللا وتفرد إرادته يف هذا الوجود واطالعه على سرهم وعالنتيه
  فكيف يشركون باهللا بعد هذا وهم يف قبضته ال يفلتون؟. منهم خافية؛ وإليه مرجعهم فال تشرد منهم شاردة 

مث جيول هبم جولة يف مشاهد الكون الذي يعيشون فيه غافلني عن تدبري اهللا هلم ، واختياره حلياهتم ومعاشهم؛ فيوقظ 
اهريت الليل والنهار ، وما وراءمها من أسرار االختيار والشهادة بوحدانية ظ. مشاعرهم لظاهرتني كونيتني عظيمتني 

  :اخلالق املختار 
: أرأيتم إن جعل اهللا عليكم الليل سرمداً إىل يوم القيامة من إله غري اهللا يأتيكم بضياء؟ أفال تسمعون؟ قل : قل { 

ه غري اهللا يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ أفال تبصرون؟ أرأيتم إن جعل اهللا عليكم النهار سرمداً إىل يوم القيامة من إل
  . .} ومن رمحته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ، ولعلكم تشكرون 

  .والناس لطول ما اعتادوا من كر اجلديدين ينسون جدهتما املتكررة اليت ال تبلى 

وال يتدبرون ما . يهزهم طلوع النهار وإقبال الليل إال نادراً وال . وال يروعهم مطلع الشمس وال مغيبها إال قليالً 
  .يف تواليهما من رمحة هبم وإنقاذ من البلى والدمار ، أو التعطل والبوار ، أو امللل واهلمود 

والقرآن الكرمي يوقظهم من مهود اإللف والعادة ، ويلفتهم إىل متلي الكون من حوهلم ومشاهده العظيمة؛ وذلك 
وما يشعر اإلنسان بقيمة . إليهم استمرار الليل أبداً أو النهار أبداً ، وحني خييفهم من عواقب هذا وذاك  حني خييل

  .الشيء إال حني يفقده أو خياف عليه الفقدان 
  . .} من إله غري اهللا يأتيكم بضياء؟ أفال تسمعون؟ . أرأيتم إن جعل اهللا عليكم الليل سرمداً إىل يوم القيامة : قل { 
الناس يشتاقون إىل الصبح حني يطول هبم الليل قليالً يف أيام الشتاء ، وحينون إىل ضياء الشمس حني تتوارى عنهم و

ولو دام عليهم الليل سرمداً إىل يوم القيامة؟ ذلك على فرض أهنم . فترة وراء السحاب فكيف هبم لو فقدوا الضياء 
  وار ، لو مل يطلع عليها النهاروإن احلياة كلها ملعرضة للتلف والب. ظلوا أحياء 

من إله غري اهللا يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ أفال . أرأيتم إن جعل اهللا عليكم النهار سرمداً إىل يوم القيامة : قل { 
  . .} تبصرون؟ 



وحينون إىل الليل حني يطول النهار بعض . والناس يستروحون الظالل حني يطول عليهم اهلجري ساعات من النهار 
واحلياة كلها حتتاج إىل فترة الليل لتجدد ما . وجيدون يف ظالم الليل وسكونه امللجأ والقرار . ات يف الصيف ساع

. فكيف بالناس لو ظل النهار سرمداً إىل يوم القيامة على فرض أهنم ظلوا أحياء . تنفقه من الطاقة يف نشاط النهار 
  ها النهاروإن احلياة كلها ملعرضة للتلف والبوار إن دام علي

  :وكل شيء عنده مبقدار . وكل صغرية وكبرية يف هذا الكون بتدبري . أال إن كل شيء بقدر 
  . .} ومن رمحته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون { 

{ س شيئاً إال من فضله فما يعطي النا. فالليل سكينة وقرار ، والنهار نشاط وعمل ، واملتجه فيه إىل فضل اهللا 
ما يسره اهللا لكم من نعمة ومن رمحة ، وما دبره لكم واختاره من توايل الليل والنهار ، ومن } ولعلكم تشكرون 

كل سنن احلياة اليت مل ختتاروها ، ولكن اختارها اهللا عن رمحة وعن علم وعن حكمة تغفلون عنها لطول اإللف 
  .والتكرار 

ويقفهم . د سريع من مشاهد القيامة يسأهلم فيه سؤال استنكار عما زعموا من شركاء وخيتم هذه اجلوالت مبشه
  :وجهاً لوجه أمام أباطيلهم املدعاة ، حيث تتذاوب وتتهاوى يف موقف السؤال واحلساب 

. هاتوا برهانكم : أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ونزعنا من كل أمة شهيداً فقلنا : ويوم يناديهم فيقول { 
  . .} فعلموا أن احلق هللا ، وضل عنهم ما كانوا يفترون 

فهو يعاد هنا لتوكيده وتثبيته . وتصوير يوم النداء ، وما فيه من سؤال عن الشركاء ، قد سبق يف جولة ماضية 
  .مبناسبة املشهد اجلديد الذي يعرض هنا 

َناُه ِمَن الْكُنُوزِ َما إِنَّ َمفَاِتَحُه لََتُنوُء بِالُْعْصَبةِ أُوِلي الْقُوَِّة إِذْ قَالَ لَُه قَْومُهُ إِنَّ قَاُرونَ كَانَ ِمْن قَْومِ ُموَسى فََبَغى َعلَْيهِْم َوآَتْي
َيا َوأَْحِسْن كََما َواْبَتغِ ِفيَما آَتاَك اللَُّه الدَّاَر الْآِخَرةَ َولَا َتْنسَ َنصِيَبَك ِمَن الدُّْن) ٧٦(لَا َتفَْرْح إِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ الْفَرِِحَني 

قَالَ إِنََّما أُوِتيُتُه َعلَى ِعلْمٍ ِعْنِدي أََولَمْ ) ٧٧(أَْحَسَن اللَُّه إِلَْيَك وَلَا َتْبغِ الْفََساَد ِفي الْأَْرضِ إِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ الُْمفِْسِديَن 
) ٧٨(ْن ُهَو أََشدُّ ِمْنُه قُوَّةً َوأَكْثَُر َجْمًعا َولَا ُيسْأَلُ َعْن ذُُنوبِهُِم الُْمْجرُِمونَ َيْعلَْم أَنَّ اللََّه قَْد أَْهلََك ِمْن قَْبِلِه ِمَن الْقُُروِن َم

) ٧٩(ظِيمٍ اُرونُ إِنَّهُ لَذُو َحظٍّ َعفََخَرَج َعلَى قَْوِمِه ِفي زِيَنِتِه قَالَ الَِّذيَن ُيرِيُدونَ الْحََياةَ الدُّْنَيا َيا لَْيَت لََنا ِمثْلَ َما أُوِتَي قَ
فََخسَفَْنا بِهِ ) ٨٠(الصَّابُِرونَ  َوقَالَ الَِّذيَن أُوُتوا الِْعلَْم َويْلَكُْم ثََواُب اللَِّه َخْيرٌ ِلَمْن آَمَن َوَعِملَ َصاِلًحا َولَا ُيلَقَّاَها إِلَّا

وَأَصَْبَح الَِّذيَن َتَمنَّْوا َمكَاَنهُ ) ٨١(َوَما كَانَ ِمَن الُْمنَْتِصرِيَن  َوبَِدارِِه الْأَْرَض فََما كَانَ لَُه ِمْن ِفئٍَة َيْنُصرُوَنُه ِمْن ُدوِن اللَِّه
ُه َعلَْيَنا لََخَسَف بَِنا َوْيكَأَنَُّه لَا بِالْأَْمسِ َيقُولُونَ َوْيكَأَنَّ اللََّه َيْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيقِْدُر لَوْلَا أَنْ َمنَّ اللَّ

) ٨٣(ِقَني ِتلَْك الدَّاُر الْآخَِرةُ َنْجَعلَُها ِللَِّذيَن لَا يُرِيُدونَ ُعلُوا ِفي الْأَْرضِ َولَا فََساًدا َوالَْعاِقَبةُ ِللُْمتَّ) ٨٢(فِْلُح الْكَاِفُرونَ ُي
  ) ٨٤(ِذيَن َعِملُوا السَّيِّئَاِت إِلَّا َما كَانُوا َيْعَملُونَ َمْن َجاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َخْيٌر ِمنَْها َوَمْن َجاَء بِالسَّيِّئَِة فَلَا ُيْجَزى الَّ

مضت مطالع السورة بقصة موسى وفرعون ، وقد عرضت فيها قوة السلطان واحلكم ، وكيف باءت بالبوار مع 
وكيف  واآلن جتيء قصة قارون لتعرض سلطان املال والعلم ،. البغي والظلم ، والكفران باهللا ، والبعد عن هداه 

وتقرر حقيقة القيم ، فترخص من . ينتهي بالبوار مع البغي والبطر ، واالستكبار على اخللق وجحود نعمة اخلالق 
قيمة املال والزينة إىل جانب قيمة اإلميان والصالح؛ مع االعتدال والتوازن يف االستمتاع بطيبات احلياة دون علو يف 

  .األرض وال فساد 
فهل وقعت هذه . لقصة وال مكاهنا؛ إمنا يكتفي بأن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وال حيدد القرآن زمان ا



القصة وبنو إسرائيل وموسى يف مصر قبل اخلروج؟ أم وقعت بعد اخلروج يف حياة موسى؟ أم وقعت يف بين إسرائيل 
ويزيد . وقع يف زمان موسى إنه كان ابن عم ملوسى عليه السالم وأن احلادث : من بعد موسى؟ هناك روايات تقول 

بعضها فيذكر أن قارون آذى موسى ، ودبر له مكيدة ليلصق به هتمة الفاحشة بامرأة معينة يف مقابل رشوة من املال 
  . .، فربأ اهللا موسى وأذن له يف قارون ، فخسفت به األرض 

ة كما وردت يف القرآن كافية ألداء فالقص. ولسنا يف حاجة إىل كل هذه الروايات ، وال إىل حتديد الزمان واملكان 
ولو كان حتديد زماهنا ومكاهنا . الغرض منها يف سياق السورة ، ولتقرير القيم والقواعد اليت جاءت لتقريرها 

فلنستعرضها إذن يف صورهتا القرآنية ، بعيدة عن تلك الروايات . ومالبساهتا يزيد يف داللتها شيئاً ما ترك حتديدها 
  . .راءها اليت ال طائل و

إذ قال له . إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم؛ وآتيناه من الكنوز ما إن مفاحته لتنوء بالعصبة أويل القوة { 
وابتغ فيما آتاك اهللا الدار اآلخرة وال تنس نصيبك من الدنيا ، وأحسن . ال تفرح إن اهللا ال حيب الفرحني : قومه 

. } إمنا أوتيته على علم عندي : قال . اد يف األرض ، إن اهللا ال حيب املفسدين كما أحسن اهللا إليك ، وال تبغ الفس
.  

وتقرر مسلكه مع قومه ، وهو مسلك } قوم موسى { وحتدد قومه } قارون { هكذا تبدأ القصة فتعني اسم بطلها 
  :وتشري إىل سبب هذا البغي وهو الثراء } فبغى عليهم { البغي 

  . .} ن مفاحته لتنوء بالعصبة أويل القوة وآتيناه من الكنوز ما إ{ 
  .مث متضي بعد ذلك يف استعراض األحداث واألقوال واالنفعاالت اليت صاحبتها يف النفوس 

لقد كان قارون من قوم موسى ، فآتاه اهللا ماالً كثرياً ، يصور كثرته بأنه كنوز والكنز هو املخبوء املدخر من املال 
من أجل هذا بغى . . ول وبأن مفاتح هذه الكنوز تعيي اجملموعة من أقوياء الرجال الفائض عن االستعمال والتدا

فرمبا بغى عليهم بظلمهم وغصبهم . وال يذكر فيم كان البغي ، ليدعه جمهالً يشمل شىت الصور . قارون على قومه 
  .حقهم يف ذلك املال أرضهم وأشياءهم كما يصنع طغاة املال يف كثري من األحيان ورمبا بغى عليهم حبرماهنم 

حق الفقراء يف أموال األغنياء ، كي ال يكون دولة بني األغنياء وحدهم ومن حوهلم حماويج إىل شيء منه ، فتفسد 
  .ورمبا بغى عليهم هبذه وبغريها من األسباب . القلوب ، وتفسد احلياة 

النهج القومي ، الذي يرضاه اهللا يف وعلى أية حال فقد وجد من قومه من حياول رده عن هذا البغي ، ورجعه إىل 
التصرف هبذا الثراء؛ وهو هنج ال حيرم األثرياء ثراءهم؛ وال حيرمهم املتاع املعتدل مبا وهبهم اهللا من مال؛ ولكنه 

يفرض عليهم القصد واالعتدال؛ وقبل ذلك يفرض عليهم مراقبة اهللا الذي أنعم عليهم ، ومراعاة اآلخرة وما فيها 
  :من حساب 

وابتغ فيما آتاك اهللا الدار اآلخرة ، وال تنس نصيبك من . ال تفرح إن اهللا ال حيب الفرحني : إذ قال له قومه { 
  .} إن اهللا ال حيب املفسدين . الدنيا وأحسن كما أحسن اهللا إليك ، وال تبغ الفساد يف األرض 

  .بني سائر مناهج احلياة  ويف هذا القول مجاع ما يف املنهج اإلهلي القومي من قيم وخصائص تفرده
فرح الزهو املنبعث من االعتزاز باملال ، واالحتفال بالثراء ، والتعلق بالكنوز ، واالبتهاج بامللك . . } ال تفرح { 

ال . ال تفرح فرح البطر الذي ينسي املنعم باملال؛ وينسي نعمته ، وما جيب هلا من احلمد والشكران . . واالستحواذ 
  . .يستخفه املال ، فيشغل به قلبه؛ ويطري له لبه ، ويتطاول به على العباد تفرح فرح الذي 

فهم يردونه بذلك إىل اهللا ، الذي ال حيب الفرحني املأخوذين باملال ، املتباهني ، . . } إن اهللا ال حيب الفرحني { 



  .املتطاولني بسلطانه على الناس 
. ويف هذا يتمثل اعتدال املنهج اإلهلي القومي . . } نصيبك من الدنيا  وابتغ فيما آتاك اهللا الدار اآلخرة ، وال تنس{ 

بل حيضه على هذا . وال حيرمه أن يأخذ بقسط من املتاع يف هذه احلياة . املنهج الذي يعلق قلب واجد املال باآلخرة 
  .ويكلفه إياه تكليفاً ، كي ال يتزهد الزهد الذي يهمل احلياة ويضعفها 

بات احلياة ليستمتع هبا الناس؛ وليعلموا يف األرض لتوفريها وحتصيلها ، فتنمو احلياة وتتجدد ، لقد خلق اهللا طي
ذلك على أن تكون وجهتهم يف هذا املتاع هي اآلخرة ، فال ينحرفون عن . وتتحقق خالفة اإلنسان يف هذه األرض 

ن من ألوان الشكر للمنعم ، وتقبل لعطاياه ، واملتاع يف هذه احلالة لو. طريقها ، وال يشغلون باملتاع عن تكاليفها 
  .فهو طاعة من الطاعات جيزي عليها اهللا باحلسىن . وانتفاع هبا 

وهكذا حيقق هذا املنهج التعادل والتناسق يف حياة اإلنسان ، وميكنه من االرتقاء الروحي الدائم من خالل حياته 
  .ر ملقومات احلياة الفطرية البسيطة الطبيعية املتعادلة ، اليت ال حرمان فيها ، وال إهدا

إحسان التقبل . فليقابل باإلحسان فيه . فهذا املال هبة من اهللا وإحسان . . } وأحسن كما أحسن اهللا إليك { 
  .وإحسان التصرف ، واإلحسان به إىل اخللق ، وإحسان الشعور بالنعمة ، وإحسان الشكران 

. والفساد باملتاع املطلق من مراقبة اهللا ومراعاة اآلخرة . بالبغي والظلم الفساد . . } وال تبغ الفساد يف األرض { 
والفساد بإنفاق املال يف غري وجهه أو إمساكه عن وجهه . والفساد مبلء صدور الناس باحلرج واحلسد والبغضاء 

  .على كل حال 
  .كما أنه ال حيب الفرحني . . } إن اهللا ال حيب املفسدين { 

  :فكان رده مجلة واحدة ، حتمل شىت معاين الفساد واإلفساد : ه كذلك قال له قوم
  } إمنا أوتيته على علم عندي : قال { 

فما لكم متلون عليَّ طريقة خاصة يف . إمنا أوتيت هذا املال استحقاقاً على علمي الذي طوع يل مجعه وحتصيله 
املال جبهدي اخلاص ، واستحققته بعلمي التصرف فيه ، وتتحكمون يف ملكييت اخلاصة ، وأنا إمنا حصلت هذا 

  اخلاص؟
  .إهنا قولة املغرور املطموس الذي ينسى مصدر النعمة وحكمتها ، ويفتنه املال ويعميه الثراء 

ومن مث فهو غري . فكم من الناس يظن أن علمه وكده مها وحدمها سبب غناه . وهو منوذج مكرر يف البشرية 
اسب على ما يفسد باملال وما يصلح ، غري حاسب هللا حساباً ، وال ناظر إىل مسؤول عما ينفق وما ميسك ، غري حم

  غضبه ورضاه
واإلسالم يعترف بامللكية الفردية ، ويقدر اجلهد الفردي الذي بذل يف حتصيلها من وجوه احلالل اليت يشرعها؛ وال 

يناً للتصرف يف امللكية الفردية كما ولكنه يف الوقت ذاته يفرض منهجاً مع. يهون من شأن اجلهد الفردي أو يلغيه 
يفرض منهجاً لتحصيلها وتنميتها وهو منهج متوازن متعادل ، ال حيرم الفرد مثرة جهده ، وال يطلق يده يف 

االستمتاع به حىت الترف وال يف إمساكه حىت التقتري؛ ويفرض للجماعة حقوقها يف هذا املال ، ورقابتها على طرق 
  .وهو منهج خاص واضح املالمح متميز السمات . وطرق إنفاقه واالستمتاع به . حتصيله ، وطرق تنميته 

وأعرض عن هذا كله يف . ولكن قارون مل يستمع لنداء قومه ، ومل يشعر بنعمة ربه ، ومل خيضع ملنهجه القومي 
  .استكبار لئيم ويف بطر ذميم 

  :ة املغرورة ومن مث جاءه التهديد قبل متام اآلية ، رداً على قولته الفاجر



} أو مل يعلم أن اهللا قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر مجعاً؟ وال يسأل عن ذنوهبم اجملرمون { 
.  

وكان عليه أن يعلم هذا . فإن كان ذا قوة وذا مال ، فقد أهلك اهللا من قبله أجياالً كانت أشد منه قوة وأكثر ماالً 
. وليعلم أنه هو وأمثاله من اجملرمني أهون على اهللا حىت من أن يسأهلم عن ذنوهبم . فليعلم . فهذا هو العلم املنجي . 

  فليسوا هم احلكم وال األشهاد
  } وال يسأل عن ذنوهبم اجملرمون { 

ذلك كان املشهد األول من مشاهد القصة ، يتجلى فيه البغي والتطاول ، واإلعراض عن النصح ، والتعايل على 
  .صرار على الفساد ، واالغترار باملال ، والبطر الذي يقعد بالنفس عن الشكران العظة ، واإل

مث جييء املشهد الثاين حني خيرج قارون بزينته على قومه ، فتطري هلا قلوب فريق منهم ، وتتهاوى هلا نفوسهم ، 
  .ون ويتمنون ألنفسهم مثل ما أويت قارون ، وحيسون أنه أويت حظاً عظيماً يتشهاه احملروم

ذلك على حني يستيقظ اإلميان يف قلوب فريق منهم فيعتزون به على فتنة املال وزينة قارون ، ويذكرون إخواهنم 
  :املبهورين املأخوذين ، يف ثقة ويف يقني 

. إنه لذو حظ عظيم . يا ليت لنا مثلما أويت قارون : فخرج على قومه يف زينته قال الذين يريدون احلياة الدنيا { 
  .} ويلكم ثواب اهللا خري ملن آمن وعمل صاحلاً ، وال يلقاها إال الصابرون : الذين أوتوا العلم  وقال

وهكذا وقفت طائفة منهم أمام فتنة احلياة الدنيا وقفة املأخوذ املبهور املتهاوي املتهافت ، ووقفت طائفة أخرى 
والتقت قيمة املال وقيمة . العتزاز بثواب اهللا تستعلي على هذا كله بقيمة اإلميان ، والرجاء فيما عند اهللا ، وا

  :اإلميان يف امليزان 
  . .} إنه لذو حظ عظيم . يا ليت لنا مثل ما أويت قارون : قال الذين يريدون احلياة الدنيا { 

 ويف كل زمان ومكان تستهوي زينة األرض بعض القلوب ، وتبهر الذين يريدون احلياة الدينا ، وال يتطلعون إىل ما
هو أعلى وأكرم منها؛ فال يسألون بأي مثن اشترى صاحب الزينة زينته؟ وال بأي الوسائل نال ما نال من عرض 

ومن مث تتهافت نفوسهم وتتهاوى ، كما يتهافت الذباب على احللوى ويتهاوى . احلياة؟ من مال أو منصب أو جاه 
ن إىل الثمن الباهظ الذي أدوه ، وال إىل الطريق ويسيل لعاهبم على ما يف أيدي احملظوظني من متاع ، غري ناظري
  .الدنس الذي خاضوه ، وال إىل الوسيلة اخلسيسة اليت اختذوها 

وهم أعلى . فأما املتصلون باهللا فلهم ميزان آخر يقيم احلياة ، ويف نفوسهم قيم أخرى غري قيم املال والزينة واملتاع 
وهلم من استعالئهم باهللا عاصم من التخاذل . ا أمام قيم األرض مجيعاً نفساً ، وأكرب قلباً من أن يتهاووا ويتصاغرو

  :العلم الصحيح الذي يقومون به احلياة حق التقومي . } الذين أوتوا العلم { وهؤالء هم . أمام جاه العباد 
  .} ون ويلكم ثواب اهللا خري ملن آمن وعمل صاحلاً ، وال يلقاها إال الصابر: وقال الذين أوتوا العلم { 

والشعور على هذا النحو درجة رفيعة ال يلقاها إال . ثواب اهللا خري من هذه الزينة ، وما عند اهللا خري مما عند قارون 
الصابرون على . الصابرون على فتنة احلياة وإغرائها . الصابرون على معايري الناس ومقاييسهم . . الصابرون 

درجة االستعالء على . لم اهللا منهم الصرب كذلك يرفعهم إىل تلك الدرجة وعندما يع. احلرمان مما يتشهاه الكثريون 
  .كل ما يف األرض ، والتطلع إىل ثواب اهللا يف رضى وثقة واطمئنان 

وعندما تبلغ فتنة الزينة ذروهتا ، وتتهافت أمامها النفوس وتتهاوى ، تتدخل يد القدرة لتضع حداً للفتنة ، وترحم 
  :وجييء املشهد الثالث حامساً فاصالً . ها ، وحتطم الغرور والكربياء حتطماً الناس الضعاف من إغرائ



  . .} فخسفنا به وبداره األرض ، فما كان له من فئة ينصرونه من دون اهللا ، وما كان من املنتصرين { 
وهوى يف بطن فابتلعته وابتلعت داره ، } فخسفنا به وبداره األرض { : هكذا يف مجلة قصرية ، ويف حملة خاطفة 

  .األرض اليت عال فيها واستطال فوقها جزاء وفاقاً 

َوَما ) ٨٥(َضلَالٍ ُمبِنيٍ إِنَّ الَِّذي فََرَض َعلَْيكَ الْقُْرآنَ لََرادَُّك إِلَى َمَعاٍد قُلْ َربِّي أَْعلَُم َمْن َجاَء بِالُْهَدى َوَمْن ُهَو ِفي 
وَلَا َيُصدُّنََّك َعْن آَياِت اللَِّه ) ٨٦(اُب إِلَّا َرْحَمةً ِمْن رَبَِّك فَلَا َتكُوَننَّ ظَهًِريا ِللْكَاِفرِيَن كُْنَت َتْرُجو أَنْ ُيلْقَى إِلَْيَك الِْكَت

ا إِلََه إِلَّا ُهَو كُلُّ َولَا َتْدُع َمَع اللَِّه إِلًَها آَخرَ لَ) ٨٧(َبْعَد إِذْ أُنْزِلَْت إِلَْيَك َواْدُع إِلَى َربَِّك َولَا َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْشرِِكَني 
  ) ٨٨(َشْيٍء َهاِلٌك إِلَّا َوْجَهُه لَهُ الُْحكُْم وَإِلَْيِه تُْرَجُعونَ 

اآلن يتوجه اخلطاب إىل رسول اهللا صلى . واآلن وقد انتهى القصص وانتهت التعقيبات املباشرة على ذلك القصص 
يتوجه اخلطاب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . مبكة اهللا عليه وسلم ومن خلفه القلة املسلمة اليت كانت يومها 

وهو خمرج من بلده ، مطارد من قومه ، وهو يف طريقه إىل املدينة مل يبلغها بعد ، فقد كان باجلحفة قريباً من مكة ، 
يه من بلده قريبا من اخلطر ، يتعلق قلبه وبصره ببلده الذي حيبه ، والذي يعز عليه فراقه ، لوال أن دعوته أعز عل

يتوجه اخلطاب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يف موقفه ذاك . وموطن صباه ، ومهد ذكرياته ، ومقر أهله 
:  

  . .} إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إىل معاد { 
ما هو بتاركك للمشركني خيرجونك من . فما هو بتاركك للمشركني ، وقد فرض عليك القرآن وكلفك الدعوة 

إمنا فرض عليك القرآن لينصرك به . بلدك احلبيب إليك ، ويستبدون بك وبدعوتك ، ويفتنون املؤمنني من حولك 
  .يف املوعد الذي قدره ، ويف الوقت الذي فرضه؛ وإنك اليوم ملخرج منه مطارد ، ولكنك غداً منصور إليه عائد 

 ذلك الظرف املكروب ، ليمضي صلى اهللا عليه وهكذا شاءت حكمة اهللا أن ينزل على عبده هذا الوعد األكيد يف
  .وسلم يف طريقه آمناً واثقاً ، مطمئناً إىل وعد اهللا الذي يعلم صدقه ، وال يستريب حلظة فيه 

وإن وعد اهللا لقائم لكل السالكني يف الطريق؛ وإنه ما من أحد يؤذى يف سبيل اهللا ، فيصرب ويستيقن إال نصره اهللا يف 
  .لنهاية ، وتوىل عنه املعركة حني يبذل ما يف وسعه ، وخيلي عاتقه ، ويؤدي واجبه وجه الطغيان يف ا

ولقد رد موسى من قبل إىل األرض اليت خرج منها هارباً . } إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إىل معاد { 
فامض إذن يف . . هتدين رده فأنقذ به املستضعفني من قومه ، ودمر به فرعون ومأله ، وكانت العاقبة للم. مطارداً 

  :طريقك ، ودع أمر احلكم فيما بينك وبني قومك هللا الذي فرض عليك القرآن 
  . .} ريب أعلم من جاء باهلدى ، ومن هو يف ضالل مبني : قل { 

  .ودع األمر هللا جيازي املهتدين والضالني 
. ون أنت املختار لتلقي هذه األمانة وما كان فرض القرآن عليك إال نعمة ورمحة؛ وما كان جيول يف خاطرك أن تك

  :وإنه ملقام عظيم ما كنت تتطلع إليه قبل أن توهبه 
  . .} وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إال رمحة من ربك { 

واهللا خيلق ما يشاء . وهو تقرير قاطع عن عدم تطلع الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل الرسالة؛ إمنا هو اختيار اهللا 
  .فذلك األفق أعلى من أن يفكر فيه بشر قبل أن خيتاره اهللا له ويؤهله لريقاه  وخيتار ،



ولقد . رمحة توهب للمختارين ال للمتطلعني . وهو رمحة من اهللا بنبيه وبالبشرية اليت اختاره هلدايتها هبذه الرسالة 
ولكن اهللا وهو . يف آخر الزمان كان من حوله كثريون يف العرب ويف بين إسرائيل يتطلعون إىل الرسالة املنتظرة 

أعلم حيث جيعل رسالته قد اختار هلا من مل يتطلّع إليها ومل يرجها ، من دون أولئك الطامعني املتطلعني ، حينما علم 
  .منه االستعداد لتلقِّي ذلك الفيض العظيم 

أن يصدوه عن آيات اهللا؛ وميحض له ومن مث يأمره ربه مبا أنعم عليه هبذا الكتاب أال يكون ظهرياً للكافرين؛ وحيذره 
  .عقيدة التوحيد خالصة يف وجه الشرك واملشركني 

فال تكونن ظهرياً للكافرين؛ وال يصدنك عن آيات اهللا بعد إذ أنزلت إليك؛ وادع إىل ربك ، وال تكونن من { 
  . .} احلكم وإليه ترجعون  له. كل شيء هالك إال وجهه . وال تدع مع اهللا إهلاً آخر ، ال إله إال هو . املشركني 

إنه اإليقاع األخري يف السورة ، يفصل ما بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وطريقه وما بني الكفر والشرك 
اإليقاع األخري ورسول اهللا صلى . . ويبني ألتباع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طريقهم إىل يوم القيامة . وطريقه 

  .هجرته الفاصلة بني عهدين متميزين من عهود التاريخ  اهللا عليه وسلم يف طريق
وطريقامها . فما ميكن أن يكون هناك تناصر أو تعاون بني املؤمنني والكافرين . . } فال تكونن ظهرياً للكافرين { 

  فعالم يتعاونان؟ وفيم يتعاونان؟. أولئك حزب اهللا ، وهؤالء حزب الشيطان . خمتلفان ، ومنهجامها خمتلفان 
فطريق الكفار دائماً أن يصدوا أصحاب الدعوة عن دعوهتم . . } وال يصدنك عن آيات اهللا بعد إذ أنزلت إليك { 

وطريق املؤمنني أن ميضوا يف طريقهم ال يلويهم عنها املعوقون ، وال يصدهم عنها أعداؤهم . بشىت الطرق والوسائل 
  .وبني أيديهم آيات اهللا ، وهم عليها مؤمتنون . 
دعوة إىل اهللا ال لقومية وال لعصبية ، وال . دعوة خالصة واضحة ال لبس فيها وال غموض . . } دع إىل ربك وا{ 

ومن شاء أن يتبع هذه الدعوة . وال ملصلحة وال ملغنم ، وال لتمليق هوى ، وال لتحقيق شهوة . ألرض وال لراية 
  .طريق ومن أراد غريها معها فليس هذا هو ال. على جتردها فليتبعها 

يؤكد هذه القاعدة مرتني بالنهي عن الشرك والنهي عن } وال تدع مع اهللا إهلاً آخر . وال تكونن من املشركني { 
وعلى هذه القاعدة يقوم بناء . ذلك أهنا مفرق الطريق يف العقيدة بني النصاعة والغموض . اختاذ إله آخر مع اهللا 

وهي احملور الذي يلتف عليه كل توجيه وكل . يفها وتشريعاهتا مجيعاً هذه العقيدة كلها ، وآداهبا وأخالقها وتكال
  .ومن مث هي تذكر قبل كل توجيه وقبل كل تشريع . تشريع 

  :مث ميضي يف التوكيد والتقرير 
  . .} وإليه ترجعون { . . } له احلكم { . . } كل شيء هالك إال وجهه { . . } ال إله إال هو { 
  .فال إسالم إال هللا ، وال عبودية إال له ، وال قوة إال قوته ، وال مالذ إال محاه .  . .} ال إله إال هو { 

َولَقَْد فََتنَّا الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فَلََيْعلََمنَّ اللَُّه الَِّذيَن ) ٢(أََحِسَب النَّاُس أَنْ يُْتَركُوا أَنْ َيقُولُوا آَمنَّا َوُهْم لَا ُيفَْتُنونَ ) ١(امل 
َمْن كَانَ َيْرُجو ) ٤(أَْم َحِسَب الَِّذيَن َيْعَملُونَ السَّيِّئَاِت أَنْ َيْسبِقُوَنا َساَء َما َيْحكُُمونَ ) ٣(قُوا َولََيْعلََمنَّ الْكَاِذبَِني َصَد

) ٦(َجاِهُد ِلَنفِْسِه إِنَّ اللََّه لَغَنِيٌّ َعنِ الَْعالَِمَني َوَمْن َجاَهَد فَإِنََّما ُي) ٥(ِلقَاَء اللَِّه فَإِنَّ أََجلَ اللَِّه لَآٍت َوُهَو السَّمِيُع الَْعلِيُم 
وََوصَّْيَنا ) ٧(وا َيْعَملُونَ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لَُنكَفَِّرنَّ َعنُْهْم َسيِّئَاتِهِْم َولََنجْزَِينَُّهْم أَْحَسَن الَِّذي كَاُن

ْنُتمْ ا َوإِنْ َجاَهدَاَك لُِتْشرَِك بِي َما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم فَلَا ُتِطْعُهَما إِلَيَّ مَْرجُِعكُْم فَأُنَبِّئُكُْم بَِما كُالْإِْنَسانَ بِوَاِلَدْيِه ُحْسًن
َيقُولُ آَمنَّا بِاللَِّه فَإِذَا َوِمَن النَّاسِ َمْن ) ٩(َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت لَُنْدِخلَنَُّهْم ِفي الصَّاِلِحَني ) ٨(َتْعَملُونَ 

َمَعكُْم أََولَْيَس اللَُّه بِأَْعلََم بَِما ِفي أُوِذَي ِفي اللَِّه َجَعلَ ِفْتَنةَ النَّاسِ كََعذَابِ اللَِّه َولَِئْن َجاَء َنْصٌر ِمْن رَبَِّك لََيقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا 



َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا ِللَِّذيَن آَمُنوا اتَّبُِعوا ) ١١(ُه الَِّذيَن آَمُنوا وَلََيْعلََمنَّ الُْمَناِفِقَني وَلََيْعلََمنَّ اللَّ) ١٠(ُصدُورِ الَْعالَِمَني 
الَُهْم َوأَثْقَالًا َمعَ َولََيْحِملُنَّ أَثْقَ) ١٢(َسبِيلََنا وَلَْنحِْملْ َخطَاَياكُْم َوَما ُهمْ بَِحاِمِلَني ِمْن َخطَاَياُهْم ِمْن َشْيٍء إِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ 

  ) ١٣(أَثْقَاِلهِْم َولَُيْسأَلُنَّ َيْوَم الِْقَياَمِة َعمَّا كَاُنوا َيفَْتُرونَ 

» اجلهاد « وذلك لذكر . وقد ذكرت بعض الروايات أن اإلحدى عشرة آية األوىل مدنية . سورة العنكبوت مكية 
وقد ورد يف سبب نزول اآلية الثامنة أهنا نزلت . رة كلها مكية ولكننا نرجح أن السو. . . » املنافقني « فيها وذكر 

وهذه اآلية ضمن اآليات . وإسالم سعد كان يف مكة بال جدال . يف إسالم سعد بن أيب وقاص كما سيجيء 
ألهنا . أما تفسري ذكر اجلهاد فيها فيسري . لذلك نرجح مكية اآليات كلها . اإلحدى عشرة اليت قيل إهنا مدنية 

وكذلك ذكر النفاق . وهذا واضح يف السياق . أي جهاد النفس لتصرب وال تفنت . ردة بصدد اجلهاد ضد الفتنة وا
  .فقد جاء بصدد تصوير حالة منوذج من الناس 

  .والسورة كلها متماسكة يف خط واحد منذ البدء إىل اخلتام 
كاليف اإلميان احلقة اليت تكشف عن معدنه يف إهنا تبدأ بعد احلروف املقطعة باحلديث عن اإلميان والفتنة؛ وعن ت

فليس اإلميان كلمة تقال باللسان ، إمنا هو الصرب على املكاره والتكاليف يف طريق هذه الكلمة احملفوفة . النفوس 
  .باملكاره والتكاليف 

إبراهيم ويكاد هذا أن يكون حمور السورة وموضوعها؛ فإن سياقها ميضي بعد ذلك املطلع يستعرض قصص نوح و
ولوط وشعيب ، وقصص عاد ومثود وقارون وفرعون وهامان ، استعراضاً سريعاً يصور ألواناً من العقبات والفنت يف 

  .على امتداد األجيال . طريق الدعوة إىل اإلميان 
مث يعقب على هذا القصص وما تكشف فيه من قوى مرصودة يف وجه احلق واهلدى ، بالتصغري من قيمة هذه القوى 

  :لتهوين من شأهنا ، وقد أخذها اهللا مجيعاً وا
فكالً أخذنا بذنبه ، فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ، ومنهم من أخذته الصيحة ، ومنهم من خسفنا به األرض ، { 

  :ويضرب هلذه القوى كلها مثالً مصوراً جيسم وهنها وتفاهتها } ومنهم من أغرقنا 
كمثل العنكبوت اختذت بيتا ، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا  مثل الذين اختذوا من دون اهللا أولياء{ 

ويربط بعد ذلك بني احلق الذي يف تلك الدعوات واحلق الذي يف خلق السماوات واألرض؛ مث يوحد بني } يعلمون 
ومن مث . اهللا وكلها دعوة واحدة إىل . تلك الدعوات مجيعاً ودعوة حممد صلى اهللا عليه وسلم فكلها من عند اهللا 

ميضي يف احلديث عن الكتاب األخري وعن استقبال املشركني له؛ وهم يطلبون اخلوارق غري مكتفني هبذا الكتاب وما 
{ : ويتناقضون يف منطقهم . ويستعجلون بالعذاب وإن جهنم حمليطة بالكافرين . فيه من رمحة وذكرى لقوم يؤمنون 

ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحياء به األرض } { قولن اهللا ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض لي
ولكنهم مع هذا كله يشركون باهللا } فإذا ركبوا يف الفلك دعوا اهللا خملصني له الدين } { بعد موهتا ليقولن اهللا 

  .ويفتنون املؤمنني 
  ، غري خائفني من املوت ، إذويف ثنايا هذا اجلدل يدعو املؤمنني إىل اهلجرة فراراً بدينهم من الفتنة 

وكأي من دابة ال حتمل رزقها اهللا { : غري خائفني من فوات الرزق } كل نفس ذائقة املوت مث إلينا يرجعون { 
والذين جاهدوا فينا { : وخيتم السورة بتمجيد اجملاهدين يف اهللا وطمأنتهم على اهلدى وتثبيتهم } يرزقها وإياكم 

فيلتئم اخلتام مع املطلع وتتضح حكمة السياق يف السورة ، ومتاسك حلقاهتا }  ملع احملسنني لنهدينهم سبلنا ، وإن اهللا



  .بني املطلع واخلتام ، حول حمورها األول وموضوعها األصيل 
  :وميضي سياق السورة حول ذلك احملور الواحد يف ثالثة أشواط 

مث فردية التبعة . ، ومصري املؤمنني واملنافقني والكافرين الشوط األول يتناول حقيقة اإلميان ، وسنة االبتالء والفتنة 
والشوط الثاين يتناول } وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون { : فال حيمل أحد عن أحد شيئاً يوم القيامة 

هاية القصص الذي أشرنا إليه ، وما يصوره من فنت وعقبات يف طريق الدعوات والدعاة ، والتهوين من شأهنا يف الن
ويتحدث عن احلق الكامن يف دعوة الرسل ، وهو ذاته احلق الكامن يف خلق السماوات . حني تقاس إىل قوة اهللا 

  .وكله من عند اهللا . واألرض 
وعن وحدة الدين كله . إال الذين ظلموا منهم . والشوط الثالث يتناول النهي عن جمادلة أهل الكتاب إال باحلسىن 

وخيتم بالتثبيت والبشرى . ين األخري الذي جيحد به الكافرون ، وجيادل فيه املشركون ، واحتاده مع هذا الد
ويتخلل السورة من املطلع إىل اخلتام } وإن اهللا ملع احملسنني { : والطمأنينة للمجاهدين يف اهللا املهديني إىل سبل اهللا 

وتقفه أمام تكاليف اإلميان وقفة جد صارم؛ . هتز الوجدان هزاً . إيقاعات قوية عميقة حول معىن اإلميان وحقيقته 
  .وإال فهو النفاق الذي يفضحه اهللا . فإما النهوض هبا وإما النكوص عنها 

فنكتفي باإلشارة إليها هنا حىت . وهي إيقاعات ال سبيل إىل تصويرها بغري النصوص القرآنية اليت وردت فيها 
  .نستعرضها يف موضعها مع السياق 

  . .} م مي. الم . ألف 
احلروف املقطعة اليت اخترنا يف تفسريها أهنا للتنبيه إىل أهنا مادة الكتاب الذي أنزله اهللا على رسوله صلى اهللا عليه 

وسلم مؤلفاً من مثل هذه احلروف ، املألوفة للقوم ، امليسرة هلم ليؤلفوا منها ما يشاؤون من القول؛ ولكنهم ال 
  .ألنه من صنع اهللا ال من صنع إنسان . كتاب ميلكون أن يؤلفوا منها مثل هذا ال

إن السور اليت صدرت هبذه احلروف تتضمن حديثاً عن القرآن ، إما مباشرة بعد هذه احلروف ، : وقد قلنا من قبل 
} { اتل ما أوحي إليك من الكتاب { : فقد ورد فيها . وإما يف ثنايا السورة ، كما هو احلال يف هذه السورة 

أو مل يكفهم أنا أنزلنا } { وما كنت تتلو من قبله من كتاب وال ختطه بيمينك } { إليك الكتاب  وكذلك أنزلنا
  .مما يتمشى مع القاعدة اليت اخترناها لتفسري هذه األحرف يف افتتاح السور } عليك الكتاب يتلى عليهم 

نون لتحقيق هذا اإلميان؛ وكشف الصادقني وبعد هذا االفتتاح يبدأ احلديث عن اإلميان ، والفتنة اليت يتعرض هلا املؤم
  :والكاذبني بالفتنة واالبتالء 

آمنا وهم ال يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن اهللا الذين صدقوا : أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا { 
  .} وليعلمن الكاذبني 

استفهام استنكاري ملفهوم الناس لإلميان ،  يساق يف صورة. إنه اإليقاع األول يف هذا املقطع القوي من السورة 
  .وحسباهنم أنه كلمة تقال باللسان 

  . .} آمنا وهم ال يفتنون؟ : أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا { 
إن اإلميان ليس كلمة تقال إمنا هو حقيقة ذات تكاليف؛ وأمانة ذات أعباء؛ وجهاد حيتاج إىل صرب ، وجهد حيتاج 

وهم ال يتركون هلذه الدعوى ، حىت يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها . آمنا : في أن يقول الناس فال يك. إىل احتمال 
كما تفنت النار الذهب لتفصل بينه وبني العناصر الرخيصة العالقة به . وخيرجوا منها صافية عناصرهم خالصة قلوهبم 

  .فتنة بالقلوب وهذا هو أصل الكلمة اللغوي وله داللته وظله وإحياؤه وكذلك تصنع ال



  :هذه الفتنة على اإلميان أصل ثابت ، وسنة جارية ، يف ميزان اهللا سبحانه 
  . .} ولقد فتنا الذين من قبلهم ، فليعلمن اهللا الذين صدقوا وليعلمن الكاذبني { 

، مغيب عن واهللا يعلم حقيقة القلوب قبل االبتالء؛ ولكن االبتالء يكشف يف عامل الواقع ما هو مكشوف لعلم اهللا 
وهو فضل من . علم البشر؛ فيحاسب الناس إذن على ما يقع من عملهم ال على جمرد ما يعلمه سبحانه من أمرهم 

اهللا من جانب ، وعدل من جانب ، وتربية للناس من جانب ، فال يأخذوا أحداً إال مبا استعلن من أمره ، ومبا حققه 
  فليسوا بأعلم من اهللا حبقيقة قلبه. فعله 
  .ود إىل سنة اهللا يف ابتالء الذين يؤمنون وتعريضهم للفتنة حىت يعلم الذين صدقوا منهم ويعلم الكاذبني ونع

إن اإلميان أمانة اهللا يف األرض ، ال حيملها إال من هم هلا أهل وفيهم على محلها قدرة ، ويف قلوهبم جترد هلا وإخالص 
وإهنا ألمانة اخلالفة يف . األمن والسالمة ، وعلى املتاع واإلغراء وإال الذين يؤثروهنا على الراحة والدعة ، وعلى . 

فهي أمانة كرمية؛ وهي أمانة ثقيلة؛ وهي من . األرض ، وقيادة الناس إىل طريق اهللا ، وحتقيق كلمته يف عامل احلياة 
  .أمر اهللا يضطلع هبا الناس؛ ومن مث حتتاج إىل طراز خاص يصرب على االبتالء 

ن يتعرض املؤمن لألذى من الباطل وأهله؛ مث ال جيد النصري الذي يسانده ويدفع عنه ، وال ميلك النصرة ومن الفتنة أ
وهذه هي الصورة البارزة للفتنة ، املعهودة يف الذهن حني . لنفسه وال املنعة؛ وال جيد القوة اليت يواجه هبا الطغيان 

  .فنت كثرية يف صور شىت ، رمبا كانت أمر وأدهى فهناك . ولكنها ليست أعنف صور الفتنة . تذكر الفتنة 
وقد يهتفون به . هناك فتنة األهل واألحباء الذين خيشى عليهم أن يصيبهم األذى بسببه ، وهو ال ميلك عنهم دفعاً 

ري وقد أش. ليسامل أو ليستسلم؛ وينادونه باسم احلب والقرابة ، واتقاء اهللا يف الرحم اليت يعرضها لألذى أو اهلالك 
  .يف هذه السورة إىل لون من هذه الفتنة مع الوالدين وهو شاق عسري 

وهناك فتنة إقبال الدنيا على املبطلني ، ورؤية الناس هلم ناجحني مرموقني ، هتتف هلم الدنيا ، وتصفق هلم اجلماهري ، 
ال حيس به أحد ، وال  وهو مهمل منكر. وتتحطم يف طريقهم العوائق ، وتصاغ هلم األجماد ، وتصفو هلم احلياة 

  .حيامي عنه أحد ، وال يشعر بقيمة احلق الذي معه إال القليلون من أمثاله الذين ال ميلكون من أمر احلياة شيئاً 
وهنالك فتنة الغربة يف البيئة واالستيحاش بالعقيدة ، حني ينظر املؤمن فريى كل ما حوله وكل من حوله غارقاً يف 

  .وحش عريب طريد تيار الضاللة؛ وهو وحده م
فتنة أن جيد املؤمن أمماً ودوالً غارقة يف الرذيلة ، وهي مع . وهناك فتنة من نوع آخر قد نراها بارزة يف هذه األيام 

وجيدها . ذلك راقية يف جمتمعها ، متحضرة يف حياهتا ، جيد الفرد فيها من الرعاية واحلماية ما يناسب قيمة اإلنسان 
  هللا غنية قوية ، وهي مشاقة
وجاذبية األرض ، وثقلة اللحم والدم ، . فتنة النفس والشهوة . أكرب من هذا كله وأعنف . وهنالك الفتنة الكربى 

وصعوبة االستقامة على صراط اإلميان واالستواء على . والرغبة يف املتاع والسلطان ، أو يف الدعة واالطمئنان 
، ويف مالبسات احلياة ، ويف منطق البيئة ، ويف تصورات أهل  مرتقاه ، مع املعوقات واملثبطات يف أعماق النفس

  الزمان
ومل يثبت إال من عصم . وكان االبتالء أشد وأعنف . فإذا طال األمد ، وأبطأ نصر اهللا ، كانت الفتنة أشد وأقسى 

، أمانة السماء يف وهؤالء هم الذين حيققون يف أنفسهم حقيقة اإلميان ، ويؤمتنون على تلك األمانة الكربى . اهللا 
  .األرض ، وأمانة اهللا يف ضمري اإلنسان 

فهي يف . ولكنه اإلعداد احلقيقي لتحمل األمانة . وما باهللا حاشا هللا أن يعذب املؤمنني باالبتالء ، وأن يؤذيهم بالفتنة 



شهوات ، وإال بالصرب حاجة إىل إعداد خاص ال يتم إال باملعاناة العملية للمشاق؛ وإال باالستعالء احلقيقي على ال
  .احلقيقي على اآلالم ، وإال بالثقة احلقيقية يف نصر اهللا أو يف ثوابه ، على الرغم من طول الفتنة وشدة االبتالء 

وتطرقها بعنف . والنفس تصهرها الشدائد فتنفي عنها اخلبث ، وتستجيش كامن قواها املذخورة فتستيقظ وتتجمع 
وكذلك تفعل الشدائد باجلماعات ، فال يبقى صامداً إال أصلبها عوداً؛ . وشدة فيشتد عودها ويصلب ويصقل 

النصر أو األجر ، وهؤالء هم الذين يسلَّمون : وأقواها طبيعة ، وأشدها اتصاالً باهللا ، وثقة فيما عنده من احلسنيني 
  .مؤمتنني عليها بعد االستعداد واالختبار . الراية يف النهاية 

انة وهي عزيزة على نفوسهم مبا أدوا هلا من غايل الثمن؛ ومبا بذلوا هلا من الصرب على احملن؛ ومبا وإهنم ليتسلمون األم
والذي يبذل من دمه وأعصابه ، ومن راحته واطمئنانه ، ومن رغائبه . ذاقوا يف سبيلها من اآلالم والتضحيات 

ليت بذل فيها ما بذل؛ فال يسلمها رخيصة مث يصرب على األذى واحلرمان؛ يشعر وال شك بقيمة األمانة ا. ولذاته 
  .بعد كل هذه التضحيات واآلالم 

  .فأما انتصار اإلميان واحلق يف النهاية فأمر تكفل به وعد اهللا 

وليس أحد بأغري على احلق . فإن أبطأ فلحكمة مقدرة ، فيها اخلري لإلميان وأهله . وما يشك مؤمن يف وعد اهللا 
منني الذين تصيبهم الفتنة ، ويقع عليهم البالء ، أن يكونوا هم املختارين من اهللا ، وحسب املؤ. وأهله من اهللا 

  :وأن يشهد اهللا هلم بأن يف دينهم صالبة فهو خيتارهم لالبتالء . ليكونوا أمناء على حق اهللا 
ل على حسب دينه ، أشد الناس بالء األنبياء ، مث الصاحلون ، مث األمثل فاألمثل ، يبتلى الرج« : جاء يف الصحيح 

  .» فإن كان يف دينه صالبة زيد له يف البالء 
مهما انتفخ باطلهم . وأما الذين يفتنون املؤمنني ، ويعملون السيئات ، فما هم مبفلتني من عذاب اهللا وال ناجني 

  :وعد اهللا كذلك وسنته يف هناية املطاف . وانتفش ، وبدا عليه االنتصار والفالح 
  . .} يعملون السيئات أن يسبقونا؟ ساء ما حيكمون أم حسب الذين { 

فإن اهللا . فال حيسنب مفسد أنه مفلت وال سابق ، ومن حيسب هذا فقد ساء حكمه ، وفسد تقديره ، واختل تصوره 
الذي جعل االبتالء سنة ليمتحن إميان املؤمن ومييز بني الصادقني والكاذبني؛ هو الذي جعل أخذ املسيئني سنة ال 

  .وال تتخلف وال حتيد  تتبدل
فإذا كانت الفتنة سنة جارية . وهذا هو اإليقاع الثاين يف مطلع السورة ، الذي يوازن اإليقاع األول ويعادله 

  .المتحان القلوب ومتحيص الصفوف ، فخيبة املسيئني وأخذ املفسدين سنة جارية ال بد أن جتيء 
  :لقاء اهللا ، ووصل قلوهبم به يف ثقة ويف يقني  أما اإليقاع الثالث فيتمثل يف تطمني الذين يرجون

  . .} من كان يرجو لقاء اهللا فإن أجل اهللا آلت ، وهو السميع العليم { 
فلتقر القلوب الراجية يف لقاء اهللا ولتطمئن؛ ولتنتظر ما وعدها اهللا إياه ، انتظار الواثق املستيقن؛ ولتتطلع إىل يوم 

  .اللقاء يف شوق ولكن يف يقني 
وجييب . صورة الراجي املشتاق ، املوصول مبا هناك . لتعبري يصور هذه القلوب املتطلعة إىل لقاء اهللا صورة موحية وا

فإن اهللا يسمع هلا ، ويعلم . ويعقب عليه بالطمأنينة الندية ، يدخلها يف تلك القلوب . على التطلع بالتوكيد املريح 
  .} وهو السميع العليم { : تطلعها 
الرابع يواجه القلوب اليت حتتمل تكاليف اإلميان ، ومشاق اجلهاد ، بأهنا إمنا جتاهد لنفسها وخلريها  واإليقاع

  :والستكمال فضائلها ، وإلصالح أمرها وحياهتا؛ وإال فما باهللا من حاجة إىل أحد ، وإنه لغين عن كل أحد 



  . .} ومن جاهد فإمنا جياهد لنفسه ، إن اهللا لغين عن العاملني { 
فإذا كتب اهللا على املؤمنني الفتنة وكلفهم أن جياهدوا أنفسهم لتثبت على احتمال املشاق ، فإمنا ذلك إلصالحهم ، 

واجلهاد يصلح من نفس اجملاهد وقلبه؛ ويرفع من تصوراته وآفاقه؛ . وتكميلهم ، وحتقيق اخلري هلم يف الدنيا واآلخرة 
وذلك كله قبل أن . ش أفضل ما يف كيانه من مزايا واستعدادات ويستعلي به على الشح بالنفس واملال ، ويستجي

يتجاوز به شخصه إىل اجلماعة املؤمنة ، وما يعود عليها من صالح حاهلا ، واستقرار احلق بينها ، وغلبة اخلري فيها 
  .على الشر ، والصالح فيها على الفساد 

  . .} ومن جاهد فإمنا جياهد لنفسه { 
الطريق ، وقد مضى يف اجلهاد شوطاً ، يطلب من اهللا مثن جهاده؛ ومين عليه وعلى دعوته ، فال يقفن أحد يف وسط 

إن { : وليس يف حاجة إىل جهد بشر ضعيف هزيل . ويستبطئ املكافأة على ما ناله فإن اهللا ال يناله من جهاده شيء 
يستخلفه يف األرض به ، وأن يأجره يف  وإمنا هو فضل من اهللا أن يعينه يف جهاده ، وأن. } اهللا لغين عن العاملني 

  :اآلخرة بثوابه 
  .} والذين آمنوا وعملوا الصاحلات لنكفرن عنهم سيئاهتم ، ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون { 

وليصربوا على . فليطمئن املؤمنون العاملون على ما هلُم عند اهللا ، من تكفري للسيئات ، وجزاء على احلسنات 
وإنه . ؛ وليثبتوا على الفتنة واالبتالء؛ فاألمل املشرق واجلزاء الطيب ، ينتظراهنم يف هناية املطاف تكاليف اجلهاد

  .حلسب املؤمن حىت لو فاته يف احلياة االنتصاف 
فيفصل يف املوقف الدقيق . فتنة األهل واألحباء : مث جييء إىل لون من ألوان الفتنة أشرنا إليه يف مطلع السورة 

  :ازم الوسط ، ال إفراط فيه وال تفريط بالقول احل
وإن جاهداك لتشرك يب ما ليس لك به علم فال تطعهما ، إيلّ مرجعكم فأنبئكم . ووصينا اإلنسان بوالديه حسناً { 

  . .} والذين آمنوا وعملوا الصاحلات لندخلنهم يف الصاحلني . مبا كنتم تعملون 
واجب احلب والكرامة :  ، وإن هلما لرمحا؛ وإن هلما لواجباً مفروضاً وإن هلما لفضالً. إن الوالدين ألقرب األقرباء 

. ووصينا اإلنسان بوالديه حسناً { : وهذا هو الصراط . ولكن ليس هلما من طاعة يف حق اهللا . واالحترام والكفالة 
  . .} وإن جاهداك لتشرك يب ما ليس لك به علم فال تطعهما 

فإن كان الوالدان مشركني فلهما اإلحسان . وىل ، والرابطة يف اهللا هي العروة الوثقى إن الصلة يف اهللا هي الصلة األ
  .وإن هي إال احلياة الدنيا مث يعود اجلميع إىل اهللا . والرعاية ، ال الطاعة وال االتباع 

  . .} إيلَّ مرجعكم فأنبئكم مبا كنتم تعملون { 
  :ون أهل ورفاق ، ولو مل يعقد بينهم نسب وال صهر فإذا املؤمن. ويفصل ما بني املؤمنني واملشركني 

  . .} والذين آمنوا وعملوا الصاحلات لندخلنهم يف الصاحلني { 
وهكذا يعود املوصولون باهللا مجاعة واحدة ، كما هم يف احلقيقة؛ وتذهب روابط الدم والقرابة والنسب والصهر ، 

  .أصيلة ، النقطاعها عن العروة الوثقى اليت ال انفصام هلا  وتنتهي بانتهاء احلياة الدنيا ، فهي روابط عارضة ال
روى الترمذي عند تفسري هذه اآلية أهنا نزلت يف سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه وأمه محنة بنت أيب سفيان ، 

ليه ما هذا الدين الذي أحدثت؟ واهللا ال آكل وال أشرب حىت ترجع إىل ما كنت ع: له : فقالت . وكان باراً بأمه 
مث إهنا مكثت يوماً وليلة مل تأكل ومل تشرب ، فجاء سعد . يا قاتل أمه : أو أموت ، فتتعري بذلك أبد الدهر ، يقال 



يا أماه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما تركت ديين ، فكلي إن شئت ، وإن شئت فال : إليها وقال 
  .تأكلي 

 هذه اآلية آمراً بالرب بالوالدين واإلحسان إليهما ، وعدم طاعتهما يف فأنزل اهللا. فلما أيست منه أكلت وشربت 
  .الشرك 

وإن املؤمن لعرضة ملثل هذه الفتنة يف كل . وهكذا انتصر اإلميان على فتنة القرابة والرحم؛ واستبقى اإلحسان والرب 
  .آن؛ فليكن بيان اهللا وفعل سعد مها راية النجاة واألمان 

. ة لنموذج من النفوس يف استقبال فتنة اإليذاء باالستخذاء ، مث االدعاء العريض عند الرخاء مث يرسم صورة كامل
  :يرمسها يف كلمات معدودات ، صورة واضحة املالمح بارزة السمات 

فإذا أوذي يف اهللا جعل فتنة الناس كعذاب اهللا ولئن جاء نصر من ربك ليقولن . آمنا باهللا : ومن الناس من يقول { 
  . .} أو ليس اهللا بأعلم مبا يف صدور العاملني؟ وليعلمن اهللا الذين آمنوا ، وليعلمن املنافقني . نا كنا معكم إ: 

ذلك النموذج من الناس ، يعلن كلمة اإلميان يف الرخاء حيسبها خفيفة احلمل ، هينة املؤونة ، ال تكلف إال نطقها 
فاستقبلها } جعل فتنة الناس كعذاب اهللا { يت قاهلا وهو آمن معاىف بسبب الكلمة ال} فإذا أوذي يف اهللا { باللسان ، 

يف جزع ، واختلت يف نفسه القيم ، واهتزت يف ضمريه العقيدة؛ وتصور أن ال عذاب بعد هذا األذى الذي يلقاه ، 
، وعذاب  ها هو ذا عذاب شديد أليم ليس وراءه شيء ، فعالم أصرب على اإلميان: حىت عذاب اهللا؛ وقال يف نفسه 

اهللا ال يزيد على ما أنا فيه من عذاب؟ وإن هو إال اخللط بني أذى يقدر على مثله البشر ، وعذاب اهللا الذي ال 
  .يعرف أحد مداه 

  .هذا موقف ذلك النموذج من الناس يف استقبال الفتنة يف ساعة الشدة 
  } إنا كنا معكم : ولئن جاء نصر من ربك ليقولن { 

وذلك كان موقفهم يف ساعة العسرة من التخاذل والتهافت والتهاوي ، وسوء التصوير وخطأ . . إنا كنا معكم 
ولكن حني جييء الرخاء تنبث الدعوى العريضة ، وينتفش املنزوون املتخاذلون ، ويستأسد الضعفاء . التقدير 

  } إنا كنا معكم { : املهزومون ، فيقولون 
  . .} ني؟ أو ليس اهللا بأعلم مبا يف صدور العامل{ 

أو ليس يعلم ما تنطوي عليه تلك الصدور من صرب أو جزع ، ومن إميان أو نفاق؟ فمن الذي خيدعه هؤالء وعلى 
  من ميوهون؟

  . .} وليعلمن اهللا الذين آمنوا وليعلمن املنافقني { 
  .وليكشفنهم فيعرفون؛ فما كانت الفتنة إال ليتبني الذين آمنوا ويتبني املنافقون 

  :أمام التعبري القرآين الدقيق وهو يكشف عن موضع اخلطأ يف هذا النموذج من الناس حني يقول  ونقف حلظة
  . .} جعل فتنة الناس كعذاب اهللا { 

فليست الغلطة أن صربهم قد ضعف عن احتمال العذاب ، فمثل هذا يقع للمؤمنني الصادقني يف بعض اللحظات 
تفرقة واضحة يف تصورهم وشعورهم بني كل ما ميلكه البشر هلم من وللطاقة البشرية حدود ولكنهم يظلون يفرقون 

أذى وتنكيل ، وبني عذاب اهللا العظيم؛ فال خيتلط يف حسهم أبداً عامل الفناء الصغري وعامل اخللود الكبري ، حىت يف 
  .اللحظة اليت يتجاوز عذاب الناس هلم مدى الطاقة وجهد االحتمال 



فَأَْنَجْيَناهُ ) ١٤(إِلَى قَْوِمِه فَلَبِثَ ِفيهِْم أَلَْف َسَنةٍ إِلَّا خَْمِسَني َعاًما فَأََخذَُهُم الطُّوفَانُ َوُهْم ظَاِلُمونَ َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُنوًحا 
اتَّقُوُه ذَِلكُْم خَْيٌر لَكُْم إِنْ كُنُْتْم َوإِْبَراهِيَم إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه اْعُبدُوا اللََّه َو) ١٥(َوأَْصحَاَب السَِّفيَنِة َوَجَعلَْناَها آَيةً ِللْعَالَِمَني 

ْمِلكُونَ لَكُْم رِْزقًا إِنََّما َتعُْبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَوْثَاًنا َوَتْخلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَِّذيَن َتْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه لَا َي) ١٦(َتْعلَُمونَ 
َوإِنْ ُتكَذِّبُوا فَقَْد كَذََّب أَُمٌم ِمْن قَْبِلكُْم َوَما َعلَى ) ١٧(عُْبُدوُه وَاْشكُُروا لَُه إِلَْيِه ُتْرَجُعونَ فَاْبَتُغوا ِعْندَ اللَِّه الرِّْزَق َوا
قُلْ ِسريُوا ) ١٩(ِه َيِسٌري أَوَلَْم َيرَْوا كَْيَف يُْبِدُئ اللَُّه الَْخلَْق ثُمَّ يُِعيُدهُ إِنَّ ذَِلَك َعلَى اللَّ) ١٨(الرَُّسولِ إِلَّا الَْبلَاغُ الُْمبُِني 

يَُعذُِّب َمْن َيَشاُء ) ٢٠(ٍء قَِديٌر ِفي الْأَْرضِ فَاْنظُُروا كَْيفَ َبَدأَ الَْخلَْق ثُمَّ اللَُّه يُْنِشئُ النَّْشأَةَ الْآِخَرةَ إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْي
نُْتْم بُِمْعجِزِيَن ِفي الْأَْرضِ َولَا ِفي السََّماِء َوَما لَكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َوَما أَ) ٢١(َوَيْرَحُم َمْن َيَشاُء وَإِلَْيِه ُتقْلَُبونَ 

فََما كَانَ ) ٢٣(َوالَِّذيَن كَفَرُوا بِآيَاِت اللَِّه َولِقَاِئِه أُولَِئكَ َيِئسُوا ِمْن َرْحمَِتي َوأُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم ) ٢٢(َولَا َنِصريٍ 
َوقَالَ إِنََّما ) ٢٤(قَْومٍ ُيْؤِمُنونَ َجوَاَب قَْوِمِه إِلَّا أَنْ قَالُوا اقُْتلُوُه أَْو َحرِّقُوُه فَأَْنَجاُه اللَُّه ِمَن النَّارِ إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآيَاٍت ِل

ثُمَّ َيْوَم الِْقَياَمِة َيكْفُُر َبْعُضكُمْ بَِبْعضٍ َوَيلَْعُن َبْعُضكُْم بَْعًضا  اتََّخذُْتْم ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْوثَاًنا َمَودَّةَ بَْينِكُْم ِفي الْحََياِة الدُّْنَيا
) ٢٦(فَآَمَن لَهُ لُوطٌ َوقَالَ إِنِّي ُمهَاجٌِر إِلَى رَبِّي إِنَُّه ُهَو الْعَزِيُز الَْحِكيُم ) ٢٥(َوَمأَْواكُُم النَّاُر َوَما لَكُْم ِمْن نَاِصرِيَن 

ي الْآخَِرِة لَِمَن الصَّاِلِحنيَ إِْسَحاَق َوَيْعقُوَب َوَجَعلَْنا ِفي ذُرِّيَِّتِه النُُّبوَّةَ وَالِْكَتاَب َوآَتْيَناُه أَْجَرُه ِفي الدُّنَْيا َوإِنَُّه ِف َوَوَهْبَنا لَُه
أَئِنَّكُمْ لََتأُْتونَ الرِّجَالَ ) ٢٨(أََحٍد ِمَن الَْعالَِمَني  َولُوطًا إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه إِنَّكُْم لَتَأُْتونَ الْفَاِحَشةَ َما َسبَقَكُْم بَِها ِمْن) ٢٧(

ذَابِ اللَِّه إِنْ كُْنَت ِمَن َوَتقْطَُعونَ السَّبِيلَ َوتَأُْتونَ ِفي َناِديكُُم الُْمْنكََر فََما كَانَ جََواَب قَْوِمِه إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتَِنا بَِع
َولَمَّا َجاَءتْ ُرُسلَُنا إِبَْراِهيمَ بِالُْبشَْرى قَالُوا إِنَّا ُمْهِلكُو ) ٣٠(اْنصُْرنِي َعلَى الْقَْومِ الُْمفِْسِديَن قَالَ َربِّ ) ٢٩(الصَّاِدِقَني 

ُنَنجَِّينَُّه َوأَْهلَُه إِلَّا امَْرأََتهُ قَالَ إِنَّ ِفيَها لُوطًا قَالُوا َنْحُن أَْعلَُم بَِمْن ِفيَها لَ) ٣١(أَْهلِ َهِذِه الْقَْرَيِة إِنَّ أَْهلََها كَانُوا ظَاِلِمَني 
َولَمَّا أَنْ َجاَءْت ُرُسلَُنا لُوطًا ِسيَء بِهِْم َوضَاَق بِهِْم ذَْرًعا َوقَالُوا لَا َتَخْف َولَا َتْحَزنْ إِنَّا ) ٣٢(كَاَنْت ِمَن الْغَابِرِيَن 

إِنَّا ُمْنزِلُونَ َعلَى أَْهلِ َهِذهِ الْقَْرَيِة رِْجًزا ِمَن السََّماِء بَِما كَانُوا ) ٣٣(بِرِيَن ُمَنجُّوَك وَأَْهلََك إِلَّا امَْرأََتَك كَاَنْت ِمَن الَْغا
لََّه وَإِلَى َمْدَيَن أََخاُهْم شَُعْيًبا فَقَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا ال) ٣٥(َولَقَْد َترَكَْنا ِمْنَها آَيةً َبيَِّنةً ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ ) ٣٤(َيفُْسقُونَ 

فَكَذَّبُوُه فَأََخذَتُْهُم الرَّْجفَةُ فَأَصَْبُحوا ِفي دَارِِهمْ َجاِثِمنيَ ) ٣٦(َواْرُجوا الَْيْوَم الْآِخَر َولَا تَْعثَْوا ِفي الْأَْرضِ ُمفِْسِديَن 
أَْعَمالَُهْم فََصدَُّهْم َعنِ السَّبِيلِ َوكَاُنوا  َوَعاًدا َوثَُموَد َوقَْد َتَبيََّن لَكُْم ِمْن َمَساِكنِهِْم َوَزيََّن لَُهُم الشَّْيطَانُ) ٣٧(

ِقنيَ َوقَاُرونَ َوِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َولَقَْد َجاَءُهْم مُوَسى بِالَْبيِّنَاِت فَاْسَتكَْبُروا ِفي الْأَْرضِ َوَما كَاُنوا َسابِ) ٣٨(ُمْسَتْبِصرِيَن 
أَْرَسلَْنا َعلَْيِه َحاِصًبا َوِمنُْهْم َمْن أََخذَْتُه الصَّْيَحةُ َوِمنُْهْم َمْن َخَسفَْنا بِهِ الْأَْرَض َوِمْنُهمْ  فَكُلًّا أََخذَْنا بِذَْنبِِه فَِمْنُهْم َمْن) ٣٩(

وِن اللَِّه أَوِْلَياَء كََمثَلِ َمثَلُ الَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُد) ٤٠(َمْن أَغَْرقَْنا َوَما كَانَ اللَُّه ِلَيظِْلَمُهْم وَلَِكْن كَانُوا أَنْفَُسُهمْ َيظِْلُمونَ 
إِنَّ اللََّه َيْعلَُم َما َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه ) ٤١(الْعَْنكَبُوِت اتََّخذَْت بَْيًتا َوإِنَّ أَْوَهَن الُْبيُوِت لَبَْيُت الَْعْنكَبُوِت لَْو كَاُنوا َيْعلَُمونَ 

َخلََق اللَُّه ) ٤٣(أَْمثَالُ َنْضرُِبَها ِللنَّاسِ َوَما َيْعِقلَُها إِلَّا الْعَاِلُمونَ َوِتلَْك الْ) ٤٢(ِمْن َشْيٍء َوُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم 
اْتلُ َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمَن الْكَِتابِ َوأَِقمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ ) ٤٤(السََّماَواِت َوالْأَْرَض بِالَْحقِّ إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً ِللُْمْؤِمنَِني 

  ) ٤٥(نَْهى َعنِ الْفَْحَشاِء َوالْمُْنكَرِ وَلَِذكُْر اللَِّه أَكَْبُر وَاللَُّه َيْعلَُم َما َتْصَنُعونَ َت

انتهى الشوط األول باحلديث عن سنة اهللا يف ابتالء الذين خيتارون كلمة اإلميان ، وفتنتهم حىت يعلم الذين صدقوا 
  .باألذى ، والفتنة بالقرابة ، والفتنة باإلغواء واإلغراء وقد أشار إىل الفتنة . منهم ويعلم الكاذبني 

ويف هذا الشوط يعرض مناذج من الفنت اليت اعترضت دعوة اإلميان يف تاريخ البشرية الطويل من لدن نوح عليه 
م مفصالً بعض الشيء يف قصة إبراهي. يعرضها ممثلة فيما لقيه الرسل محلة دعوة اهللا منذ فجر البشرية . السالم 

  .ولوط ، جممالً فيما عداها 



  .ويف هذا القصص تتمثل ألوان من الفنت ، ومن الصعاب والعقبات يف طريق الدعوة 
فقد لبث يف قومه ألف سنة إال مخسني عاماً ، مث . ففي قصة نوح عليه السالم تتبدى ضخامة اجلهد وضآلة احلصيلة 

  . .} فأخذهم الطوفان وهم ظاملون { مل يؤمن له إال القليل 
فقد حاول هداهم ما استطاع ، وجادهلم باحلجة . ويف قصة إبراهيم مع قومه يتبدى سوء اجلزاء وطغيان الضالل 

  .} اقتلوه أو حرقوه : فما كان جواب قومه إال أن قالوا { : واملنطق 
ة إىل الدرك األسفل ويف قصة لوط يتبدى تبجح الرذيلة واستعالهنا ، وسفورها بال حياء وال حترج ، واحندار البشري

ائتنا بعذاب اهللا إن كنت من : فما كان جواب قومه إال أن قالوا { : من االحنراف والشذوذ؛ مع االستهتار بالنذير 
  . .} الصادقني 

فأخذهتم الرجفة فأصبحوا يف { : ويف قصة شعيب مع مدين يتبدى الفساد والتمرد على احلق والعدل ، والتكذيب 
  .} دارهم جامثني 

  .وتذكر اإلشارة إىل عاد ومثود باالعتزاز بالقوة والبطر بالنعمة 
  .كما تذكر اإلشارة إىل قارون وفرعون وهامان بطغيان املال ، واستبداد احلكم ، ومترد النفاق 

{ ويعقب على هذا القصص مبثل يضربه هلوان القوى املرصودة يف طريق دعوة اهللا ، وهي مهما علت واستطالت 
  .} وإن أوهن البيتوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون . بوت اختذت بيتاً كمثل العنك

وينتهي هذا الشوط بدعوة الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يتلو الكتاب ، وأن يقيم الصالة ، وأن يدع األمر بعد 
  . .} واهللا يعلم ما تصنعون { ذلك هللا 

فأجنيناه . ال مخسني عاماً ، فأخذهم الطوفان وهم ظاملون ولقد أرسلنا نوحاً إىل قومه فلبث فيهم ألف سنة إ{ 
  . .} وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعاملني 

وقد سبقتها فترة قبل الرسالة غري . والراجح أن فترة رسالته اليت دعا فيها قومه كانت ألف سنة إال مخسني عاماً 
وهو عمر طويل مديد ، يبدو لنا اآلن غري طبيعي . ددة حمددة ، وأعقبتها فترة كذلك بعد النجاة من الطوفان غري حم

ولكننا نتلقاه من أصدق مصدر يف هذا الوجود وهذا وحده برهان صدقه فإذا أردنا . وال مألوف يف أعمار األفراد 
ذه إن عدد البشرية يومذاك كان قليالً وحمدوداً ، فليس ببعيد أن يعوض اهللا ه: له تفسرياً فإننا نستطيع أن نقول 

  .األجيال عن كثرة العدد طول العمر ، لعمارة األرض وامتداد احلياة 

وهذه الظاهرة ملحوظة يف أعمار كثري من . حىت إذا تكاثر الناس وعمرت األرض مل يعد هناك داع لطول األعمار 
حىت ليبلغ . فكلما قل العدد وقل النسل طالت األعمار ، كما يف النسور وبعض الزواحف كالسلحفاة . األحياء 

والشاعر . بينما الذباب الذي يتوالد باملاليني ال تعيش الواحدة منه أكثر من أسبوعني . عمر بعضها مئات األعوام 
  :يعرب عن هذه الظاهرة بقوله 

  وأم الصقر مقالة نزور... بغاث الطري أكثرها فراخاً 
ومل تثمر ألف . وكل شيء عنده مبقدار . بالغة وهللا احلكمة ال. وتقل أعمار بغاث الطري . ومن مث يطول عمر الصقر 

وجرف الطوفان الكثرة العظمى وهم ظاملون بكفرهم . سنة إال مخسني عاماً غري العدد القليل الذين آمنوا لنوح 
ومضت قصة . وجحودهم وإعراضهم عن الدعوة املديدة ، وجنا العدد القليل من املؤمنني ، وهم أصحاب السفينة 

  .حتدثهم عن عاقبة الكفر والظلم على مدار القرون } آية للعاملني { نة الطوفان والسفي
  :رسالة إبراهيم . وبعد قصة نوح يطوي السياق القرون حىت يصل إىل الرسالة الكربى 



إمنا تعبدون من دون اهللا أوثاناً ، . ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون . اعبدوا اهللا واتقوه : وإبراهيم إذ قال لقومه { 
إن الذين تعبدون من دون اهللا ال ميلكون لكم رزقاً فابتغوا عند اهللا الرزق واعبدوه ، واشكروا له ، . ختلقون إفكاً و

  . .} وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم ، وما على الرسول إال البالغ املبني . إليه ترجعون 
يف عرضها ترتيباً دقيقاً حيسن أن يتماله  لقد دعاهم دعوة بسيطة واضحة ال تعقيد فيها وال غموض؛ وهي مرتبة

  . .أصحاب الدعوات 
  :لقد بدأ ببيان حقيقة الدعوة اليت يدعوهم إليها 

  . .} اعبدوا اهللا واتقوه { 
  :مث ثىن بتحبيب هذه احلقيقة إليهم ، وما تتضمنه من اخلري هلم ، لو كانوا يعلمون أين يكون اخلري 

  . . }ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون { 
وهو يف الوقت ذاته حقيقة عميقة ال . ويف هذا التعقيب ما حيفزهم إىل نفي اجلهل عنهم ، واختيار اخلري ألنفسهم 

  جمرد هتييج خطايب
أوهلا أهنم يعبدون من دون اهللا أوثاناً : ويف اخلطوة الثالثة بني هلم فساد ما هم عليه من العقيدة من عدة وجوه 

أهنم : وثانيها . . ب وهي عبادة سخيفة ، وخباصة إذا كانوا يعدلون هبا عن عبادة اهللا التمثال من اخلش: والوثن 
هبذه العبادة ال يستندون إىل برهان أو دليل ، وإمنا خيلقون إفكاً وينشئون باطالً ، خيلقونه خلقاً بال سابقة أو مقدمة ، 

أن هذه األوثان ال تقدم هلم نفعاً ، وال ترزقهم  :وثالثها . . وينشئونه إنشاء من عند أنفسهم بال أصل وال قاعدة 
  :شيئاً 

  . .} إن الذين تعبدون من دون اهللا ال ميلكون لكم رزقاً { 
  :األمر الذي يهمهم وميس حاجتهم . ويف اخلطوة الرابعة يوجههم إىل اهللا ليطلبوا منه الرزق 

  . .} فابتغوا عند اهللا الرزق { 
ولكن ابتغاء الرزق من اهللا وحده حقيقة ال جمرد . تلك اليت مل يستغرقها اإلميان  والرزق مشغلة النفوس ، وخباصة

  .استثارة للميول الكامنة يف النفوس 

  :ويف النهاية يهتف هبم إىل واهب األرزاق املتفضل بالنعم ، ليعبدوه ويشكروه 
  . .} واعبدوه واشكروا له { 

  :ري أن يثوبوا إليه مؤمنني عابدين شاكرين وأخرياً يكشف هلم أنه ال مفر من اهللا ، فمن اخل
  . .} إليه ترجعون { 

فقد كذب الكثريون من قبل . فإن كذبوا بعد ذلك كله فما أهون ذلك فلن يضر اهللا شيئاً ، ولن خيسر رسوله شيئاً 
  :، وما على الرسول إال واجب التبليغ 

  . .} البالغ املبني وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم ، وما على الرسول إال { 
وهكذا يأخذهم خطوة خطوة ، ويدخل إىل قلوهبم من مداخلها ، ويوقع على أوتارها يف دقة عميقة ، وهذه 

اخلطوات تعد منوذجاً لطريقة الدعوة جديراً بأن يتماله أصحاب كل دعوة ، لينسجوا على منواله يف خماطبة النفوس 
  .والقلوب 

القصة ، يقف وقفة خياطب هبا كل منكر لدعوة اإلميان باهللا على اإلطالق؛ املكذبني  وقبل أن ميضي السياق إىل هناية
  :بالرجعة إىل اهللا والبعث واملآب 



سريوا يف األرض فانظروا كيف بدأ : قل . أو مل يروا كيف يبدئ اهللا اخللق مث يعيده؟ إن ذلك على اهللا يسري { 
 على كل شيء قدير ، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء ، وإليه تقلبون اخللق ، مث اهللا ينشئ النشأة اآلخرة ، إن اهللا

والذين كفروا بآيات اهللا . وما أنتم مبعجزين يف األرض وال يف السماء ، وما لكم من دون اهللا من ويل وال نصري . 
  . .} ولقائه أولئك يئسوا من رمحيت ، وأولئك هلم عذاب أليم 

خطاب دليله هذا الكون؛ وجماله السماء واألرض؛ على طريقة القرآن يف اختاذ . إنه خطاب لكل منكر هللا ولقائه 
الكون كله معرضاً آليات اإلميان ودالئله؛ وصفحة مفتوحة للحواس والقلوب ، تبحث فيها عن آيات اهللا ، وترى 

. إنسان  ومشاهد الكون وظواهره حاضرة أبداً ال تغيب عن. دالئل وجوده ووحدانيته ، وصدق وعده ووعيده 
فريدهم . ولكنها تفقد جدهتا يف نفوس الناس بطول األلفة؛ ويضعف إيقاعها على قلوب البشر بطول التكرار 

القرآن الكرمي إىل تلك الروعة الغامرة ، وإىل تلك اآليات الباهرة بتوجيهه املوحي ، احمليي للمشاهد والظواهر يف 
وجيعل منها دالئله وبراهينه اليت تراها األبصار . أسرارها وآثارها  القلوب والضمائر ، ويثري تطلعهم وانتباههم إىل

تلك . . وتتأثر هبا املشاعر ، وال يتخذ طرائق اجلدل الذهين البارد والقضايا املنطقية اليت ال حياة فيها وال حركة 
  . .والطريق  اليت وفدت على التفكري اإلسالمي من خارجه فظلت غريبة عليه ، ويف القرآن املثل واملنهج

  . .} إن ذلك على اهللا يسري . أو مل يروا كيف يبدئ اهللا اخللق؟ مث يعيده { 
يرونه يف النبتة النامية ، ويف البيضة واجلنني ، ويف كل ما مل يكن مث يكون؛ مما ال . وإهنم لريون كيف يبدئ اهللا اخللق 

خالقوه وإن سر احلياة وحده ملعجز ، كان وما يزال؛ متلك قدرة البشر جمتمعني ومنفردين أن خيلقوه أو يدعوا أهنم 
معجز يف معرفة منشئه وكيف جاء ودع عنك أن حياوله أحد أو يدعيه وال تفسري له إال أنه من صنع اهللا الذي يبدئ 

  اخللق يف كل حلظة حتت أعني الناس وإدراكهم ، وهم يرون وال ميلكون اإلنكار
  :م؛ فالذي أنشأه يعيده فإذا كانوا يرون إنشاء اخللق بأعينه

  .} إن ذلك على اهللا يسري { 

.  
. فاإلعادة أيسر من البدء يف تقديرهم . ولكنه يقيس البشر مبقاييسهم . وليس يف خلق اهللا شيء عسري عليه تعاىل 

. كن : وإمنا هو توجه اإلرادة وكلمة . وإال فالبدء كاإلعادة ، واإلعادة كالبدء بالقياس إىل قدرة اهللا سبحانه 
  . .فيكون 

مث يدعوهم إىل السري يف األرض ، وتتبع صنع اهللا وآياته يف اخللق واإلنشاء ، يف اجلامد واحلي سواء ، ليدركوا أن 
  :الذي أنشأ يعيد بال عناء 

  . .} إن اهللا على كل شيء قدير . سريوا يف األرض فانظروا كيف بدأ اخللق؛ مث اهللا ينشئ النشأة اآلخرة : قل { 
وهي لفتة عميقة . ري يف األرض يفتح العني والقلب على املشاهد اجلديدة اليت مل تألفها العني ومل ميلها القلب والس

وإن اإلنسان ليعيش يف املكان الذي ألفه فال يكاد ينتبه إىل شيء من مشاهده أو عجائبه؛ حىت إذا . إىل حقيقة دقيقة 
، وإىل كل مظهر يف األرض اجلديدة ، مما كان مير على مثله  سافر وتنقل وساح استيقظ حسه وقلبه إىل كل مشهد

ورمبا عاد إىل موطنه حبس جديد وروح جديد ليبحث ويتأمل . أو أروع منه يف موطنه دون التفات وال انتباه 
وعادت مشاهد موطنه وعجائبها تنطق له بعد ما كان غافالً عن . ويعجب مبا مل يكن يهتم به قبل سفره وغيبته 

  ها؛ أو كانت ال تفصح له بشيء وال تناجيهحديث
  .فسبحان منزل هذا القرآن ، اخلبري مبداخل القلوب وأسرار النفوس 



  . .} قل سريوا يف األرض فانظروا كيف بدأ اخللق { 
يثري يف . بعد األمر بالسري يف األرض لينظروا كيف بدأ اخللق } كيف بدأ اخللق { إن التعبري هنا بلفظ املاضي 

. ترى هنالك يف األرض ما يدل على نشأة احلياة األوىل ، وكيفية بدء اخلليقة فيها . . س خاطراً معيناً النف
كاحلفريات اليت يتتبعها بعض العلماء اليوم ليعرفوا منها خط احلياة؛ كيف نشأت؟ وكيف انتشرت؟ وكيف ارتقت؟ 

أين جاءت إىل األرض؟ وكيف وجد فيها أول كائن ما هي؟ ومن : وإن كانوا مل يصلوا إىل شيء يف معرفة سر احلياة 
. حّي؟ ويكون ذلك توجيهاً من اهللا للبحث عن نشأة احلياة األوىل واالستدالل به عند معرفتها على النشأة اآلخرة 

.  
ذلك أن املخاطبني هبذه اآلية أول مرة مل يكونوا مؤهلني ملثل هذا البحث . ويقوم جبانب هذا اخلاطر خاطر آخر 

مي الذي نشأ حديثاً؛ فلم يكونوا مبستطيعني يومئذ أن يصلوا من ورائه إىل احلقيقة املقصودة به لو كان ذلك هو العل
املقصود فال بد أن القرآن كان يطلب منهم أمراً آخر داخالً يف مقدورهم ، حيصلون منه على ما ييسر هلم تصور 

  .النشأة اآلخرة 

ويكون السري يف . دأ احلياة يف النبات واحليوان واإلنسان يف كل مكان ويكون املطلوب حينئذ أن ينظروا كيف تب
األرض كما أسلفنا لتنبيه احلواس واملشاعر برؤية املشاهد اجلديدة ، ودعوهتا إىل التأمل والتدبر يف آثار قدرة اهللا 

  .على إنشاء احلياة اليت تربز يف كل حلظة من حلظات الليل والنهار 
تمشى مع طبيعة هذا القرآن؛ وهو أنه يوجه توجيهاته اليت تناسب حياة الناس يف أجياهلم مجيعاً وهناك احتمال أهم ي

ليأخذ كل منها مبا تؤهله له ظروف حياته . ، ومستوياهتم مجيعاً ، ومالبسات حياهتم مجيعاً ، ووسائلهم مجيعاً 
  .ن مث ال يكون هناك تعارض بني اخلاطرين وم. ويبقى فيها امتداد يصلح لقيادة احلياة ومنوها أبداً . ومقدراته 

  .هذا أقرب وأوىل 
  . .} إن اهللا على كل شيء قدير { 

يبدأ احلياة ويعيدها هبذه القدرة املطلقة اليت ال تتقيد بتصورات البشر القاصرة ، وما حيسبونه قوانني يقيسون عليها 
  املمكن وغري املمكن ، مبا يعرفونه من جتارهبم احملدودة

تعذيبه ملن يشاء ورمحته ملن يشاء ، وإليه وحده املآب؛ ال يعجزه أحد ، وال ميتنع : درة اهللا على كل شيء ومن ق
  :عليه أحد 

وما لكم من دون . وما أنتم مبعجزين يف األرض وال يف السماء . يعذب من يشاء ويرحم من يشاء ، وإليه تقلبون { 
  . .} اهللا من ويل وال نصري 

يتبعان مشيئة اهللا؛ من حيث أنه بني طريق اهلدى وطريق الضالل؛ وخلق لإلنسان من االستعداد ما والعذاب والرمحة 
خيتار به هذا أو ذاك ، ويسر له الطريقني سواء ، وهو بعد ذلك ، وما خيتار غري أن اجتاهه إىل اهللا ورغبته يف هداه ، 

ئل اهلدى وصده عنها يؤديان به إىل االنقطاع ينتهيان به إىل عون اهللا له كما كتب على نفسه وإعراضه عن دال
  .ومن مث تكون الرمحة ويكون العذاب . والضالل 

  . .} وإليه تقلبون { 
  :تعبري عن املآب فيه عنف ، يناسب املعىن بعده 

  . .} وما أنتم مبعجزين يف األرض وال يف السماء { 
ال من قوتكم يف األرض ، وال من قوة ما .  اهللا فليس لكم من قوة يف هذا الوجود متتنعون هبا من االنقالب إىل



  .تعبدونه أحياناً من املالئكة واجلن وحتسبون له قوة يف السماء 
  . .} وما لكم من دون اهللا من ويل وال نصري { 

ال وأين من دون اهللا الويل والنصري؟ أين الويل والنصري من الناس؟ أو من املالئكة واجلن؟ وكلهم عباد من خلق اهللا 
  ميلكون ألنفسهم نفعاً وال ضراً فوق أن ميلكوا لسواهم شيئاً؟

  . .} والذين كفروا بآيات اهللا ولقائه أولئك يئسوا من رمحيت وأولئك هلم عذاب أليم { 
وكذلك هو ال يكفر إال وقد . ذلك أنه ال ييأس اإلنسان من رمحة اهللا إال حني يكفر قلبه ، وينقطع ما بينه وبني ربه 

وأولئك هلم عذاب { : والعاقبة معروفة . اتصال قلبه باهللا ، وجفت نداوته ، ومل يعد له إىل رمحة اهللا سبيل  يئس من
  .} أليم 

.  
بعد . . وبعد هذا اخلطاب املعترض يف ثنايا القصة ، الذي جاء خطاباً لكل منكر لدعوة اإلميان ولقوم إبراهيم ضمناً 

هيم ، فيبدو هذا اجلواب غريباً عجيباً ، ويكشف عن تبجح الكفر والطغيان هذا اخلطاب يعود لبيان جواب قوم إبرا
  :، مبا ميلك من قوة ومن سلطان 

  . .} إن يف ذلك آليات لقوم يؤمنون . فأجناه اهللا من النار . اقتلوه أو حرقوه : فما كان جواب قومه إال أن قالوا { 
البسيطة املرتبة اليت خاطب هبا قلوهبم وعقوهلم على النحو رداً على تلك الدعوة الواضحة . . اقتلوه أو حرقوه 

  .الذي بينا قيمته يف عرض الدعوات 
وهو . وإذ أن الطغيان أسفر عن وجهه الكاحل؛ ومل يكن إبراهيم عليه السالم ميلك له دفعاً ، وال يستطيع منه وقاية 

  :تدخل باملعجزة اخلارقة ملألوف البشر ت. فهنا تتدخل القدرة سافرة كذلك . فرد أعزل ال حول له وال طول 
  . .} فأجناه اهللا من النار { 

ولكن القوم مل يؤمنوا على الرغم . وكان يف جناته من النار على النحو اخلارق الذي متت به آية ملن هتيأ قلبه لإلميان 
  :د للهدى واإلميان من هذه اآلية اخلارقة ، فدل هذا على أن اخلوارق ال هتدي القلوب ، إمنا هو االستعدا

  . .} إن يف ذلك آليات لقوم يؤمنون { 
. واآلية الثانية هي عجز الطغيان عن إيذاء رجل واحد يريد اهللا له النجاة . اآلية األوىل هي تلك النجاة من النار 

تصريف القلوب ذلك ملن يريد أن يتدبر تاريخ الدعوات ، و. واآلية الثالثة هي أن اخلارقة ال هتدي القلوب اجلاحدة 
  .، وعوامل اهلدى والضالل 

فإذا . فلقد يئس من إميان القوم الذين مل تلن قلوهبم للمعجزة الواضحة . وميضي يف القصة بعد جناة إبراهيم من النار 
  :هو جيبههم حبقيقة أمرهم ، قبل أن يعتزهلم مجيعاً 

اة الدنيا ، مث يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ، ويلعن إمنا اختذمت من دون اهللا أوثاناً مودة بينكم يف احلي: وقال { 
  . .} بعضكم بعضاً ، ومأواكم النار ، وما لكم من ناصرين 

إنكم اختذمت األوثان من دون اهللا ، ال اعتقاداً واقتناعاً بأحقية هذه العبادة؛ إمنا جيامل بعضكم بعضاً ، : إنه يقول هلم 
ة؛ وال يريد الصاحب أن يترك عبادة صاحبه حني يظهر احلق له استبقاء ملا ويوافق بعضكم بعضاً ، على هذه العباد

بينكم من مودة على حساب احلق والعقيدة وإن هذا ليقع يف اجلماعات اليت ال تأخذ العقيدة مأخذ اجلد ، 
د فيسترضي الصاحب صاحبه على حساب العقيدة؛ ويرى أمرها أهون من أن خيالف عليه صديقه وهي اجلد كل اجل

  .اجلد الذي ال يقبل هتاوناً وال استرخاء وال استرضاء . 



فإذا املودة اليت خيشون أن ميسوها باخلالف على العقيدة ، واليت يبقون . مث يكشف هلم عن صفحتهم يف اآلخرة 
  :إذا هي يوم القيامة عداء ولعن وانفصام . . على عبادة األوثان حمافظة عليها 

  . .} كم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً مث يوم القيامة يكفر بعض{ 
يوم يتنكر التابعون للمتبوعني ، ويكفر األولياء باألولياء ، ويتهم كل فريق صاحبه أنه أضله ، ويلعن كل غوي 

  صاحبه الذي أغواه
  :مث ال جيدي ذلك الكفر والتالعن شيئاً ، وال يدفع عن أحد عذاباً 

  .} ومأواكم النار وما لكم من ناصرين { 

.  
  فأما هم فال نصرة هلم وال جناة. نار اليت أرادوا أن حيرقوه هبا ، فنصره اهللا منها وجناه ال

انتهت هذه وتلك بإميان فرد واحد غري امرأته هو لوط . وانتهت دعوة إبراهيم لقومه ، واملعجزة اليت ال شك فيها 
العراق ، إىل ما وراء األردن حيث استقر  وهاجر معه من أور الكلدانيني يف. ابن أخيه فيما تذكر بعض الروايات . 

  :هبما املقام 
  . .} إين مهاجر إىل ريب ، إنه هو العزيز احلكيم : فآمن له لوط ، وقال { 

ومل يهاجر إىل أرض أو . إنه مل يهاجر للنجاة . لنرى فيم هاجر . . } إين مهاجر إىل ريب { : ونقف أمام قولة لوط 
هاجر إليه بقلبه وعقيدته قبل أن يهاجر . هاجر متقرباً له ملتجئاً إىل محاه .  ربه إمنا هاجر إىل. كسب أو جتارة 

هاجر إليه ليخلص له عبادته وخيلص له قلبه وخيلص له كيانه كله يف مهجره ، بعيداً عن موطن الكفر . بلحمه ودمه 
  .بعد أن مل يبق رجاء يف أن يفيء القوم إىل اهلدى واإلميان حبال . والضالل 

وعوض اهللا إبراهيم عن وطنه وعن قومه وعن أهله عوضه عن هذا كله ذرية متضي فيها رسالة اهللا إىل أن يرث اهللا 
  :وهو عوض ضخم يف الدنيا ويف اآلخرة . فكل األنبياء وكل الدعوات بعده كانت يف ذريته . األرض ومن عليها 

وآتيناه أجره يف الدنيا وإنه يف اآلخرة ملن . اب وجعلنا يف ذريته النبوة والكت. ووهبنا له إسحاق ويعقوب { 
  .} الصاحلني 

وهو فيض من العطاء جزيل ، يتجلى فيه رضوان اهللا سبحانه على الرجل الذي يتمثل فيه اخللوص هللا بكليته ، 
  .فاقاً جزاًء و. والذي أمجع الطغيان على حرقه بالنار ، فكان كل شيء من حوله برداً وسالماً ، وعطفاً وإنعاماً 

مث تأيت قصة لوط عقب قصة إبراهيم ، بعد ما هاجر إىل ربه مع إبراهيم ، فنزال بوادي األردن؛ مث عاش لوط وحده 
وصار . وكانت تسكن مدينة سدوم . يف إحدى القبائل على ضفاف البحر امليت أو حبرية لوط كما مسيت فيما بعد 

  .لوط منهم بالصهر واملعيشة 
ذلك هو امليل . قوم شذوذ عجيب ، يذكر القرآن أنه يقع ألول مرة يف تاريخ البشرية مث حدث أن فشا يف ال

اجلنسي املنحرف إىل الذكور بدالً من اإلناث الاليت خلقهن اهللا للرجال ، لتتكون من اجلنسني وحدات طبيعية 
فلم . ذكراناً وإناثاً : هللا أزوجاً إذ خلقها ا. منتجة تكفل امتداد احلياة بالنسل وفق الفطرة املطردة يف مجيع األحياء 

  :يقع الشذوذ واالحنراف إىل اجلنس املماثل قبل قوم لوط هؤالء 
أئنَّكم لتأتون الرجال ، وتقطعون . إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم هبا من أحد من العاملني : ولوطاً إذ قال لقومه { 

  .السبيل ، وتأتون يف ناديكم املنكر 



رب انصرين على القوم : قال . ائتنا بعذاب اهللا إن كنت من الصادقني : إال أن قالوا  فما كان جواب قومه
  . .} املفسدين 

فهم يأتون الفاحشة الشاذة اليت مل يسبقهم . ومن خطاب لوط لقومه يظهر أن الفساد قد استشرى فيهم بكل ألوانه 
  :هبا أحد من العاملني 

فالفطرة قد تفسد بتجاوز . ل على احنراف الفطرة وفسادها من أعماقها وهي فاحشة شاذة قذرة تد. يأتون الرجال 
فأما ذلك . حد االعتدال والطهارة مع املرأة ، فتكون هذه جرمية فاحشة ، ولكنها داخلة يف نطاق الفطرة ومنطقها 

فقد . سواء  وفساد يف التركيب النفسي والتركيب العضوي. الشذوذ اآلخر فهو اخنالع من فطرة األحياء مجيعاً 
جعل اهللا لذة املباشرة اجلنسية بني الزوجني متناسقة مع خط احلياة األكرب ، وامتداده بالنسل الذي ينشأ عن هذه 

. وجهز كيان كل من الزوجني باالستعداد لاللتذاذ هبذه املباشرة ، نفسياً وعضوياً ، وفقاً لذلك التناسق . املباشرة 
فإذا وجد فيها أحد لذة . ا ، ومل جيهز اهللا الفطرة بالتذاذها تبعاً النعدام اهلدف منها فأما املباشرة الشاذة فال هدف هل

  فمعىن هذا أنه انسلخ هنائياً من خط الفطرة ، وعاد مسخاً ال يرتبط خبط احلياة
عد يف وهي خطوة أب. ويقطعون السبيل ، فينهبون املال ، ويروعون املارة ، ويعتدون على الرجال بالفاحشة كرهاً 

  . .الفاحشة األوىل ، إىل جانب السلب والنهب واإلفساد يف األرض 
وهي درجة أبعد . يأتونه جهاراً ويف شكل مجاعي متفق عليه ، ال خيجل بعضهم من بعض . ويأتون يف ناديهم املنكر 

  يف الفحش ، وفساد الفطرة ، والتبجح بالرذيلة إىل حد ال يرجى معه صالح
وظاهر أن لوطاً أمرهم يف أول األمر وهناهم باحلسىن؛ وأهنم أصروا على ما هم فيه ، فخوفهم  والقصة هنا خمتصرة ،

  :عذاب اهللا ، وجبههم بشناعة جرائمهم الكربى 
  . .} ائتنا بعذاب اهللا إن كنت من الصادقني : فما كان جواب قومه إال أن قالوا { 

وقد أعذر إليهم . يب ، والشرود الذي ال تنتظر منه أوبة فهو التبجح يف وجه اإلنذار ، والتحدي املصحوب بالتكذ
  :رسوهلم فلم يبق إال أن يتوجه إىل ربه طالباً نصره األخري 

  . .} رب انصرين على القوم املفسدين : قال { 
،  ويف الطريق يلم املالئكة املكلفون بالتنفيذ بإبراهيم. وهنا يسدل الستار على دعاء لوط ، لريفع عن االستجابة 
  :يبشرونه بولد صاحل من زوجه اليت كانت من قبل عقيماً 

إن فيها : قال . إنا مهلكو أهل هذه القرية ، إن أهلها كانوا ظاملني : وملا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا { 
  . .} حنن أعلم مبن فيها ، لننجينه وأهله إال امرأته كانت من الغابرين : قالوا . لوطاً 

خمتصر يف هذا املوضع ألنه ليس مقصوداً؛ قد سبق يف قصة إبراهيم أن . مشهد املالئكة مع إبراهيم . د وهذا املشه
اهللا وهب له إسحاق ويعقوب؛ ووالدة اسحاق هي موضوع البشرى ، ومن مث مل يفصل قصتها هنا ألن الغرض هو 

  :وه مبهمتهم األوىل مث أخرب. فذكر أن مرور املالئكة بإبراهيم كان للبشرى . إمتام قصة لوط 
  .إنا مهلكو أهل هذه القرية { 

  . .} إن أهلها كانوا ظاملني 
  وأدركت إبراهيم رقته ورأفته ، فراح يذكر املالئكة أن يف هذه القرية لوطاً؛ وهو صاحل وليس بظامل

  وأجابه الرسل مبا يطمئنه من ناحيته ، ويكشف له عن معرفتهم مبهمتهم وأهنم أوىل هبذه املعرفة
  . .} حنن أعلم مبن فيها؛ لننجينه وأهله إال امرأته كانت من الغابرين : قالوا { 



  .وقد كان هواها مع القوم ، تقر جرائمهم واحنرافهم ، وهو أمر عجيب 
مشهد لوط وقد جاء إليه املالئكة يف هيئة فتية صباح مالح؛ وهو يعلم شنشنة قومه ، وما . وينتقل إىل مشهد ثالث 

فضاق صدره وساءه حضورهم إليه ، يف هذا الظرف العصيب . ه هؤالء منهم من سوء ال ميلك له دفعاً ينتظر ضيوف
:  

  . . .} وملا أن جاءت رسلنا لوطاً سيء هبم وضاق هبم ذرعاً { 
وميضي إىل النهاية . . وخيتصر هنا هجوم القوم على الضيوف ، وحماورة لوط هلم ، وهم يف سعار الشذوذ املريض 

  :إذ يكشف له الرسل عن حقيقتهم ، وخيربونه مبهمتهم ، وهو يف هذا الكرب وذلك الضيق . ة األخري
إنا منزلون على أهل هذه القرية . إنا منجوك وأهلك إال امرأتك كانت من الغابرين . ال ختف وال حتزن : وقالوا { 

  . .} رجزاً من السماء مبا كانوا يفسقون 
الذي أصاب القرية وأهلها مجيعاً إال لوطاً وأهله املؤمنني وقد كان هذا التدمري وترسم هذه اآلية مشهد التدمري 

ويغلب أهنا ظاهرة بركانية قلبت املدينة وابتلعتها؛ وأمطرت عليها هذا املطر الذي . بأمطار وأحجار ملوثة بالطني 
  .يصاحب الرباكني 

  :لها ويتدبرها من القرون وما تزال آثار هذا التدمري باقية حتدث عن آيات اهللا ملن يعق
  . .} ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون { 

ومل تعد . وكان هذا هو املصري الطبيعي هلذه الشجرة اخلبيثة اليت فسدت وأنتنت ، فلم تعد صاحلة لإلمثار وال للحياة 
  .تصلح إال لالجتثاث والتحطيم 

  :مث إشارة إىل قصة شعيب ومدين 
فكذبوه . يا قوم اعبدوا اهللا وارجوا اليوم اآلخر ، وال تعثوا يف األرض مفسدين : شعيباً ، فقال وإىل مدين أخاهم { 

  . .} فأخذهتم الرجفة ، فأصبحوا يف دارهم جامثني 
وعبادة اهللا الواحد هي . . } اعبدوا اهللا وارجوا اليوم اآلخر { : وهي إشارة تبني وحدة الدعوة ، ولباب العقيدة 

ورجاء اليوم اآلخر كفيل بتحويلهم عما كانوا يرجونه يف هذه احلياة الدنيا من الكسب املادي . ة قاعدة العقيد
احلرام بالتطفيف يف الكيل وامليزان ، وغصب املارين بطريقهم للتجارة ، وخبس الناس أشياءهم ، واإلفساد يف 

  .األرض ، واالستطالة على اخللق 
  .ذيب رسوهلم؛ وأخذهم باهلالك والتدمري ، على سنة اهللا يف أخذ املكذبني ويف اختصار يذكر انتهاء أمرهم إىل تك

  . .} فأخذهتم الرجفة فأصبحوا يف دارهم جامثني { 
وقد تقدم بيان الرجفة اليت زلزلت عليهم بالدهم ورجتها بعد الصيحة املدوية اليت أسقطت قلوهبم وتركتهم 

جزاء ما كانوا يروعون الناس وهم خيرجون . بحوا فيها جامثني فأص. مصعوقني حيث كانوا يف دارهم ال يتحركون 
  عليهم مغريين صائحني

  :وإشارة كذلك إىل مصرع عاد ومثود 
} وعاداً ومثود وقد تبني لكم من مساكنهم؛ وزين هلم الشيطان أعماهلم ، فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين { 
.  

.  
القرب من حضرموت ، ومثود كانت تسكن باحلجر يف مشال وعاد كانت تسكن باألحقاف يف جنوب اجلزيرة ب



وبقيت . وقد هلكت عاد بريح صرصر عاتية ، وهلكت مثود بالصيحة املزلزلة . اجلزيرة بالقرب من وادي القرى 
  .مساكنها معروفة للعرب ميرون عليها يف رحليت الشتاء والصيف ، ويشهدون آثار التدمري ، بعد العز والتمكني 

  .شارة اجململة تكشف عن سر ضالهلم ، وهو سر ضالل اآلخرين وهذه اإل
  . .} وزين هلم الشيطان أعماهلم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين { 

وأتاهم من هذه . فقد كانت هلم عقول ، وكانت أمامهم دالئل اهلدى؛ ولكن الشيطان استهواهم وزين هلم أعماهلم 
م ، وإعجاهبم مبا يأتونه من األعمال ، واخنداعهم مبا هم فيه من قوة ومال الثغرة املكشوفة ، وهي غرورهم بأنفسه

وكانوا { وضيع عليهم الفرصة . سبيل اهلدى الواحد املؤدي إىل اإلميان } فصدهم عن السبيل { . ومتاع 
  .ميلكون التبصر ، وفيهم مدارك وهلم عقول } مستبصرين 

} اءهم موسى بالبينات ، فاستكربوا يف األرض ، وما كانوا سابقني ولقد ج{ . وإشارة إىل قارون وفرعون وهامان 
. .  

وقارون كان من قوم موسى فبغى عليهم بثروته وعلمه ، ومل يستمع نصح الناصحني باإلحسان واالعتدال والتواضع 
علهم شيعاً وفرعون كان طاغية غشوماً ، يرتكب أبشع اجلرائم وأغلظها ، ويسخر الناس وجي. وعدم البغي والفساد 

وهامان كان وزيره املدبر ملكائده ، املعني له على ظلمه . ، ويقتل ذكور بين إسرائيل ويستحيي نساءهم عتواً وظلماً 
  .وبطشه 

  . .} ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكربوا يف األرض { 
ال مفلتني من عذاب اهللا ، بل مل تعصمهم من أخذ اهللا ، ومل جتعلهم ناجني و. فلم يعصمهم الثراء والقوة والدهاء 

  .أدركهم وأخذهم كما سيجيء 
  . .} وما كانوا سابقني { 

  :بعد ما فتنوا الناس وآذوهم طويالً . هؤالء الذين ملكوا القوة واملال وأسباب البقاء والغلبة ، قد أخذهم اهللا مجيعاً 
ته الصيحة ، ومنهم من خسفنا به األرض ، فكالً أخذنا بذنبه ، فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ، ومنهم من أخذ{ 

  .} وما كان اهللا ليظلمهم ، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . ومنهم من أغرقنا 
فعاد أخذهم حاصب وهو الريح الصرصر اليت تتطاير معها حصباء األرض فتضرهبم وتقتلهم ، ومثود أخذهتم 

{ . ا يف اليم وذهبوا مجيعاً مأخوذين بظلمهم وقارون خسف به وبداره األرض ، وفرعون وهامان غرق. الصيحة 
  . .} وما كان اهللا ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 

وبعد احلديث يف . واآلن . . وعلى مصارع العتاة البغاة من الكفرة والظلمة والفسقة على مدار القرون . واآلن 
إن . . ثل حلقيقة القوى املتصارعة يف هذا اجملال اآلن يضرب امل. . مطالع السورة عن الفتنة واالبتالء واإلغراء 

وما عداها من قوة اخللق فهو هزيل واهن ، من تعلق به أو احتمى ، فهو . هنالك قوة واحدة هي قوة اهللا 
  :فهي وما حتتمي به سواء . كالعنكبوت الضعيفة حتتمي ببيت من خيوط واهية 

عنكبوت اختذت بيتاً ، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا مثل الذين اختذوا من دون اهللا أولياء كمثل ال{ 
  .يعلمون 

وتلك األمثال نضرهبا للناس ، وما يعقلها إال العاملون . إن اهللا يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز احلكيم 
 {. .  

الناس أحياناً ، فيسوء تقديرهم احلقيقة اليت يغفل عنها . إنه تصوير عجيب صادق حلقيقة القوى يف هذا الوجود 



. وال يعرفون إىل أين يتوجهون . جلميع القيم ، ويفسد تصورهم جلميع االرتباطات ، وختتل يف أيديهم مجيع املوازين 
  ماذا يأخذون وماذا يدعون؟

ا مبخاوفهم وعندئذ ختدعهم قوة احلكم والسلطان حيسبوهنا القوة القادرة اليت تعمل يف هذه األرض ، فيتوجهون إليه
  ورغائبهم ، وخيشوهنا ويفزعون منها ، ويترضوهنا ليكفوا عن أنفسهم أذاها ، أو يضمنوا ألنفسهم محاها

ويتقدمون إليها يف رغب ويف رهب؛ . وختدعهم قوة املال ، حيسبوهنا القوة املسيطرة على أقدار الناس وأقدار احلياة 
  لى الرقاب كما حيسبونويسعون للحصول عليها ليستطيلوا هبا ويتسلطوا ع

وختدعهم قوة العلم حيسبوهنا أصل القوة وأصل املال ، وأصل سائر القوى اليت يصول هبا من ميلكها وجيول ، 
  ويتقدمون إليها خاشعني كأهنم عباد يف احملاريب

ن حوهلا ، ختدعهم يف أيدي األفراد ويف أيدي اجلماعات ويف أيدي الدول ، فيدورو. وختدعهم هذه القوى الظاهرة 
  ويتهافتون عليها ، كما يدور الفراش على املصباح ، وكما يتهافت الفراش على النار

وينسون القوة الوحيدة اليت ختلق سائر القوى الصغرية ، ومتلكها ، ومتنحها ، وتوجهها ، وتسخرها كما تريد ، 
  .حيثما تريد 

كالتجاء . . راد ، أو اجلماعات ، أو الدول وينسون أن االلتجاء إىل تلك القوى سواء كانت يف أيدي األف
حشرة ضعيفة رخوة واهنة ال محاية هلا من تكوينها الرخو ، وال وقاية هلا من بيتها . . العنكبوت إىل بيت العنكبوت 

  .الواهن 
  .وليس هنالك إال محاية اهللا ، وإال محاه ، وإال ركنه القوي الركني 

رآن بتقريرها يف نفوس الفئة املؤمنة ، فكانت هبا أقوى من مجيع القوى اليت هذه احلقيقة الضخمة هي اليت عين الق
  .وقفت يف طريقها؛ وداست هبا على كربياء اجلبابرة يف األرض ودكت هبا املعاقل واحلصون 

لقد استقرت هذه احلقيقة الضخمة يف كل نفس ، وعمرت كل قلب ، واختلطت بالدم ، وجرت معه يف العروق ، 
بل بديهة مستقرة يف النفس ، ال جيول غريها يف حس وال . لمة تقال باللسان ، وال قضية حتتاج إىل جدل ومل تعد ك

  .خيال 
وما عداها فهو واهن ضئيل هزيل؛ مهما عال واستطال . ووالية اهللا وحدها هي الوالية . قوة اهللا وحدها هي القوة 

  .يان والتنكيل ، ومهما جترب وطغى ، ومهما ملك من وسائل البطش والطغ
وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو { : وما متلك من القوى ليست سوى خيوط العنكبوت : إهنا العنكبوت 
  .} كانوا يعلمون 

جلديرون أن يقفوا أمام هذه احلقيقة . وإن أصحاب الدعوات الذين يتعرضون للفتنة واألذى ، ولإلغراء واإلغواء 
وهذه تستهويهم . هذه تضر هبم وحتاول أن تسحقهم . يواجهون القوى املختلفة  الضخمة وال ينسوها حلظة ، وهم

وكلها خيوط العنكبوت يف حساب اهللا ، ويف حساب العقيدة حني تصح العقيدة ، وحني . . وحتاول أن تشتريهم 
  .تعرف حقيقة القوى وحتسن التقومي والتقدير 

َوإِلَُهَنا لَِّتي ِهَي أَْحَسُن إِلَّا الَِّذيَن ظَلَُموا ِمْنُهْم َوقُولُوا آَمنَّا بِالَِّذي أُنْزِلَ إِلَْيَنا وَأُْنزِلَ إِلَْيكُْم َولَا ُتَجاِدلُوا أَْهلَ الْكَِتابِ إِلَّا بِا
الِْكتَاَب ُيْؤِمُنونَ بِِه َوِمْن َهُؤلَاءِ  َوكَذَِلَك أَْنَزلَْنا إِلَْيَك الْكَِتاَب فَالَِّذيَن آتَْيَناُهُم) ٤٦(َوإِلَُهكُْم َواِحٌد وََنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ 

َوَما كُْنَت َتْتلُو ِمْن قَْبِلِه ِمْن ِكَتابٍ َولَا َتُخطُُّه بَِيِمينَِك إِذًا لَاْرتَابَ ) ٤٧(َمْن ُيْؤِمُن بِِه َوَما َيْجَحُد بِآَياِتَنا إِلَّا الْكَاِفُرونَ 
َوقَالُوا لَْولَا ) ٤٩(ٌت ِفي ُصُدورِ الَِّذيَن أُوتُوا الِْعلَْم َوَما َيْجَحُد بِآيَاِتَنا إِلَّا الظَّاِلُمونَ َبلْ ُهَو آَياتٌ َبيِّنَا) ٤٨(الُْمْبِطلُونَ 



أَْنَزلَْنا َعلَْيَك الِْكتَاَب أََولَمْ َيكْفِهِْم أَنَّا ) ٥٠(أُنْزِلَ َعلَْيِه آَياٌت ِمْن َربِِّه قُلْ إِنََّما الْآَياُت عِْنَد اللَِّه وَإِنََّما أََنا َنِذيٌر ُمبٌِني 
قُلْ كَفَى بِاللَِّه َبْينِي َوَبْيَنكُْم شَهِيًدا َيْعلَُم َما ِفي ) ٥١(ُيْتلَى َعلَْيهِْم إِنَّ ِفي ذَِلَك لََرْحَمةً َوِذكَْرى ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ 
وََيْستَْعجِلُوَنَك بِالَْعذَابِ َولَْولَا ) ٥٢(للَِّه أُولَِئَك ُهُم الْخَاِسُرونَ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوالَِّذيَن آَمنُوا بِالَْباِطلِ َوكَفَُروا بِا

َيْستَْعجِلُوَنَك بِالَْعذَابِ َوإِنَّ َجهَنََّم لَُمِحيطَةٌ ) ٥٣(أََجلٌ ُمَسمى لََجاءَُهُم الَْعذَاُب َولَيَأِْتيَنَُّهْم بَْغَتةً َوُهْم لَا َيْشُعُرونَ 
َيا ِعَباِديَ ) ٥٥(َيْوَم َيْغَشاُهُم الَْعذَاُب ِمْن فَْوِقهِْم َوِمْن َتْحِت أَْرُجلِهِْم َوَيقُولُ ذُوقُوا َما كُْنُتمْ َتْعَملُونَ ) ٥٤( بِالْكَاِفرِيَن

َوالَِّذيَن آَمُنوا ) ٥٧(َنا ُتْرَجُعونَ كُلُّ َنفْسٍ ذَاِئقَةُ الَْمْوِت ثُمَّ إِلَْي) ٥٦(الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ أَْرِضي َواِسَعةٌ فَإِيَّاَي فَاْعُبُدوِن 
الَِّذينَ ) ٥٨(َم أَْجُر الَْعاِمِلَني َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لَُنَبوِّئَنَُّهْم ِمَن الَْجنَِّة غَُرفًا َتجْرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَنَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها نِْع

) ٦٠(كَأَيِّْن ِمْن َدابٍَّة لَا َتحِْملُ رِْزقََها اللَُّه َيْرُزقَُها وَإِيَّاكُْم َوُهَو السَِّميُع الَْعِليُم َو) ٥٩(َصَبرُوا َوَعلَى َربِّهِْم َيَتَوكَّلُونَ 
ُه َيْبُسطُ اللَّ) ٦١(فَكُونَ َولَِئْن َسأَلَْتُهْم َمْن َخلََق السََّماوَاِت َوالْأَْرَض َوَسخََّر الشَّْمَس َوالْقََمرَ لََيقُولُنَّ اللَُّه فَأَنَّى ُيْؤ

َولَِئْن سَأَلْتَُهْم َمْن َنزَّلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْحَيا بِهِ ) ٦٢(الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيقِْدُر لَُه إِنَّ اللََّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم 
َوَما َهِذِه الَْحَياةُ الدُّْنَيا إِلَّا لَْهٌو َولَِعبٌ ) ٦٣(ِه َبلْ أَكْثَُرُهْم لَا َيْعِقلُونَ الْأَْرَض ِمْن بَْعِد َمْوِتَها لََيقُولُنَّ اللَُّه قُلِ الَْحْمُد ِللَّ

مَّا فَإِذَا َرِكبُوا ِفي الْفُلِْك َدَعُوا اللََّه ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن فَلَ) ٦٤(َوإِنَّ الدَّاَر الْآِخَرةَ لَهَِي الَْحَيَوانُ لَْو كَاُنوا َيْعلَُمونَ 
أَوَلَْم َيَرْوا أَنَّا َجَعلَْنا ) ٦٦(لَِيكْفُُروا بَِما آَتْيَناُهْم َولَِيَتَمتَُّعوا فََسْوفَ َيْعلَُمونَ ) ٦٥(َنجَّاُهْم إِلَى الَْبرِّ إِذَا ُهْم ُيْشرِكُونَ 

َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَّهِ ) ٦٧(نِْعَمِة اللَِّه َيكْفُُرونَ َحَرًما آِمًنا َويَُتَخطَُّف النَّاُس ِمْن َحوِْلهِْم أَفَبِالْبَاِطلِ ُيْؤِمُنونَ َوبِ
وَالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لََنْهِدَينَُّهْم ُسُبلََنا َوإِنَّ اللَّهَ ) ٦٨(كَِذًبا أَْو كَذََّب بِالَْحقِّ لَمَّا َجاَءُه أَلَْيَس ِفي َجهَنََّم َمثًْوى لِلْكَاِفرِيَن 

  ) ٦٩(َع الُْمْحِسنَِني لََم

وحمور السورة كما أسلفنا . وقد مضى منها شوطان يف اجلزء العشرين . هذا هو الشوط األخري يف سورة العنكبوت 
هو احلديث عن الفتنة واالبتالء ملن يقول كلمة اإلميان ، لتمحيص القلوب ومتييز الصادقني واملنافقني مبقياس الصرب 

وذلك مع التهوين من شأن القوى األرضية اليت تقف يف وجه اإلميان واملؤمنني؛ وتفتنهم . . على الفتنة واالبتالء 
باألذى وتصدهم عن السبيل ، وتوكيد أخذ اهللا للمسيئني ونصره للمؤمنني الذين يصربون على الفتنة ، ويثبتون 

اليت ال تتبدل ، واليت ترتبط  وهي السنة. سنة اهللا اليت مضت يف الدعوات من لدن نوح عليه السالم . لالبتالء 
  .باحلق الكبري املتلبس بطبيعة هذا الكون ، والذي يتمثل كذلك يف دعوة اهللا الواحدة اليت ال تتبدل طبيعتها 

وقد انتهى الشوط الثاين يف هناية اجلزء السابق بدعوة الرسول صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني به إىل تالوة ما أوحي 
  .وإقامة الصالة لذكر اهللا ، ومراقبة اهللا العليم مبا يصنعون إليه من الكتاب ، 

ويأمر املسلمني أال . ويف الشوط األخري يستطرد يف احلديث عن هذا الكتاب ، والعالقة بينه وبني الكتب قبله 
ك ، والشرك جيادلوا أهل الكتاب إال باليت هي أحسن إال الذين ظلموا منهم ، فبدلوا يف كتاهبم ، واحنرفوا إىل الشر

  .فهي حق من عند اهللا مصدق ملا معهم . ظلم عظيم وأن يعلنوا إمياهنم بالدعوات كلها وبالكتب مجيعها 
مث يتحدث عن إميان بعض أهل الكتاب هبذا الكتاب األخري على حني يكفر به املشركون الذين أنزل اهللا الكتاب 

ني هبذا الفضل املتمثل يف تنزيل الكتاب على رسول منهم ، على نبيهم ، غري مقدرين هلذه املنة الضخمة ، وال مكتف
ومل يكن يتلو من قبله كتاباً وال خيطه بيمينه ، فتكون هناك أدىن شبهة يف أنه من . خياطبهم به ، وحيدثهم بكالم اهللا 

  عمله ومن تأليفه
منهم ، وإحاطة جهنم هبم ، وحيذر املشركني استعجاهلم بعذاب اهللا ، ويهددهم مبجيئه بغتة ، ويصور هلم قربه 

  .وحاهلم يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن حتت أرجلهم 



. مث يلتفت إىل املؤمنني الذين يتلقون الفتنة واإليذاء يف مكة؛ حيضهم على اهلجرة بدينهم إىل اهللا ليعبدوه وحده 
د هبم ، ويقلب قلوهبم بني يلتفت إليهم يف أسلوب عجيب ، يعاجل كل هاجسة ختطر يف ضمائرهم ، وكل معوق يقع

أصابع الرمحن يف ملسات تشهد بأن منزل هذا القرآن هو خالق هذه القلوب؛ فما يعرف مسارهبا ومداخلها اخلفية ، 
  .ويلمسها هكذا إال خالقها اللطيف اخلبري 

نه خيلق وينتقل من هذا إىل التعجيب من حال أولئك املشركني ، وهم يتخبطون يف تصوراهتم فيقرون هللا سبحا
السماوات واألرض ، وتسخري الشمس والقمر ، وتنزيل املاء من السماء ، وإحياء األرض املوات؛ وإذا ركبوا يف 

مث هم بعد ذلك يشركون باهللا ، ويكفرون بكتابه ، ويؤذون رسوله ، . . الفلك دعوا اهللا وحده خملصني له الدين 
  .ويفتنون املؤمنني به 

وهم .  عليهم هبذا احلرم اآلمن الذي يعيشون فيه ، والناس من حوهلم يف خوف وقلق ويذكر املشركني بنعمة اهللا
  .ويعدهم على هذا جهنم وفيها مثوى للكافرين . يفترون على اهللا الكذب ويشركون به آهلة مفتراة 

العوائق والفنت واملشاق وختتم السورة بوعد من اهللا أكيد هبداية اجملاهدين يف اهللا ، يريدون أن خيلصوا إليه ، جمتازين 
  .وطول الطريق ، وكثرة املعوقني 

آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ، : وال جتادلوا أهل الكتاب إال باليت هي أحسن إال الذين ظلموا منهم وقولوا { 
  . .} وإهلنا وإهلكم واحد ، وحنن له مسلمون 

حىت وصلت إىل خامت النبيني حممد صلى اهللا عليه وسلم هلي  إن دعوة اهللا اليت محلها نوح عليه السالم والرسل بعده
دعوة واحدة من عند إله واحد ، ذات هدف واحد ، هو رد البشرية الضالة إىل رهبا ، وهدايتها إىل طريقه ، 

. حداً كلها أمة واحدة ، تعبد إهلاً وا: وإن املؤمنني بكل رسالة إلخوة للمؤمنني بسائر الرساالت . وتربيتها مبنهاجه 
وصنف املشاقني هللا وهم حزب . صنف املؤمنني وهم حزب اهللا : وإن البشرية يف مجيع أجياهلا لصنفان اثنان 

وكل جيل من أجيال املؤمنني هو حلقة يف تلك السلسلة . الشيطان ، بغض النظر عن تطاول الزمان وتباعد املكان 
  .الطويلة املمتدة على مدار القرون 

ضخمة العظيمة الرفيعة اليت يقوم عليها اإلسالم؛ واليت تقررها هذه اآلية من القرآن؛ هذه احلقيقة هذه هي احلقيقة ال
. أو تبادل أو جتارة . اليت ترفع العالقات بني البشر عن أن تكون جمرد عالقة دم أو نسب ، أو جنس ، أو وطن 

األجناس واأللوان؛ وختتفي فيها القوميات  ترفعها عن هذا كله لتصلها باهللا ، ممثلة يف عقيدة واحدة تذوب فيها
  .وال تبقى إال العروة الوثقى يف اخلالق الديان . واألوطان؛ ويتالشى فيها الزمان واملكان 

ومن مث يكشف املسلمني عن جمادلة أهل الكتاب إال باحلسىن؛ لبيان حكمة جميء الرسالة اجلديدة ، والكشف عما 
لة ، واإلقناع بضرورة األخذ بالصورة األخرية من صور دعوة اهللا ، املوافقة ملا بينها وبني الرساالت قبلها من ص

فاحنرفوا عن } إال الذين ظلموا منهم { . . قبلها من الدعوات ، املكملة هلا وفق حكمة اهللا وعلمه حباجة البشر 
فهؤالء ال جدال معهم وال حماسنة . التوحيد الذي هو قاعدة العقيدة الباقية؛ وأشركوا باهللا وأخلوا مبنهجه يف احلياة 

  .وهؤالء هم الذين حارهبم اإلسالم عندما قامت له دولة يف املدينة . 
وإن بعضهم ليفتري على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه حاسن أهل الكتاب وهو يف مكة مطارد من املشركني 

ه فيهم وهو يف مكة وهو افتراء ظاهر يشهد هذا النص فلما أن صارت له قوة يف املدينة حارهبم ، خمالفاً كل ما قال. 
  .فمجادلة أهل الكتاب باحلسىن مقصورة على من مل يظلم منهم ، ومل ينحرف عن دين اهللا . املكي عليه 



  .وعن التوحيد اخلالص الذي جاءت به مجيع الرساالت 
  . .} وحنن له مسلمون  آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ، وإهلنا وإهلكم واحد ،: وقولوا { 

وكلهم يؤمنون بإله واحد ، واملسلمون يؤمنون مبا أنزل . وإذن فال حاجة إىل الشقاق والنزاع ، واجلدل والنقاش 
  .إليهم وما أنزل إىل من قبلهم ، وهو يف صميمه واحد ، واملنهج اإلهلي متصل احللقات 

يؤمنون به ، ومن هؤالء من يؤمن به ، وما جيحد بآياتنا إال فالذين آتيناهم الكتاب . وكذلك أنزلنا إليك الكتاب { 
  . .} الكافرون 

وعلى الطريقة اليت يوحي هبا اهللا . وعلى السنة الواحدة اليت ال تتبدل . على النهج الواحد املتصل . » كذلك « 
أهل الكتاب ومن صف يؤمن به من : فوقف الناس بإزائه يف صفني . . } وكذلك أنزلنا إليك الكتاب { لرسله 

وما جيحد { . . قريش ، وصف جيحده ويكفر به مع إميان أهل الكتاب وشهادهتم بصدقه ، وتصديقه ملا بني أيديهم 
فهذه اآليات من الوضوح واالستقامة حبيث ال ينكرها إال الذي يغطي روحه عنها . . } بآياتنا إال الكافرون 

التغطية واحلجاب يف أصل معناه اللغوي ، وهو ملحوظ يف مثل هذا  ويسترها ، فال يراها وال يتمالها والكفر هو
  .التعبري 

  . .} إذن الرتاب املبطلون . وما كنت تتلو من قبله من كتاب وال ختطه بيمينك { 
فرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عاش . وهكذا يتتبع القرآن الكرمي مواضع شبهاهتم حىت الساذج الطفويل منها 

. طويلة من حياته ، ال يقرأ وال يكتب؛ مث جاءهم هبذا الكتاب العجيب الذي يعجز القارئني الكاتبني بينهم فترة 
  فما شبهتهم وهذا ماضيه بينهم؟. ولرمبا كانت تكون هلم شبهة لو أنه كان من قبل قارئاً كاتباً 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحىت على فرض أن . إنه يتتبع مواضع شبهاهتم حىت الساذج الطفويل منها : ونقول 
فهو أكرب جداً . فهذا القرآن يشهد بذاته على أنه ليس من صنع البشر . كان قارئاً كاتباً ، ما جاز هلم أن يرتابوا 

وكل . واحلق الذي فيه ذو طبيعة مطلقة كاحلق الذي يف هذا الكون . من طاقة البشر ومعرفة البشر ، وآفاق البشر 
  توحي للقلب بأن وراءه قوة ، وبأن يف عباراته سلطاناً ، ال يصدران عن بشروقفة أمام نصوصه 

  . .} بل هو آيات بينات يف صدور الذين أوتوا العلم ، وما جيحد بآياتنا إال الظاملون { 
. فهو دالئل واضحة يف صدور الذين وهبهم اهللا العلم ، ال لبس فيها وال غموض ، وال شبهة فيها وال ارتياب 

والعلم الذي يستحق . ل جيدوهنا بينة يف صدورهم ، تطمئن إليها قلوهبم ، فال تطلب عليها دليالً وهي الدليل دالئ
هذا االسم ، وهو الذي جتده الصدور يف قرارهتا ، مستقراً فيها ، منبعثاً منها؛ يكشف هلا الطريق ، ويصلها باخليط 

الذين ال يعدلون يف تقدير احلقائق وتقومي األمور ، والذين . . } وما جيحد بآياتنا إال الظاملون { الواصل إىل هناك 
  .يتجاوزون احلق والصراط املستقيم 

  .} إمنا اآليات عند اهللا ، وإمنا أنا نذير مبني : قل . لوال أنزل عليه آيات من ربه : وقالوا { 

.  
واليت ال تقوم حجة إال على اجليل . رية يعنون بذلك اخلوارق املادية اليت صاحبت الرساالت من قبل يف طفولة البش

بينما هذه هي الرسالة األخرية اليت تقوم حجتها على كل من بلغته دعوهتا إىل أن يرث اهللا األرض . الذي يشاهدها 
ومن مث جاءت آياهتا اخلوارق آيات متلوة من القرآن الكرمي املعجز الذي ال تنفد عجائبه ، والذي . ومن عليها 
جلميع األجيال؛ والذي هو آيات بينات يف صدور الذين أوتوا العلم ، حيسوهنا خوارق معجزة كلما  تتفتح كنوزه

  تدبروها ، وأحسوا مصدرها الذي تستمد منه سلطاهنا العجيب



وليس يل أن أقترح على اهللا . يظهرها عند احلاجة إليها ، وفق تقديره وتدبريه . . } إمنا اآليات عند اهللا : قل { 
وهللا . أنذر وأحذر وأكشف وأبني؛ فأؤدي ما كلفته . } وإمنا أنا نذير مبني { ليس هذا من شأين وال من أديب . شيئاً 

  .األمر بعد ذلك والتدبري 
فال تتلبس بصفات اهللا . وإيضاح حدود الرسول وهو بشر خمتار . إنه جتريد العقيدة من كل وهم وكل شبهة 

بهات اليت غامت على الرساالت حني برزت فيها اخلوارق املادية ، حىت وال تغيم حوهلا الش. الواحد القهار 
  .ونشأت عنها االحنرافات . اختلطت يف حس الناس والتبست باألوهام واخلرافات 

  :وهؤالء الذين يطلبون اخلوارق يغفلون عن تقدير فضل اهللا عليهم بتنزيل هذا القرآن 
  . .} عليهم؛ إن يف ذلك لرمحة وذكرى لقوم يؤمنون  أو مل يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى{ 

أو مل يكفهم أن يعيشوا مع السماء هبذا القرآن؟ وهو . وإنه للبطر بنعمة اهللا ورعايته اليت جتل عن الشكر والتقدير 
حىت  يتنزل عليهم ، حيدثهم مبا يف نفوسهم ، ويكشف هلم عما حوهلم؛ ويشعرهم أن عني اهللا عليهم؛ وأنه معينٌّ هبم

. وهم هذا اخللق الصغري الضئيل التائه يف ملكوت اهللا الكبري . ويقص عليهم القصص ويعلمهم . ليحدثهم بأمرهم 
واهللا بعد . ذرات تائهة يف هذا الفضاء اهلائل ال ميسكهن إال اهللا . . وهم وأرضهم ومشسهم اليت تدور عليها أرضهم 
  مث هم ال يكتفون. هم ذلك يكرمهم حىت لينزل عليهم كلماته تتلى علي

  . .} إن يف ذلك لرمحة وذكرى لقوم يؤمنون { 
فالذين يؤمنون هم الذين جيدون مس هذه الرمحة يف نفوسهم ، وهم الذين يتذكرون فضل اهللا وعظيم منته على 

ين وهم الذ. البشرية هبذا التنزيل؛ ويستشعرون كرمه وهو يدعوهم إىل حضرته وإىل مائدته وهو العلي الكبري 
ينفعهم هذا القرآن ، ألنه حييا يف قلوهبم ، ويفتح هلم عن كنوزه ومينحهم ذخائره ، ويشرق يف أرواحهم باملعرفة 

  .والنور 
فأما الذين ال يشعرون هبذا كله ، فيطلبون آية يصدقون هبا هذا القرآن هؤالء املطموسون الذين ال تتفتح قلوهبم 

  هم؛ وليترك أمر الفصل بينه وبينهم إىل اهللاهؤالء ال جدوى من احملاولة مع. للنور 
والذين آمنوا بالباطل وكفروا باهللا أولئك . كفى باهللا بيين وبينكم شهيداً ، يعلم ما يف السموات واألرض : قل { 

  .} هم اخلاسرون 

.  
  :وهو الذي يعلم أهنم على الباطل . وشهادة من يعلم ما يف السماوات واألرض أعظم شهادة 

  . .} آمنوا بالباطل وكفروا باهللا أولئك هم اخلاسرون  والذين{ 
اخلاسرون ألنفسهم وللهدى . اخلاسرون للدنيا واآلخرة . اخلاسرون لكل شيء . اخلاسرون على اإلطالق 

  .واالستقامة والطمأنينة واحلق والنور 
طمأنينة يف القلب واستقامة على إنه . واألجر عليه بعد ذلك فضل من اهللا . كسب يف ذاته . إن اإلميان باهللا كسب 

وإن هذا يف ذاته هلو الكسب؛ . الطريق ، وثبات على األحداث؛ وثقة بالسند ، واطمئنان للحمى ، ويقني بالعاقبة 
  . .} أولئك هم اخلاسرون { و . وهو هو الذي خيسره الكافرون 

  :منهم قريب  وجهنم. عن استعجاهلم بالعذاب . مث ميضي يف احلديث عن أولئك املشركني 
يستعجلونك . ويستعجلونك بالعذاب ، ولوال أجل مسمى جلاءهم العذاب ، وليأتينهم بغتة وهم ال يشعرون { 

ذوقوا ما كنتم : يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن حتت أرجلهم ، ويقول . بالعذاب وإن جهنم حمليطة بالكافرين 



  . .} تعملون 
وال يدركون حكمة اهللا يف إمهاهلم إىل حني؛ فيستعجلون الرسول صلى اهللا  ولقد كان املشركون يسمعون النذير ،

أو . وكثرياً ما يكون إمهال اهللا استدراجاً للظاملني ليزدادوا عتواً وفساداً . عليه وسلم بالعذاب على سبيل التحدي 
أو استبقاء ملن يعلم . والثبات  امتحاناً للمؤمنني ليزدادوا إمياناً وثباتاً؛ وليتخلف عن صفوفهم من ال يطيق الصرب

أو استخراجاً لذرية . سبحانه أن فيهم خرياً من أولئك املنحرفني حىت يتبني هلم الرشد من الغي فيثوبوا إىل اهلدى 
أو لغري هذا وذاك من تدبري اهللا . . صاحلة من ظهورهم تعبد اهللا وتنحاز إىل حزبه ولو كان آباؤهم من الضالني 

  . .املستور 
. . ن املشركني مل يكونوا يدركون شيئاً من حكمة اهللا وتدبريه ، فكانوا يستعجلون بالعذاب على سبيل التحدي ولك
. جميئه يف حينه . وهنا يوعدهم اهللا مبجيء العذاب الذي يستعجلونه . . } ولوال أجل مسمى جلاءهم العذاب { 

  . .} وليأتينهم بغتة وهم ال يشعرون { : جأون به وحيث يبهتون له ويفا. ولكن حيث ال ينتظرونه وال يتوقعونه 
ومل يأخذهم اهللا باهلالك . ورأوا بأعينهم كيف حيق وعد اهللا . وصدق اهللا . ولقد جاءهم هذا العذاب من بعد يف بدر 

الكامل كأخذ املكذبني قبلهم؛ كما أنه مل يستجب هلم يف إظهار خارقة مادية كي ال حيق عليهم وعده هبالك من 
ألنه قدر للكثريين منهم أن يؤمنوا فيما بعد ، وأن يكونوا من خرية جند اإلسالم؛ . ذبون بعد اخلارقة املادية يك

وكان ذلك كله وفق تدبري اهللا الذي ال يعلمه . وأخرج من ظهورهم من محلوا الراية جيالً بعد جيل ، إىل أمد طويل 
  .إال اهللا 

بغتة وهم ال يشعرون ، جعل يكرر استنكاره الستعجاهلم بالعذاب ، وجهنم وبعد الوعيد بعذاب الدنيا الذي يأتيهم 
  :هلم باملرصاد 

  . .} يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم حمليطة بالكافرين { 
وذلك . وعلى طريقة القرآن يف التصوير ، ويف استحضار املستقبل كأنه مشهود ، صور هلم جهنم حميطة بالكافرين 

  .ستور؛ ولكنه بالقياس إىل الواقع املكشوف لعلم اهللا حاضر مشهود بالقياس إليهم مستقبل م

فأىن يستعجل من حتيط به . وتصويره على حقيقته املستورة يوقع يف احلس رهبة ، ويزيد استعجاهلم بالعذاب نكارة 
  جهنم ، وهتم أن تطبق عليه وهو غافل خمدوع؟

  :جلون بالعذاب ويرسم هلم صورهتم يف جهنم هذه احمليطة هبم؛ وهم يستع
  . .} ذوقوا ما كنتم تعملون : يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن حتت أرجلهم ، ويقول { 

فهذه هناية . . } ذوقوا ما كنتم تعملون { : وهو مشهد مفزع يف ذاته ، يصاحبه التقريع املخزي والتأنيب املرير 
  .االستعجال بالعذاب؛ واالستخفاف بالنذير 

كذبني املستهترين يف مشهد العذاب يغشاهم من فوقهم ومن حتت أرجلهم ، ليلتفت إىل املؤمنني ، ويدع اجلاحدين امل
يلتفت إليهم يدعوهم إىل الفرار بدينهم ، . . الذين يفتنهم أولئك املكذبون عن دينهم ، ومينعوهنم من عبادة رهبم 

  :س كل أوتار القلوب يف نداء حبيب ويف رعاية سابغة ، ويف أسلوب مي. والنجاة بعقيدهتم 
والذين آمنوا . كل نفس ذائقة املوت مث إلينا ترجعون . يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة ، فإياي فاعبدون { 

وعملوا الصاحلات لنبوئنهم من اجلنة غرفاً جتري من حتتها األهنار خالدين فيها ، نعم أجر العاملني ، الذين صربوا 
  . .} من دابة ال حتمل رزقها اهللا يرزقها وإياكم ، وهو السميع العليم  وكأي. وعلى رهبم يتوكلون 

إن . . إن خالق هذه القلوب ، اخلبري مبداخلها ، العليم خبفاياها ، العارف مبا يهجس فيها ، وما يستكن يف حناياها 



وهو يدعوها إىل اهلجرة بدينها  يناديها هكذا: يا عبادي الذين آمنوا : خالق هذه القلوب ليناديها هذا النداء احلبيب 
  . .} يا عبادي { : بنسبتها إىل رهبا وإضافتها إىل موالها . لتحس منذ اللحظة األوىل حبقيقتها . 

  . .} إن أرضي واسعة { : واللمسة الثانية . هذه هي اللمسة األوىل 
قامكم الضيق ، الذي تفتنون فما الذي ميسككم يف م. فسيحة تسعكم . وهي واسعة . وهذه أرضي . أنتم عبادي 

فيه عن دينكم ، وال متلكون أن تعبدوا اهللا موالكم؟ غادروا هذا الضيق يا عبادي إىل أرضي الواسعة ، ناجني 
  .} فإياي فاعبدون { بدينكم ، أحراراً يف عبادتكم 

ومن هنا ميس  .إن هاجس األسى ملفارقة الوطن هو اهلاجس األول الذي يتحرك يف النفس اليت تدعى للهجرة 
وما } إن أرضي واسعة { : وبالسعة يف األرض } يا عبادي { : بالنداء احلبيب القريب : قلوهبم هباتني اللمستني 

  .دامت كلها أرض اهللا ، فأحب بقعة منها إذن هي اليت جيدون فيها السعة لعبادة اهللا وحده دون سواه 
خطر املوت الكامن . طر الثاين هو اخلوف من خطر اهلجرة فإذا اخلا. مث ميضي يتتبع هواجس القلوب وخواطرها 

يف حماولة اخلروج وقد كان املشركون ميسكون باملؤمنني يف مكة ، وال يسمحون هلم باهلجرة عندما أحسوا خبطرهم 
  :ومن هنا جتيء اللمسة الثانية . بعد خروج املهاجرين األولني مث خطر الطريق لو قدر هلم أن خيرجوا من مكة 

  . .} مث إلينا ترجعون . كل نفس ذائقة املوت  {
فهم . وإىل اهللا املرجع واملآب . فاملوت حتم يف كل مكان ، فال داعي أن حيسبوا حسابه ، وهم ال يعلمون أسبابه 

  .مهاجرون إليه ، يف أرضه الواسعة ، وهم عائدون إليه يف هناية املطاف 

فمن ذا يساوره اخلوف ، أو يهجس يف ضمريه القلق ، بعد هذه . خرة وهم عباده الذين يؤويهم إليه يف الدنيا واآل
  اللمسات؟

وإهنم ليفارقون وطناً فلهم يف . ومع هذا فإنه ال يدعهم إىل هذا اإليواء وحده؛ بل يكشف عما أعده هلم هناك 
  :عوض من نوعها وأعظم منها . ويفارقون بيوتاً فلهم يف اجلنة منها عوض . األرض عنه سعة 

  .} والذين آمنوا وعملوا الصاحلات لنبوئنهم من اجلنة غرفاً جتري من حتتها األهنار ، خالدين فيها  {
  :وهنا يهتف هلم بالعمل والصرب والتوكل على اهللا 

  . .} نعم أجر العاملني ، الذين صربوا وعلى رهبم يتوكلون { 
مث يهجس . خلوف واحلاجة إىل التثبيت والتشجيع وهي ملسة التثبيت والتشجيع هلذه القلوب ، يف موقف القلقلة وا

يف النفس خاطر القلق على الرزق ، بعد مغادرة الوطن واملال وجمال العمل والنشاط املألوف ، وأسباب الرزق 
  :فال يدع هذا اخلاطر دون ملسة تقر هلا القلوب . املعلومة 

  . .} وكأي من دابة ال حتمل رزقها ، اهللا يرزقها وإياكم { 
فكم من دابة ال حتصل رزقها وال جتمعه وال حتمله وال هتتم به ، . سة توقظ قلوهبم إىل الواقع املشهود يف حياهتم مل

. ومع هذا فإن اهللا يرزقها وال يدعها متوت جوعاً . وال تعرف كيف توفره لنفسها ، وال كيف حتتفظ به معها 
وهذه . إمنا يهبهم اهللا وسيلة الرزق وأسبابه . وينشئونه  ولو خيل إليهم أهنم خيلقون رزقهم. وكذلك يرزق الناس 

فهم عباد اهللا . فال جمال للقلق على الرزق عند اهلجرة . اهلبة يف ذاهتا رزق من اهللا ، ال سبيل هلم إليه إال بتوفيق اهللا 
  . يرزقها وال يدعها كما يرزق الدابة ال حتمل رزقها ، ولكن اهللا. يهاجرون إىل أرض اهللا يرزقهم اهللا حيث كانوا 

وخيتم هذه اللمسات الرفيقة العميقة بوصلهم باهللا ، وإشعارهم برعايته وعنايته ، فهو يسمع هلم ويعلم حاهلم ، وال 
  . .} وهو السميع العليم { : يدعهم وحدهم 



. اخلروج  وتنتهي هذه اجلولة القصرية؛ وقد ملست كل حنية يف تلك القلوب؛ ولبت كل خاطر هجس فيها يف حلظة
وقد هدهدت تلك القلوب . وقد تركت مكان كل خمافة طمأنينة ، ومكان كل قلق ثقة ، ومكان كل تعب راحة 

  .وغمرهتا بشعور القرىب والرعاية واألمان يف كنف اهللا الرحيم املنان 
  .ما يف القلوب  وال يداوي القلوب هكذا إال الذي يعلم. أال إنه ال يدرك هواجس القلوب هكذا إال خالق القلوب 

فهم يقرون خبلق اهللا . وبعد هذه اجلولة مع املؤمنني يرتد السياق إىل التناقض يف موقف املشركني وتصوراهتم 
وما يتضمنه هذا . للسماوات واألرض وتسخريه للشمس والقمر وإنزاله املاء من السماء وإحيائه األرض بعد موهتا 

مث هم بعد ذلك كله . . م يتوجهون هللا وحده بالدعاء عند اخلوف وه. من بسط الرزق هلم أو تضييقه عليهم 
يشركون باهللا ، ويؤذون من يعبدونه وحده ، ويفتنوهنم عن عقيدهتم اليت ال تناقض فيها وال اضطراب ، وينسون 

  :نعمة اهللا عليهم يف تأمينهم يف البيت احلرام ، وهم يروعون عباده يف بيته احلرام 
  .اهللا : خلق السماوات واألرض ، وسخر الشمس والقمر ليقولن  من: ولئن سألتهم { 

من نزل من : ولئن سألتهم . فأىن يؤفكون؟ اهللا يبسط الرزق ملن يشاء من عباده ويقدر له ، إن اهللا بكل شيء عليم 
وما هذه احلياة . احلمد هللا ، بل أكثرهم ال يعقلون : قل . اهللا : السماء ماء فأحيا به األرض من بعد موهتا ليقولن 

فإذا ركبوا يف الفلك دعوا اهللا خملصني له . الدنيا إال هلو ولعب ، وإن الدار اآلخرة هلي احليوان ، لو كانوا يعلمون 
أو مل يروا أنا جعلنا . فلما جناهم إىل الرب إذا هم يشركون ، ليكفروا مبا آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون . الدين 

ناس من حوهلم؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة اهللا يكفرون؟ ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذباً حرماً آمناً ويتخطف ال
  . .} أو كذب باحلق ملا جاءه؟ أليس يف جهنم مثوى للكافرين؟ 

. وهذه اآليات ترسم صورة لعقيدة العرب إذ ذاك؛ وتوحي بأنه كان هلا أصل من التوحيد؛ مث وقع فيها االحنراف 
ا فهم من أبناء إمساعيل بن إبراهيم عليهما السالم وقد كانوا بالفعل يعتقدون أهنم على دين وال عجب يف هذ

إبراهيم ، وكانوا يعتزون بعقيدهتم على هذا األساس؛ ومل يكونوا حيفلون كثرياً بالديانة املوسوية أو املسيحية ومها 
غري منتبهني إىل ما صارت إليه عقيدهتم من التناقض .  معهم يف اجلزيرة العربية ، اعتزازاً منهم بأهنم على دين إبراهيم

  .واالحنراف 
كانوا إذا سئلوا عن خالق السماوات واألرض ، ومسخر الشمس والقمر ، ومنزل املاء من السماء ، وحميي األرض 

دون اجلن ، أو ولكنهم مع هذا يعبدون أصنامهم ، أو يعب. يقرون أن صانع هذا كله هو اهللا . . بعد موهتا هبذا املاء 
. هو تناقض عجيب . . يعبدون املالئكة؛ وجيعلوهنم شركاء هللا يف العبادة ، وإن مل جيعلوهم شركاء له يف اخللق 

؟ أي كيف يصرفون عن احلق إىل هذا التخليط العجيب؟ } فأىن يؤفكون { : تناقض يُعجِّب اهللا منه يف هذه اآليات 
  يقبل عقله هذا التخليط فليس يعقل من} بل أكثرهم ال يعقلون { 

وبني السؤال عن خالق السماوات واألرض ومسخر الشمس والقمر؛ والسؤال عن منزل املاء من السماء وحميي 
يقرر أن اهللا يبسط الرزق ملن يشاء من عباده ويقدر له فريبط سنة الرزق خبلق السماوات . األرض بعد موهتا 

  . .} إن اهللا بكل شيء عليم { : ذا إىل علم اهللا بكل شيء واألرض وسائر آثار القدرة واخللق ، ويكل ه
وبسط الرزق وتضييقه بيد اهللا؛ . والرزق ظاهر االرتباط بدورة األفالك ، وعالقتها باحلياة واملاء والزرع واإلنبات 

وع تنبت ، فموارد الرزق من ماء ينزل ، وأهنار جتري ، وزر. وفق األوضاع والظواهر العامة املذكورة يف اآليات 
إىل هناية موارد الرزق العامة ، . . ومن معادن وفلزات يف جوف األرض ، وصيد يف الرب والبحر . وحيوان يتكاثر 

  .تتبع كلها نواميس السماوات واألرض ، وتسخري الشمس والقمر تبعية مباشرة ظاهرة 



ة كلها على سطح األرض؛ ويف املخبوء ولو تغريت تلك النواميس عما هي عليه أدىن تغيري لظهر أثر هذا يف احليا
فحىت هذا املخبوء يف جوف األرض؛ إمنا يتم تكوينه وختزينه . فيها من الثروات الطبيعية األخرى سواء بسواء 

  واخِتالفه من مكان إىل مكان وفق أسباب من طبيعة األرض ومن جمموعة تأثراهتا بالشمس والقمر
. عظيمة هي برهانه وحجته ، وهي جمال النظر والتدبر للحق الذي جاء به والقرآن جيعل الكون الكبري ومشاهده ال

ويقف القلب أمام هذا الكون وقفة املتفكر املتدبر ، اليقظ لعجائبه ، الشاعر بيد الصانع وقدرته ، املدرك لنواميسه 
وكلما جال آية . لب بصري اهلائلة ، بلفتة هادئة يسرية ، ال حتتاج إىل علم شاق عسري ، إمنا حتتاج إىل حس يقظ وق

} بل أكثرهم ال يعقلون . قل احلمد هللا { : من آيات اهللا يف الكون وقف أمامها يسبح حبمد اهللا ويربط القلوب باهللا 
.  

. ومبناسبة احلديث عن احلياة يف األرض وعن الرزق والبسط فيه والقبض ، يضع أمامه امليزان الدقيق للقيم كلها 
  :بأرزاقها ومتاعها هلو ولعب حني تقاس باحلياة يف الدار اآلخرة فإذا احلياة الدنيا 

  . .} وما هذه احلياة الدنيا إال هلو ولعب ، وإن الدار اآلخرة هلي احليوان ، لو كانوا يعلمون { 
ليا للناس حني تكون هي الغاية الع. فهذه احلياة الدنيا يف عمومها ليست إال هلواً ولعباً حني ال ينظر فيها إىل اآلخرة 

} احليوان { هي . فأما احلياة اآلخرة فهي احلياة الفائضة باحليوية . حني يصبح املتاع فيها هو الغاية من احلياة . 
  .لشدة ما فيها من احليوية واالمتالء 

الم وال إن هذا ليس روح اإلس. والقرآن ال يعين هبذا أن حيض على الزهد يف متاع الدنيا والفرار منه وإلقائه بعيداً 
كما يقصد االستعالء عليه فال تصبح . إمنا يعين مراعاة اآلخرة يف هذا املتاع ، والوقوف فيه عند حدود اهللا . اجتاهه 

فهذه قيمة الدنيا وهذه قيمة . النفس أسرية له ، يكلفها ما يكلفها فال تتأىب عليه واملسألة قيم يزهنا مبيزاهنا الصحيح 
: رها املؤمن؛ مث يسري يف متاع احلياة الدنيا على ضوئها ، مالكاً حلريته معتدالً يف نظرته اآلخرة كما ينبغي أن يستشع

  .الدنيا هلو ولعب ، واآلخرة حياة مليئة باحلياة 
  :وبعد هذه الوقفة للوزن والتقومي ميضي يف عرض ما هم فيه من متناقضات 

  . .} اهم إىل الرب إذا هم يشركون فلما جن. فإذا ركبوا يف الفلك دعوا هللا خملصني له الدين { 
فهم إذا ركبوا يف الفلك؛ وأصبحوا على وجه اليم كاللعبة تتقاذفها . وهذا كذلك من التناقض واالضطراب 

ووحدوه يف مشاعرهم وعلى . ومل يشعروا إال بقوة واحدة يلجأون إليها هي قوة اهللا . األمواج؛ مل يذكروا إال اهللا 
ونسوا وحي } فلما جناهم إىل الرب إذا هم يشركون { : فطرهتم اليت حتس وحدانية اهللا  ألسنتهم سواء؛ وأطاعوا

  الفطرة املستقيم؛ ونسوا دعاءهم هللا وحده خملصني له الدين؛ واحنرفوا إىل الشرك بعد اإلقرار والتسليم
ن الفطرة ، وما آتاهم من البينة؛ وغاية هذا االحنراف أن ينتهي هبم إىل الكفر مبا آتاهم اهللا من النعمة ، وما آتاهم م

  .وأن يتمتعوا متاع احلياة الدنيا احملدود إىل األجل املقدور 

ِفي بِْضعِ ِسنَِني ِللَِّه الْأَْمُر ِمْن قَْبلُ َوِمْن ) ٣(ِفي أَْدَنى الْأَْرضِ َوُهْم ِمْن َبْعِد غَلَبِهِْم َسَيْغِلُبونَ ) ٢(غُِلَبِت الرُّوُم ) ١(امل 
َوْعَد اللَِّه لَا ُيْخِلُف اللَُّه َوْعَدهُ ) ٥(بَِنْصرِ اللَِّه َيْنُصُر َمْن َيَشاُء َوُهَو الَْعزِيزُ الرَّحِيُم ) ٤(َيْومَِئٍذ َيفَْرُح الُْمْؤِمُنونَ َبْعُد َو

أَوَلَْم َيتَفَكَُّروا ) ٧(ْم َعنِ الْآِخَرِة ُهْم غَاِفلُونَ َيْعلَُمونَ ظَاِهًرا ِمَن الَْحَياِة الدُّْنَيا َوُه) ٦(َولَِكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا َيْعلَُمونَ 
ِثًريا ِمَن النَّاسِ بِِلقَاِء رَبِّهِمْ ِفي أَْنفُِسهِْم َما َخلََق اللَُّه السََّماَواِت َوالْأَْرَض َوَما َبْيَنُهَما إِلَّا بِالَْحقِّ َوأََجلٍ ُمسَمى َوإِنَّ كَ

وا ِسريُوا ِفي الْأَْرضِ فََيْنظُرُوا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم كَاُنوا أََشدَّ ِمْنُهْم قُوَّةً وَأَثَاُرأَوَلَْم َي) ٨(لَكَاِفُرونَ 
َولَِكْن كَاُنوا أَْنفَُسُهْم َيظِْلُمونَ  الْأَْرَض َوَعَمُروَها أَكْثََر ِممَّا َعَمُروَها َوَجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم بِالْبَيَِّناِت فََما كَانَ اللَُّه ِلَيظِْلَمُهْم



اللَُّه َيْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ) ١٠(ثُمَّ كَانَ َعاِقَبةَ الَِّذيَن أََساُءوا السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاِت اللَِّه َوكَاُنوا بَِها َيْسَتهْزِئُونَ ) ٩(
وَلَْم َيكُْن لَُهْم ِمْن ُشَركَاِئهِمْ ُشفََعاُء َوكَانُوا ) ١٢(ُم السَّاَعةُ ُيْبِلُس الُْمْجرُِمونَ َوَيْوَم َتقُو) ١١(ُيِعيُدهُ ثُمَّ إِلَْيِه ُتْرَجُعونَ 

 فَأَمَّا الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت فَُهْم ِفي) ١٤(َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ َيوَْمِئٍذ َيَتفَرَّقُونَ ) ١٣(بُِشَركَائِهِْم كَاِفرِيَن 
فَسُْبَحانَ ) ١٦(َوأَمَّا الَِّذيَن كَفَُروا وَكَذَّبُوا بِآيَاِتَنا َوِلقَاِء الْآِخَرِة فَأُولَِئَك ِفي الَْعذَابِ ُمْحَضُرونَ ) ١٥(َرْوَضةٍ ُيحَْبُرونَ 

ُيْخرِجُ ) ١٨(ِشيا َوِحَني ُتظْهُِرونَ َولَُه الْحَْمُد ِفي السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ َوَع) ١٧(اللَِّه ِحَني ُتْمُسونَ َوِحَني ُتْصبُِحونَ 
َوِمْن آيَاِتِه أَنْ َخلَقَكُمْ ) ١٩(الَْحيَّ ِمَن الْمَيِِّت وَُيْخرِجُ الَْميَِّت ِمَن الَْحيِّ وَُيحْيِي الْأَْرَض َبْعَد مَْوِتَها َوكَذَِلكَ ُتْخَرُجونَ 

َوِمْن آَياِتِه أَنْ َخلََق لَكُْم ِمْن أَنْفُِسكُْم أَْزوَاًجا لَِتْسكُُنوا إِلَيَْها َوَجَعلَ َبيَْنكُمْ ) ٢٠(ِمْن ُتَرابٍ ثُمَّ إِذَا أَْنُتمْ َبَشٌر َتْنَتِشُرونَ 
ِتكُْم َوِمْن آَياِتِه َخلُْق السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ وَاْخِتلَاُف أَلْسَِن) ٢١(َمَودَّةً َوَرْحَمةً إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَياٍت ِلقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَ 

َوِمْن آَياِتِه َمَناُمكُْم بِاللَّْيلِ َوالنَّهَارِ َواْبِتَغاُؤكُْم ِمْن فَْضِلِه إِنَّ ِفي ذَِلَك ) ٢٢(َوأَلَْوانِكُْم إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَياٍت ِللْعَاِلِمَني 
ا وَُيَنزِّلُ ِمَن السََّماِء َماًء فَُيحْيِي بِِه الْأَْرَض بَْعَد َمْوِتَها َوِمْن آَياِتِه ُيرِيكُُم الْبَْرَق َخْوفًا َوطََمًع) ٢٣(لَآَياٍت ِلقَْومٍ َيْسَمُعونَ 

َوِمْن آَياِتِه أَنْ َتقُوَم السََّماُء وَالْأَْرُض بِأَْمرِِه ثُمَّ إِذَا َدَعاكُْم َدْعَوةً ِمَن الْأَْرضِ إِذَا ) ٢٤(إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَياتٍ ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ 
َوُهَو الَِّذي َيْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ يُِعيُدُه َوُهوَ ) ٢٦(َولَُه َمْن ِفي السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ كُلٌّ لَُه قَانُِتونَ ) ٢٥(ْخُرُجونَ أَنُْتْم َت

بَ لَكُْم َمثَلًا ِمْن أَْنفُِسكُْم َهلْ َضَر) ٢٧(أَْهَونُ َعلَْيِه َولَُه الَْمثَلُ الْأَْعلَى ِفي السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم 
كُْم أَنْفَُسكُْم كَذَِلَك نُفَصِّلُ لَكُْم ِمْن َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم ِمْن ُشَركَاَء ِفي َما َرَزقَْناكُْم فَأَْنُتْم ِفيِه سََواٌء َتَخافُونَُهْم كَِخيفَِت

ِذيَن ظَلَُموا أَْهَواَءُهمْ بَِغْيرِ ِعلْمٍ فََمْن َيْهِدي َمْن أََضلَّ اللَُّه َوَما لَُهْم ِمْن نَاصِرِيَن َبلِ اتََّبَع الَّ) ٢٨(الْآيَاِت ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ 
يُِّم َولَِكنَّ أَكْثَرَ الدِّيُن الْقَ فَأَِقْم َوْجَهكَ ِللدِّينِ َحنِيفًا ِفطَْرَت اللَِّه الَِّتي فَطََر النَّاَس َعلَْيَها لَا تَْبدِيلَ ِلَخلْقِ اللَِّه ذَِلَك) ٢٩(

ِمَن الَِّذيَن فَرَّقُوا ِديَنُهمْ ) ٣١(ُمنِيبَِني إِلَْيِه وَاتَّقُوُه َوأَِقيُموا الصَّلَاةَ َولَا َتكُونُوا ِمَن الُْمْشرِِكَني ) ٣٠(النَّاسِ لَا َيْعلَُمونَ 
  ) ٣٢(َوكَاُنوا ِشَيًعا كُلُّ ِحْزبٍ بَِما لََدْيهِْم فَرُِحونَ 

ذلك حني غلبت فارس على الروح فيما كانت تضع يدها من . آليات األوىل من هذه السورة مبناسبة معينة نزلت ا
وكان ذلك يف إبان احتدام اجلدل حول العقيدة بني املسلمني السابقني إىل اإلسالم يف مكة قبل . جزيرة العرب 

م النصرانية ، وكان الفرس غري موحدين وملا كان الروم يف ذلك الوقت أهل كتاب دينه. . اهلجرة واملشركني 
ديانتهم اجملوسية ، فقد وجد املشركون من أهل مكة يف احلادث فرصة الستعالء عقيدة الشرك على عقيدة التوحيد 

  .، وفأالً بانتصار ملة الكفر على ملة اإلميان 
بضع سنني غلبة يفرح هلا ومن مث نزلت اآليات األوىل من هذه السورة تبشر بغلبة أهل الكتاب من الروم يف 

  .املؤمنون ، الذين يودون انتصار ملة اإلميان من كل دين 
إمنا كانت هذه مناسبة . ولكن القرآن مل يقف باملسلمني وخصومهم عند هذا الوعد ، وال يف حدود ذلك احلادث 

ولريبط بني سنة اهللا يف  وليصلهم بالكون كله ،. لينطلق هبم إىل آفاق أبعد وآماد أوسع من ذلك احلادث املوقوت 
وليصل بني ماضي البشرية . نصر العقيدة السماوية واحلق الكبري الذي قامت عليه السماوات واألرض وما بينهما 

مث يستطرد هبا إىل احلياة األخرى بعد هذه احلياة الدنيا ، وإىل العامل اآلخر بعد عامل األرض . وحاضرها ومستقبلها 
فإذا هم . . يف مشاهد الكون ، ويف أغوار النفس ، ويف أحوال البشر ، ويف عجائب الفطر مث يطوف هبم . احملدود 

يف ذلك احمليط اهلائل الضخم الرحيب يطلعون على آفاق من املعرفة ترفع حياهتم وتطلقها ، وتوسع آمادها وأهدافها 
ماضيه وحاضره : ة الكون كله إىل فسح. عزلة املكان والزمان واحلادث . ، وخترجهم من تلك العزلة الضيقة 

  .ومستقبله ، وإىل نواميس الكون وسننه وروابطه 



ويشعرون بضخامة النواميس . ومن مث يرتفع تصورهم حلقيقة االرتباطات وحقيقة العالقات يف هذا الكون الكبري 
ة ، وحتدد مواضع اليت حتكم هذا الكون ، وحتكم فطرة البشر؛ ودقة السنن اليت تصرف حياة الناس وأحداث احليا

النصر ومواضع اهلزمية؛ وعدالة املوازين اليت تقدر هبا أعمال اخللق ، ويقّوم هبا نشاطهم يف هذه األرض ، ويلقون 
  .على أساسها اجلزاء يف الدنيا واآلخرة 

وهلا ويف ظل ذلك التصور املرتفع الواسع الشامل تتكشف عاملية هذه الدعوة وارتباطها بأوضاع العامل كله من ح
حىت وهي ناشئة يف مكة حمصورة بني شعاهبا وجباهلا ويتسع جماهلا فال تعود مرتبطة هبذه األرض وحدها إمنا هي 
مرتبطة كذلك بفطرة هذا الكون ونواميسه الكربى ، وفطرة النفس البشرية وأطوارها ، وماضي هذه البشرية 

  . اآلخر الوثيق الصلة هبا واالرتباط ال على هذه األرض وحدها ، ولكن كذلك يف العامل. ومستقبلها 
وكذلك يرتبط قلب املسلم بتلك اآلفاق واآلماد؛ ويتكيف على ضوئها شعوره وتصوره للحياة والقيم؛ ويتطلع إىل 

  .السماء واآلخرة؛ ويتلفت حواليه على العجائب واألسرار ، وخلفه وقدامه على احلوادث واملصائر 

لك اخلضم اهلائل؛ ويعرف قيمته هو وقيمة عقيدته يف حساب الناس وحساب ويدرك موقفه هو وموقف أمته يف ذ
  .اهللا ، فيؤدي حينئذ دوره على بصرية ، وينهض بتكاليفه يف ثقة وطمأنينة واهتمام 

. وميضي سياق السورة يف عرض تلك االرتباطات ، وحتقيق دالالهتا يف نظام الكون ، وتثبيت مدلوالهتا يف القلوب 
  :السورة يف شوطني مترابطني  ميضي سياق. 

يف الشوط األول يربط يف نصر املؤمنني واحلق الذي تقوم عليه السماوات واألرض وما بينهما ، ويرتبط به أمر 
. ويقيس عليها قضية البعث واإلعادة . ويوجه قلوهبم إىل سنة اهللا فيمن مضى قبلهم من القرون . الدنيا واآلخرة 

مث يعود من هذه اجلولة إىل . من مشاهد القيامة وما جيري فيه للمؤمنني والكافرين  ومن مث يعرض عليهم مشهداً
ويضرب هلم من أنفسهم ومما . مشاهد الكون ، وآيات اهللا املبثوثة يف ثناياه؛ وداللة تلك املشاهد وإحيائها للقلوب 

وينهي هذا . تستند إىل حق أو علم ملكت أمياهنم مثالً يكشف سخافة فكرة الشرك ، وقيامها على األهواء اليت ال 
طريق الفطرة اليت فطر . الشوط بتوجيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل اتباع طريق احلق الواحد الثابت الواضح 

  .الناس عليها؛ واليت ال تتبدل وال تدور مع اهلوى؛ وال يتفرق متبعوها فرقاً وشيعاً ، كما تفرق الذين اتبعوا اهلوى 
ما مل يرتبطوا مبعيار ثابت ال . لثاين يكشف عما يف طبيعة الناس من تقلب ال يصلح أن تقام عليه احلياة ويف الشوط ا

ويستطرد هبذه املناسبة إىل وسائل . يدور مع األهواء ، ويصور حاهلم يف الرمحة والضر ، وعند بسط الرزق وقبضه 
فيعرضها من هذه الزاوية؛ فإذا هم ال يرزقون وال ويعود إىل قضية الشرك والشركاء . إنفاق هذا الرزق وتنميته 

ويربط بني ظهور الفساد يف الرب والبحر وعمل الناس وكسبهم؛ ويوجههم إىل السري يف األرض ، . مييتون وال حييون 
ومن مث يوجه الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل االستقامة على دين الفطرة ، . والنظر يف عواقب املشركني من قبل 

ويعود هبم بعد ذلك إىل آيات اهللا يف مشاهد الكون كما . قبل أن يأيت اليوم الذي جيزى فيه كل مبا كسبت يداه من 
ويعقب عليها بأن اهلدى هدى اهللا؛ وأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ال ميلك إال . عاد هبم يف الشوط األول 

يف جولة جديدة يف ذات أنفسهم ويذكرهم بأطوار مث يطوف هبم . البالغ ، فهو ال يهدي العمي وال يسمع الصم 
نشأهتم من بدئها إىل منتهاها ، منذ الطفولة الواهنة الضعيفة إىل املوت والبعث والقيامة ، ويعرض عليهم مشهداً من 

مث ينهي هذا الشوط وخيتم معه السورة بتوجيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل الصرب على دعوته ، . مشاهدها 
  .لقاه من الناس فيها؛ واالطمئنان إىل أن وعد اهللا حق ال بد آت؛ فال يقلقه وال يستخفه الذين ال يوقنون وما ي



وهو الكشف عن االرتباطات الوثيقة بني أحوال . وجو السورة وسياقها معاً يتعاونان يف تصوير موضوعها الرئيسي 
ويف ظالل هذه . وسنن الكون ونواميس الوجود  الناس ، وأحداث احلياة وماضي البشرية وحاضرها ومستقبلها ،

االرتباطات يبدو أن كل حركة وكل نأمة ، وكل حادث وكل حالة ، وكل نشأة وكل عاقبة ، وكل نصر وكل 
هللا األمر من قبل ومن { : وأن مرد األمر فيها كله هللا . كلها مرتبطة برباط وثيق ، حمكومة بقانون دقيق . . هزمية 
احلقيقة اليت . حلقيقة األوىل اليت يؤكدها القرآن كله ، بوصفها احلقيقة املوجهة يف هذه العقيدة وهذه هي ا} بعد 

  . .تنشأ عنها مجيع التصورات واملشاعر والقيم والتقديرات؛ واليت بدوهنا ال يستقيم تصور وال تقدير 
  :واآلن نأخذ يف عرض السورة بالتفصيل 

. هللا األمر من قبل ومن بعد . يف بضع سنني . وهم من بعد غلبهم سيغلبون  غلبت الروم يف أدىن األرض ،. أمل { 
ولكن . وعد اهللا ، ال خيلف اهللا وعده . ويومئذ يفرح املؤمنون بنصر اهللا ، ينصر من يشاء ، وهو العزيز الرحيم 

  . .} يعلمون ظاهراً من احلياة الدنيا ، وهم عن اآلخرة هم غافلون . أكثر الناس ال يعلمون 
اليت اخترنا يف تفسريها أهنا للتنبيه إىل أن هذا القرآن « ميم . الم . ألف » : بدأت السورة باألحرف املقطعة « 

ومنه هذه السورة مصوغ من مثل هذه األحرف ، اليت يعرفها العرب؛ وهو مع هذا معجز هلم ، ال ميلكون صياغة 
  .مثله ، واألحرف بني أيديهم ، ومنها لغتهم 

وقد روى ابن جرير بإسناده عن عبداهللا بن مسعود . النبوءة الصادقة اخلاصة بغلبة الروم يف بضع سنني  مث جاءت
وكان املشركون حيبون أن تظهر فارس على الروم؛ وكان . كانت فارس ظاهرة على الروم : رضي اهللا عنه قال 

غلبت . أمل { : فلما نزلت . إىل دينهم  املسلمون حيبون أن تظهر الروم على فارس ، ألهنم أهل كتاب ، وهم أقرب
: إن صاحبك يقول . يا أبا بكر : قالوا . } الروم يف أدىن األرض ، وهم من بعد غلبهم سيغلبون ، يف بضع سنني 

هل لك أن نقامرك؟ فبايعوه على أربع قالئص إىل : قالوا . صدق : قال . إن الروم تظهر على فارس يف بضع سنني 
فذكر ذلك للنيب صلى » ففرح املشركون بذلك ، فشق على املسلمني؛ . السبع ومل يكن شيء  فمضت. سبع سنني 

اذهب فزايدهم وازدد سنتني يف : قال . دون العشر : قالوا » ما بضع سنني عندكم؟ « : اهللا عليه وسلم فقال 
  .ملؤمنون بذلك ففرح ا. فما مضت السنتان حىت جاءت الركبان بظهور الروم على فارس : قال « األجل 

وقبل أن نتجاوز احلادث إىل ما . وقد وردت يف هذا احلادث روايات كثرية اخترنا منها رواية اإلمام ابن جرير 
  .وراءه يف السورة من التوجيهات حنب أن نقف أمام بعض إحياءاته القوية 

  .ة التوحيد واإلميان وأول هذه اإلحياءات ذلك الترابط بني الشرك والكفر يف كل مكان وزمان أمام دعو

مع . ومع أن الدول قدمياً مل تكن شديدة االتصال ، واألمم مل تكن وثيقة االرتباط كما هو الشأن يف عصرنا احلاضر 
هذا فإن املشركني يف مكة كانوا حيسون أن انتصار املشركني يف أي مكان على أهل الكتاب هو انتصار هلم؛ وكان 

ما يربطهم بأهل الكتاب ، وكان يسوءهم أن ينتصر املشركون يف أي مكان؛ املسلمون كذلك حيسون أن هناك 
وكانوا يدركون أن دعوهتم وأن قضيتهم ليست يف عزلة عما جيري يف أحناء العامل من حوهلم ، ويؤثر يف قضية الكفر 

  .واإلميان 
إليها كما انتبه املسلمون واملشركون وهذه احلقيقة البارزة هي اليت يغفل عنها الكثريون من أهل زماننا؛ وال ينتبهون 

ومن مث ينحصرون داخل حدود جغرافية أو . منذ حوايل أربعة عشر قرناً . يف عصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
جنسية؛ وال يدركون أن القضية يف حقيقتها هي قضية الكفر واإلميان؛ وأن املعركة يف صميمها هي املعركة بني 

  .ان حزب اهللا وحزب الشيط



وما أحوج املسلمني اليوم يف مجيع بقاع األرض أن يدركوا طبيعة املعركة ، وحقيقة القضية؛ فال تلهيهم عنها تلك 
األعالم الزائفة اليت تتستر هبا أحزاب الشرك والكفر ، فإهنم ال حياربون املسلمني إال على العقيدة ، مهما تنوعت 

  .العلل واألسباب 
. لثقة املطلقة يف وعد اهللا ، كما تبدو يف قولة أيب بكر رضي اهللا عنه يف غري تلعثم وال تردد واإلحياء اآلخر هو تلك ا

مث يتحقق . ويراهنونه فرياهن وهو واثق . صدق : واملشركون يعجبونه من قول صاحبه؛ فما يزيد على أن يقول 
ة على هذا النحو الرائع هي اليت مألت وهذه الثقة املطلق. . } يف بضع سنني { : وعد اهللا ، يف األجل الذي حدده 

وهي عدة . قلوب املسلمني قوة ويقيناً وثباتاً يف وجه العقبات واآلالم واحملن ، حىت متت كلمة اهللا وحق وعد اهللا 
  .كل ذي عقيدة يف اجلهاد الشاق الطويل 

} هللا األمر من قبل ومن بعد { :  واإلحياء الثالث هو يف تلك اجلملة املعترضة يف مساق اخلرب ، من قول اهللا سبحانه
وتقرير هذه احلقيقة الكلية ، لتكون ميزان املوقف . يف هذا احلادث ويف سواه . واملسارعة برد األمر كله هللا . . 

شأنه شأن سائر ما يقع يف هذا . فالنصر واهلزمية ، وظهور الدول ودثورها ، وضعفها وقوهتا . وميزان كل موقف 
وما األحداث . ن أحوال ، مرده كله إىل اهللا ، يصرفه كيف شاء ، وفق حكمته ووفق مراده الكون من أحداث وم

إال آثار هلذه اإلرادة املطلقة ، اليت ليس عليها من سلطان؛ وال يدري أحد ما وراءها من احلكمة؛ وال يعرف 
ر أمام األحوال واألحداث اليت وإذن فالتسليم واالستسالم هو أقصى مبا ميلكه البش. مصادرها ومواردها إال اهللا 
  .جيريها اهللا وفق قدر مرسوم 

  . .} وهم من بعد غلبهم سيغلبون يف بضع سنني . غلبت الروم يف أدىن األرض . أمل { 
  . .} هللا األمر من قبل ومن بعد { 
  .} ويومئذ يفرح املؤمنون بنصر اهللا { 

.  
  . .} ينصر من يشاء ، وهو العزيز الرحيم { 

واملشيئة اليت تريد النتيجة هي ذاهتا . ال مقيد ملشيئته سبحانه . وهو ينصر من يشاء . ه من قبل ومن بعد فاألمر ل
والنواميس اليت تصرف هذا الوجود . فال تعارض بني تعليق النصر باملشيئة ووجود األسباب . اليت تيسر األسباب 

تكون هناك سنن ال تتخلف؛ وأن تكون هناك نظم هلا  وقد أرادت هذه املشيئة أن. كله صادرة عن املشيئة الطليقة 
  .والنصر واهلزمية أحوال تنشأ عن مؤثرات ، وفق تلك السنن اليت اقتضتها تلك املشيئة الطليقة . استقرار وثبات 

خذ ولكنها ال تعفي البشر من األ. فهي ترد األمر كله إىل اهللا . والعقيدة اإلسالمية واضحة ومنطقية يف هذا اجملال 
أما أن تتحقق تلك النتائج فعالً أو ال . باألسباب الطبيعية اليت من شأهنا أن تظهر النتائج إىل عامل الشهادة والواقع 

ولقد ترك األعرايب ناقته طليقة على « . تتحقق فليس داخالً يف التكليف ، ألن مرد ذلك يف النهاية إىل تدبري اهللا 
فقال له رسول اهللا صلى اهللا « توكلت على اهللا » : سلم ودخل يصلي قائالً باب مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  .فالتوكل يف العقيدة اإلسالمية مقيد باألخذ باألسباب ، ورد األمر بعد ذلك إىل اهللا » اعقلها وتوكل : عليه وسلم 
  . .} ينصر من يشاء ، وهو العزيز الرحيم { 

اليت تنشئه وتظهره يف عامل الواقع؛ وبظالل الرمحة اليت حتقق به مصاحل فهذا النصر حمفوف بظالل القدرة القادرة 
} ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض { . الناس؛ وجتعل منه رمحة للمنصورين واملغلوبني سواء 

  .وصالح األرض رمحة للمنتصرين واملهزومني يف هناية املطاف 



يعلمون ظاهراً من احلياة الدنيا وهم عن اآلخرة . كن أكثر الناس ال يعلمون ول. ال خيلف اهللا وعده . وعد اهللا { 
  . .} هم غافلون 

فوعده صادر عن إرادته الطليقة } ال خيلف اهللا وعده { : ذلك النصر وعد من اهللا ، فال بد من حتققه يف واقع احلياة 
وال معقب حلكمه ، وال يكون يف الكون إال ما وهو قادر على حتقيقه ، ال راد ملشيئته ، . ، وعن حكمته العميقة 

  .يشاء 
ولو بدا يف الظاهر أهنم } ولكن أكثر الناس ال يعلمون { وحتقيق هذا الوعد طرف من الناموس األكرب الذي ال يتغري 

انينها ذلك أن علمهم سطحي ، يتعلق بظواهر احلياة ، وال يتعمق سننها الثابتة ، وقو. علماء ، وأهنم يعرفون الكثري 
مث ال . . . } يعلمون ظاهراً من احلياة الدنيا { : األصيلة؛ وال يدرك نواميسها الكربى ، وارتباطاهتا الوثيقة 

  .يتجاوزون هذا الظاهر؛ وال يرون ببصريهتم ما وراءه 
ونه يف وظاهر احلياة الدنيا حمدود صغري ، مهما بدا للناس واسعاً شامالً ، يستغرق جهودهم بعضه ، وال يستقص

واحلياة كلها طرف صغري من هذا الوجود اهلائل ، حتكمه نواميس وسنن مستكنة يف كيان هذا . حياهتم احملدودة 
  .الوجود وتركيبه 

والذي ال يتصل قلبه بضمري ذلك الوجود؛ وال يتصل حسه بالنواميس والسنن اليت تصرفه ، يظل ينظر وكأنه ال 
  .دائرة ، ولكنه ال يدرك حكمته ، وال يعيش هبا ومعها يرى؛ ويبصر الشكل الظاهر واحلركة ال
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لقرآن: كتاب  ا   يف ظالل 
لشاريب: املؤلف  هيم حسني ا برا  سيد قطب إ

وأكثر الناس كذلك ، ألن اإلميان احلق هو وحده الذي يصل ظاهر احلياة بأسرار الوجود؛ وهو الذي مينح العلم 
ة عن ومن مث تظل األكثرية حمجوب. واملؤمنون هذا اإلميان قلة يف جمموع الناس . روحه املدرك ألسرار الوجود 

  .املعرفة احلقيقية 
. فاآلخرة حلقة يف سلسلة النشأة ، وصفحة من صفحات الوجود الكثرية . . } وهم عن اآلخرة هم غافلون { 

والذين ال يدركون حكمة النشأة ، وال يدركون ناموس الوجود يغفلون عن اآلخرة ، وال يقدروهنا قدرها ، وال 
  . خط سري الوجود ، ال تتخلف مطلقاً وال حتيد حيسبون حساهبا ، وال يعرفون أهنا نقطة يف

والغفلة عن اآلخرة جتعل كل مقاييس الغافلني ختتل؛ وتؤرجح يف أكفهم ميزان القيم؛ فال ميلكون تصور احلياة 
وأحداثها وقيمها تصوراً صحيحاً؛ ويظل علمهم هبا ظاهراً سطحياً ناقصاً ، ألن حساب اآلخرة يف ضمري اإلنسان 

فحياته على األرض إن هي إال مرحلة قصرية من رحلته الطويلة يف الكون . لكل ما يقع يف هذه األرض  يغري نظرته
واألحداث واألحوال اليت تتم يف هذه . ونصيبه يف هذه األرض إن هو إال قدر زهيد من نصيبه الضخم يف الوجود . 

 اإلنسان حكمه على مرحلة قصرية من الرحلة وال ينبغي أن يبين. األرض إن هي إال فصل صغري من الرواية الكبرية 
  الطويلة ، وقدر زهيد من النصيب الضخم ، وفصل صغري من الرواية الكبرية

ال . ومن مث ال يلتقي إنسان يؤمن باآلخرة وحيسب حساهبا ، مع آخر يعيش هلذه الدنيا وحدها وال ينتظر ما وراءها 
ه احلياة ، وال قيمة واحدة من قيمها الكثرية؛ وال يتفقان يف حكم يلتقي هذا وذاك يف تقدير أمر واحد من أمور هذ
فلكل منهما ميزان ، ولكل منهما زاوية للنظر ، ولكل منهما . واحد على حادث أو حالة أو شأن من الشؤون 

اء هذا يرى ظاهراً من احلياة الدنيا؛ وذلك يدرك ما ور. . ضوء يرى عليه األشياء واألحداث والقيم واألحوال 
الظاهر من روابط وسنن ، ونواميس شاملة للظاهر والباطن ، والغيب والشهادة ، والدنيا واآلخرة ، واملوت واحلياة 

وهذا هو األفق . . ، واملاضي واحلاضر واملستقبل ، وعامل الناس والعامل األكرب الذي يشمل األحياء وغري األحياء 
اخلليفة يف . شرية إليه؛ ويرفعها فيه إىل املكان الكرمي الالئق باإلنسان البعيد الواسع الشامل الذي ينقل اإلسالم الب

  .املستخلف حبكم ما يف كيانه من روح اهللا . األرض 
والرتباط حتقق وعد اهللا بالنصر باحلق األكرب الذي يقوم عليه هذا الوجود ، وارتباط أمر اآلخرة كذلك هبذا احلق 

يف السماوات واألرض وما بينهما؛ ويردهم إىل أنفسهم . هذا الكون  استطرد جيول هبم جولة أخرى يف ضمري
ينظرون يف أعماقها ويتدبرون ، علهم يدركون ذلك احلق الكبري ، الذي يغفلون عنه حني يغفلون عن اآلخرة؛ 

  :ويغفلون عن الدعوة اليت تقودهم إىل رؤية ذلك احلق وتدبره 
  .سماوات واألرض وما بينهما إال باحلق وأجل مسمى أو مل يتفكروا يف أنفسهم ما خلق اهللا ال{ 

  .} وإن كثرياً من الناس بلقاء رهبم لكافرون 
فطبيعة تكوينهم هم أنفسهم ، وطبيعة هذا الكون كله من حوهلم توحي بأن هذا الوجود قائم على احلق ، ثابت 

يصطدم بعضه ببعض ، وال يسري وفق على الناموس ، ال يضطرب ، وال تتفرق به السبل ، وال تتخلف دورته ، وال 
وأن من مقتضيات هذا . املصادفة العمياء ، وال وفق اهلوى املتقلب ، إمنا ميضي يف نظامه الدقيق احملكم املقدر تقديراً 



احلق الذي يقوم عليه الوجود أن تكون هناك آخرة ، يتم فيها اجلزاء على العمل ، ويلقى اخلري والشر عاقبتهما 
وفق احلكمة املدبرة؛ وكل أمر جييء يف موعده ال يستقدم حلظة وال . ا كل شيء إىل أجله املرسوم إمن. كاملة 

وإذا مل يعلم البشر مىت تكون الساعة ، فإن هذا ليس معناه أهنا ال تكون ولكن تأجيلها يغري الذين ال . يستأخر 
  . .} ناس بلقاء رهبم لكافرون وإن كثرياً من ال{ : يعلمون إال ظاهراً من احلياة الدنيا وخيدعهم 

وهي جولة بعيدة اآلماد واآلفاق يف هيكل الكون اهلائل . ومن هذه اجلولة يف ضمري السماوات واألرض وما بينهما 
، ويف حمتوياته املنوعة ، الشاملة لألحياء واألشياء ، واألفالك واألجرام ، والنجوم والكواكب ، واجلليل والصغري ، 

من هذه اجلولة البعيدة يف ضمري الكون ينقلهم إىل جولة أخرى يف ضمري . . . ، واملعلوم واجملهول  واخلايف والظاهر
  :الزمان ، وأبعاد التاريخ ، يرون فيها طرفاً من سنة اهللا اجلارية ، اليت ال تتخلف مرة وال حتيد 

د منهم قوة؛ وأثاروا األرض أو مل يسريوا يف األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ، كانوا أش{ 
مث . وعمروها أكثر مما عمروها؛ وجاءهتم رسلهم بالبينات ، فما كان اهللا ليظلمهم ، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 

  . .} كان عاقبة الذين أساءوا السوأى ، أن كذبوا بآيات اهللا وكانوا هبا يستهزئون 
الناس ، وخلق من خلق اهللا ، تكشف مصائرهم املاضية عن  وهي دعوة إىل التأمل يف مصائر الغابرين؛ وهم ناس من

وسنة اهللا حق ثابت يقوم عليه هذا الوجود ، بال حماباة . فسنة اهللا هي سنة اهللا يف اجلميع . مصائر خلفائهم اآلتية 
  حاشا هللا رب العاملني. جليل من الناس ، وال هوى يتقلب فتتقلب معه العواقب 

ة هذه احلياة وروابطها على مدار الزمان ، وحقيقة هذه اإلنسانية املوحدة املنشأ واملصري وهي دعوة إىل إدراك حقيق
كي ال ينعزل جيل من الناس بنفسه وحياته ، وقيمه وتصوراته ، ويغفل عن الصلة الوثيقة بني . على مدار القرون 

  .ة القيم الثابتة يف حياة األجيال مجيعاً أجيال البشر مجيعاً ، وعن وحدة السنة اليت حتكم هذه األجيال مجيعاً؛ ووحد
فحرثوها . . } وأثاروا األرض { . . } كانوا أشد منهم قوة { فهؤالء أقوام عاشوا قبل جيل املشركني يف مكة 

فقد كانوا أكثر حضارة من العرب ، . . } وعمروها أكثر مما عمروها { وشقوا عن باطنها ، وكشفوا عن ذخائرها 
وجاءهتم رسلهم { : مث وقفوا عند ظاهر احلياة الدنيا ال يتجاوزونه إىل ما وراءه . . عمارة األرض وأقدر منهم على 

  .} بالبينات 

فمضت فيهم سنة . فلم تتفتح بصائرهم هلذه السيئات؛ ومل يؤمنوا فتتصل ضمائرهم بالنور الذي يكشف الطريق . 
{ : هم وال حضارهتم؛ ولقوا جزاءهم العادل الذي يستحقونه اهللا يف املكذبني؛ ومل تنفعهم قوهتم؛ ومل يغن عنهم علم
  . .} فما كان اهللا ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 

كانت السوأى هي العاقبة اليت لقيها املسيئون وكانت جزاء وفاقاً على . . } مث كان عاقبة الذين أساءوا السوأى { 
  . .} أن كذبوا بآيات اهللا وكانوا هبا يستهزئون { 

والقرآن الكرمي يدعو املكذبني املستهزئني بآيات اهللا أن يسريوا يف األرض فال ينعزلوا يف مكاهنم كالقوقعة؛ وأن 
يتدبروا عاقبة أولئك املكذبني املستهزئني ويتوقعوا مثلها؛ وأن يدركوا أن سنة اهللا واحدة وأهنا ال حتايب أحداً؛ وأن 

وهذا . بشرية ، ووحدة الدعوة ، ووحدة العاقبة يف أجيال البشرية مجيعاً يوسعوا آفاق تفكريهم فيدركوا وحدة ال
  .هو التصور الذي حيرص اإلسالم على أن يطبع به قلب املؤمن وعقله ، ويكرر القرآن اإليقاع حوله كثرياً 

حقيقة البعث . ومن هاتني اجلولتني يف أغوار الكون وأغوار التاريخ يردهم إىل احلقيقة اليت يغفل عنها الغافلون 
  :وهي طرف من احلق األكرب الذي يقوم عليه الوجود . واملآب 

  . .} اهللا يبدأ اخللق مث يعيده مث إليه ترجعون { 



فاإلعادة كالبدء ال . والترابط والتناسق بني جزئيها أو بني حلقتيها واضح كذلك . وهي حقيقة بسيطة واضحة 
والرجعة يف النهاية إىل رب العاملني ، . ة ، مترابطتان ال انفصام بينهما ومها حلقتان يف سلسلة النشأ. غرابة فيها 

  .الذي أنشأ النشأة األوىل والنشأة اآلخرة ، لتربية عباده ورعايتهم وجمازاهتم يف النهاية على ما يعملون 
واملكذبني حني  وعندما يصل السياق إىل البعث واملآب يعرض مشهداً من مشاهد القيامة ، ويرسم مصائر املؤمنني

  :يرجعون؛ ويكشف عن عبث اختاذ الشركاء وسخف عقيدة املشركني 
ويوم تقوم . ويوم تقوم الساعة يبلس اجملرمون ، ومل يكن هلم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين { 

ين كفروا وكذبوا وأما الذ. فأما الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فهم يف روضة حيربون . الساعة يومئذ يتفرقون 
  . .} بآياتنا ولقاء اآلخرة فأولئك يف العذاب حمضرون 

ها هي ذي جتيء ، أو ها هي ذي تقوم . فها هي ذي الساعة اليت يغفل عنها الغافلون ، ويكذب هبا املكذبون 
من شركائهم  وال شفاعة هلم. وهؤالء هم اجملرمون حائرين يائسني ، ال أمل هلم يف جناة ، وال رجاء هلم يف خالص 

مث ها هم أوالء . الذين اختذوهم يف احلياة الدنيا ضالني خمدوعني هؤالء هم حائرين يائسني ال منقذ هلم وال شفيع 
  .يكفرون بشركائهم الذين عبدوهم يف األرض وأشركوهم مع اهللا رب العاملني 

  :مث ها هو ذا مفرق الطريق بني املؤمنني والكافرين 
ويتلقون فيها ما يفرح القلب ويسر اخلاطر . . } عملوا الصاحلات فهم يف روضة حيربون فأما الذين آمنوا و{ 

  .ويسعد الضمري 
  . .} وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء اآلخرة فأولئك يف العذاب حمضرون { 

  .وعاقبة احملسنني واملسيئني . وتلك هناية املطاف 
  .عامل اآلخر يعود هبم إىل هذا العامل ، وإىل مشاهد الكون واحلياة ومن هذه اجلولة يف مشاهد القيامة يف ال

ويبدأ هذه اجلولة بتسبيح اهللا حني . وإىل عجائب اخللق وأسرار النفس ، وإىل خوارق األحداث ومعجزات التكوين 
  :تقلب الليل والنهار ومحد اهللا يف الكون العريض بالعشي واألظهار 

خيرج احلي . وله احلمد يف السماوات واألرض وعشياً وحني تظهرون .  تصبحون فسبحان اهللا حني متسون وحني{ 
ومن آياته أن خلقكم من تراب مث إذا . من امليت وخيرج امليت من احلي ، وحييي األرض بعد موهتا وكذلك خترجون 

إن يف . م مودة ورمحة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها ، وجعل بينك. أنتم بشر تنتشرون 
إن يف ذلك آليات . ومن آياته خلق السماوات واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم . ذلك آليات لقوم يتفكرون 

ومن آياته . إن يف ذلك آليات لقوم يسمعون . ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله . للعاملني 
. إن يف ذلك آليات لقوم يعقلون . السماء ماء فيحيي به األرض بعد موهتا يريكم الربق خوفاً وطمعاً وينزل من 

وله من يف . ومن آياته أن تقوم السماء واألرض بأمره ، مث إذا دعاكم دعوة من األرض إذا أنتم خترجون 
السماوات  وهو الذي يبدأ اخللق مث يعيده وهو أهون عليه وله املثل األعلى يف. السماوات واألرض كل له قانتون 

  . .} واألرض وهو العزيز احلكيم 
جولة تطّوف بالقلب البشري يف األمسيات . إهنا جولة ضخمة هائلة ، لطيفة عميقة ، بعيدة اآلماد واألغوار 

واألصباح ، والسماوات واألرض ، والعشي واألظهار ، وتفتح هذا القلب لتدبر احلياة واملوت والعمليات الدائبة 
وترتد به إىل نشأة اإلنسان األوىل ، وإىل ما ركب يف فطرته من ميول ونوازع ، وقوى . ور يف النشوء والدث

وتوجهه . وطاقات ، وما يقوم بني زوجيه من عالئق وروابط ، وفق تلك امليول والنوازع وهذه القوى والطاقات 



وإىل تدبر ما . ف البيئة واملكان إىل آيات اهللا يف خلق السماوات واألرض واختالف األلسنة واأللوان وفقاً الختال
وإىل ما يعتري الكون من ظواهر الربق واملطر ، وما تثريه يف . يعتري الكائن البشري من نوم ويقظة وراحة وكد 

ومتضي هذه اجلولة العجيبة يف النهاية بالقلب . نفوس البشر من خوف وطمع ، ويف بنية األرض من حياة وازدهار 
وتنتهي . وات واألرض يف هذا كله بأمر اهللا؛ وإىل توجه من يف السماوات واألرض كلهم هللا البشري إىل قيام السما

وله املثل األعلى يف . واإلعادة أهون عليه . إن اهللا هو يبدئ ويعيد : باحلقيقة اليت تتجلى حينئذ واضحة هينة يسرية 
  :السماوات واألرض وهو العزيز احلكيم 

  . .}  تصبحون ، وله احلمد يف السماوات واألرض وعشياً وحني تظهرون فسبحان اهللا حني متسون وحني{ 
إن ذلك التسبيح وهذا احلمد جييئان تعقيباً على مشهد القيامة يف الفقرة السابقة ، وفوز املؤمنني بروضة فيها حيربون 

ت واألرض ، وأغوار ومقدمة هلذه اجلولة يف ملكوت السماوا. ، وانتهاء الكافرين املكذبني إىل شهود العذاب 
  .النفس وعجائب اخللق 

  .فيتسقان مع التعقيب على املشهد وعلى التقدمي للجولة كل االتساق 
اإلمساء واإلصباح والعشي واألظهار؛ كما يربطهما بآفاق السماوات : والنص يربط التسبيح واحلمد باألوقات 

باهللا يف كل بقعة ويف كل أوان؛ ويشعر بتلك فيتقصى هبما الزمان واملكان؛ ويربط القلب البشري . واألرض 
ومن مث يظل هذا . . الرابطة يف اخلالق مع هيكل الكون ودورة األفالك وظواهر الليل والنهار والعشي واألظهار 

القلب مفتوحاً يقظاً حساساً ، وكل ما حوله من مشاهد وظواهر ، وكل ما خيتلف عليه من آونة وأحوال ، يذكره 
  .محده؛ ويصله خبالقه وخالق املشاهد والظواهر واآلونة واألحوال بتسبيح اهللا و

  . .} وكذلك خترجون . . خيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلي ، وحييي األرض بعد موهتا { 
تلك العملية الدائبة اليت ال تكف وال . . } خيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلي وحييي األرض بعد موهتا { 
 حلظة واحدة من حلظات الليل والنهار يف كل مكان ، على سطح األرض ، ويف أجواز الفضاء ، ويف أعماق تين

يف . بل هذه املعجزة اخلارقة اليت ال ننتبه إليها لطول األلفة والتكرار . ففي كل حلظة يتم هذا التحول . . البحار 
يتحرك برعم ساكن من جوف حبة أو نواة ويف كل حلظة . كل حلظة خيرج حي من ميت وخيرج ميت من حي 

ومن . فيفلقها وخيرج إىل وجه احلياة؛ ويف كل حلظة جيف عود أو شجرة تستويف أجلها فتتحول إىل هشيم أو حطام 
خالل اهلشيم واحلطام توجد احلبة اجلديدة الساكنة املتهيئة للحياة واإلنبات؛ ويوجد الغاز الذي ينطلق يف اجلو أو 

واجلثة اليت . إنسان أو حيوان أو طائر . ويف كل حلظة تدب احلياة يف جنني . بة ، وتستعد لإلخصاب تتعذى به التر
ترمى يف األرض وختتلط بالتربة وتشحنها بالغازات هي مادة جديدة للحياة وغذاء جديد للنبات ، فاحليوان 

  .واإلنسان ومثل هذا يتم يف أغوار البحار ويف أجواز الفضاء على السواء 
إهنا دورة دائبة عجيبة رهيبة لن يتأملها باحلس الواعي والقلب البصري ، ويراها على هدى القرآن ونوره املستمد من 

  .نور اهللا 
فاألمر عادي واقعي ال غرابة فيه وليس بدعاً مما يشهده الكون يف كل حلظة من حلظات . . } وكذلك خترجون { 

  الليل والنهار يف كل مكان
  . .} خلقكم من تراب ، مث إذا أنتم بشر تنتشرون  ومن آياته أن{ 

ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من { : ويف موضع آخر يف القرآن جاء . والتراب ميت ساكن؛ ومنه نشأ اإلنسان 
ولكن هنا يذكر هذا األصل ويعقبه مباشرة بصورة البشر منتشرين . فالطني هو األصل البعيد لإلنسان } طني 



خيرج { : وذلك بعد قوله . قابلة يف املشهد واملعىن بني التراب امليت الساكن والبشر احلي املتحرك للم. متحركني 
  .تنسيقاً للعرض على طريقة القرآن } احلي من امليت وخيرج امليت من احلي 

يعيشون  وهذه املعجزة اخلارقة آية من آيات القدرة ، وإحياء كذلك بالصلة الوثيقة بني البشر وهذه األرض اليت
  .عليها؛ واليت يلتقون هبا يف أصل تكوينهم ، ويف النواميس اليت حتكمها وحتكمهم يف نطاق الوجود الكبري 

نقلة تثري التأمل يف . . والنقلة الضخمة من صورة التراب الساكن الزهيد إىل صورة اإلنسان املتحرك اجلليل القدر 
  .وحترك القلب لتمجيد الصانع املتفضل الكرمي  صنع اهللا؛ وتستجيش الضمري للحمد والتسبيح هللا؛

  :ومن جمال اخللقة األوىل لنوع البشر ينتقل إىل جمال احلياة املشتركة بني جنسي البشر 
إن يف ذلك آليات لقوم . ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورمحة { 

  . .} يتفكرون 
مشاعرهم جتاه اجلنس اآلخر ، وتشغل أعصاهبم ومشاعرهم تلك الصلة بني اجلنسني؛ وتدفع خطاهم والناس يعرفون 

ولكنهم قلما يتذكرون يد اهللا اليت . وحترك نشاطهم تلك املشاعر املختلفة األمناط واالجتاهات بني الرجل واملرأة 
وجعلت يف تلك الصلة سكناً للنفس  خلقت هلم من أنفسهم أزواجاً ، وأودعت نفوسهم هذه العواطف واملشاعر ،

والعصب ، وراحة للجسم والقلب ، واستقراراً للحياة واملعاش ، وأنساً لألرواح والضمائر واطمئناناً للرجل واملرأة 
  .على السواء 

ار والتعبري القرآين اللطيف الرفيق يصور هذه العالقة تصويراً موحياً ، وكأمنا يلتقط الصورة من أعماق القلب وأغو
  . .} وجعل بينكم مودة ورمحة { . . } لتسكنوا إليها { : احلس 

فيدركون حكمة اخلالق يف خلق كل من اجلنسني على حنو جيعله موافقاً . . } إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون { 
ار؛ وجيدان يف حبيث جيد عنده الراحة والطمأنينة واالستقر. نفسية وعقلية وجسدية : ملبياً حلاجته الفطرية . لآلخر 

اجتماعهما السكن واالكتفاء ، واملودة والرمحة ، ألن تركيبهما النفسي والعصيب والعضوي ملحوظ فيه تلبية 
  . .رغائب كل منهما يف اآلخر ، وائتالفهما وامتزاجهما يف النهاية إلنشاء حياة جديدة تتمثل يف جيل جديد 

  . .} إن يف ذلك آليات للعاملني . نتكم وألوانكم ومن آياته خلق السماوات واألرض ، واختالف ألس{ 
وآية خلق السماوات واألرض كثرياً ما يشار إليها يف القرآن ، وكثرياً ما منر عليها سراعاً دون أن نتوقف أمامها 

  .ولكنها جديرة بطول الوقوف والتدبر العميق . . طويالً 
ل الضخم العظيم الدقيق؛ الذي ال نعرف عنه إال أقل من إن خلق السماوات واألرض معناه إنشاء هذا اخللق اهلائ

تلك اليت ال . هذا احلشد الذي ال حيصى من األفالك واملدارات والنجوم والكواكب والسدم واجملرات . القليل 
تزيد أرضنا الصغرية عن أن تكون ذرة تائهة بينها تكاد أن تكون ال وزن هلا وال ظل ومع الضخامة اهلائلة ذلك 

اسق العجيب بني األفالك واملدارات والدورات واحلركات؛ وما بينهما من مسافات وأبعاد حتفظها من التصادم التن
  .واخللل والتخلف واالضطراب؛ وجتعل كل شيء يف أمرها مبقدار 

ر ذلك كله من ناحية احلجم العام والنظام ، فأما أسرار هذه اخلالئق اهلائلة وطبائعها وما يستكن فيها وما يظه
فهذا كله أعظم من أن يلم به اإلنسان؛ وما عرف عنه . . عليها؛ والنواميس الكربى اليت حتفظها وحتكمها وتصرفها 

  إال أقل من القليل ، ودراسة هذا الكوكب الصغري الضئيل الذي نعيش على سطحه مل يتم منها حىت اليوم إال القليل
  .منر عليها سراعاً  هذه حملة خاطفة عن آية خلق السماوات واألرض اليت



عن جهاز صغري يركبه علماء اإلنسان؛ وحيتفظون فيه بالتناسق بني أجزائه . وطويالً جداً . بينما نتحدث طويالً 
املختلفة لتعمل كلها يف حركة منتظمة دون تصادم وال خلل فترة من الزمان مث يستطيع بعض التائهني الضالني 

وجيد من يستطيع . ائل املنظم الدقيق العجيب وجد واستمر بدون خالق مدبر املنحرفني أن يزعم أن هذا الكون اهل
  أن يسمع هلذا اهلراء من العلماء

وال بد أهنا ذات عالقة خبلق . بني بين اإلنسان . . ومع آية السماوات واألرض عجيبة اختالف األلسنة واأللوان 
ف البيئات ذلك االختالف الناشئ من طبيعة فاختالف األجواء على سطح األرض واختال. السماوات واألرض 

  .مع احتاد األصل والنشأة يف بين اإلنسان . وضع األرض الفلكي ، ذو عالقة باختالف األلسنة واأللوان 
وعلماء هذا الزمان يرون اختالف اللغات واأللوان؛ مث ميرون عليه دون أن يروا فيه يد اهللا ، وآياته يف خلق 

ولكنهم ال يقفون ليمجدوا اخلالق املدبر . يدرسون هذه الظاهرة دراسة موضوعية  وقد. السماوات واألرض 
وآية خلق السماوات . } يعلمون ظاهراً من احلياة الدنيا { . ذلك أن أكثر الناس ال يعلمون . للظواهر والبواطن 

  . .} للعاملني إن يف ذلك آليات { : واألرض واختالف األلسنة واأللوان ال يراها إال الذين يعلمون 
  . .} إن يف ذلك آليات لقوم يسمعون . ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله { 

وتنسق بينهما . وهذه آية كذلك جتمع بني ظواهر كونية وما يتعلق هبا من أحوال البشرية ، وتربط بني هذه وتلك 
والنهار ونوم البشر ونشاطهم ابتغاء رزق اهللا ، الذي جتمع بني ظاهريت الليل . . يف صلب هذا الوجود الكبري 

يتفضل به على العباد ، بعد أن يبذلوا نشاطهم يف الكد واالبتغاء ، وقد خلقهم اهللا متناسقني مع الكون الذي 
يعيشون فيه؛ وجعل حاجتهم إىل النشاط والعمل يلبيها الضوء والنهار؛ وحاجتهم إىل النوم والراحة يلبيها الليل 

وكلها جتد يف . مثلهم مثل مجيع األحياء على ظهر هذا الكوكب على نسب متفاوتة يف هذا ودرجات . لظالم وا
  .نظام الكون العام ما يليب طبيعتها ويسمح هلا باحلياة 

ومن مث يتناسق هذا . والنوم والسعي سكون وحركة يدركان بالسمع . . } إن يف ذلك آليات لقوم يسمعون { 
  .ية القرآنية مع اآلية الكونية اليت تتحدث عنها على طريقة القرآن الكرمي التعقيب يف اآل

ومن آياته يريكم الربق خوفاً وطمعاً ، وينزل من السماء ماًء فيحيي به األرض بعد موهتا إن يف ذلك آليات لقوم { 
  . .} يعقلون 

شأ من انطالق شرارة كهربائية بني سحابتني وظاهرة الربق ظاهرة ناشئة من النظام الكوين؛ ويعللها بعضهم بأهنا تن
ينشأ عنها تفريغ يف اهلواء يتمثل يف الرعد الذي . حمملتني بالكهرباء ، أو بني سحابة وجسم أرضي كقمة جبل مثالً 

وأياً ما كان السبب فالربق . ويف الغالب يصاحب هذا وذلك تساقط املطر نتيجة لذلك التصادم . يعقب الربق 
  .عن نظام هذا الكون كما خلقه البارئ وقدره تقديرا ظاهرة ناشئة 

والقرآن الكرمي حسب طبيعته ال يفصل كثرياً يف ماهية الظواهر الكونية وعللها؛ إمنا يتخذ منها أداة لوصل القلب 
ومها . . } خوفاً وطمعاً { ومن مث يقرر هنا أهنا آية من آيات اهللا أن يريهم الربق . البشري بالوجود وخالق الوجود 

شعور اخلوف من الصواعق اليت حترق . الشعوران الفطريان اللذان يتعاوران النفس البشرية أمام تلك الظاهرة 
أو اخلوف الغامض من رؤية الربق وما يوقعه يف احلس من الشعور بالقوة . الناس واألشياء أحياناً عندما يربق الربق 

ع يف اخلري من وراء املطر الذي يصاحب الربق يف معظم األحوال؛ وشعور الطم. املصرفة هليكل هذا الكون اهلائل 
  . . .} وينزل من السماء ماًء فيحيي به األرض بعد موهتا { : والذي عقب بذكره يف اآلية بعد ذكر الربق 

حقيقتها  وإهنا لكذلك يف. والتعبري باحلياة واملوت بالقياس إىل األرض تعبري خييل أن األرض كائن حّي ، حييا وميوت 



فهذا الكون خليقة حية متعاطفة متجاوبة ، مطيعة لرهبا خاضعة خاشعة ، ملبية ألمره . اليت يصورها القرآن الكرمي 
واإلنسان الذي يدب على هذا الكوكب األرضي واحد من خالئق اهللا هذه ، يسري معها يف موكب . مسبحة عابدة 

  .واحد متجه إىل اهللا رب العاملني 
ضافة إىل أن املاء حني يصيب األرض ، يبعث فيها اخلصب ، فتنبت الزرع احلي النامي؛ ومتوج ذلك كله باإل

واملاء رسول احلياة فحيث كان تكون احلياة . ومن مث يف احليوان واإلنسان . صفحتها باحلياة املنبثقة يف هذا النبات 
.  

  .لتفكري فهنا للعقل جمال للتدبر وا. . } إن يف ذلك آليات لقوم يعقلون { 
وله من يف . ومن آياته أن تقوم السماء واألرض بأمره ، مث إذا دعاكم دعوة من األرض إذا أنتم خترجون { 

  .} السماوات واألرض كل له قانتون 
وما من خملوق ميلك أن . وقيام السماء واألرض منتظمة سليمة مقدرة احلركات ال يكون إال بقدرة من اهللا وتدبري 

وإذن فهي آية من . إن هذا كله يقع بدون تدبري : وما من عاقل ميلك أن يقول . سواه يفعل هذا  يدعي أنه هو أو
  .آيات اهللا أن تقوم السماء واألرض بأمره ، ملبية هلذا األمر ، طائعة له ، دون احنراف وال تلكؤ وال اضطراب 

  . .} مث إذا دعاكم دعوة من األرض إذا أنتم خترجون { 
تقدير يف نظام الكون ، وهذه السلطة على مقدراته ، ال يشك يف تلبية البشر الضعاف لدعوة تصدر ومن يرى هذا ال

  إليهم من اخلالق القادر العظيم ، باخلروج من القبور
  .مث يأيت اإليقاع األخري ختاماً هلذا التقرير؛ فإذا كل من يف السماوات و األرض من خالئق قانتون هللا طائعون 

  . . .} سماوات واألرض كل له قانتون وله من يف ال{ 
ولكن هذا التقرير إمنا يعين خضوع كل من يف . ولقد نرى أن الكثريين من الناس ال قانتني هللا وال عابدين 

فهم حمكومون . السماوات واألرض إلرادة اهللا ومشيئته اليت تصرفهم وفق السنة املرسومة اليت ال تتخلف وال حتيد 
  .ا كافرين هبذه السنة ولو كانو

إمنا تعصى عقوهلم وتكفر قلوهبم ولكنهم مع هذا حمكومون بالناموس مأخوذون بالسنة ، يتصرف فيهم خالقهم وفق 
  .ما يريد تصرفه بباقي العبيد وهم ال ميلكون إال اخلضوع والقنوت 

  :غفل عنها الغافلون مث خيتم تلك اجلولة الضخمة اهلائلة اللطيفة العميقة بتقرير قضية البعث والقيامة اليت ي
. } وهو الذي يبدأ اخللق مث يعيده وهو أهون عليه وله املثل األعلى يف السماوات واألرض ، وهو العزيز احلكيم { 
.  

وهو { : وقد سبق يف السورة تقرير البدء واإلعادة ، وهو يعاد هنا بعد تلك اجلولة العريضة ويضاف إليه جديد 
} فيكون . كن : إمنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له { . ن على اهللا وال أصعب وليس شيء أهو. . } أهون عليه 

ولكنه إمنا خياطب الناس حبسب إدراكهم ، ففي تقدير الناس أن بدء اخللق أصعب من إعادته ، فما باهلم يرون 
  وهي يف طبيعتها أهون وأيسر؟. اإلعادة عسرية على اهللا 

فهو سبحانه ينفرد يف السماوات واألرض بصفاته ال يشاركه . . . } واألرض  وله املثل األعلى يف السماوات{ 
  .فيها أحد ، وليس كمثله شيء ، إمنا هو الفرد الصمد 

  .احلكيم الذي يدبر اخللق بإحكام وتقدير . العزيز القاهر الذي يفعل ما يريد . . . } وهو العزيز احلكيم { 
ا القلب البشري بتلك اآلفاق واآلماد ، واألعماق واألغوار ، والظواهر وعندما تنتهي تلك اجلولة اليت طوف فيه



  :واألحوال ، يواجهه سياق السورة بإيقاع جديد 
فأنتم فيه سواء ، ختافوهنم . هل لكم مما ملكت أميانكم من شركاء فيما رزقناكم : ضرب لكم مثالً من أنفسكم { 

  . .}  كخيفتكم أنفسكم؟ كذلك نفصل اآليات لقوم يعقلون
وهم . جناً أو مالئكة أو أصناماً وأشجاراً : ضرب هذا املثل ملن كانوا يتخذون من دون اهللا شركاء خلقاً من خلقه 

وال يسوون عبيدهم بأنفسهم يف شيء من . ال يرتضون أن يشاركهم مواليهم يف شيء مما حتت أيديهم من مال 
ويأنفون أن جيعلوا ألنفسهم . من عبيده وهو اخلالق الرازق وحده جيعلون هللا شركاء . فيبدو أمرهم عجباً . االعتبار 

وهو تناقض عجيب يف التصور . وما هلم ليس من خلقهم إمنا هو من رزق اهللا . من عبيدهم شركاء يف ماهلم 
  .والتقدير 

ىل رحلة أو ليس بعيداً عنكم وال حيتاج إ} ضرب لكم مثالً من أنفسكم { : وهو يفصل هلم هذا املثل خطوة خطوة 
وهم ال . . } هل لكم مما ملكت أميانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ { . . نقلة ملالحظته وتدبره 

ختافوهنم كخيفتكم { يرضون أن يشاركهم ما ملكت أمياهنم يف شيء من الرزق فضالً على أن يساووهم فيه 
اب الشركاء األحرار ، وختشون أن جيوروا عليكم ، أي حتسبون حساهبم معكم كما حتسبون حس. . . } أنفسكم 

وتتحرجوا كذلك من اجلور عليهم ، ألهنم أكفاء لكم وأنداد؟ هل يقع شيء من هذا يف حميطكم القريب وشأنكم 
  اخلاص؟ وإذا مل يكن شيء من هذا يقع فكيف ترضونه يف حق اهللا وله املثل األعلى؟

كذلك { : يه ، وهو يرتكن إىل املنطق البسيط وإىل العقل املستقيم وهو مثل واضح بسيط حاسم ال جمال للجدل ف
  .} نفصل اآليات لقوم يعقلون 

. .  
: وعند هذا احلد من عرض تناقضهم يف دعوى الشرك املتهافتة ، يكشف عن العلة األصيلة يف هذا التناقض املريب 

  :إنه اهلوى الذي ال يستند على عقل أو تفكري 
  . . .} فمن يهدي من أضل اهللا؟ وما هلم من ناصرين . موا أهواءهم بغري علم بل اتبع الذين ظل{ 

وآماهلا . إمنا هو شهوة النفس املتقلبة ونزوهتا املضطربة ، ورغباهتا وخماوفها . واهلوى ال ضابط له وال مقياس 
يرجى معه هدى ،  وهو الضالل الذي ال. ومطامعها اليت ال تستند إىل حق وال تقف عند حد وال تزن مبيزان 

} وما هلم من ناصرين { نتيجة التباعه هواه؟ } فمن يهدي من أضل اهللا؟ { : والشرود الذي ال ترجى معه أوبة 
  .مينعوهنم من سوء املصري 

وعند هذا احلد يفرغ من أمر هؤالء الذين يتبعون أهواءهم املتقلبة املضطربة؛ ويتجه باخلطاب إىل الرسول صلى اهللا 
ليستقيم على دين اهللا الثابت املستند على فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها؛ وهو عقيدة واحدة ثابتة ال  عليه وسلم

  تتفرق معها السبل كما تفرق املشركون شيعاً وأحزاباً مع األهواء والنزوات
ولكن أكثر . القيم ذلك الدين . فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خلق اهللا . فأقم وجهك للدين حنيفاً { 

من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً . منيبني إليه واتقوه وأقيموا الصالة وال تكونوا من املشركني . الناس ال يعلمون 
  . .} كل حزب مبا لديهم فرحون 

اهده هذا التوجيه إلقامة الوجه للدين القيم جييء يف موعده ، ويف موضعه ، بعد تلك اجلوالت يف ضمري الكون ومش
جييء يف أوانه وقد هتيأت القلوب املستقيمة الفطرة الستقباله؛ كما أن القلوب . . ، ويف أغوار النفس وفطرهتا 

وهذا هو السلطان . . املنحرفة قد فقدت كل حجة هلا وكل دليل ، ووقفت جمردة من كل عدة هلا وكل سالح 



  .لوب وال متلك رده النفوس السلطان الذي ال تقف له الق. القوي الذي يصدع به القرآن 
فهذا الدين هو العاصم من األهواء املتفرقة اليت ال تستند . واجته إليه مستقيماً . . } فأقم وجهك للدين حنيفاً { 

أقم وجهك للدين . . . على حق ، وال تستمد من علم ، إمنا تتبع الشهوات ، والنزوات بغري ضابط وال دليل 
  :اه ، مستقيماً على هنيه دون سواه حينفاً مائالً عن كل ما عد

وهبذا يربط بني فطرة النفس البشرية وطبيعة هذا الدين؛ . . } فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا { 
واهللا الذي . وكالمها من صنع اهللا؛ وكالمها موافق لناموس الوجود؛ وكالمها متناسق مع اآلخر يف طبيعته واجتاهه 

. لب البشري هو الذي أنزل إليه هذا الدين ليحكمه ويصرفه ويطب له من املرض ويقومه من االحنراف خلق الق
فإذا احنرفت . } ال تبديل خللق اهللا { : والفطرة ثابتة والدين ثابت . وهو أعلم مبن خلق وهو اللطيف اخلبري 

  . النفوس عن الفطرة مل يردها إليها إال هذا الدين املتناسق مع الفطرة

ِلَيكْفُُروا ) ٣٣(ُهمْ بِرَبِّهِْم ُيْشرِكُونَ َوإِذَا َمسَّ النَّاسَ ُضرٌّ َدَعْوا َربَُّهْم ُمنِيبِنيَ إِلَْيِه ثُمَّ إِذَا أَذَاقَُهْم ِمْنهُ َرْحَمةً إِذَا فَرِيٌق ِمْن
َوإِذَا ) ٣٥(هِْم ُسلْطَاًنا فَُهَو يََتكَلَُّم بَِما كَانُوا بِِه ُيْشرِكُونَ أَْم أَنَْزلَْنا َعلَْي) ٣٤(بَِما آَتْيَناُهْم فََتَمتَُّعوا فََسْوَف َتْعلَُمونَ 

أََولَمْ َيَرْوا أَنَّ اللََّه يَْبُسطُ ) ٣٦(أَذَقَْنا النَّاَس َرْحَمةً فَرُِحوا بَِها َوإِنْ ُتِصبُْهْم َسيِّئَةٌ بَِما قَدََّمْت أَْيِديهِْم إِذَا ُهمْ َيقَْنطُونَ 
فَآِت ذَا الْقُرَْبى َحقَُّه وَالِْمْسِكَني َواْبَن السَّبِيلِ ذَِلكَ ) ٣٧(ِلَمْن َيَشاُء َويَقِْدُر إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَياٍت ِلقَْومٍ ُيؤِْمُنونَ  الرِّْزَق

لَِيْرُبَو ِفي أَمَْوالِ النَّاسِ فَلَا يَْرُبو ِعْندَ  َوَما آَتيُْتْم ِمْن رًِبا) ٣٨(َخْيٌر ِللَِّذيَن يُرِيُدونَ َوْجهَ اللَِّه َوأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ 
اللَُّه الَِّذي َخلَقَكُْم ثُمَّ َرَزقَكُمْ ثُمَّ ُيمِيُتكُْم ثُمَّ ) ٣٩(اللَِّه َوَما آَتيُْتْم ِمْن َزكَاٍة تُرِيُدونَ َوْجَه اللَِّه فَأُولَِئَك ُهُم الُْمْضِعفُونَ 

ظََهرَ الْفََساُد ِفي الَْبرِّ ) ٤٠(ْم َمْن َيفَْعلُ ِمْن ذَِلكُْم ِمْن َشْيٍء سُْبحَاَنُه َوَتعَالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ ُيحْيِيكُْم َهلْ ِمْن ُشَركَاِئكُ
ضِ فَاْنظُُروا قُلْ ِسُريوا ِفي الْأَْر) ٤١(َوالَْبْحرِ بَِما كََسَبْت أَْيِدي النَّاسِ ِلُيِذيقَُهْم َبْعضَ الَِّذي َعِملُوا لََعلَُّهْم َيْرجُِعونَ 

فَأَِقْم َوجَْهَك ِللدِّينِ الْقَيِّمِ ِمْن قَْبلِ أَنْ يَأِْتيَ َيْوٌم لَا َمَردَّ ) ٤٢(كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبلُ كَانَ أَكْثَُرُهْم ُمْشرِِكَني 
ِلَيْجزَِي الَِّذيَن ) ٤٤(ُرُه َوَمْن َعِملَ َصاِلًحا فَِلأَْنفُِسهِْم َيمَْهُدونَ َمْن كَفََر فََعلَْيِه كُفْ) ٤٣(لَُه ِمَن اللَِّه َيْوَمِئذٍ َيصَّدَُّعونَ 

َوِمْن آَياِتِه أَنْ ُيْرِسلَ الرَِّياَح مَُبشِّرَاٍت َولُِيِذيقَكُْم ِمنْ ) ٤٥(آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت ِمْن فَْضِلِه إِنَُّه لَا ُيِحبُّ الْكَافِرِيَن 
َولَقَْد أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ُرُسلًا إِلَى قَْوِمهِمْ ) ٤٦(لَِتجْرَِي الْفُلُْك بِأَمْرِِه َوِلَتْبتَُغوا ِمْن فَْضِلِه َولََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ َرْحَمِتِه َو

اللَُّه الَِّذي ُيْرِسلُ الرَِّياَح فَُتِثريُ ) ٤٧(لُْمْؤِمنَِني فََجاُءوُهْم بِالْبَيَِّناِت فَاْنَتقَْمَنا ِمَن الَِّذيَن أَْجَرُموا َوكَانَ حَقًّا َعلَْيَنا َنْصُر ا
َصاَب بِِه َمْن َيَشاُء ِمْن َسحَاًبا فَيَْبُسطُُه ِفي السََّماِء كَْيَف َيَشاُء وََيْجَعلُُه ِكَسفًا فََتَرى الْوَْدَق َيخُْرُج ِمْن ِخلَاِلِه فَإِذَا أَ

فَاْنظُْر إِلَى آثَارِ َرْحَمتِ ) ٤٩(َوإِنْ كَاُنوا ِمْن قَْبلِ أَنْ ُيَنزَّلَ َعلَيْهِْم ِمْن قَْبِلِه لَُمْبِلِسَني ) ٤٨(ِعَباِدِه إِذَا ُهْم َيْستَْبِشُرونَ 
ْرَسلَْنا رًِحيا فََرأَْوُه َولَِئْن أَ) ٥٠(اللَِّه كَْيَف ُيْحيِي الْأَْرَض َبْعَد مَْوِتَها إِنَّ ذَِلَك لَُمحْيِي الْمَْوَتى َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 

َوَما ) ٥٢(فَإِنََّك لَا ُتْسِمُع الَْموَْتى َولَا ُتْسِمُع الصُّمَّ الدَُّعاَء إِذَا َولَّْوا ُمْدبِرِيَن ) ٥١(ُمْصفَرا لَظَلُّوا ِمْن َبْعِدِه َيكْفُُرونَ 
اللَُّه الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن َضْعٍف ثُمَّ ) ٥٣(ُيْؤِمُن بِآيَاِتَنا فَُهْم ُمْسِلُمونَ  أَْنَت بَِهاِد الُْعْميِ َعْن َضلَالَِتهِْم إِنْ ُتْسِمُع إِلَّا َمْن

َوَيْوَم َتقُوُم ) ٥٤(الْقَِديُر َجَعلَ ِمْن َبْعدِ َضْعٍف قُوَّةً ثُمَّ جََعلَ ِمْن َبْعِد قُوٍَّة َضعْفًا َوَشْيَبةً َيْخلُُق َما َيَشاُء َوُهَو الَْعِليُم 
َوقَالَ الَِّذيَن أُوُتوا الِْعلَْم وَالْإَِميانَ لَقَدْ لَبِثُْتمْ ) ٥٥(َعةُ ُيقِْسُم الُْمْجرُِمونَ َما لَبِثُوا غَْيَر َساَعٍة كَذَِلَك كَانُوا ُيْؤفَكُونَ السَّا

فََيْوَمِئٍذ لَا َيْنفَُع الَِّذيَن ظَلَُموا َمْعِذَرتُُهْم ) ٥٦(ْعلَُمونَ ِفي ِكَتابِ اللَِّه إِلَى َيْومِ الْبَْعِث فََهذَا َيْوُم الْبَْعِث َولَِكنَّكُْم كُْنُتمْ لَا َت
وا إِنْ َولَقَدْ ضََرْبَنا ِللنَّاسِ ِفي َهذَا الْقُْرآِن ِمْن كُلِّ َمثَلٍ َولَِئْن جِئْتَُهْم بِآَيٍة لََيقُولَنَّ الَِّذيَن كَفَُر) ٥٧(َولَا ُهْم ُيْسَتْعَتُبونَ 

فَاْصبِْر إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َولَا َيسَْتِخفَّنَّكَ ) ٥٩(كَذَِلَك َيطَْبعُ اللَُّه َعلَى قُلُوبِ الَِّذيَن لَا َيْعلَُمونَ ) ٥٨(ُمْبِطلُونَ أَنُْتْم إِلَّا 
  ) ٦٠(الَِّذيَن لَا ُيوِقُنونَ 



أقدار الناس وأقدار األحداث؛  اجملال الكوين العام الذي ترتبط به. ميضي هذا الشوط من السورة يف جماهلا األصيل 
  .والذي تتناسق فيه سنن الكون وسنن الدين القيم بال تعارض وال اصطدام 

. ويف هذا الشوط يرسم صورة لتقلب األهواء البشرية أمام ثبات السنن؛ ووهن عقائد الشرك أمام قوة الدين القيم 
وهي تضطرب يف تقديراهتا وتصوراهتا ما مل  ويصور نفوس البشر يف السراء والضراء وعند قبض الرزق وبسطه ،

ومبناسبة . تستند إىل ميزان اهللا الذي ال يضطرب أبداً ، وما مل ترجع إىل قدر اهللا الذي يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر 
ذا ويردهم هب. الطريقة املتفقة مع النهج القيم والطريق الواصل . الرزق يوجههم إىل الطريقة اليت تنمي املال وتزكيه 

أما الشركاء الذين يتخذوهنم من دون اهللا فماذا يفعلون؟ وينبههم إىل . إىل معرفة اخلالق الرازق الذي مييت وحييي 
كما يوجه الرسول صلى اهللا عليه وسلم واملسلمني إىل االستقامة . الفساد الذي تنشئه عقيدة الشرك يف كل مكان 

.  عمل فيه وال كسب ، ولكن حساب وجزاء عما كانوا يعملون قبل أن يأيت اليوم الذي ال. على منهجهم القيم 
منها ما يتعلق حبياهتم املادية كاملاء النازل . ويف معرض احلديث عن رزق اهللا يوجه قلوهبم إىل أمناط من هذا الرزق 

تنزل على ومنها تلك اآليات البينات اليت . وجتري الفلك فيه بأمره . من السماء الذي حييي األرض بعد موهتا 
ويطوف هبم يف جولة مع أطوار نشأهتم . الرسول إلحياء موات القلوب والنفوس ، ولكنهم ال يهتدون وال يسمعون 

وخيتم هذا الشوط . . وحياهتم حىت ينتهوا إىل خالقهم ، فيومئذ ال ينفع الذين ظلموا معذرهتم وال هم يستعتبون 
  .الصرب حىت يتحقق وعد اهللا احلق اليقني  بتثبيت الرسول صلى اهللا عليه وسلم وتوجيهه إىل

وإذا مس الناس ضر دعوا رهبم منيبني إليه ، مث إذا أذاقهم منه رمحة إذا فريق منهم برهبم يشركون ، ليكفروا مبا { 
أم أنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم مبا كانوا به يشركون؟ وإذا أذقنا الناس رمحة . آتيناهم ، فتمتعوا فسوف تعلمون 

أو مل يروا أن اهللا يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر؟ . فرحوا هبا ، وإن تصيبهم سيئة مبا قدمت أيديهم إذا هم يقنطون 
  . . .} إن يف ذلك آليات لقوم يؤمنون 

صورة هلا وهي تتأرجح بني . إهنا صورة للنفس البشرية اليت ال تستمد من قيمة ثابتة ، وال تسري على هنج واضح 
فعند مس الضر يذكر الناس . لطارئة ، والتصورات العارضة ، واالندفاعات مع األحداث والتيارات االنفعاالت ا

حىت إذا انكشفت الغمة ، وانفرجت . رهبم ، ويلجأون إىل القوة اليت ال عاصم إال إياها ، وال جناة إال باإلنابة إليها 
وهو الفريق الذي ال يستند إىل عقيدة . . } كون إذا فريق منهم برهبم يشر{ : الشدة ، وأذاقهم اهللا رمحة منه 
  .صحيحة هتديه إىل هنج مستقيم 

فيقودهم هذا إىل . ذلك أن الرخاء يرفع عنهم االضطرار الذي أجلأهم إىل اهللا؛ وينسيهم الشدة اليت ردهتم إليه 
  .لى اإلنابة الكفر مبا آتاهم اهللا من اهلدى وما آتاهم من الرمحة ، بدالً من الشكر واالستقامة ع

وهنا يعاجل هذا الفريق بالتهديد يف أشخاص املشركني الذين كانوا يواجهون الرسالة احملمدية ، فيوجه إليهم 
  :اخلطاب ، وحيدد أهنم من هذا الفريق الذي يعنيه 

  . .} فتمتعوا فسوف تعلمون { 
س فكيف وهذا التهديد من فاطر وإن اإلنسان ليخاف من هتديد حاكم أو رئي. وهو هتديد ملفوف ، هائل خميف 

  } فتمتعوا فسوف تعلمون { كن : هذا الكون اهلائل ، الذي أنشأه كله بقولة 
وبعد هذه املعاجلة بالتهديد الرعيب يعود فيسأل يف استنكار عن سندهم يف هذا الشرك الذي جيازون به نعمة اهللا 

  :ورمحته؛ وهذا الكفر الذي ينتهون إليه 
  . .} سلطاناً فهو يتكلم مبا كانوا به يشركون؟  أم أنزلنا عليهم{ 



فهل أنزلنا عليهم حجة ذات قوة وسلطان تشهد هبذا . فإنه ال ينبغي لبشر أن يتلقى شيئاً يف أمر عقيدته إال من اهللا 
الشرك الذي يتخذونه؟ وهو سؤال استنكاري هتكمي ، يكشف عن هتافت عقيدة الشرك ، اليت ال تستند إىل حجة 

وما يأيت . مث هو سؤال تقريري من جانب آخر ، يقرر أنه ال عقيدة إال ما يتنزل من عند اهللا . وم على دليل وال تق
  .وإال فهو واهن ضعيف . بسلطان من عنده 

مث يعرض صفحة أخرى من صفحات النفس البشرية يف الفرح بالرمحة فرح اخلفة واالغترار؛ والقنوط من الشدة 
  :واليأس من رمحة اهللا 

  . .} وإذا أذقنا الناس رمحة فرحوا هبا ، وإن تصبهم سيئة مبا قدمت أيديهم إذا هم يقنطون { 
وهي كذلك صورة للنفس اليت ال ترتبط خبط ثابت تقيس إليه أمرها يف مجيع األحوال؛ وميزان دقيق ال يضطرب مع 

فهم يفرحون . يزنون هبذا امليزان والناس هنا مقصود هبم أولئك الذين ال يرتبطون بذلك اخلط وال . التقلبات 
بالرمحة فرح البطر الذي ينسيهم مصدرها وحكمتها ، فيطريون هبا ، ويستغرقون فيها ، وال يشكرون املنعم ، وال 

سيئة { حىت إذا شاءت إرادة اهللا أن تأخذهم بعملهم فتذيقهم حالة . يستيقظون إىل ما يف النعمة من امتحان وابتالء 
حكمة اهللا يف االبتالء بالشدة ، وفقدوا كل رجاء يف أن يكشف اهللا عنهم الغمة؛ وقنطوا من عموا كذلك عن } 

أولئك . وذلك شأن القلوب املنقطعة عن اهللا ، اليت ال تدرك سننه وال تعرف حكمته . . رمحته ويئسوا من فرجه 
  يعلمون ظاهراً من احلياة الدنيا. الذين ال يعلمون 

فاألمر يف . سؤال استنكاري يعجب فيه من أمرهم ، وقصر نظرهم وعمى بصريهتم ويعقب على هذه الصورة ب
السراء والضراء يتبع قانوناً ثابتاً ، ويرجع إىل مشيئة اهللا سبحانه ، فهو الذي ينعم بالرمحة ، ويبتلي بالشدة؛ ويبسط 

  :بصرون وهذا ما يقع كل آن ، ولكنهم هم ال ي. الرزق ويضيقه وفق سنته ، ومبقتضى حكمته 
  .} أو مل يروا أن اهللا يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر؟ { 

.  
فال داعي للفرح والبطر عند البسط ، وال لليأس والقنوط عند القبض؛ فإمنا هي أحوال تتعاور الناس وفق حكمة 

ام ، رغم تقلب اهللا ، وفيها للقلب املؤمن داللة على أن مرد األمر كله هللا ، وداللة على اطراد السنة ، وثبات النظ
  :األحوال 

  . .} إن يف ذلك آليات لقوم يؤمنون { 
وإذا كان اهللا هو الذي يبسط الرزق ويقبضه؛ وهو الذي يعطي ومينع وفق مشيئته؛ فهو يبني للناس الطريق الذي 

  :ال كما يظنون هم ، بل كما يهديهم اهللا . تربو أمواهلم فيه وتربح 
وما آتيتم . ذلك خري للذين يريدون وجه اهللا؛ وأولئك هم املفلحون . ن السبيل فآت ذا القرىب حقه واملسكني واب{ 

  . .} من ربا لريبو يف أموال الناس فال يربو عند اهللا؛ وما آتيتم من زكاة تريدون وجه اهللا فأولئك هم املضعفون 
رر قسماً منه لفئات من عباده ، وما دام املال مال اهللا ، أعطاه رزقاً لبعض عباده ، فاهللا صاحب املال األول قد ق

ذا القرىب واملسكني { ويذكر هنا من هذه الفئات . ومن مث مساها حقاً . يؤديها إليهم من يضع يده على ذلك املال 
مبدأ أن . ولكن املبدأ كان قد تقرر . ومل تكن الزكاة بعد قد حددت وال مستحقوها قد حصروا . } وابن السبيل 

أنه هو الرازق به ، وأن لفئات من احملتاجني حقاً فيه مقرراً هلم من صاحب املال احلقيقي ، يصل  املال مال اهللا ، مبا
وإىل هذا األساس ترجع . وهذا هو أساس النظرية اإلسالمية يف املال . . إليهم عن طريق واضع اليد على هذا املال 

مال اهللا ، فهو خاضع إذن لكل ما يقرره اهللا بشأنه  فما دام املال. مجيع التفريعات يف النظرية االقتصادية لإلسالم 



وليس واضع اليد حراً يف أن . بوصفه املالك األول ، سواء يف طريقة متلكه أو يف طريقة تنميته ، أو يف طريقة إنفاقه 
  .يفعل به ما يشاء 

وهي إيتاء ذي . والفالح وهو هنا يوجه أصحاب املال الذين اختارهم ليكونوا أمناء عليه إىل خري الطرق للتنمية 
ذلك خري للذين يريدون وجه اهللا وأولئك هم { : القرىب واملسكني وابن السبيل ، واإلنفاق بصفة عامة يف سبيل اهللا 

  . .} املفلحون 
وكان بعضهم حياول تنمية ماله بإهداء هدايا إىل املوسرين من الناس ، كي ترد عليه اهلدية مضاعفة فبني هلم أن هذا 

هذا ما تذكره . . } وما آتيتم من ربا لريبو يف أموال الناس فال يربو عند اهللا { : لطريق للنماء احلقيقي ليس ا
الروايات عن املقصود باآلية وإن كان نصها بإطالقه يشمل مجيع الوسائل اليت يريد هبا أصحاهبا أن ينموا أمواهلم 

  :لوقت ذاته وسيلة النماء احلقيقية وبني هلم يف ا. . بطريقة ربوية يف أي شكل من األشكال 
  . . .} وما آتيتم من زكاة تريدون وجه اهللا فأولئك هم املضعفون { 

  .إعطاؤه بال مقابل وبال انتظار رد وال عوض من الناس : هذه هي الوسيلة املضمونة ملضاعفة املال 

الذي يعطي الناس ومينع؟ فهو الذي  أليس هو اهللا الذي يبسط الرزق ويقدر؟ أليس هو. إمنا هي إرادة وجه اهللا 
ذلك حساب . . يضاعف إذن للمنفقني ابتغاء وجهه؛ وهو الذي ينقص مال املرابني الذين يبتغون وجوه الناس 

  فهي التجارة الراحبة هنا وهناك. الدنيا ، وهناك حساب اآلخرة وفيه أضعاف مضاعفة 
يف حياهتم ويف حياة من قبلهم ، ويعرض هناية املشركني ومن زاوية الرزق والكسب يعاجل قضية الشرك ، وآثارها 

  :من قبل وعاقبتهم اليت تشهد هبا آثارهم 
هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه . اهللا الذي خلقكم ، مث رزقكم ، مث مييتكم مث حيييكم { 

ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم ظهر الفساد يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي الناس ، . وتعاىل عما يشركون 
  . .} سريوا يف األرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركني : قل . يرجعون 

وهو يواجههم بواقع أمرهم وحقائق حاهلم اليت ال ميلكون أن مياروا يف أن اهللا وحده هو موجدها؛ أو اليت ال ميلكون 
وأنه هو . وأنه هو الذي رزقهم . يواجههم بأن اهللا هو الذي خلقهم . ركة فيها أن يزعموا أن آلهلتهم املدعاة مشا

وأما الرزق فهم ال ميلكون أن يزعموا أن آهلتهم املدعاة . فأما اخللق فهم يقرون به . وأنه هو حيييهم . مييتهم 
. حياء وكانوا ميارون يف وقوعه بقي اإل. وأما اإلماتة فال حجة هلم على غري ما يقرره القرآن فيها . ترزقهم شيئاً 

وهو يسوقه إليهم ضمن هذه املسلمات ليقرره يف وجداهنم هبذه الوسيلة الفريدة ، اليت ختاطب فطرهتم من وراء 
  .وما متلك الفطرة أن تنكر أمر البعث واإلعادة . االحنراف الذي أصاهبم 

ينتظر جواباً منهم ، فهو سؤال للنفي يف صورة وال } هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ { : مث يسأهلم 
  .} سبحانه وتعاىل عما يشركون { : التقريع غري حمتاج إىل جواب إمنا يعقب عليه بتنزيه اهللا 

مث يكشف هلم عن ارتباط أحوال احلياة وأوضاعها بأعمال الناس وكسبهم؛ وأن فساد قلوب الناس وعقائدهم 
  :وميلؤها براً وحبراً هبذا الفساد ، وجيعله مسيطراً على أقدارها ، غالباً عليها وأعماهلم يوقع يف األرض الفساد ، 

  . . .} ظهر الفساد يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي الناس { 
ليذيقهم بعض الذي { . . فظهور الفساد هكذا واستعالؤه ال يتم عبثاً ، وال يقع مصادفة؛ إمنا هو تدبري اهللا وسنته 

فيعزمون على } لعلهم يرجعون { : والفساد ، حينما يكتوون بناره ، ويتأملون ملا يصيبهم منه  من الشر} عملوا 
  .مقاومة الفساد ، ويرجعون إىل اهللا وإىل العمل الصاحل وإىل املنهج القومي 



يروهنا يف وحيذرهم يف هناية هذه اجلولة أن يصيبهم ما أصاب املشركني قبلهم ، وهم يعرفون عاقبة الكثريين منهم ، و
  :آثارهم حني يسريون يف األرض ، وميرون هبذه اآلثار يف الطريق 

  .} قل سريوا يف األرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركني { 
  وكانت عاقبتهم ما يرون حني يسريون يف األرض؛ وهي عاقبة ال تشجع أحداً على سلوك ذلك الطريق

  .ىل الطريق اآلخر الذي ال يضل سالكوه ، وإىل األفق اآلخر الذي ال خييب قاصدوه وعند هذا املقطع يشري إ

.  
من كفر فعليه كفره؛ ومن . يومئذ يصدعون . فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأيت يوم ال مرد له من اهللا { 

  .} ال حيب الكافرين إنه . ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصاحلات من فضله . عمل صاحلاً فألنفسهم ميهدون 
{ : والصورة اليت يعرب هبا عن االجتاه إىل الدين القيم صورة موحية معربة عن كمال االجتاه ، وجديته ، واستقامته 

وفيها االهتمام واالنتباه والتطلع ، واستشراف الوجهة السامية واألفق العايل . . . } فأقم وجهك للدين القيم 
  .واالجتاه السديد 

أما هنا فيجيء . هذا التوجيه أول مرة يف السورة مبناسبة الكالم عن األهواء املتفرقة واألحزاب املختلفة وقد جاء 
مبناسبة الشركاء ، والرزق ومضاعفته ، والفساد الناشىء من الشرك ، وما يذوقه الناس يف األرض من ظهور 

سبة فيبني جزاء اآلخرة ونصيب املؤمنني والكافرين جييء هبذه املنا. الفساد واستعالئه ، وعاقبة املشركني يف األرض 
من كفر فعليه كفره ومن عمل صاحلاً فألنفسهم { : يوم يتفرقون فريقني . فيها؛ وحيذرهم من يوم ال مرد له من اهللا 

  . .} ميهدون 
وكلها ظالل تتجمع . ح وَيمَهد معناه ُيمهِّد ويُعبِّد ، ويعد املهد الذي فيه يستريح ، ويهيء الطريق أو املضجع املري

فالذي يعمل العمل الصاحل إمنا ميهد لنفسه ويهيء أسباب الراحة . وتتناسق ، لتصور طبيعة العمل الصاحل ووظيفته 
ليجزي { : وذلك . وهذا هو الظل الذي يلقيه التعبري . يف ذات اللحظة اليت يقوم فيها بالعمل الصاحل ال بعدها 

وما يبلغ مهما . فما يستحق أحد من بين آدم اجلنة بعمله . . } من فضله { . . } الذين آمنوا وعملوا الصاحلات 
إنه ال { : وكراهيته سبحانه للكافرين . إمنا هو فضل اهللا ورمحته باملؤمنني . عمل أن يشكر اهللا على جزء من فضله 

  . .} حيب الكافرين 
وما فيها من فضل اهللا ورمحته ، فيما يهبهم من بعد ذلك يأخذ معهم يف جولة أخرى تكشف عن بعض آيات اهللا ، 

  .مث ال يشكرون وال يهتدون . رزق وهدى ينزل عليهم ، فيعرفون بعضه وينكرون بعضه 
ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ، وليذيقكم من رمحته ، ولتجري الفلك بأمره ، ولتبتغوا من فضله ، ولعلكم { 

إىل قومهم فجاءوهم بالبينات ، فانتقمنا من الذين أجرموا ، وكان حقاً  ولقد أرسلنا من قبلك رسالً. تشكرون 
اهللا الذي يرسل الرياح ، فتثري سحاباً ، فيبسطه يف السماء كيف يشاء ، وجيعله كسفاً ، فترى . علينا نصر املؤمنني 

من قبل أن ينزل عليهم وإن كانوا . الودق خيرج من خالله ، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون 
إن ذلك حمليي املوتى ، وهو على كل شيء . فانظر إىل آثار رمحة اهللا كيف حييي األرض بعد موهتا . من قبله ملبلسني 

  . . .} ولئن أرسلنا رحياً فرأوه مصفراً لظلوا من بعده يكفرون . قدير 
بالبينات ، ونصر املؤمنني بالرسل ، وإنزال  إنه جيمع يف هذه اآليات بني إرسال الرياح مبشرات ، وإرسال الرسل

  .املطر احمليي ، وإحياء املوتى وبعثهم 



وبني نظام الكون ، ورساالت الرسل باهلدى . إهنا كلها من رمحة اهللا ، وكلها تتبع سنة اهللا . . وهو مجع له مغزاه . 
، وهبا تتعلق حياهتم ، وهي مرتبطة كلها  ومن نعمته ورمحته. وكلها من آيات اهللا . ، ونصر املؤمنني ، صلة وثيقة 

  .بنظام الكون األصيل 
وهم يعرفون الريح املمطرة باخلربة والتجربة . تبشر باملطر . . . } ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات { 

} ولتجري الفلك بأمره { . بآثار هذه البشرى من اخلصب والنماء } وليذيقكم من رمحته { . فيستبشرون هبا 
ووفق . وهي جتري مع هذا بأمر اهللا . واء بدفع الرياح هلا؛ أو بتكوين األهنار من األمطار فتجري السفن فيها س

سنته اليت فطر عليها الكون؛ وتقديره الذي أودع كل شيء خاصيته ووظيفته ، وجعل من شأن هذا أن ختف الفلك 
ولتبتغوا { . . وكل شيء عنده مبقدار . وضد التيار على سطح املاء فتسري ، وأن تدفعها الرياح فتجري مع التيار 

وكله من فضل اهللا الذي خلق كل . يف الرحالت التجارية ، ويف الزرع واحلصاد ، ويف األخذ والعطاء } من فضله 
وهذا توجيه إىل ما ينبغي أن يقابل به . . على نعمة اهللا يف هذا كله } ولعلكم تشكرون { . شيء فقدره تقديراً 

  .اد نعمة اهللا الوهاب العب
  :ومثل إرسال الرياح مبشرات إرسال الرسل بالبينات 

  . .} ولقد أرسلنا من قبلك رسالً إىل قومهم فجاءوهم بالبينات { 
وال انتفعوا هبا وهي أنفع . ولكن الناس مل يستقبلوا رمحة اهللا هذه وهي أجل وأعظم استقباهلم للرياح املبشرات 

جمرمني ال يؤمنون وال يتدبرون وال يكفون عن إيذاء : واملاء ووقفوا جتاه الرسل فريقني  وأدوم انتفاعهم باملطر
ومؤمنني يدركون آيات اهللا ، ويشكرون رمحته ، ويثقون بوعده ، وحيتملون من . الرسل والصد عن سبيل اهللا 

  .مث كانت العاقبة اليت تتفق مع عدل اهللا ووعده الوثيق . . اجملرمني ما حيتملون 
  . .} وكان حقاً علينا نصر املؤمنني . فانتقمنا من الذين أجرموا { 

وأكده هلم يف هذه الصيغة اجلازمة . وسبحان الذي أوجب على نفسه نصر املؤمنني؛ وجعله هلم حقاً ، فضالً وكرماً 
ر فوق عباده وهو احلكيم وكيف والقائل هو اهللا القوي العزيز اجلبار املتكرب ، القاه. اليت ال حتتمل شكاً وال ريباً 

  .يقوهلا سبحانه معربة عن إرادته اليت ال ترد ، وسنته اليت ال تتخلف ، وناموسه الذي حيكم الوجود . اخلبري 
وقد يبطئ هذا النصر أحياناً يف تقدير البشر ألهنم حيسبون األمور بغري حساب اهللا ، ويقدرون األحوال ال كما 

وقد . يصدق وعده يف الوقت الذي يريده ويعلمه ، وفق مشيئته وسنته . اخلبري  واهللا هو احلكيم. يقدرها اهللا 
ووعده . ولكن إرادته هي اخلري وتوقيته هو الصحيح . تتكشف حكمة توقيته وتقديره للبشر وقد ال تتكشف 

  .القاطع واقع عن يقني ، يرتقبه الصابرون واثقني مطمئنني 
الذي يرسل الرياح ، وينزل املطر ، وحييي األرض بعد موهتا ، وكذلك حييي  بعد ذلك ميضي السياق يقرر أن اهللا هو

  .املوتى فيبعثون 

  :سنة واحدة ، وطريقة واحدة ، وحلقات يف سلسلة الناموس الكبري . 
مبا حتمله . } فتثري سحاباً { . وفق ناموسه يف تكوين هذا الكون وتنظيمه وتصريفه . . } اهللا الذي يرسل الرياح { 
. . } وجيعله كسفاً { . ويفرشه وميده . . } فيبسطه يف السماء { . ن خبار املاء املتصاعد من كتلة املاء يف األرض م

بتجميعه وتكثيفه وتراكمه بعضه فوق بعض ، أو يصطدم بعضه ببعض ، أو تنبعث شرارة كهربائية بني طبقة منه 
فإذا { . وهواملطر يتساقط من خالل السحاب } له فترى الودق خيرج من خال{ . وطبقة ، أو كسفة منه وكسفة 

وال يعرف هذا االستبشار على حقيقته كما يعرفه الذين . . } أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون 



وحياهتم كلها تقوم على ماء السماء ، وقد . والعرب أعرف الناس هبذه اإلشارة . يعيشون مباشرة على املطر 
  رهم وأخبارهم يف هلفة وحب وإعزازتضمنت ذكره أشعا

  . .} وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله ملبلسني { 
فانظر { . . مث هم يستبشرون . . حوهلم من اليأس والقنوط واهلمود : وهذا تقرير حلاهلم قبل أن ينزل عليهم املطر 

نوط ، ويف األرض املستبشرة بعد اهلمود؛ ويف احلياة انظر إليها يف النفوس املستبشرة بعد الق. . } إىل آثار رمحة اهللا 
  .اليت تدب يف التربة وتدب يف القلوب 

إهنا حقيقة واقعة منظورة ، ال حتتاج إىل أكثر من النظر . . } فانظر إىل آثار رمحة اهللا كيف حييي األرض بعد موهتا { 
على طريقة اجلدل القرآين ، الذي يتخذ من . آلخرة ومن مث يتخذها برهاناً على قضية البعث واإلحياء يف ا. والتدبر 

  :مشاهد الكون املنظورة ، وواقع احلياة املشهودة ، مادته وبرهانه؛ وجيعل من ساحة الكون العريض جماله وميدانه 
  . .} وهو على كل شيء قدير { . . } إن ذلك حمليي املوتى { 

  .وتؤكد هذا املصري  وهذه آثار رمحة اهللا يف األرض تنطق بصدق هذا الوعد
وبعد تقرير هذه احلقيقة ميضي يف تصوير حال القوم الذين يستبشرون بالرياح احململة باملاء؛ ويستروحون بآثار رمحة 

ميضي يف تصوير حاهلم لو كانت الريح اليت رأوها مصفرة مبا حتمل من رمل وتراب ال . . اهللا عند نزوله من السماء 
  :ملهلكة للزرع والضرع أو اليت يصفر منها الزرع فيصري حطاماً من ماء وسحاب وهي الريح ا

  . .} ولئن أرسلنا رحياً فرأوه مصفراً لظلوا من بعده يكفرون { 
وهي حال . يكفرون سخطاً ويأسا ، بدالً من أن يستسلموا لقضاء اهللا ، ويتوجهوا إليه بالضراعة لريفع عنهم البالء 

ي ببصريته إىل حكمة اهللا يف تدبريه ، وال يرى من وراء األحداث يد اهللا اليت تنسق من ال يؤمن بقدر اهللا ، وال يهتد
  . .وفق ذلك التنسيق الشامل للوجود املترابط األجزاء . هذا الكون كله؛ وتقدر كل أمر وكل حادث 

اثلة يف الكون من وعند هذا احلد من تصوير تقلبات البشر وفق أهوائهم ، وعدم انتفاعهم بآيات اهللا اليت يروهنا م
عند هذا يتوجه باخلطاب إىل رسول . . حوهلم؛ وعدم إدراكهم حلكمة اهللا من وراء ما يشهدونه من وقائع وأحداث 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعزيه عن إخفاق جهوده يف هداية الكثري منهم؛ ويرد هذا إىل طبيعتهم اليت ال حيلة له فيها 
  :، وانطماس بصريهتم وعماها 

فإنك ال تسمع املوتى وال تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ، وما أنت هبادي العمي عن ضاللتهم ، إن تسمع { 
  .} إال من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون 

.  
والذي ينفصل حسه عن . . وهو يصورهم موتى وال حياة فيهم ، صماً ال مسع هلم ، عمياً ال يهتدون إىل طريق 

إمنا هي حياة حيوانية ، بل أضل وأقل ، فاحليوان مهدي . سه وسننه ميت ال حياة فيه الوجود فال يدرك نوامي
بفطرته اليت قلما ختونه والذي ال يستجيب ملا يسمع من آيات اهللا ذات السلطان النافذ يف القلوب أصم ولو كانت 

جود أعمى ولو كانت له عينان له أذنان تسمعان ذبذبة األصوات والذي ال يبصر آيات اهللا املبثوثة يف صفحات الو
  كاحليوان

  . .} إن تسمع إال من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون { 
فهم يسمعون . وهؤالء هم الذين يسمعون الدعوة ، ألن قلوهبم حية ، وبصائرهم مفتوحة ، وإدراكهم سليم 

  .وال تزيد الدعوة على أن تنبه فطرهتم فتستجيب . فيسلمون 



ل هبم جولة جديدة ، ال يف مشاهد الكون من حوهلم ، ولكن يف ذوات أنفسهم ، ويف بعد ذلك يعود السياق ليجو
  :يف ترابط بني احلياتني وثيق . أطوار نشأهتم على هذه األرض؛ وميتد باجلولة إىل هنايتها هنالك يف احلياة األخرى 

شيبة خيلق ما يشاء وهو اهللا الذي خلقكم من ضعف ، مث جعل من بعد ضعف قوة مث جعل من بعد قوة ضعفاً و{ 
وقال الذين أوتوا . كذلك كانوا يؤفكون . ويوم تقوم الساعة يقسم اجملرمون ما لبثوا غري ساعة . العليم القدير 
فيومئذ ال . لقد لبثتم يف كتاب اهللا إىل يوم البعث ، فهذا يوم البعث ، ولكنكم كنتم ال تعلمون : العلم واإلميان 

  . .} م وال هم يستعتبون ينفع الذين ظلموا معذرهت
. إهنا جولة مديدة ، يرون أوائلها يف مشهود حياهتم؛ ويرون أواخرها مصورة تصويراً مؤثراً كأهنا حاضرة أمامهم 

  .وهي جولة موحية ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 
} خلقكم من ضعف { : قال ومل يقل خلقكم ضعافاً أو يف حالة ضعف؛ إمنا . . } اهللا الذي خلقكم من ضعف { 

والضعف الذي تشري اآلية إليه ذو معان ومظاهر شىت يف تكوين . . كأن الضعف مادهتم األوىل اليت صيغ منا كياهنم 
  .هذا اإلنسان 

مث يف اجلنني وأطواره وهو . إنه ضعف البنية اجلسدية املمثل يف تلك اخللية الصغرية الدقيقة اليت ينشأ منها اجلنني 
  .مث يف الطفل والصيب حىت يصل إىل سن الفتوة وضالعة التكوين . لها واهن ضعيف فيها ك

الذي لوال نفخة من روح اهللا لظل يف صورته املادية أو يف . الطني . مث هو ضعف املادة اليت ذرأ منها اإلنسان 
  .صورته احليوانية ، وهي بالقياس إىل اخللقة اإلنسانية ضعيفة ضعيفة 

ان النفسي أمام النوازع والدفعات ، وامليول والشهوات ، اليت لوال النفخة العلوية وما خلقت يف مث هو ضعف الكي
  .تلك البنية من عزائم واستعدادات ، لكان هذا الكائن أضعف من احليوان احملكوم باإلهلام 

يف احلديث عن  قوة بكل تلك املعاين اليت جاءت. . } اهللا الذي خلقكم من ضعف مث جعل من بعد ضعف قوة { 
  .قوة يف الكيان اجلسدي ، ويف البناء اإلنساين ، ويف التكوين النفسي والعقلي . الضعف 

فالشيخوخة احندار إىل الطفولة بكل . ضعفاً يف الكيان اإلنساين كله . . } مث جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة { 
و الشيخ أحيانا كما يهفو الطفل ، وال جيد من وقد يصاحبها احندار نفسي ناشئ من ضعف اإلرادة ليهف. ظواهرها 

  .ومع الشيخوخة الشيب ، يذكر جتسيماً وتشخيصاً هليئة الشيخوخة ومنظرها . إرادته عاصماً 
وإن هذه األطوار اليت ال يفلت منها أحد من أبناء الفناء ، واليت ال تتخلف مرة فيمن ميد له يف العمر ، وال تبطئ 

إن هذه األطوار اليت تتعاور تلك اخلليقة البشرية لتشهد بأهنا يف قبضة مدبرة ، . املضروب  مرة فال جتيء يف موعدها
خيلق { : ختلق ما تشاء ، وتقدر ما تشاء ، وترسم لكل خملوق أجله وأحواله وأطواره ، وفق علم وثيق وتقدير دقيق 

  . .} ما يشاء وهو العليم القدير 
هذه النهاية يرمسها يف مشهد من مشاهد القيامة . من هناية كذلك مرسومة مقدرة  وال بد هلذه النشأة احملكمة املقدرة

  :، حافل باحلركة واحلوار على طريقة القرآن 
  . .} ويوم تقوم الساعة يقسم اجملرمون ما لبثوا غري ساعة { 

تمل أن يكون وحي. ما لبثوا غري ساعة : فهكذا يتضاءل يف حسهم كل ما وراءهم قبل هذا اليوم ، فيقسمون 
كذلك { . قسمهم منصباً على مدة لبثهم يف القبور ، كما حيتمل أن يكون ذلك عن لبثهم يف األرض أحياء وأمواتاً 

  :ويصرفون عن احلق والتقدير الصحيح حىت يردهم أولو العلم الصحيح إىل التقدير الصحيح } كانوا يؤفكون 
ولكنكم كنتم ال . فهذا يوم البعث . يف كتاب اهللا إىل يوم البعث  لقد لبثتم: وقال الذين أوتوا العلم واإلميان { 



  . .} تعلمون 
وأولو العلم هؤالء هم يف الغالب املؤمنون ، الذين آمنوا بالساعة ، وأدركوا ما وراء ظاهر احلياة الدنيا ، فهم أهل 

لقد لبثتم يف كتاب اهللا إىل يوم { لمه وهم يردون األمر هنا إىل تقدير اهللا وع. العلم الصحيح وأهل اإلميان البصري 
  :فقد كان ذلك هو املوعد ، وقد حتقق . فهذا هو األجل املقدور ، وال يهم طويالً كان أم كان قصرياً . . } البعث 

  . .} فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم ال تعلمون { 
  :ني الذين كانوا يكذبون بيوم الدين مث خيتم املشهد بالنتيجة الكلية يف إمجال يصور ما وراءه مما حلق بالظامل

  . .} فيومئذ ال ينفع الذين ظلموا معذرهتم وال هم يستعتبون { 
فاليوم يوم العقاب ال يوم . فال معذرة منهم تقبل وال يعتب عليهم أحد فيما فعلوه ، أو يطلب إليهم االعتذار 

  العتاب
  :عناد وتكذيب ، وتلك كانت عاقبة العناد والتكذيب ومن هذا املشهد البائس اليائس يردهم إىل ما هم فيه من 

. إن أنتم إال مبطلون : ولقد ضربنا للناس يف هذا القرآن من كل مثل؛ ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا { 
ولكنها جتيء يف السياق وكأهنا ؛ وهي نقلة بعيدة يف الزمان واملكان } كذلك يطبع اهللا على قلوب الذين ال يعلمون 

وفيه من كل منط من ؛ قريب من قريب وينطوي الزمان واملكان فإذا هم مرة أخرى أمام القرآن وفيه من كل مثل 
وفيه من شىت اللمسات املوحية العميقة التأثري وهو ؛ وفيه من كل وسيلة إليقاظ القلوب والعقول ؛ أمناط اخلطاب 

نفس البشرية يف كل حالة من حاالهتا ويف كل خياطب كل قلب وكل عقل يف كل بيئة وكل حميط وهو خياطب ال
طور من أطوارها ولكنهم بعد هذا كله يكذبون بكل آية وال يكتفون بالتكذيب بل يتطاولون على أهل العلم 

الصحيح فيقولون عنهم إهنم مبطلون ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إال مبطلون ويعقب على هذا 
يطبع اهللا على قلوب الذين ال يعلمون كذلك مبثل هذه الطريقة وملثل هذا السبب فهؤالء الكفر والتطاول كذلك 

الذين ال يعلمون مطموسو القلوب ال تتفتح بصريهتم إلدراك آيات اهللا متطاولون على أهل العلم واهلدى ومن مث 
ك البصائر وهذه القلوب يستحقون أن يطمس اهللا على بصريهتم وأن يطبع على قلوهبم ملا يعلمه سبحانه عن تل

الدرس التاسع توجيه إىل الصرب واإلتزان مث يأيت اإليقاع األخري يف السورة بعد تلك اجلوالت مع املشركني يف الكون 
والتاريخ ويف ذوات أنفسهم ويف أطوار حياهتم مث هم بعد ذلك كله يكفرون ويتطاولون يأيت اإليقاع األخري يف 

من معه من املؤمنني فاصرب إن وعد اهللا حق وال يستخفنك الذين ال يوقنون إنه صورة توجيه لقلب الرسول ص و
الصرب وسيلة املؤمنني يف الطريق الطويل الشائك الذي قد يبدو أحيانا بال هناية والثقة بوعد اهللا احلق والثبات بال قلق 

خرين ومن تكذيبهم للحق وال زعزعة وال حرية وال شكوك الصرب والثقة والثبات على الرغم من اضطراب اآل
وشكهم يف وعد اهللا ذلك أهنم حمجوبون عن العلم حمرومون من أسباب اليقني فأما املؤمنون الواصلون املمسكون 

حببل اهللا فطريقهم هو طريق الصرب والثقة واليقني مهما يطل هذا الطريق ومهما حتتجب هنايته وراء الضباب والغيوم 
بوعد اهللا يف نصر الروم بعد بضع سنني ونصر املؤمنني ختتم بالصرب حىت يأيت وعد اهللا  وهكذا ختتم السورة اليت بدأت

والصرب كذلك على حماوالت االستخفاف والزعزعة من الذين ال يوقنون فيتناسق البدء واخلتام وتنتهي السورة ؛ 
  الذي ال خيون ويف القلب منا إيقاع التثبيت القوي بالوعد الصادق الذي ال يكذب واليقني الثابت

الَِّذيَن ُيِقيُمونَ الصَّلَاةَ َويُْؤُتونَ الزَّكَاةَ وَُهْم ) ٣(ُهًدى َوَرْحَمةً ِللُْمْحِسنَِني ) ٢(ِتلَْك آيَاُت الِْكتَابِ الَْحكِيمِ ) ١(امل 
َوِمَن النَّاسِ َمْن َيْشَترِي لَْهَو ) ٥(ُحونَ أُولَِئَك َعلَى ُهًدى ِمْن َربِّهِْم َوأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْل) ٤(بِالْآخَِرِة ُهْم ُيوِقُنونَ 

َوإِذَا ُتتْلَى َعلَْيِه آَياُتَنا وَلَّى ) ٦(الَْحِديِث لُِيِضلَّ َعْن َسبِيلِ اللَِّه بَِغْيرِ ِعلْمٍ َويَتَِّخذََها ُهُزًوا أُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب ُمهٌِني 



إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لَُهْم جَنَّاتُ ) ٧(ي أُذَُنْيِه َوقًْرا فََبشِّْرُه بَِعذَابٍ أَلِيمٍ ُمْسَتكْبًِرا كَأَنْ لَْم َيْسَمْعَها كَأَنَّ ِف
ا وَأَلْقَى ِفي الْأَْرضِ َخلََق السََّماَواِت بِغَْيرِ َعَمٍد َتَروَْنَه) ٩(َخاِلِديَن ِفيَها َوْعَد اللَِّه َحقًّا َوُهَو الَْعزِيُز الَْحكِيُم ) ٨(النَّعِيمِ 

َهذَا َخلْقُ ) ١٠( كُلِّ َزْوجٍ كَرِميٍ َروَاِسَي أَنْ َتمِيَد بِكُْم وََبثَّ ِفيَها ِمْن كُلِّ دَابٍَّة َوأَْنَزلَْنا ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْنَبتَْنا ِفيَها ِمْن
َولَقَْد آَتْيَنا لُقَْمانَ الِْحكَْمةَ أَنِ اْشكُْر ِللَِّه ) ١١(اِلُمونَ ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ اللَِّه فَأَُرونِي َماذَا َخلََق الَِّذيَن ِمْن ُدونِِه َبلِ الظَّ

لَا ُتْشرِكْ َوإِذْ قَالَ لُقَْمانُ ِلاْبنِِه َوُهَو َيِعظُهُ َيا بَُنيَّ ) ١٢(َوَمْن َيْشكُْر فَإِنََّما َيْشكُُر ِلنَفِْسِه َوَمْن كَفََر فَإِنَّ اللََّه غَنِيٌّ َحِميٌد 
َوَوصَّْيَنا الْإِْنَسانَ بَِواِلَدْيِه َحَملَْتُه أُمُُّه َوْهًنا َعلَى َوْهنٍ َوِفَصالُُه ِفي َعاَمْينِ أَِن اْشكُْر ) ١٣(بِاللَِّه إِنَّ الشِّْرَك لَظُلٌْم َعِظيٌم 

رِكَ بِي َما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم فَلَا ُتِطْعُهَما َوصَاِحْبُهَما ِفي َوإِنْ َجاَهَداَك َعلَى أَنْ ُتْش) ١٤(ِلي َولَِواِلدَْيَك إِلَيَّ الَْمِصُري 
َيا ُبَنيَّ إِنََّها إِنْ َتُك ِمثْقَالَ ) ١٥(لُونَ الدُّْنَيا َمْعُروفًا َواتَّبِْع َسبِيلَ َمْن أَنَاَب إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ َمْرجُِعكُْم فَأَُنبِّئُكُْم بَِما كُنُْتْم َتْعَم

َيا ُبَنيَّ أَِقمِ ) ١٦(بٌِري ٍة ِمْن َخْرَدلٍ فََتكُْن ِفي َصْخَرٍة أَْو ِفي السََّماوَاِت أَْو ِفي الْأَْرضِ يَأِْت بَِها اللَُّه إِنَّ اللََّه لَِطيٌف َخَحبَّ
َولَا ُتَصعِّْر َخدَّكَ ) ١٧(ِلَك ِمْن َعْزمِ الْأُمُورِ الصَّلَاةَ َوأُْمْر بِالَْمْعُروِف َواْنَه َعنِ الْمُْنكَرِ وَاْصبِْر َعلَى َما أَصَاَبَك إِنَّ ذَ
َواقِْصْد ِفي َمْشيَِك َواغُْضْض ِمْن صَْوِتكَ ) ١٨(ِللنَّاسِ َولَا َتْمشِ ِفي الْأَْرضِ َمَرًحا إِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ كُلَّ ُمْخَتالٍ فَخُورٍ 

   )١٩(إِنَّ أَْنكََر الْأَْصوَاِت لَصَْوُت الَْحِمريِ 

نزله الذي خلق هذه الفطرة ، والذي يعلم ما يصلح هلا . جاء هذا القرآن الكرمي ليخاطب الفطرة البشرية مبنطقها 
جاء يعرض على هذه الفطرة احلقيقة املكنونة فيها . وما يصلحها ، ويعلم كيف خياطبها ، ويعرف مداخلها ومسارهبا 

تلك هي حقيقة . . ، ألهنا قائمة عليها أصالً يف تكوينها األول من قبل؛ واليت تعرفها قبل أن ختاطب هبذا القرآن 
االعتراف بوجود اخلالق وتوحيده ، والتوجه إليه وحده باإلنابة والعبادة مع موكب الوجود كله املتجه إىل خالقه 

والدم؛  إمنا تغشى على الفطرة غواش من دخان هذه األرض؛ وتغمرها غمرات من فورة اللحم. . باحلمد والتسبيح 
هنا جييء هذا القرآن ليخاطب الفطرة مبنطقها الذي تعرفه؛ . وتنحرف هبا عن الطريق دفعات من اهلوى والشهوة 

ويعرض عليها احلقيقة اليت غفلت عنها باألسلوب الذي تألفه؛ ويقيم على أساس هذه احلقيقة منهاج احلياة كله ، 
  . .قيماً على الطريق إىل اخلالق الواحد املدبر اخلبري مستقيماً مع العقيدة ، مستقيماً مع الفطرة ، مست

وهي تعاجل قضية العقيدة يف . وهذه السورة املكية منوذج من مناذج الطريقة القرآنية يف خماطبة القلب البشري 
ن زوايا إهنا القضية اليت تعاجلها السور املكية يف أساليب شىت ، وم. نفوس املشركني الذين احنرفوا عن تلك احلقيقة 

  . .منوعة ، تتناول القلب البشري من مجيع أقطاره؛ وتلمس جوانبه بشىت املؤثرات اليت ختاطب الفطرة وتوقظها 
ويف اليقني باآلخرة . هذه القضية الواحدة قضية العقيدة تتلخص هنا يف توحيد اخلالق وعبادته وحده وشكر آالئه 

  .ما أنزل اهللا والتخلي عما عداه من مألوفات ومعتقدات  ويف اتباع. وما فيها من حساب دقيق وجزاء عادل 
والسورة تتوىل عرض هذه القضية بطريقة تستدعي التدبر إلدراك األسلوب القرآين العجيب يف خماطبة الفطر 

  .وكل داع إىل اهللا يف حاجة إىل تدبر هذا األسلوب . والقلوب 
هناره . مشسه وقمره . مساؤه وأرضه . هذا الكون الكبري وهو . إهنا تعرض هذه القضية يف جمال العرض القرآين 

. وهذا اجملال الكوين يتكرر يف القرآن الكرمي . . . نباته وأشجاره . أمواجه وأمطاره . أجواؤه وحباره . وليله 
فيحيل الكون كله مؤثرات ناطقة ، وآيات مبثوثة عن األميان والشمائل ، ختاطب القلوب البشرية وتؤثر فيها 

  .تستحييها ، وتأخذ عليها املسالك والدروب و
ومع أن القضية واحدة وجمال العرض واحد ، فإهنا تعرض يف السورة أربع مرات يف أربع جوالت ، تطوف كل منها 
بالقلب البشري يف ذلك اجملال الفسيح ، مستصحبة يف كل مرة مؤثرات جديدة ، ومتبعة أسلوباً كذلك جديداً يف 



إىل جانب ما فيه . وتتبع هذه اجلوالت وهي تبدأ وتنتهي بطريقة عجيبة فيه متاع للقلب والعقل  .العرض والتناول 
  .من دواعي التأثر واالستجابة 

تبدأ اجلولة األوىل بعد افتتاح السورة باألحرف املقطعة؛ فتقرر أن هذه السورة من جنس تلك األحرف ، هي آيات 
الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة { : وهؤالء احملسنون هم .  الكتاب احلكيم ، وهي هدى ورمحة للمحسنني

  .فتقرر قضية اليقني باآلخرة وقضية العبادة هللا } وهم باآلخرة هم يوقنون 

ومن ذا الذي ال يريد أن } أولئك على هدى من رهبم وأولئك هم املفلحون { ومعها مؤثر نفسي ملحوظ هو أن 
ب اآلخر فريق من الناس يشتري هلو احلديث ليضل عن سبيل اهللا بغري علم ، ويتخذ ويف اجلان. يكون من املفلحني؟ 
أولئك هلم عذاب مهني { : وهؤالء يعاجلهم مبؤثر نفسي خميف مناسب الستهزائهم بآيات اهللا . تلك اآليات هزواً 

ومع . . } مل يسمعها  وإذا تتلى عليه آياتنا وىل مستكرباً كأن{ : مث ميضي يف وصف حركات هذا الفريق . . } 
{ : ومؤثر آخر خييفه مع التهكم الواضح يف التعبري } كأن يف أذنيه وقراً { : الوصف مؤثر نفسي حيقر هذا الفريق 

مث يعود إىل املؤمنني يفصل شيئاً من فالحهم . . والبشارة هنا فيها ما فيها من التهكم امللحوظ } فبشره بعذاب أليم 
إن الذين { : ورة؛ ويبني جزاءهم يف اآلخرة ، كما كشف عن جزاء املستهزئني املستكربين الذي أمجله يف أول الس

وهنا يعرض صفحة . . } آمنوا وعملوا الصاحلات هلم جنات النعيم خالدين فيها وعد اهللا حقاً ، وهو العزيز احلكيم 
ل لسان ، ويواجهها باحلق اهلائل الذي الكون الكبري جماالً للربهان الذي يطالع الفطرة من كل جانب ، وخياطبها بك

خلق السماوات بغري عمد تروهنا ، وألقى يف األرض رواسي أن متيد بكم ، وبث فيها من { : مير عليه الناس غافلني 
وأمام هذه األدلة الكونية اليت هتول احلس . . } كل دابة ، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كرمي 

هذا خلق اهللا { : ور يأخذ بتالبيب القلوب الشاردة ، اليت جتعل هللا شركاء وهي ترى خلقه اهلائل العظيم وتبده الشع
  . .} فأروين ماذا خلق الذين من دونه؟ بل الظاملون يف ضالل مبني . 

  .ن الكبري وعند هذا اإليقاع الكوين الضخم العميق تنتهي اجلولة األوىل بقضاياها ومؤثراهتا معروضة يف ساحة الكو
فأما اجلولة الثانية فتبدأ من خالل نفوس آدمية ، وتتناول القضية ذاهتا يف اجملال ذاته بأسلوب جديد ومؤثرات 

فما طبيعة هذه احلكمة وما مظهرها الفريد؟ إهنا تتلخص يف االجتاه هللا } ولقد آتينا لقمان احلكمة { . . جديدة 
واخلطوة التالية هي اجتاه لقمان البنه . . مة وهذا هو االجتاه احلكيم فهذه هي احلك} أن اشكر اهللا { : بالشكر 

وهي نصيحة غري متهمة . فهي نصيحة مربأة من العيب ، صاحبها قد أويت احلكمة . نصيحة حكيم البنه : بالنصيحة 
ألوىل وقضية اآلخرة هذه النصيحة تقرر قضية التوحيد اليت قررهتا اجلولة ا. ، فما ميكن أن تتهم نصيحة والد لولده 

يا بين ال تشرك : وإذ قال لقمان البنه وهو يعظه { : كذلك مصحوبة هبذه املؤثرات النفسية ومعها مؤثرات جديدة 
ويؤكد هذه القضية مبؤثر آخر فيعرض لعالقة األبوة واألمومة بأسلوب يفيض . . } باهللا إن الشرك لظلم عظيم 

ويقرن قضية الشكر هللا } والديه محلته أمه وهناً على وهن وفصاله يف عامني ووصينا اإلنسان ب{ : انعطافاً ورمحة 
  .} أن أشكر يل ولوالديك { : بالشكر هلذين الوالدين ، فيقدمها عليها 

مث يقرر القاعدة األوىل يف قضية العقيدة ، وهي أن وشيجة العقيدة هي الوشيجة األوىل ، املقدمة على وشيجة . 
وإن جاهداك على أن { : ما يف هذه الوشيجة من انعطاف وقوة إال أهنا تالية للوشيجة األوىل  وعلى. النسب والدم 

ويقرر معها . } تشرك يب ما ليس لك به علم فال تطعهما ، وصاحبهما يف الدنيا معروفاً ، واتبع سبيل من أناب إيل 
بع هذه القضية مبؤثر هائل وهو يصور عظمة ويت. . } مث إيلَّ مرجعكم فأنبئكم مبا كنتم تعملون { : قضية اآلخرة 



يا { : علم اهللا ودقته ومشوله وإحاطته ، تصويراً يرتعش له الوجدان البشري وهو يتابعه يف اجملال الكوين الرحيب 
إن اهللا لطيف . بين إهنا إن تك مثقال حبة من خردل ، فتكن يف صخرة ، أو يف السماوات أو يف األرض يأت هبا اهللا 

مث يتابع لقمان وصيته البنه بتكاليف العقيدة ، باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ، والصرب على ما . .  }خبري 
يستتبعه هذا وذلك من مواجهة املتاعب اليت ال بد أن تواجه صاحب العقيدة ، وهو خيطو هبا اخلطوة الطبيعية ، 

ومع األمر باملعروف والنهي . . } من عزم األمور واصرب على ما أصابك إن ذلك { : فيتجاوز هبا نفسه إىل غريه 
أال يتطاول على الناس ، فيفسد بالقدوة ما . أدب الداعي إىل اهللا . عن املنكر والصرب على املصاب األدب الواجب 

واقصد يف . وال تصعر خدك للناس وال متش يف األرض مرحاً ، إن اهللا ال حيب كل خمتال فخور { : يصلح بالكالم 
واملؤثر النفسي بتحقري التصعري والنفخة . . } إن أنكر األصوات لصوت احلمري . واغضض من صوتك  مشيك

وبه تنتهي هذه اجلولة الثانية ، وقد عاجلت القضية ذاهتا يف جماهلا املعهود ، مبؤثرات جديدة . ملحوظ يف التعبري 
  .وبأسلوب جديد 

ملعهودة يف جمال السماوات واألرض ، مصحوبة مبؤثر منتزع من عالقة تبدأ بعرض القضية ا. . مث تبدأ اجلولة الثالثة 
أمل تروا أن اهللا سخر لكم ما يف { : البشر بالسماوات واألرض وما فيها من نعم سخرها اهللا لناس وهم ال يشركون 

وال هدى وال ومن الناس من جيادل يف اهللا بغري علم . السماوات وما يف األرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة 
مث يتابع . . ويف ظل هذا املؤثر يبدو اجلدل يف اهللا مستنكراً من الفطرة ، متجه القلوب املستقيمة } كتاب منري 

وهو } بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا : وإذا قيل هلم اتبعوا ما أنزل اهللا قالوا { : استنكار موقف الكفر واجلمود 
ومن مث يعرض } أو لو كان الشيطان يدعوهم إىل عذاب السعري؟ { : يف موقف سخيف مطموس ، يتبعه مبؤثر خم

ومن يسلم وجهه إىل اهللا وهو حمسن فقد استمسك { : قضية اجلزاء يف اآلخرة مرتبطة بقضية اإلميان والكفر 
ويشري إىل } ا ومن كفر فال حيزنك كفره إلينا مرجعهم ، فننبئهم مبا عملو. . بالعروة الوثقى وإىل اهللا عاقبة األمور 

منتعهم قليالً مث { : ويصحب ذلك العرض بتهديد خميف } إن اهللا عليم بذات الصدور { : علم اهللا الواسع الدقيق 
  }نضطرهم إىل عذاب غليظ 

وقرب ختام اجلولة يقفهم وجهاً لوجه أمام منطق الفطرة وهي تواجه هذا الكون ، فال متلك إال االعتراف باخلالق 
احلمد هللا ، بل أكثرهم ال يعلمون : قل . اهللا : ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض ليقولن { :  الواحد الكبري

وخيتم اجلولة مبشهد كوين يصور امتداد علم اهللا بال هناية ، وانطالق مشيئته يف اخللق واإلنشاء بال حدود؛ وجيعل } 
ولو أن ما يف األرض من شجرة أقالم والبحر { : نشاء من هذا دليالً كونياً على البعث واإلعادة وعلى اخللق واإل

إن . ما خلقكم وال بعثكم إال كنفس واحدة . إن اهللا عزيز حكيم . ميده من بعده سبعة أحبر ما نفدت كلمات اهللا 
مشهد الليل وهو يطول . وتبدأ اجلولة الرابعة مبشهد كوين ذي إيقاع خاص يف القلب البشري } اهللا مسيع بصري 

ومشهد الشمس والقمر مسخرين . ل يف جسم النهار وميتد؛ والنهار وهو يطول فيدخل يف جسم الليل وميتد فيدخ
أمل تر أن { : يف فلكيهما جيريان يف حدود مرسومة إىل وقت ال يعلمه إال خالقهما اخلبري هبما وبالناس ومبا يعملون 

الشمس والقمر كل جيري إىل أجل مسمى ، وأن اهللا مبا اهللا يوجل الليل يف النهار ويوجل النهار يف الليل ، وسخر 
ذلك بأن اهللا هو احلق وأن { : ويتخذ من هذا املشهد الكوين دليله إىل الفطرة على القضية املعهودة } تعملون خبري 

صورة ويلمس القلوب مبؤثر آخر من نعمة اهللا على الناس يف } ما يدعون من دونه الباطل وأن اهللا هو العلي الكبري 
ويعقب على هذا } أمل تر أن الفلك جتري يف البحر بنعمة اهللا لرييكم من آياته؟ { : الفلك اليت جتري يف البحر 

بوقفهم أمام منطق الفطرة حني تواجه هول البحر جمردة من غرور القدرة والعلم الذي يبعدها عن بارئها؛ ويتخذ من 



غشيهم موج كالظلل دعوا اهللا خملصني له الدين ، فلما جناهم إىل الرب وإذا { : هذا املنطق دليالً على قضية التوحيد 
ومبناسبة موج البحر وهوله يذكرهم باهلول األكرب ، وهو } فمنهم مقتصد؛ وما جيحد بآياتنا إال كل ختار كفور 

. اس اتقوا ربكم يا أيها الن{ : اهلول الذي يفصم وشائج الدم اليت ال يفصلها يف الدنيا هول . يقرر قضية اآلخرة 
فال تغرنكم احلياة . إن وعد اهللا حق . واخشوا يوماً ال جيزي والد عن ولده ، وال مولود هو جاز عن والده شيئاً 

وعند هذا املقطع وهذا املؤثر الذي يرجتف له الكيان خيتم السورة بآية تقرر القضايا } الدنيا وال يغرنكم باهللا الغرور 
إن اهللا عنده علم الساعة ، وينزل الغيث ، ويعلم ما يف { :  إيقاع قوي عميق مرهوب اليت عاجلتها مجيعاً ، يف

وهذه } إن اهللا عليم خبري . وما تدري نفس ماذا تكسب غداً ، وما تدري نفس بأي أرض متوت . األرحام 
هذا . معاجلة القلوب اجلوالت األربع بأساليبها ومؤثراهتا ودالئلها وآياهتا منوذج من أسلوب القرآن الكرمي يف 

  .اخلبري مبا يصلح هلا وما تصلح به من األساليب . األسلوب املختار من خالق القلوب العليم مبداخلها 

.  
فنعرض هذه اجلوالت األربع يف درسني ملا بني كل اثنني منها من ترابط . واآلن نأخذ يف تفصيل هذا اإلمجال 

هدى ورمحة للمحسنني ، الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة ، . كيم تلك آيات الكتاب احل. أمل { . . . واتساق 
  . . .} أولئك على هدى من رهبم وأولئك هم املفلحون . وهم باآلخرة هم يوقنون 

للتنبيه إىل } تلك آيات الكتاب احلكيم { : واإلخبار عنها بأهنا » ميم . الم . ألف « . االفتتاح باألحرف املقطعة 
اب من جنس تلك األحرف على حنو ما تقدم يف السور املبدوءة باألحرف واختيار وصف الكتاب هنا أن آيات الكت

باحلكمة ، ألن موضوع احلكمة مكرر يف هذه السورة ، فناسب أن خيتار هذا الوصف من أوصاف الكتاب يف 
اة واإلرادة ، فكأمنا هو ووصف الكتاب باحلكمة يلقي عليه ظالل احلي. وجوه املناسب على طريقة القرآن الكرمي 

فيه . وإنه لكذلك يف صميمه . كائن حي متصف باحلكمة يف قوله وتوجيهه ، قاصد ملا يقول ، مريد ملا يهدف إليه 
وله صحبة حيس هبا من يعيشون معه . وفيه إيناس . وله شخصية ذاتية مميزة . وفيه حركة . وفيه حياة . روح 

  ني وجتاوب كالتجاوب بني احلي واحلي ، وبني الصديق والصديقوحييون يف ظالله ، ويشعرون له حبن
أن يكون هدى ورمحة . . فهذه حاله األصيلة الدائمة } هدى ورمحة للمحسنني { . أو آياته . هذا الكتاب احلكيم 

ة ورمحة مبا يسكبه اهلدى يف القلب من راح. هدى يهديهم إىل الطريق الواصل الذي ال يضل سالكوه . للمحسنني 
وطمأنينة وقرار؛ وما يقود إليه من كسب وخري وفالح؛ ومبا يعقده من الصالت والروابط بني قلوب املهتدين به؛ مث 
بني هذه القلوب ونواميس الكون الذي تعيش فيه ، والقيم واألحوال واألحداث اليت تتعارف عليها القلوب املهتدية 

  . .، وتتعارف الفطر اليت ال تزيغ 
وإقامة الصالة وأداؤها . . } الذين يقيمون الصالة ، ويؤتون الزكاة ، وهم باآلخرة هم يوقنون { : واحملسنون هم 

على وجهها ويف وقتها أداء كامالً تتحقق به حكمتها وأثرها يف الشعور والسلوك ، وتنعقد به تلك الصلة الوثيقة 
وإيتاء الزكاة حيقق . . علق القلوب بالصالة بني القلب والرب ، ويتم به هذا األنس باهللا وتذوق حالوته اليت ت

وجيد الواجدون فيه . استعالء النفس على شحها الفطري ، وإقامة نظام حلياة اجلماعة يرتكن إىل التكافل والتعاون 
واليقني باآلخرة هو الضمان . . واحملرومون الثقة والطمأنينة ومودات القلوب اليت مل يفسدها الترف وال احلرمان 

ة القلب البشري ، وتطلعه إىل ما عند اهللا ، واستعالئه على أوهاق األرض ، وترفعه على متاع احلياة الدنيا؛ ليقظ
ومراقبة اهللا يف السر والعلن ويف الدقيق واجلليل؛ والوصول إىل درجة اإلحسان اليت سئل عنها رسول اهللا صلى اهللا 

  .» فإن مل تكن تراه فإنه يراك  اإلحسان أن تعبد اهللا كأنك تراه« : عليه وسلم فقال 



وهؤالء احملسنون هم الذين يكون الكتاب هلم هدى ورمحة؛ ألهنم مبا يف قلوهبم من تفتح وشفافية جيدون يف صحبة 
هذا الكتاب راحة وطمأنينة؛ ويتصلون مبا يف طبيعته من هدى ونور ، ويدركون مراميه وأهدافه احلكيمة ، وتصطلح 

  .لتوافق والتناسق ووحدة االجتاه ، ووضوح الطريق نفوسهم عليه ، وحتس با

وإن هذا القرآن ليعطي كل قلب مبقدار ما يف هذا القلب من حساسية وتفتح وإشراق؛ وبقدر ما يقبل عليه يف حب 
  إنه كائن حي يعاطف القلوب الصديقة ، وجياوب املشاعر املتوجهة إليه بالرفرفة واحلنني. وتطلع وإعزاز 
أولئك على هدى من رهبم ، وأولئك هم { . . يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم يوقنون باآلخرة وأولئك الذين 

ومن ُهدي فقد أفلح ، فهو سائر على النور ، واصل إىل الغاية ، ناج من الضالل يف الدنيا ، ومن . } املفلحون 
اه مع دورة األفالك ونواميس عواقب الضالل يف اآلخرة؛ وهو مطمئن يف رحلته على هذا الكوكب تتناسق خط

  .الوجود؛ فيحس باألنس والراحة والتجاوب مع كل كائن يف الوجود 
أولئك املهتدون بالكتاب وآياته ، احملسنون ، املقيمون للصالة ، املؤتون للزكاة ، املوقنون باآلخرة ، املفلحون يف 

  :ويف مقابلهم فريق . . أولئك فريق . . الدنيا واآلخرة 
وإذا . أولئك هلم عذاب مهني . لناس من يشتري هلو احلديث ليضل عن سبيل اهللا بغري علم و يتخذها هزواً ومن ا{ 

  . .} فبشره بعذاب أليم . تتلى عليه آياتنا وىل مستكرباً كأن مل يسمعها ، كأن يف أذنيه وقرا 
يلة تليق بوظيفة اإلنسان وهلو احلديث كل كالم يلهي القلب ويأكل الوقت ، وال يثمر خرياً وال يؤيت حص

هذه الوظيفة اليت يقرر اإلسالم طبيعتها وحدودها . املستخلف يف هذه األرض لعمارهتا باخلري والعدل والصالح 
وبعض . والنص عام لتصوير منوذج من الناس موجود يف كل زمان ويف كل مكان . ووسائلها ، ويرسم هلا الطريق 

وقد كان النضر بن احلارث يشتري . حلادث معني يف اجلماعة اإلسالمية األوىل  الروايات تشري إىل أنه كان تصويراً
الكتب احملتوية ألساطري الفرس وقصص أبطاهلم وحروهبم؛ مث جيلس يف طريق الذاهبني لسماع القرآن من رسول اهللا 

ولكن . لقرآن الكرمي صلى اهللا عليه وسلم حماوالً أن جيذهبم إىل مساع تلك األساطري واالستغناء هبا عن قصص ا
وهو يصور فريقاً من الناس واضح السمات ، قائماً يف . النص أعم من هذا احلادث اخلاص إذا صح أنه وارد فيه 

  .وقد كان قائماً على عهد الدعوة األوىل يف الوسط املكي الذي نزلت فيه هذه اآليات . كل حني 
يبذل تلك األمثان الغالية . له ويشتريه بوقته ، ويشتريه حبياته يشتريه مبا. . } ومن الناس من يشتري هلو احلديث { 

ليضل عن سبيل اهللا بغري { يف هلو رخيص ، يفين فيه عمره احملدود ، الذي ال يعاد وال يعود ، يشتري هذا اللهو 
غاية ، فهو جاهل حمجوب ، ال يتصرف عن علم ، وال يرمي عن حكمة؛ وهو سيِّئ النية وال} علم ويتخذها هزواً 

وهو سيِّئ األدب يتخذ سبيل . يضل نفسه ويضل غريه هبذا اللهو الذي ينفق فيه احلياة . يريد ليضل عن سبيل اهللا 
  .اهللا هزواً ، ويسخر من املنهج الذي رمسه اهللا للحياة وللناس 

. . } عذاب مهني  أولئك هلم{ : ومن مث يعاجل القرآن هذا الفريق باملهانة والتهديد قبل أن يكمل رسم الصورة 
  .ووصف العذاب بأنه مهني مقصود هنا للرد على سوء األدب واالستهزاء مبنهج اهللا وسبيله القومي 

وهو مشهد فيه } وإذا تتلى عليه آياتنا وىل مستكرباً كأن مل يسمعها { : مث ميضي يف استكمال صورة ذلك الفريق 
كأن يف { :  يعاجله بوخزة مهينة تدعو إىل حتقري هذه اهليئة ومن مث. حركة ترسم هيئة املستكرب املعرض املستهني 

وكأن هذا الثقل يف أذنيه حيجبه عن مساع آيات اهللا الكرمية ، وإال فما يسمعها إنسان له مسع مث يعرض } أذنيه وقرا 
البشارة يف  فما} فبشره بعذاب أليم { : ويتمم هذه اإلشارة احملقرة بتهكم ملحوظ . عنها هذا اإلعراض الذميم 



  هذا املوضوع إال نوع من التهكم املهني؛ يليق باملتكربين املستهزئني
ومبناسبة احلديث عن جزاء الكافرين املستكربين املعرضني يتحدث عن جزاء املؤمنني العاملني ، الذين حتدث عنهم 

  :يف صدر السورة؛ ويفصل شيئاً من أمر فالحهم الذي أمجله هناك 
  . .} وعملوا الصاحلات هلم جنات النعيم ، خالدين فيها وعد اهللا حقاً ، وهو العزيز احلكيم إن الذين آمنوا { 

فطبيعة هذه العقيدة تقتضي أال يظل . وحيثما ذكر اجلزاء يف القرآن الكرمي ذكر قبله العمل الصاحل مع اإلميان 
فاعلة متحركة ، ما تكاد تستقر يف القلب اإلميان يف القلب حقيقة جمردة راكدة معطلة مكنونة؛ إمنا هو حقيقة حية 

ويتم متامها حىت تتحرك لتحقق ذاهتا يف العمل واحلركة والسلوك؛ ولتترجم عن طبيعتها باآلثار البارزة يف عامل الواقع 
  .، املنبئة عما هو كائن منها يف عامل الضمري 

هلم هذه اجلنات وهذا . . } م خالدين فيها هلم جنات النعي{ وهؤالء الذين آمنوا وحققوا إمياهنم بالعمل الصاحل 
فقد بلغ من فضل اخلالق على العباد أن يوجب على نفسه } وعد اهللا حقاً { . اخللود حتقيقاً لوعد اهللا احلق 

  اإلحسان إليهم جزاء إحساهنم ألنفسهم ال له سبحانه وهو الغين عن اجلميع
  .، احلكيم يف اخللق والوعد والتحقيق القادر على حتقيق وعده . . } وهو العزيز احلكيم { 

آية ذلك كله وبرهانه هو هذا . . وآية القدرة ، وآية احلكمة ، وبرهان تلك القضايا السابقة يف سياق السورة 
الكون الكبري اهلائل ، الذي ال يدعي أحد من البشر أنه خلقه ، وال أن أحداً آخر خلقه من دون اهللا؛ وهو ضخم 

، متناسق التكوين ، يأخذ بالقلب ، ويبهر اللب ، ويواجه الفطرة مواجهة جاهرة ال متلك هائل دقيق النظام 
اإلفالت منها أو اإلعراض عنها؛ وال متلك إال التسليم بوحدانية اخلالق العظيم ، وضالل من يشرك به آهلة أخرى 

  :ظلماً للحق الواضح املبني 
رض رواسي أن متيد بكم ، وبث فيها من كل دابة ، وأنزلنا من خلق السماوات بغري عمد تروهنا ، وألقى يف األ{ 

هذا خلق اهللا فأروين ماذا خلق الذين من دونه؟ بل الظاملون يف ضالل . السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كرمي 
  . .} مبني 

  .ئلة فسيحة سامقة وهذه السماوات بظاهر مدلوهلا ودون تعمق يف أية حبوث علمية معقدة تواجه النظر واحلس ، ها

وسواء أكانت السماوات هي هذه الكواكب والنجوم واجملرات والسدم الساحبة يف الفضاء الذي ال يعلم سره 
سواء أكانت . ومداه إال اهللا؛ أو كانت هي هذه القبة اليت تراها العني وال يعرف أحد ما هي على وجه التحقيق 

ة معلقة بغري عمد تسندها؛ والناس يروهنا حيثما امتدت أبصارهم السماوات هذه أو تلك فهناك خالئق ضخمة هائل
وجمرد تأملها بالعني اجملردة ، ودون . ومهما نأت هبم األبعاد واألسفار على ظهر كوكبهم السيار . بالليل والنهار 

ة اهلائلة اليت إدراك حقيقة ضخامتها اليت تدير الرؤوس ، كاف وحده لرعشة الكيان اإلنساين وارجتافه أمام الضخام
وأمام هذا . وأمام النظام العجيب الذي ميسك هبذه اخلالئق كلها يف مثل هذا التناسق . ال هناية هلا وال حدود 

اجلمال البديع الذي جيتذب العني للنظر فال متل ، وجيتذب القلب للتأمل فال يكل؛ ويستغرق احلس فال يكاد يؤوب 
ا عرف اإلنسان أن كل نقطة من هذه النقط الصغرية املضيئة الساحبة يف هذا من ذلك التأمل الطويل املديد فكيف إذ

  الفضاء اهلائل قد تبلغ كتلتها أضعاف كتلة األرض اليت تقله ماليني املرات؟
} خلق السماوات بغري عمد تروهنا { : ومن هذه الرحلة اهلائلة يف أجواز الفضاء على إيقاع تلك اإلشارة السريعة 

الذرة ، اليت ال تبلغ أن . بالقلب البشري إىل األرض فيستقر عليها وما يكاد إىل األرض الصغرية يرتد السياق 
يرتد إىل هذه األرض اليت يراها اإلنسان فسيحة ال يبلغ أطرافها فرد واحد . تكون هباءة يف كتلة الكون الضخمة 



يرتد بالقلب إىل هذه األرض ليعيد النظر يف عمره القصري ، ولو قضاه يف رحلة دائمة على هذا الكوكب الصغري؟ 
  :إليها حبس مفتوح يقظ ، وليجلو عنه ماللة التكرار واأللفة ملشاهد هذه األرض العجيبة 

  . .} وألقى يف األرض رواسي أن متيد بكم { 
ويقول علماء طبقات األرض؛ إهنا تضاريس يف قشرة الكرة األرضية تنشأ من برودة جوف . والرواسي اجلبال 

األرض وجتمد الغازات فيه ، ونقص حجمها ، فتنكمش القشرة األرضية وتتجعد ، وتقع فيها املرتفعات 
وسواء أصّحت . واملنخفضات وفق االنكماشات الداخلية يف حجم الغازات حني تربد ويصغر حجمها هنا وهناك 

زن األرض فال متيد وال تتأرجح وال هذه النظرية أم مل تصح ، فهذا كتاب اهللا يقرر أن وجود هذه اجلبال حيفظ توا
وقد تكون نظرية علماء األرض صحيحة ويكون بروز اجلبال على هذا النحو حافظاً لتوازن األرض عند . هتتز 

انكماش الغازات وتقبض القشرة األرضية هنا وهناك ، ويكون نتوء اجلبال هنا موازناً الخنفاض يف قشرة األرض 
  .واهللا هو أصدق القائلني . على كل حال  وكلمة اهللا هي العليا. هناك 

  . .} وبث فيها من كل دابة { 
فوجود احلياة على هذه األرض سر ال يدعي أحد حىت اليوم إدراكه وال . وهذه إحدى عجائب الوجود الكبرية 

  .تفسريه 

اة تتنوع وتتركب فكيف بضخامة هذا السر واحلي. يف اخللية الواحدة الساذجة الصغرية . احلياة يف أول صورها 
وتتعدد أنواعها وأجناسها وفصائلها وأمناطها إىل غري حد يعلمه اإلنسان أو حيصيه؟ ومع هذا فإن أكثر الناس ميرون 

بينما هم يقفون . هبذه العجائب مغمضي العيون مطموسي القلوب وكأمنا ميرون على شيء عادي ال يستلفت النظر 
نسان ساذج صغري بسيط التكوين حني يقاس إىل خلية واحدة من اخلاليا مدهوشني مذهولني أمام جهاز من صنع اإل

فضالً على اإلنسان ، الذي حيوي جسمه . ودعك من األحياء املقعدة . احلية ، وتصرفها الدقيق املنظم العجيب 
سال مئات املعامل الكيماوية العجيبة ومئات املخازن لإليداع والتوزيع ، ومئات احملطات الالسلكية لإلر

  واالستقبال؛ ومئات الوظائف املعقدة اليت ال يعرف سرها إال العليم اخلبري
  . .} وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كرمي { 

هذا املاء الذي تفيض به جماري . وإنزال املاء من السماء إحدى العجائب الكونية اليت منر عليها كذلك غافلني 
هذا كله ينزل من السماء وفق نظام دقيق ، مرتبط . . به البحريات ، والذي تتفجر به العيون األهنار ، والذي متتلئ 

وإنبات النبات من األرض بعد . . بنظام السماوات واألرض ، وما بينهما من نسب وأبعاد ، ومن طبيعة وتكوين 
، وعجيبة الوراثة للخصائص  عجيبة احلياة ، وعجيبة التنوع. نزول املاء عجيبة أخرى ال ينقضي منها العجب 

وإن دراسة توزيع األلوان يف زهرة واحدة . الكامنة يف البذرة الصغرية ، لتعيد نفسها يف النبتة ويف الشجرة الكبرية 
  . .من نبتة واحدة لتقود القلب املفتوح إىل أعماق احلياة وأعماق اإلميان باهللا مبدع هذه احلياة 

وهي حقيقة ضخمة اهتدى إليها العلم } من كل زوج كرمي { : بت النبات أزواجاً والنص القرآين يقرر أن اهللا أن
فكل نبات له خاليا تذكري وخاليا تأنيث ، إما جمتمعة يف زهرة واحدة ، أو يف زهرتني يف . باالستقراء قريباً جداً 

التقاء وتلقيح بني زوج النبات  العود الواحد ، وإما منفصلة يف عودين أو شجرتني ، وال توجد الثمرة إال بعد عملية
  .، كما هو الشأن يف احليوان واإلنسان سواء 

ولريفعه } خلق اهللا { يلقي ظالً خاصاً مقصوداً يف هذا املوضع ليصبح الئقاً بأن يكون } كرمي { ووصف الزوج بأنه 
فأروين ماذا خلق الذين { . . افتة وليتحداهم به ويتحدى دعواهم املته} هذا خلق اهللا { . . أمام األنظار مشرياً إليه 



وأي ضالل وأي . . } بل الظاملون يف ضالل مبني { : وليعقب على هذا التحدي يف أنسب وقت . . } من دونه؟ 
  ظلم بعد هذا الشرك ، يف هذا املعرض الكوين الباهر اجلليل؟

  .العميق وعند هذا اإليقاع القوي خيتم اجلولة األوىل يف السورة ذلك اخلتام املؤثر 
ويعاجل قضية الشكر هللا . نسق احلكاية والتوجيه غري املباشر . يبدؤها يف نسق جديد . بعد ذلك يبدأ اجلولة الثانية 

  .وحده ، وتنزيهه عن الشرك كله ، وقضية اآلخرة والعمل واجلزاء يف خالل احلكاية 
  .} ه ، ومن كفر فإن اهللا غين محيد ولقد آتينا لقمان احلكمة أن اشكر هللا؛ ومن يشكر فإمنا يشكر لنفس{ 

: فمن قائل : ولقمان الذي اختاره القرآن ليعرض بلسانه قضية التوحيد وقضية اآلخرة ختتلف يف حقيقته الروايات 
إنه كان : إنه كان عبداً صاحلاً من غري نبوة واألكثرون على هذا القول الثاين مث يقال : إنه كان نبياً ، ومن قائل 

وأياً من كان لقمان . . إنه كان يف بين إسرائيل قاضياً من قضاهتم : كما قيل . إنه كان نوبياً : اً ، ويقال عبداً حبشي
ولقد آتينا لقمان احلكمة { : احلكمة اليت مضموهنا ومقتضاها الشكر هللا . فقد قرر القرآن أنه رجل آتاه اهللا احلكمة 

شكر اهللا اقتداء بذلك الرجل احلكيم املختار الذي يعرض قصته  و هذا توجيه قرآين ضمين إىل. . } أن اشكر هللا 
وإىل جوار هذا التوجيه الضمين توجيه آخر ، فشكر اهللا إمنا هو رصيد مذخور للشاكر ينفعه هو ، واهللا غين . وقوله 

اهللا غين محيد  ومن كفر فإن. ومن يشكر فإمنا يشكر لنفسه { : فاهللا حممود بذاته ولو مل حيمده أحد من خلقه . عنه 
  .وإذن فأمحق احلمقى هو من خيالف عن احلكمة؛ وال يدخر لنفسه مثل ذلك الرصيد . . } 

  :مث جتيء قضية التوحيد يف صورة موعظة من لقمان احلكيم البنه 
  . .} إن الشرك لظلم عظيم . يا بين ال تشرك باهللا : وإذ قال لقمان البنه وهو يعظه { 

وهذا لقمان احلكيم . فما يريد الوالد لولده إال اخلري؛ وما يكون الوالد لولده إال ناصحاً وإهنا لعظة غري متهمة؛ 
مرة بتقدمي النهي . ويؤكد هذه احلقيقة مرتني . ينهى ابنه عن الشرك؛ ويعلل هذا النهي بأن الشرك ظلم عظيم 

اهللا عليه وسلم على قومه ، فيجادلونه وهذه هي احلقيقة اليت يعرضها حممد صلى . . ومرة بإنّ والالم . وفصل علته 
فيها؛ ويشكون يف غرضه من وراء عرضها؛ وخيشون أن يكون وراءها انتزاع السلطان منهم والتفضل عليهم فما 

القول ولقمان احلكيم يعرضها على ابنه ويأمره هبأ؟ والنصيحة من الوالد لولده مربأة من كل شبهة ، بعيدة من كل 
ة القدمية اليت جتري على لسان كل من آتاه اهللا احلكمة من الناس؛ يرارد هبا اخلري احملض ، وال ظنة؟ أال إهنا احلقيق

  .وهذا هو املؤثر النفسي املقصود . . يراد هبا سواه 
ويف ظل نصيحة األب البنه يعرض للعالقة بني الوالدين واألوالد يف أسلوب رقيق؛ ويصور هذه العالقة صورة 

  :ومع هذا فإن رابطة العقيدة مقدمة على تلك العالقة الوثيقة . رقة موحية فيها انعطاف و
. ووصينا اإلنسان بوالديه ، محلته أمه وهناً على وهن ، وفصاله يف عامني ، أن اشكر يل ولوالديك ، إيلّ املصري { 

واتبع سبيل من وإن جاهداك على أن تشرك يب ما ليس لك به علم فال تطعهما ، وصاحبهما يف الدنيا معروفاً ، 
  . .} مث إيلَّ مرجعكم فأنبئكم مبا كنتم تعملون . أناب إيلَّ 

وتوصية الولد بالوالدين تتكرر يف القرآن الكرمي ، ويف وصايا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل ترد توصية 
  .الوالدين بالولد إال قليالً 

أن الفطرة تتكفل وحدها برعاية الوليد من والديه ومعظمها يف حالة الوأد وهي حالة خاصة يف ظروف خاصة ذلك 
فالفطرة مدفوعة إىل رعاية اجليل الناشئ لضمان امتداد احلياة ، كما يريدها اهللا؛ وإن الوالدين ليبذالن لوليدمها من . 



ه أجسامهما وأعصاهبما وأعمارمها ومن كل ما ميلكان من عزيز وغال ، يف غري تأفف وال شكوى؛ بل يف غري انتبا
وال شعور مبا يبذالن بل يف نشاط وفرح وسرور كأهنما مها اللذان يأخذان فالفطرة وحدها كفيلة بتوصية الوالدين 

دون وصاة فأما الوليد فهو يف حاجة إىل الوصية املكررة ليلتفت إىل اجليل املضحي املدبر املولّي الذاهب يف أدبار 
للجيل املتجه إىل مستقبل احلياة وما ميلك الوليد وما يبلغ أن احلياة ، بعدما سكب عصارة عمره وروحه وأعصابه 

محلته أمه وهناً على وهن { : وهذه الصورة املوحية . يعّوض الوالدين بعض ما بذاله ، ولو وقف عمره عليهما 
 انعطاف واألم بطبيعة احلال حتتمل النصيب األوفر؛ وجتود به يف. ترسم ظالل هذا البذل النبيل } وفصاله يف عامني 

عن بريد عن أبيه أن رجالً كان يف « روى احلافظ أبو بكر البزار يف مسنده بإسناده . . أشد وأعمق وأحىن وأرفق 
» وال بزفرة واحدة . ال : الطواف حامالً أمه يطوف هبا ، فسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم هل أديت حقها؟ قال 

  .وهي حتمله وهناً على وهن يف محل أو يف وضع ، . . وال بزفرة . . هكذا 
ويف ظالل تلك الصورة احلانية يوجه إىل شكر اهللا املنعم األول ، وشكر الوالدين املنعمني التاليني؛ ويرتب الواجبات 

ويربط هبذه احلقيقة حقيقة اآلخرة . . } أن اشكر يل ولوالديك { . . ، فيجيء شكر اهللا أوالً ويتلوه شكر الوالدين 
  .حيث ينفع رصيد الشكر املذخور }  إيلّ املصري{ : 

. ولكن رابطة الوالدين بالوليد على كل هذا االنعطاف وكل هذه الكرامة إمنا تأيت يف ترتيبها بعد وشيجة العقيدة 
. . } وإن جاهداك على أن تشرك يب ما ليس لك به علم فال تطعهما { : فبقية الوصية لإلنسان يف عالقته بوالديه 

فمهما بذل الوالدان من جهد ومن . واجب الطاعة ، وتعلو وشيجة العقيدة على كل وشيجة  فإىل هنا ويسقط
جهاد ومن مغالبة ومن اقناع ليغرياه بأن يشرك باهللا ما جيهل ألوهيته وكل ما عدا اهللا ال ألوهية له فتعلم فهو مأمور 

  .بعدم الطاعة من اهللا صاحب احلق األول يف الطاعة 
لعقيدة ، واألمر بعدم الطاعة يف خالفها ، ال يسقط حق الوالدين يف املعاملة الطيبة والصحبة ولكن االختالف يف ا

واتبع { : فهي رحلة قصرية على األرض ال تؤثر يف احلقيقة األصيلة } وصاحبهما يف الدنيا معروفا { : الكرمية 
} فأنبئكم مبا كنتم تعملون { احملدودة بعد رحلة األرض } مث إيلَّ مرجعكم { من املؤمنني } سبيل من أناب إيلّ 

  .ولكل جزاء ما عمل من كفران أو شكران ، ومن شرك أو توحيد 

كما قلت ( روي أن هذه اآلية نزلت هي وآية العنكبوت املشاهبة وآية األحقاف كذلك يف سعد بن أيب وقاص وأمه 
ورواه الطرباين يف كتاب . يف سعد بن مالك  وروي أهنا نزلت) . يف تفسريها يف اجلزء العشرين يف سورة العنكبوت 

. وهو األرجح . والقصة يف صحيح مسلم من حديث سعد بن أيب وقاص . العشرة بإسناده عن داود بن أيب هند 
فتجيء . أما مدلوهلا فهو عام يف كل حال مماثلة ، وهو يرتب الوشائج والروابط كما يرتب الواجبات والتكاليف 

والقرآن الكرمي يقرر هذه القاعدة . الوشيجة األوىل ، وجييء التكليف حبق اهللا هو الواجب األول الرابطة يف اهللا هي 
  .ويؤكدها يف كل مناسبة ويف صور شىت لتستقر يف وجدان املؤمن واضحة حامسة ال شبهة فيها ال غموض 

 الوصية ، لتقرر قضية اآلخرة وما وبعد هذا االستطراد املعترض يف سياق وصية لقمان البنه ، جتيء الفقرة التالية يف
ولكن هذه احلقيقة ال تعرض هكذا جمردة ، إمنا تعرض يف اجملال الكوين . فيها من حساب دقيق وجزاء عادل 

  :الفسيح ، ويف صورة مؤثرة يرتعش هلا الوجدان ، وهو يطالع علم اهللا الشامل اهلائل الدقيق اللطيف 
إن . ردل ، فتكن يف صخرة ، أو يف السماوات ، أو يف األرض ، يأت هبا اهللا يا بين إهنا إن تك مثقال حبة من خ{ 

  . .} اهللا لطيف خبري 
وما يبلغ تعبري جمرد عن دقة علم اهللا ومشوله ، وعن قدرة اهللا سبحانه ، وعن دقة احلساب وعدالة امليزان ما يبلغه 



صغرية . حبة من خردل . . األداء ، العميقة اإليقاع  وهذا فضل طريقة القرآن املعجزة اجلميلة. هذا التعبري املصور 
أو يف { . صلبة حمشورة فيها ال تظهر وال يتوصل إليها . . } فتكن يف صخرة { . ضائعة ال وزن هلا وال قيمة 

يف ذلك الكيان اهلائل الشاسع الذي يبدو فيه النجم الكبري ذو اجلرم العظيم نقطة ساحبة أو ذرة . . } السماوات 
فعلمه يالحقها ، وقدرته ال تفلتها . . } يأت هبا اهللا { . ضائعة يف ثراها وحصاها ال تبني } أو يف األرض { . ئهة تا
  .تعقيب يناسب املشهد اخلفي اللطيف . . } إن اهللا لطيف خبري { . 

حىت . الذي يتابعها ويظل اخليال يالحق تلك احلبة من اخلردل يف مكامنها تلك العميقة الوسيعة؛ ويتملى علم اهللا 
وتستقر من وراء ذلك تلك احلقيقة اليت يريد القرآن . خيشع القلب وينيب ، إىل اللطيف اخلبري خبفايا الغيوب 

  .هبذا األسلوب العجيب . إقرارها يف القلب 
يف الضمري فإذا هو يتابع معه خطوات العقيدة بعد استقرارها . وميضي السياق يف حكاية قول لقمان البنه وهو يعظه 

بعد اإلميان باهللا ال شريك له؛ واليقني باآلخرة ال ريب فيها؛ والثقة بعدالة اجلزاء ال يفلت منه مثقال حبة من . 
فأما اخلطة التالية فهي التوجه إىل اهللا بالصالة ، والتوجه إىل الناس بالدعوة إىل اهللا ، والصرب على تكاليف . . خردل 

  :أن تكون  الدعوة ومتاعبها اليت ال بد
  .يا بين أقم الصالة وأمر باملعروف وانه عن املنكر ، واصرب على ما أصابك { 

 َوبَاِطَنةً َوِمَن النَّاسِ َمْن أَلَْم َتَرْوا أَنَّ اللََّه َسخَّرَ لَكُْم َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوأَْسَبغَ َعلَْيكُمْ نَِعَمُه ظَاِهَرةً
وَإِذَا ِقيلَ لَُهمُ اتَّبِعُوا َما أَْنَزلَ اللَُّه قَالُوا َبلْ َنتَّبُِع َما َوَجْدَنا ) ٢٠(اللَِّه بَِغْيرِ ِعلْمٍ َولَا ُهًدى َولَا ِكتَابٍ ُمنِريٍ  ُيجَاِدلُ ِفي

ْم َوْجَههُ إِلَى اللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن فَقَِد َوَمْن ُيْسِل) ٢١(َعلَْيِه آَباَءَنا أََولَْو كَانَ الشَّْيطَانُ َيْدُعوُهْم إِلَى َعذَابِ السَِّعريِ 
َوَمْن كَفََر فَلَا َيحُْزْنَك كُفُْرهُ إِلَْيَنا َمْرجِعُُهْم فَُنَنبِّئُُهْم بَِما َعِملُوا ) ٢٢(اْستَْمَسَك بِالُْعْرَوةِ الُْوثْقَى وَإِلَى اللَِّه َعاِقَبةُ الْأُمُورِ 

َولَِئْن َسأَلَْتُهْم َمْن َخلََق ) ٢٤(ُنَمتِّعُُهْم قَِليلًا ثُمَّ َنْضطَرُُّهْم إِلَى َعذَابٍ غَِليٍظ ) ٢٣(دُورِ إِنَّ اللََّه َعِليٌم بِذَاِت الصُّ
الْأَْرضِ إِنَّ اللََّه ِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َو) ٢٥(السََّماَواِت َوالْأَْرَض لََيقُولُنَّ اللَُّه قُلِ الْحَْمُد ِللَِّه َبلْ أَكْثَرُُهْم لَا َيْعلَُمونَ 

َماُت َولَْو أَنََّما ِفي الْأَْرضِ ِمْن َشجََرٍة أَقْلَاٌم َوالَْبْحُر يَُمدُُّه ِمْن َبْعِدهِ َسْبَعةُ أَْبُحرٍ َما َنِفَدْت كَِل) ٢٦(ُهَو الَْغنِيُّ الَْحِميُد 
أَلَمْ َتَر أَنَّ اللََّه ) ٢٨(ثُكُْم إِلَّا كَنَفْسٍ َواِحَدٍة إِنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصٌري َما َخلْقُكُْم َولَا َبْع) ٢٧(اللَِّه إِنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم 

 ُمَسمى َوأَنَّ اللََّه بَِما ُيوِلُج اللَّْيلَ ِفي النَّهَارِ َويُوِلجُ النََّهاَر ِفي اللَّْيلِ َوَسخََّر الشَّْمَس َوالْقََمَر كُلٌّ َيْجرِي إِلَى أََجلٍ
أَلَمْ َترَ ) ٣٠( ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ َوأَنَّ َما َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه الْبَاِطلُ َوأَنَّ اللََّه ُهَو الَْعِليُّ الْكَبُِري) ٢٩(َملُونَ َخبٌِري َتْع

َوإِذَا غَِشَيُهمْ ) ٣١(ي ذَِلكَ لَآَياتٍ ِلكُلِّ صَبَّارٍ َشكُورٍ أَنَّ الْفُلْكَ َتْجرِي ِفي الَْبْحرِ بِنِْعَمتِ اللَِّه ِليُرَِيكُْم ِمْن آَياِتِه إِنَّ ِف
ْجَحُد بِآيَاِتَنا إِلَّا كُلُّ َختَّارٍ كَفُورٍ َمْوٌج كَالظُّلَلِ َدعَُوا اللََّه ُمخِْلِصَني لَُه الدِّيَن فَلَمَّا َنجَّاُهْم إِلَى الَْبرِّ فَِمْنُهْم ُمقَْتِصٌد َوَما َي

 َشيْئًا إِنَّ َوْعَد َها النَّاُس اتَّقُوا َربَّكُْم وَاْخشَْوا َيْوًما لَا َيْجزِي وَاِلٌد َعْن َولَِدِه َولَا َمْولُوٌد ُهَو جَازٍ َعْن َواِلِدِهَيا أَيُّ) ٣٢(
اللََّه ِعْنَدُه ِعلُْم السَّاَعِة َويَُنزِّلُ الَْغْيثَ َوَيْعلَُم َما  إِنَّ) ٣٣(اللَِّه َحقٌّ فَلَا َتُغرَّنَّكُُم الَْحَياةُ الدُّْنَيا َولَا َيغُرَّنَّكُْم بِاللَِّه الَْغرُوُر 

  ) ٣٤(َخبٌِري  ِفي الْأَْرَحامِ َوَما َتْدرِي َنفٌْس مَاذَا َتكِْسُب غًَدا َوَما َتْدرِي َنفٌْس بِأَيِّ أَْرضٍ َتُموُت إِنَّ اللََّه َعِليٌم

الدليل الكوين مرتبطاً بالناس ، متلبساً مبصاحلهم وحياهتم ومعاشهم ، تبدأ بعرض . تبدأ اجلولة الثالثة بنسق جديد 
متعلقاً بنعم اهللا عليهم ، نعمه الظاهرة ونعمه الباطنة ، تلك اليت يستمتعون هبا ، وال يستحيون معها أن جيادلوا يف 

عاجلتها اجلولتان األوىل والثانية  مث تسري على هذا النسق يف تقرير القضية األوىل اليت. . اهللا املنعم املتفضل الوهاب 
. .  



أمل تروا أن اهللا سخر لكم ما يف السماوات وما يف األرض؛ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ ومن الناس من { 
بل نتبع ما وجدنا عليه : اتبعوا ما أنزل اهللا قالوا : وإذا قيل هلم . جيادل يف اهللا بغري علم وال هدى وال كتاب منري 

  . .} أو لو كان الشيطان يدعوهم إىل عذاب السعري؟ .  آباءنا
وهذه اللفتة املكررة يف القرآن بشىت األساليب تبدو جديدة يف كل مرة ، ألن هذا الكون ال يزال يتجدد يف احلس 

قصاها؛ كلما نظر إليه القلب ، وتدبر أسراره ، وتأمل عجائبه اليت ال تنفد؛ وال يبلغ اإلنسان يف عمره احملدود أن يت
  .وهي تبدو يف كل نظرة بلون جديد ، وإيقاع جديد 

والسياق يعرضها هنا من زاوية التناسق بني حاجات اإلنسان على األرض وتركيب هذا الكون مما يقطع بأن هذا 
التناسق ال ميكن أن يكون فلتة وال مصادفة؛ وأنه ال مفر من التسليم باإلرادة الواحدة املدبرة ، اليت تنسق بني 

  . . األرض . . تركيب هذا الكون اهلائل وحاجات البشر على هذا الكوكب الصغري الضئيل 
واإلنسان يف هذه األرض خليقة صغرية هزيلة ضعيفة . إن األرض كلها ال تبلغ أن تكون ذرة صغرية يف بناء الكون 

حية ، ال يعد اإلنسان من  بالقياس إىل حجم هذه األرض ، وبالقياس إىل ما فيها من قوى ومن خالئق حية وغري
ولكن فضل اهللا على هذا اإلنسان ونفخته فيه من روحه ، . ناحية حجمه ووزنه وقدرته املادية شيئاً إىل جوارها 

هذا الفضل وحده قد اقتضى أن يكون هلذا املخلوق وزن يف نظام الكون . . وتكرميه له على كثري من خلقه 
. ى استخدام الكثري من طاقات هذا الكون وقواه ، ومن ذخائره وخرياته وأن يهيء اهللا له القدرة عل. وحساب 

وهذا هو التسخري املشار إليه يف اآلية ، يف معرض نعم اهللا الظاهرة والباطنة ، وهي أعم من تسخري ما يف السماوات 
مواهبه هذه نعمة من اهللا فوجود اإلنسان ابتداء نعمة من اهللا وفضل؛ وتزويده بطاقاته واستعداداته و. وما يف األرض 

وفضل؛ وإرسال رسله وتنزيل كتبه فضل أكرب ونعمة أجل؛ ووصله بروح اهللا من قبل هذا كله نعمة من اهللا وفضل؛ 
وكل نفس يتنفسه ، وكل خفقة خيفقها قلبه ، وكل منظر تلتقطه عينه ، وكل صوت تلتقطه أذنه ، وكل خاطر 

  .إن هي إال نعمة ما كان ليناهلا لوال فضل اهللا . . يهجس يف ضمريه ، وكل فكرة يتدبرها عقله 

وقد سخر اهللا هلذا املخلوق اإلنساين ما يف السماوات ، فجعل يف مقدوره االنتفاع بشعاع الشمس ونور القمر 
. وهذا أظهر وأيسر مالحظة وتدبراً . وسخر له ما يف األرض . وهدي النجوم ، وباملطر واهلواء والطري السابح فيه 

ومنه ما هو ظاهر . د أقامه خليفة يف هذا امللك الطويل العريض ، ومكنه من كل ما تذخر به األرض من كنوز فق
ومنه ما يعرفه اإلنسان ومنه ما ال يدرك إال آثاره؛ ومنه ما مل يعرفه أصالً من أسرار القوى اليت . ومنه ما هو مستتر 

من حلظات الليل والنهار بنعمة اهللا السابغة الوافرة اليت ال يدرك وإنه ملغمور يف كل حلظة . ينتفع هبا دون أن يدري 
ومع هذا كله فإن فريقاً من الناس ال يشكرون وال يذكرون وال يتدبرون ما حوهلم ، . . مداها ، وال حيصي أمناطها 

  .وال يوقنون باملنعم املتفضل الكرمي 
  . .} اب منري ومن الناس من جيادل يف اهللا بغري علم وال هدى وال كت{ 

ويبدو اجلحود . وتبدو هذه اجملادلة مستغربة مستنكرة يف ظل ذلك الربهان الكوين ، ويف جوار هذه النعمة السابغة 
ويبدو هذا الفريق من الناس الذي جيادل يف . واإلنكار بشعاً شنيعاً قبيحاً ، تنفر منه الفطرة ، ويقشعر منه الضمري 

يبدو منحرف الفطرة وال يستجيب لداعي الكون كله من حوله؛ جاحداً . ذه احلقيقة حقيقة اهللا ، وعالقة اخللق هب
ويزيد موقفه بشاعة أنه ال يرتكن يف هذا اجلدال إىل . النعمة ال يستحيي أن جيادل يف املنعم بكل هذه النعم السابغة 

  .علم؛ وال يهتدي هبدى ، وال يستند إىل كتاب ينري له القضية ويقدم له الدليل 
  . .} بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا : اتبعوا ما أنزل اهللا قالوا : وإذا قيل هلم { 



فهذا هو سندهم الوحيد ، وهذا هو دليلهم العجيب التقليد اجلامد املتحجر الذي ال يقوم على علم وال يعتمد على 
ويشيع فيها اليقظة واحلركة والنور ،  التقليد الذي يريد اإلسالم أن حيررهم منه؛ وأن يطلق عقوهلم لتتدبر؛. تفكري 

  .فيأبوا هم االنطالق من إسار املاضي املنحرف ، ويتمسكوا باألغالل والقيود 
إن اإلسالم حرية يف الضمري ، وحركة يف الشعور ، وتطلع إىل النور ، ومنهج جديد للحياة طليق من إسار التقليد 

اس ، ويدفعون عن أرواحهم هداه ، وجيادلون يف اهللا بغري علم ومع ذلك كان يأباه ذلك الفريق من الن. واجلمود 
ومن مث يسخر منهم ويتهكم عليهم ، ويشري من طرف خفي إىل عاقبة هذا املوقف . . وال هدى وال كتاب منري 

  :املريب 
  . .} أو لو كان الشيطان يدعوهم إىل عذاب السعري؟ { 

فهل هم مصرون عليه ولو قادهم إىل . نتهي هبم إىل عذاب السعري فهذا املوقف إمنا هو دعوة من الشيطان هلم ، لي
  .ملسة موقظة ومؤثر خميف ، بعد ذلك الدليل الكوين العظيم اللطيف . . . ذلك املصري؟ 

يشري إىل . ومبناسبة ذلك اجلدال املتعنت الذي ال يستند إىل علم ، وال يهتدي هبدى ، وال يستمد من كتاب 
  :الدليل الكوين والنعمة السابغة السلوك الواجب جتاه 

  .} ومن يسلم وجهه إىل اهللا وهو حمسن فقد استمسك بالعروة الوثقى ، وإىل اهللا عاقبة األمور { 

.  
واالنصياع . إنه االستسالم املطلق هللا مع إحسان العمل والسلوك االستسالم بكامل معناه ، والطمأنينة لقدر اهللا 

ته مع الشعور بالثقة واالطمئنان للرمحة ، واالسترواح للرعاية ، والرضى الوجداين ، ألوامر اهللا وتكاليفه وتوجيها
  . .والوجه أكرم وأعلى ما يف اإلنسان . كل أولئك يرمز له بإسالم الوجه إىل اهللا . . رضى السكون واالرتياح 

يت ال تنقطع وال هتن وال ختون العروة ال. . } ومن يسلم وجهه إىل اهللا وهو حمسن فقد استمسك بالعروة الوثقى { 
  ممسكاً هبا يف سراء أو ضراء ، وال يضل من يشد عليها يف الطريق الوعر والليلة املظلمة ، بني العواصف واألنواء

هي الطمأنينة إىل كل ما يأيت . هذه العروة الوثقى هي الصلة الوثيقة الثابتة املطمئنة بني قلب املؤمن املستسلم وربه 
يف رضى ويف ثقة ويف قبول ، طمأنينة حتفظ للنفس هدوءها وسكينتها ورباطة جأشها يف مواجهة  به قدر اهللا

األحداث ، ويف االستعالء على السراء فال تبطر ، وعلى الضراء فال تصغر؛ وعلى املفاجآت فال تذهل؛ وعلى 
  .الألواء يف طريق اإلميان ، والعقبات تتناثر فيه من هنا ومن هناك 

وخطر املتاع فيها والوجدان ليس أصغر وال أقل من خطر احلرمان فيها . طويلة وشاقة وحافلة باألخطار إن الرحلة 
واحلاجة إىل السند الذي ال يهن ، واحلبل . وخطر السراء فيها ليس أهون وال أيسر من خطر الضراء . والشقاء 

وإىل اهللا { . م هللا واالستسالم واإلحسان والعروة الوثقى هي عروة اإلسال. الذي ال ينقطع ، حاجة ماسة دائمة 
فخري أن يسلم اإلنسان وجهه إليه منذ البداية؛ وأن يسلك إليه الطريق . وإليه املرجع واملصري . . } عاقبة األمور 

  . .على ثقة وهدى ونور 
منتعهم قليالً ، مث . ومن كفر فال حيزنك كفره إلينا مرجعهم ، فننبئهم مبا عملوا ، إن اهللا عليم بذات الصدور { 

  . .} نضطرهم إىل عذاب غليظ 
هنايته يف الدنيا هتوين شأنه . وهذه هناية من يكفر وخيدعه متاع احلياة . تلك هناية من يسلم وجهه إىل اهللا وهو حمسن 

فشأنه أهون من أن . . } ومن كفر فال حيزنك كفره { . على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلى املؤمنني 
وهو يف قبضة اهللا ال يفلت وهو . وهنايته يف األخرى التهوين من شأنه كذلك . . زنك ، وأصغر من أن يهمك حي



إن اهللا عليم . إلينا مرجعهم فننبئهم مبا عملوا { : مأخوذ بعمله ، واهللا أعلم مبا عمل ومبا خيفيه يف صدره من نوايا 
والعاقبة . . } منتعهم قليالً { . . قصري األجل ، زهيد القيمة  ومتاع احلياة الذي خيدعه قليل ،. . } بذات الصدور 

ووصف . . } مث نضطرهم إىل عذاب غليظ { : بعد ذلك مروعة فظيعة وهو مدفوع إليها دفعاً ال ميلك هلا رداً 
ه ، مع العذاب بالغلظ جيسمه على طريقة القرآن والتعبري باالضطرار يلقي ظل اهلول الذي حياول الكافر أال يواجه

العجز عن دفعه ، أو التلكؤ دونه فأين هذا ممن يسلم وجهه إىل اهللا ويستمسك بالعروة الوثقى ، ويصري إىل ربه يف 
  النهاية هادئ النفس مطمئن الضمري؟

مث يقفهم أمام منطق فطرهتم ، حني تواجه الكون ، فال جتد مناصاً من االعتراف باحلقيقة الكامنة فيها ويف فطرة 
  :لى السواء؛ ولكنهم يزيغون عنها وينحرفون ، ويغفلون منطقها القومي الكون ع

  .اهللا : ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض؟ ليقولن { 

  . .} إن اهللا هو الغين احلميد . هللا ما يف السماوات واألرض . بل أكثرهم ال يعلمون . احلمد هللا : قل 
فهذه السماوات . إىل ضمريه أن ينكر هذه احلقيقة الواضحة الناطقة وما ميلك اإلنسان حني يستفيت فطرته ويعود 

مقدرة تقديراً يبدو فيه . مقدرة أوضاعها وأحجامها وحركاهتا وأبعادها ، وخواصها وصفاهتا . واألرض قائمة 
آخر غري وهي قبل ذلك خالئق ال يدعي أحد أنه خلقها؛ وال يدعي أحد أن خالقاً . القصد ، كما يبدو فيه التناسق 

مث ال ميكن أن تنتظم وتتسق وتقوم وتتناسق بدون تدبري ، وبدون . اهللا شارك فيها؛ وال ميكن أن توجد هكذا بذاهتا 
فضالً على أن الفطرة من . والقول بأهنا وجدت وقامت تلقائياً أو فلتة أو مصادفة ال يستحق احترام املناقشة . مدبر 

  .أعماقها تنكره وترده 
كانوا يواجهون عقيدة التوحيد بالشرك؛ ويقابلون دعوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باجلدال  وأولئك الذين

العنيف؛ مل يكونوا يستطيعون أن يزيفوا منطق فطرهتم حني تواجه بالدليل الكوين املمثل يف وجود السماوات 
  واألرض ، وقيامهما أمام العني ، ال حتتاجان إىل أكثر من النظر

. . } اهللا { وجواهبم } من خلق السماوات واألرض؟ { : لو سئلوا : يكونوا يتلجلجون يف اجلواب ومن مث مل 
احلمد هللا . . } احلمد هللا : قل { : لذلك يوجه اهللا رسوله صلى اهللا عليه وسلم ليعقب على جواهبم هذا حبمد اهللا 

. واحلمد هللا على كل حال . ام الدليل الكوين على وضوح احلق يف الفطرة ، واحلمد هللا على هذا اإلقرار القهري أم
ومن مث جيادلون وجيهلون منطق . . } بل أكثرهم ال يعلمون { : مث يضرب عن اجلدل والتعقيب بتعقيب آخر 

  .الفطرة ، وداللة هذا الكون على خالقه العظيم 
. لقة لكل ما يف السماوات واألرض ومبناسبة إقرار فطرهتم خبلق اهللا للسماوات واألرض يقرر كذلك ملكية اهللا املط

وهو مع ذلك الغين عن كل ما يف السماوات واألرض ، احملمود بذاته ولو مل . ما سخره لإلنسان وما مل يسخره 
  :يتوجه إليه الناس باحلمد 

  . .} إن اهللا هو الغين احلميد . هللا ما يف السماوات واألرض { 
ىل غىن اهللا الذي ال ينفد ، وعلمه الذي ال حيد ، وقدرته على اخللق واآلن ختتم هذه اجلولة مبشهد كوين يرمز إ

  :والتكوين املتجددين بغري ما هناية ، ومشيئته املطلقة اليت ال هناية ملا تريد 
إن اهللا عزيز . ولو أن ما يف األرض من شجرة أقالم ، والبحر ميده من بعده سبعة أحبر ، ما نفدت كلمات اهللا { 

  .قكم وال بعثكم إال كنفس واحدة ما خلْ. حكيم 



  . .} إن اهللا مسيع بصري 
إنه مشهد منتزع من معلومات البشر ومشاهداهتم احملدودة ، ليقرب إىل تصورهم معىن جتدد املشيئة الذي ليس له 

  .حدود؛ والذي ال يكاد تصورهم البشري يدركه بغري هذا التجسيم والتمثيل 
قوهلم ، وميضون أوامرهم ، عن طريق كتابتها بأقالم كانت تتخذ من الغاب إن البشر يكتبون علمهم ، ويسجلون 
ال يزيد هذا احلرب على ملء دواة أو ملء زجاجة فها هو ذا ميثل هلم أن مجيع . والبوص ميدوهنا مبداد من احلرب وحنوه 

ذا البحر أمدته سبعة أحبر بل إن ه. ومجيع ما يف األرض من حبر حتول مداداً . ما يف األرض من شجر حتول أقالماً 
فماذا؟ لقد . . وجلس الكتاب يسجلون كلمات اهللا املتجددة ، الدالة على علمه ، املعربة عن مشيئته . . كذلك 

إنه . . وكلمات اهللا باقية مل تنفد ، ومل تأت هلا هناية . . نفدت األشجار ونفدت البحار . نفدت األقالم ونفد املداد 
إن . . ومهما يبلغ احملدود فسينتهي؛ ويبقى غري احملدود مل ينقص شيئاً على اإلطالق . حملدود احملدود يواجه غري ا

كلمات اهللا ال تنفد ، ألن علمه ال حيد ، وألن إرادته ال تكف ، وألن مشيئته سبحانه ماضية ليس هلا حدود وال 
  .قيود 

ويقف القلب البشري . األشكال واألحوال وتتوارى األشجار والبحار ، وتنزوي األحياء واألشياء؛ وتتوارى 
{ : خاشعاً أمام جالل اخلالق الباقي الذي ال يتحول وال يتبدل وال يغيب؛ وأمام قدرة اخلالق القوي املدبر احلكيم 

  . .} إن اهللا عزيز حكيم 
كونياً على يسر اخللق وأمام هذا املشهد اخلاشع يلقي باإليقاع األخري يف هذه اجلولة؛ متخذاً من ذلك املشهد دليالً 

  :وسهولة البعث 
  . .} إن اهللا مسيع بصري . ما خلقكم وال بعثكم إال كنفس واحدة { 

واإلرادة اليت ختلق مبجرد توجه املشيئة إىل اخللق ، يستوي عندها الواحد والكثري؛ فهي ال تبذل جهداً حمدوداً يف 
وبعث النفس الواحدة . ي خلق الواحد وخلق املاليني وعندئذ يستو. خلق كل فرد ، وال تكرر اجلهد مع كل فرد 

ومع القدرة العلم } إمنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون { : هي املشيئة . إمنا هي الكلمة . وبعث املاليني 
  . .} إن اهللا مسيع بصري { : واخلربة مصاحبني للخلق والبعث وما وراءمها من حساب وجزاء دقيق 

فتقرر أن اهللا هو احلق وأن ما يدعون من . ولة األخرية تعاجل القضية اليت عاجلتها اجلوالت الثالث من قبل وتأيت اجل
وتقرر قضية اليوم اآلخر الذي ال جيزى فيه والد عن ولده وال . وتقرر إخالص العبادة هللا وحده . دونه الباطل 

وتعرضها يف اجملال الكوين . يا مؤثرات منوعة جديدة وتستصحب مع هذه القضا. . مولود هو جازٍ عن والده شيئاً 
  . .الفسيح 

أمل تر أن اهللا يوجل الليل يف النهار ويوجل النهار يف الليل؟ وسخر الشمس والقمر كل جيري إىل أجل مسمى؟ وأن { 
  .} ي الكبري اهللا مبا تعملون خبري؟ ذلك بأن اهللا هو احلق ، وأن ما يدعون من دونه الباطل ، وأن اهللا هو العل

.  
ومشهد دخول الليل يف النهار ، ودخول النهار يف الليل ، وتناقصهما وامتدادمها عند اختالف الفصول ، مشهد 

عجيب حقاً ، ولكن طول األلفة والتكرار يفقد أكثر الناس احلساسية جتاهه فال يلحظون هذه العجيبة ، اليت تتكرر 
واهللا وحده . . وال تنحرف تلك الدورة الدائبة اليت ال تكل وال حتيد  بانتظام دقيق ، ال يتخلف مرة وال يضطرب؛

هو القادر على إنشاء هذا النظام وحفظه؛ وال حيتاج إدراك هذه احلقيقة إىل أكثر من رؤية تلك الدورة الدائبة اليت 
  .ال تكل وال حتيد 



تسخري الشمس والقمر عجيبة أضخم من و. وعالقة تلك الدورة بالشمس والقمر وجرياهنما املنتظم عالقة واضحة 
وهو الذي يقدر ويعلم . وما يقدر على هذا التسخري إال اهللا القدير اخلبري . عجيبة الليل والنهار ونقصهما وزيادهتما 

ومع حقيقة إيالج الليل يف النهار والنهار يف الليل؛ وحقيقة تسخري الشمس والقمر . أمد جرياهنما إىل الوقت املعلوم 
. . } وأن اهللا مبا تعملون خبري { : حقيقتان كونيتان بارزتان حقيقة أخرى مثلهما يقررها معهما يف آية واحدة  ومها

  .حقيقة مثلها ، ذات ارتباط هبا وثيق . وهكذا تربز هذه احلقيقة الغيبية ، إىل جانب احلقائق الكونية 
احلقيقة األوىل اليت تنبثق منها . عليها احلقائق مجيعاً  مث يعقب على هذه احلقائق الثالث باحلقيقة الكربى اليت تقوم

  :وهي احلقيقة اليت تعاجلها اجلولة؛ وتقدم هلا هبذا الدليل . احلقائق مجيعاً 
  . .} ذلك بأن اهللا هو احلق ، وأن ما يدعون من دونه الباطل ، وأن اهللا هو العلي الكبري { 

ذلك النظام قائم بأن اهللا هو احلق وأن ما يدعون من . . ملنسق الدقيق ذلك النظام الكوين الثابت الدائم ا. . ذلك 
فكون اهللا هو . قائم هبذه احلقيقة الكربى اليت تعتمد عليها كل حقيقة ، واليت يقوم هبا هذا الوجود . دونه الباطل 

ي يضمن له الثبات هو الذي يقيم هذا الكون ، وهو الذي حيفظه ، وهو الذي يدبره ، وهو الذ. سبحانه . احلق 
  . .واالستقرار والتماسك والتناسق ، ما شاء اهللا له أن يكون 

وكل شيء غريه تلحقه الزيادة . وكل شيء غريه يتحول . كل شيء غريه يتبدل . . } ذلك بأن اهللا هو احلق { 
ريه يوجد بعد أن مل وكل شيء غ. والنقصان ، وتتعاوره القوة والضعف ، واالزدهار والذبول ، واإلقبال واإلدبار 

  . .وهو وحده سبحانه الدائم الباقي الذي ال يتغري وال يتبدل وال حيول وال يزول . يكن ، ويزول بعد أن يكون 
بقية ال تنقلها األلفاظ وال يستقل هبا التعبري . . } ذلك بأن اهللا هو احلق { : مث تبقى يف النفس بقية من قوله تعاىل 

. يتمثلها القلب ويستشعرها الضمري؛ وحيسها الكيان اإلنساين كله ويقصر عنها التعبري  بقية. البشري الذي أملك 
ترى قلت شيئاً يفصح عما » كبري « وال » علّي « الذي ليس غريه . . } وأن اهللا هو العلي الكبري { : وكذلك . 

هذه احلقائق العليا ينقص منها وال خياجل كياين كله أمام التعبري القرآين العجيب؟ أحس أن كل تعبري بشري عن مثل 
  يزيد؛ وأن التعبري القرآين كما هو هو وحده التعبري املوحي الفريد

  .ويعقب السياق على ذلك املشهد الكوين ، وهذه اللمسة الوجدانية ، مبشهد آخر من مألوف حياة البشر 

الفطرة حني تواجه هول البحر وخطره  ويقفهم يف هذا املشهد أمام منطق. مشهد الفلك جتري يف البحر بفضل اهللا 
  :، جمردة من القوة والبأس والبطر والغرور 

وإذا غشيهم . أمل تر أن الفلك جتري يف البحر بنعمة اهللا لرييكم من آياته؟ إن يف ذلك آليات لكل صبار شكور { 
حد بآياتنا إال كل ختار كفور موج كالظلل دعوا اهللا خملصني له الدين ، فلما جناهم إىل الرب فمنهم مقتصد ، وما جي

 {. .  
فخلقة هذه . والفلك جتري يف البحر وفق النواميس اليت أودعها اهللا البحر والفلك والريح واألرض والسماء 

ولو اختلت تلك اخلواص أي . اخلالئق خبواصها هذه هي اليت جعلت الفلك جتري يف البحر وال تغطس أو تقف 
لو اختلت نسبة ضغط اهلواء على . لو اختلت كثافة املاء أو كثافة مادة الفلك .  اختالل ما جرت الفلك يف البحر

لو اختلت درجة احلرارة عن احلد الذي يبقي املاء ماء ، ويبقي . لو اختلت التيارات املائية واهلوائية . سطح البحر 
ما جرت الفلك يف املاء ، وبعد ذلك  لو اختلت نسبة واحدة أي اختالل. . تيارات املاء واهلواء يف احلدود املناسبة 

كله يبقى أن اهللا هو حارس الفلك وحاميها فوق ثبج األمواج وسط العواصف واألنواء ، حيث ال عاصم هلا إال اهللا 
والتعبري يشمل هذا . مث هي جتري حاملة نعمة اهللا وفضله كذلك . فهي جتري بنعمة اهللا وفضله على كل حال . 



وهي معروضة للرؤية ، يراها من يريد أن يرى؛ وليس هبا من غموض وال . . } كم من آياته لريي{ : املعىن وذاك 
صبار يف الضراء ، شكور يف السراء؛ ومها احلالتان اللتان . . } إن يف ذلك آليات لكل صبار شكور { . . خفاء 

  .تتعاوران اإلنسان 
جأرون ، وينجيهم اهللا من الضر فال يشكر منهم إال ولكن الناس ال يصربون ، وال يشكرون ، إمنا يصيبهم الضر في

  :القليل 
  . .} وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا اهللا خملصني له الدين { 

تتعرى النفوس من . . فأمام مثل هذا اخلطر ، واملوج يغشاهم كالظلل والفلك كالريشة احلائرة يف اخلضم اهلائل 
، اليت حتجب عنها يف ساعات الرضاء حقيقة فطرهتا ، وتقطع ما بني القوة اخلادعة ، وتتجرد من القدرة املوهومة 

حىت إذا سقطت هذه احلوائل ، وتعرت الفطرة من كل ستار ، استقامت إىل رهبا ، واجتهت . هذه الفطرة وخالقها 
  .و دعوا اهللا خملصني له الدين . إىل بارئها ، وأخلصت له الدين ، ونفت كل شريك ، ونبذت كل دخيل 

  . .} لما جناهم إىل الرب فمنهم مقتصد ف{ 
ال جيرفه األمن والرخاء إىل النسيان واالستهتار؛ إمنا يظل ذاكراً شاكراً ، وإن مل يوف حق اهللا يف الذكر والشكر؛ 

  .فأقصى ما يبلغه ذاكر شاكر أن يكون مقتصداً يف األداء 

. . } وما جيحد بآياتنا إال كل ختار كفور { : ء ومنهم من جيحد وينكر آيات اهللا مبجرد زوال اخلطر وعودة الرخا
واخلتار الشديد الغدر ، والكفور الشديد الكفر؛ وهذه املبالغة الوصفية تليق هنا مبن جيحد آيات اهللا بعد هذه 

  .املشاهد الكونية ، ومنطق الفطرة اخلالص الواضح املبني 
وة والعلم والقدرة ، ويسقط عنها هذه احلواجز ومبناسبة هول البحر وخطره الذي يعري النفوس من غرور الق

مبناسبة هذا اهلول يذكرهم باهلول األكرب ، الذي يبدو هول . . الباطلة ، ويقفها وجهاً لوجه أمام منطق الفطرة 
هول اليوم الذي يقطع أواصر الرحم والنسب ، ويشغل الوالد عن الولد ، وحيول بني . البحر يف ظله صغرياً هزيالً 

ود والوالد ، وتقف كل نفس فيه وحيدة فريدة ، جمردة من كل عون ومن كل سند ، موحشة من كل قرىب املول
  :ومن كل وشيجة 

إن وعد . يا أيها الناس اتقوا ربكم ، واخشوا يوماً ال جيزي والد عن ولده ، وال مولود هو جاز عن والده شيئاً { 
  . .} م باهللا الغرور اهللا حق ، فال تغرنكم احلياة الدنيا ، وال يغرنك

وما تنقطع أواصر القرىب والدم؛ ووشائج الرحم . إن اهلول هنا هول نفسي ، يقاس مبداه يف املشاعر والقلوب 
وما يستقل كل بشأنه ، فال جيزى أحد عن أحد ، وال ينفع . والنسب بني الوالد ومن ولد ، وبني املولود والوالد 

فالدعوة هنا إىل تقوى اهللا جتيء . . ا كله إال هلول ال نظري له يف مألوف الناس ما يكون هذ. أحداً إال عمله وكسبه 
  .يف موضعها الذي فيه تستجاب؛ وقضية اآلخرة تعرض يف ظالل هذا اهلول الغامر فتسمع هلا القلوب 

احلساب وال مفر من . فال خيلف وال يتخلف؛ وال مفر من مواجهة هذا اهلول العصيب . . } إن وعد اهللا حق { 
  .الدقيق واجلزاء العادل ، الذي ال يغين فيه والد عن ولد وال مولود عن والد 

وما فيها من متاع وهلو ومشغلة؛ فهي مهلة حمدودة وهي ابتالء واستحقاق للجزاء . . } فال تغرنكم احلياة الدنيا { 
.  

والشياطني كثري . طان يوسوس يف الصدور من متاع ُيلهي ، أو شغل يُنسي ، أو شي. . } وال يغرنكم باهللا الغرور { 
والغرور . والغرور بالقوة شيطان . والغرور بالعمر شيطان . والغرور بالعلم شيطان . الغرور باملال شيطان . 



وتقوى اهللا وتصور اآلخرة مها العاصم من كل . ونزوة الشهوة شيطان . ودفعة اهلوى شيطان . بالسلطان شيطان 
  غرور

ة الرابعة وختام السورة ، ويف ظل هذا املشهد املرهوب جييء اإليقاع األخري يف السورة قوياً عميقاً ويف ختام اجلول
ويقرر القضية اليت تعاجلها السورة بكل . مرهوباً ، يصور علم اهللا الشامل وقصور اإلنسان احملجوب عن الغيوب 

  .جيب أجزائها ، وخيرج هذا كله يف مشهد من مشاهد التصوير القرآين الع
إن اهللا عنده علم الساعة ، وينزل الغيث ، ويعلم ما يف األرحام ، وما تدري نفس ماذا تكسب غداً ، وما تدري { 

  . .} إن اهللا عليم خبري . نفس بأي أرض متوت 
 واهللا سبحانه قد جعل الساعة غيباً ال يعلمه سواه؛ ليبقى الناس على حذر دائم ، وتوقع دائم ، وحماولة دائمة أن

  .يقدموا هلا ، وهم ال يعلمون مىت تأيت ، فقد تأتيهم بغتة يف أية حلظة ، وال جمال للتأجيل يف اختاذ الزاد 

  .وكنز الرصيد 
واهللا ينزل الغيث وفق حكمته ، بالقدر الذي يريده؛ وقد يعرف الناس بالتجارب واملقاييس قرب نزوله؛ ولكنهم ال 

والنص يقرر أن اهللا هو الذي ينزل الغيث ، ألنه سبحانه هو املنشئ . يقدرون على خلق األسباب اليت تنشئه 
كما هو ظاهر من النص . فاختصاص اهللا يف الغيث هو اختصاص القدرة . لألسباب الكونية اليت تكونه واليت تنظمه 

فهو . ر وشأن وإن كان علم اهللا وحده هو العلم يف كل أم. وقد وهم الذين عدوه يف الغيبيات املختصة بعلم اهللا . 
  .وحده العلم الصحيح الكامل الشامل الدائم الذي ال يلحق به زيادة وال نقصان 

. فهو سبحانه الذي يعلم وحده » الساعة « اختصاص بالعلم كاالختصاص يف أمر . . } ويعلم ما يف األرحام { 
حىت حني ال يكون للحمل  ومن محل. من فيض وغيض . ماذا يف األرحام يف كل حلظة ويف كل طور . علم يقني 

ونوع هذا احلمل ذكراً أم أنثى ، حني ال ميلك أحد أن يعرف عن ذلك شيئاً يف اللحظة األوىل . حجم وال جرم 
  .فكل أولئك مما خيتص به علم اهللا تعاىل . . ومالمح اجلنني وخواصه وحالته واستعداداته . الحتاد اخللية والبويضة 

ماذا تكسب من خري وشر ، ومن نفع وضر ، ومن يسر وعسر ، ومن . . } داً وما تدري نفس ماذا تكسب غ{ 
فالكسب أعم من الربح املايل وما يف معناه؛ وهو كل ما تصيبه النفس يف . صحة ومرض ، ومن طاعة ومعصية 

اً مما والنفس اإلنسانية تقف أمام سدف الغيب ، ال متلك أن ترى شيئ. وهو غيب مغلق ، عليه األستار . الغداة 
  .وراء الستار 

فذلك أمر وراء الستر املسبل السميك الذي ال تنفذ منه األمساع } وما تدري نفس بأي أرض متوت { : وكذلك 
  .واألبصار 

وإن النفس البشرية لتقف أمام هذه األستار عاجزة خاشعة ، تدرك باملواجهة حقيقة علمها احملدود ، وعجزها 
وتعرف أمام ستر الغيب املسدل أن الناس مل يؤتوا من العلم . علم واملعرفة املدعاة الواضح ، ويتساقط عنها غرور ال

ولو علموا كل شيء آخر فسيظلون واقفني أمام ذلك الستر . إال قليالً؛ وأن وراء الستر الكثري مما مل يعلمه الناس 
  .البشرية من كربيائها وختشع هللا  وعندئذ تطامن النفس. ال يدرون ماذا يكون غداً بل ماذا يكون اللحظة التالية 

  . .والسياق القرآين يعرض هذه املؤثرات العميقة التأثري يف القلب البشري يف رقعة فسيحة هائلة 
ويف خواطر النفس ، . رقعة فسيحة يف الزمان واملكان ، ويف احلاضر الواقع ، واملستقبل املنظور ، والغيب السحيق 

. ة البعيدة املدى ، والغيث البعيد املصدر ، وما يف األرحام اخلايف عن العيان ما بني الساع: ووثبات اخليال 
  .وموضع املوت والدفن ، وهو مبعد يف الظنون . . والكسب يف الغد ، وهو قريب يف الزمان ومغيب يف اجملهول 



قُولُونَ افْتََراُه َبلْ ُهَو الَْحقُّ ِمْن َربِّكَ ِلتُْنِذَر قَْوًما َما أََتاُهمْ أَْم َي) ٢(َتنْزِيلُ الِْكَتابِ لَا َرْيَب ِفيِه ِمْن َربِّ الَْعالَِمَني ) ١(امل 
اللَُّه الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض َوَما َبْيَنُهَما ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى ) ٣(ِمْن َنِذيرٍ ِمْن قَْبِلَك لََعلَُّهْم َيْهَتُدونَ 

ُيَدبُِّر الْأَْمَر ِمَن السََّماِء إِلَى الْأَْرضِ ثُمَّ َيعُْرُج إِلَْيِه ِفي ) ٤(شِ َما لَكُْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوِليٍّ َولَا َشِفيعٍ أَفَلَا َتَتذَكَُّرونَ الْعَْر
الَِّذي أَْحَسَن كُلَّ َشْيءٍ ) ٦(اَدةِ الْعَزِيُز الرَِّحيُم ذَِلَك عَاِلُم الَْغْيبِ َوالشََّه) ٥(َيْومٍ كَانَ ِمقَْداُرُه أَلْفَ َسَنٍة ِممَّا َتُعدُّونَ 

ثُمَّ سَوَّاُه َونَفََخ ِفيِه ِمْن ُروِحِه ) ٨(ثُمَّ َجَعلَ َنْسلَُه ِمْن ُسلَالٍَة ِمْن َماٍء َمهِنيٍ ) ٧(َخلَقَُه َوَبَدأَ َخلَْق الْإِْنَساِن ِمْن ِطنيٍ 
َوقَالُوا أَإِذَا َضلَلَْنا ِفي الْأَْرضِ أَإِنَّا لَِفي َخلْقٍ َجدِيٍد َبلْ ) ٩(َر وَالْأَفِْئَدةَ قَِليلًا َما َتْشكُُرونَ َوَجَعلَ لَكُمُ السَّْمَع َوالْأَْبَصا

َولَْو َتَرى إِذِ ) ١١(ونَ قُلْ َيَتَوفَّاكُْم َملَُك الَْمْوِت الَِّذي وُكِّلَ بِكُْم ثُمَّ إِلَى َربِّكُْم تُْرَجُع) ١٠(ُهْم بِِلقَاِء َربِّهِْم كَاِفُرونَ 
َولَوْ ِشئَْنا لَآَتْيَنا ) ١٢(وِقُنونَ الُْمْجرُِمونَ َناِكُسو ُرُءوسِهِْم ِعْنَد َربِّهِْم رَبََّنا أَْبصَْرَنا َوَسِمْعَنا فَاْرجِعَْنا َنْعَملْ َصاِلًحا إِنَّا ُم

فَذُوقُوا بَِما َنِسيُتْم ِلقَاَء َيوِْمكُمْ ) ١٣(نَّ جََهنََّم ِمَن الْجِنَِّة وَالنَّاسِ أَْجَمِعَني كُلَّ َنفْسٍ ُهَداَها َولَِكْن َحقَّ الْقَْولُ مِنِّي لَأَْملَأَ
وا ُسجًَّدا إِنََّما ُيْؤِمُن بِآَياتَِنا الَِّذيَن إِذَا ذُكِّرُوا بَِها َخرُّ) ١٤(َهذَا إِنَّا َنِسيَناكُْم َوذُوقُوا َعذَاَب الُْخلِْد بَِما كُنُْتْم َتْعَملُونَ 

تََتَجافَى ُجُنوبُُهْم َعنِ الَْمضَاجِعِ َيْدُعونَ رَبَُّهْم َخْوفًا َوطََمًعا َوِممَّا ) ١٥(َوسَبَُّحوا بَِحْمِد َربِّهِْم َوُهْم لَا َيسَْتكْبُِرونَ 
أَفََمْن كَانَ ُمْؤِمًنا ) ١٧(نٍ َجَزاًء بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ فَلَا َتْعلَُم نَفٌْس َما أُْخِفَي لَُهْم ِمْن قُرَِّة أَْعُي) ١٦(َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَ 

أَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت فَلَُهْم َجنَّاُت الَْمأَْوى نُُزلًا بَِما كَانُوا َيْعَملُونَ ) ١٨(كََمْن كَانَ فَاِسقًا لَا َيْسَتُوونَ 
ِذي فََمأَْواُهمُ النَّاُر كُلََّما أََراُدوا أَنْ َيْخُرجُوا ِمْنَها أُعِيُدوا ِفيَها َوِقيلَ لَُهْم ذُوقُوا َعذَاَب النَّارِ الََّوأَمَّا الَِّذيَن فََسقُوا ) ١٩(

َوَمْن أَظْلَُم ِممَّْن ) ٢١(ُعونَ وَلَُنِذيقَنَُّهْم ِمَن الَْعذَابِ الْأَْدَنى ُدونَ الَْعذَابِ الْأَكَْبرِ لََعلَُّهْم يَْرجِ) ٢٠(كُْنُتْم بِِه ُتكَذُِّبونَ 
َولَقَْد آَتيَْنا ُموَسى الِْكَتاَب فَلَا َتكُْن ِفي ِمْرَيٍة ِمْن ) ٢٢(ذُكَِّر بِآَياتِ َربِِّه ثُمَّ أَعَْرَض َعْنَها إِنَّا ِمَن الُْمْجرِِمَني ُمْنَتِقُمونَ 

إِنَّ ) ٢٤(َعلَْنا ِمنُْهْم أَِئمَّةً يَْهُدونَ بِأَْمرَِنا لَمَّا صََبُروا َوكَانُوا بِآيَاِتَنا ُيوِقُنونَ َوَج) ٢٣(ِلقَاِئِه َوَجَعلَْناُه ُهًدى ِلَبنِي إِسَْراِئيلَ 
ِمَن الْقُُرونِ  أَوَلَْم يَْهِد لَُهْم كَْم أَْهلَكَْنا ِمْن قَْبِلهِْم) ٢٥(رَبََّك ُهَو َيفِْصلُ َبيَْنُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة ِفيَما كَانُوا ِفيِه َيْخَتِلفُونَ 

أََولَْم َيَرْوا أَنَّا َنُسوقُ الَْماَء إِلَى الْأَْرضِ الُْجُرزِ فَُنخْرُِج ) ٢٦(َيْمُشونَ ِفي َمَساكِنِهِْم إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَياٍت أَفَلَا َيْسَمُعونَ 
قُلْ َيْوَم ) ٢٨(َوَيقُولُونَ َمَتى َهذَا الْفَْتُح إِنْ كُنُْتْم صَاِدِقَني ) ٢٧(بِِه َزْرًعا َتأْكُلُ ِمْنُه أَْنَعامُُهْم وَأَْنفُسُُهْم أَفَلَا يُْبِصُرونَ 
  ) ٣٠(فَأَْعرِْض َعنُْهْم َواْنَتِظْر إِنَُّهْم مُْنَتِظُرونَ ) ٢٩(الْفَْتحِ لَا َيْنفَُع الَِّذيَن كَفَُروا إَِمياُنُهْم وَلَا ُهْم ُينْظَُرونَ 

اذج اخلطاب القرآين للقلب البشري بالعقيدة الضخمة اليت جاء القرآن هذه السورة املكية منوذج آخر من من
عقيدة الدينونة هللا األحد الفرد الصمد ، خالق الكون والناس ، ومدبر : ليوقظها يف الفطر ، ويركزها يف القلوب 

صلى اهللا عليه  والتصديق برسالة حممد. السماوات واألرض وما بينهما وما فيهما من خالئق ال يعلمها إال اهللا 
  .واالعتقاد بالبعث والقيامة واحلساب واجلزاء . وسلم املوحى إليه هبذا القرآن هلداية البشر إىل اهللا 

كل منها تعاجلها بأسلوب خاص . هذه هي القضية اليت تعاجلها السورة؛ وهي القضية اليت تعاجلها سائر السور املكية 
طب القلب البشري خطاب العليم اخلبري ، املطلع على أسرار هذه القلوب ، ومؤثرات خاصة؛ تلتقي كلها يف أهنا ختا

وخفاياها ، ومنحنياهتا ودروهبا ، العارف بطبيعتها وتكوينها ، وما يستكن فيها من مشاعر ، وما يعتريها من تأثرات 
  .واستجابات يف مجيع األحوال والظروف 

فهي تعرضها يف . أسلوب وطريقة سورة لقمان السابقة  وسورة السجدة تعاجل تلك القضية بأسلوب وبطريقة غري
آياهتا األوىل؛ مث متضي بقيتها تقدم مؤثرات موقظة للقلب ، منرية للروح ، مثرية للتأمل والتدبر؛ كما تقدم أدلة 

وبراهني على تلك القضية معروضة يف صفحة الكون ومشاهده؛ ويف نشأة اإلنسان وأطواره؛ ويف مشاهد من اليوم 
  خر حافلة باحلياة واحلركة؛ ويف مصارع الغابرين وآثارهم الناطقة ملن يسمع هلا ويتدبر منطقهااآل



وللنفوس اجلاحدة يف عنادها وجلاجها؛ . كذلك ترسم السورة صوراً للنفوس املؤمنة يف خشوعها وتطلعها إىل رهبا 
ضر للعيان ، يشهده كل قارئ هلذا وتعرض صوراً للجزاء الذي يتلقاه هؤالء وهؤالء ، وكأهنا واقع مشهود حا

  .القرآن 
ويف كل هذه املعارض واملشاهد تواجه القلب البشري مبا يوقظه وحيركه ويقوده إىل التأمل والتدبر مرة ، وإىل 

وتطالعه تارة بالتحذير والتهديد ، وتارة باإلطماع ، وتارة . اخلوف واخلشية مرة ، وإىل التطلع والرجاء مرة 
تدعه لنفسه خيتار طريقه ، وينتظر مصريه . مث تدعه يف النهاية حتت هذه املؤثرات وأمام تلك الرباهني . . باإلقناع 

  .على علم وعلى هدى وعلى نور 
« يبدأ باألحرف املقطعة : وميضي سياق السورة يف عرض تلك القضية يف أربعة مقاطع أو مخسة متالحقة متصلة 

من { : ونفي الريب عن تنزيله والوحي به . زيل الكتاب من جنس هذه األحرف منبهاً هبا إىل تن» ميم . الم . ألف 
{ ويؤكد أنه احلق من ربه لينذر قومه . افتراه : ويسأل سؤال استنكار عما إذا كانوا يقولون . . } رب العاملني 

  . .} لعلهم يهتدون 
صلى اهللا عليه وسلم يف التبليغ عن رب قضية الوحي وصدق الرسول : وهذه هي القضية األوىل من قضايا العقيدة 

  .العاملني 
يف خلق السماوات واألرض وما بينهما ، ويف اهليمنة على : مث يعرض قضية األلوهية وصفتها يف صفحة الوجود 

مث يف نشأة اإلنسان وأطواره وما . . الكون وتدبري األمر يف السماوات واألرض ، ورفع األمر إليه يف اليوم اآلخر 
  .اهللا من السمع والبصر واإلدراك وهبه 

  .والناس بعد ذلك قليالً ما يشكرون 
صفة اخللق ، وصفة التدبري ، وصفة اإلحسان ، وصفة اإلنعام ، : قضية األلوهية وصفتها : وهذه هي القضية الثانية 

  .وكلها مذكورة يف سياق آيات اخللق والتكوين . وصفة الرمحة . وصفة العلم 
أإذا ضللنا يف األرض أإنا لفي خلق : وقالوا { : بعث ، وشكهم فيه بعد تفرق ذراهتم يف التراب مث يعرض قضية ال

  .ويرد على هذا الشك بصيغة اجلزم واليقني } جديد؟ 
  .قضية البعث واملصري : وهذه هي القضية الثالثة 

يعلنون يقينهم باآلخرة } إذ اجملرمون ناكسو رؤوسهم عند رهبم { : ومن مث يعرض مشهداً من مشاهد القيامة 
ويقولون الكلمة اليت لو قالوها يف الدنيا لفتحت هلم أبواب اجلنة؛ ولكنها . ويقينهم باحلق الذي جاءهتم به الدعوة 
لعل هذا املشهد أن يوقظهم قبل فوات األوان لقول الكلمة اليت سيقولوهنا . يف موقفهم ذاك ال جتدي شيئاً وال تفيد 

  .فيقولوها اآلن يف وقتها املطلوب . يف املوقف العصيب 
خروا { : إذا ذكروا بآيات رهبم : وإىل جوار هذا املشهد البائس املكروب يعرض مشهد املؤمنني يف هذ األرض 

تتجاىف جنوهبم عن املضاجع يدعون رهبم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم . سجداً وسبحوا حبمد رهبم وهم ال يستكربون 
يعرض إىل جوارها ما أعده اهللا هلذه النفوس . صورة موحية شفيفة ترف حوهلا القلوب وهي . . . } ينفقون 

فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء { : اخلاشعة اخلائفة الطامعة من نعيم يعلو على تصور البشر الفانني 
. جنة املأوى ويف نار اجلحيم  ويعقب عليه مبشهد سريع ملصائر املؤمنني والفاسقني يف. . } مبا كانوا يعملون 

  .وبتهديد اجملرمني باالنتقام منهم يف األرض أيضاً قبل أن يالقوا مصريهم األليم 
مث ترد إشارة إىل موسى عليه السالم ووحدة رسالته ورسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم واملهتدين من قومه ، 



ويف هذه اإلشارة إحياء بالصرب على ما يلقاه . اهللا أئمة وصربهم على الدعوة ، وجزائهم على هذا الصرب بأن جعلهم 
  .الدعاة إىل اإلسالم من كيد ومن تكذيب 

مث جولة يف . . وتعقب هذه اإلشارة جولة يف مصارع الغابرين من القرون ، وهم ميشون يف مساكنهم غافلني 
  .شهد احلياة يف سطور األرض امليتة ينزل عليها املاء باحلياة والنماء؛ فيتقابل مشهد البلى وم

. وهم يتساءلون يف شك عن يوم الفتح الذي يتحقق فيه الوعيد } مىت هذا الفتح؟ { : وختتم السورة حبكاية قوهلم 
وتوجيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم ليعرض عنهم ويدعوهم . واجلواب بالتخويف من هذا اليوم والتهديد 

  .ملصريهم احملتوم 
  :ورة بالتفصيل واآلن نأخذ يف عرض الس

افتراه؟ بل هو احلق من ربك لتنذر قوماً ما أتاهم : أم يقولون . تنزيل الكتاب ال ريب فيه من رب العاملني . أمل { 
  . .} من نذير من قبلك لعلهم يهتدون 

هذه األحر ف اليت يعرفها العرب املخاطبون هبذا الكتاب؛ ويعرفون ما ميلكون أن . . » ميم . الم . ألف « 
يصوغوا منها ومن نظائرها من كالم ، ويدركون الفارق اهلائل بني ما ميلكون أن يصوغوه منها وبني هذا القرآن؛ 

  .وهو فارق يدركه كل خبري بالقول ، وكل من ميارس التعبري باللفظ عن املعاين واألفكار 

اناً وإيقاعاً يف القلب واحلس ليسا كما يدرك أن يف النصوص القرآنية قوة خفية ، وعنصراً مستكناً ، جيعل هلا سلط
وهي ظاهرة ملحوظة ال سبيل إىل اجلدال . لسائر القول املؤلف من أحرف اللغة ، مما يقوله البشر يف مجيع األعصار 

فيها ، ألن السامع يدركها ، ومييزها ، ويهتز هلا ، من بني سائر القول ، ولو مل يعلم سلفاً أن هذا قرآن والتجارب 
  .ؤكد هذه الظاهرة يف شىت أوساط الناس الكثرية ت

والفارق بني القرآن وما يصوغه البشر من هذه احلروف من كالم ، هو كالفارق بني صنعة اهللا وصنعة البشر يف 
وإن توزيع األلوان يف زهرة . صنعة اهللا واضحة مميزة ، ال تبلغ إليها صنعة البشر يف أصغر األشياء . سائر األشياء 
وكذلك صنع اهللا يف القرآن وصنع البشر فيما يصوغون . . معجزة ألمهر الرسامني يف مجيع العصور واحدة ليبدو 

  من هذه احلروف من كالم
. قضية مقطوع هبا ، ال سبيل إىل الشك فيها . . } تنزيل الكتاب ال ريب فيه من رب العاملني { ميم . الم . ألف 

السياق بنفي الريب يف منتصف اآلية ، بني املبتدأ فيها واخلرب ، ألن  ويعجل. . قضية تنزيل الكتاب من رب العاملني 
والتمهيد هلا بذكر هذه األحرف املقطعة يضع املرتابني . هذا هو صلب القضية ، والنقطة املقصودة يف النص 

ه األحرف فهذا الكتاب مصوغ من جنس هذ. الشاكني وجهاً لوجه أمام واقع األمر ، الذي ال سبيل إىل اجلدل فيه 
اليت يعرفون؛ ومنطه هو هذا النمط املعجز الذي ال ميارون يف إعجازه ، أمام التجربة الواقعة ، وأمام موازين القول 

  .اليت يقر هبا اجلميع 
إن كل آية وكل سورة تنبض بالعنصر املستكن العجيب املعجز يف هذا القرآن؛ وتشي بالقوة اخلفية املودعة يف هذا 

لكيان اإلنساين ليهتز ويرجتف ويتزايل وال ميلك التماسك أمام هذا القرآن ، كلما تفتح القلب ، وإن ا. الكالم 
وإن هذه الظاهرة لتزداد وضوحاً كلما . وصفا احلس ، وارتفع اإلدراك ، وارتفعت حساسية التلقي واالستجابة 

. جمرد وهلة تأثريية وجدانية غامضة فليست هي . اتسعت ثقافة اإلنسان ، ومعرفته هبذا الكون وما فيه ومن فيه 
وهي متحققة كذلك حني خياطب القلب اجملرب ، والعقل . فهي متحققة حني خياطب القرآن الفطرة خطاباً مباشراً 

وإن نصوصه ليتسع مدى مدلوالهتا ومفهوماهتا وإيقاعاهتا على السواء . املثقف ، والذهن احلافل بالعلم واملعلومات 



العلم والثقافة واملعرفة ، ما دامت الفطرة مستقيمة مل تنحرف ومل تطمس عليها األهواء مما جيزم  كلما ارتفعت درجة
  .بأن هذا القرآن صنعة غري بشرية على وجه اليقني ، وأنه تنزيل الكتاب ال ريب فيه من رب العاملني 

  . .} افتراه؟ : أم يقولون { 
هنا يصوغ هذا القول يف صيغة املستنكر ألن يقال هذا القول  ولكن السياق. ولقد قالوها فيما زعموه متعنتني 

  .} افتراه؟ : أم يقولون { : أصالً 

هذه القولة اليت ال ينبغي أن تقال؛ فتاريخ حممد صلى اهللا عليه وسلم فيهم ينفي هذه الكلمة الظاملة من جهة؛ . 
  :تشكك وطبيعة هذا الكتاب ذاهتا تنفيه أصالً ، وال تدع جماالً للريب وال

  . .} بل هو احلق من ربك { 
مبا يف طبيعته من صدق ومطابقة ملا يف الفطرة من احلق األزيل؛ وما يف طبيعة الكون كله من هذا احلق . . احلق 

الثابت ، املستقر يف كيانه ، امللحوظ يف تناسقه ، واطراد نظامه ، وثبات هذا النظام ، ومشوله وعدم تصادم أجزائه ، 
  .، وتعارف هذه األجزاء وتالقيها أو تناثرها 

بترمجته لنواميس هذا الوجود الكبري ترمجة مستقيمة؛ وكأمنا هو الصورة اللفظية املعنوية لتلك النواميس . . احلق 
  .الطبيعية الواقعية العاملة يف هذا الوجود 

شون فيه ونواميسه الكلية ، مبا حيققه من اتصال بني البشر الذين يرتضون منهجه وهذا الكون الذي يعي. . احلق 
حيث جيدون أنفسهم يف صداقة مع كل ما . وما يعقده بينهم وبني قوى الكون كله من سالم وتعاون وتفاهم وتالق 

  .حوهلم من هذا الكون الكبري 
ا ألنه يلتقي مب. الذي تستجيب له الفطرة حني يلمسها إيقاعه ، يف يسر وسهولة ، ويف غري مشقة وال عنت . . احلق 

  .فيها من حق أزيل قدمي 
الذي ال يتفرق وال يتعارض وهو يرسم منهاج احلياة البشرية كامالً؛ ويلحظ يف هذا املنهاج كل قواها . . احلق 

وكل طاقاهتا ، وكل نزعاهتا وكل حاجاهتا ، وكل ما يعتورها من مرض أو ضعف أو نقص أو آفة ، تدرك النفوس 
  .وتفسد القلوب 

وال يظلم فكرة يف القلب أو . وال يظلم قوة يف نفس وال طاقة . يظلم أحداً يف دنيا أو آخرة  الذي ال. . احلق 
  .حركة يف احلياة ، فيكفها عن الوجود والنشاط ، ما دامت متفقة مع احلق الكبري األصيل يف صلب الوجود 

عاملني كما قال يف اآلية وهو رب ال. فما هو من عندك ، إمنا هو من عند ربك . . } بل هو احلق من ربك { 
وإلقاء ظالل القرىب بينه وبني ربه . تكرمي الرسول الذي يتهمونه باالفتراء . السابقة؛ إمنا هذه اإلضافة هنا للتكرمي 

وتقريراً للصلة الوثيقة اليت حتمل مع معىن التكرمي معىن وثاقة املصدر وصحة . رداً على االهتام األثيم . رب العاملني 
  .وأمانة النقل والتبليغ . التلقي 

  . .} لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك ، لعلهم يهتدون { 
والعرب الذين أرسل إليهم حممد صلى اهللا عليه وسلم مل يرسل إليهم أحد قبله؛ وال يعرف التاريخ رسوالً بني 

اهللا عليه هذا الكتاب احلق ، إمساعيل عليه السالم جد العرب األول وبني حممد صلى اهللا عليه وسلم وقد نزل 
  .فهدايتهم مرجوة هبذا الكتاب ، ملا فيه من احلق الذي خياطب الفطر والقلوب } لعلهم يهتدون { . لينذرهم به 

  .هؤالء القوم الذين نزل اهللا الكتاب لينذرهم به رسوله صلى اهللا عليه وسلم كانوا يشركون مع اهللا آهلة أخرى 



« :  اليت يعرفون هبا حق ألوهيته سبحانه ، ومييزون هبا بني من يستحق هذا الوصف العظيم فهنا يبدأ ببيان صفة اهللا
  :ومن ال يستحقونه وال جيوز أن يقرنوا إىل مقام اهللا رب العاملني » اهللا 
 اهللا الذي خلق السماوات واألرض وما بينهما يف ستة أيام ، مث استوى على العرش ، ما لكم من دونه من ويل وال{ 

. أفال تتذكرون؟ يدبر األمر من السماء إىل األرض ، مث يعرج إليه يف يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون . شفيع 
مث جعل . الذي أحسن كل شيء خلقه ، وبدأ خلق اإلنسان من طني . ذلك عامل الغيب والشهادة العزيز الرحيم 

قليالً ما . ، وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة  مث سواه ونفخ فيه من روحه. نسله من ساللة من ماء مهني 
  . .} تشكرون 

ويف ضمري الغيب املترامي وراء . هذه هي يف صفحة الكون املنظور . ذلك هو اهللا ، وهذه هي آثار ألوهيته ودالئلها 
  . يف كتابه احلق املبني ويف نشأة اإلنسان وأطواره اليت يعرفها الناس ، واليت يطلعهم عليها اهللا. إدراك البشر احملدود 

  . .} اهللا الذي خلق السماوات واألرض وما بينهما يف ستة أيام { 
هي هذا . . والسماوات واألرض وما بينهما هي هذه اخلالئق اهلائلة اليت نعلم عنها القليل وجنهل عنها الكثري 

ه مبهوراً مدهوشاً متحرياً يف الصنعة امللكوت الطويل العريض الضخم املترامي األطراف ، الذي يقف اإلنسان أمام
اجلمال . هي هذا اخللق الذي جيمع إىل العظمة الباهرة ، اجلمال األخاذ . . املتقنة اجلميلة املنسقة الدقيقة التنظيم 

احلقيقي الكامل ، الذي ال يرى فيه البصر ، وال احلس ، وال القلب ، موضعاً للنقص؛ وال ميل املتأمل التطلع إليه 
مث هي هذه اخلالئق املنوعة ، املتعددة . املتجددة العجيبة . ا طالت وقفته؛ وال يذهب التكرار واأللفة جباذبيته مهم

األنواع واألجناس واألحجام واألشكال واخلواص واملظاهر واالستعدادات والوظائف ، اخلاضعة كلها لناموس 
مصدر واحد تتلقى منه التوجيه والتدبري ، وتتجه إليه واحد ، املتناسقة كلها يف نشاط واحد ، املتجهة كلها إىل 

  .بالطاعة واالستسالم 
  . .فهو احلقيق سبحانه هبذا الوصف العظيم . . هو الذي خلق السماوات واألرض وما بينهما . . واهللا 

  . .} خلق السماوات واألرض وما بينهما يف ستة أيام { 
فأيام هذه األرض مقياس زمين ناشئ من دورة هذه األرض . فها وليست هي قطعاً من أيام هذه األرض اليت نعر

حول نفسها أمام الشمس مرة ، تؤلف ليالً وهناراً على هذه األرض الصغرية الضئيلة ، اليت ال تزيد على أن تكون 
وهو مقياس . هباءة منثورة يف فضاء الكون الرحيب وقد وجد هذا املقياس الزمين بعد وجود األرض والشمس 

  لح لنا حنن أبناء هذه األرض الصغرية الضئيلةيص
فهي من . أما حقيقة هذه األيام الستة املذكورة يف القرآن فعلمها عند اهللا؛ وال سبيل لنا إىل حتديدها وتعيني مقدارها 

  .} وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون { : أيام اهللا اليت يقول عنها 

.  
أو ستة . أطوار مرت هبا السماوات واألرض وما بينهما حىت انتهت إىل ما هي عليه تلك األيام الستة قد تكون ستة 

وهي على أية حال شيء آخر . . أو ستة أدهار ال يعلم ما بني أحدها واآلخر إال اهللا . مراحل يف النشأة والتكوين 
غيب اهللا ال سبيل إىل معرفته على فلنأخذها كما هي غيباً من . غري األيام األرضية اليت تعارف عليها أبناء الفناء 

وإحسانه لكل شيء . إمنا يقصد التعبري إىل تقرير التدبري والتقدير يف اخللق ، وفق حكمة اهللا وعلمه . وجه التحديد 
  .خلقه يف الزمن واملراحل واألطوار املقدرة هلذا اخللق العظيم 

  . .} مث استوى على العرش { 



أما العرش ذاته فال سبيل إىل قول شيء عنه ، وال بد من . الئه على اخللق كله واالستواء على العرش رمز الستع
مث ، ال ميكن قطعاً أن . . ولفظ . فظاهر أنه كناية عن االستعالء . وليس كذلك االستواء . الوقوف عند لفظه 

ضع سبحانه مث يكون يف وال يكون يف حال أو و. يكون للترتيب الزمين ، ألن اهللا سبحانه ال تتغري عليه األحوال 
  .فاالستعالء درجة فوق اخللق ، يعرب عنها هذا التعبري . إمنا هو الترتيب املعنوي . حال أو وضع تال 

  :ويف ظالل االستعالء املطلق يلمس قلوهبم باحلقيقة اليت متسهم 
  . .} ما لكم من دونه من ويل وال شفيع { 

السماوات واألرض وما بينهما؟ وهو خالق السماوات واألرض وأين؟ ومن؟ وهو سبحانه املسيطر على العرش و
  وما بينهما؟ فأين هو الويل من دونه؟ وأين هو الشفيع اخلارج على سلطانه؟

  . .} أفال تتذكرون؟ { 
  .وتذكر هذه احلقيقة يرد القلب إىل اإلقرار باهللا ، واالجتاه إليه وحده دون سواه 

فكل أمر يدبر يف السماوات واألرض وما . . يف الدنيا واآلخرة . . التقدير التدبري و. . ومع اخللق واالستعالء 
  :بينهما يرفع إليه سبحانه يف يوم القيامة ، ويرجع إليه مآله يف ذلك اليوم الطويل 

  . .} مث يعرج إليه يف يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون . يدبر األمر من السماء إىل األرض { 
ليلقي على احلس البشري الظالل } من السماء إىل األرض { : ل التدبري منظوراً واسعاً شامالً والتعبري يرسم جما

ولكن احلس . وإال فمجال تدبري اهللا أوسع وأمشل من السماء إىل األرض . اليت يطيقها وميلك تصورها وخيشع هلا 
هلذه الرقعة اهلائلة اليت ال يعرف حىت األرقام البشري حسبه الوقوف أمام هذا اجملال الفسيح ، ومتابعة التدبري شامالً 

  اليت حتدد مداها
يرتفع إليه سبحانه يف عاله يف اليوم الذي قدره لعرض . مث يرتفع كل تدبري وكل تقدير مبآله ونتائجه وعواقبه 

يء من هذا وليس ش. . } يف يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون { مآالت األعمال واألقوال ، واألشياء واألحياء 
فكل شيء وكل أمر وكل تدبري . يرتفع . . كله متروكاً سدى وال خملوقاً عبثاً ، إمنا يدبر بأمر اهللا إىل أجل مرسوم 

  .وكل مآل هو دون مقام اهللا ذي اجلالل ، فهو يرتفع إليه أو يرفع بإذنه حني يشاء 

  . .} ذلك عامل الغيب والشهادة العزيز الرحيم { 
. والذي يدبر األمر من السماء إىل األرض . والذي استوى على العرش . ق السماوات واألرض الذي خل. . ذلك 

العزيز { وهو . وهو اخلالق املسيطر املدبر . املطلع على ما يغيب وما حيضر . . } ذلك عامل الغيب والشهادة { . 
  .خاليق الرحيم يف إرادته وتدبريه للم. القوي القادر على ما يريد . . } الرحيم 

  . .} الذي أحسن كل شيء خلقه { 
احلق املتمثل يف أشكال . واللهم إن هذا هو احلق الذي تراه الفطرة وتراه العني ويراه القلب ويراه العقل . . 

ويف كل . ويف هيئاهتا وأحواهلا ونشاطها وحركاهتا . ويف طبيعتها منفردة ويف تناسقها جمتمعة . األشياء ، ووظائفها 
  .ق بوصف احلسن واإلحسان من قريب أو من بعيد ما يتعل

هذا كل شيء خلقه يتجلى فيه اإلحسان . هذه يده ظاهرة اآلثار يف اخلالئق . سبحانه هذه صنعته يف كل شيء 
واإلتقان؛ فال جتاوز وال قصور ، وال زيادة عن حد اإلحسان وال نقص ، وال إفراط وال تفريط ، يف حجم أو شكل 

وال يتقدم عن موعده وال . كل شيء مقدر ال يزيد عن حد التناسق اجلميل الدقيق وال ينقص . ة أو صنعة أو وظيف
ومن اخللية الساذجة إىل . كل شيء من الذرة الصغرية إىل أكرب األجرام . . وال يتجاوز مداه وال يقصر . يتأخر 



وكلها . األطوار واحلركات واألحداث وكذلك األعمال و. . كلها يتجلى فيها اإلحسان واإلتقان . أعقد األجسام 
مقدرة تقديراً دقيقاً يف موعدها ويف جماهلا ويف مآهلا ، وفق اخلطة الشاملة لسري هذا الوجود من األزل . من خلق اهللا 

  .إىل األبد مع تدبري اهللا 
إعداداً دقيقاً ، كل شيء ، وكل خلق ، مصنوع ليؤدي دوره املقسوم له يف رواية الوجود ، معد ألداء هذا الدور 

هذه . هذه اخللية الواحدة اجملهزة بشىت الوظائف . مزود باالستعدادات واخلصائص اليت تؤهله لدوره متام التأهيل 
هذه . الدودة الساحبة اجملهزة باألرجل أو الشعريات وباملالسة واملرونة والقدرة على شق طريقها كأحسن ما يكون 

وهذا الكوكب السيار وهذا النجم . . مث هذا اإلنسان . . هذا احليوان . حفة هذه الزا. هذا الطائر . السمكة 
وهذه األفالك والعوامل؛ وهذه الدورات املنتظمة الدقيقة املنسقة العجيبة املضبوطة التوقيت واحلركة على . الثابت 
  .ى فيه اإلحسان واإلتقان يتجل. بديع التكوين . حيثما امتد البصر متقن الصنع . كل شيء . كل شيء . . الدوام 

والعني املفتوحة واحلس املتوفز والقلب البصري ، ترى احلسن واإلحسان يف هذا الوجود بتجمعه؛ وتراه يف كل 
والتأمل يف خلق اهللا حيثما اجته النظر أو القلب أو الذهن ، مينح اإلنسان رصيداً ضخماً من ذخائر . أجزائه وأفراده 

اعات التناسق والكمال ، جتمع السعادة من أطرافها بأحلى ما يف مثارها من مذاق؛ احلسن واجلمال ، ومن إيق
وتسكبها يف القلب البشري؛ وهو يعيش يف هذا املهرجان اإلهلي اجلميل البديع املتقن ، يتملى آيات اإلحسان 

أشكال هذا العامل  ويتصل من وراء. واإلتقان يف كل ما يراه وما يسمعه وما يدركه يف رحلته على هذا الكوكب 
  .الفانية باجلمال الباقي املنبثق من مجال الصنعة اإلهلية األصيلة 

وإال . وال يدرك القلب شيئاً من هذا النعيم يف رحلته األرضية إال حني يستيقظ من مهود العادة ، ومن ماللة األلفة 
يبصر بنور اهللا فتتكشف له األشياء عن وإال حني . حني يتسمع إليقاعات الكون من حوله ، ويتطلع إىل إحياءاته 

وإال حني يتذكر اهللا كلما وقعت عينه أو حسه على شيء من . جواهرها اجلميلة كما خرجت من يد اهللا املبدعة 
بدائعه؛ فيحس بالصلة بني املبدع وما أبدع؛ فيزيد شعوره جبمال ما يرى وما حيس ، ألنه يرى حينئذ من ورائه مجال 

  .اهللا وجالله 
وإن اإلنسان لريتقي يف إدراك هذا اجلمال واالستمتاع به إىل غري ما . وإن مجاله ال ينفد . هذا الوجود مجيل  إن

  .وفق ما يريده له مبدع الوجود . قدر ما يريد . حدود 
فإتقان الصنعة جيعل كمال الوظيفة يف كل شيء ، يصل إىل حد . وإن عنصر اجلمال املقصود قصداً يف هذا الوجود 

هذه . هذه النحلة . . انظر . . وكمال التكوين يتجلى يف صورة مجيلة يف كل عضو ، ويف كل خلق . جلمال ا
هذه املوسيقى السارية يف الوجود . هذه السحب . هذه الظالل . هذا الصبح . هذا الليل . هذه النجمة . الزهرة 

  هذا التناسق الذي ال عوج فيه وال فطور. كله 
يف هذا الوجود اجلميل الصنع البديع التكوين؛ يلفتنا القرآن إليها لنتمالها ، ونستمتع هبا وهو يقول إهنا رحلة ممتعة 

  .فيوقظ القلب لتتبع مواضع احلسن واجلمال يف هذا الوجود الكبري . . } الذي أحسن كل شيء خلقه { : 
  . .} وبدأ خلق اإلنسان من طني { . . } الذي أحسن كل شيء خلقه { 

فالتعبري قابل ألن يفهم منه أن الطني كان بداءة ، وكان يف . سانه يف اخللق بدء خلق هذا اإلنسان من طني ومن إح
ومل حيدد عدد األطوار اليت تلت مرحلة الطني وال مداها وال زمنها ، فالباب فيها مفتوح ألي حتقيق . املرحلة األوىل 

خلق اإلنسان من ساللة { . . » املؤمنون « ذي يف سورة وخباصة حني يضم هذا النص إىل النص اآلخر ال. صحيح 
  .فيمكن أن يفهم منه أنه إشارة إىل تسلسل يف مراحل النشأة اإلنسانية يرجع أصالً إىل مرحلة الطني . . } من طني 



ان وأن الطني ك. وقد يكون ذلك إشارة إىل بدء نشأة اخللية احلية األوىل يف هذه األرض؛ وأهنا نشأت من الطني 
ومن . وال كيف كان . ال ما هو . وهذا هو السر الذي مل يصل إليه أحد . املرحلة السابقة لنفخ احلياة فيها بأمر اهللا 

فاألمر يف . وال يذكر القرآن كيف مت هذا ، وال كم استغرق من الزمن ومن األطوار . اخللية احلية نشأ اإلنسان 
يس يف هذا البحث ما يصادم النص القرآين القاطع بأن نشأة حتقيق هذا التسلسل متروك ألي حبث صحيح؛ ول

وهذا هو احلد املأمون بني االعتماد على احلقيقة القرآنية القاطعة وقبول ما يسفر . اإلنسان األوىل كانت من الطني 
  .عنه أي حتقيق صحيح 

بأن األنواع تسلسلت من اخللية : غري أنه حيسن هبذه املناسبة تقرير أن نظرية النشوء واالرتقاء لدارون القائلة 
الواحدة إىل اإلنسان يف أطوار متوالية؛ وأن هناك حلقات نشوء وارتقاء متصلة جتعل أصل اإلنسان املباشر حيواناً 

أن هذه النظرية غري صحيحة يف هذه النقطة وأن كشف عوامل الوراثة اليت مل . . فوق القردة العليا ودون اإلنسان 
فهناك عوامل وراثة كامنة يف خلية . ها جتعل هذا التطور من نوع إىل نوع ضرباً من املستحيل يكن دارون قد عرف

كل نوع حتتفظ له خبصائص نوعه؛ وحتتم أن يظل يف دائرة النوع الذي نشأ منه ، وال خيرج قط عن نوعه وال يتطور 
. والقرد . واحلصان . والثور . لك والكلب كذ. فالقط أصله قط وسيظل قطاً على توايل القرون . إىل نوع جديد 

دون االنتقال إىل نوع . وكل ما ميكن أن يقع حسب نظريات الوراثة هو االرتقاء يف حدود النوع نفسه . واإلنسان 
وهذا يبطل القسم الرئيسي يف نظرية دارون اليت فهم ناس من املخدوعني باسم العلم أهنا حقيقة غري قابلة . آخر 

  أليامللنقض يف يوم من ا
  مث نعود إىل ظالل القرآن

  . .} مث جعل نسله من ساللة من ماء مهني { 
من النطفة إىل العلقة إىل املضغة إىل العظام إىل كمال : من ماء النطفة الذي هو املرحلة األوىل يف تطور اجلنني 
 ينظر إىل طبيعة التطورات اليت متر هبا وإهنا لرحلة هائلة حني. التكوين اجلنيين ، يف هذه الساللة اليت تبدأ باملاء املهني 

حىت تصل إىل اإلنسان املقعد البديع التكوين وإهنا ملسافة شاسعة ضخمة . تلك النقطة الضائعة يف ذلك املاء املهني 
  .بني الطور األول والطور األخري 

  :وذلك ما يعرب عنه القرآن يف آية واحدة تصور هذه الرحلة املديدة 
  . .} خ فيه من روحه ، وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة مث سواه ، ونف{ 

  ما أضخم الرحلة وما أبعد الشقة وما أعظم املعجزة اليت مير عليها الناس غافلني. يا اهللا 
أين تلك النقطة الصغرية املهينة من ذلك اإلنسان الذي تصري إليه يف النهاية ، لوال أهنا يد اهللا املبدعة اليت تصنع هذه 

واليت هتدي تلك النقطة الصغرية الضعيفة إىل اختاذ طريقها يف النمو والتطور والتحول من هيئتها الساذجة . ارقة اخل
  إىل ذلك اخللق املعقد املركب العجيب؟

مث التنويع يف أصناف اخلاليا املتعددة ذات الطبيعة املختلفة ، . هذا االنقسام يف تلك اخللية الواحدة والتكاثر 
وهذا . املختلفة؛ اليت تتكاثر هي بدورها لتقوم كل جمموعة منها بتكوين عضو خاص ذي وظيفة خاصة  والوظيفة

العضو الذي تكونه خاليا معينة من نوع خاص ، حيتوي بدوره على أجزاء ذات وظائف خاصة وطبيعة خاصة ، 
ع هذا التنويع كيف يتم يف اخللية هذا االنقسام والتكاثر م. . تكوهنا خاليا أكثر ختصصاً يف داخل العضو الواحد 

األوىل وهي خلية واحدة؟ وأين كانت تكمن تلك اخلصائص كلها اليت تظهر يف ما بعد يف كل جمموعة من اخلاليا 
املتخصصة الناشئة من تلك اخللية األوىل؟ مث أين كانت تكمن اخلصائص املميزة جلنني اإلنسان من سائر األجنة؟ مث 



اين من سائر األجنة اإلنسانية؟ مث احلافظة لكل ما يظهر بعد ذلك يف اجلنني من استعدادات املميزة لكل جنني إنس
  خاصة ، ووظائف معينة ، ومسات وشيات طوال حياته؟

  ومن ذا الذي كان ميكن أن يتصور إمكان وقوع هذه اخلارقة العجيبة لوال أهنا وقعت فعالً وتكرر وقوعها؟
  .سان؛ وإهنا النفخة من روح اهللا يف هذا الكيان إهنا يد اهللا اليت سوت هذا اإلن

مث هي النفخة من . . إهنا التفسري الوحيد املمكن هلذه العجيبة اليت تتكرر يف كل حلظة ، والناس عنها غافلون . 
روح اهللا اليت جعلت من هذا الكائن العضوي إنساناً ذا مسع وذا بصر وذا إدراك إنساين مميز من سائر الكائنات 

وكل تعليل آخر عاجز عن تفسري تلك العجيبة . . } وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة { : ضوية احليوانية الع
  .اليت تواجه العقل البشري باحلرية الغامرة اليت ال خمرج منها بغري ذلك التفسري 

الفضل الذي أودع تلك . الفضل الذي جيعل من املاء املهني ذلك اإلنسان الكرمي . ومع كل هذا الفيض من الفضل 
اخللية الصغرية الضعيفة كل هذا الرصيد من القدرة على التكاثر والنماء ، والتطور والتحول ، والتجمع 

مع . . مث أودعها كل تلك اخلصائص واالستعدادات والوظائف العليا اليت جتعل من اإلنسان إنساناً . والتخصيص 
  . .} قليالً ما تشكرون { : القليل كل هذا الفيض فإن الناس ال يشكرون إال يف 

النشأة األوىل لإلنسان ، وأطوار هذه النشأة العجيبة ، اخلارقة لكل مألوف ، وإن كانت تتكرر يف ويف ظل مشهد 
يف ظل هذا املشهد يعرض اعتراضهم على النشأة اآلخرة ، وشكهم يف . كل حلظة ، وتقع أمام األنظار واألمساع 

  :فيبدو هذا الشك وذلك االعتراض غريبني كل الغرابة . البعث والنشور 
  . .} أإذا ضللنا يف األرض أإنا لفي خلق جديد؟ بل هم بلقاء رهبم كافرون : وقالوا { 

إهنم يستبعدون أن خيلقهم اهللا خلقاً جديداً ، بعد موهتم ودفنهم ، وحتول أجسامهم إىل رفات يغيب يف األرض ، 
من . دأ اهللا خلق اإلنسان من طني وخيتلط بذراهتا ، ويضل فيها ، فماذا يف هذا من غرابة أمام النشأة األوىل؟ لقد ب

فالنشأة اآلخرة شبيهة بالنشأة األوىل ، وليس فيها . هذه األرض اليت يقولون إن رفاهتم سيضل فيها وخيتلط هبا 
فهذا الكفر بلقاء اهللا هو الذي . ومن مث يقولون ما يقولون . . } بل هم بلقاء رهبم كافرون { غريب وال جديد 

الشك واالعتراض على األمر الواضح الذي وقع مرة ، والذي يقع ما هو قريب منه يف كل يلقي على أنفسهم ظل 
  .حلظة 

  :لذلك يرد على اعتراضهم بتقرير وفاهتم ورجعتهم ، مكتفياً بالربهان احلي املاثل يف نشأهتم األوىل وال زيادة 
  .} يتوفاكم ملك املوت الذي وكل بكم ، مث إىل ربكم ترجعون : قل { 

.  
فأما ملك املوت من هو؟ وكيف يتوىف األنفس فهذا من غيب اهللا ، الذي نتلقى . . ذا يف صورة اخلرب اليقني هك

  .وال زيادة على ما نتلقاه من هذا املصدر الوحيد . خربه من هذا املصدر الوثيق األكيد 
أمام مشهد من مشاهد القيامة؛ ومبناسبة البعث الذي يعترضون عليه والرجعة اليت يشكون فيها ، يقفهم وجهاً لوجه 

  :مشهد حي شاخص حافل بالتأثرات واحلركات واحلوار كأنه واقع مشهود 
ربنا أبصرنا ومسعنا ، فارجعنا نعمل صاحلاً ، إنا موقنون ولو . ولو ترى إذ اجملرمون ناكسو رؤوسهم عند رهبم { 

جلنة والناس أمجعني فذوقوا مبا نسيتم لقاء شئنا آلتينا كل نفس هداها ، ولكن حق القول مين ألمألن جهنم من ا
  . .} يومكم هذا ، إنا نسيناكم ، وذوقوا عذاب اخللد مبا كنتم تعملون 



إنه مشهد اخلزي واالعتراف باخلطيئة ، واإلقرار باحلق الذي جحدوه ، وإعالن اليقني مبا شكوا فيه ، وطلب العودة 
الذي . . } عند رهبم { . . وهم ناكسو رؤوسهم خجالً وخزياً  . .إىل األرض إلصالح ما فات يف احلياة األوىل 

  .ولكن هذا كله جييء بعد فوات األوان حيث ال جيدي اعتراف وال إعالن . . كانوا يكفرون بلقائه يف الدنيا 
 وقبل أن يعلن السياق جواب استخذائهم الذليل ، يقرر احلقيقة اليت تتحكم يف املوقف كله؛ وتتحكم قبل ذلك يف

  :حياة الناس ومصائرهم 
  . .} ولكن حق القول مين ألمألن جهنم من اجلنة والناس أمجعني . ولو شئنا آلتينا كل نفس هداها { 

هو طريق اهلدى ، كما وحد طريق املخلوقات اليت هتتدي بإهلام . ولو شاء اهللا جلعل جلميع النفوس طريقاً واحداً 
حياهتا من احلشرات والطري والدواب؛ أو اخلالئق اليت ال تعرف إال  كامن يف فطرهتا ، وتسلك طريقة واحدة يف

لكن إرادة اهللا اقتضت أن يكون هلذا اخللق املسمى باإلنسان طبيعة خاصة ، ميلك معها اهلدى . الطاعات كاملالئكة 
فطره اهللا عليها  والضالل؛ وخيتار اهلداية أو حييد عنها؛ ويؤدي دوره يف هذا الكون هبذه الطبيعة اخلاصة ، اليت

ومن مث كتب اهللا يف قدره أن ميأل جهنم من اجلنة ومن الناس الذين خيتارون . لغرض وحلكمة يف تصميم هذا الوجود 
  .الضاللة ، ويسلكون الطريق املؤدي إىل جهنم 

يقال هلم ومن مث . هؤالء ممن حق عليهم هذا القول . وهؤالء اجملرمون املعروضون على رهبم وهم ناكسو رؤوسهم 
:  

  . .} فذوقوا مبا نسيتم لقاء يومكم هذا { 
ذوقوا بسبب نسيانكم لقاء هذا اليوم ، وإمهالكم . . فنحن يف املشهد يف اليوم اآلخر . يومكم هذا احلاضر 

 ولكنهم يعاملون معاملة. واهللا ال ينسى أحداً . . } إنا نسيناكم { ذوقوا . االستعداد له وأنتم يف فسحة من الوقت 
  .املهملني املنسيني ، معاملة فيها مهانة وفيها إمهال وفيها ازدراء 

  . .} وذوقوا عذاب اخللد مبا كنتم تعملون { 
وحيس قارئ القرآن . وترك اجملرمون ملصريهم املهني . وقد قيلت الكلمة الفاصلة فيه . ويسدل الستار على املشهد 

م شاخصون حيث تركهم وهذه إحدى خصائص التصوير القرآين وهو جياوز هذه اآليات كأنه تركهم هناك ، وكأهن
  .احمليي للمشاهد املوحي للقلوب 

يسدل الستار على ذلك املشهد لريفعه عن مشهد آخر ، يف ظل آخر ، ويف جو آخر ، له عطر آخر تستروح له 
 إىل رهبم وقلوهبم راجفة مشهدهم خاشعني خمبتني عابدين ، داعني. إنه مشهد املؤمنني . األرواح وختفق له القلوب 

  :وقد ذخر هلم رهبم من اجلزاء ما ال يبلغ إىل تصوره خيال . من خشية اهللا ، طامعة راجية يف فضل اهللا 
تتجاىف جنوهبم عن . إمنا يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا هبا خروا سجداً وسبحوا حبمد رهبم ، وهم ال يستكربون { 

فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني ، جزاء مبا . عاً ، ومما رزقناهم ينفقون املضاجع ، يدعون رهبم خوفاً وطم
  . .} كانوا يعملون 

وهي صورة وضيئة لألرواح املؤمنة ، اللطيفة ، الشفيفة احلساسة املرجتفة من خشية اهللا وتقواه ، املتجهة إىل رهبا 
هذه األرواح هي اليت تؤمن بآيات اهللا ، وتتلقاها . استكبار بالطاعة املتطلعة إليه بالرجاء ، يف غري ما استعالء وال 

  .باحلس املتوفز والقلب املستيقظ والضمري املستنري 
تأثراً مبا ذكروا به ، وتعظيماً هللا الذي ذكروا بآياته ، وشعوراً جبالله } خروا سجداً { هؤالء إذا ذكروا بآيات رهبم 

وسبحوا { اً عن اإلحساس الذي ال يعرب عنه إال متريغ اجلباه بالتراب الذي يقابل بالسجود أول ما يقابل ، تعبري



فهي استجابة الطائع اخلاشع املنيب الشاعر . . } وهم ال يستكربون { . مع حركة اجلسد بالسجود . } حبمد رهبم 
  .جبالل اهللا الكبري املتعال 

يف التعبري العجيب الذي يكاد جيسم حركة . حدة مث مشهدهم املصور هليئتهم اجلسدية ومشاعرهم القلبية يف حملة وا
  :األجسام والقلوب 

  . .} تتجاىف جنوهبم عن املضاجع يدعون رهبم خوفاً وطمعاً { 
ولكن التعبري القرآين . ويتهجدون بالصالة ، ودعاء اهللا . الوتر . صالة العشاء اآلخرة . إهنم يقومون لصالة الليل 

فريسم صورة املضاجع يف الليل تدعو . . } تتجاىف جنوهبم عن املضاجع { : ى يعرب عن هذا القيام بطريقة أخر
وإن كانت تبذل جهداً يف مقاومة . ولكن هذه اجلنوب ال تستجيب . اجلنوب إىل الرقاد والراحة والتذاذ املنام 

. شغال بالوقوف يف حضرته  .شغال برهبا . ألن هلا شغالً عن املضاجع اللينة والرقاد اللذيذ . دعوة املضاجع املشتهاة 
واخلوف من . اخلوف من عذاب اهللا والرجاء يف رمحته . وبالتوجه إليه يف خشية ويف طمع يتنازعها اخلوف والرجاء 

والتعبري يصور هذه املشاعر املرجتفة يف الضمري . واخلوف من معصيته والطمع يف توفيقه . غضبه والطمع يف رضاه 
وهم إىل جانب هذه احلساسية . . } يدعون رهبم خوفاً وطمعاً { : جمسمة ملموسة بلمسة واحدة ، حىت لكأهنا 

ومما رزقناهم { . . املرهفة ، والصالة اخلاشعة ، والدعاء احلار يؤدون واجبهم للجماعة املسلمة طاعة هللا وزكاة 
  . .} ينفقون 

اجلزاء الذي تتجلى . رفيع اخلاص الفريد هذه الصورة املشرفة الوضيئة احلساسة الشفيفة ترافقها صورة للجزاء ال
  :فيه ظالل الرعاية اخلاصة ، واإلعزاز الذايت ، واإلكرام اإلهلي واحلفاوة الربانية هبذه النفوس 

  . .} فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون { 
ية إعداد املذخور هلم عنده من احلفاوة والكرامة مما تعبري عجيب يشي حبفاوة اهللا سبحانه بالقوم؛ وتوليه بذاته العل

  .تقر به العيون 

والذي يظل عنده خاصة مستوراً حىت يكشف ألصحابه عنه يوم لقائه . هذا املذخور الذي ال يطلع عليه أحد سواه 
  .عند لقياه وإهنا لصورة وضيئة هلذا اللقاء احلبيب الكرمي يف حضرة اهللا 

 على عباده من كرمه وكم ذا يغمرهم سبحانه بفضله ومن هم كائناً ما كان عملهم وعبادهتم يا هللا كم ذا يفيض اهللا
وطاعتهم وتطلعهم حىت يتوىل اهللا جل جالله إعداد ما يدخره هلم من جزاء ، يف عناية ورعاية وود واحتفال؟ لوال 

  أنه فضل اهللا الكرمي املنان؟
ملؤمنني الناعم الكرمي ، يعقب بتلخيص مبدأ اجلزاء العادل ، الذي وأمام مشهد اجملرمني البائس الذليل؛ ومشهد ا

  :يفرق بني املسيئني واحملسنني يف الدنيا أو اآلخرة؛ والذي يعلق اجلزاء بالعمل ، على أساس العدل الدقيق 
نزالً مبا  أما الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فلهم جنات املأوى. أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً؟ ال يستوون { 

ذوقوا : كلما أرادوا أن خيرجوا منها أعيدوا فيها ، وقيل هلم . وأما الذين فسقوا فمأواهم النار . كانوا يعملون 
ومن أظلم . ولنذيقنهم من العذاب األدىن دون العذاب األكرب لعلهم يرجعون . عذاب النار الذي كنتم به تكذبون 

  . .} ن اجملرمني منتقمون ممن ذكر بآيات ربه مث أعرض عنها؟ إنا م
وما يستوي املؤمنون والفاسقون يف طبيعة وال شعور وال سلوك ، حىت يستووا يف اجلزاء يف الدنيا ويف اآلخرة سواء 

والفاسقون منحرفون شاردون . واملؤمنون مستقيمو الفطرة متجهون إىل اهللا ، عاملون على منهاجه القومي . 
فال عجب إذن . لى الطريق الواصل املتفق مع هنج اهللا للحياة ، وقانونه األصيل مفسدون يف األرض ال يستقيمون ع



  .أن خيتلف طريق املؤمنني والفاسقني يف اآلخرة ، وأن يلقى كل منهما اجلزاء الذي يناسب رصيده وما قدمت يداه 
ينزلون فيه ويثوون ، } نزال { اليت تؤويهم وتضمهم } أما الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فلهم جنات املأوى { 

  . .} مبا كانوا يعملون { جزاء 
كلما { ويا سوءها من مأوى خري منه التشريد . يصريون إليها ويأوون . . } وأما الذين فسقوا فمأواهم النار { 

ا ذوقو: وقيل هلم { . وهو مشهد فيه حركة احملاولة للفرار والدفع للنار } أرادوا أن خيرجوا منها أعيدوا فيها 
  .فهو التقريع زيادة على الدفع والتعذيب . } عذاب النار الذي كنتم به تكذبون 

فاهللا يتوعدهم بالعذاب يف هذه الدنيا . وليسوا مع هذا متروكني إىل ذلك املوعد . ذلك مصري الفاسقني يف اآلخرة 
  :قبل عذاب اآلخرة 

  . .} ولنذيقنهم من العذاب األدىن دون العذاب األكرب { 
ظالل الرمحة تتراءى من وراء هذا العذاب األدىن؛ فاهللا سبحانه وتعاىل ال حيب أن يعذب عباده إذا مل يستحقوا لكن 

لعلهم { فهو يوعدهم بأن يأخذهم بالعذاب يف األرض . العذاب بعملهم ، وإذا مل يصروا على موجبات العذاب 
ولو فعلوا ملا صاروا إىل مصري الفاسقني الذي . ب وتستيقظ فطرهتم ، ويردهم أمل العذاب إىل الصوا. . } يرجعون 

  .رأيناه يف مشهدهم األليم 

ومن { فأما إذا ذكروا بآيات رهبم فأعرضوا عنها وجاءهم العذاب األدىن فلم يرجعوا ومل يعتربوا فإهنم إذن ظاملون 
إنا من اجملرمني { : اآلخرة وإهنم إذن يستحقون االنتقام يف الدنيا و} أظلم ممن ذكر بآيات ربه مث أعرض عنها؟ 

  واجلبار املتكرب هو الذي يتوعد هؤالء الضعاف املساكني باالنتقام الرعيب. ويا هوله من هتديد . . } منتقمون 
وتنتهي تلك اجلولة مع مصائر اجملرمني والصاحلني ، وعواقب املؤمنني والفاسقني ، ومشاهد هؤالء وهؤالء يف اليوم 

جولة خمتصرة ال . مث يأخذ سياق السورة يف جولة جديدة مع موسى وقومه ورسالته . بون الذي يشكون فيه ويستري
تزيد على إشارة إىل كتاب موسى عليه السالم الذي جعله اهللا هدى لبين إسرائيل؛ كما جعل القرآن كتاب حممد 

األصل الواحد والعقيدة وإىل التقاء صاحب القرآن مع صاحب التوراة على . صلى اهللا عليه وسلم هدى للمؤمنني 
وإىل اصطفاء الصابرين املوقنني من قوم موسى ليكونوا أئمة لقومهم إحياء للمسلمني يف ذلك احلني بالصرب . الثابتة 

  :وبياناً للصفة اليت تستحق هبا اإلمامة يف األرض والتمكني . واليقني 
وجعلنا منهم أئمة يهدون . ى لبين إسرائيل ولقد آتينا موسى الكتاب فال تكن يف مرية من لقائه وجعلناه هد{ 

  . .} إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه خيتلفون . بأمرنا ملا صربوا وكانوا بآياتنا يوقنون 
على معىن تثبيت الرسول صلى اهللا عليه وسلم على } فال تكن يف مرية من لقائه { : وتفسري هذه العبارة املعترضة 

جاء به؛ وتقرير أنه احلق الواحد الثابت الذي جاء به موسى يف كتابه؛ والذي يلتقي عليه الرسوالن  احلق الذي
هذا التفسري أرجح عندي مما أورده بعض املفسرين من أهنا إشارة إىل لقاء النيب صلى اهللا . . ويلتقي عليه الكتابان 

إن اللقاء على احلق الثابت ، والعقيدة الواحدة ، هو ف. عليه وسلم ملوسى عليه السالم يف ليلة اإلسراء واملعراج 
الذي يستحق الذكر ، والذي ينسلك يف سياق التثبيت على ما يلقاه النيب صلى اهللا عليه وسلم من التكذيب 

وجعلنا { : وكذلك هو الذي يتسق مع ما جاء بعده يف اآلية . واإلعراض ، ويلقاه املسلمون من الشدة والألواء 
لإلحياء للقلة املسلمة يومذاك يف مكة أن تصرب كما . . } يهدون بأمرنا ملا صربوا وكانوا بآياتنا يوقنون  منهم أئمة

صرب املختارون من بين إسرائيل ، وتوقن كما أيقنوا ، ليكون منهم أئمة للمسلمني كما كان أولئك أئمة لبين 
  .ني ولتقرير طريق اإلمامة والقيادة ، وهو الصرب واليق. إسرائيل 



  :أما اختالف بين إسرائيل بعد ذلك فأمرهم فيه متروك إىل اهللا 
  . .} إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه خيتلفون { 

  :وبعد هذه اإلشارة يأخذ السياق املكذبني يف جولة مع مصارع الغابرين 
  .إن يف ذلك آليات  أو مل يهد هلم كم أهلكنا من قبلهم من القرون ميشون يف مساكنهم؟{ 

  .؟ } أفال يسمعون 
وهذه البشرية . ومصارع الغابرين من القرون تنطق بسنة اهللا يف املكذبني ، وسنة اهللا ماضية ال تتخلف وال حتايب 

والقرآن الكرمي ينبه إىل ثبات هذه القوانني ، واطراد . ختضع لقوانني ثابتة يف نشوئها ودثورها ، وضعفها وقوهتا 
يتخذ . ن ، ويتخذ من مصارع القرون ، وآثار املاضني ، الدارسة اخلربة ، أو الباقية بعد سكاهنا موحشة تلك السن

كما يتخذ منها . منها معارض للعربة ، وإيقاظ القلوب ، وإثارة احلساسية ، واخلوف من بطش اهللا وأخذه للجبارين 
اييسهم ، فال ينعزل شعب أو جيل يف حدود الزمان ويرفع هبذا مدارك البشر ومق. معارض لثبات السنن والنواميس 

وإن كان الكثريون ينسون العربة حىت . واملكان؛ وينسى النظام الثابت يف حياة البشر ، املطرد على توايل القرون 
  يالقوا نفس املصري

األوصال ، ورعشة يف  وإن لآلثار اخلاوية حلديثاً رهيباً عميقاً ، للقلب الشاعر ، واحلس املبصر ، وإن له لرجفة يف
ولقد كان العرب املخاطبون هبذه اآلية ابتداء ميشون يف مساكن عاد ومثود ويرون . الضمائر ، وهزة يف القلوب 

والقرآن يستنكر أن تكون مصارع هذه القرون معروضة هلم؛ وأن تكون مساكن . اآلثار الباقية من قرى قوم لوط 
ها؛ مث ال يستجيش هذا قلوهبم ، وال يهز مشاعرهم ، وال يستثري حساسيتهم القوم أمامهم ، ميرون عليها وميشون في

خبشية اهللا ، وتوقي مثل هذا املصري؛ وال يهدي هلم ويبصرهم بالتصرف املنجي من استحقاق كلمة اهللا باألخذ 
  :والتدمري 

  . .} أفال يسمعون؟ . إن يف ذلك آليات { 
نهم ، أو يسمعون هذا التحذير ، قبل أن يصدق هبا النذير ، يسمعون قصص الغابرين الذين ميشون يف مساك

  ويأخذهم النكري
يلمس . وبعد ملسة البلى والدثور ، وما توقعه يف احلس من رهبة وروعة ، وما تثريه يف القلب من رجفة ورعشة 

، كما جال هبم من قبل يف قلوهبم بريشة احلياة النابضة يف املوات؛ وجيول هبم جولة يف األرض امليتة تدب فيها احلياة 
  :األرض اليت كانت حية فأدركها البلى واملمات 

  .} أو مل يروا أنا نسوق املاء إىل األرض اجلرز ، فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم؛ أفال يبصرون؟ { 
. عة بالزرع النابض باحلياة فهذه األرض امليتة البور ، يرون أن يد اهللا تسوق إليها املاء احمليي؛ فإذا هي خضراء ممر

. . وإن مشهد األرض اجلدبة واحليا يصيبها فإذا هي خضراء . الزرع الذي تأكل منه أنعامهم وتأكل منه أنفسهم 
إن هذا املشهد ليفتح نوافذ القلب املغلقة الستجالء هذه احلياة النامية واستقباهلا؛ والشعور حبالوة احلياة ونداوهتا؛ 

ذه احلياة اجلميلة الناضرة؛ إحساس حب وقرىب وانعطاف؛ مع الشعور بالقدرة املبدعة واليد واإلحساس بواهب ه
  .الصناع ، اليت تشيع احلياة واجلمال يف صفحات الوجود 

وهكذا يطّوف القرآن بالقلب البشري يف جمايل احلياة والنماء ، بعدما طّوف به يف جمايل البلى والدثور ، الستجاشة 
اك ، وإيقاظه من بالدة األلفة ، ومهود العادة؛ ولرفع احلواجز بينه وبني مشاهد الوجود ، وأسرار مشاعره هنا وهن



  .احلياة ، وعرب األحداث ، وشواهد التاريخ 
  .ويف النهاية جييء املقطع األخري يف السورة بعد هذا املطاف الطويل 

َواتَّبِْع َما يُوَحى إِلَْيَك ِمْن َربَِّك إِنَّ ) ١(رِيَن وَالُْمَناِفِقَني إِنَّ اللََّه كَانَ َعِليًما َحِكيًما َيا أَيَُّها النَّبِيُّ اتَّقِ اللََّه َولَا ُتِطعِ الْكَاِف
َبْينِ ِفي َجْوِفِه َوَما َما َجَعلَ اللَُّه لَِرُجلٍ ِمْن قَلْ) ٣(َوَتوَكَّلْ َعلَى اللَِّه َوكَفَى بِاللَِّه َوِكيلًا ) ٢(اللََّه كَانَ بَِما َتْعَملُونَ َخبًِريا 

لُكُْم بِأَفَْواِهكُْم َواللَُّه َيقُولُ الْحَقَّ َجَعلَ أَْزوَاَجكُُم اللَّاِئي ُتظَاِهُرونَ ِمْنُهنَّ أُمََّهاِتكُْم َوَما جََعلَ أَْدِعَياَءكُْم أَْبَناَءكُْم ذَِلكُْم قَْو
َو أَقَْسطُ عِْنَد اللَِّه فَإِنْ لَمْ َتْعلَُموا آَباَءُهْم فَإِخَْواُنكُْم ِفي الدِّينِ َوَموَاِليكُمْ اْدُعوُهمْ لِآَباِئهِْم ُه) ٤(َوُهَو َيْهِدي السَّبِيلَ 

لُْمْؤِمنَِني ِمْن النَّبِيُّ أَوْلَى بِا) ٥(َولَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح ِفيَما أَخْطَأُْتْم بِِه َولَِكْن َما َتعَمََّدْت قُلُوُبكُْم َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما 
نَِني َوالُْمهَاجِرِيَن إِلَّا أَنْ َتفَْعلُوا أَْنفُِسهِْم وَأَْزوَاُجُه أُمََّهاتُُهْم َوأُولُو الْأَْرَحامِ َبْعُضُهْم أَْولَى بَِبْعضٍ ِفي ِكتَابِ اللَِّه ِمَن الُْمْؤِم

َوإِذْ أََخذَْنا ِمَن النَّبِيَِّني ِميثَاقَُهْم َوِمْنَك َوِمْن ُنوحٍ َوإِبَْراهِيَم ) ٦(طُوًرا إِلَى أَْولَِياِئكُْم َمْعُروفًا كَانَ ذَِلَك ِفي الْكَِتابِ َمْس
ا لَِيسْأَلَ الصَّاِدِقَني َعْن ِصْدقِهِْم َوأََعدَّ لِلْكَاِفرِيَن َعذَاًبا أَِليًم) ٧(َوُموَسى َوِعيَسى اْبنِ مَْرَيَم وَأََخذَْنا ِمنُْهْم ِميثَاقًا غَِليظًا 

)٨ (  

هذه السورة تتناول قطاعاً حقيقياً من حياة اجلماعة املسلمة ، يف فترة متتد من بعد غزوة بدر الكربى ، إىل ما قبل 
وهي مزدمحة باألحداث اليت . صلح احلديبية ، وتصور هذه الفترة من حياة املسلمني يف املدينة تصويراً واقعياً مباشراً 

والتوجيهات . والتنظيمات اليت أنشأهتا أو أقرهتا يف اجملتمع اإلسالمي الناشئ تشري إليها خالل هذه الفترة ، 
والتعقيبات على هذه األحداث والتنظيمات قليلة نسبياً؛ وال تشغل من جسم السورة إال حيزاً حمدوداً ، يربط 

يا أيها { : تاح السورة ذلك كافت. أصل العقيدة يف اهللا واالستسالم لقدره . األحداث والتنظيمات باألصل الكبري 
واتبع ما يوحى إليك من ربك إن اهللا كان مبا . النيب اتق اهللا وال تطع الكافرين واملنافقني ، إن اهللا كان عليماً حكيماً 

وكالتعقيب . . } . . ما جعل اهللا لرجل من قلبني يف جوفه . تعملون خبرياً ، وتوكل على اهللا وكفى باهللا وكيالً 
وإذ أخذنا من النبيني ميثاقهم . كان ذلك يف الكتاب مسطوراً { : يمات االجتماعية يف أول السورة على بعض التنظ

ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مرمي ، وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً ، ليسأل الصادقني عن صدقهم ، 
{ . اليت مسيت السورة بامسها » م األحزاب يو« والتعقيب على موقف املرجفني . . } وأعد للكافرين عذاباً أليماً 

من ذا الذي يعصمكم من اهللا : قل . لن ينفعكم الفرار إن فررمت من املوت أو القتل ، وإذن ال متتعون إال قليالً : قل 
ومثل قوله يف صدد أحد } إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رمحة؟ وال جيدون هلم من دون اهللا ولياً وال نصرياً 

وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا { : ظيمات االجتماعية اجلديدة ، املخالفة ملألوف النفوس يف اجلاهلية التن
إنا عرضنا األمانة على { : وأخرياً ذلك اإليقاع اهلائل العميق } ورسوله أمراً أن يكون هلم اخلرية من أمرهم 

وهلذه } منها ، ومحلها اإلنسان ، إنه كان ظلوماً جهوالً السماوات واألرض واجلبال فأبني أن حيملنها ، وأشفقن 
الفترة اليت تتناوهلا السورة من حياة اجلماعة املسلمة مسة خاصة ، فهي الفترة اليت بدأ فيها بروز مالمح الشخصية 

عد فتح مكة كالذي مت ب. املسلمة يف حياة اجلماعة ويف حياة الدولة؛ ومل يتم استقرارها بعد وال سيطرهتا الكاملة 
  .ودخول الناس يف دين اهللا أفواجاً ، واستتباب األمر للدولة اإلسالمية ، وللنظام اإلسالمي 

والسورة تتوىل جانباً من إعادة تنظيم اجلماعة املسلمة ، وإبراز تلك املالمح وتثبيتها يف حياة األسرة واجلماعة؛ 
ألوضاع والتقاليد أو إبطاهلا؛ وإخضاعها يف هذا كله للتصور وبيان أصوهلا من العقيدة والتشريع؛ كما تتوىل تعديل ا

  .اإلسالمي اجلديد 



ويف ثنايا احلديث عن تلك األوضاع والنظم يرد احلديث عن غزوة األحزاب ، وغزوة بين قريظة ، ومواقف الكفار 
بسبب هذه الدسائس  واملنافقني واليهود فيهما ، ودسائسهم يف وسط اجلماعة املسلمة ، وما وقع من خلخلة وأذى

  .كما تعرض دسائسهم وكيدهم للمسلمني يف أخالقهم وآداهبم وبيوهتم ونسائهم . وتلك املواقف 

ونقطة االتصال يف سياق السورة بني تلك األوضاع والنظم وهاتني الغزوتني وما وقع فيهما من أحداث ، هي عالقة 
ذه الفئات إليقاع االضطراب يف صفوف اجلماعة املسلمة هذه وتلك مبواقف الكافرين واملنافقني واليهود؛ وسعي ه

سواء عن طريق اهلجوم احلريب واإلرجاف يف الصفوف والدعوة إىل اهلزمية؛ أو عن طريق خلخلة األوضاع . 
مث ما نشأ من الغزوات والغنائم من آثار يف حياة اجلماعة املسلمة تقتضي تعديل . . االجتماعية واآلداب اخللقية 

وضاع االجتماعية والتصورات الشعورية؛ وإقامتها على أساس ثابت يناسب تلك اآلثار اليت خلفتها بعض األ
  .الغزوات والغنائم يف واقع اجلماعة املسلمة 

وهذا وذلك إىل . ومن هذا اجلانب وذاك تبدو وحدة السورة ، ومتاسك سياقها ، وتساوق موضوعاهتا املنوعة 
  .األحداث والتنظيمات اليت تتناوهلا السورة  جانب وحدة الزمن اليت تربط بني

تبدأ السورة ذلك البدء بتوجيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل تقوى اهللا وعدم الطاعة للكافرين واملنافقني ، 
وهو البدء الذي يربط سائر ما ورد يف السورة من تنظيمات . واتباع ما يوحي إليه ربه ، والتوكل عليه وحده 

. . ونظمه وأوضاعه ، وآدابه وأخالقه . صل الكبري الذي تقوم عليه شرائع هذا الدين وتوجيهاته وأحداث باأل
أصل استشعار القلب جلالل اهللا ، واالستسالم املطلق إلرادته؛ واتباع املنهج الذي اختاره ، والتوكل عليه وحده 

  .واالطمئنان إىل محايته ونصرته 
مبتدئاً بإيقاع حاسم يقرر حقيقة .  بعض التقاليد واألوضاع االجتماعية وبعد ذلك يلقي بكلمة احلق والفصل يف

يرمز هبا إىل أن اإلنسان ال ميلك أن يتجه إىل أكثر من أفق . . } ما جعل اهللا لرجل من قلبني يف جوفه { : واقعة 
إال قلباً واحداً ، فال بد وما دام ال ميلك . واحد ، وال أن يتبع أكثر من منهج واحد ، وإال نافق ، واضطربت خطاه 

  .أن يتجه إىل إله واحد وأن يتبع هنجاً واحداً؛ وأن يدع ما عداه من مألوفات وتقاليد وأوضاع وعادات 
{ : ومن مث يأخذ يف إبطال عادة الظهار وهو أن حيلف الرجل على امرأته أهنا عليه كظهر أمه فتحرم عليه حرمة أمه 

ويقرر أن هذا الكالم يقال باألفواه وال ينشئ حقيقة وراءه . } منهن أمهاتكم  وما جعل أزواجكم الالئي تظاهرون
وما جعل أدعياءكم { : ويثين بإبطال عادة التبين وآثاره . . ، بل تظل الزوجة زوجة وال تصري أماً هبذا الكالم 

اليت سنفصل احلديث عنها (  فال يعودون بعد اليوم يتوارثون ، وال تترتب على هذا التبين آثاره األخرى} أبناءكم 
ويستبقي بعد ذلك أو ينشئ الوالية العامة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املؤمنني مجيعاً ، ويقدم ) . فيما بعد 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -هذه الوالية على واليتهم ألنفسهم؛ كما ينشىء صلة األمومة الشعورية بني أزواج النيب 
مث يبطل آثار املؤاخاة اليت متت يف أول . . } النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم وأزواجه أمهاهتم { : ومجيع املؤمنني 

وأولو األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب { : اهلجرة؛ ويرد األمر إىل القرابة الطبيعية يف اإلرث والدية وما إليها 
  .} اهللا من املؤمنني واملهاجرين 

  .ة اإلسالمية على األسس الطبيعية ويبطل ما عداها من التنظيمات الوقتية وبذلك يعيد تنظيم اجلماع
ويعقب على هذا التنظيم اجلديد ، الذي يستمد من منهج اإلسالم وحكم اهللا؛ باإلشارة إىل أن ذلك مسطور يف 

ى طريقة القرآن يف عل. كتاب اهللا القدمي ، وإىل امليثاق املأخوذ على النبيني ، وعلى أويل العزم منهم بصفة خاصة 



  .التعقيب على النظم والتشريعات ، واملبادئ ، والتوجيهات ، لتقر يف الضمائر واألخالد 
  .وهذا هو إمجال الشوط األول يف السورة 

مث يأخذ يف تصوير وقعيت . ويتناول الشوط الثاين بيان نعمة اهللا على املؤمنني ، إذ رد عنهم كيد األحزاب واملهامجني 
وبين قريظة تصويراً حياً ، يف مشاهد متعاقبة ، ترسم املشاعر الباطنة ، واحلركات الظاهرة ، واحلوار بني األحزاب 

ويف خالل رسم املعركة وتطوراهتا جتيء التوجيهات يف موضعها املناسب؛ وجتيء التعقيبات . اجلماعات واألفراد 
اليت يقررها للحياة ، من خالل ما وقع فعالً ، وما جاش على األحداث مقررة للمنهج القرآين يف إنشاء القيم الثابتة 

  .يف األخالد والضمائر 
وطريقة القرآن الدائمة يف مثل هذه الوقائع اليت يتخذ منها وسيلة لبناء النفوس ، وتقرير القيم ، ووضع املوازين 

يرسم احلركة اليت وقعت ،  طريقة القرآن يف مثل هذه الوقائع أن. . وإنشاء التصورات اليت يريد هلا أن تسود 
مث يقول للمؤمنني . ويرسم معها املشاعر الظاهرة والباطنة ، ويسلط عليها األضواء اليت تكشف زواياها وخباياها 

حكمه على ما وقع ، ونقده ملا فيه من خطأ واحنراف ، وثناءه على ما فيه من صواب واستقامة ، وتوجيهه لتدارك 
وربط هذا كله بقدر اهللا وإرادته وعمله وهنجه املستقيم ، وبفطرة . لصواب واالستقامة اخلطأ واالحنراف ، وتنمية ا
  .النفس ، ونواميس الوجود 

يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ جاءتكم جنود { : وهكذا جند وصف املعركة يبدأ بقوله تعاىل 
لن ينفعكم الفرار إن : قل { . ويتوسطها قوله } ا تعملون بصرياً فأرسلنا عليهم رحياً وجنوداً مل تروها ، وكان اهللا مب
من ذا الذي يعصمكم من اهللا إن أراد بكم سوءاً أو أراد : قل . فررمت من املوت أو القتل وإذن ال متتعون إال قليال 

اهللا أسوة حسنة ملن  لقد كان لكم يف رسول{ : وبقوله } وال جيدون هلم من دون اهللا ولياً وال نصرياً . بكم رمحة 
ليجزي اهللا الصادقني بصدقهم ، ويعذب املنافقني { : وخيتمها بقوله } كان يرجو اهللا واليوم اآلخر وذكر اهللا كثرياً 

وهذا إىل جانب عرض تصورات املؤمنني الصادقني للموقف ، } إن شاء أو يتوب عليهم إن اهللا كان غفوراً رحيماً 
 قلوهبم مرض عرضاً يكشف عن القيم الصحيحة والزائفة من خالل تلك التصورات وتصورات املنافقني والذين يف

وملا رأى املؤمنون األحزاب } { ما وعدنا اهللا ورسوله إال غروراً : وإذا يقول املنافقون والذين يف قلوهبم مرض { : 
مث جتيء العاقبة بالقول } سليماً هذا ما وعدنا اهللا ورسوله وصدق اهللا ورسوله ، وما زادهم إال إمياناً وت: قالوا 

  :الفصل واخلرب اليقني 

بعد ذلك جييء } ورد اهللا الذين كفروا بغيظهم مل ينالوا خرياً ، وكفى اهللا املؤمنني القتال ، وكان اهللا قوياً عزيزاً { 
وسع اهللا عليه وعلى قرار ختيري أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم اللوايت طالبنه بالتوسعة يف النفقة عليهن بعدما 

ختيريهن بني متاع احلياة الدنيا وزينتها وإيثار اهللا ورسوله . املسلمني من يفء بين قريظة العظيم وما قبله من الغنائم 
وقد اخترن اهللا ورسوله والدار اآلخرة ، ورضني هذا املقام الكرمي عند اهللا ورسول اهللا صلى اهللا . والدار اآلخرة 

ومن مث جاءهن البيان عن جزائهن املضاعف يف األجر إن اتقني ويف العذاب . ه على متاع احلياة عليه وسلم ، وآثرن
وعلل هذه املضاعفة مبقامهن الكرمي وصلتهن برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ونزول . إن ارتكنب فاحشة مبينة 

ه وسلم واستطرد يف بيان جزاء املؤمنني القرآن يف بيوهتن وتالوته ، واحلكمة اليت يسمعنها من النيب صلى اهللا علي
  .كافة واملؤمنات 

  .وكان هذا هو الشوط الثالث 
فأما الشوط الرابع فتناول إشارة غري صرحية إىل موضوع تزويج زينب بنت جحش القرشية اهلامشية بنت عمة رسول 



أمر املؤمنني واملؤمنات كافة إىل اهللا  وما نزل يف شأنه أوالً من رد. اهللا صلى اهللا عليه وسلم من زيد بن حارثة مواله 
إمنا هي إرادة اهللا وقدره الذي يسري كل شيء ، ويستسلم له . ، ليس هلم منه شيء ، وليس هلم يف أنفسهم خرية 

وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمراً أن يكون هلم اخلرية من { : املؤمن االستسالم الكامل الصريح 
  . .} ن يعص اهللا ورسوله فقد ضل ضالالً مبيناً وم. أمرهم 

. مث يعقب حادث الزواج حادث الطالق؛ وما وراءه من إبطال آثار التبين ، الذي سبق الكالم عليه يف أول السورة 
إبطاله بسابقة عملية؛ خيتار هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشخصه ، لشدة عمق هذه العادة يف البيئة العربية ، 

فيقع االبتالء على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليحملها فيما حيمل من أعباء الدعوة . وصعوبة اخلروج عليها 
فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكي ال { : وتقرير أصوهلا يف واقع اجملتمع ، بعد تقريرها يف أعماق الضمري 

وهبذه املناسبة يوضح } وكان أمر اهللا مفعوالً . منهن وطراً يكون على املؤمنني حرج يف أزواج أدعيائهم إذا قضوا 
ما كان حممد أبا أحد من رجالكم ولكن { : حقيقة العالقة بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني كافة 

{ .  .وخيتم هذا الشوط بتوجيهات للرسول صلى اهللا عليه وسلم ومن معه من املؤمنني } رسول اهللا وخامت النبيني 
ويبدأ الشوط اخلامس ببيان حكم } وال تطع الكافرين واملنافقني ودع أذاهم وتوكل على اهللا وكفى باهللا وكيالً 

مث يتناول تنظيم احلياة الزوجية للنيب صلى اهللا عليه وسلم فيبني من حيل له من النساء . املطلقات قبل الدخول 
  .املؤمنات ومن حيرمن عليه 

وتقرير احتجاهبن إال على آبائهن . القة املسلمني ببيوت النيب وزوجاته ، يف حياته وبعد وفاته ويستطرد إىل تنظيم ع
وإىل بيان جزاء الذين . أو أبنائهن أو إخواهنن أو أبناء إخواهنن أو أبناء أخواهتن أو نسائهن ، أو ما ملكت أمياهنن 

مما يشي بأن . ه؛ ويلعنهم يف الدنيا واآلخرة يؤذون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أزواجه وبيوته وشعور
  .املنافقني وغريهم كانوا يأتون من هذا شيئاً كثرياً 

ذلك أدىن أن يعرفن { ويعقب على هذا بأمر أزواج النيب وبناته ونساء املؤمنني كافة أن يدنني عليهن من جالبيبهن 
فني يف املدينة بإغراء النيب صلى اهللا عليه وسلم هبم وبتهديد املنافقني والذين يف قلوهبم مرض واملرج} فال يؤذين 

. وإخراجهم من املدينة كما خرج من قبل بنو قينقاع وبنو النضري ، أو القضاء عليهم كما وقع لبين قريظة أخرياً 
  .وكل هذا يشري إىل شدة إيذاء هذه اجملموعة للمجتمع اإلسالمي يف املدينة بوسائل شريرة خبيثة 

س واألخري يف السورة يتضمن سؤال الناس عن الساعة ، واإلجابة على هذا التساؤل بأن علم والشوط الساد
يوم تقلب وجوههم يف { : ويتبع هذا مشهد من مشاهد القيامة . الساعة عند اهللا ، والتلويح بأهنا قد تكون قريباً 

{ : م وكربائهم الذين أطاعوهم فأضلوهم ونقمتهم على سادهت} يا ليتنا أطعنا اهللا وأطعنا الرسوال : النار يقولون 
مث ختتم السورة } ربنا آهتم ضعفني من العذاب والعنهم لعناً كبرياً . ربنا إنا أطعنا سادتنا وكرباءنا فأضلونا السبيال 

ن إنا عرضنا األمانة على السماوات واألرض واجلبال فأبني أن حيملنها وأشفق{ : بإيقاع هائل عميق الداللة والتأثري 
ليعذب اهللا املنافقني واملنافقات واملشركني واملشركات ، ويتوب . منها ، ومحلها اإلنسان ، إنه كان ظلوماً جهوالً 

وهو إيقاع يكشف عن جسامة العبء امللقى على عاتق } وكان اهللا غفوراً رحيماً . اهللا على املؤمنني واملؤمنات 
أمانة . ة؛ وهي اليت تنهض وحدها بعبء هذه األمانة الكربى البشرية ، وعلى عاتق اجلماعة املسلمة بصفة خاص

والدعوة والصرب على تكاليفها ، والشريعة والقيام على تنفيذها يف أنفسهم ويف األرض . العقيدة واالستقامة عليها 
تمع مما يتمشى مع موضوع السورة ، وجوها؛ وطبيعة املنهج اإلهلي الذي تتوىل السورة تنظيم اجمل. من حوهلم 

  .اإلسالمي على أساسه 



  .واآلن نتناول السورة بالتفصيل بعد هذا اإلمجال السريع 
واتبع ما يوحى إليك من ربك ، . يا أيها النيب اتق اهللا ، وال تطع الكافرين واملنافقني ، إن اهللا كان عليماً حكيماً { 

  . .}  وتوكل على اهللا ، وكفى باهللا وكيالً. إن اهللا كان مبا تعملون خبرياً 
وهو . هذا هو ابتداء السورة اليت تتوىل تنظيم جوانب من احلياة االجتماعية واألخالقية للمجتمع اإلسالمي الوليد 

  .ابتداء يكشف عن طبيعة النظام اإلسالمي والقواعد اليت يقوم عليها يف عامل الواقع وعامل الضمري 
آداب وأخالق ، وال جمموعة شرائع وقوانني ، وال  إن اإلسالم ليس جمموعة إرشادات ومواعظ ، وال جمموعة

  .جمموعة أوضاع وتقاليد 

االستسالم ملشيئة اهللا . إمنا اإلسالم االستسالم . . ولكن هذا كله ليس هو اإلسالم . إنه يشتمل على هذا كله . 
 أي توجيه آخر وإىل أي وقدره؛ واالستعداد ابتداء لطاعة أمره وهنيه؛ والتباع املنهج الذي يقرره دون التلفت إىل

وهو الشعور ابتداء بأن البشر يف هذه األرض خاضعون للناموس اإلهلي . ودون اعتماد كذلك على سواه . اجتاه 
الواحد الذي يصّرفهم ويصّرف األرض ، كما يصّرف الكواكب واألفالك؛ ويدبر أمر الوجود كله ما خفي منه وما 

وهو اليقني بأهنم ليس هلم من . كه منه العقول وما يقصر عنه إدراك البشر ظهر ، وما غاب منه وما حضر ، وما تدر
األمر شيء إال اتباع ما يأمرهم به اهللا واالنتهاء عما ينهاهم عنه؛ واألخذ باألسباب اليت يسرها هلم ، وارتقاب 

لتقاليد واألوضاع ، واآلداب مث تقوم عليها الشرائع والقوانني ، وا. هذه هي القاعدة . . النتائج اليت يقدرها اهللا 
بوصفها الترمجة العملية ملقتضيات العقيدة املستكنة يف الضمري؛ واآلثار الواقعية الستسالم النفس هللا ، . واألخالق 

وهذه . يقوم على هذه الشريعة نظام . تنبثق منها شريعة . إن اإلسالم عقيدة . . والسري على منهجه يف احلياة 
  . .ابطة متفاعلة هي اإلسالم الثالثة جمتمعة متر

ومن مث كان التوجيه األول يف السورة اليت تتوىل تنظيم احلياة االجتماعية للمسلمني بتشريعات وأوضاع جديدة ، 
وكان القول موجهاً إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم القائم على تلك التشريعات . هو التوجيه إىل تقوى اهللا 

فتقوى اهللا والشعور برقابته واستشعار جالله هي القاعدة األوىل ، وهي . . } لنيب اتق اهللا يا أيها ا{ . . والتنظيمات 
  .وهي اليت يناط هبا كل تكليف يف اإلسالم وكل توجيه . احلارس القائم يف أعماق الضمري على التشريع والتنفيذ 

وجيههم أو اقتراحهم ، واالستماع إىل رأيهم وكان التوجيه الثاين هو النهي عن طاعة الكافرين واملنافقني ، واتباع ت
وتقدمي هذا النهي على األمر باتباع وحي اهللا يوحي بأن ضغط . . } وال تطع الكافرين واملنافقني { : أو حتريضهم 

 الكافرين واملنافقني يف املدينة وما حوهلا كان يف ذلك الوقت عنيفاً ، فاقتضى هذا النهي عن اتباع آرائهم وتوجيهاهتم
مث يبقى ذلك النهي قائماً يف كل بيئة وكل زمان ، حيذر املؤمنني أن يتبعوا آراء . ، واخلضوع لدفعهم وضغطهم 

ليبقى منهجهم . الكافرين واملنافقني إطالقاً ، ويف أمر العقيدة وأمر التشريع وأمر التنظيم االجتماعي بصفة خاصة 
  .خالصاً هللا ، غري مشوب بتوجيه من سواه 

دع أحد مبا يكون عند الكافرين واملنافقني من ظاهر العلم والتجربة واخلربة كما يسوغ بعض املسلمني وال ينخ
ألنفسهم يف فترات الضعف واالحنراف فإن اهللا هو العليم احلكيم؛ وهو الذي اختار للمؤمنني منهجهم وفق علمه 

  ور ، وإال قليلوما عند البشر إال قش. . } إن اهللا كان عليماً حكيماً { : وحكمته 
فهذه هي اجلهة اليت جتيء منها التوجيهات ، وهذا . } واتبع ما يوحى إليك من ربك { : والتوجيه الثالث املباشر 

واتبع ما يوحى إليك من { : والنص يتضمن ملسات موحية تكمن يف صياغة التعبري . هو املصدر احلقيق باالتباع 
  .} ربك 



فاالتباع هنا متعني حبكم هذه املوحيات . هبذه اإلضافة } من ربك { واملصدر . هبذا التخصيص } إليك { فالوحي 
إن اهللا كان مبا تعملون { : والتعقيب . . احلساسة ، فوق ما هو متعني باألمر الصادر من صاحب األمر املطاع 

، ودوافعكم إىل العمل فهو الذي يوحي عن خربة بكم ومبا تعملون؛ وهو الذي يعلم حقيقة ما تعملون . . } خبرياً 
  .من نوازع الضمري 

فال يهمنك أكانوا معك أم كانوا عليك؛ وال حتفل . . } وتوكل على اهللا ، وكفى باهللا وكيالً { : والتوجيه األخري 
ورد األمر إىل اهللا يف النهاية والتوكل . . كيدهم ومكرهم؛ وألق بأمرك كله إىل اهللا ، يصرفه بعلمه وحكمته وخربته 

ه وحده ، هو القاعدة الثابتة املطمئنة اليت يفيء إليها القلب؛ فيعرف عندها حدوده ، وينتهي إليها؛ ويدع ما علي
  .وراءها لصاحب األمر والتدبري ، يف ثقة ويف طمأنينة ويف يقني 

العناصر اليت  والتوكل عليه مع خمالفة الكافرين واملنافقني هي. واتباع وحيه . تقوى اهللا : وهذه العناصر الثالثة 
وكفى باهللا { . من اهللا ، وإىل اهللا ، وعلى اهللا . تزود الداعية بالرصيد؛ وتقيم الدعوة على منهجها الواضح اخلالص 

  .} وكيالً 
  :وخيتم هذه التوجيهات بإيقاع حاسم مستمد من مشاهدة حسية 

  . .} ما جعل اهللا لرجل من قلبني يف جوفه { 
وال بد له من تصور كلي واحد للحياة وللوجود يستمد منه . من منهج واحد يسري عليه إنه قلب واحد ، فال بد له 

وإال متزق وتفرق ونافق والتوى ، ومل . وال بد له من ميزان واحد يزن به القيم ، ويقّوم به األحداث واألشياء . 
  .يستقم على اجتاه 

شرائعه وقوانينه من معني آخر؛ ويستمد أوضاعه وال ميلك اإلنسان أن يستمد آدابه وأخالقه من معني؛ ويستمد 
فهذا اخلليط ال يكّون إنساناً . . االجتماعية أو االقتصادية من معني ثالث؛ ويستمد فنونه وتصوراته من معني رابع 

  إمنا يكون مزقاً وأشالء ليس هلا قوام. له قلب 
ضياهتا وقيمها اخلاصة يف موقف واحد من وصاحب العقيدة ال ميلك أن تكون له عقيدة حقاً ، مث يتجرد من مقت

ال ميلك أن يقول كلمة ، أو يتحرك حركة ، أو ينوي نية ، . مواقف حياته كلها ، صغرياً كان هذا املوقف أم كبرياً 
أو يتصور تصوراً ، غري حمكوم يف هذا كله بعقيدته إن كانت هذه العقيدة حقيقة واقعة يف كيانه ألن اهللا مل جيعل له 

  .لب واحد ، خيضع لناموس واحد ، ويستمد من تصور واحد ، ويزن مبيزان واحد سوى ق
وفعلت كذا بصفيت اإلسالمية كما . فعلت كذا بصفيت الشخصية : ال ميلك صاحب العقيدة أن يقول عن فعل فعله 

هذه األيام إنه أو رجال اجلمعيات االجتماعية أو العلمية وما إليها يف . يقول رجال السياسة أو رجال الشركات 
وتصوره . وله تصور واحد للحياة ، وميزان واحد للقيم . شخص واحد له قلب واحد ، تعمره عقيدة واحدة 

  .املستمد من عقيدته متلبس بكل ما يصدر عنه ، يف كل حالة من حاالته على السواء 

. ويعيش يف العامل . يش يف الدولة وهبذا القلب الواحد يعيش فرداً ، ويعيش يف األسرة ، ويعيش يف اجلماعة ، ويع
فال . . ويعيش يف السراء والضراء . ويعيش حاكماً وحمكوماً . ويعيش عامالً وصاحب عمل . ويعيش سراً وعالنية 

  . .} ما جعل اهللا لرجل من قلبني يف جوفه { . . تتبدل موازينه ، وال تتبدل قيمه ، وال تتبدل تصوراته 
فالقلب الواحد . وهو استسالم هللا وحده . طريق واحد ، ووحي واحد ، واجتاه واحد ومن مث فهو منهج واحد ، و

وما يفعل شيئاً من هذا إال أن يتمزق . ال يعبد إهلني ، وال خيدم سيدين ، وال ينهج هنجني ، وال يتجه اجتاهني 
  ويتفرق ويتحول إىل أشالء وركام



ليقيم اجملتمع على . يأخذ يف إبطال عادة الظهار وعادة التبين  وبعد هذا اإليقاع احلاسم يف تعيني املنهج والطريق
  :أساس األسرة الواضح السليم املستقيم 

ذلكم قولكم بأفواهكم ، . وما جعل أدعياءكم أبناءكم . وما جعل أزواجكم الالئي تظاهرون منهن أمهاتكم { 
فإن مل تعلموا آباءهم فإخوانكم يف الدين . هللا ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند ا. واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل 

  . .} وكان اهللا غفوراً رحيماً . وليس عليكم جناح فيما أخطأمت به ولكن ما تعمدت قلوبكم . ومواليكم 
ومن ساعتئذ . أي حرام حمرمة كما حترم علّي أمي . أنت علّي كظهر أمي : كان الرجل يف اجلاهلية يقول المرأته 

وكان يف هذا من القسوة . ا؛ مث تبقى معلقة ، ال هي مطلقة فتتزوج غريه ، وال هي زوجة فتحل له حيرم عليه وطؤه
  .ما فيه؛ وكان طرفاً من سوء معاملة املرأة يف اجلاهلية واالستبداد هبا ، وسومها كل مشقة وعنت 

ة هي الوحدة االجتماعية األوىل؛ فلما أخذ اإلسالم يعيد تنظيم العالقات االجتماعية يف حميط األسرة؛ ويعترب األسر
جعل يرفع عن املرأة هذا اخلسف؛ وجعل يصرف . . ويوليها من عنايته ما يليق باحملضن الذي تنشأ فيه األجيال 

وما جعل أزواجكم الالئي تظاهرون منهن { : وكان مما شرعه هذه القاعدة . تلك العالقات بالعدل واليسر 
ال تغري احلقيقة الواقعة ، وهي أن األم أم والزوجة زوجة؛ وال تتحول طبيعة العالقة  فإن قولة باللسان. . } أمهاتكم 

  .بكلمة ومن مث مل يعد الظهار حترمياً أبدياً كتحرمي األم كما كان يف اجلاهلية 
عندما ظاهر أوس بن الصامت من زوجه » سورة اجملادلة « وقد روي أن إبطال عادة الظهار شرع فيما نزل من 

يا رسول اهللا ، أكل مايل ، وأفىن : فجاءت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تشكو تقول؛ « بنت ثعلبة ،  خولة
فقال صلى اهللا عليه وسلم ما أراك إال . حىت إذا كربت سين وانقطع ولدي ، ظاهر مين . شبايب ، ونثرت له بطين 

» } ع اهللا قول اليت جتادلك يف زوجها وتشتكي إىل اهللا قد مس{ : فأنزل اهللا . فأعادت ذلك مراراً . قد حرمت عليه 
الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن أمهاهتم ، إن أمهاهتم إال . واهللا يسمع حتاوركما ، إن اهللا مسيع بصري { ، 

  .الالئي ولدهنم ، وإهنم ليقولون منكراً من القول وزوراً 

م مث يعودون ملا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم والذين يظاهرون من نسائه. وإن اهللا لعفو غفور 
فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني من قبل أن يتماسا؛ فمن مل يستطع فإطعام . واهللا مبا تعملون خبري . توعظون به 

مياً مؤقتاً فجعل الظهار حتر} وتلك حدود اهللا وللكافرين عذاب أليم . ذلك لتؤمنوا باهللا ورسوله . ستني مسكيناً 
وبذلك حتل . للوطء ال مؤبداً وال طالقاً كفارته عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعني ، أو إطعام ستني مسكيناً 

{ : ويستقر احلكم الثابت املستقيم على احلقيقة الواقعة . الزوجة مرة أخرى ، وتعود احلياة الزوجية لسابق عهدها 
وتسلم األسرة من التصدع بسبب تلك العادة اجلاهلية ، . . } ن أمهاتكم وما جعل أزواجكم الالئي تظاهرون منه

اليت كانت متثل طرفاً من سوم املرأة اخلسف والعنت ، ومن اضطراب عالقات األسرة وتعقيدها وفوضاها ، حتت 
  .نزوات الرجال وعنجهيتهم يف اجملتمع اجلاهلي 

بناء إىل غري آبائهم ، فقد كانت كذلك تنشأ من التخلخل يف بناء فأما مسألة التبين ، ودعوة األ. هذه مسألة الظهار 
  .األسرة ، ويف بناء اجملتمع كله 

ومع ما هو مشهور من االعتزاز بالعفة يف اجملتمع العريب ، واالعتزاز بالنسب ، فإنه كانت توجد إىل جانب هذا 
  .ذات النسب املشهور  االعتزاز ظواهر أخرى مناقضة يف اجملتمع ، يف غري البيوت املعدودة

يدعوه ابنه ، ويلحقه بنسبه ، . كان يوجد يف اجملتمع أبناء ال يعرف هلن آباء وكان الرجل يعجبه أحد هؤالء فيتبناه 
  .فيتوارث وإياه توارث النسب 



نسبه ولكن كان الرجل يعجب بأحد هؤالء فيأخذه لنفسه ، ويتبناه ، ويلحقه ب. وكان هناك أبناء هلم آباء معروفون 
وكان هذا يقع خباصة يف السيب ، حني يؤخذ . ، فيعرف بني الناس باسم الرجل الذي تبناه ، ويدخل يف أسرته 

األطفال والفتيان يف احلروب والغارات؛ فمن شاء أن يلحق بنسبه واحداً من هؤالء دعاه ابنه ، وأطلق عليه امسه ، 
  .وعرف به ، وصارت له حقوق البنوة وواجباهتا 

سيب صغرياً يف غارة أيام اجلاهلية؛ فاشتراه حكيم بن حزام . وهو من قبيلة عربية . ؤالء زيد بن حارثة الكليب ومن ه
مث طلبه أبوه وعمه فخريه . لعمته خدجية رضي اهللا عنها فلما تزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهبته له 

زيد : هللا عليه وسلم فأعتقه ، وتبناه ، وكانوا يقولون عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاختار رسول اهللا صلى ا
  .وكان أول من آمن به من املوايل . بن حممد 

فلما شرع اإلسالم ينظم عالقات األسرة على األساس الطبيعي هلا ، وحيكم روابطها ، وجيعلها صرحية ال خلط فيها 
عالقات الدم واألبوة والبنوة . . أسباهبا احلقيقية  أبطل عادة التبين هذه؛ ورد عالقة النسب إىل. . وال تشويه 

والكالم ال يغري واقعاً ، وال . . } ذلكم قولكم بأفواهكم { . . } وما جعل أدعياءكم أبناءكم { : وقال . الواقعية 
ناشئة من ينشئ عالقة غري عالقة الدم ، وعالقة الوراثة للخصائص اليت حتملها النطفة ، وعالقة املشاعر الطبيعية ال

  كون الولد بضعة حية من جسم والده احلي
  .} واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل { 

.  
ومن احلق إقامة العالقات على تلك الرابطة احلقة املستمدة من اللحم . يقول احلق املطلق الذي ال يالبسه باطل 

تصل بناموس الفطرة األصيل ، الذي ال املستقيم ، امل} وهو يهدي السبيل { . والدم ، ال على كلمة تقال بالفم 
فتغلبها كلمة احلق . بكلمات ال مدلول هلا من الواقع . يغين غناءه سبيل آخر من صنع البشر ، يصنعونه بأفواههم 

  .والفطرة اليت يقوهلا اهللا ويهدي هبا السبيل 
  . .} ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهللا { 

وعدل للولد الذي . عدل للوالد الذي نشأ هذا الولد من بضعة منه حية . ه وإنه لقسط وعدل أن يدعى الولد ألبي
حيمل اسم أبيه ، ويرثه ويورثه ، ويتعاون معه ويكون امتداداً له بوراثاته الكامنة ، ومتثيله خلصائصه وخصائص آبائه 

الفطري ، وال يضيع  وعدل للحق يف ذاته الذي يضع كل شيء يف مكانه؛ و يقيم كل عالقة على أصلها. وأجداده 
وال حيمل غري الولد . مزية على والد وال ولد؛ كما أنه ال حيمل غري الوالد احلقيقي تبعة البنوة ، وال يعطيه مزاياها 

  احلقيقي تبعة البنوة وال حيابيه خبرياهتا
. ستمد من الواقع ويقيم األسرة على أساس ثابت دقيق م. وهذا هو النظام الذي جيعل التبعات يف األسرة متوازنة 

. وهو يف الوقت ذاته يقيم بناء اجملتمع على قاعدة حقيقية قوية مبا فيها من احلق ومن مطابقة الواقع الفطري العميق 
  وكل نظام يتجاهل حقيقة األسرة الطبيعية هو نظام فاشل ، ضعيف ، مزور األسس ، ال ميكن أن يعيش. 

لية والفوضى اجلنسية كذلك ، اليت ختلف عنها أن ختتلط األنساب ، ونظراً للفوضى يف عالقات األسرة يف اجلاه
وأن جيهل اآلباء يف بعض األحيان ، فقد يسر اإلسالم األمر وهو بصدد إعادة تنظيم األسرة ، وإقامة النظام 

ماعة اإلسالمية االجتماعي على أساسها فقرر يف حالة عدم االهتداء إىل معرفة اآلباء احلقيقيني مكاناً لألدعياء يف اجل
  :، قائماً على األخوة يف الدين واملواالة فيه 

  . .} فإن مل تعلموا آباءهم فإخوانكم يف الدين ومواليكم { 



وهي عالقة أدبية شعورية؛ ال تترتب عليها التزامات حمددة ، كالتزام التوارث والتكافل يف دفع الديات وهي 
لك بالتبين وذلك كي ال يترك هؤالء األدعياء بغري رابطة يف اجلماعة التزامات النسب بالدم ، اليت كانت تلتزم كذ

  .بعد إلغاء رابطة التبين 
وحقيقة الفوضى يف . يصور لنا حقيقة اخللخلة يف اجملتمع اجلاهلي . . } فإن مل تعلموا آباءهم { : وهذا النص 

وإقامة . قامة نظام األسرة على أساس األبوة هذه الفوضى وتلك اخللخلة اليت عاجلها اإلسالم بإ. العالقات اجلنسية 
  .نظام اجملتمع على أساس األسرة السليمة 

وبعد االجتهاد يف رد األنساب إىل حقائقها فليس على املؤمنني من مؤاخذة يف احلاالت اليت يعجزون عن االهتداء 
  :فيها إىل النسب الصحيح 

  .} قلوبكم وليس عليكم جناح فيما أخطأمت به؛ ولكن ما تعمدت { 

.  
{ : وهذه السماحة مردها إىل أن اهللا سبحانه وتعاىل يتصف بالغفران والرمحة ، فال يعنت الناس مبا ال يستطيعون 

  . .} وكان اهللا غفوراً رحيماً 
ولقد شدد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف التثبت والتأكد من النسب لتوكيد جدية التنظيم اجلديد الذي يلغي 

: قال ابن جرير . وتوعد الذين يكتمون احلقيقة يف األنساب بوصمة الكفر . للتخلخل االجتماعي اجلاهلي كل أثر 
رضي اهللا عنه : قال أبو بكرة : عن عيينة بن عبد الرمحن عن أبيه قال . حدثنا ابن علية . حدثنا يعقوب بن إبراهيم 

. } فإن مل تعلموا آباءهم فإخوانكم يف الدين ومواليكم ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهللا ، { : قال اهللا عز وجل 
واهللا إين ألظنه ) : من كالم عيينة بن عبد الرمحن ( قال أيب . . فأنا ممن ال يعرف أبوه؛ فأنا من إخوانكم يف الدين . 

وهذا . » إال كفر من ادعى إىل غري أبيه وهو يعلم « : وقد جاء يف احلديث . لو علم أن أباه كان محاراً النتمى إليه 
التشديد يتمشى مع عناية اإلسالم بصيانة األسرة وروابطها من كل شبهة ومن كل دخل؛ وحياطتها بكل أسباب 

  .ليقيم عليها بناء اجملتمع املتماسك السليم النظيف العفيف . السالمة واالستقامة والقوة والثبوت 
ونظام املؤاخاة مل يكن جاهلياً؛ إمنا هو نظام استحدثه . بين بعد ذلك يقرر إبطال نظام املؤاخاة كما أبطل نظام الت

اإلسالم بعد اهلجرة ، ملواجهة حالة املهاجرين الذين تركوا أمواهلم وأهليهم يف مكة؛ ومواجهة احلالة كذلك بني 
للنيب صلى اهللا  وذلك مع تقرير الوالية العامة. . املسلمني يف املدينة ممن انفصلت عالقاهتم بأسرهم نتيجة إلسالمهم 

عليه وسلم وتقدميها على مجيع واليات النسب؛ وتقرير األمومة الروحية بني أزواجه صلى اهللا عليه وسلم ومجيع 
  :املؤمنني 

النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم ، وأزواجه أمهاهتم؛ وأولو األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا من املؤمنني { 
  . .} كان ذلك يف الكتاب مسطوراً . فعلوا إىل أوليائكم معروفاً إال أن ت. واملهاجرين 

لقد هاجر املهاجرون من مكة إىل املدينة ، تاركني وراءهم كل شيء ، فارين إىل اهللا بدينهم ، مؤثرين عقيدهتم على 
فقة ، ناجني وشائج القرىب ، وذخائر املال ، وأسباب احلياة ، وذكريات الطفولة والصبا ، ومودات الصحبة والر

وكانوا هبذه اهلجرة على هذا النحو ، وعلى هذا االنسالخ من كل . بعقيدهتم وحدها ، متخلني عن كل ما عداها 
عزيز على النفس ، مبا يف ذلك األهل والزوج والولد املثل احلي الواقع يف األرض على حتقق العقيدة يف صورهتا 

وعلى توحيد الشخصية اإلنسانية لتصدق . بقى فيه بقية لغري العقيدة الكاملة ، واستيالئها على القلب ، حبيث ال ت
  . .} ما جعل اهللا لرجل من قلبني يف جوفه { : قول اهللا تعاىل 



فقد دخل يف اإلسالم أفراد من بيوت ، وظل آخرون فيها . كذلك وقع يف املدينة شيء من هذا يف صورة أخرى 
  .على الشرك 

ووقع على أية حال ختلخل يف الروابط العائلية؛ وختلخل أوسع منه يف . قرابتهم فانبتت العالقة بينهم وبني 
  .االرتباطات االجتماعية 

وكان اجملتمع اإلسالمي ال يزال وليداً ، والدولة اإلسالمية الناشئة أقرب إىل أن تكون فكرة مسيطرة على النفس ، 
  .من أن تكون نظاماً مستنداً إىل أوضاع مقررة 

ت موجة من املد الشعوري للعقيدة اجلديدة ، تغطي على كل العواطف واملشاعر ، وكل األوضاع هنا ارتفع
لتجعل العقيدة وحدها هي الوشيجة اليت تربط القلوب ، وتربط يف الوقت . والتقاليد ، وكل الصالت والروابط 

ها مقام الدم والنسب ، واملصلحة ذاته الوحدات اليت انفصلت عن أصوهلا الطبيعية يف األسرة والقبيلة؛ فتقوم بين
والصداقة واجلنس واللغة ومتزج بني هذه الوحدات الداخلة يف اإلسالم ، فتجعل منها كتلة حقيقية متماسكة 

يتجاوز . ال بنصوص التشريع ، وال بأوامر الدولة؛ ولكن بدافع داخلي ومد شعوري . متجانسة متعاونة متكافلة 
وقامت اجلماعة اإلسالمية على هذا األساس ، حيث مل يكن مستطاعاً أن تقوم . لعادية كل ما ألفه البشر يف حياهتم ا

  .على تنظيم الدولة وقوة األوضاع 
نزل املهاجرون على إخواهنم األنصار ، الذين تبوأوا الدار واإلميان من قبلهم؛ فاستقبلوهم يف دورهم ويف قلوهبم ، 

إذ كان عدد . افسوا فيهم حىت مل ينزل مهاجري يف دار أنصاري إال بقرعة وتسابقوا إىل إيوائهم؛ وتن. ويف أمواهلم 
وشاركوهم كل شيء عن رضى نفس ، وطيب خاطر ، . املهاجرين أقل من عدد الراغبني يف إيوائهم من األنصار 

  وفرح حقيقي مربأ من الشح الفطري ، كما هو مربأ من اخليالء واملراءاة
وكان هذا اإلخاء صلة فريدة . وسلم بني رجال من املهاجرين ورجال من األنصار  وآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه

وقام هذا اإلخاء مقام أخوة الدم ، فكان يشمل التوارث وااللتزامات . يف تاريخ التكافل بني أصحاب العقائد 
  .األخرى الناشئة عن وشيجة النسب كالديات وغريها 

عالية؛ وأخذ املسلمون هذه العالقة اجلديدة مأخذ اجلد شأهنم فيها شأهنم يف وارتفع املد الشعوري يف هذا إىل ذروة 
كل ما جاءهم به اإلسالم وقام هذا املد يف إنشاء اجملتمع اإلسالمي وحياطته مقام الدولة املتمكنة والتشريع املستقر 

اسكها يف مثل تلك الظروف وكان ضرورياً حلفظ هذه اجلماعة الوليدة ومت. بل مبا هو أكثر . واألوضاع املسلمة 
  .االستثنائية املتشابكة اليت قامت فيها 

وإن مثل هذا املد الشعوري لضروري لنشأة كل مجاعة تواجه مثل تلك الظروف ، حىت توجد الدولة املتمكنة 
وذلك . تها والتشريع املستقر واألوضاع املسلمة ، اليت توفر الضمانات االستثنائية حلياة تلك اجلماعة ومنوها ومحاي

  .إىل أن تنشأ األحوال واألوضاع الطبيعية 
وإن اإلسالم مع حفاوته بذلك املد الشعوري ، واستبقاء ينابيعه يف القلب مفتوحة دائماً فوارة دائماً ، مستعدة 

ئية حلريص على أن يقيم بناءه على أساس الطاقة العادية ، للنفس البشرية ال على أساس الفورات االسثنا. للفيضان 
، اليت تؤدي دورها يف الفترات االستثنائية؛ مث تترك مكاهنا للمستوى الطبيعي ، وللنظام العادي ، مىت انقضت فترة 

  .الضرورة اخلاصة 



ومن مث عاد القرآن الكرمي مبجرد استقرار األحوال يف املدينة شيئاً ما بعد غزوة بدر ، واستتباب األمر للدولة 
اجتماعية مستقرة بعض االستقرار ، ووجود أسباب معقولة لالرتزاق ، وتوفر قدر من اإلسالمية ، وقيام أوضاع 

الكفاية للجميع على إثر السرايا اليت جاءت بعد غزوة بدر الكربى ، وخباصة ما غنمه املسلمون من أموال بين 
ملؤاخاة من ناحية االلتزامات عاد القرآن الكرمي مبجرد توفر هذه الضمانات إىل إلغاء نظام ا. . قينقاع بعد إجالئهم 

ورد . الناشئة من الدم والنسب ، مستبقياً إياه من ناحية العواطف واملشاعر ، ليعود إىل العمل إذا دعت الضرورة 
فرد اإلرث والتكافل يف الديات إىل قرابة الدم والنسب كما هي . األمور إىل حالتها الطبيعية يف اجلماعة اإلسالمية 

وأولو األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا من املؤمنني { : هللا القدمي وناموسه الطبيعي أصالً يف كتاب ا
  . .} كان ذلك يف الكتاب مسطوراً . واملهاجرين إال أن تفعلوا إىل أوليائكم معروفاً 

، بل على قرابة وقرر يف الوقت ذاته الوالية العامة للنيب صلى اهللا عليه وسلم وهي والية تتقدم على قرابة الدم 
وقرر األمومة الشعورية ألزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم بالنسبة . . } النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم { : النفس 

  . .} وأزواجه أمهاهتم { : جلميع املؤمنني 
فيها إىل الرسول ووالية النيب صلى اهللا عليه وسلم والية عامة تشمل رسم منهاج احلياة حبذافريها ، وأمر املؤمنني 

ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه « : عليه صلوات اهللا وسالمه ليس هلم أن خيتاروا إال ما اختاره هلم بوحي من ربه 
  .» تبعاً ملا جئت به 

فال يرغبون بأنفسهم عنه؛ وال . وتشمل مشاعرهم فيكون شخصه صلى اهللا عليه وسلم أحب إليهم من أنفسهم 
والذي نفسي بيده ال يؤمن أحدكم حىت « : شيء مقدم على ذاته جاء يف الصحيح  يكون يف قلوهبم شخص أو

يا : أن عمر رضي اهللا عنه قال « ويف الصحيح أيضاً » أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أمجعني 
عمر حىت أكون  ال يا: فقال صلى اهللا عليه وسلم . رسول اهللا ، واهللا ألنت أحب إيلّ من كل شيء إال من نفسي 

فقال صلى اهللا . يا رسول اهللا واهللا ألنت أحب إيلّ من كل شيء حىت من نفسي : فقال . أحب إليك من نفسك 
  »اآلن يا عمر : عليه وسلم 

وليست هذه كلمة تقال ، ولكنها مرتقى عال ، ال يصل إليه القلب إال بلمسة لدنية مباشرة تفتحه على هذا األفق 
فإن اإلنسان ليحب ذاته . ذي خيلص فيه من جاذبية الذات وحبها املتوشج باحلنايا والشعاب السامي الوضيء؛ ال

وحيب كل ما يتعلق هبا حباً فوق ما يتصور ، وفوق ما يدرك وإنه ليخيل إليه أحياناً أنه طّوع مشاعره ، وراض نفسه 
زازه هبا ، حىت ينتفض فجأة كما لو ، وخفض من غلوائه يف حب ذاته ، مث ما يكاد ميس يف شخصيته مبا خيدش اعت

كانت قد لدغته أفعى وحيس هلذه املسة لذعاً ال ميلك انفعاله معه ، فإن ملكه كمن يف مشاعره ، وغار يف أعماقه 
ولقد يروض نفسه على التضحية حبياته كلها؛ ولكنه يصعب عليه أن يروضها على تقبل املساس بشخصيته فيما 

  .اً لشيء من خصائصها ، أو نقداً لسمة من مساهتا ، أو تنقصاً لصفة من صفاهتا يعده تصغرياً هلا ، أو عيب

وذلك رغم ما يزعمه صاحبها من عدم احتفاله أو تأثره والتغلب على هذا احلب العميق للذات ليس كلمة تقال 
يلة ومرانة دائمة ، ويقظة باللسان ، إمنا هو كما قلنا مرتقى عال ال يصل إليه القلب إال بلمسة لدنية؛ أو مبحاولة طو

وهي اجلهاد األكرب كما مساه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . مستمرة ورغبة خملصة تستنزل عون اهللا ومساعدته 
ويكفي أن عمر وهو من هو قد احتاج فيها إىل لفتة من النيب صلى اهللا عليه وسلم كانت هي اللمسة اليت فتحت 

  .هذا القلب الصايف 
ما من مؤمن إال وأنا أوىل الناس به يف الدنيا « . . جاء يف الصحيح . ية العامة كذلك التزاماهتم وتشمل الوال



وإن . فأميا مؤمن ترك ماالً فلريثه عصبته من كانوا ) النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم ( اقرأوا إن شئتم . واآلخرة 
دي عنه دينه إن مات وليس له مال يفي بدينه؛ ويعول عياله من واملعىن أنه يؤ» ترك ديناً أو ضياعاً فليأتين فأنا مواله 

  .بعده إن كانوا صغاراً 
وفيما عدا هذا فإن احلياة تقوم على أصوهلا الطبيعية اليت ال حتتاج إىل مد شعوري عال ، وال إىل فورة شعورية 

فال ميتنع أن يوصي الويل لوليه بعد .  مع اإلبقاء على صالت املودة بني األولياء بعد إلغاء نظام اإلخاء. استثنائية 
  . .} إال أن تفعلوا إىل أوليائكم معروفاً { . . مماته؛ أو أن يهبه يف حياته 

كان ذلك { : ويشد هذه اإلجراءات كلها إىل العروة األوىل ، ويقرر أن هذه إرادة اهللا اليت سبق هبا كتابه األزيل 
مئن؛ وتستمسك باألصل الكبري الذي يرجع إليه كل تشريع وكل فتقر القلوب وتط. . } يف الكتاب مسطوراً 

  .تنظيم 
بذلك تستوي احلياة على أصوهلا الطبيعية؛ وتسري يف يسر وهوادة؛ وال تظل معلقة مشدودة إىل آفاق ال تبلغها عادة 

  .إال يف فترات استثنائية حمدودة يف حياة اجلماعات واألفراد 
الفياض على استعداد للتفجر والفيضان ، كلما اقتضت ذلك ضرورة طارئة يف مث يستبقي اإلسالم ذلك الينبوع 

  .حياة اجلماعة املسلمة 
ومبناسبة ما سطر يف كتاب اهللا ، وما سبقت به مشيئته ، ليكون هو الناموس الباقي ، واملنهج املطرد ، يشري إىل 

لعزم من الرسل خاصة ، يف محل أمانة هذا املنهج ، ميثاق اهللا مع النبيني عامة ، والنيب صلى اهللا عليه وسلم وأويل ا
واالستقامة عليه ، وتبليغه للناس ، والقيام عليه يف األمم اليت أرسلوا إليها؛ وذلك حىت يكون الناس مسؤولني عن 

  :هداهم وضالهلم وإمياهنم وكفرهم ، بعد انقطاع احلجة بتبليغ الرسل عليهم صلوات اهللا وسالمه 
  .النبيني ميثاقهم ، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مرمي؛ وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً وإذ أخذنا من { 

ُه بَِما َوجُُنوًدا لَْم َتَروَْها َوكَانَ اللَّ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذْكُرُوا نِْعَمةَ اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ َجاَءْتكُْم ُجنُوٌد فَأَْرَسلَْنا َعلَيْهِْم رًِحيا
نُّونَ إِذْ َجاُءوكُْم ِمْن فَْوِقكُْم َوِمْن أَْسفَلَ مِْنكُْم وَإِذْ َزاغَتِ الْأَْبَصاُر َوَبلََغِت الْقُلُوُب الَْحنَاجَِر َوَتظُ) ٩(َتْعَملُونَ َبِصًريا 

َوإِذْ َيقُولُ الْمَُناِفقُونَ َوالَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِمْ ) ١١(يًدا ُهَناِلَك اْبُتِلَي الُْمْؤِمُنونَ َوُزلْزِلُوا زِلْزَالًا َشِد) ١٠(بِاللَِّه الظُُّنوَنا 
وَإِذْ قَالَْت طَاِئفَةٌ ِمْنُهمْ َيا أَْهلَ َيثْرَِب لَا ُمقَاَم لَكُْم فَاْرجُِعوا َوَيْستَأِْذنُ ) ١٢(َمَرٌض َما َوَعدََنا اللَُّه َوَرُسولُُه إِلَّا غُُروًرا 

َولَْو ُدِخلَْت َعلَْيهِْم ِمْن أَقْطَارَِها ثُمَّ ) ١٣(يَّ َيقُولُونَ إِنَّ ُبيُوَتَنا َعْوَرةٌ َوَما ِهيَ بَِعْوَرةٍ إِنْ يُرِيُدونَ إِلَّا ِفرَاًرا فَرِيٌق ِمْنُهُم النَّبِ
للََّه ِمْن قَْبلُ لَا ُيَولُّونَ الْأَْدبَاَر َوكَانَ َعْهُد اللَّهِ َولَقَْد كَاُنوا َعاَهدُوا ا) ١٤(ُسِئلُوا الِْفْتَنةَ لَآَتوَْها َوَما َتلَبَّثُوا بَِها إِلَّا َيِسًريا 

قُلْ َمْن ذَا الَِّذي ) ١٦(قُلْ لَْن َيْنفََعكُُم الْفَِراُر إِنْ فََررُْتْم ِمَن الَْمْوِت أَوِ الْقَْتلِ َوإِذًا لَا ُتَمتَُّعونَ إِلَّا قَِليلًا ) ١٥(َمْسئُولًا 
قَدْ ) ١٧(ِه إِنْ أََرادَ بِكُْم ُسوًءا أَوْ أََراَد بِكُْم َرْحَمةً َولَا َيجُِدونَ لَُهْم ِمْن ُدوِن اللَِّه َوِليا َولَا َنصًِريا َيْعِصُمكُْم ِمَن اللَّ

أَِشحَّةً َعلَْيكُْم فَإِذَا َجاَء ) ١٨(لَّا قَِليلًا َيْعلَُم اللَُّه الُْمَعوِِّقَني ِمْنكُْم َوالْقَاِئِلَني ِلإِخَْوانِهِْم َهلُمَّ إِلَْيَنا َولَا يَأُْتونَ الْبَأَْس إِ
خَْوُف َسلَقُوكُْم بِأَلِْسَنٍة ِحَدادٍ الَْخْوُف َرأَيَْتُهْم َيْنظُُرونَ إِلَْيكَ َتدُوُر أَْعُينُُهْم كَالَِّذي يُْغَشى َعلَْيِه ِمَن الَْمْوِت فَإِذَا ذََهَب الْ

َيْحَسُبونَ الْأَْحزَاَب لَمْ ) ١٩(ْم ُيْؤِمنُوا فَأَْحَبطَ اللَُّه أَْعَمالَُهْم َوكَانَ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيسًِريا أَِشحَّةً َعلَى الَْخْيرِ أُولَِئَك لَ
فِيكُْم َما قَاَتلُوا إِلَّا قَِليلًا  كَاُنوا َيذَْهبُوا َوإِنْ يَأِْت الْأَْحزَاُب َيَودُّوا لَْو أَنَُّهمْ َباُدونَ ِفي الْأَْعرَابِ َيْسأَلُونَ َعْن أَْنَباِئكُْم َولَْو

َولَمَّا ) ٢١(كَِثًريا لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفي َرسُولِ اللَِّه أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ ِلَمْن كَانَ يَْرُجو اللََّه وَالَْيْوَم الْآِخَر َوذَكََر اللََّه ) ٢٠(
) ٢٢(ُه َوَرُسولُُه َوَصَدَق اللَُّه َوَرسُولُُه َوَما زَاَدُهْم إِلَّا إِميَاًنا َوَتْسِليًما َرأَى الُْمْؤِمُنونَ الْأَْحزَاَب قَالُوا َهذَا َما َوَعَدَنا اللَّ

) ٢٣(َوَما َبدَّلُوا تَْبِديلًا  ِمَن الُْمْؤِمنَِني رِجَالٌ َصَدقُوا َما َعاَهدُوا اللََّه َعلَْيِه فَِمْنُهْم َمْن قََضى َنْحَبُه َوِمنُْهْم َمْن َيْنَتِظُر



َوَردَّ اللَُّه ) ٢٤( غَفُوًرا َرِحيًما َيْجزَِي اللَُّه الصَّاِدِقَني بِِصْدقِهِْم َوُيَعذَِّب الُْمَناِفِقَني إِنْ َشاَء أَْو َيُتوَب َعلَْيهِمْ إِنَّ اللََّه كَانَِل
وَأَْنَزلَ الَِّذيَن ظَاَهُروُهْم ) ٢٥(قَِتالَ َوكَانَ اللَُّه قَوِيا َعزِيًزا الَِّذيَن كَفَُروا بَِغْيِظهِمْ لَْم َيَنالُوا خَْيًرا َوكَفَى اللَُّه الُْمْؤِمنِنيَ الْ

َوأَْورَثَكُْم أَْرَضُهمْ ) ٢٦(ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ ِمْن َصيَاِصيهِْم َوقَذََف ِفي قُلُوبِهُِم الرُّْعَب فَرِيقًا َتقُْتلُونَ وََتأِْسُرونَ فَرِيقًا 
  ) ٢٧(ُهْم وَأَْرًضا لَمْ َتطَئُوَها َوكَانَ اللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيًرا َوِدَيارَُهْم َوأَمَْوالَ

ويوماً بعد يوم وحدثاً بعد حدث كانت هذه . يف معترك احلياة ومصطرع األحداث كانت الشخصية املسلمة تصاغ 
الشخصيات تربز إىل وكانت اجلماعة املسلمة اليت تتكون من تلك . الشخصية تنضج وتنمو ، وتتضح مساهتا 

  .وطابعها املميز بني سائر اجلماعات . الوجود مبقوماهتا اخلاصة ، وقيمها اخلاصة 
وكانت األحداث تقسو على اجلماعة الناشئة حىت لتبلغ أحياناً درجة الفتنة ، وكانت فتنة كفتنة الذهب ، تفصل 

  .هنا ، فال تعود خليطاً جمهول القيم بني اجلوهر األصيل والزبد الزائف؛ وتكشف عن حقائق النفوس ومعاد
وكان القرآن الكرمي يتنزل يف إبان االبتالء أو بعد انقضائه ، يصور األحداث ، ويلقي األضواء على منحنياته 

مث خياطب القلوب وهي مكشوفة يف النور ، عارية من . وزواياه ، فتنكشف املواقف واملشاعر ، والنوايا والضمائر 
يلمس فيها مواضع التأثر واالستجابة؛ ويربيها يوماً بعد يوم ، وحادثاً بعد حادث؛ ويرتب تأثراهتا كل رداء وستار؛ و

  .واستجاباهتا وفق منهجه الذي يريد 
ومل يترك املسلمون هلذا القرآن ، يتنزل باألوامر والنواهي ، وبالتشريعات والتوجيهات مجلة واحدة؛ إمنا أخذهم اهللا 

، والفنت واالمتحانات؛ فقد علم اهللا أن هذه اخلليقة البشرية ال تصاغ صياغة سليمة ، وال بالتجارب واالبتالءات 
تنضج نضجاً صحيحاً ، وال تصح وتستقيم على منهج إال بذاك النوع من التربية التجريبية الواقعية ، اليت حتفر يف 

أما القرآن . صطرع األحداث القلوب ، وتنقش يف األعصاب؛ وتأخذ من النفوس وتعطي يف معترك احلياة وم
فيتنزل ليكشف هلذه النفوس عن حقيقة ما يقع وداللته؛ وليوجه تلك القلوب وهي منصهرة بنار الفتنة ، ساخنة 

  حبرارة االبتالء ، قابلة للطرق ، مطاوعة للصياغة
فترة اتصال السماء ولقد كانت فترة عجيبة حقاً تلك اليت قضاها املسلمون يف حياة الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

ذلك حني كان يبيت كل مسلم وهو يشعر أن عني . باألرض اتصاالً مباشراً ظاهراً ، مبلوراً يف أحداث وكلمات 
اهللا عليه ، وأن مسع اهللا إليه؛ وأن كل كلمة منه وكل حركة ، بل كل خاطر وكل نية ، قد يصبح مكشوفاً للناس ، 

وحني كان كل مسلم حيس الصلة املباشرة بينه وبني . اهللا عليه وسلم  يتنزل يف شأنه قرآن على رسول اهللا صلى
ربه؛ فإذا حزبه أمر ، أو واجهته معضلة ، انتظر أن تفتح أبواب السماء غداً أو بعد غد ليتنزل منها حل ملعضلته ، 

بذاتك قلت كذا ،  أنت يا فالن: وحني كان اهللا سبحانه بذاته العلية ، يقول . وفتوى يف أمره ، وقضاء يف شأنه 
وياله من أمر هائل عجيب ياله من أمر . . وكن كذا ، وال تكن كذا . وعملت كذا وأضمرت كذا وأعلنت كذا 

هو وكل من على هذه األرض ، وكل ما يف هذه . . هائل عجيب أن يوجه اهللا خطابه املعني إىل شخص معني 
  ذرة صغرية يف ملك اهللا الكبري. األرض ، وكل هذه األرض 

لقد كانت فترة عجيبة حقاً ، يتمالها اإلنسان اليوم ، ويتصور حوادثها ومواقفها ، وهو ال يكاد يدرك كيف كان 
  ذلك الواقع ، األضخم من كل خيال

  .ولكن اهللا مل يدع املسلمني هلذه املشاعر وحدها تربيهم ، وتنضج شخصيتهم املسلمة 



يت تأخذ منهم وتعطي؛ وكل ذلك حلكمة يعلمها ، وهو أعلم مبن بل أخذهم بالتجارب الواقعية ، واالبتالءات ال
  .خلق ، وهو اللطيف اخلبري 

هذه احلكمة تستحق أن نقف أمامها طويالً ، ندركها ونتدبرها؛ ونتلقى أحداث احلياة وامتحاناهتا على ضوء ذلك 
  .اإلدراك وهذا التدبري 

حداث الضخمة يف تاريخ الدعوة اإلسالمية ، ويف تاريخ وهذا املقطع من سورة األحزاب يتوىل تشريح حدث من األ
اجلماعة املسلمة؛ ويصف موقفاً من مواقف االمتحان العسرية ، وهو غزوة األحزاب ، يف السنة الرابعة أو اخلامسة 

ه ومن تدبر هذا النص القرآين ، وطريقة عرض. للهجرة ، االمتحان هلذه اجلماعة الناشئة ، ولكل قيمها وتصوراهتا 
للحادث ، وأسلوبه يف الوصف والتعقيب ووقوفه أمام بعض املشاهد واحلوادث ، واحلركات واخلواجل ، وإبرازه 

  .من ذلك كله ندرك كيف كان اهللا يريب هذه األمة باألحداث والقرآن يف آن . للقيم والسنن 
لنص القرآين ، نثبت رواية احلادث ولكي ندرك طريقة القرآن اخلاصة يف العرض والتوجيه فإننا قبل البدء يف شرح ا

كما عرضتها كتب السرية مع االختصار املناسب ليظهر الفارق بني سرد اهللا سبحانه؛ وسرد البشر للوقائع 
  .واألحداث 

  :بإسناده عن مجاعة : عن حممد بن إسحاق قال 
حيي بن أخطب النضري ، إنه كان من حديث اخلندق أن نفراً من اليهود منهم سالم بن أيب احلقيق النضري ، و

وكنانة بن أيب احلقيق النضري ، وهوذة بن قيس الوائلي ، وأبو عمار الوائلي ، يف نفر من بين النضري ، ونفر من بين 
وائل ، وهم الذين حزبوا األحزاب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرجوا حىت قدموا على قريش يف مكة ، 

فقالت هلم . إنا سنكون معكم عليه حىت نستأصله : وقالوا  -ى اهللا عليه وسلم صل -فدعوهم إىل حرب رسول اهللا 
يا معشر يهود ، إنكم أهل الكتاب األول والعلم مبا أصبحنا خنتلف فيه حنن وحممد أفديننا خري أم دينه؟ : قريش 
أمل تر إىل الذين أوتوا { : يهم فهم الذين أنزل اهللا تعاىل ف. بل دينكم خري من دينه ، وأنتم أوىل باحلق منه : قالوا 

إىل } هؤالء أهدى من الذين آمنوا سبيالً : نصيباً من الكتاب يؤمنون باجلبت والطاغوت ، ويقولون للذين كفروا 
أم حيسدون الناس على ما آتاهم اهللا من فضله؛ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب واحلكمة وآتيناهم ملكاً { : قوله 

فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا ملا } من به ومنهم من صد عنه وكفى جبهنم سعرياً فمنهم من آ. عظيماً 
  .دعوهم إليه من حرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واتعدوا له 

مث خرج أولئك النفر من يهود حىت جاءوا غطفان من قيس عيالن فدعوهم إىل حرب رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .يكونون معهم عليه ، وأن قريشاً قد تابعوهم على ذلك ، فاجتمعوا معهم فيه وسلم ، وأخربوهم أهنم س

فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب ، وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن يف بين فزارة ، واحلارث 
  .بن عوف من بين مرة ، ومسعر بن رخيلة فيمن تابعه من قومه من أشجع 

اهللا عليه وسلم وما أمجعوا هلم من األمر ضرب اخلندق على املدينة؛ فعمل فيه رسول فلما مسع هبم رسول اهللا صلى 
وأبطأ عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . فدأب فيه ودأبوا . اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعمل معه املسلمون فيه 

، ويتسللون إىل أهليهم بغري  وعن املسلمني يف عملهم ذلك رجال من املنافقني ، وجعلوا يورون بالضعيف من العمل
وجعل الرجل من املسلمني إذا نابته النائبة من احلاجة اليت ال بد . علم من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال إذن 

منها يذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويستأذنه يف اللحوق حباجته فيأذن له ، فإذا قضى حاجته رجع إىل 
إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا { . . فأنزل اهللا يف أولئك املؤمنني . له رغبة يف اخلري واحتساباً له ما كان فيه من عم



إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون باهللا . ورسوله ، وإذا كانوا معه على أمر جامع مل يذهبوا حىت يستأذنوه 
مث قال تعاىل } واستغفر هلم اهللا ، إن اهللا غفور رحيم  ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأهنم فأذن ملن شئت منهم ،

ال جتعلوا دعاء { : يعين املنافقني الذين كانوا يتسللون من العمل ، ويذهبون بغري إذن من النيب صلى اهللا عليه وسلم 
عن أمره أن  قد يعلم اهللا الذين يتسللون منكم لواذا ، فليحذر الذين خيالفون. الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً 
وملا فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من اخلندق أقبلت قريش حىت نزلت } تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم 

وأقبلت غطفان . مبجتمع األسيال من رومة ، يف عشرة آالف من أحابيشهم ومن تبعهم من بين كنانة وأهل هتامة 
وخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملسلمون . إىل جانب أحد  ومن تبعهم من أهل جند حىت نزلوا بذنب َنقَْمى

حىت جعلوا ظهورهم إىل َسلع يف ثالثة آالف من املسلمني؛ فضرب هناك عسكره واخلندق بينه وبني القوم ، وأمر 
  ) .أي احلصون ( بالذراري والنساء فجعلوا يف اآلطام 

وكان . ن أسد القرظي صاحب عقد بين قريظة وعهدهم وخرج عدو اهللا حيي بن أخطب النضري حىت أتى كعب ب
فلم يزل حيي بكعب يفتله يف . . قد وادع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قومه؛ وعاقده على ذلك وعاهده 

لئن رجعت قريش : حىت مسح له على أن أعطاه عهداً وميثاقاً ) أي ما زال يروضه وخياتله ( الذروة والغارب 
  .بوا حممداً أن أدخل معك يف حصنك حىت يصيبين ما أصابك وغطفان ومل يصي

  .فنقض كعب ابن أسد عهده ، وبرئ مما كان بينه وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وعظم عند ذلك البالء ، واشتد اخلوف؛ وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم ، حىت ظن املؤمنون كل ظن ، 

كان حممد يعدنا أن نأكل كنوز : ، حىت قال معتب بن قشري أخو بين عمرو بن عوف  وجنم النفاق من بعض املنافقني
كسرى وقيصر ، وأحدنا اليوم ال يأمن على نفسه أن يذهب إىل الغائط وحىت قال أوس بن قيظي أحد بين حارثة بن 

أن خنرج فنرجع إىل دارنا يا رسول اهللا ، إن بيوتنا عورة من العدو وذلك عن مأل من رجال قومه فأذن لنا : احلارث 
  .، فإهنا خارج من املدينة 

مل تكن بينه وبينهم . فأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأقام عليه املشركون بضعاً وعشرين ليلة ، قريباً من شهر 
  .حرب إال الرميا بالنبل واحلصار 

 عيينة بن حصن وإىل احلارث ابن عوف فلما اشتد على الناس البالء بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل« 
ومها قائدا غطفان فأعطامها ثلث مثار املدينة ، على أن يرجعا مبن معهما عنه وعن أصحابه ، فجرى بينه وبينهما 

فلما أراد رسول اهللا صلى . الصلح حىت كتبوا الكتابة؛ ومل تقع الشهادة وال عزمية الصلح ، إال املراوضة يف ذلك 
. فذكر ذلك هلما ) سيد اخلزرج ( وسعد بن عبادة ) سيد األوس ( م أن يفعل؛ بعث إىل سعد بن معاذ اهللا عليه وسل

يا رسول اهللا ، أمراً حتبه فنصنعه؟ أم شيئاً أمرك اهللا به ال بد لنا من العمل به؟ أم شيئاً : واستشارمها فيه ، فقاال له 
ع ذلك إال ألنين رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة بل شيء أصنعه لكم ، واهللا ما أصن» : تصنعه لنا؟ قال 

يا رسول اهللا : فقال سعد بن معاذ . « وكالبوكم من كل جانب ، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إىل أمر ما 
ا قد كنا حنن وهؤالء القوم على الشرك باهللا وعبادة األوثان ، ال نعبد اهللا وال نعرفه ، وهم ال يطمعون أن يأكلوا منه

أفحني أكرمنا اهللا باإلسالم ، وهدانا له ، وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ واهللا ما لنا هبذا من . مثرة إال قرى أو بيعاً 
فأنت » : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . حاجة ، واهللا ال نعطيهم إال السيف حىت حيكم اهللا بيننا وبينهم 

  .» ليجهدوا علينا : ة ، فمحا ما فيها من الكتاب ، مث قال فتناول سعد بن معاذ الصحيف. « وذاك 



وأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه فيما وصف اهللا من اخلوف والشدة ، لتظاهر عدوهم عليهم ، 
  .وإتياهنم من فوقهم ومن أسفل منهم 

يا رسول اهللا إين قد : وسلم فقال  أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه) من غطفان ( إن نعيم بن مسعود بن عامر « مث 
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمنا أنت فينا رجل . أسلمت ، وإن قومي مل يعلموا بإسالمي ، فمرين مبا شئت 

  .» واحد فخذّل عنا إن استطعت ، فإن احلرب خدعة 
دثت عنه روايات السرية وخنتصره يف تفصيل مطول حت« وقد فعل حىت أفقد األحزاب الثقة بينهم وبني بين قريظة ( 

  ) . . .حنن خوف اإلطالة 
يعين ( فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح أبنيتهم . وخذل اهللا بينهم وبعث اهللا عليهم الريح يف ليلة شاتية شديدة الربد 

  ) .اخل . . . خيامهم وما يتخذونه للطبخ من مواقد 
تلف من أمرهم ، وما فرق اهللا من مجاعتهم ، دعا حذيفة بن فلما انتهى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما اخ

  .اليمان ، فبعثه إليهم لينظر ما فعله القوم ليالً 
  :فحدثين زيد بن زياد عن حممد بن كعب القرظي قال : قال ابن إسحاق 

سلم وصحبتموه؟ أرأيتم رسول اهللا صلى اهللا عليه و. يا أبا عبداهللا : قال رجل من أهل الكوفة حلذيفة بن اليمان 
واهللا لو أدركناه ما تركناه : فقال . واهللا لقد كنا جنهد : فكيف كنتم تصنعون؟ قال : قال . نعم يا ابن أخي : قال 

واهللا لقد رأيتنا مع سول اهللا صلى . يا ابن أخي : فقال حذيفة » : قال . ميشي على األرض ، وحلملناه على أعناقنا 
من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل : لى رسول اهللا هوياً من الليل؛ مث التفت إلينا فقال اهللا عليه وسلم باخلندق ، وص

أسأل اهللا تعاىل أن يكون رفيقي يف اجلنة؟ فما . القوم ، مث يرجع ، يشرط له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الرجعة 
م أحد دعاين رسول اهللا صلى اهللا عليه فلما مل يق. قام رجل من القوم من شدة اخلوف ، وشدة اجلوع ، وشدة الربد 

يا حذيفة اذهب فادخل يف القوم فانظر ماذا يصنعون ، وال : فقال . وسلم فلم يكن يل بد من القيام حني دعاين 
فذهبت فدخلت يف القوم ، والريح وجنود اهللا تفعل هبم ما تفعل ، وال تقر هلم قدراً : قال « حتدث شيئاً حىت تأتينا 

فأخذت الرجل : قال حذيفة . يا معشر قريش لينظر امرؤ من جليسه : فقام أبو سفيان فقال . ال بناء وال ناراً و
يا معشر قريش ، إنكم واهللا ما : فالن ابن فالن مث قال أبو سفيان : من أنت؟ قال : الذي كان إىل جنيب فقلت 

أخلفتنا بنو قريظة ، وبلغنا عنهم الذي و) يعين اخليل واجلمال ( لقد هلك الكراع واخلف . أصبحتم بدار مقام 
فارحتلوا . . ما تطمئن لنا قدر ، وال تقوم لنا نار ، وال يستمسك لنا بناء . نكره ، ولقينا من شدة الريح ما ترون 

  .فإين مرحتل 

. ئم فواهللا ما أطلق عقاله إال وهو قا. مث قام إىل مجله وهو معقول ، فجلس عليه مث ضربه فوثب به على ثالث . 
  .ولوال عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إيلَّ أال حتدث شيئاً حىت تأتيين ، مث شئت لقتلته بسهم 

لبعض نسائه ) أي كساء ( فرجعت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو قائم يصلي يف مرط : قال حذيفة 
فلما . طرف املرط؛ مث ركع وسجد وإين لفيه فلما رآين أدخلين إىل رجليه ، وطرح عليَّ ) من وشي اليمن ( مرجل 

  .ومسعت غطفان مبا فعلت قريش فانشمروا راجعني إىل بالدهم . . سلم أخربته اخلرب 
ويغفل تفصيالت . إن النص القرآين يغفل أمساء األشخاص ، وأعيان الذوات ، ليصور مناذج البشر وأمناط الطباع 

هذه اليت ال تنتهي بانتهاء احلادث ، وال تنقطع . لثابتة والسنن الباقية احلوادث وجزئيات الوقائع ، ليصور القيم ا



وحيفل . بذهاب األشخاص ، وال تنقضي بانقضاء املالبسات ، ومن مث تبقى قاعدة ومثالً لكل جيل ولكل قبيل 
وتدبريه اللطيف بربط املواقف واحلوادث بقدر اهللا املسيطر على األحداث واألشخاص ، ويظهر فيها يد اهللا القادرة 

  .، ويقف عند كل مرحلة يف املعركة للتوجيه والتعقيب والربط باألصل الكبري 
ومع أنه كان يقص القصة على الذين عاشوها ، وشهدوا أحداثها ، فإنه كان يزيدهم هبا خرباً ، ويكشف هلم من 

وس ومنحنيات القلوب وخمبآت جوانبها ما مل يدركوه وهم أصحاهبا وأبطاهلا ويلقي األضواء على سراديب النف
  .الضمائر؛ ويكشف للنور األسرار والنوايا واخلواجل املستكنة يف أعماق الصدور 

ذلك إىل مجال التصوير ، وقوته ، وحرارته ، مع التهكم القاصم ، والتصوير الساخر للجنب واخلوف والنفاق 
  .لشجاعة والصرب والثقة يف نفوس املؤمنني والتواء الطباع ومع اجلالل الرائع والتصوير املوحي لإلميان وا

ولكن كذلك للعمل يف . إن النص القرآين معد للعمل ال يف وسط أولئك الذين عاصروا احلادث وشاهدوه فحسب 
معد للعمل يف النفس البشرية إطالقاً كلما واجهت مثل ذلك احلادث أو شبهه . كل وسط بعد ذلك ويف كل تاريخ 

  .بنفس القوة اليت عمل هبا يف اجلماعة األوىل . البيئات املنوعة يف اآلماد الطويلة ، و
هنا تتفتح النصوص عن . وال يفهم النصوص القرآنية حق الفهم إال من يواجه مثل الظروف اليت واجهتها أول مرة 

إىل  وهنا تتحول تلك النصوص من كلمات وسطور. رصيدها املذخور ، وتتفتح القلوب إلدراك مضامينها الكاملة 
تنتفض خالئق حية ، موحية ، دافعة ، دافقة ، تعمل يف . وتنتفض األحداث والوقائع املصورة فيها . قوى وطاقات 

  .واقع احلياة ، وتدفع هبا إىل حركة حقيقية ، يف عامل الواقع وعامل الضمري 
الدافعة؛ وإحياء متجدد يف املواقف  إمنا هو رصيد من احليوية. . وكفى . . إن القرآن ليس كتاباً للتالوة وال للثقافة 

واحلوادث ونصوصه مهيأة للعمل يف كل حلظة ، مىت وجد القلب الذي يتعاطف معه ويتجاوب ، ووجد الظرف 
  الذي يطلق الطاقة املكنونة يف تلك النصوص ذات السر العجيب

ث ، فإذا النص القرآين جديد ، وإن اإلنسان ليقرأ النص القرآين مئات املرات؛ مث يقف املوقف ، أو يواجه احلاد
يوحي إليه مبا مل يوح من قبل قط ، وجييب على السؤال احلائر ، ويفيت يف املشكلة املعقدة ، ويكشف الطريق اخلايف 

  .، ويرسم االجتاه القاصد ، ويفيء بالقلب إىل اليقني اجلازم يف األمر الذي يواجهه ، وإىل االطمئنان العميق 

  .آن يف قدمي وال حديث وليس ذلك لغري القر
يبدأ السياق القرآين احلديث عن حادث األحزاب بتذكري املؤمنني بنعمة اهللا عليهم أن رد عنهم اجليش الذي هّم أن 

ومن مث جيمل يف اآلية األوىل طبيعة ذلك احلادث ، وبدءه وهنايته ، قبل . يستأصلهم ، لوال عون اهللا وتدبريه اللطيف 
لتربز نعمة اهللا اليت يذكرهم هبا ، ويطلب إليهم أن يتذكروها؛ وليظهر أن اهللا الذي يأمر  .تفصيله وعرض مواقفه 

املؤمنني باتباع وحيه ، والتوكل عليه وحده ، وعدم طاعة الكافرين واملنافقني ، هو الذي حيمي القائمني على دعوته 
  :ومنهجه ، من عدوان الكافرين واملنافقني 

كروا نعمة اهللا عليكم إذ جاءتكم جنود ، فأرسلنا عليهم رحياً وجنوداً مل تروها ، وكان اهللا يا أيها الذين آمنوا اذ{ 
  . .} مبا تعملون بصرياً 

وإرسال . جميء جنود األعداء . . وهكذا يرسم يف هذه البداءة اجململة بدء املعركة وختامها ، والعناصر احلامسة فيها 
  .ونصر اهللا املرتبط بعلم اهللا هبم ، وبصره بعملهم . ن ريح اهللا وجنوده اليت مل يرها املؤمنو

  :مث يأخذ بعد هذا اإلمجال يف التفصيل والتصوير 
. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم؛ وإذ زاغت األبصار ، وبلغت القلوب احلناجر ، وتظنون باهللا الظنونا { 



ما وعدنا اهللا ورسوله : املنافقون والذين يف قلوهبم مرض وإذ يقول . هنالك ابتُلي املؤمنون وزلزلوا زلزاالً شديداً 
إن : ويستأذن فريق منهم النيب ، يقولون . يا أهل يثرب ال مقام لكم فارجعوا : وإذ قالت طائفة منهم . إال غروراً 

  . .} إن يريدون إال فراراً . بيوتنا عورة وما هي بعورة 
وقد أطبق عليها . الذي مشلها ، والذي مل ينج منه أحد من أهلها  إهنا صورة اهلول الذي روع املدينة ، والكرب

فلم خيتلف الشعور . من أعالها ومن أسفلها . املشركون من قريش وغطفان واليهود من بين قريظة من كل جانب 
شدة بالكرب واهلول يف قلب عن قلب؛ وإمنا الذي اختلف هو استجابة تلك القلوب ، وظنها باهللا ، وسلوكها يف ال

والتمييز بني املؤمنني . ومن مث كان االبتالء كامالً واالمتحان دقيقاً . ، وتصوراهتا للقيم واألسباب والنتائج 
  .واملنافقني حامساً ال تردد فيه 

وننظر اليوم فنرى املوقف بكل مساته ، وكل انفعاالته ، وكل خلجاته ، وكل حركاته ، ماثالً أمامنا كأننا نراه من 
  .النص القصري  خالل هذا

  . .} إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم { : ننظر فنرى املوقف من خارجه 
وهو تعبري مصور حلالة . . } وإذ زاغت األبصار وبلغت القلوب احلناجر { : مث ننظر فنرى أثر املوقف يف النفوس 

  .اخلوف والكربة والضيق ، يرمسها مبالمح الوجوه وحركات القلوب 
ويدعها جمملة ترسم حالة االضطراب يف املشاعر واخلواجل ، . وال يفصل هذه الظنون . . } باهللا الظنونا وتظنون { 

  .وذهاهبا كل مذهب ، واختالف التصورات يف شىت القلوب 

} هنالك ابُتلي املؤمنون وزلزلوا زلزاالً شديداً { : مث تزيد مسات املوقف بروزاً ، وتزيد خصائص اهلول فيه وضوحاً 
  .واهلول الذي يزلزل املؤمنني ال بد أن يكون هوالً مروعاً رعيباً . . 

كان ليلنا باخلندق هناراً؛ وكان املشركون يتناوبون بينهم ، فيغدو أبو سفيان ابن حرب : قال حممد بن مسلمة وغريه 
برية ابن أيب وهب يوماً ، يف أصحابه يوماً ، ويغدو خالد بن الوليد يوماً ، ويغدو عمرو بن العاص يوماً ، ويغدو ه

  .حىت عظم البالء وخاف الناس خوفاً شديداً . ويغدو ضرار بن اخلطاب يوماً . ويغدو عكرمة بن أيب جهل يوماً 
  :قال . ويصور حال املسلمني ما رواه املقريزي يف إمتاع األمساع 

تلوا يومهم إىل هوّي من الليل ، وما مث واىف املشركون سحراً ، وعبأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصحابه فقا
وما قدر رسول اهللا صلى اهللا . يقدر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال أحد من املسلمني أن يزولوا من موضعهم 

يا رسول اهللا ما صلينا فيقول : عليه وسلم على صالة ظهر وال عصر وال مغرب وال عشاء؛ فجعل أصحابه يقولون 
صليت حىت كشف اهللا املشركني ، ورجع كل من الفريقني إىل منزله ، وقام أسيد بن حضري يف وال أنا واهللا ما . 

مائتني على شفري اخلندق ، فكرت خيل للمشركني يطلبون غرة وعليها خالد بن الوليد فناوشهم ساعة ، فزرق 
وقال . ي اهللا عنه بأحد وحشي الطفيل بن النعمان بن خنساء األنصاري السلمي مبزراق ، فقتله كما قتل محزة رض

مأل اهللا أجوافهم . شغلنا املشركون عن صالة الوسطى صالة العصر « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يومئذ 
  .وقلوهبم ناراً 

فكانت بينهم جراحة . وخرجت طليعتان للمسلمني ليالً فالتقتا وال يشعر بعضهم ببعض ، وال يظنون إال أهنم العدو 
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه . فكف بعضهم عن بعض « ال ينصرون . حم » ا بشعار اإلسالم مث نادو. وقتل 
  .» جراحكم يف سبيل اهللا ومن قتل منكم فإنه شهيد : وسلم 

ولقد كان أشد الكرب على املسلمني ، وهم حمصورون باملشركني داخل اخلندق ، ذلك الذي كان جييئهم من 



فلم يكونوا يأمنون يف أية حلظة أن ينقض عليهم املشركون من اخلندق ، وأن . خلفهم انتقاض بين قريظة عليهم من 
  .متيل عليهم يهود ، وهم قلة بني هذه اجلموع ، اليت جاءت بنية استئصاهلم يف معركة حامسة أخرية 

  :ذلك كله إىل ما كان من كيد املنافقني واملرجفني يف املدينة وبني الصفوف 
  . .} ما وعدنا اهللا ورسوله إال غروراً : قون والذين يف قلوهبم مرض وإذ يقول املناف{ 

فقد وجد هؤالء يف الكرب املزلزل ، والشدة اآلخذة باخلناق فرصة للكشف عن خبيئة نفوسهم وهم آمنون من أن 
أخذهم يلومهم أحد؛ وفرصة للتوهني والتخذيل وبث الشك والريبة يف وعد اهللا ووعد رسوله ، وهم مطمئنون أن ي

  .أحد مبا يقولون 

وهم مع هذا منطقيون مع أنفسهم ومشاعرهم؛ فاهلول قد أزاح . فالواقع بظاهره يصدقهم يف التوهني والتشكيك 
عنهم ذلك الستار الرقيق من التجمل ، وروع نفوسهم ترويعاً ال يثبت له إمياهنم املهلهل فجهروا حبقيقة ما يشعرون 

  غري مبقني وال متجملني
فهم منوذج . الء املنافقني واملرجفني قائمون يف كل مجاعة؛ وموقفهم يف الشدة هو موقف إخواهنم هؤالء ومثل هؤ

  مكرر يف األجيال واجلماعات على مدار الزمان
  . .} يا أهل يثرب ال مقام لكم فارجعوا : وإذ قالت طائفة منهم { 

م ، حبجة أن إقامتهم أمام اخلندق مرابطني هكذا ، فهم حيرضون أهل املدينة على ترك الصفوف ، والعودة إىل بيوهت
وهي دعوة خبيثة تأيت النفوس من الثغرة الضعيفة . . ال موضع هلا وال حمل ، وبيوهتم معرضة للخطر من ورائهم 

  واخلطر حمدق واهلول جامح ، والظنون ال تثبت وال تستقر. فيها ، ثغرة اخلوف على النساء والذراري 
  . .} إن بيوتنا عورة : نهم النيب ، يقولون ويستأذن فريق م{ 

  .متروكة بال محاية . يستأذنون حبجة أن بيوهتم مكشوفة للعدو 
  :وهنا يكشف القرآن عن احلقيقة ، وجيردهم من العذر واحلجة 

  . .} وما هي بعورة { 
  :ويضبطهم متلبسني بالكذب واالحتيال واجلنب والفرار 

  . .} إن يريدون إال فراراً { 
، } إن بيوتنا عورة { : وقد روي أن بين حارثة بعثت بأوس بن قيظي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولون 

ليس بيننا وبني غطفان أحد يردهم عنا ، فأذن لنا فلنرجع إىل دورنا ، . وليس دار من دور األنصار مثل دورنا 
. يا رسول اهللا ال تأذن هلم : بلغ سعد بن معاذ ذلك فقال فأذن هلم صلى اهللا عليه وسلم ف. فنمنع ذرارينا ونساءنا 

  . .فردهم . . إنا واهللا ما أصابنا وإياهم شدة إال صنعوا هكذا 
  . .} إن يريدون إال فراراً { : فهكذا كان أولئك الذين جيبههم القرآن بأهنم 

ف لريسم صورة نفسية هلؤالء املنافقني يق. ويقف السياق عند هذه اللقطة الفنية ملوقف البلبلة والفزع واملراوغة 
صورة نفسية داخلية لوهن العقيدة ، وخور القلب ، واالستعداد لالنسالخ من الصف . والذين يف قلوهبم مرض 

  :مبجرد مصادفة غري مبقني على شيء ، وال متجملني لشيء 
  . .} ال يسرياً ولو دخلت عليهم من أقطارها ، مث سئلوا الفتنة آلتوها ، وما تلبثوا هبا إ{ 

ومهما يكن الكرب والفزع ، فاخلطر املتوقع . ذلك كان شأهنم واألعداء بعد خارج املدينة؛ ومل تقتحم عليهم بعد 
وطلبت إليهم الردة } مث سئلوا الفتنة { . . غري اخلطر الواقع ، فأما لو وقع واقتحمت عليهم املدينة من أطرافها 



من الوقت ، أو إال قليالً منهم يتلبثون شيئاً } إال قليالً { متلبثني ، وال مترددين سراعاً غري } آلتوها { عن دينهم 
  ما قبل أن يستجيبوا ويستسلموا ويرتدوا كفاراً فهي عقيدة واهنة ال تثبت؛ وهو جنب غامر ال ميلكون معه مقاومة

  .قض العهد وخلف الوعد مث يصمهم بعد هذا بن. . هكذا يكشفهم القرآن؛ ويقف نفوسهم عارية من كل ستار 

  :ومع من؟ مع اهللا الذي عاهدوه من قبل على غري هذا؛ مث مل يرعوا مع اهللا عهداً 
  .} وكان عهد اهللا مسؤوالً . ولقد كانوا عاهدوا اهللا من قبل ال يولون األدبار { 

وا يوم أحد مع بين سلمة هم بنو حارثة ، وهم الذين مهوا أن يفشل: قال ابن هشام من رواية ابن إسحاق يف السرية 
  .فذكر هلم الذي أعطوا من أنفسهم . مث عاهدوا اهللا أال يعودوا ملثلها أبداً . حني مهتا بالفشل يومها 

وكان ذلك درساً من . فأما يوم أحد فقد تداركهم اهللا برمحته ورعايته ، وثبتهم ، وعصمهم من عواقب الفشل 
فأما اليوم ، وبعد الزمن الطويل ، والتجربة الكافية ، فالقرآن يواجههم هذه . دروس التربية يف أوائل العهد باجلهاد 

  .املواجهة العنيفة 
وعند هذا املقطع وهم أمام العهد املنقوض ابتغاء النجاة من اخلطر واألمان من الفزع يقرر القرآن إحدى القيم 

  :العهد والفرار  الباقية اليت يقررها يف أواهنا؛ ويصحح التصور الذي يدعوهم إىل نقض
من ذا الذي يعصمكم من : قل . لن ينفعكم الفرار إن فررمت من املوت أو القتل؛ وإذن ال متتعون إال قليالً : قل { 

  . .} اهللا إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رمحة؛ وال جيدون هلم من دون اهللا ولياً وال نصرياً 
. ، يدفعها يف الطريق املرسوم ، وينتهي هبا إىل النهاية احملتومة  إن قدر اهللا هو املسيطر على األحداث واملصائر

لن ينفع الفرار يف دفع القدر . واملوت أو القتل قدر ال مفر من لقائه ، يف موعده ، ال يستقدم حلظة وال يستأخر 
الدنيا قريب ، وكل وكل موعد يف . فإذا فروا فإهنم مالقون حتفهم املكتوب ، يف موعده القريب . احملتوم عن فاّر 

سواء أراد هبم سوءاً أم أراد هبم رمحة ، وال . وال عاصم من اهللا وال من حيول دون نفاذ مشيئته . متاع فيها قليل 
  .موىل هلم وال نصري ، من دون اهللا ، حيميهم ومينعهم من قدر اهللا 

ورجع األمر إليه ، .  ، يف السراء والضراء والوفاء الوفاء بالعهد مع اهللا. والطاعة الطاعة . فاالستسالم االستسالَم 
  .مث يفعل اهللا ما يشاء . والتوكل الكامل عليه 

ال { : ويقولون هلم . مث يستطرد إىل تقرير علم اهللا باملعوقني ، الذين يقعدون عن اجلهاد ويدعون غريهم إىل القعود 
صدقها تثري الضحك والسخرية من هذا  وهي على. ويرسم هلم صورة نفسية مبدعة . . } مقام لكم فارجعوا 

واالنتفاش وسالطة . يف ساعة الشدة . صورة للجنب واالنزواء ، والفزع واهللع . النموذج املكرور يف الناس 
واجلزع واالضطراب عند توهم اخلطر من بعيد . والشح على اخلري والضن ببذل أي جهد فيه . اللسان عند الرخاء 

سم هذه الصورة يف ملسات فنية مبدعة ال سبيل إىل استبداهلا أو ترمجتها يف غري سياقها املعجز والتعبري القرآين ير. . 
:  

فإذا جاء . أشحة عليكم . هلم إلينا ، وال يأتون البأس إال قليالً : قد يعلم اهللا املعوقني منكم والقائلني إلخواهنم { 
  .من املوت اخلوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه 

أولئك مل يؤمنوا فأحبط اهللا أعماهلم وكان ذلك على . أشحة على اخلري . فإذا ذهب اخلوف سلقوكم بألسنة حداد 
وإن يأت األحزاب يودوا لو أهنم بادون يف األعراب يسألون عن أنبائكم . حيسبون األحزاب مل يذهبوا . اهللا يسرياً 

  . .} ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إال قليالً . 



الذين يدعون . ويبدأ هذا النص بتقرير علم اهللا املؤكد باملعوقني الذين يسعون بالتخذيل يف صفوف اجلماعة املسلمة 
فهم مكشوفون لعلم اهللا ، ومكرهم . وال يشهدون اجلهاد إال ملاماً } وال يأتون البأس إال قليالً { إخواهنم إىل القعود 

  .مكشوف 
  .يف رسم مسات هذا النموذج مث تأخذ الريشة املعجزة 

كزازة باجلهد وكزازة باملال ، وكزازة يف العواطف واملشاعر . ففي نفوسهم كزازة على املسلمني } أشحة عليكم { 
  .على السواء 

  . .} فإذا جاء اخلوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من املوت { 
حركة اجلوارح ، وهي يف الوقت ذاته مضحكة ، تثري السخرية من هذا وهي صورة شاخصة ، واضحة املالمح ، مت

  الصنف اجلبان ، الذي تنطق أوصاله وجوارحه يف حلظة اخلوف باجلنب املرتعش اخلوار
  :وأشد إثارة للسخرية صورهتم بعد أن يذهب اخلوف وجييء األمن 

  . .} فإذا ذهب اخلوف سلقوكم بألسنة حداد { 
وارتفعت أصواهتم بعد االرتعاش ، وانتفخت أوداجهم بالعظمة ، ونفشوا بعد االنزواء ، فخرجوا من اجلحور ، 

  . .وادعوا يف غري حياء ، ما شاء هلم االدعاء ، من البالء يف القتال والفضل يف األعمال ، والشجاعة واالستبسال 
  . .} أشحة على اخلري { : مث هم 

وأمواهلم وأنفسهم؛ مع كل ذلك االدعاء العريض وكل ذلك التبجح فال يبذلون للخري شيئاً من طاقتهم وجهدهم 
  وطول اللسان

وهو شجاع فصيح بارز حيثما كان . فهو موجود دائماً . وهذا النموذج من الناس ال ينقطع يف جيل وال يف قبيل 
وأهل اخلري وهو شحيح خبيل على اخلري . وهو جبان صامت منزو حيثما كان هناك شدة وخوف . هناك أمن ورخاء 

  ، ال يناهلم منهم إال سالطة اللسان
  . .} أولئك مل يؤمنوا فأحبط اهللا أعماهلم { 

فأحبط اهللا { . العلة أن قلوهبم مل ختالطها بشاشة اإلميان ، ومل هتتد بنوره ، ومل تسلك منهجه . فهذه هي العلة األوىل 
  .ك ومل ينجحوا ألن عنصر النجاح األصيل ليس هنا. . } أعماهلم 

  . .} وكان ذلك على اهللا يسرياً { 
  . .وليس هنالك عسري على اهللا ، وكان أمر اهللا مفعوالً 

  :فأما يوم األحزاب فيمضي النص يف تصويرهم صورة مضحكة زرية 
  . .} حيسبون األحزاب مل يذهبوا { 

ذهبت ، وأنه قد ذهب فهم ما يزالون يرتعشون ، ويتخاذلون ، وخيذّلون ويأبون أن يصدقوا أن األحزاب قد 
  اخلوف ، وجاء األمان

  . .} وإن يأت األحزاب يودوا لو أهنم بادون يف األعراب يسألون عن أنبائكم { 
يا للسخرية ويا للتصوير الزري ويا للصورة املضحكة وإن يأت األحزاب يود هؤالء اجلبناء لو أهنم مل يكونوا من 

لو كانوا من أعراب البادية ، ال يشاركون أهل املدينة يف حياة وال يف مصري ويتمنون أن . أهل املدينة يوماً من األيام 
.  



إمنا هم جيهلونه ، ويسألون عنه سؤال الغريب عن الغريب مبالغة يف البعد . وال يعلمون حىت ما جيري عند أهلها 
  واالنفصال ، والنجاة من األهوال

يدون عن املعركة ، ال يتعرضون هلا مباشرة؛ إمنا هو اخلوف يتمنون هذه األمنيات املضحكة ، مع أهنم قاعدون ، بع
  . .} ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إال قليالً { من بعيد والفزع واهللع من بعيد 
صورة ذلك النموذج الذي كان عائشاً يف اجلماعة اإلسالمية الناشئة يف املدينة؛ . وهبذا اخلط ينتهي رسم الصورة 

ينتهي رسم الصورة وقد تركت . . بنفس املالمح ، وذات السمات . كل جيل وكل قبيل والذي ما يزال يتكرر يف 
  .يف النفوس االحتقار هلذا النموذج ، والسخرية منه ، واالبتعاد عنه ، وهوانه على اهللا وعلى الناس 

ولكن . ئة ذلك كان حال املنافقني والذين يف قلوهبم مرض واملرجفني يف الصفوف ، وتلك كانت صورهتم الردي
كانت هنالك صورة وضيئة يف . . اهلول والكرب والشدة ، والضيق مل حتول الناس مجيعاً إىل هذه الصورة الرديئة 

وسط الظالم ، مطمئنة يف وسط الزلزال ، واثقة باهللا ، راضية بقضاء اهللا ، مستيقنة من نصر اهللا ، بعد كل ما كان 
  .من خوف وبلبلة واضطراب 

  .ذه الصورة الوضيئة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويبدأ السياق ه
  . .} لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر ، وذكر اهللا كثرياً { 

وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الرغم من اهلول املرعب والضيق اجملهد ، مثابة األمان للمسلمني ، 
وإن دراسة موقفه صلى اهللا عليه وسلم يف هذا احلادث الضخم ملما يرسم لقادة . ة والرجاء واالطمئنان ومصدر الثق

اجلماعات واحلركات طريقهم؛ وفيه أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر؛ وتطلب نفسه القدوة الطيبة؛ 
  .ويذكر اهللا وال ينساه 

  .إذ كنا ال منلك هنا أن نتناوله بالتفصيل . يل املثال وحيسن أن نلم بلمحات من هذا املوقف على سب
يضرب بالفأس ، وجيرف التراب باملسحاة ، . خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعمل يف اخلندق مع املسلمني 

ويرفع صوته مع املرجتزين ، وهم يرفعون أصواهتم بالرجز يف أثناء العمل ، فيشاركهم . وحيمل التراب يف املكتل 
كان هناك رجل من املسلمني امسه جعيل ، « : الترجيع وقد كانوا يتغنون بأغان ساذجة من وحي احلوادث اجلارية 

فراح العاملون يف اخلندق يغنون مجاعة هبذا الرجز . فكره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امسه ، ومساه عمراً 
  :الساذج 
  _@_ماً ظهراًوكان للبائس يو_@_ مساه من بعد جعيل عمراً _@_

» وإذا مروا بكلمة . « عمراً » : ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « عمرو » فإذا مروا يف ترجيعهم بكلمة 
  »ظهراً : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « ظهر 

فأس ، ولنا أن نتصور هذا اجلو الذي يعمل فيه املسلمون ، والرسول صلى اهللا عليه وسلم بينهم ، يضرب بال
  .وجيرف باملسحاة ، وحيمل يف املكتل ، ويرجع معهم هذا الغناء 

ولنا أن نتصور أية طاقة يطلقها هذا اجلو يف أرواحهم؛ وأي ينبوع يتفجر يف كياهنم بالرضى واحلماسة والثقة 
  .واالعتزاز 

وغلبته عيناه فنام يف « الم أما إنه نعم الغ» فقال صلى اهللا عليه وسلم . وكان زيد بن ثابت فيمن ينقل التراب « 
فقال رسول اهللا صلى . فلما قام فزع . فأخذ عمارة بن حزم سالحه ، وهو ال يشعر . وكان القر شديداً . اخلندق 

؟ فقال عمارة «من له علم بسالح هذا الغالم » : مث قال « يا أبا رقاد منت حىت ذهب سالحك » : اهللا عليه وسلم 



  »وهنى أن يروع املسلم ويؤخذ متاعه العباً . « فرده عليه » : فقال  .يا رسول اهللا هو عندي : 
كما يصور روح الدعابة . وهو حادث كذلك يصور يقظة العني والقلب ، لكل من يف الصف ، صغرياً أو كبرياً 

ملسلمون ويصور يف النهاية ذلك اجلو الذي كان ا» يا أبا رقاد منت حىت ذهب سالحك « : احللوة احلانية الكرمية 
  . .يعيشون فيه يف كنف نبيهم ، يف أحرج الظروف 

مث كانت روحه صلى اهللا عليه وسلم تستشرف النصر من بعيد ، وتراه رأي العني يف ومضات الصخور على ضرب 
  .املعاول؛ فيحدث هبا املسلمني ، ويبث فيهم الثقة واليقني 

ربت يف ناحية من اخلندق ، فغلظت علّي صخرة ، ض: وحدثت عن سلمان الفارسي أنه قال « : قال ابن إسحاق 
فلما رآين أضرب ، ورأى شدة املكان علّي ، نزل فأخذ املعول من . ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قريب مين 

: قال . مث ضرب به ضربة أخرى ، فلمعت حتته برقة أخرى : قال . يدي ، فضرب به ضربة ملعت حتت املعول برقة 
بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا ما هذا الذي رأيت ، ملع : قلت : قال . لثة ، فلمعت حتته برقة أخرى مث ضرب به الثا

أما األوىل فإن اهللا فتح : قال : نعم . قلت : ؟ قال «أَو قد رأيت ذلك يا سلمان » : املعول وأنت تضرب؟ قال 
  .» وأما الثالثة فإن اهللا فتح علّي هبا املشرق . رب وأما الثانية فإن اهللا فتح علّي هبا الشام واملغ. علّي هبا اليمن 

  .رضي اهللا عنهما . أن هذا احلادث وقع لعمر بن اخلطاب حبضور سلمان » إمتاع األمساع للمقريزي « وجاء يف 
  .ولنا أن نتصور اليوم كيف يقع مثل هذا القول يف القلوب ، واخلطر حمدق هبا حميط 

وضيئة صورة حذيفة عائداً من استطالع خرب األحزاب؛ وقد أخذه القر الشديد؛ ولنا أن نضيف إىل تلك الصور ال
فإذا هو يف صالته واتصاله بربه ، ال يترك . ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائم يصلي يف ثوب إلحدى أزواجه 

ه طرف الثوب حذيفة يرتعش حىت ينتهي من صالته بل يأخذه صلوات اهللا وسالمه عليه بني رجليه ، ويلقي علي
  .ليدفئه يف حنو 

حىت ينتهي ، فينبئه حذيفة النبأ ، ويلقي إليه بالبشرى اليت عرفها قلبه صلى اهللا عليه وسلم . وميضي يف صالته 
  فبعث حذيفة يبصر أخبارها

ا إىل أما أخبار شجاعته صلى اهللا عليه وسلم يف اهلول ، وثباته ويقينه ، فهي بارزة يف القصة كلها ، وال حاجة بن
  .نقلها ، فهي مستفيضة معروفة 

لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر ، وذكر اهللا كثرياً { : وصدق اهللا العظيم 
 {. .  

ر اخلط. مث تأيت صورة اإلميان الواثق املطمئن؛ وصورة املؤمنني املشرقة الوضيئة ، يف مواجهة اهلول ، ويف لقاء اخلطر 
  :الذي يزلزل القلوب املؤمنة ، فتتخذ من هذا الزلزال مادة للطمأنينة والثقة واالستبشار واليقني 

وما زادهم إال إمياناً . وصدق اهللا ورسوله . هذا ما وعدنا اهللا ورسوله : وملا رأى املؤمنون األحزاب قالوا { 
  . .} وتسليماً 

ادث من الضخامة؛ وكان الكرب الذي واجهوه من الشدة؛ وكان لقد كان اهلول الذي واجهه املسلمون يف هذا احل
هنالك ابتلي املؤمنون { : الفزع الذي لقوه من العنف ، حبيث زلزهلم زلزاالً شديداً ، كما قال عنهم أصدق القائلني 

  . .} وزلزلوا زلزاالً شديداً 
وعلى الرغم من ثقتهم بنصر اهللا يف النهاية؛ .  ال يكلفهم اهللا ما فوقها. وللبشر طاقة . لقد كانوا ناساً من البشر 

وبشارة الرسول صلى اهللا عليه وسلم هلم ، تلك البشارة اليت تتجاوز املوقف كله إىل فتوح اليمن والشام واملغرب 



على الرغم من هذا كله ، فإن اهلول الذي كان حاضراً يواجههم كان يزلزهلم ويزعجهم ويكرب . . واملشرق 
  .أنفاسهم 

والرسول صلى اهللا عليه وسلم حيس حالة أصحابه ، ويرى « . ا يصور هذه احلالة أبلغ تصوير خرب حذيفة ومم
يشرط له رسول اهللا صلى اهللا عليه . من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم مث يرجع : نفوسهم من داخلها ، فيقول 

مع هذا الشرط بالرجعة ، ومع الدعاء املضمون و. » أسأل اهللا تعاىل أن يكون رفيقي يف اجلنة . وسلم الرجعة 
فلم يكن يل بد من القيام : فإذا عني باالسم حذيفة قال . بالرفقة مع رسول اهللا يف اجلنة ، فإن أحداً ال يليب النداء 

  . .أال إن هذا ال يقع إال يف أقصى درجات الزلزلة . . حني دعاين 
كان إىل جانب هذا كله الصلة اليت ال . . ر ، وكرب األنفاس ولكن كان إىل جانب الزلزلة ، وزوغان األبصا

تنقطع باهللا؛ واإلدراك الذي ال يضل عن سنن اهللا؛ والثقة اليت ال تتزعزع بثبات هذه السنن؛ وحتقق أواخرها مىت 
ول اهللا ذلك أهنم صدقوا ق. ومن مث اختذ املؤمنون من شعورهم بالزلزلة سبباً يف انتظار النصر . حتققت أوائلها 

أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ، مستهم البأساء والضراء { : سبحانه من قبل 
  }مىت نصر اهللا؟ أال إن نصر اهللا قريب : وزلزلوا حىت يقول الرسول والذين آمنوا معه 

وصدق اهللا . ا ما وعدنا اهللا ورسوله هذ{ : فنصر اهللا إذن منهم قريب ومن مث قالوا . وها هم أوالء يزلزلون 
  . .} وما زادهم إال إمياناً وتسليماً { . . } ورسوله 

. وعدنا عليه النصر . هذا اهلول ، وهذا الكرب ، وهذه الزلزلة ، وهذا الضيق . . } هذا ما وعدنا اهللا ورسوله { 
ه يف األمارة وصدق اهللا ورسوله يف داللتها صدق اهللا ورسول. . } وصدق اهللا ورسوله { : فال بد أن جييء النصر . 

  . .} وما زادهم إال إمياناً وتسليماً { : ومن مث اطمأنت قلوهبم لنصر اهللا ووعد اهللا . . 
وليس مطلوباً منهم أن . لقد كانوا ناساً من البشر ، ال ميلكون أن يتخلصوا من مشاعر البشر ، وضعف البشر 

فلهذا خلقهم .  أن خيرجوا من إطار هذا اجلنس؛ ويفقدوا خصائصه ومميزاته يتجاوزوا حدود جنسهم البشري؛ وال
كانوا ناساً . . ال مالئكة وال شياطني ، وال هبيمة وال حجراً . خلقهم ليبقوا بشراً ، وال يتحولوا جنساً آخر . اهللا 

م كانوا مع هذا مرتبطني ولكنه. من البشر يفزعون ، ويضيقون بالشدة ، ويزلزلون للخطر الذي يتجاوز الطاقة 
وكانوا هبذا . . بالعروة الوثقى اليت تشدهم إىل اهللا؛ ومتنعهم من السقوط؛ وجتدد فيهم األمل ، وحترسهم من القنوط 

  .وذاك منوذجاً فريداً يف تاريخ البشرية مل يعرف له نظري 
ندرك أهنم كانوا بشراً ، مل يتخلوا  علينا أن. وعلينا أن ندرك هذا لندرك ذلك النموذج الفريد يف تاريخ العصور 

وأن منشأ امتيازهم أهنم بلغوا يف بشريتهم هذه أعلى قمة مهيأة لبين . عن طبيعة البشر ، مبا فيها من قوة وضعف 
  .اإلنسان ، يف االحتفاظ خبصائص البشر يف األرض مع االستمساك بعروة السماء 

فعلينا أال . . نا مرة ، أو ضقنا مرة باهلول واخلطر والشدة والضيق وحني نرانا ضعفنا مرة ، أو زلزلنا مرة ، أو فزع
نيأس من أنفسنا ، وأال هنلع وحنسب أننا هلكنا؛ أو أننا مل نعد نصلح لشيء عظيم أبداً ولكن علينا يف الوقت ذاته 

عروة . العروة الوثقى أال نقف إىل جوار ضعفنا ألنه من فطرتنا البشرية ونصر عليه ألنه يقع ملن هم خري منا هنالك 
. وعلينا أن نستمسك هبا لننهض من الكبوة ، ونسترد الثقة والطمأنينة ، ونتخذ من الزلزال بشرياً بالنصر . السماء 

  . .فنثبت ونستقر ، ونقوى ونطمئن ، ونسري يف الطريق 
عنه القرآن الكرمي  النموذج الذي يذكر. وهذا هو التوازن الذي صاغ ذلك النموذج الفريد يف صدر اإلسالم 

  :مواقفه املاضية وحسن بالئه وجهاده ، وثباته على عهده مع اهللا ، فمنهم من لقيه ، ومنهم من ينتظر أن يلقاه 



  . .} وما بدلوا تبديالً . فمنهم من قضى حنبه ومنهم من ينتظر . من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه { 
{ : مث ومل يوفوا بعهد اهللا . منوذج الذين عاهدوا اهللا من قبل ال يولون األدبار . ريه هذا يف مقابل ذلك النموذج الك

  . .} وكان عهد اهللا مسؤوالً 
عمي أنس بن النضر رضي اهللا عنه مسيت به مل يشهد مع رسول اهللا « : روى اإلمام أمحد بإسناده عن ثابت قال 

أول مشهد شهده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غبت عنه  :صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر ، فشق عليه ، وقال 
  .لئن أراين اهللا تعاىل مشهداً فيما بعد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لريين اهللا عز وجل ما أصنع 

فاستقبل سعد بن معاذ رضي . فشهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد . فهاب أن يقول غريها : قال 
فقاتلهم حىت قتل : قال . أين واهاً لريح اجلنة إين أجده دون أحد . فقال له أنس رضي اهللا عنه يا أبا عمرو اهللا عنه 

: فقالت أخته عميت الرُّبيِّع ابنة النضر . فوجد يف جسده بضع ومثانون بني ضربة وطعنة ورمية : رضي اهللا عنه قال 
قال } اخل . . من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه { : فنزلت هذه اآلية : قال . فما عرفت أخي إال ببنانه 

ورواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث سليمان . ( فكانوا يرون أهنا نزلت فيه ويف أصحابه رضي اهللا عنهم : 
  ) .بن املغرية 

مقابل صورة النفاق والضعف وهذه الصورة الوضيئة هلذا النموذج من املؤمنني تذكر هنا تكملة لصورة اإلميان ، يف 
  .لتتم املقابلة يف معرض التربية باألحداث وبالقرآن . ونقض العهد من ذلك الفريق 

  :ويعقب عليها ببيان حكمة االبتالء ، وعاقبة النقض والوفاء؛ وتفويض األمر يف هذا كله ملشيئة اهللا 
  . .} إن اهللا كان غفوراً رحيماً . ب عليهم ليجزي اهللا الصادقني بصدقهم ، ويعذب املنافقني إن شاء أو يتو{ 

ومثل هذا التعقيب يتخلل تصوير احلوادث واملشاهد لريد األمر كله إىل اهللا ، ويكشف عن حكمة األحداث 
وتنتهي إىل ما شاء اهللا . إمنا تقع وفق حكمة مقدرة ، وتدبري قاصد . فليس شيء منها عبثاً وال مصادفة . والوقائع 

  . .} إن اهللا كان غفوراً رحيماً { : ورمحته ومغفرته أقرب وأكرب . وفيها تتجلى رمحة اهللا بعباده . من العواقب 
وخيتم احلديث عن احلدث الضخم بعاقبته اليت تصدق ظن املؤمنني برهبم؛ وضالل املنافقني واملرجفني وخطأ 

  :تصوراهتم؛ وتثبت القيم اإلميانية بالنهاية الواقعية 
  . .} ن كفروا بغيظهم مل ينالوا خرياً ، وكفى اهللا املؤمنني القتال ، وكان اهللا قوياً عزيزاً ورد اهللا الذي{ 

وأثبت . وقد بدأت املعركة ، وسارت يف طريقها ، وانتهت إىل هنايتها ، وزمامها يف يد اهللا ، يصرفها كيف يشاء 
سناداً مباشراً كل ما مت من األحداث والعواقب ، فأسند إىل اهللا تعاىل إ. النص القرآين هذه احلقيقة بطريقة تعبريه 

  .تقريراً هلذه احلقيقة ، وتثبيتاً هلا يف القلوب؛ وإيضاحاً للتصور اإلسالمي الصحيح 
بل دارت كذلك على بين قريظة حلفاء املشركني من . ومل تدر الدائرة على املشركني من قريش وغطفان وحدهم 

  :يهود 
أهل الكتاب من صياصيهم ، وقذف يف قلوهبم الرعب ، فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً وأنزل الذين ظاهروهم من { 
.  

  . .} وكان اهللا على كل شيء قديراً . وأورثكم أرضهم وديارهم وأمواهلم ، وأرضاً مل تطؤوها 
  . .فأما قصة هذا فتحتاج إىل شيء من إيضاح قصة اليهود مع املسلمني 

وكان الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد . نوا اإلسالم بعد وفوده عليهم إال فترة قصرية إن اليهود يف املدينة مل يهاد



عقد معهم مهادنة أول مقدمه إليها أوجب هلم فيها النصرة واحلماية مشترطاً عليهم أال يغدروا وال يفجروا وال 
  .يتجسسوا وال يعينوا عدواً ، وال ميدوا يداً بأذى 

وقد . سوا خبطر الدين اجلديد على مكانتهم التقليدية بوصفهم أهل الكتاب األول ولكن اليهود ما لبثوا أن أح
كذلك أحسوا خبطر التنظيم اجلديد الذي جاء به . كانوا يتمتعون مبكانة عظيمة بني أهل يثرب بسبب هذه الصفة 

ف القائم بني األوس اإلسالم للمجتمع بقيادة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقد كانوا قبل ذلك يستغلون اخلال
فلما وحد اإلسالم األوس واخلزرج حتت قيادة نبيهم الكرمي مل جيد . واخلزرج لتكون هلم الكلمة العليا يف املدينة 

  اليهود املاء العكر الذي كانوا يصطادون بني الفريقني فيه
أن اهللا شرح صدره لإلسالم ذلك . وكانت القشة اليت قصمت ظهر البعري إسالم حربهم وعاملهم عبداهللا بن سالم 

فطلب إىل رسول اهللا . ولكنه إن هو أعلن إسالمه خاف أن تتقول عليه يهود . فأسلم وأمر أهل بيته فأسلموا معه 
فخرج . سيدنا وابن سيدنا وحربنا وعاملنا : صلى اهللا عليه وسلم أن يسأهلم عنه قبل أن خيربهم بإسالمه فقالوا 

فوقعوا فيه ، وقالوا قالة السوء ، وحذروا منه . م ، وطلب منهم أن يؤمنوا مبا آمن به عندئذ عبداهللا بن سالم إليه
فاعتزموا الكيد حملمد صلى اهللا عليه وسلم . وأحسوا باخلطر احلقيقي على كياهنم الديين والسياسي . أحياء اليهود 

  .كيداً ال هوادة فيه 
  حىت اليوم بني اإلسالم ويهود ومنذ هذا اليوم بدأت احلرب اليت مل تضع أوزارها قط

بدأت حرب دعاية ضد حممد عليه الصالة والسالم وضد . لقد بدأت يف أول األمر حرباً باردة ، بتعبري أيامنا هذه 
اختذوا خطة التشكيك يف رسالة . واختدوا يف احلرب أساليب شىت مما عرف به اليهود يف تارخيهم كله . اإلسالم 

واختذوا طريقة الدس بني بعض املسلمني وبعض . وإلقاء الشبهات حول العقيدة اجلديدة  حممد صلى اهللا عليه وسلم
واختذوا طريقة التجسس على املسلمني حلساب . بني األوس واخلزرج مرة ، وبني األنصار واملهاجرين مرة . 

يوقعون بواسطتهم الفتنة يف  واختذوا طريقة اختاذ بطانة من املنافقني الذين يظهرون اإلسالم. أعدائهم من املشركني 
وأخرياً أسفروا عن وجوههم واختذوا طريق التأليب على املسلمني ، كالذي حدث يف غزوة . . صفوف املسلمني 

  . .األحزاب 
وكان لكل منها شأن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه . وكانت أهم طوائفهم بين قينقاع ، وبين النضري ، وبين قريظة 

  . وسلم ومع املسلمني

فأما بنو قينقاع وكانوا أشجع يهود ، فقد حقدوا على املسلمني انتصارهم ببدر؛ وأخذوا يتحرشون هبم ويتنكرون 
للعهد الذي بينهم وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيفة أن يستفحل أمره فال يعودون ميلكون مقاومته ، بعدما 

  .انتصر على قريش يف أول اشتباك بينه وبينهم 
  :ذكر ابن هشام يف السرية عن طريق ابن إسحاق ما كان من أمرهم قال وقد 

يا معشر يهود : من حديث بين قينقاع أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مجعهم بسوق بين قينقاع مث قال « وكان 
ذلك يف  ، احذروا من اهللا مثل ما نزل بقريش من النقمة ، وأسلموا ، فإنكم قد عرفتم أين نيب مرسل ، جتدون

يا حممد ، إنك ترى أنا قومك ، ال يغرنك أنك لقيت قوماً ال علم هلم باحلرب ، : قالوا » كتابكم وعهد اهللا إليكم 
  .إنا واهللا لئن حاربناك لتعلمن أنا حنن الناس . فأصبت منهم فرصة 

  :وذكر ابن هشام عن طريق عبداهللا بن جعفر قال 
لعرب قدمت حبلب هلا فباعته بسوق بين قينقاع ، وجلست إىل صائغ هبا ، كان من أمر بين قينقاع أن امرأة من ا



فجعلوا يريدوهنا على كشف وجهها فأبت ، فعمد الصائغ إىل طرف ثوهبا ، فعقده إىل ظهرها ، فلما قامت انكشفت 
هود على فوثب رجل من املسلمني على الصائغ فقتله ، وكان يهودياً ، وشدت ي. سوءهتا ، فضحكوا هبا ، فصاحت 

املسلم فقتلوه ، فاستصرخ أهل املسلم املسلمني على اليهود ، فغضب املسلمون ، فوقع الشر بينهم وبني بين قينقاع 
.  

  :وأكمل ابن إسحاق سياق احلادث قال 
فحاصرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت نزلوا على حكمه ، فقام عبداهللا بن أيبَّ بن سلول ، حني أمكنه « 

فأبطأ عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه : يا حممد ، أحسن يف موايلّ وكانوا حلفاء اخلزرج قال : منهم ، فقال اهللا 
فأدخل يده يف جيب درع رسول اهللا صلى اهللا عليه . فأعرض عنه : قال . يا حممد أحسن يف موايلّ : وسلم فقال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت رأوا لوجهه وغضب . وسلم فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرسلين 
وثالث مائة . أربع مائة حاسر . ال واهللا ال أرسلك حىت حتسن يف موايلّ : قال « . وحيك أرسلين » : مث قال . ظلالً 

 فقال رسول اهللا. إين واهللا امرؤ أخشى الدوائر . حتصدهم يف غداة واحدة . دارع ، قد منعوين من األمحر واألسود 
  .» صلى اهللا عليه وسلم هم لك 

فقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شفاعته يف بين قينقاع . وكان عبداهللا بن أيب ال يزال صاحب شأن يف قومه 
  .على أن جيلوا عن املدينة ، وأن يأخذوا معهم أمواهلم عدا السالح 

  .وبذلك ختلصت املدينة من قطاع يهودي ذي قوة عظيمة 
ضري ، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج إليهم يف سنة أربع بعد غزوة أحد يطلب مشاركتهم يف وأما بنو الن

نعم يا أبا القاسم ، نعينك على ما أحببت مما : فلما أتاهم قالوا . دية قتيلني حسب املعاهدة اليت كانت بينه وبينهم 
دوا الرجل على مثل حاله هذه ورسول اهللا صلى اهللا إنكم لن جت: مث خال بعضهم ببعض فقالوا . استعنت بنا عليه 

  عليه وسلم إىل جنب جدار من بيوهتم قاعد فمن رجل يعلو على هذا البيت ، فيلقي عليه صخرة فريحينا منه؟
مث أخذوا يف تنفيذ هذه املؤامرة الدنيئة ، فأهلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما كان من أمرهم فقام وخرج راجعاً 

رأس النفاق ( وأرسل إليهم عبداهللا ابن أيب ابن سلول . فتحصنوا منه يف احلصون . وأمر بالتهيؤ حلرهبم . املدينة إىل 
ولكن املنافقني مل يفوا . إن قوتلتم قاتلنا معكم ، وإن أخرجتم خرجنا معكم . أن اثبتوا ومتنعوا ، فإنا لن نسلمكم ) 

وسألوا رسول اهللا صلى اهللا . ضري فاستسلموا بال حرب وال قتال وقذف اهللا الرعب يف قلوب بين الن. بعهدهم 
فخرجوا . ففعل . عليه وسلم أن جيليهم ، ويكف عن دمائهم ، على أن هلم ما محلت اإلبل من أمواهلم إال السالح 

الربيع بن  ومن أشرافهم ممن سار إىل خيرب سالم بن أيب احلقيق ، وكنانة بن. إىل خيرب ، ومنهم من سار إىل الشام 
  .هؤالء الذين كان هلم ذكر يف تأليب مشركي قريش وغطفان يف غزوة األحزاب . . أيب احلقيق ، وحيي بن أخطب 

وقد مر من شأهنم يف غزوة األحزاب أهنم كانوا إلباً على املسلمني مع املشركني ، . واآلن جنيء إىل غزوة بين قريظة 
وكان نقض بين قريظة لعهدهم مع رسول اهللا . خطب على رأسهم بتحريض من زعماء بين النضري ، وحيي بن أ

  .صلى اهللا عليه وسلم يف هذا الظرف أشق على املسلمني من هجوم األحزاب من خارج املدينة 
أن « ومما يصور جسامة اخلطر الذي كان يتهدد املسلمني ، والفزع الذي أحدثه نقض قريظة للعهد ما روي من 

يه وسلم حني انتهى إليه اخلرب ، بعث سعد بن معاذ سيد األوس ، وسعد بن عبادة سيد رسول اهللا صلى اهللا عل
اخلزرج ، ومعهما عبداهللا بن رواحة ، وخوات بن جبري رضي اهللا عنهم فقال انطلقوا حىت تنظروا أحق ما بلغنا عن 

وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا . ناس هؤالء القوم أم ال؟ فإن كان حقاً فاحلنوا يل حلناً أعرفه وال تفتوا يف أعضاد ال



  ) .مما يصور ما كان يتوقعه صلى اهللا عيله وسلم من وقع اخلرب يف النفوس . ( » وبينهم فاجهروا به للناس 
: نالوا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقالوا . فخرجوا حىت أتوهم ، فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم « 

مث رجع الوفد فأبلغوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالتلميح . . هد بيننا وبني حممد وال عقد من رسول اهللا؟ ال ع
  »أبشروا يا معشر املسلمني . اهللا أكرب : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . ال بالتصريح 

  ) .تثبيتاً للمسلمني من وقع اخلرب السيئ أن يشيع يف الصفوف . ( 
حىت . وعظم عند ذلك البالء؛ واشتد اخلوف ، وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم : ويقول ابن إسحاق 

  .اخل . . ظن املؤمنون كل ظن ، وجنم النفاق من بعض املنافقني 
  .فهكذا كان األمر إبان معركة األحزاب 

رجع النيب صلى اهللا . . ؤمنني القتال ورد أعداءه بغيظهم مل ينالوا خرياً؛ وكفى اهللا امل. فلما أيد اهللا تعاىل نبيه بنصره 
فبينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يغتسل من وعثاء « عليه وسلم إىل املدينة منصوراً ، ووضع الناس السالح ، 

أوضعت السالح يا رسول اهللا؟ » : املرابطة ، يف بيت أم سلمة رضي اهللا عنها إذ تبدى له جربيل عليه السالم فقال 
ولكن املالئكة مل تضع أسلحتها وهذا أوان رجوعي من طلب القوم « : قال . » نعم « :  عليه وسلم قال صلى اهللا

وذلك بعد . وكانت على أميال من املدينة » إن اهللا تبارك وتعاىل يأمرك أن تنهض إىل بين قريظة « : مث قال . » 
فسار الناس يف الطريق ، « ال يف بين قريظة ال يصلني أحدكم العصر إ: وقال صلى اهللا عليه وسلم . صالة الظهر 

مل يرد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال تعجيل : فأدركتهم الصالة يف الطريق ، فصلى بعضهم يف الطريق ، وقالوا 
  .فلم يعنف واحداً من الفريقني . ال نصليها إال يف بين قريظة : وقال آخرون . املسري 

صاحب عبس وتوىل أن جاءه ( يه وسلم وقد استخلف على املدينة ابن أم مكتوم وتبعهم رسول اهللا صلى اهللا عل
رضي اهللا عنه وأعطى الراية لعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه مث نازهلم رسول اهللا صلى اهللا عليه . . ) األعمى 

األوس رضي اهللا فلما طال عليهم احلال نزلوا على حكم سعد بن معاذ سيد . وسلم وحاصرهم مخساً وعشرين ليلة 
واعتقدوا أنه حيسن إليهم يف ذلك كما فعل عبداهللا بن أيب بن سلول يف . عنه ألهنم كانوا حلفاءهم يف اجلاهلية 

مواليه بين قينقاع حىت استطلقهم من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فظن هؤالء أن سعداً سيفعل فيهم كما فعل 
وهو عرق رئيسي يف الذراع ( رضي اهللا عنه كان قد أصابه سهم يف أكحله  ومل يعلموا أن سعداً. ابن أيب يف أولئك 
أيام اخلندق؛ فكواه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أكحله ، وأنزله يف قبة يف املسجد ليعوده ) ال يرقأ إذا قطع 

فأبقنا هلا؛ وإن كنت  اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً: من قريب؛ وقال سعد رضي اهللا عنه فيما دعا به 
  .وضعت احلرب بيننا وبينهم فافجرها؛ وال متتين حىت تقر عيين من بين قريظة 

  .وقدر عليهم أن ينزلوا على حكمه باختيارهم ، طلباً من تلقاء أنفسهم . فاستجاب اهللا تعاىل دعاءه 
لما أقبل وهو راكب على محار قد ف. فعند ذلك استدعاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املدينة ليحكم فيهم 

ويرققونه عليهم . يا سعد إهنم مواليك ، فأحسن عليهم : وطأوا له عليه جعل األوس يلوذون به ، يقولون 
لقد آن لسعد أال تأخذه يف اهللا لومة : وهو ساكت ال يرد عليهم فلما أكثروا عليه قال رضي اهللا عنه . ويعطفونه 

  يهمفعرفوا أنه غري مستبق. الئم 
فقام إليه « قوموا إىل سيدكم » : قال رسول اهللا « فلما دنا من اخليمة اليت فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .املسلمون فأنزلوه؛ إعظاماً وإكراماً واحتراماً له يف حمل واليته ، ليكون أنفذ حلكمه فيهم 



فاحكم فيهم . وأشار إليهم قد نزلوا على حكمك إن هؤالء » : فلما جلس قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وعلى من يف : قال . « نعم » : صلى اهللا عليه وسلم : وحكمي نافذ عليهم؟ قال : فقال رضي اهللا عنه « مبا شئت 

وأشار إىل اجلانب الذي فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ( وعلى من ها هنا : قال . « نعم » : هذه اخليمة؟ قال 
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه ) . عرض بوجهه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إجالالً وإكراماً وإعظاماً وهو م
فقال له رسول اهللا . إين أحكم أن تقتل مقاتلتهم ، وتسىب ذريتهم وأمواهلم : فقال رضي اهللا عنه . « نعم » : وسلم 

  ) .أي مساوات ( » فوق سبعة أرقعة  لقد حكمت حبكم اهللا تعاىل من: صلى اهللا عليه وسلم 
. مث أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باألخاديد فخدت يف األرض ، وجيء هبم مكتفني ، فضرب أعناقهم 

وفيهم . مع النساء واألموال ) كناية عن البلوغ ( وسيب من مل ينبت . وكانوا ما بني السبع مائة ، والثماين مائة 
  .دخل معهم يف حصنهم كما عاهدهم  وكان قد. حيي بن أخطب 

ومنذ ذلك اليوم ذلت يهود ، وضعفت حركة النفاق يف املدينة؛ وطأطأ املنافقون رؤوسهم ، وجبنوا عن كثري مما 
وتبع هذا وذلك أن املشركني مل يعودوا يفكرون يف غزو املسلمني ، بل أصبح املسلمون هم الذين . كانوا يأتون 

  .يغزوهنم 

َوإِنْ ) ٢٨(ْحكُنَّ سََراًحا َجِميلًا النَّبِيُّ قُلْ لِأَْزوَاجَِك إِنْ كُْنُتنَّ ُترِْدنَ الَْحَياةَ الدُّْنَيا َوزِينََتَها فََتَعالَْيَن أَُمتِّْعكُنَّ وَأَُسرَِّيا أَيَُّها 
َيا نَِساَء النَّبِيِّ َمْن َيأْتِ ) ٢٩(ْحِسنَاِت ِمْنكُنَّ أَْجًرا َعِظيًما كُْنُتنَّ ُترِْدنَ اللََّه َوَرسُولَُه َوالدَّاَر الْآِخَرةَ فَإِنَّ اللََّه أََعدَّ ِللُْم

َوَمْن َيقُْنْت مِْنكُنَّ ِللَِّه َوَرُسوِلهِ ) ٣٠(ِمْنكُنَّ بِفَاِحَشٍة ُمَبيَِّنةٍ ُيَضاَعْف لََها الَْعذَاُب ِضعْفَْينِ َوكَانَ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيسًِريا 
َيا نَِساَء النَّبِيِّ لَْسُتنَّ كَأََحٍد ِمَن النَِّساِء إِِن اتَّقَْيُتنَّ فَلَا ) ٣١(ا نُْؤِتَها أَْجَرَها مَرََّتْينِ َوأَعَْتْدَنا لََها رِْزقًا كَرًِميا َوَتْعَملْ َصاِلًح

قَْرنَ ِفي ُبُيوِتكُنَّ َولَا تََبرَّْجَن تََبرَُّج الَْجاِهِليَِّة َو) ٣٢(َتْخَضْعَن بِالْقَْولِ فََيطَْمَع الَِّذي ِفي قَلْبِِه َمَرٌض َوقُلَْن قَْولًا َمْعُروفًا 
ُم الرِّْجَس أَْهلَ الَْبْيِت َوُيطَهِّرَكُْم الْأُولَى َوأَِقْمَن الصَّلَاةَ َوآِتَني الزَّكَاةَ َوأَِطْعَن اللََّه َوَرسُولَُه إِنََّما ُيرِيُد اللَُّه ِلُيذِْهَب عَْنكُ

إِنَّ الُْمْسِلِمَني ) ٣٤(اذْكُْرنَ َما ُيْتلَى ِفي ُبيُوِتكُنَّ ِمْن آَياتِ اللَِّه وَالِْحكَْمِة إِنَّ اللََّه كَانَ لَِطيفًا َخبًِريا َو) ٣٣(َتطْهًِريا 
لصَّابِرِيَن وَالصَّابَِراِت وَالَْخاِشِعنيَ َوالُْمْسِلَماِت َوالُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمنَاِت َوالْقَانِِتَني َوالْقَانِتَاِت َوالصَّاِدِقَني وَالصَّاِدقَاِت َوا

ظَاِت َوالذَّاِكرِيَن اللََّه َوالَْخاشَِعاِت وَالُْمَتَصدِِّقَني َوالْمَُتَصدِّقَاِت وَالصَّاِئِمَني َوالصَّاِئَماِت وَالَْحاِفِظَني فُُروجَُهْم َوالَْحاِف
  ) ٣٥(ةً وَأَْجًرا َعِظيًما كَِثًريا وَالذَّاِكرَاِت أََعدَّ اللَُّه لَُهْم َمْغِفَر

هذا الدرس الثالث يف سورة األحزاب خاص بأزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما عدا االستطراد األخري لبيان 
وهلذه األمومة تكاليفها . » أمهات املؤمنني « جزاء املسلمني كافة واملسلمات ولقد سبق يف أوائل السورة تسميتهن 

وملكانتهن من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تكاليفها . ليت استحققن هبا هذه الصفة تكاليفها وللمرتبة السامية ا. 
ويف هذا الدرس بيان لشيء من هذه التكاليف؛ وإقرار للقيم اليت أراد اهللا لبيت النبوة الطاهر أن ميثلها ، وأن يقوم . 

  .عليها ، وأن يكون فيها منارة يهتدي هبا السالكون 
وإن . إن كننت تردن احلياة الدنيا وزينتها فتعالني أمتعكن وأسرحكن سراحاً مجيالً : ا النيب ، قل ألزواجك يا أيه{ 

  . .} كننت تردن اهللا ورسوله والدار اآلخرة ، فإن اهللا أعد للمحسنات منكن أجراً عظيماً 
جزاً عن حياة املتاع ، فقد عاش حىت لقد اختار النيب صلى اهللا عليه وسلم لنفسه وألهل بيته معيشة الكفاف ، ال ع

فتحت له األرض ، وكثرت غنائمها ، وعم فيؤها ، واغتىن من مل يكن له من قبل مال وال زاد ومع هذا فقد كان 
ولكن ذلك كان اختياراً لالستعالء . مع جوده بالصدقات واهلبات واهلدايا . الشهر ميضي وال توقد يف بيوته نار 



ومل يكن . . رغبة الذي ميلك ولكنه يعف ويستعلي وخيتار . يا ورغبة خالصة فيما عند اهللا على متاع احلياة الدن
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكلفاً من عقيدته وال من شريعته أن يعيش مثل هذه املعيشة اليت أخذ هبا نفسه 

ه حني كانت تقدم إليه عفواً بال وأهل بيته ، فلم تكن الطيبات حمرمة يف عقيدته وشريعته؛ ومل حيرمها على نفس
ومل . . تكلف ، وحتصل بني يديه مصادفة واتفاقاً ، ال جرياً وراءها وال تشهياً هلا ، وال انغماساً فيها وال انشغاالً هبا 

يكلف أمته كذلك أن تعيش عيشته اليت اختارها لنفسه ، إال أن خيتارها من يريد ، استعالء على اللذائذ واملتاع؛ 
  .قاً من ثقلتها إىل حيث احلرية التامة من رغبات النفس وميوهلا وانطال

وعلى فضلهن وكرامتهن وقرهبن . ولكن نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم كن نساء ، من البشر ، هلن مشاعر البشر 
ن السعة والرخاء فلما أن رأي. من ينابيع النبوة الكرمية ، فإن الرغبة الطبيعية يف متاع احلياة ظلت حية يف نفوسهن 

فلم يستقبل هذه . بعدما أفاض اهللا على رسوله وعلى املؤمنني راجعن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أمر النفقة 
املراجعة بالترحيب ، إمنا استقبلها باألسى وعدم الرضى؛ إذ كانت نفسه صلى اهللا عليه وسلم ترغب يف أن تعيش 

؛ متجردة من االنشغال مبثل ذلك األمر واالحتفال به أدىن احتفال؛ وأن فيما اختاره هلا من طالقة وارتفاع ورضى
  .تظل حياته وحياة من يلوذون به على ذلك األفق السامي الوضيء املربأ من كل ظل هلذه الدنيا وأوشاهبا 

ف هذه ال بوصفه حالالً وحراماً فقد تبني احلالل واحلرام ولكن من ناحية التحرر واالنطالق والفكاك من هوات
  األرض الرخيصة

وكان . ولقد بلغ األسى برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مطالبة نسائه له بالنفقة أن احتجب عن أصحابه 
عن « روى اإلمام أمحد بإسناده . وجاءوا فلم يؤذن هلم . احتجابه عنهم أمراً صعباً عليهم يهون كل شيء دونه 

رضي اهللا عنه يستأذن على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والناس ببابه أقبل أبو بكر : جابر رضي اهللا عنه قال 
مث . مث أقبل عمر رضي اهللا عنه فاستأذن فلم يؤذن له . جلوس ، والنيب صلى اهللا عليه وسلم جالس ، فلم يؤذن له 

وهو صلى اهللا . أذن أليب بكر وعمر رضي اهللا عنهما فدخال ، والنيب صلى اهللا عليه وسلم جالس وحوله نساؤه 
فقال عمر رضي . ألكلمن النيب صلى اهللا عليه وسلم لعله يضحك : فقال عمر رضي اهللا عنه . عليه وسلم ساكت 

اهللا عنه يا رسول اهللا لو رأيت ابنة زيد امرأة عمر سألتين النفقة آنفاً فوجأت عنقها فضحك النيب صلى اهللا عليه 
فقام أبو بكر رضي اهللا عنه إىل عائشة ليضرهبا ، « يسألنين النفقة هن حويل » : وسلم حىت بدت نواجذه ، وقال 

تسأالن النيب صلى اهللا عليه وسلم ما ليس عنده؟ فنهامها : وقام عمر رضي اهللا عنه إىل حفصة ، كالمها يقوالن 
. ما ليس عنده واهللا ال نسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد هذا اجمللس : الرسول صلى اهللا عليه وسلم فقلن 

إين أذكر لك أمراً ما أحب أن تعجلي فيه » : وأنزل اهللا عز وجل اخليار ، فبدأ بعائشة رضي اهللا عنها فقال : قال . 
قالت عائشة . اآلية . . } يا أيها النيب قل ألزواجك { فتال عليها : وما هو؟ قال : قالت « حىت تستأمري أبويك 

وأسألك أال تذكر المرأة من نسائك ما اخترت . ويَّ؟ بل أختار اهللا تعاىل ورسوله أفيك أستأمر أب: رضي اهللا عنها 
ال تسألين امرأة منهم عما . فقال صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا تعاىل مل يبعثين معنفاً ، ولكن بعثين معلماً ميسراً . 

  .» اخترت إال أخربهتا 
أن عائشة رضي اهللا عنها زوج النيب صلى اهللا عليه « : رمحن ويف رواية البخاري بإسناده عن أيب سلمة بن عبد ال

فبدأ يب رسول : قالت . وسلم أخربته أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جاءها حني أمره اهللا تعاىل أن خيرب أزواجه 
وقد علم  «إين ذاكر لك أمراً فال عليك أن ال تستعجلي حىت تستأمري أبويك » : اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 



. إىل متام اآليتني } يا أيها النيب قل ألزواجك { : إن اهللا تعاىل قال : مث قال : أن أبويَّ مل يكونا يأمراين بفراقه قالت 
  .» ففي أّي هذا أستأمر أبوّي؟ فإين أريد اهللا ورسوله والدار اآلخرة : فقلت له 

هذه القيم اليت ينبغي أن جتد ترمجتها احلية . سالم للحياة لقد جاء القرآن الكرمي ليحدد القيم األساسية يف تصور اإل
يف بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وحياته اخلاصة؛ وأن تتحقق يف أدق صورة وأوضحها يف هذا البيت الذي كان 

  .وسيبقى منارة للمسلمني ولإلسالم حىت يرث اهللا األرض ومن عليها 
فالقلب الواحد ال . ا احلياة الدنيا وزينتها ، وإما اهللا ورسوله والدار اآلخرة فإم. ونزلت آيتا التخيري حتددان الطريق 

  .وما جعل اهللا لرجل من قلبني يف جوفه . يسع تصورين للحياة 
واهللا ال نسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد هذا اجمللس : وقد كانت نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم قد قلن 

إمنا املسألة هي . فليست املسألة أن يكون عنده أو ال يكون . ل القرآن ليقرر أصل القضية فنز. ما ليس عنده 
سواء كانت خزائن األرض كلها حتت أيديهن أم . اختيار اهللا ورسوله والدار اآلخرة كلية ، أو اختيار الزينة واملتاع 

. اختياراً مطلقاً بعد هذا التخيري احلاسم  وقد اخترن اهللا ورسوله والدار اآلخرة. كانت بيوهتن خاوية من الزاد 
وكن حيث تؤهلهن مكانتهن من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف ذلك األفق العايل الكرمي الالئق ببيت الرسول 

  .ويف بعض الروايات أن النيب صلى اهللا عليه وسلم فرح هبذا االختيار . العظيم 
  .ره من بعض زواياه وحنب أن نقف حلظات أمام هذا احلادث نتدب

وحيسم يف القلب . إنه حيدد التصور اإلسالمي الواضح القيم؛ ويرسم الطريق الشعوري لإلحساس بالدنيا واآلخرة 
وخيلص هذا . املسلم كل أرجحة وكل جللجة بني قيم الدنيا وقيم اآلخرة؛ بني االجتاه إىل األرض واالجتاه إىل السماء 

  .بينه وبني التجرد هللا واخللوص له وحده دون سواه  القلب من كل وشيجة غريبة حتول
هذا من جانب ومن اجلانب اآلخر يصور لنا هذا احلادث حقيقة حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والذين عاشوا 

وأمجل ما يف هذه احلقيقة أن تلك احلياة كانت حياة إنسان وحياة ناس من البشر؛ مل يتجردوا من . معه واتصلوا به 
مع كل تلك العظمة الفريدة البالغة اليت ارتفعوا إليها؛ ومع كل هذا . بشريتهم ومشاعرهم ومساهتم اإلنسانية 

  .فاملشاعر اإلنسانية والعواطف البشرية مل متت يف تلك النفوس . اخللوص هللا والتجرد مما عداه 

وة ، ومل تعوق هذه النفوس عن االرتفاع مث بقيت هلا طبيعتها البشرية احلل. ولكنها ارتفعت ، وصفت من األوشاب 
  .إىل أقصى درجات الكمال املقدر لإلنسان 

وكثرياً ما خنطئ حنن حني نتصور للنيب صلى اهللا عليه وسلم ولصحابته رضوان اهللا عليهم صورة غري حقيقية ، أو 
ذا وننزههم عما نعده حنن غري كاملة ، جنردهم فيها من كل املشاعر والعواطف البشرية ، حاسبني أننا نرفعهم هب

  نقصاً وضعفاً
وهذا اخلطأ يرسم هلم صورة غري واقعية ، صورة ملفعة هباالت غامضة ال نتبني من خالهلا مالحمهم اإلنسانية األصيلة 

وتبقى شخوصهم يف ِحسِّنا بني تلك اهلاالت أقرب إىل األطياف اليت ال . ومن مث تنقطع الصلة البشرية بيننا وبينهم . 
مالئكة أو خلقاً مثلهم جمرداً من . . س وال تتماسك يف األيدي ونشعر هبم كما لو كانوا خلقا آخر غرينا تلم

مشاعر البشر وعواطفهم على كل حال ومع شفافية هذه الصورة اخليالية فإهنا تبعدهم عن حميطنا ، فال نعود نتأسى 
وتفقد السرية بذلك أهم عنصر . ملي يف احلياة الواقعية يأساً من إمكان التشبه هبم أو االقتداء الع. هبم أو نتأثر 

وحتل حملها الروعة واالنبهار ، اللذان ال ينتجان إال شعوراً مبهماً . حمرك ، وهو استجاشة مشاعرنا لألسوة والتقليد 



الشخصيات مث نفقد كذلك التجاوب احلي بيننا وبني هذه . . غامضاً سحرياً ليس له أثر عملي يف حياتنا الواقعية 
ألن التجاوب إمنا يقع نتيجة لشعورنا بأهنم بشر حقيقيون ، عاشوا بعواطف ومشاعر وانفعاالت حقيقية . العظيمة 

ولكنهم هم ارتقوا هبا وصفوها من الشوائب اليت ختاجل . من نوع املشاعر والعواطف واالنفعاالت اليت نعانيها حنن 
  .مشاعرنا 

كي تبقى الصلة . سله من البشر ، ال من املالئكة وال من أي خلق آخر غري البشر وحكمة اهللا واضحة يف أن خيتار ر
احلقيقية بني حياة الرسل وحياة أتباعهم قائمة؛ وكي حيس أتباعهم أن قلوهبم كانت تعمرها عواطف ومشاعر من 

ا يف فيحبوهم حب اإلنسان لإلنسان؛ ويطمعو. جنس مشاعر البشر وعواطفهم ، وإن صفت ورفت وارتقت 
  .تقليدهم تقليد اإلنسان الصغري لإلنسان الكبري 

ويف حادث التخيري نقف أمام الرغبة الطبيعية يف نفوس نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املتاع؛ كما نقف أمام 
ة صورة احلياة البيتية للنيب صلى اهللا عليه وسلم ونسائه رضي اهللا عنهن وهن أزواج يراجعن زوجهن يف أمر النفق

. فيؤذيه هذا ، ولكنه ال يقبل من أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما أن يضربا عائشة وحفصة على هذه املراجعة 
فاملسألة مسألة مشاعر وميول بشرية ، ُتصفى وُترفع ، ولكنها ال ختمد وال تكبت ويظل األمر كذلك حىت يأتيه أمر 

، اختياراً ال إكراه فيه وال كبت وال ضغط؛ فيفرح قلب  فيخترن اهللا ورسوله والدار اآلخرة. اهللا بتخيري نسائه 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بارتفاع قلوب أزواجه إىل هذا األفق السامي الوضيء 

ونقف كذلك أمام تلك العاطفة البشرية احللوة يف قلب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو حيب عائشة حباً 
 مستوى القيم اليت يريدها اهللا له وألهل بيته فيبدأ هبا يف التخيري؛ ويريد أن يساعدها ظاهراً؛ وحيب هلا أن ترتفع إىل

على االرتفاع والتجرد؛ فيطلب إليها أال تعجل يف األمر حىت تستشري أبويها وقد علم أهنما مل يكونا يأمراهنا بفراقه 
ختطئ عائشة رضي اهللا عنها من جانبها يف  كما قالت وهذه العاطفة احللوة يف قلب النيب صلى اهللا عليه وسلم ال

ومن خالل هذا احلديث يبدو النيب صلى اهللا عليه وسلم إنسانا حيب . إدراكها؛ فتسرها وحتفل بتسجيلها يف حديثها 
زوجه الصغرية ، فيحب هلا أن ترتفع إىل أفقه الذي يعيش فيه؛ وتبقى معه على هذا األفق ، تشاركه الشعور بالقيم 

كذلك تبدو عائشة رضي اهللا عنها إنسانة يسرها أن تكون .  حسه ، واليت يريدها له ربه وألهل بيته األصيلة يف
مكينة يف قلب زوجها؛ فتسجل بفرح حرصه عليها ، وحبه هلا ، ورغبته يف أن تستعني بأبويها على اختيار األفق 

كذلك ، وهي تطلب إليه أال خيرب أزواجه  مث نلمح مشاعرها األنثوية. األعلى فتبقى معه على هذا األفق الوضيء 
األخريات أهنا اختارته حني خيريهن وما يف هذا الطلب من رغبة يف أن يظهر تفردها يف هذا االختيار ، وميزهتا على 

وهنا نلمح عظمة النبوة من جانب آخر يف رد رسول اهللا صلى اهللا . . بقية نسائه ، أو على بعضهن يف هذا املقام 
ال تسألين واحدة منهن عما . إن اهللا تعاىل مل يبعثين معنفاً ، ولكن بعثين معلماً ميسراً « : وهو يقول هلا  عليه وسلم

فهو ال يود أن حيجب عن إحدى نسائه ما قد يعينها على اخلري؛ وال ميتحنها امتحان التعمية . » اخترت إال أخربهتا 
ترتفع على نفسها ، وتتخلص من جواذب األرض ومغريات كي . والتعسري؛ بل يقدم العون لكل من تريد العون 

  املتاع
. هذه املالمح البشرية العزيزة ينبغي لنا وحنن نعرض السرية أال نطمسها ، وأال هنملها ، وأال نقلل من قيمتها 

فإدراكها على حقيقتها هو الذي يربط بيننا وبني شخصية الرسول صلى اهللا عليه وسلم وشخصيات أصحابه رضي 
  .هللا عنهم برباط حي ، فيه من التعاطف والتجاوب ما يستجيش القلب إىل التأسي العملي واالقتداء الواقعي ا

{ : فنجده بعد حتديد القيم يف أمر الدنيا واآلخرة؛ وحتقيق قوله تعاىل . ونعود بعد هذا االستطراد إىل النص القرآين 



جنده بعد . . ة يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم وأهل بيته يف صورة عملي} ما جعل اهللا لرجل من قلبني يف جوفه 
هذا البيان يأخذ يف بيان اجلزاء املدخر ألزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم وفيه خصوصية هلن وعليهن ، تناسب 

  :مقامهن الكرمي ، ومكاهنن من رسول اهللا املختار 
  .العذاب ضعفني وكان ذلك على اهللا يسرياً  يا نساء النيب من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف هلا{ 

  . . .} ومن يقنت منكن هللا ورسوله وتعمل صاحلاً نؤهتا أجرها مرتني ، وأعتدنا هلا رزقاً كرمياً 
وهذه . وهن أزواج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهن أمهات املؤمنني . إهنا تبعة املكان الكرمي الذي هن فيه 

فإذا فرض وقارفت . تبان عليهن واجبات ثقيلة ، وتعصماهنن كذلك من مقارفة الفاحشة الصفة وتلك كلتامها تر
وذلك فرض يبني تبعة . واحدة منهن فاحشة مبينة واضحة الخفاء فيها ، كانت مستحقة لضعفني من العذاب 

تهن من رسول اهللا ال متنعه وال تصعبه مكان. . } وكان ذلك على اهللا يسرياً { . . املكان الكرمي الذي هن فيه 
  كما قد يتبادر إىل األذهان. املختار 

والعمل الصاحل هو الترمجة العملية . والقنوت الطاعة واخلضوع . . } ومن يقنت منكن هللا ورسوله وتعمل صاحلاً { 
اً وأعتدنا هلا رزق{ . كما أن العذاب يضاعف للمقارفة ضعفني . . } نؤهتا أجرها مرتني { . . للطاعة واخلضوع 

  .فضالً من اهللا ومنة . فهو حاضر مهيأ ينتظرها فوق مضاعفة األجر . . } كرمياً 
مث يبني ألمهات املؤمنني اختصاصهن مبا ليس لغريهن من النساء؛ ويقرر واجباهتن يف معاملة الناس ، وواجبهن يف 

رمي ، وحياطته وصيانته من الرجس؛ عبادة اهللا ، وواجبهن يف بيوهتن؛ وحيدثهن عن رعاية اهللا اخلاصة هلذا البيت الك
  :ويذكرهن مبا يتلى يف بيوهتن من آيات اهللا واحلكمة ، مما يلقي عليهن تبعات خاصة ، ويفردهن بني نساء العاملني 

فال ختضعن بالقول فيطمع الذي يف قلبه مرض؛ وقلن قوالً . يا نساء النيب لسنت كأحد من النساء إن اتقينت { 
بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل؛ وأقمن الصالة وآتني الزكاة ، وأطعن اهللا ورسوله ، إمنا وقرن يف . معروفاً 

. واذكرن ما يتلى يف بيوتكن من آيات اهللا واحلكمة . يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهرياً 
  . .} إن اهللا كان لطيفاً خبرياً 

العريب كغريه من اجملتمعات يف ذلك احلني ينظر إىل املرأة على أهنا أداة للمتاع ، لقد جاء اإلسالم فوجد اجملتمع 
  .ومن مث ينظر إليها من الناحية اإلنسانية نظرة هابطة . وإشباع الغريزة 

ووجد نظام األسرة خملخالً على حنو ما سبق بيانه . كذلك وجد يف اجملتمع نوعاً من الفوضى يف العالقات اجلنسية 
  .سورة يف ال

هذا وذلك إىل هبوط النظرة إىل اجلنس؛ واحنطاط الذوق اجلمايل؛ واالحتفال باجلسديات العارمة ، وعدم االلتفات 
يبدو هذا يف أشعار اجلاهليني حول جسد املرأة ، والتفاتاهتم إىل أغلظ املواضع . . إىل اجلمال الرفيع اهلادئ النظيف 

  فيه ، وإىل أغلظ معانيه
إلسالم أخذ يرفع من نظرة اجملتمع إىل املرأة؛ ويؤكد اجلانب اإلنساين يف عالقات اجلنسني؛ فليست فلما أن جاء ا

هي جمرد إشباع جلوعة اجلسد ، وإطفاء لفورة اللحم والدم ، إمنا هي اتصال بني كائنني إنسانيني من نفس واحدة ، 
مرتبط بإرادة اهللا يف خلق اإلنسان ، وعمارة  بينهما مودة ورمحة ، ويف اتصاهلما سكن وراحة؛ وهلذا االتصال هدف

  .األرض ، وخالفة هذا اإلنسان فيها بسنة اهللا 



كذلك أخذ يعىن بروابط األسرة؛ ويتخذ منها قاعدة للتنظيم االجتماعي؛ ويعدها احملضن الذي تنشأ فيه األجيال 
ل ما يلوث جوه من املشاعر وتدرج؛ ويوفر الضمانات حلماية هذا احملضن وصيانته ، ولتطهريه كذلك من ك

  .والتصورات 
وإىل جوار التشريع . والتشريع لألسرة يشغل جانباً كبرياً من تشريعات اإلسالم ، وحيزاً ملحوظاً من آيات القرآن 

كان التوجيه املستمر إىل تقوية هذه القاعدة الرئيسية اليت يقوم عليها اجملتمع؛ وخباصة فيما يتعلق بالتطهر الروحي ، 
النظافة يف عالقات اجلنسني ، وصيانتها من كل تبذل ، وتصفيتها من عرامة الشهوة ، حىت يف العالقات اجلسدية وب

  .احملضة 
ويف هذه اآليات اليت حنن بصددها حديث . ويف هذه السورة يشغل التنظيم االجتماعي وشؤون األسرة حيزاً كبرياً 

. يف عالقتهن بالناس ، ويف خاصة أنفسهن ، ويف عالقتهن باهللا  إىل نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم وتوجيه هلن
  .} إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهرياً { : توجيه يقول هلن اهللا فيه 

وهن أهل . فلننظر يف وسائل إذهاب الرجس ، ووسائل التطهر ، اليت حيدثهن اهللا سبحانه عنها ، ويأخذهن هبا 
ومن عداهن من النساء أحوج . وزوجات النيب صلى اهللا عليه وسلم وأطهر من عرفت األرض من النساء البيت ، 

  .إىل هذه الوسائل ممن عشن يف كنف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبيته الرفيع 
ملكان بني إنه يبدأ بإشعار نفوسهن بعظيم مكاهنن ، ورفيع مقامهن ، وفضلهن على النساء كافة ، وتفردهن بذلك ا

  :على أن يوفني هذا املكان حقه ، ويقمن فيه مبا يقتضيه . نساء العاملني 
  . .} يا نساء النيب لسنت كأحد من النساء إن اتقينت { 

ولكن ذلك إمنا . فأننت يف مكان ال يشارككن فيه أحد ، وال تشاركن فيه أحداً . . لسنت كأحد من النساء إن اتقينت 
ت املسألة جمرد قرابة من النيب صلى اهللا عليه وسلم بل ال بد من القيام حبق هذه القرابة يف فليس. يكون بالتقوى 
  .ذات أنفسكن 

وذلك هو احلق الصارم احلاسم الذي يقوم عليه هذا الدين؛ والذي يقرره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو 
يا صفية ابنة عبد . يا فاطمة ابنة حممد « : ن اهللا شيئاً ينادي أهله أال يغرهم مكاهنم من قرابته ، فإنه ال ميلك هلم م

  .» سلوين من مايل ما شئتم . ال أملك لكم من اهللا شيئاً . يا بين عبد املطلب . املطلب 
يا . يا معشر بين كعب أنقذوا أنفسكم من النار . يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار « : ويف رواية أخرى 
يا فاطمة بنت حممد . يا معشر بين عبد املطلب أنقذوا أنفسكم من النار . ذوا أنفسكم من النار معشر بين هاشم أنق

  ». فإين واهللا ال أملك لكم من اهللا شيئاً ، إال أن لكم رمحاً سأبلها ببالها . أنقذي نفسك من النار 

لوسائل اليت يريد اهللا أن يذهب هبا وبعد أن يبني هلن منزلتهن اليت ينلنها حبقها ، وهو التقوى ، يأخذ يف بيان ا
  :الرجس عن أهل البيت ويطهرهم تطهرياً 

  . .} فال ختضعن بالقول ، فيطمع الذي يف قلبه مرض { 
ينهاهن حني خياطنب األغراب من الرجال أن يكون يف نرباهتن ذلك اخلضوع اللني الذي يثري شهوات الرجال ، 

  ج رغائبهموحيرك غرائزهم ، ويطمع مرضى القلوب ويهي
ومن هن اللوايت حيذرهن اهللا هذا التحذير؛ إهنن أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم وأمهات املؤمنني ، اللوايت ال يطمع 

ويف أي عهد يكون هذا التحذير؟ يف عهد . فيهن طامع ، وال يرف عليهن خاطر مريض ، فيما يبدو للعقل أول مرة 
ولكن اهللا الذي خلق الرجال . . املختارة من البشرية يف مجيع األعصار  النيب صلى اهللا عليه وسلم وعهد الصفوة



والنساء يعلم أن يف صوت املرأة حني ختضع بالقول ، وتترقق يف اللفظ ، ما يثري الطمع يف قلوب ، ويهيج الفتنة يف 
امرأة ، ولو كانت  وأن القلوب املريضة اليت تثار وتطمع موجودة يف كل عهد ، ويف كل بيئة ، وجتاه كل. قلوب 

وأنه ال طهارة من الدنس ، وال ختلص من الرجس ، حىت متتنع األسباب . هي زوج النيب الكرمي ، وأم املؤمنني 
  .املثرية من األساس 

يف عصرنا املريض الدنس اهلابط ، الذي هتيج فيه الفنت وتثور فيه . فكيف هبذا اجملتمع الذي نعيش اليوم فيه 
ه األطماع؟ كيف بنا يف هذا اجلو الذي كل شيء فيه يثري الفتنة ، ويهيج الشهوة وينبه الغريزة الشهوات ، وترف في

، ويوقظ السعار اجلنسي احملموم؟ كيف بنا يف هذا اجملتمع ، يف هذا العصر ، يف هذا اجلو ، ونساء يتخنثن يف نرباهتن 
نس ، وكل سعار الشهوة؛ مث يطلقنه يف نربات ، ويتميعن يف أصواهتن ، وجيمعن كل فتنة األنثى ، وكل هتاف اجل

وهن بذواهتن وحركاهتن . ونغمات؟ وأين هن من الطهارة؟ وكيف ميكن أن يرف الطهر يف هذا اجلو امللوث 
  وأصواهتن ذلك الرجس الذي يريد اهللا أن يذهبه عن عباده املختارين؟

  . .} وقلن قوالً معروفاً { 
للهجة اخلاضعة؛ وأمرهن يف هذه أن يكون حديثهن يف أمور معروفة غري منكرة؛ هناهن من قبل عن النربة اللينة وا

فال ينبغي أن يكون بني املرأة والرجل الغريب حلن وال إمياء ، . فإن موضوع احلديث قد يطمع مثل هلجة احلديث 
  .و من بعيد وال هذر وال هزل ، وال دعابة وال مزاح ، كي ال يكون مدخالً إىل شيء آخر وراءه من قريب أ

كي . واهللا سبحانه اخلالق العليم خبلقه وطبيعة تكوينهم هو الذي يقول هذا الكالم ألمهات املؤمنني الطاهرات 
  يراعينه يف خطاب أهل زماهنن خري األزمنة على اإلطالق

  . .} وقرن يف بيوتكن { 
  .يقر . من وقر 

إمنا هي إمياءة لطيفة إىل أن يكون . يربحنها إطالقاً  وليس معىن هذا األمر مالزمة البيوت فال. أي ثقل واستقر 
إمنا هي احلاجة تقضى ، . البيت هو األصل يف حياهتن ، وهو املقر وما عداه استثناء طارئاً ال يثقلن فيه وال يستقررن 

  .وبقدرها 
شوهة وال منحرفة وال ملوثة ، غري م. والبيت هو مثابة املرأة اليت جتد فيها نفسها على حقيقتها كما أرادها اهللا تعاىل 

  .وال مكدودة يف غري وظيفتها اليت هيأها اهللا هلا بالفطرة 
ولكي يهيئ اإلسالم للبيت جوه ويهيئ للفراخ الناشئة فيه رعايتها ، أوجب على الرجل النفقة ، وجعلها فريضة ، « 

هذه الفراخ الزغب ، وما هتيئ به كي يتاح لألم من اجلهد ، ومن الوقت ، ومن هدوء البال ، ما تشرف به على 
فاألم املكدودة بالعمل للكسب ، املرهقة مبقتضيات العمل ، املقيدة مبواعيده ، . للمثابة نظامها وعطرها وبشاشتها 

. ال ميكن أن هتب للبيت جوه وعطره ، وال ميكن أن متنح الطفولة النابتة فيه حقها ورعايتها . . املستغرقة الطاقة فيه 
. ملوظفات والعامالت ما تزيد على جو الفنادق واخلانات؛ وما يشيع فيها ذلك األرج الذي يشيع يف البيت وبيوت ا

فحقيقة البيت ال توجد إال أن ختلقها امرأة ، وأرج البيت ال يفوح إال أن تطلقه زوجة ، وحنان البيت ال يشيع إال 
ها وجهدها وطاقتها الروحية يف العمل لن تطلق يف جو البيت واملرأة أو الزوجة أو األم اليت تقضي وقت. أن تتواله أم 

  .إال اإلرهاق والكالل واملالل 
أما أن يتطوع هبا الناس وهم قادرون على . وإن خروج املرأة لتعمل كارثة على البيت قد تبيحها الضرورة » 

  .« نتكاس والشرور والضالل اجتناهبا ، فتلك هي اللعنة اليت تصيب األرواح والضمائر والعقول ، يف عصور اال



فذلك هو . . والتسكع يف النوادي واجملتمعات . خروجها لالختالط ومزاولة املالهي . فأما خروج املرأة لغري العمل 
  االرتكاس يف احلمأة الذي يرد البشر إىل مراتع احليوان

ولكنه . نوعات شرعاً من هذا ولقد كان النساء على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرجن للصالة غري مم
كان زمان فيه عفة ، وفيه تقوى ، وكانت املرأة خترج إىل الصالة متلفعة ال يعرفها أحد ، وال يربز من مفاتنها شيء 

  ومع هذا فقد كرهت عائشة هلن أن خيرجن بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . 
كان نساء املؤمنني يشهدن الفجر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه :  يف الصحيحني عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت

  .وسلم مث يرجعن متلفعات مبروطهن ما يعرفن من الغلس 
لو أدرك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما أحدث النساء ملنعهن من املساجد ، : ويف الصحيحني أيضاً أهنا قالت 
  كما منعت نساء بين إسرائيل

يف حياة عائشة رضي اهللا عنها ؟ وماذا كان ميكن أن حيدثن حىت ترى أن رسول اهللا صلى اهللا  فماذا أحدث النساء
  عليه وسلم كان مانعهن من الصالة؟ ماذا بالقياس إىل ما نراه يف هذه األيام؟

  .} وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل { 

.  
ولكن مجيع . ولقد كانت املرأة يف اجلاهلية تتربج . ذلك حني االضطرار إىل اخلروج ، بعد األمر بالقرار يف البيوت 

الصور اليت تروى عن تربج اجلاهلية األوىل تبدو ساذجة أو حمتشمة حني تقاس إىل تربج أيامنا هذه يف جاهليتنا 
  احلاضرة

  فذلك تربج اجلاهلية. كانت املرأة خترج متشي بني الرجال : قال جماهد 
  فنهى اهللا تعاىل عن ذلك. وتغنج وكانت هلن مشية تكسر : وقال قتادة 

والتربج أهنا تلقي اخلمار على رأسها وال تشده فيداري قالئدها وقرطها وعنقها ، ويبدو : وقال مقاتل بن حيان 
  وذلك التربج. ذلك كله منها 

رت عنقها كانت املرأة منهن متر بني الرجال مسفحة بصدرها ال يواريه شيء؛ ورمبا أظه: وقال ابن كثري يف التفسري 
  .فأمر اهللا املؤمنات أن يستترن يف هيئاهتن وأحواهلن . وذوائب شعرها وأقرطة آذاهنا 

ليطهر اجملتمع اإلسالمي من آثارها ويبعد عنه عوامل . هذه هي صور التربج يف اجلاهلية اليت عاجلها القرآن الكرمي 
  كذلكالفتنة ، ودواعي الغواية؛ ويرفع أدابه وتصوراته ومشاعره وذوقه 

وهو من غري شك أحط . فالذوق اإلنساين الذي يعجب مبفاتن اجلسد العاري ذوق بدائي غليظ . . ذوقه : ونقول 
  .من الذوق الذي يعجب جبمال احلشمة اهلادئ ، وما يشيء به من مجال الروح ، ومجال العفة ، ومجال املشاعر 

ولكن هذا . فاحلشمة مجيلة مجاالً حقيقياً رفيعاً . وتقدمه وهذا املقياس ال خيطئ يف معرفة ارتفاع املستوى اإلنساين 
اجلمال الراقي ال يدركه أصحاب الذوق اجلاهلي الغليظ ، الذي ال يرى إال مجال اللحم العاري ، وال يسمع إال 

  هتاف اللحم اجلاهر
اليت يرتفع عنها من جتاوز . ويشري النص القرآين إىل تربج اجلاهلية ، فيوحي بأن هذا التربج من خملفات اجلاهلية 

  .عصر اجلاهلية ، وارتفعت تصوراته ومثله ومشاعره عن تصورات اجلاهلية ومثلها ومشاعرها 
وميكن أن . إمنا هي حالة اجتماعية معينة ، ذات تصورات معينة للحياة . واجلاهلية ليست فترة معينة من الزمان 

  ان ويف أي مكان ، فيكون دليالً على اجلاهلية حيث كانتوجد هذه احلالة ، وأن يوجد هذا التصور يف أي زم



وهبذا املقياس جند أننا نعيش اآلن يف فترة جاهلية عمياء ، غليظة احلس ، حيوانية التصور ، هابطة يف درك البشرية 
طهر وندرك أنه ال طهارة وال زكاة وال بركة يف جمتمع حييا هذه احلياة؛ وال يأخذ بوسائل الت. إىل حضيض مهني 

والنظافة اليت جعلها اهللا سبيل البشرية إىل التطهر من الرجس ، والتخلص من اجلاهلية األوىل؛ وأخذ هبا ، أول من 
  .أخذ ، أهل بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم على طهارته ووضاءته ونظافته 

هبن باهللا ، ويرفع أبصارهن إىل والقرآن الكرمي يوجه نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل تلك الوسائل؛ مث يربط قلو
  :األفق الوضيء الذي يستمددن منه النور ، والعون على التدرج يف مراقي ذلك األفق الوضيء 

  .} وأقمن الصالة ، وآتني الزكاة ، وأطعن اهللا ورسوله { 

.  
فاع إىل ذلك املستوى؛ وعبادة اهللا ليست مبعزل عن السلوك االجتماعي أو األخالقي يف احلياة؛ إمنا هي الطريق لالرت

وال بد من صلة باهللا تطهر . فال بد من صلة باهللا يأيت منها املدد والزاد . والزاد الذي يقطع به السالك الطريق 
وال بد من صلة باهللا يرتفع هبا الفرد على عرف الناس وتقاليد اجملتمع وضغط البيئة؛ ويشعر أنه . القلب وتزكيه 

وأنه حري أن يقود اآلخرين إىل النور الذي يراه؛ ال أن يقوده اآلخرون . تمع والبيئة أهدى وأعلى من الناس واجمل
  .إىل الظلمات وإىل اجلاهلية اليت تغرق فيها احلياة ، كلما احنرفت عن طريق اهللا 

دور ولكل منها . كلها يف نطاق العقيدة . . واإلسالم وحدة جتمع الشعائر واآلداب واألخالق والتشريعات والنظم 
تؤديه يف حتقيق هذه العقيدة؛ وتتناسق كلها يف اجتاه واحد؛ ومن هذا التجمع والتناسق يقوم الكيان العام هلذا الدين 

  .وبدوهنما ال يقوم هذا الكيان . 
ومن مث كان األمر بإقامة الصالة ، وإيتاء الزكاة ، وطاعة اهللا ورسوله ، هو خامتة التوجيهات الشعورية واألخالقية 

وكل ذلك حلكمة . . ألنه ال يقوم شيء من تلك التوجيهات بغري العبادة والطاعة . سلوكية ألهل البيت الكرمي وال
  :وقصد وهدف 

  . .} إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهرياً { 
  . .ويف التعبري إحياءات كثرية ، كلها رفاف ، رفيق ، حنون 

الواحد يف هذا العامل » البيت « كأمنا هذا البيت هو . بدون وصف للبيت وال إضافة }  أهل البيت{ فهو يسميهم 
. بيت اهللا . ومثل هذا قيل عن الكعبة . فقد عرف وحدد ووصف » البيت « : فإذا قيل . ، املستحق هلذه الصفة 

ذلك تكرمي وتشريف فالتعبري عن بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ك. والبيت احلرام . فسميت البيت 
  .واختصاص عظيم 

ويف العبارة تلطف ببيان علة . . } إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهرياً { : وهو يقول 
. تلطف يشي بأن اهللا سبحانه يشعرهم بأنه بذاته العلية يتوىل تطهريهم وإذهاب الرجس عنهم . التكليف وغايته 

الذي قال . وحني نتصور من هو القائل سبحانه وتعاىل رب هذا الكون . شرة بأهل هذا البيت وهي رعاية علوية مبا
حني نتصور من هو القائل جل . . املهيمن العزيز اجلبار املتكرب . اهللا ذو اجلالل واإلكرام . فكان . كن : للكون 

  .وعال ندرك مدى هذا التكرمي العظيم 
ي يتلى يف املأل األعلى ، ويتلى يف هذه األرض ، يف كل بقعة ويف كل أوان؛ وهو سبحانه يقول هذا يف كتابه الذ

  .وتتعبد به ماليني القلوب ، وتتحرك به ماليني الشفاه 
فالتطهري من التطهر ، وإذهاب . وأخرياً فإنه جيعل تلك األوامر والتوجيهات وسيلة إلذهاب الرجس وتطهري البيت 



شعور . . وهذا هو طريق اإلسالم . أنفسهم ، وحيققوهنا يف واقع احلياة العملي  الرجس يتم بوسائل يأخذ الناس هبا
  .وتقوى يف الضمري 

  .يتم هبما معاً متام اإلسالم ، وتتحقق هبما أهدافه واجتاهاته يف احلياة . وسلوك وعمل يف احلياة 
بتذكريهن بعلو مكانتهن ، وامتيازهن  . .وخيتم هذه التوجيهات لنساء النيب صلى اهللا عليه وسلم مبثل ما بدأها به 

على النساء ، مبكاهنن من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومبا أنعم اهللا عليهن فجعل بيوهتن مهبط القرآن ومنزل 
  :احلكمة ، ومشرق النور واهلدى واإلميان 

  . .} إن اهللا كان لطيفاً خبرياً . واذكرن ما يتلى يف بيوتكن من آيات اهللا واحلكمة { 
وإنه حلظ عظيم يكفي التذكري به ، لتحس النفس جاللة قدره ، ولطيف صنع اهللا فيه ، وجزالة النعمة اليت ال يعدهلا 

  .نعيم 
وهذا التذكري جييء كذلك يف ختام اخلطاب الذي بدأ بتخيري نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم بني متاع احلياة الدنيا 

فتبدو جزالة النعمة اليت ميزهن اهللا هبا؛ وضآلة احلياة الدنيا مبتاعها كله . دار اآلخرة وزينتها ، وإيثار اهللا ورسوله وال
  . .وزينتها 

. الرجال والنساء يف هذا سواء . ويف صدد تطهري اجلماعة اإلسالمية ، وإقامة حياهتا على القيم اليت جاء هبا اإلسالم 
  :ق تلك القيم يف دقة وإسهاب وتفصيل يذكر الصفات اليت حتق. . ألهنم يف هذا اجملال سواء 

إن املسلمني واملسلمات ، واملؤمنني واملؤمنات ، والقانتني والقانتات ، والصادقني والصادقات ، والصابرين { 
والصابرات ، واخلاشعني واخلاشعات ، واملتصدقني واملتصدقات ، والصائمني والصائمات ، واحلافظني فروجهم 

  . .} أعد اهللا هلم مغفرة وأجراً عظيماً . . اهللا كثرياً والذاكرات واحلافظات ، والذاكرين 
فهي اإلسالم ، واإلميان ، . وهذه الصفات الكثرية اليت مجعت يف هذه اآلية تتعاون يف تكوين النفس املسلمة 

ولكل  . .والقنوت ، والصدق ، والصرب ، واخلشوع ، والتصدق ، والصوم ، وحفظ الفروج ، وذكر اهللا كثرياً 
  .منها قيمته يف بناء الشخصية املسلمة 

فاالستسالم . وبينهما صلة وثيقة أو أن أحدمها هو الوجه الثاين لآلخر . االستسالم ، واإلميان التصديق : واإلسالم 
  .والتصديق احلق ينشأ عنه االستسالم . إمنا هو مقتضى التصديق 

  .عن رضى داخلي ال عن إكراه خارجي  الطاعة الناشئة من اإلسالم واإلميان ،: والقنوت 
إمنا يفتري الكذب { : هو الصفة اليت خيرج من ال يتصف هبا من صفوف األمة املسلمة لقوله تعاىل : والصدق 

  .صف هذه األمة الصادقة . فالكاذب مطرود من الصف } الذين ال يؤمنون بآيات اهللا 
وهي حتتاج إىل الصرب يف كل . ته والقيام بتكاليفها إال هبا هو الصفة اليت ال يستطيع املسلم محل عقيد: والصرب 

وعلى التواء النفوس . الصرب على شهوات النفس ، وعلى مشاق الدعوة ، وعلى أذى الناس . خطوة من خطواهتا 
شاق وعلى السراء والضراء ، والصرب على كلتيهما . وعلى االبتالء واالمتحان والفتنة . وضعفها واحنرافها وتلوهنا 

  .عسر 
  .صفة القلب واجلوارح ، الدالة على تأثر القلب جبالل اهللا ، واستشعار هيبته وتقواه : واخلشوع 
والوفاء حبق . وهو داللة التطهر من شح النفس ، والشعور مبرمحة الناس ، والتكافل يف اجلماعة املسلمة : والتصدق 

  .وشكر املنعم على العطاء . املال 



وهو استعالء على الضرورات ، وصرب عن . عله صفة من الصفات إشارة إىل اطراده وانتظامه والنص جي: والصوم 
  .احلاجات األولية للحياة 

َوَرسُولَُه فَقَْد ْم َوَمْن َيْعصِ اللََّه َوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ َولَا ُمْؤِمَنٍة إِذَا قََضى اللَُّه َوَرُسولُهُ أَْمًرا أَنْ َيكُونَ لَُهمُ الِْخَيَرةُ ِمْن أَْمرِِه
ِفي  وَإِذْ َتقُولُ ِللَِّذي أَْنَعمَ اللَُّه َعلَْيِه َوأَْنَعْمَت َعلَْيِه أَْمِسْك َعلَْيَك َزْوَجَك َواتَّقِ اللََّه وَُتْخِفي) ٣٦(َضلَّ َضلَالًا مُبِيًنا 

اُه فَلَمَّا قََضى زَْيٌد ِمْنَها َوطًَرا َزوَّْجَناكََها ِلكَْي لَا َيكُونَ َعلَى َنفِْسَك َما اللَُّه ُمْبِديِه وََتْخَشى النَّاَس َواللَُّه أََحقُّ أَنْ َتْخَش
َما كَانَ َعلَى النَّبِيِّ ِمْن حََرجٍ ) ٣٧(الُْمْؤِمنَِني َحَرٌج ِفي أَْزوَاجِ أَْدِعيَائِهِْم إِذَا قََضْوا ِمْنُهنَّ َوطًَرا َوكَانَ أَْمُر اللَِّه َمفُْعولًا 

الَِّذيَن ُيَبلُِّغونَ رِسَالَاِت اللَّهِ ) ٣٨(َض اللَُّه لَُه ُسنَّةَ اللَِّه ِفي الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبلُ َوكَانَ أَْمُر اللَِّه قََدًرا مَقُْدوًرا ِفيَما فََر
مٌَّد أََبا أََحٍد ِمْن رَِجاِلكُْم وَلَِكْن َرسُولَ اللَِّه َما كَانَ ُمَح) ٣٩(َوَيْخَشْوَنُه وَلَا َيْخَشْونَ أََحًدا إِلَّا اللََّه َوكَفَى بِاللَِّه َحِسيًبا 

َوسَبُِّحوُه ُبكَْرةً ) ٤١(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذْكُرُوا اللََّه ِذكًْرا كَِثًريا ) ٤٠(َوَخاَتَم النَّبِيَِّني َوكَانَ اللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليًما 
) ٤٣(لِّي َعلَْيكُْم َوَملَاِئكَُتُه ِلُيْخرَِجكُْم ِمَن الظُّلَُماتِ إِلَى النُّورِ َوكَانَ بِالُْمْؤِمنَِني َرِحيًما ُهَو الَِّذي ُيَص) ٤٢(َوأَِصيلًا 

وََداِعًيا ) ٤٥(ُمَبشًِّرا وََنِذيًرا َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِنَّا أَْرَسلَْناكَ َشاِهًدا َو) ٤٤(َتحِيَُّتُهمْ َيْوَم َيلْقَْوَنُه َسلَاٌم َوأََعدَّ لَُهْم أَجًْرا كَرًِميا 
وَلَا ُتِطعِ الْكَافِرِيَن َوالْمَُناِفِقَني ) ٤٧(َوَبشِّرِ الُْمْؤِمنَِني بِأَنَّ لَُهْم ِمَن اللَِّه فَْضلًا كَبًِريا ) ٤٦(إِلَى اللَِّه بِإِذْنِِه َوِسرَاًجا ُمنًِريا 

  ) ٤٨(فَى بِاللَِّه َوِكيلًا َوَدْع أَذَاُهْم َوَتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه َوكَ

وهو خيتص ابتداء بإبطال . هذا الدرس شوط جديد يف إعادة تنظيم اجلماعة املسلمة على أساس التصور اإلسالمي 
وقد شاء اهللا أن ينتدب إلبطال هذا التقليد من الناحية العملية . نظام التبين الذي ورد احلديث عنه يف أول السورة 

وسلم وقد كانت العرب حترم مطلقة االبن بالتبين حرمة مطلقة االبن من النسب؛ وما كانت  رسوله صلى اهللا عليه
فانتدب اهللا رسوله ليحمل . تطيق أن حتل مطلقات األدعياء عمالً ، إال أن توجد سابقة تقرر هذه القاعدة اجلديدة 

ليه وسلم من هذه التجربة أنه ما كان وسنرى من موقف النيب صلى اهللا ع. هذا العبء فيما حيمل من أعباء الرسالة 
سواه قادراً على احتمال هذا العبء اجلسيم ، ومواجهة اجملتمع مبثل هذه اخلارقة ملألوفه العميق وسنرى كذلك أن 
التعقيب على احلادث كان تعقيباً طويالً لربط النفوس باهللا ولبيان عالقة املسلمني باهللا وعالقتهم بنبيهم ، ووظيفة 

كل ذلك لتيسري األمر على النفوس ، وتطييب القلوب لتقبل أمر اهللا يف هذا التنظيم بالرضى . . نهم النيب بي
  .والتسليم 

ولقد سبق احلديث عن احلادث تقرير قاعدة أن األمر هللا ورسوله ، وأنه ما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا 
كذلك بصعوبة هذا األمر الشاق املخالف ملألوف العرب مما يوحي . ورسوله أمراً أن يكون هلم اخلرية من أمرهم 

  .وتقاليدهم العنيفة 
وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمراً أن يكون هلم اخلرية من أمرهم ومن يعص اهللا ورسوله فقد { 

  . .} ضل ضالالً مبيناً 
اد النيب صلى اهللا عليه وسلم أن حيطم روي أن هذه اآلية نزلت يف زينب بنت جحش رضي اهللا عنها حينما أر

ال فضل ألحد على أحد إال . الفوارق الطبقية املوروثة يف اجلماعة املسلمة؛ فريد الناس سواسية كأسنان املشط 
ومن هؤالء كان زيد بن حارثة موىل رسول . وكان املوايل وهم الرقيق احملرر طبقة أدىن من طبقة السادة . بالتقوى 

فأراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن حيقق املساواة الكاملة بتزوجيه من . عليه وسلم الذي تبناه  اهللا صلى اهللا
شريفة من بين هاشم ، قريبته صلى اهللا عليه وسلم زينب بنت جحش؛ ليسقط تلك الفوارق الطبقية بنفسه ، يف 



واقعي من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  وكانت هذه الفوارق من العمق والعنف حبيث ال حيطمها إال فعل. أسرته 
  .تتخذ منه اجلماعة املسلمة أسوة ، وتسري البشرية كلها على هداه يف هذا الطريق 

وما كان ملؤمن وال { : قوله تعاىل : قال العويف عن ابن عباس رضي اهللا عنهما : روى ابن كثري يف التفسري قال 
صلى اهللا عليه وسلم انطلق ليخطب على فتاه زيد بن حارثة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا « وذلك . اآلية . } مؤمنة 

لست بناكحته فقال رسول اهللا صلى اهللا : فدخل على زينب بنت جحش األسدية رضي اهللا عنها فخطبها ، فقالت 
 هذه اآلية أؤامر يف نفسي؟ فبينما مها يتحدثان أنزل اهللا. يا رسول اهللا : قالت . « بلى فانكحيه » : عليه وسلم 

قد : اآلية قالت . . } وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمراً { على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إذن ال أعصي رسول اهللا : قالت « نعم » : رضيته يل يا رسول اهللا منكحاً؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  »صلى اهللا عليه وسلم قد أنكحته نفسي 
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لقرآن: كتاب  ا   يف ظالل 
لشاريب: املؤلف  هيم حسني ا برا  سيد قطب إ

خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه : وقال ابن هليعة عن أيب عمرة عن عكرمة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال 
أنا خري منه حسباً وكانت امرأة : وسلم زينب بنت جحش لزيد بن حارثة رضي اهللا عنه فاستنكفت منه ، وقالت 

  .اآلية كلها } . . وما كان ملؤمن وال مؤمنة { : يها حدة فأنزل اهللا تعاىل ف
وهكذا قال جماهد وقتادة ومقاتل بن حيان أهنا نزلت يف زينب بنت جحش رضي اهللا عنها حني خطبها رسول اهللا 

  .صلى اهللا عليه وسلم على مواله زيد بن حارثة رضي اهللا عنه فامتنعت مث أجابت 
نزلت يف أم كلثوم بنت : وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم :  يف التفسري كذلك رواية أخرى قال وروى ابن كثري

عقبة بن أيب معيط رضي اهللا عنها وكانت أول من هاجر من النساء يعين بعد صلح احلديبية فوهبت نفسها للنيب 
) يعين واهللا أعلم بعد فراقه زينب ( نه فزوجها زيد بن حارثة رضي اهللا ع» قد قبلت « : صلى اهللا عليه وسلم فقال 

وما { : فنزل القرآن : إمنا أردنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فزوجنا عبده قال : فسخطت هي وأخوها ، وقال 
النيب أوىل { : وجاء أمر أمجع من هذا : قال . إىل آخر اآلية } كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمراً 

  .فذاك خاص وهذا أمجع : قال } من أنفسهم  باملؤمنني
حدثنا عبد الرزاق ، أخربنا معمر ، عن ثابت البناين ، عن أنس رضي اهللا عنه : قال اإلمام أمحد : ويف رواية ثالثة 

. حىت أستأمر أمها : فقال . خطب النيب صلى اهللا عليه وسلم على جليبيب امراة من األنصار إىل أبيها « : قال 
الها : فانطلق الرجل إىل امرأته ، فذكر ذلك هلا ، فقالت : قال . « فنعم إذن » : نيب صلى اهللا عليه وسلم فقال ال

: اهللا إذن ما وجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم إال جليبيباً ، وقد منعناها من فالن وفالن؟ قال 
فقالت . رب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلك فانطلق الرجل يريد أن خي: قال . واجلارية يف سترها تسمع 

: قال . أتريدون أن تردوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمره؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه : اجلارية 
إن كنت قد : فذهب أبوها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال . صدقت : وقاال . فكأهنا جلت عن أبويها 

  ». . فزوجها : قال . فإين قد رضيته : صلى اهللا عليه وسلم : قال . ضيناه رضيته فقد ر

قال أنس رضي اهللا . مث فزع أهل املدينة ، فركب جليبيب ، فوجدوه قد قتل ، وحوله ناس من املشركني قد قتلهم 
  . .عنه فلقد رأيتها وإهنا ملن أنفق بيت باملدينة 
ادث زواج زينب من زيد رضي اهللا عنهما أو زواجه من أم كلثوم بنت فهذه الروايات إن صحت تعلق هذه اآلية حب

  .عقبة بن أيب معيط 
وقد أثبتنا الرواية الثالثة عن جليبيب ألهنا تدل على منطق البيئة الذي توكل اإلسالم بتحطيمه ، وتوىل رسول اهللا 

عة املسلمة على أساس منطق اإلسالم وهو جزء من إعادة تنظيم اجلما. صلى اهللا عليه وسلم تغيريه بفعله وسنته 
اجلديد ، وتصوره للقيم يف هذه األرض ، وانطالق النزعة التحررية القائمة على منهج اإلسالم ، املستمدة من روحه 

  .العظيم 
وقد تكون له عالقة كذلك بإبطال آثار التبين ، وإحالل مطلقات . ولكن نص اآلية أعم من أي حادث خاص 

األمر . زواج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من زينب رضي اهللا عنها بعد طالقها من زيد  األدعياء ، وحادث



والذي ما يزال يتخذه بعض أعداء اإلسالم تكأة للطعن على رسول اهللا . الذي كانت له ضجة عظيمة يف حينه 
  صلى اهللا عليه وسلم حىت اليوم ، ويلفقون حوله األساطري

ما جاء يف تلك الروايات ، أو كانت بصدد زواج الرسول صلى اهللا عليه وسلم من  وسواء كان سبب نزول اآلية
زينب رضي اهللا عنها فإن القاعدة اليت تقررها اآلية أعم وأمشل ، وأعمق جداً يف نفوس املسلمني وحياهتم وتصورهم 

  .األصيل 
ىل من املسلمني استقراراً حقيقياً؛ فهذا املقّوم من مقومات العقيدة هو الذي استقر يف قلوب تلك اجلماعة األو

هذا املقوم يتلخص يف أنه ليس هلم يف أنفسهم شيء؛ وليس هلم من . واستيقنته أنفسهم ، وتكيفت به مشاعرهم 
وإن هم إال بعض هذا . يصرفهم كيف يشاء ، وخيتار هلم ما يريد . إمنا هم وما ملكت أيديهم هللا . أمرهم شيء 

وخالق هذا الوجود ومدبره حيركهم مع حركة الوجود العام؛ ويقسم هلم . اموس العام الوجود الذي يسري وفق الن
  .دورهم يف رواية الوجود الكبرية؛ ويقرر حركاهتم على مسرح الوجود العظيم 

وليس هلم أن خيتاروا الدور الذي يقومون به ، ألهنم ال يعرفون الرواية كاملة؛ وليس هلم أن خيتاروا احلركة اليت 
هنا ألن ما حيبونه قد ال يستقيم مع الدور الذي خصص هلم وهم ليسوا أصحاب الرواية وال املسرح؛ وإن هم إال حيبو

  أجراء ، هلم أجرهم على العمل ، وليس هلم وال عليهم يف النتيجة
م مع وعندئذ استقامت نفوسه. أسلموها بكل ما فيها؛ فلم يعد هلم منها شيء . عندئذ أسلموا أنفسهم حقيقة هللا 

فطرة الكون كله؛ واستقامت حركاهتم مع دورته العامة؛ وساروا يف فلكهم كما تسري تلك الكواكب والنجوم يف 
  .أفالكها ، ال حتاول أن خترج عنها ، وال أن تسرع أو تبطئ يف دورهتا املتناسقة مع حركة الوجود كله 

ن الواصل بأن قدر اهللا هو الذي يصرف كل شيء وعندئذ رضيت نفوسهم بكل ما يأيت به قدر اهللا ، لشعورهم الباط
  .واستقبلوا قدر اهللا فيهم باملعرفة املدركة املرحية الواثقة املطمئنة . ، وكل أحد ، وكل حادث ، وكل حالة 

وشيئاً فشيئاً مل يعودوا حيسون باملفاجأة لقدر اهللا حني يصيبهم ، وال باجلزع الذي يعاجل بالتجمل؛ أو باألمل الذي 
إمنا عادوا يستقبلون قدر اهللا استقبال العارف املنتظر املرتقب ألمر مألوف يف حسه ، معروف يف . جل بالصرب يعا

  ضمريه ، وال يثري مفاجأة وال رجفة وال غرابة
ومن مث مل يعودوا يستعجلون دورة الفلك ليقضوا أمراً هم يريدون قضاءه ، ومل يعودوا يستبطئون األحداث ألن هلم 

تعجلون حتقيقه ، ولو كان هذا األرب هو نصر دعوهتم ومتكينها إمنا ساروا يف طريقهم مع قدر اهللا ، ينتهي أرباً يس
هبم إىل حيث ينتهي ، وهم راضون مستروحون ، يبذلون ما ميلكون من أرواح وجهود وأموال يف غري عجلة وال 

 أهنم يفعلون ما قدر اهللا هلم أن يفعلوه؛ وهم على يقني. ضيق ، ويف غري من وال غرور ، ويف غري حسرة وال أسف 
  .وأن ما يريده اهللا هو الذي يكون ، وأن كل أمر مرهون بوقته وأجله املرسوم 

إنه االستسالم املطلق ليد اهللا تقود خطاهم ، وتصرف حركاهتم؛ وهم مطمئنون لليد اليت تقودهم ، شاعرون معها 
  .طة ويسر ولني باألمن والثقة واليقني ، سائرون معها يف بسا

وهم مع هذا يعملون ما يقدرون عليه ويبذلون ما ميلكون كله ، وال يضيعون وقتاً وال جهداً ، وال يتركون حيلة 
مث ال يتكلفون ما ال يطيقون ، وال حياولون اخلروج عن بشريتهم وما فيها من خصائص ، ومن ضعف . وال وسيلة 

ن مشاعر وطاقات ، وال حيبون أن حيمدوا مبا مل يفعلوا ، وال أن يقولوا وقوة؛ وال يدعون ما ال جيدونه يف أنفسهم م
  .غري ما يفعلون 

وهذا التوازن بني االستسالم املطلق لقدر اهللا ، والعمل اجلاهد بكل ما يف الطاقة ، والوقوف املطمئن عند ما 



يزهتا؛ وهي اليت أهلتها حلمل أمانة هذا التوازن هو السمة اليت طبعت حياة تلك اجملموعة األوىل وم. . يستطيعون 
  هذه العقيدة الضخمة اليت تنوء هبا اجلبال

واستقرار ذلك املقوم األول يف أعماق الضمائر هو الذي كفل لتلك اجلماعة األوىل حتقيق تلك اخلوارق اليت حققتها 
  .يف حياهتا اخلاصة ، ويف حياة اجملتمع اإلنساين إذ ذاك 

ركاهتا تتناسق مع دورة األفالك ، وخطوات الزمان ، وال حتتك هبا أو تصطدم ، وهو الذي جعل خطواهتا وح
وهو الذي بارك تلك اجلهود ، فإذا هي تثمر ذلك الثمر احللو . فتتعوق أو تبطئ نتيجة االحتكاك واالصطدام 

  .الكثري العظيم يف فترة قصرية من الزمان 
. ها مع حركة الوجود ، وفق قدر اهللا املصرف هلذا الوجود ولقد كان ذلك التحول يف نفوسهم حبيث تستقيم حركت

كان هذا التحول يف تلك النفوس هو املعجزة الكربى اليت ال يقدر عليها بشر؛ إمنا تتم بإرادة اهللا املباشرة اليت . 
  .أنشأت األرض والسماوات ، والكواكب واألفالك؛ ونسقت بني خطاها ودوراهتا ذلك التنسيق اإلهلي اخلاص 

إنك ال هتدي من أحببت { : حيث يقول اهللا تبارك وتعاىل . . وإىل هذه احلقيقة تشري هذه اآليات الكثرية يف القرآن 
إن اهلدى { : أو يقول } ليس عليك هداهم ولكن اهللا يهدي من يشاء { : أو يقول } ولكن اهللا يهدي من يشاء 

هدى اإلنسان إىل مكانه يف هيكل هذا الوجود؛ . واسع فذلك هو اهلدى حبقيقته الكبرية ومعناه ال} هدى اهللا 
  .وتنسيق خطاه مع حركة هذا الوجود 

ولن يؤيت اجلهد كامل مثاره إال حني يستقيم القلب على هدى اهللا مبعناه؛ وتستقيم حركة الفرد مع دورة الوجود؛ 
  .تضاه ويطمئن الضمري إىل قدر اهللا الشامل الذي ال يكون يف الوجود أمر إال وفق مق

وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمراً أن يكون هلم { : ومن هذا البيان ينجلي أن هذا النص القرآين 
وأنه يقرر كلية أساسية ، . أمشل وأوسع وأبعد مدى من أي حادث خاص يكون قد نزل فيه . . } اخلرية من أمرهم 

  أو الكلية األساسية ، يف منهج اإلسالم
يء احلديث عن حادث زواج النيب صلى اهللا عليه وسلم من زينب بنت جحش ، وما سبقه وما تاله من أحكام مث جي

  :وتوجيهات 
أمسك عليك زوجك واتق اهللا وختفي يف نفسك ما اهللا مبديه؛ : وإذ تقول للذي أنعم اهللا عليه وأنعمت عليه { 

راً زوجناكها لكي ال يكون على املؤمنني حرج يف فلما قضى زيد منها وط. وختشى الناس واهللا أحق أن ختشاه 
سنة . ما كان على النيب من حرج فيما فرض اهللا له . وكان أمر اهللا مفعوالً . أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً 

داً إال الذين يبلغون رساالت اهللا وخيشونه وال خيشون أح. وكان أمر اهللا قدراً مقدرواً . اهللا يف الذين خلوا من قبل 
ما كان حممد أبا أحد من رجالكم ، ولكن رسول اهللا وخامت النبيني ، وكان اهللا بكل شيء . وكفى باهللا حسيباً . اهللا 

  . .} عليماً 
  :مضى يف أول السورة إبطال تقليد التبين؛ ورد األدعياء إىل آبائهم ، وإقامة العالقات العائلية على أساسها الطبيعي 

ادعوهم آلبائهم هو . ذلكم قولكم بأفواهكم واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل . م أبناءكم وما جعل أدعياءك{ 
وليس عليكم جناح فيما أخطأمت به ولكن ما . فإن مل تعلموا آباءهم فإخوانكم يف الدين ومواليكم . أقسط عند اهللا 

ت له آثار واقعية يف حياة اجلماعة العربية؛ ولكن نظام التبين كان} . . . تعمدت قلوبكم ، وكان اهللا غفوراً رحيماً 
فالتقاليد . ومل يكن إبطال هذه اآلثار الواقعية يف حياة اجملتمع ليمضي بالسهولة اليت ميضي هبا إبطال تقليد التبين ذاته 



رها وال بد أن تستقبل هذه السوابق أول أم. وال بد من سوابق عملية مضادة . االجتماعية أعمق أثراً يف النفوس 
  .باالستنكار؛ وأن تكون شديدة الوقع على الكثريين 

وقد مضى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زوج زيد بن حارثة الذي كان متبناه ، وكان يدعى زيد ابن حممد مث 
دعي إىل أبيه من زينب بنت جحش ، ابنة عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليحطم هبذا الزواج فوارق الطبقات 

ويقرر هذه القيمة اإلسالمية اجلديدة بفعل } إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم { : وروثة ، وحيقق معىن قوله تعاىل امل
  .عملي واقعي 

مث شاء اهللا أن حيمل نبيه بعد ذلك فيما حيمل من أعباء الرسالة مؤنة إزالة آثار نظام التبين؛ فيتزوج من مطلقة متبناه 
ع هبذا العمل ، الذي ال يستطيع أحد أن يواجه اجملتمع به ، على الرغم من إبطال عادة ويواجه اجملتم. زيد بن حارثة 
  التبين يف ذاهتا

وكانت . وأهلم اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم أن زيداً سيطلق زينب؛ وأنه هو سيتزوجها ، للحكمة اليت قضى اهللا هبا 
  .اهتما لن تستقيم طويالً العالقات بني زيد وزينب قد اضطربت ، وعادت توحي بأن حي

وجاء زيد مرة بعد مرة يشكو إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اضطراب حياته مع زينب؛ وعدم استطاعته املضي 
والرسول صلوات اهللا وسالمه عليه على شجاعته يف مواجهة قومه يف أمر العقيدة دون جللجة وال خشية . معها 

( ن أمر زينب؛ ويتردد يف مواجهة القوم بتحطيم ذلك التقليد العميق؛ فيقول لزيد حيس ثقل التبعة فيما أهلمه اهللا م
الذي أنعم اهللا عليه باإلسالم وبالقرب من رسوله وحبب الرسول له ، ذلك احلب الذي يتقدم به يف قلبه على كل 

أمسك عليك زوجك واتق  {: يقول له ) . . والذي أنعم عليه الرسول بالعتق والتربية واحلب . أحد بال استثناء 
وختفي يف { : كما قال اهللا تعاىل . ويؤخر هبذا مواجهة األمر العظيم الذي يتردد يف اخلروج به على الناس . . } اهللا 

وهذا الذي أخفاه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف نفسه ، . . } نفسك ما اهللا مبديه وختشى الناس واهللا أحق أن ختشاه 
  .بديه ، هو ما أهلمه اهللا أن سيفعله وهو يعلم أن اهللا م

وجلهر به يف حينه مهما كانت العواقب . وإال ما تردد فيه وال أخره وال حاول تأجيله . ومل يكن أمراً صرحياً من اهللا 
ولكنه صلى اهللا عليه وسلم كان أمام إهلام جيده يف نفسه ، ويتوجس يف الوقت ذاته من . اليت يتوقعها من إعالنه 

وهو ال يفكر ال هو وال زينب ، . فطلق زيد زوجه يف النهاية . حىت أذن اهللا بكونه . ه ، ومواجهة الناس به مواجهت
حىت بعد إبطال عادة التبين يف . ألن العرف السائد كان يعد زينب مطلقة ابن حملمد ال حتل له . فيما سيكون بعد 

منا كان حادث زواج النيب هبا فيما بعد هو الذي قرر هذه إ. ومل يكن قد نزل بعد إحالل مطلقات األدعياء . ذاهتا 
  .بعدما قوبل هذا القرار بالدهشة واملفاجأة واالستنكار . القاعدة 

ويف هذا ما يهدم كل الروايات اليت رويت عن هذا احلادث؛ واليت تشبث هبا أعداء اإلسالم قدمياً وحديثاً ، وصاغوا 
  حوهلا األساطري واملفتريات

فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها ، لكي ال يكون على املؤمنني حرج يف { : األمر كما قال اهللا تعاىل  إمنا كان
وكانت هذه إحدى ضرائب الرسالة الباهظة محلها رسول اهللا صلى اهللا . . } أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً 

حىت ليتردد يف مواجهته هبا وهو الذي مل يتردد يف . اهية عليه وسلم فيما محل؛ وواجه هبا اجملتمع الكاره هلا كل الكر
  مواجهته بعقيدة التوحيد ، وذم اآلهلة والشركاء؛ وختطئة اآلباء واألجداد

  .واقعاً حمققاً ال سبيل إىل ختلفه وال إىل احليدة عنه . ال مرد له ، وال مفر منه . . } وكان أمر اهللا مفعوالً { 
. أرسل إليها زيداً زوجها السابق . وسلم من زينب رضي اهللا عنها بعد انقضاء عدهتا  وكان زواجه صلى اهللا عليه



  .أرسله إليها ليخطبها عليه . وأحب خلق اهللا إليه 
ملا انقضت عدة زينب رضي اهللا عنها قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لزيد بن « : عن أنس رضي اهللا عنه قال 

فلما رأيتها عظمت يف صدري حىت : قال . فانطلق حىت أتاها وهي ختمر عجينها «  اذهب فاذكرها علّي» . حارثة 
ذكرها فوليتها ظهري ، ونكصت على  -صلى اهللا عليه وسلم  -إن رسول اهللا : ما أستطيع أن أنظر إليها ، وأقول 

ما أنا بصانعة شيئاً  :قالت . أرسلين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذكرك . أبشري . يا زينب : عقيب ، وقلت 
وجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدخل . ونزل القرآن . فقامت إىل مسجدها . حىت أؤامر ريب عز وجل 

  ». . . عليها بغري إذن 
إن زينب بنت جحش رضي اهللا عنها كانت : وقد روى البخاري رمحه اهللا عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال 

  .زوجكن أهاليكن ، وزوجين اهللا تعاىل من فوق سبع مساوات : لى اهللا عليه وسلم فتقول تفخر على أزواج النيب ص

  تزوج حليلة ابنه: ومل متر املسألة سهلة ، فلقد فوجئ هبا اجملتمع اإلسالمي كله؛ كما انطلقت ألسنة املنافقني تقول 
ل عنصر الغرابة فيها ، ويردها إىل أصوهلا وملا كانت املسألة مسألة تقرير مبدأ جديد فقد مضى القرآن يؤكدها؛ ويزي

  :البسيطة املنطقية التارخيية 
  . .} ما كان على النيب من حرج فيما فرض اهللا { 

وإذن فال حرج يف هذا األمر ، . فقد فرض له أن يتزوج زينب ، وأن يبطل عادة العرب يف حترمي أزواج األدعياء 
  .من الرسل وليس النيب صلى اهللا عليه وسلم فيه بدعاً 

  . .} سنة اهللا يف الذين خلوا من قبل { 
واليت تتعلق حبقائق األشياء ، ال مبا حيوطها من تصورات وتقاليد . فهو أمر ميضي وفق سنة اهللا اليت ال تتبدل 

  .مصطنعة ال تقوم على أساس 
  . .} وكان أمر اهللا قدراً مقدورا { 

وهو مقدر حبكمة وخربة ووزن ، منظور فيه إىل الغاية اليت .  فهو نافذ مفعول ، ال يقف يف وجهه شيء وال أحد
وقد أمر اهللا رسوله أن يبطل تلك العادة وميحو آثارها . ويعلم ضرورهتا وقدرها وزماهنا ومكاهنا . يريدها اهللا منه 

  .ومل يكن بد من نفاذ أمر اهللا . عملياً ، ويقرر بنفسه السابقة الواقعية 
  :يف الذين خلوا من قبل من الرسل وسنة اهللا هذه قد مضت 

  . .} الذين يبلغون رساالت اهللا وخيشونه وال خيشون أحداً إال اهللا { 
فال حيسبون للخلق حساباً فيما يكلفهم اهللا به من أمور الرسالة ، وال خيشون أحداً إال اهللا الذي أرسلهم للتبليغ 

  .والعمل والتنفيذ 
  . .} وكفى باهللا حسيباً { 

  .ه الذي حياسبهم ، وليس للناس عليهم من حساب فهو وحد
وال . إمنا هو ابن حارثة . فزينب ليست حليلة ابنه ، وزيد ليس ابن حممد } ما كان حممد أبا أحد من رجالكم { 

  .حرج إذن يف األمر حني ينظر إليه بعني احلقيقة الواقعة 
ومنهم زيد بن حارثة هي عالقة النيب بقومه ، وليس هو والعالقة بني حممد صلى اهللا عليه وسلم وبني مجيع املسلمني 

  :أباً ألحد منهم 
  . .} ولكن رسول اهللا وخامت النبيني { 



ومن مث فهو يشرع الشرائع الباقية ، لتسري عليها البشرية؛ وفق آخر رسالة السماء إىل األرض ، اليت ال تبديل فيها 
  .بعد ذلك وال تغيري 

  . .}  وكان اهللا بكل شيء عليماً{ 
. فهو الذي يعلم ما يصلح هلذه البشرية ، وما يصلحها؛ وهو الذي فرض على النيب ما فرض ، واختار له ما اختار 

قضى اهللا . . ليحل للناس أزواج أدعيائهم ، إذا ما قضوا منهن وطراً ، وانتهت حاجتهم منهن ، وأطلقوا سراحهن 
فق من النظم والشرائع والقوانني؛ ووفق رمحته وختريه للمؤمنني ومعرفته باألصلح واألو. هذا وفق علمه بكل شيء 

.  
مث ميضي السياق القرآين يف ربط القلوب هبذا املعىن األخري ، ووصلهم باهللا الذي فرض على رسوله ما فرض ، 

  :واختار لألمة املسلمة ما اختار؛ يريد هبا اخلري ، واخلروج من الظلمات إىل النور 
  .منوا اذكروا اهللا ذكراً كثريا ، وسبحوه بكرة وأصيال يا أيها الذين آ{ 

حتيتهم يوم يلقونه . هو الذي يصلي عليكم ومالئكته ليخرجكم من الظلمات إىل النور ، وكان باملؤمنني رحيماً 
  . .} وأعد هلم أجراً كرمياً . سالم 

بل إنه . وإقامة الصالة ذكر هللا . لسان وذكر اهللا اتصال القلب به ، واالشتغال مبراقبته؛ وليس هو جمرد حتريك ال
  :وردت آثار تكاد ختصص الذكر بالصالة 

« روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث األعمش عن األغر أيب مسلم عن أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة 
تلك الليلة من الذاكرين إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصليا ركعتني ، كانا : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .» اهللا كثرياً والذاكرات 
سواء جهر . فهو يشمل كل صورة يتذكر فيها العبد ربه ، ويتصل به قلبه . وإن كان ذكر اهللا أمشل من الصالة 

  .واملقصود هو االتصال احملرك املوحي على أية حال . بلسانه هبذا الذكر أم مل جيهر 
فإذا هو مليء جاد ، قار ، يعرف . اً أو حائراً حىت يتصل باهللا ويذكره ويأنس به وإن القلب ليظل فارغاً أو الهي

  طريقه ، ويعرف منهجه ، ويعرف من أين وإىل أين ينقل خطاه
ويربط القرآن بني هذا الذكر وبني األوقات . ومن هنا حيض القرآن كثرياً ، وحتض السنة كثرياً ، على ذكرا هللا 

إلنسان ، لتكون األوقات واألحوال مذكرة بذكر اهللا ومنبهة إىل االتصال به حىت ال يغفل واألحوال اليت مير هبا ا
  :القلب وال ينسى 

  . .} وسبحوه بكرة وأصيالً { 
ويف البكرة واألصيل خاصة ما يستجيش القلوب إىل االتصال باهللا ، مغري األحوال ، ومبدل الظالل؛ وهو باق ال 

  .وكل شيء سواه يتغري ويتبدل ، ويدركه التحول والزوال . ال يزول يتغري وال يتبدل ، وال حيول و
وإىل جانب األمر بذكر اهللا وتسبيحه ، إشعار القلوب برمحة اهللا ورعايته ، وعنايته بأمر اخللق وإرادة اخلري هلم؛ وهو 

  :الغين عنهم ، وهم الفقراء احملاويج ، لرعايته وفضله 
  . .} وكان باملؤمنني رحيماً . ليخرجكم من الظلمات إىل النور  هو الذي يصلي عليكم ومالئكته ،{ 

وتعاىل اهللا ، وجلت نعمته ، وعظم فضله ، وتضاعفت منته؛ وهو يذكر هؤالء العباد الضعاف احملاويج الفانني ، 
،  يذكرهم ، ويعىن هبم ، ويصلي عليهم هو ومالئكته. الذين ال حول هلم وال قوة ، وال بقاء هلم وال قرار 

: كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « ويذكرهم باخلري يف املأل األعلى فيتجاوب الوجود كله بذكرهم ، 



  .» يقول اهللا تعاىل من ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي ، ومن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منه 
ض ومن عليها وما عليها إن هي إال ذرة صغرية وهو يعلم أن هذه األر. أال إهنا لعظيمة ال يكاد اإلدراك يتصورها 

  .كن : وما األفالك وما فيها ومن فيها إال بعض ملك اهللا الذي قال له . زهيدة بالقياس إىل تلك األفالك اهلائلة 

  فكان
  . .} وهو الذي يصلي عليكم ومالئكته ليخرجكم من الظلمات إىل النور { 

وما خيرج الناس من نور اهللا إال ليعيشوا يف ظلمة . مات تتعدد وختتلف ونور اهللا واحد متصل شامل؛ وما عداه ظل
من الظلمات ، أو يف الظلمات جمتمعة؛ وما ينقذهم من الظالم إال نور اهللا الذي يشرق يف قلوهبم ، ويغمر أرواحهم 

م ، هي اليت خترجهم ورمحة اهللا هبم وصالة املالئكة ودعاؤها هل. وهي فطرة هذا الوجود . ، ويهديهم إىل فطرهتم 
  . .} وكان باملؤمنني رحيماً { : من الظلمات إىل النور حني تتفتح قلوهبم لإلميان 

فأما أمرهم يف اآلخرة دار اجلزاء ، فإن فضل اهللا ال يتخلى عنهم ، ورمحته ال . ذلك أمرهم يف الدنيا دار العمل 
  :تتركهم؛ وهلم فيها الكرامة واحلفاوة واألجر الكرمي 

  . .} يتهم يوم يلقونه سالم ، وأعد هلم أجراً كرمياً حت{ 
وهم يدخلون . سالم يتلقونه من اهللا حتمله إليهم املالئكة . . سالم من كل خوف ، ومن كل تعب ، ومن كل كد 

  فيا له من تكرمي. . إىل جانب ما أعد هلم من أجر كرمي . عليهم من كل باب ، يبلغوهنم التحية العلوية 
  فمن ذا الذي يكره هذا االختيار؟. هبم الذي يشرع هلم وخيتار فهذا هو ر

فأما النيب الذي يبلغهم اختيار اهللا هلم؛ وحيقق بسنته العملية ما اختاره اهللا وشرعه للعباد ، فيلتفت السياق التفاتة 
  :كذلك إىل بيان وظيفته وفضله على املؤمنني يف هذا املقام 

وبشر املؤمنني بأن هلم من . هداً ومبشراً ونذيراً ، وداعياً إىل اهللا بإذنه وسراجاً منرياً يا أيها النيب إنا أرسلناك شا{ 
  . .} وال تطع الكافرين واملنافقني ودع أذاهم ، وتوكل على اهللا وكفى باهللا وكيالً . اهللا فضالً كبرياً 

وا مبا حيسن هذه الشهادة اليت ال تكذب عليهم؛ فليعلم} شاهداً { فوظيفة النيب صلى اهللا عليه وسلم فيهم أن يكون 
هلم مبا ينتظر العاملني من رمحة وغفران ، ومن فضل } مبشراً { وأن يكون . وال تزور ، وال تبدل ، وال تغري 

للغافلني مبا ينتظر املسيئني من عذاب ونكال ، فال يؤخذوا على غرة ، وال يعذبوا إال } نذيراً { وأن يكون . وتكرمي 
ال إىل دنيا ، وال إىل جمد ، وال إىل عزة قومية ، وال إىل عصبية جاهلية ، وال إىل . . } وداعياً إىل اهللا { .  بعد إنذار

فما هو مببتدع ، . . } بإذنه { يف طريق واحد يصل إىل اهللا . ولكن داعياً إىل اهللا . مغنم ، وال إىل سلطان أو جاه 
جيلو الظلمات ، . . } وسراجاً منرياً { . منا هو إذن اهللا له وأمره ال يتعداه إ. وال مبتطوع ، وال بقائل من عنده شيئاً 

  .ويكشف الشبهات ، وينري الطريق ، نوراً هادئاً هادياً كالسراج املنري يف الظلمات 
د ، جاء بالتصور الواضح البني النري هلذا الوجو. وهكذا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما جاء به من النور 

ولعالقة الوجود باخلالق ، وملكان الكائن اإلنساين من هذا الوجود وخالقه ، وللقيم اليت يقوم عليها الوجود كله ، 
  .ويقوم عليها وجود هذا اإلنسان فيه؛ وللمنشأ واملصري ، واهلدف والغاية ، والطريق والوسيلة 

َناتِ ثُمَّ طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمْن قَْبلِ أَنْ َتَمسُّوُهنَّ فََما لَكُْم َعلَْيهِنَّ ِمْن ِعدٍَّة َتْعَتدُّوَنَها َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َنكَحُْتُم الُْمْؤِم
نَّ َوَما َملَكَْت َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِنَّا أَْحلَلَْنا لََك أَْزوَاَجَك اللَّاِتي آَتْيَت أُجُوَرُه) ٤٩(فََمتُِّعوُهنَّ َوَسرُِّحوُهنَّ َسرَاًحا َجِميلًا 

اِتي هَاَجْرنَ َمَعَك َواْمَرأَةً َيِميُنَك ِممَّا أَفَاَء اللَُّه َعلَْيَك َوَبَناِت َعمَِّك وََبَناِت َعمَّاِتَك َوَبنَاِت خَاِلَك َوَبنَاِت َخالَاِتَك اللَّ



ْستَْنِكَحَها َخاِلَصةً لََك ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنَِني قَْد َعِلْمَنا َما فََرْضَنا َعلَْيهِمْ ُمْؤِمَنةً إِنْ َوَهَبْت َنفَْسَها ِللنَّبِيِّ إِنْ أََرادَ النَّبِيُّ أَنْ َي
ُتْرجِي َمْن َتَشاُء ِمْنُهنَّ ) ٥٠(ِفي أَزَْواجِهِْم َوَما َملَكَْت أَْيَمانُُهْم ِلكَْيلَا َيكُونَ َعلَْيكَ َحَرٌج َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما 

لَا َيْحَزنَّ َويَْرَضْيَن بَِما إِلَْيَك َمْن َتَشاُء َوَمنِ اْبَتَغْيَت ِممَّْن َعَزلَْت فَلَا ُجنَاَح َعلَْيَك ذَِلكَ أَدَْنى أَنْ تَقَرَّ أَْعُيُنُهنَّ َو َوُتْؤوِي
لَا َيِحلُّ لَكَ النَِّساُء ِمْن َبْعُد َولَا أَنْ تََبدَّلَ بِهِنَّ ) ٥١(آَتْيَتُهنَّ كُلُُّهنَّ َواللَُّه َيْعلَُم َما ِفي قُلُوبِكُْم َوكَانَ اللَُّه َعِليًما َحِليًما 

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا ) ٥٢(ِمْن أَْزوَاجٍ َولَْو أَْعَجَبَك ُحْسُنُهنَّ إِلَّا َما َملَكَْت َيمِيُنَك َوكَانَ اللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء َرِقيًبا 
ُتْم فَاْنَتِشرُوا َولَا بِيِّ إِلَّا أَنْ ُيْؤذَنَ لَكُْم إِلَى طََعامٍ غَْيَر َناظِرِيَن إِنَاُه َولَِكْن إِذَا ُدِعيُتْم فَاْدُخلُوا فَإِذَا طَِعْمَتْدُخلُوا ُبيُوَت النَّ

سَْتْحيِي ِمَن الَْحقِّ َوإِذَا سَأَلُْتُموُهنَّ َمَتاًعا ُمْسَتأْنِِسَني ِلَحِديٍث إِنَّ ذَِلكُْم كَانَ ُيؤِْذي النَّبِيَّ فََيْسَتْحيِي مِْنكُْم وَاللَُّه لَا َي
اللَِّه وَلَا أَنْ تَْنِكُحوا فَاْسأَلُوُهنَّ ِمْن َوَراِء ِحجَابٍ ذَِلكُْم أَطَْهُر ِلقُلُوبِكُْم َوقُلُوبِهِنَّ َوَما كَانَ لَكُْم أَنْ ُتْؤذُوا َرسُولَ 

إِنْ ُتْبدُوا شَْيئًا أَْو ُتْخفُوُه فَإِنَّ اللََّه كَانَ بِكُلِّ َشْيٍء َعِليًما ) ٥٣(كُْم كَانَ ِعْنَد اللَِّه َعِظيًما أَزَْواَجُه ِمْن َبْعِدهِ أََبًدا إِنَّ ذَِل
أََخوَاِتهِنَّ َولَا نَِساِئهِنَّ َولَا َما  اِءلَا جَُناَح َعلَْيهِنَّ ِفي آَباِئهِنَّ َولَا أَْبَناِئهِنَّ َولَا إِخْوَانِهِنَّ َولَا أَْبَناِء إِْخوَانِهِنَّ َولَا أَْبَن) ٥٤(

إِنَّ اللََّه َوَملَاِئكََتُه ُيَصلُّونَ َعلَى النَّبِيِّ َيا أَيَُّها ) ٥٥(َملَكَْت أَْيمَاُنُهنَّ َواتَِّقنيَ اللََّه إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَى كُلِّ َشْيٍء شَهِيًدا 
إِنَّ الَِّذيَن ُيْؤذُونَ اللََّه َوَرُسولَُه لََعَنُهمُ اللَُّه ِفي الدُّْنَيا وَالْآِخَرِة َوأََعدَّ لَُهْم ) ٥٦(ُموا َتْسِليًما الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَْيِه َوَسلِّ

َيا أَيَُّها ) ٥٨(َتاًنا وَإِثًْما ُمبِيًنا َوالَِّذيَن ُيْؤذُونَ الُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمَناتِ بَِغْيرِ َما اكَْتَسبُوا فَقَِد اْحَتَملُوا ُبْه) ٥٧(َعذَاًبا مُهِيًنا 
أَنْ ُيْعَرفَْن فَلَا ُيْؤذَْيَن َوكَانَ اللَّهُ النَّبِيُّ قُلْ لِأَْزوَاجَِك َوَبنَاِتَك وَنَِساِء الُْمْؤِمنَِني ُيْدنَِني َعلَْيهِنَّ ِمْن َجلَابِيبِهِنَّ ذَِلَك أَْدَنى 

َتهِ الُْمَناِفقُونَ وَالَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم مََرٌض وَالُْمْرجِفُونَ ِفي الَْمِديَنِة لَُنغْرِيَنََّك بِهِْم ثُمَّ لَا لَِئْن لَْم َيْن) ٥٩(غَفُوًرا َرِحيًما 
الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبلُ َولَنْ ُسنَّةَ اللَِّه ِفي ) ٦١(َملُْعونَِني أَْيَنَما ثُِقفُوا أُِخذُوا َوقُتِّلُوا َتقِْتيلًا ) ٦٠(ُيَجاوِرُوَنَك ِفيَها إِلَّا قَِليلًا 

  ) ٦٢(َتجَِد ِلُسنَِّة اللَِّه َتْبِديلًا 

ذلك . هذا الشوط من السورة يتضمن يف أوله حكماً عاماً من أحكام القرآن التشريعية يف تنظيم شؤون األسرة 
وسلم حياته الزوجية  جييء بعده أحكام خاصة لتنظيم حياة النيب صلى اهللا عليه. حكم املطلقات قبل الدخول 

وكرامة الرسول وبيته . اخلاصة مع نسائه وعالقات نسائه كذلك ببقية الرجال ، وعالقة املسلمني ببيت الرسول 
وينتهي حبكم عام يشترك فيه نساء النيب وبناته ونساء املؤمنني ، يأمرهن فيه . . على اهللا وعلى مالئكته واملأل األعلى 

وج لقضاء احلاجة حىت يتميزن هبذا الزي السابغ ويعرفن ، فال يتعرض هلن ذوو السرية بإرخاء جالبيبهن عند اخلر
السيئة من املنافقني واملرجفني والفساق الذين كانوا يتعرضون للنساء يف املدينة وخيتم بتهديد هؤالء املنافقني 

  . .د واملرجفني باإلجالء عن املدينة ما مل ينتهوا عن إيذاء املؤمنات وإشاعة الفسا
فأما ما خيتص . وهذه التشريعات والتوجيهات طرف من إعادة تنظيم اجلماعة املسلمة على أساس التصور اإلسالمي 

حبياة الرسول الشخصية ، فقد شاء اهللا أن جيعل حياة هذا البيت صفحة معروضة لألجيال ، فضمنها هذا القرآن 
ه آية تكرمي اهللا سبحانه هلذا البيت ، الذي يتوىل بذاته العلية الباقي ، املتلو يف كل زمان ومكان؛ وهي يف الوقت ذات

  . .أمره ، ويعرضه للبشرية كافة يف قرآنه اخلالد على الزمان 
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن من قبل أن متسوهن ، فما لكم عليهن من عدة تعتدوهنا ، { 

  . .} فمتعوهن وسرحوهن سراحاً مجيالً 
  :ولقد سبق يف سورة البقرة بيان حكم املطلقات قبل الدخول يف قوله تعاىل 

ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن أو تفرضوا هلن فريضة ، ومتعوهن على املوسع قدره ، وعلى { 
ضتم هلن فريضة وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد فر. املقتر قدره ، متاعاً باملعروف حقاً على احملسنني 



وأن تعفوا أقرب للتقوى ، وال تنسوا الفضل . فنصف ما فرضتم إال أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 
. فاملطلقة قبل الدخول إن كان قد فرض هلا مهر ، فلها نصف ذلك املهر املسمى } بينكم إن اهللا مبا تعملون بصري 

وقد زاد هنا يف آية األحزاب بيان حكم العدة هلذه . . املطلق سعة وضيقاً  وإن مل يذكر هلا مهر فلها متاع يتبع قدرة
والعدة إمنا هي استرباء . إذ أنه مل يكن دخول هبا . فقرر أن ال عدة عليها . املطلقة وهو ما مل يذكر يف آييت البقرة 

نساب ، وال ينسب إىل رجل ما للرحم من احلمل ، وتأكد من أهنا خالية من آثار الزواج السابق ، كي ال ختتلط األ
فأما يف حالة عدم الدخول فالرحم بريئة ، وال عدة إذن وال . ليس منه ، ويسلب رجل ما هو منه يف رحم املطلقة 

إن كان هناك مهر مسمى فبنصف هذا املهر ، وإن } فمتعوهن { . . } فما لكم عليهن من عدة تعتدوهنا { : انتظار 
  .الة الزوج املالية مل يكن فمتاع مطلق يتبع ح

وال تعنت وال رغبة يف تعويقهن عن استئناف حياة أخرى . ال عضل فيه وال أذى . . } وسرحوهن سراحاً مجيالً { 
  .جديدة 

  .وهذا حكم عام جاء يف سياق السورة يف صدد تنظيم احلياة العامة للجماعة املسلمة 
له من النساء ، وما يف ذلك من خصوصية لشخصه وألهل  بعد ذلك يبني اهللا لرسوله صلى اهللا عليه وسلم ما حيل

فانكحوا ما طاب لكم من النساء { : بيته ، بعدما نزلت آية سورة النساء اليت جتعل احلد األقصى لألزواج أربعاً 
عائشة . وكان يف عصمة النيب يف هذا الوقت تسع نساء ، تزوج بكل منهن ملعىن خاص } مثىن وثالث ورباع 

وأم حبيبة بنت أيب سفيان ، وأم سلمة ، وسودة بنت زمعة ، وزينب بنت . تا صاحبيه أيب بكر وعمر وحفصة ابن
خزمية من املهاجرات اللوايت فقدن أزواجهن وأراد النيب صلى اهللا عليه وسلم تكرميهن ، ومل يكن ذوات مجال وال 

ت جحش وقد علمنا قصة زواجها ، وقد كان وزينب بن. شباب ، إمنا كان معىن التكرمي هلن خالصاً يف هذا الزواج 
هناك تعويض هلا كذلك عن طالقها من زيد الذي زوجها رسول اهللا منه فلم تفلح الزجية ألمر قضاه اهللا تعاىل ، 

وكانتا من السيب . مث جويرية بنت احلارث من بين املصطلق ، وصفية بنت حيي بن أخطب . وعرفناه يف قصتها 
زوج هبما الواحدة تلو األخرى ، توثيقاً لعالقته بالقبائل ، وتكرمياً هلما ، وقد أسلمتا بعدما فأعتقهما رسول اهللا وت

  .نزل بأهلهما من الشدة 
ونلن شرف القرب من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واخترن اهللا ورسوله » أمهات املؤمنني « وكن قد أصبحن 

. باً على نفوسهن أن يفارقهن رسول اهللا بعد حتديد عدد النساء فكان صع. والدار اآلخرة بعد نزول آييت التخيري 
وقد نظر اهللا إليهن ، فاستثىن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ذلك القيد ، وأحل له استبقاء نسائه مجيعاً يف 

ة منهن عصمته ، وجعلهن كلهن حالً له ، مث نزل القرآن بعد ذلك بأال يزيد عليهن أحداً ، وال يستبدل بواحد
فإمنا هذه امليزة هلؤالء اللوايت ارتبطن به وحدهن ، كي ال حيرمن شرف النسبة إليه ، بعدما اخترن اهللا . أخرى 

  :وحول هذه املبادئ تدور هذه اآليات . . ورسوله والدار اآلخرة 
 عليك ، وبنات عمك يا أيها النيب إنا أحللنا لك أزواجك الاليت آتيت أجورهن ، وما ملكت ميينك مما أفاء اهللا{ 

وبنات عماتك ، وبنات خالك وبنات خاالتك الاليت هاجرن معك ، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنيب إن أراد 
النيب أن يستنكحها ، خالصة لك من دون املؤمنني ، قد علمنا ما فرضنا عليهم يف أزواجهم وما ملكت أمياهنم ، 

ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ، ومن ابتغيت . رحيماً  لكي ال يكون عليك حرج ، وكان اهللا غفوراً
  .ممن عزلت فال جناح عليك 



ال . ذلك أدىن أن تقر أعينهن وال حيزن ويرضني مبا آتيتهن كلهن ، واهللا يعلم ما يف قلوبكم وكان اهللا عليماً حليماً 
نهن إال ما ملكت ميينك وكان اهللا على كل حيل لك النساء من بعد ، وال أن تبدل هبن من أزواج ولو أعجبك حس

  . .} شيء رقيباً 
ففي اآلية حيل اهللا للنيب صلى اهللا عليه وسلم أنواع النساء املذكورات فيها ولو كن فوق األربع مما هو حمرم على 

وبنات عماته وما ملكت ميينه إطالقاً من الفيء ، وبنات عمه . األزواج اللوايت أمهرهن : وهذه األنواع هي . غريه 
وبنات خاله وبنات خاالته ممن هاجرن معه دون غريهن ممن مل يهاجرن إكراماً للمهاجرات وأميا امرأة وهبت نفسها 

وقد تضاربت الروايات حول ما إذا كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ( إن أراد النيب نكاحها . للنيب بال مهر وال ويل 
اء أم مل يتزوج ، واألرجح أنه زّوج اللوايت عرضن أنفسهن عليه من قد تزوج واحدة من هذا الصنف من النس

فأما . وقد جعل اهللا هذه خصوصية للنيب صلى اهللا عليه وسلم مبا أنه ويل املؤمنني واملؤمنات مجيعاً ) رجال آخرين 
ون على النيب ذلك كي ال يك. اآلخرون فهم خاضعون ملا بينه اهللا وفرضه عليهم يف أزواجهم وما ملكت أمياهنم 

  .حرج يف استبقاء أزواجه ويف االستجابة للظروف اخلاصة احمليطة بشخصه 
. مث ترك اخليار له صلى اهللا عليه وسلم يف أن يضم إىل عصمته من شاء ممن يعرضن أنفسهن عليه ، أو يؤجل ذلك 

{ . . مث يعود . ئ من يريد وله أن يباشر من نسائه من يريد ويرج. . ومن أرجأهن فله أن يعود إليهن حني يشاء 
فهي مراعاة الظروف اخلاصة احمليطة بشخص . . } ذلك أدىن أن تقر أعينهن وال حيزن ويرضني مبا آتيتهن كلهن 

الرسول صلى اهللا عليه وسلم والرغبات املوجهة إليه ، واحلرص على شرف االتصال به ، مما يعلمه اهللا ويدبره بعلمه 
  .}  قلوبكم وكان اهللا عليماً حليماً واهللا يعلم ما يف{ . وحلمه 

مث أنزل اهللا حترمي من عدا نسائه اللوايت يف عصمته فعالً ، ال من ناحية العدد ، ولكن هن بذواهتن ال يستبدل هبن 
  :غريهن؛ ومل يعرف أن رسول اهللا قد زاد عليهن قبل التحرمي 

إال ما { ال يستثين من ذلك } أعجبك حسنهن  ال حيل لك النساء من بعد ، وال أن تبدل هبن من أزواج ولو{ 
واألمر موكول إىل هذه الرقابة . . } وكان اهللا على كل شيء رقيباً { . . فله منهن ما يشاء . . } ملكت ميينك 

  .واستقرارها يف القلوب 
ت له حرية وقد روت عائشة رضي اهللا عنها أن هذا التحرمي قد ألغي قبل وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم وترك

  .ولكنه صلى اهللا عليه وسلم مل يتزوج كذلك غريهن بعد هذه اإلباحة . الزواج 

  . .فكن هن أمهات املؤمنني 
بعد ذلك ينظم القرآن عالقة املسلمني ببيوت النيب صلى اهللا عليه وسلم وبنسائه أمهات املؤمنني يف حياته وبعد 

بعض املنافقني والذين يف قلوهبم مرض يؤذون النيب صلى اهللا ويواجه حالة كانت واقعة ، إذ كان . وفاته كذلك 
ويهددهم . عليه وسلم يف بيوته ويف نسائه ، فيحذرهم حتذيراً شديداً ، ويريهم شناعة جرمهم عند اهللا وبشاعته 

  :بعلم اهللا ملا خيفون يف صدورهم من كيد وشر 
لكم إىل طعام غري ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا ، يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النيب إال أن يؤذن { 

إن ذلكم كان يؤذي النيب فيستحيي منكم واهللا ال يستحيي من احلق . وال مستأنسني حلديث . فإذا طعمتم فانتشروا 
ل وما كان لكم أن تؤذوا رسو. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوهبن . وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب . 

إن تبدوا شيئاً أو ختفوه فإن اهللا كان . إن ذلكم كان عند اهللا عظيماً . اهللا ، وال أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً 
  . .} بكل شيء عليماً 



. بىن النيب صلى اهللا عليه وسلم بزينب بنت جحش خببز وحلم « : روى البخاري بإسناده عن أنس بن مالك قال 
فدعوت حىت ما . مث جييء قوم فيأكلون وخيرجون . فيجيء قوم فيأكلون وخيرجون .  فأرسلت على الطعام داعياً

وبقي ثالث رهط . « ارفعوا طعامكم » : قال . يا رسول اهللا ما أجد أحداً أدعوه : فقلت . أجد أحداً أدعوه 
» : عنها فقال  فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فانطلق إىل حجرة عائشة رضي اهللا. يتحدثون يف البيت 

كيف وجدت أهلك يا رسول . وعليك السالم ورمحة اهللا : قالت . « السالم عليكم أهل البيت ورمحة اهللا وبركاته 
مث رجع . فتقرى حجر نسائه ، كلهن يقول هلن كما يقول لعائشة ، ويقلن كما قالت عائشة . اهللا؟ بارك اهللا لك 

. وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم شديد احلياء . يف البيت يتحدثون  النيب صلى اهللا عليه وسلم فإذا ثالثة رهط
فرجع حىت إذا وضع رجله يف . فما أدري أخربته أم أخرب أن القوم خرجوا . فخرج منطلقاً حنو حجرة عائشة 

  .» أرخى الستر بيين وبينه ، وأنزلت آية احلجاب . أسكفة الباب داخله واألخرى خارجه 
باً مل تكن تعرفها اجلاهلية يف دخول البيوت ، حىت بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقد كان واآلية تتضمن آدا

الناس يدخلون البيوت بال إذن من أصحاهبا كما جاء يف شرح آيات سورة النور اخلاصة باالستئذان ورمبا كان هذا 
  .وت مهبط العلم واحلكمة احلال أظهر يف بيوت النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد أن أصبحت هذه البي

وكان بعضهم يدخل وحني يرى طعاماً يوقد عليه جيلس يف انتظار نضج هذا الطعام ليأكل بدون دعوة إىل الطعام 
وكان بعضهم جيلس بعد الطعام سواء كان قد دعي إليه أو هجم هو عليه دون دعوة ويأخذ يف احلديث والسمر 

ويف رواية أن أولئك الثالثة الرهط الذين . صلى اهللا عليه وسلم وأهله غري شاعر مبا يسببه هذا من إزعاج للنيب 
كانوا يسمرون كانوا يفعلون هذا وعروس النيب زينب بنت جحش جالسة وجهها إىل احلائط والنيب صلى اهللا عليه 

ىت توىل اهللا وسلم يستحيي أن ينبههم إىل ثقلة مقامهم عنده حياء منه ، ورغبة يف أال يواجه زواره مبا خيجلهم ح
  .} واهللا ال يستحيي من احلق { سبحانه عنه اجلهر باحلق 

ومما يذكر أن عمر رضي اهللا عنه حبساسيته املرهفة كان يقترح على النيب صلى اهللا عليه وسلم احلجاب؛ وكان 
  حىت نزل القرآن الكرمي مصدقاً القتراحه جميباً حلساسيته. يتمناه على ربه 

يدخل عليك الرب . يا رسول اهللا : قال عمر بن اخلطاب : قال . ناده عن أنس بن مالك من رواية للبخاري بإس
  . .فأنزل اهللا آية احلجاب . فلو أمرت أمهات املؤمنني باحلجاب . والفاجر 

ال فأما إذا مل يدعوا ف. فإذا دعوا إىل الطعام دخلوا . وجاءت هذه اآلية تعلم الناس أال يدخلوا بيوت النيب بغري إذن 
وما أحوج . . يدخلون يرتقبون نضجه مث إذا طعموا خرجوا ، ومل يبقوا بعد الطعام للسمر واألخذ بأطراف احلديث 

فإن املدعوين إىل الطعام يتخلفون بعده ، بل إهنم ليتخلفون . املسلمني اليوم إىل هذا األدب الذي جيافيه الكثريون 
الذين حيتفظون ببقية من أمر اإلسالم باالحتجاب متأذون حمتبسون ، على املائدة ، ويطول هبم احلديث؛ وأهل البيت 

واألضياف ماضون يف حديثهم ويف مسرهم ال يشعرون ويف األدب اإلسالمي غناء وكفاء لكل حالة ، لو كنا نأخذ 
  .هبذا األدب اإلهلي القومي 

  :مث تقرر اآلية احلجاب بني نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم والرجال 
  . .} ذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب وإ{ 

  :وتقرر أن هذا احلجاب أطهر لقلوب اجلميع 
  . .} ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوهبن { 

ال يقل أحد إن االختالط ، وإزالة احلجب ، والترخص يف احلديث واللقاء واجللوس . فال يقل أحد غري ما قال اهللا 



وب ، وأعف للضمائر ، وأعون على تصريف الغريزة املكبوتة ، وعلى إشعار واملشاركة بني اجلنسني أطهر للقل
إىل آخر ما يقوله نفر من خلق اهللا الضعاف املهازيل اجلهال احملجوبني . . اجلنسني باألدب وترقيق املشاعر والسلوك 

ب ذلكم أطهر لقلوبكم وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجا{ : ال يقل أحد شيئاً من هذا واهللا يقول . 
وعن رجال الصدر األول من صحابة رسول . أمهات املؤمنني . يقول هذا عن نساء النيب الطاهرات . . } وقلوهبن 

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم ممن ال تتطاول إليهن وإليهم األعناق وحني يقول اهللا قوالً 

ر هراء ، ال يردده إال من جيرؤ على القول بأن العبيد فالقول هللا سبحانه وكل قول آخ. ويقول خلق من خلقه قوالً 
  الفانني أعلم بالنفس البشرية من اخلالق الباقي الذي خلق هؤالء العبيد

والتجارب املعروضة اليوم يف العامل . والواقع العملي امللموس يهتف بصدق اهللا ، وكذب املدعني غري ما يقوله اهللا 
وأمريكا . ( اليت بلغ االختالط احلر فيها أقصاه أظهر يف هذا وأقطع من كل دليل وهي يف البالد . مصدقة ملا نقول 

  ) .أول هذه البالد اليت آتى االختالط فيها أبشع الثمار 
كان . . وقد ذكرت اآلية أن جميئهم للطعام منتظرين نضجه من غري دعوة؛ وبقاءهم بعد الطعام مستأنسني للحديث 

وكذلك ما يكون هلم . ويف ختامها تقرر أنه ما يكون للمسلمني أن يؤذوا رسول اهللا . يؤذي النيب فيستحيي منهم 
ومكاهنن اخلاص من رسول اهللا حيرم أن ينكحهن أحد من بعده ، . أن يتزوجوا أزواجه من بعده؛ وهن مبنزلة أمهاهتم 

  :احتفاظاً حبرمة هذا البيت وجالله وتفرده 
  . .} وال أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً وما كان لكم أن تؤذوا رسول اهللا ، { 

  إنه ينتظر أن يتزوج من عائشة: وقد ورد أن بعض املنافقني قال 
  . .} إن ذلكم كان عند اهللا عظيماً { 

  وما أهول ما يكون عند اهللا عظيماً
  :وال يقف السياق عند هذا اإلنذار اهلائل ، بل يستطرد إىل هتديد آخر هائل 

  . .} أو ختفوه ، فإن اهللا كان بكل شيء عليماً  إن تبدوا شيئاً{ 
واألمر عنده . وهو عامل مبا يبدو وما خيفى ، مطلع على كل تفكري وكل تدبري . وإذن فاهللا هو الذي يتوىل األمر 

  .فإمنا يتعرض لبأس اهللا الساحق اهلائل العظيم . ومن شاء فليتعرض . عظيم 
 استثناء بعض احملارم الذين ال حرج على نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم يف وبعد اإلنذار والتهديد يعود السياق إىل

  :أن يظهرن عليهم 
ال جناح عليهن يف آبائهن ، وال أبنائهن ، وال إخواهنن ، وال أبناء إخواهنن وال أبناء أخواهتن ، وال نسائهن ، وال { 

  . .} شهيداً  إن اهللا كان على كل شيء. واتقني اهللا . ما ملكت أْيَماهنن 
ومل أستطع أن أحتقق أي اآليات كان أسبق . . وهؤالء احملارم هم الذين أبيح لنساء املسلمني عامة أن يظهرن عليهم 

. يف النزول؛ اآلية اخلاصة بنساء النيب صلى اهللا عليه وسلم هنا ، أم اآلية العامة لنساء املسلمني مجيعاً يف سورة النور 
  .فذلك هو األقرب إىل طبيعة التكليف . خاصاً بنساء النيب صلى اهللا عليه وسلم مث عمم واألرجح أن األمر كان 

واتقني اهللا ، إن اهللا كان { : وال يفوتنا أن نلحظ هذا التوجيه إىل تقوى اهللا ، واإلشارة إىل اطالعه على كل شيء 
املواضع ، ألن التقوى هي الضمان األول  فاإلحياء بالتقوى ومراقبة اهللا يطرد يف مثل هذه. } على كل شيء شهيداً 

  .واألخري ، وهي الرقيب اليقظ الساهر على القلوب 



ويستمر السياق يف حتذير الذين يؤذون النيب صلى اهللا عليه وسلم يف نفسه أو يف أهله؛ ويف تفظيع الفعلة اليت 
هللا عليه وسلم وبيان مكانته عند ربه الطريق األول متجيد رسول اهللا صلى ا: وذلك على طريقني . . يقدمون عليها 

والطريق الثانية تقرر أن إيذاءه إيذاء هللا سبحانه وجزاؤه عند اهللا الطرد من رمحته يف الدنيا . ويف املأل األعلى 
  :واآلخرة ، والعذاب الذي يناسب الفعلة الشنيعة 

إن الذين يؤذون اهللا . وسلموا تسليماً يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه . إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب { 
  . .} ورسوله لعنهم اهللا يف الدنيا واآلخرة وأعد هلم عذاباً مهيناً 

ويا هلا من . . وصالة اهللا على النيب ذكره بالثناء يف املأل األعلى؛ وصالة مالئكته دعاؤهم له عند اهللا سبحانه وتعاىل 
ويثبت يف .  على نبيه؛ ويشرق به الكون كله وتتجاوب به أرجاؤه مرتبة سنية حيث تردد جنبات الوجود ثناء اهللا

وأين . وما من نعمة وال تكرمي بعد هذه النعمة وهذا التكرمي . كيان الوجود ذلك الثناء األزيل القدمي األبدي الباقي 
وتسليمهم؛ إمنا يشاء تذهب صالة البشر وتسليمهم بعد صالة اهللا العلي وتسليمه ، وصالة املالئكة يف املأل األعلى 

اهللا تشريف املؤمنني بأن يقرن صالهتم إىل صالته وتسليمهم إىل تسليمه؛ وأن يصلهم عن هذا الطريق باألفق العلوي 
  .الكرمي األزيل القدمي 

 إن الذين{ : ويف ظل هذا التمجيد اإلهلي يبدو إيذاء الناس للنيب صلى اهللا عليه وسلم بشعاً شنيعاً ملعوناً قبيحاً 
ويزيده بشاعة وشناعة أنه إيذاء هللا من . . } يؤذون اهللا ورسوله لعنهم اهللا يف الدنيا واآلخرة ، وأعد هلم عذاباً مهيناً 

إمنا هذا التعبري يصور احلساسية بإيذاء رسوله ، وكأمنا هو إيذاء . وهم ال يبلغون أن يؤذوا اهللا . عبيده وخماليقه 
  شع وما أشنعفما أفظع وما أب. لذاته جل وعال 

إيذاؤهم كذباً وهبتاناً ، بنسبة ما ليس فيهم إليهم من النقائص . ويستطرد كذلك إىل إيذاء املؤمنني واملؤمنات عامة 
  :والعيوب 

  . .} والذين يؤذون املؤمنني واملؤمنات بغري ما اكتسبوا ، فقد احتملوا هبتاناً وإمثاً مبيناً { 
ينة يؤمذاك فريق يتوىل هذا الكيد للمؤمنني واملؤمنات ، بنشر قالة السوء عنهم وهذا التشديد يشي بأنه كان يف املد

واملؤمنون واملؤمنات عرضة . وهو عام يف كل زمان ويف كل مكان . ، وتدبري املؤامرات هلم ، وإشاعة التهم ضدهم 
واهللا يتوىل عنهم الرد على . مرض ملثل هذا الكيد يف كل بيئة من األشرار املنحرفني ، واملنافقني ، والذين يف قلوهبم 

  .وهو أصدق القائلني . ذلك الكيد ، ويصم أعداءهم باإلمث والبهتان 
مث أمر اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم أن يأمر نساءه وبناته ونساء املؤمنني عامة إذا خرجن حلاجتهن أن يغطني 

فيميزهن هذا الزي ، وجيعلهن يف مأمن  أجسامهن ورؤوسهن وجيوهبن وهي فتحة الصدر من الثوب جبلباب كاسٍ
  .من معابثة الفساق 

إِنَّ اللََّه لََعَن الْكَافِرِيَن ) ٦٣(ا َيسْأَلَُك النَّاُس َعنِ السَّاَعِة قُلْ إِنََّما ِعلُْمَها ِعْنَد اللَِّه َوَما ُيْدرِيكَ لََعلَّ السَّاَعةَ َتكُونُ قَرِيًب
َيْوَم ُتقَلَُّب ُوُجوُهُهْم ِفي النَّارِ َيقُولُونَ َيا ) ٦٥(اِلِديَن ِفيَها أََبًدا لَا َيجُِدونَ وَِليا َولَا َنصًِريا َخ) ٦٤(َوأََعدَّ لَُهْم َسعًِريا 

ِضْعفَْينِ ) ٦٧(السَّبِيلَا  َوقَالُوا رَبََّنا إِنَّا أَطَعَْنا َساَدَتَنا َوكُبََراَءَنا فَأََضلُّوَنا) ٦٦(لَْيَتَنا أَطَْعَنا اللََّه َوأَطَعَْنا الرَّسُولَا  َربََّنا آِتهِمْ 
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتكُونُوا كَالَِّذيَن آذَْوا ُموَسى فََبرَّأَُه اللَُّه ِممَّا قَالُوا َوكَانَ ) ٦٨(ِمَن الَْعذَابِ وَالَْعنُْهْم لَْعًنا كَبًِريا 

ُيْصِلحْ لَكُْم أَْعَمالَكُْم َوَيغِْفْر لَكُْم ) ٧٠(ِذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوقُولُوا قَْولًا َسِديًدا َيا أَيَُّها الَّ) ٦٩(ِعْنَد اللَِّه َوجِيًها 
وَالْجَِبالِ فَأََبْيَن إِنَّا عََرْضَنا الْأَمَاَنةَ َعلَى السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ ) ٧١(ذُُنوَبكُْم َوَمْن ُيِطعِ اللََّه َوَرسُولَُه فَقَْد فَاَز فَْوًزا َعِظيًما 



ِليَُعذَِّب اللَُّه الُْمَناِفِقَني وَالُْمَناِفقَاِت ) ٧٢(أَنْ َيْحِملْنََها َوأَْشفَقَْن ِمنَْها َوَحَملََها الْإِْنَسانُ إِنَُّه كَانَ ظَلُوًما َجُهولًا 
  ) ٧٣(لُْمْؤِمنَاِت َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما َوالُْمْشرِِكَني َوالُْمْشرِكَاِت َوَيتُوَب اللَُّه َعلَى الُْمْؤِمنَِني َوا

وجواب . يف هذا الدرس األخري من السورة حديث عن سؤال الناس عن الساعة ، واستعجاهلم هبا ، وشكهم فيها 
مث . عن هذا السؤال يدع أمرها إىل اهللا ، مع حتذيرهم من قرهبا ، واحتمال أن تأخذهم على غرة أخذاً سريعا 

ويوم يندمون على . السياق مشهداً من مشاهد الساعة ال يسر املستعجلني هبا ، يوم تقلب وجوههم يف النار يعرض 
وهو مشهد مفجع ال يستعجل به . ويوم يطلبون لسادهتم وكربائهم ضعفني من العذاب . عدم طاعة اهللا ورسوله 

رة أخرى يعود ليحذر الذين آمنوا أن يكونوا مث يعود هبم من هذا املشهد يف اآلخرة إىل هذه األرض م. . مستعجل 
رمبا كان هو حديث . كقوم موسى الذين آذوه واهتموه فربأه اهللا مما قالوا ويبدو أن هذا كان رداً على أمر واقع 

بعضهم عن زواج الرسول صلى اهللا عليه وسلم بزينب ، وخمالفته ملألوف العرب ويدعو املؤمنني أن يقولوا قوالً 
وحيببهم يف طاعة اهللا ورسوله ويعدهم . ليصلح اهللا هلم أعماهلم ويغفر هلم ذنوهبم . داً عن اللمز والعيب سديداً بعي

  .عليها الفوز العظيم 
عن األمانة اليت أشفقت من محلها السماوات واألرض واجلبال ، ومحلها . وخيتم السورة باإليقاع اهلائل العميق 
لك ليتم تدبري اهللا يف ترتيب اجلزاء على العمل ، وحماسبة اإلنسان على ما ذ. اإلنسان ، وهي ضخمة هائلة ساحقة 

ليعذب اهللا املنافقني واملنافقات واملشركني واملشركات ويتوب اهللا على املؤمنني واملؤمنات { : رضي لنفسه واختار 
  . .} وكان اهللا غفوراً رحيما 

  . .} وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا .  إمنا علمها عند اهللا: قل . يسألك الناس عن الساعة { 
وقد كانوا ما يفتأون يسألون النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الساعة اليت حدثهم عنها طويالً؛ وخوفهم هبا طويالً؛ 

يسألونه عن موعدها؛ ويستعجلون هذا املوعد؛ وحيمل هذا . ووصف القرآن مشاهدها حىت لكأن قارئه يراها 
لشك فيها ، أو التكذيب هبا ، أو السخرية منها ، حبسب النفوس السائلة ، وقرهبا من اإلميان أو االستعجال معىن ا

  .بعدها 
والساعة غيب قد اختص به اهللا سبحانه ، ومل يشأ أن يطلع عليه أحداً من خلقه مجيعاً ، مبا فيهم الرسل واملالئكة 

حدثين أيب عمر بن « :  بن عمر رضي اهللا عنهما قال عن عبداهللا: ويف حديث حقيقة اإلميان واإلسالم . املقربون 
بينما حنن جلوس عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض : اخلطاب رضي اهللا عنه قال 

الثوب ، شديد سواد الشعر ، ال يرى عليه أثر السفر ، وال يعرفه منا أحد ، حىت جلس إىل رسول اهللا صلى اهللا 
» : فقال . يا حممد أخربين عن اإلسالم : وسلم فأسند ركبتيه إىل ركبتيه ، ووضع كفيه على فخذيه؛ وقال  عليه

اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا ، وأن حممداً عبده ورسوله ، وتقيم الصالة ، وتؤيت الزكاة ، وتصوم رمضان ، 
: قال . فأخربين عن اإلميان : قال . ا له يسأله ويصدقه صدقت فعجبن: قال « . وحتج البيت إن استطعت إليه سبيالً 

فأخربين : صدقت قال : قال . « أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر ، وتؤمن بالقدر خريه وشره » 
: قال .  فأخربين عن الساعة: قال . « أن تعبد اهللا كأنك تراه ، فإن مل تكن تراه فإنه يراك » : قال . عن اإلحسان 

مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإنه جربيل عليه السالم . اخل . . « ما املسؤول عنها بأعلم من السائل » 
  .» أتاكم يعلمكم دينكم 



إمنا : قل { فاملسؤول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والسائل جربيل عليه السالم كالمها ال يعلم علم الساعة؛ 
  .على وجه االختصاص والتفرد من دون عباد اهللا . .  }علمها عند اهللا 

قدر اهللا هذا حلكمة يعلمها؛ نلمح طرفاً منها ، يف ترك الناس على حذر من أمرها ، ويف توقع دائم هلا ، ويف استعداد 
يعيشون يف  فأما الذين يغفلون عن الساعة ، وال. ذلك ملن أراد اهللا له اخلري ، وأودع قلبه التقوى . مستمر لفجأهتا 

وقد بني اهللا هلم وحذرهم . كل حلظة على أهبة للقائها ، فأولئك الذين خيتانون أنفسهم ، وال يقوهنا من النار 
وما يدريك لعل الساعة تكون { : وأنذرهم؛ وجعل الساعة غيباً جمهوالً متوقعاً يف أية حلظة من حلظات الليل والنهار 

  . .} قريبا 
وأعد هلم سعرياً ، خالدين فيها أبداً ال جيدون ولياً وال نصرياً ، يوم تقلب وجوههم يف النار ،  إن اهللا لعن الكافرين{ 

ربنا آهتم . ربنا إنا أطعنا سادتنا وكرباءنا ، فأضلونا السبيال : وقالوا . يا ليتنا أطعنا اهللا وأطعنا الرسوال : يقولون 
  . .} ضعفني من العذاب والعنهم لعناً كبرياً 

  :فهذا مشهد من مشاهد الساعة . يسألون عن الساعة إهنم 
  . .} إن اهللا لعن الكافرين وأعد هلم سعرياً { 

  .إن اهللا طرد الكافرين من رمحته ، وهيأ هلم ناراً مسعرة متوقدة ، فهي معدة جاهزة حاضرة 
  . .} خالدين فيها أبداً { 

وهم جمردون من كل . هناية له إال يف علم اهللا ، حيث يشاء اهللا باقني فيها عهداً طويالً ، ال يعلم مداه إال اهللا؛ وال 
  :عون ، حمرومون من كل نصري ، فال أمل يف اخلالص من هذا السعري ، مبعونة من ويل وال نصري 

  . .} ال جيدون ولياً وال نصرياً { 
  :أما مشهدهم يف هذا العذاب فهو مشهد بائس أليم 

  . .} يوم تقلب وجوههم يف النار { 
والنار تغشاهم من كل جهة ، فالتعبري على هذا النحو يراد به تصوير احلركة وجتسيمها ، واحلرص على أن تصل 

  النار إىل كل صفحة من صفحات وجوههم زيادة يف النكال
  . .} يا ليتنا أطعنا اهللا وأطعنا الرسوال : يقولون { 

  إمنا هي احلسرة على ما كان. األوان وهي أمنية ضائعة ، ال موضع هلا وال استجابة ، فقد فات 
مث تنطلق من نفوسهم النقمة على سادهتم وكربائهم ، الذين أضلوهم ، وباإلنابة إىل اهللا وحده ، حيث ال تنفع اإلنابة 

:  
  .ربنا إنا أطعنا سادتنا وكرباءنا فأضلونا السبيال : وقالوا { 

  . .} ربنا آهتم ضعفني من العذاب والعنهم لعناً كبرياً 
  ففيم السؤال عنها؟ إن العمل هلا هو املخلص الوحيد من هذا املصري املشؤوم فيها. هذه هي الساعة 

ويبدو أن زواج الرسول صلى اهللا عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي اهللا عنها خمالفاً يف ذلك عرف اجلاهلية 
زواج مل مير بسهولة ويسر؛ وأنه قد انطلقت يبدو أن هذا ال. الذي تعمد اإلسالم أن يبطله هبذه السابقة العملية 

ألسنة كثرية من املنافقني ومرضى القلوب ، وغري املتثبتني الذين مل يتضح يف نفوسهم التصور اإلسالمي الناصع 
  وتقول قوالً عظيما. البسيط ، انطلقت تغمز وتلمز ، وتؤول وتعترض ، وهتمس وتوسوس 

كالذي رأينا يف غزوة . فقد كانوا ينتهزون كل فرصة لبث مسومهم .  واملنافقون واملرجفون مل يكونوا يسكتون



ويف كل مناسبة تعرض إليذاء النيب صلى اهللا عليه وسلم بغري . ويف قسمة الفيء . ويف حديث اإلفك . األحزاب 
  .حق 

فقد أصبح أهلها .  ويف هذا الوقت بعد إجالء بين قريظة وسائر اليهود من قبل مل يكن يف املدينة من هو ظاهر بالكفر
وكان املنافقون هم الذين يروجون الشائعات ، وينشرون . كلهم مسلمني ، إما صادقني يف إسالمهم وإما منافقني 

فجاء القرآن حيذرهم إيذاء . األكاذيب ، وكان بعض املؤمنني يقع يف حبائلهم ، ويسايرهم يف بعض ما يروجون 
سرائيل نبيهم موسى عليه السالم ويوجههم إىل تسديد القول ، وعدم النيب صلى اهللا عليه وسلم كما آذى بنو إ

  :إلقائه على عواهنه ، بغري ضبط وال دقة؛ وحيببهم يف طاعة اهللا ورسوله وما وراءها من فوز عظيم 
لذين آمنوا يا أيها ا. وكان عند اهللا وجيهاً . يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين آذوا موسى فربأه اهللا مما قالوا { 

ومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزاً . اتقوا اهللا وقولوا قوالً سديداً ، يصلح لكم أعمالكم ، ويغفر لكم ذنوبكم 
  . .} عظيماً 

وحنن ال نرى بنا من حاجة للخوض يف هذا الذي . ومل حيدد القرآن نوع اإليذاء ملوسى؛ ولكن وردت روايات تعينه 
اهللا حتذير الذين آمنوا من كل ما يؤذي النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد ضرب بين إسرائيل  فإمنا أراد. أمجله القرآن 

فيكفي أن يشري إىل إيذائهم لنبيهم ، وحتذير املسلمني من . مثالً لاللتواء واالحنراف يف مواضع من القرآن كثرية 
ن الذين يضرهبم القرآن مثالً صارخاً متابعتهم فيه ، لينفر حس كل مؤمن من أن يكون كهؤالء املنحرفني امللتوي

  .لالحنراف وااللتواء 
واهللا مربئ رسله من كل ما . ذا وجاهة وذا مكانة } وكان عند اهللا وجيهاً { وقد برأ اهللا موسى مما رماه به قومه ، 

  .يرمون به كذباً وهبتاناً 

  .عنه وحممد صلى اهللا عليه وسلم أفضل الرسل أوالهم بتربئة اهللا له والدفاع 
ويوجه القرآن املؤمنني إىل تسديد القول وإحكامه والتدقيق فيه؛ ومعرفة هدفه واجتاهه ، قبل أن يتابعوا املنافقني 

ويوجههم إىل . واملرجفني فيه؛ وقبل أن يستمعوا يف نبيهم ومرشدهم ووليهم إىل قول طائش ضال أو مغرض خبيث 
هللا يرعى املسددين ويقود خطاهم ويصلح هلم أعماهلم جزاء فا. القول الصاحل الذي يقود إىل العمل الصاحل 

واهللا يغفر لذوي الكلمة الطيبة والعمل الصاحل؛ ويكفر عن السيئة اليت ال ينجو منها اآلدميون . التصويب والتسديد 
  .وال ينقذهم منها إال املغفرة والتكفري . اخلطاءون 

  . .} ومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً { 
واالهتداء إىل . واالستقامة على هنج اهللا مرحية مطمئنة . فهي استقامة على هنج اهللا . والطاعة بذاهتا فوز عظيم 

وليس الذي يسري يف الطريق املمهود املنري . الطريق املستقيم الواضح سعادة بذاته ، ولو مل يكن وراءه جزاء سواه 
ن كالذي يسري يف الطريق املقلقل املظلم وكل ما حوله من خلق اهللا وكل ما حوله من خلق اهللا يتجاوب معه ويتعاو

يعاديه ويصادمه ويؤذيه فطاعة اهللا ورسوله حتمل جزاءها يف ذاهتا؛ وهي الفوز العظيم ، قبل يوم احلساب وقبل الفوز 
واهللا يرزق من . ل فضل من كرم اهللا وفيضه بال مقاب. أما نعيم اآلخرة فهو فضل زائد على جزاء الطاعة . بالنعيم 

  .يشاء بغري حساب 
وإىل محله لألمانة اليت . ولعله فضل نظر اهللا فيه إىل ضعف هذا اإلنسان ، وإىل ضخامة التبعة اليت حيملها على عاتقه 

واليت أخذها على عاتقه ، وتعهد حبملها وحده ، وهو على ما هو عليه . أشفقت منها السماوات واألرض واجلبال 
غط الشهوات وامليول والنزعات ، وقصور العلم ، وقصر العمر ، وحواجز الزمان واملكان ، دون من الضعف وض



  :املعرفة الكاملة ورؤية ما وراء احلواجز واآلماد 
إنا عرضنا األمانة على السماوات واألرض واجلبال ، فأبني أن حيملنها وأشفقن منها؛ ومحلها اإلنسان إنه كان { 

  . .} ظلوماً جهوالً 
إن السماوات واألرض واجلبال اليت اختارها القرآن ليحدث عنها هذه اخلالئق الضخمة اهلائلة ، اليت يعيش 

هذه اخلالئق تعرف بارئها بال حماولة ، وهتتدي إىل ناموسه الذي . اإلنسان فيها أو حياهلا فيبدو شيئاً صغرياً ضئيالً 
وجتري وفق هذا . الق طاعة مباشرة بال تدبر وال واسطة حيكمها خبلقتها وتكوينها ونظامها؛ وتطيع ناموس اخل

الناموس دائبة ال تين وال تتخلف دورهتا جزءاً من ثانية؛ وتؤدي وظيفتها حبكم خلقتها وطبيعتها غري شاعرة وال 
  .خمتارة 

قدرها اهللا هلا؛  وترسل بأشعتها فتؤدي وظيفتها اليت. هذه الشمس تدور يف فلكها دورهتا املنتظمة اليت ال ختتل أبداً 
  . .وجتذب توابعها بال إرادة منها؛ فتؤدي دورها الكوين أداء كامالً 

وفق سنة اهللا بال . وهذه األرض تدور دورهتا ، وخترج زرعها ، وتقوت أبناءها ، وتواري موتاها ، وتتفجر ينابيعها 
  .إرادة منها 

  .وهذا اهلواء وهذا املاء . وهذه الرياح والسحب . وهذه النجوم والكواكب . وهذا القمر 

َيْعلَُم َما َيِلجُ ) ١(َخبُِري الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي لَُه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َولَُه الْحَْمُد ِفي الْآِخَرِة َوُهَو الَْحِكيمُ الْ
َوقَالَ الَِّذيَن كَفَرُوا لَا تَأِْتيَنا ) ٢(ا َيعُْرُج ِفيَها َوُهَو الرَّحِيُم الَْغفُوُر ِفي الْأَْرضِ َوَما َيْخُرُج ِمْنَها َوَما َينْزِلُ ِمَن السََّماِء َوَم

ذَِلكَ  لَا ِفي الْأَْرضِ َولَا أَصَْغُر ِمْنالسَّاَعةُ قُلْ َبلَى َوَربِّي لََتأِْتَينَّكُْم َعاِلمِ الْغَْيبِ لَا يَْعُزُب َعْنُه ِمثْقَالُ ذَرٍَّة ِفي السََّماَواِت َو
وَالَِّذيَن ) ٤(ِلَيْجزَِي الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت أُولَِئَك لَُهْم َمْغِفَرةٌ َورِْزٌق كَرٌِمي ) ٣(َولَا أَكَْبرُ إِلَّا ِفي ِكتَابٍ ُمبِنيٍ 

َرى الَِّذيَن أُوُتوا الِْعلَْم الَِّذي أُنْزِلَ إِلَْيَك ِمْن َربِّكَ َوَي) ٥(َسَعْوا ِفي آيَاِتَنا ُمعَاجِزِيَن أُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب ِمْن رِْجزٍ أَِليٌم 
َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا َهلْ َنُدلُّكُْم َعلَى َرُجلٍ ُينَبِّئُكُْم إِذَا ُمزِّقُْتْم كُلَّ ) ٦(ُهَو الَْحقَّ وََيْهِدي إِلَى صَِراِط الْعَزِيزِ الَْحمِيِد 

أَفْتََرى َعلَى اللَِّه كَذًِبا أَْم بِِه جِنَّةٌ َبلِ الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخَرِة ِفي الَْعذَابِ وَالضَّلَالِ ) ٧(َخلْقٍ َجدِيٍد  ُمَمزَّقٍ إِنَّكُْم لَِفي
أْ َنْخِسْف بِهُِم الْأَْرَض أَْو ُنْسِقطْ أَفَلَمْ َيَرْوا إِلَى َما َبْيَن أَْيدِيهِْم َوَما َخلْفَُهْم ِمَن السََّماِء وَالْأَْرضِ إِنْ َنَش) ٨(الَْبعِيِد 

  ) ٩(َعلَْيهِْم ِكَسفًا ِمَن السََّماِء إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَيةً ِلكُلِّ َعْبٍد ُمنِيبٍ 

توحيد اهللا ، واإلميان بالوحي ، واالعتقاد بالبعث : موضوعات هذه السورة املكية هي موضوعات العقيدة الرئيسية 
وبيان أن اإلميان والعمل الصاحل . بعض القيم األساسية املتعلقة مبوضوعات العقيدة الرئيسية وإىل جوارها تصحيح . 

وأنه ما من قوة تعصم من بطش اهللا؛ وما من شفاعة عنده . ال األموال وال األوالد مها قوام احلكم واجلزاء عند اهللا 
  .إال بإذنه 

وتتكرر اإلشارة يف . وعلى إحاطة علم اهللا ومشوله ولطفه  والتركيز األكرب يف السورة على قضية البعث واجلزاء؛
  .السورة إىل هاتني القضيتني املترابطتني بطرق منوعة ، وأساليب شىت؛ وتظلل جو السورة كله من البدء إىل النهاية 

  . .} قل بلى وريب لتأتينكم . ال تأتينا الساعة : وقال الذين كفروا { : فعن قضية البعث يقول 
والذين سعوا . ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ، أولئك هلم مغفرة ورزق كرمي { : ية اجلزاء يقول وعن قض

  . .} يف آياتنا معاجزين أولئك هلم عذاب من رجز أليم 
وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق { : ويف موضع آخر قريب يف سياق السورة 



  .} ديد؟ أفترى على اهللا كذباً أم به جنة؟ بل الذين ال يؤمنون باآلخرة يف العذاب والضالل البعيد إنكم لفي خلق ج
ويورد عدة مشاهد للقيامة ، وما فيها من تأنيب للمكذبني هبا ، ومن صور العذاب الذي كانوا يكذبون به ، أو 

يقول . رهبم يرجع بعضهم إىل بعض القول ولو ترى إذ الظاملون موقوفون عند { : يشكون يف وقوعه كهذا املشهد 
أحنن صددناكم : قال الذين استكربوا للذين استضعفوا . لوال أنتم لكنا مؤمنني : الذين استضعفوا للذين استكربوا 

بل مكر الليل والنهار إذ : وقال الذين استضعفوا للذين استكربوا . عن اهلدى بعد إذ جاءكم؟ بل كنتم جمرمني 
. وأسروا الندامة ملا رأوا العذاب ، وجعلنا األغالل يف أعناق الذين كفروا . كفر باهللا وجنعل له أنداداً تأمروننا أن ن

ولو ترى إذ فزعوا { : وتتكرر هذه املشاهد وتتوزع يف السورة وختتم هبا كذلك } هل جيزون إال ما كانوا يعملون؟ 
 هلم التناوش من مكان بعيد؟ وقد كفروا به من قبل وأىن. آمنا به : وقالوا . فال فوت وأخذوا من مكان قريب 

إهنم كانوا يف شك . ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبني ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل 
يعلم ما يلج يف األرض وما خيرج منها ، وما { : وعن قضية العلم اإلهلي الشامل يرد يف مطلع السورة } مريب 

  . .} ماء وما يعرج فيها ينزل من الس
بلى وريب لتأتينكم عامل الغيب ، ال يعزب عنه مثقال ذرة يف : قل { : ويرد تعقيباً على التكذيب مبجيء الساعة 

  . .} السماوات وال يف األرض ، وال أصغر من ذلك وال أكرب إال يف كتاب مبني 
ويف موضوع التوحيد تبدأ السورة باحلمد هللا } وب إن ريب يقذف باحلق عالم الغي: قل { : ويرد قرب ختام السورة 

  .} الذي له ما يف السماوات وما يف األرض ، وله احلمد يف اآلخرة وهو احلكيم اخلبري { 

.  
ادعوا الذين زعمتم من دون اهللا ، ال : قل { : ويتحداهم مرات يف شأن الشركاء الذين يدعوهنم من دون اهللا 

وتشري اآليات } ت وال يف األرض ، وما هلم فيهما من شرك ، وما له منهم من ظهري ميلكون مثقال ذرة يف السماوا
أهؤالء : ويوم حيشرهم مجيعاً مث يقول للمالئكة { : إىل عبادهتم للمالئكة وللجن وذلك يف مشهد من مشاهد القيامة 

وينفي } ن أكثرهم هبم مؤمنون بل كانوا يعبدون اجل. سبحانك أنت ولينا من دوهنم : إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا 
وال تنفع الشفاعة عنده إال ملن أذن له ، حىت إذا فّزع عن { : ما كانوا يظنونه من شفاعة املالئكة هلم عند رهبم 

ومبناسبة عبادهتم للشياطني ترد قصة سليمان } احلق وهو العلي الكبري : ماذا قال ربكم؟ قالوا : قلوهبم قالوا 
فلما قضينا عليه املوت ما دهلم على موته إال دابة األرض تأكل { : جزهم عن معرفة موته وتسخري اجلن له ، وع

ويف موضوع الوحي والرسالة } فلما خر تبينت اجلن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا يف العذاب املهني . منسأته 
وإذا تتلى عليهم آياتنا { : وقوله } يه لن نؤمن هبذا القرآن وال بالذي بني يد: وقال الذين كفروا { : يرد قوله 

ما هذا إال إفك مفترى ، وقال : وقالوا . ما هذا إال رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم : بينات قالوا 
ويرى الذين أوتوا { : ويرد عليهم بتقرير الوحي والرسالة } إن هذا إال سحر مبني : الذين كفروا للحق ملا جاءهم 

وما أرسلناك إال كافة للناس { . . } أنزل إليك من ربك هو احلق ، ويهدي إىل صراط العزيز احلميد العلم الذي 
وما أرسلنا يف قرية من نذير { : ويف موضوع تقرير القيم يرد قوله } ولكن أكثر الناس ال يعلمون . بشرياً ونذيراً 

إن ريب : قل . أكثر أمواالً وأوالداً وما حنن مبعذبني حنن : وقالوا . إنا مبا أرسلتم به كافرون : إال قال مترفوها 
وما أموالكم وال أوالدكم باليت تقربكم عندنا زلفى . يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر ، ولكن أكثر الناس ال يعلمون 

نا والذين يسعون يف آيات. إال من آمن وعمل صاحلاً ، فأولئك هلم جزاء الضعف مبا عملوا وهم يف الغرفات آمنون 
قصة آل داود : ويضرب على هذا أمثلة من الواقع التارخيي يف هذه األرض } معاجزين أولئك يف العذاب حمضرون 



وفيه مصداق مشهود . وما وقع هلؤالء وهؤالء . وقصة سبأ املتبطرين الذين ال يشكرون . الشاكرين على نعمة اهللا 
  .للوعد والوعيد 

ية يف صور شىت ، تعرض يف كل سورة يف جمال كوين ، مصحوبة مبؤثرات منوعة هذه القضايا اليت تعاجلها السور املك
وجمال عرضها يف سورة سبأ هذه هو ذلك اجملال ، ممثالً يف رقعة السماوات . ، جديدة على القلب يف كل مرة 

اق النفس املطوية ويف أعم. ويف ساحة احلشر اهلائلة العظيمة . واألرض الفسيحة ، ويف عامل الغيب اجملهول املرهوب 
  .ويف صحائف التاريخ املعلومة واجملهولة ، ويف مشاهد من ذلك التاريخ عجيبة غريبة . اللطيفة 

  .ويف كل منها مؤثر موح للقلب البشري ، موقظ له من الغفلة والضيق واهلمود 
هللا ، وعلى جمايل علمه فمنذ افتتاح السورة وهي تفتح على هذا الكون اهلائل؛ وعلى صحائفه وما فيها من آيات ا

. } يعلم ما يلج يف األرض وما خيرج منها ، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها { : اللطيف الشامل الدقيق اهلائل 
بلى وريب لتأتينكم عامل الغيب ال يعزب عنه مثقال ذرة يف : قل . ال تأتينا الساعة : وقال الذين كفروا { . 

  . .} أصغر من ذلك وال أكرب إال يف كتاب مبني  السماوات وال يف األرض ، وال
أفلم يروا إىل ما بني أيديهم وما خلفهم من السماء { : والذين يكذبون باآلخرة يتهددهم بأحداث كونية ضخمة 

  . .} إن يف ذلك آلية لكل عبد منيب . واألرض؟ إن نشأ خنسف هبم األرض أو نسقط عليهم كسفاً من السماء 
وال تنفع { : ن دون اهللا مالئكة أو جناً يقفهم وجهاً لوجه أمام الغيب املرهوب يف املأل األعلى والذين يعبدون م

} وهو العلي الكبري . احلق : ماذا قال ربكم؟ قالوا : حىت إذا فّزع عن قلوهبم قالوا . الشفاعة عنده إال ملن أذن له 
: ويوم حيشرهم مجيعاً مث يقول للمالئكة { : واجملادلة  أو يواجههم باملالئكة يف ساحة احلشر حيث ال جمال للمواربة

واملكذبون لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذين يتهمونه باالفتراء أو أن به } اخل . . أهؤالء إياكم كانوا يعبدون 
. عظكم بواحدة إمنا أ: قل { : جنة يقفهم أمام فطرهتم ، وأمام منطق قلوهبم بعيداً عن الغواشي واملؤثرات املصطنعة 

} إن هو إال نذير لكم بني يدي عذاب شديد . ما بصاحبكم من جنة . أن تقوموا هللا مثىن وفرادى مث تتفكروا 
حىت . وهكذا تطوف السورة بالقلب البشري يف تلك اجملاالت املتنوعة ، وتواجهه بتلك املؤثرات املوحية املوقظة 

  . .ا أسفلنا تنتهي مبشهد عنيف أخاذ من مشاهد القيامة كم
وجيري سياق السورة يف عرض موضوعاهتا يف تلك اجملاالت وحتت تلك املؤثرات يف جوالت قصرية متالحقة 

وإال فإنه ليس بينها فواصل حتددها حتديداً . متماسكة؛ ميكن تقسيمها إىل مخسة أشواط؛ لتيسري عرضها وشرحها 
  . .وهذا هو طابع السورة الذي مييزها . . دقيقاً 
وتقرر علمه . أ السورة باحلمد هللا ، املالك ملا يف السموات واألرض احملمود يف اآلخرة ، وهو احلكيم اخلبري تبد

وحتكي إنكار الذين كفروا . الشامل الدقيق ملا يلج يف األرض وما خيرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها 
هللا الذي ال يعزب عنه مثقال ذرة يف السماوات وال يف األرض جمليء الساعة ورد اهللا عليهم بتوكيد جميئها ، وعلم ا

. ليتم جزاء املؤمنني وجزاء الذين يسعون يف آيات اهللا معاجزين ، عن علم دقيق . وال أصغر من ذلك وال أكرب 
قضية وحتكي عجب الذين كفروا من . وتثبت رأي أويل العلم احلقيقي الذين يشهدون أن ما أنزل اهللا لنبيه هو احلق 

البعث ، وترد عليهم بأهنم يف العذاب والضالل البعيد؛ وهتددهم خبسف األرض من حتتهم أو إسقاط السماء كسفاً 
  .عليهم 



.  
  .وبذلك ينتهي الشوط األول 

فأما الشوط الثاين فيتناول طرفاً من قصة آل داود الشاكرين هللا على نعمته ، بتسخري قوى كثرية لداود وسليمان 
غري متبطرين وال مستكربين ، ومن هذه القوى املسخرة اجلن الذين كان يعبدهم بعض املشركني ،  .بإذن اهللا 

وقد ظلوا يعملون لسليمان عمالً شاقاً مهيناً بعد موته وهم ال . وهم ال يعلمون الغيب . ويستفتوهنم يف أمر الغيب 
فجعلناهم { : كانوا فيه من نعيم مل يشكروه وما . قصة سبأ . ويف مقابل قصة الشكر جتيء قصة البطر . . يعلمون 

وذلك أهنم اتبعوا الشيطان ، وما كان له عليهم من سلطان ، لوال أهنم أعطوه } أحاديث ومزقناهم كل ممزق 
  قيادهم خمتارين

ال ميلكون مثقال ذرة { وهم . ويبدأ الشوط الثالث بتحدي املشركني أن يدعوا الذين يزعموهنم آهلة من دون اهللا 
وهم ال ميلكون هلم شفاعة عند اهللا } يف السماوات وال يف األرض وما هلم فيهما من شرك وما له منهم من ظهري 

ولو كانوا من املالئكة فاملالئكة يتلقون أمر اهللا باخلشوع الراجف؛ وال يتحدثون حىت يزول عنهم الفزع واالرجتاف 
واهللا مالك السماوات واألرض ، وهو الذي يرزقهم بال . ويسأهلم عمن يرزقهم من السماوات واألرض . . العميق 
وخيتم هذا الشوط بالتحدي كما . مث يفوض أمره وأمرهم إىل اهللا ، وهو الذي يفصل فيما هم خمتلفون . . شريك 

والشوط الرابع والشوط اخلامس } كال بل هو اهللا العزيز احلكيم { . بدأه ، أن يروه الذين يلحقوهنم باهللا شركاء 
يعاجلان معاً قضية الوحي والرسالة ، وموقفهم منها ، وموقف املترفني من كل دعوة ، واعتزازهم بأمواهلم 

وأوالدهم؛ ويقرران القيم احلقيقية اليت يكون عليها احلساب واجلزاء ، وهي قيم اإلميان والعمل الصاحل ال األموال 
شاهد متنوعة من مشاهد القيامة ، يتربأ فيها التابعون من ويعرضان مصائر املؤمنني واملكذبني يف عدة م. واألوالد 
ويدعوهم بني هذه املشاهد إىل أن يرجعوا إىل . . كما يتربأ فيها املالئكة من عبادة الضالني املشركني . املتبوعني 

وهو ال . فطرهتم يستلهموهنا جمردة عن اهلوى وعن الضجيج يف أمر هذا الرسول الذي يندفعون يف تكذيبه بال دليل 
. وخيتم كل من الشوطني مبشهد من مشاهد القيامة . . يطلب إليهم أجراً على اهلدى ، وليس بكاذب وال جمنون 

جاء احلق وما يبدئ : قل . إن ريب يقذف باحلق عالم الغيوب : قل { : وتنتهي السورة بإيقاعات قصرية قوية 
وختتم } وإن اهتديت فبما يوحي إيلّ ريب إنه مسيع قريب إن ضللت فإمنا أضل على نفسي : قل . الباطل وما يعيد 

  .مبشهد من مشاهد القيامة قصري اخلطى قوي عنيف 
  . .واآلن نأخذ بعد هذا العرض اإلمجايل يف التفصيل 

يعلم ما يلج . احلمد هللا ، الذي له ما يف السماوات ، وما يف األرض ، وله احلمد يف اآلخرة ، وهو احلكيم اخلبري { 
  . .} األرض ، وما خيرج منها ، وما ينزل من السماء ، وما يعرج فيها ، وهو الرحيم الغفور  يف

ابتداء السورة اليت تستعرض إشراك املشركني باهللا ، وتكذيبهم لرسوله ، وشكهم يف اآلخرة ، واستبعادهم للبعث 
  .والنشور 

من هؤالء البشر وهو حممود يف هذا الوجود الذي يسبح  واهللا حممود لذاته ولو مل يقم حبمده أحد. ابتداء باحلمد هللا 
  .حبمده ، وحممود من شىت اخلالئق ولو شذ البشر عن سائر خالئق اهللا 

ومع احلمد صفة امللك ملا يف السماوات وما يف األرض؛ فليس ألحد معه شيء ، وما ألحد يف السماوات واألرض 
واملالك لكل . قضية التوحيد . القضية األوىل يف العقيدة  وهذه هي. . من شرك ، فله سبحانه كل شيء فيهما 

  .شيء هو اهللا الذي ال مالك لشيء سواه يف هذا الكون العريض 



حىت ممن كانوا جيحدونه يف الدنيا ، أو . واحلمد املرتفع من عباده . احلمد الذايت . . } وله احلمد يف اآلخرة { 
  .خرة ، فيتمحض له احلمد والثناء يشركون معه غريه عن ضاللة ، تتكشف يف اآل

احلكيم الذي يفعل كل ما يفعل حبكمة؛ ويصرف الدينا واآلخرة حبكمة؛ ويدبر أمر . . } وهو احلكيم اخلبري { 
اخلبري الذي يعلم بكل شيء ، وبكل أمر ، وبكل تدبري علماً كامالً شامالً عميقاً حييط . . الوجود كله حبكمة 

  .باألمور 
  :من صحائف علم اهللا ، جماهلا األرض والسماء  مث يكشف صفحة

  . .} يعلم ما يلج يف األرض ، وما خيرج منها ، وما ينزل من السماء ، وما يعرج فيها { 
ويقف اإلنسان أمام هذه الصفحة املعروضة يف كلمات قليلة ، فإذا هو أمام حشد هائل عجيب من األشياء ، 

  لصور ، واملعاين ، واهليئات ، ال يصمد هلا اخليالواحلركات ، واألحجام ، واألشكال ، وا
ولو أن أهل األرض مجيعاً وقفوا حياهتم كلها يتتبعون وحيصون ما يقع يف حلظة واحدة ، مما تشري إليه اآلية ألعجزهم 

  تتبعه وإحصاؤه عن يقني
نها؟ وكم من شيء يف فكم من شيء يف هذه اللحظة الواحدة يلج يف األرض؟ وكم من شيء يف هذه اللحظة خيرج م

  هذه اللحظة ينزل من السماء؟ وكم من شيء يف هذه اللحظة يعرج فيها؟
كم من شيء يلج يف األرض؟ كم من حبة ختتبئ أو ختبأ يف جنبات هذه األرض؟ كم من دودة ومن حشرة ومن 

إشعاع كهرباء تندس  هامة ومن زاحفة تلج يف األرض يف أقطارها املترامية؟ كم من قطرة ماء ومن ذرة غاز ، ومن
  يف األرض يف أرجائها الفسيحة؟ وكم وكم مما يلج يف األرض وعني اهللا عليه ساهرة ال تنام؟

وكم خيرج منها؟ كم من نبتة تنبثق؟ وكم من نبع يفور؟ وكم من بركان يتفجر؟ وكم من غاز يتصاعد؟ وكم من 
ا يرى ومما ال يرى ، ومما يعلمه البشر ومما مستور ينكشف؟ وكم من حشرة خترج من بيتها املستور؟ وكم وكم مم

  جيهلونه وهو كثري؟
وكم من شعاع منري؟ . وكم مما ينزل من السماء؟ كم من نقطة مطر؟ وكم من شهاب ثاقب؟ وكم من شعاع حمرق 

  .وكم من قضاء نافذ ومن قدر مقدور؟ وكم من رمحة تشمل الوجود وختص بعض العبيد 

  .وكم وكم مما ال حيصيه إال اهللا . . يشاء من عباده ويقدر وكم من رزق يبسطه اهللا ملن 
وكم مما يعرج فيها؟ كم من نفس صاعد من نبات أو حيوان أو إنسان أو خلق آخر مما ال يعرفه اإلنسان؟ وكم من 

  .دعوة إىل اهللا معلنة أو مستسرة مل يسمعها إال اهللا يف عاله 
وكم من . وكم من ملك يعرج بأمر من روح اهللا . و جنهلها متوفاة وكم من روح من أرواح اخلالئق اليت نعلمها أ

  .روح يرف يف هذا امللكوت ال يعلمه إال اهللا 
  مث كم من قطرة خبار صاعدة من حبر ، ومن ذرة غاز صاعدة من جسم؟ وكم وكم مما ال يعلمه سواه؟

دة ولو قضوا األعمار الطوال يف العد كم يف حلظة واحدة؟ وأين يذهب علم البشر وإحصاؤهم ملا يف اللحظة الواح
وكل قلب وما . . واإلحصاء؟ وعلم اهللا الشامل اهلائل اللطيف العميق حييط هبذا كله يف كل مكان ويف كل زمان 

وهو الرحيم { . . فيه من نوايا وخواطر وما له من حركات وسكنات حتت عني اهللا ، وهو مع هذا يستر ويغفر 
  . .} الغفور 

فمثل هذا اخلاطر الكوين ال . حدة من القرآن كهذه اآلية ملما يوحي بأن هذا القرآن ليس من قول البشر وإن آية وا
خيطر بطبيعته على قلب بشر؛ ومثل هذا التصور الكوين ال دافع إليه من طبيعة تصور البشر ، ومثل هذه اإلحاطة 



  صنعة العبيدباللمسة تتجلى فيها صنعة اهللا بارئ هذا الوجود اليت ال تشبهها 
وبعد تقرير تلك احلقيقة يف تلك الصورة الرائعة الواسعة املدى الفسيحة اجملال حيكي إنكار الذين كفروا مبجيء 

الساعة؛ وهم القاصرون الذين ال يعلمون ماذا يأتيهم بعد الغد؛ واهللا هو العليم بالغيب؛ الذي ال يند عن علمه شيء 
  :بد منها ليالقي احملسن واملسيء جزاء ما قدما يف هذه األرض  يف السماء وال يف األرض؛ والساعة ال

بلى وريب لتأتينكم ، عامل الغيب ، ال يعزب عنه مثقال ذرة يف : قل : ال تأتينا الساعة : وقال الذين كفروا { 
ليجزي الذين آمنوا وعملوا . السماوات وال يف األرض ، وال أصغر من ذلك وال أكرب إال يف كتاب مبني 

  . .} والذين سعوا يف آياتنا معاجزين أولئك هلم عذاب من رجز أليم . لصاحلات أولئك هلم مغفرة ورزق كرمي ا
فحكمة اهللا ال تترك الناس سدى ، حيسن . وإنكار الذين كفروا لآلخرة ناشئ من عدم إدراكهم حلكمة اهللا وتقديره 

وقد . ء إحسانه ، وال يلقى املسيء جزاء إساءته منهم من حيسن ويسيء منهم من يسيء؛ مث ال يلقى احملسن جزا
فكل ما يدرك حكمة اهللا يف خلقه يدرك أن . أنه يستبقي اجلزاء كله أو بعضه لآلخرة : أخرب اهللا على لسان رسله 

  .ولكن الذين كفروا حمجوبون عن تلك احلكمة . . اآلخرة ضرورية لتحقيق وعد اهللا وخربه 

. . } بلى وريب لتأتينكم : قل { : فريد عليهم مؤكداً جازماً . . } ال تأتينا الساعة  {: من مث يقولون قولتهم هذه 
وصدق اهللا تعاىل وصدق رسول اهللا عليه صلوات اهللا وهم ال يعلمون الغيب ومع ذلك يتأولون على اهللا ، وجيزمون 

فقوله احلق عن علم مبا هنالك وعن يقني . . } عامل الغيب { : واهللا الذي يؤكد جميء الساعة هو . مبا ال علم هلم به 
.  

مث يعرض هذا العلم يف صورة كونية كاليت سبقت يف مطلع السورة ، تشهد هي األخرى بأن هذا القرآن ال يكون 
  :من صنع بشر ، ألن خيال البشر ال ختطر له عادة مثل هذه الصور 

  . .} ن ذلك وال أكرب إال يف كتاب مبني ال يعزب عنه مقال ذرة يف السماوات وال يف األرض؛ وال أصغر م{ 
وإنه ليست هلا سابقة يف كالم البشر شعره ونثره على . إن طبيعة هذا التصور ليست بشرية : ومرة أخرى نقول 

فعندما يتحدث البشر عن مشول العلم ودقته وإحاطته ال خيطر على باهلم أن يصوروه يف هذه الصورة . السواء 
. . } . . .  يعزب عنه مثقال ذرة يف السماوات وال يف األرض وال أصغر من ذلك وال أكرب ال{ : الكونية العجيبة 

فهو اهللا ، سبحانه ، الذي يصف . ولست أعرف يف كالم البشر اجتاهاً إىل مثل هذا التصور للعلم الدقيق الشامل 
ور املسلمني إلهلهم الذي يعبدونه نفسه ، ويصف علمه ، مبا يعلم من األوصاف اليت ال ختطر للبشر وبذلك يرفع تص

  .فيعرفونه بصفته يف حدود طاقتهم البشرية احملدودة على كل حال 
أنه علم اهللا الذي يقيد كل شيء ، وال يند عنه مثقال ذرة يف } إال يف كتاب مبني { : وأقرب تفسري لقوله تعاىل 

  .السماوات وال يف األرض ، وال أصغر من ذلك وال أكرب 
والذرة كان معروفاً إىل عهد قريب أهنا . } وال أصغر من ذلك . . مثقال ذرة { : لفتة يف قوله تعاىل  ونقف أمام

فاآلن يعرف البشر بعد حتطيم الذرة أن هناك ما هو أصغر من الذرة ، وهو جزيئاهتا اليت مل تكن يف . أصغر األجسام 
  .أسرار صفته ومن أسرار خلقه عندما يشاء  حسبان أحد يومذاك وتبارك اهللا الذي يعلم عباده ما يشاء من

  :جميء الساعة حتماً وجزماً ، وعلمه الذي ال تند عنه صغرية وال كبرية 
والذين سعوا يف آياتنا معاجزين ، أولئك . أولئك هلم مغفرة ورزق كرمي . ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصاحلات { 

  . .} هلم عذاب من رجز أليم 
وهناك تقدير يف اخللق لتحقيق اجلزاء احلق للذين آمنوا وعملوا الصاحلات ، وللذين . دبري فهناك حكمة وقصد وت



  . .سعوا يف آيات اهللا معاجزين 
والرزق } رزق كرمي { ملا يقع منهم من خطايا وهلم } مغفرة { فأما الذين آمنوا وحققوا إمياهنم بالعمل الصاحل فلهم 

ناسب أن يعرب عن نعيم اآلخرة هبذا الوصف ، وهو رزق من رزق اهللا على كل جييء ذكره كثرياً يف هذه السورة ، ف
  .حال 

والرجز هو العذاب . وأما الذين سعوا باذلني جهدهم للصد عن آيات اهللا ، فلهم عذاب من أليم العذاب وسيئه 
  جزاء اجتهادهم ومعاجزهتم وكدهم يف سبيل السوء. السّيئ 

  . .بريه ، وحكمة الساعة اليت جيزمون بأهنا ال تأتيهم؛ وهي ال بد أن جتيء وهبذا وذلك تتحقق حكمة اهللا وتد
ومبناسبة جزمهم بأن الساعة ال تأتيهم وهي غيب من غيب اهللا وتأكيد اهللا جمليئها وهو عامل الغيب وتبليغ رسول اهللا 

يدركون ويشهدون بأن ما جاءه  }الذين أوتوا العلم { صلى اهللا عليه وسلم ما أمره ربه بتبليغه من أمرها يقرر أن 
  :من ربه هو احلق وأنه يهدي إىل طريق العزيز احلميد 

  . .} ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو احلق ، ويهدي إىل صراط العزيز احلميد { 
قرآن هو احلق ، وأنه وقد ورد أن املقصود بالذين أوتوا العلم هم أهل الكتاب ، الذين يعلمون من كتاهبم أن هذا ال

  .يقود إىل صراط العزيز احلميد 
فالذين أوتوا العلم يف أي زمان ويف أي مكان ، من أي جيل ومن أي قبيل ، يرون هذا . وجمال اآلية أكرب وأمشل 

وفيه من احلق ما . والقرآن كتاب مفتوح لألجيال } العلم { مىت صح علمهم واستقام؛ واستحق أن يوصف بأنه 
وهو أصدق . وهو يكشف عن احلق املستكن يف كيان هذا الوجود كله . نفسه لكل ذي علم صحيح  يكشف عن

  .ترمجة وصفية هلذا الوجود وما فيه من حق أصيل 
  . .} ويهدي إىل صراط العزيز احلميد { 

الذي  وصراط العزيز احلميد هو املنهج الذي أراده للوجود؛ واختاره للبشر لينسق خطاهم مع خطى هذا الكون
وهو الناموس الذي يهيمن على أقدار هذا الكون كله ، مبا فيه من احلياة البشرية اليت ال تنفصل يف . يعيشون فيه 

  .أصلها ونشأهتا ، وال يف نظامها وحركتها عن هذا الكون وما فيه ومن فيه 
وعالقاته وقيمه؛ ومكان هذا  يهدي إىل صراط العزيز احلميد مبا ينشئه يف إدراك املؤمن من تصور للوجود وروابطه

اإلنسان منه ، ودوره فيه؛ وتعاون أجزاء هذا الكون من حوله وهو معها يف حتقيق مشيئة اهللا وحكمته يف خلقه؛ 
  .وتناسق حركات اجلميع وتوافقها يف االجتاه إىل بارئ الوجود 

مة ، متفقة مع اإليقاعات الكونية ويهدي إىل صراط العزيز احلميد بتصحيح منهج التفكري ، وإقامته على أسس سلي
على الفطرة البشرية؛ حبيث يؤدي هذا املنهج بالفكر البشري إىل إدراك طبيعة هذا الكون وخواصه وقوانينه ، 

  .واالستعانة هبا ، والتجاوب معها بال عداء وال اصطدام وال تعويق 
ويعد . جاوب والتناسق مع اجلماعة البشرية ويهدي إىل صراط العزيز احلميد مبنهجه التربوي الذي يعد الفرد للت

اجلماعة البشرية للتجاوب والتناسق أفراداً ومجاعات مع جمموعة اخلالئق اليت تعمر هذا الكون ويعد هذه اخلالئق 
  .كلها للتجاوب والتناسق مع طبيعة الكون الذي تعيش فيه 

  .كل ذلك يف بساطة ويسر ولني . 
مبا فيه من نظم وتشريعات مستقيمة مع فطرة اإلنسان وظروف حياته ومعاشه ويهدي إىل صراط العزيز احلميد 



األصيلة ، متناسقة مع القوانني الكلية اليت حتكم بقية األحياء ، وسائر اخلالئق؛ فال يشذ عنها اإلنسان بنظمه 
  .وهو أمة من هذه األمم يف نطاق هذا الكون الكبري . وتشريعاته 

الدليل الذي وضعه خالق اإلنسان وخالق الصراط ، العارف بطبيعة . ىل هذا الصراط إن هذا الكتاب هو الدليل إ
وإنك لتكون حسن الطالع وأنت تقوم برحلة يف طريق لو حصلت على دليل من وضع املهندس الذي . هذا وذاك 

  فكيف مبنشئ الطريق ومنشئ السالك يف الطريق؟. أنشأ هذا الطريق 
وجهة يستأنف حكاية حديثهم عن البعث ، ودهشتهم البالغة هلذا األمر ، الذي يرونه وبعد هذه اللمسة املوقظة امل

عجيباً غريباً ، ال يتحدث به إال من أصابه طائف من اجلن ، فهو يتفوه بكل غريب عجيب ، أو يفتري الكذب 
  .ويقول مبا ال ميكن أن يكون 

كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على اهللا كذباً هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم : وقال الذين كفروا { 
  . .} أم به جنة؟ بل الذين ال يؤمنون باآلخرة يف العذاب والضالل البعيد 

فيعجبون الناس من أمر القائل هبا يف أسلوب . إىل هذا احلد من االستغراب والدهش كانوا يقابلون قضية البعث 
هل } رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد؟  هل ندلكم على{ : حاد من التهكم والتشهري 

إنكم بعد املوت والبلى والتمزق : ندلكم على رجل عجيب غريب ، ينطق بقول مستنكر بعيد ، حىت ليقول 
  الشديد ختلقون من جديد ، وتعودون للوجود؟

فما يقول مثل . . } أم به جنة؟  أفترى على اهللا كذباً{ : وميضون يف العجب والتعجيب ، واالستنكار والتشهري 
  هذا الكالم بزعمهم إال كاذب يفتري على اهللا ما مل يقله ، أو مسته اجلن فهو يهذي أو ينطق بالعجيب الغريب

إنكم ستخلقون خلقاً جديداً وفيم العجب وهم قد خلقوا ابتداء؟ إهنم ال ينظرون هذه : ومل هذا كله؟ ألنه يقول هلم 
ولكنهم . ولو قد نظروها وتدبروها ما عجبوا أدىن عجب للخلق اجلديد . عجيبة خلقهم األول . العجيبة الواقعة 

  :ومن مث يعقب على تشهريهم وتعجيبهم تعقيباً شديداً مرهوباً . ضالون ال يهتدون 
  . .} بل الذين ال يؤمنون باآلخرة يف العذاب والضالل البعيد { 

عذاب اآلخرة ، فهو لتحققه كأهنم واقعون فيه ، وقوعهم يف الضالل وقد يكون املقصود بالعذاب الذي هم فيه 
معىن أن الذين ال يؤمنون باآلخرة . وقد يكون هذا تعبرياً عن معىن آخر . . البعيد الذي ال يرجى معه اهتداء 

عذاب فالذي يعيش بال عقيدة يف اآلخرة يعيش يف . وهي حقيقة عميقة . يعيشون يف عذاب كما يعيشون يف ضالل 
ويف احلياة مواقف . ال أمل له وال رجاء يف نصفة وال عدل وال جزاء وال عوض عما يلقاه يف احلياة . نفسي 

  .وابتالءات ال يقوى اإلنسان على مواجهتها إال ويف نفسه رجاء اآلخرة ، وثواهبا للمحسن وعقاهبا للمسيء 

أَِن اْعَملْ َسابَِغاٍت َوقَدِّْر ِفي السَّْردِ ) ١٠(وِّبِي َمَعُه وَالطَّْيَر َوأَلَنَّا لَُه الَْحدِيَد َولَقَْد آتَْيَنا َداوُوَد ِمنَّا فَْضلًا َيا جَِبالُ أَ
ِقطْرِ َومَِن َوِلُسلَْيَمانَ الرِّيَح غُُدوَُّها َشْهٌر َوَروَاُحَها َشْهٌر وَأََسلَْنا لَُه َعْيَن الْ) ١١(َواْعَملُوا َصاِلًحا إِنِّي بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري 

َيْعَملُونَ لَُه َما َيَشاُء ِمْن ) ١٢( الْجِنِّ َمْن َيْعَملُ َبْيَن َيَدْيِه بِإِذِْن َربِِّه َوَمْن يَزِغْ ِمنُْهْم َعْن أَْمرَِنا ُنِذقُْه ِمْن َعذَابِ السَِّعريِ
فَلَمَّا ) ١٣(ا آلَ َداُووَد ُشكًْرا َوقَِليلٌ ِمْن ِعَباِديَ الشَّكُوُر َمَحارِيَب َوَتمَاثِيلَ َوجِفَاٍن كَالْجََوابِ َوقُدُورٍ َراسَِياٍت اْعَملُو

يََّنتِ الْجِنُّ أَنْ لَْو كَانُوا َيْعلَُمونَ الَْغْيبَ قََضْيَنا َعلَْيِه الَْمْوَت َما َدلَُّهْم َعلَى َمْوِتهِ إِلَّا َدابَّةُ الْأَْرضِ َتأْكُلُ مِْنسَأََتُه فَلَمَّا َخرَّ َتَب
لَقَْد كَانَ ِلَسَبإٍ ِفي َمْسكَنِهِْم آَيةٌ َجنََّتاِن َعْن َيِمنيٍ َوِشَمالٍ كُلُوا ِمْن رِْزقِ رَبِّكُْم ) ١٤(ا لَبِثُوا ِفي الَْعذَابِ الُْمهِنيِ َم

َعرِمِ َوَبدَّلَْناُهمْ بَِجنََّتيْهِْم جَنََّتْينِ ذَوَاَتْي أُكُلٍ فَأَْعَرضُوا فَأَْرَسلَْنا َعلَيْهِْم سَْيلَ الْ) ١٥(َواْشكُُروا لَُه َبلَْدةٌ طَيَِّبةٌ َوَربٌّ غَفُوٌر 
َوَجَعلَْنا َبْيَنُهْم َوَبيَْن ) ١٧(ذَِلَك جََزْيَناُهْم بَِما كَفَرُوا َوَهلْ ُنجَازِي إِلَّا الْكَفُوَر ) ١٦(َخْمٍط َوأَثْلٍ َوَشْيٍء ِمْن ِسْدرٍ قَِليلٍ 



فَقَالُوا رَبََّنا َباِعدْ َبْيَن ) ١٨(يَها قًُرى ظَاِهَرةً َوقَدَّْرَنا ِفيَها السَّْيَر سُِريوا ِفيَها لََياِلَي وَأَيَّاًما آِمنَِني الْقَُرى الَِّتي بَاَركَْنا ِف
َولَقَْد ) ١٩(ٍت ِلكُلِّ َصبَّارٍ َشكُورٍ أَْسفَارَِنا َوظَلَُموا أَنْفَُسُهْم فََجَعلَْناُهْم أََحاِديثَ َوَمزَّقَْناُهْم كُلَّ ُممَزَّقٍ إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآيَا

َوَما كَانَ لَُه َعلَْيهِْم ِمْن ُسلْطَاٍن إِلَّا ِلَنْعلََم َمْن ُيْؤِمنُ ) ٢٠(َصدََّق َعلَْيهِْم إِْبِليُس ظَنَُّه فَاتََّبُعوُه إِلَّا فَرِيقًا ِمَن الُْمْؤِمنَِني 
  ) ٢١(بَُّك َعلَى كُلِّ َشْيٍء َحِفيظٌ بِالْآخَِرِة ِممَّْن ُهَو ِمْنَها ِفي َشكٍّ َوَر

حيوي هذا الشوط صوراً من الشكر والبطر؛ وصوراً من تسخري اهللا ملن يشاء من عباده قوى وخلقاً ال تسخر عادة 
وتتكشف من خالل هذه الصور وتلك حقائق عن . ولكن قدرة اهللا ومشيئته ال يقيدمها مألوف البشر . للبشر 

وعن . عبدهم بعض املشركني ، أو يطلبون عندهم علم الغيب وهم عن الغيب حمجوبون الشياطني الذين كان ي
. أسباب الغواية اليت يتسلط هبا الشيطان على اإلنسان ، وما له عليه من سلطان إال ما يعطيه من نفسه باختياره 

. يه اجلزاء يف اآلخرة وعن تدبري اهللا يف كشف ما هو مكنون من عمل الناس وبروزه يف صورة واقعة لينالوا عل
  . .وبذكر اآلخرة ينتهي هذا الشوط كما انتهى الشوط األول يف السورة 

وألنا له احلديد أن اعمل سابغات ، وقّدر يف السرد ، . يا جبال أويب معه والطري . ولقد آتينا داود منا فضالً { 
  . .} إين مبا تعملون بصري . واعملوا صاحلاً 

والسياق يعقب } إن يف ذلك آلية لكل عبد منيب { : ذي ختم بذكره الشوط األول وداود عبد منيب ، كال
  :مث يبني هذا الفضل . بقصته بعد تلك اإلشارة؛ ويقدم هلا بذكر ما آتاه اهللا له من الفضل 

  . .} يا جبال أويب معه والطري { 
ال؛ كان يرتل به مزامريه ، وهي تسابيح دينية وتذكر الروايات أن داود عليه السالم أويت صوتاً مجيالً خارقاً يف اجلم

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « ويف الصحيح . ما اهللا أعلم بصحته » العهد القدمي « ، ورد منها يف كتاب 
مث قال صلى اهللا عليه وسلم . مسع صوت أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه يقرأ من الليل فوقف فاستمع لقراءته 

  .» ا مزماراً من زمامري آل داود لقد أويت هذ
واآلية تصور من فضل اهللا على داود عليه السالم أنه قد بلغ من الشفافية والتجرد يف تسابيحه أن انزاحت احلجب 
بينه وبني الكائنات؛ فاتصلت حقيقتها حبقيقته ، يف تسبيح بارئها وبارئه؛ ورّجعت معه اجلبال والطري ، إذ مل يعد بني 

ها فاصل وال حاجز ، حني اتصلت كلها باهللا صلة واحدة مباشرة؛ تنزاح معها الفوارق بني نوع من وجوده ووجود
خلق اهللا ونوع ، وبني كائن من خلق اهللا وكائن؛ وترتد كلها إىل حقيقتها اللدنية الواحدة ، اليت كانت تغشى عليها 

يف نغمة واحدة ، وهي درجة من اإلشراق الفواصل والفوارق؛ فإذا هي تتجاوب يف تسبيحها للخالق ، وتتالقى 
والصفاء والتجرد ال يبلغها أحد إال بفضل من اهللا ، يزيح عنه حجاب كيانه املادي ، ويرده إىل كينونته اللدنية اليت 

  .يلتقي فيها هبذا الوجود ، وكل ما فيه وكل من فيه بال حواجز وال سدود 
ه وميجد خالقه ، رّجعت معه اجلبال والطري ، وجتاوب الكون وحني انطلق صوت داود عليه السالم يرتل مزامري

  .بتلك الترانيم السارية يف كيانه الواحد ، املتجهة إىل بارئه الواحد 

  وإهنا للحظات عجيبة ال يتذوقها إال من عنده هبا خرب ، ومن جرب نوعها ولو يف حلظة من حياته. 
  .} وألنا له احلديد { 

فلم . ويف ظل هذا السياق يبدو أن األمر كان خارقة ليست من مألوف البشر . عليه  وهو طرف آخر من فضل اهللا
يكن األمر أمر تسخني احلديد حىت يلني ويصبح قابالً للطرق ، إمنا كان واهللا أعلم معجزة يلني هبا احلديد من غري 



ولكننا إمنا نتأثر جو .  من اهللا يذكر وإن كان جمرد اهلداية إلالنة احلديد بالتسخني يعد فضالً. وسيلة اللني املعهودة 
  .السياق وظالله وهو جو معجزات ، وهي ظالل خوارق خارجة على املألوف 

  .} أن اعمل سابغات وقّدر يف السرد { 
الدرع صفيحة واحدة ، فكانت . روي أهنا كانت تعمل قبل داود عليه السالم صفائح . والسابغات الدروع 

م اهللا داود أن يصنعها رقائق متداخلة متموجة لينة يسهل تشكيلها وحتريكها حبركة فأهل. تصلب اجلسم وتثقله 
وكان األمر . وهو التقدير يف السرد . اجلسم؛ وأمر بتضييق تداخل هذه الرقائق لتكون حمكمة ال تنفذ منها الرماح 

  .كله إهلاماً وتعليماً من اهللا 
  :وخوطب داود وأهله 

  . .} تعملون بصري  واعملوا صاحلاً إين مبا{ 
ال يف الدروع وحدها بل يف كل ما تعملون؛ مراقبني اهللا الذي يبصر ما تعملون وجيازي عليه ، فال يفلت منه شيء ، 

  . .واهللا به بصري 
  :ذلك ما آتاه اهللا داود عليه السالم فأما سليمان فقد آتاه اهللا أفضاالً أخرى 

. ، وأسلنا له عني القطر ، ومن اجلن من يعمل بني يديه بإذن ربه ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر { 
. يعملون له ما يشاء من حماريب ومتاثيل وجفان كاجلواب . ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعري 

  .} وقليل من عبادي الشكور . اعملوا آل داود شكراً . وقدور راسيات 
روايات ، وتبدو ظالل اإلسرائيليات واضحة يف تلك الروايات وإن تكن وتسخري الريح لسليمان تتكاثر حوله ال

واالكتفاء بالنص القرآين . كتب اليهود األصلية مل تذكر شيئاً عنها والتحرج من اخلوض يف تلك الروايات أوىل 
غدوها أي  ومنه يستفاد أن اهللا سخر الريح لسليمان ، وجعل. مع الوقوف به عند ظاهر اللفظ ال نتعداه . أسلم 

ورواحها أي انعكاس . يستغرق شهراً ) ذكر يف سورة األنبياء أهنا األرض املقدسة ( توجهها غادية إىل بقعة معينة 
وفق مصلحة حتصل من غدوها ورواحها ، يدركها سليمان عليه السالم . اجتاهها يف الرواح يستغرق شهراً كذلك 

  .إيضاحاً حىت ال ندخل يف أساطري ال ضابط هلا وال حتقيق وال منلك أن نزيد هذا . . وحيققها بأمر اهللا 
  . .} وأسلنا له عني القطر { 

وقد يكون ذلك بأن . وسياق اآليات يشري إىل أن هذا كان معجزة خارقة كإالنة احلديد لداود . والقطر النحاس 
  .فجر اهللا له عيناً بركانية من النحاس املذاب من األرض 

  .وهو فضل من اهللا كبري . ابة النحاس حىت يسيل ويصبح قابالً للصب والطرق أو بأن أهلمه اهللا إذ
  . .} ومن اجلن من يعمل بني يديه بإذن ربه { 

وهناك خلق مساهم اهللا . واجلن كل مستور ال يراه البشر . وكذلك سخر له طائفة من اجلن يعملون بأمره بإذن ربه 
وهو يذكر هنا أن اهللا سخر طائفة منهم لنبيه سليمان . ذكره اهللا عنهم اجلن وال نعرف حنن من أمرهم شيئاً إال ما 

  :عليه السالم فمن عصى منهم ناله عذاب اهللا 
  . .} ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعري { 

وكان بعض . ولعل هذا التعقيب قبل االنتهاء من قصة التسخري يذكر على هذا النحو لبيان خضوع اجلن هللا 
  .وهم مثلهم معرضون للعقاب عندما يزيغون عن أمر اهللا . شركني يعبدهم من دون اهللا امل

  :وهم مسخرون لسليمان عليه السالم 



  . .} يعملون له ما يشاء من حماريب ومتاثيل وجفان كاجلواب وقدور راسيات { 
مجع جابية وهي احلوض الذي  واجلوايب. واحملاريب من أماكن العبادة ، والتماثيل الصور من حناس وخشب وغريه 

وقد كانت اجلن تصنع لسليمان جفاناً كبرية للطعام تشبه اجلوايب ، وتصنع له قدوراً ضخمة للطبخ . جيىب فيه املاء 
وكلها أمور . وهذه كلها مناذج مما سخر اهللا اجلن لسليمان لتقوم له به حيث شاء بإذن اهللا . . راسية لضخامتها 

  .وهذا هو تفسريها الواضح الوحيد . ورها أو تعليلها إال بأهنا خارقة من صنع اهللا خارقة ال سبيل إىل تص
  :وخيتم هذا بتوجيه اخلطاب إىل آل داود 

  . .} اعملوا آل داود شكراً { 
ال للتباهي . سخرنا لكم هذا وذلك يف شخص داود وشخص سليمان عليهما السالم فاعملوا يا آل داود شكراً هللا 

  .والعمل الصاحل شكر هللا كبري . سخره اهللا  والتعايل مبا
  . .} وقليل من عبادي الشكور { 

يكشف من جانب عن عظمة فضل اهللا ونعمته حىت . تعقيب تقريري وتوجيهي من تعقيبات القرآن على القصص 
 وهم مهما. ويكشف من جانب آخر عن تقصري البشر يف شكر نعمة اهللا وفضله . ليقل القادرون على شكرها 

  فكيف إذا قصروا وغفلوا عن الشكر من األساس؟. بالغوا يف الشكر قاصرون عن الوفاء 
وإن تعدوا نعمة اهللا ال . . وماذا ميلك املخلوق اإلنساين احملدود الطاقة من الشكر على آالء اهللا وهي غري حمدودة؟ 

وعن مشائله ، وتكمن فيه هو ذاته  وهذه النعم تغمر اإلنسان من فوقه ومن حتت قدميه ، وعن أميانه. . حتصوها 
  وهو ذاته إحدى هذه اآلالء الضخام. وتفيض منه 

ذلك حينما . كنا جنلس مجاعة نتحدث وتتجاوب أفكارنا وتتجاذب ، وتنطلق ألسنتنا بكل ما خيطر لنا على بال 
ب إلينا شيئاً ، يدور هنا وهناك من حولنا ، يبحث عن شيء؛ وكأمنا يريد أن يطل» سوسو « جاء قطنا الصغري 

  .حىت أهلمنا اهللا أنه يطلب املاء . ولكنه ال ميلك أن يقول؛ وال منلك حنن أن ندرك 

وأدركنا يف هذه اللحظة شيئاً من نعمة . . وهو ال ميلك أن يقول وال أن يشري . وكان يف شدة العطش . وكان هذا 
وأين الشكر من ذلك الفيض . . نا بالشكر حلظة وفاضت نفوس. اهللا علينا بالنطق واللسان ، واإلدراك والتدبري 

  .اجلزيل 
. وكان شعاع منها ال يتجاوز حجمه حجم القرش ينفذ إلينا أحياناً . وكنا فترة طويلة حمرومني من رؤية الشمس 

مث خيلي . وإن أحدنا ليقف أمام هذا الشعاع ميرره على وجهه ويديه وصدره وظهره وبطنه وقدميه ما استطاع 
لست أنسى الفرحة . ألخيه ينال من هذه النعمة ما نال ولست أنسى أول يوم بعد ذلك وجدنا فيه الشمس مكانه 

اهللا هذه هي . . الغامرة والنشوة الظاهرة على وجه أحدنا ، ويف جوارحه كلها ، وهو يقول يف نغمة عميقة مديدة 
  احلمد هللا. . مشس ربنا وما تزال تطلع . الشمس 

ونسبح ونغرق يف نعمة اهللا؟ وكم . يوم من هذه األشعة احمليية ، وحنن نستحم يف الضوء والدفء فكم نبعثر يف كل 
  نشكر هذا الفيض الغامر املتاح املباح من غري مثن وال كد وال معاناة؟

.  وحني منضي نستعرض آالء اهللا على هذا النحو فإننا ننفق العمر كله ، ونبذل اجلهد كله ، وال نبلغ من هذا شيئاً
فنكتفي إذن هبذه اإلشارة املوحية ، على طريقة القرآن يف اإلشارة واإلمياء ، ليتدبرها كل قلب ، وميضي على إثرها 

  . .، قدر ما يوفقه اهللا لنعمة الشكر ، وهي إحدى آالء اهللا ، يوفق إليها من يستحقها بالتوجه والتجرد واإلخالص 
مشهد وفاة سليمان واجلن ماضية تعمل بأمره فيما . األخري منها  مث منضي مع نصوص القصة القرآنية يف املشهد



كلفها عمله؛ وهي ال تعلم نبأ موته ، حىت يدهلم على ذلك أكل األرضة لعصاه ، اليت كان مرتكزاً عليها ، وسقوطه 
:  

ن لو كانوا فلما قضينا عليه املوت ما دهلم على موته إال دابة األرض تأكل منسأته ، فلما خر تبينت اجلن أ{ 
  . .} يعلمون الغيب ما لبثوا يف العذاب املهني 

وقد روي أنه كان متكئاً على عصاه حني وافاه أجله؛ واجلن تروح وجتيء مسخرة فيما كلفها إياه من عمل شاق 
اليت تتغذى باألخشاب ، وهي تلتهم . قيل إهنا األرضة . شديد؛ فلم تدرك أنه مات ، حىت جاءت دابة األرض 

ويف صعيد مصر قرى تقيم منازهلا . املنازل وأبواهبا وقوائمها بشراهة فظيعة ، يف األماكن اليت تعيش فيها أسقف 
فلما خنرت . دون أن تضع فيها قطعة خشب واحدة خوفاً من هذه احلشرة اليت ال تبقي على املادة اخلشبية وال تذر 

تبينت اجلن أن لو كانوا { وعندئذ . جلن موته وحينئذ فقط علمت ا. عصا سليمان مل حتمله فخّر على األرض 
  . .} يعلمون الغيب ما لبثوا يف العذاب املهني 

وهؤالء هم حمجوبون عن الغيب . هؤالء هم سخرة لعبد من عباد اهللا . فهؤالء هم اجلن الذين يعبدهم بعض الناس 
  القريب؛ وبعض الناس يطلب عندهم أسرار الغيب البعيد

  .رض صفحة اإلميان باهللا والشكر على أفضاله وحسن التصرف يف نعمائه ويف قصة آل داود تع

وهنا . وقد مضى يف سورة النمل ما كان بني سليمان وبني ملكتهم من قصص . والصفحة املقابلة هي صفحة سبأ 
من خرب  مما يوحي بأن األحداث اليت تتضمنها وقعت بعد ما كان بينها وبني سليمان. جييء نبؤهم بعد قصة سليمان 

.  
. يرجح هذا الفرض أن القصة هنا تتحدث عن بطر سبأ بالنعمة وزواهلا عنهم وتفرقهم بعد ذلك ومتزقهم كل ممزق 

ذلك إذ . وهم كانوا على عهد امللكة اليت جاء نبؤها يف سورة النمل مع سليمان يف ملك عظيم ، ويف خري عميم 
وجدهتا . م ، وأوتيت من كل شيء ، وهلا عرش عظيم إين وجدت امرأة متلكه{ : يقص اهلدهد على سليمان 

فالقصة هنا . وقد أعقب ذلك إسالم امللكة مع سليمان هللا رب العاملني } وقومها يسجدون للشمس من دون اهللا 
  .تقع أحداثها بعد إسالم امللكة هللا؛ وحتكي ما حل هبم بعد إعراضهم عن شكره على ما كانوا فيه من نعيم 

  :صف ما كانوا فيه من رزق ورغد ونعيم ، وما طاب إليهم من شكر املنعم بقدر ما يطيقون وتبدأ القصة بو
بلدة طيبة ورب غفور . كلوا من رزق ربكم واشكروا له . لقد كان لسبأ يف مسكنهم آية جنتان عن ميني ومشال { 
 {. .  

وقد ارتقوا يف . نها بقية إىل اليوم وسبأ اسم لقوم كانوا يسكنون جنويب اليمن؛ وكانوا يف أرض خمصبة ما تزال م
سلم احلضارة حىت حتكموا يف مياه األمطار الغزيرة اليت تأتيهم من البحر يف اجلنوب والشرق ، فأقاموا خزاناً طبيعياً 
يتألف جانباه من جبلني ، وجعلوا على فم الوادي بينهما سداً به عيون تفتح وتغلق ، وخزنوا املاء بكميات عظيمة 

  .» سد مأرب « وقد عرف باسم . فكان هلم من هذا مورد مائي عظيم . سد ، وحتكموا فيها وفق حاجتهم وراء ال
وهذه اجلنان عن اليمني والشمال رمز لذلك اخلصب والوفرة والرخاء واملتاع اجلميل ، ومن مث كانت آية تذكر 

  :وقد أمروا أن يستمتعوا برزق اهللا شاكرين . باملنعم الوهاب 
  . . .} ن رزق ربكم واشكروا له كلوا م{ 

  .نعمة البلد الطيب وفوقها نعمة الغفران على القصور من الشكر والتجاوز عن السيئات . وذكروا بالنعمة 
  . .} بلدة طيبة ورب غفور { 



. فماذا يقعدهم عن احلمد والشكران؟ . ومساحة يف السماء بالعفو والغفران . مساحة يف األرض بالنعمة والرخاء 
  :لكنهم مل يشكروا ومل يذكروا و

  . .} مخط وأثل وشيء من سدر قليل : فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم ، وبدلناهم جبنتيهم جنتني ذوايت أكل { 
أعرضوا عن شكر اهللا ، وعن العمل الصاحل ، والتصرف احلميد فيما أنعم اهللا عليهم ، فسلبهم سبب هذا الرخاء 

وأرسل السيل اجلارف الذي حيمل العرم يف طريقه وهي احلجارة لشدة تدفقه ، فحطم اجلميل الذي يعيشون فيه؛ 
  .السد وانساحت املياه فطغت وأغرقت؛ مث مل يعد املاء خيزن بعد ذلك فجفت واحترقت 

  :وتبدلت تلك اجلنان الفيح صحراء تتناثر فيها األشجار الربية اخلشنة 
  . .} ط وأثل وشيء من سدر قليل مخ: وبدلناهم جبنتيهم جنتني ذوايت أكل { 

وهو أجود ما صار هلم . والسدر النبق . واألثل شجر يشبه الطرفاء . واخلمط شجر األراك أو كل شجر ذي شوك 
  ومل يعد هلم منه إال قليل

  . .} ذلك جزيناهم مبا كفروا { 
  . .واألرجح أنه كفران النعمة 

  . .} وهل جنازي إال الكفور { 
ضيق اهللا عليهم يف الرزق ، وبدهلم من الرفاهية والنعماء . الوقت ما يزالون يف قراهم وبيوهتم وكانوا إىل هذا 

مكة يف : وكان العمران ما يزال متصالً بينهم وبني القرى املباركة . خشونة وشدة؛ ولكنه مل ميزقهم ومل يفرقهم 
.  مشال بالد سبأ ومتصلة بالقرى املباركة فقد كانت اليمن ما تزال عامرة يف. اجلزيرة ، وبيت املقدس يف الشام 

  :والطريق بينهما عامر مطروق مسلوك مأمون 
  . .} سريوا فيها ليايل وأياماً آمنني . وجعلنا بينهم وبني القرى اليت باركنا فيها قرى ظاهرة ، وقّدرنا فيها السري { 

كان السفر فيها حمدود املسافات ، مأموناً ف. وقيل كان املسافر خيرج من قرية فيدخل األخرى قبل دخول الظالم 
  .كما كانت الراحة موفورة لتقارب املنازل وتقارب احملطات يف الطريق . على املسافرين 

وغلبت الشقوة على سبأ ، فلم ينفعهم النذير األول؛ ومل يوجههم إىل التضرع إىل اهللا ، لعله يرد عليهم ما ذهب من 
  :اجلهل بل دعوا دعوة احلمق و. الرخاء 

  . .} فقالوا ربنا باعد بني أسفارنا { 
ال تلك السفرات القصرية املتداخلة . تطلبوا األسفار البعيدة املدى؛ اليت ال تقع إال مرات متباعدة على مدار العام 
  :املنازل ، اليت ال تشبع لذة الرحالت وكان هذا من بطر القلب وظلم النفس 

  . .} وظلموا أنفسهم { 
  :عوهتم ، ولكن كما ينبغي أن تستجاب دعوة البطر واستجيبت د

  . .} فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق { 
شردوا ومزقوا؛ وتفرقوا يف أحناء اجلزيرة مبددي الشمل؛ وعادوا أحاديث يرويها الرواة ، وقصة على األلسنة 

  .بعد أن كانوا أمة ذات وجود يف احلياة . واألفواه 
  . .} صبار شكور  إن يف ذلك آليات لكل{ 

  .ويف قصة سبأ آيات هلؤالء وهؤالء . والشكر يف النعماء . الصرب يف البأساء . . يذكر الصرب إىل جوار الشكر 
وجعلنا بينهم وبني القرى اليت باركنا فيها قرى { : فقد يكون املقصود بقوله . وهناك فهم آخر . هذا فهم يف اآلية 



وكثرت . بينما حتول سبأ إىل قوم فقراء ، حياهتم صحراوية جافة . لطان أي قرى غالبة ذات س. . } ظاهرة 
. . } ربنا باعد بني أسفارنا { : وقالوا . فلم يصربوا على االبتالء . أسفارهم وانتقاالهتم وراء املراعي ومواضع املاء 

وكانوا قد . استجابته لدعائهم  ومل يصحبوا هذا الدعاء باستجابة وإنابة هللا تستحق. أي قلل من أسفارنا فقد تعبنا 
ففعل اهللا هبم ما فعل ، ومزقهم كل ممزق؛ فأصبحوا أثراً بعد عني ، وحديثاً . بطروا النعمة ، ومل يصربوا للمحنة 

مناسباً لقلة شكرهم على . . } إن يف ذلك آليات لكل صبار شكور { : ويكون التعقيب . . يروى وقصة حتكى 
  .وهو وجه رأيته يف اآلية واهللا أعلم مبراده . . احملنة النعمة ، وقلة صربهم على 

َوَما لَُهْم ِفيهَِما ِمْن ِشْرٍك قُلِ اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدوِن اللَِّه لَا َيْمِلكُونَ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة ِفي السََّماَواِت وَلَا ِفي الْأَْرضِ 
 َتْنفَُع الشَّفَاَعةُ ِعْنَدُه إِلَّا ِلَمْن أَِذنَ لَُه َحتَّى إِذَا فُزَِّع َعْن قُلُوبِهِْم قَالُوا َماذَا قَالَ رَبُّكُْم وَلَا) ٢٢(َوَما لَُه ِمْنُهْم ِمْن ظَهِريٍ 

وْ إِيَّاكُْم لََعلَى ُهًدى أَْو ِفي قُلْ َمْن َيْرُزقُكُْم ِمَن السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ قُلِ اللَُّه َوإِنَّا أَ) ٢٣(قَالُوا الَْحقَّ َوُهَو الَْعِليُّ الْكَبُِري 
قُلْ َيْجَمعُ َبْيَنَنا َربَُّنا ثُمَّ يَفَْتحُ َبْينََنا بِالَْحقِّ ) ٢٥(قُلْ لَا ُتْسأَلُونَ َعمَّا أَْجَرْمَنا َولَا ُنسْأَلُ َعمَّا َتْعَملُونَ ) ٢٤(َضلَالٍ ُمبِنيٍ 

  ) ٢٧(الَِّذيَن أَلَْحقُْتْم بِِه ُشَركَاَء كَلَّا َبلْ ُهَو اللَُّه الَْعزِيزُ الَْحِكيُم قُلْ أَُرونَِي ) ٢٦(َوُهَو الْفَتَّاُح الَْعلِيُم 

ظاهره . ولكنها جولة تطّوف بالقلب البشري يف جمال الوجود كله . إهنا جولة قصرية حول قضية الشرك والتوحيد 
ف مرهوبة ترجف فيها األوصال؛ ويغشاها وتقف به مواق. دنياه وآخرته . مسائه وأرضه . حاضره وغيبه . وخافيه 

ويف زمحة التجمع واالختالط ، ويف موقف . كما تقف به أمام رزقه وكسبه ، وحسابه وجزائه . الذهول من اجلالل 
« : كل أولئك يف إيقاعات قوية ، وفواصل متالحقة ، وضربات كأهنا املطارق . . الفصل والعزل والتميز واالنفراد 

  .كل قولة منها تدمغ باحلجة ، وتصدع بالربهان يف قوة وسلطان » . . ل ق. . قل . . قل 
ال ميلكون مثقال ذرة يف السماوات وال يف األرض ، وما هلم فيهما من . ادعوا الذين زعمتم من دون اهللا : قل { 

  . .} شرك ، وما له منهم من ظهري 
  :إنه التحدي يف جمال السماوات واألرض على اإلطالق 

  . .} ادعوا الذين زعمتم من دون اهللا  :قل { 
وليقولوا أو لتقولوا أنتم ماذا ميلكون من شيء يف السماوات أو يف األرض جل أو . وليظهروا . فليأتوا . ادعوهم 
  هان؟

  . .} ال ميلكون مثقال ذرة يف السماوات وال يف األرض { 
فماذا . ملالك لشيء يتصرف فيه وفق مشيئته فا. وال سبيل ألن يدعوا ملكية شيء يف السماوات أو يف األرض 

  ميلك أولئك املزعومون من دون اهللا؟ ويف أي شيء يتصرفون تصرف املالك يف هذا الكون العريض؟
  :ال ميلكون يف السماوات واألرض مثقال ذرة ملكية خالصة ، وال على سبيل املشاركة 

  . .} وما هلم فيهما من شرك { 
  :فما هو يف حاجة إىل معني . م يف شيء واهللا سبحانه ال يستعني هب

  . .} وما له منهم من ظهري { 
وهم املالئكة الذين كانت العرب تدعوهم بنات . ويظهر أن اآلية هنا تشري إىل نوع خاص من الشركاء املزعومني 

ومن مث نفى . . }  زلفى ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا{ : ولعلهم ممن قالوا عنهم . اهللا؛ وتزعم هلم شفاعة عند اهللا 
  :وذلك يف مشهد تتفزع له األوصال يف حضرة ذي اجلالل . شفاعتهم هلم يف اآلية التالية 



  . .} وال تنفع الشفاعة عنده إال ملن أذن له { 
ون به فأما الذين يشرك. واهللا ال يأذن يف الشفاعة يف غري املؤمنني به املستحقني لرمحته . فالشفاعة مرهونة بإذن اهللا 

  فليسوا أهالً ألن يأذن بالشفاعة فيهم ، ال للمالئكة وال لغريهم من املأذونني بالشفاعة منذ االبتداء
  :مث صور املشهد الذي تقع فيه الشفاعة؛ وهو مشهد مذهل مرهوب 

  . .} احلق وهو العلي الكبري : ماذا قال ربكم؟ قالوا : حىت إذا فّزع عن قلوهبم قالوا { 
يوم يقف الناس ، وينتظر الشفعاء واملشفوع فيهم أن يتأذن ذو اجلالل يف عليائه . اليوم العصيب إنه مشهد يف 

وختشع . وتسكن األصوات . وتعنو الوجوه . ويطول التوقع . ويطول االنتظار . بالشفاعة ملن ينالون هذا املقام 
  .القلوب يف انتظار اإلذن من ذي اجلالل واإلكرام 

  .ليلة الرهيبة ، فتنتاب الرهبة الشافعني واملشفوعني هلم مث تصدر الكلمة اجل

  .ويتوقف إدراكهم عن اإلدراك 
قالوا { . وكشف الفزع الذي أصاهبم ، وأفاقوا من الروعة اليت غمرهتم فأذهلتهم . . } حىت إذا فّزع عن قلوهبم { 
. . } احلق : قالوا { . وعى  لعل منهم من يكون قد متاسك حىت. يقوهلا بعضهم لبعض } ماذا قال ربكم؟ : 

احلق . احلق : قال ربكم . . } قالوا احلق { : ولعلهم املالئكة املقربون هم الذين جييبون هبذه الكلمة اجململة اجلامعة 
وصف يف املقام الذي يتمثل فيه . . } وهو العلي الكبري { . فكل قوله احلق . احلق اللدين . احلق األزيل . الكلي 
  . .كرب لإلدراك من قريب العلو وال

  وهذه اإلجابة اجململة تشي بالروعة الغامرة ، اليت ال ينطق فيها إال بالكلمة الواحدة
فهل بعد هذا املشهد ميلك أحد أن . وهذه صورة املالئكة فيه بني يدي رهبم . فهذا هو موقف الشفاعة املرهوب 

  يزعم أهنم شركاء هللا ، شفعاء يف من يشرك باهللا؟
ويليه اإليقاع الثاين عن الرزق الذي . . و اإليقاع األول ، يف ذلك املشهد اخلاشع الواجف املرهوب العسري ذلك ه

  :الباسط القابض ، الذي ليس له شريك . يستمتعون به ، ويغفلون عن مصدره ، الدال على وحدة اخلالق الرازق 
  . .} إياكم لعلى هدى أو يف ضالل مبني  وإنا أو. اهللا : قل . . قل من يرزقكم من السماوات واألرض { 

ذلك فيما كان يعرفه املخاطبون . . رزق السماء من مطر وحرارة وضوء ونور . والرزق مسألة واقعة يف حياهتم 
ورزق األرض من نبات وحيوان وعيون ماء وزيوت . . ووراءه كثري من األصناف واأللوان تتكشف آناً بعد آن 

  . .مما يعرفه القدامى ويتكشف غريه على مدار الزمان  وغريها. . ومعادن وكنوز 
  . .} من يرزقكم من السماوات واألرض؟ : قل { 
  . .} اهللا : قل { 

  .فما ميلكون أن مياروا يف هذا وال أن يدعوا سواه 
ون أنت وال ميكن أن تك. فأحد كما ال بد مهتد وأحد كما ال بد ضال . مث كل أمرهم وأمرك إىل اهللا . اهللا : قل 

  :وهم على طريق واحد من هدى أو من ضالل 
  . .} وإنا أو إياكم لعلى هدى أو يف ضالل مبني { 

إن أحدنا : أن يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للمشركني . وهذه غاية النصفة واالعتدال واألدب يف اجلدال 
ليثري . ع حتديد املهتدي منهما والضال مث يد. ال بد أن يكون على هدى ، واآلخر ال بد أن يكون على ضالل 

التدبر والتفكر يف هدوء ال تغشى عليه العزة باإلمث ، والرغبة يف اجلدال واحملال فإمنا هو هاد ومعلم ، يبتغي هداهم 



  وإرشادهم ال إذالهلم وإفحامهم ، جملرد اإلذالل واإلفحام
ستكربين املعاندين املتطاولني باجلاه واملقام ، اجلدل على هذا النحو املهذب املوحي أقرب إىل ملس قلوب امل

وهو منوذج من أدب . املستكربين على اإلذعان واالستسالم ، وأجدر بأن يثري التدبر اهلادئ واالقتناع العميق 
  . .اجلدل ينبغي تدبره من الدعاة 

  :د وإنصاف ومنه كذلك اإليقاع الثالث ، الذي يقف كل قلب أمام عمله وتبعته ، يف أدب كذلك وقص
  .} ال تسألون عما أجرمنا ، وال نسأل عما تعملون : قل { 

َوَيقُولُونَ َمَتى َهذَا الَْوْعُد إِنْ كُْنُتمْ ) ٢٨(َوَما أَْرَسلَْناَك إِلَّا كَافَّةً ِللنَّاسِ َبشًِريا وََنِذيًرا وَلَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ لَا َيْعلَُمونَ 
َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا لَْن ُنْؤِمَن بَِهذَا ) ٣٠(ِميَعاُد َيْومٍ لَا َتْستَأِْخُرونَ َعْنُه َساَعةً َولَا َتْستَقِْدُمونَ  قُلْ لَكُْم) ٢٩(َصاِدِقَني 

ى بَْعضٍ الْقَْولَ َيقُولُ الَِّذيَن إِلَالْقُْرآِن وَلَا بِالَِّذي َبْيَن َيَدْيِه َولَْو تََرى إِِذ الظَّاِلُمونَ َمْوقُوفُونَ ِعْنَد َربِّهِمْ َيْرجُِع َبْعُضُهْم 
قَالَ الَِّذيَن اْسَتكَْبُروا لِلَِّذيَن اْسُتْضِعفُوا أََنْحنُ َصدَْدَناكُْم َعنِ ) ٣١(اسُْتْضِعفُوا لِلَِّذيَن اْسَتكَْبُروا لَْولَا أَنُْتْم لَكُنَّا ُمْؤِمنَِني 

َوقَالَ الَِّذيَن اْسُتْضِعفُوا ِللَِّذيَن اْسَتكَْبُروا َبلْ َمكْرُ اللَّْيلِ َوالنَّهَارِ إِذْ ) ٣٢(َني الُْهَدى بَْعَد إِذْ َجاَءكُْم َبلْ كُْنُتْم ُمْجرِِم
نَاقِ الَِّذيَن كَفَرُوا َهلْ َنا الْأَغْلَالَ ِفي أَْعَتأُْمُروَنَنا أَنْ َنكْفَُر بِاللَِّه وََنْجَعلَ لَهُ أَْنَداًدا وَأََسرُّوا النََّداَمةَ لَمَّا َرأَُوا الَْعذَاَب َوَجَعلْ

) ٣٤(َوَما أَْرَسلَْنا ِفي قَْرَيٍة ِمْن َنذِيرٍ إِلَّا قَالَ ُمْتَرفُوَها إِنَّا بَِما أُْرِسلُْتْم بِِه كَاِفُرونَ ) ٣٣(ُيْجَزْونَ إِلَّا َما كَاُنوا َيْعَملُونَ 
قُلْ إِنَّ رَبِّي يَْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َوَيقِْدُر َولَِكنَّ أَكْثَرَ ) ٣٥(بِمَُعذَّبَِني  َوقَالُوا َنْحُن أَكْثَرُ أَْموَالًا َوأَْولَاًدا َوَما َنْحُن

لَِئَك لَُهمْ َوَما أَْموَالُكُْم َولَا أَْولَادُكُْم بِالَِّتي ُتقَرُِّبكُْم عِْنَدَنا ُزلْفَى إِلَّا َمْن آَمَن َوَعِملَ َصاِلًحا فَأُو) ٣٦(النَّاسِ لَا َيْعلَُمونَ 
َوالَِّذيَن َيْسَعْونَ ِفي آيَاِتَنا ُمَعاجِزِيَن أُولَِئَك ِفي الَْعذَابِ ) ٣٧(َجَزاُء الضِّْعِف بَِما َعِملُوا َوُهْم ِفي الُْغُرفَاِت آِمُنونَ 

ُه َوَما أَْنفَقُْتْم ِمْن َشْيٍء فَُهَو ُيْخِلفُُه َوُهَو َخْيرُ قُلْ إِنَّ َربِّي َيْبُسطُ الرِّْزقَ ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيقِْدُر لَ) ٣٨(ُمْحَضُرونَ 
قَالُوا سُْبحَاَنَك أَْنَت وَِليَُّنا ) ٤٠(َوَيْوَم َيْحُشُرُهمْ َجِميًعا ثُمَّ َيقُولُ ِللَْملَاِئكَِة أَهَُؤلَاِء إِيَّاكُْم كَانُوا َيعُْبُدونَ ) ٣٩(الرَّازِِقَني 

فَالَْيْوَم لَا َيْمِلُك بَْعُضكُْم ِلبَْعضٍ َنفًْعا وَلَا ضَرا َوَنقُولُ ) ٤١(نُوا َيعُْبُدونَ الْجِنَّ أَكْثَُرُهْم بِهِْم ُمْؤِمُنونَ ِمْن ُدونِهِْم َبلْ كَا
  ) ٤٢(ِللَِّذيَن ظَلَُموا ذُوقُوا َعذَاَب النَّارِ الَِّتي كُنُْتْم بَِها ُتكَذُِّبونَ 

فروا مما جاءهم به الرسول صلى اهللا عليه وسلم وموقف املترفني من كل رسالة ، هذه اجلولة تتناول موقف الذين ك
وهم الذين تغرهم أمواهلم وأوالدهم ، وما جيدون من أعراض هذه الدنيا يف أيديهم ، فيحسبوهنا دليالً على 

هم مشاهدهم يف ومن مث يعرض علي. اختيارهم وتفضيلهم؛ وحيسبون أهنا مانعتهم من العذاب يف الدنيا واآلخرة 
ويف هذه املشاهد يتضح كذلك أنه ال . اآلخرة ، كأهنا واقعة ، لريوا إن كان شيء من ذلك نافعاً هلم أو واقياً 

ويف خالل اجلدل . . املالئكة وال اجلن الذين كانوا يعبدوهنم يف الدنيا ، ويستعينوهنم ميلكون هلم يف اآلخرة شيئاً 
ا ثقل يف ميزان اهللا؛ فتنكشف القيم الزائفة اليت يعتزون هبا يف احلياة؛ ويتقرر أن يوضح القرآن حقيقة القيم اليت هل

إمنا . بسط الرزق وقبضه أمران جيريان وفق إرادة اهللا ، وليسا دليالً على رضى أو غضب وال على قرىب أو بعد 
  . .ذلك ابتالء 

مىت هذا الوعد إن كنتم : س ال يعلمون ، ويقولون وما أرسلناك إال كافة للناس بشرياً ونذيراً ، ولكن أكثر النا{ 
  . .} لكم ميعاد يوم ال تستأخرون عنه ساعة وال تستقدمون : صادقني؟ قل 

جييء هذا البيان بعد اجلولة املاضية ، وما فيها من تقرير فردية التبعة؛ وأنه ليس بني أصحاب احلق وأصحاب الباطل 
  .إىل اهللا إال الدعوة والبيان ، وأمرهم بعد ذلك 



ويتبعه هنا بيان وظيفة النيب صلى اهللا عليه وسلم وجهلهم حبقيقتها؛ واستعجاهلم له مبا يعدهم ويوعدهم من اجلزاء؛ 
  :وتقرير أن ذلك موكول إىل موعده املقدور له يف غيب اهللا 

  . .} وما أرسلناك إال كافة للناس بشرياً ونذيراً { 
وعند هذا احلد تنتهي؛ أما حتقيق هذا التبشري وهذا . التبشري واإلنذار . . مجيعاً هذه هي حدود الرسالة العامة للناس 

  :اإلنذار فهو من أمر اهللا 
  . .} مىت هذا الوعد إن كنتم صادقني؟ : ويقولون . ولكن أكثر الناس ال يعلمون { 

حريص على جتريد عقيدة والقرآن . وهذا السؤال يوحي جبهلهم لوظيفة الرسول؛ وعدم إدراكهم حلدود الرسالة 
هو . واهللا هو صاحب األمر . وهو قائم يف حدود وظيفته ال يتخطاها . فما حممد إال رسول حمدد الوظيفة . التوحيد 

ذلك . . الذي أرسله ، وهو الذي حدد له عمله؛ وليس من عمله أن يتوىل وال حىت أن يعلم حتقيق الوعد والوعيد 
. فال يسأل جمرد سؤال عن شيء مل يطلعه عليه ربه ، ومل يكل إليه أمره . ه موكول إىل ربه ، وهو يعرف حدود

  :وربه يكلفه أن يرد عليهم رداً معيناً فيقوم به 
  . .} لكم ميعاد يوم ال تستأخرون عنه ساعة وال تستقدمون : قل { 

وليس شيء من . جاء أحد ال يستأخر لرغبة أحد ، وال يستقدم لر. وكل ميعاد جييء يف أجله الذي قدره اهللا له 
  .فكل شيء خملوق بقدر . هذا عبثاً وال مصادفة 

وقدر اهللا يرتب األحداث واملواعيد واآلجال وفق حكمته املستورة اليت ال يدركها أحد . وكل أمر متصل باآلخر 
  .من عباده إال بقدر ما يكشف اهللا له 

وعدم . ومن مث فإن أكثر الناس ال يعلمون . يقة الكلية واالستعجال بالوعد والوعيد دليل على عدم إدراك هذه احلق
  .العلم يقودهم إىل السؤال واالستعجال 

  . .} لن نؤمن هبذا القرآن وال بالذي بني يديه : وقال الذين كفروا { 
ال القرآن ، وال الكتب اليت سبقته ، واليت تدل . فهو العناد واإلصرار ابتداء على رفض اهلدى يف كل مصادره 

ومعىن هذا أهنم يصرون على الكفر ، . فال هذا وال ذاك هم مستعدون لإلميان به ال اليوم وال الغد . على صدقه 
  فهو العمد إذن وسبق اإلصرار. وجيزمون عن قصد بأهنم لن ينظروا يف دالئل اهلدى كائنة ما كانت 

  :عندئذ جيبههم مبشهدهم يوم القيامة ، وفيه جزاء هذا اإلصرار 
ترى إذ الظاملون موقوفون عند رهبم ، يرجع بعضهم إىل بعض القول ، يقول الذين استضعفوا للذين ولو { 

أحنن صددناكم عن اهلدى ، بعد إذ : لوال أنتم لكنا مؤمنني قال الذين استكربوا للذين استضعفوا : استكربوا 
ليل والنهار إذ تأمروننا أن تكفر باهللا بل مكر ال: جاءكم؟ بل كنتم جمرمني وقال الذين استضعفوا للذين استكربوا 

هل جيزون إال ما . وأسروا الندامة ملا رأوا العذاب؛ وجعلنا األغالل يف أعناق الذين كفروا . . وجنعل له أنداداً 
  . .} كانوا يعملون؟ 

لو . وقف آخر فلو ترى قوهلم يف م. . } لن نؤمن هبذا القرآن وال بالذي بني يديه { : ذلك كان قوهلم يف الدنيا 
{ على غري إرادة منهم وال اختيار؛ إمنا هم مذنبون بالوقوف يف انتظار اجلزاء } موقوفون { ترى هؤالء الظاملني وهم 

مث هاهم أوالء موقوفون عنده لو ترى يومئذ . رهبم الذي جيزمون بأهنم لن يؤمنوا بقوله وكتبه . . } عند رهبم 
{ : عضاً ، ويؤنب بعضهم بعضاً ، ويلقي بعضهم تبعة ما هم فيه على بعض لرأيت هؤالء الظاملني يلوم بعضهم ب

  فماذا يرجعون من القول؟. . } يرجع بعضهم إىل بعض القول 



  . .} لوال أنتم لكنا مؤمنني : يقول الذين استضعفوا للذين استكربوا { 
بعدها من البالء يقولون هلم هذه القولة فيلقون على الذين استكربوا تبعة الوقفة املرهوبة املهينة ، وما يتوقعون 

كان مينعهم الذل والضعف واالستسالم . اجلاهرة اليوم؛ ومل يكونوا يف الدنيا بقادرين على مواجهتهم هذه املواجهة 
أما اليوم وقد . ، وبيع احلرية اليت وهبها اهللا هلم ، والكرامة اليت منحها إياهم ، واإلدراك الذي أنعم به عليهم 

  } لوال أنتم لكنا مؤمنني { القيم الزائفة ، وواجهوا العذاب األليم ، فهم يقولوهنا غري خائفني وال مبقني  سقطت
وهؤالء الضعفاء يريدون أن حيملوهم تبعة اإلغواء . فهم يف البالء سواء . ويضيق الذين استكربوا بالذين استضعفوا 

  :استنكار ، وجيبهوهنم بالسب الغليظ الذي صار هبم إىل هذا البالء وعندئذ يردون عليهم ب
  } أحنن صددناكم عن اهلدى بعد إذ جاءكم؟ بل كنتم جمرمني : قال الذين استكربوا للذين استضعفوا { 

فهو التخلي عن التبعة ، واإلقرار باهلدى ، وقد كانوا يف الدنيا ال يقيمون وزناً للمستضعفني وال يأخذون منهم رأياً 
{ : جوداً ، وال يقبلون منهم خمالفة وال مناقشة أما اليوم وأمام العذاب فهم يسألوهنم يف إنكار ، وال يعتربون هلم و

  .} أحنن صددناكم عن اهلدى بعد إذ جاءكم؟ 

  من ذات أنفسكم ، ال هتتدون ، ألنكم جمرمون. . } بل كنتم جمرمني { . 
كنهم يف اآلخرة حيث تسقط اهلاالت الكاذبة ول. ولو كانوا يف الدنيا لقبع املستضعفون ال ينبسون ببنت شفة 

ومن مث ال يسكت املستضعفون وال خينعون ، بل . والقيم الزائفة؛ وتتفتح العيون املغلقة وتظهر احلقائق املستورة 
جيبهون املستكربين مبكرهم الذي مل يكن يفتر هناراً وال ليالً للصد عن اهلدى؛ وللتمكني للباطل ، ولتلبيس احلق ، 

  :مر باملنكر ، والستخدام النفوذ والسلطان يف التضليل واإلغواء ولأل
  . .} بل مكر الليل والنهار ، إذ تأمروننا أن نكفر باهللا وجنعل له أنداداً : وقال الذين استضعفوا للذين استكربوا { 

. ين وال املستضعفني مث يدرك هؤالء وهؤالء أن هذا احلوار البائس ال ينفع هؤالء وال هؤالء ، وال ينجي املستكرب
واملستضعفون عليهم . املستكربون عليهم وزرهم ، وعليهم تبعة إضالل اآلخرين وإغوائهم . فلكل جرميته وإمثه 

لقد كرمهم اهللا باإلدراك واحلرية ، . وزرهم ، فهم مسؤولون عن اتباعهم للطغاة ، ال يعفيهم أهنم كانوا مستضعفني 
فاستحقوا . ورضوا ألنفسهم أن يكونوا ذيوالً؛ وقبلوا ألنفسهم أن يكونوا مستذلني  فعطلوا اإلدراك وباعوا احلرية؛

  :العذاب مجيعاً؛ وأصاهبم الكمد واحلسرة وهم يرون العذاب حاضراً هلم مهيأ 
  . .} وأسروا الندامة ملا رأوا العذاب { 

  .ال تتحرك هبا الشفاه وهي حالة الكمد الذي يدفن الكلمات يف الصدور ، فال تفوه هبا األلسنة ، و
  :مث أخذهم العذاب املهني الغليظ الشديد 

  . .} وجعلنا األغالل يف أعناق الذين كفروا { 
  مث يلتفت السياق حيدث عنهم وهم مسحوبون يف األغالل ، مهمالً خطاهبم إىل خطاب املتفرجني

  .} هل جيزون إال ما كانوا يعملون؟ { 
. هذا ظامل بتجربه وطغيانه وبغيه وتضليله . وكالمها ظامل . ستضعفني من الظاملني ويسدل الستار على املستكربين وامل

. . وهذا ظامل بتنازله عن كرامة اإلنسان؛ وإدراك اإلنسان ، وحرية اإلنسان ، وخنوعه وخضوعه للبغي والطغيان 
  . .ال جيزون إال ما كانوا يعملون . وكلهم يف العذاب سواء 
شهدوا أنفسهم هناك وهم بعد أحياء يف . الظاملون أنفسهم يف ذلك املشهد احلي الشاخص يسدل الستار وقد شهد 

  ويف الوقت متسع لتاليف ذلك املوقف ملن يشاء. وشهدهم غريهم كأمنا يروهنم . األرض 



  :ذلك الذي قاله املترفون من كرباء قريش قاله قبلهم كل مترف أمام كل رسالة 
  . .} إنا مبا أرسلتم به كافرون : ر إال قال مترفوها وما أرسلنا يف قرية من نذي{ 

وهو الترف يغلظ القلوب ، ويفقدها احلساسية؛ ويفسد . فهي قصة معادة ، وموقف مكرور ، على مدار الدهور 
  .الفطرة ويغشيها فال ترى دالئل اهلداية؛ فتستكرب على اهلدى وتصر على الباطل ، وال تتفتح للنور 

القيم الزائفة والنعيم الزائل ، ويغرهم ما هم فيه من ثراء وقوة ، فيحسبونه مانعهم من عذاب واملترفون ختدعهم 
  :اهللا؛ وخيالون أنه آية الرضى عنهم ، أو أهنم يف مكان أعلى من احلساب واجلزاء 

  .} حنن أكثر أمواالً وأوالداً ، وما حنن مبعذبني : وقالوا { 

.  
هي عند اهللا؛ ويبني هلم أن بسط الرزق وقبضه ، ليست له عالقة بالقيم الثابتة والقرآن يضع هلم ميزان القيم كما 

إمنا هو أمر منفصل عن . األصيلة؛ وال يدل على رضى وال غضب من اهللا؛ وال مينع بذاته عذاباً وال يدفع إىل عذاب 
  :احلساب واجلزاء ، وعن الرضى والغضب ، يتبع قانوناً آخر من سنن اهللا 

  . .} ولكن أكثر الناس ال يعلمون . يب يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر إن ر: قل { 
مسألة بسط الرزق وقبضه؛ ومتلك وسائل املتاع والزينة أو احلرمان منها ، مسألة حييك منها شيء يف . وهذه املسألة 
ها أحياناً أهل ذلك حني تتفتح الدنيا أحياناً على أهل الشر والباطل والفساد ، وحيرم من أعراض. صدور كثرية 

أو يشك . اخلري واحلق والصالح؛ فيحسب بعض الناس أن اهللا ما كان ليغدق على أحد إال وهو عنده ذو مقام 
  بعض الناس يف قيمة اخلري واحلق والصالح ، وهم يروهنا حموطة باحلرمان
اهللا يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر  ويقرر أن. ويفصل القرآن هنا بني أعراض احلياة الدنيا والقيم اليت ينظر اهللا إليها 

وقد يغدق اهللا الرزق على من هو عليه غاضب . وأن هذه مسألة ورضاه وغضبه مسألة أخرى وال عالقة بينهما . 
ولكن العلل . وقد يضيق اهللا على أهل الشر كما يضيق على أهل اخلري . كما يغدقه على من هو عليه راض 
  .ذه احلاالت والغايات ال تكون واحدة يف مجيع ه

لقد يغدق اهللا على أهل الشر استدراجاً هلم ليزدادوا سوءاً وبطراً وإفساداً ، ويتضاعف رصيدهم من اإلمث واجلرمية 
، مث يأخذهم يف الدنيا أو يف اآلخرة وفق حكمته وتقديره هبذا الرصيد األثيم وقد حيرمهم فيزدادوا شراً وفسوقاً 

  .ن رمحة اهللا ، وينتهوا هبذا إىل مضاعفة رصيدهم من الشر والضالل وجرمية ، وجزعاً وضيقاً ويأساً م
ولقد يغدق اهللا على أهل اخلري ، ليمكنهم من أعمال صاحلة كثرية ما كانوا بالغيها لو مل يبسط هلم يف الرزق ، 

يستحقونه عند وليشكروا نعمة اهللا عليهم بالقلب واللسان والفعل اجلميل؛ ويذخروا هبذا كله رصيداً من احلسنات 
وقد حيرمهم فيبلو صربهم على احلرمان ، وثقتهم برهبم ، ورجاءهم . اهللا بصالحهم ومبا يعلمه من اخلري يف قلوهبم 

فيه ، واطمئناهنم إىل قدره ، ورضاهم برهبم وحده ، وهو خري وأبقى؛ وينتهوا هبذا إىل مضاعفة رصيدهم من اخلري 
  .والرضوان 

الرزق وقبضه من عمل الناس ، ومن حكمة اهللا ، فهي مسألة منفصلة عن أن تكون وأياً ما كانت أسباب بسط 
ولكنها تتوقف على تصرف املبسوط . دليالً بذاهتا على أن املال والرزق واألبناء واملتاع قيم تقدم أو تؤخر عند اهللا 

تصرف فقد يضاعف له اهللا يف الثواب فمن وهبه اهللا ماالً وولداً فأحسن فيهما ال. هلم يف الرزق أو املضيق عليهم فيه 
  .جزاء ما أحسن يف نعمة اهللا 



 آَباؤُكُْم َوقَالُوا َما َهذَا إِلَّا إِفٌْك َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آيَاُتَنا َبيِّنَاٍت قَالُوا َما َهذَا إِلَّا َرُجلٌ ُيرِيُد أَنْ َيُصدَّكُْم َعمَّا كَانَ َيْعُبُد
َوَما آَتْيَناُهْم ِمْن كُُتبٍ َيْدُرسُوَنَها َوَما ) ٤٣(يَن كَفَُروا لِلَْحقِّ لَمَّا َجاَءُهْم إِنْ َهذَا إِلَّا ِسْحٌر ُمبٌِني ُمفَْتًرى َوقَالَ الَِّذ

ْم فَكَذَُّبوا ُرُسِلي فَكَْيَف كَانَ وَكَذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َوَما َبلَُغوا ِمْعَشاَر َما آَتْيَناُه) ٤٤(أَْرَسلَْنا إِلَْيهِْم قَْبلََك ِمْن َنِذيرٍ 
ةٍ إِنْ ُهَو إِلَّا َنذِيٌر قُلْ إِنََّما أَعِظُكُْم بَِواِحَدٍة أَنْ تَقُوُموا ِللَِّه َمثَْنى َوفَُراَدى ثُمَّ َتَتفَكَّرُوا َما بَِصاحِبِكُْم ِمْن جِنَّ) ٤٥(َنِكريِ 

َسأَلُْتكُْم ِمْن أَْجرٍ فَُهَو لَكُْم إِنْ أَجْرَِي إِلَّا َعلَى اللَِّه َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيءٍ  قُلْ َما) ٤٦(لَكُْم َبْيَن َيَدْي َعذَابٍ َشِديٍد 
قُلْ إِنْ ) ٤٩(قُلْ َجاَء الَْحقُّ َوَما يُْبِدُئ الَْباِطلُ َوَما ُيعِيُد ) ٤٨(قُلْ إِنَّ َربِّي يَقِْذُف بِالَْحقِّ َعلَّاُم الُْغُيوبِ ) ٤٧(َشهِيٌد 
َولَوْ َتَرى إِذْ فَزُِعوا فَلَا فَْوَت ) ٥٠(لُْت فَإِنََّما أَِضلُّ َعلَى نَفِْسي َوإِنِ اْهَتَدْيُت فَبَِما ُيوِحي إِلَيَّ َربِّي إِنَُّه َسمِيٌع قَرِيٌب َضلَ

َوقَْد كَفَُروا بِِه ِمْن قَْبلُ ) ٥٢(َبعِيٍد  َوقَالُوا آَمنَّا بِِه َوأَنَّى لَُهُم التََّناُوُش ِمْن َمكَاٍن) ٥١(َوأُِخذُوا ِمْن َمكَاٍن قَرِيبٍ 
َوِحيلَ َبْينَُهْم َوَبْيَن َما َيْشَتُهونَ كََما فُِعلَ بِأَْشَياعِهِْم ِمْن قَْبلُ إِنَُّهْم كَانُوا ِفي ) ٥٣(َوَيقِْذفُونَ بِالَْغْيبِ ِمْن َمكَاٍن بَِعيٍد 

  ) ٥٤(َشكٍّ ُمرِيبٍ 

دأ باحلديث عن املشركني ، ومقوالهتم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن القرآن هذا الشوط األخري يف السورة يب
الذي جاء به؛ ويذكرهم مبا وقع ألمثاهلم ، ويريهم مصرع الغابرين الذين أخذهم النكري يف الدنيا ، وهم كانوا أقوى 

  . .منهم وأعلم وأغىن 
دعوهم يف أول إيقاع منها إىل أن يقوموا هللا متجردين ي. ويعقب هذا عدة إيقاعات عنيفة كأمنا هي مطارق متوالية 

ويف اإليقاع الثاين يدعوهم إىل التفكري . مث يتفكروا غري متأثرين باحلواجز اليت متنعهم من اهلدى ومن النظر الصحيح 
وال  يف حقيقة البواعث اليت جتعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم يالحقهم بالدعوة ، وليس له من وراء ذلك نفع ،

وكل . قل . قل . قل : هو يطلب على ذلك أجراً ، فما هلم يتشككون يف دعوته ويعرضون؟ مث تتواىل اإليقاعات 
  منها يهز القلب هزاً وال يتماسك له قلب به بقية من حياة وشعور

اإليقاعات وخيتم الشوط وختتم معه السورة مبشهد من مشاهد القيامة حافل باحلركة العنيفة ، يناسب إيقاعه تلك 
  .السريعة العنيفة 

ما هذا : وقالوا . ما هذا إال رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم : وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا { 
وما آتيناهم من كتب يدرسوهنا ، . إن هذا إال سحر مبني : وقال الذين كفروا للحق ملا جاءهم . إال إفك مفترى 

وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي ، فكيف كان . ك من نذير وما أرسلنا إليهم قبل
  . .} نكري؟ 

لقد قابلوا احلق الواضح البني الذي يتلوه عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برواسب غامضة من آثار املاضي ، 
قد أحسوا خطورة ما يواجههم به القرآن الكرمي ول. وتقاليد ال تقوم على أساس واضح ، وليس هلا قوام متماسك 

أحسوا خطورته على ذلك اخلليط املشوش من العقائد والعادات والتقاليد . من احلق البسيط املستقيم املتماسك 
  :اليت وجدوا عليها آباءهم فقالوا قولتهم تلك 

  . .} ما هذا إال رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم { 
ومن . فإن جمرد أنه خيالف ما كان عليه اآلباء ليس مطعناً مقنعاً جلميع العقول والنفوس . ه ال يكفي ولكن هذا وحد

  :مث اتبعوا االدعاء األول بادعاء آخر ميس أمانة املبلغ ، ويرد قوله أنه جاء مبا جاء به من عند اهللا 
  . .} ما هذا إال إفك مفترى : وقالوا { 

  . .} ما هذا إال إفك مفترى { : ولكنهم يزيدونه توكيداً  واإلفك هو الكذب واالفتراء؛



  .ذلك ليشككوا يف قيمته ابتداء ، مىت أوقعوا الشك يف مصدره اإلهلي 
  :مث مضوا يصفون القرآن ذاته 

  . .} إن هذا إال سحر مبني : وقال الذين كفروا للحق ملا جاءهم { 
فحاولوا إذن أن يعللوا وقعه القاهر يف القلوب . إنه مفترى :  فهو كالم مؤثر يزلزل القلوب ، فال يكفي أن يقولوا

.  

  إنه سحر مبني: فقالوا 
وال . فهي سلسلة من االهتامات ، حلقة بعد حلقة ، يواجهون هبا اآليات البينات كي حيولوا بينها وبني القلوب 

أما الذين كانوا يقولون هذا القول  .ولكنها مجلة من األكاذيب لتضليل العامة واجلماهري . دليل هلم على دعواهم 
وهم الكرباء والسادة فقد كانوا على يقني أنه قرآن كرمي ، فوق مقدور البشر ، وفوق طاقة املتكلمني وقد سبق يف 
الظالل ما حدث به بعض هؤالء الكرباء بعضاً يف أمر حممد صلى اهللا عليه وسلم وأمر القرآن؛ وما دبروا بينهم من 

  اجلماهري عن هذا القرآن الذي يغلب القلوب ويأسر النفوسكيد ليصدوا به 
وقد كشف القرآن أمرهم ، وهو يقرر أهنم أميون مل يؤتوا من قبل كتاباً يقيسون به الكتب؛ ويعرفون به الوحي؛ 

فهم . ومل يرسل إليهم من قبل رسول . فيفتوا بأن ما جاءهم اليوم ليس كتاباً وليس وحياً ، وليس من عند اهللا 
  :يهرفون إذن مبا ال علم هلم به ويدعون ما ليس يعلمون 

  } وما آتيناهم من كتب يدرسوهنا ، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير { 
من علم ، . وهم مل يؤتوا معشار ما أويت أولئك الغابرون . ويلمس قلوهبم بتذكريهم مبصارع الذين كذبوا من قبل 

  :أي اهلجوم املدوي املنكر الشديد . ما كذبوا الرسل أخذهم النكري فل. . ومن مال ، ومن قوة ، ومن تعمري 
  . .} فكيف كان نكري؟ . وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي { 

. فهذا التذكري يكفي . وكانت قريش تعرف مصارع بعضهم يف اجلزيرة . ولقد كان النكري عليهم مدمراً مهلكاً 
  وهم يعرفون كيف كان ذلك النكري. سؤال موح يلمس املخاطبني } فكيف كان نكري؟ { ل التهكمي وهذا السؤا

وهنا يدعوهم دعوة خالصة إىل منهج البحث عن احلق ، ومعرفة االفتراء من الصدق ، وتقدير الواقع الذي 
  :يواجهونه من غري زيف وال دخل 

إن هو إال نذير . ما بصاحبكم من جنة . وفرادى ، مث تتفكروا  أن تقوموا هللا مثىن. . إمنا أعظكم بواحدة : قل { 
  . .} لكم بني يدي عذاب شديد 

بعيداً عن اهلواتف . بعيداً عن مالبسات األرض . بعيداً عن املصلحة . بعيداً عن اهلوى . إهنا دعوة إىل القيام هللا 
واملؤثرات الشائعة . لتأثر بالتيارات السائدة يف البيئة بعيداً عن ا. والدوافع اليت تشتجر يف القلب ، فتبعد به عن اهللا 

  .يف اجلماعة 
دعوة إىل التعامل مع الواقع البسيط ، ال مع القضايا والدعاوى الرائجة؛ وال مع العبارات املطاطة ، اليت تبعد القلب 

  .والعقل من مواجهة احلقيقة يف بساطتها 
اً عن الضجيج واخللط واللبس؛ والرؤية املضطربة والغبش الذي حيجب دعوة إىل منطق الفطرة اهلادئ الصايف ، بعيد

  .صفاء احلقيقة 
منهج بسيط يعتمد على التجرد من الرواسب والغواشي . وهي يف الوقت ذاته منهج يف البحث عن احلقيقة 



  .وعلى مراقبة اهللا وتقواه . واملؤثرات 
  .القيام هللا . يق إن حتققت صح املنهج واستقام الطر. . » واحدة « وهي 

مث التفكر والتدبر بال مؤثر خارج عن . . اخللوص . . التجرد . . ال لغرض وال هلوى وال ملصلحة وال لنتيجة . 
  .الواقع الذي يواجهه القائمون هللا املتجردون 

عقلية اجلماهري مثىن لرياجع أحدمها اآلخر ، ويأخذ معه ويعطي يف غري تأثر ب. . } مثىن وفرادى . أن تقوموا هللا { 
وفرادى مع النفس وجهاً لوجه يف متحيص هادئ . . اليت تتبع االنفعال الطارئ ، وال تتلبث لتتبع احلجة يف هدوء 

  .عميق 
وما يقول شيئاً يدعو إىل . فما عرفتم عنه إال العقل والتدبر والرزانة . . } ما بصاحبكم من جنة . مث تتفكروا { 

  .و إال القول احملكم القوي املبني إن ه. التظنن بعقله ورشده 
  . .} إن هو إال نذير لكم بني يدي عذاب شديد { 

كاهلاتف احملذر من حريق . لينقذ من يستمع . ملسة تصور العذاب الشديد وشيكاً أن يقع ، وقد سبقه النذير خبطوة 
  . .ح مثري وهو تصوير فوق أنه صادق بارع مو. يف دار يوشك أن يلتهم من ال يفر من احلريق 

خرج : حدثنا أبو نعيم بشري ابن املهاجر ، حدثين عبداهللا بن بريرة عن أبيه رضي اهللا عنه قال : قال اإلمام أمحد 
: أيها الناس أتدرون ما مثلي ومثلكم؟ قالوا « : علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوماً ، فنادى ثالث مرات 

فبعثوا رجالً يتراءى . إمنا مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدواً يأتيهم : يه وسلم قال صلى اهللا عل. اهللا ورسوله أعلم 
. هلم ، فبينما هو كذلك أبصر العدو ، فأقبل لينذرهم ، وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه ، فأهوى بثوبه 

  .» أيها الناس أتيتم . أيها الناس أتيتم . أيها الناس أتيتم 
  .» إن كادت لتسبقين . بعثت أنا والساعة مجيعاً « قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال وروي هبذا اإلسناد 

  :يتبعه اإليقاع الثاين . ذلك هو اإليقاع األول املؤثر املوحي 
  . .} وهو على كل شيء شهيد . إن أجري إال على اهللا . ما سألتكم من أجر فهو لكم : قل { 

ويدعوهم هنا أن يفكروا ويسألوا . . ما بصاحبكم من جنة . . التفكر اهلادئ الربيء دعاهم يف املرة األوىل إىل 
ما مصلحته؟ ما بواعثه؟ ماذا يعود عليه؟ ويأمره أن . أنفسهم عما يدعوه إىل القيام بإنذارهم بني يدي عذاب شديد 

  :يلمس منطقهم ويوقظ وجداهنم إىل هذه احلقيقة يف صورة موحية 
  } من أجر فهو لكم  ما سألتكم: قل { 

  .وفيه تنبيه . وفيه توجيه . خذوا أنتم األجر الذي طلبته منكم وهو أسلوب فيه هتكم 
  . .} إن أجري إال على اهللا { 

ومن يتطلع إىل ما عند اهللا فكل ما عند الناس . وأجره هو الذي أتطلع إليه . وهو الذي يأجرين . هو الذي كلفين 
  .حق التفكري هني عنده هزيل زهيد ال يست

  . .} وهو على كل شيء شهيد { 
  .فيما أفعل وفيما أنوي وفيما أقول . وهو علّي شهيد . يعلم ويرى وال خيفى عليه شيء 

  :ويشتد اإليقاع الثالث وتقصر خطاه 
  .} إن ريب يقذف باحلق عالّم الغيوب : قل { 



.  
فمن ذا يقف للحق الذي يقذف به اهللا؟ إنه تعبري .  احلق القوي الذي يقذف به اهللا. وهذا الذي جئتكم به هو احلق 

عالّم { يقذف هبا اهللا . . وكأمنا احلق قذيفة تصدع وخترق وتنفذ وال يقف هلا أحد يف طريق . مصور جمسم متحرك 
فهو يقذف هبا عن علم ، ويوجهها على علم ، وال خيفى عليه هدف ، وال تغيب عنه غاية ، وال يقف } الغيوب 
  فالطريق أمامه مكشوف ليس فيه مستور. ي يقذف به معترض وال سد يعوق للحق الذ

  :ويتلوه اإليقاع الرابع يف مثل عنفه وسرعته 
  . .} جاء احلق ، وما يبدئ الباطل وما يعيد : قل { 

هذا أعلن . جاء احلق : قل . جاء هذا احلق يف صورة من صوره ، يف الرسالة ، ويف قرآهنا ، ويف منهجها املستقيم 
{ جاء باستعالئه وسيطرته . جاء بدفعته . جاء بقوته . جاء احلق . واصدع هبذا النبأ . وقرر هذا احلدث . اإلعالن 

وما عادت له حياة ، وما عاد له جمال ، وقد تقرر مصريه وعرف . فقد انتهى أمره . . } وما يبدئ الباطل وما يعيد 
  .أنه إىل زوال 

  .يشعر من يسمعه أن القضاء املربم قد قضى ، وأنه مل يعد هناك جمال لشيء آخر يقال  إنه اإليقاع املزلزل ، الذي
ومل يعد الباطل إال مماحكة ومماحلة أمام احلق الواضح . فمنذ جاء القرآن استقر منهج احلق واتضح . وإنه لكذلك 

إمنا . ال أهنا ليست غلبة على احلق ومهما يقع من غلبة مادية للباطل يف بعض األحوال والظروف ، إ. احلاسم اجلازم 
  .أما احلق فواضح بني صريح . وهذه موقوتة مث تزول . غلبة الناس ال املبادئ . هي غلبة على املنتمني إىل احلق 

  :واإليقاع األخري 
  . .} إنه مسيع قريب . وإن اهتديت فبما يوحي إيلَّ ريب . إن ضللت فإمنا أضل على نفسي : قل { 

وإن كنت مهتدياً فإن اهللا هو الذي هداين بوحيه ، ال املك . فإمنا أضل على نفسي . ذن إن ضللت فال عليكم إ
  .وأنا حتت مشيئته أسري فضله . لنفسي منه شيئاً إال بإذنه 

  . .} إنه مسيع قريب { 
كانوا . ة احلقيقية كانوا جيدوهنا رطبة باحليا. هكذا كانوا جيدون صفاته هذه يف نفوسهم . وهكذا كانوا جيدون اهللا 

وأنه معىن بأمرهم عناية مباشرة؛ وأن شكواهم وجنواهم تصل إليه بال . حيسون أن اهللا يسمع هلم وهو قريب منهم 
يف . يف جواره . يف كنفه . ومن مث كانوا يعيشون يف أنس برهبم . وأنه ال يهملها وال يكلها إىل سواه . واسطة 
ه يف نفوسهم حياً ، واقعاً ، بسيطاً ، وليس معىن وال فكرة وال جمرد متثيل وجيدون هذا كل. يف رعايته . عطفه 

  .وتقريب 
  . .} إنه مسيع قريب { 

كأمنا هو جمال . وأخرياً جييء اخلتام يف مشهد من مشاهد القيامة حافل باحلركة العنيفة املترددة بني الدنيا واألخرى 
  :ريع العنيف واحد ، وهم كرة يتقاذفها السياق يف املشهد الس

  .آمنا به : وقالوا . ولو ترى إذ فزعوا فال فوت وأخذوا من مكان قريب { 

اَع َيزِيُد ِفي الَْخلْقِ َما َيَشاءُ الَْحْمُد ِللَِّه فَاِطرِ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َجاِعلِ الَْملَاِئكَِة ُرُسلًا أُوِلي أَْجنَِحٍة َمثَْنى َوثُلَاثَ َورَُب
َما يَفَْتحِ اللَُّه ِللنَّاسِ ِمْن َرْحَمٍة فَلَا ُمْمِسَك لََها َوَما ُيْمِسْك فَلَا ُمْرِسلَ لَُه ِمْن َبْعِدهِ ) ١(َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر  إِنَّ اللََّه

قٍ غَْيُر اللَِّه َيْرزُقُكُْم ِمَن السََّماِء َيا أَيَُّها النَّاُس اذْكُُروا نِْعَمَت اللَِّه َعلَْيكُْم َهلْ ِمْن َخاِل) ٢(َوُهَو الْعَزِيُز الَْحِكيُم 
  ) ٣(َوالْأَْرضِ لَا إِلََه إِلَّا ُهَو فَأَنَّى ُتْؤفَكُونَ 



فهي متضي يف . أقرب ما تكون إىل نسق سورة الرعد . هذه السورة املكّية نسق خاص يف موضوعها ويف سياقها 
إيقاعات موحية مؤثرة هتزه هزاً ، وتوقظه من غفلته . ا إيقاعات تتواىل على القلب البشري من بدئها إىل هنايته

ليتأمل عظمة هذا الوجود ، وروعة هذا الكون؛ وليتدبر آيات اهللا املبثوثة يف تضاعيفه ، املتناثرة يف صفحاته؛ 
ع وليتذكر آالء اهللا ، ويشعر برمحته ورعايته؛ وليتصور مصارع الغابرين يف األرض ومشاهدهم يوم القيامة؛ وليخش

ويعنو وهو يواجه بدائع صنع اهللا ، وآثار يده يف أطواء الكون ، ويف أغوار النفس ، ويف حياة البشر ، ويف أحداث 
وهو يرى ويلمس يف تلك البدائع وهذه اآلثار وحدة احلق ووحدة الناموس ، ووحدة اليد الصانعة املبدعة . التاريخ 

  .ال يتماسك له قلب حيس ويدرك ، ويتأثر تأثر األحياء  ذلك كله يف أسلوب ويف إيقاع. . القوية القديرة 
. يصعب تقسيمها إل فصول متميزة املوضوعات . والسورة وحدة متماسكة متوالية احللقات متتالية اإليقاعات 

كلها إيقاعات على أوتار القلب البشري ، تستمد من ينابيع الكون والنفس واحلياة . فهي كلها موضوع واحد 
  .فتأخذ على النفس أقطارها وهتتف بالقلب من كل مطلع ، إىل اإلميان واخلشوع واإلذعان . البعث والتاريخ و

وإظهار هذه اليد حترك . والسمة البارزة امللحوظة يف هذه اإليقاعات هي جتميع اخليوط كلها يف يد القدرة املبدعة 
  .عقب وال شريك وال ظهري بال م. اخليوط كلها وجتمعها؛ وتقبضها وتبسطها ، وتشدها وترخيها 

  . .ومنذ ابتداء السورة نلمح هذه السمة البارزة ، وتطرد إىل ختامها 
احلمد هللا فاطر السماوات واألرض { : هذا الكون اهلائل نلمح اليد القادرة القاهرة تربزه إىل الوجود وفق ما تريد 

  . .} اخللق ما يشاء إن اهللا على كل شيء قدير يزيد يف . ، جاعل املالئكة رسالً أويل أجنحة مثىن وثالث ورباع 
  :بال معقب وال شريك . وهذه القبضة القوية تنفرج فترسل بالرمحة تتدفق وتفيض ، وتنقبض فتغلق ينابيعها وتغيض 

  . .} ما يفتح اهللا للناس من رمحة فال ممسك هلا ، وما ميسك فال مرسل له من بعده ، وهو العزيز احلكيم { 
إن اهللا ُيسمع من يشاء وما } { فإن اهللا يضل من يشاء ويهدي من يشاء { : ضالل رمحة تتدفق أو تغيض واهلدى وال

{ : وهذه اليد تصنع احلياة األوىل وتنشر املوتى يف احلياة اآلخرة } إن أنت إال نذير . أنت مبسمع من يف القبور 
} كذلك النشور . ت ، فأحيينا به األرض بعد موهتا واهللا الذي أرسل الرياح ، فتثري سحاباً ، فسقناه إىل بلد مي

واخللق والتكوين والنسل واألجل } من كان يريد العزة فلله العزة مجيعاً { : والعزة كلها هللا ومنه وحده تستمد 
 وما حتمل من. واهللا خلقكم من تراب ، مث من نطفة ، مث جعلكم أزواجاً { : خيوطها كلها يف تلك اليد ال تند عنها 

  }إن ذلك على اهللا يسري . وما يعمر من معمر ، وال ينقص من عمره إال يف كتاب . أنثى وال تضع إال بعلمه 

يوجل الليل يف النهار ويوجل { : ويف تلك القبضة تتجمع مقاليد السماوات واألرض وحركات الكواكب واألفالك 
والذين تدعون من . كم اهللا ربكم له امللك ذل. النهار يف الليل ، وسخر الشمس والقمر كل جيري ألجل مسمى 

ويد اهللا املبدعة تعمل يف هذا الكون بطريقتها املعلمة ، وتصبغ وتلون يف اجلماد } دونه ما ميلكون من قطمري 
  :والنبات واحليوان واإلنسان 

د بيض ومحر خمتلف ألواهنا أمل تر أن اهللا أنزل من السماء ماء ، فأخرجنا به مثرات خمتلفاً ألواهنا ، ومن اجلبال جد{ 
وهذه اليد تنقل خطى البشر ، وتورث اجليل } وغرابيب سود ، ومن الناس والدواب واألنعام خمتلف ألوانه كذلك 

وهي متسك هبذا } هو الذي جعلكم خالئف يف األرض } { مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا { : اجليل 
إن اهللا ميسك السماوات واألرض أن تزوال ، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد { . الكون اهلائل حتفظه من الزوال 

وما كان اهللا ليعجزه من شيء يف { : وهي القابضة على أزمة األمور ال يعجزها شيء على اإلطالق } من بعده 
 ترجع األمور وإىل اهللا{ . . } العزيز احلكيم { وهو . . } على كل شيء قدير { وهو } السماوات وال يف األرض 



وهو } عزيز غفور { وهو } وإىل اهللا املصري } { الغين احلميد { وهو } وله امللك } { عليم مبا يصنعون { وهو } 
عليم بذات الصدور { وهو } عامل غيب السماوات واألرض { وهو } خلبري بصري { وإنه بعباده } غفور شكور { 
ومن تلك اآليات وهذه التعقيبات } بعباده بصرياً { وكان } ديراً عليماً ق{ وكان } حليماً غفوراً { وكان } 

  .يرتسم جو السورة ، والسمة الغالبة عليها ، والظل الذي تلقيه يف النفس على وجه العموم 
وإال فهي شوط واحد . ونظراً لطبيعة السورة فقد اخترنا تقسيمها إىل ستة مقاطع متجانسة املعاين لتيسري تناوهلا 

  . .إليقاعات واحللقات من بدئها إىل هنايتها متصل ا
احلمد هللا فاطر السموات واألرض ، جاعل املالئكة رسالً أويل أجنحة مثىن وثالث ورباع ، يزيد يف اخللق ما { 

  . .} يشاء ، إن اهللا على كل شيء قدير 
ظه لرؤية آالئه ، واستشعار رمحته فهي سورة قوامها توجيه القلب إىل اهللا ، وإيقا. تبدأ السورة بتقدمي احلمد هللا 

  :وفضله ، ومتلي بدائع صنعه يف خلقه ، وامتالء احلس هبذه البدائع ، وفيضه بالتسبيح واحلمد واالبتهال 
  . .} احلمد هللا { 

  :ويتلو محد اهللا ذكر صفته الدالة على اخللق واإلبداع 
  . .} فاطر السماوات واألرض { 

اليت نرى بعضها من فوقنا ومن حتتنا حيث كنا ، واليت ال نعرف إال القليل عن  فهو منشئ هذه اخلالئق اهلائلة
واليت ينتظمها ناموس واحد حيفظها يف تناسق وتوافق ، على ما بينها من . . أمنا األرض . . أصغرها وأقرهبا إلينا 

 -وتباعد أفالكها ومداراهتا  مع ضخامتها -أبعاد هائلة ال يتصورها خيالنا البشري إال مبشقة عظيمة؛ واليت حتوي 
  .من أسرار التناسب فيما بينها ما لو اختلت فيه نسبة صغرية لتحطمت كلها وتناثرت بدداً 

وإننا لنمر على مثل هذه اإلشارة يف القرآن الكرمي إىل خلق السماوات واألرض ، دون أن نقف أمامها طويالً لتدبر 
  .ات واألرض ذاهتا مبثل هذه البالدة ، ال نقف أمامها إال قليالً مدلوهلا اهلائل؛ كما منر على مشاهد السماو

ذلك أن حسنا قد تبلد ، فلم تعد تلك املشاهد توقع على أوتاره تلك اإليقاعات املوقظة املوحية ، اليت توقعها على 
أفقدتنا الوهلة والروعة  وذلك أن األلفة قد. القلوب املوصولة بذكر اهللا ، املتيقظة آلثار يده املبدعة يف هذا الوجود 

  .اليت حيسها القلب وهو ينظر إىل مثل هذه البدائع للمرة األوىل 
وال حيتاج القلب املفتوح الواعي املوصول باهللا إىل علم دقيق مبواقع النجوم يف السماء ، وأحجامها ونسبها ، ونسب 

ال حيتاج . . امها وأوضاعها وحركاهتا الفضاء حوهلا ، وطرق سريها يف مداراهتا ، وعالقة بعضها ببعض يف أحج
القلب املفتوح الواعي املوصول باهللا إىل علم دقيق هبذا كله ليستشعر الروعة والرهبة أمام هذا اخللق اهلائل اجلميل 

حسبه . حسبه مشهد النجوم املتناثرة يف الليلة الظلماء . فحسبه إيقاع هذه املشاهد بذاهتا على أوتاره . العجيب 
حسبه الغروب . حسبه الفجر املشقشق بالنور املوحي بالتنفس واالنطالق . لنور الفائض يف الليلة القمراء مشهد ا

بل حسبه هذه األرض وما فيها من مشاهد ال تنتهي وال يستقصيها . . الزاحف بالظالم املوحي بالوداع واالنتهاء 
ة واحدة ال ينتهي التأمل يف ألواهنا وأصباغها بل حسبه زهر. . سائح يقضي عمره يف السياحة والتطلع والتملي 

  . .وتشكيلها وتنسيقها 
وحسب القلب واحدة منها . . . اجلليل منها والدقيق . . . والقرآن يشري إشاراته املوحية لتدبُّر هذه اخلالئق 

  . .إلدراك عظمة فاطرها ، والتوجه إليه بالتسبيح واحلمد واالبتهال 
  .} جاعل املالئكة رسالً أويل أجنحة مثىن وثالث ورباع { . . } ات واألرض احلمد هللا فاطر السماو{ 



واملالئكة هم رسل اهللا بالوحي إىل من خيتاره . . واحلديث يف هذه السورة يتردد حول الرسل وما أنزل اهللا من احلق 
بصفتهم رسالً عقب ذكره ومن مث يذكر اهللا املالئكة . وهذه الرسالة هي أعظم شيء وأجله . من عباده يف األرض 

وهم يقومون بني فاطر السماوات واألرض ، . وهم صلة ما بني السماء واألرض . خللق السماوات واألرض 
  .وأنبيائه ورسله إىل اخللق بأعظم وظيفة وأجلها 

قبل من  وقد ورد وصفهم من. وألول مرة فيما مر بنا من القرآن يف هذه الظالل جند وصفاً للمالئكة خيتص هبيئتهم 
ومن عنده ال يستكربون عن عبادته وال يستحسرون ، يسبحون { : ناحية طبيعتهم ووظيفتهم ، مثل قوله تعاىل 

أما } إن الذين عند ربك ال يستكربون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون { : وقوله } الليل والنهار ال يفترون 
. وهو وصف ال ميثلهم للتصور . . } مثىن وثالث ورباع  أويل أجنحة{ : هنا فنجد شيئاً خيتص بتكوينهم اخللقي 

. وال منلك إال الوقوف عند هذا الوصف ، دون تصور معني له . ألننا ال نعرف كيف هم وال كيف أجنحتهم هذه 
والذي ورد يف القرآن هو هذا؛ . ومل يرد إلينا وصف حمدد للشكل واهليئة من طريق معتمد . فكل تصور قد خيطئ 

} عليها مالئكة غالظ شداد ، ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون { : ه تعاىل يف وصف جهنم وهو قول
  :والذي ورد يف األثر . وهو كذلك ال حيدد شكالً وال هيئة 

وهو كذلك ال يعني . » له ستمائة جناح : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى جربيل يف صورته مرتني ويف رواية « 
  .والعلم هللا وحده يف هذه الغيبيات . فاألمر إذن مطلق . وال هيئة شكالً 

{ يذكر أن اهللا . حيث ال يعرف اإلنسان إال شكل اجلناحني للطائر . ومبناسبة ذكر األجنحة مثىن وثالث ورباع 
نشهده حنن وفيما . . فيقرر طالقة املشيئة ، وعدم تقيدها بشكل من أشكال اخللق . . } يزيد يف اخللق ما يشاء 

وهذا . . } إن اهللا على كل شيء قدير { . . ووراء ما نعلم أكثر وأكثر . ونعلمه أشكال ال حتصى من اخللق 
فال تبقى وراءه صورة ال يتناوهلا مدلوله ، من صور اخللق واإلنشاء والتغيري . التعقيب أوسع من سابقه وأمشل 

  .والتبديل 
  . .} سك هلا ، وما ميسك فال مرسل له من بعده ، وهو العزيز احلكيم ما يفتح اهللا للناس من رمحة فال مم{ 

وحني تستقر هذه الصورة يف . يف هذه اآلية الثانية من السورة صورة من صور قدرة اهللا اليت ختم هبا اآلية األوىل 
  .يعاً قلب بشري يتم فيه حتول كامل يف تصوراته ومشاعره واجتاهاته وموازينه وقيمه يف هذه احلياة مج

وتيئسه من مظنة كل رمحة يف السماوات . إهنا تقطعه عن شبهة كل قوة يف السماوات واألرض وتصله بقوة اهللا 
وتغلق يف وجهه . وتوصد أمامه كل باب يف السماوات واألرض وتفتح أمامه باب اهللا . واألرض وتصله برمحة اهللا 

  . كل طريق يف السماوات واألرض وتشرع له طريقه إىل اهللا
ورمحة اهللا تتمثل يف مظاهر ال حيصيها العد؛ ويعجز اإلنسان عن جمرد مالحقتها وتسجيلها يف ذات نفسه وتكوينه ، 

وتكرميه مبا كرمه؛ وفيما سخر له من حوله ومن فوقه ومن حتته؛ وفيما أنعم به عليه مما يعلمه ومما ال يعلمه وهو كثري 
.  

وجيدها من يفتحها اهللا له يف كل شيء ، ويف كل وضع ، ويف كل .  املمنوح ورمحة اهللا تتمثل يف املمنوع متثلها يف
ولو . جيدها يف نفسه ، ويف مشاعره؛ وجيدها فيما حوله ، وحيثما كان ، وكيفما كان . . حال ، ويف كل مكان 

كل وضع ، ويف  ويفتقدها من ميسكها اهللا عنه يف كل شيء ، ويف. . فقد كل شيء مما يعد الناس فقده هو احلرمان 
  ولو وجد كل شيء مما يعده الناس عالمة الوجدان والرضوان. كل حالة ، ويف كل مكان 

وما من حمنة حتفها رمحة اهللا حىت تكون هي بذاهتا . وما من نعمة ميسك اهللا معها رمحته حىت تنقلب هي بذاهتا نقمة 



وقد أمسكت عنه فإذا هو شوك -وينام على احلرير . ينام اإلنسان على الشوك مع رمحة اهللا فإذا هو مهاد . . نعمة 
ويعاجل أيسر األمور وقد ختلت رمحة اهللا فإذا هي . ويعاجل أعسر األمور برمحة اهللا فإذا هي هوادة ويسر . القتاد 

  .مشقة وعسر 

  بوارويعرب بدوهنا املناهج واملسالك فإذا هي مهلكة و. وخيوض هبا املخاوف واألخطار فإذا هي أمن وسالم 
ال ضيق ولو كان صاحبها يف غياهب السجن ، أو يف . إمنا الضيق يف إمساكها دون سواه . وال ضيق مع رمحة اهللا 

وال وسعة مع إمساكها ولو تقلب اإلنسان يف أعطاف النعيم ، ويف مراتع . جحيم العذاب أو يف شعاب اهلالك 
ومن داخل النفس مع إمساكها . عادة والرضا والطمأنينة فمن داخل النفس برمحة اهللا تتفجَّر ينابيع الس. الرخاء 

  تدب عقارب القلق والتعب والنصب والكد واملعاناة
فهو . فال عليك . . هذا الباب وحده يفتح وتغلق مجيع األبواب ، وتوصد مجيع النوافذ ، وتسد مجيع املسالك 

مجيع األبواب والنوافذ واملسالك فما هو بنافع وهذا الباب وحده يغلق وتفتح . . الفرج والفسحة واليسر والرخاء 
  وهو الضيق والكرب والشدة والقلق والعناء. 

فال . . ويضيق العيش ، وختشن احلياة ، ويشوك املضجع . ويضيق السكن . هذا الفيض يفتح ، مث يضيق الرزق 
فال . الرزق ويقبل كل شيء مث يفيض . وهذا الفيض ميسك . فهو الرخاء والراحة والطمأنينة والسعادة . عليك 

  وإمنا هو الضنك واحلرج والشقاوة والبالء. جدوى 
تصبح مصادر قلق وتعب ونكد وجهد إذا أمسكت عنها . . املال والولد ، والصحة والقوة ، واجلاه والسلطان 

  .فإذا فتح اهللا أبواب رمحته كان فيها السكن والراحة والسعادة واالطمئنان . رمحة اهللا 
وميسك رمحته ، . هللا الرزق مع رمحته فإذا هو متاع طيب ورخاء؛ وإذا هو رغد يف الدنيا وزاد إىل اآلخرة يبسط ا

فإذا هو مثار قلق وخوف ، وإذا هو مثار حسد وبغض ، وقد يكون معه احلرمان ببخل أو مرض ، وقد يكون معه 
  .التلف بإفراط أو استهتار 

نة يف احلياة ومصدر فرح واستمتاع ، ومضاعفة لألجر يف اآلخرة باخللف ومينح اهللا الذرية مع رمحته فإذا هي زي
  وميسك رمحته فإذا الذرية بالء ونكد وعنت وشقاء ، وسهر بالليل وتعب بالنهار. الصاحل الذي يذكر اهللا 

صحة والقوة وميسك نعمته فإذا ال. ويهب اهللا الصحة والقوة مع رمحته فإذا هي نعمة وحياة طيبة ، والتذاذ باحلياة 
بالء يسلطه اهللا على الصحيح القوي ، فينفق الصحة والقوة فيما حيطم اجلسم ويفسد الروح ، ويدخر السوء ليوم 

  احلساب
ويعطي اهللا السلطان واجلاه مع رمحته فإذا هي أداة إصالح ، ومصدر أمن ، ووسيلة الدخار الطيب الصاحل من 

اه والسلطان مصدر قلق على فوهتما ، ومصدر طغيان وبغي هبما ، ومثار وميسك اهللا رمحته فإذا اجل. العمل واألثر 
حقد وموجدة على صاحبهما ال يقر له معهما قرار ، وال يستمتع جباه وال سلطان ، ويدخر هبما لآلخرة رصيداً 

  ضخماً من النار
مع اإلمساك ومع . . حال كلها تتغري وتتبدل من حال إىل . واملقام الطيب . والعمر الطويل . والعلم الغزير 

وزهيد من املتاع جيعل اهللا فيه السعادة . وقليل من املعرفة يثمر وينفع ، وقليل من العمر يبارك اهللا فيه . . اإلرسال 
.  

  .واألمم كاألفراد . واجلماعات كاآلحاد 



  وال يصعب القياس على هذه األمثال. . يف كل أمر ويف كل وضع ، ويف كل حال 
. ولكن شعورك بوجودها هو الرمحة .  أن حتس برمحة اهللا فرمحة اهللا تضمك وتغمرك وتفيض عليك ومن رمحة اهللا

والعذاب هو العذاب يف . وثقتك هبا وتوقعها يف كل أمر هو الرمحة . ورجاؤك فيها وتطلعك إليها هو الرمحة 
إنه ال ييأس من روح { : أبداً  وهو عذاب ال يصبه اهللا على مؤمن. احتجابك عنها أو يأسك منها أو شكك فيها 

وجدها إبراهيم عليه السالم . ورمحة اهللا ال تعز على طالب يف أي مكان وال يف أي حال } . اهللا إال القوم الكافرون 
ووجدها يونس عليه السالم يف بطن . ووجدها يوسف عليه السالم يف اجلب كما وجدها يف السجن . يف النار 

وجدها موسى عليه السالم يف اليم وهو طفل جمرد من كل قوة ومن كل حراسة ، كما و. احلوت يف ظلمات ثالث 
ووجدها أصحاب الكهف يف الكهف حني افتقدوها . وجدها يف قصر فرعون وهو عدو له متربص به ويبحث عنه 

 -اهللا  ووحدها رسول} فأووا إىل الكهف ينشر لكم ربكم من رمحته { : فقال بعضهم لبعض . يف القصور والدور 
ووجدها كل من آوى إليها يأساً من . . وصاحبه يف الغار والقوم يتعقبوهنما ويقصون اآلثار  -صلى اهللا عليه وسلم 

  .منقطعاً عن كل شبهة يف قوة ، وعن كل مظنة يف رمحة ، قاصداً باب اهللا وحده دون األبواب . كل ما سواها 
وال رجاء . ومن مث فال خمافة من أحد . ومىت أمسكها فال مرسل هلا .  مث إنه مىت فتح اهللا أبواب رمحته فال ممسك هلا

إمنا هي . وال خوف من فوت وسيلة ، وال رجاء مع الوسيلة . وال خمافة من شيء ، وال رجاء يف شيء . يف أحد 
} هو العزيز احلكيم و{ . . واألمر مباشرة إىل اهللا . وما ميسك اهللا فال مرسل . ما يفتح اهللا فال ممسك . مشيئة اهللا 

  .ويرسل وميسك وفق حكمة تكمن وراء اإلرسال واإلمساك . يقدر بال معقب على اإلرسال واإلمساك . . 
  . .} ما يفتح اهللا للناس من رمحة فال ممسك هلا { 

ويف رجاء ويف وما بني الناس ورمحة اهللا إال أن يطلبوها مباشرة منه ، بال وساطة وبال وسيلة إال التوجه إليه يف طاعة 
  .ثقة ويف استسالم 

  .} وما ميسك فال مرسل له من بعده { 
  .فما أحد مبرسل من رمحة اهللا ما أمسكه اهللا . فال رجاء يف أحد من خلقه ، وال خوف ألحد من خلقه 

  أية طمأنينة؟ وأي قرار؟ وأي وضوح يف التصورات واملشاعر والقيم واملوازين تقره هذه اآلية يف الضمري؟
ة واحدة ترسم للحياة صورة جديدة؛ وتنشئ يف الشعور قيماً هلذه احلياة ثابتة؛ وموازين ال هتتز وال تتأرجح وال آي

كان مصدرها الناس أو األحداث . جلت أم هانت . كربت أم صغرت . ذهبت أم جاءت . تتأثر باملؤثرات كلها 
  أو األشياء

لألحداث واألشياء واألشخاص والقوى والقيم صورة واحدة لو استقرت يف قلب إنسان لصمد كالطود 
  .واالعتبارات 

وهو { . . وهم ال يفتحون رمحة اهللا حني ميسكها ، وال ميسكوهنا حني يفتحها . ولو تضافر عليها اإلنس واجلن 
  . .} العزيز احلكيم 

الفئة اليت صنعت . سالم وهكذا أنشأ القرآن مبثل هذه اآلية وهذه الصورة تلك الفئة العجيبة من البشر يف صدر اإل
على عني اهللا بقرآنه هذا لتكون أداة من أدوات القدرة ، تنشئ يف األرض ما شاء اهللا أن ينشئ من عقيدة وتصور ، 

وتقر يف األرض ما شاء اهللا أن يقر من مناذج احلياة الواقعة اليت تبدو لنا اليوم . وقيم وموازين ، ونظم وأوضاع 
لفئة اليت كانت قدراً من قدر اهللا يسلطه على من يشاء يف األرض فيمحو ويثبت يف واقع ا. كاألساطري واألحالم 

ذلك أهنا مل تكن تتعامل مع ألفاظ هذا القرآن ، وال مع املعاين اجلميلة . احلياة والناس ما شاء اهللا من حمو ومن إثبات 



. لها آيات القرآن ، وتعيش يف واقعها هبا ، وهلا ولكنها كانت تتعامل مع احلقيقة اليت متث. . وكفى . . اليت تصورها 
.  

وما يزال هذا القرآن بني أيدي الناس ، قادراً على أن ينشئ بآياته تلك أفراداً وفئات متحو وتثبت يف األرض بإذن 
كأهنا حقاً حتسه ، . ذلك حني تستقر هذه الصور يف القلوب ، فتأخذها جداً ، وتتمثلها حقاً . . اهللا ما يشاء اهللا 

  . .تلمسه باأليدي وتراه باألبصار 
  . .ويبقى أن أتوجه أنا باحلمد هللا على رمحة منه خاصة عرفتها منه يف هذه اآلية 
واجهتين يف حلظة جفاف روحي ، . لقد واجهتين هذه اآلية يف هذه اللحظة وأنا يف عسر وجهد وضيق ومشقة 

ويسر اهللا يل أن أطلع منها على . هتين يف ذات اللحظة واج. . وشقاء نفسي ، وضيق بضائقة ، وعسر من مشقة 
حقيقة أذوقها ال . وأن تسكب حقيقتها يف روحي؛ كأمنا هي رحيق أرشفه وأحس سريانه ودبيبه يف كياين . حقيقتها 

وقد . تقدم نفسها يل تفسرياً واقعياً حلقيقة اآلية اليت تفتحت يل تفتحها هذا . فكانت رمحة بذاهتا . معىن أدركه 
ولكنها اللحظة تسكب رحيقها وحتقق معناها ، وتنزل حبقيقتها . ومررت هبا من قبل كثرياً . قرأهتا من قبل كثرياً 

  فانظر كيف تكون. منوذجاً من رمحة اهللا حني يفتحها . . هأنذا : اجملردة ، وتقول 
أن يتفتح القلب حلقيقة كربى من  ولكن لقد تغري كل شيء يف حسي إهنا نعمة ضخمة. إنه مل يتغري شيء مما حويل 

سان ويعيشها؛ ولكنه قلما يقدر نعمة يتذوقها اإلن. حقائق هذا الوجود ، كاحلقيقة الكربى اليت تتضمنها هذه اآلية 
ومت هذا كله يف أشد حلظات . وقد عشتها وتذوقتها وعرفتها . على تصويرها ، أو نقلها لآلخرين عن طريق الكتابة 

وهأنذا أجد الفرج والفرح والري واالسترواح واالنطالق من كل قيد . الضيق واجلفاف اليت مرت يب يف حيايت 
  .نا يف مكاين إهنا رمحة اهللا يفتح اهللا باهبا ويسكب فيضها يف آية من آياته وأ. ومن كل كرب ومن كل ضيق 

َيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّ َوْعدَ اللَِّه َحقٌّ فَلَا َتُغرَّنَّكُمُ ) ٤(َوإِنْ ُيكَذِّبُوَك فَقَْد كُذَِّبتْ ُرُسلٌ ِمْن قَْبِلَك َوإِلَى اللَِّه تُْرَجُع الْأُمُوُر 
إِنَّ الشَّْيطَانَ لَكُْم َعُدوٌّ فَاتَِّخذُوُه َعدُوا إِنََّما َيْدُعو حِْزَبُه لَِيكُونُوا ِمْن ) ٥(نَْيا َولَا َيغُرَّنَّكُْم بِاللَِّه الَْغُروُر الَْحَياةُ الدُّ

) ٧(اِلحَاِت لَُهْم َمْغِفَرةٌ وَأَْجٌر كَبٌِري الَِّذيَن كَفَُروا لَُهْم َعذَاٌب َشدِيٌد وَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ) ٦(أَْصحَابِ السَِّعريِ 
ْب َنفُْسَك َعلَْيهِْم َحَسرَاٍت إِنَّ أَفََمْن ُزيَِّن لَُه ُسوُء َعَمِلِه فََرآُه َحَسًنا فَإِنَّ اللََّه ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء َويَْهِدي َمْن َيَشاُء فَلَا َتذَْه

  ) ٨(اللََّه َعِليٌم بَِما َيْصَنُعونَ 

حقيقة وحدانية : املقطع األول من السورة بتلك اإليقاعات الثالثة العميقة ، بتلك احلقائق الكبرية األصيلة  انتهى
  .وحقيقة االنفراد بالرزق . وحقيقة االختصاص بالرمحة . اخلالق املبدع 

بهم له ، ويرجع األمر ويف املقطع الثاين يتجه أوالً إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالتسلية والتسرية عن تكذي
إن وعد اهللا حق ، وحيذرهم لعب الشيطان هبم ليخدعهم عن تلك : ويتجه ثانياً إىل الناس يهتف هبم . كله إىل اهللا 

احلقائق الكربى ، ويذهب هبم إىل السعري وهو عدوهم األصيل ويكشف هلم عن جزاء املؤمنني وجزاء املخدوعني 
لنيب صلى اهللا عليه وسلم أال يأسى عليهم وتذهب نفسه حسرات فإن اهلدى بالعدو األصيل ويتجه أخرياً إىل ا

  .واهللا عليم مبا يصنعون . والضالل بيد اهللا 
  :خياطب الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

  . .} وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ، وإىل اهللا ترجع األمور { 
فقد { : عليك من التكذيب ، فلست بدعاً من الرسل  تلك هي احلقائق الكربى واضحة بارزة؛ فإن يكذبوك فال



. واألمر كله هللا ، وإليه ترجع األمور ، وما التبليغ والتكذيب إال وسائل وأسباب } كذبت رسل من قبلك 
  .والعواقب متروكة هللا وحده ، يدبر أمرها كيف يريد 

  :ويهتف بالناس 
إن الشيطان لكم عدو . وال يغرنكم باهللا الغرور . ة الدنيا فال تغرنكم احليا. يا أيها الناس إن وعد اهللا حق { 

  . .} إمنا يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعري . فاختذوه عدواً 
إنه حق واحلق ال بد أن يقع ، واحلق ال يضيع وال . إنه واقع ال يتخلف . إنه آت ال ريب فيه . . إن وعد اهللا حق 

ولكن الشيطان يغر . } فال تغرنكم احلياة الدنيا { . ياة الدنيا تغر وختدع ولكن احل. يبطل وال يتبدد وال حييد 
والشيطان قد أعلن عداءه لكم وإصراره على . . } وال يغرنكم باهللا الغرور { وخيدع فال متكنوه من أنفسكم 

عدو ال يتبع خطى ال تركنوا إليه ، وال تتخذوه ناصحاً لكم ، وال تتبعوا خطاه ، فال} فاختذوه عدواً { عدائكم 
إمنا يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعري { : عدوه وهو يعقل وهو ال يدعوكم إىل خري ، وال ينتهي بكم إىل جناة 

  فهل من عاقل جييب دعوة الداعي إىل عذاب السعري؟} 
ن ، فإنه يتحفز فحني يستحضر اإلنسان صورة املعركة اخلالدة بينه وبني عدوه الشيطا. إهنا ملسة وجدانية صادقة 

يتحفز لدفع الغواية واإلغراء؛ ويستيقظ ملداخل . بكل قواه يقظته وبغريزة الدفاع عن النفس ومحاية الذات 
الشيطان إىل نفسه ، ويتوجس من كل هاجسة ، ويسرع ليعرضها على ميزان اهللا الذي أقامه له ليتبني ، فلعلها 

  خدعة مستترة من عدوه القدمي
حالة التوفز والتحفز لدفع وسوسة الشيطان . وجدانية اليت يريد القرآن أن ينشئها يف الضمري وهذه هي احلالة ال

بالغواية؛ كما يتوفز اإلنسان ويتحفز لكل بادرة من عدوه وكل حركة خفية حالة التعبئة الشعورية ضد الشر 
  .ودواعيه ، وضد هواتفه املستسرة يف النفس ، وأسبابه الظاهرة للعيان 

  .ستعداد الدائم للمعركة اليت ال هتدأ حلظة وال تضع أوزارها يف هذه األرض أبداً حالة اال
مث يدعم هذه التعبئة وهذا احلذر وهذا التوفز ببيان عاقبة الكافرين الذين لبوا دعوة الشيطان ، وحالة املؤمنني الذين 

  :طاردوه 
  . .} هلم مغفرة وأجر كبري  والذين آمنوا وعملوا الصاحلات. الذين كفروا هلم عذاب شديد { 

ويعقب على هذا بتصوير طبيعة الغواية ، وحقيقة عمل الشيطان ، والباب الذي يفتح فيجيء منه الشر كله؛ وميتد 
  :منه طريق الضالل الذي ال يرجع منه سالك مىت أبعدت فيه خطاه 

  . .} ؟ . . . أمن زين له سوء عمله فرآه حسناً { 
أن يعجب بنفسه وبكل ما يصدر . أن يزين الشيطان لإلنسان سوء عمله فرياه حسناً . . هذا هو مفتاح الشر كله 

أال يفتش يف عمله لريى مواضع اخلطأ والنقص فيه ، ألنه واثق من أنه ال خيطئ متأكد أنه دائماً على صواب . عنها 
نفسه يف شيء ، وال أن حياسبها  ال خيطر على باله أن يراجع. معجب بكل ما يصدر منه مفتون بكل ما يتعلق بذاته 

مزين . ألنه حسن يف عني نفسه . وبطبيعة احلال ال يطيق أن يراجعه أحد يف عمل يعمله أو يف رأي يراه . على أمر 
  ال جمال فيه للنقد ، وال موضع فيه للنقصان. لنفسه وحسه 

  فإىل البوار. منه إىل الضالل  هذا هو البالء الذي يصبه الشيطان على إنسان؛ وهذا هو املقود الذي يقوده
وال . فال يأمن مكر اهللا . إن الذي يكتب اهللا له اهلدى واخلري يضع يف قلبه احلساسية واحلذر والتلفت واحلساب 

دائم احلساب . فهو دائم التفتيش يف عمله . وال يأمن النقص والعجز . وال يأمن اخلطأ والزلل . يأمن تقلب القلب 



  .ر من الشيطان ، دائم التطلع لعون اهللا دائم احلذ. لنفسه 
  .وهذا هو مفرق الطريق بني اهلدى والضالل ، وبني الفالح والبوار 

  :إهنا حقيقة نفسية دقيقة عميقة يصورها القرآن يف ألفاظ معدودة 
  . .} أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً { 

هو هذا . هو هذا الغرور . تاح هذا كله هو هذا التزيني ومف. إنه منوذج الضال اهلالك البائر الصائر إىل شر مصري 
وال . وال حيسن عمالً ألنه مطمئن إىل حسن عمله وهو سوء . الستار الذي يعمي قلبه وعينه فال يرى خماطر الطريق 

ل يصلح خطأ ألنه واثق أنه ال خيطئ وال يصلح فاسداً ألنه مستيقن أنه ال يفسد وال يقف عند حد ألنه حيسب أن ك
  خطوة من خطواته إصالح

  . .ومفتاح الضالل األخري . ونافذة السوء . إنه باب الشر 
أفهذا : كأن يقال . ليشمل كل جواب . . } أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً؟ { . . ويدع السؤال بال جواب 

إىل آخر . . األتقياء؟  يرجى له صالح ومتاب؟ أفهذا كمن حياسب نفسه ويراقب اهللا؟ أفهذا يستوي مع املتواضعني
  .صور اإلجابة على مثل هذا السؤال 

َمْن كَانَ ) ٩(َمْوِتَها كَذَِلَك النُّشُوُر  َواللَُّه الَِّذي أَْرَسلَ الرَِّياَح فَُتِثُري َسحَاًبا فَُسقْنَاُه إِلَى َبلٍَد مَيٍِّت فَأَْحَييَْنا بِِه الْأَْرَض بَْعَد
ئَاِت لَُهْم َعذَابٌ الِْعزَّةُ َجِميًعا إِلَْيهِ َيصَْعُد الْكَِلُم الطَّيُِّب َوالَْعَملُ الصَّاِلُح َيْرفَُعُه َوالَِّذيَن َيْمكُُرونَ السَّيُِّيرِيُد الِْعزَّةَ فَِللَِّه 

كُْم أَْزوَاًجا َوَما َتْحِملُ ِمْن أُْنثَى َولَا وَاللَُّه َخلَقَكُْم ِمْن تَُرابٍ ثُمَّ ِمْن ُنطْفٍَة ثُمَّ َجعَلَ) ١٠(َشِديٌد َوَمكُْر أُولَِئَك ُهَو َيبُوُر 
َوَما َيسَْتوِي ) ١١(لَِّه َيِسٌري َتَضُع إِلَّا بِِعلِْمِه َوَما ُيَعمَُّر ِمْن ُمَعمَّرٍ َولَا ُينْقَُص ِمْن ُعُمرِِه إِلَّا ِفي ِكَتابٍ إِنَّ ذَِلَك َعلَى ال

اُبُه وََهذَا ِملٌْح أُجَاٌج َوِمْن كُلٍّ َتأْكُلُونَ لَْحًما طَرِيا َوَتسَْتخْرُِجونَ ِحلَْيةً َتلَْبُسوَنَها الَْبحَْراِن َهذَا َعذٌْب فُرَاٌت سَاِئغٌ شََر
اَر ِفي اللَّْيلِ يُوِلجُ اللَّْيلَ ِفي النََّهارِ َوُيوِلُج النََّه) ١٢(َوَتَرى الْفُلَْك ِفيِه َمَواِخَر ِلتَْبَتُغوا ِمْن فَْضِلِه َولََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ 

نَ ِمْن ُدونِِه َما َيْمِلكُونَ ِمْن َوَسخََّر الشَّْمَس وَالْقََمَر كُلٌّ َيجْرِي لِأََجلٍ ُمسَمى ذَِلكُُم اللَُّه رَبُّكُْم لَهُ الُْملُْك وَالَِّذيَن َتْدُعو
ا اسَْتجَاُبوا لَكُْم َوَيْوَم الْقَِياَمِة َيكْفُُرونَ بِِشْرِككُْم َولَا إِنْ َتْدُعوُهْم لَا َيْسَمُعوا ُدَعاءَكُْم َولَْو َسِمُعوا َم) ١٣(ِقطِْمريٍ 

  ) ١٤(ُيَنبِّئَُك ِمثْلُ َخبِريٍ 

هذا املقطع الثالث جوالت متتابعة يف اجملال الكوين الذي يعرض فيه القرآن دالئل اإلميان؛ ويتخذ من مشاهده 
  .املعروضة للبصائر واألبصار أدلته وبراهينه 

ه اجلوالت املتتابعة جتيء يف السورة عقب احلديث عن اهلدى والضالل ، وعن تسلية الرسول صلى اهللا عليه وهذ
فمن شأن أن يؤمن فهذه أدلة . . وتفويض هذا األمر لصاحبه العليم مبا يصنعون . وسلم عن إعراض املعرضني 

ء أن يضل فهو يضل عن بينة وقد ومن شا. اإلميان معروضة يف صفحة الكون حيث ال خفاء فيها وال غموض 
  .أخذته احلجة من كل جانب 

ويف خلق اإلنسان من تراب ، مث . وفيه دليل على البعث والنشور . ويف مشهد احلياة النابضة بعد املوات حجة 
وكل مرحلة من مراحل خلقه وحياته متضي وفق قدر مرسوم يف كتاب مبني . صريورته إىل هذا اخللق الراقي حجة 

.  
  .وفيهما من نعم اهللا على الناس ما يقتضي الشكر والعرفان .  مشهد البحرين املتميزين وتنويعهما حجة ويف

وكذلك مشهد . وفيهما على التقدير والتدبري دليل . ويف مشهد الليل والنهار يتداخالن ويطوالن ويقصران حجة 



  .الشمس والقمر مسخرين هبذا النظام الدقيق العجيب 
والذين يدعون من . وهذا هو اهللا خالقها ومالكها . ودالئل معروضة يف اجملال الكوين الفسيح  هذه كلها حجج

فماذا بعد . ويوم القيامة يتربأون من عبادهم الضالّل . وال يسمعون وال يستجيبون . دون اهللا ما ميلكون من قطمري 
  احلق إال الضالل؟

. } كذلك النشور . ناه إىل بلد ميت ، فأحيينا به األرض بعد موهتا واهللا الذي أرسل الرياح ، فتثري سحاباً ، فسق{ 
.  

مشهد الرياح ، تثري السحب؛ تثريها من البحار ، . وهذا املشهد يتردد يف معرض دالئل اإلميان الكونية يف القرآن 
سوق اهللا هذا السحاب فالرياح الساخنة هي املثرية للبخار؛ والرياح الباردة هي املكثفة له حىت يصري سحاباً؛ مث ي

بالتيارات اهلوائية يف طبقات اجلو املختلفة ، فتذهب مييناً ومشاالً إىل حيث يريد اهللا هلا أن تذهب ، وإىل حيث 
مقدر يف . . إىل بلد ميت . . يسخرها ويسخر مثرياهتا من الرياح والتيارات ، حىت تصل إىل حيث يريد هلا أن تصل 

} فأحيينا به األرض بعد موهتا { . واملاء حياة كل شيء يف هذه األرض . هبذا السحاب  علم اهللا أن تدب فيه احلياة
وهم مع وقوع هذه اخلارقة يف . وتتم اخلارقة اليت حتدث يف كل حلظة والناس يف غفلة عن العجب العاجب فيها . . 

يف بساطة ويسر . . } لك النشور كذ{ . . وهو يقع بني أيديهم يف الدنيا . كل حلظة يستبعدون النشور يف اآلخرة 
  ، وبال تعقيد وال جدل بعيد

. هذا املشهد يتردد يف معرض دالئل اإلميان الكونية يف القرآن ألنه دليل واقعي ملموس ، ال سبيل إىل املكابرة فيه 
  .ىل تأمله وألنه من جانب آخر يهز القلوب حقاً حني تتماله وهي يقظى؛ ويلمس املشاعر ملساً موحياً حني تتجه إ

مث مير . وخباصة يف الصحراء حيث مير عليها اإلنسان اليوم وهي حمل جدب جرداء . وهو مشهد هبيج مجيل مثري 
والقرآن يتخذ موحياته من مألوف البشر املتاح هلم ، مما ميرون عليه . عليها غداً وهي ممرعة خضراء من آثار املاء 

  .ئر والعيون وهو معجز معجب حني تتماله البصا. غافلني 
  .ومن مشهد احلياة النابضة يف املوات ينتقل نقلة عجيبة شيئاً إىل معىن نفسي ومطلب شعوري 

ويربط هذا املعىن بالقول الطيب الذي يصعد إىل اهللا والعمل . ينتقل إىل معىن العزة والرفعة واملنعة واالستعالء 
  :صفحة التدبري السّيئ واملكر اخلبيث ، وهو يهلك ويبور . كما يعرض الصفحة املقابلة . الصاحل الذي يرفعه اهللا 

من كان يريد العزة فلله العزة مجيعاً ، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه ، والذين ميكرون السيئات { 
  . .} هلم عذاب شديد ، ومكر أولئك هو يبور 

لمة الطيبة والعمل الصاحل ، هو احلياة الطيبة يف هذه ويف ولعل الرابط الذي يصل بني احلياة النامية يف املوات ، والك
أمل { . وهي الصلة اليت سبقت اإلشارة إليها يف سورة إبراهيم . تلك؛ وما بينهما من صلة يف طبيعة الكون واحلياة 

هبا تر كيف ضرب اهللا مثالً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السماء تؤيت أكلها كل حني بإذن ر
ويضرب اهللا األمثال للناس لعلهم يتذكرون ، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق األرض ما هلا من 

والكلمة تنمو ومتتد وتثمر . وهو شبه حقيقي يف طبيعة الكلمة وطبيعة الشجرة؛ وما فيهما من حياة ومناء } قرار 
  كما تنمو الشجرة ومتتد وتثمر سواء بسواء

وما يقوم عليها من سيادة لقريش على القبائل حبكم . ركون يشركون استبقاء ملكانتهم الدينية يف مكة وقد كان املش
: مما جعلهم يقولون . العزة واملنعة يف أوهلا بطبيعة احلال . العقيدة ، وما حتققه هذه السيادة من مغامن متعددة األلوان 

  :هلم فاهللا يقول } إن نتبع اهلدى معك نتخطف من أرضنا { 



  }من كان يريد العزة فلله العّزة مجيعاً { 
  وهذه احلقيقة كفيلة حني تستقر يف القلوب أن تبدل املعايري كلها ، وتبدل الوسائل واخلطط أيضاً

فمن كان يريد العزة فليطلبها من مصدرها الذي ليس هلا . وليس شيء منها عند أحد سواه . إن العزة كلها هللا 
{ فهو واجدها هناك وليس بواجدها عند أحد ، وال يف أي كنف ، وال بأي سبب . عند اهللا  ليطلبها. مصدر غريه 

  . .} فلله العّزة مجيعاً 
إن الناس الذين كانت قريش تبتغي العزة عندهم بعقيدهتا الوثنية املهلهلة؛ وختشى اتباع اهلدى وهي تعترف أنه 

هؤالء ، القبائل والعشائر وما إليها ، إن هؤالء ليسوا  إن الناس. اهلدى خشية أن تصاب مكانتها بينهم بأذى 
وإذا كانت هلم قوة فمصدرها األول هو . . } فلله العّزة مجيعاً { مصدراً للعزة ، وال ميلكون أن يعطوها أو مينعوها 

األول ، ال إىل وإذن فمن كان يريد العزة واملنعة فليذهب إىل املصدر . وإذا كانت هلم منعة فواهبها هو اهللا . اهللا 
  .اآلخذ املستمد من هذا املصدر 

وهم مثله طالب حماويج . ليأخذ من األصل الذي ميلك وحده كل العزة ، وال يذهب يطلب قمامة الناس وفضالهتم 
  ضعاف

وهي حقيقة كفيلة بتعديل القيم واملوازين ، وتعديل احلكم . إهنا حقيقة أساسية من حقائق العقيدة اإلسالمية 
ير ، وتعديل النهج والسلوك ، وتعديل الوسائل واألسباب ويكفي أن تستقر هذه احلقيقة وحدها يف أي قلب والتقد

لتقف به أمام الدنيا كلها عزيزاً كرمياً ثابتاً يف وقفته غري مزعزع ، عارفاً طريقه إىل العزة ، طريقه الذي ليس هنالك 
  سواه

وال لدولة وال . وال لوضع وال حلكم . وال حلدث جلل . طاغية وال لعاصفة . إنه لن حيين رأسه ملخلوق متجرب 
  وليس ألحد منها شيء إال برضاه؟. وعالم؟ والعزة هللا مجيعاً . ملصلحة ، وال لقوة من قوى األرض جيمعاً 

  :ومن هنا يذكر الكلم الطيب والعمل الصاحل 
  . .} إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه { 

فهو إشارة إىل أسباب العزة ووسائلها ملن يطلبها . يب املباشر بعد ذكر احلقيقة الضخمة مغزاه وإحياؤه وهلذا التعق
القول الطيب الذي يصعد إىل اهللا يف عاله؛ والعمل الصاحل الذي يرفعه . القول الطيب والعمل الصاحل . عند اهللا 

  .ه العزة واالستعالء ومن مث يكرم صاحبه ومينح. اهللا إليه ويكرمه هبذا االرتفاع 
حقيقة تستقر يف القلب فيستعلي . والعزة الصحيحة حقيقة تستقر يف القلب قبل أن يكون هلا مظهر يف دنيا الناس 

يستعلي هبا على . حقيقة يستعلي هبا على نفسه أول ما يستعلي . هبا على كل أسباب الذلة واالحنناء لغري اهللا 
ومىت استعلى على هذه فلن ميلك أحد . ، وخماوفه ومطامعه من الناس وغري الناس  شهواته املذلة ، ورغائبه القاهرة

ومن استعلى عليها فقد . وخماوفهم ومطامعهم . فإمنا تذل الناس شهواهتم ورغباهتم . وسيلة إلذالله وإخضاعه 
االستعالء وهذه هي العزة احلقيقية ذات القوة و. . استعلى على كل وضع وعلى كل شيء وعلى كل إنسان 

  والسلطان
وليست طغياناً فاجراً يضرب يف عتو وجترب . إن العزة ليست عناداً جاحماً يستكرب على احلق ويتشامخ بالباطل 

وليست قوة عمياء تبطش بال حق وال عدل وال . وليست اندفاعاً باغياً خيضع للنزوة ويذل للشهوة . وإصرار 
ة النفس ، واستعالء على القيد والذل ، واستعالء على اخلضوع اخلانع كال إمنا العزة استعالء على شهو. . صالح 
ومن هذا اخلضوع هللا . . مث هي خضوع هللا وخشوع؛ وخشية هللا وتقوى ، ومراقبة هللا يف السراء والضراء . لغري اهللا 



  .برضاه ومن هذه املراقبة هللا ال تعىن إال . ومن هذه اخلشية هللا تصمد لكل ما يأباه . ترتفع اجلباه 
. هذا مكان الكلم الطيب والعمل الصاحل من احلديث عن العزة ، وهذه هي الصلة بني هذا املعىن وذاك يف السياق 

  :مث تكمل بالصفحة املقابلة 
  .} والذين ميكرون السيئات هلم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور { 

  .فهؤالء هلم عذاب شديد . هلا يف السوء ولكنه عرب هبا لغلبة استعما. وميكرون هنا مضمنة معىن يدبرون 

وذلك تنسيقاً مع إحياء األرض . من البوار ومن البوران سواء . فال حييا وال يثمر . فوق أن مكرهم وتدبريهم يبور 
  .وإمثارها يف اآلية السابقة 

الظاهر أهنم أعلياء ، وأهنم وقد يبدو يف . والذين ميكرون السيئات ميكروهنا طلباً للعزة الكاذبة ، والغلبة املوهومة 
وهبما . ولكن القول الطيب هو الذي يصعد إىل اهللا ، والعمل الصاحل هو الذي يرفعه إليه . أعزاء ، وأهنم أقوياء 

فأما املكر السيئ قوالً وعمالً فليس سبيالً إىل العزة ولو حقق القوة الطاغية . تكون العزة يف معناها الواسع الشامل 
وإن أمهل . وعد اهللا ، ال خيلف اهللا وعده . إال أن هنايته إىل البوار وإىل العذاب الشديد . ض األحيان الباغية يف بع

  .املاكرين بالسوء حىت حيني األجل احملتوم يف تدبري اهللا املرسوم 
لنشأة من محل ويذكر ما يالبس تلك ا. مث جييء مشهد النشأة األوىل لإلنسان بعد الكالم عن نشاة احلياة كلها باملاء 

  .وكله يف علم اهللا املكنون . يف البطون؛ ومن عمر طويل وعمر قصري 
وما يعمر من . وما حتمل من أنثى وال تضع إال بعلمه . واهللا خلقكم من تراب ، مث من نطفة ، مث جعلكم أزواجاً { 

  . .} إن ذلك على اهللا يسري . معمر وال ينقص من عمره إال يف كتاب 
. . النطفة : النشأة األوىل من التراب تتردد كثرياً يف القرآن؛ وكذلك اإلشارة إىل أول مراحل احلمل  واإلشارة إىل

واملعجزة األوىل هي معجزة هذه احلياة اليت ال يعلم أحد . والتراب عنصر ال حياة فيه ، والنطفة عنصر فيه احلياة 
سراً مغلقاً على البشر؛ وهو حقيقة قائمة مشهودة وما يزال هذا . كيف جاءت ، وال كيف تلبست بالعنصر األول 

  .وداللتها على اخلالق احمليي القدير داللة ال ميكن دفعها وال املماحكة فيها . ، ال مفر من مواجهتها واالعتراف هبا 
النقلة  وتأمل هذه. هذا والنقلة من غري احلي إىل احلي نقلة بعيدة بعيدة أكرب وأضخم من كل أبعاد الزمان واملكان 

وكل سر منها أضخم من اآلخر وأعجب . ال ينتهي وال ميله القلب احلي الذي يتدبر أسرار هذا الوجود العجيبة 
  .صنعاً 

والنقلة بعد ذلك من النطفة اليت متثل مرحلة اخللية الواحدة إىل اخللقة الكاملة السوية للجنني ، حني يتميز الذكر 
سواء كان املقصود . . } مث جعلكم أزواجاً { : ري إليها القرآن يف هذه اآلية من األنثى ، وتتحقق الصورة اليت يش

هذه . . جعلكم ذكر وأنثى وأنتم أجنة ، أو كان املقصود جعلكم أزواجاً بعد والدتكم وتزاوج الذكر واألنثى 
ة يف النطفة من ذلك الكائن النقلة من النطفة إىل هذين النوعني املتميزين نقلة بعيدة كذلك بعيدة فأين اخللية الواحد

الشديد التركيب والتعقيد ، الكثري األجهزة املتعدد الوظائف؟ وأين تلك اخللية املبهمة من ذلك اخللق احلافل 
  باخلصائص املتميزة؟

إن تتبع هذه اخللية الساذجة وهي تنقسم وتتوالد؛ وتتركب كل جمموعة خاصة من اخلاليا املتولدة منها لتكوين 
مث تعاون هذه األعضاء وتناسقها وجتمعها لتكون خملوقاً واحداً على هذا . ه وظيفة معينة وطبيعة معينة عضو خاص ل

النحو العجيب؛ وخملوقاً متميزاً من سائر املخلوقات األخرى من جنسه ، بل من أقرب الناس إليه ، حبيث ال يتماثل 
  .أبداً خملوقان اثنان 



مث تتبع هذه اخلاليا حىت تصري أزواجاً ، قادرة على إعادة النشأة . . إدراكه  وكلهم من نطفة ال متيز فيها ميكن. 
ومن مث هذه . إن هذا كله لعجب ال ينقضي منه العجب . . بنطف جديدة ، تسري يف ذات املراحل ، دون احنراف 

هولة األسرار لعل الناس اإلشارة اليت تتردد يف القرآن كثرياً عن تلك اخلارقة اجملهولة السر؛ بل تلك اخلوارق اجمل
  يشغلون قلوهبم بتدبرها ، ولعل أرواحهم تستيقظ على اإليقاع املتكرر عليها

) كالصور اليت جاء ذكرها يف هذا اجلزء يف سورة سبأ ( وإىل جوار هذه اإلشارة هنا يعرض صور كونية لعلم اهللا 
  :صورة علم اهللا احمليط بكل محل حتمله أنثى يف هذه األرض مجيعاً 

  .} وما حتمل من أنثى وال تضع إال بعلمه { 
وسواها مما نعلمه ومما ال . والنص يتجاوز إناث اإلنسان إىل إناث احليوان والطري واألمساك والزواحف واحلشرات 

جنني ال يتم منوه يف داخل جسم األم؛ . نعلمه وكلها حتمل وتضع حىت ما يبيض منها ، فالبيضة محل من نوع خاص 
بيضة ، مث يتابع منوه خارج جسم األم حبضانتها هي أو حبضانة صناعية حىت يصبح جنيناً كامالً مث يفقس بل ينزل 

  .ويتابع منوه العادي 
  وعلم اهللا على كل محل وعلى كل وضع يف هذا الكون املترامي األطراف

إليه ال يف التصور وال يف  وتصوير علم اهللا املطلق على هذا النحو العجيب ليس من طبيعة الذهن البشري أن يتجه
وهذه إحدى السمات الدالة على . التعبري كما قلنا يف سورة سبأ فهو بذاته دليل على أن اهللا هو منزل هذا القرآن 

  .مصدره اإلهلي املتفرد 
  :ومثلها احلديث عن العمر يف اآلية ذاهتا 

  .} هللا يسري إن ذلك على ا. وما يعمر من معمر وال ينقص من عمره إال يف كتاب { 
فإن اخليال إذا مضى يتدبر ويتتبع مجيع األحياء يف هذا الكون من شجر وطري وحيوان وإنسان وسواه على اختالف 
يف األحجام واألشكال واألنواع واألجناس واملواطن واألزمنة؛ مث يتصور أن كل فرد من أفراد هذا احلشد الذي ال 

ر فيطول عمره ، أو ينقص من عمره فيقصر وفق قدر مقدور ، ووفق ميكن حصره ، وال يعلم إال خالقه عدده يعم
  .علم متعلق هبذا الفرد ، متابع له ، عمر أم مل يعمر 

فهذه الورقة من تلك الشجرة يطول عمرها أو تذبل . يعمر أو ينقص من عمره . بل متعلق بكل جزء من كل فرد 
وهذا القرن من ذلك . كثها أو تذهب مع الريح وهذه الريشة من ذلك الطائر يطول م. أو تسقط عن قريب 

وهذه العني يف ذلك اإلنسان أو هذه الشعرة تبقى وتسقط وفق تقدير . احليوان يبقى طويالً أو يتحطم يف صراع 
  .معلوم 

إن ذلك على { : وأن ذلك ال يكلف جهداً وال عسراً . من علم اهللا الشامل الدقيق . . } يف كتاب { كل ذلك 
  . .}  اهللا يسري

وإنه الجتاه إىل حقيقة ال . . إنه ألمر عجيب جد عجيب . . إذا مضى اخليال يتدبر هذا ويتتبعه؛ مث يتصور ما وراءه 
واجتاه إىل تصور هذه احلقيقة وتصويرها على غري مألوف البشر كذلك . يتجه إليها التفكري البشري على هذا النحو 

  .ذا األمر العجيب وإمنا هو التوجيه اإلهلي اخلاص إىل ه. 
والتعمري يكون بطول األجل وعد األعوام؛ كما يكون بالربكة يف العمر ، والتوفيق إىل إنفاقه إنفاقاً مثمراً ، 

وكذلك يكون نقص العمر بقصره يف عد السنني؛ أو نزع الربكة . واحتشاده باملشاعر واحلركات واألعمال واآلثار 
  .والفراغ  منه وإنفاقه يف اللهو والعبث والكسل



ورب عام مير خاوياً . ورب ساعة تعدل عمراً مبا حيتشد فيها من أفكار ومشاعر ، ومبا يتم فيها من أعمال وآثار 
  فارغاً ال حساب له يف ميزان احلياة ، وال وزن له عند اهللا

  . .كل ذلك من كل كائن يف هذا الكون الذي ال يعرف حدوده إال اهللا . . وكل ذلك يف كتاب 
  .والنص يشمله . كل منها يعمر أو ينقص من عمره . . واألمم كاألفراد . ماعات كاآلحاد واجل

وإين ألتصور الصخرة املعمرة ، والكهف املعمر ، والنهر املعمر ، والصخرة اليت ينتهي . بل إن األشياء لكاألحياء 
طم أو مسدود؛ والنهر الذي ينتهي أجلها أو يقصر فإذا هي فتات؛ والكهف الذي ينتهي أجله أو يقصر فإذا هو حم

  أجله أو يقصر فإذا هو غائض أو مبدد
والثوب املعمر . واجلهاز املعمر أو قصري العمر . البناء املعمر أو القصري العمر . ومن األشياء ما تصنع يد اإلنسان 

  .وكلها ذات آجال وأعمار يف كتاب اهللا كاإلنسان . . أو قصري العمر 
  . . العليم اخلبري وكلها من أمر اهللا

وإن القلب . وإن تصور األمر على هذا النحو ليوقظ القلب إىل تدبر هذا الكون حبس جديد ، وأسلوب جديد 
وهو حيثما تلفت . الذي يستشعر يد اهللا وعينه على كل شيء مبثل هذه الدقة ليصعب أن ينسى أو يغفل أو يضل 

  . ، ووجد قدرة اهللا ، متمثلة ومتعلقة بكل شيء يف هذا الوجود ووجد عناية اهللا. ووجد عني اهللا . وجد يد اهللا 
  وهكذا يصنع القرآن القلوب

ميضي إىل مشهد املاء يف هذه األرض من . وميضي السياق إىل لفتة أخرى يف هذه اجلولة الكونية املتعددة اللفتات 
المها يفترقان ويلتقيان بتسخري اهللا يف خدمة وك. فهذا عذب سائغ ، وهذا ملح مر . زاوية تنويع املاء . زاوية معينة 

  .اإلنسان 
ومن كل تأكلون حلماً طرياً . . هذا عذب فرات سائغ شرابه ، وهذا ملح أجاج . . وما يستوي البحران { 

  . .} لتبتغوا من فضله ، ولعلكم تشكرون . وترى الفلك فيه مواخر . وتستخرجون حلية تلبسوهنا 
ق املاء واضحة؛ ووراءها حكمة فيما نعلم ظاهرة ، فأما اجلانب العذب السائغ اليسري التناول إن إرادة التنويع يف خل

  .فنحن نعرف جانباً من حكمة اهللا فيما نستخدمه وننتفع به؛ وهو قوام احلياة لكل حي 

يم هذا الكون وأما اجلانب امللح املر وهو البحار واحمليطات فيقول أحد العلماء يف بيان التقدير العجيب يف تصم
  :الضخم 

وعلى الرغم من االنبعاثات الغازية من األرض طول الدهور ومعظمها سام فإن اهلواء باق دون تلويث يف الواقع ، « 
وعجلة املوازنة العظيمة هي تلك الكتلة الفسيحة من املاء أي . ودون تغري يف نسبته املتوازنة الالزمة لوجود اإلنسان 

  .» . . وأخرياً اإلنسان نفسه . ه احلياة والغذاء واملطر واملناخ املعتدل ، والنباتات احمليط الذي استمدت من
وهذا بعض ما تكشف لنا من حكمة اخللق والتنويع ، واضح فيه القصد والتدبري ، ومنظور فيه إىل تناسقات 

الق هذا الكون وما فيه وال يصنع هذا إال اهللا خ. وموازنات يقوم بعضها على بعض يف حياة هذا الكون ونظامه 
واإلشارة إىل اختالف البحرين . فإن هذا التنسيق الدقيق ال جييء مصادفة واتفاقاً حبال من األحوال . ومن فيه 

وستأيت يف السورة إشارات إىل مناذج منها يف عامل املشاعر . توحي مبعىن القصد يف هذه التفرقة ويف كل تفرقة أخرى 
  .زين واالجتاهات والقيم واملوا

  :مث يلتقي البحران املختلفان يف تسخريمها لإلنسان 
  . .} ومن كل تأكلون حلماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسوهنا وترى الفلك فيه مواخر { 



واللؤلؤ يوجد يف . واحللية من اللؤلؤ واملرجان . واللحم الطري هو األمساك واحليوانات البحرية على اختالفها 
يف أجسامها نتيجة دخول جسم غريب كحبة رمل أو نقطة ماء ، فيفرز جسم القوقعة داخل  أنواع القواقع يتكون

وبعد زمن معني يتصلب . الصدفة إفرازاً خاصاً حييط به هذا اجلسم الغريب ، كي ال يؤذي جسم القوقعة الرخو 
تد يف البحر أحياناً عدة أميال هذا اإلفراز ، ويتحول إىل لؤلؤة واملرجان نبات حيواين يعيش ويكون شعاباً مرجانية مت

، وتتكاثر حىت تصبح خطراً على املالحة يف بعض األحيان؛ وخطراً على كل حي يقع يف براثنها وهو يقطع بطرق 
  خاصة وتتخذ منه احللى

ولكثافة املاء وكثافة . والفلك متخر البحار واألهنار أي تشقها مبا أودع اهللا األشياء يف هذا الكون من خصائص 
. وللرياح كذلك . ألجسام اليت تتكون منها السفن دخل يف إمكان طفو السفن على سطح املاء وسريها فيه ا

وكلها . وللقوى اليت سخرها اهللا لإلنسان وعرفه كيف يستخدمه كقوة البخار وقوة الكهرباء وغريمها من القوى 
  .من تسخري اهللا لإلنسان 

ة ، واالنتفاع باللحم الطري واحللى واستخدام املاء والسفن يف البحار بالسفر والتجار. . } لتبتغوا من فضله { 
  .واألهنار 

  .ليعينكم على األداء . وقد يسر اهللا لكم أسباب الشكر ، وجعلها حاضرة بني أيديكم . . } ولعلكم تشكرون { 
فق النظام املرسوم جلرياهنما مث يف تسخري الشمس والقمر و. وخيتم هذا املقطع جبولة كوينة يف مشهد الليل والنهار 

  :إىل األجل املعلوم 
  .يوجل الليل يف النهار ، ويوجل النهار يف الليل { 

  . .} وسخر الشمس والقمر ، كل جيري ألجل مسمى 
مشهد دخول الليل يف النهار ، والضياء . وإيالج الليل يف النهار والنهار يف الليل قد يعين ذينك املشهدين الرائعني 

ومشهد . ليالً قليالً ، والظالم يدخل قليالً قليالً حىت يكون الغروب وما يليه من العتمة البطيئة الدبيب يغيب ق
دخول النهار يف الليل حينما يتنفس الصبح ، وينتشر الضياء رويداً رويداً ، ويتالشى الظالم رويداً رويداً ، حىت 

وطول النهار . وهو يأكل من النهار وكأمنا يدخل فيه كذلك قد يعين طول الليل . . تشرق الشمس ويعم الضياء 
وكلها مشاهد تطّوف بالقلب يف سكون ، . وقد يعنيهما معاً بتعبري واحد . . وهو يأكل من الليل وكأمنا يدخل فيه 

وتغمره بشعور من الروعة والتقوى؛ وهو يرى يد اهللا متد هذا اخلط ، وتطوي ذاك اخلط ، وتشد هذا اخليط وترخي 
  . .وال خيتل يوماً أو عاماً على توايل القرون . يف نظام دقيق مطرد ال يتخلف مرة وال يضطرب . ك اخليط ذا

هو اآلخر ظاهرة يراها . . وتسخري الشمس والقمر وجرياهنما لألجل املرسوم هلما ، والذي ال يعلمه إال خالقهما 
. ن النجوم والكواكب ومدارمها ودورهتما ومداها كل إنسان ، سواء كان يعلم أحجام هذين اجلرمني ، ونوعهما م

فهما بذاهتما يظهران وخيتفيان أمام كل إنسان ، ويصعدان وينحدران أمام كل . . أم ال يعلم من هذا كله شيئاً . 
وهذه احلركة الدائبة اليت ال تفتر وال ختتل حركة مشهودة ال حيتاج تدبرها إىل علم وحساب ومن مث فهي آية . بصر 
وقد ندرك حنن اليوم علمها الظاهر أكثر مما . روضة يف صفحة الكون جلميع العقول ومجيع األجيال على السواء مع

إمنا املهم أن توحي إلينا ما كانت توحيه إليهم ، . وليس هذا هو املهم . كان يدرك املخاطبون هبذا القرآن ألول مرة 
ينا من التدبر ورؤية يد اهللا املبدعة وهي تعمل يف هذا الكون وأن هتز قلوبنا كما كانت هتز قلوهبم ، وأن تثري ف

  . .واحلياة حياة القلوب . . العجيب ما كانت تثري فيهم 
ويف ظل تلك املشاهد املتنوعة العميقة الداللة القوية السلطان يعقب بتقرير حقيقة الربوبية ، وبطالن كل ادعاء 



  :بالشرك ، وخسران عاقبته يوم القيامة 
ولو . إن تدعوهم ال يسمعوا دعاءكم . كم اهللا ربكم له امللك ، والذين تدعون من دونه ما ميلكون من قطمري ذل{ 

  . .} وال ينبئك مثل خبري . ويوم القيامة يكفرون بشرككم . مسعوا ما استجابوا لكم 
راب ، والذي جعلكم الذي أرسل الرياح بالسحاب ، والذي أحيا األرض بعد موهتا ، والذي خلقكم من ت. ذلكم 

أزواجاً ، والذي يعلم ما حتمل كل أنثى وما تضع ، والذي يعلم ما يعمر وما ينقص من عمره ، والذي خلق 
. . البحرين ، والذي يوجل الليل يف النهار ويوجل النهار يف الليل وسخر الشمس والقمر كل جيري ألجل مسمى 

  . .} اهللا ربكم { ذلكم هو 
والقطمري غالف النواة وحىت هذا الغالف . . } والذين تدعون من دونه ما ميلكون من قطمري  {. . } له امللك { 

  الزهيد ال ميلكه أولئك الذين يدعوهنم من دون اهللا
  .مث ميعن يف الكشف عن حقيقة أمرهم 

َوَما ) ١٦(إِنْ َيَشأْ ُيذِْهْبكُْم َويَأِْت بَِخلْقٍ َجدِيٍد ) ١٥(يُد َيا أَيَُّها النَّاُس أَْنُتُم الْفُقََراُء إِلَى اللَِّه وَاللَُّه ُهَو الْغَنِيُّ الَْحِم
َولَا َتزُِر وَازَِرةٌ وِْزرَ أُخَْرى َوإِنْ َتْدُع ُمثْقَلَةٌ إِلَى ِحْمِلَها لَا ُيْحَملْ ِمْنُه َشْيٌء َولَْو كَانَ ذَا ) ١٧(ذَِلَك َعلَى اللَِّه بَِعزِيزٍ 

) ١٨(لَِّه الَْمِصُري الَِّذيَن َيْخَشْونَ َربَُّهْم بِالَْغْيبِ َوأَقَامُوا الصَّلَاةَ َوَمْن َتزَكَّى فَإِنََّما َيَتزَكَّى ِلنَفِْسِه وَإِلَى ال قُْرَبى إِنََّما تُْنِذُر
َوَما َيْسَتوِي الْأَْحَياءُ ) ٢١(َحرُوُر َولَا الظِّلُّ َولَا الْ) ٢٠(وَلَا الظُّلُمَاُت َولَا النُّوُر ) ١٩(َوَما َيْسَتوِي الْأَْعَمى َوالَْبِصُري 

إِنَّا أَْرَسلَْناكَ ) ٢٣(إِنْ أَْنَت إِلَّا َنِذيٌر ) ٢٢(َولَا الْأَْموَاُت إِنَّ اللََّه ُيْسِمُع َمْن َيَشاُء َوَما أَْنَت بُِمسِْمعٍ َمْن ِفي الْقُُبورِ 
َوإِنْ ُيكَذُِّبوَك فَقَْد كَذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َجاءَْتُهْم ُرُسلُُهمْ ) ٢٤(َخلَا ِفيَها َنذِيٌر  بِالَْحقِّ َبِشًريا وََنذِيًرا َوإِنْ ِمْن أُمٍَّة إِلَّا
  ) ٢٦(ثُمَّ أََخذْتُ الَِّذيَن كَفَُروا فَكَْيَف كَانَ َنِكريِ ) ٢٥(بِالَْبيِّنَاِت َوبِالزُُّبرِ َوبِالِْكتَابِ الُْمنِريِ 

تاف بالناس أن ينظروا يف عالقتهم باهللا ، ويف حقيقة أنفسهم؛ ويرجع إىل الرسول صلى اهللا مرة أخرى يرجع إىل اهل
عليه وسلم بالتسلية عما يلقى ، والتسرية عما جيد من إعراض وضالل كالشأن يف املقطع الثاين من السورة ويزيد 

عتهما أصيل عميق كأصالة االختالف هنا اإلشارة إىل أن طبيعة اهلدى غري طبيعة الضالل ، وأن االختالف بني طبي
وأن بني اهلدى والبصر والنور والظل واحلياة . بني العمى والبصر والظلمات والنور والظل واحلرور واملوت واحلياة 

صلة وشبهاً؛ كما أن بني العمى والظلمة واحلرور واملوت صلة وشبهاً مث تنتهي اجلولة بإشارة إىل مصارع املكذبني 
  .ذير للتنبيه والتح

يا أيها الناس أنتم الفقراء إىل اهللا ، واهللا هو الغين احلميد ، إن يشأ يذهبكم ويأت خبلق جديد ، وما ذلك على اهللا { 
  . .} بعزيز 

إن الناس يف حاجة إىل تذكريهم هبذه احلقيقة يف معرض دعوهتم إىل اهلدى ، وجماهدهتم ليخرجوا مما هم فيه من 
وأن اهللا غين عنهم كل الغىن . يف حاجة إىل تذكريهم بأهنم هم الفقراء احملاويج إىل اهللا . ه الظلمات إىل نور اهللا وهدا

وأهنم حني يدعون إىل اإلميان باهللا وعبادته ومحده على آالئه فإن اهللا غين عن عبادهتم ومحدهم ، وهو احملمود بذاته . 
هبم ويأيت خبلق جديد من جنسهم أو من جنس آخر وأهنم ال يعجزون اهللا وال يعزون عليه فهو إن شاء أن يذهب . 

  . .خيلفهم يف األرض ، فإن ذلك عليه يسري 
الناس يف حاجة إىل أن يذكروا هبذه احلقيقة ، لئال يركبهم الغرور وهم يرون أن اهللا جل وعال يعىن هبم ، ويرسل 

ويركبهم . ن الظلمات إىل النور إليهم الرسل؛ وجياهد الرسل أن يردوهم عن الضاللة إىل اهلدى ، وخيرجوهم م



  .الغرور فيظنون أهنم شيء عظيم على اهللا وأن هداهم وعبادهتم تزيد شيئاً يف ملكه تعاىل واهللا هو الغين احلميد 
وإن اهللا سبحانه مينح العباد من رعايته ، ويفيض عليهم من رمحته ، ويغمرهم بسابغ فضله بإرسال رسله إليهم ، 

. . ما حيتملون من إعراضهم وإيذائهم ، وثباهتم على الدعوة إىل اهللا بعد اإلعراض واإليذاء  واحتمال هؤالء الرسل
ال ألن هؤالء . ألن هذه صفاته املتعلقة بذاته . إن اهللا سبحانه إمنا يعامل عباده هكذا رمحة منه وفضالً وكرماً ومناً 

وال ألن هؤالء العباد خملوقات نادرة عزيزة . ماهم العباد يزيدون يف ملكه شيئاً هبداهم ، أو ينقصون من ملكه بع
  .صعبة اإلعادة أو االستبدال ، فيغتفر هلم ما يقع منهم ألهنم صنف ال يعاد وال يستبدل 

وإن اإلنسان ليدهش وحيار يف فضل اهللا ومنه وكرمه ، حني يرى هذا اإلنسان الصغري الضئيل اجلاهل القاصر ، 
  ية اهللا ورعايته كل هذا القدر اهلائلالضعيف العاجز ، ينال من عنا

  .واإلنسان ساكن صغري من سكان هذه األرض 

والنجوم إن هي إال نقط . والشمس جنم مما ال عد له وال حصر من النجوم . واألرض تابع صغري من توابع الشمس 
لفضاء الذي تتناثر فيه وهذا ا. صغرية على ضخامتها اهلائلة متناثرة يف فضاء الكون الذي ال يعلم الناس حدوده 

  تلك النجوم كالنقط التائهة إن هو إال بعض خلق اهللا
ينشئه ، ويستخلفه يف األرض ، ويهبه كل أدوات اخلالفة سواء يف . . مث ينال اإلنسان من اهللا كل هذه الرعاية 

ق ويتبجح حىت ليشرك تكوينه وتركيبه أو تسخري القوى والطاقات الكونية الالزمة له يف خالفته ويضل هذا املخلو
ويطرد فضل . فريسل اهللا إليه الرسل ، رسوالً بعد رسول ، وينزل على الرسل الكتب واخلوارق . بربه أو ينكره 

اهللا ويفيض حىت لينزل يف كتابه األخري للبشر قصصاً حيدث هبا الناس ، ويقص عليهم ما وقع ألسالفهم ، وحيدثهم 
ها من قوى وطاقات ، ومن عجز وضعف ، بل إنه سبحانه ليحدث عن عن ذوات أنفسهم ، ويكشف هلم عما في

هاك حالً ملشكلتك ، وهاك خالصاً : أنت فعلت وأنت تركت ، ويقول لذاك : فالن وفالن بالذات ، فيقول هلذا 
  من ضيقتك
التائهة وهذا اإلنسان هو الساكن الصغري من سكان هذه األرض ، التابعة الصغرية من توابع الشمس ، . كل ذلك 

يف هذا الوجود الكبري حىت ما تكاد حتس واهللا سبحانه هو فاطر السماوات واألرض ، وخالق هذا الوجود مبا فيه 
  . .وهو قادر على أن خيلق مثله بكلمة ومبجرد توجه اإلرادة . مبجرد توجه اإلرادة . ومن فيه بكلمة 

وليستحيوا أن يستجيبوا للفضل .  ورعايته ورمحته والناس خلقاء أن يدركوا هذه احلقيقة ليدركوا مدى فضل اهللا
  .اخلالص والرعاية اجملردة والرمحة الفائضة باإلعراض واجلحود والنكران 

والقرآن يلمس باحلقائق قلوب . فهي من هذه الناحية ملسة وجدانية موحية ، إىل جانب أهنا حقيقة صادقة واقعة 
فال يتحدث إال باحلق ، وال يقنع إال . س؛ وألنه هو احلق وباحلق نزل البشر؛ ألن احلقيقة حني جتلى أفعل يف النف

  . .باحلق ، وال يعرض إال احلق ، وال يشري بغري احلق 
فما بالنيب . حقيقة فردية التبعة ، واجلزاء الفردي الذي ال يغين فيه أحد عن أحد شيئاً . وملسة أخرى حبقيقة أخرى 

دايتهم حيققها لنفسه ، فهو حماسب على عمله وحده ، كما أن كالً منهم صلى اهللا عليه وسلم من حاجة إىل ه
ومن يتطهر فإمنا يتطهر لنفسه ، وهو . حماسب على ما كسبت يداه ، حيمل محله وحده ، ال يعينه أحد عليه 

  :الكاسب وحده ال سواه؛ واألمر كله صائر إىل اهللا 
  . .} لها ال حيمل منه شيء ولو كان ذا قرىب وإن تدع مثقلة إىل مح. وال تزر وازرة وزر أخرى { 
  . .} وإىل اهللا املصري . ومن تزكى فإمنا يتزكى لنفسه { 



فشعور كل فرد . وحقيقة فردية التبعة واجلزاء ذات أثر حاسم يف الشعور األخالقي ، ويف السلوك العملي سواء 
ه ، عامل قوي يف يقظته حملاسبة نفسه قبل أن بأنه جمزيٌّ بعمله ، ال يؤاخذ بكسب غريه ، وال يتخلص هو من كسب

  .حتاسب مع التخلي عن كل أمل خادع يف أن ينفعه أحد بشيء ، أو أن حيمل عنه أحد شيئاً 

كما أنه يف الوقت ذاته عامل مطمئن ، فال يقلق الفرد خيفة أن يؤخذ جبريرة اجلماعة؛ فيطيش وييئس من جدوى 
  .واجبه يف النصح للجماعة وحماولة ردها عن الضالل مبا ميلك من وسيلة ما دام قد أدى . عمله الفردي الطيب 

ومن . ويف حدود واجبه . إن اهللا سبحانه ال حياسب الناس مجلة بالقائمة إمنا حياسبهم فرداً فرداً؛ كل على عمله 
يف اجلماعة اليت  فإذا قام بقسطه هذا فال عليه من السوء. واجب الفرد أن ينصح وأن حياول اإلصالح غاية جهده 

فاهللا ال . كذلك لن ينفعه صالح اجلماعة إذا كان هو بذاته غري صاحل . يعيش فيها ، فإمنا هو حماسب على إحسانه 
  حياسب عباده بالقائمة كما أسلفنا

يصور كل نفس . والتعبري القرآين يصور هذه احلقيقة على طريقة التصوير يف القرآن ، فتكون أعمق وأشد أثراً 
وحني تثقل نفس مبا حتمل مث تدعو أقرب األقرباء ليحمل عنها شيئاً ، فلن . ال حتمل نفس محل أخرى . لة محلها حام

  جتد من يليب دعاءها ويرفع عنها شيئاً مما يثقلها
إنه مشهد القافلة كل من فيها حيمل أثقاهلا وميضي يف طريقه ، حىت يقف أمام امليزان والوّزان وهي يف وقفتها يبدو 

  على من فيها اجلهد واإلعياء ، واهتمام كل حبمله وثقله ، وانشغاله عن البعداء واألقرباء
  :وعلى مشهد القافلة اجملهدة املثقلة ، يلتفت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  . .} إمنا تنذر الذين خيشون رهبم بالغيب وأقاموا الصالة { 
ويقيمون الصالة ليتصلوا برهبم . الء الذين خيشون رهبم ومل يشاهدوه هؤ. فهؤالء هم الذين يفلح فيهم اإلنذار 

  .فال عليك ممن ال خيشى اهللا وال يقيم الصالة . هؤالء هم الذين ينتفعون بك ، ويستجيبون لك . ويعبدوه 
  . .} ومن تزكى فإمنا يتزكى لنفسه { 

يشمل القلب وخواجله ومشاعره .  لطيف شفاف والتطهر معىن. إمنا هو يتطهر لينتفع بطهره . وال لغريك . ال لك 
  .وهو معىن موح رفاف . ، ويشمل السلوك واجتاهاته وآثاره 

  . .} وإىل اهللا املصري { 
وال يوكل احلكم واجلزاء إىل غريه ممن . وهو احملاسب ، واجملازي ، فال يذهب عمل صاحل ، وال يفلت عمل سيء 

  . .مييلون أو ينسون أو يهملون 
توي عند اهللا اإلميان والكفر ، واخلري والشر ، واهلدى والضالل؛ كما ال يستوي العمى والبصر ، والظلمة ولن يس

  :وهي خمتلفة الطبائع من األساس . والنور ، والظل واحلرور ، واحلياة واملوت 
ألحياء وال األموات وما يستوي ا. وال الظل وال احلرور . وال الظلمات وال النور . وما يستوي األعمى والبصري { 
 {. .  

كما أن هناك صلة بني طبيعة اإلميان . وبني طبيعة الكفر وطبيعة كل من العمى والظلمة واحلرور واملوت صلة 
  . .وطبيعة كل من النور والبصر والظل واحلياة 

  .إن اإلميان نور ، نور يف القلب ونور يف اجلوارح ، ونور يف احلواس 



فاملؤمن ينظر هبذا النور ، نور . والقيم واألحداث وما بينها من ارتباطات ونسب وأبعاد نور يكشف حقائق األشياء 
  اهللا ، فريى تلك احلقائق ، ويتعامل معها ، وال خيبط يف طريقه وال يلطش يف خطواته

ر وميضي بصاحبه يف الطريق على نو. يرى رؤية حقيقية صادقة غري مهزوزة وال خملخلة . واإلميان بصر ، يرى 
  .وعلى ثقة ويف اطمئنان 

واإلميان ظل ظليل تستروحه النفس ويرتاح له القلب ، ظل من هاجرة الشك والقلق واحلرية يف التيه املظلم بال 
  دليل

ال . قاصدة . مثمرة . كما أنه حركة بانية . حياة يف القصد واالجتاه . حياة يف القلوب واملشاعر . واإلميان حياة 
  .ال عبث فيها وال ضياع .  مخود فيها وال مهود

وحقيقة . وعمى عن رؤية حقيقة الوجود . وعمى عن رؤية دالئل احلق . عمى يف طبيعة القلب . والكفر عمى 
  .وحقيقة القيم واألشخاص واألحداث واألشياء . االرتباطات فيه 

.  األنواع واألشكال فعندما يبعد الناس عن نور اإلميان يقعون يف ظلمات من شىت. والكفر ظلمة أو ظلمات 
  .ظلمات تعز فيها الرؤية الصحيحة لشيء من األشياء 

تلفح القلب فيه لوافح احلرية والقلق وعدم االستقرار على هدف ، وعدم االطمئنان إىل . حرور . والكفر هاجرة 
  مث تنتهي إىل حر جهنم ولفحة العذاب هناك. نشأة أو مصري 
وعجز عن . وانفصال عن الطريق الواصل . قطاع عن مصدر احلياة األصيل وان. موت يف الضمري . والكفر موت 

  االنفعال واالستجابة اآلخذين من النبع احلقيقي ، املؤثرين يف سري احلياة
  .ولكل طبيعته ولكل جزاؤه ، ولن يستوي عند اهللا هذا وذاك 

وترك ما . ود عمله وواجبه يف دعوة اهللا وهنا يلتفت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يعزيه ويسري عنه ، بتقرير حد
  :تبقى بعد ذلك لصاحب األمر يفعل به ما يشاء 

إنا أرسلناك باحلق بشرياً ونذيراً ، . إن أنت إال نذير . إن اهللا يسمع من يشاء ، وما أنت مبسمع من يف القبور { 
هتم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاء. وإن من أمة إال خال فيها نذير 

  . .} فكيف كان نكري؟ . مث أخذت الذين كفروا . املنري 
واختالف طباع الناس واختالف استقباهلم لدعوة اهللا أصيل . إن الفوارق أصيلة يف طبيعة الكون ويف طبيعة النفس 

ووراء ذلك كله . والنور ، واحلياة واملوت أصالة الفوارق الكونية يف البصر والعمى ، والظل واحلرور ، والظلمات 
  .وقدرته على ما يشاء . تقدير اهللا وحكمته 

وال من . فما هو مبسمع من يف القبور . وقدرته البشرية تقف عند هذا احلد . وإذن فالرسول ليس إال نذيراً 
. فق ما يشاء ، حسبما يشاء يعيشون بقلوب ميتة فهم كأهل القبور واهللا وحده هو القادر على إمساع من يشاء ، و

فماذا على الرسول أن يضل من يضل ، ويعرض من يعرض مىت أدى األمانة ، وبلغ الرسالة ، فسمع من شاء اهللا أن 
  يسمع ، وأعرض من شاء اهللا أن يعرض؟

  :ومن قبل قال اهللا لرسوله صلى اهللا عليه وسلم 

َماًء فَأَْخَرْجَنا بِِه ثََمرَاٍت ُمْخَتِلفًا أَلَْواُنَها َوِمَن الْجِبَالِ ُجَدٌد بِيٌض َوُحْمٌر ُمْخَتِلٌف أَلْوَاُنهَا أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه أَْنَزلَ ِمَن السََّماِء 
َباِدِه الُْعلََماُء إِنَّ اللََّه َوِمَن النَّاسِ َوالدَّوَابِّ وَالْأَْنَعامِ ُمْخَتِلٌف أَلَْواُنُه كَذَِلَك إِنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِع) ٢٧(َوغََرابِيُب ُسوٌد 

ونَ ِتَجاَرةً لَْن إِنَّ الَِّذيَن َيْتلُونَ ِكَتابَ اللَِّه َوأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَْنفَقُوا ِممَّا َرَزقَْناُهمْ ِسرا َوَعلَانَِيةً َيْرُج) ٢٨(َعزِيٌز غَفُوٌر 



َوالَِّذي أَْوَحيَْنا إِلَْيَك ِمَن الِْكتَابِ ُهَو الَْحقُّ ) ٣٠(ِمْن فَْضِلِه إِنَُّه غَفُوٌر َشكُوٌر  ِلُيَوفِّيَُهْم أُجُوَرُهْم َوَيزِيَدُهْم) ٢٩(َتُبوَر 
ِمْنُهْم ظَاِلمٌ ثُمَّ أَْوَرثَْنا الِْكَتاَب الَِّذيَن اْصطَفَْيَنا ِمْن ِعَبادَِنا فَ) ٣١(ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه إِنَّ اللََّه بِِعَباِدهِ لََخبٌِري َبِصٌري 

َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخلُوَنَها ُيَحلَّْونَ ) ٣٢(ِلَنفِْسِه َوِمنُْهْم ُمقَْتِصٌد َوِمنُْهْم سَابٌِق بِالَْخيَْراتِ بِإِذِْن اللَِّه ذَِلَك ُهَو الْفَْضلُ الْكَبُِري 
َوقَالُوا الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي أَذَْهَب َعنَّا الَْحَزنَ إِنَّ َربََّنا لََغفُورٌ ) ٣٣( ِفيَها ِمْن أََساوَِر ِمْن ذََهبٍ َولُْؤلًُؤا َوِلَباُسُهْم ِفيَها َحرِيٌر

َوالَِّذيَن كَفَرُوا ) ٣٥(الَِّذي أََحلََّنا َداَر الُْمقَاَمِة ِمْن فَْضِلِه لَا َيَمسَُّنا ِفيَها َنَصٌب َولَا َيَمسَُّنا ِفيَها لُغُوٌب ) ٣٤(َشكُوٌر 
َوُهْم َيْصطَرُِخونَ ) ٣٦(ُر َجَهنَّمَ لَا يُقَْضى َعلَْيهِْم فََيُموتُوا َولَا ُيَخفَُّف َعنُْهْم ِمْن َعذَابَِها كَذَِلَك َنْجزِي كُلَّ كَفُورٍ لَُهْم َنا

كَُّر ِفيِه َمْن َتذَكََّر َوَجاَءكُمُ النَّذِيُر فَذُوقُوا فََما ِفيَها َربََّنا أَْخرِجَْنا َنْعَملْ َصاِلًحا غَْيَر الَِّذي كُنَّا َنْعَملُ أَوَلَْم ُنَعمِّْركُْم َما َيَتذَ
  ) ٣٨(إِنَّ اللََّه َعاِلُم غَْيبِ السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ إِنَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُّدُورِ ) ٣٧(ِللظَّاِلِمَني ِمْن َنِصريٍ 

 كتاب الكون يف صحائفه املعجبة الرائعة ، قراءات يف. وهذه اجلولة قراءات يف كتاب الكون ويف الكتاب املنزل 
الثمار املتنوعة األلوان ، واجلبال امللونة الشعاب ، والناس والدواب واألنعام . املتنوعة األلوان واألنواع واألجناس 

ءات يف وقرا. . هذه اللفتة العجيبة إىل تلك الصحائف الرائعة يف كتاب الكون املفتوح . . وألواهنا املتعددة الكثرية 
. وتوريث هذا الكتاب لألمة املسلمة . الكتاب املنزل وما فيه من احلق املصدق ملا بني يديه من الكتب املنزلة 

. وما ينتظرهم مجيعاً من نعيم بعد عفو اهللا وغفرانه للمسيئني؛ ومشهدهم يف دار النعيم . ودرجات الوارثني 
لعجيبة املديدة املنوعة األلوان بتقرير أن ذلك كله يتم وفقاً لعلم اهللا وختتم اجلولة ا. ومقابلهم مشهد الكافرين األليم 

  . .العليم بذات الصدور 
أمل تر أن اهللا أنزل من السماء ماء ، فأخرجنا به مثرات خمتلفاً ألواهنا؛ ومن اجلبال جدد بيض ومحر خمتلف ألواهنا { 

إن اهللا عزيز . إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء . كذلك وغرابيب سود ، ومن الناس والدواب واألنعام خمتلف ألوانه 
  . .} غفور 

لفتة تطوف يف األرض كلها تتبع فيها األلوان . إهنا لفتة كونية عجيبة من اللفتات الدالة على مصدر هذا الكتاب 
تة جتمع يف كلمات لف. ويف الدواب واألنعام . ويف الناس . ويف اجلبال . يف الثمرات . واألصباغ يف كل عواملها 

قالئل ، بني األحياء وغري األحياء يف هذه األرض مجيعاً؛ وتدع القلب مأخوذاً بذلك املعرض اإلهلي اجلميل الرائع 
  .الكبري الذي يشمل األرض مجيعاً 

ال  وألن املعرض معرض أصباغ وشيات ، فإنه. وتبدأ بإنزال املاء من السماء ، وإخراج الثمرات املختلفات األلوان 
وألوان الثمار معرض بديع لأللوان يعجز . . } فأخرجنا به مثرات خمتلفاً ألواهنا { يذكر هنا من الثمرات إال ألواهنا 

بل ما من . فما من نوع من الثمار مياثل لونه لون نوع آخر . عن إبداع جانب منه مجيع الرسامني يف مجيع األجيال 
فعند التدقيق يف أي مثرتني أختني يبدو شيء من اختالف . النوع الواحد  مثرة واحدة مياثل لوهنا لون أخواهتا من

  اللون
ففي . وينتقل من ألوان الثمار إىل ألوان اجلبال نقلة عجيبة يف ظاهرها؛ ولكنها من ناحية دراسة األلوان تبدو طبيعية 

ما يكون على شكل بعض الثمار ألوان الصخور شبه عجيب بألوان الثمار وتنوعها وتعددها ، بل إن فيها أحياناً 
  وحجمها كذلك حىت ما تكاد تفرق من الثمار صغريها وكبريها

  . .} ومن اجلبال جدد بيض ومحر خمتلف ألواهنا وغرابيب سود { 
واجلدد احلمر . وهنا لفتة يف النص صادقة ، فاجلدد البيض خمتلف ألواهنا فيما بينها . واجلدد الطرائق والشعاب 

خمتلف يف درجة اللون والتظليل واأللوان األخرى املتداخلة فيه ، وهناك جدد غرابيب . فيما بينها  خمتلف ألواهنا



  .سود ، حالكة شديدة السواد 
واللفتة إىل ألوان الصخور وتعددها وتنوعها داخل اللون الواحد ، بعد ذكرها إىل جانب ألوان الثمار ، هتز القلب 

ايل العايل ، اليت تنظر إىل اجلمال نظرة جتريدية فتراه يف الصخرة كما تراه يف هزاً ، وتوقظ فيه حاسة الذوق اجلم
  .الثمرة ، على بعد ما بني طبيعة الصخرة وطبيعة الثمرة ، وعلى بعد ما بني وظيفتيهما يف تقدير اإلنسان 

  .نظر وااللتفات ولكن النظرة اجلمالية اجملردة ترى اجلمال وحده عنصراً مشتركاً بني هذه وتلك ، يستحق ال
فكل فرد بعد ذلك متميز اللون بني بين . وهي ال تقف عند األلوان املتميزة العامة ألجناس البشر . مث ألوان الناس 

  بل متميز من توأمه الذي شاركه محالً واحداً يف بطن واحدة. جنسه 
واألنعام هي اإلبل والبقر . وان فالدابة كل حي. والدواب أمشل واألنعام أخص . وكذلك ألوان الدواب واألنعام 

واأللوان واألصباغ فيها معرض كذلك مجيل كمعرض . والغنم واملاعز ، خصصها من الدواب لقرهبا من اإلنسان 
  .الثمار ومعرض الصخور سواء 

إن : هذا الكتاب الكوين اجلميل الصفحات العجيب التكوين والتلوين ، يفتحه القرآن ويقلب صفحاته ويقول 
  :اء الذين يتلونه ويدركونه ويتدبرونه هم الذين خيشون اهللا العلم

  . .} إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء { 
. وهذه الصفحات اليت قلبها يف هذا الكتاب هي بعض صفحاته ، والعلماء هم الذين يتدبرون هذا الكتاب العجيب 

ويستشعرون حقيقة عظمته برؤية . ركونه بآثار قدرته ويد. يعرفونه بآثار صنعته . ومن مث يعرفون اهللا معرفة حقيقية 
ال بالشعور الغامض الذي جيده القلب أمام روعة . من مث خيشونه حقاً ويتقونه حقاً ، ويعبدونه حقاً . حقيقة إبداعه 

واأللوان واألصباغ . . وهذه الصفحات منوذج من الكتاب . . ولكن باملعرفة الدقيقة والعلم املباشر . الكون 
العلماء به علماً واصالً . منوذج من بدائع التكوين األخرى وبدائع التنسيق اليت ال يدركها إال العلماء هبذا الكتاب 

علماً يستشعره القلب ، ويتحرك به ، ويرى به يد اهللا املبدعة لأللوان واألصباغ والتكوين والتنسيق يف ذلك . 
  .الكون اجلميل 

ومن كمال هذا اجلمال أن وظائف األشياء . صداً يف تصميم هذا الكون وتنسيقه إن عنصر اجلمال يبدو مقصوداً ق
. هذه األلوان العجيبة يف األزهار جتذب النحل والفراش مع الرائحة اخلاصة اليت تفوح . تؤدى عن طريق مجاهلا 

ا تؤدي الزهرة وظيفتها وهكذ. ووظيفة النحل والفراش بالقياس إىل الزهرة هي القيام بنقل اللقاح ، لتنشأ الثمار 
. واجلمال يف اجلنس هو الوسيلة جلذب اجلنس اآلخر إليه ، ألداء الوظيفة اليت يقوم هبا اجلنسان . . عن طريق مجاهلا 

  .وهكذا تتم الوظيفة عن طريق اجلمال 
ل إىل اجلمال ومن مث هذه اللفتات يف كتاب اهللا املنز. اجلمال عنصر مقصود قصداً يف تصميم هذا الكون وتنسيقه 

  .يف كتاب اهللا املعروض 
  . .} إن اهللا عزيز غفور { 

  .غفور يتدارك مبغفرته من يقصرون يف خشيته ، وهم يرون بدائع صنعته . عزيز قادر على اإلبداع وعلى اجلزاء 
رهم من ومن كتاب الكون ينتقل احلديث إىل الكتاب املنزل ، والذين يتلونه ، وما يرجون من تالوته ، وما ينتظ

  :جزاء 
ليوفيهم . إن الذين يتلون كتاب اهللا ، وأقاموا الصالة ، وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعالنية ، يرجون جتارة لن تبور { 

  .أجورهم ويزيدهم من فضله 



  . .} إنه غفور شكور 
دبر ، ينتهي إىل تعين تالوته عن ت. وتالوة كتاب اهللا تعين شيئاً آخر غري املرور بكلماته بصوت أو بغري صوت 

مث . ومن مث يتبعها بإقامة الصالة ، وباإلنفاق سراً وعالنية من رزق اهللا . إدراك وتأثر ، وإىل عمل بعد ذلك وسلوك 
ويتاجرون جتارة كاسبة . فهم يعرفون أن ما عند اهللا خري مما ينفقون . . } جتارة لن تبور { رجاؤهم بكل هذا 

جتارة . .  وحده وهي أربح معاملة؛ ويتاجرون هبا يف اآلخرة وهي أربح جتارة يعاملون فيها اهللا. مضمونة الربح 
. يغفر التقصري ويشكر األداء . . } إنه غفور شكور { . مؤدية إىل توفيتهم أجورهم ، وزيادهتم من فضل اهللا 

. شر بشكر املنعم ولكن التعبري يوحي للب. وشكره تعاىل كناية عما يصاحب الشكر عادة من الرضا وحسن اجلزاء 
  فإذا كان هو يشكر لعباده حسن األداء أفال يشكرون له هم حسن العطاء؟. تشبهاً واستحياء 

  :مث إشارة إىل طبيعة الكتاب ، وما فيه من احلق ، متهيداً للحديث عن ورثة هذا الكتاب 
  . .} ده خلبري بصري إن اهللا بعبا. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو احلق ، مصدقاً ملا بني يديه { 

ودالئل احلق يف هذا الكتاب واضحة يف صلبه؛ فهو الترمجة الصحيحة هلذا الكون يف حقيقته ، أو هو الصفحة 
واحلق واحد ال . وهو مصدق ملا قبله من الكتب الصادرة من مصدره . املقروءة والكون هو الصفحة الصامتة 

إن اهللا بعباده خلبري { : علم هبم ، وخربة مبا يصلح هلم ويصلحهم  ومنزله نزله للناس وهو على. يتعدد فيها وفيه 
  . .} بصري 

  :وقد أورثه اهللا هلذه األمة املسلمة ، اصطفاها هلذه الوراثة ، كما يقول هنا يف كتابه . هذا هو الكتاب يف ذاته 
  . .} مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا { 

ذه األمة بكرامتها على اهللا؛ كما توحي إليها بضخامة التبعة الناشئة عن هذا وهي كلمات جديرة بأن توحي هل
  وهي تبعة ضخمة ذات تكاليف ، فهل تسمع األمة املصطفاة وتستجيب؟. االصطفاء وعن تلك الوراثة 

  :إن اهللا سبحانه قد أكرم هذه األمة باالصطفاء للوراثة؛ مث أكرمها بفضله يف اجلزاء حىت ملن أساء 
  . .} ومنهم سابق باخلريات بإذن اهللا . ومنهم مقتصد . منهم ظامل لنفسه ف{ 

ترىب سيئاته يف العمل على حسناته والفريق الثاين } ظامل لنفسه { فالفريق األول ولعله ذكر أوالً ألنه األكثر عدداً 
، ترىب حسناته على }  سابق باخلريات بإذن اهللا{ والفريق الثالث . تتعادل سيئاته وحسناته } مقتصد { وسط 
على . فكلهم انتهى إىل اجلنة وإىل النعيم املوصوف يف اآليات التالية . ولكن فضل اهللا مشل الثالثة مجيعاً . . سيئاته 

  .تفاوت يف الدرجات 
وال ندخل هنا يف تفصيل أكثر مما أراد القرآن عرضه يف هذا املوضع من كرامة هذه األمة باصطفائها ، وكرم اهللا 

فهذا هو الظل الذي تلقيه النصوص هنا ، وهي النهاية اليت تنتهي إليها هذه األمة مجيعاً بفضل . بحانه يف جزائها س
  .اهللا ونطوي ما قد يسبق هذه النهاية من جزاء مقدر يف علم اهللا 

زِيُد الْكَافِرِيَن كُفُْرُهْم ِعْنَد َربِّهِْم إِلَّا َمقًْتا َولَا يَزِيدُ ُهَو الَِّذي َجَعلَكُمْ َخلَاِئَف ِفي الْأَْرضِ فََمْن كَفََر فََعلَْيِه كُفُْرُه َولَا َي
قُلْ أََرأَْيُتْم ُشرَكَاَءكُُم الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَُرونِي َماذَا َخلَقُوا ِمَن الْأَْرضِ أَمْ ) ٣٩(الْكَاِفرِيَن كُفُْرُهمْ إِلَّا َخسَاًرا 

إِنَّ ) ٤٠(لَّا غُرُوًرا ي السََّماَواِت أَْم آتَْيَناُهْم كَِتاًبا فَُهْم َعلَى َبيَِّنٍت ِمْنُه َبلْ إِنْ يَِعُد الظَّاِلُمونَ بَْعضُُهْم َبْعًضا إِلَُهْم ِشْرٌك ِف
) ٤١(ِمْن َبْعِدِه إِنَُّه كَانَ َحِليًما غَفُوًرا اللََّه ُيْمِسُك السََّماوَاِت وَالْأَْرَض أَنْ َتُزولَا َولَِئْن زَالََتا إِنْ أَْمَسكَُهَما ِمْن أََحٍد 

َءُهمْ َنِذيٌر َما زَاَدُهْم إِلَّا ُنفُوًرا َوأَقَْسُموا بِاللَِّه جَْهَد أَْيمَانِهِْم لَِئْن َجاَءُهمْ َنِذيٌر لََيكُوُننَّ أَْهَدى ِمْن إِْحَدى الْأَُممِ فَلَمَّا َجا
َتجِدَ  َمكَْر السَّيِِّئ َولَا َيِحيُق الَْمكُْر السَّيِّئُ إِلَّا بِأَْهِلِه فََهلْ َينْظُُرونَ إِلَّا ُسنََّت الْأَوَِّلَني فَلَْناسِْتكْبَاًرا ِفي الْأَْرضِ َو) ٤٢(



كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن أََولَْم َيِسُريوا ِفي الْأَْرضِ فََيْنظُُروا ) ٤٣(ِلُسنَّتِ اللَِّه تَْبِديلًا َولَْن َتجَِد ِلُسنَِّت اللَِّه َتحْوِيلًا 
ضِ إِنَُّه كَانَ َعِليًما قَِديًرا قَْبِلهِْم َوكَاُنوا أََشدَّ ِمْنُهْم قُوَّةً َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيْعجَِزُه ِمْن َشْيٍء ِفي السََّماَواِت وَلَا ِفي الْأَْر

تََرَك َعلَى ظَْهرَِها ِمْن َدابٍَّة َولَِكْن يَُؤخُِّرُهمْ إِلَى أََجلٍ ُمَسمى فَإِذَا َجاءَ  َولَْو ُيؤَاِخذُ اللَُّه النَّاَس بَِما كََسبُوا َما) ٤٤(
  ) ٤٥(أََجلُُهْم فَإِنَّ اللََّه كَانَ بِِعَباِدِه َبصًِريا 

جولة مع : هذا املقطع األخري يف السورة يشتمل على جوالت واسعة املدى كذلك ، وملسات للقلب وإحياءات شىت 
وجولة يف األرض والسماوات للبحث عن أي أثر للشركاء الذين . البشرية يف أجياهلا املتعاقبة ، خيلف بعضها بعضاً 

وجولة يف السماوات واألرض كذلك لرؤية يد اهللا القوية القادرة متسك بالسماوات . يدعوهنم من دون اهللا 
واآليات كلها وهم قد عاهدوا اهللا من قبل لئن جاءهم وجولة مع هؤالء املكذبني بتلك الدالئل . واألرض أن تزوال 

وجولة . نذير ليكونن أهدى من إحدى األمم ، مث نقضوا هذا العهد وخالفوه فلما جاءهم نذير ما زادهم إال نفوراً 
يف مصارع املكذبني من قبلهم وهم يشهدون آثارهم الداثرة وال خيشون أن تدور عليهم الدائرة وأن متضي فيهم 

ولو يؤاخذ اهللا الناس مبا كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة { : مث اخلتام املوحي املوقظ الرهيب . . اهللا اجلارية سنة 
  . .وفضل اهللا العظيم يف إمهال الناس وتأجيل هذا األخذ املدمر املبيد . } 
وال . عند رهبم إال مقتاً  وال يزيد الكافرين كفرهم. فمن كفر فعليه كفره . هو الذي جعلكم خالئف يف األرض { 

  .} يزيد الكافرين كفرهم إال خساراً 
إن تتابع األجيال يف األرض ، وذهاب جيل وجميء جيل ، ووراثة هذا لذاك ، وانتهاء دولة وقيام دولة ، وانطفاء 

الدائبة خليق أن إن التفكري يف هذه احلركة . . وهذا الدثور والظهور املتواليان على مر الدهور . شعلة واتقاد شعلة 
جيد للقلب عربة وعظة ، وأن يشعر احلاضرين أهنم سيكونون بعد حني غابرين ، يتأمل اآلتون بعدهم آثارهم 

وجدير بأن يوقظ الغافلني إىل . ويتذاكرون أخبارهم ، كما هم يتأملون آثار من كانوا قبلهم ويتذاكرون أخبارهم 
وكل . وتديل الدول ، وتورث امللك ، وجتعل من اجليل خليفة جليل  اليد اليت تدير األعمار ، وتقلب الصوجلان ،

  .شيء ميضي وينتهي ويزول ، واهللا وحده هو الباقي الدائم الذي ال يزول وال حيول 
من كان شأنه أنه سائح يف رحلة ذات أجل؛ وأن يعقبه من . ومن كان شأنه أن ينتهي وميضي ، فال خيلد وال يبقى 

من كان هذا شأنه . وماذا عمل ، وأن يصري يف النهاية إىل من حياسبه على ما قال وما فعل  بعده لريى ماذا ترك
  .جدير بأن حيسن ثواءه القليل ، ويترك وراءه الذكر اجلميل ، ويقدم بني يديه ما ينفعه يف مثواه األخري 

لطلوع واألفول ، والدول هذه بعض اخلواطر اليت تساور اخلاطر ، حني يوضع أمامه مشهد الدثور والظهور ، ا
  :الدائلة ، واحلياة الزائلة ، والوراثة الدائبة جيالً بعد جيل 

  . .} هو الذي جعلكم خالئف يف األرض { 
ويف ظل هذا املشهد املؤثر املتتابع املناظر ، يذكرهم بفردية التبعة ، فال حيمل أحد عن أحد شيئاً ، وال يدفع أحد عن 

  :هم فيه من إعراض وكفر وضالل ، وعاقبته اخلاسرة يف هناية املطاف أحد شيئاً؛ ويشري إىل ما 
  .فمن كفر فعليه كفره { 

  .} وال يزيد الكافرين كفرهم إال خساراً . وال يزيد الكافرين كفرهم عند رهبم إال مقتاً 
  ران؟ومن ميقته ربه فأي خسران ينتظره؟ وهذا املقت يف ذاته خسران يفوق كل خس. واملقت أشد البغض 

واجلولة الثانية يف السماوات واألرض ، لتقصِّي أي أثر أو أي خرب لشركائهم الذين يدعوهنم من دون اهللا ، 



  :والسماوات واألرض ال حتس هلم أثراً ، وال تعرف عنهم خرباً 
ات؟ أم أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون اهللا؟ أروين ماذا خلقوا من األرض؟ أم هلم شرك يف السماو: قل { 

  .} آتيناهم كتاباً فهم على بينة منه؟ بل إن يعد الظاملون بعضهم بعضاً إال غروراً 
أي جزء فيها أو . هذه هي مشهودة منظورة . فهذه األرض بكل ما فيها ومن فيها . واحلجة واضحة والدليل بّين 

 وجه هذه الدعوى لو جرؤ أي شيء ميكن أن يدعي مدع أن أحداً غري اهللا خلقه وأنشأه إن كل شيء يصرخ يف
وكل شيء يهتف بأن الذي أبدعه هو اهللا؛ وهو حيمل آثار الصنعة اليت ال يدعيها مدع ، ألنه ال . عليها مدع 

  تشبهها صنعة ، مما يعمل العاجزون أبناء الفناء
  . .} أم هلم شرك يف السماوات؟ { 

وال مشاركة يف . املدعاة مشاركة يف خلق السماوات  وال هذه من باب أوىل فما جيرؤ أحد على أن يزعم هلذه اآلهلة
فقصارى ما كانوا يزعمون أن . . حىت الذين كانوا يشركون اجلن أو املالئكة . كائنة ما كانت . ملكية السماوات 

لزعم ومل يرتق ادعاؤهم يوماً إىل ا. أو يستشفعوا باملالئكة عند اهللا . يستعينوا بالشياطني على إبالغهم خرب السماء 
  بأن هلم شركاً يف السماء

  . .} أم آتيناهم كتاباً فهم على بينة منه؟ { 
وحىت هذه الدرجة درجة أن يكون اهللا قد آتى هؤالء الشركاء كتاباً فهم مستيقنون منه ، واثقون مبا فيه مل يبلغها 

 املشركني أنفسهم ال إىل والنص حيتمل أن يكون هذا السؤال اإلنكاري موجهاً إىل. . أولئك الشركاء املزعومون 
الشركاء فإن إصرارهم على شركهم قد يوحي بأهنم يستمدون عقيدهتم هذه من كتاب أوتوه من اهللا فهم على بينة 

وعلى هذا املعىن يكون هناك إحياء بأن أمر العقيدة إمنا يتلقى . وليس هذا صحيحاً وال ميكن أن يدعوه . منه وبرهان 
وليس هلم من هذا شيء يدعونه؛ بينما الرسول صلى . أن هذا هو املصدر الوحيد الوثيق و. من كتاب من اهللا بّين 

  فما هلم يعرضون عنه ، وهو السبيل الوحيد الستمداد العقيدة؟. اهللا عليه وسلم قد جاءهم بكتاب من عند اهللا بّين 
  . .} بل إن يعد الظاملون بعضهم بعضاً إال غروراً { 

وإن هم إال خمدوعون مغرورون . ضاً أن طريقتهم هي املثلى؛ وأهنم هم املنتصرون يف النهاية والظاملون يعد بعضهم بع
  . .، يغر بعضهم بعضاً ، ويعيشون يف هذا الغرور الذي ال جيدي شيئاً 

واجلولة الثالثة بعد نفي أن يكون للشركاء ذكر وال خرب يف السماوات وال يف األرض تكشف عن يد اهللا القوية 
  :ة متسك بالسماوات واألرض وحتفظهما وتدبر أمرمها بال شريك اجلبار

  .إن اهللا ميسك السماوات واألرض أن تزوال ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده { 

  . .} إنه كان حليماً غفوراً 
. ه حدود ونظرة إىل السماوات واألرض؛ وإىل هذه األجرام اليت ال حتصى منتثرة يف ذلك الفضاء الذي ال تعلم ل

وكلها قائمة يف مواضعها ، تدور يف أفالكها حمافظة على مداراهتا ، ال ختتل ، وال خترج عنها ، وال تبطئ أو تسرع 
نظرة إىل . . يف دورهتا ، وكلها ال تقوم على عمد ، وال تشد بأمراس ، وال تستند على شيء من هنا أو من هناك 

فتح البصرية على اليد اخلفية القاهرة القادرة اليت متسك هبذه اخلالئق تلك اخلالئق اهلائلة العجيبة جديرة بأن ت
  .وحتفظها أن تزول 

ولئن زالت السماوات واألرض عن مواضعها ، واختلت وتناثرت بدداً ، فما أحد بقادر على أن ميسكها بعد ذلك 
تل نظام األفالك وتضطرب وتتحطم حني خي. وذلك هو املوعد الذي ضربه القرآن كثرياً لنهاية هذا العامل . أبداً 



  .وتتناثر؛ ويذهب كل شيء يف هذا الفضاء ال ميسك أحد زمامه 
واالنتهاء إىل العامل اآلخر ، الذي خيتلف . وهذا هو املوعد املضروب للحساب واجلزاء على ما كان يف احلياة الدنيا 

  .يف طبيعته عن عامل األرض اختالفاً كامالً 
  :ك السماوات واألرض أن تزوال بقوله ومن مث يعقب على إمسا

  . .} إنه كان حليماً غفوراً { 
. ميهل الناس ، وال ينهي هذا العامل هبم ، وال يأخذ بنواصيهم إىل احلساب واجلزاء إال يف األجل املعلوم } حليماً { 

وا ، بل يتجاوز عن كثري ال يؤاخذ الناس بكل ما اجترم} غفوراً { . ويدع هلم الفرصة للتوبة والعمل واالستعداد 
  .وهو تعقيب موح ينبه الغافلني القتناص الفرصة قبل أن تذهب فال تعود . من سيئاهتم ويغفرها مىت علم فيهم خرياً 

. واجلولة الرابعة مع القوم وما عاهدوا اهللا عليه ، مث ما انتهوا بعد ذلك إليه من نقض للعهد ، وفساد يف األرض 
  : اليت ال تتخلف ، وال تبديل فيها وال حتويل وحتذير هلم من سنة اهللا

فلما جاءهم نذير ما زادهم إال نفوراً . وأقسموا باهللا جهد أمياهنم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى األمم { 
اهللا استكباراً يف األرض ومكر السيئ وال حييق املكر السيئ إال بأهله فهل ينظرون إال سنة األولني؟ فلن جتد لسنة . 

  . .} تبديالً ولن جتد لسنة اهللا حتويالً 
ولقد كان العرب يرون اليهود أهل كتاب جياوروهنم يف اجلزيرة؛ وكانوا يرون من أمر احنرافهم وسوء سلوكهم ما 

وكانوا إذ ذاك . يرون؛ وكانوا يسمعون من تارخيهم وقتلهم رسلهم ، وإعراضهم عن احلق الذي جاءوهم به 
لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من { : ؛ ويقسمون باهللا حىت ما يدعون جماالً للتشديد يف القسم ينحون على اليهود

  يعرضون هبم هبذا التعبري وال يصرحون. يعنون اليهود . . } إحدى األمم 
  .ذلك كان حاهلم وتلك كانت أمياهنم 

مث يعرض ما كان منهم بعد . اهليتهم يعرضها كأمنا يدعو املستمعني ليشهدوا على ما كان من هؤالء القوم يف ج. 
  :ذلك حينما حقق اهللا أمنيتهم ، وأرسل فيهم نذيراً 

  . .} استكباراً يف األرض ومكر السىيء . فلما جاءهم نذير ما زادهم إال نفوراً { 
. يئ استكباراً يف األرض ومكر الس: وإنه لقبيح مبن كانوا يقسمون هذه األميان املشددة أن يكون هذا مسلكهم 

مث يضيف إىل هذه املواجهة األدبية املزرية هبم ، . والقرآن يكشفهم هذا الكشف ، ويسجل عليهم هذا املسلك 
  :هتديد كل من يسلك هذا املسلك الزري 

  . .} وال حييق املكر السيئ إال بأهله { 
  .فما يصيب مكرهم السيئ أحداً إال أنفسهم؛ وهو حييط هبم وحييق وحيبط أعماهلم 

ا كان األمر كذلك فماذا ينتظرون إذن؟ إهنم ال ينتظرون إال أن حيل هبم ما حل باملكذبني من قبلهم ، وهو وإذ
  :وإال أن متضي سنة اهللا الثابتة يف طريقها الذي ال حييد . معروف هلم 

  . .} فلن جتد لسنة اهللا تبديالً ، ولن جتد لسنة اهللا حتويالً { 
اً؛ واحلياة ال جتري يف األرض عبثاً؛ فهناك نواميس ثابتة تتحقق ، ال تتبدل وال واألمور ال متضي يف الناس جزاف

والقرآن يقرر هذه احلقيقة ، ويعلمها للناس ، كي ال ينظروا األحداث فرادى ، وال يعيشوا احلياة غافلني . تتحول 
ويرفع تصورهم الرتباطات  .حمصورين يف فترة قصرية من الزمان ، وحيز حمدود من املكان . عن سننها األصيلة 

ويوجه أنظارهم إىل مصداق هذا فيما . احلياة ، وسنن الوجود ، فيوجههم دائماً إىل ثبات السنن واطراد النواميس 



  .وقع لألجيال قبلهم؛ وداللة ذلك املاضي على ثبات السنن واطراد النواميس 
  :حلقيقة الكلية من أن سنة اهللا ال تتبدل وال تتحول وهذه اجلولة اخلامسة منوذج من مناذج هذا التوجيه بعد تقرير ا

أو مل يسريوا يف األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان اهللا ليعجزه من { 
  .} إنه كان عليماً قديراً . شيء يف السماوات وال يف األرض 

. على مصارع الغابرين ، وتأمل ما كانوا فيه وما صاروا إليه  والسري يف األرض بعني مفتوحة وقلب يقظ؛ والوقوف
  . .كل أولئك خليق بأن تستقر يف القلب ظالل وإحياءات ومشاعر وتقوى . 

. ومن مث هذه التوجيهات املكررة يف القرآن للسري يف األرض والوقوف على مصارع الغابرين ، وآثار الذاهبني 
وينشأ عن . وإذا أحست ال تعترب . وإذا وقفت ال حتس . ر فيها ، فال تقف وإيقاظ القلوب من الغفلة اليت تسد

وهي امليزة اليت . وقصور عن إدراك األحداث وربطها بقوانينها الكلية . هذه الغفلة غفلة أخرى عن سنن اهللا الثابتة 
ال رابط هلا ، وال قاعدة  متيز اإلنسان املدرك من احليوان البهيم ، الذي يعيش حياته منفصلة اللحظات واحلاالت؛

  .واجلنس البشري كله وحدة أمام وحدة السنن والنواميس . حتكمها 
وأمام هذه الوقفة اليت يقفهم إياها على مصارع الغابرين قبلهم وكانوا أشد منهم قوة فلم تعصمهم قوهتم من املصري 

  .احملتوم 

ِلتُْنِذرَ ) ٥(َتنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَِّحيمِ ) ٤(َعلَى ِصَراٍط ُمْسَتقِيمٍ ) ٣(ْرَسِلَني إِنَّكَ لَِمَن الُْم) ٢(وَالْقُْرآِن الَْحكِيمِ ) ١(يس 
لًا إِنَّا َجَعلَْنا ِفي أَْعَناِقهِمْ أَغْلَا) ٧(لَقَْد َحقَّ الْقَْولُ َعلَى أَكْثَرِِهْم فَُهْم لَا ُيْؤِمُنونَ ) ٦(قَْوًما َما أُْنِذَر آَباُؤُهْم فَُهْم غَاِفلُونَ 

) ٩(َوَجَعلَْنا ِمْن َبْينِ أَْيدِيهِْم َسدا َوِمْن َخلِْفهِمْ َسدا فَأَغَْشْيَناُهْم فَُهْم لَا ُيْبِصُرونَ ) ٨(فَهَِي إِلَى الْأَذْقَاِن فَُهْم ُمقَْمُحونَ 
تُْنِذُر َمنِ اتََّبَع الذِّكَْر َوَخِشَي الرَّْحَمَن بِالَْغْيبِ فََبشِّْرُه  إِنََّما) ١٠(َوَسَواٌء َعلَْيهِْم أَأَْنذَْرَتُهمْ أَْم لَْم ُتْنِذْرُهْم لَا ُيْؤِمُنونَ 

) ١٢(إِنَّا َنْحُن ُنْحيِي الَْموَْتى وََنكُْتُب َما قَدَُّموا وَآثَارَُهْم َوكُلَّ َشْيٍء أَْحَصْينَاُه ِفي إَِمامٍ ُمبِنيٍ ) ١١(بَِمْغِفَرٍة وَأَْجرٍ كَرِميٍ 
إِذْ أَْرَسلَْنا إِلَْيهِمُ اثَْنْينِ فَكَذَُّبوُهَما فََعزَّْزَنا بِثَاِلٍث فَقَالُوا ) ١٣(َمثَلًا أَْصَحابَ الْقَْرَيِة إِذْ َجاَءَها الْمُْرَسلُونَ َواْضرِْب لَُهْم 

قَالُوا َربَُّنا ) ١٥(ِمْن َشْيٍء إِنْ أَْنُتمْ إِلَّا َتكِْذُبونَ  قَالُوا َما أَنُْتْم إِلَّا َبَشٌر ِمثْلَُنا َوَما أَنَْزلَ الرَّْحَمُن) ١٤(إِنَّا إِلَْيكُْم مُْرَسلُونَ 
قَالُوا إِنَّا َتطَيَّْرَنا بِكُْم لَِئْن لَْم َتْنَتهُوا لََنْرُجمَنَّكُمْ ) ١٧(َوَما َعلَْيَنا إِلَّا الَْبلَاغُ الُْمبُِني ) ١٦(َيْعلَُم إِنَّا إِلَْيكُْم لَُمْرَسلُونَ 

َوَجاَء ِمْن أَقَْصى ) ١٩(قَالُوا طَاِئُركُْم َمَعكُْم أَِئْن ذُكِّرُْتْم َبلْ أَنُْتْم قَْوٌم ُمْسرِفُونَ ) ١٨(ْم ِمنَّا َعذَابٌ أَلِيٌم َولََيَمسَّنَّكُ
َوَما ِلَي لَا ) ٢١(َوُهْم مُْهَتُدونَ اتَّبُِعوا َمْن لَا َيسْأَلُكُْم أَْجًرا ) ٢٠(الَْمِديَنِة َرُجلٌ َيسَْعى قَالَ َيا قَْومِ اتَّبِعُوا الُْمْرَسِلَني 

أَأَتَِّخذُ ِمْن ُدونِِه آِلَهةً إِنْ ُيرِْدِن الرَّْحَمُن بُِضرٍّ لَا ُتْغنِ َعنِّي َشفَاَعتُُهْم شَْيئًا َولَا ) ٢٢(أَْعُبُد الَِّذي فَطََرنِي وَإِلَْيِه ُتْرَجُعونَ 
ِقيلَ اْدُخلِ الَْجنَّةَ قَالَ َيا لَْيَت قَْوِمي ) ٢٥(إِنِّي آَمْنُت بَِربِّكُْم فَاْسَمُعوِن ) ٢٤( إِنِّي إِذًا لَِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ) ٢٣(ُيْنِقذُوِن 
َوَما َوَما أَْنَزلَْنا َعلَى قَْوِمِه ِمْن َبْعِدِه ِمْن ُجْنٍد ِمَن السََّماِء ) ٢٧(بَِما غَفََر ِلي َربِّي َوَجَعلَنِي ِمَن الُْمكَْرِمَني ) ٢٦(َيْعلَُمونَ 

  ) ٢٩(إِنْ كَاَنْت إِلَّا صَْيَحةً َواِحَدةً فَإِذَا ُهْم َخاِمُدونَ ) ٢٨(كُنَّا ُمْنزِِلَني 

ومن مث جاء عدد آياهتا ثالثاً ومثانني ، بينما هي أصغر . وإيقاعات سريعة . هذه السورة املكية ذات فواصل قصرية 
  .وأقصر من سابقتها سورة فاطر وعدد آياهتا مخس وأربعون 

وقصر الفواصل مع سرعة اإليقاع يطبع السورة بطابع خاص ، فتتالحق إيقاعاهتا ، وتدق على احلس دقات متوالية 
، يعمل على مضاعفة أثرها ما حتمله معها من الصور والظالل اليت ختلعها املشاهد املتتابعة من بدء السورة إىل هنايتها 

  .وهي متنوعة وموحية وعميقة اآلثار . 



فهي تتعرض . وهدفها األول هو بناء أسس العقيدة . عات الرئيسية للسورة هي موضوعات السور املكية واملوضو
. على صراط مستقيم . إنك ملن املرسلني . والقرآن احلكيم . يس { : لطبيعة الوحي وصدق الرسالة منذ افتتاحها 

رسلون ، لتحذر من عاقبة التكذيب بالوحي وتسوق قصة أصحاب القرية إذ جاءها امل. } . . تنزيل العزيز الرحيم 
وقرب هناية . والرسالة؛ وتعرض هذه العاقبة يف القصة على طريقة القرآن يف استخدام القصص لتدعيم قضاياه 

وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إال ذكر وقرآن مبني لينذر من كان حياً { : السورة تعود إىل املوضوع ذاته 
فيجيء استنكار الشرك على . كذلك تتعرض السورة لقضية األلوهية والوحدانية } الكافرين  وحيق القول على

وما يل ال أعبد الذي { : لسان الرجل املؤمن الذي جاء من أقصى املدينة ليحاج قومه يف شأن املرسلني وهو يقول 
اعتهم شيئاً وال ينقذون؟ إين إذاً لفي فطرين وإليه ترجعون؟ أأختذ من دونه آهلة إن يردن الرمحن بضر ال تغن عين شف

واختذوا من دون اهللا آهلة لعلهم { : وقرب ختام السورة جييء ذكر هذا املوضوع مرة أخرى . . } ضالل مبني 
والقضية اليت يشتد عليها التركيز يف السورة هي قضية } ال يستطيعون نصرهم وهم هلم جند حمضرون . ينصرون 

إنا حنن حنيي املوتى ونكتب ما قدموا { : جتيء يف أوهلا . دد يف مواضع كثرية يف السورة البعث والنشور ، وهي تتر
وقد كان . وتأيت يف قصة أصحاب القرية ، فيما وقع للرجل املؤمن . . } وآثارهم وكل شيء أحصيناه يف إمام مبني 

ن مبا غفر يل ريب وجعلين من املكرمني يا ليت قومي يعلمو: قال . ادخل اجلنة : قيل { : جزاؤها العاجل يف السياق 
مىت هذا الوعد إن كنتم صادقني؟ ما ينظرون إال صيحة واحدة : ويقولون { : مث ترد يف وسط السورة . . } 

مث يستطرد السياق إىل مشهد كامل من } تأخذهم وهم خيصمون فال يستطيعون توصية وال إىل أهلهم يرجعون 
من : قال . وضرب لنا مثالُ ونسي خلقه { : رة ترد هذه القضية يف صورة حوار ويف هناية السو. مشاهد القيامة 

هذه القضايا املتعلقة ببناء العقيدة } حييي العظام وهي رميم؟ قل حيييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم 
ضوء معني ، مصحوبة ولكنها تعرض يف كل مرة من زاوية معينة ، حتت . من أساسها ، تتكرر يف السور املكية 

  .مبؤثرات تناسب جوها ، وتتناسق مع إيقاعها وصورها وظالهلا 

ومن . هذه املؤثرات منتزعة يف هذه السورة من مشاهد القيامة بصفة خاصة ومن مشاهد القصة ومواقفها وحوارها 
مشهد األرض امليتة تدب فيها  :مث من املشاهد الكونية الكثرية املتنوعة املوحية . مصارع الغابرين على مدار القرون 

ومشهد القمر يتدرج يف . ومشهد الشمس جتري ملستقر هلا . ومشهد الليل يسلخ منه النهار فإذا هو ظالم . احلياة 
ومشهد األنعام ُمسّخرة . ومشهد الفلك املشحون حيمل ذرية البشر األولني . منازله حىت يعود كالعرجون القدمي 

  مث مشهدها إنساناً وهو خصيم مبني ومشهد الشجر األخضر تكمن فيه النار اليت يوقدون ومشهد النطفة. لآلدميني 
منها صورة املكذبني الذين حقت عليهم : وإىل جوار هذه املشاهد مؤثرات أخرى تلمس الوجدان اإلنساين وتوقظه 

فهي إىل األذقان فهم مقمحون؛  إنا جعلنا يف أعناقهم أغالالً{ : كلمة اهللا بكفرهم فلم تعد تنفعهم اآليات والنذر 
ومنها صورة نفوسهم يف سرهم ويف . } وجعلنا من بني أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم ال يبصرون 

إمنا أمره إذا أرد { : ومنها تصوير وسيلة اخللق بكلمة ال تزيد . . عالنيتهم مكشوفة لعلم اهللا ال يداريها منه ستار 
  .وكلها مؤثرات تلمس القلب البشري وهو يرى مصداقها يف واقع الوجود } فيكون . كن : شيئاً أن يقول له 

  :وجيري سياق السورة يف عرض موضوعاهتا يف ثالثة أشواط 
وبالقرآن احلكيم ، على رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم وأنه » سني . يا « : يبدأ الشوط األول بالقسم باحلرفني 

وهي حكم اهللا عليهم بأال . تلو ذلك الكشف عن النهاية البائسة للغافلني الذين يكذبون ي. على صراط مستقيم 
وبيان أن اإلنذار إمنا ينفع من اتبع الذكر وخشي الرمحن . جيدوا إىل اهلداية سبيالً ، وأن حيال بينهم وبينها أبداً 



وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أن مث ي. . بالغيب؛ فاستعد قلبه الستقبال دالئل اهلدى وموحيات اإلميان 
كما يعرض طبيعة اإلميان يف قلب الرجل . يضرب هلم مثالً أصحاب القرية ، فيقص قصة التكذيب وعاقبة املكذبني 

  . .املؤمن وعاقبة اإلميان والتصديق 
غري . ويستهزئون به ومن مث يبدأ الشوط الثاين بنداء احلسرة على العباد الذين ما يفتأون يكذبون كل رسول 

وهنا يعرض تلك املشاهد الكونية اليت . . معتربين مبصارع املكذبني ، وال متيقظني آليات اهللا يف الكون وهي كثري 
  .سبقت اإلشارة إليها يف تقدمي السورة ، كما يعرض مشهداً مطوالً من مشاهد القيامة فيه الكثري من التفصيل 

فينفي يف أوله أن ما جاء به حممد صلى اهللا عليه وسلم . ت السورة كلها والشوط الثالث يكاد يلخص موضوعا
مث يعرض بعض املشاهد واللمسات الدالة على األلوهية . شعر ، وينفي عن الرسول كل عالقة بالشعر أصالً 

. آلهلة املدعاة املنفردة ، وينعى عليهم اختاذ آهلة من دون اهللا يبتغون عندهم النصر وهم الذين يقومون حبماية تلك ا
ويتناول قضية البعث والنشور فيذكرهم بالنشأة األوىل من نطفة لريوا أن إحياء العظام وهي رميم كتلك النشأة وال 

غرابة ويذكرهم بالشجر األخضر الذي تكمن فيه النار ومها يف الظاهر بعيد من بعيد وخبلق السماوات واألرض 
  .لبشر يف األوىل واآلخرة وهو شاهد بالقدرة على خلق أمثاهلم من ا

فسبحان الذي . فيكون . كن : إمنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له { : وأخرياً جييء اإليقاع األخري يف السورة . 
  .} بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون 

  . .واآلن نأخذ بعد هذا العرض اجململ يف التفصيل 
لتنذر قوماً ما أنذر . تنزيل العزيز الرحيم . على صراط مستقيم  .إنك ملن املرسلني . والقرآن احلكيم . يس { 

إنا جعلنا يف أعناقهم أغالالً فهي إىل األذقان . لقد حق القول على أكثرهم فهم ال يؤمنون . آباؤهم فهم غافلون 
م أأنذرهتم وسواء عليه. وجعلنا من بني أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم ال يبصرون . فهم مقمحون 

إنا حنن حنيي . إمنا تنذر من اتبع الذكر ، وخشي الرمحن بالغيب فبشره مبغفرة وأجر كرمي . أم مل تنذرهم ال يؤمنون 
  . .} املوتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه يف إمام مبني 

وهذا اجلمع بني األحرف املقطعة . كما يقسم بالقرآن احلكيم » سني . يا « : يقسم اهللا سبحانه هبذين احلرفني 
. والقرآن يرجح الوجه الذي اخترناه يف تفسري هذه األحرف يف أوائل السور؛ والعالقة بني ذكرها وذكر القرآن 

وأن آية كونه من عند اهللا ، اآلية اليت ال يتدبروهنا فريدهم القرآن إليها ، أنه مصوغ من جنس هذه األحرف امليسرة 
  .تفكريي والتعبريي فوق ما ميلكون صياغته من هذه احلروف هلم؛ ولكن نسقه ال

والتعبري على هذا النحو خيلع على . واحلكمة صفة العاقل . } القرآن احلكيم { ويصف القرآن وهو يقسم به بأنه 
قة ومع أن هذا جماز إال أنه يصور حقي. وهي من مقتضيات أن يكون حكيماً . القرآن صفة احلياة والقصد واإلرادة 

فإن هلذا القرآن لروحاً وإن له لصفات احلي الذي يعاطفك وتعاطفه حني تصفي له قلبك وتصغي له . ويقرهبا 
روحك وإنك لتطلع منه على دخائل وأسرار كلما فتحت له قلبك وخلصت له بروحك وإنك لتشتاق منه إىل 

وتأنس به وتستروح ظالله ولقد كان مالمح ومسات ، كما تشتاق إىل مالمح الصديق ومساته ، حني تصاحبه فترة 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيب أن يسمع تالوة القرآن من غريه؛ ويقف على األبواب ينصت إذا مسع من 

  كما يقف احلبيب وينصت لسرية احلبيب. داخلها من يرتل هذا القرآن 
. وخياطبه بقدر . ساس يف قلبه ويضرب على الوتر احل. خياطب كل أحد مبا يدخل يف طوقه . والقرآن حكيم 

  .وخياطبه باحلكمة اليت تصلحه وتوجهه 



منهج يطلق طاقات البشر كلها مع توجيهها . يريب حبكمة ، وفق منهج عقلي ونفسي مستقيم . والقرآن حكيم 
  .ويقرر للحياة نظاماً كذلك يسمح بكل نشاط بشري يف حدود ذلك املنهج احلكيم . الوجه الصاحل القومي 

  :سم اهللا سبحانه بياء وسني والقرآن احلكيم على حقيقة الوحي والرسالة إىل الرسول الكرمي يق
  . .} وإنك ملن املرسلني على صراط مستقيم { 

ولكن هذا القسم منه جل جالله بالقرآن وحروفه ، خيلع على املقسم به . وما به سبحانه من حاجة إىل القسم 
  حانه إال بأمر عظيم ، يرتفع إىل درجة القسم به واليمنيعظمة وجالالً ، فما يقسم اهللا سب

فليس هو . والتعبري على هذا النحو يوحي بأن إرسال الرسل أمر مقرر ، له سوابق مقررة . . } إنك ملن املرسلني { 
هو هبذا القسم  وخياطبه. إمنا املراد أن يثبت هو أن حممداً صلى اهللا عليه وسلم من هؤالء املرسلني . الذي يراد إثباته 

إمنا هو . وال يوجهه إىل املنكرين املكذبني ترفعاً بالقسم وبالرسول وبالرسالة عن أن تكون موضع جدل أو مناقشة 
  .اإلخبار املباشر من اهللا للرسول 

  . .} إنك ملن املرسلني على صراط مستقيم { 
فهي قائمة كحد السيف ال . رسالة االستقامة وطبيعة هذه ال. وهذا بيان لطبيعة الرسالة بعد بيان حقيقة الرسول 

وال مييل مع هوى . احلق فيها واضح ال غموض فيه وال التباس . عوج فيها وال احنراف ، وال التواء فيها وال ميل 
  .جيده من يطلبه يف يسر ويف دقة ويف خلوص . وال ينحرف مع مصلحة 

ال تعقد األمور وال توقع يف إشكاالت من القضايا . ن وهي الستقامتها بسيطة ال تعقيد فيها وال لف وال دورا
وإمنا تصدع باحلق يف أبسط صورة من صوره ، وأعراها عن الشوائب واألخالط ، . والتصورات واألشكال اجلدلية 

وأغناها عن الشرح ، وتفصيص العبارات وتوليد الكلمات ، والدخول باملعاين يف الدروب واملنحنيات ميكن أن 
ومعها البادي واحلاضر ، واألمي والعامل ، وساكن الكوخ وساكن العمارة؛ وجيد فيها كل حاجته؛ ويدرك يعيش هبا 

  .منها ما تستقيم به حياته ونظامه وروابطه يف يسر ولني 
وهي مستقيمة مع فطرة الكون وناموس الوجود ، وطبيعة األشياء واألحياء حول اإلنسان ، فال تصدم طبائع 

كلف اإلنسان أن يصدمها ، إمنا هي مستقيمة على هنجها ، متناسقة معها ، متعاونة كذلك مع سائر األشياء ، وال ت
  .القوانني اليت حتكم هذا الوجود وما فيه ومن فيه 

وهي من مث مستقيمة على الطريق إىل اهللا ، واصلة إليه موصلة به ، ال خيشى تابعها أن يضل عن خالقه ، وال أن 
  .فهو سالك درباً مستقيماً واصالً ينتهي به إىل رضوان اخلالق العظيم . يه يلتوي عن الطريق إل

وحيثما سار اإلنسان معه وجد هذه االستقامة يف تصويره للحق ، ويف . والقرآن هو دليل هذا الصراط املستقيم 
  .التوجيه إليه ، ويف أحكامه الفاصلة يف القيم ، ووضع كل قيمة يف موضعها الدقيق 

  . .} العزيز الرحيم تنزيل { 
فهو العزيز القوي الذي يفعل ما يريد . يعّرف اهللا عباده بنفسه يف مثل هذه املواضع ، ليدركوا حقيقة ما نّزل إليهم 

  .وهو الرحيم بعباده الذي يفعل هبم ما يفعل ، وهو يريد هبم الرمحة فيما يفعل . 

  :فأما حكمة هذا التنزيل فهي اإلنذار والتبليغ 
  . .} ر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لتنذ{ 

. معطل عن االلتقاط والتأثر واالستجابة . فالقلب الغافل قلب معطل عن وظيفته . والغفلة أشد ما يفسد القلوب 



ومن مث كان اإلنذار هو أليق . ودون أن ينبض أو يستقبل . متر به دالئل اهلدى أو مير هبا دون أن حيسها أو يدركها 
فهم من ذرية . غفلة اليت كان فيها القوم ، الذين مضت األجيال دون أن ينذرهم منذر ، أو ينبههم منبه شيء بال

فاإلنذار قد يوقظ الغافلني املستغرقني يف الغفلة ، الذين مل يأهتم ومل يأت . إمساعيل ومل يكن هلم بعده من رسول 
  .آباءهم نذير 

ما كان . هبم من قدر اهللا ، وفق ما علم اهللا من قلوهبم ومن أمرهم  مث يكشف عن مصري هؤالء الغافلني؛ وعما نزل
  :منه وما سيكون 

  . .} لقد حق القول على أكثرهم فهم ال يؤمنون { 
. فهم ال يؤمنون . لقد قضي يف أمرهم ، وحق قدر اهللا على أكثرهم ، مبا علمه من حقيقتهم ، وطبيعة مشاعرهم 

  .فإن نفوسهم حمجوبة عن اهلدى مشدودة عن رؤية دالئله أو استشعارها .  وهذا هو املصري األخري لألكثرين
وهنا يرسم مشهداً حسياً هلذه احلالة النفسية ، يصورهم كأهنم مغلولون ممنوعون قسراً عن النظر ، حمال بينهم وبني 

  :اهلدى واإلميان باحلواجز والسدود ، مغطى على أبصارهم فال يبصرون 
. وجعلنا من بني أيديهم سداً ومن خلفهم سداً . اقهم إغالالً ، فهي إىل األذقان ، فهم مقمحون إنا جعلنا يف أعن{ 

  . .} فأغشيناهم فهم ال يبصرون 
ومن مث فإن رؤوسهم مرفوعة قسراً ، ال ميلكون . إن أيديهم مشدودة باألغالل إىل أعناقهم ، موضوعة حتت أذقاهنم 

هم ال ميلكون حرية النظر والرؤية وهم يف هذا املشهد العنيف وهم إىل هذا حمال أن ينظروا هبا إىل األمام ومن مث ف
بينهم وبني احلق واهلدى بسد من أمامهم وسد من خلفهم؛ فلو أرخي الشد فنظروا مل تنفذ أبصارهم كذلك من هذه 

  السدود وقد سدت عليهم سبيل الرؤية وأغشيت أبصارهم بالكالل
شدته فإن اإلنسان ليلتقي بأناس من هذا النوع ، خييل إليه وهم ال يرون احلق ومع عنف هذا املشهد احلسي و

وأنه إذا مل تكن هذه األغالل يف األيدي ، وإذا مل . الواضح وال يدركونه أن هنالك حائالً عنيفاً كهذا بينهم وبينه 
عن اهلدى قسراً وملفوتة مشدودة . . تكن الرؤوس مقمحة وجمربة على االرتفاع ، فإن نفوسهم وبصائرهم كذلك 

وكذلك كان أولئك الذين واجهوا هذا . وبينها وبني دالئل اهلدى سد من هنا وسد من هناك . عن احلق لفتاً 
وهو بذاته حجة ذات سلطان ال . وهو يصدع باحلجة ، ويديل بالربهان . القرآن مبثل ذلك اإلنكار واجلحود 

  .يتماسك هلا إنسان 
  . .} م أم مل تنذرهم فهم ال يؤمنون وسواء عليهم أأنذرهت{ 

وال ينفع اإلنذار قلباً غري مهيأ . فلقد قضى اهللا فيهم بأمره ، مبا علمه من طبيعة قلوهبم اليت ال ينفذ إليها اإلميان 
  .لإلميان ، مشدود عنه ، حمال بينه وبينه بالسدود 

  :ي فاإلنذار ال خيلق القلوب ، إمنا يوقظ القلب احلي املستعد للتلق
  . .} إمنا تنذر من اتبع الذكر وخشي الرمحن بالغيب ، فبشره مبغفرة وأجر كرمي { 

والذكر يراد به هنا القرآن على األرجح والذي اتبع القرآن ، وخشي الرمحن دون أن يراه ، هو الذي ينتفع 
لم قد خصه به ، وإن كان قد وكأمنا الرسول صلى اهللا عليه وس. باإلنذار ، فكأنه هو وحده الذي وجه إليه اإلنذار 

وهذا يستحق . إال أن أولئك حيل بينهم وبني تلقيه ، فاحنصر يف من اتبع الذكر وخشي الرمحن بالغيب . عمم 
واألجر . املغفرة عما يقع فيه من اخلطايا غري مصر . . } فبشره مبغفرة وأجر كرمي { : التبشري بعد انتفاعه باالنذار 
فما حتل خشية . ومها متالزمان يف القلب . بالغيب ، واتباعه ملا أنزل الرمحن من الذكر  الكرمي على خشية الرمحن



  .واالستقامة على النهج الذي أراد . اهللا يف قلب إال ويتبعها العمل مبا أنزل 
  :وهنا يؤكد وقوع البعث؛ ودقة احلساب ، الذي ال يفوته شيء 

  . .} رهم ، وكل شيء أحصيناه يف إمام مبني إنا حنن حنيي املوتى ، ونكتب ما قدموا وآثا{ 
وهو . وسريد منه يف هذه السورة أمثلة منوعة . وإحياء املوتى هو إحدى القضايا اليت استغرقت جدالً طويالً 

فال يند منها . ينذرهم أن كل ما قدمت أيديهم من عمل ، وكل ما خلفته أعماهلم من آثار ، كلها تكتب وحتصى 
اهللا سبحانه هو الذي حييي املوتى ، وهو الذي يكتب ما قدموا وآثارهم ، وهو الذي حيصي كل و. شيء وال ينسى 

  .فال بد إذن من وقوع هذا كله على الوجه الذي يليق بكل ما تتواله يد اهللا . شيء ويثبته 
  .و بكل شيء حميط أقرب تفسري هلا هو علم اهللا األزيل القدمي وه. وأمثاهلا . واللوح احملفوظ . واإلمام املبني 

وبعد عرض قضية الوحي والرسالة ، وقضية البعث واحلساب ، يف هذه الصورة التقريرية ، يعود السياق ليعرضهما 
  :تلمس القلب مبا كان من مواقف التكذيب واإلميان وعواقبهما معروضة كالعيان . يف صورة قصصية 

إنا : إذ أرسلنا إليهم اثنني فكذبومها فعززنا بثالث ، فقالوا . واضرب هلم مثالً أصحاب القرية إذ جاءها املرسلون { 
ربنا يعلم : قالوا . ما أنتم إال بشر مثلنا ، وما أنزل الرمحن من شيء ، إن أنتم إال تكذبون : قالوا . إليكم مرسلون 

لنرمجنكم وليمسنكم منا عذاب  إنا تطرينا بكم لئن مل تنتهوا: قالوا . وما علينا إال البالغ املبني . إنا إليكم ملرسلون 
  . .} طائركم معكم ، أإن ذكرمت؟ بل أنتم قوم مسرفون : قالوا . أليم 

وال طائل وراء اجلري مع . وقد اختلفت فيها الروايات . ومل يذكر القرآن من هم أصحاب القرية وال ما هي القرية 
  .هذه الروايات 

ومن مث . ها أو موضعها ال يزيد شيئاً يف داللة القصة وإحيائها وعدم إفصاح القرآن عنها دليل على أن حتديد امس
  .فهي قرية أرسل اهللا إليها رسولني . أغفل التحديد ، ومضى إىل صميم العربة ولباهبا 

فكذهبما أهل تلك القرية ، فعززمها اهللا برسول . كما أرسل موسى وأخاه هارون عليهما السالم إىل فرعون وملئه 
إنا إليكم : فقالوا { وتقدموا ثالثتهم بدعواهم ودعوهتم من جديد . وأهنما رسل من عند اهللا ثالث يؤكد أنه 

  . .} مرسلون 
  :هنا اعترض أهل القرية عليهم باالعتراضات املكرورة يف تاريخ الرسل والرساالت 

  . .} تكذبون  إن أنتم إال{ . . } وما أنزل الرمحن من شيء { . . } ما أنتم إال بشر مثلنا : قالوا { 
وهذا االعتراض املتكرر على بشرية الرسل تبدو فيه سذاجة التصور واإلدراك ، كما يبدو فيه اجلهل بوظيفة 

فقد كانوا يتوقعون دائماً أن يكون هناك سر غامض يف شخصية الرسول وحياته تكمن وراءه األوهام . الرسول 
حتيط به األوهام واألساطري؟ كيف يكون شخصية  أليس رسول السماء إىل األرض فكيف ال. . واألساطري 

مكشوفة بسيطة ال أسرار فيها وال ألغاز حوهلا؟ شخصية بشرية عادية من الشخصيات اليت متتلئ هبا األسواق 
  والبيوت؟

وليست يف هذه . فاألسرار واأللغاز ليست صفة مالزمة للنبوة والرسالة . وهذه هي سذاجة التصور والتفكري 
حقيقة . وإن هنالك لسراً هائالً ضخماً ، ولكنه يتمثل يف احلقيقة البسيطة الواقعة . اذجة الطفولية الصورة الس

إيداع إنسان من هؤالء البشر االستعداد اللدين الذي يتلقى به وحي السماء ، حني خيتاره اهللا لتلقي هذا الوحي 
  وهو أعجب من أن يكون الرسول ملكاً كما كانوا يقترحون. العجيب 

النموذج . وحياة الرسول هي النموذج الواقعي للحياة وفق ذلك املنهج اإلهلي . والرسالة منهج إهلي تعيشه البشرية 



فال بد أن يكون رسوهلم من البشر ليحقق منوذجاً من احلياة ميلكون . وهم بشر . الذي يدعو قومه إىل االقتداء به 
  .هم أن يقلدوه 

وسجل القرآن كتاب اهللا الثابت املعامل . هللا عليه وسلم معروضة ألنظار أمته ومن مث كانت حياة الرسول صلى ا
الرئيسية يف هذه احلياة بأصغر تفصيالهتا وأحداثها ، بوصفها تلك الصفحة املعروضة ألنظار أمته على مدار السنني 

آن يف بعض األحيان ، حىت خطرات قلبه سجلها القر. ومن هذه التفصيالت حياته املنزلية والشخصية . والقرون 
  .لتطلع عليها األجيال وترى فيها قلب ذلك النيب اإلنسان 

  ولكن هذه احلقيقة الواضحة القريبة هي اليت ظلت موضع االعتراض من بين اإلنسان
وما { . . وقصدوا أنكم لستم برسل . . } ما أنتم إال بشر مثلنا { : ولقد قال أهل تلك القرية لرسلهم الثالثة 

} إن أنتم إال تكذبون { . مما تدعون أنه نزله عليكم من الوحي واألمر بأن تدعونا إليه . . } الرمحن من شيء أنزل 
  وتدعون أنكم مرسلون. . 

  :ويف ثقة املطمئن إىل صدقه ، العارف حبدود وظيفته أجاهبم الرسل 
  . . }وما علينا إال البالغ املبني . ربنا يعلم إنا إليكم ملرسلون : قالوا { 

والناس بعد ذلك أحرار فيما يتخذون ألنفسهم . وقد أدوه . وإن وظيفة الرسل البالغ . وهذا يكفي . إن اهللا يعلم 
واألمر بني الرسل وبني الناس هو أمر ذلك التبليغ عن اهللا؛ . وفيما حيملون يف تصرفهم من أوزار . من تصرف 

  .فمىت حتقق ذلك فاألمر كله بعد ذلك إىل اهللا 

ن املكذبني الضالني ال يأخذون األمور هذا املأخذ الواضح السهل اليسري؛ وال يطيقون وجود الدعاة إىل اهلدى؛ ولك
  :فتأخذهم العزة باإلمث؛ ويعمدون إىل األسلوب الغليظ العنيف يف مقاومة احلجة ألن الباطل ضيق الصدر عربيد 

  . .} مسنكم منا عذاب أليم إنا تطرينا بكم لئن مل تنتهوا لنرمجنكم ، ولي: قالوا { 
إننا نتشاءم منكم؛ ونتوقع الشر يف دعوتكم؛ فإن مل تنتهوا عنها فإننا لن نسكت عليكم ، ولن ندعكم يف : قالوا 

  . .} لنرمجنكم ، وليمسنكم منا عذاب أليم { : دعوتكم 
ادئة ، وعربد يف التعبري وهكذا أسفر الباطل عن غشمه؛ وأطلق على اهلداة هتديده؛ وبغى يف وجه كلمة احلق اهل

  والتفكري
  :ولكن الواجب امللقى على عاتق الرسل يقضي عليهم باملضي يف الطريق 

  . .} طائركم معكم : قالوا { 
والرسل يبينون لقومهم أهنا خرافة؛ وأن . فالقول بالتشاؤم من دعوة أو من وجه هو خرافة من خرافات اجلاهلية 

مرتبط بنواياهم وأعماهلم ، متوقف . إمنا هو معهم . يأتيهم من خارج نفوسهم  حظهم ونصيبهم من خري ومن شر ال
فإن إرادة اهللا بالعبد تنفذ . ويف وسعهم أن جيعلوا حظهم ونصيبهم خرياً أو أن جيعلوه شراً . على كسبهم وعملهم 

قيقة الثابتة القائمة هذه هي احل. وهو حيمل طائره معه . من خالل نفسه ، ومن خالل اجتاهه ، ومن خالل عمله 
فهو خرافة ال تستقيم . . أما التشاؤم بالوجوه ، أو التشاؤم باألمكنة ، أو التشاؤم بالكلمات . على أساس صحيح 
  على أصل مفهوم

  . .} أإن ذكرمت؟ { : وقالوا هلم 
  يعين أترمجوننا وتعذبوننا ألننا نذكركم أفهذا جزاء التذكري؟

  . .} بل أنتم قوم مسرفون { 



تتجاوزون احلدود يف التفكري والتقدير؛ وجتازون على املوعظة بالتهديد والوعيد؛ وتردون على الدعوة بالرجم 
  والتعذيب

وهي مثل للقلوب اليت حتدثت عنها السورة يف اجلولة . تلك كانت االستجابة من القلوب املغلقة على دعوة الرسل 
  .رسوم هناك األوىل؛ وصورة واقعية لذلك النموذج البشري امل

فأما النموذج اآلخر الذي اتبع الذكر وخشي الرمحن بالغيب ، فكان له مسلك آخر وكانت له استجابة غري هذه 
  :االستجابة 

. اتبعوا من ال يسألكم أجراً وهم مهتدون . يا قوم اتبعوا املرسلني : وجاء من أقصى املدينة رجل يسعى؛ قال { 
ترجعون؟ أأختذ من دونه آهلة إن يردن الرمحن بضر ال تغن عين شفاعتهم شيئاً وال ومايل ال أعبد الذي فطرين وإليه 
  . .} إين آمنت بربكم فامسعون . ينقذون؟ إين إذاً لفي ضالل مبني 

. واستقامة اإلدراك . واحلرارة . والبساطة . فيها الصدق . إهنا استجابة الفطرة السليمة لدعوة احلق املستقيمة 
  .القوي للحق املبني  وتلبية اإليقاع

. فهذا رجل مسع الدعوة فاستجاب هلا بعد ما رأى فيها من دالئل احلق واملنطق ما يتحدث عنه يف مقالته لقومه 
وحينما استشعر قلبه حقيقة اإلميان حتركت هذه احلقيقة يف ضمريه فلم يطق عليها سكوتاً؛ ومل يقبع يف داره بعقيدته 

  .حود والفجور؛ ولكنه سعى باحلق الذي استقر يف ضمريه وحترك يف شعوره وهو يرى الضالل من حوله واجل

وجاء من أقصى املدينة يسعى ليقوم بواجبه يف . سعى به إىل قومه وهم يكذبون وجيحدون ويتوعدون ويهددون 
  .ملرسلني دعوة قومه إىل احلق ، ويف كفهم عن البغي ، ويف مقاومة اعتدائهم األثيم الذي يوشكون أن يصبوه على ا

ولكنها العقيدة احلية . ومل يكن يف عزوة من قومه أو منعة من عشريته . وظاهر أن الرجل مل يكن ذا جاه وال سلطان 
  . .يف ضمريه تدفعه وجتيء به من أقصى املدينة إىل أقصاها 

  . .} اتبعوا من ال يسألكم أجراً وهم مهتدون . يا قوم اتبعوا املرسلني : قال { 
وإال فما الذي حيمله على . إنه لصادق . . دعو مثل هذه الدعوة ، وهو ال يطلب أجراً ، وال يبتغي مغنماً إن الذي ي

هذا العناء إن مل يكن يليب تكليفاً من اهللا؟ ما الذي يدفعه إىل محل هم الدعوة؟ وجماهبة الناس بغري ما ألفوا من 
  وهو ال جيين من ذلك كسباً ، وال يطلب منهم أجراً؟ العقيدة؟ والتعرض ألذاهم وشرهم واستهزائهم وتنكيلهم ،

  . .} وهم مهتدون { . . } اتبعوا من ال يسألكم أجراً { 
ويدعون إىل عقيدة ال . ويدعون إىل هنج واضح . فهم يدعون إىل إله واحد . وهداهم واضح يف طبيعة دعوهتم 

  .مستقيم  فهم مهتدون إىل هنج سليم ، وإىل طريق. خرافة فيها وال غموض 
مث عاد يتحدث إليهم عن نفسه هو وعن أسباب إميانه ، ويناشد فيهم الفطرة اليت استيقظت فيه فاقتنعت بالربهان 

  :الفطري السليم 
وما يل ال أعبد الذي فطرين وإليه ترجعون؟ أأختذ من دونه آهلة إن يردن الرمحن بضر ال تغن عين شفاعتهم شيئاً { 

  . .} ي ضالل مبني وال ينقذون؟ إين إذاً لف
وما } وما يل ال أعبد الذي فطرين؟ { . . إنه تساؤل الفطرة الشاعرة باخلالق ، املشدودة إىل مصدر وجودها الوحيد 

الذي حييد يب عن هذا النهج الطبيعي الذي خيطر على النفس أول ما خيطر؟ إن الفطر جمذوبة إىل الذي فطرها ، تتجه 
. وال تلتوي إال مبؤثر آخر ليس من طبيعتها . ف عنه إال بدافع آخر خارج على فطرهتا إليه أول ما تتجه ، فال تنحر

والتوجه إىل اخلالق هو اَألْوىل ، وهو األول ، وهو املتجه الذي ال حيتاج إىل عنصر خارج عن طبيعة النفس واجنذاهبا 



الواضح البسيط ، بال تكلف وال لف وال  والرجل املؤمن حيس هذا يف قرارة نفسه ، فيعرب عنه هذا التعبري. الفطري 
  تعقيد

كما يرجع كل شيء إىل مصدره . وهو حيس بفطرته الصادقة الصافية كذلك أن املخلوق يرجع إىل اخلالق يف النهاية 
  :فيقول . األصيل 

  . .} وإليه ترجعون { 
فهو خالقهم كذلك . هم هم إليه ويتساءل مل ال أعبد الذي فطرين ، والذي إليه املرجع واملصري؟ ويتحدث عن رجعت

  .ومن حقه أن يعبدوه . 
أأختذ من دونه آهلة إن يردن { : فرياه ضالالً بيناً . مث يستعرض النهج اآلخر املخالف للمنهج الفطري املستقيم 

  . .} الرمحن بضر ال تغن عين شفاعتهم شيئاً وال ينقذون؟ 
إىل عبادة خالقه ، وينحرف إىل عبادة غري اخلالق بدون وهل أضل ممن يدع منطق الفطرة الذي يدعو املخلوق 

ضرورة وال دافع؟ وهل أضل ممن ينحرف عن اخلالق إىل آهلة ضعاف ال حيمونه وال يدفعون عنه الضر حني يريد به 
  خالقه الضر بسبب احنرافه وضالله؟

  .} إين إذاً لفي ضالل مبني { 

أَلَْم َيرَْوا كَْم أَهْلَكَْنا قَْبلَُهْم ِمَن الْقُُروِن أَنَُّهمْ ) ٣٠(ِمْن َرُسولٍ إِلَّا كَاُنوا بِِه َيسَْتْهزِئُونَ  َيا َحْسَرةً َعلَى الِْعَباِد َما يَأِْتيهِْم
َناَها وَأَْخَرْجَنا ِمْنَها َوآَيةٌ لَُهُم الْأَْرُض الَْمْيَتةُ أَْحيَْي) ٣٢(َوإِنْ كُلٌّ لَمَّا َجِميٌع لََدْيَنا ُمْحَضُرونَ ) ٣١(إِلَيْهِْم لَا َيْرجُِعونَ 
ِلَيأْكُلُوا ِمْن ثََمرِِه َوَما ) ٣٤(َوَجَعلَْنا ِفيَها َجنَّاٍت ِمْن َنخِيلٍ َوأَْعنَابٍ َوفَجَّْرَنا ِفيَها ِمَن الُْعُيوِن ) ٣٣(َحبا فَِمْنُه َيأْكُلُونَ 

َخلََق الْأَْزوَاَج كُلََّها ِممَّا ُتْنبُِت الْأَْرُض َوِمْن أَنْفُسِهِْم َوِممَّا لَا َيْعلَُمونَ سُْبَحانَ الَِّذي ) ٣٥(َعِملَْتُه أَْيِديهِْم أَفَلَا َيْشكُُرونَ 
وَالشَّْمسُ َتْجرِي ِلُمْسَتقَرٍّ لََها ذَِلكَ َتقِْديُر الَْعزِيزِ ) ٣٧(َوآَيةٌ لَُهُم اللَّْيلُ َنْسلَُخ ِمْنُه النَّهَاَر فَإِذَا ُهْم ُمظِْلُمونَ ) ٣٦(
لَا الشَّْمسُ َيْنبَِغي لََها أَنْ ُتْدرَِك الْقََمَر َولَا اللَّْيلُ ) ٣٩(َوالْقََمَر قَدَّرَْناُه َمَنازِلَ حَتَّى َعاَد كَالُْعْرُجوِن الْقَِدميِ ) ٣٨(لَْعِليمِ ا

َوَخلَقَْنا لَُهْم ِمْن ) ٤١(يَّتَُهْم ِفي الْفُلِْك الَْمْشُحوِن َوآَيةٌ لَُهْم أَنَّا َحَملَْنا ذُرِّ) ٤٠(َسابُِق النَّهَارِ َوكُلٌّ ِفي فَلٍَك َيسَْبُحونَ 
) ٤٤(إِلَّا َرْحَمةً ِمنَّا َوَمَتاًعا إِلَى ِحنيٍ ) ٤٣(َوإِنْ َنَشأْ ُنْغرِقُْهْم فَلَا َصرِيَخ لَُهْم وَلَا ُهْم ُينْقَذُونَ ) ٤٢(ِمثِْلِه َما َيْركَُبونَ 

َوَما َتأْتِيهِْم ِمْن آَيٍة ِمْن آَياِت َربِّهِمْ إِلَّا كَاُنوا ) ٤٥(َبْيَن أَْيِديكُْم َوَما َخلْفَكُمْ لََعلَّكُمْ ُتْرَحُمونَ  َوإِذَا قِيلَ لَُهُم اتَّقُوا َما
وا أَُنطِْعُم َمْن لَْو َيَشاُء اللَُّه َوإِذَا قِيلَ لَُهْم أَْنِفقُوا ِممَّا َرزَقَكُُم اللَُّه قَالَ الَِّذيَن كَفَرُوا ِللَِّذيَن آَمُن) ٤٦(َعْنَها ُمْعرِِضَني 

َما َيْنظُُرونَ إِلَّا صَْيَحةً ) ٤٨(َوَيقُولُونَ َمَتى َهذَا الَْوْعُد إِنْ كُنُْتْم َصاِدِقَني ) ٤٧(أَطَْعَمُه إِنْ أَْنُتْم إِلَّا ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ 
َونُِفَخ ِفي الصُّورِ فَإِذَا ُهمْ ) ٥٠(يُعونَ تَْوِصَيةً وَلَا إِلَى أَْهلِهِْم يَْرجُِعونَ فَلَا َيْسَتِط) ٤٩(َواِحَدةً تَأُْخذُُهْم َوُهْم َيِخصُِّمونَ 
قَالُوا َيا َوْيلََنا َمْن َبَعثََنا ِمْن َمْرقَِدَنا َهذَا َما َوَعَد الرَّْحَمُن َوَصَدَق الْمُْرَسلُونَ ) ٥١(ِمَن الْأَْجدَاِث إِلَى َربِّهِمْ َيْنِسلُونَ 

فَالَْيْوَم لَا ُتظْلَمُ َنفٌْس َشْيئًا وَلَا ُتْجَزْونَ إِلَّا َما ) ٥٣(إِنْ كَاَنتْ إِلَّا صَْيَحةً َواِحَدةً فَإِذَا ُهْم َجِميعٌ لََدْيَنا ُمْحَضُرونَ ) ٥٢(
وَاجُُهْم ِفي ِظلَالٍ َعلَى الْأََراِئِك ُمتَِّكئُونَ ُهْم وَأَْز) ٥٥(إِنَّ أَْصحَاَب الَْجنَِّة الَْيْوَم ِفي شُُغلٍ فَاِكُهونَ ) ٥٤(كُْنُتْم َتْعَملُونَ 

) ٥٩(َوامَْتازُوا الَْيْوَم أَيَُّها الُْمْجرُِمونَ ) ٥٨(َسلَاٌم قَْولًا ِمْن َربٍّ َرحِيمٍ ) ٥٧(لَُهْم ِفيَها فَاِكَهةٌ َولَُهْم َما َيدَُّعونَ ) ٥٦(
) ٦١(َوأَِن اعُْبُدونِي َهذَا صَِراطٌ ُمْسَتِقيٌم ) ٦٠(َتعُْبُدوا الشَّْيطَانَ إِنَُّه لَكُْم َعُدوٌّ ُمبٌِني أَلَْم أَْعَهْد إِلَْيكُْم َيا بَنِي آَدَم أَنْ لَا 

ْوَم بَِما اْصلَْوَها الَْي) ٦٣(َهِذِه جََهنَُّم الَِّتي كُْنُتمْ ُتوَعُدونَ ) ٦٢(َولَقَْد أََضلَّ ِمْنكُْم جِبِلًّا كَِثًريا أَفَلَْم َتكُوُنوا َتْعِقلُونَ 
َولَْو َنَشاُء ) ٦٥(الَْيْوَم َنخِْتُم َعلَى أَفَْواهِهِْم َوُتكَلُِّمَنا أَْيِديهِْم َوَتْشَهُد أَْرُجلُُهْم بَِما كَانُوا َيكِْسُبونَ ) ٦٤(كُْنُتْم َتكْفُُرونَ 



لَْو َنَشاُء لََمَسْخَناُهْم َعلَى َمكَاَنِتهِْم فََما اْسَتطَاُعوا ُمِضيا َو) ٦٦(لَطََمْسَنا َعلَى أَْعيُنِهِْم فَاْسَتَبقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى ُيْبِصُرونَ 
  ) ٦٨(َوَمْن ُنَعمِّْرُه نَُنكِّْسُه ِفي الَْخلْقِ أَفَلَا َيْعِقلُونَ ) ٦٧(َولَا يَْرجُِعونَ 

ي ضربه هلم يف قصة بعد احلديث يف الدرس األول عن املشركني الذين واجهوا دعوة اإلسالم بالتكذيب؛ واملثل الذ
يبدأ احلديث يف هذا الدرس بالتعميم يف } فإذا هم خامدون { أصحاب القرية املكذبني؛ وما انتهى إليه أمرهم 

موقف املكذبني بكل ملة ودين؛ ويعرض صورة البشرية الضالة على مدار القرون ، وينادي على العباد نداء احلسرة 
وإن كل ملا مجيع لدينا { : ن يذهبون أمامهم وال يرجعون إال يوم الدين وهم ال يتعظون مبصارع اهلالكني ، الذي

  . .} حمضرون 
مث يأخذ يف استعراض اآليات الكونية اليت ميرون عليها معرضني غافلني؛ وهي مبثوثة يف أنفسهم وفيما حوهلم ويف 

م من آية من آيات رهبم إال كانوا وما تأتيه{ وهم مع هذا ال يشعرون؛ وإذا ذكروا ال يذكرون . . تارخيهم القدمي 
  .} مىت هذا الوعد إن كنتم صادقني : ويقولون { : وهم يستعجلون بالعذاب غري مصدقني . . } عنها معرضني 

ومبناسبة االستعجال والتكذيب يستعرض مشهداً مطوالً من مشاهد القيامة يرون فيه مصريهم الذي به يستعجلون ، 
  .كأنه حاضر تراه العيون 

أمل يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أهنم . يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إال كانوا به يستهزئون { 
  . .} إليهم ال يرجعون؟ وإن كل ملا مجيع لدينا حمضرون 

 واهللا سبحانه. واحلسرة انفعال نفسي على حال مؤسفة ال ميلك اإلنسان شيئاً حياهلا ، سوى أن يتحسر وتأمل نفسه 
وتعاىل ال يتحسر على العباد؛ ولكنه يقرر أن حالة هؤالء العباد مما يستحق حسرة املتحسرين فهي حال بائسة 

  مؤسفة تنتهي بأصحاهبا إىل شر وخيم وبالء عظيم
يا حسرة على العباد تتاح هلم فرصة النجاة فيعرضون عنها ، وأمامهم مصارع اهلالكني قبلهم ال يتدبروهنا وال 

ويفتح اهللا هلم أبواب رمحته بإرسال الرسل إليهم احلني بعد احلني؛ ولكنهم يتجافون أبواب الرمحة .  ينتفعون هبا
  . .} ما يأتيهم من رسول إال كانوا به يستهزئون { : ويسيئون األدب مع اهللا 

  . .} أمل يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أهنم إليهم ال يرجعون { 
لقد كان يف هذا عظة ملن . . لذاهبني ال يرجعون ، على مدار السنني وتطاول القرون ولقد كان يف هالك األولني ا

فأية حالة تدعو إىل احلسرة كهذا احلال . وهم صائرون إىل ذات املصري . ولكن العباد البائسني ال يتدبرون . يتدبر 
  األسيف؟

فما بال اإلنسان يرى املصارع . ا يستطيع إن احليوان لريجف حني يرى مصرع أخيه أمامه؛ وحياول أن يتوقاه قدر م
تلو املصارع ، مث يسري مندفعاً يف ذات الطريق؟ والغرور ميلي له وخيدعه عن رؤية املصري املطروق وهذا اخلط 

  الطويل من مصارع القرون معروض على األنظار ولكن العباد كأهنم عمي ال يبصرون
فائهم املتأخرين ، فإهنم ليسوا مبتروكني وال مفلتني من حساب اهللا وإذا كان اهلالكون الذاهبون ال يرجعون إىل خل

  . .بعد حني 
  .} وإن كل ملا مجيع لدينا حمضرون { 

.  
وآية هلم األرض امليتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون؛ وجعلنا فيها جنات من خنيل وأعناب ، وفجرنا { 



لته أيديهم ، أفال يشكرون؟ سبحان الذي خلق األزواج كلها مما تنبت فيها من العيون ، ليأكلوا من مثره وما عم
  . .} األرض ومن أنفسهم ومما ال يعلمون 

والرسل إمنا . إهنم يكذبون الرسل ، وال يتدبرون مصارع املكذبني ، وال يدركون داللة كوهنم يذهبون وال يرجعون 
وهذه هي األرض . اهللا ، ويدل عليه ويشهد بوجوده  وكل ما يف الوجود حوهلم حيدثهم عن. يدعوهنم إىل اهللا 

القريبة منهم ، يروهنا ميتة ال حياة فيها ، وال ماء ينشئ احلياة ، مث يروهنا حية تنبت احلب ، وتزدان باجلنات من 
  .خنيل وأعناب ، وتتفجر فيها العيون ، فتجري باحلياة حيث جتري 

. إمنا هي يد اهللا اليت جتري املعجزات ، وتبث روح احلياة يف املوات  واحلياة معجزة ال متلك يد البشر أن جتريها؛
وإن رؤية الزرع النامي ، واجلنان الوارفة ، والثمر اليانع ، لتفتح العني والقلب على يد اهللا املبدعة ، وهي تشق 

ن الغصن اللدن بالورق التربة عن النبتة املتطلعة للحرية والنور ، وتنضر العود املستشرف للشمس والضياء ، وتزي
. . } ليأكلوا من مثره وما عملته أيديهم { . . والثمار ، وتفتح الزهرة وتنضج الثمرة ، وهتيئها للجين والقطاف 

  .} أفال يشكرون { ويد اهللا هي اليت أقدرهتم على العمل ، كما أقدرت الزرع على احلياة والنماء 
اهللا الذي أطلع هلم النبت واجلنان ، وجعل الزرع أزواجاً ذكراناً  ويلتفت عنهم بعد هذه اللمسة الرفيقة ليسبح

  :وإناثاً كالناس وكغريهم من خلق اهللا الذي ال يعلمه سواه 
  . .} سبحان الذي خلق األزواج كلها مما تنبت األرض ومن أنفسهم ومما ال يعلمون { 

حقيقة وحدة . ضخمة من حقائق هذا الوجود وهذه التسبيحة تنطلق يف أواهنا ويف موضعها؛ وترتسم معها حقيقة 
. ومثل ذلك غريمها . النبات فيها كاإلنسان . فقد خلق اهللا األحياء أزواجاً . . وحدة القاعدة والتكوين . . اخللق 

اليت توجد قاعدة التكوين مع اختالف . وإن هذه الوحدة لتشي بوحدة اليد املبدعة . } ومما ال يعلمون { . 
  . .حجام واألنواع واألجناس ، واخلصائص والسمات ، يف هذه األحياء اليت ال يعلم علمها إال اهللا األشكال واأل

ومن يدري فرمبا كانت هذه قاعدة الكون كله حىت اجلماد وقد أصبح معلوماً أن الذرة أصغر ما عرف من قبل من 
ب يتزاوجان ويتحدان كذلك شوهدت أجزاء املادة مؤلفة من زوجني خمتلفني من اإلشعاع الكهريب ، سالب وموج

تتألف من جنمني مرتبطني يشد بعضهما بعضاً ، ويدوران يف مدار واحد كأمنا يوقعان . ألوف من الثنائيات النجمية 
  نغمة رتيبة

 ومنها إىل آية السماء وما يتعلق هبا من ظواهر يراها العباد رأي العني ،. . تلك آية األرض امليتة تنبثق فيها احلياة 
  :ويد اهللا جتريها باخلوارق املعجزات 

والقمر . وآية هلم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون ، والشمس جتري ملستقر هلا ذلك تقدير العزيز العليم { 
ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر وال الليل سابق النهار ، وكل يف . قدرناه منازل حىت عاد كالعرجون القدمي 

  .}  فلك يسبحون

.  
مشهد مكرور يراه الناس يف كل بقعة يف خالل أربع . . ومشهد قدوم الليل ، والنور خيتفي والظلمة تغشى 

فيما عدا بعض املواقع اليت يدوم فيها النهار كما يدوم فيها الليل أسابيع وأشهراً قرب القطبني يف ( وعشرين ساعة 
  .و إىل التأمل والتفكري وهو مع تكراره اليومي عجيبة تدع) الشمال واجلنوب 

فهو يصور النهار متلبساً بالليل؛ مث ينزع اهللا النهار من . والتعبري القرآين عن هذه الظاهرة يف هذا املوضع تعبري فريد 
فاألرض . ولعلنا ندرك شيئاً من سر هذا التعبري الفريد حني نتصور األمر على حقيقته . الليل فإذا هم مظلمون 



ا حول نفسها يف مواجهة الشمس متر كل نقطة منها بالشمس؛ فإذا هذه النقطة هنار؛ حىت إذا الكروية يف دورهت
دارت األرض وانزوت تلك النقطة عن الشمس ، انسلخ منها النهار ولفها الظالم وهكذا تتواىل هذه الظاهرة على 

ري مصور للحقيقة الكونية أدق تصوير فهو تعب. كل نقطة بانتظام وكأمنا نور النهار ينزع أو يسلخ فيحل حمله الظالم 
.  

  . .} والشمس جتري ملستقر هلا { 
ولكن عرف أخرياً . وكان املظنون أهنا ثابتة يف موضعها الذي تدور فيه حول نفسها . والشمس تدور حول نفسها 
وين اهلائل بسرعة جتري يف اجتاه واحد يف الفضاء الك. جتري فعالً . إمنا هي جتري . أهنا ليست مستقرة يف مكاهنا 

هذا . إهنا جتري ملستقر هلا : حسبها الفلكيون باثين عشر ميالً يف الثانية واهللا رهبا اخلبري هبا وجبرياهنا ومبصريها يقول 
  .وال يعلم موعده سواه . املستقر الذي ستنتهي إليه ال يعلمه إال هو سبحانه 

وأن هذه الكتلة اهلائلة تتحرك . م أرضنا هذه وحني نتصور أن حجم هذه الشمس يبلغ حنو مليون ضعف حلج
  :وجتري يف الفضاء ، ال يسندها شيء ، ندرك طرفاً من صفة القدرة اليت تصرف هذا الوجود عن قوة وعن علم 

  . .} ذلك تقدير العزيز العليم { 
  . .} والقمر قدرناه منازل حىت عاد كالعرجون القدمي { 

مث يأخذ يف التناقص حىت . مث ينمو ليلة بعد ليلة حىت يستدير بدراً . يولد هالالً .  والعباد يرون القمر يف منازله تلك
  .والعرجون هو العذق الذي يكون فيه البلح من النخلة . يعود هالالً مقوساً كالعرجون القدمي 

  . .} مي حىت عاد كالعرجون القد{ : والذي يالحظ القمر ليلة بعد ليلة يدرك ظل التعبري القرآين العجيب 
ولكنه يف األوىل . . ويف لياليه األخرية هالل . فالقمر يف لياليه األوىل هالل . } القدمي { وخباصة ظل ذلك اللفظ 

ذبول . ويف األخرية يطلع وكأمنا يغشاه سهوم ووجوم ، ويكسوه شحوب وذبول . يبدو وكأن فيه نضارة وفتوة 
  الكرمي عنه هذا التعبري املوحي العجيبالعرجون القدمي فليست مصادفة أن يعرب القرآن 

والقلب البشري الذي يعيش . واحلياة مع القمر ليلة بعد ليلة تثري يف احلس مشاعر وخواطر ندية ثرية موحية عميقة 
مع القمر دورة كاملة ، ال ينجو من تأثرات واستجابات ، ومن سبحات مع اليد املبدعة للجمال واجلالل؛ املدبرة 

  .النظام  لألجرام بذلك

فاملشاهدة وحدها كفيلة بتحريك القلب ، . سواء كان يعلم سر هذه املنازل واألشكال القمرية املختلفة أو ال يعلم 
  .واستجاشة الشعور ، وإثارة التدبر والتفكري 

وحد الدقيق وأخرياً يقرر دقة النظام الكوين الذي حيكم هذه األجرام اهلائلة ، ويرتب الظواهر الناشئة عن نظامها امل
:  

  . .} ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر ، وال الليل سابق النهار ، وكل يف فلك يسبحون { 
واملسافات بني النجوم والكواكب . ولكل جنم أو كوكب فلك ، أو مدار ، ال يتجاوزه يف جريانه أو دورانه 

والقمر يبعد . ثة وتسعني مليوناً من األميال فاملسافة بني أرضنا هذه وبني الشمس تقدر بنحو ثال. مسافات هائلة 
وهذه املسافات على بعدها ليست شيئاً يذكر حني تقاس إىل . . عن األرض بنحو أربعني ومائيت ألف من األميال 

. وهو يقدر بنحو أربع سنوات ضوئية . بعد ما بني جمموعتنا الشمسية وأقرب جنم من جنوم السماء األخرى إلينا 
أي إن أقرب جنم إلينا يبعد عنا بنحو ( تقدر بستة ومثانني ومائة ألف من األميال يف الثانية الواحدة وسرعة الضوء 

  ) .مائة وأربعة مليون مليون ميل 



ووضع تصميم . وقد قدر اهللا خالق هذا الكون اهلائل أن تقوم هذه املسافات اهلائلة بني مدارات النجوم والكواكب 
ه مبعرفته من التصادم والتصدع حىت يأيت األجل املعلوم فالشمس ال ينبغي هلا أن تدرك الكون على هذا النحو ليحفظ

والليل ال يسبق النهار ، وال يزمحه يف طريقه ، ألن الدورة اليت جتيء بالليل والنهار ال ختتل أبداً فال يسبق . القمر 
  أحدمها اآلخر أو يزمحه يف اجلريان

  . .} وكل يف فلك يسبحون { 
فهي مع ضخامتها ال تزيد على أن . هذه األجرام يف الفضاء اهلائل أشبه حبركة السفني يف اخلضم الفسيح  وحركة

  .تكون نقطاً ساحبة يف ذلك الفضاء املرهوب 
وإن اإلنسان ليتضاءل ويتضاءل ، وهو ينظر إىل هذه املاليني اليت ال حتصى من النجوم الدوارة ، والكواكب 

ذلك الفضاء ، ساحبة يف ذلك اخلضم ، والفضاء من حوهلا فسيح فسيح وأحجامها الضخمة متناثرة يف . السيارة 
  تائهة يف ذلك الفضاء الفسيح

وآية هلم أنا محلنا ذريتهم يف الفلك املشحون ، وخلقنا هلم من مثله ما يركبون ، وإن نشأ نغرقهم فال صريخ هلم { 
  . . }وال هم ينقذون ، إال رمحة منا ومتاعاً إىل حني 

إن يف السياق مناسبة لطيفة بني النجوم والكواكب الساحبة يف أفالكها ، والفلك املشحون السابح يف املاء حيمل 
ذرية بين آدم مناسبة يف الشكل ، ومناسبة يف احلركة ، ومناسبة يف تسخري هذا وذلك بأمر اهللا ، وحفظه بقدرته يف 

  .السماوات واألرض سواء 
  .بل هذه أقرب إليهم وأيسر تدبراً لو فتحوا قلوهبم لآليات . العباد وال يتدبروهنا وهذه آية كتلك يراها 

مث جعل اهللا هلم من مثله . ولعل الفلك املشحون املذكور هنا هو فلك نوح أيب البشر الثاين؛ الذي محل فيه ذرية آدم 
  .هذه السفن اليت متخر هبم العباب 

يسه اليت حتكم الكون وتصرفه؛ وجتعل الفلك يعوم على وجه املاء ، حبكم وهؤالء وهؤالء محلتهم قدرة اهللا ونوام
. خواص الفلك ، وخواص املاء ، وخواص الريح أو البخار ، أو الطاقة املنطلقة من الذرة ، أو غريها من القوى 

  .وكلها من أمر اهللا وخلقه وتقديره 
والسفينة يف اخلضم كالريشة . . } منا ومتاعاً إىل حني إال رمحة . وإن نشأ نغرقهم فال صريخ هلم وال هم ينقذون { 

وإال تدركها رمحة اهللا فهي هالكة هالكة يف حلظة من ليل أو . يف مهب الريح ، مهما ثقلت وضخمت وأتقن صنعها 
والذين ركبوا البحار سواء عربوها يف قارب ذي شراع أو يف عابرة ضخمة للمحيط ، يدركون هول البحر . هنار 
وحيسون معىن رمحة اهللا؛ وأهنا وحدها العاصم بني . ف؛ وضآلة العصمة من خطره اهلائل وغضبه اجلبار املخي

العواصف والتيارات يف هذا اخللق اهلائل الذي متسك يد الرمحة اإلهلية عنانه اجلامح ، وال متسكه يد سواها يف أرض 
ومتاعاً { : يف حينه ، وفق ما قدره احلكيم اخلبري  وذلك حىت يقضي الكتاب أجله ، وحيل املوعد املقدور. أو مساء 
  . .} إىل حني 

ومع تلك اآليات الواضحات فالعباد يف غفلة ، ال تتوجه أنظارهم ، وال تستيقظ قلوهبم؛ وال يكفون عن سخريتهم 
  :وتكذيبهم ، واستعجاهلم بالعذاب الذي ينذرهم به املرسلون 

وما تأتيهم من آية من آيات رهبم إال كانوا عنها . وما خلفكم لعلكم ترمحون  اتقوا ما بني أيديكم: وإذا قيل هلم { 
أنفقوا مما رزقكم اهللا ، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء اهللا أطعمه؟ إن : وإذا قيل هلم . معرضني 

  . .} مىت هذا الوعد إن كنتم صادقني؟ : ويقولون . أنتم إال يف ضالل مبني 



وهي بذاهتا كافية أن تثري يف القلب . اآلية بذاهتا ال تثري يف قلوهبم التطلع والتدبر واحلساسية والتقوى  إن تلك
هذا الكتاب املفتوح الذي تشري كل صفحة من صفحاته . املفتوح هزة ورعشة وانتفاضة؛ وأن ختلطه هبذا الوجود 

واهللا . وإذا رأوها ال يتدبروهنا . موسني ال يروهنا ولكن هؤالء املط. إىل عظمة اخلالق ، ولطيف تدبريه وتقديره 
. لعظيم رمحته ال يتركهم مع هذا بال رسول ينذرهم ويوجههم ويدعوهم إىل رب هذا الكون وبارئ هذا الوجود 

ويثري يف قلوهبم احلساسية واخلوف والتقوى وحيذرهم موجبات الغضب والعذاب ، وهي حميطة هبم ، من بني أيديهم 
وتتواىل عليهم اآليات مضافة إىل اآليات . م ، إال ينتبهوا هلا يقعوا فيها يف كل خطوة من خطواهتم ومن خلفه

  :ولكنهم مع هذا يظلون يف عمايتهم سادرين . الكونية اليت حتيط هبم يف حيثما يتجهون 
آيات رهبم إال كانوا عنها وما تأتيهم من آية من . اتقوا ما بني أيديكم وما خلفكم لعلكم ترمحون : وإذا قيل هلم { 

  . .} معرضني 
  :قالوا ساخرين متعنتني : وإذا دعوا إىل إنفاق شيء من ماهلم إلطعام الفقراء 

  . .} أنطعم من لو يشاء اهللا أطعمه؟ { 
  :وتطاولوا على من يدعوهنم إىل الرب واإلنفاق قائلني 

  } إن أنتم إال يف ضالل مبني { 
  .اآليل يشي بعدم إدراكهم لسنن اهللا يف حياة العباد  وتصورهم لألمر على هذا النحو

وكل ما يف األرض من أرزاق يناهلا العباد هي من خلقه ، فلم خيلقوا هم . فاهللا هو مطعم اجلميع ، وهو رازق اجلميع 
ن ولكن مشيئة اهللا يف عمارة هذه األرض اقتضت أ. ألنفسهم منها شيئاً ، وما هم بقادرين على خلق شيء أصالً 

تكون للناس حاجات ال ينالوهنا إال بالعمل والكد؛ وفالحة هذه األرض؛ وصناعة خاماهتا؛ ونقل خرياهتا من مكان 
كما . إىل مكان ، وتداول هذه اخلريات وما يقابلها من سلعة أو نقد أو قيم ختتلف باختالف الزمان واملكان 

وهذه اخلالفة . ات اخلالفة الكاملة يف هذه األرض اقتضت أن يتفاوت الناس يف املواهب واالستعدادات وفق حاج
ال حتتاج إىل املواهب واالستعدادات املتعلقة جبمع املال واألرزاق وحدها ، إمنا حتتاج إىل مواهب واستعدادات 
  أخرى قد حتقق ضرورات أساسية خلالفة اجلنس اإلنساين يف األرض ، بينما يفوهتا مجع املال واألرزاق ويعوزها

ل هذا اخلضم الواسع حلاجات اخلالفة ومطالبها ، واملواهب واالستعدادات الالزمة هلا ، وما يترتب على ويف خال
يف خالل هذا اخلضم الواسع . . هذه وتلك من تداول للمنافع واألرزاق ، وتصارع وتضارب يف األنصبة واحلظوظ 

يف خالل . . عيدة ، ماضية وحاضرة ومستقبلة املترابط احللقات ال يف جيل واحد ، بل يف أجيال متعددة قريبة وب
ولكي ال ينتهي هذا التفاوت إىل إفساد احلياة واجملتمع ، بينما هو . . هذا اخلضم تتفاوت األرزاق يف أيدي العباد 

ناشئ أصالً من حركة احلياة لتحقيق خالفة اإلنسان يف األرض ، يعاجل اإلسالم احلاالت الفردية الضرورية خبروج 
وهبذا القدر تصلح نفوس كثرية . الثراء عن قدر من ماهلم يعود على الفقراء ويكفل طعامهم وضرورياهتم  أصحاب

. وجعلها كذلك عبادة . وجعل يف الزكاة معىن الطهارة . فقد جعله اإلسالم زكاة . من الفقراء واألغنياء سواء 
  .على غري مثال وألف هبا بني الفقراء واألغنياء يف جمتمعه الفاضل الذي ينشئه 

وتطاوهلم على . . } أنطعم من لو يشاء اهللا أطعمه؟ { : فقولة أولئك احملجوبني عن إدراك حكمة اهللا يف احلياة 
إن هو إال الضالل املبني احلقيقي عن إدراك طبيعة . . } إن أنتم إال يف ضالل مبني { : الداعني إىل اإلنفاق بقوهلم 

، وضخامة هذه احلركة ، وعظمة الغاية اليت تتنوع من أجلها املواهب  سنن اهللا ، وإدراك حركة احلياة
  .واالستعدادات ، وتتوزع بسببها األموال واألرزاق 



واإلسالم يضع النظام الذي يضمن الفرص العادلة لكل فرد ، مث يدع النشاط اإلنساين املتنوع الالزم للخالفة يف 
  .السيئة بوسائله الواقية  مث يعاجل اآلثار. األرض جيري جمراه النظيف 

  :وأخرياً جييء شكهم يف الوعد ، واستهزاؤهم بالوعيد 
  . .} ويقولون مىت هذا الوعد إن كنتم صادقني؟ { 

وكل أمر . فكل شيء عند اهللا مبقدار . ووعد اهللا ال يستقدم الستعجال البشر؛ وال يستأخر لرجائهم يف تأخريه 
مور يف مواعيدها وفق حكمة اهللا األزلية اليت تضع كل شيء يف مكانه ، وكل إمنا تقع األ. مرهون بوقته املرسوم 

  .حادث يف إبانه ، ومتضي يف تصريف هذا الكون وما فيه ومن فيه وفق النظام املقدر املرسوم يف إمام مبني 

  . .يكون  أما الرد على هذا السؤال املنكر فيجيء يف مشهد من مشاهد القيامة يرون فيه كيف يكون ، ال مىت
ونفخ يف . فال يستطيعون توصية وال إىل أهلهم يرجعون . ما ينظرون إال صيحة واحدة تأخذهم وهم خيصمون { 

يا ولينا من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرمحن وصدق : قالوا . الصور فإذا هم من األجداث إىل رهبم ينسلون 
  . .} لدينا حمضرون  إن كانت إال صيحة واحدة فإذا هم مجيع. املرسلون 

صيحة تصعق . . فيكون اجلواب مشهداً خاطفاً سريعاً . . } مىت هذا الوعد إن كنتم صادقني { : يسأل املكذبون 
  :كل حي ، وتنتهي هبا احلياة واألحياء 

  . .} فال يستطيعون توصية وال إىل أهلهم يرجعون . ما ينظرون إال صيحة واحدة تأخذهم وهم خيصمون { 
فإذا هم . أخذهم بغتة وهم يف جداهلم وخصامهم يف معترك احلياة ، ال يتوقعوهنا وال حيسبون هلا حساباً فهي ت

وال ميلك أن يرجع إىل أهله فيقول هلم كلمة . ال ميلك أن يوصي مبن بعده . كل على حاله اليت هو عليها . منتهون 
  وأين هم؟ إهنم مثله يف أماكنهم منتهون. . 

من بعثنا من { : وميضون سراعاً ، وهم يف دهش وذعر يتساءلون . ور فإذا هم ينتفضون من القبور مث ينفخ يف الص
  } هذا ما وعد الرمحن وصدق املرسلون { : مث تزول عنهم الدهشة قليالً ، فيدركون ويعرفون . } مرقدنا؟ 

{ : يثوب . ارع يف خطاه املدهوش فإذا هذا الشتيت احلائر املذهول املس. صيحة واحدة . مث إذا الصيحة األخرية 
وإذا . وتنتظم الصفوف ، ويتهيأ االستعراض يف مثل ملح البصر ورجع الصدى . . } فإذا هم مجيع لدينا حمضرون 

  :القرار العلوي يف طبيعة املوقف ، وطبيعة احلساب واجلزاء يعلن على اجلميع 
  . .} ون فاليوم ال تظلم نفس شيئاً وال جتزون إال ما كنتم تعمل{ 

ويف هذه السرعة اخلاطفة اليت تتم هبا تلك املشاهد الثالثة تناسق يف الرد على أولئك الشاكني املرتابني يف يوم الوعد 
  املبني

  :مث يطوي السياق موقف احلساب مع املؤمنني ، ويعجل بعرض ما صاروا إليه من نعيم 
هلم فيها فاكهة وهلم . ظالل على األرائك متكئون  هم وأزواجهم يف. إن أصحاب اجلنة اليوم يف شغل فاكهون { 

  . .} سالم قوالً من رب رحيم . ما يدعون 
وعلى . . وإهنم لفي ظالل مستطابة يستروحون نسيمها . إهنم مشغولون مبا هم فيه من النعيم ، ملتذون متفكهون 

اءون؛ وهم مالك حمقق هلم فيها كل ما هلم فيها فاكهة وهلم كل ما يش. أرائك متكئني يف راحة ونعيم هم وأزواجهم 
  . .} قوالً من رب رحيم { : يتلقونه من رهبم الكرمي . . } سالم { : وهلم فوق اللذائذ التأهيل والتكرمي . يدعون 

  :فأما اآلخرون فال يطوي السياق موقف حساهبم ، بل يعرضه ويربز فيه التبكيت والتنكيل 
  .أمل أعهد إليكم يا بين آدم أال تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبني . وامتازوا اليوم أيها اجملرمون { 



ِليُْنِذَر َمْن كَانَ َحيا وََيِحقَّ الْقَْولُ َعلَى الْكَافِرِيَن ) ٦٩(َوَما َعلَّْمَناُه الشِّْعَر َوَما َيْنَبِغي لَُه إِنْ ُهَو إِلَّا ذِكٌْر َوقُْرآنٌ ُمبٌِني 
وَذَلَّلَْناَها لَُهْم فَِمْنَها َركُوُبُهْم َوِمنَْها ) ٧١(ا َخلَقَْنا لَُهْم ِممَّا َعِملَْت أَْيِديَنا أَْنَعاًما فَُهْم لََها َماِلكُونَ أَوَلَْم َيرَْوا أَنَّ) ٧٠(

لَا ) ٧٤(َهةً لََعلَُّهْم ُيْنصَُرونَ وَاتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه آِل) ٧٣(َولَُهْم ِفيَها َمَناِفُع َوَمشَارِبُ أَفَلَا َيْشكُُرونَ ) ٧٢(َيأْكُلُونَ 
أَوَلَْم َيرَ ) ٧٦(فَلَا َيحُْزْنَك قَْولُُهْم إِنَّا َنْعلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَما ُيْعِلُنونَ ) ٧٥(َيْسَتِطيُعونَ َنصَْرُهْم َوُهْم لَُهْم ُجْنٌد ُمْحَضُرونَ 

َوضََرَب لََنا َمثَلًا وََنِسيَ َخلْقَُه قَالَ َمْن ُيحْيِي الِْعظَاَم َوِهيَ ) ٧٧(َخِصيٌم ُمبٌِني  الْإِْنَسانُ أَنَّا َخلَقَْناُه ِمْن ُنطْفٍَة فَإِذَا ُهَو
 الَِّذي جََعلَ لَكُْم ِمَن الشََّجرِ الْأَْخَضرِ نَاًرا) ٧٩(قُلْ ُيْحيِيَها الَِّذي أَْنَشأََها أَوَّلَ َمرٍَّة َوُهَو بِكُلِّ َخلْقٍ َعِليٌم ) ٧٨(َرِميٌم 

أََولَْيسَ الَِّذي َخلََق السََّماوَاِت َوالْأَْرَض بِقَاِدرٍ َعلَى أَنْ َيْخلَُق ِمثْلَُهْم َبلَى َوُهَو الَْخلَّاقُ ) ٨٠(فَإِذَا أَْنُتْم ِمْنُه ُتوِقُدونَ 
ْبَحانَ الَِّذي بَِيِدِه َملَكُوُت كُلِّ َشْيٍء َوإِلَْيهِ فَُس) ٨٢(إِنََّما أَْمُرُه إِذَا أََرادَ َشْيئًا أَنْ َيقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ ) ٨١(الَْعِليُم 

  ) ٨٣(ُتْرَجُعونَ 

قضية الوحي وطبيعته وقضية . . يف هذا القطاع األخري من السورة تستعرض كل القضايا اليت تعاجلها السورة 
ثرات قوية يف إيقاعات مصحوبة مبؤ. تستعرض يف مقاطع مفصلة . . وقضية البعث والنشور . األلوهية والوحدانية 

ويتمثل . كلها تتجه إىل إبراز يد القدرة وهي تعمل كل شيء يف هذا الكون ومتسك مبقاليد األمور كلها . عميقة 
. } فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون { : هذا املعىن مركزاً يف النهاية يف اآلية اليت ختتم السورة 

وهي حتيي رميم . وهي خلقت اإلنسان من نطفة . عة خلقت األنعام للبشر وذللتها هلم فهذه اليد القوية املبتد. . 
ويف . وهي أبدعت السماوات واألرض . وهي جعلت من الشجر األخضر ناراً . العظام كما أنشأهتا أول مرة 

  . .وذلك قوام هذا املقطع األخري . . النهاية هي مالكة كل شيء يف هذا الوجود 
  . .} ه الشعر وما ينبغي له إن هو إال ذكر وقرآن مبني ، لينذر من كان حياً وحيق القول على الكافرين وما علمنا{ 

على صراط مستقيم تنزيل . إنك ملن املرسلني . يس والقرآن احلكيم { : وردت قضية الوحي يف أول السورة 
ن جتيء يف صورهتا هذه للرد على ما كان واآل} . . . لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون . العزيز الرحيم 

  .يدعيه بعضهم من وصف النيب صلى اهللا عليه وسلم بأنه شاعر؛ ووصف القرآن الذي جاء به بأنه شعر 
وأن ما جاءهم به حممد صلى اهللا عليه وسلم قول غري . وما كان خيفى على كرباء قريش أن األمر ليس كذلك 

إمنا كان هذا طرفاً من حرب الدعاية . غفلة حبيث ال يفرقون بني القرآن والشعر وما كانوا من ال. معهود يف لغتهم 
معتمدين فيها على مجال النسق . اليت شنوها على الدين اجلديد وصاحبه صلى اهللا عليه وسلم يف أوساط اجلماهري 

  . القرآين املؤثر ، الذي قد جيعل اجلماهري ختلط بينه وبني الشعر إذا وجهت هذا التوجيه
فما يعلم أحد شيئاً إال ما يعلمه . وإذا كان اهللا مل يعلمه فلن يعلم . وهنا ينفي اهللا سبحانه أنه علم الرسول الشعر 

  . .اهللا 
الشعر . فللشعر منهج غري منهج النبوة } وما ينبغي له { : مث ينفي لياقة الشعر بالرسول صلى اهللا عليه وسلم 

على . على منهج ثابت . والنبوة وحي . واالنفعال يتقلب من حال إىل حال .  وتعبري عن هذا االنفعال. انفعال 
وال يتبدل وال يتقلب مع األهواء الطارئة ، . يتبع ناموس اهللا الثابت الذي حيكم الوجود كله . صراط مستقيم 

  .تقلب الشعر مع االنفعاالت املتجددة اليت ال تثبت على حال 
بينما الشعر يف أعلى صوره . تلق مباشر عن وحي اهللا ، وحماولة دائمة لرد احلياة إىل اهللا والنبوة اتصال دائم باهللا ، و

  .أشواق إنسانية إىل اجلمال والكمال مشوبة بقصور اإلنسان وتصوراته احملدودة حبدود مداركه واستعداداته 



سد ، وفورة حلم ودم فطبيعة فأما حني يهبط عن صوره العالية فهو انفعاالت ونزوات قد هتبط حىت تكون صراخ ج
وتلك يف صميمها هداية . النبوة وطبيعة الشعر خمتلفتان من األساس هذه يف أعلى صورها أشواق تصعد من األرض 

  . .تتنزل من السماء 
  . .} إن هو إال ذكر وقرآن مبني { 

و ذكر هللا يشتغل به فه. وقرآن حبسب تالوته . ذكر حبسب وظيفته . ومها صفتان لشيء واحد . . ذكر وقرآن 
  :وهو منزل ليؤدي وظيفة حمددة . القلب ، وهو قرآن يتلى ويشتغل به اللسان 

  . .} لينذر من كان حياً ، وحيق القول على الكافرين { 
ويبني . فيجعل الكفر موتاً ، وجيعل استعداد القلب لإلميان حياة . ويضع التعبري القرآين الكفر يف مقابل احلياة 

فيجدي فيهم اإلنذار ، فأما . القرآن بأنه نزل على الرسول صلى اهللا عليه وسلم لينذر من به حياة  وظيفة هذا
الكافروين فهم موتى ال يسمعون النذير؛ وظيفة القرآن بالقياس إليهم هي تسجيل االستحقاق للعذاب ، فإن اهللا ال 

  ال معذرةيعذب أحداً حىت تبلغه الرسالة مث يكفر عن بينة ويهلك بال حجة و
. وفريق ال يستجيب فهو ميت . فريق يستجيب فهو حي : وهكذا مل يعلم الناس أهنم إزاء هذا القرآن فريقان 

  ويعلم هذا الفريق أن قد حق عليه القول ، وحق عليه العذاب
البارئ  واملقطع الثاين يف هذا القطاع يعرض قضية األلوهية والوحدانية ، يف إطار من مشاهدات القوم ، ومن نعم

  :عليهم ، وهم ال يشكرون 
وهلم . أو مل يروا أن خلقنا هلم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم هلا مالكون؟ وذللناها هلم فمنها ركوهبم ومنها يأكلون { 

ال يستطيعون نصرهم وهم هلم جند . فيها منافع ومشارب أفال يشكرون؟ واختذوا من دون اهللا آهلة لعلهم ينصرون 
  . .}  حيزنك قوهلم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون فال. حمضرون 

أو مل يروا؟ فآية اهللا هنا مشهودة منظورة بني أيديهم ، ليست غائبة وال بعيدة ، وال غامضة حتتاج إىل تدبر أو تفكري 
ألباهنا ، وذللها هلم يركبوهنا ويأكلون منها ويشربون . إهنا هذه األنعام اليت خلقها اهللا هلم وملكهم إياها . . 

وكل ذلك من قدرة اهللا وتدبريه؛ ومن إيداعه ما أودع من اخلصائص يف الناس ويف . . وينتفعون هبا منافع شىت 
وجعلها مذللة نافعة ملبية لشىت حاجات اإلنسان . األنعام ، فجعلهم قادرين على تذليلها واستخدامها واالنتفاع هبا 

وما ميلكون أن . وما ميلكون أن خيلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له . يئاً وما ميلك الناس أن يصنعوا من ذلك كله ش. 
  . .} أفال يشكرون؟ { . . يذللوا ذبابة مل يركب اهللا يف خصائصها أن تكون ذلوالً هلم 

فإنه حيس لتوه أنه مغمور . وحني ينظر اإلنسان إىل األمر هبذه العني ويف هذا الضوء الذي يشيعه القرآن الكرمي 
وتصبح كل مرة يركب فيها دابة ، أو يأكل قطعة من حلم ، . فيض يتمثل يف كل شيء حوله . من نعم اهللا بفيض 

  .أو يشرب جرعة من لنب ، أو يتناول قطعة من مسن أو جنب 

ملسة وجدانية تشعر قلبه بوجود اخلالق ورمحته . . إىل آخره إىل آخره . . أو يلبس ثوباُ من شعر أو صوف أو وبر 
ويطرد هذا يف كل ما متس يده من أشياء حوله ، وكل ما يستخدمه من حي أو جامد يف هذا الكون الكبري .  ونعمته

  . .وتعود حياته كلها تسبيحاً هللا ومحداً وعبادة آناء الليل وأطراف النهار . 
 آهلة لعلهم واختذوا من دون اهللا{ : وفيهم من اختذ مع هذا كله آهلة من دون اهللا . ولكن الناس ال يشكرون 

ويف املاضي كانت اآلهلة أصناماً وأوثاناً ، أو شجراً أو : } ال يستطيعون نصرهم وهم هلم جند حمضرون . ينصرون 
ولكن الذين ال يعبدون هذه اآلهلة . والوثنية ما تزال حىت اليوم يف بعض بقاع األرض . . جنوماً ، أو مالئكة أو جناً 



شركهم اليوم يف اإلميان بقوى زائفة غري قوة اهللا؛ ويف اعتمادهم على أسناد أخرى  وقد يتمثل. مل خيلصوا للتوحيد 
  .والشرك ألوان ، ختتلف باختالف الزمان واملكان . غري اهللا 

بينما كانوا هم الذين يقومون حبماية تلك اآلهلة أن . ولقد كانوا يتخذون تلك اآلهلة يبتغون أن ينالوا هبا النصر 
. . } وهم هلم جند حمضرون { : د أو يصيبها بسوء ، فكانوا هم جنودها ومحاهتا املعدين لنصرهتا يعتدي عليها معت

غري أن غالبية الناس اليوم مل ترتق عن هذا السخف إال من حيث . وكان هذا غاية يف سخف التصور والتفكري 
فهم جند . د تلك األصنام واألوثان فالذين يؤهلون الطغاة واجلبارين اليوم ، ال يبعدون كثرياً عن عبا. الشكل 

  مث هم يف الوقت ذاته خيرون للطغيان راكعني. وهم الذين يدفعون عنهم وحيمون طغياهنم . حمضرون للطغاة 
وحيثما اضطربت عقيدة التوحيد اخلالص أي اضطراب جاءت الوثنية ، . إن الوثنية هي الوثنية يف شىت صورها 
ويفرده .  عصمة للبشرية إال بالتوحيد اخلالص الذي يفرد اهللا وحده باأللوهية وكان الشرك ، وكانت اجلاهلية وال

  .ويفرده وحده بالطاعة والتعظيم . ويفرده وحده بالتوجه واالعتماد . وحده بالعبادة 
  .} إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون . فال حيزنك قوهلم { 

والذين ال يشكرون وال . لذين اختذوا من دون اهللا آهلة اخلطاب للرسول صلى اهللا عليه وسلم وهو يواجه أولئك ا
فال على . وكل ما يدبرونه وما ميلكونه حتت عينه . فهم مكشوفون لعلم اهللا . ليطمئن باالً من ناحيتهم . يذكرون 

  . .واهللا من ورائهم حميط . وأمرهم مكشوف للقدرة القادرة . الرسول منهم 
وهو يعلم أن اهللا يعلم ما يسرون وما . هلم من خطر حيسه مؤمن يعتمد على اهللا وما عاد . ولقد هان أمرهم هبذا 

  وأهنم يف قبضته وحتت عينه وهم ال يشعرون. يعلنون 
  :واملقطع الثالث يف هذا القطاع األخري يتناول قضية البعث والنشور 

من حييي العظام : قال . ونسي خلقه  وضرب لنا مثالً. أو مل ير اإلنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبني { 
  .حيييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم : وهي رميم؟ قل 

أو ليس الذي خلق السماوات واألرض بقادر على . الذي جعل لكم من الشجر األخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون 
  . .} فيكون . كن : ئاً أن يقول له إمنا أمره إذا أراد شي. أن خيلق مثلهم؟ بلى وهو اخلالق العليم 

وهذا الواقع يصور نشأته وصريورته مما يراه . ويبدأ هذا املقطع مبواجهة اإلنسان بواقعه هو ذاته يف خاصة نفسه 
مث ال ينتبه إىل داللته ، وال يتخذ منه مصداقاً لوعد اهللا ببعثه . واقعاً يف حياته ، ويشهده بعينه وحسه مكرراً معاداً 

  . .ره بعد موته ودثوره ونشو
  . .} أو مل ير اإلنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبني { 

فما النطفة اليت ال يشك اإلنسان يف أهنا أصله القريب؟ إهنا نقطة من ماء مهني ، ال قوام وال قيمة نقطة من ماء حتوي 
مث تصري هذا اإلنسان الذي جيادل ربه . خلية واحدة من هذه األلوف هي اليت تصري جنينا . . ألوف اخلاليا 

  وخياصمه ويطلب منه الربهان والدليل
وما أبعد النقلة بني املنشأ واملصري أفهذه القدرة . والقدرة اخلالقة هي اليت جتعل من هذه النطفة ذلك اخلصيم املبني 

  يستعظم اإلنسان عليها أن تعيده وتنشره بعد البلى والدثور؟
حيييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل : قل . من حييي العظام وهي رميم : نسي خلقه قال وضرب لنا مثالً و{ 

  . .} خلق عليم 
  يا للبساطة ويا ملنطق الفطرة ومنطق الواقع القريب املنظور



وهل تزيد النطفة حيوية أو قدرة أو قيمة على العظم الرميم املفتوت؟ أو ليس من تلك النطفة كان اإلنسان؟ أو 
ت هذه هي النشأة األوىل؟ أو ليس الذي حول تلك النطفة إنساناً ، وجعله خصيماً مبيناً بقادر على أن حيول ليس

  العظم الرميم خملوقاً حياً جديداً؟
  فما بال اجلدل الطويل؟. إن األمر أيسر وأظهر من أن يدور حوله سؤال 

  . .} وهو بكل خلق عليم . حيييها الذي أنشأها أول مرة : قل { 
  :مث يزيدهم إيضاحاً لطبيعة القدرة اخلالقة ، وصنعها فيما بني أيديهم وحتت أعينهم مما ميلكون 

  . .} الذي جعل لكم من الشجر األخصر ناراً فإذا أنتم منه توقدون { 
عجيبة أن هذا الشجر . واملشاهدة األولية الساذجة تقنع بصدق هذه العجيبة العجيبة اليت ميرون عليها غافلني 

واملعرفة . . بعد اللدونة واالخضرار . األخضر الريان باملاء ، حيتك بعضه ببعض فيولد ناراً؛ مث يصري هو وقود النار 
العلمية العميقة لطبيعة احلرارة اليت خيتزهنا الشجر األخضر من الطاقة الشمسية اليت ميتصها ، وحيتفظ هبا وهو ريان 

هذه املعرفة العلمية تزيد . . عند االحتكاك ، كما تولد النار عند االحتراق  باملاء ناضر باخلضرة؛ واليت تولد النار
والذي أعطى كل شيء خلقه . واخلالق هو الذي أودع الشجر خصائصه هذه . العجيبة بروزاً يف احلس ووضوحاً 

  .غري أننا ال نرى األشياء هبذه العني املفتوحة وال نتدبرها بذلك احلس الواعي . مث هدى 

َربُّ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَما ) ٤(إِنَّ إِلََهكُْم لَوَاِحٌد ) ٣(فَالتَّاِلَياِت ذِكًْرا ) ٢(فَالزَّاجِرَاِت َزْجًرا ) ١(لصَّافَّاتِ َصفًّا َوا
لَا َيسَّمَُّعونَ ) ٧(ظًا ِمْن كُلِّ َشْيطَاٍن َمارٍِد َوِحفْ) ٦(إِنَّا َزيَّنَّا السََّماَء الدُّنَْيا بِزِيَنٍة الْكََواِكبِ ) ٥(َبْيَنُهَما َوَربُّ الَْمشَارِقِ 

إِلَّا َمْن َخِطَف الَْخطْفَةَ فَأَْتَبَعُه شَِهابٌ ) ٩(ُدُحوًرا َولَُهْم َعذَاٌب وَاِصٌب ) ٨(إِلَى الَْملَإِ الْأَْعلَى َويُقْذَفُونَ ِمْن كُلِّ َجانِبٍ 
) ١٢(َبلْ َعجِْبَت َوَيْسَخُرونَ ) ١١(لْقًا أَْم َمْن َخلَقَْنا إِنَّا َخلَقَْناُهْم ِمْن ِطنيٍ لَازِبٍ فَاْستَفِْتهِمْ أَُهْم أََشدُّ َخ) ١٠(ثَاِقٌب 

ا أَإِذَا ِمْتَنا َوكُنَّ) ١٥(َوقَالُوا إِنْ َهذَا إِلَّا ِسْحٌر ُمبٌِني ) ١٤(َوإِذَا َرأَْوا آَيةً َيْسَتْسِخُرونَ ) ١٣(َوإِذَا ذُكُِّروا لَا َيذْكُُرونَ 
فَإِنََّما ِهيَ َزجَْرةٌ َواِحَدةٌ فَإِذَا ) ١٨(قُلْ َنَعْم وَأَنُْتْم دَاِخُرونَ ) ١٧(أَوَآَباُؤَنا الْأَوَّلُونَ ) ١٦(ُترَاًبا َوِعظَاًما أَإِنَّا لََمْبعُوثُونَ 

اْحُشُروا ) ٢١(فَْصلِ الَِّذي كُنُْتْم بِِه ُتكَذُِّبونَ َهذَا َيْوُم الْ) ٢٠(َوقَالُوا َيا َوْيلََنا َهذَا َيْوُم الدِّينِ ) ١٩(ُهْم َيْنظُُرونَ 
َوِقفُوُهْم إِنَُّهمْ ) ٢٣(ِمْن ُدوِن اللَِّه فَاْهُدوُهْم إِلَى ِصرَاِط الَْجحِيمِ ) ٢٢(الَِّذيَن ظَلَُموا َوأَزَْواَجُهْم َوَما كَاُنوا يَْعُبُدونَ 

َوأَقَْبلَ بَْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ يََتَساَءلُونَ ) ٢٦(َبلْ ُهُم الَْيْوَم ُمسَْتْسِلُمونَ ) ٢٥(َما لَكُْم لَا تََناَصُرونَ ) ٢٤(َمْسئُولُونَ 
َوَما كَانَ لََنا َعلَْيكُْم ِمْن ُسلْطَاٍن ) ٢٩(قَالُوا َبلْ لَْم َتكُونُوا ُمْؤِمنَِني ) ٢٨(قَالُوا إِنَّكُْم كُنُْتْم َتأْتُوَنَنا َعنِ الَْيِمنيِ ) ٢٧(

فَإِنَُّهمْ َيْوَمِئٍذ ِفي ) ٣٢(فَأَغْوَْيَناكُْم إِنَّا كُنَّا غَاوِيَن ) ٣١(فََحقَّ َعلَْيَنا قَْولُ َربَِّنا إِنَّا لَذَاِئقُونَ ) ٣٠(ُتْم قَْوًما طَاِغَني َبلْ كُْن
) ٣٥(ذَا ِقيلَ لَُهْم لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َيسَْتكْبُِرونَ إِنَُّهْم كَانُوا إِ) ٣٤(إِنَّا كَذَِلَك َنفَْعلُ بِالُْمْجرِِمَني ) ٣٣(الَْعذَابِ ُمْشَترِكُونَ 

إِنَّكُْم لَذَاِئقُو الَْعذَابِ الْأَِليمِ ) ٣٧(َبلْ َجاَء بِالَْحقِّ َوَصدَّقَ الْمُْرَسِلَني ) ٣٦(َوَيقُولُونَ أَِئنَّا لََتارِكُو آِلَهِتَنا ِلَشاِعرٍ َمْجُنوٍن 
فََواِكُه ) ٤١(أُولَِئَك لَُهْم رِْزٌق َمْعلُوٌم ) ٤٠(إِلَّا ِعَباَد اللَِّه الُْمْخلَِصَني ) ٣٩(ا َما كُْنُتْم َتْعَملُونَ َوَما ُتْجَزْونَ إِلَّ) ٣٨(

َبْيَضاَء ) ٤٥(ُيطَاُف َعلَْيهِْم بِكَأْسٍ ِمْن َمِعنيٍ ) ٤٤(َعلَى سُُررٍ ُمَتقَابِِلَني ) ٤٣(ِفي َجنَّاتِ النَِّعيمِ ) ٤٢(َوُهْم ُمكَْرُمونَ 
كَأَنَُّهنَّ بَْيضٌ ) ٤٨(َوِعْندَُهْم قَاِصرَاُت الطَّْرِف ِعٌني ) ٤٧(لَا ِفيَها غَْولٌ َولَا ُهْم َعْنَها ُيْنَزفُونَ ) ٤٦(لَذٍَّة لِلشَّارِبَِني 

َيقُولُ أَإِنََّك لَِمَن ) ٥١(كَانَ ِلي قَرِيٌن  قَالَ قَاِئلٌ ِمْنُهمْ إِنِّي) ٥٠(فَأَقَْبلَ بَْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ َيَتَساَءلُونَ ) ٤٩(َمكُْنونٌ 
فَاطَّلََع فََرآُه ِفي َسَواءِ ) ٥٤(قَالَ َهلْ أَْنُتْم ُمطَِّلُعونَ ) ٥٣(أَإِذَا ِمتَْنا َوكُنَّا تَُراًبا َوِعظَاًما أَإِنَّا لََمِديُنونَ ) ٥٢(الُْمَصدِِّقَني 

أَفََما َنْحُن بَِميِِّتنيَ ) ٥٧(َولَوْلَا نِْعَمةُ رَبِّي لَكُْنُت ِمَن الُْمْحضَرِيَن ) ٥٦(ُترِْدينِ قَالَ تَاللَِّه إِنْ ِكْدَت لَ) ٥٥(الَْجِحيمِ 
) ٦١( ِلِمثْلِ َهذَا فَلَْيْعَملِ الَْعاِملُونَ) ٦٠(إِنَّ َهذَا لَُهوَ الْفَْوُز الْعَِظيُم ) ٥٩(إِلَّا مَْوَتَتَنا الْأُولَى َوَما َنْحُن بُِمَعذَّبَِني ) ٥٨(



) ٦٤(إِنََّها َشَجَرةٌ َتْخُرُج ِفي أَْصلِ الَْجحِيمِ ) ٦٣(إِنَّا َجَعلَْناَها ِفْتَنةً ِللظَّاِلِمَني ) ٦٢(أَذَِلَك َخْيرٌ ُنزُلًا أَْم َشَجَرةُ الزَّقُّومِ 
ثُمَّ إِنَّ لَُهْم َعلَْيَها لََشْوًبا ِمنْ ) ٦٦(ِمْنَها الُْبطُونَ فَإِنَُّهْم لَآِكلُونَ ِمْنَها فََماِلئُونَ ) ٦٥(طَلُْعَها كَأَنَُّه ُرءُوُس الشََّياِطنيِ 

  ) ٦٨(ثُمَّ إِنَّ مَْرجَِعُهمْ لَإِلَى الَْجحِيمِ ) ٦٧(َحِميمٍ 

هذه السورة املكية كسابقتها قصرية الفواصل ، سريعة اإليقاع ، كثرية املشاهد واملواقف ، متنوعة الصور والظالل 
  .بعضها عنيف الوقع ، عنيف التأثري ، عميقة املؤثرات ، و

وهي تستهدف كسائر السور املكية بناء العقيدة يف النفوس ، وختليصها من شوائب الشرك يف كل صوره وأشكاله 
وتقف أمام . ولكنها بصفة خاصة تعاجل صورة معينة من صور الشرك اليت كانت سائدة يف البيئة العربية األوىل . 

تلك هي الصورة اليت كانت جاهلية العرب . . شف عن زيفها وبطالهنا بوسائل شىت هذه الصورة طويالً؛ وتك
وتستطرد يف تلك األسطورة فتزعم أنه من . تستسيغها ، وهي تزعم أن هناك قرابة بني اهللا سبحانه وبني اجلن 

  اهللامث تزعم أن املالئكة إناث ، وأهنن بنات . التزاوج بني اهللا تعاىل واجلنة ولدت املالئكة 
ونظراً ألهنا هي املوضوع البارز . هذه األسطورة تتعرض حلملة قوية يف هذه السورة؛ تكشف عن هتافتها وسخفها 

. فالزاجرات زجراً . والصافات صفاً { : الذي تعاجله السورة ، فإهنا تبدأ باإلشارة إىل طوائف من املالئكة 
ردة ، وتعرضهم للرجم بالشهب الثاقبة كي ال يقربوا من املأل ويتلوها حديث عن الشياطني امل. . } فالتاليات ذكراً 

وال يتسمعوا ملا يدور فيه؛ ولو كانوا حيث تزعم هلم أساطري اجلاهلية ما طوردوا هذه املطاردة كذلك يشبه . األعلى 
يع ويف هناية مثار شجرة الزقوم اليت يعذب هبا الظاملون يف جهنم بأهنا كرؤوس الشياطني يف معرض التقبيح والتفظ

فاستفتهم ألربك البنات وهلم البنون؟ أم خلقنا املالئكة { : السورة تأيت احلملة املباشرة على تلك األسطورة املتهافتة 
اصطفى البنات على البنني؟ ما لكم . ولد اهللا وإهنم لكاذبون : إناثاً وهم شاهدون؟ أال إهنم من إفكهم ليقولون 

وجعلوا بينه وبني اجلنة نسباً . لكم سلطان مبني؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقني  كيف حتكمون؟ أفال تذكرون؟ أم
وإىل جانب عالج هذه الصورة اخلاصة من صور } سبحان اهللا عما يصفون . . ولقد علمت اجلنة إهنم حملضرون 

ت فكرة التوحيد مستدلة فتثب. الشرك اجلاهلية تتناول السورة جوانب العقيدة األخرى اليت تتناوهلا السور املكية 
وتنص على أن . . } إن إهلكم لواحد رب السماوات واألرض وما بينهما ورب املشارق { : بالكون املشهود 

إنا . فإهنم يومئذ يف العذاب مشتركون { : الشرك هو السبب يف عذاب املعذبني يف ثنايا مشهد من مشاهد القيامة 
أئنا لتاركو آهلتنا لشاعر : ال إله إال اهللا يستكربون؛ ويقولون : قيل هلم إهنم كانوا إذا . كذلك نفعل باجملرمني 

  . .} وما جتزون إال ما كنتم تعملون . إنكم لذائقو العذاب األليم . جمنون؟ بل جاء باحلق وصدق املرسلني 
نا تراباً وعظاماً أإنا أإذا متنا وك. إن هذا إال سحر مبني : وقالوا { . كذلك تتناول قضية البعث واحلساب واجلزاء 

مث تعرض هبذه املناسبة مشهداً مطوالً فريداً من مشاهد . . } ملبعوثون؟ أو آباؤنا األولون؟ قل نعم وأنتم داخرون 
  القيامة احلافلة باملناظر واحلركات واالنفعاالت واملفاجآت

بل { : والرد عليهم } اعر جمنون؟ أإنا لتاركو آهلتنا لش{ : وتعرض لقضية الوحي والرسالة الذي ورد من قوهلم 
  .} جاء باحلق وصدق املرسلني 

.  
. وإلياس . وموسى وهارون . نوح وإبراهيم وبنيه : ومبناسبة ضالهلم وتكذيبهم تعرض سلسلة من قصص الرسل 

ولقد ضل قبلهم { : تتكشف فيها رمحة اهللا ونصره لرسله وأخذه للمكذبني بالعذاب والتنكيل . ويونس . ولوط 



وتربز يف هذا } إال عباد اهللا املخلصني . فانظر كيف كان عاقبة املنذرين . ولقد أرسلنا فيهم منذرين . أكثر األولني 
قصة الذبح والفداء وتربز فيها الطاعة واالستسالم هللا يف أروع . القصص قصة إبراهيم خاصة مع ابنه إمساعيل 

لغها إال اإلميان اخلالص الذي يرفع النفوس إىل ذلك األفق السامق صورها وأعمقها وأرفعها؛ وتبلغ الذروة اليت ال يب
  .الوضيء 

  :واملؤثرات املوحية اليت تصاحب عرض موضوعات السور وقضاياها ، تتمثل بشكل واضح يف 
وحفظاً من كل شيطان مارد . إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب { : مشهد السماء وكواكبها وشهبها ورجومها 

إال من خطف اخلطفة فأتبعه .  يسمعون إىل املأل األعلى ويقذفون من كل جانب دحوراً وله عذاب واصب ال. 
  . .} شهاب ثاقب 

واملشاهد اليت حتويها هذه السورة ذات . ويف مشاهد القيامة ومواقفها املثرية ، ومفاجآهتا الفريدة ، وانفعاالهتا القوية 
  .ه تفصيالً يف مكانه من السورة طابع فريد حقاً سنلمسه عند استعراض

وخباصة يف قصة إبراهيم وولده الذبيح إمساعيل عليهما السالم ، وترتفع املؤثرات . ويف القصص ومواقفه وإحياءاته 
  .املوحية هنا إىل الذروة اليت هتز القلوب هزاً عميقاً عنيفاً 

صورها وظالهلا ومشاهدها ومواقفها وإحياءاهتا ذلك إىل اإليقاع املوسيقي يف السورة وهو ذو طابع مميز يتفق مع 
  .املتالحقة العميقة 

  :وجيري سياق السورة يف عرض موضوعاهتا يف ثالثة أشواط رئيسية 
. فالزاجرات زجراً . والصافات صفاً : الشوط األول يتضمن افتتاح السورة بالقسم بتلك الطوائف من املالئكة 

مث جتيء مسألة الشياطني وتسمعهم . ب املشارق ، مزين السماء بالكواكب فالتاليات ذكراً على وحدانية اهللا ر
املالئكة والسماء : أم تلك اخلالئق } أهم أشد خلقاً { : يتلوها سؤال هلم . للمأل األعلى ورمجهم بالشهب الثاقبة 

ات ما كانوا والكواكب والشياطني والشهب؟ للتوصل من هذا إىل تسفيه ما كانوا يقولونه عن البعث ، وإثب
وهو . ومن مث يعرض ذلك املشهد املطول للبعث واحلساب والنعيم والعذاب . يستبعدونه ويستهزئون بوقوعه 

  . .مشهد فريد 
. والشوط الثاين يبدأ بأن هؤالء الضالني هلم نظائر يف السابقني ، الذين جاءهتم النذر فكان أكثرهم من الضالني 

من قوم نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس ولوط ويونس؛ وكيف كانت ويستطرد يف قصص أولئك املنذرين 
  .عاقبة املنذرين وعاقبة املؤمنني 

ويقرر كذلك وعد اهللا . أسطورة اجلن واملالئكة . والشوط الثالث يتحدث عن تلك األسطورة اليت مر ذكرها 
وينتهي } م املنصورون وإن جندنا هلم الغالبون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا املرسلني إهنم هل{ : لرسله بالظفر والغلبة 

. سبحان ربك رب العزة عما يصفون { : خبتام السورة بتنزيه اهللا سبحانه والتسليم على رسله واالعتراف بربوبيته 
  }واحلمد هللا رب العاملني . وسالم على املرسلني 

  . .وهي القضايا اليت تتناوهلا السورة يف الصميم 
  :التفصيل واآلن نأخذ يف 

رب السماوات واألرض وما بينهما . والصافات صفاً ، فالزاجرات زجراً ، فالتاليات ذكراً ، إن إهلكم لواحد { 
  . .} ورب املشارق 

واليت جيوز أن تكون هي . طوائف من املالئكة ذكرها هنا بأعماهلا اليت يعلمها . . والصافات والزاجرات والتاليات 



والزاجرات ملن يستحق الزجر من العصاة يف أثناء . صالة ، أو أجنحتها يف ارتقاب أمر اهللا الصافات قوائمها يف ال
القرآن . . والتاليات للذكر . قبض أرواحهم مثالً أو عند احلشر والسوق إىل جهنم أو يف أية حالة ويف أي موضع 

  .أو غريه من كتب اهللا أو املسبحات بذكر اهللا 
ومناسبة هذا القسم كما . . } إن إهلكم لواحد { : وائف من املالئكة على وحدانيته يقسم اهللا سبحانه هبذه الط

أسلفنا هو تلك األسطورة اليت كانت شائعة يف جاهلية العرب من نسبة املالئكة إىل اهللا ، واختاذهم آهلة مبا أهنم 
  بزعمهم بنات اهللا

  :مث يعرف اهللا عباده بنفسه يف صفته املناسبة للوحدانية 
  . .} رب السماوات واألرض وما بينهما ورب املشارق { 

وهذه السماوات واألرض قائمة حيال العباد؛ حتدثهم عن اخلالق البارئ املدبر هلذا امللكوت اهلائل؛ الذي ال يدعي 
وما { . أحد أنه ميلك خلقه وتدبريه؛ وال ميلك أحد أن يهرب من االعتراف خلالقه بالقدرة املطلقة والربوبية احلقة 

من هواء وسحاب ، وضوء ، ونور ، وخملوقات دقيقة يعرف البشر شيئاً منها احلني بعد احلني ، وخيفى . . } بينهما 
  عليهم منها أكثر مما يكشف هلم

والسماوات واألرض وما بينهما من الضخامة والعظمة والدقة والتنوع واجلمال والتناسق حبيث ال ميلك اإلنسان 
وما مير اإلنسان هبذا اخللق . يقظ قلبه من التأثر العميق ، والروعة البالغة ، والتفكر الطويل نفسه أمامها حني يست

العظيم من غري ما تأثر وال تدبر إال حني ميوت قلبه ، فيفقد التأثر واالستجابة إليقاعات هذا الكون احلافل 
  .بالعجائب 

  . .} ورب املشارق { 
. . هي مشارق كثرية يف كل جانب من جوانب السماوات الفسيحة ولكل جنم مشرق ، ولكل كوكب مشرق ، ف

فاألرض يف دورهتا أمام . وللتعبري داللة أخرى دقيقة يف التعبري عن الواقع يف هذه األرض اليت نعيش عليها كذلك 
هناك الشمس تتواىل املشارق على بقاعها املختلفة كما تتواىل املغارب فكلما جاء قطاع منها أمام الشمس كان 

حىت إذا حتركت األرض . مشرق على هذا القطاع ، وكان هناك مغرب على القطاع املقابل له يف الكرة األرضية 
وهي حقيقة ما كان . . كان هناك مشرق آخر على القطاع التايل ومغرب آخر على القطاع املقابل له وهكذا 

   يف ذلك الزمان القدمييعرفها الناس يف زمان نزول القرآن الكرمي؛ ولكن خربهم هبا اهللا
. وهذا البهاء الرائع الذي يغمر الكون يف مطالع املشارق . وهذا النظام الدقيق يف توايل املشارق على هذه األرض 

كالمها جدير بأن يوقع يف القلب البشري من التأثرات املوحية ، ما يهتف به إىل تدبر صنعة الصانع املبدع ، وإىل . 
  .الق املدبر ، مبا يبدو من آثار الصنعة املوحدة اليت ال اختالف يف طابعها الدقيق اجلميل اإلميان بوحدانية اخل

وسنرى أن ذكر السماء وذكر املشارق له . تلك هي مناسبة ذكر هذه الصفة من صفات اهللا الواحد يف هذا املقام 
  . .شهب والشياطني والرجوم عند احلديث عن الكواكب وال. مناسبة أخرى فيما يلي هذه اآليات من السورة 

إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ، وحفظاً من كل شيطان مارد ، ال يسمعون إىل املأل األعلى ويقذفون من { 
  .} كل جانب؛ دحوراً وهلم عذاب واصب ، إال من خطف اخلطفة فأتبعه شهاب ثاقب 

. ، عاد ميس هنا شطرها الثاين وهو اخلاص بالشياطني بعدما مس يف مطلع السورة شطر األسطورة اخلاص باملالئكة 
وعلى أساس أن . وبعضهم كانوا يعبدون الشياطني على هذا األساس . وكانوا يزعمون أن بني اهللا وبني اجلنة نسباً 

  . .الشياطني يعرفون الغيب التصاهلم باملأل األعلى 



وإما املشارق املتوالية . ما مشارق النجوم والكواكب إ. . وبعد ذكر السماوات واألرض وما بينهما وذكر املشارق 
  :جييء ذكر الكواكب . . وإما هذه وتلك وأنوارها وأضوائها . على قطاعات األرض 

  . .} إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب { 
ن صنعة الصانع فيه ونظرة إىل السماء كافية لرؤية هذه الزينة؛ وإلدراك أن اجلمال عنصر مقصود يف بناء الكون؛ وأ

بديعة التكوين مجيلة التنسيق؛ وأن اجلمال فيه فطرة عميقة ال عرض سطحي؛ وأن تصميمه قائم على مجال التكوين 
فكل شيء فيه بقدر ، وكل شيء فيه يؤدي وظيفته بدقة؛ وهو يف . كما هو قائم على كمال الوظيفة سواء بسواء 

  .جمموعه مجيل 
وكل جنمة توصوص . وال متل طول النظر إليه . فيها ، أمجل مشهد تقع عليه العني وتناثر الكواكب . والسماء 

بضوئها وكل كوكب يوصوص بنوره؛ وكأنه عني حمبة ختالسك النظر؛ فإذا أنت حدقت فيها أغمضت وتوارت؛ 
نفسية ال متلها النفس  وإذا أنت التفت عنها أبرقت وملعت وتتبع مواقعها وتغري منازهلا ليلة بعد ليلة وآناً بعد آن متعة

  أبداً
مث تقرر اآلية التالية أن هلذه الكواكب وظيفة أخرى ، وأن منها شهباً ترجم هبا الشياطني كي ال تدنو من املأل األعلى 

:  
. ال يسمعون إىل املأل األعلى ويقذفون من كل جانب دحوراً وهلم عذاب واصب . وحفظاً من كل شيطان مارد { 

  . .} فأتبعه شهاب ثاقب  إال من خطف اخلطفة
فمن الكواكب رجوم حتفظ السماء من كل شيطان عات متمرد وتذوده عن االستماع إىل ما يدور يف املأل األعلى؛ 

ولقد . فإذا حاول التسمع تلقفته الرجوم من كل جانب ، فتدحره دحراً ، وله يف اآلخرة عذاب موصول ال ينقطع 
  .ا يدور يف املأل األعلى ، فيتبعه شهاب يالحقه يف هبوطه فيصيبه وحيرقه حرقاً خيطف الشيطان املارد خطفة سريعة مم

ألن هذه . وحنن ال نعرف كيف يتسمع الشيطان املارد؛ وال كيف خيطف اخلطفة؛ وال كيف يرجم بالشهاب الثاقب 
  .عند اهللا فيها كلها غيبيات تعجز طبيعتنا البشرية عن تصور كيفياهتا؛ وجمالنا فيها هو تصديق ما جاء من 

  وهل نعلم عن شئ يف هذا الكون إال القشور؟
واملهم أن هذه الشياطني اليت متنع من الوصول إىل املأل األعلى ، ومن التسمع ملا يدور فيه هي اليت يدعي املدعون 

باء واألصهار وملا كان مصري األنس. أن بينها وبني اهللا نسباً ، ولو كان شيء من هذا صحيحاً لتغري وجه املعاملة 
  بزعمهم هو املطاردة والرجم واحلرق أبداً

وذكر . وذكر الكواكب اليت تزين السماء الدنيا . وذكر السماوات واألرض وما بينما . وبعد ذكر املالئكة 
يكلف الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يسأهلم أهم أشد خلقاً أم هذه . . الشياطني املردة والقذائف اليت تالحقها 

الئق؟ وإذا كانت هذه اخلالئق أشد وأقوى ففيم يدهشون لقضية البعث ويسخرون منها ، ويستبعدون وقوعها ، اخل
  :وهي ال تقاس إىل خلق تلك اخلالئق الكربى 

وإذا ذكروا ال . بل عجبت ويسخرون . فاستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا؟ إنا خلقناهم من طني الزب { 
أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا ملبعوثون؟ . إن هذا إال سحر مبني : وقالوا : يستسخرون وإذا رأوا آية . يذكرون 

  .} أو آباؤنا األولون؟ 
فاستفتهم واسأهلم إذا كانت املالئكة والسماوات واألرض وما بينهما والشياطني والكواكب والشهب كلها من 

  وان واخلالئق؟فهل خلقهم هم أشد وأصعب من خلق هذه األك. خلق اهللا 



وغفلتهم عما حوهلم . وال ينتظر منهم جواباً ، فاألمر ظاهر؛ إمنا هو سؤال االستنكار والتعجيب من حاهلم العجيب 
وهي طني رخو لزج من بعض هذه . ومن مث يعرض عليهم مادة خلقهم األوىل . ، والسخرية من تقديرهم لألمور 

  :األرض ، اليت هي إحدى تلك اخلالئق 
  . .} خلقناهم من طني الزب إنا { 

وهم يسخرون من آيات اهللا ، ومن وعده هلم . فهم قطعاً ليسوا أشد خلقاً من تلك اخلالئق وموقفهم إذن عجيب 
  :وسخريتهم هذه تثري العجب يف نفس الرسول صلى اهللا عليه وسلم وهم يف موقفهم سادرون . بالبعث واحلياة 

  . .} وإذا رأوا آية يستسخرون . يذكرون وإذا ذكروا ال . بل عجبت ويسخرون { 
فإن املؤمن الذي يرى اهللا يف قلبه كما يراه حممد صلى . وحق لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يعجب من أمرهم 

اهللا عليه وسلم ويرى آيات اهللا واضحة هذا الوضوح ، كثرية هذه الكثرة ، يعجب ال شك ويدهش كيف ميكن أن 
  وكيف ميكن أن تقف منها هذا املوقف العجيب تعمى عنها القلوب؟

وبينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعجب منهم هذا العجب ، إذا هم يسخرون من القضية الواضحة اليت 
وإذا هم مطموسون ال تتفتح قلوهبم للتذكري . يعرضها عليهم ، سواء يف وحدانية اهللا ، أو يف شأن البعث والنشور 

آيات اهللا بالسخرية الشديدة ، والتعجيب ممن يريهم إياها ، واستدعاء أسباب السخرية وطلبها  وإذا هم يتلقون. 
  } يستسخرون { طلباً كما يوحي لفظ 

  :ومن ذلك وصفهم القرآن بأنه سحر ، وعجبهم مما يعدهم به من البعث 
  .إن هذا إال سحر مبني : وقالوا { 

  . .} ثون؟ أو آباؤنا األولون؟ أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا ملبعو
غفلوا عن آثار هذه القدرة يف خلق السماوات . لقد غفلوا عن آثار قدرة اهللا فيما حوهلم ، ويف ذات أنفسهم 

واألرض وما بينهما؛ ويف خلق الكواكب والشهب؛ ويف خلق املالئكة والشياطني؛ ويف خلقهم هم أنفسهم من طني 
يف هذا كله ووقفوا يستبعدون على هذه القدرة أن تعيدهم إذا ماتوا وصاروا  غفلوا عن آثار القدرة. . الزب 

تراباً وعظاماً ، هم وآباءهم األولني وما يف هذا البعث واإلعادة من غريب على تلك القدرة وال بعيد؛ ملن يتأمل هذا 
  .سهم الواقع ويتدبره أقل تدبر؛ يف ضوء هذه املشاهدات اليت حتيط هبم يف اآلفاق ويف أنف

فهو يوقظهم إذن بشدة وعنف ، . وإذ كانوا ال يتدبرون هذه املشاهدات يف هوادة ويسر ، ويف طمأنينة وهدوء 
  :ويصور هلم ذلك املشهد وهم فيه يضطربون . على مشهدهم يف اآلخرة مبعوثني 

  . .} نعم وأنتم داخرون : قل { 
. غري مستعصني وال متأبني . رون ، ذلولون ، مستسلمون ستبعثون وأنتم داخ. نعم ستبعثون أنتم وآباؤكم األولون 

. وإذا هم أمام مشهد من املشاهد املطولة املتعددة اجلوانب . مث يدخل يف استعراض ذلك كيف يكون . . نعم . 
 فتسري على نسق. يلتقي فيها الوصف باحلوار . املزدمحة باملناظر احلية واحلركات املتتابعة . املتنوعة األساليب 

. ويتخلل عرض األحداث واحلركات تعليقات وتعقيبات عليها . احلكاية فترة ، مث تنتقل إىل نسق احلوار أخرى 
  :وبذلك يستكمل املشهد كل مسات احلياة 

  . .} فإمنا هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون { 
ن من الشدة فيها ، للداللة على لو} زجرة { تسمى . هكذا يف ومضة خاطفة مبقدار ما تنبعث صيحة واحدة 

وإذا هم . فجأة وبال متهيد أو حتضري . . } فإذا هم ينظرون { . . والعنف يف توجيهها ، واالستعالء يف مصدرها 



  :يصيحون مبهوتني 
  . .} هذا يوم الدين . يا ويلنا : وقالوا { 

  :وبينما هم يف هبتتهم وبغتتهم إذا صوت حيمل إليهم التقريع من حيث ال يتوقعون 
  . . } هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون  {

وإن هي إال تقريعة واحدة حامسة . وهكذا ينتقل السياق من اخلرب إىل اخلطاب موجهاً ملن كانوا يكذبون بيوم الدين 
  :مث يوجه األمر إىل املوكلني بالتنفيذ : 
وقفوهم إهنم . ىل صراط اجلحيم احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون اهللا فأهدوهم إ{ 

  .} مسؤولون 
ويف األمر على ما فيه من . . احشروا الذين ظلموا ومن هم على شاكلتهم من املذنبني ، فهم أزواج متشاكلون 

. فما أعجبها من هداية خري منها الضالل . . } فاهدوهم إىل صراط اجلحيم { : هلجة جازمة هتكم واضح يف قوله 
وإذ مل يهتدوا يف الدنيا إىل الصراط املستقيم ، . املكافئ ملا كان منهم من ضالل عن اهلدى القومي وإهنا هلي الرد 

  فليهتدوا اليوم إىل صراط اجلحيم
  .وها هم أوالء قد هدوا 

وها هو ذا اخلطاب يوجه إليهم بالتقريع يف صورة سؤال . ووقفوا على استعداد للسؤال . هدوا إىل صراط اجلحيم 
  بريء

  } ا لكم ال تناصرون؟ م{ 
ما لكم ال ينصر بعضكم بعضاً ، وأنتم هنا مجيعاً؟ وكلكم يف حاجة إىل الناصر املعني؟ ومعكم آهلتكم اليت كنتم 

  تعبدون
  :وال جواب بطبيعة احلال وال كالم إمنا يرد التعليق والتعقيب 

  . .} بل هم اليوم مستسلمون { 
  ومعبودين. عابدين 

  :أخرى إىل احلكاية ، ويعرض مشهدهم جيادل بعضهم بعضاً مث يعود السياق مرة 
  . .} إنكم كنتم تأتوننا عن اليمني : قالوا . وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون { 

. أي كنتم توسوسون لنا عن مييننا كما هو املعتاد يف حالة الوسوسة باألسرار غالباً فأنتم مسؤولون عما حنن فيه 
  :سفيه هذا االهتام ، وإلقاء التبعة على موجهيه وعندئذ ينربي املتهمون لت

  . .} بل مل تكونوا مؤمنني : قالوا { 
  . .فلم تكن وسوستنا هي اليت أغوتكم بعد إميان ، وأضلتكم بعد هدى 

  . .} وما كان لنا عليكم من سلطان { 
  .نرغمكم به على قبول ما نراه ، ونضطركم إليه اضطراراً ال ترغبون فيه 

  . .} قوماً طاغني  بل كنتم{ 
  .متجاوزين للحق ، ظاملني ال تقفون عند حد 

  . .} فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون { 
  .فاستحققنا حنن وأنتم العذاب ، وحق علينا الوعيد بأن نذوق العذاب 



  :وقد انزلقتم معنا بسبب استعدادكم للغواية ، وما فعلنا بكم إال أنكم اتبعتمونا يف غوايتنا 
  . .} ويناكم إنا كنا غاوين فأغ{ 

وهنا يرد تعليق آخر ، وكأنه حكم يعلن على رؤوس األشهاد ، حيمل أسبابه ، ويعرض ما كان منهم يف الدنيا مما 
  :حقق قول اهللا عليهم يف اآلخرة 

هللا يستكربون؛ ال إله إال ا: إهنم كانوا إذا قيل هلم . إنا كذلك نفعل باجملرمني . فإهنم يومئذ يف العذاب مشتركون { 
  .} أإنا لتاركو آهلتنا لشاعر جمنون : ويقولون 

  :مث يكمل التعليق متوجهاً فيه بالتأنيب والتقبيح لقائلي هذا الكالم املرذول 
إال عباد اهللا . وما جتزون إال ما كنتم تعملون . إنكم لذائقو العذاب األليم . بلى جاء باحلق وصدق املرسلني { 

  . .} املخلصني 
ى ذكر عباد اهللا املخلصني الذين استثناهم من تذوق العذاب األليم يعرض صفحة هؤالء العباد املخلصني يف يوم وعل

ويعود العرض متبعاً نسق اإلخبار املصور للنعيم الذي يتقلبون يف أعطافه يف مقابل ذلك العذاب األليم . الدين 
  :للمكذبني 

يطاف عليهم بكأس من . على سرر متقابلني . يف جنات النعيم . فواكه وهم مكرمون . أولئك هلم رزق معلوم { 
كأهنن بيض . وعندهم قاصرات الطرف عني . ال فيها غول وال هم عنها ينزفون . بيضاء لذة للشاربني . معني 

  .} . . . مكنون 
كل نفس ما وجتد فيه . نعيم تستمتع به النفس ويستمتع به احلس . وهو نعيم مضاعف جيمع كل مظاهر النعيم 

  .تشتهيه من ألوان النعيم 
. يف املأل األعلى } مكرمون { وهم ثانياً . ويف هذه اإلشارة أعلى مراتب التكرمي . فهم أوالً عباد اهللا املخلصون 

  .} سرر متقابلني { وهم على } فواكه { وياله من تكرمي مث إن هلم 
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لقرآن: كتاب  ا   يف ظالل 
لشاريب: املؤلف  هيم حسني ا برا  سيد قطب إ

. يطاف عليهم بكأس من معني { : وهم خيدمون فال يتكلفون شيئاً من اجلهد يف دار الراحة والرضوان والنعيم 
وتلك أمجل أوصاف الشراب ، اليت حتقق لذة . . } ال فيها غول وال هم عنها ينزفون . بيضاء لذة للشاربني 

وعندهم قاصرات { فال مخار يصدع الرؤوس ، وال منع وال انقطاع يذهب بلذة املتاع . الشراب ، وتنفي عقابيله 
واسعات مجيالت } عني { حور حييات ال متتد أبصارهن إىل غري أصحاهبن حياء وعفة ، مع أهنن } الطرف عني 

  ال تبتذله األيدي وال العيون. . } ن كأهنن بيض مكنو{ : العيون وهن كذلك مصونات مع رقة ولطف ونعومة 
مث ميضي يف احلكاية املصورة؛ فإذا عباد اهللا املخلصون هؤالء بعد ما يسرت هلم كل ألوان املتاع ينعمون بسمر هادئ 

، يتذاكرون فيه املاضي واحلاضر وذلك يف مقابل التخاصم والتالحي الذي يقع بني اجملرمني يف أول املشهد وإذا 
  :د ماضيه ، ويقص على إخوانه طرفاً مما وقع له أحدهم يستعي

  . .} أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا ملدينون؟ . أإنك ملن املصدقني : يقول . إين كان يل قرين : قال قائل منهم { 
بون أهو من املصدقني بأهنم مبعوثون فمحاس: لقد كان صاحبه وقرينه ذاك يكذب باليوم اآلخر ، ويسائله يف دهشة 

  بعد إذ هم تراب وعظام؟
وهو . وبينما هو ماض يف قصته يعرضها يف مسره مع إخوانه ، خيطر له أن يتفقد صاحبه وقرينه ذاك ليعرف مصريه 

  :فيتطلع ويدعو إخوانه إىل التطلع معه . يعرف بطبيعة احلال أنه قد صار إىل اجلحيم 
  . .} هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه يف سواء اجلحيم { : قال 

لقد كدت توردين موارد . يا هذا : يتوجه إليه ليقول له . عندئذ يتوجه إىل قرينه الذي وجده يف وسط اجلحيم 
  :لوال أن اهللا قد أنعم علي ، فعصمين من االستماع إليك . الردى بوسوستك 

  . .} ولوال نعمة ريب لكنت من احملضرين . تاهللا إن كدت لتردين : قال { 
  .ذين يساقون إىل املوقف وهم كارهون أي لكنت من ال

فيحب أن . وتثري رؤيته لقرينه يف سواء اجلحيم شعوره جبزالة النعمة اليت ناهلا هو وإخوانه من عباد اهللا املخلصني 
  :يؤكدها ويستعرضها ، ويطمئن إىل دوامها ، تلذذاً هبا وزيادة يف املتاع هبا فيقول 

  . .} ؟ وما حنن مبعذبني؟ إن هذا هلو الفوز العظيم أفما حنن مبيتني إال موتتنا االوىل{ 
  :وهنا يرد تعليق يوقظ القلوب ويوجهها إىل العمل والتسابق ملثل هذا املصري 

ملثل . النعيم الذي ال يدركه فوت ، وال خيشى عليه من نفاذ ، وال يعقبه موت ، وال يتهدده العذاب } ملثل هذا { 
وما عداه مما ينفق فيه الناس أعمارهم على األرض . هو الذي يستحق االحتفال فهذا . . هذا فليعمل العاملون 

  .زهيد زهيد حني يقاس إىل هذا اخللود 
. ولكي يتضح الفارق اهلائل بني هذا النعيم اخلالد اآلمن الدائم الراضي؛ واملصري اآلخر الذي ينتظر الفريق اآلخر 

  :بعد موقف احلشر واحلساب الذي ورد يف مطلع املشهد الفريد فإن السياق يستطرد إىل ما ينتظر هذا الفريق 
  .أذلك خري نزالً أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظاملني { 



َولَقَْد أَْرَسلَْنا  )٧١(َولَقَْد َضلَّ قَْبلَُهْم أَكْثَُر الْأَوَِّلَني ) ٧٠(فَُهْم َعلَى آثَارِِهْم ُيْهَرُعونَ ) ٦٩(إِنَُّهْم أَلْفَْوا آَباءَُهْم ضَالَِّني 
َولَقَْد َنادَاَنا نُوٌح فَلَنِْعَم ) ٧٤(إِلَّا ِعَبادَ اللَِّه الُْمْخلَِصَني ) ٧٣(فَانْظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمْنذَرِيَن ) ٧٢(ِفيهِْم ُمْنِذرِيَن 

َوتََركَْنا َعلَْيِه ِفي الْآخِرِيَن ) ٧٧(َجَعلَْنا ذُرِّيََّتُه ُهُم الَْباِقَني َو) ٧٦(وََنجَّْيَناُه َوأَْهلَُه ِمَن الْكَْربِ الَْعظِيمِ ) ٧٥(الُْمجِيُبونَ 
ثُمَّ ) ٨١(إِنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا الُْمْؤِمنَِني ) ٨٠(إِنَّا كَذَِلَك َنجْزِي الُْمْحِسنَِني ) ٧٩(َسلَاٌم َعلَى ُنوحٍ ِفي الَْعالَِمَني ) ٧٨(

إِذْ قَالَ ِلأَبِيِه َوقَْوِمِه َماذَا َتْعُبُدونَ ) ٨٤(إِذْ َجاَء َربَّهُ بِقَلْبٍ َسِليمٍ ) ٨٣(إِنَّ ِمْن ِشيَعِتِه لَإِْبَراهِيَم َو) ٨٢(أَغَْرقَْنا الْآَخرِيَن 
فَقَالَ إِنِّي ) ٨٨(ُجومِ فََنظَرَ َنظَْرةً ِفي النُّ) ٨٧(فََما ظَنُّكُْم بَِربِّ الَْعالَِمَني ) ٨٦(أَئِفْكًا آِلَهةً ُدونَ اللَِّه تُرِيُدونَ ) ٨٥(

فََراغَ ) ٩٢(َما لَكُمْ لَا َتْنِطقُونَ ) ٩١(فَرَاغَ إِلَى آِلَهتِهِْم فَقَالَ أَلَا َتأْكُلُونَ ) ٩٠(فَتََولَّْوا َعْنُه ُمْدبِرِيَن ) ٨٩(َسِقيٌم 
َواللَُّه َخلَقَكُْم َوَما َتْعَملُونَ ) ٩٥(َتعُْبُدونَ َما تَْنِحُتونَ قَالَ أَ) ٩٤(فَأَقَْبلُوا إِلَْيِه َيزِفُّونَ ) ٩٣(َعلَْيهِْم ضَْرًبا بِالَْيِمنيِ 

َوقَالَ إِنِّي ذَاِهٌب إِلَى ) ٩٨(فَأََراُدوا بِِه كَْيًدا فََجَعلَْناُهمُ الْأَْسفَِلَني ) ٩٧(قَالُوا اْبنُوا لَُه ُبنَْياًنا فَأَلْقُوُه ِفي الَْجحِيمِ ) ٩٦(
فَلَمَّا َبلَغَ َمَعُه السَّْعَي قَالَ َيا ) ١٠١(فََبشَّْرَناهُ بُِغلَامٍ َحِليمٍ ) ١٠٠(بِّ َهْب ِلي ِمَن الصَّاِلِحَني َر) ٩٩(رَبِّي َسيَْهِدينِ 

َء اللَُّه ِمَن الصَّابِرِيَن ي إِنْ َشاُبَنيَّ إِنِّي أََرى ِفي الَْمَنامِ أَنِّي أَذَْبُحَك فَاْنظُْر َماذَا َتَرى قَالَ َيا أََبِت افَْعلْ َما ُتْؤَمُر سََتجِدُنِ
قَْد َصدَّقَْت الرُّؤَْيا إِنَّا كَذَِلَك َنْجزِي ) ١٠٤(َونَاَديَْناُه أَنْ َيا إِبَْراهِيُم ) ١٠٣(فَلَمَّا أَْسلََما َوَتلَُّه ِللَْجبِنيِ ) ١٠٢(

َوَترَكَْنا َعلَْيِه ِفي الْآخِرِيَن ) ١٠٧(بِِذْبحٍ َعظِيمٍ  َوفََدْينَاُه) ١٠٦(إِنَّ َهذَا لَُهَو الَْبلَاُء الُْمبُِني ) ١٠٥(الُْمْحِسنَِني 
َوَبشَّْرَناهُ ) ١١١(إِنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا الُْمْؤِمنَِني ) ١١٠(كَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني ) ١٠٩(َسلَاٌم َعلَى إِبَْراِهيَم ) ١٠٨(

) ١١٣(ا َعلَْيِه َوَعلَى إِْسحَاَق َوِمْن ذُرِّيَِّتهَِما ُمْحِسٌن َوظَاِلٌم ِلنَفِْسِه ُمبٌِني وََباَركَْن) ١١٢(بِإِْسحَاَق نَبِيا ِمَن الصَّاِلِحَني 
وََنَصرَْناُهْم فَكَاُنوا ُهُم ) ١١٥(َوَنجَّْيَناُهَما َوقَْوَمُهَما ِمَن الْكَْربِ الَْعظِيمِ ) ١١٤(َولَقَْد َمَننَّا َعلَى ُموَسى َوَهاُرونَ 

وََتَركَْنا َعلَْيهَِما ِفي ) ١١٨(َوَهدَْيَناُهَما الصَِّراطَ الُْمْستَِقيَم ) ١١٧(َوآتَْيَناُهَما الْكَِتاَب الُْمسَْتبَِني ) ١١٦(الْغَاِلبَِني 
الُْمْؤِمنِنيَ إِنَُّهَما ِمْن ِعَباِدَنا ) ١٢١(إِنَّا كَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني ) ١٢٠(َسلَاٌم َعلَى ُموَسى َوهَاُرونَ ) ١١٩(الْآخِرِيَن 

أََتْدُعونَ َبْعلًا وََتذَُرونَ أَْحَسَن الَْخاِلِقنيَ ) ١٢٤(إِذْ قَالَ ِلقَْوِمهِ أَلَا َتتَّقُونَ ) ١٢٣(َوإِنَّ إِلْيَاَس لَِمَن الْمُْرَسِلَني ) ١٢٢(
إِلَّا ِعَباَد اللَِّه الُْمخْلَِصَني ) ١٢٧(ُمْحضَُرونَ فَكَذَُّبوُه فَإِنَُّهْم لَ) ١٢٦(اللََّه َربَّكُْم َوَربَّ آَباِئكُُم الْأَوَِّلَني ) ١٢٥(
إِنَّهُ ) ١٣١(إِنَّا كَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني ) ١٣٠(َسلَاٌم َعلَى إِلْ َياِسَني ) ١٢٩(َوَتَركَْنا َعلَْيِه ِفي الْآِخرِيَن ) ١٢٨(

إِلَّا َعجُوًزا ِفي ) ١٣٤(إِذْ َنجَّْينَاُه َوأَْهلَُه أَْجَمِعَني ) ١٣٣(ْرَسِلَني َوإِنَّ لُوطًا لَِمَن الُْم) ١٣٢(ِمْن ِعَباِدَنا الُْمْؤِمنَِني 
) ١٣٨(َوبِاللَّْيلِ أَفَلَا َتْعِقلُونَ ) ١٣٧(َوإِنَّكُْم لََتُمرُّونَ َعلَْيهِْم ُمصْبِِحَني ) ١٣٦(ثُمَّ َدمَّْرَنا الْآخَرِيَن ) ١٣٥(الْغَابِرِيَن 

) ١٤١(فََساَهَم فَكَانَ ِمَن الُْمْدَحِضَني ) ١٤٠(إِذْ أََبَق إِلَى الْفُلِْك الَْمْشُحوِن ) ١٣٩(الْمُْرَسِلَني َوإِنَّ ُيوُنَس لَِمَن 
) ١٤٤(لَلَبِثَ ِفي بَطْنِِه إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ ) ١٤٣(فَلَْولَا أَنَُّه كَانَ ِمَن الُْمَسبِِّحَني ) ١٤٢(فَالَْتقََمُه الُْحوُت َوُهَو ُمِليٌم 
َوأَْرَسلَْناُه إِلَى مِائَِة أَلْفٍ أَْو يَزِيُدونَ ) ١٤٦(وَأَْنَبتَْنا َعلَْيِه َشَجَرةً ِمْن َيقِْطنيٍ ) ١٤٥(فََنَبذْنَاُه بِالَْعَراِء َوُهَو َسقِيٌم 

  ) ١٤٨(فَآَمُنوا فََمتَّْعَناُهْم إِلَى ِحنيٍ ) ١٤٧(

احة اآلخرة ، ويف جمايل النعيم ودارات العذاب ، يعود ليستأنف يف هذا الدرس يعود السياق من اجلولة األوىل يف س
جولة أخرى يف تاريخ البشر مع آثار الذاهبني األولني ، يعرض فيها قصة اهلدى والضالل منذ فجر البشرية األوىل؛ 

لضالل فإذا هي قصة مكرورة معادة؛ وإذا القوم الذين يواجهون الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف مكة بالكفر وا
ويكشف هلؤالء عما جرى ملن كان قبلهم ، ويلمس قلوهبم هبذه الصفحات . بقية من أولئك املكذبني الضالني 

  .ويطمئن املؤمنني برعاية اهللا اليت مل تتخل يف املاضي عن املؤمنني . املطوية يف بطون التاريخ 
سحاق ، وموسى وهارون ، وإلياس ، ويف هذا السياق يستعرض طرفاً من قصص نوح ، وإبراهيم ، وإمساعيل وإ



يعرض فيها عظمة اإلميان والتضحية والطاعة ، . ويقف وقفة أطول أمام قصة إبراهيم وإمساعيل . . ولوط ، ويونس 
وطبيعة اإلسالم احلقيقية كما هي يف نفسي إبراهيم وإمساعيل ، يف حلقة ال تعرض يف غري هذه السورة ، وال ترد إال 

  . .وهذا القصص هو قوام هذا الدرس األصيل  . .يف هذا السياق 
ولقد أرسلنا فيهم منذرين . ولقد ضل قبلهم أكثر األولني . إهنم ألفوا آباءهم ضالني ، فهم على آثارهم يهرعون { 
  . .} إال عباد اهللا املخلصني . فانظر كيف كان عاقبة املنذرين . 

ن ال يفكرون وال يتدبرون؛ بل يطريون معجلني يقفون خطى إهنم عريقون يف الضاللة ، وهم يف الوقت ذاته مقلدو
  :آبائهم الضالني غري ناظرين وال متعقلني 

  . .} إهنم ألفوا آباءهم ضالني ، فهم على آثارهم يهرعون { 
  :وهم وآباؤهم صورة من صور الضالل اليت ميثلها أكثر األولني 

  .} ولقد ضل قبلهم أكثر األولني { 
  :إلنذار والتحذير وكان ضالهلم بعد ا

  . .} ولقد أرسلنا فيهم منذرين { 
ولكن كيف كانت العاقبة؟ كيف كانت عاقبة املكذبني؟ وكيف كانت عاقبة عباد اهللا املخلصني؟ إهنا معروضة يف 

  :وهذا اإلعالن يف مقدمتها للتنبيه . سلسلة القصص 
  . .} فانظر كيف كان عاقبة املنذرين ، إال عباد اهللا املخلصني { 

  :ويبدأ بقصة نوح يف إشارة سريعة تبني العاقبة ، وتقرر عناية اهللا بعباده املخلصني 
وتركنا عليه يف . وجعلنا ذريته هم الباقني . وجنيناه وأهله من الكرب العظيم : ولقد نادانا نوح فلنعم اجمليبون { 

  .} مث أغرقنا اآلخرين . من عبادنا املؤمنني  إنه. إنا كذلك جنزي احملسنني . اآلخرين ، سالم على نوح يف العاليمن 
هللا . إجابتها من خري جميب . وتتضمن هذه اإلشارة توجه نوح بالنداء إىل ربه ، وإجابة دعوته إجابة كاملة وافية 

كرب الطوفان الذي مل ينج منه إال . وتتضمن جناته هو وأهله من الكرب العظيم . . } فلنعم اجمليبون { . سبحانه 
وأن . وتتضمن قدر اهللا بأن جيعل من ذرية نوح عماراً هلذه األرض وخلفاء . . أراد له اهللا النجاة وقدر له احلياة من 

وتعلن يف اخلافقني سالم اهللا على . . } وتركنا عليه يف اآلخرين { : يبقى ذكره يف األجيال اآلتية إىل آخر الزمان 
  .نوح 

والذكر . وأي جزاء بعد سالم اهللا . . } إنا كذلك جنزي احملسنني . املني سالم على نوح يف الع{ : جزاء إحسانه 
وهذه هي عاقبة . . } إنه من عبادنا املؤمنني { : الباقي مدى احلياة أما مظهر اإلحسان وسبب اجلزاء فهو اإلميان 

ومضت . . }  أغرقنا اآلخرين مث{ : فأما غري املؤمنني من قوم نوح فقد كتب اهللا عليهم اهلالك والفناء . . املؤمنني 
فانظر . ولقد أرسلنا فيهم منِذرِين { : وفق ذلك اإلمجال يف مقدمة القصص . سنة اهللا منذ فجر البشرية البعيد 

  . .} إال عباد اهللا املخلصني . كيف كان عاقبة املنذَرِين 
طيم األصنام ، ومههم به ليقتلوه ، حلقة دعوته لقومه ، وحت: جتيء يف حلقتني رئيسيتني . مث جتيء قصة إبراهيم 

ومحاية اهللا له وخذالن شانئيه وهي حلقة تكررت من قبل يف سور القرآن وحلقة جديدة ال تعرض يف غري هذه 
وهي اخلاصة حبادث الرؤيا والذبح والفداء ، مفصلة املراحل واخلطوات واملواقف ، يف أسلوهبا األخاذ . السورة 

  .ى صور الطاعة والتضحية والفداء والتسليم يف عامل العقيدة يف تاريخ البشرية الطويل وأدائها الرهيب ممثلة أعل
ماذا تعبدون؟ أإفكا آهلة دون اهللا : إذ قال ألبيه وقومه . إذ جاء ربه بقلب سليم . وإن من شيعته إلبراهيم { 



  . .} تريدون؟ فما ظنكم برب العاملني؟ 
وبينهما صلة من العقيدة والدعوة . نقلة من نوح إىل إبراهيم . . فيها  هذا هو افتتاح القصة ، واملشهد األول

فهو من شيعة نوح على تباعد الزمان بني الرسولني والرسالتني؛ ولكنه املنهج اإلهلي الواحد ، الذي . والطريق 
  .يلتقيان عنده ويرتبطان به ويشتركان فيه 

  :خلوص الضمري ويربز من صفة إبراهيم سالمة القلب وصحة العقيدة و
  . .} إذ جاء ربه بقلب سليم { 

وصورة النقاء والطهارة والرباءة واالستقامة تتمثل يف سالمة . تتمثل يف جميئه لربه . وهي صورة االستسالم اخلالص 
ه ومع أن. والتعبري بالسالمة تعبري موح مصور ملدلوله ، وهو يف الوقت ذاته بسيط قريب املعىن واضح املفهوم . قلبه 

إال أنه يبدو بسيطاً غري معقد ، ويؤدي معناه . . يتضمن صفات كثرية من الرباءة والنقاوة ، واإلخالص واالستقامة 
  .بأوسع مما تؤديه هذه الصفات كلها جمتمعات وتلك إحدى بدائع التعبري القرآين الفريد 

سليم لكل ما تنبو عنه الفطرة الصادقة من استنكار احلس ال. وهبذا القلب السليم ، استنكر ما عليه قومه واستبشعه 
  :تصور ومن سلوك 

وهو يراهم . . } ماذا تعبدون؟ أإفكا آهلة دون اهللا تريدون؟ فما ظنكم برب العاملني؟ : إذ قال ألبيه وقومه { 
إن ما ماذا؟ ف} ماذا تعبدون؟ { . فيهتف هبم هتاف الفطرة السليمة يف استنكار شديد . يعبدون أصناماً وأوثاناً 

إمنا هو اإلفك . تعبدون ليس من شأنه أن يعبد ، وال أن يكون له عابدون وما يعبده اإلنسان يف شبهة من حق 
أإفكا آهلة دون { : فهل أنتم تقصدون إىل اإلفك قصداً وإىل االفتراء عمداً . واالفتراء الذي ال شبهة فيه . احملض 

فما { : وينحرف إىل هذا املستوى الذي تنكره الفطرة ألول وهلة وما هو تصوركم هللا؟ وهل يهبط } اهللا تريدون؟ 
  .} ظنكم برب العاملني؟ 

وهي كلمة يبدو فيها استنكار الفطرة السليمة الربيئة ، وهي تطلع على األمر البني الذي يصدم احلس والعقل . 
  .والضمري 

د التايل إىل عزميته اليت قررها يف نفسه جتاه ويسقط السياق هنا ردهم عليه ، وحوارهم معه؛ وميضي مباشرة يف املشه
  :هذا اإلفك املكشوف 

أال تأكلون؟ مالكم ال : فراغ إىل آهلتهم فقال . فتولوا عنه مدبرين . إين سقيم : فقال . فنظر نظرة يف النجوم { 
  . .} تنطقون؟ فراغ عليهم ضرباً باليمني 

خيرجون فيه إىل احلدائق واخللوات ، بعد أن يضعوا الثمار بني  ويروى أنه كان للقوم عيد رمبا كان هو عيد النريوز
مث يعودون بعد الفسحة واملرح فيأخذون طعامهم املبارك وأن إبراهيم عليه السالم بعد أن . يدي آهلتهم لتباركها 

اليوم الذي  وانتظر هذا. يئس من استجابتهم له؛ وأيقن باحنراف فطرهتم االحنراف الذي ال صالح له ، اعتزم أمراً 
وكان الضيق مبا هم فيه من احنراف قد بلغ أقصاه وأتعب قلبه . يبعدون فيه عن املعابد واألصنام لينفذ ما اعتزم 

ال طاقة يل باخلروج إىل . . } إين سقيم { : وقواه ، فلما دعي إىل مغادرة املعبد ، قلب نظره إىل السماء ، وقال 
يها طالب اللذة واملتاع ، أخلياء القلوب من اهلم والضيق وقلب إبراهيم مل يكن فإمنا خيرج إل. املتنزهات واخللوات 

  .يف راحة ونفسه مل تكن يف استرواح 
إمنا كان له أصل يف واقع . ومل يكن هذا كذباً منه . وأفصح عنه ليتركوه وشأنه . قال ذلك معرباً عن ضيقه وتعبه 

  ذويهوإن الضيق ليمرض ويسقم . حياته يف ذلك اليوم 



وكان القوم معجلني ليذهبوا مع عاداهتم وتقاليدهم ومراسم حياهتم يف ذلك العيد؛ فلم يتلبثوا ليفحصوا عن أمره ، 
  .وكانت هذه هي الفرصة اليت يريد . بل تولوا عنه مدبرين ، مشغولني مبا هم فيه 

ومل جتبه . . } أال تأكلون؟ { : ل يف هتكم فقا. وأمامها أطايب الطعام وبواكري الثمار . لقد أسرع إىل آهلتهم املدعاة 
وهي حالة . . } ما لكم ال تنطقون؟ { : فاستطرد يف هتكمه وعليه طابع الغيظ والسخرية . األصنام بطبيعة احلال 

أن يوجه اإلنسان كالمه إىل ما يعلم حقيقته ، ويستيقن أنه ال يسمع وال ينطق إمنا هو الضيق مبا . نفسية معهودة 
ومل جتبه اآلهلة مرة أخرى وهنا أفرغ شحنة الغيظ املكتوم . . هلة املزعومة من القوم وتصورهم السخيف وراء اآل

  . . وشفى نفسه من السقم واهلم والضيق . . } فراغ عليهم ضرباً باليمني { : حركة ال قوالً 
وخيتصر السياق ما يفصله يف وقد عاد القوم فاطلعوا على جذاذ اآلهلة . وينتهي هذا املشهد فيليه مشهد جديد 

خيتصر هذا . سورة أخرى من سؤاهلم عمن صنع بآهلتهم هذا الصنع ، واستدالهلم يف النهاية على الفاعل اجلريء 
  ليقفهم وجهاً لوجه أمام إبراهيم

  . .} فأقبلوا إليه يزفون { 
وهم مجع كثري . . ن حوله زفيفاً لقد تسامعوا باخلرب ، وعرفوا من الفاعل ، فأقبلوا إليه يسرعون اخلطى وحيدثو

  .فرد واضح التصور إلهله . فرد يعرف طريقه . ولكنه فرد مؤمن . غاضب هائج ، وهو فرد واحد 

فهو أقوى من هذه الكثرة اهلائجة . يدركها يف نفسه ، ويراها يف الكون من حوله . عقيدته معروفة له حمدودة 
ومن مث جيبههم باحلق الفطري البسيط ال يبايل كثرهتم وهياجهم . تصور املائجة ، املدخولة العقيدة ، املضطربة ال

  وزفيفهم
  . .} أتعبدون ما تنحتون؟ واهللا خلقكم وما تعملون؟ : قال { 

واملعبود احلق ينبغي أن يكون هو الصانع ال . . } أتعبدون ما تنحتون؟ { : إنه منطق الفطرة يصرخ يف وجههم 
  .فهو الصانع الوحيد الذي يستحق أن يكون املعبود . } ا تعملون واهللا خلقكم وم{ : املصنوع 

ومع وضوح هذا املنطق وبساطته ، إال أن القوم يف غفلتهم ويف اندفاعهم مل يستمعوا له ومىت استمع الباطل إىل 
  :صوت احلق البسيط؟ واندفع أصحاب األمر والنهي فيهم يزاولون طغياهنم يف صورته الغليظة 

  . .} بنوا له بنياناً فألقوه يف اجلحيم ا: قالوا { 
وحينما حترجهم . إنه منطق احلديد والنار الذي ال يعرف الطغاة منطقاً سواه؛ عندما تعوزهم احلجة وينقصهم الدليل 

  .كلمة احلق اخلالصة ذات السلطان املبني 
 لعباده املخلصني ووعيده وخيتصر السياق هنا ما حدث بعد قولتهم تلك ، ليعرض العاقبة اليت حتقق وعد اهللا

  :ألعدائهم املكذبني 
  . .} فأرادوا به كيداً فجعلناهم األْسفلني { 

وأين يذهب كيد العباد إذا كان اهللا يريد؟ وماذا ميلك أولئك الضعاف املهازيل من الطغاة واملتجربين وأصحاب 
  . .ني؟ السلطان وأعواهنم من الكرباء إذا كانت رعاية اهللا حتوط عباده املخلص

لقد أرادوا به اهلالك يف النار اليت أمسوها . لقد انتهى أمره مع أبيه وقومه . . مث جتيء احللقة الثانية من قصة إبراهيم 
  .وأراد اهللا أن يكونوا هم األسفلني؛ وجناه من كيدهم أمجعني . اجلحيم 

  :صفحة  عندئذ استدبر إبراهيم مرحلة من حياته ليستقبل مرحلة؛ وطوى صفحة لينشر
  . .} إين ذاهب إىل ريب سيهدين : وقال { 



هجرة يترك وراءه . وهي هجرة نفسية قبل أن تكون هجرة مكانية . إهنا اهلجرة . . إين ذاهب إىل ريب . . هكذا 
. يترك أباه وقومه وأهله وبيته ووطنه وكل ما يربطه هبذه األرض ، وهبؤالء الناس . فيها كل شيء من ماضي حياته 

ويهاجر إىل ربه متخففاً من كل شيء ، طارحاً وراءه كل شيء ، . وراءه كذلك كل عائق وكل شاغل  ويدع
  .موقن أن ربه سيهديه ، وسريعى خطاه ، وينقلها يف الطريق املستقيم . مسلماً نفسه لربه ال يستبقي منها شيئاً 

شىت إىل آصرة واحدة ال يزمحها يف  إهنا اهلجرة الكاملة من حال إىل حال ، ومن وضع إىل وضع ، ومن أواصر
  .إنه التعبري عن التجرد واخللوص واالستسالم والطمأنينة واليقني . النفس شيء 

. وكان إبراهيم حىت هذه اللحظة وحيداً ال عقب له؛ وهو يترك وراءه أواصر األهل والقرىب ، والصحبة واملعرفة 
رض اليت نشأ فيها ، واليت احنسم ما بينه وبني أهلها الذين وكل مألوف له يف ماضي حياته ، وكل ما يشده إىل األ

  :اجته إليه يسأله الذرية املؤمنة واخللف الصاحل . ألقوه يف اجلحيم فاجته إىل ربه الذي أعلن أنه ذاهب إليه 
  .} رب هب يل من الصاحلني { 

.  
  . .ء إليه بقلب سليم واستجاب اهللا دعاء عبده الصاحل املتجرد ، الذي ترك وراءه كل شيء ، وجا

  . .} فبشرناه بغالم حليم { 
ولنا أن نتصور . هو إمساعيل كما يرجح سياق السرية والسورة وسنرى آثار حلمه الذي وصفه ربه به وهو غالم 

لنا أن نتصور فرحته هبذا الغالم ، الذي يصفه ربه . فرحة إبراهيم الوحيد املفرد املهاجر املقطوع من أهله وقرابته 
  .نه حليم بأ

وآن أن نقف من . بل يف حياة البشر أمجعني . واآلن آن أن نطلع على املوقف العظيم الكرمي الفريد يف حياة إبراهيم 
  . .سياق القصة يف القرآن أمام املثل املوحي الذي يعرضه اهللا لألمة املسلمة من حياة أبيها إبراهيم 

: يا أبت افعل ما تؤمر : قال . يف املنام أين أذحبك ، فانظر ماذا ترى يا بين إين أرى : قال . فلما بلغ معه السعي { 
  . .} ستجدين إن شاء اهللا من الصابرين 

  . .ياهللا ويالروعة اإلميان والطاعة والتسليم 
ها هو ذا يرزق يف كربته وهرمه . املهاجر من األرض والوطن . املقطوع من األهل والقرابة . هذا إبراهيم الشيخ 

وها هو ذا ما يكاد يأنس به ، وصباه . فلما جاءه جاء غالماً ممتازاً يشهد له ربه بأنه حليم . طاملا تطلع إليه .  بغالم
ها هو ذا ما يكاد يأنس ويستروح هبذا الغالم الوحيد ، حىت يرى . . يتفتح ، ويبلغ معه السعي ، ويرافقه يف احلياة 

فماذا؟ إنه ال يتردد ، وال خياجله إال شعور الطاعة ، وال . ربه بالتضحية ويدرك أهنا إشارة من . يف منامه أنه يذحبه 
ولكنها إشارة . وليست وحياً صرحياً ، وال أمراً مباشراً . جمرد إشارة . نعم إهنا إشارة . . خيطر له إال خاطر التسليم 

ملاذا يا ريب . . يسأل ربه  ودون أن. ودون أن يعترض . هذا يكفي ليليب ويستجيب . . وهذا يكفي . . من ربه 
  أذبح ابين الوحيد؟

كال إمنا هو القبول والرضى . . ولكنه ال يليب يف انزعاج ، وال يستسلم يف جزع ، وال يطيع يف اضطراب 
  :يبدو ذلك يف كلماته البنه وهو يعرض عليه األمر اهلائل يف هدوء ويف اطمئنان عجيب . والطمأنينة واهلدوء 

  .} فانظر ماذا ترى . ين أرى يف املنام أين أذحبك يا بين إ: قال { 
وهي يف الوقت ذاته كلمات . فهي كلمات املالك ألعصابه ، املطمئن لألمر الذي يواجهه ، الواثق بأنه يؤدي واجبه 

  املؤمن ، الذي ال يهوله األمر فيؤديه ، يف اندفاع وعجلة ليخلص منه وينتهي ، ويستريح من ثقله على أعصابه



وال يطلب إليه أن يكلفه أمراً . مر شاق ما يف ذلك شك فهو ال يطلب إليه أن يرسل بابنه الوحيد إىل معركة واأل
وهو مع هذا يتلقى األمر هذا . . يتوىل ماذا؟ يتوىل ذحبه . إمنا يطلب إليه أن يتوىل هو بيده . . تنتهي به حياته 

  تروى يف أمره ، وأن يرى فيه رأيهالتلقي ، ويعرض على ابنه هذا العرض؛ ويطلب إليه أن ي
  .إنه ال يأخذ ابنه على غرة لينفذ إشارة ربه 

فليكن ما يريد . ربه يريد . فاألمر يف حسه هكذا . إمنا يعرض األمر عليه كالذي يعرض املألوف من األمر . وينتهي 
لينال هو اآلخر .  قهراً واضطراراً وأن يأخذ األمر طاعة وإسالماً ، ال. وابنه ينبغي أن يعرف . على العني والرأس . 

  أجر الطاعة ، وليسلم هو اآلخر ويتذوق حالوة التسليم
  . .إنه حيب البنه أن يتذوق لذة التطوع اليت ذاقها؛ وأن ينال اخلري الذي يراه هو أبقى من احلياة وأقىن 

  ه؟فماذا يكون من أمر الغالم ، الذي يعرض عليه الذبح ، تصديقاً لرؤيا رآها أبو
  :إنه يرتقي إىل األفق الذي ارتقى إليه من قبل أبوه 

  . .} ستجدين إن شاء اهللا من الصابرين . يا أبت افعل ما تؤمر : قال { 
  . .ولكن يف رضى كذلك ويف يقني . إنه يتلقى األمر ال يف طاعة واستسالم فحسب 

  .بل ال يفقده أدبه ومودته .  يفقده رشده فشبح الذبح ال يزعجه وال يفزعه وال. يف مودة وقرىب . . } يا أبت { 
وأهنا تكفي . وأن اإلشارة أمر . حيس أن الرؤيا إشارة . فهو حيس ما أحسه من قبل قلب أبيه . . } افعل ما تؤمر { 

  .لكي يليب وينفذ بغري جللجة وال متحل وال ارتياب 
االستعانة بربه على ضعفه ونسبة الفضل إليه يف مث هو األدب مع اهللا ، ومعرفة حدود قدرته وطاقته يف االحتمال؛ و

  :إعانته على التضحية ، ومساعدته على الطاعة 
  . .} ستجدين إن شاء اهللا من الصابرين { 

ومل يظهر لشخصه ظالً وال . ومل يأخذها اندفاعاً إىل اخلطر دون مباالة . ومل يأخذها شجاعة . ومل يأخذها بطولة 
ستجدين { : أرجع الفضل كله هللا إن هو أعانه على ما يطلب إليه ، وأصربه على ما يراد به إمنا . . حجماً وال وزناً 

  . .} إن شاء اهللا من الصابرين 
  ويالعظمة التسليم. ويالنبل الطاعة . يا لألدب مع اهللا ويالروعة اإلميان 

  :خيطو إىل التنفيذ . . وخيطو املشهد خطوة أخرى وراء احلوار والكالم 
  . .} أسلما وتله للجبني فلما { 

إن . . وطمأنينة الرضى وراء كل ما تعارف عليه بنو اإلنسان . وعظمة اإلميان . ومرة أخرى يرتفع نبل الطاعة 
وقد وصل األمر إىل أن . وإن الغالم يستسلم فال يتحرك امتناعاً . الرجل ميضي فيكب ابنه على جبينه استعداداً 

  .يكون عياناً 
. . وتنفيذ . . ثقة وطاعة وطمأنينة ورضى وتسليم . هذا هو اإلسالم يف حقيقته . فهذا هو اإلسالم . . لقد أسلما 

  .وكالمها ال جيد يف نفسه إال هذه املشاعر اليت ال يصنعها غري اإلميان العظيم 
ولقد يندفع . ويقتل لقد يندفع اجملاهد يف امليدان ، يقتل . وليس االندفاع واحلماسة . إهنا ليست الشجاعة واجلراءة 

ليس . . ولكن هذا كله شيء والذي يصنعه إبراهيم وإمساعيل هنا شيء آخر . الفدائي وهو يعلم أنه قد ال يعود 
هنا دم فائر ، وال محاسة دافعة وال اندفاع يف عجلة ختفي وراءها اخلوف من الضعف والنكوص إمنا هو االستسالم 

  .رف مبا يفعل ، املطمئن ملا يكون الواعي املتعقل القاصد املريد ، العا



  ال بل هنا الرضى اهلادئ املستبشر املتذوق للطاعة وطعمها اجلميل
ومل يكن باقياً إال أن يذبح . كانا قد حققا األمر والتكليف . كانا قد أسلما . وهنا كان إبراهيم وإمساعيل قد أديا 

شيئاً يف ميزان اهللا ، بعدما وضع إبراهيم وإمساعيل يف  وهذا أمر ال يعين. . إمساعيل ، ويسيل دمه ، وتزهق روحه 
  . .هذا امليزان من روحهما وعزمهما ومشاعرمها كل ما أراده منهما رهبما 

وإال . ومل يعد إال األمل البدين . وغاياته قد حتققت . ونتائجه قد ظهرت . واالمتحان قد وقع . كان االبتالء قد مت 
. وال يريد دماءهم وأجسادهم يف شيء . واهللا ال يريد أن يعذب عباده باالبتالء . يح واجلسد الذب. الدم املسفوح 

  .ومىت خلصوا له واستعدوا لألداء بكلياهتم فقد أدوا ، وقد حققوا التكليف ، وقد جازوا االمتحان بنجاح 
  :فاعتربمها قد أديا وحققا وصدقا . وعرف اهللا من إبراهيم وإمساعيل صدقهما 

وفديناه بذبح . إن هذا هلو البالء املبني . إنا كذلك جنزي احملسنني . ه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ونادينا{ 
  . .} عظيم 

فاهللا ال يريد إال اإلسالم واالستسالم حبيث ال يبقى يف النفس ما تكنه عن اهللا أو . قد صدقت الرؤيا وحققتها فعالً 
وأنت يا إبراهيم . ولو كانت هي النفس واحلياة . ن هو االبن فلذة الكبد تعزه عن أمره أو حتتفظ به دونه ، ولو كا

فلم يبق إال . وجدت به يف رضى ويف هدوء ويف طمأنينة ويف يقني . وبأعز شيء . جدت بكل شيء . قد فعلت 
ديها يف. أي ذبح من دم وحلم ويفدي اهللا هذه النفس اليت أسلمت وأدت . وهذا ينوب عنه ذبح . اللحم والدم 
  إنه كبش وجده إبراهيم مهيأ بفعل ربه وإرادته ليذحبه بدالً من إمساعيل: قيل . بذبح عظيم 

وجنزيهم بتوجيه قلوهبم ورفعها إىل . جنزيهم باختيارهم ملثل هذا البالء . . } إنا كذلك جنزي احملسنني { : وقيل له 
  زيهم كذلك باستحقاق اجلزاءوجن. وجنزيهم بإقدارهم وإصبارهم على األداء . مستوى الوفاء 

ومجال الطاعة . ومضت بذلك سنة النحر يف األضحى ، ذكرى هلذا احلادث العظيم الذي يرتفع منارة حلقيقة اإلميان 
والذي ترجع إليه األمة املسلمة لتعرف فيه حقيقة أبيها إبراهيم ، الذي تتبع ملته ، والذي ترث . وعظمة التسليم . 

ك طبيعة العقيدة اليت تقوم هبا أو تقوم عليها ، ولتعرف أهنا االستسالم لقدر اهللا يف طاعة ولتدر. نسبه وعقيدته 
وال تستبقي . راضية واثقة ملبية ال تسأل رهبا ملاذا؟ وال تتلجلج يف حتقيق إرادته عند أول إشارة منه وأول توجيه 

  قة لتقدميه إال كما يطلب هو إليها أن تقدملنفسها يف نفسها شيئاً ، وال ختتار فيما تقدمه لرهبا هيئة وال طري
. مث لتعرف أن رهبا ال يريد أن يعذهبا باالبتالء؛ وال أن يؤذيها بالبالء ، إمنا يريد أن تأتيه طائعة ملبية وافية مؤدية 

  .مستسلمة ال تقدم بني يديه ، وال تتأىل عليه ، فإذا عرف منها الصدق يف هذا أعفاها من التضحيات واآلالم 

  . .وأكرمها كما أكرم أباها . وقبل منها وفّداها . واحتسبها هلا وفاء وأداء 
  . .} وتركنا عليه يف اآلخرين { 

وهي وارثة . وهو أبو هذه األمة املسلمة . وهو أبو األنبياء . وهو أمة . فهو مذكور على توايل األجيال والقرون 
  .فجعلها اهللا له عقباً ونسباً إىل يوم الدين . ى ملة إبراهيم وقد كتب اهللا هلا وعليها قيادة البشرية عل. ملته 

  . .} سالم على إبراهيم { 
  .ويرقم يف طوايا الوجود الكبري . سالم يسجل يف كتابه الباقي . سالم عليه من ربه 

  . .} كذلك جنزي احملسنني { 
  .والتكرمي . والسالم . والذكر . والوفاء . . كذلك جنزيهم بالبالء 

  . .} إنه من عبادنا املؤمنني { 



  .وتلك حقيقته فيما كشف عنه البالء املبني . وهذا جزاء اإلميان 
وجيعل . ويباركه ويبارك إسحاق . مث يتجلى عليه ربه بفضله مرة أخرى ونعمته فيهب له إسحاق يف شيخوخته 

  :إسحاق نبياً من الصاحلني 
  . .} عليه وعلى إسحاق  وباركنا. وبشرناه بإسحاق نبياً من الصاحلني { 

: ولكن وراثة هذه الذرية هلما ليست وراثة الدم والنسب إمنا هي وراثة امللة واملنهج . وتتالحق من بعدمها ذريتهما 
  :ومن احنرف فهو ظامل ال ينفعه نسب قريب أو بعيد . فمن اتبع فهو حمسن 

  . .} ومن ذريتهما حمسن وظامل لنفسه مبني { 
  :وهارون  ومن ذريتهما موسى

وآتينامها . ونصرناهم فكانوا هم الغالبني . وجنينامها وقومهما من الكرب العظيم . ولقد مننا على موسى وهارون { 
إنا . سالم على موسى وهارون . وتركنا عليهما يف اآلخرين . وهدينامها الصراط املستقيم . الكتاب املستبني 

  . .} ؤمنني إهنما من عبادنا امل. كذلك جنزي احملسنني 
{ وبنجاهتما وقومهما . وهذه اللمحة من قصة موسى وهارون تعىن بإبراز منة اهللا عليهما باختيارمها واصطفائهما 

. وبالنصر والغلبة على جالديهم من فرعون وملئه . الذي تفصله القصة يف السور األخرى } من الكرب العظيم 
. صراط اهللا الذي يهدي إليه املؤمنني . ما إىل الصراط املستقيم وهدايته. وبإعطائهما الكتاب الواضح املستبني 

. وتنتهي هذه اللمحة بالسالم من اهللا على موسى وهارون . وبإبقاء ذكرمها يف األجيال اآلتية والقرون األخرية 
  . .املؤمنون والتعقيب املتكرر يف السورة نوع اجلزاء الذي يلقاه احملسنون ، وقيمة اإلميان الذي يكرم من أجله 
وقد أرسل إىل . وتعقب تلك اللمحة حملة مثلها عن إلياس ، واألرجح أنه النيب املعروف يف العهد القدمي باسم إيلياء 

  .وما تزال آثار مدينة بعلبك تدل على آثار هذه العبادة . قوم يف سورية كانوا يعبدون صنماً يسمونه بعالً 
اهللا ربكم ورب آبائكم . قومه أال تتقون؟ أتدعون بعالً وتذورن أحسن اخلالقني إذ قال ل. وإن إلياس ملن املرسلني { 

إنا كذلك . سالم على إلياسني . وتركنا عليه يف اآلخرين . إال عباد اهللا املخلصني . األولني؟ فكذبوه فإهنم حملضرون 
  . .} إنه من عبادنا املؤمنني . جنزي احملسنني 

رهبم ورب آبائهم األولني } أحسن اخلالقني { حيد ، مستنكراً عبادهتم لبعل ، وتركهم ولقد دعا إلياس قومه إىل التو
  .وكما استنكر كل رسول عبادة قومه الوثنيني . كما استنكر إبراهيم عبادة أبيه وقومه لألصنام . 

  .ذبني واهللا سبحانه يقسم ويؤكد أهنم سيحضرون مكرهني ليلقوا جزاء املك. وكانت العاقبة هي التكذيب 

  .إال من آمن منهم واستخلصه اهللا من عباده فيهم 
وختتم اللمحة القصرية عن إلياس تلك اخلامتة املكررة املقصودة يف السورة ، لتكرمي رسل اهللا بالسالم عليهم من قبله 

  .وقيمة إميان املؤمنني . ولبيان جزاء احملسنني . 
سالم على { : ونقف لنلم بالناحية الفنية يف اآلية . القصرية  وسرية إلياس ترد هنا ألول مرة يف مثل تلك اللمحة

على طريقة القرآن يف } إلياسني { فقد روعيت الفاصلة وإيقاعها املوسيقي يف إرجاع اسم إلياس بصيغة } إلياسني 
  .مالحظة تناسق اإليقاع يف التعبري 

  :قصة إبراهيم اليت ترد يف املواضع األخرى تالية ل. مث تأيت حملة عن قصة لوط 
وإنكم لتمرون . مث دمرنا اآلخرين . إال عجوزاً يف الغابرين . إذ جنيناه وأهله أمجعني . وإن لوطاً ملن املرسلني { 

  . .} وبالليل أفال تعقلون؟ . عليهم مصبحني 



وتدمري . فهي تشري إىل رسالة لوط وجناته مع أهله إال امرأته . وهي أشبه باللمحة اليت جاءت عن قصة نوح 
وتنتهي بلمسة لقلوب العرب الذين ميرون على دار قوم لوط يف الصباح واملساء وال تستيقظ . املكذبني الضالني 

  وال ختاف عاقبة كعاقبتها احلزينة. قلوهبم وال تستمع حلديث الديار اخلاوية 
  :وختتم هذه اللمحات بلمحة عن يونس صاحب احلوت 

. فالتقمه احلوت وهو ُمليم . فساهم فكان من املدحضني . ق إىل الفلك املشحون إذ أب. وإن يونس ملن املرسلني { 
وأنبتنا عليه شجرة من . فنبذناه بالعراء وهو سقيم . للبث يف بطنه إىل يوم يبعثون . فلوال أنه كان من املسبحني 

  . .} فآمنوا فمتعناهم إىل حني . وأرسلناه إىل مائة ألف أو يزيدون . يقطني 
وتذكر الروايات أن . ولكن املفهوم أهنم كانوا يف بقعة قريبة من البحر . ذكر القرآن أين كان قوم يونس وال ي

فقاده الغضب إىل شاطئ البحر . وغادرهم مغضباً آبقاً . فأنذرهم بعذاب قريب . يونس ضاق صدراً بتكذيب قومه 
وكان هذا إيذاناً عند القوم بأن من بني . ج ويف وسط اللجة ناوأهتا الرياح واألموا. حيث ركب سفينة مشحونة 

فاقترعوا . وأنه ال بد أن يلقى يف املاء لتنجو السفينة من الغرق . الركاب راكباً مغضوباً عليه ألنه ارتكب خطيئة 
ولكن سهمه خرج بشكل أكيد . فخرج سهم يونس وكان معروفاً عندهم بالصالح . على من يلقونه من السفينة 

أي مستحق للوم ، ألنه ختلى عن املهمة اليت } ُمِليم { فالتقمه احلوت وهو . أو ألقى هو نفسه . بحر فألقوه يف ال
وعندما أحس بالضيق يف بطن احلوت سبح اهللا واستغفره . أرسله اهللا هبا ، وترك قومه مغاضباً قبل أن يأذن اهللا له 

فسمع اهللا دعاءه واستجاب } ك إين كنت من الظاملني ال إله إال أنت سبحان{ : وقال . وذكر أنه كان من الظاملني 
وقد خرج من بطن احلوت . } فلوال أنه كان من املسبحني للبث يف بطنه إىل يوم يبعثون { . فلفظه احلوت . له 

يظلله بورقه العريض ومينع عنه . وهو القرع . } وأنبتنا عليه شجرة من يقطني { . سقيماً عارياً على الشاطئ 
  .الذي يقال إنه ال يقرب هذه الشجرة الذباب 

أَلَا إِنَُّهْم ِمْن إِفْكِهِْم ) ١٥٠(أَْم َخلَقَْنا الَْملَاِئكَةَ إَِناثًا َوُهمْ َشاِهُدونَ ) ١٤٩(فَاْسَتفْتِهِْم أَِلرَبَِّك الَْبنَاُت َولَُهُم الَْبُنونَ 
َما لَكُْم كَْيَف َتْحكُُمونَ ) ١٥٣(أَْصطَفَى الَْبَناِت َعلَى الَْبنَِني ) ١٥٢(َولََد اللَُّه َوإِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ ) ١٥١(لََيقُولُونَ 

َوَجَعلُوا َبْيَنهُ ) ١٥٧(فَأْتُوا بِِكَتابِكُمْ إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني ) ١٥٦(أَْم لَكُْم ُسلْطَانٌ ُمبٌِني ) ١٥٥(أَفَلَا َتذَكَُّرونَ ) ١٥٤(
إِلَّا ِعَبادَ اللَّهِ ) ١٥٩(ُسْبَحانَ اللَِّه َعمَّا َيِصفُونَ ) ١٥٨(َعِلَمِت الْجِنَّةُ إِنَُّهمْ لَُمْحَضُرونَ  َوَبْيَن الْجِنَِّة َنَسًبا َولَقَْد

َما َو) ١٦٣(إِلَّا َمْن ُهَو صَالِ الَْجحِيمِ ) ١٦٢(َما أَنُْتْم َعلَْيِه بِفَاِتنَِني ) ١٦١(فَإِنَّكُْم َوَما َتعُْبُدونَ ) ١٦٠(الُْمْخلَِصَني 
َوإِنْ كَاُنوا لََيقُولُونَ ) ١٦٦(وَإِنَّا لََنْحُن الُْمسَبُِّحونَ ) ١٦٥(َوإِنَّا لََنْحُن الصَّافُّونَ ) ١٦٤(ِمنَّا إِلَّا لَُه َمقَاٌم َمْعلُوٌم 

فَكَفَرُوا بِِه فََسْوَف َيْعلَُمونَ ) ١٦٩(لَكُنَّا ِعَباَد اللَِّه الُْمْخلَِصَني ) ١٦٨(لَْو أَنَّ ِعْنَدَنا ِذكًْرا ِمَن الْأَوَِّلَني ) ١٦٧(
َوإِنَّ ُجْنَدَنا لَُهُم الَْغاِلُبونَ ) ١٧٢(إِنَُّهْم لَُهُم الَْمْنصُوُرونَ ) ١٧١(َولَقَْد َسَبقَْت كَِلَمُتَنا ِلِعبَاِدَنا الْمُْرَسِلَني ) ١٧٠(
فَإِذَا َنَزلَ ) ١٧٦(أَفَبَِعذَابَِنا َيْستَْعجِلُونَ ) ١٧٥(ْبِصُرونَ َوأَْبِصرُْهْم فََسْوَف ُي) ١٧٤(فََتَولَّ َعْنُهْم َحتَّى ِحنيٍ ) ١٧٣(

سُْبَحانَ ) ١٧٩(َوأَْبِصْر فَسَْوَف ُيْبِصُرونَ ) ١٧٨(َوتََولَّ َعْنُهمْ َحتَّى ِحنيٍ ) ١٧٧(بِسَاَحتِهِْم فََساَء َصبَاُح الُْمْنذَرِيَن 
  ) ١٨٢(َوالَْحْمدُ ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني ) ١٨١(َوَسلَاٌم َعلَى الْمُْرَسِلَني ) ١٨٠(رَبَِّك َربِّ الِْعزَِّة َعمَّا َيِصفُونَ 

على ضوء ذلك القصص الذي سبق به الشوط الثاين يف السورة ، وما اشتمل عليه من حقيقة الصلة بني اهللا وعباده 
وعلى ضوء تلك احلقيقة . بعض خلقه ، ومن أخذه املكذبني هبذه احلقيقة ، الذين يعبدون غري اهللا أو يشركون معه 

يوجه يف هذا الشوط األخري من السورة الرسول صلى اهللا عليه . . ذاهتا كما تضمنها الدرس األول يف السورة 



واألسطورة األخرى اليت يزعمون . وسلم أن يناقش معهم تلك األسطورة اليت يزعمون فيها أن املالئكة بنات اهللا 
وأن يواجههم مبا كانوا يقولونه قبل أن تأتيهم هذه الرسالة من متنيهم أن .  اجلنة نسباً فيها أن بينه سبحانه وبني

. وكيف كفروا عندما جاءهم الرسول . ومن أهنم على استعداد للهدى لو جاءهم رسول . يرسل اهللا فيهم رسوالً 
والتوجه باحلمد هللا . انه عما يصفون وختتم السورة بتسجيل وعد اهللا لرسله أهنم هم الغالبون ، وبتنزيه اهللا سبح. 

  . .رب العاملني 
ولد اهللا : فاستفتهم ألربك البنات وهلم البنون؟ أم خلقنا املالئكة إناثاً وهم شاهدون؟ أال إهنم من إفكهم ليقولون { 
فأتوا أصطفى البنات على البنني؟ ما لكم كيف حتكمون؟ أفال تذكرون؟ أم لكم سلطان مبني؟ . وإهنم لكاذبون . 

  . .} بكتابكم إن كنتم صادقني 
وهم كانوا يؤثرون البنني . إنه حياصر أسطورهتم يف كل مسارهبا؛ وحياجهم مبنطقهم ومنطق بيئتهم اليت يعيشون فيها 

مث هم الذين يدعون أن . على البنات؛ ويعدون والدة األنثى حمنة ، ويعدون األنثى خملوقاً أقل رتبة من الذكر 
  وأهنم بنات اهللا.  املالئكة إناث

  :فهو هنا يستطرد معهم وفق منطقهم ، ويأخذهم به لريوا مدى هتافت األسطورة وسخفها حىت مبقاييسهم الشائعة 
  ؟} ألربك البنات وهلم البنون . . فاستفتهم { 

بنات وترك هلم أإذا كان اإلناث أقل رتبة كما يدعون؛ جعلوا لرهبم البنات واستأثروا هم بالبنني؟ أو اختار اهللا ال
  .البنني؟ إن هذا أو ذاك ال يستقيم فاسأهلم عن هذا الزعم املتهافت السقيم 

من أين جاءهم علم أن املالئكة إناث؟ وهل هم شهدوا خلقهم فعرفوا . واستفتهم كذلك عن منشأ األسطورة كلها 
  جنسهم؟

  .} أم خلقنا املالئكة إناثاً وهم شاهدون؟ { 
  :فتراة الكاذبة على اهللا ويستعرض نص مقولتهم امل

  . .} وإهنم لكاذبون . ولد اهللا : أال إهنم من إفكهم ليقولون { 
فكيف اصطفى اهللا البنات . وهم كاذبون حىت حبكم عرفهم الشائع ومنطقهم اجلاري يف اصطفاء البنني على البنات 

  على البنني؟
  } أصطفى البنات على البنني { 

  :ه منطقهم اجلاري ويعجب من حكمهم الذي ينسون في
  .} ما لكم؟ كيف حتكمون؟ أفال تذكرون؟ { 

  ومن أين تستمدون السند والدليل على احلكم املزعوم؟
  . .} أم لكم سلطان مبني؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقني { 

  :أسطورة الصلة بينه سبحانه وبني اجلنة . واألسطورة األخرى 
  . .} علمت اجلنة إهنم حملضرون  ولقد. وجعلوا بينه وبني اجلنة نسباً { 

وكانوا يزعمون أن املالئكة هم بنات اهللا بزعمهم ولدهتم له اجلنة وذلك هو النسب والقرابة واجلن تعلم أهنا خلق 
  .من خلق اهللا 

  وما هكذا تكون معاملة النسب والصهر. وأهنا حمضرة يوم القيامة بإذن اهللا 
  :ملتهافت وهنا ينزه ذاته سبحانه عن هذا اإلفك ا



  . .} سبحان اهللا عما يصفون { 
  . .وقد كان يف اجلن مؤمنون . ويستثىن من اجلن الذين حيضرون للعذاب مكرهني تلك الطائفة املؤمنة 

  . .} إال عباد اهللا املخلصني { 
خلطاب يتوجه ا. مث يتوجه اخلطاب إىل املشركني وما يعبدون من آهلة مزعومة ، وما هم عليه من عقائد منحرفة 

  :إليهم ، من املالئكة كما يبدو من التعبري 
وإنا لنحن . وما منا إال له مقام معلوم . فإنكم وما تعبدون ، ما أنتم عليه بفاتنني ، إال من هو صال اجلحيم { 

  .} وإنا لنحن املسبحون . الصافون 
وب من أهل اجلحيم ، الذين قدر أي إنكم وما تعبدون ال تفتنون على اهللا وال تضلون من عباده إال من هو حمس

فللجحيم وقود من نوع . وما أنتم بقادرين على فتنة قلب مؤمن الفطرة حمسوب من الطائعني . عليهم أن يصلوها 
  .معروف ، طبيعته تؤهله أن يستجيب للفتنة؛ ويستمع للفاتنني 

هلم وظائف يف طاعة . باد من خلق اهللا فهم ع. ويرد املالئكة على األسطورة ، بأن لكل منهم مقامه الذي ال يتعداه 
  .واهللا هو اهللا . ويقف كل منهم على درجة ال يتجاوز حده . فهم يصفون للصالة ، ويسبحون حبمد اهللا . اهللا 

مث يعود للحديث عن املشركني الذين يطلقون هذه األساطري؛ فيعرض عهودهم ووعودهم ، يوم كانوا حيسدون أهل 
اب؛ ويقولون لو كان عندنا ذكر من األولني من إبراهيم أو من جاء بعده لكنا على درجة الكتاب على أهنم أهل كت

  :من اإلميان يستخلصنا اهللا من أجلها ويصطفينا 
  . .} لكنا عباد اهللا املخلصني . لو أن عندنا ذكراً من األولني : وإن كانوا ليقولون { 

  :نكروا ملا كانوا يقولون حىت إذا جاءهم ذكر هو أعظم ما جاء إىل هذه األرض ت
  . .} فسوف يعلمون . فكفروا به { 

هو الالئق بالكفر بعد التمين والوعود ومبناسبة التهديد يقرر وعد اهللا } فسوف يعلمون { : فالتهديد اخلفي يف قوله 
  :لرسله بالنصر والغلبة 

  . .} هلم الغالبون  وإن جندنا. إهنم هلم املنصورون . ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا املرسلني { 
ولقد استقرت جذور العقيدة يف األرض؛ وقام بناء اإلميان ، على الرغم من مجيع . والوعد واقع وكلمة اهللا قائمة 

ولقد ذهبت عقائد . العوائق ، وعلى الرغم من تكذيب املكذبني ، وعلى الرغم من التنكيل بالدعاة واملتبعني 
تسيطر على قلوب الناس . دولتهم؛ وبقيت العقائد اليت جاء هبا الرسل وذهبت سطوهتم و. املشركني والكفار 

وما تزال على الرغم من كل شيء هي أظهر وأبقى ما يسيطر على البشر . وعقوهلم ، وتكيف تصوراهتم وأفهامهم 
فكرة أو فلسفة وكل احملاوالت اليت بذلت حملو العقائد اإلهلية اليت جاء هبا الرسل ، وتغليب أية . يف أحناء األرض 

  .باءت بالفشل حىت يف األرض اليت نبعت منها . أخرى قد باءت بالفشل 

  .إهنم هلم املنصورون وإن جنده هلم الغالبون . وحقت كلمة اهللا لعباده املرسلني 
  .يف مجيع العصور . يف مجيع بقاع األرض . وهي ظاهرة ملحوظة . هذه بصفة عامة 

إهنا غالبة منصورة مهما وضعت يف .  ، خيلص فيها اجلند ، ويتجرد هلا الدعاة وهي كذلك متحققة يف كل دعوة هللا
ومهما رصد هلا الباطل من قوى احلديد والنار ، وقوى الدعاية . سبيلها العوائق ، وقامت يف طريقها العراقيل 

 الوعد الذي وعده اهللا مث تنتهي إىل. واالفتراء ، وقوى احلرب واملقاومة ، وهي إن هي إال معارك ختتلف نتائجها 
  .الوعد بالنصر والغلبة والتمكني . والذي ال خيلف ولو قامت قوى األرض كلها يف طريقه . لرسله 



سنة ماضية كما متضي هذه الكواكب والنجوم يف دوراهتا املنتظمة؛ وكما . هذا الوعد سنة من سنن اهللا الكونية 
ولكنها . . ان؛ وكما تنبثق احلياة يف األرض امليتة ينزل عليها املاء يتعاقب الليل والنهار يف األرض على مدار الزم

ولكنها ال . ولقد تبطئ آثارها الظاهرة بالقياس إىل أعمار البشر احملدودة . مرهونة بتقدير اهللا ، حيققها حني يشاء 
ر النصر والغلبة ، وال ختلف أبداً وال تتخلف وقد تتحقق يف صورة ال يدركها البشر ألهنم يطلبون املألوف من صو

  يدركون حتقق السنة يف صورة جديدة إال بعد حني
ويريد اهللا صورة أخرى أكمل وأبقى . ولقد يريد البشر صورة معينة من صور النصر والغلبة جلند اهللا وأتباع رسله 

ولقد أراد املسلمون  . .ولو تكلف اجلند من املشقة وطول األمد أكثر مما كانوا ينتظرون . فيكون ما يريده اهللا . 
قبيل غزوة بدر أن تكون هلم عري قريش وأراد اهللا أن تفوهتم القافلة الراحبة اهلينة؛ وأن يقابلوا النفري وأن يقاتلوا 

وكان هو النصر الذي أراده اهللا لرسوله وجنده . وكان ما أراده اهللا هو اخلري هلم ولإلسالم . الطائفة ذات الشوكة 
  .يام ودعوته على مدى األ

ولقد يهزم جنود اهللا يف معركة من املعارك ، وتدور عليهم الدائرة ، ويقسو عليهم االبتالء؛ ألن اهللا يعدهم للنصر 
وألن اهللا يهيء الظروف من حوهلم ليؤيت النصر يومئذ مثاره يف جمال أوسع ، ويف خط أطول ، ويف . يف معركة أكرب 

  .أثر أدوم 
  :ادته بوعده ، وثبتت سنته ال تتخلف وال حتيد لقد سبقت كلمة اهللا ، ومضت إر

  .} ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا املرسلني إهنم هلم املنصورون وإن جندنا هلم الغالبون { 
وعند إعالن هذا الوعد القاطع ، وهذه الكلمة السابقة ، يأمر اهللا رسوله صلى اهللا عليه وسلم أن يتوىل عنهم ، 

يترقب ليبصرهم وقد حقت عليهم الكلمة ، ويدعهم ليبصروا ويروا رأى العني كيف ويدعهم لوعد اهللا وكلمته ، و
  :تكون 

أفبعذابنا يستعجلون؟ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح . وأبصرهم فسوف يبصرون . فتول عنهم حىت حني { 
  . .} وأبصر فسوف يبصرون . وتول عنهم حىت حني . املنذرين 

  .دعهم لليوم الذي تراهم فيه ويرون هم ما ينتهي إليه وعد اهللا فيك وفيهم فتول عنهم ، وأعرض وال حتفلهم؛ و

كَْم أَهْلَكَْنا ِمْن قَْبِلهِْم ِمْن قَْرٍن فََناَدْوا َولَاتَ ِحَني ) ٢(َبلِ الَِّذيَن كَفَرُوا ِفي ِعزٍَّة َوِشقَاقٍ ) ١(ص َوالْقُْرآِن ِذي الذِّكْرِ 
أَجََعلَ الْآِلَهةَ إِلًَها َواِحًدا إِنَّ َهذَا ) ٤(ُهْم ُمْنِذٌر مِْنُهْم َوقَالَ الْكَاِفُرونَ َهذَا َساِحٌر كَذَّاٌب َوَعجِبُوا أَنْ َجاَء) ٣(َمَناصٍ 

ْعَنا بَِهذَا ِفي َما َسِم) ٦(َواْنطَلََق الَْملَأُ ِمنُْهْم أَِن اْمُشوا وَاصْبُِروا َعلَى آِلهَِتكُمْ إِنَّ َهذَا لََشْيٌء ُيرَاُد ) ٥(لََشْيٌء ُعَجاٌب 
أَأُْنزِلَ َعلَْيِه الذِّكُْر ِمْن َبيْنَِنا َبلْ ُهْم ِفي َشكٍّ ِمْن ِذكْرِي َبلْ لَمَّا َيذُوقُوا َعذَابِ ) ٧(الِْملَِّة الْآخَِرِة إِنْ َهذَا إِلَّا اْخِتلَاٌق 

أَْم لَُهْم ُملْكُ السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ َوَما َبيَْنُهَما فَلَْيْرَتقُوا ِفي ) ٩(أَْم ِعْنَدُهْم َخزَاِئُن َرْحَمِة َربَِّك الْعَزِيزِ الَْوهَّابِ ) ٨(
) ١٢(كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ َوَعاٌد َوِفْرَعْونُ ذُو الْأَْوتَاِد ) ١١(جُْنٌد َما ُهَناِلَك َمْهُزوٌم ِمَن الْأَْحزَابِ ) ١٠(الْأَْسبَابِ 

َوَما َيْنظُرُ ) ١٤(إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذََّب الرُُّسلَ فََحقَّ ِعقَابِ ) ١٣(َوأَْصحَاُب الْأَْيكَِة أُولَِئَك الْأَْحزَاُب َوثَُموُد َوقَْوُم لُوٍط 
  ) ١٦(َوقَالُوا َربََّنا َعجِّلْ لََنا ِقطََّنا قَْبلَ َيْومِ الِْحَسابِ ) ١٥(َهُؤلَاِء إِلَّا صَْيَحةً وَاِحَدةً َما لََها ِمْن فََواقٍ 

هذه السورة مكية ، تعاجل من موضوعات السور املكية قضية التوحيد ، وقضية الوحي إىل حممد صلى اهللا عليه 
وهو . وتعرض هذه القضايا الثالث يف مطلعها الذي يؤلف الشوط األول منها . وسلم وقضية احلساب يف اآلخرة 

ستغراب واملفاجأة اليت تلقى هبا كبار املشركني يف مكة وهي متثل الدهش واال. اآليات الكرمية اليت فوق هذا الكالم 



{ : دعوة النيب صلى اهللا عليه وسلم هلم إىل توحيد اهللا؛ وإخبارهم بقصة الوحي واختياره رسوالً من عند اهللا 
 إن هذا لشيء عجاب: وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ، أجعل اآلهلة إهلاً واحداً . وعجبوا أن جاءهم منذر منهم 

ما مسعنا هبذا يف امللة اآلخرة إن هذا إال . أن امشوا واصربوا على آهلتكم إن هذا لشيء يراد : وانطلق املأل منهم . 
كما متثل استهزاءهم واستنكارهم ملا أوعدهم به جزاء تكذيبهم من . . } أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ . اختالق 
  . .} احلساب  ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم: وقالوا { : عذاب 

وأن يكون هذا الرجل هو حممد بن . لقد استكثروا أن خيتار اهللا سبحانه رجالً منهم ، لينزل عليه الذكر من بينهم 
الذي مل تسبق له رياسة فيهم وال إمارة ومن مث ساءهلم اهللا يف مطلع السورة تعقيباً على استكثارهم هذا . عبداهللا 

أم عندهم خزائن رمحة ربك العزيز الوهاب؟ أم { : ساءهلم } يه الذكر من بيننا أأنزل عل{ : واستنكارهم وقوهلم 
إن رمحة اهللا ال ميسكها شيء إذا : ليقول هلم . . } هلم ملك السماوات واألرض وما بينهما؟ فلريتقوا يف األسباب 

وإمنا يفتح اهللا من رزقه وإنه ليس للبشر شيء من ملك السماوات واألرض ، . أراد اهللا أن يفتحها على من يشاء 
وإنه خيتار من عباده من يعلم استحقاقهم للخري ، وينعم عليهم بشىت اإلنعامات بال قيد وال . ورمحته على من يشاء 

ويف هذا السياق جاءت قصة داود وقصة سليمان؛ وما أغدق اهللا عليهما من النبوة وامللك ، . . حد ، وال حساب 
  .وتسخري اجلن والريح ، فوق امللك وخزائن األرض والسلطان واملتاع ومن تسخري اجلبال والطري ، 

ومها مع هذا كله بشر من البشر؛ يدركهما ضعف البشر وعجز البشر؛ فتتداركهما رمحة اهللا ورعايته ، وتسد 
  .ضعفهما وعجزمها ، وتقبل منهما التوبة واإلنابة ، وتسدد خطامها يف الطريق إىل اهللا 

توجيه النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل الصرب على ما يلقاه من املكذبني ، والتطلع إىل فضل اهللا وجاء مع القصتني 
. . . اصرب على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا األيد إنه أواب { : ورعايته كما متثلها قصة داود وقصة سليمان 

  . .} اخل 
. وصرب أيوب مثل يف الصرب رفيع . بالضراء  كذلك جاءت قصة أيوب تصور ابتالء اهللا للمخلصني من عباده

  .وتصور حسن العاقبة ، وتداركه برمحة اهللا ، تغمره بفيضها ، ومتسح على آالمه بيدها احلانية 

ويف عرضها تأسية للرسول صلى اهللا عليه وسلم وللمؤمنني ، عما كانوا يلقونه من الضر والبأساء يف مكة؛ . 
  .ن رمحة ، تفيض من خزائن اهللا عندما يشاء وتوجيه إىل ما وراء االبتالء م

  .وهذا القصص يستغرق معظم السورة بعد املقدمة ، ويؤلف الشوط الثاين منها 
. . } ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم احلساب { : كذلك تتضمن السورة رداً على استعجاهلم بالعذاب ، وقوهلم 

واجلحيم اليت تنتظر املكذبني . النعيم الذي ينتظر املتقني  فيعرض هبا بعد القصص مشهد من مشاهد القيامة ، يصور
حني يرى املأل املتكربون مصريهم ومصري . ويكشف عن استقرار القيم احلقيقية يف اآلخرة بني هؤالء وهؤالء . 

الفقراء الضعاف الذين كانوا يهزأون هبم يف األرض ويسخرون ، ويستكثرون عليهم أن تناهلم رمحة اهللا ، وهم 
جنات عدن مفتحة هلم األبواب ، متكئني فيها { وبينما املتقون هلم حسن مآب . ليسوا من العظماء وال الكرباء 

جهنم يصلوهنا { فإن للطاغني لشر مآب } وعندهم قاصرات الطرف أتراب . يدعون فيها بفاكهة كثرية وشراب 
وهم يتالعنون يف جهنم ويتخاصمون ،  }هذا فليذوقوه محيم وغساق ، وآخر من شكله أزواج . فبئس املهاد 

أختذناهم . ما لنا ال نرى رجاالً كنا نعدُّهم من األشرار : وقالوا { : ويذكرون كيف كانوا يسخرون باملؤمنني 
وقد ُعرف أهنم هنالك يف اجلنان فهذا هو جواب . فإهنم ال جيدوهنم يف جهنم } سخرياً أم زاغت عنهم األبصار؟ 

  ستهزاءذلك االستعجال واال



  .وهذا املشهد يؤلف الشوط الثالث يف السورة 
ويتمثل هذا الرد يف قصة آدم . كما يرد على استنكارهم ملا خيربهم به الرسول صلى اهللا عليه وسلم من أمر الوحي 

هده غري حيث مل يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم حاضراً؛ إمنا هو إخبار اهللا له مبا كان ، مما مل يش. يف املأل األعلى 
آدم إنسان ويف ثنايا القصة يتبني أن الذي أردى إبليس ، وذهب به إىل الطرد واللعنة ، كان هو حسده آلدم عليه 

كما أهنم هم يستكثرون على حممد صلى اهللا عليه وسلم أن . السالم واستكثاره أن يؤثره اهللا عليه ويصطفيه 
  به واضح من موقف إبليس املطرود اللعنييصطفيه اهللا من بينهم بتنزيل الذكر؛ ففي موقفهم ش

إن ما يدعوهم إليه ال : وختتم السورة خبتام هذا الشوط الرابع واألخري فيها؛ بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم هلم 
قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا { : يتكلفه من عنده ، وال يطلب عليه أجراً ، وإن له شأناً عظيماً سوف يتجلى 

هذه األشواط األربعة اليت جتري مبوضوعات } ولتعلمن نبأه بعد حني . إن هو إال ذكر للعاملني . تكلفني من امل
السورة هذا اجملرى؛ جتول بالقلب البشري يف مصارع الغابرين ، الذين طغوا وجتربوا واستعلوا على الرسل واملؤمنني 

كذبت قبلهم قوم نوح وعاد . الك مهزوم من األحزاب جند ما هن{ : ، مث انتهوا إىل اهلزمية والدمار واخلذالن 
  .وفرعون ذو األوتاد 

  . .} إن كل إال كذب الرسل فحق عقاب . ومثود وقوم لوط وأصحاب األيكة أولئك األحزاب 
مث تعرض بإزائها . صفحة اهلزمية والدمار واهلالك للطغاة املكذبني . تعرض على القلب البشري هذه الصفحة 

  .التمكني والرمحة والرعاية لعباد اهللا املختارين ، يف قصص داود وسليمان وأيوب صفحة العز و
وصور . مث تطوف هبذا القلب يف يوم القيامة وما وراءه من صور النعيم والرضوان . . هذا وذلك يف واقع األرض 

  . .ه يف دار الفناء بعدما لقيا. حيث يرى لوناً آخر مما يلقاه الفريقان يف دار البقاء . اجلحيم والغضب 
واجلولة األخرية يف قصة البشرية األوىل وقصة احلسد والغواية من العدو األول ، الذي يقود خطى الضالني عن عمد 

  .وهم غافلون . وعن سابق إصرار 
ق وأنه احل. كذلك ترد يف ثنايا القصص لفتة تلمس القلب البشري وتوقظه إىل احلق الكامن يف بناء السماء واألرض 

وما خلقنا السماء واألرض وما { : فهذا من ذلك . الذي يريد اهللا بإرسال الرسل أن يقره بني الناس يف األرض 
وهي حقيقة أصيلة من حقائق هذه العقيدة اليت هي مادة القرآن . وهي لفتة هلا يف القرآن نظائر } بينهما باطالً 

  . .املكي األصيلة 
  . .واآلن نأخذ يف التفصيل 

كم أهلكنا من قبلهم من قرن ، فناداوا والت حني . بل الذين كفروا يف عزة وشقاق . والقرآن ذي الذكر ص؟ { 
  . .} مناص 

. وهذا احلرف من صنعة اهللا تعاىل . يقسم به اهللا سبحانه كما يقسم بالقرآن ذي الذكر » صاد « . . هذا احلرف 
فاً من حروف اهلجاء اليت يتألف من جنسها التعبري موجده صوتاً يف حناجر البشر؛ وموجده حر. فهو موجده 

وهو متضمن صنعة اهللا اليت ال . وهي يف متناول البشر ولكن القرآن ليس يف متناوهلم ألنه من عند اهللا . القرآين 
الذي خترجه حنجرة . . » صاد « . . وهذا الصوت . ميلك البشر اإلتيان مبثلها ال يف القرآن وال يف غري القرآن 

وما . إمنا خيرج هكذا من هذه احلنجرة بقدرة اخلالق املبدع ، الذي صنع احلنجرة وما خترجه من أصوات . إلنسان ا
ميلك البشر أن يصنعوا مثل هذه اجلنجرة احلية اليت خترج هذه األصوات وإهنا ملعجزة خارقة لو كان الناس يتدبرون 

ريب ولو عقلوها ما دهشوا لوحي يوحيه اهللا لبشر خيتاره منهم اخلوارق املعجزة يف كل جزئية من جزئيات كياهنم الق



  فالوحي ليس أكثر غرابة من إيداع تكوينهم هذه اخلصائص املعجزات. 
  . .} والقرآن ذي الذكر . صاد { 

ولكن الذكر واالجتاه إىل اهللا هو . . والقرآن يشتمل الذكر كما يشتمل غريه من التشريع والقصص والتهذيب 
فكلها . بل إن التشريع والقصص وغريمها إن هي إال بعض هذا الذكر . وهو احلقيقة األوىل يف هذا القرآن . األول 

وهو وصف . أي املذكور املشهور . وقد يكون معىن ذي الذكر . تذكر باهللا وتوجه القلب إليه يف هذا القرآن 
  :أصيل للقرآن 

  . .} بل الذين كفروا يف عزة وشقاق { 
  .يف التعبري يلفت النظر  وهذا اإلضراب

هذا القسم الذي مل يتم . موضوع القسم بصاد وبالقرآن ذي الذكر . فهو يبدو كأنه انقطاع عن املوضوع األول 
وما هم فيه من . ألن املقسم عليه مل يذكر واكتفى باملقسم به مث أخذ يتحدث بعده عن املشركني . يف ظاهر التعبري 

ذا االنقطاع عن القضية األوىل هو انقطاع ظاهري ، يزيد االهتمام بالقضية اليت تليه ولكن ه. استكبار ومن مشاقة 
مث عرض إىل . فدل على أنه أمر عظيم ، يستحق أن يقسم به اهللا سبحانه . لقد أقسم بصاد وبالقرآن ذي الذكر . 

. وبعده } بل { ضراب فهي قضية واحدة قبل حرف اإل. جانب هذا استكبار املشركني ومشاقتهم يف هذا القرآن 
ولكن هذا االلتفات يف األسلوب يوجه النظر بشدة إىل املفارقة بني تعظيم اهللا سبحانه هلذا القرآن ، واستكبار 

  وهو أمر عظيم. املشركني عنه ومشاقتهم فيه 
وا وعقب على االستكبار واملشاقة ، بصفحة اهلالك والدمار ملن كان قبلهم ، ممن كذبوا مثلهم ، واستكرب

ومشهدهم وهم يستغيثون فال يغاثون ، وقد ختلى عنهم االستكبار وأدركتهم الذلة . استكبارهم ، وشاقوا مشاقتهم 
  :ولكن بعد فوات األوان . ، وختلوا عن الشقاق وجلأوا إىل االستعطاف 

  } كم أهلكنا من قبلهم من قرن ، فنادوا ، والت حني مناص { 
وأن يتمثلوا أنفسهم يف . أن يطامنوا من كربيائهم؛ وأن يرجعوا عن شقاقهم فلعلهم حني يتملون هذه الصفحة 

ويف الوقت أمامهم فسحة ، قبل أن ينادوا ويستغيثوا ، والت حني . ينادون ويستغيثون . موقف أولئك القرون 
  وال موضع حينذاك للغوث وال للخالص. مناص 

مث يفصل . . قبل أن يعرض تفصيل تلك العزة وهذا الشقاق يطرق قلوهبم تلك الطرقة ، ويوقع عليها هذا اإليقاع 
  :األمر وحيكي ما هم فيه من عزة وشقاق 

أجعل اآلهلة إهلاً واحداً؟ إن هذا لشيء . هذا ساحر كذاب : وعجبوا أن جاءهم منذر منهم ، وقال الكافرون { 
. ما مسعنا هبذا يف امللة اآلخرة . يراد إن هذا لشيء . أن امشوا واصربوا على آهلتكم : عجاب وانطلق املأل منهم 

  . .} إن هذا إال اختالق 
ما { . . } ؟ . . أجعل اآلهلة إهلاً واحداً { : وذلك هو الشقاق . . } أأنزل عليه الذكر من بيننا { : هذه هي العزة 

  . .اخل . اخل . . } إن هذا إال اختالق { . . } هذا ساحر كذاب { . . } . . مسعنا هبذا يف امللة اآلخرة 
وقصة العجب من أن يكون الرسول بشراً قصة قدمية ، مكرورة معادة ، قاهلا كل قوم وتعللوا هبا منذ بدء 

  :وتكرر إرسال الرسل من البشر؛ وظل البشر مع هذا يكررون االعتراض . الرساالت 
  . .} وعجبوا أن جاءهم منذر منهم { 

بشراً يدرك كيف يفكر البشر وكيف . ق أن يكون املنذر منهم وأوجب شيء وأقرب شيء إىل احلكمة واملنط



يشعرون؛ وحيس ما يعتلج يف نفوسهم ، وما يشتجر يف كياهنم ، وما يعانون من نقص وضعف ، وما جيدون من 
ميول ونزعات ، وما يستطيعون أو ال يستطيعون من جهد وعمل ، وما يعترضهم من عوائق وعقبات ، وما يعتريهم 

  . .واستجابات  من مؤثرات
  .بشراً يعيش بني البشر وهم منهم فتكون حياته قدوة هلم؛ وتكون هلم فيه أسوة 

فهم مطالبون إذن باملنهج الذي يأخذ به نفسه ، . وهم حيسون أنه واحد منهم ، وأن بينهم وبينه شبهاً وصلة 
  . .ر منهم يف واقع حياته وهم قادرون على األخذ هبذا املنهج فقد حققه أمامهم بش. ويدعوهم التباعه 

ويعرفون لغته . يعرف مصطلحاهتم وعاداهتم وتقاليدهم وتفصيالت حياهتم . ومن لساهنم . من جيلهم . بشراً منهم 
أو . ومن مث ال تقوم بينه وبينهم جفوة من اختالف جنسه . ، ويفهمون عنه ، ويتفامهون معه ، ويتجاوبون وإياه 

  .عة حياته أو تفصيالت حياته أو اختالف طبي. اختالف لغته 
ولكن أوجب شيء وأقربه إىل أن يكون ، هو الذي كان دائماً موضع العجب ، وحمط االستنكار ، وموضوع 

وبدالً من أن . التكذيب ذلك أهنم كانوا ال يدركون حكمة هذا االختيار؛ كما كانوا خيطئون تصور طبيعة الرسالة 
كانوا يتصوروهنا خيالية غامضة حموطة باألسرار اليت ال يصح أن . يق إىل اهللا يروها قيادة واقعية للبشرية يف الطر

تكون مفهومة هكذا وقريبة كانوا يريدوهنا مثالً خيالية طائرة ال تلمس باأليدي ، وال تبصر يف النور ، وال تدرك يف 
كانوا يستجيبون لألساطري وضوح ، وال تعيش واقعية يف دنيا الناس وعندئذ يستجيبون هلا كأسطورة غامضة كما 

  اليت تؤلف عقائدهم املتهافتة
عيشة طيبة ونظيفة . ولكن اهللا أراد للبشرية وخباصة يف الرسالة األخرية أن تعيش هبذه الرسالة عيشة طبيعية واقعية 

الم يعز على ال ومهاً وال خياالً وال مثالً طائراً يف مساء األساطري واألح. وعالية ، ولكنها حقيقة يف هذه األرض 
  التحقيق ويهرب يف ضباب اخلياالت واألوهام

  . .} هذا ساحر كذاب : وقال الكافرون { 
وقالوه كذلك تنفرياً للعامة من حممد صلى اهللا عليه . قالوا كذلك استبعاداً ألن يكون اهللا قد أوحى إىل رجل منهم 

  .شخصه وسلم وهتويشاً على احلق الواضح يف حديثه ، والصدق املعروف عن 
واحلق الذي ال مرية فيه أن كرباء قريش مل يصدقوا أنفسهم حلظة وهم يقولون عن حممد بن عبد اهللا صلى اهللا عليه 

إنه ساحر وإنه كذاب إمنا كان هذا سالحاً من أسلحة التهويش والتضليل وحرب : وسلم الذي يعرفونه حق املعرفة 
أنفسهم ومراكزهم من خطر احلق الذي يتمثل يف هذه العقيدة؛  اخلداع اليت يتقنها الكرباء؛ ويتخذوهنا حلماية

  ويزلزل القيم الزائفة واألوضاع الباطلة اليت يستند إليها أولئك الكرباء
ولقد نقلنا من قبل وننقل هنا واقعة االتفاق بني كرباء قريش على استخدام حرب الدعاية ضد حممد صلى اهللا عليه 

ولصد القبائل اليت كانت تفد إىل . اية أنفسهم وأوضاعهم بني اجلماهري يف مكة وسلم واحلق الذي جاء به ، حلم
  .مكة يف موسم احلج ، عن الدين اجلديد وصاحبه صلى اهللا عليه وسلم 

  .إن الوليد بن املغرية اجتمع إليه نفر من قريش وكان ذا سن فيهم وقد حضر املوسم : قال ابن إسحاق 

نه قد حضر هذا املوسم ، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه ، وقد مسعوا بأمر يا معشر قريش ، إ: فقال هلم 
: قالوا . صاحبكم هذا ، فأمجعوا فيه رأياً واحداً ، وال ختتلفوا فيكذب بعضكم بعضاً ، ويرد قولكم بعضه بعضاً 

ال واهللا : قال . كاهن : نقول :  قالوا. بل أنتم فقولوا أمسع : قال . فأنت يا أبا عبد مشس فقل وأقم لنا رأياً نقل به 



ما هو : قال . جمنون : فنقول : قالوا . ما هو بكاهن ، لقد رأينا الكهان ، فما هو بزمزمة الكاهن وال سجعه 
ما هو : قال . شاعر : فنقول : قالوا . مبجنون ، لقد رأينا اجلنون وعرفناه ، فما هو خبنقه وال ختاجله وال وسوسته 

: فنقول : قالوا . نا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه ، فما هو بالشعر بشاعر ، لقد عرف
فما نقول يا أبا : قالوا . ما هو بساحر ، لقد رأينا السحار وسحرهم ، فما هو بنفثهم وال عقدهم : قال . ساحر 

وما أنتم بقائلني من هذا شيئاً إال . واهللا إن لقوله حلالوة ، وإن أصله لعذق ، وإن فرعه جلناة : عبد مشس؟ قال 
هو ساحر ، جاء بقول هو سحر يفرق به بني املرء وأبيه ، وبني : عرف أنه باطل ، وإن أقرب القول فيه ألن تقولوا 

فتفرقوا عنه بذلك ، فجعلوا جيلسون بسبل الناس حني . املرء وأخيه ، وبني املرء وزوجته ، وبني املرء وعشريته 
  . .مير هبم أحد إال حذروه إياه ، وذكروا له أمره  قدموا املوسم ال

ويعرفون أنه مل . وهم يعلمون أهنم يكذبون فيما يقولون . ساحر كذاب : فذلك كان شأن املأل من قريش يف قوهلم 
  يكن صلى اهللا عليه وسلم بساحر وال كذاب

  :حقها باالستماع وهي أصدق كلمة وأ. وعجبوا كذلك من دعوته إياهم إىل عبادة اهللا الواحد 
أن امشوا واصربوا على آهلتكم ، إن هذا : وانطلق املأل منهم . أجعل اآلهلة إهلاً واحداً؟ إن هذا لشيء عجاب { 

  . .} ما مسعنا هبذا يف امللة اآلخرة إن هذا إال اختالق . لشيء يراد 
كأنه األمر } أجعل اآلهلة إهلاً واحداً؟  {. . ويصور التعبري القرآين مدى دهشتهم من هذه احلقيقة الفطرية القريبة 

يوحي بشدة العجب } عجاب { حىت البناء اللفظي . . } إن هذا لشيء عجاب { الذي ال يتصوره متصور 
  وضخامته وتضخيمه

كما يصور طريقتهم يف مقاومة هذه احلقيقة يف نفوس اجلماهري ، وتثبيتهم على ما هم عليه من عقيدة موروثة متهافتة 
هامهم أن وراء الدعوة اجلديدة خبيئاً غري ظاهرها؛ وأهنم هم الكرباء العليمون ببواطن األمور ، مدركون ملا وإي. 

فليس . . } وانطلق املأل منهم أن امشوا واصربوا على آهلتكم إن هذا لشيء يراد { وراء هذه الدعوى من خيبء 
شيء ينبغي أن تدعه اجلماهري . راء هذه الدعوة هو الدين ، وليست هي العقيدة ، إمنا هو شيء آخر يراد من و

ألربابه ، وملن حيسنون فهم املخبآت وإدراك املناورات وتنصرف هي إىل عادهتا املوروثة ، وآهلتها املعروفة ، وال تعين 
  .نفسها مبا وراء املناورة اجلديدة فهناك أرباهبا الكفيلون مبقاومتها 

  على مصاحلهم وعقائدهم وآهلتهم فلتطمئن اجلماهري ، فالكرباء ساهرون
. إهنا الطريقة املألوفة املكرورة اليت يصرف هبا الطغاة مجاهريهم عن االهتمام بالشؤون العامة ، والبحث وراء احلقيقة 

ذلك أن اشتغال اجلماهري مبعرفة احلقائق بأنفسم خطر على الطغاة ، وخطر . وتدبر ما يواجههم من حقائق خطرة 
  وهم ال يعيشون إال بإغراق اجلماهري يف األباطيل. وكشف لألباطيل اليت يغرقون فيها اجلماهري على الكرباء ، 

بعدما دخلت إليها األساطري اليت حرفتها . عقيدة أهل الكتاب . مث ميوهون على الناس بظواهر العقيدة القريبة منهم 
  :عن التوحيد اخلالص فيقولون 

  .} إن هذا إال اختالق  .ما مسعنا هبذا يف امللة اآلخرة { 
فكرباء قريش . وأسطورة العزيز قد شاعت كذلك يف اليهودية . وكانت عقيدة التثليث قد شاعت يف املسيحية 

الذي . ما مسعنا هبذا التوحيد املطلق هللا . . } ما مسعنا هبذا يف امللة اآلخرة { : كانوا يشريون إىل هذا وهم يقولون 
  وسلم فما يقول إذن إال اختالقاً جاء به حممد صلى اهللا عليه

ولقد حرص اإلسالم حرصاً شديداً على جتريد عقيدة التوحيد وختليصها من كل ما علق هبا من األساطري واألوشاب 



حرص هذا احلرص ألن التوحيد حقيقة أولية كبرية يقوم عليها . واالحنرافات اليت طرأت على العقائد اليت سبقته 
وألن هذا التوحيد يف الوقت ذاته قاعدة ال . هبذا هذا الوجود شهادة واضحة أكيدة  هذا الوجود كله؛ ويشهد

  .تصلح احلياة البشرية كلها يف أصوهلا وفروعها إال إذا قامت عليها 
ومقاومة املشركني . وحيسن وحنن نستعرض مقاومة قريش هلذه العقيدة ودهشتها وعجبها من جعل اآلهلة إهلاً واحداً 

وإصرار كل رسول عليها ، وقيام كل رسالة . ى مدار القرون ومدار الرساالت هلذه احلقيقة كذلك قبل قريش عل
حيسن أن . . واجلهد الضخم الذي بذل يف إقرار هذه احلقيقة يف نفوس البشر على مدار الزمان . على أساسها 

  .نتوسع قليالً يف بيان قيمة هذه احلقيقة 
  . .ها الوجود ، ويشهد هبا كل ما يف الوجود إهنا حقيقة أولية كبرية يقوم علي

إن وحدة النواميس الكونية اليت تتحكم يف هذا الكون الذي نراه واضحة؛ وناطقة بأن اإلرادة اليت أنشأت هذه 
. وحيثما نظرنا إىل هذا الكون واجهتنا هذه احلقيقة ، حقيقة وحدة النواميس . النواميس ال بد أن تكون واحدة 

  .دة اإلرادة وحدة تشي بوح
الذرة الصغرية وهي الوحدة األوىل لكل ما يف الكون من شيء . . كل ما يف هذا الكون يف حركة دائمة منتظمة 

كما . فهي مؤلفة من الكترونات تتحرك حول النواة املؤلفة من بروتونات . حي أو غري حي يف حركة مستمرة 
ا تدور اجملرة املؤلفة من جمموعات مشسية ومن كتل وكم. تدور الكواكب حول الشمس يف اجملموعة الشمسية 

عكس . واجتاه الدورة يف الكواكب ويف الشمس ويف اجملرة اجتاه واحد من الغرب إىل الشرق . سدميية حول نفسها 
  .دورة الساعة 

رض وعناصر النجوم هي كذلك من عناصر األ. والعناصر اليت تتكون منها األرض وبقية الكواكب السيارة واحدة 
.  

كلها مؤلفة من هذه . . والذرات مؤلفة من الكترونات وبروتونات ونيوترونات . والعناصر مؤلفة من ذرات 
  . .اللبنات الثالث بال استثناء 

. الضوء واحلرارة : إىل أصل واحد « القوى » يرد العلماء . ويف الوقت الذي ترد فيه املادة إىل ثالث لبنات « 
. كلها صور متعددة لقوة واحدة . . وكل إشعاع يف الدنيا . عة الالسلكية ، األشعة اجليمية األشعة السينية ، األش

  .إهنا مجيعاً تسري بسرعة واحدة ، وما اختالفها إال اختالف موجة . تلك القوة املغناطيسية الكهربائية 
  .والقوى موجات متأصالت . املادة ثالث لبنات » 
. إن املادة والقوى شيء سواء : نسبية اخلاصة ، يكافئ بني املادة والقوى؛ ويقول ويأيت أينشتني ويف نظريته ال« 

ذلك انفالق . وخرجت جتربة أخرية صدقت دعواه بأعلى صوت تسمعه الدنيا . وخترج التجارب تصدق دعواه 
  .الذرة يف القنبلة اليودينوتية 

  .« املادة والقوى إذن شيء سواء » 
وهناك الوحدة الظاهرة يف نظام . . لكون كما عرفها اإلنسان أخرياً يف جتاربه احملسوسة هذه هي الوحدة يف تكوين ا

. مث هي احلركة املنظمة املنسقة اليت ال يشذ فيها شيء يف هذا الكون . الكون كما أشرنا إىل قانون احلركة الدائبة 
عطل بعضها بعضاً وال يصدم بعضها توازن هذه احلركة يف مجيع الكائنات حبيث ال ي. . وال يضطرب فيها شيء 

} وكل يف فلك يسبحون { : وأقرب مثل هذه الكواكب والنجوم واجملرات الضخمة اليت تسبح يف الفضاء . بعضاً 
واليت تشهد بأن جمريها يف هذا الفضاء ، املنظم حلركتها وأبعادها ومواقعها واحد ال يتعدد ، عارف بطبيعتها 



  .تصميم هذا الكون العجيب  مقدر هلذا كله يف. وحركتها 
  .ونكتفي هبذه اللمحة اخلاطفة يف تتبع حقيقة الوحدة اليت ينطق هبا نظام هذا الكون ويشهد هبا كل ما فيه 

فوضوح هذه احلقيقة يف الضمري البشري ذو أمهية بالغة يف . وهي حقيقة ال يستقيم أمر هذه البشرية إال عليها 
مث يف . وضعهم هم يف هذا الكون ، ولعالقتهم بكل ما فيه من أشياء وأحياء تصور البشر للكون من حوهلم ، ومل

وكل ذلك ذو أمهية بالغة يف . . تصورهم هللا الواحد وحلقيقة ارتباطهم به ، ومبا عداه ومن عداه يف هذا الوجود 
  .تكييف مشاعر البشر وتصورهم لكل شؤون احلياة 

الوحدانية ، يكيف عالقته بربه على هذا األساس ، ويضع عالقته مبن عدا  املدرك ملعىن هذه. واملؤمن باهللا الواحد 
اهللا ومبا عداه ، يف موضعها الذي ال تتعداه ، فال تتوزع طاقاته ومشاعره بني آهلة خمتلفة األمزجة وال بني متسلطني 

  عليه غري اهللا من خلق اهللا
مل مع الوجود ومن فيه وما فيه على أساس من التعارف واملؤمن بأن اهللا الواحد هو مصدر هذا الوجود الواحد يتعا

والتعاون واأللفة واملودة ، جيعل للحياة طعماً وشكالً غري ما هلا يف نفس من ال يؤمن هبذه الوحدة ، وال حيسها بينه 
  .وبني كل ما حوله ومن حوله 

تلقياً خاصاً ، لينسق بني القانون الذي واملؤمن بوحدة الناموس اإلهلي يف الكون يتلقى تشريعات اهللا له وتوجيهاته 
حيكم حياة البشر والناموس الذي حيكم الكون كله؛ ويؤثر قانون اهللا ، ألنه هو الذي ينسق بني حركة البشر 

  .وحركة الكون العام 

وعلى اجلملة فإن إدراك هذه احلقيقة ضروري لصالح الضمري البشري واستقامته واستنارته وتصاحله مع الكون من 
مث بينه وبني الكون حوله . ووضوح االرتباطات بينه وبني خالقه . وتنسيق حركته مع احلركة الكونية العامة . حوله 

مث بينه وبني كل ما يف الكون من أحياء ومن أشياء وما يتبع هذا من تأثرات أخالقية وسلوكية واجتماعية وإنسانية . 
  .عامة يف كل جمال من جماالت احلياة 

وكان هذا اجلهد املوصول املكرور مع كل رسالة وكل رسول . ان هذا احلرص على إقرار عقيدة التوحيد ومن مث ك
  .وكان هذا اإلصرار من الرسل صلوات اهللا عليهم على كلمة التوحيد بال هوادة . 

املكية على ويف القرآن الكرمي يتضح احلرص واجلهد واإلصرار يف تكرار عرض قضية التوحيد ومقتضياهتا يف السور 
  .وجه التخصيص ويف السور املدنية كذلك يف صور تناسب طبيعة املوضوعات اليت تعاجلها السور املدنية 

وهذه هي احلقيقة اليت كان املشركون يعجبون ذلك العجب من إصرار حممد صلى اهللا عليه وسلم عليها وحياورونه 
  .عنها بكل وسيلة  فيها ويداورونه ، ويعجبون الناس منه ومنها ، ويصرفوهنم

  :وقد مضوا بعد هذا يعجبون من اختياره صلى اهللا عليه وسلم ليكون رسوالً 
  . .} أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ { 

  .احلسد الذي يدعو إىل العناد واملكابرة والشقاق . ولكنه كان احلسد . وما كان يف هذا من غرابة 
الزهري ، أنه حدث ، أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن  وحدثين حممد بن مسلم بن شهاب: قال ابن إسحاق 

هشام ، واألخنس بن شريق بن عمرو الثقفي حليف بين زهرة ، خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول اهللا صلى اهللا عليه 
فأخذ كل رجل منهم جملساً يستمع فيه ، وكل ال يعلم مبكان صاحبه فباتوا . وسلم وهو يصلي من الليل يف بيته 

ال تعودوا فلو : معون له ، حىت إذا طلع الفجر تفرقوا ، فجمعهم الطريق ، فتالوموا ، وقال بعضهم لبعض يست
مث انصرفوا حىت إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إىل . رآكم بعض سفهائكم ألوقعتم يف نفسه شيئاً 



الطريق ، فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوه أول جملسه ، فباتوا يستمعون له حىت إذا طلع الفجر تفرقوا ، فجمعهم 
حىت إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم جملسه ، فباتوا يستمعون له ، حىت إذا طلع . مث انصرفوا . مرة 

مث . ال نربح حىت نتعاهد أال نعود فتعاهدوا على ذلك . الفجر تفرقوا ، فجمعهم الطريق ، فقال بعضهم لبعض 
أخربين يا أبا : لما أصبح األخنس ابن شريق أخذ عصاه ، مث خرج حىت أتى أبا سفيان يف بيته ، فقال ف. . تفرقوا 

يا أبا ثعلبة واهللا لقد مسعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد هبا ، : فقال . حنظلة عن رأيك فيما مسعت من حممد 
  .ومسعت أشياء ما عرفت معناها وال ما يراد هبا 

: مث خرج من عنده حىت أتى أبا جهل فدخل عليه يف بيته ، فقال : والذي حلفت به كذلك قال  وأنا: قال األخنس 
أطعموا : ماذا مسعت؟ تنازعنا حنن وبنو عبد مناف الشرف : يا أبا احلكم ، ما رأيك فيما مسعت من حممد؟ فقال 

منا نيب : وكنا كفرسي رهان ، قالوا فأطعمنا ، ومحلوا فحملنا ، وأعطوا فأعطينا ، حىت إذا حتاذينا على الركب ، 
  . .يأتيه الوحي من السماء ، فمىت ندرك هذه؟ واهللا ال نؤمن به أبداً وال نصدقه فقام عنه األخنس وتركه 

يقعد بأيب جهل عن االعتراف باحلق الذي غالب نفسه عليه فغلبته ثالث ليال هو احلسد أن . فهو احلسد كما نرى 
  :وهو السر يف قولة من كانوا يقولون . ال مطمع فيه لطامع يكون حممد قد بلغ إىل ما

  . .} أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ { 
يقصدون بالقريتني مكة } لوال نزِّل هذا القرآن على رجل من القريتني عظيم { : وهم الذين كانوا يقولون 

كانوا يتطلعون إىل السيادة عن  والطائف ، وفيهما كان كرباء املشركني وعظماؤهم احلاكمون املسودون؛ الذين
والذين صدموا صدمة احلسد والكرب حينما اختار اهللا على . طريق الدين ، كلما مسعوا أن نبياً جديداً قد أطل زمانه 

علم نبيه حممداً صلى اهللا عليه وسلم وفتح له أبواب رمحته وأفاض عليه من خزائنها ما علم أنه يستحقه دون العاملني 
.  

  :تساؤهلم ذاك رداً تفوح منه رائحة التهكم واإلنذار والتهديد ويرد على 
  . .} بل ملا يذوقوا عذاب . بل هم يف شك من ذكري { 

وهم يف شك من الذكر ذاته ، مل تستيقن نفوسهم أنه من عند اهللا؛ . . } أأنزل عليه الذكر من بيننا { : إهنم يسألون 
  .ألوف من قول البشر مما يعرفون وإن كانوا ميارون يف حقيقته ، وهو فوق امل

. . } بل ملا يذوقوا عذاب { مث يضرب عن قوهلم يف الذكر ، وعن شكهم فيه ، ليستقبل هبم هتديداً بالعذاب ، 
إهنم يقولون ما يقولون ألهنم يف منجاة بعد من العذاب؛ فأما حني يذوقونه فلن يقولوا من هذا شيئاً ، : وكأمنا ليقول 

  رفونألهنم حينئذ سيع
مث يعقب على استكثارهم رمحة اهللا حملمد يف اختياره رسوالً من بينهم ، بسؤاهلم إن كانوا ميلكون خزائن رمحة اهللا ، 

  :حىت يتحكموا فيمن يعطون ومن مينعون 
  . .} أم عندهم خزائن رمحة ربك العزيز الوهاب؟ { 

وهو العزيز . واهللا يعطي من يشاء ومينع من يريد  .ويندد بسوء أدهبم مع اهللا ، وتدخلهم فيما ليس من شأن العبيد 
  .وهو الوهاب الكرمي الذي ال ينفذ عطاؤه . القادر الذي ال ميلك أحد أن يقف إلرادته 

فبأي حق وبأية صفة يوزعون عطاء اهللا؟ وهم ال . وهم يستكثرون على حممد صلى اهللا عليه وسلم أن خيتاره اهللا 
  ميلكون خزائن رمحته؟

  .} ملك السماوات واألرض وما بينهما؟  أم هلم{ 



إِنَّا َسخَّْرَنا الْجَِبالَ َمَعُه ُيسَبِّْحَن بِالَْعِشيِّ َوالْإِْشرَاقِ ) ١٧(اْصبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ وَاذْكُْر َعْبَدَنا َداوُوَد ذَا الْأَْيِد إِنَُّه أَوَّاٌب 
َوَهلْ أََتاَك َنَبأُ ) ٢٠(َوَشدَْدَنا ُملْكَُه َوآتَْيَناُه الِْحكَْمةَ َوفَْصلَ الِْخطَابِ ) ١٩(َوالطَّْيَر َمْحُشوَرةً كُلٌّ لَُه أَوَّاٌب ) ١٨(

إِذْ َدَخلُوا َعلَى َداُووَد فَفَزَِع ِمْنُهْم قَالُوا لَا َتَخْف َخْصَماِن بََغى بَْعُضَنا َعلَى بَْعضٍ ) ٢١(الَْخْصمِ إِذْ َتَسوَّرُوا الِْمحَْراَب 
إِنَّ َهذَا أَِخي لَُه ِتْسٌع وَِتْسُعونَ نَْعَجةً وَِلَي َنْعَجةٌ ) ٢٢(َبْينََنا بِالَْحقِّ َولَا ُتْشِططْ َواْهدَِنا إِلَى سََواِء الصِّرَاِط  فَاْحكُْم

ى نَِعاجِِه َوإِنَّ كَِثًريا ِمَن الُْخلَطَاِء قَالَ لَقَْد ظَلََمَك بِسَُؤالِ َنْعَجِتَك إِلَ) ٢٣(َواِحَدةٌ فَقَالَ أَكِْفلْنِيَها َوَعزَّنِي ِفي الِْخطَابِ 
َما فََتنَّاُه فَاْسَتْغفَرَ َربَُّه َوَخرَّ لََيْبِغي َبْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ إِلَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َوقَِليلٌ َما ُهْم َوظَنَّ َداوُوُد أَنَّ

َيا َداُووُد إِنَّا َجَعلَْناكَ َخِليفَةً ِفي الْأَْرضِ ) ٢٥(ُه ذَِلَك َوإِنَّ لَُه ِعْنَدَنا لَُزلْفَى َوُحْسَن َمآبٍ فََغفَْرَنا لَ) ٢٤(َراِكًعا وَأَنَاَب 
لَِّه لَُهْم َعذَاٌب َشدِيٌد  َسبِيلِ الفَاْحكُمْ َبْيَن النَّاسِ بِالَْحقِّ َولَا َتتَّبِعِ الْهََوى فَُيِضلََّك َعْن َسبِيلِ اللَِّه إِنَّ الَِّذيَن َيِضلُّونَ َعْن

َوَما َخلَقَْنا السََّماَء َوالْأَْرَض َوَما َبيَْنُهَما َباِطلًا ذَِلَك ظَنُّ الَِّذيَن كَفَُروا فَوَْيلٌ ِللَِّذينَ ) ٢٦(بَِما َنسُوا َيْوَم الِْحَسابِ 
صَّاِلَحاِت كَالُْمفِْسِديَن ِفي الْأَْرضِ أَْم َنْجَعلُ الُْمتَِّقَني كَالْفُجَّارِ أَْم َنجَْعلُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا ال) ٢٧(كَفَُروا ِمَن النَّارِ 

َوَوهَْبَنا ِلَداُوودَ ُسلَْيَمانَ نِْعَم الْعَْبُد إِنَّهُ ) ٢٩(ِكَتاٌب أَنَْزلَْناُه إِلَْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّبَّرُوا آيَاِتِه َوِليََتذَكََّر أُولُو الْأَلَْبابِ ) ٢٨(
فَقَالَ إِنِّي أَْحَبْبتُ ُحبَّ الْخَْيرِ َعْن ِذكْرِ َربِّي َحتَّى ) ٣١(إِذْ عُرَِض َعلَْيِه بِالَْعِشيِّ الصَّافَِناُت الْجَِياُد ) ٣٠(أَوَّاٌب 

ا ُسلَْيَمانَ َوأَلْقَْيَنا َعلَى كُْرِسيِّهِ َولَقَْد فََتنَّ) ٣٣(ُردُّوَها َعلَيَّ فَطَِفَق َمْسًحا بِالسُّوقِ َوالْأَْعنَاقِ ) ٣٢(َتوَاَرْت بِالِْحَجابِ 
فََسخَّْرَنا ) ٣٥(قَالَ َربِّ اغِْفرْ ِلي َوَهْب ِلي ُملْكًا لَا َيْنبَِغي لِأََحٍد ِمْن َبْعِدي إِنََّك أَْنَت الْوَهَّاُب ) ٣٤(َجَسًدا ثُمَّ أََناَب 

َوآَخرِيَن ُمقَرَّنَِني ِفي الْأَْصفَادِ ) ٣٧(َوالشََّياِطَني كُلَّ َبنَّاٍء َوغَوَّاصٍ ) ٣٦(لَُه الرِّيَح َتْجرِي بِأَْمرِِه ُرَخاًء حَْيثُ أََصاَب 
وَاذْكُْر َعْبَدَنا أَيُّوبَ ) ٤٠(َوإِنَّ لَُه عِْنَدَنا لَُزلْفَى َوُحْسَن َمآبٍ ) ٣٩(َهذَا َعطَاؤَُنا فَاْمُنْن أَْو أَْمِسْك بَِغْيرِ ِحسَابٍ ) ٣٨(

َوَوَهْبَنا لَهُ ) ٤٢(ارْكُْض بِرِْجِلَك َهذَا ُمْغَتَسلٌ بَارٌِد َوَشرَاٌب ) ٤١(هُ أَنِّي َمسَّنَِي الشَّْيطَانُ بُِنْصبٍ َوَعذَابٍ إِذْ َناَدى َربَّ
َولَا َتْحَنثْ إِنَّا َوَجدَْناهُ  َوُخذْ بَِيِدكَ ِضْغثًا فَاْضرِْب بِِه) ٤٣(أَْهلَُه َوِمثْلَُهْم َمَعُهْم َرْحَمةً ِمنَّا َوِذكَْرى ِلأُوِلي الْأَلَْبابِ 

إِنَّا ) ٤٥(َواذْكُْر ِعَباَدَنا إِبَْراِهيَم َوإِْسحَاَق َوَيْعقُوَب أُوِلي الْأَْيِدي وَالْأَْبصَارِ ) ٤٤(َصابًِرا نِْعَم الَْعْبدُ إِنَُّه أَوَّاٌب 
َواذْكُْر إِْسَماعِيلَ وَالَْيَسَع َوذَا ) ٤٧(ا لَِمَن الُْمْصطَفَْيَن الْأَْخيَارِ َوإِنَُّهْم ِعْندََن) ٤٦(أَْخلَصَْناُهْم بِخَاِلَصٍة ذِكَْرى الدَّارِ 

  ) ٤٨(الِْكفْلِ َوكُلٌّ ِمَن الْأَْخَيارِ 

هذا الدرس كله قصص وأمثلة من حياة الرسل صلوات اهللا عليهم تعرض كي يذكرها رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ب واهتام وتعجيب وافتراء؛ ويصرب على ما يواجهونه به مما تضيق به وسلم ويدع ما يعانيه من قومه من تكذي

  .الصدور 
وما أغدق عليهم من نعمة وفضل ، وما آتاهم من : وهذا القصص يعرض يف الوقت ذاته آثار رمحة اهللا بالرسل قبله 

وفيهم . ع من الرسل وما هو ببد. وذلك رداً على عجب قومه من اختيار اهللا له . ملك وسلطان ومن رعاية وإنعام 
من آتاه اهللا إىل جانب الرسالة امللك والسلطان؛ وفيهم من سخر له اجلبال يسبحن معه والطري؛ وفيهم من سخر له 

فما وجه العجب يف أن خيتار اهللا حممداً الصادق لينزل عليه الذكر من بني . . كداود وسليمان . . الريح والشياطني 
  قريش يف آخر الزمان؟

فقد كانوا بشراً كما أن حممداً . ور هذا القصص رعاية اهللا الدائمة لرسله ، وحياطتهم بتوجيهه وتأديبه كذلك يص
وكان اهللا يرعاهم فال يدعهم لضعفهم؛ إمنا يبني هلم ويوجههم . صلى اهللا عليه وسلم بشر وكان فيهم ضعف البشر 

ل صلى اهللا عليه وسلم إىل رعاية ربه له ، ومحايته ويف هذا ما يطمئن قلب الرسو. ، ويبتليهم ليغفر هلم ويكرمهم 
  .وحياطته يف كل خطوة خيطوها يف حياته 



. اصرب على ما يقولون ، واذكر عبدنا داود ذا األيد ، إنه أواب إنا سخرنا اجلبال معه يسبحن بالعشي واإلشراق { 
  . .} وشددنا ملكه وآتيناه احلكمة وفصل اخلطاب . والطري حمشورة كل له أواب 

. إهنا اإلشارة إىل الطريق املطروق يف حياة الرسل عليهم صلوات اهللا الطريق الذي يضمهم أمجعني . . } اصرب { 
وكان الصرب هو زادهم مجيعاً وطابعهم . وكلهم صرب . وكلهم ابتلي . كلهم عاىن . فكلهم سار يف هذا الطريق 

نت حياهتم كلها جتربة مفعمة باالبتالءات؛ مفعمة باآلالم؛ لقد كا. . كل حسب درجته يف سلم األنبياء . مجيعاً 
وكلتامها يف حاجة إىل الصرب . وحىت السراء كانت ابتالء وكانت حمكاً للصرب على النعماء بعد الصرب على الضراء 

  . .واالحتمال 
. العنصر البارز فيها  ونستعرض حياة الرسل مجيعاً كما قصها علينا القرآن الكرمي فنرى الصرب كان قوامها ، وكان

  . .ونرى االبتالء واالمتحان كان مادهتا وماءها 
لكأمنا كانت تلك احلياة املختارة بل إهنا لكذلك صفحات من االبتالء والصرب معروضة للبشرية ، لتسجل كيف 

من  تنتصر الروح اإلنسانية على اآلالم والضرورات؛ وكيف تستعلي على كل ما تعتز به يف األرض؛ وتتجرد
: مث لتقول للبشرية يف النهاية . . الشهوات واملغريات؛ وختلص هللا وتنجح يف امتحانه ، وختتاره على كل شيء سواه 

  .هذا هو الطريق إىل اهللا . هذا هو الطريق إىل االستعالء ، وإىل االرتفاع . هذا هو الطريق 

أجعل اآلهلة إهلاً واحداً؟ إن هذا { : وقالوا . . } هذا ساحر كذاب { : وقد قالوا . . } اصرب على ما يقولون { 
واهللا يوجه نبيه إىل الصرب على . وغري ذلك كثري . . } أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ { : وقالوا . . } لشيء عجاب 

هم إخوانه . مناذج مستخلصة كرمية . ويوجهه إىل أن يعيش بقلبه مع مناذج أخرى غري هؤالء الكفار . ما يقولون 
الرسل الذين كان يذكرهم صلى اهللا عليه وسلم وحيس بالقرابة الوثيقة بينه وبينهم؛ ويتحدث عنهم حديث  من

  .أو أنا أوىل بفالن . . رحم اهللا أخي فالناً . . وهو يقول . األخوة والنسب والقرابة 
  . .} اصرب على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا األيد إنه أواب { 

وقد جاء من قبل ذكر قوم نوح وعاد وفرعون ذي األوتاد ومثود . . وبأنه أواب . ه ذو القوة يذكر داود هنا بأن
فأما داود فقد . كان مظهر قوهتم هو الطغيان والبغي والتكذيب . وهم طغاة بغاة . . وقوم لوط وأصحاب األيكة 

  .وهو القوي ذو األيد والسلطان .  كان ذا قوة ، ولكنه كان أواباً ، يرجع إىل ربه طائعاً تائباً عابداً ذاكراً
وقد مضى يف سورة البقرة بدء قصة داود ، وظهوره يف جيش طالوت ، يف بين إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنيب 

وقتل . ولقي هبم عدوهم اجلبار جالوت وجنوده . فاختار هلم طالوت ملكاً . ابعث لنا ملكاً نقاتل يف سبيل اهللا : هلم 
ولكنه . ومنذ ذلك احلني ارتفع جنمه حىت ويل امللك أخرياً؛ وأصبح ذا سلطان . وكان إذ ذاك فىت  .داود جالوت 

  .كان أواباً رجاعاً إىل ربه بالطاعة والعبادة والذكر واالستغفار 
بلغ من قوة و. ومع النبوة وامللك آتاه اهللا من فضله قلباً ذاكراً وصوتاً رخيماً ، يرجع به تراتيله اليت ميجد فيها ربه 
وتتصل حقيقته . استغراقه يف الذكر ، ومن حسن حظه يف الترتيل ، أن تزول احلواجز بني كيانه وكيان هذا الكون 

فإذا اجلبال تسبح معه ، وإذا الطري جمموعة . حبقيقة اجلبال والطري يف صلتها كلها ببارئها ، ومتجيدها له وعبادهتا 
  :عليه ، تسبح معه ملوالها ومواله 

  . .} والطري حمشورة كل له أواب . إنا سخرنا اجلبال معه يسبحن بالعشي واإلشراق  {
اجلبال اجلامدة تسبح مع داود بالعشي واإلشراق ، حينما خيلو إىل ربه . . ولقد يقف الناس مدهوشني أمام هذا النبأ 

لقد يقف الناس . . معه أناشيده والطري تتجمع على نغماته لتسمع له وترجع . ، يرتل ترانيمه يف متجيده وذكره 



مدهوشني للنبأ ، إذ خيالف مألوفهم ، وخيالف ما اعتادوا أن حيسوه من العزلة بني جنس اإلنسان ، وجنس الطري ، 
  وجنس اجلبال

وراء متيز األجناس واألشكال والصفات . ولكن فيم الدهش؟ وفيم العجب؟ إن هلذه اخلالئق كلها حقيقة واحدة 
وحني تصل صلة اإلنسان . أحيائه وأشيائه مجيعاً : قيقة واحدة جيتمعون فيها ببارئ الوجود كله ح. . والسمات 

فتتصل . بربه إىل درجة اخللوص واإلشراق والصفاء ، فإن تلك احلواجز تنزاح؛ وتنساح احلقيقة اجملردة لكل منهم 
  ألوف احلياةمن وراء حواجز اجلنس والشكل والصفة والسمة اليت متيزهم وتعزهلم يف م

  .وقد وهب اهللا عبده داود هذه اخلاصية؛ وسخر اجلبال معه يسبحن بالعشي واإلشراق 

وكانت هذه هبة فوق امللك والسلطان ، مع النبوة واالستخالص . وحشر عليه الطري ترجع مع ترانيمه تسبيحاً هللا 
.  

  . .} وآتيناه احلكمة وفصل اخلطاب . وشددنا ملكه { 
. وفصل اخلطاب قطعه واجلزم فيه برأي ال تردد فيه . وكان يسوسه باحلكمة واحلزم مجيعاً . عزيزاً  فكان ملكه قوياً

  .وذلك مع احلكم ومع القوة غاية الكمال يف احلكم والسلطان يف عامل اإلنسان 
اهللا معه ومع هذا كله فقد تعرض داود للفتنة واالبتالء؛ وكان عني اهللا عليه لترعاه وتقود خطاه ، وكانت يد 

  :تكشف له ضعفه وخطأه ، وتوقيه خطر الطريق وتعلمه كيف يتوقاه 
خصمان بغى بعضنا . ال ختف : قالوا . وهل أتاك نبأ اخلصم إذ تسوروا احملراب؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم { 

عون نعجة ويل إن هذا أخي له تسع وتس. واهدنا إىل سواء الصراط . فاحكم بيننا باحلق وال تشطط . على بعض 
لقد ظلمك بسؤال نعجتك إىل نعاجه ، وإن كثرياً من : قال . اكفلنيها ، وعزين يف اخلطاب : نعجة واحدة ، فقال 

فاستغفر ربه . اخللطاء ليبغي بعضهم على بعض إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وقليل ما هم وظن داود أمنا فتناه 
  . .} وخر راكعاً وأناب 

. فتنة أن داود النيب امللك ، كان خيصص بعض وقته للتصرف يف شؤون امللك ، وللقضاء بني الناس وبيان هذه ال
وكان إذا دخل احملراب للعبادة . وخيصص البعض اآلخر للخلوة والعبادة وترتيل أناشيده تسبيحاً هللا يف احملراب 

  .واخللوة مل يدخل إليه أحد حىت خيرج هو إىل الناس 
فما يتسور احملراب هكذا مؤمن وال . ففزع منهم . بشخصني يتسوران احملراب املغلق عليه  ويف ذات يوم فوجئ
فاحكم بيننا { وجئنا للتقاضي أمامك . } خصمان بغى بعضنا على بعض . ال ختف : قالوا { . أمني فبادرا يطمئنانه 

إنَّ هذا أخي له تسع وتسعون { : وبدأ أحدمها فعرض خصومته . . } باحلق وال تشطط واهدنا إىل سواء الصراط 
أي ( } وعزين يف اخلطاب { ) أي اجعلها يل ويف ملكي وكفاليت ( } اكفلنيها : فقال . نعجة ويل نعجة واحدة 

  ) .شدد علي يف القول وأغلظ 
إثر ومن مث اندفع داود يقضي على . والقضية كما عرضها أحد اخلصمني حتمل ظلماً صارخاً مثرياً ال حيتمل التأويل 

ولكنه . مساعه هلذه املظلمة الصارخة؛ ومل يوجه إىل اخلصم اآلخر حديثاً ، ومل يطلب إليه بياناً ، ومل يسمع له حجة 
أي األقوياء املخالطني ( وإن كثرياً من اخللطاء . لقد ظلمك بسؤال نعجتك إىل نعاجه : قال { : مضى حيكم 

  . .} آمنوا وعملوا الصاحلات وقليل ما هم إال الذين . ليبغي بعضهم على بعض ) بعضهم لبعض 
فقد كانا ملكني جاءا لالمتحان امتحان النيب امللك الذي واله اهللا : ويبدو أنه عند هذه املرحلة اختفى عنه الرجالن 

  .أمر الناس ، ليقضي بينهم باحلق والعدل ، وليتبني احلق قبل إصدار احلكم 



. ولكن القاضي عليه أال يستثار ، وعليه أال يتعجل . . رة صارخة مثرية وقد اختارا أن يعرضا عليه القضية يف صو
قبل أن مينح اآلخر فرصة لإلدالء بقوله وحجته؛ فقد يتغري وجه املسألة كله ، أو . وعليه أال يأخذ بظاهر قول واحد 

  بعضه ، وينكشف أن ذلك الظاهر كان خادعاً أو كاذباً أو ناقصاً
  :نه االبتالء عند هذا تنبه داود إىل أ

  . .} وظن داود أمنا فتناه { 
  . .} فاستغفر ربه وخّر راكعاً وأناب { . . إنه أواب . . وهنا أدركته طبيعته 

وخاضت بعض التفاسري مع اإلسرائيليات حول هذه الفتنة . . } فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب { 
حىت الروايات اليت حاولت ختفيف تلك . وال يتفق إطالقاً مع حقيقتها . تتنزه عنه طبيعة النبوة . خوضاً كبرياً 

وإن له عندنا { : وال تتفق مع قول اهللا تعاىل . وهي ال تصلح للنظر من األساس . األساطري سارت معها شوطاً 
  . .} لزلفى وحسن مآب 

لتوجيه املقصود هبا من اهللا لعبده والتعقيب القرآين الذي جاء بعد القصة يكشف كذلك عن طبيعة الفتنة؛ وحيدد ا
  :الذي واله القضاء واحلكم بني الناس 

إن الذين . وال تتبع اهلوى فيضلك عن سبيل اهللا . يا داود إنا جعلناك خليفة يف األرض؛ فاحكم بني الناس باحلق { 
  . .} مبا نسوا يوم احلساب . يضلون عن سبيل اهللا هلم عذاب شديد 

واتباع اهلوى فيما خيتص بنيب هو السري مع . ، واحلكم بني الناس باحلق ، وعدم اتباع اهلوى  فهي اخلالفة يف األرض
أما عقب اآلية املصور . مما ينتهي مع االستطراد فيه إىل الضالل . . االنفعال األول ، وعدم التريث والتثبت والتبني 

وهو نسيان اهللا والتعرض للعذاب الشديد .  لعاقبة الضالل فهو حكم عام مطلق على نتائج الضالل عن سبيل اهللا
  .يوم احلساب 

وهو مل خيط . وحذره النهاية البعيدة . ورده عند أول اندفاعة . ومن رعاية اهللا لعبده داود ، أنه نبهه عند أول لفتة 
قيلها اهللا ، فهم ببشريتهم قد تعثر أقدامهم أقل عثرة ، في. إليها خطوة وذلك فضل اهللا على املختارين من عباده 

  . .ويأخذ بيدهم ، ويعلمهم ، ويوفقهم إىل اإلنابة ، ويغفر هلم ، ويغدق عليهم ، بعد االبتالء 
وقيل أن متضي قصة داود إىل هنايتها يف السياق . . وعند تقرير مبدأ احلق يف خالفة األرض ، ويف احلكم بني الناس 

أصله العريق يف كيان هذا . م عليه السماء واألرض وما بينهما أصله الذي تقو. يرد هذا احلق إىل أصله الكبري . . 
كما أنه أبعد مدى . وهو أكرب من هذه األرض . وهو أمشل من خالفة األرض ، ومن احلكم بني الناس . الكون كله 

ة ، وجاء ومنه وعليه جاءت الرسالة األخري. إذ يتناول صميم الكون كما يتناول احلياة اآلخرة . من احلياة الدنيا 
  :الكتاب املفسر لذلك احلق الشامل الكبري 

أم جنعل . فويل للذين كفروا من النار . ذلك ظن الذين كفروا . وما خلقنا السماء واألرض وما بينهما باطالً { 
وا الذين آمنوا وعملوا الصاحلات كاملفسدين يف األرض؟ أم جنعل املتقني كالفجار؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ، ليدبر

  .} آياته ، وليتذكر أولوا األلباب 

.  
بكل جوانبها . يف هذه اآليات الثالث ، تتقرر تلك احلقيقة الضخمة اهلائلة الشاملة الدقيقة العميقة : وهكذا 

  . .وفروعها وحلقاهتا 
ومن هذا . ق إمنا كان حقاً وقام على احل. إن خلق السماء واألرض وما بينهما مل يكن باطالً ، ومل يقم على الباطل 



واحلق يف تقومي مشاعر . واحلق يف احلكم بني اخللق . احلق يف خالفة األرض . احلق الكبري تتفرع سائر احلقوق 
الناس وأعماهلم؛ فال يكون الذين آمنوا وعملوا الصاحلات كاملفسدين يف األرض؛ وال يكون وزن املتقني كوزن 

لذي أنزله اهللا ليتدبروا آياته وليتذكر أصحاب العقول ما ينبغي أن واحلق الذي جا به الكتاب املبارك ا. الفجار 
يتذكروه من هذه احلقائق األصيلة ، اليت ال يتصورها الكافرون ، ألن فطرهتم ال تتصل باحلق األصيل يف بناء هذا 

يل للذين ذلك ظن الذين كفروا فو{ . . الكون ، ومن مث يسوء ظنهم برهبم وال يدركون من أصالة احلق شيئاً 
  . .} كفروا من النار 

وإن . وإن كتابه املنزل بيان للحق الذي يقوم عليه الناموس . إن شريعة اهللا للناس طرف من ناموسه يف خلق الكون 
العدل الذي يطالب به اخللفاء يف األرض واحلكام بني الناس إمنا هو طرف من احلق الكلي ، ال يستقيم أمر الناس إال 

وإن االحنراف عن شريعة اهللا واحلق يف اخلالفة والعدل يف احلكم إمنا هو احنراف عن . بقية األطراف حني يتناسق مع 
الناموس الكوين الذي قامت عليه السماء واألرض؛ وهو أمر عظيم إذن ، وشر كبري ، واصطدام مع القوى الكونية 

باغ منحرف عن سنة اهللا وناموس الكون وطبيعة  فما ميكن أن يصمد ظامل. اهلائلة ال بد أن يتحطم يف النهاية ويزهق 
  ما ميكن أن يصمد بقوته اهلزيلة الضئيلة لتلك القوى الساحقة اهلائلة ، ولعجلة الكون اجلبارة الطاحنة. . الوجود 

  . .وهذا ما ينبغي أن يتدبره املتدبرون وأن يتذكره أولو األلباب 
لك احلقيقة الضخمة ، ميضي السياق يعرض نعمة اهللا على وبعد هذا التعقيب املعترض يف صلب القصة لكشف ت

كما يعرض فتنته وابتالءه ورعاية اهللا له ، . داود يف عقبه وولده سليمان؛ وما وهبه اهللا من ألوان اإلنعام واإلفضال 
  :وإغداقه عليه بعد الفتنة واالبتالء 

إين أحببت حب : فقال . بالعشي الصافنات اجلياد إذ عرض عليه . إنه أواب . نعم العبد . ووهبنا لداود سليمان { 
ولقد فتنا سليمان وألقينا . فطفق مسحاً بالسوق واألعناق . ردوها علّي . اخلري عن ذكر ريب حىت توارت باحلجاب 

. رب اغفر يل وهب يل ملكاً ال ينبغي ألحد من بعدي ، إنك أنت الوهاب : قال . على كرسيه جسداً مث أناب 
. وآخرين مقرنني يف األصفاد . والشياطني كل بناء وغواص . الريح جتري بأمره رخاء حيث أصاب فسخرنا له 

  . .} وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب . هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغري حساب 
  . وعن اجلسد الذي ألقي على كرسي سليمان. واإلشارتان الواردتان هنا عن الصافنات اجلياد وهي اخليل الكرمية 

فهي إما إسرائيليات . كلتامها إشارتان مل تسترح نفسي ألي تفسري أو رواية مما احتوته التفاسري والروايات عنهما . 
ومل أستطع أن أتصور طبيعة احلادثني تصوراً يطمئن إليه قليب ، فأصوره هنا . منكرة ، وإما تأويالت ال سند هلا 

صحيح يف ذاته ولكن .  تفسريمها وتصويرمها سوى حديث صحيح ومل أجد أثراً صحيحاً أركن إليه يف. وأحكيه 
هذا احلديث هو ما رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى . عالقته بأحد هذين احلادثني ليست أكيدة 

.  ألطوفن الليلة على سبعني امرأة: قال سليمان « : ونصه . اهللا عليه وسلم وأخرجه البخاري يف صحيحه مرفوعاً 
فطاف عليهن فلم حيمل إال امرأة واحدة جاءت . إن شاء اهللا : ومل يقل . كل واحدة تأيت بفارس جياهد يف سبيل اهللا 

وجائز أن تكون هذه . » والذي نفسي بيده ، لو قال إن شاء اهللا جلاهدوا يف سبيل اهللا فرساناً أمجعون . بشق رجل 
أما . . ولكن هذا جمرد احتمال . يكون اجلسد هو هذا الوليد الشق  هي الفتنة اليت تشري إليها اآليات هنا ، وأن

. ففاتته صالة كان يصليها قبل الغروب . إن سليمان عليه السالم استعرض خيالً له بالعشي : قصة اخليل فقيل 
ى أنه إمنا ورواية أخر. فردوها عليه فجعل يضرب أعناقها وسيقاهنا جزاء ما شغلته عن ذكر ربه . فقال ردوها علّي 

ويصعب . وكلتا الروايتني ال دليل عليها . . جعل ميسح سوقها وأعناقها إكراماً هلا ألهنا كانت خيالً يف سبيل اهللا 



  .اجلزم بشيء عنها 
  .ومن مث ال يستطيع متثبت أن يقول شيئاً عن تفصيل هذين احلادثني املشار إليهما يف القرآن 

تالء من اهللا وفتنة لنيب اهللا سليمان عليه السالم يف شأن يتعلق بتصرفاته يف وكل ما خنرج به هو أنه كان هناك اب
وأن سليمان أناب إىل ربه . امللك والسلطان كما يبتلي اهللا أنبياءه ليوجههم ويرشدهم ، ويبعد خطاهم عن الزلل 

  :وطلب املغفرة؛ واجته إىل اهللا بالدعاء والرجاء . ورجع 
  . .} ملكاً ال ينبغي ألحد من بعدي إنك أنت الوهاب رب اغفر يل وهب يل : قال { 

إمنا أراد االختصاص الذي يتجلى يف صورة . وأقرب تأويل هلذا الطلب من سليمان عليه السالم أنه مل يرد به أثرة 
ت وذا طبيعة معينة ليس. أراد به ملكاً ذا خصوصية متيزه من كل ملك آخر يأيت بعده . فقد أراد به النوع . معجزة 

  .مكررة وال معهودة يف امللك الذي يعرفه الناس 
  :وقد استجاب له ربه ، فأعطاه فوق امللك املعهود ، ملكاً خاصاً ال يتكرر 

} وآخرين مقرنني يف األصفاد . والشياطني كل بناء وغواص . فسخرنا له الريح جتري بأمره رخاء حيث أصاب { 
.  

وهي مسخرة إلرادته . ؛ ال خيرج يف طبيعته عن تسخري الريح إلرادة اهللا وتسخري الريح لعبد من عباد اهللا بإذن اهللا
تعاىل وال شك ، جتري بأمره وفق نواميسه؛ فإذا يسر اهللا لعبد من عباده يف فترة من الفترات أن يعرب عن إرادة اهللا 

  .على اهللا مبستبعد سبحانه وأن يوافق أمره أمر اهللا فيها؛ وأن جتري الريح رخاء حيث أراد؛ فذلك أمر ليس 

لئن مل ينته املنافقون والذين { واهللا سبحانه يقول يف القرآن للرسول صلى اهللا عليه وسلم . ومثله يقع يف صور شىت 
فما معىن هذا؟ معناه أهنم إذا مل } يف قلوهبم مرض واملرجفون يف املدينة لنغرينك هبم ، مث ال جياورونك فيها إال قليالً 

وسيتم هذا بتوجيه إرادتك أنت ورغبتك إىل . رادتنا إىل تسليطك عليهم وإخراجهم من املدينة ينتهوا فستتجه إ
فهذا لون من توافق أمر اهللا سبحانه وأمر النيب صلى اهللا عليه . قتاهلم وإخراجهم؛ فتتم إرادتنا هبم عن طريقك 

وهذا يقرب إلينا . وأمره وفق ما أراد اهللا ومها يتجليان يف إرادة الرسول . وسلم وإرادة اهللا وأمره مها األصيالن 
معىن الريح ألمر سليمان عليه السالم تسخريها ألمره املطابق ألمر اهللا يف توجيه هذه الرياح ، املمثل ألمر اهللا املعرب 

  .عنه على كل حال 
اه السلطة لعقاب وأعط. كذلك سخر له الشياطني لتبين له ما يشاء؛ وتغوص له يف البحر واألرض يف طلب ما يشاء 

أو مقرنني اثنني اثنني أو أكثر . املخالفني واملفسدين ممن سخرهم له وتكبيلهم باألصفاد مقرونة أيديهم إىل أرجلهم 
  .يف القيود عند االقتضاء 

ومتسك عمن . تعطي من تشاء كيف تشاء . إنك مطلق اليد فيما وهب اهللا لك من سلطة ومن نعمة : مث قيل له 
  :تشاء  تشاء قدر ما

  . .} هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغري حساب { 
  :مث زاد على هذا كله أن له عند ربه قرىب يف الدنيا وحسن مآب يف اآلخرة . وذلك زيادة يف اإلكرام واملنة 

  . .} وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب { 
  .وتلك درجة عظيمة من الرعاية والرضى واإلنعام والتكرمي 

  :منضي يف السياق مع قصة أيوب . االبتالء والصرب ، واإلنعام بعد ذلك واإلفضال مث منضي مع قصة 
هذا مغتسل بارد وشراب . اركض برجلك . واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أين مسين الشيطان بنصب وعذاب { 



 حتنث ، إنا وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به وال. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رمحة منا وذكرى ألويل األلباب . 
  . .} وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب 

ولكنها مشوبة بإسرائيليات تطغى . وقصة ابتالء أيوب وصربه ذائعة مشهورة؛ وهي تضرب مثالً لالبتالء والصرب 
د واحلد املأمون يف هذه القصة هو أن أيوب عليه السالم كان كما جاء يف القرآن عبداً صاحلاً أّواباً؛ وق. عليها 

ابتاله اهللا فصرب صرباً مجيالً ، ويبدو أن ابتالءه كان بذهاب املال و األهل والصحة مجيعاً ولكنه ظل على صلته بربه 
  .، وثقته به ، ورضاه مبا قسم له 

وكان الشيطان يوسوس خللصائه القالئل الذين بقوا على وفائهم له ومنهم زوجته بأن اهللا لو كان حيب أيوب ما 
  .ابتاله 

فلما حدثته امرأته ببعض هذه الوسوسة حلف لئن . نوا حيدثونه هبذا فيؤذيه يف نفسه أشد مما يؤذيه الضر والبالء وكا
  .شفاه اهللا ليضربنها عدداً عينه قيل مائة 

وعندئذ توجه إىل ربه بالشكوى مما يلقى من إيذاء الشيطان ، ومداخله إىل نفوس خلصائه ، ووقع هذا اإليذاء يف 
  :نفسه 

  . .} أين مسين الشيطان بنصب وعذاب { 
وأهنى ابتالءه ، ورد . فلما عرف ربه منه صدقه وصربه ، ونفوره من حماوالت الشيطان ، وتأذيه هبا ، أدركه برمحته 

  :إذ أمره أن يضرب األرض بقدمه فتتفجر عني باردة يغتسل منها ويشرب فيشفى ويربأ . عليه عافيته 
  . .} ارد وشراب هذا مغتسل ب. اركض برجلك { 

  :ويقول القرآن الكرمي 
  . .} ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رمحة منا وذكرى ألويل األلباب { 

وقد . إن اهللا أحيا له أبناءه ووهب له مثلهم ، وليس يف النص ما حيتم أنه أحيا له من مات : وتقول بعض الروايات 
وأنه رزقه بغريهم . د أهله الذين كانوا بالنسبة إليه كاملفقودين يكون معناه أنه بعودته إىل الصحة والعافية قد استر

  .مما يصلح ذكرى لذوي العقول واإلدراك . زيادة يف اإلنعام والرمحة والرعاية 
واملهم يف معرض القصص هنا هو تصوير رمحة اهللا وفضله على عباده الذين يبتليهم فيصربون على بالئه وترضى 

  .نفوسهم بقضائه 
فرمحة من اهللا به وبزوجه اليت قامت على رعايته وصربت على بالئه وبالئها به ، أمره . مه ليضربن زوجه فأما قس

  :جتزئ عن ميينه ، فال حينث فيها . فيضرهبا به ضربة واحدة . اهللا أن يأخذ جمموعة من العيدان بالعدد الذي حدده 
  . .} وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به وال حتنث { 

وذلك اإلنعام ، كانا جزاء على ما علمه اهللا من عبده أيوب من الصرب على البالء وحسن الطاعة  هذا التيسري ،
  :وااللتجاء 

  . .} إنا وجدناه صابراً ، نعم العبد ، إنه أّواب { 
وبعد عرض هذه القصص الثالثة بشيء من التفصيل؛ ليذكره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويصرب على ما يالقيه 

يف قصصهم من البالء والصرب ، ومن اإلنعام واإلفضال ، ما يف . السياق اإلشارة إىل جمموعة من الرسل  جيمل. 
ومنهم من ال نعرف زمانه . قصص داود وسليمان وأيوب عليهم السالم ومنهم سابقون على هؤالء معروف زماهنم 

  :، ألن القرآن واملصادر املؤكدة لدينا مل حتدده 



وإهنم . إنا أخلصناهم خبالصٍة ذكرى الدار . راهيم وإسحاق ويعقوب أويل األيدي واألبصار واذكر عبادنا إب{ 
  .} . . واذكر إمساعيل واليسع وذا الكفل وكل من األخيار . عندنا ملن املصطفني األخيار 

زمان  ولكن ال نعرف أين هم من. وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وكذلك إمساعيل كانوا قبل داود وسليمان قطعاً 
وهناك نيب من أنبياء بين . ومل يرد عنهما يف القرآن إال إشارات سريعة . وكذلك اليسع وذو الكفل . أيوب 

فأما ذو الكفل فال نعرف عنه شيئاً إال . وهو اليسع بالعربية على وجه الترجيح » إليشع « : إسرائيل امسه بالعربية 
  .} من األخيار { صفته هذه 

ُمتَِّكِئَني ِفيَها َيْدُعونَ ِفيَها بِفَاِكَهةٍ ) ٥٠(َجنَّاِت َعْدٍن ُمفَتََّحةً لَُهمُ الْأَْبوَاُب ) ٤٩(ِللُْمتَِّقَني لَُحْسَن َمآبٍ  َهذَا ِذكٌْر َوإِنَّ
إِنَّ َهذَا لَرِْزقَُنا ) ٥٣(َهذَا َما ُتوَعُدونَ ِلَيْومِ الِْحَسابِ ) ٥٢(َوعِْنَدُهْم قَاِصرَاُت الطَّْرِف أَْترَاٌب ) ٥١(كَِثَريٍة َوشََرابٍ 
َهذَا فَلَْيذُوقُوُه َحِميمٌ ) ٥٦(َجهَنََّم َيْصلَْوَنَها فَبِئَْس الْمَِهاُد ) ٥٥(َهذَا َوإِنَّ ِللطَّاِغَني لََشرَّ َمآبٍ ) ٥٤(َما لَُه ِمْن َنفَاٍد 

قَالُوا َبلْ ) ٥٩(َمَعكُْم لَا َمْرحًَبا بِهِْم إِنَُّهْم َصالُو النَّارِ َهذَا فَْوٌج ُمقَْتِحٌم ) ٥٨(وَآَخُر ِمْن َشكِْلِه أَزَْواٌج ) ٥٧(َوغَسَّاٌق 
) ٦١(قَالُوا َربََّنا َمْن قَدََّم لََنا َهذَا فَزِْدُه َعذَاًبا ِضعْفًا ِفي النَّارِ ) ٦٠(أَنُْتْم لَا مَْرَحًبا بِكُْم أَنُْتْم قَدَّْمُتُموُه لََنا فَبِئَْس الْقََراُر 

إِنَّ ذَِلكَ ) ٦٣(أَتََّخذَْناُهْم ِسخْرِيا أَْم َزاغَْت َعْنُهمُ الْأَْبصَاُر ) ٦٢(ا لََنا لَا نََرى رَِجالًا كُنَّا َنُعدُُّهْم ِمَن الْأَْشرَارِ َوقَالُوا َم
  ) ٦٤(لََحقٌّ َتخَاُصمُ أَْهلِ النَّارِ 

كان هذا . والرمحة واإلفضال . بتالء والصرب مع اال. كانت اجلولة املاضية حياة وذكرى مع املختارين من عباد اهللا 
مث يتابع السياق خطاه مع عباد اهللا املتقني ، ومع املكذبني . . ذكراً لتلك احليوات الرفيعة يف األرض ويف هذه الدنيا 

كتاب يتابعه يف مشهد من مشاهد القيامة نستعري لعرضه صفحات من . . الطاغني إىل العامل اآلخر ويف احلياة الباقية 
  :مشاهد القيامة يف القرآن مع تصرف قليل 

{ هلم } املتقني { منظر : يبدأ املشهد مبنظرين متقابلني متام التقابل يف اجملموع ويف األجزاء ، ويف السمات واهليئات 
وهلم . فأما األولون فلهم جنات عدن مفتحة هلم األبواب . } شر مآب { هلم } الطاغني { ومنظر . } حسن مآب 

قاصرات { وهن مع شباهبن . وهلم كذلك متعة احلوريات الشواب . يها راحة االتكاء ، ومتعة الطعام والشراب ف
ما له من { وهو متاع دائم ورزق من عند اهللا . وكلهن شواب أتراب . ال يتطلعن وال ميددن بأبصارهن } الطرف 

  .} نفاد 
إنه . وهلم فيه شراب ساخن وطعام مقيئ } فبئس املهاد { هنم إنه ج. ولكن ال راحة فيه . وأما اآلخرون فلهم مهاد 

  } أزواج { يعرب عنها بأهنا . ما يغسق ويسيل من أهل النار أو هلم صنوف أخرى من جنس هذا العذاب 
. فها هي ذي مجاعة من أولئك الطاغني من أهل جهنم : مث يتم املشهد مبنظر ثالث حي شاخص مبا فيه من حوار 

وكان بعضهم . فهي اليوم متناكرة متنابذة كان بعضهم ميلي لبعض يف الضالل . نيا متوادة متحابة كانت يف الد
  :كما يصنع املأل من قريش وهم يقولون . يتعاىل على املؤمنني ، ويهزأ من دعوهتم ودعواهم يف النعيم 

  . .} أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ { 
. . } هذا فوج مقتحم معكم { : ج وها هم أوالء يقول بعضهم لبعض ها هم أوالء يقتحمون النار فوجاً بعد فو

فهل يسكت املشتومون؟ } ال مرحباً هبم إهنم صالوا النار { : فماذا يكون اجلواب؟ يكون اجلواب يف إندفاع وحنق 
تم أنتم السبب يف فلقد كن. . } أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار . بل أنتم ال مرحباً بكم : قالوا { : كال إهنم يردون 

  } ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً يف النار : قالوا { : وإذا دعوة فيها احلنق والضيق واالنتقام . هذا العذاب 



مث ماذا؟ مث ها هم أوالء يفتقدون املؤمنني ، الذين كانوا يتعالون عليهم يف الدنيا ، ويظنون هبم شراً ، ويسخرون من 
أين هم؟ أين ذهبوا؟ : ها هم أوالء يفتقدوهنم فال يروهنم معهم مقتحمني يف النار ، فيستاءلون .  دعواهم يف النعيم

ما لنا ال نرى رجاالً كنا نعدهم من األشرار أختذناهم : وقالوا { : أم تراهم هنا ولكن زاغت عنهم أبصارنا؟ 
  اءلون عنهم هناك يف اجلنانبينما هؤالء الرجال الذين يتس. . } سخرياً؟ أم زاغت عنهم األبصار؟ 

  :وخيتم املشهد بتقرير واقع أهل النار 
  } إن ذلك حلق ختاصم أهل النار { 

وما أبأس نصيبهم . الذين كانوا يسخرون منهم ، ويستكثرون اختيار اهللا هلم . فما أبعد مصريهم عن مصري املتقني 
  }بل يوم احلساب ربنا عجل لنا قطنا ق{ : الذي كانوا يستعجلون به وهم يقولون 

) ٦٦(َربُّ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَما َبْيَنُهَما الْعَزِيُز الَْغفَّاُر ) ٦٥(قُلْ إِنََّما أََنا ُمْنِذٌر َوَما ِمْن إِلٍَه إِلَّا اللَُّه الَْواِحُد الْقَهَّاُر 
إِنْ يُوَحى ) ٦٩(ِلَي ِمْن ِعلْمٍ بِالَْملَإِ الْأَْعلَى إِذْ َيخَْتِصُمونَ  َما كَانَ) ٦٨(أَنُْتْم َعْنُه ُمْعرُِضونَ ) ٦٧(قُلْ ُهَو َنَبأٌ َعِظيٌم 

فَإِذَا َسوَّْيُتُه َوَنفَْخُت ِفيِه ِمْن ) ٧١(إِذْ قَالَ َربُّكَ ِللَْملَاِئكَِة إِنِّي َخاِلٌق َبَشًرا ِمْن ِطنيٍ ) ٧٠(إِلَيَّ إِلَّا أَنََّما أََنا َنِذيٌر ُمبٌِني 
) ٧٤(إِلَّا إِْبِليَس اسَْتكَْبَر َوكَانَ ِمَن الْكَافِرِيَن ) ٧٣(فََسَجَد الَْملَاِئكَةُ كُلُُّهمْ أَْجَمُعونَ ) ٧٢(وا لَُه سَاجِِديَن ُروِحي فَقَُع

قَالَ أََنا خَْيٌر ِمْنُه َخلَقْتَنِي ِمْن ) ٧٥(قَالَ َيا إِْبِليُس َما َمَنَعكَ أَنْ َتْسُجَد ِلَما َخلَقُْت بَِيَديَّ أَسَْتكْبَْرَت أَْم كُْنَت ِمَن الْعَاِلَني 
قَالَ َربِّ ) ٧٨(َوإِنَّ َعلَْيَك لَعَْنِتي إِلَى َيْومِ الدِّينِ ) ٧٧(قَالَ فَاْخُرْج ِمْنَها فَإِنََّك َرجِيٌم ) ٧٦(َنارٍ َوَخلَقَْتُه ِمْن ِطنيٍ 

قَالَ فَبِِعزَِّتَك لَأُغْوَِينَُّهمْ ) ٨١(إِلَى َيْومِ الْوَقِْت الَْمْعلُومِ ) ٨٠(الُْمْنظَرِيَن  قَالَ فَإِنََّك ِمَن) ٧٩(فَأَْنِظرْنِي إِلَى َيْومِ ُيبَْعثُونَ 
لَأَْملَأَنَّ َجهَنََّم ِمْنَك َوِممَّْن َتبَِعَك ) ٨٤(قَالَ فَالَْحقُّ َوالَْحقَّ أَقُولُ ) ٨٣(إِلَّا ِعَباَدَك مِْنُهُم الُْمْخلَِصَني ) ٨٢(أَْجَمِعَني 

) ٨٧(إِنْ ُهَو إِلَّا ِذكْرٌ ِللَْعالَِمَني ) ٨٦(قُلْ َما أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ َوَما أََنا ِمَن الُْمَتكَلِِّفَني ) ٨٥(ْنُهْم أَْجَمِعَني ِم
  ) ٨٨(َولََتْعلَُمنَّ َنَبأَُه بَْعَد ِحنيٍ 

وقضية . والوحي . قضية التوحيد : يف مقدمتها هذا الدرس األخري يف السورة يعود إىل تقرير القضايا اليت عرضت 
وما تقرر يوم ذاك من . ويستعرض قصة آدم دليالً على الوحي مبا دار يف املأل األعلى ذات يوم . اجلزاء يف اآلخرة 

كما تتضمن القصة لوناً من احلسد يف نفس الشيطان هو الذي . احلساب على اهلدى والضالل يف يوم احلساب 
كذلك تصور املعركة املستمرة بني . من رمحة اهللا؛ حينما استكثر على آدم فضل اهللا الذي أعطاه أراده وطرده 

واليت يهدف من ورائها إىل إيقاع أكرب عدد منهم يف . الشيطان وأبناء آدم ، واليت ال يهدأ أوارها وال تضع أوزارها 
ولكن . ن طرده بسببه ، وهي معركة معروفة األهداف حبائله ، إليرادهم النار معه ، انتقاماً من أبيهم آدم ، وقد كا

  أبناء آدم يستسلمون لعدوهم القدمي
  . .وختتم السورة بتوكيد قضية الوحي ، وعظمة ما وراءه ، مما يغفل عنه املكذبون الغافلون 

  . .} عزيز القهار رب السماوات واألرض وما بينهما ال. إمنا أنا منذر ، وما من إله إال اهللا الواحد القهار : قل { 
قل } أجعل اآلهلة إهلاً واحداً؟ إن هذا لشيء عجاب { : قل ألولئك املشركني ، الذين يدهشون ويعجبون ويقولون 

إنه ليس لك من األمر ، وليس : وقل هلم . . } وما من إله إال اهللا الواحد القهار { : إن هذه هي احلقيقة : هلم 
رب السماوات واألرض وما بينهما { : ع الناس بعد ذلك إىل اهللا الواحد القهار عليك منه إال أن تنذر وحتذر؛ وتد

} العزيز { وهو . وليس من دونه ملجأ يف السماوات أو يف األرض أو فيما بينهما . فليس له من شريك . . } 
  .القوي القادر 



إن ما جئتهم به وما : وقل هلم .  محاه الذي يتجاوز عن الذنب ويقبل التوبة ، ويغفر ملن يثوبون إىل} الغفار { وهو 
  :وإن وراءه ما وراءه مما هم عنه غافلون . يعرضون عنه أكرب وأعظم مما يظنون 

  . .} أنتم عنه معرضون . هو نبأ عظيم : قل { 
وشأن من شؤون هذا الكون . إنه أمر من أمر اهللا يف هذا الوجود كله . وإنه ألمر أعظم بكثري من ظاهره القريب 

ليس منفصالً وال بعيداً عن شأن السماوات واألرض ، وشأن . إنه قدر من قدر اهللا يف نظام هذا الوجود . بكامله 
  .املاضي السحيق واملستقبل البعيد 

. ولقد جاء هذا النبأ العظيم ليتجاوز قريشاً يف مكة ، والعرب يف اجلزيرة ، واجليل الذي عاصر الدعوة يف األرض 
دى احملدود من املكان والزمان؛ ويؤثر يف مستقبل البشرية كلها يف مجيع أعصارها وأقطارها؛ ويكيف ليتجاوز هذا امل

ولقد نزل يف أوانه املقدر له يف نظام هذا الكون . مصائرها منذ نزوله إىل األرض إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها 
  .كله ، ليؤدي دوره هذا يف الوقت الذي قدره اهللا له 

  .ل خط سري البشرية إىل الطريق الذي خطته يد القدر هبذا النبأ العظيم ولقد حو

ومل مير . يف جيله ويف األجيال اليت تلته . ومن جاهد معه ومن قاومه . سواء يف ذلك من آمن به ومن صّد عنه 
  .بالبشرية يف تارخيها كله حادث أو نبأ ترك فيها من اآلثار ما تركه هذا النبأ العظيم 

نشأ من القيم والتصورات ، وأرسى من القواعد والنظم يف هذه األرض كلها ، ويف أجيال البشرية مجيعها ، ولقد أ
  ما مل يكن العرب يتصورونه ولو يف اخليال

وما كانوا يدركون يف ذلك الزمان أن هذا النبأ إمنا جاء ليغري وجه األرض؛ ويوجه سري التاريخ؛ وحيقق قدر اهللا يف 
ة؛ ويؤثر يف ضمري البشرية ويف واقعها؛ ويصل هذا كله خبط سري الوجود كله ، وباحلق الكامن يف مصري هذه احليا

يؤدي دوره يف توجيه أقدار الناس وأقدار . وأنه ماض كذلك إىل يوم القيامة . خلق السماوات واألرض وما بينهما 
  .احلياة 

ال يدركون طبيعته وارتباطها بطبيعة . األمر  واملسلمون اليوم يقفون من هذا النبأ كما وقف منه العرب أول
الوجود؛ وال يتدبرون احلق الكامن فيه ليعلموا أنه طرف من احلق الكامن يف بناء الوجود؛ وال يستعرضون آثاره يف 

تاريخ البشرية ويف خط سريها الطويل استعراضاً واقعياً ، يعتمدون فيه على نظرة مستقلة غري مستمدة من أعداء 
ومن مث فإن . . نبأ الذين يهمهم دائماً أن يصغروا من شأنه يف تكييف حياة البشر ويف حتديد خط التاريخ هذا ال

وأنه دور ماض يف هذه األرض إىل . املسلمني ال يدركون حقيقة دورهم سواء يف املاضي أو احلاضر أو املستقبل 
  . .آخر الزمان 

هم وأمر حممد بن عبداهللا صلى اهللا عليه وسلم واختياره من بينهم ولقد كان العرب األولون يظنون أن األمر هو أمر
فالقرآن يوجه أنظارهم هبذا إىل أن األمر أعظم من . وكانوا حيصرون مههم يف هذه الشكلية . ، لينزل عليه الذكر 

هلذا النبأ ومبلغاً؛ وأنه أكرب منهم ومن حممد بن عبداهللا صلى اهللا عليه وسلم وأن حممداً ليس إال حامالً . هذا جداً 
وأنه مل يبتدعه ابتداعاً؛ وما كان له أن يعلم ما وراءه لوال تعليم اهللا إياه؛ وما كان حاضراَ ما دار يف املأل األعلى منذ 

  :البدء إمنا أخربه اهللا 
  .} ما كان يل من علم باملأل األعلى إذ خيتصمون إن يوحى إيل إال أمنا أنا نذير مبني { 

مما حيدد خط سريها ، . ذ السياق يف عرض قصة البشرية؛ وما دار يف املأل األعلى بشأهنا منذ البدء وعند هذا يأخ
  :وهو ما أرسل حممد صلى اهللا عليه وسلم ليبلغه وينذر به يف آخر الزمان . ويرسم أقدارها ومصائرها 



  . .} روحي فقعوا له ساجدين  فإذا سويته ونفخت فيه من. إين خالق بشراً من طني : إذ قال ربك للمالئكة { 
وما ندري كذلك كيف يتلقى املالئكة عن اهللا وال ندري . وما ندري حنن كيف قال اهللا أو كيف يقول للمالئكة 

  .عن كنههم إال ما بلغنا من صفاهتم يف كتاب اهللا 

غزى القصة وداللتها إمنا منضي إىل م. وال حاجة بنا إىل اخلوض يف شيء من هذا الذي ال طائل وراء اخلوض فيه 
  .كما يقصها القرآن 

فمن الطني كل . كما أن سائر األحياء يف األرض خلقت من طني . لقد خلق اهللا هذا الكائن البشري من الطني 
ومن الطني كل عناصر ذلك . فيما عدا سر احلياة الذي ال يدري أحد من أين جاء وال كيف جاء . عناصرها 

من الطني كل عناصر . وفيما عدا تلك النفخة العلوية اليت جعلت منه إنساناً . السر  الكائن البشري فيما عدا ذلك
وهو يستحيل إىل تلك العناصر حينما يفارقه ذلك السر . ومن عناصرها تكون . فهو من أمه األرض . جسده 

  .اإلهلي اجملهول؛ وتفارقه مع آثار تلك النفخة العلوية اليت حددت خط سريه يف احلياة 
فآثارها هي اليت ميزت هذا الكائن اإلنساين عن سائر اخلالئق يف . ن جنهل كنه هذه النفخة؛ ولكننا نعرف آثارها وحن

هي اليت جعلت عقله ينظر جتارب املاضي ، ويصمم . ميزته خباصية القابلية للرقي العقلي والروحي . هذه األرض 
  .ملدرك بالعقول ، ليتصل باجملهول للحواس والعقول وجعلت روحه يتجاوز املدرك باحلواس وا. خطط املستقبل 

وقد عاصر . وخاصية االرتقاء العقلي والروحي خاصية إنسانية حبتة ، ال يشاركه فيها سائر األحياء يف هذه األرض 
ومل يقع يف هذا التاريخ الطويل أن ارتقى نوع أو جنس وال . مولد اإلنسان األول أجناس وأنواع شىت من األحياء 

  .حىت مع التسليم بوقوع االرتقاء العضوي . حد أفراده عقلياً أو روحياً أ
لقد نفخ اهللا من روحه يف هذا الكائن البشري ، ألن إرادته اقتضت أن يكون خليفة يف األرض؛ وأن يتسلم مقاليد 

  .حدود العمارة ومقتضياهتا من قوى وطاقات . هذا الكوكب يف احلدود اليت قدرها له 
ومن يومها وهو يرتقي كلما اتصل مبصدر تلك النفخة ، واستمد من . القدرة على االرتقاء يف املعرفة  لقد أودعه

فأما حني ينحرف عن ذلك املصدر العلوي فإن تيارات املعرفة يف كيانه ويف حياته ال . هذا املصدر يف استقامة 
وتصبح هذه التيارات املتعارضة خطراً على سالمة  تتناسق ، وال تتجه االجتاه املتكامل املتناسق املتجه إىل األمام؛

ولو تضخمت علومه . إن مل تقده إىل نكسة يف خصائصه اإلنسانية ، هتبط به يف سلم االرتقاء احلقيقي . اجتاهه 
  .وجتاربه يف جانب من جوانب احلياة 

ما كان له أن ينال شيئاً من . . ملعرفة وما كان هلذا الكائن الصغري احلجم ، احملدود القوة ، القصري األجل ، احملدود ا
وإال فمن هو؟ إنه ذلك اخللق الصغري الضئيل اهلزيل الذي حييا . . هذه الكرامة لوال تلك اللطيفة الربانية الكرمية 

وما الكوكب األرضي إال تابع صغري من . على هذا الكوكب األرضي مع ماليني األنواع واألجناس من األحياء 
  .ومن هذه النجوم ماليني املاليني يف ذلك الفضاء الذي ال يدري إال اهللا مداه . جوم توابع أحد الن

فإذا . فماذا يبلغ هذا اإلنسان لتسجد له مالئكة الرمحن؛ إال هبذا السر اللطيف العظيم؟ إنه هبذا السر كرمي كرمي . 
  من طني. . ختلى عنه أو انفصم منه ارتد إىل أصله الزهيد 

  :ملالئكة ألمر رهبم كما هي فطرهتم ولقد استجاب ا
  . .} فسجد املالئكة كلهم أمجعون { 

هذا املغزى الذي يربز . ومعرفته ال تزيد يف مغزى القصة شيئاً . كيف؟ وأين؟ ومىت؟ كل أولئك غيب من غيب اهللا 



  . العظيم يف تقدير قيمة هذا اإلنسان املخلوق من الطني؛ بعدما ارتفع عن أصله بتلك النفخة من روح اهللا
  .وشعوراً حبكمته فيما يراه . سجد املالئكة امتثاالً ألمر اهللا 

  . .} إال إبليس استكرب وكان من الكافرين { 
فاملالئكة ال يعصون اهللا ما أمرهم . ألنه لو كان من املالئكة ما عصى . فهل كان إبليس من املالئكة؟ الظاهر أنه ال 

ولكنه كان مع املالئكة . . واملأثور أن املالئكة خلق من نور . خلق من نار  وسيجيء أنه. . ويفعلون ما يؤمرون 
إمنا عرفنا أن . ومل خيص بالذكر الصريح عنه األمر إمهاالً لشأنه بسبب ما كان من عصيانه . وكان مأموراً بالسجود 

  :األمر كان قد وجه إليه من توجيه التوبيخ إليه 
  . .} د ملا خلقت بيدي؟ أستكربت؟ أم كنت من العالني؟ يا إبليس ما منعك أن تسج: قال { 

فال بد أن تكون هناك خصوصية يف خلق هذا اإلنسان . ما منعك أن تسجد ملا خلقت بيدي؟ واهللا خالق كل شيء 
  .هي خصوصية العناية الربانية هبذا الكائن وإيداعه نفخة من روح اهللا داللة على هذه العناية . تستحق هذا التنويه 

  الذين ال خيضعون؟} أم كنت من العالني؟ { أستكربت؟ عن أمري 
  } خلقتين من نار وخلقته من طني . أنا خري منه : قال { 

والغفلة أو اإلغفال للعنصر الكرمي الزائد على الطني يف آدم ، والذي يستحق هذا . إنه احلسد ينضح من هذا الرد 
  .بيعة اليت جتردت من اخلري كله يف هذا املوقف املشهود وهو الرد القبيح الذي يصدر عن الط. التكرمي 

  :هنا صدر األمر اإلهلي العايل بطرد هذا املخلوق املتمرد القبيح 
  . .} وإن عليك لعنيت إىل يوم الدين . فاخرج منها فإنك رجيم : قال { 

وال . هذا وذلك جائز . . اهللا  فهل هي اجلنة؟ أم هل هي رمحة} منها { : وال منلك أن حندد عائد الضمري يف قوله 
  .فإمنا هو الطرد واللعنة والغضب جزاء التمرد والتجرؤ على أمر اهللا الكرمي . حمل للجدل الكثري 

  :وإىل تصميم على االنتقام يف نفس إبليس . هنا حتول احلسد إىل حقد 
  . .} رب فأنظرين إىل يوم يبعثون : قال { 

  :ة يف علمه أن جييبه إىل ما طلب ، وأن مينحه الفرصة اليت أراد واقتضت مشيئة اهللا للحكمة املقدر
  . .} إىل يوم الوقت املعلوم . فإنك من املنظرين : قال { 

  :وكشف الشيطان عن هدفه الذي ينفق يف حقده 
  . .} إال عبادك منهم املخلصني . فبعزتك ألغوينهم أمجعني : قال { 

  .وهبذا حتدد منهجه وحتدد طريقه 

أَلَا ِللَِّه ) ٢(إِنَّا أَْنَزلَْنا إِلَْيَك الْكَِتاَب بِالَْحقِّ فَاْعُبِد اللََّه ُمْخِلًصا لَُه الدِّيَن ) ١(يلُ الِْكَتابِ ِمَن اللَِّه الْعَزِيزِ الَْحكِيمِ َتْنزِ
ِلُيقَرُِّبوَنا إِلَى اللَِّه ُزلْفَى إِنَّ اللََّه َيْحكُُم بَْيَنُهْم ِفي َما ُهمْ  الدِّيُن الْخَاِلُص َوالَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدونِهِ أَْولَِياَء َما َنْعُبدُُهْم إِلَّا

لَْو أََرادَ اللَُّه أَنْ يَتَِّخذَ َولًَدا لَاْصطَفَى ِممَّا َيْخلُُق َما َيَشاُء ) ٣(ِفيِه َيْخَتِلفُونَ إِنَّ اللََّه لَا يَْهِدي َمْن ُهَو كَاِذٌب كَفَّاٌر 
َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض بِالَْحقِّ ُيكَوُِّر اللَّْيلَ َعلَى النََّهارِ وَُيكَوِّرُ النََّهاَر َعلَى اللَّْيلِ ) ٤(ُهَو اللَُّه الَْواِحُد الْقَهَّاُر  سُْبَحاَنُه

َخلَقَكُْم ِمْن َنفْسٍ وَاِحَدٍة ثُمَّ جََعلَ ِمْنَها ) ٥(اُر َوَسخََّر الشَّْمَس وَالْقََمَر كُلٌّ َيجْرِي لِأََجلٍ ُمسَمى أَلَا ُهَو الْعَزِيُز الَْغفَّ
ِد َخلْقٍ ِفي ظُلَُماٍت ثَلَاٍث ذَِلكُمُ َزْوَجَها َوأَنَْزلَ لَكُْم ِمَن الْأَْنَعامِ ثَمَانَِيةَ أَْزوَاجٍ َيْخلُقُكُْم ِفي ُبطُوِن أُمَّهَاِتكُْم َخلْقًا ِمْن َبْع

إِنْ َتكْفُُروا فَإِنَّ اللََّه غَنِيٌّ َعْنكُْم َولَا يَْرَضى ِلِعبَاِدِه الْكُفَْر َوإِنْ ) ٦(لْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا ُهَو فَأَنَّى ُتْصَرفُونَ اللَُّه رَبُّكُمْ لَُه الُْم



كُْم بَِما كُنُْتْم َتْعَملُونَ إِنَُّه َعِليمٌ بِذَاتِ َتْشكُُروا يَْرَضُه لَكُْم َولَا َتزُِر وَازَِرةٌ وِْزرَ أُخَْرى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُْم مَْرجُِعكُْم فَُيَنبِّئُ
  ) ٧(الصُّدُورِ 

وهي تطوف بالقلب البشري يف جوالت متعاقبة . هذه السورة تكاد تكون مقصورة على عالج قضية التوحيد 
، وتنفي عنه كل  وتوقع على أوتاره إيقاعات متالحقة؛ وهتزه هزاً عميقاً متواصالً لتطبع فيه حقيقة التوحيد ومتكنها

ومن مث فهي ذات موضوع واحد متصل من بدئها إىل ختامها؛ يعرض يف . شبهة وكل ظل يشوب هذه احلقيقة 
  .صور شىت 

تنزيل الكتاب من اهللا { : ومنذ افتتاح السورة تربز هذه القضية الواحدة اليت تكاد السورة تقتصر على عالجها 
وتترد . . } اخل . . أال هللا الدين اخلالص . ب باحلق فاعبد اهللا خملصاً له الدين إنا أنزلنا إليك الكتا. العزيز احلكيم 

  . .وإما مفهوماً . يف مقاطعها على فترات متقاربة فيها إما نصاً 
إين أخاف إن : قل . وأمرت ألن أكون أول املسلمني . إين أمرت أن أعبد اهللا خملصاً له الدين : قل { : نصاً كقوله 
قل { : أو قوله } اخل . . اهللا أعبد خملصاً له ديين فاعبدوا ما شئتم من دونه : قل . عذاب يوم عظيم عصيت ريب 

أفغري اهللا تأمروين أعبد أيها اجلاهلون؟ ولقد أوحي إليك وإىل الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن 
ضرب اهللا مثالً رجالً فيه شركاء متشاكسون { :  ومفهوماً كقوله} من اخلاسرين بل اهللا فاعبد وكن من الشاكرين 

أليس اهللا بكاف عبده؟ { : أو قوله } احلمد هللا بل أكثرهم ال يعلمون : هل يستويان مثالً . ، ورجال سلما لرجل 
أليس اهللا بعزيز ذي . وخيوفونك بالذين من دونه ، ومن يضلل اهللا فما له من هاد ، ومن يهد اهللا فما له من مضل 

وإىل جانب حقيقة التوحيد اليت تعاجل السورة أن تطبعها يف القلب ومتكنها جند يف السورة توجيهات } قام؟ انت
{ : ذلك كقوله . وإحياءات إليقاظ هذا القلب واستجاشته وإثارة حساسيته ، وإرهافه للتلقي والتأثر واالستجابة 

فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه . البشرى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إىل اهللا هلم 
اهللا نزل أحسن احلديث كتاباً متشاهباً مثاين تقشعر منه } { ، أولئك الذين هداهم اهللا ، وأولئك هم أولو األلباب 

يضلل  ومن. ذلك هدى اهللا يهدي به من يشاء : جلود الذين خيشون رهبم ، مث تلني جلودهم وقلوهبم إىل ذكر اهللا 
وإذا مس اإلنسان ضر دعا ربه منيباً إليه ، مث إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من } { اهللا فما له من هاد 

وهناك ظاهرة ملحوظة } متتع بكفرك قليالً إنك من أصحاب النار : قل . وجعل هللا أنداداً ليضل عن سبيله . قبل 
وسياقها يطّوف بالقلب البشري هناك يف كل شوط من . وهلا إىل آخرها إن ظل اآلخرة جيللها من أ. يف جو السورة 

أشواطها القصرية؛ ويعيش به يف ظالل العامل اآلخر معظم الوقت وهذا هو جمال العرض األول فيها واملؤثر البارز 
  .ها الكثرية ومن مث تتالحق فيها مشاهد القيامة أو اإلشارة إليها يف كل مقطع من مقاطع. املتكرر يف ثناياها 

إين : قل } { أم من هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً حيذر اآلخرة ويرجو رمحة ربه؟ { : مثل هذه اإلشارات 
أفمن يتقي } { أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من يف النار؟ } { أخاف إن عصيت ريب عذاب يوم عظيم؟ 

أليس يف جهنم مثوى للكافرين؟ } { آلخرة أكرب لو كانوا يعلمون ولعذاب ا} { بوجهه سوء العذاب يوم القيامة؟ 
ولو أن للذين ظلموا ما يف األرض مجيعاً ومثله معه الفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة؛ وبدا هلم من اهللا ما } { 

واتبعوا أحسن ما . وأنيبوا إىل ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب مث ال تنصرون } { مل يكونوا حيتسبون 
يا حسرتا على ما فرطت : أن تقول نفس . أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم ال تشعرون 

أو تقول حني ترى العذاب لو . أو تقول لو أن اهللا هداين لكنت من املتقني . يف جنب اهللا وإن كنت ملن الساخرين 



وهذا غري املشاهد الكاملة اليت تشغل حيزاً من السورة كبرياً ، وتظلل جوها  }. . أن يل كرة فأكون من احملسنني 
  .بظالل اآلخرة 

أما املشاهد الكونية اليت الحظنا كثرهتا وتنوعها يف السور املكية يف ثنايا عرضها حلقائق العقيدة فهي قليلة يف هذه 
  . .السورة 

األرض باحلق يكور الليل على النهار ويكور النهار على خلق السماوات و{ : هنالك مشهد كوين يرد يف مطلعها 
  . .} أال هو العزيز الغفار . الليل ، وسخر الشمس والقمر كل جيري ألجل مسمى 

أمل تر أن اهللا أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع يف األرض؛ مث خيرج به زرعاً خمتلفاً { : ومشهد آخر يف وسطها 
وهناك إشارات سريعة إىل خلق } ؛ مث جيعله حطاماً؟ إن يف ذلك لذكرى ألويل األلباب ألوانه؛ مث يهيج فتراه مصفراً

  .السماوات واألرض غري هذين املشهدين البارزين 
  .كذلك تتضمن السورة ملسات من واقع حياة البشر ، ويف أغوار نفوسهم ، تتوزع يف ثناياها 

وأنزل لكم من األنعام مثانية . احدة؛ مث جعل منها زوجها خلقكم من نفس و{ : يرد يف مطالعها عن نشأة البشرية 
ال إله إال هو ، . ذلكم اهللا ربكم له امللك . خيلقكم يف بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق يف ظلمات ثالث . أزواج 

  .} فأىن تصرفون؟ 
يباً إليه؛ مث إذا خوله نعمة وإذا مس اإلنسان ضر دعا ربه من{ : ويرد عن طبيعة النفس البشرية يف الضراء والسراء 

إمنا : فإذا مس اإلنسان ضر دعانا؛ مث إذا خولناه نعمة منا قال } { اخل . . منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل 
اهللا يتوىف األنفس حني { : ويرد يف تصوير أنفس البشر يف قبضة اهللا يف كل حالة } . . أوتيته على علم بل هي فتنة 

إن يف ذلك . ت يف منامها؛ فيمسك اليت قضى عليها املوت ، ويرسل األخرى إىل أجل مسمى موهتا واليت مل مت
  .ولكن ظل اآلخرة وجوها يظل مسيطراً على السورة كلها كما أسلفنا } آليات لقوم يتفكرون 

هبم وترى املالئكة حافني من حول العرش يسبحون حبمد ر{ : حىت ختتم مبشهد خاشع يرسم ظل ذلك اليوم وجوه 
هذا الظل يتناسق مع جو السورة ، ولون اللمسات اليت } احلمد هللا رب العاملني : ، وقضي بينهم باحلق ، وقيل 

ومن مث جند احلاالت اليت ترمسها . فهي أقرب إىل جو اخلشية واخلوف والفزع واالرتعاش . تأخذ القلب البشري هبا 
جند هذا يف صورة القانت آناء الليل ساجداً وقائماً حيذر  .للقلب البشري هي حاالت ارتعاشه وانتفاضه وخشيته 

ويف صورة الذين خيشون رهبم تقشعر جلودهم هلذا القرآن مث تلني جلودهم وقلوهبم إىل . اآلخرة ويرجو رمحة ربه 
نوا يا عباد الذين آم: قل { : كما جنده يف التوجيه إىل التقوى واخلوف من العذاب ، والتخويف منه . ذكر اهللا 

هلم من فوقهم ظلل من النار ومن حتتهم ظلل } { إين أخاف إن عصيت ريب عذاب يوم عظيم : قل } { اتقوا ربكم 
مث جنده يف مشاهد القيامة وما فيها من فزع ومن خشية ، وما فيها } يا عباد فاتقون . ذلك خيوف اهللا به عباده . 

  .كذلك من إنابة وخشوع 
حد الرئيسي فيها يف جوالت قصرية متتابعة؛ تكاد كل جولة منها ختتم مبشهد من والسورة تعاجل املوضوع الوا

إذ أنه . وسنحاول أن نستعرض هذه اجلوالت املتتابعة؛ كما وردت يف السياق . مشاهد القيامة ، أو ظل من ظالهلا 
وجمموع . وضعها وكل جمموعة قليلة من آياهتا تصلح حلقة تعرض يف م. يصعب تقسيم السورة إىل دروس كبرية 

  . .حقيقة التوحيد الكبرية . هذه احللقات يتناول حقيقة واحدة 
أال هللا الدين . إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق ، فاعبد اهللا خملصاً له الدين . تنزيل الكتاب من اهللا العزيز احلكيم { 

إن اهللا حيكم بينهم فيما هم فيه . زلفى  اخلالص ، والذين اختذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا



  .} إن اهللا ال يهدي من هو كاذب كفار . خيتلفون 
  .تبدأ السورة هبذا التقرير احلاسم 

  . .} تنزيل الكتاب من اهللا العزيز احلكيم { 
  .العزيز القادر على تنزيله 

  .بري احلكيم الذي يعلم فيم أنزله وملاذا أنزله؛ ويفعل ذلك حبكمة وتقدير وتد
وال يتلبث السياق عند هذه احلقيقة طويالً؛ فهي مقدمة للقضية األصيلة اليت تكاد السورة تكون وقفاً عليها؛ واليت 

قضية توحيد اهللا ، وإفراده بالعبادة ، وإخالص الدين له ، وتنزيهه عن الشرك يف . نزل الكتاب لتقريرها وتوكيدها 
  :بال وسيط وال شفيع  كل صورة من صوره؛ واالجتاه إليه مباشرة

  .} إنا أنزلنا إليك الكتاب باحلق { 
وأساس احلق الذي أنزل به الكتاب ، هو الوحدانية املطلقة اليت يقوم عليها الوجود ويف اآلية اخلامسة من السورة 

هذا فهو احلق الواحد الذي قامت به السماوات واألرض ، وأنزل به . } خلق السماوات واألرض باحلق { : جييء 
احلق الواحد الذي تشهد به وحدة النظام الذي يصرف السماوات واألرض؛ والذي ينطق به هذا الكتاب . الكتاب 

  .احلق الذي يتسم به كل ما خرج من يد الصانع املبدع يف هذا الوجود . 

.  
  .} فاعبد اهللا خملصاً له الدين { 

وهو منهجه الذي يدعو إليه الناس كافة . الكتاب باحلق واخلطاب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي أنزل إليه 
  .عبادة اهللا وحده ، وإخالص الدين له ، وقيام احلياة كلها على أساس هذا التوحيد . . 

يبدأ من تصور واعتقاد يف . وتوحيد اهللا وإخالص الدين له ، ليس كلمة تقال باللسان؛ إمنا هو منهاج حياة كامل 
  .ام يشمل حياة الفرد واجلماعة الضمري؛ وينتهي إىل نظ

والقلب الذي يوحد اهللا ، يدين هللا وحده ، وال حيين هامته ألحد سواه ، وال يطلب شيئاً من غريه وال يعتمد على 
والعباد كلهم ضعاف مهازيل ، ال ميلكون . فاهللا وحده هو القوي عنده ، وهو القاهر فوق عباده . أحد من خلقه 

واهللا . وهم مثله ال ميلكون ألنفسهم نفعاً وال ضراً .  حاجة به إىل أن حيين هامته لواحد منهم له نفعاً وال ضراً؛ فال
  .وحده هو املانح املانع ، فال حاجة به إىل أن يتوجه ألحد غريه وهو الغين واخللق كلهم فقراء 

ن إذن بأن النظام الذي والقلب الذي يوحد اهللا ، يؤمن بوحدة الناموس اإلهلي الذي يصرف الوجود كله؛ ويؤم
اختاره اهللا للبشر هو طرف من ذلك الناموس الواحد ، ال تصلح حياة البشر وال تستقيم مع الكون الذي يعيشون 

ومن مث ال خيتار غري ما اختاره اهللا من النظم ، وال يتبع إال شريعة اهللا املتسقة مع نظام الوجود كله . فيه إال باتباعه 
  .ونظام احلياة 

لب الذي يوحد اهللا يدرك القرابة بينه وبني كل ما أبدعت يد اهللا يف هذا الكون من أشياء وأحياء؛ وحييا يف والق
كون صديق يعاطفه ويتجاوب معه؛ وحيس يد اهللا يف كل ما حوله ، فيعيش يف أنس باهللا وبدائعه اليت تلمسها يداه 

إتالف شيء أو التصرف يف أحد أو يف شيء إال مبا وتقع عليها عيناه ويشعر كذلك بالتحرج من إيذاء أحد ، أو 
  . .ربه ورب كل شيء وكل حي . خالق كل شيء ، وحميي كل حي . أمره اهللا 

وترسم للحياة كلها . وكذلك تبدو آثار التوحيد يف التصورات واملشاعر ، كما تبدو يف السلوك والتصرفات 
ومن مث تلك العناية بتقرير عقيدة التوحيد . كلمة تقال باللسان وال يعود التوحيد . منهاجاً كامالً واضحاً متميزاً 



وهو حديث حيتاج إىل تدبره كل أحد ، يف كل عصر : وتوضيحها وتكرار احلديث عنها يف الكتاب الذي أنزله اهللا 
  .فالتوحيد مبعناه ذلك معىن ضخم شامل حيتاج إىل فهم وإدراك . ، ويف كل بيئة 

  . .} أال هللا الدين اخلالص { 
} هللا الدين اخلالص { ويف أسلوب القصر } أال { بأداة االفتتاح . يعلنها هكذا مدوية عالية يف ذلك التعبري اجمللجل 

بل اليت يقوم عليها الوجود . فهي القاعدة اليت تقوم عليها احلياة كلها . . فيؤكد معناها بالبناء اللفظي للعبارة . 
  .} أال هللا الدين اخلالص { : ح وتعلن يف هذا األسلوب اجلازم احلاسم ومن مث ينبغي أن ترسخ وتتض. كله 

.  
  .مث يعاجل األسطورة املعقدة اليت كان املشركون يواجهون هبا دعوة التوحيد 

إن . إن اهللا حيكم بينهم يف ما هم فيه خيتلفون . والذين اختذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى { 
  . .}  ال يهدي من هو كاذب كفار اهللا

ولكنهم مل يكونوا يسريون مع منطق الفطرة يف . . فلقد كانوا يعلنون أن اهللا خالقهم وخالق السماوات واألرض 
. إمنا كانوا يبتدعون أسطورة بنوة املالئكة هللا سبحانه . إفراد اخلالق إذن بالعبادة ، ويف إخالص الدين هللا بال شريك 

مث يزعمون أن عبادهتم لتماثيل املالئكة وهي اليت دعوها آهلة أمثال . للمالئكة متاثيل يعبدوهنا فيها مث يصوغون 
  كي تشفع هلم عنده ، وتقرهبم منه. الالت والعزى ومناة ليست عبادة هلا يف ذاهتا؛ إمنا هي زلفى وقرىب هللا 

وال األصنام متاثيل . فال املالئكة بنات اهللا . خريف وهو احنراف عن بساطة الفطرة واستقامتها ، إىل هذا التعقيد والت
  وال هو يقرهبم إليه عن هذا الطريق. وال هو يقبل فيهم شفاعة . وال اهللا سبحانه يرضى هبذا االحنراف . للمالئكة 

 وإن البشرية لتنحرف عن منطق الفطرة كلما احنرفت عن التوحيد اخلالص البسيط الذي جاء به اإلسالم وجاءت به
وإنا لنرى اليوم يف كل مكان عبادة للقديسني واألولياء تشبه عبادة العرب . العقيدة اإلهلية الواحدة مع كل رسول 

. وهو سبحانه حيدد الطريق إليه . األولني للمالئكة أو متاثيل املالئكة تقرباً إىل اهللا بزعمهم وطلباً لشفاعتهم عنده 
  اطة أو شفاعة على هذا النحو األسطوري العجيبطريق التوحيد اخلالص الذي ال يتلبس بوس

  . .} إن اهللا ال يهدي من هو كاذب كفار { 
يكذبون عليه بنسبة بنوة املالئكة إليه؛ ويكذبون عليه بأن هذه العبادة تشفع هلم عنده وهم . فهم يكذبون على اهللا 

  .يكفرون هبذه العبادة؛ وخيالفون فيها عن أمر اهللا الواضح الصريح 
فاهلداية جزاء على التوجه واإلخالص والتحرج ، والرغبة يف اهلدى ، .  ال يهدي من يكذب عليه ، ويكفر به واهللا

وهم خيتارون ألنفسهم البعد . فأما الذين يكذبون ويكفرون فهم ال يستحقون هداية اهللا ورعايته . وحتري الطريق 
  .عن طريقه 

  :مث يكشف عن سخف ذلك التصور وهتافته 
  .} سبحانه هو اهللا الواحد القهار . راد اهللا أن يتخذ ولداً الصطفى مما خيلق ما يشاء لو أ{ 

فاهللا لو أراد أن يتخذ ولداً الختار ما يشاء من بني خلقه؛ فإرادته مطلقة غري . وهو فرض جديل لتصحيح التصور 
لداً ، وهذه إرادته ، وهذه مشيئته ، فليس ألحد أن ينسب إليه و. ولكنه سبحانه نزه نفسه عن اختاذ الولد . مقيدة 

  :وهذا تقديره؛ وهذا تنزيهه لذاته عن الولد والشريك 
  . .} سبحانه هو اهللا الواحد القهار { 

وما اختاذه الولد؟ وهو مبدع كل شيء؛ وخالق كل شيء ، ومدبر كل شيء؟ وكل شيء وكل أحد ملكه يفعل به 



  :ما يشاء 
كور الليل على النهار ويكور النهار على الليل؛ وسخر الشمس والقمر كل خلق السماوات واألرض باحلق ، ي{ 

  .جيري ألجل مسمى 

  . .} أال هو العزيز الغفار 
وهذه اللفتة إىل ملكوت السماوات واألرض ، وإىل ظاهرة الليل والنهار ، وإىل تسخري الشمس والقمر توحي إىل 

فالذي خيلق هذا اخللق وينشئه إنشاء ، ال . ون هناك ولد وال شريك الفطرة حبقيقة األلوهية اليت ال يليق معها أن يك
  .حيتاج إىل الولد وال يكون معه شريك 

والنظر اجملرد إىل . وآية الوحدانية ظاهرة يف طريقة خلق السماوات واألرض ، ويف الناموس الذي حيكم الكون 
شفه اإلنسان حىت اليوم من دالئل الوحدة فيه وما ك. السماوات واألرض يوحي بوحدة اإلرادة اخلالقة املدبرة 

فقد اتضح أن الكون املعروف للبشر مؤلف كله من ذرات متحدة يف ماهيتها ، وأهنا بدورها تتألف من . الكفاية 
وقد اتضح كذلك أن مجيع الذرات ومجيع األجرام اليت تتألف منها سواء يف ذلك . إشعاعات ذات طبيعة واحدة 

أم الكواكب والنجوم األخرى يف حركة دائمة ، وأن هذه احلركة قانون ثابت ال يتخلف ال يف  األرض اليت نسكنها
واتضح أن هلذه احلركة نظاماً ثابتاً هو اآلخر يوحي بوحدة اخللق ووحدة . الذرة الصغرية وال يف النجم اهلائل 

ويكشف عن حق . هذا الوجود ويف كل يوم يكشف اإلنسان عن جديد من دالئل الوحدة يف تصميم . . التدبري 
  .ثابت يف هذا التصميم ال يتقلب مع هوى ، وال ينحرف مع ميل ، وال يتخلف حلظة وال حييد 

  . .} خلق السماوات واألرض باحلق { 
. وكالمها صادر من مصدر واحد . . فهو احلق الواحد يف ذلك الكون ويف هذا الكتاب . . وأنزل الكتاب باحلق 

  .وحدة املبدع العزيز احلكيم  وكالمها آية على
  . .} يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل { 

وهو تعبري عجيب يقسر الناظر فيه قسراً على االلتفات إىل ما كشف حديثاً عن كروية األرض ومع أنين يف هذه 
ريات ختطئ وتصيب ، وتثبت الظالل حريص على أال أمحل القرآن على النظريات اليت يكشفها اإلنسان ، ألهنا نظ

والقرآن حق ثابت حيمل آية صدقه يف ذاته ، وال يستمدها من موافقة أو خمالفة ملا يكشفه البشر . اليوم وتبطل غداً 
  الضعاف املهازيل

فهو يصور حقيقة مادية . مع هذا احلرص فإن هذا التعبري يقسرين قسراً على النظر يف موضوع كروية األرض 
فاألرض الكروية تدور حول نفسها يف مواجهة الشمس؛ فاجلزء الذي يواجه الشمس . ه األرض ملحوظة على وج

وكلما حتركت بدأ . ولكن هذا اجلزء ال يثبت ألن األرض تدور . من سطحها املكور يغمره الضوء ويكون هناراً 
راً والليل يتبعه مكوراً كذلك وهذا السطح مكور فالنهار كان عليه مكو. الليل يغمر السطح الذي كان عليه النهار 

يكور الليل على النهار { : وهكذا يف حركة دائبة . وبعد فترة يبدأ النهار من الناحية األخرى يتكور على الليل . 
  .واللفظ يرسم الشكل ، وحيدد الوضع ، ويعني نوع طبيعة األرض وحركتها . . } ويكور النهار على الليل 

  .ان هذا التعبري تفسرياً أدق من أي تفسري آخر ال يستصحب هذه النظرية وكروية األرض ودوراهنا يفسر
  . .} وسخر الشمس والقمر كل جيري ألجل مسمى { 

وما . فما يزعم أحد أنه جيريهما . ومها مسخران بأمر اهللا . والقمر جيري يف مداره . والشمس جتري يف مدارها 



  .ا مبثل هذا النظام الدقيق الذي ال خيتل شعرة يف ماليني السنني يقبل منطق الفطرة أن جيريا بال حمرك ، يدبرمه
  .ال يعلمه إال اهللا سبحانه . . } ألجل مسمى { وستجري الشمس وسيجري القمر 

  . .} أال هو العزيز الغفار { 
معه آهلة ، فمع القوة والقدرة والعزة ، هو غفار ملن يتوب إليه وينيب ، ممن يكذبون عليه ويكفرون به ، ويتخذون 

  . .ويزعمون له ولداً وقد سبق حديثهم والطريق أمامهم مفتوح لريجعوا إىل العزيز الغفار 
ومن تلك اللفتة إىل آفاق الكون الكبري ، ينتقل إىل ملسة يف أنفس العباد؛ ويشري إىل آية احلياة القريبة منهم يف 

  :أنفسهم ويف األنعام املسخرة هلم 
خيلقكم يف بطون أمهاتكم . وأنزل لكم من األنعام مثانية أزواج . مث جعل منها زوجها  .خلقكم من نفس واحدة { 

  .} ال إله إال هو فأىن تصرفون؟ . ذلكم اهللا ربكم له امللك . خلقاً من بعد خلق يف ظلمات ثالث 
وهي . قصه اهللا عليه واليت ال يعلم عن خلقها إال ما ي. نفسه هذه اليت مل خيلقها . وحني يتأمل اإلنسان يف نفسه 

خصائص متيزها عن بقية اخلالئق ، كما أهنا جتمع كل . وذات خصائص واحدة . ذات طبيعة واحدة . نفس واحدة 
فالنفس اإلنسانية واحدة يف مجيع املاليني املنبثني يف األرض يف مجيع األجيال ويف . أفرادها يف إطار تلك اخلصائص 

فاملرأة تلتقي مع الرجل يف عموم اخلصائص البشرية رغم كل اختالف يف . وزوجها كذلك منها . مجيع البقاع 
ووحدة اإلرادة . الذكر واألنثى . تفصيالت هذه اخلصائص مما يشي بوحدة التصميم األساسي هلذا الكائن البشري 

  .املبدعة هلذه النفس الواحدة بشقيها 
مما يشي . إلشارة إىل هذه اخلاصية يف األنعام كذلك وعند اإلشارة إىل خاصية الزوجية يف النفس البشرية ترد ا

  :بوحدة القاعدة يف األحياء مجيعاً 
  :} وأنزل لكم من األنعام مثانية أزواج { 

وكل من الذكر . من كل ذكر وأنثى . هي الضأن واملعز والبقر واإلبل : واألنعام الثمانية كما جاءت يف آية أخرى 
والتعبري يعرب عن تسخريها لإلنسان بأنه إنزال هلا . . فهي مثانية يف جمموعها . هما واألنثى يسمى زوجاً عند اجتماع

  .ومأذون هلم فيه من عنده تعاىل . منزل من عليائه إىل عامل البشر . فهذا التسخري منزل من عنده . من عند اهللا 
بع مراحل اخللق لألجنة يف بطون أمهاهتا مث يعود بعد هذه اإلشارة إىل وحدة خاصية الزوجية يف الناس واألنعام إىل تت

:  
  . .} خيلقكم يف بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق { 

  .إىل اخللق الواضح فيه عنصر البشرية . من النطفة إىل العلقة إىل املضغة إىل العظام 
  . .} يف ظلمات ثالث { 

  .ظلمة الكيس الذي يغلف اجلنني 

لَِّه أَْنَداًدا َعا َربَُّه ُمنِيًبا إِلَْيِه ثُمَّ إِذَا خَوَّلَُه نِْعَمةً ِمْنُه َنِسَي َما كَانَ َيْدُعو إِلَْيِه ِمْن قَْبلُ َوجََعلَ ِلَوإِذَا َمسَّ الْإِْنَسانَ ُضرٌّ َد
ٌت آَناَء اللَّْيلِ سَاجًِدا َوقَاِئًما َيْحذَرُ أَمَّْن ُهَو قَانِ) ٨(ِلُيِضلَّ َعْن َسبِيِلِه قُلْ َتَمتَّْع بِكُفْرَِك قَِليلًا إِنََّك ِمْن أَْصحَابِ النَّارِ 

قُلْ َيا ِعَبادِ ) ٩(ُر أُولُو الْأَلَْبابِ الْآخَِرةَ َويَْرُجو َرْحَمةَ َربِِّه قُلْ َهلْ َيْسَتوِي الَِّذيَن َيْعلَُمونَ َوالَِّذيَن لَا َيْعلَُمونَ إِنََّما يََتذَكَّ
َغْيرِ ِللَِّذيَن أَْحَسنُوا ِفي َهِذِه الدُّْنَيا َحَسَنةٌ وَأَْرُض اللَِّه وَاِسَعةٌ إِنََّما ُيَوفَّى الصَّابُِرونَ أَْجرَُهْم بِالَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا رَبَّكُْم 

  ) ١٠(ِحسَابٍ 



يف اجلولة األوىل ملس قلوهبم بعرض قصة وجودهم؛ وخلقهم من نفس واحدة؛ وتزوجيها من جنسها؛ وخلق األنعام 
وأشعرهم يد اهللا متنحهم خصائص جنسهم البشري . ؛ وخلقهم يف بطون أمهاهتم يف ظلمات ثالث أزواجاً كذلك

  .أول مرة؛ مث متنحهم خصائص البقاء واالرتقاء 
وهنا يلمس قلوهبم ملسة أخرى وهو يعرض عليهم صورهتم يف الضراء وصورهتم يف السراء؛ ويريهم تقلبهم وضعفهم 

ال حني يتصلون برهبم ، ويتطلعون إليه ، ويقنتون له ، فيعرفون الطريق ، ويعلمون وادعاءهم وقلة ثباهتم على هنج؛ 
  .احلقيقة؛ وينتفعون مبا وهبهم اهللا من خصائص اإلنسان 

مث إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل ، وجعل هللا . وإذا مس اإلنسان ضر دعا ربه منيباً إليه { 
  . .} متتع بكفرك قليالً ، إنك من أصحاب النار : قل  .أنداداً ، ليضل عن سبيله 

إن فطرة اإلنسان تربز عارية حني ميسه الضر؛ ويسقط عنها الركام؛ وتزول عنها احلجب ، وتتكشف عنها األوهام؛ 
وتعلم كذب ما تدعي من شركاء أو . فتتجه إىل رهبا ، وتنيب إليه وحده؛ وهي تدرك أنه ال يكشف الضر غريه 

  .شفعاء 
فإن هذا اإلنسان الذي تعرت فطرته . فأما حني يذهب الضر ويأيت الرخاء ، وخيوله اهللا نعمة منه ، ويرفع عنه البالء 

وتطلعه إليه يف احملنة وحده ، حني . عند مس الضر يعود فيضع عليها الركام ، وينسى تضرعه وإنابته وتوحيده لربه 
إما آهلة يعبدها كما كان يف . ى هذا كله ويذهب جيعل هللا أنداداً ينس. . مل يكن غريه ميلك أن يدفع عنه حمنته 

جاهليته األوىل؛ وإما قيماً وأشخاصاً وأوضاعاً جيعل هلا يف نفسه شركة مع اهللا ، كما يفعل يف جاهلياته الكثرية فإذا 
أخلص عبادة؛ وحيبها  هو يعبد شهواته وميوله ومطامعه وخماوفه وماله وأوالده وحكامه وكرباءه كما يعبد اهللا أو

فيها اخلفي الذي ال حيسبه الناس شركاً ، ألنه ال يأخذ شكل الشرك . كما حيب اهللا أو أشد حباً والشرك ألوان 
  .املعروف وإمنا هو من الشرك يف الصميم 
هو وحده  وإفراده بالعبادة والتوجه واحلب. فسبيل اهللا واحد ال يتعدد . وتكون العاقبة هي الضالل عن سبيل اهللا 

ال حتتمل شركة من مال وال ولد وال وطن وال أرض وال . والعقيدة يف اهللا ال حتتمل شركة يف القلب . الطريق إليه 
صديق وال قريب ، فأميا شركة قامت يف القلب من هذا وأمثاله فهي اختاذ أنداد هللا ، وضالل عن سبيل اهللا ، منته 

  :رض إىل النار بعد قليل من املتاع يف هذه األ
  . .} إنك من أصحاب النار : متتع بكفرك قليالً : قل { 

بل إن حياة اجلنس . وأيام الفرد على هذه األرض معدودة مهما عمر . وكل متاع يف هذه األرض قليل مهما طال 
  البشري كله على األرض ملتاع قليل ، حني يقاس إىل أيام اهللا

  .عرض صورة أخرى وإىل جانب هذه الصورة النكدة من اإلنسان ، ي

صورة القلب اخلائف الوجل ، الذي يذكر اهللا وال ينساه يف سراء وال ضراء؛ والذي يعيش حياته على األرض يف . 
  :حذر من اآلخرة؛ ويف تطلع إىل رمحة ربه وفضله؛ ويف اتصال باهللا ينشأ عنه العلم الصحيح املدرك حلقائق الوجود 

هل يستوي الذين يعلمون والذين : وقائماً ، حيذر اآلخرة ويرجو رمحة ربه؟ قل أم من هو قانت آناء الليل ساجداً { 
  .} ال يعلمون؟ إمنا يتذكر أولو األلباب 

فالقنوت والطاعة والتوجه وهو ساجد وقائم وهذه احلساسية املرهفة وهو حيذر اآلخرة . وهي صورة مشرقة مرهفة 
. . ومتنح القلب نعمة الرؤية وااللتقاط والتلقي . تفتح البصرية  ويرجو رمحة ربه وهذا الصفاء وهذه الشفافية اليت

فال . هذه كلها ترسم صورة مشرقة وضيئة من البشر تقابل تلك الصورة النكدة املطموسة اليت رمستها اآلية السابقة 



  :جرم يعقد هذه املوازنة 
  . .} هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون؟ : قل { 

وليس . هو االتصال باحلقائق الثابتة يف هذا الوجود . هو تفتح البصرية . هو إدراك احلق . هو املعرفة فالعلم احلق 
العلم هو املعلومات املفردة املنقطعة اليت تزحم الذهن ، وال تؤدي إىل حقائق الكون الكربى ، وال متتد وراء الظاهر 

  .احملسوس 
وحساسية القلب ، واستشعار . القنوت هللا . . هذا هو . . املستنرية  وهذا هو الطريق إىل العلم احلقيقي واملعرفة

هذا هو الطريق ، . . احلذر من اآلخرة ، والتطلع إىل رمحة اهللا وفضله؛ ومراقبة اهللا هذه املراقبة الواجفة اخلاشعة 
ى الثابتة من وراء ومن مث يدرك اللب ويعرف ، وينتفع مبا يرى وما يسمع وما جيرب؛ وينتهي إىل احلقائق الكرب

فأما الذين يقفون عند حدود التجارب املفردة ، واملشاهدات الظاهرة ، فهم . املشاهدات والتجارب الصغرية 
  . .جامعو معلومات وليسوا بالعلماء 

  . .} إمنا يتذكر أولو األلباب { 
املنتفعة مبا ترى وتعلم ، اليت .  وإمنا يعرف أصحاب القلوب الواعية املتفتحة املدركة ملا وراء الظواهر من حقائق

  . .تذكر اهللا يف كل شيء تراه وتلمسه وال تنساه ، وال تنسى يوم لقاه 
وبعد عرض هاتني الصورتني يتجه إىل الذين آمنوا يناديهم ليتقوا وحيسنوا؛ ويتخذوا من حياهتم القصرية على هذه 

  :األرض وسيلة للكسب الطويل يف احلياة اآلخرة 
إمنا يوىف . وأرض اهللا واسعة . اللذين أحسنوا يف هذه الدنيا حسنة . عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم يا : قل { 

  . .} الصابرون أجرهم بغري حساب 
: قل هلم . . قل لعبادي الذين آمنوا : فهو يف األصل . التفاتة خاصة } يا عباد الذين آمنوا : قل { : ويف التعبري 
يا { : والرسول صلى اهللا عليه وسلم ال يقول هلم . يناديهم ، ألن يف النداء إعالناً وتنبيهاً ولكنه جعله . اتقوا ربكم 

فالنداء يف حقيقته من . فهناك هذه االلتفاتة يف أثناء تكليفه بتبليغهم أن يناديهم باسم اهللا . فهم عباد اهللا } عبادي 
  . وما حممد صلى اهللا عليه وسلم إال مبلغ عنه للنداء. اهللا 
  .} اتقوا ربكم . يا عباد الذين آمنوا : قل { 

قُلْ إِنِّي أََخاُف إِنْ ) ١٢(َوأُمِْرُت ِلأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الُْمْسِلِمَني ) ١١(قُلْ إِنِّي أُمِْرُت أَنْ أَْعُبدَ اللََّه ُمخِْلًصا لَُه الدِّيَن 
فَاْعُبدُوا َما ِشئُْتْم ِمْن ُدونِِه قُلْ إِنَّ ) ١٤(عُْبُد ُمْخِلًصا لَُه ِدينِي قُلِ اللََّه أَ) ١٣(َعَصْيُت َربِّي َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ 

لَُهْم ِمْن فَْوِقهِْم ظُلَلٌ ِمَن ) ١٥(الَْخاِسرِيَن الَِّذيَن َخِسرُوا أَْنفُسَُهْم َوأَْهِليهِْم َيْوَم الِْقَياَمِة أَلَا ذَِلَك ُهَو الُْخْسَرانُ الُْمبُِني 
وَالَِّذيَن اْجتََنُبوا الطَّاغُوتَ أَنْ َيعُْبُدوَها وَأََنابُوا ) ١٦(ِمْن َتْحِتهِْم ظُلَلٌ ذَِلَك ُيَخوُِّف اللَُّه بِِه ِعَباَدُه َيا ِعَباِد فَاتَّقُوِن النَّارِ َو

ُعونَ أَْحَسَنُه أُولَِئَك الَِّذيَن َهَداُهُم اللَُّه َوأُولَِئَك ُهمْ الَِّذيَن َيْسَتِمُعونَ الْقَْولَ فََيتَّبِ) ١٧(إِلَى اللَِّه لَُهُم الُْبْشَرى فََبشِّْر ِعَباِد 
لَِكنِ الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَُّهْم لَُهْم غَُرٌف ) ١٩(أَفََمْن َحقَّ َعلَْيِه كَِلَمةُ الَْعذَابِ أَفَأَْنَت ُتنِْقذُ َمْن ِفي النَّارِ ) ١٨(أُولُو الْأَلَْبابِ 
  ) ٢٠(َمْبنِيَّةٌ َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر َوْعَد اللَِّه لَا ُيْخِلُف اللَُّه الِْميَعاَد  ِمْن فَْوِقَها غَُرٌف

ويبدأ بتوجيه الرسول صلى اهللا . هذا املقطع كله يظلله جو اآلخرة ، وظل اخلوف من عذاهبا ، والرجاء يف ثواهبا 
خوفه وهو النيب املرسل من عاقبة االحنراف عنها ، وإعالن  عليه وسلم إىل إعالن كلمة التوحيد اخلالصة؛ وإعالن

وبيان عاقبة هذا الطريق وذاك ، يوم يكون . تصميمه على منهجه وطريقه ، وتركهم هم إىل منهجهم وطريقهم 



  .احلساب 
ت ريب إين أخاف إن عصي: قل . إين أمرت أن أعبد اهللا خملصاً له الدين؛ وأمرت ألن أكون أول املسلمني : قل { 

  . .} عذاب يوم عظيم 
وهذا اإلعالن من النيب صلى اهللا عليه وسلم بأنه مأمور أن يعبد اهللا وحده ، وخيلص له الدين وحده؛ وأن يكون 

هذا اإلعالن ذو قيمة كربى يف جتريد عقيدة . . هبذا أول املسلمني؛ وأنه خياف عذاب يوم عظيم إنه هو عصى ربه 
ويف . هذا مقامه ال يتعداه . فالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذا املقام هو عبداهللا . م التوحيد كما جاء هبا اإلسال

  .وهذا هو املراد . . مقام العبادة يقف العبيد كلهم صفاً ، وترتفع ذات اهللا سبحانه متفردة فوق مجيع العباد 
ال يشتبهان ، وتتجرد صفة الوحداينة هللا وعند ذلك يقر معىن األلوهية ، ومعىن العبودية ، ويتميزان ، فال خيتلطان و

وحني يقف حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مقام العبودية هللا وحده يعلن هذا . سبحانه بال شريك وال شبيه 
اإلعالن ، وخياف هذا اخلوف من العصيان ، فليس هنالك جمال لدعوى شفاعة األصنام أو املالئكة بعبادهتم من دون 

  .اهللا حبال من األحوال  اهللا أو مع
  :ومرة أخرى يكرر اإلعالن مع اإلصرار على الطريق ، وترك املشركني لطريقهم وهنايته األليمة 

إن اخلاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم : قل . اهللا أعبد خملصاً له ديين فاعبدوا ما شئتم من دونه : قل { 
  . .} أال ذلك هو اخلسران املبني . القيامة 

فأما أنتم فامضوا يف الطريق اليت . أخص اهللا بالعبادة ، وأخلص له الدينونة . إنين ماض يف طريقي : مرة أخرى يعلن 
خسران النفس اليت تنتهي إىل . ولكن هنالك اخلسران الذي ما بعده خسران . تريدون؛ واعبدوا ما شئتم من دونه 

فإن كانوا مؤمنني فقد خسرهم املشركون ألن هؤالء إىل . رين وخسران األهل سواء كانوا مؤمنني أم كاف. جهنم 
أال ذلك هو اخلسران املبني { . . وإن كانوا مشركني مثلهم فكلهم خسر نفسه باجلحيم . طريق وهؤالء إىل طريق 

 {. .  
  :مث يعرض مشهد اخلسران املبني 

  . .} يا عباد فاتقون . اده ذلك خيوف اهللا به عب. هلم من فوقهم ظلل من النار ومن حتتهم ظلل { 
مشهد النار يف هيئة ظلل من فوقهم وظلل من حتتهم ، وهم يف طيات هذه الظلل املعتمة . وهو مشهد رعيب حقاً 

  وهي من النار. تلفهم وحتتوي عليهم 
  .إنه مشهد رعيب 

ي الْأَْرضِ ثُمَّ ُيْخرِجُ بِِه َزْرًعا ُمْخَتِلفًا أَلْوَاُنُه ثُمَّ َيهِيُج فََترَاُه ُمْصفَرا أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه أَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فََسلَكَُه َيَنابِيَع ِف
هِ أَفََمْن َشَرَح اللَُّه َصْدَرهُ ِللْإِْسلَامِ فَُهَو َعلَى ُنورٍ ِمْن َربِّ) ٢١(ثُمَّ َيْجَعلُُه ُحطَاًما إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَِذكَْرى ِلأُوِلي الْأَلَْبابِ 

اللَُّه َنزَّلَ أَْحَسَن الَْحِديِث ِكَتاًبا ُمَتشَابًِها َمثَانِيَ ) ٢٢(فََوْيلٌ ِللْقَاِسَيِة قُلُوُبُهْم ِمْن ِذكْرِ اللَِّه أُولَِئَك ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ 
ْم إِلَى ِذكْرِ اللَِّه ذَِلَك ُهَدى اللَِّه َيْهِدي بِِه َمْن َيَشاءُ َتقَْشِعرُّ ِمْنُه ُجلُودُ الَِّذيَن َيْخَشْونَ َربَُّهْم ثُمَّ َتِلُني ُجلُوُدُهْم َوقُلُوبُُه

أَفََمْن َيتَِّقي بَِوْجهِِه ُسوَء الَْعذَابِ َيْوَم الِْقَياَمِة َوقِيلَ ِللظَّاِلِمَني ذُوقُوا َما كُنُْتمْ ) ٢٣(َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َهاٍد 
فَأَذَاقَُهُم اللَُّه الِْخْزَي ِفي الَْحَياةِ ) ٢٥(الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فَأََتاُهُم الَْعذَاُب ِمْن َحْيثُ لَا َيْشُعُرونَ  كَذََّب) ٢٤(َتكِْسُبونَ 

كُلِّ مَثَلٍ لََعلَُّهْم َيَتذَكَُّرونَ  َولَقَْد َضَربَْنا ِللنَّاسِ ِفي َهذَا الْقُْرآِن ِمْن) ٢٦(الدُّْنَيا َولََعذَاُب الْآِخَرةِ أَكَْبُر لَْو كَاُنوا َيْعلَُمونَ 
َضَرَب اللَُّه َمثَلًا َرُجلًا ِفيِه ُشَركَاُء مَُتَشاِكُسونَ َوَرُجلًا َسلًَما ) ٢٨(قُْرآًنا َعَربِيا غَْيَر ِذي ِعَوجٍ لََعلَُّهمْ َيتَّقُونَ ) ٢٧(

  ) ٢٩(ثَُرُهمْ لَا َيْعلَُمونَ ِلَرُجلٍ َهلْ َيْستَوَِياِن َمثَلًا الَْحْمدُ ِللَِّه َبلْ أَكْ



يف هذا املقطع من السورة لفتة إىل حياة النبات يف األرض عقب إنزال املاء من السماء؛ وانتهائها إىل غايتها القريبة ، 
وكثرياً ما يضرب هذا مثالً للحياة الدنيا يف حقيقتها الزائلة وتوجيه ألويل األلباب الذين يذكرون ويتدبرون ليتدبروا 

وعلى ذكر إنزال املاء من السماء يشري إىل الكتاب املنزل من السماء كذلك لتحيا به القلوب . ا املثل ويذكروه هذ
. وتنشرح له الصدور؛ مع تصوير موح الستجابة القلوب املفتوحة هلذا الكتاب ، خبشية وقشعريرة مث لني وطمأنينة 

قلوهبم من ذكر اهللا ، ويف النهاية يتجه إىل حقيقة التوحيد ،  وتصوير كذلك لعاقبة املستجيبني لذكر اهللا ، والقاسية
كما ال يستوي . ومها ال يستويان مثالً وال يتفقان حاالً . فيضرب مثاالً ملن يعبد إهلاً واحداً ومن يعبد آهلة متعددة 

  حال العبد الذي ميلكه سادة متنازعون والعبد الذي يعمل لسيد واحد ال ينازعه أحد فيه
تر أن اهللا أنزل من السماء ماء ، فسلكه ينابيع يف األرض ، مث خيرج به زرعاً خمتلفاً ألوانه ، مث يهيج فتراه  أمل{ 

  .} مصفراً ، مث جيعله حطاماً؟ إن يف ذلك لذكرى ألويل األلباب 
حىت لتذهب األلفة  إن هذه الظاهرة اليت يوجه القرآن إليها األنظار للتأمل والتدبر ، ظاهرة تتكرر يف أحناء األرض ،

والقرآن يوجه النظر إىل رؤية يد اهللا وتتبع آثارها يف كل . جبدهتا وما فيها من عجائب يف كل خطوة من خطواهتا 
  .خطوة من خطوات احلياة 

إن . ما هو وكيف نزل؟ إننا منر هبذه اخلارقة سراعاً لطول األلفة وطول التكرار . . فهذا املاء النازل من السماء 
ومهما عرفنا أنه ينشأ من احتاد ذريت أيدروجني بذرة أكسوجني حتت ظروف معينة ، فإن . املاء يف ذاته خارقة خلق 

هذه املعرفة خليقة بأن توقظ قلوبنا إىل رؤية يد اهللا اليت صاغت هذا الكون حبيث يوجد األيدروجني ويوجد 
ومن مث وجود احلياة يف هذه . من هذا االحتاد األكسوجني وتوجد الظروف اليت تسمح باحتادمها ، وبوجود املاء 

واهللا من . إهنا سلسلة من التدبري حىت نصل إىل وجود املاء ووجود احلياة . ولوال املاء ما وجدت حياة . األرض 
مث نزول هذا املاء بعد وجوده وهو اآلخر خارقة جديدة ، ناشئة من . . وراء هذا التدبري ، وكله مما صنعت يداه 

  .ألرض والكون على هذا النظام الذي يسمح بتكون املاء ونزوله وفق تدبري اهللا قيام ا
  :مث جتيء اخلطوة التالية إلنزال املاء 

  . .} فسلكه ينابيع يف األرض { 
سواء يف ذلك األهنار اجلارية على سطح األرض؛ أو األهنار اجلارية حتت طباقها مما يتسرب من املياه السطحية ، مث 

ويد اهللا متسكه فال يذهب يف األغوار البعيدة اليت ال يظهر منها . ذلك ينابيع وعيوناً ، أو يتكشف آباراً  يتفجر بعد
  أبداً
  . .} مث خيرج به زرعاً خمتلفاً ألوانه { 

  .واحلياة النباتية اليت تعقب نزول املاء وتنشأ عنه؛ خارقة يقف أمامها جهد اإلنسان حسرياً 

هي تشق حجاب األرض عنها؛ وتزيح أثقال الركام من فوقها؛ وتتطلع إىل الفضاء والنور ورؤية النبتة الصغرية و
هذه الرؤية كفيلة بأن متأل القلب املفتوح ذكرى؛ وأن تثري فيه . . واحلرية؛ وهي تصعد إىل الفضاء رويداً رويداً 

بل . ف األلوان يف البقعة الواحدة والزرع املختل. اإلحساس باهللا اخلالق املبدع الذي أعطى كل شيء خلقه مث هدى 
بل يف الزهرة الواحدة إن هو إال معرض إلبداع القدرة؛ ُيشعر اإلنسان بالعجز املطلق عن اإلتيان . يف النبتة الواحدة 
  بشيء منه أصالً

  :هذا الزرع النامي اللدن الرخص الطري باحلياة ، يبلغ متامه ، ويستويف أيامه 
  . . }مث يهيج فتراه مصفراً { 



  :وقد بلغ غايته املقدرة له يف ناموس الوجود ، ويف نظام الكون ، ويف مراحل احلياة ، فينضج للحصاد 
  . .} مث جيعله حطاماً { 

  . .وقد استوىف أجله ، وأدى دوره ، وأهنى دورته كما قدر له واهب احلياة 
  . .} إن يف ذلك لذكرى ألويل األلباب { 

  .نتفعون مبا وهبهم اهللا من عقل وإدراك الذين يتدبرون فيذكرون ، وي
. أولئك يف ضالل مبني . أفمن شرح اهللا صدره لإلسالم فهو على نور من ربه؟ فويل للقاسية قلوهبم من ذكر اهللا { 

اهللا نزل أحسن احلديث كتاباً متشاهباً مثاين تقشعر منه جلود الذين خيشون رهبم؛ مث تلني جلودهم وقلوهبم إىل ذكر 
  . .} ذلك هدى اهللا يهدي به من يشاء؛ ومن يضلل فما له من هاد . اهللا 

وكما ينزل املاء من السماء؛ فينبت هلم به زرعاً خمتلفاً ألوانه؛ كذلك ينزل من السماء ذكراً تتلقاه القلوب احلية؛ 
ال حياة فيها وال  فتتفتح وتنشرح وتتحرك حركة احلياة ، وتتلقاه القلوب القاسية كما تتلقاه الصخرة القاسية اليت

  نداوة
والفرق بني هذه القلوب وقلوب . واهللا يشرح لإلسالم قلوباً يعلم منها اخلري ، ويصلها بنوره فتشرق به وتستضيء 

  . .} فويل للقاسية قلوهبم من ذكر اهللا { : أخرى قاسية فرق بعيد 
  . .} أولئك يف ضالل مبني { 

حال االنشراح . وتصور حاهلا مع اهللا . اإلسالم فتنشرح له وتندى به  وهذه اآلية تصور حقيقة القلوب اليت تتلقى
كما تصور حقيقة القلوب األخرى يف قساوهتا وغلظتها وموهتا . والتفتح والنداوة والبشاشة ، واإلشراق واالستنارة 

قاسية قلوهبم من ليس قطعاً كال. ومن يشرح اهللا صدره لإلسالم وميد له من نوره . وجفافها ، وعتمتها وظالمها 
  .وشتان شتان بني هؤالء وهؤالء . ذكر اهللا 

هذا الكتاب املتناسق الذي ال اختالف يف طبيعته وال يف . كذلك تصور اآلية الثانية هيئة تلقي املؤمنني هلذا القرآن 
وجيهاته تكرر مقاطعه وقصصه وت» مثاين « وهو » متشابه « فهو . اجتاهاته ، وال يف روحه ، وال يف خصائصه 

يف . ولكنها ال ختتلف وال تتعارض ، إمنا تعاد يف مواضع متعددة وفق حكمة تتحقق يف اإلعادة والتكرار . ومشاهده 
  .ال تعارض فيها وال اصطدام . تناسق ويف استقرار على أصول ثابتة متشاهبة 

ن هذا الذكر يف وجل وارتعاش والذين خيشون رهبم ويتقونه ، ويعيشون يف حذر وخشية ، ويف تطلع ورجاء ، يتلقو
، ويف تأثر شديد تقشعر منه اجللود؛ مث هتدأ نفوسهم ، وتأنس قلوهبم هبذا الذكر؛ فتلني جلودهم وقلوهبم وتطمئن 

  .إىل ذكر اهللا 

.  
  .وهي صورة حية حساسة ترمسها الكلمات ، فتكاد تشخص فيها احلركات 

  . .} ذلك هدى اهللا يهدي به من يشاء { 
واهللا يعلم من حقيقة . القلوب هكذا إال حني حتركها أصبع الرمحن إىل اهلدى واالستجابة واإلشراق  فما ترتعش

  :القلوب ما جيازيها عليه باهلدى أو بالضالل 
  . .} ومن يضلل اهللا فما له من هاد { 

  .ال فهو يضله مبا يعلمه من حقيقته املستقرة على الضالل ، اليت ال تقبل اهلدى وال جتنح إليه حب
  مث يعرض ما ينتظر أهل الضالل يوم القيامة يف مشهد بائس يف موعد حصاد األعمال



  . .} ذوقوا ما كنتم تكسبون : أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة؟ وقيل للظاملني { 
رجليه ، فيدفعها فأما هنا فهو ال ميلك أن يدفع عن نفسه النار بيديه وال ب. واإلنسان يقي وجهه عادة بيديه وجسمه 

ويف زمحة هذا العذاب يتلقى التأنيب ، . مما يدل على اهلول والشدة واالضطراب . بوجهه ، ويتقي به سوء العذاب 
  } ذوقوا ما كنتم تكسبون : وقيل للظاملني { : وتدفع إليه حصيلة حياته ويا هلا من حصيلة 

جهون حممداً صلى اهللا عليه وسلم ليعرض عليهم ما ويلتفت من هذا املشهد إىل احلديث عن املكذبني الذين يوا
  :جرى للمكذبني قبلهم لعلهم يتداركون أنفسهم 

فأذاقهم اهللا اخلزي يف احلياة الدنيا ، ولعذاب . كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث ال يشعرون { 
  . .} اآلخرة أكرب لو كانوا يعلمون 

وسنة . تظرهم العذاب األكرب ويف اآلخرة ين. يف الدنيا أذاقهم اهللا اخلزي . ة فهذه حال املكذبني يف الدنيا واآلخر
والفرصة أمامهم ساحنة . ووعيد اهللا هلم يف اآلخرة قائم . ومصارع القرون من قبلهم شاهدة . اهللا ماضية ال تتخلف 

  } لو كانوا يعلمون { وهذا الذكر ملن يتعظ ويذكر . 
ضرب . ري ذي عوج لعلهم يتقون ولقد ضربنا للناس يف هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون ، قرآناً عربياً غ{ 

. } اهللا مثالً رجالً فيه شركاء متشاكسون ورجال سلماً لرجل ، هل يستويان مثالً؟ احلمد هللا بل أكثرهم ال يعلمون 
.  

يضرب اهللا املثل للعبد املوحد والعبد املشرك بعبد ميلكه شركاء خياصم بعضهم بعضاً فيه ، وهو بينهم موزع؛ ولكل 
، ولكل منهم عليه تكليف؛ وهو بينهم حائر ال يستقر على هنج وال يستقيم على طريق؛ وال ميلك  منهم فيه توجيه

أن يرضي أهواءهم املتنازعة املتشاكسة املتعارضة اليت متزق اجتاهاته وقواه وعبد ميلكه سيد واحد ، وهو يعلم ما 
  . .يطلبه منه ، ويكلفه به ، فهو مستريح مستقر على منهج واحد صريح 

  . .} هل يستويان مثالً؟ { 
وجتمع الطاقة ووحدة االجتاه ، . فالذي خيضع لسيد واحد ينعم براحة االستقامة واملعرفة واليقني . إهنما ال يستويان 
والذي خيضع لسادة متشاكسني معذب مقلقل ال يستقر على حال وال يرضي واحداً منهم فضالً . ووضوح الطريق 

  على أن يرضي اجلميع
  .ملثل يصور حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك يف مجيع األحوال وهذا ا

فالقلب املؤمن حبقيقة التوحيد هو القلب الذي يقطع الرحلة على هذه األرض على هدى ، ألن بصره أبداً معلق 
اً وألنه يعرف مصدراً واحداً للحياة والقوة والرزق ، ومصدراً واحد. بنجم واحد على األفق فال يلتوي به الطريق 

للنفع والضر ، ومصدراً واحداً للمنح واملنع ، فتستقيم خطاه إىل هذا املصدر الواحد ، يستمد منه وحده ، ويعلق 
وخيدم سيداً واحداً يعرف ماذا . ويطمئن اجتاهه إىل هدف واحد ال يزوغ عنه بصره . يديه حببل واحد يشد عروته 

طاقته وتتوحد ، فينتج بكل طاقته وجهده وهو ثابت القدمني  وبذلك تتجمع. . يرضيه فيفعله وماذا يغضبه فيتقيه 
  . .على األرض متطلع إىل إله واحد يف السماء 

ويعقب على هذا املثل الناطق املوحي ، باحلمد هللا الذي اختار لعباده الراحة واألمن والطمأنينة واالستقامة 
  .وهم مع هذا ينحرفون ، وأكثرهم ال يعلمون . واالستقرار 

وهو قرآن عريب ، مستقيم ، واضح ، ال لبس فيه . ا مثل من األمثلة اليت يضرهبا القرآن للناس لعلهم يتذكرون وهذ
  .خياطب الفطرة مبنطقها القريب املفهوم . وال عوج وال احنراف 



لى اهللا ويبدأ بتوجيه الرسول ص. هذا املقطع كله يظلله جو اآلخرة ، وظل اخلوف من عذاهبا ، والرجاء يف ثواهبا 
عليه وسلم إىل إعالن كلمة التوحيد اخلالصة؛ وإعالن خوفه وهو النيب املرسل من عاقبة االحنراف عنها ، وإعالن 

وبيان عاقبة هذا الطريق وذاك ، يوم يكون . تصميمه على منهجه وطريقه ، وتركهم هم إىل منهجهم وطريقهم 
  .احلساب 

إين أخاف إن عصيت ريب : قل . لدين؛ وأمرت ألن أكون أول املسلمني إين أمرت أن أعبد اهللا خملصاً له ا: قل { 
  . .} عذاب يوم عظيم 

وهذا اإلعالن من النيب صلى اهللا عليه وسلم بأنه مأمور أن يعبد اهللا وحده ، وخيلص له الدين وحده؛ وأن يكون 
ن ذو قيمة كربى يف جتريد عقيدة هذا اإلعال. . هبذا أول املسلمني؛ وأنه خياف عذاب يوم عظيم إنه هو عصى ربه 

ويف . هذا مقامه ال يتعداه . فالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذا املقام هو عبداهللا . التوحيد كما جاء هبا اإلسالم 
  .وهذا هو املراد . . مقام العبادة يقف العبيد كلهم صفاً ، وترتفع ذات اهللا سبحانه متفردة فوق مجيع العباد 

عىن األلوهية ، ومعىن العبودية ، ويتميزان ، فال خيتلطان وال يشتبهان ، وتتجرد صفة الوحداينة هللا وعند ذلك يقر م
وحني يقف حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مقام العبودية هللا وحده يعلن هذا . سبحانه بال شريك وال شبيه 

عوى شفاعة األصنام أو املالئكة بعبادهتم من دون اإلعالن ، وخياف هذا اخلوف من العصيان ، فليس هنالك جمال لد
  .اهللا أو مع اهللا حبال من األحوال 

  :ومرة أخرى يكرر اإلعالن مع اإلصرار على الطريق ، وترك املشركني لطريقهم وهنايته األليمة 
  .اهللا أعبد خملصاً له ديين فاعبدوا ما شئتم من دونه : قل { 

  . .} أال ذلك هو اخلسران املبني . فسهم وأهليهم يوم القيامة إن اخلاسرين الذين خسروا أن: قل 
فأما أنتم فامضوا يف الطريق اليت . أخص اهللا بالعبادة ، وأخلص له الدينونة . إنين ماض يف طريقي : مرة أخرى يعلن 

 تنتهي إىل خسران النفس اليت. ولكن هنالك اخلسران الذي ما بعده خسران . تريدون؛ واعبدوا ما شئتم من دونه 
فإن كانوا مؤمنني فقد خسرهم املشركون ألن هؤالء إىل . وخسران األهل سواء كانوا مؤمنني أم كافرين . جهنم 

أال ذلك هو اخلسران املبني { . . وإن كانوا مشركني مثلهم فكلهم خسر نفسه باجلحيم . طريق وهؤالء إىل طريق 
 {. .  

  :مث يعرض مشهد اخلسران املبني 
  . .} يا عباد فاتقون . ذلك خيوف اهللا به عباده . ن فوقهم ظلل من النار ومن حتتهم ظلل هلم م{ 

مشهد النار يف هيئة ظلل من فوقهم وظلل من حتتهم ، وهم يف طيات هذه الظلل املعتمة . وهو مشهد رعيب حقاً 
  وهي من النار. تلفهم وحتتوي عليهم 

وخيوفهم مغبته . د يف األرض ميلكون أن ينأوا بأنفسهم عن طريقه يعرضه اهللا لعباده وهم بع. إنه مشهد رعيب 
  :لعلهم جيتنبونه 

  . .} ذلك خيوف اهللا به عباده { 
  :ويناديهم ليحذروا ويتقوا ويسلموا 

  .} يا عباد فاتقون { 
  :وعلى الضفة األخرى يقف الناجون ، الذين خافوا هذا املصري املشؤوم 

فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون . يعبدوها وأنابوا إىل اهللا هلم البشرى والذين اجتنبوا الطاغوت أن { 



  . .} وأولئك هم أولو األلباب . أحسنه ، أولئك الذين هداهم اهللا 
والطاغوت كل ما طغا . تفيد املبالغة والضخامة . والطاغوت صياغة من الطغيان؛ حنو ملكوت وعظموت ورمحوت 

وهم . اجتنبوا عبادهتا هم الذين اجتنبوا عبادة غري املعبود يف أية صورة من صور العبادة والذين . وجتاوز احلد 
  .وعادوا إليه ، ووقفوا يف مقام العبودية له وحده . الذين أنابوا إىل رهبم 

فبشر {  :والرسول صلى اهللا عليه وسلم يبلغها هلم بأمر اهللا . صادرة إليهم من املأل األعلى } هلم البشرى { هؤالء 
  وهذا وحده نعيم. إهنا البشرى العلوية حيملها إليهم رسول كرمي . . } عباد 

هؤالء من صفاهتم أهنم يستمعون ما يستمعون من القول ، فتلتقط قلوهبم أحسنه وتطرد ما عداه ، فال يلحق هبا وال 
ح للقول الطيب فتتلقاه والنفس الطيبة تتفت. . يلصق إال الكلم الطيب ، الذي تزكو به النفوس والقلوب 

  .والنفس اخلبيثة ال تتفتح إال للخبيث من القول وال تستجيب إال له . وتستجيب له 
  . .} أولئك الذين هداهم اهللا { 

  .واهلدى هدى اهللا . فقد علم اهللا يف نفوسهم خرياً فهداهم إىل استماع أحسن القول واالستجابة له 
  . .} وأولئك هم أولو األلباب { 
ومن ال يتبع طريق الزكاة والنجاة فكأنه مسلوب . عقل السليم هو الذي يقود صاحبه إىل الزكاة ، وإىل النجاة فال

  .العقل حمروم من هذه النعمة اليت أعطاها له اهللا 
  .وقبل أن يعرض مشهد هؤالء يف نعيمهم يف اآلخرة يقرر أن عبدة الطاغوت قد وصلوا فعالً إىل النار 

فََمْن أَظْلَُم ِممَّْن كَذََب َعلَى اللَِّه ) ٣١(ثُمَّ إِنَّكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة ِعْندَ رَبِّكُْم َتخَْتِصُمونَ ) ٣٠(َوإِنَُّهْم َميُِّتونَ  إِنََّك َميٌِّت
قِ َوَصدََّق بِِه أُولَِئَك ُهُم الُْمتَّقُونَ َوالَِّذي َجاَء بِالصِّْد) ٣٢(َوكَذََّب بِالصِّْدقِ إِذْ َجاَءُه أَلَْيَس ِفي َجَهنََّم َمثًْوى ِللْكَافِرِيَن 

لُِيكَفَِّر اللَُّه َعنُْهْم أَسَْوأَ الَِّذي َعِملُوا وََيجْزَِيُهمْ أَْجرَُهمْ ) ٣٤(لَُهْم َما َيَشاُءونَ ِعْنَد َربِّهِْم ذَِلَك جََزاُء الُْمْحِسنَِني ) ٣٣(
  ) ٣٥(بِأَْحَسنِ الَِّذي كَانُوا َيْعَملُونَ 

املقطع تعقيب على ما قبله فبعد أن عرض آية املاء النازل من السماء ، وآية الزرع الذي خيرج هبذا املاء ، وآية  هذا
عقب على } ولكن أكثرهم ال يعلمون { الكتاب النازل من عند اهللا؛ وأشار إىل ما يضربه يف القرآن من األمثال 

إىل اهللا؛ وأنه هو الذي حيكم بينهم بعد املوت ، فيجازي  هذا بأن أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم وأمرهم موكول
  .الكاذبني املكذبني مبا يستحقون؛ وجيازي الصادقني املصدقني جزاء احملسنني 

  . .} إنك ميت وإهنم ميتون ، مث إنكم يوم القيامة عند ربكم ختتصمون { 
وي كل البشر مبا فيهم حممد رسول اهللا صلى اهللا إنه املوت هناية كل حي؛ وال يتفرد بالبقاء إال اهللا ويف املوت يست

مث يلي ذلك تقرير . عليه وسلم وذكر هذه احلقيقة هنا حلقة من حلقات التوحيد الذي تقرره السورة كلها وتؤكده 
 إمنا هو حلقة هلا ما بعدها من حلقات النشأة املقدرة املدبرة ، اليت ليس. فاملوت ليس هناية املطاف . ما بعد املوت 

وجييء رسول اهللا صلى اهللا عليه . فيوم القيامة خيتصم العباد فيما كان بينهم من خالف . شيء منها عبثاً وال سدى 
  .وسلم أمام ربه ويوقف القوم للخصومة فيما كانوا يقولونه ويأتونه ، ويواجهون به ما أنزل اهللا إليهم من اهلدى 

  }اءه؟ أليس يف جهنم مثوى للكافرين؟ فمن أظلم ممن كذب على اهللا وكذب بالصدق إذ ج{ 
فليس هنالك من هو أظلم ممن كذب على اهللا فزعم أن له بنات وأنه له شركاء؛ وكذب بالصدق . سؤال للتقرير 

على سبيل التقرير الذي . ويف جهنم مثوى للكافرين . إنه الكفر . الذي جاء به رسوله؛ فلم يصدق بكلمة التوحيد 



  .دة اإليضاح والتوكيد يرد يف صورة سؤال لزيا
وصدق به فبلغه عن عقيدة . هذا طرف من اخلصومة فأما الطرف اآلخر فهو الذي جاء بالصدق من عند اهللا 

كما يشاركه فيها كل من . ويشترك مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف هذه الصفة كل الرسل قبله . واقتناع 
. } أولئك هم املتقون { . . احلق ، يشارك قلبه لسانه فيما يدعو إليه دعا إىل هذا الصدق وهو مقتنع به مؤمن بأنه 

.  
  :ويتوسع يف عرض صفة املتقني هؤالء وما أعده هلم من جزاء 

  . .} هلم ما يشاءون عند رهبم ، ذلك جزاء احملسنني { 
رهبم ، فهو حقهم  عند} هلم { وهو تعبري جامع ، يشمل كل ما خيطر للنفس املؤمنة من رغائب ، ويقرر أن هذا 

  . .} ذلك جزاء احملسنني { . . الذي ال خييب وال يضيع 
  :ذلك ليحقق اهللا ما أراده هلم من خري ومن كرامة ، ومن فضل يزيد على العدل يعاملهم به ، متفضالً حمسناً 

  . .} ليكفر اهللا عنهم أسوأ الذي عملوا؛ وجيزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون { 
  .ن حتسب احلسنات وحتسب السيئات؛ مث يكون اجلزاء فالعدل أ

والفضل هو هذا الذي يتجلى به اهللا على عباده املتقني هؤالء أن يكفر عنهم أسوأ أعماهلم فال يبقى هلا حساب يف 
  .وأن جيزيهم أجرهم حبساب األحسن فيما كانوا يعملون ، فتزيد حسناهتم وتعلو وترجح يف امليزان . ميزاهنم 
  . .فهو واقع يطمئن إليه املتقون احملسنون . كتبه اهللا على نفسه بوعده . ل اهللا يؤتيه من يشاء إنه فض

َوَمْن َيْهِد اللَُّه فََما لَُه ِمْن ) ٣٦(أَلَْيَس اللَُّه بِكَاٍف عَْبَدُه وَُيَخوِّفُوَنَك بِالَِّذيَن ِمْن ُدونِِه َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َهاٍد 
َولَِئْن سَأَلْتَُهْم َمْن َخلََق السََّماَواِت وَالْأَْرَض لََيقُولُنَّ اللَُّه قُلْ أَفَرَأَْيُتْم َما َتْدُعونَ ) ٣٧(ُمِضلٍّ أَلَْيَس اللَُّه بَِعزِيزٍ ِذي اْنتِقَامٍ 

أََرادَنِي بَِرْحَمٍة َهلْ ُهنَّ ُمْمِسكَاُت َرْحَمِتِه قُلْ َحسْبَِي اللَُّه  ِمْن ُدوِن اللَِّه إِنْ أََرادَنَِي اللَُّه بُِضرٍّ َهلْ ُهنَّ كَاِشفَاتُ ُضرِِّه أَْو
َمْن َيأِْتيِه َعذَابٌ ) ٣٩(قُلْ َيا قَْومِ اْعَملُوا َعلَى َمكَاَنِتكُْم إِنِّي َعاِملٌ فَسَْوَف َتْعلَُمونَ ) ٣٨(َعلَْيِه َيَتَوكَّلُ الْمَُتَوكِّلُونَ 

إِنَّا أَنَْزلَْنا َعلَْيكَ الِْكتَاَب ِللنَّاسِ بِالَْحقِّ فََمنِ اْهَتَدى فَِلَنفِْسِه َوَمْن َضلَّ فَإِنََّما ) ٤٠(ْيِه َعذَاٌب ُمِقيٌم ُيْخزِيِه وََيِحلُّ َعلَ
ْم َتُمْت ِفي َمَناِمَها فَُيْمِسكُ الَِّتي اللَُّه َيَتَوفَّى الْأَنْفَُس ِحَني َموِْتَها وَالَِّتي لَ) ٤١(َيِضلُّ َعلَْيَها َوَما أَْنَت َعلَيْهِْم بَِوكِيلٍ 

أَمِ اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن ) ٤٢(قََضى َعلَْيَها الْمَْوَت َويُْرِسلُ الْأُْخَرى إِلَى أََجلٍ ُمَسمى إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَياتٍ ِلقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَ 
قُلْ ِللَِّه الشَّفَاَعةُ َجِميًعا لَُه ُملْكُ السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ ثُمَّ ) ٤٣(ئًا وَلَا َيْعِقلُونَ اللَِّه ُشفََعاَء قُلْ أََولَْو كَانُوا لَا َيْمِلكُونَ َشْي

ونِِه إِذَا ُهمْ َوإِذَا ذُِكَر اللَُّه َوْحَدُه اْشَمأَزَّْت قُلُوُب الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخَرِة وَإِذَا ذُِكرَ الَِّذيَن ِمْن ُد) ٤٤(إِلَْيِه ُتْرَجُعونَ 
انُوا ِفيِه قُلِ اللَُّهمَّ فَاِطَر السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ َعاِلَم الَْغْيبِ وَالشََّهاَدِة أَْنَت َتْحكُُم َبْيَن ِعَباِدَك ِفي َما كَ) ٤٥(َيْستَْبِشُرونَ 

ِمثْلَُه َمَعُه لَافَْتدَْوا بِِه ِمْن ُسوِء الَْعذَابِ َيْوَم الِْقَياَمِة َوَبَدا َولَْو أَنَّ ِللَِّذيَن ظَلَُموا َما ِفي الْأَْرضِ َجِميًعا َو) ٤٦(َيْخَتِلفُونَ 
فَإِذَا ) ٤٨(َوَبَدا لَُهْم َسيِّئَاُت َما كََسُبوا َوحَاَق بِهِْم َما كَاُنوا بِِه َيْستَْهزِئُونَ ) ٤٧(لَُهْم ِمَن اللَِّه َما لَْم َيكُوُنوا َيْحَتِسُبونَ 

) ٤٩(نَّ أَكْثََرُهمْ لَا َيْعلَُمونَ َسانَ ُضرٌّ َدعَاَنا ثُمَّ إِذَا َخوَّلَْناُه نِْعَمةً ِمنَّا قَالَ إِنََّما أُوِتيُتُه َعلَى ِعلْمٍ َبلْ ِهَي ِفْتَنةٌ َولَِكَمسَّ الْإِْن
فَأََصابَُهْم سَيِّئَاُت َما كََسُبوا وَالَِّذيَن ظَلَُموا ِمْن ) ٥٠(قَْد قَالََها الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فََما أَغَْنى َعْنُهْم َما كَاُنوا َيكِْسُبونَ 

أَوَلَْم َيْعلَُموا أَنَّ اللََّه َيْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َويَقِْدرُ إِنَّ ) ٥١(َهُؤلَاِء َسُيِصيبُُهْم َسيِّئَاُت َما كََسبُوا َوَما ُهْم بِمُْعجِزِيَن 
  ) ٥٢(ُيؤِْمُنونَ ِفي ذَِلَك لَآَياٍت ِلقَْومٍ 



تبدأ بتصوير . وهي تتناول حقيقة التوحيد من جوانب متعددة يف ملسات متنوعة . هذه اجلولة أوسع مقاطع السورة 
حقيقة القلب املؤمن وموقفه بإزاء قوى األرض واعتداده بالقوة الوحيدة؛ واعتماده عليها دون مباالة بسواها من 

فض يده من هذه القوى الومهية ويكل أمره وأمر اجملادلني له إىل اهللا يوم القيامة؛ ومن مث ين. القوى الضئيلة اهلزيلة 
  .وميضي يف طريقه ثابتاً واثقاً مستيقناً باملصري 

إمنا اهللا هو . يتلو هذا بيان وظيفة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأنه ليس وكيالً على العباد يف هداهم وضالهلم 
وإليه . وليس هلم من دونه شفيع فإن هللا الشفاعة مجيعاً . يتهم يف كل حالة من حاالهتم املسيطر عليهم؛ اآلخذ بناص
  .وإليه املرجع واملصري . ملك السماوات واألرض 

ويعقب على هذا . مث يصف املشركني وانقباض قلوهبم عند ذكر كلمة التوحيد وانبساطها عند ذكر كلمة الشرك 
ويصورهم يوم . إىل إعالن كلمة التوحيد خالصة ، وترك أمر املشركني هللا بدعوى الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

  وقد تكشف هلم من اهللا ما يذهل وخييف. القيامة وهم يودون لو يفتدون مبلء األرض ومثله معه 
إمنا : فإذا وهبهم منه نعمة ادعوا دعاوي عريضة وقال قائلهم . وهم يدعون اهللا وحده إذا أصاهبم الضر . ذلك 
وما هم مبعجزين . تيته على علم عندي الكلمة اليت قاهلا الذين من قبلهم فأخذهم اهللا القادر على أن يأخذ هؤالء أو
{ : وما كان بسط الرزق وقبضه إال سنة من سنن اهللا ، جتري وفق حكمته وتقديره وهو وحده الباسط القابض . 

  . .} إن يف ذلك آليات لقوم يؤمنون 
ومن يهد اهللا فما له من . ومن يضلل اهللا فما له من هاد . ده؟ وخيوفونك بالذين من دونه أليس اهللا بكاف عب{ 

أفرأيتم ما تدعون : قل . أليس اهللا بعزيز ذي انتقام؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض ليقولن اهللا . مضل 
حسيب اهللا ، : هن ممسكات رمحته؟ قل من دون اهللا ، إن أرادين اهللا بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادين برمحة هل 

يا قوم اعملوا على مكانتكم إين عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب خيزيه وحيل : قل . عليه يتوكل املتوكلون 
  . .} عليه عذاب مقيم 

كما هو يف قلب رسول . هذه اآليات األربع تصور منطق اإلميان الصحيح ، يف بساطته وقوته ، ووضوحه ، وعمقه 
وهي وحدها .  صلى اهللا عليه وسلم وكما ينبغي أن يكون يف قلب كل مؤمن برسالة ، وكل قائم بدعوة اهللا

  .دستوره الذي يغنيه ويكفيه ، ويكشف له الطريق الواصل الثابت املستقيم 
نه وقد ورد يف سبب نزوهلا أن مشركي قريش كانوا خيوفون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من آهلتهم ، وحيذرو

  .من غضبها ، وهو يصفها بتلك األوصاف املزرية هبا ، ويوعدونه بأنه إن مل يسكت عنها فستصيبه باألذى 

. .  
فهي تصور حقيقة املعركة بني الداعية إىل احلق وكل ما يف األرض من . ولكن مدلول هذه اآليات أوسع وأمشل 

  .ملؤمن ، بعد وزن هذه القوى مبيزاهنا الصحيح كما تصور الثقة واليقني والطمأنينة يف القلب ا. قوى مضادة 
  ؟} أليس اهللا بكاف عبده { 

بلى فمن ذا خييفه ، وماذ خييفه؟ إذا كان اهللا معه؟ وإذا كان هو قد اختذ مقام العبودية وقام حبق هذا املقام؟ ومن ذا 
  يشك يف كفاية اهللا لعبده وهو القوي القاهر فوق عباده؟

  . .} نه وخيوفونك بالذين من دو{ 
  وهل يف األرض كلها إال من هم دون اهللا؟. فكيف خياف؟ والذين من دون اهللا ال خييفون من حيرسه اهللا 
وحني يكون هذا هو . وَمن هم دون اهللا . إنه اهللا . . إهنا قضية بسيطة واضحة ، ال حتتاج إىل جدل وال كد ذهن 



  .املوقف ال يبقى هنالك شك وال يكون هناك اشتباه 
يف ذوات أنفسهم ، ويف حركات . وهو الذي يقضي يف العباد قضاءه . ادة اهللا هي النافذة ومشيئته هي الغالبة وإر

  :قلوهبم ومشاعرهم 
  . .} ومن يهد اهللا فما له من مضل . ومن يضلل اهللا فما له من هاد { 

ه هكذا أو هكذا فال مبدل ملا فإذا قضى بقضائ. وهو يعلم من يستحق الضاللة فيضله ، ومن يستحق اهلدى فيهديه 
  .يشاء 

  }أليس اهللا بعزيز ذي انتقام؟ { 
فكيف خيشى أحداً أو شيئاً . وإنه لينتقم ممن يستحق االنتقام . وإنه ليجازي كالً مبا يستحق . وإنه لعزيز قوي . بلى 

  من يقوم حبق العبودية له ، وهو كافله وكافيه؟
زعة من منطقهم هم أنفسهم ، ومن واقع ما يقررونه من حقيقة اهللا يف مث يقرر هذه احلقيقة يف صورة أخرى منت

  :فطرهتم 
أفرأيتم ما تدعون من دون اهللا إن أرادين اهللا بضر . قل . ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض؟ ليقولن اهللا { 

  . .} املتوكلون  حسيب اهللا عليه يتوكل: هل هن كاشفات ضره؟ أو أرادين برمحة هل هن ممسكات رمحته؟ قل 
وما متلك فطرة أن تقول غري هذا ، وما . لقد كانوا يقررون حني يسألون أن اهللا هو خالق السماوات واألرض 

فهو يأخذهم ويأخذ العقالء مجيعاً هبذه . يستطيع عقل أن يعلل نشأة السماوات واألرض إال بوجود إرادة عليا 
فهل ميلك أحد أو شيء يف هذه . هو خالق السماوات واألرض إذا كان اهللا . . احلقيقة الفطرية الواضحة 

السماوات واألرض أن يكشف ضراً أراد اهللا أن يصيب به عبداً من عباده؟ أم ميلك أحد أو شيء يف هذه 
  السماوات واألرض أن حيبس رمحة أراد اهللا أن تنال عبداً من عباده؟

ي خيشاه داعية إىل اهللا؟ ما الذي خيشاه وما الذي يرجوه؟ وليس فإذا تقرر هذا فما الذ. . أن ال : واجلواب القاطع 
  أحد بكاشف الضر عنه؟ وليس أحد مبانع الرمحة عنه؟ وما الذي يقلقه أو خييفه أو يصده عن طريقه؟

  .إنه مىت استقرت هذه احلقيقة يف قلب مؤمن فقد انتهى األمر بالنسبة إليه 

فهو كاف عبده وعليه يتوكل وحده . إال يف جناب اهللا سبحانه . األمل وانقطع اخلوف وانقطع . وقد انقطع اجلدل 
:  

  . .} عليه يتوكل املتوكلون . حسيب اهللا : قل { 
واليقني الذي ال يتزعزع . والثقة اليت ال تقلق . الطمأنينة اليت ال ختاف . مث إهنا الطمأنينة بعد هذا والثقة واليقني 

  :الطريق  واملضي يف الطريق على ثقة بنهاية
  . .} فسوف تعلمون من يأتيه عذاب خيزيه وحيل عليه عذاب مقيم . يا قوم اعملوا على مكانتكم إين عامل : قل { 

وسوف تعلمون من . إين ماض يف طريقي ال أميل وال أخاف وال أقلق . يا قوم اعملوا على طريقكم وعلى حالكم 
  .يم يف اآلخرة يأتيه عذاب خيزيه يف الدنيا ، وحيل عليه عذاب مق

إن اهللا هو خالق السماوات . . لقد قضي األمر بعد عرض احلقيقة البسيطة اليت تنطق هبا الفطرة ويشهد هبا الوجود 
فمن . وهو صاحب هذه الدعوة اليت حيملها الرسل ويتوالها الدعاة . القاهر فوق السماوات واألرض . واألرض 

أو لدعاته؟ ومن ذا ميلك أن يدفع عنهم ضراً أو ميسك عنهم رمحة؟  ذا يف السماوات واألرض ميلك لرسله شيئاً
  فماذا خيشون وماذا يرجون عند غري اهللا؟. وإذا مل يكن 



  أال لقد وضح األمر ولقد تعني الطريق؛ ومل يعد هناك جمال جلدال أو حمال
قيقة وظيفتهم وما شأهنم مع فما ح. تلك حقيقة الوضع بني رسل اهللا وسائر قوى األرض اليت تقف هلم يف الطريق 

  املكذبني؟
وما أنت عليهم بوكيل . فمن اهتدى فلنفسه ، ومن ضل فإمنا يضل عليها . إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس باحلق { 
اهللا يتوىف األنفس حني موهتا واليت مل متت يف منامها ، فيمسك اليت قضى عليها املوت ويرسل األخرى إىل أجل . 

أو لو كانوا ال ميلكون شيئاً وال : أم اختذوا من دون اهللا شفعاء؟ قل . لك آليات لقوم يتفكرون إن يف ذ. مسمى 
  . .} له ملك السماوات واألرض ، مث إليه ترجعون . هللا الشفاعة مجيعاً : يعقلون؟ قل 

احلق الذي . شريعته واحلق يف . واحلق يف منهجه . احلق يف طبيعته . . } إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس باحلق { 
هذا احلق . تقوم عليه السماوات واألرض؛ ويلتقي عليه نظام البشرية يف هذا الكتاب ونظام الكون كله يف تناسق 

وهم بعد ذلك وما يشاءون ألنفسهم من . وأنت مبلغ . ليهتدوا به ويعيشوا معه ويقوموا عليه } للناس { نزل 
  :مورد نفسه ما يشاء؛ وما أنت مبسيطر عليهم وال مبسؤول عنهم فكل . هدى أو ضالل ، ومن نعيم أو عذاب 

  . .} فمن اهتدى فلنفسه ، ومن ضل فإمنا يضل عليها ، وما أنت عليهم بوكيل { 
وهم يف قبضته يف صحوهم ونومهم ويف كل حالة من حاالهتم ، وهو يتصرف هبم كما . إمنا الوكيل عليهم هو اهللا 

  :يشاء 
فيمسك اليت قضى عليها املوت ويرسل األخرى إىل أجل . حني موهتا ، واليت مل متت يف منامها  اهللا يتوىف األنفس{ 

  .} مسمى 

.  
وهو يتوفاها كذلك يف منامها وإن مل متت بعد ولكنها يف النوم متوفاة إىل . فاهللا يستويف اآلجال لألنفس اليت متوت 

. إىل أن حيل أجلها املسمى . حين أجلها بعد يرسلها فتصحو واليت مل . فاليت حان أجلها ميسكها فال تستيقظ . حني 
  .فاألنفس يف قبضته دائماً يف صحوها ونومها 

  . .} إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون { 
وإهنم إن يهتدوا فألنفسهم وإن يضلوا . ولست عليهم بوكيل . وهو الوكيل عليهم . إهنم هكذا يف قبضة اهللا دائماً 

  فماذا يرجون إذن للفكاك واخلالص؟. . اسبون إذن وليسوا مبتروكني وإهنم حم. فعليها 
له ملك . هللا الشفاعة مجيعاً : أو لو كانوا ال ميلكون شيئاً وال يعقلون؟ قل : أم اختذوا من دون اهللا شفعاء؟ قل { 

  . .} السماوات واألرض ، مث إليه ترجعون 
أو لو كانوا ال { متاثيل املالئكة ليقربوهم إىل اهللا زلفى وهو سؤال للتهكم والسخرية من زعمهم أهنم يعبدون 

فهو الذي يأذن هبا ملن يشاء على يد من . يعقبه تقرير جازم بأن هللا الشفاعة مجيعاً . . } ميلكون شيئاً وال يعقلون؟ 
  فهل مما يؤهلهم للشفاعة أن يتخذوا من دون اهللا شركاء؟. شاء 

فال . . } مث إليه ترجعون { . . ليس هنالك خارج على إرادته يف هذا امللك ف. . } له ملك السماوات واألرض { 
  . .مهرب وال مفر من الرجوع إليه وحده يف هناية املطاف 

ويف هذا املوقف الذي يتفرد فيه اهللا سبحانه بامللك والقهر يعرض كيف هم ينفرون من كلمة التوحيد ويهشون 
  :م يف الوجود لكلمة الشرك ، الذي ينكره كل ما حوهل

  .} وإذا ذكر اهللا وحده امشأزت قلوب الذين ال يؤمنون باآلخرة ، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون { 



واآلية تصف واقعة حال على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم حني كان املشركون يهشون ويبشون إذا ذكرت 
ولكنها تصف حالة نفسية تتكرر يف شىت البيئات واألزمان . آهلتهم؛ وينقبضون وينفرون إذا ذكرت كلمة التوحيد 

فمن الناس من تشمئز قلوهبم وتنقبض نفوسهم كلما دعوا إىل اهللا وحده إهلاً ، وإىل شريعة اهللا وحدها قانوناً ، . 
بشوا حىت إذا ذكرت املناهج األرضية والنظم األرضية والشرائع األرضية هشوا و. وإىل منهج اهللا وحده نظاماً 

هؤالء هم بعينهم الذين يصور اهللا منوذجاً منهم يف هذه اآلية ، . ورحبوا باحلديث ، وفتحوا صدورهم لألخذ والرد 
هم املمسوخو الفطرة ، املنحرفو الطبيعة ، الضالون املضلون ، مهما تنوعت . وهم بذاهتم يف كل زمان ومكان 

  . البيئات واألزمنة ، ومهما تنوعت األجناس واألقوام
واجلواب على هذا املسخ واالحنراف والضالل هو ما لقنه اهللا لرسوله صلى اهللا عليه وسلم يف مواجهة مثل هذه 

  :احلال 
. } اللهم فاطر السماوات واألرض ، عامل الغيب والشهادة ، أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون : قل { 
.  

ويتعذر عليها أن جتد هلا خالقاً إال اهللا فاطر السماوات واألرض ، فتتجه  إنه دعاء الفطرة اليت ترى السماء واألرض؛
  .إليه باالعتراف واإلقرار 

املطلع على الغائب واحلاضر ، والباطن } عامل الغيب والشهادة { : وتعرفه بصفته الالئقة بفاطر السماوات واألرض 
وهم ال بد . فهو وحده احلكم يوم يرجعون إليه . .  }أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون { . والظاهر 
  .راجعون 

  :وبعد هذا التلقني يعرض حاهلم املفزعة يوم يرجعون للحكم بينهم فيما كانوا فيه خيتلفون 
ولو أن للذين ظلموا ما يف األرض مجيعاً ومثله معه الفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة ، وبدا هلم من اهللا ما مل { 
  . .} وبدا هلم سيئات ما كسبوا وحاق هبم ما كانوا به يستهزئون . نوا حيتسبون يكو

فلو أن هلؤالء الظاملني الظاملني بشركهم وهو الظلم العظيم لو أن هلؤالء . إنه اهلول امللفوف يف ثنايا التعبري الرهيب 
لقدموه فدية مما . . } ومثله معه { . به  مما حيرصون عليه وينأون عن اإلسالم اعتزازاً. . } ما يف األرض مجيعاً { 

  . .يرون من سوء العذاب يوم القيامة 
  . .} وبدا هلم من اهللا ما مل يكونوا حيتسبون { : وهول آخر يتضمنه التعبري امللفوف 

اهللا .  فهو اهللا. . ال يفصح عنه ولكنه هكذا هائل مذهل خميف . وال يفصح عما بدا هلم من اهللا ومل يكونوا يتوقعونه 
  الذي يبدو منه هلؤالء الضعاف ما ال يتوقعون هكذا بال تعريف وال حتديد

  . .} وحاق هبم ما كانوا به يستهزئون . وبدا هلم سيئات ما كسبوا { 
حني يتكشف هلم قبح ما فعلوا؛ وحني حييط هبم ما كانوا به يستهزئون من الوعيد . وهذه كذلك تزيد املوقف سوءاً 

  . .يف ذلك املوقف األليم الرعيب وهم . والنذير 
وبعد هذا املشهد املعترض لبيان حاهلم يوم يرجعون إىل اهللا الذي به يشركون ، والذي تشمئز قلوهبم حني يذكر 

فهم ينكرون وحدانية اهللا . بعد هذا يعود إىل تصوير حاهلم العجيب . وحده ، وتستبشر حينما تذكر آهلتهم املدعاة 
حىت إذا تفضل عليهم وأنعم راحوا . الضر فهم ال يتوجهون إال له وحده ضارعني منيبني فأما حني يصيبهم . 

  :يتبجحون وينكرون 
بل هي فتنة ولكن أكثرهم ال . إمنا أوتيه على علم : مث إذا خولناه نعمة منا ، قال . فإذا مس اإلنسان ضر دعانا { 



  . .} يعلمون 
مل هتتد فطرته إىل احلق ، وترجع إىل رهبا الواحد ، وتعرف الطريق إليه ،  واآلية تصور منوذجاً مكرراً لإلنسان ، ما

  .فال تضل عنه يف السراء والضراء 
إن الضر يسقط عن الفطرة ركام األهواء والشهوات ، ويعريها من العوامل املصطنعة اليت حتجب عنها احلق الكامن 

حىت إذا مرت الشدة وجاء الرخاء ، نسي . تجه إليه وحده فعندئذ ترى اهللا وتعرفه وت. فيها ويف ضمري هذا الوجود 
إمنا أوتيته { : وقال عن النعمة والرزق والفضل . هذا اإلنسان ما قاله يف الضراء ، واحنرفت فطرته بتأثري األهواء 

. لطان قاهلا قارون ، وقاهلا كل خمدوع بعلم أو صنعة أو حيلة يعلل هبا ما اتفق له من مال أو س. . } على علم 
  .غافالً عن مصدر النعمة ، وواهب العلم والقدرة ، ومسبب األسباب ، ومقدر األرزاق 

مُ وَب َجِميًعا إِنَُّه ُهَو الَْغفُوُر الرَّحِيقُلْ َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَنْفُسِهِْم لَا َتقَْنطُوا ِمْن َرْحَمِة اللَِّه إِنَّ اللََّه َيْغِفرُ الذُُّن
وَاتَّبُِعوا أَْحَسَن َما أُنْزِلَ إِلَْيكُْم ) ٥٤(َوأَنِيُبوا إِلَى رَبِّكُْم وَأَْسِلُموا لَُه ِمْن قَْبلِ أَنْ يَأْتَِيكُُم الَْعذَابُ ثُمَّ لَا تُْنَصُرونَ ) ٥٣(

أَنْ َتقُولَ نَفٌْس َيا َحسَْرَتا َعلَى َما فَرَّطُْت ِفي جَْنبِ ) ٥٥(ونَ ِمْن َربِّكُْم ِمْن قَْبلِ أَنْ َيأِْتَيكُُم الَْعذَاُب َبْغَتةً َوأَنُْتْم لَا َتْشُعُر
أَْو َتقُولَ ِحَني تََرى ) ٥٧(أَْو َتقُولَ لَْو أَنَّ اللََّه َهدَانِي لَكُْنُت ِمَن الُْمتَِّقَني ) ٥٦(اللَِّه َوإِنْ كُْنُت لَِمَن السَّاخِرِيَن 

بَلَى قَْد َجاءَْتَك آيَاِتي فَكَذَّْبتَ بَِها وَاسَْتكْبَْرَت َوكُْنَت ِمَن ) ٥٨(أَكُونَ ِمَن الُْمْحِسنَِني الَْعذَاَب لَْو أَنَّ ِلي كَرَّةً فَ
) ٦٠(بِّرِيَن َوَيْوَم الِْقَياَمةِ َتَرى الَِّذيَن كَذَبُوا َعلَى اللَِّه ُوُجوهُُهْم ُمْسوَدَّةٌ أَلَْيَس ِفي َجَهنََّم َمثًْوى ِللُْمَتكَ) ٥٩(الْكَاِفرِيَن 

  ) ٦١(َويَُنجِّي اللَُّه الَِّذيَن اتَّقَْوا بَِمفَازَِتهِْم لَا َيَمسُُّهُم السُّوُء َولَا ُهمْ َيْحَزُنونَ 

ولو أن للذين ظلموا ما يف األرض { : وملا صور اهللا احلال املفزعة اليت يكون عليها الظاملون يوم القيامة يف قوله 
به من سوء العذاب يوم القيامة ، وبدا هلم من اهللا ما مل يكونوا حيتسبون ، وبدا هلم سيئات مجيعاً ومثله معه الفتدوا 

ويطمع يف رمحته . عاد يفتح أبواب رمحته على مصاريعها بالتوبة } ما كسبوا وحاق هبم ما كانوا به يستهزئون 
ومع . وبة إليه غري قانطني وال يائسني ويدعوهم إىل األ. ومغفرته أهل املعاصي مهما يكونوا قد أسرفوا يف املعصية 

الدعوة إىل الرمحة واملغفرة صورة ما ينتظرهم لو مل يئوبوا ويتوبوا ، ولو مل ينتهزوا هذه الفرصة املتاحة قبل إفالهتا 
  . .وفوات األوان 

إنه هو الغفور .  إن اهللا يغفر الذنوب مجيعاً. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا : قل { 
  . .} الرحيم 

دعوة العصاة املسرفني الشاردين . كائنة ما كانت وإهنا الدعوة لألوبة . إهنا الرمحة الواسعة اليت تسع كل معصية 
وهو يعلم ضعفهم . إن اهللا رحيم بعباده . دعوهتم إىل األمل والرجاء والثقة بعفو اهللا . املبعدين يف تيه الضالل 

. ويعلم أن الشيطان يقعد هلم كل مرصد . م العوامل املسلطة عليهم من داخل كياهنم ومن خارجه ويعل. وعجزهم 
وأنه جاد كل اجلد يف عمله اخلبيث ويعلم أن بناء هذا . وجيلب عليهم خبيله ورجله . ويأخذ عليهم كل طريق 

. بل الذي يربطه والعروة اليت تشده وأنه مسكني سرعان ما يسقط إذا أفلت من يده احل. املخلوق اإلنساين بناء واه 
وأن ما ركب يف كيانه من وظائف ومن ميول ومن شهوات سرعان ما ينحرف عن التوازن فيشط به هنا أو هناك؛ 

  . .ويوقعه يف املعصية وهو ضعيف عن االحتفاظ بالتوازن السليم 
 الرمحة؛ وال يأخذه مبعصيته حىت يهيء له يعلم اهللا سبحانه عن هذا املخلوق كل هذا فيمد له يف العون؛ ويوسع له يف

وبعد أن يلج يف املعصية ، ويسرف يف الذنب ، وحيسب أنه . مجيع الوسائل ليصلح خطأه ويقيم خطاه على الصراط 



يف هذه اللحظة حلظة اليأس والقنوط ، يسمع نداء الرمحة الندي . قد طرد وانتهى أمره ، ومل يعد يقبل وال يستقبل 
  :اللطيف 

إنه هو الغفور . إن اهللا يغفر الذنوب مجيعاً . قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا { 
  . .} الرحيم 

وليس بينه وقد أسرف يف املعصية ، وجل يف الذنب ، وأبق عن احلمى ، وشرد عن الطريق ليس بينه وبني الرمحة 
األوبة إىل الباب . التوبة وحدها . ليس بينه وبني هذا كله إال التوبة  .الندية الرخية ، وظالهلا السمحة احمليية 

  :املفتوح الذي ليس عليه بواب مينع ، والذي ال حيتاج من يلج فيه إىل استئذان 
  .وأنيبوا إىل ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب مث ال تنصرون { 

لَُه َمقَالِيُد السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ وَالَِّذيَن كَفَُروا بِآيَاِت اللَِّه ) ٦٢(َشْيٍء َوِكيلٌ  اللَُّه خَاِلُق كُلِّ َشْيٍء َوُهَو َعلَى كُلِّ
ِمْن َولَقَدْ أُوِحَي إِلَْيَك وَإِلَى الَِّذيَن ) ٦٤(قُلْ أَفََغْيَر اللَِّه َتأُْمرُونِّي أَعُْبُد أَيَُّها الَْجاِهلُونَ ) ٦٣(أُولَِئَك ُهُم الَْخاِسُرونَ 

َوَما ) ٦٦(َبلِ اللََّه فَاْعُبْد َوكُْن ِمَن الشَّاِكرِيَن ) ٦٥(قَْبِلَك لَِئْن أَْشرَكَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك َولََتكُوَننَّ ِمَن الَْخاسِرِيَن 
طْوِيَّاٌت بَِيِمينِهِ سُْبَحاَنُه َوَتَعالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ قََدُروا اللََّه َحقَّ قَْدرِِه َوالْأَْرُض َجِميًعا قَْبَضُتهُ َيْوَم الْقَِياَمِة َوالسََّماوَاُت َم

ى فَإِذَا ُهْم ِقَيامٌ َوُنِفَخ ِفي الصُّورِ فََصِعَق َمْن ِفي السََّماوَاِت َوَمْن ِفي الْأَْرضِ إِلَّا َمْن َشاَء اللَُّه ثُمَّ نُِفَخ ِفيِه أُخَْر) ٦٧(
ضُ بُِنورِ َربَِّها َوُوِضعَ الِْكَتاُب َوجِيَء بِالنَّبِيَِّني َوالشَُّهَداِء َوقُِضيَ َبْينَُهْم بِالَْحقِّ َوُهمْ لَا وَأَْشَرقَِت الْأَْر) ٦٨(َيْنظُُرونَ 
ُزَمًرا َحتَّى  َوِسيَق الَِّذيَن كَفَُروا إِلَى َجَهنََّم) ٧٠(َوُوفَِّيْت كُلُّ َنفْسٍ َما َعِملَْت َوُهَو أَْعلَُم بَِما َيفَْعلُونَ ) ٦٩(ُيظْلَُمونَ 

 َربِّكُْم َويُْنِذرُوَنكُْم ِلقَاءَ إِذَا َجاُءوَها فُِتَحتْ أَبَْوابَُها َوقَالَ لَُهْم خََزَنُتَها أَلَْم َيأِْتكُمْ ُرُسلٌ ِمْنكُْم َيْتلُونَ َعلَْيكُْم آَياِت
قِيلَ اْدُخلُوا أَْبوَاَب َجهَنََّم خَاِلِديَن ِفيَها فَبِئْسَ ) ٧١(كَاِفرِيَن َيْوِمكُْم َهذَا قَالُوا َبلَى َولَِكْن َحقَّْت كَِلَمةُ الَْعذَابِ َعلَى الْ

َخزََنُتَها َوِسيَق الَِّذيَن اتَّقَْوا رَبَُّهْم إِلَى الَْجنَِّة ُزمًَرا حَتَّى إِذَا َجاُءوَها َوفُِتَحْت أَْبوَاُبَها َوقَالَ لَُهمْ ) ٧٢(َمثَْوى الْمَُتكَبِّرِيَن 
َوقَالُوا الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َصَدقََنا َوْعَدُه َوأَْوَرثََنا الْأَْرَض نََتَبوَّأُ ِمَن الَْجنَّةِ ) ٧٣(َعلَْيكُْم ِطبُْتْم فَاْدُخلُوَها خَاِلِديَن َسلَاٌم 

ْرشِ ُيسَبُِّحونَ بَِحْمِد َربِّهِْم َوقُِضَي بَْيَنُهمْ َوَتَرى الَْملَاِئكَةَ َحافَِّني ِمْن َحْولِ الَْع) ٧٤(َحْيثُ َنَشاُء فَنِْعَم أَْجُر الَْعاِمِلَني 
  ) ٧٥(بِالَْحقِّ َوِقيلَ الْحَْمُد ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني 

هذا القطاع األخري يف السورة ، يعرض حقيقة التوحيد من جانب وحدانية اخلالق الذي خلق كل شيء ، املالك 
 للنيب صلى اهللا عليه وسلم إىل مشاركتهم عبادة آهلتهم يف مقابل أن فتبدو دعوة املشركني. املتصرف يف كل شيء 

يشاركوه عبادة إهله تبدو هذه الدعوة مستغربة ، واهللا هو خالق كل شيء ، وهو املتصرف يف ملكوت السماوات 
  فأىن يعبد معه غريه ، وله وحده مقاليد السماوات واألرض؟. واألرض بال شريك 

واألرض مجيعاً قبضته يوم القيامة { وهم يشركون به وهو وحده املعبود القادر القاهر } دره وما قدروا اهللا حق ق{ 
ومبناسبة تصوير هذه احلقيقة على هذا النحو يوم القيامة يعرض مشهداً فريداً من . . } والسماوات مطويات بيمينه 

{ : د رهبم ، وينطق الوجود كله حبمده مشاهد القيامة ، ينتهي مبوقف املالئكة حافني من حول العرش يسبحون حبم
  .فتكون هذه هي كلمة الفصل يف حقيقة التوحيد . . } وقيل احلمد هللا رب العاملني 

والذين كفروا بآيات اهللا . له مقاليد السماوات واألرض . اهللا خالق كل شيء ، وهو على كل شيء وكيل { 
  . .} أولئك هم اخلاسرون 
وما ميلك عقل أن يزعم أن هذا . فما ميلك أحد أن يدعي أنه خلق شيئاً . ا كل شيء إهنا احلقيقة اليت ينطق هب



وكل ما فيه ينطق بالقصد والتدبري؛ وليس أمر من أموره متروكاً لقى أو للمصادفة . الوجود وجد من غري مبدع 
فهو يصرفها وفق ما . ض وإىل اهللا قياد السماوات واألر. . } وهو على كل شيء وكيل { : من الصغري إىل الكبري 

يريد؛ وهي تسري وفق نظامه الذي قدره؛ وما تتدخل إرادة غري إرادته يف تصريفها ، على ما تشهد الفطرة ، وينطق 
  .الواقع ، ويقر العقل والضمري 

  . .} والذين كفروا بآيات اهللا أولئك هم اخلاسرون { 
اة الكون كله؛ وخسروا راحة اهلدى ومجال اإلميان خسروا اإلدراك الذي جيعل حياهتم يف األرض متسقة مع حي

فهم اخلاسرون الذين ينطبق عليهم لفظ . وخسروا يف اآلخرة أنفسهم وأهليهم . وطمأنينة االعتقاد وحالوة اليقني 
  } اخلاسرون { 

صلى  وعلى ضوء هذه احلقيقة اليت تنطق هبا السماوات واألرض ، ويشهد هبا كل شيء يف الوجود ، يلقن الرسول
كأن األمر أمر . اهللا عليه وسلم استنكار ما يعرضونه عليه من مشاركتهم عبادة آهلتهم يف مقابل أن يعبدوا معه إهله 

  صفقة يساوم عليها يف السوق
  . .} أفغري اهللا تأمروين أعبد أيها اجلاهلون؟ : قل { 

بئ عن اجلهل املطلق املطبق املطموس وهو االستنكار الذي تصرخ به الفطرة يف وجه هذا العرض السخيف الذي ين
.  

وهم صلوات اهللا عليهم ال يتطرق إىل . يبدأ أول ما يبدأ باألنبياء واملرسلني . ويعقب عليه بتحذير من الشرك 
ولكن التحذير هنا ينبه سواهم من أقوامهم إىل تفرد ذات اهللا سبحانه يف مقام العبادة ، . قلوهبم طائف الشرك أبداً 

  :ر يف مقام العبودية ، مبا فيهم األنبياء واملرسلون وتوحد البش
  .} لئن أشركت ليحبطن عملك ، ولتكونن من اخلاسرين : ولقد أوحي إليك وإىل الذين من قبلك { 

.  
توحيد العبادة والشكر على اهلدى واليقني ، وعلى آالء اهللا اليت . وخيتم هذا التحذير من الشرك باألمر بالتوحيد 

  :، ويعجزون عن إحصائها ، وهم فيها مغمورون تغمر عباده 
  . .} بل اهللا فاعبد وكن من الشاكرين { 
  . .} وما قدروا اهللا حق قدره { 

وهم ال يدركون . وهم ال يعبدونه حق عبادته . ما قدروا اهللا حق قدره ، وهم يشركون به بعض خلقه . نعم 
  .وهم ال يستشعرون جالله وقوته . وحدانيته وعظمته 

على طريقة التصوير القرآنية ، اليت تقرب للبشر احلقائق الكلية يف .  يكشف هلم عن جانب من عظمة اهللا وقوته مث
  :صورة جزئية ، يتصورها إدراكهم احملدود 

  . .} سبحانه وتعاىل عما يشركون . والسماوات مطويات بيمينه . واألرض مجيعاً قبضته يوم القيامة { 
ويف احلديث من هذه الصور واملشاهد إمنا هو تقريب للحقائق اليت ال ميلك البشر إدراكها وكل ما يرد يف القرآن 

ومنه هذا التصوير جلانب من حقيقة القدرة املطلقة ، . بغري أن توضع هلم يف تعبري يدركونه ، ويف صورة يتصوروهنا 
  .اليت ال تتقيد بشكل ، وال تتحيز يف حيز ، وال تتحدد حبدود 

. مشهد من مشاهد القيامة يبدأ بالنفخة األوىل ، وينتهي بانتهاء املوقف ، وسوق أهل النار إىل النار  مث يأخذ يف
  .وتوجه الوجود لذاته بالتسبيح والتحميد . وتفرد اهللا ذي اجلالل . وأهل اجلنة إىل اجلنة 



كن كل نأمة ، وخييم على وهو مشهد رائع حافل ، يبدأ متحركاً ، مث يسري وئيداً ، حىت هتدأ كل حركة ، وتس
  ساحة العرض جالل الصمت ، ورهبة اخلشوع ، بني يدي اهللا الواحد القهار

ها هي ذي الصيحة األوىل تنبعث ، فيصعق من يكون باقياً على ظهر األرض من األحياء ، ومن يف السماوات 
  :كذلك إال من شاء اهللا وال نعلم كم ميضي من الوقت حىت تنبعث الصيحة الثانية 

مث نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام . ونفخ يف الصور فصعق من يف السماوات ومن يف األرض إال من شاء اهللا { 
  . .} ينظرون 

ألن هذا املشهد . وال تصور ضجة احلشر وعجيج الزحام . صيحة احلشر والتجميع . وال تذكر الصيحة الثالثة هنا 
  .يرسم هنا يف هدوء ، ويتحرك يف سكون 

  . .} األرض بنور رهبا  وأشرقت{ 
  . .ونور رهبا الذي ال نور غريه يف هذا املقام . أرض الساحة اليت يتم فيها االستعراض 

  . .احلافظ ألعمال العباد . . } ووضع الكتاب { 
وطوي كل خصام وجدال يف هذا املشهد . . ليقولوا كلمة احلق اليت يعلمون . . } وجيء بالنبيني والشهداء { 

  :جلوه مع اجلالل واخلشوع الذي يسود املوقف العام تنسيقاً 
  . .} ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم مبا يفعلون . وقضي بينهم باحلق وهم ال يظلمون { 

ومن مث جتمل وتطوى عملية احلساب والسؤال واجلواب . فال حاجة إىل كلمة تقال ، وال إىل صوت واحد يرتفع 
  .املقام هنا مقام روعة وجالل  ألن. اليت تعرض يف مشاهد أخرى 

غَاِفرِ الذَّْنبِ َوقَابِلِ التَّْوبِ َشدِيِد الْعِقَابِ ِذي الطَّْولِ لَا إِلََه إِلَّا ُهَو ) ٢(َتْنزِيلُ الْكَِتابِ ِمَن اللَِّه الْعَزِيزِ الَْعلِيمِ ) ١(حم 
كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ ) ٤(لَِّذيَن كَفَُروا فَلَا َيغُْرْرَك َتقَلُّبُُهْم ِفي الْبِلَاِد َما ُيَجاِدلُ ِفي آَياِت اللَِّه إِلَّا ا) ٣(إِلَْيِه الَْمِصُري 

ْيَف كَانَ الَْحقَّ فَأََخذْتُُهْم فَكَ َوالْأَْحزَاُب ِمْن َبْعدِِهْم َوَهمَّْت كُلُّ أُمٍَّة بَِرُسوِلهِْم ِلَيأُْخذُوُه َوَجاَدلُوا بِالَْباِطلِ ِلُيْدِحضُوا بِِه
الَِّذيَن َيْحِملُونَ الْعَْرَش َوَمْن ) ٦(َوكَذَِلَك َحقَّْت كَِلَمُت َربَِّك َعلَى الَِّذيَن كَفَُروا أَنَُّهْم أَْصحَاُب النَّارِ ) ٥(ِعقَابِ 

َنا َوِسْعَت كُلَّ َشْيٍء َرْحَمةً َوِعلًْما فَاغِْفْر ِللَِّذيَن َحْولَُه ُيسَبُِّحونَ بَِحْمِد َربِّهِْم َوُيْؤِمُنونَ بِِه وََيْسَتْغِفُرونَ ِللَِّذيَن آَمُنوا َربَّ
َربََّنا َوأَْدِخلُْهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَِّتي َوَعْدتَُهْم َوَمْن َصلََح ِمْن آبَاِئهِمْ ) ٧(َتابُوا َواتََّبُعوا َسبِيلََك َوِقهِْم َعذَابَ الَْجِحيمِ 

َوِقهِمُ السَّيِّئَاِت َوَمْن َتقِ السَّيِّئَاتِ َيْوَمِئٍذ فَقَدْ َرِحْمَتُه وَذَِلَك ُهوَ ) ٨(إِنَّكَ أَْنتَ الْعَزِيُز الَْحكِيُم َوأَزَْواجِهِْم َوذُرِّيَّاِتهِْم 
ْدَعْونَ إِلَى الْإَِمياِن فََتكْفُُرونَ إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا ُيَناَدْونَ لَمَقُْت اللَِّه أَكَْبُر ِمْن َمقِْتكُْم أَْنفَُسكُْم إِذْ ُت) ٩(الْفَْوُز الَْعظِيُم 

ذَِلكُْم بِأَنَّهُ إِذَا دُِعَي اللَّهُ ) ١١(يلٍ قَالُوا َربََّنا أََمتََّنا اثْنََتْينِ َوأَحَْيْيَتَنا اثْنََتْينِ فَاْعَتَرفَْنا بِذُُنوبَِنا فََهلْ إِلَى ُخُروجٍ ِمْن َسبِ) ١٠(
ُهَو الَِّذي يُرِيكُْم آَياِتِه َوُينَزِّلُ لَكُْم ِمَن السََّماِء ) ١٢(بِِه ُتْؤِمنُوا فَالُْحكُْم ِللَِّه الْعَِليِّ الْكَبِريِ  َوْحَدُه كَفَْرُتْم َوإِنْ ُيشَْرْك

َرِفيُع الدََّرَجاِت ذُو ) ١٤(فَاْدُعوا اللََّه ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن َولَْو كَرَِه الْكَاِفرُونَ ) ١٣(رِْزقًا َوَما يََتذَكَُّر إِلَّا َمْن ُينِيُب 
َيْوَم ُهمْ َبارُِزونَ لَا َيخْفَى َعلَى اللَّهِ ) ١٥(الْعَْرشِ ُيلِْقي الرُّوَح ِمْن أَْمرِِه َعلَى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه ِليُْنِذرَ َيْوَم التَّلَاقِ 

الَْيْوَم ُتْجَزى كُلُّ نَفْسٍ بَِما كََسَبْت لَا ظُلْمَ الَْيْوَم إِنَّ اللََّه سَرِيعُ ) ١٦(ارِ ِمْنُهْم َشْيٌء ِلَمنِ الُْملُْك الَْيْوَم ِللَِّه الَْواِحِد الْقَهَّ
) ١٨(ُيطَاُع وَأَْنِذْرُهمْ َيْوَم الْآزِفَِة إِذِ الْقُلُوُب لََدى الَْحنَاجِرِ كَاِظِمَني َما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َحِميمٍ َولَا َشِفيعٍ ) ١٧(الِْحسَابِ 

َواللَُّه يَقِْضي بِالَْحقِّ َوالَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه لَا يَقُْضونَ بَِشْيٍء إِنَّ اللَّهَ ) ١٩(لَُم خَاِئَنةَ الْأَْعُينِ َوَما ُتخِْفي الصُُّدوُر َيْع
  ) ٢٠(ُهَو السَِّميعُ الَْبِصُري 



الدعوة والتكذيب وأخرياً قضية العلو يف قضية . قضية اإلميان والكفر . هذه السورة تعاجل قضية احلق والباطل 
ويف ثنايا هذه القضية تلم مبوقف املؤمنني . . األرض والتجرب بغري احلق ، وبأس اهللا الذي يأخذ العالني املتجربين 

املهتدين الطائعني ونصر اهللا إياهم ، واستغفار املالئكة هلم ، واستجابة اهللا لدعائهم ، وما ينتظرهم يف اآلخرة من 
  .عيم ن

وهي املعركة بني احلق والباطل ، وبني اإلميان والطغيان ، وبني املتكربين . وجو السورة كله من مث كأنه جو معركة 
تنسم خالل هذا اجلو نسمات الرمحة والرضوان . املتجربين يف األرض وبأس اهللا الذي يأخذهم بالدمار والتنكيل 

  حني جييء ذكر املؤمنني
ض مصارع الغابرين ، كما يتمثل يف عرض مشاهد القيامة وهذه وتلك تتناثر يف سياق ذلك اجلو يتمثل يف عر

السورة وتتكرر بشكل ظاهر وتعرض يف صورها العنيفة املرهوبة املخيفة متناسقة مع جو السورة كله ، مشتركة يف 
  .طبع هذا اجلو بطابع العنف والشدة 

شديد . وقابل التوب . غافر الذنب { : اعات ذات رنني خاص ولعله مما يتفق مع هذه السمة افتتاح السورة بإيق
فكأمنا هي مطارق منتظمة اجلرس ثابتة الوقع ، مستقرة . . } إليه املصري . ال إله إال هو . ذي الطول . العقاب 

  املقاطع ، ومعانيها كذلك مساندة إليقاعها املوسيقي
وهناك غريها من . ة تتردد يف مواضع متفرقة من السورة مكرر. . وبأسنا . وبأس اهللا . كذلك جند كلمة البأس 

  .ألفاظ الشدة والعنف بلفظها أو مبعناها 
وعلى العموم فإن السورة كلها تبدو وكأهنا مقارع ومطارق تقع على القلب البشري وتؤثر فيه بعنف وهي تعرض 

قاعات متس هذا القلب برفق ، وهي وقد ترق أحياناً فتتحول إىل ملسات وإي. مشاهد القيامة ومصارع الغابرين 
تعرض محلة العرش ومن حوله يدعون رهبم ليتكرم على عباده املؤمنني ، أو وهي تعرض عليه اآليات الكونية 

  .واآليات الكامنة يف النفس البشرية 
  . .ونضرب بعض األمثال اليت ترسم جو السورة وظلها من هذه وتلك 

وم نوح واألحزاب من بعدهم ، ومهت كل أمة برسوهلم ليأخذوه ، كذبت قبلهم ق{ : من مصارع الغابرين 
أو مل يسريوا يف األرض ، فينظروا { . . } فكيف كان عقاب؟ . فأخذهتم . وجادلوا بالباطل ليدحضوا به احلق 

هلم  كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ، كانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً يف األرض ، فأخذهم اهللا بذنوهبم؛ وما كان
ومن } ذلك بأهنم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا ، فأخذهم اهللا ، إنه قوي شديد العقاب . من اهللا من واق 
. } ما للظاملني من محيم وال شفيع يطاع . وأنذرهم يوم اآلزفة إذ القلوب لدى احلناجر كاظمني { : مشاهد القيامة 

نا فسوف يعلمون إذ األغالل يف أعناقهم والسالسل يسحبون يف الذين كذبوا بالكتاب ومبا أرسلنا به رسل{ . 
الذين حيملون { : ومن اللمسات الندية مشهد محلة العرش يف دعائهم اخلاشع املنيب } احلميم مث يف النار يسجرون 

  .العرش ومن حوله يسبحون حبمد رهبم ويؤمنون به ، ويستغفرون للذين آمنوا 

ربنا وأدخلهم جنات . ، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب اجلحيم  ربنا وسعت كل شيء رمحة وعلماً
وقهم السيئات ، ومن تق . عدن اليت وعدهتم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياهتم إنك أنت العزيز احلكيم 

  . .} وذلك هو الفوز العظيم . السيئات يومئذ فقد رمحته 
هو الذي خلقكم من تراب ، مث من نطفة ، مث من { :  يف األنفس ويف اآلفاق ومن اللمسات املوحية عرض آيات اهللا

ومنكم من يتوىف من قبل ، ولتبلغوا أجالً مسمى . علقة ، مث خيرجكم طفالً ، مث لتبلغوا أشدكم ، مث لتكونوا شيوخاً 



اهللا الذي جعل لكم الليل {  }فإذا قضى أمراً فإمنا يقول له كن فيكون . هو الذي حييي ومييت . ، ولعلكم تعقلون 
ذلكم اهللا ربكم خالق . إن اهللا لذو فضل على الناس ، ولكن أكثر الناس ال يشكرون . لتسكنوا فيه والنهار مبصراً 

اهللا الذي جعل لكم األرض قراراً والسماء بناء وصوركم فأحسن } { ال إله إال هو فأىن تؤفكون؟ . كل شيء 
وهذه وتلك تصور جو السورة } فتبارك اهللا رب العاملني . ذلكم اهللا ربكم  .ورزقكم من الطيبات . صوركم 

  .وترسم ظلها ، وتتناسق مع موضوعها وطابعها 
  .وجيري سياق السورة مبوضوعاهتا يف أربعة أشواط متميزة 
تتلوها } عليم تنزيل الكتاب من اهللا العزيز ال. حم { : يبدأ الشوط األول منها بافتتاح السورة باألحرف املقطعة 

إليه . ال إله إال هو . شديد العقاب ذي الطول . وقابل التوب . غافر الذنب { : تلك اإليقاعات الرصينة الثابتة 
وأنه ال جيادل يف آيات اهللا إال الذين كفروا فيشذون عن . مث تقرر أن الوجود كله مسلم مستسلم هللا . . } املصري 

 فهم ال يستحقون أن يأبه هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مهما تقلبوا يف ومن مث. سائر الوجود هبذا اجلدال 
فإمنا هم صائرون إىل ما صارت إليه أحزاب املكذبني قبلهم؛ وقد أخذهم اهللا أخذاً ، بعقاب يستحق . اخلري واملتاع 

محلة العرش ومن حوله  ذلك بينما. . العجب واإلعجاب ومع األخذ يف الدنيا فإن عذاب اآلخرة ينتظرهم هناك 
يعلنون إمياهنم برهبم ، ويتوجهون إليه بالعبادة ، ويستغفرون للذين آمنوا من أهل األرض ، ويدعون هلم باملغفرة 

ويف الوقت ذاته يعرض مشهد الكافرين يوم القيامة وهم ينادون من أرجاء الوجود املؤمن . . والنعيم والفالح 
وهم يف موقف الذلة . . } أكرب من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إىل اإلميان فتكفرون ملقت اهللا { : املسلم املستسلم 

واالنكسار بعد االستكبار ، يقرون بذنبهم ، ويعترفون برهبم ، فال ينفعهم االعتراف واإلقرار ، إمنا يذكرون مبا كان 
هو الذي { . . س إىل اهللا يف الدنيا ومن هذا املوقف بني يدي اهللا يف اآلخرة يعود بالنا. . منهم من شرك واستكبار 

فادعوا اهللا خملصني له الدين ولو { : ويذكرهم لينيبوا إىل رهبم ويوحدوه } يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقاً 
يوم { : ويستطرد إىل مشهدهم يوم القيامة . ويشري إىل الوحي واإلنذار بذلك اليوم العصيب . } كره الكافرون 
ملن امللك اليوم؟ هللا { : وقد توارى اجلبارون واملتكربون واجملادلون }  خيفى على اهللا منهم شيء هم بارزون ال
  .} الواحد القهار 

ويتوارى فيه ويضمحل ما . ويستمر يف عرض صور من هذا اليوم الذي يتفرد اهللا جل جالله فيه باحلكم والقضاء . 
  . .يعبدون من دونه ، كما يتوارى الطغاة والفجار 

مقدمة لعرض جانب من قصة موسى عليه السالم مع فرعون . ويبدأ الشوط الثاين بلفتة إىل مصارع الغابرين قبلهم 
وتعرض فيها حلقة جديدة مل تعرض يف قصة موسى من قبل . متثل موقف الطغيان من دعوة احلق . وهامان وقارون 

يدفع عن موسى ما . من آل فرعون يكتم إميانه وهي حلقة ظهور رجل مؤمن . ، وال تعرض إال يف هذه السورة 
. مهوا بقتله؛ ويصدع بكلمة احلق واإلميان يف تلطف وحذر يف أول األمر ، مث يف صراحة ووضوح يف النهاية 

ويعرض يف جدله مع فرعون حجج احلق وبراهينه قوية ناصعة؛ وحيذرهم يوم القيامة ، وميثل هلم بعض مشاهده يف 
ويستطرد السياق . . م موقفهم وموقف األجيال قبلهم من يوسف عليه السالم ورسالته أسلوب مؤثر؛ ويذكره

وإذا حوار بني الضعفاء والذين . وإذا هم يتحاجون يف النار . فإذا هم هناك . بالقصة حىت يصل طرفها باآلخرة 
ظل هذا املشهد يوجه اهللا  والت حني خالص ويف. استكربوا ، وحوار هلم مجيعاً مع خزنة جهنم يطلبون فيه اخلالص 

  .رسوله صلى اهللا عليه وسلم إىل الصرب والثقة بوعد اهللا احلق ، والتوجه إىل ربه بالتسبيح واحلمد واالستغفار 
فأما الشوط الثالث فيبدأ بتقرير أن الذين جيادلون يف آيات اهللا بغري حجة وال برهان إمنا يدفعهم إىل هذا كرب يف 



ويوجه القلوب حينئذ إىل هذا الوجود الكبري الذي خلقه . أصغر وأضأل من هذا الكرب  نفوسهم عن احلق ، وهم
: لعل املتكربين يتصاغرون أمام عظمة خلق اهللا؛ وتتفتح بصريهتم فال يكونون عمياً . اهللا ، وهو أكرب من الناس مجيعاً 

ويذكرهم مبجيء } قليالً ما تتذكرون . وما يستوي األعمى والبصري والذين آمنوا وعملوا الصاحلات وال املسيء { 
. فأما الذين يستكربون فسيدخلون جهنم أذالء صاغرين . الساعة ، ويوجههم إىل دعوة اهللا الذي يستجيب للدعاء 

. يعرض الليل سكناً والنهار مبصراً . ويعرض يف هذا املوقف بعض آيات اهللا الكونية اليت ميرون عليها غافلني 
ويوجههم إىل دعوة اهللا خملصني . ويذكرهم بأنفسهم وقد صورهم فأحسن صورهم . سماء بناء واألرض قراراً وال

ويلقن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يربأ من عبادهتم ، ويعلن هني ربه له عن آهلتهم ، وأمره له . له الدين 
وهو الذي حييي . . اب مث من نطفة ويلمس قلوهبم بأن اهللا الواحد هو الذي أنشأهم من تر. باإلسالم لرب العاملني 

مث يعود فيعجب رسوله صلى اهللا عليه وسلم من أمر الذين جيادلون يف اهللا؛ وينذرهم عذاب يوم القيامة يف . ومييت 
  }إذ األغالل يف أعناقهم والسالسل يسحبون يف احلميم مث يف النار يسجرون { : مشهد عنيف 

ادخلوا { : أهنم كانوا يعبدون شيئاً وينتهي هبم األمر إىل جهنم يقال هلم وإذ يتخلى عنهم ما أشركوا وينكرون هم 
وعلى ضوء هذا املشهد يوجه اهللا رسوله إىل الصرب مرة أخرى ، } أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى املتكربين 

  . .تم الوعد هناك فسي. سواء أبقاه حىت يشهد بعض ما يعدهم أو توفاه قبل أن يراه . والثقة بأن وعد اهللا حق 
فبعد توجيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم للصرب واالنتظار . والشوط األخري يف السورة يتصل بالشوط الثالث 

على أن يف الكون آيات } وما كان لرسول أن يأيت بآية إال بإذن اهللا { . يذكر أن اهللا قد أرسل رسالً قبله كثريين 
وهذه . من سخرها؟ . هذه األنعام املسخرة هلم . . لكنهم يغفلون عن تدبرها قائمة ، وبني أيديهم آيات قريبة؛ و

الفلك اليت حتملهم أليست آية يروهنا ومصارع الغابرين أال تثري يف قلوهبم العظة والتقوى؟ وخيتم السورة بإيقاع 
سنة . م ملا رأوا بأسنا فلم يك ينفعهم إمياهن{ قوي على مصرع من مصارع املكذبني ، وهم يرون بأس اهللا فيؤمنون؛ 

هذا اخلتام الذي يصور هناية املتكربين ، وينفق مع جو } اهللا اليت قد خلت يف عباده ، وخسر هنالك الكافرون 
  .السورة وظلها وطابعها األصيل 

  . .فلنسر اآلن مع سياق السورة بالتفصيل 
التوب ، شديد العقاب ، ذي الطول ، ال إله إال  وقابل. غافر الذنب . تنزيل الكتاب من اهللا العزيز العليم . حم { 

  . .} هو ، إليه املصري 
منها سورة واحدة يذكر فيها بعد هذين احلرفني . » ميم . حا « : هذه السورة بدء سبع سور كلها تبدأ باحلرفني 

وأهنا إشارة .  وقد سبق احلديث عن األحرف املقطعة يف أوائل السور. » قاف . سني . عني « : ثالثة حروف أخر 
وهو معجز هلم مع تيسري هذه األحرف هلم ومعرفتهم هبا ، وهي أحرف لغتهم اليت . إىل صياغة هذا القرآن منها 

  .يتحدثوهنا ويكتبوهنا 
إحدى احلقائق اليت يتكرر احلديث عنها يف السور املكية بوجه خاص ، يف . . وتليها اإلشارة إىل تنزيل الكتاب 

  : معرض بناء العقيدة
  . .} تنزيل الكتاب من اهللا العزيز العليم { 

وهي جمموعة من . وهي جمرد إشارة ينتقل السياق منها إىل التعريف ببعض صفات اهللا الذي نزل هذا الكتاب 
  :الصفات ذات عالقة موضوعية مبحتويات السورة كلها وقضاياها 

  . .} ، ذي الطول ، ال إله إال هو ، إليه املصري وقابل التوب ، شديد العقاب . العزيز العليم ، غافر الذنب { 



ووحدانية األلوهية ، . والفضل واإلنعام . وشدة العقاب . وقبول التوبة . وغفران الذنب . والعلم . العزة 
  . .ووحدانية املرجع واملصري 

يقاعات ثابتة اجلرس ، واليت سيقت يف إ. وكل موضوعات السورة تتعلق هبذه املعاين ، اليت جاءت يف مطلع السورة 
  .قوية التركيب ، توحي باالستقرار والثبات والرسوخ 

واهللا سبحانه يعرف نفسه لعباده بصفاته ، ذات األثر يف حياهتم ووجودهم ، ويلمس هبا مشاعرهم وقلوهبم؛ فيثري 
  . رجاءهم وطمعهم؛ كما يثري خوفهم وخشيتهم ، ويشعرهم بأهنم يف قبضته ال مهرب هلم من تصريفه

  :ومنها هذه الصفات 
  .القوي القادر الذي يغلب وال يغلب ، والذي يصرف األمر ال يقدر عليه أحد ، وال يعقب عليه أحد : } العزيز { 
  .الذي يصرف الوجود عن علم وعن خربة ، فال خيفى عليه شيء ، وال يند عن علمه شيء . . } العليم { 
  .عباد ، مبا يعلمه سبحانه من استحقاقهم للغفران الذي يعفو عن ذنوب ال. . } غافر الذنب { 
  .الذي يتوب على العصاة ، ويتقبلهم يف محاه ، ويفتح هلم بابه بال حجاب . . } وقابل التوب { 
  .الذي يدمر على املستكربين ويعاقب املعاندين ، الذين ال يتوبون وال يستغفرون } شديد العقاب { 
  .إلنعام ، ويضاعف احلسنات ، ويعطي بغري حساب الذي يتفضل با. . } ذي الطول { 
  .فله األلوهية وحده ال شريك له فيها وال شبيه . . } ال إله إال هو { 
  .وإليه األوبة واملعاد . فال مهرب من حسابه وال مفر من لقائه . . } إليه املصري { 

وإدراكهم ، فيعرفون كيف يعاملونه يف تتضح يف مشاعرهم وتصوراهتم . وهكذا تتضح صلته بعباده وصلة عباده به 
  .يقظة ويف حساسية؛ ويف إدراك ملا يغضبه وما يرضيه 

وقد كان أصحاب العقائد األسطورية يعيشون مع آهلتهم يف حرية ، ال يعرفون عنها شيئاً مضبوطاً؛ وال يتبينون ماذا 
شديدة االنفعاالت ، ويعيشون معها يف  يسخطها وماذا يرضيها ، ويصوروهنا متقلبة األهواء ، غامضة االجتاهات ،

قلق دائم يتحسسون مواضع رضاها ، بالرقى والتمائم والضحايا والذبائح ، وال يدرون سخطت أم رضيت إال 
  بالوهم والتخمني

فجاء اإلسالم واضحاً ناصعاً ، يصل الناس بإهلهم احلق ، ويعرفهم بصفاته ، ويبصرهم مبشيئته ويعلمهم كيف 
  .، وكيف يرجون رمحته ، وخيشون عذابه ، على طريق واضح قاصد مستقيم  يتقربون إليه

كذبت قبلهم قوم نوح واألحزاب من . ما جيادل يف آيات اهللا إال الذين كفروا ، فال يغررك تقلبهم يف البالد { 
ن عقاب؟ بعدهم ، ومهت كل أمة برسوهلم ليأخذوه ، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به احلق ، فأخذهتم ، فكيف كا

  . .} وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أهنم أصحاب النار 
بعد تقرير تلك الصفات العلوية ، وتقرير الوحدانية ، يقرر أن هذه احلقائق مسلمة من كل من يف الوجود ، وكل ما 

. جتادل فيه وال متاحل  يف الوجود ، ففطرة الوجود كله مرتبطة هبذه احلقائق ، متصلة هبا االتصال املباشر ، الذي ال
وما من أحد جيادل فيها إال الذين كفروا وحدهم ، . والوجود كله مقتنع بآيات اهللا الشاهدة حبقيقته ووحدانيته 

  :شذوذاً عن كل ما يف الوجود وكل من يف الوجود 
  . .} ما جيادل يف آيات اهللا إال الذين كفروا { 

وهم بالقياس . ن؛ وهم وحدهم من بني هذا اخللق العظيم ينحرفون فهم وحدهم من بني هذا الوجود اهلائل يشذو
وهم حني يقفون يف وصف جيادلون يف آيات اهللا؛ . إىل هذا الوجود أضعف وأقل من النمل بالقياس إىل هذه األرض 



وقف مقطوع هم يف هذا امل. . ويقف الوجود اهلائل كله يف صف معترفاً خبالق الوجود مستنداً إىل قوة العزيز اجلبار 
  :مبصريهم ، مقضي يف أمرهم؛ مهما تبلغ قوهتم؛ ومهما يتهيأ هلم من أسباب املال واجلاه والسلطان 

  .} فال يغررك تقلبهم يف البالد { 

.  
إن كان . وهناية املعركة معروفة . فمهما تقلبوا ، وحتركوا ، وملكوا ، واستمتعوا ، فهم إىل اندحار وهالك وبوار 

  ن أن تقوم بني قوة الوجود وخالقه ، وقوة هؤالء الضعاف املساكنيمثت معركة ميك
ولقد سبقتهم أقوام وأحزاب على شاكلتهم ، توحي عاقبتهم بعاقبة كل من يقف يف وجه القوة الطاحنة العارمة اليت 

  :يتعرض هلا من يعرض نفسه لبأس اهللا 
هلم ليأخذوه ، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به كذبت قبلهم قوم نوح واألحزاب من بعدهم ، ومهت كل أمة برسو{ 

  . .} فكيف كان عقاب؟ . احلق فأخذهتم 
قصة . وهذه اآلية تصور هذه القصة . ومعركة ذات مواقع متشاهبة يف كل زمان . فهي قصة قدمية من عهد نوح 

  .الرسالة والتكذيب والطغيان على مدى القرون واألجيال كما تصور العاقبة يف كل حال 
وال يقفون عند مقارعة احلجة باحلجة ، إمنا هم يلجأون إىل منطق الطغيان الغليظ . فيكذبه طغاة قومه . ل جييء رسو

هنا تتدخل يد القدرة الباطشة ، . . ، فيهمون أن يبطشوا بالرسول ، وميوهون على اجلماهري بالباطل ليغلبوا به احلق 
  :ستعراض فتأخذهم أخذاً يعجب ويدهش ، ويستحق التعجيب واال

  . .} فكيف كان عقاب؟ { 
ولقد كان عقاباً مدمراً قاضياً عنيفاً شديداً ، تشهد به مصارع القوم الباقية آثارها ، وتنطق به األحاديث والروايات 

.  
  :فهي ممتدة اآلثار يف اآلخرة . ومل تنته املعركة 

  . .} وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أهنم أصحاب النار { 
  .ىت حقت كلمة اهللا على أحد فقد وقعت ، وقضي األمر ، وبطل كل جدال وم

حقيقة املعركة بني اإلميان والكفر ، وبني احلق والباطل ، وبني الدعاة إىل اهللا . وهكذا يصور القرآن احلقيقة الواقعة 
. دأت منذ فجر البشرية وهكذا نعلم أهنا معركة قدمية ب. الواحد والطغاة الذين يستكربون يف األرض بغري احلق 

وأن ميداهنا أوسع من األرض كلها ، ألن الوجود كله يقف مؤمناً بربه مسلماً مستسلماً ، ويشذ منه الذين كفروا 
ونعلم كذلك هناية املعركة غري املتكافئة بني وصف . جيادلون يف آيات اهللا وحدهم دون سائر هذا الكون الكبري 

مة الباطل القليلة الضئيلة اهلزيلة ، مهما يكن تقلبها يف البالد؛ ومهما يكن مظهرها احلق الطويل الضخم اهلائل وشرذ
  من القوة والسيطرة واملتاع

هذه احلقيقة حقيقة املعركة والقوى البارزة فيها ، وميداهنا يف الزمان واملكان يصورها القرآن لتستقر يف القلوب؛ 
ة احلق واإلميان يف كل زمان ومكان؛ فال تتعاظمهم قوة الباطل وليعرفها على وجه خاص اولئك الذين حيملون دعو

إمنا احلقيقة هي اليت . الظاهرة ، يف فترة حمدودة من الزمان ، ورقعة حمدودة من املكان؛ فهذه ليست احلقيقة 
  .وهو العزيز العليم . وهو أصدق القائلني . يصورها هلم كتاب اهللا ، وتنطق هبا كلمة اهللا 

احلقيقة األوىل أن محلة العرش ومن حوله وهم من بني القوى املؤمنة يف هذا الوجود يذكرون املؤمنني ويتصل بتلك 



  :من البشر عند رهبم ، ويستغفرون هلم ، ويستنجزون وعد اهللا إياهم؛ حبكم رابطة اإلميان بينهم وبني املؤمنني 
  .، ويستغفرون للذين آمنوا الذين حيملون العرش ومن حوله يسبحون حبمد رهبم ، ويؤمنون به { 

ربنا وأدخلهم جنات . ربنا وسعت كل شيء رمحة وعلماً ، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ، وقهم عذاب اجلحيم 
وقهم السيئات ومن تق . عدن اليت وعدهتم ، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياهتم؛ إنك أنت العزيز احلكيم 

  . .} هو الفوز العظيم السيئات يومئذ فقد رمحته وذلك 
وحنن ال نعرف ما هو العرش؟ وال منلك صورة له ، وال نعرف كيف حيمله محلته ، وال كيف يكون من حوله ، 

حوله؛ وال جدوى من اجلري وراء صور ليس من طبيعة اإلدراك البشري أن يلم هبا ، وال من اجلدل حول غيبيات 
كل ما يتصل باحلقيقة اليت يقررها سياق السورة أن عباداً مقربني من اهللا ، مل يطلع اهللا أحداً من املتجادلني عليها؛ و

وينص القرآن على إمياهنم وهو مفهوم بداهة ليشري إىل الصلة اليت . . } ويؤمنون به { . } يسبحون حبمد رهبم { 
عاء للمؤمنني من الناس خبري ما هؤالء العباد املقربون يتوجهون بعد تسبيح اهللا إىل الد. . تربطهم باملؤمنني من البشر 

  .يدعو به مؤمن ملؤمن 
  :يقولون . وهم يبدأون دعاءهم بأدب يعلمنا كيف يكون أدب الدعاء والسؤال 

  . .} ربنا وسعت كل شيء رمحة وعلماً { 
ن إىل يقدمون بني يدي الدعاء بأهنم يف طلب الرمحة للناس إمنا يستمدون من رمحة اهللا اليت وسعت كل شيء ، وحييلو

علم اهللا الذي وسع كل شيء؛ وأهنم ال يقدمون بني يدي اهللا بشيء؛ إمنا هي رمحته وعلمه منهما يستمدون وإليهما 
  :يلجأون 

  . .} فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب اجلحيم { 
كما . . } ذنب وقابل التوب غافر ال{ : وتلتقي هذه اإلشارة إىل املغفرة والتوبة مبطلع السورة ، وبصفة اهللا هناك 

  . .} شديد العقاب { : تلتقي اإلشارة إىل عذاب اجلحيمِ ، بصفة اهللا 
  :مث يرتقون يف الدعاء من الغفران والوقاية من العذاب إىل سؤال اجلنة واستنجاز وعد اهللا لعباده الصاحلني 

} إنك أنت العزيز احلكيم . وذرياهتم  ربنا وأدخلهم جنات عدن اليت وعدهتم ، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم{ 
. .  

. وهي نعيم آخر مستقل . يضاف إليه صحبة من صلح من اآلباء واألزواج والذريات . ودخول اجلنة نعيم وفوز 
فعند عقدة اإلميان يلتقي اآلباء واألبناء واألزواج ، ولوال هذه . مث هي مظهر من مظاهر الوحدة بني املؤمنني أمجعني 

  :قطعت بينهم األسباب العقدة لت
وهبا . يشري إىل القوة كما يشري إىل احلكمة } إنك أنت العزيز احلكيم { : والتعقيب على هذه الفقرة من الدعاء 

  . .يكون احلكم يف أمر العباد 
  . .} وذلك هو الفوز العظيم . ومن تق السيئات يومئذ فقد رمحته . وقهم السيئات { 

فالسيئات هي اليت . دخاهلم جنات عدن لفتة إىل الركيزة األوىل يف املوقف العصيب وهذه الدعوة بعد الدعاء بإ
  .فإذا وقى اهللا عباده املؤمنني منها وقاهم نتائجها وعواقبها . توبق أصحاهبا يف اآلخرة ، وتوردهم مورد التهلكة 

. . } ك هو الفوز العظيم وذل{ . وكانت كذلك أوىل خطوات السعادة . وكانت هذه هي الرمحة يف ذلك املوقف 
  فمجرد الوقاية من السيئات هو أمر عظيم



جند الذين كفروا يف املوقف الذي . وبينما أن محلة العرش ومن حوله يتجهون إىل رهبم هبذا الدعاء إلخواهنم املؤمنني 
ينهم وبني كل أحد جند الذين كفروا هؤالء وقد انبتت العالقات ب. تتطلع كل نفس فيه إىل املعني وقد عز املعني 

وإذا هم يف موقف الذلة بعد . وإذا هم ينادون من كل مكان بالترذيل واملقت والتأنيب . وكل شيء يف الوجود 
  :ويف موقف الرجاء والت حني رجاء . االستكبار 

أمتنا اثنتني  ربنا: إن الذين كفروا ينادون ملقت اهللا أكرب من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إىل اإلميان فتكفرون قالوا { 
وأحييتنا اثنتني فاعترفنا بذنوبنا ، فهل إىل خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي اهللا وحده كفرمت ، وإن يشرك به 

  . .} تؤمنوا ، فاحلكم هللا العلي الكبري 
أشد إن مقت اهللا لكم يوم كنتم تدعون إىل اإلميان فتكفرون ، . وهم ينادون من كل جانب . أشد الكره : واملقت 

من مقتكم ألنفسكم وأنتم تطلعون اليوم على ما قادتكم إليه من شر ونكر ، بكفرها وإعراضها عن دعوة اإلميان ، 
  وما أوجع هذا التذكري وهذا التأنيب يف ذلك املوقف املرهوب العصيب. . قبل فوات األوان 

  :تجهون واآلن وقد سقط عنهم غشاء اخلداع والضالل يعرفون أن املتجه هللا وحده في
  . .} ربنا أمتنا اثنتني وأحييتنا اثنتني ، فاعترفنا بذنوبنا ، فهل إىل خروج من سبيل : قالوا { 

أحييتنا أول مرة فنفخت الروح . وقد كانوا يكفرون وينكرون . . } ربنا { . . وهي كلمة الذليل اليائس البائس 
وإنك لقادر على إخراجنا . ألخرى بعد موتنا ، فجئنا إليك مث أحييتنا ا. يف املوات فإذا هو حياة ، وإذا حنن أحياء 

  .هبذا التنكري املوحي باللهفة واليأس املرير . } فهل إىل خروج من سبيل؟ { . وقد اعترفنا بذنوبنا . مما حنن فيه 
  :هنا يف ظل هذا املوقف البائس جيبههم بسبب هذا املصري 

  .} يشرك به تؤمنوا ، فاحلكم هللا العلي الكبري  ذلكم بأنه إذا دعي اهللا وحده كفرمت ، وإن{ 
فاحلكم هللا العلي الكبري . إميانكم بالشركاء ، وكفركم بالوحدانية . فهذا هو الذي يقودكم إىل ذلك املوقف الذليل 

يف موقف الفصل األخري . االستعالء على كل شيء ، والكرب فوق كل شيء . ومها صفتان تناسبان موقف احلكم : 
.  

ظل هذا املشهد يستطرد إىل شيء من صفة اهللا تناسب موقف االستعالء؛ ويوجه املؤمنني يف هذا املقام إىل  ويف
التوجه إليه بالدعاء ، موحدين ، خملصني له الدين؛ كما يشري إىل الوحي لإلنذار بيوم التالقي والفصل واجلزاء ، يوم 

  :يتفرد اهللا بامللك والقهر واالستعالء 
فادعوا اهللا خملصني له الدين ، . يكم آياته ، وينزل لكم من السماء رزقاً ، وما يتذكر إال من ينيب هو الذي ير{ 

ذو العرش ، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التالق . رفيع الدرجات . ولو كره الكافرون 
.  

اليوم جتزى كل نفس مبا كسبت . هللا الواحد القهار  ملن امللك اليوم؟. يوم هم بارزون ال خيفى على اهللا منهم شيء 
  . .} إن اهللا سريع احلساب . ال ظلم اليوم . 
يف اجملايل الكبرية من مشس وكواكب . وآيات اهللا ترى يف كل شيء يف هذا الوجود . . } هو الذي يريكم آياته { 

ويف كل منها آية . . واخللية والورقة والزهرة ويف الدقائق الصغرية من الذرة . . ، وليل وهنار ، ومطر وبرق ورعد 
خارقة ، تتبدى عظمتها حني حياول اإلنسان أن يقلدها بله أن ينشئها وهيهات هيهات التقليد الكامل الدقيق ، 

  .ألصغر وأبسط ما أبدعته يد اهللا يف هذا الوجود 
اة يف هذه األرض ، وسبب الطعام عرف الناس منه املطر ، أصل احلي. . } وينزل عليكم من السماء رزقاً { 



ومنه هذه األشعة احمليية اليت لوالها ما كانت حياة على . وغري املطر كثري يكشفه الناس يوماً بعد يوم . والشراب 
ولعل من هذا الرزق تلك الرساالت املنزلة ، اليت قادت خطى البشرية منذ طفولتها . هذا الكوكب األرضي 

  .املستقيم ، وهدهتا إىل مناهج احلياة املوصولة باهللا ، وناموسه القومي ونقلت أقدامها يف الطريق 
فالذي ينيب إىل ربه يتذكر نعمه ويتذكر فضله ويتذكر آياته اليت ينساها غالظ . . } وما يتذكر إال من ينيب { 

  .القلوب 
اهللا وحده وخيلصوا له الدين ، غري وعلى ذكر اإلنابة وما تثريه يف القلب من تذكر وتدبر يوجه اهللا املؤمنني ليدعوا 

  :عابئني بكره الكافرين 
  :} فادعوا اهللا خملصني له الدين ولو كره الكافرون { 

وال أمل يف أن يرضوا عن . ولن يرضى الكافرون من املؤمنني أن خيلصوا دينهم هللا ، وأن يدعوه وحده دون سواه 
فليمض املؤمنون يف وجهتهم ، يدعون . اهم بشىت األساليب هذا مهما الطفهم املؤمنون أو هادنوهم أو تلمسوا رض

وما هم يوماً . وال عليهم رضي الكافرون أم سخطوا . ويصغون له قلوهبم . رهبم وحده ، وخيلصون له عقيدهتم 
  براضني

يذكر من . مث يذكر من صفات اهللا يف هذا املقام الذي يوجه املؤمنني فيه إىل عبادة اهللا وحده ولو كره الكافرون 
  :هذه الصفات أنه سبحانه 

  . .} رفيع الدرجات ذو العرش ، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده { 
وهو الذي يلقي أمره . فهو سبحانه وحده صاحب الرفعة واملقام العايل ، وهو صاحب العرش املسيطر املستعلي 

ولكن التعبري عنه يف هذه . ناية عن الوحي بالرسالة وهذا ك. احمليي لألرواح والقلوب على من خيتاره من عباده 
الصيغة يبني أوالً حقيقة هذا الوحي ، وأنه روح وحياة للبشرية ، ويبني ثانياً أنه يتنزل من علو على املختارين من 

  . .} العلي الكبري { وكلها ظالل متناسقة مع صفة اهللا . . العباد 
  :من عباده فيلقي عليه الروح من أمره ، فهي اإلنذار  فأما الوظيفة البارزة ملن خيتاره اهللا

  . .} لينذر يوم التالق { 
ويتالقى الناس واملالئكة . ويتالقى الناس وأعماهلم اليت قدموا يف احلياة الدنيا . ويف هذا اليوم يتالقى البشر مجيعاً 

برهبا يف ساعة احلساب فهو يوم التالقي  واجلن ومجيع اخلالئق اليت تشهد ذلك اليوم املشهود وتلتقي اخلالئق كلها
  .بكل معاين التالقي 

ْنُهْم قُوَّةً َوآثَاًرا ِفي الْأَْرضِ أَوَلَْم َيِسريُوا ِفي الْأَْرضِ فََيْنظُرُوا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن كَانُوا ِمْن قَْبِلهِْم كَاُنوا ُهمْ أََشدَّ ِم
ذَِلَك بِأَنَُّهْم كَاَنْت تَأِْتيهِْم ُرُسلُُهْم بِالْبَيَِّناِت فَكَفَُروا ) ٢١(َوَما كَانَ لَُهْم ِمَن اللَِّه ِمْن وَاقٍ  فَأََخذَُهمُ اللَُّه بِذُنُوبِهِْم

ى ِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ إِلَ) ٢٣(َولَقَدْ أَْرَسلَْنا ُموَسى بِآَياِتَنا َوُسلْطَاٍن ُمبِنيٍ ) ٢٢(فَأََخذَُهمُ اللَُّه إِنَُّه قَوِيٌّ َشِديُد الِْعقَابِ 
فَلَمَّا َجاَءُهْم بِالَْحقِّ ِمْن ِعْنِدَنا قَالُوا اقُْتلُوا أَبَْناَء الَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه وَاسَْتْحُيوا ) ٢٤(َوقَاُرونَ فَقَالُوا َساِحٌر كَذَّاٌب 

ْونُ ذَُرونِي أَقُْتلْ مُوَسى وَلَْيْدُع َربَُّه إِنِّي أََخاُف أَنْ ُيَبدِّلَ َوقَالَ ِفْرَع) ٢٥(نَِساَءُهْم َوَما كَْيُد الْكَافِرِيَن إِلَّا ِفي َضلَالٍ 
َوقَالَ مُوَسى إِنِّي ُعذُْت بَِربِّي َورَبِّكُْم ِمْن كُلِّ ُمَتكَبِّرٍ لَا ُيْؤِمُن بَِيْومِ ) ٢٦(ِديَنكُْم أَْو أَنْ ُيظْهَِر ِفي الْأَْرضِ الْفََساَد 

الَْبيِّنَاتِ َرُجلٌ ُمْؤِمٌن ِمْن آلِ ِفْرَعْونَ َيكُْتُم إَِمياَنُه أََتقُْتلُونَ َرُجلًا أَنْ َيقُولَ رَبَِّي اللَُّه َوقَْد َجاءَكُْم بِ َوقَالَ) ٢٧(الِْحسَابِ 
إِنَّ اللََّه لَا يَْهِدي َمْن ُهَو ُمْسرِفٌ ِمْن َربِّكُْم َوإِنْ َيُك كَاِذًبا فََعلَْيِه كَِذُبُه َوإِنْ َيكُ َصاِدقًا ُيصِْبكُْم بَْعُض الَِّذي َيِعدُكُْم 

َعْونُ َما أُرِيكُْم َيا قَْومِ لَكُُم الُْملُْك الَْيْوَم ظَاهِرِيَن ِفي الْأَْرضِ فََمْن َيْنصُُرَنا ِمْن َبأْسِ اللَِّه إِنْ َجاَءَنا قَالَ ِفْر) ٢٨(كَذَّاٌب 



) ٣٠(َوقَالَ الَِّذي آَمَن َيا قَْومِ إِنِّي أَخَاُف َعلَْيكُْم مِثْلَ َيْومِ الْأَحَْزابِ ) ٢٩(الرََّشاِد إِلَّا َما أََرى َوَما أَْهدِيكُْم إِلَّا َسبِيلَ 
لَْيكُْم َيْومَ َوَيا قَْومِ إِنِّي أََخاُف َع) ٣١(ِمثْلَ دَأْبِ قَْومِ ُنوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد وَالَِّذيَن ِمْن َبْعِدِهْم َوَما اللَُّه ُيرِيُد ظُلًْما ِللِْعَباِد 

َولَقَْد َجاَءكُمْ ) ٣٣(َيْوَم تَُولُّونَ ُمْدبِرِيَن َما لَكُْم ِمَن اللَِّه ِمْن َعاِصمٍ َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َهاٍد ) ٣٢(التََّناِد 
ى إِذَا َهلََك قُلُْتْم لَْن َيبَْعثَ اللَُّه ِمْن َبْعِدِه َرسُولًا كَذَِلكَ ُيوُسُف ِمْن قَْبلُ بِالَْبيَِّناِت فََما زِلُْتْم ِفي َشكٍّ ِممَّا َجاَءكُْم بِهِ َحتَّ

الَِّذيَن ُيَجاِدلُونَ ِفي آيَاِت اللَِّه بِغَْيرِ ُسلْطَاٍن أََتاُهْم كَُبَر َمقًْتا ِعْنَد اللَِّه َوِعْندَ ) ٣٤(ُيِضلُّ اللَُّه َمْن ُهَو ُمْسرٌِف ُمرَْتاٌب 
َوقَالَ ِفْرَعْونُ َيا َهاَمانُ اْبنِ ِلي صَْرًحا لَعَلِّي أَْبلُغُ ) ٣٥(ا كَذَِلكَ َيطَْبُع اللَُّه َعلَى كُلِّ قَلْبِ ُمَتكَبِّرٍ جَبَّارٍ الَِّذيَن آَمُنو
ُزيَِّن ِلِفْرَعْونَ ُسوُء َعَمِلِه َوُصدَّ أَْسبَاَب السََّماوَاِت فَأَطَِّلَع إِلَى إِلَِه ُموَسى وَإِنِّي لَأَظُنُُّه كَاِذًبا وَكَذَِلَك ) ٣٦(الْأَْسبَاَب 

َيا قَْومِ ) ٣٨(َوقَالَ الَِّذي آَمَن َيا قَْومِ اتَّبُِعوِن أَْهدِكُْم َسبِيلَ الرََّشاِد ) ٣٧(َعنِ السَّبِيلِ َوَما كَْيُد ِفْرَعْونَ إِلَّا ِفي َتبَابٍ 
َمْن َعِملَ َسيِّئَةً فَلَا ُيْجَزى إِلَّا ِمثْلََها َوَمْن َعِملَ صَاِلًحا ) ٣٩(آِخَرةَ ِهَي َداُر الْقََرارِ إِنََّما َهِذهِ الَْحيَاةُ الدُّْنَيا َمتَاٌع َوإِنَّ الْ

كُْم إِلَى َوَيا قَْومِ َما ِلي أَْدُعو) ٤٠(ِمْن ذَكَرٍ أَْو أُنْثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَأُولَِئَك َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ ُيْرَزقُونَ ِفيَها بَِغْيرِ ِحَسابٍ 
 َتْدُعونَنِي ِلأَكْفَُر بِاللَِّه َوأُشْرَِك بِِه َما لَْيَس ِلي بِِه ِعلٌْم َوأََنا أَْدُعوكُْم إِلَى الْعَزِيزِ الَْغفَّارِ) ٤١(النََّجاِة َوَتْدُعوَننِي إِلَى النَّارِ 

لدُّْنَيا َولَا ِفي الْآِخَرِة َوأَنَّ َمَردََّنا إِلَى اللَِّه َوأَنَّ الُْمْسرِِفَني ُهْم لَا َجَرَم أَنََّما َتْدُعونَنِي إِلَْيهِ لَْيسَ لَُه َدْعَوةٌ ِفي ا) ٤٢(
فََوقَاُه اللَُّه َسيِّئَاتِ ) ٤٤(فََسَتذْكُُرونَ َما أَقُولُ لَكُْم َوأُفَوُِّض أَمْرِي إِلَى اللَِّه إِنَّ اللََّه َبِصٌري بِالِْعَباِد ) ٤٣(أَْصحَاُب النَّارِ 

النَّاُر يُْعَرُضونَ َعلَْيَها غُدُوا َوَعِشيا َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ أَْدِخلُوا آلَ ) ٤٥(ا َمكَُروا َوَحاقَ بِآلِ ِفْرَعْونَ ُسوُء الَْعذَابِ َم
ْسَتكَْبُروا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ َتَبًعا فََهلْ أَنُْتْم ُمْغُنونَ َوإِذْ يََتحَاجُّونَ ِفي النَّارِ فََيقُولُ الضَُّعفَاُء ِللَِّذيَن ا) ٤٦(ِفْرَعْونَ أََشدَّ الَْعذَابِ 

َوقَالَ الَِّذيَن ِفي النَّارِ ) ٤٨(قَالَ الَِّذيَن اسَْتكْبَُروا إِنَّا كُلٌّ ِفيَها إِنَّ اللََّه قَْد َحكََم َبْيَن الْعَِباِد ) ٤٧(َعنَّا َنِصيًبا ِمَن النَّارِ 
قَالُوا أَوَلَْم َتُك َتأِْتيكُْم ُرسُلُكُْم بِالْبَيَِّناِت قَالُوا بَلَى قَالُوا ) ٤٩(ُعوا َربَّكُْم ُيَخفِّْف َعنَّا َيْوًما ِمَن الَْعذَابِ ِلَخَزَنِة جََهنََّم اْد

ي الْحََياِة الدُّْنَيا َوَيْوَم َيقُوُم الْأَْشَهادُ إِنَّا لَنَْنُصُر ُرُسلََنا وَالَِّذيَن آَمُنوا ِف) ٥٠(فَاْدُعوا َوَما ُدَعاُء الْكَاِفرِيَن إِلَّا ِفي َضلَالٍ 
َولَقَْد آَتْيَنا ُموَسى الُْهَدى َوأَْوَرثَْنا َبنِي ) ٥٢(َيْوَم لَا َينْفَُع الظَّاِلِمَني َمْعِذَرتُُهْم َولَُهُم اللَّْعَنةُ َولَُهمْ ُسوُء الدَّارِ ) ٥١(

فَاْصبِرْ إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ وَاْسَتْغِفْر ِلذَْنبَِك َوَسبِّحْ بِحَْمِد ) ٥٤(ى ِلأُوِلي الْأَلَْبابِ ُهًدى َوِذكَْر) ٥٣(إِسَْراِئيلَ الِْكَتاَب 
  ) ٥٥(رَبَِّك بِالَْعِشيِّ َوالْإِْبكَارِ 

وقبل االستعراض التفصيلي له نالحظ أن هذه احللقة من القصة . سبق أن أمجلنا موضوع هذا الشوط من السورة 
نا متمشية مبوضوعها مع موضوع السورة ، ومتمشية بطريقة التعبري فيها وأحياناً بعباراهتا ذاهتا مع طريقة جتيء ه

وعلى لسان الرجل املؤمن من آل فرعون ترد معان وتعبريات . . التعبري يف السورة كذلك ، وتكرر بعض عباراهتا 
م يتقلبون يف البالد ، وحيذرهم يوماً مثل يوم فهو يذكر فرعون وهامان وقارون بأهن. وردت من قبل يف السورة 

ويتحدث عن الذين جيادلون . األحزاب ، كما حيذرهم يوم القيامة الذي عرضت مشاهده يف مطالع السورة كذلك 
مث يعرض السياق مشهدهم يف النار . يف آيات اهللا ومقت اهللا هلم ومقت املؤمنني كما جاء ذلك يف الشوط األول 

  .يدعون فال يستجاب هلم ، كما عرض مشهد أمثاهلم من قبل يف السورة أذالء ضارعني 
ومما ينسق جو . وهكذا وهكذا مما يوحي بأن منطق اإلميان ومنطق املؤمنني واحد ، ألنه يستمد من احلق الواحد 

  .وهي الظاهرة امللحوظة يف كل سور القرآن . موحدة املالمح » شخصية « السورة ، وجيعل هلا 
يسريوا يف األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم ، كانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً يف  أو مل{ 

ذلك بأهنم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات ، فكفروا ، . وما كان هلم من اهللا من واق . األرض ، فأخذهم اهللا بذنوهبم 
  . .} فأخذهم اهللا ، إنه قوي شديد العقاب 



قصة موسى عليه السالم وموضوع السورة قبلها يذكر اجملادلني يف آيات اهللا من مشركي العرب بعربة  هذا املعرب بني
وكانوا أشد منهم . التاريخ قبلهم؛ ويوجههم إىل السري إىل األرض ، ورؤية مصارع الغابرين ، الذين وقفوا موقفهم 

وكانت ذنوهبم تعزهلم عن . افاً أمام بأس اهللا ولكنهم مع هذه القوة والعمارة كانوا ضع. قوة وآثاراً يف األرض 
وما . فأخذهم اهللا بذنوهبم { : مصدر القوة احلقيقية ، وتستعدي عليهم قوى اإلميان ومعها قوة اهللا العزيز القهار 

. وال واقي إال اإلميان والعمل الصاحل والوقوف يف جبهة اإلميان واحلق والصالح . . } كان هلم من اهللا من واق 
  :أما التكذيب بالرسل وبالبينات فنهايته إىل الدمار والنكال ف

  . .} ذلك بأهنم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات ، فكفروا ، فأخذهم اهللا ، إنه قوي شديد العقاب { 
وبعد هذه اإلشارة الكلية اجململة يبدأ يف عرض منوذج من مناذج الذين كانوا من قبلهم ، وكانوا أشد منهم قوة 

  .ومن معهم من املتجربين الطغاة . وهم فرعون وقارون وهامان . فأخذهم اهللا بذنوهبم . يف األرض  وآثاراً
وتنقسم هذه احللقة من قصة موسى عليه السالم إىل مواقف ومناظر ، تبدأ من موقف عرض الرسالة على فرعون 

» لقطات « ولكن السياق خيتار . دة وهي رحلة مدي. وتنتهي هنالك يف اآلخرة ، وهم يتحاجون يف النار . وملئه 
  :معينة من هذه الرحلة ، هي اليت تؤدي الغرض من هذه احللقة يف هذه السورة بالذات 

  .} ساحر كذاب : ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبني ، إىل فرعون وهامان وقارون ، فقالوا { 

.  
وفرعون وهامان . اهليبة املستمدة من احلق الذي بيده  موسى ومعه آيات اهللا ، ومعه. هذا هو موقف اللقاء األول 

. . ومعهم باطلهم الزائف وقوهتم الظاهرة ومركزهم الذي خيافون عليه من مواجهة احلق ذي السلطان . وقارون 
  . .} ساحر كذاب : فقالوا { : عندئذ جلأوا إىل اجلدال بالباطل ليدحضوا به احلق 

هذا اجلدال ، ويطوي موقف املباراة مع السحرة ، وإمياهنم باحلق الذي غلب وجيمل السياق تفصيل ما حدث بعد 
  :ويعرض املوقف الذي تال هذه األحداث . باطلهم ولقف ما يأفكون 

  .} اقتلوا أبناء الذين آمنوا واستحيوا نساءهم : فلما جاءهم باحلق من عندنا قالوا { 
  :ويعقب عليه قبل أن تكمل اآلية 

  . .} رين إال يف ضالل وما كيد الكاف{ 
إنه منطق الطغيان الغليظ ، كلما أعوزته احلجة ، وخذله الربهان ، وخاف أن يستعلي احلق ، مبا فيه من قوة 

كما استجاب السحرة الذين جيء هبم ليغلبوا . وفصاحة ووضوح ، وهو خياطب الفطرة فتصغي له وتستجيب 
  . مواجهة فرعون اجلبار موسى وما معه ، فانقلبوا أول املؤمنني باحلق يف

  :فأما فرعون وهامان وقارون فقالوا 
  . .} اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم { 

وهناك أحد احتمالني فيما حدث بعد ذلك األمر . ولقد كان فرعون يف أيام مولد موسى قد أصدر مثل هذا األمر 
ك األمر كان قد مات وخلفه ابنه أو ويل عهده ، ومل يكن االحتمال األول أن فرعون الذي أصدر ذل. . األول 

األمر منفذاً يف العهد اجلديد ، حىت جاء موسى وواجه الفرعون اجلديد ، الذي كان يعرفه وهو ويل للعهد ، ويعرف 
األمر فحاشيته تشري إىل هذا . تربيته يف القصر ، ويعرف األمر األول بتذبيح الذكور وترك اإلناث من بين إسرائيل 

، وتوحي بتخصيصه مبن آمنوا مبوسى ، سواء كانوا من السحرة أو من بين إسرائيل القالئل الذين استجابوا له على 
. أنه كان فرعون األول الذي تبىن موسى ، ما يزال على عرشه : واالحتمال الثاين . . خوف من فرعون وملئه 



فاحلاشية تشري بتجديده ، وختص به . به بعد زوال حدته  وقد تراخى تنفيذ األمر األول بعد فترة أو وقف العمل
  .الذين آمنوا مع موسى وحدهم لإلرهاب والتخويف 

. ذلك أن يتخلص من موسى نفسه . فأما فرعون فكان له فيما يبدو رأي آخر ، أو اقتراح إضايف يف أثناء التآمر 
  فيستريح

. } خاف أن يبدل دينكم ، أو أن يظهر يف األرض الفساد ذورين أقتل موسى ، وليدع ربه ، إين أ: وقال فرعون { 
.  

: أن رأيه هذا كان جيد ممانعة ومعارضة من ناحية الرأي كأن يقال مثالً . . } ذروين أقتل موسى { : ويبدو من قوله 
له فقد يوحي هذا للجماهري بتقديسه واعتباره شهيداً ، واحلماسة الشعورية . إن قتل موسى ال ينهي اإلشكال 

وللدين الذي جاء به ، وخباصة بعد إميان السحرة يف مشهد شعيب جامع ، وإعالهنم سبب إمياهنم ، وهم الذين جيء 
  .هبم ليبطلوا عمله ويناوئوه 

وليس هذا ببعيد ، . وقد يكون بعض مستشاري امللك أحس يف نفسه رهبة أن ينتقم إله موسى له ، ويبطش هبم . 
بتعدد اآلهلة ، ويتصورون بسهولة أن يكون ملوسى إله ينتقم له ممن يعتدون عليه ويكون فقد كان الوثنيون يعتقدون 

رداً على هذا التلويح وإن كان ال يبعد أن هذه الكلمة الفاجرة من فرعون ، . . } وليدع ربه { : قول فرعون 
  .كانت تبجحاً واستهتاراً ، لقي جزاءه يف هناية املطاف كما سيجيء 

  :يف أن نقف أمام حجة فرعون يف قتل موسى ولعله من الطر
  . .} إين أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر يف األرض الفساد { 

إين أخاف أن {  -عليه السالم  -فهل هناك أطرف من أن يقول فرعون الضال الوثين ، عن موسى رسول اهللا 
  ؟} يبدل دينكم أو أن يظهر يف األرض الفساد 

طاغية مفسد عن كل داعية مصلح؟ أليست هي بعينها كلمة الباطل الكاحل يف وجه  أليست هي بعينها كلمة كل
  احلق اجلميل؟ أليست هي بعينها كلمة اخلداع اخلبيث إلثارة اخلواطر يف وجه اإلميان اهلادئ؟

ن والصالح والطغيان على توايل الزما. يتكرر كلما التقى احلق والباطل ، واإلميان والكفر . إنه منطق واحد 
  .والقصة قدمية مكررة تعرض بني احلني واحلني . واختالف املكان 

فأما موسى عليه السالم فالتجأ إىل الركن الركني واحلصن احلصني ، والذ باجلناب الذي حيمي الالئذين ، وجيري 
  :املستجريين 

  . .} إين عذب بريب وربكم من كل متكرب ال يؤمن بيوم احلساب : وقال موسى { 
وسلم أمره إىل املستعلي على كل متكرب ، القاهر لكل متجرب ، القادر على محاية العائذين به من . واطمأن . قاهلا 

كما أشار إىل عدم اإلميان . وأشار إىل وحدانية اهللا ربه ورهبم مل ينسها أو يتركها أمام التهديد والوعيد . املستكربين 
حلساب ، وهو يتصور موقفه يومئذ حاسراً خاشعاً خاضعاً ذليالً ، فما يتكرب متكرب وهو يؤمن بيوم ا. بيوم احلساب 

  .جمرداً من كل قوة ، ما له من محيم وال شفيع يطاع 
انتدب يدفع عن موسى ، وحيتال لدفع . هنا انتدب رجل من آل فرعون ، وقع احلق يف قلبه ، ولكنه كتم إميانه 

 ، ويتدسس إىل قلوهبم بالنصيحة ويثري حساسيتها القوم عنه ، ويسلك يف خطابه لفرعون وملئه مسالك شىت
  :بالتخويف واإلقناع 

ريب اهللا ، وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ : أتقتلون رجالً أن يقول : وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إميانه { 



. مسرف كذاب  وإن يك كاذباً فعليه كذبه ، وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم ، إن اهللا ال يهدي من هو
ما أريكم إال ما أرى : يا قوم لكم امللك اليوم ظاهرين يف األرض ، فمن ينصرنا من بأس اهللا إن جاءنا؟ قال فرعون 

مثل دأب قوم . يا قوم إين أخاف عليكم مثل يوم األحزاب : وقال الذي آمن . ، وما أهديكم إال سبيل الرشاد 
  .هللا يريد ظلماً للعباد نوح وعاد ومثود والذين من بعدهم ، وما ا

يوم تولون مدبرين ما لكم من اهللا من عاصم ، ومن يضلل اهللا فما له من هاد . ويا قوم إين أخاف عليكم يوم التناد 
لن يبعث اهللا من : ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات؛ فما زلتم يف شك مما جاءكم به ، حىت إذا هلك قلتم . 

الذين جيادلون يف آيات اهللا بغري سلطان أتاهم كرب مقتاً عند .  من هو مسرف مرتاب كذلك يضل اهللا. بعده رسوالً 
  . .} اهللا وعند الذين آمنوا ، كذلك يطبع اهللا على كل قلب متكرب جبار 

وإنه منطق الفطرة املؤمنة يف حذر . إهنا جولة ضخمة هذه اليت جاهلا الرجل املؤمن مع املتآمرين من فرعون وملئه 
  .ة وقوة كذلك ومهار

فهل هذه الكلمة الربيئة املتعلقة . . } ريب اهللا : أتقتلون رجالً أن يقول { : إنه يبدأ بتفظيع ما هم مقدمون عليه 
باعتقاد قلب ، واقتناع نفس ، تستحق القتل ، ويرد عليها بإزهاق روح؟ إهنا يف هذه الصورة فعلة منكرة بشعة 

  .ظاهرة القبح والبشاعة 
: يقوهلا ومعه حجته ، ويف يده برهانه . . } ريب اهللا { : فالذي يقول هذه الكلمة الربيئة . م خطوة أخرى مث خيطو هب

يشري إىل تلك اآليات اليت عرضها موسى عليه السالم ورأوها ، وهم فيما . . } وقد جاءكم بالبينات من ربكم { 
  بينهم وبعيداً عن اجلماهري يصعب أن مياروا فيها

{ : م أسوأ الفروض؛ ويقف معهم موقف املنصف أمام القضية؛ متشياً مع أقصى فرض ميكن أن يتخذوه مث يفرض هل
وليس هذا مبسوغ هلم أن . وهو حيمل تبعة عمله ، ويلقى جزاءه ، وحيتمل جريرته . . } وإن يك كاذباً فعليه كذبه 

  يقتلوه على أية حال
وإن { : يحسن االحتياط هلذا االحتمال ، وعدم التعرض لنتائجه ف. وهناك االحتمال اآلخر ، وهو أن يكون صادقاً 

وإصابتهم ببعض الذي يعدهم هو كذلك أقل احتمال يف القضية ، فهو . . } يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم 
  .وهذا منتهى اإلنصاف يف اجلدل واإلفحام . ال يطلب إليهم أكثر منه 

إن اهللا ال يهدي من هو { : ينطبق على موسى كما ينطبق عليهم  مث يهددهم من طرف خفي ، وهو يقول كالماً
واحذروا أن . فإذا كان موسى فإن اهللا ال يهديه وال يوفقه ، فدعوه له يالقي منه جزاءه . . } مسرف كذاب 

  تكونوا أنتم الذين تكذبون على موسى وربه وتسرفون ، فيصيبكم هذا املآل
مسرف كذاب ، يهجم عليهم خموفاً بعقاب اهللا ، حمذراً من بأسه الذي ال  وحني يصل هبم إىل فعل اهللا مبن هو

  :ينجيهم منه ما هم فيه من ملك وسلطان ، مذكراً إياهم هبذه النعمة اليت تستحق الشكران ال الكفران 
  . .} فمن ينصرنا من بأس اهللا إن جاءنا؟ . يا قوم لكم امللك اليوم ظاهرين يف األرض { 

مبا يشعر به القلب املؤمن ، من أن بأس اهللا أقرب ما يكون ألصحاب امللك والسلطان يف األرض؛  إن الرجل يشعر
فهم أحق الناس بأن حيذروه ، وأجدر الناس بأن حيسوه ويتقوه ، وأن يبيتوا منه على وجل ، فهو يتربص هبم يف كل 

  .حلظة من حلظات الليل والنهار 



مث جيمل نفسه . السلطان ، وهو يشري إىل هذا املعىن املستقر يف حسه البصري ومن مث يذكرهم مبا هم فيه من امللك و
ليشعرهم أن أمرهم يهمه ، فهو واحد منهم } فمن ينصرنا من بأس اهللا إن جاءنا؟ { : فيهم وهو يذكرهم ببأس اهللا 

يره باهتمام ، ، ينتظر مصريه معهم؛ وهو إذن ناصح هلم مشفق عليهم ، لعل هذا أن جيعلهم ينظرون إىل حتذ
وهو حياول أن يشعرهم أن بأس اهللا إن جاء فال ناصر منه وال جمري عليه ، . ويأخذونه مأخذ الرباءة واإلخالص 

  .وأهنم إزاءه ضعاف ضعاف 
ويرى يف النصح اخلالص افتياتاً على . تأخذه العزة باإلمث . هنا يأخذ فرعون ما يأخذ كل طاغية توجه إليه النصيحة 

  :نقصاً من نفوذه ، ومشاركة له يف النفوذ والسلطان سلطانه ، و
  . .} ما أريكم إال ما أرى وما أهديكم إال سبيل الرشاد : قال فرعون { 

وإنه هلو الصواب والرشد بال شك وال جدال وهل يرى . إنين ال أقول لكم إال ما أراه صواباً ، وأعتقده نافعاً 
سمحون بأن يظن أحد أهنم قد خيطئون؟ وهل جيوز ألحد أن يرى إىل الطغاة إال الرشد واخلري والصواب؟ وهل ي
  جوار رأيهم رأياً؟ وإال فلم كانوا طغاة؟

ويرى . ولكن الرجل املؤمن جيد من إميانه غري هذا؛ وجيد أن عليه واجباً أن حيذر وينصح ويبدي من الرأي ما يراه 
مث هو يطرق قلوهبم بإيقاع آخر . ما كان رأي الطغاة  من الواجب عليه أن يقف إىل جوار احلق الذي يعتقده كائناً

وهي شاهدة ببأس اهللا يف . يطرق قلوهبم بلفتها على مصارع األحزاب قبلهم . لعلها حتس وتستيقظ وترتعش وتلني 
  :أخذ املكذبني والطغاة 

ود والذين من مثل دأب قوم نوح وعاد ومث. يا قوم إين أخاف عليكم مثل يوم األحزاب : وقال الذي آمن { 
  . .} وما اهللا يريد ظلماً للعباد . بعدهم 

فهو اليوم الذي يتجلى } مثل يوم األحزاب { : ولكن الرجل املؤمن جيمعها يف يوم واحد . ولكل حزب كان يوم 
بذنوهبم إمنا يأخذهم } وما اهللا يريد ظلماً للعباد { . . وهو يوم واحد يف طبيعته على تفرق األحزاب . فيه بأس اهللا 

  .، ويصلح من حوهلم ومن بعدهم بأخذهم بأيام اهللا 
  :يوم التنادي . يوم القيامة . مث يطرق على قلوهبم طرقة أخرى ، وهو يذكرهم بيوم آخر من أيام اهللا 

ومن يضلل اهللا فما له من . يوم تولون مدبرين ما لكم من اهللا من عاصم . ويا قوم إين أخاف عليكم يوم التناد { 
  . .}  هاد

وينادي أصحاب األعراف على أصحاب اجلنة . ويف ذلك اليوم ينادي املالئكة الذين حيشرون الناس للموقف 
فالتنادي واقع يف صور . . وينادي أصحاب اجلنة أصحاب النار ، وأصحاب النار أصحاب اجلنة . وأصحاب النار 

األصوات من هنا ومن هناك ، وتصور يوم زحام تلقي عليه ظل التصايح وتناوح } يوم التناد { وتسميته . شىت 
  .وخصام 

وقد يكون ذلك . . } يوم تولون مدبرين ما لكم من اهللا من عاصم { : وتتفق كذلك مع قول الرجل املؤمن 
وصورة الفزع والفرار هي أوىل . وال عاصم يومئذ والت حني فرار . فرارهم عند هول جهنم ، أو حماولتهم الفرار 

  لمستكربين املتجربين يف األرض ، أصحاب اجلاه والسلطانالصور هنا ل
} وما أهديكم إال سبيل الرشاد { : ولعل فيها إشارة خفية إىل قولة فرعون . . } ومن يضلل اهللا فما له من هاد { 

حق واهللا يعلم من حال الناس وحقيقتهم من يست. وأن من أضله فال هادي له . وتلميحاً بأن اهلدى هدى اهللا . . 
  .اهلدى ومن يستحق الضالل 



وأخرياً يذكرهم مبوقفهم من يوسف ، ومن ذريته كان موسى عليهما السالم وكيف وقفوا موقف الشك من رسالته 
وما جاءهم به من اآليات ، فال يكرروا املوقف من موسى ، وهو يصدق ما جاءهم به يوسف ، فكانوا منه يف شك 

اهللا لن يبعث من بعده رسوالً ، وها هو ذا موسى جييء على فترة من يوسف  ويكذب ما جزموا به من أن. وارتياب 
  :ويكذب هذا املقال 

لن يبعث اهللا من : ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ، فما زلتم يف شك مما جاءكم به ، حىت إذا هلك قلتم { 
كرب مقتاً . اهللا بغري سلطان أتاهم  الذين جيادلون يف آيات. كذلك يضل اهللا من هو مسرف مرتاب . بعده رسوالً 

  . .} كذلك يطبع اهللا على كل قلب متكرب جبار . عند اهللا وعند الذين آمنوا 
وقد عرفنا من . وهذه هي املرة الوحيدة يف القرآن اليت يشار فيها إىل رسالة يوسف عليه السالم للقوم يف مصر 

» عزيز مصر « وأنه أصبح . األرض ، املتصرف فيها  سورة يوسف ، أنه كان قد وصل إىل أن يكون على خزائن
ويف السورة كذلك ما قد يؤخذ منه أنه جلس على عرش مصر وإن مل يكن . وهو لقب قد يكون لكبري وزراء مصر 

  :ذلك مؤكداً وذلك قوله 
وقد } اً يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ريب حق: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً وقال { 

وعلى أية حال فقد وصل . يكون العرش الذي رفع عليه أبويه شيئاً آخر غري عرش اململكة املصرية الفرعونية 
حالة شكهم فيما . ومن مث منلك أن نتصور احلالة اليت يشري إليها الرجل املؤمن . يوسف إىل مكان احلكم والسلطان 

حىت إذا { لسلطان وعدم اجلهر بتكذيبه وهو يف هذا املكان جاءهم به يوسف من قبل ، مع مصانعة يوسف صاحب ا
وكأمنا استراحوا ملوته ، فراحوا يظهرون ارتياحهم يف هذه الصورة ، . . } هلك قلتم لن يبعث اهللا من بعده رسوالً 

 أأرباب{ : ورغبتهم عما جاءهم به من التوحيد اخلالص ، الذي يبدو مما تكلم به يف سجنه مع صاحيب السجن 
  .فزعموا أن لن جييئهم من بعده رسول ، ألن هذه كانت رغبتهم } متفرقون خري أم اهللا الواحد القهار 

  وكثرياً ما يرغب املرء يف شيء مث يصدق حتققه ، ألن حتققه يليب هذه الرغبة
  :والرجل املؤمن يشتد هنا وهو يشري إىل هذا االرتياب واإلسراف يف التكذيب فيقول 

  . .}  من هو مسرف مرتاب كذلك يضل اهللا{ 
  .فينذرهم بإضالل اهللا الذي ينتظر كل مسرف مرتاب يف عقيدته وقد جاءته معها البينات 

وهم يفعلون هذا يف . مث يشتد يف مواجهتهم مبقت اهللا ومقت املؤمنني ملن جيادل يف آيات اهللا بغري حجة وال برهان 
  س اهللا لقلوب املتكربين املتجربينويندد بالتكرب والتجرب ، وينذر بطم. أبشع صورة 

كذلك يطبع اهللا على كل . الذين جيادلون يف آيات اهللا بغري سلطان أتاهم كرب مقتاً عند اهللا وعند الذين آمنوا { 
  . .} قلب متكرب جبار 

مجادلني يف املقت لل. والتعبري على لسان الرجل املؤمن يكاد يكون طبق األصل من التعبري املباشر يف مطالع السورة 
  .آيات اهللا بغري برهان ، واإلضالل للمتكربين املتجربين حىت ما يبقى يف قلوهبم موضع للهدى ، وال منفذ لإلدراك 
وعلى الرغم من هذه اجلولة الضخمة اليت أخذ الرجل املؤمن قلوهبم هبا؛ فقد ظل فرعون يف ضالله ، مصراً على 

ويبدو أن منطق الرجل املؤمن وحجته كانت . لتحقق من دعوى موسى ولكنه تظاهر بأنه آخذ يف ا. التنكر للحق 
  :فاختذ فرعون لنفسه مهرباً جديداً . من شدة الوقع حبيث مل يستطع فرعون ومن معه جتاهلها 

وإين ألظنه . أسباب السماوات فأطلع إىل إله موسى . يا هامان ابن يل صرحاً لعلي أبلغ األسباب : وقال فرعون { 
  . .} وكذلك زين لفرعون سوء عمله ، وصد عن السبيل وما كيد فرعون إال يف تباب  .كاذباً 



} وإين ألظنه كاذباً { يا هامان ابن يل بناء عالياً لعلي أبلغ به أسباب السماوات ، ألنظر وأحبث عن إله موسى هناك 
يعترف بدعوة الوحدانية اليت هتز هكذا ميوه فرعون الطاغية وحياور ويداور ، كي ال يواجه احلق جهرة ، وال . . 

وبعيد أن . وبعيد عن االحتمال أن يكون هذا فهم فرعون وإدراكه . عرشه ، وهتدد األساطري اليت قام عليها ملكه 
وقد بلغ فراعنة مصر من الثقافة حداً يبعد . يكون جاداً يف البحث عن إله موسى على هذا النحو املادي الساذج 

ورمبا . والتظاهر باإلنصاف والتثبت من جهة أخرى . ا هو االستهتار والسخرية من جهة إمن. معه هذا التصور 
كانت هذه خطة للتراجع أمام مطارق املنطق املؤمن يف حديث الرجل املؤمن وكل هذه الفروض تدل على إصراره 

وهو مستحق ألن . . } وكذلك زين لفرعون سوء عمله ، وصد عن السبيل { : على ضالله ، وتبجحه يف جحوده 
  .يصد عن السبيل ، هبذا املراء الذي مييل عن االستقامة وينحرف عن السبيل 

  :ويعقب السياق على هذا املكر والكيد بأنه صائر إىل اخليبة والدمار 
  . .} وما كيد فرعون إال يف تباب { 

ه األخرية مدوية صرحية ، بعدما دعا وأمام هذه املراوغة ، وهذا االستهتار ، وهذا اإلصرار ألقى الرجل املؤمن كلمت
  .القوم إىل اتباعه يف الطريق إىل اهللا ، وهو طريق الرشاد 

وكشف هلم عن قيمة هذه احلياة الزائلة؛ وشوقهم إىل نعيم احلياة الباقية؛ وحذرهم عذاب اآلخرة؛ وبني هلم ما يف 
  :عقيدة الشرك من زيف ومن بطالن 

يا قوم إمنا هذه احلياة الدنيا متاع ، وإن اآلخرة هي دار . أهدكم سبيل الرشاد  يا قوم اتبعون: وقال الذي آمن { 
من عمل سيئة فال جيزى إال مثلها ، ومن عمل صاحلاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون اجلنة . القرار 

عونين ألكفر باهللا وأشرك به ما تد. ويا قوم ما يل أدعوكم إىل النجاة وتدعونين إىل النار . يرزقون فيها بغري حساب 
ال جرم أن ما تدعونين إليه ليس له دعوة يف الدنيا وال يف اآلخرة . ليس يل به علم ، وأنا أدعوكم إىل العزيز الغفار 

إن اهللا . فستذكرون ما أقول لكم ، وأفوض أمري إىل اهللا . ، وأن مردنا إىل اهللا ، وأن املسرفني هم أصحاب النار 
  . .} اد بصري بالعب

إنه يقول يف . إهنا احلقائق اليت تقررت من قبل يف صدر السورة ، يعود الرجل فيقررها يف مواجهة فرعون وملئه 
  :مواجهة فرعون 

  . .} يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد { 
مة احلق فهو التحدي الصريح الواضح بكل} وما أهديكم إال سبيل الرشاد { : وقد كان فرعون منذ حلظات يقول 

  .وزيري فرعون فيما يقال . ال خيشى فيها سلطان فرعون اجلبار ، وال مأله املتآمرين معه من أمثال هامان وقارون 
وإن { . متاع زائل ال ثبات له وال دوام . . } إمنا هذه احلياة الدنيا متاع { : ويكشف هلم عن حقيقة احلياة الدنيا 

  .صل وإليها النظر واالعتبار فهي األ. . } اآلخرة هي دار القرار 
  :ويقرر هلم قاعدة احلساب واجلزاء يف دار القرار 

ومن عمل صاحلاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ، فأولئك يدخلون اجلنة . من عمل سيئة فال جيزى إال مثلها { 
  . .} يرزقون فيها بغري حساب 

محة من اهللا بعباده ، وتقديراً لضعفهم ، فقد اقتضى فضل اهللا أن تضاعف احلسنات وال تضاعف السيئات ، ر
فإذا هم . وللجواذب واملوانع هلم يف طريق اخلري واالستقامة ، فضاعف هلم احلسنات ، وجعلها كفارة للسيئات 

  .وصلوا إىل اجلنة بعد احلساب ، رزقهم اهللا فيها بغري حساب 



  :، فيهتف هبم يف استنكار ويستنكر الرجل املؤمن أن يدعوهم إىل النجاة فيدعونه إىل النار 
  . .} ويا قوم ما يل أدعوكم إىل النجاة وتدعونين إىل النار؟ { 

وما الفرق بني الدعوة إىل الشرك والدعوة إىل النار؟ إهنا قريب من . إمنا دعوه إىل الشرك . وهم مل يدعوه إىل النار 
  :فهو يبدل الدعوة بالدعوة يف تعبريه يف اآلية التالية . قريب 

  . .} وأنا أدعوكم إىل العزيز الغفار . تدعونين ألكفر باهللا وأشرك به ما ليس يل به علم  {
يدعوهم إىل إله واحد . إنه يدعوهم إىل العزيز الغفار . إن دعوته هلم واضحة مستقمية . وشتان بني دعوة ودعوة 

  .تشهد آثاره يف الوجود بوحدانيته ، وتنطق بدائع صنعته بقدرته وتقديره 

فإىل أي شيء . . } العزيز الغفار { : يدعوهم إليه ليغفر هلم وهو القادر على أن يغفر ، الذي تفضل بالغفران 
  عن طريق إشراك ما ال علم له به من مدعيات وأوهام وألغاز. يدعونه؟ يدعونه للكفر باهللا 

م شأن ال يف دنيا وال يف آخرة ، ويقرر من غري شك وال ريبة أن هؤالء الشركاء ليس هلم من األمر شيء ، وليس هل
  :وأن املرد هللا وحده ، وأن املسرفني املتجاوزين للحد يف االدعاء سيكونون أهل النار 

وأن املسرفني هم أصحاب . وأن مردنا إىل اهللا . ال جرم أن ما تدعونين إليه ليس له دعوة يف الدنيا وال يف اآلخرة { 
  .} النار 

ن الواضح الشامل للحقائق الرئيسية يف العقيدة؟ وقد جهر هبا الرجل يف مواجهة فرعون وماذا يبقى بعد هذا البيا
. وملئه بال تردد وال تلعثم ، بعدما كان يكتم إميانه ، فأعلن عنه هذا اإلعالن؟ ال يبقى إال أن يفوض أمره إىل اهللا 

واألمر . موقف ال تنفع فيه الذكرى وقد قال كلمة وأراح ضمريه ، مهدداً إياهم بأهنم سيذكرون كلمته هذه يف 
  :كله إىل اهللا 

  . .} فستذكرون ما أقول لكم ، وأفوض أمري إىل اهللا ، إن اهللا بصري بالعباد { 
  .وقد سجل مؤمن آل فرعون كلمته احلق خالدة يف ضمري الزمان . وينتهي اجلدل واحلوار 

: إىل موقف الغرق والنجاة . عون وبين إسرائيل وما كان بني موسى وفر. وجيمل السياق حلقات القصة بعد هذا 
  :وبعد احلياة . بعد هذا املوقف األخري » لقطات « ويقف ليسجل 

النار يعرضون عليها غدوا وعشياً ، ويوم تقوم . فوقاه اهللا سيئات ما مكروا ، وحاق بآل فرعون سوء العذاب { 
  .} الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب 

إنا كنا لكم تبعاً ، فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار؟ : يف النار ، فيقول الضعفاء للذين استكربوا وإذ يتحاجون { 
ادعوا ربكم : وقال الذين يف النار خلزنة جهنم . إنا كل فيها ، إن اهللا قد حكم بني العباد : قال الذين استكربوا 

فادعوا وما دعاء : قالوا . بلى : رسلكم بالبينات؟ قالوا أو مل تك تأتيكم : قالوا . خيفف عنا يوماً من العذاب 
  . .} الكافرين إال يف ضالل 

فإذا الرجل املؤمن الذي قال كلمة احلق ومضى ، قد وقاه اهللا . لقد طويت الدنيا ، وعرضت أول صفحة بعدها 
بينما حاق بآل فرعون . اً سيئات مكر فرعون وملئه ، فلم يصبه من آثارها شيء يف الدنيا ، وال فيما بعدها أيض

  :سوء العذاب 
  .} ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب . النار يعرضون عليها غدواً وعشياً { 

وقد يكون هذا هو . والنص يلهم أن عرضهم على النار غدواً وعشياً ، هو يف الفترة من بعد املوت إىل قيام الساعة 
فهو إذن عذاب . . } ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب { : هذا إذ أنه يقول بعد . عذاب القرب 



إما للتعذيب برؤيتها وتوقع لذعها . عرض على النار يف الصباح ويف املساء . وهو عذاب سيء . قبل يوم القيامة 
  .وحرها وهو عذاب شديد وإما ملزاولتها فعالً 

  مث إذا كان يوم القيامة أدخلوا أشد العذاب. . وهذه أدهى . لة فكثرياً ما يستعمل لفظ العرض للمس واملزاو
  :فأما يف اآلية التالية فقد كانت القيامة فعالً ، والسياق يلتقط هلم موقفاً يف النار وهم يتحاجون فيها 

  .} فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار؟ . إنا كنا لكم تبعاً : فيقول الضعفاء للذين استكربوا { 
مل يشفع هلم أهنم كانوا ذيوالً وإمعات ومل خيفف عنهم أهنم كانوا غنماً . الضعفاء إذن يف النار مع الذين استكربوا إن 

  تساق ال رأي هلم وال إرادة وال اختيار
 ولكنهم هم تنازلوا. وكرامة االختيار واحلرية . وكرامة التبعة الفردية . كرامة اإلنسانية . لقد منحهم اهللا الكرامة 

بل مل يفكروا أن يقولوها . ال : مل يقولوا هلم . تنازلوا وانساقوا وراء الكرباء والطغاة واملأل واحلاشية . عن هذا مجيعاً 
وما كان تنازهلم . . } إنا كنا لكم تبعاً { . . بل مل يفكروا أن يتدبروا ما يقولونه هلم وما يقودوهنم إليه من ضالل . 

ساقهم إليها قادهتم كما كانوا يسوقوهنم . فهم يف النار . لكرباء ليكون شفيعاً هلم عند اهللا عما وهبهم اهللا واتباعهم ا
كما كانوا . . } فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار؟ { : سوق الشياه مث ها هم أوالء يسألون كرباءهم . يف احلياة 

هنم من الفساد ، وأهنم مينعوهنم من الشر والضر يومهوهنم يف األرض أهنم يقودوهنم يف طريق الرشاد ، وأهنم حيمو
  وكيد األعداء

ويف إقرار بعد االستكبار . فأما الذين استكربوا فيضيقون صدراً بالذين استضعفوا ، وجييبوهنم يف ضيق وبرم وماللة 
:  

  . .} إنا كل فيها إن اهللا قد حكم بني العباد : قال الذين استكربوا { 
فما سؤالكم . إنا كل يف هذا الكرب والضيق سواء . ا كل ضعاف ال جند ناصراً وال معيناً إن. . } إنا كل فيها { 

  لنا وأنتم ترون الكرباء والضعاف سواء؟
وقد قضي األمر ، . فال جمال ملراجعة يف احلكم ، وال جمال لتغيري فيه أو تعديل . . } إن اهللا قد حكم بني العباد { 

  .ئاً من حكم اهللا وما من أحد من العباد خيفف شي
وحني أدرك هؤالء وهؤالء أن ال ملجأ من اهللا إال إليه ، اجته هؤالء وهؤالء خلزنة جهنم يف ذلة تعم اجلميع ، ويف 

  :ضراعة تسوي هؤالء هبؤالء 
  . .} ادعوا ربكم خيفف عنا يوماً من العذاب : وقال الذين يف النار خلزنة جهنم { 

ادعوا ربكم خيفف عنا يوماً من { : يف رجاء يكشف عن شدة البالء . عوا رهبم إهنم يستشفعون حراس جهنم ، ليد
فيوم واحد يستحق الشفاعة واللهفة . يوماً يلقطون فيه أنفاسهم ويسترحيون . يوماً فقط . يوماً . . } العذاب 
  .والدعاء 

ويعرفون سنة اهللا ، . رفون األصول فهم يع. ولكن خزنة جهنم ال يستجيبون هلذه الضراعة البائسة الذليلة امللهوفة 
  :وهم هلذا يزيدون املعذبني عذاباً بتأنيبهم وتذكريهم بسبب هذا العذاب . ويعرفون أن األوان قد فات 

  .} بلى : قالوا . . أو مل تك تأتيكم بالبينات؟ : قالوا { 
  .ويف السؤال ويف جوابه ما يغين عن كل حوار 



  :، وأسلموهم إىل اليأس مع السخرية واالستهتار وعندئذ نفض اخلزنة أيديهم منهم 
  . .} فادعوا : قالوا { 

  .إن كان الدعاء يغري من حالكم شيئاً ، فتولوا أنتم الدعاء 
  :وتعقب اآلية قبل متامها على هذا الدعاء 

  . .} وما دعاء الكافرين إال يف ضالل { 
  .ال واالزدراء للكرباء والضعفاء سواء إمنا هو اإلمه. وال ينتهي إىل جواب . وال يصل . ال يبلغ 

عند هذا املوقف احلاسم جييء التعقيب األخري على احللقة كلها ، وعلى ما تقدمها من اإلشارة إىل األحزاب اليت 
  .تعرضت لبأس اهللا ، بعد التكذيب واالستكبار 

م ال ينفع الظاملني معذرهتم ، وهلم اللعنة يو. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا يف احلياة الدنيا ، ويوم يقوم األشهاد { 
فاصرب إن . ولقد آتينا موسى اهلدى وأورثنا بين إسرائيل الكتاب هدى وذكرى ألويل األلباب . وهلم سوء الدار 

  . .} واستغفر لذنبك ، وسبح حبمد ربك بالعشي واإلبكار . وعد اهللا حق 
. لقد اطلعت منه البشرية على مثل من هناية احلق والباطل و. هذا التعقيب اجلازم ، يناسب ذلك املوقف احلاسم 
ورأت كيف كان مصري فرعون وملئه يف احلياة الدنيا ، كما . هنايتهما يف هذه األرض وهنايتهما كذلك يف اآلخرة 

  :وذلك هو الشأن يف كل قضية كما يقرر القرآن . رأوهم يتحاجون يف النار ، وينتهون إىل إمهال وصغار 
يوم ال ينفع الظاملني معذرهتم وهلم اللعنة وهلم . لننصر رسلنا والذين آمنوا يف احلياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد إنا { 

  . .} سوء الدار 
وأما النصر يف . وال جيد ما يدعوه إىل اجملادلة . فأما يف اآلخرة فقد ال جيادل أحد من املؤمنني باآلخرة يف هذه النهاية 

  .يكون يف حاجة إىل جالء وبيان  احلياة الدنيا فقد
بينما يشاهد الناس أن الرسل . . } . . إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا يف احلياة الدنيا { : إن وعد اهللا قاطع جازم 

منهم من يقتل ومنهم من يهاجر من أرضه وقومه مكذباً مطروداً ، وأن املؤمنني فيهم من يسام العذاب ، وفيهم من 
فأين وعد اهللا هلم بالنصر . . ود ، وفيهم من يستشهد ، وفيهم من يعيش يف كرب وشدة واضطهاد يلقى يف األخد

  يف احلياة الدنيا؟ ويدخل الشيطان إىل النفوس من هذا املدخل ، ويفعل هبا األفاعيل
  .ويغفلون عن قيم كثرية وحقائق كثرية يف التقدير . ولكن الناس يقيسون بظواهر األمور 

فأما املقياس . وهي مقاييس بشرية صغرية . يسون بفترة قصرية من الزمان ، وحيز حمدود من املكان إن الناس يق
الشامل فيعرض القضية يف الرقعة الفسيحة من الزمان واملكان ، وال يضع احلدود بني عصر وعصر وال بني مكان 

وانتصار قضية االعتقاد . تنتصر من غري شك  ولو نظرنا إىل قضية االعتقاد واإلميان يف هذا اجملال لرأيناها. ومكان 
وأول ما يطلبه منهم اإلميان أن . فليس ألصحاب هذه القضية وجود ذايت خارج وجودها . هو انتصار أصحاهبا 

  يفنوا فيها وخيتفوا هم ويربزوها
ر النصر شىت ولكن صو. والناس كذلك يقصرون معىن النصر على صور معينة معهودة هلم ، قريبة الرؤية ألعينهم 

.  

إبراهيم عليه السالم وهو يلقى يف النار فال يرجع عن . . وقد يتلبس بعضها بصور اهلزمية عند النظرة القصرية 
أكان يف موقف نصر أم يف موقف هزمية؟ ما من شك يف منطق العقيدة أنه كان يف . . عقيدته وال عن الدعوة إليها 
ومها يف . هذه صورة وتلك صورة . انتصر مرة أخرى وهو ينجو من النار كما أنه . قمة النصر وهو يلقى يف النار 



واحلسني رضوان اهللا عليه وهو يستشهد يف تلك . . فأما يف احلقيقة فهما قريب من قريب . الظاهر بعيد من بعيد 
قياس الصغري الصورة العظيمة من جانب ، املفجعة من جانب؟ أكانت هذه نصراً أم هزمية؟ يف الصورة الظاهرة وبامل

فما من شهيد يف األرض هتتز له اجلوانح . فأما يف احلقيقة اخلالصة وباملقياس الكبري فقد كانت نصراً . كانت هزمية 
يستوي يف هذا املتشيعون . باحلب والعطف ، وهتفو له القلوب وجتيش بالغرية والفداء كاحلسني رضوان اهللا عليه 

  ثري من غري املسلمنيوك. من املسلمني . وغري املتشيعني 
وما كان . وكم من شهيد ما كان ميلك أن ينصر عقيدته ودعوته ولو عاش ألف عام ، كما نصرها باستشهاده 

ميلك أن يودع القلوب من املعاين الكبرية ، وحيفز األلوف إىل األعمال الكبرية ، خبطبة مثل خطبته األخرية اليت 
  . .ورمبا كانت حافزاً حمركاً خلطى التاريخ كله مدى أجيال . بناء واألحفاد يكتبها بدمه ، فتبقى حافزاً حمركاً لأل

أين : قبل أن نسأل . ومن القيم . ما النصر؟ وما اهلزمية؟ إننا يف حاجة إىل أن نراجع ما استقر يف تقديرنا من الصور 
  وعد اهللا لرسله وللمؤمنني بالنصر يف احلياة الدنيا

ذلك حني تتصل هذه الصورة الظاهرة . تم فيها النصر يف صورته الظاهرة القريبة على أن هناك حاالت كثرية ي
ألن هذا النصر يرتبط مبعىن إقامة هذه . لقد انتصر حممد صلى اهللا عليه وسلم يف حياته . القريبة بصورة باقية ثابتة 

من على حياة اجلماعة البشرية وتصرفها فهذه العقيدة ال يتم متامها إال بأن هتي. العقيدة حبقيقتها الكاملة يف األرض 
فشاء اهللا أن ينتصر صاحب هذه العقيدة يف حياته ، ليحقق هذه . من القلب املفرد إىل الدولة احلاكمة . مجيعاً 

ومن مث اتصلت صورة . العقيدة يف صورهتا الكاملة ، ويترك هذه احلقيقة مقررة يف واقعة تارخيية حمددة مشهودة 
  .وفق تقدير اهللا وترتيبه . صورة أخرى بعيدة ، واحتدت الصورة الظاهرة مع الصورة احلقيقية النصر القريبة ب

وال بد أن توجد حقيقة اإلميان . إن وعد اهللا قائم لرسله وللذين آمنوا . وهنالك اعتبار آخر حتسن مراعاته كذلك 
وهي ال توجد إال حني خيلو . تجوز الناس فيها وحقيقة اإلميان كثرياً ما ي. يف القلوب اليت ينطبق هذا الوعد عليها 

وإن هنالك ألشكاالً من الشرك خفية؛ ال خيلص منها القلب إال حني . القلب من الشرك يف كل صوره وأشكاله 
يتجه هللا وحده ، ويتوكل عليه وحده ، ويطمئن إىل قضاء اهللا فيه ، وقدره عليه ، وحيسن أن اهللا وحده هو الذي 

  .له إال ما اختار اهللا  يصرفه فال خرية

اِلِغيِه فَاْسَتِعذْ بِاللَِّه إِنَُّه ُهوَ إِنَّ الَِّذيَن ُيَجاِدلُونَ ِفي آيَاِت اللَِّه بَِغْيرِ ُسلْطَاٍن أََتاُهمْ إِنْ ِفي ُصُدورِِهْم إِلَّا ِكْبٌر َما ُهْم بَِب
َوَما ) ٥٧(كَْبُر ِمْن َخلْقِ النَّاسِ وَلَِكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا َيْعلَُمونَ لََخلُْق السََّماَواِت وَالْأَْرضِ أَ) ٥٦(السَّمِيُع الَْبِصُري 

إِنَّ السَّاَعةَ لَآِتَيةٌ لَا ) ٥٨(َيْستَوِي الْأَْعَمى َوالَْبِصُري وَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت َولَا الُْمِسيُء قَِليلًا َما َتَتذَكَُّرونَ 
َوقَالَ َربُّكُُم اْدُعونِي أَسَْتجِْب لَكُْم إِنَّ الَِّذيَن َيْسَتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِتي ) ٥٩(ا َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ لَا ُيْؤِمُنونَ َرْيَب ِفيَه

مُْبصًِرا إِنَّ اللََّه لَذُو فَْضلٍ َعلَى  اللَُّه الَِّذي جََعلَ لَكُمُ اللَّْيلَ ِلَتْسكُنُوا ِفيِه َوالنََّهاَر) ٦٠(َسَيْدُخلُونَ َجهَنََّم دَاِخرِيَن 
) ٦٢(ذَِلكُُم اللَُّه رَبُّكُْم خَاِلُق كُلِّ َشْيٍء لَا إِلََه إِلَّا ُهَو فَأَنَّى ُتْؤفَكُونَ ) ٦١(النَّاسِ وَلَِكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا َيْشكُُرونَ 

اللَُّه الَِّذي جََعلَ لَكُُم الْأَْرَض قََراًرا َوالسََّماَء بَِناًء َوصَوََّركُمْ ) ٦٣(َحُدونَ كَذَِلَك ُيْؤفَُك الَِّذيَن كَاُنوا بِآَياتِ اللَِّه َيْج
َو ُهَو الَْحيُّ لَا إِلََه إِلَّا ُه) ٦٤(فَأَْحَسَن صَُوَركُْم َوَرَزقَكُْم ِمَن الطَّيَِّباِت ذَِلكُُم اللَُّه َربُّكُْم فََتَباَرَك اللَُّه َربُّ الَْعالَِمَني 

قُلْ إِنِّي ُنهِيُت أَنْ أَعُْبَد الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه لَمَّا ) ٦٥(فَاْدُعوُه ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن الَْحْمدُ ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني 
الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن ُترَابٍ ثُمَّ ِمْن ُنطْفٍَة ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَة  ُهَو) ٦٦(َجاَءنِيَ الَْبيِّنَاُت ِمْن َربِّي َوأُِمْرُت أَنْ أُْسِلمَ ِلَربِّ الْعَالَِمَني 

ِلَتْبلُغُوا أََجلًا ُمسَمى َولََعلَّكُْم ثُمَّ ُيخْرُِجكُْم ِطفْلًا ثُمَّ ِلَتْبلُُغوا أَُشدَّكُْم ثُمَّ لَِتكُونُوا ُشيُوًخا َوِمْنكُْم َمْن ُيَتَوفَّى ِمْن قَْبلُ َو
أَلَْم َترَ إِلَى الَِّذيَن ُيَجاِدلُونَ ) ٦٨(ُهَو الَِّذي ُيْحيِي َوُيِميُت فَإِذَا قََضى أَمًْرا فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُْن فََيكُونُ ) ٦٧(َتْعِقلُونَ 



إِِذ الْأَغْلَالُ ِفي ) ٧٠(ْوَف َيْعلَُمونَ الَِّذيَن كَذَُّبوا بِالِْكتَابِ َوبَِما أَْرَسلَْنا بِِه ُرُسلََنا فََس) ٦٩(ِفي آَياِت اللَِّه أَنَّى ُيْصَرفُونَ 
ثُمَّ قِيلَ لَُهْم أَْيَن َما كُنُْتْم ُتْشرِكُونَ ) ٧٢(ِفي الَْحِميمِ ثُمَّ ِفي النَّارِ ُيْسَجُرونَ ) ٧١(أَْعَناِقهِْم وَالسَّلَاِسلُ ُيْسَحُبونَ 

ذَِلكُْم بَِما كُنُْتمْ ) ٧٤(َنْدُعو ِمْن قَْبلُ شَْيئًا كَذَِلَك ُيِضلُّ اللَُّه الْكَافِرِيَن  ِمْن ُدوِن اللَِّه قَالُوا َضلُّوا َعنَّا َبلْ لَْم َنكُْن) ٧٣(
 اْدُخلُوا أَبَْواَب َجَهنَّمَ َخاِلِديَن ِفيَها فَبِئَْس َمثَْوى الُْمَتكَبِّرِيَن) ٧٥(َتفَْرُحونَ ِفي الْأَْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ َوبَِما كُْنُتْم َتمَْرُحونَ 

  ) ٧٧(ونَ فَاْصبِرْ إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنََّك َبْعضَ الَِّذي َنِعُدُهْم أَْو َنَتَوفََّينََّك فَإِلَْيَنا ُيْرَجُع) ٧٦(

وتكملة . هذا الشوط متصل متام االتصال بالشوط الذي قبله ، وهو استمرار للفقرة األخرية من الدرس املاضي 
فبعد هذا . صلى اهللا عليه وسلم للصرب على التكذيب واإليذاء والصد عن احلق والتبجح بالباطل لتوجيه الرسول 

إنه الكرب الذي مينع أصحابه من التسليم باحلق . التوجيه يكشف عن علة اجملادلة يف آيات اهللا بغري حجة وال برهان 
  .وهم أصغر وأضأل من هذا الكرب الذي حييك يف الصدور 

. التنبيه إىل عظمة هذا الكون الذي خلقه اهللا ، وصغر الناس مجيعاً بالقياس إىل السماوات واألرض ومن مث جييء 
ويشري . وفضل اهللا يف تسخري بعضها للناس وهم أصغر منها وأضأل . وميضي الدرس يعرض بعض اآليات الكونية 
ويوجه . بدع الذي يشركون به وهذه وتلك تشهد بوحدانية امل. إىل فضل اهللا على الناس يف ذوات أنفسهم 

وينتهي الشوط . الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل اجلهر بكلمة التوحيد واإلعراض عما يعبدون من دون اهللا 
وخيتم كما ختم الشوط . مبشهد عنيف من مشاهد القيامة يسألون فيه عما يشركون سؤال التبكيت والترذيل 

لم إىل الصرب سواء أبقاه اهللا ليشهد بعض ما وعدهم ، أم توفاه إليه قبل بتوجيه النيب صلى اهللا عليه وس. املاضي 
  .وهم إليه راجعون على كل حال . فاألمر هللا . جميء وعد اهللا 

فاستعذ باهللا إنه هو . إن الذين جيادلون يف آيات اهللا بغري سلطان أتاهم ، إن يف صدورهم إال كرب ما هم ببالغيه { 
وما يستوي . لسماوات واألرض أكرب من خلق الناس ، ولكن أكثر الناس ال يعلمون خللق ا. السميع البصري 

إن الساعة آلتية ال ريب فيها . األعمى والبصري ، والذين آمنوا وعملوا الصاحلات وال املسيء ، قليالً ما تتذكرون 
ون عن عباديت سيدخلون ادعوين أستجب لكم ، إن الذين يستكرب: وقال ربكم . ، ولكن أكثر الناس ال يؤمنون 

  . .} جهنم داخرين 
إن هذا املخلوق اإلنساين لينسى نفسه يف أحيان كثرية ، ينسى أنه كائن صغري ضعيف ، يستمد القوة ال من ذاته ، 

. فيقطع اتصاله هذا مث يروح ينتفخ ، ويورم ، ويتشامخ ، ويتعاىل . من اهللا . ولكن من اتصاله مبصدر القوة األول 
  مث سلط على اإلنسان فأتاه من قبله. يستمده من الشيطان الذي هلك هبذا الكرب . صدره الكرب حييك يف 

وهو يزعم لنفسه وللناس أنه . وهي ظاهرة ناطقة معربة للفطرة بلسان الفطرة . وإنه ليجادل يف آيات اهللا ويكابر 
عباده ، السميع البصري املطلع على السرائر ، يقرر واهللا العليم ب. إمنا يناقش ألنه مل يقتنع ، وجيادل ألنه غري مستيقن 

. وهو الذي يدعو صاحبه إىل اجلدال فيما ال جدال فيه . هو الذي حييك يف الصدر . والكرب وحده . أنه الكرب 
  .وحماولة أخذ مكان ليس له ، وال تؤهله له حقيقته . الكرب والتطاول إىل ما هو أكرب من حقيقته 

  :إمنا هو ذلك الكرب وحده . هبا ، وال برهان يصدع به  وليست له حجة جيادل
  . .} إن الذين جيادلون يف آيات اهللا بغري سلطان أتاهم ، إن يف صدورهم إال كرب ما هم ببالغيه { 

ولو اطمأن إىل أنه . ولو عرف دوره فأتقنه ومل حياول أن يتجاوزه . ولو أدرك اإلنسان حقيقته وحقيقة هذا الوجود 
ا ال حيصى عدده من كائنات مسخرة بأمر خالق الوجود ، وفق تقديره الذي ال يعلمه إال هو ، وأن دوره كائن مم



لو أدرك هذا كله الطمأن واستراح ، ولتطامن كذلك وتواضع ، . . مقدر حبسب حقيقته يف كيان هذا الوجود 
  .ويف استسالم هللا وإسالم . وعاش يف سالم مع نفسه ومع الكون حوله 

  . .} تعذ باهللا إنه هو السميع البصري فاس{ 
فاإلنسان إمنا يستعيذ باهللا من الشيء الفظيع القبيح . واالستعاذة باهللا يف مواجهة الكرب توحي باستبشاعه واستفظاعه 

وهو يتعب صاحبه ويتعب الناس من حوله؛ وهو يؤذي . ويف الكرب هذا كله . . ، الذي يتوقع منه الشر واألذى 
} إنه هو السميع البصري { . . فهو شر يستحق االستعاذة باهللا منه . حييك فيه ويؤذي صدور اآلخرين الصدر الذي 

فهو يكل أمره إىل السميع البصري . الذي يسمع ويرى ، والكرب الذميم يتمثل يف حركة ترى ويف كالم يسمع . . 
  .يتواله مبا يراه 

وعن ضآلته بالقياس إىل بعض خلق اهللا الذي يراه . لكبري مث يكشف لإلنسان عن وضعه احلقيقي يف هذا الكون ا
  :الناس ، ويدركون ضخامته مبجرد الرؤية ، ويزيدون شعوراً به حني يعلمون حقيقته 

  .} ولكن أكثر الناس ال يعلمون . خللق السماوات واألرض أكرب من خلق الناس { 
حقيقة » يعلم « ولكنه حني . يقيس نفسه إليهما والسماوات واألرض معروضتان لإلنسان يرامها ، ويستطيع أن 

النسب واألبعاد وحقيقة األحجام والقوى ، يطامن من كربيائه ، ويتصاغر ويتضاءل حىت ليكاد يذوب من الشعور 
فهو وحده الذي ميسك به . إال أن يذكر العنصر العلوي الذي أودعه اهللا إياه ، والذي من أجله كرمه . بالضآلة 

  . .ذا الكون اهلائل العظيم أمام عظمة ه
  .وحملة خاطفة عن السماوات واألرض تكفي هلذا اإلدراك 

هذه األرض اليت حنيا عليها تابع صغري من توابع الشمس تبلغ كتلتها ثالثة من مليون من كتلة الشمس ويبلغ 
  .حجمها أقل من واحد من مليون من حجم الشمس 

وقد كشف البشر . الشموس يف اجملرة القريبة منا؛ واليت حنن منها وهذه الشمس واحدة من حنو مائة مليون من 
  حىت اليوم حنو مائة مليون من هذه اجملرات متناثرة يف الفضاء اهلائل من حوهلا تكاد تكون تائهة فيه

والذي كشفه البشر جانب ضئيل صغري ال يكاد يذكر من بناء الكون وهو على ضآلته هائل شاسع يدير الرؤوس 
ذلك أهنا رأس أسرة كوكبنا . فاملسافة بيننا وبني الشمس حنو من ثالثة وتسعني مليوناً من األميال . صوره جمرد ت

  .بل هي على األرجح أم هذه األرض الصغرية . األرضي الصغري 

  ثالثة وتسعني مليوناً من األميال: ومل تبعد أرضنا عن أحضان أمها بأكثر من هذه املسافة 
والسنة الضوئية تعين مسافة ست . . ضوئية . . تبعها الشمس فقطرها حنو من مائة ألف مليون سنة أما اجملرة اليت ت

  مائة مليون ميل ألن سرعة الضوء هي ستة ومثانون ومائة ألف ميل يف الثانية
  . . وأقرب اجملرات األخرى إىل جمرتنا تبعد عنا بنحو مخسني وسبعمائة ألف سنة ضوئية 

هذه املسافات وهذه األبعاد وهذه األحجام هي اليت استطاع علم البشر الضئيل أن يكشف ونذكر مرة أخرى أن 
  وعلم البشر هذا يعترف أن ما كشفه قطاع صغري يف هذا الكون العريض. عنها 

  :واهللا سبحانه يقول 
  . .} ولكن أكثر الناس ال يعلمون . خللق السماوات واألرض أكرب من خلق الناس { 

إمنا هي األشياء كما . . فهو خالق كل شيء بكلمة . وال أصعب وال أيسر . اهللا أكرب وال أصغر  وليس على قدرة
فأين اإلنسان من هذا الكون اهلائل؟ وأين يبلغ به كربه من هذا . . تبدو يف طبيعتها ، وكما يعرفها الناس ويقدروهنا 



  اخللق الكبري؟
فالبصري يرى ويعلم؛ . . } وا وعملوا الصاحلات وال املسيء والذين آمن{ . . } وما يستوي األعمى والبصري { 

واألعمى ال يرى وال يعرف مكانه ، . ويعرف قدره وقيمته ، وال يتطاول ، وال ينتفخ وال يتكرب ألنه يرى ويبصر 
. . وال نسبته إىل ما حوله ، فيخطئ تقدير نفسه وتقدير ما حييط به ، ويتخبط هنا وهنالك من سوء التقدير 

. إن أولئك أبصروا وعرفوا فهم حيسنون التقدير . كذلك ال يستوي الذين آمنوا وعملوا الصاحلات واملسيء و
ويسيء قبل كل شيء . يسيء إىل نفسه ، ويسيء إىل الناس . يسيء كل شيء . . وهذا عمي وجهل فهو يسيء 

  والعمى عمى القلوب. . ى فهو أعم. وخيطئ يف قياس نفسه إىل ما حوله . إدراك قيمته وقيمة ما حوله 
  . .} قليالً ما تتذكرون { 

  . .ال حيتاج إىل أكثر من التذكر والتذكري . فاألمر واضح قريب . ولو تذكرنا لعرفنا 
  :مث لو تذكرنا اآلخرة ، ووثقنا من جميئها ، وتصورنا موقفنا فيها ، واستحضرنا مشهدنا هبا 

  . .} ر الناس ال يؤمنون إن الساعة آلتية ال ريب فيها ، ولكن أكث{ 
  .ومن مث فهم جيادلون ويستكربون ، فال يذعنون للحق ، وال يعرفون مكاهنم احلق ، فال يتجاوزوه 

والتوجه إىل اهللا بالعبادة ، ودعاؤه والتضرع إليه ، مما يشفي الصدور من الكرب الذي تنتفخ به ، فيدعوها إىل اجلدال 
واهللا سبحانه يفتح لنا أبوابه لنتوجه إليه وندعوه ، ويعلن لنا ما كتبه على نفسه  .يف آيات اهللا بغري حجة وال برهان 

  :من االستجابة ملن يدعوه؛ وينذر الذين يسكتربون عن عبادته مبا ينتظرهم من ذل وتنكيس يف النار 
  . .} إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون جهنم داخرين . ادعوين أستجب لكم : وقال ربكم { 

والثقة باالستجابة مع عدم اقتراح صورة معينة هلا ، أو . إنه إخالص القلب هللا . وللدعاء أدب ال بد أن يراعى 
  .ختصيص وقت أو ظرف ، فهذا االقتراح ليس من أدب السؤال 

نا ال أ« : وقد كان عمر رضي اهللا عنه يقول . واالستجابة فضل آخر . واالعتقاد بأن التوجه للدعاء توفيق من اهللا 
وهي كلمة القلب العارف ، الذي » فإذا أهلمت الدعاء كانت اإلجابة معه . أمحل همّ اإلجابة إمنا أمحل هّم الدعاء 

  .فهما حني يوفق اهللا متوافقان متطابقان . يدرك أن اهللا حني يقدر االستجابة يقدر معها الدعاء 
وا أذالء صاغرين جلهنم وهذه هناية الكرب الذي تنتفخ فأما الذين يستكربون عن التوجه هللا فجزاؤهم احلق أن يوجه

فضالً على . به قلوب وصدور يف هذه األرض الصغرية ، ويف هذه احلياة الرخيصة ، وتنسى ضخامة خلق اهللا 
ونسياهنا للموقف الذليل يف اآلخرة بعد النفخة . ونسياهنا لآلخرة وهي آتية ال ريب فيها . نسياهنا عظمة اهللا 

  .ار واالستكب
وملا ذكر الذين يستكربون عن عبادة اهللا ، شرع يعرض بعض نعم اهللا على الناس ، تلك النعم اليت توحي بعظمته 

  :تعاىل واليت ال يشكرون اهللا عليها ، بل يستكربون عن عبادته والتوجه إليه 
اس ، ولكن أكثر الناس ال إن اهللا لذو فضل على الن. اهللا الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً { 

ذلكم اهللا ربكم خالق كل شيء ، ال إله إال هو ، فأىن تؤفكون؟ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات اهللا . يشكرون 
. اهللا الذي جعل لكم األرض قراراً والسماء بناء ، وصوركم فأحسن صوركم ، ورزقكم من الطيبات . جيحدون 

هو احلي ، ال إله إال هو ، فادعوه خملصني له الدين ، احلمد هللا رب . ملني ذلكم اهللا ربكم ، فتبارك اهللا رب العا
  . .} العاملني 

وهي تذكر مع تصوير اهللا للبشر . واألرض والسماء خلقان كونيان كذلك . والليل والنهار ظاهرتان كونيتان 



 وفضله على الناس ، ويف وتعرض كلها يف معرض نعم اهللا. . وإحسان صورهم ، ومع رزق اهللا هلم من الطيبات 
فيدل هذا على ارتباط هذه الظواهر واخلالئق واملعاين ، وعلى وجود الصلة . معرض الوحدانية وإخالص الدين هللا 

  .بينها ، ووجوب تدبرها يف حميطها الواسع ، ومالحظة االرتباط بينها واالتفاق 
وفق الناموس الذي قدره اهللا له ، هو الذي مسح بوجود  إن بناء الكون على القاعدة اليت بناه اهللا عليها ، مث سريه

احلياة يف هذه األرض ومنوها وارتقائها ، كما أنه هو الذي مسح بوجود احلياة اإلنسانية يف شكلها الذي نعهده ، 
وهو الذي جعل الليل مسكناً له وراحة واستجماماً ، . ووافق حاجات هذا اإلنسان اليت يتطلبها تكوينه وفطرته 

والنهار مبصراً معيناً على الرؤية واحلركة ، واألرض قراراً صاحلاً للحياة والنشاط ، والسماء بناء متماسكاً ال 
يتداعى وال ينهار ، وال ختتل نسبه وأبعاده ولو اختلت لتعذر وجود اإلنسان على هذه األرض ورمبا وجود احلياة 

ن األرض وهتبط من السماء فيستمتع هبا هذا اإلنسان ، وهو الذي مسح بأن تكون هناك طيبات من الرزق تنشأ م
الذي صوره اهللا فأحسن صورته ، وأودعه اخلصائص واالستعدادات املتسقة مع هذا الكون ، الصاحلة للظروف 

  .اليت يعيش فيها مرتبطاً هبذا الوجود الكبري 

ويتخذ منها . ان واحد ، هبذا الترابط فهذه كلها أمور مرتبطة متناسقة كما ترى؛ ومن مث يذكرها القرآن يف مك. 
احلمد : ويوجه يف ظلها القلب البشري إىل دعوة اهللا وحده ، خملصاً له الدين ، هاتفاً . برهانه على وحدانية اخلالق 

رب . وهو اهللا . ويقرر أن الذي يصنع هذا ويبدعه هبذا التناسق هو الذي يليق أن يكون إهلاً . هللا رب العاملني 
  فكيف يصرف الناس عن هذا احلق الواضح املبني؟.  العاملني

جمرد حملات . . ونذكر هنا حملات خاطفة تشري إىل بعض نواحي االرتباط يف تصميم هذا الكون وعالقته حبياة اإلنسان 
  . .تسري مع اجتاه هذه اإلشارة اجململة يف كتاب اهللا 

  . .» تعاقب الليل والنهار  لو كانت األرض ال تدور حول نفسها يف مواجهة الشمس ما« 
لو دارت األرض حول نفسها أسرع مما تدور لتناثرت املنازل ، وتفككت األرض ، وتناثرت هي األخرى يف « 

  . .» الفضاء 
وسرعة دوران األرض حول نفسها ، . لو دارت األرض حول نفسها أبطأ مما تدور هللك الناس من حر ومن برد « 

  .» ة اليوم ، هي سرعة توافق ما على األرض من حياة حيوانية نباتية بأوسع معانيها هذه السرعة القائمة الكائن
  .» لوال دوران األرض حول نفسها لفرغت البحار واحمليطات من مائها « 
ماذا حيدث لو استقام حمور األرض ، وجرت األرض يف مدارها حول الشمس يف دائرة ، الشمس مركزها؟ إذن « 

  .»  يدر الناس ما صيف وما شتاء ، وما ربيع وما خريف الختفت الفصول ، ومل
وملا أمكن . لو كانت قشرة األرض أمسك مما هي مبقدار بضعة أقدام ، المتص ثاين أكسيد الكربون األوكسجني « 

  .» وجود حياة النبات 
اء اخلارجي كانت تضرب ولو كان اهلواء أرفع كثرياً مما هو فإن بعض الشهب اليت حتترق اآلن باملاليني يف اهلو« 

وكان يف إمكاهنا أن . مجيع أجزاء الكرة األرضية ، وهي تسري بسرعة تتراوح بني ستة أميال وأربعني ميالً يف الثانية 
ولو كانت تسري ببطء رصاصة البندقية الرتطمت كلها باألرض ولكانت العاقبة . تشعل كل شيء قابل لالحتراق 

مه بشهاب ضئيل يسري بسرعة تفوق سرعة الرصاصة تسعني مرة كان ميزقه إرباً أما اإلنسان فإن اصطدا. مروعة 
  .» من جمرد حرارة مروره 

يف املائة فإن مجيع املواد القابلة  ٢١يف املائة مثالً أو أكثر يف اهلواء بدالً من  ٥٠لو كان األوكسجني بنسبة « 



ارة من الربق تصيب شجرة ال بد أن تلهب الغابة لدرجة أن أول شر. لالحتراق يف العامل تصبح عرضة لالشتعال 
يف املائة أو أقل فإن احلياة رمبا طابقت  ١٠ولو أن نسبة األوكسجني يف اهلواء قد هبطت إىل . حىت لتكاد تنفجر 

ولكن يف هذه احلالة كان القليل من عناصر املدنية اليت ألفها اإلنسان كالنار مثالً . نفسها عليها يف خالل الدهور 
  .» تتوافر له 

وهناك آالف املوافقات يف تصميم هذا الكون لو اختل منها أدىن اختالل ما كانت احلياة يف صورهتا هذه اليت نعرفها 
  .، موافقة هكذا حلياة اإلنسان 

 فأما اإلنسان ذاته فمن حسن صورته هذه اهليئة املتفردة بني سائر األحياء؛ وهذا االكتمال من ناحية األجهزة ألداء
وظائفه مجيعها يف يسر ودقة؛ وهذا التوافق بني تكوينه والظروف الكونية العامة اليت تسمح له بالوجود واحلركة يف 
هذا الوسط الكوين كما هو كائن؛ وذلك كله فوق خاصيته الكربى اليت جعلت منه خليفة يف األرض؛ جمهزاً بأداة 

  .ألشكال واألعراض العقل واالتصال الروحي مبا وراء ا: اخلالفة األوىل 
وصوركم فأحسن { : ولو رحنا نبحث دقة التكوين اإلنساين وتناسق أجزائه ووظائفه بوصفها داخلة يف قوله تعاىل 

  .لوقفنا أمام كل عضو صغري ، بل أمام كل خلية مفردة ، يف هذا الكيان الدقيق العجيب } صوركم 
إن هذا الفك من الدقة . سنان فيه من الناحية اآللية البحتة ونضرب مثالً هلذه الدقة العجيبة فك اإلنسان ووضع األ

حبيث إن بروز واحد على عشرة من املليمتر يف اللثة أو يف اللسان ، يزحم اللثة واللسان؛ وبروز مثل هذا احلجم يف 
علها ضرس أو سن جيعله يصطك مبا يقابله وحيتك ووجود ورقة كورقة السيجارة بني الفكني العلوي والسفلي جي

تتأثر بضغط الفكني عليها فتظهر فيها عالمات الضغط ألهنا من الدقة حبيث يلتقيان متاماً ليمضغ الفك ويطحن ما هو 
  يف مسك ورقة السيجارة

عينه هذه مقيسة على الذبذبات الضوئية اليت . . إن هذا اإلنسان بتكوينه هذا جمهز ليعيش يف هذا الكون . . مث 
وأذنه تلك مقيسة على الذبذبات الصوتية اليت تقتضي وظيفته يف األرض أن . أن يراها  تقتضي وظيفته يف األرض

وكل حاسة فيه أو جارحة مصممة وفق الوسط املهيأ حلياته ، وجمهزة كذلك بالقدرة على التكيف احملدود . يسمعها 
  .عند تغري بعض الظروف 

وهناك ارتباط وثيق بني تصميم هذا الوسط وتكوين . فيه ليعيش فيه ، ويتأثر به ، ويؤثر . إنه خملوق هلذا الوسط 
ومن مث يذكر القرآن . أي باألرض والسماء . وتصوير اإلنسان على هذه الصورة ذو عالقة بوسطه . هذا اإلنسان 

  . .أال إنه اإلعجاز يف هذا القرآن . . صورته يف نفس اآلية اليت يذكر فيها األرض والسماء 
  .هبذا االختصار إىل دقة صنع ا هللا وتناسقه بني الكون واإلنسان وتكفي هذه اإلشارات 

  :ونقف وقفات سريعة أمام النصوص القرآنية 
  . .} اهللا الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً { 

اطها وال بد من فترة من الظالم تسكن فيه اخلاليا احلية وتستكن لتزاول نش. إن السكون بالليل ضرورة لكل حي 
فاخللية احلية اليت تتعرض . ال بد من ظالم . بل ال بد من ليل . وال يكفي جمرد النوم لتوفري هذا السكون . يف النور 

  .لضوء مستمر تصل إىل حد من اإلجهاد تتلف معه أنسجتها ألهنا مل تتمتع بقسط ضروري هلا من السكون 

وإمنا الناس . وكأمنا النهار حي يبصر ويرى . ري مصور مشخص والتعبري على هذا النحو تعب. . } والنهار مبصراً { 
  . .ألن هذه هي الصفة الغالبة . هم الذين يبصرون فيه 



بل لو كان أطول مما هو مرات . ولو كان أحدمها سرمداً . وتقلب الليل والنهار على هذا النحو نعمة يف طيها نعم 
  :الليل والنهار بذكر الفضل الذي ال يشكره أكثر الناس  فال عجب أن يقرن توايل. معدودة النعدمت احلياة 

  . .} إن اهللا لذو فضل على الناس ، ولكن أكثر الناس ال يشكرون { 
  :ويعقب على هاتني الظاهرتني الكونيتني ، بأن الذي خلقهما هو الذي يكون إهلاً يستحق هذا االسم العظيم 

  . .} و ، فأىن تؤفكون؟ ذلكم اهللا ربكم خالق كل شيء ، ال إله إال ه{ 
وإنه لعجيب يستحق التعجيب أن يرى الناس يد اهللا يف كل شيء ، ويعلموا أنه اخلالق لكل شيء معرفة حتمية 

مفروضة على العقل فرضاً حبكم وجود األشياء ، واستحالة ادعاء أحد أهنا من خلقه ، وعدم استقامة القول بأهنا 
{ . . جيب أن يكون هذا كله ، مث يصرف الناس عن اإلميان واإلقرار عجيب يستحق التع. وجدت من غري موجد 

  . .} فأىن تؤفكون؟ 
كذلك كان يف . هكذا كما يقع من املخاطبني األولني بالقرآن . ولكنه هكذا يصرف ناس عن هذا احلق الواضح 

  :كل زمان؛ بال سبب وال حجة وال برهان 
  . .}  كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات اهللا جيحدون{ 

  :وينتقل من ظاهريت الليل والنهار ، إىل تصميم األرض لتكون قراراً ، والسماء لتكون بناء 
  . .} اهللا الذي جعل لكم األرض قراراً والسماء بناء { 

والسماء بناء ثابت النسب . واألرض قرار صاحل حلياة اإلنسان بتلك املوافقات الكثرية اليت أشرنا إىل بعضها إمجاالً 
بعاد واحلركات والدورات ومن مث تضمن االستقرار والثبات حلياة هذا اإلنسان ، احملسوب حساهبم يف تصميم واأل

  . .هذا الوجود ، املقدرة يف بنائه تقديراً 
  :ويربط بتكوين السماء واألرض تكوين اإلنسان ورزقه من الطيبات على النحو الذي أشرنا إىل بعض أسراره 

  . .} ورزقكم من الطيبات  وصوركم فأحسن صوركم{ 
  :ويعقب على هذه اآليات واهلبات كما عقب على األوىل 

  . .} فتبارك اهللا رب العاملني . ذلكم اهللا ربكم { 
. . } فتبارك اهللا { . ذلكم اهللا ربكم . . ذلكم الذي خيلق ويقدر ويدبر ، ويراعيكم ويقدر لكم مكاناً يف ملكه 

  .أمجعني . . } لعاملني رب ا{ . وعظمت بركته وتضاعفت 
  . .} هو احلي { 

وغري حائلة وال زائلة . وغري مبتدئة وال منتهية . احلي حياة ذاتية غري مكسوبة وال خملوقة . هو وحده احلي . أجل 
  .سبحانه هو املتفرد باحلياة . وما من شيء له هذه الصفة من احلياة . وغري متقلبة وال متغرية . 

  :فاحلي الواحد هو اهللا . مبا أنه املتفرد باحلياة . ية وهو املتفرد باأللوه
  . .} ال إله إال هو { 

  . .} احلمد هللا رب العاملني { : وامحدوه يف الدعاء . . } فادعوه خملصني له الدين { . . ومن مث 
ة ، وحقيقة األلوهية وأمام هذه اآليات واهلبات ، وما تالها من تعقيبات ، ويف أشد اللحظات امتالء حبقيقة الوحداني

.  

وحقيقة الربوبية ، جييء التلقني لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليعلن للقوم أنه منهي عن عبادة ما يدعون من دون 
  :اهللا ، مأمور باإلسالم هللا رب العاملني 



. } سلم لرب العاملني إين هنيت أن أعبد الذين تدعون من دون اهللا ، ملا جاءين البينات من ريب ، وأمرت أن أ: قل { 
.  

وقل هلم . أعلن هلؤالء الذين يصرفون عن آيات اهللا وجيحدون هباته ، أنك هنيت عن عبادة ما يدعون من دون اهللا 
فعندي بينة ، وأنا هبا مؤمن ، ومن حق هذه البينة أن أقتنع هبا } ملا جاءين البينات من ريب { إنين هنيت وانتهيت : 

ومع االنتهاء عن عبادة غري اهللا وهو سلب اإلسالم لرب العاملني وهو إجياب ومن . . احلق وأصدق ، مث أعلن كلمة 
  .الشقني تتكامل العقيدة 

هي آية احلياة اإلنسانية وأطوارها . مث يستعرض آية من آيات اهللا يف أنفسهم بعدما استعرض آياته يف اآلفاق 
  :احلياة كلها بني يدي اهللا  العجيبة؛ وليتخذ من هذه احلياة مقدمة لتقرير حقيقة

هو الذي خلقكم من تراب ، مث من نطفة ، مث من علقة ، مث خيرجكم طفالً ، مث لتبلغوا أشدكم ، مث لتكونوا { 
هو الذي حييي ومييت ، فإذا قضى . شيوخاً ، ومنكم من يتوىف من قبل ، ولتبلغوا أجالً مسمى ، ولعلكم تعقلون 

  . .} فيكون . كن : أمراً فإمنا يقول له 
. وفيها ما يشاهده ويراقبه . وهذه النشأة اإلنسانية فيها ما مل يدركه علم اإلنسان ، ألنه كان قبل وجود اإلنسان 

  ولكن هذا إمنا مت حديثاً بعد نزول هذا القرآن بقرون
. األرض  والتراب أصل احلياة كلها على وجه هذه. فخلق اإلنسان من تراب حقيقة سابقة على وجود اإلنسان 

وال يعلم إال اهللا كيف متت هذه اخلارقة ، وال كيف مت هذا احلادث الضخم يف تاريخ . ومنها احلياة اإلنسانية 
وأما تكاثر اإلنسان بعد ذلك عن طريق التزاوج فيتم عن طريق التقاء خلية التذكري وهي . األرض وتاريخ احلياة 

ويف هناية املرحلة اجلنينية خيرج الطفل بعد . .  الرحم يف صورة علقة النطفة بالبويضة ، واحتادمها ، واستقرارمها يف
عدة تطورات كربى يف طبيعة اخللية األوىل ، تعد إذا حنن نظرنا إليها بتدبر أطول وأكرب من األطوار اليت مير هبا 

مث بلوغ . ة الطفولة مرحل: الطفل من والدته إىل أن ينتهي أجله ، واليت يقف السياق عند بعض مراحلها البارزة 
ومنكم من { . وهي املراحل اليت متثل أقصى القوة بني طرفني من الضعف . مث الشيخوخة . األشد حوايل الثالثني 

مقدراً معلوماً ال تستأخرون عنه } ولتبلغوا أجالً مسمى { . أن يبلغ هذه املراحل مجيعاً أو بعضها } يتوىف من قبل 
وتدبر ما تشريان إليه من . ورحلة الوليد . فمتابعة رحلة اجلنني . . } كم تعقلون ولعل{ . ساعة وال تستقدمون 

  . .حسن اخللق والتقدير ، مما للعقل فيه دور كبري 
  .وقد عرفنا الكثري عنها بعد تقدم الطب وعلم األجنة بشكل خاص . ورحلة اجلنني رحلة عجيبة ممتعة حقاً 

وال ميكن أن مير عليه عاقل . منذ حوايل أربعة عشر قرناً أمر يستوقف النظر ولكن إشارة القرآن إليها هبذه الدقة 
  .دون أن يقف أمامه يتدبره ويفكر فيه 

ورحلة اجلنني ورحلة الطفل كلتامها توقع على احلس البشري وتلمس القلب اإلنساين يف أي بيئة ويف أي مرحلة من 
فيخاطب القرآن هبا . عها على طريقته وحسب معلوماته وكل جيل حيس هلذه اللمسة وق. مراحل الرشد العقلي 

  مث يستجيبون أو ال يستجيبون. . فيحسون . . مجيع أجيال البشر 
  :وحقيقة اخللق واإلنشاء مجيعاً . وهو يعقب عليها بعرض حقيقة اإلحياء واإلماتة 

  . .} فيكون . كن : فإذا قضى أمراً فإمنا يقول له . هو الذي حييي ومييت { 
مث ألهنما الظاهرتان . ألهنما تلمسان قلب اإلنسان بشدة وعمق . تكثر اإلشارة يف القرآن إىل آييت احلياة واملوت و

فاحلياة . ولإلحياء واإلماتة مدلول أكرب مما يبدو ألول مرة . البارزتان املكررتان يف كل ما يقع عليه حس اإلنسان 



ورؤية الشجرة اجلافة األوراق واألغصان . مث رؤيتها تنبض باحلياة . تة وإن رؤية األرض املي. واملوت ألوان . ألوان 
يف موسم ، مث رؤيتها واحلياة تنبث منها يف كل موضع ، وختضر وتورق وتزهر ، كما لو كانت احلياة تتفجر منها 

ياة إىل املوت ، من احل. . وعكس هذه الرحلة . . ورؤية البذرة مث النبتة . مث الفرخ . . ورؤية البيضة . وتفيض 
كلها تلمس القلب وتستجيشه إىل قدر من التأثر والتدبر خيتلف باختالف النفوس . . كالرحلة من املوت إىل احلياة 

  .واحلاالت 
خلق أي شيء . وإن هي إال اإلرادة يتمثل اجتاهها إىل اخللق . ومن احلياة واملوت إىل حقيقة اإلنشاء وأداة اإلبداع 

  . .فتبارك اهللا أحسن اخلالقني } فيكون { فإذا الوجود ينبثق على إثرها . .  }كن { يف كلمة . 
يبدو اجلدال يف آيات اهللا . . وحقيقة اإلنشاء واإلبداع . ويف ظل مشهد احلياة واملوت . وأمام نشأة احلياة البشرية 

هديد املخيف يف صورة مشهد من ومن مث يواجهه بالت. مستغرباً مستنكراً؛ ويبدو التكذيب بالرسل عجيباً نكرياً 
  :مشاهد القيامة العنيفة 

. أمل تر إىل الذين جيادلون يف آيات اهللا أىن يصرفون؟ الذين كذبوا بالكتاب ومبا أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون { 
شركون أين ما كنتم ت: مث قيل هلم . إذ األغالل يف أعناقهم والسالسل يسحبون ، يف احلميم مث يف النار يسجرون 

ذلكم مبا كنتم . كذلك يضل اهللا الكافرين . ضلوا عنا ، بل مل نكن ندعو من قبل شيئاً : من دون اهللا؟ قالوا 
  . .} فبئس مثوى املتكربين . ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها . تفرحون يف األرض بغري احلق ، ومبا كنتم مترحون 
  مقدمة لبيان ما ينتظرهم هناك.  ، يف ظل استعراض هذه اآليات إنه التعجيب من أمر الذين جيادلون يف آيات اهللا

  . .} أمل تر إىل الذين جيادلون يف آيات اهللا أىن يصرفون؟ { 
  . .} الذين كذبوا بالكتاب ومبا أرسلنا به رسلنا { 

ي عقيدة واحدة ، فه. ولكنهم إمنا يكذبون هبذا كل ما جاء به الرسل . ورسوالً واحداً . وهم كذبوا كتاباً واحداً 
  .تتمثل يف أكمل صورها يف الرسالة األخرية 

كل مكذب يف القدمي واحلديث صنع هذا حني كذب رسوله الذي . . ومن مث فهم كذبوا بكل رسالة وبكل رسول 
  .جاءه باحلق الواحد وبعقيدة التوحيد 

  . .} فسوف يعلمون { 
  . .مث يعرض ماذا سوف يعلمون 

هبذه املهانة . . } إذ األغالل يف أعناقهم والسالسل يسحبون { . ال جمرد العذاب . يف العذاب  إهنا اإلهانة والتحقري
  كما تسحب األنعام والوحوش وعالم التكرمي؟ وقد خلعوا عن أنفسهم شارة التكرمي؟

  :وبعد السحب واجلر يف هذا العذاب ويف هذه املهانة ، ينتهي هبم املطاف إىل ماء حار وإىل نار 
  . .} احلميم مث يف النار يسجرون  يف{ 

. وإىل هذا ينتهون . أي ميأل هلم املكان ماء حاراً وناراً موقدة . أي يربطون وحيبسون ، على طريقة سجر الكالب 
  :وبينما هم يف هذا العذاب املهني يوجه إليهم التبكيت والترذيل واإلحراج واإلعنات 

  . .} ن اهللا؟ أين ما كنتم تشركون من دو: مث قيل هلم { 
  .فيجيبون إجابة املخدوع الذي انكشفت له خدعته ، وهو يائس حسري 

  . .} بل مل نكن ندعو من قبل شيئاً . ضلوا عنا : قالوا { 
فقد كانت كلها . بل مل نكن ندعو من قبل شيئاً . غابوا عنا فلم نعد نعرف هلم طريقاً ، وما عادوا يعرفون لنا طريقاً 



  أوهاماً وأضاليل
  :وعلى إثر اجلواب البائس جييء التعقيب العام 

  . .} كذلك يضل اهللا الكافرين { 
  :مث يوجه إليهم التأنيب األخري 

ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى . ذلكم مبا كنتم تفرحون يف األرض بغري احلق ، ومبا كنتم مترحون { 
  . .} املتكربين 

لسالسل واألغالل ، وكان املاء احلار والنار؟ يبدو أهنا كانت مقدمة للدخول يا مغيث وأين إذن كان السحب يف ا
وجزاء على الكرب كان هذا . فعن الكرب نشأت هذه املهانة . . } فبئس مثوى املتكربين { . . يف جهنم للخلود 

  التحقري
اهللا ، والكرب النافخ يف الصدور وعاقبة اجلدال يف آيات . مشهد الذل واملهانة والعذاب الرعيب . وأمام هذا املشهد 

أمام هذا املشهد وهذه العاقبة يتجه السياق إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوصيه بالصرب عل ما جيده من . . 
سواء أراه اهللا بعض الذي يعدهم يف حياته ، أو قبضه إليه . كرب ومن جدال ، والثقة بوعد اهللا احلق على كل حال 

  :فالقضية كلها راجعة إىل اهللا ، وليس على الرسول إال البالغ ، وهم إليه راجعون . وتوىل األمر عنه 
  . .} فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون . فاصرب إن وعد اهللا حق { 

لكرب إن هذا الرسول الذي يالقي ما يالقي من األذى والتكذيب وا. وهنا نقف أمام لفتة تستحق التدبر العميق 
حىت شفاء صدره بأن . فأما النتائج فليست من أمرك . أد واجبك وقف عنده : والكنود ، يقال له ما مفهومه 

. يؤدي واجبه وميضي . يشهد حتقق بعض وعيد اهللا للمتكربين املكذبني ليس له أن يعلق به قلبه إنه يعمل وكفى 
  .واهللا يفعل به ما يريد .  إن األمر كله هللا. والقضية ليست قضيته . فاألمر ليس أمره 

  .يا هللا يا للمرتقى العايل 

 ِلَرسُولٍ أَنْ يَأِْتيَ بِآَيٍة إِلَّا َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُرُسلًا ِمْن قَْبِلَك ِمْنُهْم َمْن قََصْصَنا َعلَْيَك َومِْنُهْم َمْن لَْم نَقُْصْص َعلَْيَك َوَما كَانَ
اللَُّه الَِّذي َجَعلَ لَكُمُ الْأَْنَعاَم لَِتْركَُبوا ِمنَْها ) ٧٨(رُ اللَِّه قُِضيَ بِالَْحقِّ َوَخِسَر ُهَناِلَك الُْمْبِطلُونَ بِإِذِْن اللَِّه فَإِذَا َجاَء أَْم

) ٨٠(لْفُلِْك ُتْحَملُونَ وَلَكُْم ِفيَها مََناِفُع َوِلَتْبلُُغوا َعلَْيَها َحاَجةً ِفي ُصدُورِكُْم َوَعلَْيَها َوَعلَى ا) ٧٩(َوِمْنَها َتأْكُلُونَ 
أَفَلَْم َيِسُريوا ِفي الْأَْرضِ فََينْظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم كَانُوا ) ٨١(َوُيرِيكُْم آَياِتِه فَأَيَّ آيَاِت اللَِّه ُتْنِكرُونَ 

فَلَمَّا َجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم بِالْبَيَِّناتِ ) ٨٢(أَغَْنى َعنُْهْم َما كَانُوا َيكِْسُبونَ أَكْثََر ِمنُْهْم َوأََشدَّ قُوَّةً َوآثَاًرا ِفي الْأَْرضِ فََما 
ْرَنا فَلَمَّا َرأَْوا بَأَْسَنا قَالُوا آَمنَّا بِاللَِّه َوْحَدُه َوكَفَ) ٨٣(فَرُِحوا بَِما ِعْندَُهْم ِمَن الِْعلْمِ َوحَاَق بِهِْم َما كَاُنوا بِِه َيسَْتْهزِئُونَ 

اِلكَ فَلَْم َيُك َيْنفَُعُهْم إَِمياُنُهْم لَمَّا َرأَْوا بَأَْسَنا سُنََّت اللَِّه الَِّتي قَْد َخلَْت ِفي ِعَباِدِه َوَخِسَر ُهَن) ٨٤(بَِما كُنَّا بِِه ُمْشرِِكَني 
  ) ٨٥(الْكَاِفُرونَ 

الرسول صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني استكمال لتوجيه . هذا الشوط استكمال للتعقيب يف آخر الدرس املاضي 
إىل الصرب ، حىت يأذن اهللا ، ويتحقق وعده ووعيده ، سواء حتقق هذا يف حياته صلى اهللا عليه وسلم أم استأخر بعد 

واحلكم يف هذا . فاألمر ليس أمره ، إمنا هو أمر هذه العقيدة واملؤمنني هبا واجملادلني فيها ، املستكربين عنها . وفاته 
  .وهو الذي يقود حركتها ويوجه خطواهتا كما يشاء . ألمر هو اهللا ا

  . .فأما هذا الشوط اجلديد الذي ختتم به السورة فيستطرد يف عرض جوانب أخرى من هذه احلقيقة 



. إن قصة هذا األمر قصة طويلة وقدمية ، ومل تبدأ برسالة اإلسالم ورسوله عليه الصالة والسالم فقبله كانت رسل 
وكلهم طولب باآليات . وكلهم ووجهوا بالتكذيب واالستكبار . هللا بعضهم عليه وبعضهم مل يقصصهم عليه قص ا

ولكن ما من آية إال بإذن اهللا ، يف الوقت الذي . وكلهم متىن لو يأيت اهللا خبارقة يذعن هلا املكذبون . واخلوارق 
  .فهي دعوته ، وهو يصرفها كيف يشاء . يريده اهللا 
يتحدث منها هنا عن األنعام ، والفلك . ات اهللا مبثوثة يف الكون ، معروضة لألنظار يف كل زمان ومكان على أن آي

  .، ويشري إشارة عامة إىل سائرها الذي ال ميلك إنكاره أحد 
وخيتم السورة بلمسة قوية عن مصارع الغابرين ، الذين وقفوا موقف املكذبني ، وغرهم ما كانوا فيه من القوة 

فلم يك ينفعهم إمياهنم ملا رأوا بأسنا ، سنة اهللا اليت قد خلت يف عباده ، { : مث أدركتهم سنة اهللا . ارة والعلم والعم
  . .} وخسر هنالك الكافرون 

وهبذا اإليقاع ختتم السورة اليت دارت كلها على املعركة بني احلق والباطل ، واإلميان والكفر ، والصالح والطغيان 
  . .تام األخري حىت ختمت هذا اخل

ولقد أرسلنا رسالً من قبلك ، منهم من قصصنا عليك ، ومنهم من مل نقصص عليك؛ وما كان لرسول أن يأيت { 
  . .} بآية إال بإذن اهللا ، فإذا جاء أمر اهللا قضي باحلق ، وخسر هنالك املبطلون 
وفيما قصه من أمر . وبعضها مل يقصصه  إن هلذا األمر سوابق كثرية ، قص اهللا على رسوله بعضها يف هذا الكتاب ،

الرسل ما يشري إىل الطريق الطويل الواصل الواضح املعامل؛ وما يقرر السنة املاضية اجلارية اليت ال تتخلف؛ وما 
  .يوضح حقيقة الرسالة ووظيفة الرسل وحدودها أدق إيضاح 

  :رها تقريراً شديداً وتؤكد اآلية حقيقة حتتاج إىل توكيدها يف النفس ، وتتكئ عليها لتقر
  . .} وما كان لرسول أن يأيت بآية إال بإذن اهللا { 

فتتطلع . فالنفس البشرية ولو كانت نفس رسول تتمىن وترغب أن تستعلي الدعوة وأن يذعن هلا املكابرون سريعاً 
الصرب املطلق؛ ويروضوا ولكن اهللا يريد أن يلوذ عباده املختارون ب. إىل ظهور اآلية اخلارقة اليت تقهر كل مكابرة 

أنفسهم عليه؛ فيبني هلم أن ليس هلم من األمر شيء ، وأن وظيفتهم تنتهي عند حد البالغ ، وأن جميء اآلية هو 
  .الذي يتواله حينما يريد 

  .لتطمئن قلوهبم وهتدأ وتستقر؛ ويرضوا بكل ما يتم على أيديهم ويدعوا األمر كله بعد ذلك هللا 
لناس طبيعة األلوهية وطبيعة النبوة ، ويعرفوا أن الرسل بشر منهم ، اختارهم اهللا ، وحدد ويريد كذلك أن يدرك ا

  . .هلم وظيفتهم ، وما هم بقادرين وال حماولني أن يتجاوزوا حدود هذه الوظيفة 
.  كذلك ليعلم الناس أن تأخري اآليات رمحة هبم؛ فقد قضى يف تقديره بأن يدمر على املكذبني بعد ظهور اآليات

  :وإذن فهي مهلة ، وهي من اهللا رمحة 
  . .} فإذا جاء أمر اهللا قضي باحلق وخسر هنالك املبطلون { 

  .ومل يعد هناك جمال لعمل وال لتوبة وال لرجعة بعد قضاء اهللا األخري 
ه وهي لو تدبروها بعض هذ. مث يوجه طالب اخلوارق إىل آيات اهللا احلاضرة اليت ينسون وجودها بطول األلفة 

اخلوارق اليت يطلبون؛ وهي شاهدة كذلك باأللوهية؛ لبطالن أي ادعاء بأن أحداً غري اهللا خلقها ، وأي ادعاء 
  :كذلك بأهنا خلقت بال خالق مدبر مريد 

ولكم فيها منافع ، ولتبلغوا عليها حاجة يف صدوركم . اهللا الذي جعل لكم األنعام لتركبوا منها ، ومنها تأكلون { 



  . .} ويريكم آياته ، فأي آيات اهللا تنكرون؟ . . لى الفلك حتملون ، وعليها وع
فبث احلياة فيها وتركيبها وتصويرها كلها خوارق ، ال . وخلق هذه األنعام ابتداء آية خارقة كخلق اإلنسان 

شد منه قوة يتطاول اإلنسان إىل ادعائها وتذليل هذه األنعام وتسخريها لإلنسان ، وفيها ما هو أضخم منه جسماً وأ
وهذه ال يستحق االحترام أن } . . اهللا الذي جعل لكم األنعام لتركبوا منها ، ومنها تأكلون { : ، وهو جعلها 

إهنا هكذا وجدت والسالم وإهنا ليست خارقة معجزة بالقياس إىل اإلنسان وإهنا ال تدل على اخلالق : يقول قائل 
  .ودع اإلنسان ومنطق الفطرة يقر بغري هذا اجلدال واملراء الذي أنشأها وسخرها مبا أودعها من خصائص وأ

  :ويذكرهم مبا يف هذه اآليات اخلوارق من نعم كبار 
  . .} وعليها وعلى الفلك حتملون . ولتبلغوا عليها حاجة يف صدوركم { ، } لتركبوا منها ، ومنها تأكلون { 

قبل نشوء . األنعام هي حاجات ضخمة يف ذلك الزمان واحلاجات اليت كانت يف الصدور واليت كانوا يبلغوهنا على 
وما تزال هناك حاجات تبلغ على هذه األنعام حىت اليوم . كل وسائل النقل والسفر واالتصال إال على هذه األنعام 

 وهناك حىت اللحظة أسفار يف بعض اجلبال ال تبلغها إال األنعام مع وجود القطار والسيارة والطيارة ، ألهنا. وغد 
  جمازات ضيقة ال تتسع لغري أقدام األنعام

  . .} وعليها وعلى الفلك حتملون { 
وسري الفلك على املاء قائم على نواميس وموافقات . ونعمة من نعمه على اإلنسان . وهذه كتلك آية من آيات اهللا 

د أن توجد حىت ميكن أن ال ب. ويف طبيعة أشيائه وعناصره . يابسه ومائه . مسائه وأرضه : يف تصميم هذا الكون 
سواء سار بالشراع أم بالبخار أم بالذرة ، أم بغريها من القوى اليت أودعها اهللا هذا الكون ، . يسري الفلك على املاء 

  .ويسر استخدامها لإلنسان 

  .ومن مث تذكر يف معرض آيات اهللا ، ويف معرض نعمه على السواء . 
  :املتناثر يف الكون ، ال ميلك إنسان أن ينكره وهو جاد  وكم هنالك من آيات من هذا النوع احلاضر

  }فأي آيات اهللا تنكرون؟ . ويريكم آياته { 
ولكن . . وهنالك من جيادل بالباطل ليدحض به احلق . وهنالك من جيادل يف آيات اهللا . نعم إن هنالك من ينكر 

  .مغالطة ، لغاية أخرى غري احلقيقة  أحداً من هؤالء ال جيادل إال عن التواء ، أو غرض ، أو كرب ، أو
هنالك من جيادل ألنه طاغية كفرعون وأمثاله ، خيشى على ملكه ، وخيشى على عرشه ، ألن هذا العرش يقوم على 

  أساطري يذهب هبا احلق ، الذي يثبت بثبوت حقيقة األلوهية الواحدة
ثبتت حقيقة العقيدة السماوية يف نفوس وهنالك من جيادل ألنه صاحب مذهب يف احلكم كالشيوعية يتحطم إذا 

ألنه يريد أن يلصق الناس باألرض؛ وأن يعلق قلوهبم مبعداهتم وشهوات أجسادهم؛ وأن يفرغها من عبادة . البشر 
  اهللا لتعبد املذهب أو تعبد الزعيم

ومن مث فهو يريد  وهنالك من جيادل ألنه ابتلي بسيطرة رجال الدين كما وقع يف تاريخ الكنيسة يف العصور الوسطى
  فيشتط فريد على الكنيسة إهلها ، الذي تستعبد بامسه الناس. اخلالص من هذه السيطرة 
غري أن منطق الفطرة ينفر من هذا اجلدال ، ويقر باحلقيقة الثابتة يف ضمري الوجود؛ . . وهنالك أسباب وأسباب 

  واليت تنطق هبا آيات اهللا بعد كل جدال
  :إليقاع القوي األخري ويف اخلتام جييء ذلك ا

أفلم يسريوا يف األرض ، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً يف األرض { 



فلما جاءهتم رسلهم بالبينات فرحوا مبا عندهم من العلم ، وحاق هبم ما كانوا . ، فما أغىن عنهم ما كانوا يكسبون 
فلم يك ينفعهم إمياهنم ملا رأوا . آمنا باهللا وحده ، وكفرنا مبا كنا به مشركني : بأسنا قالوا  فلما رأوا. به يستهزئون 

  .} وخسر هنالك الكافرون . سنة اهللا اليت قد خلت يف عباده . بأسنا 
ومصارع الغابرين كثرية يف تاريخ البشرية؛ وبعضها ما تزال له آثار حتكي قصته؛ وبعضها حفظته الروايات على 

والقرآن كثرياً ما يوجه القلوب إليها ، ملا فيها من داللة على حقائق ثابتة يف . أللسنة ، أو حفظته األوراق والكتب ا
والقرآن خياطب الفطرة مبا يعلمه منزل . خط سري البشرية؛ وملا هلا كذلك من أثر يف النفس اإلنسانية عميق عنيف 

خلها ، وأبواهبا اليت تطرق فتفتح ، بعضها بعد نقرة خفيفة وبعضها هذا القرآن من حقيقة الفطرة ، ومسارهبا ومدا
  بعد طرقات كثرية إن كان قد ران عليها الركام

وهنا يسأهلم وينشطهم للسري يف األرض ، بعني مفتوحة ، وحسن متوفز ، وقلب بصري لينظروا ويتدبروا ما كان يف 
  :األرض قبلهم؛ وما يتعرضون هم جلريانه عليهم 

  .} يسريوا يف األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟  أفلم{ 

َبِشًريا َوَنِذيًرا فَأَعَْرضَ ) ٣(ِكتَاٌب فُصِّلَْت آَياُتُه قُْرآًنا َعَربِيا لِقَْومٍ َيْعلَُمونَ ) ٢(َتْنزِيلٌ ِمَن الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ ) ١(حم 
 لُوا قُلُوُبَنا ِفي أَِكنٍَّة ِممَّا َتْدعُوَنا إِلَْيِه َوِفي آذَانَِنا َوقٌْر َوِمْن َبْينَِنا َوَبيْنَِك ِحَجاٌب فَاْعَملَْوقَا) ٤(أَكْثَرُُهْم فَُهْم لَا َيْسَمُعونَ 

ْيِه وَاْسَتْغِفرُوُه َووَْيلٌ ِللُْمْشرِِكنيَ قُلْ إِنََّما أََنا َبَشٌر ِمثْلُكُْم ُيوَحى إِلَيَّ أَنََّما إِلَُهكُمْ إِلٌَه وَاِحٌد فَاْسَتِقيُموا إِلَ) ٥(إِنََّنا َعاِملُونَ 
إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت لَُهمْ أَْجٌر غَْيُر َمْمُنونٍ ) ٧(الَِّذيَن لَا ُيْؤُتونَ الزَّكَاةَ َوُهْم بِالْآِخَرِة ُهْم كَاِفُرونَ ) ٦(
َوجََعلَ ِفيَها ) ٩(َق الْأَْرَض ِفي َيوَْمْينِ َوَتْجَعلُونَ لَهُ أَْنَداًدا ذَِلَك َربُّ الْعَالَِمَني قُلْ أَئِنَّكُْم لََتكْفُُرونَ بِالَِّذي َخلَ) ٨(

اِء َوِهيَ ثُمَّ اْسَتَوى إِلَى السََّم) ١٠(َروَاِسَي ِمْن فَْوِقَها َوَباَرَك ِفيَها َوقَدََّر ِفيَها أَقَْواتََها ِفي أَْرَبَعِة أَيَّامٍ َسَواًء ِللسَّاِئِلَني 
فَقََضاُهنَّ َسْبعَ َسَماوَاٍت ِفي َيْوَمْينِ َوأَْوَحى ِفي ) ١١(ُدَخانٌ فَقَالَ لََها َوِللْأَْرضِ ائْتَِيا طَْوًعا أَْو كَْرًها قَالََتا أَتَْيَنا طَاِئِعَني 

فَإِنْ أَْعَرضُوا فَقُلْ أَْنذَرُْتكُمْ ) ١٢(َك تَقْدِيُر الَْعزِيزِ الَْعِليمِ كُلِّ َسَماٍء أَْمَرَها َوَزيَّنَّا السََّماَء الدُّْنَيا بَِمصَابِيَح َوِحفْظًا ذَِل
إِذْ َجاَءتُْهُم الرُُّسلُ ِمْن َبْينِ أَْيدِيهِْم َوِمْن َخلِْفهِمْ أَلَّا تَْعُبدُوا إِلَّا اللََّه قَالُوا لَْو َشاءَ ) ١٣(َصاِعقَةً ِمثْلَ َصاِعقَِة َعاٍد َوثَُموَد 

فَأَمَّا َعاٌد فَاسَْتكَْبرُوا ِفي الْأَْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ َوقَالُوا َمْن أََشدُّ مِنَّا ) ١٤(ا لَأَْنَزلَ َملَاِئكَةً فَإِنَّا بَِما أُْرِسلُْتْم بِِه كَاِفُرونَ َربَُّن
فَأَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم رًِحيا صَْرصًَرا ) ١٥(َوكَاُنوا بِآَياتَِنا َيْجَحُدونَ قُوَّةً أََولَْم َيَرْوا أَنَّ اللََّه الَِّذي َخلَقَُهْم ُهَو أََشدُّ ِمنُْهْم قُوَّةً 

َوأَمَّا ثَُمودُ ) ١٦(ْنَصُرونَ ِفي أَيَّامٍ َنِحَساٍت ِلُنِذيقَُهْم َعذَاَب الِْخْزيِ ِفي الَْحَياةِ الدُّنَْيا َولََعذَاُب الْآخَِرِة أَخَْزى َوُهْم لَا ُي
َصاِعقَةُ الَْعذَابِ الُْهوِن بَِما كَاُنوا َيكِْسُبونَ فََهَدْيَناُهْم فَ وََنجَّْيَنا الَِّذيَن ) ١٧(اسَْتَحبُّوا الَْعَمى َعلَى الُْهَدى فَأََخذَْتُهمْ 

َما َجاُءوَها َشهَِد َعلَْيهِمْ  حَتَّى إِذَا) ١٩(وََيْوَم ُيْحَشُر أَْعَداُء اللَِّه إِلَى النَّارِ فَُهْم يُوَزُعونَ ) ١٨(آَمُنوا َوكَانُوا َيتَّقُونَ 
َوقَالُوا ِلُجلُوِدِهمْ ِلَم َشهِْدُتْم َعلَْيَنا قَالُوا أَْنطَقََنا اللَُّه الَِّذي أَْنطَقَ ) ٢٠(َسْمُعُهْم وَأَْبصَارُُهْم َوُجلُوُدُهْم بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ 

َوَما كُْنُتمْ َتسَْتِتُرونَ أَنْ َيشَْهَد َعلَْيكُْم َسمُْعكُْم َولَا أَْبَصارُكُمْ ) ٢١(تُْرَجُعونَ  كُلَّ َشْيٍء َوُهَو َخلَقَكُْم أَوَّلَ َمرٍَّة َوإِلَْيِه
ْرَداكُمْ َوذَِلكُْم ظَنُّكُمُ الَِّذي ظَنَْنُتْم بَِربِّكُْم أَ) ٢٢(َولَا ُجلُوُدكُْم َولَِكْن ظَنَْنُتْم أَنَّ اللََّه لَا َيعْلَُم كَِثًريا ِممَّا َتْعَملُونَ 

َوقَيَّضَْنا لَُهْم ) ٢٤(فَإِنْ َيصْبُِروا فَالنَّاُر َمثًْوى لَُهْم َوإِنْ َيْسَتْعِتبُوا فََما ُهْم ِمَن الُْمْعَتبَِني ) ٢٣(فَأَصَْبْحُتْم ِمَن الَْخاسِرِيَن 
ُم الْقَْولُ ِفي أَُممٍ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلهِْم ِمَن الْجِنِّ وَالْإِْنسِ إِنَُّهْم قَُرَناَء فََزيَُّنوا لَُهْم َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم َوَحقَّ َعلَْيهِ

فَلَُنِذيقَنَّ الَِّذيَن ) ٢٦(َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا لَا َتْسَمُعوا ِلَهذَا الْقُْرآِن َوالْغَْوا ِفيِه لََعلَّكُْم َتْغِلُبونَ ) ٢٥(كَاُنوا َخاسِرِيَن 
ذَِلَك جََزاُء أَْعَداِء اللَِّه النَّاُر لَُهْم ِفيَها َداُر الُْخلْدِ ) ٢٧(اًبا َشدِيًدا وَلََنْجزِيَنَُّهْم أَْسَوأَ الَِّذي كَانُوا َيْعَملُونَ كَفَُروا َعذَ

أََضلَّاَنا ِمَن الْجِنِّ وَالْإِْنسِ َنْجَعلُْهَما َتْحتَ َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا َربََّنا أَرَِنا اللَّذَْينِ ) ٢٨(َجَزاًء بَِما كَاُنوا بِآَياتَِنا َيْجَحُدونَ 



َزُنوا إِنَّ الَِّذيَن قَالُوا َربَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْسَتقَاُموا َتَتنَزَّلُ َعلَْيهُِم الَْملَاِئكَةُ أَلَّا َتَخافُوا َولَا َتْح) ٢٩(أَقَْدامَِنا لَِيكُوَنا ِمَن الْأَْسفَِلَني 
َنْحُن أَوِْلَياُؤكُْم ِفي الَْحيَاِة الدُّنَْيا َوِفي الْآِخَرِة وَلَكُْم ِفيَها َما َتْشتَهِي ) ٣٠(لَْجنَِّة الَِّتي كُْنُتمْ ُتوَعُدونَ َوأَْبِشُروا بِا

َعا إِلَى اللَِّه َوَعِملَ َصاِلًحا َوَمْن أَْحَسُن قَْولًا ِممَّْن َد) ٣٢(ُنزُلًا ِمْن غَفُورٍ َرحِيمٍ ) ٣١(أَْنفُُسكُْم َولَكُْم ِفيَها َما َتدَُّعونَ 
َولَا َتْستَوِي الَْحَسَنةُ َولَا السَّيِّئَةُ اْدفَعْ بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن فَإِذَا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعدَاَوةٌ ) ٣٣(َوقَالَ إِنَّنِي ِمَن الُْمْسِلِمَني 

َوإِمَّا َيْنَزغَنََّك ِمَن الشَّْيطَانِ ) ٣٥(ا الَِّذيَن َصَبُروا َوَما ُيلَقَّاَها إِلَّا ذُو َحظٍّ َعِظيمٍ َوَما ُيلَقَّاَها إِلَّ) ٣٤(كَأَنَُّه َوِليٌّ َحِميٌم 
  ) ٣٦(نَْزغٌ فَاْسَتِعذْ بِاللَِّه إِنَُّه ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم 

والوحي . واحلياة اآلخرة . حدة األلوهية الوا. . قضية العقيدة حبقائقها األساسية هي اليت تعاجلها هذه السورة 
  .يضاف إليها طريقة الدعوة إىل اهللا وخلق الداعية . بالرسالة 

وعرض آليات اهللا يف األنفس واآلفاق ، وحتذير من . وكل ما يف السورة هو شرح هلذه احلقائق ، واستدالل عليها 
وبيان أن . شاهد املكذبني يوم القيامة التكذيب هبا ، وتذكري مبصارع املكذبني يف األجيال السابقة ، وعرض مل

املكذبني من اجلن واإلنس هم وحدهم الذين ال يسلمون هبذه احلقائق وال يستسلمون هللا وحده؛ بينما السماء 
  .كلهم يسجدون هللا وخيشعون ويسلمون ويستسلمون . . واألرض والشمس والقمر واملالئكة 

قل إمنا أنا بشر مثلكم يوحى إيلّ أمنا إهلكم إله واحد { : ورة فعن حقيقة األلوهية الواحدة يرد يف مطلع الس
قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق األرض يف يومني وجتعلون { : و . . } فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركني 

 تعبدوا إال أال{ : وحيكى عن عاد ومثود أن رسلهم قالت هلم هذه احلقيقة ذاهتا . . } له أنداداً؟ ذلك رب العاملني 
ويف هنايتها يرد عن } ال تسجدوا للشمس وال للقمر ، واسجدوا هللا الذي خلقهن { : ويف وسطها يرد . . } اهللا 

وعن قضية اآلخرة يرد هتديد للذين } آذناك ما منا من شهيد : ويوم يناديهم أين شركائي؟ قالوا { : احلقيقة ذاهتا 
أال { : وختتم بقوله . . } الذين ال يؤتون الزكاة وهم باآلخرة هم كافرون وويل للمشركني { : ال يؤمنون باآلخرة 

كما يرد ذكر هذه القضية يف مشاهد القيامة وهي عرض ملا } إهنم يف مرية من لقاء رهبم ، أال إنه بكل شيء حميط 
  .خيصاً بل إن هذا الطريق أشد توكيداً هلذه القضية وتش. يقع فيها يقوم على تأكيد وقوعها طبعاً 

فهي تفتتح به يف تفصيل . وعن قضية الوحي يرد كالم كثري يكاد جيعل هذا املوضوع هو موضوع السورة الرئيسي 
بشرياً ونذيراً فأعرض أكثرهم . كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون . تنزيل من الرمحن الرحيم . حم { : 

تدعونا إليه ، ويف آذاننا وقر ، ومن بيننا وبينك حجاب ، فاعمل إننا  قلوبنا يف أكنة مما: وقالوا . فهم ال يسمعون 
{ : ويف وسطها جييء عن استقبال املشركني هلذا القرآن . . } . . إمنا أنا بشر مثلكم يوحى إيل : قل . عاملون 

ن خلفه ، تنزيل من وقال الذين كفروا بالذكر ملا جاءهم ، وإنه لكتاب عزيز ، ال يأتيه الباطل من بني يديه وال م
ولو جعلناه . إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم . إال ما قد قيل للرسل من قبلك : ما يقال لك . حكيم محيد 

هو للذين آمنوا هدى وشفاء ، والذين ال يؤمنون : لوال فصلت آياته؟ أأعجمي وعريب؟ قل : قرآناً أعجمياً لقالوا 
وأما عن طريقة الدعوة وخلق الداعية فريد } . . ئك ينادون من مكان بعيد أول. يف آذاهنم وقر ، وهو عليهم عمى 

وال تستوي احلسنة وال السيئة . إنين من املسلمني : ومن أحسن قوالً ممن دعا إىل اهللا وعمل صاحلاً ، وقال { : قوله 
.  
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لقرآن: كتاب  ا   يف ظالل 
لشاريب: املؤلف  هيم حسني ا برا  سيد قطب إ

وما يلقاها إال الذين صربوا ، وما يلقاها إال . ادفع باليت هي أحسن ، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم 
  . .} وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهللا ، إنه هو السميع العليم . ذو حظ عظيم 

. تعرض يف اجملال الكوين احلافل باآليات العظام . قضايا تعرض يف حشد من املؤثرات الشعورية العميقة هذه ال
وأخرياً تعرض يف . وتعرض يف جمال بشري من مصارع الغابرين . وتعرض يف عامل النفس البشرية العجيبة التكوين 

  . صوره ومواقفه يثري الدهش الشديد جو من مشاهد القيامة وتأثريها العميق؛ وبعض هذه املشاهد فريد يف
قل { : ومن بني املشاهد الكونية يف هذه السورة مشهد اخللق األول لألرض والسماء بكثري من التفصيل املثري 

وجعل فيها رواسي من فوقها . أإنكم لتكفرون بالذي خلق األرض يف يومني وجتعلون له أنداداً؟ ذلك رب العاملني 
مث استوى إىل السماء وهي دخان فقال هلا ولألرض ائتيا . ا أقواهتا يف أربعة أيام سواء للسائلني وبارك فيها وقدر فيه

وزينا السماء . فقضاهن سبع مساوات يف يومني ، وأوحى يف كل مساء أمرها . قالتا أتينا طائعني . طوعاً أو كرهاً 
نها كذلك آيات الليل والنهار والشمس والقمر ومن بي. . } ذلك تقدير العزيز العليم . الدنيا مبصابيح وحفظاً 

ال . ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر { : وعبادة املالئكة وخشوع األرض بالعبادة ونبضها باحلياة 
فإن استكربوا فالذين عند ربك . تسجدوا للشمس وال للقمر واسجدوا هللا الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون 

ومن آياته أنك ترى األرض خاشعة؛ فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت . لنهار وهم ال يسأمون يسبحون له بالليل وا
أما النفس البشرية فيكشف عن حقيقتها يف هذه } إن الذي أحياها حمليي املوتى ، إنه على كل شيء قدير . وربت 

اخلري ، وإن مسه الشر فيؤوس ال يسأم اإلنسان من دعاء { : السورة ، وتعرض على أصحاهبا عارية من كل ستار 
هذا يل ، وما أظن الساعة قائمة ، ولئن رجعت إىل ريب : قنوط ، ولئن أذقناه رمحة منا من بعد ضراء مسته ليقولن 

وإذا أنعمنا على اإلنسان أعرض . إن يل عنده للحسىن ، فلننبئن الذين كفروا مبا عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ 
فأما { : ومن مصارع الغابرين يصور مصرع عاد ومصرع مثود } ه الشر فذو دعاء عريض ونأى جبانبه ، وإذا مس

من أشد منا قوة؟ أو مل يروا أن اهللا الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ، : عاد فاستكربوا يف األرض بغري احلق ، وقالوا 
عذاب اخلزي يف احلياة الدنيا ولعذاب فأرسلنا عليهم رحياً صرصرا يف أيام حنسات لنذيقهم . وكانوا بآياتنا جيحدون 

وأما مثود فهديناهم فاستحبوا العمى على اهلدى ، فأخذهتم صاعقة العذاب اهلون . اآلخرة أخزى وهم ال ينصرون 
  . .} وجنينا الذين آمنوا وكانوا يتقون . مبا كانوا يكسبون 

حىت إذا ما جاءوها .  إىل النار فهم يوزعون ويوم حيشر أعداء اهللا{ : ومن مشاهد القيامة املؤثرة يف هذه السورة 
  .شهد عليهم مسعهم وأبصارهم وجلودهم مبا كانوا يعلمون 

وهو خلقكم أول مرة ، وإليه ترجعون . أنطقنا اهللا الذي أنطق كل شيء : مل شهدمت علينا؟ قالوا : وقالوا جللودهم 
ربنا أرنا اللذين : وقال الذين كفروا { : دعني ومنها كذلك مشهد احلنق الواضح من املخدوعني على اخلا. . } 

  . .} أضالنا من اجلن واإلنس ، جنعلهما حتت أقدامنا ، ليكونا من األسفلني 
ولعل هذا احلشد املنوع من تلك . وهكذا تعرض حقائق العقيدة يف السورة يف هذا احلشد من املؤثرات العميقة 

والواقع أن القلب جيد أنه منذ مطلع السورة إىل . . يرسم ظالهلا املؤثرات يصف جو السورة ، ويصور طابعها ، و



ختامها أمام مؤثرات وإيقاعات جتول به يف ملكوت السماوات واألرض ، ويف أغوار النفس ، ويف مصارع البشر ، 
  . .ويف عامل القيامة ، وتوقع على أوتاره إيقاعات شىت كلها مؤثر عميق 

  . .ومؤثراهتا يف شوطني اثنني ، متماسكي احللقات وجيري سياق السورة مبوضوعاهتا 
وتليها قصة خلق . الشوط األول يبدأ باآليات اليت تتحدث عن تنزيل الكتاب وطبيعته وموقف املشركني منه 

ومن هنا يرتد . فمشهدهم يف اآلخرة تشهد عليهم األمساع واألبصار واجللود . فقصة عاد ومثود . السماء واألرض 
. عنهم يف الدنيا وكيف ضلوا هذا الضالل ، فيذكر أن اهللا قيض هلم قرناء سوء من اجلن واإلنس إىل احلديث 

مث . ال تسمعوا هلذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون : ومن آثار هذا قوهلم . يزينون هلم ما بني أيديهم وما خلفهم 
: ن واإلنس وعلى الضفة األخرى الذين قالوا موقفهم يوم القيامة حانقني على هؤالء الذين خدعوهم من قرناء اجل

وهؤالء تتنزل عليهم املالئكة ال قرناء السوء يطمئنوهنم ويبشروهنم ويعلنون واليتهم هلم يف . ربنا اهللا مث استقاموا 
  .وبذلك ينتهي هذا الشوط . . ويلي هذا ما جاء عن الدعوة والداعية . الدنيا واآلخرة 

عن آيات اهللا من الليل والنهار والشمس والقمر واملالئكة العابدة ، واألرض اخلاشعة ،  ويليه الشوط الثاين يتحدث
ويلي هذا احلديث عن الذين يلحدون يف آيات اهللا ويف كتابه ، وهنا جييء . واحلياة اليت هتتز فيها وتربو بعد املوات 

ويوكل أمرهم إىل اهللا بعد األجل  .ويشار إىل كتاب موسى واختالف قومه فيه . ذلك احلديث عن هذا الكتاب 
وعلمه مبا تكنه األكمام من مثرات ، وما تكنه . وهنا يرد حديث عن الساعة واختصاص علم اهللا هبا . املضروب 

يلي هذا احلديث عن النفس البشرية . ويعرض مشهد الكافرين وهم يسألون عن الشركاء . األرحام من أنسال 
نسان على نفسه هكذا فإنه ال حيتاط هلا فيكذب ويكفر ، غري حمتاط ملا يعقب ومع حرص اإل. عارية من أستارها 

  .التكذيب من دمار وعذاب 
سنريهم آياتنا يف { : وختتم السورة بوعد من اهللا أن يكشف للناس عن آياته يف األنفس واآلفاق حىت يتبينوا ويثقوا 

أال إهنم يف مرية من لقاء . ربك أنه على كل شيء شهيد أو مل يكف ب. اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق 
  .وختتم السورة هبذا اإليقاع األخري } أال إنه بكل شيء حميط . رهبم 

.  
  . .واآلن نبدأ يف التفصيل 

بشرياً ونذيراً فأعرض أكثرهم . كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون . تنزيل من الرمحن الرحيم . حم { 
فاعمل إننا . قلوبنا يف أكنة مما تدعونا إليه ، ويف آذاننا وقر ، ومن بيننا وبينك حجاب : وقالوا . سمعون فهم ال ي
قل إمنا أنا بشر مثلكم ، يوحى إيلَّ أمنا إهلكم إله واحد ، فاستقيموا إليه واستغفروه؛ وويل للمشركني ، . عاملون 

  . .} إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات هلم أجر غري ممنون  .الذين ال يؤتون الزكاة ، وهم باآلخرة هم كافرون 
يتمشى مع . . » ميم . حا « : وتكرار هذا االفتتاح . سبق احلديث عن االفتتاح باألحرف املقطعة يف سور شىت 

تكرار طريقة القرآن يف تكرار اإلشارة إىل احلقائق اليت يلمس هبا القلب البشري ، ألن فطرة هذا القلب حتتاج إىل 
. التنبيه؛ فهو ينسى إذا طال عليه األمد؛ وهو حيتاج ابتداء إىل التكرار بطرق شىت لتثبيت أية حقيقة شعورية فيه 

والقرآن يأخذ هذا القلب مبا أودع يف فطرته من خصائص واستعدادات ، وفق ما يعلم خالق هذا القلب ومصرفه 
  .مبا يشاء 

إذ أهنا من جنس األحرف . أو جلنس القرآن . اسم للسورة » ميم . حا « وكأن . . } تنزيل من الرمحن الرحيم { 
  .خرب املبتدأ } تنزيل من الرمحن الرحيم { و . . وهي تقع مبتدأ . اليت صيغ منها لفظ هذا القرآن 



ن شك وما م. صفة الرمحة . وذكر الرمحن الرحيم عند ذكر تنزيل الكتاب؛ يشري إىل الصفة الغالبة يف هذا التنزيل 
ال من الناس وحدهم ، . رمحة ملن آمنوا به واتبعوه ورمحة كذلك لغريهم . أن تنزيل هذا الكتاب جاء رمحة للعاملني 

وأثر يف حياة البشرية ، وتصوراهتا ، . فقد سن منهجاً ورسم خطة تقوم على اخلري للجميع . ولكن لألحياء مجيعاً 
. لى املؤمنني به إمنا كان تأثريه عاملياً ومطرداً منذ أن جاء إىل العاملني ومدركاهتا ، وخط سريها؛ ومل يقتصر يف هذا ع

والذين يتتبعون التاريخ البشري بإنصاف ودقة؛ ويتتبعونه يف معناه اإلنساين العام ، الشامل جلميع أوجه النشاط 
  .وا به يف وضوح وكثري منهم قد سجلوا هذا واعترف. اإلنساين ، يدركون هذه احلقيقة ، ويطمئنون إليها 

  . .} كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون { 
والتفصيل احملكم ، وفق األغراض واألهداف ، ووفق أنواع الطبائع والعقول ، ووفق البيئات والعصور ، ووفق 

وقد . تاب التفصيل احملكم وفق هذه االعتبارات مسة واضحة يف هذا الك. . احلاالت النفسية وحاجاهتا املتنوعة 
لديهم االستعداد للعلم . . } لقوم يعلمون { فصلت قرآناً عربياً . فصلت هذه اآليات وفق تلك االعتبارات 

  .واملعرفة والتمييز 
  :وقام هذا القرآن يؤدي وظيفته 

  . .} بشرياً ونذيراً { 
. ب اإلنذار ، بأسلوبه العريب املبني يبشر املؤمنني العاملني ، وينذر املكذبني املسيئني ، ويبني أسباب البشرى وأسبا

  :ولكن أكثرهم مع هذا مل يقبل ويستجب . لقوم لغتهم العربية 
  }فأعرض أكثرهم فهم ال يسمعون { 

وكانوا حيضون . وقد كانوا يعرضون فال يسمعون فعالً ، ويتحامون أن يعرضوا قلوهبم لتأثري هذا القرآن القاهر 
  .} ال تسمعوا هلذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون { : جيء قوهلم اجلماهري على عدم السماع كما سي

.  
  وأحياناً كانوا يسمعون ، وكأهنم ال يسمعون ، ألهنم يقاومون أثر هذا القرآن يف نفوسهم؛ فكأهنم صم ال يسمعون

  . .} مل إننا عاملون قلوبنا يف أكنة مما تدعونا إليه ، ويف آذاننا وقر ، ومن بيننا وبينك حجاب ، فاع: وقالوا { 
قالوا هذا إمعاناً يف العناد ، وتيئيساً للرسول صلى اهللا عليه وسلم ليكف عن دعوهتم ، ملا كانوا جيدونه يف قلوهبم من 

  وقع كلماته ، على حني يريدون عامدين أال يكونوا مؤمنني
ومن بيننا وبينك حجاب ، . دعوتك  ويف أذاننا صمم فال تسمع. قلوبنا يف أغطية فال تصل إليها كلماتك : قالوا 

حنن ال نبايل قولك : أو أهنم قالوا غري مبالني . فدعنا واعمل لنفسك فإننا عاملون ألنفسنا . فال اتصال بيننا وبينك 
ال نسمع لك وافعل ما أنت . فإذا شئت فامض يف طريقك فإنا ماضون يف طريقنا . وفعلك ، وإنذارك ووعيدك 

  .لذي هتددنا به فإننا غري مبالني وهات وعيدك ا. فاعل 
هذا منوذج مما كان يلقاه صاحب الدعوة األول صلى اهللا عليه وسلم مث ميضي يف طريقه يدعو ويدعو ، ال يكف عن 

كان ميضي مأموراً أن يعلن هلم أن . الدعوة ، وال ييأس من التيئيس ، وال يستبطئ وعد اهللا له وال وعيده للمكذبني 
وإىل االستقامة على . ليس بيده؛ فما هو بشر يتلقى الوحي ، فيبلغ به ، ويدعو الناس إىل اهللا الواحد حتقق وعيد اهللا 

  :واألمر بعد ذلك هللا ال ميلك منه شيئاً ، فهو ليس إال بشراً مأموراً . الطريق ، وينذر املشركني كما أمر أن يفعل 
  . .} واحد؛ فاستقيموا إليه واستغفروه ، وويل للمشركني إمنا أنا بشر مثلكم ، يوحى إيل أمنا إهلكم إله : قل { 

يا لعظمة الصرب واالحتمال واإلميان والتسليم إنه ال يدرك ما يف الصرب على هذه احلال ، والتربؤ من كل حول وقوة 



ضني يف مثل هذا املوقف ، واحتمال اإلعراض والتكذيب يف تبجح واستهتار ، دون استعجال اآلية اليت تردع املعر
إنه ال يدرك ما يف الصرب على هذا احلال من مشقة ، ومن عظمة يف احتمال هذه املشقة ، . . املكذبني املستهترين 

  مث ميضي يف الطريق. إال من يكابد طرفاً من هذا املوقف يف واقع احلياة 
طريق الدعوة هو طريق الصرب ف. ومن أجل هذا املوقف وأمثاله كان التوجيه إىل الصرب كثري الورود لألنبياء والرسل 

بل إبطاء أماراته . وأول ما يستوجب الصرب تلك الرغبة امللحة يف انتظار الدعوة ، مث إبطاء النصر . الصرب الطويل . 
  مث ضرورة التسليم هلذا والرضى به والقبول. 

  :يقول  إن أقصى ما كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم يؤمر به يف مقابلة التبجح واالستهتار أن
  . .} وويل للمشركني الذين ال يؤتون الزكاة وهم باآلخرة هم كافرون { 

والزكاة مل . وختصيص الزكاة يف هذا املوضع ال بد كانت له مناسبة حاضرة ، مل نقف عليها ، فهذه اآلية مكية 
  .تفرض إال يف السنة الثانية من اهلجرة يف املدينة 

والذي جد يف املدينة هو بيان أنصبتها يف املال ، وحتصيلها كفريضة .  مكة وإن كان أصل الزكاة كان معروفاً يف
أما . . أما يف مكة فقد كانت أمراً عاماً يتطوع به املتطوعون ، غري حمدود ، وأداؤه موكول إىل الضمري . معينة 

  .الكفر باآلخرة فهو عني الكفر الذي يستحق الويل والثبور 
  .وهو حمتمل كذلك يف مثل هذه الظروف . بالزكاة هنا اإلميان والطهارة من الشرك وقد ذكر بعضهم أن املقصود 

ميضي هبم يف اجملال الكوين العريض . مث ميضي الداعية يكشف هلم عن شناعة اجلرم الذي يرتكبونه بالشرك والكفر 
يف هذا اجملال ليكشف ميضي هبم . جمال السماوات واألرض ، والكون الذي هم بالقياس إليه شيء ضئيل هزيل . 

مث ليخرجهم من الزاوية الضيقة . هلم عن سلطان اهللا الذي يكفرون به يف فطرة هذا الكون الذي هم جزء منه 
الصغرية اليت ينظرون منها إىل هذه الدعوة ، حيث يرون أنفسهم وذواهتم كبرية كبرية؛ ويشغلهم النظر إليها وإىل 

إىل آخر هذه االعتبارات . . واحلرص على مكانتهم ومصاحلهم . دوهنم اختيار حممد صلى اهللا عليه وسلم من 
احلقيقة اليت . يشغلهم هذا عن النظر إىل احلقيقة الضخمة اليت جاءهم هبا حممد ، وفصلها هذا القرآن . . الصغرية 

اوز زماهنم تتصل بالسماوات واألرض؛ وتتصل بالبشرية كلها يف مجيع أعصارها؛ وتتصل باحلق الكبري الذي يتج
  :ومكاهنم وشخوصهم؛ وتتصل بالكون كله يف الصميم 

وجعل فيها رواسي . أإنكم لتكفرون بالذي خلق األرض يف يومني ، وجتعلون له أنداداً؟ ذلك رب العاملني : قل { 
خان ، فقال مث استوى إىل السماء وهي د. من فوقها ، وبارك فيها ، وقدر فيها أقواهتا يف أربعة أيام سواء للسائلني 

فقضاهن سبع مساوات يف يومني ، وأوحى يف كل مساء . أتينا طائعني : قالتا . ائتيا طوعاً أو كرهاً : هلا ولألرض 
  . .} ذلك تقدير العزيز العليم . أمرها ، وزينا السماء الدنيا مبصابيح وحفظاً 

إمنا تأتون أمراً عظيماً ، مستنكراً قبيحاً ، .  إذ تلقون هبذه الكلمة الكبرية يف استهتار. إنكم إذ تكفرون : قل هلم 
  .وقدر فيها أقواهتا . وبارك فيها . إنكم لتكفرون بالذي خلق األرض وجعل فيها رواسي من فوقها 

والذي أسلمت له السماء واألرض . وزين السماء الدنيا مبصابيح وحفظاً . والذي خلق السماوات ونظم أمرها 
  أنتم بعض سكان هذه األرض تتأبون وتستكربون. . وأنتم . . ني قيادمها طائعتني مستسلمت

فلنحاول أن نسري . ولكن النسق القرآين يعرض هذه احلقائق بطريقة القرآن اليت تبلغ أعماق القلوب وهتزها هزاً 
  :مع هذا النسق بالترتيب والتفصيل 

وجعل فيها رواسي . ذلك رب العاملني . اداً أإنكم لتكفرون بالذي خلق األرض يف يومني ، وجتعلون له أند: قل { 



  . .} من فوقها ، وبارك فيها ، وقدر فيها أقواهتا يف أربعة أيام سواء للسائلني 
يعقب على احللقة األوىل من . مث يعقب عليها قبل عرض بقية قصة األرض . إنه يذكر حقيقة خلق األرض يف يومني 

  .} ذلك رب العاملني { . قصة األرض 

فأي تبجح وأي استهتار وأي فعل . وهو خلق هذه األرض اليت أنتم عليها . نتم تكفرون به وجتعلون له أنداداً وأ. 
  قبيح؟

واالثنان اللذان جعل فيهما الرواسي وقدر فيهما األقوات ، . االثنان اللذان خلق فيهما األرض : وما هذه األيام 
  فتمت هبما األيام األربعة؟. وأحل فيهما الربكة 

فأيام هذه األرض إمنا هي مقياس . وليست من أيام هذه األرض . إهنا بال شك أيام من أيام اهللا اليت يعلم هو مداها 
وكما لألرض أيام ، هي مواعيد دورهتا حول نفسها أمام الشمس ، فللكواكب . زمين مستحدث بعد ميالد األرض 

  .عضها أقصر من أيام األرض وبعضها أطول ب. وهي غري أيام األرض . األخرى أيام ، وللنجوم أيام 
واأليام اليت خلقت فيها األرض أوالً ، مث تكونت فيها اجلبال ، وقدرت فيها األقوات ، هي أيام أخرى مقيسة 

  .مبقياس آخر ، ال نعلمه ، ولكننا نعرف أنه أطول بكثري من أيام األرض املعروفة 
ا البشري أهنا هي األزمان اليت مرت هبا األرض طوراً بعد طور ، وأقرب ما نستطيع تصوره وفق ما وصل إليه علمن

وهذه قد استغرقت فيما تقول النظريات اليت . حىت استقرت وصلبت قشرهتا وأصبحت صاحلة للحياة اليت نعلمها 
  بني أيدينا حنو ألفي مليون سنة من سنوات أرضنا

وحنن يف دراسة القرآن ال . ر عمر األرض بوساطتها وهذه جمرد تقديرات علمية مستندة إىل دراسة الصخور وتقدي
وإن هي إال نظريات قابلة للتعديل . فهي يف أصلها ليست كذلك . نلجأ إىل تلك التقديرات على أهنا حقائق هنائية 

نا أهنا فنحن ال حنمل القرآن عليها؛ إمنا جند أهنا قد تكون صحيحة إذا رأينا بينها وبني النص القرآين تقارباً ، ووجد. 
فنأخذ من هذا أن هذه النظرية أو تلك أقرب إىل الصحة ألهنا أقرب إىل . تصلح تفسرياً للنص القرآين بغري متحل 

  .مدلول النص القرآين 
والراجح اآلن يف أقوال العلم أن األرض كانت كرة ملتهبة يف حالة غازية كالشمس اآلن واألرجح أهنا قطعة من 

وأن . ري متفق على تقديره وأهنا استغرقت أزماناً طويلة حىت بردت قشرهتا وصلبت الشمس انفصلت عنها لسبب غ
  .جوفها ال يزال يف حالة انصهار لشدة احلرارة حيث تنصهر أقسى الصخور 

طبقات من الصخر بعضها فوق . وكانت يف أول األمر صخرية صلبة . وملا بردت القشرة األرضية مجدت وصلبت 
  .بعض 

  .ومن احتادمها ينشأ املاء  ١واألكسجني بنسبة  ٢داً تكونت البحار من احتاد اإليدروجني بنسبة ويف وقت مبكر ج
واهلواء واملاء على أرضنا هذه قد تعاونا على تفتيت الصخر وتشتيته ، ومحله وترسيبه ، حىت كانت من ذلك تربة « 

، فال تكاد جتد يف شيء كان على األرض أو هو وتعاونا على حنر اجلبال والنجاد ، وملء الوهاد . أمكن فيها الزرع 
  .» كائن إال أثر اهلدم وأثر البناء 

  .إن هذه القشرة األرضية يف حركة دائمة ، ويف تغري دائم ، يهتز البحر باملوج فيؤثر فيها ، ويتبخر ماء البحر « 

ألرض متدفقاً ، فتكون السيول ، تبخره الشمس ، فيصعد إىل السماء فيكون سحباً متطر املاء عذباً ، فينزل على ا
. ( تؤثر يف صخره فتحله فتبدل فيه من صخر صخراً . وتكون األهنار ، جتري يف هذه القشرة األرضية فتؤثر فيها 



ويتبدل وجه األرض على القرون ، ومئات . وهي من بعد ذلك حتمله وتنقله ) أي حتوله إىل نوع آخر من الصخور 
وتفعل الرياح بوجه األرض ما يفعل . ثلوج اجلامدة بوجه األرض ما يفعله املاء السائل وتعمل ال. القرون وآالفها 

واألحياء . وتفعل الشمس بوجه األرض ما يفعله املاء والريح ، مبا تطلق على هذا الوجه من نار ومن نور . املاء 
  .« براكني ويغري فيها ما ينبثق فيها من جوف األرض من . على األرض تغري من وجهها كذلك 

وتسأل عامل األرض العامل اجليولوجي عن صخور هذه القشرة فيعدد لك من صخورها الشيء الكثري ، ويأخذ » 
  .« حيدثك عن أنواعها الثالثة الكربى 

ويضرب . مث برد . تلك اليت خرجت من جوف األرض إىل ظهرها صخراً منصهراً . حيدثك عن الصخور النارية » 
ويأيتك بعينة منها يشري لك فيها إىل ما احتوته من بلورات ، بيضاء ومحراء أو . رانيت والبازلت لك منها مثالً باجل

. فهذه الصخور أخالط . إن كل بلورة من هذه تدل على مركب كيماوي ، له كيان بذاته : سوداء ، ويقول لك 
رض عندما متت األرض تكونا يف ويلفت فكرك إىل أنه من هذه الصخور النارية ومن أشباهها تكونت قشرة هذه األ

مث قام يفعل فيها املاء ، هابطاً من السماء أو جارياً يف األرض ، أو جامداً يف الثلج ، وقام . القدمي األقدم من الزمان 
من طبيعتها ومن . قامت مجيعها تغري من هذه الصخور . وقامت تفعل الشمس . . يفعل اهلواء ويفعل الريح 

  .« منها صخوراً غري تلك الصخور حىت ما يكاد جيمعها يف منظر أو خمرب شيء فولدت . كيميائها 
إىل الصخور اليت أمسوها باملترسبة أو الراسبة ، . وينتقل بك اجليولوجي إىل الصنف األكرب الثاين من الصخور » 

ر يف األرض أصالة وهي تلك الصخور اليت اشتقت ، بفعل املاء والريح والشمس ، أو بفعل األحياء من صخور أكث
إهنا محلت من بعد اشتقاق من صخورها األوىل ، أو . وأمسوها راسبة ألهنا ال توجد يف مواضعها األوىل . وأعقد 

  .« محلها املاء أو محلتها الريح ، مث هبطت ورسبت واستقرت حيث هي من األرض . وهي يف سبيل اشتقاق 
حلجر اجلريي الذي يتألف منه جبل كجبل املقطم ، ومن حجره ويضرب لك اجليولوجي مثالً للصخور الراسبة با» 

إنه مركب كيماوي يعرف بكربونات الكلسيوم ، وإنه اشتق يف األرض من عمل : ويقول لك . تبين القاهرة بيوهتا 
إن أكثره أكسيد السيلسيوم ، وإنه مشتق : ويضرب لك مثال ، بالرمل ، ويقول لك . األحياء أو عمل الكيمياء 

  .« ك ، ومثال آخر بالطفل والصلصال ، وكلها من أصول سابقة كذل

وتسأل عن هذه األصول السابقة اليت منها اشتقت تلك الصخور الراسبة ، على اختالفها ، فتعلم أهنا الصخور « 
 بدأت األرض عندما اجنمد سطحها من بعد انصهار ، يف قدمي األزل ، وال شيء على هذا السطح املنجمد. النارية 

شركهما . وشركهما اهلواء . مث جاء املاء ، وجاءت البحار ، وتفاعل الصخر الناري واملاء . غري الصخر الناري 
. وتفاعلت كل هذه العوامل مجيعا . غازات متفاعلة ، وشركهما رياحاً عاصفة ، وشركتهما الشمس ناراً ونوراً 

صخر ينفع يف بناء املساكن . ري نافع ، إىل صخر نافع فغريت من صخر ناري صلد غ. وفقا ملا أودع فيها من طبائع 
وأهم من هذا ، وأخطر من هذا ، أهنا استخرجت من هذا املساكن ، وصخر . ، وصخر ينفع يف استخراج املعادن 

وأهم من هذا ، وأخطر من هذا ، أهنا استخرجت من هذا الصخر الناري الصلد ، الذي . ينفع يف استخراج املعادن 
  .» حلياة تقوم عليه ، استخرجت تربة ، رسبت على سطح األرض ، مهدت لقدوم األحياء واخلالئق ال ينفع 

وبظهور . إن اجلرانيت ال ينفع حلرث أو زرع أو سقيا ، ولكن تنفع تربة هشة لينة خرجت منه ومن أشباه له « 
. رأس اخلالئق على هذه األرض ومتهدت األرض لقيام . هذه التربة ظهر النبات ، وبظهور النبات ظهر احليوان 

  ». . ذلك اإلنسان 
هذه الرحلة الطويلة كما يقدرها العلم احلديث ، قد تساعدنا على فهم معىن األيام يف خلق األرض وجعل الرواسي 



ننا اليت ال نعرف ما هي؟ ما طوهلا؟ ولك. . من أيام اهللا . . فوقها ، واملباركة فيها ، وتقدير أقواهتا يف أربعة أيام 
  . .نعرف أهنا غري أيام هذه األرض حتماً 

  ونقف حلظة أمام كل فقرة من النص القرآين قبل أن نغادر األرض إىل السماء
ويف بعض املواضع يعلل وجود هذه } رواسي { وكثرياً ما يرد تسمية اجلبال . . } وجعل فيها رواسي من فوقها { 

ولقد غرب زمان كان . . وهي ترسي األرض ، وحتفظ توازهنا فال متيد أي إهنا هي راسية ، } أن متيد بكم { الرواسي 
إن أرضكم هذه إن : الناس حيسبون أن أرضهم هذه ثابتة راسخة على قواعد متينة مث جاء زمان يقال هلم فيه اآلن 

كالم أول ولعلهم يفزعون حني يقال هلم هذا ال. . هي إال كرة صغرية ساحبة يف فضاء مطلق ، ال تستند إىل شيء 
مرة أو لعل منهم من ينظر بوجل عن ميينه وعن مشاله خيفة أن تتأرجح به هذه األرض أو تسقط يف أعماق الفضاء 

ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده وليطمئن فإن . فإن يد اهللا متسكها أن تزول هي والسماء . فليطمئن 
  العزيزالنواميس اليت حتكم هذا الكون متينة من صنع القوي 

ولعلها كما قلنا يف . وإهنا كذلك ترسي األرض فال متيد } رواسي { ونعود إىل اجلبال فنجد القرآن يقول إهنا 
  .موضع آخر من هذه الظالل حتفظ التناسق بني القيعان يف احمليطات واملرتفعات يف األرض فتتوازن فال متيد 

  :وهذا عامل يقول 
طحها أو فيما دون سطحها ، يكون من أثره انتقال مادة من مكان إىل إن كل حدث حيدث يف األرض ، يف س« 

  .مكان يؤثر يف سرعة دوراهنا 

حىت ما تنقله ) أي يف بطء سرعة األرض كما قال قبل هذه الفقرة . ( فليس املد واجلزر هو العامل الوحيد يف ذلك 
وما ينتقل من رياح يؤثر يف سرعة الدوران . ران األهنار من مائها من ناحية يف األرض إىل ناحية يؤثر يف سرعة الدو

ومما يؤثر يف سرعة هذا . . وسقوط يف قاع البحار ، أو بروز يف سطح األرض هنا أو هنا يؤثر يف سرعة الدوران . 
ولو انكماشاً أو متدداً طفيفاً ال يزيد يف قطرها منه إال بضع أقدام . الدوران أن تتمدد األرض أو تنكمش بسبب ما 

» .  
} أن متيد بكم { : فهذه األرض احلساسة إىل هذا احلد ، ال عجب أن تكون اجلبال الرواسي حافظة لتوازهنا ومانعة 

  .كما جاء يف القرآن الكرمي منذ أربعة عشر قرناً 
ذه وقد كانت هذه الفقرة تنقل إىل أذهان أسالفنا صورة الزرع النامي يف ه. . } وبارك فيها وقدر فيها أقواهتا { 

فأما اليوم بعد . . األرض وبعض ما خبأه اهللا يف جوف األرض من معادن نافعة كالذهب والفضة واحلديد وما إليها 
ما كشف اهللا لإلنسان أشياء كثرية من بركته يف األرض ومن أقواهتا اليت خزهنا فيها على أزمان طويلة ، فإن مدلول 

  . .هذه الفقرة يتضاعف يف أذهاننا 
وكيف تعاون املاء واهلواء والشمس والرياح فكونت التربة . يف تعاونت عناصر اهلواء فكونت املاء وقد رأينا ك

وكيف تعاون املاء والشمس والرياح فكونت األمطار أصل املاء العذب كله من أهنار ظاهرة وأهنار . الصاحلة للزرع 
  .كة ومن أسس األقوات وهذه كلها من أسس الرب. . باطنة تظهر يف شكل ينابيع وعيون وآبار 

  . .ومن اهلواء أنفاسنا وأجسامنا . وهناك اهلواء 
وتلف الصخر واملاء مجيعاً طبقة من . وتلف أكثر الصخر طبقة من ماء . إن األرض كرة تلفها قشرة من صخر » 

، نعيش يف هذه وحنن بين اإلنسان ، واحليوان ، والنبات . كالبحر ، هلا أعماق . وهي طبقة من غاز مسيكة . هواء 
  .« األعماق ، هانئني بالذي فيها 



ومن اهلواء يبين النبات جسمه ، من كربونه ، بل من أكسيد كربونه . فمن اهلواء نستمد أنفاسنا ، من أكسجينه » 
وحنن نأكل . يبين النبات جسمه من أكسيد الفحم هذا . ، ذلك الذي يسميه الكيماويون ثاين أكسيد الكربون 

بقي من غازات اهلواء النتروجني ، أي . ومن كليهما نبين أجسامنا . نأكل احليوان الذي يأكل النبات و. النبات 
وبقيت طائفة . وبقي خبار املاء وهذا لترطيب اهلواء . األزوت ، فهذا لتخفيف األكسجني حىت ال حنترق بأنفاسنا 

مث . ون ، واهلليوم ، والنيون ، وغريها من غازات أخرى ، توجد فيه مبقادير قليلة هي يف غري ترتيب األرج
  .« اإلدروجني ، وهذه ختلقت على األكثر يف اهلواء من بقايا خلقة األرض األوىل 

واملواد اليت نأكلها واليت ننتفع هبا يف حياتنا واألقوات أوسع مما يؤكل يف البطون كلها مركبات من العناصر األصلية 
وعلى سبيل املثال هذا السكر ما هو؟ إنه مركب من الكربون . جوها سواء  اليت حتتويها األرض يف جوفها أو يف

وهكذا كل ما نستخدمه من طعام . . واملاء علمنا تركيبه من االدروجني واالكسيجني . وااليدروجني واالكسيجني 
  . .إن هو إال مركب من بني عناصر هذه األرض املودعة فيها . . أو شراب أو لباس أو أداة 

فقد مت هذا يف مراحل زمنية . . يف أربعة أيام . . كله يشري إىل شيء من الربكة وشيء من تقدير األقوات فهذا 
  .هي أيام اهللا ، اليت ال يعلم مقدارها إال اهللا . . متطاولة 

سبع فقضاهن . قالتا أتينا طائعني . فقال هلا ولألرض ائتيا طوعاً أو كرهاً . مث استوى إىل السماء وهي دخان { 
  .} ذلك تقدير العزيز العيم . وزينا السماء الدنيا مبصابيح وحفظاً . مساوات يف يومني ، وأوحى يف كل مساء أمرها 

قد ال تكون للترتيب الزمين ، } مث { و . والقصد من جانب اهللا تعاىل هو توجه اإلرادة . واالستواء هنا القصد 
  .فع وأرقى والسماء يف احلس أر. ولكن لالرتقاء املعنوي 

وهذا . إن هناك اعتقاداً أنه قبل خلق النجوم كان هناك ما يسمى السدمي . . } مث استوى إىل السماء وهي دخان { 
  دخان. . السدمي غاز 

إن : والسدم من نرية ومعتمة ليس الذي هبا من غاز وغبار إال ما تبقى من خلق النجوم إن نظرية اخللق تقول « 
ومن هذه البقية كانت السدم . وبقيت هلا بقية . ومن هذين تكونت بالتكثف النجوم . غبار اجملرة كانت من غاز و

وال . وال يزال من هذه البقية منتشراً يف هذه اجملرة الواسعة مقدار من غاز وغبار ، يساوي ما تكونت منه النجوم . 
ولكن الكناسني برغم أعدادهم اهلائلة قليلون . فهي تكنس السماء منه كنساً . تزال النجوم جتر منه باجلاذبية إليها 

  .» بالنسبة ملا يراد كنسه من ساحات أكرب وأشد هوالً 
مث استوى إىل السماء وهي { : وهذا الكالم قد يكون صحيحاً ألنه أقرب ما يكون إىل مدلول احلقيقة القرآنية 

  .ام اهللا يف يومني من أي. وإىل أن خلق السماوات مت يف زمن طويل . . } دخان 
  :مث نقف أمام احلقيقة اهلائلة 

  . .} أتينا طائعني : قالتا . فقال هلا ولألرض ائتيا طوعاً أو كرهاً { 
إهنا إمياءة عجيبة إىل انقياد هذا الكون للناموس ، وإىل اتصال حقيقة هذا الكون خبالقه اتصال الطاعة واالستسالم 

إنه خاضع حتماً . نسان الذي خيضع للناموس كرهاً يف أغلب األحيان فليس هناك إذن إال هذا اإل. لكلمته ومشيئته 
هلذا الناموس ، ال ميلك أن خيرج عنه ، وهو ترس صغري جداً يف عجلة الكون اهلائلة؛ والقوانني الكونية الكلية 

أن يتفلت ، إمنا حياول . ولكنه هو وحده الذي ال ينقاد طائعاً طاعة األرض والسماء . تسري عليه رضي أم كره 
وينحرف عن اجملرى اهلني اللني؛ فيصطدم بالنواميس اليت ال بد أن تغلبه وقد حتطمه وتسحقه فيستسلم خاضعاً غري 

  .طائع 



تصطلح كلها . . إال عباد اهللا الذين تصطلح قلوهبم وكياهنم وحركاهتم وتصوراهتم وإراداهتم ورغباهتم واجتاهاهتم 
عة ، وتسري هينة لينة ، مع عجلة الكون اهلائلة ، متجهة إىل رهبا مع املوكب ، متصلة مع النواميس الكلية ، فتأيت طائ

بكل ما فيه من قوى ، وحينئذ تصنع األعاجيب ، وتأيت باخلوارق ، ألهنا مصطلحة مع الناموس ، مستمدة من قوته 
  . .} طائعني { اهلائلة ، وهي منه وهو مشتمل عليها يف الطريق إىل اهللا 

يف رضى ويف فرح باللقاء مع روح الوجود . ليتنا نليب تلبية األرض والسماء . فليتنا خنضع طوعاً . ضع كرهاً إننا خن
  .اخلاضعة املطيعة امللبية املستسلمة هللا رب العاملني 

 وتدير الكون كله معها. ولوجهتها . وبسرعتها . عجلة القدر تدور بطريقتها . . إننا نأيت أحياناً حركات مضحكة 
حنن مبا . حنن من بني هذا املوكب الضخم اهلائل . أو أن نبطئ . ونأيت حنن فنريد أن نسرع . . وفق سنن ثابتة . 

. يطرؤ على نفوسنا حني تنفك عن العجلة وتنحرف عن خط السري من قلق واستعجال وأنانية وطمع ورغبة ورهبة 
. ونصطدم هنا وهناك ونتحطم . ذاك ونتأمل وحنتك هبذا الترس و. ونظل نشرد هنا وهناك واملوكب ماض . 

فأما حني تؤمن قلوبنا حقاً . وتذهب قوانا وجهودنا كلها سدى . والعجلة ماضية يف سرعتها وبطريقتها إىل وجهتها 
فإننا حينئذ نعرف دورنا على حقيقته؛ وننسق بني خطانا . ، وتستسلم هللا حقاً ، وتتصل بروح الوجود حقاً 

نتحرك بقوة الوجود كله . تحرك يف اللحظة املناسبة بالسرعة املناسبة ، يف املدى املناسب وخطوات القدر؛ ون
ألننا نعرف مصدر القوة اليت . ونصنع أعماالً عظيمة فعالً ، دون أن يدركنا الغرور . مستمدة من خالق الوجود 

  .ي كانت هكذا ألهنا متصلة بالقوة العظمى ونوقن أهنا ليست قوتنا الذاتية ، إمنا ه. صنعنا هبا هذه األعمال العظيمة 
ويا للطمأنينة اليت تغمر قلوبنا يومئذ يف رحلتنا القصرية ، على هذا . ويا للراحة . ويا للسعادة . ويا للرضى 

  . .الكوكب الطائع املليب ، السائر معنا يف رحلته الكربى إىل ربه يف هناية املطاف 
وال . كله مستسلم لربه ، وحنن معه مستلسمون . حنن نعيش يف كون صديق ويا للسالم الذي يفيض يف أرواحنا و

  :وألننا معه يف االجتاه . ألننا منه . تشذ خطانا عن خطاه ، وال يعادينا وال نعاديه 
  . .} وأوحى يف كل مساء أمرها { . . } فقضاهن سبع مساوات يف يومني { . . } أتينا طائعني : قالتا { 

والوحي . أو مت فيهما التكوين كما يعلمه اهللا . نان مها اللذان تكونت فيهما النجوم من السدم واليومان قد يكو
باألمر يف كل مساء يشري إىل إطالق النواميس العاملة فيها ، على هدى من اهللا وتوجيه؛ أما ما هي السماء املقصودة 

وقد تكون اجملرات اليت على أبعاد . ة الواحدة مساء وقد تكون اجملر. فقد تكون درجة البعد مساء . فال منلك حتديداً 
  .مما حتتمله لفظة مساء وهو كثري . وقد يكون غري ذلك . . متفاوتة مساوات 

  . .} وزينا السماء الدنيا مبصابيح وحفظاً { 
سكة فقد تكون هي أقرب اجملرات إلينا وهي املعروفة ب. والسماء الدنيا هي كذلك ليس هلا مدلول واحد حمدد 

وفيه النجوم . التبان واليت يبلغ قطرها مائة ألف مليون سنة ضوئية وقد يكون غريها مما ينطبق عليه لفظ مساء 
  .والكواكب املنرية لنا كاملصابيح 

وال منلك أن نقول . . كما يدل على هذا ما ورد يف املواضع األخرى من القرآن . . من الشياطني . . } وحفظاً { 
  . .فحسبنا هذا . أكثر من اإلشارات السريعة يف القرآن . ئاً مفصالً عن الشياطني شي

  . .} ذلك تقدير العزيز العليم { 
إال العزيز القوي القادر؟ وإال العليم اخلبري . . وهل يقدر هذا كله؟ وميسك الوجود كله ، ويدبر الوجود كله 

  باملوارد واملصادر؟



والسماء . ون موقف الذين يكفرون باهللا وجيعلون له أندادا؟ كيف فكيف بعد هذه اجلولة الكونية اهلائلة يك
وهذا النمل الصغري العاجز من البشر الذي يدب على األرض يكفر باهللا } أتينا طائعني { : واألرض تقوالن لرهبما 

  يف تبجح واستهتار؟
  وما يكون جزاء هذا التبجح وهذا االستهتار؟

إذ جاءهتم الرسل من بني أيديهم ومن خلفهم أال . مثل صاعقة عاد ومثود أنذرتكم صاعقة : فإن أعرضوا فقل { 
فأما عاد فاستكربوا يف األرض بغري . لو شاء ربنا ألنزل مالئكة ، فإنا مبا أرسلتم به كافرون : قالوا . تعبدوا إال اهللا 
. ة؟ وكانوا بآياتنا جيحدون من أشد منا قوة؟ أو مل يروا أن اهللا الذي خلقهم هو أشد منهم قو: احلق ، وقالوا 

فأرسلنا عليهم رحياً صرصراً يف أيام حنسات لنذيقهم عذاب اخلزي يف احلياة الدنيا ، ولعذاب اآلخرة أخزى وهم ال 
. وأما مثود فهديناهم فاستحبوا العمى على اهلدى ، فأخذهتم صاعقة العذاب اهلون مبا كانوا يكسبون . ينصرون 

  . .} وا يتقون وجنينا الذين آمنوا وكان
يناسب شناعة اجلرم وقبح الذنب } فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ومثود { : وهذا اإلنذار املرهوب املخيف 

، وتبجح املشركني الذي ُحكي يف مطلع السورة ، وشذوذ كفار البشر من موكب الوجود الكبري الذي ُعرض قبل 
  .هذا اإلنذار 

حدثت : حدثين يزيد بن زياد ، عن حممد بن كعب القرظي قال : اإلنذار قال وقد روى ابن إسحاق قصة عن هذا 
أن عتبة بن ربيعة ، وكان سيداً ، قال يوماً وهو جالس يف نادي قريش ، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس يف 

عضها فنعطيه أيها شاء يا معشر قريش أال أقوم إىل حممد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله أن يقبل ب: املسجد وحده 
ويكف عنا؟ وذلك حني أسلم محزة رضي اهللا عنه ورأوا أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يزيدون ويكثرون 

يا : فقام إليه عتبة حىت جلس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال « . بلى يا أبا الوليد فقم إليه فكلمه : فقالوا 
من البسطة يف العشرية واملكان يف النسب وأنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت  إنك منا حيث علمت. بن أخي 

فامسع مين أعرض . به مجاعتهم ، وسفهت أحالمهم ، وعبت به آهلتهم ودينهم ، وكفرت به من مضى من آبائهم 
قل يا أبا » : م فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: قال . عليك أموراً تنظر فيها ، لعلك تقبل منها بعضها 

يا بن أخي إن كنت إمنا تريد مبا جئت به من هذا األمر ماالً مجعنا لك من أموالنا حىت تكون : قال . « الوليد أمسع 
أكثرنا ماالً؛ وإن كنت تريد به شرفاً سودناك علينا حىت ال نقطع أمراً دونك؛ وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك 

رئياً تراه ال تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك األطباء ، وبذلنا فيها أموالنا حىت علينا؛ وإن كان هذا الذي يأتيك 
حىت إذا فرغ عتبة ورسول اهللا . . أو كما قال . . نربئك منه ، فإنه رمبا غلب التابع على الرجل حىت يداوى منه 

. أفعل : قال . « فاستمع مين »  :قال . نعم : قال « أفرغت يا أبا الوليد » : صلى اهللا عليه وسلم يستمع منه قال 
كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون ، . تنزيل من الرمحن الرحيم . حم . بسم اهللا الرمحن الرحيم { : قال 

. مث مضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيها وهو يقرؤها عليه } بشرياً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم ال يسمعون 
نصت هلا ، وألقى يديه خلف ظهره ، معتمداً عليهما ، يستمع منه حىت انتهى رسول اهللا صلى اهللا فلما مسع عتبة أ

فقام عتبة إىل « قد مسعت يا أبا الوليد ما مسعت فأنت وذاك » : مث قال . عليه وسلم إىل السجدة منها فسجد 
  »ه الذي ذهب به حنلف باهللا لقد جاءكم أبو الوليد بغري الوج: أصحابه ، فقال بعضهم لبعض 

واهللا ما هو . ورائي أين مسعت قوالً واهللا ما مسعت مثله قط : ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال : فلما جلس إليهم قالوا 
خلوا بني الرجل وبني ما هو فيه ، . . يا معشر قريش أطيعوين واجعلوها يل . وال بالشعر ، وال بالكهانة . بالسحر 



لقوله الذي مسعت نبأ ، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغريكم ، وإن يظهر على العرب  فاعتزلوه ، فواهللا ليكونن
هذا رأيي : سحرك واهللا يا أبا الوليد بلسانه قال : قالوا . فملكه ملككم ، وعزه عزكم ، وكنتم أسعد الناس به 

  .فاصنعوا ما بدا لكم 
قال ( عن األجلح وهو ابن عبداهللا الكندي الكويف وقد روى البغوي يف تفسريه حديثاً بسنده عن حممد بن فضيل 

فإن { : عن الزيال بن حرملة عن جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنه إىل قوله ) وقد ُضعف بعض الشيء : ابن كثري 
وناشده الرحم ، ورجع إىل أهله ومل . فأمسك عتبة على فيه } أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ومثود 

  . .اخل . . قريش ، واحتبس عنهم خيرج إىل 
  .فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف « : مث ملا حدثوه يف هذا قال 

  . .« فخشيت أن ينزل بكم العذاب . وقد علمتم أن حممداً إذا قال شيئاً مل يكذب 
نترك هذه  فهذه صورة من وقع هذا اإلنذار من فم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على قلب رجل مل يؤمن وال

الرواية قبل أن نقف وقفة قصرية أمام صورة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأدب النفس الكبرية وطمأنينة القلب 
وهو يستمع من عتبة إىل هذه اخلواطر الصغرية اليت يعرضها عليه ، وقلبه مشغول مبا هو أعظم ، حىت لتبدو . املؤمن 

، وقلبه مشغول مبا هو أعظم ، حىت لتبدو هذه اخلواطر مقززة تثري هذه اخلواطر الصغرية اليت يعرضها عليه 
ال . ولكن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يتلقاها حليماً ، ويستمع كرمياً ، وهو مطمئن هادئ ودود : االمشئزاز 

يا أبا أفرغت « : حىت إذا انتهى قال يف هدوء وثبات ومساحة » . يعجل عتبة عن استكمال هذه اخلواطر الصغرية 
. أفعل : وال يفاجئه بالقول حىت يقول » فاستمع مين « صلى اهللا عليه وسلم : فيقول . نعم : فيقول . » الوليد؟ 

بسم اهللا الرمحن الرحيم { : وعندئذ يتلو صلى اهللا عليه وسلم يف ثقة ويف طمأنينة ويف امتالء روح قول ربه ال قوله 
  «. . } . . . حم . 

الذين قد . . ومن مث كان ميلك قلوب سامعيه . . واالطمئنان . واملودة . والثقة . القلب املهابة إهنا صورة تلقي يف 
  يقصدون إليه أول األمر ساخرين أو حانقني

ونعود بعد هذه الوقفة القصرية إىل } اهللا أعلم حيث جيعل رسالته { : وصدق اهللا العظيم . . صلى اهللا عليه وسلم 
  :النص القرآين الكرمي 

  . .} . . أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ومثود : فإن أعرضوا فقل { 
جولة هتز القلوب املستكربة برؤية . إهنا جولة يف مصارع الغابرين ، بعد تلك اجلولة يف ملكوت السماوات واألرض 

  :مصارع املستكربين 
  . .} إذ جاءهتم الرسل من بني أيديهم ومن خلفهم أال تعبدوا إال اهللا { 
  .وقام عليها بنيان كل دين . لكلمة الواحدة اليت جاء هبا الرسل أمجعني ا

  . .} فإنا مبا أرسلتم به كافرون . لو شاء ربنا ألنزل مالئكة : قالوا { 
. وما كان لرسول خياطب البشر أن يكون إال من البشر . وهي كذلك الشبهة املتكررة اليت ووجه هبا كل رسول 

ولكن عادا ومثودا أعلنوا كفرهم برسلهم ، . دون فيه قدوة واقعية ، ويعاين هو ما يعانونه وجي. يعرفهم ويعرفونه 
  ألهنم بشر ال مالئكة كما كانوا يقترحون

مث فصل قصة كل . إذ انتهى هؤالء وهؤالء إىل األخذ بالصاعقة . وهو واحد . وإىل هنا أمجل مصري عاد ومثود 
  :منهما بعض التفصيل 



  . .} من أشد منا قوة؟ : وقالوا . كربوا يف األرض بغري احلق فأما عاد فاست{ 
فكل استكبار . إن احلق أن خيضع العباد هللا ، وأال يستكربوا يف األرض ، وهم من هم بالقياس إىل عظمة خلق اهللا 

  .يف األرض فهو بغري حق 

  . .} من أشد منا قوة؟ : وقالوا { استكربوا واغتروا 
  :وينسون . الشعور بأنه مل تعد هناك قوة تقف إىل قوهتم . ي حيسه الطغاة وهو الشعور الكاذب الذ

  . .} أو مل يروا أن اهللا الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ { 
ألنه هو الذي مكن هلم يف هذا القدر احملدود من . إن الذي خلقهم من األصل أشد منهم قوة . . إهنا بديهة أولية 

  :ن ولكن الطغاة ال يذكرو. القوة 
  . .} وكانوا بآياتنا جيحدون { 

إذا املشهد التايل يف اآلية التالية هو املصرع املناسب . وبينما هم يف هذا املشهد يعرضون عضالهتم ويتباهون بقوهتم 
  :هلذا العجب املرذول 

  . .} لنذيقهم عذاب اخلزي يف احلياة الدنيا . فأرسلنا عليهم رحياً صرصراً يف أيام حنسات { 
اخلزي الالئق باملستكربين . وإنه اخلزي يف احلياة الدنيا . العاصفة اهلوجاء اجملتاحة الباردة يف أيام حنس عليهم  إهنا

  . .املتباهني املختالني على العباد 
  :وليسوا مبتروكني يف اآلخرة . . ذلك يف الدنيا 

  . .} وهم ال ينصرون . ولعذاب اآلخرة أخزى { 
  . .} ستحبوا العمى على اهلدى وأما مثود فهديناهم فا{ 

. وإيثارهم العمى على اهلدى . ويظهر أن هذه إشارة إىل اهتدائهم بعد آية الناقة ، مث ردهتم وكفرهم بعد ذلك 
  والضالل بعد اهلدى عمى أشد العمى

  . .} فأخذهتم صاعقة العذاب اهلون مبا كانوا يكسبون { 
ولكنه كذلك اهلوان جزاء على . ، وليس هو اهلالك فحسب فليس هو العذاب فحسب . واهلوان أنسب عاقبة 

  .العمى بعد اإلميان 
  . .} وجنينا الذين آمنوا وكانوا يتقون { 

ويتكشف هلم سلطان اهللا الذي ال . واإلنذار هبذا املصرع املخيف املرهوب . وتنتهي اجلولة على مصرع عاد ومثود 
  .ستكرب مريد ترده قوة وال يعصم منه حصن ، وال يبقى على م

واآلن وقد كشف هلم عن سلطان اهللا يف فطرة الكون؛ وسلطان اهللا يف تاريخ البشر ، يطلعهم على سلطان اهللا يف 
حىت مسعهم وأبصارهم . ذوات أنفسهم ، اليت ال ميلكون منها شيئاً ، وال يعصمون منها شيئاً من سلطان اهللا 

  :، وتكون عليهم بعض الشهود  وجلودهم تطيع اهللا وتعصيهم يف املوقف املشهود
حىت إذا ما جاءوها شهد عليهم مسعهم وأبصارهم وجلودهم مبا . ويوم حيشر أعداء اهللا إىل النار فهم يوزعون { 

أنطقنا اهللا الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة ، : مل شهدمت علينا؟ قالوا : وقالوا جللودهم . كانوا يعملون 
م تستترون أن يشهد عليكم مسعكم وال أبصاركم وال جلودكم ، ولكن ظننتم أن اهللا ال وما كنت. وإليه ترجعون 

فإن يصربوا فالنار . وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم ، فأصبحتم من اخلاسرين . يعلم كثرياً مما تعملون 
  . .} وإن يستعتبوا فما هم من املعتبني . مثوى هلم 



وهم يوصمون بأهنم أعداء . وسلطان اهللا الذي تطيعه جوارحهم وتستجيب . وقف العصيب إهنا املفاجأة اهلائلة يف امل
فما مصري أعداء اهللا؟ إهنم حيشرون وجيمع أوهلم على آخرهم وآخرهم على أوهلم كالقطيع إىل أين؟ إىل النار . اهللا 

إن ألسنتهم معقودة ال تنطق ، وقد  .حىت إذا كانوا حياهلا وقام احلساب ، إذا شهود عليهم مل يكونوا هلم يف حساب 
  .كانت تكذب وتفتري وتستهزئ 

. وإن أمساعهم وأبصارهم وجلودهم خترج عليهم ، لتستجيب لرهبا طائعة مستسلمة ، تروي عنهم ما حسبوه سراً 
خفوا من ومل يكونوا ليست. ويظنون أنه ال يراهم وهم يتخفون بنواياهم ، ويتخفون جبرائمهم . فقد يستترون من اهللا 

وكيف وهي معهم؟ بل كيف وهي أبعاضهم؟ وها هي ذي تفضح ما حسبوه . أبصارهم وأمساعهم وجلودهم 
  وعن اهللا رب العاملني. مستوراً عن اخللق أمجعني 

  يا للمفاجأة بسلطان اهللا اخلفي ، يغلبهم على أبعاضهم فتليب وتستجيب
  . .} مل شهدمت علينا؟ : وقالوا جللودهم { 

  :بههم باحلقيقة اليت خفيت عليهم يف غري مواربة وال جماملة فإذا هي جت
  ؟} أنطقنا اهللا الذي أنطق كل شيء : قالوا { 

وقد أنطق كل شيء فهو اليوم يتحدث . أليس هو الذي جعل األلسنة هي الناطقة؟ وإنه لقادر على أن جيعل سواها 
  .وينطق ويبني 

  . .} وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون { 
  .ليه املنشأ وإليه املصري ، وال مفر من قبضته يف األول ويف األخري فإ

  وهذا ما تقرره هلم اجللود. وهذا ما أنكروه بالعقول 
  :وقد تكون تعقيباً على املوقف العجيب . وقد تكون بقية التعليق من حكاية أقوال أبعاضهم هلم 

  . .}  جلودكم وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم مسعكم وال أبصاركم وال{ 
  فما كان خيطر ببالكم أهنا ستخرج عليكم ، وما كنتم مبستطيعني أن تستتروا منها لو أردمت

  . .} ولكن ظننتم أن اهللا ال يعلم كثرياً مما تعملون { 
  :وخدعكم هذا الظن اجلاهل األثيم وقادكم إىل اجلحيم 

  . .} ن وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من اخلاسري{ 
  :مث جييء التعقيب األخري 

  . .} فإن يصربوا فالنار مثوى هلم { 
إنه الصرب الذي جزاؤه . يا للسخرية فالصرب اآلن صرب على النار؛ وليس الصرب الذي يعقبه الفرج وحسن اجلزاء 

  النار قراراً ومثوى يسوء فيه الثواء
  . .} وإن يستعتبوا فما هم من املعتبني { 

وقد جرت العادة أن الذي يطلب العتاب يطلب من ورائه الصفح . عتاب ، وما عاد هناك متاب  فما عاد هناك
  ال الصفح والرضى الذي يعقب العتاب. فاليوم يغلق الباب يف وجه العتاب . والرضى بعد إزالة أسباب اجلفاء 

فاهللا قد قيض . اإلميان باهللا مث يكشف هلم كذلك عن سلطان اهللا يف قلوهبم ، وهم بعد يف األرض ، يستكربون عن 
هلم مبا اطلع على فساد قلوهبم قرناء سوء من اجلن ومن األنس ، يزينون هلم السوء ، وينتهون هبم إىل مواكب الذين 

  :كتب عليهم اخلسران ، وحقت عليهم كلمة العذاب 



مم قد خلت من قبلهم من اجلن وقيضنا هلم قرناء فزينوا هلم ما بني أيديهم وما خلفهم ، وحق عليهم القول يف أ{ 
  . .} واإلنس ، إهنم كانوا خاسرين 

وكيف أن قلوهبم اليت بني جنوهبم تقودهم إىل العذاب . فلينظروا كيف هم يف قبضة اهللا الذي يستكربون عن عبادته 
م واخلسارة وقد قيض اهللا وأحضر قرناء يوسوسون هلم ، ويزينون هلم كل ما حوهلم من السوء ، وحيسنون هل

  .أعماهلم فال يشعرون مبا فيها من قبح 

وأشد ما يصيب اإلنسان أن يفقد إحساسه بقبح فعله واحنرافه ، وأن يرى كل شيء من شخصه حسناً ومن فعله 
  .فهذه هي املهلكة وهذا هو املنحدر الذي ينتهي دائماً بالبوار 

إهنم { قطيع اخلاسرين . لهم من اجلن واإلنس يف األمم اليت حق عليها وعد اهللا من قب. وإذا هم يف قطيع السوء 
  .} كانوا خاسرين 

  :وكان من تزيني القرناء هلم دفعهم إىل حماربة هذا القرآن ، حني أحسوا مبا فيه من سلطان 
  . .} ال تسمعوا هلذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون : وقال الذين كفروا { 

م ويغرون هبا اجلماهري؛ وقد عجزوا عن مغالبة أثر القرآن يف أنفسهم كلمة كان يوصي هبا الكرباء من قريش أنفسه
  .ويف نفوس اجلماهري 

ويفرق بني . فهو كما كانوا يدعون يسحرهم ، ويغلب عقوهلم ، ويفسد حياهتم . } ال تسمعوا هلذا القرآن { 
اإلميان والكفر ، واهلدى  ولقد كان القرآن يفرق نعم ولكن بفرقان اهللا بني. الوالد وولده ، والزوج وزوجه 

  .فكان هو الفرقان . كان يستخلص القلوب له ، فال حتفل بوشيجة غري وشيجته . والضالل 
  .} والغوا فيه لعلكم تغلبون { 

ولكنه العجز عن املواجهة باحلجة واملقارعة بالربهان ، ينتهي إىل املهاترة ، عند من يستكرب . وهي مهاترة ال تليق 
  .على اإلميان 

ويلغون بالصياح . ولقد كانوا يلغون بقصص اسفنديار ورستم كما فعل مالك بن النضر ليصرف الناس عن القرآن 
ولكن هذا كله ذهب أدراج الرياح وغلب القرآن ، ألنه حيمل سر الغلب ، . ويلغون بالسجع والرجز . واهلرج 

  واحلق غالب مهما جهد املبطلون. إنه احلق 
  :نكرة جييء التهديد املناسب ورداً على قولتهم امل

ذلك جزاء أعداء اهللا النار ، هلم فيها . فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديداً ، ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون { 
  .} دار اخللد ، جزاء مبا كانوا بآياتنا جيحدون 

قرناؤهم ما بني أيديهم وما خلفهم وسرعان ما نشهد حنق املخدوعني ، الذين زين هلم . وسرعان ما جندهم يف النار 
  :، وأغروهم هبذه املهلكة اليت انتهى إليها مطافهم 

  .} ربنا أرنا اللذين أضالنا من اجلن واإلنس ، جنعلهما حتت أقدامنا ، ليكونا من األسفلني : وقال الذين كفروا { 
وذلك بعد . } ليكونا من األسفلني { . } جنعلهما حتت أقدامنا { : إنه احلنق العنيف ، والتحرق على االنتقام 

  املوادة واملخادنة والوسوسة والتزيني
ربنا اهللا ، : الذين قالوا . إهنم املؤمنون . صلة النصح والوالء . وهناك صلة . صلة الوسوسة واإلغراء . هذه صلة 

اء سوء من اجلن واإلنس؛ إمنا إن اهللا ال يقيض هلؤالء قرن. مث استقاموا على الطريق إليه باإلميان والعمل الصاحل 
يكلف هبم مالئكة يفيضون على قلوهبم األمن والطمأنينة ، ويبشروهنم باجلنة ، ويتولوهنم يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة 



:  
 أال ختافوا وال حتزنوا ، وأبشروا باجلنة اليت كنتم: تتنزل عليهم املالئكة . مث استقاموا . ربنا اهللا : إن الذين قالوا { 

نزال من . ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون . حنن أولياؤكم يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة . توعدون 
  .} غفور رحيم 

  .} ربنا اهللا { : واالستقامة على قولة 

ة عليها والصرب االستقام. االستقامة عليها شعوراً يف الضمري ، وسلوكاً يف احلياة . االستقامة عليها حبقها وحقيقتها 
صحبة املالئكة ، . ومن مث يستحق عند اهللا هذا اإلنعام الكبري . وعسري . أمر وال شك كبري . على تكاليفها 

. ال حتزنوا . ال ختافوا : وهم يقولون ألوليائهم املؤمنني . هذه اليت تبدو فيما حكاه اهللا عنهم . ووالءهم ، ومودهتم 
مث يصورون هلم اجلنة اليت يوعدون . حنن أولياؤكم يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة . ن أبشروا باجلنة اليت كنتم توعدو

لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها : تصوير الصديق لصديقه ما يعلم أنه يسره علمه ورؤيته من حظه املرتقب 
فأي .  أنزلكم إياها مبغفرته ورمحته فهي من عند اهللا. نزالً من غفور رحيم : ويزيدوهنا هلم مجاالً وكرامة . ما تدعون 

  نعيم بعد هذا النعيم؟
ويوجه إليها رسوله صلى . وخيتم هذا الشوط برسم صورة الداعية إىل اهللا ، ووصف روحه ولفظه ، وحديثه وأدبه 

 وكان قد بدأ السورة بوصف جفوة املدعوين وسوء أدهبم ، وتبجحهم النكري. اهللا عليه وسلم وكل داعية من أمته 
  :هذا هو منهجك مهما كانت األمور : ليقول للداعية . 
إنين من املسلمني وال تستوي احلسنة وال السيئة ادفع باليت : ومن أحسن قوالً ممن دعا إىل اهللا وعمل صاحلاً وقال { 

 ذو حظ وما يلقاها إال الذين صربوا ، وما يلقاها إال. هي أحسن ، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم 
  . .} وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهللا ، إنه هو السميع العليم . عظيم 

إن النهوض بواجب الدعوة إىل اهللا ، يف مواجهة التواءات النفس البشرية ، وجهلها ، واعتزازها مبا ألفت ، 
ا ، وعلى مركزها الذي قد إهنا كانت على ضاللة ، وحرصها على شهواهتا وعلى مصاحله: واستكبارها أن يقال 

  .هتدده الدعوة إىل إله واحد ، كل البشر أمامه سواء 
  :ولكنه شأن عظيم . إن النهوض بواجب الدعوة يف مواجهة هذه الظروف أمر شاق 

  .} إنين من املسلمني : ومن أحسن قوالً ممن دعا إىل اهللا ، وعمل صاحلاً ، وقال { 
ولكن مع . تقال يف األرض ، وتصعد يف مقدمة الكلم الطيب إىل السماء  إن كلمة الدعوة حينئذ هي أحسن كلمة

فتصبح الدعوة خالصة هللا ليس . العمل الصاحل الذي يصدق الكلمة؛ ومع االستسالم هللا الذي تتوارى معه الذات 
  .للداعية فيها شأن إال التبليغ 

فهو إمنا يتقدم . دب ، أو بالتبجح يف اإلنكار وال على الداعية بعد ذلك أن تتلقى كلمته باإلعراض ، أو بسوء األ
  :فهو يف املكان الدون . فهو يف املقام الرفيع؛ وغريه يتقدم بالسيئة . باحلسنة 

  .} وال تستوي احلسنة وال السيئة { 
وليس له أن يرد بالسيئة ، فإن احلسنة ال يستوي أثرها كما ال تستوي قيمتها مع السيئة والصرب والتسامح ، 

الستعالء على رغبة النفس يف مقابلة الشر بالشر ، يرد النفوس اجلاحمة إىل اهلدوء والثقة ، فتنقلب من اخلصومة وا
  :إىل الوالء ، ومن اجلماح إىل اللني 

  .} ادفع باليت هي أحسن ، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم { 



ُس َوالْقََمُر لَا َتْسُجدُوا ِللشَّْمسِ َولَا ِللْقََمرِ وَاْسُجدُوا ِللَِّه الَِّذي َخلَقَُهنَّ إِنْ كُنُْتْم إِيَّاهُ َوِمْن آَياِتِه اللَّْيلُ وَالنَّهَاُر َوالشَّْم
َوِمْن آَياِتِه أَنََّك  )٣٨(فَإِِن اسَْتكَْبرُوا فَالَِّذيَن ِعْنَد رَبَِّك ُيسَبُِّحونَ لَُه بِاللَّْيلِ َوالنََّهارِ َوُهمْ لَا َيْسأَُمونَ ) ٣٧(َتْعُبُدونَ 

ْوَتى إِنَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديرٌ َتَرى الْأَْرَض َخاِشَعةً فَإِذَا أَْنَزلَْنا َعلَْيَها الَْماَء اْهتَزَّْت َوَرَبْت إِنَّ الَِّذي أَْحَياَها لَُمحْيِي الَْم
ْيَنا أَفََمْن ُيلْقَى ِفي النَّارِ َخْيٌر أَْم َمْن َيأِْتي آِمًنا َيْوَم الِْقَياَمِة اْعَملُوا َما إِنَّ الَِّذيَن يُلِْحُدونَ ِفي آَياتَِنا لَا َيْخفَْونَ َعلَ) ٣٩(

اِطلُ ِمنْ لَا َيأِْتيهِ الَْب) ٤١(إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا بِالذِّكْرِ لَمَّا َجاَءُهْم وَإِنَُّه لَِكَتاٌب َعزِيٌز ) ٤٠(ِشئُْتمْ إِنَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري 
َما ُيقَالُ لََك إِلَّا َما قَْد ِقيلَ ِللرُُّسلِ ِمْن قَْبِلَك إِنَّ رَبََّك لَذُو َمْغِفَرٍة ) ٤٢(َبْينِ َيَدْيِه َولَا ِمْن َخلِْفِه َتنْزِيلٌ ِمْن َحِكيمٍ َحمِيٍد 

لَوْلَا فُصِّلَْت آَياُتهُ أَأَْعَجِميٌّ َوَعرَبِيٌّ قُلْ ُهَو ِللَِّذيَن آَمُنوا ُهًدى  َولَوْ َجَعلَْناُه قُْرآًنا أَْعَجِميا لَقَالُوا) ٤٣(َوذُو ِعقَابٍ أَلِيمٍ 
َولَقَْد آتَْيَنا ُموَسى ) ٤٤( َوِشفَاٌء َوالَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ ِفي آذَانِهِْم َوقٌْر َوُهَو َعلَْيهِْم َعًمى أُولَِئكَ ُيَناَدْونَ ِمْن َمكَاٍن بَِعيٍد

َمْن َعِملَ صَاِلًحا ) ٤٥(فَاْخُتِلَف ِفيِه َولَْولَا كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمْن رَبَِّك لَقُِضَي َبْينَُهْم َوإِنَُّهْم لَِفي َشكٍّ ِمْنُه مُرِيبٍ  الِْكَتاَب
اَعِة َوَما َتْخُرُج ِمْن ثَمََراٍت ِمْن أَكَْماِمَها َوَما إِلَْيِه ُيَردُّ ِعلُْم السَّ) ٤٦(فَِلَنفِْسِه َوَمْن أََساَء فََعلَْيَها َوَما َربُّكَ بِظَلَّامٍ ِللَْعبِيِد 

َوَضلَّ َعنُْهْم َما ) ٤٧( شَهِيٍد َتحِْملُ ِمْن أُنْثَى َولَا َتَضُع إِلَّا بِِعلِْمِه َوَيْوَم ُيَناِديهِْم أَْيَن ُشَركَاِئي قَالُوا آذَنَّاَك َما ِمنَّا ِمْن
لَا َيْسأَُم الْإِْنَسانُ ِمْن ُدَعاِء الَْخْيرِ َوإِنْ َمسَُّه الشَّرُّ فََيئُوٌس قَُنوطٌ ) ٤٨(وا َما لَُهْم ِمْن َمحِيصٍ كَاُنوا َيْدُعونَ ِمْن قَْبلُ َوظَنُّ

وَلَِئْن ُرجِْعتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ ِلي  َولَِئْن أَذَقْنَاُه َرْحَمةً ِمنَّا ِمْن َبْعدِ ضَرَّاَء َمسَّْتُه لََيقُولَنَّ َهذَا ِلي َوَما أَظُنُّ السَّاَعةَ قَاِئَمةً) ٤٩(
َوإِذَا أَْنَعمَْنا َعلَى الْإِْنَسانِ أَْعَرضَ ) ٥٠(ِعْنَدُه لَلُْحسَْنى فَلَُنَنبِّئَنَّ الَِّذيَن كَفَُروا بَِما َعِملُوا َولَُنِذيقَنَُّهْم ِمْن َعذَابٍ غَِليٍظ 

قُلْ أَرَأَيُْتْم إِنْ كَانَ ِمْن ِعْنِد اللَِّه ثُمَّ كَفَرُْتْم بِِه َمْن أََضلُّ ِممَّْن ُهَو ) ٥١(ُدَعاٍء َعرِيضٍ  َوَنأَى بِجَانِبِِه َوإِذَا َمسَُّه الشَّرُّ فَذُو
بِرَبَِّك أَنَُّه َعلَى كُلِّ  َسنُرِيهِْم آَياِتَنا ِفي الْآفَاقِ َوِفي أَنْفُسِهِْم حَتَّى َيَتَبيََّن لَُهْم أَنَُّه الَْحقُّ أََولَمْ َيكِْف) ٥٢(ِفي ِشقَاقٍ َبِعيٍد 

  ) ٥٤(أَلَا إِنَُّهْم ِفي ِمْرَيٍة ِمْن ِلقَاِء رَبِّهِْم أَلَا إِنَُّه بِكُلِّ َشْيٍء ُمِحيطٌ ) ٥٣(َشْيٍء َشهِيٌد 

الليل والنهار والشمس : يبدأ جبولة مع آيات اهللا الكونية . هذا شوط جديد مع القلب البشري يف جمال الدعوة 
ويعقب على عرض هذه . ومها من خلق اهللا . ويف املشركني من كان يسجد للشمس وللقمر مع اهللا  والقمر ،

مث هناك األرض كلها يف مقام . اآليات بأهنم إن استكربوا عن عبادة اهللا فهناك من هم أقرب منهم إىل اهللا يعبدونه 
إمنا هم يلحدون يف آيات اهللا الكونية ، . ىل اهللا العبادة وهي تتلقى من رهبا احلياة ، كما تلقوها فلم يتحركوا هبا إ

مث . وينتقل هبم إىل مشهد من مشاهد القيامة . وجيادلون يف آياته القرآنية؛ وهو قرآن عريب غري مشوب بأعجمية 
يعرض عليهم أنفسهم عارية بكل ما فيها من ضعف وتقلب ونسيان ، وبكل ما فيها من حرص على اخلري وجزع 

وتنتهي السورة بوعد اهللا سبحانه أن يكشف للناس . هم ال يقون أنفسهم من شر ما يصيبها عند اهللا  مث. من الضر 
  . .عن آياته يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق ، ويذهب ما يف قلوهبم من ريب وشك 

إن . ا هللا الذي خلقهن واسجدو. ال تسجدوا للشمس وال للقمر . ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر { 
  . .} كنتم إياه تعبدون 

ولو مل يعلم اإلنسان . وهلا يف القلب البشري روعة مباشرة . وهذه اآليات معروضة لألنظار ، يراها العامل واجلاهل 
ال يف بينها وبينه هذا االتص. فبينها وبني الكائن البشري صلة أعمق من املعرفة العلمية . شيئاً عن حقيقتها العلمية 

تكوينه تكوينها ، ومادته مادهتا ، وفطرته فطرهتا ، . فهو منها وهي منه . النشأة ، ويف الفطرة ، ويف التكوين 
  فهو من مث يستقبلها حبسه العميق يف هزة وإدراك مباشر ملنطقها العريق. . وناموسه ناموسها ، وإهله إهلها 

وإيقاظه من غفلته عنها ، هذه الغفلة اليت ترد عليه من طول األلفة هلذا يكتفي القرآن غالباً بتوجيه القلب إليها ، 
تارة ، ومن تراكم احلواجز واملوانع عليه تارة ، فيجلوها القرآن عنه ، لينتفض جديداً حياً يقظاً يعاطف هذا الكون 



  .الصديق ، ويتجاوب معه باملعرفة القدمية العميقة اجلذور 
فقد كان قوم يبالغون يف الشعور بالشمس والقمر . تشري إليها اآلية هنا  وصورة من صور االحنراف تلك اليت

شعوراً منحرفاً ضاالً فيعبدوهنما باسم التقرب إىل اهللا بعبادة أهبى خالئقه فجاء القرآن لريدهم عن هذا االحنراف؛ 
{ . . ا للشمس والقمر إن كنتم تعبدون اهللا حقاً فال تسجدو: ويقول هلم . ويزيل الغبش عن عقيدهتم املدخولة 

والشمس والقمر مثلكم . فاخلالق هو وحده الذي يتوجه إليه املخلوقون أمجعني } واسجدوا هللا الذي خلقهن 
ويعيد الضمري عليهما مؤنثاً . يتوجهون إىل خالقهما فتوجهوا معهم إىل اخلالق الواحد الذي يستحق أن تعبدوه 

واهتما من الكواكب والنجوم؛ ويتحدث عنهن بضمري املؤنث العاقل باعتبار جنسهما وأخ} خلقهن { : جمموعاً 
  ليخلع عليهن احلياة والعقل ، ويصورهن شخوصاً ذات أعيان

  .فإن استكربوا بعد عرض هذه اآليات ، وبعد هذا البيان ، فلن يقدم هذا أو يؤخر؛ ولن يزيد هذا أو ينقص 

  :فغريهم يعبد غري مستكرب 
  . .} عند ربك يسبحون له بالليل والنهار ، وهم ال يسأمون فإن استكربوا فالذين { 

ولكن قد يكون هناك غري املالئكة من عباد اهللا . املالئكة } الذين عند ربك { وأقرب ما يرد على القلب عند ذكر 
  املقربني؛ وهل نعلم حنن شيئاً إال اليسري الضئيل؟

ال يستكربون كما يستكرب أولئك املنحرفون . وأمثل  وهم أكرم. وهم أرفع وأعلى . الذين عند ربك . هؤالء 
. } وهم ال يسأمون { وال يفترون عن تسبيحه ليالً وهناراً . وال يغترون بقرب مكاهنم من اهللا . الضالون يف األرض 

  فماذا يساوي أن يتخلف من أهل األرض من يتخلف يف حقيقة العبودية هللا من اجلميع؟. 
األرض اليت هم على سطحها منال تدب . تقوهتم األرض اليت منها خرجوا وإليها يعودون وهنالك األرض أمهم اليت 

  :هذه األرض تقف خاشعة هللا ، وهي تتلقى من يديه احلياة . . وال طعام هلا وال شراب إال ما تستمده منها 
حياها حمليي املوتى ، إنه إن الذي أ. ومن آياته أنك ترى األرض خاشعة ، فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت وربت { 

  . .} على كل شيء قدير 
فإذا . فخشوع األرض هنا هو سكوهنا قبل نزول املاء عليها . ونقف حلظة أمام دقة التعبري القرآين يف كل موضع 

ذلك أن السياق الذي وردت . وكأمنا هي حركة شكر وصالة على أسباب احلياة . أنزلنا عليها املاء اهتزت وربت 
اآلية سياق خشوع وعبادة وتسبيح ، فجيء باألرض يف هذا املشهد ، شخصاً من شخوص املشهد ،  فيه هذه

  . .تشارك فيه بالشعور املناسب وباحلركة املناسبة 
  :عن التناسق الفين يف مثل هذا التعبري » التصوير الفين يف القرآن « ونستعري هنا صفحة من كتاب 

. } خاشعة { ، ومرة بأهنا } هامدة { وقبل تفتحها بالنبات ، مرة بأهنا . طر عرب القرآن عن األرض قبل نزول امل« 
  :فلننظر كيف وردت هاتان الصورتان . وقد يفهم البعض أن هذا جمرد تنويع يف التعبري 

  :لقد وردتا يف سياقني خمتلفني على هذا النحو 
ب من البعث ، فإنا خلقناكم من تراب ، مث من يا أيها الناس إن كنتم يف ري{ : يف هذا السياق } هامدة { وردت 

، مث من مضغة خملقة وغري خملقة  لنبني لكم ونقر يف األرحام ما نشاء إىل أجل مسمى؛ مث . نطفة ، مث من علقة 
خنرجكم طفالً ، مث لتبلغوا أشدكم؛ ومنكم من يتوىف ، ومنكم من يرد إىل أرذل العمر ، لكي ال يعلم من بعد علم 

خاشعة { ووردت } ى األرض هامدة ، فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت وربت ، وأنبتت من كل زوج هبيج وتر. شياً 
ال تسجدوا للشمس وال للقمر ، واسجدوا هللا . ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر { : يف هذا السياق } 



بحون له بالليل والنهار ، وهم ال يسأمون فإن استكربوا فالذين عند ربك يس. الذي خلقهن ، إن كنتم إياه تعبدون 
.  

  .} ومن آياته أنك ترى األرض خاشعة ، فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت وربت 
إن اجلو يف السياق . } خاشعة { و } هامدة { وعند التأمل السريع يف هذين السياقني ، يتبني وجه التناسق يف « 

مث هتتز وتربو وتنبت من كل زوج هبيج } هامدة { تصوير األرض  األول جو بعث وإحياء وإخراج؛ فمما يتسق معه
فإذا نزل عليها } خاشعة { وإن اجلو يف السياق الثاين هو جو عبادة وخشوع وسجود ، يتسق معه تصوير األرض . 

  .املاء اهتزت وربت 
 حمل هلا يف جو العبادة والسجود مث ال يزيد على االهتزاز واإلرباء هنا ، اإلنبات واإلخراج ، كما زاد هناك ، ألنه ال

. إهنما ختيالن حركة لألرض بعد خشوعها . هنا للغرض الذي جاءتا من أجله هناك } اهتزت وربت { ومل جتئ . 
وهذه احلركة هي املقصودة هنا ، ألن كل ما يف املشهد يتحرك حركة العبادة ، فلم يكن من املناسب أن تبقى 

هتزت لتشارك العابدين املتحركني يف املشهد حركتهم ، ولكي ال يبقى جزء من األرض وحدها خاشعة ساكنة ، فا
وهذا لون من الدقة يف تناسق احلركة املتخيلة يسمو على . أجزاء املشهد ساكناً ، وكل األجزاء تتحرك من حوله 

  .اخل . اخل » كل تقدير 
 إحياء املوتى ، ويتخذ من إحياء األرض منوذجاً ونعود إىل النص القرآين فنجد أن التعقيب يف هناية اآلية يشري إىل

  :ودليالً 
  . .} إن الذي أحياها حمليي املوتى ، إنه على كل شيء قدير { 

ومشهد . ويتكرر يف القرآن عرض مثل هذا املشهد واختاذه منوذجاً لإلحياء يف اآلخرة ، ودليالً كذلك على القدرة 
يلمس القلوب قبل أن يلمس العقول ، واحلياة حني تنبض من بني احلياة يف األرض قريب من كل قلب ، ألنه 

والقرآن خياطب الفطرة بلغتها من أقرب طريق . املوات ، توحي بالقدرة املنشئة إحياء خفياً ينبض يف أعماق الشعور 
.  

هذه اآليات وأمام مشهد هذه اآليات الكونية ذات األثر الشعوري العميق جييء التنديد والتهديد ملن يلحدون يف 
  :الظاهرة الباهرة؛ فيكفرون هبا ، أو يغالطون فيها 

اعملوا ما . أفمن يلقى يف النار خري؟ أم من يأيت آمناً يوم القيامة . إن الذين يلحدون يف آياتنا ال خيفون علينا { 
  .} شئتم إنه مبا تعملون بصري 

وهم مأخذون مبا يلحدون ، . فهم مكشوفون لعلم اهللا  . .} ال خيفون علينا { : ويبدأ التهديد ملفوفاً ولكنه خميف 
  .مهما غالطوا والتووا ، وحسبوا أهنم مفلتون من يد اهللا كما قد يفلتون باملغالطة من حساب الناس 

وهو تعريض هبم ، ومبا ينتظرهم . . } أفمن يلقى يف النار خري أم من يأيت آمناً يوم القيامة؟ { : مث يصرح بالتهديد 
  .لقاء يف النار واخلوف والفزع ، باملقابلة إىل جميء املؤمنني آمنني من اإل

ويا خوف من يترك ليعمل . . } إنه مبا تعملون بصري . اعملوا ما شئتم { : وتنتهي اآلية بتهديد آخر ملفوف 
  .واهللا مبا يعمل بصري . فليحد يف آيات اهللا 

القرآن كتاب عزيز قوي منيع اجلانب ، ال يدخل عليه الباطل ويستطرد إىل الذين يكفرون بآيات اهللا القرآنية ، و
  :من قريب وال من بعيد 

  .إن الذين كفروا بالذكر ملا جاءهم ، وإنه لكتاب عزيز ، ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه { 



ولو . عقاب أليم ما يقال لك إال ما قد قيل للرسل من قبلك ، إن ربك لذو مغفرة وذو . تنزيل من حكيم محيد 
والذين ال . هو للذين آمنوا هدى وشفاء : لوال فصلت آياته أأعجمي وعريب؟ قل : جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا 

  .} يؤمنون يف آذاهنم وقر ، وهو عليهم عمًى ، أولئك ينادون من مكان بعيد 
إن { : فال يذكر اخلرب . اذا سيقع هلم والنص يتحدث عن الذين كفروا بالذكر ملا جاءهم؛ وال يذكر ماذا هم وال م

  إن فعلتهم ال يوجد وصف ينطبق عليها ويكافئها لشدة بشاعتها: كأمنا ليقال } . . الذين كفروا بالذكر ملا جاءهم 
  :ال يأيت به وميضي يف وصف الذكر الذي كفروا به لتفظيع الفعلة وتبشيعها } إن { لذلك يترك النص خرب 

  . .} تنزيل من حيكم محيد .  يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه وإنه لكتاب عزيز ال{ 
ويتصل باحلق الذي تقوم عليه . يصدع باحلق . وهو صادر من اهللا احلق . وأىن للباطل أن يدخل على هذا الكتاب 

  السماوات واألرض؟
} ا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون إن{ : حمفوظ بأمر اهللا الذي تكفل حبفظه فقال . وأىن يأتيه الباطل وهو عزيز 

جيده يف . جيده يف روحه وجيده يف نصه . واملتدبر هلذا القرآن جيد فيه ذلك احلق الذي نزل به ، والذي نزل ليقره 
  .حقاً مطمئناً فطرياً ، خياطب أعماق الفطرة ، ويطبعها ويؤثر فيها التأثري العجيب . بساطة ويسر 

واحلكمة ظاهرة يف بنائه ، ويف توجيهه ، ويف طريقة نزوله ، ويف عالجه للقلب . . } يد تنزيل من حكيم مح{ وهو 
  .ويف القرآن ما يستجيش القلب حلمده الكثري . واهللا الذي نزله خليق باحلمد . البشري من أقصر طريق 

وجيمع . ئر الرسل قبله مث يربط السياق بني القرآن وسائر الوحي قبله؛ وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسا
أسرة النبوة كلها يف ندوة واحدة تتلقى من رهبا حديثاً واحداً ، ترتبط به أرواحها وقلوهبا ، وتتصل به طريقها 
  :ودعوهتا؛ وحيس املسلم األخري أنه فرع من شجر وارفة عميقة اجلذور ، وعضو من أسرة عريقة قدمية التاريخ 

  . .} إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم . ل من قبلك ما يقال لك إال ما قد قيل للرس{ 
وإنه كذلك استقبال واحد من البشرية ، وتكذيب واحد ، . إنه وحي واحد ، ورسالة واحدة ، وعقيدة واحدة 

مث هي بعد ذلك وشيجة واحدة ، وشجرة واحدة ، وأسرة واحدة ، وآالم واحدة ، . . واعتراضات واحدة 
  .هناية األمر واحد ، وطريق واصل ممدود  وجتارب واحدة ، وهدف يف

توحيه هذه احلقيقة ألصحاب الدعوة ، السالكني يف طريق سار . أي شعور باألنس ، والقوة ، والصرب ، والتصميم 
  فيها من قبل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد وإخواهنم مجيعاً صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني؟

از واالستعالء على مصاعب الطريق وعثرهتا وأشواكها وعقباهتا ، وصاحب الدعوة وأي شعور بالكرامه واالعتز
  ميضي وهو يشعر أن أسالفه يف هذا الطريق هم تلك العصبة املختارة من بين البشر أمجعني؟

  .} ما يقال لك إال ما قد قيل للرسل من قبلك { : إهنا حقيقة 

  ه احلقيقة يف نفوس املؤمنني؟ولكن أي آثار هائلة عميقة ينشئها استقرار هذ. 
  .وهذا ما يصنعه هذا القرآن ، وهو يقرر مثل هذه احلقيقة الضخمة ويزرعها يف القلوب 

  :ومما قيل للرسل وقيل حملمد صلى اهللا عليه وسلم خامت الرسل 
  . .} إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم { 

وحيذر عقاب اهللا وخيشاه .  ومغفرته فال ييأس منها أبداً فيطمع يف رمحة اهللا. ذلك كي تستقيم نفس املؤمن وتتوازن 
  .فال يغفل عنه أبداً 

  .إنه التوازن طابع اإلسالم األصيل 



مث يذكرهم بنعمة اهللا عليهم أن جعل هذا القرآن عربياً بلساهنم؛ كما يشري إىل طريقتهم يف العنت واإلحلاد واجلدل 
  :والتحريف 

  . .} لوال فصلت آياته أأعجمي وعريب؟ : لقالوا ولو جعلناه قرآناً أعجمياً { 
ال تسمعوا هلذا : فيقولون . فهم ال يصغون إليه عربياً ، وهم خيافون منه ألنه عريب خياطب فطرة العرب بلساهنم 

فصيحاً ولو جعله اهللا قرآناً أعجمياً العترضوا عليه أيضاً ، وقالوا لوال جاء عربياً . القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون 
مفصالً دقيقاً ولو جعل بعضه أعجمياً وبعضه عربياً العترضوا كذلك وقالوا أأعجمي وعريب؟ فهو املراء واجلدل 

  .واإلحلاد 
واحلقيقة اليت ختلص من وراء هذا اجلدل حول الشكل ، هي أن هذا الكتاب هدى للمؤمنني وشفاء ، فقلوب 

فأما الذين ال يؤمنون فقلوهبم مطموسة ال ختالطها . ي به وتشتفي املؤمنني هي اليت تدرك طبيعته وحقيقته ، فتهتد
ألهنم بعيدون جداً عن طبيعة . وهم ال يتبينون شيئاً . بشاشة هذا الكتاب ، فهو وقر يف آذاهنم ، وعمىً يف قلوهبم 

  :هذا الكتاب وهواتفه 
وهو عليهم عمًى ، أولئك ينادون من هو للذين آمنوا هدى وشفاء ، والذين ال يؤمنون يف آذاهنم وقر ، : قل { 

  . .} مكان بعيد 
فناس يفعل هذا القرآن يف نفوسهم فينشئها إنشاء ، . وجيد اإلنسان مصداق هذا القول يف كل زمان ويف كل بيئة 
، وناس يثقل هذا القرآن على آذاهنم وعلى قلوهبم . وحيييها إحياء؛ ويصنع هبا ومنها العظائم يف ذاهتا وفيما حوهلا 

  .وصدق اهللا العظيم . ولكن تغريت القلوب . وما تغري القرآن . وال يزيدهم إال صمماً وعمى 
يشري إليه منوذجاً للرسل الذين ورد ذكرهم من قبل . ويشري إىل موسى وكتابه واختالف قومه يف هذا الكتاب 

  :هذا كله يف يوم الفصل العظيم وقد أجل اهللا حكمه يف اختالفهم ، وسبقت كلمته أن يكون الفصل يف . إمجاالً 
} ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ، ولوال كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم ، وإهنم لفي شك منه مريب { 
. .  

وأن يدع الناس . وكذلك سبقت كلمة ربك أن يدع الفصل يف قضية الرسالة األخرية إىل ذلك اليوم املوعود 
  :لون يعملون ، مث جيازون على ما يعم

  .} من عمل صاحلاً فلنفسه ومن أساء فعليها ، وما ربك بظالم للعبيد { 

.  
وملن . لقد جاءت هذه الرسالة تعلن رشد البشرية ، وتضع على كاهلها عبء االختيار؛ وتعلن مبدأ التبعة الفردية 

  . .} وما ربك بظالم للعبيد { شاء أن خيتار 
تقرير عدل اهللا فيه ، يقرر أن أمر الساعة وعلمها إىل اهللا وحده ، ويصور ومبناسبة اإلشارة إىل األجل املسمى ، و

وذلك يف الطريق إىل عرض مشهد من مشاهد القيامة . علم اهللا يف بعض جماالته صورة موحية متس أعماق القلوب 
  :يسأل فيه املشركون وجييبون 

: ويوم يناديهم . مل من أنثى وال تضع إال بعلمه إليه يرد علم الساعة ، وما خترج من مثرات من أكمامها ، وما حت{ 
  . .} وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل ، وظنوا ما هلم من حميص . آذناك ما منا من شهيد : أين شركائي؟ قالوا 

والثمرات يف أكمامها سر غري منظور ، واحلمل يف األرحام غيب كذلك . والساعة غيب غائر يف ضمري اجملهول 
. ويذهب القلب يتتبع الثمرات يف أكمامها ، واألجنة يف أرحامها . كلها يف علم اهللا ، وعلم اهللا هبا حميط و. مستور 



يذهب يف جنبات األرض كلها يرقب األكمام اليت ال حتصى؛ ويتصور األجنة اليت ال حيصرها خيال وترتسم يف 
  .احلقيقة اليت ليس هلا حدود  الضمري صورة لعلم اهللا بقدر ما يطيق الضمري البشري أن يتصور من

  :ويتصور القطيع الضال من البشر ، واقفاً أمام هذا العلم الذي ال يند عنه خاف وال مستور 
  . .} أين شركائي؟ : ويوم يناديهم { 

  فماذا هم قائلون؟. هنا يف هذا اليوم الذي ال جيدي فيه جدال ، وال حتريف للكلم وال حمال 
  . .} من شهيد؟  أذناك ما منا: قالوا { 

  أعلمناك ، أن ليس منا اليوم من يشهد أنك لك شريك
  . .} وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل ، وظنوا ما هلم من حميص { 

ووقع يف نفوسهم أن ليس هلم خمرج مما هم فيه وتلك أمارة الكرب . فما عادوا يعرفون شيئاً عن دعواهم السابقة 
  .ضيه كله؛ فال يذكر إال ما هو فيه املذهل ، الذي ينسي اإلنسان ما

. . ذلك هو اليوم الذي ال حيتاطون له ، وال حيترسون منه ، مع شدة حرص اإلنسان على اخلري ، وجزعه من الضر 
  :وهنا يصور هلم نفوسهم عارية من كل رداء ، مكشوفة من كل ستار ، عاطلة من كل متويه 

ولئن أذقناه رمحة منا من بعد ضراء مسته ، . الشر فيؤوس قنوط  ال يسأم اإلنسان من دعاء اخلري ، وإن مسه{ 
فلننبئن الذين كفروا مبا . هذا يل ، وما أظن الساعة قائمة ، ولئن رجعت إىل ريب إن يل عنده للحسىن : ليقولن 

دعاء وإذا أنعمنا على اإلنسان أعرض ونأى جبانبه ، وإذا مسه الشر فذو . عملوا ، ولنذيقنهم من عذاب غليظ 
  . .} عريض 

رسم يصور تقلبها ، . . إنه رسم دقيق صادق للنفس البشرية ، اليت ال هتتدي هبدى اهللا ، فتستقيم على طريق 
  .وضعفها ، ومراءها ، وحبها للخري ، وجحودها للنعمة ، واغترارها بالسراء ، وجزعها من الضراء 

  . .رسم دقيق عجيب . 
وإن مسه الشر . فهو ملح فيه ، مكرر له ، يطلب اخلري لنفسه وال ميل طلبه .  هذا اإلنسان ال يسأم من دعاء اخلري

فقد األمل والرجاء؛ وظن أن ال خمرج له وال فرج ، وتقطعت به األسباب؛ وضاق صدره وكرب مهه؛ . جمرد مس . 
  ذلك أن ثقته بربه قليلة ، ورباطه به ضعيف. ويئس من رمحة اهللا وقنط من رعايته 

ان إذا أذاقه اهللا منه رمحة بعد ذلك الضر ، استخفته النعمة فنسي الشكر ، واستطاره الرخاء فغفل عن وهذا اإلنس
وما أظن الساعة { نلته باستحقاقي وهو دائم علي ونسي اآلخرة واستبعد أن تكون؛ . هذا يل : وقال . مصدره 

مقاماً عنده ليس له ، وهو ينكر اآلخرة  وانتفخ يف عني نفسه فراح يتأىل على اهللا ، وحيسب لنفسه. . } قائمة 
} ولئن رجعت إىل ريب إن يل عنده للحسىن { ومع هذا يظن أنه لو رجع إليه كانت له وجاهته عنده . فيكفر باهللا 
  :عندئذ جييء التهديد يف موضعه هلذا الغرور . . وهو غرور 

  .. } فلننبئن الذين كفروا مبا عملوا ، ولنذيقنهم من عذاب غليظ { 
فأما إذا مسه الشر فيتخاذل ويتهاوى ، . وأعرض ونأى جبانبه . استعظم وطغى : وهذا اإلنسان إذا أنعم اهللا عليه 

  فهو ذو دعاء عريض. ويصغر ويتضاءل ، ويتضرع وال ميل الضراعة 
وب نفسه خالقه الذي يعرف در. أية دقة ، وأي تسجيل للصغرية يف نفس اإلنسان والكبرية إنه خالقه الذي يصفه 

  . .فتستقيم . . ويعرف أهنا تظل تدور يف هذه الدروب املنحنية ، إال أن هتتدي إىل الطريق املستقيم . 
فماذا أنتم إذن صانعون إن كان هذا : وأمام هذه النفس العارية من كل رداء ، املكشوفة من كل ستار ، يسأهلم 



  :؛ وكنتم تعرضون أنفسكم لعاقبة التكذيب والشقاق الذي تكذبون به ، من عند اهللا ، وكان هذا الوعيد حقاً
  . .} أرأيتم إن كان من عند اهللا مث كفرمت به؟ من أضل ممن هو يف شقاق بعيد؟ : قل { 

  فماذا أخذوا ألنفسهم من وسائل االحتياط؟. إنه احتمال يستحق االحتياط 
بعض ما قدر فيه ويف ذوات أنفسهم  يكشف عن. ويتجه إىل الكون العريض . ويدعهم بعدئذ يفكرون وحيسبون 

  :من مقادير 
أو مل يكف بربك أنه على كل شيء شهيد؟ أال إهنم . سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق { 

  . .} أال إنه بكل شيء حميط . يف مرية من لقاء رهبم 
  . .وإنه إليقاع كبري . إنه اإليقاع األخري 

. لعباده بين اإلنسان أن يطلعهم على شيء من خفايا هذا الكون ، ومن خفايا أنفسهم على السواء إنه وعد اهللا 
. وهذا املنهج . وهذا الكتاب . هذا الدين . وعدهم أن يريهم آياته يف اآلفاق ويف أنفسهم ، حىت يتبني هلم أنه احلق 

  ومن أصدق من اهللا حديثاًَ؟. وهذا القول الذي يقوله هلم 
صدقهم اهللا وعده؛ فكشف هلم عن آياته يف اآلفاق يف خالل القرون األربعة عشر اليت تلت هذا الوعد؛ ولقد 

  .وكشف هلم عن آياته يف أنفسهم 

َما ِفي لَُه َما ِفي السََّماَواِت َو) ٣(كَذَِلكَ ُيوِحي إِلَْيَك وَإِلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلَك اللَُّه الَْعزِيُز الَْحكِيُم ) ٢(عسق ) ١(حم 
َتكَاُد السََّماَواُت َيَتفَطَّْرنَ ِمْن فَْوِقهِنَّ َوالَْملَاِئكَةُ ُيسَبُِّحونَ بَِحْمِد َربِّهِْم َوَيْسَتغِْفُرونَ ) ٤(الْأَْرضِ َوُهَو الَْعِليُّ الَْعظِيُم 

اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه أَْوِلَياَء اللَُّه َحِفيظٌ َعلَْيهِْم َوَما أَْنَت َعلَْيهِمْ وَالَِّذيَن ) ٥(ِلَمْن ِفي الْأَْرضِ أَلَا إِنَّ اللََّه ُهَو الَْغفُوُر الرَّحِيُم 
ا رَْيَب ِفيِه فَرِيٌق ِفي َوكَذَِلَك أَْوَحْيَنا إِلَْيَك قُْرآًنا َعَربِيا ِلتُْنِذرَ أُمَّ الْقَُرى َوَمْن َحْولََها وَُتْنِذَر َيْوَم الَْجْمعِ لَ) ٦(بَِوِكيلٍ 

َولَْو َشاَء اللَُّه لََجَعلَُهْم أُمَّةً وَاِحَدةً َولَِكْن ُيْدِخلُ َمْن َيَشاُء ِفي َرْحَمِتِه َوالظَّاِلُمونَ َما لَُهْم ) ٧(َجنَِّة َوفَرِيٌق ِفي السَِّعريِ الْ
) ٩(يُّ َوُهَو ُيْحيِي الَْموَْتى َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر أَمِ اتََّخذُوا ِمْن ُدونِهِ أَْوِلَياَء فَاللَُّه ُهَو الْوَِل) ٨(ِمْن َوِليٍّ َولَا َنِصريٍ 

فَاِطُر السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ ) ١٠( َوَما اْخَتلَفُْتْم ِفيِه ِمْن َشْيٍء فَُحكُْمُه إِلَى اللَِّه ذَِلكُُم اللَُّه َربِّي َعلَْيِه َتَوكَّلُْت وَإِلَْيِه أُنِيُب
لَهُ ) ١١(فُِسكُْم أَْزوَاًجا َوِمَن الْأَْنَعامِ أَْزوَاًجا َيذَْرُؤكُْم ِفيِه لَْيَس كَِمثِْلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميعُ الَْبِصُري َجَعلَ لَكُْم ِمْن أَْن

عَ لَكُْم ِمَن الدِّينِ َما َوصَّى َشَر) ١٢(َمقَاِليدُ السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ يَْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َوَيقِْدُر إِنَّهُ بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم 
َتَتفَرَّقُوا ِفيِه كَُبَر َعلَى  بِِه ُنوًحا َوالَِّذي أَْوَحْيَنا إِلَْيَك َوَما َوصَّْيَنا بِِه إِبَْراِهيَم َومُوَسى َوِعيَسى أَنْ أَِقيُموا الدِّيَن َولَا

َوَما َتفَرَّقُوا إِلَّا ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهمُ ) ١٣(ْيِه َمْن َيَشاُء َويَْهِدي إِلَْيِه َمْن ُينِيُب الُْمْشرِِكَني َما َتْدُعوُهمْ إِلَْيهِ اللَُّه َيْجتَبِي إِلَ
ِمْن َبْعدِِهْم لَِفي  يَن أُورِثُوا الْكَِتاَبالِْعلُْم بَْغًيا بَْيَنُهْم وَلَْولَا كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمْن رَبَِّك إِلَى أََجلٍ ُمَسمى لَقُِضَي َبْينَُهْم َوإِنَّ الَِّذ

 فَِلذَِلَك فَاْدُع وَاْستَِقْم كََما أُِمْرَت َولَا َتتَّبِْع أَْهَواءَُهْم َوقُلْ آَمْنُت بَِما أَنَْزلَ اللَُّه ِمْن ِكَتابٍ) ١٤(َشكٍّ ِمْنُه ُمرِيبٍ 
ا وَلَكُْم أَْعمَالُكُْم لَا ُحجَّةَ َبْيَنَنا وََبْيَنكُُم اللَُّه َيْجَمُع َبْيَنَنا َوإِلَْيهِ الَْمِصريُ َوأُِمْرُت ِلأَْعِدلَ َبيَْنكُُم اللَُّه رَبَُّنا َورَبُّكُمْ لََنا أَْعمَالَُن

  وَلَُهْم َعذَاٌبَوالَِّذيَن ُيحَاجُّونَ ِفي اللَِّه ِمْن َبْعِد َما اسُْتجِيبَ لَُه ُحجَّتُُهْم َداِحَضةٌ ِعْنَد َربِّهِْم َوَعلَْيهِْم غََضٌب) ١٥(
َيْستَْعجِلُ بَِها الَِّذيَن لَا ) ١٧(اللَُّه الَِّذي أَنَْزلَ الِْكتَاَب بِالَْحقِّ وَالِْميَزانَ َوَما ُيْدرِيَك لََعلَّ السَّاَعةَ قَرِيٌب ) ١٦(َشِديٌد 

) ١٨(الَِّذيَن ُيَماُرونَ ِفي السَّاَعِة لَِفي َضلَالٍ َبعِيٍد  ُيْؤِمُنونَ بَِها َوالَِّذيَن آَمُنوا ُمْشِفقُونَ مِْنَها َوَيْعلَُمونَ أَنََّها الَْحقُّ أَلَا إِنَّ
َمْن كَانَ ُيرِيُد حَْرثَ الْآِخَرِة نَزِْد لَُه ِفي حَْرِثِه َوَمْن كَانَ ) ١٩(اللَُّه لَِطيٌف بِِعَباِدهِ َيْرُزُق َمْن َيَشاُء َوُهَو الْقَوِيُّ الَْعزِيُز 

أَْم لَُهْم ُشَركَاُء َشَرُعوا لَُهْم ِمَن الدِّينِ َما لَْم يَأْذَنْ بِِه ) ٢٠(ِه ِمْنَها َوَما لَُه ِفي الْآِخَرِة ِمْن َنِصيبٍ ُيرِيُد حَْرثَ الدُّْنَيا نُْؤِت
ُمْشِفِقَني ِممَّا كََسُبوا َوُهوَ  َتَرى الظَّاِلِمَني) ٢١(اللَُّه َولَوْلَا كَِلَمةُ الْفَْصلِ لَقُِضَي بَْيَنُهْم َوإِنَّ الظَّاِلِمَني لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم 



ذَِلَك ُهَو الْفَْضلُ الْكَبُِري َواِقٌع بِهِْم َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت ِفي رَْوضَاِت الَْجنَّاتِ لَُهْم َما َيَشاُءونَ ِعْنَد َربِّهِْم 
ُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت قُلْ لَا أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه أَْجًرا إِلَّا الَْمَودَّةَ ِفي الْقُْرَبى ذَِلكَ الَِّذي يَُبشُِّر اللَُّه ِعَباَدُه الَِّذيَن آَم) ٢٢(

لَُّه أَْم َيقُولُونَ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا فَإِنْ َيَشإِ ال) ٢٣(َوَمْن َيقَْترِْف َحَسَنةً َنزِدْ لَُه ِفيَها ُحْسًنا إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َشكُوٌر 
  ) ٢٤(َيخِْتْم َعلَى قَلْبَِك َوَيْمحُ اللَُّه الَْباِطلَ وَُيِحقُّ الَْحقَّ بِكَِلمَاِتِه إِنَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ 

هذه السورة تعاجل قضية العقيدة كسائر السور املكية؛ ولكنها تركز بصفة خاصة على حقيقة الوحي والرسالة ، 
ي احملور الرئيسي الذي ترتبط به السورة كلها؛ وتأيت سائر املوضوعات فيها تبعاً لتلك إهنا ه: حىت ليصح أن يقال 

  .احلقيقة الرئيسية فيها 
هذا مع أن السورة تتوسع يف احلديث عن حقيقة الوحدانية ، وتعرضها من جوانب متعددة؛ كما أهنا تتحدث عن 

وكذلك تتناول عرض صفات . يف مواضع متعددة منها حقيقة القيامة واإلميان هبا؛ ويأيت ذكر اآلخرة ومشاهدها 
  .بسطه وقبضه؛ وصفة اإلنسان يف السراء والضراء : كما تلم بقضية الرزق . املؤمنني وأخالقهم اليت ميتازون هبا 

ولكن حقيقة الوحي والرسالة ، وما يتصل هبا ، تظل مع ذلك هي احلقيقة البارزة يف حميط السورة ، واليت تطبعها 
  .وكأن سائر املوضوعات األخرى مسوقة لتقوية تلك احلقيقة األوىل وتوكيدها . لها وتظل

ويسري سياق السورة يف عرض تلك احلقيقة ، وما يصاحبها من موضوعات أخرى بطريقة تدعو إىل مزيد من التدبر 
أو . ية اخلالق يفترق بعضها عن بعض ببضع آيات تتحدث عن وحدان. فهي تعرض من جوانب متعددة . واملالحظة 

ذلك بينما يتجه احلديث . . أو وحدانية املتصرف يف املصري . أو وحدانية املتصرف يف القلوب . وحدانية الرازق 
ووحدة املنهج . ووحدة العقيدة . عن حقيقة الوحي والرسالة إىل تقرير وحدانية املوحي سبحانه ووحدة الوحي 

  .يف ظل العقيدة وأخرياً وحدة القيادة البشرية . والطريق 
ومن مث يرتسم يف النفس خط الوحدانية بارزاً واضحاً ، بشىت معانيه وشىت ظالله وشىت إحياءاته ، من وراء 

  :ونضرب بعض األمثلة من السورة إمجاالً ، قبل أن نأخذ يف التفصيل . . موضوعات السورة مجيعاً 
كذلك يوحي إليك وإىل الذين من قبلك اهللا { : يليها . . » قاف . سني . ميم . حام « : تبدأ باألحرف املقطعة 

  . .} إليك وإىل الذين من قبلك { : مقرراً وحدة مصدر الوحي يف األولني واآلخرين . . } العزيز احلكيم 
مقرراً . . } له ما يف السماوات وما يف األرض وهو العلي العظيم { : مث يستطرد السياق يف صفة اهللا العزيز احلكيم 

  .دانية املالك ملا يف السماوات واألرض واستعالءه وعظمته على وجه االنفراد وح
مث يستطرد استطراداً آخر يف وصف حال الكون جتاه قضية اإلميان باملالك الواحد ، وجتاه الشرك الذي يشذ به 

ملن يف األرض ،  تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن ، واملالئكة يسبحون حبمد رهبم ، ويستغفرون{ : بعض الناس 
. . } أال إن اهللا هو الغفور الرحيم ، والذين اختذوا من دونه أولياء ، اهللا حفيظ عليهم ، وما أنت عليهم بوكيل 

فإذا الكون كله مشغول بقضية اإلميان والشرك حىت إن السماوات ليكدن يتفطرن من شذوذ بعض أهل األرض ، 
  يعا من هذه الفعلة الشنعاء اليت جاء هبا بعض املنحرفنيبينما املالئكة يستغفرون ملن يف األرض مج

وكذلك أوحينا إليك ، قرآناً عربياً لتنذر أم القرى ومن حوهلا { : وبعد هذه اجلولة يعود السياق إىل احلقيقة األوىل 
  .} ، وتنذر يوم اجلمع ال ريب فيه ، فريق يف اجلنة وفريق يف السعري 

.  
ولكن مشيئته . فقوله ولو شاء اهللا جلعلهم أمة واحدة . . } نة وفريق يف السعري فريق يف اجل{ مث يستطرد مع 



ويقرر أن اهللا . . } يدخل من يشاء يف رمحته والظاملون ما هلم من ويل وال نصري { اقتضت مبا له من علم وحكمة أن 
  . .} وهو حييي املوتى وهو على كل شيء قدير { وحده هو الويل 
حلقيقة األوىل ، حقيقة الوحي والرسالة ، فيقرر أن احلكم فيما خيتلف فيه البشر من شيء هو اهللا ومن مث يعود إىل ا

ذلكم اهللا . وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إىل اهللا { : الذي أنزل هذا القرآن لريجع إليه الناس يف كل اختالف 
  . .} ريب عليه توكلت ، وإليه أنيب 
ووحدانية املتصرف يف مقادير السماوات واألرض ، ويف . انية اخلالق ، وتفرد ذاته ويستطرد مع الربوبية إىل وحد

فاطر السماوات واألرض ، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ، ومن { : ويف علمه بكل شيء . بسط الرزق وقبضه 
األرض ، يبسط له مقاليد السماوات و. األنعام أزواجاً ، يذرؤكم فيه ، ليس كمثله شيء ، وهو السميع البصري 

  . .} الرزق ملن يشاء ويقدر ، إنه بكل شيء عليم 
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً ، والذي أوحينا إليك ، وما وصينا به إبراهيم { : مث يعود إىل احلقيقة األوىل 

يب إليه من يشاء ، اهللا جيت. كرب على املشركني ما تدعوهم إليه . أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه : وموسى وعيسى 
ما تفرقوا إال من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ، ولوال كلمة سبقت من ربك إىل أجل . ويهدي إليه من ينيب 

فلذلك فادع واستقم كما أمرت . مسمى لقضي بينهم ، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب 
  . .} اخل . . هللا من كتاب آمنت مبا أنزل ا: ، وال تتبع أهواءهم وقل 

وعلى مثل هذا النسق متضي السورة يف عرض هذه احلقيقة؛ حموطة مبثل هذا اجلو ، وهذه االستطرادات املتعلقة 
  .بقضايا العقيدة األخرى ، املثبتة يف الوقت ذاته للحقيقة األوىل اليت تبدو كأهنا موضوع السورة الرئيسي 

فالقارئ يلتقي بعد كل بعض آيات حبقيقة .  هذا الدرس األول من السورة وهذا النسق واضح وضوحاً كامالً يف
  .الوحي والرسالة يف جانب من جوانبها 

فأما الدرس الثاين ويؤلف بقية السورة ، فيبدأ باستعراض بعض آيات اهللا يف بسط الرزق وقبضه؛ ويف تنزيل الغيث 
ويستطرد . بة؛ ويف الفلك اجلواري يف البحر كاألعالم برمحته؛ ويف خلق السماوات واألرض وما بث فيهما من دا

فإىل مشهد من مشاهد القيامة يعرض صورة الظاملني . من هذه اآليات إىل صفة املؤمنني اليت تفردهم ومتيز مجاعتهم 
يقولون هل إىل مرد من سبيل ، وتراهم يعرضون عليها خاشعني من الذل ينظرون من طرف { : ملا رأوا العذاب 

  :واستعالء املؤمنني يومئذ ووقوفهم موقف املقرر حلال الظاملني } خفي 
  }أال إن الظاملني يف عذاب مقيم . إن اخلاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة : وقال الذين آمنوا { 

بوا لربكم من استجي{ : ويف ظل هذا املشهد يدعو الناس إىل إنقاذ أنفسهم من مثل هذا املوقف قبل فوات األوان 
ومن مث يعود إىل احلقيقة األوىل يف } قبل أن يأيت يوم ال مرد له من اهللا ، ما لكم من ملجأ يومئذ ، وما لكم من نكري 

فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إال { : يف جانب من جوانبها . حقيقة الوحي والرسالة . السورة 
ة حىت ختامها يدور حول هذا احملور مباشرة أو غري مباشرة ، مع طابع االستطراد وميضي سياق السور} . . البالغ 

وما كان { : بني كل إشارة وإشارة إىل تلك احلقيقة ، حىت يكون ختام السورة هذا البيان يف شأن الوحي والرسالة 
. اء ، إنه علّي حكيم لبشر أن يكلمه اهللا إال وحيا أو من وراء حجاب ، أو يرسل رسوالً فيوحي بإذنه ما يش

وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ، ما كنت تدري ما الكتاب وال اإلميان؛ ولكن جعلناه نوراً هندي به من نشاء 
صراط اهللا الذي له ما يف السماوات وما يف األرض أال إىل اهللا تصري . من عبادنا ، وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم 

ركيز على حقيقة الوحي والرسالة يف سياق السورة كله يربز هدف خاص لعرضها على وبعد فمن وراء الت} األمور 



  .هذا النحو ويف هذا التتابع 
هذا اهلدف هو تعيني القيادة اجلديدة للمبشرين ممثلة يف الرسالة األخرية ، ورسوهلا ، واألمة املسلمة اليت تتبع هنجه 

  .اإلهلي الثابت القومي 
لتقرر أن اهللا . . } كذلك يوحي إليك وإىل الذين من قبلك اهللا العزيز احلكيم { لع السورة وتبدأ أول إشارة مع مط

  .هو املوحي جبميع الرساالت جلميع الرسل ، وأن الرسالة األخرية هي امتداد ألمر مقرر مطرد من قدمي 
لتقرر مركز . . } لقرى ومن حوهلا وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أم ا{ : وتأيت اإلشارة الثانية بعد قليل 

  .القيادة اجلديدة اليت سترد اإلشارة إليها فيما بعد 
شرع لكم من الدين ما { : ويف اإلشارة الثالثة يقرر وحدة الرسالة بعد ما قرر يف اإلشارة األوىل وحدة املصدر 
  . .} وا الدين وال تتفرقوا فيه وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم

وتستطرد هذه اإلشارة إىل تقرير أن التفرق قد وقع ، خمالفاً هلذه التوصية ، ومل يقع عن جهل من أتباع أولئك 
  . .} وما تفرقوا إال من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم { : وقع بغيا وظلما وحسدا . الرسل الكرام ولكن عن علم 

وإن الذين أورثوا الكتاب من { : ىل بيان حال الذين جاءوا من بعد أولئك الذين اختلفوا مث تستطرد كذلك إ
  . .} بعدهم لفي شك منه مريب 

. . وعند هذا احلد يتبني أن البشرية قد آلت إىل فوضى وارتياب ، ومل تعد هلا قيادة راشدة تقوم على هنج ثابت قومي 
  .إىل اختالف بني أتباعها  فرسالة السماء اليت تقود البشرية قد آلت

  .والذين جاءوا من بعدهم تلقوها يف ريبة ويف شك ال تستقيم معهما قيادة راشدة 
فلذلك فادع واستقم كما { : ومن مث يعلن انتداب الرسالة األخرية وحاملها صلى اهللا عليه وسلم هلذه القيادة 

} اخل . . اهللا ربنا وربكم . ب ، وأمرت ألعدل بينكم آمنت مبا أنزل اهللا من كتا: وقل . أمرت وال تتبع أهواءهم 
ومن مث جتيء صفة اجلماعة املؤمنة املميزة هلا طبيعية يف سياق هذه السورة يف الدرس الثاين بوصفها اجلماعة اليت . . 

  .ستقوم على قيادة هذه البشرية على ذلك النهج الثابت القومي 
وموضوعها الرئيسي واملوضوعات األخرى فيه واضحة القصد وعلى ضوء هذه احلقيقة يصبح سياق السورة 

  . .وتتبع هذا السياق بالتفصيل يزيد هذا األمر وضوحا . واالجتاه 
له ما يف السماوات وما يف األرض ، . كذلك يوحي إليك وإىل الذين من قبلك اهللا العزيز احلكيم . عسق . حم { 

فوقهن ، واملالئكة يسبحون حبمد رهبم ، ويستغفرون ملن يف  تكاد السماوات يتفطرن من. وهو العلي العظيم 
} والذين اختذوا من دونه أولياء اهللا حفيظ عليهم ، وما أنت عليهم بوكيل . أال إن اهللا هو الغفور الرحيم . األرض 

. .  
، ويليها قوله  وهي تذكر هنا يف مطلع السورة. سبق احلديث عن األحرف املقطعة يف أوائل السور مبا فيه الكفاية 

  :تعاىل 
  . .} كذلك يوحي إليك وإىل الذين من قبلك اهللا العزيز احلكيم { 

فهو كلمات وألفاظ . أي مثل ذلك ، وعلى هذا النسق ، وهبذه الطريقة يكون الوحي إليك وإىل الذين من قبلك 
م ال ميلكون أن يصوغوا مثلها وعبارات مصوغة من األحرف اليت يعرفها الناس ويفهموهنا ويدركون معانيها؛ ولكنه

  .مما بني أيديهم من أحرف يعرفوهنا 
واملوحى إليهم هم الرسل . وحدة مصدره فاملوحي هو اهللا العزيز احلكيم . ومن الناحية األخرى تتقرر وحدة الوحي 



من قبلك  إليك وإىل الذين{ : والوحي واحد يف جوهره على اختالف الرسل واختالف الزمان . على مدار الزمان 
 {. .  

ومنهج ثابت . وسلسلة كثرية احللقات ، متشابكة احللقات . إهنا قصة بعيدة البداية ، ضاربة يف أطواء الزمان 
  .األصول على تعدد الفروع 

وهذه احلقيقة على هذا النحو حني تستقر يف ضمائر املؤمنني تشعرهم بأصالة ما هم عليه وثباته ، ووحدة مصدره 
كما تشعرهم بالقرابة بينهم وبني املؤمنني . . } اهللا العزيز احلكيم { : م إىل مصدر هذا الوحي وتشده. وطريقه 

أتباع الوحي يف كل زمان ومكان ، فهذه أسرهتم تضرب يف بطون التاريخ ، ومتتد جذورها يف شعاب الزمن؛ 
الذي يوحي ملن يشاء } احلكيم { لقادر القوي ا} العزيز { وهو . فيلتقون فيه مجيعا . وتتصل كلها باهللا يف النهاية 
فأىن يصرفون عن هذا املنهج اإلهلي الواحد الثابت إىل السبل املتفرقة اليت ال تؤدي إىل . مبا يشاء وفق حكمة وتدبري 

  اهللا؛ وال يعرف هلا مصدر ، وال تستقيم على اجتاه قاصد قومي؟
فيقرر أنه املالك الوحيد ملا يف السماوات وما يف األرض ويستطرد يف صفة اهللا الذي يوحي وحده إىل الرسل مجيعا؛ 

  :، وأنه وحده العلي العظيم 
  .} له ما يف السماوات وما يف األرض ، وهو العلي العظيم { 

.  
وكثرياً ما ُيخدع البشر فيحسبون أهنم ميلكون شيئاً ، جملرد أهنم جيدون أشياء يف أيديهم ، مسخرة هلم ، ينتفعون هبا 

إمنا امللك احلقيقي هللا؛ الذي يوجد ويعدم ، وحييي . ولكن هذا ليس ملكاً حقيقياً . موهنا فيما يشاءون ، ويستخد
ومييت؛ وميلك أن يعطي البشر ما يشاء ، وحيرمهم ما يشاء؛ وأن يذهب مبا يف أيديهم من شيء ، وأن يضع يف 

شياء ، ويصرفها وفق الناموس املختار ، فتليب امللك احلقيقي هللا الذي حيكم طبائع األ. . أيديهم بدالً مما أذهب 
هبذا االعتبار الذي ال » هللا « وكل ما يف السماوات وما يف األرض من شيء . وتطيع وتتصرف وفق ذلك الناموس 

فليس هو امللك فحسب ، ولكنه ملك العلو والعظمة على . . } وهو العلي العظيم { . . يشاركه فيه أحد سواه 
  العلو الذي كل شيء بالقياس إليه سفول؛ والعظمة اليت كل شيء بالقياس إليها ضآلة. ك وجه التفرد كذل

ومىت استقرت هذه احلقيقة استقراراً صادقاً يف الضمائر ، عرف الناس إىل أين يتجهون فيما يطلبون ألنفسهم من 
{ مث إنه هو . ي بيده العطاء واملالك هو الذ. فكل ما يف السماوات وما يف األرض هللا . خري ومن رزق ومن كسب 

الذي ال يصغر وال يسفل من ميد يده إليه بالسؤال؛ كما لو مدها للمخاليق ، وهم ليسوا بأعلياء } العلي العظيم 
  .وال عظماء 

يتمثل يف حركة السماوات تكاد تتفطر من . مث يعرض مظهراً خللوص امللكية هللا يف الكون ، وللعلو والعظمة كذلك 
كما يتمثل يف حركة املالئكة يسبحون . ة اليت تستشعرها لرهبا ، ومن زيغ بعض من يف األرض عنها روعة العظم

  :حبمد رهبم ، ويستغفرون ألهل األرض من احنرافهم وتطاوهلم 
أال إن اهللا هو . تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن ، واملالئكة يسبحون حبمد رهبم ، ويستغفرون ملن يف األرض { 

  . .} لرحيم الغفور ا
والسماوات هي هذه اخلالئق الضخمة اهلائلة اليت نراها تعلونا حيثما كنا على ظهر هذه األرض ، واليت ال نعلم إال 

وقد عرفنا حىت اليوم أن بعض ما يف السماوات حنو من مئة ألف مليون جمموعة . أشياء قليلة عن جانب منها صغري 
ليون مشس كشمسنا هذه ، اليت مبلغ حجمها أكثر من مليون ضعف من يف كل منها حنو مئة ألف م. من الشموس 



حجم أرضنا الصغرية وهذه اجملموعات من الشموس اليت أمكن لنا حنن البشر أن نرصدها مبراصدنا الصغرية ، 
أي . متناثرة يف فضاء السماء مبعثرة ، وبينها مسافات شاسعة حتسب مبئات األلوف واملاليني من السنوات الضوئية 

  ميل يف الثانية ٠٠٠.  ١٦٨احملسوبة بسرعة الضوء ، اليت تبلغ 
من خشية اهللا وعظمته . . هذه السماوات اليت عرفنا منها هذا اجلانب الصغري احملدود يكدن يتفطرن من فوقهن 

وينتفض وعلوه ، وإشفاقاً من احنراف بعض أهل األرض ونسياهنم هلذه العظمة اليت حيسها ضمري الكون ، فريتعش ، 
  ، ويكاد ينشق من أعلى مكان فيه

  .} واملالئكة يسبحون حبمد رهبم ويستغفرون ملن يف األرض { 

.  
ولكنهم دائبون يف تسبيح رهبم ، ملا حيسون من علوه . واملالئكة أهل طاعة مطلقة ، فقد كانوا أوىل اخللق بالطمأنينة 

بينما أهل األرض املقصرون الضعاف ينكرون ذلك . وعظمته ، وملا خيشون من التقصري يف محده وطاعته 
وينحرفون؛ فيشفق املالئكة من غضب اهللا؛ ويروحون يستغفرون ألهل األرض مما يقع يف األرض من معصية 

الذين حيملون { : وجيوز أن يكون املقصود هو استغفار املالئكة للذين آمنوا ، كالذي جاء يف سورة غافر . وتقصري 
كم يشفق : ويف هذه احلالة يبدو } ن حبمد رهبم ، ويؤمنون به ، ويستغفرون للذين آمنوا العرش ومن حوله يسبحو

املالئكة من أية معصية تقع يف األرض ، حىت من الذين آمنوا ، وكم يرتاعون هلا ، فيستغفرون رهبم وهم يسبحون 
  :ا ملغفرته ورمحته؛ وطمعاً فيهما حبمده استشعاراً لعلوه وعظمته؛ واستهواالً ألية معصية تقع يف ملكه؛ واستدرار

  . .} أال إن اهللا هو الغفور الرحيم { 
  .ويعرف العباد رهبم بشىت صفاته . . فيجمع إىل العزة واحلكمة ، العلو والعظمة ، مث املغفرة والرمحة 

وقد بدا . لياء ويف هناية الفقرة بعد تقرير تلك الصفات وأثرها يف الكون كله يعرض للذين يتخذون من دون اهللا أو
ليعفى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أمرهم فما هو عليهم بوكيل ، واهللا هو . أن ليس يف الكون غريه من ويل 
  :احلفيظ عليهم ، وهو هبم كفيل 

  . .} والذين اختذوا من دونه أولياء ، اهللا حفيظ عليهم ، وما أنت عليهم بوكيل { 
يد التعساء؛ وهم يتخذون من دون اهللا أولياء؛ وأيديهم مما أمسكت خاوية ، وتبدو للضمري صورة هؤالء املناك

وهم يف قبضته . واهللا حفيظ عليهم . وليس هنالك إال اهلباء تبدو للضمري يف ضآلتهم وضآلة أوليائهم من دون اهللا 
شأهنم ، واالحتفال فأما النيب صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنون معه ، فهم معفون من التفكري يف . ضعاف صغار 

  .بأمرهم ، فقد كفاهم اهللا هذا االهتمام 
سواء كان أولئك . وال بد أن تستقر هذه احلقيقة يف ضمائر املؤمنني لتهدأ وتطمئن من هذا اجلانب يف مجيع األحوال 

ئن يف تطم. الذين يتخذون من دون اهللا أولياء أصحاب سلطان ظاهر يف األرض ، أم كانوا من غري ذوي السلطان 
احلالة األوىل هلوان شأن أصحاب السلطان الظاهر مهما جتربوا ما داموا ال يستمدون سلطاهنم هذا من اهللا؛ واهللا 

حفيظ عليهم؛ وهو من ورائهم حميط؛ والكون كله مؤمن بربه من حوهلم ، وهم وحدهم املنحرفون كالنغمة النشاز 
احية أن ليس على املؤمنني من وزر يف تويل هؤالء غري اهللا؛ فهم يف اللحن املتناسق وتطمئن يف احلالة الثانية من ن

  .واهللا هو احلفيظ على قلوب العباد . ليسوا بوكالء على من ينحرفون من اخللق؛ وليس عليهم إال النصح والبالغ 
  .مطمئنني إىل أنه الطريق املوصول بوحي اهللا . ومن مث يسري املؤمنون يف طريقهم 



  . .كائنا ما يكون هذا االحنراف . ضري يف احنراف املنحرفني عن الطريق وأن ليس عليهم من 
  :مث يعود إىل احلقيقة األوىل 

وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربياً لتنذر أم القرى ومن حوهلا ، وتنذر يوم اجلمع ال ريب فيه ، فريق يف اجلنة { 
خل من يشاء يف رمحته ، والظاملون ما هلم من ويل وال ولو شاء اهللا جلعلهم أمة واحدة ، ولكن يد. وفريق يف السعري 

  . .} وهو على كل شيء قدير . وهو حييي املوتى . أم اختذوا من دونه أولياء؟ فاهللا هو الويل . نصري 
  . .} . . . . وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً { 

واملناسبة هنا بني تلك األحرف  .يعطف هذا الطرف من حقيقة الوحي على ذاك الطرف الذي بدأ به السورة 
نزل اهللا به وحيه يف هذه . فهذه أحرفهم العربية ، وهذا قرآهنم العريب . املقطعة ، وعربية القرآن ، مناسبة ظاهرة 

  :الصورة العربية ، ليؤدي به الغاية املرسومة 
  . .} لتنذر أم القرى ومن حوهلا { 

وقد اختار اهللا أن تكون هي وما حوهلا من القرى موضع . العتيق فيها  املكرمة ببيت اهللا. وأم القرى مكة املكرمة 
وحني } اهللا أعلم حيث جيعل رسالته { و . هذه الرسالة األخرية؛ وأنزل القرآن بلغتها العربية ألمر يعلمه ويريده 

الدعوة يف اخلط  ننظر اليوم من وراء احلوادث واستقرائها ، ومن وراء الظروف ومقتضياهتا ، وبعد ما سارت هذه
حني ننظر اليوم هذه النظرة ندرك طرفاً من حكمة اهللا يف اختيار هذه . . الذي سارت فيه ، وأنتجت فيه نتاجها 

واليت . البقعة من األرض ، يف ذلك الوقت من الزمان ، لتكون مقر الرسالة األخرية ، اليت جاءت للبشرية مجيعاً 
  .تتضح عامليتها منذ أيامها األوىل 

االمرباطورية الرومانية يف : كانت األرض املعمورة عند مولد هذه الرسالة األخرية تكاد تتقسمها امرباطوريات أربع 
. واالمرباطورية الفارسية ومتد سلطاهنا على قسم كبري من آسيا وإفريقية . أوربا وطرف من آسيا وإفريقية 

تكادان تكونان مغلقتني على أنفسهما ومعزولتني بعقائدمها و. مث االمرباطورية الصينية . واالمرباطورية اهلندية 
واتصاالهتما السياسية وغريها وهذه العزلة كانت جتعل االمرباطوريتني األوليني مها ذواتا األثر احلقيقي يف احلياة 

  .البشرية وتطوراهتا 
ن تقعا يف صورة من الصور حتت نفوذ وكانت الديانتان السماويتان قبل اإلسالم اليهودية والنصرانية قد انتهتا إىل أ

هاتني االمرباطوريتني ، حيث تسيطر عليهما الدولة يف احلقيقة ، وال تسيطران على الدولة فضال على ما أصاهبما من 
  .احنراف وفساد 

ولقد وقعت اليهودية فريسة الضطهاد الرومان تارة ، والضطهاد الفرس تارة ، ومل تعد تسيطر يف هذه األرض على 
يء يذكر على كل حال؛ وانتهت بسبب عوامل شىت إىل أن تكون ديانة مغلقة على بين إسرائيل ، ال مطمع هلا ش

  .وال رغبة يف أن تضم حتت جناحها شعوبا أخرى 
اليت كانت تسيطر حني امليالد على فلسطني وسورية ومصر . وأما املسيحية فقد ولدت يف ظل الدولة الرومانية 

انتشرت فيها املسيحية سرا؛ وهي تتخفى من مطاردة االمرباطورية الرومانية اليت اضطهدت  وبقية املناطق اليت
  .العقيدة اجلديدة اضطهاداً فظيعاً ، ختللته مذابح مشلت عشرات األلوف يف قسوة ظاهرة 

ومان الوثنية فلما انقضى عهد االضطهاد الروماين ، ودخل االمرباطور الروماين يف املسيحية ، دخلت معه أساطري الر
، ومباحث الفلسفة اإلغريقية الوثنية كذلك؛ وطبعت املسيحية بطابع غريب عليها؛ فلم تعد هي املسيحية السماوية 

كما أن الدولة ظلت يف طبيعتها ال تتأثر كثرياً بالديانة؛ وظلت هي املهيمنة ، ومل هتيمن العقيدة عليها أصال . األوىل 



ت إليه املذاهب املسيحية املتعددة من تطاحن شامل فيما بينها مزق الكنيسة ، وكاد وذلك كله فضالً على ما انته. 
وهؤالء وهؤالء كانوا يف . وأوقع يف االضطهاد البشع املخالفني للمذهب الرمسي للدولة . ميزق الدولة كلها متزيقاً 

  االحنراف عن حقيقة املسيحية سواء
بشرية كلها مما انتهت إليه من احنالل وفساد واضطهاد وجاهلية عمياء جاء لينقذ ال. ويف هذا الوقت جاء اإلسالم 

ومل يكن . وجاء ليهيمن على حياة البشرية ويقودها يف الطريق إىل اهللا على هدى وعلى نور . يف كل مكان معمور 
أن يبدأ فلم يكن هنالك بد من . هنالك بد من أن يسيطر اإلسالم لتحقيق هذه النقلة الضخمة يف حياة البشر 

رحلته من أرض حرة ال سلطان فيها المرباطورية من تلك االمرباطوريات؛ وأن ينشأ قبل ذلك نشأة حرة ال تسيطر 
وكانت اجلزيرة العربية ، . عليه فيها قوة خارجة على طبيعته؛ بل يكون فيها هو املسيطر على نفسه وعلى من حوله 

ى وجه األرض لنشأة اإلسالم يومئذ ، وأصلح نقطة يبدأ منها وأم القرى وما حوهلا بالذات ، هي أصلح مكان عل
  .رحلته العاملية اليت جاء من أجلها منذ اللحظة األوىل 

تقف للعقيدة . مل تكن هناك حكومة منظمة ذات قوانني وتشريعات وجيوش وشرطة وسلطان شامل يف اجلزيرة 
  .يقاً ، كما هو احلال يف االمرباطوريات األربع بسلطاهنا املنظم ، وختضع هلا اجلماهري خضوعا دق. اجلديدة 

. ومل تكن هنالك ديانة ثابتة كذلك ذات معامل واضحة؛ فقد كانت الوثنية اجلاهلية ممزقة ، ومعتقداهتا وعباداهتا شىت 
ومع أنه كان للكعبة وقريش سلطان ديين عام يف . وكان للعرب آهلة شىت من املالئكة واجلن والكواكب واألصنام 

ولوال املصاحل . اجلزيرة ، فإنه مل يكن ذلك السلطان احملكم الذي يقف وقفة حقيقية يف وجه الدين اجلديد 
فقد كانوا يدركون ما يف . االقتصادية واألوضاع اخلاصة لرؤساء قريش ما وقفوا هذه الوقفة يف وجه اإلسالم 

  .عقائدهم من خلخلة واضطراب 
رة إىل جانب خلخلة النظام الديين ، أفضل ظرف يقوم فيه دين جديد ، وكانت خلخلة النظام السياسي للجزي

  .متحرراً من كل سلطان عليه يف نشأته ، خارج عن طبيعته 
كان . ويف وسط هذه اخللخلة كان لألوضاع االجتماعية يف اجلزيرة قيمتها كذلك يف محاية نشأة الدعوة اجلديدة 

فلما قام حممد صلى اهللا عليه وسلم بدعوته وجد . وزهنا يف هذا النظام وكان للعشرية . النظام القبلي هو السائد 
من سيوف بين هاشم محاية له؛ ووجد من التوازن القبلي فرصة ، ألن العشائر كانت تشفق من إثارة حرب على بين 

  .هاشم بسبب محايتهم حملمد صلى اهللا عليه وسلم وهم على غري دينه 

ء على كل من له عصبية من القالئل الذين أسلموا يف أول الدعوة ، وتدع تأديبه أو بل إهنا كانت تشفق من االعتدا
ومن مث كان أبو بكر رضي اهللا عنه يشتري . واملوايل الذين عذبوا إلسالمهم عذهبم سادهتم . تعذيبه ألهله أنفسهم 

وال خيفى ما يف هذا الوضع من . . م هؤالء املوايل ويعتقهم ، فيمتنع تعذيبهم هبذا اإلجراء ، ومتتنع فتنتهم عن دينه
  .ميزة بالقياس إىل نشأة الدين اجلديد 

وهي استعدادات ضرورية حلمل . مث كانت هنالك صفات الشعب العريب نفسه من الشجاعة واألرحيية والنخوة 
  .العقيدة اجلديدة والنهوض بتكاليفها 

هنضة؛ وكانت جتيش بكفايات واستعدادات وقد كانت اجلزيرة يف ذلك الزمان تزخر حبضانة عميقة لبذور 
وشخصيات تتهيأ هلذه النهضة املذخورة هلا يف ضمري الغيب؛ وكانت قد حفلت بتجارب إنسانية معينة من رحالهتا 

. وأشهرها رحلة الشتاء إىل اجلنوب ورحلة الصيف إىل الشمال . إىل أطراف امرباطورييت كسرى وقيصر 
فليعبدوا رب هذا البيت ، . إيالفهم رحلة الشتاء والصيف . إليالف قريش { : تعاىل املذكورتان يف القرآن يف قوله 



وتضافرت أسباب كثرية حلشد رصيد ضخم من التجارب مع التفتح } الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف 
صيد كله ، ووجه فلما جاءها اإلسالم استغل هذا الر. والتأهب الستقبال املهمة الضخمة اليت اختريت هلا اجلزيرة 

. وجعلها رصيداً له وذخراً . هذه الطاقة املختزنة ، اليت كانت تتهيأ كنوزها للتفتح؛ ففتحها اهللا مبفتاح اإلسالم 
ولعل هذا بعض ما يفسر لنا وجود هذا احلشد من الرجال العظام يف الصحابة يف اجليل األول يف حياة الرسول صلى 

وسعد ابن أيب وقاص وخالد . ومحزة والعباس وأيب عبيدة . كر وعمر وعثمان وعلي أيب ب: اهللا عليه وسلم من أمثال 
بن الوليد وسعد بن معاذ ، وأيب أيوب األنصاري وغريهم وغريهم من تلك العصبة اليت تلقت اإلسالم؛ فتفتحت له 

  . ، ومحلته ، وكربت به من غري شك وصلحت؛ ولكنها كانت حتمل البذرة الصاحلة للنمو والتمام
وليس هنا مكان التفصيل يف وصف استعداد اجلزيرة حلمل الرسالة اجلديدة ، وصيانة نشأهتا ، ومتكينها من اهليمنة 
على ذاهتا وعلى من حوهلا ، مما يشري إىل بعض أسباب اختيارها لتكون مهد العقيدة اجلديدة ، اليت جاءت للبشرية 

. نه حامل هذه الرسالة صلى اهللا عليه وسلم فذلك أمر يطول وإىل اختيار هذا البيت بالذات ليكون م. مجيعها 
وحسبنا هذه اإلشارة إىل حكمة اهللا املكنونة ، اليت يظهر التدبر والتفكر بعض . ومكانه رسالة خاصة مستقلة 

  .أطرافها كلما اتسعت جتارب البشر وإدراكهم لسنن احلياة 
فلما خرجت اجلزيرة من اجلاهلية إىل اإلسالم ، . حوهلا وهكذا جاء هذا القرآن عربياً لينذر أم القرى ومن 

وخلصت كلها لإلسالم ، محلت الراية وشرقت هبا وغربت؛ وقدمت الرسالة اجلديدة والنظام اإلنساين الذي قام 
على أساسها ، للبشرية مجيعها كما هي طبيعة هذه الرسالة وكان الذين محلوها هم أصلح خلق اهللا حلملها ونقلها؛ 

  .خرجوا هبا من أصلح مكان يف األرض مليالدها ونشأهتا  وقد

وليس من املصادفات أن يعيش الرسول صلى اهللا عليه وسلم حىت ختلص اجلزيرة العربية لإلسالم؛ ويتمحض هذا 
فقد . كما اختري هلا اللسان الذي يصلح حلملها إىل أقطار األرض مجيعا . املهد للعقيدة اليت اختري هلا على علم 

ولو كانت لغة . نت اللغة العربية بلغت نضجها وأصبحت صاحلة حلمل هذه الدعوة والسري هبا يف أقطار األرض كا
ميتة أو ناقصة التكوين الطبيعي ما صلحت حلمل هذه الدعوة أوالً ، وما صلحت بالذات لنقلها إىل خارج اجلزيرة 

  .أصلح ما تكون هلذا احلدث الكوين العظيم  وقد كانت اللغة ، كأصحاهبا ، كبيئتها ،. . العربية ثانياً 
وهكذا تبدو سلسلة طويلة من املوافقات املختارة هلذه الرسالة ، حيثما وجه الباحث نظره إىل تدبر حكمة اهللا 

لتنذر أم القرى ومن حوهلا ، وتنذر يوم اجلمع ال ريب } { اهللا أعلم حيث جيعل رسالته { : واختياره ومصداق قوله 
  . .} ق يف اجلنة وفريق يف السعري فيه ، فري

يوم جيمع اهللا ما . يوم احلشر . وقد كان اإلنذار األكرب واألشد واألكثر تكراراً يف القرآن هو اإلنذار بيوم اجلمع 
. } فريق يف اجلنة وفريق يف السعري { : تفرق من اخلالئق على مدار األزمنة واختالف األمكنة ، ليفرقهم من جديد 

  .م يف دار العمل ، يف هذه األرض ، يف فترة احلياة الدينا حبسب عمله
  . .} ولكن يدخل من يشاء يف رمحته ، والظاملون ما هلم من ويل وال نصري . ولو شاء اهللا جلعلهم أمة واحدة { 

حانه ولكنه سب. فلو شاء اهللا خللق البشر خلقة أخرى توحد سلوكهم ، فتوحد مصريهم ، إما إىل جنة وإما إىل نار 
وجعل من مقتضيات هذه اخلالفة ، على النحو الذي . خلقه للخالفة يف هذه األرض . خلق هذا اإلنسان لوظيفة 

أرادها ، أن تكون لإلنسان استعدادات خاصة جبنسه ، تفرقه عن املالئكة وعن الشياطني ، وعن غريمها من خلق اهللا 
نح هبا ومعها فريق إىل اهلدى والنور والعمل الصاحل؛ وجينح هبا استعدادات جي. ذوي الطبيعة املفردة املوحدة االجتاه 

ومعها فريق إىل الضالل والظالم والعمل السيِّئ كل منهما يسلك وفق أحد االحتماالت املمكنة يف طبيعة تكوين 



{ : وهكذا . .  }فريق يف اجلنة وفريق يف السعري { : هذا املخلوق البشري؛ وينتهي إىل النهاية املقررة هلذا السلوك 
وفق ما يعلمه اهللا من حال هذا الفريق وذاك ، . . } يدخل من يشاء يف رمحته والظاملون ما هلم من ويل وال نصري 

  .واستحقاقه للرمحة باهلداية أو استحقاقه للعذاب بالضالل 
. . } ويل وال نصري  ما هلم من{ : فهو يقرر هنا أن الظاملني . ولقد سبق أن بعضهم يتخذ من دون اهللا أولياء 

  .فأولياؤهم الذين يتخذوهنم ال حقيقة هلم إذن وال وجود 

  :مث يعود فيسأل يف استنكار 
  . .} أم اختذوا من دونه أولياء؟ { 

العمل الذي تظهر . ليقرر بعد هذا االستنكار أن اهللا وحده هو الويل ، وأنه هو القادر تتجلى قدرته يف إحياء املوتى 
  :فردة بأجلى مظاهرها فيه القدرة امل

  . .} فاهللا هو الويل ، وهو حييي املوتى { 
  :مث يعمم جمال القدرة ويربز حقيقتها الشاملة لكل شيء واليت ال تنحصر يف حدود 

  . .} وهو على كل شيء قدير { 
ي جاء من عند اهللا وهي هذا الوحي الذ. مث يعود إىل احلقيقة األوىل ، لبيان اجلهة اليت يرجع إليها عند كل اختالف 

  :يتضمن حكم اهللا كي ال يكون للهوى املتقلب أثر يف احلياة بعد ذلك املنهج اإلهلي القومي 
فاطر السماوات واألرض ، . ذلكم اهللا ريب عليه توكلت وإليه أنيب . وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إىل اهللا { 

له . ؤكم فيه ، ليس كمثله شيء ، وهو السميع البصري جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن األنعام أزواجا ، يذر
  . .} مقاليد السماوات واألرض ، يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر ، إنه بكل شيء عليم 

فالترابط اخلفي . وطريقة إيراد هذه احلقائق وتسلسلها وجتمعها يف هذه الفقرة طريقة عجيبة ، تستحق التدبر 
  .دقيق والظاهر بني أجزائها ترابط لطيف 

واهللا أنزل حكمه . . } وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إىل اهللا { : إنه يرد كل اختالف يقع بني الناس إىل اهللا 
القاطع يف هذا القرآن؛ وقال قوله الفصل يف أمر الدنيا واآلخرة؛ وأقام للناس املنهج الذي اختاره هلم يف حياهتم 

وبّين هلم هذا كله . عاشهم وحكمهم وسياستهم ، وأخالقهم وسلوكهم الفردية واجلماعية ، ويف نظام حياهتم وم
فإذا اختلفوا يف أمر أو . وجعل هذا القرآن دستوراً شامالً حلياة البشر ، أوسع من دساتري احلكم وأمشل . بياناً شافيا 

  .احلياة على أساسه  اجتاه فحكم اهللا فيه حاضر يف هذا الوحي الذي أوحاه إىل رسوله صلى اهللا عليه وسلم لتقوم
  :وعقب تقرير هذه احلقيقة حيكي قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسلما أمره كله هللا ، منيباً إىل ربه بكليته 

  . .} ذلكم اهللا ريب عليه توكلت ، وإليه أنيب { 
موضعها النفسي  فتجيء هذه اإلنابة ، وذاك التوكل ، وذلك اإلقرار بلسان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف

فها هو ذا رسول اهللا ونبيه يشهد أن اهللا هو ربه ، وأنه يتوكل عليه وحده ، . . املناسب للتعقيب على تلك احلقيقة 
فكيف يتحاكم الناس إذن إىل غريه عند اختالفهم يف شيء من األمر ، والنيب املهدي ال . وأنه ينيب إليه دون سواه 

يتحاكم الناس إىل قوله الفصل ، ال يتلفتون عنه حلظة هنا أو هناك؟ وكيف يتجهون  يتحاكم إال إليه ، وهو أوىل من
يف أمر من أمورهم وجهة أخرى ، والنيب املهدي يتوكل على اهللا وحده ، وينيب إليه وحده ، مبا أنه هو ربه ومتويل 

  أمره وكافله وموجهه إىل حيث خيتار؟
  .له الطريق وحيدد معامله ، فال يتلفت هنا أو هناك واستقرار هذه احلقيقة يف ضمري املؤمن ينري 



ويشعره أن اهللا راعيه . ويسكب فيه الطمأنينة إىل طريقه ، والثقة مبواقع خطواته ، فال يتشكك وال يتردد وال حيتار 
  .والنيب املهدي سالك هذا الطريق إىل اهللا . وحاميه ومسدد خطاه يف هذا االجتاه 

ضمري املؤمن يرفع من شعوره مبنهجه وطريقه ، فال جيد أن هناك منهجاً آخر أو طريقاً  واستقرار هذه احلقيقة يف
والنيب املهدي ينيب . يصح أن يتلفت إليه؛ وال جيد أن هنالك حكما غري قول اهللا وحكمه يرجع عند االختالف إليه 

  .إىل ربه الذي شرع هذا املنهج وحكم هذا احلكم 
  :ذه احلقيقة استقراراً ومتكيناً مث يعقب مرة أخرى مبا يزيد ه

ليس كمثله شيء . يذرؤكم فيه . فاطر السماوات واألرض ، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن األنعام أزواجا { 
  . .} وهو السميع البصري 

. . } فاطر السماوات واألرض { هو . . فاهللا منزل ذلك القرآن ليكون حكمه الفصل فيما خيتلفون فيه من شيء 
والناموس الذي حيكم السماء واألرض هو حكمه الفصل يف كل ما خيتص هبما من . مدبر السماوات واألرض  وهو
وشؤون احلياة والعباد إن هي إال طرف من أمر السماوات واألرض؛ فحكمه فيها هو احلكم الذي ينسق بني . أمر 

ذي حييط هبم ، والذي حيكم اهللا يف أمره بال حياة العباد وحياة هذا الكون العريض ، ليعيشوا يف سالم مع الكون ال
  .شريك 

{ : واهللا الذي جيب أن يرجعوا إىل حكمه فيما خيتلفون فيه من شىء هو خالقهم الذي سوى نفوسهم ، وركبها 
فنظم لكم حياتكم من أساسها ، وهو أعلم مبا يصلح هلا وما تصلح به وتستقيم . . } جعل لكم من أنفسكم أزواجاً 

فهنالك . . } ومن األنعام أزواجاً { : ذي أجرى حياتكم وفق قاعدة اخللق اليت اختارها لألحياء مجيعا وهو ال. 
إنه هو الذي جعلكم أنتم واألنعام . . وحدة يف التكوين تشهد بوحداينة األسلوب واملشيئة وتقديرها املقصود 

يعا ، فليس هنالك من شيء مياثله سبحانه مث تفرد هو دون خلقه مج. تتكاثرون وفق هذا املنهج وهذا األسلوب 
فخالق األشياء ال متاثله هذه األشياء اليت هي من . والفطرة تؤمن هبذا بداهة . . } ليس كمثله شىء { : وتعاىل 
ومن مث فإهنا ترجع كلها إىل حكمه عندما ختتلف فيما بينها على أمر ، وال ترجع معه إىل أحد غريه؛ ألنه . . خلقه 

  .أحد مثله ، حىت يكون هناك أكثر من مرجع واحد عند االختالف  ليس هناك
فإن الصلة بينه وبني ما خلق ليست منقطعة هلذا االختالف الكامل . . } ليس كمثله شىء {  -سبحانه  -ومع أنه 

  .مث حيكم حكم السميع البصري . . } وهو السميع البصري { : فهو يسمع ويبصر . 
يقيم هذا على حقيقة أن مقاليد . ا خيتلفون فيه من شيء هو احلكم الواحد الفصل مث إنه إذ جيعل حكمه فيم

له مقاليد السماوات { : السماوات واألرض كلها إليه بعد ما فطرها أول مرة ، وشرع هلا ناموسها الذي يدبرها 
  .} واألرض 

  .وهم بعض ما يف السماوات واألرض ، فمقاليدهم إليه . 
يبسط الرزق ملن يشاء { :  أمر رزقهم قبضاً وبسطاً فيما يتوىل من مقاليد السماوات واألرض مث إنه هو الذي يتوىل

فلمن غريه يتجهون إذن ليحكم بينهم فيما خيتلفون فيه؟ . فهو رازقهم وكافلهم ومطعمهم وساقيهم . . } ويقدر 
إنه بكل شىء عليم { : كله بعلم وتقدير الذي يدبر هذا . وإمنا يتجه الناس إىل الرازق الكافل املتصرف يف األرزاق 

  . .والذي يعلم كل شىء هو الذي حيكم وحكمه العدل ، وحكمه الفصل . . } 
وهكذا تتساوق املعاين وتتناسق هبذه الدقة اخلفية اللطيفة العجيبة؛ لتوقع على القلب البشري َدقة بعد َدقة ، حىت 

  .يتكامل فيها حلن متناسق عميق 



  :قيقة األوىل مث يعود إىل احل
أن أقيموا : شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً ، والذي أوحينا إليك ، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى { 

وما . اهللا جيتيب إليه من يشاء ، ويهدي إليه من ينيب . كرب على املشركني ما تدعوهم إليه . الدين وال تتفرقوا فيه 
م بغياً بينهم ولوال كلمة سبقت من ربك إىل أجل مسمى لقضي بينهم ، وإن الذين تفرقوا إال من بعد ما جاءهم العل

: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ، وال تتبع أهواءهم ، وقل . أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب 
كم ، ال حجة بيننا آمنت مبا أنزل اهللا من كتاب؛ وأمرت ألعدل بينكم ، اهللا ربنا وربكم ، لنا أعمالنا ولكم أعمال

والذين حياجون يف اهللا من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند رهبم ، . وبينكم ، اهللا جيمع بيننا وإليه املصري 
  . .} وعليهم غضب وهلم عذاب شديد 

 فكانت هذه إشارة. . } كذلك يوحي إليك وإىل الذين من قبلك اهللا العزيز احلكيم { : لقد جاء يف مطلع السورة 
فاآلن يفصل هذه اإلشارة؛ ويقرر أن ما شرعه اهللا . إمجالية إىل وحدة املصدر ، ووحدة املنهج ، ووحدة االجتاه 

وهو أن يقيموا دين اهللا الواحد ، وال يتفرقوا . للمسلمني هو يف عمومه ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى 
ومن . هج اإلهلي القدمي ، دون التفات إىل أهواء املختلفني ويرتب عليها نتائجها من وجوب الثبات على املن. فيه 

  .هيمنة هذا الدين الواضح املستقيم ، ودحض حجة الذين حياجون يف اهللا ، وإنذارهم بالغضب والعذاب الشديد 
  :ويبدو من التماسك والتناسق يف هذه الفقرة كالذي بدا يف سابقتها بشكل ملحوظ 

أن أقيموا : ه نوحا ، والذي أوحينا إليك ، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى شرع لكم من الدين ما وصى ب{ 
  . .} الدين وال تتفرقوا فيه 

. حقيقة األصل الواحد ، والنشأة الضاربة يف أصول الزمان . وبذلك يقرر احلقيقة اليت فصلناها يف مطلع السورة 
فإذا هم على . ر إىل سلفه يف الطريق املمتدة من بعيد وهو ينظ. ويضيف إليها حملة لطيفة الوقع يف حس املؤمن 

عيسى ، حممد صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني ويستشعر أنه . موسى . إبراهيم . نوح . . التتابع هؤالء الكرام 
  .امتداد هلؤالء الكرام وأنه على درهبم يسري 

وهو برفقة هذا . رمان من أعراض كثرية إنه سيستروح السري يف الطريق ، مهما جيد فيه من شوك ونصب ، وح
  .الكرمي على الكون كله منذ فجر التاريخ . املوكب الكرمي على اهللا 

مث إنه السالم العميق بني املؤمنني بدين اهللا الواحد ، السائرين على شرعه الثابت؛ وانتفاء اخلالف والشقاق؛ 
اهم ، ووصل احلاضر باملاضي ، واملاضي باحلاضر ، والسري والشعور بالقرىب الوثيقة ، اليت تدعو إىل التعاون والتف

  .مجلة يف الطريق 
. وإذا كان الذي شرعه اهللا من الدين للمسلمني املؤمنني مبحمد هو ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى 

يما يتقاتل أتباع ففيم يتقاتل أتباع موسى وأتباع عيسى؟ وفيم يتقاتل أصحاب املذاهب املختلفة من أتباع عيسى؛ وف
موسى وعيسى مع أتباع حممد؟ وفيم يتقاتل من يزعمون أهنم على ملة إبراهيم من املشركني مع املسلمني؟ ومل ال 

أن { : يتضام اجلميع ليقفوا حتت الراية الواحدة اليت حيملها رسوهلم األخري؟ والوصية الواحدة الصادرة للجميع 
يقيموا الدين ، ويقوموا بتكاليفه ، وال ينحرفوا عنه وال يلتووا به؛ ويقفوا حتت ؟ ف} أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه 

رايته صفا ، وهي راية واحدة ، رفعها على التوايل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات اهللا عليهم حىت انتهت 
  .إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم يف العهد األخري 

وهم يزعمون أهنم على ملة إبراهيم كانوا يقفون من الدعوة القدمية اجلديدة  ولكن املشركني يف أم القرى ومن حوهلا



  :موقفاً آخر 
  . .} كرب على املشركني ما تدعوهم إليه { 

أي } على رجل من القريتني عظيم { كرب عليهم أن يتنزل الوحي على حممد من بينهم؛ وكانوا يريدون أن يتنزل 
فات حممد الذاتية وهو بإقرارهم الصادق األمني ، وال كان نسبه وهو من ومل تكن ص. صاحب سلطان من كربائهم 

  ما كان هذا كله يعدل يف نظرهم أن يكون سيد قبيلة ذا سلطان. أوسط بيت يف قريش 
وكرب عليهم أن ينتهي سلطاهنم الديين بانتهاء عهد الوثنية واألصنام واألساطري اليت يقوم عليها هذا السلطان؛ 

فتشبثوا بالشرك وكرب عليهم التوحيد اخلالص الواضح الذي . مصاحلهم االقتصادية والشخصية  وتعتمد عليها
  .دعاهم إليه الرسول الكرمي 

إن آباءهم الذين ماتوا على الشرك ماتوا على ضاللة وعلى جاهلية؛ فتشبثوا باحلماقة ، : وكرب عليهم أن يقال 
  .فسهم إىل اجلحيم ، على أن يوصم آباؤهم بأهنم ماتوا ضالني وأخذهتم العزة باإلمث ، واختاروا أن يلقوا بأن

والقرآن يعقب على موقفهم هذا بأن اهللا هو الذي يصطفي وخيتار من يشاء؛ وأنه كذلك يهدي إليه من يرغب يف 
  :كنفه ، ويتوب إىل ظله من الشاردين 

  . .} اهللا جيتيب إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب { 
  .وهو يفتح الطريق ملن ينيب إليه ويثوب . صلى اهللا عليه وسلم للرسالة  وقد اجتىب حممداً

  :مث يعود إىل موقف أتباع الرسل ، الذين جاءوا قومهم بدين واحد ، فتفرق أتباعهم شيعا وأحزابا 
، وإن  وما تفرقوا إال من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ولوال كلمة سبقت من ربك إىل أجل مسمى لقضي بينهم{ 

  .} الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب 

.  
إمنا . فهم مل يتفرقوا عن جهل؛ ومل يتفرقوا ألهنم يعرفون األصل الواحد الذي يربطهم ، ويربط رسلهم ومعتقداهتم 

تأثري األهواء تفرقوا حتت . تفرقوا بغيا بينهم وحسدا وظلما للحقيقة وألنفسهم سواء . تفرقوا بعد ما جاءهم العلم 
ولو أخلصوا . تفرقوا غري مستندين إىل سبب من العقيدة الصحيحة واملنهج القومي . اجلائرة ، والشهوات الباغية 

  .لعقيدهتم ، واتبعوا منهجهم ما تفرقوا 
ولكن كلمة . ولقد كانوا يستحقون أن يأخذهم اهللا أخذا عاجال ، جزاء بغيهم وظلمهم يف هذا التفرق والتفريق 

ولوال كلمة سبقت من ربك إىل أجل مسمى لقضي بينهم { بقت من اهللا حلكمة أرادها ، بإمهاهلم إىل أجل مسمى س
  .ولكنهم مؤجلون إىل يوم الوقت املعلوم . فحق احلق وبطل الباطل؛ واتنهى األمر يف هذه احلياة الدنيا . . } 

وفرقوا من أتباع كل نيب ، فقد تلقوا عقيدهتم وكتاهبم فأما األجيال اليت ورثت الكتاب من بعد أولئك الذين تفرقوا 
بغري يقني جازم؛ إذ كانت اخلالفات السابقة مثارا لعدم اجلزم بشيء ، وللشك والغموض واحلرية بني شىت املذاهب 

  :واالختالفات 
  . .} وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب { 

ة هي الصخرة الصلبة اليت يقف عليها املؤمن ، فتميد األرض من حوله وهو ثابت فالعقيد. وما هكذا تكون العقيدة 
والعقيدة هي النجم اهلادي الثابت على األفق يتجه إليه املؤمن . راسخ القدمني فوق الصخرة الصلبة اليت ال متيد 

مثار ريبة ، فال ثبات فأما حني تصبح العقيدة ذاهتا موضع شك و. وسط األنواء والزوابع ، فال يضل وال حييد 
  .لشىء وال ألمر يف نفس صاحبها ، وال قرار له على وجهة ، وال اطمئنان إىل طريق 



ولقد جاءت العقيدة ليعرف أصحاهبا طريقهم ووجهتهم إىل اهللا؛ ويقودوا من وراءهم من البشر يف غري ما تلجلج 
  .قيادة أحد ، وهم أنفسهم حائرون فإذا هم استرابوا وشكوا فهم غري صاحلني ل. وال تردد وال ضالل 

  .وكذلك كان حال أتباع الرسل يوم جاء هذا الدين اجلديد 
  :» ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني « : يقول األستاذ اهلندي أبو احلسن الندوي يف كتابه 

فقدت روحها وشكلها ،  أصبحت الديانات العظمى فريسة العابثني واملتالعبني ، ولعبة احملرفني واملنافقني ، حىت« 
فلو بعث أصحاهبا األولون مل يعرفوها ، وأصبحت مهود احلضارة والثقافة واحلكم والسياسة مسرح الفوضى 

واالحنالل واالختالل وسوء النظام ، وعسف احلكام ، وشغلت بنفسها ، ال حتمل للعامل رسالة وال لألمم دعوة ، 
ال متلك مشرعاً صافياً من الدين السماوي ، وال نظاماً ثابتا من احلكم  وأفلست يف معنوياهتا ، ونضب معني حياهتا ،

  .» البشري 
  :» العواطف كأساس للحضارة « يف كتابه » دنيسون . ه . ج « ويقول الكاتب األوريب 

تعني ففي القرنني اخلامس والسادس كان العامل املتمدين على شفا جرف هارٍ من الفوضى ، ألن العقائد اليت كانت « 
  .على إقامة احلضارة كانت قد اهنارت؛ ومل يك مث ما يعتد به مما يقوم مقامها 

وكان يبدو إذ ذاك أن املدينة الكربى ، اليت تكلف بناؤها جهود أربعة آالف سنة ، مشرفة على التفكك واالحنالل؛ 
حارب وتتناحر ، ال قانون وال نظام وأن البشرية توشك أن ترجع ثانية إىل ما كانت عليه من اهلمجية ، إذ القبائل تت

وكانت املدينة . بدالً من االحتاد والنظام : أما النظم اليت خلقتها املسيحية فكانت تعمل على الفرقة واالهنيار . 
وبني . . واقفة تترنح وقد تسرب إليها العطب حىت اللباب . كشجرة ضخمة متفرعة امتد ظلها إىل العامل كله 

  . .يعين حممداً صلى اهللا عليه وسلم . . « الشامل ولد الرجل الذي وحد العامل مجيعه مظاهر هذا الفساد 
. وألن أتباع الرسل تفرقوا من بعد ما جاءهم العلم وألن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم كانوا يف شك منه مريب 

أرسل اهللا حممداً صلى . .  اهللا هلذا وذلك ، وخللو مركز القيادة البشرية من قائد ثبت مستيقن يعرف طريقه إىل. 
اهللا عليه وسلم ووجه إليه األمر أن يدعو وأن يستقيم على دعوته ، وأال يلتفت إىل األهواء املصطرعة حوله وحول 

  :دعوته الواضحة املستقيمة؛ وأن يعلن جتديد اإلميان بالدعوة الواحدة اليت شرعها اهللا للنبيني أمجعني 
وأمرت ألعدل . آمنت مبا أنزل اهللا من كتاب : أمرت ، وال تتبع أهواءهم ، وقل  فلذلك فادع واستقم كما{ 

  . .} اهللا جيمع بيننا ، وإليه املصري . ال حجة بيننا وبينكم . لنا أعمالنا ولكم أعمالكم . اهللا ربنا وربكم . بينكم 
تدعو إىل اهللا على . واضح ويقني ثابت  القيادة احلازمة املستقيمة على هنج. إهنا القيادة اجلديدة للبشرية مجعاء 

القيادة اليت . وتنأى عن األهواء املضطربة املتناوحة من هنا وهناك . وتستقيم على أمر اهللا دون احنراف . بصرية 
واليت ترد اإلميان إىل أصله الثابت الواحد ، وترد . تعلن وحدة الرسالة ووحدة الكتاب ووحدة النهج والطريق 

مث هو االستعالء واهليمنة باحلق . . } آمنت مبا أنزل اهللا من كتاب : وقل { : إىل ذلك األصل الواحد  البشرية كلها
هذا . ( فهي قيادة ذات سلطان ، تعلن العدل يف األرض بني اجلميع . . } وأمرت ألعدل بينكم { . والعدل 

) . بيعتها املهيمنة الشاملة تبدو واضحة ولكن ط. والدعوة بعد يف مكة حمصورة بني شعاهبا مضطهدة هي وأصحاهبا 
وتعلن . . } لنا أعمالنا ولكم أعمالكم { : وتعلن فردية التبعة . . } اهللا ربنا وربكم { : وتعلن الربوبية الواحدة 

اهللا { : وتكل األمر كله إىل اهللا صاحب األمر األخري . . } ال حجة بيننا وبينكم { : إهناء اجلدل بالقول الفصل 
  . .} مع بيننا وإليه املصري جي

وتكشف هذه اآلية الواحدة عن طبيعة هذه الرسالة األخرية ، يف مقاطعها القصرية الفاصلة على هذا النحو اجلامع 



وجاءت لتهيمن فتحقق العدالة يف . فهي رسالة جاءت لتمضي يف طريقها ال تتأثر بأهواء البشر . احلازم الدقيق 
  .يق إىل اهللا كما هو يف حقيقته موحد على مدى الرساالت وجاءت لتوحد الطر. األرض 

.  
وبعد وضوح القضية على هذا النحو ، واستجابة العصبة املؤمنة هللا هذه االستجابة ، يبدو جدل اجملادلني يف اهللا 

فصل فتنتهي هذه الفقرة بال. مستنكراً ال يستحق االلتفات ، وتبدو حجتهم باطلة فاشلة ليس هلا وزن وال حساب 
  :يف أمرهم ، وتركهم لوعيد اهللا الشديد 

حجتهم داحضة عند رهبم ، وعليهم غضب ، وهلم عذاب . من بعد ما استجيب له . والذين حياجون يف اهللا { 
  . .} شديد 

ووراء اهلزمية والبطالن يف األرض ، الغضب . ومن تكون حجته باطلة مغلوبة عند ربه فال حجة له وال سلطان 
وهو اجلزاء املناسب على اللجاج بالباطل بعد استجابة القلوب اخلالصة؛ واجلدل . ديد يف اآلخرة والعذاب الش

  .املغرض بعد وضوح احلق الصريح 
  :مث يبدأ جولة جديدة مع احلقيقة األوىل 

ا ، يستعجل هبا الذين ال يؤمنون هب. وما يدريك لعل الساعة قريب . اهللا الذي أنزل الكتاب باحلق وامليزان { 
اهللا لطيف بعباده . والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أهنا احلق ، أال إن الذين ميارون يف الساعة لفي ضالل بعيد 

من كان يريد حرث اآلخرة نزد له من حرثه ، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته . يرزق من يشاء وهو القوي العزيز 
  . .} منها ، وما له يف اآلخرة من نصيب 

أنزل الكتاب باحلق وأنزل العدل؛ وجعله حكما فيما خيتلف فيه أصحاب العقائد السالفة ، وفيما ختتلف فيه  فاهللا
العدل الدقيق كأنه امليزان توزن به القيم ، وتوزن به . آراء الناس وأهواؤهم؛ وأقام شرائعه على العدل يف احلكم 

  .احلقوق ، وتوزن به األعمال والتصرفات 
واملناسبة بني هذا وهذه حاضرة ، . إىل ذكر الساعة . حقيقة الكتاب املنزل باحلق والعدل . احلقيقة وينتقل من هذه 

  :فمن ذا يدري إن كانت على وشك . والساعة غيب . فالساعة هي موعد احلكم العدل والقول الفصل 
  . .} وما يدريك لعل الساعة قريب؟ { 

ها يكون احلساب القائم على احلق والعدل ، الذي ال يهمل فيه والناس عنها غافلون ، وهي منهم قريب ، وعند
  . .شىء وال يضيع 

  :ويصور موقف املؤمنني من الساعة وموقف غري املؤمنني 
  . .} يستعجل هبا الذين ال يؤمنون هبا ، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أهنا احلق { 

ألهنم . تقدر ما ينتظرهم فيها؛ فال عجب يستعجلون هبا مستهترين والذين ال يؤمنون هبا ال حتس قلوهبم هوهلا ، وال 
وأما الذين آمنوا فهم مستيقنون منها ، ومن مث هم يشفقون وخيافون ، وينتظروهنا بوجل . حمجوبون ال يدركون 

  .وخشية ، وهم يعرفون ما هي حني تكون 
  .هم يعرفون وبينهم وبني احلق صلة ف. وإهنم ليعلمون أهنا احلق . وإهنا حلق 

  . .} أال إن الذين ميارون يف الساعة لفي ضالل بعيد { 
  . .فقد أوغلوا يف الضالل وأبعدوا ، فعسري أن يعودوا بعد الضالل البعيد 

وينتقل من احلديث عن اآلخرة واإلشفاق منها أو االستهتار هبا ، إىل احلديث عن الرزق الذي يتفضل اهللا به على 



  :عباده 
  . .} بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز اهللا لطيف { 

  .وتبدو املناسبة بعيدة يف ظاهر األمر بني هذه احلقيقة وتلك 

  :ولكن الصلة تبدو وثيقة عند قراءة اآلية التالية 
} من كان يريد حرث اآلخرة نزد له يف حرثه ، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله يف اآلخرة من نصيب { 
. .  
فهؤالء البشر أعجز من أن يرزقوا . يرزق الصاحل والطاحل ، واملؤمن والكافر . اهللا لطيف بعباده يرزق من يشاء ف

أنفسهم شيئاً؛ وقد وهبهم اهللا احلياة ، وكفل هلم أسباهبا األولية؛ ولو منع رزقه عن الكافر والفاسق والطاحل ما 
وعطشاً ، وعجزاً عن أسباب احلياة األوىل ، وملا حتققت حكمة اهللا استطاعوا أن يرزقوا أنفسهم وملاتوا جوعاً وعرياً 

ومن مث أخرج الرزق من . من إحيائهم وإعطائهم الفرصة ليعملوا يف احلياة الدنيا ما حيسب هلم يف اآلخرة أو عليهم 
تعدادات األفراد دائرة الصالح والطالح ، واإلميان والكفر ، وعلقه بأسبابه املوصولة بأوضاع احلياة العامة واس

  .جيزي عليهما الناس يوم اجلزاء . وجعله فتنة وابتالء . اخلاصة 
فمن كان يريد حرث اآلخرة عمل فيه ، وزاد له اهللا . مث جعل اآلخرة حرثا والدنيا حرثا خيتار املرء منهما ما يشاء 

رزقه املكتوب له يف هذه األرض ال  وكان له مع حرث اآلخرة. يف حرثه ، وأعانه عليه بنيته ، وبارك له فيه بعمله 
بل إن هذا الرزق الذي يعطاه يف األرض قد يكون هو بذاته حرث اآلخرة بالقياس إليه ، حني يرجو . حيرم منه شيئا 

ومن كان يريد حرث الدنيا أعطاه اهللا من عرض الدنيا . . وجه اهللا يف تثمريه وتصريفه واالستمتاع به واإلنفاق منه 
فهو مل يعمل يف حرث اآلخرة شيئاً ينتظر . ولكن مل يكن له يف اآلخرة نصيب . له ال حيرم منه شيئا  رزقه املكتوب

  عليه ذلك النصيب
ونظرة إىل طالب حرث الدنيا وطالب حرث اآلخرة ، تكشف عن احلماقة يف إرادة حرث الدنيا فرزق الدنيا 

مث يبقى حرث . رث الدنيا وفق املقدور له يف علم اهللا فلكل منهما نصيبه من ح. يتلطف اهللا فيمنحه هؤالء وهؤالء 
  .اآلخرة خالصا ملن أراده وعمل فيه 

ومن طالب حرث الدنيا جند األغنياء والفقراء؛ حبسب أسباب الرزق املتعلقة باألوضاع العامة واالستعدادات 
 اختالف بني الفريقني يف ففي هذه األرض ال. وكذلك جند احلال عند طالب حرث اآلخرة سواء بسواء . اخلاصة 

وتركه ال يغري من . إمنا يظهر االختالف واالمتياز هناك فمن هو األمحق الذي يترك حرث اآلخرة . قضية الرزق 
  أمره شيئا يف هذه احلياة؟

ق فاحلق والعدل ظاهران يف تقدير الرز. واألمر يف النهاية مرتبط باحلق وامليزان الذي نزل به الكتاب من عند اهللا 
ويف حرمان الذين يريدون حرث الدنيا من حرث اآلخرة يوم . ويف زيادة حرث اآلخرة ملن يشاء . جلميع األحياء 

  . .اجلزاء 
  :ومن مث يبدأ جولة أخرى حول احلقيقة األوىل 

عذاب  أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهللا؟ ولوال كلمة الفصل لقضي بينهم ، وإن الظاملني هلم{ 
  .أليم 



ترى الظاملني مشفقني مما كسبوا وهو واقع هبم ، والذين آمنوا وعملوا الصاحلات يف روضات اجلنات ، هلم ما 
ال : ذلك الذي يبشر اهللا عباده الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ، قل . يشاءون عند رهبم ، ذلك هو الفضل الكبري 
  . .} من يقترف حسنة نزد له فيها حسناً ، إن اهللا غفور شكور أسألكم عليه أجراً إال املودة يف القرىب؛ و

يف فقرة سابقة قرر أن ما شرعه اهللا لألمة املسلمة هو ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ، وهو ما أوحى 
عه هلم ما به إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم ويف هذه الفقرة يتساءل يف استنكار عما هم فيه وما هم عليه ، من ذا شر

  دام اهللا مل يشرعه؟ وهو خمالف ملا شرعه منذ أن كان هناك رساالت وتشريعات؟
  . .} أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهللا؟ { 

. وليس ألحد من خلق اهللا أن يشرع غري ما شرعه اهللا وأذن به كائنا من كان؛ فاهللا وحده هو الذي يشرع لعباده 
واحلياة البشرية إن . ه هو مبدع هذا الكون كله ، ومدبره بالنواميس الكلية الكربى اليت اختارها له مبا أنه سبحان

هي إال ترس صغري يف عجلة هذا الكون الكبري ، فينبغي أن حيكمها تشريع يتمشى مع تلك النواميس؛ وال يتحقق 
فال يؤمتن على . ر عن تلك اإلحاطة بال جدال وكل من عدا اهللا قاص. هذا إال حني يشرع هلا احمليط بتلك النواميس 

  .التشريع حلياة البشر مع ذلك القصور 
ومع وضوح هذه احلقيقة إىل حد البداهة؛ فإن الكثريين جيادلون فيها ، أو ال يقتنعون هبا ، وهم جيرؤون على 

مون بني ظروفهم والتشريع استمداد التشريع من غري ما شرع اهللا ، زاعمني أهنم خيتارون اخلري لشعوهبم ، ويوائ
كأمنا هم أعلم من اهللا وأحكم من اهللا أو كأمنا هلم شركاء من دون اهللا يشرعون . الذي ينشئونه من عند أنفسهم 

  هلم ما مل يأذن به اهللا وليس أخيب من ذلك وال أجرأ على اهللا
. يعة الكون الذي تعيش فيه وفطرته لقد شرع اهللا للبشرية ما يعلم سبحانه ، أنه يتناسق مع طبيعتها وفطرهتا وطب

شرع يف . ومن مث حيقق هلذه البشرية أقصى درجات التعاون فيما بينها ، والتعاون كذلك مع القوى الكونية الكربى 
هذا كله أصوالً ، وترك للبشر فقط استنباط التشريعات اجلزئية املتجددة مع حاجات احلياة املتجددة ، يف حدود 

فإذا ما اختلف البشر يف شىء من هذا ردوه إىل اهللا؛ ورجعوا به إىل تلك . شريعات العامة املنهج الكلي والت
  .األصول الكلية اليت شرعها للناس ، لتبقى ميزاناً يزن به البشر كل تشريع جزئي وكل تطبيق 

هو خروج على وما عدا هذا النهج ف. وهو خري احلاكمني . بذلك يتوحد مصدر التشريع ، ويكون احلكم هللا وحده 
  .شريعة اهللا ، وعلى دين اهللا ، وعلى ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وحممداً عليهم الصالة والسالم 

  . .} ولوال كلمة الفصل لقضي بينهم { 
 ، ولوالها لقضى اهللا بينهم ، فأخذ املخالفني ملا شرعه اهللا. فقد قال اهللا كلمة الفصل بإمهاهلم إىل يوم القول الفصل 

  .ولكنه أمهلهم ليوم اجلزاء . ألخذهم باجلزاء العاجل . املتبعني لشرع من عداه 
  . .} وإن الظاملني هلم عذاب أليم { 

  وهل أظلم من املخالفة عن شرع اهللا إىل شرع من عداه؟. فهذا هو الذي ينتظرهم جزاء الظلم 
ضهم خائفني من العذاب وكانوا من قبل ال يشفقون يعر. ومن مث يعرض هؤالء الظاملني يف مشهد من مشاهد القيامة 

  :، بل يستعجلون ويستهترون 
  . .} ترى الظاملني مشفقني مما كسبوا وهو واقع هبم { 

فكأمنا هو غول مفزع؛ وهو هو الذي كسبوه وعملوه بأيديهم } مما كسبوا { والتعبري العجيب جيعل إشفاقهم 
وكأنه هو بذاته انقلب عذابا ال خملص . . } وهو واقع هبم { ه ويفزعون وكانوا به فرحني ولكنهم اليوم يشفقون من



  منه ، وهو واقع هبم
  :جندهم يف أمن وعافية ورخاء . ويف الصفحة األخرى جند املؤمنني الذين كانوا يشفقون من هذا اليوم وخيافون 

ذلك . ذلك هو الفضل الكبري . م والذين آمنوا وعملوا الصاحلات يف روضات اجلنات ، هلم ما يشاءون عند رهب{ 
  . .} الذي يبشر اهللا عباده الذين آمنوا وعملوا الصاحلات 

بال حدود وال } هلم ما يشاءون عند رهبم { . . } يف روضات اجلنات { : والتعبري كله ُرخاء يرسم ظالل الرخاء 
شرى حاضرة ، مصداقاً للبشرى فهو ب} ذلك الذي يبشر اهللا عباده { . . } ذلك هو الفضل الكبري { . قيود 

  .وظل البشرى هنا هو أنسب الظالل . السالفة 
إنه ال يطلب منهم : وعلى مشهد هذا النعيم الرخاء اجلميل الظليل يلقن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يقول هلم 

ا هي مودته هلم لقرابتهم إمن. أجراً على اهلدى الذي ينتهي هبم إىل هذا النعيم ، وينأى هبم عن ذلك العذاب األليم 
  :منه ، وحسبه ذلك أجراً 

} إن اهللا غفور شكور . ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا . إال املودة يف القرىب . ال أسألكم عليه أجرا : قل { 
. .  

صلى اهللا  واملعىن الذي أشرت إليه ، وهو أنه ال يطلب منهم أجرا ، إمنا تدفعه املودة للقرىب وقد كانت لرسول اهللا
عليه وسلم قرابة بكل بطن من بطون قريش ليحاول هدايتهم مبا معه من اهلدى ، وحيقق اخلري هلم إرضاء لتلك 

  املودة اليت حيملها هلم ، وهذا أجره وكفى
وهناك تفسري مروي . هذا املعىن هو الذي انقدح يف نفسي وأنا أقرأ هذا التعبري القرآين يف مواضعه اليت جاء فيها 

  :ابن عباس رضي اهللا عنهما أثبته هنا لوروده يف صحيح البخاري  عن
مسعت : قال البخاري حدثنا حممد بن بشار ، حدثنا حممد بن جعفر ، حدثنا شعبة عن عبد امللك بن ميسرة ، قال 

د بن جبري فقال سعي} إال املودة يف القرىب { : طاووسا حيدث عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه سأل عن قوله تعاىل 
  .قرىب آل حممد : 

وََيسَْتجِيُب الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا ) ٢٥(َوُهَو الَِّذي َيقَْبلُ التَّْوَبةَ َعْن ِعَباِدِه َوَيْعفُو َعنِ السَّيِّئَاِت َوَيْعلَُم َما َتفَْعلُونَ 
َولَوْ َبَسطَ اللَُّه الرِّْزَق ِلِعبَاِدِه لََبغَْوا ِفي الْأَْرضِ ) ٢٦(ِديٌد الصَّاِلحَاِت َويَزِيدُُهْم ِمْن فَْضِلِه َوالْكَاِفُرونَ لَُهْم َعذَابٌ َش

َوُهَو الَِّذي ُينَزِّلُ الَْغْيثَ ِمْن َبْعِد َما قََنطُوا وََيْنُشرُ َرْحَمَتُه َوُهوَ ) ٢٧(َولَِكْن ُينَزِّلُ بِقََدرٍ َما َيَشاُء إِنَّهُ بِِعَباِدِه َخبٌِري َبِصٌري 
يرٌ َوِمْن آَياِتهِ َخلُْق السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَما َبثَّ ِفيهَِما ِمْن َدابٍَّة َوُهَو َعلَى َجْمِعهِمْ إِذَا َيَشاُء قَِد) ٢٨(يُّ الْحَِميُد الَْوِل

ُتمْ بُِمْعجِزِيَن ِفي الْأَْرضِ َوَما لَكُمْ َوَما أَْن) ٣٠(َوَما أََصاَبكُْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَبَِما كَسََبْت أَْيدِيكُْم َوَيْعفُو َعْن كَِثريٍ ) ٢٩(
إِنْ َيَشأْ ُيْسِكنِ الرِّيَح فََيظْلَلَْن ) ٣٢(َوِمْن آَياِتِه الَْجوَارِ ِفي الَْبْحرِ كَالْأَْعلَامِ ) ٣١(ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َولَا َنِصريٍ 

َوَيْعلََم ) ٣٤(أَوْ ُيوبِقُْهنَّ بَِما كََسُبوا َوَيْعُف َعْن كَِثريٍ ) ٣٣(لِّ َصبَّارٍ َشكُورٍ َرَواِكَد َعلَى ظَْهرِِه إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَياٍت ِلكُ
بْقَى فََما أُوِتيُتْم ِمْن َشْيٍء فََمَتاُع الَْحَياِة الدُّْنَيا َوَما عِْنَد اللَِّه خَْيٌر َوأَ) ٣٥(الَِّذيَن ُيَجاِدلُونَ ِفي آَياِتَنا َما لَُهْم ِمْن َمِحيصٍ 

) ٣٧(وَالَِّذيَن َيْجَتنُِبونَ كَبَاِئَر الْإِثْمِ وَالْفَوَاِحَش وَإِذَا َما غَِضبُوا ُهْم َيغِْفُرونَ ) ٣٦(ِللَِّذيَن آَمُنوا َوَعلَى َربِّهِْم َيَتَوكَّلُونَ 
َوالَِّذيَن إِذَا أَصَابَُهُم الَْبْغيُ ) ٣٨(َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنفِقُونَ  َوالَِّذيَن اْسَتَجابُوا لَِربِّهِْم َوأَقَاُموا الصَّلَاةَ َوأَْمُرُهمْ ُشوَرى َبْينَُهْم

َولََمنِ ) ٤٠(َوَجَزاُء سَيِّئٍَة َسيِّئَةٌ ِمثْلَُها فََمْن َعفَا َوأَصْلََح فَأَْجُرُه َعلَى اللَِّه إِنَُّه لَا ُيِحبُّ الظَّاِلِمَني ) ٣٩(ُهْم َينَْتِصُرونَ 
إِنََّما السَّبِيلُ َعلَى الَِّذيَن َيظِْلُمونَ النَّاَس َوَيْبُغونَ ِفي الْأَْرضِ بَِغْيرِ ) ٤١(َد ظُلِْمِه فَأُولَِئَك َما َعلَْيهِْم ِمْن َسبِيلٍ انَْتَصَر بَْع

َوَمْن ُيضِْللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن ) ٤٣(ورِ َولََمْن َصَبَر َوغَفََر إِنَّ ذَِلَك لَِمْن َعْزمِ الْأُُم) ٤٢(الَْحقِّ أُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم 



َوَتَراُهْم ُيعَْرُضونَ َعلَْيَها َخاِشِعنيَ ) ٤٤(َوِليٍّ ِمْن َبْعِدِه َوَتَرى الظَّاِلِمَني لَمَّا َرأَُوا الَْعذَاَب َيقُولُونَ َهلْ إِلَى مََردٍّ ِمْن َسبِيلٍ 
َوقَالَ الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ الَْخاِسرِيَن الَِّذيَن َخِسرُوا أَنْفُسَُهْم َوأَْهِليهِْم َيْوَم الِْقَياَمِة أَلَا إِنَّ  ِمَن الذُّلِّ َيْنظُُرونَ ِمْن طَْرٍف خَِفيٍّ

ُه فََما لَُه ِمْن َسبِيلٍ َوَما كَانَ لَُهْم ِمْن أَْولَِياَء َيْنصُُرونَُهْم ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَمْن ُيْضِللِ اللَّ) ٤٥(الظَّاِلِمَني ِفي َعذَابٍ ُمقِيمٍ 
فَإِنْ ) ٤٧(َما لَكُْم ِمْن َنِكريٍ اسَْتجِيُبوا ِلرَبِّكُْم ِمْن قَْبلِ أَنْ َيأِْتَي َيْوٌم لَا َمَردَّ لَُه ِمَن اللَِّه َما لَكُْم ِمْن َملَْجإٍ َيوَْمِئٍذ َو) ٤٦(

َك إِلَّا الَْبلَاغُ َوإِنَّا إِذَا أَذَقَْنا الْإِْنَسانَ ِمنَّا َرْحَمةً فَرَِح بَِها َوإِنْ ُتِصْبُهمْ َسيِّئَةٌ أَْعَرضُوا فََما أَْرَسلَْناَك َعلَْيهِْم حَِفيظًا إِنْ َعلَْي
َشاُء إَِناثًا َوَيَهبُ ِللَِّه ُملُْك السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َيْخلُُق َما َيَشاُء َيَهبُ ِلَمْن َي) ٤٨(بَِما قَدََّمْت أَْيدِيهِْم فَإِنَّ الْإِْنَسانَ كَفُوٌر 

َوَما كَانَ ِلَبَشرٍ أَنْ ) ٥٠(أَْو ُيزَوِّجُُهْم ذُكْرَاًنا وَإَِناثًا وََيْجَعلُ َمْن َيَشاُء َعِقيًما إِنَُّه َعِليٌم قَِديٌر ) ٤٩(ِلَمْن َيَشاُء الذُّكُوَر 
َوكَذَِلكَ أَْوحَْينَا ) ٥١(لَ َرُسولًا فَُيوِحيَ بِإِذْنِِه َما َيَشاُء إِنَُّه َعِليٌّ َحكِيٌم ُيكَلَِّمُه اللَُّه إِلَّا َوْحًيا أَْو ِمْن َوَراِء ِحَجابٍ أَْو يُْرِس

كَ ْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِدَنا وَإِنَّإِلَْيَك ُروًحا ِمْن أَْمرَِنا َما كُْنتَ َتْدرِي َما الِْكتَاُب َولَا الْإَِميانُ وَلَِكْن َجَعلَْناُه نُوًرا َنْهِدي بِِه َم
ِصَراطِ اللَِّه الَِّذي لَُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ أَلَا إِلَى اللَِّه َتِصُري الْأُُمورُ ) ٥٢(لََتْهِدي إِلَى ِصَراٍط ُمْسَتقِيمٍ 

)٥٣ (  

يما حييط هذا القسم الثاين من السورة ميضي يف احلديث عن دالئل اإلميان يف األنفس واآلفاق وعن آثار القدرة ف
وذلك بعد احلديث يف . . بالناس ، وفيما يتعلق مباشرة حبياهتم ومعاشهم ، ويف صفة املؤمنني اليت متيز مجاعتهم 

مث يعود يف هناية السورة إىل احلديث عن طبيعة الوحي . . القسم األول عن الوحي والرسالة من جوانبها املتعددة 
  .ا طريقان إىل القلب البشري ، يصالنه بالوحي واإلميان وبني القسمني اتصال ظاهر ، فهم. وطريقته 

ويستجيب الذين آمنوا وعملوا . وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ، ويعفو عن السيئات ، ويعلم ما تفعلون { 
ولكن . ولو بسط اهللا الرزق لعباده لبغوا يف األرض . الصاحلات ويزيدهم من فضله ، والكافرون هلم عذاب شديد 

  . .} بقدر ما يشاء ، إنه بعباده خبري بصري  ينزل
جتيء هذه اللمسة بعد ما سبق من مشهد الظاملني مشفقني مما كسبوا وهو واقع هبم ، ومشهد الذين آمنوا يف 

وتقرير علم . ونفي كل شبهة عن صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما بلغهم به عن اهللا . روضات اجلنات 
  . اهللا بذوات الصدور

ويفتح هلم . جتيء لترغيب من يريد التوبة والرجوع عما هو فيه من ضاللة ، قبل أن يقضى يف األمر القضاء األخري 
فاهللا يقبل عنهم التوبة ، ويعفو عن السيئات؛ فال داعي للقنوط واللجاج يف املعصية ، : الباب على مصراعيه 

كما يعلم ما أسلفوا من . فهو يعلم التوبة الصادقة ويقبلها . واهللا يعلم ما يفعلون . واخلوف مما أسلفوا من ذنوب 
  .السيئات ويغفرها 

فالذين آمنوا وعملوا الصاحلات يستجيبون لدعوة . ويف ثنايا هذه اللمسة يعود إىل جزاء املؤمنني وجزاء الكافرين 
وح للنجاة من العذاب وباب التوبة مفت. . } والكافرون هلم عذاب شديد { . رهبم ، وهو يزيدهم من فضله 

  .الشديد ، وتلقي فضل اهللا ملن يستجيب 
فأما رزقه لعباده يف األرض فهو مقيد حمدود؛ ملا يعلمه . وفضل اهللا يف اآلخرة بال حساب ، وبال حدود وال قيود 

  :أن يتفتح عليهم فيض اهللا غري احملدود  -سبحانه من أن هؤالء البشر ال يطيقون يف األرض 
  . .} إنه بعباده خبري بصري . هللا الرزق لعباده لبغوا يف األرض ، ولكن ينزل بقدر ما يشاء ولو بسط ا{ 

فاهللا . وهذا يصور نزارة ما يف هذه احلياة الدنيا من أرزاق مهما كثرت بالقياس إىل ما يف اآلخرة من فيض غزير 
سط هلم يف الرزق من نوع ما يبسط يف اآلخرة يعلم أن عباده ، هؤالء البشر ، ال يطيقون الغىن إال بقدر ، وأنه لو ب



ومن مث . واهللا بعباده خبري بصري . ضعاف ال حيتملون إال إىل حد . إهنم صغار ال ميلكون التوازن . لبغوا وطغوا 
واستبقى فيضه املبسوط ملن ينجحون يف بالء األرض . جعل رزقهم يف هذه األرض مقدرا حمدوداً ، بقدر ما يطيقون 

  .ون امتحاهنا ، ويصلون إىل الدار الباقية بسالم ، وجيتاز

  .ليتلقوا فيض اهللا املذخور هلم بال حدود وال قيود 
  . .} وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ، وينشر رمحته ، وهو الويل احلميد { 

ث ، وانقطع وقد غاب عنهم الغي. وهذه ملسة أخرى كذلك تذكرهم جبانب من فضل اهللا على عباده يف األرض 
مث ينزل اهللا الغيث ، . وأدركهم اليأس والقنوط . . املاء . . عنهم املطر ، ووقفوا عاجزين عن سبب احلياة األول 

ويسعفهم باملطر ، وينشر رمحته ، فتحيا األرض ، وخيضر اليابس ، وينبت البذر ، ويترعرع النبات ، ويلطف اجلو ، 
وما بني . . ج األسارير ، وتتفتح القلوب ، وينبض األمل ، ويفيض الرجاء وتنطلق احلياة ، ويدب النشاط ، وتنفر

. . } وهو الويل احلميد { . . فتتفتح أبواب السماء باملاء . تتفتح فيها أبواب الرمحة . القنوط والرمحة إال حلظات 
  . .وهو النصري والكافل احملمود الذات والصفات 

يلقي ظل الغوث والنجدة ، وتلبية املضطر يف . . } الغيث { . . ه املناسبة واللفظ القرآين املختار للمطر يف هذ
يلقي ظالل النداوة واخلضرة والرجاء . . } وينشر رمحته { . . كما أن تعبريه عن آثار الغيث . الضيق والكربة 

حلس واألعصاب ، وما من مشهد يريح ا. والفرح ، اليت تنشأ فعالً عن تفتح النبات يف األرض وارتقاب الثمار 
وما من مشهد ينفض مهوم القلب وتعب النفس كمشهد . وينّدي القلب واملشاعر ، كمشهد الغيث بعد اجلفاف 

  .األرض تتفتح بالنبت بعد الغيث ، وتنتشي باخلضرة بعد املوات 
ما أصابكم من و. وهو على مجعهم إذا يشاء قدير . ومن آياته خلق السماوات واألرض ، وما بث فيهما من دابة { 

وما أنتم مبعجزين يف األرض ، وما لكم من دون اهللا من ويل وال . مصيبة فبما كسبت أيديكم ، ويعفو عن كثري 
  . .} نصري 

وهذه اآلية الكونية معروضة على األنظار ، قائمة تشهد بذاهتا على ما جاء الوحي ليشهد به ، فارتابوا فيه واختلفوا 
فهي قاطعة يف داللتها ، ختاطب الفطرة بلغتها ، وما . ت واألرض ال حتتمل جدال وال ريبة وآية السماوا. يف تأويله 

وال . إهنا تشهد بأن الذي أنشأها ودبرها ليس هو اإلنسان ، وال غريه من خلق اهللا . جيادل فيها جمادل وهو جاد 
ونظامها الدائب ، ووحدة نواميسها فإن ضخامتها اهلائلة ، وتناسقها الدقيق ، . مفر من االعتراف مبنشئ مدبر 

أما الفطرة فهي تتلقى . كل أولئك ال ميكن تفسريه عقالً إال على أساس أن هناك إهلا أنشأها ويدبرها . . الثابتة 
  منطق الكون تلقياً مباشراً ، وتدركه وتطمئن إليه ، قبل أن تسمع عنه كلمة واحدة من خارجها

واحلياة يف هذه األرض . . } وما بث فيهما من دابة { : ية أخرى يف ثناياها وتنطوي آية السماوات واألرض على آ
وهي سر مل ينفذ إىل طبيعته أحد ، . وحدها ودع عنك ما يف السماوات من حيوات أخرى ال ندركها آية أخرى 

س باألحياء سر غامض ال يدري أحد من أين جاء ، وال كيف جاء ، وال كيف يتلب. فضالً على التطلع إىل إنشائه 
وكل احملاوالت اليت بذلت للبحث عن مصدره أو طبيعته أغلقت دوهنا الستر واألبواب؛ واحنصرت البحوث كلها 

  .يف تطور األحياء بعد وجود احلياة وتنوعها ووظائفها؛ ويف هذا احليز الضيق املنظور اختلفت اآلراء والنظريات 

الذي ال يدركه . إنه من أمر اهللا . . إليه عني ، وال يصل إليه إدراك فأما ما وراء الستر فبقي سراً خافياً ال متتد 
  .سواه 



ويف أعماق البحر ويف أجواز الفضاء ودع عنك . فوق سطح األرض ويف ثناياها . هذه األحياء املبثوثة يف كل مكان 
النزر اليسري ، وال يدرك منها  تصور األحياء األخرى يف السماء هذه األحياء املبثوثة اليت ال يعلم اإلنسان منها إال

هذه األحياء اليت تدب يف السماوات واألرض جيمعها اهللا حني يشاء ، ال يضل . بوسائله احملدودة إال القليل املشهور 
  منها فرد واحد وال يغيب

  خلية هلم وبنو اإلنسان يعجزهم أن جيمعوا سربا من الطري األليف ينفلت من أقفاصهم ، أو سرباً من النحل يطري من
وأسراب من . وأسراب من النحل والنمل وأخواهتا ال حيصيها إال اهللا . وأسراب من الطري ال يعلم عددها إال اهللا 

. وأسراب من األمساك وحيوان البحر ال يطلع عليها إال اهللا . احلشرات واهلوام واجلراثيم ال يعلم مواطنها إال اهللا 
. . اردة يف كل مكان ، وقطعان من البشر مبثوثة يف األرض يف كل مكان وقطعان من األنعام والوحش سائمة وش

  . .جيمعها اهللا حني يشاء . . كلها . . كلها . . ومعها خالئق أرىب عدداً وأخفى مكاناً يف السماوات من خلق اهللا 
ومشهد اجلمع يف  والتعبري يقابل بني مشهد البث. وليس بني بثها يف السماوات واألرض ومجعها إال كلمة تصدر 

حملة على طريقة القرآن؛ فيشهد القلب هذين املشهدين اهلائلني قبل أن ينتهي اللسان من آية واحدة قصرية من 
  القرآن

فإن اهللا ال يؤاخذهم بكل . ال كله . ويف ظل هذين املشهدين حيدثهم عما يصيبهم يف هذه احلياة مبا كسبت أيديهم 
ويصور هلم عجزهم ويذكرهم به ، وهم قطاع صغري يف عامل األحياء الكبري . كثري ولكن يعفو منه عن . ما يكسبون 

:  
وما أنتم مبعجزين يف األرض وما لكم من دون اهللا . وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثري { 

  .} من ويل وال نصري 
فكل مصيبة تصيبه هلا سبب مما كسبت . الضعيف ويف اآلية األوىل يتجلى عدل اهللا ، وتتجلى رمحته هبذا اإلنسان 

يداه؛ ولكن اهللا ال يؤاخذه بكل ما يقترف؛ وهو يعلم ضعفه وما ركب يف فطرته من دوافع تغلبه يف أكثر األحيان ، 
  .فيعفو عن كثري ، رمحة منه ومساحة 

. دون اهللا من ويل وال نصري ويف اآلية الثانية يتجلى ضعف هذا اإلنسان ، فما هو مبعجز يف األرض ، وما له من 
  فأين يذهب إال أن يلتجئ إىل الويل والنصري؟

إن يف ذلك آليات لكل . إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره . ومن آياته اجلوار يف البحر كاألعالم { 
  .أو يوبقهن مبا كسبوا ويعف عن كثري . صبار شكور 

  . .} حميص  ويعلم الذين جيادلون يف آياتنا ما هلم من
آية تقوم على آيات كلها من . آية حاضرة مشهودة . والسفن اجلواري يف البحر كاجلبال آية أخرى من آيات اهللا 

هذا البحر من أنشأه؟ َمن ِمن البشر أو غريهم يدعي هذا االدعاء؟ ومن أودعه خصائصه من . صنع اهللا دون جدال 
ه السفن من أنشأ مادهتا وأودعها خصائصها فجعلها تطفو على كثافة وعمق وسعة حىت حيمل السفن الضخام؟ وهذ

وغري الريح من ( وجه املاء؟ وهذه الريح اليت تدفع ذلك النوع من السفن اليت كانت معلومة وقتها للمخاطبني 
لكون من جعلها قوة يف هذا ا) القوى اليت سخرت لإلنسان يف هذا الزمان من خبار أو ذرة أو ما يشاء اهللا بعد اآلن 

  . .حترك اجلواري يف البحر كاألعالم؟ 
  . .} إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره { 

  وإهنا لتركد أحياناً فتهمد هذه اجلواري وتركد كما لو كانت قد فارقتها احلياة



  . .} إن يف ذلك آليات لكل صبار شكور { 
. الصرب والشكر كثرياً ما يقترنان يف القرآن و. يف إجرائهن ويف ركودهن على السواء آيات لكل صبار شكور 

  .الصرب على االبتالء والشكر على النعماء؛ ومها قوام النفس املؤمنة يف الضراء والسراء 
  . .} أو يوبقهن مبا كسبوا { 

فيحطمهن أو يغرقهن مبا كسب الناس من ذنب ومعصية وخمالفة عن اإلميان الذي تدين به اخلالئق كلها ، فيما عدا 
  بعض بين اإلنسان

  . .} ويعف عن كثري { 
  .فال يؤاخذ الناس بكل ما يصدر منهم من آثام ، بل يسمح ويعفو ويتجاوز منها عن كثري 

  . .} ويعلم الذين جيادلون يف آياتنا ما هلم من حميص { 
  لو شاء اهللا أن يقفهم أمام بأسه ، ويوبق سفائنهم ، وهم ال ميلكون منها جناة

بأن ما ميلكون من أعراض هذه احلياة الدنيا ، عرضة كله للذهاب ، فال ثبات وال استقرار لشيء وهكذا يشعرهم 
  .إال الصلة الوثيقة باهللا 

وأن . مث خيطو هبم خطوة أخرى ، وهو يلفتهم إىل أن كل ما أتوه يف هذه األرض متاع موقوت يف هذه احلياة الدنيا 
ويستطرد فيحدد صفة املؤمنني . آلخرة للذين آمنوا وعلى رهبم يتوكلون القيمة الباقية هي اليت يدخرها اهللا يف ا

  هؤالء ، مبا مييزهم ، ويفردهم أمة وحدهم ذات خصائص ومسات
والذين . فما أوتيتم من شيء فمتاع احلياة الدنيا ، وما عند اهللا خري وأبقى للذين آمنوا وعلى رهبم يتوكلون { 

إذا ما غضبوا هم يغفرون ، والذين استجابوا لرهبم ، وأقاموا الصالة ، وأمرهم جيتنبون كبائر اإلمث والفواحش ، و
وجزاء سيئة سيئة مثلها ، فمن عفا . والذين إذا أصاهبم البغي هم ينتصرون . شورى بينهم ، ومما رزقناهم ينفقون 

إمنا السبيل على . م من سبيل وملن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه. وأصلح فأجره على اهللا ، إنه ال حيب الظاملني 
وملن صرب وغفر إن ذلك ملن عزم . الذين يظلمون الناس ويبغون يف األرض بغري احلق ، أولئك هلم عذاب أليم 

  .} األمور 

.  
لقد سبق يف السورة أن صور القرآن حالة البشرية؛ وهو يشري إىل أن الذين أوتوا الكتاب تفرقوا واختلفوا من بعد 

م؛ وكان تفرقهم بغيا بينهم ال جهالً مبا نزل اهللا هلم من الكتاب ، ومبا سن هلم من هنج ثابت مطرد من ما جاءهم العل
عهد نوح إىل عهد إبراهيم إىل عهد موسى إىل عهد عيسى عليهم صلوات اهللا وهو يشري كذلك إىل أن الذين أورثوا 

  .ك منه مريب الكتاب بعد أولئك املختلفني ، ليسوا على ثقة منه ، بل هم يف ش
وإذا كان هذا حال أهل األديان املنزلة ، وأتباع الرسل صلوات اهللا عليهم فحال أولئك الذين ال يتبعون رسوال وال 

  .يؤمنون بكتاب أضل وأعمى 
وتأخذ . ومن مث كانت البشرية يف حاجة إىل قيادة راشدة ، تنقذها من تلك اجلاهلية العمياء اليت كانت ختوض فيها 

  .ىل العروة الوثقى؛ وتقود خطاها يف الطريق الواصل إىل اهللا رهبا ورب هذا الوجود مجيعا بيدها إ
ونزل اهللا الكتاب على عبده حممد صلى اهللا عليه وسلم قرآناً عربياً ، لينذر أم القرى ومن حوهلا؛ وشرع فيه ما 

تاريخ ، ويوحد هنجها وطريقها وصى به نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى ، ليصل بني حلقات الدعوة منذ فجر ال
وغايتها؛ ويقيم هبا اجلماعة املسلمة اليت هتيمن وتقود؛ وحتقق يف األرض وجود هذه الدعوة كما أرادها اهللا ، ويف 



  .الصورة اليت يرتضيها 
ام ومع أن هذه اآليات مكية ، نزلت قبل قي. وهنا يف هذه اآليات يصور خصائص هذه اجلماعة اليت تطبعها ومتيزها 

مما يوحي . . } وأمرهم شورى بينهم { : الدولة املسلمة يف املدينة ، فإننا جند فيها أن من صفة هذه اجلماعة املسلمة 
بأن وضع الشورى أعمق يف حياة املسلمني من جمرد أن تكون نظاماً سياسياً للدولة ، فهو طابع أساسي للجماعة 

كذلك جند . اجلماعة إىل الدولة ، بوصفها إفرازاً طبيعيا للجماعة  كلها ، يقوم عليه أمرها كجماعة ، مث يتسرب من
مع أن األمر الذي كان صادراً للمسلمني يف . . } والذين إذا أصاهبم البغي هم ينتصرون { : من صفة هذه اجلماعة 

وقيل . يف القتال  مكة هو أن يصربوا وأال يردوا العدوان بالعدوان ، إىل أن صدر هلم أمر آخر بعد اهلجرة وأذن هلم
وذكر هذه الصفة هنا يف آيات مكية بصدد } أذن للذين يقاتلون بأهنم ظلموا وإن اهللا على نصرهم لقدير { : هلم 

تصوير طابع اجلماعة املسلمة يوحي بأن صفة االنتصار من البغي صفة أساسية ثابتة؛ وأن األمر األول بالكف 
وأنه ملا كان املقام هنا مقام عرض الصفات األساسية للجماعة املسلمة . ة والصرب كان أمراً استثنائياً لظروف معين

  .ذكر منها هذه الصفة األساسية الثابتة ، ولو أن اآليات مكية ، ومل يكن قد أذن هلم بعد يف االنتصار من العدوان 
من ظالم اجلاهلية إىل نور  وذكر هذه الصفات املميزة لطابع اجلماعة املسلمة ، املختارة لقيادة البشرية وإخراجها

  .اإلسالم 

فهي الصفات اليت جيب أن تقوم . ذكرها يف سورة مكية وقبل أن تكون القيادة العملية يف يدها فعال ، جدير بالتأمل 
ما هي؟ ما . . ومن مث ينبغي أن نتدبرها طويال . أوال ، وأن تتحقق يف اجلماعة لكي تصبح هبا صاحلة للقيادة العملية 

  ها؟ وما قيمتها يف حياة البشرية مجيعاً؟حقيقت
. وإقامة الصالة . واالستجابة هللا . واملغفرة عند الغضب . واجتناب كبائر اإلمث والفواحش . والتوكل . إهنا اإلميان 

  .والصرب . واإلصالح . والعفو . واالنتصار من البغي . واإلنفاق مما رزق اهللا . والشورى الشاملة 
  .لصفات وما قيمتها؟ حيسن أن نبني هذا وحنن نستعرض الصفات يف نسقها القرآين فما حقيقة هذه ا

القيم الزائلة والقيم الباقية؛ كي ال خيتلط األمر يف نفوسهم ، . إنه يقف الناس أمام امليزان اإلهلي الثابت حلقيقة القيم 
  :املسلمة  وجيعل هذا امليزان مقدمة لبيان صفة اجلماعة. فيختل كل شيء يف تقديرهم 

  . .} فما أوتيتم من شىء فمتاع احلياة الدنيا ، وما عند اهللا خري وأبقى { 
إن يف هذه األرض متاعاً جذاباً براقاً ، وهناك أرزاق وأوالد وشهوات ولذائذ وجاه وسلطان؛ وهناك نعم آتاها اهللا 

وإن كان يبارك للطائع . هذه احلياة الدنيا لعباده يف األرض تلطفا منه وهبة خالصة ، ال يعلقها مبعصية وال طاعة يف 
  .ولو يف القليل وميحق الربكة من العاصي ولو كان يف يده الكثري 

ال يرفع وال خيفض ، وال يعد بذاته دليل . متاع حمدود األجل . إمنا هو متاع . ولكن هذا كله ليس قيمة ثابتة باقية 
} وما عند اهللا خري وأبقى { . إمنا هو متاع . رضى من اهللا أو غضب  كرامة عند اهللا أو مهانة؛ وال يعترب بذاته عالمة

فمتاع احلياة الدنيا زهيد حني يقاس إىل ما عند اهللا ، وحمدود حني يقاس إىل . وأبقى يف مدته . خري يف ذاته . . 
مده للبشرية عمر هذه أقصى أمده للفرد عمر الفرد ، وأقصى أ. ومتاع احلياة الدنيا معدود األيام . الفيض املنساب 

  .البشرية؛ وهو بالقياس إىل أيام اهللا ومضة عني أو تكاد 
  . .وبعد تقرير هذه احلقيقة يف بيان صفة املؤمنني الذين يذخر اهللا هلم ما هو خري وأبقى 

ألوىل اليت ال وقيمة اإلميان أنه معرفة باحلقيقة ا. . } وما عند اهللا خري وأبقى للذين آمنوا { . ويبدأ بصفة اإلميان 
فمن طريق اإلميان باهللا ينشأ إدراك . تقوم يف النفس البشرية معرفة صحيحة لشىء يف هذا الوجود إال عن طريقها 



حلقيقة هذا الوجود ، وأنه من صنع اهللا؛ وبعد إدراك هذه احلقيقة يستطيع اإلنسان أن يتعامل مع الكون وهو يعرف 
ومن مث ينسق حركته هو مع حركة هذا الوجود الكبري ، وال ينحرف عن . طبيعته كما يعرف قوانينه اليت حتكمه 

. النواميس الكلية ، فيسعد هبذا التناسق ، وميضي مع الوجود كله إىل بارئ الوجود يف طاعة واستسالم وسالم 
  .وهذه الصفة الزمة لكل إنسان ، ولكنها ألزم ما تكون للجماعة اليت تقود البشرية إىل بارئ الوجود 

وهذه . وقيمة اإلميان كذلك الطمأنينة النفسية ، والثقة بالطريق ، وعدم احلرية أو التردد ، أو اخلوف أو اليأس 
الصفات الزمة لكل إنسان يف رحلته على هذا الكوكب؛ ولكنها ألزم ما تكون للقائد الذي يرتاد الطريق ، ويقود 

  .البشرية يف هذا الطريق 
إذ يصبح القلب متعلقاً هبدف أبعد من . هلوى والغرض والصاحل الشخصي وحتقيق املغامن وقيمة اإلميان التجرد من ا

ذاته؛ وحيس أن ليس له من األمر شىء ، إمنا هي دعوة اهللا ، وهو فيها أجري عند اهللا وهذا الشعور ألزم ما يكون ملن 
يف الدعوة؛ وال يغتر إذا ما استجابت توكل إليه مهمة القيادة كي ال يقنط إذا أعرض عنه القطيع الشارد أو أوذي 

  .فإمنا هو أجري . له اجلماهري ، أو دانت له الرقاب 
وكانت . ولقد آمنت العصبة األوىل من املسلمني إمياناً كامالً أثر يف نفوسهم وأخالقهم وسلوكهم تأثرياً عجيباً 

ق الناس وسلوكهم ، فلما أن جاء صورة اإلميان يف نفس البشرية قد هبتت وغمضت حىت فقدت تأثريها يف أخال
  .اإلسالم أنشأ صورة لإلميان حية مؤثرة فاعلة تصلح هبا هذه العصبة للقيادة اليت وضعت على عاتقها 

  :عن هذا اإلميان . » ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني « : يقول األستاذ أبو احلسن الندوي يف كتابه 
كفر فاحنلت العقد كلها؛ وجاهدهم الرسول جهاده األول ، فلم حيتج إىل احنلت العقدة الكربى عقدة الشرك وال« 

جهاد مستأنف لكل أمر وهني؛ وانتصر اإلسالم على اجلاهلية يف املعركة األوىل ، فكان النصر حليفه يف كل معركة؛ 
 هلم اهلدى ، وقد دخلوا يف السلم كافة بقلوهبم وجوارحهم وأرواحهم كافة ، ال يشاقون الرسول من بعد ما تبني

  ». . . . وال جيدون يف أنفسهم حرجاً مما قضى ، وال يكون هلم اخلرية من بعد ما أمر أو هنى 
حتىإذا خرج حظ الشيطان من نفوسهم بل خرج حظ نفوسهم من نفوسهم وأنصفوا من أنفسهم إنصافهم من « 

جتزعهم مصيبة ، وال تبطرهم نعمة ، وال غريهم ، وأصبحوا يف الدنيا رجال اآلخرة ، ويف اليوم رجال الغد ، ال 
يشغلهم فقر ، وال يطغيهم غىن ، وال تلهيهم جتارة ، وال تستخفهم قوة ، وال يريدون علواً يف األرض وال فسادا ، 

وطأ هلم . . وأصبحوا للناس القسطاس املستقيم ، قوامني بالقسط شهداء هللا على أنفسهم أو الوالدين واألقربني 
  ». . . وداعية إىل دين اهللا . ، وأصبحوا عصمة للبشرية ، ووقاية للعامل أكناف األرض 

  :ويقول عن تأثري اإلميان الصحيح يف األخالق وامليول 
كان الناس عرباً وعجماً يعيشون حياة جاهلية ، يسجدون فيها لكل ما خلق ألجلهم وخيضع إلرادهتم وتصرفهم « 

عاصي بعقوبة ، وال يأمر وال ينهى؛ فكانت الديانة سطحية طافية يف حياهتم ، ، ال يثيب الطائع جبائزة ، وال يعذب ال
كانوا يؤمنون باهللا كصانع . ليس هلا سلطان على أرواحهم ونفوسهم وقلوهبم ، وال تأثري هلا يف أخالقهم واجتماعهم 
أزمة األمر ، وتولوا إدارة أمت عمله واعتزل وتنازل عن مملكته ألناس خلع عليهم خلعة الربوبية؛ فأخذوا بأيديهم 

  .اململكة وتدبري شؤوهنا وتوزيع أرزاقها ، إىل غري ذلك من مصاحل احلكومة املنظمة 

فكان إمياهنم باهللا ال يزيد على معرفة تارخيية ، وكان إمياهنم باهللا ، وإحالتهم خلق السماوات واألرض إىل اهللا ال 
من بين هذا القصر العتيق؟ فيسمي ملكا من امللوك : يقال له خيتلف عن جواب تلميذ من تالميذ فن التاريخ ، 



األقدمني من غري أن خيافه وخيضع له؛ فكان دينهم عارياً عن اخلشوع هللا ودعائه ، وما كانوا يعرفون عن اهللا ما حيببه 
  . .« إليهم ، فكانت معرفتهم مبهمة غامضة ، قاصرة جمملة ، ال تبعث يف نفوسهم هيبة وال حمبة 

انتقل العرب والذين أسلموا من هذه املعرفة العليلة الغامضة امليتة إىل معرفة عميقة واضحة روحية ذات . . . » 
سلطان على الروح والنفس والقلب واجلوارح ، ذات تأثري يف األخالق واالجتماع ، ذات سيطرة على احلياة وما 

آمنوا برب العاملني ، الرمحن الرحيم ، مالك يوم الدين . على آمنوا باهللا الذي له األمساء احلسىن واملثل األ. يتصل هبا 
، امللك ، القدوس ، السالم ، املؤمن ، املهيمن ، العزيز ، اجلبار ، املتكرب ، اخلالق ، البارئ ، املصور ، العزيز ، 

. .  وال جيار عليه احلكيم ، الغفور ، الودود ، الرؤوف ، الرحيم ، له اخللق واألمر ، بيده ملكوت كل شيء ، جيري
يثيب باجلنة ويعذب بالنار ، ويبسط الرزق ملن يشاء ويقدر ، يعلم اخلبء يف . إىل آخر ما جاء يف القرآن من وصفه 

. إىل آخر ما جاء يف القرآن من قدرته وتصرفه وعلمه . السماوات واألرض ، يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور 
فإذا آمن أحد باهللا وشهد أن ال إله إال اهللا . الواسع العميق الواضح انقالباً عجيبا  فانقلبت نفسيتهم هبذا اإلميان

تغلغل اإلميان يف أحشائه وتسرب إىل مجيع عروقه ومشاعره ، وجرى منه جمرى الروح . انقلبت حياته ظهراً لبطن 
منه رجالً غري الرجل ، وظهر  وغمر العقل والقلب بفيضانه ، وجعل. والدم ، واقتلع جراثيم اجلاهلية وجذورها 

منه من روائع اإلميان واليقني والصرب والشجاعة ، ومن خوارق األفعال واألخالق ما حري العقل والفلسفة وتاريخ 
« األخالق ، وال يزال موضع حرية ودهشة منه إىل األبد ، وعجز العلم عن تعليله بشيء غري اإلميان الكامل العميق 

.  
مدرسة خلقية وتربية نفسية متلي على صاحبها الفضائل اخللقية من صرامة إرادة وقوة نفس ،  وكان هذا اإلميان» 

وحماسبتها واإلنصاف منها ، وكان أقوى وازع عرفه تاريخ األخالق وعلم النفس عن الزالت اخللقية والسقطات 
ة وكان ذلك حيث ال تراقبه البشرية؛ حىت إذا مجحت السورة البهيمية يف حني من األحيان ، وسقط اإلنسان سقط

عني ، وال تتناوله يد القانون ، حتول هذا اإلميان نفساً لوامة عنيفة ، ووخزاً الذعاً للضمري ، وخياالً مروعاً ، ال 
يرتاح معه صاحبه حىت يعترف بذنبه أمام القانون ، ويعرض نفسه للعقوبة الشديدة ، ويتحملها مطمئناً مرتاحاً ، 

  . .«  وعقوبة اآلخرة تفاديا من سخط اهللا
وكان هذا اإلميان حارساً ألمانة اإلنسان وعفافه وكرامته ، ميلك نفسه النّزع أمام املطامع والشهوات . . . » 

  .اجلارفة؛ ويف اخللوة والوحدة حيث ال يراه أحد ، ويف سلطانه ونفوذه حيث ال خياف أحدا 

عند املغنم ، وأداء األمانات إىل أهلها ، واإلخالص هللا ، ما وقد وقع يف تاريخ الفتح اإلسالمي من قضايا العفاف 
يعجز التاريخ البشري عن نظائره ، وما ذاك إال نتيجة رسوخ اإلميان ، ومراقبة اهللا واستحضار علمه يف كل مكان 

  .« وزمان 
االجتماع ، ال وكانوا قبل هذا اإلميان يف فوضى من األفعال واألخالق والسلوك واألخذ والترك والسياسة و» 

خيضعون لسلطان ، وال يقرون بنظام ، وال ينخرطون يف سلك ، يسريون على األهواء ، ويركبون العمياء ، 
فأصبحوا اآلن يف حظرية اإلميان والعبودية ال خيرجون منها ، واعترفوا هللا بامللك والسلطان . وخيبطون خبط عشواء 

دية والطاعة املطلقة ، وأعطوا من أنفسهم املقادة ، واستسلموا للحكم ، واألمر والنهي ، وألنفسهم بالرعوية والعبو
اإلهلي استسالماً كامالً ووضعوا أوزارهم ، وتنازلوا عن أهوائهم وأنانيتهم ، وأصبحوا عبيداً ال ميلكون ماالً وال 

بإذن اهللا ، وال يرضون وال نفساً وال تصرفاً يف احلياة إال ما يرضاه اهللا ويسمح به ، ال حياربون وال يصاحلون إال 
  .« يسخطون ، وال يعطون وال مينعون ، وال يصلون وال يقطعون إال بإذنه ووفق أمره 



ومن . وهذا هو اإلميان الذي تشري إليه اآلية وهي تصف اجلماعة اليت اختريت لقيادة البشرية هبذه العقيدة 
  :هذه الصفة بالذكر ومييزها  ولكن القرآن يفرد. مقتضيات هذا اإلميان التوكل على اهللا 

  . .} وعلى رهبم يتوكلون { 
واإلميان باهللا الواحد يقتضي . وهذا التقدمي والتأخري يف تركيب اجلملة يفيد قصر التوكل على رهبم دون سواه 

نه إن املؤمن يؤمن باهللا وصفاته ، ويستيقن أ. فهذا هو التوحيد يف أول صورة من صوره . التوكل عليه دون سواه 
ومن مث يقصر توكله . ال أحد يف هذا الوجود يفعل شيئا إال مبشيئته ، وأنه ال شيء يقع يف هذا الوجود إال بإذنه 

  .عليه ، وال يتوجه يف فعل وال ترك ملن عداه 
مطمئن القلب ال يرجو وال يرهب . وهذا الشعور ضروري لكل أحد ، كي يقف رافع الرأس ال حيين رأسه إال هللا 

ولكن هذا الشعور . . ثابت اجلأش يف الضراء؛ قرير النفس يف السراء ، ال تستطريه نعماء وال بأساء .  اهللا أحدا إال
  .أشد ضرورة للقائد ، الذي حيتمل تبعة ارتياد الطريق 

  . .} والذين جيتنبون كبائر اإلمث والفواحش { 
وضرورة من . ر من آثار اإلميان الصحيح وطهارة القلب ، ونظافة السلوك من كبائر اإلمث ومن الفواحش ، أث

وما يبقى قلب على صفاء اإلميان ونقاوته وهو يقدم على كبائر الذنوب واملعاصي وال . ضرورات القيادة الراشدة 
  .وما يصلح قلب للقيادة وقد فارقه صفاء اإلميان وطمسته املعصية وذهبت بنوره . يتجنبها 

فة يف قلوب العصبة املؤمنة ، حىت بلغت تلك الدرجة اليت أشارت إليها املقتطفات ولقد ارتفع اإلميان باحلساسية املره
  .وأهلت اجلماعة األوىل لقيادة البشرية قيادة غري مسبوقة وال ملحوقة )  ٧٧ص ( السابقة 

  ولكنها كالسهم يشري إىل النجم ليهتدي به من يشاء يف معترك الشهوات
، فيجعل احلد الذي يصلح به للقيادة ، والذي ينال معه ما عند اهللا ، هو واهللا يعلم ضعف هذا املخلوق البشري 

وتسعه رمحته مبا يقع منه من هذه الصغائر ، ألنه أعلم . ال صغائر اإلمث والذنب . اجتناب كبائر اإلمث والفواحش 
ختجل والعفو يثري يف  وهذا فضل من اهللا ومساحة ورمحة هبذا اإلنسان؛ توجب احلياء من اهللا ، فالسماحة. بطاقته 

  .القلب الكرمي معىن احلياء 
  . .} وإذا ما غضبوا هم يغفرون { 

وتأيت هذه الصفة بعد اإلشارة اخلفية إىل مساحة اهللا مع اإلنسان يف ذنوبه وأخطائه ، فتحبب يف السماحة واملغفرة بني 
  .وجتعل صفة املؤمنني أهنم إذا ما غضبوا هم يغفرون . العباد 

واهللا يعلم أن الغضب . احة اإلسالم مرة أخرى مع النفس البشرية؛ فهو ال يكلف اإلنسان فوق طاقته وتتجلى مس
فالغضب هللا ولدينه وللحق والعدل غضب مطلوب وفيه اخلري . وهو ليس شراً كله . انفعال بشري ينبع من فطرته 

يف الفطرة والطبيعة ، فيعفي اإلنسان من بل يعترف بوجوده . ومن مث ال حيرم الغضب يف ذاته وال جيعله خطيئة . 
ولكنه يف الوقت ذاته يقوده إىل أن يغلب غضبه ، وأن يغفر ويعفو ، وحيسب . احلرية والتمزق بني فطرته وأمر دينه 

هذا مع أنه عرف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه مل يغضب . له هذا صفة مثلى من صفات اإلميان احملببة 
ولكن هذه درجة تلك النفس احملمدية . منا كان يغضب هللا ، فإذا غضب هللا مل يقم لغضبه شىء لنفسه قط ، إ

إمنا يكتفي منهم باملغفرة عند الغضب ، والعفو . وإن كان حيببهم فيها . العظيمة؛ ال يكلف اهللا نفوس املؤمنني إياها 
  .ود الدائرة الشخصية املتعلقة باألفراد عند القدرة ، واالستعالء على شعور االنتقام ، ما دام األمر يف حد

  . .} والذين استجابوا لرهبم { 



وما يقوم بني . أزالوا هذه العوائق الكامنة يف النفس دون الوصول . فأزالوا العوائق اليت تقوم بينهم وبني رهبم 
فأما . وتشبثها بذاهتا  عوائق من وجودها هي. عوائق من شهواهتا ونزواهتا . . النفس ورهبا إال عوائق من نفسها 

تستجيب بكلياهتا . وحينئذ تستجيب بال عائق . حني ختلص من هذا كله فإهنا جتد الطريق إىل رهبا مفتوحاً وموصوال 
مث أخذ يفصل بعض هذه . . وهذه هي االستجابة يف عمومها . . وال تقف أمام كل تكليف بعائق من هوى مينعها . 

  :االستجابة 
  . .}  وأقاموا الصالة{ 

قاعدة شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً . وللصالة يف هذا الدين مكانة عظمة ، فهي التالية للقاعدة األوىل فيه 
وهي مظهر املساواة بني العباد يف . وهي الصلة بني العبد وربه . وهي صورة االستجابة األوىل هللا . رسول اهللا 

  س على رأس ، وال تتقدم رجل على رجلالصف الواحد ركعاً سجداً ، ال يرتفع رأ
  :ولعله من هذا اجلانب أتبع إقامة الصالة بصفة الشورى قبل أن يذكر الزكاة 

  }وأمرهم شورى بينهم { 
  .والتعبري جيعل أمرهم كله شورى ، ليصبغ احلياة كلها هبذه الصبغة 

إذن أعم وأمشل من الدولة يف حياة املسلمني فهذا الطابع . كان قبل قيام الدولة اإلسالمية . وهو كما قلنا نص مكي 
  .إنه طابع اجلماعة اإلسالمية يف كل حاالهتا ، ولو كانت الدولة مبعناها اخلاص مل تقم فيها بعد . 

واجلماعة تتضمن الدولة . والواقع أن الدولة يف اإلسالم ليست سوى إفراز طبيعي للجماعة وخصائصها الذاتية 
  .نهج اإلسالمي وهيمنته على احلياة الفردية واجلماعية وتنهض وإياها بتحقيق امل

. ومن مث كان طابع الشورى يف اجلماعة مبكراً ، وكان مدلوله أوسع وأعمق من حميط الدولة وشؤون احلكم فيها 
  .وهي من ألزم صفات القيادة . إنه طابع ذايت للحياة اإلسالمية ، ومسة مميزة للجماعة املختارة لقيادة البشرية 

أما الشكل الذي تتم به الشورى فليس مصبوباً يف قالب حديدي؛ فهو متروك للصورة املالئمة لكل بيئة وزمان ، 
والنظم اإلسالمية كلها ليست أشكاالً جامدة ، وليست نصوصاً . لتحقيق ذلك الطابع يف حياة اجلماعة اإلسالمية 

اإلميان يف القلب ، وتكيف الشعور والسلوك هبذه حرفية ، إمنا هي قبل كل شيء روح ينشأ عن استقرار حقيقة 
. . والبحث يف أشكال األنظمة اإلسالمية دون االهتمام حبقيقة اإلميان الكامنة وراءها ال يؤدي إىل شيء . احلقيقة 

ذه فه. وليس هذا كالماً عائماً غري مضبوط كما قد يبدو ألول وهلة ملن ال يعرف حقيقة اإلميان بالعقيدة اإلسالمية 
العقيدة يف أصوهلا االعتقادية البحتة ، وقبل أي التفات إىل األنظمة فيها حتوي حقائق نفسية وعقلية هي يف ذاهتا 
شيء له وجود وفاعلية وأثر يف الكيان البشري ، يهيئ إلفراز أشكال معينة من النظم وأوضاع معينة يف احلياة 

. ألشكال واألوضاع ، جملرد تنظيمها ال خللقها وإنشائها البشرية؛ مث جتيء النصوص بعد ذلك مشرية إىل هذه ا
ولكي يقوم أي شكل من أشكال النظم اإلسالمية ، ال بد قبلها من وجود مسلمني ، ومن وجود إميان ذي فاعلية 

  . .وإال فكل األشكال التنظيمية ال تفي باحلاجة ، وال حتقق نظاماً يصح وصفه بأنه إسالمي . وأثر 
لمون حقاً ، ووجد اإلميان يف قلوهبم حبقيقته ، نشأ النظام اإلسالمي نشأة ذاتية ، وقامت صورة منه ومىت وجد املس

  .تناسب هؤالء املسلمني وبيئتهم وأحواهلم كلها؛ وحتقق املبادئ اإلسالمية الكلية خري حتقيق 
  . .} ومما رزقناهم ينفقون { 

ولكن اإلنفاق العام من . ت يف السنة الثانية من اهلجرة وهو نص مبكر كذلك على حتديد فرائض الزكاة اليت حدد
  .بل إنه ولد مع مولدها . رزق اهللا كان توجيها مبكراً يف حياة اجلماعة اإلسالمية 



. ال بد منه تطهرياً للقلب من الشح ، واستعالء على حب امللك ، وثقة مبا عند اهللا . وال بد للدعوة من اإلنفاق 
وال بد من . فالدعوة كفاح . مث إهنا ضرورية كذلك حلياة اجلماعة . مال معىن اإلميان وكل هذه ضرورية الستك

  .وأحياناً يكون هذا التكافل كامالً حبيث ال يبقى ألحد مال متميز . التكافل يف هذا الكفاح وجرائره وآثاره 

حىت إذا هدأت حدة . نة كما حدث يف أول العهد هبجرة املهاجرين من مكة ، ونزوهلم على إخواهنم يف املدي
  .الظروف وضعت األسس الدائمة لإلنفاق يف الزكاة 

  . .وعلى أية حال فاإلنفاق يف عمومه مسة من مسات اجلماعة املؤمنة املختارة للقيادة هبذه الصفات 
  .} والذين إذا أصاهبم البغي هم ينتصرون { 

صفة . فهي تقرير لصفة أساسية يف اجلماعة املسلمة . وذكر هذه الصفة يف القرآن املكي ذو داللة خاصة كما سلف 
لتأمر . وهذا طبيعي بالنسبة جلماعة أخرجت للناس لتكون خري أمة . االنتصار من البغي ، وعدم اخلضوع للظلم 

وهللا العزة ولرسوله { . باملعروف وتنهى عن املنكر ، وهتيمن على حياة البشرية باحلق والعدل؛ وهي عزيزة باهللا 
وإذا كانت هناك فترة . فمن طبيعة هذه اجلماعة ووظيفتها أن تنتصر من البغي وأن تدفع العدوان } منني وللمؤ

اقتضت ألسباب حملية يف مكة ، وملقتضيات تربوية يف حياة املسلمني األوائل من العرب خاصة ، أن يكفوا أيديهم 
  .ص اجلماعة الثابتة األصيلة ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة ، فذلك أمر عارض ال يتعلق خبصائ

  :ولقد كانت هنالك أسباب خاصة الختيار أسلوب املساملة والصرب يف العهد املكي 
فالوضع السياسي . منها أن إيذاء املسلمني األوائل وفتنتهم عن دينهم مل تكن تصدر من هيئة مسيطرة على اجلماعة 

من مث كان الذين يتولون إيذاء الفرد املسلم هم خاصة أهله إن و. واالجتماعي يف اجلزيرة كان وضعاً قبلياً خملخالً 
كان ذا نسب ، ومل يكن أحد غري خاصة أهله جيرؤ على إيذائه ومل يقع إال يف الندرة أن وقع اعتداء مجاعي على فرد 

جيرؤ  مسلم أو على املسلمني كجماعة كما كان السادة يؤذون مواليهم إىل أن يشتريهم املسلمون ويعتقوهم فال
ومل يكن الرسول صلى اهللا عليه وسلم حيب أن تقع معركة يف كل بيت بني الفرد املسلم من . على إيذائهم غالباً 

  .واملساملة كانت أقرب إىل إالنة القلوب من املخاشنة . هذا البيت والذين مل يسلموا بعد 
واحتمال املسلمني لألذى . عليه األذى ومنها أن البيئة العربية كانت بيئة خنوة تثور لصاحب احلق الذي يقع 

وهذا ما حدث بالقياس . وصربهم على عقيدهتم ، كان أقرب إىل استثارة هذه النخوة يف صف اإلسالم واملسلمني 
فقد ثارت النخوة ضد هذا احلصار ، ومزقت العهد الذي حوته . إىل حادث الشعب وحصر بين هاشم فيه 
  . الصحيفة ، ونقضت هذا العهد اجلائر

والتوازن يف . ومنها أن البيئة العربية كانت بيئة حرب ومسارعة إىل السيف ، وأعصاب متوفزة ال ختضع لنظام 
الشخصية اإلسالمية كان يقتضي كبح مجاح هذا التوفز الدائم ، وإخضاعها هلدف ، وتعويدها الصرب وضبط 

ومن مث كانت الدعوة إىل الصرب . كل مغنم مع إشعار النفوس باستعالء العقيدة على كل نزوة وعلى . األعصاب 
على األذى متفقة مع منهج التربية الذي يهدف إىل التوازن يف الشخصية اإلسالمية ، وتعليمها الصرب والثبات 

  .واملضي يف الطريق 
  .فهذه االعتبارات وأمثاهلا قد اقتضت سياسة املساملة والصرب يف مكة 

  . .} والذين إذا أصاهبم البغي هم ينتصرون { : جماعة املسلمة مع تقرير الطابع األساسي الدائم لل
  :ويؤكد هذه القاعدة بوصفها قاعدة عامة يف احلياة 



  . .} وجزاء سيئة سيئة مثلها { 
مقابلة السيئة بالسيئة ، كي ال يتبجح الشر ويطغى ، حني ال جيد رادعاً يكفه عن . فهذا هو األصل يف اجلزاء 

  يمضي وهو آمن مطمئناإلفساد يف األرض ف
وهو استثناء . ذلك مع استحباب العفو ابتغاء أجر اهللا وإصالح النفس من الغيظ ، وإصالح اجلماعة من األحقاد 

فهنا يكون العفو وزنه ووقعه يف . والعفو ال يكون إال مع املقدرة على جزاء السيئة بالسيئة . من تلك القاعدة 
عتدي حني يشعر بأن العفو جاء مساحة ومل جيئ ضعفا خيجل ويستحيي ، وحيس فامل. إصالح املعتدي واملسامح سواء 

وال . فالعفو عندئذ خري هلذا وهذا . والقوي الذي يعفو تصفو نفسه وتعلو . بأن خصمه الذي عفا هو األعلى 
املعتدي وهو شر يطمع . فليس له مثة وجود . وما جيوز أن يذكر العفو عند العجز . كذلك عند الضعف والعجز 

  ويذلك املعتدى عليه ، وينشر يف األرض الفساد
  . .} إنه ال حيب الظاملني { 

وإحياء بالوقوف عند رد املساءة أو العفو . من ناحية } وجزاء سيئة سيئة مثلها { : وهذا توكيد للقاعدة األوىل 
  .وعدم جتاوز احلد يف االعتداء ، من ناحية أخرى . عنها 

  :ال وتوكيد آخر أكثر تفصي
إمنا السبيل على الذين يظلمون الناس ، ويبغون يف األرض . وملن انتصر بعد ظلمه ، فأولئك ما عليهم من سبيل { 

  . .} أولئك هلم عذاب أليم . بغري احلق 
. وهو يزاول حقه املشروع . فالذي ينتصر بعد ظلمه ، وجيزي السيئة بالسيئة ، وال يعتدي ، ليس عليه من جناح 

إمنا الذين جيب الوقوف يف طريقهم هم الذين . وال جيوز أن يقف يف طريقه أحد . عليه من سلطان فما ألحد 
فإن األرض ال تصلح وفيها ظامل ال يقف له الناس ليكفوه ومينعوه . يظلمون الناس ، ويبغون يف األرض بغري احلق 

ولكن على . الظامل الباغي بالعذاب األليم  واهللا يتوعد. من ظلمه؛ وفيها باغ جيور وال جيد من يقاومه ويقتص منه 
  .الناس كذلك أن يقفوا له ويأخذوا عليه الطريق 

مث يعود إىل التوازن واالعتدال وضبط النفس والصرب والسماحة يف احلاالت الفردية ، وعند املقدرة على الدفع كما 
  :ذالً  هو مفهوم؛ وحني يكون الصرب والسماحة استعالء ال استخذاء؛ وجتمالً ال

  . .} وملن صرب وغفر إن ذلك ملن عزم األمور { 
وجمموعة النصوص يف هذه القضية تصور االعتدال والتوازن بني االجتاهني؛ وحترص على صيانة النفس من احلقد 

وجتعل الصرب زاد الرحلة . وتعلقها باهللا ورضاه يف كل حال . والغيظ ، ومن الضعف والذل ، ومن اجلور والبغي 
  .ل األصي

وجمموعة صفات املؤمنني ترسم طابعاً مميزاً للجماعة اليت تقود البشرية وترجو ما عند اهللا وهو خري وأبقى للذين 
  . .آمنوا وعلى رهبم يتوكلون 

وبعد تقرير صفة املؤمنني الذين يدخر اهللا هلم عنده ما هو خري وأبقى ، يعرض يف الصفحة املقابلة صورة الظاملني 
  :ينتظرهم من ذل وخسران الضالني ، وما 

هل إىل مرد من سبيل؟ وتراهم : ومن يضلل اهللا فما له من ويل من بعده؛ وترى الظاملني ملا رأوا العذاب يقولون { 
إن اخلاسرين الذين خسروا : يعرضون عليها خاشعني من الذل ، ينظرون من طرف خفي ، وقال الذين آمنوا 



الظاملني يف عذاب مقيم ، وما كان هلم من أولياء ينصروهنم من دون اهللا ، ومن أنفسهم وأهليهم يوم القيامة؛ أال إن 
  .} يضلل اهللا فما له من سبيل 

.  
فإذا علم اهللا من . . } ومن يضلل اهللا فما له من ويل من بعده { إن قضاء اهللا ال يرد ، ومشيئته ال معقب عليها 

هللا أن يكون من أهل الضالل ، مل يكن له بعد ذلك من ويل حقيقة العبد أنه مستحق للضالل ، فحقت عليه كلمة ا
  :والذي يعرض منه مشهداً يف بقية اآلية . . يهديه من ضالله ، أو ينصره من جزاء الضالل الذي قدره اهللا 

هل إىل مرد من سبيل ، وتراهم يعرضون عليها خاشعني من الذل ، : وترى الظاملني ملا رأوا العذاب يقولون { 
  . .} من طرف خفي  ينظرون

إهنم يرون العذاب ، فتتهاوى . والظاملون كانوا طغاة بغاة ، فناسب أن يكون الذل هو مظهرهم البارز يف يوم اجلزاء 
يف هذه الصيغة املوحية باليأس مع اللهفة ، } هل إىل مرد من سبيل؟ { : ويتساءلون يف انكسار . كربياؤهم 

ال من التقوى وال من احلياء ، لكن } خاشعني { للخالص وهم يعرضون على النار واالهنيار مع التطلع إىل أي بارقة 
ينظرون من طرف خفي { : من الذل واهلوان وهم يعرضون منكسي األبصار ، ال يرفعون أعينهم من الذل والعار 

  .وهي صورة شاخصة ذليلة . . } 
إن اخلاسرين : وقال الذين آمنوا { : ون ويقررون ويف هذا الوقت يبدو أن الذين آمنوا هم سادة املوقف؛ فهم ينطق

وهم هؤالء الذين خسروا كل شيء ، والذين يقفون خاشعني من . . } الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة 
  هل إىل مرد من سبيل؟: الذل يقولون 

  :وجييء التعليق العام على املشهد بياناً ملآل هؤالء املعروضني على النار 
ومن يضلل اهللا فما له من سبيل . وما كان هلم من أولياء ينصروهنم من دون اهللا . إن الظاملني يف عذاب مقيم أال { 
 {. .  

  .فقد عدم النصري ، وقد أغلق السبيل 
ويف ظل هذا املشهد يوجه اخلطاب إىل املعاندين املكابرين ، ليستجيبوا لرهبم قبل أن يفجأهم مثل هذا املصري فال 

ملجأ يقيهم ، وال نصرياً ينكر مصريهم األليم ، ويوجه الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل التخلي عنهم إذا  جيدوا هلم
  :هم أعرضوا فلم يستجيبوا هلذا النذير؛ فما عليه إال البالغ ، وما هو مكلف هبم وال كفيل 

فإن أعرضوا . مئذ وما لكم من نكري استجيبوا لربكم من قبل أن يأيت يوم ال مرد له من اهللا ، ما لكم من ملجأ يو{ 
  .} فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إال البالغ 

.  
مث يكشف عن طبيعة هذا اإلنسان الذي يعارض ويعاند ، ويعرض نفسه لألذى والعذاب ، وهو ال حيتمل يف نفسه 

  :فر من الضيق األذى؛ وهو رقيق االحتمال ، يستطار بالنعمة ، وجيزع من الشدة ، ويتجاوز حده فيك
  . .} وإنا إذا أذقنا اإلنسان منا رمحة فرح هبا ، وإن تصبهم سيئة مبا قدمت أيديهم فإن اإلنسان كفور { 

فما هلذا اإلنسان . ويعقب على هذا بأن نصيب هذا اإلنسان من السراء والضراء ومن العطاء واحلرمان كله بيد اهللا 
  : املالك ألمره يف جيمع األحوال احملب للخري اجلزوع من الشر ، يبعد عن اهللا

أو يزوجهم ذكراناً . هللا ملك السماوات واألرض ، خيلق ما يشاء ، يهب ملن يشاء إناثاً ، ويهب ملن يشاء الذكور { 



  . .} وإناثاً ، وجيعل من يشاء عقيماً ، إنه عليم قدير 
من نفس اإلنسان؛ والنفس شديدة احلساسية هبا والذرية مظهر من مظاهر املنح واملنع والعطاء واحلرمان؛ وهي قريبة 

فهذه تكملة يف . وقد سبق يف السورة حديث عن الرزق بسطه وقبضه . فلمسها من هذا اجلانب أقوى وأعمق . 
  .وهي رزق من عند اهللا كاملال . الرزق بالذرية 

. من توابع هذا امللك العام والتقدمي بأن هللا ملك السماوات واألرض هو التقدمي املناسب لكل جزئية بعد ذلك 
ورد اإلنسان ، احملب . فهي توكيد لإلحياء النفسي املطلوب يف هذا املوضع . . } خيلق ما يشاء { : وكذلك ذكر 

  .للخري ، إىل اهللا الذي خيلق ما يشاء مما يسّر وما يسوء ومن عطاء أو حرمان 
ويهب ملن يشاء الذكور ) وهم كانوا يكرهون اإلناث ( فهو يهب ملن يشا إناثا : مث يفصل حاالت العطاء واحلرمان 

وكل ) . . والعقم يكرهه كل الناس ( وحيرم من يشاء فيجعله عقيماً . ويهب ملن يشاء أزواجاً من هؤالء وهؤالء . 
 إنه عليم{ : وهو يقدرها وفق علمه وينفذها بقدرته . ال يتدخل فيها أحد سواه . هذه األحوال خاضعة ملشية اهللا 

  . .} قدير 
يعود إىل هذه احلقيقة . حقيقة الوحي والرسالة . ويف ختام السورة يعود السياق إىل احلقيقة اليت تدور عليها السورة 

ويؤكد أنه قد وقع فعالً إىل . ليكشف عن طبيعة هذا االتصال بني اهللا واملختارين من عباده ، ويف أية صورة يكون 
  :ليهدي من يشاء إىل صراط مستقيم . لم لغاية يريدها اهللا سبحانه الرسول األخري صلى اهللا عليه وس

وما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال وحياً أو من وراء حجاب ، أو يرسل رسوالً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علّي حكيم { 
اً هندي به من وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ، ما كنت تدري ما الكتاب وال اإلميان ، ولكن جعلناه نور. 

أال إىل . صراط اهللا الذي له ما يف السماوات وما يف األرض . نشاء من عبادنا ، وإنك لتهدي إىل صراط مستقيم 
  . .} اهللا تصري األمور 

من « : وقد روي عن عائشة رضي اهللا عنها . ويقطع هذا النص بأنه ليس من شأن إنسان أن يكلمه اهللا مواجهة 
يلقى يف » وحيا « : إمنا يتم كالم اهللا للبشر بواحدة من ثالث » به فقد أعظم على اهللا الفرية زعم أن حممداً رأى ر

  .} أو من وراء حجاب { النفس مباشرة فتعرف أنه من اهللا ، 

وخر موسى { كما كلم اهللا موسى عليه السالم وحني طلب الرؤية مل جيب إليها ، ومل يطق جتلي اهللا على اجلبل . 
فيوحي بإذنه ما { وهو امللك } أو يرسل رسوالً } { سبحانك تبت إليك وأنا أول املؤمنني : أفاق قال  صعقاً فلما

  .بالطرق اليت وردت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم } يشاء 
 إن روح القدس نفث« صلى اهللا عليه وسلم : ما كان يلقيه امللك يف روعه وقلبه من غري أن يراه كما قال : األوىل 

والثانية أنه كان صلى اهللا عليه . » يف روعي أنه لن متوت نفس حىت تستكمل رزقها ، فاتقوا اهللا وأمجلوا يف الطلب 
أنه كان يأتيه يف مثل صلصلة اجلرس ، : والثالثة . وسلم يتمثل له امللك رجالً ، فيخاطبه حىت يعي عنه ما يقول 

 اليوم الشديد الربد ، وحىت إن راحلته لتربك به إىل األرض إن وكان أشده عليه ، حىت إن جبينه ليتفصد عرقاً يف
. كان راكبها ، ولقد جاء الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه حىت كادت ترضها 

ا وهذا وقع له مرتني كم. أنه يرى امللك يف صورته اليت خلق عليها ، فيوحي إليه ما شاء اهللا أن يوحيه : والرابعة 
  .ذكر اهللا ذلك يف سورة النجم 

. . يوحي من علو ، ويوحي حبكمة إىل من خيتار . . } إنه علي حكيم { . . هذه صور الوحي وطرق االتصال 
وبعد فإنه ما من مرة وقفت أمام آية تذكر الوحي أو حديث ، ألتأمل هذا االتصال إال أحسست له رجفة يف 



ل بني الذات األزلية األبدية اليت ليس هلا حيز يف املكان وال حيز يف كيف؟ كيف يكون هذا االتصا. . أوصايل 
كيف يكون هذا االتصال بني هذه الذات العلية وذات . الزمان ، احمليطة بكل شيء ، واليت ليس كمثلها شيء 

التصال معاين إنسان متحيزة يف املكان والزمان ، حمدودة حبدود املخلوقات ، من أبناء الفناء؟ مث كيف يتمثل هذا ا
  وكلمات وعبارات؟

  وكيف تطيق ذات حمدودة فانية أن تتلقى كالم اهللا األزيل األبدي الذي ال حيز له وال حدود؟ وال شكل له معهود؟
  . .وكيف؟ وكيف؟ 

ومالك تسأل عن كيف؟ وأنت ال متلك أن تتصور إال يف حدود ذاتك املتحيزة القاصرة : ولكين أعود فأقول 
  .وصار هلا وجود هو الذي متلك أن تدركه من وجود . قعت هذه احلقيقة ومتثلت يف صورة الفانية؟ لقد و

تلقي . وإن حلظة التلقي هذه لعظيمة حقاً . ولكن الوهلة والرجفة والروعة ال تزول إن النبوة هذه أمر عظيم حقا 
ت معي يف هذا التصور؟ أأنت معي أخي الذي تقرأ هذه الكلمات ، أأن. . الذات اإلنسانية لوحي من الذات العلوية 

  .حتاول أن تتصور؟ هذا الوحي الصادر من هناك 

الصادر من غري مكان وال زمان ، وال حيز وال حد وال جهة وال » هناك « إنه ليس هناك . هناك؟ كال : أأقول 
إنسان مهما يكن نبياً . . الصادر من املطلق النهائي ، األزيل األبدي ، الصادر من اهللا ذي اجلالل إىل إنسان . ظرف 

الذي ال ميلك . املعجز . هذا االتصال العجيب . هذا الوحي . . رسوالً ، فإنه هو هذا اإلنسان ذو احلدود والقيود 
هل حتس . أخي الذي تقرأ هذه الكلمات . . إال اهللا أن جيعله واقعة تتحقق ، وال يعرف إال اهللا كيف يقع ويتحقق 

عبارات املتقطعة اليت أحاول أن أنقل هبا ما خياجل كياين كله؟ إنين ال أعرف ماذا أقول عما ما أحس من وراء هذه ال
خياجل كياين كله من الروعة والرجفة وأنا أحاول أن أتصور ذلك احلدث العظيم العجيب اخلارق يف طبيعته ، 

العني ، على عهد رسول وأحس حبدوثه ناس رأوا مظاهره رأي . واخلارق يف صورته ، الذي حدث مرات ومرات 
وهذه عائشة رضي اهللا عنها تشهد من هذه اللحظات العجيبة يف تاريخ البشرية فتروي . اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

: قلت « هذا جربيل يقرئك السالم . يا عائشة » : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « : عن واحدة منها تقول 
وهذا زيد بن ثابت رضي اهللا عنه يشهد مثل هذه اللحظة » وهو يرى ما ال نرى : قالت . وعليه السالم ورمحة اهللا 

وهؤالء هم . وفخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على فخذه ، وقد جاءه الوحي فثقلت حىت كادت ترض فخذه 
عليه وسلم  الصحابة رضوان اهللا عليهم يف مرات كثرية يشهدون هذا احلادث ويعرفونه يف وجه الرسول صلى اهللا

  . .فيدعونه للوحي حىت يسرى عنه ، فيعود إليهم ويعودون إليه 
طبيعة هذه النفس اليت تتلقى ذلك االتصال العلوي الكرمي؟ أي جوهر من جواهر األرواح ذلك . أية طبيعة . . مث 

  الذي يتصل هبذا الوحي ، وخيتلط بذلك العنصر ، ويتسق مع طبيعته وفحواه؟
ولكنها تتراءى هنالك بعيداً على أفق عال ومرتقى صاعد ، ال تكاد املدارك . ألة إهنا حقيقة إهنا هي األخرى مس

  .تتماله 
كيف يا ترى كانت حتس هبذه الصلة وهذا التلقي؟ كيف . روح هذا النيب صلى اهللا عليه وسلم روح هذا اإلنسان 

يف هذه اللحظات العجيبة اليت يتجلى كانت تتفتح؟ كيف كان ينساب فيها ذلك الفيض؟ كيف كانت جتد الوجود 
  فيها اهللا على الوجود؛ واليت تتجاوب جنباته كلها بكلمات اهللا؟

واهللا العلي الكبري يتلطف فيعىن هبذه اخلليقة الضئيلة املسماة باإلنسان . . أية رعاية؟ وأية رمحة؟ وأية مكرمة؟ . . مث 
وهي أهون عليه من البعوضة على اإلنسان ، حني . . شاردها  فيوحي إليها إلصالح أمرها ، وإنارة طريقها ، ورد. 



  تقاس إىل ملكه الواسع العريض؟
  :ولكنها أعلى وأرفع من أن يتصورها اإلنسان إال تطلعاً إىل األفق السامق الوضيء . إهنا حقيقة 

  .وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وال اإلميان { 

) ٤(وَإِنَُّه ِفي أُمِّ الِْكتَابِ لََدْيَنا لََعِليٌّ َحِكيٌم ) ٣(إِنَّا َجَعلَْناُه قُْرآًنا َعرَبِيا لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ ) ٢(ِكَتابِ الُْمبِنيِ وَالْ) ١(حم 
َوَما يَأِْتيهِْم ِمْن َنبِيٍّ إِلَّا ) ٦(َنبِيٍّ ِفي الْأَوَِّلَني وَكَْم أَْرَسلَْنا ِمْن ) ٥(أَفََنضْرُِب َعْنكُُم الذِّكَْر صَفًْحا أَنْ كُْنُتْم قَْوًما ُمْسرِِفَني 

َولَِئْن سَأَلْتَُهْم َمْن َخلََق السََّماَواتِ ) ٨(فَأَْهلَكَْنا أََشدَّ ِمنُْهْم بَطًْشا َوَمَضى مَثَلُ الْأَوَِّلَني ) ٧(كَاُنوا بِهِ َيسَْتْهزِئُونَ 
) ١٠(الَِّذي َجَعلَ لَكُُم الْأَْرَض َمْهًدا َوجََعلَ لَكُْم ِفيَها ُسُبلًا لََعلَّكُمْ َتهَْتُدونَ ) ٩(الْعَزِيُز الَْعِليُم  َوالْأَْرضَ لََيقُولُنَّ َخلَقَُهنَّ

الْأَْزوَاَج كُلََّها َوَجَعلَ وَالَِّذي َخلََق ) ١١(َوالَِّذي نَزَّلَ ِمَن السََّماِء َماًء بِقََدرٍ فَأَْنَشرَْنا بِِه َبلَْدةً مَْيًتا كَذَِلَك ُتخَْرُجونَ 
ِلَتْسَتوُوا َعلَى ظُُهورِهِ ثُمَّ َتذْكُرُوا نِْعَمةَ رَبِّكُمْ إِذَا اْستََويُْتْم َعلَْيِه َوَتقُولُوا ) ١٢(لَكُْم ِمَن الْفُلِْك وَالْأَنَْعامِ َما َتْركَُبونَ 

َوَجَعلُوا لَُه ِمْن ِعَباِدِه ُجزًْءا إِنَّ ) ١٤(َوإِنَّا إِلَى َربَِّنا لَُمْنقَِلُبونَ ) ١٣(نَِني سُْبَحانَ الَِّذي َسخَّرَ لََنا َهذَا َوَما كُنَّا لَُه ُمقْرِ
َمنِ وَإِذَا ُبشَِّر أََحدُُهْم بَِما َضَربَ ِللرَّْح) ١٦(أَمِ اتََّخذَ ِممَّا َيْخلُُق َبنَاٍت وَأَْصفَاكُْم بِالَْبنَِني ) ١٥(الْإِْنَسانَ لَكَفُوٌر ُمبٌِني 

َوَجَعلُوا الَْملَاِئكَةَ ) ١٨(أََوَمْن ُيَنشَّأُ ِفي الِْحلَْيِة َوُهَو ِفي الِْخَصامِ غَْيُر ُمبِنيٍ ) ١٧(َمثَلًا ظَلَّ َوْجُهُه ُمسَْودا َوُهَو كَِظيٌم 
َوقَالُوا لَْو َشاَء الرَّْحَمُن َما َعَبدَْناُهمْ ) ١٩(ْسأَلُونَ الَِّذيَن ُهْم ِعَباُد الرَّْحَمنِ إِنَاثًا أََشهِدُوا َخلْقَُهمْ َسُتكَْتُب شََهادَُتُهْم وَُي

َبلْ قَالُوا إِنَّا ) ٢١(أَْم آَتْيَناُهْم ِكَتاًبا ِمْن قَْبِلِه فَُهْم بِِه ُمْسَتْمِسكُونَ ) ٢٠(َما لَُهْم بِذَِلَك ِمْن ِعلْمٍ إِنْ ُهْم إِلَّا َيْخُرُصونَ 
وَكَذَِلَك َما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِفي قَْرَيٍة ِمْن َنِذيرٍ إِلَّا قَالَ ) ٢٢(ٍة َوإِنَّا َعلَى آثَارِِهْم مُْهَتُدونَ َوَجْدَنا آَباَءَنا َعلَى أُمَّ

َدى ِممَّا َوَجْدُتْم َعلَْيِه آَباَءكُمْ قَالَ أََولَْو جِئُْتكُْم بِأَْه) ٢٣(ُمْتَرفُوَها إِنَّا َوَجْدَنا آَباءََنا َعلَى أُمٍَّة َوإِنَّا َعلَى آثَارِِهْم ُمقَْتُدونَ 
  ) ٢٥(فَاْنَتقَمَْنا ِمْنُهْم فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمكَذِّبَِني ) ٢٤(قَالُوا إِنَّا بَِما أُْرِسلُْتْم بِِه كَاِفُرونَ 

. ال واعتراضات تعرض هذه السورة جانباً مما كانت الدعوة اإلسالمية تالقيه من مصاعب وعقبات؛ ومن جد
وتعرض معها كيف كان القرآن الكرمي يعاجلها يف النفوس؛ وكيف يقرر يف ثنايا عالجها حقائقه وقيمه يف مكان 

اخلرافات والوثنيات والقيم اجلاهلية الزائفة ، اليت كانت قائمة يف النفوس إذ ذاك ، وال يزال جانب منها قائماً يف 
  .النفوس يف كل زمان ومكان 

{ : إن يف هذه األنعام اليت سخرها اهللا للعباد ، نصيباً هللا ، ونصيباً آلهلتهم املدعاة : وثنية اجلاهلية تقول كانت ال
فما كان لشركائهم فال . هذا هللا بزعمهم وهذا لشركائنا : فقالوا . وجعلوا هللا مما ذرأ من احلرث واألنعام نصيباً 
وكانت هلم يف األنعام أساطري شىت وخرافات أخرى كلها } ئهم يصل إىل اهللا ، وما كان هللا فهو يصل إىل شركا

فكانت هناك أنواع من األنعام حمرمة ظهورها على الركوب وأنواع حمرمة حلومها على . ناشئ من احنرافات العقيدة 
 هذه أنعام وحرث حجر ال يطعمها إال من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها ، وأنعام ال: وقالوا { : األكل 

ويف هذه السورة تصحيح هلذه االحنرافات االعتقادية؛ ورد النفوس إىل الفطرة } يذكرون اسم اهللا عليها افتراء عليه 
. فاألنعام من خلق اهللا ، وهي طرف من آية احلياة ، مرتبط خبلق السماوات واألرض مجيعاً . وإىل احلقائق األوىل 

م عليهم ويشكروها؛ ال ليجعلوا له شركاء ، ويشرعوا ألنفسهم وقد خلقها اهللا وسخرها للبشر ليذكروا نعمة رهب
يف األنعام ما مل يأمر به اهللا؛ بينما هم يعترفون بأن اهللا هو اخلالق املبدع؛ مث هم ينحرفون عن مقتضى هذه احلقيقة 

خلق السماوات ولئن سألتهم من { : اليت يقرون هبا ، ويعزلوهنا عن حياهتم الواقعة ، ويتبعون خرافات وأساطري 
خلقهن العزيز العليم ، الذي جعل لكم األرض مهدا ، وجعل لكم فيها سبالً لعلكم هتتدون ، : واألرض ليقولن 



والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا ، كذلك خترجون ، والذي خلق األزواج كلها وجعل لكم 
{ : ه ، مث تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه ، وتقولوا من الفلك واألنعام ما تركبون ، لتستووا على ظهور

  . .} سبحان الذي سخر لنا هذا ، وما كنا له مقرنني ، وإنا إىل ربنا ملنقلبون 
إن املالئكة بنات اهللا؛ ومع أهنم هم يكرهون مولد البنات هلم ، فإهنم كانوا خيتارون : وكانت الوثنية اجلاهلية تقول 

إننا نعبدهم مبشيئة اهللا ولو شاء ما عبدناهم وكانت جمرد أسطورة ناشئة : هنم من دونه ، ويقولون هللا البنات ويعبدو
  .من احنراف العقيدة 

ويف هذه السورة يواجههم مبنطقهم هم؛ وحياجهم كذلك مبنطق الفطرة الواضح ، حول هذه األسطورة اليت ال 
أم اختذ مما خيلق بنات . . زءاً إن اإلنسان لكفور مبني وجعلوا له من عباده ج{ : تستند إىل شيء على اإلطالق 

  .وأصفاكم بالبنني ، وإذا بشر أحدهم مبا ضرب للرمحن مثال ظل وجهه مسوداً وهو كظيم 

أو من ينشأ يف احللية وهو يف اخلصام غري مبني؟ وجعلوا املالئكة الذين هم عباد الرمحن إناثا ، أشهدوا خلقهم؟ 
أم . لو شاء الرمحن ما عبدناهم ما هلم بذلك من علم إن هم إال خيرصون : وقالوا . ن ستكتب شهادهتم ويسألو

  . .} إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون : آتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون؟ بل قالوا 
إن كل : حصب جهنم ، وقيل هلم  إنكم تعبدون أصناماً وأشجاراً وإنكم وما تعبدون من دون اهللا: وملا قيل هلم 

فما : وقالوا . حرفوا الكالم الواضح البني ، واختذوا منه مادة للجدل . معبود من دون اهللا هو وعابدوه يف النار 
فنحن يف عبادتنا . إن األصنام متاثيل املالئكة واملالئكة بنات اهللا : بال عيسى وقد عبده قومه؟ أهو يف النار؟ مث قالوا 

  من عبادة النصارى لعيسى وهو بشر له طبيعة الناس هلم خري
ويف هذه السورة يكشف عن التوائهم يف هذا اجلدل؛ ويربئ عيسى عليه السالم مما ارتكبه أتباعه من بعده وهو منه 

. أآهلتنا خري أم هو؟ ما ضربوه لك إال جدالً : وقالوا . وملا ضرب ابن مرمي مثالً إذا قومك منه يصدون { : برىء 
وقد كانوا يزعمون أهنم على ملة } . . إن هو إال عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثالً لنيب إسرائيل . بل هم قوم خصمون 

  .وهم يف هذه اجلاهلية الوثنية خيبطون . أبيهم إبراهيم ، وأهنم بذلك أهدى من أهل الكتاب وأفضل عقيدة 
التوحيد اخلالص ، وأن كلمة التوحيد باقية يف عقبه ، وأن  فبني هلم يف هذه السورة حقيقة ملة إبراهيم ، وأهنا ملة

{ : الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد جاءهم هبا ، ولكنهم استقبلوها واستقبلوه بغري ما كان ينبغي من ذرية إبراهيم 
ية يف عقبه وجعلها كلمة باق. وإذ قال إبراهيم ألبيه وقومه إنين براء مما تعبدون ، إال الذي فطرين فإنه سيهدين 

هذا سحر ، : وملا جاءهم احلق قالوا . بل متعت هؤالء وآباءهم حىت جاءهم احلق ورسول مبني . لعلهم يرجعون 
  . .} . . . وإنا به كافرون 

ومل يدركوا حكمة اختيار اهللا سبحانه لرسوله صلى اهللا عليه وسلم ووقفت يف وجوههم القيم األرضية الزائفة 
  .أن يقيسوا هبا الرجال  الزهيدة اليت اعتادوا

ويف هذه السورة حيكي تصوراهتم وأقواهلم يف هذا الصدد؛ ويرد عليها ببيان القيم احلقيقية ، وزهادة القيم اليت 
أهم يقسمون رمحة ربك؟ : لوال نزل هذا القرآن على رجل من القريتني عظيم : وقالوا { : يعتربوهنا هم ويرفعوهنا 

يف احلياة الدنيا ، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ، ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ، حنن قسمنا بينهم معيشتهم 
ولوال أن يكون الناس أمة واحدة جلعلنا ملن يكفر بالرمحن لبيوهتم سقفاً من فضة . ورمحة ربك خري مما جيمعون 

لك ملا متاع احلياة الدنيا ، وإن كل ذ. ومعارج عليها يظهرون ، ولبيوهتم أبواباً وسرراً عليها يتكئون ، وزخرفاً 



مث جاء حبلقة من قصة موسى عليه السالم مع فرعون ، يبدو فيها اعتزاز فرعون مبثل } واآلخرة عند ربك للمتقني 
  :تلك القيم الزائفة ، وهواهنا على اهللا ، وهوان فرعون الذي اعتز هبا ، وهنايته اليت تنتظر املعتزين مبثل ما اعتز به 

فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها . إين رسول رب العاملني : موسى بآياتنا إىل فرعون وملئه ، فقال  ولقد أرسلنا{ 
يا أيها الساحر : وقالوا . وما نريهم من آية إال هي أكرب من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون . يضحكون 

ونادى فرعون يف قومه قال . عذاب إذا هم ينكثون فلما كشفنا عنهم ال. ادع لنا ربك مبا عهد عندك ، إننا ملهتدون 
يا قوم أليس يل ملك مصر ، وهذه األهنار جتري من حتيت ، أفال تبصرون؟ أم أنا خري من هذا الذي هو مهني وال : 

يكاد يبني؛ فلوال ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه املالئكة مقترنني فاستخف قومه فأطاعوه ، إهنم كانوا قوماً 
حول تلك األساطري } اسقني ، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أمجعني ، فجعلناهم سلفاً ومثال لآلخرين ف

الوثنية واالحنرافات االعتقادية ، وحول تلك القيم الصحيحة والزائفة ، تدور السورة ، وتعاجلها على النحو الذي 
بعض مادة األشواط األخرى يف بعض املقتطفات من آيات  يف أشواط ثالثة تقدم أوهلا قبل هذا وأشرنا إىل. تقدم 

  :فلنأخذ يف التفصيل . السورة 
أفنضرب . وإنه يف أم الكتاب لدينا لعلي حكيم . إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون . والكتاب املبني . حم { 

وما يأتيهم من نيب إال كانوا به . عنكم الذكر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفني؟ وكم أرسلنا من نيب يف األولني 
  . .} فأهلكنا أشد منهم بطشاً ، ومضى مثل األولني . يستهزئون 

ويقسم اهللا سبحانه حباميم . . } والكتاب املبني { : مث يعطف عليهما قوله » ميم . حا « : تبدأ السورة باحلرفني 
فهذا الكتاب . لكتاب املبني من جنس حا ميم وحاميم من جنس الكتاب املبني ، أو ا. كما يقسم بالكتاب املبني 

وهذان احلرفان كبقية األحرف يف لسان البشر آية من آيات . املبني يف صورته اللفظية من جنس هذين احلرفني 
فهناك أكثر من معىن وأكثر من داللة يف ذكر . اخلالق ، الذي صنع البشر هذا الصنع ، وجعل هلم هذه األصوات 

  .حلديث عن القرآن هذه األحرف عند ا
  :يقسم اهللا سبحانه حبا ميم والكتاب املبني ، على الغاية من جعل هذا القرآن يف صورته هذه اليت جاء هبا للعرب 

  . .} إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون { 
تعاىل جعله يف والقرآن وحي اهللا سبحانه و. فالغاية هي أن يعقلوه حني جيدونه بلغتهم وبلساهنم الذي يعرفون 

صورته هذه اللفظية عربياً ، حني اختار العرب حلمل هذه الرسالة ، للحكمة اليت أشرنا إىل طرف منها يف سورة 
واهللا أعلم حيث جيعل رسالته . الشورى؛ وملا يعلمه من صالحية هذه األمة وهذا اللسان حلمل هذه الرسالة ونقلها 

.  
  :ه يف تقديره األزيل الباقي مث يبني منزلة هذا القرآن عنده وقيمت

  .} وإنه يف أم الكتاب لدينا لعلي حكيم { 

.  
فهذا . أهي اللوح احملفوظ ، أم هي علم اهللا األزيل : وال ندخل يف البحث عن املدلول احلريف ألم الكتاب ما هي 

وحني . حلقيقة كلية ولكننا ندرك منه مفهوماً يساعد على تصورنا . كهذا ليس له مدلول حريف حمدد يف إدراكنا 
فإننا نستشعر القيمة األصيلة الثابتة هلذا القرآن يف . . } وإنه يف أم الكتاب لدينا لعلي حكيم { : نقرأ هذه اآلية 

ومها صفتان ختلعان عليه ظل احلياة . . » حكيم « . . » علّي « فهذا القرآن . وهذا حسبنا . علم اهللا وتقديره 



وهو يف . روح ذات مسات وخصائص ، تتجاوب مع األرواح اليت تالمسها . منا فيه روح وإنه لكذلك وكأ. العاقلة 
وينشئ يف مداركها ويف حياهتا . علوه ويف حكمته يشرف على البشرية ويهديها ويقودها وفق طبيعته وخصائصه 

  .حكيم . علي : تلك القيم والتصورات واحلقائق اليت تنطبق عليها هاتان الصفتان 
ذه احلقيقة كفيل بأن يشعر القوم الذين جعل القرآن بلساهنم بقيمة اهلبة الضخمة اليت وهبها اهللا إياهم ، وتقرير ه

وقيمة النعمة اليت أنعم اهللا عليهم؛ ويكشف هلم عن مدى اإلسراف القبيح يف إعراضهم عنها واستخفافهم هبا؛ 
افهم ، ويهددهم بالترك واإلمهال جزاء هذا ومدى استحقاقهم هم لإلمهال واإلعراض؛ ومن مث يعّرض هبم وبإسر

  :اإلسراف 
  . .} أفنضرب عنكم الذكر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفني؟ { 

ولقد كان عجيباً وما يزال أن يعىن اهللا سبحانه يف عظمته ويف علوه ويف غناه هبذا الفريق من البشر ، فينزل هلم كتاباً 
م عن دخائل حياهتم ، ويبني هلم طريق اهلدى ، ويقص عليهم قصص بلساهنم ، حيدثهم مبا يف نفوسهم ، ويكشف هل

  مث هم بعد ذلك يهملون ويعرضون. . األولني ، ويذكرهم بسنة اهللا يف الغابرين 
  وإنه لتهديد خميف أن يلوح هلم بعد ذلك باإلمهال من حسابه ورعايته ، جزاء إسرافهم القبيح

  :يف املكذبني ، بعد إرسال النبيني وإىل جانب هذا التهديد يذكرهم بسنة اهللا 
فأهلكنا أشد منهم بطشاً ، ومضى . وكم أرسلنا من نيب يف األولني ، وما يأتيهم من نيب إال كانوا به يستهزئون { 

  . .} مثل األولني 
  فماذا ينتظرون هم وقد أهلك اهللا من هم أشد منهم بطشاً ، حينما وقفوا يستهزئون بالرسل كما يستهزئون؟

مث ال يرتبون على هذا . عجيب كان يف أمر القوم أهنم كانوا يعترفون بوجود اهللا ، وخلقه للسماوات واألرض وال
االعتراف نتائجه الطبيعية من توحيد اهللا ، وإخالص التوجه إليه فكانوا جيعلون له شركاء ، خيصوهنم ببعض ما خلق 

  بدوهنم من دونه يف صورة أصناممن األنعام؛ كما كانوا يزعمون أن املالئكة بناته ، ويع
والقرآن يعرض اعترافهم ، ويرتب عليه نتائجه ، ويوجههم إىل منطق الفطرة الذي جيانبونه ، وإىل السلوك الواجب 

  :مث يناقشهم مبنطقهم يف دعواهم عن املالئكة . جتاه نعمته عليهم فيما خلق هلم من الفلك واألنعام 
  .خلقهن العزيز العليم : واألرض؟ ليقولن  من خلق السماوات: ولئن سألتهم { 

والذي نزل من السماء ماء بقدر ، فأنشرنا . الذي جعل لكم األرض مهداً ، وجعل لكم فيها سبالً لعلكم هتتدون 
لتستووا . والذي خلق األزواج كلها ، وجعل لكم من الفلك واألنعام ما تركبون . به بلدة ميتاً ، كذلك خترجون 

سبحان الذي سخر لنا هذا ، وما كنا له مقرنني؛ :  تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه ، وتقولوا على ظهوره ، مث
  . .} وإنا إىل ربنا ملنقلبون 

لقد كانت للعرب عقيدة نظن أهنا بقايا من احلنيفية األوىل ملة إبراهيم عليه السالم ، ولكنها هبتت واحنرفت 
ا ال متلك الفطرة إنكاره من وجود خالق هلذا الكون ، وأنه هواهللا ، فما ميكن ودخلت فيها األساطري وقد بقي منها م

. يف منطق الفطرة وبداهتها أن يكون هذا الكون قد نشأ هكذا من غري خالق؛ وما ميكن أن خيلق هذا الكون إال اهللا 
وال يعترفون مبا وراءها من ولكنهم كانوا يقفون هبذه احلقيقة اليت تنطق هبا بداهة الفطرة عند شكلها الظاهر ، 

  :مقتضيات طبيعية هلا 
  . .} . . . خلقهن العزيز العليم : من خلق السماوات واألرض؟ ليقولن : ولئن سألتهم { 

. » اهللا « فهم كانوا يعترفون بأن الذي خلقهن هو . ليستا من قوهلم } العزيز العليم { : وواضح أن هاتني الصفتني 



هذه الصفات اإلجيابية اليت جتعل لذات اهللا يف نفوسهم . رفون اهللا بصفاته اليت جاء هبا اإلسالم ولكنهم مل يكونوا يع. 
ولكنهم كانوا . كانوا يعرفون اهللا خالقا هلذا الكون ، وخالقاً هلم كذلك . أثراً فعاالً يف حياهتم وحياة هذا الكون 

  .فكرة الشرك ، وجتعلها تبدو متهافتة سخيفة  ألهنم مل يعرفوه بصفاته اليت تنفي. يتخذون من دونه شركاء 
فهو القوي . . } العزيز العليم { والقرآن هنا يعلمهم أن اهللا ، الذي يعترفون بأنه خالق السماوات واألرض ، هو 

  .فيبدأ هبم من اعترافهم ، وخيطو هبم اخلطوات التالية هلذا االعتراف . القادر ، وهو العليم العارف 
  :طوة أخرى يف تعريف اهللا سبحانه بصفاته؛ ويف بيان فضله عليهم بعد اخللق واإلنشاء مث ميضي هبم خ

  . .} الذي جعل لكم األرض مهدا ، وجعل لكم فيها سبالً ، لعلكم هتتدون { 
والذين تلقوا هذا . وحقيقة جعل هذه األرض مهداً لإلنسان يدركها كل عقل يف كل جيل بصورة من الصور 

رمبا أدركوها يف رؤية هذه األرض حتت أقدامهم ممهدة للسري ، وأمامهم ممهدة للزرع ، ويف القرآن أول مرة 
وحنن اليوم ندرك هذه احلقيقة يف مساحة أعرض ويف صورة أعمق ، بقدر ما . عمومها ممهدة للحياة فيها والنماء 

ا يف هذا وتقديراتنا والذين يأتون وصل إليه علمنا عن طبيعة هذه األرض وتارخيها البعيد والقريب لو صحت نظرياتن
بعدنا سيدركون من تلك احلقيقة ما مل ندرك حنن؛ وسيظل مدلول هذا النص يتسع ويعمق ، ويتكشف عن آفاق 

  .وآماد كلما اتسعت املعرفة وتقدم العلم ، وانكشفت اجملاهيل هلذا اإلنسان 
ها سبله للحياة أن هذا الكوكب مر يف أطوار بعد وحنن اليوم ندرك من حقيقة جعل األرض مهداً هلذا اجلنس جيد في

  .أطوار ، حىت صار مهداً لبين اإلنسان 

ويف خالل هذه األطوار تغري سطحه من صخر يابس صلد إىل تربة صاحلة للزرع؛ وتكّون على سطحه املاء من احتاد 
ل حرارته وصالحيتها األيدروجني واألكسوجني؛ واتأد يف دورانه حول نفسه فصار يومه حبيث يسمح باعتدا

  للحياة؛ وصارت سرعته حبيث يسمح باستقرار األشياء واألحياء على سطحه ، وعدم تناثرها وتطايرها يف الفضاء؟
ونعرف من هذه احلقيقة كذلك أن اهللا أودع هذا الكوكب من اخلصائص خاصية اجلاذبية ، فاحتفظ عن طريقها 

واء احمليط هبذا الكوكب من جاذبيته ما أمكن أن تقوم احلياة على بطبقة من اهلواء تسمح باحلياة؛ ولو أفلت اهل
سطحه ، كما مل تقم على سطح الكواكب األخرى اليت تضاءلت جاذبيتها ، فأفلت هواؤها كالقمر مثالً وهذه 
ألحياء اجلاذبية ذاهتا قد جعلها اخلالق متعادلة مع عوامل الدفع الناشئ من حركة األرض؛ فأمكن أن حتفظ األشياء وا

من التطاير والتناثر؛ ويف الوقت ذاته تسمح حبركة اإلنسان واألحياء على سطح األرض؛ ولو زادت اجلاذبية عن 
القدر املناسب للصقت األشياء واألحياء باألرض وتعذرت حركتها أو تعسرت من ناحية ، ولزاد ضغط اهلواء عليها 

كما نسحق حنن الذباب والبعوض أحياناً بضربة تركز الضغط من ناحية أخرى فألصقها باألرض إلصاقاً ، أو سحقها 
  عليها دون أن متسها أيدينا ولو خف هذا الضغط عما هو عليه النفجر الصدر والشرايني انفجاراً

ونعرف كذلك من حقيقة جعل األرض مهداً وتذليل السبل فيها للحياة ، أن اخلالق العزيز العليم قدر فيها موافقات 
معة بوجود هذا اإلنسان وتيسري احلياة له؛ ولو اختلت إحدى هذه املوافقات لتعذرت هذه احلياة أو شىت تسمح جمت

فمنها هذه املوافقات اليت ذكرنا ، ومنها أنه جعل كتلة املاء الضخمة اليت تكونت على سطح األرض من . تعسرت 
الت الكثرية اليت تتم على سطحها ، احمليطات والبحار كافية المتصاص الغازات السامة اليت تنشأ من التفاع

ومنها أنه جعل من النبات أداة للموازنة بني األكسيجني . واالحتفاظ جبوها دائماً يف حالة تسمح لألحياء باحلياة 
الذي يستنشقه األحياء ليعيشوا به ، واألكسجني الذي يزفره النبات يف أثناء عمليات التمثيل اليت يقوم هبا؛ ولوال 

  .نة الختنق األحياء بعد فترة من الزمان هذه املواز



تكشف لنا يف } جعل لكم األرض مهداً وجعل لكم فيها سبالً { : من املدلوالت الكثرية حلقيقة . وهكذا . وهكذا 
وكلها تشهد بالقدرة كما . كل يوم؛ وتضاف إىل املدلوالت اليت كان يدركها املخاطبون هبذا القرآن أول مرة 

وكلها تشعر القلب البشري باليد القادرة املدبرة ، يف حيثما . ق السماوات واألرض العزيز العليم تشهد بالعلم خلال
امتد بصره ، وتلفت خاطره؛ وأنه غري خملوق سدى ، وغري متروك لقى؛ وأن هذه اليد متسك به ، وتنقل خطاه ، 

  ياةوتتوىل أمره يف كل خطوة من خطواته يف احلياة ، وقبل احلياة ، وبعد احل
فإن تدبر هذا الكون ، وما فيه من نواميس متناسقة كفيل هبداية القلب إىل خالق هذا الكون . . } لعلكم هتتدون { 

  .، ومودعه ذلك التنظيم الدقيق العجيب 

.  
  :مث خيطو هبم خطوة أخرى يف طريق نشأة احلياة واألحياء ، بعد متهيد األرض لإلنسان وتذليل السبل فيها للحياة 

  . .} لذي نزل من السماء ماء بقدر ، فأنشرنا به بلدة ميتاً ، كذلك خترجون وا{ 
واملاء الذي ينزل من السماء يعرفه كل إنسان ويراه كل إنسان؛ ولكن أكثر الناس ميرون على هذا احلدث العجيب 

فكان يتلقى قطراته يف  فأما حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. دون يقظة ودون اهتزاز ، لطول األلفة والتكرار 
ذلك أن قلبه احلي كان يدرك صنع اهللا . حب ويف ترحيب ويف حفاوة ويف استبشار؛ ألهنا قادمة إليه من عند اهللا 

. احلي يف هذه القطرات ، ويرى يد الصناع وهكذا ينبغي أن يتلقاها القلب املوصول باهللا ونواميسه يف هذا الوجود 
وال . تعمل يف هذا الكون وعني اهللا عليها ويد اهللا فيها يف كل مرة ويف كل قطرة  فهي وليدة هذه النواميس اليت

يربد من حرارة هذه احلقيقة ، وال ينقص من وقعها أن هذا املاء أصله البخار املتصاعد من األرض املتكاثف يف أجواز 
ومن جعل من طبيعة املاء أن يتبخر فمن أنشأ هذه األرض؟ ومن جعل فيها املاء؟ ومن سلط عليها احلرارة؟ . الفضاء 

باحلرارة؟ ومن أودع البخار خاصية االرتفاع؛ وخاصية التكثف يف أجواز الفضاء؟ ومن أودع الكون خصائصه 
األخرى اليت جتعل ذلك البخار املتكثف مشحوناً بالكهرباء اليت تتالقى وتتفرغ فيسقط املاء؟ وما الكهرباء؟ وما هذا 

ألسرار اليت تنتهي كلها إىل نزول املاء؟ إننا نلقي من العلم على حسنا أثقاالً حتجب عنا وما ذاك من اخلصائص وا
  إيقاع هذا الكون العجيب ، بدالً من أن نتخذ من العلم معرفة ترهف املشاعر وترقق القلوب

  . .} والذي نزل من السماء ماء بقدر { 
بل احلياة؛ وحنن نرى هذه املوافقة العجيبة ، ونعرف فهو مقدر موزون ال يزيد فيغرق؛ وال يقل فتجف األرض وتذ

  .اليوم ضرورهتا إلنشاء احلياة وإبقائها كما أرادها اهللا 
  . .} فأنشرنا به بلدة ميتاً { 

  .ومن املاء كل شيء حي . واحلياة تتبع املاء . واإلنشاء اإلحياء 
  . .} كذلك خترجون { 

الذي أخرج األحياء أول مرة من األرض امليتة ، كذلك خيرج األحياء فالذي أنشأ احلياة أول مرة كذلك يعيدها؛ و
  .فاإلعادة من البدء؛ وليس فيها عزيز على اهللا . منها يوم القيامة 

مث هذه األنعام اليت جيعلون منها جزءاً هللا وجزءاً لغري اهللا ، وما هلذا خلقها اهللا؛ إمنا خلقها لتكون من نعم اهللا على 
  :ا كما يركبون الفلك ، ويشكرون اهللا على تسخريمها ، ويقابلون نعمته مبا تستحقها الناس ، يركبوهن

والذي خلق األزواج كلها ، وجعل لكم من الفلك واألنعام ما تركبون ، لتستووا على ظهوره مث تذكروا نعمة { 
  .} وإنا إىل ربنا منقلبون سبحان الذي سخر لنا هذا ، وما كنا له مقرنني ، : ربكم إذا استويتم عليه ، وتقولوا 



.  
فكل األحياء أزواج ، وحىت اخللية الواحدة األوىل حتمل . والزوجية هي قاعدة احلياة كما تشري إليها هذه اآلية 

بل رمبا كانت الزوجية هي قاعدة الكون كله ال قاعدة احلياة وحدها إذا اعتربنا . خصائص التذكري والتأنيث معها 
  .ذرة املؤلفة من الكترون سالب وبروتون موجب ، كما تشري البحوث الطبيعية حىت اآلن أن قاعدة الكون هي ال

وجعل { : وعلى أية حال فالزوجية يف احلياة ظاهرة؛ واهللا هو الذي خلق األزواج كلها من اإلنسان وغري اإلنسان 
  . .} لكم من الفلك واألنعام ما تركبون 
. ليهم يف اصطفائهم خبالفة هذه األرض ، ومبا سخر هلم فيها من قوى وطاقات يذكر الناس هبذه اإلشارة بنعمة اهللا ع

مث يوجههم إىل األدب الواجب يف شكر هذه النعمة وشكر هذا االصطفاء؛ وتذكر املنعم كلما عرضت النعمة؛ 
  :لتبقى القلوب موصولة باهللا عند كل حركة يف احلياة 

سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له : ذا استويتم عليه وتقولوا لتستووا على ظهوره مث تذكروا نعمة ربكم إ{ 
  .فما حنن بقادرين على مقابلة نعمته بنعمة مثلها ، وما منلك إال الشكر نقابل به هذا اإلنعام . . } مقرنني 

دهم فيها بأنعمه مث ليتذكروا أهنم عائدون بعد اخلالفة يف األرض إىل رهبم ليجزيهم عما فعلوا يف هذه اخلالفة اليت زو
  :وسخر هلم فيها ما سخر من القوى والطاقات . 
  . .} وإنا إىل ربنا ملنقلبون { 

هذا هو األدب الواجب يف حق املنعم ، يوجهنا اهللا إليه ، لنذكره كما استمتعنا بنعمة من نعمه اليت تغمرنا ، واليت 
  . . مث ننساه . نتقلب بني أعطافها 

فليس هو جمرد طقوس تزاول عند االستواء . ثيق الصلة بتربية القلب وإحياء الضمري واألدب اإلسالمي يف هذا و
على ظهور الفلك واألنعام ، وال جمرد عبارات يتلوها اللسان إمنا هو استحياء للمشاعر لتحس حبقيقة اهللا ، وحقيقة 

ه مما سخره اهللا هلم ، وهو حمض الصلة بينه وبني عباده؛ وتشعر بيده يف كل ما حييط بالناس ، وكل ما يستمتعون ب
مث لتبقى قلوهبم على وجل من . الفضل واإلنعام ، بال مقابل منهم ، فما هم بقادرين على شىء يقابلون به فضل اهللا 

وكل هذه املشاعر كفيلة باستبقاء القلب البشري يف حالة يقظة شاعرة حساسة . . لقائه يف النهاية لتقدمي احلساب 
  .وال جتمد وال تتبلد بالركود والغفلة والنسيان . ة اهللا ال تغفل عن مراقب

  :بعد ذلك يعاجل أسطورة املالئكة واختاذهم آهلة بزعم أهنم بنات اهللا ، وهم عباد اهللا 
أم اختذ مما خيلق بنات وأصفاكم بالبنني؟ وإذا بشر أحدهم . إن اإلنسان لكفور مبني . وجعلوا له من عباده جزءاً { 

أو من ينشأ يف احللية وهو يف اخلصام غري مبني؟ وجعلوا . ن مثالً ظل وجهه مسوداً وهو كظيم مبا ضرب للرمح
لو شاء الرمحن ما : وقالوا . املالئكة الذين هم عباد الرمحن إناثاً أشهدوا خلقهم؟ ستكتب شهادهتم ويسألون 

إنا : قبله فهم به مستمسكون؟ بل قالوا  أم آتيناهم كتاباً من. عبدناهم ما هلم بذلك من علم ، إن هم إال خيرصون 
  .وجدنا آباءنا على أمة ، وإنا على آثارهم مهتدون 

إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون : وكذلك ما أرسلنا من قبلك يف قرية من نذير إال قال مترفوها 
فانتقمنا منهم ، فانظر . أرسلتم به كافرون  إنا مبا: أو لو جئتكم بأهدى مما وجدمت عليه آباءكم؟ قالوا : قال . 

  . .} كيف كان عاقبة املكذبني 
إن هذا القرآن حياصر هذه األسطورة ويواجهها يف نفوسهم من كل جانب ، وال يبقي ثغرة مفتوحة حىت يأخذها 

وا مثل وقفتهم ، عليهم ، ويواجههم يف هذا كله مبنطقهم ومسلماهتم وواقع حياهتم ، كما يواجههم مبصري الذين وقف



  .وقالوا مثل قولتهم من الغابرين 
  :ويبدأ بتصوير سخف هذه األسطورة وهتافتها ، ومقدار ما يف القول هبا من كفر صريح 

  . .} وجعلوا له من عباده جزءاً ، إن اإلنسان لكفور مبني { 
يصهم بقرابة خاصة باهللا؛ وهم عباد فاملالئكة عباد اهللا ، ونسبة بنوهتم له معناها عزهلم من صفة العبودية ، وختص

وكل خلق اهللا عباد له . كسائر العباد ، ال مقتضى لتخصيصهم بصفة غري صفة العبودية يف عالقتهم برهبم وخالقهم 
  .} إن اإلنسان لكفور مبني { : وادعاء اإلنسان هذا االدعاء يدمغه بالكفر الذي ال شبهة فيه . خالصو العبودية 
  :م وعرفهم ، ويسخر من سخف دعواهم أن املالئكة إناث مث نسبتهم إىل اهللا مث حياجهم مبنطقه

  . .} أم اختذ مما خيلق بنات وأصفاكم بالبنني؟ { 
فإذا كان اهللا سبحانه متخذاً أبناء ، فماله يتخذ البنات ويصفيهم هم بالبنني؛ وهل يليق أن يزعموا هذا الزعم بينما 

  :ويستاءون  هم يستنكفون من والدة البنات هلم
  . .} وإذا بشر أحدهم مبا ضرب للرمحن مثالً ظل وجهه مسوداً وهو كظيم { 

أفما كان من اللياقة واألدب أال ينسبوا إىل اهللا من يستاءون هم إذا بشروا به ، حىت ليسود وجه أحدهم من السوء 
؟ أفما كان من اللياقة واألدب أال الذي يبلغ حداً جيل عن الصريح به ، فيكظمه ويكتمه وهو يكاد يتميز من السوء

خيصوا اهللا مبن ينشأ يف احللية والدعة والنعومة ، فال يقدر على جدال وال قتال؛ بينما هم يف بيئتهم حيتفلون 
  بالفرسان واملقاويل من الرجال؟

يستحسنونه وما فهال اختاروا ما . إنه يأخذهم يف هذا مبنطقهم ، وخيجلهم من انتقاء ما يكرهون ونسبته إىل اهللا 
  يسرون له فنسبوه إىل رهبم ، إن كانوا ال بد فاعلني؟

  فعالم يقيمون هذا االدعاء؟. فهم يدعون أن املالئكة إناث . مث حياصرهم هم وأسطورهتم من ناحية أخرى 
  . .} أشهدوا خلقهم؟ ستكتب شهادهتم ويسألون . وجعلوا املالئكة الذين هم عباد الرمحن إناثا { 

وما ميلكون أن . لقهم؟ فعلموا أهنم إناث؟ فالرؤية حجة ودليل يليق بصاحب الدعوى أن يرتكن إليه أشهدوا خ
ولكنهم يشهدون هبذا ويدعونه ، فليحتملوا تبعة هذه الشهادة بغري ما كانوا حاضريه . يزعموا أهنم شهدوا خلقهم 

  . .} ستكتب شهادهتم ويسألون { : 
  :ا من جدل واعتذار مث يتابع الفرية وما يصوغونه حوهل

  .لو شاء الرمحن ما عبدناهم : وقالوا { 

َوَجَعلََها كَِلَمةً َباِقَيةً ) ٢٧(إِلَّا الَِّذي فَطَرَنِي فَإِنَُّه َسَيْهِدينِ ) ٢٦(َوإِذْ قَالَ إِْبَراِهيُم ِلأَبِيِه َوقَْوِمِه إِنَّنِي َبَراٌء ِممَّا َتعُْبُدونَ 
َولَمَّا َجاَءُهُم الَْحقُّ ) ٢٩(َبلْ َمتَّْعُت َهُؤلَاِء َوآَباءَُهْم حَتَّى َجاَءُهمُ الَْحقُّ َوَرسُولٌ ُمبٌِني ) ٢٨(ْرجُِعونَ ِفي َعِقبِِه لََعلَُّهْم َي

أَُهْم ) ٣١(َعِظيمٍ  َوقَالُوا لَْولَا نُزِّلَ َهذَا الْقُْرآنُ َعلَى َرُجلٍ ِمَن الْقَرَْيَتْينِ) ٣٠(قَالُوا َهذَا ِسْحٌر وَإِنَّا بِِه كَاِفُرونَ 
 بَْعضٍ َدَرَجاتٍ ِليَتَِّخذَ َيقِْسُمونَ َرْحَمَت رَبَِّك َنْحُن قََسْمَنا َبيَْنُهْم َمعِيَشَتُهْم ِفي الَْحيَاِة الدُّْنَيا َوَرفَْعَنا بَْعضَُهْم فَْوَق

َولَْولَا أَنْ َيكُونَ النَّاُس أُمَّةً وَاِحَدةً لََجَعلَْنا ِلَمْن َيكْفُرُ ) ٣٢(َبْعضُُهْم بَْعًضا ُسْخرِيا َوَرْحَمتُ رَبَِّك َخْيٌر ِممَّا َيْجَمُعونَ 
َوُزْخُرفًا ) ٣٤(وَِلُبُيوِتهِْم أَْبوَاًبا َوسُُرًرا َعلَْيَها َيتَّكِئُونَ ) ٣٣(بِالرَّْحَمنِ ِلُبيُوِتهِمْ ُسقُفًا ِمْن ِفضٍَّة َوَمَعارَِج َعلَْيَها يَظَْهُرونَ 

َوَمْن َيْعُش َعْن ِذكْرِ الرَّْحَمنِ ُنقَيِّْض لَهُ ) ٣٥(ذَِلَك لَمَّا َمتَاُع الَْحَياِة الدُّْنَيا وَالْآِخَرةُ عِْنَد رَبَِّك ِللُْمتَِّقَني  َوإِنْ كُلُّ
حَتَّى إِذَا َجاَءَنا قَالَ َيا لَْيَت ) ٣٧(َتُدونَ َوإِنَُّهْم لََيُصدُّونَُهْم َعنِ السَّبِيلِ َوَيْحَسُبونَ أَنَُّهْم ُمْه) ٣٦(َشْيطَاًنا فَُهَو لَُه قَرِيٌن 

) ٣٩(َولَْن َيْنفََعكُُم الَْيْوَم إِذْ ظَلَْمُتْم أَنَّكُْم ِفي الَْعذَابِ ُمشَْترِكُونَ ) ٣٨(َبْينِي َوَبيَْنَك ُبْعدَ الَْمْشرِقَْينِ فَبِئَْس الْقَرِيُن 



أَوْ ) ٤١(فَإِمَّا َنذَْهَبنَّ بَِك فَإِنَّا ِمنُْهْم ُمْنَتِقُمونَ ) ٤٠(ْمَي َوَمْن كَانَ ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ أَفَأَْنَت ُتْسِمُع الصُّمَّ أَْو تَْهِدي الُْع
) ٤٣(مٍ فَاْسَتْمِسْك بِالَِّذي أُوِحيَ إِلَْيَك إِنََّك َعلَى ِصَراٍط ُمْسَتقِي) ٤٢(ُنرِيَنََّك الَِّذي َوَعْدَناُهْم فَإِنَّا َعلَْيهِْم ُمقَْتِدُرونَ 

َواْسأَلْ َمْن أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن ُرُسِلَنا أََجَعلَْنا ِمْن ُدوِن الرَّْحَمنِ آِلَهةً ) ٤٤(َوإِنَُّه لَِذكٌْر لََك َوِلقَْوِمَك َوَسْوَف ُتْسأَلُونَ 
فَلَمَّا َجاَءُهْم بِآيَاِتَنا ) ٤٦(قَالَ إِنِّي َرسُولُ َربِّ الْعَالَِمَني َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُموَسى بِآَياتَِنا إِلَى ِفْرَعْونَ َوَملَِئِه فَ) ٤٥(ُيْعَبُدونَ 

) ٤٨(َوَما نُرِيهِْم ِمْن آَيٍة إِلَّا ِهيَ أَكَْبُر ِمْن أُْخِتَها وَأََخذَْناُهمْ بِالَْعذَابِ لََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ ) ٤٧(إِذَا ُهْم مِْنَها َيْضَحكُونَ 
فَلَمَّا كََشفَْنا َعْنُهُم الَْعذَاَب إِذَا ُهْم َيْنكُثُونَ ) ٤٩(السَّاِحُر اْدعُ لََنا َربَّكَ بَِما َعهَِد ِعْنَدَك إِنََّنا لَُمْهَتُدونَ  َوقَالُوا َيا أَيَُّه

أَْم ) ٥١(ِمْن َتْحِتي أَفَلَا ُتْبِصُرونَ َوَناَدى ِفْرَعْونُ ِفي قَْوِمِه قَالَ َيا قَْومِ أَلَْيَس ِلي ُملُْك ِمْصَر َوَهِذهِ الْأَْنهَاُر َتْجرِي ) ٥٠(
فَلَْولَا أُلِْقَي َعلَْيِه أَْسوَِرةٌ ِمْن ذََهبٍ أَْو َجاَء َمَعُه الَْملَاِئكَةُ ُمقَْترِنِنيَ ) ٥٢(أََنا َخْيٌر ِمْن َهذَا الَِّذي ُهَو َمهٌِني َولَا َيكَاُد ُيبُِني 

) ٥٥(فَلَمَّا آَسفُوَنا اْنَتقَْمَنا ِمنُْهْم فَأَغَْرقَْناُهْم أَْجَمِعَني ) ٥٤(ُهْم كَانُوا قَْوًما فَاِسِقَني فَاسَْتَخفَّ قَْوَمُه فَأَطَاُعوُه إِنَّ) ٥٣(
  ) ٥٦(فََجَعلَْناُهْم َسلَفًا َوَمثَلًا لِلْآخِرِيَن 

فقد أعلن إبراهيم إهنا من ذرية إبراهيم وهذا حق وإهنا على ملة إبراهيم وهذا ما ليس حبق : لقد كانت قريش تقول 
كلمة التوحيد قوية واضحة ، ال لبس فيها وال غموض؛ ومن أجلها هجر أباه وقومه بعد ما تعرض للقتل والتحريق؛ 

  فلم يكن للشرك فيها ظل وال خيط رفيع. وعليها قامت شريعته ، وهبا أوصى ذريته 
مث حيكي . . ا عليها دعواهم اليت يدعون ويف هذا الشوط من السورة يردهم إىل هذه احلقيقة التارخيية ، ليعرضو

. } لوال نزل هذا القرآن على رجل من القريتني عظيم { : اعتراضهم على رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم وقوهلم 
ويناقش قولتهم هذه ، وما تنطوي عليه من خطأ يف تقدير القيم األصيلة اليت أقام اهللا عليها احلياة ، والقيم الزائفة . 
وعقب تقرير احلقيقة يف هذه القضية يطلعهم على عاقبة املعرضني عن . . يت ختايل هلم وتصدهم عن احلق واهلدى ال

ويلتفت يف هناية هذا الدرس إىل الرسول . . ذكر اهللا بعد أن يطلعهم على علة هذا العمى وهو من وسوسة الشيطان 
فما هو هبادي العمي أو مسمع الصم؛ وسيلقون صلى اهللا عليه وسلم يسليه ويؤسيه عن إعراضهم وعماهم ، 

ويوجهه إىل االستمساك مبا أوحى إليه فإنه احلق ، الذي . جزاءهم سواء شهد انتقام اهللا منهم ، أو أخره اهللا عنهم 
أجعلنا من دون : واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا { : فكلهم جاءوا بكلمة التوحيد . جاء به الرسل أمجعون 

  . .} آهلة يعبدون؟ الرمحن 
وكأمنا هي نسخة مكررة . مث يعرض من قصة موسى عليه السالم حلقة متثل هذا الواقع من العرب مع رسوهلم 

  . .حتوي ذات االعتراضات اليت يعترضوهنا ، وحتكي اعتزاز فرعون وملئه بذات القيم اليت يعتز هبا املشركون 
وجعلها كلمة باقية يف عقبه . مما تعبدون ، إال الذي فطرين فإنه سيهدين إنين براء : وإذ قال إبراهيم ألبيه وقومه { 

  . .} لعلهم يرجعون 
الدعوة اليت واجه هبا أباه وقومه خمالفاً هبا عقيدهتم . إن دعوة التوحيد اليت يتنكرون هلا هي دعوة أبيهم إبراهيم 

رد أنه وجد أباه وقومه عليها؛ بل مل جياملهم يف الباطلة ، غري منساق وراء عبادهتم املوروثة ، وال مستمسك هبا جمل
  :إعالن تربئه املطلق منه يف لفظ واضح صريح ، حيكيه القرآن الكرمي بقوله 

  . .} إنين براء مما تعبدون ، إال الذي فطرين فإنه سيهدين { 
يكفرون وجيحدون وجود اهللا  ويبدو من حديث إبراهيم عليه السالم وتربئه مما يعبدون إال الذي فطره أهنم مل يكونوا

أصالً؛ إمنا كانوا يشركون به ويعبدون معه سواه ، فتربأ من كل ما يعبدون ، واستثىن اهللا؛ ووصفه بصفته اليت 



وقرر يقينه هبداية ربه له ، . تستحق العبادة ابتداء ، وهو أنه فطره وأنشأه ، فهو احلقيق بالعبادة حبكم أنه املوجد 
  .طره؛ فقد فطره ليهديه؛ وهو أعلم كيف يهديه حبكم أنه هو الذي ف

  :قاهلا . كلمة التوحيد اليت يشهد هبا الوجود . قال إبراهيم هذه الكلمة اليت تقوم هبا احلياة 
  . .} وجعلها كلمة باقية يف عقبه لعلهم يرجعون { 

ها إىل األجيال من بعده ، عن ولقد كان إلبراهيم عليه السالم أكرب قسط يف إقرار هذه الكلمة يف األرض ، وإبالغ
موسى وعيسى وحممد خامت : ولقد قام هبا من بنيه رسل ، كان منهم ثالثة من أويل العزم . طريق ذريته وعقبه 

الرسل عليهم صلوات اهللا وسالمه واليوم بعد عشرات القرون يقوم يف األرض أكثر من ألف مليون ، من أتباع 
وحيد ألبيهم إبراهيم ، الذي جعل هذه الكلمة باقية يف عقبه ، يضل منهم عنها الديانات الكربى يدينون بكلمة الت

. . } لعلهم يرجعون { من يضل ، ولكنها هي باقية ال تضيع ، ثابتة ال تتزعزع ، واضحة ال يتلبس هبا الباطل 
  .ويرجعون إىل احلق الواحد فيدركوه ويلزموه . يرجعون إىل الذي فطرهم فيعرفوه ويعبدوه 

. ولكن هذه الكلمة مل تستقر يف األرض إال من بعد إبراهيم . قد عرفت البشرية كلمة التوحيد قبل إبراهيم ول
عرفتها على لسان نوح وهود وصاحل ورمبا إدريس ، وغريه من الرسل الذين مل يتصل هلم عقب يقوم على هذه 

صلة يف أعقابه؛ وقام عليها من بعده رسل فلما عرفتها على لسان إبراهيم ظلت مت. الكلمة ، ويعيش هبا ، وهلا 
حممد صلى اهللا عليه وسلم خامت : متصلون ال ينقطعون ، حىت كان ابنه األخري من نسل إمساعيل ، وأشبه أبنائه به 

الرسل ، وقائل كلمة التوحيد يف صورهتا األخرية الكاملة الشاملة ، اليت جتعل احلياة كلها تدور حول هذه الكلمة ، 
  .ا أثراً يف كل نشاط لإلنسان وكل تصور وجتعل هل

فهذه هي قصة التوحيد منذ أبيهم إبراهيم الذي ينتسبون إليه؛ وهذه هي كلمة التوحيد اليت جعلها إبراهيم باقية يف 
هذه هي تأيت إىل هذا اجليل على لسان واحد من عقب إبراهيم فكيف يستقبلها من ينتسبون إىل إبراهيم ، . عقبه 

  يم؟وملة إبراه
لقد بعد هبم العهد؛ ومتعهم اهللا جيالً بعد جيل ، حىت طال عليهم العمر ، ونسوا ملة إبراهيم ، وأصبحت كلمة 

التوحيد فيهم غريبة منكرة ، واستقبلوا صاحبها أسوأ استقبال وقاسوا الرسالة السماوية باملقاييس األرضية ، فاختل 
  :يف أيديهم كل ميزان 

. هذا سحر وإنا به كافرون : وملا جاءهم احلق قالوا . حىت جاءهم احلق ورسول مبني  بل متعت هؤالء وآباءهم{ 
لوال نزل هذا القرآن على رجل من القريتني عظيم أهم يقسمون رمحة ربك؟ حنن قسمنا بينهم معيشتهم يف : وقالوا 

. ة ربك خري مما جيمعون احلياة الدنيا ، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ، ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ، ورمح
ولوال أن يكون الناس أمة واحدة جلعلنا ملن يكفر بالرمحن لبيوهتم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون ، ولبيوهتم 

  .} أبواباً وسرراً عليها يتكئون ، وزخرفاً ، وإن كل ذلك ملا متاع احلياة الدنيا؛ واآلخرة عند ربك للمتقني 

.  
  :إبراهيم ، ويلتفت إىل القوم احلاضرين ُيضْرب السياق عن حديث 

  . .} بل متعت هؤالء وآباءهم حىت جاءهم احلق ورسول مبني { 
لندع حديث إبراهيم ، فما هلم به صلة وال مناسبة؛ ولننظر يف شأن هؤالء وهو ال : وكأنه هبذا اإلضراب يقول 

املتاع ومددت هلم يف األجل ، حىت جاءهم إن هؤالء وآباءهم من قبلهم ، قد هيأت هلم . . يتصل بشأن إبراهيم 



  :احلق يف هذا القرآن ، وجاءهم رسول مبني ، يعرض عليهم هذا احلق يف وضوح وتبيني 
  . .} هذا سحر ، وإنا به كافرون : وملا جاءهم احلق قالوا { 

فما كان كرباء . فهو واضح بني ، وإمنا هي دعوى ، كانوا هم أول من يعرف بطالهنا . وال خيتلط احلق بالسحر 
إنه سحر ، ويعلنون كفرهم : قريش ليغيب عنهم أنه احلق؛ ولكنهم كانوا خيدعون اجلماهري من خلفهم ، فيقولون 

ليلقوا يف روع اجلماهري أهنم واثقون مما يقولون؛ فيتبعوهم } وإنا به كافرون { : به على سبيل التوكيد ، يقولون 
أل من كل قوم ، يف التغرير باجلماهري ، خيفة أن يفلتوا من نفوذهم ، ويهتدوا شأن امل. عن طريق اإلحياء واالنقياد 

  إىل كلمة التوحيد اليت يسقط معها كل كبري ، وال يعبد ويتقى إال اهللا العلي الكبري
ليهم مث حيكي القرآن ختليطهم يف القيم واملوازين؛ وهم يعترضون على اختيار اهللا حملمد صلى اهللا عليه وسلم ليحمل إ

  :احلق والنور 
  . .} لوال نزل هذا القرآن على رجل من القريتني عظيم : وقالوا { 

ولقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ذؤابة قريش ، مث من ذؤابة بين . يقصدون بالقريتني مكة والطائف 
. مو اخللق يف بيئته قبل بعثته كما كان شخصه صلى اهللا عليه وسلم معروفاً بس. وهم يف العلية من العرب . هاشم 

وهذا ما قصد إليه املعترضون . ولكنه مل يكن زعيم قبيلة ، وال رئيس عشرية ، يف بيئته تعتز مبثل هذه القيم القبلية 
  } لوال نزل هذا القرآن على رجل من القريتني عظيم { : بقوهلم 

ولعله سبحانه مل يشأ أن جيعل هلذه الرسالة . ا أهل ولقد اختار هلا من يعلم أنه هل. واهللا أعلم حيث جيعل رسالته 
وهو من طبيعة هذه . . اخللق . . سنداً من خارج طبيعتها ، وال قوة من خارج حقيقتها؛ فاختار رجالً ميزته الكربى 

شرية ، ومل خيتره زعيم قبيلة ، وال رئيس ع. . وهو من حقيقة هذه الدعوة . . التجرد . . ومسته البارزة . . الدعوة 
كي ال تلتبس قيمة واحدة من قيم هذه األرض هبذه الدعوة النازلة من . وال صاحب جاه ، وال صاحب ثراء 

ولكي ال يكون . ولكي ال تزدان هذه الدعوة حبلية من حلى هذه األرض ليست من حقيقتها يف شيء . السماء 
  .امع وال يتنزه عنها متعفف ولكي ال يدخلها ط. هناك مؤثر مصاحب هلا خارج عن ذاهتا اجملردة 

  .ولكن القوم الذين غلب عليهم املتاع ، والذين مل يدركوا طبيعة دعوة السماء ، راحوا يعترضون ذلك االعتراض 

  } لوال نزل هذا القرآن على رجل من القريتني عظيم { 
ه من يشاء؛ وعلى خلطهم بني قيم فرد عليهم القرآن مستنكراً هذا االعتراض على رمحة اهللا ، اليت خيتار هلا من عباد

  :األرض وقيم السماء؛ مبيناً هلم عن حقيقة القيم اليت يعتزون هبا ، ووزهنا الصحيح يف ميزان اهللا 
أهم يقسمون رمحة ربك؟ حنن قسمنا بينهم معيشتهم يف احلياة الدنيا ، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ، ليتخذ { 

  . .} ري مما جيمعون بعضهم بعضاً سخرياً ، ورمحة ربك خ
أهم يقسمون رمحة ربك؟ يا عجباً وما هلم هم ورمحة ربك؟ وهم ال ميلكون ألنفسهم شيئاً ، وال حيققون ألنفسهم 
رزقاً حىت رزق هذه األرض الزهيد حنن أعطيناهم إياه؛ وقسمناه بينهم وفق حكمتنا وتقديرنا لعمران هذه األرض 

  .ومنو هذه احلياة 
  . .} م معيشتهم يف احلياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً حنن قسمنا بينه{ 

وختتلف نسب التوزيع بني . ورزق املعاش يف احلياة الدنيا يتبع مواهب األفراد ، وظروف احلياة ، وعالقات اجملتمع 
ن عصر لعصر ، ومن جمتمع جملتمع ، وفق ختتلف من بيئة لبيئة ، وم. األفراد واجلماعات وفق تلك العوامل كلها 

ولكن السمة الباقية فيه ، واليت مل تتخلف أبداً حىت يف اجملتمعات املصطنعة . نظمه وارتباطاته وظروفه العامة كلها 



  .احملكومة مبذاهب موجهة لإلنتاج وللتوزيع أنه متفاوت بني األفراد 
ولكن مسة التفاوت يف مقادير الرزق ال . ات وألوان النظم وختتلف أسباب التفاوت ما ختتلف بني أنواع اجملتمع

ومل يقع يوماً حىت يف اجملتمعات املصطنعة احملكومة مبذاهب موجهة أن تساوى مجيع األفراد يف هذا . تتخلف أبداً 
  . .} ورفعنا بعضهم فوق بعضه درجات { : الرزق أبداً 

  :ومجيع البيئات ، ومجيع اجملتمعات هي  واحلكمة يف هذا التفاوت امللحوظ يف مجيع العصور ،
  . .} ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً { 

وليس التسخري هو االستعالء . ودوالب احلياة حني يدور يسخر بعض الناس لبعض حتما . . ليسخر بعضهم بعضاً 
رتفع إىل مستوى كال إن هذا معىن قريب ساذج ، ال ي. . استعالء طبقة على طبقة ، أو استعالء فرد على فرد . . 

كال إن مدلول هذا القول أبقى من كل تغري أو تطور يف أوضاع اجلماعة البشرية؛ وأبعد مدى . القول اإلهلي اخلالد 
ودوالب احلياة يدور باجلميع ، ويسخر . إن كل البشر مسخر بعضهم لبعض . . من ظرف يذهب وظرف جييء 

والعكس كذلك . يف الرزق مسخر للمبسوط له يف الرزق  املقدر عليه. بعضهم لبعض يف كل وضع ويف كل ظرف 
والتفاوت يف . وكالمها مسخر لآلخر سواء بسواء . فهذا مسخر ليجمع املال ، فيأكل منه ويرتزق ذاك . صحيح 

العامل مسخر للمهندس ومسخر لصاحب . . الرزق هو الذي يسخر هذا لذاك ، ويسخر ذاك هلذا يف دورة احلياة 
. . وصاحب العمل مسخر للمهندس وللعامل على السواء . ندس مسخر للعامل ولصاحب العمل وامله. العمل 

  . .وكلهم مسخرون للخالفة يف األرض هبذا التفاوت يف املواهب واالستعدادات ، والتفاوت يف األعمال واألرزاق 
إلسالم ونظمه االجتماعية وأحسب أن كثريين من دعاة املذاهب املوجهة يتخذون من هذه اآلية موضع هجوم على ا

  .واالقتصادية 

وأحسب أن بعض املسلمني يقفون جيمجمون أمام هذا النص ، كأمنا يدفعون عن اإلسالم هتمة تقرير الفوارق يف 
  الرزق بني الناس ، وهتمة تقرير أن الناس يتفاوتون يف الرزق ليتخذ بعضهم بعضاً سخريا

إسالمهم مواجهة وصراحة موقف االستعالء املطلق ، ال موقف الدفاع وأحسب أنه قد آن ألهل اإلسالم أن يقفوا ب
أمام اهتام تافه إن اإلسالم يقرر احلقائق اخلالدة املركوزة يف فطرة هذا الوجود؛ الثابتة ثبات السماوات واألرض 

  .ونواميسها اليت ال ختتل وال تتزعزع 
واهب األفراد والتفاوت فيما ميكن أن يؤديه كل فرد من وطبيعة هذه احلياة البشرية قائمة على أساس التفاوت يف م

وهذا التفاوت ضروري لتنوع األدوار املطلوبة للخالفة يف هذه األرض . عمل؛ والتفاوت يف مدى اتقان هذا العمل 
ولبقيت أعمال كثرية . ولو كان مجيع الناس نسخاً مكرورة ما أمكن أن تقوم احلياة يف هذه األرض هبذه الصورة . 

جداً ال جتد هلا مقابالً من الكفايات ، وال جتد من يقوم هبا والذي خلق احلياة وأراد هلا البقاء والنمو ، خلق 
. . وعن هذا التفاوت يف األدوار يتفاوت الرزق . الكفايات واالستعدادات متفاوتة تفاوت األدوار املطلوب أداؤها 

ولكنها ال . قد ختتلف من جمتمع إىل جمتمع ، ومن نظام إىل نظام أما نسبة التفاوت يف الرزق ف. . هذه هي القاعدة 
ومن مث مل يستطع أصحاب املذاهب املصطنعة . تنفي القاعدة الفطرية املتناسقة مع طبيعة احلياة الضرورية لنمو احلياة 

دة ما حاولوا أن على ش. املتكلفة أن يساووا بني أجر العامل وأجر املهندس ، وال بني أجر اجلندي وأجر القائد 
وهي تكشف عن سنة ثابتة من . وهزموا أمام الناموس اإلهلي الذي تقرره هذه اآلية من كالم اهللا . حيققوا مذهبهم 

  .سنن احلياة 
  :ووراء ذلك رمحة اهللا . ذلك شأن الرزق واملعاش يف هذه احلياة الدنيا 



  . .} ورمحة ربك خري مما جيمعون { 
وال عالقة بينها وبني عرض احلياة الدنيا؛ وال صلة هلا بقيم هذه . ، ممن يعلم أهنم هلا أهل  واهللا خيتار هلا من يشاء

ومن مث يشترك فيها األبرار والفجار ، ويناهلا الصاحلون والطاحلون . فهذه القيم عند اهللا زهيدة زهيدة . احلياة الدنيا 
  .بينما خيتص برمحته املختارين . 

ذلك إال أن تكون . لزهادة والرخص حبيث لو شاء اهللا ألغدقها إغداقاً على الكافرين به وإن قيم هذه األرض ملن ا
  :فتنة للناس ، تصدهم عن اإلميان باهللا 

. ولوال أن يكون الناس أمة واحدة جلعلنا ملن يكفر بالرمحن لبيوهتم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون { 
} واآلخرة عند ربك للمتقني . وإن كل ذلك ملا متاع احلياة الدنيا . وزخرفاً  .ولبيوهتم أبواباً وسرراً عليها يتكئون 

. .  
واهللا أعلم بضعفهم وتأثري عرض الدنيا يف قلوهبم جلعل ملن يكفر بالرمحن صاحب . فهكذا لوال أن يفتنت الناس 

  .الرمحة الكبرية العميقة بيوتاً سقفها من فضة ، وسالملها من ذهب 

رمزاً هلوان هذه الفضة والذهب . . فيها سرر لالتكاء ، وفيها زخرف للزينة . قصورا . ب كثرية بيوتاً ذات أبوا
  والزخرف واملتاع؛ حبيث تبذل هكذا رخيصة ملن يكفر بالرمحن

  . .} وإن كل ذلك ملا متاع احلياة الدنيا { 
  .ومتاع زهيد يليق باحلياة الدنيا . متاع زائل ، ال يتجاوز حدود هذه الدنيا 

  . .} واآلخرة عند ربك للمتقني { 
ومييزهم . وهؤالء هم املكرمون عند اهللا بتقواهم؛ فهو يدخر هلم ما هو أكرم وأبقى؛ ويؤثرهم مبا هو أقوم وأغلى 

  على من يكفر بالرمحن ، ممن يبذل هلم من ذلك املتاع الرخيص ما يبذله للحيوان
وأشد الفتنة حني . مثال من املال والزينة واملتاع ليفنت الكثريين وإن عرض احلياة الدنيا الذي ضرب اهللا له بعض األ

يرونه يف أيدي الفجار ، ويرون أيادي األبرار منه خالية؛ أو يرون هؤالء يف عسر أو مشقة أو ابتالء ، وأولئك يف 
زهادة هذه القيم ولكنه يكشف هلم عن . واهللا يعلم وقع هذه الفتنة يف نفوس الناس . قوة وثروة وسطوة واستعالء 

والقلب املؤمن يطمئن الختيار اهللا . وهواهنا عليه؛ ويكشف هلم كذلك عن نفاسة ما يدخره لألبرار األتقياء عنده 
  .لألبرار وللفجار 

وأولئك الذين كانوا يعترضون على اختيار اهللا لرجل مل يؤت شيئاً من عرض هذه احلياة الدنيا؛ ويقيسون الرجال مبا 
وأهنا مبذولة . يرون هذه اآليات هوان هذه األعراض وزهادهتا عند اهللا . اسة ، أو مبا ميلكون من مال ميلكون من ري

  فهي ال تدل على قرىب منه وال تنبئ عن رضى ، وال تشي باختيار. لشر خلق اهللا وأبغضهم عند اهللا 
 الدنيا واآلخرة؛ ويقرر حقيقة وهكذا يضع القرآن األمور يف نصاهبا؛ ويكشف عن سنن اهللا يف توزيع األرزاق يف

واطراح العظماء . وذلك يف صدد الرد على املعترضني على رسالة حممد؛ واختياره . القيم كما هي عند اهللا ثابتة 
  املتسلطني

وهكذا يرسي القواعد األساسية واحلقائق الكلية اليت ال تضطرب وال تتغري؛ وال تؤثر فيها تطورات احلياة ، 
فهناك سنن للحياة ثابتة ، تتحرك احلياة يف جماهلا؛ ولكنها ال . ، وتعدد املذاهب ، وتنوع البيئات واختالف النظم 

والذين تشغلهم الظواهر املتغرية عن تدبر احلقائق الثابتة ، ال يفطنون هلذا القانون اإلهلي ، الذي . خترج عن إطارها 
ياة؛ وحيسبون أن التطور والتغري ، يتناول حقائق األشياء جيمع بني الثبات والتغري ، يف صلب احلياة ويف أطوار احل



ويزعمون أن التطور املستمر ميتنع معه أن تكون هناك قواعد ثابتة ألمر من األمور؛ وينكرون . كما يتناول أشكاهلا 
ما حنن فهذا هو القانون الوحيد الذي يؤمنون بثباته فأ. أن يكون هناك قانون ثابت غري قانون التطور املستمر 

أصحاب العقيدة اإلسالمية فنرى يف واقع احلياة مصداق ما يقرره اهللا من وجود الثبات والتغري متالزمني يف كل 
وأقرب ما بني أيدينا من هذا التالزم ثبات التفاوت يف . زاوية من زوايا الكون ، ويف كل جانب من جوانب احلياة 

  .يف النظم واجملتمعات  الرزق بني الناس ، وتغري نسب التفاوت وأسبابه

  .وهذا التالزم مطرد يف غري هذا املثال . 
وملا بني زهادة أعراض احلياة الدنيا وهواهنا على اهللا؛ وأن ما يعطاه الفجار منها ال يدل على كرامة هلم عند اهللا ، وال 

الون تلك األعراض ، وهم يشري إىل فالح؛ وأن اآلخرة عند ربك للمتقني ، استطراد يبني مصري أولئك الذين قد ين
  :عمي عن ذكر اهللا ، منصرفون عن الطاعات اليت تؤهلهم لرزق اآلخرة املعد للمتقني 

. وإهنم ليصدوهنم عن السبيل وحيسبون أهنم مهتدون . ومن يعش عن ذكر الرمحن نقّيض له شيطاناً فهو له قرين { 
ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم يف العذاب . بئس القرين ف. يا ليت بيين وبينك بعد املشرقني : حىت إذا جاءنا قال 

  . .} مشتركون 
والعشى كالل البصر عن الرؤية ، وغالباً ما يكون عند مواجهة الضوء الساطع الذي ال متلك العني أن حتدق فيه؛ 

صود هنا هو واملق. وقد يكون ذلك ملرض خاص . أو عند دخول الظالم وكالل العني الضعيفة عن التبني خالله 
  .العماية واإلعراض عن تذكر الرمحن واستشعار وجوده ورقابته يف الضمري 

  . .} ومن يعش عن ذكر الرمحن نقّيض له شيطاناً فهو له قرين { 
واقتضت أنه حني يغفل قلبه عن ذكر اهللا جيد الشيطان طريقه إليه ، . وقد قضت مشيئة اهللا يف خلقة اإلنسان ذلك 

وهذا الشرط وجوابه هنا يف اآلية يعربان عن هذه . ه قرين سوء يوسوس له ، ويزين له السوء فيلزمه ، ويصبح ل
  .املشيئة الكلية الثابتة ، اليت تتحقق معها النتيجة مبجرد حتقق السبب ، كما قضاه اهللا يف علمه 

  :ن أهنم مهتدون ووظيفة قرناء السوء من الشياطني أن يصدوا قرناءهم عن سبيل اهللا ، بينما هؤالء حيسبو
  . .} وإهنم ليصدوهنم عن السبيل وحيسبون أهنم مهتدون { 

أن يصده عن السبيل الواحدة القاصدة؛ مث ال يدعه يفيق ، أو يتبني الضالل . وهذا أسوأ ما يصنعه قرين بقرين 
  .فيثوب؛ إمنا يومهه أنه سائر يف الطريق القاصد القومي حىت يصطدم باملصري األليم 

يصور العملية قائمة مستمرة معروضة لألنظار؛ . . } وحيسبون { . . } ليصدوهنم { : بالفعل املضارع  والتعبري
  .يراها اآلخرون ، وال يراها الضالون السائرون إىل الفخ وهم ال يشعرون 

  :مث تفاجئهم النهاية وهم سادرون 
  } رين فبئس الق. يا ليت بيين وبينك بعد املشرقني : حىت إذا جاءنا قال { 

الذين يعشون ( ويطوى شريط احلياة السادرة ، ويصل العمي . وهكذا ننتقل يف ومضة من هذه الدنيا إىل اآلخرة 
هنا يفيقون كما يفيق املخمور ، ويفتحون أعينهم بعد . إىل هناية املطاف فجأة على غري انتظار ) عن ذكر الرمحن 

وء الذي زين له الضالل ، وأومهه أنه اهلدى وقاده يف طريق العشى والكالل؛ وينظر الواحد منهم إىل قرين الس
يا ليته مل يكن بيننا } يا ليت بيين وبينك بعد املشرقني { : اهلالك ، وهو يلوح له بالسالمة ينظر إليه يف حنق يقول 

  على هذا البعد السحيق. لقاء 
  } القرين فبئس { : ويعقب القرآن على حكاية قول القرين اهلالك للقرين بقوله 



  :ونسمع كلمة التيئيس الساحقة هلذا وذاك عند إسدال الستار على اجلميع 
  } ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم يف العذاب مشتركون { 

  فالعذاب كامل ال ختففه الشركة ، وال يتقامسه الشركاء فيهون
  .امتون عندئذ ينصرف عن هؤالء ، يف مشهدهم البائس الكئيب؛ ويدعهم يتالومون ويتش

ويتجه باخلطاب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسليه عن هذا املصري البائس الذي انتهى إليه فريق من البشر؛ 
ويعزيه عن إعراضهم عنه وكفرهم مبا جاء به؛ويثبته على احلق الذي اوحى إليه؛ وهو احلق الثابت املطرد من قدمي ، 

  :يف رسالة كل رسول 
أو نرينك الذي . و هتدي العمي ومن كان يف ضالل مبني؟ فإما نذهنب بك فإنا منهم منتقمون أفأنت تسمع الصم أ{ 

وإنه لذكر لك ولقومك . فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم . وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون 
  . .} عبدون؟ أجعلنا من دون الرمحن آهلة ي: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا . ، وسوف تسألون 

وهذا املعىن يتكرر يف القرآن تسلية لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبياناً لطبيعة اهلدى والضالل ، ورجعهما إىل 
مشيئة اهللا وتقديره وحده؛ وإخراجهما من نطاق وظيفة الرسل عليهم الصالة والسالم ووضع حدود فاصلة بني 

رجاهتا عند مرتقى النبوة ، وجمال القدرة اإلهلية الطليقة؛ وتثبيت معىن جمال القدرة اإلنسانية احملدودة يف أعلى د
  :التوحيد يف صورة من أدق صوره ، ويف موضع من ألطف مواضعه 

  . .} أفأنت تسمع الصم أو هتدي العمي ومن كان يف ضالل مبني { 
بالدعاء إىل اهلدى ، واإلشارة إىل وهم ليسوا صماً وال عمياً ، ولكنهم كالصم والعمي يف الضالل ، وعدم االنتفاع 

فإذا هم عطلوا جوارحهم ، وطمسوا منافذ . ووظيفة الرسول أن ُيسمع من َيسمع ، وأن يهدي من يبصر . دالئله 
  .فما للرسول إىل هداهم من سبيل؛ وال عليه من ضالهلم ، فقد قام بواجبه الذي يطيق . قلوهبم وأرواحهم 

  :لرسول لواجبه احملدود واهللا يتوىل األمر بعد أداء ا
  . .} أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون . فإما نذهنب بك فإنا منهم منتقمون { 

وإذا قدر له احلياة حىت . فإذا ذهب اهللا بنبيه فسيتوىل هو االنتقام من مكذبيه . واألمر ال خيرج عن هذين احلالني 
ومرد األمر إىل مشيئة اهللا وقدرته يف . النذير ، وهم ليسوا له مبعجزين يتحقق ما أنذرهم به ، فاهللا قادر على حتقيق 

  .وما الرسول إال رسول . احلالني ، وهو صاحب الدعوة 
  . .} إنك على صراط مستقيم . فاستمسك بالذي أوحي إليك { 

إنك { . القلب  سر يف طريقك مطمئن. واثبت على ما أنت فيه ، وسر يف طريقك ال حتفل ما كان منهم وما يكون 
  .ال يلتوي بك وال ينحرف وال حييد . . } على صراط مستقيم 

فهي . وهذه العقيدة متصلة حبقيقة الكون الكربى ، متناسقة مع الناموس الكلي الذي يقوم عليه هذا الوجود 
  .مستقيمة معه ال تنفرج عنه وال تنفصل 

  تؤمن معها الرحلة يف ذلك الطريق وهي مؤدية بصاحبها إىل خالق هذا الوجود ، على استقامة
وفيها تثبيت كذلك للدعاة من بعده ، مهما . واهللا سبحانه يثبت رسوله صلى اهللا عليه وسلم بتوكيد هذه احلقيقة 

  القوا من عنت الشاردين عن الطريق
  . .} وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون { 



  :ونص هذه اآلية هنا حيتمل أحد مدلولني 
  .آن تذكري لك ولقومك تسألون عنه يوم القيامة ، فال حجة بعد التذكري أن هذا القر

  . .وهذا ما حدث فعالً . أو أن هذا القرآن يرفع ذكرك وذكر قومك 
فأما الرسول صلى اهللا عليه وسلم فإن مئات املاليني من الشفاه تصلي وتسلم عليه ، وتذكره ذكر احملب املشتاق 

ومئات املاليني من القلوب ختفق بذكره وحبه منذ ذلك . ذ قرابة ألف وأربع مئة عام آناء الليل وأطراف النهار من
  .التاريخ البعيد إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها 

وهو الذي جعل . وأما قومه فقد جاءهم هذا القرآن والدنيا ال حتس هبم ، وإن أحست اعتربهتم على هامش احلياة 
وهو الذي واجهوا به الدنيا فعرفتهم ودانت هلم طوال الفترة اليت . البشرية  هلم دورهم األكرب يف تاريخ هذه

فلما أن ختلوا عنه أنكرهتم األرض ، واستصغرهتم الدنيا؛ وقذفت هبم يف ذيل القافلة هناك ، . استمسكوا فيها به 
  بعد أن كانوا قادة املوكب املرموقني

اهللا لدينه ، واختارها لقيادة القافلة البشرية الشاردة ، إذا هي ختلت  وإهنا لتبعة ضخمة تسأل عنها األمة اليت اختارها
  . .} وسوف تسألون { : عن األمانة 

  .وأنا إليه أميل . وهذا املدلول األخري أوسع وأمشل 
  . .} أجعلنا من دون الرمحن آهلة يعبدون؟ : واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا { 

فعالم يرتكن هؤالء الذين جيعلون من دون الرمحن آهلة . واحد منذ أقدم رسول والتوحيد هو أساس دين اهللا ال
  يعبدون؟

صورة الرسول صلى اهللا عليه وسلم يسأل الرسل قبله . . والقرآن يقرر هذه احلقيقة هنا يف هذه الصورة الفريدة 
اجلواب القاطع من كل وحول هذا السؤال ظالل } أجعلنا من دون الرمحن آهلة يعبدون؟ { : عن هذه القضية 

  .وهو أسلوب موح شديد التأثري يف القلوب . وهي صورة طريفة حقاً . رسول 
وهناك أبعاد املوت واحلياة وهي أكرب . وهناك أبعاد الزمان واملكان بني الرسول صلى اهللا عليه وسلم والرسل قبله 

حقيقة وحدة الرسالة . مام احلقيقة الثابتة املطردة ولكن هذه األبعاد كلها تتالشى هنا أ. . من أبعاد الزمان واملكان 
وهي كفيلة أن تربز وتثبت حيث يتالشى الزمان واملكان واملوت واحلياة وسائر . املرتكزة كلها على التوحيد 

وهذه هي ظالل التعبري . . الظواهر املتغرية؛ ويتالقى عليها األحياء واألموات على مدار الزمان متفامهني متعارفني 
  . .القرآين اللطيف العجيب 

فهناك . على أنه بالقياس إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وإخوانه من الرسل مع رهبم ال يبقى شىء بعيد وآخر قريب 
دائماً تلك اللحظة اللدنية اليت تزال فيها احلواجز وترتفع فيها السدود ، وتتجلى احلقيقة الكلية عارية من كل ستار 

.  

تتجلى وحدة متصلة ، وقد سقط عنها حاجز الزمان . قيقة الوجود كله وأهل هذا الوجود حقيقة النفس وح
وهنا يسأل الرسول صلى اهللا عليه وسلم وجياب ، بال حاجز وال حجاب . وحاجز املكان وحاجز الشكل والصورة 

  .كما وقع يف ليلة اإلسراء واملعراج . 
وحنن ال . فهذا املألوف ليس هو القانون الكلي . باملألوف يف حياتنا  وإنه ليحسن يف مثل هذه املواطن أال نعتد كثرياً

وهناك حجب من تكويننا . ندرك من هذا الوجود إال بعض ظواهره وبعض آثاره ، حني هنتدي إىل طرف من قانونه 
ئق واحلجب فأما اللحظة اليت تتجرد فيها النفس من هذه العوا. ذاته ومن حواسنا وما نرتبه عليها من مألوفات 



  فيكون لقاء احلقيقة اجملردة لإلنسان باحلقيقة اجملردة ألي شىء آخر أمراً أيسر من ملس األجسام لألجسام
ويف سياق تسلية الرسول صلى اهللا عليه وسلم عما يعترض به املعترضون من كرباء قومه على اختياره؛ واعتزازهم 

قة من قصة موسى عليه السالم مع فرعون وملئه ، يذكر فيها جتيء حل. بالقيم الباطلة لعرض هذه احلياة الدنيا 
وتباهيه مبا له من } لوال نزل هذا القرآن على رجل من القريتني عظيم { : اعتزاز فرعون مبثل ما يعتز به من يقولون 

} ون؟ أليس يل ملك مصر وهذه األهنار جتري من حتيت؟ أفال تبصر{ : ملك ومن سلطان ، وتساؤله يف فخر وخيالء 
أم أنا خري من هذا { : وانتفاخه على موسى عبد اهللا ورسوله وهو جمرد من اجلاه األرضي والعرض الدنيوي . . 

فلوال ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء { : واقتراحه الذي يشبه ما يقترحون . . } الذي هو مهني وال يكاد يبني؟ 
  . .} معه املالئكة مقترنني 

  ، أو اسطوانة تعاد وكأمنا هي نسخة تكرر
مث يبني كيف استجابت لفرعون اجلماهري املستخفة املخدوعة؛ على الرغم من اخلوارق اليت عرضها عليهم موسى 

  .عليه السالم وعلى الرغم مما أصاهبم من ابتالءات ، واستغاثتهم مبوسى ليدعو ربه فيكشف عنهم البالء 
فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أمجعني ، فجعلناهم { : بالتبليغ مث كيف كانت العاقبة بعدما ألزمهم اهللا احلجة 

  . .} سلفاً ومثالً لآلخرين 
  وها هم أوالء اآلخرون ال يعتربون وال يتذكرون

كما تتبدى طبيعة الكرباء والطغاة . ومن خالل هذه احللقة تتجلى وحدة الرسالة ، ووحدة املنهج ، ووحدة الطريق 
احلق ، واعتزازهم بالتافه الزهيد من عرض هذه األرض؛ وطبيعة اجلماهري اليت يستخفها الكرباء يف استقبال دعوة 

  والطغاة على مدار القرون
فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها . إين رسول رب العاملني : ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إىل فرعون وملئه ، فقال { 

  . .} يضحكون 
بني موسى وفرعون ، يف إشارة مقتضبة متهيداً الستعراض النقطة الرئيسية املقصودة  هنا يعرض حلقة اللقاء األول

من القصة يف هذا املوضع وهي تشابه اعتراضات فرعون وقيمه مع اعتراضات مشركي العرب وقيمهم ويلخص 
  .} إين رسول رب العاملني : فقال { : حقيقة رسالة موسى 

  . .} رب العاملني { وأن الذي أرسله هو } رسول { أنه : سول وهي ذات احلقيقة اليت جاء هبا كل ر. 
إذا { : ويشري كذلك إشارة سريعة إىل اآليات اليت عرضها موسى ، وينهي هذه اإلشارة بطريقة استقبال القوم هلا 

  شأن اجلهال املتعالني. . } هم منها يضحكون 
  :ءات املفصلة يف سور أخرى يلي ذلك إشارة إىل ما أخذ اهللا به فرعون ومأله من االبتال

يا أيها الساحر ادع لنا : وقالوا . وما نريهم من آية إال هي أكرب من أختها ، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون { 
  . .} فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون . ربك مبا عهد عندك إننا ملهتدون 

كل آية . السالم مدعاة إميان ، وهي تأخذهم متتابعة وهكذا مل تكن اآليات اليت ظهرت على يدي موسى عليه 
مما يصدق قول اهللا تعاىل يف مواضع كثرية ، وفحواه أن اخلوارق ال هتدي قلباً مل يتأهل للهدى؛ وأن . أكرب من أختها 

  الرسول ال يسمع الصم وال يهدي العمي
لساحر ادع لنا ربك مبا عهد عندك إننا ملهتدون يا أيها ا{ : والعجب هنا فيما حيكيه القرآن عن فرعون وملئه قوهلم 

} يا أيها الساحر { : ومع ذلك يقولون له . فهم أمام البالء ، وهم يستغيثون مبوسى لريفع عنهم البالء . . } 



ال ربه هو وحده } رب العاملني { إنه رسول : وهو يقول هلم } ادع لنا ربك مبا عهد عندك { : ويقولون كذلك 
ختصاص ولكن ال اخلوارق وال كالم الرسول مس قلوهبم ، وال خالطتها بشاشة اإلميان ، على الرغم على جهة اال

  :} إننا ملهتدون { : من قوهلم 
  . .} فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون { 

فرعون يف جاهه وهنا يربز . ولكن اجلماهري قد تؤخذ باخلوارق املعجزة ، وقد جيد احلق سبيالً إىل قلوهبا املخدوعة 
وسلطانه ، ويف زخرفه وزينته ، خيلب عقول اجلماهري الساذجة مبنطق سطحي ، ولكنه يروج بني اجلماهري املستعبدة 

  :يف عهود الطغيان ، املخدوعة باألهبة والربيق 
م أنا خري يا قوم أليس يل ملك مصر وهذه األهنار جتري من حتيت؟ أفال تبصرون؟ أ: قال : ونادى فرعون يف قومه { 

  .} من هذا الذي هو مهني ، وال يكاد يبني؟ فلوال ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه املالئكة مقترنني؟ 
إن ملك مصر وهذه األهنار اليت جتري من حتت فرعون ، أمر قريب مشهود للجماهري ، يبهرها وتستخفها اإلشارة 

ال تساوي هباءة فيه فهو أمر حيتاج إىل قلوب مؤمنة حتسه ، فأما ملك السماوات واألرض وما بينهما ومصر . إليه 
  وتعقد املوازنة بينه وبني ملك مصر الصغري الزهيد

واجلماهري املستعبدة املستغفلة يغريها الربيق اخلادع القريب من عيوهنا؛ وال تسمو قلوهبا وال عقوهلا إىل تدبر ذلك 
  امللك الكوين العريض البعيد

  يف يلعب بأوتار هذه القلوب ويستغفلها بالربيق القريبومن مث عرف فرعون ك
  .} أم أنا خري من هذا الذي هو مهني وال يكاد يبني؟ { 

لْ ُهمْ َوقَالُوا أَآِلَهتَُنا َخْيٌر أَْم ُهَو َما َضَرُبوهُ لََك إِلَّا َجَدلًا َب) ٥٧(َولَمَّا ضُرَِب اْبُن مَْرَيَم َمثَلًا إِذَا قَْوُمَك ِمْنُه َيِصدُّونَ 
َولَْو َنَشاُء لََجَعلَْنا مِْنكُْم َملَاِئكَةً ِفي ) ٥٩(إِنْ ُهَو إِلَّا َعْبدٌ أَْنَعْمَنا َعلَْيِه َوَجَعلَْناُه َمثَلًا ِلَبنِي إِسَْرائِيلَ ) ٥٨(قَْوٌم َخِصُمونَ 

َولَا َيُصدَّنَّكُُم الشَّْيطَانُ ) ٦١(َواتَّبُِعوِن َهذَا ِصرَاطٌ ُمْسَتقِيٌم  َوإِنَُّه لَِعلْمٌ ِللسَّاَعِة فَلَا َتْمَتُرنَّ بَِها) ٦٠(الْأَْرضِ َيْخلُفُونَ 
يِه َولَمَّا َجاَء ِعيَسى بِالَْبيِّنَاِت قَالَ قَْد جِئُْتكُْم بِالِْحكَْمِة َوِلأَُبيَِّن لَكُْم َبْعضَ الَِّذي َتْخَتِلفُونَ ِف) ٦٢(إِنَُّه لَكُْم َعُدوٌّ ُمبٌِني 

فَاْخَتلََف الْأَحَْزاُب ِمْن بَْينِهِمْ ) ٦٤(إِنَّ اللََّه ُهَو رَبِّي َوَربُّكُْم فَاْعُبُدوُه َهذَا ِصَراطٌ ُمْسَتِقيٌم ) ٦٣(اللََّه َوأَِطيُعوِن  فَاتَّقُوا
الْأَِخلَّاءُ ) ٦٦(ِتيَُهْم َبْغَتةً َوُهمْ لَا َيْشُعُرونَ َهلْ َينْظُُرونَ إِلَّا السَّاَعةَ أَنْ تَأْ) ٦٥(فََوْيلٌ ِللَِّذيَن ظَلَُموا ِمْن َعذَابِ َيْومٍ أَِليمٍ 
الَِّذيَن آَمُنوا ) ٦٨(َيا ِعَباِد لَا َخْوٌف َعلَْيكُمُ الَْيْوَم وَلَا أَنُْتْم َتحَْزُنونَ ) ٦٧(َيْوَمِئٍذ بَْعضُُهْم ِلبَْعضٍ َعُدوٌّ إِلَّا الُْمتَِّقَني 

يُطَاُف َعلَْيهِْم بِِصَحاٍف ِمْن ذََهبٍ ) ٧٠(اْدُخلُوا الَْجنَّةَ أَنُْتْم وَأَْزوَاُجكُْم ُتْحَبُرونَ ) ٦٩(بِآَياتَِنا َوكَانُوا ُمْسِلِمَني 
َما كُْنُتمْ َوِتلَْك الَْجنَّةُ الَِّتي أُورِثُْتُموَها بِ) ٧١(َوأَكْوَابٍ َوِفيَها َما َتْشَتهِيِه الْأَنْفُُس َوَتلَذُّ الْأَْعُيُن وَأَنُْتْم ِفيَها خَاِلُدونَ 

لَا ُيفَتَّرُ ) ٧٤(إِنَّ الُْمْجرِِمَني ِفي َعذَابِ َجَهنَّمَ َخاِلُدونَ ) ٧٣(لَكُْم ِفيَها فَاِكَهةٌ كَِثَريةٌ ِمْنَها َتأْكُلُونَ ) ٧٢(َتْعَملُونَ 
َوَنادَْوا َيا َماِلُك ِليَقْضِ َعلَْيَنا رَبَُّك قَالَ ) ٧٦( َوَما ظَلَْمَناُهْم َولَِكْن كَانُوا ُهُم الظَّاِلِمَني) ٧٥(َعْنُهْم َوُهْم ِفيِه ُمْبِلُسونَ 

أَمْ ) ٧٩(أَْم أَْبَرُموا أَْمًرا فَإِنَّا مُْبرُِمونَ ) ٧٨(لَقَْد جِئَْناكُمْ بِالَْحقِّ وَلَِكنَّ أَكْثَرَكُْم ِللَْحقِّ كَارُِهونَ ) ٧٧(إِنَّكُْم َماِكثُونَ 
قُلْ إِنْ كَانَ ِللرَّْحَمنِ َولٌَد فَأََنا أَوَّلُ الَْعابِِدينَ ) ٨٠(رَُّهْم وََنجَْواُهْم َبلَى َوُرُسلَُنا لََدْيهِمْ َيكْتُُبونَ َيْحَسُبونَ أَنَّا لَا َنْسَمُع ِس

تَّى ُيلَاقُوا َيوَْمُهمُ فَذَرُْهْم َيخُوُضوا َوَيلَْعبُوا َح) ٨٢(سُْبَحانَ َربِّ السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ َربِّ الَْعْرشِ َعمَّا َيِصفُونَ ) ٨١(
َوتََباَركَ الَِّذي لَُه ُملْكُ ) ٨٤(َوُهَو الَِّذي ِفي السََّماِء إِلٌَه َوِفي الْأَْرضِ إِلٌَه َوُهَو الَْحكِيُم الَْعلِيُم ) ٨٣(الَِّذي ُيوَعُدونَ 

َولَا َيْمِلُك الَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه الشَّفَاَعةَ ) ٨٥(ِه تُْرَجُعونَ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَما َبيَْنُهَما َوِعْنَدُه ِعلُْم السَّاَعِة وَإِلَْي



َوِقيِلِه َيا َربِّ إِنَّ ) ٨٧(َولَِئْن َسأَلَْتُهْم َمْن َخلَقَُهمْ لََيقُولُنَّ اللَُّه فَأَنَّى ُيؤْفَكُونَ ) ٨٦(إِلَّا َمْن شَهَِد بِالَْحقِّ َوُهمْ َيْعلَُمونَ 
  ) ٨٩(فَاصْفَْح َعْنُهْم وَقُلْ َسلَاٌم فََسْوَف َيْعلَُمونَ ) ٨٨(قَْوٌم لَا ُيْؤِمُنونَ  َهُؤلَاِء

يف هذا الدرس األخري من السورة يستطرد السياق إىل حكاية أساطريهم حول عبادة املالئكة؛ وحيكي حادثاً من 
ال بقصد الوصول إىل احلق ، ولكن حوادث اجلدل الذي كانوا يزاولونه ، وهم يدافعون عن عقائدهم الواهية ، 

  مراء وحماالً
وكان القصد هو أصنامهم اليت جعلوها متاثيل . إنكم وما تعبدون من دون اهللا حصب جهنم : فلما قيل هلم 

ملا قيل هلم هذا ضرب بعضهم . إن كل عابد وما يعبد من دون اهللا يف النار : وقيل هلم . للمالئكة مث عبدوها بذاهتا 
إذا : مث قالوا . سى ابن مرمي وقد عبده املنحرفون من قومه أهو يف النار؟ وكان هذا جمرد جدل وجمرد مراء املثل بعي

كان أهل الكتاب يعبدون عيسى وهو بشر فنحن أهدى إذ نعبد املالئكة وهم بنات اهللا وكان هذا باطالً يقوم على 
  .باطل 

مرمي ، يكشف عن حقيقته وحقيقة دعوته ، واختالف قومه وهبذه املناسبة يذكر السياق طرفاً من قصة عيسى ابن 
  .من قبله ومن بعده 

وهنا يعرض مشهداً مطوالً من مشاهد القيامة ، . مث يهدد املنحرفني عن سواء العقيدة مجيعاً مبجيء الساعة بغتة 
  .يتضمن صفحة من النعيم للمتقني ، وصفحة من العذاب األليم للمجرمني 

املالئكة ، وينزه اهللا سبحانه عما يصفون ، ويعرفه لعباده ببعض صفاته؛ وملكيته املطلقة وينفي أساطريهم عن 
  .للسماء واألرض والدنيا واآلخرة وإليه يرجعون 

إىل الصفح عنهم واإلعراض ويدعهم ليعملوا ما سيعملون  -صلى اهللا عليه وسلم  -وخيتم السورة بتوجيه الرسول 
  .لني املرائني بعد هذا اإليضاح والتبيني وهو هتديد ملفوف يليق باجملاد

بل هم . أآهلتنا خري أم هو؟ ما ضربوه لك إال جدالً : وقالوا . وملا ضرب ابن مرمي مثالً إذا قومك منه يصدون { 
ولو نشاء جلعلنا منكم مالئكة يف األرض . إن هو إال عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثالً لبين إسرائيل . قوم خصمون 

وال يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبني . وإنه لعلم للساعة فال متترن هبا واتبعون ، هذا صراط مستقيم . خيلفون 
 {. .  
إن . قد جئتكم باحلكمة وألبني لكم بعض الذي ختتلفون فيه ، فاتقوا اهللا وأطيعون : وملا جاء عيسى بالبينات قال { 

ختلف األحزاب من بينهم ، فويل للذين ظلموا من عذاب يوم فا. اهللا هو ريب وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم 
  . .} أليم 

جلس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما بلغين مع الوليد بن املغرية يف « : ذكر ابن إسحاق يف السرية قال 
هللا املسجد ، فجاء النضر بن احلارث حىت جلس معهم ، ويف اجمللس غري واحد من رجال قريش ، فتكلم رسول ا

مث تال عليه . صلى اهللا عليه وسلم فعرض له النضر بن احلارث ، فكلمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أفحمه 
مث قام رسول اهللا صلى . . اآليات . . } إنكم وما تعبدون من دون اهللا حصب جهنم أنتم هلا واردون { : وعليهم 

واهللا ما قام النضر بن : فقال الوليد بن املغرية له . مي حىت جلس اهللا عليه وسلم وأقبل عبد اهللا بن الزبعري التمي
فقال عبد اهللا بن . احلارث البن عبد املطلب وما قعد وقد زعم حممد أنا وما نعبد من آهلتنا هذه حصب جهنم 

فنحن نعبد سلوا حممداً أكل ما يعبد من دون اهللا يف جهنم مع من عبده؟ . أما واهللا لو وجدته خلصمته : الزبعري 
فعجب الوليد ومن كان معه يف اجمللس من قول . املالئكة ، واليهود تعبد عزيراً ، والنصارى تعبد املسيح ابن مرمي 



كل من » : فذكر ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال . عبد اهللا بن الزبعري ورأوا أنه قد احتج وخاصم 
فأنزل اهللا عز وجل « فإهنم إمنا يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادته  .أحب أن يعبد من دون اهللا فهو مع من عبده 

أي عيسى وعزير ومن عبد معهما من األحبار . . } إن الذين سبقت هلم منا احلسىن أولئك عنها مبعدون { : 
، ونزل والرهبان الذين مضوا على طاعة اهللا عز وجل ، فاختذهم من بعدهم من أهل الضاللة أرباباً من دون اهللا 

فيما يذكر من أمر عيسى عليه الصالة والسالم ، وأنه يعبد من دون اهللا ، وعجب الوليد ومن حضر من حجته 
  .» أي يصدون عن أمرك بذلك . . } وملا ضرب ابن مرمي مثالً إذا قومك منه يصدون { : وخصومته 

إنكم وما تعبدون من { : م على قريش ملا قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل« : وذكر صاحب الكشاف يف تفسريه 
أخاصة لنا . يا حممد : فقال عبد اهللا بن الزبعري . امتعضوا من ذلك امتعاضاً شديداً } دون اهللا حصب جهنم 

خصمتك ورب الكعبة : فقال « هو لكم وآلهلتكم وجلميع األمم » : وآلهلتنا أم جليمع األمم؟ فقال عليه السالم 
مرمي نيب ، وتثين عليه خرياً وعلى أمه؟ وقد علمت أن النصارى يعبدوهنما؟ وعزير يعبد؟  ألست تزعم أن عيسى ابن

وسكت النيب . واملالئكة يعبدون؟ فإن كل هؤالء يف النار فقد رضينا أن نكون حنن وآهلتنا معهم ففرحوا وضحكوا 
وملا ضرب : واملعىن » نزلت هذه اآلية و} إن الذين سبقت هلم منا احلسىن { : صلى اهللا عليه وسلم فأنزل اهللا تعاىل 

إذا قومك { عبداهللا بن الزبعري عيسى ابن مرمي مثالً ، وجادل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعبادة النصارى إياه 
ترتفع هلم جلبة وضجيج ، فرحاً وجذالً وضحكاً مبا مسعوا من إسكات رسول } يصدون { قريش من هذا املثل } 

{ وأما من قرأ . عليه وسلم جبدله ، كما يرتفع لغط القوم وجلبهم إذا تعبوا حبجة مث فتحت عليهم صلى اهللا  -اهللا 
  .أي من أجل هذا املثل يصدون عن احلق ويعرضون عنه . بالضم فمن الصدود } يصدون 

يعنون } ري أم هو؟ وقالوا أآهلتنا خ{ . وأهنما لغتان حنو يعكُف ويعِكف ونظائر هلما . من الصديد وهو اجلبة : وقيل 
  .« أن آهلتنا عندك ليست خبري من عيسى؛ وإذا كان عيسى من حصب النار كان أمر آهلتنا هيناً 

  .وهي تتفق يف عمومها مع رواية ابن إسحاق . ومل يذكر صاحب الكشاف من أين استقى روايته هذه 
{ : ا يقرره القرآن عن طبيعة القوم وهو يقول ويتضح م. ومن كليهما يتضح االلتواء يف اجلدل ، واملراء يف املناقشة 

فهم يدركون من أول األمر ما يقصد إليه القرآن الكرمي . ذوو لدد يف اخلصومة ومهارة . . } بل هم قوم خصمون 
وما يقصد إليه الرسول صلى اهللا عليه وسلم فيلوونه عن استقامته ، ويتلمسون شبهة يف عموم اللفظ فيدخلون منها 

احكات اجلدلية ، اليت يغرم مبثلها كل من عدم اإلخالص ، وفقد االستقامة؛ يكابر يف احلق ، ويعمد إىل هبذه املم
شبهة يف لفظ أو عبارة أو منفذ خلفي للحقيقة ومن مث كان هني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتشديده عن املراء 

  .يق ، الذي ال يقصد به وجه احلق ، إمنا يراد به الغلبة من أي طر
حدثنا أبو كريب ، حدثنا أمحد بن عبد الرمحن ، عن عبادة بن عبادة ، عن جعفر ، عن القاسم ، : قال ابن جرير 

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج على الناس وهم يتنازعون يف القرآن » : عن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال 
ال تضربوا كتاب اهللا « : صلى اهللا عليه وسلم : مث قال . ل فغضب غضباً شديداً ، حىت كأمنا صب على وجهه اخل. 

ما ضربوه لك إال جدالً بل { مث تال صلى اهللا عليه وسلم . » فإنه ما ضل قوم قط إال أوتوا اجلدل . بعضه ببعض 
  «. . } هم قوم خصمون 

ياق اآليات يف صدد أسطورهتم يرشح له س} أآهلتنا خري أم هو؟ : وقالوا { : وهناك احتمال يف تفسري قوله تعاىل 
مبا أن املالئكة أقرب . وهم أهنم عنوا أن عبادهتم للمالئكة خري من عبادة النصارى لعيسى ابن مرمي . عن املالئكة 



ما { : ويكون التعقيب بقوله تعاىل . يف طبيعتهم وأقرب نسباً حسب اسطورهتم من اهللا سبحانه وتعاىل عما يصفون 
كما يعين أن ضرهبم املثل . يعين الرد على ابن الزبعري كما سبق . . } بل هم قوم خصمون ضربوه لك إال جدالً 

فال جمال . كاحنرافهم هم . فعمل النصارى ليس حجة ألنه احنراف عن التوحيد . بعبادة النصارى للمسيح باطل 
  .وهو قريب . ين أيضاً وقد أشار إىل هذا الوجه بعض املفسر. فكله ضالل . للمفاضلة بني احنراف واحنراف 
  :ومن مث جاء التعقيب بعد هذا 

  . .} إن هو إال عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثالً لبين إسرائيل { 
  .فليس إهلاً يعبد كما احنرف فريق من النصارى فعبدوه 

لبين إسرائيل ينظرون إليه فإمنا أنعم اهللا عليه ليكون مثالً . وال جريرة له يف عبادهتم إياه . إمنا هو عبد أنعم اهللا عليه 
  فنسوا املثل ، وضلوا السبيل. ويتأسون به 

ولو شاء اهللا جلعل املالئكة . واستطرد إىل أسطورهتم حول املالئكة ، يبني هلم أن املالئكة خلق من خلق اهللا مثلهم 
  :خيلفوهنم يف هذه األرض ، أو حلول بعض الناس إىل مالئكة خيلفوهنم يف األرض 

  . .} جلعلنا منكم مالئكة يف األرض خيلفون  ولو نشاء{ 
وليس أحد من خلقه ميت إليه بنسب ، وال يتصل . وما يشاؤه من اخللق يكون . فمرد األمر إىل مشيئة اهللا يف اخللق 

  .به سبحانه إال صلة املخلوق باخلالق ، والعبد بالرب ، والعابد باملعبود 
  :يذكرهم بأمر الساعة اليت يكذبون هبا أو يشكون فيها . م مث يعود إىل تقرير شىء عن عيسى عليه السال

. } وال يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبني . هذا صراط مستقيم . واتبعون . فال متترن هبا . وإنه لعلم الساعة { 
.  

وإنه  {: وقد وردت أحاديث شىت عن نزول عيسى عليه السالم إىل األرض قبيل الساعة وهو ما تشري إليه اآلية 
وكالمها . مبعىن أمارة وعالمة } وإنه لََعلَم للساعة { مبعىن أنه ُيعلم بقرب جميئها ، والقراءة الثانية } لعلم للساعة 

  .قريب من قريب 
والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

قسطاً ، فيكسر الصليب ، ويقتل اخلنزير ، ويضع اجلزية ، ويفيض املال حىت ال يقبله أحد ، فيكم ابن مرمي حكماً م
  .» حىت تكون السجدة الواحدة خرياً من الدنيا وما فيها 

ال تزال طائفة من أميت يقاتلون على احلق « قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وعن جابر رضي اهللا عنه قال 
إن بعضكم على . ال : فيقول . صل لنا : تعال : فينزل عيسى ابن مرمي ، فيقول أمريهم . قيامة ظاهرين إىل يوم ال

  .» بعض أمراء تكرمة اهللا تعاىل هلذه األمة 
وهو غيب من الغيب الذي حدثنا عنه الصادق األمني وأشار إليه القرآن الكرمي ، وال قول فيه لبشر إال ما جاء من 

  .إىل يوم الدين هذين املصدرين الثابتني 
  . .} هذا صراط مستقيم . واتبعون . فال متترن هبا { 

وكانوا يشردون عن اهلدى ، والقرآن يدعوهم على . وكانوا يشكون يف الساعة ، فالقرآن يدعوهم إىل اليقني 
ذي ال يضل لسان الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل اتباعه فإنه يسري هبم يف الطريق املستقيم ، القاصد الواصل ال

  .سالكوه 
  :والرسول أوىل أن يتبعوه . ويبني هلم أن احنرافهم وشردوهم أثر من اتباع الشيطان 



  . .} إنه لكم عدو مبني . وال يصدنكم الشيطان { 
. والقرآن ال يفتأ يذكر البشر باملعركة اخلالدة بينهم وبني الشيطان منذ أبيهم آدم ، ومنذ املعركة األوىل يف اجلنة 

فل الغافلني من يعلم أن له عدواً يقف له باملرصاد ، عن عمد وقصد ، وسابق إنذار وإصرار؛ مث ال يأخذ حذره؛ وأغ
  مث يزيد فيصبح تابعاً هلذا العدو الصريح

وقد أقام اإلسالم اإلنسان يف هذه املعركة الدائمة بينه وبني الشيطان طوال حياته على هذه األرض؛ ورصد له من 
و انتصر ما ال خيطر على قلب بشر ، ورصد له من اخلسران إذا هو اندحر ما ال خيطر كذلك على الغنيمة إذا ه

  .قلب بشر 

وبذلك حول طاقة القتال فيه إىل هذه املعركة الدائبة؛ اليت جتعل من اإلنسان إنساناً ، وجتعل له طابعه اخلاص بني 
هدف لإلنسان على األرض أن ينتصر على عدوه الشيطان؛  أنواع اخلالئق املتنوعة الطبائع والطباع واليت جتعل أكرب

  .فينتصر على الشر واخلبث والرجس؛ ويثبت يف األرض قوائم اخلري والنصح والطهر 
وبعد هذه اللفتة يعود إىل بيان حقيقة عيسى عليه السالم وحقيقة ما جاء به؛ وكيف اختلف قومه من قبله مث 

  :اختلفوا كذلك من بعده 
. قد جئتكم باحلكمة ، وألبني لكم بعض الذي ختتلفون فيه ، فاتقوا اهللا وأطيعون : عيسى بالبينات قال وملا جاء { 

فاختلف األحزاب من بينهم ، فويل للذين ظلموا من عذاب . إن اهللا هو ريب وربكم فاعبدوه ، هذا صراط مستقيم 
  . .} يوم أليم 

رق اليت أجراها اهللا على يديه ، أو من الكلمات والتوجيهات فعيسى جاء قومه بالبينات الواضحات سواء من اخلوا
ومن يؤت احلكمة فقد أويت خرياً كثرياً ، وأمن الزلل . } قد جئتكم باحلكمة { : وقال لقومه . إىل الطريق القومي 

بعض الذي وجاء ليبني هلم . والشطط أمنه للتفريط والتقصري؛ واطمأن إىل خطواته يف الطريق على اتزان وعلى نور 
ودعاهم إىل تقوى اهللا . وقد اختلفوا يف كثري من شريعة موسى عليه السالم وانقسموا فرقاً وشيعاً . خيتلفون فيه 

إن { : وجهر بكلمة التوحيد خالصة ال مواربة فيها وال لبس وال غموض . وإىل طاعته فيما جاءهم به من عند اهللا 
ومل يشر من قريب أو بعيد إىل صلة له . إنه ابن اهللا : إنه إله ، ومل يقل :  ومل يقل. . } اهللا هو ريب وربكم فاعبدوه 

إن هذا صراط مستقيم ال التواء : وقال هلم . بربه غري صلة العبودية من جانبه والربوبية من جانب اهللا رب اجلميع 
باً كما كان الذين من قبله ولكن الذين جاءوا من بعده اختلفوا أحزا. فيه وال اعوجاج ، وال زلل فيه وال ضالل 

  . .} فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم { : اختلفوا ظاملني ال حجة هلم وال شبهة . خمتلفني أحزاباً 
لقد كانت رسالة عيسى عليه السالم إىل بين إسرائيل؛ وكانوا ينتظرونه ليخلصهم مما كانوا فيه من الذل حتت حكم 

  فلما جاءهم نكروه وشاقوه ، ومهوا أن يصلبوه الرومان؛ وقد طال انتظارهم له ،
  .ولقد جاء املسيح فوجدهم شيعاً وحنال كثرية ، أمهها أربع فرق أو طوائف 

  .وإليه وإىل أسرته والية الكهانة من عهد داود وسليمان » صدوق « طائفة الصدوقيني نسبة إىل 

وكانوا . كانت ذريته هي القائمة على اهليكل فقد . وحسب الشريعة ال بد أن يرجع نسبه إىل هارون أخي موسى 
يف الوقت الذي يترخصون » البدع « حبكم وظيفتهم واحترافهم متشددين يف شكليات العبادة وطقوسها ، ينكرون 

  يف حياهتم الشخصية ويستمتعون مبالذ احلياة؛ وال يعترفون بأن هناك قيامة
ينكرون عليهم تشددهم يف الطقوس والشكليات ، .  وطائفة الفريسيني ، وكانوا على شقاق مع الصدوقيني



والسمة الغالبة على الفريسيني هي الزهد والتصوف وإن كان يف بعضهم اعتزاز . وجحدهم للبعث واحلساب 
  وكان املسيح عليه السالم ينكر عليهم هذه اخليالء وشقشقة اللسان. وتعال بالعلم واملعرفة 

من اليهود واألشوريني ، وتدين بالكتب اخلمسة يف العهد القدمي املعروفة بالكتب وطائفة السامريني ، وكانوا خليطاً 
  .املوسوية ، وتنفي ما عداها مما أضيف إىل هذه الكتب يف العهود املتأخرة ، مما يعتقد غريهم بقداسته 

عزلة عن بقية طوائف وكانوا متأثرين ببعض املذاهب الفلسفية ، وكانوا يعيشون يف . وطائفة اآلسني أو األسينيني 
  .اليهود ، ويأخذون أنفسهم بالشدة والتقشف ، كما يأخذون مجاعتهم بالشدة يف التنظيم 

وهناك غري هذه الطوائف حنل شىت فردية ، وبلبلة يف االعتقد والتقاليد بني بين إسرائيل ، الراضخني لضغط 
  .اخلالص على يد املخلص املنتظر من اجلميع اإلمرباطورية الرومانية املستذلني املكبوتني ، الذين ينتظرون 

وجاء معه بشريعة . } إن اهللا هو ريب وربكم فاعبدوه { : فلما أن جاء املسيح عليه السالم بالتوحيد الذي أعلنه 
التسامح والتهذيب الروحي والعناية بالقلب البشري قبل الشكليات والطقوس ، حاربه احملترفون الذين يقومون 

  .شكال والطقوس على جمرد األ
إهنم حيزمون األوقار ، ويسومون الناس أن حيملوها على « : ومما يؤثر عنه عليه السالم يف هذا قوله عن هؤالء 

عواتقهم ، وال ميدون إليها إصبعاً يزحزحوهنا ، وإمنا يعملون عملهم كله لينظر الناس إليهم يعرضون عصائبهم ، 
تكأ األول يف الوالئم ، واجملالس األوىل يف اجملامع ، ويبتغون التحيات يف ويطيلون أهداب ثياهبم ، ويستأثرون بامل

  . .» حيث يذهبون . سيدي . سيدي : وأن يقال هلم . األسواق 
إنكم تنقون ظاهر . . أيها القادة العميان الذين حياسبون على البعوضة ويبتلعون اجلمل « : أو خياطب هؤالء فيقول 

إنكم . ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون املراءون . .  الباطن مترعان بالرجس والدعارة الكأس والصحفة ، ومها يف
  . .» خارجها طالء مجيل وداخلها عظام خنرة . كالقبور املبيضة 

وإن اإلنسان وهو يقرأ هذه الكلمات املأثورة عن املسيح عليه السالم وغريها يف باهبا ليكاد يتصور رجال الدين 
هلؤالء الرمسيني احملترفني من رجال الدين ، الذين يراهم الناس يف . فهو طابع واحد مكرر .  زماننا هذا احملترفني يف
  كل حني

وبعضها . بعضها يؤهله . اختلفوا شيعاً وأحزاباً . مث ذهب املسيح عليه السالم إىل ربه ، فاختلف أتباعه من بعده 
وضاعت كلمة التوحيد اخلالصة . ث ثالثة أحدها املسيح ابن مرمي وبعضها جيعل اهللا ثال. ينسب هللا سبحانه بنوته 

  .اليت جاء هبا عيسى عليه السالم 

  .وضاعت دعوته الناس ليلجأوا إىل رهبم ويعبدوه خملصني له الدين 
  . .} فاختلف األحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم { 

ى اهللا عليه وسلم يف عيسى عليه السالم مبا فعلته األحزاب املختلفة مث جاء مشركو العرب حياجون رسول اهللا صل
  من بعده ، وما أحدثته حوله من أساطري

وحني يصل السياق إىل احلديث عن الظاملني ، يدمج املختلفني من األحزاب بعد عيسى عليه السالم مع احملاجني 
هلم يوم القيامة يف مشهد رائع طويل ، حيتوي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بفعل هذه األحزاب؛ ويصور حا

  :كذلك صفحة املتقني املكرمني يف جنات النعيم 
  .} هل ينظرون إال الساعة أن تأتيهم بغتة وهم ال يشعرون؟ األخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو إال املتقني { 
ادخلوا اجلنة أنتم . ا مسملني الذين آمنوا بآياتنا وكانو. يا عباد ال خوف عليكم اليوم وال أنتم حتزنون { 



يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب ، وفيها ما تشتهيه األنفس وتلذ األعني ، وأنتم فيها . وأزواجكم حتربون 
  }. لكم فيها فاكهة كثرية منها تأكلون . وتلك اجلنة اليت أورثتموها مبا كنتم تعملون . خالدون 

. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظاملني . يفتر عنهم وهم فيه مبلسون  ال. إن اجملرمني يف عذاب جهنم خالدون { 
  . .إنكم ماكثون : قال . يا مالك ليقض علينا ربك : ونادوا 

  :يبدأ املشهد بوقوع الساعة فجأة وهم غافلون عنها ، ال يشعرون مبقدمها 
  } هل ينظرون إال الساعة أن تأتيهم بغتة وهم ال يشعرون { 

  :حتدث حدثاً غريباً ، يقلب كل ما كانوا يألفونه يف احلياة الدنيا  هذه املفاجأة
  . .} األخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو إال املتقني { 

لقد كانوا يف احلياة الدنيا جيتمعون على الشر ، وميلي بعضهم لبعض . . وإن عداء األخالء لينبع من معني ودادهم 
واليوم ينقلبون إىل . يلقي بعضهم على بعض تبعة الضالل وعاقبة الشر واليوم . فاليوم يتالومون . يف الضالل 

فهؤالء مودهتم باقية فقد كان اجتماعهم على . . } إال املتقني { خصوم يتالحون ، من حيث كانوا أخالء يتناجون 
  . .اهلدى ، وتناصحهم على اخلري ، وعاقبتهم إىل النجاة 

  :جاوب الوجود كله بالنداء العلوي الكرمي للمتقني وبينما األخالء يتالحون وخيتصمون ، يت
ادخلوا اجلنة أنتم . الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمني . يا عباد ال خوف عليكم اليوم وال أنتم حتزنون { 

  . .} وأزواجكم حتربون 
  .أي تسرون سروراً يشيع يف أعطافكم وقسماتكم فيبدو عليكم احلبور 

. وإذا هلم يف اجلنة ما تشتهيه األنفس . ا صحاف من ذهب وأكواب يطاف هبا عليهم مث نشهد بعني اخليال فإذ
  :وفوق شهوة النفوس التذاذ العيون ، كماالً ومجاالً يف التكرمي 

  . .} وفيها ما تشتهيه األنفس ، وتلذ األعني . يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب { 
  :تكرمي باخلطاب من العلي الكرمي ال. ما هو أكرب منه وأفضل . ومع هذا النعيم 

  }. . لكم فيها فاكهة كثرية منها تأكلون . وتلك اجلنة اليت أورثتموها مبا كنتم تعملون . وأنتم فيها خالدون { 
  فما بال اجملرمني الذين تركناهم منذ هنيهة يتالحون وخيتصمون؟

  .} إن اجملرمني يف عذاب جهنم خالدون { 

.  
وال تلوح هلم فيه بارقة من أمل يف . ال يفتر حلظة ، وال يربد هنيهة . درجة شديدة عصيبة وهو عذاب دائم ، ويف 

  :فهم فيه يائسون قانطون . اخلالص ، وال كوة من رجاء بعيد 
  . .} ال يفتر عنهم وهم فيه مبلسون { 

  :كذلك فعلوا بأنفسهم ، وأوردوها هذا املورد املوبق ، ظاملني غري مظلومني 
  . .} ناهم ولكن كانوا هم الظاملني وما ظلم{ 

  :صيحة حتمل كل معاين اليأس والكرب والضيق . مث تتناوح يف اجلو صيحة من بعيد 
  . .} ليقض علينا ربك . يا مالك : ونادوا { 

إهنا صيحة أولئك اجملرمني . من هناك من وراء األبواب املوصدة يف اجلحيم . إهنا صيحة متناوحة من بعد سحيق 
إمنا يصيحون يف طلب . فهم مبلسون يائسون . إهنم ال يصيحون يف طلب النجاة وال يف طلب الغوث . ني الظامل



وإن هذا النداء ليلقي ظالً كثيفاً للكرب . . وحسب املنايا أن يكّن أمانيا . . اهلالك السريع الذي يريح . اهلالك 
أطار صواهبا العذاب ، وأجساماً جتاوز األمل هبا حد وإننا لنكاد نرى من وراء صرخة االستغاثة نفوساً . والضيق 

  } ليقض علينا ربك . يا مالك { : الطاقة ، فانبعثت منها تلك الصيحة املريرة 
  :ولكن اجلواب جييء يف تيئيس وختذيل ، وبال رعاية وال اهتمام 

  } إنكم ماكثون : قال { 
  إنكم ماكثون. . فال خالص وال رجاء وال موت وال قضاء 

يف ظل هذا املشهد الكامد املكروب خياطب هؤالء الكارهني للحق ، املعرضني عن اهلدى ، الصائرين إىل هذا و
  .املصري؛ ويعجب من أمرهم على رؤوس األشهاد ، يف أنسب جو للتحذير والتعجيب 

أنا ال نسمع سرهم  أم حيسبون. أم أبرموا أمراً؟ فإنا مربمون . لقد جئناكم باحلق ، ولكن أكثركم للحق كارهون { 
  . .} وجنواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون 

وكراهة احلق هي اليت كانت حتول بينهم وبني اتباعه ، ال عدم إدراك أنه احلق ، وال الشك يف صدق الرسول 
  الكرمي؛ فما عهدوا عيله كذباً قط على الناس ، فكيف يكذب على اهللا ويدعي عليه ما يدعيه؟

ق ال جيهلون يف الغالب أنه احلق ، ولكنهم يكرهونه ، ألنه يصادم أهواءهم ، ويقف يف طريق والذين حياربون احل
شهواهتم ، وهم أضعف من أن يغالبوا أهواءهم وشهواهتم؛ ولكنهم أجرأ على احلق وعلى دعاته فمن ضعفهم جتاه 

  األهواء والشهوات يستمدون القوة على احلق واالجتراء على الدعاة
  :احب القوة واجلربوت ، العليم مبا يسرون وما ميكرون هلذا يهددهم ص

  . .} أم حيسبون أنا ال نسمع سرهم وجنواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون . أم أبرموا أمراً؟ فإنا مربمون { 
 وتدبريهم ومكرهم يف. فإصرارهم على الباطل يف وجه احلق يقابله أمر اله اجلازم وإرادته بتمكني هذا احلق وتثبيته 

والعاقبة معروفة حني يقف اخللق الضعاف القاصرون ، أمام اخلالق العزيز . الظالم يقابله علم اهللا بالسر والنجوى 
  .العليم 

مث يدعهم من بعده ملصريهم الذي . ويتركهم بعد هذا التهديد املرهوب ، ويوجه رسوله الكرمي ، إىل قول يقوله هلم 
  :شهدوا صورته منذ قليل 

  .ن للرمحن ولد فأنا أول العابدين إن كا: قل { 

فذرهم خيوضوا ويلعبوا حىت يالقوا يومهم الذي . رب العرش عما يصفون . سبحان رب السماوات واألرض 
  . .} يوعدون 

ولو كان هللا ولد لكان أحق أحد بعبادته ، ومبعرفة ذلك ، نيب اهللا . لقد كانوا يعبدون املالئكة بزعم أهنم بنات اهللا 
فهو منه قريب ، وهو أسرع إىل طاعة اهللا وعبادته ، وتوقري ولده إن كان له ولد كما يزعمون ولكنه ال ورسوله ، 

فهذا يف ذاته دليل على أن ما يزعمونه من بنوة أحد هللا ال أصل له ، وال سند وال دليل تنزه اهللا وتعاىل . يعبد إال اهللا 
  عن ذلك الزعم الغريب

  . .} عما يصفون . رب العرش  .سبحان رب السماوات واألرض { 
وحني يتأمل اإلنسان هذه السماوات واألرض ، ونظامها ، وتناسقها ، ومدى ما يكمن وراء هذا النظام من عظمة 

يصغر يف نفسه كل وهم وكل زعم . . } رب العرش { : يشري إىل هذا كله قوله . ومن سيطرة واستعالء . وعلو 
الذين . صانع هذا كله ال يستقيم يف الفطرة أن يكون له شبه أي شبه باخللق ويدرك بفطرته أن . من ذلك القبيل 



يلدون وينسلون ومن مث يبدو مثل ذلك القول هلواً ولعباً؛ وخوضاً وتقحماً؛ ال يستحق شىء منه املناقشة واجلدل؛ 
  :إمنا يستحق اإلمهال أو التحذير 

  . .} ن فذرهم خيوضوا ويلعبوا حىت يالقوا يومهم الذي يوعدو{ 
  والذي شهدوا صورة منه يوم يكون

مث ميضي بعد اإلعراض عنهم وإمهاهلم يف متجيد اخلالق وتوحيده مبا يليق بربوبيته للسماوات واألرض والعرش 
  :العظيم 

وتبارك الذي له ملك السماوات واألرض وما . وهو احلكيم العليم . وهو الذي يف السماء إله ويف األرض إله { 
وال ميلك الذين يدعون من دونه الشفاعة إال من شهد باحلق وهم . عنده علم الساعة ، وإليه ترجعون بينهما ، و

  . .} يعلمون 
مع احلكمة فيما . وهو تقرير األلوهية الواحدة يف السماء ويف األرض ، والتفرد هبذه الصفة ال يشاركه فيها مشارك 

  .والعلم املطلق هبذا امللك العريض . يفعل 
رب السماوات { وهو . أي تعاظم اهللا وتسامى عما يزعمون ويتصورون } تبارك { جيد هللا وتعظيم يف لفظ مث مت

  .وهو الذي يعلم وحده علم الساعة وإليه املرجع واملآب . } واألرض وما بينهما 
يتخذوهنم شفعاء ويومذاك ال أحد ممن يدعوهنم أوالداً أو شركاء ميلك أن يشفع ألحد منهم كما كانوا يزعمون أهنم 

  ومن يشهد باحلق ال يشفع يف من جحده وعاداه. فإنه ال شفاعة إال ملن شهد باحلق ، وآمن به . عند اهللا 
فكيف حينئذ يشركون معه . مث يواجههم مبنطق فطرهتم ، ومبا ال جيادلون فيه وال يشكون ، وهو أن اهللا خالقهم 

  :ده ملن أشرك به أحداً يف عبادته ، أو يتوقعون من أحد شفاعة عن
  ؟} فأىن يؤفكون . ولئن سألتهم من خلقهم؟ ليقولن اهللا { 

  وكيف يصرفون عن احلق الذي تشهد به فطرهتم وحييدون عن مقتضاه املنطقي احملتوم؟
  .ويف ختام السورة يعظم من أمر اجتاه الرسول صلى اهللا عليه وسلم لربه ، يشكو إليه كفرهم وعدم إمياهنم 

  :به  فيربزه ويقسم
  . .} يا رب إن هؤالء قوم ال يؤمنون . وقيله { 

وهو تعبري خاص ذو داللة وإحياء مبدى عمق هذا القول ، ومدى االستماع له ، والعناية به ، والرعاية من اهللا 
  .سبحانه واالحتفال 

. ال واملباالة وجييب عليه يف رعاية بتوجيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل الصفح واإلعراض ، وعدم االحتف
وذلك مع التحذير امللفوف . ومواجهة األمر بالسالم يف القلب والسماحة والرضاء . والشعور بالطمأنينة 

  :للمعرضني املعاندين ، مما ينتظرهم يوم ينكشف املستور 
  . .} فسوف يعلمون . فاصفح عنهم ، وقل سالم { 

وإهنا على ملة إبراهيم وهذا ما ليس حبق فقد أعلن إبراهيم  إهنا من ذرية إبراهيم وهذا حق: لقد كانت قريش تقول 
كلمة التوحيد قوية واضحة ، ال لبس فيها وال غموض؛ ومن أجلها هجر أباه وقومه بعد ما تعرض للقتل والتحريق؛ 

  فلم يكن للشرك فيها ظل وال خيط رفيع. وعليها قامت شريعته ، وهبا أوصى ذريته 
مث حيكي . . ردهم إىل هذه احلقيقة التارخيية ، ليعرضوا عليها دعواهم اليت يدعون ويف هذا الشوط من السورة ي

. } لوال نزل هذا القرآن على رجل من القريتني عظيم { : اعتراضهم على رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم وقوهلم 



م اهللا عليها احلياة ، والقيم الزائفة ويناقش قولتهم هذه ، وما تنطوي عليه من خطأ يف تقدير القيم األصيلة اليت أقا. 
وعقب تقرير احلقيقة يف هذه القضية يطلعهم على عاقبة املعرضني عن . . اليت ختايل هلم وتصدهم عن احلق واهلدى 

ويلتفت يف هناية هذا الدرس إىل الرسول . . ذكر اهللا بعد أن يطلعهم على علة هذا العمى وهو من وسوسة الشيطان 
وسلم يسليه ويؤسيه عن إعراضهم وعماهم ، فما هو هبادي العمي أو مسمع الصم؛ وسيلقون  صلى اهللا عليه

ويوجهه إىل االستمساك مبا أوحى إليه فإنه احلق ، الذي . جزاءهم سواء شهد انتقام اهللا منهم ، أو أخره اهللا عنهم 
أجعلنا من دون : ن قبلك من رسلنا واسأل من أرسلنا م{ : فكلهم جاءوا بكلمة التوحيد . جاء به الرسل أمجعون 
  . .} الرمحن آهلة يعبدون؟ 

وكأمنا هي نسخة مكررة . مث يعرض من قصة موسى عليه السالم حلقة متثل هذا الواقع من العرب مع رسوهلم 
  . .حتوي ذات االعتراضات اليت يعترضوهنا ، وحتكي اعتزاز فرعون وملئه بذات القيم اليت يعتز هبا املشركون 

وجعلها كلمة باقية يف عقبه . إنين براء مما تعبدون ، إال الذي فطرين فإنه سيهدين : إذ قال إبراهيم ألبيه وقومه و{ 
  . .} لعلهم يرجعون 

الدعوة اليت واجه هبا أباه وقومه خمالفاً هبا عقيدهتم . إن دعوة التوحيد اليت يتنكرون هلا هي دعوة أبيهم إبراهيم 
راء عبادهتم املوروثة ، وال مستمسك هبا جملرد أنه وجد أباه وقومه عليها؛ بل مل جياملهم يف الباطلة ، غري منساق و

  :إعالن تربئه املطلق منه يف لفظ واضح صريح ، حيكيه القرآن الكرمي بقوله 
  .} إنين براء مما تعبدون ، إال الذي فطرين فإنه سيهدين { 

.  
مما يعبدون إال الذي فطره أهنم مل يكونوا يكفرون وجيحدون وجود اهللا ويبدو من حديث إبراهيم عليه السالم وتربئه 

أصالً؛ إمنا كانوا يشركون به ويعبدون معه سواه ، فتربأ من كل ما يعبدون ، واستثىن اهللا؛ ووصفه بصفته اليت 
قينه هبداية ربه له ، وقرر ي. تستحق العبادة ابتداء ، وهو أنه فطره وأنشأه ، فهو احلقيق بالعبادة حبكم أنه املوجد 

  .حبكم أنه هو الذي فطره؛ فقد فطره ليهديه؛ وهو أعلم كيف يهديه 
  :قاهلا . كلمة التوحيد اليت يشهد هبا الوجود . قال إبراهيم هذه الكلمة اليت تقوم هبا احلياة 

  . .} وجعلها كلمة باقية يف عقبه لعلهم يرجعون { 
ط يف إقرار هذه الكلمة يف األرض ، وإبالغها إىل األجيال من بعده ، عن ولقد كان إلبراهيم عليه السالم أكرب قس

موسى وعيسى وحممد خامت : ولقد قام هبا من بنيه رسل ، كان منهم ثالثة من أويل العزم . طريق ذريته وعقبه 
أتباع  الرسل عليهم صلوات اهللا وسالمه واليوم بعد عشرات القرون يقوم يف األرض أكثر من ألف مليون ، من

الديانات الكربى يدينون بكلمة التوحيد ألبيهم إبراهيم ، الذي جعل هذه الكلمة باقية يف عقبه ، يضل منهم عنها 
. . } لعلهم يرجعون { من يضل ، ولكنها هي باقية ال تضيع ، ثابتة ال تتزعزع ، واضحة ال يتلبس هبا الباطل 

  .ون إىل احلق الواحد فيدركوه ويلزموه ويرجع. يرجعون إىل الذي فطرهم فيعرفوه ويعبدوه 
. ولكن هذه الكلمة مل تستقر يف األرض إال من بعد إبراهيم . ولقد عرفت البشرية كلمة التوحيد قبل إبراهيم 

عرفتها على لسان نوح وهود وصاحل ورمبا إدريس ، وغريه من الرسل الذين مل يتصل هلم عقب يقوم على هذه 
فلما عرفتها على لسان إبراهيم ظلت متصلة يف أعقابه؛ وقام عليها من بعده رسل . ا الكلمة ، ويعيش هبا ، وهل

حممد صلى اهللا عليه وسلم خامت : متصلون ال ينقطعون ، حىت كان ابنه األخري من نسل إمساعيل ، وأشبه أبنائه به 
ياة كلها تدور حول هذه الكلمة ، الرسل ، وقائل كلمة التوحيد يف صورهتا األخرية الكاملة الشاملة ، اليت جتعل احل



  .وجتعل هلا أثراً يف كل نشاط لإلنسان وكل تصور 
فهذه هي قصة التوحيد منذ أبيهم إبراهيم الذي ينتسبون إليه؛ وهذه هي كلمة التوحيد اليت جعلها إبراهيم باقية يف 

لها من ينتسبون إىل إبراهيم ، هذه هي تأيت إىل هذا اجليل على لسان واحد من عقب إبراهيم فكيف يستقب. عقبه 
  وملة إبراهيم؟

لقد بعد هبم العهد؛ ومتعهم اهللا جيالً بعد جيل ، حىت طال عليهم العمر ، ونسوا ملة إبراهيم ، وأصبحت كلمة 
التوحيد فيهم غريبة منكرة ، واستقبلوا صاحبها أسوأ استقبال وقاسوا الرسالة السماوية باملقاييس األرضية ، فاختل 

  :ديهم كل ميزان يف أي
  .بل متعت هؤالء وآباءهم حىت جاءهم احلق ورسول مبني { 

لوال نزل هذا القرآن على رجل من القريتني عظيم : وقالوا . هذا سحر وإنا به كافرون : وملا جاءهم احلق قالوا 
درجات ، ليتخذ أهم يقسمون رمحة ربك؟ حنن قسمنا بينهم معيشتهم يف احلياة الدنيا ، ورفعنا بعضهم فوق بعض 

ولوال أن يكون الناس أمة واحدة جلعلنا ملن يكفر بالرمحن . بعضهم بعضاً سخرياً ، ورمحة ربك خري مما جيمعون 
لبيوهتم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون ، ولبيوهتم أبواباً وسرراً عليها يتكئون ، وزخرفاً ، وإن كل ذلك ملا 

  . .} بك للمتقني متاع احلياة الدنيا؛ واآلخرة عند ر
  :ُيضْرب السياق عن حديث إبراهيم ، ويلتفت إىل القوم احلاضرين 

  . .} بل متعت هؤالء وآباءهم حىت جاءهم احلق ورسول مبني { 
لندع حديث إبراهيم ، فما هلم به صلة وال مناسبة؛ ولننظر يف شأن هؤالء وهو ال : وكأنه هبذا اإلضراب يقول 

ن هؤالء وآباءهم من قبلهم ، قد هيأت هلم املتاع ومددت هلم يف األجل ، حىت جاءهم إ. . يتصل بشأن إبراهيم 
  :احلق يف هذا القرآن ، وجاءهم رسول مبني ، يعرض عليهم هذا احلق يف وضوح وتبيني 

  . .} هذا سحر ، وإنا به كافرون : وملا جاءهم احلق قالوا { 
فما كان كرباء . هي دعوى ، كانوا هم أول من يعرف بطالهنا فهو واضح بني ، وإمنا . وال خيتلط احلق بالسحر 

إنه سحر ، ويعلنون كفرهم : قريش ليغيب عنهم أنه احلق؛ ولكنهم كانوا خيدعون اجلماهري من خلفهم ، فيقولون 
عوهم ليلقوا يف روع اجلماهري أهنم واثقون مما يقولون؛ فيتب} وإنا به كافرون { : به على سبيل التوكيد ، يقولون 

شأن املأل من كل قوم ، يف التغرير باجلماهري ، خيفة أن يفلتوا من نفوذهم ، ويهتدوا . عن طريق اإلحياء واالنقياد 
  إىل كلمة التوحيد اليت يسقط معها كل كبري ، وال يعبد ويتقى إال اهللا العلي الكبري

ر اهللا حملمد صلى اهللا عليه وسلم ليحمل إليهم مث حيكي القرآن ختليطهم يف القيم واملوازين؛ وهم يعترضون على اختيا
  :احلق والنور 

  . .} لوال نزل هذا القرآن على رجل من القريتني عظيم : وقالوا { 
ولقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ذؤابة قريش ، مث من ذؤابة بين . يقصدون بالقريتني مكة والطائف 

. كان شخصه صلى اهللا عليه وسلم معروفاً بسمو اخللق يف بيئته قبل بعثته  كما. وهم يف العلية من العرب . هاشم 
وهذا ما قصد إليه املعترضون . ولكنه مل يكن زعيم قبيلة ، وال رئيس عشرية ، يف بيئته تعتز مبثل هذه القيم القبلية 

  } لوال نزل هذا القرآن على رجل من القريتني عظيم { : بقوهلم 
ولعله سبحانه مل يشأ أن جيعل هلذه الرسالة . ولقد اختار هلا من يعلم أنه هلا أهل . رسالته  واهللا أعلم حيث جيعل



وهو من طبيعة هذه . . اخللق . . سنداً من خارج طبيعتها ، وال قوة من خارج حقيقتها؛ فاختار رجالً ميزته الكربى 
  .ة وهو من حقيقة هذه الدعو. . التجرد . . ومسته البارزة . . الدعوة 

كي ال تلتبس قيمة واحدة من . ومل خيتره زعيم قبيلة ، وال رئيس عشرية ، وال صاحب جاه ، وال صاحب ثراء . 
ولكي ال تزدان هذه الدعوة حبلية من حلى هذه األرض ليست . قيم هذه األرض هبذه الدعوة النازلة من السماء 

ولكي ال يدخلها طامع وال . ارج عن ذاهتا اجملردة ولكي ال يكون هناك مؤثر مصاحب هلا خ. من حقيقتها يف شيء 
  .يتنزه عنها متعفف 

  .ولكن القوم الذين غلب عليهم املتاع ، والذين مل يدركوا طبيعة دعوة السماء ، راحوا يعترضون ذلك االعتراض 
  } لوال نزل هذا القرآن على رجل من القريتني عظيم { 

على رمحة اهللا ، اليت خيتار هلا من عباده من يشاء؛ وعلى خلطهم بني قيم  فرد عليهم القرآن مستنكراً هذا االعتراض
  :األرض وقيم السماء؛ مبيناً هلم عن حقيقة القيم اليت يعتزون هبا ، ووزهنا الصحيح يف ميزان اهللا 

ليتخذ  أهم يقسمون رمحة ربك؟ حنن قسمنا بينهم معيشتهم يف احلياة الدنيا ، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ،{ 
  . .} بعضهم بعضاً سخرياً ، ورمحة ربك خري مما جيمعون 

أهم يقسمون رمحة ربك؟ يا عجباً وما هلم هم ورمحة ربك؟ وهم ال ميلكون ألنفسهم شيئاً ، وال حيققون ألنفسهم 
ألرض رزقاً حىت رزق هذه األرض الزهيد حنن أعطيناهم إياه؛ وقسمناه بينهم وفق حكمتنا وتقديرنا لعمران هذه ا

  .ومنو هذه احلياة 
  . .} حنن قسمنا بينهم معيشتهم يف احلياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً { 

وختتلف نسب التوزيع بني . ورزق املعاش يف احلياة الدنيا يتبع مواهب األفراد ، وظروف احلياة ، وعالقات اجملتمع 
ختتلف من بيئة لبيئة ، ومن عصر لعصر ، ومن جمتمع جملتمع ، وفق . العوامل كلها األفراد واجلماعات وفق تلك 

ولكن السمة الباقية فيه ، واليت مل تتخلف أبداً حىت يف اجملتمعات املصطنعة . نظمه وارتباطاته وظروفه العامة كلها 
  .احملكومة مبذاهب موجهة لإلنتاج وللتوزيع أنه متفاوت بني األفراد 

ولكن مسة التفاوت يف مقادير الرزق ال . سباب التفاوت ما ختتلف بني أنواع اجملتمعات وألوان النظم وختتلف أ
ومل يقع يوماً حىت يف اجملتمعات املصطنعة احملكومة مبذاهب موجهة أن تساوى مجيع األفراد يف هذا . تتخلف أبداً 
  . .} ورفعنا بعضهم فوق بعضه درجات { : الرزق أبداً 

  :يف هذا التفاوت امللحوظ يف مجيع العصور ، ومجيع البيئات ، ومجيع اجملتمعات هي واحلكمة 
  . .} ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً { 

وليس التسخري هو االستعالء . ودوالب احلياة حني يدور يسخر بعض الناس لبعض حتما . . ليسخر بعضهم بعضاً 
كال إن هذا معىن قريب ساذج ، ال يرتفع إىل مستوى . . رد استعالء طبقة على طبقة ، أو استعالء فرد على ف. . 

كال إن مدلول هذا القول أبقى من كل تغري أو تطور يف أوضاع اجلماعة البشرية؛ وأبعد مدى . القول اإلهلي اخلالد 
ودوالب احلياة يدور باجلميع ، ويسخر . إن كل البشر مسخر بعضهم لبعض . . من ظرف يذهب وظرف جييء 

  .لبعض يف كل وضع ويف كل ظرف بعضهم 

فهذا مسخر ليجمع املال ، فيأكل . والعكس كذلك صحيح . املقدر عليه يف الرزق مسخر للمبسوط له يف الرزق 
والتفاوت يف الرزق هو الذي يسخر هذا لذاك ، ويسخر . وكالمها مسخر لآلخر سواء بسواء . منه ويرتزق ذاك 



واملهندس مسخر للعامل ولصاحب . مسخر للمهندس ومسخر لصاحب العمل  العامل. . ذاك هلذا يف دورة احلياة 
وكلهم مسخرون للخالفة يف األرض هبذا . . وصاحب العمل مسخر للمهندس وللعامل على السواء . العمل 

  . .التفاوت يف املواهب واالستعدادات ، والتفاوت يف األعمال واألرزاق 
جهة يتخذون من هذه اآلية موضع هجوم على اإلسالم ونظمه االجتماعية وأحسب أن كثريين من دعاة املذاهب املو

وأحسب أن بعض املسلمني يقفون جيمجمون أمام هذا النص ، كأمنا يدفعون عن اإلسالم هتمة تقرير . واالقتصادية 
  الفوارق يف الرزق بني الناس ، وهتمة تقرير أن الناس يتفاوتون يف الرزق ليتخذ بعضهم بعضاً سخريا

وأحسب أنه قد آن ألهل اإلسالم أن يقفوا بإسالمهم مواجهة وصراحة موقف االستعالء املطلق ، ال موقف الدفاع 
أمام اهتام تافه إن اإلسالم يقرر احلقائق اخلالدة املركوزة يف فطرة هذا الوجود؛ الثابتة ثبات السماوات واألرض 

  .ونواميسها اليت ال ختتل وال تتزعزع 
ياة البشرية قائمة على أساس التفاوت يف مواهب األفراد والتفاوت فيما ميكن أن يؤديه كل فرد من وطبيعة هذه احل

وهذا التفاوت ضروري لتنوع األدوار املطلوبة للخالفة يف هذه األرض . عمل؛ والتفاوت يف مدى اتقان هذا العمل 
ولبقيت أعمال كثرية . األرض هبذه الصورة ولو كان مجيع الناس نسخاً مكرورة ما أمكن أن تقوم احلياة يف هذه . 

جداً ال جتد هلا مقابالً من الكفايات ، وال جتد من يقوم هبا والذي خلق احلياة وأراد هلا البقاء والنمو ، خلق 
. . وعن هذا التفاوت يف األدوار يتفاوت الرزق . الكفايات واالستعدادات متفاوتة تفاوت األدوار املطلوب أداؤها 

ولكنها ال . أما نسبة التفاوت يف الرزق فقد ختتلف من جمتمع إىل جمتمع ، ومن نظام إىل نظام . . القاعدة هذه هي 
ومن مث مل يستطع أصحاب املذاهب املصطنعة . تنفي القاعدة الفطرية املتناسقة مع طبيعة احلياة الضرورية لنمو احلياة 

على شدة ما حاولوا أن . وال بني أجر اجلندي وأجر القائد  املتكلفة أن يساووا بني أجر العامل وأجر املهندس ،
وهي تكشف عن سنة ثابتة من . وهزموا أمام الناموس اإلهلي الذي تقرره هذه اآلية من كالم اهللا . حيققوا مذهبهم 

  .سنن احلياة 
  :ووراء ذلك رمحة اهللا . ذلك شأن الرزق واملعاش يف هذه احلياة الدنيا 

  . .} ا جيمعون ورمحة ربك خري مم{ 
وال عالقة بينها وبني عرض احلياة الدنيا؛ وال صلة هلا بقيم هذه . واهللا خيتار هلا من يشاء ، ممن يعلم أهنم هلا أهل 

ومن مث يشترك فيها األبرار والفجار ، ويناهلا الصاحلون والطاحلون . فهذه القيم عند اهللا زهيدة زهيدة . احلياة الدنيا 
  .ته املختارين بينما خيتص برمح. 

  .وإن قيم هذه األرض ملن الزهادة والرخص حبيث لو شاء اهللا ألغدقها إغداقاً على الكافرين به 

  :ذلك إال أن تكون فتنة للناس ، تصدهم عن اإلميان باهللا 
 .ولوال أن يكون الناس أمة واحدة جلعلنا ملن يكفر بالرمحن لبيوهتم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون { 

} واآلخرة عند ربك للمتقني . وإن كل ذلك ملا متاع احلياة الدنيا . وزخرفاً . ولبيوهتم أبواباً وسرراً عليها يتكئون 
. .  

واهللا أعلم بضعفهم وتأثري عرض الدنيا يف قلوهبم جلعل ملن يكفر بالرمحن صاحب . فهكذا لوال أن يفتنت الناس 
فيها سرر . قصورا . بيوتاً ذات أبواب كثرية . فضة ، وسالملها من ذهب الرمحة الكبرية العميقة بيوتاً سقفها من 

رمزاً هلوان هذه الفضة والذهب والزخرف واملتاع؛ حبيث تبذل هكذا رخيصة ملن . . لالتكاء ، وفيها زخرف للزينة 
  يكفر بالرمحن



  . .} وإن كل ذلك ملا متاع احلياة الدنيا { 
  .ومتاع زهيد يليق باحلياة الدنيا . لدنيا متاع زائل ، ال يتجاوز حدود هذه ا

  . .} واآلخرة عند ربك للمتقني { 
ومييزهم . وهؤالء هم املكرمون عند اهللا بتقواهم؛ فهو يدخر هلم ما هو أكرم وأبقى؛ ويؤثرهم مبا هو أقوم وأغلى 

  على من يكفر بالرمحن ، ممن يبذل هلم من ذلك املتاع الرخيص ما يبذله للحيوان
وأشد الفتنة حني . ض احلياة الدنيا الذي ضرب اهللا له بعض األمثال من املال والزينة واملتاع ليفنت الكثريين وإن عر

يرونه يف أيدي الفجار ، ويرون أيادي األبرار منه خالية؛ أو يرون هؤالء يف عسر أو مشقة أو ابتالء ، وأولئك يف 
ولكنه يكشف هلم عن زهادة هذه القيم . فتنة يف نفوس الناس واهللا يعلم وقع هذه ال. قوة وثروة وسطوة واستعالء 

والقلب املؤمن يطمئن الختيار اهللا . وهواهنا عليه؛ ويكشف هلم كذلك عن نفاسة ما يدخره لألبرار األتقياء عنده 
  .لألبرار وللفجار 

الدنيا؛ ويقيسون الرجال مبا وأولئك الذين كانوا يعترضون على اختيار اهللا لرجل مل يؤت شيئاً من عرض هذه احلياة 
وأهنا مبذولة . يرون هذه اآليات هوان هذه األعراض وزهادهتا عند اهللا . ميلكون من رياسة ، أو مبا ميلكون من مال 

  فهي ال تدل على قرىب منه وال تنبئ عن رضى ، وال تشي باختيار. لشر خلق اهللا وأبغضهم عند اهللا 
ا؛ ويكشف عن سنن اهللا يف توزيع األرزاق يف الدنيا واآلخرة؛ ويقرر حقيقة وهكذا يضع القرآن األمور يف نصاهب

واطراح العظماء . وذلك يف صدد الرد على املعترضني على رسالة حممد؛ واختياره . القيم كما هي عند اهللا ثابتة 
  املتسلطني

ؤثر فيها تطورات احلياة ، وهكذا يرسي القواعد األساسية واحلقائق الكلية اليت ال تضطرب وال تتغري؛ وال ت
فهناك سنن للحياة ثابتة ، تتحرك احلياة يف جماهلا؛ ولكنها ال . واختالف النظم ، وتعدد املذاهب ، وتنوع البيئات 

والذين تشغلهم الظواهر املتغرية عن تدبر احلقائق الثابتة ، ال يفطنون هلذا القانون اإلهلي ، الذي . خترج عن إطارها 
ات والتغري ، يف صلب احلياة ويف أطوار احلياة؛ وحيسبون أن التطور والتغري ، يتناول حقائق األشياء جيمع بني الثب

  .كما يتناول أشكاهلا 

ويزعمون أن التطور املستمر ميتنع معه أن تكون هناك قواعد ثابتة ألمر من األمور؛ وينكرون أن يكون هناك قانون 
هو القانون الوحيد الذي يؤمنون بثباته فأما حنن أصحاب العقيدة اإلسالمية فهذا . ثابت غري قانون التطور املستمر 

فنرى يف واقع احلياة مصداق ما يقرره اهللا من وجود الثبات والتغري متالزمني يف كل زاوية من زوايا الكون ، ويف 
ق بني الناس ، وتغري وأقرب ما بني أيدينا من هذا التالزم ثبات التفاوت يف الرز. كل جانب من جوانب احلياة 

  .وهذا التالزم مطرد يف غري هذا املثال . . نسب التفاوت وأسبابه يف النظم واجملتمعات 
وملا بني زهادة أعراض احلياة الدنيا وهواهنا على اهللا؛ وأن ما يعطاه الفجار منها ال يدل على كرامة هلم عند اهللا ، وال 

 ، استطراد يبني مصري أولئك الذين قد ينالون تلك األعراض ، وهم يشري إىل فالح؛ وأن اآلخرة عند ربك للمتقني
  :عمي عن ذكر اهللا ، منصرفون عن الطاعات اليت تؤهلهم لرزق اآلخرة املعد للمتقني 

. وإهنم ليصدوهنم عن السبيل وحيسبون أهنم مهتدون . ومن يعش عن ذكر الرمحن نقّيض له شيطاناً فهو له قرين { 
ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم يف العذاب . فبئس القرين . يا ليت بيين وبينك بعد املشرقني : ال حىت إذا جاءنا ق

  . .} مشتركون 
والعشى كالل البصر عن الرؤية ، وغالباً ما يكون عند مواجهة الضوء الساطع الذي ال متلك العني أن حتدق فيه؛ 



واملقصود هنا هو . وقد يكون ذلك ملرض خاص .  خالله أو عند دخول الظالم وكالل العني الضعيفة عن التبني
  .العماية واإلعراض عن تذكر الرمحن واستشعار وجوده ورقابته يف الضمري 

  . .} ومن يعش عن ذكر الرمحن نقّيض له شيطاناً فهو له قرين { 
د الشيطان طريقه إليه ، واقتضت أنه حني يغفل قلبه عن ذكر اهللا جي. وقد قضت مشيئة اهللا يف خلقة اإلنسان ذلك 

وهذا الشرط وجوابه هنا يف اآلية يعربان عن هذه . فيلزمه ، ويصبح له قرين سوء يوسوس له ، ويزين له السوء 
  .املشيئة الكلية الثابتة ، اليت تتحقق معها النتيجة مبجرد حتقق السبب ، كما قضاه اهللا يف علمه 

  :رناءهم عن سبيل اهللا ، بينما هؤالء حيسبون أهنم مهتدون ووظيفة قرناء السوء من الشياطني أن يصدوا ق
  . .} وإهنم ليصدوهنم عن السبيل وحيسبون أهنم مهتدون { 

أن يصده عن السبيل الواحدة القاصدة؛ مث ال يدعه يفيق ، أو يتبني الضالل . وهذا أسوأ ما يصنعه قرين بقرين 
  .ومي حىت يصطدم باملصري األليم فيثوب؛ إمنا يومهه أنه سائر يف الطريق القاصد الق

يصور العملية قائمة مستمرة معروضة لألنظار؛ . . } وحيسبون { . . } ليصدوهنم { : والتعبري بالفعل املضارع 
  .يراها اآلخرون ، وال يراها الضالون السائرون إىل الفخ وهم ال يشعرون 

  :مث تفاجئهم النهاية وهم سادرون 
  } فبئس القرين . ليت بيين وبينك بعد املشرقني  يا: حىت إذا جاءنا قال { 

  .وهكذا ننتقل يف ومضة من هذه الدنيا إىل اآلخرة 

إىل هناية املطاف فجأة على غري ) الذين يعشون عن ذكر الرمحن ( ويطوى شريط احلياة السادرة ، ويصل العمي 
والكالل؛ وينظر الواحد منهم إىل قرين السوء هنا يفيقون كما يفيق املخمور ، ويفتحون أعينهم بعد العشى . انتظار 

: الذي زين له الضالل ، وأومهه أنه اهلدى وقاده يف طريق اهلالك ، وهو يلوح له بالسالمة ينظر إليه يف حنق يقول 
  على هذا البعد السحيق. يا ليته مل يكن بيننا لقاء } يا ليت بيين وبينك بعد املشرقني { 

  } فبئس القرين { : ول القرين اهلالك للقرين بقوله ويعقب القرآن على حكاية ق
  :ونسمع كلمة التيئيس الساحقة هلذا وذاك عند إسدال الستار على اجلميع 

  } ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم يف العذاب مشتركون { 
  فالعذاب كامل ال ختففه الشركة ، وال يتقامسه الشركاء فيهون

ويتجه باخلطاب إىل . دهم البائس الكئيب؛ ويدعهم يتالومون ويتشامتون عندئذ ينصرف عن هؤالء ، يف مشه
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسليه عن هذا املصري البائس الذي انتهى إليه فريق من البشر؛ ويعزيه عن إعراضهم 

يف رسالة كل رسول  عنه وكفرهم مبا جاء به؛ويثبته على احلق الذي اوحى إليه؛ وهو احلق الثابت املطرد من قدمي ،
:  

أو نرينك الذي . أفأنت تسمع الصم أو هتدي العمي ومن كان يف ضالل مبني؟ فإما نذهنب بك فإنا منهم منتقمون { 
وإنه لذكر لك ولقومك . فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم . وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون 

  . .} أجعلنا من دون الرمحن آهلة يعبدون؟ : من رسلنا  واسأل من أرسلنا من قبلك. ، وسوف تسألون 
وهذا املعىن يتكرر يف القرآن تسلية لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبياناً لطبيعة اهلدى والضالل ، ورجعهما إىل 
مشيئة اهللا وتقديره وحده؛ وإخراجهما من نطاق وظيفة الرسل عليهم الصالة والسالم ووضع حدود فاصلة بني 

ال القدرة اإلنسانية احملدودة يف أعلى درجاهتا عند مرتقى النبوة ، وجمال القدرة اإلهلية الطليقة؛ وتثبيت معىن جم



  :التوحيد يف صورة من أدق صوره ، ويف موضع من ألطف مواضعه 
  . .} أفأنت تسمع الصم أو هتدي العمي ومن كان يف ضالل مبني { 

كالصم والعمي يف الضالل ، وعدم االنتفاع بالدعاء إىل اهلدى ، واإلشارة إىل وهم ليسوا صماً وال عمياً ، ولكنهم 
فإذا هم عطلوا جوارحهم ، وطمسوا منافذ . ووظيفة الرسول أن ُيسمع من َيسمع ، وأن يهدي من يبصر . دالئله 

  .لذي يطيق فما للرسول إىل هداهم من سبيل؛ وال عليه من ضالهلم ، فقد قام بواجبه ا. قلوهبم وأرواحهم 
  :واهللا يتوىل األمر بعد أداء الرسول لواجبه احملدود 

  . .} أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون . فإما نذهنب بك فإنا منهم منتقمون { 
وإذا قدر له احلياة حىت . فإذا ذهب اهللا بنبيه فسيتوىل هو االنتقام من مكذبيه . واألمر ال خيرج عن هذين احلالني 

  .قق ما أنذرهم به ، فاهللا قادر على حتقيق النذير ، وهم ليسوا له مبعجزين يتح

  .وما الرسول إال رسول . ومرد األمر إىل مشيئة اهللا وقدرته يف احلالني ، وهو صاحب الدعوة 
  . .} إنك على صراط مستقيم . فاستمسك بالذي أوحي إليك { 

إنك { . سر يف طريقك مطمئن القلب . ا كان منهم وما يكون واثبت على ما أنت فيه ، وسر يف طريقك ال حتفل م
  .ال يلتوي بك وال ينحرف وال حييد . . } على صراط مستقيم 

فهي . وهذه العقيدة متصلة حبقيقة الكون الكربى ، متناسقة مع الناموس الكلي الذي يقوم عليه هذا الوجود 
احبها إىل خالق هذا الوجود ، على استقامة تؤمن معها وهي مؤدية بص. مستقيمة معه ال تنفرج عنه وال تنفصل 

  الرحلة يف ذلك الطريق
وفيها تثبيت كذلك للدعاة من بعده ، مهما . واهللا سبحانه يثبت رسوله صلى اهللا عليه وسلم بتوكيد هذه احلقيقة 

  القوا من عنت الشاردين عن الطريق
  . .} وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون { 

  :ية هنا حيتمل أحد مدلولني ونص هذه اآل
  .أن هذا القرآن تذكري لك ولقومك تسألون عنه يوم القيامة ، فال حجة بعد التذكري 

  . .وهذا ما حدث فعالً . أو أن هذا القرآن يرفع ذكرك وذكر قومك 
ب املشتاق فأما الرسول صلى اهللا عليه وسلم فإن مئات املاليني من الشفاه تصلي وتسلم عليه ، وتذكره ذكر احمل

ومئات املاليني من القلوب ختفق بذكره وحبه منذ ذلك . آناء الليل وأطراف النهار منذ قرابة ألف وأربع مئة عام 
  .التاريخ البعيد إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها 

الذي جعل  وهو. وأما قومه فقد جاءهم هذا القرآن والدنيا ال حتس هبم ، وإن أحست اعتربهتم على هامش احلياة 
وهو الذي واجهوا به الدنيا فعرفتهم ودانت هلم طوال الفترة اليت . هلم دورهم األكرب يف تاريخ هذه البشرية 

فلما أن ختلوا عنه أنكرهتم األرض ، واستصغرهتم الدنيا؛ وقذفت هبم يف ذيل القافلة هناك ، . استمسكوا فيها به 
  بعد أن كانوا قادة املوكب املرموقني

لتبعة ضخمة تسأل عنها األمة اليت اختارها اهللا لدينه ، واختارها لقيادة القافلة البشرية الشاردة ، إذا هي ختلت وإهنا 
  . .} وسوف تسألون { : عن األمانة 

  .وأنا إليه أميل . وهذا املدلول األخري أوسع وأمشل 
  . .} دون؟ أجعلنا من دون الرمحن آهلة يعب: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا { 



فعالم يرتكن هؤالء الذين جيعلون من دون الرمحن آهلة . والتوحيد هو أساس دين اهللا الواحد منذ أقدم رسول 
  يعبدون؟

صورة الرسول صلى اهللا عليه وسلم يسأل الرسل قبله . . والقرآن يقرر هذه احلقيقة هنا يف هذه الصورة الفريدة 
وحول هذا السؤال ظالل اجلواب القاطع من كل } ن آهلة يعبدون؟ أجعلنا من دون الرمح{ : عن هذه القضية 

  .وهو أسلوب موح شديد التأثري يف القلوب . وهي صورة طريفة حقاً . رسول 
وهناك أبعاد املوت واحلياة وهي أكرب . وهناك أبعاد الزمان واملكان بني الرسول صلى اهللا عليه وسلم والرسل قبله 

  . من أبعاد الزمان واملكان

حقيقة وحدة الرسالة املرتكزة كلها على التوحيد . ولكن هذه األبعاد كلها تتالشى هنا أمام احلقيقة الثابتة املطردة . 
وهي كفيلة أن تربز وتثبت حيث يتالشى الزمان واملكان واملوت واحلياة وسائر الظواهر املتغرية؛ ويتالقى عليها . 

  . .وهذه هي ظالل التعبري القرآين اللطيف العجيب . . مهني متعارفني األحياء واألموات على مدار الزمان متفا
فهناك . على أنه بالقياس إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وإخوانه من الرسل مع رهبم ال يبقى شىء بعيد وآخر قريب 

لكلية عارية من كل ستار دائماً تلك اللحظة اللدنية اليت تزال فيها احلواجز وترتفع فيها السدود ، وتتجلى احلقيقة ا
تتجلى وحدة متصلة ، وقد سقط عنها حاجز الزمان . حقيقة النفس وحقيقة الوجود كله وأهل هذا الوجود . 

وهنا يسأل الرسول صلى اهللا عليه وسلم وجياب ، بال حاجز وال حجاب . وحاجز املكان وحاجز الشكل والصورة 
  .كما وقع يف ليلة اإلسراء واملعراج . 

وحنن ال . فهذا املألوف ليس هو القانون الكلي . ليحسن يف مثل هذه املواطن أال نعتد كثرياً باملألوف يف حياتنا وإنه 
وهناك حجب من تكويننا . ندرك من هذا الوجود إال بعض ظواهره وبعض آثاره ، حني هنتدي إىل طرف من قانونه 

لحظة اليت تتجرد فيها النفس من هذه العوائق واحلجب فأما ال. ذاته ومن حواسنا وما نرتبه عليها من مألوفات 
  فيكون لقاء احلقيقة اجملردة لإلنسان باحلقيقة اجملردة ألي شىء آخر أمراً أيسر من ملس األجسام لألجسام

ويف سياق تسلية الرسول صلى اهللا عليه وسلم عما يعترض به املعترضون من كرباء قومه على اختياره؛ واعتزازهم 
جتيء حلقة من قصة موسى عليه السالم مع فرعون وملئه ، يذكر فيها . لباطلة لعرض هذه احلياة الدنيا بالقيم ا

وتباهيه مبا له من } لوال نزل هذا القرآن على رجل من القريتني عظيم { : اعتزاز فرعون مبثل ما يعتز به من يقولون 
} صر وهذه األهنار جتري من حتيت؟ أفال تبصرون؟ أليس يل ملك م{ : ملك ومن سلطان ، وتساؤله يف فخر وخيالء 

أم أنا خري من هذا { : وانتفاخه على موسى عبد اهللا ورسوله وهو جمرد من اجلاه األرضي والعرض الدنيوي . . 
فلوال ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء { : واقتراحه الذي يشبه ما يقترحون . . } الذي هو مهني وال يكاد يبني؟ 

  . .} الئكة مقترنني معه امل
  وكأمنا هي نسخة تكرر ، أو اسطوانة تعاد

مث يبني كيف استجابت لفرعون اجلماهري املستخفة املخدوعة؛ على الرغم من اخلوارق اليت عرضها عليهم موسى 
  .عليه السالم وعلى الرغم مما أصاهبم من ابتالءات ، واستغاثتهم مبوسى ليدعو ربه فيكشف عنهم البالء 

فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أمجعني ، فجعلناهم { : ف كانت العاقبة بعدما ألزمهم اهللا احلجة بالتبليغ مث كي
  . .} سلفاً ومثالً لآلخرين 

  وها هم أوالء اآلخرون ال يعتربون وال يتذكرون
  .ومن خالل هذه احللقة تتجلى وحدة الرسالة ، ووحدة املنهج ، ووحدة الطريق 



طبيعة الكرباء والطغاة يف استقبال دعوة احلق ، واعتزازهم بالتافه الزهيد من عرض هذه األرض؛ وطبيعة  كما تتبدى
  اجلماهري اليت يستخفها الكرباء والطغاة على مدار القرون

فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها . إين رسول رب العاملني : ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إىل فرعون وملئه ، فقال { 
  . .} يضحكون 

هنا يعرض حلقة اللقاء األول بني موسى وفرعون ، يف إشارة مقتضبة متهيداً الستعراض النقطة الرئيسية املقصودة 
من القصة يف هذا املوضع وهي تشابه اعتراضات فرعون وقيمه مع اعتراضات مشركي العرب وقيمهم ويلخص 

{ أنه : وهي ذات احلقيقة اليت جاء هبا كل رسول . . } إين رسول رب العاملني : فقال { : حقيقة رسالة موسى 
  . .} رب العاملني { وأن الذي أرسله هو } رسول 

إذا { : ويشري كذلك إشارة سريعة إىل اآليات اليت عرضها موسى ، وينهي هذه اإلشارة بطريقة استقبال القوم هلا 
  شأن اجلهال املتعالني. . } هم منها يضحكون 
  :ىل ما أخذ اهللا به فرعون ومأله من االبتالءات املفصلة يف سور أخرى يلي ذلك إشارة إ

يا أيها الساحر ادع لنا : وقالوا . وما نريهم من آية إال هي أكرب من أختها ، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون { 
  . .} فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون . ربك مبا عهد عندك إننا ملهتدون 

كل آية . تكن اآليات اليت ظهرت على يدي موسى عليه السالم مدعاة إميان ، وهي تأخذهم متتابعة وهكذا مل 
مما يصدق قول اهللا تعاىل يف مواضع كثرية ، وفحواه أن اخلوارق ال هتدي قلباً مل يتأهل للهدى؛ وأن . أكرب من أختها 

  الرسول ال يسمع الصم وال يهدي العمي
يا أيها الساحر ادع لنا ربك مبا عهد عندك إننا ملهتدون { : قرآن عن فرعون وملئه قوهلم والعجب هنا فيما حيكيه ال

} يا أيها الساحر { : ومع ذلك يقولون له . فهم أمام البالء ، وهم يستغيثون مبوسى لريفع عنهم البالء . . } 
ال ربه هو وحده } ب العاملني ر{ إنه رسول : وهو يقول هلم } ادع لنا ربك مبا عهد عندك { : ويقولون كذلك 

على جهة االختصاص ولكن ال اخلوارق وال كالم الرسول مس قلوهبم ، وال خالطتها بشاشة اإلميان ، على الرغم 
  :} إننا ملهتدون { : من قوهلم 

  . .} فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون { 
وهنا يربز فرعون يف جاهه . سبيالً إىل قلوهبا املخدوعة ولكن اجلماهري قد تؤخذ باخلوارق املعجزة ، وقد جيد احلق 

وسلطانه ، ويف زخرفه وزينته ، خيلب عقول اجلماهري الساذجة مبنطق سطحي ، ولكنه يروج بني اجلماهري املستعبدة 
  :يف عهود الطغيان ، املخدوعة باألهبة والربيق 

ذه األهنار جتري من حتيت؟ أفال تبصرون؟ أم أنا خري يا قوم أليس يل ملك مصر وه: قال : ونادى فرعون يف قومه { 
  .} من هذا الذي هو مهني ، وال يكاد يبني؟ فلوال ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه املالئكة مقترنني؟ 

إن ملك مصر وهذه األهنار اليت جتري من حتت فرعون ، أمر قريب مشهود للجماهري ، يبهرها وتستخفها اإلشارة 
  .إليه 

ما ملك السماوات واألرض وما بينهما ومصر ال تساوي هباءة فيه فهو أمر حيتاج إىل قلوب مؤمنة حتسه ، وتعقد فأ
  املوازنة بينه وبني ملك مصر الصغري الزهيد

واجلماهري املستعبدة املستغفلة يغريها الربيق اخلادع القريب من عيوهنا؛ وال تسمو قلوهبا وال عقوهلا إىل تدبر ذلك 
  الكوين العريض البعيدامللك 



  ومن مث عرف فرعون كيف يلعب بأوتار هذه القلوب ويستغفلها بالربيق القريب
  .} أم أنا خري من هذا الذي هو مهني وال يكاد يبني؟ { 

أم لعله يشري هبذا إىل أنه من . وهو يعين باملهانة أن موسى ليس ملكاً وال أمرياً وال صاحب سطوة ومال مشهود 
فهو استغالل ملا كان معروفاً عن } وال يكاد يبني { : أما قوله . شعب إسرائيل . ملستعبد املهني ذلك الشعب ا

رب اشرح يل صدري { : وإال فقد استجاب اهللا سؤاله حني دعاه . موسى قبل خروجه من مصر من حبسة اللسان 
  .وعاد يبني  وحلت عقدة لسانه فعالً ،} ويسر يل أمري واحلل عقدة من لساين يفقهوا قويل 

وعند اجلماهري الساذجة الغافلة ال بد أن يكون فرعون الذي له ملك مصر وهذه األهنار جتري من حتته ، خرياً من 
  موسى عليه السالم ومعه كلمة احلق ومقام النبوة ودعوة النجاة من العذاب األليم

  . .} فلوال ألقي عليه أسورة من ذهب؟ { 
الرخيص أسورة من ذهب تصدق رسالة رسول أسورة من ذهب تساوي أكثر من من ذلك العرض التافه . هكذا 

اآليات املعجزة اليت أيد اهللا هبا رسوله الكرمي أم لعله كان يقصد من إلقاء أسورة الذهب تتوجيه بامللك ، إذ كانت 
  هذه عادهتم ، فيكون الرسول ذا ملك وذا سلطان؟

  . .} أو جاء معه املالئكة مقترنني { 
عتراض آخر له بريق خادع كذلك من جانب آخر ، تؤخذ به اجلماهري ، وترى أنه اعتراض وجيه وهو وهو ا

  اعتراض مكرور ، ووجه به أكثر من رسول
  . .} فاستخف قومه فأطاعوه ، إهنم كانوا قوماً فاسقني { 

ملعرفة ، وحيجبون عنهم واستخفاف الطغاة للجماهري أمر ال غرابة فيه؛ فهم يعزلون اجلماهري أوالً عن كل سبل ا
احلقائق حىت ينسوها ، وال يعودوا يبحثون عنها؛ ويلقون يف روعهم ما يشاءون من املؤثرات حىت تنطبع نفوسهم 

ومن مث يسهل استخفافهم بعد ذلك ، ويلني قيادهم ، فيذهبون هبم ذات اليمني وذات . هبذه املؤثرات املصطنعة 
  الشمال مطمئنني

يفعل باجلماهري هذه الفعلة إال وهم فاسقون ال يستقيمون على طريق ، وال ميسكون حببل اهللا ،  وال ميلك الطاغية أن
ومن . فأما املؤمنون فيصعب خداعهم واستخفافهم واللعب هبم كالريشة يف مهب الريح . وال يزنون مبيزان اإلميان 

  :هنا يعلل القرآن استجابة اجلماهري لفرعون فيقول 
  . .} اعوه ، إهنم كانوا قوماً فاسقني فاستخف قومه فأط{ 

مث انتهت مرحلة االبتداء واإلنذار والتبصري؛ وعلم اهللا أن القوم ال يؤمنون؛ وعمت الفتنة فأطاعت اجلماهري فرعون 
  :الطاغية املتباهي يف خيالء ، وعشت عن اآليات البينات والنور؛ فحقت كلمة اهللا وحتقق النذير 

  .} نهم فأغرقناهم أمجعني ، فجعلناهم سلفاً ومثالً لآلخرين فلما آسفونا انتقمنا م{ 
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لقرآن: كتاب  ا   يف ظالل 
لشاريب: املؤلف  هيم حسني ا برا  سيد قطب إ

أَْمًرا ِمْن ) ٤(ِفيَها ُيفَْرُق كُلُّ أَْمرٍ َحِكيمٍ ) ٣(إِنَّا أَنَْزلَْناُه ِفي لَْيلٍَة ُمَباَركٍَة إِنَّا كُنَّا مُْنِذرِيَن ) ٢(وَالِْكَتابِ الُْمبِنيِ ) ١(حم 
َربِّ السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ َوَما َبْيَنُهَما إِنْ كُنُْتمْ ) ٦(َرْحَمةً ِمْن رَبَِّك إِنَُّه ُهَو السَّمِيُع الَْعلِيُم ) ٥(َني ِعْنِدَنا إِنَّا كُنَّا مُْرِسِل

فَاْرَتِقْب َيْومَ ) ٩(َيلَْعُبونَ  َبلْ ُهْم ِفي َشكٍّ) ٨(لَا إِلَهَ إِلَّا ُهَو ُيحْيِي َوُيِميُت َربُّكُْم َوَربُّ آَباِئكُمُ الْأَوَِّلَني ) ٧(ُموِقنَِني 
أَنَّى ) ١٢(رَبََّنا اكِْشْف َعنَّا الَْعذَاَب إِنَّا ُمْؤِمُنونَ ) ١١(يَْغَشى النَّاَس َهذَا َعذَاٌب أَِليٌم ) ١٠(َتأِْتي السََّماُء بُِدَخاٍن ُمبِنيٍ 

إِنَّا كَاِشفُو الَْعذَابِ قَِليلًا إِنَّكُمْ ) ١٤(ْوا َعْنُه َوقَالُوا ُمَعلٌَّم َمْجُنونٌ ثُمَّ َتوَلَّ) ١٣(لَُهُم الذِّكَْرى َوقَْد َجاءَُهْم َرسُولٌ ُمبٌِني 
َولَقَْد فَتَنَّا قَْبلَُهْم قَْوَم ِفْرَعْونَ َوَجاَءُهْم َرُسولٌ كَرِميٌ ) ١٦(َيْوَم َنْبِطُش الْبَطَْشةَ الْكُبَْرى إِنَّا ُمْنَتِقُمونَ ) ١٥(َعاِئُدونَ 

وَإِنِّي ) ١٩(َوأَنْ لَا َتْعلُوا َعلَى اللَِّه إِنِّي آتِيكُمْ بُِسلْطَاٍن ُمبِنيٍ ) ١٨(نْ أَدُّوا إِلَيَّ ِعَباَد اللَِّه إِنِّي لَكُْم َرُسولٌ أَِمٌني أَ) ١٧(
) ٢٢(ا َربَُّه أَنَّ هَُؤلَاِء قَْوٌم ُمْجرُِمونَ فََدَع) ٢١(َوإِنْ لَْم ُتؤِْمُنوا ِلي فَاْعَتزِلُوِن ) ٢٠(ُعذُْت بَِربِّي َورَبِّكُْم أَنْ َتْرُجُموِن 
كَْم َتَركُوا ِمْن َجنَّاٍت َوُعُيونٍ ) ٢٤(َواتُْرِك الَْبْحَر َرْهًوا إِنَُّهْم جُْنٌد ُمْغَرقُونَ ) ٢٣(فَأَْسرِ بِِعبَاِدي لَْيلًا إِنَّكُْم ُمتََّبُعونَ 

فََما َبكَتْ ) ٢٨(كَذَِلَك َوأَْوَرثَْناَها قَْوًما آخَرِيَن ) ٢٧(كَانُوا ِفيَها فَاِكهَِني َوَنْعَمٍة ) ٢٦(َوُزرُوعٍ َوَمقَامٍ كَرِميٍ ) ٢٥(
ِمْن ِفْرَعْونَ إِنَُّه ) ٣٠(َولَقَْد َنجَّْيَنا َبنِي إِسَْراِئيلَ ِمَن الَْعذَابِ الُْمهِنيِ ) ٢٩(َعلَْيهُِم السََّماُء َوالْأَْرُض َوَما كَاُنوا ُمنْظَرِيَن 

َوآتَْيَناُهْم ِمَن الْآَياِت َما ِفيِه َبلَاٌء ُمبٌِني ) ٣٢(َولَقَِد اْختَْرَناُهْم َعلَى ِعلْمٍ َعلَى الَْعالَِمَني ) ٣١(َعاِلًيا ِمَن الُْمْسرِِفَني  كَانَ
فَأْتُوا بِآبَاِئَنا إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقنيَ ) ٣٥(َن إِنْ ِهَي إِلَّا مَْوَتُتَنا الْأُولَى َوَما َنْحُن بِمُْنَشرِي) ٣٤(إِنَّ َهُؤلَاِء لََيقُولُونَ ) ٣٣(
َوَما َخلَقَْنا السََّماَواِت وَالْأَْرضَ ) ٣٧(أَُهْم َخْيٌر أَْم قَْوُم ُتبَّعٍ وَالَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم أَْهلَكَْناُهْم إِنَُّهْم كَانُوا ُمْجرِِمَني ) ٣٦(

إِنَّ َيْوَم الْفَْصلِ ِميقَاتُُهْم أَْجَمِعنيَ ) ٣٩(قَْناُهَما إِلَّا بِالَْحقِّ َولَِكنَّ أَكْثَرَُهْم لَا َيْعلَُمونَ َما َخلَ) ٣٨(َوَما َبْيَنُهَما لَاِعبَِني 
إِنَّ ) ٤٢(حِيُم إِلَّا َمْن َرِحَم اللَُّه إِنَُّه ُهَو الَْعزِيُز الرَّ) ٤١(َيْوَم لَا ُيغْنِي َموْلًى َعْن َمْولًى َشْيئًا َولَا ُهْم يُْنَصُرونَ ) ٤٠(

ُخذُوُه فَاْعِتلُوُه إِلَى ) ٤٦(كََغلْيِ الَْحِميمِ ) ٤٥(كَالْمُْهلِ َيْغِلي ِفي الُْبطُوِن ) ٤٤(طََعاُم الْأَثِيمِ ) ٤٣(َشَجَرَت الزَّقُّومِ 
إِنَّ َهذَا َما ) ٤٩(أَْنَت الَْعزِيُز الْكَرُِمي  ذُْق إِنََّك) ٤٨(ثُمَّ ُصبُّوا فَْوَق َرأِْسِه ِمْن َعذَابِ الَْحمِيمِ ) ٤٧(َسَواِء الَْجحِيمِ 

َيلَْبُسونَ ِمْن ُسْنُدسٍ وَإِْسَتبَْرقٍ ) ٥٢(ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن ) ٥١(إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َمقَامٍ أَِمنيٍ ) ٥٠(كُْنُتْم بِِه َتمَْتُرونَ 
لَا َيذُوقُونَ ِفيَها الَْمْوَت إِلَّا ) ٥٥(َيْدُعونَ ِفيَها بِكُلِّ فَاِكَهٍة آِمنَِني ) ٥٤(كَذَِلَك َوزَوَّْجَناُهْم بُِحورٍ ِعنيٍ ) ٥٣(ُمَتقَابِِلَني 

فَإِنََّما َيسَّرَْناُه بِِلسَانِكَ ) ٥٧(فَْضلًا ِمْن َربَِّك ذَِلَك ُهَو الْفَْوُز الَْعظِيُم ) ٥٦(الَْمْوَتةَ الْأُولَى َوَوقَاُهْم َعذَابَ الَْجِحيمِ 
  ) ٥٩(فَاْرَتِقبْ إِنَُّهْم ُمْرَتِقبُونَ ) ٥٨(يََتذَكَُّرونَ  لََعلَُّهْم

يشبه . . يشبه إيقاع هذه السورة املكية ، بفواصلها القصرية ، وقافيتها املتقاربة ، وصورها العنيفة ، وظالهلا املوحية 
  .أن يكون إيقاعها مطارق على أوتار القلب البشري املشدودة 

سواء يف ذلك . ون كله وحدة متماسكة ، ذات حمور واحد ، تشد إليه خيوطها مجيعاً ويكاد سياق السورة أن يك
القصة ، ومشهد القيامة ، ومصارع الغابرين ، واملشهد الكوين ، واحلديث املباشر عن قضية التوحيد والبعث 

حية نابضة ، كما  فكلها وسائل ومؤثرات إليقاظ القلب البشري واستجاشته الستقبال حقيقة اإلميان. والرسالة 
  .يبثها هذا القرآن يف القلوب 

وتبدأ السورة باحلديث عن القرآن وتنزيله يف ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم ، رمحة من اهللا بالعباد وإنذاراً 



يت رب السماوات واألرض وما بينهما ، وإثبات لوحدانيته وهو احمليي املم: مث تعريف للناس برهبم . هلم وحتذيراً 
  .رب األولني واآلخرين 

ويعاجلهم بالتهديد املرعب جزاء } بل هم يف شك يلعبون { : مث يضرب عن هذا احلديث ليتناول شأن القوم 
ودعاءهم بكشف . . } فارتقب يوم تأيت السماء بدخان مبني يغشى الناس هذا عذاب أليم { : الشك واللعب 

م بأن هذا العذاب مل يأت بعد ، وهو اآلن عنهم مكشوف ، وتذكريه. العذاب عنهم وهو يوم يأيت ال يكشف 
يوم نبطش البطشة الكربى إنا { : فلينتهزوا الفرصة ، قبل أن يعودوا إىل رهبم ، فيكون ذلك العذاب املخوف 

  . .} منتقمون 
وملئه يوم  ومن هذا اإليقاع العنيف مبشهد العذاب ومشهد البطشة الكربى واالنتقام؛ ينتقل هبم إىل مصرع فرعون

فأبوا أن . . } وأال تعلوا على اهللا . أن أدوا إيلَّ عباد اهللا إين لكم رسول أمني { : جاءهم رسول كرمي ، وناداهم 
كم تركوا من جنات { : مث كان مصرعهم يف هوان بعد االستعالء واالستكبار . يسمعوا حىت يئس منهم الرسول 

فما بكت عليهم السماء . كذلك وأورثناها قوماً آخرين . فاكهني  وعيون وزروع ومقام كرمي ونعمة كانوا فيها
  . .} واألرض وما كانوا منظرين 

إن هي إال موتتنا األوىل وما حنن { : ويف غمرة هذا املشهد املوحي يعود إىل احلديث عن تكذيبهم باآلخرة ، وقوهلم 
تبع ، وما هم خبري منهم ليذهبوا ناجني من مثل ليذكرهم مبصرع قوم } مبنشرين ، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقني 

  .مصريهم األليم 
. وما خلقنا السماوات واألرض وما بينهما العبني { ويربط بني البعث ، وحكمة اهللا يف خلق السماوات واألرض ، 

  . .} ولكن أكثرهم ال يعلمون . ما خلقنامها إال باحلق 
وهنا يعرض مشهداً عنيفاً للعذاب بشجرة الزقوم ، وعتل األثيم ، . } ميقاهتم أمجعني { : مث حيدثهم عن يوم الفصل 

. ذق إنك أنت العزيز الكرمي { : مع التبكيت والترذيل . وأخذه إىل سواء اجلحيم ، يصب من فوق رأسه احلميم 
  . .} إن هذا ما كنتم به متترون 

متشياً مع ظالل السورة العميقة وإيقاعها . شدة وإىل جواره مشهد النعيم عميقاً يف املتعة عمق مشهد العذاب يف ال
  . .الشديد 

  .} فإمنا يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون { : وختتم السورة باإلشارة إىل القرآن كما بدأت 

  .} فارتقب إهنم مرتقبون { : وبالتهديد امللفوف العنيف . 
هتجم عليه بإيقاعها كما . اع سريع متواصل إهنا سورة هتجم على القلب البشري من مطلعها إىل ختامها ، يف إيق
وتطوف به يف عوامل شىت بني السماء واألرض ، . هتجم عليه بصورها وظالهلا املتنوعة املتحدة يف مسة العنف والتتابع 

والدنيا واآلخرة ، واجلحيم واجلنة ، واملاضي واحلاضر ، والغيب والشهادة ، واملوت واحلياة ، وسنن اخللق 
  . .فهي على قصرها نسبياً رحلة ضخمة يف عامل الغيب وعامل الشهود . . لوجود ونواميس ا

أمراً من عندنا إنا . فيها يفرق كل أمر حكيم . إنا أنزلناه يف ليلة مباركة إنا كنا منذرين . والكتاب املبني . حم { 
ال إله . نهما إن كنتم موقنني رب السماوات واألرض وما بي. رمحة من ربك إنه هو السميع العليم . كنا مرسلني 

  . .} إال هو حييي ومييت ربكم ورب آبائكم األولني 
وقد تكرر احلديث . على سبيل القسم هبما وبالكتاب املبني املؤلف من جنسهما . ميم . تبدأ السورة باحلرفني حا 

فإن كل حرف معجزة  عن األحرف املقطعة يف أوائل السور؛ فأما عن القسم هبذه األحرف كالقسم بالكتاب ،



حقيقية أو آية من آيات اهللا يف تركيب اإلنسان ، وإقداره على النطق ، وترتيب خمارج حروفه ، والرمز بني اسم 
وكلها حقائق عظيمة تكرب يف القلب كلما . . احلرف وصوته ، ومقدرة اإلنسان على حتصيل املعرفة من ورائه 

  ي يذهب بكل جديدتدبرها جمرداً من وقع األلفة والعادة الذ
  :فأما املقسم عليه فهو تنزيل هذا الكتاب يف ليلة مباركة 

رمحة من . أمراً من عندنا إنا كنا مرسلني . فيها يفرق كل أمر حكيم . إنا كنا منذرين . إنا أنزلناه يف ليلة مباركة { 
  . .} ربك إنه هو السميع العليم 

واهللا أعلم الليلة اليت بدأ فيها نزوله؛ وهي إحدى ليايل رمضان ، الذي والليلة املباركة اليت أنزل فيها القرآن هي 
والقرآن مل ينزل كله يف تلك الليلة؛ كما أنه مل ينزل كله يف } شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن { : قيل فيه 

ي يف تفسري إنزاله وهذا يكف. رمضان؛ ولكنه بدأ يتصل هبذه األرض؛ وكانت هذه الليلة موعد هذا االتصال املبارك 
  .يف الليلة املباركة 

وإهنا ملباركة حقاً تلك الليلة اليت يفتح فيها ذلك الفتح على البشرية ، واليت يبدأ فيها استقرار هذا املنهج اإلهلي يف 
ا حياة البشر؛ واليت يتصل فيها الناس بالنواميس الكونية الكربى مترمجة يف هذا القرآن ترمجة يسرية ، تستجيب هل
الفطرة وتلبيها يف هوادة؛ وتقيم على أساسها عاملاً إنسانياً مستقراً على قواعد الفطرة واستجاباهتا ، متناسقاً مع 

الكون الذي يعيش فيه ، طاهراً نظيفاً كرمياً بال تعمل وال تكلف؛ يعيش فيه اإلنسان على األرض موصوالً بالسماء 
  .يف كل حني 

م أول مرة فترة عجيبة يف كنف السماء ، موصولني مباشرة باهللا؛ يطلعهم أوالً بأول ولقد عاش الذين أنزل القرآن هل
على ما يف نفوسهم؛ ويشعرهم أوالً بأول بأن عينه عليهم ، وحيسبون هم حساب هذه الرقابة ، وحساب هذه 

  .أنه قريب جميب الرعاية ، يف كل حركة وكل هاجسة ختطر يف ضمائرهم؛ ويلجأون إليه أول ما يلجأون ، واثقني 

ومضى ذلك اجليل وبقي بعده القرآن كتاباً مفتوحاً موصوال بالقلب البشري ، يصنع به حني يتفتح له ما ال يصنعه 
  السحر؛ وحيول مشاعره بصورة حتسب أحياناً يف األساطري

حياة إنسانية . كل زمان  وبقي هذا القرآن منهجاً واضحاً كامالً صاحلاً إلنشاء حياة إنسانية منوذجية يف كل بيئة ويف
وهذه مسة املنهج . تعيش يف بيئتها وزماهنا يف نطاق ذلك املنهج اإلهلي املتميز الطابع ، بكل خصائصه دون حتريف 

  .وهي مسة كل ما خيرج من يد القدرة اإلهلية . اإلهلي وحده 
فأما صنعة اهللا فتحمل . احلياة  إن البشر يصنعون ما يغين مثلهم ، وما يصلح لفترة من الزمان ، ولظرف خاص من

طابع الدوام والكمال ، والصالحية املستمرة وتلبية احلاجات يف كل ظرف ويف كل حني؛ جامعة بني ثبات احلقيقة 
  .وتشكل الصورة يف اتساق عجيب 

هللا يعلم غفلة هذا فا. } إنا كنا منذرين { : أوال لإلنذار والتحذير . . أنزل اهللا هذا القرآن يف هذه الليلة املباركة 
  .اإلنسان ونسيانه وحاجته إىل اإلنذار والتنبيه 

  :وهذه الليلة املباركة بنزول هذا القرآن كانت فيصالً وفارقاً هبذا التنزيل 
  . .} فيها يفرق كل أمر حكيم { 

، ووضعت وقد فرق فيها هبذا القرآن يف كل أمر ، وفصل فيها كل شأن ، ومتيز احلق اخلالد والباطل الزاهق 
احلدود ، وأقيمت املعامل لرحلة البشرية كلها بعد تلك الليلة إىل يوم الدين؛ فلم يبق هناك أصل من األصول اليت 

وكان . تقوم عليها احلياة غري واضح وال مرسوم يف دنيا الناس ، كما هو واضح ومرسوم يف الناموس الكلي القدمي 



  :رسال الرسل للفصل والتبيني ذلك كله بإرادة اهللا وأمره ، ومشيئته يف إ
  .} أمراً من عندنا إنا كنا مرسلني { 

  :وكان ذلك كله رمحة من اهللا بالبشر إىل يوم الدين 
  . .} رمحة من ربك إنه هو السميع العليم { 

، وما تتجلى رمحة اهللا بالبشر كما تتجلى يف تنزيل هذا القرآن ، هبذا اليسر ، الذي جيعله سريع اللصوق بالقلب 
وحتول الكائن البشري إىل إنسان كرمي ، واجملتمع البشري . وجيعل االستجابة له تتم كما تتم دورة الدم يف العروق 

  إىل حلم مجيل ، لوال أنه واقع تراه العيون
ليس إن هذه العقيدة اليت جاء هبا القرآن يف تكاملها وتناسقها مجيلة يف ذاهتا مجاالً حيّب ويعشق؛ وتتعلق به القلوب ف

فإن هذه السمات فيها تظل ترتفع وترتفع حىت يبلغ الكمال . األمر فيها أمر الكمال والدقة وأمر اخلري والصالح 
اجلمال الذي يتناول اجلزئيات كلها بأدق تفصيالهتا ، مث جيمعها ، وينسقها ، . فيها مرتبة اجلمال احلبيب الطليق 

  .ويربطها كلها باألصل الكبري 
يسمع ويعلم ، وينزل ما . } إنه هو السميع العليم { . . نزل هبا هذا القرآن يف الليلة املباركة } رمحة من ربك { 

ينزل للناس على علم وعلى معرفة مبا يقولون وما يعملون ، وما يصلح هلم ويصلحون به من السنن والشرائع 
  .والتوجيه السليم 

  :وهو املشرف على هذا الكون احلافظ ملن فيه وما فيه 
  . .} إن كنتم موقنني . رب السماوات واألرض وما بينهما { 

. . فما ينزله للناس يربيهم به ، هو طرف من ربوبيته للكون كله ، وطرف من نواميسه اليت تصرف الكون 
وات والتلويح هلم باليقني يف هذا إشارة إىل عقيدهتم املضطربة املزعزعة املهوشة ، إذ كانوا يعترفون خبلق اهللا للسما

واألرض ، مث يتخذون من دونه أرباباً ، مما يشي بغموض هذه احلقيقة يف نفوسهم وسطحيتها وبعدها عن الثبات 
  .واليقني 

  :وهو اإلله الواحد الذي ميلك املوت واحلياة؛ وهو رب األولني واآلخرين 
  . .} ال إله إال هو حييي ومييت ، ربكم ورب آبائكم األولني { 

يبدو هذا بأيسر نظر وأقرب . ة أمران مشهودان للجميع ، وأمرمها خارج عن طاقة كل خملوق واإلحياء واإلمات
ومشهد املوت كمشهد احلياة يف كل صورة ويف كل شكل يلمس القلب البشري ويهزه؛ ويستجيشه ويعده . تأمل 

شاعر إليه وملس القلوب به بني ومن مث يكثر ذكره يف القرآن وتوجيه امل. للتأثر واالنفعال ويهيئه للتقبل واالستجابة 
  .احلني واحلني 

وعندما يبلغ املوقف هذا احلد من االستثارة واالستجاشة يضرب السياق عنه ، ويلتفت باحلديث إىل حكاية حاهلم 
بل هم يف { : جتاهه ، وهو حال مناقض ملا ينبغي أن يكونوا عليه جتاه حقيقة املوقف اجلاد الذي ال جمال للعب فيه 

ربنا اكشف عنا العذاب إنا . فارتقب يوم تأيت السماء بدخان مبني ، يغشى الناس ، هذا عذاب أليم . لعبون شك ي
إنا كاشفو العذاب قليالً . معلم جمنون : مث تولوا عنه وقالوا . أىن هلم الذكرى وقد جاءهم رسول مبني . مؤمنون 

  .. } يوم نبطش البطشة الكربى إنا منتقمون . إنكم عائدون 
فارتقب { : فدعهم إىل يوم هائل عصيب . إهنم يلعبون إزاء ذلك اجلد ، ويشكون يف تلك اآليات الثابتة : يقول 

  . .} هذا عذاب أليم . يغشى الناس . يوم تأيت السماء بدخان مبني 



ابه كالتهديد إنه دخان يوم القيامة ، وإن التهديد بارتق. فقال بعضهم . وقد اختلف السلف يف تفسري آية الدخان 
بل هو قد وقع فعالً : وقال بعضهم . وإنه آت يترقبونه ويترقبه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . املتكرر يف القرآن 
مث كشف عن املشركني بدعاء الرسول صلى اهللا عليه وسلم فنذكر هنا ملخص القولني . ، كما توعدهم به 

  .ه صواباً إن شاء اهللا مث نعقب مبا فتح اهللا به ، وحنسب. وأسانيدها 
دخلنا املسجد يعين : قال . قال سليمان بن مهران األعمش ، عن أيب الضحى مسلم بن صبيح ، عن مسروق 

تدرون ماذا . . } يوم تأيت السماء بدخان مبني { : فإذا رجل يقص على أصحابه . مسجد الكوفة عند أبواب كندة 
: قال . ذ بأمساع املنافقني وأبصارهم ، ويأخذ املؤمنني منه شبه الزكام الدخان؟ ذلك دخان يأيت يوم القيامة ، فيأخ

إن اهللا عز وجل قال لنبيكم : فأتينا ابن مسعود رضي اهللا عنه فذكرنا ذلك له ، وكان مضطجعاً ففزع فقعد ، وقال 
  :صلى اهللا عليه وسلم 

. اهللا أعلم : أن يقول الرجل ملا ال يعلم  إن من العلم} ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من املتكلفني : قل { 
إن قريشاً ملا أبطأت عن اإلسالم ، واستعصت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعا عليهم . أحدثكم عن ذلك 

فأصاهبم من اجلهد واجلوع حىت أكلوا العظام وامليتة؛ وجعلوا يرفعون أبصارهم إىل السماء . بسنني كسين يوسف 
لدخان ويف رواية فجعل الرجل ينظر إىل السماء فريى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من اجلهد قال اهللا فال يرون إال ا

فأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه . . } فارتقب يوم تأيت السماء بدخان مبني يغشى الناس هذا عذاب أليم { : تعاىل 
فنزلت . فاستسقى صلى اهللا عليه وسلم هلم فسقوا . يا رسول اهللا استسق اهللا ملضر فإهنا قد هلكت : وسلم فقيل له 

أفيكشف عنهم العذاب يوم : قال ابن مسعود رضي اهللا عنه . . } إنا كاشفو العذاب قليالً إنكم عائدون { . 
يوم نبطش البطشة الكربى إنا منتقمون { : فلما أصاهبم الرفاهية عادوا إىل حاهلم ، فأنزل اهللا عز وجل . . القيامة؟ 

الدخان ، والروم ، والقمر ، والبطشة : قال ابن مسعود رضي اهللا عنه فقد مضى مخسة . يعين يوم بدر : قال . . } 
وهو عند الترمذي والنسائي يف . رواه اإلمام أمحد يف مسنده . وهذا احلديث خمرج يف الصحيحني . . « ، واللزام 
وقد وافق ابن مسعود رضي اهللا عنه . ددة عن األعمش به وعند ابن جرير ، وابن أيب حامت من طرق متع. تفسريمها 

على تفسري اآلية هبذا ، وأن الدخان مضى ، مجاعة من السلف كمجاهد وأيب العالية وإبراهيم النخعي والضحاك 
  .وهو اختيار ابن جرير . وعطية العويف 
حديث أيب سرحية حذيفة ابن أسيد مل ميض الدخان بعد ، بل هو من أمارات الساعة ، كما ورد يف : وقال آخرون 

أشرف علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عرفة وحنن نتذاكر الساعة ، فقال » : الغفاري رضي اهللا عنه قال 
طلوع الشمس من مغرهبا ، والدخان ، والدابة ، : صلى اهللا عليه وسلم ال تقوم الساعة حىت تروا عشر آيات 

عيسى ابن مرمي ، والدجال ، وثالثة خسوف ، خسف باملشرق ، وخسف  وخروج يأجوج ومأجوج ، وخروج
باملغرف ، وخسف جبزيرة العرب ، ونار خترج من قعر عدن تسوق الناس أو حتشر الناس تبيت معهم حيث باتوا ، 

  .تفرد بإخراجه مسلم يف صحيحه . « وتقيل معهم حيث قالوا 
مد بن إمساعيل بن عياش حدثين أيب ، حدثين ضمضم بن زرعة ، حدثين حممد بن عوف ، حدثنا حم: وقال ابن جرير 

إن ربكم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم » : عن شريح بن عبيد ، عن أيب مالك األشعري رضي اهللا عنه قال 
لدابة ، أنذركم ثالثاً الدخان يأخذ املؤمن كالزكمة ، ويأخذ الكافر فينتفخ حىت خيرج من كل مسمع منه ، والثانية ا

  «والثالثة الدجال 



وهذا : وقال ابن كثري يف التفسري ( ورواه الطرباين عن هاشم بن زيد ، عن حممد بن إمساعيل بن عياش هبذا النص 
  ) .إسناد جيد 

: قال . حدثين يعقوب ، حدثنا ابن علية ، عن ابن جريج ، عن عبداهللا بن أيب مليكة : وقال ابن جرير كذلك 
قالوا : مل؟ قال : قلت . ما منت الليلة حىت أصبحت : اس رضي اهللا عنهما ذات يوم ، فقال غدوت على ابن عب

وهكذا رواه ابن أيب . . طلع الكوكب ذو الذنب ، فخشيت أن يكون الدخان قد طرق ، فما منت حىت أصبحت 
: يب مليكة ، عن ابن عباس حامت عن أبيه ، عن ابن عمر ، عن سفيان ، عن عبداهللا بن أيب يزيد ، عن عبداهللا ابن أ

  .رضي اهللا عنهما فذكره 
وهكذا . وهذا إسناد صحيح إىل ابن عباس رضي اهللا عنهما حرب األمة وترمجان القرآن : ( قال ابن كثري يف التفسري 

قول من وافقه من الصحابة والتابعني رضي اهللا عنهم أمجعني مع األحاديث املرفوعة من الصحاح واحلسان وغريمها 
قال اهللا . ليت أوردوها ، مما فيه مقتنع وداللة ظاهرة على أن الدخان من اآليات املنتظرة ، مع أنه ظاهر القرآن ا

وعلى ما فسر به ابن . أي بّين واضح يراه كل أحد . . } فارتقب يوم تأيت السماء بدخان مبني { : تبارك وتعاىل 
} يغشى الناس { : وهكذا قوله تعاىل . من شدة اجلوع واجلهد مسعود رضي اهللا عنه إمنا هو خيال رأوه يف أعينهم 

وقوله . . } يغشى الناس { : ولو كان أمراً خيالياً خيص أهل مكة املشركني ملا قيل فيه . أي يتغشاهم ويعميهم . . 
إىل نار جهنم يوم يدعون { : كقوله تعاىل . أي يقال هلم ذلك ، تقريعاً وتوبيخاً . . } هذا عذاب أليم { : تعاىل 
ربنا اكشف عنا { : وقوله سبحانه وتعاىل . أو يقول بعضهم لبعض ذلك . } هذه النار اليت كنتم هبا تكذبون . دعا 

أي يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب اهللا وعقابه سائلني رفعه وكشفه عنهم ، كقوله . . } العذاب إنا مؤمنون 
} يا ليتنا نرد وال نكذب بآيات ربنا ونكون من املؤمنني : ر فقالوا ولو ترى إذ وقفوا على النا{ : جلت عظمته 

ربنا أخرنا إىل أجل قريب جنب : وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا { : وكذا قوله جل وعال 
أىن هلم { : وهكذا قال جل وعال ها هنا } أو مل تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ . دعوتك ونتبع الرسل 

كيف هلم التذكر وقد أرسلنا : يقول . . } معلم جمنون : الذكرى ، وقد جاءهم رسول مبني ، مث تولوا عنه وقالوا 
وهذا . معلم جمنون : إليهم رسوالً بني الرسالة والنذارة ، ومع هذا تولوا عنه ، وما وافقوه بل كذبوه ، وقالوا 

ولو ترى إذ فزعوا ، { : وقوله عز وجل . اآلية } ن وأىن له الذكرى يومئذ يتذكر اإلنسا{ : كقوله جلت عظمته 
  }وأىن هلم التناوش من مكان بعيد؟ . آمنا به : وقالوا . فال فوت ، وأخذوا من مكان قريب 

 أنه يقول: أحدمها : حيتمل معنيني . . } إنا كاشفو العذاب قليالً إنكم عائدون { : وقوله تعاىل . . إىل آخر السورة 
كقوله . ولو كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إىل الدار الدنيا لعدمت إىل ما كنتم فيه من الكفر والتكذيب : تعاىل 
ولو ردوا { : وكقوله جلت عظمته } ولو رمحناهم وكشفنا ما هبم من ضر للجوا يف طغياهنم يعمهون { : تعاىل 

إنا مؤخرو العذاب عنكم قليالً بعد انعقاد أسبابه ، : املراد  أن يكون: والثاين } لعادوا ملا هنوا عنه وإهنم لكاذبون 
وال يلزم من الكشف عنهم أن يكون . ووصوله إليكم ، وأنتم مستمرون فيما أنتم فيه من الطغيان والضالل 

}  إال قوم يونس ملا آمنوا كشفنا عنهم عذاب اخلزي يف احلياة الدنيا ومتعناهم إىل حني{ : كقوله تعاىل . باشرهم 
إنكم عائدون إىل عذاب اهللا : وقال قتادة . . ومل يكن العذاب باشرهم واتصل هبم ، بل كان قد انعقد سببه عليهم 

فسر ذلك ابن مسعود رضي اهللا عنه بيوم بدر . . } يوم نبطش البطشة الكربى إنا منتقمون { : وقوله عز وجل . . 
نه ، ومجاعة عنه على تفسري الدخان مبا تقدم وروي أيضاً عن وهذا قول مجاعة ممن وافق ابن مسعود رضي اهللا ع. 

والظاهر أن ذلك يوم : ابن عباس رضي اهللا عنهما من رواية العويف عنه وأيب بن كعب رضي اهللا عنه وهو حمتمل 



احلذاء حدثنا خالد . حدثنا ابن علية . حدثين يعقوب : قال ابن جرير . وإن كان يوم بدر يوم بطشة أيضاً . القيامة 
وأنا . قال ابن عباس رضي اهللا عنهما قال ابن مسعود رضي اهللا عنه البطشة الكربى يوم بدر : عن عكرمة قال . 

وبه يقول احلسن البصري وعكرمة يف أصح الروايتني عنه ، واهللا . وهذا إسناد صحيح عنه . هي يوم القيامة : أقول 
  . .انتهى كالم ابن كثري ) . . أعلم 

فهو . ر قول ابن عباس رضي اهللا عنهما يف تفسري الدخان بأنه عند يوم القيامة ، وقول ابن كثري يف تفسريه وحنن خنتا
فدعهم وارتقب . إهنم يشكون ويلعبون : ومعناه . هتديد له نظائره الكثرية يف القرآن الكرمي ، يف مثل هذه املناسبة 

وصور استغاثتهم . ووصف هذا بأنه عذاب أليم . شى الناس يوم تأيت السماء بدخان مبني يغ. ذلك اليوم املرهوب 
أىن هلم { : ورده عليهم باستحالة االستجابة ، فقد مضى وقتها . . } ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون { : 

يعلمه ذلك الغالم األعجمي وهو كما . . } مث تولوا عنه وقالوا معلم جمنون . الذكرى وقد جاءهم رسول مبني 
  . .جمنون  زعموا

إن أمامكم فرصة بعد مل تضع ، فهذا : ويف ظل هذا املشهد الذي يرجون فيه كشف العذاب فال جيابون يقول هلم 
وهو مكشوف عنكم اآلن فآمنوا كما تعدون أن تؤمنوا يف اآلخرة . العذاب مؤخر عنكم قليالً وأنتم اآلن يف الدنيا 

  .وأنتم اآلن يف عافية لن تدوم . فال جتابون 

يوم يكون ذلك الدخان الذي شهدمت مشهده يف تصوير . . } يوم نبطش البطشة الكربى { فإنكم عائدون إلينا 
من هذا اللعب الذي تلعبون ، وذلك البهت الذي تبهتون به الرسول صلى اهللا عليه } إنا منتقمون { . القرآن له 

  . . وهو الصادق األمني. . } معلم جمنون { : وسلم إذ تقولون عنه 
  .هبذا يستقيم تفسري هذه اآليات ، كما يبدو لنا ، واهللا أعلم مبا يريد 

فيعرضها يف اختصار ينتهي ببطشة كربى يف هذه . بعد ذلك يأخذ هبم يف جولة أخرى مع قصة موسى عليه السالم 
  :بعد إذ أراهم بطشته الكربى يوم تأيت السماء بدخان مبني . األرض 

وأال تعلوا . أن أدوا إيلَّ عباد اهللا ، إين لكم رسول أمني : فرعون ، وجاءهم رسول كرمي ولقد فتنا قبلهم قوم { 
  .وإين عذت بريب وربكم أن ترمجون ، وإن مل تؤمنوا يل فاعتزلون . على اهللا إين آتيكم بسلطان مبني 

  .} رهواً ، إهنم جند مغرقون واترك البحر . فأسر بعبادي ليالً إنكم متبعون . . فدعا ربه أن هؤالء قوم جمرمون { 
. كذلك وأورثناها قوماً آخرين . ونعمة كانوا فيها فاكهني . وزروع ومقام كرمي . كم تركوا من جنات وعيون { 

  .} فما بكت عليهم السماء واألرض وما كانوا منظرين 
ولقد اخترناهم على علم على .  من فرعون إنه كان عالياً من املسرفني. ولقد جنينا بين إسرائيل من العذاب املهني { 

  . .} وآتيناهم من اآليات ما فيه بالء مبني . العاملني 
واإلمالء للمكذبني . هذه اجلولة تبدأ بلمسة قوية إليقاظ قلوهبم إىل أن إرسال الرسول لقومه قد يكون فتنة وابتالء 

وأن . ني معه قد يكون كذلك فتنة وابتالء فترة من الزمان ، وهم يستكربون على اهللا ، ويؤذون رسول اهللا واملؤمن
  :إغضاب الرسول واستنفاد حلمه على أذاهم ورجائه يف هدايتهم قد يكون وراءه األخذ األليم والبطش الشديد 

  . .} ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون { 
  .واالستعالء وابتليناهم بالنعمة والسلطان ، والتمكني يف األرض ، واإلمالء يف الرخاء ، وأسباب الثراء 

  . .} وجاءهم رسول كرمي { 
وكان هذا طرفاً من االبتالء ، ينكشف به نوع استجابتهم للرسول الكرمي ، الذي ال يطلب منهم شيئاً لنفسه؛ إمنا 



يدعوهم إىل اهللا ، ويطلب إليهم أن يؤدوا كل شىء هللا ، وأال يستبقوا شيئاً ال يؤدونه من ذوات أنفسهم يضنون به 
  :على اهللا 

وإين عذب بريب وربكم . وأال تعلوا على اهللا إين آتيكم بسلطان مبني . أن أدوا إيلّ عباد اهللا إين لكم رسول أمني { 
  . .} وإن مل تؤمنوا يل فاعتزلون . أن ترمجون 

  :إهنا كلمات قصرية تلك اليت جاءهم هبا رسوهلم الكرمي موسى عليه السالم 
. الذي هم عباده . االستسالم املطلق هللا . واالستسالم املطلق . واألداء الكامل . إنه يطلب إليهم االستجابة الكلية 
. فهي دعوة اهللا حيملها إليهم الرسول ، ومعه الربهان على أنه رسول اهللا إليهم . وما ينبغي للعباد أن يعلوا على اهللا 

  .به ويعوذ به أن يسطوا عليه وأن يرمجوه وهو يتحصن بر. الربهان القوي والسلطان املبني ، الذي تذعن له القلوب 

وذلك منتهى النصفة . فإن استعصوا على اإلميان فهو يفاصلهم ويعتزهلم ويطلب إليهم أن يفاصلوه ويعتزلوه 
  .والعدل واملساملة 

. ولكن الطغيان قلما يقبل النصفة ، فهو خيشى احلق أن يظل طليقاً ، حياول أن يصل إىل الناس يف سالم وهدوء 
فمعىن املساملة أن يزحف احلق ويستويل يف كل يوم على النفوس . وال يسامله أبداً . ومن مث حيارب احلق بالبطش 

  ومن مث يبطش الباطل ويرجم وال يعتزل احلق وال يدعه يسلم أو يستريح. والقلوب 
ة إىل هنايتها؛ وأحس حني وصلت التجرب. وخيتصر السياق هنا حلقات كثرية من القصة ، ليصل إىل قرب النهاية 

وبدا له إجرامهم أصيالً عميقاً ال أمل . موسى أن القوم لن يؤمنوا له ولن يستجيبوا لدعوته؛ ولن يساملوه أو يعتزلوه 
  :عند ذلك جلأ إىل ربه ومالذه األخري . يف ختليهم عنه 

  . .} فدعا ربه أن هؤالء قوم جمرمون { 
باحلصيلة اليت جنتها يداه؟ وإال أن ينفض أمره بني يديه ، ويدع له التصرف  وماذا ميلك الرسول إال أن يعود إىل ربه

  مبا يريد؟
  . .حقاً إهنم جمرمون . . وتلقى موسى اإلجابة إقراراً من ربه ملا دمغ به القوم 

  . .} واترك البحر رهواً إهنم جند مغرقون . فأسر بعبادي ليالً إنكم متبعون { 
مث لإلحياء . ، فالنص عليه يعيد تصوير املشهد ، مشهد السرى بعباد اهللا وهم بنو إسرائيل والسرى ال يكون إال ليالً 

وقد أمر اهللا موسى . الساكن : والرهو . جبو اخلفية ، ألن سراهم كان خفية عن عيون فرعون ومن وراء علمه 
و وقومه فيها ، إلغراء فرعون عليه السالم أن مير هو وقومه وأن يدع البحر وراءه ساكناً على هيئته اليت مر ه

فهكذا ينفذ قدر اهللا من خالل األسباب . . } إهنم جند مغرقون { : وجنده باتباعهم ، ليتم قدر اهللا هبم كما أراده 
  .واألسباب ذاهتا طرف من هذا القدر احملتوم . الظاهرة 

إهنم جند مغرقون { : ال بد أن تكون وخيتصر السياق حكاية مشهد الغرق أو عرضه ، اكتفاء بالكلمة النافذة اليت 
وميضي من هذا املشهد املضمر إىل التعقيب عليه؛ تعقيباً يشي هبوان فرعون الطاغية املتعايل وملئه املمالئ له . . } 

هوانه وهواهنم على اهللا ، وعلى هذا الوجود الذي كان يشمخ فيه بأنفه ، فيطأطئ له املأل . على الظلم والطغيان 
به؛ وهو أضأل وأزهد من أن حيس به الوجود ، وهو يسلب النعمة فال مينعها من الزوال ، وال يرثي له  املفتونون

  :أحد على سوء املآل 
. كذلك وأورثناها قوماً آخرين . ونعمة كانوا فيها فاكهني . وزروع ومقام كرمي . كم تركوا من جنات وعيون { 

  . .} ين فما بكت عليهم السماء واألرض وما كانوا منظر



ومكان مرموق ، ينالون فيه . وزروع . وعيون . جنات . . ويبدأ املشهد بصور النعيم الذي كانوا فيه يرفلون 
  .ونعمة يتلذوهنا ويطعموهنا ويعيشون فيها مسرورين حمبورين . االحترام والتكرمي 

كذلك وأورثناها بين إسرائيل { : ويرثه قوم آخرون ويف موضع آخر قال . مث ينزع هذا كله منهم أو ينزعون منه 
  .وبنو إسرائيل مل يرثوا ملك فرعون بالذات } 

الذي زال عن فرعون وملئه ، . فاملقصود إذن هو نوع امللك والنعمة . ولكنهم ورثوا ملكاً مثله يف األرض األخرى 
  وورثه بنو إسرائيل

ذهبوا فلم يأس على ذهاهبم أحد : هذه األرض  مث ماذا؟ مث ذهب هؤالء الطغاة الذين كانوا ملء األعني والنفوس يف
  :، ومل تشعر هبم مساء وال أرض؛ ومل ينظروا أو يؤجلوا عند ما حل امليعاد 

  . .} فما بكت عليهم السماء واألرض وما كانوا منظرين { 
حد يف أرض وال مساء فهؤالء الطغاة املتعالون مل يشعر هبم أ. . وهو تعبري يلقي ظالل اهلوان ، كما يلقي ظالل اجلفاء 

وذهبوا ذهاب النمال ، وهم كانوا جبارين يف األرض يطأون الناس . ومل يأسف عليهم أحد يف أرض وال مساء . 
بالنعال وذهبوا غري مأسوف عليهم فهذا الكون ميقتهم النفصاهلم عنه ، وهو مؤمن بربه ، وهم به كافرون وهم 

  هي تعيش فيهأرواح خبيثة شريرة منبوذة من هذا الوجود و
. ولو أحس اجلبارون يف األرض ما يف هذه الكلمات من إحياء ألدركوا هواهنم على اهللا وعلى هذا الوجود كله 

  .وألدركوا أهنم يعيشون يف الكون منبوذين منه ، مقطوعني عنه ، ال تربطهم به آصرة ، وقد قطعت آصرة اإلميان 
  :الختيار ويف الصفحة املقابلة مشهد النجاة والتكرمي وا

ولقد اخترناهم على علم على . ولقد جنينا بين إسرائيل من العذاب املهني من فرعون إنه كان عالياً من املسرفني { 
  . .} وآتيناهم من اآليات ما فيه بالء مبني . العاملني 

ون املتعالون املسرفون يف يف مقابل اهلوان الذي انتهى إليه املتجرب} املهني { ويذكر هنا جناة بين إسرائيل من العذاب 
  . .} من فرعون إنه كان عالياً من املسرفني { : التجرب والتعايل 

اختيارهم على العاملني يف زماهنم بطبيعة . مث يذكر اختيار اهللا لبين إسرائيل على علم حبقيقتهم كلها ، خريها وشرها 
تيار واالستخالف؛ على كل ما قصه عنهم بعد ذلك احلال ، ملا يعلمه اهللا من أهنم أفضل أهل زماهنم وأحقهم باالخ

مما يشري إىل أن اختيار اهللا ونصره قد يكون ألفضل أهل زماهنم؛ ولو مل يكونوا قد . من تلكؤ ومن احنراف والتواء 
  .بلغوا مستوى اإلميان العايل؛ إذا كانت فيهم قيادة تتجه هبم إىل اهللا على هدى وعلى بصرية واستقامة 

  . .} من اآليات ما فيه بالء مبني  وآتيناهم{ 
حىت إذا مت امتحاهنم ، وانقضت فترة استخالفهم ، . فتعرضوا لالختبار هبذه اآليات ، اليت آتاهم اهللا إياها لالبتالء 

أخذهم اهللا باحنرافهم والتوائهم ، وبنتيجة اختبارهم وابتالئهم ، فضرهبم مبن يشردهم يف األرض ، وكتب عليهم 
  . .سكنة ، وتوعدهم أن يعودوا إىل النكال والتشريد كلما بغوا يف األرض إىل يوم الدين الذلة وامل

بعد . . وبعد هذه اجلولة يف مصرع فرعون وملئه ، وجناة موسى وقومه ، وابتالئهم باآليات بعد فتنة فرعون وأخذه 
يعود لريبط بني . وإنكارهم هلا  هذه اجلولة يعود إىل موقف املشركني من قضية البعث والنشور ، وشكهم فيها ،

  :قضية البعث وتصميم الوجود كله وبنائه على احلق واجلد ، الذي يقتضي هذا البعث والنشور 
  .إن هي إال موتتنا األوىل وما حنن مبنشرين : إن هؤالء ليقولون { 



وما خلقنا . م كانوا جمرمني أهم خري أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إهن. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقني 
إن يوم الفصل ميقاهتم . ما خلقنامها إال باحلق ولكن أكثرهم ال يعلمون . السماوات واألرض وما بينهما العبني 

  . .} إال من رحم اهللا ، إنه هو العزيز الرحيم . يوم ال يغين موىل عن موىل شيئاً وال هم ينصرون . أمجعني 
} األوىل { ويسموهنا . ما هي إال املوتة اليت منوهتا ، مث ال حياة وال نشور : ب ليقولون إن هؤالء املشركني من العر

ويستدلون على أنه ليس هناك إال هذه املوتة . مبعىن السابقة املتقدمة على املوعد الذي يوعدونه للبعث والنشور 
عد منهم أحد ، ومل ينشر منهم أحد؛ ويطلبون يستدلون بأن آباءهم الذين ماتوا هذه املوتة ومضوا مل ي. وينتهي األمر 

  .اإلتيان هبم إن كان النشور حقاً وصدقاً 
وهم يف هذا الطلب يغفلون عن حكمة البعث والنشور؛ وال يدركون أهنا حلقة من حلقات النشأة البشرية ، ذات 

إىل النهاية الكرمية اليت والوصول بالطائعني . حكمة خاصة وهدف معني ، للجزاء على ما كان يف احللقة األوىل 
تؤهلهم هلا خطواهتم املستقيمة يف رحلة احلياة الدنيا؛ والوصول بالعصاة إىل النهاية احلقرية اليت تؤهلهم هلا خطواهتم 

وتلك احلكمة تقتضي جميء البعث والنشور بعد انقضاء مرحلة األرض . . املنتكسة املرتكسة يف احلمأة املستقذرة 
ون البعث لعبة تتم حسب رغبة أو نزوة بشرية لفرد أو جلماعة حمدودة من البشر كي يصدقوا كلها؛ ومتنع أن يك

بالبعث والنشور وهم ال يكمل إمياهنم إال أن يشهدوا بالغيب على هذه القضية ، اليت خيربهم هبا الرسل؛ ويقتضيها 
وهذا التدبر وحده يكفي لإلميان باآلخرة . التدبر يف طبيعة هذه احلياة ، ويف حكمة اهللا يف خلقها على هذا األساس 

  .، والتصديق بالنشور 
والتبابعة . وقبل أن يوجههم هنا إىل هذا التدبر يف تصميم الكون ذاته ، يلمس قلوهبم ملسة عنيفة مبصرع قوم تبع 

مث يشري إليها  وال بد أن القصة اليت يشري إليها كانت معروفة للسامعني ، ومن. من ملوك محري يف اجلزيرة العربية 
  :إشارة سريعة للمس قلوهبم بعنف ، وحتذيرها مصرياً كهذا املصري 

  . .} أهم خري أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إهنم كانوا جمرمني { 
ويف ظل هذه الذكرى ، وارجتاف القلوب من تصورها ، يقودهم إىل النظر يف تصميم السماوات واألرض؛ وتنسيق 

  :ا يبدو وراء هذا التنسيق من قصد وصدق وتدبري هذا الكون؛ وم
إن يوم . ما خلقنامها إال باحلق ولكن أكثرهم ال يعلمون . وما خلقنا السماوات واألرض وما بينهما العبني { 

} إال من رحم اهللا إنه هو العزيز الرحيم . يوم ال يغين موىل عن موىل شيئاً وال هم ينصرون . الفصل ميقاهتم أمجعني 
. .  

  .واللفتة لطيفة ، واملناسبة بني خلق السماوات واألرض وما بينهما وبني قضية البعث والنشور مناسبة دقيقة 

  .ولكن الفطرة البشرية تدركها يف يسر حني توجه إليها مثل هذا التوجيه 
ل شيء والواقع أن تدبر ما يف خلق السماوات واألرض من دقة وحكمة وقصد ظاهر وتنسيق ملحوظ ، وخلق ك

مبقدار ال يزيد وال ينقص عن حتقيق الغاية من خلقه ، وحتقيق تناسقه مع كل شىء وحوله ، وظهور القصد يف خلق 
كل شىء بالقدر والشكل الذي خلق به ، وانتفاء املصادفة والبعث يف أي جانب صغر أو كرب يف تصميم هذه 

  .اخلالئق اهلائلة وما فيها من خالئق دقيقة لطيفة 
وأن له . أن تدبر هذا كله يوقع يف النفس أن هلذا اخللق غاية فال عبث فيه؛ وأنه قائم على احلق فال باطل فيه الواقع 

وأن أمر اآلخرة ، وأمر اجلزاء . هناية مل تأت بعد ، وال جتيء باملوت ، بعد هذه الرحلة القصرية على هذا الكوكب 
حىت تتحقق . ذا التصميم املقصود يف بناء هذه احلياة وهذا الوجود فيها حتم ال بد منه من الناحية املنطقية البحتة هل



هذا الصالح وهذا الفساد اللذان ركب اإلنسان على . به النهاية الطبيعية للصالح والفساد يف هذه احلياة الدنيا 
  .هناية املطاف أساس االستعداد هلما؛ وظهور جهده هو وإرادته يف اختيار أحدمها ، وتلقي جزاء هذا االختيار يف 

وإن خلق اإلنسان هبذا االستعداد املزدوج ، ونفي العبث عن فعل اهللا سبحانه ، ليقتضيان أن يكون هلذا اإلنسان 
ومن مث جييء بعد توجيه النظر . وهذا هو صميم قضية اآلخرة . مصري معني ، ينتهي إليه بعد انتهاء رحلته األرضية 

  :جييء قوله تعاىل . واألرض  إىل احلكمة والقصد يف خلق السماوات
يوم ال يغين موىل عن موىل شيئاً وال هم ينصرون إال من رحم اهللا ، إنه هو العزيز . إن يوم الفصل ميقاهتم أمجعني { 

  . .} الرحيم 
،  فاحلكمة تقتضي أن يكون هناك يوم يفصل فيه بني اخلالئق. جييء هذا القول طبيعياً ومرتبطاً مبا قبله كل االرتباط 

وحيكم فيه بني اهلدى والضالل ، ويكرم فيه اخلري ويهان فيه الشر ، ويتجرد الناس من كل سند هلم يف األرض ، 
ومن كل قرىب وآصرة ، ويعودون إىل خالقهم فرادى كما خلقهم ، يتلقون جزاء ما عملت أيديهم ، ال ينصرهم 

الذي خرجوا من يده سبحانه . ر الرحيم العطوف أحد ، وال يرمحهم أحد ، إال من ينال رمحة ربه العزيز القاد
وما بني خروجهم ورجوعهم إمنا هو فرصة للعمل وجمال . ليعملوا؛ وعادوا إىل يده سبحانه ليتسلموا منه اجلزاء 

  .لالبتداء 
 هكذا تقتضي احلكمة الظاهرة يف تصميم هذا الكون ، ويف خلق السماوات واألرض وما بينهما باحلق ، ويف التقدير

  . .الواضح والقصد الناطق يف كل شيء يف هذا الوجود 
وبعد تقرير هذا املبدأ يعرض عليهم مشهداً من مشاهد يوم الفصل؛ وما ينتهي إليه العصاة والطائعون من عذاب 

  :مشهداً عنيفاً يتناسق مع ظالل السورة وجوها العنيف . ومن نعيم 
  . البطون كغلي احلميم إن شجرة الزقوم طعام األثيم ، كاملهل يغلي يف{ 

َوِفي َخلِْقكُمْ ) ٣(إِنَّ ِفي السََّماَواِت وَالْأَْرضِ لَآَياٍت ِللُْمْؤِمنَِني ) ٢(َتْنزِيلُ الْكَِتابِ ِمَن اللَِّه الْعَزِيزِ الَْحِكيمِ ) ١(حم 
النَّهَارِ َوَما أَْنَزلَ اللَُّه ِمَن السََّماِء ِمْن رِْزقٍ فَأَحَْيا بِِه الْأَْرضَ َواْخِتلَاِف اللَّْيلِ َو) ٤(َوَما َيُبثُّ ِمْن َدابٍَّة آَياٌت ِلقَْومٍ ُيوِقُنونَ 

ِتلَْك آيَاُت اللَِّه َنْتلُوَها َعلَْيَك بِالَْحقِّ فَبِأَيِّ َحِديثٍ َبْعَد اللَِّه ) ٥(َبْعَد َمْوتَِها َوَتْصرِيِف الرَِّياحِ آَياٌت ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ 
َيْسَمُع آيَاِت اللَِّه ُتتْلَى َعلَْيِه ثُمَّ ُيِصرُّ ُمسَْتكْبًِرا كَأَنْ لَْم َيْسَمْعَها فََبشِّْرهُ ) ٧(وَْيلٌ ِلكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ) ٦(ُيؤِْمُنونَ َوآَياِتِه 

ِمْن َورَائِهِْم َجهَنَُّم َولَا يُْغنِي ) ٩(ذَاٌب ُمهٌِني َوإِذَا َعِلَم ِمْن آَياِتَنا شَْيئًا اتََّخذََها ُهزًُوا أُولَِئَك لَُهْم َع) ٨(بَِعذَابٍ أَِليمٍ 
َهذَا ُهًدى َوالَِّذيَن كَفَرُوا بِآيَاِت ) ١٠(َعْنُهْم َما كََسبُوا َشْيئًا َولَا َما اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْوِلَياَء وَلَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم 

اللَُّه الَِّذي َسخََّر لَكُُم الَْبْحَر ِلَتْجرَِي الْفُلُْك ِفيِه بِأَْمرِِه َوِلَتْبَتغُوا ِمْن فَْضِلِه ) ١١( َربِّهِْم لَُهْم َعذَاٌب ِمْن رِْجزٍ أَلِيٌم
َيتَفَكَُّرونَ َوَسخََّر لَكُْم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َجِميًعا ِمْنُه إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآيَاٍت ِلقَْومٍ ) ١٢(َولََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ 

َمْن َعِملَ َصاِلًحا ) ١٤(قُلْ ِللَِّذيَن آَمنُوا َيْغِفرُوا ِللَِّذيَن لَا يَْرُجونَ أَيَّاَم اللَِّه لَِيْجزَِي قَْوًما بَِما كَاُنوا َيكِْسُبونَ ) ١٣(
آَتيَْنا َبنِي إِسَْراِئيلَ الِْكَتاَب َوالُْحكَْم وَالنُُّبوَّةَ َوَرَزقَْناُهمْ َولَقَْد ) ١٥(فَِلَنفِْسِه َوَمْن أََساَء فََعلَْيَها ثُمَّ إِلَى َربِّكُْم تُْرَجُعونَ 

وَآَتْيَناُهْم َبيَِّناٍت ِمَن الْأَْمرِ فََما اْخَتلَفُوا إِلَّا ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهُم الِْعلُْم َبغًْيا ) ١٦(ِمَن الطَّيِّبَاِت َوفَضَّلَْناُهْم َعلَى الَْعالَِمَني 
ثُمَّ َجَعلْنَاَك َعلَى َشرِيَعٍة ِمَن الْأَْمرِ فَاتَّبِْعَها َولَا ) ١٧(نَُهْم إِنَّ َربََّك يَقِْضي َبْينَُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة ِفيَما كَانُوا ِفيِه َيْخَتِلفُونَ َبْي

اللَِّه شَْيئًا َوإِنَّ الظَّاِلِمَني َبْعضُُهْم أَْوِلَياُء َبْعضٍ َواللَُّه وَِليُّ  إِنَُّهْم لَْن ُيْغنُوا َعْنَك ِمَن) ١٨(َتتَّبِْع أَهَْواَء الَِّذيَن لَا َيْعلَُمونَ 
أَْم َحِسَب الَِّذيَن اْجَتَرحُوا السَّيِّئَاِت أَنْ َنْجَعلَُهمْ ) ٢٠(َهذَا َبَصاِئُر ِللنَّاسِ َوُهًدى َوَرْحَمةٌ ِلقَْومٍ ُيوِقُنونَ ) ١٩(الُْمتَِّقَني 

َوَخلََق اللَُّه السََّماَواِت َوالْأَْرَض ) ٢١(ُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت َسَواًء َمْحَياُهْم َوَمَماتُُهْم َساَء َما َيْحكُُمونَ كَالَِّذيَن آَم



َوأََضلَُّه اللَُّه َعلَى ِعلْمٍ  أَفََرأَْيَت َمنِ اتََّخذَ إِلََهُه َهَواُه) ٢٢(بِالَْحقِّ َولُِتْجَزى كُلُّ نَفْسٍ بَِما كََسَبْت وَُهْم لَا ُيظْلَُمونَ 
  ) ٢٣( َوَخَتَم َعلَى َسْمِعِه َوقَلْبِِه َوَجَعلَ َعلَى َبَصرِِه ِغَشاَوةً فََمْن َيْهِديِه ِمْن َبْعِد اللَِّه أَفَلَا َتذَكَُّرونَ

حججها وآياهتا ، هذه السورة املكية تصور جانباً من استقبال املشركني للدعوة اإلسالمية ، وطريقتهم يف مواجهة 
وتعنتهم يف مواجهة حقائقها وقضاياها ، واتباعهم للهوى اتباعاً كامالً يف غري ما حترج من حق واضح أو برهان ذي 

كذلك تصور كيف كان القرآن يعاجل قلوهبم اجلاحمة الشاردة مع اهلوى ، املغلقة دون اهلدى؛ وهو . سلطان 
ثري والداللة ، ويذكرهم عذابه ، ويصور هلم ثوابه ، ويقرر هلم سننه ، يواجهها بآيات اهللا القاطعة العميقة التأ

  .ويعرفهم بنواميسه املاضية يف هذا الوجود 
ومن خالل آيات السورة وتصويرها للقوم الذين واجهوا الدعوة يف مكة ، نرى فريقاً من الناس مصرا على الضاللة 

حق اهللا وحق كالمه ، ترمسه هذه اآليات ، وتواجهه مبا يستحقه ، مكابراً يف احلق ، شديد العناد ، سيئ األدب يف 
  :من الترذيل والتحذير والتهديد بعذاب اهللا املهني األليم العظيم 

وإذا . يسمع آيات اهللا تتلى عليه ، مث يصر مستكرباً كأن مل يسمعها ، فبشره بعذاب أليم . ويل لكل أفاك أثيم { 
من ورائهم جهنم ، وال يغين عنهم ما كسبوا شيئاً وال . اً ، أولئك هلم عذاب مهني علم من آياتنا شيئاً اختذها هزو

  . .} ما ختذوا من دون اهللا أولياء وهلم عذاب عظيم 
ونرى مجاعة من الناس ، رمبا كانوا من أهل الكتاب سيئي التصور والتقدير؛ ال يقيمون وزناً حلقيقة اإلميان اخلالصة 

والقرآن يشعرهم . صيل بينهم وهم يعملون السيئات وبني املؤمنني الذي يعملون الصاحلات ، ال حيسون بالفارق األ
بأن هناك فارقاً أصيالً يف ميزان اهللا بني الفريقني ، ويقرر سوء حكمهم وسوء تصورهم لألمور؛ وقيام األمر يف ميزان 

  :اهللا على العدل األصيل يف صلب الوجود كله منذ بدء اخللق والتكوين 
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن جنعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصاحلات ، سواء حمياهم ومماهتم؟ ساء ما  {

  . .} حيكمون وخلق اهللا السماوات واألرض باحلق ، ولتجزى كل نفس مبا كسبت ، وهم ال يظلمون 
نرى هذا . تعبده ، ويطيع كل ما يراه ونرى فريقاً من الناس ال يعرف حكماً يرجع إليه إال هواه ، فهو إهله الذي ي

  :الفريق من الناس مصوراً تصويراً فذاً يف هذه اآلية؛ وهو يعجب من أمره ويشهر بغفلته وعماه 
أفرأيت من اختذ إهله هواه ، وأضله اهللا على علم ، وختم على مسعه وقلبه ، وجعل على بصره غشاوة؟ فمن يهديه { 

  .. } من بعد اهللا؟ أفال تذكرون؟ 
ونرى هذا الفريق من الناس ينكر أمر اآلخرة ، ويشك كل الشك يف قضية البعث واحلساب ، ويتعنت يف اإلنكار 

والقرآن يوجه هذا الفريق إىل الدالئل القائمة احلاضرة على . ويف طلب الربهان مبا ال سبيل إليه يف هذه األرض 
  :صدق هذه القضية ، وهم عنها معرضون 

. وما هلم بذلك من علم ، إن هم إال يظنون . إال حياتنا الدنيا منوت وحنيا ، وما يهلكنا إال الدهر ما هي : وقالوا { 
اهللا حيييكم مث : قل . ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقني : وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إال أن قالوا 

  }ر الناس ال يعلمون ولكن أكث. مييتكم مث جيمعكم إىل يوم القيامة ال ريب فيه 

. وجيوز أن يكون هؤالء مجيعاً فريقاً واحداً من الناس يصدر منه هذا وذاك ، ويصفه القرآن يف السورة هنا وهناك 
مبا يف ذلك بعض أهل الكتاب ، وقليل منهم كان . كما جيوز أن يكونوا فرقاً متعددة ممن واجهوا الدعوة يف مكة 

ارة عن هذا الفريق ليعترب هبا أهل مكة دون أن يقتضي هذا وجوده يف مكة وجيوز أن تكون هذه إش. يف مكة 



  .بالذات يف ذلك احلني 
وعلى أية حال فقد واجه القرآن هؤالء الناس بصفاهتم تلك وتصرفاهتم ، وحتدث عنهم يف هذه السورة ذلك 

القيامة ، وبصرهم مبا جرى كذلك واجههم بآيات اهللا يف اآلفاق ويف أنفسهم ، وحذرهم حساب يوم . . احلديث 
  .ملن قبلهم ممن احنرفوا عن دين اهللا القومي 

  :واجههم بآيات اهللا يف هذا األسلوب البسيط املؤثر العميق 
واختالف الليل . ويف خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون . إن يف السماوات واألرض آليات للمؤمنني { 

تلك . من رزق فأحيا به األرض بعد موهتا ، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون والنهار وما أنزل اهللا من السماء 
  . .} آيات اهللا نتلوها عليك باحلق ، فبأي حديث بعد اهللا وآياته يؤمنون؟ 

  :وواجههم هبا مرة أخرى يف صورة نعم من أنعم اهللا عليهم يغفلون عن تذكرها وتدبرها 
وسخر لكم ما يف . ك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون اهللا الذي سخر لكم البحر لتجري الفل{ 

  . .} إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون . السماوات وما يف األرض مجيعاً منه 
  :كذلك واجههم حباهلم يوم القيامة الذي ينكرونه أو ميارون فيه 

اليوم جتزون ما كنتم . ة تدعى إىل كتاهبا كل أم. وترى كل أمة جاثية . ويوم تقوم الساعة يومئذ خيسر املبطلون { 
فأما الذين آمنوا وعملوا الصاحلات . هذا كتابنا ينطق عليكم باحلق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون . تعملون 

وأما الذين كفروا أفلم تكن آيايت تتلى عليكم فاستكربمت وكنتم . ذلك هو الفوز املبني . فيدخلهم رهبم يف رمحته 
ما ندري ما الساعة ، إن نظن إال ظناً ، وما : قلتم . إن وعد اهللا حق والساعة ال ريب فيها : مني؟ وإذا قيل قوماً جمر

اليوم ننساكم كما نسيتم : وقيل . وبدا هلم سيئات ما عملوا ، وحاق هبم ما كانوا به يستهزئون . حنن مبستيقنني 
ذلكم بأنكم اختذمت آيات اهللا هزواً وغرتكم احلياة الدنيا :  لقاء يومكم هذا ، ومأواكم النار ، وما لكم من ناصرين

كذلك مل يدع أي لبس أو شك يف عدالة اجلزاء وفردية التبعة؛ فبني أن } فاليوم ال خيرجون منها وال هم يستعتبون 
  :ذلك حني يقول . هذا األصل عميق يف تكوين الوجود كله ، وعليه يقوم هذا الوجود 

  .} نفسه ومن أساء فعليها ، مث إىل ربكم ترجعون من عمل صاحلاً فل{ 

.  
{ : وحني يرد على من حيسبون وهم جيترحون السيئات أهنم عند اهللا كاملؤمنني الذين يعملون الصاحلات ، فيقول 

  . .} وخلق اهللا السماوات واألرض باحلق ، ولتجزى كل نفس مبا كسبت وهم ال يظلمون 
  .عها؛ ولكننا قسمناها إىل درسني اثنني لتيسري عرضها وتفصيلها والسورة كلها وحدة يف عالج موضو

تنزيل الكتاب من اهللا العزيز احلكيم { : واإلشارة إىل القرآن الكرمي . » ميم . حا « : وهي تبدأ باألحرف املقطعة 
اته ويستهزئون هبا وختتم حبمد اهللا وربوبيته املطلقة ، ومتجيده وتعظيمه ، إزاء أولئك الذين يغفلون عن آي. . } 

وله الكربياء يف السماوات واألرض ، . فلله احلمد رب السماوات ورب األرض رب العاملني { : ويستكربون عنها 
  . .} وهو العزيز احلكيم 

على غري ما يسري . ويسري سياق السورة يف عرض موضوعها يف يسر وهوادة وإيضاح هادئ ، وبيان دقيق عميق 
  .لها يف إيقاع عنيف كأنه مطارق تقرع القلوب سياق سورة الدخان قب

وتارة باللمس الناعم الرفيق ، وتارة . واهللا خالق القلوب ، ومنزل هذا القرآن ، يأخذ القلوب تارة بالقرع والطرق 
وهو اللطيف اخلبري . وحسب تنوع حاالهتا ومواقفها يف ذاهتا . حسب تنوعها هي واختالفها . بالبيان اهلادئ الرقيق 



  . .وهو العزيز احلكيم . 
  :واآلن نأخذ يف التفصيل 

ويف خلقكم وما يبث . إن يف السماوات واألرض آليات للمؤمنني . تنزيل الكتاب من اهللا العزيز احلكيم . حم { 
واختالف الليل والنهار وما أنزل اهللا من السماء من رزق فأحيا به األرض بعد موهتا ، . من دابة آيات لقوم يوقنون 

  . .} وتصريف الرياح ، آيات لقوم يعقلون 
وفيهما داللة على مصدر . ويذكر بعدمها تنزيل الكتاب من اهللا العزيز احلكيم » ميم . حا « : يذكر احلرفني 

من ناحية أن هذا الكتاب املعجز مصوغ من . الكتاب ، كما أسلفنا احلديث عن األحرف املقطعة يف أوائل السور 
العزيز { وهم ال يقدرون على شيء منه ، فهذه داللة قائمة على أن تنزيل هذا الكتاب من اهللا مثل هذه األحرف ، 

وهو تعقيب . الذي خيلق كل شيء بقدر ، وميضي كل أمر حبكمة } احلكيم { . القادر الذي ال يعجزه شيء } 
  .يناسب جو السورة وما تتعرض له من ألوان النفوس 

وقد كانت . ن هذا الكتاب؛ يشري إىل آيات اهللا املبثوثة يف الكون من حوهلم وقبل أن يعرض للقوم وموقفهم م
ويوجه قلوهبم إليها لعلها توقظها وتفتح مغاليقها ، وتستجيش فيها احلساسية . وحدها كفيلة بتوجيههم إىل اإلميان 

  :باهللا منزل هذا الكتاب ، وخالق هذا الكون العظيم 
  . .} للمؤمنني إن يف السماوات واألرض آليات { 

فحيثما مد اإلنسان . واآليات املبثوثة يف السماوات واألرض ال تقتصر على شيء دون شيء ، وال حال دون حال 
  . .ببصره وجد آيات اهللا تطالعه يف هذا الكون العجيب 

  وأي شيء ليس آية؟
. . النثار الصغري يف الفضاء هذه السماوات بأجرامها الضخمة ، وأفالكها اهلائلة ، وهي على ضخامتها مبعثرة ك

  . . اجلميل . . الفضاء اهلائل الرهيب 
  .ودورة هذه األجرام يف أفالكها يف دقة واطراد وتناسق 

  تناسق مجيل ال تشبع العني من النظر إليه ، وال يشبع القلب من متليه. 
مث بالقياس . س إىل النجوم الكبرية وهذه األرض الواسعة العريضة بالقياس إىل البشر ، وهي ذرة ، أو هباءة بالقيا

  تتوه لوال القدرة اليت متسك هبا وتنتظمها يف العقد الكوين الذي ال يتوه شيء فيه. . إىل هذا الفضاء الذي تتوه فيه 
وما أودعه اهللا طبيعة هذه األرض يف موقعها الكوين اخلاص من صالحية لنشوء احلياة فوقها ، ومن خصائص دقيقة 

  لو اختلت خصيصة واحدة منها أو ختلفت ما أمكن أن تقوم فيها احلياة أو تدوم. كبة متجمعة متناسقة مقصودة مترا
. . آية . . وكل جزء من كل شيء ومن كل حي يف هذه األرض . . آية . . وكل شيء يف هذه األرض وكل حي 

آية . . رة الضخمة أو النبتة اهلزيلة هذه الورقة الصغرية يف هذه الشج. . آية . . والصغري الدقيق كالضخم الكبري 
وهذه الشعرة يف جسم احليوان أو . آية يف وظيفتها وتركيبها . آية يف شكلها وحجمها ، آية يف لوهنا وملمسها . . 

آية يف مادهتا . . آية . . وهذه الريشة يف جناح الطائر . آية يف خصائصها ولوهنا وحجمها . . آية . . اإلنسان 
وحيثنما مد اإلنسان ببصره يف األرض أو يف السماء تزامحت اآليات وتراكبت ، وأعلنت عن . ظيفتها وتنسيقها وو

  .نفسها لقلبه ومسعه وبصره 
  ولكن ، من الذي يرى هذه اآليات ويستشعرها؟ ملن تعلن هذه اآليات عن نفسها؟ ملن؟

  . .} للمؤمنني { 



ضواء واألنداد؛ واإلحساس مبا فيها من آيات اهللا املبثوثة يف فاإلميان هو الذي يفتح القلوب لتلقي األصداء واأل
واإلميان هو الذي ختالط القلوب بشاشته فتحيا وترق وتلطف؛ وتلتقط ما يذخر به الكون من . األرض والسماء 

أحياء  إحياءات خفية وظاهرة ، تشري كلها إىل اليد الصانعة ، وطابعها املميز يف كل ما تصوغه وتبدعه من أشياء ومن
  .وكل ما خرج من هذه اليد فهو خارق معجز ال يقدر على إبداعه أحد من خلق اهللا . 

  :مث ينتقل هبم السياق من آفاق الكون إىل ذوات أنفسهم؛ وهي أقرب إليهم ، وهم هبا أكثر حساسية 
  . .} ويف خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون { 

عجيب ، وهبذه اخلصائص الفريدة ، وهبذه الوظائف اللطيفة الدقيقة املتنوعة وخلق هذا اإلنسان هبذا التكوين ال
خارقة نسيناها لطول تكرارها ، ولقرهبا منا ولكن التركيب العضوي جلارحة واحدة من جوارح . خارقة . الكثرية 

  هذا اإلنسان مسألة تدير الرأس عجباً ودهشة واستهواالً هلذا التركيب العجيب
وفيما هو أصغر من اإلميبا فكيف هبا يف هذا . يف اإلميبا ذات اخللية الواحدة . أبسط صورها معجزة إن احلياة يف 

  اإلنسان الشديد التركيب والتعقيد؟ وهو يف تركيبه النفسي أشد تركباً وتعقداً من تركيبه العضوي
وأصغرها . ، ال حيصيها إال اهللا وحوله تلك اخلالئق اليت تدب على األرض أنواعاً وأجناساً ، وأشكاالً وأحجاماً 

معجز يف تناسب حيواته على هذه األرض ، حبيث ال يزيد جنس عن . معجز يف تصريفه . كأكربها معجز يف خلقه 
  .حدود معينة ، حتفظ وجوده وامتداده ، ومتنع طغيانه على األجناس طغيان إبادة وإفناء 

وتنقص حبكمة وتقدير؛ وتركب يف كل منها من اخلصائص واليد املمسكة بزمام األنواع واألجناس تزيد فيها 
  . .والقوى والوظائف ما حيفظ التوازن بينها مجيعاً 

ولكنها يف مقابل هذا نزرة قليلة البيض والفراخ بالقياس إىل العصافري . النسور جارحة ضارية وعمرها مديد 
نسل العصافري؟ وكيف كانت تقضي على مجيع  ولنا أن نتصور كيف كان األمر يكون لو كان للنسور. . والزرازير 
  الطيور

فكيف لو كانت تنسل كالظباء والشاء؟ إهنا ما كانت تبقي على . واألسود كذلك يف عامل احليوان كاسرة ضارية 
ولكن اليد اليت متسك بالزمام جتعل نسلها حمدوداً بالقدر املطلوب وتكثر من ذوات . . حلم يف الغابة وال غذاء 

  .ن الظباء والشاء وما إليها لسبب معلوم اللحوم م
. ويف مقابل هذا ال تعيش إال حوايل أسبوعني اثنني . . والذبابة الواحدة تبيض يف الدورة الواحدة مئات األلوف 

فكيف لو أفلت الزمام فعاشت الذبابة الواحدة أشهراً أو سنني؟ لكان الذباب يغطي األجسام ويأكل العيون؟ ولكن 
  .ة هناك تضبط األمور وفق تقدير حمسوب فيه حساب كل احلاجات واألحوال والظروف اليد املدبر

يف هذا . . يف عامل الناس ، وعامل الدواب . ويف تدبريه وتقديره . ويف خصائصه . يف اخللق ذاته . وهكذا وهكذا 
  ولكن ملن؟ من الذي يراها ويتدبرها ويدركها؟. آيات ناطقة . كله آيات 

  . .} ن لقوم يوقنو{ 
اليقني الذي يدع القلوب تقر وتثبت . . واليقني هو احلالة املهيئة للقلوب كي حتس ، وكي تتأثر ، وكي تنيب 

فتصوغ من أقل ما . وتطمئن؛ وتتلقى حقائق الكون يف هدوء ويسر وثقة ، ويف راحة من القلق واحلرية والزعزعة 
  .حتصل ، أكرب النتائج وأعظم اآلثار يف هذا الوجود 

مث ينتقل هبم من ذوات أنفسهم وحركة األحياء حوهلم ، إىل الظواهر الكونية ، وما ينشأ عنها من أسباب احلياة هلم 
  :ولألحياء مجيعاً 



واختالف الليل والنهار ، وما أنزل اهللا من السماء من رزق فأحيا به األرض بعد موهتا ، وتصريف الرياح ، آيات { 
  . .} لقوم يعقلون 

الليل والنهار ظاهرتان قد ُيخلق جدهتما يف نفوس البشر التكرار ولكن آية عجيبة تطالع احلس البشري واختالف 
وهو يواجه الليل أول مرة أو يواجه النهار؟ إن القلب الشاعر املتفتح يرى هذه العجيبة دائماً ، وينتفض هلا دائماً؛ 

  .ر ويرى يد اهللا اليت تدير الكون كله كلما رأى الليل والنها
وتنمو معارف البشر ، ويتسع علمهم عن بعض الظواهر الكونية ، ويعرفون أن الليل والنهار ظاهرتان تنشآن عن 

ولكن العجيبة ال تنقص شيئاً هبذه املعرفة . دورة األرض حول حمورها أمام الشمس مرة يف كل أربع وعشرين ساعة 
ل نفسه هبذه السرعة املنتظمة ، وهو عائم يف اهلواء ، دورة هذا اجلرم حو. فإن دورة األرض هذه عجيبة أخرى . 

سابح يف الفضاء ، غري مستند إىل شيء إال إىل القدرة اليت متسك به وتديره كما شاءت هبذا النظام الذي ال يتخلف 
  ، وهبذا القدر الذي يسمح لألحياء واألشياء أن تظل على سطح هذا الكوكب السابح السارح الدائر يف الفضاء

توسع البشر يف علمهم فيدركون أمهية هاتني الظاهرتني على سطح األرض بالقياس إىل احلياة واألحياء؛ ويعرفون وي
أن تقسيم األوقات بني الليل والنهار هبذه النسبة على سطح هذا الكوكب عامل رئيسي لوجود احلياة وبقاء 

ا النظام لتغري كل شيء على هذه األرض ، وخباصة األحياء؛ وأنه لو مل توجد هاتان الظاهرتان هبذا القدر وعلى هذ
  .تلك احلياة اإلنسانية اليت ختص املخاطبني 

  من األحياء ومن مث تزداد هاتان الظاهرتان أمهية يف احلس البشري وال تنقصان
  . .} وما أنزل اهللا من السماء من رزق فأحيا به األرض بعد موهتا { 

فهذه . ولكن رزق السماء أوسع . كما فهم منه القدماء . ء النازل من السماء والرزق قد يكون املقصود به هو املا
. بل إهنا هلي اليت ينشأ عنها املاء بإذن اهللا . األشعة اليت تنزل من السماء ليست أقل أثراً يف إحياء األرض من املاء 

عيوناً وأهناراً؛ وحتيا هبا األرض بعد فحرارة الشمس هي اليت تبخر املاء من البحار فتتكاثف وتنزل أمطاراً ، وجتري 
  حتيا باملاء وحتيا باحلرارة والضياء سواء. موهتا 

  . .} وتصريف الرياح { 
وهي متضي مشاالً وجنوباً ، وشرقاً وغرباً ، منحرفة ومستقيمة ، دافئة وباردة ، وفق النظام الدقيق املنسوق املقصود 

ولتصريف . . فيه حساباً دقيقاً ال يترك شيئاً للمصادفة العمياء يف تصميم هذا الكون العجيب؛ وحساب كل شيء 
وكلها تتعاون يف . الرياح عالقة معروفة بدورة األرض ، وبظاهريت الليل والنهار ، وبالرزق الذي ينزل من السماء 

  كن ملن؟ول. معروضة يف الكون } آيات { وفيها . حتقيق مشيئة اهللا يف خلق هذا الكون ، وتصريفه كما أراد 
  . .} لقوم يعقلون { 

  .فللعقل هنا عمل ، وله يف هذا امليدان جمال 
يشري . الذين يوقنون والذين يعقلون . هذه بعض آيات اهللا الكونية ، يشري إليها هذه اإلشارات املوحية للمؤمنني 

باشرة ، مبا بينها وبني هذا إليها بآيات اهللا القرآنية ، فتلمس القلوب ، وتوقظ العقول ، وختاطب الفطر بلغتها امل
فمن مل يؤمن هبذه . الكون من صلة عميقة باطنة ، ال حيتاج إيقاظها إال إىل كلمات موحية كآيات هذا القرآن 

اآليات فال رجاء يف أن يؤمن بسواها؛ ومن مل توقظه هذه اإلشارات املوحية فلن توقظه الصرخات من غري هذا 
  :الصوت املستجاب 

  . .}  نتلوها عليك باحلق فبأي حديث بعد اهللا وآياته يؤمنون؟ تلك آيات اهللا{ 



وإن أية حقيقة لن تبلغ . وإن أي إبداع لن يبلغ إبداع اهللا يف الكون . إن أي كالم لن يبلغ كالم اهللا يف القرآن 
  . .} فبأي حديث بعد اهللا وآياته يؤمنون؟ { . حقيقة اهللا يف الثبوت والوضوح واليقني 

  :يليق مبن ال يؤمن إال التهديد والتنكيل وهنا ال 
وإذا . فبشره بعذاب أليم . يسمع آيات اهللا تتلى عليه مث يصر مستكرباً كأن مل يسمعها . ويل لكل أفاك أثيم { 

من ورائهم جهنم ، وال يغين عنهم ما كسبوا شيئاً وال . علم من آياتنا شيئاً اختذها هزواً ، أولئك هلم عذاب مهني 
  .} ذوا من دون اهللا أولياء ، وهلم عذاب عظيم ما اخت

.  
وتصور هذه اآليات كما أسلفنا يف تقدمي السورة جانباً من استقبال املشركني هلذه الدعوة يف مكة ، وإصرارهم على 
باطلهم ، واستكبارهم عن مساع كلمة احلق البني ، ومكابرهتم يف هذا احلق كأنه مل يطرق أذهاهنم ، وسوء أدهبم مع 

ومقابلة القرآن هلذا كله بالترذيل والتقبيح والتهديد والوعيد ، والتلويح بالعذاب األليم املهني . . اهللا وكالمه 
  .العظيم 

  . .} ويل لكل أفاك أثيم { 
والتهديد شامل لكل من هذه . واألثيم الكثري املقارفة لإلمث . واألفاك الكذاب املارد على الكذب . والويل اهلالك 

الصادق الوعد والوعيد . وهو هتديد صادر من اهللا القوي القاهر اجلبار ، القادر على اهلالك والدمار  .صفته 
  .فهو هتديد رعيب مفزع مرهوب . واإلنذار 

آية إفكه وعالمة إمثه ، أنه يصر على الباطل ويستكرب على احلق ويتعاىل عن اخلضوع آليات اهللا . هذا األفاك األثيم 
  :ألدب الالئق مع اهللا ، وال يتأدب با

  . .} يسمع آيات اهللا تتلى عليه ، مث يصر مستكرباً كأن مل يسمعها { 
وهذه الصورة البغيضة ولو أهنا صورة فريق من املشركني يف مكة ، إال أهنا تتكرر يف كل جاهلية ، وتتكرر اليوم 

 تتلى عليه مث يصر مستكرباً كأن مل فكم يف األرض ، وبني من يقال إهنم مسلمون ، من يسمع آيات اهللا. وغداً 
يسمعها؛ ألهنا ال توافق هواه ، وال تسري مع مألوفه ، وال تعاونه على باطله ، وال تقره على شره ، وال تتمشى له مع 

  اجتاه
  . .} فبشره بعذاب أليم { 

، يف صوت البشري زيادة يف  فإذا كان ال يسمع النذير ، فليأته الويل املنظور. فهي هنا للسخرية . والبشارة للخري 
  السخرية والتحقري

  . .} وإذا علم من آياتنا شيئاً اختذها هزواً { 
. وهي صورة كذلك مكرورة يف اجلاهليات األوىل واألخرية . وهذه أشد وأنكى . بعد أن يعلمها ويعرف مصدرها 

علمها ، ويتخذها مادة للسخرية منها من يستهزئ بآيات اهللا اليت ي. وبني من يقال إهنم مسلمون . وكم من الناس 
  .وممن يؤمنون هبا؛ ومن يريدون أن يرجعوا أمر الناس واحلياة إليها 

  . .} أولئك هلم عذاب مهني { 
  .فاملهانة هي اجلزاء املناسب ملن يستهزئ بآيات اهللا وهو يعلمها 

  :ئم موجود ولكنه يف حقيقته قا. وهو عذاب حاضر قريب؛ وإن كان موعده آتياً بعد حني 
  . .} من ورائهم جهنم { 



أهنم ال يرونه ألنه من ورائهم وال يتقونه ألهنم يف . . وظالله . مقصودة ظالله فوق معناه } من ورائهم { ولفظ 
  غفلة عنه؛ وال يفوهتم فهم سيقعون فيه

  . .} وال يغين عنهم ما كسبوا شيئاً وال ما اختذوا من دون اهللا أولياء { 
عملوا أو ملكوا بنافعهم شيئاً ، فعملهم ولو صلح هباء ال يقدرون على شيء منه ، وهو قائم على  فليس شيء مما

وأولياؤهم من دون اهللا آهلة أو أعواناً وجنداً . وملكهم زائلٍ ال يصاحبهم منه شيء فيه غناء . غري أساس من إميان 
  .أو خالناً ال ميلكون هلم نصراً وال شفاعة 

  . .} وهلم عذاب عظيم { 
  . .فجرمهم يف االستهزاء بآيات اهللا قبيح يقتضي املهانة ، جسيم يقتضي جسامة التعذيب . فوق أنه مهني 

وينتهي هذا املقطع ، الذي ورد فيه ذكر االستهزاء بآيات اهللا ، والصد عنها واالستكبار ، بكلمة عن حقيقة هذه 
  :اآليات؛ وجزاء من يكفر هبذه احلقيقة يف إمجال 

  . .} والذين كفروا بآيات رهبم هلم عذاب من رجز أليم . هدى .  هذا{ 
فالذي يكفر بعد ذلك . هدى ممحض ال يشوبه ضالل . هدى خالص مصفى . إن حقيقة هذا القرآن أنه هدى 

فالرجز هو العذاب . الذي ميثله توكيد معىن الشدة واإليالم . باآليات ، وهذه حقيقتها ، يستحق أمل العذاب 
يليق مبن . وتوكيد بعد توكيد . تكرار بعد تكرار . . والعذاب الذي يهددون به هو عذاب من رجز أليم .  الشديد

  .يكفر باهلدى اخلالص املمحض الصريح 
وبعد التهديد املخيف ، والوعيد الرعيب ، يعود فيلمس قلوهبم ملساً رفيقاً ، بالتذكري بأنعم اهللا اليت سخرها هلم يف 

  :ض هذا الكون العري
وسخر لكم ما يف . اهللا الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ، ولتبتغوا من فضله ، ولعلكم تشكرون { 

  . .} السماوات وما يف األرض مجيعاً منه ، إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون 
ذي يتيح له أن يسخر حيظى من رعاية اهللا سبحانه بالقسط الوافر ، ال. . اإلنسان . . إن هذا املخلوق الصغري 

وذلك باالهتداء إىل طرف من سر الناموس اإلهلي الذي . اخلالئق الكونية اهلائلة ، وينتفع هبا على شىت الوجوه 
حيكمها ، والذي تسري وفقه وال تعصاه ولوال هذا االهتداء إىل طرف السر ما استطاع اإلنسان بقوته اهلزيلة 

اهلائلة؛ بل ما استطاع أن يعيش معها؛ وهو هذا القزم الصغري ، وهي هذه  احملدودة أن ينتفع بشيء من قوى الكون
  .املردة اجلبابرة من القوى والطاقات واألحجام واألجرام 

والبحر أحد هذه اجلبابرة الضخام اليت سخرها اهللا لإلنسان ، فهداه إىل شيء من سر تكوينها وخصائصها؛ عرف 
لتجري الفلك فيه { هلائل ، وهي تطفو على ثبج أمواجه اجلبارة وال ختشاها منه هذه الفلك اليت متخر هذا اخللق ا

فهو سبحانه الذي خلق البحر هبذه اخلصائص ، وخلق مادة الفلك هبذه اخلصائص ، وجعل خصائص . . } بأمره 
 وسائر اخلصائص الكونية األخرى مساعدة على أن جتري. . الضغط اجلوي ، وسرعة الرياح وجاذبية األرض 

{ : وهدى اإلنسان إىل هذا كله فأمكنه أن ينتفع به ، وأن ينتفع كذلك بالبحر يف نواح أخرى . الفلك يف البحر 
كالصيد للطعام وللزينة ، وكذلك التجارة واملعرفة والتجربة والرياضة والنزهة؛ وسائر ما } ولتبتغوا من فضله 

  .يبتغيه احلي من فضل اهللا يف البحار 
ن البحر والفلك ، ليبتغي من فضل اهللا؛ وليتجه إليه بالشكر على التفضل واإلنعام ، وعلى التسخري سخر اهللا لإلنسا



وهو يوجه قلبه هبذا القرآن إىل الوفاء هبذا احلق ، وإىل االرتباط بذلك األفق . . } ولعلكم تشكرون { : واالهتداء 
  . االجتاه ، وإىل إدراك ما بينه وبني الكون من وحدة يف املصدر ووحدة يف

  . .إىل اهللا . 
فلقد سخر اهللا هلذا اإلنسان ما يف السماوات وما يف األرض ، . ومن ختصيص البحر بالذكر إىل التعميم والشمول 

  :من قوى وطاقات ونعم وخريات مما يصلح له ويدخل يف دائرة خالفته 
  . .} وسخر لكم ما يف السماوات وما يف األرض مجيعاً منه { 

. . وهذا املخلوق الصغري .  هذا الوجود منه وإليه؛ وهو منشئه ومدبره؛ وهو مسخره أو مسلطه فكل شيء يف
يسخر به قوى يف هذا الكون وطاقات . مزود من اهللا باالستعداد ملعرفة طرف من النواميس الكونية . . اإلنسان 

يات ملن يفكر ويتدبر؛ ويتبع بقلبه ويف كل ذلك آ. تفوق قوته وطاقته مبا ال يقاس وكل ذلك من فضل اهللا عليه 
  :وعقله ملسات اليد الصانعة املدبرة املصرفة هلذه القوى والطاقات 

  . .} إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون { 
والفكر ال يكون صحيحاً وعميقاً وشامالً ، إال حني يتجاوز القوى والطاقات اليت يكشف سرها ، إىل مصدر هذه 

هذه الصلة اليت . نواميس اليت حتكمها؛ وإىل الصلة بني هذه النواميس وفطرة اإلنسان القوى والطاقات؛ وإىل ال
وال عرف وال متكن ، وال سخر وال انتفع . ولوالها ما اتصل وال أدرك . تيسر لإلنسان االتصال هبا وإدراكها 

  . .بشيء من هذه القوى والطاقات 
ويشعره مبصدر القوة . ي يصل قلب املؤمن بقلب هذا الوجود وحني يبلغ سياق السورة إىل هذا املقطع القوي الذ

عند هذا يدعو املؤمنني إىل الترفع واالستعالء وسعة األفق ورحابة . . احلقيقي وهو االهتداء إىل أسرار هذا الوجود 
شيء من كما يدعوهم إىل . الصدر يف مواجهة الضعاف العاجزين الذين ال تتصل قلوهبم بذلك املصدر الثري الغين 

العطف على هؤالء املساكني احملجوبني عن احلقائق املنرية القوية العظيمة؛ من الذين ال يتطلعون إىل أيام اهللا ، اليت 
  :يظهر فيها عظمته وأسراره ونواميسه 

، من عمل صاحلاً فلنفسه . قل للذين آمنوا يغفروا للذين ال يرجون أيام اهللا ، ليجزي قوماً مبا كانوا يكسبون { 
  . .} ومن أساء فعليها ، مث إىل ربكم ترجعون 

وتسامح القوة . تسامح املغفرة والعفو . فهو توجيه كرمي للذين آمنوا ليتساحموا مع الذين ال يرجون أيام اهللا 
والواقع أن الذين ال يرجون أيام اهللا مساكني يستحقون العطف أحياناً . وتسامح الكرب واالرتفاع . واالستعالء 

نبع اإلميان باهللا ، والطمأنينة إليه ، . هنم من ذلك النبع الفياض ، الذي يزخر بالنداوة والرمحة والقوة والثراء حبرما
وحرماهنم كذلك من املعرفة احلقيقية املتصلة بصميم . واالحتماء بركنه ، واللجوء إليه يف ساعات الكربة والضيق 

واملؤمنون الذين ميلكون كنز اإلميان وذخره ، ويتمتعون برمحته . ت النواميس الكونية وما وراءها من القوى والثروا
  .وفيضه أوىل باملغفرة ملا يبدو من أولئك احملرومني من نزوات ومحاقات 

ومن اجلانب اآلخر ، ليترك هؤالء املؤمنون األمر كله هللا يتوىل جزاء احملسن على إحسانه ، . هذا من جانب 
ذلك فيما ال يظهر الفساد يف . هلم العفو واملغفرة عن املساءة يف سجل احلسنات وحيسب . واملسيء على إساءته 

  :األرض ، ويعتدي على حدود اهللا وحرماته بطبيعة احلال 
  .} ليجزي قوماً مبا كانوا يكسبون { 



.  
  :ويعقب على هذا بفردية التبعة ، وعدالة اجلزاء ، وتوكيد الرجوع إىل اهللا وحده يف هناية املطاف 

  . .} من عمل صاحلاً فلنفسه ومن أساء فعليها ، مث إىل ربكم ترجعون  {
بذلك يتسع صدر املؤمن ، ويرتفع شعوره؛ وحيتمل املساءات الفردية والنزوات احلمقاء من احملجوبني املطموسني ، 

، وحامل  وهو حامل مشعل اهلدى للمحرومني من النور. فهو أكرب وأفسح وأقوى . يف غري ضعف ، ويف غري ضيق 
واألمر هللا يف النهاية ، . بلسم الشفاء للمحرومني من النبع ، وهو جمزيٌّ بعمله ، ال يصيبه من وزر املسيء شيء 

  .وإليه املرجع واملآب 
بعد ذلك يتحدث عن القيادة املؤمنة للبشرية ، وتركز هذه القيادة أخرياً يف الرسالة اإلسالمية؛ فيشري إىل اختالف 

وانتهاء راية القيادة واحلكم إىل صاحب الدعوة .  كتاهبم ، بعدما آتاهم اهللا الكتاب واحلكم والنبوة بين إسرائيل يف
ولكن طبيعتها هي هي منذ نشأهتا ، ومهمتها هي . والدعوة بعد مطاردة حماصرة . هذا وهو بعد يف مكة . األخرية 
  :مهمتها 

وآتيناهم . ورزقناهم من الطيبات ، وفضلناهم على العاملني ولقد آتينا بين اسرائيل الكتاب واحلكم والنبوة ، { 
إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا . بينات من األمر ، فما اختلفوا إال من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم 

يغنوا عنك من اهللا  إهنم لن. مث جعلناك على شريعة من األمر فاتبعها وال تتبع أهواء الذين ال يعلمون . فيه خيتلفون 
  . .} هذا بصائر للناس وهدى ورمحة لقوم يوقنون . وإن الظاملني بعضهم أولياء بعض ، واهللا ويل املتقني . شيئاً 

كانوا هم أصحاب عقيدة السماء اليت اختارها اهللا لتلك الفترة من . كانت القيادة قبل اإلسالم لبين إسرائيل 
واهللا خالق البشر . فاألرض قيادهتا هوى أو جهل أو قصور . مستمدة من السماء  وال بد للبشر من قيادة. التاريخ 

هو وحده الذي يشرع هلم شريعته مربأة من اهلوى فكلهم عباده ، مربأة من اجلهل والقصور فهو الذي خلقهم وهو 
  .أعلم مبن خلق ، وهو اللطيف اخلبري 

  . . }ولقد آتينا بين إسرائيل الكتاب واحلكم والنبوة { 
وكان فيهم النبوة بعد رسالة موسى وكتابه . وكان فيهم احلكم إلقامة الشريعة . فكان فيهم التوراة شريعة اهللا 
  .وكثر فيهم األنبياء وتتابعوا فترة طويلة نسبياً يف التاريخ . للقيام على الشريعة والكتاب 

  . .} ورزقناهم من الطيبات { 
  .املقدسة ، الطيبة ، الكثرية اخلريات بني النيل والفرات فكانت مملكتهم ونبواهتم يف األرض 

  . .} وفضلناهم على العاملني { 
وكان تفضيلهم على أهل زماهنم بطبيعة احلال؛ وكان مظهر هذا التفضيل األول اختيارهم للقيادة بشريعة اهللا؛ 

  :وإيتاءهم الكتاب واحلكم والنبوة 
  . .} وآتيناهم بينات من األمر { 

ا أوتوه من الشريعة بينا حامساً فاصالً ، ال غموض فيه وال لبس وال عوج وال احنراف؛ فلم يكن هناك ما فكان م
يدعو إىل االختالف يف هذا الشرع البني كما وقع منهم؛ وما كان هذا عن غموض يف األمر ، وال كان عن جهل 

  :منهم بالصحيح من احلكم 
  .}  فما اختلفوا إال من بعد ما جاءهم العلم{ 



.  
  :إمنا كان ذلك عن حتاسد بينهم ، ونزاع وظلم ، مع معرفة احلق والصواب 

  . .} بغياً بينهم { 
  :وبذلك انتهت قيادهتم يف األرض ، وبطل استخالفهم ، وأمرهم بعد ذلك إىل اهللا يوم القيامة 

  . .} إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه خيتلفون { 
الفة يف األرض لرسالة جديدة ورسول جديد ، يرد إىل شريعة اهللا استقامتها ، وإىل قيادة السماء مث كتب اهللا اخل

  :نصاعتها؛ وحيكم شريعة اهللا ال أهواء البشر يف هذه القيادة 
  . .} مث جعلناك على شريعة من األمر؛ فاتبعها ، وال تتبع أهواء الذين ال يعلمون { 

وليس هنالك من فرض ثالث ، وال طريق . وإما أهواء الذين ال يعلمون . اهللا  فإما شريعة. وهكذا يتمحض األمر 
وسط بني الشريعة املستقيمة واألهواء املتقلبة؛ وما يترك أحد شريعة اهللا إال ليحكم األهواء فكل ما عداها هوى 

  يهفو إليه الذين ال يعلمون
. ء الذين ال يعلمون ، فهم ال يغنون عنه من اهللا شيئاً واهللا سبحانه حيذر رسوله صلى اهللا عليه وسلم أن يتبع أهوا

  :وهم ال ميلكون أن يضروه شيئاً حني يتوىل بعضهم بعضاً ، ألن اهللا هو مواله . وهم يتولون بعضهم بعضاً 
  . .} واهللا ويل املتقني . إهنم لن يغنوا عنك من اهللا شيئاً ، وإن الظاملني بعضهم أولياء بعض { 

مع اليت قبلها لتعني سبيل صاحب الدعوة وحتدده ، وتغين يف هذا عن كل قول وعن كل تعليق أو  وإن هذه اآلية
  :تفصيل 

إهنم لن يغنوا عنك من اهللا شيئاً ، . مث جعلناك على شريعة من األمر فاتبعها ، وال تتبع أهواء الذين ال يعلمون { 
  .. } وإن الظاملني بعضهم أولياء بعض ، واهللا ويل املتقني 

وعلى صاحب الدعوة أن يتبع . إهنا شريعة واحدة هي اليت تستحق هذا الوصف ، وما عداها أهواء منبعها اجلهل 
فأصحاب . وعليه أال ينحرف عن شيء من الشريعة إىل شيء من األهواء . الشريعة وحدها ، ويدع األهواء كلها 

وهم يتساندون . هم إلب عليه فبعضهم ويل لبعض و. هذه األهواء أعجز من أن يغنوا عنه من اهللا صاحب الشريعة 
فيما بينهم ضد صاحب الشريعة فال جيوز أن يأمل يف بعضهم نصرة له أو جنوحاً عن اهلوى الذي يربط بينهم برباطه 

وأين والية من والية؟ وأين ضعاف جهال مهازيل يتوىل بعضهم . واهللا ويل املتقني . ولكنهم أضعف من أن يؤذوه . 
  ويل املتقني؟. من صاحب شريعة يتواله اهللا بعضاً؛ 

وتعقيباً على هذا البيان احلاسم اجلازم ، يتحدث عن اليقني ، وعما يف هذا القول وأمثاله يف القرآن من تبصرة 
  :وهدى ورمحة ألهل اليقني 

  . .} هذا بصائر للناس وهدى ورمحة لقوم يوقنون { 
فهو بذاته بصائر كاشفة كما أن البصائر تكشف . هلداية فيه واإلنارة ووصف القرآن بأنه بصائر للناس يعمق معىن ا

يتوقف على الثقة . ولكن هذا كله يتوقف على اليقني . . وهو بذاته رمحة . وهو بذاته هدى . ألصحاهبا عن األمور 
  .اليت ال خيامرها شك ، وال خيالطها قلق ، وال تتسرب إليها ريبة 

وعندئذ يبدو له الطريق واضحاً ، . يعرف طريقه ، فال يتلجلج وال يتعلثم وال حييد وحني يستيقن القلب ويستوثق 
  .واألفق منرياً ، والغاية حمددة ، والنهج مستقيماً ، وعندئذ يصبح هذا القرآن له نوراً وهدى ورمحة هبذا اليقني 

بيعة هذا القرآن بالقياس إىل املتقني ويعقب على احلديث عن والية الظاملني بعضهم لبعض ووالية اهللا للمتقني؛ وعن ط



يعقب على هذا احلديث بالتفرقة احلامسة بني حال الذين جيترحون . ، وأنه بصائر وهدى ورمحة ألهل اليقني 
ويستنكر أن يسوى بينهم يف احلكم ، وهم خمتلفون يف . السيئات وحال الذين يعملون الصاحلات وهم مؤمنون 

  .السماوات واألرض على أساس احلق والعدل؛ واحلق أصيل يف تصميم هذا الكون واهللا قد أقام . ميزان اهللا 
ساء ما . سواء حمياهم ومماهتم . أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن جنعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصاحلات { 

  . .} وخلق اهللا السماوات واألرض باحلق ، ولتجزى كل نفس مبا كسبت وهم ال يظلمون . حيكمون 
وجيوز أن يكون احلديث هنا عن أهل الكتاب ، الذين احنرفوا عن كتاهبم ، واجترحوا السيئات ، وظلوا حيسبون 

أنفسهم يف صفوف املؤمنني ، وجيعلون أنفسهم أكفاء للمسلمني الذين يعملون الصاحلات ، أنداداً هلم يف تقدير اهللا 
كما جيوز أن يكون حديثاً عاماً بقصد بيان قيم العباد . . اء أي عند احلساب واجلز. سواء يف احلياة أو بعد املمات 

ورجحان كفة املؤمنني أصحاب العمل الصاحل؛ واستنكار التسوية بني جمترحي السيئات وفاعلي . يف ميزان اهللا 
. عدة احلق قا. وخمالفة هذا للقاعدة الثابتة األصيلة يف بناء الوجود كله . احلسنات ، سواء يف احلياة أو يف املمات 

والذي . والذي يقوم به الكون كما تقوم به حياة الناس . الذي يتمثل يف بناء الكون ، كما يتمثل يف شريعة اهللا 
يتحقق يف التفرقة بني املسيئني واملصلحني يف مجيع األحوال؛ ويف جمازاة كل نفس مبا كسبت من هدى أو ضالل؛ 

  . .} ظلمون وهم ال ي{ : ويف حتقيق العدل للناس أمجعني 
ومعىن أصالة احلق يف بناء الكون ، وارتباطه بشريعة اهللا للبشر ، وحكمه عليهم يوم احلساب واجلزاء ، معىن يتكرر 

يف القرآن الكرمي ، ألنه أصل من أصول هذه العقيدة ، جتتمع عليه مسائلها املتفرقة ، وترجع إليه يف األنفس 
  .» فكرة اإلسالم عن الكون واحلياة واإلنسان « وهو أساس . ر واآلفاق ، ويف ناموس الكون وشريعة البش

فيضل ضالالً ال . اهلوى الذي جيعل منه بعضهم إهلاً يتعبده . وإىل جوار هذا األصل الثابت يشري إىل اهلوى املتقلب 
  :اهتداء بعده ، والعياذ باهللا 

عه وقلبه ، وجعل على بصره غشاوة؟ فمن يهديه أفرأيت من اختذ إهله هواه ، وأضله اهللا على علم ، وختم على مس{ 
  . .} من بعد اهللا؟ أفال تذكرون؟ 

والتعبري القرآين املبدع يرسم منوذجاً عجيباً للنفس البشرية حني تترك األصل الثابت ، وتتبع اهلوى املتقلب؛ وحني 
وتقيمه إهلاً قاهراً هلا ، مستولياً .  تتعبد هواها ، وختضع له ، وجتعله مصدر تصوراهتا وأحكامها ومشاعرها وحتركاهتا

  .عليها ، تتلقى إشاراته املتقلبة بالطاعة والتسليم والقبول 

) ٢٤(نَ ْن ِعلْمٍ إِنْ ُهْم إِلَّا يَظُنُّوَوقَالُوا َما ِهَي إِلَّا حََياتَُنا الدُّْنَيا َنُموُت وََنحَْيا َوَما ُيْهِلكَُنا إِلَّا الدَّْهُر َوَما لَُهْم بِذَِلَك ِم
قُلِ اللَُّه ُيْحيِيكُْم ثُمَّ ) ٢٥(اِدِقَني َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آيَاُتَنا َبيِّنَاٍت َما كَانَ ُحجَّتَُهْم إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَاِئَنا إِنْ كُْنُتمْ َص

َوِللَِّه ُملُْك السََّماَواِت وَالْأَْرضِ ) ٢٦(ِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ لَا َيْعلَُمونَ ُيِميُتكُْم ثُمَّ َيْجمَُعكُْم إِلَى َيْومِ الْقَِياَمِة لَا َرْيَب ِفيِه َولَ
َوَتَرى كُلَّ أُمٍَّة جَاِثَيةً كُلُّ أُمٍَّة ُتدَْعى إِلَى ِكتَابَِها الَْيْوَم ُتْجَزْونَ َما ) ٢٧(َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ َيْوَمِئذٍ َيْخَسُر الُْمْبِطلُونَ 

فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا ) ٢٩(َهذَا ِكَتابَُنا َيْنِطُق َعلَْيكُمْ بِالَْحقِّ إِنَّا كُنَّا َنْسَتْنِسُخ َما كُنُْتْم َتْعَملُونَ ) ٢٨(ُتْم َتْعَملُونَ كُْن
َوأَمَّا الَِّذيَن كَفَُروا أَفَلَْم َتكُْن آَياِتي ُتْتلَى ) ٣٠(َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت فَُيْدِخلُُهمْ َربُُّهْم ِفي َرْحَمِتِه ذَِلَك ُهَو الْفَْوزُ الُْمبُِني 

َوإِذَا قِيلَ إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوالسَّاَعةُ لَا َرْيَب ِفيَها قُلُْتْم َما َنْدرِي َما ) ٣١(َعلَْيكُْم فَاسَْتكْبَْرُتْم َوكُنُْتْم قَْوًما ُمْجرِِمَني 
وََبَدا لَُهْم َسيِّئَاُت َما َعِملُوا َوَحاَق بِهِْم َما كَانُوا بِِه َيْستَْهزِئُونَ ) ٣٢(نا َوَما َنْحُن بُِمسَْتْيِقنَِني السَّاَعةُ إِنْ َنظُنُّ إِلَّا ظَ

ذَِلكُْم بِأَنَّكُمُ ) ٣٤( َوِقيلَ الَْيْوَم َنْنَساكُْم كََما َنِسيُتمْ ِلقَاَء َيْوِمكُْم َهذَا َوَمأَْواكُُم النَّاُر َوَما لَكُْم ِمْن نَاصِرِيَن) ٣٣(



فَِللَِّه الَْحْمُد َربِّ ) ٣٥(ْعَتُبونَ اتََّخذُْتْم آَياِت اللَِّه ُهُزًوا َوغَرَّْتكُُم الَْحَياةُ الدُّنَْيا فَالَْيْوَم لَا ُيخَْرُجونَ ِمْنَها وَلَا ُهْم ُيْسَت
  ) ٣٧(الِْكبْرَِياُء ِفي السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َوُهَو الْعَزِيُز الَْحِكيُم  َولَُه) ٣٦(السََّماَواِت َوَربِّ الْأَْرضِ َربِّ الْعَالَِمَني 

ويرد عليها من واقع . هذا املقطع األخري من السورة يعرض مقولة املشركني عن اآلخرة وعن البعث واحلساب 
يامة ، يرونه واقعاً هبم وإن مث يعرض مشهداً من مشاهد الق. نشأهتم الذي ال جمال إلنكاره ، وهو واقع قريب منهم 

  .كان مل حين بعد موعده ألن التصوير القرآين يعرضه حياً شاخصاً كأهنم يرونه رأي العني من خالل الكلمات 
مث ختتم السورة باحلمد هللا ، الواحد الربوبية يف السماوات ويف األرض وجلميع العاملني يف السماوات واألرض ، 

وهو . . فردة يف السماوات واألرض ، ال ترتفع أمامها هامة ، وال يتطاول إليها متطاول ومتجيد عظمته وكربيائه املت
  . .العزيز احلكيم 

ما هي إال حياتنا الدنيا منوت وحنيا ، وما يهلكنا إال الدهر ، وما هلم بذلك من علم ، إن هم إال يظنون ، : وقالوا { 
اهللا حيييكم مث : قل . ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقني : أن قالوا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إال 

  . .} ولكن أكثر الناس ال يعلمون . مييتكم ، مث جيمعكم إىل يوم القيامة ال ريب فيه 
جيل . احلياة يف نظرهم هي هذا الشوط الذي يرونه يف الدنيا رأي العني . هكذا كانوا ينظرون تلك النظرة القصرية 

حييا؛ ويف ظاهر األمر ال متتد إليهم يد باملوت ، إمنا هي األيام متضي ، والدهر ينطوي ، فإذا هم أموات؛  ميوت وجيل
  فالدهر إذن هو الذي ينهي آجاهلم ، ويلحق بأجسامهم املوت فيموتون

اة؛ وإذا وإال فمن أين جاءت إليهم احلي. وهي نظرة سطحية ال تتجاوز املظاهر ، وال تبحث عما وراءها من أسرار 
جاءت فمن ذا يذهب هبا عنهم؟ واملوت ال ينال األجسام وفق نظام حمدد وعدد من األيام معني ، حىت يظنوا أن 

واألقوياء ميوتون . فاألطفال ميوتون كالشيوخ واألصحاء ميوتون كاملرضى . مرور األيام هو الذي يسلبهم احلياة 
د من ينظر إىل األمر نظرة فاحصة ، وحياول أن يعرف ، وأن وال يصلح الدهر إذن تفسرياً للموت عن. كالضعاف 

  .يدرك حقيقة األسباب 
  :هلذا يقول اهللا عنهم حبق 

  :} إن هم إال يظنون . وما هلم بذلك من علم { 
وال . يظنون ظناً غامضاً واهياً ، ال يقوم على تدبر ، وال يستند إىل علم ، وال يدل على إدراك حلقائق األمور 

إىل ما وراء ظاهريت احلياة واملوت من سر يشهده بإرادة أخرى غري إرادة اإلنسان ، وبسبب آخر غري مرور ينظرون 
  .األيام 

  . .} ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقني : وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ، ما كان حجتهم إال أن قالوا { 
مة اهللا فيها ، وسر احلياة واملوت الكامن وهذه كتلك تدل على نظرة سطحية ال تدرك نواميس اخللق ، وحك

فالناس حييون يف هذه األرض ليعطوا فرصة للعمل وليبتليهم اهللا فيما . وراءمها ، املتعلق بتلك احلكمة اإلهلية العميقة 
ء يف مث ميوتون حىت حيني موعد احلساب الذي أجله اهللا ، فيحاسبوا على ما عملوا ، وتتبني نتيجة االبتال. مكنهم فيه 
  .فترة احلياة 

وهم ال يعودون ألن . فليست هنالك حكمة تقتضي عودهتم قبل اليوم املعلوم . ومن مث فهم ال يعودون إذا ماتوا 
فاقتراحات البشر ال تتغري من أجلها النواميس الكربى اليت قام على أساسها الوجود . فريقاً من البشر يقترحون هذا 
  :الساذج الذي كانوا يواجهون به اآليات البينات  ومن مث فال جمال هلذا االقتراح



  } ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقني { 
وملاذا يأيت بآبائهم قبل املوعد الذي قدره وفق حكمته العليا؟ ألكي يقتنعوا بقدرة اهللا على إحياء املوتى؟ يا عجباً 

  ء احلياة؟أليس اهللا ينشئ احلياة أمام أعينهم إنشاء يف كل حلظة ، وفق سنة إنشا
  . .} قل اهللا حيييكم ، مث مييتكم ، مث جيمعكم إىل يوم القيامة ال ريب فيه { 

واهللا هو الذي . بعينها وبذاهتا . ها هي ذي تقع أمام أعينهم . هذه هي املعجزة اليت يريدون أن يشهدوها يف آبائهم 
 يوم القيامة ، وال سبب يدعو إىل الريب يف فال عجب إذن يف أن حييي الناس وجيمعهم إىل. مث هو الذي مييت . حييي 

  :هذا األمر ، الذي يشهدون نظائره فيما بني أيديهم 
  . .} ولكن أكثر الناس ال يعلمون { 

  :ويعقب على هذه احلقيقة املاثلة باألصل الكلي الذي ترجع إليه 
  . .} وهللا ملك السماوات واألرض { 

وهو القادر على اإلنشاء واإلعادة لكل ما فيه وكل . انع كل شيء فيه وهو ص. فهو املهيمن على كل ما يف امللك 
  .من فيه 

  :مث يعرض عليهم مشهداً من هذا اليوم الذي يشكون فيه 
اليوم جتزون ما كنتم . كل أمة تدعى إىل كتاهبا . وترى كل أمة جاثية . ويوم تقوم الساعة يومئذ خيسر املبطلون { 

  . .} إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون . ليكم باحلق هذا كتابنا ينطق ع. تعملون 
مث ننظر من خالل . فهم اخلاسرون يف هذا اليوم الذي يشكون فيه . إنه يعجل هلم يف اآلية األوىل عاقبة املبطلني 

الكلمات فإذا ساحة العرض اهلائلة ، وقد جتمعت فيها األجيال احلاشدة اليت عمرت هذا الكوكب يف عمره الطويل 
وهو مشهد مرهوب بزحامه . . يف ارتقاب احلساب املرهوب . لقصري وقد جثوا على الركب متميزين أمة أمة 
ومرهوب مبا وراءه . ومرهوب هبيئته والكل جاثون على الركب . اهلائل يوم تتجمع األجيال كلها يف صعيد واحد 

عم املتفضل ، الذي مل تشكر أنعمه ومل تعرف ومرهوب قبل كل شيء بالوقفة أمام اجلبار القاهر ، واملن. من حساب 
  أفضاله من أكثر هؤالء الواقفني

  :يقال هلا . مث يقال للجموع اجلاثية املتطلعة إىل كل حلظة بريق جاف ونفس خمنوق 
فيعلمون . . } إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون . هذا كتابنا ينطق عليكم باحلق . اليوم جتزون ما كنتم تعملون { 
  وعلم اهللا ال يند عنه شيء وال يغيب؟. ال شيء سينسى أو يضيع وكيف وكل شيء مكتوب أن 

فريقني اثنني . مث تنقسم احلشود احلاشدة واألمم املختلفة ، على مدى األجيال واختالف األجناس فريقني اثنني 
  .الذين آمنوا : جيمعان كل هذه احلشود 

ا

َما َخلَقَْنا السََّماَواِت وَالْأَْرَض َوَما َبْيَنُهَما إِلَّا بِالَْحقِّ َوأََجلٍ ُمَسمى ) ٢(الْعَزِيزِ الَْحِكيمِ  َتْنزِيلُ الْكَِتابِ ِمَن اللَِّه) ١(حم 
الْأَْرضِ أَْم لَُهمْ  قُلْ أَرَأَْيُتْم َما َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَرُونِي مَاذَا َخلَقُوا ِمَن) ٣(َوالَِّذيَن كَفَُروا َعمَّا أُْنِذرُوا ُمعْرُِضونَ 

َوَمْن أََضلُّ ِممَّْن َيْدُعو ِمْن ) ٤(ِشْرٌك ِفي السََّماَواِت ائْتُونِي بِِكتَابٍ ِمْن قَْبلِ َهذَا أَْو أَثَاَرٍة ِمْن ِعلْمٍ إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني 
َوإِذَا ُحِشَر النَّاُس كَاُنوا لَُهْم أَْعَداًء َوكَانُوا ) ٥(ُدَعاِئهِْم غَاِفلُونَ ُدوِن اللَِّه َمْن لَا َيسَْتجِيُب لَُه إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة وَُهْم َعْن 

أَْم ) ٧(َوإِذَا ُتْتلَى َعلَيْهِْم آَياُتَنا بَيَِّناٍت قَالَ الَِّذيَن كَفَُروا ِللَْحقِّ لَمَّا َجاءَُهْم َهذَا ِسْحٌر ُمبٌِني ) ٦(بِِعَباَدِتهِْم كَافِرِيَن 
شَهِيًدا َبيْنِي َوبَْيَنكُْم َوُهَو  افْتََراُه قُلْ إِِن افَْترَْيُتُه فَلَا َتْمِلكُونَ ِلي ِمَن اللَِّه شَْيئًا ُهَو أَْعلَُم بَِما ُتفِيُضونَ ِفيِه كَفَى بِِه َيقُولُونَ

بِي َولَا بِكُْم إِنْ أَتَّبُِع إِلَّا َما يُوَحى إِلَيَّ َوَما أََنا إِلَّا  قُلْ َما كُْنُت بِْدًعا ِمَن الرُُّسلِ َوَما أَْدرِي َما ُيفَْعلُ) ٨(الَْغفُوُر الرَّحِيُم 



آَمَن َواسَْتكْبَْرُتمْ قُلْ أَرَأَْيُتمْ إِنْ كَانَ ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوكَفَرُْتْم بِِه َوشَهَِد َشاِهٌد ِمْن َبنِي إِسَْرائِيلَ َعلَى ِمثِْلِه فَ) ٩(َنِذيٌر ُمبٌِني 
َوقَالَ الَِّذيَن كَفَرُوا ِللَِّذيَن آَمنُوا لَْو كَانَ َخيًْرا َما َسَبقُوَنا إِلَْيِه َوإِذْ لَْم َيْهَتدُوا بِهِ ) ١٠(َه لَا َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمَني إِنَّ اللَّ

َهذَا ِكَتاٌب ُمَصدٌِّق ِلَساًنا عََربِيا لُِيْنِذَر الَِّذينَ َوِمْن قَْبِلِه ِكَتاُب ُموَسى إَِماًما َوَرْحَمةً َو) ١١(فََسَيقُولُونَ َهذَا إِفٌْك قَِدٌمي 
) ١٣(إِنَّ الَِّذيَن قَالُوا َربَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْستَقَاُموا فَلَا َخْوٌف َعلَْيهِْم وَلَا ُهْم َيحَْزُنونَ ) ١٢(ظَلَُموا َوُبْشَرى ِللُْمْحِسنَِني 
  ) ١٤(يَن ِفيَها جََزاًء بَِما كَانُوا َيْعَملُونَ أُولَِئَك أَْصَحاُب الَْجنَِّة خَاِلِد

قضية اإلميان بوحدانية اهللا وربوبيته املطلقة هلذا الوجود ومن فيه وما فيه . . هذه السورة املكية تعاجل قضية العقيدة 
لقرآن مصدقاً رسول سبقته الرسل ، أوحي إليه با -صلى اهللا عليه وسلم  -واإلميان بالوحي والرسالة وأن حممداً . 

واإلميان بالبعث وما وراءه من حساب وجزاء على ما كان يف احلياة الدنيا من عمل . ملا بني يديه من الكتاب 
  .وكسب ومن إحسان وإساءة 

ومن مث عاجلها القرآن يف كل سوره املكية عالجاً أساسياً ، . هذه األسس األوىل اليت يقيم عليها اإلسالم بناءه كله 
عليها كذلك يف سورة املدنية كما هم بتوجيه أو تشريع للحياة بعد قيام اجلماعة املسلمة والدولة وظل يتكىء 

صلى اهللا عليه وسلم  -ذلك أن طبيعة هذا الدين جتعل قضية اإلميان بوحدانية اهللا سبحانه ، وبعثة حممد . اإلسالمية 
ر عليه آدابه ونظمه وشرائعه كلها ، وترتبط به أوثق هي احملور الذي تدو. . واإلميان باآلخرة وما فيها من جزاء  -

  .ارتباط؛ فتبقى حية حارة تنبعث من تأثري دائم بذلك اإلميان 
وتسلك السورة هبذه القضية إىل القلوب كل سبيل؛ وتوقع فيها على كل وتر ، وتعرضها يف جماالت شىت ، 

فتذكر  -ال قضية البشر وحدهم  -ضية الوجود كله كما أهنا جتعلها ق. مصحوبة مبؤثرات كونية ونفسية وتارخيية 
وتقيم من الفطرة الصادقة شاهداً كما . طرفاً من قصة اجلن مع هذا القرآن كذكرها ملوقف بعض بين إسرائيل منه 

  .سواء بسواء . تقيم من بعض بين إسرائيل شاهداً 
كما تطوف هبم يف . امة يف اآلخرة مث هي تطوف بتلك القلوب يف آفاق السماوات واألرض ، ويف مشاهد القي

وجتعل من السماوات واألرض كتاباً ينطق باحلق كما ينطق هذا . مصرع قوم هود ويف مصارع القرى حول مكة 
  .القرآن باحلق على السواء 

  .وميضي سياق السورة يف أربعة أشواط مترابطة ، كأهنا شوط واحد ذو أربعة مقاطع 
تليهما اإلشارة إىل . كما بدأت السور الست قبلها . ميم . حا : ة معه باحلرفني يبدأ الشوط األول وتبدأ السور

وعقبها مباشرة اإلشارة إىل كتاب . . } تنزيل الكتاب من العزيز احلكيم { : كتاب القرآن والوحي به من عند اهللا 
وما بينهما إال باحلق وأجل  ما خلقنا السماوات واألرض{ : الكون ، وقيامه على احلق ، وعلى التقدير والتدبري 

والذين كفروا عما أنذروا { : فيتواىف كتاب القرآن املتلو وكتاب الكون املنظور على احلق والتقدير . . } مسمى 
  .} معرضون 

وبعد هذا االفتتاح القوي اجلامع يأخذ يف عرض قضية العقيدة مبتدئاً بإنكار ما كان عليه القوم من الشرك الذي ال 
أرأيتم ما تدعون : قل { : أساس من واقع الكون ، وال يستند إىل حق من القول ، وال مأثور من العلم  يقوم على

من دون اهللا؟ أروين ماذا خلقوا من األرض؟ أم هلم شرك يف السماوات؟ ائتوين بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم 
  .} إن كنتم صادقني 



مث هو خياصمه يوم القيامة ويربأ من . يسمع لعابده وال يستجيب  ويندد بضالل من يدعو من دون اهللا من ال. 
  عبادته يف اليوم العصيب

{ : وقوهلم له  -صلى اهللا عليه وسلم  -ويعرض بعد هذا سوء استقباهلم للحق الذي جاءهم به حممد رسول اهللا 
أن  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا ويلقن رسول . وترقيهم يف االدعاء حىت ليزعمون أنه افتراه . . } هذا سحر مبني 

إن : قل { : يرد عليهم الرد الالئق بالنبوة ، النابع من خمافة اهللا وتقواه ، وتفويض األمر كله إليه يف الدنيا واآلخرة 
. كفى به شهيداً بيين وبينكم ، وهو الغفور الرحيم . هو أعلم مبا تفيضون فيه . افتريته فال متلكون يل من اهللا شيئاً 

} ما كنت بدعاً من الرسل ، وما أدري ما يفعل يب وال بكم ، إن أتبع إال ما يوحى إيلَّ ، وما أنا إال نذير مبني : قل 
وحياججهم مبوقف بعض من اهتدى للحق من بين إسرائيل حينما رأى يف القرآن مصداق ما يعرف من كتاب . . 

بظلمهم باإلصرار على التكذيب بعد شهادة أهل  ويندد. . } فآمن واستكربمت { :  -عليه السالم  -موسى 
  . .} إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني { : الكتاب العارفني 

لو كان خرياً ما { : ويستطرد يف عرض تعالهتم ومعاذيرهم الواهية عن هذا االصرار ، وهم يقولون عن املؤمنني 
  .} هذا إفك قدمي : ذ مل يهتدوا به فسيقولون وإ{ : ويكشف عن علة هذا املوقف املنكر . . } سبقونا إليه 

لينذر الذين ظلموا { : ويشري إىل كتاب موسى من قبله ، وإىل تصديق هذا القرآن له ، وإىل وظيفته ومهمته 
  . .} وبشرى للمحسنني 

هللا مث ربنا ا: إن الذين قالوا { : وخيتم هذا الشوط بتفصيل هذه البشرى ملن صدق باهللا واستقام على الطريق 
  . .} أولئك أصحاب اجلنة خالدين فيها جزاء مبا كانوا يعملون . استقاموا فال خوف عليهم وال هم حيزنون 

ويبدأ معهما من . املستقيمة واملنحرفة ، يف مواجهة قضية العقيدة : ويعرض الشوط الثاين منوذجني للفطرة البشرية 
فأما األول فشاعر . تصرفهما عند بلوغ الرشد والتبعة واالختيار  ويتابع. النشأة األوىل ، ومها يف أحضان والديهم 

أولئك الذين نتقبل عنهم { : بنعمة اهللا بار بوالديه ، راغب يف الوفاء بواجب الشكر ، تائب ضارع مستسلم منيب 
فعاق  وأما اآلخر. } أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاهتم يف أصحاب اجلنة ، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون 

أولئك الذين حق عليهم القول { : لوالديه كما هو عاق لربه ، وهو جاحد منكر لآلخرة ، ومها به ضيقان متعبان 
وخيتم هذا الشوط مبشهد سريع من مشاهد القيامة } يف أمم قد خلت من قبلهم اجلن واإلنس ، إهنم كانوا خاسرين 

أذهبتم طيباتكم يف حياتكم الدنيا واستمتعتم . وا على النار ويوم يعرض الذين كفر{ : يعرض فيه مصري هذا الفريق 
والشوط الثالث } هبا ، فاليوم جتزون عذاب اهلون مبا كنتم تستكربون يف األرض بغري احلق ، ومبا كنتم تفسقون 

  .يرجع هبم إىل مصرع عاد ، عندما كذبوا بالنذير 

الري واحلياة؛ فإذا هبا حتمل إليهم اهلالك والدمار ،  ويعرض من القصة حلقة الريح العقيم ، اليت توقعوا فيها
هذا عارض ممطرنا ، بل هو ما : فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا { : والعذاب الذي استعجلوا به وطلبوه 

استعجلتم به ، ريح فيها عذاب أليم ، تدمر كل شيء بأمر رهبا ، فأصبحوا ال يرى إال مساكنهم ، كذلك جنزي 
{ : ويلمس قلوهبم هبذا املصرع ، وهو يذكرهم بأن عاداً كانوا أشد منهم قوة وأكثر ثروة . . } وم اجملرمني الق

ولقد مكناهم فيما إن مكنا كم فيه ، وجعلنا هلم مسعاً وأبصاراً وأفئدة ، فما أغىن عنهم مسعهم وال أبصارهم وال 
ويذكرهم يف هناية الشوط } هبم ما كانوا به يستهزئون إذ كانوا جيحدون بآيات اهللا ، وحاق . أفئدهتم من شيء 

لعلهم يتأثرون . مصارع ما حوهلم من القرى ، وعجز آهلتهم املدعاة عن نصرهتم ، وظهور إفكهم وافترائهم 
  . .ويرجعون 



ن ويتناول الشوط الرابع قصة نفر من اجلن مع هذا القرآن ، حني صرفهم اهللا الستماعه ، فلم ميلكوا أنفسهم م
وعادوا } مصدقاً ملا بني يديه يهدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم { : التأثر واالستجابة ، والشهادة له بأنه احلق 

يا قومنا أجيبوا داعي اهللا وآمنوا به ، يغفر لكم من ذنوبكم ، { : ينذرون قومهم وحيذروهنم ويدعوهنم إىل اإلميان 
 فليس مبعجز يف األرض ، وليس له من دونه أولياء ، أولئك يف ومن ال جيب داعي اهللا. وجيركم من عذاب أليم 

وتتضمن مقاله النفر من اجلن اإلشارة إىل كتاب الكون املفتوح الناطق بقدرة اهللا على البدء واإلعادة } ضالل مبني 
ى إنه كان على أو مل يروا أن اهللا الذي خلق السماوات واألرض ومل يعي خبلقهن بقادر على أن حييي املوتى؟ بل{ : 

وهنا يلمس قلوهبم مبشهد الذين كفروا يوم يعرضون على النار ، فيقرون مبا كانوا ينكرون ، } كل شيء قدير 
  ولكن حيث ال جمال إلقرار أو يقني

إىل الصرب وعدم االستعجال هلم بالعذاب ، فإمنا هو أجل  -صلى اهللا عليه وسلم  -وختتم السورة بتوجيه الرسول 
فاصرب كما صرب أولو العزم من الرسل وال تستعجل هلم ، كأهنم يوم { : نه ، مث يأتيهم العذاب واهلالك قصري ميهلو

واآلن نأخذ يف تفصيل هذه } فهل يهلك إال القوم الفاسقون؟ . بالغ . يرون ما يوعدون مل يلبثوا إال ساعة من هنار 
  . .األشواط 

ما خلقنا السماوات واألرض وما بينهما إال باحلق وأجل مسمى ،  .تنزيل الكتاب من اهللا العزيز احلكيم . حم { 
  . .} والذين كفروا عما أنذروا معرضون 

هذا هو اإليقاع األول يف مطلع السورة؛ وهو يلمس العالقة بني األحرف العربية اليت يتداوهلا كالمهم ، والكتاب 
هادة هذه الظاهرة بأنه تنزيل من اهللا العزيز املصوغ من جنس هذه األحرف على غري مثال من كالم البشر ، وش

كتاب هذا . كما يلمس العالقة بني كتاب اهللا املتلو املنزل من عنده ، وكتاب اهللا املنظور املصنوع بيده . احلكيم 
  .الكون الذي تراه العيون ، وتقرؤه القلوب 
هو مظهر للقدرة وموضع }  العزيز احلكيم من اهللا{ فتنزيل الكتاب . وكال الكتابني قائم على احلق وعلى التدبري 

  .للحكمة 

. . } ما خلقنا السماوات واألرض وما بينهما إال باحلق { : وخلق السماوات واألرض وما بينهما متلبس باحلق 
  .تتحقق فيه حكمة اهللا من خلقه ، ويتم فيه ما قدره له من غاية } وأجل مسمى { : وبالتقدير الدقيق 
فتوح ، معروض على األمساع واألنظار ، ينطق بقدرة اهللا ، ويشهد حبكمته ، ويشي بتدبريه وتقديره وكال الكتابني م

والذين كفروا عما أنذروا { . . ، ويدل كتاب الكون على صدق الكتاب املتلو ، وما فيه من إنذار وتبشري 
  ل والكتاب املنظوروهذا هو العجب املستنكر يف ظل تلك اإلشارة إىل الكتاب املنز. . } معرضون 

والكتاب املنزل املتلو يقرر أن اهللا واحد ال يتعدد ، وأنه رب كل شيء ، مبا أنه خالق كل شيء ، ومدبر كل شيء ، 
وكتاب الكون احلي ينطق هبذه احلقيقة ذاهتا؛ فنظامه وتنسيقه وتناسقه كلها تشهد بوحداينة . ومقدر كل شيء 

لى علم ، ويبدع على معرفة ، وطابع الصنعة واحد يف كل ما يصنع وما يبدع الصانع املقدر املدبر ، الذي يصنع ع
فأىن يتخذ الناس آهلة من دونه؟ وماذا صنع هؤالء اآلهلة وماذا أبدعوا؟ وهذا هو الكون قائماً معروضاً على . 

  األنظار والقلوب؛ فماذا هلم فيه؟ وأي قسم من أقسامه أنشأوه؟
ن اهللا؟ أروين ماذا خلقوا من األرض؟ أم هلم شرك يف السماوات؟ ائتوين بكتاب من أرأيتم ما تدعون من دو: قل { 

  . .} قبل هذا ، أو أثارة من علم ، إن كنتم صادقني 
الكتاب . وهذا تلقني من اهللا سبحانه لرسلوله ، صلى اهللا عليه وسلم ، ليواجه القوم بشهادة كتاب الكون املفتوح 



والذي خياطب الفطرة مبنطقها ، مبا بينه وبني الفطرة من صلة  -إال مراء وحماالً  -ة الذي ال يقبل اجلدل واملغالط
  .ذاتية خفية ، يصعب التغلب عليها ومغالطتها 

  . .} أروين ماذا خلقوا من األرض؟ { 
 قد -سواء كانت حجراً أم شجراً أم جناً أم مالئكة أم غريها  -ولن ميلك إنسان أن يزعم أن تلك املعبودات 

يصيح يف وجه أي ادعاء . منطق الواقع . إن منطق الفطرة . خلقت من األرض شيئاً ، أو خلقت يف األرض شيئاً 
  .من هذا القبيل 

  . .} أم هلم شرك يف السماوات؟ { 
ونظرة إىل . ولن ميلك إنسان كذلك أن يزعم أن لتلك املعبودات شركة يف خلق السماوات أو يف ملكيتها 

. .  القلب اإلحساس بعظمة اخلالق ، والشعور بوحدانيته؛ وتنفض عنه االحنرافات والترهات السماوات توقع يف
واهللا منزل هذا القرآن يعلم أثر النظر يف الكون على قلوب البشر؛ ومن يوجههم إىل كتاب الكون ليتدبروه 

  .ويستشهدوه ويستمعوا إىل إيقاعاته املباشرة يف القلوب 
فقد يصل هبا هذا االحنراف إىل أن تزعم هذا . قد يطرأ على بعض النفوس من احنراف بعيد مث يأخذ الطريق على ما 

يأخذ عليها الطريق ، فيطالبها احلجة والدليل؛ ويعلمها يف الوقت ذاته طريقة . الزعم أو ذاك بال حجة وال دليل 
  :االستدالل الصحيح؛ ويأخذها باملنهج السليم يف النظر واحلكم والتقدير 

  .} ئتوين بكتاب من قبل هذا ، أو أثارة من علم ، إن كنتم صادقني ا{ 

.  
وكل الكتب املنزلة قبل القرآن تشهد بوحدانية . وإما بقية من علم مستيقن ثابت . فإما كتاب من عند اهللا صادق 

ا يف األرض خلقاً أو يف اخلالق املبدع املدبر املقدر؛ وليس فيها من كتاب يقر خرافة اآلهلة املتعددة ، أو يقول بأن هل
  .السماوات شركاً وليس هنالك من علم ، ثابت يؤيد مثل ذلك الزعم املتهافت 

. ويأخذ عليهم طريق االدعاء بال بينة . وهي شهادة حامسة جازمة . وهكذا يواجههم القرآن بشهادة هذا الكون 
  .املدى ، قوية اإليقاع ، حامسة الدليل يف آية واحدة قليلة الكلمات ، واسعة . ويعلمهم منهج البحث الصحيح 

مث يأخذ هبم إىل نظرة موضوعية يف حقيقة هذه اآلهلة املدعاة ، مندداً بضالهلم يف اختاذها ، وهي ال تستجيب هلم ، 
  :وال تشعر بدعائهم يف الدنيا؛ مث هي ختاصمهم يوم القيامة ، وتنكر دعواهم يف عبادهتا 

 من ال يستجيب له إىل يوم القيامة ، وهم عن دعائهم غافلون؟ وإذا حشر الناس ومن أضل ممن يدعو من دون اهللا{ 
  . .} كانوا هلم أعداء وكانوا بعبادهتم كافرين 

وبعضهم يتخذ األشجار ، وبعضهم . إما لذاهتا وإما باعتبارها متاثيل للمالئكة . وقد كان بعضهم يتخذ األصنام آهلة 
. أو ال تستجيب له استجابة نافعة . وكلها ال تستجيب لداعيها أصالً . .  يتخذ املالئكة مباشرة أو الشيطان
والشياطني ال تستجيب إال بالوسوسة . واملالئكة ال يستجيبون للمشركني . فاألحجار واألشجار ال تستجيب 

حىت الشيطان .  مث إذا كان يوم القيامة وحشر الناس إىل رهبم ، تربأ هؤالء وهؤالء من عبادهم الضالني. واإلضالل 
وقال الشيطان ملا قضي األمر إن اهللا وعدكم وعد احلق ، ووعدتكم فأخلفتكم ، وما { : كما جاء يف سورة أخرى 

فال تلوموين ولوموا أنفسكم ، ما أنا مبصرخكم وما أنتم . كان يل عليكم من سلطان ، إال أن دعوتكم فاستجبتم يل 
وهكذا يقفهم القرآن وجهاً لوجه أمام } إن الظاملني هلم عذاب أليم . ل إين كفرت مبا أشركتمون من قب. مبصرخّي 

ويف . بعدما وقفهم أمام احلقيقة الكونية اليت تنكر هذه الدعوى وترفضها . حقيقة دعواهم ومآهلا يف الدنيا واآلخرة 



وتوجبها مصلحة املشركني حقيقة الوحدانية اليت ينطق هبا كتاب الوجود ، . كلتا احلالتني تربز احلقيقة الثابتة 
  .أنفسهم ، ويلزمهم هبا النظر إىل مآهلم يف الدنيا واآلخرة 

وإذا كان القرآن يندد بضالل من يدعون من دون اهللا آهلة ال يستجيبون هلم إىل يوم القيامة؛ وكان هذا يعين 
لنص أوسع مدلوالً وأطول أمداً من املعبودات التارخيية اليت عرفتها اجلماعات البشرية عند نزول هذا القرآن ، فإن ا

كائنا من  -فمن أضل ممن يدعو من دون اهللا أحداً يف أي زمان ويف أي مكان؟ وكل أحد . ذلك الواقع التارخيي 
إن الشرك . . وليس هناك إال اهللا فعال ملا يريد . ال يستجيب بشيء ملن يدعوه ، وال ميلك أن يستجيب  -كان 

  .اذجة اليت عرفها املشركون القدامى ليس مقصوراً على صوره الس

فكم من مشركني يشركون مع اهللا ذوي سلطان ، أو ذوي جاه ، أو ذوي مال ، ويرجون فيهم ، ويتوجهون إليهم 
. وكلهم ال ميلكون ألنفسهم نفعاً وال ضراً . وكلهم أعجز من أن يستجيبوا لدعاهتم استجابة حقيقية . بالدعاء 

ولكنه شرك خفي يزاوله الكثريون ، وهم ال . واخلوف منهم شرك . . يهم شرك والرجاء ف. ودعاؤهم شرك 
  .يشعرون 

بعدما . وما جاءهم به من احلق  -صلى اهللا عليه وسلم  -مث ميضي السياق يتحدث عن موقفهم من رسول اهللا 
  :ويقرر قضية الوحي كما قرر قضية التوحيد . حتدث عن واقعهم وهتافت عقيدة الشرك 

إن : افتراه؟ قل : أم يقولون . هذا سحر مبني : تتلى عليم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق ملا جاءهم وإذ { 
كفى به شهيداً بيين وبينكم ، وهو الغفور الرحيم . . هو أعلم مبا تفيضون فيه . افتريته فال متلكون يل من اهللا شيئاً 

إن أتبع إال ما يوحى إيلَّ ، وما أنا إال نذير مبني . ل يب وال بكم ما كنت بدعاً من الرسل ، وما أدري ما يفع: قل . 
أرأيتم إن كان من عند اهللا وكفرمت به ، وشهد شاهد من بين إسرائيل على مثله ، فآمن واستكربمت؟ إن اهللا ال : قل . 

: وإذ مل يهتدوا به فسيقولون . لو كان خرياً ما سبقونا إليه : وقال الذين كفروا للذين آمنوا . يهدي القوم الظاملني 
ومن قبله كتاب موسى إماماً ورمحة ، وهذا كتاب مصدق لساناً عربياً ، لينذر الذين ظلموا وبشرى . هذا إفك قدمي 

  . .} للمحسنني 
ال لبس فيها } بينات { يبدأ احلديث عن قضية الوحي بترذيل مقولتهم عنه ، واستنكار استقباهلم له ، وهو آيات 

{ وهم يقولون لتلك اآليات وهلذا احلق . الذي ال مرية فيه } احلق { مث إنه . ض ، وال شبهة فيها وال ريبة وال غمو
  .ومها ال خيتلطان وال يشتبهان . وشتان بني احلق والسحر . . } هذا سحر مبني 

  .بهة وال ظل من دليل وهكذا يبدأ اهلجوم منذ البدء على تقوهلم الظامل وادعائهم القبيح ، الذي ال يستند إىل ش
كأن هذا . فال يسوقها يف صيغة اخلرب بل يف صيغة االستفهام . . } افتراه { . . مث يرتقي يف إنكار مقولتهم األخرى 

  :القول ال ميكن أن يقال ، وبعيد أن يقال 
  . .} أم يقولون افتراه؟ { 

  فيبلغ هبم التطاول أن يقولوا هذه املقولة اليت ال ختطر على بال؟
أن يرد عليهم بأدب النبوة ، الذي ينم عن حقيقة شعوره بربه ، وشعوره  -صلى اهللا عليه وسلم  -ويلقن الرسول 

  :بوظيفته ، وشعوره حبقيقة القوى والقيم يف هذا الوجود كله 
م ، وهو الغفور كفى به شهيداً بيين وبينك. هو أعلم مبا تفيضون فيه . إن افتريته فال متلكون يل من اهللا شيئاً : قل { 

  . .} الرحيم 



إن افتريته { : كيف أفتريه؟ وحلساب من أفتريه؟ وألي هدف أفتريه؟ أأفتريه لتؤمنوا يب وتتبعوين؟ ولكن : قل هلم 
  .فماذا جيديين أن تكونوا معي وأن تتبعوين . وهو آخذين مبا افتريت . . } فال متلكون يل من اهللا شيئاً 

  ن اهللا حني يأخذين بافترائي ، وأضعف من أن تنصروين؟وأنتم أعجز من أن حتموين م
وهو الرد الالئق بنيب ، يتلقى من ربه ، وال يرى يف الوجود غريه ، وال يعرف قوة غري قوته ، وهو رد كذلك 

 .} هو أعلم مبا تفيضون فيه { : جييبهم به ، مث يترك أمرهم هللا . منطقي يدركه املخاطبون به لو حكموا عقوهلم فيه 
يشهد ويقضي ، ويف . . } كفى به شهيداً بيين وبينكم { . وهو جيزيكم مبا يعلمه من أمركم . من القول والفعل . 

وقد يرأف بكم ، فيهديكم رمحة منه ، ويغفر لكم ما كان . . } وهو الغفور الرحيم { . شهادته الكفاية ويف قضائه 
  . .من ضاللكم قبل اهلدى واإلميان 

ويشعر السامعني أن . يأخذ على القلب مسالكه ، ويلمس أوتاره . وفيه إطماع وحتضيض . رهيب رد فيه حتذير وت
  .وأنه يف ضمري الداعية أكرب وأعمق مما يشعرون . األمر أجل من مقوالهتم اهلازلة ، وادعاءاهتم العابثة 

ماذا ينكرون من أمر الوحي ف. من زاوية أخرى واقعية مشهودة  -قضية الوحي  -وميضي معهم يف مناقشة القضية 
  :والرسالة؛ ومل يعجلون بتهمة السحر أو هتمة االفتراء؟ وليس يف األمر غريب وال عجيب 

إن أتبع إال ما يوحى إيلَّ ، وما أنا إال نذير مبني . وما أدري ما يفعل يب وال بكم . ما كنتم بدعاً من الرسل : قل { 
 {. .  
. وما كان بدعاً من الرسل . وأمره كأمرهم . فقد سبقته الرسل . ول رسول ليس أ -صلى اهللا عليه وسلم  -إنه 

والرسول حني . . هذا هو جوهر الرسالة وطبيعتها . بشر يعلم اهللا أنه أهل للرسالة فيوحي إليه ، فيصدع مبا يؤمر 
رسالة ربه ، حسبما أوحى إمنا ميضي يف سبيله ، يبلغ . يتصل قلبه ال يسأل ربه دليالً ، وال يطلب لنفسه اختصاصاً 

فهو ال ميضي يف رسالته ألنه يعلم . . } إن أتبع إال ما يوحى إيلَّ . وما أدري ما يفعل يب وال بكم { : هبا إليه 
إمنا هو ميضي وفق اإلشارة . الغيب؛ أو ألنه يطلع على ما يكون من شأنه وشأن قومه وشأن الرسالة اليت يبشر هبا 

والغيب أمامه . بربه ، مستسلماً إلرادته ، مطيعاً لتوجيهه ، يضع خطاه حيث قادها اهللا واثقاً . وحسب التوجيه 
وهو ال يتطلع إىل السر من وراء الستر ألن قلبه مطمئن ، وألن أدبه مع ربه ينهاه عن . جمهول ، سره عند ربه 
  . .} إال نذير مبني  وما أنا{ : فهو واقف أبداً عند حدوده وحدود وظيفته . التطلع لغري ما فتح له 

فيمضون يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -وإنه ألدب الواصلني ، وإهنا لطمأنينة العارفني ، يتأسون فيها برسول اهللا 
ولكن ألن هذا واجبهم . أو ميلكون فيها قليالً أو كثرياً . ال ألهنم يعرفون مآهلا ، أو يعلمون مستقبلها . دعوهتم هللا 

وما يطلبون ألنفسهم خصوصية فخصوصيتهم أنه اختارهم . رهبم برهاناً فربهاهنم يف قلوهبم  وما يطلبون من. وكفى 
  .وما يتجاوزون اخلط الدقيق الذي خطه هلم ، ورسم هلم فيه مواقع أقدامهم على طول الطريق . 

  :مث يواجههم بشاهد قريب ، لشهادته قيمتها ، ألنه من أهل الكتاب الذين يعرفون طبيعة التنزيل 
أرأيتم إن كان من عند اهللا وكفرمت به ، وشهد شاهد من بين إسرائيل على مثله ، فآمن واستكربمت؟ إن اهللا : قل { 

  . .} ال يهدي القوم الظاملني 
وقد تكون هذه واقعة حال ، ويكون واحد أو أكثر من بين إسرائيل ، عرف أن طبيعة هذا القرآن هي طبيعة الكتب 

لوال . وقد وردت روايات أهنا نزلت يف عبد اهللا ابن سالم . فآمن . ، حبكم معرفته لطبيعة التوراة املنزلة من عند اهللا 
وقد ورد كذلك أن هذه اآلية مدنية توكيداً لنزوهلا يف . أن هذه السورة مكية وعبد اهللا بن سالم إمنا أسلم يف املدينة 



  .ا مل تنزل فيه كما ورد أهنا مكية وأهن.  -رضي اهللا عنه  -شأن عبد اهللا 
وكان . فقد آمن بعض أهل الكتاب على قلة يف العهد املكي . وقد تكون إشارة إىل واقعة أخرى يف مكة نفسها 

ومن مث نوه به القرآن يف مواضع متعددة ، . إلمياهنم ، وهم أهل كتاب ، قيمته وحجيته يف وسط املشركني األميني 
  .بغري علم وال هدى وال كتاب منري وواجه به املشركني الذين كانوا يكذبون 

يراد به زعزعة اإلصرار والعناد يف نفوس } اخل . . . قل أرأيتم إن كان من عند اهللا { : وهذا األسلوب يف اجلدل 
ما دام أن هذا القرآن حيتمل أن يكون . أهل مكة ، وإثارة التخوف يف نفوسهم والتحرج من املضي يف التكذيب 

فأوىل هلم أن حيتاطوا هلذا الفرض ، الذي . ويف هذه احلالة تكون العاقبة وخيمة . ا يقول حممد من عند اهللا حقاً كم
ومن األحوط إذن أن يتريثوا يف التكذيب ، وأن يتدبروا األمر يف حرص . قد يصح ، فيحل هبم كل ما ينذرهم به 

االحتمال أن واحداً أو أكثر من أهل  وخباصة إذا أضيف إىل ذلك. ويف حذر ، قبل التعرض لتلك العاقبة الوخيمة 
بينما هم الذين جاء القرآن هلم ، وبلغتهم ، . الكتاب يشهد بأن من طبيعة الكتاب قبله؛ ويتبع هذا التذوق باإلميان 

وهو ظلم بني وجتاوز للحق صارخ ، يستحق النقمة من اهللا . . وعلى لسان رجل منهم ، يستكربون ويكفرون 
  . .} إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني { : وإحباط األعمال 

ولقد سلك القرآن شىت السبل ، واتبع شىت األساليب ، ليواجه شكوك القلب البشري ، واحنرافاته وآفاته؛ ويأخذ 
ومع . . ويف أساليب القرآن املتنوعة زاد للدعوة والدعاة إىل هذا الدين . عليها املسالك؛ ويعاجلها بكل أسلوب 

. بأن هذا القرآن من عند اهللا فقد استخدم أسلوب التشكيك ال أسلوب اجلزم للغرض الذي أسلفنا اليقني اجلازم 
  . .وهو واحد من أساليب اإلقناع يف بعض األحوال 

وبعد ذلك ميضي يف استعراض مقوالت املشركني عن هذا القرآن وعن هذا الدين؛ فيحكي اعتذارهم عن التكذيب 
  :ستكرب املتعايل على املؤمنني به واإلعراض عنه ، اعتذار امل

  .لو كان خرياً ما سبقونا إليه : وقال الذين كفروا للذين آمنوا { 

  . .} هذا إفك قدمي : وإذ مل يهتدوا به فسيقولون 
فكان هذا مغمزاً يف نظر الكرباء . ولقد سارع إىل اإلسالم وسبق إليه نفر من الفقراء واملوايل يف أول األمر 

لو كان هذا الدين خرياً ما كان هؤالء أعرف منا به ، وال أسبق منا إليه فنحن ، يف : وراحوا يقولون . املستكربين 
  مكانتنا وسعة إدراكنا وحسن تقديرنا ، أعرف باخلري من هؤالء

واخلري الذي حيتويه ، . فما كان مينعهم عنه أهنم يشكون فيه أو جيهلون احلق الذي يقوم عليه . واألمر ليس كذلك 
وفقدان املراكز االجتماعية ، واملنافع االقتصادية ،  -كما كانوا يقولون  -إمنا كان هو الكرب عن اإلذعان حملمد 

فأما الذين سارعوا إىل اإلسالم . كما كان هو االعتزاز األجوف باآلباء واألجداد وما كان عليه اآلباء واألجداد 
  . منعت الكرباء واألشراف وسبقوا إليه فلم تكن يف نفوسهم تلك احلواجز اليت

وهو الذي ميلي . إنه اهلوى يتعاظم أهل الكرب أن يذعنوا للحق ، وأن يستمعوا لصوت الفطرة ، وأن يسلموا باحلجة 
فهم ال يسلمون أبداً أهنم . عليهم العناد واإلعراض ، واختالق املعاذير ، واالدعاء بالباطل على احلق وأهله 

  :اهتم حموراً للحياة كلها يدورون حوله ويريدون أن يديروا حوله احلياة خمطئون؛ وهم جيعلون من ذو
  . .} هذا إفك قدمي : وإذ مل يهتدوا به فسيقولون { 

ال بد من عيب يف احلق ألهنم هم ال جيوز أن . طبعاً فال بد من عيب يف احلق ما داموا مل يهتدوا به ، ومل يذعنوا له 
  و فيما يريدون أن يوحوا به للجماهري ، مقدسون معصومون ال خيطئونوهم يف نظر أنفسهم ، أ. خيطئوا 



كما سبقت  -وخيتم هذه اجلولة يف قضية الوحي والرسالة باإلشارة إىل كتاب موسى ، وتصديق هذا القرآن له 
  :اإلشارة يف شهادة الشاهد من بين إسرائيل 

} عربياً ، لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنني  ومن قبله كتاب موسى إماماً ورمحة ، وهذا كتاب مصدق لساناً{ 
.  

وقد كرر القرآن اإلشارة إىل الصلة بني القرآن والكتب قبله ، وخباصة كتاب موسى ، باعتبار أن كتاب عيسى 
. ووصفه بأنه رمحة } إماماً { ومن مث مسى كتاب موسى . وأصل التشريع والعقيدة يف التوراة . تكملة وامتداد له 

وهذا كتاب مصدق { . . الة السماء رمحة لألرض ومن يف األرض ، بكل معاين الرمحة يف الدنيا واآلخرة وكل رس
مصدق لألصل األول الذي تقوم عليه الديانات كلها؛ وللمنهج اإلهلي الذي تسلكه الديانات . . } لساناً عربياً 

  .الواحد الكرمي مجيعها؛ ولالجتاه األصيل الذي توجه البشرية إليه ، لتتصل برهبا 
واإلشارة إىل عروبته لالمتنان على العرب ، وتذكريهم بنعمة اهللا عليهم ، ورعايته هلم ، وعنايته هبم؛ ومظهرها 

  .اختيارهم هلذه الرسالة ، واختيار لغتهم لتتضمن هذا القرآن العظيم 
  :مث بيان لطبيعة الرسالة ، ووظيفتها 

  . .} لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنني { 
ويف هناية هذا الشوط األول يصور له جزاء احملسنني ، ويفسر هلم هذه البشرى اليت حيملها إليهم القرآن الكرمي ، 

  :بشرطها ، وهو االعتراف بربوبية اهللا وحده واالستقامة على هذا االعتقاد ومقتضياته 
  .ربنا اهللا : إن الذين قالوا { 

أَُشدَّهُ  ْيِه إِْحسَاًنا َحَملَْتُه أُمُُّه كُْرًها وََوَضَعْتُه كُْرًها َوَحْملُُه َوِفصَالُُه ثَلَاثُونَ َشْهًرا َحتَّى إِذَا َبلَغََوَوصَّْيَنا الْإِْنَسانَ بِوَاِلَد
يَّ َوأَنْ أَْعَملَ صَاِلًحا تَْرَضاهُ َوَبلَغَ أَْرَبِعَني َسَنةً قَالَ َربِّ أَْوزِْعنِي أَنْ أَْشكَُر نِْعمََتَك الَِّتي أَْنَعْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َواِلَد

أُولَِئكَ الَِّذيَن َنَتقَبَّلُ َعنُْهْم أَْحَسَن َما َعِملُوا َوَنَتَجاَوزُ ) ١٥(َوأَصِْلْح ِلي ِفي ذُرِّيَِّتي إِنِّي ُتْبُت إِلَْيَك َوإِنِّي ِمَن الُْمْسِلِمَني 
َوالَِّذي قَالَ لَِواِلَدْيهِ أُفٍّ لَكَُما أَتَِعدَانِنِي أَنْ ) ١٦(الصِّْدقِ الَِّذي كَانُوا ُيوَعُدونَ َعْن َسيِّئَاتِهِْم ِفي أَْصَحابِ الَْجنَِّة َوْعَد 

اِطريُ الْأَوَِّلنيَ ولُ َما َهذَا إِلَّا أََسأُخَْرَج َوقَْد َخلَِت الْقُُرونُ ِمْن قَْبِلي َوُهَما َيْسَتِغيثَاِن اللََّه َوْيلََك آِمْن إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ فََيقُ
) ١٨(ُنوا َخاِسرِيَن أُولَِئَك الَِّذيَن َحقَّ َعلَْيهُِم الْقَْولُ ِفي أَُممٍ قَدْ َخلَْت ِمْن قَْبِلهِْم ِمَن الْجِنِّ وَالْإِْنسِ إِنَُّهْم كَا) ١٧(

َوَيْوَم ُيعَْرُض الَِّذيَن كَفَرُوا َعلَى النَّارِ أَذَْهْبُتمْ ) ١٩(لَُمونَ َوِلكُلٍّ َدَرَجاٌت ِممَّا َعِملُوا َوِلُيَوفِّيَُهْم أَْعَمالَُهْم َوُهْم لَا ُيظْ
َتكْبُِرونَ ِفي الْأَْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ طَيَِّباِتكُْم ِفي َحيَاِتكُُم الدُّْنَيا َواْسَتْمَتْعُتمْ بَِها فَالَْيْوَم ُتْجَزْونَ َعذَابَ الُْهونِ بَِما كُْنُتمْ َتْس

  ) ٢٠(ْنُتْم تَفُْسقُونَ َوبَِما كُ

. هذا الشوط يسري مع الفطرة يف استقامتها ويف احنرافها ، وفيما تنتهي إليه حني تستقيم وما تنتهي إليه حني تنحرف 
. وكثرياً ما ترد هذه الوصية الحقة للكالم عن العقيدة يف اهللا أو مصاحبة هلذا احلديث . ويبدأ بالوصية بالوالدين 

ألبوة والبنوة هي أول وشيجة بعد وشيجة اإلميان يف القوة واألمهية ، وأوالها بالرعاية والتشريف ذلك أن وشيجة ا
والثانية أن آصرة اإلميان هي األوىل وهي املقدمة ، مث تليها آصره . أوالمها هي هذه : ويف هذا االقتران داللتان . 

  .الدم يف أوثق صورها 
 النموذج األول تلتقي آصرة اإلميان وآصرة الوالدين يف طريقهما املستقيم يف: ويف هذا الشوط منوذجان من الفطرة 

والنموذج األول مصريه . ويف الثاين تفترق آصرة النسب عن آصرة اإلميان ، فال تلتقيان . املهتدي الواصل إىل اهللا 



املناسبة يعرض صورة  وهبذه. والنموذج الثاين مصريه النار ونصيبه استحقاق العذاب . اجلنة ونصيبه البشرى 
  .العذاب يف مشهد من مشاهد القيامة ، يصور عاقبة الفسوق واالستكبار 

  . .} ووصينا اإلنسان بوالديه إحساناً { 
. فهي وصية جلنس اإلنسان كله ، قائم على أساس إنسانيته ، بدون حاجة إىل أية صفة أخرى وراء كونه إنساناً 

فصفة الوالدية تقتضي هذا اإلحسان بذاهتا ، بدون . ط ومن كل قيد وهي وصية باإلحسان مطلقة من كل شر
. وهي وصية صادرة من خالق اإلنسان ، ورمبا كانت خاصة هبذا اجلنس أيضاً . حاجة إىل أية صفة أخرى كذلك 

لحوظ هو واملشاهد امل. فما يعرف يف عامل الطري أو احليوان أو احلشرات وما إليها أن صغارها مكلفة برعاية كبارها 
فهي وصية رمبا كانت خاصة جبنس . فقط تكليف فطرة هذه اخلالئق أن ترعى كبارها صغارها يف بعض األجناس 

  .اإلنسان 
وال ترد . الوصية باإلحسان إىل الوالدين  -صلى اهللا عليه وسلم  -وتتكرر يف القرآن الكرمي ويف حديث الرسول 

ذلك أن الفطرة وحدها تتكفل برعاية الوالدين لألوالد . سبة حاالت معينة وصية الوالدين باألوالد إال نادرة ، وملنا
وبالتضحية النبيلة الكاملة العجيبة اليت كثرياً ما تصل إىل حد املوت . ، رعاية تلقائية مندفعة بذاهتا ال حتتاج إىل مثري 

يف الشكران أما اجليل الناشئ بدون تردد ، ودون انتظار عوض ، ودون مّن وال رغبة حىت  -فضالً على األمل  -
ألنه بدوره مندفع إىل األمام ، يطلب جيالً . قلما يتلفت إىل اجليل املضحي الواهب الفاين . فقلما يتلفت إىل اخللف 

  ناشئاً منه يضحي له بدوره ويرعاه وهكذا متضي احلياة
الفراخ اخلضر وتكرب؛ وتتلقى رصيدها من  واإلسالم جيعل األسرة هي اللبنة األوىل يف بنائه؛ واحملضن الذي تدرج فيه

والطفل الذي حيرم من حمضن األسرة ينشأ شاذاً غري طبيعي يف كثري من جوانب . احلب والتعاون والتكافل والبناء 
وأول ما يفقده يف أي حمضن آخر غري  -مهما توافرت له وسائل الراحة والتربية يف غري حميط األسرة  -حياته 

  .شعور احلب  حمضن األسرة ، هو

وال يطيق أن يشاركه فيها . فقد ثبت أن الطفل بفطرته حيب أن يستأثر وحده بأمه فترة العامني األولني من حياته 
إذ تقوم احلاضنة حبضانة عدة أطفال ، يتحاقدون فيما بينهم ، . ويف احملاضن الصناعية ال ميكن أن يتوفر هذا . أحد 

كذلك حيتاج الطفل إىل . ذر يف قلوهبم بذرة احلقد فال تنمو بذرة احلب أبداً على األم الصناعية املشتركة ، وتب
وهذا ما ال يتيسر إال يف حمضن . سلطة واحدة ثابتة تشرف عليه فترة من حياته كي يتحقق له ثبات الشخصية 

ات باملناوبة على األطفال فأما يف احملاضن الصناعية فال تتوفر السلطة الشخصية الثابتة لتغري احلاضن. األسرة الطبيعي 
والتجارب يف احملاضن تكشف يف كل يوم عن حكمة . . فتنشأ شخصياهتم خملخلة ، وحيرمون ثبات الشخصية . 

أصيلة يف جعل األسرة هي اللبنة األوىل يف بناء اجملتمع السليم ، الذي يستهدف اإلسالم إنشاءه على أساس الفطرة 
  .السليم 

تضحية النبيلة الكرمية الواهبة اليت تتقدم هبا األمومة ، واليت ال جيزيها أبداً إحسان من ويصور القرآن هنا تلك ال
  :األوالد مهما أحسنوا القيام بوصية اهللا يف الوالدين 

  . .} محلته أمه كرهاً ، ووضعته كرهاً ، ومحله وفصاله ثالثون شهراً { 
. . } محلته أمه كرهاً ، ووضعته كرهاً { :  والكالل وتركيب األلفاظ وجرسها يكاد جيسم العناء واجلهد والضىن

لكأهنا آهة جمهد مكروب ينوء بعبء ويتنفس جبهد ، ويلهث باألنفاس إهنا صورة احلمل وخباصة يف أواخر أيامه ، 
  وصورة الوضع وطلقه وآالمه



  . .رة حسية مؤثرة ويتقدم علم األجنة فإذا به يكشف لنا يف عملية احلمل عن جسامة التضحية ونبلها يف صو
متزق جدار . وهي مزودة خباصية أكالة . إن البويضة مبجرد تلقيحها باخللية املنوية تسعى لاللتصاق جبدار الرحم 

الرحم الذي تلتصق به وتأكله؛ فيتوارد دم األم إىل موضعها ، حيث تسبح هذه البويضة امللقحة دائماً يف بركة من 
دائمة . وهي دائمة األكالن جلدار الرحم . من خالصات؛ ومتتصه لتحيا به وتنمو دم األم الغين بكل ما يف جسمها 

واألم املسكينة تأكل وتشرب وهتضم ومتتص ، لتصب هذا كله دماً نقياً غنياً هلذه البويضة . االمتصاص ملادة احلياة 
ذلك أهنا . م فتفتقر إىل اجلري الشرهة النهمة األكول ويف فترة تكوين عظام اجلنني يشتد امتصاصه للجري من دم األ

  تعطي حملول عظامها يف الدم ليقوم به هيكل هذا الصغري وهذا كله قليل من كثري
مث الوضع ، وهو عملية شاقة ، ممزقة ، ولكن آالمها اهلائلة كلها ال تقف يف وجه الفطرة وال تنسي األم حالوة 

  بينما هي تذوي ومتوت. . دة تعيش ، ومتتد مثرة التلبية للفطرة ، ومنح احلياة نبتة جدي. الثمرة 
وهي . حيث تعطي األم عصارة حلمها وعظمها يف اللنب ، وعصارة قلبها وأعصاهبا يف الرعاية . مث الرضاع والرعاية 

وأكرب ما تتطلع إليه من جزاء . ال متل أبداً وال تكره تعب هذا الوليد . مع هذا وذلك فرحة سعيدة رحيمة ودود 
  .سلم وينمو أن تراه ي

  فهذا هو جزاؤها احلبيب الوحيد
  وهو ال يفعل إال القليل الزهيد؟. فأىن يبلغ اإلنسان يف جزاء هذه التضحية ، مهما يفعل 

وقد جاءه رجل كان يف الطواف حامالً أمه يطوف هبا ، فسأل رسول  -صلى اهللا عليه وسلم  -وصدق رسول اهللا 
  .» ال ، وال بزفرة واحدة « : حقها؟ فأجابه  هل أديُت -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 

وخيلص من هذه الوقفة أمام الوصية بالوالدين ، واستجاشة الضمائر بصورة التضحية النبيلة ممثلة يف األم ، إىل 
  :مرحلة النضج والرشد ، ومع استقامة الفطرة ، واهتداء القلب 

أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علّي وعلى والديَّ ، وأن رب أوزعين : حىت إذا بلغ أشده وبلغ أربعني سنة قال { 
  . .} أعمل صاحلاً ترضاه ، وأصلح يل يف ذرييت ، إين تبت إليك ، وإين من املسلمني 

واألربعون يف غاية النضج والرشد ، وفيها تكتمل مجيع القوى . وبلوغ األشد يتراوح بني الثالثني واألربعني 
ويف هذه السن تتجه الفطرة املستقيمة السليمة إىل . دبر والتفكر يف اكتمال وهدوء والطاقات ، ويتهيأ اإلنسان للت
  .وتتدبر املصري واملآل . ما وراء احلياة وما بعد احلياة 

ويصور القرآن هنا خواجل النفس املستقيمة ، وهي يف مفرق الطريق ، بني شطر من العمر وىل ، وشطر يكاد آخره 
  : وهي تتوجه إىل اهللا. يتبدى 

  . .} رب أوزعين أن أشكرك نعمتك اليت أنعمت عليَّ وعلى والدّي { 
دعوة القلب الشاعر بنعمة ربه ، املستعظم املستكثر هلذه النعمة اليت تغمره وتغمر والديه قبله فهي قدمية العهد به ، 

لينهض بواجب الشكر؛ . . } أوزعين { : يدعو ربه أن يعينه بأن جيمعه كله . املستقل املستصغر جلهده يف شكرها 
  .فال يفرق طاقته وال اهتمامه يف مشاغل أخرى غري هذا الواجب الضخم الكبري 

  . .} وأن أعمل صاحلاً ترضاه { 
فرضى ربه هو . فهو يطلب العون للتوفيق إىل عمل صاحل ، يبلغ من كماله وإحسانه أن يرضاه ربه . وهذه أخرى 

  .ه الرجاء الذي يأمل فيه وهو وحد. الغاية اليت يتطلع إليها 
  . .} وأصلح يل يف ذرييت { 



وأن يؤنس قلبه شعوره بأن يف عقبه من . وهي رغبة القلب املؤمن يف أن يتصل عمله الصاحل يف ذريته . وهذه ثالثة 
به وأروح لقل. وهي آثر عنده من الكنوز والذخائر . والذرية الصاحلة أمل العبد الصاحل . يعبد اهللا ويطلب رضاه 

  .والدعاء ميتد من الوالدين إىل الذرية ليصل األجيال املتعاقبة يف طاعة اهللا . من كل زينة احلياة 
  :شفاعته اليت يتقدم هبا بني يدي هذا الدعاء اخلالص هللا ، هي التوبة واإلسالم . وشفاعته إىل ربه 

  . .} إين تبت إليك وإين من املسلمني { 
فأما شأن ربه معه ، فقد أفصح عنه هذا . الفطرة السليمة املستقيمة مع ربه ذلك شأن العبد الصاحل ، صاحب 

  :القرآن 
وعد الصدق الذي كانوا . أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ، ونتجاوز عن سيئاهتم يف أصحاب اجلنة { 

  . .} يوعدون 
  .إىل اجلنة مع أصحاهبا األصالء  واملآل. والسيئات مغفورة متجاوزة عنها . فاجلزاء حبساب أحسن األعمال 

  .وهو جزاء الفيض والوفر واإلنعام . . ولن خيلف اهللا وعده . ذلك وفاء بوعد الصدق الذي وعدوه يف الدنيا 
  :فأما النموذج اآلخر فهو منوذج االحنراف والفسوق والضالل 

  . .} ؟ أف لكما أتعدانين أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي: والذي قال لوالديه { 
أف لكما { : والولد العاق جيحد برمها أول ما جيحد؛ فيخاطبهما بالتأفف اجلارح اخلشن الوقح . فالوالدان مؤمنان 

أي ذهبوا ومل يعد . . } أتعدانين أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي؟ { : مث جيحد اآلخرة باحلجة الواهية . . } 
يبعث . ومل يقل أحد إنه جتزئة . والبعث مجلة بعد انتهاء أجل احلياة الدنيا . والساعة مقدرة إىل أجلها . . منهم أحد 

  إمنا هو احلساب اخلتامي للرحلة كلها بعد انتهائها. فليست لعبة وليست عبثاً . جيل مضى يف عهد جيل يأيت 
عش حسهما هلذا التهجم والوالدان يريان اجلحود ويسمعان الكفر ، ويفزعان مما يقوله الولد العاق لربه وهلما؛ ويرت

ويبدو يف حكاية قوهلما الفزع . . } إن وعد اهللا حق . ويلك آمن . ومها يستغيثان اهللا { : والتطاول؛ ويهتفان به 
  . .} ما هذا إال أساطري األولني : فيقول { : بينما هو يصر على كفره ، ويلج يف جحوده . من هول ما يسمعان 

  :وم هنا يعاجله اهللا مبصريه احملت
  . .} أولئك الذين حق عليهم القول يف أمم قد خلت من قبلهم من اجلن واإلنس؛ إهنم كانوا خاسرين { 

من . خلت هبم القرون . وهم كثري . والقول الذي حق على هذا وأمثاله هو العقاب الذي ينال اجلاحدين املكذبني 
وأية خسارة . . } إهنم كانوا خاسرين { .  حسب وعيد اهللا الصادق الذي ال خيلف وال يتخلف. اجلن واإلنس 

مث العذاب الذي حيق على . مث خسارة الرضوان والنعيم يف اآلخرة . أكرب من خسارة اإلميان واليقني يف الدنيا 
  اجلاحدين املنحرفني؟

ء وهؤالءعلى وبعد بيان العاقبة واجلزاء إمجاالً للمهتدين والضالني ، يصور دقة احلساب والتقدير لكل فرد من هؤال
  :حدة 

  . .} ولكل درجات مما عملوا ، وليوفيهم أعماهلم ، وهم ال يظلمون { 
  .فلكل فرد درجته ، ولكل فرد عمله ، يف حدود ذلك اإلمجال يف جزاء كل فريق 

وبعد ، فهذان النموذجان عامان يف الناس ، ولكن جميئهما يف هذا األسلوب ، الذي يكاد حيدد شخصني بذواهتما 
  .ع وأشد إحياء للمثل كأنه واقع أوق

واألوىل اعتبارمها . ولكن مل يصح شيء من هذه الروايات . ولقد وردت روايات أن كالً منهما يعين إنساناً بعينه 



{ : فالتعقيب على األول . يدل على هذا االعتبار صيغة التعقيب على كل منوذج . واردين مورد املثل والنموذج 
وعد الصدق الذي كانوا . هم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاهتم يف أصحاب اجلنة أولئك الذين نتقبل عن

أولئك الذين حق عليهم القول يف أمم قد خلت من قبلهم من اجلن { : والتعقيب على الثاين . . } يوعدون 
م ، وهم ال ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعماهل{ : مث التعقيب العام . . } واإلنس إهنم كانوا خاسرين 

  .وكلها توحي بأن املقصود هو النموذج املكرر من هؤالء وهؤالء . . } يظلمون 
  :مث يقفهم وجهاً لوجه أمام مشهد شاخص هلم يف يوم احلساب الذي كانوا جيحدون 

  .ويوم يعرض الذين كفروا على النار { 

ْد َخلَِت النُّذُُر ِمْن َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه أَلَّا َتعُْبُدوا إِلَّا اللََّه إِنِّي أََخافُ َواذْكُْر أََخا َعاٍد إِذْ أَْنذََر قَْوَمُه بِالْأَْحقَاِف َوقَ
قَالَ إِنََّما  )٢٢(قَالُوا أَجِئَْتَنا ِلَتأِْفكََنا َعْن آِلَهِتَنا فَأْتَِنا بَِما َتِعُدَنا إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني ) ٢١(َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ 

فَلَمَّا َرأَْوُه َعارًِضا ُمْستَقْبِلَ أَْوِديَِتهِْم قَالُوا ) ٢٣(الِْعلُْم ِعْندَ اللَِّه وَأَُبلُِّغكُْم َما أُْرِسلْتُ بِِه َولَِكنِّي أََراكُْم قَْوًما َتْجَهلُونَ 
ُتَدمُِّر كُلَّ َشْيٍء بِأَْمرِ َربَِّها فَأَْصَبحُوا لَا ُيَرى ) ٢٤(َها َعذَاٌب أَِليٌم َهذَا َعارٌِض ُمْمِطُرَنا َبلْ ُهَو َما اْستَْعَجلُْتْم بِِه رِيٌح ِفي

َولَقَْد َمكَّنَّاُهْم ِفيَما إِنْ َمكَّنَّاكُْم ِفيِه َوَجَعلَْنا لَُهمْ َسْمًعا َوأَْبصَاًرا ) ٢٥(إِلَّا َمَساِكنُُهْم كَذَِلَك َنْجزِي الْقَْوَم الُْمْجرِِمَني 
اتِ اللَِّه َوحَاَق بِهِْم َما فِْئَدةً فََما أَغَْنى َعنُْهْم َسْمعُُهْم َولَا أَْبصَارُُهْم َولَا أَفِْئَدتُُهْم ِمْن َشْيٍء إِذْ كَاُنوا َيْجَحُدونَ بِآَيَوأَ

فَلَْولَا َنَصَرُهمُ ) ٢٧(آيَاِت لََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ َولَقَدْ أَْهلَكَْنا َما حَْولَكُْم ِمَن الْقَُرى َوَصرَّفَْنا الْ) ٢٦(كَاُنوا بِهِ َيسَْتْهزِئُونَ 
  ) ٢٨( الَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه قُرَْباًنا آِلَهةً َبلْ َضلُّوا َعنُْهْم َوذَِلَك إِفْكُُهْم َوَما كَانُوا َيفَْتُرونَ

تأخذ القلب البشري من جانب غري وهذا الشوط جولة يف جمال آخر ، ختدم القضية اليت تعاجلها السورة ، و
وقد وقفوا من . جولة يف مصرع عاد ومصارع القرى غريها حول مكة . . اجلوانب اليت عاجلها الشوطان األوالن 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -موقف املشركني من رسوهلم وأخيهم حممد  -عليه السالم  -رسوهلم وأخيهم هود 
مث أخذهم ما . م مبا يليق به من أدب النبوة يف حدود بشريته وحدود وظيفته واعترضوا اعتراضاهتم ، وأجاهبم نبيه

ومل يغن عنهم ثراؤهم  -وكانوا أقوى  -فلم تغن عنهم قوهتم . أخذهم من العذاب املدمر ، حني مل يسمعوا النذير 
آهلتم اليت اختذوها  ومل تغن عنهم -وكانوا أذكياء  -ومل ينتفعوا بسمعهم وأبصارهم وأفئدهتم  -وكانوا أغىن  -

  .إىل اهللا  -بزعمهم  -تقرباً 
مث أمام اخلط . وكذلك يقف املشركني يف مكة أمام مصارع أسالفهم من أمثاهلم؛ فيقفهم أمام مصريهم هم أنفسهم 

ال خط الرسالة القائمة على أصلها الواحد الذي ال يتغري وخط السنة اإلهلية اليت ال تتحول و. الثابت املطرد املتصل 
وتبدو شجرة العقيدة عميقة اجلذور ، ممتدة الفروع ضاربة يف أعماق الزمان؛ واحدة على اختالف القرون . تتبدل 

  .واختالف املكان 
إين . أال تعبدوا إال اهللا  -وقد خلت النذر من بني يديه ومن خلفه  -واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه باألحقاف { 

  . .} أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 
ليصور صلة الود بينه وبينهم . صفة األخوة لقومه . يذكره القرآن هنا بصفته  -عليه السالم  -وأخو عاد هو هود 

 -وهي ذات الصلة بني حممد . ، وصلة القرابة اليت كانت كفيلة بأن تعطفهم إىل دعوته ، وحتسن ظنهم هبا وبه 
  .حاة واخلصومة وقومه الذين يقفون منه موقف املال -صلى اهللا عليه وسلم 

وقد كانت منازل عاد على املرتفعات املتفرقة يف جنوب . وهو الكثيب املرتفع من الرمال . واألحقاف مجع حقف 



  .يقال يف حضرموت  -اجلزيرة 
يذكره ليتأسى . أن يذكر أخا عاد وإنذاره لقومه باألحقاف  -صلى اهللا عليه وسلم  -يوجه نبيه  -سبحانه  -واهللا 

ويذكره ليذكر املشركني يف مكة مبصري الغابرين . الرسل لقي مثلما يلقى من إعراض قومه وهو أخوهم بأخ له من 
  .من زمالئهم وأمثاهلم ، على مقربة منهم ومن حوهلم 
  . .فقد سبقته الرسل إىل أقوامهم . وقد أنذر أخو عاد قومه ، ومل يكن أول نذير لقومه 

  . .} ه وقد خلت النذر من بني يديه ومن خلف{ 
. واألمر ليس بدعاً وال غريباً . فالنذارة متصلة ، وسلسلة الرسالة ممتدة . قريباً منه وبعيداً عنه يف الزمان ويف املكان 

  .فهو معهود مألوف 
وعبادة . . } إين أخاف عليكم عذاب يوم عظيم . أال تعبدوا إال اهللا { :  -ما أنذر به كل رسول قومه  -أنذرهم 

قيدة يف الضمري ومنهج يف احلياة؛ واملخالفة عنها تنتهي إىل العذاب العظيم يف الدنيا أو يف اآلخرة ، أو اهللا وحده ع
  .فيهما على السواء 

  .تعين حني تطلق يوم القيامة وهو أشد وأعظم . . } عذاب يوم عظيم { واإلشارة إىل يوم 
  ه؟فماذا كان جواب قومه على التوجيه إىل اهللا ، واإلنذار بعذاب

  . .} أجئتنا لتأفكنا عن آهلتنا؟ فأتنا مبا تعدنا إن كنت من الصادقني : قالوا { 
. سوء الظن وعدم الفهم ، والتحدي للنذير ، واستعجال العذاب الذي ينذرهم به ، واالستهزاء والتكذيب 

  وإصرار على الباطل واعتزاز
  :ن كل ادعاء ، ويف الوقوف عند حده ال يتعداه فأما هود النيب فيتلقى هذا كله يف أدب النيب ، ويف جترده م

  . .} ولكين أراكم قوماً جتهلون . وأبلغكم ما أرسلت به . إمنا العلم عند اهللا : قال { 
فعلم ذلك . وليست أعلم مىت حيني موعده ، وال كيف يكون شكله . إمنا أنذركم بالعذاب كما كلفت أن أنذركم 

. وحتمقون } ولكين أراكم قوماً جتهلون { . . ال أدعي علماً وال قدرة مع اهللا .  وإمنا أنا مبلغ عن اهللا. عند اهللا 
  وأية محاقة وأي جهل أشد من استقبال النذير الناصح واألخ القريب مبثل هذا التحدي والتكذيب؟

ا املقام؛ رداً وجيمل السياق هنا ما كان بني هود وقومه من جدل طويل ، ليمضي إىل النهاية املقصودة أصالً يف هذ
  .على التحدي واالستعجال 

ريح فيها عذاب أليم ، : بل هو ما استعجلتم به . هذا عارض ممطرنا : فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا { 
  . .} كذلك جنزي القوم اجملرمني . تدمر كل شيء بأمر رهبا ، فأصبحوا ال يرى إال مساكنهم 

مث . وم حر شديد ، واحتبس عنهم املطر ، ودخن اجلو حوهلم من احلر واجلفاف إنه أصاب الق: وتقول الروايات 
قالوا { : ساق اهللا إليهم سحابة ، ففرحوا هبا فرحاً شديداً ، وخرجوا يستقبلوهنا يف األودية ، وهم حيسبون فيها املاء 

  . .} هذا عارض ممطرنا 
وهي . . } ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر رهبا : بل هو ما استعجلتم به { : وجاءهم الرد بلسان الواقع 

ما تذر من شيء أتت عليه إال جعلته { : كما جاء يف صفتها . الريح الصرصر العاتية اليت ذكرت يف سورة أخرى 
وهي احلقيقة } تدمر كل شيء بأمر رهبا { : والنص القرآين يصور الريح حية مدركة مأمورة بالتدمري } كالرميم 

وكلها تدرك عن رهبا . وكل قوة من قواه واعية . فهذا الوجود حي . نية اليت حيفل القرآن بإشعارها للنفوس الكو
وحني يؤمن حق اإلميان ، ويفتح قلبه للمعرفة الواصلة ، . واإلنسان أحد هذه القوى . وتتوجه ملا تكلف به من لدنه 



معها ، وأن تتجاوب معه ، جتاوب األحياء املدركة ،  يستطيع أن يعي عن القوى الكونية من حوله ، وأن يتجاوب
ففي كل شيء روح وحياة ، ولكننا ال ندرك هذا ألننا . بغري الصورة الظاهرة اليت يعرفها الناس من احلياة واإلدراك 

ركها والكون من حولنا حافل باألسرار احملجوبة باألستار ، تد. حمجوبون بالظواهر واألشكال عن البواطن واحلقائق 
  .البصائر املفتوحة وال تراها األبصار 

  .} فأصبحوا ال يرى إال مساكنهم { وقد أدت الريح ما أمرت به ، فدمرت كل شيء 

إمنا هي املساكن قائمة خاوية موحشة ، . أما هم وأما أنعامهم وأما أشياؤهم وأما متاعهم فلم يعد شيء منه يرى . 
  .سنة جارية وقدر مطرد يف اجملرمني . . } جنزي القوم اجملرمني  كذلك{ . . ال ديار فيها وال نافخ نار 

  :وعلى مشهد الدمار واخلراب يلتفت إىل أمثاهلم احلاضرين ، يلمس قلوهبم مبا ترتعش منه القلوب 
فما أغىن عنهم مسعهم وال أبصارهم وال . وجعلنا هلم مسعاً وأبصاراً وأفئدة . ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه { 

  . .} وحاق هبم ما كانوا به يستهزئون . إذ كانوا جيحدون بآيات اهللا . أفئدهتم من شيء 
من القوة واملال والعلم . . إمجاالً . . مكناهم فيما مل منكنكم فيه . هؤالء الذين دمرهتم الريح املأمورة بالتدمري 

اإلدراك مرة بالقلب ومرة بالفؤاد ومرة باللب  والقرآن يعرب عن قوة -وآتيناهم أمساعاً وأبصاراً وأفئدة . واملتاع 
إذ أهنم . ولكن هذه احلواس واملدارك مل تنفعهم يف شيء  -وكلها تعين اإلدراك يف صورة من صوره . ومرة بالعقل 

واجلحود بآيات اهللا يطمس احلواس والقلوب ، ويفقدها . . } إذ كانوا جيحدون بآيات اهللا { عطلوها وحجبوها 
  . .من العذاب والبالء . . } وحاق به ما كانوا به يستهزئون { . اإلشراق والنور واإلدراك احلساسية و

. والعربة اليت يفيدها كل ذي مسع وبصر وقلب ، أال يغتر ذو قوة بقوته ، وال ذو مال مباله ، وال ذو علم بعلمه 
ال يرى { فتدمر كل شيء ، وتتركهم فهذه قوة من قوى الكون تسلط على أصحاب القوة واملال والعلم واملتاع ، 

  .حني يأخذهم اهللا بسنته اليت يأخذ هبا اجملرمني } إال مساكنهم 
والريح قوة دائبة العمل ، وفق النظام الكوين الذي قدره اهللا ، وهو يسلطها حني يسلطها للتدمري وهي ماضية يف 

كما يعترض املعترضون وامهني  -واميس الكونية فال حاجة خلرق الن. طريقها الكوين ، تعمل وفق الناموس املرسوم 
وكل حادث وكل حركة ، وكل اجتاه ، وكل شخص ، . فصاحب الناموس املرسوم هو صاحب القدر املعلوم  -

  .وكل شيء ، حمسوب حسابه ، داخل يف تصميم الناموس 
نطاق الناموس املرسوم هلا والريح كغريها من القوى الكونية مسخرة بأمر رهبا ، ماضية تؤدي ما قدره هلا يف 

. املسخر هلا من قوى الكون ما أراد اهللا تسخريه هلا . ومثلها قوة البشر املسخرة ملا يريده اهللا هبا . وللوجود كله 
وحرية إرادهتم يف . وحني يتحرك البشر فإمنا يؤدون دورهم يف هذا الوجود ، ليتم ما أراده اهللا هبم وفق ما يريد 

وكل شيء مقدر تقديراً ال يناله نقص . جزء من الناموس الكلي ينتهي إىل التناسق الكوين العام  احلركة واالختيار
  .وال اضطراب 

  :وخيتم هذا الشوط بالعربة الكلية ملصارع من حوهلم من القرى من عاد وغري عاد 
اختذوا من دون اهللا  فلوال نصرهم الذين. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى ، وصرفنا اآليات لعلهم يرجعون { 

  . .} وذلك إفكهم وما كانوا يفترون . قرباناً آهلة بل ضلوا عنهم 
  .وقد أهلك اهللا القرى اليت كذبت رسلها يف اجلزيرة 



 َولَّْوا إِلَى قَْوِمهِْم مُْنِذرِيَن َوإِذْ َصَرفَْنا إِلَْيَك نَفًَرا ِمَن الْجِنِّ َيْسَتِمُعونَ الْقُْرآنَ فَلَمَّا َحَضُروُه قَالُوا أَْنِصُتوا فَلَمَّا قُِضَي
َحقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ ُمْسَتقِيمٍ قَالُوا َيا قَْوَمَنا إِنَّا َسِمْعَنا ِكَتاًبا أُْنزِلَ ِمْن َبْعِد مُوَسى ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَدْيهِ َيْهِدي إِلَى الْ) ٢٩(
َوَمْن لَا ُيجِبْ ) ٣١(وا بِِه َيغِْفْر لَكُْم ِمْن ذُُنوبِكُْم َوُيجِْركُْم ِمْن َعذَابٍ أَِليمٍ َيا قَْوَمَنا أَجِيُبوا َداِعَي اللَِّه َوآِمُن) ٣٠(

ِذي أََولَمْ َيَرْوا أَنَّ اللََّه الَّ) ٣٢(َداِعَي اللَِّه فَلَْيَس بُِمْعجِزٍ ِفي الْأَْرضِ َولَْيَس لَُه ِمْن ُدونِِه أَوِْلَياُء أُولَِئَك ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ 
َوَيْوَم ) ٣٣( َشْيٍء قَِديٌر َخلََق السََّماَواِت وَالْأَْرَض َولَْم يَْعَي بَِخلِْقهِنَّ بِقَاِدرٍ َعلَى أَنْ ُيْحيَِي الَْموَْتى َبلَى إِنَُّه َعلَى كُلِّ

فَاْصبِرْ ) ٣٤(قَالَ فَذُوقُوا الَْعذَابَ بَِما كُْنُتْم َتكْفُُرونَ  ُيعَْرُض الَِّذيَن كَفَُروا َعلَى النَّارِ أَلَْيَس َهذَا بِالَْحقِّ قَالُوا بَلَى َورَبَِّنا
ثُوا إِلَّا َساَعةً ِمْن َنَهارٍ َبلَاغٌ فََهلْ كََما َصَبَر أُولُو الَْعْزمِ ِمَن الرُُّسلِ َولَا َتْستَْعجِلْ لَُهْم كَأَنَُّهْم َيْوَم َيَرْونَ َما ُيوَعُدونَ لَمْ َيلَْب

  ) ٣٥(ا الْقَْوُم الْفَاِسقُونَ ُيْهلَُك إِلَّ

هذا الشوط األخري جولة جديدة يف جمال القضية الىت تعاجلها السورة؛ فسياقة قصة النفر من اجلن الذين استمعوا 
هلذا القرآن ، فتنادوا باإلنصات ، واطمأنت قلوهبم إىل اإلميان ، وانصرفوا إىل قومهم منذرين يدعوهنم إىل اهللا 

سياقة اخلرب يف هذا اجملال ، هبذه الصورة ، وتصوير . ران والنجاة ، وحيذروهنم اإلعراض والضالل ويبشروهنم بالغف
  عندما طرق أمساعهم} أنصتوا { : مس القرآن لقلوب اجلن هذا املس الذي يتمثل يف قوهلم 

الذين جاء القرآن كل هذا من شأنه أن حيرك قلوب البشر ، . يتمثل فيما حكوه لقومهم عنه ، وفيما دعوهم إليه 
ويف الوقت ذاته جتيء اإلشارة . وهو إيقاع مؤثر وال شك ، يلفت هذه القلوب لفتة عنيفة عميقة . هلم يف األصل 

إىل الصلة بني كتاب موسى وهذا القرآن على لسان اجلن ، فتعلن هذه احلقيقة اليت يدركها اجلن ويغفل عنها البشر 
  .اء عميق متفق مع ما جاء يف السورة وال خيفى ما يف هذه اللفتة من إحي. 

كذلك ما يرد ىف كالم اجلن من اإلشارة إىل كتاب الكون املفتوح ، وداللته على قدرة اهللا الظاهرة يف خلق 
  .وهي القضية الىت جيادل فيها البشر وهبا جيحدون . السماوات واألرض ، الشاهدة بقدرته على اإلحياء والبعث 

  . .} ويوم يعرض الذين كفروا على النار { شهداً من مشاهد القيامة ومبناسبة البعث يعرض م
وتركهم لألجل . بالصرب عليهم وعدم االستعجال هلم  -صلى اهللا عليه وسلم  -ويف اخلتام جتيء الوصية للرسول 

  قبل اهلالك. . للبالغ . . وهو قريب قريب كأنه ساعة من هنار . املرسوم 
فلما قضي ولوا إىل قومهم . أنصتوا : اجلن يستمعون القرآن ، فلما حضروه قالوا  وإذ صرفنا إليك نفراً من{ 

يا قومنا إنا مسعنا كتاباً أنزل من بعد موسى ، مصدقاً ملا بني يديه ، يهدي إىل احلق وإىل طريق : قالوا . منذرين 
ومن ال جيب داعي . عذاب أليم  يا قومنا أجيبوا داعي اهللا وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم وجيركم من. مستقيم 

أو مل يروا أن اهللا الذى خلق . اهللا فليس مبعجز يف األرض ، وليس له من دونه أولياء ، أولئك يف ضالل مبني 
  . .} السماوات واألرض ومل يعي خبلقهن بقادر على أن حييي املوتى؟ بلى إنه على كل شئ قدير 

. تصديق الوحي : تتضمن أسس االعتقاد الكامل  -ع القرآن مع خشوعهم عند مسا -ومقالة النفر من اجلن 
واإلميان باآلخرة وما ينتهي إىل املغفرة . واالعتراف باحلق الذى يهدي إليه . ووحدة العقيدة بني التوراة والقرآن 
ربط بني خلق وال. واإلقرار بقوة اهللا وقدرته على اخللق وواليته وحده للعباد . وما ينتهي إىل العذاب من األعمال 

. . وهي األسس الىت تتضمنها السورة كلها ، والقضايا الىت تعاجلها يف سائر أشواطها . . الكون وإحياء املوتى 
  .من عامل آخر غري عامل اإلنسان . كلها جاءت على لسان النفر من اجلن 

  .وحيسن قبل أن نستعرض هذه املقالة أن نقول كلمة عن اجلن وعن احلادثة 



.  
وحكاية ما قالوا  -صلى اهللا عليه وسلم  -القرآن حلادث صرف نفر من اجلن ليستمعوا القرآن من النيب  إن ذكر

ولتقرير أن اجلن هؤالء يستطيعون . هذا وحده كاف بذاته لتقرير وجود اجلن ولتقرير وقوع احلادث . . وما فعلوا 
ولتقرير أن اجلن خلق  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن يستمعوا للقرآن بلفظه العريب املنطوق كما يلفظه رسول اهللا 

وليس هنالك من حاجة إىل زيادة تثبيت أو توكيد هلذه . . قابلون لإلميان وللكفران ، مستعدون للهدى وللضالل 
  .ثبوتاً  -سبحانه  -احلقيقة؛ فما ميلك إنسان أن يزيد احلقيقة اليت يقررها اهللا 

  .تصور اإلنساين ولكنا حناول إيضاح هذه احلقيقة ىف ال
وحنن نعيش يف . إن هذا الكون من حولنا حافل باألسرار ، حافل بالقوى واخلالئق اجملهولة لنا كنهاً وصفة وأثراً 

ويف كل يوم نكشف بعض هذه األسرار ، . نعرف منها القليل ، وجنهل منها الكثري . أحضان هذه القوى واألسرار 
وتارة مبجرد آثارها يف . وتارة بصفاهتا . ض هذه اخلالئق تارة بذواهتا وندرك بعض هذه القوى ، ونتعرف إىل بع

  .الوجود من حولنا 
طريق املعرفة هلذا الكون ، الذي نعيش حنن وآباؤنا وأجدادنا ويعيش أبناؤنا . وحنن ما نزال ىف أول الطريق 

ال يبلغ أن يكون شيئاً يذكر يف هذا الكوكب األرضي الذي . . وأحفادنا ، على ذرة من ذراته الصغرية الصغرية 
  حجم الكون أو وزنه

يعد بالقياس إىل معارف البشرية قبل مخسة قرون فقط عجائب أضخم  -وحنن يف أول الطريق  -وما عرفناه اليوم 
ولو قال قائل للناس قبل مخسة قرون عن شيء من أسرار الذرة اليت نتحدث عنها اليوم لظنوه . من عجيبة اجلن 

  أو لظنوه يتحدث عما هو أشد غرابة من اجلن قطعاًجمنوناً ، 
وحنن نعرف ونكشف يف حدود طاقتنا البشرية ، املعدة للخالفة يف هذه األرض ، ووفق مقتضيات هذه اخلالفة ، 

. . ويف دائرة ما سخره اهللا لنا ليكشف لنا عن أسراره ، وليكون لنا ذلوالً ، كيما نقوم بواجب اخلالفة يف األرض 
ومهما سخر لنا من  -أي بالبشرية  -مهما امتد بنا األجل  -عدى معرفتنا وكشوفنا يف طبيعتها ويف مداها وال تت

وفق . دائرة ما حنتاجه للخالفة يف هذه األرض . ال تتعدى تلك الدائرة  -قوى الكون وكشف لنا من أسراره 
  .حكمة اهللا وتقديره 

عجائب من أسرار هذا الكون وطاقاته ، مما قد تعترب أسرار الذرة  وسنكشف كثرياً ، وسنعرف كثرياً ، وستتفتح لنا
سبحانه  -ويف حدود قول اهللا . بالقياس إليه لعبة أطفال ولكننا سنظل يف حدود الدائرة املرسومة للبشر يف املعرفة 

ال يعلمها إال خالقه قليالً بالقياس إىل ما يف هذا الوجود من أسرار وغيوب } وما أوتيتم من العلم إال قليالً {  -
ولو أن ما يف األرض من { : ويف حدود متثيله لعلمه غري احملدود ، ووسائل املعرفة البشرية احملدودة بقوله . وقيومه 

  }شجرة أقالم والبحر ميده من بعده سبعة أحبر ما نفدت كلمات اهللا 

من عامل الغيب اجملهول ، ومن . دم تصوره وبتصوره أو ع. أن جنزم بوجود شيء أو نفيه  -واحلالة هذه  -فليس لنا 
وحنن مل ندرك بعد كل أسرار . أسرار هذا الوجود وقواه ، جملرد أنه خارج عن مألوفنا العقلي أو جتاربنا املشهودة 

  أجسامنا وأجهزهتا وطاقاهتا ، فضالً على إدراك أسرار عقولنا وأرواحنا
وأسرار ليست داخلة يف برنامج ما . يكشف لنا عنه أصالً وقد تكون هنالك أسرار ليست داخلة يف برنامج ما 

يكشف لنا عن كنهه ، فال يكشف لنا إال عن صفته أو أثره أو جمرد وجوده ، ألن هذا ال يفيدنا يف وظيفة اخلالفة 
  .يف األرض 



جتاربنا ال عن طريق  -فإذا كشف اهللا لنا عن القدر املقسوم لنا من هذه األسرار والقوى ، عن طريق كالمه 
فسبيلنا يف هذه احلالة أن نتلقى هذه اهلبة بالقبول والشكر  -ومعارفنا الصادرة من طاقتنا املوهوبة لنا من لدنه أيضاً 

ألن املصدر الوحيد الذي نتلقى عنه مثل هذه املعرفة مل . نتلقاها كما هي فال نزيد عليها وال ننقص منها . والتسليم 
  وليس هنالك مصدر آخر نتلقى عنه مثل هذه األسرار. ادة مينحنا إال هذا القدر بال زي

ومن هذا النص القرآين ، ومن نصوص سورة اجلن ، واألرجح أهنا تعبري عن احلادث نفسه ، ومن النصوص األخرى 
املتناثرة يف القرآن عن اجلن ، ومن اآلثار النبوية الصحيحة عن هذا احلادث ، نستطيع أن ندرك بعض احلقائق عن 

  . .وال زيادة . . ن اجل
أنا خري { : لقول إبليس يف احلديث عن آدم . خملوق من النار . هذه احلقائق تتلخص يف أن هنالك خلقاً امسه اجلن 

إال إبليس كان من اجلن ففسق عن أمر { : وإبليس من اجلن لقول اهللا تعاىل . } منه خلقتين من نار وخلقته من طني 
  .فأصله من أصل اجلن . } ربه 

منها خلقته من نار ، ومنها أنه يرى الناس وال يراه الناس ، لقوله . وأن هذا اخللق له خصائص غري خصائص البشر 
وأن له جتمعات معينة تشبه } إنه يراكم هو وقبيله من حيث ال تروهنم { :  -وهو من اجلن  -تعاىل عن إبليس 

وأن له قدرة على احلياة يف هذا } . . . يراكم هو وقبيله  إنه{ : للقول السابق . جتمعات البشر يف قبائل وأجناس 
اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم يف { : آلدم وإبليس معاً : لقوله تعاىل  -ال ندري أين  -الكوكب األرضي 

واجلن الذين سخروا لسليمان عليه السالم كانوا يقومون له بأعمال يف األرض } األرض مستقر ومتاع إىل حني 
  .يكونوا مزودين بالقدرة على احلياة فيها  تقتضي أن

وأنا ملسنا السماء { : وأن له قدرة كذلك على احلياة خارج هذا الكوكب لقول اهللا تعاىل حكاية عن اجلن 
} فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً ، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ، فمن يستمع اآلن جيد له شهاباً رصداً 

للنصوص السابقة ، ولقوله  -غريعباد اهللا  -أثري يف إدراك البشر وهو مأذون يف توجيه الضالني منهم وأنه ميلك الت
  :تعاىل يف حكاية حوار إبليس اللعني 

ولكنا ال نعرف . وغري هذا من النصوص املماثلة } فبعزتك ألغوينهم أمجعني إال عبادك منهم املخلصني : قال { 
  .كيف يوسوس ويوجه وبأي أداة 

وأنه . وأنه يستطيع أن يسمع صوت اإلنسان ويفهم لغته ، بداللة استماع نفر من اجلن للقرآن وفهمه والتأثر به 
فمن أسلم . وأنا منا املسلمون ومنا القاسطون { : قابل للهدى وللضالل بداللة قول هذا النفر يف سورة اجلن 
وبدليل ذهاهبم إىل قومهم منذرين يدعوهنم إىل اإلميان ، }  فأولئك حتروا رشداً ، وأما القاسطون فكانوا جلهنم حطباً

  .بعدما وجدوه يف نفوسهم ، وعلموا أن قومهم مل جيدوه بعد 
  .وهذا هو القدر املستيقن يف أمر اجلن ، وهو حسبنا ، بال زيادة عليه ليس عليها من دليل 

ن كلها على األرجح ، فقد وردت فيه روايات فأما احلادث الذي تشري إليه هذه اآليات ، كما تشري إليه سورة اجل
  :متعددة نثبت أصحها 

وروى اإلمام أمحد يف . عن مسدد ، ومسلم عن شيبان بن فروخ عن أيب عوانة  -بإسناده  -أخرج البخاري 
ربنا أبو أخ: حدثنا عفان ، حدثنا أبو عوانة وقال اإلمام احلافظ أبو بكر البيهقي يف كتابه دالئل النبوة : مسنده قال 

احلسن علي بن أمحد بن عبدان ، أخربنا أمحد بن عبيد الصفار ، حدثنا إمساعيل القاضي ، أخربنا مسدد ، حدثنا أبو 
صلى اهللا  -ما قرأ رسول اهللا « : قال  -رضي اهللا عنهما  -عوانة عن أيب بشر عن سعيد بن جبري ، عن ابن عباس 



يف طائفة من أصحابه عامدين إىل  -صلى اهللا عليه وسلم  -ول اهللا انطلق رس. على اجلن وال رآهم  -عليه وسلم 
وقد حيل بني الشياطني وبني خرب السماء ، وأرسلت عليهم الشهب ، فرجعت الشياطني إىل قومهم . سوق عكاظ 

 خرب ما حال بينكم وبني: قالوا . حيل بيننا وبني خرب السماء وأرسلت علينا الشهب : ما لكم؟ فقالوا : فقالوا . 
السماء إال شيء حدث ، فاضربوا يف مشارق األرض ومغارهبا ، وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبني خرب السماء 

فانصرف . فانطلقوا يضربون يف مشارق األرض ومغارهبا ، يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبني خرب السماء . 
وهو بنخلة عامداً إىل سوق عكاظ ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -أولئك النفر الذين توجهوا حنو هتامة إىل رسول اهللا 

هذا واهللا الذي حال بينكم وبني خرب : فلما مسعوا القرآن استمعوا له ، فقالوا . وهو يصلي بأصحابه صالة الفجر 
نا به ، ولن إنا مسعنا قرآناً عجباً يهدي إىل الرشد فآم{ يا قومنا : وقالوا : فهنالك حني رجعوا إىل قومهم . السماء 

أوحي إيل أنه استمع نفر من اجلن : قل { :  -صلى اهللا عليه وسلم  -وأنزل اهللا على نبيه . . } نشرك بربنا أحداً 
  .» وإمنا أوحي إليه قول اجلن } 

  -بإسناده  -وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي 

منكم أحد  -صلى اهللا عليه وسلم  -هل صحب النيب  -رضي اهللا عنه  -قلت البن مسعود : عن علقمة ، قال « 
: فقلنا . ما صحبه أحد منا ولكنا كنا معه ذات ليلة ، ففقدناه فالتمسناه يف األودية والشعاب : ليلة اجلن؟ قال 

يا رسول اهللا : فقلنا . فلما أصبحنا فإذا هو جاء من قبل حراء . فبتنا بشر ليلة بات هبا قوم . استطري ، أو اغتيل 
أتاين داعي اجلن فذهبت معه ، فقرأت عليهم » : فقال . اك فلم جندك فبتنا بشر ليلة بات هبا قوم فقدناك فطلبن

كم كل عظم ذكر اسم اهللا تعاىل » : وسألوه الزاد فقال . فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نرياهنم : قال . « القرآن 
 -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال . « ة علف لدوابكم عليه ، يقع يف أيديكم أوفر ما يكون حلماً ، وكل بعرة أو روث

  .» فال تستنجوا هبما فإهنما طعام إخوانكم 
 -خرب النفر من اجلن بعد خرب خروج رسول اهللا  -فيما رواه ابن هشام يف السرية  -ساق ابن إسحاق : وقال 

الب ، واشتداد األذى عليه إىل الطائف يلتمس النصرة من ثقيف ، بعد موت عمه أيب ط -صلى اهللا عليه وسلم 
صلى اهللا  -ورد ثقيف له رداً قبيحاً ، وإغرائهم السفهاء واألطفال به ، حىت أدموا قدميه . وعلى املسلمني يف مكة 

اللهم إليك أشكو ضعف قويت ، « : فتوجه إىل ربه بذلك االبتهال املؤثر العميق الكرمي . باحلجارة  -عليه وسلم 
إىل من تكلين؟ إىل بعيد . يا أرحم الرامحني ، أنت رب املستضعفني وأنت ريب . لى الناس وقلة حيليت ، وهواين ع

أعوذ بنور . يتجهمين؟ أم إىل عدو ملكته أمري؟ إن مل يكن بك علي غضب فال أبايل ، ولكن عافيتك أوسع يل 
ك ، أو حيل علي وجهك الذي أشرقت له الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة ، من أن تنزل يب غضب

  .» وال حول وال قوة إال بك . لك العتىب حىت ترضى . سخطك 
. انصرف من الطائف راجعاً إىل مكة ، حني يئس من خري ثقيف  -صلى اهللا عليه وسلم  -مث إن رسول اهللا : قال 

 -وهم . وتعاىل حىت إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلي ، فمر به النفر من اجلن الذين ذكرهم اهللا تبارك 
قد آمنوا . فلما فرغ من صالته ولو إىل قومهم منذرين . فاستمعوا له . سبعة نفر من جن نصيبني  -فيما ذكر يل 

وإذ صرفنا إليك نفراً { : قال اهللا عز وجل  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقص اهللا خربهم عليه . وأجابوا إىل ما مسعوا 
أوحي إيلَّ أنه : قل { : وقال تعاىل . . } وجيركم من عذاب أليم { : ه تعاىل إىل قول} من اجلن يستمعون القرآن 

  .إىل آخر القصة من خربهم يف هذه السورة } استمع نفر من اجلن 
  .وهذا صحيح « : ويعقب ابن كثري يف التفسري على رواية ابن إسحاق بقوله 



ن اجلن كان استماعهم يف ابتداء اإلحياء ، كما دل فإ. إن اجلن كان استماعهم تلك الليلة فيه نظر : ولكن قوله 
إىل الطائف كان بعد  -صلى اهللا عليه وسلم  -املذكور ، وخروجه  -رضي اهللا عنهما  -عليه حديث ابن عباس 

  .« واهللا أعلم . وذلك قبل اهلجرة بسنة أو سنتني كما قرره ابن إسحاق وغريه . موت عمه 
رضي اهللا عنهما  -نعتمد من مجيع هذه الروايات الرواية األوىل عن ابن عباس  وحنن. وهناك روايات أخرى كثرية 

وهي قاطعة يف أن } أوحي إيلَّ أنه استمع نفر من اجلن : قل { : ألهنا هي اليت تتفق متاماً مع النصوص القرآنية  -
مث إن هذه . ن ومل يشعر هبم إمنا علم باحلادث عن طريق الوحي ، وأنه مل ير اجل -صلى اهللا عليه وسلم  -الرسول 

كما يقويها ما . وتتفق معها يف هذه النقطة رواية ابن إسحاق . الرواية هي األقوى من ناحية اإلسناد والتخريج 
  .ويف هذا غناء يف حتقيق احلادث } إنه يراكم هو وقبيله من حيث ال تروهنم { : عرفناه من القرآن من صفة اجلن 

فلما قضي ولو إىل قومهم . أنصتوا : من اجلن يستمعون القرآن ، فلما حضروه قالوا وإذ صرفنا إليك نفراً { 
  . .} منذرين 

وكان يف . لقد كان إذن تدبرياً من اهللا أن يصرف هؤالء النفر من اجلن إىل استماع القرآن ، ال مصادفة عابرة 
موسى؛ وأن يؤمن فريق منهم وينجو من  تقدير اهللا أن تعرف اجلن نبأ الرسالة األخرية كما عرفت من قبل رسالة

  .النار املعدة لشياطني اجلن كما هي معدة لشياطني اإلنس 
وهم يستمعون إىل هذا القرآن ، ويصور لنا ما وقع  -وهم ما بني ثالثة وعشرة  -ويرسم النص مشهد هذا النفر 

وتلقي هذه الكلمة . . } أنصتوا :  فلما حضروه قالوا{ . يف حسهم منه ، من الروعة والتأثر والرهبة واخلشوع 
  .ظالل املوقف كله طوال مدة االستماع 

  . .} فلما قضي ولوا إىل قومهم منذرين { 
. فقد استمعوا صامتني منتبهني حىت النهاية . وهذه كتلك تصور األثر الذي انطبع يف قلوهبم من اإلنصات للقرآن 

مهم ، وقد محلت نفوسهم ومشاعرهم منه ما ال تطيق السكوت عليه فلما انتهت التالوة مل يلبثوا أن سارعوا إىل قو
وهي حالة من امتأل حسه بشيء جديد ، وحفلت مشاعره مبؤثر قاهر غالب ، . ، أو التلكؤ يف إبالغه واإلنذار به 

  :يدفعه دفعاً إىل احلركة به واالحتفال بشأنه ، وإبالغه لآلخرين يف جد واهتمام 
. } ا مسعنا كتاباً أنزل من بعد موسى ، مصدقاً ملا بني يديه ، يهدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم يا قومنا إن: قالوا { 
.  

. إنا مسعنا كتاباً جديداً أنزل من بعد موسى ، يصدق كتاب موسى يف أصوله : ولوا إىل قومهم مسارعني يقولون هلم 
 مبجرد مساع آيات من هذا القرآن ، قد ال يكون فأدركوا الصلة بني الكتابني. فهم إذن كانوا يعرفون كتاب موسى 

  .فيها ذكر ملوسى وال لكتابه ، ولكن طبيعتها تشي بأهنا من ذلك النبع الذى نبع منه كتاب موسى 

عن مؤثرات احلياة البشرية ، مبجرد تذوقهم آليات من القرآن ، ذات  -نسبياً  -وشهادة هؤالء اجلن البعيدين 
  .داللة وذات إحياء عميق 

  :مث عربوا عما خاجل مشاعرهم منه ، وما أحست ضمائرهم فيه ، فقالوا عنه 
  . .} يهدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم { 

ووقع احلق واهلدى يف هذا القرآن هائل ضخم ، ال يقف له قلب غري مطموس؛ وال تصمد له روح غري معاندة وال 
ملس هذه القلوب ألول وهلة ، فإذا هي تنطق هبذه الشهادة ، ومن مث . مستكربة وال مشدودة باهلوى اجلامع اللئيم 

  .وتعرب عما مسها منه هذا التعبري 



  :مث مضوا يف نذارهتم لقومهم يف محاسة املقتنع املندفع ، الذي حيس أن عليه واجباً يف النذارة ال بد أن يؤديه 
  . .} ركم من عذاب أليم يا قومنا أجيبوا داعي اهللا وآمنوا به ، يغفر لكم من ذنوبكم ، وجي{ 

صلى اهللا  -فقد اعتربوا نزول هذا الكتاب إىل األرض دعوة من اهللا لكل من بلغته من إنس وجن؛ واعتربوا حممداً 
يا قومنا أجيبوا { : فنادوا قومهم : داعياً هلم إىل اهللا مبجرد تالوته هلذا القرآن واستماع الثقلني له  -عليه وسلم 

  . .} ه داعي اهللا وآمنوا ب
. وآمنوا كذلك باآلخرة ، وعرفوا أن اإلميان واالستجابة هللا يكون معهما غفران الذنب واإلجارة من العذاب 

  .فبشروا وأنذروا هبذا الذي عرفوه 
ولكن السياق يوحي بأن اآليتني التاليتني مها من مقوالت . ويروي ابن إسحاق أن مقالة اجلن انتهت عند هذه اآلية 

  :وحنن نرجح هذا وخباصة اآلية التالية .  النفر أيضاً
  .} أولئك يف ضالل مبني . ومن ال جيب داعي اهللا فليس مبعجز يف األرض ، وليس له من دونه أولياء { 

فاالحتمال قوي وراجح أن يبينوا هلم . فهي تكملة طبيعية لنذارة النفر لقومهم فقد دعوهم إىل االستجابة واإلميان 
ويذيقه . وأن الذي ال يستجيب ال يعجز اهللا أن يأيت به ويوقع عليه اجلزاء . وخيم العاقبة أن عدم االستجابة 

وأن هؤالء املعرضني ضالون ضالالً بيناً عن . العذاب األليم؛ فال جيد له من دون اهللا أولياء ينصرونه أو يعينونه 
  .الصراط املستقيم 

كالمهم ، تعجيباً من أولئك الذين ال يستجيبون هللا؛ حاسبني أهنم  وكذلك اآلية اليت بعدها حيتمل كثرياً أن تكون من
  :سيفلتون ، أو أنه ليس هناك حساب وال جزاء 

إنه على كل . أو مل يروا أن اهللا الذى خلق السماوات واألرض ومل يعَي خبلقهن بقادر على أن حييي املوتى؟ بلى { 
  . .} شئ قدير 

وكثرياً ما يتضمن السياق القرآين مثل هذا . الذي ورد ذكره يف أول السورة  وهي لفتة إىل كتاب الكون املنظور ،
  .التناسق بني قول مباشر يف السورة ، وقول مثله جييء يف قصة ، فيتم التطابق بني مصدرين على احلقيقة الواحدة 

  .السماوات واألرض : وكتاب الكون يشهد بالقدرة املبدعة ابتداء هلذا اخللق اهلائل 

وصياغة القضية يف أسلوب . وهذا اإلحياء هو املقصود . حي للحس البشري بيسر اإلحياء بعد املوت ويو
. . } إنه على كل شيء قدير { : مث جييء التعقيب الشامل . االستفهام واجلواب أقوى وآكد يف تقرير هذه احلقيقة 

  .ون فتضم اإلحياء وغريه يف نطاق هذه القدرة الشاملة لكل شيء كان أو يك
  :وعند ذكر اإلحياء يرتسم مشهد احلساب كأنه شاخص للعيون 

فذوقوا العذاب مبا كنتم : قال . بلى وربنا : أليس هذا باحلق؟ قالوا . ويوم يعرض الذين كفروا على النار { 
  . .} تكفرون 

  . .} ويوم يعرض الذين كفروا على النار { : يبدأ املشهد حكاية أو مقدمة حلكاية 
{ : وإذا احلوار قائم يف املشهد املعروض . السامع يف انتظار وصف ما سيكون ، إذا املشهد يشخص بذاته وبينما 

  . .} أليس هذا باحلق؟ 
ويا له من سؤال؟ بل يا هلا من قارعة للذين كانوا يكذبون ويستهزئون ويستعجلون ، واليوم تتلوى أعناقهم على 

  .احلق الذي كانوا ينكرون 
  :ي ويف مذلة ويف ارتياع واجلواب يف خز



  . .} وربنا . بلى { 
رهبم الذي كانوا ال يستجيبون لداعيه ، وال يستمعون لنبيه وال يعترفون له . . } وربنا { : هكذا هم يقسمون 

  مث هم اليوم يقسمون به على احلق الذي أنكروه. بربوبية 
  :وينتهي احلوار  عندئذ يبلغ السؤال غاية من الترذيل والتقريع ، ويقضى األمر ،

  . .} فذوقوا العذاب مبا كنتم تكفرون : قال { 
  فإىل اجلحيم. اجلاين معترف . كما يقال اجلرمية ظاهرة . . » كلمة ورد غطاها « 

واآلن . لقد كانوا ينكرون فاآلن يعترفون . خذ وال رد فاملواجهة حامسة ، وال جمال أل. وسرعة املشهد هنا مقصودة 
  يذوقون

ويف ختام السورة اليت . وعلى هذا املشهد احلاسم يف مصري الذين كفروا ، وعلى مشهد اإلميان من أبناء عامل آخر 
.  جييء اإليقاع األخري. . وعن القرآن الكرمي  -صلى اهللا عليه وسلم  -عرضت مقوالت الكافرين عن الرسول 

أن يصرب عليهم ، وال يستعجل هلم ، فقد رأى ما ينتظرهم ، وهو منهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -توجيهاً للرسول 
  :قريب 

فاصرب كما صرب أولو العزم من الرسل ، وال تستعجل هلم ، كأهنم يوم يرون ما يوعدون مل يلبثوا إال ساعة من هنار { 
  . .} فهل يهلك إال القوم الفاسقون . بالغ . 

وكل كلمة يف اآلية ذات رصيد ضخم؛ وكل عبارة وراءها عامل من الصور والظالل ، واملعاين واإلحياءات ، 
  .والقضايا والقيم 

  . .} وال تستعجل هلم . فاصرب كما صرب أولو العزم من الرسل { 
وهو الذي . ه ما عاىن وهو الذي احتمل ما احتمل ، وعاىن من قوم -صلى اهللا عليه وسلم  -توجيه يقال حملمد 

. والعم . واجلد . األم . األب . نشأ يتيماً ، وجرد من الويل واحلامي ومن كل أسباب األرض واحداً بعد واحد 
وهو الذي . كما هو جمرد من كل سند أو ظهري . وخلص هللا ولدعوته جمرداً من كل شاغل . والزوج الوفية احلنون 

وهو الذي خرج مرة ومرة ومرة يستنصر القبائل واألفراد . ا القى من األبعدين لقي من أقاربه من املشركني أشد مم
  .فرد يف كل مرة بال نصرة 

َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َوآَمنُوا بَِما نُزِّلَ َعلَى ) ١(الَِّذيَن كَفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه أََضلَّ أَْعمَالَُهْم 
ذَِلَك بِأَنَّ الَِّذيَن كَفَُروا اتََّبعُوا الَْباِطلَ َوأَنَّ الَِّذيَن ) ٢(َوُهَو الَْحقُّ ِمْن َربِّهِْم كَفََّر َعْنُهمْ َسيِّئَاتِهِْم وَأَْصلََح بَالَُهْم  ُمَحمٍَّد

فَإِذَا لَقِيُتُم الَِّذيَن كَفَُروا فَضَْرَب الرِّقَابِ َحتَّى إِذَا ) ٣( آَمُنوا اتََّبُعوا الَْحقَّ ِمْن َربِّهِْم كَذَِلَك َيضْرُِب اللَُّه ِللنَّاسِ أَْمثَالَُهْم
لَوْ َيَشاُء اللَُّه لَاْنَتَصَر مِْنُهْم وَلَِكْن أَثَْخْنُتُموُهْم فَُشدُّوا الَْوثَاَق فَإِمَّا َمنا َبْعُد َوإِمَّا ِفَداًء حَتَّى َتَضَع الَْحْرُب أَْوزَاَرَها ذَِلَك َو

َوُيْدِخلُُهمُ ) ٥(َسَيْهِديهِْم َوُيصِْلُح بَالَُهْم ) ٤(لَُو َبْعَضكُمْ بَِبْعضٍ َوالَِّذيَن قُِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه فَلَْن ُيِضلَّ أَْعَمالَُهْم ِلَيْب
َوالَِّذيَن كَفَرُوا فََتْعًسا لَُهمْ ) ٧(ُيثَبِّْت أَقَْداَمكُْم َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنْ تَْنُصُروا اللََّه يَْنُصرْكُْم َو) ٦(الَْجنَّةَ َعرَّفََها لَُهْم 
أَفَلَْم َيِسريُوا ِفي الْأَْرضِ فََيْنظُُروا كَْيفَ ) ٩(ذَِلَك بِأَنَُّهْم كَرُِهوا َما أَنَْزلَ اللَُّه فَأَْحَبطَ أَْعَمالَُهْم ) ٨(َوأََضلَّ أَْعَمالَُهْم 

ذَِلكَ بِأَنَّ اللََّه َمْولَى الَِّذيَن آَمُنوا َوأَنَّ الْكَافِرِيَن ) ١٠(قَْبِلهِْم َدمََّر اللَُّه َعلَْيهِْم َوِللْكَافِرِيَن أَْمثَالَُها  كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن
َتْحتَِها الْأَْنهَاُر وَالَِّذيَن كَفَُروا  إِنَّ اللََّه ُيْدِخلُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن) ١١(لَا َمْولَى لَُهْم 

َوكَأَيِّْن ِمْن قَْرَيٍة ِهَي أََشدُّ قُوَّةً ِمْن قَْريَِتَك الَِّتي أَْخَرَجْتكَ ) ١٢(َيَتَمتَُّعونَ َوَيأْكُلُونَ كََما َتأْكُلُ الْأَْنَعاُم وَالنَّاُر َمثًْوى لَُهْم 
مَثَلُ ) ١٤(أَفََمْن كَانَ َعلَى َبيَِّنٍة ِمْن َربِِّه كََمْن ُزيَِّن لَُه ُسوُء َعَمِلِه َواتََّبُعوا أَهَْواَءُهْم ) ١٣(أَْهلَكَْناُهْم فَلَا َناِصرَ لَُهْم 



ْنَهاٌر ِمْن َخْمرٍ لَذٍَّة ِللشَّارِبَِني ُمُه َوأَالَْجنَِّة الَِّتي ُوِعدَ الُْمتَّقُونَ ِفيَها أَْنهَاٌر ِمْن َماٍء غَْيرِ آِسنٍ َوأَْنهَاٌر ِمْن لََبنٍ لَْم َيتََغيَّْر طَْع
النَّارِ َوُسقُوا َماًء َحِميًما َوأَْنهَاٌر ِمْن َعَسلٍ ُمصَفًّى َولَُهْم ِفيَها ِمْن كُلِّ الثََّمرَاِت َوَمْغِفَرةٌ ِمْن َربِّهِْم كََمْن ُهَو َخاِلٌد ِفي 

  ) ١٥(فَقَطََّع أَْمَعاَءُهْم 

والقتال . فالقتال هو موضوعها . وهو اسم حقيقي هلا . امسها سورة القتال . سم آخر هذه السورة مدنية ، وهلا ا
  .والقتال يف جرسها وإيقاعها . والقتال يف صورها وظالهلا . هو العنصر البارز فيها 

فروا فهي تبدأ ببيان حقيقة الذين كفروا وحقيقية الذين آمنوا يف صيغة هجوم أديب على الذين ك. القتال موضوعها 
، ومتجيد كذلك للذين آمنوا ، مع إحياء بأن اهللا عدو لألولني ويلٌّ لآلخرين ، وأن هذه حقيقة ثابتة يف تقدير اهللا 

الذين كفروا { : فهو إذن إعالن حرب منه تعاىل على أعدائه وأعداء دينه منذ اللفظ األول يف السورة . سبحانه 
وا وعملوا الصاحلات وآمنوا مبا نُزِّل على حممد وهو احلق من رهبم وصدوا عن سبيل اهللا أضل أعماهلم والذين آمن

. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا احلق من رهبم . كفَّر عنهم سيئاهتم وأصلح باهلم 
  .} كذلك يضرب اهللا للناس أمثاهلم 

يف صيغة . للذين آمنوا خبوض احلرب ضدهم  وعقب إعالن هذه احلرب من اهللا على الذين كفروا ، أمر صريح
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب { : رنانة قوية ، مع بيان حلكم األسرى بعد اإلثخان يف املعركة والتقتيل العنيف 

  }الرقاب حىت إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق ، فإما ّمناً بعد وإما فداء ، حىت تضع احلرب أوزارها 
مة القتال ، وتشجيع عليه ، وتكرمي لالستشهاد فيه ، ووعد من اهللا بإكرام الشهداء ، ومع هذا األمر بيان حلك

ذلك ولو يشاء اهللا النتصر منهم ، { : وبالنصر ملن خيوض املعركة انتصاراً هللا ، وهبالك الكافرين وإحباط أعماهلم 
هديهم ويصلح باهلم ويدخلهم اجلنة سي. ولكن ليبلو بعضكم ببعض ، والذين قتلوا يف سبيل اهللا فلن يضل أعماهلم 

والذين كفروا فتعساً هلم وأضل أعماهلم . يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا اهللا ينصركم ويثبت أقدامكم . عرفها هلم 
  . .} ذلك بأهنم كرهوا ما أنزل اهللا فأحبط أعماهلم . 

، وضياع الكافرين وخذالهنم وضعفهم  ومعه كذلك هتديد عنيف للكافرين ، وإعالن لوالية اهللا ونصرته للمؤمنني
أفلم يسريوا يف األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ دمر اهللا عليهم ، { : وتركهم بال ناصر وال معني 

كذلك هتديد آخر للقرية اليت . . } ذلك بأن اهللا موىل الذين آمنوا وأن الكافرين ال موىل هلم . وللكافرين أمثاهلا 
وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك اليت أخرجتك أهلكناهم فال { : سول صلى اهللا عليه وسلم أخرجت الر

  }ناصر هلم 
مث متضي السورة بعد هذا اهلجوم العنيف السافر يف ألوان من احلديث حول الكفر واإلميان ، وحال املؤمنني وحال 

إن اهللا { : بات؛ ومتتع الكافرين بلذائذ األرض كاحليوان فتفرق بني متاع املؤمن بالطي. الكافرين يف الدنيا واآلخرة 
والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل . يدخل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جنات جتري من حتتها األهنار 

مل  كما تصف متاع املؤمنني يف اجلنة بشىت األشربة الشهية من ماء غري آسن ، ولنب. . } األنعام والنار مثوى هلم 
  .يتغري طعمه ، ومخر لذة للشاربني ، وعسل مصفى ، يف وفر وفيض 

كمن هو خالد { أهؤالء : مث سؤال . ذلك مع شىت الثمرات ، ومع املغفرة والرضوان . . يف صورة أهنار جارية . 
  . .} يف النار وسقوا ماء محيماً فقطع أمعاءهم؟ 

أعقبها يف السورة جولة مع . ة املباشرة بني املؤمنني والكافرين فإذا انقضت هذه اجلولة األوىل يف املعركة السافر



املنافقني ، الذين كانوا هم واليهود باملدينة يؤلفون خطراً على اجلماعة اإلسالمية الناشئة ال يقل عن خطر املشركني 
تشري إليها السورة أهنا  الذين حياربوهنا من مكة وما حوهلا من القبائل يف تلك الفترة ، اليت يبدو من الوقائع اليت

كما ( كانت بعد غزوة بدر ، وقبل غزوة األحزاب وما تالها من خضد شوكة اليهود ، وضعف مركز املنافقني 
  ) .ذكرنا يف تفسري سورة األحزاب 

فهو يصور تلهيهم . ظالل اهلجوم والقتال ، منذ أول إشارة . واحلديث عن املنافقني يف هذه السورة حيمل ظالهلا 
ومنهم { : وغيبة وعيهم واهتمامهم يف جملسه؛ ويعقب عليه مبا يدمغهم بالضالل واهلوى . حديث رسول اهللا  عن

ماذا قال آنفاً؟ أولئك الذين طبع اهللا على : من يستمع إليك حىت إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم 
فهل ينظرون إال { : الصحو وال ميلكون التذكر  ويهددهم بالساعة يوم ال يستطيعون} قلوهبم واتبعوا أهواءهم 

مث يصور هلعهم وجبنهم وهتافتهم إذا } فأىن هلم إذا جاءهتم ذكراهم؟ . الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها 
{ : والفارق بينهم يومئذ وبني املؤمنني الصادقني  -وهم يتظاهرون باإلميان  -ووجهوا بالقرآن يكلفهم القتال 

لوال نزلت سورة فإذا أنزلت سورة حمكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين يف قلوهبم مرض : الذين آمنوا  ويقول
ويرذل اجتاهاهتم ، ويعلن . وحيثهم على الطاعة والصدق والثبات } ينظرون إليك نظر املغشي عليه من املوت 

. زم األمر فلو صدقوا اهللا لكان خرياً هلم فإذا ع. فأوىل هلم طاعة وقول معروف { : عليهم احلرب والطرد واللعن 
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا يف األرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم اهللا فأصمهم وأعمى أبصارهم 

ويفضحهم يف توليهم للشيطان ، ويف تآمرهم مع اليهود ، ويهددهم بالعذاب عند املوت بالفضيحة اليت تكشف } 
إن { : اً يف اجملتمع اإلسالمي ، الذي يدجمون أنفسهم فيه ، وهم ليسوا منه ، وهم يكيدون له أشخاصهم فرداً فرد

ذلك بأهنم قالوا للذين كرهوا . الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبني هلم اهلدى الشيطان سول هلم وأملى هلم 
ا توفتهم املالئكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ فكيف إذ. سنطيعكم يف بعض األمر واهللا يعلم إسرارهم : ما نزل اهللا 

أم حسب الذين يف قلوهبم مرض أن لن خيرج اهللا . ذلك بأهنم اتبعوا ما أسخط اهللا وكرهوا رضوانه فأحبط أعماهلم 
ولو نشآء ألريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ، ولتعرفنهم يف حلن القول واهللا يعلم أعمالكم ، ولنبلونكم حىت . أضغاهنم 

ويف اجلولة الثالثة واألخرية يف السورة عودة إىل الذين كفروا من } اجملاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم نعلم 
  :قريش ومن اليهود وهجوم عليهم 

إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا وشآقوا الرسول من بعد ما تبني هلم اهلدى لن يضروا اهللا شيئاً وسيحبط { 
يأيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول { : ن آمنوا أن يصيبهم مثل ما أصاب أعداءهم وحتذير للذي} أعماهلم 

وحتضيض } فلن يغفر اهللا هلم . إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا مث ماتوا وهم كفار . ، وال تبطلوا أعمالكم 
} علون واهللا معكم ولن يتركم أعمالكم فال هتنوا وتدعوا إىل السلم وأنتم األ{ : هلم على الثبات عند القتال 

وحض على البذل الذي يسره اهللا ، ومل جيعله استئصاالً للمال كله ، رأفة . وهتوين من شأن احلياة الدنيا وأعراضها 
  :هبم ، وهو يعرف شح نفوسهم البشرية ، وتربمها وضيقها لو أحفاهم يف السؤال 

إن يسألكموها فُيحِفكم . وتتقوا يؤتكم أجوركم وال يسألكم أموالكم  إمنا احلياة الدنيا لعب وهلو وإن تؤمنوا{ 
وختتم السورة مبا يشبه التهديد للمسلمني إن هم خبلوا بإنفاق املال ، وبالبذل يف القتال } تبخلوا وُيخرج أضغانكم 

سه واهللا الغين وأنتم ها أنتم هؤالء تدعون لتنفقوا يف سبيل اهللا فمنكم من يبخل ومن يبخل فإمنا يبخل عن نف{ : 
إهنا معركة مستمرة من بدء السورة إىل ختامها؛ } الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوماً غريكم ، مث ال يكونوا أمثالكم 

  .يظللها جو القتال ، وتتسم بطابعه يف كل فقراهتا 



» . . أمعاءهم . أهواءهم . م أمثاهل. باهلم . أعماهلم « : وجرس الفاصلة وإيقاعها منذ البدء كأنه القذائف الثقيلة 
  .» . . . أقفاهلا . أمثاهلا . أوزارها « : وحىت حني ختف فإهنا تشبه تلويح السيوف يف اهلواء 

فإذا لقيتم الذين { : فالقتال أو القتل يقول عنه . . وهناك شدة يف الصور كالشدة يف جرس األلفاظ املعربة عنها 
والدعاء . . } حىت إذآ أثخنتموهم فشدوا الوثاق { : واألسر يصوره بشدة والتقتيل . . } كفروا فضرب الرقاب 

وهالك الغابرين يرسم يف صورة مدوية ظالً . . } فتعساً هلم وأضل أعماهلم { : على الكافرين جييء يف لفظ قاس 
وسقوا ماء { : شهد وصورة العذاب يف النار جتيء يف هذا امل. . } دمر اهللا عليهم وللكافرين أمثاهلا { : ولفظاً 

ينظرون إليك نظر { : وحالة اجلنب والفزع عند املنافقني جتيء يف مشهد كذلك عنيف . . } محيماً فقطع أمعاءهم 
وإن تتولوا يستبدل قوماً { : حىت حتذير املؤمنني من التويل جييء يف هتديد هنائي حاسم } املغشي عليه من املوت 

  . .كذا يتناسق املوضوع والصور والظالل واإليقاع يف سورة القتال وه} غريكم مث ال يكونوا أمثالكم 
والذين آمنوا وعملوا الصاحلات وآمنوا مبا نزل على حممد . الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا أضل أعماهلم { 

آمنوا اتبعوا  ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل؛ وأن الذين. وهو احلق من رهبم كفَّر عنهم سيئاهتم وأصلح باهلم 
  . .} كذلك يضرب اهللا للناس أمثاهلم . احلق من رهبم 

سواء . افتتاح ميثل اهلجوم بال مقدمة وال متهيد وإضالل األعمال الذي يواجه به الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا 
  .يفيد ضياع هذه األعمال وبطالهنا  -صدوا هم أم صدوا وصدوا غريهم 

فإذا بنا نرى هذه األعمال شاردة ضالة ، ونلمح عاقبة هذا الشرود والضالل ، .  حركة ولكن هذا املعىن يتثمل يف
. وهي حركة ختلع ظل احلياة على األعمال ، فكأمنا هي شخوص حية أضلت وأهلكت . فإذا هي اهلالك والضياع 

حىت تنتهي إىل . عمال ظالل معركة تشرد فيها األعمال عن القوم ، والقوم عن األ. وتعمق املعىن وتلقي ظالله 
  الضالل واهلالك

واليت يبدو . وهذه األعمال اليت أضلت رمبا كان املقصود منها بصفة خاصة األعمال اليت يأملون من ورائها اخلري 
والعربة . فهذا الصالح شكلي ال يعرب عن حقيقة وراءه . فال قيمة لعمل صاحل من غري إميان . على ظاهرها الصالح 

ولكنه حني ال يقوم على اإلميان يكون . قد يكون الباعث طيباً . يصدر عنه العمل ال بشكل العمل  بالباعث الذي
ال يتصل مبنهج ثابت واضح يف الضمري ، متصل خبط سري احلياة العريض ، وال بناموس . فلتة عارضة أو نزوة طارئة 

.  كل اجتاهاهتا ، وتتأثر به يف كل انفعاالهتا فال بد من اإلميان ليشد النفس إىل أصل تصدر عنه يف. الوجود األصيل 
ويكون له هدفه ويكون له اطراده وتكون له آثاره وفق املنهج اإلهلي الذي . وحينئذ يكون للعمل الصاحل معناه 

يربط أجزاء هذا الكون كله يف الناموس؛ وجيعل لكل عمل ولكل حركة وظيفة وأثراً يف كيان هذا الوجود ، ويف 
  .ه ، وانتهائه إىل غايته قيامه بدور

  . .} والذين آمنوا وعملوا الصاحلات وآمنوا مبا نزل على حممد وهو احلق من رهبم { : ويف اجلانب اآلخر 
وهو احلق من رهبم { : ولكن السياق يربزه ويظهره ليصفه بصفته . واإلميان األول يشمل اإلميان مبا نزل على حممد 

وهو مثرة اإلميان . إىل جوار اإلميان املستكن يف الضمري ، العمل الظاهر يف احلياة و. ويؤكد هذا املعىن ويقرره } 
  .الدالة على وجوده وحيويته وانبعاثه 

. يف مقابل إبطال أعمال الذين كفروا ولو كانت حسنات يف شكلها وظاهرها . . } كفَّر عنهم سيئاهتم { وهؤالء 
وهو تقابل تام مطلق ويربز قيمة . فرين ، فإن السيئة تغفر للمؤمنني وبينما يبطل العمل ولو كان صاحلاً من الكا
  . .اإلميان وقدره عند اهللا ، ويف حقيقة احلياة 



والتعبري يلقي ظالل . وإصالح البال نعمة كربى تلي نعمة اإلميان يف القدر والقيمة واألثر . . } وأصلح باهلم { 
ومىت صلح البال ، استقام الشعور والتفكري ، واطمأن القلب والضمري  .الطمأنينة والراحة والثقة والرضى والسالم 

وماذا بعد هذا من نعمة أو متاع؟ . . ، وارتاحت املشاعر واألعصاب ، ورضيت النفس واستمتعت باألمن والسالم 
  .أال إنه األفق املشرق الوضيء الرفاف 

إمنا هو أمر له أصله الثابت ، . وليس اجلزاف . فة وليست املصاد. ومل كان هذا وكان ذاك؟ إهنا ليست احملاباة 
املرتبط بالناموس األصيل الذي قام عليه الوجود يوم خلق اهللا السماوات واألرض باحلق ، وجعل احلق هو األساس 

:  
  . .} ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل؛ وأن الذين آمنوا اتبعوا احلق من رهبم { 

ة يف كيان هذا الوجود؛ ومن مث فهو ذاهب هالك؛ وكل من يتبعه وكل ما يصدر عنه والباطل ليست له جذور ضارب
  .ذاهب هالك كذلك 

  .وملا كان الذين كفروا اتبعوا الباطل فقد ضلت أعماهلم ، ومل يبق هلم منها شيء ذو غناء 
ى كل ما يتصل ومن مث يبق. واحلق ثابت تقوم عليه السماوات واألرض ، وتضرب جذوره يف أعماق هذا الكون 

  .وملا كان الذين آمنوا اتبعوا احلق من رهبم ، فال جرم كفر عنهم سيئاهتم وأصلح باهلم . به ويقوم عليه 
  وما هو فلتة وال مصادفة وال جزاف. فهو أمر واضح مقرر يقوم على أصوله الثابتة ، ويرجع إىل أسبابه األصيلة 

فيعلمون . ع هلم القواعد اليت يقيسون إليها أنفسهم وأعماهلم وكذلك يض. } كذلك يضرب اهللا للناس أمثاهلم { 
  وال حيتارون يف الوزن والقياس. املثل الذي ينتمون إليه ويقاسون عليه 

فهم على احلق الثابت . ذلك األصل الذي قررته اآلية األوىل يف السورة ، يرتب عليه توجيه املؤمنني لقتال الكافرين 
األرض ، ويستعلي ويهيمن على أقدار الناس واحلياة ليصل الناس باحلق وليقيم احلياة على الذي ينبغي أن يتقرر يف 

  :والذين كفروا على الباطل الذي ينبغي أن يبطل وتذهب آثاره من احلياة . أساسه 
حىت تضع . فإما مّناً بعد وإما فداء . حىت إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق . فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب { 

  . .} احلرب أوزارها 
فحىت نزول هذه السورة كان املشركون يف . واللقاء املقصود يف اآلية هنا هو اللقاء للحرب والقتال ال جمرد اللقاء 

اليت تنهي عهود املشركني احملددة » براءة « اجلزيرة منهم احملارب ومنهم املعاهد؛ ومل تكن بعد قد نزلت سورة 
 -واملطلقة األجل إىل أربعة أشهر؛ وتأمر بقتل املشركني بعد ذلك أىن وجدوا يف أحناء اجلزيرة األجل إىل أجلها ، 

  .كي ختلص القاعدة لإلسالم . أو يسلموا  -قاعدة اإلسالم 
وهو تصوير لعملية القتل . وضرب الرقاب املأمور به عند اللقاء جييء بعد عرض اإلسالم عليهم وإبائهم له طبعاً 

  .سية املباشرة ، وباحلركة اليت متثلها ، متشياً مع جو السورة وظالهلا بصورهتا احل
  . .} حىت إذآ أثخنتموهم فشدوا الوثاق { 

ال  -وعندئذ . واإلثخان شدة التقتيل ، حىت تتحطم قوة العدو وتتهاوى ، فال تعود به قدرة على هجوم أو دفاع 
ا يزال قوياً فاإلثخان والتقتيل يكون اهلدف لتحطيم ذلك فأما والعدو م. يؤسر من استأسر ويشد وثاقه  -قبله 

  .اخلطر 
بني مدلول هذه اآلية ، ومدلول آية األنفال اليت  -كما رأى معظم املفسرين  -وعلى هذا ال يكون هناك اختالف 

قتيل كان والت. واملسلمني الستكثارهم من األسرى يف غزوة بدر  -صلى اهللا عليه وسلم  -عاتب اهللا فيها الرسول 



ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض تريدون عرض الدنيا واهللا { : وذلك حيث يقول تعاىل . أوىل 
فاإلثخان أوالً لتحطيم } لوال كتاب من اهللا سبق ملسكم فيما أخذمت عذاب عظيم . يريد اآلخرة واهللا عزيز حكيم 

  .قوة العدو وكسر شوكته؛ وبعد ذلك يكون األسر 

وخباصة حني كانت القوة . واحلكمة ظاهرة ، ألن إزالة القوة املعتدية املعادية لإلسالم هي اهلدف األول من القتال 
وكان قتل حمارب يساوي شيئاً كبرياً يف ميزان . وكانت الكثرة للمشركني . العددية لألمة املسلمة قليلة حمدودة 

ه يف كل زمان بالصورة اليت تكفل حتطيم قوة العدو ، وتعجيزه عن واحلكم ما يزال سارياً يف عموم. القوى حينذاك 
  .اهلجوم والدفاع 

  :وهي النص القرآين الوحيد املتضمن حكم األسرى . فأما احلكم يف األسرى بعد ذلك ، فتحدده هذه اآلية 
  . .} فإما مّناً بعد وإما فداء { 

وإما أن يطلق مقابل فدية من . ن فداء ألسرى املسلمني أي إما أن يطلق سراحهم بعد ذلك بال مقابل من مال أو م
  .مال أو عمل يف نظري إطالق سراح املسلمني املأسورين 

  .بالنسبة ألسرى املشركني . كاالسترقاق أو القتل . وليس يف اآلية حالة ثالثة 
وهو  -بعض األسرى واخللفاء من بعده استرقوا -صلى اهللا عليه وسلم  -ولكن الذي حدث فعالً أن رسول اهللا 

  .وقتلوا بعضهم يف حاالت معينة  -الغالب 
ونعلق على ما نرى ) أحكام القرآن لإلمام اجلصاص احلنفي ( وحنن ننقل هنا ما ورد حول هذه اآلية يف كتاب 

  :قبل أن نقرر احلكم الذي نراه . التعليق عليه يف ثناياه 
قال أبو بكر قد اقتضى ظاهره وجوب القتل ال غري } ب الرقاب فإذا لقيتم الذين كفروا فضر{ : قال اهللا تعاىل * 

وهذا صحيح ( } ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض { : وهو نظري قوله تعاىل . إال بعد اإلثخان 
  ) .فليس بني النصني خالف 

: حدثنا أبو عبيد قال : قال . حدثنا جعفر بن حممد بن اليمان : حدثنا حممد بن جعفر بن حممد بن احلكم قال * 
ما كان { : عن ابن عباس يف قوله تعاىل . حدثنا عبد اهللا بن صاحل ، عن معاوية بن صاحل ، عن علي بن أيب طلحة 

ذلك يوم بدر واملسلمون يومئذ قليل ، فلما كثروا واشتد : قال } لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض 
فجعل اهللا النيب واملؤمنني يف األسارى . . } فإما مّناً بعد وإما فداء { : عد هذا يف األسارى سلطاهنم أنزل اهللا تعاىل ب

وإن شاءوا . . شك أبو عبيد يف . إن شاءوا قتلوهم ، وإن شاءوا استعبدوهم ، وإن شاءوا فادوهم . باخليار 
وأما جواز القتل فال نرى له سنداً .  واالستعباد مشكوك يف صدور القول به عن ابن عباس فنتركه. . ( استعبدوهم 

  ) .يف اآلية وإمنا نصها املن أو الفداء 
: قال . حدثنا أبو مهدي وحجاج ، كالمها عن سفيان : حدثنا أبو عبيد ، قال : وحدثنا جعفر بن حممد قال * 

فاقتلوا { : قوله هي منسوخة ، نسخها : قال . . } فإما مّناً بعد وإما فداء { : مسعت السدي يقول يف قوله 
{ : وقوله . . } فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب { : أما قوله : قال أبو بكر } املشركني حيث وجدمتوهم 

  }فإما تثقفنَّهم يف احلرب فشرد هبم من خلفهم { : وقوله . } ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض 

باإلثخان يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -وذلك ألن اهللا تعاىل أمر نبيه .  منسوخ فإنه جائز أن يكون حكماً ثابتاً غري
وكان ذلك وقت قلة عدد املسلمني وكثرة عدد  -إال بعد إذالل املشركني وقمعهم  -القتل وحظر عليه األسر 



أن يكون هذا فالواجب . عدوهم من املشركني ، فمىت أثخن املشركون وأذلوا بالقتل والتشريد جاز االستبقاء 
إن األمر بقتل املشركني : ونقول . ( حكماً ثابتاً إذا وجد مثل احلال اليت كان عليها املسلمون يف أول اإلسالم 

فمىت حتقق اإلثخان يف األرض جاز أخذ . بينما النص يف سورة حممد عام . حيث وجدوا خاص مبشركي اجلزيرة 
وبعد نزول سورة براءة بطبيعة  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا  وهذا ما جرى عليه اخللفاء بعد رسول. األسارى 

  ) . .احلال ، ومل يقتلوهم إال يف حاالت معينة سيأيت بياهنا 
. وذلك ينفي جواز القتل . من أو فداء : ظاهره يقتضي أحد شيئني . . } فإما مّناً بعد وإما فداء { : وأما قوله * 

مّن عليه : ج عن مبارك بن فضالة عن احلسن أنه كره قتل األسري ، وقال حدثنا حجا. وقد اختلف السلف يف ذلك 
سألت عطاء عن قتل : أخربنا أشعث قال : قال . أخربنا هشيم : حدثنا أبو عبيد قال : وحدثنا جعفر قال . أو فاده 

ى اهللا عليه وسلم صل -يصنع به ما صنع رسول اهللا : قال . وسألت احلسن : مّن عليه أو فاده قال : األسري فقال 
وروي عن ابن عمر أنه دفع إليه عظيم من عظماء اصطخر ليقتله ، فأىب . بأسارى بدر ، مين عليه أو يفادي به  -

. وروي أيضاً عن جماهد وحممد بن سريين كراهة قتل األسري . . } فإما مّناً بعد وإما فداء { : أن يقتله ، وتال قوله 
} فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم { : منسوخ بقوله } فإما مّناً بعد وإما فداء {  :وقد روينا عن السدي أن قوله 

هي : حدثنا حجاج ، عن ابن جريج ، قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا جعفر قال . وروي مثله عن ابن جريج 
: رباً ، قال أبو بكر عقبة ابن أيب معيط يوم بدر ص -صلى اهللا عليه وسلم  -قتل رسول اهللا : وقال . منسوخة 

صلى اهللا  -اتفق فقهاء األمصار على جواز قتل األسري ال نعلم بينهم خالفاً فيه ، وقد تواترت األخبار عن النيب 
وقتل يوم . يف قتله األسري ، منها قتله عقبة بن أيب معيط ، والنضر بن احلارث بعد األسر يوم بدر  -عليه وسلم 

وقتل بين قريظة بعد نزوهلم على حكم سعد بن معاذ ، فحكم فيهم بالقتل وسيب . سر أحد أبا عزة الشاعر بعدما أ
ومنَّ على الزبري بن باطا من بينهم ، وفتح خيرب بعضها صلحاً وبعضها عنوة ، وشرط على ابن أيب احلقيق . الذرية 

بن خطل ، ومقيس بن حبابة ، وفتح مكة وأمر بقتل هالل . أال يكتم شيئاً ، فلما ظهر على خيانته وكتمانه قتله 
  :وعبد اهللا بن أيب سرح ، وآخرين ، وقال 

وروي عن صاحل ابن . ومنَّ على أهل مكة ومل يغنم أمواهلم » اقتلوهم وإن جدمتوهم متعلقني بأستار الكعبة « 
ت أين يوم ودد« : كيسان عن حممد بن عبد الرمحن عن أبيه عبد الرمحن بن عوف ، أنه مسع أبا بكر الصديق يقول 

وعن أيب موسى أنه قتل دهقان السوس . » أتيت بالفجاءة مل أكن أحرقته ، وكنت قتلته سرحياً ، أو أطلقته جنيحاً 
صلى  -فهذه آثار متواترة عن النيب . بعدما أعطاه األمان على قوم مساهم ونسي نفسه فلم يدخلها يف األمان فقتله 

وجواز . ( واتفق فقهاء األمصار على ذلك . قتل األسري ويف استبقائه وعن الصحابة يف جواز  -اهللا عليه وسلم 
وتتبع . وبعض الصحابة  -صلى اهللا عليه وسلم  -القتل ال يؤخذ من اآلية ، ولكن يؤخذ من عمل رسول اهللا 

. سر احلاالت اليت وقع فيها القتل يعطي أهنا حاالت خاصة ، وراءها أسباب معينة غري جمرد التعرض للقتال واأل
 -صلى اهللا عليه وسلم  -فالنضر بن حارث وعقبة بن أيب معيط كالمها كان له موقف خاص يف إيذاء رسول اهللا 

. وكذلك أبو عزة الشاعر ، ولبين قريظة كذلك موقف خاص بارتضائهم حكم سعد بن معاذ سلفاً . وإيذاء دعوته 
فإما مّناً { : ت من احلكم العام لألسرى الذي تقرره اآلية وهكذا جند يف مجيع احلاالت أسباباً معينة تفرد هذه احلاال

  ) . .} بعد وإما فداء 
ال يفادى األسري باملال ، وال يباع السيب من أهل ) : يعين احلنفية ( وإمنا اختلفوا يف فدائه ، فقال أصحابنا مجيعاً * 

وقال أبو يوسف . يضاً ، وال يردون حرباً أبداً ال يفادون بأسرى املسلمني أ: وقال أبو حنيفة . احلرب فريدوا حرباً 



ال : وهو قول الثوري واألوزاعي ، وقال األوزاعي . ال بأس أن يفادى أسرى املسلمني بأسرى املشركني : وحممد 
لإلمام : وقال املزين عن الشافعي . بأس ببيع السيب من أهل احلرب ، وال يباع الرجال إال أن يفادى هبم املسلمون 

ن على الرجال الذين ظهر عليهم أو يفادي هبم ، فأما اجمليزون للفداء بأسرى املسلمني وباملال فإهنم احتجوا أن مي
 -صلى اهللا عليه وسلم  -وظاهره يقتضي جوازه باملال وباملسلمني؛ وبأن النيب } فإما مّناً بعد وإما فداء { : بقوله 

ني مبا روى ابن املبارك ، عن معمر ، عن أيوب ، عن أيب قالبة ، وحيتجون للفداء باملسلم. فدى أسارى بدر باملال 
صلى اهللا عليه وسلم  -أسرت ثقيف رجلني من أصحاب النيب « : قال . عن أيب املهلب ، عن عمران ابن حصني 

صلى اهللا عليه  -رجالً من بين عامر ابن صعصعة؛ فمر به النيب  -صلى اهللا عليه وسلم  -وأسر أصحاب النيب  -
جبريرة » : عالم أحبس؟ قال : فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهو موثق ، فناداه ، فأقبل إليه رسول اهللا  -وسلم 

لو قلتها وأنت متلك أمرك » :  -صلى اهللا عليه وسلم  -إين مسلم ، فقال النيب : فقال األسري . « حلفائك 
إين جائع : فناداه أيضاً ، فأقبل ، فقال  -وسلم صلى اهللا عليه  -مث مضى رسول اهللا . « ألفلحت كل الفالح 

فداه  -صلى اهللا عليه وسلم  -مث إن النيب . « هذه حاجتك » :  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال النيب . فأطعمين 
  »بالرجلني اللذين كانت ثقيف أسرهتما 

االختالف يف الفداء باملال أو  وحجة القائلني بالفداء أرجح يف تقديرنا من حجة أصحاب اإلمام اجلصاص على. ( 
  ) .بأسرى املسلمني 

وأما ما يف اآلية من ذكر املن : وقد ختم اإلمام اجلصاص القول يف املسألة بترجيح رأي أصحابه احلنفية قال * 
فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وخذوهم { : والفداء ، وما روي يف أسارى بدر فإن ذلك منسوخ بقوله 

وقد روينا ذلك عن } دوا هلم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم واحصروهم واقع
حىت يعطوا { : إىل قوله } قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر { : وقوله تعاىل . السدي وابن جريج 

والفداء باملال . سلموا أو يؤدوا اجلزية فتضمنت اآليتان وجوب القتال للكفار حىت ي} اجلزية عن يد وهم صاغرون 
صلى اهللا عليه  -» حممد « بعد سورة » براءة « ومل خيتلف أهل التفسري ونقلة اآلثار أن سورة . أو بغريه ينايف ذلك 

وقد سبق القول بأن هذا القتل . . ( فوجب أن يكون احلكم املذكور فيها ناسخاً للفداء املذكور يف غريها  -وسلم 
أما غريهم خارجها فتقبل منهم . مقصود به مشركو اجلزيرة فهو حكم خاص هبم  -أو اإلسالم  -كني للمشر

وقبول اجلزية عند التسليم ال ينفي أن يقع األسرى يف أيدي املسلمني من قبل . اجلزية كما تقبل من أهل الكتاب 
إذا رأى اإلمام املصلحة ، أو الفداء هبم باملال  إنه جيوز املن عليهم: فهؤالء األسرى ما احلكم فيهم؟ نقول . التسليم 

فأما عند االستسالم للجزية فاألمر منته بطبيعته . أو باملسلمني ، إذا ظل قومهم قوة مل تستسلم بعد ومل تقبل اجلزية 
  ) .وهذه حالة أخرى ، فحكم األسرى يظل سارياً يف احلالة اليت مل تنته باجلزية 

وسائر النصوص تتضمن حاالت . ا أن هذا النص هو الوحيد املتضمن حكم األسرى واخلالصة اليت ننتهي إليه
وما وقع بالفعل خارجاً عنه كان ملواجهة حاالت خاصة . وأنه هو األصل الدائم للمسألة . أخرى غري حالة األسر 

أخذوا بأعمال  فقتل بعض األسرى كان يف حاالت فردية ميكن أن يكون هلا دائماً نظائر؛ وقد. وأوضاع وقتية 
ومثال ذلك أن يقع جاسوس أسرياً فيحاكم على اجلاسوسية ال . سابقة على األسر ، ال مبجرد خروجهم للقتال 

  .وإمنا كان األسر وسيلة للقبض عليه . على أنه أسري 
قائمة ،  وقد سبق لنا يف مواضع خمتلفة من هذه الظالل القول بأنه كان ملواجهة أوضاع عاملية. ويبقى االسترقاق 



} فإما منَّا بعد وإما فداء { : ومل يكن ممكناً أن يطبق اإلسالم يف مجيع احلاالت النص العام . وتقاليد يف احلرب عامة 
.  

صلى اهللا عليه وسلم  -ومن مث طبقه الرسول . يف الوقت الذي يسترق أعداء اإلسالم من يأسروهنم من املسلمني . 
ويف . وفادى ببعضهم أسرى املسلمني ، وفادى بعضهم باملال . سارى مناً يف بعض احلاالت فأطلق بعض األ -

  .حاالت أخرى وقع االسترقاق ملواجهة حاالت قائمة ال تعاجل بغري هذا اإلجراء 
فإذا حدث أن اتفقت املعسكرات كلها على عدم استرقاق األسرى ، فإن اإلسالم يرجع حينئذ إىل قاعدته اإلجيابية 

فليس االسترقاق . النقضاء األوضاع اليت كانت تقضي باالسترقاق } فإما منَّا بعد وإما فداء  {: الوحيدة وهي 
  .حتمياً ، وليس قاعدة من قواعد معاملة األسرى يف اإلسالم 

واهللا . . ومن دراسة األحوال واألوضاع واألحداث . وهذا هو الرأي الذي نستوحيه من النص القرآين احلاسم 
  .املوفق للصواب 

وحيسن أن يكون مفهوماً أنين أجنح إىل هذا الرأي ألن النصوص القرآنية واستقراء احلوادث وظروفها يؤيده ، ال 
ألنه يهجس يف خاطري أن استرقاق األسرى هتمة أحاول أن أبرىء اإلسالم منها إن مثل هذا اخلاطر ال يهجس يف 

: نه ما من إنسان يعرف شيئاً من األدب ميلك أن يقول نفسي أبداً ، فلو كان اإلسالم رأى هذا لكان هو اخلري ، أل
  .إمنا أنا أسري مع نص القرآن وروحه فأجنح إىل ذلك الرأي بإحياء النص واجتاهه . إنه يرى خرياً مما يرى اهللا 

حىت تضع احلرب {  -أي القتال وضرب الرقاب وشد الوثاق واتباع هذه القاعدة يف األسرى  -. . وذلك 
« ذلك أن . فهي القاعدة الكلية الدائمة . أي حىت تنتهي احلرب بني اإلسالم وأعدائه املناوئني له . . } أوزارها 

  .حىت تكون كلمة اهللا هي العليا  -كما يقول الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم » اجلهاد ماض إىل يوم القيامة 
على الذين  -حاشاه  -جلهاد ، ألنه يستعني هبم واهللا ال يكلف الذين آمنوا هذا األمر ، وال يفرض عليهم هذا ا

فهو سبحانه قادر على أن يقضي عليهم قضاء مباشراً؛ وإمنا هو ابتالء اهللا لعباده بعضهم ببعض؛ االبتالء . كفروا 
  :الذي تقدر به منازهلم 

. فلن يضل أعماهلم والذين قتلوا يف سبيل اهللا . ذلك ولو يشاء اهللا النتصر منهم ، ولكن ليبلو بعضكم ببعض { 
  . .} سيهديهم ويصلح باهلم ويدخلهم اجلنة عرفها هلم 

إن هؤالء الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا ، وأمثاهلم يف األرض كلها يف كل زمان من البغاة الطغاة املفسدين ، 
إن هؤالء . قوياء الذين يظهرون يف ثوب البطش واالستكبار ، ويتراءون ألنفسهم وللضالني من أتباعهم قادرين أ

تعيش على ظهر هذه اهلباءة الصغرية املسماة باألرض ، بني هذه الكواكب والنجوم . مجيعاً حفنة من اخللق 
واجملموعات الفلكية واجملرات والعوامل اليت ال يعلم عددها وال مداها إال اهللا يف هذا الفضاء الذي تبدوا فيه هذه 

  .كاد تكون ضائعة ، ال ميسكها وال جيمعها وال ينسقها إال اهللا اجملرات والعوامل نقطاً متناثرة ، ت

ال بل إهنم ال . فال يبلغ هؤالء ومن ورائهم من األتباع ، بل ال يبلغ أهل هذه األرض كلها ، إن يكونوا مناالً صغرية 
  .م قوة اهللا ال بل إهنم ال يبلغون شيئاً أصالً حني يقفون أما. يبلغون أن يكونوا هباء تتقاذفه النسمات 

إمنا يتخذهم سبحانه ستاراً  -حني يأمرهم بضرب رقاب الكفار وشد وثاقهم بعد إثخاهنم  -إمنا يتخذ اهللا املؤمنني 
بل . كما انتصر من بعضهم بالطوفان والصيحة والريح العقيم . ولو شاء النتصر من الكافرين جهرة . لقدرته 

وهو يبتليهم ، ويربيهم ، . كنه إمنا يريد لعباده املؤمنني اخلري النتصر منهم من غري هذه األسباب كلها ، ول



  .ويصلحهم ، وييسر هلم أسباب احلسنات الكبار 
. ويف هذا االبتالء يستجيش يف نفوس املؤمنني أكرم ما يف النفس البشرية من طاقات واجتاهات . يريد ليبتليهم 

به ، حىت جتاهد يف سبيله ، فتقتل وتقتل ، وال تسلم يف هذا  فليس أكرم يف النفس من أن يعز عليها احلق الذي تؤمن
  .احلق الذي تعيش له وبه ، وال تستطيع احلياة بدونه ، وال حتب هذه احلياة يف غري ظله 

فيظل خيرج من نفوسهم كل هوى وكل رغبة يف أعراض هذه األرض الفانية مما يعز عليهم أن . ويريد لريبيهم 
ي يف نفوسهم كل ضعف ويكمل كل نقص ، وينفي كل زغل ودخل ، حىت تصبح رغائبهم ويظل يقو. يتخلوا عنه 

. فترجح هذه وتشيل تلك . كلها يف كفة ويف الكفة األخرى تلبية دعوة اهللا للجهاد ، والتطلع إىل وجه اهللا ورضاه 
ال وعي ، ولكنها تقدر ويعلم اهللا من هذه النفوس أهنا خريت فاختارت ، وأهنا تربت فعرفت ، وأهنا ال تندفع ب

  .وختتار 
ففي معاناة اجلهاد يف سبيل اهللا ، والتعرض للموت يف كل جولة ، ما يعود النفس االستهانة هبذا . ويريد ليصلحهم 

وهو هني هني عند . اخلطر املخوف ، الذي يكلف الناس الكثري من نفوسهم وأخالقهم وموازينهم وقيمهم ليتقوه 
والتوجه به هللا يف كل مرة يفعل يف النفس حلظات اخلطر شيئاً يقربه . ء سلم منه أو القاه سوا. من يعتاد مالقاته 

  .للتصور فعل الكهرباء باألجسام وكأنه صياغة جديدة للقلوب واألرواح على صفاء ونقاء وصالح 
ذين فرغت نفوسهم مث هي األسباب الظاهرة إلصالح اجلماعة البشرية كلها ، عن طريق قيادهتا بأيدي اجملاهدين ال

ومل يعد يف . من كل أعراض الدنيا وكل زخارفها؛ وهانت عليهم احلياة وهم خيوضون غمار املوت يف سبيل اهللا 
وحني تكون القيادة يف مثل هذه األيدي تصلح األرض كلها . . قلوهبم ما يشغلهم عن اهللا والتطلع إىل رضاه 

أن تسلم يف راية القيادة للكفر والضالل والفساد؛ وهي قد اشترهتا ويصبح عزيزاً على هذه األيدي . ويصلح العباد 
  بالدماء واألرواح وكل عزيز وغال أرخصته لتتسلم هذه الراية ال لنفسها ولكن هللا

  .مث هو بعد ذلك كله تيسري الوسيلة ملن يريد اهللا هبم احلسىن لينالوا رضاه وجزاءه بغري حساب 

وفق . وكل ميسر ملا خلق له . م السوءى ليكسبوا ما يستحقون عليه غضبه وعذابه وتيسري الوسيلة ملن يريد اهللا هب
  .ما يعلمه اهللا من سره ودخيلته 

  :ومن مث يكشف عن مصري الذين يقتلون يف سبيل اهللا 
  . .} سيهديهم ويصلح باهلم ، ويدخلهم اجلنة عرفها هلم . والذين قتلوا يف سبيل اهللا فلن يضل أعماهلم { 

فهي أعمال مهتدية واصلة مربوطة إىل . يف مقابل ما جاء عن الذين كفروا أنه أضل أعماهلم . . ل أعماهلم لن يض
وهي باقية من مث ألن احلق باق ال يهدر وال يضيع . احلق الثابت الذي صدرت عنه ، وانبعثت محاية له ، واجتاهاً إليه 

.  
: فهي حقيقة مقررة من قبل يف قوله تعاىل . . لشهداء يف سبيل اهللا حقيقة حياة ا. . مث نقف أمام هذه احلقيقة اهلائلة 

تعرض . ولكنها تعرض هنا عرضاً جديداً } وال تقولوا ملن يقتل يف سبيل اهللا أموات بل أحياء ولكن ال تشعرون { 
هلداية والتجرد طريق الطاعة وا. يف حالة امتداد ومناء يف طريقها الذي غادرت احلياة الدنيا وهي تسلكه وتتوخاه 

  :والنقاء 
  . .} سيهديهم ويصلح باهلم { 

ويتعهدهم بإصالح البال ، وتصفية  -بعد االستشهاد  -فاهللا رهبم الذي قتلوا يف سبيله ، يظل يتعهدهم باهلداية 
ه الروح من بقية أوشاب األرض؛ أو يزيدها صفاء لتتناسق مع صفاء املأل األعلى الذي صعدت إليه ، وإشراقه وسنا



وهي حياة يتعهدها اهللا رهبا يف املأل . فهي حياة مستمرة يف طريقها مل تنقطع إال فيما يرى أهل األرض احملجوبون . 
وأخرياً حيقق هلم ما . وهي حياة نامية يف ظالل اهللا . ويزيدها صفاء ، ويزيدها إشراقاً . وزيدها هدى . األعلى 
  :وعدهم 

  . .} ويدخلهم اجلنة عرفها هلم { 
حدثنا زيد بن منر الدمشقي ، : قد ورد حديث عن تعريف اهللا اجلنة للشهداء رواه اإلمام أمحد يف مسنده قال و

: قال  -رجل كانت له صحبة  -حدثنا ابن ثوبان ، عن أبيه ، عن مكحول ، عن كثري بن مرة ، عن قيس اجلذامي 
عند أول قطرة من دمه ، تكفر عنه كل : ل يعطى الشهيد ست خصا« :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا 

خطيئة؛ ويرى مقعده من اجلنة ، ويزوج من احلور العني ، ويأمن من الفزع األكرب ومن عذاب القرب ، وحيلى حلة 
وفيه النص على رؤية الشهيد ملقعده من اجلنة . وقد روى حديثاً آخر قريباً من هذا املعىن . تفرد به أمحد . » اإلميان 

  .ه الترمذي وصححه ابن ماجه أخرج. 
وهذه هي هناية اهلداية املمتدة ، وإصالح البال املستأنف بعد مغادرهتم . فهذا تعريف اهللا اجلنة للشهداء يف سبيله 

  .ومناء حياهتم وهداهم وصالحهم هناك عند اهللا . هلذه األرض 
حيرض . وتلك الرعاية ، وبلوغ ذلك املقام  ويف ظل ذلك الرضى ،. ويف ظل هذه الكرامة للذين قتلوا يف سبيل اهللا 

اهللا املؤمنني على التجرد هللا ، واالجتاه إىل نصرة هنجه يف احلياة؛ ويعدهم على هذا النصر والتثبيت يف املعركة؛ 
  :والتعس والضالل ألعدائهم وأعدائه 

  .يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا اهللا ينصركم ويثبت أقدامكم { 

  . .} ذلك بأهنم كرهوا ما أنزل اهللا فأحبط أعماهلم . عساً هلم وأضل أعماهلم والذين كفروا فت
  وكيف ينصر املؤمنون اهللا ، حىت يقوموا بالشرط وينالوا ما شرط هلم من النصر والتثبيت؟

وال شيئاً  إن هللا يف نفوسهم أن تتجرد له ، وأال تشرك به شيئاً ، شركاً ظاهراً أو خفياً ، وأال تستبقي فيها معه أحداً
، وأن يكون اهللا أحب إليها من ذاهتا ومن كل ما حتب وهتوى ، وأن حتكمه يف رغباهتا ونزواهتا وحركاهتا وسكناهتا ، 

  .فهذا نصر اهللا يف ذوات النفوس . . وسرها وعالنيتها ، ونشاطها كله وخلجاهتا 
ونصر اهللا . ور خاص للوجود كله وللحياة وإن هللا شريعة ومنهاجاً للحياة ، تقوم على قواعد وموازين وقيم وتص

  .يتحقق بنصرة شريعته ومنهاجه ، وحماولة حتكيمها يف احلياة كلها بدون استثناء ، فهذا نصر اهللا يف واقع احلياة 
  . .} إن تنصروا اهللا { : وقوله . . } والذين قتلوا يف سبيل اهللا { : ونقف حلظة أمام قوله تعاىل 

وهي لفتة بديهية ، ولكن . يشترط أن يكون هذا هللا ويف سبيل اهللا . وحالة النصرة . حالة القتل  .ويف كلتا احلالتني 
وعندما متتهن كلمات الشهادة والشهداء . كثرياً من الغبش يغطي عليها عندما تنحرف العقيدة يف بعض األجيال 

  .واجلهاد وترخص ، وتنحرف عن معناها الوحيد القومي 
شهادة ، وال جنة ، إال حني يكون اجلهاد يف سبيل اهللا وحده ، واملوت يف سبيله وحده ، والنصرة  إنه ال جهاد ، وال

  .له وحده ، يف ذات النفس ويف منهج احلياة 
وأن هتيمن شريعته ومنهاجه . ال جهاد وال شهادة وال جنة إال حني يكون اهلدف هو أن تكون كلمة اهللا هي العليا 

  .م وسلوكهم ، ويف أوضاعهم وتشريعهم ونظامهم على السواء يف ضمائر الناس وأخالقه
عن الرجل يقاتل شجاعة ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -سئل رسول اهللا « : قال  -رضي اهللا عنه  -عن أيب موسى 

  .»  من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا: أي ذلك يف سبيل اهللا؟ فقال . ويقاتل محية ، ويقاتل رياء 



وليس هنالك من راية أخرى ، أو هدف آخر ، جياهد يف سبيله من جياهد ، ويستشهد دونه من يستشهد ، فيحق له 
من كل ما يروج يف األجيال املنحرفة التصور من رايات وأمساء . إال تلك الراية وإال هذا اهلدف . وعد اهللا باجلنة 

  وغايات
البديهية ، وأن خيلصوها يف نفوسهم من الشوائب اليت تعلق هبا من وحيسن أن يدرك أصحاب الدعوة هذه اللفتة 

منطق البيئة وتصور األجيال املنحرفة ، وأال يلبسوا برايتهم راية ، وال خيلطوا بتصورهم تصوراً غريباً على طبيعة 
  .العقيدة 

والعليا يف . خللق والسلوك والعليا يف ا. العليا يف النفس والضمري . ال جهاد إال لتكون كلمة اهللا هي العليا 
. ولكن للشيطان . وما عدا هذا فليس هللا . والعليا يف العالقات واالرتباطات يف كل أحناء احلياة . األوضاع والنظم 

  .وفيما عدا هذا ليست هناك شهادة وال استشهاد 

لغبش وسوء التصور واالحنراف وإمنا هو ا. وفيما عدا هذا ليس هنالك جنة وال نصر من عند اهللا وال تثبيت لألقدام 
.  

وإذا عز على غري أصحاب الدعوة هللا أن يتخلصوا من هذا الغبش وسوء التصور واالحنراف ، فال أقل من أن خيلص 
  . .الدعاة إىل اهللا أنفسهم ومشاعرهم وتصورهم من منطق البيئة الذي ال يتفق مع البديهية األوىل يف شرط اهللا 

فإذا ختلف . وعد اهللا ال خيلفه . فأما شرطه هلم فهو النصر وتثبيت األقدام . لذين آمنوا وبعد فهذا شرط اهللا على ا
وذلك حني يصح أن املؤمنني وفوا بالشرط مث . فترة؛ فهو أجل مقدر حلكمة أخرى تتحقق مع حتقق النصر والتثبيت 

  .نصر اهللا  -فترة  -ختلف عنهم 
  . .} ويثبت أقدامكم . ينصركم  {: مث نقف حلظة أمام لفتة خاصة يف التعبري 

ولكن تأخري ذكره . وهذا صحيح . إن الظن يذهب ألول وهلة أن تثبيت األقدام يسبق النصر ، ويكون سبباً فيه 
فالنصر ليس هناية . معىن التثبيت على النصر وتكاليفه . يف العبارة يوحي بأن املقصود معىن آخر من معاين التثبيت 

للنصر تكاليفه . فللنصر تكاليفه يف ذات النفس ويف واقع احلياة . إلميان ، وبني احلق والضالل املعركة بني الكفر وا
ولكن . وكثري من النفوس يثبت على احملنة والبالء . ويف عدم التراخي بعده والتهاون . يف عدم الزهو به والبطر 

لى احلق بعد النصر منزلة أخرى وراء النصر وصالح القلوب وثباهتا ع. القليل هو الذي يثبت على النصر والنعماء 
  .والعلم هللا . ولعل هذا هو ما تشري إليه عبارة القرآن . 
  . .} والذين كفروا فتعساً هلم وأضل أعماهلم { 

فالدعاء بالتعس قضاء من اهللا سبحانه بالتعاسة واخليبة واخلذالن وإضالل . وذلك عكس النصر وتثبيت األقدام 
  . .ذلك وفناء  األعمال ضياع بعد

  . .} ذلك بأهنم كرهوا ما أنزل اهللا فأحبط أعماهلم { 
وهذا . وهو تصوير ملا يعتمل يف قلوهبم وخيتلج يف نفوسهم من الكراهية ملا أنزل اهللا من قرآن وشريعة ومنهج واجتاه 

فاسدة اليت تكره بطبعها وهي حالة كثري من النفوس ال. هو الذي يدفع هبم إىل الكفر والعناد واخلصومة واملالحاة 
وهي نفوس يلتقي هبا اإلنسان . ذلك النهج السليم القومي ، وتصادمه من داخلها ، حبكم مغايرة طبيعتها لطبيعته 

كثرياً يف كل زمان ويف كل مكان ، وحيسن منها النفرة والكراهية هلذا الدين وما يتصل به؛ حىت إهنا لتفزع من جمرد 
تها العقارب وتتجنب أن جييء ذكره أو اإلشارة إليه فيما تسمع حوهلا من حديث ذكره كما لو كانت قد لذع

  ولعلنا نشاهد يف هذه األيام حالة من هذا الطراز ال ختفى على املالحظة



وإحباط األعمال تعبري تصوري على طريقة القرآن . وكان جزاء هذه الكراهية ملا أنزل اهللا ، أن أحبط اهللا أعماهلم 
ينتهي هبا إىل املوت . فاحلبوط انتفاخ بطون املاشية عند أكلها نوعاً من املرعى سام . لتعبري بالتصوير الكرمي يف ا

مث انتهت إىل اهلالك والضياع إهنا صورة وحركة ، وهناية . . وكذلك انتفخت أعماهلم وورمت وانبعجت . واهلالك 
  .ضخام مطابقة حلال من كرهوا ما أنزل اهللا مث تعاجبوا باألعمال ال

  املنتفخة كبطون األنعام ، حني ترعى من ذلك النبت السام
  :مث يلوي أعناقهم إىل مصارع الغابرين قبلهم يف شدة وعنف 

  . .} وللكافرين أمثاهلا . أفلم يسريوا يف األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ دمر اهللا عليهم { 
وفيها مشهد للذين من قبلهم يدمر عليهم كل ما حوهلم ، وكل ماهلم . وهي لفتة عنيفة مروعة ، فيها ضجة وفرقعة 

وذلك املشهد الذي يرمسه التعبري مقصود . ، فإذا هو أنقاض متراكمة ، وإذا هم حتت هذه األنقاض املتراكمة 
  بصورته هذه وحركته ، والتعبري حيمل يف إيقاعه وجرسه صورة هذا املشهد وفرقعته يف انقضاضه وحتطمه

لى املشهد التدمري والتحطيم والردم ، يلوح للحاضرين من الكافرين ، ولكل من يتصف هبذه الصفة بعد ، بأهنا وع
  } وللكافرين أمثاهلا { : هذه الوقعة املدمرة اليت تدمر عليهم كل شيء وتدفنهم بني األنقاض . يف انتظارهم 

  :ينصر املؤمنني هو القاعدة األصيلة الدائمة وتفسري هذا األمر اهلائل املروع الذي يدمر على الكافرين و
  . .} ذلك بأن اهللا موىل الذين آمنوا وأن الكافرين ال موىل هلم { 

ومن كان اهللا مواله وناصره فحسبه ، وفيه الكفاية والغناء؛ وكل ما قد يصيبه إمنا هو ابتالء وراءه اخلري ، ال ختلياً 
ومن مل يكن اهللا مواله فال موىل له ، ولو . اهللا بنصر من يتوالهم من عباده من اهللا عن واليته له ، وال ختلفاً لوعد 

فهو يف النهاية مضيع عاجز؛ ولو جتمعت له كل أسباب احلماية وكل أسباب القوة . اختذ اإلنس واجلن كلهم أولياء 
  اليت يعرفها الناس

بّين نصيب هؤالء وهؤالء فيما يشتجر بينهم  مث يوازن بني نصيب الذين آمنوا ونصيب الذين كفروا من املتاع بعدما
  :مع بيان الفارق األصيل بني متاع ومتاع . من قتال ونزال 

والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما . إن اهللا يدخل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جنات جتري من حتتها األهنار { 
  . .} تأكل األنعام ، والنار مثوى هلم 

ا الصاحلات يتمتعون يف األرض أحياناً من أطيب املتاع؛ ولكن املوازنة هنا إمنا تقوم بني النصيب والذين آمنوا وعملو
  .والنصيب الكلي للكافرين الذي ال نصيب هلم سواه  -وهو نصيبهم يف اجلنة  -احلقيقي الضخم للمؤمنني 

وهو إذن نصيب . هو الذي يدخلهم  فاهللا. ونصيب املؤمنني يتلقونه من يد اهللا يف جنات جتري من حتتها األهنار 
وهم ينالونه من بني يدي اهللا يف عاله جزاء على اإلميان والصالح ، متناسقاً يف رفعته وكرامته . كرمي علوي رفيع 

  .مع االرتفاع املنطلق من اإلميان والصالح 
مسات اإلنسان وهو تصوير زري ، يذهب بكل . . } كما تأكل األنعام { ونصيب الذين كفروا متاع وأكل 

. . بال تذوق ، وبال تعفف عن مجيل أو قبيح . ومعامله؛ ويلقي ظالل األكل احليواين الشره ، واملتاع احليواين الغليظ 
  .إنه املتاع الذي ال ضابط له من إرادة ، وال من اختيار ، وال حارس عليه من تقوى ، وال رادع عنه من ضمري 

ل ، ولو كان هناك ذوق مرهف للطعوم ، وحس مدرب يف اختيار صنوف املتاع ، واحليوانية تتحقق يف املتاع واألك
إمنا املقصود هو حساسية . وليس هذا هو املقصود . كما يتفق هذا لكثري من الناشئني يف بيوت النعمة والثراء 



ن إرادة ال خيضعها ع. اإلنسان الذي ميلك نفسه وإرادته ، والذي له قيم خاصة للحياة؛ فهو خيتار الطيب عند اهللا 
وال حتسب احلياة كلها مائدة طعام ، وفرصة متاع؛ بال هدف بعد ذلك . ضغط الشهوة ، وال يضعفها هتاف اللذة 

  وال تقوى فيما يباح وما ال يباح
أن لإلنسان إرادة وهدفاً وتصوراً خاصاً للحياة يقوم على أصوهلا : إن الفارق الرئيسي بني اإلنسان واحليوان 

فإذا فقد هذا كله فقد أهم خصائص اإلنسان املميزة جلنسه ، وأهم املزايا . ة ، املتلقاة من اهللا خالق احلياة الصحيح
  .اليت من أجلها كرمه اهللا 

صلى اهللا عليه  -وتعترض سلسلة املوازنات بني الذين آمنوا والذين كفروا لفتة إىل القرية اليت أخرجت الرسول 
  :القرى اهلالكة وكانت أشد قوة منها  وموازنة بينها وبني -وسلم 

  . .} وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك اليت أخرجتك أهلكناهم فال ناصر هلم { 
صلى اهللا  -وهي آية يروى أهنا نزلت يف الطريق بني مكة واملدينة يف أثناء رحلة اخلروج واهلجرة ، تسلية للرسول

املشركني اجلبارين الذين وقفوا يف وجه الدعوة ، وآذوا أصحاهبا ، حىت وتسرية عنه؛ وهتويناً من شأن  -عليه وسلم 
  .هاجروا من أرضهم وأهلهم وأمواهلم فراراً بعقيدهتم 

مث ميضي يف املوازنة بني حال الفريقني؛ ويعلل مل كان اهللا ويل املؤمنني يدخلهم جنات جتري من حتتها األهنار يف 
بعد حياة  -نيا؟ ومل كان الذين كفروا ال موىل هلم معرضني للهالك يف الدنيا اآلخرة ، بعد النصر والكرامة يف الد

  :وللعذاب يف اآلخرة والثوي يف النار واإلقامة  -حيوانية هابطة 
  . .} أفمن كان على بينة من ربه ، كمن زين له سوء عمله ، واتبعوا أهواءهم؟ { 

. . فالذين آمنوا على بينة من رهبم . املنهج والسلوك سواء  فهو فارق أصيل يف احلالة اليت عليها الفريقان ، ويف
غري خمدوعني وال . رأوا احلق وعرفوه ، واستيقنوا من مصدره واتصلوا برهبم فتلقوا عنه ، وهم على يقني مما يتلقون 

واتبعوا أهواءهم { والذين كفروا زين هلم سوء عملهم ، فرأوه حسناً وهو سِّىيء؛ ومل يروا ومل يستيقنوا ، . مضللني 
  .بال ضابط يرجعون إليه ، وال أصل يقيسون عليه ، وال نور يكشف هلم احلق من الباطل . } 

فال ميكن أن يتفقوا ميزاناً وال جزاء وال مصرياً وهذه صورة . أهؤالء كهؤالء؟ إهنم خيتلفون حاالً ومنهجاً واجتاهاً 
  :من صور التفرقة بني هؤالء وهؤالء يف املصري 

ثل اجلنة اليت وعد املتقون فيهآ أهنار من مآء غري آسن ، وأهنار من لنب مل يتغري طعمه ، وأهنار من مخر لذة م{ 
  .للشاربني ، وأهنار من عسل مصفى؛ وهلم فيها من كل الثمرات ومغفرة من رهبم 

لَِّذيَن أُوتُوا الِْعلَْم َماذَا قَالَ آنِفًا أُولَِئكَ الَِّذيَن طََبَع اللَُّه َعلَى َوِمْنُهْم َمْن َيْسَتِمعُ إِلَْيَك حَتَّى إِذَا خََرُجوا ِمْن ِعْنِدَك قَالُوا ِل
فََهلْ َينْظُُرونَ إِلَّا السَّاَعةَ أَنْ تَأِْتيَُهمْ ) ١٧(َوالَِّذيَن اهَْتَدْوا َزادَُهْم ُهًدى َوآَتاُهْم َتقَْواُهْم ) ١٦(قُلُوبِهِْم َواتََّبُعوا أَهَْواَءُهْم 

فَاْعلَْم أَنَُّه لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َواْسَتغِْفْر ِلذَْنبَِك َوِللُْمْؤِمنَِني ) ١٨(ْغَتةً فَقَْد َجاَء أَْشرَاطَُها فَأَنَّى لَُهْم إِذَا َجاءَْتُهْم ِذكَْراُهْم َب
ِذيَن آَمُنوا لَْولَا ُنزِّلَتْ ُسوَرةٌ فَإِذَا أُْنزِلَْت ُسوَرةٌ ُمْحكََمةٌ َوَيقُولُ الَّ) ١٩(َوالُْمْؤِمنَاِت َواللَُّه َيعْلَُم ُمَتقَلََّبكُْم َوَمثَْواكُْم 

طَاعَةٌ ) ٢٠(لَْمْوِت فَأَْولَى لَُهْم َوذُِكَر ِفيَها الِْقَتالُ رَأَْيَت الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم َمَرضٌ َيْنظُُرونَ إِلَْيَك َنظََر الَْمْغِشيِّ َعلَْيِه ِمَن ا
فََهلْ َعَسيُْتْم إِنْ تََولَّيُْتْم أَنْ تُفِْسدُوا ِفي الْأَْرضِ ) ٢١(وٌف فَإِذَا َعَزَم الْأَْمُر فَلَْو َصَدقُوا اللََّه لَكَانَ َخيًْرا لَُهْم َوقَْولٌ َمْعُر

أَفَلَا يََتدَبَُّرونَ الْقُْرآنَ أَْم َعلَى ) ٢٣(ْم أُولَِئَك الَِّذيَن لََعنَُهُم اللَُّه فَأََصمَُّهْم َوأَْعَمى أَْبَصارَُه) ٢٢(َوُتقَطُِّعوا أَْرَحاَمكُْم 
ى لَُهمْ إِنَّ الَِّذيَن ارَْتدُّوا َعلَى أَْدبَارِِهْم ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن لَُهُم الُْهَدى الشَّْيطَانُ سَوَّلَ لَُهْم َوأَْملَ) ٢٤(قُلُوبٍ أَقْفَالَُها 

فَكَْيَف إِذَا ) ٢٦(كَرُِهوا َما نَزَّلَ اللَُّه َسُنِطيُعكُْم ِفي بَْعضِ الْأَْمرِ وَاللَُّه َيْعلَُم إِْسرَاَرُهْم ذَِلكَ بِأَنَُّهْم قَالُوا ِللَِّذيَن ) ٢٥(



َواَنُه فَأَْحَبطَ ذَِلَك بِأَنَُّهُم اتََّبعُوا َما أَْسَخطَ اللََّه َوكَرُِهوا رِْض) ٢٧(َتَوفَّْتُهُم الَْملَاِئكَةُ َيْضرُِبونَ ُوُجوَهُهْم وَأَْدبَاَرُهْم 
َولَوْ َنَشاُء لَأَرَْيَناكَُهْم فَلََعَرفَْتُهمْ ) ٢٩(أَْم َحِسَب الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم َمَرٌض أَنْ لَْن ُيْخرَِج اللَُّه أَْضَغانَُهْم ) ٢٨(أَْعَمالَُهْم 

َولََنْبلُوَنَّكُْم َحتَّى َنْعلََم الُْمَجاِهِديَن مِْنكُْم وَالصَّابِرِيَن ) ٣٠(َمالَكُْم بِِسيَماُهْم َولََتْعرِفَنَُّهْم ِفي لَْحنِ الْقَْولِ وَاللَُّه َيْعلَُم أَْع
  ) ٣١(َوَنْبلَُو أَخَْبارَكُْم 

مث موقفهم من . وإزاء القرآن  -صلى اهللا عليه وسلم  -هذه اجلولة مع املنافقني ، وموقفهم إزاء شخص رسول اهللا 
وأخرياً موقفهم من اليهود وتآمرهم معهم سراً لإليقاع . سلمني إلعالء كلمة اهللا اجلهاد الذي فرضه اهللا على امل

  .باإلسالم واملسلمني 
فاملسلمون يف مكة . وحركة النفاق حركة مدنية ، مل يكن هلا وجود يف مكة ، ألنه مل يكن هنالك ما يدعو إليها 

أعز اهللا اإلسالم واملسلمني باألوس واخلزرج يف املدينة  كانوا يف موقف املضطهد ، الذي ال حيتاج أحد أن ينافقه فلما
صلى اهللا عليه  -، وانتشاره يف العشائر والبيوت حبيث مل يبق بيت إال دخله اإلسالم ، اضطر ناس ممن كرهوا حملمد 

ر باإلسالم ولإلسالم أن يعز ويستعلي ، ومل ميلكوا يف الوقت ذاته أن جيهروا بالعداوة ، اضطروا إىل التظاه -وسلم 
وعلى رأسهم عبد اهللا بن أيبّ . ويتربصون بالرسول وأصحابه الدوائر . وهم يضمرون احلقد والبغضاء . على كره 

  .بن سلول رأس النفاق املعروف 
. وكان وجود اليهود يف املدينة ومتتعهم فيها بقوة عسكرية وقوة اقتصادية وقوة تنظيمية يف أول العهد املدين 

كان وجود اليهود على هذا الوضع . ودينه وأتباعه  -صلى اهللا عليه وسلم  -ك لظهور حممد وكراهيتهم كذل
وسرعان ما مجعتهم البغضاء واحلقد فأخذوا يف حبك املؤامرات ودس الدسائس يف كل مناسبة . مشجعاً للمنافقني 

 رخاء ظلت الدسائس سرية فإن كان املسلمون يف شدة ظهروا بعدائهم وجهروا ببغضائهم؛ وإذا كانوا يف. تعرض 
  .واملكايد يف الظالم وكانوا إىل منتصف العهد املدين يؤلفون خطراً حقيقياً على اإلسالم واملسلمني 

وقد تواتر ذكر املنافقني ، ووصف دسائسهم ، والتنديد مبؤامراهتم وأخالقهم يف السوراملدنية؛ كما تكرر ذكر 
وهذا أحد املواضع اليت وردت . اكهم معهم يف بعض املؤامرات احملبوكة اتصاهلم باليهود ، وتلقيهم عنهم ، واشتر

  .فيها اإلشارة إىل املنافقني ، واإلشارة كذلك إىل اليهود 
ماذا قال آنفاً؟ أولئك الذين طبع : ومنهم من يستمع إليك ، حىت إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم { 

  . .} هم اهللا على قلوهبم ، واتبعوا أهواء
حتتمل أن تكون إشارة للذين كفروا الذين كان يدور احلديث عنهم يف اجلولة السابقة يف } ومنهم { : ولفظة 

  .باعتبار أن املنافقني يف احلقيقة فرقة من الكفار مستورة الظاهر ، واهللا يتحدث عنها حبقيقتها يف هذه اآلية : السورة 
وقد كانوا . تبار أن املنافقني مندجمون فيهم ، متظاهرون باإلسالم معهم كما حتتمل أن تكون إشارة للمسلمني باع

  .يعاملون معاملة املسلمني حبسب ظاهرهم ، كما هو منهج اإلسالم يف معاملة الناس 
ولكنهم يف كلتا احلالتني هم املنافقون كما تدل عليه صفتهم يف اآلية وفعلهم ، وكما يدل السياق يف هذه اجلولة من 

  .ة ، واحلديث فيها عن املنافقني السور
يدل على أهنم  -واالستماع معناه السماع باهتمام  -صلى اهللا عليه وسلم  -وسؤاهلم ذاك بعد استماعهم للرسول 

  .وقلوهبم الهية غافلة  -صلى اهللا عليه وسلم  -كانوا يتظاهرون تظاهراً بأهنم يلقون مسعهم وباهلم للرسول 



نه قد يدل من جانب آخر على الغمز اخلفي اللئيم إذ يريدون أن يقولوا بسؤاهلم هذا كما أ. أو مطموسة مغلقة 
فهاهم أوالء مع استماعهم له ، ال جيدون له . إن ما يقوله حممد ال يفهم ، أو ال يعين شيئاً يفهم : ألهل العلم 

 -لعلم بكل ما يقوله حممد فحوى وال ميسكون منه بشيء كذلك قد يعنون هبذا السؤال السخرية من احتفال أهل ا
كما كان حال الصحابة رضوان اهللا عليهم  -وحرصهم على استيعاب معانيه وحفظ ألفاظه  -صلى اهللا عليه وسلم 

فهم يسألوهنم أن يعيدوا ألفاظه اليت مسعوها على سبيل السخرية الظاهرة  -مع كل كلمة يتلفظ هبا الرسول الكرمي 
  :تدل على اللؤم واخلبث واالنطماس واهلوى الدفني وكلها احتماالت . . أو اخلفية 

  . .} أولئك الذين طبع اهللا على قلوهبم واتبعوا أهواءهم { 
  :ذلك حال املنافقني ، فأما حال املهتدين فهو على النقيض 

  . .} والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم { 
بدأوا هم باالهتداء ، فكافأهم اهللا بزيادة اهلدى ، وكافأهم  فالذين اهتدوا. وترتيب الوقائع يف اآلية يستوقف النظر 

والتقوى حالة يف القلب جتعله أبداً واجفاً من هيبة اهللا ، شاعراً . . } وآتاهم تقواهم { : مبا هو أعمق وأكمل 
هذه . . يرضاها برقابته ، خائفاً من غضبه ، متطلعاً إىل رضاه ، متحرجاً من أن يراه اهللا على هيئة أو يف حالة ال 

وهي مكافأة يؤتيها اهللا من يشاء من عباده ، حني يهتدون هم ويرغبون يف . . احلساسية املرهفة هي التقوى 
  .الوصول إىل رضى اهللا 

  .واهلدى والتقوى واحلساسية حالة تقابل حالة النفاق واالنطماس والغفلة يف اآلية السابقة 
ث عن أولئك املنافقني املطموسني الغافلني ، الذين خيرجون من جملس رسول ومن مث يعود بعد هذه اللفتة إىل احلدي

ويستجيش قلوهبم للتقوى ، ويذكرهم مبا . ومل يعوا مما قال شيئاً ينفعهم ويهديهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 
  :ينتظر الناس من حساب وجزاء 

  .} ذكراهم؟  -إذا جاءهتم  -فأىن هلم . فهل ينظرون إال الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها { 
  وهي جذبة قوية خترج الغافلني من الغفلة بعنف ، كما لو أخذت بتالبيب خممور وهززته هزاً

وخيرجون منها ، غري واعني  -صلى اهللا عليه وسلم  -ماذا ينتظر هؤالء الغافلون الذين يدخلون جمالس رسول اهللا 
فتفجأهم وهم . . } فهل ينظرون إال الساعة أن تأتيهم بغتة؟ { ينتظرون؟  ، وال حافظني ، وال متذكرين؟ ماذا

  سادرون غارون غافلون
والرسالة األخرية أضخم هذه العالمات ، . ووجدت عالماهتا . } فقد جاء أشراطها { هل ينظرون إال الساعة؟ 

بعثت « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد قال رسول اهللا . فهي إيذان بأهنا النذارة األخرية قرب األجل املضروب 
وإذا كان الزمن يلوح ممتداً منذ هذه الرسالة األخرية؛ . وأشار بأصبعيه السبابة واليت تليها » أنا والساعة كهاتني 

  .فإن أيام اهللا غري أيامنا 

حيث ال ميلك ولكنها يف حساب اهللا قد جاءت األشراط األوىل؛ وما عاد لعاقل أن يغفل حىت تأخذه الساعة بغتة 
  :صحواً وال ذكراً 

  . .} ذكراهم؟  -إذا جاءهتم  -فأىن هلم { 
  .إهنا اهلزة القوية العنيفة اليت خترج الغافلني من غفلتهم؛ واليت تتفق كذلك مع طابع السورة العنيف 

أخذوا طريقاً آخر ومن معه من املهتدين املتقني املتطلعني؛ لي -صلى اهللا عليه وسلم  -مث يتجه اخلطاب إىل الرسول 
طريق العلم واملعرفة والذكر واالستغفار ، والشعور برقابة اهللا وعلمه الشامل احمليط؛ ويعيشوا هبذه احلساسية . 



  :يرتقبون الساعة وهم حذرون متأهبون 
  . .} فاعلم أنه ال إله إال اهللا؛ واستغفر لذنبك ، وللمؤمنني واملؤمنات؛ واهللا يعلم متقلبكم ومثواكم { 

  :ومن معه  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهو التوجيه إىل تذكر احلقيقة األوىل اليت يقوم عليها أمر النيب 
  . .} فاعلم أنه ال إله إال اهللا { 

  :وعلى أساس العلم هبذه احلقيقة واستحضارها يف الضمري تبدأ التوجيهات األخرى 
  . .} واستغفر لذنبك { 

ولكن هذا واجب العبد املؤمن الشاعر احلساس الذي يشعر أبداً . وما تأخر وهو املغفور له ما تقدم من ذنبه 
مث هو التلقني املستمر ملن . أن االستغفار ذكر وشكر على الغفران  -وقد غفر له  -بتقصريه مهما جهد؛ ويشعر 

االستغفار لنفسه ممن يعرفون منزلته عند ربه؛ ويرونه يوجه إىل الذكر و -صلى اهللا عليه وسلم  -خلف رسول اهللا 
. فيشعرون بنعمة اهللا عليهم هبذا الرسول الكرمي . وهو املستجاب الدعوة عند ربه . مث للمؤمنني واملؤمنات . 

  وبفضل اهللا عليهم وهو يوجهه ألن يستغفر هلم ، ليغفر هلم
  :وللمسة األخرية يف هذا التوجيه 

  . .} واهللا يعلم متقلبكم ومثواكم { 
واخلوف من . الطمأنينة وهو رعاية اهللا حيثما تقلب أو ثوى . ؤمن بالطمأنينة وباخلوف مجيعاً حيث يشعر القلب امل

  . .هذا املوقف الذي حييط به علم اهللا ويتعقبه يف كل حاالته ، ويطلع على سره وجنواه 
  . .التربية باليقظة الدائمة واحلساسية املرهفة ، والتطلع واحلذر واالنتظار . إهنا التربية 

وينتقل السياق إىل تصوير موقف املنافقني من اجلهاد ، وما يعتمل يف نفوسهم من جنب وخور وذعر وهلع عند 
مواجهة هذا التكليف ، ويكشف دخيلتهم يف هذا األمر ، كما يكشف هلم ما ينتظرهم لو ظلوا على هذا النفاق ، 

  :جلهاد ومل خيلصوا ويستجيبوا ويصدقوا اهللا عندما يعزم األمر ويتحتم ا
فإذآ أنزلت سورة حمكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين يف قلوهبم مرض . لوال نزلت سورة : ويقول الذين آمنوا { 

ينظرون إليك نظر املغشي عليه من املوت ، فأوىل هلم طاعة وقول معروف ، فإذا عزم األمر فلو صدقوا اهللا لكان 
 األرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم اهللا فأصمهم وأعمى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا يف. خرياً هلم 
  . .} أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاهلا؟ . أبصارهم 

إما أن يكون جمرد تعبري عن شوقهم إىل سورة جديدة من هذا القرآن الذي : وتطلع الذين آمنوا إىل تنزيل سورة 
  .ديداً حبيباً حيبونه ، وجيدون يف كل سورة منه زاداً ج

فيقولون . وإما أن يكون تطلعاً إىل سورة تبني أمراً من أمور اجلهاد ، وتفصل يف قضية من قضايا القتال تشغل باهلم 
  . .} لوال نزلت سورة { : 
 أو بيان حكم. أي األمر به . . } وذكر فيها القتال { فاصلة بينة ال حتتمل تأويالً . . } فإذا أنزلت سورة حمكمة { 

وهو وصف من أوصاف . . } الذين يف قلوهبم مرض { املتخلفني عنه ، أو أي شأن من شؤونه ، إذا بأولئك 
يفقدون متاسكهم ، ويسقط عنهم ستار الرياء الذين يتسترون به ، وينكشف جزعهم وضعف نفوسهم . . املنافقني 

عبري القرآين املبدع صورة فريدة كأهنا من مواجهة هذا التكليف ، ويبدون يف حالة تزري بالرجال ، يصورها الت
  :معروضة لألنظار 

  . .} رأيت الذين يف قلوهبم مرض ينظرون إليك نظر املغشي عليه من املوت { 



والضعف إىل حد . وهو يرسم اخلوف إىل حد اهللع . وهو تعبري ال متكن حماكاته ، وال ترمجته إىل أي عبارة أخرى 
ية ويبقى بعد ذلك متفرداً حافالً بالظالل واحلركة اليت تشغف اخليال وهي صورة والتخاذل إىل حد الغش. الرعشة 

وهي هي طبيعة . خالدة لكل نفس خوارة ال تعتصم بإميان ، وال بفطرة صادقة ، وال حبياء تتجمل به أمام اخلطر 
  املرض والنفاق

الزاد الذي يقوي العزائم ويشد القوائم لو وبينما هم يف هذا التخاذل والتهافت واالهنيار متتد إليهم يد اإلميان ب
  :تناولوه يف إخالص 

  .} فإذا عزم األمر فلو صدقوا اهللا لكان خرياً هلم . فأوىل هلم طاعة وقول معروف { 
طاعة وقول { أوىل هلم . . ومن هذا النفاق . ومن هذا اهللع . ومن هذا اخلور . أوىل هلم من هذه الفضيحة . نعم 

وقول معروف يشي بنظافة احلس . عة تستسلم ألمر اهللا عن طمأنينة ، وتنهض بأمره عن ثقة طا. . } معروف 
. وأوىل هلم إذا عزم األمر ، وجد اجلد ، وواجهوا اجلهاد أن يصدقوا اهللا . واستقامة القلب ، وطهارة الضمري 
ت أقدامهم ، وييسر املشقة فريبط على قلوهبم ، ويشد من عزائمهم ، ويثب. يصدقوه عزمية ، ويصدقوه شعوراً 

النجاة والنصر ، أو : عليهم ، ويهون اخلطر الذي يتمثلونه غوالً تفغر فاها لتلتهمهم ويكتب هلم إحدى احلسنيني 
وهذا هو الزاد الذي يقدمه اإلميان فيقوي العزائم ويشد القوائم ، ويذهب . هذا هو األوىل . . االستشهاد واجلنة 

  .بات واإلطمئنان بالفزع ، وحيل حمله الث
وبينما هو يتحدث عنهم يلتفت إليهم مباشرة ليخاطبهم مقرعاً مهدداً بسوء العاقبة لو قادهم حاهلم هذا إىل النكسة 

  :والتويل إىل الكفر؛ وخلع ذلك الستار الرقيق من اإلسالم 
  . .} فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا يف األرض وتقطعوا أرحامكم؟ { 

. . ويلوح هلم بالنذير والتحذير . يفيد ما هو متوقع من حال املخاطبني . . } هل عسيتم { .  .وهذا التعبري 
تفسدون يف األرض وتقطعون األرحام ، كما كان . احذروا فإنكم منتهون إىل أن تعودوا إىل اجلاهلية اليت كنتم فيها 

  . .شأنكم قبل اإلسالم 
  :إىل احلديث عنهم لو انتهوا إىل هذا الذي حذرهم إياه وبعد هذه اللفتة املفزعة املنذرة هلم يعود 

  .أولئك الذين لعنهم اهللا ، فأصمهم وأعمى أبصارهم { 

  .} أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاهلا؟ 
أولئك الذين يظلون يف مرضهم ونفاقهم حىت يتولوا عن هذا األمر الذى دخلوا فيه بظاهرهم ومل يصدقوا اهللا فيه ، 

. . } فأصمهم وأعمى أبصارهم { وطردهم وحجبهم عن اهلدى ، . . } أولئك الذين لعنهم اهللا { . ستيقنوه ومل ي
وهم مل يفقدوا السمع ، ومل يفقدوا البصر؛ ولكنهم عطلوا السمع وعطلوا البصر ، أو عطلوا قوة اإلدراك وراء 

  .الوظيفة  السمع والبصر؛ فلم يعد هلذه احلواس وظيفة ألهنا مل تعد تؤدي هذه
وتدبر القرآن يزيل الغشاوة ، ويفتح النوافذ ، ويسكب النور . . } أفال يتدبرون القرآن { : ويتساءل يف استنكار 

أم { وينشئ حياة للروح تنبض هبا وتشرق وتستنري ، . ، وحيرك املشاعر ، ويستجيش القلوب ، وخيلص الضمري 
رآن وبينها وبني النور؟ فإن استغالق قلوهبم كاستغالق األقفال اليت ال فهي حتول بينها وبني الق} على قلوب أقفاهلا؟ 
  تسمح باهلواء والنور

وميضي يف تصوير حال املنافقني ، وسبب توليهم عن اإلميان بعد إذ شارفوه ، فيتبني أنه تآمرهم مع اليهود ، 
  :ووعدهم هلم بالطاعة فيما يدبرون 



ذلك بأهنم قالوا . الشيطان سول هلم وأملى هلم  -عد ما تبني هلم اهلدىمن ب -إن الذين ارتدوا على أدبارهم { 
  . .} واهللا يعلم إسرارهم . سنطيعكم يف بعض األمر : للذين كرهوا ما نزل اهللا 

. والتعبري يرسم معىن رجوعهم عن اهلدى بعد ما تبني هلم ، يف صورة حركة حسية ، حركة االرتداد على األدبار 
فإذا ظاهر هذه احلركة وباطنها مكشوفان مفهومان وهم . من وسوسة الشيطان وتزيينه وإغرائه  ويكشف ما وراءها

املنافقون الذين يتخفون ويتسترون مث يذكر السبب الذي جعل للشيطان عليهم هذا السلطان ، وانتهى هبم إىل 
  :االرتداد على األدبار بعد ما عرفوا اهلدى وتبينوه 

  . .} كرهوا ما نزل اهللا سنطيعكم يف بعض األمر  ذلك بأهنم قالوا للذين{ 
واليهود يف املدينة هم أول من كرهوا ما نزَّل اهللا؛ ألهنم كانوا يتوقعون أن تكون الرسالة األخرية فيهم ، وأن يكون 
 خامت الرسل منهم؛ وكانوا يستفتحون على الذين كفروا ويوعدوهنم ظهور النيب الذي يقودهم وميكن هلم يف األرض

حىت . فلما اختار اهللا آخر رسله من نسل إبراهيم ، من غري يهود ، كرهوا رسالته . ، ويسترجع ملكهم وسلطاهنم 
ومن مث كانوا إلباً عليه منذ أول يوم ، . إذا هاجر إىل املدينة كرهوا هجرته ، اليت هددت ما بقي هلم من مركز هناك 

زوا عن مناصبته العداء جهرة يف ميادين القتال؛ وانضم إليهم وشنوا عليه حرب الدس واملكر والكيد ، حينما عج
حىت أجالهم يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -كل حانق ، وكل منافق ، وظلت احلرب سجاالً بينهم وبني رسول اهللا 

  .آخر األمر عن اجلزيرة كلها وخلصها لإلسالم 
واألرجح أن . . } سنطيعكم يف بعض األمر { : يهود وهؤالء الذين ارتدوا على أدبارهم من بعدما تبني هلم قالوا لل

  .ذلك كان يف الدس والكيد والتآمر على اإلسالم ورسول اإلسالم 

  .} واهللا يعلم إسرارهم { 
  فأين يذهب تآمرهم وإسرارهم وماذا يؤثر؛ وهو مكشوف لعلم اهللا؟ معرض لقوة اهللا؟. وهو تعقيب كله هتديد 

  :، واملتآمرون يف هناية احلياة مث التهديد السافر جبند اهللا 
  } فكيف إذا توفتهم املالئكة يضربون وجوههم وأدبارهم { 

ويف . وهم يف هناية حياهتم على هذه األرض . وال حول هلم وال قوة . وهم حيتضرون . وهو مشهد مفزع مهني 
الوفاة ، حلظة الضيق والكرب يف حلظة . هذه احلياة اليت تفتتح بضرب الوجوه واألدبار . مستهل حياهتم األخرى 

  واألدبار اليت ارتدوا عليها من بعدما تبني هلم اهلدى فياهلا من مأساة. واملخافة 
  . .} ذلك بأهنم اتبعوا ما أسخط اهللا ، وكرهوا رضوانه ، فأحبط أعماهلم { 

نفاق ومعصية وتآمر مع  هم الذين عمدوا إىل ما أسخط اهللا من. فهم الذين أرادوا ألنفسهم هذا املصري واختاروه 
وهم الذين كرهوا رضوان اهللا فلم يعملوا له ، بل عملوا ما يسخط اهللا . أعداء اهللا وأعداء دينه ورسوله فاتبعوه 

اليت كانوا يعجبون هبا ويتعاجبون؛ وحيسبوهنا مهارة وبراعة وهم يتآمرون على . . } فأحبط أعماهلم { . . ويغضبه 
  مث هتلك وتضيع. هبذه األعمال تتضخم وتنتفخ فإذا . املؤمنني ويكيدون 

وللمسلمني ، الذين يعيشون بينهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -ويف هناية الشوط يتهددهم بكشف أمرهم لرسول اهللا 
  :متخفني؛ يتظاهرون باإلسالم وهم هلم كائدون 

م ، فلعرفتهم بسيماهم ، ولتعرفنهم أم حسب الذين يف قلوهبم مرض أن لن خيرج اهللا أضغاهنم؟ ولو نشاء ألريناكه{ 
  . .} ولنبلونكم حىت نعلم اجملاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم . يف حلن القول ، واهللا يعلم أعمالكم 

فالقرآن يسفه . ولقد كان املنافقون يعتمدون على إتقاهنم فن النفاق ، وعلى خفاء أمرهم يف الغالب على املسلمني 



ويقول . سيظل خافياً ، ويهّددهم بكشف حاهلم وإظهار أضغاهنم وأحقادهم على املسلمني ظنهم أن هذا األمر 
أي لو نشاء لكشفنا لك . . } ولو نشاء ألريناكهم فلعرفتهم بسيماهم { :  -صلى اهللا عليه وسلم  -لرسوله 

هللا له عن نفر منهم وكان هذا قبل أن يكشف ا( عنهم بذواهتم وأشخاصهم ، حىت لترى أحدهم فتعرفه من مالحمه 
ومع ذلك فإن هلجتهم ونربات صوهتم ، وإمالتهم للقول عن استقامته ، واحنراف منطقهم يف خطابك ) بأمسائهم 

  . .} ولتعرفنهم يف حلن القول { : سيدلك على نفاقهم 
مث وعد . . ها خافية فال ختفى عليه من. . } واهللا يعلم أعمالكم { : ويعرج على علم اهللا الشامل باألعمال وبواعثها 

ابتالء األمة اإلسالمية كلها ، لينكشف اجملاهدون والصابرون ويتميزوا وتصبح أخبارهم معروفة . . من اهللا باالبتالء 
  :، وال يقع االلتباس يف الصفوف ، وال يبقى جمال خلفاء أمر املنافقني وال أمر الضعاف واجلزعني 

  . .} والصابرين ، ونبلو أخباركم ولنبلونكم حىت نعلم اجملاهدين منكم { 
واهللا يعلم حقائق النفوس ومعادهنا ، ويطلع على خفاياها وخباياها ، ويعلم ما يكون من أمرها علمه مبا هو كائن 

  فما هذا االبتالء؟ وملن يكون العلم من ورائه مبا يتكشف عنه؟. فعالً 
  .هو من طبيعتهم واستعدادهم  يأخذ البشر مبا هو يف طوقهم ، وما -جلت حكمته  -إن اهللا 

َيُضرُّوا اللََّه َشيْئًا َوسَُيْحبِطُ إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوَشاقُّوا الرَّسُولَ ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن لَُهُم الُْهَدى لَْن 
إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َوَصدُّوا ) ٣٣(َه َوأَِطيعُوا الرَّسُولَ َولَا ُتْبِطلُوا أَْعَمالَكُْم َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اللَّ) ٣٢(أَْعَمالَُهْم 

لَُّه َمَعكُْم فَلَا تَهُِنوا وََتْدُعوا إِلَى السَّلْمِ َوأَْنُتُم الْأَْعلَْونَ َوال) ٣٤(َعْن َسبِيلِ اللَِّه ثُمَّ َماتُوا َوُهْم كُفَّاٌر فَلَْن َيْغِفَر اللَُّه لَُهْم 
الَكُمْ إِنََّما الَْحَياةُ الدُّْنَيا لَِعٌب َولَْهٌو َوإِنْ ُتْؤِمُنوا وََتتَّقُوا يُْؤِتكُْم أُُجورَكُْم َولَا َيسْأَلْكُْم أَْمَو) ٣٥(َولَْن َيِتَركُمْ أَْعَمالَكُْم 

َها أَْنُتْم هَُؤلَاِء ُتْدَعْونَ ِلُتْنِفقُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه فَِمْنكُْم ) ٣٧(كُْم إِنْ َيْسأَلْكُُموَها فَُيحِْفكُْم َتْبَخلُوا َوُيْخرِْج أَْضغَاَن) ٣٦(
ا َيكُوُنوا ْوا َيْستَْبِدلْ قَْوًما غَْيَركُْم ثُمَّ لََمْن َيْبَخلُ َوَمْن َيْبَخلْ فَإِنََّما يَْبَخلُ َعْن َنفِْسِه َواللَُّه الْغَنِيُّ َوأَْنُتُم الْفُقََراُء َوإِنْ َتَتَولَّ

  ) ٣٨(أَْمثَالَكُْم 

الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا وشاقوا { احلديث يف الشطر األول من هذا الشوط األخري من السورة عن 
وهؤالء ، األقرب أن يكونوا هم املشركني الذين كان احلديث عنهم يف . . } الرسول من بعد ما تبني هلم اهلدى 

التبجح الذي يعرب عنه بالصد عن . ق عليهم التبجح يف الوقوف للدعوة اإلسالمية فهم الذين ينطب. أول السورة 
وإن كان هناك احتمال آخر ، وهو أن يكون احلديث عاماً  -صلى اهللا عليه وسلم  -سبيل اهللا ومشاقة الرسول 

إذا مهوا أن يقفوا مثل  لكل من يقف هذا املوقف؛ يشمل اليهود يف املدينة ويشمل املنافقني ، على سبيل التهديد هلم
  .ولكن االحتمال األول أقرب على كل حال . هذا املوقف جهراً أو سراً 

أما احلديث يف الشطر الثاين واألخري حىت ختام السورة فهو خطاب للمؤمنني ، يدعوهم إىل مواصلة اجلهاد بالنفس 
أي مؤثر من ضعف أو مراعاة قرابة أو رعاية وباملال ، دون تراخ أو دعوة إىل مهادنة الكفر املعتدي الظامل ، حتت 

ودون خبل باملال الذي ال يكلفهم اهللا أن ينفقوا منه إال يف حدود مستطاعة ، مراعياً الشح الفطري يف . مصلحة 
النفوس وإن ال ينهضوا بتكاليف هذه الدعوة فإن اهللا حيرمهم كرامة محلها واالنتداب هلا ، ويستبدل هبم قوماً غريهم 

وهو هتديد عنيف خميف يناسب جو السورة ، كما يشي بأنه كان عالجاً . ن بتكاليفها ، ويعرفون قدرها ينهضو
وذلك إىل جانب حاالت التفاين والتجرد  -من غري املنافقني  -حلاالت نفسية قائمة يف صفوف املسلمني إذ ذاك 

وكان القرآن يعاجل . ملسلمة هؤالء وهؤالء فقد كان يف اجلماعة ا. والشجاعة والفداء اليت اشتهرت هبا الروايات 



  . .ويريب لينهض باملتخلفني إىل املستوى العايل الكرمي 
لن يضروا اهللا شيئاً ،  -من بعد ما تبني هلم اهلدى  -إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا ، وشاقوا الرسول { 

  . .} وسيحبط أعماهلم 
أن الذين كفروا ، ووقفوا يف وجه احلق أن يبلغ إىل الناس؛ وصدوا الناس  :إنه قرار من اهللا مؤكد ، ووعد منه واقع 

يف حياته  -صلى اهللا عليه وسلم  -عنه بالقوة أو املال أو اخلداع أو أية وسيلة من الوسائل ، وشاقوا الرسول 
ه وشريعته ومنهجه أو بعد وفاته مبحاربة دين. بإعالن احلرب عليه ، واملخالفة عن طريقه ، والوقوف يف غري صفه 

وعرفوا أنه احلق؛ ولكنهم اتبعوا . . } من بعد ما تبني هلم اهلدى { وذلك . واملتبعني لسنته والقائمني على دعوته 
  . .اهلوى ، ومجح هبم العناد ، وأعماهم الغرض ، وقادهتم املصلحة العاجلة 

وهم أضأل وأضعف من أن يذكروا . . } شيئاً  لن يضروا اهللا{ قرار من اهللا مؤكد ، ووعد من اهللا واقع أن هؤالء 
إمنا املقصود أهنم لن يضروا دين اهللا وال منهجه . فليس هذا هو املقصود . يف جمال إحلاق ضرر باهللا سبحانه وتعاىل 

  .وال القائمني على دعوته 

املسلمني فترة من الوقت مهما بلغ من قوهتم ، ومهما قدروا على إيذاء بعض . ولن حيدثوا حدثاً يف نواميسه وسننه 
فإن هذا بالء وقيت يقع بإذن اهللا حلكمة يريدها؛ وليست ضراً حقيقياً لناموس اهللا وسنته ونظامه وهنجه وعباده . 

كما تنتهي . فتنتهي إىل اخليبة والدمار . . } وسيحبط أعماهلم { : والعاقبة مقررة . القائمني على نظامه وهنجه 
  لنبات الساماملاشية اليت ترعى ذلك ا

يلتفت إىل الذين آمنوا . . ويف ظل هذا املصري املخيف للذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا وشاقوا الرسول 
  :ليحذرهم ظل هذا املصري ، ويوجههم إىل طاعة اهللا وطاعة الرسول 

  . .} يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول ، وال تبطلوا أعمالكم { 
ه يوحي بأنه كان يف اجلماعة املسلمة يومئذ من ال يتحرى الطاعة الكاملة؛ أو من تثقل عليه بعض وهذا التوجي

التكاليف ، وتشق عليه بعض التضحيات ، اليت يقتضيها جهاد هذه الطوائف القوية املختلفة اليت تقف لإلسالم ، 
فصمها والتخلي عنها هنائياً كما وتناوشه من كل جانب؛ واليت تربطها باملسلمني مصاحل ووشائج قرىب يصعب 

  .تقتضي العقيدة ذلك 
ولقد كان وقع هذا التوجيه عنيفاً عميقاً يف نفوس املسلمني الصادقني ، فارتعشت له قلوهبم ، وخافوا أن يقع منهم 

  . .ما يبطل أعماهلم ، ويذهب حبسناهتم 
ة ، حدثنا وكيع ، حدثنا أبو جعفر الرازي ، عن حدثنا أبو قدام: قال اإلمام أمحد بن نصر املروزي يف كتاب الصالة 

يرون أنه ال يضر مع ال  -صلى اهللا عليه وسلم  -كان أصحاب رسول اهللا : الربيع بن أنس ، عن أيب العالية ، قال 
. } أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول ، وال تبطلوا أعمالكم { : إله إال اهللا ذنب ، كما ال ينفع مع الشرك عمل ، فنزلت 

  .فخافوا أن يبطل الذنب العمل . 
وروي من طريق عبد اهللا بن املبارك ، أخربين بكر بن معروف ، عن مقاتل بن حيان ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي 

كنا معشر أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نرى أنه ليس شيء من احلسنات إال مقبول « : اهللا عنهما قال 
: ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا : فقلنا . . } وأطيعوا الرسول وال تبطلوا أعمالكم  أطيعوا اهللا{ ، حىت نزلت 

} إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء { : حىت نزل قوله تعاىل . الكبائر املوجبات والفواحش 
  .فواحش ونرجو ملن مل يصبها فكنا خناف على من أصاب الكبائر وال. فلما نزلت كففنا عن القول يف ذلك 



كيف هتتز هلا وتضطرب ، : ومن هذه النصوص يتجلى كيف كانت نفوس املسلمني الصادقني تتلقى آيات القرآن 
وكيف ترجتف منها وختاف ، وكيف حتذر أن تقع حتت طائلتها ، وكيف تتحرى أن تكون وفقها ، وأن تطابق 

  مات اهللا كان املسلمون مسلمني من ذلك الطرازوهبذه احلساسية يف تلقي كل. . أنفسها عليها 
وخيرجون عن طاعته ، مث  -صلى اهللا عليه وسلم  -مث بني اهللا هلم يف اآلية التالية مصري الذين يشاقون رسول اهللا 

  :يصرون على هذا ، ويذهبون من هذه األرض كافرين 
  .} يغفر اهللا هلم  إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهللا ، مث ماتوا وهم كفار ، فلن{ 

.  
فإذا بلغت . فالفرصة متاحة فقط للمغفرة يف هذه الدنيا؛ وباب التوبة يظل مفتوحاً للكافر والعاصي حىت يغرغر 

  .الروح احللقوم فال توبة وال مغفرة ، فقد ذهبت الفرصة اليت ال تعود 
رة هلم ليتداركوا أمرهم ويتوبوا قبل أن فأما هؤالء فهي نذا. ومثل هذه اآلية خياطب املؤمنني كما خياطب الكفار 

وأما أولئك فهي حتذير هلم وتنبيه التقاء كافة األسباب اليت تقرب هبم من هذا الطريق اخلطر . تغلق األبواب 
  املشؤوم

ندرك هذا من ترتيب النهي عن الوهن والدعوة إىل السلم يف اآلية التالية على ما ورد يف اآلية السابقة من بيان 
  :الكافرين املشاقني  ملصري

  . .} فال هتنوا وتدعوا إىل السلم ، وأنتم األعلون واهللا معكم ، ولن يتركم أعمالكم { 
  فهذا هو الذي حيذر املؤمنني إياه ، ويضع أمامهم مصري الكفار املشاقني للرسول ، ليحذروا شبحه من بعيد

تكاليف اجلهاد الطويل ومشقته الدائمة؛ وهتن وهذا التحذير يشي بوجود أفراد من املسلمني كانوا يستثقلون 
ورمبا كان بعضهم ذوي قرابة يف . عزائمهم دونه؛ ويرغبون يف السلم واملهادنة ليسترحيوا من مشقة احلروب 

فالنفس البشرية هي هي؛ . املشركني ورحم ، أو ذوي مصاحل وأموال؛ وكان هذا جينح هبم إىل السلم واملهادنة 
ولكن هذا ال ينفي . وقد جنحت جناحاً خارقاً . تعاجل هذا الوهن وهذه اخلواطر الفطرية بوسائلها  والتربية اإلسالمية

وهذه اآلية بعض . أن تكون هنالك رواسب يف بعض النفوس ، وخباصة يف ذلك الوقت املبكر من العهد املدين 
ة إىل حتري خطوات القرآن يف فنحن يف حاج. فلننظر كيف كان القرآن يأخذ النفوس . العالج هلذه الرواسب 

  :والنفوس هي النفوس . التربية 
  . .} ولن يتركم أعمالكم . واهللا معكم . وأنتم األعلون . فال هتنوا وتدعوا إىل السلم { 

وأنتم األعلون ارتباطاً وصلة . أنتم األعلون اعتقاداً وتصوراً للحياة . فال هتنوا وتدعوا إىل السلم . أنتم األعلون 
أنتم األعلون . . مث . . وأنتم األعلون شعوراً وخلقاً وسلوكاً . وأنتم األعلون منهجاً وهدفاً وغاية . لي األعلى بالع

إنكم يف صحبة العلي اجلبار . فلستم وحدكم . . } واهللا معكم { : فمعكم القوة الكربى . قوة ومكاناً ونصرة 
فما يكون أعدائكم هؤالء واهللا معكم؟ وكل ما . نكم يدافع ع. وهو لكم نصري حاضر معكم . القادر القهار 

ولن { : تبذلون ، وكل ما تفعلون ، وكل ما يصيبكم من تضحيات حمسوب لكم ، ال يضيع منه شيء عليكم 
  .ولن يقطع منها شيئاً ال يصل إليكم أثره ونتيجته وجزاؤه . . } يتركم أعمالكم 

وأنه لن يفقد شيئاً من . وأنه معه . له أنه األعلى  -سبحانه  -اهللا فعالم يهن ويضعف ويدعو إىل السلم ، من يقرر 
  فهو مكرم منصور مأجور؟. عمله 

  .واللمسة الثانية هتوين من شأن هذه احلياة الدنيا ، اليت قد يصيبهم بعض التضحيات فيها . هذه هي اللمسة األوىل 



  مقابل هذه األجور وتوفية كاملة يف اآلخرة لألجور مع عدم إهباظهم ببذل املال
  . .} وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ، وال يسألكم أموالكم . إمنا احلياة الدنيا لعب وهلو { 

. حني تعاش لذاهتا مقطوعة عن منهج اهللا فيها . واحلياة الدنيا لعب وهلو حني ال يكون وراءها غاية أكرم وأبقى 
وهذا هو . حسان اخلالفة فيها هو الذي يستحق وراثة الدار الباقية ذلك املنهج الذي جيعلها مزرعة اآلخرة؛ وجيعل إ

فاإلميان والتقوى يف احلياة الدنيا . . } وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم { : الذي تشري إليه الفقرة التالية يف اآلية 
ملتاع احليواين ، إىل مستوى هو الذي خيرجها عن أن تكون لعباً وهلواً ، ويطبعها بطابع اجلد ، ويرفعها عن مستوى ا

ويومئذ لن يكون ما يبذله املؤمن املتقي من عرض هذه احلياة الدنيا ضائعاً . اخلالفة الراشدة ، املتصلة باملأل األعلى 
ومع هذا فإن اهللا ال يسأل الناس أن يبذلوا أمواهلم كلها . . وال مقطوعاً؛ فعنه ينشأ األجر األوىف ، يف الدار األبقى 

وهو ال يكلف نفساً إال وسعها . يشق عليهم يف فرائضه وتكاليفه ، لعلمه سبحانه بشح نفوسهم فطرة وخلقة  ، وال
  :وهو أرحم هبم من أن يكلفهم بذهلا كلها ، فتضيق صدورهم وتظهر أضغاهنم . 
  . .} إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ، وخيرج أضغانكم { 

ويكشف عن التقدير الدقيق يف . ما يوحي برمحته ولطفه بالنفوس وهذا النص يوحي حبكمة اللطيف اخلبري ، ك
فهو . تكاليف هذا الدين ، ومراعاته للفطرة ، وتناسقه مع بشرية البشر بكل استعداداهتا ، وطاقاهتا ، وأحواهلا 

؛ وإنساين من نظام رباين من ناحية أن اهللا هو الذي يقيم منهجه وقواعده. عقيدة ربانية إلنشاء نظام رباين إنساين 
واهللا هو الذي خلق ، وهو أعلم مبن خلق ، وهو اللطيف . ناحية أن اهللا يراعي يف تكاليفه طاقة اإلنسان وحاجته 

  .اخلبري 
ويف النهاية يواجههم بواقع حاهلم جتاه دعوهتم إىل البذل يف سبيل اهللا؛ ويعاجل شح النفوس باملال بالوسائل القرآنية ، 

  :ت النفس عند اجلهاد كما عاجل شحها يف ذا
واهللا الغين . ومن يبخل فإمنا يبخل عن نفسه . فمنكم من يبخل . ها أنتم هؤالء تدعون لتنفقوا يف سبيل اهللا { 

  . .} وإن تتولوا يستبدل قوماً غريكم مث ال يكونوا أمثالكم . وأنتم الفقراء 
فهي . ع الناس جتاه الدعوة إىل البذل يف كل بيئة ولواق. واآلية ترسم صورة وصفية لواقع اجلماعة املسلمة يومذاك 

وقد كان هذا واقعاً ، سجلته الروايات . ومعىن هذا أن هنالك من ال يبخلون بشيء . تقرر أن منهم من يبخل 
وقد حقق اإلسالم يف هذا اجملال مثالً حتسب من خوارق . الكثرية الصادقة ، وسجله القرآن يف مواضع أخرى 

ولكن هذا مل مينع أن يكون هنالك من يبخل . ذل والتضحية عن رضى وعن فرح بالبذل والعطاء األمثال يف الب
  ولعل اجلود بالنفس أرخص عند بعضهم من اجلود باملال. باملال 

  :والقرآن يعاجل هذا الشح يف هذه اآلية 
  . .} ومن يبخل فإمنا يبخل عن نفسه { 

، جيدونه يوم حيتاجون إىل رصيد ، يوم حيشرون جمردين من كل ما فما يبذله الناس إن هو إال رصيد هلم مذخور 
  .ميلكون 

ِقيًما ِلَيْغِفَر لََك اللَُّه َما تَقَدََّم ِمْن ذَْنبَِك َوَما تَأَخََّر وَُيِتمَّ نِْعَمَتُه َعلَْيَك وََيْهِدَيكَ ِصرَاطًا ُمْسَت) ١(إِنَّا فََتْحَنا لََك فَْتًحا مُبِيًنا 
ُهَو الَِّذي أَنَْزلَ السَِّكيَنةَ ِفي قُلُوبِ الُْمْؤِمنِنيَ ِلَيزَْدادُوا إِميَاًنا َمَع إِميَانِهِْم َوِللَِّه ُجُنودُ ) ٣(َرَك اللَُّه َنصًْرا َعزِيًزا َوَيْنُص) ٢(

نَاِت َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحتَِها الْأَْنهَارُ ِلُيْدِخلَ الُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤِم) ٤(السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوكَانَ اللَُّه َعِليًما َحِكيًما 
َوُيَعذَِّب الُْمَناِفِقَني َوالُْمَناِفقَاِت وَالُْمْشرِِكنيَ ) ٥(َخاِلِديَن ِفيَها وَُيكَفَِّر َعنُْهْم َسيِّئَاتِهِْم َوكَانَ ذَِلَك ِعْنَد اللَِّه فَْوًزا َعِظيًما 



تْ ِه ظَنَّ السَّْوِء َعلَْيهِْم َدائَِرةُ السَّْوِء َوغَِضَب اللَُّه َعلَْيهِْم َولََعنَُهْم َوأََعدَّ لَُهْم َجَهنََّم َوَساَءَوالُْمْشرِكَاِت الظَّانَِّني بِاللَّ
) ٨(ُمَبشًِّرا وََنِذيًرا إِنَّا أَْرَسلَْناكَ َشاِهًدا َو) ٧(َوِللَِّه ُجُنوُد السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َوكَانَ اللَُّه َعزِيًزا َحِكيًما ) ٦(َمِصًريا 

إِنَّ الَِّذيَن ُيَبايِعُوَنكَ إِنََّما ُيَبايُِعونَ اللََّه َيدُ اللَّهِ ) ٩(ِلُتْؤِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َوُتَعزِّرُوُه َوُتَوقُِّروُه وَُتسَبُِّحوُه ُبكَْرةً َوأَِصيلًا 
َسَيقُولُ ) ١٠(َعلَى نَفِْسِه َوَمْن أَْوفَى بَِما َعاَهَد َعلَْيُه اللََّه فََسيُْؤِتيِه أَْجًرا َعِظيًما  فَْوَق أَْيِديهِْم فََمْن َنكَثَ فَإِنََّما َيْنكُثُ

ْم قُلْ فََمْن َيْمِلُك َما لَْيَس ِفي قُلُوبِهِلََك الُْمَخلَّفُونَ ِمَن الْأَعَْرابِ َشَغلَْتَنا أَمَْوالَُنا َوأَْهلُوَنا فَاْسَتْغِفْر لََنا َيقُولُونَ بِأَلِْسَنتِهِْم 
َبلْ ظَنَْنُتْم أَنْ لَْن َيْنقَِلَب ) ١١(ا لَكُْم ِمَن اللَِّه َشْيئًا إِنْ أََراَد بِكُمْ َضرا أَْو أََراَد بِكُمْ َنفًْعا َبلْ كَانَ اللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبًِري

َوَمْن لَمْ ) ١٢(َن ذَِلَك ِفي قُلُوبِكُْم َوظََنْنُتْم ظَنَّ السَّْوِء َوكُنُْتْم قَْوًما ُبوًرا الرَُّسولُ َوالُْمْؤِمُنونَ إِلَى أَْهِليهِْم أََبًدا َوُزيِّ
ُب َمْن َوِللَِّه ُملُْك السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ َيغِْفُر ِلَمْن َيَشاُء َويَُعذِّ) ١٣(ُيْؤِمْن بِاللَِّه َوَرُسوِلِه فَإِنَّا أَْعَتْدَنا ِللْكَاِفرِيَن َسعًِريا 

َسَيقُولُ الُْمَخلَّفُونَ إِذَا اْنطَلَقُْتْم إِلَى َمغَانَِم ِلَتأُْخذُوَها ذَرُوَنا َنتَّبِْعكُْم يُرِيُدونَ أَنْ ) ١٤(َيَشاُء َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما 
) ١٥(لُ فََسَيقُولُونَ َبلْ َتْحُسدُوَنَنا َبلْ كَانُوا لَا َيفْقَُهونَ إِلَّا قَِليلًا ُيَبدِّلُوا كَلَاَم اللَِّه قُلْ لَْن َتتَّبُِعوَنا كَذَِلكُْم قَالَ اللَُّه ِمْن قَْب

نْ ُتِطيُعوا يُْؤِتكُُم اللَُّه أَجًْرا قُلْ ِللُْمَخلَِّفَني ِمَن الْأَْعرَابِ سَُتْدَعْونَ إِلَى قَْومٍ أُوِلي بَأْسٍ َشِديٍد تُقَاِتلُوَنُهْم أَوْ ُيْسِلُمونَ فَإِ
لَْيَس َعلَى الْأَْعَمى َحَرٌج َولَا َعلَى الْأَعَْرجِ حََرٌج َولَا ) ١٦(َسًنا َوإِنْ َتتََولَّْوا كََما تََولَّيُْتْم ِمْن قَْبلُ ُيَعذِّْبكُْم َعذَاًبا أَِليًما َح

ْحِتَها الْأَْنَهاُر َوَمْن َيتََولَّ يَُعذِّْبُه َعذَاًبا أَِليًما َعلَى الَْمرِيضِ حََرٌج َوَمْن ُيِطعِ اللََّه َوَرُسولَهُ ُيْدِخلُْه َجنَّاتٍ َتْجرِي ِمْن َت
)١٧ (  

هذه السورة مدنية ، نزلت يف السنة السادسة من اهلجرة ، عقب صلح احلديبية؛ وهي تتناول هذا احلادث اخلطري 
اليت » حممد « ول سورة فبني وقت نزوهلا ووقت نز: ومالبساته؛ وتصور حال اجلماعة املسلمة وما حوهلا يف إبانه 

تسبقها يف ترتيب املصحف ، حنو من ثالث سنوات ، متت فيها تغريات هامة وخطرية يف أحوال اجلماعة املسلمة يف 
تغريات يف موقفها وموقف املناوئني هلا ، وتغريات أهم يف حالتها النفسية وصفتها اإلميانية ، واستوائها على . املدينة 

  .راك ونضج عميق املنهج اإلمياين يف إد
لنعيش يف اجلو . وقبل أن نتحدث عن السورة وجوها وداللتها حيسن أن منر بصورة للحادث الذي نزلت بصدده 

  :الذي كان املسلمون يعيشون فيه ، وهم يتلقون هذا التنزيل الكرمي 
لقني رؤوسهم ومقصرين يف منامه أنه يدخل الكعبة هو واملسلمون حم -صلى اهللا عليه وسلم  -لقد أُري رسول اهللا 

وكان املشركون قد منعوهم منذ اهلجرة من دخول مكة ، حىت يف األشهر احلرم اليت يعظمها العرب كلهم يف . 
حىت أصحاب . اجلاهلية ، ويضعون السالح فيها؛ ويستعظمون القتال يف أيامها ، والصد عن املسجد احلرام 

ويلقى الرجل قاتل أبيه أو أخيه فال يرفع يف وجهه سيفاً ، وال يصده الثارات كانوا يتجمعون يف ظالل هذه احلرمة ، 
صلى اهللا عليه وسلم  -ولكنهم خالفوا عن تقاليدهم الراسخة يف هذا الشأن؛ وصدوا رسول اهللا . عن البيت احملرم 

 -ول اهللا حىت كان العام السادس الذي أُري فيه رس. واملسلمني معه طوال السنوات الست اليت تلت اهلجرة  -
  .فاستبشروا هبا وفرحوا  -رضوان اهللا عليهم  -وحدث هبا أصحابه . هذه الرؤيا  -صلى اهللا عليه وسلم 

وهي يف مجلتها تتفق مع رواية البخاري . ورواية ابن هشام لوقائع احلديبية هي أوىف مصدر نستند إليه يف تصورها 
  .سرية وغريهم ورواية اإلمام أمحد ومع تلخيص ابن حزم يف جوامع ال

بعد غزوة بين ( باملدينة شهر رمضان وشواالً  -صلى اهللا عليه وسلم  -مث أقام رسول اهللا : قال ابن إسحاق 
واستنفر العرب ومن . وخرج يف ذي القعدة معتمراً ال يريد حرباً ) املصطلق وما جاء يف أعقاهبا من حديث اإلفك 
عه؛ وهو خيشى من قريش الذي صنعوا أن يعرضوا له حبرب ، أو حوله من أهل البوادي من األعراب ليخرجوا م



مبن معه من  -صلى اهللا عليه وسلم  -وخرج رسول اهللا . فأبطأ عليه كثري من األعراب . يصدوه عن البيت 
املهاجرين واألنصار ، ومن حلق به من العرب؛ وساق معه اهلدي ، وأحرم بالعمرة ، ليأمن الناس من حربه ، وليعلم 

  .ناس أنه إمنا خرج زائراً هلذا البيت ومعظماً له ال
  .كنا أصحاب احلديبية أربع عشرة مائة : يقول  -فيما بلغين  -وكان جابر بن عبد اهللا : قال 

. حىت إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعيب  -صلى اهللا عليه وسلم  -وخرج رسول اهللا : قال الزهري 
ش قد مسعت مبسريك ، فخرجوا معهم العوذ املطافيل ، قد لبسوا جلود النمور؛ وقد فقال يا رسول اهللا هذه قري

وهذا خالد بن الوليد يف خيلهم ، قد قدموها إىل كراع . نزلوا بذي طوى ، يعاهدون اهللا ال تدخلها عليهم أبداً 
ماذا عليهم لو . احلرب  يا ويح قريش لقد أكلتهم« :  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال رسول اهللا : قال . الغميم 

خلوا بيين وبني سائر العرب؟ فإن هم أصابوين كان ذلك الذي أرادوا ، وإن أظهرين اهللا عليهم دخلوا يف اإلسالم 
فما تظن قريش؟ فواهللا ال أزال أجاهد على الذي بعثين اهللا به حىت يظهره . وافرين ، وإن مل يفعلوا قاتلوا وهبم قوة 

  .» من رجل خيرج بنا على طريق غري طريقهم اليت هم هبا؟ « : مث قال » لسالفة اهللا ، أو تنفرد هذه ا
فسلك هبم طريقاً : قال . أنا يا رسول اهللا : فحدثين عبد اهللا بن أيب بكر ، أن رجالً من أسلم قال : قال ابن إسحاق 

 أرض سهلة عند منقطع وأفضوا إىل -وقد شق ذلك على املسلمني  -فلما خرجوا منه . وعراً أجرل بني شعاب 
. فقالوا ذلك . » قولوا نستغفر اهللا ونتوب إليه « : للناس  -صلى اهللا عليه وسلم  -الوادي ، قال رسول اهللا 

  .» واهللا إهنا للحطة اليت عرضت على بين إسرائيل ، فلم يقولوها « : فقال 
بني » اسلكوا ذات اليمني « : اس فقال الن -صلى اهللا عليه وسلم  -فأمر رسول اهللا : قال ابن شهاب الزهري 

فلما . فسلك اجليش ذلك الطريق : ظهري احلمض يف طريق على ثنية املرار ، مهبط احلديبية من أسفل مكة؛ قال 
صلى اهللا  -وخرج رسول اهللا . رأت خيل قريش قترة اجليش ، قد خالفوا عن طريقهم ، رجعوا راكضني إىل قريش 

وما هو . ما خألت « : فقال . خألت الناقة : فقال الناس . يف ثنية املرار بركت ناقته  حىت إذا سلك -عليه وسلم 
ال تدعوين قريش اليوم إىل خطة يسألونين فيها صلة الرحم إال . ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة . هلا خبلق 

ون فيها حرمات اهللا تعاىل إال والذي نفسي بيده ال يسألوين خطة يعظم« : ويف رواية البخاري  -» أعطيتهم إياها 
فأخرج سهماً من . يا رسول اهللا ، ما بالوادي ماء ينزل عليه : قيل له » انزلوا « : مث قال للناس » أعطيتهم إياها 

  . .فنزل يف قليب من تلك القلب ، فغرزه يف جوفه ، فجاش بالرواء . كنانته فأعطاه رجالً من أصحابه 
أتاه بديل بن ورقاء اخلزاعي ، يف رجال من خزاعة ، فكلموه ،  -اهللا عليه وسلم  صلى -فلما اطمأن رسول اهللا 

  .وسألوه ما الذي جاء به؟ فأخربهم أنه مل يأت يريد حرباً ، وإمنا جاء زائراً للبيت ، ومعظماً حلرمته 

إن . تعجلون على حممد  يا معشر قريش ، إنكم: مث قال هلم حنواً مما قال لبشر بن سفيان؛ فرجعوا إىل قريش فقالوا 
. وإن كان جاء وال يريد قتاالً : فاهتموهم وجبهوهم ، وقالوا . حممداً مل يأت لقتال ، وإمنا جاء زائراً هلذا البيت 

  .فواهللا ال يدخلها علينا عنوة أبداً ، وال حتدث بذلك عنا العرب 
. مشركها ، ال خيفون عنه شيئاً كان مبكة مسلمها و -صلى اهللا عليه وسلم  -وكانت خزاعة عيبة نصح رسول اهللا 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -فلما رآه رسول اهللا . مث بعثوا إليه مكرز بن حفص بن األخيف أخا بين عامر بن لؤي 
وكلمه ، قال له رسول اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -فلما انتهى إىل رسول اهللا . » هذا رجل غادر « : مقبالً قال 

صلى  -حنواً مما قال لبديل وأصحابه؛ فرجع إىل قريش ، فأخربهم مبا قال له رسول اهللا  -ليه وسلم صلى اهللا ع -



وكان يومئذ سيد األحابيش ، وهو أحد بن احلارث . مث بعثوا إليه احلُليس بن علقمة أو ابن زبان  -اهللا عليه وسلم 
يعين  -إن هذا من قوم يتأهلون « : قال  -وسلم صلى اهللا عليه  -فلما رآه رسول اهللا . بين عبد مناة بن كنانة 

فلما رأى اهلدي يسيل عليه من عرض الوادي يف قالئده ، وقد . » فابعثوا اهلدي يف وجهه حىت يراه  -يتعبدون 
إعظاماً  -صلى اهللا عليه وسلم  -أكل أوباره من طول احلبس عن حمله ، رجع إىل قريش ، ومل يصل إىل رسول اهللا 

  اجلس فإمنا أنت أعرايب ال علم لك: فقالوا له . فقال هلم ذلك . ملا رأى 
يا معشر قريش ، واهللا ما على : وقال . فحدثين عبد اهللا بن أيب بكر أن احلليس غضب عند ذلك : قال ابن إسحاق 

لتخلن أيصد عن بيت اهللا من جاء معظماً له؟ والذي نفس احلليس بيده . هذا حالفناكم ، وال على هذا عاقدناكم 
كف عنا يا حليس حىت . مْه : فقالوا له : قال . بني حممد وبني ما جاء له ، أو ألنفرن باألحابيش نفرة رجل واحد 

  .نأخذ ألنفسنا ما نرضى به 
يا معشر قريش ، : عروة بن مسعود الثقفي فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -مث بعثوا إىل رسول اهللا : قال الزهري 

وقد عرفتم أنكم والد . قى منكم من بعثتموه إىل حممد إذا جاءكم ، من التعنيف وسوء اللفظ إين قد رأيت ما يل
وقد مسعت بالذي نابكم ، فجمعت من أطاعين من قومي ، مث ) وكان نسبه ألمه يف بين عبد مشس ( وأين ولد 

صلى اهللا عليه  -ل اهللا فخرج حىت جاء رسو. صدقت ، ما أنت عندنا مبتهم : قالوا . جئتكم حىت آسيتكم بنفسي 
  .يا حممد : مث قال . فجلس بني يديه  -وسلم 

أمجعت أوشاب الناس ، مث جئت هبم إىل بيضتك لتفضها هبم؟ إهنا قريش قد خرجت معها العوذ املطافيل ، قد لبسوا 
وأبو : قال . عنك غداً  وأمي اهللا لكأين هبؤالء قد انكشفوا. جلود النمور ، يعاهدون اهللا ال تدخلها عليهم عنوة أبداً 

من هذا يا حممد؟ : أحنن نكشف عنه؟ قال : فزجره وقال . قاعد  -صلى اهللا عليه وسلم  -بكر خلف رسول اهللا 
مث جعل : قال . ولكن هذه هبا . أما واهللا لوال يد كانت لك عندي لكافأتك هبا . قال » هذا ابن أيب قحافة « : قال 

واملغرية بن شعبة واقف على رأس رسول اهللا : قال . وهو يكلمه  -اهللا عليه وسلم صلى  -يتناول حلية رسول اهللا 
 -صلى اهللا عليه وسلم  -فجعل يقرع يده إذا تناول حلية رسول اهللا : قال . يف احلديد  -صلى اهللا عليه وسلم  -

: فيقول عروة : ل قبل أن ال تصل إليك قا -صلى اهللا عليه وسلم  -اكفف يدك عن وجه رسول اهللا : ويقول 
من هذا يا حممد؟ قال : فقال له عروة  -صلى اهللا عليه وسلم  -فتبسم رسول اهللا : وحيك ما أفظك وأغلظك قال 

  وهل غسلت سوأتك إال باألمس؟. أْي غَُدر : قال » هذا ابن أخيك املغرية بن شعبة « : 
ل ثالثة عشر رجالً من بين مالك من ثقيف ، فتهايج أراد عروة بقوله هذا أن املغرية قبل إسالمه قت: قال ابن هشام 

. فودى عروة املقتولني ثالث عشرة دية . واألحالف رهط املغرية . بنو مالك رهط املقتولني : احليان من ثقيف 
  .وأصلح ذلك األمر 

وأخربه أنه بنحو مما كلم أصحابه ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -فكلمه رسول اهللا : قال الزهري : قال ابن إسحاق 
ال يتوضأ إال : وقد رأى ما يصنع به أصحابه  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقام من عند رسول اهللا . مل يأت يريد حرباً 

يا : فرجع إىل قريش فقال . ابتدروا وضوءه ، وال يبصق بصاقاً إال ابتدروه ، وال يسقط من شعره شيء إال أخذوه 
قيصر يف ملكه ، والنجاشي يف ملكه؛ وإين واهللا ما رأيت ملكاً يف قوم معشر قريش ، إين جئت كسرى يف ملكه ، و

  .فروا رأيكم . قط مثل حممد يف أصحابه؛ ولقد رأيت قوماً ال يسلمونه لشيء أبداً 
دعا خراش بن أمية اخلزاعي  -صلى اهللا عليه وسلم  -وحدثين بعض أهل العلم ، أن رسول اهللا : قال ابن إسحاق 
فعقروا به مجل رسول . ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له . الثعلب : مبكة ، ومحله على بعري له يقال له فبعثه إىل قريش 



وأرادوا قتله ، فمنعته األحابيش ، فخلوا سبيله حىت جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 
  .وسلم 

أن قريشاً كانوا بعثوا ) عن ابن عباس ( ىل ابن عباس وحدثين بعض من ال أهتم ، عن عكرمة مو: قال ابن إسحاق 
ليصيبوا  -صلى اهللا عليه وسلم  -أربعني رجالً منهم ، أو مخسني رجالً ، وأمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول اهللا 

  .هلم من أصحابه أحداً 

وقد كانوا رموا يف  .فعفا عنهم ، وخلى سبيلهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -فأخذوا أخذاً ، فأيت هبم رسول اهللا 
  .باحلجارة والنبل  -صلى اهللا عليه وسلم  -عسكر رسول اهللا 

يا رسول اهللا إين أخاف قريشاً : فقال . مث دعا عمر بن اخلطاب ليبعثه إىل مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له 
. ها وغلظيت عليها وقد عرفت قريش عداويت إيا. على نفسي ، وليس مبكة من بين عدي بن كعب أحد مينعين 

عثمان ابن  -صلى اهللا عليه وسلم  -فدعا رسول اهللا . عثمان بن عفان . ولكين أدلك على رجل أعز هبا مين 
عفان ، فبعثه إىل أيب سفيان وأشراف قريش خيربهم أنه مل يأت حلرب ، وأنه إمنا جاء زائراً هلذا البيت ومعظماً حلرمته 

.  
ىل مكة ، فلقيه أبان بن سعيد بن العاص ، حني دخل مكة أو قبل أن يدخلها؛ فخرج عثمان إ: قال ابن إسحاق 

فانطلق عثمان حىت أتى أبا سفيان  -صلى اهللا عليه وسلم  -فحمله بني يديه ، مث أجاره حىت بلغ رسالة رسول اهللا 
حني فرغ من رسالة  ما أرسله به؛ فقالوا لعثمان -صلى اهللا عليه وسلم  -وعظماء قريش ، فبلغهم عن رسول اهللا 

ما كنت ألفعل حىت : فقال . إن شئت أن تطوف بالبيت فطف : إليهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم  -واحتبسته قريش عندها ، فبلغ رسول اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -يطوف به رسول اهللا 

  .واملسلمني أن عثمان بن عفان قد قتل  -
حني بلغه أن  -قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -فحدثين عبد اهللا بن أيب بكر ، أن رسول اهللا : إسحاق قال ابن 

الناس إىل البيعة ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -فدعا رسول اهللا » ال نربح حىت نناجز القوم « :  -عثمان قد قتل 
على  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا  بايعهم رسول: فكان الناس يقولون . فكانت بيعة الرضوان حتت الشجرة 

مل يبايعنا على املوت ، ولكن بايعنا  -صلى اهللا عليه وسلم  -إن رسول اهللا : وكان جابر بن عبد اهللا يقول . املوت 
الناس ، ومل يتخلف عنه أحد من املسلمني حضرها إال  -صلى اهللا عليه وسلم  -فبايع رسول اهللا . على أال نفر 

واهللا لكأين أنظر إليه الصقاً بإبط ناقته قد ضبأ إليها ، : فكان جابر بن عبد اهللا يقول . و بين سلمة اجلد بن قيس أخ
  .أن الذي ذكر من أمر عثمان باطل  -صلى اهللا عليه وسلم  -مث أتى رسول اهللا . يستتر هبا من الناس 

 -مليكة ، عن ابن عمر ، أن رسول اهللا وحدثين من أثق به ، عمن حدثه بإسناد له ، عن ابن أيب : قال ابن هشام 
  .بايع لعثمان ، فضرب بإحدى يديه على األخرى  -صلى اهللا عليه وسلم 

صلى اهللا  -مث بعثت قريش سهيل بن عمرو أخا بين عامر بن لؤي إىل رسول اهللا : قال الزهري : قال ابن إسحاق 
لحه إال أن يرجع عنا عامه هذا ، فواهللا ال حتدث إيت حممداً فصاحله ، وال يكن يف ص: وقالوا له  -عليه وسلم 

مقبالً  -صلى اهللا عليه وسلم  -فأتاه سهيل بن عمرو ، فلما رآه رسول اهللا . العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبداً 
 صلى اهللا -فلما انتهى سهيل ابن عمرو إىل رسول اهللا . » قد أراد القوم الصلح حني بعثوا هذا الرجل «  -: قال 

  .مث جرى بينهما الصلح . وتراجعا . تكلم فأطال الكالم  -عليه وسلم 



يا أبا بكر ، أليس برسول اهللا؟ : فلما التأم األمر ، ومل يبق إال الكتاب وثب عمر بن اخلطاب فأتى أبا بكر ، فقال 
فعالم نعطي : قال » بلى « : قال أوليسوا باملشركني؟ قال » بلى « : أولسنا باملسلمني؟ قال : قال » بلى « : قال 

وأنا أشهد أنه رسول اهللا : قال عمر . يا عمر ، الزم غرزه ، فإين أشهد أنه رسول اهللا : الدنية يف ديننا؟ قال أبو بكر 
: قال » بلى « : يا رسول اهللا ، ألست برسول اهللا؟ قال : فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -مث أتى رسول اهللا . 

فعالم نعطي الدنية يف ديننا؟ قال : قال » بلى « : أوليسوا باملشركني؟ قال : قال » بلى « : قال أولسنا باملسلمني؟ 
ما زلت أتصدق وأصوم : فكان عمر يقول : قال » أنا عبد اهللا ورسوله ، لن أخالف أمره ، ولن يضيعين « : 

  .أن يكون خرياً  وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ ، خمافة كالمي الذي تكلمت به ، حني رجوت
اكتب باسم « : فقال  -رضوان اهللا عليه  -علي بن أيب طالب  -صلى اهللا عليه وسلم  -مث دعا رسول اهللا : قال 

صلى اهللا  -فقال رسول اهللا . ال أعرف هذا ، ولكن اكتب بامسك اللهم : فقال سهيل : قال » اهللا الرمحن الرحيم 
هذا ما صاحل عليه حممد رسول اهللا سهيل بن : اكتب « : مث قال . تبها فك» اكتب بامسك اللهم «  -عليه وسلم 

فقال : قال . لو شهدت أنك رسول اهللا مل أقاتلك؛ ولكن أكتب امسك واسم أبيك : فقال سهيل : قال » عمرو 
على  اصطلحا. هذا ما صاحل عليه حممد بن عبد اهللا سهيل بن عمرو : اكتب « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وضع احلرب عن الناس عشر سنني ، يأمن فيهن الناس ، ويكف بعضهم عن بعض ، على أنه من أتى حممداً من 
وأنه ال . قريش بغري إذن وليه رده عليه ، ومن جاء قريشاً ممن مع حممد مل يردوه عليه ، وأن بيننا عيبة معكوفة 

ده دخل فيه ، ومن أحب أن يدخل يف عقد قريش إسالل وال إغالل ، وأنه من أحب أن يدخل يف عقد حممد وعه
حنن يف عقدة : حنن يف عقد حممد وعهده ، وتواثبت بنو بكر فقالوا : فتواثبت خزاعة فقالوا  -وعهدهم دخل فيه 

وأنك ترجع عنا عامك هذا فال تدخل علينا مكة ، وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك ،  -قريش وعهدهم 
  ». السيوف يف القُرب ، ال تدخلها بغريها : ت هبا ثالثاً ، معك سالح الراكب فدخلتها بأصحابك ، فأقم

يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو ، إذ جاء أبو جندل بن سهيل ابن  -صلى اهللا عليه وسلم  -فبينا رسول اهللا 
 -ل اهللا وقد كان أصحاب رسو -صلى اهللا عليه وسلم  -عمرو يرسف يف احلديد ، قد انفلت إىل رسول اهللا 

فلما رأوا ما  -صلى اهللا عليه وسلم  -خرجوا وهم ال يشكون يف الفتح ، لرؤيا رسول اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم 
دخل الناس من ذلك أمر عظيم  -صلى اهللا عليه وسلم  -رأوا من الصلح والرجوع ، وما حتمل عليه رسول اهللا 

يا حممد ، قد جلت : ليه فضرب وجهه وأخذ بتلبيبه ، مث قال فلما رأى سهيل أبا جندل قام إ. حىت كادوا يهلكون 
فجعل ينتره بتلبيبه وجيره لريده إىل قريش وجعل أبو » صدقت « : قال . القضية بيين وبينك قبل أن يأتيك هذا 

فقال . يا معشر املسلمني ، أأرد إىل املشركني يفتنونين يف ديين؟ فزاد الناس إىل ما هبم : جندل يصرخ بأعلى صوته 
يا أبا جندل ، اصرب واحتسب ، فإن اهللا جاعل لك وملن معك من « :  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وإنا ال . املستضعفني فرجاً وخمرجاً ، إنا قد عقدنا بيننا وبني القوم صلحاً ، وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد اهللا 
اصرب يا أبا جندل ، فإمنا هم : ميشي إىل جنبه ، ويقول  فوثب عمر بن اخلطاب مع أيب جندل: قال » نغدر هبم 

رجوت أن يأخذ السيف : يقول عمر : قال . ويدين قائم السيف منه : قال . املشركون ، وإمنا دم أحدهم دم كلب 
  .فضن الرجل بأبيه ، ونفذت القضية : قال . فيضرب أباه 

أبو بكر الصديق ، وعمر بن : ورجال من املشركني  فلما فرغ من الكتاب أُشهد على الصلح رجال من املسلمني
اخلطاب ، وعبد الرمحن بن عوف ، وعبد اهللا بن سهيل بن عمرو ، وسعد بن أيب وقاص ، وحممود بن مسلمة ، 

  .وعلي بن أيب طالب ، وكتب ، وكان هو كاتب الصحيفة ) وهو يومئذ مشرك ( ومكرز بن حفص 



قوموا فاحنروا مث « : ألصحابه  -صلى اهللا عليه وسلم  -اب قال رسول اهللا فلما فرغ من قضية الكت: قال الزهري 
  »احلقوا 

فلما مل يقم منهم أحد . ذلك ثالث مرات  -صلى اهللا عليه وسلم  -فواهللا ما قام منهم رجل ، حىت قال : قال 
أم ( قالت . ن الناس فذكر هلا ما لقي م -رضي اهللا عنها  -على أم سلمة  -صلى اهللا عليه وآله وسلم  -دخل 
يا نيب اهللا ، أحتب ذلك؟ اخرج مث ال تكلم أحداً منهم كلمة حىت تنحر ُبْدنك ، وتدعو  -رضي اهللا عنها  -) سلمة 

فلم يكلم أحداً منهم حىت فعل ذلك ، حنر بيده ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -فخرج رسول اهللا . حالقك فيحلقك 
قاموا فنحروا ، وجعل بعضهم حيلق بعضاً ، حىت يكاد بعضهم يقتل بعضاً غماً فلما رأوا ذلك . ودعا حالقه فحلقه 

.  
حلق رجال يوم احلديبة وقصر : قال . فحدثين عبد اهللا بن أيب جنيح ، عن جماهد ، عن ابن عباس : قال ابن إسحاق 

: قصرين يا رسول اهللا؟ قال وامل: قالوا » يرحم اهللا احمللقني «  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال رسول اهللا . آخرون 
واملقصرين يا رسول : قالوا » يرحم اهللا احمللقني « : واملقصرين يا رسول اهللا؟ قال : قالوا » يرحم اهللا احمللقني « 

مل « : يا رسول اهللا ، فلم ظاهرت الترحيم للمحلقني دون املقصرين؟ قال : فقالوا » واملقصرين « : اهللا؟ قال 
  »يشكوا 

حىت إذا كان بني . من وجهه ذلك قافالً  -صلى اهللا عليه وسلم  -مث انصرف رسول اهللا . . يف حديثه  قال الزهري
  .مكة واملدينة نزلت سورة الفتح 

وكان أحد القراء الذين قرأوا  -رضي اهللا عنه  -عن جممع بن حارثة األنصاري  -بإسناده  -وروى اإلمام أمحد 
ما : ، فلما انصرفنا عنها إذا الناس ينفرون األباعر ، فقال الناس بعضهم لبعض شهدنا احلديبية « : قال . القرآن 

فإذا رسول . فخرجنا مع الناس نوجف  -صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم  -أوحي إىل رسول اهللا : للناس؟ قالوا 
إنا فتحنا { : قرأ عليهم على راحلته عند كراع الغميم ، فاجتمع الناس عليه ف -صلى اهللا عليه وآله وسلم  -اهللا 

أي رسول اهللا أوَ :  -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  -فقال رجل من أصحاب رسول اهللا : قال } لك فتحاً مبيناً 
  »إي والذي نفس حممد بيده إنه لفتح :  -صلى اهللا عليه وسلم  -فتٌح هو؟ قال 

صلى اهللا عليه  -كنا مع رسول هللا « : قال  -ه رضي اهللا عن -عن عمر بن اخلطاب  -وروى اإلمام أمحد بإسناده 
. فقلت ثكلتك أمك يا بن اخلطاب : قال . فسألته عن شيء ثالث مرات فلم يرد علي : قال . يف سفر  -وسلم 

فركبت راحليت ، : صلى اهللا عليه وسلم ثالث مرات ، فلم يرد عليك قال  -كررت على رسول اهللا . أحلحت 
فرجعت وأنا أظن أنه : قال . فإذا أنا مبناد يا عمر : قال . خمافة أن يكون نزل يفّ شيء  فحركت بعريي ، فتقدمت ،

نزل علّي البارحة سورة هي أحب إيلّ من الدنيا وما :  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال النيب : قال . نزل يفّ شيء 
  ». . أخر إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما ت: فيها 

  . .ورواه البخاري والترمذي والنسائي من طرق عن مالك رمحه اهللا 
إىل إهلام ربه  -صلى اهللا عليه وسلم  -اجلو الذي اطمأنت فيه نفس الرسول . هذا هو اجلو الذي نزلت فيه السورة 

اء يف كل خطوة ويف كل ، فتجرد من كل إرادة إال ما يوحيه هذا اإلهلام العلوي الصادق؛ ومضى يستلهم هذا اإلحي
حركة ، ال يستفزه عنه مستفز ، سواء من املشركني أو من أصحابه الذين مل تطمئن نفوسهم يف أول األمر لقبول 

مث أنزل اهللا السكينة يف قلوهبم ، ففاءوا إىل الرضى واليقني والقبول اخلالص . استفزاز املشركني ومحيتهم اجلاهلية 



وا على هذه احلال منذ أول األمر ، شأن الصديق أيب بكر الذي مل تفقد روحه حلظة العميق؛ كإخواهنم الذين كان
ومن مث بقيت على اطمئناهنا دائماً ، ومل  -صلى اهللا عليه وسلم  -واحدة صلتها الداخلية املباشرة بروح رسول اهللا 

  .تفارقها الطمأنينة أبداً 
إنا فتحنا { :  عليه وسلم ، فرح هلا قلبه الكبري فرحاً عميقاً ومن مث جاء افتتاح السورة بشرى لرسول اهللا صلى اهللا

وينصرك . لك فتحاً مبيناً ، ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيما 
  .} اهللا نصراً عزيزا 

باإلميان السابق وتبشريهم باملغفرة والثواب  كما جاء يف االفتتاح ، االمتنان على املؤمنني بالسكينة ، واالعتراف هلم
وهللا جنود  -مع إمياهنم  -هو الذي أنزل السكينة ، يف قلوب املؤمنني ليزدادوا إمياناً { : ، وعون السماء جبنود اهللا 

فيها السماوات واألرض ، وكان اهللا عليماً حكيما ، ليدخل املؤمنني واملؤمنات جنات جتري من حتتها األهنار خالدين 
ذلك مع ما أعده ألعدائهم من املنافقني واملنافقات . . } ، ويكفر عنهم سيئاهتم ، وكان ذلك عند اهللا فوزاً عظيما 

ويعذب املنافقني واملنافقات واملشركني واملشركات ، الظانني باهللا { : واملشركني واملشركات من غضب وعذاب 
  . .} هم ولعنهم ، وأعد هلم جهنم ، وساءت مصرياً ظن السوء ، عليهم دائرة السوء ، وغضب اهللا علي

واعتبارها بيعة هللا؛ وربط قلوب املؤمنني مباشرة برهبم عن هذا  -صلى اهللا عليه وسلم  -مث التنويه ببيعة رسول اهللا 
يراً ، إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذ{ : الطريق ، هبذا الرباط املتصل مباشرة باهللا احلي الباقي الذي ال ميوت 

إن الذين يبايعونك إمنا يبايعون اهللا ، يد اهللا فوق . لتؤمنوا باهللا ورسوله وُتعزِّروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيالً 
  .} أيديهم ، فمن نكث فإمنا ينكث على نفسه ، ومن أوىف مبا عاهد عليه اهللا فسيؤتيه أجراً عظيما 

إىل األعراب الذين  -يث عن املؤمنني ومواقفهم يف احلديبية قبل إكمال احلد -ومبناسبة البيعة والنكث يلتفت 
ختلفوا عن اخلروج ، فيفضح معاذيرهم ، ويكشف ما جال يف خواطرهم من سوء الظن باهللا ، ومن توقع السوء 

  .ومن معه  -صلى اهللا عليه وسلم  -للرسول 

وذلك يف أسلوب يوحي . هم يف املستقبل إىل ما ينبغي أن يكون موقفه من -صلى اهللا عليه وسلم  -ويوجه الرسول 
  :بقوة املسلمني وضعف املخلفني ، كما يوحي بأن هنالك غنائم وفتوحاً قريبة يسيل هلا لعاب املخلفني املتباطئني 

شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا ، يقولون بألسنتهم ما ليس يف قلوهبم ، : سيقول لك املخلفون من األعراب { 
بل ظننتم . لك لكم من اهللا شيئاً ، إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعاً؟ بل كان اهللا مبا تعملون خبريا فمن مي: قل 

. أن لن ينقلب الرسول واملؤمنون إىل أهليهم أبداً ، وزين ذلك يف قلوبكم ، وظننتم ظن السوء ، وكنتم قوماً بوراً 
وهللا ملك السموات واألرض يغفر ملن يشاء ، ويعذب من . ا ومن مل يؤمن باهللا ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعري

ذرونا نتبعكم ، يريدون أن : سيقول املخلفون إذا انطلقتم إىل مغامن لتأخذوها . يشاء ، وكان اهللا غفوراً رحيما 
يفقهون إال  بل كانوا ال. بل حتسدوننا : فسيقولون . كذلكم قال اهللا من قبل . لن تتبعونا : يبدلوا كالم اهللا ، قل 

ستدعون إىل قوم أويل بأس شديد تقاتلوهنم أو يسلمون ، فإن تطيعوا يؤتكم اهللا : قل للمخلفني من األعراب . قليالً 
  .} أجراً حسنا ، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً أليما 

ليس على { : ، وهو العذر الوحيد  ويف هذا الصدد يبني املعذورين إذا ختلفوا ، واملعفني من اجلهاد لعجزهم عنه
األعمى حرج وال على األعرج حرج ، وال على املريض حرج ، ومن يطع اهللا ورسوله يدخله جنات جتري من حتتها 

  . .} األهنار ، ومن يتول يعذبه عذاباً أليما 
كله رضى وشفافية  وبعد هذه اللفتة يعود سياق السورة للحديث عن املؤمنني ومواقفهم وخواجل نفوسهم؛ حديثاً



حديثاً يتجلى فيه اهللا جل جالله . ووضاءة وتكرمي؛ وكله بشريات هلذه النفوس اخلالصة القوية ، البائعة املتجردة 
ويبلغهم بأشخاصهم . يتجلى عليهم برضوانه وبشرياته وامتنانه وتثبيته . على هذه اجملموعة املختارة من البشر 
وأنه اطلع على ما يف » حتت الشجرة « : ن حاضرهم وهم يبايعون يف مكة بعينه وأعياهنم أنه عنهم راض ، وأنه كا

وأنه رضيهم ورضي عنهم ، وأنه كتب هلم النصر يف املستقبل والغنائم والفتوح ، وربط هذا كله بناموس . نفوسهم 
ك احلادث العظيم وهو أمر يقف له الوجود كله يشهد ويرقب ويتأثر ويسجل يف أطوائه ذل. الوجود وسنة الوجود 

لقد رضي اهللا عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة ، فعلم ما يف قلوهبم ، فأنزل السكينة عليهم ، { : الفريد 
وعدكم اهللا مغامن كثرية تأخذوهنا ، فعجل لكم . ومغامن كثرية يأخذوهنا وكان اهللا عزيزاً حكيما . وأثاهبم فتحاً قريبا 

، ولتكون آية للمؤمنني ، ويهديكم صراطاً مستقيماً ، وأخرى مل تقدروا عليها قد  هذه ، وكف أيدي الناس عنكم
. ولو قاتلكم الذين كفروا لَولوَّا األدبار مث ال جيدون ولياً وال نصريا . أحاط اهللا هبا وكان اهللا على كل شيء قديرا 

  }سنة اهللا اليت قد خلت من قبل ولن جتد لسنة اهللا تبديال 

بأخذ عدوهم النفر الذين أرادوا هبم األذى؛ ويندد بأعدائهم الذين صدوهم عن املسجد احلرام ، ومينت عليهم 
وصدوا اهلدي أن يبلغ حمله ، ويتلطف معهم فيكشف هلم عن حكمته يف كفهم هذا العام عنهم؛ وفضله يف ترضيتهم 

و فتح مكة مث هيمنة هذا الدين على وه. مبا كان ، وإنزال سكينته يف قلوهبم ، ألمر يراه ، وهو أعظم مما يرون 
وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم { : الدين كله بأمر اهللا وتدبريه 

ولوال . هم الذين كفروا وصدوكم عن املسجد احلرام واهلدي معكوفاً أن يبلغ حمله . ، وكان اهللا مبا تعملون بصريا 
ء مؤمنات مل تعلموهم ، أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغري علم ، ليدخل اهللا يف رمحته من رجال مؤمنون ونسا

إذ جعل الذين كفروا يف قلوهبم احلمية محية اجلاهلية ، . يشاء ، لو َتزيَّلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليما 
وى ، وكانوا أحق هبا وأهلها ، وكان اهللا بكل فأنزل اهللا سكينته على رسوله وعلى املؤمنني ، وألزمهم كلمة التق

لقد صدق اهللا رسوله الرؤيا باحلق ، لتدخلن املسجد احلرام إن شاء اهللا آمنني حملقني رؤوسكم . شيء عليما 
هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين . فعلم ما مل تعلموا ، فجعل من دون ذلك فتحاً قريبا . ومقصرين ال ختافون 

وختتم السورة بالصفة الكرمية الوضيئة اليت متيز هذه اجملموعة } لى الدين كله ، وكفى باهللا شهيدا احلق ليظهره ع
وبوعد اهللا الكرمي . التوراة واإلجنيل : املختارة من البشر ، وتفردها بسمتها اخلاصة ، وتنوه هبا يف الكتب السابقة 

ه أشداء على الكفار رمحاء بينهم ، تراهم ُركعاً ُسجَّداً حممد رسول اهللا ، والذين مع{ : باملغفرة واألجر العظيم 
ومثلهم يف اإلجنيل . ذلك مثلهم يف التوراة . يبتغون فضالً من اهللا ورضواناً ، سيماهم يف وجوههم من أثر السجود 

ذين وعد اهللا ال. كزرع أخرج شطأه فآزره ، فاستغلظ ، فاستوى على سوقه ، يعجب الزراع ، ليغيظ هبم الكفار 
وهكذا تصبح نصوص السورة مفهومة واضحة ، تعيش يف } آمنوا وعملوا الصاحلات منهم مغفرة وأجراً عظيما 

جوها الذي نزلت فيه ، وتصوره أقوى تصوير ، بأسلوب القرآن اخلاص الذي ال يفصل احلوادث بترتيبها 
واملوقف اخلاص . ردة بالقاعدة الشاملة وتسلسلها؛ ولكنه يأخذ منها حملات توجيهية وتربوية؛ ويربط احلادثة املف

  .وخياطب النفوس والقلوب بطريقتة الفذة ومنهجه الفريد . باألصل الكوين العام 
ومن سياق السورة وجوها ، وباملوازنة بينها وبني إحياءات سورة حممد اليت قبلها يف ترتيب املصحف؛ يتبني مدى ما 

تغريات عميقة ، يف مدى السنوات الثالث ، اليت نرجح أهنا تفرق بني  طرأ على اجلماعة املسلمة يف موقفها كله من
ويتبني مدى فعل القرآن الكرمي ، وأثر التربية النبوية الرشيدة هلذه اجلماعة اليت سعدت . السورتني يف زمن النزول 

  .بالنشوء والنمو يف ظالل القرآن ، ويف رعاية النبوة 



  .طويل فكانت ما كانت يف تاريخ البشرية ال
واضح يف جو سورة الفتح وإحياءاهتا أننا أمام مجاعة نضج إدراكها للعقيدة ، وجتانست مستوياهتا اإلميانية ، واطمأنت 

نفوسها لتكاليف هذا الدين؛ ومل تعد حمتاجة إىل حوافز عنيفة الوقع كي تنهض هبذه التكاليف يف النفس واملال؛ بل 
نهنه حدهتا ، ويأخذ بزمامها لتستسلم للهدوء ، واملهادنة بعض الوقت ، وفق عادت حمتاجة إىل من خيفض محيتها ، وي

  .حكمة القيادة العليا للدعوة 
فال هتنوا وتدعوا إىل السلم وأنتم األعلون واهللا معكم ولن يتركم { : مل تعد اجلماعة املسلمة تواجه مبثل قوله تعاىل 

ء تدعون لتنفقوا يف سبيل اهللا فمنكم من يبخل ، ومن يبخل فإمنا ها أنتم هؤال{ : وال مبثل قوله تعاىل } أعمالكم 
ومل تعد يف } يبخل عن نفسه ، واهللا الغين وأنتم الفقراء ، وإن تتولوا يستبدل قوماً غريكم ، مث ال يكونوا أمثالكم 

ن حكمة االبتالء حاجة إىل حوافز قوية للجهاد باحلديث عن الشهداء وما أعد اهللا هلم عنده من الكرامة؛ وال بيا
ذلك ولو يشاء اهللا النتصر منهم ، ولكن ليبلو بعضكم { : بالقتال ومشقاته كما يف سورة حممد إذ يقول اهللا تعاىل 
إمنا } سيهديهم ويصلح باهلم ، ويدخلهم اجلنة عرفها هلم . ببعض ، والذين قتلوا يف سبيل اهللا فلن يضل أعماهلم 

واملقصود هبا هتدئة فورهتم ، وختفيض . ا اهللا يف قلوب املؤمنني ، أو أنزهلا عليهم صار احلديث عن السكينة اليت أنزهل
يف املهادنة واملالينة ، وعن رضى اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -محيتهم ، واطمئنان قلوهبم حلكم اهللا وحكمة رسوله 

  .رسول ومن معه وكانت هذه الصورة الوضيئة يف هناية السورة لل. عن املبايعني حتت الشجرة 
إن الذين يبايعونك إمنا يبايعون اهللا ، يد اهللا فوق { : أما احلديث عن الوفاء بالبيعة والنكث فيها يف قوله تعاىل 

فاإلحياء فيه أكثر } أيديهم ، فمن نكث فإمنا ينكث على نفسه ، ومن أوىف مبا عاهد عليه اهللا فسيؤتيه أجراً عظيما 
واإلشارة إىل النكث جاءت مبناسبة احلديث عن األعراب املتخلفني ، . م شأن البيعة إىل تكرمي املبايعني وتعظي

وكذلك اإلشارة إىل املنافقني واملنافقات فهي إشارة عابرة ، تدل على ضعف موقف هذه الطائفة ، وعلى خلوص 
السورة شيئاً مما شغله  وهي على كل حال إشارة عابرة ال تشغل من. اجلماعة املسلمة باملدينة ونضوجها وجتانسها 

وهذا تطور آخر يف موقف . احلديث عن املنافقني يف سورة حممد ، حيث كان للمنافقني شأهنم هم وحلفاؤهم اليهود 
  .اجلماعة املسلمة من ناحية موقفها اخلارجي يساير ذلك التطور الذي مت يف نفوسها من الداخل 

ركني يف جو السورة كلها ويف آيات بنصها؛ واإلشارات إىل وواضح كذلك قوة املسلمني بالقياس إىل قوة املش
كلها . . الفتوح املقبلة ، وإىل رغبة املخلفني يف الغنائم السهلة واعتذارهم ، وإىل ظهورهذا الدين على الدين كله 

  .تشي مبا بلغت إليه قوة املسلمني يف هذه الفترة بني نزول السورتني 
ماعة ، ويف الظروف احمليطة هبا ، حدث تطور واضح ، يدركه من يتلمس خط ففي حقيقة النفوس ، ويف حال اجل

  .السرية يف النصوص القرآنية 

وهلذا التطور قيمته كما أن له داللته على أثر املنهج القرآين والتربية احملمدية ، هلذه اجلماعة السعيدة الفريدة يف 
فال تضيق صدورهم بالنقص فيها والضعف . ماعات البشرية مث إن هلذا التطور إحياءه للقائمني على اجل. التاريخ 

وكلها تبدو يف أول . . ورواسب املاضي وخملفاته ، وآثار البيئة والوسط ، وجواذب األرض ، وثقلة اللحم والدم 
رب والتجا. ولكنها مع املثابرة واحلكمة والصرب على العالج ، تأخذ يف التحسن والتطور . العهد قوية عميقة عنيفة 

وشيئاً فشيئاً ختف ثقلة الطني ، . واالبتالءات تعني على التحسن والتطور ، حني تتخذ فرصة للتربية والتوجيه 
وتشف كثافة اللحم والدم ، وتتوارى آثار البيئة ، وتصفو رواسب املاضي ، وتستشرف القلوب آفاقاً أعلى فأعلى 

نا يف رسول اهللا أسوة حسنة ، ولنا يف املنهج القرآين صراط ول. ، حىت ترى النور هنالك على األفق الوضيء البعيد 



  .مستقيم 
إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ، ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، ويتم نعمته عليك ، ويهديك صراطاً { 

  . .} مستقيماً ، وينصرك اهللا نصراً عزيزا 
. ونعمة تامة . ومغفرة شاملة . فتح مبني :  -اهللا عليه وسلم صلى  -تفتتح السورة هبذا الفيض اإلهلي على رسوله 

. واالستسالم الراضي إلحيائه وإشارته . إهنا جزاء الطمأنينة التامة إلهلام اهللا وتوجيهه . . ونصر عزيز . وهداية ثابتة 
وتربك الناقة ، . تحرك بوحيها يرى الرؤيا في. . والثقة العميقة بالرعاية احلانية . والتجرد املطلق من كل إرادة ذاتية 

. ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة . وما هو هلا خبلق . ما خألت « : فيقول . خألت القصواء : ويتصايح الناس 
: ويسأله عمر بن اخلطاب يف محية . » ال تدعوين قريش اليوم إىل خطة يسألونين فيها صلة الرحم إال أعطيتهم إياها 

ذلك وحني يشاع أن . » أنا عبد اهللا ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعين « : ننا؟ فيجيبه فلم نعطي الدنية يف دي
ويدعو الناس إىل البيعة ، فتكون بيعة . » ال نربح حىت نناجز القوم « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -عثمان قتل يقول 

  .الرضوان اليت فاض منها اخلري على الذين فازوا هبا وسعدوا 
الفتح؛ إىل جانب الفتح اآلخر الذي متثل يف صلح احلديبية ، وما أعقبه من فتوح شىت يف صور  وكان هذا هو

  :متعددة 
إمنا كان القتال حيث التقى . فما فتح يف اإلسالم فتح قبله كان أعظم منه : يقول الزهري . كان فتحاً يف الدعوة 

م بعضاً ، والتقوا ، فتفاوضوا يف احلديث واملنازعة فلما كانت اهلدنة ، ووضعت احلرب ، وأمن الناس بعضه. الناس 
) بني صلح احلديبية وفتح مكة ( ولقد دخل يف تينك السنتني . ، ومل يكلم أحد يف اإلسالم يعقل شيئاً إال دخل فيه 

  .مثل من كان يف اإلسالم قبل ذلك أو أكثر 
خرج إىل احلديبية يف ألف  -عليه وسلم  صلى اهللا -والدليل على قول الزهري أن رسول اهللا : قال ابن هشام 

  .وأربع مائة يف قول جابر بن عبد اهللا 

  .مث خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتني يف عشرة آالف 
  .وكان ممن أسلم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص 

إىل ختليص  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقد أمن املسلمون شر قريش ، فاجته رسول اهللا . وكان فتحاً يف األرض 
وكان هذا اخلطر يتمثل  -بعد التخلص من بين قينقاع وبين النضري وبين قريظة  -اجلزيرة من بقايا اخلطر اليهودي 

وقد فتحها اهللا على املسلمني ، وغنموا منها غنائم ضخمة ، جعلها . يف حصون خيرب القوية اليت هتدد طريق الشام 
  .ر احلديبية دون سواهم فيمن حض -صلى اهللا عليه وسلم  -الرسول 

يقول األستاذ حممد عزة . وكان فتحاً يف املوقف بني املسلمني يف املدينة وقريش يف مكة وسائر املشركني حوهلا 
  :» صور مقتبسة من القرآن الكرمي . سرية الرسول « : دروزة حبق يف كتابه 

بل إنه ليصح . ق هذا الوصف كل االستحقاق وال ريب يف أن هذا الصلح الذي مساه القرآن بالفتح العظيم يستح« 
أن يعد من األحداث احلامسة العظمى يف السرية النبوية ، ويف تاريخ اإلسالم وقوته وتوطده ، أو باألحرى من 

فقد اعترفت قريش بالنيب واإلسالم وقوهتما وكياهنما ، واعتربت النيب واملسلمني أنداداً هلا ، بل دفعتهم . أعظمها 
 هي أحسن ، يف حني أهنا غزت املدينة يف سنتني مرتني ، وكانت الغزوة األخرية قبل سنة من هذه الزيارة عنها باليت

وحبشد عظيم مؤلف منها ومن أحزاهبا لتستأصل شأفتهم ، وبعثت هذه الغزوة يف نفوس املسلمني أشد االضطراب 
ب ، الذين كانوا يرون يف قريش اإلمام والقدوة وهلذا شأن عظيم يف نفوس العر. واهللع لضعفهم وقلتهم إزاء الغزاة 



وإذا لوحظ أن األعراب كانوا يقدرون أن النيب واملسلمني . ، والذين كانوا متأثرين مبوقفهم اجلحودي كل التأثر 
بدت لنا ناحية من نواحي خطورة هذا . لن يعودوا ساملني من هذه الرحلة ، وأن املنافقني كانوا يظنون أسوأ الظنون 

  .فتح وبعد مداه ال
فيما فعل ، وأيده يف القرآن ، وأظهرت عظم  -صلى اهللا عليه وسلم  -ولقد أثبتت األحداث صدق إهلام النيب » 

إذ قووا يف عيون القبائل ، . الفوائد املادية واملعنوية والسياسية واحلربية والدينية اليت عادت على املسلمني منه 
االعتذار ، وازداد صوت املنافقني يف املدينة خفوتاً وشأهنم ضآلة ، وإذ صار وبادر املتخلفون من األعراب إىل 

من أحناء قاصية ، وإذ متكن من خضد شوكة اليهود يف خيرب  -صلى اهللا عليه وسلم  -العرب يفدون على النيب 
صية كنجد واليمن وغريها من قراهم املتناثرة على طريق الشام ، وإذ صار يستطيع أن يبعث بسراياه إىل أحناء قا

إذ جاء نصر اهللا { والبلقاء ، وإذ استطاع بعد سنتني أن يغزو مكة ويفتحها ، وكان يف ذلك النهاية احلامسة ، 
  .فتح آخر  -إىل جانب هذا كله  -وحنن نعود فنؤكد أنه كان هناك } والفتح ، ودخل الناس يف دين اهللا أفواجاً 

لرضوان ، اليت رضي عنها اهللا وعن أصحاهبا ذلك الرضى الذي وصفه فتح يف النفوس والقلوب ، تصوره بيعة ا
. . والذين معه . حممد رسول اهللا { : ورسم هلم على ضوئه تلك الصورة الوضيئة الكرمية يف هناية السورة . القرآن 

  .فهذا فتح يف تاريخ الدعوات له حسابه ، وله داللته ، وله آثاره بعد ذلك يف التاريخ } . 
فرح قلبه الكبري هبذا الفيض الرباين عليه وعلى . هبذه السورة  -صلى اهللا عليه وسلم  -فرح رسول اهللا ولقد 

وفرح باملغفرة الشاملة ، وفرح بالنعمة التامة ، وفرح باهلداية إىل صراط اهللا . فرح بالفتح املبني . املؤمنني معه 
يف  -وقال .  عن املؤمنني ووصفهم ذلك الوصف اجلميل وفرح برضى اهللا. وفرح بالنصر العزيز الكرمي . املستقيم 

لقد أنزلت علّي الليلة « : ويف رواية . » نزل علّي البارحة سورة هي أحب إيلّ من الدنيا وما فيها « :  -رواية 
فاضت . وفاضت نفسه الطيبة بالشكر لربه على ما أواله من نعمته . » سورة هي أحب إيلّ مما طلعت عليه الشمس 

صلى اهللا عليه وسلم  -كان رسول اهللا : بالشكر يف صورة صالة طويلة مديدة ، تقول عنها عائشة رضي اهللا عنها 
يا رسول اهللا أتصنع هذا وقد غفر لك اهللا  -رضي اهللا عنها  -إذا صلى قام حىت تنفر رجاله ، فقالت له عائشة  -

  .» يا عائشة ، أفال أكون عبداً شكوراً؟ « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال 
خاصة؛ مث مضى السياق يصف نعمة اهللا على املؤمنني  -صلى اهللا عليه وسلم  -ذلك االفتتاح كان نصيب النيب 

  :هبذا الفتح ، ومس يده لقلوهبم بالسكينة ، وما ادخره هلم يف اآلخرة من غفران وفوز ونعيم 
لوب املؤمنني ليزدادوا إمياناً مع إمياهنم ، وهللا جنود السماوات واألرض ، وكان اهللا هو الذى أنزل السكينة يف ق{ 

ليدخل املؤمنني واملؤمنات جنات جترى من حتتها األهنار ، خالدين فيها ، ويكفر عنهم سيئاهتم ، . عليماً حكيماً 
  . .} وكان ذلك عند اهللا فوزاً عظيماً 

السكينة حني ينزهلا اهللا يف قلب ، تكون طمأنينة وراحة ، ويقيناً وثقة ، والسكينة لفظ معرب مصور ذو ظالل؛ و
  .ووقاراً وثباتاً ، واستسالماً ورضى 

كان فيها االنتظار . ولقد كانت قلوب املؤمنني يف هذه الواقعة جتيش مبشاعر شىت ، وتفور بانفعاالت متنوعة 
بدخول املسجد احلرام؛ مث مواجهة موقف قريش  -لم صلى اهللا عليه وس -والتطلع إىل تصديق رؤيا رسول اهللا 

للرجوع عن البيت ىف هذا العام ، بعد اإلحرام ، وبعد إشعار اهلدي  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقبول الرسول 
أنه جاء أبا  -رضي اهللا عنه  -عن عمر « وقد روي . كان هذا أمراً شاقاً على نفوسهم ما يف ذلك ريب . وتقليده 

  : -غري ما أثبتناه يف صلب رواية احلادث  -» هتاج ، فكان مما قال له بكر وهو م



صلى اهللا  -املوصول القلب بقلب رسول اهللا »  -أو ليس كان حيدثنا أنا سنأيت البيت ونطوف به؟ قال أبو بكر « 
ك أنك تأتيه أفأخرب. بلى « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -الذي ينبض قلبه على دقات قلب رسول اهللا  -عليه وسلم 
 -صلى اهللا عليه وسلم  -إىل النيب  -رضي اهللا عنه  -فتركه عمر . فإنك تأتيه وتطوف به : قال . ال : العام؟ قال 

. بلى » : صلى اهللا عليه وسلم  -أو لست كنت حتدثنا أنا سنأيت البيت ونطوف به؟ قال : فقال له فيما قال 
فهذه . » فإنك آتيه ومطوف به : صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا . ال : قال . « أفأخربتك أنا نأتيه العام؟ 

  . .صورة مما كان جييش يف القلوب 
ومن محيتهم . وكان املؤمنون ضيقي الصدور بشروط قريش األخرى ، من رد من يسلم ويأيت حممداً بغري إذن وليه 

رضي  -وقد روي أن علياً  -صلى اهللا عليه وسلم  -ويف رد صفة رسول اهللا . اجلاهلية يف رد اسم الرمحن الرحيم 
: أىب أن ميحو هذه الصفة كما طلب سهيل بن عمرو بعد كتابتها ، فمحاها رسول اهللا بنفسه وهو يقول  -اهللا عنه 

  »اللهم إنك تعلم أين رسولك « 
؛ مث انتهى األمر إىل املصاحلة وكانت محيتهم لدينهم ومحاستهم للقاء املشركني بالغة ، يبدو هذا يف بيعتهم اإلمجاعية

يبدو هذا يف تباطئهم يف النحر . فلم يكن هيناً على نفوسهم أن تنتهي األمور إىل ما انتهت إليه . واملهادنة والرجوع 
. وهم من هم طاعة ألمر رسول اهللا وامتثاالً . ثالثاً  -صلى اهللا عليه وسلم  -واحللق ، حىت قاهلا رسول اهللا 

ومل ينحروا وحيلقوا أو يقصروا إال حني رأوا رسول اهللا يفعل . هم لقريش عروة ابن مسعود الثقفي كالذي حكاه عن
  هذا بنفسه ، فهزهتم هذه احلركة العملية ما مل يهزهم القول ، وثابوا إىل الطاعة كالذي كان ىف دهشة املأخوذ

مث فوجئوا مبوقف .  يستعدوا له نفسياً وال عملياً وهم كانوا قد خرجوا من املدينة بنية العمرة ، ال ينوون قتاالً ، ومل
فلما عزم . قريش ، ومبا شاع من قتلها لعثمان ، وبإرسال النفر الذين رموا ىف عسكر املسلمني بالنبل واحلجارة 

ولكن هذا ال ينفي . على املناجزة وطلب البيعة أعطوها له عن بكرة أبيهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 
وهو بعض ما كان جييش يف قلوهبم من انفعاالت . ف املفاجأة على غري ما كانت نفوسهم قد خرجت له موق

  .وهم ألف وأربعمائة وقريش يف دارها ، ومن خلفهم األعراب واملشركون . وتأثرات 
. . }  هو الذى أنزل السكينة يف قلوب املؤمنني{ : وحني يسترجع اإلنسان هذه الصور يدرك معىن قوله تعاىل 

ويذوق طعم اللفظ وطعم العبارة ، ويتصور املوقف يومئذ ويعيش فيه مع هذه النصوص ، وحيس برد السكينة 
  .وسالمها يف تلك القلوب 

وملا كان اهللا يعلم من قلوب املؤمنني يومئذ ، أن ما جاش فيها جاش عن اإلميان ، واحلمية اإلميانية ال ألنفسهم ، وال 
والطمأنينة درجة بعد احلمية } ليزدادوا إمياناً مع إمياهنم { : فضل عليهم هبذه السكينة فقد ت. جلاهلية فيهم 

  .واحلماسة ، فيها الثقة اليت ال تقلق ، وفيها الرضى املطمئن باليقني 
ذ أن ومن مث يلّوح بأن النصر والغلب مل يكن عسرياً وال بعيداً ، بل كان هيناً يسرياً على اهللا لو اقتضت حكمته يومئ
{ : يكون األمر كما أراده املؤمنون ، فإن هللا جنوداً ال حتصى وال تغلب ، تدرك النصر وحتقق الغلب وقتما يشاء 

فهي حكمته وهو علمه ، تسري األمور وفقهما كما . . } وهللا جنود السماوات واألرض وكان اهللا عليماً حكيما 
  .يريد 

ليحقق هلم ما قدره من فوز . } ب املؤمنني ليزدادوا إمياناً مع إمياهنم أنزل السكينة يف قلو{ : وعن العلم واحلكمة 
  :ونعيم 

ليدخل املؤمنني واملؤمنات جنات جتري من حتتها األهنار ، خالدين فيها ، ويكفر عنهم سيئاهتم ، وكان ذلك عند { 



  . .} اهللا فوزاً عظيماً 
م فوز عظيم يف حقيقته ، وفوز عظيم يف نفوس من ينالونه وإذا كان هذا يف حساب اهللا فوزاً عظيماً ، فهو فوز عظي

ولقد فرح املؤمنون يومها مبا كتب اهللا هلم؛ وكانوا قد تطلعوا بعدما . . من عند اهللا مقدراً بتقديره ، موزوناً مبيزانه 
ه ، فلما مسعوا تطلعوا إىل نصيبهم هم ، وسألوا عن. مسعوا افتتاح السورة ، وعلموا منه ما أفاض اهللا على رسوله 

  .وعلموا فاضت نفوسهم بالرضى والفرح واليقني 
مث أنبأهم جبانب آخر من جوانب حكمته فيما قدر يف هذا احلادث؛ وهو جمازاة املنافقني واملنافقات واملشركني 

  :واملشركات ، مبا يصدر عنهم من عمل وتصرف 
وغضب اهللا . ني باهللا ظن السوء ، عليهم دائرة السوء ويعذب املنافقني واملنافقات واملشركني واملشركات ، الظان{ 

  . .} وهللا جنود السماوات واألرض وكان اهللا عزيزاً حكيما . عليهم ولعنهم ، وأعد هلم جهنم وساءت مصرياً 
 وقد مجع النص بني املنافقني واملنافقات واملشركني واملشركات يف صفة ظن السوء باهللا؛ وعدم الثقة بنصرته للمؤمنني

ويف غضب اهللا عليهم . فهم حمصورون فيها ، وهي تدور عليهم وتقع هبم } عليهم دائرة السوء { ويف أهنم مجيعاً . 
ذلك أن النفاق صفة مرذولة ال تقل عن الشرك سوءاً ، بل إهنا . . ولعنته هلم ، وفيما أعده هلم من سوء املصري 

مة ال يقل عن أذى املشركني واملشركات ، وإن اختلف هذا أحط؛ وألن أذى املنافقني واملنافقات للجماعة املسل
  .األذى وذاك يف مظهره ونوعه 

فالقلب املؤمن حسن الظن بربه . وقد جعل اهللا صفة املنافقني واملنافقات واملشركني واملشركات هي ظن السوء باهللا 
وسر ذلك . أن اهللا يريد به اخلري يف احلالني ويؤمن ب. يتوقع منه اخلري يف السراء والضراء . ، يتوقع منه اخلري دائماً 

فمىت اتصل القلب به ملس هذه احلقيقة األصيلة ، . وفيض اخلري من اهللا ال ينقطع أبداً . أن قلبه موصول باهللا 
  .وأحسها إحساس مباشرة وتذوق 

جيدوهنا ، فيسوء ظنهم باهللا؛ ومن مث ال حيسون تلك احلقيقة وال . فأما املنافقون واملشركون فهم مقطوعو الصلة باهللا 
ويتوقعون الشر والسوء ألنفسهم وللمؤمنني ، كلما . وتتعلق قلوهبم بظواهر األمور ، ويبنون عليها أحكامهم 

  .كانت ظواهر األمور توحي هبذا؛ على غري ثقة بقدر اهللا وقدرته ، وتدبريه اخلفي اللطيف 
مث . من شىت األنواع؛ وبني حاهلم عنده ، وما أعده هلم يف النهاية وقد مجع اهللا يف اآلية أعداء اإلسالم واملسلمني 

  :عقب على هذا مبا يفيد قدرته وحكمته 
  . .} وهللا جنود السماوات واألرض ، وكان اهللا عزيزاً حكيما { 

  . فال يعييه من أمرهم شيء ، وال خيفى عليه من أمرهم شيء ، وله جنود السماوات واألرض ، وهو العزيز احلكيم
منوهاً بوظيفته ، مبيناً للغاية منها ، موجهاً املؤمنني إىل  -صلى اهللا عليه وسلم  -مث عاد باخلطاب إىل رسول اهللا 

واجبهم مع رهبم بعد تبليغهم رسالته ، مع ردهم يف بيعتهم إىل اهللا مباشرة ، وعقد العقدة معه جل جالله ، وذلك 
ويف ذلك تشريف لبيعة الرسول وتكرمي واضح . ويتعاقدون معه  - صلى اهللا عليه وسلم -حني يبايعون الرسول 

  :هلذا التعاقد 
إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ، لتؤمنوا باهللا ورسوله ، وُتعزِّروه وتوقروه ، وتسبحوه بكرة وأصيال ، إن { 

على نفسه ، ومن أوىف مبا عاهد عليه الذين يبايعونك إمنا يبايعون اهللا ، يد اهللا فوق أيديهم ، فمن نكث فإمنا ينكث 
  . .} اهللا فسيؤتيه أجراً عظيماً 

شاهد على هذه البشرية الىت أرسل إليها ، يشهد أنه بلغها ما أمر به ، وأهنا  -صلى اهللا عليه وسلم  -فالرسول 



ن منها املصلحون ومنها وكا. استقبلته مبا استقبلته ، وأنه كان منها املؤمنون ، ومنها الكافرون ، ومنها املنافقون 
وهو مبشر باخلري واملغفرة والرضى وحسن اجلزاء للمؤمنني . فيؤدي الشهادة كما أدى الرسالة . املفسدون 

  . .واللعنة والعقاب للكافرين واملنافقني والعصاة واملفسدين . الطائعني ، ونذير بسوء املنقلب والغضب 
إهنا اإلميان . ملؤمنني ، يكشف هلم عن الغاية املرجوة هلم من الرسالة مث يلتفت باخلطاب إىل ا. هذه وظيفة الرسول 

باهللا ورسوله ، مث النهوض بتكاليف اإلميان ، فينصرون اهللا بنصرة منهجه وشريعته ويوقرونه يف نفوسهم بالشعور 
كله ، ألن طريف النهار جبالله؛ وينزهونه بالتسبيح والتحميد طريف النهار يف البكور واألصيل ، وهي كناية عن اليوم 

فهذه هي مثرة اإلميان املرجوة للمؤمنني من . والغرض هو اتصال القلب باهللا يف كل آن . يضمان ما بينهما من آونة 
  .إرسال الرسول شاهداً ومبشراً ونذيراً 

صلى  -رسول اهللا ليصلهم باهللا ، ويعقد بينهم وبينه بيعة ماضية ال تنقطع بغيبة  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد جاء 
إن الذين يبايعونك إمنا { : فهو حني يضع يده يف أيديهم مبايعاً ، فإمنا يبايع عن اهللا . عنهم  -اهللا عليه وسلم 

صل اهللا عليه  -وهو تصوير رهيب جليل للبيعة بينهم وبني رسول اهللا . . } يد اهللا فوق أيديهم . يبايعون اهللا 
  .ضع يده يف يده ، أن يد اهللا فوق أيديهم والواحد منهم يشعر وهو ي -وسلم 

ومن؟ اهللا يا للهول ويا للروعة ويا . . ويده فوق أيدي املتبايعني . واهللا آخذها . واهللا صاحبها . فاهللا حاضر البيعة 
  للجالل

صلى اهللا عليه  -مهما غاب شخص رسول اهللا  -وإن هذه الصورة لتستأصل من النفس خاطر النكث هبذه البيعة 
  .واهللا آخذ يف هذه البيعة ومعط ، وهو عليها رقيب . فاهللا حاضر ال يغيب  -سلم و

  . .} فمن نكث فإمنا ينكث على نفسه { 
وما من بيعة بني اهللا وعبد . هو اخلاسر يف الرجاع عن الصفقة الراحبة بينه وبني اهللا تعاىل . فهو اخلاسر يف كل جانب 

وهو اخلاسر حني ينكث وينقض . من فضل اهللا ، واهللا هو الغين عن العاملني  من عباده إال والعبد فيها هو الرابح
  .عهده مع اهللا فيتعرض لغضبه وعقابه على النكث الذى يكرهه وميقته ، فاهللا حيب الوفاء وحيب األوفياء 

  . .} ومن أوىف مبا عاهد عليه اهللا فسيؤتيه أجراً عظيما { 
  .فهو األجر الذي يقول عنه اهللا إنه عظيم . ال يفصله وال حيدده . .  }أجراً عظيماً { : هكذا على إطالقه 

  عظيم حبساب اهللا وميزانه ووصفه الذي ال يرتقي إىل تصوره أبناء األرض املقلون احملدودون الفانون
،  وعندما يصل إىل حقيقة البيعة ، وإىل خاطر النكث وخاطر الوفاء ، يلتفت باحلديث إىل املخلفني من األعراب

لسوء ظنهم باهللا ، ولتوقعهم الشر والضر للمؤمنني  -صلى اهللا عليه وسلم  -الذين أبوا أن خيرجوا مع رسول اهللا 
يلتفت إليهم لينبئ . . اخلارجني ، الذاهبني إىل قريش يف عقر دارها ، وهي غزت املدينة قبل ذلك عامني متوالني 

إليه بعد عودته ساملاً هو ومن معه ، وقد هادنته قريش ومل  عما سيعتذرون به -صلى اهللا عليه وسلم  -الرسول 
صلى اهللا  -التراجع من قريش ، واعتبار حممد  -مهما كان شروطها  -تقاتله ، وعقدت معه معاهدة يبدو فيها 

ويكشف له عن األسباب احلقيقية لعدم خروجهم معه ، ويفضحهم . نداً هلا هتادنه وتتقي خصومته  -عليه وسلم 
كما ينبئه مبا فيه البشرى له . وأمام املؤمنني  -صلى اهللا عليه وسلم  -هم مكشوفني أمام رسول اهللا ويقف

وللخارجني معه؛ وهو أهنم سيخرجون إىل مغامن قريبة ميسورة ، وأن املخلفني من األعراب سيطلبون اخلروج معه 
فال يقبل منهم اخلروج معه يف هذا . لرد عليهم ويلقنه طريقة معاملتهم حينئذ وا. لينالوا من هذه الغنائم السهلة 

إمنا ينبئهم بأن هنالك وجهاً آخر . الوجه القريب امليسور الذي سيقتصر على من خرجوا من قبل وحضروا احلديبية 



فإن كانوا حقاً يريدون اخلروج فليخرجوا يومئذ ، حيث يقسم اهللا . فيه مشقة وفيه قتال مع قوم أويل بأس شديد 
  :فإن أطاعوا كان هلم األجر الكبري ، وإن عصوا كما عصوا من قبل كان هلم العذاب الشديد . يريد  هلم مبا

  .شغلتنا أموالنا وأهلونا ، فاستغفر لنا ، يقولون بألسنتهم ما ليس يف قلوهبم : سيقول لك املخلَّفون من األعراب { 

بل ظننتم أن . بكم نفعاً؟ بل كان اهللا مبا تعملون خبريا  فمن ميلك لكم من اهللا شيئاً إن أراد بكم ضراً أو أراد: قل 
. لن ينقلب الرسول واملؤمنون إىل أهليهم أبداً ، وزين ذلك يف قلوبكم ، وظننتم ظن السوء ، وكنتم قوماً بورا 

من  وهللا ملك السماوات واألرض يغفر ملن يشاء ويعذب. ومن مل يؤمن باهللا ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعريا 
يريدون أن . ذرونا نتَّبِعكم : سيقول املخلفون إذا انطلقتم إىل مغامن لتأخذوها . يشاء ، وكان اهللا غفوراً رحيما 

بل كانوا ال يفقهون إال . بل حتسدوننا : فسيقولون . كذلكم قال اهللا من قبل . لن َتتَّبِعونا : قل . يبدِّلوا كالم اهللا 
ستدعون إىل قوم أويل بأس شديد ، تقاتلوهنم أو يسلمون ، فإن تطيعوا يؤتكم : ب قل للمخلفني من األعرا. قليال 

  . .} اهللا أجراً حسناً ، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً أليما 
والقرآن ال يكتفي حبكاية أقوال املخلفني والرد عليها؛ ولكنه جيعل من هذه املناسبة فرصة لعالج أمراض النفوس ، 

مث إلقرار احلقائق . اجس القلوب ، والتسلل إىل مواطن الضعف واالحنراف لكشفها متهيداً لعالجها والطب هلا وهو
  .الباقية والقيم الثابتة ، وقواعد الشعور والتصور والسلوك 

سيقولون  -وكانوا من أعراب غفار ومزينة وأشجع وأسلم وغريهم ممن حول املدينة  -فاملخلفون من األعراب 
ولو كان مثل . فللناس دائماً أهل وأموال . وليس هذا بعذر . . } شغلتنا أموالنا وأهلونا { : ذاراً عن ختلفهم اعت

. } فاستغفر لنا { وسيقولون . . هذا جيوز أن يشغلهم عن تكاليف العقيدة ، وعن الوفاء حبقها ما هنض أحد قط هبا 
يقولون بألسنتهم ما «  -صلى اهللا عليه وسلم  - رسوله وهم ليسوا صادقني يف طلب االستغفار كما ينبئ اهللا. 

  .» ليس يف قلوهبم 
هنا يرد عليهم بتقرير حقيقة القدر الذي ال يدفعه ختلف ، وال يغريه إقدام؛ وحبقيقة القدرة اليت حتيط بالناس 

  :وحبقيقة العلم الكامل الذي يصرف اهللا قدره على وفقه . وتتصرف يف أقدارهم كما تشاء 
  . .} فمن ميلك لكم من اهللا شيئاً إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعاً؟ بل كان اهللا مبا تعملون خبرياً : قل  {

فالتوقف أو التلكؤ لن يدفع ضرراً ، . وهو سؤال يوحي باالستسالم لقدر اهللا؛ والطاعة ألمره بال توقف وال تلكؤ 
وهو توجيه تربوي . وال يؤثر يف جزائه وفق علمه احمليط . لم اهللا وانتحال املعاذير ال خيفى على ع. وال يؤخر نفعاً 

  .يف وقته ويف جوه ويف مناسبته على طريقة القرآن 
بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول واملؤمنون إىل أهليهم أبداً ، وُزيِّن ذلك يف قلوبكم ، وظننتم ظن السوء ، وكنتم { 

  . .} قوماً بورا 
ني ، وجهاً لوجه أمام ما أضمروا من نية ، وما ستروا من تقدير ، وما ظنوا باهللا من وهكذا يقفهم عرايا مكشوف

: وقد ظنوا أن الرسول من معه ومن املؤمنني ذاهبون إىل حتفهم ، فال يرجعون إىل أهليهم باملدينة؛ وقالوا . السوء 
ون إىل أحد واألحزاب ومل حيسبوا يذهب إىل قوم قد غزوه يف عقر داره باملدينة ، وقتلوا أصحابه فيقاتلهم يشري

  .حساباً لرعاية اهللا ومحايته للصادقني املتجردين من عباده 

مل يقدروا أن الواجب هو الواجب ، بغض  -بطبيعة تصورهم لألمور وخلو قلوهبم من حرارة العقيدة  -كما أهنم 
جيب أن تكون بدون النظر إىل  -لم صلى اهللا عليه وس -النظرعن تكاليفه كائنة ما كانت؛ وأن طاعة رسول اهللا 



  .الربح الظاهري واخلسارة الشكلية ، فهي واجب مفروض يؤدى دون نظر إىل عاقبة أخرى وراءه 
وكان هذا هو ظن السوء . لقد ظنوا ظنهم ، وزين هذا الظن يف قلوهبم ، حىت مل يروا غريه ، ومل يفكروا يف سواه 

وكذلك . وكذلك قلوهبم . فاألرض البور ميتة جرداء . تعبري عجيب موح  وهو. باهللا ، الناشئ من أن قلوهبم بور 
وما يكون القلب إذ خيلو من حسن الظن باهللا؟ ألنه انقطع . ال حياة وال خصب وال إمثار . بور . هم بكل كياهنم 

  .ميتاً أجرد هنايته إىل البوار والدمار . عن االتصال بروح اهللا؟ يكون بوراً 
البور اخلالية قلوهبم من . الناس من أمثال أولئك األعراب املنقطعني عن اهللا . س باجلماعة املؤمنة وكذلك يظن النا

هكذا يظنون دائماً باجلماعة املؤمنة عندما يبدو أن كفة الباطل هي الراجحة ، وأن قوى األرض . الروح واحلياة 
، أو قلة ىف العدة ، أو قلة يف املكان واجلاه واملال  الظاهرة يف جانب أهل الشر والضالل؛ وأن املؤمنني قلة يف العدد

هكذا يظن األعراب وأشباههم يف كل زمان أن املؤمنني ال ينقلبون إىل أهليهم أبداً إذا هم واجهوا الباطل املنتفش . 
دعوهتم ومن مث يتجنبون املؤمنني حباً للسالمة؛ ويتوقعون يف كل حلظة أن يستأصلوا وأن تنتهي . بقوته الظاهرة 

فيأخذون هم باألحوط ويبعدون عن طريقهم احملفوف باملهالك ولكن اهللا خييب ظن السوء هذا؛ ويبدل املواقف 
امليزان الذى ميسكه اهللا بيده القوية ، . واألحوال مبعرفته هو ، وبتدبريه هو ، وحسب ميزان القوى احلقيقية 

  نافقون الظانون باهللا ظن السوء يف كل مكان ويف كل حنيفيخفض به قوماً ويرفع به آخرين ، من حيث ال يعلم امل
ومن مث يرد اهللا أولئك األعراب إليه؛ ويقرر القاعدة العامة للجزاء وفق هذا امليزان ، . إن امليزان هو ميزان اإلميان 

  :ة اهللا ورمحته مع التلويح هلم برمحة اهللا القريبة واإلحياء إليهم باملبادرة إىل اغتنام الفرصة ، والتمتع مبغفر
وهللا ملك السماوات واألرض ، يغفر ملن يشاء ويعذب . ومن مل يؤمن باهللا ورسوله ، فإنا أعتدنا للكافرين سعرياً { 

  . .} من يشاء ، وكان اهللا غفوراً رحيماً 
مل يؤمنوا باهللا  فماذا تنفعهم أمواهلم وأهلوهم يف هذه السعري املعدة هلم إذا. لقد كانوا يعتذرون بأمواهلم وأهليهم 

فإن اهللا الذي يوعدهم هذا اإليعاد ، هو مالك السماوات . ورسوله؟ إهنما كفتان فليختاروا هذه أو تلك على يقني 
  .فهو الذي ميلك املغفرة ملن يشاء ، وهو الذي ميلك العذاب ملن يشاء . واألرض وحده 

من قيد ، وهو يقرر هذه احلقيقة هنا لتستقر يف القلوب واهللا جيزي الناس بأعماهلم ولكن مشيئته مطلقة ال ظل عليها 
  .غري متعارضة مع ترتيب اجلزاء على العمل ، فهذا الترتيب اختيار مطلق هلذه املشيئة . 

فليغتنمها من يريد ، قبل أن حتق كلمة اهللا بعذاب من مل يؤمن باهللا ورسوله ، بالسعري . ومغفرة اهللا ورمحته أقرب 
  .لكافرين احلاضرة املعدة ل

  :بأسلوب يوحي بأنه قريب . مث يلوح ببعض ما قدر اهللا للمؤمنني ، خمالفاً لظن املخلفني 
لن تَّتبِعونا؟ : قل . يريدون أن يبدلوا كالم اهللا . ذرونا نتَّبِعكم : سيقول املخلَّفون إذا انطلقتم إىل مغامن لتأخذوها { 

  . .} بل كانوا ال يفقهون إال قليال . نا بل حتسدون: فسيقولون . كذلكم قال اهللا من قبل 
ولكن النص يظل له إحياؤه ولو مل يكن نصاً يف . وقد يكون هذا . أغلب املفسرين يرون أهنا إشارة إىل فتح خيرب 

{ : وأن هؤالء املخلفني سيدركون هذا ، فيقولون . فهو يوحي بأن املسلمني سيفتح عليهم فتح قريب يسري . خيرب 
  . .} م ذرونا نتبعك

إذ كانت يف احملرم من سنة . ولعل الذي جعل املفسرين خيصصون خيرب ، أهنا كانت بعد قليل من صلح احلديبية 
وكانت حصون خيرب آخر ما بقي لليهود . وأهنا كانت وافرة الغنائم . بعد أقل من شهرين من صلح احلديبية . سبع 

  .ها بعض بين النضري وبين قريظة ممن أجلوا عن اجلزيرة من قبل وكان قد جلأ إلي. يف اجلزيرة من مراكز قوية غنية 



ومل . وتتواتر أقوال املفسرين أن اهللا وعد أصحاب البيعة يف احلديبية أن تكون مغامن خيرب هلم ال يشركهم فيها أحد 
يف أصحاب  -سلم صلى اهللا عليه و -فقد جعلها رسول اهللا . ولعلهم يأخذون هذا مما وقع فعالً . أجد يف هذا نصاً 

  .ومل يأخذ معه أحداً غريهم . احلديبية 
وقرر أن . وعلى أية حال فقد أمر اهللا نبيه أن يرد املخلفني من األعراب إذا عرضوا اخلروج للغنائم امليسرة القريبة 

بل { : أهنم سيقولون إذا منعوا من اخلروج  -صلى اهللا عليه وسلم  -وأخرب نبيه . خروجهم خمالف ألمر اهللا 
مث قرر أن قوهلم هذا ناشئ عن قلة فقههم حلكمة اهللا . فتمنعوننا من اخلروج لتحرمونا من الغنيمة . . } حتسدوننا 
فجزاء املتخلفني الطامعني أن حيرموا ، وجزاء الطائعني املتجردين أن يعطوا من فضل اهللا ، وأن خيتصوا . وتقديره 

  .بالطاعة واإلقدام ، يوم كانوا ال يتوقعون إال الشدة يف اجلهاد باملغنم حني يقدره اهللا ، جزاء اختصاصهم 
يقاتلوهنم على اإلسالم ، فإذا جنحوا يف هذا . مث أمر اهللا نبيه أن خيربهم أهنم سيبتلون بالدعوة إىل جهاد قوم أشداء 

  :االبتالء كان هلم األجر ، وإن هم ظلوا على معصيتهم وختلفهم فذلك هو االمتحان األخري 
ستدعون إىل قوم أويل بأس شديد ، تقاتلوهنم أو يسلمون ، فإن تطيعوا يؤتكم اهللا : قل للمخلفني من األعراب { 

  .} أجراً حسناً ، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً أليماً 
  .وختتلف األقوال كذلك يف من هم القوم أولو البأس الشديد 

 فَْتًحا قَرِيبًا ْؤِمنَِني إِذْ ُيَبايُِعوَنَك َتْحَت الشََّجَرِة فََعِلَم َما ِفي قُلُوبِهِْم فَأَْنَزلَ السَِّكيَنةَ َعلَْيهِْم َوأَثَابَُهْملَقَْد َرِضَي اللَُّه َعنِ الُْم
ثَِريةً تَأُْخذُوَنَها فََعجَّلَ لَكُْم َهِذِه َوَعَدكُُم اللَُّه َمَغانَِم كَ) ١٩(َوَمَغانَِم كَثَِريةً يَأُْخذُوَنَها َوكَانَ اللَُّه َعزِيًزا َحِكيًما ) ١٨(

وَأُْخَرى لَْم تَقِْدرُوا َعلَْيَها قَْد أََحاطَ ) ٢٠(َوكَفَّ أَْيِدَي النَّاسِ عَْنكُْم وَِلَتكُونَ آَيةً ِللُْمْؤِمنَِني وََيْهِدَيكُْم صَِراطًا ُمْسَتِقيًما 
َولَْو قَاَتلَكُُم الَِّذيَن كَفَرُوا لََولَُّوا الْأَْدَبارَ ثُمَّ لَا َيجُِدونَ َولِيا َولَا َنِصًريا ) ٢١(قَِديًرا  اللَُّه بَِها َوكَانَ اللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء

عَْنكُْم وَأَْيِدَيكُمْ َوُهَو الَِّذي كَفَّ أَْيِدَيُهْم ) ٢٣(ُسنَّةَ اللَِّه الَِّتي قَْد َخلَْت ِمْن قَْبلُ َولَْن َتجَِد ِلُسنَِّة اللَِّه َتْبِديلًا ) ٢٢(
ُهُم الَِّذيَن كَفَُروا َوَصدُّوكُْم َعنِ ) ٢٤(َعْنُهْم بَِبطْنِ َمكَّةَ ِمْن َبْعدِ أَنْ أَظْفَرَكُْم َعلَْيهِْم َوكَانَ اللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبصًِريا 

لَا رِجَالٌ ُمْؤِمُنونَ َونَِساٌء ُمْؤِمنَاٌت لَْم َتْعلَُموُهْم أَنْ َتطَئُوُهمْ الَْمْسجِِد الْحََرامِ َوالَْهْدَي َمْعكُوفًا أَنْ َيْبلُغَ َمِحلَُّه َولَْو
) ٢٥(الَِّذيَن كَفَرُوا ِمْنُهْم َعذَاًبا أَِليًما  فَُتِصيَبكُْم ِمنُْهْم َمَعرَّةٌ بِغَْيرِ ِعلْمٍ ِلُيْدِخلَ اللَُّه ِفي َرْحَمِتِه َمْن َيَشاُء لَْو تََزيَّلُوا لََعذَّبَْنا

سُوِلِه َوَعلَى الُْمْؤِمنَِني َوأَلْزََمُهمْ إِذْ جََعلَ الَِّذيَن كَفَرُوا ِفي قُلُوبِهُِم الَْحِميَّةَ َحِميَّةَ الَْجاِهِليَِّة فَأَْنَزلَ اللَُّه َسِكيَنَتُه َعلَى َر
لَقَْد َصَدقَ اللَُّه َرُسولَُه الرُّْؤَيا بِالَْحقِّ ) ٢٦(ْيٍء َعِليًما كَِلَمةَ التَّقَْوى َوكَانُوا أََحقَّ بَِها َوأَْهلََها َوكَانَ اللَُّه بِكُلِّ َش

َم َما لَْم َتْعلَُموا فََجَعلَ ِمْن لََتْدُخلُنَّ الَْمْسجِدَ الْحََراَم إِنْ َشاَء اللَُّه آِمنَِني ُمَحلِِّقَني ُرُءوَسكُْم َوُمقَصِّرِيَن لَا َتَخافُونَ فََعِل
ُهَو الَِّذي أَْرَسلَ َرُسولَُه بِالُْهَدى َوِدينِ الَْحقِّ ِلُيظْهَِرُه َعلَى الدِّينِ كُلِِّه َوكَفَى بِاللَِّه َشهِيًدا ) ٢٧(ا قَرِيًبا ُدوِن ذَِلَك فَْتًح

ا ُسجًَّدا يَْبَتُغونَ فَْضلًا ِمَن اللَِّه ُمَحمٌَّد َرُسولُ اللَِّه وَالَِّذيَن َمَعُه أَِشدَّاُء َعلَى الْكُفَّارِ ُرَحَماُء َبيَْنُهْم َتَراُهْم ُركًَّع) ٢٨(
لِ كََزْرعٍ أَخَْرَج َشطْأَهُ َورِضَْواًنا ِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِههِْم ِمْن أَثَرِ السُُّجوِد ذَِلَك َمثَلُُهْم ِفي التَّْورَاِة َوَمثَلُُهْم ِفي الْإِْنجِي

الزُّرَّاَع ِليَِغيظَ بِهُِم الْكُفَّاَر َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت ِمْنُهمْ  فَآَزَرُه فَاْسَتْغلَظَ فَاْسَتَوى َعلَى ُسوِقِه يُْعجُِب
  ) ٢٩(َمْغِفَرةً َوأَجًْرا َعِظيًما 

مع تلك اجملموعة الفريدة السعيدة اليت بايعت رسول . هذا الدرس كله حديث عن املؤمنني ، وحديث مع املؤمنني 
تلك . واهللا حاضر البيعة وشاهدها وموثقها ، ويده فوق أيديهم فيها . حتت الشجرة  -اهللا عليه وسلم  صلى -اهللا 

لقد رضي اهللا عن املؤمنني إذ {  -صلى اهللا عليه وسلم  -اجملموعة اليت مسعت اهللا تعاىل يقول عنها لرسوله 



 -ومسعت رسول اهللا . . } وأثاهبم فتحاً قريبا يبايعونك حتت الشجرة ، فعلم ما يف قلوهبم ، فأنزل السكينة عليهم 
  .» أنتم اليوم خري أهل األرض « : يقول هلا  -صلى اهللا عليه وسلم 

: وحديث معها من اهللا سبحانه وتعاىل  -صلى اهللا عليه وسلم  -حديث عنها من اهللا سبحانه وتعاىل إىل رسوله 
ها به من رعاية ومحاية يف هذه الرحلة ، وفيما سيتلوها؛ وفيما يبشرها مبا أعد هلا من مغامن كثرية وفتوح؛ وما أحاط

ويكشف هلا . ويندد بأعدائها الذين كفروا تنديداً شديداً . قدر هلا من نصر موصول بسنته اليت ال يناهلا التبديل أبداً 
صلى اهللا عليه  -اهللا  ويؤكد هلا صدق الرؤيا اليت رآها رسول. عن حكمته يف اختيار الصلح واملهادنة يف هذا العام 

وأن دينه سيظهر على الدين كله . وأن املسلمني سيدخلونه آمنني ال خيافون . عند دخول املسجد احلرام  -وسلم 
  .يف األرض مجيعاً 

 -وخيتم الدرس والسورة بتلك الصورة الكرمية الوضيئة هلذه اجلماعة الفريدة السعيدة من أصحاب رسول اهللا 
  . .وصفتها يف التوراة وصفتها يف اإلجنيل ، ووعد اهللا هلا باملغفرة واألجر العظيم  -م صلى اهللا عليه وسل

لقد رضي اهللا عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة ، فعلم ما يف قلوهبم ، فأنزل السكينة عليهم ، وأثاهبم فتحاً { 
  . .} قريباً ، ومغامن كثرية يأخذوهنا ، وكان اهللا عزيزاً حكيما 

ين ألحاول اليوم من وراء ألف وأربعمائة عام أن أستشرف تلك اللحظة القدسية اليت شهد فيها الوجود كله وإن
أحاول أن أستشرف صفحة . ذلك التبليغ العلوي الكرمي من اهللا العلي العظيم إىل رسوله األمني عن مجاعة املؤمنني 

القول اإلهلي الكرمي ، عن أولئك الرجال القائمني إذ الوجود يف تلك اللحظة وضمريه املكنون؛ وهو يتجاوب مجيعه ب
وأحاول أن أستشعر بالذات شيئاً من حال أولئك السعداء الذين يسمعون . ذاك يف بقعة معينة من هذا الوجود 

وحيدد املكان الذي كانوا فيه ، . لقد رضي عنهم . بآذاهنم ، أهنم هم ، بأشخاصهم وأعياهنم ، يقول اهللا عنهم 
يسمعون هذا من نبيهم . . } إذ يبايعونك حتت الشجرة { : ة اليت كانوا عليها حني استحقوا هذا الرضى واهليئ

  . .الصادق املصدوق ، على لسان ربه العظيم اجلليل 
تلك اللحظة القدسية وذلك التبليغ اإلهلي؟ التبليغ الذي يشري إىل كل أحد ،  -أولئك السعداء  -يا هللا كيف تلقوا 

  .أنت : فسه ، ويقول له يف ذات ن

  فأنزل السكينة عليك. حتت الشجرة وعلم ما يف نفسك . وأنت تبايع . لقد رضي عنك . يبلغك اهللا . أنت بذاتك 
ألست أطمع أن أكون داخالً يف : يقول يف نفسه . فيسعد } اهللا ويل الذين آمنوا { إن الواحد منا ليقرأ أو يسمع 
ألست أرجو أن أكون من هؤالء : يقول يف نفسه . فيطمئن } إن اهللا مع الصابرين  {: هذا العموم؟ ويقرأ أو يسمع 

لقد رضي عنه : ويبلغه . أن اهللا يقصده بعينه وبذاته . واحداً واحداً . الصابرين؟ وأولئك الرجال يسمعون ويبلغون 
  ورضي عما يف نفسه. وعلم ما يف نفسه 
  يا هللا إنه أمر مهول

فأنزل السكينة عليهم وأثاهبم . فعلم ما يف قلوهبم { . . } ؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة لقد رضي اهللا عن امل{ 
  . .} فتحاً قريبا 

وعلم ما يف قلوهبم من . وعلم ما يف قلوهبم من الصدق يف بيعتهم . علم ما يف قلوهبم من محية لدينهم ال ألنفسهم 
طائعني  -صلى اهللا عليه وسلم  -ليقفوا خلف كلمة رسول اهللا كظم النفعاالهتم جتاه االستفزاز ، وضبط ملشاعرهم 

  .مسلمني صابرين 
هبذا التعبري الذي يرسم السكينة نازلة يف هينة وهدوء ووقار ، تضفي على تلك . . } فأنزل السكينة عليهم { 



  .القلوب احلارة املتحمسة املتأهبة املنفعلة ، برداً وسالماً وطمأنينة وارتياحاً 
قد يكون فتح . هو هذا الصلح بظروفه اليت جعلت منه فتحاً ، وجعلته بدء فتوح كثرية . . } هبم فتحاً قريباً وأثا{ 

وهو الفتح الذي يذكره أغلب املفسرين على أنه هو هذا الفتح القريب الذي جعله اهللا . خيرب واحداً منها 
  . .للمسلمني 

وإما تاليا له ، إن كان الفتح هو هذا . كان املقصود هو فتح خيرب  إما مع الفتح إن. . } ومغامن كثرية يأخذوهنا { 
  .الصلح ، الذي تفرغ به املسلمون لفتوح شىت 

ففي الرضى والفتح والوعد بالغنائم تتجلى . وهو تعقيب مناسب لآليات قبله . . } وكان اهللا عزيزاً حكيماً { 
  .يتم حتقيق الوعد اإلهلي الكرمي وهبما . القوة والقدرة ، كما تتجلى احلكمة والتدبري 

احلديث . وبعد ذلك التبليغ العلوي الكرمي للرسول األمني عن املؤمنني املبايعني يتجه باحلديث إىل املؤمنني أنفسهم 
  :عن هذا الصلح ، أو عن هذا الفتح ، الذي تلقوه صابرين مستسلمني 

ف أيدي الناس عنكم ، ولتكون آية للمؤمنني ، وعدكم اهللا مغامن كثرية تأخذوهنا ، فجعل لكم هذه ، وك{ 
  . .} وأخرى مل تقدروا عليها قد أحاط اهللا هبا ، وكان اهللا على كل شيء قديرا . ويهديكم صراطاَ مستقيماً 

وهذه بشرى من اهللا للمؤمنني مسعوها وأيقنوها ، وعلموا أن اهللا أعد هلم مغامن كثرية ، وعاشوا بعد ذلك ما عاشوا 
وهذه قد تكون صلح . إنه قد عجل هلم هذه : وهنا يقول هلم . مصداق هذا الوعد الذي ال خيلف  وهم يرون

وهو يف حقيقته كذلك كما أسلفنا من قول . لتأكيد معىن أنه فتح ومغنم  -كما روي عن ابن عباس  -احلديبية 
كما أهنا قد تكون فتح خيرب . ار ومن وقائع احلال الناطقة بصدق هذا االعتب -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 

  .باعتبار أهنا أقرب غنيمة وقعت بعد احلديبية  -كما روي عن جماهد  -

  .واألول أقرب وأرجح 
وقد كف اهللا عنهم أيدي املشركني من قريش كما كف أيدي سواهم . ومين اهللا عليهم بأنه كف أيدي الناس عنهم 

ولكنهم وفوا ببيعتهم ، وهنضوا . م قلة على كل حال ، والناس كثرة وه. من أعدائهم الذين يتربصون هبم الدوائر 
  .بتكاليفهم ، فكف اهللا أيدي الناس عنهم ، وأمنهم 

فاهللا ينبئهم أهنا . هذه الوقعة اليت كرهوها يف أول األمر ، وثقلت على نفوسهم . . } ولتكون آية للمؤمنني { 
مما يثبت يف نفوسهم . وجزاء طاعتهم لرسول اهللا واستسالمهم . هلم ستكون آية هلم ، يرون فيها عواقب تدبري اهللا 

  .أهنا شيء عظيم ، وخري جزيل ، ويلقي السكينة يف قلوهبم واالطمئنان والرضى واليقني 
وهكذا جيمع هلم بني املغنم ينالونه . جزاء طاعتكم وامتثالكم وصدق سريرتكم . . } ويهديكم صراطاً مستقيماً { 

وهكذا . يف األمر الذي كرهوه واستعظموه . يف كل جانب . فيتم هلم اخلري من كل جانب . يرزقوهنا ، واهلداية 
  .يعلمهم أن اختيار اهللا هلم هو االختيار؛ ويريب قلوهبم على الطاعة املطلقة واالمتثال 

{ : هم بقدرته وتقديره مل يقدروا عليها بقوهتم ، ولكن اهللا توالها عن. كذلك مين عليهم ويبشرهم بأخرى غري هذه 
  . .} وأخرى مل تقدروا عليها قد أحاط اهللا هبا ، وكان اهللا على كل شيء قديرا 

أهي فتح مكة؟ أهي فتح خيرب؟ أهي فتوح مملكيت كسرى وقيصر؟ أهي فتوح . وختتلف الروايات يف هذه األخرى 
  املسلمني اليت تلت هذه الوقعة مجيعاً؟

الذي مل يدم سوى . بعد صلح احلديبية وبسبب من هذا الصلح . ون هي فتح مكة وأقرب ما يناسب السياق أن تك
وهي اليت استعصت عليهم من قبل ، . عامني ، مث نقضه املشركون ، ففتح اهللا مكة للمسلمني بال قتال تقريباً 



وكان اهللا على كل {  -مث أحاط اهللا هبا ، وسلمها هلم بال قتال . وهامجتهم يف عقر دارهم ، وردهتم عام احلديبية 
فهذه بشرى ملفوفة يف هذا املوضع ، مل حيددها ألهنا كانت عند نزول هذه اآلية غيباً من غيب اهللا . . } شيء قديراً 

  .أشار إليه هذه اإلشارة لبث الطمأنينة والرضى والتطلع واالستبشار . 
اط اهللا هبا ، وهم يف انتظارها ، يقرر هلم أهنم ومبناسبة هذه اإلشارة إىل الغنيمة احلاضرة ، والغنيمة اليت قد أح

ولو . ولكنه مت حلكمة يريدها . أو ألن املشركني أقوياء . منصورون؛ وأن الصلح يف هذا العام مل يكن ألهنم ضعاف 
  :فتلك سنة اهللا حيثما التقى املؤمنون والكافرون يف موقعة فاصلة . قاتلهم الذين كفروا هلزموا 

سنة اهللا اليت قد خلت من قبل ، ولن جتد . ذين كفروا لولوا األدبار ، مث ال جيدون ولياً وال نصرياً ولو قاتلكم ال{ 
  . .} لسنة اهللا تبديال 

فأية سكينة؟ وأية ثقة؟ وأي تثبيت جيده . وهكذا يربط نصرهم وهزمية الكفار بسنته الكونية الثابتة اليت ال تتبدل 
  معون من اهللا أن نصرهم وهزمية أعدائهم سنة من سننه اجلارية يف هذا الوجود؟أولئك املؤمنون يف أنفسهم؛ وهم يس

  .وهي سنة دائمة ال تتبدل 
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لقرآن: كتاب  ا   يف ظالل 
لشاريب: املؤلف  هيم حسني ا برا  سيد قطب إ

وألسباب قد تتعلق باستواء املؤمنني على طريقهم واستقامتهم االستقامة اليت يعرفها اهللا . ولكنها قد تتأخر إىل أجل 
أو لغري هذا . مته وأثره أو تتعلق بتهيئة اجلو الذي يولد فيه النصر للمؤمنني واهلزمية للكافرين ، لتكون له قي. هلم 

  . . .} ولن جتد لسنة اهللا تبديال { : واهللا أصدق القائلني . ولكن السنة ال تتخلف . وذلك مما يعلمه اهللا 
. كذلك مين عليهم بكف أيدي املشركني عنهم ، وكف أيديهم عن املشركني من بعد ما أظفرهم على من هامجوهم 

فأخذوا . بعون من املشركني أو أكثر أو أقل أن ينالوا من معسكر املسلمني مشرياً إىل ذلك احلادث الذي أراد أر
  : -صلى اهللا عليه وسلم  -وعفا عنهم رسول اهللا 

وكان اهللا مبا تعملون . من بعد أن أظفركم عليهم . وهو الذي كف أيديهم عنكم ، وأيديكم عنهم ببطن مكة { 
  . .} بصرياً 

واهللا يذكره هلم يف هذا األسلوب ، لريد كل حركة وكل حادث وقع هلم إىل وهو حادث وقع ، يعرفه السامعون؛ 
تدبريه املباشر؛ وليوقع يف قلوهبم هذا اإلحساس املعني بيد اهللا سبحانه وهي تدبر هلم كل شيء ، وتقود خطاهم ، 

م كافة ، بكل كما تقود خواطرهم ، ليسلموا أنفسهم كلها هللا ، بال تردد وال تلفت ، ويدخلوا هبذا يف السل
مشاعرهم وخواطرهم ، واجتاههم ونشاطهم؛ موقنني أن األمر كله هللا ، وأن اخلرية ما اختاره اهللا ، وأهنم مسريون 

فإذا استسلموا له حتقق هلم اخلري كله من أيسر . وأنه يريد هبم اخلري . بقدره ومشيئته فيما خيتارون وفيما يرفضون 
ولن يضيعهم ، ولن يضيع عليهم . افيهم ، فهو خيتار هلم عن علم وعن بصر وهو بصري هبم ، ظاهرهم وخ. طريق 

  . .} وكان اهللا مبا تعملون بصرياً { : شيئاً يستحقونه 
وكيف . مث حيدثهم عن خصومهم ، من هم يف ميزان اهللا؟ وكيف ينظر إىل أعماهلم وصدهم للمؤمنني عن بيته احلرام 

  :هم املعتدين ينظر إليهم هم عكس ما ينظر إىل خصوم
هم الذين كفروا وصدوكم عن املسجد احلرام ، واهلدي معكوفاً أن يبلغ حمله ، ولوال رجال مؤمنون ونساء { 

لو َتَزيَّلوا لعذبنا . مؤمنات مل تعلموهم ، أن تطئوهم ، فتصيبكم منهم معرة بغري علم ليدخل اهللا يف رمحته من يشاء 
جعل الذين كفروا يف قلوهبم احلمية محية اجلاهلية؛ فأنزل اهللا سكينته على رسوله إذ . الذين كفروا منهم عذاباً أليما 

  }وعلى املؤمنني ، وألزمهم كلمة التقوى ، وكانوا أحق هبا وأهلها ، وكان اهللا بكل شيء عليما 
. . } ا هم الذين كفرو{ : هم يف ميزان اهللا واعتباره ، الكافرون حقاً ، الذين يستحقون هذا الوصف الكريه 

يسجله عليهم كأهنم متفردون به ، عريقون يف النسبة إليه ، فهم أكره شيء إىل اهللا الذي يكره الكفر والكافرين 
كذلك يسجل عليهم فعلهم الكريه اآلخر ، وهو صدهم للمؤمنني عن املسجد احلرام ، وصد اهلدي وتركه حمبوساً 

  :عن الوصول إىل حمل ذحبه املشروع 
  .} سجد احلرام واهلدي معكوفاً أن يبلغ حمله وصدوكم عن امل{ 

.  
كريهة . كبرية يف األديان كلها اليت يعرفوهنا يف اجلزيرة من لدن أبيهم إبراهيم . وهي كبرية يف اجلاهلية ويف اإلسالم 

صغري  فلم يكن إذن كف اهللا للمؤمنني عنهم بقيا عليهم ألن جرمهم. . يف عرفهم ويف عقيدهتم ويف عقيدة املؤمنني 



  :كال إمنا كان ذلك حلكمة أخرى يتلطف اهللا سبحانه فيكشف عنها للمؤمنني . 
  . .} ولوال رجال مؤمنون ونساء مؤمنات مل تعلموهم ، أن تطئوهم ، فتصيبكم منهم معرة بغري علم { 

. وسط املشركني فلقد كان هنالك بعض املستضعفني من املسلمني يف مكة مل يهاجروا ، ومل يعلنوا إسالمهم تقية يف 
. ولو دارت احلرب ، وهاجم املسلمون مكة ، وهم ال يعرفون أشخاصهم ، فرمبا وطأوهم وداسوهم وقتلوهم 

  . .إن املسلمني يقتلون املسلمني ويلزمون بدياهتم حني يتبني أهنم قتلوا خطأ وهم مسلمون : فيقال 
لذين صدوهم عن املسجد احلرام ، من قسمت له مث هنالك حكمة أخرى وهي أن اهللا يعلم أن من بني الكافرين ا

اهلداية ، ومن قدر له اهللا الدخول يف رمحته ، مبا يعلمه من طبيعته وحقيقته؛ ولو متيز هؤالء وهؤالء ألذن اهللا 
  :للمسلمني يف القتال ، ولعذب الكافرين العذاب األليم 

  . .} كفروا منهم عذاباً أليما  لو تََزيَّلوا لعذبنا الذين. ليدخل اهللا يف رمحته من يشاء { 
وميضي . وهكذا يكشف اهللا للجماعة املختارة الفريدة السعيدة عن جانب من حكمته املغيبة وراء تقديره وتدبريه 

  :بعد تسجيل صفتهم وعملهم الظاهر . وصف نفوسهم من الداخل . يف وصف الذين كفروا 
  . .} هلية إذ جعل الذين كفروا يف قلوهبم احلمية محية اجلا{ 

احلمية اليت جعلتهم يقفون يف وجه رسول . إمنا هي محية الكرب والفخر والبطر والتعنت . محية ال لعقيدة وال منهج 
ومن معه ، مينعوهنم من املسجد احلرام ، وحيبسون اهلدي الذي ساقوه ، أن يبلغ حمله  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 

. كي ال تقول العرب ، إنه دخلها عليهم عنوة . ل عرف وعن كل عقيدة خمالفني بذلك عن ك. الذي ينحر فيه 
ففي سبيل هذه النعرة اجلاهلية يرتكبون هذه الكبرية الكريهة يف كل عرف ودين؛ وينتهكون حرمة البيت احلرام 

احلمية  الذي يعيشون على حساب قداسته؛ وينتهكون حرمة األشهر احلرم اليت مل تنتهك يف جاهلية وال إسالم وهي
خبطة مساملة ، وعاب عليهم صّد حممد ومن معه عن  -أول األمر  -اليت بدت يف جتبيههم لكل من أشار عليهم 

صلى  -وهي كذلك اليت تبدت يف رد سهيل بن عمرو السم الرمحن الرحيم ، ولصفة رسول اهللا . بيت اهللا احلرام 
  .تلك اجلاهلية املتعجرفة املتعنتة بغري حق  وهي كلها تنبع من. يف أثناء الكتابة  -اهللا عليه وسلم 

. وقد جعل اهللا احلمية يف نفوسهم على هذا النحو اجلاهلي ، ملا يعلمه يف نفوسهم من جفوة عن احلق واخلضوع له 
  :وأحل حملها السكينة ، والتقوى . فأما املؤمنون فحماهم من هذه احلمية 

  . فأنزل اهللا سكينته على رسوله وعلى املؤمنني{ 

  . .} وكانوا أحق هبا وأهلها . وألزمهم كلمة التقوى 
والسكينة الوقورة اهلادئة ، كالتقوى املتحرجة املتواضعة كلتامها تليق بالقلب املؤمن املوصول بربه ، الساكن هبذه 

غضب لذاته ، املراقب لربه يف كل خاجلة وكل حركة ، فال يتبطر وال يطغى؛ وال ي. املطمئن مبا فيه من ثقة . الصلة 
  .يف رضى وطمأنينة . فإذا أمر أن يسكن ويهدأ خشع وأطاع . إمنا يغضب لربه ودينه 

إىل جانب االمتنان . وهذا ثناء آخر من رهبم عليهم . ومن مث كان املؤمنون أحق بكلمة التقوى ، وكانوا أهلها 
د استحقوها يف ميزان اهللا ، وبشهادته؛ فهم ق. عليهم مبا أنزل على قلوهبم من سكينة ، وما أودع فيها من تقوى 

  :وهو تكرمي بعد تكرمي ، صادر عن علم وتقدير 
  . .} وكان اهللا بكل شيء عليماً { 

قد هاهلم أال  -صلى اهللا عليه وسلم  -ولقد مر بنا أن بعض املؤمنني الذين خرجوا مستبشرين برؤيا رسول اهللا 
فاهللا يؤكد هلم صدق هذه الرؤيا ، وينبئهم أهنا منه ، وأهنا . د احلرام تتحقق الرؤيا هذا العام؛ وأن يردوا عن املسج



  :وأن وراءها ما هو أكرب من دخول املسجد احلرام أيضاً . واقعة وال بد 
لتدخلن املسجد احلرام إن شاء اهللا آمنني حملقني رؤوسكم ومقصرين ال : لقد صدق اهللا رسوله الرؤيا باحلق { 

هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره . علموا ، فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً فعلم ما مل ت. ختافون 
  . .} على الدين كله ، وكفى باهللا شهيدا 

ودخوهلم املسجد احلرام آمنني ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -بشرى تصديق رؤيا رسول اهللا . فأما البشرى األوىل 
مث . فأما هذه فقد حتققت بعد عام واحد . . احلج أو العمرة ، ال خيافون وحتليقهم وتقصريهم بعد انتهاء شعائر 

  .إذ مت هلم فتح مكة ، وغلبة دين اهللا عليها . حتققت بصورة أكرب وأجلى بعد عامني اثنني من صلح احلديبية 
. . } شاء اهللا إن  -لتدخلن املسجد احلرام { : ولكن اهللا سبحانه يؤدب املؤمنني بأدب اإلميان؛ وهو يقول هلم 

ولكن املشيئة جيب أن تظل يف نفوس املسلمني يف صورهتا الطليقة ال يقيدها . فالدخول واقع حتم ، ألن اهللا أخرب به 
والقرآن يتكئ على هذا . شيء ، حىت تستقر هذه احلقيقة يف القلوب ، وتصبح هي قاعدة التصور للمشيئة اإلهلية 

ووعد . ر هذا االستثناء يف كل موضع ، حىت املواضع اليت يذكر فيها وعد اهللا املعىن ، ويقرر هذه احلقيقة ، ويذك
إنه أدب يلقيه اهللا يف روع املؤمنني ، ليستقر منهم يف أعماق . ولكن تعلق املشيئة به أبداً طليق . اهللا ال خيلف 

  .الضمري والشعور 
أي العام التايل لصلح  -ذو القعدة من سنة سبع  ونعود إىل قصة حتقيق هذا الوعد؛ فقد ذكرت الروايات أنه ملا كان

فأحرم من ذي احلليفة ، . إىل مكة معتمراً هو وأهل احلديبية  -صلى اهللا عليه وسلم  -خرج رسول اهللا  -احلديبية 
  .وسار أصحابه يلبون  -كما وأحرم وساق اهلدي يف العام قبله  -وساق معه اهلدي 

فلما رآه . قريباً من مر الظهران بعث حممد بن مسلمة باخليل والسالح أمامه  -صلى اهللا عليه وسلم  -فلما كان 
يغزوهم ، وأنه قد نكث العهد الذي  -صلى اهللا عليه وسلم  -املشركون رعبوا رعباً شديداً ، وظنوا أن رسول اهللا 

صلى اهللا عليه وسلم  -فلما جاء رسول اهللا . بينهم وبينه من وضع القتال عشر سنني ، فذهبوا فأخربوا أهل مكة 
فنزل مبر الظهران حيث ينظر إىل أنصاب احلرم ، بعث السالح من القسي والنبل والرماح إىل بطن ياجج ، وسار  -

فلما كان يف أثناء الطريق بعثت قريش مكرز بن حفص ، . إىل مكة بالسيوف مغمدة يف قُُرهبا كما شارطهم عليه 
دخلت علينا : قال » وما ذاك؟ « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال . عهد يا حممد ، ما عرفناك تنقض ال: فقال 

: فقال » مل يكن ذلك ، وقد بعثنا به إىل ياجج « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال . بالسالح والقسي والرماح 
  هبذا عرفناك ، بالرب والوفاء

رضي اهللا  -وإىل أصحابه  -عليه وسلم  صلى اهللا -وخرجت رؤوس الكفار من مكة لئال ينظروا إىل رسول اهللا 
وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا يف الطرق وعلى البيوت ينظرون . غيظاً وحنقاً  -عنهم 

وبني يديه أصحابه يلبون ،  -صلى اهللا عليه وسلم  -فدخلها . وأصحابه  -صلى اهللا عليه وسلم  -إىل رسول اهللا 
ىل ذي طوى ، وهو راكب ناقته القصواء اليت كان راكبها يوم احلديبية ، وعبد اهللا بن رواحة واهلدي قد بعثه إ

  .األنصاري آخذ بزمام الناقة يقودها 
. مث كان الفتح يف العام الذي يليه . وحتقق وعد اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهكذا صدقت رؤيا رسول اهللا 

  :مث حتقق وعد اهللا وبشراه األخرية حيث يقول . زيرة كلها بعد مث ظهر يف اجل. وظهر دين اهللا يف مكة 
  . .} هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ، وكفى باهللا شهيدا { 

فلقد ظهر دين احلق ، ال يف اجلزيرة وحدها ، بل ظهر يف املعمور من األرض كلها قبل مضي نصف قرن من الزمان 



اطورية كسرى كلها ، ويف قسم كبري من امرباطورية قيصر ، وظهر يف اهلند ويف الصني ، مث يف جنوب ظهر يف امرب. 
وكان هذا هو معظم املعمور من األرض يف القرن ) . . أندونيسيا ( آسيا يف املاليو وغريها ، ويف جزر اهلند الشرقية 

  .السادس ومنتصف القرن السابع امليالدي 
حىت بعد احنساره السياسي عن جزء كبري من األرض اليت فتحها ،  -هراً على الدين كله وما يزال دين احلق ظا

واحنسار قوة أهله يف األرض كلها بالقياس إىل القوى اليت ظهرت يف الشرق . وخباصة يف أوربا وجزر البحر األبيض 
  .والغرب يف هذا الزمان 

  .هو دين  أجل ما يزال دين احلق ظاهراً على الدين كله ، من حيث

فهو الدين القوي بذاته ، القوي بطبيعته ، الزاحف بال سيف وال مدفع من أهله ملا يف طبيعته من استقامة مع الفطرة 
ومع نواميس الوجود األصيلة؛ وملا فيه من تلبية بسيطة عميقة حلاجات العقل والروح ، وحاجات العمران والتقدم 

  األكواخ إىل سكان ناطحات السحاب، وحاجات البيئات املتنوعة ، من ساكين 
وما من صاحب دين غري اإلسالم ، ينظر يف اإلسالم نظرة جمردة من التعصب واهلوى حىت يقر باستقامة هذا الدين 

{ . . وقوته الكامنة ، وقدرته على قيادة البشرية قيادة رشيدة ، وتلبية حاجاهتا النامية املتطورة يف يسر واستقامة 
  . .} اً وكفى باهللا شهيد

ووعد اهللا ما يزال . فوعد اهللا قد حتقق يف الصورة السياسية الظاهرة قبل مضي قرن من الزمان بعد البعثة احملمدية 
بل إنه هو الدين . متحققاً يف الصورة املوضوعية الثابتة؛ وما يزال هذا الدين ظاهراً على الدين كله يف حقيقته 

  .لقيادة ، يف مجيع األحوال الوحيد الباقي قادراً على العمل ، وا
ولعل أهل هذا الدين هم وحدهم الذين ال يدركون هذه احلقيقة اليوم فغري أهله يدركوهنا وخيشوهنا ، وحيسبون هلا 

  يف سياساهتم كل حساب
صلى  -ختامها بتلك الصورة الوضيئة اليت يرمسها القرآن لواقع صحابة رسول اهللا . واآلن جنيء إىل ختام السورة 

وبذلك الثناء الكرمي على تلك اجلماعة الفريدة السعيدة اليت رضي اهللا عنها ، وبلغها رضاه فرداً  - عليه وسلم اهللا
  :فرداً 

والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم ، تراهم ُركَّعاً ُسجَّداً ، يبتغون فضالً من اهللا . حممد رسول اهللا { 
ومثلهم يف اإلجنيل كزرع أخرج شطأه ، . ذلك مثلهم يف التوراة . السجود ورضوانا ، سيماهم يف وجوههم من أثر 

وعد اهللا الذين آمنوا وعملوا . فآزره ، فاستغلظ ، فاستوى على سوقه ، يعجب الزراع ، ليغيظ هبم الكفار 
  .} الصاحلات منهم مغفرة وأجراً عظيما 

ورة مؤلفة من عدة لقطات ألبرز حاالت هذه اجلماعة ص. إهنا صورة عجيبة يرمسها القرآن الكرمي بأسلوبه البديع 
أشداء على الكفار رمحاء { : فلقطة تصور حالتهم مع الكفار ومع أنفسهم . املختارة ، حاالهتا الظاهرة واملضمرة 

 :ولقطة تصور قلوهبم وما يشغلها وجييش هبا . . } تراهم ركعاً سجداً { : ولقطة تصور هيئتهم يف عبادهتم } بينهم 
{ : ولقطة تصور أثر العبادة والتوجه إىل اهللا يف مستهم وسحنتهم ومساهتم . . } يبتغون فضالً من اهللا ورضواناً { 

ولقطات متتابعة . . وهذه صفتهم فيها . . } ذلك مثلهم يف التوراة { . . } سيماهم يف وجوههم من أثر السجود 
{ . } فاستوى على سوقه } { فاستغلظ { . . } فآزره {  }كزرع أخرج شطأه { . . تصورهم كما هم يف اإلجنيل 

  . .} ليغظ هبم الكفار { . . : } يعجب الزراع 
صفته اليت أنكرها سهيل بن عمرو ومن وراءه من  -صلى اهللا عليه وسلم  -وتبدأ اآلية بإثبات صفة حممد 



  .األسلوب البديع مث ترتسم تلك الصورة الوضيئة بذلك . . } حممد رسول اهللا { : املشركني 
ولكن اللقطات تتناول احلاالت الثابتة يف حياهتم ، ونقط االرتكاز األصيلة يف هذه . واملؤمنون هلم حاالت شىت 

  .احلياة 

وإرادة التكرمي واضحة يف اختيار هذه اللقطات ، . . وتربزها وتصوغ منها اخلطوط العريضة يف الصور الوضيئة 
  .التكرمي اإلهلي هلذه اجلماعة السعيدة . تصورها  وتثبيت املالمح والسمات اليت

أشداء على . . } أشداء على الكفار رمحاء بينهم { : إرادة التكرمي واضحة ، وهو يسجل هلم يف اللقطة األوىل أهنم 
رمحاء بينهم وهم . الكفار وفيهم آباؤهم وإخوهتم وذوو قرابتهم وصحابتهم ، ولكنهم قطعوا هذه الوشائج مجيعاً 

فليس هلم يف أنفسهم شيء . وهي احلمية للعقيدة ، والسماحة للعقيدة . فهي الشدة هللا والرمحة هللا . فقط إخوة دين 
وهم يقيمون عواطفهم ومشاعرهم ، كما يقيمون سلوكهم وروابطهم على أساس . ، وال ألنفسهم فيهم شيء 

قد جتردوا من األنانية ومن اهلوى ، ومن . يها يشتدون على أعدائهم فيها ، ويلينون إلخوهتم ف. عقيدهتم وحدها 
  .االنفعال لغري اهللا ، والوشيجة اليت تربطهم باهللا 

تراهم ركعاً { : وإرادة التكرمي واضحة وهو خيتار من هيئاهتم وحاالهتم ، هيئة الركوع والسجود وحالة العبادة 
ذلك أن هيئة الركوع . ها الرائي حيثما رآهم والتعبري يوحي كأمنا هذه هيئتهم الدائمة اليت يرا. . } سجداً 

والسجود متثل حالة العبادة ، وهي احلالة األصيلة هلم يف حقيقة نفوسهم؛ فعرب عنها تعبرياً يثبتها كذلك يف زماهنم ، 
  .حىت لكأهنم يقضون زماهنم كله ركعاً سجداً 

. . } يبتغون فضالً من اهللا ورضواناً { : هم ولكنها لقطة لبواطن نفوسهم وأعماق سرائر. واللقطة الثالثة مثلها 
كل ما يشغل باهلم ، وكل ما تتطلع إليه أشواقهم ، هو فضل اهللا . فهذه هي صورة مشاعرهم الدائمة الثابتة 

  .وال شيء وراء الفضل والرضوان يتطلعون إليه ويشتغلون به . ورضوانه 
سيماهم يف وجوهم { : ملضمر يف مالحمهم ، ونضحها على مساهتم واللقطة الرابعة تثبت أثر العبادة الظاهرة والتطلع ا

سيماهم يف وجوههم من الوضاءة واإلشراق والصفاء والشفافية ، ومن ذبول العبادة احلي . . } من أثر السجود 
من { : وليست هذه السيما يف النكتة املعروفة يف الوجه كما يتبادر إىل الذهن عند مساع قوله . الوضيء اللطيف 

واختار لفظ السجود ألنه ميثل حالة اخلشوع واخلضوع . فاملقصود بأثر السجود هو أثر العبادة . . } أثر السجود 
أثره يف مالمح الوجه ، حيث تتوراى اخليالء والكربياء . فهو أثر هذا اخلشوع . والعبودية هللا يف أكمل صورها 

ة الصافية ، والوضاءة اهلادئة ، والذبول اخلفيف الذي يزيد وجه وحيل مكاهنا التواضع النبيل ، والشفافي. والفراهة 
  .املؤمن وضاءة وصباحة ونبالً 

إمنا هي ثابتة هلم يف لوحة القدر ، ومن مث فهي . وهذه الصورة الوضيئة اليت متثلها هذه اللقطات ليست مستحدثة 
م اليت عرفهم اهللا هبا يف كتاب موسى ، وبشر وصفته. . } ذلك مثلهم يف التوارة { : قدمية جاء ذكرها يف التوراة 

  .األرض مبا قبل أن جييئوا إليها 
فهو زرع نام . . } كزرع أخرج شطأه { : وصفتهم يف بشارته مبحمد ومن معه ، أهنم . . } ومثلهم يف اإلجنيل { 

أو أن العود . } ه فآزر{ . ولكن هذا الفرخ ال يضعف العود بل يشده . قوي ، خيرج فرخه ، من قوته وخصوبته 
  .ال معوجا وحمنيا } فاستوى على سوقه { . الزرع وضخمت ساقه وامتألت } فاستغلظ { . آزر فرخه فشده 



ا الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتْرفَعُوا َيا أَيَُّه) ١(يٌم َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا تُقَدُِّموا َبْيَن َيَديِ اللَِّه َوَرُسوِلِه وَاتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه َسِميٌع َعِل
) ٢(كُْم وَأَْنُتمْ لَا َتشُْعُرونَ أَصَْواَتكُْم فَْوَق صَْوِت النَّبِيِّ وَلَا َتْجَهرُوا لَُه بِالْقَْولِ كََجْهرِ بَْعِضكُْم ِلبَْعضٍ أَنْ َتْحَبطَ أَْعَمالُ

إِنَّ ) ٣(ِه أُولَِئَك الَِّذيَن امَْتَحَن اللَُّه قُلُوَبُهْم ِللتَّقَْوى لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوأَْجٌر َعِظيٌم إِنَّ الَِّذيَن يَُغضُّونَ أَْصوَاتَُهْم ِعْنَد َرسُولِ اللَّ
يًْرا لَُهْم َواللَّهُ َولَْو أَنَُّهْم صََبُروا َحتَّى َتخُْرَج إِلَْيهِمْ لَكَانَ َخ) ٤(الَِّذيَن ُينَاُدوَنَك ِمْن َوَراِء الُْحجَُراِت أَكْثَُرُهمْ لَا َيْعِقلُونَ 

َعلَى َما فََعلُْتْم َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنْ َجاَءكُْم فَاِسٌق بَِنَبإٍ فََتَبيَّنُوا أَنْ ُتِصيبُوا قَْوًما بَِجَهالٍَة فَُتصْبُِحوا ) ٥(غَفُوٌر َرحِيٌم 
ُعكُْم ِفي كَِثريٍ ِمَن الْأَْمرِ لََعنِتُّْم وَلَِكنَّ اللََّه َحبََّب إِلَْيكُُم الْإَِميانَ َوَزيََّنهُ َواْعلَُموا أَنَّ فِيكُْم َرُسولَ اللَِّه لَْو ُيِطي) ٦(َناِدِمَني 

َعِليمٌ  فَْضلًا ِمَن اللَِّه َونِْعَمةً َواللَُّه) ٧(ِفي قُلُوبِكُْم َوكَرََّه إِلَْيكُُم الْكُفَْر َوالْفُسُوَق َوالِْعْصَيانَ أُولَِئَك ُهُم الرَّاِشدُونَ 
اِتلُوا الَِّتي َتبِْغي َوإِنْ طَاِئفََتاِن ِمَن الُْمْؤِمنِنيَ اقَْتَتلُوا فَأَْصِلحُوا َبْيَنُهَما فَإِنْ بََغْت إِْحَداُهَما َعلَى الْأُْخَرى فَقَ) ٨(َحكِيٌم 

إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ ) ٩(َوأَقِْسطُوا إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمقْسِِطَني  َحتَّى تَِفيَء إِلَى أَْمرِ اللَِّه فَإِنْ فَاَءْت فَأَْصِلحُوا بَْيَنُهَما بِالَْعْدلِ
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َيْسَخْر قَْوٌم ِمْن قَْومٍ َعَسى أَنْ ) ١٠(إِْخَوةٌ فَأَْصِلحُوا َبْيَن أََخوَْيكُْم وَاتَّقُوا اللََّه لََعلَّكُْم تُْرَحُمونَ 

ا بِالْأَلْقَابِ بِئَْس الِاْسمُ ْيًرا ِمنُْهْم َولَا نَِساٌء ِمْن نَِساٍء َعَسى أَنْ َيكُنَّ َخْيًرا مِْنُهنَّ َولَا َتلِْمُزوا أَنْفَُسكُْم َولَا تََناَبزُوَيكُوُنوا َخ
الَِّذيَن آَمُنوا اجَْتنُِبوا كَثًِريا ِمَن الظَّنِّ إِنَّ بَْعضَ َيا أَيَُّها ) ١١(الْفُُسوُق بَْعَد الْإَِمياِن َوَمْن لَْم َيُتْب فَأُولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ 

فَكَرِْهُتُموُه َواتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللَّهَ  الظَّنِّ إِثٌْم َولَا َتَجسَّسُوا َولَا يَْغَتْب بَْعُضكُْم َبْعًضا أَُيِحبُّ أََحُدكُْم أَنْ َيأْكُلَ لَْحَم أَِخيِه َمْيًتا
َرَمكُْم ِعْنَد اللَّهِ َيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَقَْناكُْم ِمْن ذَكَرٍ وَأُنْثَى َوَجَعلَْناكُمْ ُشُعوًبا َوقَبَاِئلَ ِلَتعَاَرفُوا إِنَّ أَكْ) ١٢( َتوَّاٌب َرحِيٌم

لَِكْن قُولُوا أَْسلَْمَنا َولَمَّا َيْدُخلِ الْإَِميانُ ِفي قَالَتِ الْأَعَْراُب آَمنَّا قُلْ لَْم ُتؤِْمُنوا َو) ١٣(أَْتقَاكُْم إِنَّ اللََّه َعِليٌم َخبٌِري 
إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن آَمُنوا ) ١٤(قُلُوبِكُْم َوإِنْ تُِطيُعوا اللََّه َوَرسُولَُه لَا َيلِْتكُْم ِمْن أَْعَماِلكُمْ َشْيئًا إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم 

قُلْ أَُتَعلُِّمونَ اللَّهَ ) ١٥(لَْم يَْرَتابُوا َوَجاَهُدوا بِأَْموَاِلهِْم َوأَنْفُِسهِْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه أُولَِئَك ُهُم الصَّاِدقُونَ  بِاللَِّه َوَرُسوِلِه ثُمَّ
ُمنُّونَ َعلَْيَك أَنْ أَْسلَُموا قُلْ لَا َي) ١٦(بِِدينِكُْم َواللَُّه َيعْلَُم َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َواللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم 

إِنَّ اللََّه َيْعلَُم غَْيَب السََّماَواتِ ) ١٧(َتُمنُّوا َعلَيَّ إِْسلَاَمكُمْ َبلِ اللَُّه َيُمنُّ َعلَْيكُْم أَنْ َهَداكُْم ِللْإَِمياِن إِنْ كُنُْتْم َصاِدِقَني 
  ) ١٨( َوالْأَْرضِ َواللَُّه َبِصٌري بَِما َتْعَملُونَ

هذه السورة اليت ال تتجاوز مثاين عشرة آية ، سورة جليلة ضخمة ، تتضمن حقائق كبرية من حقائق العقيدة 
حقائق تفتح للقلب وللعقل آفاقاً عالية وآماداً بعيدة؛ وتثري يف النفس . والشريعة ، ومن حقائق الوجود واإلنسانية 

هج التكوين والتنظيم ، وقواعد التربية والتهذيب ، ومبادئ والذهن خواطر عميقة ومعاين كبرية؛ وتشمل من منا
  التشريع والتوجيه ، ما يتجاوز حجمها وعدد آياهتا مئات املرات

  .وهي تربز أمام النظر أمرين عظيمني للتدبر والتفكري 
 نظيف سليم؛ وأول ما يربز للنظر عند مطالعة السورة ، هو أهنا تكاد تستقل بوضع معامل كاملة ، لعامل رفيع كرمي

. . متضمنة القواعد واألصول واملبادئ واملناهج اليت يقوم عليها هذا العامل؛ واليت تكفل قيامه أوالً ، وصيانته أخرياً 
علم نقي القلب ، نظيف املشاعر ، عف اللسان ، . . عامل يصدر عن اهللا ، ويتجه إىل اهللا ، ويليق أن ينتسب إىل اهللا 

أدب يف . عامل له أدب مع اهللا ، وأدب مع رسوله ، وأدب مع نفسه ، وأدب مع غريه . . وقبل ذلك عف السريرة 
ويف الوقت ذاته له شرائعه املنظمة ألوضاعه ، وله نظمه اليت تكفل . هواجس ضمريه ، ويف حركات جوارحه 

. ا العامل وظاهره وهي شرائع ونظم تقوم على ذلك األدب ، وتنبثق منه ، وتتسق معه؛ فيتواىف باطن هذ. صيانته 
. . وتتوازن دوافعه وزواجره؛ وتتناسق أحاسيسه وخطاه ، وهو يتجه ويتحرك إىل اهللا . وتتالقى شرائعه ومشاعره 

ومن مث ال يوكل قيام هذا العامل الرفيع الكرمي النظيف السليم وصيانته ، جملرد أدب الضمري ونظافة الشعور؛ وال 



كذلك ال يوكل لشعور الفرد . بل يلتقي هذا بذلك يف انسجام وتناسق . م يوكل كذلك جملرد التشريع والتنظي
بل يلتقي فيه األفراد بالدولة ، والدولة باألفراد ، وتتالقى . وجهده ، كما ال يترك لنظم الدولة وإجراءاهتا 

  .واجباهتما ونشاطهما يف تعاون واتساق 
األدب يف إدراك حدود العبد أمام الرب ، والرسول الذي  يتمثل هذا. هو عامل له أدب مع اهللا ، ومع رسول اهللا 

فال . . } يا أيها الذين آمنوا ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله ، واتقوا اهللا ، إن اهللا مسيع عليم { : يبلغ عن الرب 
ما ينهى عنه؛ وال يسبق العبد املؤمن إهله يف أمر أو هني ، وال يقترح عليه يف قضاء أو حكم؛ وال يتجاوز ما يأمر به و

وله أدب خاص فيه خطاب رسول . . تقوى منه وخشية ، وحياء منه وأدباً . . جيعل لنفسه إرادة أو رأياً مع خالقه 
وال جتهروا له . يا أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب { : وتوقريه  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 

إن الذين يغضون أصواهتم عند رسول اهللا . حتبط أعمالكم وأنتم ال تشعرون بالقول كجهر بعضكم لبعض ، أن 
إن الذين ينادونك من وراء احلجرات أكثرهم ال . أولئك الذين امتحن اهللا قلوهبم للتقوى ، هلم مغفرة وأجر عظيم 

  .} يعقلون ، ولو أهنم صربوا حىت خترج إليهم لكان خرياً هلم ، واهللا غفور رحيم 

.  
يستند هذا . مل له منهجه يف التثبت من األقوال واألفعال ، واالستيثاق من مصدرها ، قبل احلكم عليها وهو عا

املنهج إىل تقوى اهللا ، وإىل الرجوع باألمر إىل رسول اهللا ، يف غري ما تقدم بني يديه ، وال اقتراح مل يطلبه ومل يأمر به 
بينوا أن تصيبوا قوماً جبهالة ، فتصبحوا على ما فعلتم نادمني؛ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فت{ : 

ولكن اهللا حبَّبَ إليكم اإلميان ، وزينه يف . واعلموا أن فيكم رسول اهللا ، لو يطيعكم يف كثري من األمر لَعَنِتُّم 
، واهللا عليم حكيم  قلوبكم ، وكرَّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان ، أولئك هم الراشدون ، فضالً من اهللا ونعمة

 {. .  
وهو عامل له نظمه وإجراءاته العملية يف مواجهة ما يقع فيه من خالف وفنت وقالقل واندفاعات ، ختلخل كيانه لو 

وهو يواجهها بإجراءات عملية منبثقة من قاعدة األخوة بني املؤمنني ، ومن حقيقة العدل . تركت بغري عالج 
وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما؛ فإن { : اء يف رمحته ورضاه واإلصالح ، ومن تقوى اهللا والرج

بغت إحدامها على األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أمر اهللا؛ فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ، 
  . .} لعلكم ترمحون إمنا املؤمنون إخوة ، فأصلحوا بني أخويكم ، واتقوا اهللا . إن اهللا حيب املقسطني 

يا أيها { : وهو عامل له آدابه النفسية يف مشاعره جتاه بعضه البعض؛ وله آدابه السلوكية يف معامالته بعضه مع بعض 
الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خرياً منهم؛ وال نساء من نساء عسى أن يكن خرياً منهن؛ وال 

  }ومن مل يتب فأولئك هم الظاملون . الفسوق بعد اإلميان : بئس االسم . باأللقاب تلمزوا أنفسكم ، وال تنابزوا 
وهو عامل نظيف املشاعر ، مكفول احلرمات ، مصون الغيبة واحلضرة ، ال يؤخذ فيه أحد بظنه ، وال تتبع فيه 

نوا اجتنبوا كثرياً من يا أيها الذين آم{ : العورات ، وال يتعرض أمن الناس وكرامتهم وحريتهم فيه ألدىن مساس 
أحيب أحدكم أن يأكل حلم أخيه ميتاً؟ . الظن إن بعض الظن إمث ، وال جتسسوا ، وال يغتب بعضكم بعضاً 

  }. فكرهتموه واتقوا اهللا ، إن اهللا تواب رحيم 
د الذي يقّوم وهو عامل له فكرته الكاملة عن وحدة اإلنسانية املختلفة األجناس املتعددة الشعوب ، وله ميزانه الواح

يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ، { : إنه ميزان اهللا املربأ من شوائب اهلوى واالضطراب . به اجلميع 
  . .} وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم ، إن اهللا عليم خبري 



عامل ذلك العامل الرفيع الكرمي النظيف السليم ، والسورة بعد عرض هذه احلقائق الضخمة اليت تكاد تستقل برسم م
وبامسه ُهتف هلم ليلبوا دعوة اهللا الذي يدعوهم . حتدد معامل اإلميان ، الذي بامسه دُعي املؤمنون إىل إقامة ذلك العامل 

نداء احلبيب الذي ذلك ال. . } يا أيها الذين آمنوا { : إىل تكاليفه هبذا الوصف اجلميل ، احلافز إىل التلبية والتسليم 
خيجل من يدعى به من اهللا أن ال جييب؛ والذي ييسر كل تكليف ويهون كل مشقة ، ويشوق كل قلب فيسمع 

  .آمنا : قالت األعراب { : ويستجيب 

وإن تطيعوا اهللا ورسوله ال يلتكم من . وملا يدخل اإلميان يف قلوبكم . أسلمنا : مل تؤمنوا ، ولكن قولوا : قل 
إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله ، مث مل يرتابوا ، وجاهدوا بأمواهلم . ئاً ، إن اهللا غفور رحيم أعمالكم شي

أُتعلِّمون اهللا بدينكم ، واهللا يعلم ما يف السماوات وما يف : قل . وأنفسهم يف سبيل اهللا ، أولئك هم الصادقون 
  . .} األرض ، واهللا بكل شيء عليم 

هبة اإلميان اليت مين هبا على من يشاء ، وفق ما يعلمه . تامها عن ضخامة اهلبة اإلهلية للبشر وتكشف السورة يف خ
بل اهللا مين عليكم أن هداكم لإلميان . ال متنوا علّي إسالمكم : قل . مينون عليك أن أسلموا { : فيه من استحقاق 
  . .} مبا تعملون إن اهللا يعلم غيب السماوات واألرض واهللا بصري . إن كنتم صادقني 

فأما األمر الثاين الذي يربز للنظر من خالل السورة ، ومن مراجعة املناسبات الواقعية اليت صاحبت نزول آياهتا ، 
فهو هذا اجلهد الضخم الثابت املطرد ، الذي متثله توجيهات القرآن الكرمي والتربية النبوية احلكيمة ، إلنشاء وتربية 

ليت متثل ذلك العامل الرفيع الكرمي النظيف السليم ، الذي وجدت حقيقته يوماً على هذه تلك اجلماعة املسلمة ، ا
  األرض؛ فلم يعد منذ ذلك احلني فكرة مثالية ، وال حلماً طائراً ، يعيش يف اخليال

ومل ختلق بني  هذه اجلماعة املثالية اليت متثلت حقيقة واقعة يف فترة من فترات التاريخ مل تنبت فجأة ومل توجد مصادفة؛
بل منت منواً طبيعياً بطيئاً كما . كذلك مل تظهر نتيجة نفحة تغري طبائع األشياء كلها يف حلظة أو ومضة . يوم وليلة 

وأخذت الزمن الالزم لنموها ، كما أخذت اجلهد املوصول الثابت املطرد . تنمو الشجرة الباسقة العميقة اجلذور 
ىل العناية الساهرة ، والصرب الطويل ، واجلهد البصري يف التهذيب والتشذيب ، واحتاجت إ. الضروري هلذا النمو 

واحتاجت إىل معاناة التجارب الواقعية املريرة واالبتالءات الشاقة املضنية؛ . والتوجيه والدفع ، والتقوية والتثبيت 
 -ية اإلهلية هلذه اجلماعة املختارة ويف هذا كله كانت تتمثل الرعا. . مع التوجيه لعربة هذه التجارب واالبتالءات 

وذلك مع الفضائل الكامنة . حلمل هذه األمانة الكربى؛ وحتقيق مشيئة اهللا هبا يف األرض  -على علم 
وهبذا كله أشرقت تلك . . واالستعدادات املكنونة يف ذلك اجليل؛ ويف الظروف واألحوال املهيأة له على السواء 

شرية؛ ووجدت هذه احلقيقة اليت تتراءى من بعيد وكأهنا حلم مرفرف يف قلب ، أو الومضة العجيبة يف تاريخ الب
  رؤيا جمنحة يف خيال

يا أيها الذين آمنوا ال ترفعوا . يا أيها الذين آمنوا ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله ، واتقوا اهللا إن اهللا مسيع عليم { 
. ر بعضكم لبعض ، أن حتبط أعمالكم وأنتم ال تشعرون وال جتهروا له بالقول كجه. أصواتكم فوق صوت النيب 

  .إن الذين يغضون أصواهتم عند رسول اهللا أولئك الذين امتحن اهللا قلوهبم للتقوى ، هلم مغفرة وأجر عظيم 

إن الذين ينادونك من وراء احلجرات أكثرهم ال يعقلون ، ولو أهنم صربوا حىت خترج إليهم لكان خرياً هلم ، واهللا 
  . .} رحيم  غفور

نداء من اهللا للذين آمنوا به . . } يا أيها الذين آمنوا { . تبدأ السورة بأول نداء حبيب ، وأول استجاشة للقلوب 



واستجاشة لقلوهبم بالصفة اليت تربطهم به ، وتشعرهم بأهنم له ، وأهنم حيملون شارته ، وأهنم يف هذا . بالغيب 
مر يقدره ويريده ، وأنه حبب إليهم اإلميان وزينه يف قلوهبم اختياراً هلم ومنة الكوكب عبيده وجنوده ، وأهنم هنا أل

عليهم ، فأوىل هلم أن يقفوا حيث أراد هلم أن يكونوا ، وأن يقفوا بني يدي اهللا موقف املنتظر لقضائه وتوجيهه يف 
  :نفسه ويف غريه ، يفعل ما يؤمر ويرضى مبا يقسم ، ويسلم ويستسلم 

  . .} ين آمنوا ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله ، واتقوا اهللا إن اهللا مسيع عليم يا أيها الذ{ 
. يا أيها الذين آمنوا ، ال تقترحوا على اهللا ورسوله اقتراحاً ، ال يف خاصة أنفسكم ، وال يف أمور احلياة من حولكم 

  .ال ترجعون فيه إىل قول اهللا وقول رسوله وال تقولوا يف أمر قبل قول اهللا فيه على لسان رسوله ، وال تقضوا يف أمر 
وقال . فكره اهللا تعاىل ذلك . لو صح كذا . لو أنزل يف كذا وكذا : ذكر لنا أن ناساً كانوا يقولون : قال قتادة 

ال تفتاتوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشيء حىت يقضي : وقال جماهد . هنوا أن يتكلموا بني يديه : العويف 
وقال علي بن طلحة عن . ال تقضوا أمراً دون اهللا ورسوله من شرائع دينكم : وقال الضحاك . تعاىل على لسانه  اهللا

  .ال تقولوا خالف الكتاب والسنة :  -رضي اهللا عنهما  -ابن عباس 
الوقت وهو أصل من أصول التشريع والعمل يف . وهو منهج يف التلقي والتنفيذ . فهو أدب نفسي مع اهللا ورسوله 

وكل ذلك . . هذه التقوى النابعة من الشعور بأن اهللا مسيع عليم . وهو منبثق من تقوى اهللا ، وراجع إليها . . ذاته 
  .يف آية واحدة قصرية ، تلمس وتصور كل هذه احلقائق األصيلة الكبرية 

وله؛ وما عاد واحد منهم وكذلك تأدب املؤمنون مع رهبم ومع رسوهلم؛ فما عاد مقترح منهم يقترح على اهللا ورس
أن يديل به؛ وما عاد أحد منهم يقضي برأيه يف أمر أو  -صلى اهللا عليه وسلم  -يديل برأي مل يطلب منه رسول اهللا 

  . .حكم ، إال أن يرجع قبل ذلك إىل قول اهللا وقول الرسول 
صلى  -حيث قال له النيب  -ه رضي اهللا عن -عن معاذ «  -بإسناده  -روى أمحد وأبو داود والترمذي وابن ماجة 

» :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال . بكتاب اهللا تعاىل : قال « مب حتكم؟ » : حني بعثه إىل اليمن  -اهللا عليه وسلم 
« فإن مل جتد؟ » :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -بسنة رسول اهللا : قال « فإن مل جتد؟ 

صلى  -احلمد هللا الذي وفق رسول رسول اهللا : فضرب يف صدره وقال . أجتهد رأيي :  -رضي اهللا عنه  -قال 
  .» ملا يرضي رسول اهللا  -اهللا عليه وسلم 

يسأهلم عن اليوم الذي هم فيه ، واملكان الذي هم فيه ، وهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -وحىت لكأن رسول اهللا 
خشية أن يكون يف قوهلم تقدم بني يدي . اهللا ورسوله أعلم :  بقوهلم يعلمونه حق العلم ، فيتحرجون أن جييبوا إال

  اهللا ورسوله
سأل يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب «  -رضي اهللا عنه  -جاء يف حديث أيب بكرة نفيع بن احلارث الثقفي 

  :حجة الوداع 
أليس ذا » : فقال . يسميه بغري امسه فسكت حىت ظننا أنه س. اهللا ورسوله أعلم : قلنا . . « أي شهر هذا؟ » 

. فسكت حىت ظننا أنه سيسميه بغري امسه . اهللا ورسوله أعلم : قلنا « أي بلد هذا؟ » : بلى قال : قلنا « احلجة؟ 
فسكت حىت ظننا أنه . اهللا ورسوله أعلم : قلنا « فأي يوم هذا؟ » : قلنا بلى قال « أليس البلدة احلرام؟ » : فقال 

  .» اخل . . قلنا بلى « أليس يوم النحر؟ » : فقال . ري امسه سيسميه بغ
فهذه صورة من األدب ، ومن التحرج ، ومن التقوى ، اليت انتهى إليها املسلمون بعد مساعهم ذلك النداء ، وذلك 

  .التوجيه ، وتلك اإلشارة إىل التقوى ، تقوى اهللا السميع العليم 



احلديث واخلطاب؛ وتوقريهم له يف قلوهبم ، توقرياً ينعكس على نرباهتم  واألدب الثاين هو أدهبم مع نبيهم يف
وأصواهتم؛ ومييز شخص رسول اهللا بينهم ، ومييز جملسه فيهم؛ واهللا يدعوهم إليه بذلك النداء احلبيب؛ وحيذرهم من 

  :خمالفة ذلك التحذير الرهيب 
وال جتهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ، أن حتبط . يا أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب { 

  . .} أعمالكم وأنتم ال تشعرون 
ليحذروا . . أن حتبط أعمالكم وأنتم ال تشعرون . . ليوقروا النيب الذي دعاهم إىل اإلميان . . يا أيها الذين آمنوا 

  ني ، ليتقوههذا املزلق الذي قد ينتهي هبم إىل حبوط أعماهلم ، وهم غري شاعرين وال عامل
  :ولقد عمل يف نفوسهم ذلك النداء احلبيب ، وهذا التحذير املرهوب ، عمله العميق الشديد 

كاد اخلريان أن : قال . حدثنا بسرة بن صفوان اللخمي ، حدثنا نافع بن عمر ، عن ابن أيب مليكة : قال البخاري 
حني قدم عليه  -صلى اهللا عليه وسلم  -ند النيب رفعا أصواهتما ع. . أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما . . يهلكا 

أخي بين جماشع  -رضي اهللا عنه  -فأشار أحدمها باألقرع بن حابس ) يف السنة التاسعة من اهلجرة ( ركب بين متيم 
  .وأشار اآلخر برجل آخر ) أي ليؤمره عليهم ( 

 -رضي اهللا عنهما  -أبو بكر لعمر : فقال ) يف رواية أخرى أن امسه القعقاع بن معبد ( ال أحفظ امسه : قال نافع 
يا أيها الذين { : فأنزل اهللا تعاىل . فارتفعت أصواهتما يف ذلك . ما أردت خالفك : قال . ما أردت إال خاليف 

آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب وال جتهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ، أن حتبط أعمالكم وأنتم ال 
صلى اهللا عليه  -رضي اهللا عنه يسمع رسول اهللا  -فما كان عمر :  -رضي اهللا عنه  -قال ابن الزبري  .} تشعرون 

قلت : أنه قال ملا نزلت هذه اآلية  -رضي اهللا عنه  -وروي عن أيب بكر . . بعد هذه اآلية حىت يستفهمه  -وسلم 
  ) .س يعين كاهلم( يا رسول اهللا ، واهللا ال أكلمك إال كأخي السرار : 

قال  -رضي اهللا عنه  -حدثنا هاشم ، حدثنا سليمان بن املغرية ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك : وقال اإلمام أمحد 
وأنتم ال تشعرون : إىل قوله  -يا أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب { : ملا نزلت هذه اآلية « : 
صلى اهللا  -أنا الذي كنت أرفع صويت على رسول اهللا : فقال . ت وكان ثابت بن قيس بن الشماس رفيع الصو} 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -ففقده رسول اهللا . وجلس يف أهله حزيناً . حبط عملي . أنا من أهل النار  -عليه وسلم 
أرفع صويت مالك؟ قال أنا الذي  -صلى اهللا عليه وسلم  -تفقدك رسول اهللا : فانطلق بعض القوم إليه ، فقالوا له 

بل هو . ال :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال النيب . فأخربوه مبا قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -فوق صوت النيب 
  .فكنا نراه ميشي بني أظهرنا وحنن نعلم أنه من أهل اجلنة :  -رضي اهللا عنه  -قال أنس » من أهل اجلنة 

حلبيب ، وذلك التحذير الرعيب؛ وهكذا تأدبوا يف حضرة فهكذا ارتعشت قلوهبم وارجتفت حتت وقع ذلك النداء ا
ولو كانوا يشعرون لتداركوا أمرهم . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خشية أن حتبط أعماهلم وهم ال يشعرون 

  ولكن هذا املنزلق اخلايف عليهم كان أخوف عليهم ، فخافوه واتقوه
  :يف تعبري عجيب  -صلى اهللا عليه وسلم  - ونوه اهللا بتقواهم ، وغضهم أصواهتم عند رسول اهللا

  . .} هلم مغفرة وأجر عظيم . إن الذين يغضون أصواهتم عند رسول اهللا أولئك الذين امتحن اهللا قلوهبم للتقوى { 
فالتقوى هبة عظيمة ، خيتار اهللا هلا القلوب ، بعد امتحان واختبار ، وبعد ختليص ومتحيص ، فال يضعها يف قلب إال 

والذين يغضون أصواهتم عند رسول اهللا قد اخترب اهللا قلوهبم وهيأها لتلقي . يأ هلا ، وقد ثبت أنه يستحقها وقد هت



  .وقد كتب هلم معها وهبا املغفرة واألجر العظيم . هبة التقوى . تلك اهلبة 
  .إنه الترغيب العميق ، بعد التحذير املخيف 

الذي هنض به الصدر األول على هدى من هذه التربية . لألمر العظيم  هبا يريب اهللا قلوب عباده املختارين ، ويعدها
  .ونور 

صلى اهللا  -أنه مسع صوت رجلني يف مسجد النيب  -رضي اهللا عنه  -وقد روي عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 
من أهل الطائف : قاال من أين أنتما؟ : أتدريان أين أنتما؟ مث قال : قد ارتفعت أصواهتما ، فجاء فقال  -عليه وسلم 

  لو كنتما من أهل املدينة ألوجعتكما ضرباً: فقال . 
كما كان يكره يف  -صلى اهللا عليه وسلم  -إنه يكره رفع الصوت عند قربه : وعرف علماء هذه األمة وقالوا 

  .احتراماً له يف كل حال  -عليه الصالة والسالم  -حياته 
يف العام التاسع  -صلى اهللا عليه وسلم  -م حني قدموا على رسول اهللا مث أشار إىل حادث وقع من وفد بين متي

جمليء وفود العرب من كل مكان بعد فتح مكة ، ودخوهلم يف اإلسالم ، وكانوا . . » عام الوفود « الذي مسي 
يا : لشريف أعراباً جفاة ، فنادوا من وراء حجرات أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم املطلة على املسجد النبوي ا

  :فنزل قوله تعاىل . هذه اجلفوة وهذا اإلزعاج  -صلى اهللا عليه وسلم  -فكره النيب . اخرج لنا . حممد 
إن الذين ينادونك من ورآء احلجرات أكثرهم ال يعقلون ، ولو أهنم صربوا حىت خترج إليهم لكان خرياً هلم ، { 

  . .} واهللا غفور رحيم 
وكّره إليهم النداء على هذه الصفة املنافية لألدب والتوقري الالئق بشخص . يعقلون فوصفهم اهللا بأن أكثرهم ال 

وبّين هلم األوىل واألفضل وهو الصرب واالنتظار . وحرمة رسول اهللا القائد واملريب  -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب 
  . وحبب إليهم التوبة واإلنابة ، ورغبهم يف املغفرة والرمحة. حىت خيرج إليهم 

إىل كل أستاذ  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد وعى املسلمون هذا األدب الرفيع ، وجتاوزوا به شخص رسول اهللا 
العامل الزاهد  -حيكى عن أيب عبيد . . ال يزعجونه حىت خيرج إليهم؛ وال يقتحمون عليه حىت يدعوهم . وعامل 

  . .» ىت خيرج يف وقت خروجه ما دققت باباً على عامل قط ح« : أنه قال  -الراوية الثقة 
واعلموا . يا أيها الذين آمنوا إن جآءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً جبهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمني { 

أن فيكم رسول اهللا ، لو يطيعكم يف كثري من األمر لعنتم؛ ولكن اهللا حبَّب إليكم اإلميان وزينه يف قلوبكم ، وكَّره 
  . .} ر والفسوق والعصيان ، أولئك هم الراشدون ، فضالً من اهللا ونعمة ، واهللا عليم حكيم إليكم الكف

. وكان النداء الثاين لتقرير ما ينبغي من أدب للقيادة وتوقري . كان النداء األول لتقرير جهة القيادة ومصدر التلقي 
فال بد من وضوح املصدر الذي يتلقى . وكان هذا وذلك هو األساس لكافة التوجيهات والتشريعات يف السورة 

  .عنه املؤمنون ، ومن تقرير مكان القيادة وتوقريها ، لتصبح للتوجيهات بعد ذلك قيمتها ووزهنا وطاعتها 

ومن مث جاء هذا النداء الثالث يبني للمؤمنني كيف يتلقون األنباء وكيف يتصرفون هبا؛ ويقرر ضرورة التثبت من 
  :مصدرها 

  . .} ين آمنوا إن جآءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً جبهالة ، فتصبحوا على ما فعلتم نادمني يا أيها الذ{ 
وحىت ال يشيع الشك بني اجلماعة املسلمة يف كل ما ينقله أفرادها من أنباء ، . وخيصص الفاسق ألنه مظنة الكذب 

ة أن يكون أفرادها موضع ثقتها ، وأن تكون أنباؤهم فاألصل يف اجلماعة املؤمن. فيقع ما يشبه الشلل يف معلوماهتا 



وبذلك يستقيم أمر اجلماعة وسطاً بني األخذ . فأما الفاسق فهو موضع الشك حىت يثبت خربه . مصدقة مأخوذاً هبا 
فتصيب قوماً بظلم عن جهالة . وال تعجل اجلماعة يف تصرف بناء على خرب فاسق . والرفض ملا يصل إليها من أنباء 

  .فتندم على ارتكاهبا ما يغضب اهللا ، وجيانب احلق والعدل يف اندفاع . سرع وت
صلى اهللا  -وقد ذكر كثري من املفسرين أن هذه اآلية نزلت يف الوليد بن عقبة بن أيب معيط حني بعثه رسول اهللا 

صلى اهللا عليه  -هللا أرسل رسول ا: قال جماهد وقتادة . وقال ابن كثري . على صدقات بين املصطلق  -عليه وسلم 
إن بين املصطلق قد مجعت لك : الوليد بن عقبة إىل بين املصطلق يتصدقهم فتلقوه بالصدقة ، فرجع فقال  -وسلم 

 -خالد بن الوليد  -صلى اهللا عليه وسلم  -فبعث رسول اهللا ) زاد قتادة وأهنم قد ارتدوا عن اإلسالم ( لتقاتلك 
يتثبت وال يعجل ، فانطلق حىت أتاهم ليالً ، فبعث عيونه ، فلما جاءوا أخربوا  إليهم ، وأمره أن -رضي اهللا عنه 

رضي  -أهنم مستمسكون باإلسالم ، ومسعوا أذاهنم وصالهتم ، فلما أصبحوا أتاهم خالد  -رضي اهللا عنه  -خالداً 
رب ، فأنزل اهللا تعاىل هذه فأخربه اخل -صلى اهللا عليه وسلم  -فرأى الذي يعجبه؛ فرجع إىل رسول اهللا  -اهللا عنه 

التثبت من اهللا والعجلة من « : يقول  -صلى اهللا عليه وسلم  -فكان الرسول اهللا : قال قتادة . اآلية الكرمية 
وكذا ذكر غري واحد من السلف منهم ابن أيب ليلى ، ويزيد بن رومان ، والضحاك ، ومقاتل بن . » الشيطان 

  ) . .انتهى كالم ابن كثري يف التفسري . . ( واهللا أعلم . نزلت يف الوليد بن عقبة  وغريهم يف هذه اآلية أهنا. حبان 
ومدلول اآلية عام ، وهو يتضمن مبدأ التمحيص والتثبت من خرب الفاسق؛ فأما الصاحل فيؤخذ خبربه ، ألن هذا هو 

. منهج التثبت ألنه أحد مصادره  واألخذ خبرب الصاحل جزء من. األصل يف اجلماعة املؤمنة ، وخرب الفاسق استثناء 
أما الشك املطلق يف مجيع املصادر ويف مجيع األخبار ، فهو خمالف ألصل الثقة املفروض بني اجلماعة املؤمنة ، ومعطل 

واإلسالم يدع احلياة تسري يف جمراها الطبيعي ، ويضع الضمانات واحلواجز فقط . لسري احلياة وتنظيمها يف اجلماعة 
  .لتعطيلها ابتداء  لصيانتها ال

  .وهذا منوذج من اإلطالق واالستثناء يف مصادر األخبار 
صلى  -ويبدو أنه كان من بعض املسلمني اندفاع عند اخلرب األول الذي نقله الوليد بن عقبة ، وإشارة على النيب 

فجاءت اآلية التالية . لزكاة وذلك محية من هذا الفريق لدين اهللا وغضباً ملنع ا. أن يعجل بعقاهبم  -اهللا عليه وسلم 
  :تذكرهم باحلقيقة الضخمة والنعمة الكبرية اليت تعيش بينهم ليدركوا قيمتها وينتبهوا دائماً لوجودها 

  . .} واعلموا أن فيكم رسول اهللا { 
 ولكنها عند التدبر تبدو هائلة ال تكاد تتصور وهل من اليسري. وهي حقيقة تتصور بسهولة ألهنا وقعت ووجدت 

أن يتصور اإلنسان أن تتصل السماء باألرض صلة دائمة حية مشهودة؛ فتقول السماء لألرض؛ وخترب أهلها عن 
ويفعل أحدهم . حاهلم وجهرهم وسرهم ، وتقّوم خطاهم أوال بأول ، وتشري عليهم يف خاصة أنفسهم وشؤوهنم 

ينبئ رسوله مبا  -جل جالله  -، وإذا اهللا  الفعلة ويقول أحدهم القولة ، ويسر أحدهم اخلاجلة؛ فإذا السماء تطلع
قد ال حيس . وإهنا حلقيقة هائلة . وإنه لنبأ عظيم . إنه ألمر . . وقع ، ويوجهه ملا يفعل وما يقول يف هذا الذي وقع 

} واعلموا أن فيكم رسول اهللا { : ومن مث كان هذا التنبيه لوجودها هبذا األسلوب . بضخامتها من جيدها بني يديه 
  .اعلموا هذا وقدروه حق قدره ، فهو أمر عظيم . . 

ولكنه يزيد هذا التوجيه إيضاحاً وقوة ، . ومن مقتضيات العلم هبذا األمر العظيم أن ال يقدموا بني يدي اهللا ورسوله 
. اليسر هلم بوحي اهللا أو إهلامه فيه اخلري هلم والرمحة و -صلى اهللا عليه وسلم  -وهو خيربهم أن تدبري رسول اهللا 

فاهللا أعرف منهم مبا هو خري هلم ، ورسوله رمحة هلم . وأنه لو أطاعهم فيما يعن هلم أنه خري لعنتوا وشق عليهم األمر 



  :فيما يدبر هلم وخيتار 
  . .} لو يطيعكم يف كثري من األمر لعنّتم { 

، ويستسلموا لقدر اهللا وتدبريه ، ويف هذا إحياء هلم بأن يتركوا أمرهم هللا ورسوله ، وأن يدخلوا يف السلم كافة 
  .ويتلقوا عنه وال يقترحوا عليه 

مث يوجههم إىل نعمة اإلميان الذي هداهم إليه ، وحرك قلوهبم حلبه ، وكشف هلم عن مجاله وفضله ، وعلق أرواحهم 
  :به؛ وكره إليكم الكفر والفسوق واملعصية ، وكان هذا كله من رمحته وفيضه 

. أولئك هم الراشدون . يكم اإلميان وزينه يف قلوبكم؛ وكَّره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ولكن اهللا حبَّب إل{ 
  . .} فضالً من اهللا ونعمة واهللا عليم حكيم 

واختيار اهللا لفريق من عباده ، ليشرح صدورهم لإلميان ، وحيرك قلوهبم إليه ، ويزينه هلم فتهفو إليه أرواحهم ، 
حىت نعمة الوجود . هذا االختبار فضل من اهللا ونعمة ، دوهنا كل فضل وكل نعمة . . خري وتدرك ما فيه من مجال و

بل اهللا مين عليكم أن هداكم { : واحلياة أصالً ، تبدوا يف حقيقتها أقل من نعمة اإلميان وأدىن وسيأيت قوله تعاىل 
  .فنفصل القول إن شاء اهللا يف هذه املنة } لإلميان 

هنا هو تذكريهم بأن اهللا هو الذي أراد هبم هذا اخلري ، وهو الذي خلص قلوهبم من ذلك  والذي يستوقف النظر
وأن ذلك كله كان عن علم . وهو الذي جعلهم هبذا راشدين فضالً منه ونعمة . الكفر والفسوق والعصيان : الشر 

تدبريه ، واالطمئنان إىل ما وراءه ويف تقرير هذه احلقيقة إحياء هلم كذلك باالستسالم لتوجيه اهللا و. . منه وحكمة 
فاهللا . من خري عليهم وبركة ، وترك االقتراح واالستعجال واالندفاع فيما قد يظنونه خرياً هلم؛ قبل أن خيتار هلم اهللا 

وهذا هو التوجيه . فيهم ، يأخذ بيدهم إىل هذا اخلري  -صلى اهللا عليه وسلم  -خيتار هلم اخلري ، ورسول اهللا 
  . التعقيب املقصود يف

وإن اإلنسان ليقترح لنفسه ولغريه ، وهو ال يعرف ما اخلري . وإن اإلنسان ليعجل ، وهو ال يدري ما وراء خطوته 
ولو استسلم هللا ، ودخل يف } ويدع اإلنسان بالشر دعاءه باخلري وكان اإلنسان عجوالً { . وما الشر فيما يقترح 

. مأن إىل أن اختيار اهللا أفضل من اختياره ، وأرحم له وأعود عليه باخلري السلم كافة ، ورضي اختيار اهللا له ، واط
ولكن هذا كذلك منة . . وألمضى هذه الرحلة القصرية على هذا الكوكب يف طمأنينة ورضى . الستراح وسكن 

  .من اهللا وفضل يعطيه من يشاء 
مها على األخرى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل فإن بغت إحدا. وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما { 

إمنا املؤمنون إخوة فأصلحوا بني . إن اهللا حيب املقسطني . فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا . أمر اهللا 
  . .} أخويكم ، واتقوا اهللا لعلكم ترمحون 

تأيت تعقيباً . ، حتت النزوات واالندفاعات  وهذه قاعدة تشريعية عملية لصيانة اجملتمع املؤمن من اخلصام والتفكك
  .على تبني خرب الفاسق ، وعدم العجلة واالندفاع وراء احلمية واحلماسة ، قبل التثبت واالستيقان 

وسواء كان نزول هذه اآلية بسبب حادث معني كما ذكرت الروايات ، أم كان تشريعاً لتاليف مثل هذه احلالة ، 
. مث إلقرار احلق والعدل والصالح . ة لصيانة اجلماعة اإلسالمية من التفكك والتفرق فهو ميثل قاعدة عامة حمكم

  .واالرتكان يف هذا كله إىل تقوى اهللا ورجاء رمحته بإقرار العدل والصالح 
ويستبقي لكلتا الطائفتني . إمكان وقوع القتال بني طائفتني من املؤمنني  -أو هو يفترض  -والقرآن قد واجه 

ميان مع اقتتاهلما ، ومع احتمال أن إحدامها قد تكون باغية على األخرى ، بل مع احتمال أن تكون وصف اإل



  .كلتامها باغية يف جانب من اجلوانب 
فإن بغت . أن يقوموا باإلصالح بني املتقاتلني  -من غري الطائفتني املتقاتلتني طبعاً  -وهو يكلف الذين آمنوا 

ومثله أن تبغيا معاً برفض الصلح أو رفض قبول حكم اهللا يف املسائل املتنازع  -احلق  إحدامها فلم تقبل الرجوع إىل
وأمر اهللا هو وضع . فعلى املؤمنني أن يقاتلوا البغاة إذن ، وأن يظلوا يقاتلوهنم حىت يرجعوا إىل أمر اهللا  -عليها 

  .خلصام والقتال اخلصومة بني املؤمنني ، وقبول حكم اهللا فيما اختلفوا فيه ، وأدى إىل ا

إن اهللا { . . فإذا مت قبول البغاة حلكم اهللا ، قام املؤمنون باإلصالح القائم على العدل الدقيق طاعة هللا وطلباً لرضاه 
  . .} حيب املقسطني 

ويعقب على هذه الدعوة وهذا احلكم باستجاشة قلوب الذين آمنوا واستحياء الرابطة الوثيقة بينهم ، واليت مجعتهم 
  :تفرق ، وألفت بينهم بعد خصام؛ وتذكريهم بتقوى اهللا ، والتلويح هلم برمحته اليت تنال بتقواه  بعد
  . .} إمنا املؤمنون إخوة فأصلحوا بني أخويكم واتقوا اهللا لعلكم ترمحون { 

وأن ومما يترتب على هذه األخوة أن يكون احلب والسالم والتعاون والوحدة هي األصل يف اجلماعة املسلمة ، 
يكون اخلالف أو القتال هو اإلستثناء الذي جيب أن يرد إىل األصل فور وقوعه؛ وأن يستباح يف سبيل تقريره قتال 

وهو إجراء . املؤمنني اآلخرين للبغاة من إخواهنم لريدوهم إىل الصف ، وليزيلوا هذا اخلروج على األصل والقاعدة 
  .صارم وحازم كذلك 

لك أال جيهز على جريح يف معارك التحكيم هذه ، وأال يقتل أسري ، وأال يتعقب ومن مقتضيات هذه القاعدة كذ
ألن الغرض من قتاهلم ليس هو القضاء عليهم . مدبر ترك املعركة ، وألقى السالح ، وال تؤخذ أموال البغاة غنيمة 
  .، وإمنا هو ردهم إىل الصف ، وضمهم إىل لواء األخوة اإلسالمية 

ة املسلمة أن يكون للمسلمني يف أحناء األرض إمامة واحدة ، وأنه إذا بويع إلمام ، وجب قتل واألصل يف نظام األم
رضي اهللا عنه  -وعلى هذا األصل قام اإلمام علي . الثاين ، واعتباره ومن معه فئة باغية يقاتلها املؤمنون مع اإلمام 

وقد ختلف . أجالء الصحابة رضوان اهللا عليهم  بقتال البغاة يف وقعة اجلمل ويف وقعة صفني؛ وقام معه بقتاهلم -
إما ألهنم مل يتبينوا  -رضي اهللا عنهم  -بعضهم عن املعركة منهم سعد وحممد بن مسلمة وأسامة بن زيد وابن عمر 

 رمبا رأوا اإلمام مكتفياً مبن« : وإما ألهنم كما يقول اإلمام اجلصاص . وجه احلق يف املوقف يف حينه فاعتربوها فتنة 
واالحتمال األول أرجح ، تدل عليه بعض أقواهلم . . . » معه مستغنياً عنهم بأصحابه فاستجازوا القعود عنه لذلك 

  .يف ندمه فيما بعد على أنه مل يقاتل مع اإلمام  -رضي اهللا عنه  -كما يدل عليه ما روي عن ابن عمر . املروية 
مبا يف ذلك احلاالت االستثنائية اليت يقوم  -يف مجيع احلاالت  ومع قيام هذا األصل فإن النص القرآين ميكن إعماله

فواجب  -فيها إمامان أو أكثر يف أقطار متفرقة متباعدة بني بالد املسلمني ، وهي حالة ضرورة واستثناء من القاعدة 
ة على طائفة يف إمامته أو إذا بغت طائف. املسلمني أن حياربوا البغاة مع اإلمام الواحد ، إذا خرج هؤالء البغاة عليه 

وواجب املسلمني كذلك أن يقاتلوا البغاة إذا متثلوا يف إحدى اإلمامات املتعددة يف حاالت . دون خروج عليه 
وهكذا يعمل النص القرآين يف مجيع الظروف . التعدد االستثنائية ، بتجمعهم ضد الفئة الباغية حىت تفيء إىل أمر اهللا 

  .واألحوال 

لنظام ، نظام التحكيم وقتال الفئة الباغية حىت تفيء إىل أمر اهللا ، نظام له السبق من حيث الزمن وواضح أن هذا ا
وله الكمال والرباءة من العيب والنقص الواضحني يف كل حماوالت . يف كل حماوالت البشرية يف هذا الطريق 



هذا وذاك صفة النظافة واألمانة والعدل البشرية البائسة القاصرة اليت حاولتها يف كل جتارهبا الكسيحة وله بعد 
ولكن . . املطلق ، ألن االحتكام فيه إىل أمر اهللا الذي ال يشوبه غرض وال هوى ، وال يتعلق به نقص أو قصور 

  وأمامها الطريق الواضح املمهد املستقيم. البشرية البائسة تطلع وتعرج ، وتكبو وتتعثر 
، عسى أن يكونوا خرياً منهم؛ وال نسآء من نسآء ، عسى أن يكن يا أيها الذين آمنوا ، ال يسخر قوم {  من قوم 

ومن مل يتب فأولئك . الفسوق بعد اإلميان : وال تلمزوا أنفسكم ، وال تنابزوا باأللقاب ، بئس االسم . خرياً منهن 
  . .} هم الظاملون 

. ، ولكل فرد فيه كرامته اليت ال متس  إن اجملتمع الفاضل الذي يقيمه اإلسالم هبدى القرآن جمتمع له أدب رفيع
  .وملز أي فرد هو ملز لذات النفس ، ألن اجلماعة كلها وحدة ، كرامتها واحدة . وهي من كرامة اجملموع 

وينهاهم أن يسخر قوم بقوم . } يا أيها الذين آمنوا { : والقرآن يف هذه اآلية يهتف للمؤمنني بذلك النداء احلبيب 
  .فلعلهم خري منهم عند اهللا ، أو أن يسخر نساء من نساء فلعلهن خري منهن يف ميزان اهللا  ، أي رجال برجال ،

ويف التعبري إحياء خفي بأن القيم الظاهرة اليت يراها الرجال يف أنفسهم ويراها النساء يف أنفسهن ليست هي القيم 
وقد . يهم ، يعلمها اهللا ، ويزن هبا العباد فهناك قيم أخرى ، قد تكون خافية عل. احلقيقية ، اليت يوزن هبا الناس 

. والرجل القوي من الرجل الضعيف ، والرجل السوي من الرجل املؤوف . يسخر الرجل الغين من الرجل الفقري 
وقد . . . وذو العصبية من اليتيم . وقد يسخر ذو األوالد من العقيم . وقد يسخر الذكي املاهر من الساذج اخلام 

ولكن هذه وأمثاهلا . . من القبيحة ، والشابة من العجوز ، واملعتدلة من املشوهة ، والغنية من الفقرية تسخر اجلميلة 
  من قيم األرض ليست هي املقياس ، فميزان اهللا يرفع وخيفض بغري هذه املوازين

ا بأهنم نفس واحدة ولكن القرآن ال يكتفي هبذا اإلحياء ، بل يستجيش عاطفة األخوة اإلميانية ، ويذكر الذين آمنو
ولكن للفظة جرساً وظالً؛ فكأمنا هي وخزة . العيب : واللمز . . } وال تلمزوا أنفسكم { من يلمزها فقد ملزها 
  حسية ال عيبة معنوية

ومن حق املؤمن على . ومن السخرية واللمز التنابز باأللقاب اليت يكرهها أصحاهبا ، وحيسون فيها سخرية وعيباً 
صلى  -وقد غري رسول اهللا . ومن أدب املؤمن أال يؤذي أخاه مبثل هذا . اديه بلقب يكرهه ويزري به املؤمن أال ين

أمساء وألقاباً كانت يف اجلاهلية ألصحاهبا ، أحس فيها حبسه املرهف ، وقلبه الكرمي ، مبا يزري  -اهللا عليه وسلم 
  .بأصحاهبا ، أو يصفهم بوصف ذميم 

احلقيقية يف ميزان اهللا ، وبعد استجاشة شعور األخوة ، بل شعور االندماج يف نفس واحدة واآلية بعد اإلحياء بالقيم 
، تستثري معىن اإلميان ، وحتذر املؤمنني من فقدان هذا الوصف الكرمي ، والفسوق عنه واالحنراف بالسخرية واللمز 

عن اإلميان وهتدد باعتبار هذا ظلماً ،  فهو شيء يشبه االرتداد. } الفسوق بعد اإلميان : بئس االسم { : والتنابز 
وبذلك تضع قواعد األدب النفسي . . } ومن مل يتب فأولئك هم الظاملون { : والظلم أحد التعبريات عن الشرك 

  .لذلك اجملتمع الفاضل الكرمي 
كم بعضاً أحيب يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثرياً من الظن ، إن بعض الظن إمث ، وال جتسسوا ، وال يغتب بعض{ 

  . .} أحدكم أن يأكل حلم أخيه ميتاً؟ فكرهتموه واتقوا اهللا ، إن اهللا تواب رحيم 
فأما هذه اآلية فتقيم سياجاً آخر يف هذا اجملتمع الفاضل الكرمي ، حول حرمات األشخاص به وكراماهتم وحرياهتم ، 

  . .ؤثر عجيب بينما هي تعلم الناس كيف ينظفون مشاعرهم وضمائرهم ، يف أسلوب م
مث تأمرهم باجتناب كثري من الظن . . } يا أيها الذين آمنوا { : بذلك النداء احلبيب  -على نسق السورة  -وتبدأ 



{ : وتعلل هذا األمر . ، فال يتركوا نفوسهم هنباً لكل ما يهجس فيها حول اآلخرين من ظنون وشبهات وشكوك 
على أكثر الظن ، والقاعدة أن بعض الظن إمث ، فإن إحياء هذا التعبري  وما دام النهي منصباً. } إن بعض الظن إمث 

  للضمري هو اجتناب الظن السيِّئ أصالً ، ألنه ال يدري أي ظنونه تكون إمثاً
هبذا يطهر القرآن الضمري من داخله أن يتلوث بالظن السيِّئ ، فيقع يف اإلمث؛ ويدعه نقياً بريئاً من اهلواجس 

كن إلخوانه املودة اليت خيدشها ظن السوء؛ والرباءة اليت ال تلوثها الريب والشكوك ، والشكوك ، أبيض ي
  وما أروح احلياة يف جمتمع بريء من الظنون. والطمأنينة اليت ال يعكرها القلق والتوقع 

النص يقيم بل إن هذا . ولكن األمر ال يقف يف اإلسالم عند هذا األفق الكرمي الوضيء يف تربية الضمائر والقلوب 
مبدأ يف التعامل ، وسياجاً حول حقوق الناس الذين يعيشون يف جمتمعه النظيف ، فال يؤخذون بظنه ، وال حياكمون 

. بل ال يصلح أن يكون أساساً للتحقيق معهم ، وال للتحقيق حوهلم . بريبة؛ وال يصبح الظن أساساً حملاكمتهم 
ومعىن هذا أن يظل الناس أبرياء ، مصونة . » ظننت فال حتقق إذا « : يقول  -والرسول صلى اهللا عليه وسلم 

وال يكفي الظن هبم لتعقبهم . حىت يتبني بوضوح أهنم ارتكبوا ما يؤاخذون عليه . حقوقهم ، وحرياهتم ، واعتبارهم 
  بغية التحقق من هذا الظن الذي دار حوهلم

ينتهي إليه هذا النص وأين أقصى ما تتعاجب به فأي مدى من صيانة كرامة الناس وحرياهتم وحقوقهم واعتبارهم 
أحسن البالد دميقراطية وحرية وصيانة حلقوق اإلنسان فيها من هذا املدى الذي هتف به القرآن الكرمي للذين آمنوا 

  ، وقام عليه اجملتمع اإلسالمي فعالً ، وحققه يف واقع احلياة ، بعد أن حققه يف واقع الضمري؟
  :اجملتمع إىل مبدأ آخر يتصل باجتناب الظنون مث يستطرد يف ضمانات 

  .} وال جتسسوا { 

.  
والتجسس قد يكون هو احلركة التالية للظن؛ وقد يكون حركة ابتدائية لكشف العورات ، واالطالع على 

  .السوءات 
لتتبع عورات والقرآن يقاوم هذا العمل الدينء من الناحية األخالقية ، لتطهري القلب من مثل هذا االجتاه اللئيم 

  .ومتشياً مع أهدافه يف نظافة األخالق والقلوب . اآلخرين وكشف سوآهتم 
فهو مبدأ من مبادئ اإلسالم الرئيسية يف نظامه االجتماعي ، ويف إجراءاته التشريعية . ولكن األمر أبعد من هذا أثراً 

  .والتنفيذية 
تهك يف صورة من الصور ، وال أن متس حبال من األحوال إن للناس حرياهتم وحرماهتم وكراماهتم اليت ال جيوز أن تن

.  
ففي اجملتمع اإلسالمي الرفيع الكرمي يعيش الناس آمنني على أنفسهم ، آمنني على بيوهتم ، آمنني على أسرارهم ، 

حىت . النتهاك حرمات األنفس والبيوت واألسرار والعورات  -مهما يكن  -وال يوجد مربر . آمنني على عوراهتم 
فالناس على ظواهرهم ، . ذريعة تتبع اجلرمية وحتقيقها ال تصلح يف النظام اإلسالمي ذريعة للتجسس على الناس 

وليس ألحد أن . وليس ألحد أن يأخذهم إال مبا يظهر منهم من خمالفات وجرائم . وليس ألحد أن يتعقب بواطنهم 
ة ما ، فيتجسس عليهم ليضبطهم وكل ما له عليهم أن يظن أو يتوقع ، أو حىت يعرف أهنم يزاولون يف اخلفاء خمالف

  .يأخذهم باجلرمية عند وقوعها وانكشافها ، مع الضمانات األخرى اليت ينص عليها بالنسبة لكل جرمية 
: قال . حدثنا أبو معاوية ، عن األعمش ، عن زيد بن وهب : حدثنا أبو بكر ابن أيب شيبة ، قال : قال أبو داود 



إنا قد هنينا عن التجسس ، ولكن إن يظهر : فقال عبد اهللا . هذا فالن تقطر حليته مخراً : ، فقيل له  أتى ابن مسعود
  .لنا شيء نأخذ به 

  .ال جتسسوا ، خذوا مبا ظهر لكم ، ودعوا ما ستر اهللا : وعن جماهد 
يشربون اخلمر ، وأنا داع  إن لنا جرياناً: قلت لعقبة : قال . عن دجني كاتب عقبة  -بإسناده  -وروى اإلمام أمحد 

فجاءه دجني فقال : قال . ففعل فلم ينتهوا : قال . ال تفعل ولكن عظهم وهتددهم : قال . هلم الشرط ، فيأخذوهنم 
وحيك ال تفعل ، فإين مسعت رسول اهللا : فقال له عقبة . وإين داع هلم الشرط فتأخذهم . إين قد هنيتهم فلم ينتهوا : 
  »من ستر عورة مؤمن فكأمنا استحيا موءودة من قربها « : يقول  -لم صلى اهللا عليه وس -

صلى اهللا عليه وسلم  -مسعت النيب : وقال سفيان الثوري ، عن راشد بن سعد ، عن معاوية بن أيب سفيان ، قال 
 -رضي اهللا عنه  -فقال أبو الدرداء » إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدهتم أو كدت أن تفسدهم « : يقول 

  .نفعه اهللا تعاىل هبا  -صلى اهللا عليه وسلم  -من رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  -كلمة مسعها معاوية 
فهكذا أخذ النص طريقه يف النظام العملي للمجتمع اإلسالمي ومل يعد جمرد هتذيب للضمري وتنظيف للقلب ، بل 

  .أو بعيد ، حتت أي ذريعة أو ستار صار سياجاً حول حرمات الناس وحقوقهم وحرياهتم ، فال متس من قريب 

فأين هذا املدى البعيد؟ وأين هذا األفق السامق؟ وأين ما يتعاجب به أشد األمم دميقراطية وحرية وحفظاً حلقوق 
  اإلنسان بعد ألف وأربع مائة عام؟

  :بعد ذلك جييء النهي عن الغيبة يف تعبري عجيب ، يبدعه القرآن إبداعاً 
  . .} أحيب أحدكم أن يأكل حلم أخيه ميتاً؟ فكرهتموه . اً وال يغتب بعضكم بعض{ 

مشهد األخ يأكل . مث يعرض مشهداً تتأذى له أشد النفوس كثافة وأقل األرواح حساسية . ال يغتب بعضكم بعضاً 
  غتيابمث يبادر فيعلن عنهم أهنم كرهوا هذا الفعل املثري لالمشئزاز ، وأهنم إذن كرهوا اال. . ميتاً . . حلم أخيه 

مث يعقب على كل ما هناهم عنه يف اآلية من ظن وجتسس وغيبة باستجاشة شعور التقوى ، والتلويح ملن اقترف من 
  :هذا شيئاً أن يبادر بالتوبة تطلعاً للرمحة 

  . .} واتقوا اهللا إن اهللا تواب رحيم { 
اس ، وإىل أدب عميق يف النفوس ويسري هذا النص يف حياة اجلماعة املسلمة فيتحول إىل سياج حول كرامة الن

متمشياً مع األسلوب القرآين العجيب يف إثارة  -صلى اهللا عليه وسلم  -ويتشدد فيه رسول اهللا . والقلوب 
  .االمشئزاز والفزع من شبح الغيبة البغيض 

عن أيب هريرة قال حدثنا القعنيب ، حدثنا عبد العزيز بن حممد ، عن العالء ، عن أبيه ، : ويف حديث رواه أبو داود 
أفرأيت إن : قيل . « ذكرك أخاك مبا يكره » :  -صلى اهللا عليه وسلم  -يا رسول اهللا ، ما الغيبة؟ قال « : قيل : 

إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن مل يكن فيه ما تقول :  -صلى اهللا عيه وسلم  -كان يف أخي ما أقول؟ قال 
  .حه ورواه الترمذي وصح. » فقد هبته 

 -عن عائشة « حدثنا مسدد ، حدثنا حيىي ، عن سفيان ، حدثين علي بن األقمر عن أيب حذيفة ، : وقال أبو داود 
قال عن مسدد ( حسبك من صفية كذا وكذا :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قلت للنيب : قالت  -رضي اهللا عنها 

: قالت . « ة لو مزجت مباء البحر ملزجته لقد قلت كلم» :  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال ) تعين قصرية 
  .» ما أحب أين حكيت إنساناً وأن يل كذا وكذا :  -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال . وحكيت له إنساناً 

ملا عرج يب مررت « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : وروى أبو داود بإسناده عن أنس بن مالك قال 



هؤالء الذين يأكلون : من هؤالء يا جربائيل؟ قال : قلت . مشون وجوههم وصدورهم بقوم هلم أظفار من حناس خي
  .» حلوم الناس ويقعون يف أعراضهم 

بعد إقرارمها متطوعني  -صلى اهللا عليه وسلم  -وملا اعترف ماعز بالزنا هو والغامدية ، ورمجهما رسول اهللا 
أمل تر إىل هذا : رجلني يقول أحدمها لصاحبه  - عليه وسلم صلى اهللا -وإحلاحهما عليه يف تطهريمها ، مسع النيب 

حىت مر جبيفة  -صلى اهللا عليه وسلم  -الذي ستر اهللا عليه فلم تدعه نفسه حىت رجم رجم الكلب مث سار النيب 
  :محار ، فقال 

 -يؤكل هذا؟ قال غفر اهللا لك يا رسول اهللا وهل : قاال » أين فالن وفالن؟ انزال فكال من جيفة هذا احلمار « 
والذي نفسي بيده إنه اآلن لفي أهنار اجلنة . فما نلتما من أخيكما آنفاً أشد أكالً منه « :  -صلى اهللا عليه وسلم 

  .» ينغمس فيها 
حلماً ميشي على األرض : ومبثل هذا العالج الثابت املطرد تطهر اجملتمع اإلسالمي وارتفع ، وانتهى إىل ما صار إليه 

  .يتحقق يف واقع التاريخ ، ومثالً 
وبعد هذه النداءات املتكررة للذين آمنوا؛ وأخذهم إىل ذلك األفق السامي الوضيء من اآلداب النفسية 

واالجتماعية؛ وإقامة تلك السياجات القوية من الضمانات حول كرامتهم وحريتهم وحرماهتم ، وضمان هذا كله 
  . .تطلع إىل اهللا وتقواه بتلك احلساسية اليت يثريها يف أرواحهم ، بال

بعد هذه املدارج إىل ذلك األفق السامق ، يهتف باإلنسانية مجيعها على اختالف أجناسها وألواهنا ، لريدها إىل أصل 
  :واحد ، وإىل ميزان واحد ، هو الذي تقوم به تلك اجلماعة املختارة الصاعدة إىل ذلك األفق السامق 

إن . إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم . ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوباً وقبآئل لتعارفوا يا أيها الناس إنا خلقناكم من { 
  . .} اهللا عليم خبري 
فال ختتلفوا وال . إنكم من أصل واحد . يا أيها املختلفون أجناساً وألواناً ، املتفرقون شعوباً وقبائل . يا أيها الناس 

  .تتفرقوا وال تتخاصموا وال تذهبوا بدداً 
وهو يطلعكم على الغاية من . . من ذكر وأنثى . . والذي يناديكم هذا النداء هو الذي خلقكم . يها الناس يا أ

فأما اختالف األلسنة واأللوان ، . إمنا هي التعارف والوئام . إهنا ليست التناحر واخلصام . جعلكم شعوباً وقبائل 
ات ، فتنوع ال يقتضي النزاع والشقاق ، بل يقتضي واختالف الطباع واألخالق ، واختالف املواهب واالستعداد

وليس للون واجلنس واللغة والوطن وسائر هذه املعاين . التعاون للنهوض جبميع التكاليف والوفاء جبميع احلاجات 
إن أكرمكم عند { : إمنا هنالك ميزان واحد تتحدد به القيم ، ويعرف به فضل الناس . من حساب يف ميزان اهللا 

إن اهللا { : وهو يزنكم عن علم وعن خربة بالقيم واملوازين . والكرمي حقاً هو الكرمي عند اهللا . . } قاكم اهللا أت
  . .} عليم خبري 

وهكذا تسقط مجيع الفوارق ، وتسقط مجيع القيم ، ويرتفع ميزان واحد بقيمة واحدة ، وإىل هذا امليزان يتحاكم 
  .شر يف امليزان البشر ، وإىل هذه القيمة يرجع اختالف الب

ويظهر . وهكذا تتوارى مجيع أسباب النزاع واخلصومات يف األرض؛ وترخص مجيع القيم اليت يتكالب عليها الناس 
كما يرتفع لواء واحد يتسابق . ألوهية اهللا للجميع ، وخلقهم من أصل واحد : سبب ضخم واضح لأللفة والتعاون 

  .هللا لواء التقوى يف ظل ا: اجلميع ليقفوا حتته 



وهذا هو اللواء الذي رفعه اإلسالم لينقذ البشرية من عقابيل العصبية للجنس ، والعصبية لألرض ، والعصبية 
وكلها جاهلية . وكلها من اجلاهلية وإليها ، تتزيا بشىت األزياء ، وتسمى بشىت األمساء . للقبيلة ، والعصبية للبيت 

  عارية من اإلسالم
بية اجلاهلية يف كل صورها وأشكاهلا ، ليقيم نظامه اإلنساين العاملي يف ظل راية واحدة وقد حارب اإلسالم هذه العص

فكلها رايات زائفة ال يعرفها . وال راية اجلنس . وال راية البيت . وال راية القومية . ال راية الوطنية . . راية اهللا : 
  .اإلسالم 

ولينتهني قوم يفخرون . آدم ، وآدم خلق من تراب  كلكم بنو« :  -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا 
  .» بآبائهم ، أو ليكونن أهون على اهللا تعاىل من اجلعالن 

  .» دعوها فإهنا منتنة « : عن العصبية اجلاهلية  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقال 
ي حتاول البشرية يف خياهلا احمللق اجملتمع اإلنساين العاملي ، الذ. وهذه هي القاعدة اليت يقوم عليها اجملتمع اإلسالمي 

وألهنا ال . . الطريق إىل اهللا . . أن حتقق لوناً من ألوانه فتخفق ، ألهنا ال تسلك إليه الطريق الواحد الواصل املستقيم 
  . .راية اهللا . . تقف حتت الراية الواحدة اجملمعة 

وهم ال » آمنا « : يف الرد على األعراب الذين قالوا ويف ختام السورة تأيت املناسبة لبيان حقيقة اإلميان وقيمته ، 
أهنم أسلموا وهم ال يقدرون منة  -صلى اهللا عليه وسلم  -والذين منوا على رسول اهللا . يدركون حقيقة اإلميان 
  :اهللا على عباده باإلميان 

وإن تطيعوا اهللا . يف قلوبكم  وملا يدخل اإلميان. مل تؤمنوا ، ولكن قولوا أسلمنا : قل . آمنا : قالت األعراب { 
إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله ، مث مل يرتابوا ، . ورسوله ال يلتكم من أعمالكم شيئاً ، إن اهللا غفور رحيم 

أتعلمون اهللا بدينكم؟ واهللا يعلم ما يف : قل . وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهللا ، أولئك هم الصادقون 
ال متنوا عليَّ إسالمكم ، بل اهللا : قل . مينون عليك أن أسلموا . يف األرض ، واهللا بكل شيء عليم  السماوات وما

. } إن اهللا يعلم غيب السماوات واألرض ، واهللا بصري مبا تعملون . مين عليكم أن هداكم لإلميان إن كنتم صادقني 
.  

صلى اهللا  -ومنوا على رسول اهللا . ا دخلوا يف اإلسالم أول م. آمنا : قالوا . إهنا نزلت يف أعراب بين أسد : قيل 
فأراد اهللا أن يعلمهم حقيقة ما هو قائم يف . يا رسول اهللا أسلمنا وقاتلتك العرب ومل نقاتلك : قالوا  -عليه وسلم 

فدل . ميان وأهنم دخلوا يف اإلسالم استسالماً ، ومل تصل قلوهبم بعد إىل مرتبة اإل. نفوسهم وهم يقولون هذا القول 
. أسلمنا : ولكن قولوا . مل تؤمنوا : قل { : ومل تشرهبا أرواحهم . هبذا على أن حقيقة اإلميان مل تستقر يف قلوهبم 

  . .} وملا يدخل اإلميان يف قلوبكم 
فهذا اإلسالم . ومع هذا فإن كرم اهللا اقتضى أن جيزيهم على كل عمل صاحل يصدر منهم ال ينقصهم منه شيئاً 

  .اهر الذي مل خيالط القلب فيستحيل إمياناً واثقاً مطمئناً الظ

وال ينقص من أجرها شيء . هذا اإلسالم يكفي لتحسب هلم أعماهلم الصاحلة فال تضيع كما تضيع أعمال الكفار 
ك أن ذل. } وإن تطيعوا اهللا ورسوله ال يلتكم من أعمالكم شيئاً { : من عند اهللا ما بقوا على الطاعة واإلستسالم 

اهللا أقرب إىل املغفرة والرمحة ، فيقبل من العبد أول خطوة ، ويرضى من الطاعة والتسليم ، إىل أن يستشعر قلبه 
  . .} إن اهللا غفور رحيم { : اإلميان والطمأنينة 

  :مث بني هلم حقيقة اإلميان 



م وأنفسهم يف سبيل اهللا ، أولئك هم وجاهدوا بأمواهل. إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله ، مث مل يرتابوا { 
  .} الصادقون 

التصديق املطمئن الثابت . التصديق الذي ال يرد عليه شك وال ارتياب . فاإلميان تصديق القلب باهللا وبرسوله 
والذي ينبثق . املستيقن الذي ال يتزعزع وال يضطرب ، وال هتجس فيه اهلواجس ، وال يتلجلج فيه القلب والشعور 

فالقلب مىت تذوق حالوة هذا اإلميان واطمأن إليه وثبت عليه ، ال بد مندفع . جلهاد باملال والنفس يف سبيل اهللا منه ا
يريد أن يوحد بني ما يستشعره يف باطنه من . يف دنيا الناس . يف واقع احلياة . لتحقيق حقيقته يف خارج القلب 

وال يطيق الصرب على املفارقة بني الصورة . ألمور وواقع احلياة حقيقة اإلميان ، وما حييط به يف ظاهره من جمريات ا
ومن هنا هذا . ألن هذه املفارقة تؤذيه وتصدمه يف كل حلظة . اإلميانية اليت يف حسه ، والصورة الواقعية من حوله 

ن حيقق الصورة يريد به أ. فهو انطالق ذايت من نفس املؤمن . االنطالق إىل اجلهاد يف سبيل اهللا باملال والنفس 
واخلصومة بني املؤمن وبني احلياة اجلاهلية من حوله . الوضيئة اليت يف قلبه ، لرياها ممثلة يف واقع احلياة والناس 

وعدم استطاعته كذلك . خصومة ذاتية ناشئة من عدم استطاعته حياة مزدوجة بني تصوره اإلمياين ، وواقعه العملي 
فال بد من . ل اجلميل املستقيم يف سبيل واقعه العملي الناقص الشائن املنحرف التنازل عن تصوره اإلمياين الكام

  .حرب بينه وبني اجلاهلية من حوله ، حىت تنثين هذه اجلاهلية إىل التصور اإلمياين واحلياة اإلميانية 
ا مل تتحقق تلك فإذ. إهنم مؤمنون : الصادقون حني يقولون . الصادقون يف عقيدهتم . . } أولئك هم الصادقون { 

والصدق يف العقيدة ويف ادعائها ال يكون . املشاعر يف القلب ، ومل تتحقق آثارها يف واقع احلياة ، فاإلميان ال يتحقق 
.  

. . }  -مث مل يرتابوا  -إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله { : ونقف قليالً أمام هذا االحتراس املعترض يف اآلية 
مث مل { . . حىت بعد إمياهنا . وعالج حلالة تقوم يف النفس . إمنا هو ملس لتجربة شعورية واقعية . بارة إنه ليس جمرد ع

. فعدم االرتياب } . . مث استقاموا . . إن الذين قالوا ربنا اهللا { . . وشبيه هبا االحتراس يف قوله تعاىل } يرتابوا 
حتت تأثري التجارب القاسية ، واالبتالءات  -قد يعتور النفس املؤمنة تشري إىل ما . ربنا اهللا : واالستقامة على قولة 

  .من ارتياب ومن اضطراب  -الشديدة 

واليت تثبت فال تضطرب ، وتثق فال ترتاب . وإن النفس املؤمنة لتصطدم يف احلياة بشدائد تزلزل ، ونوازل تزعزع 
  . ، وتظل مستقيمة موصولة هي اليت تستحق هذه الدرجة عند اهللا

والتعبري على هذا النحو ينبه القلوب املؤمنة إىل مزالق الطريق ، وأخطار الرحلة ، لتعزم أمرها ، وحتتسب ، 
  وتستقيم ، وال ترتاب عندما يدهلم األفق ، ويظلم اجلو ، وتناوحها العواصف والرياح

  :مبا فيها وال يتلقى منهم العلم عنها مث يستطرد مع األعراب يعلمهم أن اهللا أعلم بقلوهبم وما فيها؛ وأنه هو خيربهم 
  . .} أُتعلِّمون اهللا بدينكم؟ واهللا يعلم ما يف السماوات وما يف األرض ، واهللا بكل شيء عليم : قل { 

واإلنسان يدعي العلم ، وهو ال يعلم نفسه ، وال ما يستقر فيها من مشاعر ، وال يدرك حقيقة نفسه وال حقيقة 
وحني يراقب نفسه يكف . يعرف كيف يعمل ، ألنه ال ميلك مراقبة نفسه يف أثناء عمله  مشاعره؛ فالعقل نفسه ال

عن عمله الطبيعي ، فال يبقى هنالك ما يراقبه وحني يعمل عمله الطبيعي ال ميلك أن يشغل يف الوقت ذاته باملراقبة 
  يت يتطاول هبا اإلنسانومن مث فهو عاجز عن معرفة خاصة ذاته وعن معرفة طريقة عمله وهو هو األداة ال

. ولكن حبقائقها وماهياهتا . ال بظواهرها وآثارها . علماً حقيقياً . . } واهللا يعلم ما يف السماوات وما يف األرض { 
  .وعلماً شامالً حميطاً غري حمدود وال موقوت 



  .هبذا اإلمجال الشامل احمليط . . } واهللا بكل شيء عليم { 
باخلطاب عن  -صلى اهللا عليه وسلم  -اليت ال يدركوها ومل يبلغوها ، يتوجه إىل الرسول وبعد بيان حقيقة اإلميان 

منِّهم عليه باإلسالم؛ وهذا املن ذاته دليل على أن حقيقة اإلميان مل تكن قد استقرت بعد يف تلك القلوب ، وأن 
  :حالوة اإلميان مل تكن بعد قد تذوقتها تلك األرواح 

بل اهللا مين عليكم أن هداكم لإلميان ، إن كنتم صادقني . ال متنوا علّي إسالمكم : قل . ا مينون عليك أن أسلمو{ 
 {. .  

فجاءهم الرد أن ال مينوا باإلسالم ، وأن املنة هللا عليهم لو صدقوا يف دعوى . لقد منوا باإلسالم ، وزعموا اإلميان 
  .اإلميان 

  . .، يغفل عنها الكثريون ، وقد يغفل عنها بعض املؤمنني  وحنن نقف أمام هذا الرد ، الذي يتضمن حقيقة ضخمة
إنه أكرب من منة الوجود الذي مينحه اهللا . إن اإلميان هو كربى املنن اليت ينعم هبا اهللا على عبد من عباده يف األرض 

  .ابتداء هلذا العبد؛ وسائر ما يتعلق بالوجود من آالء الرزق والصحة واحلياة واملتاع 
  .ة اليت جتعل للوجود اإلنساين حقيقة مميزة؛ وجتعل له يف نظام الكون دوراً أصيالً عظيماً إمنا املن

وأول ما يصنعه اإلميان يف الكائن البشري ، حني تستقر حقيقته يف قلبه ، هو سعة تصوره هلذا الوجود ، والرتباطاته 
داث من حوله؛ وطمأنينته يف رحلته على هو به ، ولدوره هو فيه؛ وصحة تصوره للقيم واألشياء واألشخاص واألح

هذا الكوكب األرضي حىت يلقى اهللا ، وأنسه بكل ما يف الوجود حوله ، وأنسه باهللا خالقه وخالق هذا الوجود؛ 
وشعوره بقيمته وكرامته؛ وإحساسه بأنه ميلك أن يقوم بدور مرموق يرضى اهللا عنه ، وحيقق اخلري هلذا الوجود كله 

  .ن فيه بكل ما فيه وكل م

إىل حميط . فمن سعة تصوره أن خيرج من نطاق ذاته احملدودة يف الزمان واملكان ، الصغرية الكيان ، الضئيلة القوة 
هذا الوجود كله ، مبا فيه من قوى مذخورة ، وأسرار مكنونة؛ وانطالق ال تقف دونه حدود وال قيود يف هناية 

  .املطاف 
هذا األصل اكتسب إنسانيته ابتداء من روح . سانية ، ترجع إىل أصل واحد فهو ، بالقياس إىل جنسه ، فرد من إن

النور الطليق الذي ال حتصره مساء وال أرض . من النفخة العلوية اليت تصل هذا الكائن الطيين بالنور اإلهلي . اهللا 
يق هو الذي جعل من املخلوق وهذا العنصر الطل. فال حد له يف املكان ، وال حد له يف الزمان . وال بدء وال انتهاء 

ويكفي أن يستقر هذا التصور يف قلب إنسان لريفعه يف نظر نفسه ، وليكرمه يف حسه ، . . البشري هذا اإلنسان 
وليشعره بالوضاءة واالنطالق؛ وقدماه تدبان على األرض ، وقلبه يرف بأجنحة النور إىل مصدر النور األول الذي 

  .منحه هذا اللون من احلياة 
األمة الواحدة ، املمتدة يف شعاب الزمن ، . هو ، بالقياس إىل الفئة اليت ينتسب إليها ، فرد من األمة املؤمنة و

السائرة يف موكب كرمي ، يقوده نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد وإخواهنم من النبيني ، صلوات اهللا عليهم 
فيشعر أنه فرع من تلك الشجرة الطيبة الباسقة املتطاولة ويكفي أن يستقر هذا التصور يف قلب إنسان ، . . أمجعني 

يكفي أن يشعر اإلنسان هذا الشعور . . ، العميقة اجلذور ، املمتدة الفروع ، املتصلة بالسماء يف عمرها املديد 
هذا ليجد للحياة طعماً آخر ، وليحس باحلياة إحساساً جديداً ، وليضيف إىل حياته هذه حياة كرمية ، مستمدة من 

  .النسب العريق 
الوجود الصادر عن اهللا . مث يتسع تصوره ويتسع حىت يتجاوز ذاته وأمته وجنسه اإلنساين؛ ويرى هذا الوجود كله 



ويعرفه إميانه أن هذا الوجود كله كائن حي ، مؤلف من كائنات . ، الذي عنه صدر ، ومن نفخة روحه صار إنساناً 
وأن أرواح األشياء ، وروح هذا الكون الكبري ، . . هلذا الكون كله روحاً  وإن لكل شيء فيه روحاً ، وأن. حية 

بالدعاء والتسبيح؛ وتستجيب له باحلمد والطاعة ، وتنتهي إليه  -كما تتوجه روحه هو  -تتوجه إىل بارئها األعلى 
در عن بارئه ، متجه صا. فإذا هو كيان هذا الكون ، جزء من كل ، ال ينفصل وال ينعزل . باإلذعان واالستسالم 

أكرب بقدر تصوره لضخامة هذا الوجود اهلائل . وإذا هو أكرب من ذاته احملدودة . إليه بروحه ، راجع يف النهاية إليه 
وعندئذ يشعر أنه ميلك . ومأنوس بعد ذلك كله بروح اهللا اليت ترعاه . وإذا هو مأنوس بكل ما حوله من أرواح . 

وأن ميتد طوالً وعرضاً فيه؛ وأنه ميلك أن يصنع أشياء كثرية ، وأن يُنشئ أحداثاً أن يتصل هبذا الوجود كله ، 
  .ضخمة ، وأن يؤثر بكل شيء ويتأثر 

القوة . مث ميلك أن يستمد مباشرة من تلك القوة الكربى اليت برأته وبرأت كل ما يف الوجود من قوى وطاقات 
  .الكربى اليت ال تنحسر وال تضعف وال تغيب 

ا التصور الواسع الرحيب يستمد موازين جديدة حقيقية لألشياء واألحداث واألشخاص والقيم ومن هذ
بوصفه قدراً من . ويرى دوره احلقيقي يف هذا الوجود ، ومهمته احلقيقية يف هذه احلياة . واالهتمامات والغايات 

ه على هذا الكوكب ، ثابت اخلطو ، وميضي يف رحلت. أقدار اهللا يف الكون ، يوجهه ليحقق به وحيقق فيه ما يشاء 
  .مكشوف البصرية ، مأنوس الضمري 

من . ومن هذه املعرفة حلقيقة الوجود حوله ، وحلقيقة الدور املقسوم له ، وحلقيقة الطاقة املهيأة له للقيام هبذا الدور 
يعرف من أين جاء؟ وملاذا جاء؟  فهو. هذه املعرفة يستمد الطمأنينة والسكينة واالرتياح ملا جيري حوله ، وملا يقع له 

وعلم . وإىل أين يذهب؟ وماذا هو واجد هناك؟ وقد علم أنه هنا ألمر ، وأن كل ما يقع له مقدر لتمام هذا األمر 
أن الدنيا مزرعة اآلخرة ، وأنه جمزي على الصغرية والكبرية ، وأنه مل خيلق عبثاً ، ولن يترك سدى ، ولن ميضي 

  . .مفرداً 
ملعرفة ختتفي مشاعر القلق والشك واحلرية الناشئة عن عدم معرفة املنشأ واملصري؛ وعدم رؤية املطوي من ومن هذه ا

  .الطريق ، وعدم الثقة باحلكمة اليت تكمن وراء جميئه وذهابه ، ووراء رحلته يف ذلك الطريق 
  :خيتفي شعور كشعور اخليام الذي يعرب عنه مبا ترمجته 

  وحرت فيه بني شىت الفكر...  لبست ثوب العمر مل أستشر
  أدر ملاذا جئت أين املقر؟... وسوف أنضو الثوب عين ومل 

أنه يلبس ثوب العمر بقدر اهللا الذي  -بقلب مطمئن ، وضمري مستريح ، وروح مستبشرة  -فاملؤمن يعرف 
فال ضرورة  وأن اليد اليت ألبسته إياه أحكم منه وأرحم به ،. يصرف الوجود كله تصريف احلكيم اخلبري 

وأنه يلبسه ألداء دور معني يف هذا الكون . الستشارته ألنه مل يكن ليشري كما يشري صاحب هذه اليد العليم البصري 
وأن هذا الدور يتناسق مع مجيع األدوار اليت يقوم هبا كل كائن من . ويؤثر يف كل ما فيه . ، يتأثر بكل ما فيه 

  .ري األشياء واألحياء منذ البدء حىت املص
وهو يعلم إذن ملاذا جاء ، كما أنه يعرف أين املقر ، وال حيار بني شىت الفكر ، بل يقطع الرحلة ويؤدي الدور يف 

وقد يرتقي يف املعرفة اإلميانية ، فيقطع الرحلة ويؤدي الدور يف فرح وانطالق واستبشار ، . طمأنينة وثقة ويف يقني 
املمنوح له من يد الكرمي املنان ، اجلميل اللطيف ،  -أو الثوب  -العمر هبة . شاعراً جبمال اهلبة وجالل العطية 

  لينتهي به إىل ربه يف اشتياق حبيب -كائناً ما كان من املشقة  -وهبة الدور الذي يؤديه . الودود الرحيم 



، وقبل أن  وخيتفي شعور كالشعور الذي عشته يف فترة من فترات الضياع والقلق ، قبل أن أحيا يف ظالل القرآن
  .يأخذ اهللا بيدي إىل ظله الكرمي 

  :ذلك الشعور الذي خلعته روحي املتعبة على الكون كله فعربت عنه أقول 
  ميضي؟ -لو شاء  -وملاذا وكيف ... وقف الكون حائراً أين ميضي؟ 

  ومصري مقنَّع ليس يُرضي... عبث ضائع وجهد غبني 
وليس هناك تعب ضائع فكل . ليس هنالك جهد غبني فكل جهد جمزي  أنه -وهللا احلمد واملنة  -فأنا أعرف اليوم 

أن الكون ال يقف  -وهللا احلمد واملنة  -وأنا أشعر اليوم . وأن املصري مرض وأنه بني يدي عادل رحيم . تعب مثمر 
ناموسه الذي  والكون ميضي وفق. تلك الوقفة البائسة أبداً ، فروح الكون تؤمن برهبا ، وتتجه إليه ، وتسبح حبمده 

  اختاره اهللا له ، يف طاعة ويف رضى ويف تسليم
وهذا كسب ضخم يف عامل الشعور وعامل التفكري ، كما أنه كسب ضخم يف عامل اجلسد واألعصاب ، فوق ما هو 

  .كسب ضخم يف مجال العمل والنشاط والتأثر والتأثري 
ستقر يف القلب حىت تتحرك لتعمل ، ولتحقق ذاهتا يف فما تكاد حقيقته ت. بعد قوة دافعة وطاقة جممعة  -واإلميان 

كما أهنا تستويل على مصادر احلركة يف الكائن البشري . الواقع ، ولتوائم بني صورهتا املضمرة وصورهتا الظاهرة 
  . .كلها ، وتدفعها يف الطريق 

.  صنعتها العقيدة يف األرض سر تلك اخلوارق اليت. ذلك سر قوة العقيدة يف النفس ، وسر قوة النفس بالعقيدة « 
اخلوارق اليت تغري وجه احلياة من يوم إىل يوم ، وتدفع بالفرد وتدفع باجلماعة إىل . وما تزال يف كل يوم تصنعها 

التضحية يف العمر الفاين احملدود يف سبيل احلياة الكربى اليت ال تفىن؛ وتقف بالفرد القليل الضئيل أمام قوى 
وما هو . وقوى احلديد والنار ، فإذا هي كلها تنهزم أمام العقيدة الدافعة يف روح فرد مؤمن السلطان وقوى املال 

الفرد الفاين احملدود الذي هزم تلك القوى مجيعاً ، ولكنها القوة الكربى اهلائلة اليت استمدت منها تلك الروح ، 
  .» والينبوع املتفجر الذي ال ينضب وال ينحسر وال يضعف 

رق اليت تأيت هبا العقيدة الدينية يف حياة األفراد ويف حياة اجلماعات ال تقوم على خرافة غامضة ، وال تلك اخلوا« 
إن العقيدة الدينية فكرة كلية تربط . إهنا تقوم على أسباب مدركة وعلى قواعد ثابتة . تعتمد على التهاويل والرؤى 

قة والطمأنينة ، ومتنحه القدرة على مواجهة القوى الزائلة اإلنسان بقوى الكون الظاهرة واخلفية ، وتثبت روحه بالث
وهي تفسر للفرد عالقاته مبا حوله من الناس . واألوضاع الباطلة ، بقوة اليقني يف النصر ، وقوة الثقة يف اهللا 

ومن هنا . واألحداث واألشياء ، وتوضح له غايته واجتاهه وطريقه ، وجتمع طاقاته وقواه كلها ، وتدفعها يف اجتاه 
قوة جتميع القوى والطاقات حول حمور واحد ، وتوجيهها يف اجتاه واحد ، متضي إليه مستنرية اهلدف . كذلك قوهتا 

  »، يف قوة ، ويف ثقة ، ويف يقني 
  .ويضاعف قوهتا أهنا متضي مع اخلط الثابت الذي ميضي فيه الكون كله ظاهره وخافيه 

أَإِذَا مِْتَنا َوكُنَّا تَُراًبا ) ٢(جِبُوا أَنْ َجاءَُهْم ُمْنِذٌر مِْنُهْم فَقَالَ الْكَاِفُرونَ َهذَا َشْيٌء َعجِيٌب َبلْ َع) ١(ق َوالْقُْرآِن الَْمجِيِد 
ا َجاَءُهْم فَُهْم ِفي َبلْ كَذَّبُوا بِالَْحقِّ لَمَّ) ٤(قَْد َعِلْمَنا َما َتنْقُُص الْأَْرُض ِمْنُهْم َوعِْنَدَنا كَِتاٌب حَِفيظٌ ) ٣(ذَِلَك َرْجٌع بَِعيٌد 

وَالْأَْرَض َمدَْدَناَها َوأَلْقَْيَنا ) ٦(أَفَلَمْ َيْنظُرُوا إِلَى السََّماِء فَْوقَُهْم كَْيَف َبنَْيَناَها َوَزيَّنَّاَها َوَما لََها ِمْن فُُروجٍ ) ٥(أَْمرٍ َمرِيجٍ 
وََنزَّلَْنا ِمَن السََّماِء َماًء ُمَبارَكًا ) ٨(َتْبصَِرةً َوِذكَْرى ِلكُلِّ عَْبٍد ُمنِيبٍ ) ٧(جٍ ِفيَها َروَاِسَي وَأَْنبَْتَنا ِفيَها ِمْن كُلِّ َزْوجٍ َبهِي



كَذَِلَك  رِْزقًا ِللِْعبَاِد َوأَْحَيْيَنا بِهِ َبلَْدةً َمْيًتا) ١٠(وَالنَّْخلَ َباسِقَاٍت لََها طَلٌْع َنِضيٌد ) ٩(فَأَْنَبْتَنا بِِه َجنَّاٍت َوَحبَّ الَْحصِيِد 
) ١٣(َوَعاٌد َوِفْرَعْونُ وَإِْخَوانُ لُوٍط ) ١٢(كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ وَأَْصَحابُ الرَّسِّ َوثَُموُد ) ١١(الُْخرُوُج 

وَّلِ َبلْ ُهْم ِفي لَْبسٍ ِمْن َخلْقٍ أَفَعَيِيَنا بِالَْخلْقِ الْأَ) ١٤(َوأَْصحَاُب الْأَْيكَِة َوقَْوُم ُتبَّعٍ كُلٌّ كَذََّب الرُُّسلَ فََحقَّ َوِعيِد 
إِذْ َيَتلَقَّى ) ١٦(َولَقَْد َخلَقَْنا الْإِْنَسانَ َوَنْعلَُم َما ُتَوسْوُِس بِهِ َنفُْسُه وََنْحُن أَقَْرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبلِ الَْورِيِد ) ١٥(َجِديٍد 

َوَجاَءْت َسكَْرةُ الَْمْوتِ ) ١٨(َما َيلِْفظُ ِمْن قَْولٍ إِلَّا لََدْيِه َرِقيٌب َعتِيٌد ) ١٧(الُْمَتلَقَِّياِن َعنِ الَْيِمنيِ َوَعنِ الشَِّمالِ قَِعيٌد 
َوَجاَءْت كُلُّ نَفْسٍ َمَعَها سَاِئٌق ) ٢٠(َونُِفَخ ِفي الصُّورِ ذَِلكَ َيْوُم الَْوعِيِد ) ١٩(بِالَْحقِّ ذَِلَك َما كُْنَت ِمْنُه َتِحيُد 

َوقَالَ قَرِيُنُه َهذَا َما لََديَّ ) ٢٢(كُْنَت ِفي غَفْلٍَة ِمْن َهذَا فَكََشفَْنا َعْنَك ِغطَاَءَك فََبصَُرَك الَْيْوَم َحدِيٌد  لَقَْد) ٢١(َوَشهِيٌد 
اللَِّه إِلًَها آَخرَ  الَِّذي َجَعلَ َمَع) ٢٥(َمنَّاعٍ ِللْخَْيرِ ُمْعَتٍد مُرِيبٍ ) ٢٤(أَلِْقَيا ِفي َجَهنََّم كُلَّ كَفَّارٍ َعنِيٍد ) ٢٣(َعِتيٌد 

قَالَ لَا َتخَْتِصُموا لََديَّ ) ٢٧(قَالَ قَرِيُنُه َربََّنا َما أَطَْغْيُتُه وَلَِكْن كَانَ ِفي َضلَالٍ بَِعيٍد ) ٢٦(فَأَلِْقَياُه ِفي الَْعذَابِ الشَِّديِد 
َيْوَم َنقُولُ ِلجََهنََّم َهلِ اْمَتلَأْتِ ) ٢٩(يَّ َوَما أََنا بِظَلَّامٍ ِللَْعبِيِد َما يَُبدَّلُ الْقَْولُ لََد) ٢٨(َوقَْد قَدَّْمُت إِلَْيكُمْ بِالَْوعِيِد 

َمْن ) ٣٢(َهذَا َما ُتوَعُدونَ ِلكُلِّ أَوَّابٍ َحِفيٍظ ) ٣١(وَأُْزِلفَتِ الَْجنَّةُ ِللُْمتَِّقَني غَْيَر بَِعيٍد ) ٣٠(َوَتقُولُ َهلْ ِمْن َمزِيٍد 
لَُهْم َما َيَشاُءونَ ِفيَها َولََدْينَا ) ٣٤(اْدُخلُوَها بَِسلَامٍ ذَِلَك َيْوُم الُْخلُوِد ) ٣٣(الَْغْيبِ َوَجاَء بِقَلْبٍ ُمنِيبٍ َخِشَي الرَّْحَمَن بِ

إِنَّ ِفي ذَِلكَ ) ٣٦(َمِحيصٍ وَكَْم أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم ِمْن قَْرٍن ُهْم أََشدُّ مِْنُهْم بَطًْشا فََنقَُّبوا ِفي الْبِلَاِد َهلْ ِمْن ) ٣٥(َمزِيٌد 
َولَقَدْ َخلَقَْنا السََّماوَاِت وَالْأَْرَض َوَما بَْيَنُهَما ِفي ِستَّةِ أَيَّامٍ ) ٣٧(لَِذكَْرى ِلَمْن كَانَ لَُه قَلٌْب أَْو أَلْقَى السَّْمَع َوُهَو َشهِيٌد 

َوِمنَ ) ٣٩(َوسَبِّْح بَِحْمِد َربَِّك قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ َوقَْبلَ الُْغُروبِ فَاْصبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ ) ٣٨(َوَما َمسََّنا ِمْن لُُغوبٍ 
َيْوَم َيْسَمُعونَ الصَّْيَحةَ بِالَْحقِّ ) ٤١(َواْسَتِمْع َيْوَم ُيَنادِ الُْمنَاِد ِمْن َمكَاٍن قَرِيبٍ ) ٤٠(اللَّْيلِ فََسبِّْحُه َوأَدَْباَر السُُّجوِد 

َيْوَم َتَشقَُّق الْأَْرُض َعْنُهمْ ِسَراًعا ذَِلَك َحْشرٌ ) ٤٣(إِنَّا َنْحُن ُنحْيِي َوُنمِيُت َوإِلَْيَنا الَْمِصُري ) ٤٢(ُخُروجِ ذَِلَك َيْوُم الْ
  ) ٤٥(اُف َوِعيِد َنْحُن أَْعلَُم بَِما َيقُولُونَ َوَما أَْنَت َعلَْيهِْم بَِجبَّارٍ فَذَكِّْر بِالْقُْرآِن َمْن َيَخ) ٤٤(َعلَْيَنا َيِسٌري 

خيطب هبذه السورة يف العيد واجلمعة؛ فيجعلها هي موضوع خطبته  -صلى اهللا عليه وسلم  -كان رسول اهللا 
  . .وإن هلا لشأناً . . ومادهتا ، يف اجلماعات احلافلة 

. جرس فواصلها إهنا سورة رهيبة ، شديدة الوقع حبقائقها ، شديدة اإليقاع ببنائها التعبريي ، وصورها وظالهلا و
. تأخذ على النفس أقطارها ، وتالحقها يف خطراهتا وحركاهتا ، وتتعقبها يف سرها وجهرها ، ويف باطنها وظاهرها 

وهي . تتعقبها برقابة اهللا ، اليت ال تدعها حلظة واحدة من املولد ، إىل املمات ، إىل البعث ، إىل احلشر ، إىل احلساب 
فهو يف القبضة اليت ال . تطبق على هذا املخلوق اإلنساين الضعيف إطباقاً كامالً شامالً . رقابة شديدة دقيقة رهيبة 

وكل هاجسة . كل نفس معدود . تغفل عنه أبداً ، وال تغفل من أمره دقيقاً وال جليالً ، وال تفارقه كثرياً وال قليالً 
هيبة مضروبة على وساوس القلب ، كما والرقابة الكاملة الر. وكل حركة حمسوبة . وكل لفظ مكتوب . معلومة 

وال حجاب وال ستار دون هذه الرقابة النافذة ، املطلعة على السر والنجوى . هي مضروبة على حركة اجلوارح 
  .اطالعها على العمل واحلركة ، يف كل وقت ويف كل حال 

، تروع احلس روعة املفاجأة؛ ولكنها تعرض يف األسلوب الذي يبديها وكأهنا جديدة . وكل هذه احلقائق معلومة 
وهتز النفس هزاً ، وترجها رجاً ، وتثري فيها رعشة اخلوف ، وروعة اإلعجاب ، ورجفة الصحو من الغفلة على 

  األمر املهول الرهيب
وإىل إرهاص الساعة يف . وذلك كله إىل صور احلياة ، وصور املوت ، وصور البلى ، وصور البعث ، وصور احلشر 

وإىل احلقائق الكونية املتجلية يف السماء واألرض ، ويف املاء والنبت ، ويف الثمر والطلع . ا يف احلس النفس وتوقعه



  . .} تبصرة وذكرى لكل عبد منيب { . . 
وإنه ليصعب يف مثل هذه السورة التلخيص والتعريف ، وحكاية احلقائق واملعاين والصور والظالل ، يف غري أسلوهبا 

فيه؛ ويف غري عبارهتا القرآنية اليت تشع بذاهتا تلك احلقائق واملعاين والصور والظالل ، إشعاعاً القرآين الذي وردت 
  .مباشراً للحس والضمري 

  . .واهللا املستعان . . فلنأخذ يف استعراض السورة بذاهتا 
ذا متنا وكنا أإ. هذا شيء عجيب : بل عجبوا أن جآءهم منذر منهم ، فقال الكافرون . والقرآن اجمليد . ق { 

بل كذبوا باحلق ملا جاءهم ، فهم . قد علمنا ما تنقص األرض منهم ، وعندنا كتاب حفيظ . تراباً؟ ذلك رجع بعيد 
واألرض مددناها وألقينا . أفلم ينظروا إىل السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها؟ وما هلا من فروج . يف أمر مريج 

ونزلنا من السماء ماء مباركاً . تبصرة وذكرى لكل عبد منيب . هبيج  فيها رواسي ، وأنبتنا فيها من كل زوج
كذلك . رزقاً للعباد ، وأحيينا به بلدة ميتاً . والنخل باسقات هلا طلع نضيد . فأنبتنا به جنات وحب احلصيد 

  .} اخلروج 
كلٌ . وقوم ُتبَّع  كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس ومثود ، وعاد وفرعون وإخوان لوط ، وأصحاب األيكة{ 

  .} أفعيينا باخللق األول؛ بل هم يف لبس من خلق جديد . كذب الرسل فحق وعيد 

.  
. وهو يعاجل قضية البعث ، وإنكار املشركني له ، وعجبهم من ذكره والقول به . هذا هو املقطع األول يف السورة 

هو يواجه قلوهبم املنحرفة لريدها أصالً إىل احلق ،  إمنا. ولكن القرآن ال يواجه إنكارهم هلذه القضية فيعاجله وحده 
ويقّوم ما فيها من عوج؛ وحياول قبل كل شيء إيقاظ هذه القلوب وهزها لتتفتح على احلقائق الكبرية يف صلب هذا 

وإمنا حييي قلوهبم لتتفكر هي وتتدبر ، ويلمس . ومن مث ال يدخل معهم يف جدل ذهين إلثبات البعث . الوجود 
  وهو درس حيسن أن ينتفع به من حياولون عالج القلوب. . م ليتأثر باحلقائق املباشرة من حوله فيستجيب وجداهن

بل إنه أول . وبالقرآن اجمليد ، املؤلف من مثل هذا احلرف » قاف « : القسم باحلرف . وتبدأ السورة بالقسم 
  . .» قرآن « حرف يف لفظ 

فاألمر جلل ، واهللا يبدأ . تداء الكالم ، يوحي بذاته باليقظة واالهتمام فهو قسم يف اب. وال يذكر املقسم عليه 
عن } بل { إذ يضرب بعده حبرف . ولعل هذا هو املقصود هبذا االبتداء . احلديث بالقسم ، فهو أمر إذن له خطر 

واستنكارهم ملا ليبدأ حديثاً كأنه جديد عن عجبهم  -بعد أن أحدث القسم أثره يف احلس والقلب  -املقسم عليه 
  :جاءهم به رسوهلم يف القرآن اجمليد من أمر البعث واخلروج 

  .} أإذا متنا وكنا تراباً؟ ذلك رجع بعيد . هذا شيء عجيب : بل عجبوا أن جآءهم منذر منهم ، فقال الكافرون { 
الفطرة السليمة بل هو األمر الطبيعي الذي تتقبله . وما يف هذا من عجب . بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم 

األمر الطبيعي أن خيتار اهللا من الناس واحداً منهم ، حيس بإحساسهم ، ويشعر بشعورهم ، . ببساطة وترحيب 
ويتكلم بلغتهم ، ويشاركهم حياهتم ونشاطهم ، ويدرك دوافعهم وجواذهبم ، ويعرف طاقتهم واحتماهلم ، فريسله 

فيه؛ ويعلمهم كيف يتجهون االجتاه الصحيح؛ ويبلغهم التكاليف إليهم لينذرهم ما ينتظرهم إن هم ظلوا فيما هم 
  .اليت يرفضها االجتاه اجلديد ، وهو معهم أول من حيمل هذه التكاليف 

من أمر البعث الذي حدثهم عنه هذا املنذر أول ما  -بصفة خاصة  -ولقد عجبوا من الرسالة ذاهتا ، وعجبوا 
قاعدة تقوم عليها العقيدة ويقوم عليها التصور الكلي . لعقيدة اإلسالمية فقضية البعث قاعدة أساسية يف ا. حدثهم 



فاملسلم مطلوب منه أن يقوم على احلق ليدفع الباطل ، وأن ينهض باخلري ليقضي على الشر . ملقتضيات هذه العقيدة 
وهذا . جزاء على العمل  وال بد من. ، وأن جيعل نشاطه كله يف األرض عبادة هللا ، بالتوجه يف هذا النشاط كله هللا 

فال بد إذن من عامل آخر ، وال . فيؤجل للحساب اخلتامي بعد هناية الرحلة كلها . اجلزاء قد ال يتم يف رحلة األرض 
وحني ينهار أساس اآلخرة يف النفس ينهار معه كل تصور حلقيقة هذه . . بد إذن من بعث للحساب يف العامل اآلخر 

  .ستقيم هذه النفس على طريق اإلسالم أبداً العقيدة وتكاليفها؛ وال ت

إمنا نظروا إليها من جانب آخر ساذج شديد السذاجة . ولكن أولئك القوم مل ينظروا للمسألة من هذا اجلانب أصالً 
أإذا متنا { فقالوا . ، بعيد كل البعد عن إدراك حقيقة احلياة واملوت ، وعن إدراك أي طرف من حقيقة قدرة اهللا 

  } اباً؟ ذلك رجع بعيد وكنا تر
وهي نظرة ساذجة كما أسلفنا ، ألن معجزة . واملسألة إذن يف نظرهم هي مسألة استبعاد احلياة بعد املوت والبلى 

كما أن هذه املعجزة تقع أمامهم يف كل حلظة ، وحتيط هبم يف . احلياة اليت حدثت مرة ميكن أن حتدث مرة أخرى 
  .نب الذي قادهم إليه القرآن يف هذه السورة وهذا هو اجلا. جنبات الكون كله 

اليت . غري أننا قبل أن منضي مع ملسات القرآن وآياته الكونية يف معرض احلياة ، نقف أمام ملسة البلى والدثور 
  :تتمثل يف حكاية قوهلم والتعليق عليه 

وكل من يقرأ حكاية قول . ن تراباً وإذن فهم يصريو. وإذن فالناس ميوتون . . } ؟ . . . أإذا متنا وكنا تراباً { 
بل . يلتفت ليتصور املوت والبلى والدثور . املشركني يلتفت مباشرة إىل ذات نفسه ، وإىل غريه من األحياء حوله 

ليحس دبيب البلى يف جسده وهو بعد حي فوق التراب وما كاملوت يهز قلب احلي ، وليس كالبلى ميسه بالرجفة 
  .واالرتعاش 
  :عمق هذه اللمسة ويقوي وقعها؛ وهو يصور األرض تأكل منهم شيئاً فشيئاً والتعقيب ي

  . .} قد علمنا ما تنقص األرض منهم ، وعندنا كتاب حفيظ { 
ويصور . لكأمنا التعبري جيسم حركة األرض وحيييها وهي تذيب أجسادهم املغيبة فيها ، وتأكلها رويداً رويداً 

إن اهللا يعلم ما تأكله األرض من أجسادهم ، وهو مسجل يف كتاب : ليقول  .أجسادهم وهي تتآكل باطراد وتبلى 
أما إعادة احلياة إىل هذا التراب ، فقد حدثت من قبل ، وهي . حفيظ؛ فهم ال يذهبون ضياعاً إذا ماتوا وكانوا تراباً 

  .حتدث من حوهلم يف عمليات اإلحياء املتجددة اليت ال تنتهي 
وذلك قبل البدء . يت تذيب القلوب وترققها ، وتدعها حساسة متوفزة جيدة االستقبال وهكذا تتواىل اللمسات ال
  يف اهلجوم على القضية ذاهتا

ذلك أهنم تركوا احلق الثابت ، فمادت . مث يكشف عن حقيقة حاهلم اليت تنبعث منها تلك االعتراضات الواهية 
  :األرض من حتتهم ، ومل يعودوا يستقرون على شيء أبداً 

  .} بل كذبوا باحلق ملا جاءهم ، فهم يف أمر مريج  {
  . .وإنه لتعبري فريد مصور مشخص حلال من يفارقون احلق الثابت ، فال يقر هلم من بعده قرار 

إن احلق هو النقطة الثابتة اليت يقف عليها من يؤمن باحلق فال تتزعزع قدماه ، وال تضطرب خطاه ، ألن األرض 
مضطرب مائج مزعزع  -عدا احلق الثابت  -وكل ما حوله . زلزل وال ختسف وال تغوص ثابتة حتت قدميه ال تت

فمن جتاوز نقطة احلق الثابتة زلت قدماه يف ذلك . مريج ، ال ثبات له وال استقرار ، وال صالبة له وال احتمال 
  .املضطرب املريج ، وفقد الثبات واالستقرار ، والطمأنينة والقرار 



  مريج ال يستقر على حال فهو أبداً يف أمر
. ومن يفارق احلق تتقاذفه األهواء ، وتتناوحه اهلواجس ، وتتخاطفه اهلواتف ، ومتزقه احلرية ، وتقلقه الشكوك 

وهو ال يلوذ من حريته بركن ركني ، وال . ويضطرب سعيه هنا وهناك ، وتتأرجح مواقفه إىل اليمني وإىل الشمال 
  . .ج فهو يف أمر مري. . مبلجأ أمني 

  إنه تعبري عجيب ، جيسم خلجات القلوب ، وكأهنا حركة تتبعها العيون
ويف الطريق إىل مناقشة اعتراضهم على حقيقة البعث  -واستطراداً مع إيقاع احلق الثابت املستقر الراسي الشامخ 

ي ، وإىل املاء النازل يعرض بعض مظاهر احلق يف بناء الكون؛ فيوجه أنظارهم إىل السماء وإىل األرض وإىل الرواس -
. . يف تعبري يتناسق مع صفة احلق الثابت الراسي . من السماء ، وإىل النخل الباسقات ، وإىل اجلنات والنبات 

  . .اجلميل 
  . .} أفلم ينظروا إىل السمآء فوقهم كيف بنيناها وزيناها؟ وما هلا من فروج { 

أفلم ينظروا إىل ما فيها من تشامخ وثبات . ي فارقوه إن هذه السماء صفحة من كتاب الكون تنطق باحلق الذ
واستقرار؟ وإىل ما فيها بعد ذلك من زينة ومجال وبراءة من اخللل واالضطراب إن الثبات والكمال واجلمال هي 

ومن مث جتيء صفة البناء . مع احلق وما فيه من ثبات وكمال ومجال . صفة السماء اليت تتناسق مع السياق هنا 
  .لزينة وصفة اخللو من الثقوب والفروج وصفة ا

  :وكذلك األرض صفحة من كتاب الكون القائم على احلق املستقر األساس اجلميل البهيج 
  . .} واألرض مددناها ، وألقينا فيها رواسي ، وأنبتنا فيها من كل زوج هبيج { 

ك صفة االستقرار والثبات واجلمال ، اليت متثل كذل. . فاالمتداد يف األرض والرواسي الثابتات والبهجة يف النبات 
  .وجه النظر إليها يف السماء 

وعلى مشهد السماء املبنية املتطاولة اجلميلة ، واألرض املمدودة الراسية البهيجة يلمس قلوهبم ، ويوجهها إىل 
  :جانب من حكمة اخللق ، ومن عرض صفحات الكون 

  . .} تبصرة وذكرى لكل عبد منيب { 
احلجب ، وتنري البصرية ، وتفتح القلوب ، وتصل األرواح هبذا الكون العجيب ، وما وراءه من  تبصرة تكشف

  .تبصرة ينتفع هبا كل عبد منيب ، يرجع إىل ربه من قريب . . إبداع وحكمة وترتيب 
ظر يف هذه هي الوصلة اليت جتعل للن. وهذه هي الوصلة بني القلب البشري وإيقاعات هذا الكون اهلائل اجلميل 

هذه هي الوصلة اليت يقيمها . كتاب الكون ، والتعرف إليه أثراً يف القلب البشري ، وقيمة يف احلياة البشرية 
علمية « وهي اليت هتملها مناهج البحث اليت يسموهنا . القرآن بني املعرفة والعلم وبني اإلنسان الذي يعرف ويعلم 

فالناس قطعة من هذا . جة بني الناس والكون الذي يعيشون فيه فتقطع ما وصل اهللا من وشي. يف هذا الزمان » 
الكون ال تصح حياهتم وال تستقيم إال حني تنبض قلوهبم على نبض هذا الكون؛ وإال حني تقوم الصلة وثيقة بني 

وكل معرفة بنجم من النجوم ، أو فلك من األفالك ، أو خاصة من خواص . قلوهبم وإيقاعات هذا الكون الكبري 
لنبات واحليوان ، أو خواص الكون كله على وجه اإلمجال وما فيه من عوامل حية وجامدة إذا كانت هنالك عوامل ا

جيب أن تستحيل يف احلال إىل إيقاع يف القلب » علمية « كل معرفة  -جامدة أو شيء واحد جامد يف هذا الوجود 
  .اصر الصداقة بني الناس واألشياء واألحياء البشري ، وإىل ألفة مؤنسة هبذا الكون ، وإىل تعارف يوثق أو



وكل معرفة أو علم أو حبث يقف دون . . وإىل شعور بالوحدة اليت تنتهي إىل خالق هذا الكون وما فيه ومن فيه 
  هذه الغاية احلية املوجهة املؤثرة يف حياة البشر ، هي معرفة ناقصة ، أو علم زائف ، أو حبث عقيم

حلق املفتوح ، الذي يقرأ بكل لغة ، ويدرك بكل وسيلة؛ ويستطيع أن يطالعه الساذج إن هذا الكون هو كتاب ا
كل يطالعه بقدر إدراكه واستعداده ، فيجد فيه زاداً . ساكن اخليمة والكوخ ، واملتحضر ساكن العمائر والقصور 

} وذكرى لكل عبد منيب  تبصرة{ : وهو قائم مفتوح يف كل آن . من احلق ، حني يطالعه بشعور التطلع إىل احلق 
. ولكن العلم احلديث يطمس هذه التبصرة أو يقطع تلك الوشيجة بني القلب البشري والكون الناطق املبني . . 

املنهج الذي يقطع ما بني الكون واخلالئق اليت . » املنهج العلمي « ألنه يف رؤوس مطموسة رانت عليها خرافة 
  تعيش فيه

ولكنه يزيد عليه ربط هذه . يف إدراك احلقائق املفردة » املنهج العلمي « شيئاً من مثار واملنهج اإلمياين ال ينقص 
احلقائق املفردة بعضها ببعض ، وردها إىل احلقائق الكربى ، ووصل القلب البشري هبا ، أي وصله بنواميس الكون 

الناس وحياهتم؛ ال معلومات جامدة  وحقائق الوجود ، وحتويل هذه النواميس واحلقائق إىل إيقاعات مؤثرة يف مشاعر
جافة متحيزة يف األذهان ال تفضي هلا بشيء من سرها اجلميل واملنهج اإلمياين هو الذي جيب أن تكون له الكرة يف 

  . .جمال البحوث والدراسات لريبط احلقائق العلمية اليت يهتدي إليها هبذا الرباط الوثيق 
  :يف طريقه إىل قضية اإلحياء والبعث  -حلق يف كتاب الكون وبعد هذه اللفتة ميضي يف عرض صفحات ا

رزقاً للعباد . ونزلنا من السمآء مآء مباركاً ، فأنبتنا به جنات وحب احلصيد ، والنخل باسقات هلا طلع نضيد { 
  . .} كذلك اخلروج . وأحيينا به بلدة ميتاً 

ومشهده ذو أثر خاص يف القلب ال . ي موات األرض واملاء النازل من السماء آية حتيي موات القلوب قبل أن حتي
فقلوب الكبار احلساسني تستروح . وليس األطفال وحدهم هم الذين يفرحون باملطر ويطريون له خفافاً . شك فيه 

  هذا املشهد وتصفق له كقلوب األطفال األبرياء ، القرييب العهد بالفطرة
 -وهو النبات احملصود  -بباً إلنبات جنات الفاكهة وحب احلصيد ويصف املاء هنا بالربكة ، وجيعله يف يد اهللا س

وزيادة هذا الوصف . . } والنخل باسقات هلا طلع نضيد { : ويصفها بالسموق واجلمال . ومما ينبته به النخل 
  .للطلع مقصودة إلبراز مجال الطلع املنضد يف النخل الباسق 

  .ق اجلميل احلق السام. وذلك متشياً مع جو احلق وظالله 
رزقاً يسوق اهللا سببه ، . . } رزقاً للعباد { : ويلمس القلوب وهو مينت عليها باملاء واجلنات واحلب والنخل والطلع 

  ويتوىل نبته ، ويطلع مثره ، للعباد ، وهو املوىل ، وهم ال يقدرون وال يشكرون
  :وهنا ينتهي مبوكب الكون كله إىل اهلدف األخري 

  . .} كذلك اخلروج . ة ميتا وأحيينا به بلد{ 
فهي عملية دائمة التكرار فيما حوهلم ، مألوفة هلم؛ ولكنهم ال ينتبهون إليها وال يلحظوهنا قبل االعتراض والتعجيب 

اآلن يقوهلا وقد حشد هلا من اإليقاعات الكونية على . . على هذه الوترية ، وهبذه السهولة . . كذلك اخلروج . . 
وكذلك يعاجل القلوب خالق القلوب . . احلشد الطويل اجلميل املؤثر املوحي لكل قلب منيب  القلب البشري ذلك

. .  
مث يعقب بعرض صفحات من كتاب التاريخ البشري بعد عرض تلك الصفحات من كتاب الكون ، تنطق مبآل 

الرسل ، فحق عليهم املكذبني الذين ماروا كما مياري هؤالء املشركون يف قضية البعث ، وكذبوا كما يكذبون ب



  :وعيد اهللا الذي ال مفر منه وال حميد 
. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس ومثود ، وعاد وفرعون وإخوان لوط ، وأصحاب األيكة ، وقوم ُتبَّع { 

  . .} أفعيينا باخللق األول؟ بل هم يف لبس من خلق جديد . كلٌ كذب الرسل فحق وعيد 
قوم  -يف الغالب -وأصحاب األيكة هم . الشجر امللتف الكثيف : واأليكة . املبنية  املطوية غري: البئر : والرس 
. وتبع لقب مللوك محري باليمن . وكذلك قوم تبع . أما أصحاب الرس فال بيان عنهم غري هذه اإلشارة . شعيب 

  .وبقية األقوام املشار إليهم هنا معروفون لقارئ القرآن 
ولكنه إيقاع على القلوب مبصارع . ارة السريعة ليس تفصيل أمر هذه األقوام وواضح أن الغرض من هذه اإلش

كل كذب { : والذي يلفت النظر هو النص على أن كالً منهم كذب الرسل . حني كذبوا الرسل . الغابرين 
فكل من كذب برسول فقد . وهي لفتة مقصودة لتقرير وحدة العقيدة ووحدة الرسالة . } الرسل فحق وعيد 

والرسل إخوة وأمة واحدة وشجرة . ب بالرسل أمجعني؛ ألنه كذب بالرسالة الواحدة اليت جاء هبا الرسل أمجعون كذ
ومن ميس منها . ضاربة اجلذور يف أعماق الزمان ، وكل فرع من تلك الشجرة تلخيص خلصائصها ، وصورة منها 

  عرف السامعونوناهلم ما ي} فحق وعيد { . . فرعاً فقد مس األصل وسائر الفروع 
أفعيينا باخللق األول؟ { : فيسأل . قضية البعث من جديد . ويف ظل هذه املصارع يعود إىل القضية اليت هبا يكذبون 

غري ناظرين إىل شهادة . . } بل هم يف لبس من خلق جديد { واخللق شاهد حاضر فال حاجة إىل جواب . . } 
  مامه ذلك الشاهد املشهود؟اخللق األول املوجود فماذا يستحق من يكذب وأ

ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ، وحنن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى املتلقيان عن اليمني { 
  .} ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد . وعن الشمال قعيد 

  }. . وجاءت سكرة املوت باحلق ذلك ما كنت منه حتيد { 
  .ك يوم الوعيد ونفخ يف الصور ، ذل{ 

. لقد كنت يف غفلة من هذا فكشفنا عنك غطآءك فبصرك اليوم حديد . وجآءت كل نفس معها سآئق وشهيد 
الذي جعل مع اهللا إهلاً . منّاع للخري معتد مريب . ألقيا يف جهنم كل كفار عنيد . هذا ما لدي عتيد : وقال قرينه 

ال ختتصموا لدي : قال . بنا ما أطغيته ولكن كان يف ضالل بعيد ر: قال قرينه . آخر فألقياه يف العذاب الشديد 
هل امتألت؟ وتقول هل : يوم نقول جلهنم . ما يبدل القول لديَّ وما أنا بظالم للعبيد . وقت قدمت إليكم بالوعيد 

وجاء من خشي الرمحن بالغيب . هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ . من مزيد؟ وأزلفت اجلنة للمتقني غري بعيد 
  . .} ادخلوها بسالم ، ذلك يوم اخللود ، هلم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد . بقلب منيب 

استطراد مع قضية البعث ، اليت عاجلها الشوط األول؛ وعالج للقلوب املكذبة : وهذا هو املقطع الثاين يف السورة 
ومشاهدها اليت متثلها . عنها يف تقدمي السورة إهنا تلك الرقابة اليت حتدثنا . بلمسات جديدة ، ولكنها رهيبة خميفة 

مث مشهد جهنم فاغرة فاها تتلمظ . مث مشهد احلساب وعرض السجالت . مث مشهد املوت وسكراته . وتشخصها 
  .وإىل جواره مشهد اجلنة والنعيم والتكرمي . } هل من مزيد؟ { : كلما ألقي فيها وقودها البشري تقول 

رحلة واحدة متصلة بال توقف؛ ترسم . امليالد ، ومتر باملوت ، وتنتهي بالبعث واحلساب  إهنا رحلة واحدة تبدأ من
للقلب البشري طريقه الوحيد الذي ال فكاك عنه وال حميد؛ وهو من أول الطريق إىل آخره يف قبضة اهللا ال يتملص 

وكيف بإنسان يف . س روعة ورهبة وإهنا لرحلة رهيبة متأل احل. وال يتفلت ، وحتت رقابته اليت ال تفتر وال تغفل 
  قبضة اجلبار ، املطلع على ذات الصدور؟ وكيف بإنسان طالبه هو الواحد الديان ، الذي ال ينسى وال يغفل وال ينام



إنه لريجف ويضطرب ويفقد توازنه ومتاسكه ، حني يشعر أن السلطان يف األرض يتتبعه جبواسيسه وعيونه ، ويراقبه 
وهو حيتمي منه إذا آوى إىل . وسلطان األرض مهما تكن عيونه ال يراقب إال احلركة الظاهرة . يف حركته وسكونه 

وأما رقابة . داره ، وإذا أغلق عليه بابه ، أو إذا أغلق فمه أما قبضة اجلبار فهي مسلطة عليه أينما حل وأينما سار 
  يف هذه القبضة وحتت هذه الرقابة؟فكيف؟ كيف هبذا اإلنسان . . اهللا فهي مسلطة على الضمائر واألسرار 

إذ يتلقى املتلقيان عن . ولقد خلقنا اإلنسان ، ونعلم ما توسوس به نفسه ، وحنن أقرب إليه من حبل الوريد { 
  . .} ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد . اليمني وعن الشمال قعيد 

فصانع اآللة أدرى بتركيبها . تضى الضمين للعبارة يشري إىل املق. . } ولقد خلقنا اإلنسان { : إن ابتداء اآلية 
فكيف باملنشئ املوجد اخلالق؟ . وهو ليس خبالقها ألنه مل ينشئ مادهتا ، ومل يزد على تشكيلها وتركيبها . وأسرارها 

إن اإلنسان خارج من يد اهللا أصالً؛ فهو مكشوف الكنه والوصف والسر خلالقه العليم مبصدره ومنشئه وحاله 
  .ه ومصري

.  
وهكذا جيد اإلنسان نفسه مكشوفة ال حيجبها ستر ، وكل ما فيها من وساوس . . } ونعلم ما توسوس به نفسه { 

  خافتة وخافية معلوم هللا ، متهيداً ليوم احلساب الذي ينكره وجيحده
بضة املالكة ، وهو تعبري ميثل ويصور الق. الوريد الذي جيري فيه دمه . . } وحنن أقرب إليه من حبل الوريد { 

ولو استحضر القلب مدلول هذه . وحني يتصور اإلنسان هذه احلقيقة ال بد يرتعش وحياسب . والرقابة املباشرة 
وإهنا . بل ما جرؤ على هاجسة يف الضمري ال تنال القبول . العبارة وحدها ما جرؤ على كلمة ال يرضى اهللا عنها 

ولكن القرآن يستطرد يف إحكام . ئم ويقظة ال تغفل عن احملاسبة وحدها لكافية ليعيش هبا اإلنسان يف حذر دا
فإذا اإلنسان يعيش ويتحرك وينام ويأكل ويشرب ويتحدث ويصمت ويقطع الرحلة كلها بني ملكني . الرقابة 

  :موكلني به ، عن اليمني وعن الشمال ، يتلقيان منه كل كلمة وكل حركة ويسجالهنا فور وقوعها 
أي رقيب حاضر ، ال . } ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد . قيان عن اليمني وعن الشمال قعيد إذ يتلقى املتل{ 

  كما يتبادر إىل األذهان أن امسي امللكني رقيب ، وعتيد
فموقفنا بإزاء هذه الغيبيات أن . وال داعي للتخيالت اليت ال تقوم على أساس . وحنن ال ندري كيف يسجالن 

فضالً على أهنا غري . ونؤمن مبدلوهلا دون البحث يف كيفيتها ، اليت ال تفيدنا معرفتها يف شيء نتلقاها كما هي ، 
  .داخلة يف حدود جتاربنا وال معارفنا البشرية 

وهي . وسائل للتسجيل مل تكن ختطر ألجدادنا على بال  -يف حدود علمنا البشري الظاهر  -ولقد عرفنا حنن 
. وهذا كله يف حميطنا حنن البشر . ة الناطقة وأشرطة السينما وأشرطة التليفزيون تسجل احلركة والنربة كاألشرط

فال داعي من باب أوىل أن نقيد املالئكة بطريقة تسجيل معينة مستمدة من تصوراتنا البشرية احملدودة ، البعيدة هنائياً 
  بال زيادة .عن ذلك العامل اجملهول لنا ، والذي ال نعرف عنه إال ما خيربنا به اهللا 

وحسبنا أن نعيش يف ظالل هذه احلقيقة املصورة ، وأن نستشعر وحنن هنم بأية حركة وبأية كلمة أن عن مييننا وعن 
بني يدي اهللا الذي ال يضيع عنده فتيل وال . مشالنا من يسجل علينا الكلمة واحلركة؛ لتكون يف سجل حسابنا 

  .قطمري 
وهي كائنة يف صورة ما من . ولو مل ندرك حنن كيفيتها . وهي حقيقة . هيبة حسبنا أن نعيش يف ظل هذه احلقيقة الر

  ال لننفق اجلهد عبثاً يف معرفة كيفيتها. الصور ، وال مفر من وجودها ، وقد أنبأنا اهللا هبا لنحسب حساهبا 



القرآن ، كان هذا اخلاصة حبقائق  -صلى اهللا عليه وسلم  -والذين انتفعوا هبذا القرآن ، وبتوجيهات رسول اهللا 
  . .أن يشعروا ، وأن يعملوا وفق ما شعروا : سبيلهم 

حدثنا أبو معاوية ، حدثنا حممد بن عمرو بن علقمة الليثي عن أبيه عن جده علقمة ، عن بالل بن : قال اإلمام أمحد 
  : -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال  -رضي اهللا عنه  -احلارث املزين 

جل ليتكلم بالكلمة من رضوان اهللا تعاىل ، ما يظن أن تبلغ ما بلغت ، يكتب اهللا عز وجل له هبا رضوانه إن الر« 
وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اهللا تعاىل ما يظن أن تبلغ ما بلغت ، يكتب اهللا تعاىل عليه هبا . إىل يوم يلقاه 

ورواه . ( ن كالم قد منعنيه حديث بالل ابن احلارث كم م: فكان علقمة يقول : قال . » سخطه إىل يوم يلقاه 
  ) .حسن صحيح : الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث حممد بن عمرو به وقال الترمذي 

فسكت حىت فاضت روحه . فسمع أن األنني يكتب . وحكي عن اإلمام أمحد أنه كان يف سكرات املوت يئن 
  .رضوان اهللا عليه 

  .ل يتلقون هذه احلقيقة فيعيشون هبا يف يقني وهكذا كان أولئك الرجا
  :تلك صفحة احلياة ، ووراءها يف كتاب اإلنسان صفحة االحتضار 

  . .} ذلك ما كنت منه حتيد . وجاءت سكرة املوت باحلق { 
واملوت : ولكن أىن له ذلك . واملوت أشد ما حياول املخلوق البشري أن يروغ منه ، أو يبعد شبحه عن خاطره 

ال ميل الطلب ، وال يبطئ اخلطى ، وال خيلف املعياد؛ وذكر سكرة املوت كفيل برجفة تدب يف األوصال  طالب
وإنه لريجف لصداها وهو بعد يف عامل احلياة . } ذلك ما كنت منه حتيد { : وبينما املشهد معروض يسمع اإلنسان 

ملا  -صلى اهللا عليه وسلم  -ول اهللا فكيف به حني تقال له وهو يعاين السكرات وقد ثبت يف الصحيح أن رس
يقوهلا وهو قد اختار . » إن للموت لسكرات . سبحان اهللا « : تغشاه املوت جعل ميسح العرق عن وجهه ويقول 

  فكيف مبن عداه؟. الرفيق األعلى واشتاق إىل لقاء اهللا 
هي توحي بأن النفس البشرية ترى و. . } وجاءت سكرة املوت باحلق { : ويلفت النظر يف التعبري ذكر كلمة احلق 

تراه بال حجاب ، وتدرك منه ما كانت جتهل وما كانت جتحد ، ولكن بعد . احلق كامالً وهي يف سكرات املوت 
وذلك احلق هو الذي . فوات األوان حني ال تنفع رؤية ، وال جيدي إدراك ، وال تقبل توبة ، وال حيسب إميان 

  وحني يدركونه ويصدقون به ال جيدي شيئاً وال يفيد. . ريج كذبوا به فانتهوا إىل األمر امل
  :ومن سكرة املوت ، إىل وهلة احلشر ، وهول احلساب 

لقد كنت يف غفلة من هذا فكشفنا . ونفخ يف الصور ، ذلك يوم الوعيد ، وجآءت كل نفس معها سآئق وشهيد { 
منّاع للخري . ألقيا يف جهنم كل كفار عنيد . يد هذا ما لدي عت: وقال قرينه . عنك غطآءك ، فبصرك اليوم حديد 

ربنا ما أطغيته ولكن كان يف : قال قرينه . الذي جعل مع اهللا إهلاً آخر فألقياه يف العذاب الشديد . معتد مريب 
  .} ما يبدل القول لدي وما أنا بظالم للعبيد . ال ختتصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد : قال . ضالل بعيد 

.  
وقد قال . و مشهد يكفي استحضاره يف النفس لتقضي رحلتها كلها على األرض يف توجس وحذر وارتقاب وه

كيف أنعم ، وصاحب القرن قد التقم القرن ، وحىن جبهته ، وانتظر أن « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 
حسبنا اهللا ونعم الوكيل : قولوا « :  -م صلى اهللا عليه وسل -يا رسول اهللا ، كيف نقول؟ قال : قالوا » يؤذن له؟ 



  . .حسبنا اهللا ونعم الوكيل : فقال القوم » 
فالنفس هنا هي اليت حتاسب ، وهي اليت تتلقى . جاءت كل نفس . . } وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد { 

وقد يكونان . يف الدنيا قد يكونان مها الكاتبان احلافظان هلا . ومعها سائق يسوقها وشاهد يشهد عليها . اجلزاء 
  .ولكن بني يدي اجلبار . وهو مشهد أشبه شيء بالسوق للمحاكمة . واألول أرجح . غريمها 

. . } فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد . لقد كنت يف غفلة من هذا { : ويف هذا املوقف العصيب يقال له 
ذا هو املوقف الذي مل حتسب حسابه ، وهذه هي قوي ال حيجبه حجاب ، وهذا هو املوعد الذي غفلت عنه ، وه

  فبصرك اليوم حديد. فاآلن فانظر . النهاية اليت كنت ال تتوقعها 
حاضر مهيأ . . } وقال قرينه هذا ما لدي عتيد { : واألرجح أنه الشهيد الذي حيمل سجل حياته . هنا يتقدم قرينه 

  ال حيتاج إىل هتيئة أو إعداد. معد 
إمنا يذكر مباشرة النطق العلوي . شيئاً عن مراجعة هذا السجل تعجيالً بتوقيع احلكم وتنفيذه  وال يذكر السياق

الذي . مناع للخري معتد مريب . ألقيا يف جهنم كل كفار عنيد { : السائق والشهيد : الكرمي ، للملكني احلافظني 
فهو داللة . نعوت يزيد يف حرج املوقف وشدته وذكر هذه ال. . } جعل مع اهللا إهلاً آخر فألقياه يف العذاب الشديد 

مناع . عنيد . كفار : غضب اجلبار القهار يف املوقف العصيب الرهيب؛ وهي نعوت قبيحة مستحقة لتشديد العقوبة 
فألقياه يف { : وتنتهي بتوكيد األمر الذي ال حيتاج إىل توكيد . الذي جعل مع اهللا إهلاً آخر . مريب . معتد . للخري 

  .بياناً ملكانه من جهنم اليت بدأ األمر بإلقائه فيها } ذاب الشديد الع
: قال قرينه { : عندئذ يفزع قرينه ويرجتف ، ويبادر إىل إبعاد ظل التهمة عن نفسه ، مبا أنه كان مصاحباً له وقريناً 

رمبا . الذي قدم السجالت ورمبا كان القرين هنا غري القرين األول . . } ربنا ما أطغيته ولكن كان يف ضالل بعيد 
وهو يتربأ من إطغائه؛ ويقرر أنه وجده ضاالً من عند نفسه ، فاستمع لغوايته . كان هو الشيطان املوكل به ليغويه 

على أن الفرض األول . ويف القرآن مشاهد مشاهبة يتربأ فيها القرين الشيطاين من القرين اإلنساين على هذا النحو 
وهو بريء  -ولكن هول املوقف جيعله يبادر إىل التربؤ . القرين هو امللك صاحب السجل فقد يكون . غري مستبعد 

وتربؤ الربيء أدل على اهلول املزلزل . فإنه مل تكن له يد يف أي مما كان منه  -ليبني أنه مع صحبته هلذا الشقي  -
  .والكرب املخيف 

ما يبدل القول  -وا لدّي وقد قدمت إليكم بالوعيد ال ختتصم: قال { : هنا جييء القول الفصل ، فينهي كل قول 
وكل شيء . وقد سبق الوعيد حمدداً جزاء كل عمل . فاملقام ليس له مقام اختصام . . } لدّي وما أنا بظالّم للعبيد 

  .وال يظلم أحد ، فاجملازي هو احلكم العدل . وال جيزى أحد إال مبا هو مسجل . مسجل ال يبدل 
بل يكشف السياق عن جانب منه . احلساب الرهيب هبوله وشدته؛ ولكن املشهد كله ال ينتهي هبذا ينتهي مشهد 

  :خميف 
  .} هل من مزيد؟ : وتقول : هل امتألت : يوم نقول جلهنم { 

فتعرض جهنم فيه يف معرض احلوار وهبذا السؤال واجلواب يتجلى مشهد عجيب . إن املشهد كله مشهد حوار 
هؤالء هم كثرة تقذف يف جهنم تباعاً ، وتتكدس . . مناع للخري معتد مريب . فار عنيد هذا هو كل ك. . رهيب 
{ : واكتفيت ولكنها تتلمظ وتتحرق ، وتقول يف كظة األكول النهم } هل امتألت؟ { : مث تنادى جهنم . ركاماً 

  فيا للهول الرعيب. . } هل من مزيد؟ 
إنه مشهد اجلنة ، تقرب من املتقني ، . يع أليف ، رضّي مجيل وعلى الضفة األخرى من هذا اهلول مشهد آخر ود



  :حىت تتراءى هلم من قريب ، مع الترحيب والتكرمي 
من خشي الرمحن بالغيب وجاء بقلب . هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ . وأزلفت اجلنة للمتقني غري بعيد { 

  .} ولدينا مزيد هلم ما يشاءون فيها . ادخلوها بسالم ذلك يوم اخللود . منيب 
: فاجلنة تقرب وتزلف ، فال يكلفون مشقة السري إليها ، بل هي اليت جتيء . والتكرمي يف كل كلمة ويف كل حركة 

من خشي الرمحن بالغيب . هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ { : ونعيم الرضى يتلقاهم مع اجلنة } غري بعيد { 
املأل األعلى ، ويعلمون أهنم يف ميزان اهللا أوابون ، حفيظون ،  فيوصفون هذه الصفة من. . } وجاء بقلب منيب 

  .خيشون الرمحن ومل يشهدوه ، منيبون إىل رهبم طائعون 
  . .} ادخلوها بسالم ذلك يوم اخللود { : مث يؤذن هلم بالدخول بسالم لغري ما خروج 

هلم ما يشاءون { : د رهبم من نصيب غري حمدود مث يؤذن يف املأل األعلى ، تنويهاً بشأن القوم ، وإعالناً مبا هلم عن
  . .فاملزيد من رهبم غري حمدود . فمهما اقترحوا فهم ال يبلغون ما أعد هلم . . } فيها ، ولدينا مزيد 

فيه ملسة . مث جييء املقطع األخري يف السورة ، كأنه اإليقاع األخري يف اللحن ، يعيد أقوى نغماته يف ملس سريع 
. وفيه ملسة البعث واحلشر يف مشهد جديد . وفيه ملسة الكون املفتوح وكتابه املبني . رع الغابرين التاريخ ومصا

  :ومع هذه اللمسات التوجيه املوحي العميق للمشاعر والقلوب 
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشاً ، فنقَّبوا يف البالد هل من حميص؟ إن يف ذلك لذكرى ملن كان له { 

. ولقد خلقنا السماوات واألرض وما بينهما يف ستة أيام وما مسنا من لغوب . أو ألقى السمع وهو شهيد قلب 
  .فاصرب على ما يقولون وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 

وم يوم يسمعون الصيحة باحلق ذلك ي. واستمع يوم يناد املناد من مكان قريب . ومن الليل فسبحه وأدبار السجود 
حنن أعلم مبا . ذلك حشر علينا يسري . يوم تشقق األرض عنهم سراعاً . إنا حنن حنيي ومنيت وإلينا املصري . اخلروج 

  . .} يقولون ، وما أنت عليهم جببار ، فذكر بالقرآن من خياف وعيد 
ديدة اإليقاع ومع أن هذه اللمسات كلها قد سبقت يف سياق السورة ، إال أهنا حني تعرض يف اخلتام تعرض ج

ويكون هلا يف احلس مذاق آخر غري مذاقها وهي مبسوطة مفصلة من . هبذا التركيز وهبذه السرعة . جديدة الوقع 
  وهذه هي خصيصة القرآن العجيبة. قبل يف السورة 

كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس ومثود ، وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب األيكة { : قال من قبل 
  . .} كل كذب الرسل فحق وعيد . ع وقوم تب

  ؟} هل من حميص . وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشاً ، فنقبوا يف البالد { : وقال هنا 
مث يضيف إليها حركة القرون . ولكنها يف صورهتا اجلديدة غريها يف صورهتا األوىل . احلقيقة اليت يشري إليها هي هي 

قب عن أسباب احلياة ، وهي مأخوذة يف القبضة اليت ال يفلت منها أحد ، وال مفر منها وهي تتقلب يف البالد ، وتن
  . .؟ } هل من حميص { ف : وال فكاك 

  :وعقب عليها مبا يزيدها جدة وحيوية 
  . .} إن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب ، أو ألقى السمع وهو شهيد { 

فمن ال تذكره هذه اللمسة فهو الذي مات قلبه أو مل يرزق . ب ذكرى ملن كان له قل. ويف مصارع الغابرين ذكرى 
قلباً على اإلطالق ال بل إنه ليكفي للذكرى واالعتبار أن يكون هناك مسع يلقى إىل القصة بإنصات ووعي ، فتفعل 

فيها وأقل فالنفس البشرية شديدة احلساسية مبصارع الغابرين ، وأقل يقظة . وإنه للحق . . القصة فعلها يف النفوس 



  .تفتح كافيان الستجاشة الذكريات والتصورات املوحية يف مثل هذه املواقف املؤثرة املثرية 
أفلم ينظروا إىل السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وماهلا من { : وعرض من قبل صفحات من كتاب الكون 

  . .} هبيج فروج ، واألرض مددناها وألقينا فيها رواسي ، وأنبتنا فيها من كل زوج 
فأضاف هذه . . } ولقد خلقنا السماوات واألرض وما بينهما يف ستة أيام ، وما مسنا من لغوب { : وقال هنا 

وهي توحي بيسر اخللق واإلنشاء . . } وما مسنا من لغوب { : حقيقة . احلقيقة اجلديدة إىل جانب اللمسة األوىل 
  بالقياس إىل السماوات واألرض أمر هني صغري؟ فكيف بإحياء املوتى وهو. يف هذا اخللق اهلائل 

  :وعقب عليها كذلك بإحياء جديد وظل جديد 
ومن الليل فسبحه وأَدبار السجود . فاصرب على ما يقولون وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب { 
 {. .  

وهو . السماوات واألرض كلها ظواهر مرتبطة ب. . وطلوع الشمس وغروهبا ومشهد الليل الذي يعقب الغروب 
يربط إليها التسبيح واحلمد والسجود ويتحدث يف ظالهلا عن الصرب على ما يقولون من إنكار للبعث وجحود 

  .بقدرة اهللا على اإلحياء واإلعادة 

) ٥(إِنََّما ُتوَعُدونَ لََصاِدٌق ) ٤(ًرا فَالُْمقَسَِّماِت أَْم) ٣(فَالْجَارِيَاِت ُيْسًرا ) ٢(فَالَْحاِملَاِت وِقًْرا ) ١(َوالذَّارِيَاِت ذَرًْوا 
قُِتلَ ) ٩(ُيْؤفَُك َعْنُه َمْن أُِفَك ) ٨(إِنَّكُْم لَِفي قَْولٍ ُمْخَتِلٍف ) ٧(وَالسََّماِء ذَاِت الُْحُبِك ) ٦(َوإِنَّ الدِّيَن لََواِقٌع 

) ١٣(َيْوَم ُهْم َعلَى النَّارِ يُفَْتُنونَ ) ١٢(أَيَّانَ َيْوُم الدِّينِ  َيسْأَلُونَ) ١١(الَِّذيَن ُهْم ِفي غَْمَرٍة َساُهونَ ) ١٠(الْخَرَّاُصونَ 
آِخِذيَن َما آَتاُهْم َربُُّهْم إِنَُّهمْ ) ١٥(إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن ) ١٤(ذُوقُوا ِفْتَنَتكُْم َهذَا الَِّذي كُنُْتْم بِِه َتْسَتْعجِلُونَ 

َوِفي ) ١٨(وَبِالْأَْسَحارِ ُهمْ َيْسَتغِْفُرونَ ) ١٧(كَانُوا قَِليلًا ِمَن اللَّْيلِ َما يَْهَجُعونَ ) ١٦(ُمْحِسنَِني  كَاُنوا قَْبلَ ذَِلَك
َوِفي ) ٢١(َوِفي أَْنفُِسكُْم أَفَلَا ُتْبِصُرونَ ) ٢٠(َوِفي الْأَْرضِ آَياتٌ ِللُْموِقنَِني ) ١٩(أَْموَاِلهِْم َحقٌّ لِلسَّاِئلِ وَالَْمْحُرومِ 

َهلْ أَتَاَك َحِديثُ ) ٢٣(فََوَربِّ السََّماِء َوالْأَْرضِ إِنَُّه لََحقٌّ ِمثْلَ َما أَنَّكُْم َتْنِطقُونَ ) ٢٢(السََّماِء رِْزقُكُْم َوَما ُتوَعُدونَ 
فََراغَ إِلَى أَْهِلِه فََجاَء ) ٢٥(قَْوٌم ُمْنكَُرونَ  إِذْ َدَخلُوا َعلَْيِه فَقَالُوا َسلَاًما قَالَ َسلَاٌم) ٢٤(َضْيِف إِْبرَاِهيَم الُْمكْرَِمَني 

) ٢٨(فَأَْوَجَس ِمنُْهْم ِخيفَةً قَالُوا لَا َتَخْف َوَبشَّرُوُه بُِغلَامٍ َعِليمٍ ) ٢٧(فَقَرََّبُه إِلَيْهِْم قَالَ أَلَا َتأْكُلُونَ ) ٢٦(بِِعْجلٍ َسِمنيٍ 
قَالُوا كَذَِلِك قَالَ رَبُِّك إِنَُّه ُهَو الَْحِكيُم الَْعِليمُ ) ٢٩(ْت َوْجَهَها َوقَالَْت َعُجوٌز َعِقيٌم فَأَقَْبلَِت اْمَرأَُتُه ِفي َصرٍَّة فََصكَّ

ِمْن ِطنيٍ  ِلُنْرِسلَ َعلَْيهِْم ِحجَاَرةً) ٣٢(قَالُوا إِنَّا أُْرِسلَْنا إِلَى قَْومٍ ُمْجرِِمَني ) ٣١(قَالَ فََما َخطُْبكُْم أَيَُّها الْمُْرَسلُونَ ) ٣٠(
فََما َوَجدَْنا ِفيَها غَْيَر َبْيٍت ِمنَ ) ٣٥(فَأَْخَرْجَنا َمْن كَانَ ِفيَها ِمَن الُْمْؤِمنَِني ) ٣٤(ُمَسوََّمةً ِعْنَد َربَِّك ِللُْمْسرِِفَني ) ٣٣(

َوِفي مُوَسى إِذْ أَْرَسلَْناُه إِلَى ِفْرَعْونَ بُِسلْطَاٍن ) ٣٧(َوَترَكَْنا ِفيَها آَيةً لِلَِّذيَن َيَخافُونَ الَْعذَاَب الْأَِليَم ) ٣٦(الُْمْسِلِمَني 
َوِفي َعادٍ ) ٤٠(فَأََخذَْناُه َوُجنُوَدُه فََنَبذَْناُهْم ِفي الَْيمِّ َوُهَو ُمِليٌم ) ٣٩(فََتَولَّى بُِركْنِِه َوقَالَ سَاِحٌر أَْو َمْجُنونٌ ) ٣٨(ُمبِنيٍ 

َوِفي ثَُمودَ إِذْ ِقيلَ لَُهمْ ) ٤٢(َما َتذَُر ِمْن َشْيٍء أََتْت َعلَْيِه إِلَّا َجَعلَْتُه كَالرَِّميمِ ) ٤١(َح الَْعقِيَم إِذْ أَْرَسلَْنا َعلَْيهُِم الرِّي
وا ِمْن ِقَيامٍ َوَما كَاُنوا فََما اْستَطَاُع) ٤٤(فََعتَْوا َعْن أَْمرِ َربِّهِْم فَأََخذَتُْهُم الصَّاِعقَةُ َوُهْم َيْنظُُرونَ ) ٤٣(َتَمتَُّعوا حَتَّى ِحنيٍ 

) ٤٧(وَالسََّماَء َبنَْيَناَها بِأَْيٍد َوإِنَّا لَُموِسُعونَ ) ٤٦(َوقَْوَم ُنوحٍ ِمْن قَْبلُ إِنَُّهْم كَانُوا قَْوًما فَاِسِقَني ) ٤٥(ُمْنَتصِرِيَن 
فَِفرُّوا إِلَى اللَِّه إِنِّي لَكُْم ) ٤٩(قَْنا َزْوَجْينِ لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ َوِمْن كُلِّ َشْيٍء َخلَ) ٤٨(َوالْأَْرَض فََرْشَناَها فَنِْعَم الَْماِهُدونَ 

كَذَِلَك َما أََتى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم ِمْن ) ٥١(َولَا َتْجَعلُوا َمعَ اللَِّه إِلًَها آَخرَ إِنِّي لَكُْم ِمْنُه َنِذيٌر ُمبٌِني ) ٥٠(ِمْنُه َنذِيٌر ُمبٌِني 
) ٥٤(فََتَولَّ َعْنُهْم فََما أَْنَت بَِملُومٍ ) ٥٣(أَتََواصَْوا بِِه َبلْ ُهْم قَْوٌم طَاغُونَ ) ٥٢(إِلَّا قَالُوا َساِحرٌ أَْو َمْجُنونٌ  َرسُولٍ

َما أُرِيُد ِمنُْهْم ِمْن رِْزقٍ َوَما ) ٥٦(َوَما َخلَقُْت الْجِنَّ وَالْإِْنَس إِلَّا ِلَيعُْبُدوِن ) ٥٥(َوذَكِّْر فَإِنَّ الذِّكَْرى َتنْفَُع الُْمْؤِمنَِني 



فَإِنَّ ِللَِّذيَن ظَلَُموا ذَنُوًبا ِمثْلَ ذَُنوبِ أَْصحَابِهِْم فَلَا ) ٥٨(إِنَّ اللََّه ُهَو الرَّزَّاُق ذُو الْقُوَّةِ الَْمِتُني ) ٥٧(أُرِيُد أَنْ ُيطِْعُموِن 
  ) ٦٠(ا ِمْن َيْوِمهُِم الَِّذي ُيوَعُدونَ فََوْيلٌ ِللَِّذيَن كَفَرُو) ٥٩(َيْستَْعجِلُوِن 

يف لفظ مبهم الداللة ، يوقع يف احلس . . من أمر اهللا . . فهي تبدأ بذكر قوى أربعة . هذه السورة ذات جو خاص 
والذاريات ذروا ، فاحلامالت وقرا ، فاجلاريات { : تعاىل على أمر  -يقسم اهللا . ألول وهلة أنه أمام أمور ذات سر 

  . .} وإن الدين لواقع . إن ما توعدون لصادق . ا ، فاملقسمات أمرا يسر
مدلوالهتا ليست متعارفة ، وهي غامضة حتتاج إىل السؤال . . واملقسمات . واجلاريات . واحلامالت . والذاريات 

  .السورة  ولعله هو املقصود األول منها يف جو هذه. واالستفسار ، كما أهنا بذاهتا تلقي يف احلس ذلك الظل 
. يقسم هبا اهللا تعاىل . . } والسماء ذات احلبك { : وما يكاد القسم األول ينتهي حىت يعقبه قسم آخر بالسماء 

ال استقرار له وال تناسق فيه ، قائم على التخرصات والظنون ، ال على . . } إنكم لفي قول خمتلف { : على أمر 
  . .العلم واليقني 
ربط القلب . . على هذا النحو ، مث بسياقها كله ، تستهدف أمراً واضحاً يف سياقها كله بافتتاحها : هذه السورة 

البشري بالسماء؛ وتعليقه بغيب اهللا املكنون؛ وختليصه من أوهاق األرض ، وإطالقه من كل عائق حيول بينه وبني 
. . } ففروا إىل اهللا { : وله يف السورة التجرد لعبادة اهللا ، واالنطالق إليه مجلة ، والفرار إليه كلية ، استجابة لق

  . .} وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون { : وحتقيقاً إلرادته يف عباده 
وملا كان االنشغال بالرزق وما خيبئه القدر عنه هو أكثف تلك العوائق وأشدها فقط عين يف هذه السورة بإطالق 

. لقلب بالسماء يف شأنه ، ال باألرض وأسباهبا القريبة احلس من إساره ، وتطمني النفس من جهته ، وتعليق ا
ويف السماء رزقكم وما { : إما مباشرة كقوله . وتكررت اإلشارة إىل هذا األمر يف السورة يف مواضع متفرقة منها 

{ : املال وإما تعريضاً كقوله يصور حال عباده املتقني مع . . } إن اهللا هو الرزاق ذو القوة املتني { . . } توعدون 
أو من حسبهم  -ووصفه جلود إبراهيم وسخائه وهو يقري ضيوفه القالئل . . } ويف أمواهلم حق للسائل واحملروم 

بعجل مسني ، يسارع به إليهم عقب وفودهم إليه ، ومبجرد إلقاء السالم عليه ، وهو مل  -ضيوفه من املالئكة 
  يعرفهم إال منذ حلظة

، وإطالقه من إسار الرزق ، وتعليقه بالسماء ، ترف أشواقه حوهلا ، ويتطلع إىل  فتخليص القلب من أوهاق األرض
هو حمور السورة بكل موضوعاهتا . خالقها يف عاله ، بال عائق حيول بينه وبني االنطالق ، ويعوقه عن الفرار إىل اهللا 

يف أوهلا ، وكان القسم بعده  ومن مث كان هذا االفتتاح ، وكان ذلك اإليقاع الغامض. وقضاياها اليت تطرقها 
  . .بالسماء ، وكان تكرار اإلشارة إىل السماء أيضاً 

آخذين ما آتاهم رهبم . إن املتقني يف جنات وعيون { : ويف هذا كانت صورة املتقني اليت يرمسها يف مطلع السورة 
ويف أمواهلم حق . يستغفرون  وباألسحار هم. كانوا قليالً من الليل ما يهجعون . إهنم كانوا قبل ذلك حمسنني 

فهي صورة التطلع إىل اهللا ، والتجرد له ، والقيام يف عبادته بالليل ، والتوجه إليه يف األسحار . . } للسائل واحملروم 
.  

  .ومع إرخاص املال ، والتخلص من ضغطه ، وجعل نصيب السائل واحملروم حقاً فيه 
ض ويف األنفس مع تعليق القلوب بالسماء يف شأن الرزق ، ال باألرض ويف هذا كان التوجيه إىل آيات اهللا يف األر

ويف السماء رزقكم وما . ويف أنفسكم أفال تبصرون . ويف األرض آيات للموقنني { : وما فيها من أسبابه القريبة 



  . .} توعدون 
قه ما فيها من أزواج ، ويف هذا كانت اإلشارة إىل بناء اهللا للسماء على سعة ، ومتهيده لألرض يف يسر ، وخل

. واألرض فرشناها فنعم املاهدون . والسماء بنيناها بأيد وإنا ملوسعون { : والتعقيب على هذا كله بالفرار إىل اهللا 
  . .} ففروا إىل اهللا إين لكم منه نذير مبني . ومن كل شيء خلقنا زوجني لعلكم تذكرون 

، عن إرادة اهللا سبحانه يف خلق اجلن واإلنس ، ووظيفتهما الرئيسية ويف هذا كان اإليقاع األخري البارز يف السورة 
إن اهللا هو الرزاق . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون { : األوىل 

  . .} ذو القوة املتني 
احلداء . اع ، وتطلق ذلك احلداء ولكنها كلها تؤلف ذلك اإليق. ذو نغمات متعددة . فهو إيقاع واحد مطرد 

  بالقلب البشري إىل السماء
وقد وردت إشارات سريعة إىل حلقة من قصة إبراهيم ولوط ، وقصة موسى ، وقصة عاد ، وقصة مثود ، وقصة قوم 

م نوح ، ويف اإلشارة إىل قصة إبراهيم تلك اللمحة عن املال؛ كما أن فيها حملة عن الغيب املكنون يف تبشريه بغال
ويف بقية القصص إشارة إىل تصديق وعد اهللا الذي أقسم . عليم ، ورزقه هو وامرأته به على غري ما توقع وال انتظار 

فإن للذين { : والذي أشار إليه يف ختامها إنذاراً للمشركني } إن ما توعدون لصادق { : عليه يف أول السورة 
بعد ما ذكر أن أجيال املكذبني كأمنا تواصت على التكذيب . . } ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحاهبم فال يستعجلون 

  . .} أتواصوا به؟ بل هم قوم طاغون . ساحر أو جمنون : كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إال قالوا { : 
وهو جتريد القلب لعبادة اهللا ، وختليصه من . مرتبط مبوضوعها األصيل  -على هذا النحو  -فالقصص يف السورة 

مث برفع احلواجز والشواغل دون الرفرفة واالنطالق إىل . باإلميان أوالً واليقني . مجيع العوائق ، ووصله بالسماء 
  .ذلك األفق الكرمي 

إن ما توعدون لصادق ، وإن الدين . . والذاريات ذروا ، فاحلامالت وقرا ، فاجلاريات يسرا ، فاملقسمات أمرا { 
  . .} لواقع 

إحياء خاصاً ،  -كما تقدم  -لقصرية السريعة ، بتلك العبارات الغامضة الداللة ، تلقي يف احلس هذه اإليقاعات ا
وقد احتاج غري واحد يف العهد األول أن . وتلقي ظالً معيناً ، يعلق القلب بأمر ذي بال ، وشأن يستحق االنتباه 

  .. يستفسر عن مدلول الذاريات ، واحلامالت ، واجلاريات ، واملقسمات 
 -رضي اهللا عنه  -قال شعبة بن احلجاج ، عن مساك بن خالد بن عرعرة ، أنه مسع علياً : قال ابن كثري يف التفسري 

وثبت أيضاً من غري وجه عن  -رضي اهللا عنه  -وشعبة أيضاً عن القاسم بن أيب بزة ، عن أيب الطفيل ، أنه مسع علياً 
ال تسألوين عن آية يف كتاب اهللا : أنه صعد منرب الكوفة فقال  -نه رضي اهللا ع -أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 

  .إال أنبأتكم بذلك  -صلى اهللا عليه وسلم  -تعاىل وال عن سنة عن رسول اهللا 

: رضي اهللا عنه  -؟ قال علي } والذاريات ذروا { : يا أمري املؤمنني ، ما معىن قوله تعاىل : فقام ابن الكواء ، فقال 
 -؟ قال } فاجلاريات يسرا { : قال . السحاب :  -رضي اهللا عنه  -؟ قال } فاحلامالت وقرا { : ل قا. الريح 

  .املالئكة :  -رضي اهللا عنه  -؟ قال } فاملقسمات أمرا { : قال . السفن :  -رضي اهللا عنه 
ثل ما روي عن علي بن فسأله عنها فأجابه مب -رضي اهللا عنه  -وجاء صبيغ بن عسل التميمي إىل عمر بن اخلطاب 

أنه يسأل عنها تعنتاً وعناداً فعاقبه ومنعه من  -رضي اهللا عنه  -وقد أحس عمر  -كرم اهللا وجهه  -أيب طالب 
وهذه الرواية تشي كذلك بأن . . ما جيد يف نفسه مما جيد شيئاً : جمالسة الناس حىت تاب وحلف باألميان املغلظة 



  لذي جعل املتعنتني يستترون وراءها ويسألون عنهاغموض مدلوالت هذه التعبريات هو ا
وجماهد وسعيد بن جبري واحلسن وقتادة والسدي وغري  -رضي اهللا عنهم  -وهكذا فسرها ابن عباس وابن عمر 

  ) .كما قال ابن كثري ( واحد؛ ومل حيك ابن جرير وابن أيب حامت غري ذلك 
من غبار وحبوب لقاح وسحب وغريها مما يعلم اإلنسان وما  بالرياح اليت تذرو ما تذروه -سبحانه  -أقسم اهللا 

وبالسفن اجلاريات يف يسر على سطح . وبالسحاب احلامالت وقراً من املاء يسوقها اهللا به إىل حيث يشاء . جيهل 
ئكة مث باملال. املاء بقدرته ومبا أودع املاء وأودع السفن وأودع الكون كله من خصائص تسمح هبذا اجلريان اليسري 

املقسمات أمراً ، حتمل أوامر اهللا وتوزعها وفق مشيئته ، فتفصل يف الشؤون املختصة هبا ، وتقسم األمور يف الكون 
  .حبسبها 

والريح والسحاب والسفن واملالئكة خلق من خلق اهللا ، يتخذها أداة لقدرته ، وستاراً ملشيئته ، ويتحقق عن 
للتعظيم من شأهنا ، وتوجيه القلوب إليها ، لتدبر  -سبحانه  -هو يقسم هبا و. طريقها قدر اهللا يف كونه ويف عباده 

وذكرها على هذه الصورة . ما وراءها من داللة؛ ولرؤية يد اهللا وهي تنشئها وتصرفها وحتقق هبا قدر اهللا املرسوم 
  .هذا الذكر املوحي  بصفة خاصة يوجه القلب إىل أسرارها املكنونة؛ ويعلقه مببدع هذه اخلالئق من وراء ذكرها

مث لعل هلا كذلك صلة من ناحية أخرى مبوضوع الرزق ، الذي يعىن سياق هذه السورة بتحرير القلب من أوهاقه ، 
  .فالرياح والسحب والسفن ظاهرة الصلة بالرزق ووسائله وأسبابه . وإعفائه من أثقاله 

من مث تتضح الصلة بني هذا االفتتاح وموضوع بارز و. أما املالئكة وتقسيمها لألمر ، فإن الرزق أحد هذه القسم 
  .تعاجله السورة يف مواضع شىت 

وقد وعد اهللا . . } وإن الدين لواقع . إن ما توعدون لصادق { : هبذه اخلالئق األربع على  -سبحانه  -يقسم اهللا 
هم احلساب يف األرض ، فليس وأنه إذا أمهل. أنه جمازيهم باإلحسان إحساناً ، وجمازيهم بالسوء سوءاً : الناس 

فالوعد صادق حتماً إما هنا وإما هناك . . } وإن الدين لواقع { مبهمل حساهبم يف اآلخرة فاحلساب ال بد منه هناك 
وفق مشيئته ووعده حق يف هذا كما هو حق يف  -ومما وعدهم كذلك الرزق وكفالته هلم مبسوطاً أو مقدراً . . 

  .كل شأن 
ا وعد اهللا به الناس يف الصورة اليت يريدها ، ويف الوقت الذي يريده ، وما حيتاج األمر إىل قسم وال بد أن يتحقق م

وتدبر ما وراءها من إبداع وقدرة  -كما تقدم  -إمنا يقسم خبالئقه تلك لتوجيه القلب إليها  -سبحانه  -منه 
ال بد صادق؛ وأن حسابه على  -ا التقدير بارئ هذه اخلالئق هبذا النظام وهذ -وتدبري يوحي للقلب بأن وعد اهللا 

فإن طبيعة هذه اخلالئق توحي بأن األمر ليس عبثاً وال مصادفة وال . اخلري والشر والصالح والفساد ال بد واقع 
وهكذا تصبح تلك اخلالئق آيات وبراهني ذات داللة إحيائية قوية بفضل هذا القسم الذي يلفت القلب . . جزافاً 

وخماطبة الفطرة بلغة الكون خطاباً . فهي طريقة من طرق اإلحياء والتربية . ويوجه احلس إليها توجيهاً إليها لفتاً ، 
  مباشراً

  . .والقسم الثاين كذلك 
  . .} والسماء ذات احلبك ، إنكم لفي قول خمتلف ، يؤفك عنه من أفك { 

وقد تكون هذه إحدى . . تداخل احللقات كتنسيق الزرد املتشابك امل. يقسم بالسماء املنسقة احملكمة التركيب 
وقد يكون هذا . هيئات السحب يف السماء حني تكون موشاة كالزرد جمعدة جتعد املاء والرمل إذا ضربته الريح 

  .وضعاً دائماً لتركيب األفالك ومداراهتا املتشابكة املتناسقة 



 قوام له وال قرار ، وال ثبات له وال استقرار يقسم بالسماء املنسقة احملبوكة على أهنم يف قول خمتلف ، مضطرب ال
بل احلرية دائمة والقلق ال . ، يصرف عنه من صرف ويبقى عليه من بقي ، فال استقرار عليه وال توافق وال ثبات 

وكذلك الباطل دائماً أرض مرجرجة مهتزة؛ وتيه ال معامل فيه وال نور؛ وهو يتأرجح وال يفيء إىل أصل ثابت . يزال 
  . .وال جيتمع عليه أهله إال لينصرفوا ويتفرقوا بعد حني؛ ويدب اخلالف بينهم والشقاق .  ميزان دقيق ، وال

حني يعرض يف ظل السماء ذات احلبك املنسقة : ويتضح اضطراهبم واختالفهم وما هم فيه من األمر املريج 
  .التركيب 

فهم يف قول . ، ال يستندون فيها إىل حق أو يقني  مث يستطرد فيقرر أهنم يعيشون يف أوهام وظنون يف أمر اآلخرة
  :مث يصور هلم ذلك اليوم يف مشهد حي تتماله العيون . خمتلف يف هذا احلق املبني 

  .قتل اخلراصون { 

ذوقوا فتنتكم ، هذا الذي كنتم . أيان يوم الدين؟ يوم هم على النار يفتنون : يسألون . الذين هم يف غمرة ساهون 
  . .}  به تستعجلون

فيا . يدعو عليهم بالقتل  -سبحانه  -واهللا . الظن والتقدير اجلزاف الذي ال يقوم على ميزان دقيق : واخلرص 
الذين هم يف غمرة { : ويزيد أمرهم وضوحاً } قتل اخلراصون { للهول ودعوة اهللا عليهم بالقتل قضاء بالقتل 

والتعبري يلقي ظالً خاصاً ، يصور القوم . وال يستيقظون فهم مغمورون باألضاليل واألوهام ال يفيقون } ساهون 
  كأهنم سكارى مذهولون. مغمورين ساهني ال يشعرون بشيء مما حوهلم وال يتبينون 

} أيان يوم الدين : يسألون { ذلك أهنم ال يتبينون األمر الواضح ، الذي يراه ويوقن به كل واع غري مذهول؛ فهم 
} أيان { لعلم واملعرفة ، ولكن استنكاراً وتكذيباً ، واستعباداً جمليئه ، يعرب عنه لفظ ؟ يسألون هكذا ، ال طلباً ل

  املقصود
ومن مث يعاجلهم مبشهدهم يف هذا اليوم الذي يستبعدونه ويستنكرونه؛ وهم حيرقون بالنار كحرق املعدن لتمييز 

هذا الذي كنتم . ذوقوا فتنتكم { : قف العصيب ومعه التبكيت املؤمل يف املو} يوم هم على النار يفتنون { : حقيقته 
  . .} به تستعجلون 

وهذا العنف يف املشهد هو املقابل للذهول والسهوة اليت يعيش فيها . فهذه املعاجلة هي اجلواب الالئق هبذا التساؤل 
  ونيوم هم على النار يفتن: وهو مصداق دعوة اهللا عليهم بالقتل يف أشد صوره وأعنفها . اخلراصون 

وعلى الضفة األخرى ويف الصفحة املقابلة يرتسم مشهد آخر ، لفريق آخر ، فريق مستيقن ال خيرص؛ تقي ال 
  :يتبجح؛ مستيقظ يعبد ويستغفر ، وال يقضي العمر يف غمرة وذهول 

ما  كانوا قليالً من الليل. آخذين ما آتاهم رهبم إهنم كانوا قبل ذلك حمسنني . إن املتقني يف جنات وعيون { 
  . .} ويف أمواهلم حق للسائل واحملروم . وباألسحار هم يستغفرون . يهجعون 

يف { هؤالء . الشديدي احلساسية برقابة اهللا هلم ، ورقابتهم هم ألنفسهم . األيقاظ . فريق املتقني . فهذا الفريق 
 احلياة الدنيا من عبادة هللا من فضله وإنعامه ، جزاء ما أسلفوا يف} آخذين ما آتاهم رهبم { . . } جنات وعيون 

  . .} إهنم كانوا قبل ذلك حمسنني { : كأهنم يرونه ، ويقني منهم بأنه يراهم 
  :ويصور إحساهنم صورة خاشعة ، رفافة حساسة 

  . .} وباألسحار هم يستغفرون . كانوا قليالً من الليل ما يهجعون { 
ىل رهبم باالستغفار واالسترحام ال يطعمون الكرى إال قليالً ، فهم األيقاظ يف جنح الليل والناس نيام ، املتوجهون إ



يأنسون برهبم يف جوف الليل فتتجاىف جنوهبم عن املضاجع ، وخيف هبم التطلع فال . وال يهجعون يف ليلهم إال يسريا 
  يثقلهم املنام

، فال ينامون من الليل إال أقله ، كابدوا قيام الليل . . } كانوا قليالً من الليل ما يهجعون { : قال احلسن البصري 
  .ونشطوا فمدوا إىل السحر ، حىت كان االستغفار بسحر 

مث يقول . كانوا ال ينامون إال قليالً . . } كانوا قليالً من الليل ما يهجعون { : قال األحنف بن قيس : وقال قتادة 
  لست من أهل هذه اآلية: 

ول عرضت عملي على عمل أهل اجلنة فإذا قوم قد باينونا بوناً كان األحنف بن قيس يق: وقال احلسن البصري 
  .بعيداً ، إذ حنن قوم ال نبلغ أعماهلم 

وعرضت عملي على عمل أهل النار ، فإذا قوم ال خري فيهم ، مكذبون بكتاب . كانوا قليالً من الليل ما يهجعون 
فقد وجدت من خرينا منزلة قوماً . عد املوت اهللا وبرسل اهللا مكذبون بكتاب اهللا وبرسل اهللا مكذبون بالبعث ب

  .خلطوا عمالً صاحلاً وآخر سيئاً 
ذكر اهللا تعاىل . يا أبا أسامة صفة ال أجدها فينا : قال رجل من بين متيم أليب : وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم 

رضي اهللا عنه  -يل ما نقوم فقال له أيب وحنن واهللا قليالً من الل. } كانوا قليالً من الليل ما يهجعون { : قوماً فقال 
  .طوىب ملن رقد إذا نعس ، واتقى اهللا إذا استيقظ :  -

اختص هبا . وجيدون أنفسهم دوهنا  -ذوي املكانة يف اإلميان واليقني  -فهي حال يتطلع إليها رجال من التابعني 
  .من احملسنني  وكتبهم هبا عنده. ناس ممن اختارهم اهللا ، ووفقهم إىل القيام حبقها 

  :وهذه حاهلم مع رهبم ، فأما حاهلم مع الناس ، وحاهلم مع املال ، فهو مما يليق باحملسنني 
  . .} ويف أمواهلم حق للسائل واحملروم { 

جيعلون نصيب . فهم جيعلون نصيب السائل الذي يسأل فيعطى ، ونصيب احملروم الذي يسكت ويستحي فيحرم 
  .وهم متطوعون بفرض هذا احلق غري احملدود . أمواهلم  هذا وهذا حقاً مفروضاً يف

وهذه اإلشارة تتناسق مع عالج السورة ملوضوع الرزق واملال ، لتخليص القلب من أوهاق الشح وأثقال البخل 
  .ومتهد للمقطع التايل يف السورة ، يف الوقت الذي تكمل مسة املتقني وصورة احملسنني . وعوائق االنشغال بالرزق 

فورب السماء . ويف أنفسكم أفال تبصرون؟ ويف السماء رزقكم وما توعدون . يف األرض آيات للموقنني و{ 
  . .} واألرض إنه حلق مثلما أنكم تنطقون 

ختتم . وهي لفتة إىل آيات اهللا يف األرض ويف األنفس؛ وتوجيه إىل السماء يف شأن الرزق املكتوب واحلظ املقدور 
. اللتني ورد ذكرمها يف هذا املقطع } رب السماء واألرض { : بذاته بوصفه  -سبحانه  -قسم اهللا . بقسم عظيم 

  . .على أن هذا القول الذي جاءهم من عنده حق يقني 
  . .؟ } ويف أنفسكم أفال تبصرون . ويف األرض آيات للموقنني { 

نستجل منه حىت اللحظة إال معرض مل . هذا الكوكب الذي نعيش عليه معرض هائل آليات اهللا وعجائب صنعته 
ومثل هذا املعرض ، معرض . . وحنن نكشف يف كل يوم جديداً منه ، ونطّلع منه على جديد . القليل من بدائعه 

اخلفية األسرار ، اليت تنطوي فيها أسرار هذا الوجود كله ، ال أسرار . . النفس اإلنسانية . . آخر مكنون فينا حنن 
  الكوكب األرضي وحده

هذين املعرضني اهلائلني تشري اآليتان تلك اإلشارة املختصرة ، اليت تفتح هذين املعرضني على مصاريعهما ملن وإىل 



يريد أن يبصر ، وملن يريد أن يستيقن ، وملن يريد أن ميأل حياته حىت تفيض باملتعة واملسرة ، وبالعربة احلية ، 
  وتضاعف األعمار وبالرصيد القيم من املعرفة احلقة ، اليت ترفع القلوب

  .والنصوص القرآنية معدة للعمل يف مجيع األوساط والبيئات والظروف واألحوال 

  .كل بقدر ما يتقبل منها وما يطيق . قادرة على إعطاء رصيد معني لكل نفس ولكل عقل ولكل إدراك 
، واطلع على أسرار الكون وكلما ارتقى اإلنسان يف املعرفة ، واتسعت مداركه ، وزادت معلوماته ، وكثرت جتاربه 

هذا الكتاب . . ارتقى نصيبه ، وتضخم رصيده ، وتنوع زاده الذي يتلقاه من نصوص القرآن . . وأسرار النفس 
كما يقول عنه النيب الذي تلقاه واستوعب أسراره ، وعاش هبا » ال تنفد عجائبه ، وال خيلق على كثرة الرد « الذي 

  . -صلوات اهللا وسالمه عليه  -نفسه فعرب عنها ذلك التعبري يقول عن جتربة حية وجدها يف . 
ولقد وجد الذين مسعوا هذا القرآن أول مرة من آيات اهللا يف األرض وآياته يف النفس ، نصيبهم ، وتسلموا 

ووجد كذلك كل جيل أتى بعدهم نصيباً يناسب ما تفتح . رصيدهم ، وفق معارفهم وجتارهبم وإشراقات نفوسهم 
وجند حنن نصيبنا وفق ما اتسع لنا من رقعة العلم واملعرفة والتجريب ، . نواع العلوم واملعارف والتجارب له من أ

وستجد األجيال بعدنا نصيبها مدخراً هلا من اآليات اليت مل . وما تكشف لنا من أسرار ال تنفد يف هذا الكون الكبري 
اإلهليان اهلائالن حافلني بكل عجيب وجديد إىل آخر  ويبقى هذان املعرضان. تكشف لنا بعد يف األرض والنفس 

  .الزمان 
هذا الكوكب املعد للحياة ، اجملهز الستقباهلا وحضانتها بكل خصائصه ، على حنو يكاد يكون فريداً . هذه األرض 

دد املعروف اليت يبلغ ع. يف املعروف لنا يف حميط هذا الكون اهلائل ، احلافل بالنجوم الثوابت والكواكب السيارة 
مئات املاليني من اجملرات اليت حتوي الواحدة منها  -واملعروف نسبة ال تكاد تذكر يف حقيقة الكون  -منها فقط 

  والكواكب هي توابع هذه النجوم. مئات املاليني من النجوم 
ولو . اة وحضانته ومع هذه األعداد اليت ال حتصى فإن األرض تكاد تنفرد باستعدادها الستقبال هذا النوع من احلي

لو تغري . . اختلت خصيصة واحدة من خصائص األرض الكثرية جداً لتعذر وجود هذا النوع من احلياة عليها 
لو تغري . لو تغري حجم الشمس ودرجة حرارهتا . حجمها صغراً أو كرباً ، لو تغري وضعها من الشمس قرباً أو بعداً 

لو تغري . ريت حركتها حول نفسها أو حول الشمس سرعة أو بطأ لو تغ. ميل األرض على حمورها هنا أو هنا 
. . . لو . لو . لو . . . لو تغريت نسبة املاء واليابس فيها زيادة أو نقصاً . أو بعده عنها  -تابعها  -حجم القمر 

  .حضانته إىل آالف املوافقات املعروفة واجملهولة اليت تتحكم يف صالحيتها الستقبال هذا النوع من احلياة و
  أليست هذه آية أو آيات معروضة يف هذا املعرض اإلهلي؟

تسكن سطحها ، أو تسبح يف أجوائها ، أو متخر . هذه األقوات املذخورة يف األرض لألحياء اليت تسكنها . مث 
ة والبسيطة هذه األقوات اجلاهزة املركب. . ماءها ، أو ختتبئ يف مغاورها وكهوفها ، أو ختتفي يف مسارهبا وأجوافها 

والقابلة للوجود يف شىت األشكال واألنواع لتليب حاجة هذه األحياء اليت ال حتصى ، وال حتصى أنواع غذائها أيضاً 
.  

هذه األقوات الكامنة يف جوفها ، والساربة يف جماريها ، والساحبة يف هوائها ، والنابتة على سطحها ، والقادمة . 
عضها معروف وبعضها جمهول ، ولكنها تتدفق وفق تدبري املشيئة املدبرة اليت إليها من الشمس ومن عوامل أخرى ب

  .خلقت هذا احملضن هلذا النوع من احلياة ، وجهزته بكل ما يلزم لألنواع الكثرية اليت ال حتصى 



ال وعجائب هذه املشاهد اليت . وتنوع مشاهد هذه األرض ومناظرها ، حيثما امتد الطرف ، وحيثما تنقلت القدم 
وقطع متجاورات ، وجنات من أعناب . من وهاد وبطاح ، ووديان وجبال؛ وحبار وحبريات ، وأهنار وغدران : تنفد 

وكل مشهد من هذه املشاهد تتناوله يد اإلبداع والتغيري الدائبة اليت ال . . ، وزرع ، وخنيل صنوان وغري صنوان 
. حل فإذا هو مشهد ، ومير به وهو ممرع فإذا هو مشهد آخر ومير به اإلنسان وهو مم. تفتر عن اإلبداع والتغيري 

وهو هو مل . ويراه وهو نبت خضر فإذا هو مشهد ، ويراه إبان احلصاد حني يهيج ويصفر فإذا هو مشهد آخر 
  ينتقل باعاً وال ذراعاً يف املكان

بله اإلنسان . . ، وزواحف وحشرات وطرياً ومسكاً . نباتاً وحيواناً . واخلالئق اليت تعمر هذه األرض من األحياء 
فضالً على إحصاء أعدادها  -هذه اخلالئق اليت مل يعرف عدد أنواعها وأجناسها بعد . . فالقرآن يفرده بنص خاص 

كل . كل زاحفة . كل طائر . كل حيوان . وكل خليقة منها أمة وكل فرد منها عجيبة  -وأفرادها وهو مستحيل 
ال بل كل جناح يف يرقة ، وكل ورقة يف زهرة ، وكل قصبة يف ورقة يف ذلك : كل نبتة . كل دودة . حشرة 

  .املعرض اإلهلي العجيب الذي ال تنقضي عجائبه 
يتأملون هكذا ويشريون جمرد إشارة إىل ما يف األرض من  -بل لو مضى األناسي مجيعاً  -ولو مضى اإلنسان 

والنص القرآين ما يزيد على . ما انتهى هلم قول وال إشارة  عجائب ، وإىل ما تشري إليه هذه العجائب من آيات ،
أن يوقظ القلب البشري للتأمل والتدبر ، واستجالء العجائب يف هذا املعرض اهلائل ، طوال الرحلة على هذا 

  .الكوكب؛ واملتعة مبا يف هذا االستجالء من مسرة طوال الرحلة 
ويف األرض آيات { . لرحلة هذا املتاع ، إال القلب العامر باليقني غري أنه ال يدرك هذه العجائب ، وال يستمتع با

فلمسة اليقني هي اليت حتيي القلب فريى ويدرك؛ وحتيي مشاهد األرض فتنطق للقلب بأسرارها . . } للموقنني 
ء؛ ال تنطق وبدون هذه اللمسة تظل تلك املشاهد ميتة جامدة جوفا. املكنونة ، وحتدثه عما وراءها من تدبري وإبداع 

ال . وكثريون ميرون باملعرض اإلهلي املفتوح مغمضي العيون والقلوب . للقلب بشيء؛ وال تتجاوب معه بشيء 
حيسون فيه حياة ، وال يفقهون له لغة؛ ألن ملسة اليقني مل حتي قلوهبم ، ومل تبث احلياة فيما حوهلم وقد يكون منهم 

  .}  يعلمون ظاهراً من احلياة الدنيا{ . علماء 

أما حقيقتها فتظل حمجوبة عن قلوهبم ، فالقلوب ال تفتح حلقيقة الوجود إال مبفتاح اإلميان ، وال تراها إال بنور اليقني 
  .وصدق اهللا العظيم . . 

  :مث العجيبة األخرى اليت تدب على هذه األرض 
  . .} ويف أنفسكم ، أفال تبصرون؟ { 

ولكنه يغفل عن قيمته ، وعن أسراره الكامنة يف كيانه . ى يف هذه األرض وهذا املخلوق اإلنساين هو العجيبة الكرب
  .، حني يغفل قلبه عن اإلميان وحني حيرم نعمة اليقني 

وهو . يف أسرار هذه النفس : عجيبة يف تكوينه الروحي . يف أسرار هذا اجلسد : إنه عجيبة يف تكوينه اجلسماين 
  :ميثل عناصر هذا الكون وأسراره وخفاياه  وهو. عجيبة يف ظاهره وعجيبة يف باطنه 

  وفيك انطوى العامل األكرب... وتزعم أنك جرم صغري 
وظائفها وطريقة . تكوين أعضائه وتوزيعها . وحيثما وقف اإلنسان يتأمل عجائب نفسه التقى بأسرار تدهش وحتري 

. دورة الدم يف القلب والعروق . ق عملية التنفس واالحترا. عملية اهلضم واالمتصاص . أدائها هلذه الوظائف 
تناسق هذه . الغدد وإفرازها وعالقتها بنمو اجلسد ونشاطه وانتظامه . اجلهاز العصيب وتركيبه وإدارته للجسم 



ويف كل عضو وكل . وكل عجيبة من هذه تنطوي حتتها عجائب . األجهزة كلها وتعاوهنا ، وجتاوهبا الكامل الدقيق 
  .األلباب  جزء من عضو خارقة حتري

هذه . إدراكه للمدركات وطريقة إدراكها وحفظها وتذكرها . . وأسرار روحه وطاقاهتا املعلومة واجملهولة 
أين؟ وكيف؟ هذه الصور والرؤى واملشاهد كيف انطبعت؟ وأين؟ وكيف ُتستدعى . املعلومات والصور املختزنة 

تظهر آثاره بني احلني . اجملهول منها فهو أكرب وأكثر فأما . وذلك يف اجلانب املعلوم من هذه القوى . . فتجيء 
  .واحلني يف ملسات وإشراقات تدل على ما وراء الظاهر من املغيب اجملهول 

خلية واحدة حتمل كل رصيد اجلنس البشري من اخلصائص؛ وحتمل معها . مث أسرار هذا اجلنس يف توالده وتوارثه 
تكمن هذه اخلصائص يف تلك اخللية الصغرية؟ وكيف هتتدي بذاهتا إىل  فأين. خصائص األبوين واألجداد القريبني 

  طريقها التارخيي الطويل ، فتمثله أدق متثيل ، وتنتهي إىل إعادة هذا الكائن اإلنساين العجيب؟
وإن وقفه أمام اللحظة اليت يبدأ فيها اجلنني حياته على األرض ، وهو ينفصل عن أمه ويعتمد على نفسه ، ويؤذن 

إن وقفة أمام هذه اللحظة وأمام هذه احلركة لتدهش العقول وحتري األلباب ، . لبه ورئتيه باحلركة لبدء احلياة لق
  وتغمر النفس بفيض من الدهش وفيض من اإلميان ، ال يقف له قلب وال يتماسك له وجدان

. قاطع والكلمات مث بالعبارات وإن وقفة أخرى أمام اللحظة اليت يتحرك فيها لسان الوليد لينطق هبذه احلروف وامل
عجيبة تفقد وقعها ألهنا متر بنا كثرياً . إهنا عجيبة . وتصويت تلك احلنجرة . نطق هذا اللسان . بل أمام النطق ذاته 

  .خارقة مذهلة تنبئ عن القدرة اليت ال تكون إال هللا . إهنا خارقة . ولكن الوقوف أمامها حلظة يف تدبر جيدد وقعها . 
ويف أنفسكم أفال { ئية يف حياة هذا املخلوق تقفنا أمام خارقة من اخلوارق ، ال ينقضي منها العجب؛ وكل جز

  . .} تبصرون؟ 
  .وكل فرد من هذا اجلنس عامل وحده 

وال نظري له بني أبناء . ومرآة ينعكس من خالهلا هذا الوجود كله يف صورة خاصة ال تتكرر أبداً على مدار الدهور 
وال يف صورة الكون كما هي . ال يف شكله ومالحمه ، وال يف عقله ومداركه ، وال يف روحه ومشاعره  جنسه مجيعاً

ففي هذا املتحف اإلهلي العجيب الذي يضم ماليني املاليني ، كل فرد منوذج خاص ، وطبعة . يف حسه وتصوره 
ا ال توجد بصمة أصابع مماثلة لبصمة كم. مير من خالهلا الوجود كله يف صورة كذلك ال تتكرر . فريدة ال تتكرر 

  أصابع أخرى يف هذه األرض يف مجيع العصور
وما تراه : } أفال تبصرون؟ . ويف أنفسكم { : وكثري من عجائب اجلنس البشري مكشوفة للبصر ، تراه العيون 

  .العيون من عجائبه يشري إىل املغيب املكنون 
واجملهول منها ما يزال أكثر . كشوف منها حيتاج تفصيله إىل جملدات فاملعلوم امل. وهذه العجائب ال حيصرها كتاب 

ولكنه يلمس القلب هذه اللمسة ليستيقظ هلذا املتحف اإلهلي . من املعلوم ، والقرآن ال حيصيها وال حيصرها 
ذا وليقضي رحلته على هذا الكوكب يف مالحظة وتدبر ، ويف متاع رفيع بتأمل ه. املعروض لألبصار والبصائر 

  .اخللق العجيب ، الكامن يف ذات نفسه وهو عنه غافل مشغول 
وإهنا للحظات ممتعة حقاً تلك اليت يقضيها اإلنسان يتأمل وجوه اخللق ومساهتم وحركاهتم وعاداهتم ، بعني العابد 

  ؟فكيف مبن يقضي عمره كله يف هذا املتاع الرفيع. السائح الذي جيول يف متحف من إبداع أحسن اخلالقني 
إن القرآن مبثل هذه اللمسة خيلق اإلنسان خلقاً جديداً ، حبس جديد؛ وميتعه حبياة جديدة ، ويهبه متاعاً ال نظري له 

  .يف كل ما يتصوره يف األرض من متاع 



واإلميان هو الذي مينح القلب البشري هذا الزاد . وعلى هذا النحو الرفيع من التأمل واإلدراك يريد القرآن الناس 
  وهو بعد يف األرض يف عامل الطني. و الذي يهيئ له هذا املتاع العلوي ، وه

مث تلتهما يف السورة لفتة . وبعد فقد كانت اللفتة األوىل إىل معرض األرض؛ وكانت اللفتة الثانية إىل معرض النفس 
  :إىل معرض الغيب العلوي املطوي ، حيث الرزق املقسوم واحلظ املرسوم 

  . .} وما توعدون  ويف السماء رزقكم{ 
فمع أن أسباب الرزق الظاهرة قائمة يف األرض ، حيث يكد فيها اإلنسان وجيهد ، وينتظر من . وهي لفتة عجيبة 

ليتطلع هنالك . إىل اهللا . إىل الغيب . فإن القرآن يرد بصر اإلنسان ونفسه إىل السماء . ورائها الرزق والنصيب 
آيات . أما األرض وما فيها من أسباب الرزق الظاهرة ، فهي آيات للموقنني  .إىل الرزق املقسوم واحلظ املرسوم 

ترد القلب إىل اهللا ليتطلع إىل الرزق من فضله؛ ويتخلص من أثقال األرض وأوهاق احلرص ، واألسباب الظاهرة 
  .للرزق ، فال يدعها حتول بينه وبني التطلع إىل املصدر األول الذي أنشأ هذه األسباب 

املؤمن يدرك هذه اللفتة على حقيقتها؛ ويفهمها على وضعها؛ ويعرف أن املقصود هبا ليس هو إمهال األرض  والقلب
  .فهو مكلف باخلالفة فيها وتعمريها . وأسباهبا 

. ليعمل يف األرض وهو يتطلع إىل السماء . إمنا املقصود هو أال يعلق نفسه هبا ، وأال يغفل عن اهللا يف عمارهتا 
  .سباب وهو يستيقن أهنا ليست هي اليت ترزقه ، فرزقه مقدر يف السماء ، وما وعده اهللا ال بد أن يكون وليأخذ باأل

بذلك ينطلق قلبه من إسار األسباب الظاهرة يف األرض؛ بل يرف بأجنحة من هذه األسباب إىل ملكوت السماوات 
وقدماه ثابتتان على األرض . قلبه بالسماء حني يرى يف األسباب آيات تدله على خالق األسباب ويعيش موصوالً . 
هكذا يريد اهللا لذلك املخلوق الذي جبله من طني ونفخ فيه من روحه فإذا هو . فهكذا يريد اهللا هلذا اإلنسان . 

  .مفضل على كثري من العاملني 
يف احلالة . حينئذ  ألنه يكون. واإلميان هو الوسيلة لتحقيق ذلك الوضع الذي يكون فيه اإلنسان يف أفضل حاالته 

  . .قبل أن يتناوهلا الفساد واالحنراف . فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها . اليت أنشأه اهللا هلا 
يقسم اهللا سبحانه بذاته العلية على صدق هذا احلديث . وبعد هذه اللمسات الثالث يف األرض والنفس والسماء 

  :كله 
  . .} تنطقون فورب السماء واألرض إنه حلق مثلما أنكم { 

وكذلك هذا . . وكوهنم ينطقون ، حقيقة بني أيديهم ، ال جيادلون فيها وال ميارون ، وال يرتابون فيها وال خيرصون 
  .واهللا أصدق القائلني . احلديث كله 

 -يف حتفظ من جانب الرواية  -وقد روى األصمعي نادرة ذكرها الزخمشري يف الكشاف ، ونسوقها حنن لطرافتها 
  :قال 

من أين : قال . من بين أصمع : ممن الرجل؟ قلت : فقال . أقبلت من جامع البصرة ، فطلع أعرايب على قعود له « 
فلما بلغت قوله . . } والذاريات { : فتلوت . اتل علّي : فقال . من موضع يتلى فيه كالم الرمحن : أقبلت؟ قلت 

ك فقام إىل ناقته فنحرها ووزعها على من أقبل وأدبر؛ حسب: قال } ويف السماء رزقكم وما توعدون { : تعاىل 
وعمد إىل سيفه وقوسه فكسرمها ووىل فلما حججت مع الرشيد طفقت أطوف؛ فإذا أنا مبن يهتف يب بصوت دقيق 

قد : فلما بلغت اآلية صاح وقال . فسلم عليَّ واستقرأ السورة . فالتفت ، فإذا أنا باألعرايب قد حنل واصفر . 
: فصاح قال . . } فورب السماء واألرض إنه حلق { : وهل غري هذا؟ فقرأت : وعدنا ربنا حقاً ، مث قال  وجدنا ما



من الذي أغضب اجلليل حىت حلف؟ مل يصدقوه بقوله حىت أجلأوه إىل اليمني قاهلا ثالثاً وخرجت . يا سبحان اهللا 
  . .» معها نفسه 

رب : بصفته . القسم بذاته . ل هذا القسم من اهللا سبحانه ولكنها تذكرنا جبال. وهي نادرة تصح أو ال تصح 
  .وهي حقيقة بال قسم وال ميني . مما يزيد احلقيقة املقسم عليها جالالً . السماء واألرض 

أما القطاع الثاين فيشمل تلك اإلشارات إىل قصص إبراهيم ، ولوط ، . ذلك كان القطاع األول يف السورة 
وهو مرتبط مبا قبله ، ومرتبط كذلك مبا بعده يف سياق . . ومثود قوم صاحل ، وقوم نوح  وموسى ، وعاد قوم هود ،

  .السورة 

فراغ إىل . سالم قوم منكرون : قال . سالماً : هل أتاك حديث ضيف إبراهيم املكرمني؟ إذ دخلوا عليه ، فقالوا { 
ال ختف ، وبشروه بغالم عليم : قالوا . خيفة  أال تأكلون؛ فأوجس منهم: فقربه إليهم قال . أهله فجاء بعجل مسني 

كذلك قال ربك ، إنه هو احلكيم العليم : قالوا . عجوز عقيم : فأقبلت امرأته يف صرة فصكت وجهها ، وقالت . 
مسومة عند . إنا أرسلنا إىل قوم جمرمني ، لنرسل عليهم حجارة من طني : فما خطبكم أيها املرسلون؟ قالوا : قال . 

وتركنا فيها آية . فما وجدنا فيها غري بيت من املسلمني . فأخرجنا من كان فيها من املؤمنني . سرفني ربك للم
  . .} للذين خيافون العذاب األليم 

وإنه وعد أو وعود . كتلك اآليات اليت أشار إليها يف األرض ويف األنفس . إهنا آية أو آيات يف تاريخ الرساالت 
  .أشار إىل حتققها يف القطاع السابق  تتحقق من تلك الوعود اليت

تنويهاً هبذا احلديث ، وهتيئة . . } هل أتاك حديث ضيف إبراهيم املكرمني؟ { : ويبدأ احلديث عن إبراهيم بالسؤال 
مع وصف ضيف إبراهيم باملكرمني؛ إما ألهنم كذلك عند اهللا؛ وإما إشارة إىل إكرام إبراهيم هلم كما ورد . لألذهان 
  . يف القصة

ويرد . سالماً : فما يكاد ضيفه يدخلون عليه ويقولون . ويبدو كرم إبراهيم وسخاؤه وإرخاصه للمال واضحاً 
 -أي زوجه  -ا يكاد يتلقى السالم ويرده حىت يذهب إىل أهله م. عليهم السالم ، وهو ينكرهم وال يعرفهم 

وهم . . } فراغ إىل أهله فجآء بعجل مسني { : وجييء به طعاماً وفرياً يكفي عشرات . مسارعاً ليهيئ هلم الطعام 
  تكفيهم كتف من هذا العجل السمني. . كانوا ثالثة فيما يقال 

وجاء هذا السؤال بعد أن رأى أيديهم ال تصل إليه ، وال يبدو عليهم أهنم  . .} أال تأكلون؟ : قال . فقربه إليهم { 
  .سيأكلون طعامه 

وإما ألنه ملح أن . إما ألن الطارئ الذي ال يأكل طعام مضيفه ينبئ عن نية شر وخيانة . . } فأوجس منهم خيفة { 
. . } وبشروه بغالم عليم . ال ختف : لوا قا{ : فيهم شيئاً غريباً عندئذ كشفوا له عن حقيقتهم أو طمأنوه وبشروه 

  .وهي البشارة بإسحاق من زوجه العقيم 
وقد مسعت البشرى ، فبغتت وفوجئت ، . . } عجوز عقيم : وقالت . فأقبلت امرأته يف صرة فصكت وجهها { 

دهشتها تنبئ عن . وقالت عجوز عقيم . . فندت منها صيحة الدهش ، وعلى عادة النساء ضربت خديها بكفيها 
وقد أخذهتا املفاجأة العنيفة اليت مل تكن تتوقعها أبداً ، . وقد كانت من األصل عقيماً . هلذه البشرى وهي عجوز 

حقيقة القدرة اليت ال يقيدها شيء ، . فنسيت أن البشرى حتملها املالئكة عندئذ ردها املرسلون إىل احلقيقة األوىل 
  :واليت تدبر كل أمر حبكمة وعلم 

  . .} كذلك قال ربك ، إنه هو احلكيم العليم : وا قال{ 



فماذا بعد قوله؟ إن األلفة والعادة تقيدان اإلدراك البشري ، . وقد قال اهللا . كن : وكل شيء يكون إذا قيل له 
فيدهش إذ يرى ما خيالف املألوف له؛ ويعجب كيف يكون؛ وقد يتبجح فينكر أن يكون . وحتدان من تصوراته 

  طلقة ماضية يف طريقها ال تتقيد مبألوف البشر الصغري احملدود؛ تبدع ما تشاء ، بغري ما حدود أو قيودواملشيئة امل
فما خطبكم أيها : قال { : عند ذلك راح إبراهيم يسأل وقد عرف حقيقة ضيفه عن شأهنم الذي أرسلوا فيه 

  .} املرسلون؟ 

لنرسل عليهم حجارة من { . كما ورد يف سور أخرى . وط هم قوم ل. . } انا أرسلنا إىل قوم جمرمني : قالوا { . 
  . .} طني ، مسومة عند ربك للمسرفني 

وقوم لوط كانوا مسرفني يف  -وهذه احلجارة الطينية املعلمة أو املعدة اجملهزة عند اهللا للمسرفني املتجاوزين احلق 
. يقذف باحلمم الطيين من جوف األرض  ال ميتنع أن تكون حجارة بركان ثائر -جتاوزهم للفطرة واحلق والدين 

مقدرة بزماهنا . على من يريد من املسرفني  -وفق إرادته ونواميسه  -هبذا االعتبار مسلطة } عند ربك { فهي 
وهل ندري حنن . مالئكته  -يف إطار إرادته ونواميسه  -وأن يتوىل إرساهلا . ومكاهنا وفق علمه وتدبريه القدمي 

ندري حقيقة عالقتهم هبذا الكون ومن فيه وما فيه؟ وهل ندري حقيقة القوى الكونية اليت  حقيقة مالئكته؟ وهل
نسميها من عندنا أمساء حبسب ظواهرها اليت تتكشف لنا بني احلني واحلني؟ وما لنا نعترض على خرب اهللا لنا أنه سلط 

ما ، يف أرض ما ، ما لنا نعترض بعض هذه القوى يف وقت ما ، لترسل بعض هذه القوى يف صورة ما ، على قوم 
أما . على خرب اهللا لنا ، وحنن ما نزال كل ذخريتنا من املعرفة فروض ونظريات وتأويالت لظواهر تلك القوى 

حقيقتها فهي عنا بعيدة؟ فلتكن حجارة بركانية أو لتكن حجارة أخرى فهذه كتلك يف يد اهللا ، ومن صنعه ، وسرها 
  غيب عنده يكشفه حني يشاء

هم : } فما وجدنا فيها غري بيت من املسلمني { . . إلجنائهم ومحايتهم . . } فأخرجنا من كان فيها من املؤمنني  {
  .فكانوا هم الناجني إال امرأته كانت من املهلكني . كما ورد يف مواضع أخرى . بيت النيب لوط 

. ن هم الذين يرون اآلية ويدركوهنا وينتفعون هبا فالذين خيافو. . } وتركنا فيها آية للذين خيافون العذاب األليم { 
  ال يف األرض وال يف أنفسهم وال يف أحداث التاريخ. أما اآلخرون فمطموسون ال يرون آيات اهللا 

  :وآية أخرى يف قصة موسى ، يشري إليها إشارة سريعة يف معرض اآليات يف تاريخ املرسلني 
فأخذناه وجنوده فنبذناهم . ساحر أو جمنون : فتوىل بركنه وقال . مبني ويف موسى إذ أرسلناه إىل فرعون بسلطان { 

  . .} يف اليم ، وهو مليم 
والسلطان املبني الذي أرسل اهللا به موسى إىل فرعون ، هو احلجة القوية ، والربهان القاطع ، وهو اهليبة اجلليلة اليت 

نه ، وازور جبانبه عن احلق الواضح والربهان ولكن فرعون توىل برك. وهو معهما يسمع ويرى . خلعها عليه 
مما يقطع بأن . . } ساحر أو جمنون { : القاطع؛ وقال عن موسى النيب الذي كشف له عن آيات اهللا اخلوارق 

  .اآليات واخلوارق ال هتدي قلباً مل يتأهب للهدى؛ وال تقطع لساناً يصر على الباطل ويفتري 

الت القصة؛ فيمضي إىل هنايتها اليت تتجلى فيها اآلية الباقية املذكورة يف وال يطيل السياق هنا يف عرض تفصي
أي مستحقاً للوم على ما كان منه من طغيان ومن . . } فأخذناه وجنوده فنبذناهم يف اليم وهو مليم { : التاريخ 
  .تكذيب 

هو اإليقاع املقصود إلبراز آية اهللا يف و. وواضح يف التعبري فعل اهللا املباشر يف أخذه هو وقومه ، ويف نبذهم يف اليم 



  .يف معرض آياته يف األرض واألنفس وتاريخ الرساالت واملرسلني . موسى 
  :وآية أخرى يف عاد 

  . .} ما تذر من شيء أتت عليه إال جعلته كالرميم . ويف عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم { 
. إمنا حتمل املوت والدمار .  تكن حتمل ماء وال حياة كما توقعوا ومسيت الريح اليت أرسلت على عاد عقيماً ألهنا مل

  وتترك كل شيء تأيت عليه كامليت الذي رّم وحتول إىل فتات
يف إطار مشيئته  -يرسلها . وما يعلم جنود ربك إال هو . وجند من جند اهللا . والريح قوة من قوى هذا الكون 

وال . قت املقدر ، على من يريد ، باهلالك والدمار ، أو باحليا واحلياة يف صورة ما من صورها ، ويف الو -وناموسه 
مكان يف مثل هذه املواضع لالعتراض السطحي الساذج ، بالقول بأن الريح جتري وفق نظام كوين؛ وهتب هنا أو 

من يشاء عندما  فالذي جيريها وفق ذلك النظام وتبع هذه العوامل هو الذي يسلطها على. هناك تبعاً لعوامل طبيعية 
. وهو قادر على أن يسلطها كما يريد يف إطار النظام الذي قدره والعوامل اليت جعلها . يشاء وفق تقديره وتدبريه 

  وال خمالفة وال شبهة وال اعتراض
  :وآية ثالثة يف مثود 

فما استطاعوا من . رون فعتوا عن أمر رهبم ، فأخذهتم الصاعقة وهم ينظ. متتعوا حىت حني : ويف مثود إذ قيل هلم { 
  . .} قيام وما كانوا منتصرين 

وهو ما ورد يف . قد تعين إمهاهلم ثالثة أيام بعد قتل الناقة . . } إذ قيل هلم متتعوا حىت حني { : واإلشارة يف قوله 
 أن قتلوا الناقة ، وقد تعين ما قدر هلم من املتاع منذ الرسالة إىل. . } متتعوا يف داركم ثالثة أيام : فقال { : اآلية 

  .وعتوا عن أمر رهبم ، فحق عليهم اهلالك 
وما يقال يف احلجارة اليت أرسلت على قوم لوط ، ويف الريح اليت أرسلت على عاد ، يقال يف الصاعقة اليت أرسلت 

طار تلك يسلطها على من يشاء يف إ. فكلها قوى كونية مدبرة بأمر اهللا ، مسخرة مبشيئته وبنواميسه . على مثود 
  .كأي جند من جند اهللا . فتؤدي دورها الذي يكلفها اهللا . النواميس 

  :وآية رابعة يف قوم نوح 
  . .} وقوم نوح من قبل إهنم كانوا قوماً فاسقني { 

» قوَم « وقد وردت . واذكر قوم نوح : كأمنا ليقال . وهي إشارة سريعة تلمس القصة ملسة واحدة بدون إيضاح 
وهذه . . معطوفة عليها } . . والسماء بنيناها { وتلتها . قبلها » اذكر « بتقدير كلمة » يف « لفظ منصوبة وبدون 

  .آية كونية ، وتلك آية تارخيية 

  . .يربطهما السياق معاً ، ويربط هبما هذا القطاع بالقطاع الثالث يف السورة 
املاهدون ، ومن كل شيء خلقنا زوجني لعلكم  والسمآء بنيناها بأيد ، وإنا ملوسعون ، واألرض فرشناها فنعم{ 

  . .} وال جتعلوا مع اهللا إهلا آخر ، إين لكم منه نذير مبني . ففروا إىل اهللا ، إين لكم منه نذير مبني . تذكرون 
. إهنا عودة إىل املعرض الكوين الذي افتتحت به السورة ، يف صورة من صوره الكثرية اليت جيلوها القرآن للقلوب 

مث خيلص به . تطراد يف اإلشارة إىل آيات اهللا هنا وهناك ، يصل آية نوح بآية السماء وآية األرض وآية اخلالئق واس
  .إىل ذلك اهلتاف بالبشر ليفروا إىل اهللا موحدين متجردين 

  . .} والسمآء بنيناها بأيد ، وإنا ملوسعون { 
بأي مدلول من مدلوالت كلمة . اهلائل املتماسك املتناسق والقوة أوضح ما ينبئ عنه بناء السماء . القوة : واأليد 



أم تعين جمموعة من اجملموعات النجمية اليت يطلق عليها . سواء كانت تعين مدارات النجوم والكواكب . السماء 
أم تعين طبقة من طبقات هذا الفضاء الذي تتناثر فيه النجوم . اسم اجملرة وحتوي مئات املاليني من النجوم 

  .أم غري هذا من مدلوالت كلمة السماء . . كواكب وال
والسعة كذلك ظاهرة فهذه النجوم ذات األحجام اهلائلة واليت تعد باملاليني ، ال تعدو أن تكون ذرات متناثرة يف 

  .هذا الفضاء الرحيب 
ولو أن السماء هناك جمرد  إهنا يف السماء: ولعل يف اإلشارة إىل السعة إحياء آخر إىل خمازن األرزاق اليت قال من قبل 

ولكن التعبري القرآين يلقي ظالالً معينة ، يبدو أهنا مقصودة يف التعبري ، خلطاب املشاعر . رمز إىل ما عند اهللا 
  .البشرية خطاباً موحياً 

  :ومثلها اإلشارة األخرى إىل األرض املمهودة املفروشة 
  . .} فنعم املاهدون . واألرض فرشناها { 

وقد هيئت . والفرش يوحي باليسر والراحة والعناية . هللا هذه األرض لتكون مهداً للحياة كما أسلفنا فقد أعد ا
  . .} فنعم املاهدون { : األرض لتكون حمضناً ميسراً ممهداً ، كل شيء فيه مقدر بدقة لتيسري احلياة وكفالتها 

  . .} ومن كل شيء خلقنا زوجني لعلكم تذكرون { 
إذ أن التعبري ال خيصص . ورمبا يف هذا الكون  -تكشف عن قاعدة اخللق يف هذه األرض  وهذه حقيقة عجيبة

. تشمل غري األحياء أيضاً } شيء { ولكن كلمة . وهي ظاهرة يف األحياء . قاعدة الزوجية يف اخللق  -األرض 
  .والتعبري يقرر أن األشياء كاألحياء خملوقة على أساس الزوجية 

مل  -حىت يف األحياء  -وأن فكرة عموم الزوجية . النص عرفه البشر منذ أربعة عشر قرناً وحني نتذكر أن هذا 
. . حني نتذكر هذا جندنا أمام أمر عجيب عظيم . . فضالً على عموم الزوجية يف كل شيء . تكن معروفة حينذاك 

  وهو يطلعنا على احلقائق الكونية يف هذه الصورة العجيبة املبكرة كل التبكري
وهي تكاد تقرر . ا أن هذا النص جيعلنا نرجح أن البحوث العلمية احلديثة سائرة يف طريق الوصول إىل احلقيقة كم

موجب وسالب فقد تكون تلك : وأن الذرة مؤلفة من زوج من الكهرباء . أن بناء الكون كله يرجع إىل الذرة 
  .البحوث إذن على طريق احلقيقة يف ضوء هذا النص العجيب 

. يف أجواز السماء ، ويف آماد األرض ، ويف أعماق اخلالئق : هذه اللمسات القصرية العبارة اهلائلة املدى  ويف ظل
يهتف بالبشر ليفروا إىل خالق السماء واألرض واخلالئق ، متجردين من كل ما يثقل أرواحهم ويقيدها؛ موحدين 

  .اهللا الذي خلق هذا الكون وحده بال شريك 
  . .} وال جتعلوا مع اهللا إهلاً آخر ، إين لكم منه نذير مبني . ، إين لكم منه نذير مبني ففروا إىل اهللا { 

وهو يوحي باألثقال والقيود واألغالل واألوهاق ، اليت تشد النفس البشرية إىل . والتعبري بلفظ الفرار عجيب حقاً 
وخباصة أوهاق الرزق واحلرص .  هذه األرض ، وتثقلها عن االنطالق ، وحتاصرها وتأسرها وتدعها يف عقال

ومن مث جييء اهلتاف قوياً لالنطالق والتملص والفرار إىل اهللا من . واالنشغال باألسباب الظاهرة للنصيب املوعود 
{ : وتذكري الناس بانقطاع احلجة وسقوط العذر . هذه األثقال والقيود الفرار إىل اهللا وحده منزهاً عن كل شريك 

  وتكرار هذا التنبيه يف آيتني متجاورتني ، زيادة يف التنبيه والتحذير. . } مبني إين لكم منه نذير 
فلما . وكأمنا كانت هذه اإلشارة إىل آية السماء وآية األرض وآية اخلليقة استطراداً مع آيات الرساالت والرسل 

  :انتهت جاء التعقيب على قصص الرسل اليت سلفت يف السياق 



فتول . أتواصوا به؟ بل هم قوم طاغون . ساحر أو جمنون : ن قبلهم من رسول إال قالوا كذلك مآ أتى الذين م{ 
  . .} وذكر فإن الذكرى تنفع املؤمنني . عنهم فمآ أنت مبلوم 

كذلك { : فهي جبلة واحدة وطبيعة واحدة للمكذبني؛ وهو استقبال واحد للحق والرسل يستقبلهم به املنحرفون 
كما يقول هؤالء املشركون كأمنا تواصوا هبذا . . } ساحر أو جمنون : من رسول إال قالوا مآ أتى الذين من قبلهم 

االستقبال على مدار القرون وما تواصوا بشيء إمنا هي طبيعة الطغيان وجتاوز احلق والقصد جتمع بني الغابرين 
  والالحقني

ا تواصى به الطاغون على مدار القرون ، أال والنتيجة الطبيعية اليت تترتب على هذا املوقف املكرور ، الذي كأمن
: فهو غري ملوم على ضالهلم ، وال مقصر يف هدايتهم . تكذيب املشركني  -صلى اهللا عليه وسلم  -حيفل الرسول 

إمنا هو مذكر ، فعليه أن يذكر ، وأن ميضي يف التذكري ، مهما أعرض املعرضون . . } فتول عنهم فمآ أنت مبلوم { 
والتذكري هو وظيفة . وال تنفع غريهم من اجلاحدين . . } وذكر فإن الذكرى تنفع املؤمنني { : ون وكذب املكذب

  .الذي خلق الناس ألمر يريده . واهلدى والضالل خارجان عن هذه الوظيفة ، واألمر فيهما إىل اهللا وحده . الرسل 
، والتخلص من األوهاق واألثقال ، ألداء الوظيفة  ويتضح معىن الفرار إىل اهللا. هنا جييء اإليقاع األخري يف السورة 

  :اليت خلق اهللا العباد هلا ، ومنحهم وجودهم ليؤدوها 
إن اهللا هو الرزاق ذو القوة . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون { 

  . .} املتني 
ئلة ، من أضخم احلقائق الكونية اليت ال تستقيم حياة البشر يف وإن هذا النص الصغري ليحتوي حقيقة ضخمة ها

  .األرض بدون إدراكها واستيقاهنا 

  .أم حياة اإلنسانية كلها يف مجيع أدوارها وأعصارها . سواء كانت حياة فرد أم مجاعة 
ة ، اليت تعد حجر وإنه ليفتح جوانب وزوايا متعددة من املعاين واملرامي ، تندرج كلها حتت هذه احلقيقة الضخم

  .األساس الذي تقوم عليه احلياة 
تتمثل يف وظيفة من قام هبا وأداها . وأول جانب من جوانب هذه احلقيقة أن هنالك غاية معينة لوجود اجلن واإلنس 

فقد حقق غاية وجوده؛ ومن قصر فيها أو نكل عنها فقد أبطل غاية وجوده؛ وأصبح بال وظيفة ، وباتت حياته 
فقد انفلت من الناموس الذي خرج . القصد ، خاوية من معناها األصيل ، الذي تستمد منه قيمتها األوىل  فارغة من

به إىل الوجود ، وانتهى إىل الضياع املطلق ، الذي يصيب كل كائن ينفلت من ناموس الوجود ، الذي يربطه 
  .وحيفظه ويكفل له البقاء 

أن يكون هناك . . أو هي العبودية هللا . هي العبادة هللا . س بناموس الوجود هذه الوظيفة املعينة اليت تربط اجلن واإلن
  .وأن تستقيم حياة العبد كلها على أساس هذا االعتبار . عبد َيعبد ، ورب ُيعبد . عبد ورب 

رد ومن مث يربز اجلانب اآلخر لتلك احلقيقة الضخمة ، ويتبني أن مدلول العبادة ال بد أن يكون أوسع وأمشل من جم
وهو يكلفهم ألواناً أخرى . فاجلن واإلنس ال يقضون حياهتم يف إقامة الشعائر؛ واهللا ال يكلفهم هذا . إقامة الشعائر 

وقد ال نعرف حنن ألوان النشاط اليت يكلفها اجلن؛ ولكننا نعرف حدود النشاط . من النشاط تستغرق معظم حياهتم 
إين جاعل يف األرض : وإذ قال ربك للمالئكة { : قول اهللا تعاىل نعرفها من القرآن من . املطلوب من اإلنسان 

وهي تقتضي ألواناً من النشاط احليوي يف عمارة . فهي اخلالفة يف األرض إذن عمل هذا الكائن اإلنساين } خليفة 
يتها وترقية احلياة األرض ، والتعرف إىل قواها وطاقاهتا ، وذخائرها ومكنوناهتا ، وحتقق إرادة اهللا يف استخدامها وتنم



كما تقتضي اخلالفة القيام على شريعة اهللا يف األرض لتحقيق املنهج اإلهلي الذي يتناسق مع الناموس الكوين . فيها 
  .العام 

ومن مث يتجلى أن معىن العبادة اليت هي غاية الوجود اإلنساين أو اليت هي وظيفة اإلنسان األوىل ، أوسع وأمشل من 
  :وأن حقيقة العبادة تتمثل إذن يف أمرين رئيسيني . ن وظيفة اخلالفة داخلة يف مدلول العبادة قطعاً جمرد الشعائر؛ وأ

عبداً َيعبد ، ورباًّ . أي استقرار الشعور على أن هناك عبداً ورباً . هو استقرار معىن العبودية هللا يف النفس : األول 
ليس يف هذا الوجود إال عابد . ا الوضع وهذا االعتبار وأن ليس وراء ذلك شيء؛ وأن ليس هناك إال هذ. ُيعبد 

  .ومعبود؛ وإال رب واحد والكل له عبيد 
التوجه هبا إىل . هو التوجه إىل اهللا بكل حركة يف الضمري ، وكل حركة يف اجلوارح ، وكل حركة يف احلياة : والثاين 

  .لتعبد هللا اهللا خالصة ، والتجرد من كل شعور آخر ، ومن كل معىن غري معىن ا

هبذا وذلك يتحقق معىن العبادة؛ ويصبح العمل كالشعائر ، والشعائر كعمارة األرض ، وعمارة األرض كاجلهاد يف 
كلها عبادة؛ وكلها حتقيق للوظيفة . . سبيل اهللا ، واجلهاد يف سبيل اهللا كالصرب على الشدائد والرضى بقدر اهللا 

وكلها خضوع للناموس العام الذي يتمثل يف عبودية كل شيء هللا دون سواه األوىل اليت خلق اهللا اجلن واإلنس هلا؛ 
.  

عندئذ يعيش اإلنسان يف هذه األرض شاعراً أنه هنا للقيام بوظيفة من قبل اهللا تعاىل ، جاء لينهض هبا فترة ، طاعة هللا 
ذي جيده يف نفسه من طمأنينة وعبادة له ال أرب له هو فيها ، وال غاية له من ورائها ، إال الطاعة ، وجزاؤها ال

مث جيده يف اآلخرة تكرمياً ونعيماً وفضالً عظيماً . ورضى عن وضعه وعمله ، ومن أنس برضى اهللا عنه ، ورعايته له 
.  

ويكون . يكون قد فر من أوهاق هذه األرض وجواذهبا املعوقة ومغرياهتا امللفتة . وعندئذ يكون قد فر إىل اهللا حقاً 
عبداً هللا : وخلص هللا ، واستقر يف الوضع الكوين األصيل . حترر حقيقة من األوهاق واألثقال . لفرار قد حترر هبذا ا

فمن مقتضيات استقرار معىن العبادة أن يقوم باخلالفة . وحقق غاية وجوده . وقام مبا خلق له . خلقه اهللا لعبادته . 
 الوقت ذاته نافض يديه منها؛ خالص القلب من يف األرض ، وينهض بتكاليفها ، وحيقق أقصى مثراهتا؛ وهو يف

ولكن لتحقيق معىن العبادة فيها ، . ذلك أنه مل ينهض باخلالفة وحيقق مثراهتا لذاته هو وال لذاهتا . جواذهبا ومغرياهتا 
  مث الفرار إىل اهللا منها

فلتكن النتائج ما . جها ومن مقتضياته كذلك أن تصبح قيمة األعمال يف النفس مستمدة من بواعثها ال من نتائ
إمنا هو معلق بأداء العبادة يف القيام هبذه األعمال؛ وألن جزاءه ليس يف . فاإلنسان غري معلق هبذه النتائج . تكون 

  . .نتائجها ، إمنا جزاؤه يف العبادة اليت أداها 
نظر فيها كلها إىل معىن العبادة في. ومن مث يتغري موقف اإلنسان تغرياً كامالً جتاه الواجبات والتكاليف واألعمال 

فهذه النتائج . ولتكن النتائج ما تكون بعد ذلك . ومىت حقق هذا املعىن انتهت مهمته وحتققت غايته . الكامن فيها 
وهو وجهده ونيته وعمله . إمنا هو قدر اهللا ومشيئته . ليست داخلة يف واجبه وال يف حسابه ، وليست من شأنه 

  :شيئته جانب من قدر اهللا وم
ومىت نفض اإلنسان قلبه من نتائج العمل واجلهد ، وشعر أنه أخذ نصيبه ، وضمن جزاءه ، مبجرد حتقق معىن العبادة 

يف الباعث على العمل واجلهد ، فلن تبقى يف قلبه حينئذ بقية من األطماع اليت تدعوا إىل التكالب واخلصام على 
ومن . ما ميلك من اجلهد والطاقة يف اخلالفة والنهوض بالتكاليف فهو من جانب يبذل أقصى . أعراض هذه احلياة 



فقد حقق هذه الثمرات ليحقق . جانب ينفض يده وقلبه من التعلق بأعراض هذه األرض ، ومثرات هذا النشاط 
  .معىن العبادة فيها ال ليحصل عليها وحيتجزها لذاته 

َوالَْبْحرِ ) ٥(وَالسَّقِْف الَْمْرفُوعِ ) ٤(َوالَْبْيِت الَْمْعُمورِ ) ٣(ْنُشورٍ ِفي َرقٍّ َم) ٢(َوِكَتابٍ َمْسطُورٍ ) ١(َوالطُّورِ 
َوَتِسريُ الْجِبَالُ سَْيًرا ) ٩(َيْوَم َتُموُر السََّماُء َمْوًرا ) ٨(َما لَُه ِمْن َداِفعٍ ) ٧(إِنَّ َعذَاَب َربَِّك لََواِقٌع ) ٦(الَْمْسجُورِ 

َهِذهِ ) ١٣(َيْوَم ُيَدعُّونَ إِلَى َنارِ َجَهنََّم َدعا ) ١٢(الَِّذيَن ُهْم ِفي خَْوضٍ َيلَْعُبونَ ) ١١(ُمكَذِّبَِني فََوْيلٌ َيوَْمِئٍذ ِللْ) ١٠(
ْصبِرُوا سََواٌء اْصلَْوَها فَاْصبُِروا أَْو لَا َت) ١٥(أَفَِسْحٌر َهذَا أَْم أَْنُتْم لَا تُْبِصُرونَ ) ١٤(النَّاُر الَِّتي كُْنُتْم بَِها ُتكَذُِّبونَ 

فَاِكهِنيَ بَِما آَتاُهمْ َربُُّهْم َوَوقَاُهْم َربُُّهمْ ) ١٧(إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َجنَّاٍت َونَِعيمٍ ) ١٦(َعلَْيكُْم إِنََّما ُتْجَزْونَ َما كُْنُتْم َتْعَملُونَ 
ُمتَِّكِئَني َعلَى ُسُررٍ َمْصفُوفٍَة َوزَوَّْجَناُهْم بُِحورٍ ِعنيٍ ) ١٩(َملُونَ كُلُوا َواشَْرُبوا هَنِيئًا بَِما كُنُْتْم َتْع) ١٨(َعذَاَب الَْجِحيمِ 

ِلهِْم ِمْن َشْيٍء كُلُّ اْمرِئٍ بَِما َوالَِّذيَن آَمُنوا َواتَّبََعْتُهْم ذُرِّيَُّتُهْم بِإَِميانٍ أَلَْحقَْنا بِهِْم ذُرِّيََّتُهْم َوَما أَلَْتَناُهْم ِمْن َعَم) ٢٠(
) ٢٣(َيَتنَاَزُعونَ ِفيَها كَأًْسا لَا لَْغٌو ِفيَها َولَا تَأِْثيٌم ) ٢٢(َوأَْمدَْدَناُهمْ بِفَاِكَهٍة وَلَْحمٍ ِممَّا َيْشَتُهونَ ) ٢١(َب َرِهٌني كََس

قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَْبلُ ) ٢٥(َيَتَساَءلُونَ  َوأَقَْبلَ َبْعُضُهْم َعلَى َبْعضٍ) ٢٤(َوَيطُوُف َعلَْيهِْم ِغلَْمانٌ لَُهْم كَأَنَُّهْم لُْؤلٌُؤ َمكْنُونٌ 
إِنَّا كُنَّا ِمْن قَْبلُ َنْدُعوُه إِنَُّه ُهَو الَْبرُّ الرَّحِيمُ ) ٢٧(فََمنَّ اللَُّه َعلَْيَنا َوَوقَاَنا َعذَاَب السَُّمومِ ) ٢٦(ِفي أَْهِلَنا ُمْشِفِقَني 

قُلْ ) ٣٠(أَْم َيقُولُونَ َشاِعٌر نََترَبَُّص بِِه َرْيَب الَْمُنوِن ) ٢٩(بِكَاِهنٍ َولَا َمْجُنوٍن  فَذَكِّْر فََما أَْنَت بِنِْعَمِت رَبَِّك) ٢٨(
هُ َبلْ لَا أَْم َيقُولُونَ َتقَوَّلَ) ٣٢(أَْم َتأُْمُرُهمْ أَْحلَامُُهْم بَِهذَا أَْم ُهْم قَْوٌم طَاغُونَ ) ٣١(َترَبَُّصوا فَإِنِّي َمَعكُْم ِمَن الُْمتََربِِّصَني 

أَْم ) ٣٥(أَْم ُخِلقُوا ِمْن غَْيرِ َشْيٍء أَْم ُهُم الَْخاِلقُونَ ) ٣٤(فَلَْيأْتُوا بَِحِديٍث ِمثِْلِه إِنْ كَانُوا صَاِدِقَني ) ٣٣(ُيْؤِمُنونَ 
أَْم لَُهْم ُسلَّمٌ ) ٣٧(ُهُم الُْمَصيِْطُرونَ أَْم ِعْنَدُهمْ َخزَاِئُن رَبَِّك أَْم ) ٣٦(َخلَقُوا السََّماوَاِت وَالْأَْرَض َبلْ لَا ُيوِقُنونَ 

أَْم َتسْأَلُُهمْ أَجًْرا فَُهْم ِمْن َمْغَرمٍ ) ٣٩(أَْم لَُه الَْبنَاُت َولَكُُم الَْبُنونَ ) ٣٨(َيْسَتِمُعونَ ِفيِه فَلَْيأِْت ُمْسَتِمعُُهْم بُِسلْطَاٍن ُمبِنيٍ 
أَْم لَُهْم إِلَهٌ ) ٤٢(أَْم يُرِيُدونَ كَْيًدا فَالَِّذيَن كَفَُروا ُهُم الَْمِكيُدونَ ) ٤١(ُهْم َيكُْتُبونَ أَْم ِعْنَدُهُم الَْغْيُب فَ) ٤٠(ُمثْقَلُونَ 

مْ فَذَْرُه) ٤٤(َوإِنْ َيَرْوا ِكْسفًا ِمَن السََّماِء َساِقطًا َيقُولُوا َسَحاٌب َمْركُوٌم ) ٤٣(غَْيُر اللَِّه سُْبَحانَ اللَِّه َعمَّا ُيْشرِكُونَ 
َوإِنَّ ِللَِّذيَن ) ٤٦(َيْوَم لَا يُْغنِي َعنُْهْم كَْيدُُهْم َشْيئًا َولَا ُهْم يُْنَصُرونَ ) ٤٥(َحتَّى ُيلَاقُوا َيْومَُهُم الَِّذي ِفيِه ُيْصَعقُونَ 

فَإِنََّك بِأَْعيُنَِنا َوسَبِّْح بَِحْمدِ رَبَِّك ِحَني  َواْصبِْر ِلُحكْمِ َربَِّك) ٤٧(ظَلَُموا َعذَاًبا ُدونَ ذَِلَك َولَِكنَّ أَكْثََرُهْم لَا َيْعلَُمونَ 
  ) ٤٩(َوِمَن اللَّْيلِ فَسَبِّْحُه وَإِْدبَاَر النُُّجومِ ) ٤٨(َتقُوُم 

ومطاردة عنيفة للهواجس والشكوك والشبهات واألباطيل . هذه السورة متثل محلة عميقة التأثري يف القلب البشري 
ودحض لكل حجة وكل عذر قد يتخذه للحيدة عن احلق . وختتبئ هنا وهناك يف حناياه اليت تساوره وتتدسس إليه 

  محلة ال يصمد هلا قلب يتلقاها ، وهي تالحقه حىت تلجئه إىل اإلذعان واالستسالم. . والزيغ عن اإلميان 
ملوسيقية ملقاطع السورة وهي محلة يشترك فيها اللفظ والعبارة ، واملعىن واملدلول ، والصور والظالل ، واإليقاعات ا

ومن بدء السورة إىل ختامها تتواىل آياهتا كما لو كانت قذائف ، وإيقاعاهتا كما لو كانت . وفواصلها على السواء 
  صواعق ، وصورها وظالهلا كما لو كانت سياطاً الذعة للحس ال متهله حلظة واحدة من البدء إىل اخلتام

: بعضها مكشوف معلوم وبعضها مغيب جمهول . قدسات يف األرض والسماء وتبدأ السورة بقسم من اهللا سبحانه مب
  . .} والسقف املرفوع . والبيت املعمور . يف رق منشور . وكتاب مسطور . والطور { 

يف تعبري يناسب لفظه مدلوله الرهيب؛ ويف . القسم على أمر عظيم رهيب ، يرج القلب رجاً ، ويرعب احلس رعباً 
إن عذاب ربك لواقع ، ما له من دافع ، يوم متور السماء موراً ، وتسري اجلبال { : له القلوب مشهد كذلك ترجف 



  . .} سرياً 
فويل يومئذ { : ويف وسط املشهد املفزع نرى ونسمع ما يزلزل ويرعب ، من ويل وهول ، وتقريع وتفزيع 

. هذه النار اليت كنتم هبا تكذبون . ا ويوم ُيدعُّون إىل نار جهنم دعَّ. للمكذبني ، الذين هم يف خوض يلعبون 
  . .} أفسحر هذا؟ أم أنتم ال تبصرون؟ اصلوها فاصربوا أو ال تصربوا ، سواء عليكم ، إمنا جتزون ما كنتم تعملون 

شوط يف إطماع القلوب اليت رأت ذلك اهلول املرعب . يليه شوط آخر من لون آخر . هذا شوط من محلة املطاردة 
وما هيئ هلم من نعيم رخي رغيد ، . بعرض صورة املتقني وما أعد هلم من تكرمي . األمن والنعيم إطماعها يف  -

مما يستجيش احلس إىل رْوح النعيم وبرده؛ بعد كرب العذاب . يطول عرضه ، وتكثر تفصيالته ، وتتعدد ألوانه 
كلوا واشربوا هنيئاً مبا . م عذاب اجلحيم فاكهني مبا آتاهم رهبم ووقاهم رهب. إن املتقني يف جنات ونعيم { : وهوله 

والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإميان أحلقنا هبم . متكئني على سرر مصفوفة وزوجناهم حبور عني . كنتم تعملون 
. وأمددناهم بفاكهة وحلم مما يشتهون . ذريتهم ، وما ألتناهم من عملهم من شيء ، كل امرئ مبا كسب رهني 

وأقبل بعضهم على بعض . ويطوف عليهم غلمان هلم كأهنم لؤلؤ مكنون . ساً ال لغو فيها وال تأثيم يتنازعون فيها كأ
إنا كنا من قبل ندعوه إنه . فمّن اهللا علينا ووقانا عذاب السموم . إنا كنا قبل يف أهلنا مشفقني : قالوا . يتساءلون 

  . .} هو الرب الرحيم 
اآلن . . ذاب يف الشوط األول؛ وتذوق حالوة النعيم يف الشوط الثاين واآلن وقد أحس القلب البشري سياط الع

  .جييء الشوط الثالث يطارد اهلواجس والوساوس؛ ويالحق الشبهات واألضاليل؛ ويدحض احلجج واملعاذير 

تتحدث مبنطق نافذ ال حيتمل التأويل ، مستقيم ال حيتمل اللف . ويعرض احلقيقة بارزة واضحة بسيطة عنيفة 
 -ويبدأ هذا الشوط بتوجيه اخلطاب إىل رسول اهللا . . يلوي األعناق ليَّاً ويلجئها إىل اإلذعان والتسليم . دوران وال

ليمضي يف تذكريه هلم ، على الرغم من سوء أدهبم معه؛ وليقرعهم هبذا املنطق النافذ القوي  -صلى اهللا عليه وسلم 
تربصوا : شاعر نتربص به ريب املنون؟ قل : أم يقولون .  جمنون فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن وال{ : املستقيم 

فليأتوا . أم تأمرهم أحالمهم هبذا؟ أم هم قوم طاغون؟ أم يقولون تقّوله؟ بل ال يؤمنون . فإين معكم من املتربصني 
ض؟ بل ال أم خلقوا من غري شيء؟ أم هم اخلالقون؟ أم خلقوا السماوات واألر. حبديث مثله إن كانوا صادقني 

أم . أم عندهم خزائن ربك؟ أم هم املسيطرون؟ أم هلم ُسلّم يستمعون فيه؟ فليأت مستمعهم بسلطان مبني . يوقنون 
له البنات ولكم البنون؟ أو تسأهلم أجراً فهم من مغرم مثقلون؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أم يريدون كيداً؟ 

  . .} اهللا؟سبحان اهللا عما يشركون  أم هلم إله غري. فالذين كفروا هم املكيدون 
اليت تنسف الباطل نسفاً ، وحترج املكابر واملعاند ، . بل هذه القذائف الصاعقة . وعقب هذه األسئلة املتالحقة 

عقب هذا يصور تعنتهم وعنادهم يف صورة الذي يكابر يف . . وخترس كل لسان يزيغ عن احلق أو جيادل فيه 
والفرق بني قطعة السماء تسقط وبني . } سحاب مركوم : اً من السمآء ساقطاً يقولوا وإن يروا كسف{ : احملسوس 

  .السحاب واضح ، ولكنهم هم يتلمسون كل شبهة ليعدلوا عن احلق الواضح 
قذيفة التهديد الرعيب ، مبالقاة ذلك املشهد املرهوب ، الذي عرض عليهم يف . هنا يلقي عليهم بالقذيفة األخرية 

} يوم ال يغين عنهم كيدهم شيئاً وال هم ينصرون . فذرهم حىت يالقوا يومهم الذي فيه يصعقون { : ة مطلع السور
وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك ، ولكن أكثرهم ال يعلمون { : كما يهددهم بعذاب أقرب من ذلك العذاب . . 
 {. .  

شاعر نتربص به ريب { :  الذي يقولون عنه إنه موجه إىل الرسول الكرمي. . مث ختتم السورة بإيقاع رضي رخي 



يف تعبري ال نظري له يف . موجه إليه من ربه يسليه ويعزيه يف إعزاز وتكرمي . كاهن أو جمنون : ويقولون . . } املنون 
واصرب حلكم ربك ، فإنك بأعيننا ، وسبح حبمد ربك حني { : القرآن كله؛ ومل يوجه من قبل إىل نيب أو رسول 

  .} من الليل فسبحه وإدبار النجوم تقوم ، و
إنه اإليقاع الذي ميسح على العنت واملشقة اللذين يلقامها الرسول الكرمي ، من أولئك املتعنتني املعاندين ، الذين 

  . .اقتضت مواجهتهم تلك احلملة العنيفة من املطاردة واهلجوم 
إن عذاب . والبحر املسجور . السقف املرفوع و. والبيت املعمور . يف رق منشور . وكتاب مسطور . والطور { 

فويل يومئذ للمكذبني الذين هم يف . وتسري اجلبال سرياً . يوم متور السماء موراً . ما له من دافع . ربك لواقع 
  .خوض يلعبون 

صلوها أفسحر هذا؟ أم أنتم ال تبصرون؟ ا. هذه النار اليت كنتم هبا تكذبون . يوم يدعُّون إىل نار جهنم دعَّا 
  . .} فاصربوا أو ال تصربوا ، سواء عليكم ، إمنا جتزون ما كنتم تعملون 

وهي تبدأ كلمة . هذه اآليات القصرية ، والفواصل املنغمة ، واإليقاعات الفاصلة ، تصاحب السورة من مطلعها 
مع احملافظة الكاملة . كلمة  مث تطول شيئاً فشيئاً حىت تبلغ يف هناية املقطع اثنيت عشرة. حىت تصبح كلمتني . واحدة 

  .على قوة اإليقاع 
عليه  -واألرجح أن املقصود به هو الطور املعروف يف القرآن ، املذكور يف قصة موسى . اجلبل فيه شجر : والطور 
فاجلو يف جو مقدسات يقسم هبا اهللا سبحانه على األمر العظيم الذي سيجيء . والذي نزلت فوقه األلواح  -السالم 

.  
للمناسبة بينه . األقرب أن يكون هو كتاب موسى الذي كتب له يف األلواح . لكتاب املسطور يف رق منشور وا

وال ميتنع أن . البيت املعمور ، والسقف املرفوع : متشياً مع ما بعده . هو اللوح احملفوظ . وقيل . وبني الطور 
  .يكون هذا هو املقصود 

ولكن األرجح أن يكون بيت عبادة املالئكة يف السماء ملا ورد يف .  قد يكون هو الكعبة: والبيت املعمور 
مث رفع يب إىل البيت املعمور ، وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألفاً ال يعودون « : الصحيحني يف حديث اإلسراء 

  يعين يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل األرض بكعبتهم. » إليه آخر ما عليهم 
 -قاله سفيان الثوري وشعبة وأبو األحوص عن مساك بن خالد بن عرعرة عن علي . السماء :  والسقف املرفوع

والبحر املسجور } وجعلنا السماء سقفاً حمفوظاً وهم عن آياهتا معرضون { : مث تال : قال سفيان  -كرم اهللا وجهه 
وهو آية فيها رهبة وهلا . وامتداده  يف انفساحه وامتالئه. وهو أنسب شيء يذكر مع السماء يف مشهد . اململوء : 

كما يف . املتقد : وقد يكون معىن املسجور . تؤهالنه للذكر مع هذه املشاهد املقسم هبا على األمر العظيم . روعة 
كما أنه قد يشري إىل خلق آخر كالبيت املرفوع يعلمه . أي توقدت نرياناً } وإذا البحار سجرت { : سورة اخرى 

  .اهللا 
بعد أن يتهيأ احلس هبذه اإليقاعات الستقبال ذلك األمر .  سبحانه هبذه اخلالئق العظيمة على أمر عظيم يقسم اهللا

  :العظيم 
  . .} إن عذاب ربك لواقع ، ما له من دافع { 

يلقي يف احلس أنه أمر داهم . وإيقاع اآليتني والفاصلتني حاسم قاطع . فهو واقع حتماً ، ال ميلك دفعه أحد أبداً 
وحني يصل هذا اإليقاع إىل احلس البشري بال عائق فإنه يهزه ويضعضعه ويفعل . اصم ، ليس منه واق وال عاصم ق



حدثنا أيب ، حدثنا موسى بن داود ، عن صاحل املري ، عن جعفر : قال احلافظ أبو بكر بن أيب الدنيا . . به األفاعيل 
، فمر بدار رجل من املسلمني ، فوافقه قائماً يصلي ،  خرج عمر يعس باملدينة ذات ليلة: بن زيد العبدي قال 

  .} إن عذاب ربك لواقع ، ما له من دافع : حىت بلغ . . والطور { : فوقف يستمع قراءته فقرأ 

واستند إىل حائط ، فمكث ملياً ، مث رجع إىل منزله ، فمكث . فنزل عن محاره . قسم ورب الكعبة حق : قال . 
  .رضي اهللا عنه . يدرون ما مرضه  شهراً يعوده الناس ال

صلى اهللا عليه  -مسع السورة قبل ذلك ، وقرأها ، وصلى هبا ، فقد كان رسول اهللا  -رضي اهللا عنه  -وعمر 
ولكنها يف تلك الليلة صادفت منه قلباً مكشوفاً ، وحساً . ويتأسى . وعمر يعلم . يصلي هبا املغرب  -وسلم 

حني وصلت إليه بثقلها وعنفها وحقيقتها اللدنية املباشرة؛ اليت . ه هذا الذي فعلت مفتوحاً ، فنفذت إليه وفعلت ب
تصل إىل القلوب يف حلظات خاصة ، فتتخللها وتتعمقها ، يف ملسة مباشرة كهذه اللمسة ، تلقى فيها القلب اآلية من 

فأما غريه فيقع هلم . هتيأ لتلقيها  فأطاقها ألنه -صلى اهللا عليه وسلم  -مصدرها األول كما تلقاها قلب رسول اهللا 
  . .حني تنفذ إليهم بقوة حقيقتها األوىل  -رضي اهللا عنه  -شيء مما وقع لعمر 

  :ويعقب هذا اإليقاع الرهيب مشهد مصاحب له رهيب 
  . .} يوم متور السماء موراً ، وتسري اجلبال سرياً { 

. كما يضطرب املوج يف البحر من هنا إىل هناك بال قوام ومشهد السماء الثابتة املبنية بقوة وهي تضطرب وتتقلب 
يدل ضمناً . يف أمر مذهل مزلزل . ومشهد اجلبال الصلبة الراسية اليت تسري خفيفة رقيقة ال ثبات هلا وال استقرار 

ل فكيف باملخلوق اإلنساين الصغري الضعيف يف ذلك اهلو. على اهلول الذي متور فيه السماء وتسري منه اجلبال 
  املذهل املخيف؟

ويف زمحة هذا اهلول الذي ال يثبت عليه شيء؛ ويف ظل هذا الرعب املزلزل لكل شيء ، يعاجل املكذبني مبا هو أهول 
  :يعاجلهم بالدعاء عليهم بالويل من العزيز اجلبار . وأرعب 

  . .} الذين هم يف خوض يلعبون . فويل يومئذ للمكذبني { 
وهو كائن حتماً ، يوم متور . فهو أمر ال حمالة واقع ، ما له من دافع . بالويل وقضاء  والدعاء بالويل من اهللا حكم

  . .فيتناسب هذا اهلول مع ذلك الويل ، وينصّب كله على املكذبني . السماء موراً وتسري اجلبال سرياً 
  . .} الذين هم يف خوض يلعبون { 

داهتم املتهافتة ، وتصوراهتم املهلهلة؛ وحياهتم القائمة على وهذا الوصف ينطبق ابتداء على أولئك املشركني ومعتق
لعب . وهي لعب ال جد فيه . تلك املعتقدات وهذه التصورات ، اليت وصفها القرآن وحكاها يف مواضع كثرية 

  خيوضون فيه كما خيوض الالعب يف املاء ، غري قاصد إىل شاطئ أو هدف ، سوى اخلوض واللعب
وهذه حقيقة ال يدركها اإلنسان إال . . كل من يعيش بتصور آخر غري التصور اإلسالمي ولكنه يصدق كذلك على 

يف ظل التصور  -سواء يف معتقداهتم أو أساطريهم أو فلسفاهتم  -حني يستعرض كل تصورات البشر املشهورة 
ذين يعتز هبم تاريخ حىت لكبار الفالسفة ال -إن سائر التصورات . . اإلسالمي للوجود اإلنساين مث للوجود كله 

  .تبدو حماوالت أطفال خيبطون وخيوضون يف سبيل الوصول إىل احلقيقة  -الفكر اإلنساين 

يلتقي . عرضاً هادئاً ناصعاً قوياً بسيطاً عميقاً  -وخباصة يف القرآن  -تلك احلقيقة اليت تعرض يف التصور اإلسالمي 
ويفسر هلا . ألنه يطالعها باحلقيقة األصيلة العميقة فيها . يد مع الفطرة التقاء مباشراً دون كد وال جهد وال تعق



  .الوجود وعالقتها به ، كما يفسر هلا عالقة الوجود خبالقه تفسرياً يضاهي ما استقر فيها ويوافقه 
وطاملا عجبت وأنا أطالع تصورات كبار الفالسفة؛ وأالحظ العناء القاتل الذي يزاولونه ، وهم حياولون تفسري هذا 

وأمامي التصور القرآين واضحاً ناصعاً . . الوجود وارتباطاته؛ كما حياول الطفل الصغري حل معادلة رياضية هائلة 
فالتفسري القرآين للوجود هو . وهذا طبيعي . سهالً هيناً ميسراً طبيعياً ، ال عوج فيه وال لف وال تعقيد وال التواء 

أما تصورات الفالسفة فهي حماوالت أجزاء صغرية من هذا الوجود . . تفسري صانع هذا الوجود لطبيعته وارتباطاته 
  والعاقبة معروفة ملثل هذه احملاوالت البائسة. لتفسري الوجود كله 

حني يقاس إىل الصورة املكتملة الناضجة ، املطابقة ، اليت يعرضها القرآن على . . وخوض . وخلط . إنه عبث 
  اوالت املتخبطة الناقصة ، املستحيلة االكتمال والنضوجالناس ، فيدعها بعضهم إىل تلك احمل

. وإن األمور لتظل مضطربة يف حس اإلنسان وتصوره ، متأثرة بالتصورات املنحرفة ، وباحملاوالت البشرية الناقصة 
كل  وإذا هو جيد. وامليزان الثابت . فإذا النور اهلادئ . مث يسمع آيات من القرآن يف املوضوع الذي يساوره . 

وحيس بعدها أن نفسه . شيء يف موضعه ، وكل أمر يف مكانه ، وكل حقيقة هادئة مستقرة ال تضطرب وال متور 
  .استراحت ، وأن باله هدأ ، وأن عقله اطمأن إىل احلق الواضح ، وقد زال الغبش والقلق واستقرت األمور 

حني تقاس باالهتمامات اليت يثريها اإلسالم . اة كذلك يبدو أن الناس يف خوض يلعبون من ناحية اهتماماهتم يف احلي
وتبدو تفاهة تلك االهتمامات وضآلتها ، واملسلم ينظر . يف النفس ، ويعلق هبا القلب ، ويشغله بتدبرها وحتقيقها 

إىل اشتغال أهلها هبا ، وانغماسهم فيها ، وتعظيمهم هلا ، وحديثهم عنها كأهنا أمور كونية عظمى وهو ينظر إليهم 
كما ينظر إىل األطفال املشغولني بعرائس احللوى وبالدمى امليتة ، حيسبوهنا شخوصاً؛ ويقضون أوقاهتم يف مناغاهتا 

  واللعب معها وهبا
إن اإلسالم يرفع من اهتمامات البشر بقدر ما يرفع من تصورهم للوجود اإلنساين وللوجود كله وبقدر ما يكشف 

: وبقدر ما جييب إجابة صادقة واضحة عن األسئلة اليت تساور كل نفس هلم عن علة وجودهم وحقيقته ومصريه؛ 
  من أين جئت؟ ملاذا جئت؟ إىل أين أذهب؟

فإن اإلنسان ليس بدعاً من . وإجابة اإلسالم عن هذه األسئلة حتدد التصور احلق للوجود اإلنساين وللوجود كله 
ويذهب إىل حيث تقتضي حكمة . ها علة وجودها وشارك. جاء من حيث جاءت . فهو واحد منها . اخلالئق كلها 

فاإلجابة على تلك األسئلة تشمل كذلك تفسرياً كامالً للوجود كله ، وارتباطاته . خالق الوجود كله أن يذهب 
  .وارتباط اجلميع خبالق اجلميع . وارتباطات اإلنسان به 

  .إىل مستواه  وهذا التفسري ينعكس على االهتمامات اإلنسانية يف احلياة؛ ويرفعها

ومن مث تبدو اهتمامات اآلخرين صغرية هزيلة يف حس املسلم املشغول بتحقيق وظيفة وجوده الكربى يف هذا الكون 
  ، عن تلك الصغائر والتفاهات اليت خيوض فيها الالعبون

أثر يف حياة  ألهنا منوطة بوظيفة ضخمة ، ذات ارتباط هبذا الوجود الكبري ، وذات -إن حياة املسلم حياة كبرية 
وكثري من اهتمامات الناس يف . وهي أعز وأنفس من أن يقضيها يف عبث وهلو وخوض ولعب . هذا الوجود الكبري 

األرض يبدو عبثاً وهلواً وخوضاً ولعباً حني يقاس إىل اهتمامات املسلم الناشئة من تصوره لتلك الوظيفة الضخمة 
  .املرتبطة حبقيقة الوجود 

الدفع يف : فالدّع . وهو مشهد عنيف . . } يوم يدعون إىل نار جهنم دّعا { : ئضني الالعبني وويل ألولئك اخلا
وهي حركة غليظة تليق باخلائضني الالعبني ، الذين ال جيّدون ، وال ينتهبون إىل ما جيري حوهلم من األمور . الظهور 



  .فيساقون سوقاً ويدفعون يف ظهورهم دفعاً . 
  . .} هذه النار اليت كنتم هبا تكذبون { : ع والدع إىل حافة النار قيل هلم حىت إذا وصل هبم الدف

جييئهم الترذيل والتأنيب ، . وبينما هم يف هذا الكرب ، بني الدع والنار اليت تواجههم على غري إرادة منهم 
: يقولون عن القرآن  فقد كانوا. } أفسحر هذا؟ أم أنتم ال تبصرون؟ { : والتلميح إىل ما سبق منهم من التكذيب 

فهل هذه النار اليت يروهنا كذلك سحر؟ أم إنه احلق اهلائل الرعيب؟ أم إهنم ال يبصرون هذه النار كما . إنه سحر 
  كانوا ال يبصرون احلق يف القرآن الكرمي؟

سواء . وا فاصربوا أو ال تصرب. اصلوها { . وحني ينتهي هذا التأنيب الساخر املرير يعاجلهم بالتيئيس البئيس 
  . .} إمنا جتزون ما كنتم تعملون . عليكم 

فالعذاب واقع ، ما له من . من أن يعلم أن الصرب وعدم الصرب سواء . وليس أقسى على منكوب مبثل هذه النكبة 
والعلة أنه جزاء على ما . . والبقاء فيه مقرر سواء صرب عليه أم هلع . وأمله واحد مع الصرب ومع اجلزع . دافع 
  فهو جزاء له سببه الواقع فال تغيري فيه وال تبديل. ن من عمل كا

  .وبذلك ينتهي هذا املشهد الرعيب؛ كما ينتهي الشوط األول بإيقاعه العنيف 
أما الشوط الثاين فهو مثري للحس ، ولكن مبا فيه من رخاء ورغد ، وهتاف باملتاع ال يقاوم ، وخاصة بعد مشهد 

  :العذاب البئيس 
كلوا واشربوا هنيئاً مبا كنتم . فاكهني مبا آتاهم رهبم ، ووقاهم رهبم عذاب اجلحيم . ني يف جنات ونعيم إن املتق{ 

والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإميان أحلقنا هبم ذريتهم . متكئني على سرر مصفوفة وزوجناهم حبور عني . تعملون 
يتنازعون . وأمددناهم بفاكهة وحلم مما يشتهون . ، وما ألتناهم من عملهم من شيء ، كل امرئ مبا كسب رهني 

وأقبل بعضهم على بعض . ويطوف عليهم غلمان هلم كأهنم لؤلؤ مكنون . فيها كأساً ال لغو فيها وال تأثيم 
إنا كنا من قبل ندعوه ، . فمّن اهللا علينا ووقانا عذاب السموم . إنا كنا قبل يف أهلنا مشفقني : قالوا . يتساءلون 

  .} و الرب الرحيم إنه ه

.  
واملشهد أقرب إىل مشاهد النعيم احلسي ، الذي خياطب املشاعر يف أول العهد ، والذي جيتذب النفوس بلذائذ 

وهو مقابل لذلك العذاب الغليظ الذي تواجه به القلوب اجلاسية والقلوب الالهية . احلس يف صورهتا املصفاة 
  :كذلك 

  . .} هني مبا آتاهم رهبم ، ووقاهم رهبم عذاب اجلحيم فاك. إن املتقني يف جنات ونعيم { 
جنات ونعيم { فكيف ومعه . وجمرد الوقاية من عذاب اجلحيم الذي عرضت مشاهده يف هذه السورة فضل ونعمة 

  ؟ وهم يلتذون ما آتاهم رهبم ويتفكهون؟} 
  :ومع النعيم ولذته التهنئة والتكرمي 

  . .} ون كلوا واشربوا هنيئاً مبا كنتم تعمل{ 
  :وهم ينادون هذا النداء العلوي ، ويعلن استحقاقهم ملا هم فيه . وهذا بذاته متاع أكرم 

وزوجناهم حبور عني { : منسقة جيدون فيها لذة التجمع بإخواهنم يف هذا النعيم . . } متكئني على سرر مصفوفة { 
  .وهذه متثل أمتع ما جيول يف خواطر البشر من متاع مجيل . . } 
ولو كانت أعمال . ضي التكرمي خطوة فإذا ذريتهم املؤمنة جتتمع إليهم يف هذا النعيم ، زيادة يف الرعاية والعناية ومي



وذلك دون أن ينقص شيء من أعمال اآلباء . الذرية أقل من مستوى مقام املتقني ، ما دامت هذه الذرية مؤمنة 
  :ه الذي كسبه ، إمنا هو فضل اهللا على اجلميع ودون إخالل بفردية التبعة وحساب كل بعمل. ودرجاهتم 

كل امرئ مبا كسب . وما ألتناهم من عملهم من شيء . والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإميان أحلقنا هبم ذريتهم { 
  . .} رهني 

تعاطون وإذا هم ي. فإذا فاكهة وحلم مما يشتهون . ويستطرد املشهد يعرض ألوان املناعم واللذائذ يف ذلك النعيم 
. فيها كأساً ليست كخمر الدنيا تطلق اللغو واهلذر من الشفاه واأللسنة ، وتشيع اإلمث واملعصية يف احلس واجلوارح 

وهم يتجاذبوهنا بينهم ويتعاطوهنا جمتمعني ، زيادة يف اإليناس واللذة } ال لغو فيها وال تأثيم { إمنا هي مصفاة مربأة 
هم ويطوف بالكأس عليهم غلمان صباح أبرياء ، فيهم نظافة ، وفيهم صيانة ، يف حني يقوم على خدمت. والنعيم 

  .مما يضاعف إيناس اجمللس اللطيف يف اجلوارح والقلوب } كأهنم لؤلؤ مكنون { : وفيهم نداوة 
واستكماالً جلو املشهد املأنوس يعرض مسرهم فيما بينهم ، وتذاكرهم ماضيهم ، وأسباب ما هم فيه من أمن ورضى 

  :فيكشف للقلوب عن سر هذا املتاع ، ويشري إىل الطريق املؤدي إىل هذا النعيم . ورخاء ورغد وأنس ونعيم 
فمّن اهللا علينا ووقانا عذاب السموم . إنا كنا قبل يف أهلنا مشفقني : قالوا . وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون { 
  . .} إنا كنا من قبل ندعوه ، إنه هو الرب الرحيم . 
عاشوا . عاشوا مشفقني من حسابه . عاشوا يف خشية من لقاء رهبم . ر إذن أهنم عاشوا على حذر من هذا اليوم الس

  .ولكنهم مل ينشغلوا . وحيث املشغلة امللهية . ولكنهم مل ينخدعوا . كذلك وهم يف أهلهم ، حيث األمان اخلادع 
األجسام كالسم احلار الالذع وقاهم هذا العذاب منة عندئذ منَّ اهللا عليهم ووقاهم عذاب السموم ، الذي يتخلل 

  .منه وفضالً ، ملا علم من تقواهم وخشيتهم وإشفاقهم 

فما يبلغ العمل أكثر من أن . ويعرفون أن العمل ال يدخل صاحبه اجلنة إال مبنة من اهللا وفضل . وهم يعرفون هذا 
  .و املؤهل لفضل اهللا وهذا ه. يشهد لصاحبه أنه بذل جهده ، ورغب فيما عند اهللا 
وهم يعرفون من صفاته الرب . . } إنا كنا من قبل ندعوه { : وقد كانوا مع اإلشفاق واحلذر والتقوى يدعون اهللا 

  . .} إنه هو الرب الرحيم { : بعباده والرمحة بعبيده 
  .وكذلك ينكشف سر الوصول يف تناجي هؤالء الناجني املكرمني يف دار النعيم 

لقى احلس سياط العذاب العنيف يف الشوط األول؛ وتلقى هتاف النعيم الرغيد يف الشوط الثاين؛ واآلن وقد ت
يطارده فيها باحلقائق . فإن السياق يعاجله حبملة سريعة اإليقاعات . . وتوفزت هبذا وذلك حساسيته لتلقي احلقائق 

ة ، وحتديات قوية ، ال يثبت هلا الصادعة ، ويتعقب وساوسه يف مسارب نفسه يف صورة استفهامات استنكاري
  :الكيان البشري حني تصل إليه من أي طريق 

تربصوا فإين : شاعر نتربص به ريب املنون؟ قل : أم يقولون . فما أنت بنعمة ربك بكاهن وال جمنون . فذكر { 
فليأتوا . يؤمنون  تقوله؟ بل ال: أم تأمرهم أحالمهم هبذا؟ أم هم قوم طاغون؟ أم يقولون . معكم من املتربصني 

أم خلقوا من غري شيء؟ أم هم اخلالقون؟ أم خلقوا السماوات واألرض؟ بل ال . حبديث مثله إن كانوا صادقني 
أم . أم عندهم خزائن ربك؟ أم هم املسيطرون؟ أم هلم ُسلَّم يستمعون فيه؟ فليأت مستمعهم بسلطان مبني . يوقنون 

اً فهم من مغرم مثقلون؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أم يريدون كيداً؟ له البنات ولكم البنون؟ أم تسأهلم أجر
وإن يروا كسفاً من السماء ساقطاً . أم هلم إله غري اهللا؟سبحان اهللا عما يشركون . فالذين كفروا هم املكيدون 

  . .} سحاب مركوم : يقولوا 



ذكريه ال يثنيه سوء أدهبم معه ، وسوء ليظل يف ت -صلى اهللا عليه وسلم  -واخلطاب للرسول . . } فذكر { 
وجيمع بني الوصفني عندهم ما . إنه جمنون : ويقولون عنه مرة . إنه كاهن : وقد كانوا يقولون عنه مرة . اهتامهم له 

. وأن الشيطان كذلك يتخبط بعض الناس ، فيصابون باجلنون . كان شائعاً بينهم أن الكهان يتلقون عن الشياطني 
صلى اهللا عليه  -كاهن أو جمنون وكان حيملهم على وصف النيب : العامل املشترك بني الوصفني  فالشيطان هو

كان حيملهم على هذا كله موقفهم مبهوتني أمام . هبذا الوصف أو ذاك ، أو بقوهلم إنه شاعر أو ساحر  -وسلم 
لعلة يف  -وملا كانوا ال يريدون  القرآن الكرمي املعجز الذي يبدههم مبا مل يعهدوا من القول ، وهم أهل القول

إنه من إحياء : فقالوا . أن يعترفوا أنه من عند اهللا ، فقد احتاجوا أن يعللوا مصدره املتفوق على البشر  -نفوسهم 
فصاحبه إما كاهن يتلقى من اجلن ، أو ساحر يستعني هبم ، أو شاعر له رئيٌّ من اجلن ، أو . اجلن أو مبساعدهتم 

  ن الشيطان ينطقه هبذا القول العجيبجمنون به مس م
  .وإهنا لقولة فظيعة شنيعة 

وهو يشهد له أنه حموط بنعمة ربه ، اليت ال . يسلي رسوله عنها ، ويصغر من شأهنا يف نفسه  -سبحانه  -فاهللا 
  . .} فما أنت بنعمة ربك بكاهن وال جمنون { : تكون معها كهانة وال جنون 

: وقال بعضهم لبعض . وقد قالوها . . } أم يقولون شاعر نتربص به ريب املنون؟ { :  إنه شاعر: مث يستنكر قوهلم 
ومن . اصربوا عليه ، واثبتوا على ما أنتم فيه ، حىت يأتيه املوت ، فريحينا منه وتواصوا أن يتربصوا به املوت املريح 

فإين معكم من . تربصوا : قل {  :أن يرد عليهم يف هتديد ملفوف  -صلى اهللا عليه وسلم  -مث يلقن الرسول 
  .وستعلمون من تكون له العاقبة ، ومن ينتهي به التربص إىل النصر والظهور . . } املتربصني 

إشارة إىل رجاحة عقوهلم وحكمتهم يف تصريف . أو ذوي األحالم . ولقد كان شيوخ قريش يلقبون بذوي احللوم 
أهذه : وموقفهم منه ينايف احلكمة والعقل ، فيسأل يف هتكم . م فهو يتهكم هبم وبأحالمهم جتاه اإلسال. األمور 

وتلك املواقف اليت يقفوهنا من رسالته كانت من وحي  -صلى اهللا عليه وسلم  -األوصاف اليت يصفون هبا حممداً 
  :أحالمهم؟ أم أهنم طغاة ظاملون ال يقفون عند ما متليه األحالم والعقول 

  } أم هم قوم طاغون أم تأمرهم أحالمهم هبذا؟ { 
  وواحد منهما ال بد الحق هبم يف موقفهم املريب. ويف السؤال الثاين اهتام مزر . ويف السؤال األول هتكم الذع 

فهو هنا يسأل يف . فاهتموه بافتراء ما يقول  -صلى اهللا عليه وسلم  -ولقد تطاولت ألسنتهم على رسول اهللا 
أم { : فهو يسأل عنها يف استنكار . كأن هذه الكلمة ال ميكن أن تقال :  تقوَّله: إن كانوا يقولون : استنكار 

فعدم استشعار قلوهبم لإلميان ، هو . } بل ال يؤمنون { : ويبادر ببيان علة هذا القول الغريب . . } يقولون تقوَّله؟ 
وها لعلموا أنه ليس من ولو أدرك. الذي ينطقهم مبثل هذا القول؛ بعد أن حيجبهم عن إدراك حقيقة هذا القرآن 

  .صنع بشر؛ وأنه ال حيمله إال صادق أمني 
فليأتوا { وما دامت قلوهبم ال تستشعر حقيقة هذا التنزيل؛ فهو يتحداهم إذن بربهان الواقع الذي ال يقبل املراء 

  .} حبديث مثله إن كانوا صادقني 
وكذلك يقف أمامه . ن ، ووقفوا جتاهه صاغرين وقد تكرر هذا التحدي يف القرآن الكرمي؛ وتلقاه املنكرون عاجزي

  .كل أحد إىل يوم الدين 
. إن يف هذا القرآن سراً خاصاً ، يشعر به كل من يواجه نصوصه ابتداء ، قبل أن يبحث عن مواضع اإلعجاز فيها 

العقل من التعبري  يشعر أن هنالك شيئاً ما وراء املعاين اليت يدركها. إنه يشعر بسلطان خاص يف عبارات هذا القرآن 



يدركه بعض الناس واضحاً ويدركه بعض . وأن هنالك عنصراً ما ينسكب يف احلس مبجرد االستماع هلذا القرآن . 
أهو : هذا العنصر الذي ينسكب يف احلس ، يصعب حتديد مصدره . الناس غامضاً ، ولكنه على كل حال موجود 
لصور والظالل اليت تشعها؟ أهو اإليقاع القرآين اخلاص املتميز من إيقاع العبارة ذاهتا؟ أهو املعىن الكامن فيها؟ أهو ا

  سائر القول املصوغ من اللغة؟ أهي هذه العناصر كلها جمتمعة؟ أم إهنا هي وشيء آخر وراءها غري حمدود؟
  .ذلك سر مودع يف كل نص قرآين ، يشعر به كل من يواجه نصوص هذا القرآن ابتداء 

  :سرار املدركة بالتدبر والنظر والتفكري يف بناء القرآن كله مث تأيت وراءه األ. 
التصور حلقيقة الوجود اإلنساين ، وحقيقة . يف التصور الكامل الصحيح الذي ينشئه يف احلس والقلب والعقل 

  .حقيقة اهللا سبحانه . الوجود كله ، وللحقيقة األوىل اليت تنبع منها كل حقيقة 
وهو خياطب الفطرة ، . لقرآن لبناء هذا التصور الكامل الصحيح يف اإلدراك البشري ويف الطريقة اليت يتبعها ا

خطاباً خاصاً ، غري معهود مثله يف كالم البشر أمجعني؛ وهو يقلب القلب من مجيع جوانبه ومن مجيع مداخله ، 
  .ويعاجله عالج اخلبري بكل زاوية وكل سر فيه 

مما ال يعهد إطالقاً ، يف . هاته كلها ، واالستواء على أفق واحد فيها كلها ويف الشمول والتوازن والتناسق بني توجي
أعمال البشر ، اليت ال تستقر على حال واحدة ، وال تستقيم على مستوى واحد ، وال حتيط هكذا جبميع اجلوانب 

ناسق املطلق الذي ال ، وال متلك التوازن املطلق الذي ال زيادة فيه وال نقص ، وال تفريط فيه وال إفراط ، والت
  . .تعارض فيه وال تصادم سواء يف ذلك األصول والفروع 

مما يسبغ على هذا الكتاب . . مع ذلك السر اخلايف الذي ال سبيل إىل انكاره . . وأمثاهلا . . فهذه الظواهر املدركة 
، وحيترم نفسه ، وحيترم احلقيقة وهي مسألة ال مياري فيها إنسان حيترم حسه . مسة اإلعجاز املطلق يف مجيع العصور 

فليأتوا حبديث مثله إن كانوا صادقني { . . اليت تطالعه بقوة وعمق ووضوح ، حيثما واجه هذا القرآن بقلب سليم 
 {. .  

واالستفهام التايل عن حقيقة وجودهم ، هم أنفسهم ، وهي حقيقة قائمة ال مفر هلم من مواجهتها ، وال سبيل هلم 
وهم . وهو موجود بذاته . ري ما يقوله القرآن فيها ، من أن هلم خالقاً أوجدهم هو اهللا سبحانه إىل تفسريها بغ

  .خملوقون 
  . .} أم خلقوا من غري شيء؟ أم هم اخلالقون؟ { 

أما أن يكونوا . ووجودهم هكذا من غري شيء أمر ينكره منطق الفطرة ابتداء؛ وال حيتاج إىل جدل كثري أو قليل 
وإذا كان هذان الفرضان ال يقومان حبكم منطق الفطرة ، . ألنفسهم فأمر مل يّدعوه وال يّدعيه خملوق  هم اخلالقني

وهي أهنم مجيعاً من خلق اهللا الواحد الذي ال يشاركه أحد يف اخللق . فإنه ال يبقى إال احلقيقة اليت يقوهلا القرآن 
  .وهو منطق واضح بسيط . .  واإلنشاء؛ فال جيوز أن يشاركه أحد يف الربوبية والعبادة

فهل هم خلقوها؟ فإهنا مل ختلق نفسها بطبيعة احلال كما أهنم مل . كذلك يواجههم بوجود السماوات واألرض حياهلم 
  :خيلقوا أنفسهم 

  . .} أم خلقوا السماوات واألرض؟ بل ال يوقنون { 
ت واألرض خلقت نفسها ، أو خلقت من إن السماوا: ال يقولون  -وال أي عقل حيتكم إىل منطق الفطرة  -وهم 

  .غري خالق 



وهي قائمة حياهلم سؤاالً حياً يتطلب جواباً على وجوده وقد كانوا إذا . . وهم كذلك ال يّدعون أهنم خلقوها 
ولكن هذه احلقيقة مل تكن تتضح يف إدراكهم إىل درجة اليقني . . سئلوا عمن خلق السماوات واألرض قالوا اهللا 

  . .} بل ال يوقنون { . . آثاره يف القلب ، وحيركه إىل اعتقاد واضح دقيق  الذي ينشىء
هل هم ميلكون خزائن : فيسأهلم . مث يهبط هبم درجة عن درجة اخللق واإلبداع ألنفسهم أو للسماوات واألرض 

  :اهللا ، ويسيطرون على القبض والبسط ، والضر والنفع 
  .} ؟ أم عندهم خزائن ربك؟ أم هم املسيطرون{ 

فمن ذا ميلك اخلزائن ، ومن ذا يسيطر على مقاليد األمور؟ . وإذا مل يكونوا كذلك ، ومل يدعوا هذه الدعوى 
وهذا هو التفسري الوحيد ملا جيري يف الكون من قبض . إنه اهللا القابض الباسط ، املدبر املتصرف : القرآن يقول 

  الكني للخزائن املسيطرين على تصريف األموربعد انتفاء أن يكونوا هم امل. وبسط وتصريف وتدبري 
  :مث يهبط هبم درجة أخرى فيسأهلم إن كانت هلم وسيلة لالستماع إىل مصدر التنزيل 

  .} أمل هلم ُسلَّم يستمعون فيه؟ فليأت مستمعهم بسلطان مبني { 
ن يتنزل عليه من املأل األعلى إنه رسول يوحى إليه ، وإن هذا القرآ: يقول هلم  -صلى اهللا عليه وسلم  -إن حممداً 

فهل هلم سلم يستمعون فيه ، فيعلموا أن حممداً ال يوحى إليه ، وأن احلق غري ما يقول؟ . وهم يكذبونه فيما يقول . 
. أي بربهان قوي حيمل يف ذاته سلطاناً على النفوس يلجئها إىل التصديق . } فليأت مستمعهم بسلطان مبني { : 

  سلطان القرآن الذي يطالعهم يف آياته وحججه ، وهم يكابرون فيها ويعاندون ويف هذا التلميح إىل
تلك اليت ينسبون إليه فيها بنوة املالئكة ، الذين يتصوروهنم ، . مث يناقش إحدى مقوالهتم املتهافتة عن اهللا سبحانه 

  :إناثاً؛ موجهاً اخلطاب مباشرة إليهم ، زيادة يف التخجيل والترذيل 
  .} نات ولكم البنون؟ أم له الب{ 

وهم كانوا يعتربون البنات يف درجة أقل من درجة البنني ، إىل حد أن تسود وجوههم من الكمد والكظم حني 
وكانوا مع هذا ال يستحيون من نسبة البنات إىل اهللا فهو هنا يأخذهم بعرفهم وتقاليدهم ، . يبشرون باألنثى 

  هافت ال يستقيموهو يف ذاته مت. ليخجلهم من هذا االدعاء 
وهم كانوا يستثقلون دعوة النيب هلم إىل اهلدى؛ وهو يقدمه هلم خالصاً بريئاً ، ال يطلب عليه أجراً ، وال يفرض 

وأيسر ما يقتضيه هذا العرض الربيء أن يستقبل صاحبه باحلسىن ، وأن يرد باحلسىن إذا مل يقبلوا ما . عليهم إتاوة 
  :نا يستنكر مسلكهم الذي ال داعي له يقول وهو ه. يقدمه هلم ويعرضه عليهم 

  . .} أم تسأهلم أجراً فهم من مغرم مثقلون؟ { 
فكم يبدو . أي مثقلون من الغرم تكلفهم إياه يف صورة األجر على ما تقول فإذا كان الواقع أن ال أجر وال غرامة 

  عملهم مسترذالً قبيحاً ، خيجلون منه حني يواجهون به؟
  .يقة وجودهم ووضعهم يف هذا الوجود ويعود يواجههم حبق

حمجوب عنهم ما وراءه ، مما خيتص به صاحب هذا . مكشوف هلم من هذا الوجود بقدر . فهم عبيد هلم حدود 
  :فهنالك غيب من اختصاص اهللا يقف دونه العبيد ، ال علم هلم به ، ألهنم عبيد . الوجود 

  . .} أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ { 
وأهنم ال يكتبون يف سجل . أن ليس عندهم الغيب ، وأن ليس هلم به علم ، وأن ليس هلم عليه قدرة وهم يعلمون 

  .الغيب شيئاً ، إمنا يكتب اهللا فيه ما يريد ، مما يقدره للعبيد 



فما هلم وهم عن الغيب . والذي ميلك أمر الغيب وما يقدر فيه وما يدبر ، هو الذي ميلك أن يدبر فيه وأن يكيد 
: وبون ، ويف سجله ال يكتبون يكيدون لك ويدبرون ، وحيسبون أهنم قادرون على شيء من أمر املستقبل حمج

  شاعر نتربص به ريب املنون؟: فيقولون 
  } أم يريدون كيداً؟ فالذين كفروا هم املكيدون { 

  . خري املاكرين واهللا. وهم الذين حييق هبم ما يقدره صاحب الغيب هلم ، وهم الذين يقع عليهم كيده ومكره 
سبحانه  -وتنزه } سبحان اهللا عما يشركون { . . يقيهم ويتوالهم ويرد عنهم كيد اهللا . . } أم هلم إله غري اهللا؟ { 
  عن تصورهم الباطل السقيم -

 وقد انكشفت. وهبذا التنزيه هللا سبحانه عن الشرك والشركاء ختتم هذه احلملة املتالحقة اخلطى ، القوية اإليقاع 
عندئذ . كل شبهة ، ودحضت كل حجة ، ووقف القوم أمام احلقيقة العارية جمردين من كل عذر ومن كل دليل 

  :يقدمهم على حقيقتهم معاندين مكابرين ميارون يف احلق الواضح ، متمسكني بأدىن شبهة من بعيد 
  . .} سحاب مركوم : وإن يرو كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا { 

: ل عليهم العذاب يف صورة قطعة من السماء تسقط عليهم وفيها اهلالك ، قالوا وهم يروهنا تسقط أي إنه إذا أرس
فيه املاء واحلياة عناداً منهم أن يسلموا باحلق ، ولو كان السيف على رقاهبم كما يقولون . . } سحاب مركوم { 

بل { : حيث كان الرد } عارض ممطرنا { :  وقوهلم حني رأوا سحابة املوت والدمار. ولعله يشري هبذا إىل قصة عاد 
وعند هذا احلد من تصوير عنادهم ومكابرهتم } ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر رهبا : هو ما استعجلتم به 

لينفض يده من  -صلى اهللا عليه وسلم  -يف احلق ، ولو كان فوق رؤوسهم اهلالك ، يتجه باخلطاب إىل رسول اهللا 
وأن يصرب . وللعذاب الذي ينتظرهم من قبله . م لليوم الذي ورد ذكره ووصفه يف أول السورة أمرهم ، ويدعه

وأن يسبح حبمد ربه يف الصباح حني يقوم ، ومن الليل ، وعند إدبار النجوم . حلكم ربه الذي يعزه ويرعاه ويكلؤه 
:  

وإن للذين . شيئاً وال هم ينصرون يوم ال يغين عنهم كيدهم . فذرهم حىت يالقوا يومهم الذي فيه يصعقون { 
واصرب حلكم ربك ، فإنك بأعيننا ، وسبح حبمد ربك حني . ظلموا عذاباً دون ذلك ، ولكن أكثرهم ال يعلمون 

  .} تقوم ، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم 

َعلََّمُه ) ٤(إِنْ ُهَو إِلَّا َوْحيٌ ُيوَحى ) ٣(الْهََوى َوَما َيْنِطُق َعنِ ) ٢(َما َضلَّ صَاحُِبكُْم َوَما غََوى ) ١(َوالنَّْجمِ إِذَا َهَوى 
) ٩(فَكَانَ قَاَب قَْوَسْينِ أَْو أَدَْنى ) ٨(ثُمَّ َدَنا فََتَدلَّى ) ٧(َوُهَو بِالْأُفُقِ الْأَْعلَى ) ٦(ذُو ِمرٍَّة فَاْسَتَوى ) ٥(َشِديُد الْقَُوى 

َولَقَْد َرآُه نَْزلَةً أُْخَرى ) ١٢(أَفَُتمَاُروَنُه َعلَى َما يََرى ) ١١(ذََب الْفَُؤاُد َما َرأَى َما كَ) ١٠(فَأَْوَحى إِلَى َعْبِدِه َما أَْوَحى 
َما زَاغَ الَْبَصُر َوَما ) ١٦(إِذْ َيْغَشى السِّْدَرةَ َما يَْغَشى ) ١٥(ِعْنَدَها َجنَّةُ الَْمأَْوى ) ١٤(ِعْنَد ِسْدَرِة الُْمْنتََهى ) ١٣(

أَلَكُمُ ) ٢٠(َوَمنَاةَ الثَّاِلثَةَ الْأُخَْرى ) ١٩(أَفََرأَيُْتُم اللَّاَت وَالُْعزَّى ) ١٨(قَْد رَأَى ِمْن آَياِت َربِِّه الْكُبَْرى لَ) ١٧(طََغى 
آَباُؤكُْم َما أَنَْزلَ اللَُّه بَِها ِمْن إِنْ ِهيَ إِلَّا أَْسَماٌء َسمَّْيُتُموَها أَنُْتْم َو) ٢٢(ِتلَْك إِذًا ِقْسَمةٌ ِضيَزى ) ٢١(الذَّكَُر َولَُه الْأُْنثَى 

فَِللَِّه ) ٢٤(أَْم ِللْإِْنَساِن َما َتمَنَّى ) ٢٣(ُسلْطَاٍن إِنْ َيتَّبُِعونَ إِلَّا الظَّنَّ َوَما َتْهَوى الْأَْنفُُس َولَقَْد َجاَءُهْم ِمْن َربِّهُِم الُْهَدى 
ِفي السََّماَواتِ لَا ُتغْنِي َشفَاعَُتُهْم شَْيئًا إِلَّا ِمْن َبْعِد أَنْ َيأْذَنَ اللَُّه ِلَمْن َيَشاُء َوكَْم ِمْن َملٍَك ) ٢٥(الْآخَِرةُ َوالْأُولَى 

َيتَّبُِعونَ إِلَّا  َوَما لَُهمْ بِِه ِمْن ِعلْمٍ إِنْ) ٢٧(إِنَّ الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخَرِة لَُيَسمُّونَ الَْملَاِئكَةَ َتْسِمَيةَ الْأُْنثَى ) ٢٦(َويَْرَضى 
ذَِلكَ ) ٢٩(فَأَْعرِْض َعْن َمْن َتَولَّى َعْن ِذكْرَِنا وَلَْم يُرِْد إِلَّا الَْحيَاةَ الدُّْنَيا ) ٢٨(الظَّنَّ َوإِنَّ الظَّنَّ لَا ُيغْنِي ِمَن الَْحقِّ َشْيئًا 

َوِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي ) ٣٠(َعْن َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بَِمنِ اهَْتَدى َمْبلَُغُهْم ِمَن الِْعلْمِ إِنَّ رَبََّك ُهَو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ 



الَِّذيَن َيْجتَنُِبونَ كََباِئَر الْإِثْمِ ) ٣١(الْأَْرضِ لَِيْجزَِي الَِّذيَن أََساُءوا بَِما َعِملُوا َوَيْجزَِي الَِّذيَن أَْحَسُنوا بِالُْحْسَنى 
أَجِنَّةٌ ِفي ُبطُوِن أُمََّهاِتكُمْ  َش إِلَّا اللََّمَم إِنَّ رَبََّك َواِسُع الَْمْغفَِرِة ُهَو أَْعلَُم بِكُْم إِذْ أَْنَشأَكُْم ِمَن الْأَْرضِ َوإِذْ أَنُْتْمَوالْفََواِح

أَِعْنَدُه ِعلْمُ ) ٣٤(َوأَْعطَى قَِليلًا َوأَكَْدى ) ٣٣(أَفََرأَْيتَ الَِّذي تََولَّى ) ٣٢(فَلَا ُتَزكُّوا أَنْفَُسكُْم ُهَو أَْعلَُم بَِمنِ اتَّقَى 
أَلَّا تَزُِر وَازَِرةٌ وِْزَر أُْخَرى ) ٣٧(وَإِبَْراِهيَم الَِّذي َوفَّى ) ٣٦(أَْم لَْم ُينَبَّأْ بَِما ِفي ُصُحِف ُموَسى ) ٣٥(الْغَْيبِ فَُهَو َيَرى 

َوأَنَّ إِلَى ) ٤١(ثُمَّ ُيْجزَاُه الْجََزاَء الْأَوْفَى ) ٤٠(َوأَنَّ َسْعَيهُ َسْوَف يَُرى ) ٣٩(ى َوأَنْ لَْيَس ِللْإِْنَساِن إِلَّا َما سََع) ٣٨(
وَأَنَُّه َخلََق الزَّْوَجْينِ الذَّكََر وَالْأُْنثَى ) ٤٤(وَأَنَُّه ُهَو أََماَت َوأَحَْيا ) ٤٣(َوأَنَُّه ُهَو أَْضَحَك وَأَْبكَى ) ٤٢(رَبَِّك الُْمنَْتَهى 

وَأَنَُّه ُهَو َربُّ الشِّعَْرى ) ٤٨(َوأَنَُّه ُهَو أَغَْنى َوأَقَْنى ) ٤٧(َوأَنَّ َعلَْيِه النَّشْأَةَ الْأُْخَرى ) ٤٦(ِمْن ُنطْفٍَة إِذَا ُتمَْنى ) ٤٥(
) ٥٢(نَُّهْم كَاُنوا ُهْم أَظْلََم َوأَطَْغى َوقَْوَم ُنوحٍ ِمْن قَْبلُ إِ) ٥١(َوثَُموَد فََما أَْبقَى ) ٥٠(َوأَنَُّه أَهْلََك َعاًدا الْأُولَى ) ٤٩(

) ٥٦(َهذَا َنِذيٌر ِمَن النُّذُرِ الْأُولَى ) ٥٥(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبَِّك َتَتمَاَرى ) ٥٤(فََغشَّاَها َما غَشَّى ) ٥٣(َوالُْمْؤتَِفكَةَ أَْهَوى 
وََتْضَحكُونَ َولَا تَْبكُونَ ) ٥٩(أَفَِمْن َهذَا الَْحِديِث تَْعَجُبونَ ) ٥٨( لَْيَس لََها ِمْن ُدوِن اللَِّه كَاِشفَةٌ) ٥٧(أَزِفَِت الْآزِفَةُ 

  ) ٦٢(فَاْسُجُدوا ِللَِّه َواعُْبُدوا ) ٦١(َوأَنُْتْم َساِمُدونَ ) ٦٠(

هذه السورة يف عمومها كأهنا منظومة موسيقية علوية ، منغمة ، يسري التنغيم يف بنائها اللفظي كما يسري يف إيقاع 
ويلحظ هذا التنغيم يف السورة بصفة عامة؛ ويبدو القصد فيه واضحاً يف بعض املواضع؛ . واصلها املوزونة املقفاة ف

إىل جانب املعىن املقصود الذي تؤديه يف  -وقد زيدت لفظة أو اختريت قافية ، لتضمن سالمة التنغيم ودقة إيقاعه 
فلو . . } ومناة الثالثة األخرى . أفرأيتم الالت والعزى { : ه مثل ذلك قول -السياق كما هي عادة التعبري القرآين 

ولكل كلمة قيمتها يف معىن . ومناة الثالثة فقط يتعطل إيقاع القافية : ولو قال . قال ومناة األخرى ينكسر الوزن 
ألكم { : ا يف وزن اآليتني بعده} إذن { ومثلها كلمة . ولكن مراعاة الوزن والقافية كذلك ملحوظة . العبارة 

تؤدي  -مع هذا  -وإن كانت . ضرورية للوزن } إذن { فكلمة } الذكر وله األنثى؟ تلك إذن قسمة ضيزى 
  وهكذا. . . غرضاً فنياً يف العبارة 

وخباصة يف املقطع األول واملقطع األخري . لون يلحظ فيه التموج واالنسياب . ذلك اإليقاع ذو لون موسيقي خاص 
ومع املعاين . يتناسق بتموجه وانسيابه مع الصور والظالل الطليقة املرفرفة يف املقطع األول وهو . من السورة 

  .وما بينهما مما هو قريب منهما يف اجلو واملوضوع . واللمسات العلوية يف املقطع األخري 
واملشاهد الربانية اليت والصور والظالل يف املقطع األول ، تشع من اجملال العلوي الذي تقع فيه األحداث النورانية 

والصور والظالل . . ومن احلركات الطليقة للروح األمني وهو يتراءى للرسول الكرمي . يصفها هذا املقطع 
واحلركات واملشاهد واجلو الروحي املصاحب ، تستمد ومتد ذلك اإليقاع التعبريي ومتتزج به ، وتتناسق معه ، 

  .وتتراءى فيه ، يف توافق منغم عجيب 
يعم ذلك العبق جو السورة كله ، ويترك آثاره يف مقاطعها التالية ، حىت ختتم بإيقاع موح شديد اإلحياء مؤثر مث 

  .ترتعش له كل ذرة يف الكيان البشري وترف معه وتستجيب . عميق التأثري 
الوحي : ة العقيدة مبوضوعاهتا الرئيسي: وموضوع السورة الذي تعاجله هو موضوع السور املكية على اإلطالق 

والسورة تتناول املوضوع من زاوية معينة تتجه إىل بيان صدق الوحي هبذه العقيدة ووثاقته ، . والوحدانية واآلخرة 
  ووهن عقيدة الشرك وهتافت أساسها الومهي املوهون

واملقطع األول يف السورة يستهدف بيان حقيقة الوحي وطبيعته ، ويصف مشهدين من مشاهده ، ويثبت صحته 
و -عليه السالم  -عن جربيل  -صلى اهللا عليه وسلم  -واقعيته يف ظل هذين املشهدين؛ ويؤكد تلقي الرسول 



  .تلقي رؤية ومتكن ودقة ، واطالعه على آيات ربه الكربى 
وأساطريهم حول بنوهتا . وأوهامهم عن املالئكة . الالت والعزى ومناة : ويتحدث املقطع الثاين عن آهلتهم املدعاة 

 -صلى اهللا عليه وسلم  -بينما الرسول . واعتمادهم يف هذا كله على الظن الذي ال يغين من احلق شيئاً .  هللا
  .يدعوهم إىل ما دعاهم إليه عن تثبت ورؤية ويقني 

اإلعراض عمن يتوىل عن ذكر اهللا ويشغل نفسه بالدنيا  -صلى اهللا عليه وسلم  -واملقطع الثالث يلقن الرسول 
  .ف عند هذا احلد ال يعلم وراءه شيئاً وحدها ، ويق

ويشري إىل اآلخرة وما فيها من جزاء يقوم على عمل اخللق ، وعلى علم اهللا هبم ، منذ أنشأهم من األرض ، ومنذ 
 -ال الظن والوهم  -فهو أعلم هبم من أنفسهم ، وعلى أساس هذا العلم املستيقن . كانوا أجنة يف بطون أمهاهتم 

  .اؤهم ، ويصري أمرهم يف هناية املطاف يكون حساهبم وجز
من فردية التبعة ، ودقة احلساب  -كما هي منذ أقدم الرساالت  -واملقطع الرابع واألخري يستعرض أصول العقيدة 

ومع هذا لفتة إىل . ومن انتهاء اخللق إىل رهبم املتصرف يف أمرهم كله تصرف املشيئة املطلقة . ، وعدالة اجلزاء 
ليس هلا من دون . أزفت اآلزفة . هذا نذير من النذر األوىل { : ختتم باإليقاع األخري . ين املكذبني مصارع الغابر

. . } أفمن هذا احلديث تعجبون وتضحكون ، وال تبكون ، وأنتم سامدون؟ فاسجدوا هللا واعبدوا . اهللا كاشفة 
  .ام حيث يلتقي املطلع واخلتام يف اإلحياء والصور والظالل واإليقاع الع

علَّمه شديد . إن هو إال وحي يوحى . وما ينطق عن اهلوى . ما ضل صاحبكم وما غوى . والنجم إذا هوى { 
فأوحى إىل عبده ما . فكان قاب قوسني أو أدىن . مث دنا فتدىل . وهو باألفق األعلى . ذو مرة فاستوى . القوى 
عندها جنة . عند سدرة املنتهى . قد رآه نزلة أخرى أفتمارونه على ما يرى؟ ول. ما كذب الفؤاد ما رأى . أوحى 
  . .} لقد رأى من آيات ربه الكربى . ما زاغ البصر وما طغى . إذ يغشى السدرة ما يغشى . املأوى 

صلوات اهللا  -يف هذا املطلع نعيش حلظات يف ذلك األفق الوضيء الطليق املرفرف الذي عاش فيه قلب حممد 
حة النور املنطلقة إىل ذلك املأل األعلى؛ ونستمع إىل اإليقاع الرخي املناسب ، يف جرس ونرف بأجن -وسالمه عليه 

  .العبارة ويف ظالهلا وإحيائها على السواء 
يتلقى من املأل . مكشوفة عنه احلجب ، مزاحة عنه األستار  -صلى اهللا عليه وسلم  -نعيش حلظات مع قلب حممد 

وهي حلظات خص هبا ذلك القلب املصفى؛ ولكن اهللا مين على عباده ، .  يسمع ويرى ، وحيفظ ما وعى. األعلى 
يصف هلم رحلة هذا . ينقل أصداءها وظالهلا وإحياءها إىل قلوهبم . فيصف هلم هذه اللحظات وصفاً موحياً مؤثراً 

حىت لكأهنم  يصفها هلم خطوة خطوة ، ومشهداً مشهداً ، وحالة حالة ،. القلب املصفى ، يف رحاب املأل األعلى 
  .كانوا شاهديها 

أشبه . وحركة تأللؤ النجم مث هويه ودنوه . . } والنجم إذا هوى { : ويبدأ الوصف املوحي بقسم من اهللا سبحانه 
فأوحى إىل عبده ما . فكان قاب قوسني أو أدىن . مث دنا فتدىل . وهو باألفق األعلى { : مبشهد جربيل املقسم عليه 

  .لتناسق والتوافق يف املشهد واحلركة والظل واإليقاع منذ اللحظة األوىل وهكذا يبدأ ا} أوحى 
  .وقد رويت تفسريات خمتلفة للنجم املقصود يف هذا القسم . . } والنجم إذا هوى { 

واليت ورد ذكرها يف السورة فيما . وأقرب ما يرد على الذهن إهنا إشارة إىل الشعرى ، اليت كان بعضهم يعبدها 
ومما هو معروف أن . وقد كان للشعرى من اهتمام األقدمني حظ كبري . . } وأنه هو رب الشعرى { : له بعد يف قو



ويرصدوهنا من أجل هذا ويرقبون . قدماء املصريني كانوا يوقتون فيضان النيل بعبور الشعرى بالفلك األعلى 
. قرب أن تكون هذه اإلشارة هنا إليها فاأل. وهلا شأن يف أساطري الفرس وأساطري العرب على السواء . حركاهتا 

وملعىن آخر هو اإلحياء بأن النجم مهما يكن . ويكون اختيار مشهد هوّي النجم مقصوداً للتناسق الذي أشرنا إليه 
  .فللمعبود الثبات واالرتفاع والدوام . فال يليق أن يكون معبوداً . عظيماً هائالً فإنه يهوي ويتغري مقامه 

  :مع الوحي الذي حيدثهم عنه  -صلى اهللا عليه وسلم  -فأما املقسم عليه ، فهو أمر النيب  .ذلك هو القسم 
  . .} إن هو إال وحي يوحى . وما ينطق عن اهلوى . ما ضل صاحبكم وما غوى { 

مبلغ باحلق عن احلق غري واهم وال مفتر وال . خملص غري مغرض . مهتد غري غاو . فصاحبكم راشد غري ضال 
وهو يبلغكم ما يوحى إليه صادقاً . إن هو إال وحي يوحى . وال ناطق عن اهلوى فيما يبلغكم من الرسالة  .مبتدع 

  .أميناً 
رأي العني  -صلى اهللا عليه وسلم  -رآه الرسول . مشهودة رحلته . مستيقن طريقه . هذا الوحي معروف حامله 

  :والقلب ، فلم يكن وامهاً وال خمدوعاً 
فأوحى . فكان قاب قوسني أو أدىن . مث دنا فتدىل . وهو باألفق األعلى . ذو مرة فاستوى . قوى علّمه شديد ال{ 

  . .} أفتمارونه على ما يرى؟ . ما كذب الفؤاد ما رأى . إىل عبده ما أوحى 
 .وهو الذي علم صاحبكم ما بلغه إليكم  -عليه السالم  -، هو جربيل » أي القوة « والشديد القوي ذو املرة 

صلى  -حيث رآه حممد . استوى وهو باألفق األعلى : وهذا هو الطريق ، وهذه هي الرحلة ، مشهودة بدقائقها 
حني رآه على صورته اليت خلقه اهللا عليها ، يسد باألفق خبلقه اهلائل . وكان ذلك يف مبدأ الوحي  -اهللا عليه وسلم 

وهو تعبري عن  -على بعد ما بني القوسني أو أدىن . ما يكون منه فكان أقرب . مث دنا منه فتدىل نازالً مقترباً إليه . 
  .هبذا اإلمجال والتفخيم والتهويل . فأوحى إىل عبد اهللا ما أوحى  -منتهى القرب 

  .وهو وحي وتعليم ومشاهدة وتيقن . فهي رؤية عن قرب بعد الترائي عن بعد 
أفتمارونه على . ما كذب الفؤاد ما رأى { : اة أو جمادلة وهي حال ال يتأتى معها كذب يف الرؤية ، وال حتتمل ممار

فلقد رأى فتثبت فاستيقن فؤاده أنه امللك ، . ورؤية الفؤاد أصدق وأثبت ، ألهنا تنفي خداع النظر . . } ما يرى؟ 
كان بعد وانتهى املراء واجلدال ، فما عاد هلما م. حامل الوحي ، رسول ربه إليه ، ليعلمه ويكلفه تبليغ ما يعلم 

  .تثبت القلب ويقني الفؤاد 

  :فقد تكررت مرة أخرى . وليست هذه هي املرة الوحيدة اليت رآه فيها على صورته 
ما زاغ البصر وما . إذ يغشى السدرة ما يغشى . عندها جنة املأوى . عند سدرة املنتهى . ولقد رآه نزله أخرى { 

  .} لقد رأى من آيات ربه الكربى . طغى 
وهو على هيئته اليت خلقه اهللا  -فقد دنا منه  -على الراجح من الروايات  -يف ليلة اإلسراء واملعراج  وكان ذلك

فقد يعين . فأما أهنا سدرة املنتهى . والسدرة كما يعرف من اللفظ شجرة . . } عند سدرة املنتهى { هبا مرة أخرى 
أو اليت انتهت إليها . أو اليت انتهت إليها رحلة املعراج . فجنة املأوى عندها . هذا أهنا اليت ينتهي إليها املطاف 

درجة  -صلى اهللا عليه وسلم  -حيث وقف هو وصعد حممد  -صلى اهللا عليه وسلم  -صحبة جربيل لرسول اهللا 
وكله غيب من غيب اهللا ، أطلع عليه عبده املصطفى ، ومل يرد إلينا عنه إال . . أخرى أقرب إىل عرش ربه وأدىن 

فال يدركها اإلنسان إال مبشيئة من خالقه وخالق املالئكة ، العليم . وكله أمر فوق طاقتنا أن ندرك كيفيته  .هذا 
  . .خبصائص اإلنسان وخصائص املالئكة 



مما . . } إذ يغشى السدرة ما يغشى { : زيادة يف التوكيد واليقني . ويذكر ما البس هذه الرؤية عند سدرة املنتهى 
  .فقد كان أهول وأضخم من الوصف والتحديد . دده ال يفصله وال حي

إمنا هي . فلم يكن زغللة عني ، وال جتاوز رؤية . . } ما زاغ البصر وما طغى { : وكان ذلك كله حقاً يقيناً 
وقد عاين فيها من آيات ربه الكربى ، واتصل قلبه . املشاهدة الواضحة احملققة ، اليت ال حتتمل شكاً وال ظناً 

  .قة عارية مباشرة مكشوفة باحلقي
. ومعرفة مؤكدة . واتصال مباشر . ويقني جازم . ورؤية حمققة . أمر عيان مشهود  -أمر الوحي  -فاألمر إذن 

الذي } صاحبكم { وعلى هذا اليقني تقوم دعوة . . بكل تفصيالهتا ومراجعها . ورحلة واقعية . وصحبة حمسوسة 
وهو صاحبكم الذي عرفتموه وخربمتوه وما هو بغريب . دق الوحي إليه تنكرون عليه وتكذبونه وتشككون يف ص

وعلى يد . ويف أي الظروف . ويقص عليكم كيف أوحى إليه . وربه يصدقه ويقسم على صدقه . عنكم فتجهلوه 
  وأين رآه. من وكيف القاه 

م فعالم يستندون يف عبادهتم فأما ه -صلى اهللا عليه وسلم  -ذلك هو األمر املستيقن ، الذي يدعوهم إليه حممد 
وآهلتهم وأساطريهم؟ عالم يستندون يف عبادهتم لالت والعزى ومناة؟ ويف ادعائهم الغامض أهنن مالئكة ، وأن 

املالئكة بنات اهللا؟ وأن هلن شفاعة ترجتى عند اهللا؟ إىل أي بينة؟ وإىل أي حجة؟ وإىل أي سلطان يرتكنون يف هذه 
  :قطع الثاين يف السورة األوهام؟ هذا ما يعاجله امل

ألكم الذكر وله األنثى؟ تلك إذاً قسمة ضيزى إن هي إال أمسآء . أفرأيتم الالت والعزى ، ومناة الثالثة األخرى { 
  .إن يتبعون إال الظن وما هتوى األنفس . مسيتموهآ أنتم وآبآؤكم مآ أنزل اهللا هبا من سلطان 

وكم من ملك يف السماوات ال تغين . ا متىن؟فلله اآلخرة واألوىل أم لإلنسان م. ولقد جآءهم من رهبم اهلدى 
إن الذين ال يؤمنون باآلخرة ليسمون املالئكة تسمية . شفاعتهم شيئاً ، إال من بعد أن يأذن اهللا ملن يشآء ويرضى 

  . .} وما هلم به من علم ، إن يتبعون إال الظن ، وإن الظن ال يغين من احلق شيئاً . األنثى 
صخرة بيضاء منقوشة ، وعليها بيت بالطائف له أستار وسدنة ، وحوله فناء معظّم عند أهل } الالت { نت وكا

الطائف وهم ثقيف ومن تابعها ، يفتخرون هبا على من عداهم من أحياء العرب عدا قريش ألن عندهم الكعبة بيت 
  .سبحانه وتعاىل . } اهللا { مؤنث لفظ اجلاللة } الالت { ويظن أن امسها . إبراهيم عليه السالم 

كما قال . وكانت قريش تعظمها  -وهي بني مكة والطائف  -شجرة عليها بناء وأستار بنخلة } العزى { وكانت 
اهللا موالنا وال : قولوا « :  -فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . لنا العزى وال عزى لكم . أبو سفيان يوم أحد 

  . .} العزيز { مؤنث } العزى {  ويظن أن امسها» موىل لكم 
وكانت خزاعة واألوس واخلزرج يف جاهليتهم يعظموهنا . باملشلل عند قديد بني مكة واملدينة } مناة { وكانت 

  .ويهلون منها للحج إىل الكعبة 
  .ولكن هذه الثالثة كانت أعظمها . وكان باجلزيرة كثري من هذه املعبودات تعظمها القبائل املختلفة 

ومن هنا جاءت . إهنن بنات اهللا : ظنون أن هذه املعبودات كانت رموزاَ ملالئكة يعتربهن العرب إناثاً ويقولون وامل
وال تبقى إال . عبادهتا ، والذي يقع غالباً أن ينسى األصل ، مث تصبح هذه الرموز معبودات بذاهتا عند مجهرة العباد 

  قلة متنورة هي اليت تذكر أصل األسطورة
  :كر اهللا هذه املعبودات الثالثة معجِّباً منها ومن عبادهتا كما تفيد صيغة السؤال ولفظه فلما ذ

  . .} ومناة الثالثة األخرى؟ . أفرأيتم الالت والعزى { 



ملا ذكر . . الثالثة األخرى . . ويف احلديث عن مناة } أفرأيتم؟ { : والتعجيب والتشهري واضح يف افتتاح السؤال 
  :بودات عقب عليها باستنكار دعواهم أن هللا اإلناث وأن هلم الذكور اهللا هذه املع

  . .} ألكم الذكر وله األنثى؟ تلك إذاً قسمة ضيزى { 
. مما يرجح ما ذكرناه عنها . مما يوحي بأن هلذه املعبودات صلة بأسطورة أنوثة املالئكة ، ونسبتها إىل اهللا سبحانه 

وهم ال يعلمون عنهم  -ومع هذا مل يستحيوا أن جيعلوا املالئكة إناثاً . م وقد كانوا هم يكرهون والدة البنات هل
  وأن ينسبوا هؤالء اإلناث إىل اهللا. شيئاً يلزمهم هبذا التصور 

إهنا . . } ألكم الذكر وله األنثى؟ { : يأخذهم هنا بتصوراهتم وأساطريهم؛ ويسخر منها ومنهم  -سبحانه  -واهللا 
  . .} تلك إذاً قسمة ضيزى { متكم بني أنفسكم وبني اهللا إذن قسمة غري عادلة قس

  :وال حجة فيها وال دليل . واملسألة كلها وهم ال أساس له من العلم وال من الواقع 
  .إن يتبعون إال الظن وما هتوى األنفس . إن هي إال أمسآء مسيتموهآ أنتم وآبآؤكم مآ أنزل اهللا هبا من سلطان { 

  } هلدى ولقد جآءهم من رهبم ا
وتسمية . وتسمية املالئكة إناثاً . وتسميتها آهلة وتسميتها مالئكة . وغريها . . مناة . العزى . الالت . هذه األمساء 

وكل ما مل . ومل جيعل اهللا لكم حجة فيها . كلها أمساء ال مدلول هلا ، وال حقيقة وراءها . . . اإلناث بنات اهللا 
وللحقيقة سلطان فأما . وللحقيقة قوة . وللحقيقة ثقل . ألنه ال حقيقة له . طان له يقرره اهللا فال قوة فيه وال سل

  .مهينة ال سلطان فيها . ضعيفة ال قوة هلا . األباطيل فهي خفيفة ال وزن هلا 
ويف منتصف اآلية يتركهم وأوهامهم وأساطريهم ، ويترك خطاهبم ، ويلتفت عنهم كأهنم ال وجود هلم ، ويتحدث 

إمنا هو الظن . فال حجة وال علم وال يقني . . } إن يتبعون إال الظن وما هتوى األنفس { : يغة الغائب عنهم بص
والعقيدة ال جمال فيها للظن واهلوى؛ وال بد فيها من اليقني . يقيمون عليه العقيدة ، واهلوى يستمدون منه الدليل 

ولقد جاءهم من رهبم { : واهلوى وهلم عذر أو علة  وهم مل يتبعوا الظن. . القاطع والتجرد من اهلوى والغرض 
  فانقطع العذر وبطل التعلل. . } اهلدى 

ولن جيدي هدى؛ ألن العلة هنا ليست خفاء احلق ، . ومىت انتهى األمر إىل شهوة النفس وهواها فلن يستقيم أمر 
ر ملا يريد وهي شر حالة تصاب إمنا هي اهلوى اجلامح الذي يريد ، مث يبحث بعد ذلك عن مرب. وال ضعف الدليل 

  هبا النفس فال ينفعها اهلدى ، وال يقنعها الدليل
  :ومن مث يسأل يف استنكار 

  . .} أم لإلنسان ما متىن؟ { 
. فإن احلق حق والواقع واقع . فكل ما يتمىن يتحول إىل حقيقة وكل ما يهوى ينقلب إىل واقع واألمر ليس كذلك 

وهو أضعف من أن . ويهلك مبناه . إمنا يضل اإلنسان هبواه . ن وال يبدالن يف احلقائق وهوى النفس ومناها ال يغريا
  :وإمنا األمر كله هللا يتصرف فيه كما يشاء يف الدنيا ويف اآلخرة سواء . يغري أو يبدل يف طبائع األشياء 

  . .} فلله اآلخرة واألوىل { 
إىل جانب النكتة املعنوية . راعاة قافية السورة وإيقاعها مل. وال ننسى أن نلحظ هنا تقدمي اآلخرة على األوىل 

. كما هي طبيعة األسلوب القرآين يف اجلمع بني أداء املعىن وتنغيم اإليقاع . املقصودة بتقدمي اآلخرة على األوىل 
ظيفة فاجلمال يف الكون كله يتناسق مع الو. دون إخالل هبذا على حساب ذاك شأنه شأن كل ما هو من صنع اهللا 

  ويؤاخيها



هلم  -من املالئكة  -فإن أوهام املشركني عن شفاعة اآلهلة املدعاة . وإذا خلص األمر كله هللا يف اآلخرة واألوىل 
فاملالئكة احلقة يف . إن هذه األوهام ال أصل هلا . . } ما نعبدهم إال ليقربونآ إىل اهللا زلفى { : كما قالوا . عند اهللا 

  :ة إال حني يأذن اهللا يف شيء منها السماء ال متلك الشفاع
  . .} إال من بعد أن يأذن اهللا ملن يشاء ويرضى . وكم من ملك يف السماوات ال تغين شفاعتهم شيئاً { 

  .ومن مث تسقط دعواهم من أساسها ، فوق ما فيها من بطالن توىل تفنيده يف اآليات السابقة 

. ومىن اإلنسان ال تغري من احلق الواقع شيئاً .  يف اآلخرة واألوىل فاألمر هللا. وتتجرد العقيدة من كل غبش أو شبهة 
  .واالجتاه إليه وحده يف اآلخرة واألوىل . فاألمر إليه يف النهاية . والشفاعة ال تقبل إال بإذن من اهللا ورضى 

الئكة؛ ويكشف عن عن امل -الذين ال يؤمنون باآلخرة  -ويف هناية الفقرة يناقش للمرة األخرية أوهام املشركني 
  :أساسها الواهي ، الذي ال ينبغي أن تقوم عليه عقيدة أصالً 

إن يتبعون إال الظن ، وإن . وما هلم به من علم . إن الذين ال يؤمنون باآلخرة ليسمون املالئكة تسمية األنثى { 
  . .} الظن ال يغين من احلق شيئاً 

ومناة بأسطورة أنوثة املالئكة ونسبتهم إىل اهللا سبحانه وهي  وهذا التعقيب األخري يوحي بعالقة الالت والعزى
فأما . فليس هلم من وسيلة ألن يعلموا شيئاً مستيقناً عن طبيعة املالئكة . أسطورة واهية ، ال يتبعون فيها إال الظن 

، وال يقوم مقامه يف فهي الباطل الذي ال دليل عليه إال الوهم الباطل وكل هذا ال يغين من احلق . نسبتهم إىل اهللا 
  احلق الذي يتركونه ويستغنون عنه باألوهام والظنون. شيء 

وحني يبلغ إىل هذا احلد من بيان وهن عقيدة الشرك وهتافتها عند الذين ال يؤمنون باآلخرة ، ويشركون باهللا ، 
ليهمل  - عليه وسلم صلى اهللا -وينسبون له البنات ويسمون املالئكة تسمية األنثى يتجه باخلطاب إىل الرسول 

شأهنم ويعرض عنهم ، ويدع أمرهم هللا الذي يعلم املسيء واحملسن ، وجيزي املهدي والضال ، وميلك أمر 
السماوات واألرض ، وأمر الدنيا واآلخرة ، وحياسب بالعدل ال يظلم أحداً ، ويتجاوز عن الذنوب اليت ال يصر 

  :ا ، ألنه خالق البشر املطلع على حقيقتهم يف أطوار حياهتم مجيعاً وهو اخلبري بالنوايا والطواي. عليها فاعلوها 
ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم مبن ضل عن . فأعرض عمن توىل عن ذكرنا ومل يرد إال احلياة الدنيا { 

ي الذين وهللا ما يف السماوات وما يف األرض ليجزي الذين أساءوا مبا عملوا وجيز. سبيله وهو أعلم مبن اهتدى 
إن ربك واسع املغفرة هو أعلم بكم إذ  -إال اللمم  -الذين جيتنبون كبائر اإلمث والفواحش . أحسنوا باحلسىن 

  . .} فال تزكوا أنفسكم هو أعلم مبن اتقى . أنشأكم من األرض ، وإذ أنتم أجنة يف بطون أمهاتكم 
موجه ابتداء إىل . ة ، ومل يرد إال احلياة الدنيا هذا األمر باإلعراض عمن توىل عن ذكر اهللا ، ومل يؤمن باآلخر

ليهمل شأن أولئك املشركني الذين سبق احلديث يف السورة عن أساطريهم  -صلى اهللا عليه وسلم  -الرسول 
  .وأوهامهم وعدم إمياهنم باآلخرة 

ل وجهته احلياة الدنيا وهو موجه بعد ذلك إىل كل مسلم يواجهه من يتوىل عن ذكر اهللا ويعرض عن اإلميان به؛ وجيع
ويرى أن حياة اإلنسان على هذه . وحدها ، ال ينظر إىل شيء وراءها ، وال يؤمن باآلخرة وال حيسب حساهبا 

األرض هي غاية وجوده ، ال غاية بعدها؛ ويقيم منهجه يف احلياة على هذا االعتبار ، فيفصل ضمري اإلنسان عن 
مله ، بعد رحلة األرض احملدودة ، وأقرب من تتمثل فيه هذه الصفة يف الشعور بإله يدبر أمره ، وحياسبه على ع
  .زماننا هذا هم أصحاب املذاهب املادية 



من يعرض عن ذكر اهللا ،  -فضالً على أن يعامل أو يعايش  -واملؤمن باهللا وباآلخرة ال يستطيع أن يشغل باله 
ال يلتقيان يف خطوة واحدة من خطواته ، وال يف نقطة  ألن لكل منهما منهجاً يف احلياة. وينفي اآلخرة من حسابه 

ختتلف يف تصور كل منها فال ميكن إذن . واحدة من نقاطه ، ومجيع مقاييس احلياة ، ومجيع قيمها ، ومجيع أهدافها 
مع هذا االختالف الرئيسي يف . أن يتعاونا يف احلياة أي تعاون ، وال أن يشتركا يف أي نشاط على هذه األرض 

وما دام التعاون واملشاركة متعذرين فما . ور قيم احلياة وأهدافها ومناهج النشاط فيها ، وغاية هذا النشاط تص
داعي االهتمام واالحتفال؟ إن املؤمن يعبث حني حيفل شأن هؤالء الذين يعرضون عن ذكر اهللا وال يريدون إال احلياة 

  .موضعها وينفق طاقته اليت وهبه اهللا إياها يف غري . الدنيا 
فئة الذين ال يؤمنون باهللا؛ وال يبتغون شئياً وراء . على أن لإلعراض اجتاهاً آخر ، هو التهوين من شأن هذه الفئة 

أسوار . فمهما كان شأهنم فهم حمجوبون عن احلقيقة ، قاصرون عن إدراكها ، واقفون وراء األسوار . احلياة الدنيا 
مضلل مهما . قاصر مهما بدا شامالً . وهو مبلغ تافه مهما بدا عظيماً . } العلم ذلك مبلغهم من { . . احلياة الدنيا 

حىت  -ووراءها . وما ميكن أن يعلم شيئاً ذا قيمة من يقف بقلبه وحسه وعقله عند حدود هذه األرض . بدا هادياً 
. جد عبثاً مىت كان له خالق ومل يو. ووجوده هكذا أمر ترفضه البداهة . عامل هائل مل خيلق نفسه  -يف رأي العني 

فإدراك حقيقة هذا الكون من أي طرف من . . وإنه لعبث أن تكون احلياة الدنيا هي هناية هذا اخللق اهلائل وغايته 
نفياً للعبث عن هذا اخلالق العظيم الذي يبدع هذا . وكفيل كذلك باإلميان باآلخرة . أطرافها كفيل باإلميان باخلالق 

  .الكون الكبري 
ومن مث جيب اإلعراض عمن يتوىل عن ذكر اهللا ويقف عند حدود الدنيا ، اإلعراض على سبيل صيانة االهتمام أن 

وحنن مأمورون هبذا إن أردنا أن . يبذل يف غري موضعه واإلعراض على سبيل التهوين واالحتقار ملن هذا مبلغ علمه 
  والعياذ باهللا من هذا. . ا وعصينا مسعن: ال لنقول كما قالت يهود . نتلقى أمر اهللا لنطيعه 

  . .} إن ربك هو أعلم مبن ضل عن سبيله وهو أعلم مبن اهتدى { 
وال أن . فلم يرد لنبيه وال للمهتدين من أمته أن يشغلوا أنفسهم بشأن الضالني . وقد علم أن هؤالء ضالون 

قاصر ، الذي يقف عند حدود احلياة الدنيا وال أن خيدعوا يف ظاهر علمهم املضلل ال. وال أن حيفلوهم . يصاحبوهم 
.  

وحيول بني اإلدراك البشري واحلقيقة اخلالصة ، اليت تقود من يدركها إىل اإلميان باهللا ، واإلميان باآلخرة ، وتتخطى 
  .به حدود هذه األرض القريبة ، وهذه احلياة الدنيا احملدودة 

دو يف أعني العوام وأشباههم ، عوام القلب واإلدراك واحلس ، وإن العلم الذي يبلغه هؤالء القاصرون الضالون ليب
ولكن هذا ال ينفي صفة الضالل عنهم يف النهاية ، وال صفة . شيئاً عظيماً ذا فاعلية وأثر يف واقع احلياة الدنيا 

هاتان . ه وحقيقة االرتباط بني عمل اإلنسان وجزائ. فحقيقة االرتباط بني هذا الوجود وخالقه . اجلهل والقصور 
. وبدوهنما يبقى العلم قشوراً ال تؤثر يف حياة اإلنسان وال ترقيها وال ترفعها . احلقيقتان ضروريتان لكل علم حق 

وإال فهو تقدم يف اآلالت وانتكاس يف اآلدميني . وقيمة كل علم مرهونة بأثره يف النفس ويف ارتباطات البشر األدبية 
  قي فيه اآلالت على حساب اآلدمينيوما أبأسه من علم هذا الذي ترت. 

يغري من شعوره باحلياة ، . وشعور اإلنسان بأن له خالقاً خلقه وخلق هذا الكون كله ، وفق ناموس واحد متناسق 
وشعوره مبا حوله ومبن حوله؛ وجيعل لوجوده قيمة وهدفاً وغاية أكرب وأمشل وأرفع ، ألن وجوده مرتبط هبذا الكون 

وأكرب من أسرته املعدودة األفراد وأكرب من قومه ، وأكرب من وطنه وأكرب . اته املعدودة األيام كله؛ فهو أكرب من ذ



  وأرفع من اهتمامات هذه التشكيالت مجيعاً. من طبقته اليت يطنطن هبا أصحاب املذاهب املادية احلديثة 
. موازينه ومن حوافزه ومن أهدافه يغري من تصوراته ومن . وشعور اإلنسان بأن خالقه حماسبه يف اآلخرة وجمازيه 

ألن هالكه أو جناته مرهونة بيقظة هذه احلاسة . ويربط احلاسة األخالقية يف نفسه مبصريه كله ، فيزيدها قوة وفاعلية 
ألن الرقيب احلارس قد . ويسيطر على تصرفات هذا الكائن » اإلنسان « ومن مث يقوى . وتأثريها يف نيته وعمله 

ومن الناحية األخرى فهو مطمئن إىل اخلري واثق من انتصاره يف . ساب اخلتامي ينتظره هناك استيقظ وألن احل
حىت لو رآه ينهزم يف األرض يف بعض اجلوالت وهو مكلف دائماً أن ينصر اخلري ويكافح يف . احلساب اخلتامي 

  سبيله سواء هزم يف هذه األرض أم انتصر ألن اجلزاء النهائي هناك
إهنا حاجة أكرب من حاجات . مسألة أساسية يف حياة البشر . برية هذا اإلميان باهللا واإلميان باآلخرة إهنا مسألة ك

  وإما أال تكون فهو حيوان من ذلك احليوان» اإلنسان « وإهنا إما أن تكون فيكون . الطعام والشراب والكساء 
الختالف ، فال جمال حينئذ إىل مشاركة أو تعامل وحني تفترق املعايري واألهداف والغايات وتصور احلياة كلها هذا ا

  .أو حىت تعارف ينشأ عنه قسط من االهتمام 
. ومن مث ال ميكن أن تقوم عالقة أو صحبة أو شركة أو تعاون ، أو أخذ وعطاء ، أو اهتمام واحتفال بني مؤمن باهللا 

{ : حمال ومراء ، خيالف عن أمر اهللا  وكل قول غري هذا فهو. وآخر أعرض عن ذكره ومل يرد إال احلياة الدنيا 
  .} فأعرض عن من توىل عن ذكرنا ومل يرد إال احلياة الدنيا 

.  
  . .} ليجزي الذين أساءوا مبا عملوا وجيزي الذين أحسنوا باحلسىن . وهللا ما يف السماوات وما يف األرض { 

فالذي جعل . ، مينح قضية اآلخرة قوة وتأثرياً ملا يف السماوات وما يف األرض  -وحده  -وهذا التقرير مللكية اهللا 
اآلخرة وقدرها هو الذي ميلك ما يف السماوات وما يف األرض وحده ، فهو القادر على اجلزاء ، املختص به ، 

ليجزي الذين أساءوا مبا عملوا وجيزي { : ومن شأن هذه امللكية أن حتقق اجلزاء الكامل العادل . املالك ألسبابه 
  . .} نوا باحلسىن الذين أحس

  :فهم . . مث حيدد الذين أحسنوا هؤالء ، والذين جيزيهم باحلسىن 
  . .} إال اللمم . الذين جيتنبون كبائر اإلمث والفواحش { 

فابن . واللمم ختتلف األقوال فيه . والفواحش كل ما عظم من الذنب وفحش . وكبائر اإلمث هي كبار املعاصي 
حدثنا عبد : قال اإلمام أمحد . منقطع ألن اللمم من صغار الذنوب وحمقرات األعمال  وهذا استثناء: كثري يقول 

ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو : الرزاق ، أخربنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال 
بن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك إن اهللا تعاىل إذا كتب على ا« : قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -هريرة ، عن النيب 

  .» فزنا العني النظر ، وزنا اللسان النطق ، والنفس متىن وتشتهي ، والفْرج يصدق ذلك أو يكذبه . ال حمالة 
حدثنا حممد بن عبد األعلى ، أخربنا ابن ثور ، حدثنا معمر ، عن األعمش ، عن أيب الضحى أن : وقال ابن جرير 
ويصدق . النظر ، وزنا الشفتني التقبيل ، وزنا اليدين البطش ، وزنا الرجلني املشي  زنا العني: ابن مسعود قال 
  .وكذا قال مسروق والشعيب . فإن تقدم بفرجه كان زانياً وإال فهو اللمم . الفْرج أو يكذبه 

قال } إال اللمم {  :سألت أبا هريرة عن قول اهللا : وقال عبد الرمحن بن نافع الذي يقال له ابن لبابة الطائفي ، قال 
  .وهو الزنا . فإذا مس اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل . القبلة والنظرة والغمزة واملباشرة : 

  .فهذه أقوال متقاربة يف تعريف اللمم 



  :وهناك أقوال أخرى 
  .وكذا قال زيد بن أسلم . إال ما سلف } إال اللمم { : قال علي بن طلحة عن ابن عباس 

حدثنا ابن املثىن ، حدثنا حممد بن جعفر ، حدثنا شعبة بن منصور ، عن جماهد ، أنه قال يف هذه  :وقال ابن جرير 
  .الذي يلم بالذنب مث يدعه : قال } إال اللمم { : اآلية 

حدثنا أبو عاصم ، حدثنا زكريا عن ابن إسحاق ، عن عمر بن : حدثنا سليمان بن عبد اجلبار : وقال ابن جرير 
قال هو الرجل يلم . . } الذين جيتنبون كبائر اإلمث والفواحش إال اللمم { : ء ، عن ابن عباس دينار ، عن عطا

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقال . بالفاحشة مث يتوب 
  وأي عبد لك ما أملا؟... إن تغفر اللهم تغفر مجا 

  .ل وهكذا رواه الترمذي عن أمحد بن عثمان البصري عن أيب عاصم النبي

وكذا قال البزار ال نعلمه . هذا حديث صحيح حسن غريب ال نعرفه إال من حديث زكريا بن إسحاق : مث قال 
  .يروى متصالً إال من هذا الوجه 

حدثنا يونس ، عن احلسن ، عن أيب . حدثنا يزيد بن زريع . حدثنا حممد بن عبد اهللا بن يزيع : وقال ابن جرير 
اللمة من : قال . } الذين جيتنبون كبائر اإلمث والفواحش إال اللمم { يف ) أراه رفعه (  -رضي اهللا عنه  -هريرة 

: قال . واللمة من شرب اخلمر مث يتوب وال يعود . واللمة من السرقة مث يتوب وال يعود . الزنا مث يتوب وال يعود 
  . .فذلك اإلملام 

  .وروي مثل هذا موقوفاً على احلسن 
  .األقوال حتدد معىن اللمم حتديداً غري األول فهذه طائفة أخرى من 

فذكر سعة . . } إن ربك واسع املغفرة { : والذي نراه أن هذا القول األخري أكثر تناسباً مع قوله تعاىل بعد ذلك 
. ويكون االستثناء غري منقطع . املغفرة يناسب أن يكون اللمم هو اإلتيان بتلك الكبائر والفواحش ، مث التوبة 

إال أن يقعوا يف شيء منها مث يعودوا سريعاً وال . ن الذين أحسنوا هم الذين جيتنبون كبائر اإلمث والفواحش ويكو
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهللا فاستغفروا { : كما قال اهللا سبحانه . يلجوا وال يصروا 

ووعدهم مغفرة » املتقني « ومسى هؤالء } وا وهم يعلمون لذنوهبم ومن يغفر الذنوب إال اهللا ومل يصروا على ما فعل
  .فهذا هو األقرب إىل رمحة اهللا ومغفرته الواسعة . . وجنة عرضها السماوات واألرض 

  .وختم اآلية بأن هذا اجلزاء بالسوءى وباحلسىن مستند إىل علم اهللا حبقيقة دخائل الناس يف أطوارهم كلها 
  . .} األرض ، وإذْ أنتم أجنة يف بطون أمهاتكم هو أعلم بكم إذ أنشأكم من { 

العلم املتعلق حبقيقتهم الثابتة ، اليت ال يعلموهنا هم ، وال يعرفها إال الذي . فهو العلم السابق على ظاهر أعماهلم 
وكان وهم أجنة يف بطون أمهاهتم مل . علم كان وهو ينشئ أصلهم من األرض وهم بعد يف عامل الغيب . خلقهم 

  .وبالطبيعة قبل العمل . علم باحلقيقة قبل الظاهر . ا النور بعد يرو
 -أن يعّرفه إنسان بنفسه ، وأن يعلمه  -بل من سوء األدب  -ومن كانت هذه طبيعة علمه يكون من اللغو 

  :أنا كذا وأنا كذا : حيقيقته وأن يثين على نفسه أمامه يقول له  -سبحانه 
  . .} اتقى  فال تزكوا أنفسكم هو أعلم مبن{ 

. وعنده امليزان الدقيق . فما هو حباجة إىل أن تدلوه على أنفسكم ، وال أن تزنوا له أعمالكم؛؛ فعنده العلم الكامل 
  .وإليه يرجع األمر كله . وقوله الفصل . وجزاؤه العدل 



يقرر احلقائق . ألول يف إيقاع كامل التنغيم ، أشبه بإيقاع املقطع ا. بعد ذلك جييء املقطع األخري يف السورة 
ويعرف البشر خبالقهم ، بتعليمهم مبشيئته . األساسية للعقيدة كما هي ثابتة منذ إبراهيم صاحب احلنيفية األوىل 

الفاعلة املبدعة املؤثرة يف حياهتم ويعرض آثارها واحداً واحداً بصورة تلمس الوجدان البشري وتذكره وهتزه هزاً 
  .عميقاً 

  :ام وكان اإليقاع األخري تلقته املشاعر مرجتفة مرتعشة متأثرة مستجيبة حىت إذا كان اخلت. 
أفرأيت الذي توىل ، وأعطى قليالً وأكدى؟ أعنده علم الغيب فهو يرى؟ أم مل ينبأ مبا يف صحف موسى ، وإبراهيم { 

مث جيزاه اجلزآء .  وأن سعيه سوف يرى. وأن ليس لإلنسان إال ما سعى . أالّ تزر وازرة وزر أخرى . الذي وفَّى 
وأنه خلق الزوجني الذكر واألنثى . وأنه هو أمات وأحيا . وأنه هو أضحك وأبكى . وأن إىل ربك املنتهى . األوىف 

وأنه أهلك عاداً األوىل . وأنه هو رب الشعرى . وأن عليه النشأة األخرى ، وأنه هو أغىن وأقىن . من نطفة إذا متىن 
فبأي آالء . فغشاها ما غشى . واملؤتفكة أهوى . وح من قبل إهنم كانوا هم أظلم وأطغى وقوم ن. ومثود فمآ أبقى . 

  ربك تتمارى؟
أفمن هذا احلديث تعجبون ، . ليس هلا من دون اهللا كاشفة . أزفت اآلزفة . هذا نذير من النذر األوىل { 

  وتضحكون وال تبكون ، وأنتم سامدون؟
  . .} فاسجدوا هللا واعبدوا { 

الذي يعجِّب اهللا من أمره الغريب ، تذكر بعض الروايات أنه فرد . . } الذي توىل ، وأعطى قليالً وأكدى  {وذلك 
« وحيدد الزخمشري يف تفسريه . معني مقصود ، وأنفق قليالً يف سبيل اهللا ، مث انقطع عن البذل خوفاً من الفقر 

ر يف ذلك قصة ، ال يستند فيها إىل شيء ، وال ويذك -رضي اهللا عنه  -شخصه ، أنه عثمان بن عفان » الكشاف 
وطبيعته وبذله الكثري الطويل يف سبيل اهللا بال توقف وبال حساب  -رضي اهللا عنه  -يقبلها من يعرف عثمان 

  .كذلك؛ وعقيدته يف اهللا وتصوره لتبعة العمل وفرديته 
فالذي يتوىل عن هذا النهج ، ويبذل من . وقد يكون منوذجاً من الناس سواء . وقد يكون املقصود شخصاً بذاته 

أمره عجيب ، يستحق التعجيب  -أي يضعف عن املواصلة ويكف  -ماله أو من نفسه هلذه العقيدة مث يكدي 
  .ويتخذ القرآن من حاله مناسبة لعرض حقائق العقيدة وتوضيحها 

  . .} أعنده علم الغيب فهو يرى؟ { 
أمن اإلنسان ما خبئ فيه؛ وعليه أن يواصل عمله وبذله ، وأن يعيش حذراً فال ي. ال يراه أحد سواه . والغيب هللا 

موفياً طوال حياته؛ وأال يبذل مث ينقطع ، وال ضمان له يف الغيب اجملهول إال حذره وعمله ووفاؤه ، ورجاؤه هبذا 
  .كله يف مغفرة اهللا وقبوله 

  . .} . . . أم مل ينبأ مبا يف صحف موسى ، وإبراهيم الذي وفَّى { 
وهذا الدين قدمي ، موصولة أوائله وأواخره ، ثابتة أصوله وقواعده ، يصّدق بعضه بعضاً على توايل الرساالت 

. إبراهيم الذي وفَّى . وهو يف ملة إبراهيم قبل موسى . فهو يف صحف موسى . والرسل ، وتباعد املكان والزمان 
ويذكر الوفاء هنا يف مقابل اإلكداء واالنقطاع ، . لوصف املطلق وفَّى وفاء مطلقاً استحق به هذا ا. وفَّى بكل شيء 

  .بالتشديد تنسيقاً لإليقاع املنغم وللقافية املطردة } وفَّى { ويذكر هبذه الصيغة 
  :فماذا يف صحف موسى ، وإبراهيم الذي وفَّى؟ فيها 

  .} أال تزر وازرة وزر أخرى { 



.  
فال متلك نفس أن تتخفف من محلها ووزرها . فس وال تثقيالً على أخرى فال حتمل نفس محل أخرى؛ ال ختفيفاً عن ن

  وال متلك نفس أن تتطوع فتحمل عن نفس شيئاً. 
  . .} وأن ليس لإلنسان إال ما سعى { 

وال ينقص منه شيء . ال يزاد عليه شيء من عمل غريه . فما حيسب لإلنسان إال كسبه وسيعه وعمله . كذلك 
إال . فإذا مات ذهبت الفرصة وانقطع العمل : احلياة الدنيا هي الفرصة املعطاة له ليعمل ويسعى وهذه . ليناله غريه 

: إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث « : يف قوله  -صلى اهللا عليه وسلم  -ما نص عليه حديث رسول اهللا 
ومن . وهذه الثالثة يف حقيقتها من عمله  .» أو علم ينتفع به . أو صدقة جارية من بعده . من ولد صاحل يدعو له 

ومن اتبعه أن القراءة ال يصل إهداء ثواهبا إىل املوتى ، ألنه ليس  -رمحه اهللا  -هذه اآلية الكرمية استنبط الشافعي 
أمته ، وال حثهم عليه ، وال  -صلى اهللا عليه وسلم  -وهلذا مل يندب إليه رسول اهللا . من عملهم وال كسبهم 

ولو كان خرياً لسبقونا إليه  -رضي اهللا عنهم  -إليه بنص وال إمياء ، ومل ينقل ذلك عن أحد من الصحابة أرشدهم 
فأما الدعاء والصدقة فذاك . وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ، وال يتصرف فيه بأنواع األقيسة واآلراء . 

  . .جممع على وصوهلما ومنصوص من الشارع عليهما 
  . .} مث جيزاه اجلزاء األوىف . وف يرى وأن سعيه س{ 

وسينال كل امرئ . فلن يضيع شيء من السعي والعمل والكسب؛ ولن يغيب شيء عن علم اهللا وميزانه الدقيق 
  .جزاء سعيه وافياً كامالً ال نقص فيه وال ظلم 

القائمة على اعتباره . نسانية فتتحقق لإلنسان قيمته اإل. وكذلك يتحدد مبدأ فردية التبعة ، إىل جانب عدالة اجلزاء 
خملوقاً راشداً مسؤوالً مؤمتناً على نفسه؛ كرمياً تتاح له الفرصة للعمل مث يؤخذ مبا عمل وتتحقق له كذلك الطمأنينة 

  .عدالة مطلقة ال مييل هبا اهلوى ، وال يقعد هبا القصور ، وال ينقص منها اجلهل حبقائق األمور . على عدالة اجلزاء 
  . .} ىل ربك املنتهى وأن إ{ 

وهلذه . . يف نعيم أو جحيم : وال مأوى إال داره . وال ملجأ من دونه . فال طريق إال الطريق الذي ينتهي إليه 
. احلقيقة قيمتها وأثرها يف تكييف مشاعر اإلنسان وتصوره فحني حيس أن املنتهى إىل اهللا منتهى كل شيء وكل أمر 

ويصوغ نفسه وعمله وفق هذه . الطريق هنايته اليت ال مفر منها وال حميص عنها  فإنه يستشعر من أول. وكل أحد 
  ويظل قلبه ونظره معلقني بتلك النهاية منذ أول الطريق. احلقيقة؛ أو حياول يف هذا ما يستطيع 

  .ة اهللا وبعدما يصل السياق بالقلب البشري إىل هناية املطاف يكر راجعاً به إىل احلياة ، يريه فيها آثار مشيئ

  :يف كل مرحلة ، ويف كل حال 
  . .} وأنه هو أضحك وأبكى { 

  . .ومن خالله تنبعث صور وظالل موحية مثرية . وحتت هذا النص تكمن حقائق كثرية 
ومها سر من أسرار التكوين البشري ال . فأودع هذا اإلنسان خاصية الضحك وخاصية البكاء . . أضحك وأبكى 

كيف تقعان يف هذا اجلهاز املركب املعقد ، الذي ال يقل تركيبه وتعقيده النفسي عن  يدري أحد كيف مها ، وال
والذي تتداخل املؤثرات النفسية واملؤثرات العضوية فيه وتتشابكان وتتفاعالن يف . تركيبه وتعقيده العضوي 

  .إحداث الضحك وإحداث البكاء 
يضحك  -وفق أسرار معقدة فيه  -وجعله . بكاء فأنشأ لإلنسان دواعي الضحك ودواعي ال. . وأضحك وأبكى 



يف غري جنون وال ذهول إمنا . ويبكي اليوم مما أضحكه باألمس . وقد يضحك غداً مما أبكاه اليوم . هلذا ويبكي هلذا 
  واملوازين والدواعي والدوافع واالعتبارات اليت ال تثبت يف شعوره على احلال. هي احلاالت النفسية املتقلبة 

وقد يضحك . كل حسب املؤثرات الواقعة عليه . فجعل يف اللحظة الواحدة ضاحكني وباكني . . وأبكى  وأضحك
ولكنه مبالبساته بعيد . وهو هو يف ذاته . . ألن وقعه على هؤالء غري وقعه على أولئك . فريق مما يبكي منه فريق 

  من بعيد
من األمر مث تواجهه عاقبته غداً أو جرائره فإذا  يضحك اليوم. من األمر الواحد صاحبه نفسه . وأضحك وأبكى 

  يتمىن أن مل يكن فعل وأن مل يكن ضحك وكم من ضاحك يف الدنيا باك يف اآلخرة حيث ال ينفع البكاء. هو باك 
وغريها كثري تنبثق من خالل النص القصري ، وتتراءى للحس والشعور . . هذه الصور والظالل واملشاعر واألحوال 

ود منها تنبثق من خالله كلما زاد رصيد النفس من التجارب؛ وكلما جتددت عوامل الضحك والبكاء وتظل حش. 
  .وهذا هو اإلعجاز يف صورة من صوره الكثرية يف هذا القرآن  -يف النفوس 

  . .} وأنه هو أمات وأحيا { 
  .وكذلك تنبثق من هذا النص صور ال عداد هلا يف احلس 

ومها أمران معروفان } الذي خلق املوت واحلياة { : ت واحلياة ، كما قال يف سورة أخرى أنشأ املو. . أمات وأحيا 
ولكنهما خافيان كل اخلفاء حني حياول البشر أن يعرفوا طبيعتهما وسرمها اخلايف على . كل املعرفة بوقوعهما املتكرر 

فظهما وشكلهما الذي يراه؟ كيف دبت فما املوت؟ وما احلياة؟ ما حقيقتهما حني يتجاوز اإلنسان ل. . األحياء 
احلياة يف الكائن احلي؟ ما هي؟ ومن أين جاءت؟ وكيف تلبست هبذا الكائن فكان؟ وكيف سارت يف طريقها الذي 

وبعد مفارقتها . قبل دبيب احلياة . . سارت فيه هبذا الكائن أو هبذه الكائنات األحياء؟ وما املوت؟ وكيف كان 
  يف وراء الستر املسبل ، بيد اهللالألحياء؟ إنه السر اخلا

يف هذه . يف اللحظة الواحدة . يف عوامل األحياء كلها . وتنبثق ماليني الصور من املوت واحلياة . . أمات وأحيا 
ودب فيها هذا السر من . وكم ماليني املاليني بدأت رحلة احلياة . كم ماليني املاليني من األحياء ماتت . اللحظة 

من حيث ال يعلم أحد إال اهللا وكم من ميتات وقعت فإذا هي ذاهتا بواعث حياة وكم من هذه حيث ال تعلم و
الصور يتراءى على مدار القرون ، حني يستغرق اخليال يف استعراض املاضي الطويل ، الذي كان قبل أن يكون 

  .اإلنسان كله على هذا الكوكب 

  وت واحلياة اليت ال ختطر على بال اإلنسانوندع ما يعلمه اهللا يف غري هذا الكوكب من أنواع امل
فال يتمالك . إهنا حشود من الصور وحشود ، تطلقها هذه الكلمات القالئل ، فتهز القلب البشري من أعماقه 

  نفسه وال يتماسك حتت إيقاعاهتا املنوعة األصداء
  . .} وأنه خلق الزوجني الذكر واألنثى من نطفة إذا ُتمىن { 

فينساها اإلنسان لتكرارها أمام عينيه ، وهي أعجب من كل . ائلة الواقعة املتكررة يف كل حلظة وهي احلقيقة اهل
  عجيبة تبدعها شطحات اخليال

إفراز من إفرازات هذا اجلسد اإلنساين الكثرية كالعرق والدمع واملخاط فإذا هي بعد فترة . . تراق . . نطفة متىن 
؟ إذا هي إنسان وإذا هذا اإلنسان ذكر وأنثى كيف؟ كيف متت هذه العجيبة إذا هي ماذا. . مقدورة يف تدبري اهللا 

ختطر على اخليال؟ وأين كان هذا اإلنسان املركب الشديد التركيب ، املعقد الشديد  -لوال وقوعها  -اليت مل تكن 
ائها الكثرية؟ أين كان بل يف واحد من ماليني من أجز. التعقيد؟ أين كان كامناً يف النقطة املراقة من تلك النطفة 



وخالئقه وطباعه واستعداداته؟ أين . ومساته وشياته ومالحمه . كامناً بعظمه وحلمه وجلده ، وعروقه وشعره وأظافره 
كان يف هذه اخللية امليكروسكوبية الساحبة هي وماليني من أمثاهلا يف النقطة الواحدة من تلك النطفة اليت متىن؟ وأين 

تلك اليت انبثقت وأعلنت عن . نت خصائص الذكر وخصائص األنثى يف تلك اخللية على وجه التخصيص كا
  نفسها يف اجلنني يف هناية املطاف؟

فضالً على أن جيحد ويتبجح ، . مث يتمالك أو يتماسك . وأي قلب بشري يقف أمام هذه احلقيقة اهلائلة العجيبة 
والسالم واهتدت إىل خطها املرسوم هكذا والسالم أو  إهنا وقعت هكذا والسالم وسارت يف طريقها هكذا: ويقول 

إهنا سارت هذه السرية حبكم ما ركب فيها من استعداد إلعادة نوعها ، شأهنا شأن سائر األحياء : يتعامل فيقول 
غبة فمن ذا أودعها هذا االستعداد؟ من ذا أودعها الر. املزودة هبذا االستعداد فهذا التفسري حيتاج بدوره إىل تفسري 

الكامنة يف حفظ نوعها بإعادته مرة أخرى؟ ومن ذا أودعها القدرة على إعادته وهي ضعيفة ضئيلة؟ ومن ذا رسم هلا 
الطريق لتسري فيه على هدى ، وحتقق هذه الرغبة الكامنة؟ ومن ذا أودع فيها خصائص نوعها لتعيدها؟ وما رغبتها 

 أن هنالك إرادة مدبرة من ورائها تريد أمراً ، وتقدر عليه ، هي وما مصلحتها يف إعادة نوعها هبذه اخلصائص؟ لوال
  وترسم له الطريق؟
  .وهي واقعة مكرورة ال ينكرها منكر ، يتجه مباشرة إىل النشأة األخرى . ومن النشأة األوىل 

  . .} وأن عليه النشأة األخرى { 
  .إمكان الوقوع  دليل على. ولكن عليه من النشأة األوىل دليل . والنشأة األخرى غيب 

. على إعادة اخللق من عظام ورفات  -وال شك  -فالذي خلق الزوجني الذكر واألنثى من نطفة إذا متىن ، قادر 
فهذا التدبري اخلفي الذي يقود اخللية . فليست العظام والرفات بأهون من املاء املراق ودليل على حكمة الوقوع 

هذا التدبري ال بد أن يكون مداه أبعد من رحلة . ىت تكون ذكراً أو أنثى احلية الصغرية يف طريقها الطويل الشاق ح
. األرض اليت يتم فيها شيء كامل؛ وال جيد احملسن جزاء إحسانه كامالً ، وال املسيء جزاء إساءته كامالً كذلك 

لنشأة األخرى فداللة النشأة األوىل على ا. ألن يف حساب هذا التدبري نشأة أخرى يبلغ فيها كل شيء متامه 
  . .ومن هنا جاء ذكرها هكذا قبل النشأة األخرى . مزدوجة 

  :يغين اهللا من يشاء من عباده وُيقنيه . ويف النشأة األخرى . ويف النشأة األوىل 
  . .} وأنه هو أغىن وأقىن { 

. وغىن النفس . لذرية وغىن ا. وغىن الصحة . غىن املال . أغىن من عباده من شاء يف الدنيا بأنواع الغىن وهي شىت 
  .وغىن الصلة باهللا والزاد الذي ليس مثله زاد . وغىن الفكر 

  وأغىن من عباده من شاء يف اآلخرة من غىن اآلخرة
  من كل ما يقتىن يف الدنيا كذلك ويف اآلخرة. وأقىن من شاء من عباده 

وهي ملسة من . وهو الذي أقىن . الذي أغىن فهو . ال يغتنون وال يقتنون إال من خزائن اهللا . واخللق فقراء ممحلون 
ويتجهوا إىل اخلزائن . ليتطلعوا إىل املصدر الوحيد . واقع ما يعرفون وما تتعلق به أنظارهم وقلوهبم هنا وهناك 

  العامرة وحدها ، وغريها خواء
  . .} وأنه هو رب الشعرى { 

وهي أبعد من الشمس مبليون . ر الشمس والشعري جنم أثقل من الشمس بعشرين مرة ، ونوره مخسون ضعف نو
  .ضعف بعد الشمس عنا 



فتقرير أن اهللا هو رب الشعرى له . وكان هناك من يرصده كنجم ذي شأن . وقد كان هناك من يعبد هذا النجم 
مكانه يف السورة اليت تبدأ بالقسم بالنجم إذا هوى؛وتتحدث عن الرحلة إىل املأل األعلى؛ كما تستهدف تقرير 

  .ة التوحيد ، ونفي عقيدة الشرك الواهية املتهافتة عقيد
وهبذا تنتهي تلك اجلولة املديدة يف األنفس واآلفاق ، لتبدأ بعدها جولة يف مصارع الغابرين ، بعدما جاءهتم النذر 

  .وهي جولة مع قدرة اهللا ومشيئته وآثارها يف األمم قبلهم واحدة واحدة . فكذبوا هبا كما يكذب املشركون 
. واملؤتفكة أهوى . وقوم نوح من قبل إهنم كانوا هم أظلم وأطغى . ومثود فمآ أبقى . وأنه أهلك عاداً األوىل { 

  }فبأي آالء ربك تتمارى؟ . فغشاها ما غشى 
  .تتألف من وقفة قصرية على مصرع كل أمة ، وملسة عنيفة ختز الشعور وخزاً . إهنا جولة سريعة 

ومن اإلفك والبهتان والضالل . قارئ القرآن يف مواضع شىت واملؤتفكة هي أمة لوط وعاد ومثود وقوم نوح يعرفهم 
هبذا التجهيل والتضخيم والتهويل ، الذي تتراءى . . } فغشاها ما غشى { وقد أهواها يف اهلاوية وخسف هبا . . 

  من خالله صور الدمار واخلسف والتنكيل ، الذي يشمل كل شيء ويغشاه فال يبني
  .} الء ربك تتمارى؟ فبأي آ{ 

.  
أمل يهلك الشر؟ أمل يقذف باحلق على الباطل فيدمغه فإذا هو . فلقد كانت إذن تلك املصارع آالء هللا وأفضاالً 

. فبأي آالء ربك تتمارى اخلطاب لكل أحد . زاهق؟ أمل يترك فيها آيات ملن يتدبر ويعي؟ أليست هذه كلها آالء 
   فريى النعمة حىت يف البلوىولكل قلب ، ولكل من يتدبر صنع اهللا
يلقي باإليقاع  -بعد استعراض مظاهر املشيئة وآثارها يف األنفس واآلفاق  -وعلى مصارع الغابرين املكذبني بالنذر 

  :كأنه صيحة اخلطر قبيل الطامة الكربى . األخري قوياً عميقاً عنيفاً 
  . .} ون اهللا كاشفة ليس هلا من د. أزفت اآلزفة . هذا نذير من النذر األوىل { 

هذا نذير من النذر األوىل اليت أعقبها ما أعقبها وقد ازفت . هذا الرسول الذي تتمارون يف رسالته ويف نذارته 
وهي الطامة والقارعة اليت جاء هذا النذير حيذركم إياها أو هو هول العذاب . واقتربت كاسحة جارفة . اآلزفة 

  . .} ليس هلا من دون اهللا كاشفة { : وال ميلك إال اهللا كشفه ودفعه . ه الذي ال يعلم إال اهللا نوعه وموعد
إذا أنتم سادرون الهون ال تقدرون املوقف وال . والنذير الناصح يدعوكم إىل النجاة . وبينما اخلطر الداهم قريب 

  .تفيقون 
  . .} . . . أفمن هذا احلديث تعجبون؟ وتضحكون وال تبكون؟ وأنتم سامدون { 
فهم . ا احلديث جد عظيم يلقي على كاهل الناس واجبات ضخمة ويف الوقت ذاته يقودهم إىل املنهج الكامل وهذ

يعجبون؟ ومم يضحكون؟ وهذا اجلد الصارم ، وهذه التبعات الكبرية ، وما ينتظر الناس من حساب على حياهتم 
  . .ول والكرب كله جيعل البكاء أجدر باملوقف اجلد ، وما وراءه من اهل. . يف األرض 

وهنا يرسلها صيحة مدوية ، ويصرخ يف آذاهنم وقلوهبم ، ويهتف هبم إىل ما ينبغي أن يتداركوا به أنفسهم ، وهم 
  :على حافة اهلاوية 

  .} فاسجدوا هللا واعبدوا { 
له القلوب  وإهنا لصيحة مزلزلة مذهلة يف هذا السياق ، ويف هذه الظالل ، وبعد هذا التمهيد الطويل ، الذي ترتعش

:  



  وهم جيادلون يف اهللا والرسول. وهم ميارون يف الوحي والقرآن . سجدوا وهم مشركون . ومن مث سجدوا 
يتلو هذه السورة  -صلى اهللا عليه وسلم  -سجدوا حتت هذه املطارق اهلائلة اليت وقعت على قلوهبم والرسول 

ال ميلكون أن يقاوموا وقع . مسلمني ومشركني .  ويسجد فيسجد اجلميع. وفيهم املسلمون واملشركون . عليهم 
مث أفاقوا بعد فترة فإذا هم يف ذهول من سجودهم كذهوهلم وهم . . هذا القرآن؛ وال أن يتماسكوا هلذا السلطان 

  يسجدون
ا فهو تأثري هذ. وما هو يف احلقيقة بالغريب . مث افترقت يف تعليل هذا احلادث الغريب . هبذا تواترت الروايات 

  القرآن العجيب ووقعه اهلائل يف القلوب
قبل . كان حيتاج عندي إىل تعليل . حادث سجود املشركني مع املسلمني . هذا احلادث الذي تواترت به الروايات 

  .أن تقع يل جتربة شعورية خاصة عللته يف نفسي ، وأوضحت يل سببه األصيل 
الغرانيق ، الذي أورده ابن سعد يف طبقاته ، وابن جرير  وكنت قد قرأت تلك الروايات املفتراة عما مسي حبديث

  .الطربي يف تارخيه 

ومآ أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب إال إذا متىن ألقى الشيطان يف { : وبعض املفسرين عند تفسريهم لقوله تعاىل 
وهي الروايات اليت قال فيها ابن }  اخل. . أمنيته فينسخ اهللا ما يلقي الشيطان ، مث حيكم اهللا آياته واهللا عليم حكيم 

  .» ومل أرها مسندة من وجه صحيح . ولكنها من طرق كلها مرسلة «  -جزاه اهللا خرياً  -كثري 
رواية ابن  -صلى اهللا عليه وسلم  -وأكثر هذه الروايات تفصيالً وأقلها إغراقاً يف اخلرافة واالفتراء على رسول اهللا 

بن ايب موسى الكويف ، حدثنا حممد بن اسحاق الشييب ، حدثنا حممد بن فليح ، عن  حدثنا موسى: قال . أيب حامت 
لو كان هذا الرجل يذكر : أنزلت سورة النجم ، وكان املشركون يقولون : قال . موسى بن عقبة ، عن ابن شهاب 

ذي يذكر آهلتنا من الشتم آهلتنا خبري أقررناه وأصحابه؛ ولكنه ال يذكر من خالف دينه من اليهود والنصارى مبثل ال
قد اشتد عليه ما ناله وأصحابه من أذاهم وتكذيبهم ، وأحزنه  -صلى اهللا عليه وسلم  -وكان رسول اهللا . والشر 

} أفرأيتم الالت والعزى ، ومناة الثالثة األخرى؟ { : فلما أنزل اهللا سورة النجم قال . ضالهلم؛ فكان يتمىن هداهم 
وإهنن هلن الغرانيق العلى ، وإن شفاعتهن هلي اليت : ات حني ذكر اهللا الطواغيت فقال ألقى الشيطان عندها كلم

وزلت هبا . فوقعت هاتان الكلمتان يف قلب كل مشرك مبكة . . وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته . . ترجتى 
صلى اهللا  -فلما بلغ رسول اهللا  . .إن حممداً قد رجع إىل دينه األول ودين قومه : وقالوا . وتباشروا هبا . ألسنتهم 

غري أن الوليد بن املغرية كان رجالً . آخر النجم سجد ، وسجد كل من حضره من مسلم أو مشرك  -عليه وسلم 
 -فعجب الفريقان كالمها من مجاعتهم يف السجود لسجود رسول اهللا . كبرياً فرفع ملء كفه تراباً فسجد عليه 

ومل يكن املسلمون . سلمون فعجبوا لسجود املشركني معهم على غري إميان وال يقني فأما امل -صلى اهللا عليه وسلم 
ملا ألقى الشيطان يف أمنية  -أي املشركون  -فاطمأنت أنفسهم . . مسعوا الذي ألقى الشيطان يف مسامع املشركني 

قد قرآها يف  -ه وسلم صلى اهللا علي -وحدثهم به الشيطان أن رسول اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 
ففشت تلك الكلمة يف الناس وأظهرها الشيطان حىت بلغت أرض احلبشة ومن . السورة ، فسجدوا لتعظيم آهلتهم 

 -وحتدثوا أن أهل مكة قد أسلموا كلهم ، وصلوا مع رسول اهللا . عثمان بن مظعون وأصحابه : هبا من املسلمني 
د بن املغرية على التراب على كفه ، وحدثوا أن املسلمني قد أمنوا مبكة وبلغهم سجود الولي -صلى اهللا عليه وسلم 

  .، فأقبلوا سراعاً ، وقد نسخ اهللا ما ألقى الشيطان ، وأحكم اهللا آياته ، وحفظه من الفرية 



 فلما بني اهللا قضاءه وبرأه من سجع الشيطان ، انقلب} اخل . . ومآ أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب { : وقال 
  انتهى. . « املشركون بضاللتهم وعداوهتم على املسلمني ، واشتدوا عليهم 
 -صلى اهللا عليه وسلم  -إىل رسول اهللا . . تلك . . وهناك روايات أخرى أجرأ على االفتراء تنسب قولة الغرانيق 

  يف مراضاة قريش ومهادنتها -حاشاه صلى اهللا عليه وسلم  -وتعلل هذا برغبته 
فهي فضالً عن جمافاهتا لعصمة النبوة وحفظ الذكر من . . الوهلة األوىل تلك الروايات مجيعاً  وقد رفضت منذ

إذ أنه يتصدى لتوهني عقيدة املشركني يف هذه اآلهلة . العبث والتحريف ، فإن سياق السورة ذاته ينفيها نفياً قاطعاً 
إن الشيطان : حىت على قول من قال . لسورة حبال فال جمال إلدخال هاتني العبارتني يف سياق ا. وأساطريهم حوهلا 

وحني يسمعون هاتني . فهؤالء املشركون كانوا عرباً يتذوقون لغتهم . ألقى هبما يف أمساع املشركني دون املسلمني 
إن هي إال أمسآء . ألكم الذكر وله األنثى؟ تلك إذاً قسمة ضيزى { : العبارتني املقحمتني ويسمعون بعدمها 

إن الذين ال يؤمنون باآلخرة { ويسمعون بعد ذلك . } اخل . . آ أنتم وآبآؤكم ، مآ أنزل اهللا هبا من سلطان مسيتموه
. . } إن يتبعون إال الظن وإن الظن ال يغين من احلق شيئاً . ليسمون املالئكة تسمية األنثى وما هلم به من علم 

} عتهم شيئاً إال من بعد أن يأذن اهللا ملن يشآء ويرضى وكم من ملك يف السماوات ال تغين شفا{ : ويسمعون قبله 
ألن الكالم ال يستقيم  -صلى اهللا عليه وسلم  -حني يسمعون هذا السياق كله فإهنم ال يسجدون مع الرسول . . 

وهم مل يكونوا أغبياء كغباء الذين افتروا هذه . والثناء على آهلتهم وتقرير أن هلا شفاعة ترجتى ال يستقيم . 
  لروايات ، اليت تلقفها منهم املستشرقون مغرضني أو جاهلنيا

ولغري هذا السبب عاد املهاجرون من احلبشة مث عادوا إليها بعد حني مع . لغري هذا السبب إذن سجد املشركون 
  .آخرين 

  . .وليس هنا جمال حتقيق سبب عودة املهاجرين ، مث عودهتم إىل احلبشة مع آخرين 
  . .و الذي نتصدى له يف هذه املناسبة فأما أمر السجود فه

وخيطر يل احتمال أنه مل يقع؛ وإمنا هي رواية ذكرت لتعليل . لقد بقيت فترة أحبث عن السبب املمكن هلذا السجود 
  .وهو أمر حيتاج إىل التعليل . عودة املهاجرين من احلبشة بعد حنو شهرين أو ثالثة 

  . .شعورية اخلاصة اليت أشرت إليها من قبل وبينما انا كذلك وقعت يل تلك التجربة ال
فانقطع بيننا احلديث . كنت بني رفقة نسمر حينما طرق أمساعنا صوت قارئ للقرآن من قريب ، يتلو سورة النجم 

  .وكان صوت القارئ مؤثراً وهو يرتل القرآن ترتيالً حسناً . ، لنستمع وننصت للقرآن الكرمي 
  .يف رحلته إىل املأل األعلى  -صلى اهللا عليه وسلم  -عشت مع قلب حممد . لوه وشيئاً فشيئاً عشت معه فيما يت

ذلك احلادث العجيب . يف صورته املالئكية اليت خلقه اهللا عليها  -عليه السالم  -عشت معه وهو يشهد جربيل 
وجنة . درة املنتهى عند س. املدهش حني يتدبره اإلنسان وحياول ختيله وعشت معه وهو يف رحلته العلوية الطليقة 

  . .عشت معه بقدر ما يسعفين خيايل ، وحتلق يب رؤاي ، وبقدر ما تطيق مشاعري وأحاسيسي . املأوى 
إىل آخر هذه األوهام . . وتابعته يف اإلحساس بتهافت أساطري املشركني حول املالئكة وعبادهتا وبنوهتا وأنوثتها 

  وىلاخلرفة املضحكة ، اليت تتهاوى عند اللمسة األ
  .وعلم اهللا يتابعها وحييط هبا . ووقفت أمام الكائن البشري ينشأ من األرض ، وأمام األجنة يف بطون األمهات 

والعمل . الغيب احملجوب ال يراه إال اهللا . . وارجتف كياين حتت وقع اللمسات املتتابعة يف املقطع األخري من السورة 
واحلشود . واملنتهى إىل اهللا يف هناية كل طريق يسلكه العبيد . اء املكتوب ال يند وال يغيب عن احلساب واجلز



والنطفة هتتدي يف الظلمات إىل طريقها ، وختطو . وحشود األحياء . وحشود املوتى . الضاحكة واحلشود الباكية 
ى فغشاها ما واملؤتفكة أهو. ومصارع الغابرين . والنشأة األخرى . خطواهتا وتربز أسرارها فإذا هي ذكر أو أنثى 

  غشى
أزفت اآلزفة ليس هلا من . هذا نذير من النذر األوىل { : واستمعت إىل صوت النذير األخري قبل الكارثة الدامهة 

  . .} دون اهللا كاشفة 
وتضحكون . أفمن هذا احلديث تعجبون { : واهتز كياين كله أمام التبكيت الرعيب . مث جاءت الصيحة األخرية 

  .} سامدون؟  وأنتم. وال تبكون 
واستحالت رجفة . كانت الرجفة قد سرت من قليب حقاً إىل أوصايل . . } فاسجدوا هللا واعبدوا { : فلما مسعت 

فظل جسمي كله خيتلج ، وال أمتالك أن أثبته ، وال أن أكفكف . عضلية مادية ذات مظهر مادي ، مل أملك مقاومته 
  احملاولةدموعاً هاتنة ، ال أملك احتباسها مع اجلهد و

إنه كامن يف ذلك السلطان العجيب هلذا . وأدركت هذه اللحظة أن حادث السجود صحيح ، وأن تعليله قريب 
. ومل تكن هذه أول مرة أقرأ فيها سورة النجم أو أمسعها . القرآن ، وهلذه اإليقاعات املزلزلة يف سياق هذه السورة 

فهناك حلظات . . وذلك سر القرآن . . مين هذه اإلستجابة  ولكنها يف هذه املرة كان هلا هذا الوقع ، وكانت
خاصة موعودة غري مرقوبة متس اآلية أو السورة فيها موضع اإلستجابة؛ وتقع اللمسة اليت تصل القلب مبصدر القوة 

  فيكون منها ما يكون. فيها والتأثري 
يقرأ هذه السورة يقرؤها بكيانه  -وسلم  صلى اهللا عليه -وحممد . حلظة كهذه مست قلوب احلاضرين يومها مجيعاً 

وتنصب كل هذه القوة الكامنة يف السورة من خالل . ويعيش يف صورها اليت عاشها من قبل بشخصه . كله 
} فاسجدوا هللا واعبدوا { : فريجتفون ويسمعون . يف أعصاب السامعني  -صلى اهللا عليه وسلم  -صوت حممد 

  . .ن فيسجدو. . ويسجد حممد واملسلمون 
وله يف . تعتقد هبذا القرآن . وأنت مسلم . إنك تقيس على حلظة مرت بك ، وجتربة عانيتها أنت : ولقد يقال 

  وأولئك كانوا مشركني يرفضون اإلميان ويرفضون القرآن. . نفسك تأثري خاص 
  :ولكن هنالك اعتبارين هلما وزهنما يف مواجهة هذا الذي يقال 

  .النيب  -صلى اهللا عليه وسلم  -كان يقرأ السورة كان هو حممد  أن الذي: االعتبار االول 

وأحبه حىت لكان يثقل خطاه إذا مسع من يرتله . وعاشه وعاش به . الذي تلقى هذا القرآن مباشرة من مصدره 
داخل داره ، ويقف إىل جانب الباب يسمع له حىت ينتهي ويف هذه السورة بالذات كان يعيش حلظات عاشها يف 

. فأما أنا فقد كنت أمسع السورة من قارئ . . وعاشها مع الروح األمني وهو يراه على صورته األوىل . أل األعلى امل
  والفارق وال شك هائل

صلى  -أن أولئك املشركني مل تكن قلوهبم ناجية من الرعشة والرجفة ، وهم يستمعون إىل حممد : واالعتبار الثاين 
واحلادثان التاليان شاهد على ما . . عناد املصطنع هو الذي حيول بينهم وبني اإلذعان إمنا كان ال -اهللا عليه وسلم 

  .كان خياجل قلوهبم من االرتعاش 
روى ابن عساكر يف ترمجة عتبة بن أيب هلب ، من طريق حممد بن اسحاق ، عن عثمان بن عروة ، ابن الزبري ، عن 

ب وابنه عتبة قد جتهزوا إىل الشام ، فتجهزت معهما ، فقال ابنه كان أبو هل« : أبيه ، عن هناد بنت األسود ، قال 
صلى اهللا عليه وسلم  -فانطلق حىت أتى النيب ) . سبحانه وتعاىل ( واهللا ألنطلقن إىل حممد ، وألوذينه يف ربه : عتبة 



:  -اهللا عليه وسلم صلى  -فقال النيب . هو يكفر بالذي دنا فتدىل فكان قاب قوسني أو أدىن . يا حممد : فقال  -
يا بين ، ما قلت له؟ فذكر له ما : مث انصرف عنه ، فرجع إىل أبيه ، فقال . . « اللهم سلط عليه كلباً من كالبك » 

يا بين واهللا ما آمن عليك دعاءه فسرنا : قال . اللهم سلط عليه كلباً من كالبك : فما قال لك؟ قال : فقال . قاله 
يا معشر العرب ، ما أنزلكم هذه : فقال الراهب . ونزلنا إىل صومعة راهب  - سدة وهي يف -حىت نزلنا أبراه 

إنكم قد عرفتم كرب سين وحقي؛ وإن هذا الرجل : البالد؟ فإهنا يسرح فيها األسد كما تسرح الغنم فقال أبو هلب 
فرشوا البين عليها ، مث افرشوا قد دعا على ابين دعوة واهللا ما آمنها عليه ، فامجعوا متاعكم إىل هذه الصومعة ، وا

فجاء األسد فشم وجوهنا ، فلما مل جيد ما يريد تقبض فوثب وثبة فوق املتاع ، فشم وجهه ، مث . ففعلنا . حوهلا 
  »قد عرفت أنه ال ينفلت عن دعوة حممد : أبو هلب : فقال . هزمه هزمة ففسخ رأسه 

املناوئني له ، املؤلبني عليه  -صلى اهللا عليه وسلم  - حملمد أشد املخاصمني. هذا هو احلادث األول صاحبه أبو هلب 
سيصلى . مآ أغىن عنه ماله وما كسب . تبت يدآ أيب هلب وتب { : املدعو عليه يف القرآن هو وبيته . هو وبيته 

  }يف جيدها حبل من مسد . وامرأته محالة احلطب . ناراً ذات هلب 

َوكَذَُّبوا وَاتََّبُعوا أَْهَواءَُهْم َوكُلُّ ) ٢(َوإِنْ َيرَْوا آَيةً ُيعْرِضُوا َوَيقُولُوا ِسْحٌر ُمْسَتِمرٌّ ) ١(لْقََمُر اقَْترََبِت السَّاَعةُ َواْنَشقَّ ا
فََتَولَّ َعْنُهمْ َيْوَم َيْدعُ ) ٥(ِحكَْمةٌ َباِلَغةٌ فََما ُتْغنِ النُّذُُر ) ٤(َولَقَدْ َجاَءُهْم ِمَن الْأَْنَباِء َما ِفيِه ُمْزَدَجٌر ) ٣(أَْمرٍ ُمْسَتِقرٌّ 

ُمْهِطِعَني إِلَى الدَّاعِ َيقُولُ ) ٧(ُخشًَّعا أَْبَصارُُهْم َيخُْرُجونَ ِمَن الْأَْجَداِث كَأَنَُّهمْ َجرَاٌد ُمْنَتِشٌر ) ٦(الدَّاعِ إِلَى َشْيٍء ُنكُرٍ 
فََدَعا َربَّهُ أَنِّي ) ٩(ُنوحٍ فَكَذَُّبوا عَْبَدَنا َوقَالُوا َمْجُنونٌ وَاْزُدجَِر  كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم) ٨(الْكَاِفُرونَ َهذَا َيْوٌم َعِسٌر 

وَفَجَّرَْنا الْأَْرَض ُعُيوًنا فَالَْتقَى الَْماُء َعلَى أَْمرٍ قَْد قُِدرَ ) ١١(فَفََتْحَنا أَبَْواَب السََّماِء بَِماٍء ُمْنَهِمرٍ ) ١٠(َمْغلُوٌب فَاْنَتِصْر 
َولَقَْد تََركَْناَها آَيةً فََهلْ ِمْن ) ١٤(َتجْرِي بِأَْعيُنَِنا جََزاًء ِلَمْن كَانَ كُِفَر ) ١٣(َحَملَْناُه َعلَى ذَاِت أَلَْواحٍ وَُدُسرٍ َو) ١٢(

كَذََّبْت َعاٌد فَكَْيَف ) ١٧(رٍ َولَقَْد َيسَّْرَنا الْقُْرآنَ لِلذِّكْرِ فََهلْ ِمْن ُمدَِّك) ١٦(فَكَْيَف كَانَ َعذَابِي َوُنذُرِ ) ١٥(ُمدَِّكرٍ 
َتنْزُِع النَّاَس كَأَنَُّهْم أَْعَجازُ َنْخلٍ ) ١٩(إِنَّا أَْرَسلَْنا َعلَيْهِْم رًِحيا صَْرَصًرا ِفي َيْومِ َنْحسٍ ُمْسَتِمرٍّ ) ١٨(كَانَ َعذَابِي َوُنذُرِ 

كَذََّبْت ثَُمودُ بِالنُّذُرِ ) ٢٢(سَّْرَنا الْقُْرآنَ ِللذِّكْرِ فََهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍ َولَقَدْ َي) ٢١(فَكَْيَف كَانَ َعذَابِي َوُنذُرِ ) ٢٠(ُمْنقَِعرٍ 
أَأُلِْقَي الذِّكُْر َعلَْيِه ِمْن َبْينَِنا َبلْ ُهَو كَذَّاٌب أَِشٌر ) ٢٤(فَقَالُوا أََبَشًرا ِمنَّا وَاِحًدا نَتَّبُِعُه إِنَّا إِذًا لَِفي َضلَالٍ َوسُُعرٍ ) ٢٣(
وََنبِّئُْهْم أَنَّ الَْماَء ) ٢٧(إِنَّا ُمْرِسلُو النَّاقَِة ِفْتَنةً لَُهْم فَاْرَتِقبُْهْم وَاْصطَبِْر ) ٢٦(َسَيْعلَُمونَ غًَدا َمنِ الْكَذَّاُب الْأَِشُر ) ٢٥(

إِنَّا ) ٣٠(فَكَْيَف كَانَ َعذَابِي َوُنذُرِ ) ٢٩(فَنَاَدْوا َصاحَِبُهْم فََتَعاطَى فََعقََر ) ٢٨(ِقْسَمةٌ َبْيَنُهْم كُلُّ شِْربٍ ُمحَْتَضٌر 
) ٣٢(َولَقَْد َيسَّْرَنا الْقُْرآنَ ِللذِّكْرِ فََهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍ ) ٣١(أَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم َصْيَحةً َواِحَدةً فَكَانُوا كََهِشيمِ الُْمْحَتِظرِ 

نِْعَمةً ِمْن ِعْنِدَنا كَذَِلَك ) ٣٤(َعلَْيهِْم حَاِصًبا إِلَّا آلَ لُوٍط َنجَّيَْناُهْم بَِسَحرٍ إِنَّا أَْرَسلَْنا ) ٣٣(كَذََّبْت قَْوُم لُوٍط بِالنُّذُرِ 
 َولَقَدْ َراوَُدوُه َعْن َضْيِفِه فَطََمْسَنا أَْعيَُنُهْم فَذُوقُوا) ٣٦(َولَقَْد أَْنذََرُهمْ َبطْشََتَنا فََتَماَرْوا بِالنُّذُرِ ) ٣٥(َنْجزِي َمْن َشكََر 

َولَقَْد َيسَّْرَنا الْقُْرآنَ ِللذِّكْرِ ) ٣٩(فَذُوقُوا َعذَابِي وَُنذُرِ ) ٣٨(َولَقَْد َصبََّحُهْم ُبكَْرةً َعذَاٌب ُمْسَتِقرٌّ ) ٣٧(َعذَابِي وَُنذُرِ 
) ٤٢(فَأََخذَْناُهْم أَْخذَ َعزِيزٍ ُمقَْتِدرٍ  كَذَّبُوا بِآيَاِتَنا كُلَِّها) ٤١(َولَقَدْ َجاَء آلَ ِفْرَعْونَ النُّذُُر ) ٤٠(فََهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍ 

سَُيْهَزُم الَْجْمُع َويَُولُّونَ ) ٤٤(أَْم َيقُولُونَ َنْحُن َجِميٌع ُمنَْتِصٌر ) ٤٣(أَكُفَّارُكُْم َخْيٌر ِمْن أُولَِئكُْم أَْم لَكُْم َبَراَءةٌ ِفي الزُُّبرِ 
َيْوَم ُيْسَحُبونَ ِفي ) ٤٧(إِنَّ الُْمْجرِِمَني ِفي َضلَالٍ َوُسُعرٍ ) ٤٦(لسَّاَعةُ أَْدَهى َوأََمرُّ َبلِ السَّاَعةُ َمْوِعُدُهْم وَا) ٤٥(الدُُّبَر 

َوَما أَْمرَُنا إِلَّا َواِحَدةٌ كَلَْمحٍ بِالَْبَصرِ ) ٤٩(إِنَّا كُلَّ َشْيٍء َخلَقَْناُه بِقََدرٍ ) ٤٨(النَّارِ َعلَى ُوُجوهِهِْم ذُوقُوا َمسَّ سَقََر 
َوكُلُّ صَِغريٍ َوكَبِريٍ ُمْسَتطَرٌ ) ٥٢(وَكُلُّ َشْيٍء فََعلُوُه ِفي الزُُّبرِ ) ٥١(َولَقَْد أَهْلَكَْنا أَْشَياَعكُْم فََهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍ ) ٥٠(
  ) ٥٥(ِفي َمقَْعِد ِصْدقٍ عِْنَد َمِليٍك ُمقَْتِدرٍ ) ٥٤(إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َجنَّاٍت َوَنَهرٍ ) ٥٣(



السورة من مطلعها إىل ختامها محلة رعيبة مفزعة عنيفة على قلوب املكذبني بالنذر ، بقدر ما هي طمأنينة هذه 
وهي مقسمة إىل حلقات متتابعة ، كل حلقة منها مشهد من مشاهد التعذيب . عميقة وثيقة للقلوب املؤمنة املصدقة 

. . } فكيف كان عذايب ونذر؟ { : ه ويقول له للمكذبني ، يأخذ السياق يف ختامها باحلس البشري فيضغطه ويهز
  .} ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ { : مث يرسله بعد الضغط واهلز ويقول له 

فهي مشهد من مشاهد القيامة يف املطلع ، ومشهد من هذه . وحمتويات السورة املوضوعية واردة يف سور مكية شىت 
وكلها . وفرعون وملئه . وقوم لوط . وعاد ومثود . يع ملصارع قوم نوح وبينهما عرض سر. املشاهد يف اخلتام 

  . .موضوعات تزخر هبا السور املكية يف صور شىت 
فهي تعرض عنيفة . ولكن هذه املوضوعات ذاهتا تعرض يف هذه السورة عرضاً خاصاً ، حييلها جديدة كل اجلدة 

  حوهلا الرعب ، ويظللها الدمار والفزع واالنبهارعاصفة ، وحامسة قاصمة ، يفيض منها اهلول ، ويتناثر 
يشهدها املكذبون ، . وأخص ما مييزها يف سياق السورة أن كال منها ميثل حلقة عذاب رهيبة سريعة الهثة مكروبة 

فإذا انتهت احللقة وبدأوا يستردون أنفاسهم الالهثة . وكأمنا يشهدون أنفسهم فيها ، وحيسون إيقاعات سياطها 
. وهكذا تنتهي احللقات السبعة يف هذا اجلو املفزع اخلانق . . ة عاجلتهم حلقة جديدة أشد هوالً ورعباً املكروب

إنه . وإذا هو األمن والطمأنينة والسكينة . وإذا هو جو آخر ، ذو ظالل أخرى . فيطل املشهد األخري يف السورة 
يف وسط ذلك اهلول الراجف ، . . } ند مليك مقتدر يف مقعد صدق ع. إن املتقني يف جنات وهنر { : مشهد املتقني 

  . .} يوم يسحبون يف النار على وجوههم ذوقوا مس سقر { : والفزع املزلزل ، والعذاب املهني للمكذبني 
  فأين وأين؟ مشهد من مشهد؟ ومقام من مقام؟ وقوم من قوم؟ ومصري من مصري؟

وكذبوا واتبعوا أهوآءهم وكل . سحر مستمر : وا ويقولوا وإن يروا آية يعرض. اقتربت الساعة وانشق القمر { 
فتول عنهم يوم يدعو الداع إىل . حكمة بالغة فما تغين النذر . ولقد جآءهم من األنبآء ما فيه مزدجر . أمر مستقر 
هذا : مهطعني إىل الداع يقول الكافرون . خشعاً أبصارهم خيرجون من األجداث كأهنم جراد منتشر . شيء نكر 
  . .} يوم عسر 

  :ال يقاس إليه ذلك احلدث الكوين الكبري . مطلع باهر مثري ، على حادث كوين كبري ، وإرهاص حبادث أكرب 
  . .} اقتربت الساعة وانشق القمر { 

  .ولقد رأوا احلدث األول فلم يبق إال أن ينتظروا احلدث األكرب . فيا له من إرهاص ويا له من خرب 
تتفق كلها يف إثبات وقوع احلادث . القمر ورؤية العرب له يف حالة انشقاقه أخبار متواترة  والروايات عن انشقاق

  :، وختتلف يف رواية هيئته تفصيالً وإمجاالً 
حدثنا معمر ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك قال : قال اإلمام أمحد . .  -رضي اهللا عنه  -من رواية أنس بن مالك 

  .آية  -اهللا عليه وسلم  صلى -سأل أهل مكة النيب : 

حدثين عبد اهللا بن عبد : وقال البخاري . . } اقتربت الساعة وانشق القمر { : فانشق القمر مبكة مرتني فقال 
أن أهل مكة سألوا . حدثنا بشر بن املفضل ، حدثنا سعيد بن أيب عروة ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك . الوهاب 

وأخرجه الشيخان . فأراهم القمر شقني حىت رأوا حراء بينهما . أن يريهم آية  - صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا 
  . .من طرق أخرى عن قتادة عن أنس 

حدثنا حممد بن كثري ، حدثنا سليمان ابن كثري : قال اإلمام أمحد . .  -رضي اهللا عنه  -ومن رواية جبري بن مطعم 
 -انشق القمر على عهد رسول اهللا : مطعم ، عن أبيه قال ، عن حصني بن عبد الرمحن ، عن حممد بن جبري بن 



: سحرنا حممد ، فقالوا : فلقة على هذا اجلبل وفلقة على هذا اجلبل ، فقالوا . فصار فلقتني  -صلى اهللا عليه وسلم 
 وأسنده البيهقي يف. . تفرد به أمحد من هذا الوجه . . إن كان سحرنا فإنه ال يستطيع أن يسحر الناس كلهم 

ورواه ابن جرير . . الدالئل من طريق حممد بن كثري عن أخيه سليمان بن كثري ، عن حصني بن عبد الرمحن 
  . .والبيهقي من طرق أخرى عن جبري بن مطعم كذلك 

حدثنا حيىي بن كثري ، حدثنا بكر ، عن جعفر ، : قال البخاري .  -رضي اهللا عنه  -ومن رواية عبد اهللا بن عباس 
صلى  -انشق القمر يف زمان النيب : مالك ، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة ، عن ابن عباس ، قال  عن عراك بن

. . ورواه البخاري أيضاً ومسلم من طريق آخر عن عراك بسنده السابق إىل ابن عباس . .  -اهللا عليه وسلم 
قد مضى ذلك ، كان قبل اهلجرة ، : وروى ابن جرير من طريق أخرى إىل علي بن أيب طلحة عن ابن عباس قال 

وقال الطرباين بسند آخر عن عكرمة عن . . وروى العويف عن ابن عباس حنو هذا . . انشق القمر حىت رأوا شقيه 
{ : سحر القمر ، فنزلت : فقالوا  -صلى اهللا عليه وسلم  -كسف القمر على عهد رسول اهللا : ابن عباس قال 

  .} مستمر { : إىل قوله  -} اقتربت الساعة وانشق القمر 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ، وأبو : قال احلافظ أبو بكر البيهقي :  -رضي اهللا عنهما  -ومن رواية عبد اهللا بن عمر 

حدثنا أبو العباس األصم ، حدثنا العباس بن حممد الدوري ، حدثنا وهب بن : بكر أمحد بن احلسن القاضي ، قاال 
اقتربت الساعة وانشق القمر { : األعمش ، عن جماهد ، عن عبد اهللا بن عمر يف قوله تعاىل جرير ، عن شعبة ، عن 

انشق فلقتني فلقة من دون اجلبل وفلقة خلف  -صلى اهللا عليه وسلم  -وقد كان ذلك يف عهد رسول اهللا : قال } 
  : -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال النيب . اجلبل 

  . .سلم والترمذي من طرق عن شعبة عن األعمش عن جماهد وهكذا رواه م. » اللهم اشهد « 
حدثنا سفيان عن ابن أيب جنيح عن جماهد ، : قال اإلمام أمحد :  -رضي اهللا عنه  -ومن رواية عبد اهللا بن مسعود 

شقتني حىت  -صلى اهللا عليه وسلم  -انشق القمر على عهد رسول اهللا : عن أيب معمر ، عن ابن مسعود قال 
وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث » اشهدوا « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -إليه ، فقال رسول اهللا نظروا 

وأخرجاه كذلك من حديث األعمش عن إبراهيم عن أيب معمر عبد اهللا بن سخربة ، عن ابن . سفيان بن عيينة 
غرية ، عن أيب الضحى ، عن مسروق حدثنا أبو عوانة ، عن امل: قال أبو داود الطيالسي : وقال البخاري . مسعود 

هذا : فقالت قريش  -صلى اهللا عليه وسلم  -انشق القمر على عهد رسول اهللا : ، عن عبد اهللا بن مسعود ، قال 
انظروا ما يأتيكم من السفار ، فإن حممداً ال يستطيع أن يسحر الناس كلهم : فقالوا : قال . سحر ابن أيب كبشة 

وروى البيهقي من طريق أخرى عن مسروق عن عبد اهللا بن مسعود ، مبا يقرب . . لوا ذلك فجاء السفار فقا: قال 
  .من هذا 

باستثناء رواية مل نذكرها عن  -فهذه روايات متواترة من طرق شىت عن وقوع هذا احلادث ، وحتديد مكانه يف مكة 
قبل  -صلى اهللا عليه وسلم  -عهد النيب وحتديد زمانه يف  -عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه ، أنه كان يف مىن 

) . . أي خسف ( يف معظم الروايات أنه انشق فلقتني ، ويف رواية واحدة أنه كسف  -وحتديد هيئته . اهلجرة 
  .فاحلادث ثابت من هذه الروايات املتواترة احملددة للمكان والزمان واهليئة 

عنهم تكذيب لوقوعه؛ فال بد أن يكون قد وقع فعالً بصورة  وهو حادث واجه به القرآن املشركني يف حينه؛ ومل يرو
وكل ما . يتعذر معها التكذيب ، ولو على سبيل املراء الذي كانوا ميارونه يف اآليات ، لو وجدوا منفذاً للتكذيب 

هم سحرنا ولكنهم هم أنفسهم اختربوا األمر ، فعرفوا أنه ليس بسحر؛ فلئن كان قد سحر: روي عنهم أهنم قالوا 



  .فإنه ال يسحر املسافرين خارج مكة الذين رأوا احلادث وشهدوا به حني سئلوا عنه 
فإن . فانشق القمر . آية  -صلى اهللا عليه وسلم  -إن املشركني سألوا النيب : بقيت لنا كلمة يف الرواية اليت تقول 

مل يرسل خبوارق من نوع  -وسلم صلى اهللا عليه  -هذه الرواية تصطدم مع مفهوم نص قرآين مدلوله أن الرسول 
} وما منعنآ أن نرسل باآليات إال أن كذب هبا األولون { : اخلوارق اليت جاءت مع الرسل قبله ، لسبب معني 

  .ملا كان من تكذيب األولني هبا  -أي اخلوارق  -فمفهوم هذه اآلية أن حكمة اهللا اقتضت منع اآليات 

كان الرد يفيد أن هذا األمر خارج عن  -صلى اهللا عليه وسلم  -لرسول ويف كل مناسبة طلب املشركون آية من ا
وكان يردهم إىل القرآن يتحداهم به بوصفه معجزة هذا الدين . حدود وظيفته ، وأنه ليس إال بشراً رسوالً 

لبعض  قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله ولو كان بعضهم{ : الوحيدة 
لن نؤمن لك حىت : وقالوا . ولقد صرفنا للناس يف هذا القرآن من كل مثل ، فأىب أكثر الناس إال كفوراً . ظهرياً 

 -أو تسقط السمآء . تفجر لنا من األرض ينبوعاً أو تكون لك جنة من خنيل وعنب فتفجر األهنار خالهلا تفجرياً 
أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى يف السماء ، ولن . الئكة قبيالً علينا كسفاً ، أو تأيت باهللا وامل -كما زعمت 

فالقول بأن انشقاق } سبحان ريب هل كنت إال بشراً رسوالً؟ : قل . نؤمن لرقيك حىت تنزل علينا كتاباً نقرؤه 
اه هذه يبدو بعيداً عن مفهوم النصوص القرآنية؛ وعن اجت -أي خارقة  -القمر كان استجابة لطلب املشركني آية 

عن  -الرسالة األخرية إىل خماطبة القلب البشري بالقرآن وحده ، وما فيه من إعجاز ظاهر؛ مث توجيه هذا القلب 
فأما ما وقع فعالً للرسول . . إىل آيات اهللا القائمة يف األنفس واآلفاق ، ويف أحداث التاريخ سواء  -طريق القرآن 

ا روايات صحيحة فكان إكراماً من اهللا لعبده ، ال دليالً إلثبات من خوارق شهدت هب -صلى اهللا عليه وسلم  -
  . .رسالته 

بالنص القرآين وبالروايات املتواترة اليت حتدد مكان احلادث  -حادث انشقاق القمر  -ومن مث نثبت احلادث 
مع اإلشارة إىل اقتراب ونكتفي بإشارة القرآن إليه . ونتوقف يف تعليله الذي ذكرته بعض الروايات . وزمانه وهيئته 

  . .باعتبار هذه اإلشارة ملسة للقلب البشري ليستيقظ ويستجيب . الساعة 
وانشقاق القمر إذن كان آية كونية يوجه القرآن القلوب واألنظار إليها ، كما يوجهها دائماً إىل اآليات الكونية 

  .اه آيات اهللا الكونية األخرى األخرى؛ ويعجب من أمرهم وموقفهم إزاءها ، كما يعجب من مواقفهم جت
إن اخلوارق احلسية قد تدهش القلب البشري يف طفولته ، قبل أن يتهيأ إلدراك اآليات الكونية القائمة الدائمة ، 

قبل أن تبلغ  -صلوات اهللا عليهم  -وكل اخلوارق اليت ظهرت على أيدي الرسل . والتأثر بإيقاعها الثابت اهلادئ 
وج يوجد يف الكون ما هو أكرب منها وأضخم ، وإن كان ال يستثري احلس البدائي كما تستثريه البشرية الرشد والنض

  تلك اخلوارق
فإن القمر يف ذاته آية أكرب هذا الكوكب حبجمه ، ووضعه ، وشكله . . ولنفرض أن انشقاق القمر جاء آية خارقة 

هذه هي اآلية الكربى . ه هكذا يف الفضاء بغري عمد ، وطبيعته ، ومنازله ، ودورته ، وآثاره يف حياة األرض ، وقيام
القائمة الدائمة حيال األبصار وحيال القلوب ، توقع إيقاعها وتلقي ظالهلا ، وتقوم أمام احلس شاهداً على القدرة 

  املبدعة اليت يصعب إنكارها إال عناداً أو مراء
ا فيه من آيات اهللا القائمة الثابتة؛ ويصله هبذا وقد جاء القرآن ليقف بالقلب البشري يف مواجهة الكون كله؛ وم

  .الكون وآيات اهللا فيه يف كل حلظة؛ ال مرة عارضة يف زمان حمدود ، يشهدها جيل من الناس يف مكان حمدود 



وكل . وهو جبملته آية . إن الكون كله هو جمال النظر والتأمل يف آيات اهللا اليت ال تنفد ، وال تذهب ، وال تغيب 
والقلب البشري مدعو يف كل حلظة ملشاهدة اخلوارق القائمة الدائمة ، واالستماع إىل . فيه وكبرية آية  صغرية

شهادهتا الفاصلة احلامسة؛ واالستمتاع كذلك بعجائب اإلبداع املمتعة ، اليت يلتقي فيها اجلمال بالكمال ، واليت 
  .اهلادئ العميق تستجيش انفعال الدهش واحلرية مع وجدان اإلميان واالقتناع 

وهو . ويف مطلع هذه السورة جتيء تلك اإلشارة إىل اقتراب الساعة وانشقاق القمر إيقاعاً يهز القلب البشري هزاً 
يتوقع الساعة اليت اقتربت ، ويتأمل اآلية اليت وقعت ، ويتصور أحداث الساعة يف ظل هذا احلدث الكوين الذي 

  .رآه املخاطبون هبذا اإليقاع املثري 
حدثنا حسني ، حدثنا حممد بن مطوف ، عن أيب حازم ، عن : قال . ويف موضوع اقتراب الساعة روى اإلمام أمحد 

» بعثت أنا والساعة هكذا « : يقول  -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم  -مسعت رسول اهللا : سهل بن سعد ، قال 
  .وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى 

فإن تلك . . ، ووقع احلادث الكوين املثري ، وقيام اآليات اليت يروهنا يف صور شىت  ومع اقتراب املوعد املرهوب
القلوب كانت تلج يف العناد ، وتصر على الضالل ، وال تتأثر بالوعيد كما ال تتأثر بإيقاع اآليات الكثرية الكافية 

  :للعظة والكف عن التكذيب 
ولقد جآءهم من . كذبوا واتبعوا أهوآءهم وكل أمر مستقر و. سحر مستمر : وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا { 

  .} حكمة بالغة فما تغين النذر . األنبآء ما فيه مزدجر 
: فقالوا . وكان هذا رأيهم مع آية القرآن . سحرنا ، وهم يرون آية اهللا يف انشقاق القمر : ولقد أعرضوا وقالوا 

إنه سحر مستمر ال ينقطع : ت اآليات متوالية متواصلة ، فقد قالوا وملا كان. فهذا قوهلم كلما رأوا آية . سحر يؤثر 
. وكذبوا باآليات وبشهادهتا . ، معرضني عن تدبر طبيعة اآليات وحقيقتها ، معرضني كذلك عن داللتها وشهادهتا 

املستقر يف كل ما حوهلم كذبوا اتباعاً ألهوائهم ال استناداً إىل حجة ، وال ارتكاناً إىل دليل ، وال تدبراً للحق الثابت 
  . .يف هذا الوجود 

وكل أمر يف مكانه الثابت الذي ال يتزعزع . فكل شيء يف موضعه يف هذا الوجود الكبري . . } وكل أمر مستقر { 
فأمر هذا الكون يقوم على الثبات واالستقرار ، ال على اهلوى املتقلب ، واملزاج املتغري؛ أو املصادفة . وال يضطرب 

واالستقرار حيكم كل . كل شيء يف موضعه ويف زمانه ، وكل أمر يف مكانه ويف إبانه . . ة واالرجتال العارض العابر
ويف . ويف أطوار النبات واحليوان . يف دورة األفالك ، ويف سنن احلياة : شيء من حوهلم ، ويتجلى يف كل شيء 

  .الظواهر الثابتة لألشياء واملواد 

واليت ال ختضع لألهواء وبينما هذا . أجسامهم وأعضائهم اليت ال سلطان هلم عليها ال بل يف انتظام وظائف 
إذ هم . . االستقرار حييط هبم ويسيطر على كل شيء من حوهلم ، ويتجلى يف كل أمر من بني أيديهم ومن خلفهم 

آليات الكونية اليت أنباء ا. . } ولقد جاءهم من األنباء ما فيه مزدجر { وحدهم مضطربون تتجاذهبم األهواء 
وكان . . صّرفها اهللا هلم يف هذا القرآن؛ وأنباء املكذبني قبلهم ومصارعهم ، وأنباء اآلخرة اليت صورها القرآن هلم 

وكان فيه من حكمة اهللا ما يبلغ القلوب ويوجهها إىل تدبريه احلكيم . يف هذا كله زاجر ورادع ملن يزدجر ويرتدع 
{ :  تتفتح لرؤية اآليات ، واالنتفاع باألنباء ، واليقظة على صوت النذير بعد النذير ولكن القلوب املطموسة ال. 

  إمنا هو اإلميان هبة اهللا للقلب املتهيئ لإلميان ، املستحق هلذا اإلنعام. } حكمة بالغة فما تغين النذر 
يتوجه . وى النذر مع هؤالء وعند هذا احلد من تصوير إعراضهم وإصرارهم ، وعدم انتفاعهم باألنباء ، وقلة جد



لإلعراض عنهم وتركهم يالقون اليوم الذي ال حيفلون النذير باقترابه  -اخلطاب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  :، وهم يرون انشقاق القمر بني يدي جميئه 

مهطعني . منتشر خشعاً أبصارهم خيرجون من األجداث كأهنم جراد . فتول عنهم يوم يدعو الداع إىل شيء نكر { 
  . .} هذا يوم عسر : إىل الداع يقول الكافرون 

وهو مشهد من مشاهد ذلك اليوم ، يناسب هوله وشدته ظالل السورة كلها ، ويتناسق مع اإلرهاص باقتراب 
  الساعة ، ومع اإلنباء بانشقاق القمر ، ومع اإليقاع املوسيقي يف السورة كذلك

هذه مجوع خارجة من : ه شاخص متحرك ، مكتمل السمات واحلركات وهو مع سرعت. وهو متقارب سريع « 
وهذه ) ومشهد اجلراد املعهود يساعد على تصور املنظر املعروض ( األجداث يف حلظة واحدة كأهنم جراد منتشر 

اجلموع خاشعة أبصارها من الذل واهلول ، وهي تسرع يف سريها حنو الداعي ، الذي يدعوها ألمر غريب نكري 
} هذا يوم عسر { : ويف أثناء هذا التجمع واخلشوع واإلسراع يقول الكافرون . . ال تعرفه وال تطمئن إليه  شديد

  »وهي قولة املكروب اجملهود ، الذي خيرج ليواجه األمر الصعيب الرعيب . . 
ريهم فيه وهو فتول عنهم يوم جييء ، ودعهم ملص. فهذا هو اليوم الذي اقترب ، وهم عنه معرضون ، وبه يكذبون 

  هذا املصري الرعيب املخيف
يأخذ يف . . وبعد هذا اإليقاع العنيف يف مطلع السورة؛ واملشهد املكروب الذي يشمل املكذبني يف يوم القيامة 

عرض مشاهد التنكيل والتعذيب الذي أصاب بالفعل أجيال املكذبني قبلهم ، وعرض مصارع األمم اليت سلكت 
  :بقوم نوح  من قبل مسلكهم ، بادئاً

ففتحنا أبواب . فدعا ربه أَين مغلوب فانتصر . . جمنون وازدجر : كذبت قبلهم قوم نوح ، فكذبوا عبدنا وقالوا { 
جتري . ومحلناه على ذات ألواح ودسر . وفجرنا األرض عيوناً ، فالتقى املاء على أمر قد قدر . السماء مباء منهمر 

كناها آية فهل من مدكر؟ فكيف كان عذايب ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر ولقد تر. بأعيننا جزاء ملن كان كفر 
  .} ، فهل من مدكر؟ 

.  
: كما قالت . . } جمنون : وقالوا { نوحاً . . } فكذبوا عبدنا { بالرسالة وباآليات . . } كذبت قبلهم قوم نوح { 

وه بالسخرية ، وطالبوه أن يكف عنهم وهددوه بالرجم ، وآذ -صلى اهللا عليه وسلم  -قريش ظاملة عن حممد 
  بدالً من أن ينزجروا هم ويرعووا. . } وازدجر { : وهنروه بعنف 

عاد لينهي إليه ما انتهى إليه أمره مع قومه ، وما انتهى . عندئذ عاد نوح إىل ربه الذي أرسله وكلفه مهمة التبليغ 
األمر بعد أن مل تعد لديه طاقة مل يبذهلا ، وبعد أن مل تبق  ويدع له. إليه جهده وعمله ، وما انتهت إليه طاقته ووسعه 

  :له حيلة وال حول 
  . .} فانتصر . أين مغلوب : فدعا ربه { 

. انتصر أنت يا ريب . . } أين مغلوب فانتصر { . وغلبت على أمري . انتهت قويت . انتهى جهدي . انتهت طاقيت 
  وقد انتهى دوري. انتصر أنت فاألمر أمرك ، والدعوة دعوتك . انتصر ملنهجك . انتصر حلقك . انتصر لدعوتك 

وما تكاد هذه الكلمة تقال؛ وما يكاد الرسول يسلم األمر لصاحبه اجلليل القهار ، حىت تشري اليد القادرة القاهرة 
  :فتدور دورهتا املدوية اجمللجلة . . إىل عجلة الكون اهلائلة الساحقة 

  . .} وفجرنا األرض عيوناً فالتقى املاء على أمر قد قدر . منهمر  ففتحنا أبواب السماء مباء{ 



} ففتحنا { : تبدأ بإسناد الفعل إىل اهللا مباشرة . وهي حركة كونية ضخمة غامرة تصورها ألفاظ وعبارات خمتارة 
. غزير متوال  . .} مباء منهمر { . هبذا اللفظ وهذا اجلمع . . } أبواب السماء { فيحس القارئ يد اجلبار تفتح 
وهو تعبري يرسم مشهد التفجر وكأنه ينبثق من . . } وفجرنا األرض عيوناً { : وبالقوة ذاهتا وباحلركة نفسها 

  .األرض كلها ، وكأمنا األرض كلها قد استحالت عيوناً 
لى أمر مقدر ، فهما التقيا ع. . } على أمر قد قدر { . . والتقى املاء املنهمر من السماء باملاء املتفجر من األرض 

  .طائعان لألمر ، حمققان للقدر . على اتفاق لتنفيذ هذا األمر املقدر 
وقد يئس الرسول . حىت إذا صار طوفاناً يطم ويعم ، ويغمر وجه األرض ، ويطوي الدنس الذي يغشى هذا الوجه 

الذي دعا دعوته ، فتحرك هلا  امتدت اليد القوية الرحيمة إىل الرسول. من تطهريه ، وغلب على أمره يف عالجه 
  :امتدت له هذه اليد بالنجاة وبالتكرمي . الكون كله 

  . .} جتري بأعيننا جزاء ملن كان كفر . ومحلناه على ذات ألواح ودسر { 
. توصف وال تذكر لفخامتها وقيمتها . فهي ذات ألواح ودسر . وظاهر من العبارة تفخيم السفينة وتعظيم أمرها 

وهو جزاء ميسح بالرعاية على . وجحد وازدجر . } جزاء ملن كان كفر { . رعاية اهللا مبالحظة أعينه  وهي جتري يف
ومن يبذل . ويصور مدى القوة اليت ميلك رصيدها من ُيغلب يف سبيل اهللا . اجلفاء ، وبالتكرمي على االستهزاء 

إن قوى الكون اهلائلة كلها يف خدمته ويف . . طاقته ، مث يعود إليه يسلم له أمره وأمر الدعوة ويدع له أن ينتصر 
  .واهللا من ورائها جبربوته وقدرته . نصرته 

  .وعلى مشهد االنتصار اهلائل الكامل؛ واحملق احلاسم الشامل ، يتوجه إىل القلوب اليت شهدت املشهد كأهنا تراه 

  :يتوجه إليها بلمسة التعقيب ، لعلها تتأثر وتستجيب 
  . .} فهل من مدكر؟  ولقد تركناها آية{ 

  يتذكر ويعترب؟} فهل من مدكر؟ { تركناها آية لألجيال . هذه الواقعة مبالبساهتا املعروفة 
  :مث سؤال إليقاظ القلوب إىل هول العذاب وصدق النذير 

  . .} فكيف كان عذايب ونذر؟ { 
  .هبذا العذاب  وكان نذيراً صادقاً. كان عذاباً مدمراً جباراً . ولقد كان كما صوره القرآن 

فيه جاذبية الصدق والبساطة ، . وهذا هو القرآن حاضراً ، سهل التناول ، ميسر اإلدراك ، فيه جاذبية ليقرأ ويتدبر 
وكلما تدبره القلب عاد منه بزاد . وموافقة الفطرة ، واستجاشة الطبع ، ال تنفد عجائبه ، وال خيلق على كثرة الرد 

  :ادت له ألفة وبه أنساً وكلما صحبته النفس ز. جديد 
  . .} ولقد يسرنا القرآن للذكر ، فها من مدكر؟ { 

ويقف السياق عنده بالقلب البشري يدعوه دعوة هادئة . . وهذا هو التعقيب الذي يتكرر ، بعد كل مشهد يصور 
  .إىل التذكر والتدبر ، بعد أن يعرض عليه حلقة من العذاب األليم الذي حل باملكذبني 

عاد ، فكيف كان عذايب ونذر؟ إنآ أرسلنا عليهم رحياً صرصراً يف يوم حنس مستمر ، تنزع الناس كأهنم كذبت { 
  . .} فكيف كان عذايب ونذر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ . أعجاز خنل منقعر 

قف عليه بعد وقفته على وهذه هي احللقة الثانية ، أو املشهد الثاين من مشاهد التعذيب العنيف؛ واملصرع الذي ي
  .أول املهلكني . مصرع قوم نوح 

فكيف كان عذايب { : وقبل أن يكمل اآلية يسأل سؤال التعجيب والتهويل . يبدؤه باإلخبار عن تكذيب عاد 



  . .كيف كان بعد تكذيب عاد؟ مث جييب . . } ونذر؟ 
  :كان كما يصفه ذلك الوصف اخلاطف الرعيب 

والريح الصرصر . . } صرصراً يف يوم حنس مستمر ، تنزع الناس كأهنم أعجاز خنل منقعر  إنآ أرسلنا عليهم رحياً{ 
وأي حنس يصيب قوماً أشد مما أصاب عاد . الشؤم : والنحس . وجرس اللفظ يصور نوع الريح . الباردة العنيفة : 
  عورها؟فتدعهم كأهنم أعجاز خنل مهشمة مقلوعة من ق. والريح تنزعهم وجتذهبم وحتطمهم . 

وهي قوة من قوى » هي من جند اهللا « والريح اليت أرسلت على عاد . واملشهد مفزع خميف ، وعاصف عنيف 
هذا الكون ، من خلق اهللا ، تسري وفق الناموس الكوين الذي اختاره؛ وهو يسلطها على من يشاء ، بينما هي ماضية 

صاحب . وين ، وأدائها ملا تؤمر به وفق مشيئة اهللا يف طريقها مع ذلك الناموس ، بال تعارض بني خط سريها الك
  :األمر وصاحب الناموس 

  . .} فكيف كان عذايب ونذر؟ { 
  واملشهد هو اجلواب. يكررها بعد عرض املشهد 

  :مث خيتم احللقة بالتعقيب املكرر يف السورة وفق نسقها اخلاص 
  . .} ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ { 

  :املشهد التايل يف السياق ويف التاريخ  مث ميضي إىل
أألقي الذكر عليه من بيننا؟ بل . أبشرا منا واحداً نتبعه؟ إنآ إذاً لفي ضالل وسعر : فقالوا . كذبت مثود بالنذر { 

  .إنا مرسلو الناقة فتنة هلم فارتقبهم واصطرب . سيعلمون غدا من الكذاب األشر . هو كذاب أشر 

فكيف كان عذايب ونذر؟ إنآ . فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر . بينهم ، كل شرب حمتضر  ونبئهم أن املآء قسمة
  . .} ولقد يسرنا القرآن للذكر ، فهل من مدكر؟ . . أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم احملتظر 

جلنوب كانت مثود يف كانت عاد يف ا. . ومثود كانت القبيلة اليت خلفت عاداً يف القوة والتمكني يف جزيرة العرب 
  .وكذبت مثود بالنذر كما كذبت عاد ، غري معتربة مبصرعها املشهور املعلوم يف أحناء اجلزيرة . الشمال 

  . .} أألقي الذكر عليه من بيننا؟ بل هو كذاب أشر . أبشراً منا واحداً نتبعه؟ إنآ إذاً لفي ضالل وسعر : فقالوا { 
؟ كما أهنا هي } أألقي الذكر عليه من بيننا { : صدور املكذبني جيالً بعد جيل  وهي الشبهة املكرورة اليت حتيك يف

  } أبشراً منا واحداً نتبعه؟ { : الكربياء اجلوفاء اليت ال تنظر إىل حقيقة الدعوة ، إمنا تنظر إىل شخص الداعية 
أي الوحي وما  -فيلقي عليه الذكر . . واهللا أعلم حيث جيعل رسالته . . وماذا يف أن خيتار اهللا واحداً من عباده 

وهو خالق . ماذا يف هذا االختيار لعبد من عباده يعلم منه هتيؤه واستعداده  -حيمله من توجيهات للتذكر والتدبر 
النفوس اليت ال تريد أن تنظر يف . وهو منزل الذكر؟ إهنا شبهة واهية ال تقوم إال يف النفوس املنحرفة . اخللق 

ار ما فيها من احلق والصدق؛ ولكن إىل الداعية فتستكرب عن اتباع فرد من البشر ، خمافة أن الدعوى لترى مقد
  .وهي تستكرب عن اإلذعان والتسليم . يكون يف اتباعها له إيثار وله تعظيم 

مر أي لو وقع منا هذا األ. . } أبشراً منا واحداً نتبعه؟ إنا إذاً لفي ضالل وسعر { : ومن مث يقولون ألنفسهم 
ال يف سعري  -املستنكر وأعجب شيء أن يصفوا أنفسهم بالضالل لو اتبعوا اهلدى وأن حيسبوا أنفسهم يف سعر 

  إذا هم فاءوا إىل ظالل اإلميان -واحد 
بل هو { : يتهمونه بالكذب الطمع . ومن مث يتهمون رسوهلم الذي اختاره اهللا ليقودهم يف طريق احلق والقصد 

شديد الطمع يف اختصاص نفسه باملكانة وهو االهتام الذي : أشر . مل يلق عليه الذكر كذاب . . } كذاب أشر 



وهي دعوى املطموسني الذين ال . اهتامه بأنه يتخذ الدعوة ستاراً لتحقيق مآرب ومصاحل . يواجه بكل داعية 
  .يدركون دوافع النفوس وحمركات القلوب 

واألحداث . يلتفت فجأة وكأمنا األمر حاضر . . ربت يف التاريخ وبينما جيري السياق على أسلوب احلكاية لقصة غ
  :ويهدد هبذا الذي سيكون . فيتحدث عما سيكون . جارية 

  } سيعلمون غداً من الكذاب األشر { 
وهي طريقة تنفخ روح احلياة الواقعية يف القصة ، وحتيلها من حكاية . وهذه إحدى طرق العرض القرآنية للقصص 

  اقعة تعرض على األنظار ، يترقب النظارة أحداثها اآلن ، ويرتقبوهنا يف مقبل الزمانحتكى ، إىل و
ولن يكونوا مبنجاة من وقع هذه . وسيكشف هلم الغد عن احلقيقة . . } سيعلمون غداً من الكذاب األشر { 

  فستكشف عن البالء املدمر للكذاب األشر. احلقيقة 
  .إنا مرسلو الناقة فتنة هلم { 

  . .} كل شرب حمتضر . ونبئهم أن املاء قسمة بينهم . بهم واصطرب فارتق
 -ويقف الرسول . ويقف القارئ يترقب ما سيقع ، عندما يرسل اهللا الناقة فتنة هلم ، وامتحاناً مميزاً حلقيقتهم 

ومعه . تم االمتحان مرتقباً ما سيقع ، مؤمتراً بأمر ربه يف االصطبار عليهم حىت تقع الفتنة وي -رسوهلم عليه السالم 
وال بد أهنا كانت ناقة خاصة ذات خصائص معينة جتعلها  -أنا املاء يف القبيلة قسمة بينهم وبني الناقة . . التعليمات 

  .وتنال شرهبا وينالون شرهبم . حتضر يومها وحيضرون يومهم  -فيوم هلا ويوم هلم  -آية وعالمة 
  :ما كان بعد ذلك منهم  فيقص. مث يعود السياق إىل أسلوب احلكاية 

  . .} فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر { 
وكان يف املدينة تسعة رهط { : وصاحبهم هو أحد الرهط املفسدين يف املدينة ، الذين قال عنهم يف سورة النمل 

إنه : وقيل } إذا انبعث أشقاها { : وهو الذي قال عنه يف سورة الشمس } يفسدون يف األرض وال يصلحون 
وهي عقر الناقة اليت أرسلها اهللا آية هلم؛ . ى اخلمر فسكر ليصري جريئاً على الفعلة اليت هو مقدم عليها تعاط

ومتت الفتنة ووقع } فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر { . . وحذرهم رسوهلم أن ميسوها بسوء فيأخذهم عذاب أليم 
  .البالء 

  . .} فكيف كان عذايب ونذر؟ { 
  :قبل ذكر ما حل من العذاب بعد النذير . هويل وهو سؤال التعجيب والت

  . . .} إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم احملتظر { 
فإن { : توصف بأهنا صاعقة » فصلت « وإن كانت يف موضع آخر يف سورة . وال يفصل القرآن هذه الصيحة 

فهي صيحة . ة صاعقة وصفاً للصيحة وقد تكون كلم} أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ومثود : أعرضوا فقل 
وقد تكون الصيحة هي صوت . فتكون الصيحة والصاعقة شيئاً واحداً . وقد تكون تعبرياً عن حقيقتها . صاعقة 

  .أو تكون الصاعقة أثراً من آثار الصيحة اليت ال ندري من صاحبها . الصاعقة 
. . } كهشيم احملتظر { م ما فعلت ، مما جعلهم وعلى أية حال فقد أرسلت على القوم صيحة واحدة ، ففعلت هب

فهم صاروا كاألعواد اجلافة حني تيبس وتتحطم وتصبح . وهو يصنعها من أعواد جافة . واحملتظر صانع احلظرية 
وقد صار القوم كهذا . أو أن احملتظر جيمع ملاشيته هشيماً تأكله من األعواد اجلافة والعشب الناشف . هشيماً 

  الصيحة الواحدةاهلشيم بعد 



وهشيم مهني كهشيم . فإذا املتعالون املتكربون هشيم . يعرض رداً على التعايل والتكرب . وهو مشهد مفجع مفزع 
  احملتظر

  :وهو ميسر للتذكر والتدبر . وأمام هذا املشهد العنيف املخيف ، يرد قلوهبم إىل القرآن ليتذكروا ويتدبروا 
  . .} ل من مدكر؟ فه. ولقد يسرنا القرآن للذكر { 

. والقرآن يدعو من يذكر ويتفكر . ويف القلب منه أثر . ويف العني منه مشهد . ويسدل الستار على اهلشيم املهني 
.  

  :يف التاريخ ، يف حميط اجلزيرة العربية كذلك  -بعد ذلك  -مث يرفع الستار عن حلقة جديدة تالية 
  .نعمة من عندنا . اصباً إال آل لوط جنيناهم بسحر إنآ أرسلنا عليهم ح. كذبت قوم لوط بالنذر { 

ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنآ أعينهم فذوقوا . ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر . كذلك جنزي من شكر 
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ . فذوقوا عذايب ونذر . ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر . عذايب ونذر 

 {. .  
واملقصود بعرضها هنا ليس هو تفصيالهتا ، إمنا هي العربة من . م لوط وردت مفصلة يف مواضع أخرى وقصة قو

كذبت قوم لوط { : من مث تبدأ بذكر ما وقع منهم من تكذيب بالنذر . عاقبة التكذيب ، واألخذ األليم الشديد 
  :وعلى إثر هذه اإلشارة يصف ما نزل هبم من النكال . . } بالنذر 

  }. . نعمة من عندنا كذلك جنزي من شكر . أرسلنا عليهم حاصباً إال آل لوط جنيناهم بسحر  إنا{ 
ويف مواضع أخرى ورد أنه أرسل إليهم حجارة من طني ولفظة احلاصب ذات . الريح حتمل احلجارة : واحلاصب 

نعمة من عند  -ال امرأته إ -ومل ينج إال آل لوط . جرس كأنه وقع احلجارة ، وفيه شدة وعنف تناسب جو املشهد 
  .فننجيه وننعم عليه يف وسط املهالك واملخاوف . } كذلك جنزي من شكر { . . اهللا جزاء إمياهنم وشكرهم 

فإنه يعود لشيء من التفصيل فيما . طرف التكذيب وطرف األخذ الشديد : واآلن وقد عرض القصة من طرفيها 
لقرآنية للقصة حني يراد إبراز إحياءات معينة من إيرادها يف هذا وهذه إحدى طرق العرض ا. . وقع بني الطرفني 

  :هذه التفصيالت هي . النسق 
ولقد . ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم ، فذوقوا عذايب ونذر . ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر { 

  . .} صبحهم بكرة عذاب مستقر 
لذي كانوا يأتونه ، فتماروا بالنذر ، وشكوا فيها وارتابوا ، وتبادلوا وطاملا أنذر لوط قومه عاقبة املنكر الشاذ ا

وبلغ منهم الفجور واالستهتار أن يراودوه هو نفسه . الشك واالرتياب فيما بينهم وتداولوه ، وجادلوا نبيهم فيه 
روا لوطاً يريدون وقد حسبوهم غلماناً صباحاً فهاج سعارهم الشاذ امللوث القذر وساو -من املالئكة  -عن ضيفه 

االعتداء املنكر على ضيوفه ، غري حمتشمني وال مستحيني ، وال متحرجني من انتهاك حرمة نبيهم الذي حذرهم 
  .عاقبة هذا الشذوذ القذر املريض 

فلم يعودوا } فطمسنا أعينهم { : عندئذ تدخلت يد القدرة ، وحترك املالئكة ألداء ما كلفوه وجاءوا من أجله 
وال أحداً؛ ومل يعودوا يقدرون على مساورة لوط وال اإلمساك بضيفه واإلشارة إىل طمس أعينهم ال ترد  يرون شيئاً

فزاد } يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك : قالوا { : ففي موضع آخر ورد . إال يف هذا املوضع هبذا الوضوح 
  س العيونوهي انطما. هنا ذكر احلالة اليت صارت متنعهم من أن يصلوا إليه 

فذوقوا عذايب ونذر { : وبينما السياق جيري جمرى احلكاية ، إذا به حاضر مشهود ، وإذا اخلطاب يوجه إىل املعذبني 



  فهذا هو العذاب الذي حذرمت منه ، وهذه هي النذر اليت متاريتم فيها. . } 
  :يعاً يف انتظار الصباح الذي قدره اهللا ألخذهم مج. . وكان طمس العيون يف املساء 

  . .} ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر { 
  .وهو ذلك العذاب الذي عجل بذكره يف السياق 

  .وهو احلاصب الذي طهر األرض من تلك اللوثة ومن ذلك الفساد 
  :وينادى املعذبون وهم يعانون العذاب . ومرة أخرى تتغري طريقة العرض ، ويستحضر املشهد كأنه اللحظة واقع 

  } ونذر فذوقوا عذايب { 
  :مث جييء التعقيب املألوف ، عقب املشهد العنيف 

  ؟} ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر { 
  :يف إشارة سريعة خاطفة . وختتم هذه احللقات حبلقة خارج اجلزيرة ، ومصرع من املصارع املشهورة املذكورة 

  . .} عزيز مقتدر  كذبوا بآياتنا كلها ، فأخذناهم أخذ. ولقد جاء آل فرعون النذر { 
. جميء النذر آلل فرعون وتكذيبهم باآليات اليت جاءهم هبا رسوهلم : وهكذا ختتصر قصة فرعون وملئه يف طرفيها 

واإلشارة إىل العزة واالقتدار تلقي ظالل الشدة يف األخذ؛ وفيها تعريض بعزة . وأخذهم بعد ذلك أخذ عزيز مقتدر 
هو وآله  -وأخذه اهللا . فقد ضاعت العزة الباطلة ، وسقط االقتدار املوهوم . فرعون واقتداره على البغي والظلم 

  .أخذهم أخذاً شديداً يناسب ما كانوا عليه من ظلم وغشم وبطش وجربوت . أخذ عزيز حقاً مقتدر صدقاً  -
  . .يسدل الستار . وعلى هذه احللقة األخرية على مصرع فرعون اجلبار 

واملكذبون يشهدون؛ ويتلقى حسهم . لى آخر مشهد من مشاهد العذاب والنكال وقد أسدل الستار ع. واآلن 
واآلن يتوجه إليهم . . اآلن واملصارع املتتالية حاضرة يف خياهلم ، ضاغطة على حسهم . . إيقاع هذه املشاهد 

  :وينذرهم ما هو أدهى وأفظع . باخلطاب؛ حيذرهم مصرعاً كهذه املصارع 
. حنن مجيع منتصر؟ سيهزم اجلمع ويولون الدبر : م؟ أم لكم برآءة يف الزبر؟ أم يقولون أكفاركم خري من أولئك{ 

: يوم يسحبون يف النار على وجوههم . إن اجملرمني يف ضالل وسعر . بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر 
أهلكنآ أشياعكم فهل من  ولقد. ومآ أمرنآ إال واحدة كلمح بالبصر . إنا كل شيء خلقناه بقدر . ذوقوا مس سقر 

  }وكل صغري وكبري مستطر . وكل شيء فعلوه يف الزبر . مدكر 
إنه اإلنذار بعذاب الدنيا وعذاب اآلخرة؛ وإسقاط كل شبهة وكل شك يف صدق هذا اإلنذار وسد كل ثغرة وكل 

  طمع يف اهلرب والفكاك؛ أو املغالطة يف احلساب والفرار من اجلزاء
وما ميزة . . } أكفاركم خري من أولئكم؟ { فما مينعكم أنتم من مثل ذلك املصري؟ . بني تلك كانت مصارع املكذ

تشهد هبا الصحائف املنزلة ، فتعفوا إذن من جرائر الكفر . . } أم لكم براءة يف الزبر { كفاركم على أولئكم؟ 
حائف املنزلة ، وليس هنالك إال فلستم خرياً من أولئكم ، وليست لكم براءة يف الص. والتكذيب؟ ال هذه وال تلك 

  .لقاء املصري الذي لقيه الكفار من قبلكم يف الصورة اليت يقدرها اهللا لكم 
  :مث يلتفت عن خطاهبم إىل خطاب عام ، يعجب فيه من أمرهم 

  .} حنن مجيع منتصر : أم يقولون { 
  منتصرون ال هازم لنا وال غالب؟إنا : وذلك حني يرون مجعهم فتعجبهم قوهتم ، ويغترون بتجمعهم ، فيقولون 

  :هنا يعلنها عليهم مدوية قاضية حامسة 



  . .} سيهزم اجلمع ويولون الدبر { 
  .والذي يعلنها عليهم هو القهار اجلبار . فال يعصمهم جتمعهم ، وال تنصرهم قوهتم 
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لقرآن: كتاب  ا   يف ظالل 
لشاريب: املؤلف  هيم حسني ا برا  سيد قطب إ

  كما ال بد أن يكون. ولقد كان ذلك . 
أنشدك « : قال وهو يف قبة له يوم بدر  -صلى اهللا عليه وسلم  -إن النيب :  -قال البخاري بإسناده إىل ابن عباس 

: فأخذ أبو بكر رضي اهللا عنه بيده ، وقال .  عهدك ووعدك اللهم إن شئت مل تعبد بعد اليوم يف األرض أبداً
. سيهزم اجلمع ويولون الدبر { : حسبك يا رسول اهللا أحلحت على ربك فخرج وهو يثب يف الدرع ، وهو يقول 

 . . { «.  
أي مجع : قال عمر } سيهزم اجلمع ويولون الدبر { ملا نزلت « : ويف رواية البن أيب حامت بإسناده إىل عكرمة ، قال 

يثب يف الدرع  -صلى اهللا عليه وسلم  -فلما كان يوم بدر رأيت رسول اهللا : يهزم؟ أي أي مجع يغلب؟ قال عمر 
  »فعرفت تأويلها يومئذ . } سيهزم اجلمع ويولون الدبر { : ، وهو يقول 

ا وليست هي األشد واألدهى؛ فهو يضرب عن ذكره. ولكنها ليست هي األخرية . وكانت هذه هزمية الدنيا 
  :ليذكر األخرى 

  . .} بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمرُّ { 
من . وأدهى وأمر من كل مشهد رأوه مرسوماً فيما مر . أدهى وأمر من كل عذاب رأوه أو يرونه يف هذه األرض 

  إىل أخذ فرعون وآله أخذ عزيز مقتدر. إىل احلاصب . إىل الصاعقة . الطوفان ، إىل الصرصر 
  :يفصل هذا يف مشهد عنيف من مشاهد القيامة . هي أدهى وأمر  مث يفّصل كيف

  . .} ذوقوا مسَّ سقر : يوم يسحبون يف النار على وجوههم . إن اجملرمني يف ضالل وسعر { 
يف مقابل ما كانوا يقولون هم وأمثاهلم من . . يف ضالل يعذب العقول والنفوس ، ويف سعر تكوي اجللود واألبدان 

  ليعرفوا أين يكون الضالل وأين تكون السعر. } منا واحداً نتبعه؟ إنا إذن لفي ضالل وسعر  أبشراً{ : قبل 
وهم يزادون عذاباً . وهم يسحبون يف النار على وجوههم يف عنف وحتقري ، يف مقابل االعتزاز بالقوة واالستكبار 

  } ذوقوا مس سقر { : واألنظار  باإليالم النفسي ، الذي كأمنا يشهد اللحظة حاضراً معروضاً على األمساع
ليقر يف قلوهبم حقيقة قدر اهللا . ويف ظل هذا املشهد املروع املزلزل يتجه بالبيان إىل الناس كافة ، وإىل القوم خاصة 

  . .وحكمته وتدبريه 
وما  .وما كان قبلهما من رساالت ونذر ، ومن قرآن وزبر . إن ذلك األخذ يف الدنيا ، وهذا العذاب يف اآلخرة 

  . .حول ذلك كله من خلق ووجود وتصريف هلذا الوجود 
ال شيء عبث . ال شيء جزاف . إن ذلك كله ، وكل صغرية وكبرية خملوقة بقدر ، مصرفة بقصد ، مدبرة حبكمة 

  :ال شيء ارجتال . ال شيء مصادفة . 
  .} إنا كل شيء خلقناه بقدر { 

. كل ماض وكل حاضر . كل متحرك وكل ساكن . مت كل ناطق وكل صا. كل صغري وكل كبري . . كل شيء 
  . .خلقناه بقدر . . كل شيء . كل معلوم وكل جمهول 

وحيدد ارتباطه بسائر ما حوله من . وحيدد مكانه . وحيدد زمانه . وحيدد مقداره . وحيدد صفته . قدر حيدد حقيقته 
  .أشياء 



  .وتأثريه يف كيان هذا الوجود 
حقيقة . قصري اليسري ليشري إىل حقيقة ضخمة هائلة شاملة ، مصداقها هذا الوجود كله وإن هذا النص القرآين ال

يدركها القلب مجلة وهو يواجه هذا الوجود ، ويتجاوب معه ، ويتلقى عنه ، وحيس أنه خليقة متناسقة تناسقاً دقيقاً 
  .وهو يواجه هذا الوجود  كل شيء فيه بقدر حيقق هذا التناسق املطلق ، الذي ينطبع ظله يف القلب مجلة. 

مث يبلغ البحث والرؤية والتجربة من إدراك هذه احلقيقة القدر الذي هتيئه هذه الوسائل ، ويطيقه العقل البشري ، 
ووراء هذا القدر يبقى دائماً ما هو أعظم وأكمل ، تدركه الفطرة وينطبع فيها . وميلك معرفته عن هذا الطريق 

  .ناسق فيها ، وهي ذاهتا بعض هذا الكون املتناسق كل شيء فيه بقدر بتأثري اإليقاع الكوين املت
وصل يف . . ولقد وصل العلم احلديث إىل أطراف من هذه احلقيقة ، فيما ميلك أن يدركه منها بوسائله املهيأة له 
د العلماء إدراك التناسق بني أبعاد النجوم والكواكب وأحجامها وكتلها وجاذبيتها بعضها لبعض إىل حد أن حيد

فوجودها يف هذه املواقع هو . مواقع كواكب مل يروها بعد؛ ألن التناسق يقتضي وجودها يف املواضع اليت حددوها 
ويدل حتقيقه على . مث يتحقق هذا الذي فرضوه . . الذي يفسر ظواهر معينة يف حركة الكواكب اليت رصدوها 

فضاء اهلائل ، هبذه النسب املقدرة ، اليت ال يتناوهلا خلل أو الدقة املتناهية يف توزيع هذه األجرام ، يف هذا ال
  اضطراب

ووصل يف إدراك التناسق يف وضع هذه األرض اليت نعيش عليها ، لتكون صاحلة لنوع احلياة اليت قدر اهللا أن تكون 
. أصالً بقيامها  فيها إىل حد أن افتراض أي اختالل يف أية نسبة من نسبها يؤدي هبذه احلياة كلها ، أو ال يسمح

وميل األرض على . وكتلة هذه الشمس ، ودرجة حرارهتا . فحجم هذه األرض ، وكتلتها ، وبعدها عن الشمس 
. وحجمه وكتلته . وبعد القمر عن األرض . حمورها هبذا القدر ، وسرعتها يف دورهتا حول نفسها وحول الشمس 

من هذه النسب املقدرة تقديراً ، لو وقع االختالل يف أي منها إىل آالف . . وتوزيع املاء واليابس يف هذه األرض 
  لتبدل كل شيء ، ولكانت هي النهاية املقدرة لعمر هذه احلياة على هذه األرض

ووصل يف إدراك التناسق بني عدد كبري من الضوابط اليت تضبط احلياة؛ وتنسق بني األحياء والظروف احمليطة هبا؛ 
فالنسبة بني . حد يعطي فكرة عن تلك احلقيقة العميقة الكبرية اليت تشري إليها اآلية إىل . . وبني بعضها وبعض 

عوامل احلياة والبقاء وعوامل املوت والفناء يف البيئة ويف طبيعة األحياء حمفوظة دائماً بالقدر الذي يسمح بنشأة 
ذي ال تكفي الظروف املهيأة لألحياء ، يف ويف الوقت ذاته حيد من انتشارها إىل احلد ال. احلياة وبقائها وامتدادها 

  وقت ما ، إلعالتهم وإعاشتهم
إذ كنا قد . ولعله من املفيد أن نشري إشارة سريعة إىل أي شيء من هذا التوازن يف عالقات بعض األحياء ببعض 

  .أشرنا بشيء من التفصيل يف سور أخرى إىل التناسق يف بناء الكون ، ويف ظروف األرض 

.  
وارح اليت تتغذى بصغار الطيور قليلة العدد ، ألهنا قليلة البيض ، قليلة التفريخ ، فضالً على أهنا ال تعيش إن اجل« 

ولو كانت مع عمرها الطويل ، كثرية الفراخ . وهي يف مقابل هذا طويلة األعمار . إال يف مواطن خاصة حمدودة 
أو قللت من . ها على كثرهتا وكثرة تفرخيها مستطيعة احلياة يف كل موطن ، لقضت على صغار الطيور وأفنت

أعدادها الكبرية الالزمة بدورها لطعام هذه اجلوارح وسواها من بين اإلنسان ، وللقيام بأدوارها األخرى ، 
  ووظائفها الكثرية يف هذه األرض

  وأم الصقر ِمقالٌت َنزور... بغاث الطري أكثرها فراخا 



  ينا ، كي تتعادل عوامل البقاء وعوامل الفناء بني اجلوارح والبغاثوذلك للحكمة اليت قدرها اهللا كما رأ
ولو كانت تعيش بضعة أعوام ، تبيض فيها هبذه . ولكنها ال تعيش إال أسبوعني . والذبابة تبيض ماليني البويضات 

على وجه  مستحيلة -وأوهلا اإلنسان  -النسبة لغطى الذباب وجه األرض بنتاجه؛ ولغدت حياة كثري من األجناس 
ولكن عجلة التوازن اليت ال ختتل ، يف يد القدرة اليت تدبر هذا الكون ، وازنت بني كثرة النسل . هذه األرض 

  وقصر العمر فكان هذا الذي نراه
هي كذلك أضعف األحياء مقاومة  -وهي أكثر األحياء عدداً ، وأسرعها تكاثراً ، وأشدها فتكاً  -وامليكروبات 

متوت مباليني املاليني من الربد ، ومن احلر ، ومن الضوء ، ومن أمحاض املعدات ، ومن أمصال . وأقصرها عمراً 
ولو كانت قوية املقاومة . وال تتغلب إال على عدد حمدود من احليوان واإلنسان . الدم ، ومن عوامل أخرى كثرية 

  أو طويلة العمر لدمرت احلياة واألحياء
وختتلف هذه األسلحة وتتنوع . تقي به هجمات أعدائه ويغالب به خطر الفناء وكل حي من األحياء مزود بسالح ي

  . .وبينهما ألوان وأنواع . وقوة البطش سالح . فكثرة العدد سالح . 
والثعابني الكبرية مزودة بقوة العضل ، ومن مث ينذر . احليات الصغرية مزودة بالسم أو بالسرعة للهرب من أعدائها 

  فيها السام
مزودة مبادة كاوية ذات رائحة كريهة ، تصبها على كل من يلمسها ، وقاية من  -وهي قليلة احليلة  -ساء واخلنف
  األعداء

  والظباء مزودة بسرعة اجلري والقفز ، واألسود مزودة بقوة ألباس واالفتراس
  .وهكذا كل حي من األحياء الصغار والكبار على السواء 

. . ئل اليت حيصل هبا على طعامه ، واليت ينتفع معها هبذا اللون من الطعام وكل حي مزود كذلك باخلصائص والوسا
  . .اإلنسان واحليوان والطري وأدنأ أنواع األحياء سواء 
وهي مزودة خباصية أكالة ، متزق جدار الرحم حوهلا وحتوله . البويضة بعد تلقيحها باحليوان املنوي تلصق بالرحم 

تصاصها ومنوها واحلبل السري الذي يربط اجلنني بأمه ليتغذى منها حىت يتم وضعه ، إىل بركة من الدم املناسب الم
روعي يف تكوينه ما حيقق الغرض الذي تكون من أجله ، دون إطالة قد تسبب ختمر الغذاء فيه ، أو قصر قد يؤدي 

  .إىل اندفاع الغذاء اليه مبا قد يؤذيه 
  .ئل األبيض مائالً إىل اإلصفرار والثدي يفرز يف هناية احلمل وبدء الوضع السا

ويف اليوم . ومن عجيب صنع اهللا أن هذا السائل عبارة عن مواد كيماوية ذائبة تقي الطفل من عدوى األمراض 
ومن تدبري املدبر األعظم أن يزداد مقداراللنب الذي يفرزه الثدي يوماً بعد يوم . التايل للميالد يبدأ اللنب يف التكوين 

وال .  حوايل ليتر ونصف يف اليوم بعد سنة ، بينما ال تزيد كميته يف األيام األوىل على بضع أوقيات ، حىت يصل إىل
يقف اإلعجاز عند كمية اللنب اليت تزيد على حسب زيادة الطفل؛ بل إن تركيب اللنب كذلك تتغري مكّوناته ، 

ت يف أول األمر ، مث تتركز مكوناته فتزيد وتتركز مواده ، فهو يكاد يكون ماء به القليل من النشويات والسكريا
نسبته النشوية والسكرية والدهنية فترة بعد أخرى ، بل يوماً بعد يوم مبا يوافق أنسجة وأجهزة الطفل املستمر النمو 

 ».  
وتتبع األجهزة املختلفة يف تكوين اإلنسان ، ووظائفها ، وطريقة عملها ، ودور كل منها يف احملافظة على حياته 

بل . ويرينا يد اهللا وهي تدبر أمر كل فرد . يكشف عن العجب العجاب يف دقة التقدير وكمال التدبري . . صحته  و



ولن نستطيع هنا أن نفصل هذه العجائب . وعني اهللا عليه تكلؤه وترعاه . بل كل خلية من خالياه . كل عضو 
تلك املعامل » جهاز الغدد الصم . األجهزة  فنكتفي بإشارة سريعة إىل التقدير الدقيق يف جهاز واحد من هذه

الكيماوية الصغرية اليت متد اجلسم بالتركيبات الكيماوية الضرورية ، واليت يبلغ من قوهتا أن جزءاً من ألف بليون 
. وهي مرتبة حبيث أن إفراز كل غدة يكمل إفراز الغدة األخرى . جزء منها حتدث آثاراً خطرية يف جسم اإلنسان 

كان يعرف عن هذه اإلفرازات أهنا معقدة التركيب تعقيداً مدهشاً ، وأن أي اختالل يف إفرازها يسبب تلفاً وكل ما 
  .« إذا دام هذا االختالل وقتاً قصرياً . عاماً يف اجلسم ، يبلغ حد اخلطورة 

  . .أما احليوان فتختلف أجهزته باختالف أنواعه وبيئاته ومالبسات حياته 
اد والنمور والذئاب والضباع ، وكل احليوانات الكاسرة اليت تعيش يف الفالة ، وال غذاء هلا إال زودت أفواه اآلس» 

وملا . ما تفترسه من كائنات ال بد من مهامجتها ، والتغلب عليها ، بأنياب قاطعة ، وأسنان حادة ، وأضراس صلبة 
سلحت بأظافر وخمالب حادة ، وحوت  كانت يف هجومها ال بد أن تستعمل عضالهتا ، فألرجلها عضالت قوية ،

  .« معدهتا األمحاض واألنزميات اهلاضمة للحوم والعظام 
  . .فأما احليوانات اجملترة املستأنسة اليت تعيش على املراعي ، فهي ختتلف فيما زودت به 

نياب القوية وقد صممت أجهزهتا اهلاضمة مبا يتناسب مع البيئة ، فأفواهها واسعة نسبياً؛ وقد جتردت من األ» 
وبدالً منها توجد األسنان اليت تتميز بأهنا قاصمة قاطعة؛ فهي تأكل احلشائش والنباتات بسرعة . واألضراس الصلبة 

وقد أوجدت العناية . ، وتبتلعها كذلك دفعة واحدة ، حىت ميكنها أن تؤدي لإلنسان ما خلقت ألجله من خدمات 
فالطعام الذي تأكله ينزل إىل الكرش ، وهو خمزن له ، فإذا ما انتهى اخلالقة هلذا الصنف أعجب أجهزة اهلضم ، 

  .» القلنسوة « عمل احليوان اليومي وجلس للراحة ، يذهب الطعام إىل جتويف يسمى 

، مث إىل رابع » أم التالفيف « مث يرجع إىل الفم ، فيمضغ ثانية مضغاً جيداً ، حيث يذهب إىل جتويف ثالث يسمى 
وكل هذه العملية الطويلة أعدت حلماية احليوان ، إذ كثرياً ما يكون هدفاً هلجوم حيوانات » ة اإلنفح« يسمى 

ويقول العلم إن عملية االجترار ضرورية . كاسرة يف املراعي ، فوجب عليه أن حيصل على غذائه بسرعة وخيتفي 
يلوز الذي يغلف مجيع اخلاليا النباتية ، بل وحيوية ، إذ أن العشب من النباتات العسرة اهلضم ، ملا حيتويه من السل

وهلضمه حيتاج احليوان إىل وقت طويل جداً ، فلو مل يكن جمتراً ، ومبعدته خمزن خاص ، لضاع وقت طويل يف الرعي 
، يكاد يكون يوماً بأكمله ، دون أن حيصل احليوان على كفايته من العذاء ، وألجهد العضالت يف عمليات التناول 

ا سرعة األكل ، مث ختزينه وإعادته بعد أن يصيب شيئاً من التخمر ، ليبدأ املضغ والطحن والبلع ، حتقق إمن. واملضغ 
  .« فسبحان املدبر . كافة أغراض احليوان من عمل وعذاء وحسن هضم 

 بينما لإلوز والبط. والطيور اجلارحة كالبوم واحلدأة ذات منقار مقوس حاد على شكل خطاف لتمزيق اللحوم » 
وعلى جانب املنقار زوائد . مناقري عريضة منبسطة مفلطحة كاملغرفة ، توائم البحث عن الغذاء يف الطني واملاء 

  .صغرية كاألسنان لتساعد على قطع احلشائش 
بينما . أما الدجاج واحلمام وباقي الطيور اليت تلتقط احلب من األرض فمناقريها قصرية مدببة لتؤدي هذا الغرض « 

إذ أن . بجعة مثالً طويل طوالً ملحوظاً ، وميتد من أسفله كيس يشبه اجلراب ليكون كشبكة الصياد منقار ال
  .السمك هو غذاء البجعة األساسي 

ومنقار اهلدهد وأبو قردان طويل مدبب ، أعد بإتقان للبحث عن احلشرات والديدان ، اليت غالباً ما تكون حتت » 
  .ن لإلنسان أن يعرف غذاء أي طري من النظرة العابرة إىل منقاره إنه ميك: ويقول العلم . سطح األرض 



فلما مل يعط أسناناً فقد خلقت له حوصلة وقانصة هتضم . أما باقي اجلهاز اهلضمي للطري فهو غريب عجيب « 
  .» ويلتقط الطري مواد صلبة وحصى لتساعد القانصة على هضم الطعام . الطعام 

على منهج هذه الظالل ، لو رحنا نتتبع األنواع واألجناس احلية على هذا النحو ،  ويطول بنا االستعراض ، وخنرج
وهي ذات اخللية الواحدة ، لنرى يد اهللا معها ، وعينه عليها ، وهو يقدر هلا أمرها » اإلميبا « فنسرع اخلطى إىل 

  .تقديراً 
وال يرى . لى األحجار الراسبة يف القاع يعيش يف الربك واملستنقعات ، أو ع. واإلميبا كائن حي دقيق احلجم « 

فعندما تتحرك تدفع . وهو يرى باجملاهر ، كتلة هالمية ، يتغري شكلها بتغري الظروف واحلاجات . بالعني إطالقاً 
  .بأجزاء من جسمها تكون به زوائد ، تستعملها كاألقدام ، للسري هبا إىل املكان املرغوب 

وإذا وجدت غذاء هلا أمسكت به بزائدة أو زائدتني ، وتفرز عليه . الكاذبة ولذا تسمى هذه الزوائد باألقدام 
عصارة هاضمة ، فتتغذى باملفيد منها ، أما الباقي فتطرده من جسمها وهي تتنفس من كل جسمها بأخذ 

، فتصور هذا الكائن الذي ال يرى إطالقاً بالعني ، يعيش ويتحرك ، ويتغذى ويتنفس . . األكسوجني من املاء 
  . .« وخيرج فضالته فإذا ما مت منوه انقسم إىل قسمني ، ليكون كل قسم حيواناً جديداً 

وعجائب احلياة يف النبات ال تقل يف إثارة العجب والدهشة عن عجائبها يف اإلنسان واحليوان والطري والتقدير » 
على أن األمر أعظم من هذا } ديراً وخلق كل شيء فقدره تق{ . فيها ال يقل ظهوراً وبروزاً عنه يف تلك األحياء 

إن حركة هذا الكون كله بأحدثها ووقائعها وتياراهتا مقدرة مدبرة صغريها وكبريها . كله وأمشل يف التقدير والتدبري 
كل حركة يف التاريخ ككل انفعال يف نفس فرد ، ككل نفس خيرج من صدر إن هذا النفس مقدر يف وقته ، مقدر . 

 ظروفه كلها ، مرتبط بنظام الوجود وحركة الكون ، حمسوب حسابه يف التناسق الكوين ، يف مكانه ، مقدر يف
  كاألحداث العظام الضخام

وهو يؤدي وظيفة ترتبط . إنه هو اآلخر قائم هناك بقدر . . وهذا العود الربي النابت وحده هناك يف الصحراء 
كاألفالك . وهذه اخللية الساحبة يف املاء . الطائرة بالوجود كله منذ كان وهذه النملة الساربة وهذه اهلباءة 

  واألجرام اهلائلة سواء
وتناسق مطلق بني مجيع املالبسات . تقدير يف الزمان ، تقدير يف املكان ، تقدير يف املقدار ، وتقدير يف الصورة 

  .واألحوال 
 أخيه ، مل يكن حادثاً شخصياً من ذا الذي يذكر مثالً أن زواج يعقوب من امرأة أخرى هي أم يوسف وبنيامني

 -وال يقتلوه  -إمنا كان قدراً مقدوراً ليحقد إخوة يوسف من غري أمه عليه ، فيأخذوه فيلقوه يف اجلب . . فردياً 
ليستعلي على اإلغراء . لتراوده امرأة العزيز عن نفسه . لينشأ يف قصر العزيز . يف مصر . لتبيعه . لتلتقطه السيارة 

ملاذا؟ إىل تلك اللحظة ال . . ليفسر هلما الرؤيا . ملاذا؟ ليتالقى يف السجن مع خادمي امللك . . السجن ليلقى يف . 
ملاذا؟ ملاذا يا رب يتعذب يوسف؟ ملاذا يا رب يتعذب يعقوب؟ ملاذا : يوجد جواب ويقف ناس من الناس يسألون 

كل هذا األمل ، املنوع األشكال؟ ملاذا؟ وألول يفقد هذا النيب بصره من احلزن؟ وملاذا يسام يوسف الطيب الزكي 
مرة جتيء أول إجابة بعد أكثر من ربع قرن يف العذاب ، ألن القدر يعده ليتوىل أمر مصر وشعبها والشعوب اجملاورة 

ليضطهدهم . ليكون من نسلهم شعب بين إسرائيل . يف سين القحط السبعة مث ماذا؟ مث ليستقدم أبويه وإخوته 
لتنشأ من وراء ذلك كله قضايا وأحداث  -وما صاحب حياته من تقدير وتدبري  -نشأ من بينهم موسى لي. فرعون 



  وتيارات يعيش العامل فيها اليوم بكليته وتؤثر يف جمرى حياة العامل مجيعه
  .ومن ذا الذي يذكر مثالً أن زواج إبراهيم جد يعقوب من هاجر املصرية مل يكن حادثاً شخصياً فردياً 

كان وما سبقه يف حياة إبراهيم من أحداث أدت إىل مغادرته موطنه يف العراق ومروره مبصر ، ليأخذ منها هاجر  إمنا
من نسل  -صلى اهللا عليه وسلم  -لينشأ حممد . ليسكن إمساعيل وأمه عند البيت احملرم . ، لتلد له إمساعيل 

ليكون من ذلك كله . . جه األرض لرسالة اإلسالم أصلح مكان على و. يف هذه اجلزيرة  -عليه السالم  -إبراهيم 
  ذلك احلدث األكرب يف تاريخ البشرية العام

ووراء كل نقطة ، وكل خطوة ، . ولكل مصري . ولكل نشأة . لكل حادث . إنه قدر اهللا وراء طرف اخليط البعيد 
  .وكل تبديل أو تغيري 

  .إنه قدر اهللا النافذ ، الشامل ، الدقيق ، العميق 
وأحياناً يتطاول الزمن بني املبدأ واملصري يف عمرهم . حياناً يرى البشر طرف اخليط القريب وال يرون طرفه البعيد وأ

  أو يتطاولون. وقد يسخطون . فيستعجلون ويقترحون . القصري ، فتخفى عليهم حكمة التدبري 
، وتطمئن قلوهبم وتستريح ويسريوا  واهللا يعلمهم يف هذا القرآن أن كل شيء بقدر ليسلموا األمر لصاحب األمر

  . .مع قدر اهللا يف توافق ويف تناسق ، ويف أنس بصحبة القدر يف خطوه املطمئن الثابت الوثيق 
  :ومع التقدير والتدبري ، القدرة على تفعل أعظم األحداث بأيسر اإلشارات 

  . .} وما أمرنا إالّ واحدة كلمح بالبصر { 
إمنا . وليس هنالك جليل وال صغري . اجلليل والصغري سواء : واحدة يتم هبا كل أمر أو كلمة . فهي إشارة واحدة 

إمنا هو تشبيه لتقريب األمر إىل حس . وليس هنالك زمن وال ما يعادل ملح البصر . ذلك تقدير البشر الألشياء 
حساب اهللا املطلق من  فالزمن إن هو إال تصور بشري ناشئ من دورة أرضهم الصغرية ، وال وجود له يف. البشر 

  هذه التصورات احملدودة
وواحدة حتيي كل . وواحدة تذهب به كما يشاء اهللا . وواحدة تبدل فيه وتغري . واحدة تنشئ هذا الوجود اهلائل 

وواحدة تبعث . وواحدة تبعثه يف صورة من الصور . وواحدة ترده إىل املوت . وواحدة تذهب به هنا وهناك . حي 
  .وواحدة جتمعهم ليوم احلشر واحلساب . اً اخلالئق مجيع

  .وكل أمر معها مقدر ميسور . واحدة فيها القدرة ومعها التقدير . واحدة ال حتتاج إىل جهد ، وال حتتاج إىل زمن 
  :ويف هذه يذكرهم مبصري أمثاهلم من املكذبني . وبواحدة كان هالك املكذبني على مدار القرون 

  .} ل من مدكر؟ وكل شيء فعلوه يف الزبر ، وكل صغري وكبري مستطر ولقد أهلكنا أشياعكم فه{ 
يتذكر . . } فهل من مدكر؟ { . فهذه مصارع املكذبني ، معروضة يف احللقات اليت تضمنتها السورة من قبل 

  ويعترب؟
. . } وكل شيء فعلوه يف الزبر { : ومل ينته حساهبم مبصارعهم األليمة ، فوراءهم حساب ال يفلت منه شيء 

  ال ينسى منه شيء وهو مسطور يف كتاب. . } وكل صغري وكبري مستطر { : مسطر يف الصحائف ليوم احلساب 
  .وعند هذا احلد من العرض والتعقيب ، يلتفت السياق إىل صفحة أخرى غري صفحة املكذبني 

وَالنَّْجُم َوالشََّجُر ) ٥(الشَّْمُس َوالْقََمُر بُِحْسَباٍن ) ٤(بََيانَ َعلََّمُه الْ) ٣(َخلََق الْإِْنَسانَ ) ٢(َعلََّم الْقُْرآنَ ) ١(الرَّْحَمُن 
َوأَِقيمُوا الَْوْزنَ بِالِْقْسِط وَلَا ُتْخِسرُوا ) ٨(أَلَّا َتطَْغْوا ِفي الِْميَزاِن ) ٧(وَالسََّماَء َرفََعَها وََوَضَع الِْميَزانَ ) ٦(َيْسُجَداِن 



وَالَْحبُّ ذُو الَْعْصِف وَالرَّْيَحانُ ) ١١(ِفيَها فَاِكَهةٌ وَالنَّْخلُ ذَاُت الْأَكَْمامِ ) ١٠(َضَعَها ِللْأََنامِ وَالْأَْرَض َو) ٩(الِْميَزانَ 
ْن َنارٍ َوَخلََق الَْجانَّ ِمْن َمارِجٍ ِم) ١٤(َخلََق الْإِْنَسانَ ِمْن َصلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ) ١٣(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ١٢(
مََرجَ ) ١٨(فَبِأَيِّ آلَاِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ١٧(َربُّ الَْمْشرِقَْينِ َوَربُّ الَْمغْرَِبْينِ ) ١٦(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ١٥(

َيْخُرُج مِْنُهَما اللُّؤْلُُؤ َوالْمَْرَجانُ ) ٢١(رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن  فَبِأَيِّ آلَاِء) ٢٠(َبْيَنُهَما َبْرَزٌخ لَا َيبِْغَياِن ) ١٩(الَْبحَْرْينِ َيلَْتِقَياِن 
فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذِّبَاِن ) ٢٤(َولَُه الَْجوَارِ الْمُْنشَآُت ِفي الَْبْحرِ كَالْأَْعلَامِ ) ٢٣(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٢٢(
َيسْأَلُهُ ) ٢٨(فَبِأَيِّ آلَاِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٢٧(َوَيْبقَى َوْجُه َربَِّك ذُو الَْجلَالِ َوالْإِكَْرامِ ) ٢٦(ا فَاٍن كُلُّ َمْن َعلَْيَه) ٢٥(

لَكُْم أَيَُّه الثَّقَلَاِن  َسَنفُْرغُ) ٣٠(فَبِأَيِّ آلَاِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٢٩(َمْن ِفي السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ كُلَّ َيْومٍ ُهَو ِفي َشأٍْن 
َيا مَْعَشَر الْجِنِّ وَالْإِْنسِ إِنِ اْسَتطَْعُتْم أَنْ َتْنفُذُوا ِمْن أَقْطَارِ السََّماَواِت وَالْأَْرضِ ) ٣٢(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٣١(

ُيْرَسلُ َعلَْيكَُما ُشوَاظٌ ِمْن َنارٍ وَُنحَاٌس فَلَا ) ٣٤(ِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن فَبِأَيِّ آلَا) ٣٣(فَاْنفُذُوا لَا َتنْفُذُونَ إِلَّا بُِسلْطَاٍن 
فَبِأَيِّ آلَاِء َربِّكَُما ) ٣٧(فَإِذَا اْنَشقَِّت السََّماُء فَكَاَنْت َوْرَدةً كَالدَِّهاِن ) ٣٦(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٣٥(َتْنَتِصَراِن 

ُيْعَرُف الُْمْجرُِمونَ ) ٤٠(فَبِأَيِّ آلَاِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٣٩(فََيْومَِئٍذ لَا ُيسْأَلُ َعْن ذَْنبِِه إِْنٌس َولَا َجانٌّ ) ٣٨(اِن ُتكَذَِّب
جََهنَُّم الَِّتي ُيكَذِّبُ بَِها الُْمْجرُِمونَ َهِذِه ) ٤٢(فَبِأَيِّ آلَاِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٤١(بِِسيَماُهْم فَُيْؤَخذُ بِالنَّوَاِصي َوالْأَقَْدامِ 

فَبِأَيِّ ) ٤٦(َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه َجنََّتاِن ) ٤٥(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٤٤(َيطُوفُونَ َبْينََها َوَبْيَن َحمِيمٍ آٍن ) ٤٣(
فَبِأَيِّ آلَاِء ) ٥٠(ِفيهَِما َعْيَناِن َتجْرَِياِن ) ٤٩(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٤٨(ٍن ذَوَاَتا أَفَْنا) ٤٧(آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن 

اِئُنَها ُمتَِّكِئَني َعلَى فُُرشٍ َبطَ) ٥٣(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٥٢(ِفيهَِما ِمْن كُلِّ فَاِكَهٍة َزْوَجاِن ) ٥١(رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن 
ِفيهِنَّ قَاصَِراتُ الطَّْرِف لَمْ َيطِْمثُْهنَّ إِْنسٌ ) ٥٥(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٥٤(ِمْن إِْسَتبَْرقٍ َوجََنى الَْجنََّتْينِ َداٍن 

فَبِأَيِّ آلَاِء َربِّكَُما ُتكَذَِّبانِ ) ٥٨(اقُوُت وَالَْمْرَجانُ كَأَنَُّهنَّ الَْي) ٥٧(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٥٦(قَْبلَُهْم َولَا َجانٌّ 
فَبِأَيِّ آلَاءِ ) ٦٢(َوِمْن ُدونِهَِما َجنََّتاِن ) ٦١(فَبِأَيِّ آلَاِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٦٠(َهلْ جََزاُء الْإِْحَساِن إِلَّا الْإِْحَسانُ ) ٥٩(

فَبِأَيِّ آلَاِء ) ٦٦(ِفيهَِما َعْيَنانِ َنضَّاَخَتاِن ) ٦٥(فَبِأَيِّ آلَاِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٦٤(امََّتاِن ُمْدَه) ٦٣(رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن 
) ٧٠(َسانٌ ِفيهِنَّ خَْيرَاٌت ِح) ٦٩(فَبِأَيِّ آلَاِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٦٨(ِفيهَِما فَاِكَهةٌ َوَنْخلٌ َوُرمَّانٌ ) ٦٧(رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن 

لَمْ َيطِْمثُْهنَّ إِْنسٌ ) ٧٣(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٧٢(حُوٌر َمقُْصوَراٌت ِفي الِْخَيامِ ) ٧١(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن 
فَبِأَيِّ آلَاِء ) ٧٦(َعلَى َرفَْرٍف ُخْضرٍ َوَعْبقَرِيٍّ ِحَساٍن  ُمتَِّكِئَني) ٧٥(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٧٤(قَْبلَُهْم َولَا َجانٌّ 
  ) ٧٨(َتبَاَرَك اْسُم َربَِّك ِذي الَْجلَالِ َوالْإِكَْرامِ ) ٧٧(رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن 

رة إهنا إعالن عام يف ساحة الوجود الكبري ، وإعالم بآالء اهللا الباه. هذه السورة املكية ذات نسق خاص ملحوظ 
الظاهرة ، يف مجيل صنعه ، وإبداع خلقه؛ ويف فيض نعمائه؛ ويف تدبريه للوجود وما فيه؛ وتوجه اخلالئق كلها إىل 

اإلنس واجلن املخاطبني بالسورة على السواء ، يف : وهي إشهاد عام للوجود كله على الثقلني . . وجهه الكرمي 
إن كانا ميلكان التكذيب بآالء اهللا ، حتدياً يتكرر عقب ساحة الوجود ، على مشهد من كل موجود ، مع حتديهما 

  .بيان كل نعمة من نعمه اليت يعددها ويفصلها ، وجيعل الكون كله معرضاً هلا ، وساحة اآلخرة كذلك 
تتجلى يف إطالق الصوت إىل أعلى ، وامتداد . . ورنة اإلعالن تتجلى يف بناء السورة كله ، ويف إيقاع فواصلها 

. . ىل بعيد؛ كما تتجلى يف املطلع املوقظ الذي يستثري الترقب واالنتظار ملا يأيت بعد املطلع من أخبار التصويت إ
الرمحن كلمة يف معناها الرمحة ، ويف رنتها اإلعالن ، والسورة بعد ذلك . . مبتدأ مفرداً . كلمة واحدة . . الرمحن 

  .بيان للمسات الرمحة ومعرض آلالء الرمحن 
تسبق يف الذكر خلق اإلنسان ذاته وتعليمه . اآلالء بتعليم القرآن بوصفه املنة الكربى على اإلنسان  ويبدأ معرض



  .البيان 
  . .البيان . . مث يذكر خلق اإلنسان ، ومنحه الصفة اإلنسانية الكربى 

وامليزان . فوعة الشمس والقمر والنجم والشجر والسماء املر. . ومن مث يفتح صحائف الوجود الناطقة بآالء اهللا 
والبحران . واملشرقان واملغربان . واجلن واإلنس . واألرض وما فيها من فاكهة وخنل وحب ورحيان . املوضوع 

  .بينهما برزخ ال يبغيان ، وما خيرج منهما وما جيري فيهما 
، يف ظل الوجود مشهد الفناء املطلق للخالئق . عرض مشهد فنائها مجيعاً . فإذا مت عرض هذه الصحائف الكبار 

  .الذي إليه تتوجه اخلالئق مجيعاً ، ليتصرف يف أمرها مبا يشاء . املطلق لوجه اهللا الكرمي الباقي 
سنفرغ لكم أيها { : ويف ظل الفناء املطلق والبقاء املطلق جييء التهديد املروع والتحدي الكوين للجن واإلنس 

ن واإلنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات واألرض يا معشر اجل. فبأي آالء ربكما تكذبان . الثقالن 
. فبأي آالء ربكما تكذبان ، يرسل عليكما شواظ من نار وحناس فال تنتصران . ال تنفذون إال بسلطان . فانفذوا 

  . .} فبأي آالء ربكما تكذبان؟ 
فيها مشهد السماء محراء سائلة ، يرتسم . يعرض يف صورة كونية . مشهد القيامة . ومن مث يعرض مشهد النهاية 

  .ومشهد العذاب للمجرمني ، والثواب للمتقني يف تطويل وتفصيل 
  . .} تبارك اسم ربك ذي اجلالل واإلكرام { : مث جييء اخلتام املناسب ملعرض اآلالء 

. ه أرجاء الوجود إعالن ينطلق من املأل األعلى ، فتتجاوب ب. إن السورة كلها إعالن عام يف ساحة الوجود الكبري 
  . .ويشهده كل من يف الوجود وكل ما يف الوجود 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . .} الرمحن { 
  .هذا املطلع املقصود بلفظه ومعناه ، وإيقاعه وموسيقاه 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . .} الرمحن { 
  . أرجاء هذا الكون ، ويف جنبات هذا الوجود هبذا الرنني الذي تتجاوب أصداؤه الطليقة املديدة يف

  . . . . . . . . . . . . . . . . .} الرمحن { 
هبذا اإليقاع الصاعد الذاهب إىل بعيد ، جيلجل يف طباق الوجود ، وخياطب كل موجود ، ويتلفت على رنته كل 

  . .كائن ، وهو ميأل فضاء السماوات واألرض ، ويبلغ إىل كل مسع وكل قلب 
  . . . . . . . . . . . . .} الرمحن { 

  .بعد املطلع العظيم . ويصمت الوجود كله وينصت ، يف ارتقاب اخلرب العظيم . وتنتهي اآلية . ويسكت 
  . .مث جييء اخلرب املترقب ، الذي خيفق له ضمري الوجود 

والسمآء . شجر يسجدان والنجم وال. الشمس والقمر حبسبان . علمه البيان . خلق اإلنسان . علم القرآن { 
. واألرض وضعها لألنام . وأقيموا الوزن بالقسط وال ختسروا امليزان . أال تطغوا يف امليزان . رفعها ووضع امليزان 

  .} فبأي آالء ربكما تكذبان؟ . واحلب ذو العصف والرحيان . فيها فاكهة والنخل ذات األكمام 
  . .وهذا هو اخلرب األول بعد ذلك اإلعالن  .هذا هو املقطع األول يف بيان آالء الرمحن 

  . .} علم القرآن { 
الترمجة الصادقة الكاملة لنواميس هذا . . القرآن . . هذه النعمة الكربى اليت تتجلى فيها رمحة الرمحن باإلنسان 

ينهم ويقيم عقيدهتم وتصوراهتم ومواز. الذي يصل أهلها بناموس الوجود . ومنهج السماء لألرض . الوجود 



فيمنحهم اليسر والطمأنينة والتفاهم . وقيمهم ونظمهم وأحواهلم على األساس الثابت الذي يقوم عليه الوجود 
  .والتجاوب مع الناموس 

القرآن الذي يفتح حواسهم ومشاعرهم على هذا الكون اجلميل ، كأمنا يطالعهم أول مرة ، فيجدد إحساسهم 
ويزيد فيمنح كل شيء من حوهلم حياة نابضة تتجاوب . لكون من حوهلم بوجودهم الذايت ، كما جيدد إحساسهم با

وتتعاطف مع البشر؛ فإذا هم بني أصدقاء ، ورفاق أحباء ، حيثما ساروا أو أقاموا ، طوال رحلتهم على هذا 
  الكوكب

اليت أشفقت منها القرآن الذي يقرأ يف أخالدهم أهنم خلفاء يف األرض ، أهنم كرام على اهللا ، وأهنم محلة األمانة 
. . فيشعرهم بقيمتهم اليت يستمدوهنا من حتقيق إنسانيتهم العليا ، بوسيلتها الوحيدة . السماوات واألرض واجلبال 

  .وحيقق نعمته الكربى على اإلنسان . الذي حييي يف أرواحهم نفخة اهللا . . اإلميان 
  .ذا الكائن معىن اإلنسان فبه يتحقق يف ه. ومن مث قدم تعليم القرآن على خلق اإلنسان 

  . .} خلق اإلنسان علمه البيان { 
إذ املقصود من ذكره هنا هو . خلق اإلنسان ابتداء ، فسيأيت ذكره يف مكانه من السورة بعد قليل  -مؤقتاً  -وندع 

  .ما تاله من تعليمه البيان 
فننسى بطول األلفة عظمة هذه اهلبة ، . . إننا نرى اإلنسان ينطق ويعرب ويبني ، ويتفاهم ، ويتجاوب مع اآلخرين 

  .وضخامة هذه اخلارقة ، فريدنا القرآن إليها ، ويوقظنا لتدبرها ، يف مواضع شىت 
  فما اإلنسان؟ ما أصله؟ كيف يبدأ؟ وكيف ُيعلم البيان؟

جملهر ، وال تكاد ترى با. خلية ساذجة صغرية ، ضيئلة ، مهينة . إنه هذه اخللية الواحدة اليت تبدأ حياهتا يف الرحم 
  وهي ال ُتبني. َتبني 

. وغضروفية . عظمية . . اجلنني املكون من ماليني اخلاليا املنوعة . ولكن هذه اخللية ما تلبث أن تكون اجلنني 
. البصر . السمع : ومنها كذلك تتكون اجلوارح واحلواس ووظائفها املدهشة . . وجلدية . وعصبية . وعضلية 
كله . . اإلدراك والبيان ، والشعور واإلهلام : مث اخلارقة الكربى والسر األعظم . . مث . لمس ال. الشم . الذوق 

  من تلك اخللية الواحدة الساذجة الصغرية الضئيلة املهينة ، اليت ال تكاد َتبني ، واليت ال ُتبني
  .كيف؟ ومن أين؟ من الرمحن ، وبصنع الرمحن 

أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع واألبصار واهللا { : فلننظر كيف يكون البيان؟ 
. اللسان والشفتان والفك واألسنان . . إن تكوين جهاز النطق وحده عجيبة ال ينقضي منها العجب } واألفئدة 

يف سلسلة  إهنا كلها تشترك يف عملية التصويت اآللية وهي حلقة. . واحلنجرة والقصبة اهلوائية والشعب والرئتان 
وهي على ضخامتها ال متثل إال اجلانب امليكانيكي اآليل يف هذه العملية املعقدة ، املتعلقة بعد ذلك بالسمع . البيان 

بل ال نكاد ندري . وال ندري شيئاً عن ماهيته وحقيقته . مث بالعقل الذي ال نعرف عنه إال امسه . واملخ واألعصاب 
  شيئاً عن عمله وطريقته

  الناطق باللفظ الواحد؟ كيف ينطق
  .جمهولة يف بعض املراحل خافية حىت اآلن . إهنا عملية معقدة كثرية املراحل واخلطوات واألجهزة 

من  -ال ندري كيف  -هذا الشعور ينتقل . إهنا تبدأ شعوراً باحلاجة إىل النطق هبذا اللفظ ألداء غرض معني 
إن املخ يصدر أمره عن طريق األعصاب : ويقال . . املخ . . سية اإلدراك أو العقل أو الروح إىل أداة العمل احل



وهنا تطرد الرئة قدراً من اهلواء . واللفظ ذاته مما علمه اهللا لإلنسان وعرفه معناه . بالنطق هبذا اللفظ املطلوب 
ال تقاس إليها أوتار أية  املختزن فيها ، ليمر من الشعب إىل القصبة اهلوائية إىل احلنجرة وحباهلا الصوتية العجيبة اليت

آلة صوتيه صنعها اإلنسان ، وال مجيع اآلالت الصوتية املختلفة األنغام فيصوت اهلواء يف احلنجرة صوتاً تشكله 
إىل آخر أشكال . . ضخماً أو رفيعاً . خشناً أو ناعماً . سريعاً أو بطيئاً . عالياً أو خافتاً . . حسبما يريد العقل 

ع احلنجرة اللسان والشفتان والفك واألسنان ، مير هبا هذا الصوت فيتشكل بضغوط خاصة وم. الصوت وصفاته 
ويف اللسان خاصة مير كل حرف مبنطقة منه ذات إيقاع معني ، يتم فيه الضغط املعني ، . يف خمارج احلروف املختلفة 

  . .ليصّوت احلرف جبرس معني 
وكل منها عامل . واملشاعر السابقة والالحقة . والفكرة . وع واملوض. ووراءه العبارة . . وذلك كله لفظ واحد 

  .عجيب غريب ، ينشأ يف هذا الكيان اإلنساين العجيب الغريب ، بصنعة الرمحن ، وفضل الرمحن 
  :مث يستطرد يف بيان آالء الرمحن يف املعرض الكوين العام 

  . .} الشمس والقمر حبسبان { 
ق التكوين واحلركة ، مبا ميأل القلب روعة ودهشة ، شعوراً بضخامة هذه حيث تتجلى دقة التقدير ، يف تنسي

  .اإلشارة ، وما يف طياهتا من حقائق بعيدة اآلماد عميقة األغوار 
فهنالك يف هذا الفضاء الذي ال يعرف البشر له حدوداً ، . إن الشمس ليست هي أكرب ما يف السماء من أجرام 

فالشعرى اليمانية أثقل من الشمس . ها الكثري أكرب من الشمس وأشد حرارة وضوءاً ماليني املاليني من النجوم ، من
والسماك الرامح حجمه مثانون ضعف حجم الشمس . بعشرين مرة ، ونورها يعادل مخسني ضعف نور الشمس 

  .وسهيل أقوى من الشمس بألفني ومخسمائة مرة . ونوره مثانية آالف ضعف 

  . .وهكذا . 
حنن سكان الكوكب األرضي الصغري ، الذي يعيش هو وسكانه مجيعاً  -أهم جنم بالنسبة لنا ولكن الشمس هي 

  .على ضوء الشمس وحرارهتا وجاذبيتها 
وهو العامل األهم يف حركة اجلزر واملد يف . ولكنه ذو أثر قوي يف حياهتا . وكذلك القمر هو تابع صغري لألرض 

  .البحار 
كلها . . وكذلك حجم القمر وبعده ودورته . وبعدها عنا ، وسريها يف فلكها وحجم الشمس ، ودرجة حرارهتا ، 

وبالقياس إىل وضعهما يف الفضاء مع النجوم . حمسوبة حساباً كامل الدقة بالقياس إىل آثارمها يف حياة األرض 
  .والكواكب األخرى 

  . .حياة وأحياء  ونتاول طرفاً من احلساب الدقيق يف عالقتهما بكوكبنا األرضي وما عليه من
ولو كانت أقرب إلينا من هذا الحترقت . إن الشمس تبعد عن األرض باثنني وتسعني ونصف مليون من األميال 

األرض أو انصهرت أو استحالت خباراً يتصاعد يف الفضاء ولو كانت أبعد منا ألصاب التجمد واملوت ما على 
وهذا القدر . يتجاوز جزءاً من مليوين جزء من حرارهتا  األرض من حياة والذي يصل إلينا من حرارة الشمس ال

ولو كانت الشعرى بضخامتها وإشعاعها هي اليت يف مكان الشمس منا لتبخرت . الضئيل هو الذي يالئم حياتنا 
  الكرة األرضية ، وذهبت بدداً

 حبار األرض كافياً فلو كان أكرب من هذا لكان املد الذي حيدثه يف. وكذلك القمر يف حجمه وبعده عن األرض 
  وكذلك لو كان أقرب مما وضعه اهللا حبسابه الذي ال خيطئ مقدار شعرة. لغمرها بطوفان يعم كل ما عليها 



وجاذبية الشمس وجاذبية القمر لألرض هلما حساهبما يف توازن وضعها ، وضبط خطاها يف هذا الفضاء الشاسع 
. بسرعة عشرين ألف ميل يف الساعة يف اجتاه حنو برج اجلبار الرهيب ، الذي جتري فيه جمموعتنا الشمسية كلها 

  ومع هذا ال تلتقي بأي جنم يف طريقها على ماليني السنني
ويف هذا الفضاء الشاسع الرهيب ال خيتل مدار جنم مبقدار شعرة ، وال خيتل حساب التوازن والتناسق يف حجم وال 

  .حركة 
  .} بان الشمس والقمر حبس{ . . صدق اهللا العظيم 

  . .} والنجم والشجر يسجدان { 
فأما هذه فهي إشارة إىل اجتاه هذا الكون . وقد كانت اإلشارة السابقة إىل احلساب والتقدير يف بناء الكون الكبري 

  .وهي إشارة موحية إىل حقيقة هادية . وارتباطه 
والنجم والشجر منوذجان منه ، . املبدع إن هذا الوجود مرتبط ارتباط العبودية والعبادة مبصدره األول ، وخالقه 

كما فسره بعضهم بأنه النبات الذي . وقد فسر بعضهم النجم بأنه النجم الذي يف السماء . يدالن على اجتاهه كله 
ينتهي إىل حقيقة . وسواء كان هذا أم كان ذاك فإن مدى اإلشارة يف النص واحد . ال يستوي على سوقه كالشجر 

  .ارتباطه اجتاه هذا الكون و
ولكنها يف حقيقتها . روح خيتلف مظهرها وشكلها ودرجتها من كائن إىل كائن . والكون خليقة حية ذات روح 

  .واحدة 
  .ولقد أدرك القلب البشري منذ عهود بعيدة حقيقة هذه احلياة السارية يف الكون كله 

ا كانت تغيم عليه ، وتتوارى عنه كلما حاول ولكنه. أدركها باإلهلام اللدين فيه . وحقيقة اجتاه روحه إىل خالقه 
  اقتناصها بعقله املقيد بتجارب احلواس

ولكنه ال يزال بعيداً عن الوصول . ولقد استطاع أخرياً أن يصل إىل أطراف قريبة من حقيقة الوحدة يف بناء الكون 
  إىل حقيقة روحه احلية عن هذا الطريق

وأن احلركة هي . ي وحدة بناء الكون ، وأهنا يف حقيقتها جمرد إشعاع والعلم مييل اليوم إىل افتراض أن الذرة ه
  .قاعدة الكون ، واخلاصية املشتركة بني مجيع أفراده 

  فإىل أين يتجه الكون حبركته اليت هي قاعدته وخاصيته؟
برياً عن وهي احلركة األصيلة فحركة ظاهره ال تكون إال تع -إنه يتجه إىل مبدعه حبركة روحه : القرآن يقول 
: ومنها . . } والنجم والشجر يسجدان { وهي احلركة اليت متثلها يف القرآن آيات كثرية منها هذه  -حركة روحه 

} تسبح له السماوات السبع واألرض ومن فيهن وإن من شيء إال يسبح حبمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم { 
وتأمل } كل قد علم صالته وتسبيحه . ض والطري صآفات أمل تر أن اهللا يسبح له من يف السماوات واألر{ : ومنها 

هذه احلقيقة ، ومتابعة الكون يف عبادته وتسبيحه ، مما مينح القلب البشري متاعاً عجيباً ، وهو يشعر بكل ما حوله 
إخواناً له حياً يعاطفه ويتجه معه إىل خالقه وهو يف وقفته بني أرواح األشياء كلها ، وهي تدب فيها مجيعاً ، وحتيلها 

  ورفقاء
  . .إهنا إشارة ذات أبعاد وآماد وأعماق 

  }. وأقيموا الوزن بالقسط وال ختسروا امليزان . أال تطغوا يف امليزان . والسمآء رفعها ووضع امليزان { 
اذه من تقصد إىل تنبيه القلب الغافل ، وإنق -كباقي اإلشارات القرآنية إىل جمايل هذا الكون  -واإلشارة إىل السماء 



  .بالدة األلفة ، وإيقاظه لعظمة هذا الكون وتناسقه ومجاله ، وإىل قدرة اليد اليت أبدعته وجالهلا 
إىل هذا الفضاء اهلائل السامق الذي ال . توجه النظر إىل أعلى  -أياً كان مدلول السماء  -واإلشارة إىل السماء 

من األجرام الضخمة ، فال يلتقي منها اثنان ، وال تصطدم  تبدو له حدود معروفة؛ والذي تسبح فيه ماليني املاليني
ويبلغ عدد اجملموعة أحياناً ألف مليون جنم ، كمجموعة اجملرة اليت ينتسب إليها عاملنا . جمموعة منها مبجموعة 

ون مشسنا اليت يبلغ قطرها مليونا وثلث ملي. الشمسي ، وفيها ما هو أصغر من مشسنا وما هو أكرب آالف املرات 
كيلو متر وكل هذه النجوم ، وكل هذه اجملموعات جتري يف الكون بسرعات خميفة ، ولكنها يف هذا الفضاء اهلائل 

  ذرات ساحبة متباعدة ، ال تلتقي ، وال تتصادم
وضعه ثابتاً راسخاً . ميزان احلق } وضع امليزان { وإىل جوار هذه العظمة يف رفع هذه السماء اهلائلة الوسيعة 

كي ال خيتل تقوميها ، وال يضطرب وزهنا ، . قيم األشخاص واألحداث واألشياء . وضعه لتقدير القيم .  مستقراً
وضعه يف الفطرة ووضعه يف هذا املنهج اإلهلي الذي جاءت به الرساالت وتضمنه . وال تتبع اجلهل والغرض واهلوى 

  :القرآن 
  .} أال تطغوا يف امليزان { . . وضع امليزان 

ومن مث يستقر الوزن بالقسط ، بال طغيان . . } وأقيموا الوزن بالقسط وال ختسروا امليزان { . . وا وتفرطوا فتغال. 
  .وال خسران 

يرتبط بالسماء يف مدلوهلا املعنوي حيث . ومن مث يرتبط احلق يف األرض ويف حياة البشر ، ببناء الكون ونظامه 
ويلتقي هذان . . ظور حيث متثل ضخامة الكون وثباته بأمر اهللا وقدرته ومدلوهلا املن. يتنزل منها وحي اهللا وهنجه 

  .املدلوالن يف احلس بإيقاعهما وظالهلما املوحية 
  .} واحلب ذو العصف والرحيان . فيها فاكهة والنخل ذات األكمام . واألرض وضعها لألنام { 

حنن هلذا كله . ا ، ولوضعنا حنن كذلك عليها وحنن لطول استقرارنا على هذه األرض ، وألفتنا ألوضاعها وظواهره
وجعلت استقرارنا عليها ممكناً وميسوراً إىل احلد . هذه األرض لألنام » وضعت « ال نكاد حنس يد القدرة اليت 

وال ننتبه إىل ضخامة معىن االستقرار ، وعظمة نعمة اهللا علينا فيه إال بني احلني واحلني حني . الذي ال نكاد نشعر به 
عندئذ نتذكر معىن . ثور بركان ، أو ميور زلزال ، فيؤرجح هذه األرض املطمئنة من حتتنا ، فتضطرب ومتور ي

  .االستقرار الذي نستمتع به على هذه األرض بنعمة اهللا 
والبشر خليقون أن يتذكروا هذه احلقيقة يف كل حلظة ، لو أهنم ألقوا باهلم إىل أن أرضهم هذه اليت يركنون إليها ، 

تسبح حول نفسها بسرعة حنو . هباءة تسبح يف هذا الفضاء املطلق . إن هي إال هباءة ساحبة يف فضاء اهللا الوسيع 
بينما هي والشمس . حول الشمس بسرعة ستني ألف ميل يف الساعة  -مع هذا  -وتسبح . ألف ميل يف الساعة 

ين ألف ميل يف الساعة متجهة يف اجتاه واحد حنو واجملموعة الشمسية كلها تبعد جبملتها يف هذا الفضاء بسرعة عشر
  برج اجلبار يف السماء

أجل لو أهنم ألقوا باهلم إىل أهنم حممولون على هذه اهلباءة الساحبة اليت تنهب الفضاء هنباً هبذه السرعة معلقة يف 
اح واألوصال ، ال يركنون لظلوا أبداً معلقي القلوب واألبصار ، واجفي األرو. . أجوازه بغري شيء إال قدرة اهللا 

  إال للواحد القهار الذي وضع األرض لألنام ، وأقرهم عليها هذا اإلقرار
ولقد يسر هلم فيها احلياة ، وهي تدور هبم حول نفسها وحول الشمس ، وتركض مع الشمس وتوابعها بتلك 

والكم (  -النخل ذات األكمام  وخيص منها -وقدر فيها أقواهتا اليت يذكر منها هنا الفاكهة . السرعة املذهلة 



ويذكر منها احلب ذا الورق . ليشري إىل مجال هيئتها جبانب فائدة مثرهتا ) كيس الطلع الذي ينشأ منه الثمر 
وهي ألوان من نبات . . النبات ذات الرائحة . ويذكر منها الرحيان . والسيقان اليت تعصف وتصري طعاماً للماشية 

  .طعام لإلنسان ومنها ما هو طعام للدواب ، ومنها ما هو رْوح للناس ومتاع منها ما هو . األرض شىت 
وتنسيق الشمس . وتعليمه البيان . وخلق اإلنسان . تعليم القرآن : وعند هذا املقطع من تعداد أنعم اهللا وآالئه 

  .خنل وحب ورحيان وما فيها من فاكهة و. ووضع األرض لألنام . ورفع السماء ووضع امليزان . والقمر حبسبان 

. . } فبأي آالء ربكما تكذبان؟ { : عند هذا املقطع يهتف باجلن واإلنسان ، يف مواجهة الكون وأهل الكون . 
  .فما ميلك إنس وال جان أن يكذب بآالء الرمحن يف مثل هذا املقام . وهو سؤال للتسجيل واإلشهاد 

إىل االمتنان عليهما بآالئه يف ذوات أنفسهما ، ويف خاصة  مث ينتقل من االمتنان عليهما بآالء اهللا يف الكون ،
  :وجودمها وإنشائهما 

  . .} فبأي آالء ربكما تكذبان؟ . . وخلق اجلان من مارج من نار . خلق اإلنسان من صلصال كالفخار { 
أبعادها بأي مقياس  واملسافة بني الوجود وعدم الوجود ابتداء مسافة ال تقاس. ونعمة اإلجياد واإلنشاء أصل النعمة 

فجميع املقاييس اليت يف أيدي البشر أو اليت تدركها عقوهلم ، هي مقاييس للفارق بني موجود . مما يألفه البشر 
أما املسافة بني املوجود وغري املوجود فال تدركها مدراك البشر حبال وحنسب اجلن كذلك ، فإن هم إال . وموجود 

  خلق مقاييس املخلوقات
  .اهللا على اجلن واإلنس بنعمة اإلجياد واإلنشاء؛ فإمنا مينت عليهما بالنعمة اليت تفوق حد اإلدراك فحني مينت 

الطني إذا يبس وصار له : والصلصال . مث يقرر احلق سبحانه مادة خلق اإلنس واجلن ، وهي كذلك من خلق اهللا 
كما أهنا قد . ن الطني أو من التراب وقد تكون هذه حلقة يف سلسلة النشأة م. صوت وصلصلة عند الضرب عليه 

  .تكون تعبرياً عن حقيقة الوحدة بني مادة اإلنسان ومادة األرض يف عناصر التكوين 
فهو يتكون من الكربون ، . وقد أثبت العلم احلديث أن جسم اإلنسان حيتوي من العناصر ما حتتويه األرض « 

، واآلزوت ، والكالسيوم ، والبوتاسيوم ، والصوديوم ، واألكسيجني ، واأليدروجني ، والفسفور ، والكربيت 
والكلور ، واملغنسيوم ، واحلديد ، واملنجنيز ، والنحاس ، واليود ، والفلورين ، والكوبالت ، والزنك ، والسلكون 

سان وإن اختلفت نسبها يف إنسان عن اآلخر ، ويف اإلن. وهذه نفسها هي العناصر املكونة للتراب . ، واألملنيوم 
  »عن التراب ، إال أن أصنافها واحدة 

فقد تكون احلقيقة القرآنية . إال أن هذا الذي أثبته العلم ال جيوز أن يؤخذ على أنه التفسري احلتمي للنص القرآين 
وتقصد إىل صورة أخرى من الصور الكثرية اليت يتحقق هبا . تعين هذا الذي أثبته العلم ، أو تعين شيئاً آخر سواه 

  .خلق اإلنسان من تراب ، أو طني أو صلصال  معىن
والذي ننبه إليه بشدة هو ضرورة عدم قصر النص القرآين على كشف علمي بشري ، قابل للخطأ والصواب ، 

فإن بعض املخلصني . وقابل للتعديل والتبديل ، كلما اتسعت معارف اإلنسان وكثرت وحتسنت وسائله للمعرفة 
بنية  -جتريبية أو افتراضية  -طابقة بني مدلول النصوص القرآنية والكشوف العلمية من الباحثني يسارعون إىل امل

فالقرآن معجز سواء طابقت الكشوف العلمية املتأرجحة نصوصه الثابتة أم مل تطابقها . بيان ما يف القرآن من إعجاز 
والتعديل ، بل للخطأ والصواب  ونصوصه أوسع مدلوالً من حصرها يف نطاق تلك الكشوف القابلة دائماً للتبديل. 

من األساس وكل ما يستفاد من الكشوف العلمية يف تفسري نصوص القرآن ، وهو توسيع مدلوهلا يف تصورنا كلما 



أطلعنا العلم على شيء مما تشري إليه إشارات جمملة من آيات اهللا يف األنفس واآلفاق ، دون أن حيمل النص القرآين 
  .ذي كشفه العلم على أن مدلوله هو هذا ال

  .إمنا جواز أن يكون هذا بعض ما يشري إليه 
واملصدر الواحد فيها هو هذا القرآن . فمسألة خارجة عن حدود العلوم البشرية . فأما خلق اجلان من مارج من نار 

ياح وللجان املشتعل املتحرك كألسنة النار مع الر: واملارج . . الذي خلق وهو أعلم مبن خلق . خرب اهللا الصادق . 
فأما األمر املستيقن فهو أهنم . ولكنا ال ندري كيف يعيش اجلان وقبيله . قدرة على احلياة يف هذه األرض مع اإلنس 

. . وإذ صرفنآ إليك نفراً من اجلن يستمعون القرآن { : خماطبون هبذا القرآن كما سبق بيانه عند تفسري قوله تعاىل 
  .محن وكما هو احلال هنا يف سورة الر} 

وهي النعمة اليت تقوم . كلٌّ من األصل الذي أنشأه اهللا منه . واخلطاب هنا للجن واإلنس ، لتذكريمها بنعمة الوجود 
وال . . } فبأي آالء ربكما تكذبان؟ { : ومن مث يعقب عليها بتعقيب التسجيل واإلشهاد العام . عليها سائر النعم 

  تكذيب يف هذا املقام املشهود
  }فبأي آالء ربكما تكذبان؟ . رقني ورب املغربني رب املش{ 

وهذه اإلشارة اليت متأل القلب بفيض غامر من الشعور بوجود اهللا ، حيثما توجه ، وحيثما تلفت ، وحيثما امتد به 
ربوبيته ومشيئته وسلطانه ، ونوره وتوجيهه . . فحيث الشروق وحيث الغروب هناك اهللا . . النظر حوله يف اآلفاق 

  . .ايته وهد
وغروهبما كذلك ، مبناسبة ذكر . واملشرقان واملغربان قد يكون املقصود هبما شروق الشمس وشروق القمر 

وقد يكون املقصود مشرقي الشمس املختلفي املوضع يف الصيف والشتاء . الشمس والقمر فيما تقدم من آالء اهللا 
  .ومغربيها كذلك 

ظالل االجتاه إىل املشرق واملغرب ، والشعور باهللا . األوىل بااللتفات وعلى أية حال فإن ظالل هذه اإلشارة هي 
والرصيد الذي . هناك ، واإلحساس بيده حترك الكواكب واألفالك ، ورؤية نوره وربوبيته يف اآلفاق هنا وهناك 

به اجلوانح  يؤوب به القلب من هذا التأمل والتدبر والنظر يف املشارق واملغارب ، والزاد الشعوري الذي تفيض
  .وتذخره األرواح 

ومن مث جييء التعقيب املعهود يف السورة ، بعد هذه . وربوبية اهللا للمشرقني واملغربني ، بعض آالئه يف هذا الكون 
واملشرقان واملغربان فوق أهنما من آيات اهللا مها من آالء اهللا على } فبأي آالء ربكما تكذبان؟ { : اللفتة القصرية 
بل من أسباب احلياة اليت تنشأ مع الشروق ، . ، مبا يتحقق فيهما من اخلري لسكان هذه األرض مجيعاً  اجلن واإلنس

  . .ولو اختل أحدمها أو كالمها لتعطلت أسباب احلياة . وحتتاج كذلك إىل الغروب 
 نوعه ، وقدر يف قدر يف. ومن هذه السبحة البعيدة اآلفاق يعود إىل األرض ، وما فيها من ماء ، جعله اهللا بقدر 

  :تصريفه ، وقدر يف االنتفاع به 
فبأي . فبأي آالء ربكما تكذبان؟ خيرج منهما اللؤلؤ واملرجان . بينهما برزخ ال يبغيان . مرج البحرين يلتقيان { 

  .} فبأي آالء ربكما تكذبان؟ . آالء ربكما تكذبان؟ وله اجلوارِ املنشآت يف البحر كاألعالم 

.  
. ار إليهما مها البحر املاحل والبحر العذب ، ويشمل األول البحار واحمليطات ، ويشمل الثاين األهنار والبحران املش



ومرج البحرين أرسلهما وتركهما يلتقيان ، ولكنهما ال يبغيان ، وال يتجاوز كل منهما حده املقدر ، ووظيفته 
  .املقسومة ، وبينهما برزخ من طبيعتهما من صنع اهللا 

املاء امللح . فهو مقدر تقديراً عجيباً . اء على هذا النحو يف الكرة األرضية مل جييء مصادفة وال جزافاً وتقسيم امل
وهذا القدر الواسع من املاء . يغمر حنو ثالثة أرباع سطح الكرة األرضية ويتصل بعضه ببعض؛ ويشغل اليابس الربع 

  .احلاً للحياة املاحل هو الالزم بدقة لتطهري جو األرض وحفظه دائماً ص
فإن اهلواء باق دون تلوث يف  -ومعظمها سام  -وعلى الرغم من االنبعاثات الغازية من األرض طول الدهور « 

وعجلة املوازنة العظيمة هي تلك الكتلة الفسيحة . . ودون تغري يف نسبته املتوازنة الالزمة لوجود اإلنسان  -الواقع 
  .»  -أي احمليط  -من املاء 
الكتلة الضخمة الواسعة تنبعث األخبرة حتت حرارة الشمس؛ وهي اليت تعود فتسقط أمطاراً يتكون منها  ومن هذه

والتوافق بني سعة احمليط وحرارة الشمس وبرودة طبقات اجلو . وأعظمها األهنار . املاء العذب يف مجيع أشكاله 
  .تتكون منه كتلة املاء العذب العليا ، والعوامل الفلكية األخرى هو الذي ينشأ عنه املطر الذي 

  . .وعلى هذا املاء العذب تقوم احلياة ، من نبات وحيوان وإنسان 
هي اليت تنقل إليها أمالح األرض ، فال تغري طبيعة البحار وال تبغي . يف البحار  -تقريباً  -وتصب مجيع األهنار 

ر ، ومن مث ال يبغي البحر على األهنار اليت ومستوى سطوح األهنار أعلى يف العادة من مستوى سطح البح. عليها 
تصب فيه ، وال يغمر جماريها مبائه امللح ، فيحوهلا عن وظيفتها ويبغي على طبيعتها وبينهما دائماً هذا الربزخ من 

  .فال يبغيان . صنع اهللا 
  .} ؟ فبأي آالء ربكما تكذبان{ فال عجب يذكر البحرين ، وما بينهما من برزخ ، يف جمال اآلالء 

  .مث يذكر من آالء اهللا يف البحرين بعض ما هو قريب منهم يف حياهتم 
  . .} خيرج منهما اللؤلؤ واملرجان { 

لعل اللؤلؤ أعجب ما يف البحار ، فهو يهبط إىل األعماق ، وهو داخل صدفة « و . حيوان  -يف أصله  -واللؤلؤ 
يوان عن الكائنات احلية يف تركيبه وطريقة معيشته ، فله شبكة من املواد اجلريية لتقيه من األخطار ، وخيتلف هذا احل

دقيقة كشبكة الصياد ، عجيبة النسج ، تكون كمصفاة تسمح بدخول املاء واهلواء والغذاء إىل جوفه ، وحتول بني 
ة وحتت الشبكة أفواه احليوان ، ولكل فم أربع شفاه ، فإذا دخلت ذرة رمل ، أو قطع. الرمال واحلصى وغريها 

حصى ، أو حيوان ضار عنوة إىل الصدفة ، سارع احليوان إىل إفراز مادة لزجة يغطيها هبا ، مث تتجمد مكونة لؤلؤة 
  . .» وعلى حسب حجم الذرة اليت وصلت خيتلف حجم اللؤلؤة 

، واملرجان من عجائب خملوقات اهللا ، يعيش يف البحار على أعماق تتراوح بني مخسة أمتار وثالث مائة متر « 
  .ويثبت نفسه بطرفه األسفل بصخر أو عشب 

فإذا ملست فريسة هذه الزوائد ، . وفتحة فمه اليت يف أعلى جسمه ، حماطة بعدد من الزوائد يستعملها يف غذائه 
وكثرياً ما تكون من األحياء الدقيقة كرباغيث املاء ، أصيبت بالشلل يف احلال ، والتصقت هبا ، فتنكمش الزوائد 

  .الفم ، حيث تدخل الفريسة إىل الداخل بقناة ضيقة تشبه مريء اإلنسان  وتنحين حنو
ويتكاثر هذا احليوان خبروج خاليا تناسلية منه ، يتم هبا إخصاب البويضات ، حيث يتكون اجلنني الذي يلجأ إىل « 

  .صخرة أو عشب يلتصق به ، ويكون حياة منفردة ، شأنه يف ذلك شأن احليوان األصلي 
وتبقى األزرار الناجتة متحدة مع . ئل قدرة اخلالق ، أن حيوان املرجان يتكاثر بطريقة أخرى هي التزرر ومن دال» 



تأخذ يف الدقة حنو الفروع . األفراد اليت تزررت منها ، وهكذا تتكون شجرة املرجان اليت تكون ذات ساق مسيكة 
واجلزر املرجانية احلية ذات ألوان . ية ثالثني سنتيمتراً ويبلغ طول الشجرة املرجان. اليت تبلغ غاية الدقة يف هنايتها 

  .خمتلفة ، نراها يف البحار صفراء برتقالية ، أو محراء قرنفلية ، أو زرقاء زمردية ، أو غرباء باهتة 
واملرجان األمحر هو احملور الصلب املتبقي بعد فناء األجزاء احلية من احليوان ، وتكون اهلياكل احلجرية « 

  .رات هائلة مستعم
ومن هذه املستعمرات سلسلة الصخور املرجانية املعروفة باسم احلاجز املرجاين الكبري ، املوجود بالشمال الشرقي » 

وهي مكونة من هذه الكائنات احلية . ميالً  ٥٠ميالً وعرضها  ٣٥٠ويبلغ طول هذه السلسلة ، ألفا و . ألستراليا 
  .« الدقيقة احلجم 

ان تتخذ حلى غالية الثمن عالية القيمة ، ومينت اهللا على عباده هبما ، فيعقب على ذكرمها يف ومن اللؤلؤ واملرج
  }فبأي آالء ربكما تكذبان؟ { : السورة ذلك التعقيب املشهود 

  :مث ينتقل إىل الفلك اليت جتري يف البحار ، كأهنا لضخامتها اجلبال 
  . .} وله اجلوارِ املنشآت يف البحر كاألعالم { 
وال حيفظها يف خضم البحر وثبج املوج . فهي جتري بقدرته . سبحانه وتعاىل } له { جيعل هذه اجلواري املنشآت و

من أضخم النعم  -وما تزال  -وقد كانت . فهي له سبحانه . إال حفظه وال يقرها على سطحه املتماوج إال كالءته 
ياة واالنتقال والرفاهية والكسب ما هو جدير بأن يذكر وال اليت مّن اهللا هبا على العباد ، فيسرت هلم من أسباب احل

  .} فبأي آالء ربكما تكذبان؟ { . . فهو من الضخامة والوضوح حبيث يصعب التكذيب به واإلنكار . ينكر 
واآلن ينتهي هذا االستعراض يف صفحة الكون املنظور ، وتطوى صفحة اخللق الفاين ، وتتوارى أشباح اخلالئق مجيعاً 

ويفرغ اجملال من كل حي ، ويتجلى وجه الكرمي الباقي ، متفرداً بالبقاء ، متفرداً باجلالل؛ وتستقر يف احلس ، 
  :حقيقة البقاء ، وهو يشهد ظالل الفناء 

  . .} فبأي آالء ربكما تكذبان؟ . ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام . كل من عليها فان { 
وظل الفناء يشمل كل حي ، . . نفاس ، وختشع األصوات ، وتسكن اجلوارح ويف ظل هذا النص القرآين ختفت األ

  .ويطوي كل حركة ، ويغمر آفاق السماوات واألرض 

  . .وجالل الوجه الكرمي الباقي يظلل النفوس واجلوارح ، والزمان واملكان ، ويغمر الوجود كله باجلالل والوقار . 
وال ميلك أن يزيد شيئاً على النص القرآين ، الذي يسكب يف اجلوانح وال ميلك التعبري البشري أن يصور املوقف؛ 

السكون اخلاشع ، واجلالل الغامر ، والصمت الرهيب ، والذي يرسم مشهد الفناء اخلاوي ، وسكون املوت املخيم 
البقاء الدائم ، ويرسم يف الوقت ذاته حقيقة . بال حركة ، وال نأمة يف هذا الكون الذي كان حافالً باحلركة واحلياة 

ويطبعها يف احلس البشري ال يعرف يف جتاربه صورة للبقاء الدائم؛ ولكنه يدركها بعمق يف ذلك النص القرآين 
  العجيب

حقيقة الفناء لكل من عليها ، . فيعد استقرار هذه احلقيقة . ويعقب على هذه اللمسة العميقة األثر بنفس التعقيب 
فبأي { : يعد استقرار هذه احلقيقة نعمة يواجه هبا اجلن واإلنس يف معرض اآلالء . ه وبقاء الوجه اجلليل الكرمي وحد

  . .} آالء ربكما تكذبان؟ 
فمن حقيقة الوجود الباقي ينبثق كل هذا اخللق؛ وناموسه ونظامه . وإهنا لنعمة ، بل هي أساس النعم كلها مجيعاً 

حلي الباقي هو الذي خيلق ويبدع ، وهو الذي حيفظ ويكأل وا. كما تستقر سننه وقيمه ومآله وجزاؤه . وخصائصه 



فمن حقيقة البقاء إذن تنبثق . . وهو الذي يشرف من أفق البقاء على ساحة الفناء . ، وهو الذي حياسب وجيزي 
  .حقيقة البقاء وراء الفناء . وما يبزغ هذا العامل وما يستقيم أمره إال ووراءه هذه احلقيقة . مجيع اآلالء 

فكل أبناء الفناء إمنا يتجهون يف كل ما يقوم . . ن حقيقة البقاء الدائم وراء اخللق الفاين ، تنبثق حقيقة أخرى وم
  :بوجودهم إىل الواحد األحد الفرد الصمد احلي القيوم 

  }فبأي آالء ربكما تكذبان؟ . يسأله من يف السماوات واألرض ، كل يوم هو يف شأن { 
يسألونه وهو . . األرض ، فهو مناط السؤال؛ وغريه ال يسأل ألنه فان ال يتعلق به سؤال يسأله من يف السماوات و

وما يتجه احد إىل سواه إال حني يضل عن مناط . وحده الذي يستجيب ، وقاصده وحده هو الذي ال خييب 
  اج؟وماذا ميلك الفاين للفاين وماذا ميلك احملتاج للمحت. السؤال ومعقد الرجاء ومظنه اجلواب 

وهذا الوجود الذي ال تعرف له حدود ، كله منوط بقدره ، متعلق مبشيئته ، . كل يوم هو يف شأن  -وهو سبحانه 
هذا التدبري الذي يتناول الوجود كله مجلة؛ ويتناول كل فرد فيه على حدة ، ويتناول كل عضو . وهو قائم بتدبريه 

  .وظيفته ، مث يلحظه وهو يؤدي وظيفته  ويعطي كل شيء خلقه ، كما يعطيه. وكل خلية وكل ذرة 
هذا التدبري الذي يتبع ما ينبت وما يسقط من ورقة ، وما يكمن من حبة يف ظلمات األرض ، وكل رطب وكل 

والوحوش يف أوكارها ، والطيور يف . يتبع األمساك يف حبارها ، والديدان يف مسارهبا ، واحلشرات يف خمابئها . يابس 
  .وكل خلية يف جسم حي . وكل ريشة . وكل جناح . ة وكل فرخ وكل بيض. أعشاشها 

  .وصاحب التدبري ال يشغله شأن عن شأن ، وال يند عن علمه ظاهر وال خاف 

.  
ومن مث فهو يواجههما هبذه النعمة مواجهة التسجيل . ومن هذا الشأن شأن العباد يف األرض من إنس وجن 

  . . }فبأي آالء ربكما تكذبان؟ { : واإلشهاد 
 -وبتقرير حقيقة البقاء وراء الفناء ، وما ينبثق منها من حقيقة االجتاه الكلي إىل الواحد الباقي ، وتعلق مشيئته 

  . .بشئون اخلالئق وتقديرها وتدبريها ، فضالً منه ومنة على العباد  -سبحانه 
ين ، ومواجهة اجلن واإلنس به؛ ويبدأ بتقرير هذه احلقيقة الكلية وما ينبثق عنها من حقائق ينتهي االستعراض الكو

متهيداً هلول القيامة الذي . هتديد مرعب مفزع ، ووعيد مزلزل مضعضع . فيه هتديد وفيه وعيد . مقطع جديد 
  :يطالع الثقلني يف سياق السورة بعد ذاك 

تنفذوا من أقطار  فبأي آالء ربكما تكذبان؟ يا معشر اجلن واإلنس إن استطعتم أن. سنفرغ لكم أيها الثقالن { 
فبأي آالء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار . ال تنفذون إال بسلطان . السماوات واألرض فانفذوا 

  }فبأي آالء ربكما تكذبان؟ . وحناس فال تنتصران 
  . .} سنفرغ لكم أيها الثقالن { 

  ه اجلبال الرواسي وال النجوم واألفالكوال تقف ل. يا للهول املرعب املزلزل ، الذي ال يثبت له إنس وال جان 
يفرغ حلساب هذين اخللقني  -سبحانه  -اهللا . اهللا القوي القادر ، القهار اجلبار ، الكبري املتعال . جل جالله . اهللا 

  اجلن واإلنس ، يف وعيد وانتقام: الضعيفني الصغريين 
  إنه فوق كل تصور واحتمال. إنه هول . إنه أمر 

وإيقاع الوعيد يف صورة مذهلة . وإمنا هو تقريب األمر للتصور البشري . ليس مشغوالً فيفرغ  - سبحانه -واهللا 
. كن فيكون . كلمة واحدة . فهذا الوجود كله نشأ بكلمة . مزلزلة ، تسحق الكيان مبجرد تصورها سحقاً 



واهللا يفرغ هلما وحدمها ،  فكيف يكون حال الثقلني ،. . وتدمريه أو سحقه ال حيتاج إال واحدة كلمح بالبصر 
  ليتوالمها باالنتقام؟

  } فبأي آالء ربكما تكذبان؟ { : ويف ظل هذا اهلول الرعيب يسأل الثقلني املسكينني 
  :مث ميضي يف اإليقاع املرعب املزلزل ، يتحدامها أن ينفذا من أقطار السماوات واألرض 

  . .} ر السماوات واألرض فانفذوا يا معشر اجلن واإلنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطا{ 
  وكيف؟ وأين؟

  .} ال تنفذون إال بسلطان { 
  . .وال ميلك السلطان إال صاحب السلطان 

  ؟} فبأي آالء ربكما تكذبان { : ومرة أخرى يواجههما بالسؤال 
  وهل بقي يف كياهنما شيء يكذب أو يهم مبجرد النطق والبيان؟

  :يتها ، والتهديد الرعيب يالحقهما ، واملصري املردي يتمثل هلما ولكن احلملة الساحقة تستمر إىل هنا
  . .} يرسل عليكما شواظ من نار وحناس فال تنتصران { 
  } فبأي آالء ربكما تكذبان؟ { 

وهي . وفق تصور البشر وتصور كل خلق  -وفوق مألوف كل خلق  -إهنا صورة من اهلول فوق مألوف البشر 
وذرين واملكذبني أويل { : كما قال تعاىل مرة . ائر قليلة يف القرآن ، تشبهها وال متاثلها صورة فريدة ، وردت هلا نظ

أعنف . . } سنفرغ لكم أيها الثقالن { : وما يزال قوله تعاىل } ذرين ومن خلقت وحيداً { : وكما قال } النعمة 
  .وأقوى وأرعب وأدهى 

.  
وما يعقبه من مشاهد . مشهد االنقالب الكوين يوم القيامة . خر ومن هنا إىل هناية السورة تبدأ مشاهد اليوم اآل

  .ومشاهد العذاب والثواب . احلساب 
  :ويبدأ استعراض هذه املشاهد مبشهد كوين يتناسب مع مطالع السورة وجماهلا الكوين 

  .} فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان { 
اليت وردت يف صفة الكون يوم القيامة تشري كلها إىل وقوع دمار  وجمموع اآليات. . وردة محراء ، سائلة كالدهان 

منها . كامل يف هذه األفالك والكواكب ، بعد انفالهتا من النسق الذي حيكمها اآلن ، وينسق بني مداراهتا وحركاهتا 
فإذا برق البصر { : ومنها } إذا رجت األرض رجا ، وبست اجلبال بسا ، فكانت هباء منبثا { : ومنها . هذه اآلية 

إذا الشمس كورت ، وإذا النجوم انكدرت ، وإذا اجلبال { ومنها } ، وخسف القمر ، ومجع الشمس والقمر 
إذا السماء انفطرت ، وإذا { ومنها } وإذا البحار سجرت . وإذا الوحوش حشرت . وإذا العشار عطلت . سريت 

وإذا األرض مدت ، . شقت ، وأذنت لرهبا وحقت إذا السماء ان} { وإذا البحار فجرت . الكواكب انتثرت 
وهذه وغريها تشري إىل ذلك احلادث اهلائل الذي سيقع يف الكون } وألقت ما فيها وختلت ، وأذنت لرهبا وحقت 

  . .وال يعلم حقيقته إال اهللا . كله 
يب عندئذ وال نكران وال تكذ} فبأي آالء ربكما تكذبان؟ { . . } فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان { 
. .  
الذي ستكون . وذلك يف موقف من مواقف ذلك اليوم املشهود . . } فيومئذ ال يسأل عن ذنبه إنس وال جان { 



ومنها ما جتادل كل نفس عن . منها ما يسأل فيه العباد ، ومنها ما ال يسألون فيه عن شيء . فيه مواقف شىت 
، ومنها ما ال يسمح فيه بكلمة وال جدال وال خصام فهو يوم طويل مديد  نفسها ، وما تلقي به التبعة على شركائها

  .وكل موقف من مواقفه هائل مشهود . 
وتبدو يف الوجوه معامل . ذلك حني تعرف صفة كل فرد وعمله . ال يسأل عن ذنبه إنس وال جان : وهنا موقف 

ففي هذا املوقف هل من تكذيب . ا الوجوه الشقوة سواداً ، ومعامل النجوة بياضاً ، ويظهر هذا وذاك يف سيم
  } فبأي آالء ربكما تكذبان؟ { : ونكران 

  .} يعرف اجملرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي واألقدام { 
. حيث جتمع األقدام إىل اجلباه ، مث يقذف اجملرمون على هذه اهليئة إىل النار . وهو مشهد عنيف ومع العنف اهلوان 

  .أو نكران  فهل حينذلك من تكذيب. 
وبينما املشهد معروض ، واألخذ بالنواصي واألقدام والقذف يف النار مستمر ، يلتفت السياق إىل شهود هذا 

  :االستعراض ، وكأهنم حاضرون عند تالوة السورة فيقول هلم 
محيم  يطوفون بينها وبني{  -كما ترون  -هذه هي حاضرة معروضة . . } هذه جهنم اليت يكذب هبا اجملرمون { 

انظروا . متناه يف احلرارة كأنه الطعام الناضج على النار وهم يتراوحون بني جهنم وبني هذا السائل اآلين . . } آن 
  } فبأي آالء ربكما تكذبان؟ { إهنم يطوفون اآلن 

  :واآلن إىل ضفة النعيم والتكرمي . هذه ضفة العذاب األليم 
  . .} وملن خاف مقام ربه جنتان { 

  .تذكر اجلنتان  -فيما مر بنا من سور القرآن  -ألوىل وللمرة ا

َوُبسَّتِ الْجِبَالُ َبسا ) ٤(إِذَا ُرجَِّت الْأَْرُض َرجا ) ٣(َخاِفَضةٌ َراِفَعةٌ ) ٢(لَْيَس ِلَوقْعَِتَها كَاِذَبةٌ ) ١(إِذَا َوقََعِت الَْواِقَعةُ 
َوأَْصحَاُب الَْمْشأََمةِ ) ٨(فَأَْصَحابُ الَْمْيَمَنِة َما أَْصحَاُب الَْمْيَمَنِة ) ٧(وَاًجا ثَلَاثَةً َوكُنُْتْم أَْز) ٦(فَكَاَنْت هََباًء ُمْنَبثًّا ) ٥(

ثُلَّةٌ ِمَن ) ١٢(ِفي جَنَّاِت النَّعِيمِ ) ١١(أُولَِئَك الُْمقَرَُّبونَ ) ١٠(وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ) ٩(َما أَْصحَاُب الَْمْشأََمِة 
َيطُوُف َعلَْيهِمْ ) ١٦(ُمتَِّكِئَني َعلَْيَها ُمَتقَابِِلَني ) ١٥(َعلَى سُُررٍ َمْوضُوَنٍة ) ١٤(َوقَِليلٌ ِمَن الْآخِرِيَن ) ١٣(َني الْأَوَِّل

َوفَاِكَهٍة ِممَّا ) ١٩(لَا ُيَصدَُّعونَ َعْنَها وَلَا ُيْنزِفُونَ ) ١٨(بِأَكْوَابٍ وَأََبارِيَق َوكَأْسٍ ِمْن َمِعنيٍ ) ١٧(وِلَْدانٌ ُمَخلَُّدونَ 
جََزاًء بَِما كَانُوا ) ٢٣(كَأَْمثَالِ اللُّْؤلُؤِ الَْمكُْنوِن ) ٢٢(َوحُوٌر ِعٌني ) ٢١(وَلَْحمِ طَْيرٍ ِممَّا َيْشَتُهونَ ) ٢٠(َيَتَخيَُّرونَ 
وَأَْصَحابُ الَْيِمنيِ َما أَْصحَاُب الَْيمِنيِ ) ٢٦(ًما َسلَاًما إِلَّا ِقيلًا َسلَا) ٢٥(لَا َيْسَمُعونَ ِفيَها لَغًْوا َولَا َتأِْثيًما ) ٢٤(َيْعَملُونَ 

َوفَاِكَهٍة كَِثَريةٍ ) ٣١(َوَماٍء َمْسكُوبٍ ) ٣٠(وَِظلٍّ َمْمُدوٍد ) ٢٩(َوطَلْحٍ َمْنُضوٍد ) ٢٨(ِفي ِسْدرٍ َمْخُضوٍد ) ٢٧(
ُعُرًبا ) ٣٦(فََجَعلَْناُهنَّ أَْبكَاًرا ) ٣٥(إِنَّا أَْنَشأَْناُهنَّ إِْنَشاًء ) ٣٤(َوفُُرشٍ َمْرفُوَعٍة ) ٣٣(لَا َمقْطُوَعٍة َولَا َمْمُنوَعٍة ) ٣٢(

وَأَْصَحابُ الشَِّمالِ َما أَْصحَاُب ) ٤٠(َوثُلَّةٌ ِمَن الْآِخرِيَن ) ٣٩(ثُلَّةٌ ِمَن الْأَوَِّلَني ) ٣٨(لِأَْصَحابِ الَْيِمنيِ ) ٣٧(أَتَْراًبا 
إِنَُّهْم كَاُنوا قَْبلَ ذَِلكَ ) ٤٤(لَا بَارٍِد وَلَا كَرِميٍ ) ٤٣(َوِظلٍّ ِمْن َيْحُمومٍ ) ٤٢(َوَحمِيمٍ ِفي َسُمومٍ ) ٤١(الشِّمَالِ 
ُعوثُونَ َوكَانُوا َيقُولُونَ أَِئذَا ِمتَْنا َوكُنَّا تَُراًبا َوِعظَاًما أَإِنَّا لََمْب) ٤٦(َوكَاُنوا ُيِصرُّونَ َعلَى الِْحْنِث الَْعظِيمِ ) ٤٥(ُمْتَرِفَني 

ثُمَّ إِنَّكُمْ ) ٥٠(لََمْجُموُعونَ إِلَى ِميقَاِت َيْومٍ َمْعلُومٍ ) ٤٩(قُلْ إِنَّ الْأَوَِّلَني َوالْآخِرِيَن ) ٤٨(أََوآَباُؤَنا الْأَوَّلُونَ ) ٤٧(
فَشَارُِبونَ َعلَْيِه ِمَن ) ٥٣(ِمْنَها الُْبطُونَ  فََماِلئُونَ) ٥٢(لَآِكلُونَ ِمْن َشَجرٍ ِمْن َزقُّومٍ ) ٥١(أَيَُّها الضَّالُّونَ الُْمكَذُِّبونَ 

) ٥٧(َنْحُن َخلَقَْناكُْم فَلَْولَا ُتَصدِّقُونَ ) ٥٦(َهذَا ُنُزلُُهْم َيْوَم الدِّينِ ) ٥٥(فََشارُِبونَ شُْرَب الْهِيمِ ) ٥٤(الَْحِميمِ 
) ٦٠(َنْحُن قَدَّرَْنا َبيَْنكُمُ الَْمْوَت َوَما َنْحُن بَِمْسُبوِقَني ) ٥٩(ْحُن الْخَاِلقُونَ أَأَنُْتْم َتْخلُقُوَنُه أَْم َن) ٥٨(أَفَرَأَْيُتْم َما ُتْمُنونَ 



ْم َما أَفَرَأَْيُت) ٦٢(َولَقَْد َعِلْمُتُم النَّْشأَةَ الْأُولَى فَلَْولَا َتذَكَُّرونَ ) ٦١(َعلَى أَنْ ُنَبدِّلَ أَْمثَالَكُْم َونُْنشِئَكُْم ِفي َما لَا َتْعلَُمونَ 
إِنَّا لَُمْغَرُمونَ ) ٦٥(لَوْ َنَشاُء لََجَعلَْناهُ ُحطَاًما فَظَلُْتْم تَفَكَُّهونَ ) ٦٤(أَأَْنُتْم َتْزَرُعوَنهُ أَْم َنْحُن الزَّارُِعونَ ) ٦٣(َتْحُرثُونَ 

ُتمْ أَنَْزلُْتُموُه ِمَن الُْمْزنِ أَْم َنْحُن الُْمنْزِلُونَ أَأَْن) ٦٨(أَفََرأَيُْتُم الَْماَء الَِّذي َتْشَرُبونَ ) ٦٧(َبلْ َنْحُن َمْحُروُمونَ ) ٦٦(
أَأَْنُتْم أَْنشَأُْتمْ َشَجَرتََها أَْم َنْحُن ) ٧١(أَفََرأَْيُتُم النَّاَر الَِّتي تُوُرونَ ) ٧٠(لَْو َنَشاُء َجَعلَْناُه أَُجاًجا فَلَْولَا َتْشكُُرونَ ) ٦٩(

فَلَا أُقِْسُم بِمََواِقعِ ) ٧٤(فَسَبِّْح بِاْسمِ َربِّكَ الَْعظِيمِ ) ٧٣(َناَها َتذِْكَرةً َومََتاًعا ِللُْمقْوِيَن َنْحُن َجَعلْ) ٧٢(الُْمْنِشئُونَ 
لَّا لَا يََمسُُّه إِ) ٧٨(ِفي كَِتابٍ َمكُْنوٍن ) ٧٧(إِنَُّه لَقُْرآنٌ كَرٌِمي ) ٧٦(وَإِنَُّه لَقََسٌم لَْو َتْعلَُمونَ َعِظيٌم ) ٧٥(النُُّجومِ 

وََتْجَعلُونَ رِْزقَكُمْ أَنَّكُمْ ) ٨١(أَفَبَِهذَا الَْحِديِث أَنُْتْم ُمْدِهُنونَ ) ٨٠(َتنْزِيلٌ ِمْن َربِّ الْعَالَِمَني ) ٧٩(الُْمطَهَُّرونَ 
ُن أَقَْرُب إِلَْيِه ِمْنكُْم َولَِكْن لَا وََنْح) ٨٤(َوأَنُْتْم حِيَنِئٍذ َتْنظُُرونَ ) ٨٣(فَلَْولَا إِذَا َبلََغِت الُْحلْقُوَم ) ٨٢(ُتكَذُِّبونَ 
) ٨٨(فَأَمَّا إِنْ كَانَ ِمَن الُْمقَرَّبَِني ) ٨٧(تَْرجُِعونََها إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني ) ٨٦(فَلَْولَا إِنْ كُنُْتْم غَْيَر َمِدينَِني ) ٨٥(ُتْبِصُرونَ 

) ٩١(فََسلَاٌم لََك ِمْن أَْصحَابِ الَْيِمنيِ ) ٩٠(كَانَ ِمْن أَْصحَابِ الَْيِمنيِ َوأَمَّا إِنْ ) ٨٩(فََرْوٌح َورَْيَحانٌ َوَجنَُّت َنعِيمٍ 
إِنَّ َهذَا لَُهوَ َحقُّ الَْيِقنيِ ) ٩٤(َوَتْصِلَيةُ َجحِيمٍ ) ٩٣(فَنُُزلٌ ِمْن َحِميمٍ ) ٩٢(َوأَمَّا إِنْ كَانَ ِمَن الُْمكَذِّبِنيَ الضَّالَِّني 

  ) ٩٦(بَِّك الَْعظِيمِ فََسبِّحْ بِاْسمِ َر) ٩٥(

فالقضية األوىل اليت تعاجلها هذه السورة املكية هي قضية النشأة . اسم للسورة وبيان ملوضوعها معاً . . الواقعة 
أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا { : اآلخرة ، رداً على قولة الشاكني فيها ، املشركني باهللا ، املكذبني بالقرآن 

  . .} ؤنا األولون؟ ملبعوثون؟ أو آبا
وصفها بصفتها اليت تنهي كل قول ، وتقطع كل شك ، وتشعر باجلزم يف هذا . ومن مث تبدأ السورة بوصف القيامة 

وتذكر من أحداث هذا اليوم ما مييزه عن كل . . } إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة { . . الواقعة . . األمر 
وضاع األرض ، يف ظل اهلول الذي يبدل األرض غري األرض ، كما يبدل القيم يوم ، حيث تتبدل أقدار الناس ، وأ

وكنتم . إذا رجت األرض رجاً ، وبست اجلبال بساً ، فكانت هباء منبثاً . . خافضة رافعة { : غري القيم سواء 
  .} اخل . . أزواجاً ثالثة 

وتصف ما يلقون من . يمنة وأصحاب املشأمة السابقني وأصحاب امل: مث تفصل السورة مصائر هذه األزواج الثالثة 
نعيم وعذاب وصفاً مفصالً أوىف تفصيل ، يوقع يف احلس أن هذا أمر كائن واقع ، ال جمال للشك فيه ، وهذه أدق 

وحىت يقال عنهم هنالك بعد . حىت يرى املكذبون رأي العني مصريهم ومصري املؤمنني . تفصيالته معروضة للعيان 
وكانوا . وكانوا يصرون على احلنث العظيم . إهنم كانوا قبل ذلك مترفني { : ليم الذي هم فيه وصف العذاب األ

وكأن العذاب هو احلاضر والدنيا هي . . } أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا ملبعوثون؟ أو آبآؤنا األولون : يقولون 
  وتقبيح ما كانوا عليه من تكذيبترذيل حاهلم يف الدنيا . املاضي الذي يذكر للترذيل والتقبيح 

ويبدأ شوط جديد يعاجل قضية العقيدة كلها ، متوخياً توكيد قضية البعث . وهبذا ينتهي الشوط األول من السورة 
اليت هي موضوع السورة األول؛ بلمسات مؤثرة ، يأخذ مادهتا وموضوعها مما يقع حتت حس البشر ، يف حدود 

  .ربة إنسان ، أياً كانت بيئته ، ودرجة معرفته وجتربته املشاهدات اليت ال ختلو منها جت
ويعرض موهتم ونشأة آخرين مثلهم من بعدهم يف جمال التدليل على النشأة . يعرض نشأهتم األوىل من مينٍّ ُيمىن 

  .األخرى ، اليت ال خترج يف طبيعتها ويسرها عن النشأة األوىل ، اليت يعرفوهنا مجيعاً 
ولو شاء اهللا مل . إنشاؤها بيد اهللا وقدرته . الزرع ، وهو إنشاء للحياة يف صورة من صورها ويعرض صورة احلرث و

  .تنشأ ، ولو شاء مل تؤت مثارها 



ولو شاء جعله . وهو معلق بقدرة اهللا ينزله من السحائب . ويعرض صورة املاء العذب الذي تنشأ به احلياة كلها 
  .ح حلياة ملحاً أجاجاً ، ال ينبت حياة ، وال يصل

. وعند ذكر النار يلمس وجداهنم منذراً . . الشجر . . وصورة النار اليت يوقدون ، وأصلها الذي تنشأ منه 
  .ويذكرهم بنار اآلخرة اليت يشكون فيها 

وكلها صور من مألوفات حياهتم الواقعة ، يلمس هبا قلوهبم ، وال يكلفهم هبا إال اليقظة ليد اهللا وهي تنشئها وتعمل 
  .ها في

  .فيشكون يف وعيده } الواقعة { كذلك يتناول هذا الشوط قضية القرآن الذي حيدثهم عن 

فيلوح بالقسم مبواقع النجوم ، ويعظم من أمر هذا القسم لتوكيد أن هذا الكتاب هو قرآن كرمي يف كتاب مكنون 
  .ال ميسه إال املطهرون ، وأنه تنزيل من رب العاملني 

حني تبلغ الروح احللقوم ، ويقف صاحبها على . يف ملسة عميقة مؤثرة . مبشهد االحتضار  مث يواجههم يف النهاية
حافة العامل اآلخر؛ ويقف اجلميع مكتويف األيدي عاجزين ، ال ميلكون له شيئاً ، وال يدرون ما جيري حوله ، وال ما 

هو طريقه املقبل ، حني ال ميلك أن يقول ويرى . وخيلص أمره كله هللا ، قبل أن يفارق هذه احلياة . جيري يف كيانه 
  شيئاً عما يرى وال أن يشري

} فسبح باسم ربك العظيم . إن هذا هلو حق اليقني { : مث ختتم السورة بتوكيد اخلرب الصادق ، وتسبيح اهللا اخلالق 
  . .فيلتئم املطلع واخلتام أكمل التئام . . 
فكانت . وبست اجلبال َبسَّا . إذا رجت األرض رجاً . ضة رافعة خاف. ليس لوقعتها كاذبة . إذا وقعت الواقعة { 

  }. . . هبآء منبثاً 
وهو يتبع أسلوباً خاصاً يلحظ فيه هذا املعىن ، ويتناسق . هذا املطلع واضح فيه التهويل يف عرض هذا احلدث اهلائل 

ليس لوقعتها . إذا وقعت الواقعة { ا فمرتني يبدأ بإذا الشرطية يذكر شرطها وال يذكر جواهب. مع مدلوالت العبارة 
ماذا يكون إذا وقعت الواقعة وقعة صادقة ليس هلا كاذبة وهي خافضة : وال يقول . . } خافضة رافعة . كاذبة 
ومرة . . } . فكانت هباء منبثا . وبست اجلبال بسا . إذا رجت األرض رجا { : ولكن يبدأ حديثاً جديداً . رافعة 

فكأمنا هذا اهلول كله مقدمة ، ال يذكر نتائجها ، ألن . . ذا يكون إذا كان هذا اهلول العظيم ما: أخرى ال يقول 
  نتائجها أهول من أن حييط هبا اللفظ ، أو تعرب عنها العبارة

فالواقعة مبعناها وجبرس . هذا األسلوب اخلاص يتناسب مع الصورة املرّوعة املفزِّعة اليت يرمسها هذا املطلع بذاته 
تلقى يف احلس كأمنا هي ثقل ضخم ينقض من علٍ مث يستقر ، لغري ما  -مبا فيه من مّد مث سكون  -فظ ذاته الل

  . .} ليس لوقعتها كاذبة { زحزحة بعد ذلك وال زوال 
ويليب السياق هذا التوقع . مث إن سقوط هذا الثقل ووقوعة ، كأمنا يتوقع له احلس أرجحة ورجرجة حيدثها حني يقع 

وإهنا لتخفض أقداراً كانت رفيعة يف األرض ، وترفع أقداراً كانت خفيضة يف دار } خافضة رافعة { :  فإذا هي
  .الفناء ، حيث ختتل االعتبارات والقيم؛ مث تستقيم يف ميزان اهللا 

يقة وهي حق -فإذا هي ترج رجاً . األرض الثابتة املستقرة فيما حيس الناس . مث يتبدى اهلول يف كيان هذه األرض 
 -حتت وقع الواقعة  -مث إذا اجلبال الصلبة الراسية تتحول  -تذكر يف التعبري الذي يتسق يف احلس مع وقع الواقعة 

فما أهول هذا اهلول الذي يرج األرض رجاً } فكانت هباء منبثاً . وبست اجلبال بسا { . . إىل فتات يتطاير كاهلباء 
  . ، ويبس اجلبال بساً ، ويتركها هباء منبثاً



  وما أجهل الذين يتعرضون له وهم مكذبون باألخرة ، مشركون باهللا ، وهذا أثره يف األرض واجلبال
وهكذا تبدأ السورة مبا يزلزل الكيان البشري ، ويهول احلس اإلنساين ، جتاه القضية اليت ينكرها املنكرون ، 

رها يف اخلفض والرفع ، ويف أقدار البشر وينتهي هذا املشهد األول للواقعة لنشهد آثا. ويكذب هبا املشركون 
  :ومصائرهم األخرية 

ما أصحاب املشأمة؟ والسابقون . ما أصحاب امليمنة؟ وأصحاب املشأمة . فأصحاب امليمنة . وكنتم أزواجاً ثالثة { 
  }. . . السابقون 

ويبدأ باحلديث عن  -القرآنية  ال صنفني اثنني كما هو السائد يف مشاهد االستعراض -وجند الناس هنا أصنافاً ثالثة 
ولكنه ال يفصل عنهم احلديث إمنا يصفهم باستفهام عنهم للتهويل  -أو أصحاب اليمني  -أصحاب امليمنة 

مث . وكذلك يذكر أصحاب املشأمة بنفس األسلوب . } ما أصحاب امليمنة؟ . فأصحاب امليمنة { : والتضخيم 
كأمنا ليقول إهنم . . } والسابقون السابقون { : كرهم فيصفهم بوصفهم يذكر الفريق الثالث ، فريق السابقني ، يذ

  فهو مقام ال يزيده الوصف شيئاً. وكفى . هم هم 
ومن مث يأخذ يف بيان قدرهم عند رهبم ، وتفصيل ما أعده من النعيم هلم ، وتعديد أنواعه اليت ميكن أن يدركها حس 

  :املخاطبني ، وتتناوله معارفهم وجتارهبم 
متكئني عليها . على سرر موضونة . وقليل من اآلخرين . ثلة من األولني . يف جنات النعيم . أولئك املقربون  {

. ال ُيصدَّعون عنها وال ُينزفون . بأكواب وأباريق وكأس من معني . يطوف عليهم ولدان خملدون . متقابلني 
ال . جزآء مبا كانوا يعملون . مثال اللؤلؤ املكنون كأ. وحور عني . وحلم طري مما يشتهون . وفاكهة مما يتخريون 

  }إال قيالً سالماً سالماً . يسمعون فيها لغواً وال تأثيماً 
  :نعيم القرب من رهبم . النعيم األسىن . إنه يبدأ يف بيان هذا النعيم ، بالنعيم األكرب 

  .ذلك التقريب ، وال تعدل ذلك النصيب وجنات النعيم كلها ال تساوي . . } أولئك املقربون يف جنات النعيم { 
فهم عدد . . } ثلة من األولني وقليل من اآلخرين { إهنم . . ومن مث يقف عند هذه الدرجة ليقول من هم أصحاهبا 

واختلفت الروايات يف من هم األولون ومن هم . كثرهتم يف األولني وقلتهم يف اآلخرين . وفريق منتقى . حمدود 
إن األولني هم السابقون إىل اإلميان ذوو الدرجة العالية فيه من األمم السابقة قبل : األول  فالقول. اآلخرون 
إن األولني واآلخرين هم من : والقول الثاين . . وإن اآلخرين هم السابقون إىل اإلسالم ذوو البالء فيه . اإلسالم 
وهذا القول الثاين رجحه ابن . من متأخريها فاألولون من صدرها ، واآلخرون  -صلى اهللا عليه وسلم  -أمة حممد 

حدثنا احلسن بن حممد ابن الصباح ، حدثنا : قال ابن أيب حامت : وروى يف ترجيحه للحسن وابن سريين . كثري 
والسابقون السابقون أولئك { : عفان ، حدثنا عبد اهللا بن أيب بكر املزين ، مسعت احلسن أتى على هذه اآلية 

حدثنا أيب ، حدثنا : مث قال » أما السابقون فقد مضوا ولكن اللهم اجعلنا من أصحاب اليمني « : فقال } املقربون 
  .والسابقون السابقون { : قرأ احلسن : قال . أبو الوليد ، حدثنا السري بن حيىي 

ثنا أيب ، حدثنا وحد. . ثلة ممن مضى من هذه األمة : قال . . } ثلة من األولني . أولئك املقربون يف جنات النعيم 
ثلة من األولني ، { : عبد العزيز بن املغرية املنقري ، حدثنا أبو هالل ، عن حممد بن سريين ، أنه قال يف هذه اآلية 

  .كانوا يقولون ، أو يرجون ، أن يكونوا كلهم من هذه األمة : قال . . } وقليل من اآلخرين 
وهي بطبيعة احلال املناعم اليت يف طوقهم أن .  أعدت هلم وبعد بيان من هم يأخذ يف تفصيل مناعم اجلنة اليت

يتصوروها ويدركوها؛ ووراءها مناعم أخرى يعرفوهنا هنالك يوم يتهيأون إلدراكها مما ال عني رأت وال أذن مسعت 



  وال خطر على قلب بشر
احة وخلو بال من اهلموم يف ر. } متكني عليها متقابلني { . مشبكة باملعادن الثمينة . . } على سرر موضونة { 

واملشاغل ، ويف طمأنينة على ما هم فيه من نعيم ، وال خوف من فوته وال نفاده ويف إقبال بعضهم على بعض 
ال يفعل فيهم الزمن ، وال تؤثر يف شباهبم وصباحتهم السن . . } يطوف عليهم ولدان خملدون { . . يتسامرون 

ال { من مخر صافية سائغة . . } كواب وأباريق وكأس من معني بأ{ يطوفون عليهم . كأشباههم يف األرض 
فكل شيء هنا للدوام واألمان . فال هم يفرقون عنها وال هي تنفد من بني أيديهم . . } ُيَصدَّعون عنها وال ينزفون 

هي السعداء فهنا ال شيء ممنوع ، وال شيء على غري ما يشت. . } وحلم طري مما يشتهون . وفاكهة مما يتخريون { . 
واللؤلؤ املكنون هو اللؤلؤ املصون ، الذي مل يتعرض للمس . . } وحور عني كأمثال اللؤلؤ املكنون { . اخلالدون 

والنظر ، فلم تثقبه يد ومل ختدشه عني ويف هذا كناية عن معان حسية ونفسية لطيفة يف هؤالء احلور الواسعات 
مكافأة يتحقق . فهو مكافأة على عمل كان يف دار العمل . . } ون جزاء مبا كانوا يعمل{ : وذلك كله . العيون 

مث هم بعد ذلك كله حييون يف هدوء وسكون ، ويف ترفع . فيها الكمال الذي كان ينقص كل املناعم يف دار الفناء 
 سالماً إال قيالً. ال يسمعون فيها لغواً وال تأثيماً { : وتنزيه عن كل لغو يف احلديث ، وكل جدل وكل مؤاخذة 

تسلم عليهم املالئكة يف ذلك اجلو الناعم . يرف عليها السالم ويشيع فيها السالم . حياهتم كلها سالم . . } سالماً 
  . .فاجلو كله سالم سالم . ويبلغهم السالم من الرمحن . اآلمن؛ ويسلم بعضهم على بعض 

  :فريق أصحاب اليمني : ث عن الفريق الذي يليه فإذا انتهى احلديث عن ذلك الفريق السابق املختار ، بدأ احلدي
. ومآء مسكوب . وظل ممدود . مآ أصحاب اليمني؟ يف سدر خمضود ، وطلح منضود . وأصحاب اليمني { 

. عرباً أتراباً . فجعلناهن أبكاراً . إنآ أنشأناهن إنشآًء . وفرش مرفوعة . وفاكهة كثرية ال مقطوعة وال ممنوعة 
  }وثلة من اآلخرين . لة من األولني ث. ألصحاب اليمني 

مث أخر تفصيل نعيمهم . وأصحاب اليمني هم أصحاب امليمنة الذين أشار إليهم تلك اإلشارة اجململة يف أول السورة 
ما { : وهو يعيد السؤال عنهم بتلك الصيغة اليت تفيد التفخيم والتهويل . ، إىل موعده هنا بعد السابقني املقربني 

  .} ؟ أصحاب اليمني

.  
وألصحابنا هؤالء نعيم مادي حمسوس ، يبدو يف أوصافه شيء من خشونة البداوة ، ويليب هواتف أهل البداوة 

  حسبما تبلغ مداركهم وجتارهبم من تصور ألوان النعيم
} وطلح منضود { . ولكنه هنا خمضود شوكه ومنزوع . والسدر شجر النبق الشائك . . } يف سدر خمضود { إهنم 
. ولكنه هنا منضود معد للتناول بال كٍد وال مشقة . الطلح شجر من شجر احلجاز من نوع العضاة فيه شوك و. . 
وتلك مجيعاً من مراتع البدوي ومناعمه ، كما يطمح إليها خياله وهتتف هبا . . } وظل ممدود ، وماء مسكوب { 

ة شاملة بغري تفصيل بعد ما ذكر األنواع املعروفة تركها جممل. . } ال مقطوعة وال ممنوعة . وفاكهة كثرية { أشواقه 
وللرفع يف . وحبسبها أهنا مرفوعة . وهي هنا ال موضونة وال ناعمة . . } وفرش مرفوعة { . لسكان البادية بالتعيني 

. مادي ومعنوي يستدعي أحدمها اآلخر ، ويلتقيان عند االرتفاع يف املكان والطهارة من الدنس . احلس معنيان 
وهلذا ينتقل السياق من الفرش املرفوعة . واملرفوع يف املعىن أبعد عن دنسها . ملرفوع عن األرض أبعد عن جنسها فا

وإما استئنافاً وهن الزوجات . إما ابتداء وهن احلور } إنا أنشأناهن إنشاًء { : إىل ذكر من فيها من األزواج 
متوافيات السن } أتراباً { متحببات إىل أزواجهن . . } عرباً { مل ميسسن } فجعلناهن أبكاراً { : املبعوثات شواب 



  . .} الفرش املرفوعة { ليتسق ذلك مع . خمصصات هلم . . } ألصحاب اليمني { . والشباب 
. فهم أكثر عدداً من السابقني املقربني . . } ثلثة من األولني وثلة من اآلخرين { فأما أصحاب اليمني هؤالء فهم 

  .رين اللذين ذكرنامها يف معىن األولني واآلخرين على االعتبا
  :وهم أصحاب املشأمة الذين سبقت اإلشارة إليهم يف مطلع السورة  -وهنا يصل بنا السياق إىل أصحاب الشمال 

إهنم كانوا قبل . ال بارد وال كرمي . وظل من حيموم . وأصحاب الشمال مآ أصحاب الشمال؟ يف مسوم ومحيم { 
أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإنا ملبعوثون؟ أو : وكانوا يقولون . وكانوا يصرون على احلنث العظيم  .ذلك مترفني 

. مث إنكم أيها الضآلون املكذبون . آبآؤنا األولون؟ قل إن األولني واآلخرين جملموعون إىل ميقات يوم معلوم 
هذا نزهلم . فشاربون شرب اهليم . ه من احلميم فشاربون علي. فمالئون منها البطون . آلكلون من شجر من زقوم 

  . .} يوم الدين 
وظل من حيموم ، . يف مسوم ومحيم { فأصحاب الشمال . . فلئن كان أصحاب اليمني يف ظل ممدود وماء مسكوب 

يُربد وال واملاء متناه يف احلرارة ال . فاهلواء شواظ ساخن ينفذ إىل املسام ويشوي األجسام . . } ال بارد وال كرمي 
{ ظل . إنه ظل للسخرية والتهكم . . ظل الدخان الالفح اخلانق . . } ظل من حيموم { وهناك ظل ولكنه . ُيروي 

. . فهو ظل ساخن ال رْوح فيه وال برد؛ وهو كذلك كز ال مينح وراده راحة وال إنعاشاً . . } ال بارد وال كرمي 
وكانوا يصرون { وما آمل الشظف للمترفني . . } ذلك مترفني  إهنم كانوا قبل{ : هذا الشظف كله جزاء وفاق 

  .وهو هنا الشرك باهللا . واحلنث الذنب . . } على اِحلنث العظيم 

أإذا متنا : وكانوا يقولون { . وفيه إملاع إىل احلنث بالعهد الذي أخذه اهللا على فطرة العباد أن يؤمنوا به ويوحدوه 
هكذا يعرب القرآن ، كأمنا الدنيا اليت فيها . . . كانوا } وثون؟ أو آباؤنا األولون؟ وكنا تراباً وعظاماً أإنا ملبع

. واحلاضر هو هذا املشهد وهذا العذاب ذلك أن الدنيا كلها ومضة . املخاطبون قد طويت وانتهت فإذا هي ماض 
  .وهذا احلاضر هو العقىب واملآب 

إن األولني واآلخرين : قل { : هلذه اللفتة لريد على سؤاهلم ذاك وهنا يلتفت السياق إىل الدنيا يف أنسب األوقات 
  هو هذا اليوم احلاضر املعروض املشهود. . } جملموعون إىل ميقات يوم معلوم 

  :فيتم صورة العذاب الذي يلقاه املترفون . مث يعود إىل ما ينتظر املكذبني 
وال يدري أحد ما شجرة الزقوم إال ما وصفها اهللا . . } آلكلون من شجر زقوم . مث إنكم أيها الضالون املكذبون { 

ورؤوس الشياطني مل يرها أحد ولكنها تلقي يف احلس ما تلقيه . به يف سورة أخرى من أن طلعها كرؤوس الشياطني 
وذلك يف  -بله احللوق  -نفسه يصور جبرسه ملمساً خشناً شائكاً مدبباً يشوك األكف } الزقوم { على أن لفظ 

فمالئون منها { ومع أن الزقوم كرؤوس الشياطني فإهنم آلكلون منها  -ل السدر املخضود والطلح املنضود مقاب
وإن الشوك اخلشن ليدفع إىل املاء لتسليك احللوق وري البطون وإهنم . . فاجلوع طاغ واحملنة غالبة . . } البطون 

} فشاربون شرب اهليم { . د غلة وال يروي ظمأ الساخن الذي ال يرب. . } فشاربون عليه من احلميم { لشاربون 
والنزل للراحة . . } هذا نزهلم يوم الدين { وهي اإلبل املصابة بداء االستسقاء ال تكاد ترتوي من املاء . . 

ولكن أصحاب الشمال هذا نزهلم الذي ال راحة فيه وال قرار هذا نزهلم يف اليوم الذي كانوا يشكون . واالستقرار 
كما كانوا يشركون باهللا وال خيافون وعيده بذلك اليوم . يتساءلون عنه ، وال يصدقون خرب القرآن به فيه ، و

  . .املشهود 
وينتهي كذلك الشوط األول من . اخلافضة الرافعة . هبذا ينتهي استعراض املصائر واألقدار ، يوم تقع الواقعة 



  .السورة 
العقيدة بكليتها ، وإن كان التوكيد البارز فيه على قضية البعث فأما الشوط الثاين يف السورة فيستهدف بناء 

وفيه تتجلى طريقة القرآن يف خماطبة الفطرة البشرية ، ويف تناول الدالئل اإلميانية ، ويف التلطف . والنشأة األخرى 
  . .إىل النفوس يف بساطة ويسر ، وهو يتناول أكرب احلقائق يف صورها القريبة امليسورة 

القرآن جيعل من مألوفات البشر وحوادثهم املكرورة ، قضايا كونية كربى؛ يكشف فيها عن النواميس  إن هذا
كما جيعل منها منهجاً للنظر . اإلهلية يف الوجود؛ وينشئ هبا عقيدة ضخمة شاملة وتصوراً كامالً هلذا الوجود 

ظة لظواهر هذا الوجود اليت تطالع الناس يق. والتفكري ، وحياة لألرواح والقلوب ، ويقظة يف املشاعر واحلواس 
  صباح مساء وهم غافلون عنها؛ ويقظة ألنفسهم وما جيري من العجائب واخلوارق فيها

كذلك ال يكلفهم أن يبحثوا عن . إنه ال يكل الناس إىل احلوادث الفذة اخلارقة واملعجزات اخلاصة املعدودة 
أنفسهم ، وال عن مألوف حياهتم ، وال عن الظواهر الكونية  اخلوارق واملعجزات واآليات والدالئل بعيداً عن

  .القريبة منهم املعروفة هلم 

لكي . . إنه ال ُيبعد هلم يف فلسفات معقدة ، أو مشكالت عقلية عويصة ، أو جتارب علمية ال ميلكها كل أحد . 
  .ينشئ يف نفوسهم عقيدة ، وتصوراً للكون واحلياة قائماً على هذه العقيدة 

وهذا . واملعجزة كامنة يف كل ما تبدعه يده . أنفسهم من صنع اهللا؛ وظواهر الكون حوهلم من إبداع قدرته  إن
يأخذهم إىل هذه . ومن يأخذهم إىل هذه املعجزات الكامنة فيهم واملبثوثة يف الكون من حوهلم . القرآن قرآنه 

ألهنم لطول ألفتهم هلا غفلوا عن مواضع . ز فيها اخلوارق املألوفة هلم ، اليت يروهنا وال حيسون حقيقة اإلعجا
سر القدرة املبدعة ، وسر . يأخذهم إليها ليفتح عيوهنم عليها؛ فتطلع على السر اهلائل املكنون فيها . اإلعجاز فيها 

ي الوحدانية املفردة ، وسر الناموس األزيل الذي يعمل يف كياهنم هم أنفسهم كما يعمل يف الكون من حوهلم؛ والذ
  .حيمل دالئل اإلميان ، وبراهني العقيدة ، فيبثها يف كياهنم ، أو يوقظها يف فطرهتم بتعبري أدق 

. وعلى هذا املنهج يسري يف هذا الشوط من السورة؛ وهو يعرض عليهم آيات القدرة املبدعة يف خلقهم هم أنفسهم 
وهي أبسط ما يقع حتت  -ار اليت يوقدون ويف الن. ويف املاء الذي يشربون . ويف زرعهم الذي تزاوله أيديهم 

هناية احلياة على هذه األرض وبدء احلياة يف العامل . كذلك يصور هلم حلظة النهاية  -أبصارهم من مألوفات حياهتم 
اللحظة اليت يواجهها كل أحد ، واليت تنتهي عندها كل حيلة ، واليت تقف األحياء وجهاً لوجه أمام القدرة . اآلخر 
  .املتصرفة وقفة فاصلة ، ال حماولة فيها وال جمال حيث تسقط مجيع األقنعة ، وتبطل مجيع التعالت  املطلقة

فطريقة . إنه املصدر الذي صدر منه الكون . . إن طريقة القرآن يف خماطبة الفطرة البشرية تدل بذاهتا على مصدره 
الذرة يظن أهنا . . قد األشكال ، وأضخم اخلالئق فمن أبسط املواد الكونية تنشأ أع. بنائه هي طريقة بناء الكون 

واخللية على ضآلتها . والذرة على صغرها معجزة يف ذاهتا . . مادة بناء الكون ، واخللية يظن أهنا مادة بناء احلياة 
سع وهنا يف القرآن يتخذ من أبسط املشاهدات املألوفة للبشر مادة لبناء أضخم عقيدة دينية وأو. . آية يف ذاهتا 
أي . . واملوت . والنار . واملاء . والزرع . النسل : املشاهدات اليت تدخل يف جتارب كل إنسان . . تصور كوين 

إنسان على ظهر هذه األرض مل تدخل هذه املشاهدات يف جتاربه؟ أي ساكن كهف مل يشهد نشأة حياة جنينية ، 
ن هذه املشاهدات اليت رآها كل إنسان ينشئ القرآن م. . وحلظة وفاة؟ . وموقد نار . ومسقط ماء . ونشأة نبتة 

وهذه املشاهدات البسيطة الساذجة هي بذاهتا أضخم احلقائق . . العقيدة ، ألنه خياطب كل إنسان يف كل بيئة 
فهي يف بساطتها ختاطب فطرة كل  -باإلضافة إىل اإلشارة إىل مواقع النجوم  -الكونية ، وأعظم األسرار الربانية 



  :وهي يف حقيقتها موضوع دراسة أعلم العلماء إىل آخر الزمان . إنسان 
  .مواقع النجوم تعين هندسة الكون 

  .وهي سر األسرار . . نشأة احلياة اإلنسانية 
  .وهي كاحلياة احليوانية معجزة املعجزات . . نشأة احلياة النباتية 

  .أصل احلياة . . واملاء 
  .رة اإلنسانية املعجزة اليت صنعت احلضا. . والنار 

فالبشر حني خيوضون يف هذه . هذه الطريقة يف تناول األشياء ، وبناء العقيدة والتفكري ، ليست طريقة البشر 
وإذا التفتوا إليها مل يتناولوها هبذا اليسر . اجملالت ال يلتفتون إىل هذه املواد األولية اليت هي بذاهتا املواد الكونية 

ون وضع املسألة يف قالب فلسفي جتريدي معقد ال يصلح إال خلطاب طبقة خاصة من بل حياول. وهبذه البساطة 
  الناس

. وبناء العقيدة هبا يف يسر وسهولة . تناول املواد األولية اليت هي بذاهتا املواد الكونية . . أما اهللا فطريقته هي هذه 
  . .كونية ويصنع منها الكون  يف تناول املواد األولية اليت هي مواد -سبحانه  -متاماً كما يصنع 

  وعالمة الصنعة واحدة ، واضحة هنا وهناك. هذا من ذاك 
حنن خلقناكم فلوال تصدقون أفرأيتم ما متنون؟ أأنتم ختلقونه أم حنن اخلالقون؟ حنن قدرنا بينكم املوت ، وما حنن { 

  }لنشأة األوىل فلوال تذكرون ولقد علمتم ا. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم يف ما ال تعلمون . مبسبوقني 
. إنه أمر منظور ومألوف وواقع يف حياة الناس . أمر اخللق وأمر املوت . إن هذا األمر أمر النشأة األوىل وهنايتها 

فكيف ال يصدقون أن اهللا خلقهم؟ إن ضغط هذه احلقيقة على الفطرة أضخم وأثقل من أن يقف له الكيان البشري 
  . .} لقناكم فلوال تصدقون؟ حنن خ{ : أو جيادل فيه 

  . .} أفرأيتم ما متنون؟ أأنتم ختلقونه أم حنن اخلالقون؟ { 
وتأخذ . مث ينقطع عمله وعملها . إن دور البشر يف أمر هذا اخللق ال يزيد على أن يودع الرجل ما ُيمىن رحَم امرأة 

. وتنميته ، وبناء هيكله ، ونفخ الروح فيه  تعمل وحدها يف خلقه. يد القدرة يف العمل وحدها يف هذا املاء املهني 
واليت ال يدري البشر . ومنذ اللحظة األوىل ويف كل حلظة تالية تتم املعجزة ، وتقع اخلارقة اليت ال يصنعها إال اهللا 

  بله أن يشاركوا فيها. كنهها وطبيعتها؛ كما ال يعرفون كيف تقع 
ولكن قصة هذه اخللية . كفي لتقدير هذه املعجزة والتأثر هبا وهذا ي. وهذا القدر من التأمل يدركه كل إنسان 

قصة ال يصدقها العقل لوال أهنا تقع فعالً ، . الواحدة منذ أن متىن ، إىل أن تصري خلقاً ، قصة أغرب من اخليال 
  ويشهد وقوعها كل إنسان

كل جمموعة من هذه . ملاليني من اخلاليا هذه اخللية الواحدة تبدأ يف االنقسام والتكاثر ، فإذا هي بعد فترة ماليني ا
اخلاليا اجلديدة ذات خصائص ختتلف عن خصائص اجملموعات األخرى؛ ألهنا مكلفة أن تنشئ جانباً خاصاً من 

. . مث . . وهذه خاليا أعصاب . وهذه خاليا جلد . وهذه خاليا عضالت . املخلوق البشري فهذه خاليا عظام 
  .وهذه خاليا لعمل أذن . خاليا لعمل لسان وهذه . هذه خاليا لعمل عني 

وكل منها تعرف مكان عملها ، فال ختطئ . . وهي أكثر ختصصاً من اجملموعات السابقة . . وهذه خاليا لعمل غدد 
مع أهنا لو أخذت أخذاً صناعياً فزرعت يف البطن مثالً صنعت . خاليا العني مثالً ، فتطلع يف البطن أو يف القدم 



ولكنها هي بإهلامها ال ختطئ فتذهب إىل البطن لصنع عني هناك وال تذهب خاليا األذن إىل القدم لتصنع  هنالك عيناً
إهنا كلها تعمل وتنشئ هذا الكيان البشري يف أحسن تقومي حتت عني اخلالق ، حيث ال عمل لإلنسان . . أذناً هناك 

  يف هذا اجملال
  :وإن كانت مثلها من مشاهدات البشر املألوفة . إعجازاً وال غرابة أما النهاية فال تقل عنها . هذه هي البداية 

  . .} حنن قدرنا بينكم املوت ، وما حنن مبسبوقني { 
  ما هو؟ وكيف يقع؟ وأي سلطان له ال يقاوم؟. . هذا املوت الذي ينتهي إليه كل حي 

هو حلقة يف سلسلة النشأة اليت ال بد أن و. . ومن مث ال يفلت منه أحد ، وال يسبقه فيفوته أحد . . إنه قدر اهللا 
  . .تتكامل 

  . .} على أن نبدل أمثالكم { 
قدر املوت على أن ينشئ أمثال . واهللا الذي قدر املوت هو الذي قدر احلياة . لعمارة األرض واخلالفة فيها بعدكم 

ألجل الذي مساه كانت النشأة فإذا انتهت عند ا. . من ميوتون ، حىت يأيت األجل املضروب هلذه احلياة الدنيا 
  :األخرى 

  . .} وننشئكم فيما ال تعلمون { 
وعندئذ تبلغ النشأة متامها ، وتصل . يف ذلك العامل املغيب اجملهول ، الذي ال يدري عنه البشر إال ما خيربهم به اهللا 

  .القافلة إىل مقرها 
وليس فيها . فهي قريب من قريب . . } تذكرون ولقد علمتم النشأة األوىل فلوال { . . هذه هي النشأة اآلخرة 

  .من غريب 
وهبذه البساطة وهذه السهولة يقف . هبذه البساطة وهبذه السهولة يعرض القرآن قصة النشأة األوىل والنشأة اآلخرة 

بشر يف ألنه مأخوذ من بديهياهتا هي ، ومن مشاهدات ال. الفطرة أمام املنطق الذي تعرفه ، وال متلك أن جتادل فيه 
  . .وال فلسفة تكد األذهان ، وال تبلغ إىل الوجدان . وال جتريد . بال تعقيد . حياهتم القريبة 
  . .مبدع الكون ، وخالق اإلنسان ، ومنزل القرآن . إهنا طريقة اهللا 

؛ ويطلعهم ومرة أخرى يف بساطة ويسر يأخذ بقلوهبم إىل أمر مألوف هلم ، مكرر يف مشاهداهتم ، لرييهم يد اهللا فيه
  :على املعجزة اليت تقع بني أيديهم ، وعلى مرأى من عيوهنم ، وهم عنها غافلون 

بل . إنا ملغرمون : أفرأيتم ما حترثون؟ أأنتم تزرعونه أم حنن الزارعون؟ لو نشاء جلعلناه حطاماً ، فظلتم تفكهون { 
  . .} حنن حمرومون 

ما دورهم فيه؟ إهنم حيرثون ويلقون احلب والبذور اليت . اره هذا الزرع الذي ينبت بني أيديهم وينمو ويؤيت مث
  .مث ينتهي دورهم وتأخذ يد القدرة يف عملها املعجز اخلارق العجيب . صنعها اهللا 

تبدؤه وتسري يف سرية العاقل العارف اخلبري مبراحل الطريق الذي ال . تأخذ احلبة أو البذرة طريقها إلعادة نوعها 
اإلنسان يف عمله ، وال ينحرف عن طريقه ، وال يضل اهلدف املرسوم إن يد القدرة هي اليت  خيطئ مرة كما خيطئ

  .تتوىل خطاها على طول الطريق 

الرحلة اليت ما كان العقل ليصدقها ، وما كان اخليال ليتصورها ، لوال أهنا حدثت وحتدث . يف الرحلة العجيبة . 
وإال فأي عقل كان يصدق ، وأي خيال كان . . من األنواع ويراها كل إنسان يف صورة من الصور ، ونوع 

يتصور أن حبة القمح مثالً يكمن فيها هذا العود وهذا الورق ، وهذه السنبلة ، وهذا احلب الكثري؟ أو أن النواة 



  تكمن فيها خنلة كاملة سامقة بكل ما حتتويه؟
لوال أنه يراها تقع بني يديه صباح مساء؟ ولوال  .أي عقل كان ميكن أن يتطاول به اخليال إىل تصور هذه العجيبة 

أن هذه القصة تتكرر على مرأى ومسمع من مجيع الناس؟ وأي إنسان ميكنه أن يدعي أنه صنع شيئاً يف هذه العجيبة 
  سوى احلرث وإلقاء البذور اليت صنعها اهللا؟

. صة العجيبة اليت متثلها كل حبة وكل بذرة أما الق. زرعنا وهم مل يتجاوزوا احلرث وإلقاء البذور : مث يقول الناس 
ولو شاء مل . ولو شاء مل تبدأ رحلتها . وأما اخلارقة اليت تنبت من قلبها وتنمو وترتفع فكلها من صنع اخلالق الزارع 

  وهي مبشيئته تقطع رحلتها ، من البدء إىل اخلتام. ولو شاء جلعلها حطاماً قبل أن تؤتى مثارها . تتم قصتها 
. . } بل حنن حمرومون { غارمون : } إنا ملغرمون { : وقع هذا لظل الناس يلونون احلديث وينوعونه يقولون ولو 

ولكن فضل اهللا مينحهم الثمر ، ويسمح للنبتة أن تتم دورهتا ، وتكمل رحلتها ، وهي ذاهتا الرحلة اليت تقوم هبا 
  .ا القدرة وترعاها وهي صورة من صور احلياة اليت تنشئه. . اخللية اليت متىن 

  . .وهذه هي النشأة األوىل؟ . فماذا يف النشأة األخرى من غرابة 
  } فلوال تشكرون . أفرأيتم املاء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من املزن أم حنن املنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجاً { 

أما . ما دور اإلنسان فيه؟ دوره أنه يشربه  .وهذا املاء أصل احلياة ، وعنصرها الذي ال تنشأ إال به كما قدر اهللا 
{ وهو الذي قدر أن يكون عذباً فكان . الذي أنشأه من عناصره ، وأما الذي أنزله من سحائبه ، فهو اهللا سبحانه 

فهال يشكرون فضل اهللا الذي أجرى مشيئته مبا . ماحلاً ال يستساغ ، وال ينشئ حياة . } لو نشاء جعلناه أجاجاً 
  كان؟
خاطبون ابتداء هبذا القرآن كان املاء النازل من السحائب ، يف صورته املباشرة ، مادة حياهتم ، وموضع احتفاهلم وامل

ومل تنقص قيمة املاء بتقدم اإلنسان احلضاري ، . . ، واحلديث الذي يهز نفوسهم ، وقد خلدته قصائدهم وأشعارهم 
ن تفسري نشأة املاء األوىل أشد شعوراً بقيمة هذا احلدث من والذين يشتغلون بالعلم وحياولو. بل لعلها تضاعفت 

  .فهو مادة اهتمام للبدائي يف الصحراء ، وللعامل املشتغل باألحباث سواء . سواهم 
  . .} أفرأيتم النار اليت تورون؟ أأنتم أنشأمت شجرهتا أم حنن املنشئون؟ حنن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين { 

  .رمبا كان أعظم حادث بدأت منه حضارته . ان للنار حادثاً عظيماً يف حياته ولقد كان كشف اإلنس

ولكن من الذي أنشأ . يوقدها : أي : واإلنسان يوري النار . . ولكنها أصبحت أمراً مألوفاً ال يثري االهتمام 
على أن . . زرع والشجر من هذا ال. وقودها؟ من الذي أنشأ الشجر الذي توقد به النار؟ لقد مر حديث الزرع 

فمن احتكاك فرع من شجرة بفرع آخر من شجرة أخرى كان العرب . } شجرهتا { هناك لفتة أخرى يف ذكر 
فاألمر أظهر وأقرب إىل . على الطريقة البدائية اليت ال تزال مستعملة يف البيئات البدائية حىت اآلن . يوقدون نارهم 
ومبناسبة ذكر . عند العلماء الباحثني فهو جمال للبحث والنظر واالهتمام أما معجزة النار وسرها . جتارهبم املعروفة 

متاعاً للمقوين { كما جعلناها . . تذكر بالنار األخرى } حنن جعلناها تذكرة { : النار يلمع السياق إىل نار اآلخرة 
له يف واقع حياهتم من مدلول وكان هلذه اإلشارة وقعها العميق يف نفوس املخاطبني ، ملا متث. أي للمسافرين . . } 

  .حي حاضر يف جتارهبم وواقعهم 
امليسرة للقلوب . وحني يبلغ السياق إىل هذا احلد من عرض هذه احلقائق واألسرار ، الناطقة بدالئل اإلميان 

يقة وهي حق. حقيقة وجود اهللا وعظمته وربوبيته . يلتفت إىل احلقيقة اليت تنتهي إليها هذه احلقائق . واألذهان 
أن حييي هذه احلقيقة ويؤدي  -صلى اهللا عليه وسلم  -فيهيب بالرسول . تواجه الفطرة مواجهة ذات قوة وسلطان 



  :حقها؛ ويلمس القلوب هبا يف حينها 
  . .} فسبح باسم ربك العظيم { 

  :رب العاملني مث يلتفت التفاتة أخرى إىل املكذبني هبذا القرآن؛ فريبط بينه وبني هذا الكون يف قسم عظيم من 
إنه لقرآن كرمي يف كتاب مكنون ال ميسه إال املطهرون  -وإنه لقسم لو تعلمون عظيم  -فال أقسم مبواقع النجوم { 
  . .} تنزيل من رب العاملني . 

: ومن مث قال هلم . ومل يكن املخاطبون يومذاك يعرفون عن مواقع النجوم إال القليل ، الذي يدركونه بعيوهنم اجملردة 
فأما حنن اليوم فندرك من عظمة هذا القسم املتعلقة باملقسم به ، نصيباً . . } عظيم  -لو تعلمون  -وإنه لقسم { 

  . .وإن كنا حنن أيضاً ال نعلم إال القليل عن عظمة مواقع النجوم . أكرب بكثري مما كانوا يعلمون 
إن جمموعة واحدة من جمموعات : ناظري ، يقول لنا وهذا القليل الذي وصلنا إليه مبراصدنا الصغرية ، احملدودة امل

هي اجملرة اليت تنتسب إليها  -جمموعة واحدة . النجوم اليت ال حتصى يف الفضاء اهلائل الذي ال نعرف له حدوداً 
  تبلغ الف مليون جنم -أسرتنا الشمسية 

م ، ما ميكن رؤيته بالعني اجملردة ، ويقول الفلكيون إن من هذه النجوم والكواكب اليت تزيد على عدة باليني جن« 
هذه كلها تسبح يف الفلك . وما ال يرى إال باجملاهر واألجهزة ، وما ميكن أن حتس به األجهزة دون أن تراه 

الغامض؛ وال يوجد أي احتمال أن يقترب جمال مغناطيسي لنجم من جمال جنم آخر ، أو يصطدم بكوكب آخر ، إال 
البحر األبيض املتوسط بآخر يف احمليط اهلادي ، يسريان يف اجتاه واحد وبسرعة واحدة كما حيتمل تصادم مركب يف 

.  

  «إن مل يكن مستحيالً . وهو احتمال بعيد ، وبعيد جداً 
وهو منسق يف آثاره وتأثراته مع سائر . وكل جنم يف موقعه املتباعد عن موقع إخوته ، قد وضع هناك حبكمة وتقدير 

  .تتوازن هذه اخلالئق كلها يف هذا الفضاء اهلائل النجوم والكواكب ، ل
وهو يف . فهذا طرف من عظمة مواقع النجوم ، وهو أكرب كثرياً جداً مما كان يعلمه املخاطبون بالقرآن أول مرة 

  الوقت ذاته أصغر مبا ال يقاس من احلقيقة الكلية لعظمة مواقع النجوم
. } وإنه لقسم لو تعلمون عظيم { . . وأجلى من أن حيتاج إىل قسم  فاألمر أوضح. . } فال أقسم مبواقع النجوم { 
. وهذا التلويح بالقسم والعدول عنه أسلوب ذو تأثري يف تقرير احلقيقة اليت ال حتتاج إىل القسم ألهنا ثابتة واضحة . 
.  

  . .} تنزيل من رب العاملني . إنه لقرآن كرمي يف كتاب مكنون ال ميسه إال املطهرون { 
وال . من أساطري األولني . وليس كما تدعون قول كاهن ، وال قول جمنون ، وال مفترى على اهللا . نه لقرآن كرمي إ

كرمي مبصدره ، وكرمي بذاته ، وكرمي . إمنا هو قرآن كرمي . إىل آخر هذه األقاويل . . . تنزلت به الشياطني 
  .باجتاهاته 

فقد زعم . . } ال ميسه إال املطهرون { : ك يف قوله تعاىل بعدها وتفسري ذل. . مصون . . } يف كتاب مكنون { 
فالشيطان ال ميس هذا الكتاب املكنون يف علم اهللا . فهذا نفي هلذا الزعم . املشركون أن الشياطني تنزلت به 

{ ف . } طهرون ال ميسه إال امل{ وهذا الوجه هو أظهر الوجوه يف معىن . . إمنا تنزل به املالئكة املطهرون . وحفظه 
واملؤمن والكافر ، فال . ويف األرض ميس هذا القرآن الطاهر والنجس . وليست ناهية . هنا نافية لوقوع الفعل } ال 

. تنزلت به الشياطني : مالبسة قوهلم . إمنا يتحقق بصرف املعىن إىل تلك املالبسة . يتحقق النفي على هذا الوجه 



  . .ابه السماوي املكنون إال املطهرون ونفي هذا الزعم إذ ال ميسه يف كت
  ال تنزيل من الشياطني. . } تنزيل من رب العاملني { : ومما يؤيد هذا االجتاه قوله تعاىل بعد هذا 

وهذه » : ولكن ابن كثري قال عنهما . . وهو أن ال ميس القرآن إال طاهر . وقد روي حديثان يقرران معىن آخر 
وقد أسنده الدارقطين عن عمرو ابن حزم . ومثل هذا ال ينبغي األخذ به . وغريه  وجادة جيدة قد قرأها الزهري

  .« ويف إسناد كل منهما نظر واهللا أعلم . وعبد اهللا بن عمر وعثمان بن أيب العاص 
واللحظة اليت تنهي كل . اللمسة اليت ترجف هلا األوصال . . حلظة املوت . . مث يأيت اإليقاع األخري يف السورة 

  :حيث ال ميلك الرجوع وال ميلك النكوص . واللحظة اليت يقف فيها احلي بني هناية طريق وبداية طريق . دال ج
. فلوال إذا بلغت احللقوم وأنتم حينئذ تنظرون . أفبهذا احلديث أنتم مدهنون؟ وجتعلون رزقكم أنكم تكذبون { 

  . .} ترجعوهنا إن كنتم صادقني . دينني فلوال إن كنتم غري م. وحنن أقرب إليه منكم ولكن ال تبصرون 
أفأنتم شاكون يف هذا احلديث الذي يقال لكم عن النشأة اآلخرة؛ مكذبون بالقرآن وما يقصه عليكم من شأن 

  .} وجتعلون رزقكم أنكم تكذبون { اآلخرة ، وما يقرره لكم من أمور العقيدة؟ 

  وتدخرونه آلخرتكم؟ وما أسوأه من رزق فإذا التكذيب هو رزقكم الذي حتصلون عليه يف حياتكم. 
  فماذا أنتم فاعلون إذ تبلغ احللقوم ، وتقفون يف مفرق الطريق اجملهول؟

مث يصور املوقف التصوير القرآين املوحي ، الذي يرسم ظالل املوقف كلها يف ملسات سريعة ناطقة بكل ما فيه ، 
  .وبكل ما وراءه ، وبكل ما يوحيه 

  . .} وحنن أقرب إليه منكم ولكن ال تبصرون . لقوم وأنتم حينئذ تنظرون فلوال إذا بلغت احل{ 
فلوال إذا بلغت { : لنكاد نسمع صوت احلشرجة ، ونبصر تقبض املالمح ، وحنس الكرب والضيق من خالل قوله 

ينئذ وأنتم ح{ : كما نكاد نبصر نظرة العجز وذهول اليأس يف مالمح احلاضرين من خالل قوله . . } احللقوم 
  . .} تنظرون 

وهي تستقبل عاملاً ال . وخلفت وراءها األرض وما فيها . وقد فرغت الروح من أمر الدنيا . يف هذه اللحظة . هنا 
  .عهد هلا به ، وال متلك من أمره شيئاً إال ما أدخرت من عمل ، وما كسبت من خري أو شر 

اجلسد هو الذي يراه الناظرون . من حوهلا وما حوهلا وقد انفصلت ع. وهي ترى وال متلك احلديث عما ترى . هنا 
  .ولكنهم ينظرون وال يرون ما جيري وال ميلكون من األمر شيئاً . 

  .هنا تقف قدرة البشر ، ويقف علم البشر ، وينتهي جمال البشر 
  .قاصرون قاصرون . أهنم عجزة عجزة  -وال جيادلون  -هنا يعرفون 

  .ودون احلركة . ودون املعرفة  .هنا يسدل الستار دون الرؤية 
  :وخيلص األمر كله هللا بال شائبة وال شبهة وال جدال وال حمال . هنا تتفرد القدرة اإلهلية ، والعلم اإلهلي 

  } وحنن أقرب إليه منكم ولكن ال تبصرون { 
التعبري يوقظ  ولكن. وهو حاضر يف كل وقت  -سبحانه وتعاىل  -وهنا جيلل املوقف جالل اهللا ، ورهبة حضوره 

فوق ما فيه من عجز . فإذا جملس املوت جتلله رهبة احلضور وجالله . الشعور هبذه احلقيقة اليت يغفل عنها البشر 
  .ورهبة وانقطاع ووداع 

  :ويف ظل هذه املشاعر الراجفة الواجفة اآلسية اآلسفة جييء التحدي الذي يقطع كل قول وينهي كل جدال 
  }ترجعوهنا إن كنتم صادقني : ينني فلوال إن كنتم غري مد{ 



فدونكم إذن . فأنتم إذن طلقاء غري مدينني وال حماسبني . إنه ال حساب وال جزاء : فلو كان األمر كما تقولون 
وهي . وأنتم حوهلا تنظرون . لتردوها عما هي ذاهبة إليه من حساب وجزاء  -وقد بلغت احللقوم  -فلترجعوها 

  ى وأنتم ساكنون عاجزونماضية إىل الدينونة الكرب
ويثقل ضغط هذه احلقيقة على . وينتهي كل جدال . ويبطل كل حمال . وتنقطع كل حجة . هنا تسقط كل تعلة 

  الكيان البشري ، فال يصمد له ، إال وهو يكابر بال حجة وال دليل
، وتستدبر احلياة الفانية ،  مث ميضي السياق يف بيان مصري هذه الروح الذي يتراءى هلا من بعيد حني تبلغ احللقوم

  .وتستقبل احلياة الباقية 

لَُه ُملُْك السََّماَواِت َوالْأَْرضِ ُيْحيِي َوُيِميُت َوُهَو َعلَى ) ١(سَبََّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم 
ُهَو الَِّذي َخلََق السََّماَواتِ ) ٣(وَالظَّاِهُر َوالَْباِطُن َوُهَو بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم  ُهَو الْأَوَّلُ وَالْآِخُر) ٢(كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 

ُرُج ا يَْنزِلُ ِمَن السََّماِء َوَما َيْعَوالْأَْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ اْستََوى َعلَى الْعَْرشِ َيْعلَُم َما يَِلُج ِفي الْأَْرضِ َوَما َيخُْرُج ِمْنَها َوَم
) ٥(لَُه ُملُْك السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ وَإِلَى اللَِّه ُتْرَجُع الْأُُموُر ) ٤(ِفيَها َوُهَو َمَعكُْم أَْيَن َما كُْنُتْم وَاللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري 

آِمنُوا بِاللَِّه َوَرسُوِلِه َوأَْنِفقُوا ِممَّا َجَعلَكُمْ ) ٦(الصُُّدورِ  ُيوِلُج اللَّْيلَ ِفي النَّهَارِ َويُوِلجُ النََّهاَر ِفي اللَّْيلِ َوُهَو َعِليٌم بِذَاِت
َوَما لَكُْم لَا ُتؤِْمُنونَ بِاللَِّه وَالرَُّسولُ َيْدُعوكُْم ِلُتْؤِمُنوا ) ٧(ُمْسَتْخلَِفَني ِفيِه فَالَِّذيَن آَمُنوا مِْنكُْم وَأَْنفَقُوا لَُهمْ أَْجٌر كَبٌِري 

ُهَو الَِّذي يَُنزِّلُ َعلَى َعْبِدِه آَياٍت بَيَِّناتٍ لُِيْخرَِجكُْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى ) ٨(َوقَْد أََخذَ مِيثَاقَكُْم إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني  بِرَبِّكُْم
َوِللَِّه ِمَرياثُ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ لَا َيْسَتوِي  َوَما لَكُْم أَلَّا ُتْنِفقُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه) ٩(النُّورِ َوإِنَّ اللََّه بِكُْم لََرُءوٌف َرحِيٌم 

اَتلُوا َوكُلًّا َوَعَد اللَُّه الُْحسَْنى ِمْنكُْم َمْن أَْنفََق ِمْن قَْبلِ الْفَْتحِ َوقَاَتلَ أُولَِئَك أَْعظَُم َدَرَجةً ِمَن الَِّذيَن أَْنفَقُوا ِمْن َبْعُد َوقَ
َيْوَم تََرى ) ١١(َمْن ذَا الَِّذي ُيقْرُِض اللََّه قَْرًضا َحَسًنا فَُيَضاِعفَُه لَُه َولَُه أَْجٌر كَرٌِمي ) ١٠(َخبٌِري  َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ

ْحِتَها الْأَْنهَاُر َخاِلِديَن ِفيَها ِمْن َت الُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمَناتِ َيسَْعى ُنورُُهْم َبْيَن أَْيِديهِْم َوبِأَْيَمانِهِْم ُبْشَراكُُم الَْيْوَم َجنَّاٌت َتْجرِي
َيْوَم َيقُولُ الْمَُناِفقُونَ َوالُْمَناِفقَاُت ِللَِّذيَن آَمُنوا انْظُُروَنا َنقْتَبِْس ِمْن ُنورِكُْم قِيلَ اْرجُِعوا ) ١٢(ذَِلَك ُهَو الْفَْوُز الَْعظِيُم 

يَُناُدوَنُهْم أَلَمْ ) ١٣(ورٍ لَهُ َباٌب َباِطُنُه ِفيِه الرَّْحَمةُ َوظَاِهُرُه ِمْن ِقَبِلِه الَْعذَاُب َوَراَءكُْم فَالَْتِمُسوا ُنوًرا فَُضرِبَ َبْينَُهْم بُِس
ِه َوغَرَّكُْم بِاللَّهِ َحتَّى َجاَء أَْمُر اللَّ َنكُْن َمَعكُْم قَالُوا بَلَى َولَِكنَّكُْم فََتْنُتْم أَْنفَُسكُْم َوَترَبَّصُْتْم َواْرَتبُْتْم َوغَرَّْتكُُم الْأَمَانِيُّ

  ) ١٥(ِصُري فَالَْيْوَم لَا ُيْؤَخذُ ِمْنكُْم ِفْدَيةٌ وَلَا ِمَن الَِّذيَن كَفَُروا َمأَْواكُُم النَّاُر ِهَي َمْولَاكُْم َوبِئَْس الَْم) ١٤(الَْغرُوُر 

هذه احلقيقة اليت ختلص هبا النفوس . هذه السورة جبملتها دعوة للجماعة اإلسالمية كي يتحقق يف ذاهتا حقيقة إمياهنا 
ال األرواح وال األموال؛ وال خلجات القلوب وال . . لدعوة اهللا؛ فال تضن عليها بشيء ، وال حتتجز دوهنا شيئاً 

موازينها هي موازين اهللا . وهي احلقيقة اليت تستحيل هبا النفوس ربانية بينما تعيش على األرض . . ذوات الصدور 
كما أهنا هي احلقيقة اليت تشعر القلوب . تعتز هبا وتسابق إليها هي القيم اليت تثقل يف هذه املوازين ، والقيم اليت 

  .حبقيقة اهللا ، فتخشع لذكره ، وترجف وتفر من كل عائق وكل جاذب يعوقها عن الفرار إليه 
: بذل النفس وبذل املال . اهللا  وعلى أساس هذه احلقيقة الكبرية تدعو السورة اجلماعة اإلسالمية إىل البذل يف سبيل

فالذين آمنوا منكم وأنفقوا هلم أجر كبري ، وما لكم ال . آمنوا باهللا ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفني فيه { 
هو الذي ينزل على عبده آيات . تؤمنون باهللا والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنني 

وما لكم أال تنفقوا يف سبيل اهللا ، وهللا . الظلمات إىل النور ، وإن اهللا بكم لرُءوف رحيم بينات ليخرجكم من 
ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا . مرياث السماوات واألرض 



  }واهللا مبا تعملون خبري . وكالً وعد اهللا احلسىن . من بعد وقاتلوا 
س هذه احلقيقة الكبرية كذلك تدعو اجلماعة اإلسالمية إىل اخلشوع لذكر اهللا وللحق الذي أنزله اهللا وعلى أسا

أمل يأن للذين آمنوا أن ختشع قلوهبم لذكر اهللا { : ليجيء البذل مثرة هلذا اخلشوع املنبعث من احلقيقة اإلميانية األوىل 
من قبل ، فطال عليهم األمد ، فقست قلوهبم ، وكثري منهم وما نزل من احلق ، وال يكونوا كالذين أوتوا الكتاب 

وكذلك تضع قيم الدنيا وقيم اآلخرة يف ميزان احلق؛ وتدعو اجلماعة اإلسالمية الختيار الكفة الراجحة ، } فاسقون 
موال واألوالد ، اعلموا أمنا احلياة الدنيا لعب وهلو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر يف األ{ : والسباق إىل القيمة الباقية 

ويف اآلخرة عذاب شديد ، ومغفرة من . كمثل غيث أعجب الكفار نباته ، مث يهيج فتراه مصفراً ، مث يكون حطاماً 
سابقوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السمآء : اهللا ورضوان ، وما احلياة الدنيآ إال متاع الغرور 

وظاهر من سياق } ك فضل اهللا يؤتيه من يشآء واهللا ذو الفضل العظيم ذل. واألرض أعدت للذين آمنوا باهللا ورسله 
أهنا كانت تعاجل كذلك حالة واقعة يف اجلماعة  -إىل جانب عمومية الدعوة الدائمة إىل تلك احلقيقة  -السورة 

  .عد فتح مكة اإلسالمية عند نزول هذه السورة يف اجملتمع املدين يف فترة متتد من العام الرابع اهلجري إىل ما ب
فإىل جانب السابقني من املهاجرين واألنصار ، الذين ضربوا أروع مثال عرفته البشرية ، يف حتقيق حقيقة اإلميان يف 
نفوسهم ، ويف البذل والتضحية بأرواحهم وأمواهلم ، يف خلوص نادر ، وجترد كامل ، وانطالق من أوهاق األرض 

  . وجوانب الغريزة ومعوقات الطريق إىل اهللا

.  
فئة أخرى ليست يف هذا املستوى  -يف اجلماعة اإلسالمية  -إىل جانب هذه الفئة املمتازة الفذة ، كانت هناك 

وخباصة بعد الفتح عندما ظهر اإلسالم ، ودخل فيه الناس أفواجاً ، وكان من بينهم من مل  -اإلمياين اخلالص الرفيع 
  .وا هبا وهلا كما عاشت تلك الفئة السابقة اخلالصة املخلصة هللا يدركوا بعد حقيقة اإلميان الكبرية ، ومل يعيش

هؤالء املسلمون من الفئة األخرى كان يصعب عليهم البذل يف سبيل اهللا؛ وتشق عليهم تكاليف العقيدة يف النفس 
  .واملال؛ وتزدهيهم قيم احلياة الدنيا وزينتها؛ فال يستطيعون اخلالص من دعائها وإغرائها 

هم الذين هتتف هبم هذه السورة تلك اهلتافات املوحية اليت أسلفنا مناذج منها ، لتخلص  -بصفة خاصة  -وهؤالء 
أرواحهم من تلك األوهاق واجلواذب ، وترفعها إىل مستوى احلقيقة اإلميانية الكربى ، اليت تصغر معها كل قيم 

  األرض ، وتذوب يف حرارهتا كل عوائقها
وخباصة حني . هي طائفة املنافقني ، خمتلطة غري متميزة  -غري هؤالء وأولئك  - كذلك كانت هنالك طائفة أخرى

ظهرت غلبة اإلسالم ، واضطر املنافقون إىل التخفي واالنزواء؛ مع بقاء قلوهبم مشوبة غري خالصة وال خملصة 
يوم ترى { : نني وهؤالء تصور السورة مصريهم يوم مييزون ويعزلون عن املؤم. يتربصون الفرص وجترفهم الفنت 

. بشراكم اليوم جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها . املؤمنني واملؤمنات يسعى نورهم بني أيديهم وبأمياهنم 
ارجعوا : قيل . انظرونا نقتبس من نوركم : يوم يقول املنافقون واملنافقات للذين آمنوا . ذلك هو الفوز العظيم 

أمل نكن : بينهم بسور له باب باطنه فيه الرمحة وظاهره من قبله العذاب ، ينادوهنم فضرب . ورآءكم فالتمسوا نوراً 
. معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم األماينّ ، حىت جآء أمر اهللا وغركم باهللا الغرور 

  . .} وبئس املصري  .فاليوم ال يؤخذ منكم فدية وال من الذين كفروا ، مأواكم النار هي موالكم 
والسورة تشري إىل شيء من أحواهلم . وهذا إىل جانب من بقي يف اجلزيرة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى 

ومواقفهم السابقة واحلاضرة يف ذلك األوان؛ كاإلشارة السابقة إىل قسوة قلوهبم عند حتذير الذين آمنوا أن يكونوا 



. . وهي إشارة إىل اليهود خاصة يف الغالب } ل عليهم األمد فقست قلوهبم كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطا{ 
مث قفَّينا على آثارهم برسلنا وقفَّينا بعيسى ابن مرمي وآتيناه { : وكاإلشارة إىل النصارى قرب هناية السورة يف قوله 

عليهم إال ابتغآء رضوان اهللا فما اإلجنيل وجعلنا يف قلوب الذين اتبعوه رأفة ورمحة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها 
وملا كان مدار السورة على حتقيق } فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم ، وكثري منهم فاسقون . رعوها حق رعايتها 

حقيقة اإلميان يف القلب؛ وما ينبثق عن هذه احلقيقة من خشوع وتقوى ، ومن خلوص وجترد ، ومن بذل وتضحية ، 
على نسق  -واليت توجد يف كل جمتمع إسالمي  -حلقيقة يف النفوس اليت كانت تواجهها فقد سارت يف إقرار هذه ا

  مؤثر ، أشبه ما يكون بنسق السور املكية ، حافل باملؤثرات ذات اإليقاع اآلسر للقلب واحلس واملشاعر
  . سبحانه وكان مطلعها خاصة جمموعة إيقاعات بالغة التأثري؛ تواجه القلب البشري مبجموعة من صفات اهللا

فيها تعريف به مع اإلحياء اآلسر باخللوص له ، نتيجة للشعور حبقيقة األلوهية املتفردة ، وسيطرهتا املطلقة على 
الوجود ، ورجعة كل شيء إليها يف هناية املطاف ، مع نفاذ علمها إىل خبايا القلوب وذوات الصدور ، واجتاه كل 

له ملك السماوات . وهو العزيز احلكيم .  ما يف السماوات واألرض سبح هللا{ : شيء إليها بالعبادة والتسبيح 
هو . هو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم . واألرض حييي ومييت وهو على كل شيء قدير 

الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام ، مث استوى على العرش يعلم ما يلج يف األرض وما خيرج منها ، وما 
له ملك السماوات واألرض وإىل . نزل من السمآء وما يعرج فيها ، وهو معكم أين ما كنتم واهللا مبا تعملون بصري ي

  . .} يوجل الليل يف النهار ويوجل النهار يف الليل وهو عليم بذات الصدور . اهللا ترجع األمور 
يها الرهبة واخلشية واالرتعاش ، كما يوقع ويوقع ف. وهذا املطلع بذاته وبإيقاعاته كاف وحده ليهز القلوب هزاً 

فيها الرغبة احلية يف اخللوص هللا وااللتجاء إليه ، والتجرد من العوائق واألثقال املعوقة عن تلبية اهلتاف إىل اخلالص 
ولكن سياق السورة تضمن كثرياً من املؤثرات تتخلل ذلك اهلتاف وتؤكده يف . من الشح باألنفس واألموال 

وتلك الصورة } يسعى نورهم بني أيديهم وبأمياهنم { كتلك الصورة الوضيئة للمؤمنني واملؤمنات .  مواضع شىت
  .اليت تقرر ضآلة احلياة وقيمها إىل جانب قيم اآلخرة وما يتم فيها من األمور الكبار 

بة يف األرض مآ أصاب من مصي{ : كذلك جاءت ملسة أخرى ترد القلوب إىل حقيقة القدر املسيطرة على الوجود 
لكي ال تأسوا على ما فاتكم وال تفرحوا . إن ذلك على اهللا يسري . وال يف أنفسكم إال يف كتاب من قبل أن نربأهآ 

الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ، ومن يتول فإن اهللا هو الغين . واهللا ال حيب كل خمتال فخور . مبآ آتاكم 
فال تطري جزعاً ، وال تبطر . يصيبها من خري أو شر ، وهي يف طريقها إىل اهللا كي تستقر النفس وتطمئن ملا } احلميد 

. فكله بقدر مقسوم ألجل معلوم . وال تشرك باهللا سبباً وال ظرفاً وال حادثاً . فرحاً ، وهي تواجه الضراء والسراء 
  .ومرد األمر كله يف النهاية إىل اهللا 

وجاءت فقرات . شوطني اثنني أثبتنا أوهلما يف صدر هذا التقدمي  وقد سار سياق السورة يف عالج موضوعها يف
فنكتفي هبذا القدر ، لنسري مع سياق السورة بالتفصيل . ومها مترابطان مطردان . كثرية من الشوط الثاين يف خالله 

.  
  .سبح هللا ما يف السماوات واألرض { 

هو األول واآلخر . ، وهو على كل شيء قدير له ملك السماوات واألرض حييي ومييت . وهو العزيز احلكيم 
هو الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام ، مث استوى على العرش . والظاهر والباطن ، وهو بكل شيء عليم 



، يعلم ما يلج يف األرض وما خيرج منها وما ينزل من السمآء وما يعرج فيها ، وهو معكم أين ما كنتم واهللا مبا 
يوجل الليل يف النهار ويوجل النهار يف الليل وهو . ه ملك السماوات واألرض وإىل اهللا ترجع األمور ل. تعملون بصري 

  . .} عليم بذات الصدور 
وما حشد فيه من خصائص األلوهية الفاعلة املؤثرة املبدعة لكل شيء ، احمليطة بكل . هذا املطلع املوحي املختار 

وما تعرضه من إبداع اليد القادرة وهي جتول يف حميط . بكل شيء شيء ، املهيمنة على كل شيء ، العليمة 
السماوات واألرض ، وتتلطف إىل خبايا الصدور وطوايا القلوب ، وتشرف من عل على الوجود وما فيه ومن فيه 

. .  
له فال جتد إال هذا املطلع املوحي املختار يتناول القلوب ، فيهزها هزاً ، ويأخذها أخذاً ، وهو جيول هبا يف الوجود ك

اهللا ، وال ترى إال اهللا ، وال حتس بغري اهللا ، وال تعلم هلا مهرباً من قدرته وال خمبأ من علمه ، وال مرجعاً إال إليه ، 
  :وال متوجهاً إال لوجهه الكرمي 

  . .} وهو العزيز احلكيم . سبح هللا ما يف السماوات واألرض { 
ويهينم كل شيء . تتح السورة؛ فتتجاوب أرجاء الوجود كله بالتسبيح هللا هكذا ينطلق النص القرآين الكرمي يف مف

وال حاجة لتأويل النص عن ظاهر . يف السماوات واألرض ، فيسمعه كل قلب مفتوح غري حمجوب بأحجبة الفناء 
{ ف . . نه وحنن ال نعلم شيئاً عن طبيعة هذا الوجود وخصائصه أصدق مما يقوله لنا اهللا ع. فاهللا يقول . مدلوله 

وال تأويل وال تعديل ولنا أن . . } سبح هللا ما يف السماوات واألرض { تعين } سبح هللا ما يف السماوات واألرض 
نأخذ من هذا أن كل ما يف السماوات واألرض له روح ، يتجه هبا إىل خالقه بالتسبيح وإن هذا هلو أقرب تصور 

جتارب بعض القلوب يف حلظات صفائها وإشراقها ، واتصاهلا  يصدقه ما وردت به اآلثار الصحيحة ، كما تصدقه
  . .باحلقيقة الكامنة يف األشياء وراء أشكاهلا ومظاهرها 

: فإذا اجلبال كالطري تؤوب مع داود وجاء يف األثر . } يا جبال أويب معه والطري { : وقد جاء يف القرآن الكرمي 
إن مبكة حجراً كان « :  -ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قا: أخرج مسلم يف صحيحه عن جابر بن مسرة قال 

كرم اهللا وجهه  -عن علي بن أيب طالب  -بإسناده  -وروى الترمذي . » إين ألعرفه اآلن . يسلم علّي ليايل بعثت 
م السال« كنت مع رسول اهللا مبكة فخرجنا يف بعض نواحيها ، فما استقبله شجر وال جبل إال وهو يقول : قال  -

  :وروى البخاري يف صحيحه بإسناده عن أنس بن مالك قال . . » عليك يا رسول اهللا 

فلما صنعوا له املنرب فخطب عليه حن اجلذع حنني . إىل لزق جذع  -صلى اهللا عليه وسلم  -خطب رسول اهللا « 
  .» الناقة ، فنزل الرسول فمسحه ، فسكن 

أمل تر أن اهللا يسبح له من يف السماوات واألرض { : يقة الكونية وآيات القرآن كثرية وصرحية يف تقرير هذه احلق
أمل تر أن اهللا يسجد له من يف السماوات ومن يف األرض والشمس } { والطري صافات كل قد علم صالته وتسبيحه 

ن وإن من شيء إال يسبح حبمده ولكن ال تفقهو} { والقمر والنجوم واجلبال والشجر والدواب وكثري من الناس 
وال داعي لتأويل هذه النصوص الصرحية لتوافق مقررات سابقة لنا عن طبائع األشياء غري مستمدة من } تسبيحهم 

فكل مقرراتنا عن الوجود وكل تصوراتنا عن الكون ينبغي أن تنبع أوالً من مقررات خالق هذا الكون . هذا القرآن 
  .ومبدع هذا الوجود 

فهو . ما يف السماوات واألرض له فرع عن العزة الغالبة واحلكمة البالغة  فتسبيح. . } وهو العزيز احلكيم { 
  .املهيمن على كل شيء بقوته ، وهو جاعل كل شيء وفق حكمته 



وما يكاد القلب البشري يفيق من فيض هذا النص ، ومن مهرجان الوجود املسبح خلالقه يف السماوات واألرض ، 
  :لكوت السماوات واألرض حىت يعاجله السياق برحلة جديدة يف م

  . .} له ملك السماوات واألرض ، حييي ومييت ، وهو على كل شيء قدير { 
فهو . الذي ال شريك له يف ملكه . مالك السماوات واألرض . إن كل شيء يف السماوات واألرض سبح هللا 

ويقدر احلياة لكل حي ويقدر له  .تسبيح اململوك ملالكه املتفرد ، الذي حييي ومييت ، فيخلق احلياة وخيلق املوت 
  .املوت؛ فال يكون إال قدره الذي قضاه 

واحلياة ما تزال سراً يف طبيعتها ، وسراً يف مصدرها؛ وال ميلك أحد أن يقول من أين جاءت ، وال كيف جاءت 
الذي يعطي . يي إن اهللا هو الذي حي: والنص القرآين يقول . فضالً على أن أحداً ال يدري ما هي على وجه احلقيقة 

ال يعرف أحد طبيعته . واملوت كاحلياة سر مغلف . وما ميلك أحد أن ينكر هذا وال أن يثبت غريه . احلياة لألحياء 
وهذا وذلك من مظاهر امللكية املطلقة هللا . . ألن أحداً غري واهب احلياة ال ميلك سلبها . وال ميلك أحد أن حيدثه 

  . . . يف السماوات واألرض حييي ومييت
وتتعلق مبا . فاملشيئة املطلقة متضي بغري حد وال قيد . إمجاالً بغري حد وال قيد . . } وهو على كل شيء قدير { 

وكل قيد يتصوره العقل البشري مبنطقه هو هلذه املشيئة من أي نوع وأي لون هو . تشاء أن تتعلق به كما تشاء 
ود واختيار املشيئة لنواميس وسنن هلذا الوجود داخل يف حقيقة تصور باطل ، ناشئ من طبيعة العقل البشري احملد

فهي ختتار هذه النواميس والسنن اختياراً طليقاً ، وتعملها يف الكون غري مقيدة هبا . انطالقها بال قيود وال حدود 
  .بعد إعماهلا ، وال حمصورة يف نطاقها 

  . .واالختيار دائم ومطرد وراء هذه السنن والنواميس 
قرآن يويل هذه احلقيقة عناية كبرية ، فينص عليها يف كل مناسبة مبا يفيد طالقة املشيئة من كل قيد يرد عليها وال

فقد وعد اهللا أهل اجلنة باخللود . لتبقى هذه احلقيقة واضحة ، ويبقى تصورها غري مشوب . حىت من عملها هي 
كنه أبقى املشيئة طليقة خارج نطاق هذا الوعد ذاته ول. وهذا الوعد صادر من املشيئة . فيها وأهل النار كذلك 

خالدين فيها ما دامت السماوات واألرض إال ما شاء { : فقال عن هؤالء وهؤالء . وهو من عملها وباختيارها 
وال جمال ملنطق العقل البشري وال ملقرراته يف هذا . وهكذا يف كل موضع وردت فيه مثل هذه املناسبة } . . ربك 
  وعليه أن يأخذ مقرراته كلها من هذا القرآن ، ال من معني آخر غري القرآن. اجملال 

ومن مث يتمثل للقلب البشري من خالل هذه اآلية سلطان اهللا املطلق يف ملكه الذي ال شريك له فيه ، والذي يتوجه 
  .إليه سبحانه بالتسبيح وحق له أن يتوجه ، وحق عليه أن يسبح 

ذه احلقيقة الضخمة اليت متأل الكيان البشري وتفيض ، حىت تطالعة حقيقة أخرى ، لعلها وما يكاد يفيق من تصور ه
فالكينونة الواحدة احلقيقية هي هللا وحده . حقيقة أن ال كينونة لشيء يف هذا الوجود على احلقيقة . أضخم وأقوى 

  :سبحانه؛ ومن مث فهي حميطة بكل شيء ، عليمة بكل شيء 
  . .} ظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو األول واآلخر وال{ 

  .والباطن فليس دونه شيء . والظاهر فليس فوقه شيء . واآلخر فليس بعده شيء . األول فليس قبله شيء 
ويتلفت . ومها مطلقتان . األول واآلخر مستغرقاً كل حقيقة الزمان ، والظاهر والباطن مستغرقاً كل حقيقة املكان 

حىت وجود هذا . وهذه كل مقومات الكينونة ثابتة له دون سواه . ينونة لشيء إال هللا القلب البشري فال جيد ك
فهذا الوجود اإلهلي هو الوجود احلقيقي الذي يستمد منه كل . القلب ذاته ال يتحقق إال مستمداً من وجود اهللا 



ليس وراءها حقيقة ذاتية وال و. وهذه احلقيقة هي احلقيقة األوىل اليت يستمد منها كل شيء حقيقته . شيء وجوده 
  . .وجود ذايت لشيء يف هذا الوجود 

. فحقيقة كل شيء مستمدة من احلقيقة اإلهلية وصادرة عنها . علم احلقيقة الكاملة . . } وهو بكل شيء عليم { 
م املخلوقون مهما عل. العلم الذي ال يشاركه أحد يف نوعه وصفته وطريقته . فهي مستغرقة إذن بعلم اهللا اللدين هبا 

  عن ظواهر األشياء
فإذا استقرت هذه احلقيقة الكربى يف قلب ، فما احتفاله بشيء يف هذا الكون غري اهللا سبحانه؟ وكل شيء ال حقيقة 

إال ما يستمده من تلك احلقيقة الكربى؟ وكل شيء وهم ذاهب ، حيث  -حىت ذلك القلب ذاته  -له وال وجود 
  املتفرد بكل مقومات الكينونة والبقاء؟ال يكون وال يبقى إال اهللا ، 

  .وإن استقرار هذه احلقيقة يف قلب ليحيله قطعة من هذه احلقيقة 

فأما قبل أن يصل اىل هذا االستقرار ، فإن هذه اآلية القرآنية حسبه ليعيش يف تدبرها وتصور مدلوهلا ، وحماولة 
  الوصول إىل هذا املدلول الواحد وكفى

ذه احلقيقة األساسية الكربى ، وهاموا هبا وفيها ، وسلكوا إليها مسالك شىت ، بعضهم قال إنه ولقد أخذ املتصوفة هب
إنه : وبعضهم قال . إنه رأى اهللا من وراء كل شيء يف الوجود : وبعضهم قال . يرى اهللا يف كل شيء يف الوجود 

ة إذا جتاوزنا عن ظاهر األلفاظ القاصرة يف وكلها أقوال تشري إىل احلقيق. . رأى اهللا فلم ير شيئاً غريه يف الوجود 
واإلسالم يف توازنه . هو أهنم أمهلوا احلياة هبذا التصور  -على وجه اإلمجال  -إال أن ما يؤخذ عليها . هذا اجملال 

املطلق يريد من القلب البشري أن يدرك هذه احلقيقة ويعيش هبا وهلا ، بينما هو يقوم باخلالفة يف األرض بكل 
ات اخلالفة من احتفال وعناية وجهاد وجهد لتحقيق منهج اهللا يف األرض ، باعتبار هذا كله مثرة لتصور تلك مقتضي

  .احلقيقة تصوراً متزناً ، متناسقاً مع فطرة اإلنسان وفطرة الكون كما خلقهما اهللا 
  :وبعد إطالق تلك احلقيقة الكربى جعل يذكر كيف انبثقت منها حقائق الوجود األخرى 

هو الذي خلق السماوات واألرض يف ستة ايام ، مث استوى على العرش ، يعلم ما يلج يف األرض وما خيرج منها { 
له ملك السماوات . واهللا مبا تعملون بصري . وهو معكم أين ما كنتم . ، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها 

  . .}  النهار يف الليل ، وهو عليم بذات الصدور يوجل الليل يف النهار ويوجل. واألرض ، وإىل اهللا ترجع األمور 
وحقيقة العلم بأشياء بعينها . وحقيقة اإلستواء على العرش ، واهليمنة على اخللق . حقيقة خلق السماوات واألرض 

وحقيقة تصرفه . وحقيقة رجعة األمور إليه وحده . وحقيقة الوجود مع كل أحد أينما وجد . من هذا اخللق 
  . .كيان الوجود ، وعلمه اخلفي بذات الصدور اللطيف يف 

ولكن عرضها يف هذا اجملال الكوين جيعل هلا يف القلب البشري . . وكلها حقائق منبثقة عن تلك احلقيقة األوىل 
والسماوات واألرض تواجه هذا القلب وتروعه بضخامتها وجالهلا ، وتناسقها ومجاهلا ، كما . . إيقاعات وظالالً 

. مث إهنا خالئق من خلق اهللا كالقلب البشري . وعه بدقة نظامها وانضباط حركاهتا ، واطراد ظواهرها تواجهه وتر
وهي توقع على أوتاره إيقاعات لدنية حني يتوجه إليها ، ويسمع هلا ، ويعاطفها . فله هبا صلة األسرة وأنس القرابة 

إهنا تستمد : قها فليسبح خلالقه كما تقول له وهي تسبح خلال. إن الذي خلقها هو الذي خلقه : وهي تقول له 
  فليس هنالك إذن إال هذه احلقيقة تستحق االحتفال هبا. حقيقة وجودها من وجود خالقها وأنه هو كذلك 

فأيامنا هذه ليست سوى ظالل ناشئة عن حركة األرض حول نفسها أمام . واأليام الستة ال يعلم حقيقتها إال اهللا 
  .لق األرض والشمس فليست هي األيام اليت خلق اهللا فيها السماوات واألرض وجدت بعد خ. الشمس 



  .فنترك علمها هللا يطلعنا عليه إن أراد 
إنه : أما االستواء على العرش فنملك أن نقول . فنحن نؤمن به كما ذكره وال نعلم حقيقته . وكذلك العرش 

ال تتغري عليه  -سبحانه  -مه من القرآن عن يقني من أن اهللا استناداً إىل ما نعل. كناية عن اهليمنة على هذا اخللق 
والقول بأننا نؤمن باالستواء وال . فال يكون يف حالة عدم استواء على العرش ، مث تتبعها حالة استواء . األحوال 

والتأويل . ذكرنا إنه كناية عن اهليمنة كما : واألوىل أن نقول . . } مث استوى { : ندرك كيفيته ال يفسر قوله تعاىل 
إمنا يستند إىل . هنا ال خيرج على املنهج الذي أشرنا إليه آنفاً ألنه ال ينبع من مقررات وتصورات من عند أنفسنا 

  .مقررات القرآن ذاته ، وإىل التصور الذي يوحيه عن ذات اهللا سبحانه وصفاته 
اله تصويراً عجيباً يشغل القلب بتتبعه يف هذا ومع اخللق واهليمنة العلم الشامل اللطيف ، يصور النص القرآين جم

أمر مؤثر موح . وهذا أمر غري جمرد ذكر العلم وحقيقته اجملردة . اجملال الوسيع وبتصوره يف حركة دائمة ال تفتر 
  :ميأل جوانب النفس ، ويشغل خواجل القلب ، وتترامى به سبحات التصور ووثبات اخليال 

  . .} خيرج منها ، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها يعلم ما يلج يف األرض وما { 
ويف كل حلظة يلج يف األرض ما ال عداد له وال حصر من شىت األحياء واألشياء؛ وخيرج منها ما ال عداد وال حصر 

 ويف كل حلظة ينزل من السماء من األمطار واألشعة والنيازك والشهب ، واملالئكة. من خالئق ال يعلمها إال اهللا 
والنص القصري يشري إىل هذه . . واألقدار واألسرار؛ ويعرج فيها كذلك من املنظور واملستور ما ال حيصيه إال اهللا 

احلركة الدائبة اليت ال تنقطع ، وإىل هذه األحداث الضخام اليت ال حتصى؛ ويدع القلب البشري يف تلفت دائم إىل 
لسماء وما يعرج فيها ، ويف تصور يقظ لعلم اهللا الشامل وهو يتبع ما يلج يف األرض وما خيرج منها ، وما ينزل من ا
  .هذه احلركات واألحداث ، يف مسارهبا ومعارجها 

والقلب يف تلفته ذاك ويف يقظته هذه يعيش مع اهللا ، ويسيح يف ملكوته بينما هو ثاوٍ يف مكانه؛ ويسلك فجاج 
  . رعشة من الروعة واالنفعال الكون وجيوب أقطار الوجود يف حساسية ويف شفافية ، ويف

وإذا هو جيد اهللا . وبينما القلب يف تلفته ذاك يف األرض والسماء ، إذا القرآن يرده إىل ذاته ، ويلمسه يف صميمه 
  :معه ، ناظراً إليه ، مطلعاً عليه ، بصرياً بعمله قريباً جد قريب 

  . .} وهو معكم أين ما كنتم ، واهللا مبا تعملون بصري { 
مع كل أحد ، ومع كل شيء ، يف كل وقت ،  -سبحانه  -فاهللا . كلمة على احلقيقة ال على الكناية واجملاز  وهي

  .ويف كل مكان ، مطلع على ما يعمل بصري بالعباد 

. مذهلة بروعة اجلالل . حقيقة مذهلة من جانب ، ومؤنسة من جانب . وهي حقيقة هائلة حني يتمثلها القلب 
وهي كفيلة وحدها حني حيسها القلب البشري على حقيقتها أن ترفعه وتطهره ، وتدعه . ىب ومؤنسة بظالل القر

مشغوالً هبا عن كل أعراض األرض؛ كما تدعه يف حذر دائم وخشية دائمة ، مع احلياة والتحرج من كل دنس ومن 
  .كل إسفاف 

  :فيه أول مرة ومرة أخرى يعود إىل ملكية السماوات واألرض يف جمال آخر غري الذي وردت 
  . .} وإىل اهللا ترجع األمور . له ملك السماوات واألرض { 

وهنا جييء ذكرها يف معرض رجعة األمور . ففي املرة األوىل جاء ذكرها يف معرض اإلحياء واإلماتة والقدرة املطلقة 
  .وهي متصلة مبلكية اهللا للسماوات واألرض ومكملة حلقيقتها . كلها إىل اهللا 
وحيميه من التطلع . يف أول األمر ويف آخره . ذه احلقيقة حيرس القلب من كل لفتة لغري اهللا يف أي أمر والشعور هب



ويقيمه على الطريق إىل اهللا يف سره وعلنه ، وحركته وسكونه . لغري اهللا يف أي طلب ، ومراقبة غري اهللا يف أي عمل 
  ليه ، وال ملجأ منه اال اىل محاهوهو يعلم أن ال مهرب من اهللا إال ا. ، وخواجله وجنواه 

  :وينتهي هذا املطلع حبركة لطيفة من حركات القدرة يف جمال الكون ، ويف أطواء الضمري 
  . . .} وهو عليم بذات الصدور . يوجل الليل يف النهار ويوجل النهار يف الليل { 

الوقت ذاته حركة لطيفة سواء كان املعىن  ودخول الليل يف النهار ، ودخول النهار يف الليل ، حركة دائبة ، وهي يف
طول الليل وأخذه من النهار ، وطول النهار وأخذه من الليل؛ أو كان املعىن جمرد تداخل الليل يف النهار عند 

ومثل هذه احلركة يف خفائها ولطفها ، حركة العلم . . الغروب ، وتداخل النهار يف النهار يف الليل عند الشروق 
  اليت ال تفارقها وال تربحها. وذات الصدور هي األسرار املصاحبة هلا  .بذات الصدور 

والشعور بيد اهللا توجل الليل يف النهار وتوجل النهار يف الليل ، يف لطف؛ ينشيء يف القلب حالة من التأمل الرفيق ، 
   خبايا الصدوركالشعور بعلم اهللا يتلطف يف االطالع على ذات الصدور ، الساكنة يف. واحلساسية الشفيفة 

ومن مث جييء اهلتاف هلا باإلميان والبذل يف . هذا املطلع بإيقاعاته تلك ، يدع القلوب يف حساسية مرهفة للتلقي 
وهنا جييء ذلك اهلتاف يف املقطع . وقد تفتحت مداخلها ، وتوفزت مشاعرها واستعدت لالستماع . أنسب أوان 

  :إمنا جييء ومعه مؤثراته وإيقاعاته وملساته .  ولكنه ال جييء جمرداً. التايل يف السياق 
وما لكم ال . آمنوا باهللا ورسوله ، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفني فيه ، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا هلم أجر كبري { 

هو الذي ينزل على عبده . تؤمنون باهللا ، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم ، وقد أخذ ميثاقكم؟ إن كنتم مؤمنني 
  .آيات بينات ليخرجكم من الظلمات اىل النور وإن اهللا بكم لرؤوف رحيم 

وما لكم أال تنفقوا يف سبيل اهللا وهللا مرياث السماوات واألرض؟ ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ، 
  . .} خبري  أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكالً وعد اهللا احلسىن ، واهللا مبا تعملون

. . خياطب القلوب اليت خلقها ، فهو يعلم أحواهلا ، ويعرف مداخلها ، ويطلع على خوافيها  -سبحانه -إن اهللا 
وهو يعلم أن نقاء العقيدة ، وخلوص القلب واستقرار حقيقة اإلميان استقراراً تنبثق منه آثاره ونتائجه يف واقع احلياة 

أن هذا أمر يكلف الطاقة البشرية كثرياً؛ وحيتاج منها إىل جهد وجماهدة .  ، من بذل وتضحية وتقدمه خالصة هللا
ومن مث حيشد هلا هذه اإليقاعات وهذه املؤثرات؛ ويكشف هلا عن احلقائق الكونية لتراها وتتأثر هبا ، وتزن . طويلة 

  ويعاجلها املرة بعد املرة ، واخلطوة بعد اخلطوة؛. كل شيء مبيزاهنا الكبري الدقيق 
ومنهج القرآن اإلهلي يف . . وال يكلها إىل هتاف واحد ، أو بيان واحد ، أو مؤثر واحد يوقع على أوتارها مث يغيب 
  عالج القلوب جدير بأن يقف الدعاة إىل اهللا أمامه طويالً؛ ليتدبروه وحياولوا أن يقلدوه

 ، حبيث تزلزل القلوب اجلامدة ، وتلني إن اإليقاعات األوىل يف مطلع السورة من القوة والتوايل والعمق والتاثري
ولكن القرآن ال يكل قلوب املخاطبني إىل هذه اللمسات األوىل ، وهو . القلوب القاسية وتدعها مرهفة احلساسية 

  . .} آمنوا باهللا ورسوله ، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفني فيه { . يدعوهم إىل اإلميان والبذل يف الفقرة التالية 
فهي إذن حقيقة اإلميان يدعون لتحقيقها . هنا هم مسلمون ، ولكنهم ُيدعون إىل اإلميان باهللا ورسوله  واملخاطبون

فهم ال ينفقون من عند . وهم ُيدعون إىل اإلنفاق ، ومع الدعوة ملسة موحية . وهي لفتة دقيقة . يف قلوهبم مبعناها 
فهو الذي . . } له ملك السماوات واألرض { هو الذي و. إمنا ينفقون مما استخلفهم اهللا فيه من ملكه . أنفسهم 

  .فهو الذي استخلف جيالً منهم بعد جيل . . } حيي ومييت { وهو . استخلف بين آدم مجلة يف شيء من ملكه 
مث تقوم هي بدورها يف استثارة اخلجل . وهكذا ترتبط هذه اإلشارة مبا سبق من احلقائق الكلية يف مطلع السورة 



اهللا ، وهو املالك الذي استخلفهم وأعطاهم ، فماذا هم قائلون حني يدعوهم إىل إنفاق شيء مما  واحلياء من
استخلفهم فيه ومما أعطاهم؟ ويف هننهة النفوس عن الشح ، واهللا هو املعطي وال نفاد ملا عنده فماذا ميسكهم عن 

  البذل والعطاء ، وما يف أيديهم رهن بعطاء اهللا؟
. إمنا خياطبهم مبؤثر جديد . هذا التذكري وما يثريه من خجل وحياء ، ومن مساحة ورجاء ولكنه ال يكلهم إىل 

  :خيجلهم من كرم اهللا ويطمعهم يف فضله 
  . .} فالذين آمنوا منكم وأنفقوا هلم أجر كبري { 

  فكيف يتخلف متخلف عن اإلميان والبذل يف مواجهة هذا الكرم والفضل؟
  .ذه اللمسات األوىل غري أن القرآن ال يكلهم إىل ه

  :إمنا يلح على قلوهبم مبوحيات اإلميان وموجباته من واقع حياهتم ومالبساهتا 
هو الذي . وما لكم ال تؤمنون باهللا ، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم ، وقد أخذ ميثاقكم ، إن كنتم مؤمنني { 

  . .} هللا بكم لرؤوف رحيم وإن ا. ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات اىل النور 
وقد بايعوه عليه وأعطوه . وفيهم الرسول يدعوهم إىل اإلميان  -حق اإلميان  -فما الذي يعوقهم عن اإلميان 

ميثاقهم؟ وما الذي يعوقهم عن اإلميان باهللا وهو ينزل على عبده آيات بينات خترجهم من ظلمات الضالل والشك 
  .لطمأنينة؟ ويف هذا وذاك من دالئل الرأفة والرمحة هبم ما فيه واحلرية إىل نور اهلدى واليقني وا

إن نعمة وجود الرسول بني القوم ، يدعوهم بلغة السماء ، وخياطبهم بكالم اهللا ، ويصل بينهم وبني اهللا يف ذوات 
الوحي فترة  -فهذه الفترة . . نعمة فوق التصور حني نتمالها حنن اآلن من بعيد . . نفوسهم وخواص شؤوهنم 

خياطب هذا البشر من صنع  -جل جالله  -إن اهللا . . فترة عجيبة حقاً  -صلى اهللا عليه وسلم  -وحياة الرسول 
خذوا هذا ودعوا ذاك ها هو ذا : ويف رمحة علوية ندية يقول هلم  -صلى اهللا عليه وسلم  -يديه ، على لسان عبده 

تعالوا وال . طأمت وأمثتم فتوبوا وها هو ذا بايب مفتوح طريقي فاسلكوه لقد تعثرت خطاكم فهاكم حبلي لقد أخ
. قلت كذا  -بذاتك وشخصك  -وأنت يا فالن . . تشردوا بعيداً ، وال تقنطوا من رمحيت اليت وسعت كل شيء 

. . فتعال هنا قدامي وتطهر وتب وعد إىل محاي . . وفعلت كذا وهي خطيئة . وهو إمث . ونويت كذا . وهو خطأ 
وعملك . وسؤالك الذي يشغلك هذا جوابه . أمرك الذي يعضلك هذا حله  -بذاتك وشخصك  -فالن وأنت يا 

  الذي عملت هذا وزنه
أنه يستمع . حقيقة وواقعاً . حيسون أنه معهم . وهم يعيشون معه . يقول هلؤالء املخاليق . هو الذي يقول . إنه اهللا 

  . .عاهم يف كل خطوة ويعىن هبا وأنه ير. إىل شكواهم يف جنح الليل ويستجيب هلا 
. ولكن هؤالء املخاطبني هبذه اآليات عاشوها فعالً . أال إنه ألمر فوق ما يطيق الذي مل يعش هذه الفترة أن يتصور 

وهو فضل من اهللا ورمحة فوق فضله . . مث احتاجوا إىل مثل هذا العالج ومثل هذه اللمسات ، ومثل هذا التذكري . 
  :كهما ويشعر هبما من مل تقدر له احلياة يف هذه الفترة العجيبة يدر. ذاك ورمحته 

قال يوماً ألصحابه أي املؤمنني أعجب عليكم؟  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا « ورد يف صحيح البخاري أن 
ؤمنون والوحي وما هلم ال ي» قال . فاالنبياء : قالوا « وما هلم ال يؤمنون وهم عند رهبم؟ » قال . قالوا املالئكة 
قال وما لكم ال تؤمنون وأنا بني أظهركم؟ ولكن أعجب املؤمنني إمياناً قوم جييئون . قالوا فنحن « ينزل عليهم؟ 

  .» بعدكم جيدون صحفاً يؤمنون مبا فيها 



وإن موحيات اإلميان وموجباته لديهم لشيء هائل ، هائل ، عجيب عجيب . إنه ألمر متفاوت . وصدق رسول اهللا 
  ما هلم ال يؤمنون؟ مث يطلب إليهم حتقيق اإلميان يف نفوسهم إن كانوا مؤمنني: هو يعجب و. 

  :مث ينتقل هبم من موحيات اإلميان وموجباته إىل موحيات اإلنفاق وموجباته يف توكيد وتكرير 
  . .} وما لكم أال تنفقوا يف سبيل اهللا وهللا مرياث السماوات واألرض { 

فمرياث السماوات . . } له ملك السماوات واألرض واىل اهللا ترجع األمور { : إىل حقيقة ويف هذه اإلشارة عودة 
واألرض ملكه وراجع إليه ، وما استخلفوا فيه إذن سيؤول اليه يف املرياث فما هلم ال ينفقون يف سبيله حني يدعوهم 

يقول هلم هنا؟ وما الذي يبقى من دواعي وكله عائد إليه كما . وهو استخلفهم فيه كما قال هلم هناك . اىل اإلنفاق 
  الشح وهواتف البخل أمام هذه احلقائق يف هذا اخلطاب؟

ولقد بذلت احلفنة املصطفاة من السابقني ، من املهاجرين واألنصار ، ما وسعها من النفس واملال ، يف ساعة العسرة 
به اإلسالم أيام أن كان اإلسالم غريباً حماصراً فتح مكة أو فتح احلديبية وكالمها اعتز  -قبل الفتح  -وفترة الشدة 

وكان هذا البذل خالصاً ال تشوبه شائبة من طمع . من كل جانب ، مطارداً من كل عدو ، قليل األنصار واألعوان 
كان بذالً منبثقاً عن خرية اختاروها عند اهللا؛ . يف عوض من األرض ، وال من رياء أمام كثرة غالبة من أهل اإلسالم 

 -ولكن ما بذلوه . . عن محية هلذه العقيدة اليت اعتنقوها وآثروها على كل شيء وعلى أرواحهم وأمواهلم مجيعاً و
فكان بعض هؤالء . كان قليالً بالقياس إىل ما أصبح الذين جاءوا بعد الفتح ميلكون أن يبذلوه  -من ناحية الكم 

 بذلوه هنا نزل القرآن ليزن مبيزان احلق بذل هؤالء يقف ببذله عند القدر الذي يعرف ويسمع أن بعض السابقني
  :وبذل أولئك ، وليقرر أن الكم ليس هو الذي يرجح يف امليزان؛ ولكنه الباعث وما ميثله من حقيقة اإلميان 

  . .} أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا . ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل { 
غري . نفق ويقاتل والعقيدة مطاردة ، واألنصار قلة ، وليس يف األفق ظل منفعة وال سلطان وال رخاء إن الذي ي

ذلك متعلق مباشرة باهللا ، . الذي ينفق ويقاتل والعقيدة آمنة ، واألنصار كثرة ، والنصر والغلبة والفوز قريبة املنال 
. نة باهللا وحده ، بعيد عن كل سبب ظاهر وكل واقع قريب متجرد جترداً كامالً ال شبهة فيه ، عميق الثقة والطمأني

وهذا له على اخلري أنصار حىت حني تصح نيته ويتجرد . ال جيد على اخلري عوناً إال ما يستمده مباشرة من عقيدته 
  .جترد األولني 

  :قال  حدثنا أمحد بن عبد امللك ، حدثنا زهري ، حدثنا محيد الطويل ، عن أنس ،: قال اإلمام أمحد 

تستطيلون علينا بأيام : كان بني خالد بن الوليد وبني عبد الرمحن بن عوف كالم ، فقال خالد لعبد الرمحن « 
فقال دعوا يل أصحايب فوالذي نفسي بيده لو  -صلى اهللا عليه وسلم  -سبقتمونا هبا فبلغنا أن ذلك ذكر للنيب 

  .» عماهلم ذهبا ما بلغتم أ -أو مثل اجلبال - -أنفقتم مثل أحد 
ال تسبوا أصحايب فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ ُمّد أحدهم وال نصيفه « : ويف الصحيح 

 «.  
  :وبعد أن قرر القيم احلقيقية يف ميزان اهللا هلؤالء وهلؤالء عاد فقرر أن للجميع احلسىن 

  . .} وكالً وعد اهللا احلسىن { 
  .تفاوت ما بينهم يف الدرجات  فقد أحسنوا مجيعاً ، على

ومرد ذلك التفاوت وهذا اجلزاء باحلسىن للجميع إىل ما يعلمه اهللا من تقدير أحواهلم ، وما وراء أعماهلم من 
  :وخربته تعاىل حبقيقة ما يعملون . عزائمهم ونواياهم 



  . .} واهللا مبا تعملون خبري { 
رة وراء األعمال الظاهرة ، وهي اليت تناط هبا القيم ، وترجح هبا وهي ملسة موقظة للقلوب ، يف عامل النوايا املضم

  . .املوازين 
  :مث مرحلة أخرى يف استجاشة القلوب لإلميان والبذل ، ومؤثرات أخرى وراء تلك املؤثرات 

ني من ذا الذي يقرض اهللا قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كرمي؟ يوم ترى املؤمنني واملؤمنات يسعى نورهم ب{ 
يوم يقول . ذلك هو الفوز العظيم . بشراكم اليوم جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها . أيديهم وبأمياهنم 

فضرب بينهم . ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً : انظرونا نقتبس من نوركم قيل : املنافقون واملنافقات للذين آمنوا 
بلى ولكنكم فتنتم : أمل نكن معكم؟ قالوا : ينادوهنم . بله العذاب بسورٍ له باب ، باطنه فيه الرمحة وظاهره من ق

فاليوم ال يؤخذ منكم . أنفسكم ، وتربصتم ، وارتبتم ، وغرتكم األماينّ ، حىت جاء أمر اهللا ، وغركم باهللا الغرور 
  . .} فدية وال من الذين كفروا ، مأواكم النار هي موالكم ، وبئس املصري 

وجمرد . . } من ذا الذي يقرض اهللا قرضاً حسناً؟ { : وهو يقول للعباد الفقراء احملاويج . آسر  إنه هتاف موح مؤثر
تصور املسلم أنه هو الفقري الضئيل يقرض ربه ، كفيل بأن يطري به إىل البذل طرياناً إن الناس ليتسابقون عادة اىل 

وهلم االعتزاز بأن أقرضوا ذلك الثري املليء  .ألن السداد مضمون  -وهم كلهم فقراء-إقراض الثري امللىء منهم 
إىل هذا الشعور وحده ، ولكن يعدهم على  -سبحانه  -فكيف إذا كانوا يقرضون الغين احلميد؟ وال يكلهم 

يعدهم عليه الضعف يف املقدار ، واألجر الكرمي بعد . القرض احلسن ، اخلالص له ، اجملرد من كل تلفت إىل سواه 
  .} فيضاعفه له ، وله أجر كرمي { : ذلك من عند اهللا 

مث يعرض هلم صفحة وضيئة من ذلك األجر الكرمي ، يف مشهد من مشاهد اليوم الذي يكون فيه ذلك األجر الكرمي 
.  

وهو من املشاهد اليت حيييها احلوار بعد أن ترسم  -بني املشاهد القرآنية  -واملشهد هنا بإمجاله وتفصيله جديد 
  .مساً قوياً صورهتا املتحركة ر

ولكننا نرى بني . هؤالء هم املؤمنون واملؤمنات نراهم . فنحن الذين نقرأ القرآن اللحظة نشهد مشهداً عجيباً 
فهذه الشخوص اإلنسانية قد . ذلك نورهم يشع منهم ويفيض بني أيديهم . أيديهم وبأمياهنم إشعاعاً لطيفاً هادئاً 

إنه النور الذي أخرجها اهللا اليه وبه من . . ى أمامها ويرى عن ميينها أشرقت وأضاءت وأشعت نوراً ميتد منها فري
أم لعله النور الذي خلق اهللا منه هذا الكون وما فيه ومن . والذي أشرق يف أرواحها فغلب على طينتها . الظلمات 

ا يوجه إىل املؤمنني فيه ، ظهر حبقيقته يف هذه اجملموعة اليت حققت يف ذواهتا حقيقتها مث ها حنن أوالء نسمع م
. } بشراكم اليوم جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها ، ذلك هو الفوز العظيم { واملؤمنات من تكرمي وتبشري 

.  
إن هناك املنافقني واملنافقات ، يف حرية وضالل ، ويف . . ولكن املشهد ال ينتهي عند هذا املنظر الطريف اللطيف 

انظرونا : يوم يقول املنافقون واملنافقات للذين آمنوا { : قون بأذيال املؤمنني واملؤمنات وهم يتعل. مهانة وإمهال 
ولكن أىن . فحيثما تتوجه أنظار املؤمنني واملؤمنات يشع ذلك النور اللطيف الشفيف . . } نقتبس من نوركم 

قيل ارجعوا { : تاً جمهالً يناديهم للمنافقني أن يقتبسوا من هذا النور وقد عاشوا حياهتم كلها يف الظالم؟ إن صو
ويبدو أنه صوت للتهكم ، والتذكري مبا كان منهم يف الدنيا من نفاق ودس يف الظالم . . } وراءكم فالتمسوا نوراً 

ارجعوا . من العمل يف الدنيا . ارجعوا فالنور يلتمس من هناك . إىل ما كنتم تعملون . ارجعوا وراءكم إىل الدنيا : 



  م يلتمس النورفليس اليو
فهذا يوم الفصل إن كانوا يف الدنيا خمتلطني يف . وعلى الفور يفصل بني املؤمنني واملؤمنات واملنافقني واملنافقات 

ويبدو أنه سور مينع الرؤية . . } فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرمحة وظاهره من قبله العذاب { : اجلماعة 
فما بالنا نفترق عنكم؟ أمل . . } أمل نكن معكم؟ { أوالء املنافقون ينادون املؤمنني  فها هم. ولكنه ال مينع الصوت 

كان األمر كذلك } بلى : قالوا { نكن معكم يف الدنيا نعيش يف صعيد واحد؟ وقد بعثنا معكم هنا يف صعيد واحد؟ 
. زموا ومل ختتاروا اخلرية احلامسة فلم تع. . } وتربصتم { . فصرفتموها عن اهلدى . . } ولكنكم فتنتم أنفسكم { . 
الباطلة يف أن تنجوا . } وغرتكم األماينّ { . فلم يكن لكم من اليقني ما تعزمون به العزمة األخرية . . } وارتبتم { 

. . } وغركم باهللا الغرور { . وانتهى األمر . . } حىت جاء أمر اهللا { وترحبوا بالذبذبة وإمساك العصا من طرفيها 
  .لشيطان الذي كان يطمعكم ومينيكم وهو ا

  :مث يستطرد املؤمنون يف التذكري والتقرير ، كأمنا هم أصحاب املوقف احملكومون فيه 
أم لعلها كلمة املأل } فاليوم ال يؤخذ منكم فدية وال من الذين كفروا ، مأواكم النار هي موالكم وبئس املصري { 

  .األعلى ، أو نطق اهللا الكرمي 

تُوا الْكَِتاَب ِمْن قَْبلُ فَطَالَ أِْن ِللَِّذيَن آَمُنوا أَنْ َتْخَشَع قُلُوُبُهمْ ِلِذكْرِ اللَِّه َوَما نََزلَ ِمَن الَْحقِّ َولَا َيكُوُنوا كَالَِّذيَن أُوأَلَْم َي
لََّه ُيحْيِي الْأَْرَض بَْعَد َمْوتَِها قَْد َبيَّنَّا لَكُُم الْآَياتِ اْعلَُموا أَنَّ ال) ١٦(َعلَْيهُِم الْأََمُد فَقََسْت قُلُوبُُهْم َوكَِثٌري ِمْنُهْم فَاِسقُونَ 

) ١٨(إِنَّ الُْمصَّدِِّقَني وَالُْمصَّدِّقَاِت َوأَقَْرُضوا اللََّه قَْرًضا َحسًَنا ُيَضاَعُف لَُهْم َولَُهْم أَْجٌر كَرٌِمي ) ١٧(لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ 
كَذَُّبوا َوُرُسِلِه أُولَِئَك ُهُم الصِّدِّيقُونَ وَالشَُّهَداُء ِعْنَد رَبِّهِْم لَُهْم أَْجرُُهْم َوُنورُُهْم وَالَِّذيَن كَفَُروا َو َوالَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه

فَاُخٌر َبيَْنكُْم َوَتكَاثٌُر ِفي الْأَمَْوالِ اْعلَُموا أَنََّما الَْحيَاةُ الدُّنَْيا لَِعٌب وَلَْهٌو َوزِيَنةٌ َوَت) ١٩(بِآَياتَِنا أُولَِئَك أَْصحَاُب الَْجحِيمِ 
الْآخَِرِة َعذَاٌب َشِديٌد َوَمْغفَِرةٌ  َوالْأَْولَاِد كَمَثَلِ غَْيٍث أَْعَجَب الْكُفَّارَ َنبَاُتُه ثُمَّ َيهِيُج فََتَراُه ُمْصفَرا ثُمَّ َيكُونُ ُحطَاًما َوِفي

َسابِقُوا إِلَى َمْغِفَرٍة ِمْن رَبِّكُْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها كَعَْرضِ السََّماِء ) ٢٠(الدُّْنَيا إِلَّا َمتَاُع الُْغُرورِ ِمَن اللَِّه َورِضَْوانٌ َوَما الْحََياةُ 
َما أََصابَ ) ٢١(لَْعِظيمِ ْضلِ اَوالْأَْرضِ أُِعدَّتْ ِللَِّذيَن آَمنُوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه ذَِلَك فَْضلُ اللَِّه ُيؤِْتيِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه ذُو الْفَ

ِلكَْيلَا َتأْسَْوا ) ٢٢( َيِسٌري ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي الْأَْرضِ َولَا ِفي أَْنفُِسكُْم إِلَّا ِفي ِكتَابٍ ِمْن قَْبلِ أَنْ َنبَْرأََها إِنَّ ذَِلَك َعلَى اللَِّه
الَِّذيَن َيْبَخلُونَ وََيأُْمُرونَ النَّاَس بِالُْبْخلِ ) ٢٣(بُّ كُلَّ ُمْختَالٍ فَخُورٍ َعلَى َما فَاَتكُْم َولَا َتفَْرحُوا بَِما آَتاكُْم وَاللَُّه لَا ُيِح

َم النَّاُس لَقَْد أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا بِالْبَيَِّناِت َوأَنَْزلَْنا َمعَُهُم الِْكتَاَب وَالِْميَزانَ ِلَيقُو) ٢٤(َوَمْن َيَتَولَّ فَإِنَّ اللََّه ُهَو الْغَنِيُّ الَْحمِيُد 
) ٢٥(ُه بِالَْغْيبِ إِنَّ اللََّه قَوِيٌّ َعزِيٌز بِالِْقْسِط َوأَْنَزلَْنا الَْحدِيَد ِفيِه َبأْسٌ َشِديٌد َوَمَناِفعُ ِللنَّاسِ َوِلَيْعلََم اللَُّه َمْن َيْنُصُرُه َوُرُسلَ

ثُمَّ قَفَّْيَنا ) ٢٦(هَِما النُُّبوَّةَ َوالِْكتَاَب فَِمْنُهْم ُمهَْتٍد َوكَِثٌري ِمنُْهْم فَاِسقُونَ َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُنوًحا َوإِبَْراهِيَم َوَجَعلَْنا ِفي ذُرِّيَِّت
َمةً َورَْهَبانِيَّةً اتََّبُعوُه َرأْفَةً َوَرْح َعلَى آثَارِِهمْ بُِرُسِلَنا َوقَفَّيَْنا بِِعيَسى اْبنِ َمْرَيَم وَآَتْيَناهُ الْإِْنجِيلَ َوَجَعلَْنا ِفي قُلُوبِ الَِّذيَن
لَِّذيَن آَمُنوا مِْنُهْم أَْجرَُهْم َوكَِثٌري ِمْنُهمْ ابَْتَدُعوَها َما كََتْبَناَها َعلَيْهِْم إِلَّا اْبتَِغاَء رِضَْواِن اللَِّه فََما َرَعْوَها َحقَّ رَِعاَيِتَها فَآَتيَْنا ا

وا اللََّه َوآِمُنوا بَِرسُوِلِه ُيؤِْتكُْم ِكفْلَْينِ ِمْن َرْحَمِتِه وََيجَْعلْ لَكُْم ُنوًرا َتْمُشونَ بِِه َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُ) ٢٧(فَاِسقُونَ 
الْفَْضلَ بَِيِد اللَّهِ  ِلئَلَّا َيْعلََم أَْهلُ الِْكتَابِ أَلَّا َيقِْدُرونَ َعلَى َشْيٍء ِمْن فَْضلِ اللَِّه َوأَنَّ) ٢٨(َوَيْغِفْر لَكُْم وَاللَُّه غَفُوٌر َرحِيٌم 

  ) ٢٩(ُيْؤِتيِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه ذُو الْفَْضلِ الْعَِظيمِ 

حتقيق حقيقة اإلميان يف النفس ، حىت ينبثق عنها البذل اخلالص يف : هذا الشوط امتداد ملوضوع السورة الرئيسي 
يب مما اشتمل عليه الشوط األول ، بعد ذلك وفيه من موحيات اإلميان ، ومن اإليقاعات املؤثرة ، قر. سبيل اهللا 



  .املطلع العميق املثري 
للمؤمنني ، الذين مل يصلوا اىل تلك املرتبة اليت يريدها اهللا هلم؛ وتلويح هلم  -سبحانه  -وهو يبدأ برنة عتاب من اهللا 

آل ، الذي انتهى إليه مبا كان من أهل الكتاب قبلهم من قسوة يف القلوب وفسق يف األعمال ، وحتذير من هذا امل
  .مع إطماعهم يف عون اهللا الذي حييي القلوب كما حييي األرض بعد موهتا . أهل الكتاب بطول األمد عليهم 

وتكررت الدعوة إىل إقراض اهللا قرضاً حسناً ،  -جماهلا العامل اآلخر  -فإذا انتهت هذه اللمسة تبعتها ملسة أخرى 
على حنو مما جاء يف الشوط . . ه يف الدنيا من العوض املضاعف واألجر الكرمي مع بيان ما أعده اهللا ملن يقرضون

  .األول 
حيث تبدو قيم األرض لُعباً خفيفة الوزن؛ . . وملسة ثالثة بوضع قيم الدنيا كلها يف ميزان اهللا إىل جانب قيم اآلخرة 

  .وترجح كفة اآلخرة ويبدو فيها اجلد الذي يستحق األهتمام 
أعدت للذين آمنوا باهللا . يف جنة عرضها كعرض السماء واألرض . . هبم ليسابقوا إىل قيم اآلخرة  ومن مث يهتف

  .ورسله 
يف . وملسة رابعة ترجع هبم من ساحة اآلخرة إىل ما هم فيه من واقع احلياة وأحداثها ، فتعلق قلوهبم بقدر اهللا فيها 

ال يزدهيهم من أعراض األرض شيء؛ وترتبط أحاسيسهم و. ومن مث يهون عليهم البذل . السراء والضراء سواء 
  .كلها بالسماء 

وأن . وبعد ذلك يعرض عليهم طرفاًً من تاريخ دعوة اهللا يف األرض ، تبدو فيه وحدة املنهج ، واستقامة الطريق 
الشوط  ويلوح هلم مبا كان من بعض أهل الكتاب كما لوح هلم يف أول. الذي حييد عنه يف كل عهد هم الفاسقون 

لينتهي من هذا اهلتاف األخري هلم بتقوى اهللا واإلميان برسوله ، ليؤتيهم كفلني من رمحته ، وجيعل هلم نوراً ميشون . 
واهللا ذو { إمنا هو بيد اهللا يؤتيه من يشاء . ففضل اهللا ليس وقفاً على أهل الكتاب كما يزعمون . به ويغفر هلم 

  . .} الفضل العظيم 
رة من أوهلا إىل آخرها مترابطة احللقات ، يف خط واحد ثابت ، تتواىل إيقاعاهتا على القلوب ، وهكذا تكون السو

فيها من التكرار القدر الالزم لتعميق أثر اإليقاع يف القلب ، وطرقه وهو ساخن حبرارة اإليقاع . منوعة ومتشاهبة 
  .بعد اإليقاع 

ا نزل من احلق؟ وال يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل ، أمل يأن للذين آمنو أن ختشع قلوهبم لذكر اهللا وم{ 
قد بيَّنا لكم . فطال عليهم األمد ، فقست قلوهبم ، وكثري منهم فاسقون ، اعلموا أن اهللا حييي األرض بعد موهتا 

  .} اآليات لعلكم تعقلون 

.  
لك القلوب اليت أفاض عليها من فضله؛ إنه عتاب مؤثر من املوىل الكرمي الرحيم؛ واستبطاء لالستجابة الكاملة من ت

فبعث فيها الرسول يدعوها إىل اإلميان برهبا ، ونّزل عليه اآليات البينات ليخرجها من الظلمات إىل النور؛ وأراها 
  .من اآليات يف الكون واخللق ما يبّصر وحيذّر 

شوع لذكره ، وتلقي ما نزل من احلق عتاب فيه الود ، وفيه احلض ، وفيه االستجاشة إىل الشعور جبالل اهللا ، واخل
  :مبا يليق جبالل احلق من الروعة واخلشية والطاعة واالستسالم ، مع رائحة التنديد واالستبطاء يف السؤال 

  . .} أمل يأن للذين آمنوا أن ختشع قلوهبم لذكر اهللا وما نزل من احلق؟ { 
التقاعس عن االستجابة ، وبيان ملا يغشى القلوب من وإىل جانب التحضيض واالستبطاء حتذير من عاقبة التباطؤ و



الصدأ حني ميتد هبا الزمن بدون جالء ، وما تنتهي إليه من القسوة بعد اللني حني تغفل عن ذكر اهللا ، وحني ال 
  :ختشع للحق 

  . .} وال يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل ، فطال عليهم األمد ، فقست قلوهبم ، وكثري منهم فاسقون { 
  .وليس وراء قسوة القلوب إال الفسق واخلروج 

وهو يشف ويشرق فيفيض بالنور ، ويرف كالشعاع؛ فإذا . إن هذا القلب البشري سريع التقلب ، سريع النسيان 
وانطمست إشراقته ، وأظلم وأعتم فال بد من تذكري هذا القلب . طال عليه األمد بال تذكري وال تذكر تبلد وقساً 

وخيشع ، وال بد من الطرق عليه حىت يرق ويشف؛ وال بد من اليقظة الدائمة كي ال يصيبه التبلد  حىت يذكر
  .والقساوة 

فإنه ميكن أن تدب فيه احلياة ، وأن يشرق فيه النور ، وأن خيشع . ولكن ال يأس من قلب مخد ومجد وقسا وتبلد 
كذلك . . وتزخر بالنبت والزهر ، ومتنح األكل والثمار  فاهللا حييي األرض بعد موهتا ، فتنبض باحلياة ،. لذكر اهللا 

  :القلوب حني يشاء اهللا 
  . .} اعلموا أن اهللا حييي األرض بعد موهتا { 

  . .ويف هذا القرآن ما حييي القلوب كما حتيا األرض؛ وما ميدها بالغذاء والري والدفء 
  . .} قد بّينا لكم اآليات لعلكم تعقلون { 

  :ة احمليية ، وذلك العتاب املخجل ، وذاك التذكري والتحذير ، حبافز جديد للبذل والفداء ويتبع هذه اللمس
والذين آمنوا باهللا ورسله . إن املصدقني واملصدقات ، وأقرضوا اهللا قرضاً حسناً ، يضاعف هلم وهلم أجر كرمي { 

وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب  أولئك هم الصديقون ، والشهداء عند رهبم هلم أجرهم ونورهم؛ والذين كفروا
  . .} اجلحيم 

إمنا هم يقرضون . إن املصدقني واملتصدقات ال يتفضلون على آخذي الصدقات ، وال يتعاملون يف هذا مع الناس 
فأي حافز للصدقة أوقع وأعمق من شعور املعطي بأنه يقرض الغين احلميد ، وأنه يتعامل . اهللا ويتعاملون مباشرة معه 

  لوجود؟ وأن ما ينفقه خملف عليه مضاعفاً؛ وأن له بعد ذلك كله أجراً كرمياً؟مع مالك ا
ومع علو هذا املقام فهو بفضل اهللا ميسور ملن . ومقام الصديقني مقام رفيع كما تصوره األحاديث النبوية الشريفة 

  .أراده ، وليس وقفاً على أفراد وال على طائفة 

  :فكل من حيقق إميانه باهللا ورسله يطمع يف هذا املقام الرفيع ، وال حجر على فضل اهللا 
  . .} والذين آمنوا باهللا ورسله أولئك هم الصديقون { 

إنه طريق مفتوح جلميع البشر ، وأفق يتطلع إليه اجلميع ، ليس فيه احتكار . وتلك خاصية هذا الدين وميزته 
. وليس إال العمل يصعد بصاحبه اىل أرقى الدرجات . يات حمجوزة ألناس بأعياهنم للمقامات ، وليس فيه خصوص

  إنه دين ال جمال فيه للطبقات احملفوظة املقام
عن صفوان بن سليم ، عن عطاء بن يسار ، عن أيب سعيد اخلدري ، أن » املوطأ « روى اإلمام مالك يف كتابه 

إن أهل اجلنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب « : قال  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 
يا رسول اهللا تلك منازل األنبياء ال : قالوا . . الدري الغابر يف األفق من املشرق أو املغرب ، لتفاضل ما بينهم 

  .» قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا باهللا وصدقوا املرسلني . يبلغها غريهم 
  :فأما ملسة الفداء فقوله بعد ذلك . ميان فهذه ملسة اإل



  . .} والشهداء عند رهبم هلم أجرهم ونورهم { 
فهذا الدين ال يقوم بغري . واحلديث عن مقام الشهداء ورد مرات يف القرآن ، وتواترت به األحاديث النبوية 

اية أهله من الفتنة وشريعته من جهاد لتأمني العقيدة وتأمني الدعوة ومح. حراسة؛ وال يتحقق يف األرض بغري جهاد 
مقامهم ، وكان هلم قرهبم من  -وهم وحدهم الذين يسمون شهداء  -ومن مث كان للشهداء يف سبيل اهللا . الفساد 

  . .} عند رهبم { القرب الذي يعرب عنه بأهنم . رهبم 
ت ، مث تأوي إىل تلك أن أرواح الشهداء يف حواصل طري خضر تسرح يف اجلنة حيث شاء« : جاء يف الصحيحني 

حنب أن تردنا اىل الدار الدنيا فنقاتل فيك فنقتل : ماذا تريدون فقالوا : فاطلع عليهم رهبم اطالعة ، فقال . القناديل 
  .» إين قد قضيت أهنم إليها ال يرجعون : فقال . كما قتلنا أول مرة 

ما أحد يدخل « :  -صلى اهللا عليه وسلم  -وأخرج الشيخان وغريمها عن أنس رضي اهللا عنه ، قال رسول اهللا 
يتمىن أن يرجع إىل الدنيا فيقتل عشر  -إال الشهيد  -اجلنة حيب أن يرجع إىل الدنيا وله ما على األرض من شيء 

  .» مرات ، ملا يرى من الكرامة 
. . إلمام مالك روى ا. . وكذلك كانت هتون احلياة على من يسمع هذه املوحيات ، ويعرف مقام الشهادة عن اهللا 

رغب يف اجلهاد وذكر اجلنة ، ورجل من األنصار  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن رسول اهللا « عن حيىي بن سعيد 
إين حلريص على الدنيا إن جلست حىت أفرغ منهن فرمى ما يف يده ومحل بسيفه » : فقال . يأكل مترات يف يده 

  .« حىت قتل 

  .مام عليه رضوان اهللا وقد روي أن هذا كان هو عبري بن احل. 
  :وبينما الصديقون يف ذلك املقام والشهداء يف هذا املقام يقول النص القرآين عن الكافرين املكذبني 

  . .} والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب اجلحيم { 
  فمن ذا الذي يترك الكرامة والنعيم ، وخيتار أن يكون من أصحاب اجلحيم؟

تعقيباً يصور .  هذا الشوط جتيء تعقيباً على دعوة اإلميان والبذل ، ودعوة الفداء والتضحية واللمسة الثالثة يف
  :الدنيا كلها بصورة هزيلة زهيدة هتّون من شأهنا وترفع النفوس عنها ، وتعلقها باآلخرة وقيمها 

واألوالد كمثل غيث أعجب اعلموا أمنا احلياة الدنيا لعب وهلو وزينة ، وتفاخر بينكم ، وتكاثر يف األموال { 
وما . ويف اآلخرة عذاب شديد ومغفرة من اهللا ورضوان . الكفار نباته ، مث يهيج فتراه مصفراً ، مث يكون حطاماً 

  . .} احلياة الدنيا إال متاع الغرور 
ولكنها حني .  واحلياة الدنيا حني تقاس مبقاييسها هي وتوزن مبوازينها تبدو يف العني ويف احلس أمراً عظيماً هائالً

وهي هنا يف هذا التصوير تبدو لعبة أطفال . تقاس مبقاييس الوجود وتوزن مبيزان اآلخرة تبدو شيئاً زهيداً تافهاً 
  بالقياس إىل ما يف اآلخرة من جد تنتهي إليه مصائر أهلها بعد لعبة احلياة

ل ما يبدو فيها من جد حافل واهتمام شاغل هذه هي احلقيقة وراء ك. . . وتكاثر . وتفاخر . وزينة . وهلو . لعب 
. . } كمثل غيث أعجب الكفار نباته { . . مث ميضي يضرب هلا مثالً مصوراً على طريقة القرآن املبدعة . . 

ولكن اختياره . فالكافر يف اللغة هو الزارع ، يكفر أي حيجب احلبة ويغطيها يف التراب . والكفار هنا هم الزراع 
فهو موقوت األجل ، . للحصاد } مث يهيج فتراه مصفراً { وإملاع إىل إعجاب الكفار باحلياة الدنيا هنا فيه تورية 

وينتهي شريط احلياة كلها هبذه الصورة املتحركة املأخوذة . . } مث يكون حطاماً { ينتهي عاجالً ، ويبلغ أجله قريباً 
  ينتهي مبشهد احلطام. . من مشاهدات البشر املألوفة 



ويف اآلخرة { : آلخرة فلها شأن غري هذا الشأن ، شأن يستحق أن حيسب حسابه ، وينظر إليه ، ويستعد له فأما ا
وهي ال تنتهي إىل حطام . فهي ال تنتهي يف حملة كما تنتهي احلياة الدنيا } عذاب شديد ومغفرة من اهللا ورضوان 

  يستحق االهتمام. . ودوام . . إهنا حساب وجزاء . . كذلك النبات البالغ أجله 
  . .} وما احلياة الدنيا إال متاع الغرور { 

فما هلذا املتاع حقيقة ذاتية ، إمنا يستمد قوامه من الغرور اخلادع؛ كما أنه يلهي وينسي فينتهي بأهله إىل غرور 
  .خادع 

رض ، وال إمهال حقيقة ال يقصد هبا القرآن العزلة عن حياة األ. وهي حقيقة حني يتعمق القلب يف طلب احلقيقة 
إمنا يقصد هبا تصحيح املقاييس الشعورية والقيم النفسية ، . عمارهتا وخالفتها اليت ناطها هبذا الكائن البشري 

هذا االستعالء الذي كان املخاطبون هبذه السورة يف . واالستعالء على غرور املتاع الزائل وجاذبيته املقيدة باألرض 
الذي حيتاج إليه كل مؤمن بعقيدة ، ليحقق عقيدته؛ ولو اقتضى حتقيقها أن يضحي و. حاجة إليه ليحققوا إمياهنم 

  .هبذة احلياة الدنيا مجيعاً 

الغاية اليت تنتهي إليها . ومن مث يدعوهم إىل السباق يف ميدان السباق احلقيقي ، للغاية اليت تستحق السباق 
  :مصائرهم ، واليت تالزمهم بعد ذلك يف عامل البقاء 

ذلك . بقوا اىل مغفرة من ربكم ، وجنة عرضها كعرض السماء واألرض ، أعدت للذين آمنوا باهللا ورسله سا{ 
  . .} واهللا ذو الفضل العظيم . فضل اهللا يؤتيه من يشاء 

فليس السباق إىل إحراز اللهو واللعب والتفاخر والتكاثر بسباق يليق مبن شبوا عن الطوق ، وتركوا عامل اللهو 
جنة { : طفال والصغار إمنا السباق إىل ذلك األفق ، وإىل ذلك اهلدف ، وإىل ذلك امللك العريض واللعب لأل

  . .} عرضها كعرض السماء واألرض 
مييل إىل محل مثل هذه  -قبل أن تكشف بعض احلقائق عن سعة هذا الكون  -ورمبا كان بعضهم يف الزمن اخلايل 

كذلك احلديث الذي أسلفنا عن أصحاب الغرف اليت . ديث النبوية اآلية على اجملاز ، وكذلك محل بعض األحا
فأما اليوم ومراصد . . يتراءاها سكان اجلنة كما يتراءون الكوكب الدري الغابر يف األفق من املشرق أو املغرب 

ديث عن البشر الصغرية تكشف عن األبعاد الكونية اهلائلة اليت ليس هلا حدود ، فإن احلديث عن عرض اجلنة ، واحل
تراءي الغرف من بعيد ، يقع قطعاً موقع احلقيقة القريبة البسيطة املشهودة ، وال حيتاج إىل محله على اجملاز إطالقاً 

  فإن ما بني األرض والشمس مثالً ال يبلغ أن يكون شيئاً يف أبعاد الكون يقاس
{ . األميان باهللا ورسله : وعربونه . اء وذلك امللك العريض يف اجلنة يبلغه كل من أراد ، ويسابق إليه كل من يش

فهو مباح . وفضل اهللا غري حمجوز وال حمجور . . } واهللا ذو الفضل العظيم { . . } ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء 
  ويف هذا فليتسابق املتسابقون ، ال يف رقعة األرض احملدودة األجل احملدودة األركان. متاح للراغبني والسابقني 

صاحب العقيدة أن يتعامل مع هذا الوجود الكبري؛ وال حيصر نفسه ونظره وتصوره واهتمامه ومشاعره يف وال بد ل
هذا الدور الشاق الذي . ال بد له من هذا ليؤدي دوره الالئق بصاحب العقيدة . . عامل األرض الضيق الصغري 

ويعاين من مقاومة الباطل . فوس يصطدم حبقارات الناس وأطماعهم ، كما يصطدم بضالل القلوب والتواء الن
وتشبثه مبوضعه من األرض ما ال يصرب عليه إال من يتعامل مع وجود أكرب من هذه احلياة ، وأوسع من هذه األرض 

  . .، وأبقى من ذلك الفناء 
ن وما تبلغ م. إن مقاييس هذه األرض وموازينها ال متثل احلقيقة اليت ينبغي أن تستقر يف ضمري صاحب العقيدة 



متثيل تلك احلقيقة إال بقدر ما يبلغ حجم األرض بالقياس إىل حجم الكون؛ وما يبلغ عمر األرض بالقياس إىل األزل 
  والفارق هائل هائل ال تبلغ مقاييس األرض كلها أن حتدده وال حىت أن تشري إليه. واألبد 

  .األرض الصغري ومن مث يبقى صاحب العقيدة يف أفق احلقيقة الكبرية مستعلياً على واقع 

يبقى يتعامل مع تلك احلقيقة الكبرية الطليقة من قيود هذا الوقع الصغري . مهما تضخم هذا الواقع وامتد واستطال 
ويف القيم اإلميانية . ويف ملك اآلخرة الواسع العريض . ويتعامل مع الوجود الكبري الذي يتمثله يف األزل واألبد . 

وتلك وظيفة اإلميان يف حياة أصحاب . . ع يف موازين احلياة الدنيا الصغرية اخلادعة الثابتة اليت ال هتتز خللل يق
  . . .العقائد املختارين لتعديل قيم احلياة وموازينها ، ال للتعامل هبا واخلضوع ملقتضياهتا 

  :مث جتيء اللمسة الرابعة يف إيقاع عميق ، عن قدر اهللا ، الذي ال يكون سواه 
لكي ال . إن ذلك على اهللا يسري . بة يف األرض وال يف أنفسكم إال يف كتاب من قبل أن نربأها ما أصاب من مصي{ 

الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ، . تأسوا على ما فاتكم وال تفرحوا مبا آتاكم ، واهللا ال حيب كل خمتال فخور 
  . .} ومن يتول فإن اهللا هو الغين احلميد 

والتقدير حبيث ال يقع فيه حادث إال وهو مقدر من قبل يف تصميمه ، حمسوب حسابه يف  أن هذا الوجود من الدقة
وقبل خلق األرض وقبل خلق األنفس كان يف علم اهللا . وال شيء فيه جزاف . ال مكان فيه للمصادفة . . كيانه 

يء ماض ، وال شيء ويف علم اهللا ال ش. . الكامل الشامل الدقيق كل حدث سيظهر للخالئق يف وقته املقدور 
. نرى هبا حدود األشياء  -حنن أبناء الفناء  -فتلك الفواصل الزمنية إمنا هي معامل لنا . حاضر ، وال شيء قادم 

حنن ال منلك إدراك املطلق إال يف . حدود من الزمان وحدود من املكان . فنحن ال ندرك األشياء بغري حدود متيزها 
 -فأما اهللا . املطلق ، عن طريق غري الطريق الذي اعتدناه يف إدراك األشياء ومضات تتصل فيها أرواحنا بذلك 

وهذا الكون وما يقع فيه . فهو احلقيقة املطلقة اليت تطلع مجلة على هذا الوجود ، بال حدود وال قيود  -سبحانه 
ولكل . ل من زمان أو مكان من أحداث وأطوار منذ نشأته إىل هنايته كائن يف علم اهللا مجلة ال حدود فيها وال فواص

من خري أو شر فاللفظ على إطالقه اللغوي ال  -فكل مصيبة . حادث موضعه يف تصميمه الكلي املكشوف لعلم اهللا 
هي يف ذلك الكتاب . . تقع يف األرض كلها ويف أنفس البشر أو املخاطبني منهم يومها  -خيتص خبري وال بشر 

  . .} إن ذلك على اهللا يسري { . . نفس يف صورهتا اليت ظهرت هبا األزيل من قبل ظهور األرض وظهور األ
قيمتها يف النفس البشرية أن . وقيمة هذه احلقيقة اليت ال يتصور العقل غريها حني يتصور حقيقة الوجود الكربى 

عاعاً فال جتزع اجلزع الذي تطري به ش. تسكب فيها السكون والطمأنينة عند استقبال األحداث خريها وشرها 
  :وال تفرح الفرح الذي تستطار به وتفقد االتزان عند السراء . وتذهب معه حسرات عند الضراء 

  .} لكي ال تأسوا على ما فاتكم ، وال تفرحوا مبا آتاكم { 

.  
فاتساع أفق النظر ، والتامل مع الوجود الكبري ، وتصور األزل واألبد ، ورؤية األحداث يف مواضعها املقدرة يف 

كل أولئك جيعل النفس أفسح وأكرب وأكثر ثباتاً ورزانة يف مواجهة . . اهللا ، الثابتة يف تصميم هذا الكون علم 
  .حني تتكشف للوجود اإلنساين وهي مارة به يف حركة الوجود الكوين . األحداث العابرة 

مل مع األحداث كأهنا ويتعا. إن اإلنسان جيزع ويستطار وتستخفه األحداث حني ينفصل بذاته عن هذا الوجود 
فأما حني يستقر يف تصوره وشعوره أنه هو واألحداث اليت متر به ، ومتر بغريه . شيء عارض يصادم وجوده الصغري 



وأن هذه الذرات كائنة يف موضعها يف التصميم . . ذرات يف جسم كبري هو هذا الوجود . . ، واألرض كلها 
حني يستقر هذا يف . . لك كله مقدر مرسوم معلوم يف علم اهللا املكنون وأن ذ. الزم بعضها لبعض . الكامل الدقيق 

فال يأسى على فائت أسى يضعضعه . تصوره وشعوره ، فإنه حيس بالراحة والطمأنينة ملواقع القدر كلها على السواء 
رضى العارف  .ولكن ميضي مع قدر اهللا يف طواعية ويف رضى . ويزلزله ، وال يفرح حباصل فرحاً يستخفه ويذهله 
  املدرك أن ما هو كائن هو الذي ينبغي أن يكون

فأما سائر املؤمنني فاملطلوب منهم أال خيرجهم األمل للضراء ، وال الفرح . وهذه درجة قد ال يستطيعها اال القليلون 
رضي اهللا  -قال عكرمه . بالسراء عن دائرة التوجه اىل اهللا ، وذكره هبذه وبتلك ، واالعتدال يف الفرح واحلزن 

وهذا هو اعتدال . . » ليس أحد إال وهو يفرح وحيزن ، ولكن اجعلوا الفرح شكراً واحلزن صرباً «  -عنه 
  . .اإلسالم امليسر لألسوياء 

  . .} الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل . واهللا ال حيب كل خمتال فخور { 
، مث بني هذا وذلك وبني البخل واألمر بالبخل ، هو أن من  ووجه الصلة بني احلقيقة السابقة وبني االختيال والفخر

فأما . وال يبخل وال يأمر بالبخل يف عطاء . يشعر بأن كل ما يصيبه هو من أمر اهللا ، ال خيتال وال يفخر مبا يعطاه 
بخل الذي ال يشعر بتلك احلقيقة فيحسب أن ما يؤتاه من مال وقوة وجاه هو من كسبه فيفخر وخيتال به؛ مث ي

  كذلك ببذل شيء منه ، وحيث غريه على البخل ليحقق مبدأه ومنهجه
  . .} ومن يتول فإن اهللا هو الغين احلميد { 

واهللا هو الغين فما به من حاجة إىل العباد . فمن ينفق فإمنا ينفق لنفسه ، ومن يستجب فإمنا يستجيب ملصلحته 
  محد احلامدين واهللا هو احلميد بذاته فما يناله شيء من. احملاويج 

ويف النهاية جييء املقطع األخري يف السورة ، يعرض باختصار خط سري الرسالة ، وتاريخ هذه العقيدة ، من لدن نوح 
  .عليه السالم  -وإبراهيم؛ مقرراً حقيقتها وغايتها يف دنيا الناس؛ ملماً حبال أهل الكتاب وأتباع عيسى 

  .بصفة خاصة 
، وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط ، وأنزلنا احلديد فيه بأس شديد  لقد أرسلنا رسلنا بالبينات{ 

ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم ، وجعلنا يف . إن اهللا قوي عزيز . ومنافع للناس ، وليعلم اهللا من ينصره ورسله بالغيب 
على آثارهم برسلنا ، وقفَّينا بعيسى ابن مرمي  مث قفَّينا. ذريتهما النبوة والكتاب ، فمنهم مهتد وكثري منهم فاسقون 

، وآتيناه اإلجنيل ، وجعلنا يف قلوب الذين اتبعوه رأفة ورمحة ، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ، إال ابتغاء 
  . .} رضوان اهللا ، فما رعوها حق رعايتها ، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم ، وكثري منهم فاسقون 

وبعضهم . احدة يف جوهرها ، جاء هبا الرسل ومعهم البينات عليها ، ومعظمهم جاء باملعجزات اخلوارق فالرسالة و
وبوصف الكتاب وحدة كذلك ، . بوصفهم وحدة } وأنزلنا معهم الكتاب { والنص يقول . أنزل عليه كتاب 

  .إشارة إاىل وحدة الرسالة يف جوهرها 
االت جاءت لتقر يف األرض ويف حياة الناس ميزاناً ثابتاً ترجع إليه البشرية فكل الرس. مع الكتاب . . } وامليزان { 

، لتقومي األعمال واألحداث واألشياء والرجال؛ وتقيم عليه حياهتا يف مأمن من اضطراب األهواء واختالف األمزجة 
، وال حييف على أحد ألن اهللا رب ميزاناً ال حيايب أحداً ألنه يزن باحلق اإلهلي للجميع . ، وتصادم املصاحل واملنافع 

  .اجلميع 
هذا امليزان الذي أنزله اهللا يف الرسالة هو الضمان الوحيد للبشرية من العواصف الزالزل واالضطرابات واخللخلة 



فال بد من ميزان ثابت . اليت حتيق هبا يف معترك األهواء ومضطرب العواطف ، ومصطخب املنافسة وحب الذات 
فبغري هذا امليزان . . } ليقوم الناس بالقسط { . ، فيجدون عنده احلق والعدل والنصفة بال حماباة  يثوب إليه البشر

اإلهلي الثابت يف منهج اهللا وشريعته ، ال يهتدي الناس إىل العدل ، وإن اهتدوا إليه مل يثبت يف أيديهم ميزانه ، وهي 
  تضطرب يف مهب اجلهاالت واألهواء

  . .} بأس شديد ومنافع للناس ، وليعلم اهللا من ينصره ورسله بالغيب وأنزلنا احلديد فيه { 
كالمها يشري إىل } وأنزل لكم من األنعام مثانية أزواج { : كالتعبري يف موضع آخر بقوله } بأنزلنا احلديد { والتعبري 

هنا من تناسق مع جو اآلية ، فوق ما فيه . إرادة اهللا وتقديره يف خلق األشياء واألحدث ، فهي منزلة بقدره وتقديره 
  .وهو جو تنزيل الكتاب وامليزان ، فكذلك ما خلقه اهللا من شيء مقدر تقدير كتابه وميزانه 

وتكاد حضارة البشر . . } ومنافع للناس { وهو قوة يف احلرب والسلم . . } فيه بأس شديد { أنزل اهللا احلديد 
وهي إشارة اىل اجلهاد بالسالح؛ جتيء يف . } ن ينصره ورسله بالغيب وليعلم اهللا م{ القائمة اآلن تقوم على احلديد 

  .موضعها يف السورة اليت تتحدث عن بذل النفس واملال 
وملا حتدث عن الذين ينصرون اهللا ورسله بالغيب ، عقب على هذا بإيضاح معىن نصرهم هللا ورسله ، فهو نصر 

  . .} إن اهللا قوٌي عزيز { : ىل نصر ملنهجه ودعوته ، أم اهللا سبحانه فال حيتاج منهم ا
وملا انتهى من تقرير وحدة الرسالة يف جوهرها وكتاهبا وميزاهنا عاد يقرر وحدهتا يف رجاهلا ، فهم من ذرية نوح 

  .وإبراهيم 

  . .} ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا يف ذريتهما النبوة والكتاب { 
ممتدة من فجر البشرية منذ نوح ، حىت إذا . ، فيها النبوة والكتاب فهي شجرة واحدة باسقة ، متشابكة الفروع 

انتهت إىل إبراهيم ، تفرعت وامتدت وانبثقت النبوات من ذلك الفرع الكبري الذي صار أصالً باسقاً ممتداً إىل آخر 
  .الرساالت 

  . .} د وكثري منهم فاسقون فمنهم مهت{ : فأما الذرية اليت جاءهتا النبوات والكتب فلم تكن على شاكلة واحدة 
  وهو تلخيص قصري لذلك اخلط الطويل
  :وقرب هناية اخلط جييء عيسى بن مرمي 

  . .} مث قفَّينا على آثارهم برسلنا وقفَّينا بعيسى ابن مرمي { 
فكانت الرسالة ممتدة واحدة على إثر واحدة حىت جاء عيسى ابن . أي على آثار السابقني من ذرية نوح وإبراهيم 

  .مرمي 
. . } وجعلنا يف قلوب الذين اتبعوه رأفة ورمحة { : ويذكر هنا صفة بارزة من صفات الذين اتبعوا عيسى بن مرمي 

وروحها السمحة وتطهرها الروحي ، وشفافيتها الوضيئة  -عليه السالم  -وهم الثمرة الطبيعية لدعوة املسيح 
وقد أشارت . سالة عيسى عليه السالم ، ممن أحسنوا اتباعه والرأفة والرمحة ظاهرة واضحة يف املؤمنني حقيقة بر

اليها آيات أخرى يف القرآن الكرمي ، كما حفظ منها التاريخ صوراً يرويها الرواة عن النجاشي وعن وفد جنران 
ذ وعن أفراد ممن وفدوا على دار اإلسالم بعد ظهوره راغبني يف اإلسالم ، حبكم ما استقر يف قلوهبم من احلق ، م

  .كانوا أتباع عيسى بن مرمي حبق 
ما  -ورهبانية ابتدعوها { كذلك يذكر النص هنا ظاهرة أخرى عرفت يف تاريخ أتباع املسيح عيسى بن مرمي 

  . .} إال ابتغاء رضوان اهللا  -كتبناها عليهم 



عض أتباع عيسى عليه والراجح يف تفسري اآلية أن هذه الرهبانية اليت عرفها تاريخ املسيحية كانت اختياراً من ب
. ومل يكتبها اهللا عليهم ابتداء  -السالم ، ابتدعوها من عند أنفسهم ابتغاء رضوان اهللا ، وابتعاداً عن أوضار احلياة 

ولكنهم حني اختاروها وأوجبوها على أنفسهم صاروا مرتبطني أمام اهللا بأ ن يرعوا حقوقها ، وحيافظوا على 
مما حيقق يف أنفسهم حقيقة التجرد هللا ، اليت قصدوا . . اعة وعفة ، وذكر وعبادة مقتظياهتا من تطهر وترفع ، وقن

  .إليها هبذه الرهبانية اليت ابتدعوها 
ولكنها انتهت إىل أن تصبح يف الغالب طقوساً وشعائر خالية من الروح ، وأن يتخذها الكثريون مظهراً عارياً من 

  :منهم قليل فال يصرب على تكاليفها إال عدد . احلقيقة 
  . .} فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم ، وكثري منهم فاسقون . فما رعوها حق رعايتها { 

إمنا يأخذهم بالعمل والنية ، وحياسبهم على . واهللا ال يأخذ الناس باملظاهر واألشكال ، وال بالطقوس واملسوح 
  .ور وهو الذي يعلم خبايا القلوب وذوات الصد. حقيقة الشعور والسلوك 

وبعد هذا العرض السريع جييء اهلتاف األخري للذين آمنوا ، وهم احللقة األخرية يف سلسلة املؤمنني برسالة اهللا يف 
  :تارخيها الطويل؛ وورثة هذه الرسالة الذين يقومون عليها اىل يوم الدين 

لكم نوراً متشون به ، ويغفر لكم ،  يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وآمنوا برسوله يؤتكم كفلني من رمحته ، وجيعل{ 
  .واهللا غفور رحيم 

الَِّذينَ ) ١( اللََّه َسِميعٌ َبِصٌري قَْد َسِمَع اللَُّه قَْولَ الَِّتي ُتَجادِلَُك ِفي زَْوجَِها وََتْشَتِكي إِلَى اللَِّه َواللَُّه َيْسَمُع َتَحاُوَركَُما إِنَّ
َوزُوًرا َوإِنَّ َما ُهنَّ أُمََّهاتِهِْم إِنْ أُمََّهاُتُهْم إِلَّا اللَّاِئي َولَْدنَُهْم َوإِنَُّهْم لََيقُولُونَ ُمْنكًَرا ِمَن الْقَْولِ ُيظَاِهُرونَ ِمْنكُْم ِمْن نِسَائِهِْم 

َرقََبٍة ِمْن قَْبلِ أَنْ َيَتمَاسَّا ذَِلكُمْ  وَالَِّذيَن ُيظَاِهُرونَ ِمْن نَِسائِهِْم ثُمَّ َيُعوُدونَ ِلَما قَالُوا فََتْحرِيُر) ٢(اللََّه لََعفُوٌّ غَفُوٌر 
فََمْن لَْم َيجِْد فَِصَياُم شَْهَرْينِ ُمَتتَابَِعْينِ ِمْن قَْبلِ أَنْ َيَتمَاسَّا فََمْن لَْم َيْسَتِطْع ) ٣(ُتوَعظُونَ بِِه َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري 

إِنَّ الَِّذيَن ُيحَادُّونَ ) ٤(ِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َوِتلْكَ ُحُدودُ اللَِّه َوِللْكَاِفرِيَن َعذَاٌب أَِليٌم فَإِطَْعاُم ِستَِّني ِمْسِكيًنا ذَِلَك ِلُتْؤ
َيْوَم َيْبعَثُُهُم اللَُّه ) ٥( اٌب ُمهٌِنياللََّه َوَرسُولَُه كُبِتُوا كََما كُبَِت الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َوقَْد أَْنَزلَْنا آَياتٍ َبيِّنَاٍت َوِللْكَافِرِيَن َعذَ

أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه َيعْلَُم َما ِفي السََّماوَاِت ) ٦(َجِميًعا فَُيَنبِّئُُهْم بَِما َعِملُوا أَْحَصاُه اللَُّه َوَنسُوُه َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشهِيٌد 
لَّا ُهَو َرابِعُُهْم َولَا َخْمَسٍة إِلَّا ُهَو َساِدُسُهْم َولَا أَْدَنى ِمْن ذَِلَك َولَا أَكْثََر إِلَّا َوَما ِفي الْأَْرضِ َما َيكُونُ ِمْن َنجَْوى ثَلَاثَةٍ إِ

الَِّذيَن ُنهُوا َعنِ  أَلَْم َتَر إِلَى) ٧(ُهَو َمَعُهْم أَْيَن َما كَانُوا ثُمَّ ُيَنبِّئُُهْم بَِما َعِملُوا َيْوَم الِْقَياَمِة إِنَّ اللََّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم 
اُءوَك َحيَّْوَك بَِما لَمْ ُيَحيَِّك بِهِ النَّْجَوى ثُمَّ َيُعوُدونَ ِلَما ُنهُوا َعْنُه َوَيَتنَاَجْونَ بِالْإِثْمِ وَالُْعدَْواِن َوَمْعِصَيتِ الرَُّسولِ َوإِذَا َج

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا ) ٨(بَِما َنقُولُ َحْسبُُهْم جََهنَُّم َيْصلَْونََها فَبِئَْس الَْمِصُري  اللَُّه َوَيقُولُونَ ِفي أَنْفُِسهِمْ لَْولَا ُيَعذُِّبَنا اللَُّه
) ٩(ِذي إِلَْيِه ُتْحَشُرونَ قُوا اللََّه الََّتَناَجْيُتْم فَلَا َتتََناجَْوا بِالْإِثْمِ وَالُْعدَْواِن َوَمْعِصَيِت الرَُّسولِ َوَتَناجَْوا بِالْبِرِّ َوالتَّقَْوى َواتَّ
) ١٠(لَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ إِنََّما النَّْجَوى ِمَن الشَّْيطَاِن ِلَيْحُزنَ الَِّذيَن آَمُنوا َولَْيسَ بِضَارِِّهمْ َشْيئًا إِلَّا بِإِذِْن اللَِّه َوَع

سَُّحوا ِفي الَْمَجاِلسِ فَافَْسحُوا َيفَْسحِ اللَُّه لَكُْم َوإِذَا ِقيلَ اْنُشُزوا فَاْنُشزُوا َيْرفَعِ اللَُّه َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا ِقيلَ لَكُْم تَفَ
ا نَاَجيُْتُم الرَّسُولَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَ) ١١(الَِّذيَن آَمُنوا مِْنكُْم وَالَِّذيَن أُوتُوا الِْعلَْم َدَرَجاٍت َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري 

أَأَْشفَقُْتْم أَنْ ) ١٢(ِحيٌم فَقَدُِّموا َبْيَن َيَدْي َنْجَواكُْم َصَدقَةً ذَِلَك َخْيرٌ لَكُْم َوأَطَْهُر فَإِنْ لَْم َتجِدُوا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َر
َتاَب اللَُّه َعلَْيكُْم فَأَِقيُموا الصَّلَاةَ َوآتُوا الزَّكَاةَ َوأَِطيعُوا اللَّهَ ُتقَدِّمُوا َبْيَن َيَدْي َنْجَواكُْم َصَدقَاٍت فَإِذْ لَْم َتفَْعلُوا َو

أَلَْم َترَ إِلَى الَِّذيَن تََولَّْوا قَْوًما غَِضَب اللَُّه َعلَْيهِْم َما ُهْم ِمْنكُْم َولَا ِمنُْهمْ ) ١٣(َوَرسُولَُه َواللَُّه خَبٌِري بَِما َتْعَملُونَ 
اتََّخذُوا ) ١٥(أََعدَّ اللَُّه لَُهْم َعذَاًبا َشدِيًدا إِنَُّهْم َساَء َما كَانُوا َيْعَملُونَ ) ١٤(ونَ َعلَى الْكَِذبِ َوُهْم َيْعلَُمونَ َوَيْحِلفُ



ُهْم َولَا أَْولَاُدُهْم ِمَن اللَِّه شَْيئًا أُولَِئكَ لَْن ُتغْنَِي َعْنُهْم أَمَْوالُ) ١٦(أَْيَماَنُهْم ُجنَّةً فََصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه فَلَُهْم َعذَاٌب ُمهٌِني 
َيْوَم َيْبَعثُُهُم اللَُّه َجِميًعا فََيْحِلفُونَ لَُه كََما َيْحِلفُونَ لَكُْم وََيْحَسُبونَ أَنَُّهْم َعلَى ) ١٧(أَْصحَاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ 

اْسَتحَْوذَ َعلَْيهُِم الشَّيْطَانُ فَأَْنَساُهْم ِذكَْر اللَِّه أُولَِئَك ِحْزُب الشَّيْطَاِن أَلَا إِنَّ حِْزَب ) ١٨(َشْيٍء أَلَا إِنَُّهْم ُهمُ الْكَاِذُبونَ 
غِْلَبنَّ أََنا َوُرُسِلي كََتَب اللَُّه لَأَ) ٢٠(إِنَّ الَِّذيَن ُيَحادُّونَ اللََّه َوَرسُولَُه أُولَِئَك ِفي الْأَذَلَِّني ) ١٩(الشَّْيطَاِن ُهُم الَْخاِسُرونَ 

َءُهْم أَْو لَا َتجُِد قَْوًما ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه وَالَْيْومِ الْآِخرِ ُيوَادُّونَ َمْن َحادَّ اللََّه َوَرسُولَُه َولَْو كَانُوا آَبا) ٢١(إِنَّ اللََّه قَوِيٌّ َعزِيٌز 
َك كََتَب ِفي قُلُوبِهُِم الْإَِميانَ َوأَيََّدُهمْ بُِروحٍ ِمْنُه َوُيْدِخلُُهْم َجنَّاٍت َتجْرِي ِمْن أَْبَناءَُهْم أَْو إِْخوَاَنُهمْ أَْو َعِشَريتَُهْم أُولَِئ

  ) ٢٢( اللَِّه ُهمُ الُْمفِْلُحونََتحِْتَها الْأَْنَهارُ َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي اللَُّه َعنُْهْم َوَرُضوا َعْنُه أُولَِئَك ِحْزُب اللَِّه أَلَا إِنَّ حِْزَب 

مع اجلماعة املسلمة الناشئة؛ . حنن يف هذه السورة ويف هذا اجلزء كله تقريباً مع أحداث السرية يف اجملتمع املدين 
حيث ُترىب وتقّوم ، وتعد للنهوض بدورها العاملي ، بل بدورها الكوين ، الذي قدره اهللا هلا يف دورة هذا الكون 

ء تصور جديد كامل شامل هلذه احلياة ، يف نفوس هذه اجلماعة ، وإقامة وهو دور ضخم يبدأ من إنشا. ومقّدراته 
حياة واقعية على أساس هذا التصور ، مث حتمله هذه اجلماعة إىل العامل كله لتنشئ للبشرية حياة إنسانية قائمة على 

  .وهو دور ضخم إذن يقتضي إعداداً كامالً . . أساس هذا التصور كذلك 
منهم السابقون من املهاجرين . مون الذين يعدهم القدر هلذا الدور الضخم ، ناساً من الناس ولقد كان أولئك املسل

وصلوا إىل . . واألنصار الذين نضج إمياهنم ، واكتمل تصورهم للعقيدة اجلديدة ، وخلصت نفوسهم هلا ، ووصلوا 
، فأصبحوا هبذا طرفاً من قدر  حقيقة وجودهم وحقيقة هذا الوجود الكبري؛ واندجمت حقيقتهم مع حقيقة الوجود

اهللا يف الكون؛ ال جيدون يف أنفسهم عوجاً عنه ، وال جيدون يف خطاهم ختلفاً عن خطاه ، وال جيدون يف قلوهبم شيئاً 
ال جتد قوماً يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا { : كانوا كما جاء عنهم يف هذه السورة . . إال اهللا 

أولئك كتب يف قلوهبم اإلميان ، وأيدهم بروح منه . و كانوا آباءهم او أبناءهم أو إخواهنم أو عشريهتم ورسوله ، ول
أال إن . أولئك حزب اهللا . رضي اهللا عنهم ورضوا عنه . ، ويدخلهم جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها 

  . .} حزب اهللا هم املفلحون 
لقياس إىل اجلماعة املسلمة املتزايدة العدد وخباصة بعد أن أصبح اإلسالم قوة ولكن هؤالء السابقني كانوا قلة با

ترهب حىت قبل الفتح ودخل فيه من مل يتلق من التربية اإلسالمية القسط الكايف ، ومل يتنفس يف اجلو اإلسالمي فترة 
ب ، وتربص بالفرص ، وذبذبة بني كما دخل فيه من املنافقني من آثر املصلحة أو العافية على َدخل يف القلو. طويلة 

  سواء معسكرات املشركني أو اليهود. املعسكر اإلسالمي واملعسكرات القوية املناوئة له يف ذلك احلني 
ولقد اقتضت تربية النفوس وإعدادها للدور الكوين الكبري املقدر هلا يف األرض جهوداً ضخمة ، وصرباً طويالً ، 

كانت حركة بناء هائلة هذه اليت قام هبا اإلسالم ، وقام هبا رسول . . ور ويف كبارها وعالجاً بطيئاً ، يف صغار األم
اإلسالم صلى اهللا عليه وسلم بناء النفوس اليت تنهض ببناء اجملتمع اإلسالمي والدولة اإلسالمية ، وتقوم على منهج 

  .يف صحائف وكلمات اهللا ، تفهمه وحتققه ، وتنقله إىل أطراف األرض يف صورة حية متحركة ، ال 
وحنن نشهد يف هذه السورة ويف هذا اجلزء كله طرفاً من تلك اجلهود الضخمة ، وطرفاً من األسلوب القرآين 

كذلك يف بناء تلك النفوس ، ويف عالج األحداث والعادات والنزوات؛ كما نشهد جانباً من الصراع الطويل بني 
  .منافقني اإلسالم وخصومه املختلفني من مشركني ويهود و



ويف هذه السورة بصفة خاصة نشهد صورة موحية من رعاية اهللا للجماعة الناشئة؛ وهو يصنعها على عينه ، ويربيها 
مبنهجه ، ويشعرها برعايته ، ويبين يف ضمريها الشعور احلي بوجوده سبحانه معها يف أخص خصائصها ، وأصغر 

ئها خفيه وظاهره؛ وأخذها يف محاه وكنفه ، وضمها إىل لوائه شؤوهنا ، وأخفى طواياها؛ وحراسته هلا من كيد أعدا
وظله؛ وتربية أخالقها وعاداهتا وتقاليدها تربية تليق باجلماعة اليت تنضوي إىل كنف اهللا ، وتنتسب إليه ، وتؤلف 

  .حزبه يف األرض ، وترفع لواءه لتعرف به يف األرض مجيعاً 
فترة اتصال السماء باألرض يف . ذه الفترة الفريدة يف تاريخ البشرية ومن مث تبدأ السورة بصورة عجيبة من صور ه

قد مسع اهللا قول اليت { : صورة مباشرة حمسوسة ، ومشاركتها يف احلياة اليومية جلماعة من الناس مشاركة ظاهرة 
اء تتدخل يف شأن فنشهد السم. . } جتادلك يف زوجها وتشتكي إىل اهللا ، واهللا يسمع حتاوركمآ إن اهللا مسيع بصري 

يومي ألسرة صغرية فقرية مغمورة ، لتقرر حكم اهللا يف قضيتها ، وقد مسع سبحانه للمرأة وهي حتاور رسول اهللا فيها 
  .، ومل تكد تسمعها عائشة وهي قريبة منها وهي صورة متأل القلب بوجود اهللا وقربه وعطفه ورعايته 

اهللا ورسوله وهم أعداء اجلماعة املسلمة اليت تعيش يف كنف اهللا يليها يف سياق السورة توكيد أن الذين حيادون 
مكتوب عليهم الكبت والقهر يف األرض ، والعذاب املهني يف اآلخرة ، مأخوذون مبا عملوا مما أحصاه اهللا عليهم ، 

  . .} واهللا على كل شيء شهيد { ونسوه هم وهم فاعلوه 
واهللا معهم . كل جنوى يف خلوة ، حيسب أصحاهبا أهنم منفردون هبا مث توكيد وتذكري حبضور اهللا سبحانه وشهوده ل

وهي صورة متأل القلب كذلك . . } مث ينبئهم مبا عملوا يوم القيامة ، إن اهللا بكل شيء عليم { : أينما كانوا 
  .بوجود اهللا وحضوره ، كما متلؤه برقابته واطالعه 
واهتم لتدبري املكايد للمسلمني ، وملء قلوهبم باحلزن واهلم وهذا التوكيد مقدمة لتهديد الذين يتناجون يف خل

هتديد بأن أمرهم مكشوف ، وأن عني اهللا مطلعة عليهم ، وجنواهم باإلمث والعدوان ومعصية الرسول . والتوجس 
م وهني للمسلمني عن التناجي بغري الرب والتقوى ، وتربية نفوسه. مسجلة ، وأن اهللا آخذهم هبا ومعذهبم عليها 

  .وتقوميها هبذا اخلصوص 
مث يستطرد يف تربية هذه النفوس املؤمنة؛ فيأخذها بأدب السماحة وبالطاعة يف جملس رسول اهللا صلى اهللا عليه 

كما يأخذها بأدب السؤال واحلديث مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم واجلد يف هذا . وسلم وجمالس العلم والذكر 
  .األمر والتوقري 
رة بعد هذا فتنصرف إىل احلديث عن املنافقني الذين يتولون اليهود؛ ويتآمرون معهم ، ويدارون أما بقية السو

  .تآمرهم بالكذب واحللف للرسول وللمؤمنني 

وتصورهم يف اآلخرة كذلك حالفني كذابني؛ يتقون باحللف والكذب ما يواجههم من عذاب اهللا ، كما كانوا يتقون 
غضب رسول اهللا واملؤمنني مع توكيد أن الذين حيادون اهللا ورسوله كتب اهللا عليهم هبما يف الدنيا ما يواجههم من 

وذلك هتويناً لشأهنم ، الذي كان بعض . كما كتب أنه ورسله هم الغالبون . أهنم يف األذلني وأهنم هم األخسرون 
ك ضرورة متيز الصف املسلم املنتسبني إىل اإلسالم وبعض املسلمني يستعظمه ، فيحافظ على مودته معهم ، وال يدر

حتت راية اهللا وحدها ، واالعتزاز برعاية اهللا وحده ، واالطمئنان إىل حراسته الساهرة للفئة اليت يصنعها على عينه ، 
  .ويهيئها لدورها الكوين املرسوم 

ئك السابقون من هذه الصورة اليت كان ميثلها بالفعل أول. ويف ختام السورة جتيء تلك الصورة الوضيئة حلزب اهللا 
  واليت كانت اآلية الكرمية تشري هلا كي ينتهي إليها أولئك الذين ما زالوا بعد يف الطريق. . املهاجرين واألنصار 



كما وردت يف أول هذا . . اخل اآلية } . . ال جتد قوماً يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوآدون من حآد اهللا ورسوله { 
  . .التقدمي 

الذين . ول اليت جتادلك يف زوجها وتشتكي إىل اهللا ، واهللا يسمع حتاوركمآ ، إن اهللا مسيع بصري قد مسع اهللا ق{ 
يظاهرون منكم من نسآئهم ما هن أمهاهتم ، إن أمهاهتم إال الالئي ولدهنم ، وإهنم ليقولون منكراً من القول وزوراً ، 

ا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمآسا ، ذلكم والذين يظاهرون من نسآئهم مث يعودون مل. وإن اهللا لعفو غفور 
فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني من قبل أن يتمآسا ، فمن مل يستطع فإطعام . توعظون به ، واهللا مبا تعملون خبري 

  . .} وتلك حدود اهللا ، وللكافرين عذاب أليم . ستني مسكيناً ، ذلك لتؤمنوا باهللا ورسوله 
وتبقى . فتحرم عليه ، وال تطلق منه . انت علّي كظهر أمي : ية يغضب ألمر من امرأته فيقول كان الرجل يف اجلاهل

وكان هذا طرفاً من . هكذا ، ال هي حل له فتقوم بينهما الصالت الزوجية؛ وال هي مطلقة منه فتجد هلا طريقاً آخر 
  .العنت الذي تالقيه املرأة يف اجلاهلية 

قال اإلمام . حلادثة اليت تشري إليها هذه اآليات ، ومل يكن قد شرع حكم للظهار فلما كان اإلسالم وقعت هذه ا
حدثنا أيب ، حدثنا حممد بن إسحاق ، حدثين معمر ابن عبد اهللا بن : حدثنا سعد بن إبراهيم ويعقوب ، قاال : أمحد 

 ويف أوس بن الصامت أنزل يفّ واهللا« : قالت . حنظلة ، عن يوسف بن عبد اهللا بن سالم ، عن خويلة بنت ثعلبة 
فدخل علي يوماً فراجعته : كنت عنده ، وكان شيخاً كبرياً قد ساء خلقه ، قالت : قالت . اهللا صدر سورة اجملادلة 
مث خرج فجلس يف نادي قومه ساعة ، مث دخل علي ، فإذا : قالت . أنت علي كظهر أمي : بشيء فغضب ، فقال 

كال والذي نفس خويلة بيده ، ال ختلص إيل وقد قلت ما قلت حىت حيكم اهللا : قلت : هو يريدين عن نفسي ، قالت 
: قالت . فواثبين ، فامتنعت منه فغلبته مبا تغلب به املرأة الشيخ الضعيف ، فألقيته عين : قالت . ورسوله فينا حبكمه 

اهللا عليه وسلم فجلست مث خرجت إىل بعض جارايت فاستعرت منها ثياباً ، مث خرجت حىت جئت رسول اهللا صلى 
فجعل رسول اهللا صلى اهللا : قالت . بني يديه فذكرت له ما لقيت منه ، وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه 

فواهللا ما برحت حىت نزل يفّ قرآن؛ : قالت « يا خويلة ابن عمك شيخ كبري فاتقي اهللا فيه » : عليه وسلم يقول 
يا خويلة قد أنزل اهللا فيك ويف » : لم ما كان يتغشاه ، مث سري عنه ، فقال يل فتغشى رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

قد مسع اهللا قول اليت جتادلك يف زوجها وتشتكي إىل اهللا ، واهللا يسمع { : مث قرأ علي . . « صاحبك قرآناً 
فقال يل رسول اهللا صلى :  قالت. . } وللكافرين عذاب أليم { : إىل قوله تعاىل . . } حتاوركمآ إن اهللا مسيع بصري 

ليصم شهرين » : قال . يا رسول اهللا ما عنده ما يعتق : فقلت : قالت . « مريه فليعتق رقبة » :  -اهللا عليه وسلم 
قالت . « فليطعم ستني مسكيناً وسقاً من متر » : قال . واهللا إنه لشيخ ماله من صيام : فقلت : قالت . « متتابعني 

فإنا سنعينه بعرق » :  -فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قالت . رسول اهللا ما ذاك عنده واهللا يا : فقلت : 
قد أصبت وأحسنت فاذهيب فتصدقي به » : قال . فقلت يا رسول اهللا وأنا سأعينه بعرق آخر : قالت . « من متر 

  .» ففعلت : قالت . « عنه ، مث استوصي بابن عمك خرياً 

ي مسع اهللا ما دار فيه من حوار بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملرأة اليت جاءت جتادله فيه فهذا هو الشأن الذ
وهذا هو الشأن الذي أنزل اهللا فيه حكمه من فوق سبع مساوات ، ليعطي هذه املرأة حقها ، ويريح باهلا وبال . 

  يةزوجها ، ويرسم للمسلمني الطريق يف مثل هذه املشكلة العائلية اليوم
كتاب اهللا اخلالد ، الذي تتجاوب جنبات الوجود بكل : وهذا هو الشأن الذي تفتتح به سورة من سور القرآن 

قد مسع اهللا قول اليت جتادلك يف { : تفتتح مبثل هذا اإلعالن . . كلمة من كلماته ، وهي تتنزل من املأل األعلى 



من عامة املسلمني ، ال يشغله عن مساعه تدبريه مللكوت فإذا اهللا حاضر هذا الشأن الفردي المرأة } . . زوجها 
  السماوات واألرض؛ وال يشغله عن احلكم فيه شأن من شؤون السماوات واألرض

إنه ألمر أن يقع مثل هذا احلادث العجيب؛ وأن تشعر مجاعة من الناس أن اهللا هكذا معها ، حاضر . . وإنه ألمر 
  .كالهتا اليومية ، مستجيب ألزماهتا العادية شؤوهنا ، جليلها وصغريها ، معّين مبش

الكبري املتعال ، العظيم اجلليل ، القهار املتكرب ، الذي له ملك السماوات واألرض وهو الغين احلميد . . وهو اهللا . 
.  

 لقد جاءت اجملادلة خولة إىل رسول اهللا صلى. احلمد هللا الذي وسع مسعه األصوات : تقول عائشة رضي اهللا عنها 
قد مسع اهللا قول اليت جتادلك يف زوجها { : فأنزل اهللا عز وجل . اهللا عليه وسلم يف جانب البيت ، ما أمسع ما تقول 

  .} اآلية . . وتشتكي إىل اهللا 
ويف رواية خولة أو خويلة للتصغري والتدليل للحادث ، وتصرفها هي فيه ، وذهاهبا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 

يف هذا كله صورة من حياة تلك اجلماعة الفريدة يف تلك الفترة . . له ، ونزول القرآن باحلكم  وسلم وجمادلتها
وشعورها بتلك الصلة املباشرة ، وانتظارها التوجيه من السماء يف كل شأن من شؤوهنا واستجابة السماء . العجيبة 

  تطلع إليه تطلع الطفل الصغري ألبيه وراعيههلذا االنتظار ، الذي جيعل اجلماعة كلها عيال اهللا هو يرعاها وهي ت
وننظر يف رواية احلادث يف النص القرآين ، فنجد عناصر التأثري واإلحياء والتربية والتوجيه تسري جنباً إىل جنب مع 

  :احلكم وتتخلله وتعقب عليه ، كما هو أسلوب القرآن الفريد 
وهو . . } هللا ، واهللا يسمع حتاوركمآ ، إن اهللا مسيع بصري قد مسع اهللا قول اليت جتادلك يف زوجها وتشتكي إىل ا{ 

لقد مسع قول . وكان يسمع لكما . لقد كان اهللا معكما . . إنكما مل تكونا وحدكما . . مطلع ذو إيقاع عجيب 
إن اهللا . . وهو يعلم حتاوركما وما كان فيه . وعلم القصة كلها . مسعها جتادلك يف زوجها وتشتكي إىل اهللا . املرأة 

  . .هذا شأنه وهذه صورة منه يف احلادث الذي كان اهللا ثالثكما فيه . يسمع ويرى . . مسيع بصري 
  . .وكلها إيقاعات وملسات هتز القلوب 

  :مث يقرر أصل القضية ، وحقيقة الوضع فيها 
م ليقولون منكراً من القول وإهن. إن أمهاهتم إال الالئي ولدهنم . الذين يظاهرون منكم من نسآئهم ما هن أمهاهتم { 

  . .} وزوراً ، وإن اهللا لعفو غفور 
. فالزوجة ليست أماً حىت تكون حمرمة كاألم . إن هذا الظهار قائم على غري أصل . فهو عالج للقضية من أساسها 

وكلمة .  إهنا كلمة منكرة ينكرها الواقع. وال ميكن أن تستحيل الزوجة أماً بكلمة تقال . فاألم هي اليت ولدت 
واألمور يف احلياة جيب أن تقوم على احلق والواقع ، يف وضوح وحتديد ، فال ختتلط ذلك . مزورة ينكرها احلق 

  .فيما سلف من هذه األمور } وإن اهللا لعفو غفور { . . االختالط ، وال تضطرب هذا االضطراب 
والذين يظاهرون من { . القضائي يف املوضوع وبعد تقرير أصل القضية على هذا النحو احملدد الواضح جييء احلكم 

  . .} ذلكم توعظون به ، واهللا مبا تعملون خبري . نسآئهم مث يعودون ملا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمآسا 
وقد جعل اهللا العتق يف كفارات متنوعة ، وسيلة من وسائل التحرير للرقاب اليت أوقعها نظام احلروب يف الرق إىل 

  .تهي بوسائل شىت هذه واحدة منها أجل ، ين



خنتار منها أهنم يعودون إىل الوطء الذي حرموه على . . } مث يعودون ملا قالوا { : وهناك أقوال كثرية يف معىن 
ذلكم { : مث التعقيب . . فتحرير رقبة من قبل العودة إىل حله . فهذا أقرب ما يناسب السياق . أنفسهم بالظهار 

واهللا مبا { الكفارة مذكر وواعظ بعدم العودة إىل الظهار الذي ال يقوم على حق وال معروف ف. . } توعظون به 
  .خبري حبقيقته ، وخبري بوقوعه ، وخبري بنيتكم فيه . . } تعملون خبري 

وعلمه  وهذا التعقيب جييء قبل إمتام احلكم إليقاظ القلوب ، وتربية النفوس ، وتنبيهها إىل قيام اهللا على األمر خبربته
  :مث يتابع بيان احلكم فيه . بظاهره وخافيه 

  . .} فمن مل يستطع فإطعام ستني مسكيناً . فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني من قبل أن يتمآسا { 
  :مث التعقيب للبيان والتوجيه 

ها من ربط أحواهلم ولكن هذا البيان ، وهذه الكفارات وما في. . وهم مؤمنون . . } ذلك لتؤمنوا باهللا ورسوله { 
وتلك حدود { . ذلك مما حيقق اإلميان ، ويربط به احلياة؛ وجيعل له سلطاناً بارزاً يف واقع احلياة . . بأمر اهللا وقضائه 

وللكافرين { : وهو يغضب على من ال يرعاها وال يتحرج دوهنا . أقامها ليقف الناس عندها ال يتعدوهنا . . } اهللا 
  . .ديهم وحتديهم وعدم إمياهنم وعدم وقوفهم عند حدود اهللا كاملؤمنني بتع. . } عذاب أليم 

تناسب ختام اآلية السابقة ، وهي يف الوقت ذاته قنطرة . . } وللكافرين عذاب أليم { : وتلك العبارة األخرية 
النتقال من حديث على طريقة القرآن يف ا. تربط بينها وبني اآلية الالحقة اليت تتحدث عمن حياّدون اهللا ورسوله 

  :حلديث يف تسلسل عجيب 
إن الذين حيآّدون اهللا ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم ، وقد أنزلنآ آيات بينات وللكافرين عذاب مهني { 
  . .} يوم يبعثهم اهللا مجيعاً ، فينبئهم مبا عملوا أحصاه اهللا ونسوه ، واهللا على كل شيء شهيد . 

وهذا املقطع الثاين صورة من . ورة كان صورة من صور الرعاية والعناية باجلماعة املسلمة إن املقطع األول يف الس
فريق الذين حيادون اهللا ورسوله ، أي الذين يأخذون هلم موقفاً عند احلد . صور احلرب والنكاية للفريق اآلخر 

فهؤالء ال يقفون عند حد اهللا ورسوله ، .  اآلخر يف مواجهة اهللا ورسوله وذكر احملاّدة مبناسبة ذكره قبلها حلدود اهللا
وساء موقف خملوق . بل عند احلد اآلخر املواجه وهو متثيل للمتخاصمني املتنازعني ، لتفظيع عملهم وتقبيح موقفهم 

  يتحدى فيه خالقه ورازقه ، ويقف يف تبجح عند احلد املواجه حلده
. واألرجح أن هذا دعاء عليهم . . } الذين من قبلهم  كبتوا كما كبت{ : هؤالء احملادون املشاقون املتبجحون 

والذين من قبلهم إما أن . والكبت القهر والذل . فهو املريد وهو الفعال ملا يريد . والدعاء من اهللا سبحانه حكم 
واقع اليت يكونوا هم الغابرين من األقوام الذين أخذهم اهللا بنكاله وإما أن يكونوا الذين قهرهم املسلمون يف بعض امل

  .تقدمت نزول هذه اآلية ، كما حدث يف غزوة بدر مثالً 

  . .} وقد أنزلنا آيات بينات { 
لتقرير أن هذا املصري . . تفصل هذه العبارة بني مصري الذين حيادون اهللا ورسوله يف الدنيا ومصريهم يف اآلخرة 

ملصائر ال عن جهل وال عن غموض يف احلقيقة وكذلك لتقرير أهنم يالقون هذه ا. وذاك تكفلت ببيانه هذه اآليات 
  .، فقد وضحت هلم وعلموها هبذه اآليات البينات 

  :مث يعرض مصريهم يف اآلخرة مع التعقيب املوحي املوقظ املريب للنفوس 
يد واهللا على كل شيء شه. يوم يبعثهم اهللا مجيعاً ، فينبئهم مبا عملوا أحصاه اهللا ونسوه . وللكافرين عذاب مهني { 
 {. .  



مهانة على رؤوس اجلموع ، وهو عذاب يقوم على حق . وهي مهانة يوم يبعثهم اهللا مجيعاً . واملهانة جزاء التبجح 
{ : إن كانوا هم قد نسوه فإن اهللا أحصاه بعلمه الذي ال يند عنه شيء ، وال يغيب عنه خاف . وبيان ملا عملوا 

  . .} واهللا على كل شيء شهيد 
فهو شاهد . رعاية والعناية ، بصورة احلرب والنكاية ، يف علم اهللا واطالعه ، وشهوده وحضوره وتلتقي صورة ال

وليحذر من . فليطمئن حبضوره وشهوده املؤمنون . حاضر للعون والرعاية؛ وهو شاهد حاضر للحرب والنكاية 
  حضوره وشهوده الكافرون

إىل رسم صورة حية من هذا الشهود ، متس . . } هيد واهللا على كل شيء ش{ : ويستطرد السياق من تقرير حقيقة 
  :أوتار القلوب 

أمل تر أن اهللا يعلم ما يف السماوات وما يف األرض ، ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم ، وال مخسة إال هو { 
لقيامة ، إن اهللا بكل سادسهم ، وال أدىن من ذلك وال أكثر إال هو معهم ، أين ما كانوا ، مث ينبئهم مبا عملوا يوم ا

  . .} شيء عليم 
تبدأ اآلية بتقرير علم اهللا الشامل ملا يف السماوات وما يف األرض على إطالقه ، فتدع القلب يرود آفاق السماوات 

من صغري وكبري ، وخاف وظاهر ، . وأرجاء األرض مع علم اهللا احمليط بكل شيء يف هذا املدى الوسيع املتطاول 
  . .ومعلوم وجمهول 

مث تتدرج من هذه اآلفاق وتلك األرجاء ، وتزحف وتقرب حىت تلمس ذوات املخاطبني ومتس قلوهبم بصورة من 
  :ذلك العلم اإلهلي هتز القلوب 

ما يكون من جنوى ثالثة إال هو رابعهم ، وال مخسة إال هو سادسهم ، وال أدىن من ذلك وال أكثر إال هو معهم { 
  . .} أين ما كانوا 

صورة تترك القلوب وجلة ترتعش مرة ، وتأنس . يقة يف ذاهتا ، ولكنها خترج يف صورة لفظية عميقة التأثري وهي حق
وحيثما اجتمع . وحيثما اختلى ثالثة تلفتوا ليشعروا باهللا رابعهم . مرة ، وهي مأخوذة مبحضر اهللا اجلليل املأنوس 

  يتناجيان فاهللا هناك وحيثما كانوا أكثر فاهللا هناكوحيثما كان اثنان . مخسة تلفتوا ليشعروا باهللا سادسهم 
  .وهو حمضر مأنوس نعم . . إهنا حالة ال يثبت هلا قلب؛ وال يقوى على مواجهتها إال وهو يرتعش ويهتز 

  . .} هو معهم أين ما كانوا { : حمضر اهللا . ولكنه كذلك جليل رهيب . 
  . .} مث ينبئهم مبا عملوا يوم القيامة { 

فكيف إذا كان هلذا احلضور والسماع . إن جمرد حضور اهللا ومساعه أمر هائل . . سة أخرى تُرجف وتزلزل وهذه مل
ما بعده من حساب وعقاب؟ وكيف إذا كان ما يسره املتناجون وينعزلون به ليخفوه ، سيعرض على األشهاد يوم 

  القيامة وينبئهم اهللا به يف املأل األعلى يف ذلك اليوم املشهود؟
  :تهي اآلية بصورة عامة كما بدأت وتن
  .} إن اهللا بكل شيء عليم { 

األساليب اليت . وهكذا تستقر حقيقة العلم اإلهلي يف القلوب ، هبذه األساليب املنوعة يف عرضها يف اآلية الواحدة 
  تعمق هذه احلقيقة يف القلب البشري ، وهي تدخل هبا عليه من شىت املسالك والدروب

عميق حلقيقة حضور اهللا وشهوده يف تلك الصورة املؤثرة املرهوبة متهد لتهديد املنافقني ، الذين كانوا ذلك التقرير ال
مع التعجيب من . يتناجون فيما بينهم باملؤامرات ضد الرسول صلى اهللا عليه وسلم وضد اجلماعة املسلمة باملدينة 



  :موقفهم املريب 
دون ملا هنوا عنه ، ويتناجون باإلمث والعدوان ومعصية الرسول ، وإذا أمل تر إىل الذين هنوا عن النجوى مث يعو{ 

لوال يعذبنا اهللا مبا نقول حسبهم جهنم يصلوهنا فبئس : جآءوك حيوك مبا مل حييك به اهللا ، ويقولون يف أنفسهم 
  .} املصري 

نت هي النصح هلم باالستقامة واآلية توحي بأن خطة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع املنافقني يف أول األمر كا
وأهنم بعد هذا . واإلخالص ، وهنيهم عن الدسائس واملؤامرات اليت يدبروهنا باالتفاق مع اليهود يف املدينة وبوحيهم 

كانوا يلجون يف خطتهم اللئيمة ، ويف دسائسهم اخلفية ، ويف التدبري السيئ للجماعة املسلمة ، ويف اختيار الطرق 
  .صون هبا أوامر الرسول صلى اهللا عليه وسلم ويفسدون عليه أمره وأمر املسلمني املخلصني والوسائل اليت يع

وإذا جاءوك حيوك مبا مل { : كما أهنا توحي بأن بعضهم كان يلتوي يف صيغة التحية فيحورها إىل معىن سيِّئ خفي 
. السالم عليكم : مهون أهنم يقولون وهم يو. كأن يقولوا كما كان اليهود يقولون السام عليكم . } حييك به اهللا 

: مبعىن املوت لكم أو مبعىن تسامون يف دينكم أو أية صيغة أخرى ظاهرها برئ وباطنها لئيم وهم يقولون يف أنفسهم 
أي يف حتيتهم ، أو يف جمالسهم اليت يتناجون فيها ويدبرون الدسائس . لو كان نبياً حقاً لعاقبنا اهللا على قولنا هذا 

  .رات واملؤام
وظاهر من سياق السورة من مطلعها أن اهللا قد أخرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم مبا كانوا يقولونه يف أنفسهم ، 

فقد سبق يف السورة إعالن أن اهللا قد مسع للمرأة اجملادلة؛ وأنه ما يكون من جنوى ثالثة إال . ومبجالسهم ومؤامراهتم 
ع رسوله على مؤامرات أولئك املنافقني وهو حاضر جمالسهم ومبا يقولونه مما يوحي بأنه أطل. اخل . . هو رابعهم 

  .كذلك يف أنفسهم 

  :مث رد عليهم بقوله تعاىل 
  . .} حسبهم جهنم يصلوهنا فبئس املصري { 

وكشف هذه املؤامرات اخلفية ، وإفشاء جنواهم اليت عادوا إليها بعدما هنوا عنها ، وكذلك فضح ما كانوا يقولونه 
هذا كله هو تصديق وتطبيق حلقيقة علم اهللا مبا يف السماوات وما يف . . } لوال يعذبنا اهللا مبا نقول { : نفسهم يف أ

وهو يوقع يف نفوس املنافقني أن أمرهم مفضوح ، كما . األرض ، وحضوره لكل جنوى ، وشهوده لكل اجتماع 
  .يوحي للمؤمنني باالطمئنان والوثوق 

لينهاهم عن التناجي مبا يتناجي به } يا أيها الذين آمنوا { : منوا ، خياطبهم هبذا النداء وهنا يلتفت إىل الذين آ
املنافقون من اإلمث والعدوان ومعصية الرسول ، ويذكرهم تقوى اهللا ، ويبني هلم أن النجوى على هذا النحو هي من 

  :إحياء الشيطان ليحزن الذين آمنوا ، فليست تليق باملؤمنني 
الذين آمنوا إذا تناجيتم فال تتناجوا باإلمث والعدوان ومعصية الرسول ، وتناجوا بالرب والتقوى ، واتقوا اهللا  يا أيها{ 

إمنا النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضآرهم شيئاً إال بإذن اهللا ، وعلى اهللا . الذي إليه حتشرون 
  . .} فليتوكل املؤمنون 

ن مل تنطبع نفوسهم بعد حباسة التنظيم اإلسالمي ، كانوا يتجمعون عندما حتزب األمور ، ويبدو أن بعض املسلمني مم
األمر الذي ال تقره طبيعة اجلماعة اإلسالمية ، وروح التنظيم . ليتناجوا فيما بينهم ويتشاوروا بعيداً عن قيادهتم 

تداء ، وعدم التجمعات اجلانبية يف اإلسالمي ، اليت تقتضي عرض كل رأي وكل فكرة وكل اقتراح على القيادة اب
كما يبدو أن بعض هذه التجمعات كان يدور فيها ما قد يؤدي إىل البلبلة ، وما يؤذي اجلماعة املسلمة . اجلماعة 



ولو مل يكن قصد اإليذاء قائماً يف نفوس املتناجني ولكن جمرد إثارهتم للمسائل اجلارية وإبداء اآلراء فيها على غري 
  .دي إىل اإليذاء ، وإىل عدم الطاعة علم ، قد يؤ

لينهاهم عن التناجي } يا أيها الذين آمنوا { : وهنا يناديهم اهللا بصفتهم اليت تربطهم به ، وجتعل للنداء وقعه وتأثريه 
{ : ويبني هلم ما يليق هبم من املوضوعات اليت يتناجى هبا املؤمنون . إذا تناجوا باإلمث والعدوان ومعصية الرسول 

اليقظة والرقابة هللا : والتقوى . اخلري عامة : والرب . لتدبري وسائلهما وحتقيق مدلوهلما . . } تناجوا بالرب والتقوى و
وهو شاهده . ويذكرهم مبخافة اهللا الذي حيشرون إليه ، فيحاسبهم مبا كسبوا . سبحانه ، وهي ال توحي إال باخلري 

  .مهما ستروه وأخفوه . وحمصيه 
كنت آخذاً « : أخربنا مهام ، عن قتادة ، عن صفوان بن حمرز ، قال : حدثنا هبز وعفان ، قاال : أمحد قال اإلمام 

كيف مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يف النجوى يوم : بيد ابن عمر ، إذ عرض له رجل ، فقال 
املؤمن ، فيضع عليه كنفه ، ويستره من  يقول إن اهللا يدين: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : القيامة؟ قال 

أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حىت إذا قرره بذنوبه : الناس ، ويقرره بذنوبه ، ويقول له 
مث يعطى كتاب حسناته . فإين قد سترهتا عليك يف الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم : ، ورأى يف نفسه أنه قد هلك قال 

  .» واملنافقون فيقول األشهاد هؤالء الذين كذبوا على رهبم ، أال لعنة اهللا على الظاملني وأما الكفار . 

مث ينفرهم من التناجي واملسارة والتدسس بالقول يف خفية عن اجلماعة املسلمة ، اليت هم منها ، ومصلحتهم 
إن رؤية املسلمني للوسوسة  :فيقول هلم . مصلحتها ، وينبغي أال يشعروا باالنفصال عنها يف شأن من الشئون 

واهلمس واالنعزال باحلديث تبث يف قلوهبم احلزن والتوجس ، وختلق جواً من عدم الثقة؛ وأن الشيطان يغري 
ويطمئن املؤمنني بأن الشيطان لن يبلغ فيهم ما . املتناجني ليحزنوا نفوس إخواهنم ويدخلوا إليها الوساوس واهلموم 

  :يريد 
. } شيطان ليحزن الذين آمنوا ، وليس بضآرهم شيئاً إال بإذن اهللا وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون إمنا النجوى من ال{ 
.  

  فليس وراء ذلك توكل ، وليس من دون اهللا من يتوكل عليه املؤمنون. فاملؤمنون ال يتوكلون إال على اهللا 
توقع الريبة وتزعزع الثقة وتبعث التوجس وقد وردت األحاديث النبوية الكرمية بالنهي عن التناجي يف احلاالت اليت 

:  
قال رسول اهللا صلى « : جاء يف الصحيحني من حديث األعمش بإسناده عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال 

  .» إذا كنتم ثالثة فال يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك حيزنه :  -اهللا عليه وسلم 
فأما حيث تكون هناك مصلحة يف كتمان سر . عاد كل الريب والشكوك وهو أدب رفيع ، كما أنه حتفظ حكيم إلب

وهذا يكون عادة بني القادة . ، أو ستر عورة ، يف شأن عام او خاص ، فال مانع من التشاور يف سر وتكتم 
القرآن فهذا هو الذي هنى عنه . وال جيوز أن يكون جتمعاً جانبياً بعيداً عن علم اجلماعة . املسئولني عن اجلماعة 

وهذا هو الذي يدبره . وهذا هو الذي يفتت اجلماعة أو يوقع يف صفوفها الشك وفقدان الثقة . وهني عنه الرسول 
ووعد اهللا قاطع يف أن الشيطان لن يبلغ هبذه الوسيلة ما يريد يف اجلماعة املؤمنة ، ألن . الشيطان ليحزن الذين آمنوا 

ولن يضر . كل مناجاه ، وعامل مبا يدور فيها من كيد ودس وتآمر  اهللا حارسها وكالئها؛ وهو شاهد حاضر يف
وهو استثناء حتفظي لتقرير طالقة املشيئة يف كل موطن من مواطن الوعد . . } إال بإذن اهللا { . . الشيطان املؤمنني 

  . .واجلزم ، لتبقى املشيئة حرة وراء الوعد واجلزم 



وهو الشاهد . احلارس احلامي ، وهو القوي العزيز ، وهو العليم اخلبري فهو . . } وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون { 
فأي طمأنينة بعد هذا وأي . وقد وعد حبراسة املؤمنني . وال يكون يف الكون إال ما يريد . احلاضر الذي ال يغيب 

  يقني؟
  :مث يأخذ الذين آمنوا بأدب آخر من آداب اجلماعة 

  .تفسحوا يف اجملالس فافسحوا يفسح اهللا لكم :  يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم{ 

  . .} واهللا مبا تعملون خبري . انشزوا فانشزوا ، يرفع اهللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات : وإذا قيل 
يات ويظهر من بعض الروايات اليت حكت سبب نزول اآلية أن هلا عالقة واقعية باملنافقني ، مما جيعل بينها وبني اآل

  .قبلها أكثر من ارتباط واحد يف السياق 
نزلت هذه اآلية يف جمالس الذكر ، وذلك أهنم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبالً ضنوا مبجالسهم عند رسول : قال قتادة 

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأمرهم اهللا تعاىل أن يفسح بعضهم لبعض 
وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يومئذ يف الصفة ، ويف . عة أنزلت هذه اآلية يوم اجلم: وقال مقاتل بن حيان 

فجاء ناس من أهل بدر وقد ُسبقوا إىل اجملالس فقاموا . وكان يكرم أهل بدر من املهاجرين واألنصار . املكان ضيق 
النيب صلى اهللا  السالم عليكم أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته ، فرد: حيال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا 

. مث سلموا على القوم بعد ذلك فردوا عليهم فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع هلم . عليه وسلم عليهم 
فشق ذلك على النيب صلى اهللا عليه . . فعرف النيب صلى اهللا عليه وسلم ما حيملهم على القيام ، فلم ُيفسح هلم 

فلم يزل يقيمهم » وأنت يا فالن . قم يا فالن « : من غري أهل بدر  وسلم فقال ملن حوله من املهاجرين واألنصار
فشق ذلك على من أقيم من جملسه ، وعرف . بعدة النفر الذين هم قيام بني يديه من املهاجرين واألنصار أهل بدر 

دل بني ألستم تزعمون أن صاحبكم هذا يع: فقال املنافقون . النيب صلى اهللا عليه وسلم الكراهة يف وجوههم 
الناس؟ واهللا ما رأيناه قد عدل على هؤالء إن قوماً أخذوا جمالسهم وأحبوا القرب من نبيهم ، فأقامهم وأجلس من 

فجعلوا يقومون بعد » رحم اهللا رجالً يفسح ألخيه « : فبلغنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال . . أبطأ عنه 
  لت هذه اآلية يوم اجلمعةونز. ذلك سراعاً ، فيفسح القوم إلخواهنم 

وإذا صحت هذه الرواية فإهنا التتناىف مع األحاديث األخرى اليت تنهى عن أن يقيم الرجل الرجل من مكانه ليجلس 
  .» ال يقيم الرجل الرجل من جملسه فيجلس فيه ، ولكن تفسحوا وتوسعوا « : كما جاء يف الصحيحني . فيه 

  فال يتخطى رقاب الناس ليأخذ مكاناً يف الصدر. دم حيث انتهى به اجمللس وما ورد كذلك من ضرورة استقرار القا
وهذا األمر . فاآلية حتض على اإلفساح للقادم ليجلس ، كما حتض على إطاعة األمر إذا قيل جلالس أن يرفع فريفع 

  .جييء من القائد املسئول عن تنظيم اجلماعة 

  .ال من القادم 
ومىت رحب القلب اتسع وتسامح ، واستقبل . نفس قبل إجياد الفسحة يف املكان والغرض هو إجياد الفسحة يف ال

اجلالس إخوانه باحلب والسماحة ، فأفسح هلم يف املكان عن رضى وارتياح ، فأما إذا رأى القائد أن هناك اعتباراً 
مع بقاء . نينة بال من االعتبارات يقتضي إخالء املكان فالطاعة جيب أن ترعى عن طواعية نفس ورضى خاطر وطمأ

وإمنا هي السماحة . القواعد الكلية مرعية كذلك ، من عدم ختطي الرقاب أو إقامة الرجل للرجل ليأخذ مكانه 
  .واألدب الواجب يف كل حال . والنظام يقررمها اإلسالم 



من اهللا هلم وسعة وعلى طريقة القرآن يف استجاشة الشعور عند كل تكليف ، فإنه يعد املفسحني يف اجملالس بفسحة 
ويعد الناشزين الذين يرفعون من املكان وخيلونه عن طاعة ألمر الرسول برفعة . . } فافسحوا يفسح اهللا لكم { : 

وذلك جزاء . . } وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع اهللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات { : يف املقام 
  .بالقيام  تواضعهم وقيامهم عند تلقي األمر

أن اإلميان : فاآلية تعلمهم . وقد كانت املناسبة مناسبة قرب من الرسول صلى اهللا عليه وسلم لتلقي العلم يف جملسه 
الذي يدفع إىل فسحة الصدر وطاعة األمر ، والعلم الذي يهذب القلب فيتسع ويطيع؛ يؤديان إىل الرفعة عند اهللا 

{ الذي تطوعوا بتركه ورفعوا عنه العتبار رآه الرسول صلى اهللا عليه وسلم ويف هذا مقابل لرفعة املكان . درجات 
  .فهو جيزي به عن علم ومعرفة حبقيقة ما تعملون ، ومبا وراءه من شعور مكنون . . } واهللا مبا تعملون خبري 

. ويق واالستجاشة وهكذا يتوىل القرآن تربية النفوس وهتذيبها ، وتعليمها الفسحة والسماحة والطاعة بأسلوب التش
  . .فالدين ليس بالتكاليف احلرفية ، ولكنه حتول يف الشعور ، وحساسية يف الضمري 

كذلك يعلمهم القرآن أدباً آخر يف عالقتهم برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيبدو أنه كان هناك تزاحم على 
ويأخذ فيه توجيهه ورأية؛ أو ليستمتع اخللوة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليحدثه كل فرد يف شأن خيصه؛ 

باالنفراد به مع عدم التقدير ملهام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجلماعية؛ وعدم الشعور بقيمة وقته ، وجبدية 
فشاء اهللا أن يشعرهم هبذه املعاين بتقرير ضريبة للجماعة من مال الذي . اخللوة به ، وأهنا ال تكون إال ألمر ذي بال 

يف صورة صدقة يقدمها . ن خيلو برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويقتطع من وقته الذي هو من حق اجلماعة يريد أ
  :قبل أن يطلب املناجاة واخللوة 

فإن مل جتدوا فإن . ذلك خري لكم وأطهر . يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بني يدي جنواكم صدقة { 
  . .} اهللا غفور رحيم 

  .د عمل هبذه اآلية اإلمام علي كرم اهللا وجهه فكان معه كما روي عنه دينار فصرفه دراهم وق

. وكان كلما أراد خلوة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألمر تصدق بدرهم ولكن األمر شق على املسلمني . 
فخفف اهللا عنهم ونزلت . بوهنا وكان األمر قد أدى غايته ، وأشعرهم بقيمة اخللوة اليت يطل. وعلم اهللا ذلك منهم 

  :اآلية التالية برفع هذا التكليف؛ وتوجيههم إىل العبادات والطاعات املصلحة للقلوب 
أأشفقتم أن تقدموا بني يدي جنواكم صدقات؟ فإذ مل تفعلوا وتاب اهللا عليكم فأقيموا الصالة وآتوا الزكاة { 

  . .} واهللا خبري مبا تعملون . وأطيعوا اهللا ورسوله 
ويف هاتني اآليتني والروايات اليت ذكرت أسباب نزوهلما جند لوناً من ألوان اجلهود التربوية إلعداد هذه اجلماعة 

  .املسلمة يف الصغري والكبري من شؤون الشعور والسلوك 
أمرهم ،  مث يعود السياق إىل املنافقني الذين يتولون اليهود ، فيصور بعض أحواهلم ومواقفهم ، ويتوعدهم بافتضاح

  :وسوء مصريهم ، وانتصار الدعوة اإلسالمية وأصحاهبا على الرغم من كل تدبرياهتم 
أعد . أمل تر إىل الذين تولوا قوماً غضب اهللا عليهم؟ ما هم منكم وال منهم ، وحيلفون على الكذب وهم يعلمون { 

لن . ُجنة فصدوا عن سبيل اهللا ، فلهم عذاب مهني اختذوا أمياهنم . اهللا هلم عذاباً شديداً ، إهنم سآء ما كانوا يعملون 
يوم يبعثهم اهللا مجيعاً . أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . تغين عنهم أمواهلم وال أوالدهم من اهللا شيئاً 

استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم . أال إهنم هم الكاذبون . فيحلفون له كما حيلفون لكم وحيسبون أهنم على شيء 
  . .} هللا ، أولئك حزب الشيطان ، أال إن حزب الشيطان هم اخلاسرون ذكر ا



وهذه احلملة القوية على املنافقني الذين يتولون قوماً غضب اهللا عليهم وهم اليهود تدل على أهنم كانوا ميعنون يف 
مت ، حبيث الكيد للمسلمني ، ويتآمرون مع ألد أعدائهم عليهم؛ كما تدل على أن سلطة اإلسالم كانت قد عظ

خيافها املنافقون ، فيضطرون عندما يواجههم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنون مبا يكشفه اهللا من تدبرياهتم 
ومؤمراهتم إىل احللف بالكذب إلنكار ما ينسب إليهم من مؤامرات وأقوال؛ وهم يعلمون أهنم كاذبون يف هذه 

أي } اختذوا أمياهنم جنة { : ونه من مؤاخذهتم مبا ينكشف من دسائسهم إمنا هم يتقون بأمياهنم ما يتوقع. األميان 
  وبذلك يستمرون يف دسائسهم للصد عن سبيل اهللا. وقاية 

فلهم { . . } إهنم ساء ما كانوا يعملون . أعد اهللا هلم عذاباً شديداً { : واهللا يتوعدهم مرات يف خالل هذه اآليات 
  . .} أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . أمواهلم وال أوالدهم من اهللا شيئاً لن تغين عنهم { . . } عذاب مهني 

يوم يبعثهم اهللا مجيعاً { : ويصور مشهدهم يوم القيامة يف وضع مزر مهني ، وهم حيلفون هللا كما حيلفون للناس 
. ليصاحبهم إىل يوم القيامة مما يشري إىل أن النفاق قد تأصل يف كياهنم ، حىت . . } فيحلفون له كما حيلفون لكم 

  .} وحيسبون أهنم على شيء { الذي يعلم خفايا القلوب وذوات الصدور . ويف حضرة اهللا ذي اجلالل 

  أي شيء. وهم على هواء ال يستندون إىل شيء . 
  . .} أال إهنم هم الكاذبون { : ويدمغهم بالكذب األصيل الثابت 

والقلب الذي ينسى . . } فأنساهم ذكر اهللا { عليهم الشيطان كلية  فقد استوىل. مث يكشف عن علة حاهلم هذه 
اخلالص للشيطان الذي يقف حتت لوائه ، ويعمل . . } أولئك حزب الشيطان { : ذكر اهللا يفسد ويتمحض للشر 

اسرون أال إن حزب الشيطان هم اخل{ : بامسه ، وينفذ غاياته ، وهو الشر اخلالص الذي ينتهي إىل اخلسران اخلالص 
 {. .  

وتطمئن قلوب . وهي محلة شديدة عنيفة تناسب الشر واألذى والفتنة اليت يدبروهنا للمسلمني مع أعدائهم املاكرين 
  واهللا سبحانه وتعاىل يتوىل عنهم احلملة على أعدائهم املستورين. املسلمني 

فإن . ويطلبون عندهم العون واملشورة .  وملا كان أولئك املنافقون يأوون إىل اليهود شعوراً بأهنم قوة ختشى وترجى
  :اهللا ييئسهم منهم ، ويقرر أنه كتب على أعدائه الذلة واهلزمية ، وكتب لنفسه ولرسوله الغلبة والتمكني 

وهذا . . } إن اهللا قوي عزيز . كتب اهللا ألغلنب أنا ورسلي . إن الذين حيآدون اهللا ورسوله أولئك يف األذلني { 
الذي كان والذي ال بد أن يكون على الرغم مما قد يبدو أحياناً من الظاهر الذي خيالف هذا  وعد اهللا الصادق
  .الوعد الصادق 

واستقرت العقيدة يف اهللا يف هذه األرض؛ . فالذي وقع بالفعل أن اإلميان والتوحيد قد غلبا على الكفر والشرك 
رك والوثنية ، وبعد الصراع الطويل مع الكفر ودانت هلا البشرية بعد كل ما وقف يف طريقها من عقبات الش

وإذا كانت هناك فترات عاد فيها اإلحلاد أو الشرك إىل الظهور يف بعض بقاع األرض كما يقع . والشرك واإلحلاد 
. فضالً على أن فترات اإلحلاد . اآلن يف الدول امللحدة والوثنية فإن العقيدة يف اهللا ظلت هي املسيطرة بصفة عامة 

والبشرية هتتدي يف كل يوم إىل أدلة جديدة هتدي إىل االعتقاد يف . ثنية إىل زوال مؤكد ، ألهنا غري صاحلة للبقاء والو
  .اهللا والتمكني لعقيدة اإلميان والتوحيد 

فإذا كان الواقع الصغري يف جيل حمدود أو يف رقعة حمدودة . واملؤمن يتعامل مع وعد اهللا على أنه احلقيقة الواقعة 
لعلها استجاشة . الذي يوجد فترة يف األرض حلكمة خاصة . الف تلك احلقيقة ، فهذا الواقع هو الباطل الزائل خي

  .اإلميان وإهاجته لتحقيق وعد اهللا يف وقته املرسوم 



طش وحني ينظر اإلنسان اليوم إىل احلرب اهلائلة اليت شنها أعداء اإلميان على أهل اإلميان يف صورها املتنوعة ، من ب
ومن ضغط ومن كيد بكل صنوف الكيد يف عهود متطاولة ، بلغ يف بعضها من عنف احلملة على املؤمنني أن قتلوا 

مث بقي اإلميان يف قلوب املؤمنني ، حيميهم . وشردوا وعذبوا وقطعت أرزاقهم وسلطت عليهم مجيع أنواع النكاية 
هنا يف األمم اهلامجة عليها ، ومن خضوعها للطغيان من االهنيار ، وحيمي شعوهبم كلها من ضياع شخصيتها وذوبا

  .الغاشم إال ريثما تنقض عليه وحتطمه 

جيده يف هذا الواقع ذاته بدون . حني ينظر اإلنسان إىل هذا الواقع يف املدى املتطاول جيد مصداق قول اهللا تعاىل . 
  حاجة إىل االنتظار الطويل

وعد اهللا هو احلقيقة الكائنة اليت ال بد أن تظهر يف الوجود ، وأن الذين وعلى أية حال فال خياجل املؤمن شك يف أن 
. وأن هذا هو الكائن والذي ال بد أن يكون . حيادون اهللا ورسوله هم األذلون ، وأن اهللا ورسله هم الغالبون 

  ولتكن الظواهر غري هذا ما تكون
ال جتد قوماً { : ، أو امليزان الدقيق لإلميان يف النفوس  ويف النهاية جتيء القاعدة الثابتة اليت يقف عليها املؤمنون

. يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوآدون من حآّد اهللا ورسوله ، ولو كانوا آبآءهم أو أبنآءهم أو إخواهنم أو عشريهتم 
رضي اهللا . أولئك كتب يف قلوهبم اإلميان وأيدهم بروح منه ، ويدخلهم جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها 

  . .} أال إن حزب اهللا هم املفلحون . أولئك حزب اهللا . عنهم ورضوا عنه 
إهنا املفاضلة الكاملة بني حزب اهللا وحزب الشيطان ، واالحنياز النهائي للصف املتميز ، والتجرد من كل عائق وكل 

  .جاذب ، واالرتباط يف العروة الواحدة باحلبل الواحد 
  . .} ن باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا ورسوله ال جتد قوماً يؤمنو{ 

وّداً هللا ورسوله ووداً ألعداء اهللا : فما جعل اهللا لرجل من قلبني يف جوفه ، وما جيمع إنسان يف قلب واحد وّدين 
  .أما مها معاً فال جيتمعان . ورسوله فإما إميان أو ال إميان 

  . .} هنم أو عشريهتم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوا{ 
إهنا ميكن أن ترعى إذا مل تكن هناك حمادة وخصومة بني اللوائني : فروابط الدم والقرابة هذه تتقطع عند حد اإلميان 

والصحبة باملعروف للوالدين املشركني مأمور هبا حني ال تكون هناك حرب بني حزب . لواء اهللا ولواء الشيطان : 
إذا كانت احملادة واملشاقة واحلرب واخلصومة فقد تقطعت تلك األواصر اليت ال ترتبط فأما . اهللا وحزب الشيطان 

وهم الصديق أبو بكر بقتل ولده عبد . ولقد قتل أبو عبيدة أباه يف يوم بدر . بالعروة الواحدة وباحلبل الواحد 
احلارث أقرباءهم وعشريهتم وقتل عمر ومحزة وعلي وعبيدة و. وقتل مصعب بن عمري أخاه عبيد بن عمري . الرمحن 

وكان هذا أبلغ ما ارتقى إليه تصور الروابط والقيم . متجردين من عالئق الدم والقرابة إىل آصرة الدين والعقيدة . 
  .يف ميزان اهللا 

  . .} أولئك كتب يف قلوهبم اإلميان { 
ال اندثار ، وال انطماس فيه وال فال زوال له و. فهو مثبت يف قلوهبم بيد اهللا مكتوب يف صدورهم بيمني الرمحن 

  غموض
  . .} وأيدهم بروح منه { 

وما ميكن أن تشرق قلوهبم هبذا النور إال هبذا الروح الذي . وما ميكن أن يعزموا هذه العزمة إال بروح من اهللا 



  .ميدهم بالقوة واإلشراق ، ويصلهم مبصدر القوة واإلشراق 
  .} الدين فيها ويدخلهم جنات جتري من حتتها األهنار خ{ 

ُهَو الَِّذي أَخَْرَج الَِّذيَن كَفَرُوا ِمْن أَْهلِ الْكَِتابِ ) ١(سَبََّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم 
مَانَِعتُُهْم ُحصُونُُهْم ِمَن اللَِّه فَأََتاُهمُ اللَُّه ِمْن َحْيثُ لَْم  ِمْن ِدَيارِِهمْ ِلأَوَّلِ الَْحْشرِ َما ظََننُْتْم أَنْ َيخُْرُجوا َوظَنُّوا أَنَُّهْم

َولَْولَا أَنْ ) ٢(َيا أُوِلي الْأَْبصَارِ َيحَْتِسبُوا َوقَذََف ِفي قُلُوبِهِمُ الرُّْعبَ ُيْخرُِبونَ ُبُيوتَُهْم بِأَْيِديهِْم َوأَْيِدي الُْمْؤِمنَِني فَاْعَتبُِروا 
ذَِلكَ بِأَنَُّهْم َشاقُّوا اللََّه َوَرُسولَُه َوَمنْ ) ٣(ُه َعلَْيهُِم الَْجلَاَء لََعذََّبُهْم ِفي الدُّْنَيا َولَُهْم ِفي الْآِخَرِة َعذَابُ النَّارِ كََتَب اللَّ

َها قَاِئَمةً َعلَى أُُصولَِها فَبِإِذِْن اللَِّه وَِلُيْخزِيَ َما قَطَْعُتْم ِمْن ِليَنٍة أَْو َتَركُْتُمو) ٤(ُيشَاقِّ اللََّه فَإِنَّ اللََّه َشِديُد الِْعقَابِ 
طُ ُرُسلَُه َعلَى َمْن َوَما أَفَاَء اللَُّه َعلَى َرُسوِلِه ِمنُْهْم فََما أَْوَجفُْتْم َعلَْيِه ِمْن َخْيلٍ َولَا رِكَابٍ وَلَِكنَّ اللََّه ُيَسلِّ) ٥(الْفَاِسِقَني 

َما أَفَاَء اللَُّه َعلَى َرسُوِلِه ِمْن أَْهلِ الْقَُرى فَِللَِّه َوِللرَّسُولِ َوِلِذي الْقُرَْبى َوالَْيَتاَمى ) ٦(لِّ َشْيٍء قَدِيٌر َيَشاُء وَاللَُّه َعلَى كُ
ُخذُوُه َوَما نََهاكُْم َعْنُه فَانَْتُهوا َوالَْمَساِكنيِ َواْبنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا َيكُونَ ُدولَةً َبْيَن الْأَغْنَِياِء ِمْنكُْم َوَما آَتاكُُم الرَُّسولُ فَ

ِللْفُقََراِء الُْمهَاجِرِيَن الَِّذيَن أُْخرِجُوا ِمْن ِدَيارِِهْم َوأَمَْوالِهِْم يَْبَتُغونَ فَْضلًا ِمَن اللَِّه ) ٧(َواتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه َشِديدُ الِْعقَابِ 
وَالَِّذيَن َتَبوَُّءوا الدَّاَر وَالْإَِميانَ ِمْن قَْبِلهِْم ُيِحبُّونَ َمْن َهاَجرَ ) ٨(ولَهُ أُولَِئَك ُهُم الصَّاِدقُونَ َورِضَْواًنا َويَْنُصُرونَ اللََّه َوَرُس

َوَمْن يُوَق ُشحَّ َنفِْسهِ ةٌ إِلَيْهِْم َولَا َيجُِدونَ ِفي ُصُدورِِهْم حَاَجةً ِممَّا أُوتُوا َوُيؤِْثُرونَ َعلَى أَنْفُِسهِْم َولَْو كَانَ بِهِْم َخَصاَص
ا َتجَْعلْ َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهمْ َيقُولُونَ َربََّنا اغِْفْر لََنا وَِلإِخَْوانَِنا الَِّذيَن َسَبقُوَنا بِالْإَِمياِن َولَ) ٩(فَأُولَِئَك ُهمُ الُْمفِْلُحونَ 

أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن َنافَقُوا َيقُولُونَ لِإِْخوَانِهُِم الَِّذيَن كَفَرُوا ِمْن ) ١٠(َك َرُءوفٌ َرحِيٌم ِفي قُلُوبَِنا ِغلًّا ِللَِّذيَن آَمُنوا َربََّنا إِنَّ
ُه َيشَْهُد إِنَُّهمْ رَنَّكُْم وَاللَّأَْهلِ الِْكَتابِ لَِئْن أُخْرِجُْتْم لََنخُْرَجنَّ َمَعكُْم وَلَا ُنِطيُع ِفيكُْم أََحًدا أََبًدا َوإِنْ قُوِتلُْتْم لََنْنُص

اَر ثُمَّ لَا ُيْنَصرُونَ لَِئْن أُخْرُِجوا لَا َيخُْرُجونَ َمَعُهْم َولَِئْن قُوِتلُوا لَا يَْنُصرُوَنُهْم َولَِئْن َنَصُروُهْم لَُيَولُّنَّ الْأَدَْب) ١١(لَكَاِذُبونَ 
لَا ُيقَاِتلُوَنكُْم َجِميًعا إِلَّا ِفي قًُرى ) ١٣(َك بِأَنَُّهْم قَْوٌم لَا َيفْقَُهونَ لَأَْنُتْم أََشدُّ َرْهَبةً ِفي ُصُدورِِهْم ِمَن اللَِّه ذَِل) ١٢(

 كََمثَلِ) ١٤(ْم قَْوٌم لَا َيْعِقلُونَ ُمَحصََّنٍة أَْو ِمْن َوَراِء ُجُدرٍ بَأْسُُهْم َبيَْنُهْم َشدِيٌد َتْحسَُبُهْم َجِميًعا َوقُلُوُبُهْم شَتَّى ذَِلَك بِأَنَُّه
كَمَثَلِ الشَّْيطَاِن إِذْ قَالَ ِللْإِْنَساِن اكْفُْر فَلَمَّا كَفََر ) ١٥(الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم قَرِيًبا ذَاقُوا َوبَالَ أَْمرِِهْم َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم 

ُهَما أَنَُّهَما ِفي النَّارِ َخاِلَدْينِ ِفيَها وَذَِلَك َجَزاءُ فَكَانَ َعاِقَبَت) ١٦(قَالَ إِنِّي َبرِيٌء مِْنَك إِنِّي أََخاُف اللََّه َربَّ الْعَالَِمَني 
) ١٨(ٌري بَِما َتْعَملُونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َولَْتنْظُْر َنفٌْس َما قَدََّمْت ِلَغٍد َواتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه َخبِ) ١٧(الظَّاِلِمَني 

لَا َيْستَوِي أَْصحَاُب النَّارِ وَأَْصَحابُ ) ١٩(الَِّذيَن َنسُوا اللََّه فَأَْنَساُهْم أَنْفُسَُهْم أُولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ َولَا َتكُوُنوا كَ
ُمَتَصدًِّعا ِمْن َخْشَيِة اللَِّه  لَوْ أَنَْزلَْنا َهذَا الْقُْرآنَ َعلَى جََبلٍ لََرأَْيَتهُ َخاشًِعا) ٢٠(الَْجنَِّة أَْصَحابُ الَْجنَِّة ُهمُ الْفَاِئُزونَ 

ُهَو اللَُّه الَِّذي لَا إِلَهَ إِلَّا ُهَو َعاِلُم الَْغْيبِ وَالشََّهاَدِة ُهَو الرَّْحَمنُ ) ٢١(َوِتلَْك الْأَْمثَالُ َنْضرِبَُها ِللنَّاسِ لََعلَُّهمْ َيَتفَكَُّرونَ 
لَّا ُهَو الَْمِلُك الْقُدُّوُس السَّلَاُم الُْمْؤِمُن الُْمَهْيِمُن الْعَزِيُز الَْجبَّارُ الْمَُتكَبُِّر ُسْبَحانَ اللَّهِ ُهَو اللَُّه الَِّذي لَا إِلَهَ إِ) ٢٢(الرَّحِيُم 

اَواِت َوالْأَْرضِ َوُهَو ُهَو اللَُّه الَْخاِلُق الْبَارُِئ الُْمَصوِّرُ لَُه الْأَْسَماُء الُْحْسَنى ُيسَبُِّح لَُه َما ِفي السََّم) ٢٣(َعمَّا ُيْشرِكُونَ 
  ) ٢٤(الْعَزِيُز الَْحكِيُم 

تصف كيف وقع؟ . نزلت هذه السورة يف حادث بين النضري حي من أحياء اليهود يف السنة الرابعة من اهلجرة 
ترويها بطريقة القرآن اخلاصة ، وتعقب على . . وملاذا وقع؟ وما كان يف أعقابه من تنظيمات يف اجلماعة اإلسالمية 

  .األحداث والتنظيمات بطريقة القرآن كذلك يف تربية تلك اجلماعة تربية حية باألحداث والتوجيهات والتعقيبات 
وقبل أن نستعرض النصوص القرآنية يف السورة ، نعرض شيئاً مما ذكرته الروايات عن ذلك احلادث الذي نزلت 



ألحداث اليت تتنزل بشأهنا النصوص ، فتفي السورة بشأنه؛ لنرى ميزة العرض القرآين ، وبعد آماده وراء ا
مبقتضيات األحداث ، ومتتد وراءها وحوهلا يف جماالت أوسع وأمشل من مقتضيات تلك األحداث احملدودة بالزمان 

  .واملكان 
ومما يذكر عنها أن . كانت وقعة بين النضري يف أوائل السنة الرابعة من اهلجرة بعد غزوة أحد وقبل غزوة األحزاب 

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذهب مع عشرة من كبار أصحابه منهم أبو بكر وعمر وعلي رضي اهللا عنهم إىل رس
حملة بين النضري ، يطلب منهم املشاركة يف أداء دية قتيلني حبكم ما كان بينه وبينهم من عهد يف أول مقدمه على 

بأداء ما عليهم ، بينما كانوا يدبرون أمراً الغتيال  فاستقبله يهود بين النضري بالبشر والترحاب ووعدوا. املدينة 
فقال بعضهم . وكان صلى اهللا عليه وسلم جالساً إىل جدار من بيوهتم . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن معه 

فمن رجل منكم يعلو هذا البيت ، فيلقي عليه صخرة ، فريحينا . إنكم لن جتدوا الرجل على مثل حاله هذه : لبعض 
فأهلم . فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال . أنا لذلك : فقال . نه؟ فانتدب لذلك عمرو بن َجحاش بن كعب م

فلما غاب استبطأه من معه ، . فقام كأمنا ليقضي أمراً . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما يبيت اليهود من غدر 
  .فخرجوا من احمللة يسألون عنه ، فعلموا أنه دخل املدينة 

ر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالتهيؤ حلرب بين النضري لظهور اخليانة منهم ، ونقض عهد األمان الذي بينه وأم
وكان قد سبق هذا إقذاع كعب بن األشرف من بين النضري يف هجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . وبينهم 

لنضري اتصلوا بكفار قريش اتصال تآمر وحتالف وكيد وما قيل من أن كعباً ورهطاً من بين ا. وتأليبه األعداء عليه 
مما جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأذن . ضد النيب صلى اهللا عليه وسلم مع قيام ذلك العهد بينهم وبينه 

  .فقتله . حملمد بن مسلمة يف قتل كعب بن األشرف 
  .فر من نبذ عهدهم إليهم فلما كان التبييت للغدر برسول اهللا يف حملة بين النضري مل يبق م

فتجهز رسول } وإما ختافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سوآء إن اهللا ال حيب اخلائنني { : وفق القاعدة اإلسالمية 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحاصر حملة بين النضري ، وأمهلهم ثالثة أيام وقيل عشرة ليفارقوا جواره وجيلوا عن احمللة 

ولكن املنافقني يف املدينة وعلى رأسهم . مواهلم ، ويقيموا وكالء عنهم على بساتينهم ومزارعهم على أن يأخذوا أ
أن اثبتوا ومتنعوا : عبد اهللا بن أيب بن سلول رأس النفاق أرسلوا إليهم حيرضوهنم على الرفض واملقاومة ، وقالوا هلم 

  .ا معكم وإن قوتلتم قاتلنا معكم ، وإن أخرجتم خرجن. فإنا لن نسلمكم 
لئن أخرجتم : أمل تر إىل الذين نافقوا يقولون إلخواهنم الذين كفروا من أهل الكتاب { : ويف هذا يقول اهللا تعاىل 

لئن أخرجوا ال . لنخرجن معكم وال نطيع فيكم أحدا أبداً ، وإن قوتلتم لننصرنكم واهللا يشهد إهنم لكاذبون 
ألنتم أشد رهبة يف . لئن نصروهم ليولن األدبار مث ال ينصرون خيرجون معهم ، ولئن قوتلوا ال ينصروهنم ، و
  .} . . . صدورهم من اهللا ، ذلك بأهنم قوم ال يفقهون 

أن يا حممد : فنادوه . فتحصن اليهود يف احلصون؛ فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقطع خنيلهم والتحريق فيها 
: فما بال قطع النخيل وحتريقها؟ ويف الرد عليهم نزل قوله تعاىل : قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه 

  . .} ما قطعتم من لينة أو تركتموها قآئمة على أصوهلا فبإذن اهللا وليخزي الفاسقني { 
وملا بلغ احلصار ستاً وعشرين ليلة ، يئس اليهود من صدق وعد املنافقني هلم ، وقدف اهللا يف قلوهبم الرعب ، 

وقد ذكرنا ( اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن جيليهم ويكف عن دمائهم ، كما سبق جالء بين قينقاع  فسألوا رسول
على أن هلم ما محلت اإلبل من أمواهلم إال ) سببه وظروفه يف تفسري سورة األحزاب يف اجلزء احلادي والعشرين 



فكان الرجل منهم . ا استقلت به اإلبل فأجاهبم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاحتملوا من أمواهلم م. السالح 
يهدم بيته عن خشبة بابه فيحمله على ظهر بعريه؛ أن خيربه حىت ال يقع يف أيدي املسلمني؛ وكان املسلمون قد 

  .هدموا وخربوا بعض اجلدران اليت اختذت حصوناً يف أيام احلصار 
من أهل الكتاب من ديارهم ألول احلشر ما  هو الذي أخرج الذين كفروا{ : ويف هذا يقول اهللا يف هذه السورة 

ظننتم أن خيرجوا وظنوا أهنم مانعتهم حصوهنم من اهللا ، فأتاهم اهللا من حيث مل حيتسبوا ، وقذف يف قلوهبم الرعب ، 
ا ولوال أن كتب اهللا عليهم اجلالء لعذهبم يف الدني. خيربون بيوهتم بأيديهم وأيدي املؤمنني ، فاعتربوا يأويل األبصار 

  . .} ذلك بأهنم شآقوا اهللا ورسوله ومن يشآق اهللا فإن اهللا شديد العقاب . وهلم يف اآلخرة عذاب النار 
  .وكان منهم من سار إىل خيرب ، ومنهم من سار إىل الشام 

 وكان من أشرافهم ممن سار إىل خيرب سالم بن أيب احلقيق ، وكنانة بن الربيع بن أيب احلقيق ، وحي بن أخطب ، ممن
) يف سورة األحزاب ( ورد ذكرهم بعد ذلك يف تأليب املشركني على املسلمني يف غزوة األحزاب ووقعة بين قريظة 

  ) .يف سورة الفتح ( وكان لبعضهم كذلك ذكر يف فتح خيرب 
 فقسمها رسول اهللا. وكانت أموال بين النضري فيئاً خالصاً هللا وللرسول؛ مل يوجف املسلمون عليه خبيل وال مجال 

صلى اهللا عليه وسلم على املهاجرين خاصة دون األنصار عدا رجلني من األنصار فقريين مها سهل بن حنيف ، وأبو 
. وذلك أن املهاجرين مل يكن هلم مال بعد الذي تركوه يف مكة وجتردوا منه كله لعقيدهتم . دجانة مساك بن خرشة 

فلما واتت . أرحيية عالية ، وأخوة صادقة ، وإيثار عجيب وكان األنصار قد أنزلوهم دورهم وشاركوهم ما هلم يف 
هذه الفرصة سارع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلقامة األوضاع الطبيعية يف اجملتمع اإلسالمي ، كي يكون 

ومل يعط من األنصار إال الفقريين اللذين . للفقراء مال خاص ، وكي ال يكون املال متداوالً يف األغنياء وحدهم 
  . .يستحقان لفقرمها 

ومآ أفآء اهللا على رسوله منهم { : وتكلم يف أموال بين النضري بعض من تكلم والراجح أهنم من املنافقني فقال تعاىل 
  . .} فمآ أوجفتم عليه من خيل وال ركاب ، ولكن اهللا يسلط رسله على من يشآء واهللا على كل شيء قدير 

إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتموهم « : لألنصار وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
بل : فقالت األنصار » وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم ، ومل يقسم لكم شيء من الغنيمة . يف هذه الغنيمة 

  .نقسم من أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة وال نشاركهم فيها 
لفقرآء املهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهلم يبتغون فضال من اهللا ورضواناً ، ل{ : ويف هذا نزل قوله تعاىل 

والذين تبوأوا الدار واإلميان من قبلهم حيبون من هاجر إليهم وال . وينصرون اهللا ورسوله ، أولئك هم الصادقون 
ومن يوق شح نفسه فأولئك . جيدون يف صدورهم حاجة ممآ أوتوا ، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة 

  .} هم املفلحون 
فهذا هو احلادث الذي نزلت فيه هذه السورة ، وتعلقت به نصوصها ، مبا يف ذلك خامتة السورة اليت يتوجه فيها 

على طريقة القرآن يف تربية النفوس . اخلطاب للذين آمنوا ممن شهدوا هذا احلادث وممن يعرفونه بعد ذلك 
مث اإليقاع األخري يف السورة بذكر صفات اهللا . . ليها ، وربطها باحلقائق الكلية الكبرية باألحداث وبالتعقيب ع

وهي صفات ذات فاعلية وأثر يف هذا الكون؛ وعلى أساس تصور . الذي يدعو الذين آمنوا وخياطبهم هبذا القرآن 
  .حقيقتها يقوم اإلميان الواعي املدرك البصري 

  .هللا الذي له ما يف السماوات واألرض وهو العزيز احلكيم وتبدأ السورة وختتتم بتسبيح ا



  .فيتناسق البدء واخلتام ، مع موضوع السورة ، ومع دعوة املؤمنني للتقوى واخلشوع والتفكر يف تدبري اهللا احلكيم 
  . .واآلن نسري مع النصوص القرآنية لنرى كيف تصور األحداث ، وكيف تريب النفوس هبذه األحداث 

  . .}  ما يف السماوات وما يف األرض ، وهو العزيز احلكيم سبح هللا{ 
حقيقة تسبيح كل شيء يف السماوات وكل شيء يف األرض هللا ، . هبذه احلقيقة اليت وقعت وكانت يف الوجود 

تفتتح السورة اليت تقص قصة إخراج اهللا للذين كفروا من أهل الكتاب من . . واجتاهها إليه بالتنزيه والتمجيد 
القوي . . } وهو العزيز احلكيم { . . رهم ، وإعطائها للمؤمنني به املسبحني حبمده املمجدين ألمسائه احلسىن ديا

  .احلكيم يف تدبريه وتقديره . . القادر على نصر أوليائه وسحق أعدائه 
  :مث يقص نبأ احلادث الذي نزلت فيه السورة 

ما ظننتم أن خيرجوا ، وظنوا أهنم . رهم ألول احلشر هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديا{ 
مانعتهم حصوهنم من اهللا؛ فأتاهم اهللا من حيث مل حيتسبوا ، وقذف يف قلوهبم الرعب ، خيربون بيوهتم بأيديهم وأيدي 

. عذاب النار  ولوال أن كتب اهللا عليهم اجلالء لعذهبم يف الدنيا ، وهلم يف اآلخرة. املؤمنني ، فاعتربوا يأويل األبصار 
  .} ذلك بأهنم شآقوا اهللا ورسوله ، ومن يشآق اهللا فإن اهللا شديد العقاب 

واهللا هو . ومن هذه اآليات نعلم أن اهللا هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم ألول احلشر 
احلس أن اهللا توىل هذا اإلخراج ولكن صيغة التعبري تقرر هذه احلقيقة يف صورة مباشرة ، توقع يف . فاعل كل شيء 

من غري ستار لقدرته من فعل البشر وساق املخرجني لألرض اليت منها حيشرون ، فلم تعد هلم عودة إىل األرض اليت 
  .أخرجوا منها 

  :ويؤكد فعل اهللا املباشر يف إخراجهم وسوقهم بالفقرة التالية يف اآلية 
  . .} حصوهنم من اهللا  ما ظننتم أن خيرجوا ، وظنوا أهنم مانعتهم{ 

فال أنتم كنتم تتوقعون خروجهم وال هم كانوا يسلمون يف تصور وقوعه فقد كانوا من القوة واملنعة يف حصوهنم 
وحبيث غرهتم هذه املنعة حىت نسوا قوة اهللا اليت ال تردها . حبيث ال تتوقعون أنتم أن خترجوهم منها كما أخرجوا 

  احلصون
  .} وقذف يف قلوهبم الرعب .  حيتسبوا فأتاهم اهللا من حيث مل{ 

أتاهم من داخل أنفسهم ال من داخل حصوهنم أتاهم من قلوهبم فقذف فيها الرعب ، ففتحوا حصوهنم بأيديهم 
وأراهم أهنم ال ميلكون ذواهتم ، وال حيكمون قلوهبم ، وال ميتنعون على اهللا بإرادهتم وتصميمهم فضالً على أن 

فهم . وقد كانوا حيسبون حساب كل شيء إال أن يأتيهم اهلجوم من داخل كياهنم . وحصوهنم  ميتنعوا عليه ببنياهنم
يأيت له من حيث يعلم ومن حيث يقدر ، . وهكذا حني يشاء اهللا أمراً . مل حيتسبوا هذه اجلهة اليت أتاهم اهللا منها 

  .وهو يعلم كل شيء ، وهو على كل شيء قدير 

. فالسبب حاضر دائماً والوسيلة مهيأة .  وسيلة ، مما يعرفه الناس ويقدرونه فال حاجة إذن إىل سبب وال إىل
والسبب والنتيجة من صنعه ، والوسيلة والغاية من خلقه؛ ولن ميتنع عليه سبب وال نتيجة ، ولن يعز عليه وسيلة 

  . .وهو العزيز احلكيم . . وال غاية 
ولقد . تاهم اهللا من حيث مل حيتسبوا وقذف يف قلوهبم الرعب ولقد حتصن الذين كفروا من أهل الكتاب حبصوهنم فأ

  :امتنعوا بدورهم وبيوهتم فسلطهم اهللا على هذه الدور والبيوت خيربوهنا بأيديهم ، وميكنون املؤمنني من إخراهبا 
  . .} خيربون بيوهتم بأيديهم وأيدي املؤمنني { 



واهللا . . ، يف تلك الصورة املوحية ، وهذه احلركة املصورة وهبذا تتم حكاية ما وقع للذين كفروا من أهل الكتاب 
  .سبحانه يأتيهم من وراء احلصون فتسقط بفعلهم هم؛ مث يزيدون فيخربوهنا بأيديهم وأيدي املؤمنني 

  :هنا جييء أول تعقيب يف ظل الصورة ، وعلى إيقاع هذه احلركة 
  . .} فاعتربوا يا أويل األبصار { 

  .والقلوب متهيئة للعظة متفتحة لالعتبار . كانه ويف أوانه وهو هتاف جييء يف م
واآلية التالية تقرر أن إرادة اهللا يف النكاية هبم ما كانت لتعفيهم بأية حالة من نكال يصيبهم يف الدنيا غري ما ينتظرهم 

  :يف اآلخرة 
  . .} لنار ولوال أن كتب اهللا عليهم اجلالء لعذهبم يف الدنيا ، وهلم يف اآلخرة عذاب ا{ 

ولوال أن اختار اهللا جالءهم . هبذه الصورة اليت وقعت أو بصورة أخرى . فهو أمر مقرر أن يناهلم النكال من اهللا 
فقد استحقوا عذاب اهللا يف صورة من صوره على كل . غري عذاب النار الذي ينتظرهم هناك . لعذهبم عذاباً آخر 

  حال
  . .} يشاقق اهللا فإن اهللا شديد العقاب ومن . ذلك بأهنم شاقوا اهللا ورسوله { 

وقد جعل اهللا جانبه هو جانب رسوله حني وصف . واملشاقة أن يأخذوا هلم شقا غري شق اهللا ، وجانباً غري جانبه 
فاكتفى يف عجزها مبشاقة اهللا وحده فهي تشمل مشاقة الرسول وتتضمنها . علة استحقاقهم للعذاب يف صدر اآلية 

ون يف ناحية أمام اهللا سبحانه وهو موقف فيه تبجح قبيح ، حني يقف املخاليق يف وجه اخلالق مث ليقف املشاق. 
  .وهو شديد العقاب . يشاقونه وموقف كذلك رعيب ، وهذه املخاليق الضئيلة اهلزيلة تتعرض لغضب اهللا وعقابه 

خالل مصري الذين كفروا من  من. وهكذا تستقر يف القلوب حقيقة مصائر املشاقني هللا يف كل أرض ويف كل وقت 
  .أهل الكتاب ، وما استحقوا به هذا العقاب 

وتكرار هذه الصفة يف } الذين كفروا من أهل الكتاب { وال يفوتنا أن نلحظ تسمية القرآن ليهود بين النضري بأهنم 
عليه وسلم وقد كان اليهود فهي حقيقة ألهنم كفروا بدين اهللا يف صورته العليا اليت جاء هبا حممد صلى اهللا . السورة 

وذكر هذه الصفة يف الوقت نفسه حيمل بياناً بسبب التنكيل هبم؛ كما أنه يعبئ شعور . ينتظروهنا ويتوقعوهنا 
  .املسلمني جتاههم تعبئة روحية تطمئن هلا قلوهبم فيما فعلوا معهم ، وفيما حل هبم من نكال وعذاب على أيديهم 

  لحوظفذكر هذه احلقيقة هنا مقصود م
مث يطمئن املؤمنني على صواب ما أوقعوه هبؤالء الذين كفروا وشاقوا اهللا ورسوله من تقطيع خنيلهم وحتريقه ، أو 

  :وقد دخل نفوس بعض املسلمني شيء من هذا . تركه كذلك قائماً ، وبيان حكم اهللا فيه 
واللينة اجليدة من النخل ، . . } فاسقني ما قطعتم من لينة أو تركتموها قآئمة على أصوهلا فبإذن اهللا وليخزي ال{ 

فتحرجت . وقد قطع املسلمون بعض خنل اليهود ، وأبقوا بعضه . أو نوع جيد منه معروف للعرب إذ ذاك 
وكانوا منهيني قبل هذا احلادث وبعده عن مثل هذا االجتاه يف التخريب والتحريق . صدورهم من الفعل ومن الترك 

فهو . فجاءهم هذا البيان يربط الفعل والترك بإذن اهللا . ىل بيان خاص ، يطمئن القلوب فاحتاج هذا االستثناء إ. 
أراد به أن . الذي توىل بيده هذه املوقعة؛ وأراد فيها ما أراد ، وأنفذ فيها ما قدره ، وكان كل ما وقع من هذا بإذنه 

وإرادة اهللا وراء هذا . م باحلسرة على فوته وقطع النخيل خيزيهم باحلسرة على قطعه؛ وتركه خيزيه. خيزي الفاسقني 
  .وذاك على السواء 

بذلك تستقر قلوب املؤمنني املتحرجة ، وتشفى صدورهم مما حاك فيها ، وتطمئن إىل أن اهللا هو الذي أراد وهو 



  .وما كانوا هم إال أداة إلنفاذ ما يريد . واهللا فعال ملا يريد . الذي فعل 
سورة فيقرر حكم الفيء الذي أفاءه اهللا على رسوله يف هذه الوقعة وفيما مياثلها ، مما مل فأما املقطع الثاين يف ال

أي الوقائع اليت تولتها يد اهللا جهرة ومباشرة وبدون ستار من اخللق كهذه . . يتكلف فيه املسلمون عزواً وال قتاالً 
  :الوقعة 

ولكن اهللا يسلط رسله على من يشآء ، . وال ركاب ومآ أفآء اهللا على رسوله منهم فمآ أوجفتم عليه من خيل { 
مآ أفآء اهللا على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرىب واليتامى واملساكني . واهللا على كل شيء قدير 

وما هناكم عنه فانتهوا واتقوا . ومآ آتاكم الرسول فخذوه . كي ال يكون دولة بني األغنيآء منكم . وابن السبيل 
للفقرآء املهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهلم ، يبتغون فضالً من اهللا ورضواناً .  ، إن اهللا شديد العقاب اهللا

والذين تبوأوا الدار واإلميان من قبلهم حيبون من هاجر إليهم ، . ، وينصرون اهللا ورسوله ، أولئك هم الصادقون 
ومن يوق شح نفسه . على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة  وال جيدون يف صدورهم حاجة ممآ أوتوا ، ويؤثرون

ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان ، وال جتعل : والذين جآءوا من بعدهم يقولون . فأولئك هم املفلحون 
  . .} ربنآ إنك رُؤوف رحيم . يف قلوبنا ِغالًّ للذين آمنوا 

ء وأمثاله ، حتوي يف الوقت ذاته وصفاً ألحوال اجلماعة املسلمة يف وهذه اآليات اليت تبني حكم اهللا يف هذا الفي
حينها؛ كما تقرر طبيعة األمة املسلمة على توايل العصور ، وخصائصها املميزة اليت تترابط هبا وتتماسك على مدار 

بني أجياهلا الزمان ، ال ينفصل فيها جيل عن جيل ، وال قوم عن قوم ، وال نفس عن نفس ، يف الزمن املتطاول 
  .املتعاقبة يف مجيع بقاع األرض 

  . .وهي حقيقة ضخمة كبرية ينبغي الوقوف أمامها طويالً يف تدبر عميق 
ومآ أفآء اهللا على رسوله منهم فمآ أوجفتم عليه من خيل وال ركاب ، ولكن اهللا يسلط رسله على من يشآء واهللا { 

  .} على كل شيء قدير 
واآلية تذكر املسلمني أن هذا الفيء الذي خلفه وراءهم بنو . اجلمال : والركاب .  الركض واإلسراع: واإلجياف 

النضري مل يركضوا هم عليه خيالً ، ومل يسرعوا إليه ركباً ، فحكمه ليس حكم الغنيمة اليت أعطاهم اهللا أربعة أمخاسها 
لسبيل ، كما حكم اهللا يف غنائم بدر ، واستبقى مخسها فقط هللا والرسول ولذي القرىب واليتامى واملساكني وابن ا

والرسول صلى . إمنا حكم هذا الفيء أنه كله هللا والرسول ولذي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل . الكربى 
وذو القرىب املذكورون يف اآليتني هم قرابة رسول اهللا . اهللا عليه وسلم هو الذي يتصرف فيه كله يف هذه الوجوه 

وسلم أن كانت الصدقات ال حتل هلم ، فليس هلم يف الزكاة نصيب ، وأن كان النيب ال يورث فليس  صلى اهللا عليه
فجعل هلم من مخس الغنائم نصيباً ، كما جعل هلم . وفيهم الفقراء الذين ال مورد هلم . لذوي قرابته من ماله شيء 

والرسول صلى اهللا عليه وسلم هو . معروف  فأما بقية الطوائف واملصارف فأمرها. من هذا الفيء وأمثاله نصيباً 
  .املتصرف فيها 

إمنا تفتح القلوب على حقيقة . ولكنها ال تقتصر على احلكم وعلته القريبة . هذا هو حكم الفيء تبينه اآليات 
وهم طرف من هذا القدر يسلطه على . فهو قدر اهللا . . } ولكن اهللا يسلط رسله على من يشاء { : أخرى كبرية 

  . .} واهللا على كل شيء قدير { . يشاء  من
ويتبني أهنم ولو أهنم بشر . هبذا يتصل شأن الرسل بقدر اهللا املباشر؛ ويتحدد مكاهنم يف دوالب القدر الدوار 

. متصلون بإرادة اهللا ومشئيته اتصاالً خاصاً ، جيعل هلم دوراً معيناً يف حتقيق قدر اهللا يف األرض ، بإذن اهللا وتقديره 



وما يغزون أو يقعدون ، وما خياصمون أو يصاحلون ، إال . ا يتحركون هبواهم ، وما يأخذون أو يدعون حلساهبم فم
واهللا هو الفاعل من وراء . لتحقيق جانب من قدر اهللا يف األرض منوط هبم وبتصرفاهتم وحتركاهتم يف هذه األرض 

  . .وهو على كل شيء قدير . ذلك كله 
كي ال . . سوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل مآ أفآء اهللا على ر{ 

  .ومآ آتاكم الرسول فخذوه . يكون دولة بني األغنيآء منكم 

  . .} واتقوا اهللا إن اهللا شديد العقاب . وما هناكم عنه فانتهوا 
القسمة فتضع قاعدة كربى من قواعد التنظيم  مث تعلل هذه. وتبني هذه اآلية احلكم الذي أسلفنا تفصيالً 

كما تضع قاعدة . . } كي ال تكون دولة بني األغنياء منكم { : االقتصادي واالجتماعي يف اجملتمع اإلسالمي 
ولو . . } وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا { : كربى يف التشريع الدستوري للمجتمع اإلسالمي 

ين جاءتا مبناسبة هذا الفيء وتوزيعه ، إال أهنما تتجاوزان هذا احلادث الواقع إىل آماد كثرية يف أن هاتني القاعد
  .أسس النظام االجتماعي اإلسالمي 

فامللكية . والقاعدة األوىل ، قاعدة التنظيم االقتصادي ، متثل جانباً كبرياً من أسس النظرية االقتصادية يف اإلسالم 
قاعدة أال يكون املال دولة بني األغنياء ، ممنوعاً . ولكنها حمددة هبذه القاعدة . هذه النظرية الفردية معترف هبا يف 

فكل وضع ينتهي إىل أن يكون املال دولة بني األغنياء وحدهم هو وضع خيالف النظرية . من التداول بني الفقراء 
ومجيع االرتباطات واملعامالت يف . كله  االقتصادية اإلسالمية كما خيالف هدفاً من أهداف التنظيم االجتماعي

  .اجملتمع اإلسالمي جيب أن تنظم حبيث ال ختلق مثل هذا الوضع أو تبقي عليه إن وجد 
وجعل حصيلتها يف العام اثنني ونصفاً يف . ففرض الزكاة . ولقد أقام اإلسالم بالفعل نظامه على أساس هذه القاعدة 

. وما يعادل ذلك يف األنعام . ، وعشرة أو مخسة يف املئة من مجيع احلاصالت املئة من أصل رؤوس األموال النقدية 
مث جعل أربعة أمخاس . وهي نسب كبرية . وجعل احلصيلة يف الركاز وهو كنوز األرض مثلها يف املال النقدي 

ر األرض هو املزارعة وجعل نظامه املختار يف إجيا. الغنيمة للمجاهدين فقراء وأغنياء بينما جعل الفيء كله للفقراء 
وجعل لإلمام احلق يف أن يأخذ فضول أموال األغنياء . أي املشاركة يف احملصول الناتج بني صاحب األرض وزارعها 

ومها . وحظر الربا . وحرم االحتكار . وأن يوظف يف أموال األغنياء عند خلو بيت املال . فريدها على الفقراء 
  .دولة بني األغنياء  الوسيلتان الرئيسيتان جلعل املال

وعلى اجلملة أقام نظامه االقتصادي كله حبيث حيقق تلك القاعدة الكربى اليت تعد قيداً أصيالً على حق امللكية 
  .الفردية جبانب القيود األخرى 

مسايل ليس ومن مث فالنظام اإلسالمي نظام يبيح امللكية الفردية ، ولكنه ليس هو النظام الرأمسايل ، كما أن النظام الرأ
. منقوالً عنه ، فما يقوم النظام الرأمسايل إطالقاً بدون ربا وبدون احتكار ، إمنا هو نظام خاص من لدن حكيم خبري 

نظاماً فريداً متوازن اجلوانب ، متعادل احلقوق والواجبات ، . وسار وحده ، وبقي حىت اليوم وحده . نشأ وحده 
  والكون متناسق موزون. وره عن خالق الكون مذ كان صد. متناسقاً تناسق الكون كله 

} وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا { : فأما القاعدة الثانية قاعدة تلقي الشريعة من مصدر واحد 
فسلطان القانون يف اإلسالم مستمد من أن هذا التشريع جاء به . فهي كذلك متثل النظرية الدستورية اإلسالمية 

  .اهللا عليه وسلم قرآناً أو سنة الرسول صلى 



فإذا شرعت ما خيالفه مل يكن لتشريعها هذا . واألمة كلها واإلمام معها ال متلك أن ختالف عما جاء به الرسول 
وهذه النظرية ختالف مجيع النظريات البشرية الوضعية . . سلطان ، ألنه فقد السند األول الذي يستمد منه السلطان 

 جتعل األمة مصدر السلطات ، مبعىن أن لألمة أن تشرع لنفسها ما تشاء ، وكل ما تشاء ، وكل ، مبا فيها تلك اليت
فمصدر السلطات يف اإلسالم هو شرع اهللا الذي جاء به الرسول صلى اهللا عليه وسلم . ما تشرعه فهو ذو سلطان 

. ا ويف هذا تنحصر حقوق األمة واألمة تقوم على هذه الشريعة وحترسها وتنفذها واإلمام نائب عن األمة يف هذ
  .فليس هلا أن ختالف عما آتاها الرسول يف أي تشريع 

فأما حني ال توجد نصوص فيما جاء به الرسول خبصوص أمر يعرض لألمة فسبيلها أن تشرع له مبا ال خيالف أصالً 
جع يف أي تشريع هو أن يتبع وهذا ال ينقض تلك النظرية ، إمنا هو فرع عنها ، فاملر. من أصول ما جاء به الرسول 

وتنحصر سلطة األمة واإلمام . ما جاء به الرسول إن كان هناك نص ، وأال خيالف أصالً من أصوله فيما ال نص فيه 
وهو نظام . وهو نظام فريد ال مياثله نظام آخر مما عرفته البشرية من نظم وضعيه . النائب عنها يف هذه احلدود 
س الكون كله ، وينسق بني ناموس الكون الذي وضعه اهللا له والقانون الذي حيكم البشر يربط التشريع للناس بنامو

كي ال يصطدم قانون البشر بناموس الكون ، فيشقى اإلنسان أو يتحطم أو تذهب جهوده أدراج . وهو من اهللا 
  الرياح

فتدعوهم إىل التقوى وختوفهم عقاب . . وهو اهللا . . وتربط اآلية هاتني القاعدتني يف قلوب املؤمنني مبصدرها األول 
. وهذا هو الضمان األكرب الذي ال احتيال عليه ، وال هروب منه . . } واتقوا اهللا إن اهللا شديد العقاب { : اهللا 

. وعلموا أنه شديد العقاب . فقد علم املؤمنون أن اهللا مطلع على السرائر ، خبري باألعمال ، وإليه املرجع واملآب 
م مكلفون أال يكون املال دولة بينهم ، وأن يأخذوا ما آتاهم الرسول عن رضى وطاعة ، وأن ينتهوا عما وعلموا أهن

  . .هناهم عنه يف غري ترخص وال تساهل وأمامهم يوم عصيب 
ولقد كان توزيع ذلك الفيء يفء بين النضري على املهاجرين وحدهم عدا رجلني من األنصار إجراء خاصاً هبذا الفيء 

من . فأما احلكم العام ، فهو أن يكون للفقراء عامة . . } كي ال يكون دولة بني األغنياء منكم { : قيقاً لقاعدة ، حت
  .وهذا ما تضمنته اآليات التالية يف السياق . املهاجرين ومن األنصار وممن يأيت بعدهم من األجيال 

  .و حيّ يتجاوب فيه األحياء ولكن القرآن ال يذكر األحكام جافة جمردة ، إمنا يوردها يف ج

ومن مث أحاط كل طائفة من هذه الطوائف الثالث بصفاهتا الواقعية احلية اليت تصور طبيعتها وحقيقتها؛ وتقرر احلكم 
  :حياً يتعامل مع هؤالء األحياء 

اهللا ورسوله ، للفقراء املهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهلم يبتغون فضالً من اهللا ورضواناً ، وينصرون { 
  . .} أولئك هم الصادقون 

أكرههم على . أخرجوا إخراجاً من ديارهم وأمواهلم : وهي صورة صادقة تربز فيها أهم املالمح املميزة للمهاجرين 
وقد خرجوا . . ال لذنب إال أن يقولوا ربنا اهللا . اخلروج األذى واالضطهاد والتنكر من قرابتهم وعشريهتم يف مكة 

ال ملجأ هلم . اعتمادهم على اهللا يف فضله ورضوانه } يبتغون فضالً من اهللا ورضواناً { يارهم وأمواهلم تاركني د
بقلوهبم وسيوفهم . . } ينصرون اهللا ورسوله { وهم مع أهنم مطاردون قليلون . . سواه ، وال جناب هلم إال محاه 

الذين قالوا كلمة اإلميان بألسنتهم ، وصدقوها . . } أولئك هم الصادقون { . يف أحرج الساعات وأضيق األوقات 
وصادقني مع احلق يف أهنم . وصادقني مع رسوله يف أهنم اتبعوه . وكانوا صادقني مع اهللا يف أهنم اختاروه . بعملهم 

  كانوا صورة منه تدب على األرض ويراها الناس



، وال جيدون يف صدورهم حاجة ممآ أوتوا ،  والذين تبوأوا الدار واإلميان من قبلهم ، حيبون من هاجر إليهم{ 
  . .} ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون . ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة 

هذه اجملموعة اليت تفردت بصفات ، وبلغت . وهذه كذلك صورة وضيئة صادقة تربز أهم املالمح املميزة لألنصار 
  . .سبها الناس أحالماً طائرة ورؤى جمنحة ومثالً عليا قد صاغها خيال حملق إىل آفاق ، لوال أهنا وقعت بالفعل ، حل

يثرب مدينة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وقد . أي دار اهلجرة . . } والذين تبوأوا الدار واإلميان من قبلهم { 
وهو أقرب . و تعبري ذو ظالل وه. وكأنه منزل هلم ودار . كما تبوأوا فيها اإلميان . تبوأها األنصار قبل املهاجرين 

لقد كان دارهم ونزهلم ووطنهم الذي تعيش فيه قلوهبم ، وتسكن إليه . ما يصور موقف األنصار من اإلميان 
  .أرواحهم ، ويثوبون إليه ويطمئنون له ، كما يثوب املرء ويطمئن إىل الدار 

ومل يعرف تاريخ البشرية كله حادثاً مجاعياً  . .} حيبون من هاجر إليهم وال جيدون يف صدورهم حاجة مما أوتوا { 
وهبذا . وهبذه املشاركة الرضية . وهبذا البذل السخي . هبذا احلب الكرمي . كحادث استقبال األنصار للمهاجرين 
ألن عدد الراغبني . حىت لريوى أنه مل ينزل مهاجر يف دار أنصاري إال بقرعة . التسابق إىل اإليواء واحتمال األعباء 

مما يناله . . } وال جيدون يف صدورهم حاجة مما أوتوا {  اإليواء املتزامحني عليه أكثر من عدد املهاجرين يف
املهاجرون من مقام مفضل يف بعض املواضع ، ومن مال خيتصون به كهذا الفيء ، فال جيدون يف أنفسهم شيئاً من 

مما يلقي ظالل النظافة الكاملة لصدورهم والرباءة . } شيئاً { : حسداً وال ضيقاً ، إمنا يقول : وال يقول . هذا 
  .املطلقة لقلوهبم ، فال جتد شيئاً أصالً 

  .} ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة { 

وكانوا كذلك يف . وقد بلغ إليها األنصار مبا مل تشهد البشرية له نظرياً . واإليثار على النفس مع احلاجة قمة عليا . 
  .كل حالة بصورة خارقة ملألوف البشر قدمياً وحديثاً كل مرة ويف 

ألن اخلري . وهو املعوق عن كل خري . شح النفس . فهذا الشح . . } ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون { 
وما . وبذل يف احلياة عند االقتضاء . وبذل يف اجلهد . وبذل يف العاطفة . بذل يف املال . بذل يف صورة من الصور 

ومن يوق شح نفسه ، فقد وقي هذا املعّوق . كن أن يصنع اخلري شحيح يهم دائماً أن يأخذ وال يهم مرة أن يعطي مي
  .وهذا هو الفالح يف حقيقة معناه . عن اخلري ، فانطلق إليه معطياً باذالً كرمياً 

ميان ، وال جتعل يف قلوبنا ِغالًّ للذين ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإل: والذين جآءوا من بعدهم ، يقولون { 
  . .} ربنآ إنك رُءوف رحيم . آمنوا 

كما تربز أخص خصائص األمة . وهي تربز أهم مالمح التابعني . وهذه الصورة الثالثة النظيفة الرضية الواعية 
  .املسلمة على اإلطالق يف مجيع األوطان واألزمان 

نصار ومل يكونوا قد جاءوا بعد عند نزول اآلية يف املدينة ، إمنا كانوا قد هؤالء الذين جييئون بعد املهاجرين واأل
جاءوا يف علم اهللا ويف احلقيقة القائمة يف هذا العلم املطلق من حدود الزمان واملكان مسة نفوسهم أهنا تتوجه إىل رهبا 

ب براءة القلب من الغل للذين آمنوا يف طلب املغفرة ، ال لذاهتا ولكن كذلك لسلفها الذين سبقوا باإلميان؛ ويف طل
مع الشعور برأفة اهللا ، ورمحته ، ودعائه هبذه الرمحة ، وتلك . على وجه اإلطالق ، ممن يربطهم معهم رباط اإلميان 

  . .} ربنا إنك رُءوف رحيم { : الرأفة 
تتجلى اآلصرة القوية . د وتتجلى من وراء تلك النصوص طبيعة هذه األمة املسلمة وصورهتا الوضيئة يف هذا الوجو

الوثيقة اليت تربط أول هذه األمة بآخرها ، وآخرها بأوهلا ، يف تضامن وتكافل وتواد وتعاطف ، وشعور بوشيجة 



القرىب العميقة اليت تتخطى الزمان واملكان واجلنس والنسب؛ وتتفرد وحدها يف القلوب ، حترك املشاعر خالل 
اه املؤمن بعد القرون املتطاولة ، كما يذكر أخاه احلي ، أو أشد ، يف إعزاز القرون الطويلة ، فيذكر املؤمن أخ

صفاً واحداً وكتيبة واحدة . وميضي اخللف على آثار السلف . وحيسب السلف حساب اخللف . وكرامة وحب 
 رهبا الواحد على مدار الزمان واختالف األوطان ، حتت راية اهللا تغذ السري صعداً إىل األفق الكرمي ، متطلعة إىل

  .الرؤوف الرحيم 
صورة تبدو كرامتها . إهنا صورة باهرة ، متثل حقيقة قائمة؛ كما متثل أرفع وأكرم مثال للبشرية يتصوره قلب كرمي 

ووضاءهتا على أمتها حني تقرن مثالً إىل صورة احلقد الذميم واهلدم اللئيم اليت متثلها وتبشر هبا الشيوعية يف إجنيل 
صورة احلقد الذي ينغل يف الصدور ، وينخر يف الضمري ، على الطبقات ، وعلى أجيال البشرية . كارل ماركس 

  .السابقة ، وعلى أممها احلاضرة اليت ال تعتنق احلقد الطبقي الذميم 

  وعلى اإلميان واملؤمنني من كل أمة وكل دين
ترفع البشرية إىل أعلى مراقيها ، وصورة هتبط  صورة. صورتان ال التقاء بينهما يف حملة وال مسة ، وال ملسة وال ظل 

وصورة متثل األجيال من وراء الزمان واملكان واجلنس والوطن والعشرية والنسب متضامنة . هبا إىل أدىن دركاهتا 
مترابطة متكافلة متوادة متعارفة صاعدة يف طريقها إىل اهللا ، بريئة الصدور من الغل ، طاهرة القلوب من احلقد ، 

حىت . ة متثل البشرية أعداء متناحرين يلقي بعضهم بعضاً باحلقد والدخل والدغل والغش واخلداع وااللتواء وصور
  فالصالة ليست سوى أحبولة ، والدين كله ليس إال فخاً ينصبه رأس املال للكادحني. وهم يف املعبد يقيمون الصالة 

. } ربنآ إنك رُءوف رحيم . جتعل يف قلوبنا ِغالًّ للذين آمنوا  ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان ، وال{ 
.  

  .وإنه لدعاء كرمي . وإهنا لقافلة كرمية . وهذا هو دعاء اإلميان . هذه هي قافلة اإلميان 
يعود إىل احلادث الذي . وحني ينتهي السياق من رسم هذه الصورة الوضيئة ، ورفعها على األفق يف إطار النور 

  :فريق املنافقني . السورة ، لريسم صورة لفريق آخر ممن اشتركوا فيها  نزلت فيه
لئن أخرجتم لنخرجن معكم ، وال نطيع : أمل تر إىل الذين نافقوا يقولون إلخواهنم الذين كفروا من أهل الكتاب { 

ون معهم ، ولئن قوتلوا لئن أخرجوا ال خيرج. فيكم أحداً أبداً ، وإن قوتلتم لننصرنكم ، واهللا يشهد إهنم لكاذبون 
ألنتم أشد رهبة يف صدورهم من اهللا ، ذلك بأهنم قوم . ال ينصروهنم ، ولئن نصروهم ليولن األدبار ، مث ال ينصرون 

ال يقاتلونكم مجيعاً إال يف قرى حمصنة أو من ورآء جدر ، بأسهم بينهم شديد ، حتسبهم مجيعاً وقلوهبم . ال يفقهون 
كمثل . كمثل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا وبال أمرهم ، وهلم عذاب أليم .  يعقلون شىت ، ذلك بأهنم قوم ال

فكان عاقبتهمآ . إين بريء منك ، إين أخاف اهللا رب العاملني : فلما كفر قال . اكفر : الشيطان إذ قال لإلنسان 
  . .} أهنما يف النار خالدين فيها ، وذلك جزآء الظاملني 

املنافقون ليهود بين النضري ، مث مل يفوا به ، وخذلوهم فيه ، حىت أتاهم اهللا من حيث مل حيتسبوا وهي حكاية ملا قاله 
ولكن يف كل مجلة قرآنية لفتة تقرر حقيقة ، ومتس قلباً ، وتبعث انفعاالً ، وُتقر مقوماً من . وقذف يف قلوهبم الرعب 

  .مقومات التربية واملعرفة اإلميان العميق 
أمل تر إىل الذين نافقوا يقولون إلخواهنم { : تقرير القرابة بني املنافقني والذين كفروا من أهل الكتاب وأول لفتة هي 

  واملنافقون إخواهنم ولو أهنم يلبسون رداء اإلسالم. فأهل الكتاب هؤالء كفروا . } الذين كفروا من أهل الكتاب 
ئن أخرجتم لنخرجن معكم وال نطيع فيكم أحداً أبداً ، وإن ل{ : مث هذا التوكيد الشديد يف وعد املنافقني إلخواهنم 



  . .} قوتلتم لننصرنكم 
  .واهللا يشهد إهنم لكاذبون { : واهللا اخلبري حبقيقتهم يقرر غري ما يقررون ، ويؤكد غري ما يؤكدون 

  . .} ينصرون  مث ال. لئن أخرجوا ال خيرجون معهم ، ولئن قوتلوا ال ينصروهنم ، ولئن نصروهم ليولن األدبار 
  وكذب ما أعلنوه إلخواهنم وقرروه. وكان ما شهد به اهللا 

ألنتم أشد رهبة يف صدورهم من { : مث يقرر حقيقة قائمة يف نفوس املنافقني وإخواهنم الذين كفروا من أهل الكتاب 
  .} ذلك بأهنم قوم ال يفقهون . اهللا 

فإمنا هو خوف واحد ورهبة . وا اهللا ما خافوا أحداً من عباده ولو خاف. فهم يرهبون املؤمنني أشد مما يرهبون اهللا 
فالعزة هللا مجيعاً ، وكل قوى الكون خاضعة . وال جيتمع يف قلب خوف من اهللا وخوف من شيء سواه . واحدة 
فمم خياف إذن ذلك الذي خياف اهللا؟ ولكن الذين ال يفقهون هذه } ما من دابة إال هو آخذ بناصيتها { ألمره ، 

  . .} ذلك بأهنم قوم ال يفقهون { . . حلقيقة خيافون عباد اهللا أشد مما خيافون اهللا ا
وميضي يقرر حالة قائمة يف . ويقرر يف الوقت ذاته تلك احلقيقة اجملردة . وهكذا يكشف عن حقيقة القوم الواقعة 

بتهم للمؤمنني أشد من رهبتهم هللا نفوس املنافقني والذين كفروا من أهل الكتاب ، تنشأ من حقيقتهم السابقة ، وره
.  

ذلك . حتسبهم مجيعاً وقلوهبم شىت . بأسهم بينهم شديد . ال يقاتلونكم مجيعاً إال يف قرى حمصنة أو من ورآء جدر { 
  . .} بأهنم قوم ال يعقلون 

ؤمنون هبم يف حالة املنافقني وأهل الكتاب حيثما التقى امل» تشخيص « وما تزال األيام تكشف حقيقة اإلعجاز يف 
ولقد شهدت االشتباكات األخرية يف األرض املقدسة بني املؤمنني . بشكل واضح للعيان . أي زمان ويف أي مكان 

فما كانوا يقاتلوهنم إال يف املستعمرات احملصنة يف أرض . الفدائيني وبني اليهود مصداق هذا اخلرب بصورة عجيبة 
وسبحان . حىت لكأن هذه اآلية نزلت فيهم ابتداء . األدبار كاجلرذان  فإذا انكشفوا حلظة واحدة ولوا. فلسطني 

  العليم اخلبري
على خالف املؤمنني } حتسبهم مجيعاً وقلوهبم شىت { . . } بأسهم بينهم شديد { وتبقى املالمح النفسية األخرى 

{ . . واجلنس والوطن والعشرية الذين تتضامن أجياهلم ، وجتمعهم آصرة اإلميان من وراء فواصل الزمان واملكان ، 
  . .} ذلك بأهنم قوم ال يعقلون 

واملظاهر قد ختدع فنرى تضامن الذين كفروا من أهل الكتاب فيما بينهم ، ونرى عصبيتهم بعضهم لبعض ، كما 
يقتهم؛ ولكن اخلرب الصادق من السماء يأتينا بأهنم ليسوا كذلك يف حق. نرى جتمع املنافقني أحياناً يف معسكر واحد 

فيبدو من ورائه صدق اخلرب يف دنيا . وبني احلني واحلني ينكشف هذا الستار اخلداع . إمنا هو مظهر خارجي خادع 
الواقع املنظور ، وينكشف احلال عن نزاع يف داخل املعسكر الواحد ، قائم على اختالف املصاحل وتفرق األهواء ، 

جتمعت قلوهبم على اهللا حقاً إال وانكشف املعسكر اآلخر أمامهم وما صدق املؤمنون مرة ، و. وتصادم االجتاهات 
وما صرب املؤمنون وثبتوا إال وشهدوا . عن هذه االختالفات وهذا التضارب وهذا الرياء الذي ال ميثل حقيقة احلال 

قلوب مظهر التماسك بني أهل الباطل يتفسخ وينهار ، وينكشف عن اخلالف احلاد والشقاق والكيد والدس يف ال
  الشتيتة املتفرقة

  .إمنا ينال املنافقون والذين كفروا من أهل الكتاب 



عندما تتفرق قلوب املسلمني ، فال يعودون ميثلون حقيقة املؤمنني اليت عرضتها اآلية يف املقطع . . من املسلمني . 
ين كفروا من أهل الكتاب فأما يف غري هذه احلالة فاملنافقون أضعف وأعجز ، وهم والذ. السابق يف هذه السورة 

  . .} حتسبهم مجيعاً وقلوهبم شىت { . . } بأسهم بينهم شديد { متفرقو األهواء واملصاحل والقلوب 
والقرآن يقر هذه احلقيقة يف قلوب املؤمنني ، ليهون فيها من شأن أعدائهم؛ ويرفع منها هيبة هؤالء األعداء ورهبتهم 

ومىت أخذ املسلمون قرآهنم مأخذ اجلد هان . روحية ترتكن إىل حق ثابت  فهو إحياء قائم على حقيقة؛ وتعبئة. 
  .عليهم أمر عدوهم وعدو اهللا؛ وجتمعت قلوهبم يف الصف الواحد ، فلم تقف هلم قوة يف احلياة 

 والقرآن يطلعهم على هذه. فهذا نصف املعركة . واملؤمنون باهللا ينبغي هلم أن يدركوا حقيقة حاهلم وحال أعدائهم 
احلقيقة يف سياق وصفه حلادث وقع ، ويف سياق التعقيب عليه ، وشرح ما وراءه من حقائق ودالئل ، شرحاً يفيد 
  منه الذين شهدوا ذلك احلادث بعينه ، ويتدبره كل من جاء بعدهم ، وأراد أن يعرف احلقيقة من العامل باحلقيقة

  :ادث بين قينقاع الذي تشري إليه اآلية بعد ذلك غالباً ومل يكن حادث بين النضري هو األول من نوعه ، فقد سبقه ح
  . .} كمثل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا وبال أمرهم وهلم عذاب أليم { 

. وكان بينهم وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عهد . ووقعة بين قينقاع كانت بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد 
 بدر كره اليهود ذلك ، وحقدوا على املسلمني أن ينالوا هذا االنتصار فلما انتصر املسلمون على املشركني يف

وبلغ . العظيم ، وخافوا أن يؤثر هذا على موقفهم يف املدينة فيضعف من مركزهم بقدر ما يقوي من مركز املسلمني 
م مغبة هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما يتهامسون به وما يفكرون فيه من الشر ، فذكرهم العهد وحذره

إنك لترى أنا قوُمك ال يغرنك أنك لقيت قوماً ال علم . يا حممد : قالوا . فردوا رداً غليظاً مغيظاً فيه هتديد . االجتاه 
  إنا واهللا لئن حاربناك لتعلمن أنا حنن الناس. هلم باحلرب فأصبت منهم فرصة 

من العرب قدمت ببضاعة هلا فباعتها بسوق بين  مث أخذوا يتحرشون باملسلمني؛ وذكرت الروايات من هذا أن امرأة
قينقاع ، وجلست إىل صائغ هبا ، فجعلوا يريدوهنا على كشف وجهها ، فأبت ، فعمد الصائغ إىل طرف ثوهبا فعقده 

. فوثب رجل من املسلمني على الصائغ فقتله : إىل ظهرها ، فلما قامت انكشفت سوأهتا ، فضحكوا هبا ، فصاحت 
فغضب املسلمون ، فوقع الشر بينهم وبني بين . املسلم فقتلوه فاستصرخ أهل املسلم املسلمني  وشدت يهود على

  .قينقاع 
  .وحاصرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت نزلوا على حكمه 

د فقام رأس املنافقني عبد اهللا ابن أيب ابن سلول جيادل رسول اهللا عنهم ، باسم ما كان بينهم وبني اخلزرج من عه
ولكن احلقيقة كانت هي هذه الصلة بني املنافقني وإخواهنم الذين كفروا من أهل الكتاب فرضي رسول اهللا صلى اهللا 

  .عليه وسلم يف النهاية أن جيلوا عن املدينة ، وأن يأخذوا معهم أمواهم ومتاعهم إال السالح ورحلوا إىل الشام 
وحال املنافقني مع هؤالء . . ليها حال بين النضري وحقيقتهم فهذه هي الواقعة اليت يشري إليها القرآن ويقيس ع

  وهؤالء
ويضرب للمنافقني الذين أغروا إخواهنم الذين كفروا من أهل الكتاب باملقاومة ، فانتهوا هبم إىل تلك النهاية البائسة 

  :وإياه إىل شر مصري حال الشيطان مع اإلنسان ، الذي يستجيب إلغرائه فينتهي . يضرب هلم مثالً حبال دائمة . 
فكان . إين بريء منك إين أخاف اهللا رب العاملني : فلما كفر قال . اكفر : كمثل الشيطان إذ قال لإلنسان { 

  . .} عاقبتهمآ أهنما يف النار خالدين فيها ، وذلك جزآء الظاملني 
فأعجب العجب أن . ومهمته  وصورة الشيطان هنا ودوره مع من يستجيب له من بين اإلنسان ، تتفقان مع طبيعته



  وحاله هو هذا احلال. يستمع إليه اإلنسان 
فريبط بني احلادث املفرد واحلقيقة الكلية ، . وهي حقيقة دائمة ينتقل السياق القرآين إليها من تلك الواقعة العارضة 

ردة ال تؤثر يف املشاعر ، وال فاحلقائق اجملردة البا. يف جمال حي من الواقع؛ وال ينعزل باحلقائق اجملردة يف الذهن 
وهذا فرق ما بني منهج القرآن يف خطاب القلوب ، ومنهج الفالسفة والدارسني . تستجيش القلوب لالستجابة 

  والباحثني
وقد ضمنت يف ثناياها ويف أعقاهبا هذا احلشد من الصور واحلقائق . وهبذا املثل املوحي تنتهي قصة بين النضري 

وكانت رحلة يف عامل الواقع ويف . أحداثها احمللية الواقعة باحلقائق الكربى اجملردة الدائمة  واتصلت. والتوجيهات 
عامل الضمري ، متتد إىل أبعد من حدود احلادث ذاته ، وتفترق روايتها يف كتاب اهللا عن روايتها يف كتب البشر 

  مبقدار ما بني صنع اهللا وصنع البشر من فوارق ال تقاس
من رواية احلادث والتعقيب عليه وربطه باحلقائق البعيدة املدى يتجه اخلطاب يف السورة إىل املؤمنني وعند هذا احلد 

، يهتف هبم باسم اإلميان ، ويناديهم بالصفة اليت تربطهم بصاحب اخلطاب ، وتيسر عليهم االستجابة لتوجيهه 
خرة ، واليقظة الدائمة ، واحلذر من نسيان اهللا والنظر فيما أعدوه لآل. يتجه إليهم ليدعوهم إىل التقوى . وتكليفه 

  :كالذين نسوه من قبل ، ممن رأوا مصري فريق منهم ، وممن كتب عليهم أهنم من أصحاب النار 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد ، واتقوا اهللا إن اهللا خبري مبا تعملون ، وال تكونوا { 

أصحاب . ال يستوي أصحاب النار وأصحاب اجلنة . أنساهم أنفسهم ، أولئك هم الفاسقون كالذين نسوا اهللا ف
  . .} اجلنة هم الفآئزون 

  .والتقوى حالة يف القلب يشري إليها اللفظ بظالله ، ولكن العبارة ال تبلغ تصوير حقيقتها 

مستحيياً أن يطلع عليه اهللا يف حالة يكرهها  خائفاً متحرجاً. حالة جتعل القلب يقظاً حساساً شاعراً باهللا يف كل حالة 
  فمىت يأمن أن ال يراه؟. وعني اهللا على كل قلب يف كل حلظة . 
  . .} ولتنظر نفس ما قدمت لغد { 

وجمرد خطوره على القلب يفتح أمامه صفحة أعماله بل . . وهو تعبري كذلك ذو ظالل وإحياءات أوسع من ألفاظه 
لينظر ماذا قدم لغده .  سطورها كلها يتأملها وينظر رصيد حسابه مبفرداته وتفصيالته صفحة حياته ، وميد ببصره يف

وهذا التأمل كفيل بأن يوقظه إىل مواضع ضعف ومواضع نقص ومواضع تقصري ، مهما يكن . . يف هذه الصفحة 
ئيالً؟ إهنا ملسة ال فكيف إذا كان رصيده من اخلري قليالً ، ونصيبه من الرب ض. قد أسلف من خري وبذل من جهد 

  ينام بعدها القلب أبداً ، وال يكف عن النظر والتقليب
  :وال تنتهي اآلية اليت تثري كل هذه املشاعر حىت تلح على القلوب املؤمنة مبزيد من اإليقاع 

  . .} واتقوا اهللا إن اهللا خبري مبا تعملون { 
  . .مبا يعملون واهللا خبري . . فتزيد هذه القلوب حساسية ورهبة واستحياء 

كالذين نسوا اهللا { ومبناسبة ما تدعوهم إليه هذه اآلية من يقظة وتذكر حيذرهم يف اآلية التالية من أن يكونوا 
فالذي ينسى اهللا يهيم يف هذه احلياة بال رابطة تشده . . ولكنها حقيقة . وهي حالة عجيبة . . } فأنساهم أنفسهم 

وهذه احلقيقة . ويف هذا نسيان إلنسانيته . ياة يرفعه عن السائمة اليت ترعى إىل أفق أعلى ، وبال هدف هلذه احل
تضاف إليها أو تنشأ عنها حقيقة أخرى ، وهي نسيان هذا املخلوق لنفسه فال يدخر له زاداً للحياة الطويلة الباقية ، 

  .وال ينظر فيما قدم هلا يف الغداة من رصيد 



  .ن اخلارجون املنحرفو. . } أولئك هم الفاسقون { 
ويف اآلية التالية يقرر أن هؤالء هم أصحاب النار ، ويشري للمؤمنني ليسلكوا طريقاً غري طريقهم وهم أصحاب اجلنة 

  :وطريق أصحاب اجلنة غري طريق أصحاب النار . 
  . .} أصحاب اجلنة هم الفائزون . ال يستوي أصحاب النار وأصحاب اجلنة { 

وال طريقاً وال سلوكاً ، وال وجهة وال مصرياً ، فهما على مفرق طريقني ال يلتقيان أبداً ال يستويان طبيعة وحاالً ، 
وال يلتقيان أبداً يف . وال يلتقيان أبداً يف سياسة . وال يلتقيان أبداً يف خطة . وال يلتقيان أبداً يف مسة . يف طريق 

  . .صف واحد يف دنيا وال آخرة 
وكأنه ضائع . معروفاً . يثبت مصريهم ويدع مصري أصحاب النار مسكوتاً عنه .  .} أصحاب اجلنة هم الفائزون { 

  ال يعين به التعبري
لو أنزلنا { : مث جييء اإليقاع الذي يتخلل القلب ويهزه؛ وهو يعرض أثر القرآن يف الصخر اجلامد لو تنزل عليه 

  .} ألمثال نضرهبا للناس لعلهم يتفكرون وتلك ا. هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية اهللا 

ولقد وجد . فإن هلذا القرآن لثقالً وسلطاناً وأثراً مزلزالً ال يثبت له شيء يتلقاه حبقيقته . وهي صورة متثل حقيقة 
والطور ، وكتاب مسطور ، يف رق منشور ، { : عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ما وجد ، عندما مسع قارئاً يقرأ 

. فارتكن إىل اجلدار } عمور ، والسقف املرفوع ، والبحر املسجور ، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع والبيت امل
  مث عاد إىل بيته يعوده الناس شهراً مما أمل به

. واللحظات اليت يكون فيها الكيان اإلنساين متفتحاً لتلقي شيء من حقيقة القرآن يهتز فيها اهتزازاً ويرجتف ارجتافاً 
  .أو أشد . فيه من التغريات والتحوالت ما ميثله يف عامل املادة فعل املغنطيس والكهرباء باألجسام  ويقع

. } لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية اهللا { : واهللا خالق اجلبال ومنزل القرآن يقول 
ه احلقيقة تذوقاً ال يعرب عنه إال هذا النص القرآين املشع والذين أحسوا شيئاً من مس القرآن يف كياهنم يتذوقون هذ. 

  .املوحي 
  . .} وتلك األمثال نضرهبا للناس لعلهم يتفكرون { 

  . .وهي خليقة بأن توقظ القلوب للتأمل والتفكري 
كله ، ينطلق  وأخرياً جتيء تلك التسبيحة املديدة بأمساء اهللا احلسىن؛ وكأمنا هي أثر من آثار القرآن يف كيان الوجود

هبا لسانه وتتجاوب هبا أرجاؤه؛ وهذه األمساء واضحة اآلثار يف صميم هذا الوجود ويف حركته وظواهره ، فهو إذ 
  :يسبح هبا يشهد كذلك بآثارها 

  .} هو اهللا الذي ال إله إال هو ، عامل الغيب والشهادة ، هو الرمحن الرحيم { 
لقدوس السالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب ، سبحان اهللا عما يشركون هو اهللا الذي ال إله إال هو ، امللك ا{ 
 {. .  
  .} هو اهللا اخلالق البارىء املصور ، له األمسآء احلسىن يسبح له ما يف السماوات واألرض وهو العزيز احلكيم { 

هو اهللا الذي { : نها بصفة التوحيد يبدأ كل مقطع م. ذات ثالثة مقاطع . إهنا تسبيحة مديدة هبذه الصفات اجمليدة 
  . .} هو اهللا { أو . . } ال إله إال هو 

فهي توحي إىل القلب . ولكل اسم من هذه األمساء احلسىن أثر يف هذا الكون ملحوظ ، واثر يف حياة البشر ملموس 
ات سلبية أو منعزلة عن وليست هي صف. فاعلية ذات أثر وعالقة بالناس واألحياء . بفاعلية هذه األمساء والصفات 



  .كيان هذا الوجود ، وأحواله وظواهره املصاحبة لوجوده 
فتتقرر يف الضمري وحدانية االعتقاد ، ووحدانية العبادة ، ووحدانية االجتاه ، . . } هو اهللا الذي ال إله إال هو { 

كامل يف التفكري والشعور والسلوك  ويقوم على هذه الوحدانية منهج. ووحدانية الفاعلية من مبدأ اخللق إىل منتهاه 
  .وارتباطات الناس بعضهم ببعض على أساس وحدانية اإلله . ، وارتباطات الناس بالكون وبسائر األحياء 

ومن مث تستيقظ مراقبة هذا . فيستقر يف الضمري الشعور بعلم اهللا للظاهر واملستور . . } عامل الغيب والشهادة { 
نية؛ ويعمل اإلنسان كل ما يعمل بشعور املراقب من اهللا املراِقب هللا ، الذي ال يعيش الضمري هللا يف السر والعال

  وحده ، ولو كان فيه خلوة أو مناجاة ويتكيف سلوكه هبذا الشعور الذي ال يغفل بعده قلب وال ينام
  .فيستقر يف الضمري شعور الطمأنينة لرمحة اهللا واالسترواح } هو الرمحن الرحيم { 

وال يريد الشر . فاهللا يف تصور املؤمن ال يطارد عباده ولكن يراقبهم . اخلوف والرجاء ، والفزع والطمأنينة ويتعادل 
  .هبم بل حيب اهلدى ، وال يتركهم بال عون وهم يصارعون الشرور واألهواء 

  . .تقوم عليها سائر الصفات يعيدها يف أول التسبيحة التالية ، ألهنا القاعدة اليت . . } هو اهللا الذي ال إله إال هو { 
وإذا توحدت امللكية مل يبق للمملوكني إال . فيستقر يف الضمري أن ال ملك إال اهللا الذي ال إله إال هو . . } امللك { 

ما جعل اهللا لرجل من قلبني { فالرجل ال خيدم سيدين يف وقت واحد . سيد واحد يتجهون إليه ، وال خيدمون غريه 
ويلقي يف ضمري املؤمن هذا اإلشعاع . وهو اسم يشع القداسة املطلقة والطهارة املطلقة } وس القد} { يف جوفه 

  .الطهور ، فينظف قلبه هو ويطهره ، ليصبح صاحلاً لتلقي فيوض امللك القدوس ، والتسبيح له والتقديس 
. يف قلب املؤمن جتاه ربه وهو اسم كذلك يشيع السالم واألمن والطمأنينة يف جنبات الوجود ، و. . } السالم { 

ويؤوب القلب من هذا . وحيال هذا الوجود وأهله من األحياء واألشياء . فهو آمن يف جواره ، سامل يف كنفه 
  .وقد هدأت شرته وسكن بلباله وجنح إىل املوادعة والسالم . االسم بالسالم والراحة واالطمئنان 

ذا االسم يشعر القلب بقيمة اإلميان ، حيث يلتقي فيه باهللا ، ولفظ ه. واهب األمن وواهب اإلميان } املؤمن { 
  .ويرتفع إذن إىل املأل األعلى بصفة اإلميان . ويتصف منه بإحدى صفات اهللا 

القدوس السالم { : وهذا بدء صفحة أخرى يف تصور صفة اهللا سبحانه إذ كانت الصفات السابقة . . } املهيمن { 
توحي بالسلطان . فأما هذه فتتعلق بذات اهللا فاعلة يف الكون والناس . ذات اهللا صفات تتعلق جمردة ب} املؤمن 

  .والرقابة 
فال عزيز إال . فهي صفات توحي بالقهر والغلبة واجلربوت واالستعالء . . } املتكرب . اجلبار . العزيز { : وكذلك 

فهو املتفرد هبا . وما يتصف هبا سواه . ه هذه وما يشاركه أحد يف صفات. وال متكرب إال هو . وال جبار إال هو . هو 
  .بال شريك 

  . .} سبحان اهللا عما يشركون { : ومن مث جييء ختام اآلية 
  .مث يبدأ املقطع األخري يف التسبيحة املديدة 

  .وليس غريه بإله . فهي األلوهية الواحدة . . } هو اهللا { 
التنفيذ واإلخراج ، فهما صفتان متصلتان : والربء . والتقدير  التصميم: واخللق . . } البارئ { . . } اخلالق { 

  . .والفارق بينهما لطيف دقيق 
ومعناها إعطاء املالمح املتميزة والسمات اليت متنح لكل . وهي كذلك صفة مرتبطة بالصفتني قبلها . } املصور { 

  .شيء شخصيته اخلاصة 



يستجيش القلب ملتابعة عملية اخللق واإلنشاء واإلجياد واإلخراج وتوايل هذه الصفات املترابطة اللطيفة الفروق ، 
وما نعرفه عن . مرحلة مرحلة حسب التصور اإلنساين فأما يف عامل احلقيقة فليست هناك مراحل وال خطوات 

  .مدلول هذه الصفات ليس هو حقيقتها املطلقة فهذه ال يعرفها إال اهللا 

قِّ َتتَِّخذُوا َعدُوِّي َوَعُدوَّكُْم أَْوِلَياَء ُتلْقُونَ إِلَيْهِْم بِالَْمَودَِّة َوقَْد كَفَُروا بَِما َجاَءكُْم ِمَن الَْحَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا 
اَء مَْرَضاِتي ُتِسرُّونَ إِلَْيهِمْ َغُيْخرُِجونَ الرَُّسولَ وَإِيَّاكُْم أَنْ ُتْؤِمنُوا بِاللَِّه رَبِّكُْم إِنْ كُنُْتْم خََرجُْتْم جِهَاًدا ِفي َسبِيِلي وَاْبِت

إِنْ َيثْقَفُوكُْم َيكُوُنوا لَكُْم ) ١(يلِ بِالَْمَودَِّة َوأََنا أَْعلَُم بَِما أَخْفَْيُتْم َوَما أَْعلَْنُتْم َوَمْن َيفَْعلُْه ِمْنكُْم فَقَدْ َضلَّ َسَواَء السَّبِ
لَْن َتْنفََعكُْم أَْرَحاُمكُْم َولَا أَوْلَاُدكُمْ َيْوَم ) ٢(أَلْسَِنَتُهمْ بِالسُّوِء َوَودُّوا لَْو َتكْفُُرونَ أَْعَداًء َويَْبُسطُوا إِلَْيكُمْ أَْيِديَُهْم َو

َمَعُه إِذْ قَالُوا قَْد كَاَنتْ لَكُْم أُسَْوةٌ َحَسَنةٌ ِفي إِْبَراهِيَم وَالَِّذيَن ) ٣(الِْقَياَمةِ َيفِْصلُ َبيَْنكُْم َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري 
الَْعَداَوةُ َوالَْبْغَضاُء أََبًدا حَتَّى ُتْؤِمنُوا ِلقَْوِمهِْم إِنَّا ُبَرآُء ِمْنكُْم َوِممَّا َتعُْبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه كَفَْرَنا بِكُْم َوَبَدا بَْيَنَنا َوبَْيَنكُُم 

أَْسَتغِْفَرنَّ لََك َوَما أَمِْلُك لََك ِمَن اللَِّه ِمْن َشْيٍء َربََّنا َعلَْيَك َتَوكَّلَْنا َوإِلَْيَك أََنْبَنا بِاللَِّه َوْحَدُه إِلَّا قَْولَ إِْبَراهِيَم لِأَبِيِه لَ
لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفيهِمْ ) ٥(يُم َربََّنا لَا َتْجَعلَْنا ِفْتَنةً ِللَِّذيَن كَفَُروا َواغِْفْر لََنا رَبََّنا إِنََّك أَْنَت الْعَزِيُز الَْحِك) ٤(َوإِلَْيَك الَْمِصُري 

َعَسى اللَُّه أَنْ َيجَْعلَ َبيَْنكُمْ ) ٦(ُد أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ ِلَمْن كَانَ يَْرُجو اللََّه َوالَْيْوَم الْآِخَر َوَمْن َيَتَولَّ فَإِنَّ اللََّه ُهَو الْغَنِيُّ الَْحمِي
لَا َينَْهاكُُم اللَُّه َعنِ الَِّذيَن لَْم ُيقَاِتلُوكُْم ِفي الدِّينِ ) ٧(وَاللَُّه قَِديٌر وَاللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم  َوَبْيَن الَِّذيَن َعادَْيُتْم ِمنُْهْم َمَودَّةً

َهاكُُم اللَُّه َعنِ الَِّذينَ إِنََّما َيْن) ٨(َولَْم ُيخْرُِجوكُْم ِمْن ِديَارِكُمْ أَنْ َتَبرُّوُهْم َوتُقِْسطُوا إِلَيْهِْم إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الْمُقِْسِطَني 
ُهْم فَأُولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ قَاَتلُوكُْم ِفي الدِّينِ وَأَخَْرُجوكُْم ِمْن ِديَارِكُْم وَظَاَهُروا َعلَى إِْخرَاجِكُْم أَنْ تََولَّْوُهْم َوَمْن َيتََولَّ

ُت ُمهَاجِرَاٍت فَامَْتِحُنوُهنَّ اللَُّه أَْعلَُم بِإِميَانِهِنَّ فَإِنْ َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت فَلَا َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َجاءَكُُم الُْمْؤِمنَا) ٩(
ُحوُهنَّ إِذَا َعلَْيكُْم أَنْ َتْنِك َتْرجُِعوُهنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا ُهنَّ ِحلٌّ لَُهْم َولَا ُهْم َيِحلُّونَ لَُهنَّ َوآُتوُهْم َما أَْنفَقُوا وَلَا ُجنَاَح
ا ذَِلكُمْ ُحكُْم اللَِّه َيْحكُُم بَْيَنكُْم آَتْيُتُموُهنَّ أُجُوَرُهنَّ َولَا ُتْمِسكُوا بِِعَصمِ الْكََواِفرِ َواسْأَلُوا َما أَْنفَقُْتْم َولَْيْسأَلُوا َما أَْنفَقُو

كُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فََعاقَْبُتْم فَآتُوا الَِّذيَن ذََهَبْت أَْزوَاُجُهْم مِثْلَ َما َوإِنْ فَاَتكُْم َشْيٌء ِمْن أَزَْواجِ) ١٠(َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم 
هِ َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا َجاَءَك الُْمْؤِمنَاُت ُيبَايِْعَنَك َعلَى أَنْ لَا ُيْشرِكَْن بِاللَّ) ١١(أَْنفَقُوا َواتَّقُوا اللََّه الَِّذي أَْنُتْم بِِه ُمْؤِمُنونَ 

ِديهِنَّ َوأَْرُجِلهِنَّ َولَا يَْعِصيَنَك ِفي َمْعُروفٍ َشْيئًا وَلَا َيْسرِقَْن َولَا َيْزنَِني َولَا َيقُْتلَْن أَوْلَاَدُهنَّ َولَا َيأِْتَني بُِبْهَتاٍن يَفَْترِيَنُه َبْيَن أَْي
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتتََولَّْوا قَْوًما غَِضَب اللَُّه َعلَْيهِْم قَْد يَِئُسوا ) ١٢(حِيٌم فََبايِْعُهنَّ َواْسَتْغِفْر لَُهنَّ اللََّه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َر

  ) ١٣(ِمَن الْآِخَرِة كََما يَِئَس الْكُفَّاُر ِمْن أَْصحَابِ الْقُُبورِ 

حلقة من تلك السلسلة . تمع املدين هذه السورة حلقة يف سلسلة التربية اإلميانية والتنظيم االجتماعي والدولة يف اجمل
الطويلة ، أو من ذلك املنهج اإلهلي املختار للجماعة املسلمة املختارة ، اليت ناط هبا اهللا حتقيق منهجه الذي يريده 

للحياة اإلنسانية ، يف صورة واقعية عملية ، كما يستقر يف األرض نظاماً ذا معامل وحدود وشخصية مميزة؛ تبلغ إليه 
رية أحياناً ، وتقصر عنه أحياناً ، ولكنها تبقى معلقة دائماً مبحاولة بلوغه؛ وتبقى أمامها صورة واقعية منه ، البش

  .حتققت يوماً يف هذه األرض 
وكانت األحداث اليت تقع يف . وقد اقتضى هذا كما قلنا يف أول هذا اجلزء إعداداً طويالً يف خطوات ومراحل 

مادة مقدرة يف علم اهللا ، تقوم عليها مادة أخرى . لق هبا ، مادة من مواد هذا اإلعداد حميط هذه اجلماعة ، أو تتع
  .هي التفسري والتوضيح والتعقيب والتوجيه 

ويف مضطرب األحداث ، ويف تيار احلياة املتدفق ، متت عملية بناء النفوس املختارة لتحقيق ذلك املنهج اإلهلي يف 



العزلة بالتصور اإلمياين اجلديد ، وعدم خلطه بأية رقع غريبة عنه يف أثناء التكوين  فلم تكن هناك عزلة إال. األرض 
وكانت التربية املستمرة متجهة دائماً إىل إنشاء هذا التصور اإلمياين اخلاص املميز ، املنعزل . النفسي هلذه اجلماعة 

أما الناس الذين . زيرة العربية بصفة خاصة حبقيقته وطبيعته عن التصورات السائدة يف العامل كله يومذاك ، ويف اجل
ُينشأ هذا التصور املتميز يف نفوسهم فلم يكونوا مبعزل عن واقع احلياة ومضطرب األحداث ، بل كانوا يصهرون يف 
بوتقة احلوادث يوماً بعد يوم ، ومرة بعد مرة ، ويعاد صهرهم يف األمر الواحد واخللق الواحد مرات كثرية ، وحتت 

متنوعة؛ ألن اهللا الذي خلق هذه النفوس يعلم أهنا ليست كلها مما يتأثر ويستجيب ويتكيف ويستقر على ما  مؤثرات
وكان يعلم أن رواسب املاضي ، وجواذب امليول الطبيعية ، والضعف البشري ، . تكيف به منذ اللمسة األوىل 

ية تغلب عوامل التربية والتوجيه مرة بعد ومالمسات الواقع ، وحتكم اإللف والعادة ، كلها قد تكون معوقات قو
فكانت األحداث تتواىل كما هي منسوقة يف . . وحتتاج يف مقاومتها إىل التذكري املتكرر ، والصهر املتوايل . مرة 

  .والتحذير على ضوئها ، والتوجيه هبديها ، مرة بعد مرة . قدر اهللا ، وتتواىل املوعظة هبا 
يه وسلم يقوم يف يقظة دائمة وإهلام بصري ، بالتقاط األحداث والوقائع واملناسبات يف وكان رسول اهللا صلى اهللا عل

والوحي واإلهلام يؤيدانه ويسددانه صلى اهللا عليه . كل فرصة ، واستخدامها حبكمة بالغة يف بناء هذه النفوس 
  .ل اهللا على يدي رسو. بتوفيق اهللا . وسلم حىت تصنع تلك اجلماعة املختارة على عني اهللا 

هذه السورة حلقة يف سلسلة ذلك اإلعداد الطويل ، تستهدف مع غريها مما جاء يف مثل موضوعها إقامة عامل رباين 
  .خالص يف ضمري املسلم 

عامل حموره اإلميان باهللا وحده ، يشد املسلمني إىل هذا احملور وحده ، بعروة واحدة ال انفصام هلا؛ ويربئ نفوسهم من 
ليجعل يف مكاهنا مجيعاً عقدة . عصبية للقوم أو للجنس أو لألرض أو للعشرية أو للقرابة .  كل عصبية أخرى

  .يف حزب اهللا . والوقوف حتت راية اهللا . هي عقدة اإلميان باهللا . واحدة 
، ويتجه  رباين مبعىن أنه يستمد كل مقوماته من توجيه اهللا وحكمه. إن العامل الذي يريده اإلسالم عامل رباين إنساين 

وإنساين مبعىن أنه يشمل اجلنس اإلنساين كله يف رحاب العقيدة وتذوب فيه فواصل . إىل اهللا بكل شعوره وعمله 
وهذا هو العامل الرفيع الالئق . وسائر ما مييز إنساناً عن إنسان ، عدا عقيدة اإلميان . اجلنس والوطن واللغة والنسب 

  .، املتضمن كيانه نفحة من روح اهللا  أن يعيش فيه اإلنسان الكرمي على اهللا
ودون إقامة هذا العامل تقف عقبات كثرية كانت يف البيئة العربية وما تزال يف العامل كله إىل اليوم عقبات من 

كما تقف . التعصب للبيت ، والتعصب للعشرية ، والتعصب للقوم ، والتعصب للجنس ، والتعصب لألرض 
القلوب ، من احلرص والشح وحب اخلري للذات ، ومن الكربياء الذاتية  عقبات من رغائب النفوس وأهواء

  وألوان غريها كثريمن ذوات الصدور. . وااللتواءات النفسية 
. وكان على اإلسالم أن يعاجل هذا كله يف اجلماعة اليت يعدها لتحقيق منهج اهللا يف األرض يف صورة عملية واقعة 

  .ذا العالج الطويل وكانت هذه الصورة حلقة يف سلسلة ه
وكان بعض املهاجرين الذين تركوا ديارهم وأمواهلم وأهليهم يف سبيل عقيدهتم ، ما تزال نفوسهم مشدودة إىل 

وعلى الرغم من كل ما ذاقوا من العنت واألذى يف قريش . بعض من خلفوا هنالك من ذرية وأزواج وذوي قرىب 
أهل مكة احملاسنة واملودة؛ وأن لو انتهت هذه اخلصومة القاسية فقد ظلت بعض النفوس تود لو وقعت بينهم وبني 

  اليت تكلفهم قتال أهليهم وذوي قرابتهم ، وتقطع ما بينهم وبينهم من صالت
وهو . وكان اهللا يريد استصفاء هذه النفوس واستخالصها من كل هذه الوشائج ، وجتريدها لدينه وعقيدته ومنهجه 



ع عليها من امليول الطبيعية ورواسب اجلاهلية مجيعاً وكان العرب بطبيعتهم أشد سبحانه يعلم ثقل الضغط الواق
الناس احتفاالً بعصبية القبيلة والعشرية والبيت فكان يأخذهم يوماً بعد يوم بعالجه الناجع البالغ ، باألحداث 

  نوبالتعقيب على األحداث ، ليكون العالج على مسرح احلوادث وليكون الطرق واحلديد ساخ
وقد تكون هذه الروايات صحيحة يف سبب النزول . وتذكر الروايات حادثاً معيناً نزل فيه صدر هذه السورة 

  .ولكن مدى النصوص القرآنية دائماً أبعد من احلوادث املباشرة . املباشر 
وكان له . اً وكان من أهل بدر أيض. إن حاطب بن أيب بلتعة كان رجالً من املهاجرين : وقد قيل يف هذا احلادث 

  .مبكة أوالد ومال ، ومل يكن من قريش أنفسهم بل كان حليفاً لعثمان 

فلما عزم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على فتح مكة ملا نقض أهلها عهد احلديبية أمر املسلمني بالتجهيز لغزوهم 
مجاعة من أصحابه بوجهته ، كان  وأخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. » اللهم َعمِّ عليهم خربنا « : ، وقال 

فعمد حاطب فكتب كتاباً وبعثه مع امرأة مشركة قيل من مزينة جاءت املدينة تسترفد إىل أهل مكة . منهم حاطب 
فأطلع اهللا تعاىل رسوله على . يعلمهم بعزم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على غزوهم ، ليتخذ بذلك عندهم يداً 

  .فبعث يف أثر املرأة ، فأخذ الكتاب منها . إمضاء لقدره يف فتح مكة و. ذلك استجابة لدعائه 
وقد روى البخاري يف املغازي ، ورواه مسلم يف صحيحه من حديث حصني بن عبد الرمحن ، عن سعد ابن عبيدة 

رثد بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبا م« : عن أيب عبد الرمحن السلمي ، عن علي رضي اهللا عنه قال 
انطلقوا حىت تأتوا روضة خاخ ، فإن هبا امرأة من املشركني معها كتاب من : والزبري بن العوام وكلنا فارس وقال 

فأدركناها تسري على بعري هلا حيث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلنا . » حاطب بن أيب بلعتة إىل املشركني 
ما كذب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فقلنا . تمسنا فلم نر كتاباً فأخنناها فال. الكتاب؟ فقالت ما معي كتاب : 

فانطلقنا . فلما رأت اجلد أهوت إىل حجزهتا ، وهي متحجزة بكساء ، فأخرجته . لتخرجن الكتاب أو لنجردنك 
فدعين فألضربن قد خان اهللا ورسوله واملؤمنني ، . يا رسول اهللا : به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال عمر 

واهللا ما يب إال أن أكون مؤمناً : قال حاطب » ما محلك على ما صنعت؟ « : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . عنقه 
يدفع اهللا هبا عن أهلي ومايل ، وليس أحد من . باهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم أردت أن تكون يل عند القوم يد 

فقال عمر » صدق ال تقولوا إال خرياً « : فقال . يدفع اهللا به عن أهله وماله  أصحابك إال له هناك من عشريته من
لعل اهللا اطلع : أليس من أهل بدر؟ فقال « : فقال . إنه قد خان اهللا ورسوله واملؤمنني ، فدعين فألضرب عنقه : 

اهللا : نا عمر ، وقال فدمعت عي» اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم اجلنة أو قد غفرت لكم : إىل أهل بدر فقال 
يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي { : فأنزل اهللا السورة : وزاد البخاري يف كتاب املغازي . « ورسوله أعلم 

  .ويف رواية أخرى أن الذين أرسلوا كانوا هم علي والزبري واملقداد } وعدوكم أوليآء تلقون إليهم باملودة 

والتربية به وباألحداث » ظالل القرآن « ما دار بشأنه ال خيرج بنا عن والوقوف قليالً أمام هذا احلادث و
  . .والتوجيهات والتعقيبات عن طريق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القائد املريب العظيم 

واول ما يقف اإلنسان أمامه هو فعلة حاطب ، وهو املسلم املهاجر ، وهو أحد الذين أطلعهم رسول اهللا صلى اهللا 
وفيها ما يكشف عن منحنيات النفس البشرية العجيبة ، وتعرض هذه النفس . . وسلم على سر احلملة  عليه

للحظات الضعف البشري مهما بلغ من كماهلا وقوهتا؛ وأن ال عاصم إال اهللا من هذه اللحظات فهو الذي يعني 
  .عليها 



ما محلك على ما « : و ال يعجل حىت يسأل مث يقف اإلنسان مرة أخرى أمام عظمة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وه
يف سعة صدر وعطف على حلظة الضعف الطارئة يف نفس صاحبه ، وإدراك ملهم بأن الرجل قد صدق ، » صنعت 

ليعينه وينهضه من عثرته ، فال يطارده هبا وال يدع . » صدق ال تقولوا إال خرياً « : ومن مث يكف الصحابة عنه 
فدعين . إنه قد خان اهللا ورسوله واملؤمنني « : د اإلميان اجلاد احلاسم اجلازم يف شدة عمر بينما جن. أحداً يطارده 

أما رسول . فعمر رضي اهللا عنه إمنا ينظر إىل العثرة ذاهتا فيثور هلا حسه احلاسم وإميانه اجلازم . . » فألضرب عنقه 
شامل للنفس البشرية على حقيقتها ، ومن كل اهللا صلى اهللا عليه وسلم فينظر إليها من خالل إدراكه الواسع ال

يف موقف املريب الكرمي العطوف املتأين الناظر إىل . جوانبها ، مع العطف الكرمي امللهم الذي تنشئه املعرفة الكلية 
  . .مجيع املالبسات والظروف 

ب األرضية هو مث يقف اإلنسان أمام كلمات حاطب ، وهو يف حلظة ضعفه ، ولكن تصوره لقدر اهللا ولألسبا
يدفع اهللا هبا عن أهلي ومايل . . أردت أن تكون يل عند القوم يد « : ذلك حني يقول . . التصور اإلمياين الصحيح 

ويؤكد هذا التصور يف بقية حديثه وهو . فاهللا هو الذي يدفع ، وهذه اليد ال تدفع بنفسها ، إمنا يدفع اهللا هبا . . » 
فهو اهللا حاضر » به عن أهله وماله . . اهللا . . إال له هناك من عشريته من يدفع وليس أحد من أصحابك « : يقول 

  . .إمنا العشرية أداة يدفع اهللا هبا . يف تصوره ، وهو الذي يدفع ال العشرية 
ولعل حس رسول اهللا امللهم قد راعى هذا التصور الصحيح احلي يف قول الرجل ، فكان هذا من أسباب قوله صلى 

  .» ال تقولوا إال خرياً . صدق « :  -ه وسلم اهللا علي
وأخرياً يقف اإلنسان أمام تقدير اهللا يف احلادث؛ وهو أن يكون حاطب من القلة اليت يعهد إليها رسول اهللا صلى اهللا 

  .عليه وسلم بسر احلملة 

. للحظة عن املسلمني مث جيري قدر اهللا بكف ضرر هذه ا. وأن تدركه حلظة الضعف البشري وهو من القلة املختارة 
كأمنا القصد هو كشفها فقط وعالجها مث ال يكون من اآلخرين الذين مل يعهد إليهم بالسر اعتراض على ما وقع ، 

. ها هو ذا أحد من استودعوا السر خانوه ، ولو أودعناه حنن ما حبنا به فلم يرد من هذا شيء : وال تنفج بالقول 
  . .دهتم ، وتواضعهم يف الظن بأنفسهم ، واعتبارهم مبا حدث ألخيهم مما يدل على أدب املسلمني مع قيا

وال نستبعد صحة هذه الرواية؛ . أما نزول هذه اآليات فيه فهو أحد روايات البخاري . واحلادث متواتر الرواية 
حاطب ولكن مضمون النص القرآين كما قلنا أبعد مدى ، وأدل على أنه كان يعاجل حالة نفسية أوسع من حادث 

  .الذي تواترت به الروايات ، مبناسبة وقوع هذا احلادث ، على طريقة القرآن 
كان يعاجل مشكلة األواصر القريبة ، والعصبيات الصغرية ، وحرص النفوس على مألوفاهتا املوروثة ليخرج هبا من 

  .هذا الضيق احمللي إىل األفق العاملي اإلنساين 
دة ، وقيماً جديدة ، وموازين جديدة ، وفكرة جديدة عن الكون واحلياة وكان ينشئ يف هذه النفوس صورة جدي

  .واإلنسان ، ووظيفة املؤمنني يف األرض ، وغاية الوجود اإلنساين 
وكان كأمنا جيمع هذه النبتات الصغرية اجلديدة يف كنف اهللا؛ ليعلمهم اهللا ويبصرهم حبقيقة وجودهم وغايته ، 

م من عداوات ومكر وكيد ، وليشعرهم أهنم رجاله وحزبه ، وأنه يريد هبم أمراً ، وليفتح أعينهم على ما حييط هب
ومن مث فهم يومسون بسمته وحيملون شارته ، ويعرفون هبذه الشارة وتلك السمة بني األقوام مجيعاً . وحيقق هبم قَدراً 

يف . من كل وشيجة غري وشيجته  وإذن فليكونوا خالصني له ، منقطعني لواليته ، متجردين. يف الدنيا واآلخرة . 
  .عامل الشعور وعامل السلوك 



حىت اآليات التشريعية التنظيمية الواردة يف آخرها عن معاملة املهاجرات املؤمنات ، . والسورة كلها يف هذا االجتاه 
م من الكوافر وبني املؤمنني وزوجاهت. ومبايعة من يدخلن يف اإلسالم ، والفصل بني املؤمنات وأزواجهن من الكفار 

  .فكلها تنظيمات منبثقة من ذلك التوجيه العام . . 
مث ختام السورة كما بدأت بالنهي عن مواالة أعداء اهللا ، ممن غضب عليهم اهللا ، سواء من املشركني أو من اليهود 

  . .إلميان ليتم التميز واالنفراد واملفاصلة من مجيع الوشائج والروابط غري رابطة العقيدة وغري وشيجة ا. 
يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم باملودة ، وقد كفروا مبا جاءكم من احلق ، { 

إن كنتم خرجتم جهاداً يف سبيلي وابتغاء مرضايت تسرون إليهم . خيرجون الرسول وإياكم ، أن تؤمنوا باهللا ربكم 
إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ، . ؛ ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل باملودة وأنا أعلم مبا أخفيتم وما أعلنتم

  . .} ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ، وودوا لو تكفرون 
نداء من رهبم الذي آمنوا به ، يدعوهم باسم . . } يا أيها الذين آمنوا { : تبدأ السورة بذلك النداء الودود املوحي 

  .م إليه اإلميان الذي ينسبه

  .يدعوهم ليبصرهم حبقائق موقفهم ، وحيذرهم حبائل أعدائهم ، ويذكرهم باملهمة امللقاة على عاتقهم 
  :ويف مودة جيعل عدوهم عدوه ، وعدوه عدوهم 

  . .} ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم باملودة { 
رجاله املنتسبون إليه الذين حيملون شارته يف هذه األرض ، فهم . يعاديهم من يعاديه . فيشعر املؤمنني بأهنم منه وإليه 

  .فال جيوز أن يلقوا باملودة إىل أعدائهم وأعدائه . وهم أوداؤه وأحباؤه 
  :ويذكرهم جبريرة هؤالء األعداء عليهم وعلى دينهم وعلى رسوهلم ، وعدواهنم على هذا كله يف جتن وظلم 

  . .} أن تؤمنوا باهللا ربكم . ن الرسول وإياكم خيرجو. وقد كفروا مبا جاءكم من احلق { 
وأخرجوا الرسول واملؤمنني ، ال لشيء إال ألهنم . فماذا أبقوا بعد هذه اجلرائر الظاملة للمواالة واملودة؟ كفروا باحلق 

كون من وهي اليت حارهبم املشر. آمنوا باهللا رهبم؟ إنه يهيج يف قلوب املؤمنني هذه الذكريات املرتبطة بعقيدهتم 
فهي قضية العقيدة دون . ويربز القضية اليت عليها اخلالف واخلصومة واحلرب . أجلها ، ال من أجل أي سبب آخر 

  .قضية احلق الذي كفروا به والرسول الذي أخرجوه ، واإلميان الذي من أجله أخرجوهم . سواها 
ينهم وبني املشركني إن كانوا قد خرجوا من وإذا متحضت القضية هكذا وبرزت ، ذكّرهم بأنه ال حمل إذن للمودة ب

  :ديارهم ابتغاء رضوان اهللا وجهاداً يف سبيله 
  . .} إن كنتم خرجتم جهاداً يف سبيلي وإبتغاء مرضايت { 

فما جيتمع يف قلب واحد أن يهاجر جهاداً يف سبيل اهللا ابتغاء مرضاة اهللا ، مع مودة ملن أخرجه من أجل إميانه باهللا ، 
  اهللا وعدو رسول اهللاوهو عدو 

مث حيذرهم حتذيراً خفياً مما تكن قلوهبم ، وما يسرون به إىل أعدائهم وأعداء اهللا من املودة ، وهو مطلع على خفية 
  :القلوب وعالنيتها 

  .} تسرون إليهم باملودة وأنا أعلم مبا أخفيتم وما أعلنتم { 
  :جل واملخافة مث يهددهم هتديداً خميفاً ، يثري يف القلب املؤمن الو

  . .} ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل { 
  وهل خييف املؤمن شيء ما خييفه أن يضل سواء السبيل بعد اهلداية والوصول؟



مث جتيء . وهذا التهديد وذلك التحذير يتوسطان تبصري املؤمنني حبقيقة أعدائهم وما يضمرون هلم من الشر والكيد 
  :البقية 

  . .} ا لكم أعداء ويبسطون إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء إن يثقفوكم يكونو{ 
ويوقعوا هبم ما ميلكون . فال تعرض هلم فرصة يتمكنون فيها من املسلمني حىت يتصرفوا معهم تصرف العدو األصيل 

  .من أذى ومن تنكيل باأليدي وباأللسنة وبكل وسيلة وكل سبيل 
  :واألدهى من هذا كله واألشد واألنكى 

  . .} ا لو تكفرون وودو{ 
فالذي يود له أن خيسر هذا الكنز العزيز . وهذه عند املؤمن أشد من كل أذى ومن كل سوء يصيبه باليد أو اللسان 

  ويرتد إىل الكفر ، هو أعدى من كل عدو يؤذيه باليد وباللسان. كنز اإلميان . 
ويعيش عيشة املؤمن بتصوراته ومداركه  والذي يذوق حالوة اإلميان بعد الكفر ، ويهتدي بنوره بعد الضالل ،

  .ومشاعره واستقامة طريقه وطمأنينة قلبه يكره العودة إىل الكفر كما يكره أن يلقى يف النار 

فعدو اهللا هو الذي يود أن يرجعه إىل جحيم الكفر وقد خرج منه إىل جنة اإلميان ، وإىل فراغ الكفر . أو أشد 
  .اخلاوي بعد عامل اإلميان املعمور 

وودوا لو { : هلذا يتدرج القرآن يف هتييج قلوب املؤمنني ضد أعدائه وأعدائهم حىت يصل إىل قمته بقوله هلم عنهم 
  . .} تكفرون 

مث تليها جولة ثانية بلمسة واحدة تعاجل مشاعر القرابة ووشائجها املتأصلة؛ . هذه هي اجلولة األوىل بلمساهتا املتعددة 
  :جرها جراً إىل املودة؛ وتنسيها تكاليف التميز بالعقيدة واليت تشتجر يف القلوب فت

  .} واهللا مبا تعملون بصري . يوم القيامة يفصل بينكم . لن تنفعكم أرحامكم وال أوالدكم { 
فلمسة قلبه مبا يكون يف اآلخرة من تقطيع . ويزرع هنا وينتظر احلصاد هناك . إن املؤمن يعمل ويرجو اآلخرة 

ا إذا تقطعت وشيجة العقيدة ، من شأهنا أن هتون عنده شأن هذه الوشائج يف فترة احلياة الدنيا وشائج القرىب كله
  :القصرية؛ وتوجهه إىل طلب الوشيجة الدائمة اليت ال تنقطع يف دنيا وال يف آخرة 

وتضطركم إىل اليت هتفون إليها وتتعلق قلوبكم هبا؛ . . } لن تنفعكم أرحامكم وال أوالدكم { : ومن مث يقول هلم 
موادة أعداء اهللا وأعدائكم وقاية هلا كما حدث حلاطب يف حرصه على أوالده وأمواله وكما جتيش خواطر آخرين 

يوم { ذلك أنه . لن تنفعكم أرحامكم وال أوالدكم . غريه حول أرحامهم وأوالدهم الذين خلفوهم يف دار اهلجرة 
  .وهي العروة اليت ال رباط بغريها عند اهللا . طكم مقطوعة ألن العروة اليت ترب. . } القيامة يفصل بينكم 

  .مطلع على العمل الظاهر والنية وراءه يف الضمري . . } واهللا مبا تعملون بصري { 
. قافلة اإلميان : وهذه القافلة الواحدة . أمة التوحيد : مث تأيت اجلولة الثالثة فتصل املسلمني بأول هذه األمة الواحدة 

إهنا األمة املمتدة منذ . . تدة يف الزمان ، متميزة باإلميان ، متربئة من كل وشيجة تنايف وشيجة العقيدة فإذا هي مم
وفيه أسوة ال يف العقيدة وحدها ، بل كذلك يف السرية ، ويف . أبيهم األول وصاحب احلنيفية األوىل . إبراهيم 

  :منها هو ومن آمن معه ، وجترد لعقيدته وحدها  التجارب اليت عاناها مع عاطفة القرابة ووشائجها؛ مث خلص
إنا برآء منكم ، ومما تعبدون من دون اهللا ، : قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه؛ إذ قالوا لقومهم { 

تغفرن إال قول إبراهيم ألبيه ، ألس. كفرنا بكم ، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حىت تؤمنوا باهللا وحده 
ربنا ال جتعلنا فتنة للذين . ربنا عليك توكلنا ، وإليك أنبنا ، وإليك املصري . لك ، وما أملك لك من اهللا من شيء 



لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم . . كفروا ، واغفر لنا ربنا ، إنك أنت العزيز احلكيم 
  .اآلخر 

  . .} يد ومن يتول فإن اهللا هو الغين احلم
وينظر املسلم فإذا له نسب عريق ، وماض طويل ، وأسوة ممتدة على آماد الزمان ، وإذا هو راجع إىل إبراهيم ، ال 

فيشعر أن له رصيداً من التجارب أكرب من رصيده الشخصي . يف عقيدته فحسب ، بل يف جتاربه اليت عاناها كذلك 
لقافلة املمتدة يف شعاب الزمان من املؤمنني بدين اهللا ، الواقفني إن هذه ا. وأكرب من رصيد جيله الذي يعيش فيه 

فليس األمر جديداً وال مبتدعاً وال . حتت راية اهللا ، قد مرت مبثل ما مير به ، وقد انتهت يف جتربتها إىل قرار اختذته 
جع إليها ، إذا انبتت الروابط مث إن له ألمة طويلة عريضة يلتقي معها يف العقيدة وير. . تكليفاً يشق على املؤمنني 

الشجرة . . فهو فرع من شجرة ضخمة باسقة عميقة اجلذور كثرية الفروع وارفة الظالل . بينه وبني أعداء عقيدته 
  . .إبراهيم . . اليت غرسها أول املسلمني 

إنا : إذ قالوا لقومهم { : وفيهم أسوة حسنة . مر إبراهيم والذين معه بالتجربة اليت يعانيها املسلمون املهاجرون 
برآء منكم ومما تعبدون من دون اهللا ، كفرنا بكم ، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حىت تؤمنوا باهللا وحده 

 {. .  
وهي العداوة والبغضاء ال تنقطع حىت . وهو الكفر هبم واإلميان باهللا . فهي الرباءة من القوم ومعبوداهتم وعباداهتم 

وهي املفاصلة احلامسة اجلازمة اليت ال تستبقي شيئاً من الوشائج واألواصر بعد انقطاع . وم باهللا وحده يؤمن الق
ويف . ويف هذا الفصل اخلطاب يف مثل هذه التجربة اليت مير هبا املؤمن يف أي جيل . وشيجة العقيدة وآصرة اإلميان 

  .يوم الدين  قرار إبراهيم والذين معه أسوة خللفائهم من املسلمني إىل
ولقد كان بعض املسلمني جيد يف استغفار إبراهيم ألبيه وهو مشرك ثغرة تنفذ منها عواطفهم احلبيسة ومشاعرهم 

ألستغفرن { : فجاء القرآن ليشرح هلم حقيقة موقف إبراهيم يف قوله ألبيه . املوصولة بذوي قرباهم من املشركني 
  . .} لك 

فلما تبني له أنه عدو { : قاله وهو يرجو إميانه ويتوقعه . صرار أبيه على الشرك فلقد قال هذا قبل أن يستيقن من إ
  .كما جاء يف سورة أخرى . . } هللا تربأ منه 

  :ويثبت هنا أن إبراهيم فوض األمر كله هللا ، وتوجه إليه بالتوكل واإلنابة والرجوع إليه على كل حال 
  . .} كلنا وإليك أنبنا وإليك املصري ربنا عليك تو. وما أملك لك من اهللا من شيء { 

. وهذا التسليم املطلق هللا ، هو السمة اإلميانية الواضحة يف إبراهيم يربزها هنا ليوجه إليها قلوب أبنائه املسلمني 
كحلقة من حلقات التربية والتوجيه بالقصص والتعقيب عليه ، وإبراز ما يف ثناياه من مالمح ومسات وتوجيهات 

  .لقرآن الكرمي على طريقة ا
  :ويستطرد هلذا يف إثبات بقية دعاء إبراهيم وجنواه ملواله 

  . .} ربنا ال جتعلنا فتنة للذين كفروا { 
لو كان اإلميان حيمي أهله ما سلطنا عليهم وقهرناهم : فيكون يف ذلك فتنة هلم ، إذ يقولون . فال تسلطهم علينا 

، حني يتمكن الباطل من احلق ، ويتسلط الطغاة على أهل اإلميان وهي الشبهة اليت كثرياً ما حتيك يف الصدور 
  .حلكمة يعلمها اهللا يف فترة من الفترات 



  .واملؤمن يصرب لالبتالء ، ولكن هذا ال مينعه أن يدعو اهللا أال يصيبه البالء الذي جيعله فتنة وشبهة حتيك يف الصدور 
  :وبقية الدعاء 

  . .} واغفر لنا { 
إدراكاً منه ملستوى العبادة اليت يستحقها منه ربه ، وعجزه ببشريته عن بلوغ املستوى . خليل الرمحن  يقوهلا إبراهيم

الذي يكافئ به نعم اهللا وآالءه ، وميجد جالله وكربياءه فيطلب املغفرة من ربه ، ليكون يف شعوره ويف طلبه أسوة 
  .ملن معه وملن يأيت بعده 

  :صف ربه بصفته املناسبة هلذا الدعاء وخيتم دعاءه وإنابته واستغفاره ي
  . .} ربنا إنك أنت العزيز احلكيم { 

  .فيما ميضي من تدبري : القادر على الفعل ، احلكيم : العزيز 
ويف هناية هذا العرض ملوقف إبراهيم والذين معه ، ويف استسالم إبراهيم وإنابته يعود فيقرر األسوة ويكررها؛ مع 

  :نني ملسة جديدة لقلوب املؤم
  . .} ومن يتول فإن اهللا هو الغين احلميد . لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر { 

هؤالء هم الذين يدركون قيمة التجربة . فاألسوة يف إبراهيم والذين معه متحققة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر 
فمن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر فليتخذ . أسوة تتبع ، وسابقة هتدي اليت عاناها هذا الرهط الكرمي ، وجيدون فيها 

  .وهو تلميح موح للحاضرين من املؤمنني . . منها أسوة 
من يريد أن ينسلخ من هذا النسب . من يريد أن حييد عن طريق القافلة . فأما من يريد أن يتوىل عن هذا املنهج 

  . .} فإن اهللا هو الغين احلميد { فما باهللا من حاجة إليه سبحانه . العريق 
وتنتهي اجلولة وقد عاد املؤمنون أدراجهم إىل أوائل تارخيهم املديد ، ورجعوا بذكرياهتم إىل نشأهتم يف األرض؛ 

وعرفوا جتارهبم املذخورة هلم يف األجيال املتطاولة ، ورأوا القرار الذي انتهى إليه من مروا هبذه التجربة؛ ووجدوها 
  .بدة من قبل ليسوا هم أول السالكني فيها طريقاً مع

والقرآن الكرمي يؤكد هذا التصور ويكرره ليتصل ركب املؤمنني ، فال يشعر بالغربة أو الوحشة سالك ولو كان 
  وحده يف جيل وال جيد مشقة يف تكليف هنض به السالكون معه يف الطريق

من حنني ورغبة يف زوال حالة العداء واجلفوة اليت تكلفهم  بعدئذ يعود فينسم على هذه القلوب اليت يعلم اهللا ما هبا
ينسم عليها بنسمة األمل الندية يف أن ينضم هؤالء األعداء إىل راية اإلسالم ، وإىل صفوف املسلمني؛ . هذه املشقة 

 مث خيفف عنهم مرة أخرى وهو يضع. . فيكون هذا هو الطريق لزوال اجلفوة وقيام الود على أساسه الركني 
القاعدة اإلسالمية الكربى يف العالقات الدولية بني املسلمني وغريهم ، فيجعل املقاطعة واخلصومة خاصة حبالة العداء 

  .والعدوان 

  :فأما حني ينتفي العداء والعدوان فهو الرب ملن يستحق الرب ، وهو القسط يف املعاملة والعدل 
ال ينهاكم اهللا عن الذين مل . مودة ، واهللا قدير واهللا غفور رحيم  عسى اهللا أن جيعل بينكم وبني الذين عاديتم منهم{ 

إمنا ينهاكم اهللا عن . إن اهللا حيب املقسطني . يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دياركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم 
هلم فأولئك هم ومن يتو. الذين قاتلوكم يف الدين وأخرجوكم من دياركم ، وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم 

  . .} الظاملون 
إن اإلسالم دين سالم ، وعقيدة حب ، ونظام يستهدف أن يظلل العامل كله بظله ، وأن يقيم فيه منهجه ، وأن جيمع 



وليس هنالك من عائق حيول دون اجتاهه هذا إال عدوان أعدائه عليه . الناس حتت لواء اهللا إخوة متعارفني متحابني 
ا ساملوهم فليس اإلسالم براغب يف اخلصومة وال متطوع هبا كذلك وهو حىت يف حالة اخلصومة فأما إذ. وعلى أهله 

يستبقي أسباب الود يف النفوس بنظافة السلوك وعدالة املعاملة ، انتظاراً لليوم الذي يقتنع فيه خصومه بأن اخلري يف 
تستقيم فيه النفوس ، فتتجه هذا االجتاه وال ييأس اإلسالم من هذا اليوم الذي . أن ينضووا حتت لوائه الرفيع 

  .املستقيم 
ويف اآلية األوىل من هذا املقطع إشارة إىل هذا الرجاء الذي ال يغلب عليه اليأس؛ يف معرض التخفيف على نفوس 

  :بعض املهاجرين ، وتغذية قلوهبم املتعبة مبشقة املقاطعة واحلرب لألهل والعشرية 
  . .}  الذين عاديتم منهم مودة عسى اهللا أن جيعل بينكم وبني{ 

واملؤمنون الذين مسعوه ال بد قد أيقنوا به ، ولقد وقع بعد هذا بوقت . وهذا الرجاء من اهللا ، معناه القطع بتحققه 
قصري أن فتحت مكة ، وأن أسلمت قريش ، وأن وقف اجلميع حتت لواء واحد ، وأن طويت الثارات واملواجد ، 

  .تلفي القلوب وأن عاد اجلميع إخوة مؤ
  .يفعل ما يريد بال معقب . . } واهللا قدير { 
  . .يغفر ما سلف من الشرك والذنوب . . } واهللا غفور رحيم { 

وإىل أن يتحقق وعد اهللا الذي دل عليه لفظ الرجاء رخص اهللا هلم يف موادة من مل يقاتلوهم يف الدين ومل خيرجوهم 
وهم ، وأن يتحروا العدل يف معامالهتم معهم فال يبخسوهنم من حقوقهم ورفع عنهم احلرج يف أن يرب. من ديارهم 

. ولكنه هنى أشد النهي عن الوالء ملن قاتلوهم يف الدين وأخرجوهم من ديارهم وساعدوا على إخراجهم . شيئاً 
إن الشرك {  :ومن معاين الظلم الشرك بالرجوع إىل قوله تعاىل . . وحكم على الذين يتولوهنم بأهنم هم الظاملون 

  وهو هتديد رهيب جيزع منه املؤمن ، ويتقي أن يدخل يف مدلوله املخيف. . } لظلم عظيم 
وتلك القاعدة يف معاملة غري املسلمني هي أعدل القواعد اليت تتفق مع طبيعة هذا الدين ووجهته ونظرته إىل احلياة 

حد ، املتجه إىل إله واحد ، املتعاون يف تصميمه اللدين اإلنسانية ، بل نظرته الكلية هلذا الوجود ، الصادر عن إله وا
  .وتقديره األزيل ، من وراء كل اختالف وتنويع 

وهي أساس شريعته الدولية ، اليت جتعل حالة السلم بينه وبني الناس مجيعاً هي احلالة الثابتة ، ال يغريها إال وقوع 
عاهدة ، وهي هتديد باالعتداء؛ أو الوقوف بالقوة يف وجه االعتداء احلريب وضرورة رده ، أو خوف اخليانة بعد امل

وفيما عدا هذا فهي السلم واملودة والرب والعدل للناس أمجعني . وهو كذلك اعتداء . حرية الدعوة وحرية االعتقاد 
.  

العقيدة دون مث هي القاعدة اليت تتفق مع التصور اإلسالمي الذي جيعل القضية بني املؤمنني وخمالفيهم هي قضية هذه 
فليس بينهم وبني الناس ما . غريها؛ وجيعل القيمة اليت يضن هبا املؤمن ويقاتل دوهنا هي قضية العقيدة وحدها 

  .يتخاصمون عليه ويتقاتلون إال حرية الدعوة وحرية االعتقاد ، وحتقيق منهج اهللا يف األرض ، وإعالء كلمة اهللا 
إىل إبراز قيمة العقيدة ، وجعلها هي الراية الوحيدة اليت يقف حتتها  وهذا التوجيه يتفق مع اجتاه السورة كلها

ومن ساملهم فتركهم لعقيدهتم . ومن قاتلهم فيها فهو عدوهم . فمن وقف معهم حتتها فهو منهم . املسلمون 
 مينع اإلسالم من ودعوهتم ، ومل يصد الناس عنها ، ومل حيل بينهم وبني مساعها ، ومل يفنت املؤمنني هبا ، فهو مسامل ال

  .الرب به والقسط معه 
فال خصومة على مصلحة . إن املسلم يعيش يف هذه األرض لعقيدته ، وجيعلها قضيته مع نفسه ومع الناس من حوله 



إمنا اجلهاد لتكون كلمة اهللا هي العليا ، . ، وال جهاد يف عصبية أي عصبية من جنس أو أرض أو عشرية أو نسب 
  .املنهج املطبق يف احلياة  ولتكون عقيدته هي

فانتهت } اخل . . براءة من اهللا ورسوله إىل الذين عاهدمت من املشركني { ولقد نزلت بعد ذلك سورة التوبة وفيها 
بعد مهلة أربعة أشهر ألصحاب املعاهدات غري املسماة . هبذا حالة املعاهدة واملوادعة بني املسلمني واملشركني كافة 

ولكن هذا إمنا كان بعدما أثبتت التجارب أن القوم .  انتهاء األجل ألصحاب املعاهدات املسماة األجل ، ومهلة إىل
{ : ال يرعون عهودهم مع املسلمني إال ريثما تسنح هلم الفرصة لنقضها وهم الراحبون فانطبقت القاعدة األخرى 

وكان هذا ضرورة لتأمني القاعدة } ني وإما ختافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سوآء إن اهللا ال حيب اخلائن
اإلسالمية وهي حينئذ شبه اجلزيرة كلها من املتربصني باملسلمني من أعدائهم املعايشني هلم من املشركني وأهل 

. وهي حالة اعتداء يف صميمها ، تنطبق عليها حالة االعتداء . الكتاب الذين تكررت غدراهتم ونقضهم للعهود 
يتني احمليطتني بأرض اإلسالم قد بدأتا جتمعان له وتشعران خبطره ، وتؤلبان عليه اإلمارات وخباصة أن االمرباطور

فلم يبق بد من تطهري املعسكر اإلسالمي من بقية أعدائه قبل . العربية املتامخة اخلاضعة للدولتني الرومانية والفارسية 
  .االلتحام يف املعارك اخلارجية املتوقعة يومذاك 

يا أيها الذين آمنوا إذا { : القدر من االستطراد لنعود إىل سياق السورة يف حكم املؤمنات املهاجرات ونكتفي هبذا 
جآءكم املؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ، اهللا أعلم بإمياهنن ، فإن علمتموهن مؤمنات فال ترجعوهن إىل الكفار ، ال 

عليكم أن تنكحوهن إذآ آتيتموهن أجورهن؛ وال هن حل هلم وال هم حيلون هلن ، وآتوهم مآ أنفقوا ، وال جناح 
  .متسكوا بعصم الكوافر ، واسألوا مآ أنفقتم وليسألوا مآ أنفقوا 
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لقرآن: كتاب  ا   يف ظالل 
لشاريب: املؤلف  هيم حسني ا برا  سيد قطب إ

وإن فاتكم شيء من أزواجكم إىل الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت . ذلكم حكم اهللا حيكم بينكم واهللا عليم حكيم 
  . .} أزواجهم مثل مآ أنفقوا ، واتقوا اهللا الذي أنتم به مؤمنون 

على أال يأتيك منا أحد وإن « : م أنه كان بعد صلح احلديبية الذي جاء فيه وقد ورد يف سبب نزول هذه األحكا
فلما كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم واملسلمون معه بأسفل احلديبية جاءته . . » كان على دينك إال رددته إلينا 

. هن تنفيذاً للمعاهدة نساء مؤمنات يطلنب اهلجرة واالنضمام إىل دار اإلسالم يف املدينة؛ وجاءت قريش تطلب رد
ويظهر أن النص مل يكن قاطعاً يف موضوع النساء ، فنزلت هاتان اآليتان متنعان رد املهاجرات املؤمنات إىل الكفار ، 

  .ُيفّنت يف دينهن وهن ضعاف 
 ونزلت أحكام هذه احلالة الدولية معها ، تنظم التعامل فيها على أعدل قاعدة تتحرى العدل يف ذاته دون تأثر

  .على طريقة اإلسالم يف كل معامالته الداخلية والدولية . بسلوك الفريق اآلخر ، وما فيها من شطط وجور 
وأول إجراء هو امتحان هؤالء املهاجرات لتحري سبب اهلجرة ، فال يكون ختلصاً من زواج مكروه ، وال طلباً 

  ملنفعة ، وال جرياً وراء حب فردي يف دار اإلسالم
باهللا ما خرجت من بغض زوج ، وباهللا ما خرجت رغبة عن أرض إىل أرض ، وباهللا : كان ميتحنهن : قال ابن عباس 

  .ما خرجت التماس دنيا ، وباهللا ما خرجت إال حباً هللا ورسوله 
  .ما جاء بك إال حب اهللا ورسوله ، وما جاء بك عشق رجل منا ، وال فراراً من زوجك : يقال هلا : وقال عكرمة 
فأما خفايا الصدور فأمرها إىل اهللا ، . وهو يعتمد على ظاهر حاهلن واقرارهن مع احللف باهللا . . المتحان وهذا هو ا

  . .} فال ترجعوهن إىل الكفار { فإذا ما أقررن هكذا } . . اهللا أعلم بإمياهنن { : ال سبيل للبشر إليها 
  . .} ال هن حل هلم وال هم حيلون هلن { 

. فلم تعد هناك وشيجة أخرى ميكن أن تصل هذه القطيعة . . وشيجة العقيدة : وىل فقد انبتت الوشيجة األ
واإلميان هو قوام . والزوجية حالة امتزاج واندماج واستقرار ، ال ميكن أن تقوم إذا انقطعت هذه الوشيجة األوىل 

ن أن يتجاوب معه ، وال أن حياة القلب الذي ال تقوم مقامه عاطفة أخرى ، فإذا خوى منه قلب مل يستطع قلب مؤم
  .والزواج مودة ورمحة وأنس وسكن . يأنس به ، وال أن يواده وال أن يسكن إليه ويطمئن يف جواره 

وكان األمر يف أول اهلجرة متروكاً بغري نص ، فلم يكن يفرق بني الزوجة املؤمنة والزوج الكافر؛ وال بني الزوج 
  .إلسالمي مل يكن قد استقرت قواعده بعد املؤمن والزوجة الكافرة ، ألن اجملتمع ا

فأما بعد صلح احلديبية أو فتح احلديبية كما يعتربه كثري من الرواة فقد آن أن تقع املفاصلة الكاملة؛ وأن يستقر يف 
ضمري املؤمنني واملؤمنات ، كما يستقر يف واقعهم ، أن ال رابطة إال رابطة اإلميان ، وأن ال وشيجة إال وشيجة 

  .ة ، وأن ال ارتباط إال بني الذين يرتبطون باهللا العقيد
ومع إجراء التفريق إجراء التعويض على مقتضى العدل واملساواة فريد على الزوج الكافر قيمة ما أنفق من املهر 

كما يرد على الزوج املؤمن قيمة ما أنفق من املهر على زوجته . على زوجته املؤمنة اليت فارقته تعويضاَ للضرر 
  .افرة اليت يطلقها من عصمته الك



هل هلن عدة ، أم ال : مع خالف فقهي . . وبعد ذلك حيل للمؤمنني نكاح املؤمنات املهاجرات مىت آتوهن مهورهن 
أم هي عدة . . ثالثة قروء . . عدة إال للحوامل حىت يضعهن محلهن؟ وإذا كانت هلن عدة فهل هي عدة املطلقات 

  استرباء للرحم حبيضة واحدة؟
وال متسكوا بعصم الكوافر ، واسألوا . وآتوهم مآ أنفقوا وال جناح عليكم أن تنكحوهن إذآ آتيتموهن أجورهن { 

  .} مآ أنفقتم وليسألوا مآ أنفقوا 
  :ضمانة الرقابة اإلهلية وخشية اهللا وتقواه . مث يربط هذه األحكام كلها بالضمانة الكربى يف ضمري املؤمن 

  . .} ينكم ، واهللا عليم حكيم ذلكم حكم اهللا حيكم ب{ 
. فحكم اهللا ، هو حكم العليم احلكيم . وهي الضمانة الوحيدة اليت يؤمن عليها من النقض وااللتواء واالحتيال 

ويكفي أن يستشعر ضمري املسلم هذه الصلة ، . وهو حكم القوي القدير . وهو حكم املطلع على ذوات الصدور 
  .وهو يوقن أن مرده إىل اهللا . ويرعاه  ويدرك مصدر احلكم ليستقيم عليه

فإذا فات املؤمنني شيء مما أنفقوا ، بامتناع الكوافر أو أهليهن من رد حق الزوج املؤمن كما حدث يف بعض 
احلاالت عوضهم اإلمام مما يكون للكافرين الذين هاجرت زوجاهتم من حقوق على زوجاهتم يف دار اإلسالم ، أو مما 

  :غنيمة يف أيدي املسلمني  يقع من مال الكفار
ويربط هذا احلكم } وإن فاتكم شيء من أزواجكم إىل الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا { 

  :وتطبيقاته كذلك بالضمان الذي يتعلق به كل حكم وكل تطبيق 
  . .} واتقوا اهللا الذي أنتم به مؤمنون { 

  .ألثر يف القلوب وهي ملسة للمؤمنني باهللا عميقة ا
وهكذا تكون تلك األحكام باملفاصلة بني األزواج تطبيقاً واقعياً للتصور اإلسالمي عن قيم احلياة وارتباطاهتا؛ وعن 

وحدة الصف اإلسالمي ومتيزه من سائر الصفوف؛ وعن إقامة احلياة كلها على أساس العقيدة ، وربطها كلها مبحور 
وتبقى شارة واحدة متيز . وب فيه فوارق اجلنس واللون واللغة والنسب واألرض اإلميان؛ وإنشاء عامل إنساين تذ

  .الناس 

) ٢(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِلَم َتقُولُونَ َما لَا َتفَْعلُونَ ) ١(سَبََّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم 
إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الَِّذيَن ُيقَاِتلُونَ ِفي َسبِيِلِه َصفًّا كَأَنَُّهمْ ُبْنَيانٌ مَْرُصوصٌ ) ٣(ِعْنَد اللَِّه أَنْ َتقُولُوا َما لَا َتفَْعلُونَ كَُبَر َمقًْتا 

إِلَْيكُْم فَلَمَّا َزاغُوا أَزَاغَ اللَُّه قُلُوَبُهْم َواللَّهُ  َوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه َيا قَْومِ ِلَم ُتْؤذُوَننِي َوقَْد َتْعلَُمونَ أَنِّي َرُسولُ اللَِّه) ٤(
وَإِذْ قَالَ ِعيَسى اْبُن َمرَْيَم َيا َبنِي إِسَْرائِيلَ إِنِّي َرُسولُ اللَِّه إِلَْيكُْم ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَديَّ ) ٥(لَا يَْهِدي الْقَْوَم الْفَاِسِقَني 

َوَمْن أَظْلَمُ ) ٦(شًِّرا بَِرسُولٍ يَأِْتي ِمْن َبْعِدي اْسُمُه أَْحَمُد فَلَمَّا َجاَءُهْم بِالَْبيَِّناِت قَالُوا َهذَا ِسْحٌر ُمبٌِني ِمَن التَّْوَراِة َوُمَب
يُرِيُدونَ ِلُيطِْفئُوا نُوَر اللَِّه ) ٧(َني ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َوُهَو ُيْدَعى إِلَى الْإِْسلَامِ َواللَُّه لَا َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِم

ُهَو الَِّذي أَْرَسلَ َرسُولَُه بِالُْهَدى َوِدينِ الَْحقِّ ِلُيظْهَِرُه َعلَى الدِّينِ ) ٨(بِأَفَْواهِهِْم َواللَُّه مُِتمُّ ُنورِِه َولَْو كَرَِه الْكَاِفرُونَ 
ُتْؤِمُنونَ ) ١٠(َها الَِّذيَن آَمُنوا َهلْ أَدُلُّكُْم َعلَى ِتجَاَرٍة تُْنجِيكُْم ِمْن َعذَابٍ أَِليمٍ َيا أَيُّ) ٩(كُلِِّه َولَْو كَرَِه الُْمْشرِكُونَ 

لَكُمْ  َيْغِفْر) ١١(َتْعلَُمونَ بِاللَِّه َوَرُسوِلِه وَُتَجاِهُدونَ ِفي سَبِيلِ اللَِّه بِأَْموَاِلكُْم وَأَْنفُِسكُْم ذَِلكُْم َخْيرٌ لَكُْم إِنْ كُنُْتْم 
وَأُْخَرى ) ١٢(ْوزُ الَْعظِيُم ذُُنوَبكُْم َوُيْدِخلْكُْم َجنَّاتٍ َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهاُر وََمَساِكَن طَيَِّبةً ِفي جَنَّاِت َعْدٍن ذَِلَك الْفَ

َها الَِّذيَن آَمنُوا كُوُنوا أَْنَصاَر اللَِّه كََما قَالَ ِعيَسى اْبُن َيا أَيُّ) ١٣(ُتحِبُّوَنَها َنْصٌر ِمَن اللَِّه َوفَْتٌح قَرِيٌب وََبشِّرِ الُْمْؤِمنَِني 



ِمْن بَنِي إِْسرَاِئيلَ َوكَفََرْت طَاِئفَةٌ َمْرَيَم لِلَْحوَارِيَِّني َمْن أَْنصَارِي إِلَى اللَِّه قَالَ الْحََوارِيُّونَ َنْحُن أَْنصَاُر اللَِّه فَآمََنْت طَاِئفَةٌ 
  ) ١٤(الَِّذيَن آَمُنوا َعلَى َعُدوِِّهْم فَأَصَْبحُوا ظَاهِرِيَن فَأَيَّدَْنا 

هذه السورة تستهدف أمرين أساسيني واضحني يف سياقها كل الوضوح ، إىل جانب اإلشارات والتلميحات الفرعية 
  :اليت ميكن إرجاعها إىل ذينك األمرين األساسيني 
و املنهج اإلهلي للبشرية يف صورته األخرية ، سبقته صور منه تستهدف أوالً أن تقرر يف ضمري املسلم أن دينه ه

تناسب أطواراً معينة يف تاريخ البشرية ، وسبقته جتارب يف حياة الرسل وحياة اجلماعات ، متهد كلها هلذه الصورة 
  . .ألرض وأن يظهره على الدين كله يف ا. األخرية من الدين الواحد ، الذي أراد اهللا أن يكون خامتة الرساالت 

ومن مث يذكر رسالة موسى ليقرر أن قومه الذين أرسل إليهم آذوه واحنرفوا عن رسالته فضلوا ، ومل يعودوا امناء 
فلما . يا قوم مل تؤذونين وقد تعلمون أين رسول اهللا إليكم : وإذ قال موسى لقومه { : على دين اهللا يف األرض 

وإذن فقد انتهت قوامة قوم موسى على دين اهللا؛ فلم . . } قوم الفاسقني زاغوا أزاغ اهللا قلوهبم ، واهللا ال يهدي ال
  .يعودوا أمناء عليه ، مذ زاغوا فأزاغ اهللا قلوهبم ، ومذ ضلوا فأضلهم اهللا واهللا ال يهدي القوم الفاسقني 

وممهداً للرسالة  ويذكر رسالة عيسى ليقرر أنه جاء امتداداً لرسالة موسى ، ومصداقاً ملا بني يديه من التوراة ،
يا : وإذ قال عيسى ابن مرمي { : األخرية ومبشراً برسوهلا؛ ووصلة بني الدين الكتايب األول والدين الكتايب األخري 

. . } بين إسرائيل إين رسول اهللا إليكم ، مصدقاً ملا بني يدي من التوراة ، ومبشراً برسول يأيت من بعدي امسه أمحد 
  .نة الدين اإلهلي اليت محلها بعد موسى إىل الرسول الذي بشر به وإذن فقد جاء ليسلم أما

وأن يستقر دين اهللا يف األرض يف . وكان مقرراً يف علم اهللا وتقديره أن تنتهي هذه اخلطوات إىل قرار ثابت دائم 
ن كله ولو هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدي{ : صورته األخرية علي يدي رسوله األخري 

  .} كره املشركون 
فإن شعور املسلم هبذه احلقيقة ، وإدراكه لقصة . هذا اهلدف األول الواضح يف السورة يقوم عليه اهلدف الثاين 

يستتبع شعوره بتكاليف هذه األمانة شعوراً يدفعه إىل صدق النية يف . . العقيدة ، ولنصيبه هو من أمانتها يف األرض 
على الدين كله كما أراد اهللا وعدم التردد بني القول والفعل؛ ويقبح أن يعلن املؤمن الرغبة يف اجلهاد إلظهار دينه 

ومن مث جييء يف مطلع . . اجلهاد مث ينكص عنه ، كما يبدو أنه حدث من فريق من املسلمني كما تذكر الروايات 
مل تقولون ما ال تفعلون؟ كرب مقتاً عند اهللا أن يا أيها الذين آمنوا { . . السورة بعد إعالن تسبيح الكون وما فيه هللا 

  .} إن اهللا حيب الذين يقاتلون يف سبيله صفاً كأهنم بنيان مرصوص . تقولوا ما ال تفعلون 
يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على جتارة تنجيكم { : مث يدعوهم يف وسط السورة إىل أربح جتارة يف الدنيا واآلخرة 

  .ن باهللا ورسوله ، وجتاهدون يف سبيل اهللا بأموالكم وأنفسكم من عذاب أليم؟ تؤمنو

يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات جتري من حتتها األهنار ، ومساكن طيبة يف . ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون 
  .} نصر من اهللا وفتح قريب ، وبشر املؤمنني : وأخرى حتبوهنا . جنات عدن ، ذلك الفوز العظيم 

رة بنداء أخري للذين آمنوا ، ليكونوا أنصار اهللا كما كان احلواريون أصحاب عيسى أنصاره إىل اهللا ، مث خيتم السو
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار اهللا كما قال عيسى ابن { : على الرغم من تكذيب بين إسرائيل به وعدائهم هللا 

فآمنت طآئفة من بين إسرائيل وكفرت . نصار اهللا حنن أ: من أنصاري إىل اهللا؟ قال احلواريون : مرمي للحواريني 
  . .} طآئفة ، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين 



فال يبقى إال التنديد باملكذبني . هذان اخلطان واضحان يف السورة كل الوضوح ، يستغرقان كل نصوصه تقريباً 
وذلك قول اهللا تعاىل . متصل دائماً باخلطني األساسيني فيها بالرسالة األخرية وهذه قصتها وهذه غايتها وهذا التنديد 

هذا : فلما جاءهم بالبينات قالوا { : ، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد ذكر تبشري عيسى عليه السالم به 
يريدون .  ومن أظلم ممن افترى على اهللا الكذب وهو يدعى إىل اإلسالم؟ واهللا ال يهدي القوم الظاملني. سحر مبني 

  . .} ليطفئوا نور اهللا بأفواههم ، واهللا متم نوره ، ولو كره الكافرون 
وفيه يتضح يف ضمري املسلم أن دينه هو دين اهللا يف صورته األخرية يف األرض؛ وأن أمانة العقيدة يف البشرية كلها 

ريقه ، فال يبقى يف تصوره غبش ، موكولة إليه؛ يعلم أنه مكلف أن جياهد يف سبيل اهللا ، كما حيب اهللا؛ ويتضح ط
وال يبقى يف حياته جمال للتمتمة والغمغمة يف هذه القضية ، أو للتردد والتلفت عن اهلدف املرسوم والنصيب 

  .املقسوم يف علم اهللا وتقديره منذ بعيد 
يقول ما ال يفعل  وهو أن ال. ويف أثناء توجيهه إىل هذا اهلدف الواضح يوجه كذلك إىل خلق املسلم وطبيعة ضمريه 

متجرداً . وأن يكون هو نفسه يف كل حال . ، وأال خيتلف له قول وفعل ، وال ظاهر وباطن ، وال سريرة وعالنية 
  . .كالبنيان املرصوص . متضامناً مع إخوانه . ثابت اخلطو يف طريقه . صرحياً يف قوله وفعله . خالصاً لدعوته . هللا 
  . .} يف األرض وهو العزيز احلكيم سبح هللا ما يف السماوات وما { 

جتيء هذه التسبيحة من الوجود كله هللا العزيز احلكيم ، يف مطلع السورة اليت تعلن للمسلمني أن دينهم هو احللقة 
األخرية يف دين اهللا؛ وأهنم هم األمناء على هذا الدين الذي يوحد اهللا ، وينكر على الكافرين املشركني كفرهم 

  .يدعوهم للجهاد لنصرته ، وقد قدر اهللا أن يظهره على الدين كله ولو كره املشركون وشركهم ، والذي 

فيوحي هذا املطلع أن األمانة اليت يقوم عليها املسلمون هي أمانة الوجود كله؛ وأن العقيدة اليت يطلب إليهم اجلهاد 
الدين كله ، هو ظاهرة كونية تتسق فيها هي عقيدة كل ما يف السماوات وما يف األرض؛ وأن ظهور هذا الدين على 

  .مع اجتاه الكون كله إىل اهللا العزيز احلكيم 
امر يكرهه اهللا أشد الكره ، وميقته أكرب . مث يعاتب اهللا الذين آمنوا عتاباً شديداً على أمر حدث من طائفة منهم 

  :املقت ، ويستفظعه من الذين آمنوا على وجه اخلصوص 
إن اهللا حيب الذين يقاتلون يف . ولون ما ال تفعلون؟ كرب مقتاً عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون أيها الذين آمنوا مل تق{ 

  . .} سبيله صفاً ، كأهنم بنيان مرصوص 
لوددنا أن اهللا عز : كان ناس من املؤمنني قبل أن يفرض اجلهاد يقولون : قال علي بن طلحة عن ابن عباس قال 

يه ، فنعمل به ، فأخرب اهللا نبيه أن أحب األعمال إميان به ال شك فيه ، وجهاد أهل وجل دلنا على أحب األعمال إل
فلما نزل اجلهاد كره ذلك ناس من املؤمنني ، وشق عليهم أمره ، فقال . معصيته الذين خالفوا اإلميان ومل يقروا به 

} . . . مقتاً عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون يا أيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون؟ كرب { : اهللا سبحانه وتعاىل 
  .وقد اختار ابن جرير يف تفسريه هذا القول . . 

ومحلوا اآلية يعين اجلمهور على أهنا نزلت حني متنوا فريضة اجلهاد عليهم ، فلما فرض « : وقال ابن كثري يف تفسريه 
كفوا أيديكم وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة ، فلما كتب : أمل تر إىل الذين قيل هلم { نكل عنه بعضهم ، كقوله تعاىل 

ربنا مل كتبت علينا القتال؟ لوال : وقالوا . عليهم القتال إذا فريق منهم خيشون الناس كخشية اهللا أو أشد خشية 
كم املوت أينما تكونوا يدرك. متاع الدنيا قليل واآلخرة خري ملن اتقى وال تظلمون فتيالً : أخرتنا إىل أجل قريب قل 

. طعنا . ضربنا . قتلنا : وقال قتادة والضحاك نزلت توبيخاً لقوم كانوا يقولون } ولو كنتم يف بروج مشيدة . 



  ومل يكونوا فعلوا ذلك. . وفعلنا 
ولكن . والراجح من سياق اآليات وذكر القتال أن مناسبة النزول هي اليت عليها اجلمهور وهي اختيار ابن جرير 

نية دائماً أبعد مدى من احلوادث املفردة اليت تنزل اآليات ملواجهتها ، وأمشل حلاالت كثرية غري النصوص القرآ
ومن مث فإننا نسري مع هذه النصوص إىل مدلوالهتا العامة ، مع اعتبار احلادث الذي تذكره . احلالة اليت نزلت بسببها 

  .روايات النزول 
  :إهنا تبدأ بعتاب على حادث وقع أو حوادث 

  .} يا أيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون؟ { 
  :وتثين باستنكار هلذا الفعل وهذا اخللق يف صيغة تضخم هذا االستنكار 

  . .} كرب مقتاً عند اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون؟ { 
  .} عند اهللا { واملقت الذي يكرب 

ضيع ألمر ، وخباصة يف ضمري املؤمن ، الذي ُيناَدى وهذا غاية التف. . هو أكرب املقت وأشد البغض وأنكر النكر . 
  .بإميانه ، والذي يناديه ربه الذي آمن به 

وتقرر ما حيبه اهللا فيه ويرضاه . . وهو اجلهاد . . واآلية الثالثة تشري إىل املوضوع املباشر الذي قالوا فيه ما مل يفعلوا 
:  

  . .} بنيان مرصوص إن اهللا حيب الذين يقاتلون يف سبيله صفاً كأهنم { 
والقتال . والقتال يف تضامن مع اجلماعة املسلمة داخل الصف . ولكنه هو القتال يف سبيله . فليس هو جمرد القتال 

  . .} صفاً كأهنم بنيان مرصوص { يف ثبات وصمود 
انة دينه يف األرض ، كان يبنيها لتقوم على أم. إن القرآن كما قلنا يف مناسبات متعددة يف هذا اجلزء كان يبين أمة 

. . ومل يكن بد أن يبين نفوسها أفراداً ويبنيها مجاعة ، ويبنيها عمالً واقعاً . ومنهجه يف احلياة ، ونظامه يف الناس 
وال يتصور اإلسالم قائماً إال يف حميط مجاعة منظمة ذات . فاملسلم ال يبىن فرداً إال يف مجاعة . . كلها يف آن واحد 

هو إقامة هذا املنهج اإلهلي يف . نظام ، وذات هدف مجاعي منوط يف الوقت ذاته بكل فرد فيها ارتباط ، وذات 
وهو ال يقوم يف األرض إال يف جمتمع يعيش ويتحرك ويعمل وينتج يف . الضمري ويف العمل مع إقامته يف األرض 

  .حدود ذلك املنهج اإلهلي 
ة الفردية ليس دين أفراد منعزلني ، كل واحد منهم يعبد اهللا يف واإلسالم على شدة ما عين بالضمري الفردي وبالتبع

ومل جييء اإلسالم . إن هذا ال حيقق اإلسالم يف ضمري الفرد ذاته ، وال حيققه بطبيعة احلال يف حياته . . صومعة 
. كل اجتاه  ويهيمن على كل نشاط فردي ومجاعي يف. إمنا جاء ليحكم حياة البشرية ويصرفها . لينعزل هذه العزلة 

وهو مبين على أساس أن . واإلسالم جاء ليحكمها وهي كذلك . والبشرية ال تعيش أفراداً إمنا تعيش مجاعات وأمماً 
وحني يوجه اهتمامه إىل . ومن مث فإن آدابه وقواعده ونظمه كلها مصوغة على هذا األساس . البشر يعيشون هكذا 

وهو واجلماعة اليت يعيشون فيها يتجهون إىل . أنه يعيش يف مجاعة  ضمري الفرد فهو يصوغ هذا الضمري على أساس
  .اهللا ، ويقوم فيها على أمانة دينه يف األرض ، ومنهجه يف احلياة ، ونظامه يف الناس 

ومنذ اليوم األول للدعوة قام جمتمع إسالمي أو مجاعة مسلمة ذات قيادة مطاعة هي قيادة رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ت التزامات مجاعية بني أفرادها ، وذات كيان مييزها عن سائر اجلماعات حوهلا ، وذات آداب تتعلق وسلم وذا

وذلك كله قبل أن تقوم الدولة املسلمة يف املدينة . . بضمري اإلنسان مراعى فيها يف الوقت ذاته حياة هذه اجلماعة 



  . .نة بل إن قيام تلك اجلماعة كان هو وسيلة إقامة الدولة يف املدي. 
وننظر يف هذه اآليات الثالث فنرى امتزاج اخللق الفردي باحلاجة اجلماعية ، يف ظل العقيدة الدينية ، وطبيعتها اليت 

  .تقتضي حتقيقها يف احلياة البشرية يف صورة نظام يقوم عليه من حيرسه ويتواله 

  . .قول الذين آمنوا ما ال يفعلون إن اآليتني األوليني تتضمنان العقاب من اهللا سبحانه واالستنكار ألن ي
وأن يكون باطنه كظاهره ، وأن . . واالستقامة . . الصدق . . ومها هبذا ترمسان اجلانب األصيل يف شخصية املسلم 

  .ويف حدود أبعد مدى من موضوع القتال الذي جييء يف اآلية الثالثة . . إطالقاً . . يطابق فعله قوله 
يقول اهللا تعاىل : لم يدق القرآن عليها كثرياً ، وتتابعها السنة يف تكرار يزيدها توكيداً وهذه السمة يف شخصية املس

ويقول تعاىل مندداً } أفال تعقلون . أتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب { : مندداً باليهود 
{ : ويقول فيهم كذلك } منهم غري الذي تقول فإذا برزوا من عندك بيَّت طآئفة . طاعة : ويقولون { : باملنافقني 

وإذا توىل سعى يف األرض . ومن الناس من يعجبك قوله يف احلياة الدنيا ويشهد اهللا على ما يف قلبه وهو ألد اخلصام 
آية املنافق « : ويقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم } ليفسد فيها ويهلك احلرث والنسل واهللا ال حيب الفساد 

ولعل احلديث . واألحاديث يف هذا املعىن كثرية » إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أؤمتن خان : ثالث 
روى اإلمام أمحد وأبو داود عن . . الذي سنذكره هنا من أدق وألطف التوجيهات النبوية الكرمية يف هذا االجتاه 

. وأنا صيب ، فذهبت ألخرج أللعب : ليه وسلم أتانا رسول اهللا صلى اهللا ع« : عبد اهللا بن عامر بن ربيعة قال 
« وما أردت أن تعطيه » :  -فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . يا عبد اهللا تعاىل أعطك : فقالت أمي 

ولعله استقاء من هذا النبع النبوي الطاهر الرائق . » أما إنك لو مل تفعلي كتبت عليك كذبة : فقال . متراً : فقالت 
حينما . ع اإلمام أمحد بن حنبل رضي اهللا عنه من الرواية من رجل سافر إليه مسافات شاسعة ليأخذ عنه حديثاً امتن

  وجده يضم حجره ويدعو بغلته يومهها بطعام وحجره فارغ فتحرج أن يروي عنه ، وقد كذب على بغلته
وهو . أميناً على منهج اهللا يف األرض فهذا بناء أخالقي دقيق نظيف لضمري املسلم وشخصيته اليت تليق مبن يقوم 

وهذه حلقة من حلقات التربية يف اجلماعة املسلمة اليت يعدها اهللا لتقوم على هذا . األمر الذي تقرره هذه السورة 
  .األمر 

فإننا نقف أمام . . وهو موضوع اجلهاد . . فإذا جئنا للموضوع املباشر الذي كانت هذه اآليات تواجهه عند نزوهلا 
  .وضوعات شىت للحديث واملالحظة والعربة م

نقف أوالً أمام النفس البشرية اليت تلم هبا حلظات الضعف الطارئة ، فال يعصمها منها إال عون اهللا ، وإال التذكري 
إهنم من : فهؤالء مجاعة من املسلمني قيل يف بعض الروايات . . الدائم ، والتوجيه الدائم ، والتربية الدائمة 

  .ين الذين كانوا يتمنون أن يأذن اهللا هلم يف القتال وهم يف مكة من شدة احلماس واالندفاع املهاجر

يف املدينة يف الوقت املناسب } فلما كتب عليهم القتال { وكانوا يؤمرون بكف أيديهم وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة 
ربنا مل كتبت علينا القتال؟ لوال : ية وقالوا إذا فريق منهم خيشون الناس كخشية اهللا أو أشد خش{ الذي قدره اهللا 

أو هم مجاعة من املسلمني يف املدينة كانوا يسألون عن أحب األعمال إىل اهللا ليفعلوه فلما } أخرتنا إىل أجل قريب 
  أمروا باجلهاد كرهوه

والتوجيه؛ وهي تواجه وهذه الوقفة كفيلة بأن تفتح أعيننا على ضرورة املواالة للنفس البشرية بالتقوية والتثبيت 
كما تلهمنا . التكاليف الشاقة ، لتستقيم يف طريقها ، وتتغلب على حلظات ضعفها ، وتتطلع دائماً إىل األفق البعيد 



أن نتواضع يف طلب التكاليف ومتنيها وحنن يف حالة العافية فلعلنا ال نقوى على ما نقترح على اهللا حني يكلفنا إياه 
مني األوائل يضعفون ويقولون ما ال يفعلون؛ حىت يعاتبهم اهللا هذا العتاب الشديد ، وينكر وهؤالء مجاعة من املسل

  عليهم هذا اإلنكار املخيف
نقف أمام هذا اإلغراء القوي . . ونقف ثانية أمام حب اهللا للذين يقاتلون يف سبيله صفاً كأهنم بنيان مرصوص 

. ل هنا أنه كان ملواجهة حالة تقاعس وختلف وكراهية للقتال وأول ما يسج. . العميق على القتال يف سبيل اهللا 
  .ولكن هذا السبب الغريب يف احلادث احملدود ال ينفي أن احلض عام ، وأن وراءه حكمة دائمة 

ولكنه يفرضه ألن الواقع حيتمه ، وألن اهلدف الذي وراءه كبري . إن اإلسالم ال يتشهى القتال ، وال يريده حباً فيه 
وهذا املنهج ولو أنه يليب الفطرة املستقيمة إال . الم يواجه البشرية باملنهج اإلهلي يف صورته األخرية املستقرة فاإلس. 

وهناك قوى كثرية يف هذه . أنه يكلف النفوس جهداً لتسمو إىل مستواه ، ولتستقر على هذا املستوى الرفيع 
اً من االمتيازات ، اليت تستند إىل قيم باطلة زائفة ، حيارهبا األرض ال حتب هلذا املنهج أن يستقر ، ألنه يسلبها كثري

وهذه القوى تستغل ضعف النفوس عن البقاء يف املستوى . هذا املنهج ويقضي عليها حني يستقر يف حياة البشر 
لشر وا. اإلمياين وتكاليفه ، كما تستغل جهل العقول ، وموروثات األجيال ، لتعارض هذا املنهج وتقف يف طريقه 

والشيطان لئيم ومن مث يتعني على محلة اإلميان وحراس املنهج أن يكونوا أقوياء ليغلبوا . والباطل متبجح . عارم 
ويتعني عليهم أن . أقوياء يف أخالقهم ، وأقوياء يف قتال خصومهم على السواء . عمالء الشر وأعوان الشيطان 

ان حرية الدعوة للمنهج اجلديد ، وحرية االعتقاد به ، وحرية يقاتلوا عندما يصبح القتال هو األداة الوحيدة لضم
  .العمل وفق نظامه املرسوم 
عصبية اجلنس وعصبية األرض . . ال يف سبيل ذواهتم أو عصبيتهم من أي لون . . وهم يقاتلون يف سبيل اهللا 

والرسول صلى اهللا عليه . ا يف سبيل اهللا وحده ، لتكون كلمة اهللا هي العلي. . وعصبية العشرية وعصبية البيت 
  :وسلم يقول 

  .» من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا « 
وإرادته الظاهرة لنا حنن البشر هي اليت تتفق مع الناموس الذي يسري عليه الكون . وكلمة اهللا هي التعبري عن إرادته 

األخرية اليت جاء هبا اإلسالم هو الذي يتناسق مع ذلك  ومنهج اهللا يف صورته. الكون الذي يسبح حبمد ربه . كله 
  .ال بشريعة يضعها سواه . الناموس؛ وجيعل الكون كله والناس من ضمنه حيكمون بشريعة اهللا 

ومل يكن بد كذلك أن ميضي اإلسالم يف وجه . ومل يكن بد أن يقاومه أفراد ، وأن تقاومه طبقات ، وأن تقاومه دول 
وهلذا .  يكن بد أن يكتب اجلهاد على املسلمني لنصره هذا املنهج ، وحتقيق كلمة اهللا يف األرض هذه املقاومة؛ ومل

  .أحب اهللا سبحانه الذين يقاتلون يف سبيله صفاً كأهنم بنيان مرصوص 
فهو . . } صفاً كأهنم بنيان مرصوص { : ونقف ثالثاً أمام احلالة اليت حيب اهللا للمجاهدين أن يقاتلوا وهم عليها 

ذلك أن الذين يواجهون اإلسالم . يف مجاعة ذات نظام . تكليف فردي يف ذاته ، ولكنه فردي يف صورة مجاعية 
صفاً سوياً . يواجهونه بقوى مجاعية ، ويؤلبون عليه جتمعات ضخمة؛ فال بد جلنود اإلسالم أن يواجهوا أعداءه صفاً 

ذا الدين حني يغلب ويهيمن أن يهيمن على مجاعة ، وأن ينشئ منتظماً ، وصفاً متيناً راسخاً ذلك إىل أن طبيعة ه
فصورة الفرد املنعزل الذي يعبد وحده ، وجياهد وحده ، ويعيش وحده ، صورة . متناسقاً . . جمتمعاً متماسكاً 

  .بعيدة عن طبيعة هذا الدين ، وعن مقتضياته يف حالة اجلهاد ، ويف حالة اهليمنة بعد ذلك على احلياة 
الصورة اليت حيبها اهللا للمؤمنني ترسم هلم طبيعة دينهم ، وتوضح هلم معامل الطريق ، وتكشف هلم عن طبيعة وهذه 



بنيان تتعاون لبناته وتتضام . . } صفاً كأهنم بنيان مرصوص { : التضامن الوثيق الذي يرمسه التعبري القرآين املبدع 
تقدمت أو . ن البنيان كله ينهار إذا ختلت منه لبنة عن مكاهنا وتتماسك ، وتؤدي كل لبنة دورها ، وتسد ثغرهتا ، أل

إنه التعبري املصور . . وإذا ختلت منه لبنة عن أن متسك بأختها حتتها أو فوقها أو على جانبيها سواء . تأخرت سواء 
ارتباط . يف اجلماعة  التعبري املصور لطبيعة اجلماعة ، ولطبيعة ارتباطات األفراد. للحقيقة ال جملرد التشبيه العام 

  .الشعور ، وارتباط احلركة ، داخل النظام املرسوم ، املتجه إىل هدف مرسوم 
  .بعدئذ يذكر قصة هذا املنهج اإلهلي ومراحلها يف الرساالت قبل اإلسالم 

وهبم ، واهللا ال يا قوم مل تؤذونين وقد تعلمون أين رسول اهللا إليكم؟ فلما زاغوا أزاغ اهللا قل: وإذ قال موسى لقومه { 
  .} يهدي القوم الفاسقني 

يا بين إسرائيل إين رسول اهللا إليكم مصدقاً ملا بني يدي من التوراة ومبشراً برسول يأيت : وإذ قال عيسى ابن مرمي { 
  . .} من بعدي امسه أمحد 

متطاول متعدد  وإيذاء بين إسرائيل ملوسى وهو منقذهم من فرعون وملئه ، ورسوهلم وقائدهم ومعلمهم إيذاء
  .األلوان ، وجهاده يف تقومي اعوجاجهم جهاد مضن عسري شاق 

  .ويذكر القرآن يف قصص بين إسرائيل صوراً شىت من ذلك اإليذاء ومن هذا العناء 
كانوا يتسخطون على موسى وهو حياول مع فرعون إنقاذهم ، ويتعرض لبطشه وجربوته وهم آمنون بذلتهم له 

كأهنم ال يرون يف رسالته خرياً ، } أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا { : مني متربمني فكانوا يقولون له الئ
  أو كأمنا حيملونه تبعة هذا األذى األخري

حىت مالوا إىل . . وما كاد ينقذهم من ذل فرعون باسم اهللا الواحد الذي أنقذهم من فرعون وأغرقه وهم ينظرون 
وما } يا موسى اجعل لنآ إهلاً كما هلم آهلة : على قوم يعكفون على أصنام هلم قالوا  فأتوا{ عبادة فرعون وقومه 

فأخرج هلم عجالً جسداً له خوار { : كاد يذهب مليقات ربه على اجلبل ليتلقى األلواح ، حىت أضلهم السامري 
: فقالوا . املن والسلوى : مث جعلوا يتسخطون على طعامهم يف الصحراء } هذآ إهلكم وإله موسى فنسي : فقالوا 

يا موسى لن نصرب على طعام واحد فادع لنا ربك خيرج لنا مما تنبت األرض من بقلها وقثآئها وفومها وعدسها { 
ويف حادث البقرة اليت كلفوا ذحبها ظلوا مياحكون ويتعللون ويسئيون األدب مع نبيهم ورهبم وهم } وبصلها 
ادع لنا ربك يبني لنا ما هي إن } { ادع لنا ربك يبني لنا ما لوهنا } { هي ادع لنا ربك يبني لنا ما { : يقولون 

مث طلبوا يوم عطلة مقدساً فلما كتب عليهم السبت اعتدوا فيه } فذحبونا وما كادوا يفعلون } { البقر تشابه علينا 
.  

قالوا يا { : قت ذاته ملوسى وأمام األرض املقدسة اليت بشرهم اهللا بدخوهلا وقفوا متخاذلني يصعرون خدهم يف الو
فلما كرر عليهم } موسى إن فيها قوماً جبارين ، وإنا لن ندخلها حىت خيرجوا منها فإن خيرجوا منها فإنا داخلون 

قالوا ياموسى إنا لن ندخلهآ أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك { : التحضيض والتشجيع تبجحوا وكفروا 
ك إىل إعنات موسى باألسئلة واالقتراحات والعصيان والتمرد ، واالهتام الشخصي ذل} فقاتال إنا هاهنا قاعدون 

  .بالباطل كما جاء يف بعض األحاديث 
  :وتذكر اآلية هنا قول موسى هلم يف عتاب ومودة 

  . .} يا قوم مل تؤذونين وقد تعلمون أين رسول اهللا إليكم { 
  . .ب والتذكري إمنا هي هلجة العتا. . وهم كانوا يعلمون عن يقني 



وكانت النهاية أهنم زاغوا بعدما بذلت هلم كل أسباب االستقامة ، فزادهم اهللا زيغاً ، وأزاغ قلوهبم فلم تعد صاحلة 
  . .} واهللا ال يهدي القوم الفاسقني { : وضلوا فكتب اهللا عليهم الضالل أبداً . للهدى 

  .ن هلذا األمر ، وهم على هذا الزيغ والضالل وهبذا انتهت قوامتهم على دين اهللا ، فلم يعودوا يصلحو
  :جاء يقول لبين إسرائيل . مث جاء عيسى بن مرمي 

  . .} يا بين إسرائيل إين رسول اهللا إليكم { 
  .إنه اهللا ، وال إنه ابن اهللا ، وال إنه أقنوم من أقانيم اهللا : فلم يقل هلم 

  . .}  من بعدي امسه أمحد مصدقاً ملا بني يدي من التوراة ومبشراً برسول يأيت{ 
يف هذه الصيغة اليت تصور حلقات الرسالة املترابطة ، يسلم بعضها إىل بعض ، وهي متماسكة يف حقيقتها ، واحدة 

وهي الصورة الالئقة . . يف اجتاهها ، ممتدة من السماء إىل األرض ، حلقة بعد حلقة يف السلسة الطويلة املتصلة 
نهج واحد يف أصله ، متعدد يف صوره ، وفق استعداد البشرية وحاجاهتا وطاقاهتا ، ووفق فهو م. بعمل اهللا ومنهجه 

جتارهبا ورصيدها من املعرفة حىت تبلغ مرحلة الرشد العقلي والشعوري ، فتجيء احللقة األخرية يف الصورة األخرية 
يعمل يف حدوده ، داخل نطاق  كاملة شاملة ، ختاطب العقل الراشد ، يف ضوء تلك التجارب ، وتطلق هذا العقل

  .املنهج املرسوم لإلنسان يف مجلته ، املتفق مع طاقاته واستعداداته 
فثابت أن . وبشارة املسيح بأمحد ثابتة هبذا النص ، سواء تضمنت األناجيل املتداولة هذه البشارة أم مل تتضمنها 

  . جتعلها هي املرجع يف هذا الشأن الطريقة اليت كتبت هبا هذه األناجيل والظروف اليت أحاطت هبا ال
النيب األمي الذي جيدونه مكتوباً عندهم يف { : وقد قرئ القرآن على اليهود والنصارى يف اجلزيرة العربية وفيه 

وأقر بعض املخلصني من علمائهم الذين أسلموا كعبد اهللا بن سالم هبذه احلقيقة ، اليت كانوا } التوراة واإلجنيل 
  هايتواصون بتكتم

كما أنه ثابت من الروايات التارخيية أن اليهود كانوا ينتظرون مبعث نيب قد أظلهم زمانه ، وكذلك بعض املوحدين 
فلما شاء اهللا أن يكون من . ولكن اليهود كانوا يريدونه منهم . املنعزلني من أحبار النصارى يف اجلزيرة العربية 
  ربوهالفرع اآلخر من ذرية إبراهيم ، كرهوا هذا وحا

  . .وهو القول األخري . وعلى أية حال فالنص القرآين بذاته هو الفيصل يف مثل هذه األخبار 
ويبدو أن اآليات التالية يف السورة جاءت على األكثر بصدد استقبال بين إسرائيل اليهود والنصارى للنيب الذي 

ذي قدر اهللا أن يظهره على الدين كله ، وأن والتنديد هبذا االستقبال ، وكيدهم للدين اجلديد ال. بشرت به كتبهم 
  يكون هو الدين األخري

ومن أظلم ممن افترى على اهللا الكذب وهو يدعى إىل اإلسالم؟ . هذا سحر مبني : فلما جاءهم بالبينات قالوا { 
هو الذي . فرون يريدون ليطفئوا نور اهللا بأفواههم ، واهللا متم نوره ولو كره الكا. واهللا ال يهدي القوم الظاملني 

  . .} أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون 
ولقد وقف بنو إسرائيل يف وجه الدين اجلديد وقفة العداء والكيد والتضليل ، وحاربوه شىت الوسائل والطرق حرباً 

كما قال . . } هذا سحر مبني : البينات قالوا فلما جاءهم ب{ : حاربوه باالهتام . شعواء مل تضع أوزارها حىت اليوم 
وحاربوه بالدس والوقيعة داخل املعسكر اإلسالمي ، . الذين ال يعرفون الكتب وال يعرفون البشارة بالدين اجلديد 

 وحاربوه بالتآمر مع املنافقني تارة. لإليقاع بني املهاجرين واألنصار يف املدينة ، وبني األوس واخلزرج من األنصار 
  .ومع املشركني تارة 



وحاربوه باإلشاعات الباطلة كما جرى . وحاربوه باالنضمام إىل معسكرات املهامجني كما وقع يف غزوة األحزاب 
. يف حديث اإلفك على يد عبد اهللا بن أيب سلول ، مث ما جرى يف فتنة عثمان على يد عدو اهللا عبد اهللا بن سبأ 

ليت دسوها يف احلديث ويف السرية ويف التفسري حني عجزوا عن الوضع وحاربوه باألكاذيب واإلسرائيليات ا
  .والكذب يف القرآن الكرمي 

فقد دأبت الصهيونية العاملية والصليبية العاملية على . ومل تضع احلرب أوزارها حلظة واحدة حىت اللحظة احلاضرة 
حاربوه يف احلروب .  هدنة يف جيل من األجيال الكيد لإلسالم ، وظلتا تغريان عليه أو تؤلبان عليه يف غري وناة وال

الصليبية يف املشرق ، وحاربوه يف األندلس يف املغرب ، وحاربوه يف الوسط يف دولة اخلالفة األخرية حرباً شعواء 
واحتاجوا أن خيلقوا أبطاالً مزيفني يف أرض . . » الرجل األبيض « حىت مزقوها وقسموا تركة ما كانوا يسمونه 

واإلجهاز على آخر » اخلالفة « فلما أرادوا حتطيم . م يعملون هلم يف تنفيذ أحقادهم ومكايدهم ضد اإلسالم اإلسال
وتراجعت جيوش احللفاء اليت كانت . ونفخوا فيه . . » بطالً « مظهر من مظاهر احلكم اإلسالمي صنعوا يف تركيا 

طالً يستطيع إلغاء اخلالفة ، وإلغاء اللغة العربية ، وفصل ب. حتتل األستانة أمامه لتحقق منه بطالً يف أعني مواطنيه 
تركيا عن املسلمني ، وإعالهنا دولة مدنية ال عالقة هلا بالدين وهم يكررون صنع هذه البطوالت املزيفة كلما أرادوا 

الدين وراية  أن يضربوا اإلسالم واحلركات اإلسالمية يف بلد من بالد املسلمني ، ليقيموا مكانه عصبية غري عصبية
  .غري راية الدين 

  . .} واهللا متم نوره ولو كره الكافرون . يريدون ليطفئوا نور اهللا بأفواههم { 
وهذا النص القرآين يعرب عن حقيقة ، ويرسم يف الوقت ذاته صورة تدعو إىل الرثاء واالستهزاء فهي حقيقة أهنم 

وهي . ن ويكيدون حماولني القضاء على الدين اجلديد ويدسو. . } هذا سحر مبني { : كانوا يقولون بأفواههم 
  صورة بائسة هلم وهم حياولون إطفاء نور اهللا بنفخة من أفواههم وهم هم الضعاف املهازيل

أمت نوره يف حياة الرسول صلى اهللا عليه وسلم فأقام . وصدق وعد اهللا . . } واهللا متمم نوره ولو كره الكافرون { 
صورة ذات معامل واضحة وحدود مرسومة ، تترمسها . رة حية واقعة من املنهج اإلهلي املختار اجلماعة اإلسالمية صو

وأمت نوره فأكمل للمسلمني دينهم وأمت عليهم . األجيال ال نظرية يف بطون الكتب ، ولكن حقيقة يف عامل الواقع 
. أن يلقى يف النار وال يعود إىل الكفر  نعمته ورضي هلم اإلسالم ديناً حيبونه ، وجياهدون يف سبيله ، ويرضى أحدهم

وتنبض وتنتفض . وما تزال هذه احلقيقة تنبعث بني احلني واحلني . فتمت حقيقة الدين يف القلوب ويف األرض سواء 
  .قائمة على الرغم من كل ما جرد على اإلسالم واملسلمني من حرب وكيد وتنكيل وتشريد وبطش شديد 

طفئه األفواه ، وال أن تطمسه كذلك النار واحلديد ، يف أيدي العبيد وإن خيل للطغاة ألن نور اهللا ال ميكن أن ت
  اجلبارين ، ولألبطال املصنوعني على أعني الصليبيني واليهود أهنم بالغو هذا اهلدف البعيد

  :لقد جرى قدر اهللا أن يظهر هذا الدين ، فكان من احلتم أن يكون 
  . .} ن احلق ليظهره على الدين كله ، ولو كره املشركون هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودي{ 

ولقد . وهي كلمة الفصل اليت ليس بعدها زيادة . هي الشهادة } اهلدى ودين احلق { وشهادة اهللا هلذا الدين بأنه 
طبيعته ظهر يف ذاته كدين ، فما يثبت له دين آخر يف حقيقته ويف . متت إرادة اهللا فظهر هذا الدين على الدين كله 

، فأما الديانات الوثنية فليست يف شيء يف هذا اجملال ، وأما الديانات الكتابية فهذا الدين خامتتها ، وهو الصورة 
  .األخرية الكاملة الشاملة منها ، فهو هي ، يف الصورة العليا الصاحلة إىل هناية الزمان 

، ونقصت من أطرافها ، وانتهت حلال ال  ولقد حرفت تلك الديانات وشوهت ومزقت وزيد عليها ما ليس منها



وحىت لو بقيت من غري حتريف وال تشويه فهي نسخة سابقة مل تشمل كل . تصلح معه لشيء من قيادة احلياة 
  .مطالب احلياة املتجددة أبداً ، ألهنا جاءت يف تقدير اهللا ألمد حمدود 

ن ناحية واقع احلياة ، فقد صدق وعد اهللا مرة ، فظهر فأما م. فهذا حتقيق وعد اهللا من ناحية طبيعة الدين وحقيقته 
هذا الدين قوة وحقيقة ونظام حكم على الدين كله فدانت له معظم الرقعة املعمورة يف األرض يف مدى قرن من 

مث زحف زحفاً سلمياً بعد ذلك إىل قلب آسيا وأفريقية ، حىت دخل فيه بالدعوة اجملردة مخسة أضعاف من . الزمان 
منذ أن قضت الصهيونية  -وما يزال ميتد بنفسه دون دولة واحدة . . يف إبان احلركات اجلهادية األوىل  دخلوا

الذي صنعوه وعلى الرغم من كل ما » البطل « العاملية والصليبية العاملية على اخلالفة األخرية يف تركيا على يدي 
اإلسالمية الناهضة يف كل بلد من بالد اإلسالم يرصد له يف أحناء األرض من حرب وكيد ، ومن حتطيم للحركات 

  .آخرين من صنع الصهيونية العاملية والصليبية العاملية على السواء » أبطال « على أيدي 
وما تزال هلذا الدين أدوار يف تاريخ البشرية يؤديها ، ظاهراً بإذن اهللا على الدين كله حتقيقاً لوعد اهللا ، الذي ال 

  املهازيل ، مهما بلغوا من القوة والكيد والتضليل تقف له جهود العبيد
ولقد كانت تلك اآليات حافزاً للمؤمنني املخاطبني هبا على محل األمانة اليت اختارهم اهللا هلا بعد أن مل يرعها اليهود 

وما . أداة  وكانت تطميناً لقلوهبم وهم ينفذون قدر اهللا يف إظهار دينه الذي أراده ليظهر ، وإن هم إال. والنصارى 
تزال حافزاً ومطمئناً لقلوب املؤمنني الواثقني بوعد رهبم ، وستظل تبعث يف األجيال القادمة مثل هذه املشاعر حىت 

  .يتحقق وعد اهللا مرة أخرى يف واقع احلياة 

  .بإذن اهللا 
. . الكرمي بالذين آمنوا ويف ظالل قصة العقيدة ، ويف مواجهة وعد اهللا بالتمكني هلذا الدين األخري ، يهتف القرآن 

يهتف هبم إىل أربح جتارة يف الدنيا . . من كان يواجه ذلك اخلطاب ومن يأيت بعدهم من املؤمنني إىل يوم الدين 
  :جتارة اإلميان باهللا واجلهاد يف سبيل اهللا . واآلخرة 

ورسوله وجتاهدون يف سبيل اهللا تؤمنون باهللا . يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على جتارة تنجيكم من عذاب أليم { 
يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات جتري من حتتها األهنار . ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون . بأموالكم وأنفسكم 

. } نصر من اهللا وفتح قريب ، وبشر املؤمنني : وأخرى حتبوهنا . ومساكن طيبة يف جنات عدن ، ذلك الفوز العظيم 
.  

من فصل ووصل ، واستفهام وجواب ، وتقدمي وتأخري ، صيغة ظاهر فيها القصد إىل إقرار  وصيغة التعبري مبا فيها
  .هذا اهلتاف يف القلوب بكل وسائل التأثري التعبريية 

فاهللا سبحانه هو الذي يسأهلم . يليه االستفهام املوحي . . } يا أيها الذين آمنوا { : يبدأ بالنداء باسم اإلميان 
  . .} هل أدلكم على جتارة تنجيكم من عذاب أليم { :  ويشوقهم إىل اجلواب

ومن ذا الذي ال يشتاق ألن يدله اهللا على هذه التجارة؟ وهنا تنتهي هذه اآلية ، وتنفصل اجلملتان للتشويق بانتظار 
باهللا  وهم مؤمنون. . } تؤمنون باهللا ورسوله { : مث جييء اجلواب وقد ترقبته القلوب واألمساع . اجلواب املرموق 

} وجتاهدون يف سبيل اهللا بأموالكم وأنفسكم { فتشرق قلوهبم عند مساع شطر اجلواب هذا املتحقق فيهم . ورسوله 
وهو املوضوع الرئيسي الذي تعاجله السورة ، جييء يف هذا األسلوب ، ويكرر هذا التكرار ، ويساق يف هذا . . 

إىل هذا التكرار ، وهذا التنويع ، وهذه املوحيات ، لتنهض هبذا فقد علم اهللا أن النفس البشرية يف حاجة . السياق 
مث يعقب على عرض هذه . . التكليف الشاق ، الضروري الذي ال مفر منه إلقامة هذا املنهج وحراسته يف األرض 



من يعلم  فعلم احلقيقة يقود. . } ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون { : التجارة اليت دهلم عليها بالتحسني والتزيني 
مث يفصل هبذا اخلري يف آية تالية مستقلة ، ألن التفصيل بعد اإلمجال يشوق القلب إليه ، . . إىل ذلك اخلري األكيد 

فمن ذا الذي يضمن أن يغفر له ذنبه . وهذه وحدها تكفي . . } يغفر لكم ذنوبكم { : ويقره يف احلس وميكن له 
ويدخلكم جنات جتري من { : ها شيئاً؟ ولكن فضل اهللا ليست له حدود مث يتطلع بعدها إىل شيء؟ أو يدخر يف سبيل
وإهنا ألربح جتارة أن جياهد املؤمن يف حياته القصرية حىت حني يفقد . . } حتتها األهنار ومساكن طيبة يف جنات عدن 

  . .} الفوز العظيم ذلك { . . وحقاً . . هذه احلياة كلها مث يعوض عنها تلك اجلنات وهذه املساكن يف نعيم مقيم 
  .وإنه لربح ضخم هائل أن يعطي املؤمن الدنيا ويأخذ اآلخرة . وكأمنا ينتهي هنا حساب التجارة الراحبة 

فكيف مبن يتجر يف أيام قليلة معدودة يف هذه . فالذي يتجر بالدرهم فيكسب عشرة يغبطه كل من يف السوق 
لوداً ال يعلم له هناية إال ما شاء اهللا ، ومتاعاً غري مقطوع وال األرض ، ومتاع حمدود يف هذه الدنيا ، فيكسب به خ

  ممنوع؟
لقد متت املبايعة على هذه الصفقة بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعبد اهللا بن رواحة رضي اهللا عنه ليلة العقبة 

« : اهللا عليه وسلم  فقال صلى. » اشترط لربك ولنفسك ما شئت « : قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . 
. . » أشترط لريب أن تعبدوه وال تشركوا به شيئاً ، وأشترط لنفسي أن متنعوين مما متنعون منه أنفسكم وأموالكم 

  «ربح البيع وال نقيل وال نستقيل : قالوا » اجلنة « : فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال : قال 
ا تتعلق بشيء قريب يف هذه األرض ، يناسب تركيبها وهو يعلم من تلك النفوس أهن. ولكن فضل اهللا عظيم 

وهو يستجيب هلا فيبشرها مبا قدره يف علمه املكنون من إظهار هذا الدين يف األرض ، وحتقيق . البشري احملدود 
  . .} نصر من اهللا وفتح قريب وبشر املؤمنني : وأخرى حتبوهنا { : منهجه وهيمنته على احلياة يف ذلك اجليل 

فهي . اهللا الذي ال تنفد خزائنه ، والذي ال ممسك لرمحته . لغ الصفقة ذروة الربح الذي ال يعطيه إال اهللا وهنا تب
فوق البيعة الراحبة والصفقة الكاسبة النصر . . وفوقها . املغفرة واجلنات واملساكن الطيبة والنعيم املقيم يف اآلخرة 

  التجارة مث يتقاعس عنها أو حييد؟فمن الذي يدله اهللا على هذه . . والفتح القريب 
إن املؤمن الذي يدرك حقيقة التصور اإلمياين للكون . . وهنا يعن للنفس خاطر أمام هذا الترغيب والتحبيب 

واحلياة؛ ويعيش بقلبه يف هذا التصور؛ ويطلع على آفاقه وآماده؛ مث ينظر للحياة بغري إميان ، يف حدودها الضيقة 
هذا القلب ال يطيق أن يعيش حلظة . . ا اهلابطة الواطية ، ويف اهتماماهتا اهلزيلة الزهيدة الصغرية ، ويف مستوياهت

واحدة بغري ذلك اإلميان ، وال يتردد حلظة واحدة يف اجلهاد لتحقيق ذلك التصور الضخم الوسيع الرفيع يف عامل 
ال يطلب على جهاده هذا أجراً خارجاً ولعله . . الواقع ، ليعيش فيه ، ولريى الناس من حوله يعيشون فيه كذلك 

مث إنه ال يطيق أن يعيش يف . وما يسكبه يف القلب من رضى وارتياح . . هذا اجلهاد . . فهو ذاته أجر . عن ذاته 
كائناً مصريه . فهو مدفوع دفعاً إىل اجلهاد . وال يطيق أن يقعد بال جهاد لتحقيق عامل يسوده اإلميان . عامل بال إميان 

  . .ما يكون فيه 
ولكن اهللا سبحانه يعلم أن النفس تضعف ، وأن االندفاع يهبط ، وأن اجلهد يكل وأن حب السالمة قد يهبط بتلك 

  . .املشاعر كلها ويقودها إىل الرضى بالواقع اهلابط 
ذلك اهلتاف ومن مث جياهد القرآن هذه النفس ذلك اجلهاد؛ ويعاجلها ذلك العالج ، ويهتف هلا باملوحيات واملؤثرات 

  .املتكرر املتنوع ، يف شىت املناسبات 



ُهَو الَِّذي َبَعثَ ِفي الْأُمِّيَِّني َرُسولًا ) ١(ُيسَبُِّح ِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ الَْمِلِك الْقُدُّوسِ الَْعزِيزِ الَْحِكيمِ 
َوآخَرِيَن ِمْنُهمْ ) ٢(َوُيَعلُِّمُهُم الِْكَتاَب وَالِْحكَْمةَ َوإِنْ كَاُنوا ِمْن قَْبلُ لَِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ ِمْنُهْم َيْتلُو َعلَْيهِْم آَياِتِه وَُيَزكِّيهِْم 

َمثَلُ الَِّذينَ ) ٤(ذَِلَك فَْضلُ اللَِّه يُْؤِتيِه َمْن َيَشاُء وَاللَُّه ذُو الْفَْضلِ الَْعظِيمِ ) ٣(لَمَّا َيلَْحقُوا بِهِْم َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم 
ُبوا بِآَياِت اللَِّه َواللَُّه لَا َيْهِدي ُحمِّلُوا التَّْورَاةَ ثُمَّ لَْم َيْحِملُوَها كََمثَلِ الِْحَمارِ َيْحِملُ أَْسفَاًرا بِئَْس مَثَلُ الْقَْومِ الَِّذيَن كَذَّ

َزَعمُْتْم أَنَّكُمْ أَْولَِياُء ِللَِّه ِمْن ُدوِن النَّاسِ فََتَمنَُّوا الْمَْوَت إِنْ كُنُْتْم قُلْ َيا أَيَُّها الَِّذيَن َهاُدوا إِنْ ) ٥(الْقَْوَم الظَّاِلِمَني 
فَإِنَّهُ قُلْ إِنَّ الَْمْوتَ الَِّذي َتِفرُّونَ ِمْنُه ) ٧(وَلَا َيَتَمنَّْوَنُه أََبًدا بَِما قَدََّمْت أَْيدِيهِْم وَاللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلِمَني ) ٦(َصاِدِقَني 

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا نُوِدَي ِللصَّلَاةِ ) ٨(ُملَاِقيكُْم ثُمَّ ُتَردُّونَ إِلَى َعاِلمِ الَْغْيبِ َوالشََّهاَدِة فَُيَنبِّئُكُْم بَِما كُنُْتْم َتْعَملُونَ 
فَإِذَا قُِضَيِت الصَّلَاةُ ) ٩(ذَِلكُمْ َخْيٌر لَكُمْ إِنْ كُْنُتْم َتْعلَُمونَ  ِمْن َيْومِ الُْجُمَعِة فَاْسعَْوا إِلَى ِذكْرِ اللَِّه َوذَرُوا الَْبْيَع

وَإِذَا َرأَْوا ِتجَاَرةً أَوْ لَْهًوا ) ١٠(فَاْنَتِشرُوا ِفي الْأَْرضِ وَاْبَتغُوا ِمْن فَْضلِ اللَِّه وَاذْكُُروا اللََّه كَِثًريا لَعَلَّكُْم ُتفِْلُحونَ 
  ) ١١(َها َوَتَركُوَك قَاِئًما قُلْ َما عِْنَد اللَِّه خَْيٌر ِمَن اللَّْهوِ َوِمَن التِّجَاَرِة وَاللَُّه َخْيُر الرَّازِِقَني انْفَضُّوا إِلَْي

وهي تعاجل املوضوع الذي عاجلته سورة الصف ، ولكن من . السابقة » الصف « نزلت هذه السورة بعد سورة 
  .جديدة  جانب آخر ، وبأسلوب آخر ، ومبؤثرات

إهنا تعاجل أن تقر يف أخالد اجلماعة املسلمة يف املدينة أهنا هي املختارة أخرياً حلمل أمانة العقيدة اإلميانية؛ وأن هذا 
فضل من اهللا عليها؛ وأن بعثة الرسول األخري يف األميني وهم العرب منة كربى تستحق االلتفات والشكر ، 

ة اليت استجابت للرسول ، واحتملت األمانة؛ وأهنا موصولة على الزمان وتقتضي كذلك تكاليف تنهض هبا اجملموع
بعدما نكل بنو إسرائيل عن محل هذه األمانة . غري مقطوعة وال منبتة ، فقد قدر اهللا أن تنمو هذه البذرة ومتتد 

يف إدراكها ، وال  وانقطعت صلتهم بأمانة السماء؛ وأصبحوا حيملون التوراة كاحلمار حيمل أسفاراً ، وال وظيفة له
  مشاركة له يف أمرها

من كان منهم يف املدينة يومذاك على وجه . تلك هي احلقيقة الرئيسية اليت تعاجل السورة إقرارها يف قلوب املسلمني 
ومن يأيت بعدهم ممن أشارت إليهم . اخلصوص ، وهم الذين ناط اهللا هبم حتقيق املنهج اإلسالمي يف صورة واقعة 

  .متهم إىل السلسلة املمتدة على الزمان السورة ، وض
ويف الوقت ذاته تعاجل السورة بعض احلاالت الواقعة يف تلك اجلماعة األوىل؛ يف أثناء عملية البناء النفسي العسرية 

. وختلصها من اجلواذب املعوقة من احلرص والرغبة العاجلة يف الربح ، وموروثات البيئة والعرف . املتطاولة الدقيقة 
حيث . وتشري إىل حادث معني . اصة حب املال وأسبابه امللهية عن األمانة الكربى ، واالستعداد النفسي هلا وخب

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطبهم يف املسجد للجمعة حني حضرت قافلة من قوافلهم التجارية؛ فما إن 
على عادة  -اللهو الذي كانت القافلة حتاط به أعلن نبأ قدومها حىت انفض املستمعون منصرفني إىل التجارة و

فيما عدا اثين عشر . من ضرب بالدفوف وحداء وهيصةوتركوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائماً  -اجلاهلية 
من الراسخني فيهم أبو بكر وعمر بقوا يستمعون كما تذكر الروايات ، اليت قد ال تكون دقيقة من حيث العدد ، 

  .من حيث وقوع هذه احلركة من عدد من احلاضرين اقتضى التنبيه إليها يف القرآن الكرمي ولكنها ثابتة 
وهي حادثة تكشف بذاهتا عن مدى اجلهد الذي بذل يف تربية تلك اجلماعة األوىل حىت انتهت إىل ما انتهت إليه؛ 

تلهمنا الصرب على مشقة بناء و. وحىت صارت ذلك النموذج الفريد يف تاريخ اإلسالم ويف تاريخ البشرية مجيعاً 
النفوس يف أي جيل من األجيال ، لتكوين اجلماعة املسلمة اليت تنهض حبمل أمانة هذه العقيدة ، وحتاول حتقيقها يف 

  .عامل الواقع كما حققتها اجلماعة األوىل 



على دعواهم أهنم أولياء  ويف السورة مباهلة مع اليهود ، بدعوهتم إىل متين املوت للمبطلني من الفريقني وذلك رداً
اهللا من دون الناس ، وأهنم شعب اهللا املختار ، وأن بعثة الرسول يف غريهم ال تكون كما كانوا يدعون مع جزم 

  .القرآن بأهنم لن يقبلوا هذه املباهلة اليت دعوا إليها فنكلوا عنها لشعورهم ببطالن دعواهم 

ي يفرون منه ، وأنه مالقيهم مهما فروا ، وأهنم مردودون إىل عامل وتعقب السورة على هذا بتقرير حقيقة املوت الذ
وهو تقرير ال خيص اليهود وحدهم ، إمنا يلقيه القرآن ويدعه يفعل . . الغيب والشهادة فمنبئهم مبا كانوا يعملون 

، لينهضوا بتكاليفها  فهذه احلقيقة ال بد أن تستقر يف نفوس محلة أمانة اهللا يف األرض. فعله يف نفوس املؤمنني كذلك 
  وهم يعرفون الطريق

هذا هو اجتاه السورة ، وهو قريب من اجتاه سورة الصف قبلها ، مع متيز كل منهما باجلانب الذي تعاجله ، 
فلننظر كيف يتناول . وباألسلوب الذي تأخذ القلوب به ، والظالل اليت تلقيها هذه وتلك يف االجتاه الواحد العام 

  . .هذا االجتاه  األسلوب القرآين
  . .} يسبح هللا ما يف السماوات وما يف األرض ، امللك القدوس العزيز احلكيم { 

هذا املطلع يقرر حقيقة التسبيح املستمرة من كل ما يف الوجود هللا؛ ويصفه سبحانه بصفات ذات عالقة لطيفة 
معة ، وعن التفرغ لذكر اهللا يف وقتها ، وفيها تعليم عن صالة اجل» اجلمعة « السورة اليت امسها . مبوضوع السورة 

الذي . . } امللك { : ومن مث تذكر . وترك اللهو والتجارة ، وابتغاء ما عند اهللا وهو خري من اللهو ومن التجارة 
الذي يتقدس ويتنزه } القدوس { وتذكر . ميلك كل شيء مبناسبة التجارة اليت يسارعون إليها ابتغاء الكسب 

. لتقديس والتنزيه كل ما يف السماوات واألرض ، مبناسبة اللهو الذي ينصرفون إليه عن ذكره ويتوجه إليه با
مبناسبة املباهلة اليت يدعى إليها اليهود واملوت الذي ال بد أن يالقي الناس مجيعاً والرجعة إليه . . } العزيز { وتذكر 

بعث فيهم رسوالً يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم مبناسبة اختياره األميني لي. . } احلكيم { وتذكر . واحلساب 
  .وكلها مناسبات لطيفة املدخل واالتصال . . الكتاب واحلكمة 

  :مث يبدأ يف موضوع السورة الرئيسي 
هو الذي بعث يف األميني رسوالً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ، ويعلمهم الكتاب واحلكمة ، وإن كانوا من { 

  . .} وآخرين منهم ملا يلحقوا هبم ، وهو العزيز احلكيم . بني قبل لفي ضالل م
قيل إن العرب مسوا األميني ألهنم كانوا ال يقرأون وال يكتبون يف األعم األغلب وروي عن النيب صلى اهللا عليه 

» نكتب إنا حنن أمة أمية ال حنسب وال « : وقال » الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابعه « : وسلم أنه قال 
  .إمنا مسي من ال يكتب أمياً ألنه نسب إىل حال والدته من األم ، ألن الكتابة إمنا تكون باإلستفادة والتعلم : وقيل . 

  .باللغة العربية أي أمميون » جوييم « إهنم : ورمبا مسوا كذلك كما كان اليهود يقولون عن غريهم من األمم 

. . أميون . . أمة . . ختار وغريهم هم األمم والنسبة يف العربية إىل املفرد نسبة إىل األمم بوصفهم هم شعب اهللا امل
  .ورمبا كان هذا أقرب بالنسبة إىل موضوع السورة 

ولقد كان اليهود ينتظرون مبعث الرسول األخري منهم ، فيجمعهم بعد فرقة ، وينصرهم بعد هزمية ، ويعزهم بعد 
  .أي يطلبون الفتح بذلك النيب األخري  وكانوا يستفتحون هبذا على العرب ،. ذل 

ولكن حكمة اهللا اقتضت أن يكون هذا النيب من العرب ، من األميني غري اليهود؛ فقد علم اهللا أن يهود قد فرغ 
عنصرها من مؤهالت القيادة اجلديدة الكاملة للبشرية كما سيجيء يف املقطع التايل يف السورة وأهنا زاغت وضلت 



  وأهنا ال تصلح حلمل األمانة بعدما كان منها يف تارخيها الطويل. الصف كما جاء يف سورة 
وكانت هناك دعوة إبراهيم خليل الرمحن عليه الصالة والسالم تلك الدعوة اليت أطلقها يف ظل البيت هو وإمساعيل 

لسميع العليم ، ربنا ربنا تقبل منآ إنك أنت ا. . وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإمساعيل { : عليه السالم 
ربنا وابعث . واجعلنا مسلمني لك ومن ذريتنآ أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينآ إنك أنت التواب الرحيم 

كانت } إنك أنت العزيز احلكيم . فيهم رسوالً منهم يتلوا عليهم آياتك ، ويعلمهم الكتاب واحلكمة ويزكيهم 
وراء القرون ، حمفوظة عند اهللا ال تضيع ، حىت جييء موعدها املقدور يف هناك هذه الدعوة من وراء الغيب ، ومن 

علم اهللا ، وفق حكمته؛ وحىت تتحقق يف وقتها املناسب يف قدر اهللا وتنسقيه ، حىت تؤدي دورها يف الكون حسب 
  .التدبري اإلهلي الذي ال يستقدم معه شيء ، وال يستأخر عن موعده املرسوم 

رسوالً { . . فق قدر اهللا وتدبريه بنصها الذي تعيده السورة هنا لتذكر حبكاية ألفاظ إبراهيم وحتققت هذه الدعوة و
: كما قال إبراهيم حىت صفة اهللا يف دعاء إبراهيم . . } منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة 

  .} وهو العزيز احلكيم { : اهللا وفضله هنا  هي ذاهتا اليت تعقب على التذكري مبنة} إنك أنت العزيز احلكيم { 
ورأت أمي حني . وبشرى عيسى . دعوة أيب إبراهيم « : وقد سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن نفسه فقال 

  .» محلت يب كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام 
ه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة وإن كانوا من قبل هو الذي بعث يف األميني رسوالً منهم يتلوا عليهم آيات{ 

  . .} لفي ضالل مبني 
واملنة ظاهرة يف اختيار اهللا لألميني ليجعلهم أهل الكتاب املبني؛ ولريسل فيهم رسوالً منهم ، يرتفعون باختياره منهم 

. يري ما هبم ، ومتييزهم على العاملني إىل مقام كرمي؛ وخيرجهم من أميتهم أو من أمميتهم بتالوة آيات اهللا عليهم ، وتغ
.  

وإهنا لتزكية وإنه لتطهري ذلك الذي كان يأخذهم به الرسول صلى اهللا عليه وسلم تطهري للضمري . . } ويزكيهم { 
  .والشعور ، تطهري للعمل والسلوك ، وتطهري للحياة الزوجية ، وتطهري للحياة االجتماعية 

الشرك إىل عقيدة التوحيد؛ ومن التصورات الباطلة إىل االعتقاد الصحيح ، ومن تطهري ترتفع به النفوس من عقائد 
ومن دنس . وترتفع به من رجس الفوضى األخالقية إىل نظافة اخللق اإلمياين . األساطري الغامضة إىل اليقني الواضح 

. السريرة وحياة الواقع  إهنا تزكية شاملة للفرد واجلماعة وحلياة. . الربا والسحت إىل طهارة الكسب احلالل 
تزكية ترتفع باإلنسان وتصوراته عن احلياة كلها وعن نفسه ونشأته إىل آفاق النور اليت يتصل فيها بربه ، ويتعامل 

  .مع املأل األعلى؛ وحيسب يف شعوره وعمله حساب ذلك املأل العلوي الكرمي 
ويعلمهم احلكمة فيدركون حقائق . الكتاب يعلمهم الكتاب فيصبحون أهل . . } ويعلمهم الكتاب واحلكمة { 

  .األمور ، وحيسنون التقدير ، وتلهم أرواحهم صواب احلكم وصواب العمل وهو خري كثري 
ضالل اجلاهلية اليت وصفها جعفر بن أيب طالب لنجاشي احلبشة حني . . } وأن كانوا من قبل لفي ضالل مبني { 

ن أيب ربيعة ليكّرهاه يف املهاجرين من املسلمني ، ويشوها موقفهم عنده بعثت قريش إليه عمرو بن العاص وعبد اهللا ب
  :فقال جعفر . . ، فيخرجهم من ضيافته وجريته 

نعبد األصنام ، ونأكل امليتة ، ونأيت الفواحش ، ونقطع األرحام ، ونسيء . كنا قوماً أهل جاهلية . أيها امللك « 
على ذلك حىت بعث اهللا إلينا رسوالً منا ، نعرف نسبه وصدقه وأمانته  فكنا. . اجلوار ، ويأكل القوي منا الضعيف 

فدعانا إىل اهللا لنوحده ولنعبده وخنلع ما كنا نعبد حنن وآباؤنا من دونه من احلجارة واألوثان؛ وأمرنا . وعفافه 



هنانا عن الفواحش و. بصدق احلديث ، وأداء األمانة ، وصلة الرحم ، وحسن اجلوار ، والكف عن احملارم والدماء 
وقول الزور ، وأكل مال اليتيم ، وقذف احملصنات ، وأمرنا أن نعبد اهللا وال نشرك به شيئاً ، وأمرنا بالصالة 

  . .» والزكاة والصيام 
ومع كل ما كانوا عليه يف اجلاهلية من ضالل فقد علم اهللا أهنم هم محلة هذه العقيدة األمناء عليها ، مبا علم يف 

استعداد للخري والصالح؛ ومن رصيد مذخور للدعوة اجلديدة؛ وقد فرغت منه نفوس اليهود اليت  نفوسهم من
أفسدها الذل الطويل يف مصر ، فامتألت بالعقد وااللتواءات واالحنرافات ، ومن مث مل تستقم أبداً بعد ذلك ، ال يف 

غضبه ، وانتزع من أيديهم أمانة القيام على حىت كتب اهللا عليهم لعنته و. حياة موسى عليه السالم ، وال من بعده 
  .دينه يف األرض إىل يوم القيامة 

وعلم اهللا أن اجلزيرة يف ذلك األوان هي خري مهد للدعوة اليت جاءت لتحرير العامل كله من ضالل اجلاهلية ، ومن 
اللباب هذه احلالة اليت  احنالل احلضارة يف اإلمرباطوريات الكبرية ، اليت كان سوس االحنالل قد خنر فيها حىت

  :يصفها كاتب أوريب حديث فيقول 
ألن العقائد اليت كانت تعني . ففي القرنني اخلامس والسادس كان العامل املتمدين على شفا جرف هار من الفوضى « 

  .على إقامة احلضارة كانت قد اهنارت ، ومل يك مث ما يعتد به مما يقوم مقامها 

نية الكربى اليت تكلف بناؤها أربعة آالف سنة ، مشرفة على التفكك واالحنالل؛ وأن وكان يبدو إذ ذاك أن املد
أما . البشرية توشك أن ترجع ثانية إىل ما كانت عليه من اهلمجية ، إذ القبائل تتحارب وتتناحر ، ال قانون وال نظام 

وكانت املدنية ، كشجرة . حتاد والنظام النظم اليت خلقتها املسيحية فكانت تعمل على الفرقة واالهنيار بدالً من اال
وبني مظاهر هذا . . ضخمة متفرعة امتد ظلها إىل العامل كله ، واقفة تترنح وقد تسرب إليها العطب حىت اللباب 

  . .« الفساد الشامل ولد الرجل الذي وحد العامل مجيعه 
  ظر اإلسالمية أشد عتاماً وظالماًوهي من زاوية الن. وهذه الصورة مأخوذة من زاوية النظر لكاتب أوريب 

وقد اختار اهللا سبحانه تلك األمة البدوية يف شبه اجلزيرة الصحراوية لتحمل هذا الدين ، مبا علم يف نفوسها ويف 
فأرسل فيهم الرسول يتلو عليهم آيات اهللا . ظروفها من قابلية لالستصالح وذخرية مرصودة للبذل والعطاء 

  .وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبني . واحلكمة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
  . .} وآخرين منهم ملا يلحقوا هبم ، وهو العزيز احلكيم { 

  . .وهؤالء اآلخرون وردت فيهم روايات متعددة 
حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا ، حدثنا سليمان بن بالل ، عن ثور ، عن أيب : قال اإلمام البخاري رمحه اهللا تعاىل 

كنا جلوساً عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فأنزلت عليه سورة اجلمعة » : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال الغيث ، 
من هم يا رسول اهللا؟ فلم يراجعهم حىت سئل ثالثاً ، وفينا سلمان الفارسي : قالوا } وآخرين منهم ملا يلحقوا هبم { 

لو كان اإلميان عند الثريا لناله رجال أو : الفارسي مث قال ، فوضع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده على سلمان 
هم األعاجم : وهلذا قال جماهد يف هذه اآلية . فهذا يشري إىل أن هذا النص يشمل أهل فارس « رجل من هؤالء 

  .وكل من صدق النيب صلى اهللا عليه وسلم من غري العرب 
حدثنا أبو حممد عيسى . العالء الزبيدي ، حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أيب ، حدثنا إبراهيم بن : وقال ابن أيب حامت 

إن يف » :  -قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال . بن موسى عن أيب حازم ، عن سهل بن سعد الساعدي 
وآخرين منهم ملا يلحقوا { : مث قرأ « أصالب أصالب أصالب رجال ونساء من أميت يدخلون اجلنة بغري حساب 



  .يعين بقية من بقي من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم . . }  هبم
وعلى آخرين غري اجليل الذي نزل فيه . فهي تدل على آخرين غري العرب . وكال القولني يدخل يف مدلول اآلية 

ة وتشري إىل أن هذه األمة موصولة احللقات ممتدة يف شعاب األرض ويف شعاب الزمان ، حتمل هذه األمان. القرآن 
  .الكربى ، وتقوم على دين اهللا األخري 

  . .احلكيم العليم مبواضع االختيار . القوي القادر على االختيار . . } وهو العزيز احلكيم { 
  :واختياره للمتقدمني واملتأخرين فضل وتكرمي 

  . .} ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء ، واهللا ذو الفضل العظيم { 
عة أو فرد ليحمل هذه األمانة الكربى ، وليكون مستودع نور اهللا وموضع تلقي فيضه ، وإن اختيار اهللا ألمة أو مجا

فضل عظيم يرىب على كل ما . إن اختيار اهللا هذا لفضلٌ ال يعدله فضل . . واملركز الذي تتصل فيه السماء باألرض 
  .ائد اجلهاد يبذله املؤمن من نفسه وماله وحياته؛ ويرىب على متاعب الطريق وآالم الكفاح وشد

يذكرهم هذا الفضل . واهللا يذكر اجلماعة املسلمة يف املدينة ، والذين يأتون بعدها املوصولني هبا والذين مل حيلقوا هبا 
ويترك . يف اختيارهم هلذه األمانة ، ولبعث الرسول فيهم يتلو عليهم الكتاب ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة 

. لرصيد الضخم من الزاد اإلهلي ، ومن األمثلة الواقعية يف حياة اجلماعة األوىل لآلتني يف أطواء الزمان ذلك ا
يذكرهم هذا الفضل العظيم الذي تصغر إىل جانبه مجيع القيم ، ومجيع النعم؛ كما تصغر إىل جانبه مجيع التضحيات 

  . .واآلالم 
فلم تعد هلم قلوب حتمل هذه األمانة اليت ال بعد ذلك يذكر ما يفيد أن اليهود قد انتهى دورهم يف محل أمانة اهللا؛ 

  :حتملها إال القلوب احلية الفاقهة املدركة الواعية املتجردة العاملة مبا حتمل 
بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات اهللا واهللا ال . مثل الذين محلوا التوراة مث مل حيملوها كمثل احلمار حيمل أسفاراً { 

  . .} يهدي القوم الظاملني 
فحملها يبدأ باإلدراك والفهم . . } مث مل حيملوها { . . فبنو إسرائيل محلوا التوراة ، وكلفوا أمانة العقيدة والشريعة 

ولكن سرية بين إسرائيل كما عرضها القرآن . والفقه ، وينتهي بالعمل لتحقيق مدلوهلا يف عامل الضمري وعامل الواقع 
. وال أهنم فقهوا حقيقتها ، وال أهنم عملوا هبا . ى أهنم قدروا هذه األمانة الكرمي وكما هي يف حقيقتها ال تدل عل

وليس شريكاً يف الغاية . فهو ليس صاحبها . ومن مث كانوا كاحلمار حيمل الكتب الضخام ، وليس له منها إال ثقلها 
  منها

بئس مثل القوم الذين كذبوا { وهي صورة زرية بائسة ، ومثل سيِّئ شائن ، ولكنها صورة معربة عن حقيقة صادقة 
  . .} بآيات اهللا واهللا ال يهدي القوم الظاملني 
واملسلمون الذين غربت هبم . كل الذين محلوا أمانة العقيدة مث مل حيملوها . . وِمثل الذين محلوا التوراة مث مل حيملوها 

خباصة .  وال يعملون عمل املسلمني أجيال كثرية ، والذين يعيشون يف هذا الزمان ، وهم حيملون أمساء املسلمني
وهم . أولئك كلهم ، كاحلمار حيمل أسفاراً . . أولئك الذين يقرأون القرآن والكتب ، وهم ال ينهضون مبا فيها 

  .إمنا هي مسألة فقه وعمل مبا يف الكتب . كثريون كثريون فليست املسألة كتب حتمل وتدرس 
وم أهنم شعب اهللا املختار ، وأهنم هم أولياؤه من دون الناس وأن غريهم وكان اليهود يزعمون كما يزعمون حىت الي

  .أو األمميون أو األميون » اجلوييم « هم 



إىل . . } قالوا ليس علينا يف األميني سبيل { : وأهنم من مث غري مطالبني مبراعاة أحكام دينهم مع غريهم من األميني 
 بال دليل فهنا دعوة هلم إىل املباهلة اليت تكررت معهم ومع آخر هذه الدعاوى اليت تفتري الكذب على اهللا

  :النصارى ومع املشركني 
وال يتمنونه . يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أوليآء هللا من دون الناس فتمنوا املوت إن كنتم صادقني : قل { 

ن منه فإنه مالقيكم ، مث تردون إىل عامل الغيب إن املوت الذي تفرو: قل . أبدا مبا قدمت أيديهم واهللا عليم بالظاملني 
  . .} والشهادة ، فينبئكم مبا كنتم تعملون 

وقد خاف . . واملباهلة معناها وقوف الفريقني املتنازعني وجهاً لوجه ، ودعاؤمها معاً إىل اهللا أن ينكل باملبطل منهما 
مما يدل . ونكلوا عنها ، ومل يقبلوا التحدي فيها كل من دعاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل هذه املباهلة 

  .على أهنم يف قرارة نفوسهم كانوا يعرفون صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحقية هذا الدين 
حدثنا إمساعيل بن يزيد الزرقي ، حدثنا أبو يزيد ، حدثنا فرات ، عن عبد الكرمي ابن مالك : وقد قال اإلمام أمحد 
قال أبو جهل لعنه اهللا إن رأيت حممداً عند الكعبة آلتينه حىت أطأ « : رمة ، عن ابن عباس ، قال اجلزري ، عن عك

ولو أن اليهود متنوا املوت . لو فعل ألخذته املالئكة عياناً : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال . على عنقه 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لرجعوا ال جيدون أهالً ولو خرج الذين يباهلون . ملاتوا ورأوا مقاعدهم من النار 

  .» وال ماال 
فما خييفهم إذن من . وقد ال تكون هذه مباهلة ولكن جمرد حتد هلم ، مبا أهنم يزعمون أهنم أولياء هللا من دون الناس 

  واملقربون؟املوت ، وجيعلهم أجنب خلق اهللا؟ وهم حني ميوتون ينالون ما عند اهللا مما يلقاه األولياء 
مث عقب على هذا التحدي مبا يفيد أهنم غري صادقني فيما يدعون ، وأهنم يعرفون أهنم مل يقدموا بني أيديهم ما 

والذي مل . يطمئنون إليه ، وما يرجون الثواب والقرىب عليه ، إمنا قدموا املعصية اليت ختيفهم من املوت وما وراءه 
  :يقدم الزاد جيفل من ارتياد الطريق 

  . .} وال يتمنونه أبداً مبا قدمت أيديهم واهللا عليم بالظاملني { 
ويف هناية اجلولة يقرر حقيقة املوت وما بعده ، ويكشف هلم عن قلة اجلدوى يف فرارهم من املوت ، فهو حتم ال 

  :مهرب منه ، وما بعده من رجعة إىل اهللا ، وحساب على العمل حتم كذلك ال ريب فيه 
  .} مث تردون إىل عامل الغيب والشهادة ، فينبئكم مبا كنتم تعملون . الذي تفرون منه فإنه مالقيكم  إن املوت: قل { 

.  
تقر يف األخالد حقيقة ينساها الناس ، وهي . وهي لفتة من اللفتات القرآنية املوحية للمخاطبني هبا وغري املخاطبني 

. بعد عن اهللا فيها ينتهي للرجعة إليه ، فال ملجأ منه إال إليه وال. فهذه احلياة إىل انتهاء . . تالحقهم أينما كانوا 
  .فال مهرب وال فكاك . واحلساب واجلزاء بعد الرجعة كائنان ال حمالة 

مثل الذي يفر « : روى الطربي يف معجمه من حديث معاذ بن حممد اهلذيل عن يونس عن احلسن عن مسرة مرفوعاً 
: رض بدْين ، فجاء يسعى ، حىت إذا أعيا وأهنر دخل جحره ، فقالت له األرض من املوت كمثل الثعلب ، تطلبه األ

  . .» فلم يزل كذلك حىت تقطعت عنقه فمات . فخرج له حصاص . يا ثعلب دْيين 
  . .وهي صورة متحركة موحية عميقة اإلحياء 

احلادث الذي وقع رمبا أكثر من مرة واآلن جييء املقطع األخري يف السورة خاصاً بتعليم يتعلق باجلمعة ، مبناسبة ذلك 
  :، ألن الصيغة تفيد التكرار 



ذلكم خري لكم إن كنتم . يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللا وذروا البيع { 
  .} م تفلحون فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض وابتغوا من فضل اهللا واذكروا اهللا كثرياً لعلك. تعلمون 

واهللا خري . ما عند اهللا خري من اللهو ومن التجارة : قل . وإذا رأوا جتارة أو هلواً انفضوا إليها وتركوك قآئماً { 
  . .} الرازقني 

وهي صالة أسبوعية يتحتم أن يتجمع فيها املسلمون . . وصالة اجلمعة هي الصالة اجلامعة ، اليت ال تصح إال مجاعة 
وهي عبادة تنظيمية على طريقة اإلسالم يف اإلعداد للدنيا واآلخرة يف . عوا إىل خطبة تذكرهم باهللا ويلتقوا ويستم

وهي ذات داللة خاصة على طبيعة العقيدة اإلسالمية . التنظيم الواحد ويف العبادة الواحدة؛ وكالمها عبادة 
الكثرية يف فضل هذه الصالة واحلث عليها وقد وردت األحاديث . اجلماعية اليت حتدثنا عنها يف ظالل سورة الصف 

  .واالستعداد هلا بالغسل والثياب والطيب 
إذا جاء أحدكم :  -قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « : جاء يف الصحيحني عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال 

  .» إىل اجلمعة فليغتسل 
 -مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « : وروى أصحاب السنة األربعة من حديث أوس بن أوس الثقفي قال 

من غسل واغتسل يوم اجلمعة ، وبكر وابتكر ، ومشى ومل يركب ، ودنا من اإلمام واستمع ومل يلغ ، كان : يقول 
  .» له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها 

هللا صلى اهللا عليه مسعت رسول ا« : وروى اإلمام أمحد من حديث كعب بن مالك عن أيب أيوب األنصاري قال 
من اغتسل يوم اجلمعة ومس من طيب أهله إن كان عنده ، ولبس من أحسن ثيابه ، مث خرج يأيت : وسلم يقول 

املسجد ، فريكع إن بدا له ، ومل يؤذ أحداً ، مث أنصت إذا خرج إمامه حىت يصلي ، كانت كفارة ملا بينها وبني 
  .» اجلمعة األخرى 

  :قطع تأمر املسلمني أن يتركوا البيع وسائر نشاط املعاش مبجرد مساعهم لألذان واآلية األوىل يف هذا امل
  . .} يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللا وذروا البيع { 

  :وترغبهم يف هذا االخنالع من شؤون املعاش والدخول يف الذكر يف هذا الوقت 
  . .} تم تعلمون ذلكم خري لكم إن كن{ 

وهو يف الوقت ذاته تعليم . مما يوحي بأن االخنالع من شؤون التجارة واملعاش كان يقتضي هذا الترغيب والتحبيب 
دائم للنفوس؛ فال بد من فترات ينخلع فيها القلب من شواغل املعاش وجواذب األرض ، ليخلو إىل ربه ، ويتجرد 

واالتصال باملأل األعلى ، وميأل قلبه وصدره ، من ذلك اهلواء النقي  لذكره ، ويتذوق هذا الطعم اخلاص للتجرد
  اخلالص العطر ويستروح شذاه

  :مث يعود إىل مشاغل العيش مع ذكر اهللا 
وهذا هو . . } فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض وابتغوا من فضل اهللا واذكروا اهللا كثرياً لعلكم تفلحون { 

والتوازن بني مقتضيات احلياة يف األرض ، من عمل وكد ونشاط وكسب . نهج اإلسالمي التوازن الذي يتسم به امل
وهي ضرورة حلياة القلب ال يصلح بدوهنا . وبني عزلة الروح فترة عن هذا اجلو وانقطاع القلب وجترده للذكر . 

ابتغاء املعاش ، والشعور باهللا فيه وذكر اهللا ال بد منه يف أثناء . لالتصال والتلقي والنهوض بتكاليف األمانة الكربى 
ولكنه مع هذا ال بد من فترة للذكر اخلالص ، واالنقطاع الكامل ، . هو الذي حيول نشاط املعاش إىل عبادة 

  .كما توحي هاتان اآليتان . والتجرد املمحض 



للهم إين أجبت ا« : وكان عراك بن مالك رضي اهللا عنه إذا صلى اجلمعة انصرف فوقف على باب املسجد فقال 
رواه ابن أيب . . ( » فارزقين من فضلك وأنت خري الرازقني . دعوتك ، وصليت فريضتك ، وانتشرت كما أمرتين 

هذه الصورة متثل لنا كيف كان يأخذ األمر جداً ، يف بساطة تامة ، فهو أمر للتنفيذ فور مساعه حبرفيته ) . . حامت 
  وحبقيقته كذلك

الصريح البسيط هو الذي ارتقى بتلك اجملموعة إىل مستواها الذي بلغت إليه ، مع كل ما  ولعل هذا اإلدراك اجلاد
  :مما تصوره اآلية األخرية يف السورة . كان فيها من جواذب اجلاهلية 

ما عند اهللا خري من اللهو ومن التجارة واهللا خري : قل . وإذا رأوا جتارة أو هلواً انفضوا إليها وتركوك قآئما { 
  . .} ازقني الر

بينا حنن نصلي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ أقبلت عري حتمل طعاماً ، فالتفتوا « : عن جابر رضي اهللا عنه قال 
  .إليها حىت ما بقي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم إال اثنا عشر رجالً ، منهم أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما 

) ١(ونَ ا َنشَْهُد إِنََّك لََرُسولُ اللَِّه َواللَُّه َيْعلَمُ إِنََّك لََرُسولُُه وَاللَُّه َيْشَهُد إِنَّ الُْمَناِفِقَني لَكَاِذُبإِذَا َجاَءَك الْمَُناِفقُونَ قَالُو
ُهْم آَمُنوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبَِع َعلَى ذَِلكَ بِأَنَّ) ٢(اتََّخذُوا أَْيمَانَُهْم ُجنَّةً فََصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه إِنَُّهْم َساَء َما كَانُوا َيْعَملُونَ 

نَ وَإِذَا َرأَيَْتُهْم تُْعجُِبَك أَْجَساُمُهْم َوإِنْ َيقُولُوا َتْسَمْع لِقَْولِهِْم كَأَنَُّهْم ُخُشٌب ُمسَنََّدةٌ َيْحَسُبو) ٣(قُلُوبِهِْم فَُهْم لَا َيفْقَُهونَ 
َوإِذَا قِيلَ لَُهْم َتعَالَْوا َيْسَتْغِفْر لَكُمْ َرسُولُ اللَّهِ ) ٤(ذَْرُهْم قَاَتلَُهُم اللَُّه أَنَّى ُيْؤفَكُونَ كُلَّ صَْيَحٍة َعلَْيهِْم ُهمُ الَْعُدوُّ فَاْح

ْر لَُهْم لَْن َيْغِفَر اللَُّه َسَواٌء َعلَْيهِمْ أَْسَتغْفَْرَت لَُهْم أَْم لَْم َتْسَتْغِف) ٥(لَوَّْوا ُرءُوَسُهْم َورَأَْيتَُهْم َيُصدُّونَ َوُهْم ُمسَْتكْبُِرونَ 
ُهُم الَِّذيَن َيقُولُونَ لَا ُتْنِفقُوا َعلَى َمْن ِعْنَد َرُسولِ اللَِّه َحتَّى َيْنفَضُّوا َوِللَّهِ ) ٦(لَُهْم إِنَّ اللََّه لَا َيْهِدي الْقَْوَم الْفَاِسِقَني 

َيقُولُونَ لَِئْن َرَجْعَنا إِلَى الَْمِديَنِة لَُيْخرَِجنَّ الْأََعزُّ ِمْنَها الْأَذَلَّ ) ٧( لَا َيفْقَُهونَ َخزَاِئُن السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ وَلَِكنَّ الُْمَناِفِقَني
مْ أَْموَالُكُْم َولَا أَْولَادُكُْم َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا ُتلْهِكُ) ٨(َوِللَِّه الِْعزَّةُ َوِلَرسُوِلِه َوِللُْمْؤِمنَِني وَلَِكنَّ الُْمَناِفِقَني لَا َيْعلَُمونَ 

وَأَْنِفقُوا ِمْن َما َرَزقَْناكُْم ِمْن قَْبلِ أَنْ َيأِْتَي أََحَدكُمُ الَْمْوتُ ) ٩(َعْن ِذكْرِ اللَِّه َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك فَأُولَِئَك ُهُم الْخَاِسُرونَ 
َولَْن ُيَؤخِّرَ اللَُّه نَفًْسا إِذَا َجاَء أََجلَُها ) ١٠(فَأَصَّدََّق َوأَكُْن ِمَن الصَّاِلِحَني فََيقُولَ َربِّ لَْولَا أَخَّْرَتنِي إِلَى أََجلٍ قَرِيبٍ 

  ) ١١(َواللَُّه َخبٌِري بَِما َتْعَملُونَ 

ليست هي السورة الوحيدة اليت . . الدال على موضوعها » املنافقون « هذه السورة اليت حتمل هذا االسم اخلاص 
فال تكاد ختلو سورة مدنية من ذكر املنافقني تلميحاً أو . فاق واملنافقني ، ووصف أحواهلم ومكائدهم فيها ذكر الن

ولكن هذه السورة تكاد تكون مقصورة على احلديث عن املنافقني ، واإلشارة إىل بعض احلوادث . تصرحياً 
  .واألقوال اليت وقعت منهم ورويت عنهم 

املنافقني وأكاذيبهم ودسائسهم ومناوراهتم ، وما يف نفوسهم من البغض والكيد وهي تتضمن محلة عنيفة على أخالق 
  .للمسلمني ، ومن اللؤم واجلنب وانطماس البصائر والقلوب 

وليس يف السورة عدا هذا إال لفتة يف هنايتها إىل الذين آمنوا لتحذيرهم من كل ما يلصق هبم من صفة من صفات 
ىن درجات النفاق عدم التجرد هللا ، والغفلة عن ذكره اشتغاالً باألموال واألوالد ، وأد. املنافقني ، ولو من بعيد 

  .والتقاعس عن البذل يف سبيل اهللا حىت يأيت اليوم الذي ال ينفع فيه البذل والصدقات 
مل وحركة النفاق اليت بدأت بدخول اإلسالم املدينة ، واستمرت إىل قرب وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و

هذه احلركة ذات أثر واضح يف . . تنقطع يف أي وقت تقريباً ، وإن تغريت مظاهرها ووسائلها بني احلني واحلني 



سرية هذه الفترة التارخيية ويف أحداثها؛ وقد شغلت من جهد املسلمني ووقتهم وطاقتهم قدراً كبرياً؛ وورد ذكرها 
ل على ضخامة هذه احلركة ، وأثرها البالغ يف حياة الدعوة يف القرآن الكرمي ويف احلديث الشريف مرات كثرية تد

  .يف ذلك احلني 
ملؤلفه » صورة مقتبسة من القرآن الكرمي : سرية الرسول « : وقد ورد عن هذه احلركة فصل جيد يف كتاب 

  :نقتطف منه فقرات كاشفة » حممد عزة دروزة « األستاذ 
فالنيب صلى اهللا عليه وسلم واملسلمون األولون يف مكة مل يكونوا من وعلة ظهور تلك احلركة يف املدينة واضحة ، « 

القوة والنفوذ يف حالة تستدعي وجود فئة من الناس ترهبهم أو ترجو خريهم ، فتتملقهم وتتزلف إليهم يف الظاهر ، 
هل مكة وزعماؤها ولقد كان أ. وتتآمر عليهم وتكيد هلم ومتكر هبم يف اخلفاء ، كما كان شأن املنافقني بوجه عام 

خاصة يناوئون النيب جهاراً ، ويتناولون من استطاعوا من املسلمني باألذى الشديد ، ويقاومون الدعوة بكل وسيلة 
دون ما حترز أو حتفظ؛ وكانت القوة هلم حىت اضطر املسلمون إىل اهلجرة فراراً بدينهم ودمهم إىل احلبشة أوالً ، مث 

دينه بالعنف واإلكراه ، أو باإلغراء والتهويش؛ وحىت تزلزل بعضهم وتربم ونافق إىل يثرب؛ وحىت فنت بعضهم عن 
  . .املشركني ، وحىت مات بعض من ناله األذى ممن ثبت على دينه نتيجة للتعذيب 

فالنيب صلى اهللا عليه وسلم استطاع قبل أن يهاجر إليها أن يكسب . أما يف املدينة فقد كان األمر خمتلفاً جداً » 
اراً أقوياء من األوس واخلزرج؛ ومل يهاجر إال بعد أن استوثق من موقفه ، ومل يبق تقريباً بيت عريب فيها مل يدخله أنص

  .اإلسالم 

ففي هذه احلالة مل يكن من اهلني أن يقف الذين مل يؤمنوا به إما عن جهالة وغباء ، وإما عن غيظ وحقد وعناد ، 
هم وسلطاهنم موقف اجلحود والعداء العلين للنيب واملسلمني من املهاجرين ألهنم رأوا يف قدوم النيب حداً لنفوذ

واألنصار؛ وكان للعصبية يف الوقت نفسه أثر غري قليل يف عدم الوقوف هذا املوقف ، ألن سواد األوس واخلزرج 
دوا يرون يف أصبحوا أنصار النيب ، ومرتبطني به مبواثيق الدفاع والنصر ، إىل أن جلهم قد حسن إسالمهم ، وغ

النيب رسول اهللا ، وقائدهم األعلى الواجب الطاعة ، ومرشدهم األعظم الواجب االتباع ، فلم يكن يسع الذين 
ظلت تغلبهم نزعة الشرك ، ويتحكم فيهم مرض القلب واملكابرة واحلقد ، وحيملهم ذلك على مناوأة النيب صلى 

نزعتهم وعدائهم ، ومل يكن أمامهم إال التظاهر باإلسالم ،  اهللا عليه وسلم ودعوته ونفوذه أن يظهروا علناً يف
وجعل مكرهم وكيدهم ودسهم ومؤامراهتم بأسلوب املراوغة واخلداع . والقيام بأركانه ، والتضامن مع قبائلهم 

هذا  والتمويه ، وإذا كانوا وقفوا أحياناً مواقف علنية فيها كيد ودس ، وعليها طابع من النفاق بارز ، فإمنا كان
منهم يف بعض الظروف واألزمات احلادة اليت كانت حتدق بالنيب واملسلمني ، واليت كانوا يتخذوهنا حجة لتلك 

املواقف بداعي املصلحة واملنطق واالحتياط؛ ومل يكونوا على كل حال يعترفون بالكفر أو النفاق ، غري أن نفاقهم 
خفى على النيب صلى اهللا عليه وسلم واملخلصني من أصحابه وكفرهم ومواقفهم يف الكيد والدس والتآمر مل تكن لت

من املهاجرين واألنصار ، كما أن املواقف العلنية اليت كانوا يقفوهنا يف فرص األزمات كانت مما تزيد كفرهم 
ا وقد كانت اآليات القرآنية توجه إليهم كذلك الفضائح املرة بعد املرة ، وتدل عليهم مب. ونفاقهم فضيحة ومقتاً 

يفعلون أو ميكرون ، وتدمغهم بشرورهم وخبثهم ومكايدهم ، وحتذر النيب صلى اهللا عليه وسلم واملسلمني منهم يف 
  .« كل ظرف ومناسبة 

ولقد كانت مواقف املنافقني ومكايدهم بعيدة املدى واألثر على ما تلهم اآليات املدنية ، حىت لكأنه نضال قوي ، » 
لنيب صلى اهللا عليه وسلم وزعماء مكة ، وإن اختلفت األدوار والنتائج؛ إذ أن النيب مل يذكر مبا كان من نضال بني ا



يلبث أن أخذ مركزه يتوطد وقوته تزداد ، ودائرة اإلسالم تتسع ، وصار صاحب سلطان وأمر نافذ وجانب عزيز؛ 
هم وشأهنم يسريان سرياً وإذ مل يكن املنافقون كتلة متضامنة ذات شخصية خاصة بارزة ، وكان ضعفهم وضآلة عدد

متناسباً عكسياً مع ما كان من تزايد قوة النيب صلى اهللا عليه وسلم واتساع دائرة اإلسالم ، وتوطد عزته وسلطانه 
 ».  
ويكفيك ألجل أن تشعر خبطورة الدور الذي قام به املنافقون ، وخاصة يف أوائل العهد ، أن تالحظ أن املنافقني » 

بعصبياهتم اليت كانت ما تزال قوية األثر يف نفوس سواد قبائلهم ، كما أهنم مل يكونوا مفضوحني  كانوا أقوياء نسبياً
فضيحة تامة ، ومل يكن اإلسالم قد رسخ يف هذا السواد رسوخاً كافياً؛ وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان حموطاً 

قبلة اجلزيرة يتربصون به الدوائر ، باملشركني اجلاحدين من كل جانب ، وأهل مكة خصومه األلداء ، وهم 
ويتحينون كل فرصة ووسيلة للقضاء عليه؛ واليهود يف املدينة وحوهلا قد تنكروا له منذ عهد مبكر وتطريوا به ، مث 

جاهروه بالكفر والعداء واملكر؛ ومل يلبث أن انعقد بينهم وبني املنافقني حلف طبيعي على توحيد املسعى ، والتضامن 
إن املنافقني مل يقووا ويثبتوا ويكن منهم ذلك األذى الشديد : عارضة والكيد ، حىت ليمكن القول يف موقف امل

واالستمرار يف الكيد والدس إال بسبب ما لقوه من اليهود من تعضيد ، وما انعقد بينهم من تضامن وتواثق ، ومل 
  .« عليهم ، وكفاه شرهم  يضعف شأهنم وخيف خطرهم إال بعد أن مكن اهللا للنيب من هؤالء وأظهره

وهذه السورة تبدأ بوصف طريقتهم يف مداراة ما يف قلوهبم من الكفر ، وإعالهنم اإلسالم والشهادة بأن النيب صلى 
وحلفهم كذباً ليصدقهم املسلمون ، واختاذهم هذه األميان وقاية وجنة خيفون وراءها . اهللا عليه وسلم هو رسول اهللا 

  :املسلمني فيهم  حقيقة أمرهم ، وخيدعون
. نشهد إنك لرسول اهللا واهللا يعلم إنك لرسوله واهللا يشهد إن املنافقني لكاذبون : إذا جآءك املنافقون قالوا { 

  . .} اختذوا أمياهنم جنة فصدوا عن سبيل اهللا ، إهنم سآء ما كانوا يعملون 
ديه برسالته شهادة باللسان ، ال يقصدون هبا فهم كانوا جييئون إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيشهدون بني ي

فهم كاذبون يف أهنم جاءوا ليشهدوا . وجه احلق ، إمنا يقولوهنا للتقية ، وليخفوا أمرهم وحقيقتهم على املسلمني 
ومن مث يكذهبم اهللا يف شهادهتم بعد . هذه الشهادة ، فقد جاءوا ليخدعوا املسلمني هبا ، ويداروا أنفسهم بقوهلا 

  .} واهللا يشهد إن املنافقني لكاذبون { . . } واهللا يعلم إنك لرسوله { : فظ الذي يثبت حقيقة الرسالة التح
ولوال هذا . فهو يبادر بتثبيت الرسالة قبل تكذيب مقالة املنافقني . والتعبري من الدقة واالحتياط بصورة تثري االنتباه 
إمنا . وليس هذا هو املقصود . وضوع شهادهتم وهو الرسالة التحفظ ألوهم ظاهر العبارة تكذيب املنافقني يف م

  املقصود تكذيب إقرارهم فهم ال يقرون الرسالة حقاً وال يشهدون هبا خالصي الضمري
وهي توحي بأهنم كانوا حيلفون األميان كلما انكشف أمرهم ، أو عرف عنهم كيد أو . . } اختذوا أمياهنم جنة { 

كانوا حيلفون ليتقوا ما يترتب على افتضاح أمر من أمورهم ، . ة سوء يف املسلمني تدبري ، أو نقلت عنهم مقال
  .فيجعلون أمياهنم وقاية وجنة حيتمون وراءها ، ليواصلوا كيدهم ودسهم وإغواءهم للمخدوعني فيهم 

ساء ما كانوا إهنم { : صدوا أنفسهم وصدوا غريهم مستعينني بتلك األميان الكاذبة . . } فصدوا عن سبيل اهللا { 
  وهل أسوأ من الكذب للخداع والتضليل؟. . } يعملون 

يعلله . . ويعلل حاهلم هذه من شهادة مدخولة كاذبة ، وأميان مكذوبة خادعة ، وصد عن سبيل اهللا وسوء عمل 
  :بأهنم كفروا بعد اإلميان ، واختاروا الكفر بعد أن عرفوا اإلسالم 



  . .} لى قلوهبم ، فهم ال يفقهون ذلك بأهنم آمنوا مث كفروا فطبع ع{ 
وما يعرف اإلميان مث يعود إىل الكفر قلب فيه فقه ، أو . فهم عرفوا اإلميان إذن ، ولكنهم اختاروا العودة إىل الكفر 

وإال فمن ذا الذي يذوق ويعرف ، ويطلع على التصور اإلمياين للوجود ، وعلى التذوق اإلمياين . تذوق ، أو حياة 
مث يعود إىل . . . تنفس يف جو اإلميان الذكي ، وحييا يف نور اإلميان الوضيء ، ويتفيأ ظالل اإلميان الندية للحياة ، وي

الكفر الكاحل امليت اخلاوي اجملدب الكنود؟ من ذا الذي يصنع هذا إال املطموس الكنود احلقود ، الذي ال يفقه وال 
  . .} م فهم ال يفقهون فطبع على قلوهب{ حيس وال يشعر هبذا الفارق البعيد 

مث يرسم هلم السياق صورة فريدة مبدعة؛ تثري السخرية واهلزء والزراية هبذا الصنف املمسوخ املطموس من الناس ، 
بل تنصبهم متثاالً وهدفاً للسخرية يف معرض . وتسمهم بالفراغ واخلواء واالنطماس واجلنب والفزع واحلقد والكنود 

  :الوجود 
هم . حيسبون كل صيحة عليهم . وإن يقولوا تسمع لقوهلم كأهنم خشب مسندة . جبك أجسامهم وإذا رأيتهم تع{ 

  . .} قاتلهم اهللا أىن يؤفكون؟ . العدو فاحذرهم 
فأما حني ينطقون فهم . . ال أناسي تتجاوب وما داموا صامتني فهم أجسام معجبة للعيون . فهم أجسام تعجب 

ولكنها ليست خشباً . . } تسمع لقوهلم كأهنم خشب { . . خاجلة  خواء من كل معىن ومن كل حس ومن كل
  ال حركة هلا ، ملطوعة جبانب اجلدار. . } خشب مسندة { إمنا هي . فحسب 

هذا اجلمود الراكد البارد يصورهم من ناحية فقه أرواحهم إن كانت هلم أرواح ويقابله من ناحية أخرى حالة من 
  :االهتزاز الدائم التوجس الدائم والفزع الدائم و

  . .} حيسبون كل صيحة عليهم { 
وهم خيشون يف كل حلظة أن . فهم يعرفون أهنم منافقون مستورون بستار رقيق من التظاهر واحللف وامللق وااللتواء 

والتعبري يرمسهم أبداً متلفتني حواليهم؛ يتوجسون من كل حركة . يكون أمرهم قد افتضح وسترهم قد انكشف 
  ت ومن كل هاتف ، حيسبونه يطلبهم ، وقد عرف حقيقة أمرهمومن كل صو

إذا هم كالقصبة . . وبينما هم خشب مسندة ملطوعة إذا كان األمر أمر فقه وروح وشعور بإيقاعات اإلميان 
  املرجتفة يف مهب الريح إذا كان األمر أمر خوف على األنفس واألموال

  :اهللا عليه وسلم وللمسلمني  وهم هبذا وذاك ميثلون العدو األول للرسول صلى
  . .} هم العدو فاحذرهم { 

{ . وهو أخطر من العدو اخلارجي الصريح . العدو الكامن داخل املعسكر ، املختبئ يف الصف . هم العدو احلقيقي 
مل يؤمر هنا بقتلهم ، فأخذهم خبطة أخرى فيها حكمة  -صلى اهللا عليه وسلم  -ولكن الرسول . . } فاحذرهم 

  ) .كما سيجيء منوذج من هذه املعاملة بعد قليل ( وثقة بالنجاة من كيدهم  وسعة

.  
  . .} قاتلهم اهللا أىن يؤفكون { 

والدعاء من اهللا حكم مبدلول هذا الدعاء ، وقضاء نافذ ال راد له وال . فاهللا مقاتلهم حيثما صرفوا وأىن توجهوا 
  .وهذا هو الذي كان يف هناية املطاف . . معقب عليه 

ويستطرد السياق يف وصف تصرفاهتم الدالة على دخل قلوهبم؛ وتبييتهم للرسول صلى اهللا عليه وسلم وكذهبم عند 
  :وهي جمموعة من الصفات اشتهر هبا املنافقون . . املواجهة 



 سوآء عليهم. تعالوا يستغفر لكم رسول اهللا لووا رءُوسهم ، ورأيتهم يصدون وهم مستكربون : وإذا قيل هلم { 
ال تنفقوا : هم الذين يقولون . أستغفرت هلم أم مل تستغفر هلم ، لن يغفر اهللا هلم ، إن اهللا ال يهدي القوم الفاسقني 

لئن : يقولون . وهللا خزآئن السماوات واألرض ولكن املنافقني ال يفقهون . على من عند رسول اهللا حىت ينفضوا 
  . .} ولكن املنافقني ال يعلمون . وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنني  .رجعنآ إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل 

  :وقد ذكر غري واحد من السلف أن هذا السياق كله نزل يف عبد اهللا بن أيب بن سلول 
فبينا رسول اهللا . . ماء هلم . . وفصل ابن إسحاق هذا يف حديثه عن غزوة بين املصطلق سنة ست على املريسيع 

لم على ذلك املاء بعد الغزوة وردت واردة الناس ، ومع عمر بن اخلطاب أجري له من بين غفار صلى اهللا عليه وس
جهجاه بن مسعود يقود فرسه ، فازدحم جهجاه وسنان بن وبر اجلهين حليف بين عون ابن اخلزرج على : يقال له 

فغضب عبد اهللا بن أيب . هاجرين يا معشر امل. وصرخ جهجاه . يا معشر األنصار : املاء ، فاقتتال ، فصرخ اجلهين 
أوقد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا يف : فقال . بن سلول ، وعنده رهط من قومه ، فيهم زيد بن أرقم غالم حدث 

مسن كلبك يأكلك أما واهللا لئن رجعنا إىل املدينة : واهللا ما أعدُّنا وجالبيب قريش إال كما قال األول . بالدنا 
أحللتموهم : هذا ما فعلتم بأنفسكم : مث أقبل على من حضره من قومه فقال هلم . األذل ليخرجن األعز منها 

فسمع ذلك زيد بن . بالدكم ، وقامستموهم أموالكم ، أما واهللا لو أمسكتم عنهم بأيديكم لتحولوا إىل غري داركم 
لى اهللا عليه وسلم من عدوه ، فمشى به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وذلك عند فراغ رسول اهللا ص. أرقم 

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . مر به عباد بن بشر فليقتله : فقال . فأخربه اخلرب ، وعنده عمر بن اخلطاب 
وذلك يف ساعة مل يكن » فكيف يا عمر إذا حتدث الناس أن حممداً يقتل أصحابه؟ ال ولكن أذن بالرحيل « :  -

  .وسلم يرحتل فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه 

فارحتل الناس ، وقد مشى عبد اهللا بن أيب بن سلول إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني بلغه أن زيد بن أرقم 
فقال من حضر . وكان يف قومه شريفاً عظيماً . قد بلغه ما مسع منه فحلف باهللا ما قلت ما قال وال تكلمت به 

يا رسول اهللا عسى أن يكون الغالم قد أوهم يف حديثه : نصار من أصحابه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من األ
  .حدباً على ابن أيب بن سلول ودفعاً عنه . ومل حيفظ ما قال الرجل 

قال ابن إسحاق فلما استقل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسار لقيه أسيد بن حضري ، فحياه بتحية النبوة وسلم 
فقال له رسول اهللا صلى اهللا . اهللا ، واهللا لقد رحت يف ساعة منكرة ما كنت تروح يف مثلها يا نيب : عليه ، مث قال 

» عبد اهللا بن أيب « : وأي صاحب يا رسول اهللا؟ قال : قال » أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟ « :  -عليه وسلم 
فأنت يا رسول اهللا واهللا : قال » ؟ زعم أنه إن رجع إىل املدينة أخرج األعز منها األذل« : قال : وما قال : قال 

فواهللا لقد جاءنا اهللا بك . يا رسول اهللا ارفق به : مث قال . هو واهللا الذليل وأنت العزيز . لتخرجنه منها إن شئت 
  وإن قومه لينظمون له اخلرز ليتوجوه ، فإنه لريى أنك قد استلبته ملكاً

هم ذلك حىت أمسى ، وليلتهم حىت أصبح ، وصدر يومهم ذلك مث مشى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالناس يوم
مث نزل بالناس ، فلم يلبثوا أن وجدوا مس األرض فوقعوا نياماً ، وإمنا فعل ذلك رسول اهللا . حىت آذهتم الشمس 

  .صلى اهللا عليه وسلم ليشغل الناس عن احلديث الذي كان باألمس من حديث عبد اهللا ابن أيب 
فلما نزلت . نزلت السورة اليت ذكر اهللا فيها املنافقني ، يف ابن أيب ومن كان على مثل أمره و: قال ابن إسحاق 

وبلغ عبد اهللا بن » هذا الذي أوىف هللا بأذنه « : أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأذن زيد بن أرقم ، مث قال 
  .عبد اهللا بن أيب الذي كان من أمر أبيه 



يا رسول : اصم بن عمر بن قتادة أن عبد اهللا أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال فحدثين ع. قال ابن إسحاق 
فإن كنت ال بد فاعالً فمرين به فأنا أمحل إليك رأسه ، . اهللا ، إنه بلغين أنك تريد قتل عبد اهللا بن أيب فيما بلغك عنه 

أخشى أن تأمر غريي فيقتله ، فال تدعين نفسي  فواهللا لقد علمت اخلزرج ما كان هلا من رجل أبر بوالده مين ، وإين
  .أنظر إىل قاتل عبد اهللا بن أيب ميشي يف الناس ، فأقتله ، فأقتل مؤمناً بكافر ، فأدخل النار 

  .» بل نترفق به وحنسن صحبته ما بقي معنا « :  -فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فقال رسول اهللا صلى اهللا . ين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه وجعل بعد ذلك إذا أحدث احلدث كان قومه هم الذ

اقتله : كيف ترى يا عمر؟ أما واهللا لو قتلته يوم قلت يل : « عليه وسلم لعمر بن اخلطاب حني بلغه ذلك من شأهنم 
لى اهللا عليه قد واهللا علمت ألمر رسول اهللا ص: قال عمر : قال » . . ألرعدت له آنف لو أمرهتا اليوم تقتله لقتلته 

  . .وسلم أعظم بركة من أمري 
وذكر عكرمة وابن زيد وغريمها أن الناس ملا قفلوا راجعني إىل املدينة وقف عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب على باب 

مالك؟ : وراءك فقال : املدينة ، واستل سيفه ، فجعل الناس ميرون عليه ، فما جاء أبوه عبد اهللا بن أيب قال له ابنه 
واهللا ال جتوز من ها هنا حىت يأذن لك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإنه العزيز وأنت الذليل فلما : يلك فقال و

: فقال ابنه عبد اهللا . جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان إمنا يسري ساقة ، فشكا إليه عبد اهللا بن أيب ابنه 
أما إذ أذن لك رسول : فأذن له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال  .واهللا يا رسول اهللا ال يدخلها حىت تأذن له 

  . .اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجز اآلن 
وننظر مرة إىل األحداث ، ومرة إىل الرجال ، ومرة إىل النص القرآين ، فنجدنا مع السرية ، ومع املنهج التربوي 

  . .اإلهلي ، ومع قدر اهللا العجيب يف تصريف األمور 
ذا هو الصف املسلم يندس فيه املنافقون؛ ويعيشون فيه يف حياة الرسول صلى اهللا عليه وسلم قرابة عشر سنوات فه
وإن . والرسول صلى اهللا عليه وسلم ال خيرجهم من الصف ، وال يعرفهم اهللا له بأمسائهم وأعياهنم إال قبيل وفاته . 

يعرفهم بسيماهم وما يبدو فيها من آثار االنفعاالت واالنطباعات و. كان يعرفهم يف حلن القول ، بااللتواء واملداورة 
فالقلوب له وحده ، وهو الذي يعلم ما فيها وحياسب عليه ، فأما . ذلك كي ال يكل اهللا قلوب الناس للناس . 

اهللا  الناس فلهم ظاهر األمر؛ كي ال يأخذوا الناس بالظنة ، وكي ال يقضوا يف أمورهم بالفراسة وحىت حينما عرف
نبيه صلى اهللا عليه وسلم بالنفر الذين ظلوا على نفاقهم إىل أواخر حياته ، فإنه مل يطردهم من اجلماعة وهم يظهرون 

إمنا عرفهم وعّرف هبم واحداً فقط من رجاله هو حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه ومل . اإلسالم ويؤدون فرائضه 
  .يشع ذلك بني املسلمني 

 عنه كان يأيت حذيفة ليطمئن منه على نفسه أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يسمه له من حىت إن عمر رضي اهللا
وال يزيد وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أُمر أال . يا عمر لست منهم : املنافقني وكان حذيفة يقول له 

فلما قبض .  يصلي على ميت فكان أصحابه يعرفون عندما يرون الرسول ال. يصلي على أحد منهم مات أبداً 
وكان عمر ال ينهض للصالة على ميت حىت . صلى اهللا عليه وسلم كان حذيفة ال يصلي على من عرف أنه منهم 

  فإن رأى حذيفة هناك علم أنه ليس من اجملموعة وإال مل يصل هو اآلخر ومل يقل شيئاً. ينظر 
لغايتها ، للتربية والعربة وبناء األخالق والنظم واآلداب وهكذا كانت جتري األحداث كما يرمسها القدر حلكمتها و

.  



  . .وهذا احلادث الذي نزلت فيه تلك اآليات هو وحده موضع عرب وعظات مجة 
قريباً من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تتواىل األحداث . يعيش بني املسلمني . هذا عبد اهللا بن أيب بن سلول 
ولكن اهللا ال يهدي قلبه لإلميان ، ألنه . ه على حقيقة هذا الدين وصدق هذا الرسول واآليات من بني يديه ومن خلف

وتقف دونه ودون هذا الفيض املتدفق من النور والتأثري ، تقف دونه إحنة يف . مل يكتب له هذه الرمحة وهذه النعمة 
يه وسلم باإلسالم إىل املدينة صدره أن مل يكن ملكاً على األوس واخلزرج ، بسبب مقدم رسول اهللا صلى اهللا عل

  وهو يعيش يف فيض اإلسالم ومده يف يثرب. الذي تواجهه دالئله من كل جانب . فتكفه هذه وحدها عن اهلدى 
يشقى بأبيه ويضيق بأفاعيله وخيجل . وهذا ابنه عبد اهللا رضي اهللا عنه وأرضاه منوذج رفيع للمسلم املتجرد الطائع 

ويسمع أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يريد أن يقتل . ما يكنه الولد البار العطوف ولكنه يكن له . من مواقفه 
إنه حيب اإلسالم ، . فيختلج قلبه بعواطف ومشاعر متباينه ، يواجهها هو يف صراحة ويف قوة ويف نصاعة . أباه هذا 

ولكنه ال يطيق أن يتقدم أحد . وحيب طاعة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحيب أن ينفذ أمره ولو يف أبيه 
وهو خيشى أن ختونه نفسه ، وأال يقدر على مغالبة . فيضرب عنق أبيه ويظل ميشي على األرض بعده أمام ناظريه 

وهنا يلجأ إىل نبيه وقائده ليعينه على خلجات قلبه ، ويرفع عنه هذا العنت الذي . . شيطان العصبية ، وهتاف الثأر 
كي ال يتوىل . وهو يأتيه برأسه . وهو ال بد مطيع . كان ال بد فاعالً أن يأمره هو بقتل أبيه فيطلب منه إن . يالقيه 

  .ذلك غريه ، فال يطيق أن يرى قاتل أبيه ميشي على األرض 

  . .فيدخل النار . فيقتل مؤمناً بكافر . فيقتله 
روعة اإلميان يف قلب إنسان ، وهو . كرمي وإهنا لروعة تواجه القلب أينما اجته وأينما قلب النظر يف هذا املوقف ال

يعرض على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يكل إليه أشق عمل على النفس البشرية أن يقتل أباه وهو صادق 
وهو أن تضطره نوازعه البشرية إىل قتل مؤمن بكافر ، . . يتقي به ما هو أكرب يف نظره وأشق . النية فيما يعرض 

فواهللا لقد علمت « : وروعة الصدق والصراحة وهو يواجه ضعفه البشري جتاه أبيه وهو يقول . . فيدخل النار 
وهو يطلب من نبيه وقائده أن يعينه على هذا الضعف وخيرجه من . » اخلزرج ما كان هلا من رجل أبر بوالده مين 

  كل إليه هو أن يأتيه برأسههذا احلرج؛ ال بأن يرد أمره أو يغريه فاألمر مطاع واإلشارة نافذة ولكن بأن ي
بل نترفق به وحنسن « : والرسول الكرمي يرى هذه النفس املؤمنة احملرجة ، فيمسح عنها احلرج يف مساحة وكرامة 

فكيف يا عمر إذا حتدث « : ومن قبل هذا يكف عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عن رأيه . » صحبته ما بقي معنا 
  . »الناس أن حممداً يقتل أصحابه؟ 

وأمره بالسري يف غري أوان ، . . مث تصرف الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف احلادث تصرف القائد امللهم احلكيم 
يا لألنصار يا : ومتابعة السري حىت اإلعياء ، ليصرف الناس عن العصبية املنتنة اليت أثارها صياح الرجلني املتقاتلني 

لقها املنافق عبد اهللا ابن أيب بن سلول ، وأرادها أن حترق ما بني للمهاجرين وليصرفهم كذلك عن الفتنة اليت أط
وحديث الرسول صلى اهللا . . األنصار واملهاجرين من مودة وإخاء فريدين يف تاريخ العقائد ويف تاريخ اإلنسان 

وهو عليه وسلم مع أسيد بن حضري ، وما فيه من تعبئة روحية ضد الفتنة ، واستجاشة لألخذ على يد صاحبها 
  صاحب املكانة يف قومه حىت بعد اإلسالم
وهو يأخذ بسيفه مدخل . مشهد الرجل املؤمن عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب . وأخرياً نقف أمام املشهد الرائع األخري 

ليعلم أن رسول اهللا هو . } ليخرجن األعز منها األذل { : تصديقاً ملقاله هو . املدينة على أبيه فال يدعه يدخل 
ويتقرر . فيدخلها بإذنه . ويظل يقفه حىت يأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيأذن له . وأنه هو األذل . عز األ



  .ويف ذات األوان . يف نفس الواقعة . بالتجربة الواقعة من هو األعز ومن هو األذل 
ه القمة ، وهم بعد بشر ، هبم ضعف رفعهم إىل هذ. أال إهنا لقمة سامقة تلك اليت رفع اإلميان إليها أولئك الرجال 

وهذا هو أمجل وأصدق ما يف هذه العقيدة ، حني يدركها الناس . البشر ، وفيهم عواطف البشر ، وخواجل البشر 
على حقيقتها ، وحني يصبحون هم حقيقتها اليت تدب على األرض يف صورة أناسّي تأكل الطعام ومتشي يف 

  .األسواق 

  :القرآنية اليت تضمنت تلك األحداث مث نعيش يف ظالل النصوص 
  . .} وإذا قيل هلم تعالوا يستغفر لكم رسول اهللا لووا رءُوسهم ، ورأيتهم يصدون وهم مستكربون { 

فإذا عرفوا أهنا بلغت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جبنوا وختاذلوا وراحوا . فهم يفعلون الفعلة ، ويطلقون القولة 
تعالوا يستغفر لكم رسول اهللا ، وهم يف أمن من مواجهته ، : فإذا قال هلم قائل . هنا جنة يقسمون باَألميان يتخذو

وإن كان هذا التصرف جييء عادة . لووا رؤوسهم ترفعاً واستكباراً وهذه وتلك مستان متالزمتان يف النفس املنافقة 
اجهة؛ فهم يستكربون ويصدون ولكنهم هم يف ذوات أنفسهم أضعف من املو. ممن هلم مركز يف قومهم ومقام 

  حىت إذا ووجهوا كان اجلنب والتخاذل واألميان. ويلوون رؤوسهم ما داموا يف أمان من املواجهة 
وبعدم جدوى . ومن مث يتوجه اخلطاب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبا قضاه اهللا يف شأهنم على كل حال 

  :االستغفار هلم بعد قضاء اهللا 
  . .} إن اهللا ال يهدي القوم الفاسقني : أستغفرت هلم أم مل تستغفر هلم لن يغفر اهللا هلم  سواء عليهم{ 

  :وحيكي طرفاً من فسقهم ، الذي استوجب قضاء اهللا فيهم 
  . .} ال تنفقوا على من عند رسول اهللا حىت ينفضوا : هم الذين يقولون { 

خطة التجويع اليت يبدو أن خصوم احلق واإلميان  وهي. وهي قولة يتجلى فيها خبث الطبع ، ولؤم النحيزة 
ذلك أهنم خلسة مشاعرهم . يتواصون هبا على اختالف الزمان واملكان ، يف حرب العقيدة ومناهضة األديان 

  .حيسبون لقمة العيش هي كل شيء يف احلياة كما هي يف حسهم فيحاربون هبا املؤمنني 
عب لينفضوا عن نصرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويسلموه إهنا خطة قريش وهي تقاطع بين هاشم يف الش

  للمشركني
وهي خطة املنافقني كما حتكيها هذه اآلية لينفض أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنه حتت وطأة الضيق 

  واجلوع
كفروا باهللا ، ويتركوا وهي خطة الشيوعيني يف حرمان املتدينني يف بالدهم من بطاقات التموين ، ليموتوا جوعاً أو ي

  الصالة
وهي خطة غريهم ممن حياربون الدعوة إىل اهللا وحركة البعث اإلسالمي يف بالد اإلسالم ، باحلصار والتجويع وحماولة 

  . .سد أسباب العمل واالرتزاق 
اسني احلقيقة ن. . وهكذا يتواىف على هذه الوسيلة اخلسيسة كل خصوم اإلميان ، من قدمي الزمان ، إىل هذا الزمان 

  :البسيطة اليت يذكرهم القرآن هبا قبل ختام هذه اآلية 
  . .} ولكن املنافقني ال يفقهون . وهللا خزائن السماوات واألرض { 

ومن خزائن اهللا يف السماوات واألرض يرتزق هؤالء الذين حياولون أن يتحكموا يف أرزاق املؤمنني ، فليسوا هم 
  ا أغباهم وأقل فقههم وهم حياولون قطع الرزق عن اآلخرينفم. الذين خيلقون رزق أنفسهم 



وهكذا يثبت اهللا املؤمنني ويقوي قلوهبم على مواجهة هذه اخلطة اللئيمة والوسيلة اخلسيسة ، اليت يلجأ أعداء اهللا 
  .إليها يف حرهبم 

عطي أعداءه ال ينسى والذي ي. ويطمئنهم إىل أن خزائن اهللا يف السماوات واألرض هي خزائن األرزاق للجميع 
وقد علم أهنم ال يرزقون . فقد شاءت رمحته أال يأخذ حىت أعداءه من عباده بالتجويع وقطع األرزاق . أولياءه 

أنفسهم كثرياً وال قليالً لو قطع عنهم األرزاق وهو أكرم أن يكل عباده ولو كانوا أعداءه إىل ما يعجزون عنه البتة 
  إال أخس األخساء وأألم اللؤماءفالتجويع خطة ال يفكر فيها . 

  :مث قولتهم األخرية 
  . .} يقولون لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل { 

  وقد رأينا كيف حقق ذلك عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب وكيف مل يدخلها األذل إال بإذن األعز
  . . }ولكن املنافقني ال يعلمون . وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنني { 

ويضم اهللا سبحانه رسوله واملؤمنني إىل جانبه ، ويضفي عليهم من عزته ، وهو تكرمي هائل ال يكرمه إال اهللا وأي 
وهذا . ها حنن أوالء هذا لواء األعزاء : ويقول . تكرمي بعد أن يوقف اهللا سبحانه رسوله واملؤمنني معه إىل جواره 

  هو الصف العزيز
العزة اليت ال هتون وال هتن . العزة املستمدة من عزته تعاىل . و اإلميان يف القلب املؤمن فجعل العزة صن. وصدق اهللا 

فإذا استقر اإلميان . وال تزايل القلب املؤمن يف أحرج اللحظات إال أن يتضعضع فيه اإلميان . ، وال تنحين وال تلني 
  . .ورسخ فالعزة معه مستقرة راسخة 

  . . }ولكن املنافقني ال يعلمون { 
  وكيف يعلمون وهم ال يتذوقون هذه العزة وال يتصلون مبصدرها األصيل؟

هلؤالء املؤمنني الذين أوقفهم اهللا يف صفه مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجعل عزهتم من عزته يوجه النداء 
نافقني ، وخيتاروا ذلك األخري يف السورة ، لريتفعوا إىل هذا املكان الكرمي ، ويربأوا من كل صفة تشبه صفات امل
  :املقام األسىن على األموال واألوالد ، فال يدعوها تلهيهم عن بلوغ ذلك املقام الوضيء 

. ومن يفعل ذلك فأولئك هم اخلاسرون . يا أيها الذين آمنوا ال تلهكم أموالكم وال أوالدكم عن ذكر اهللا { 
رب لوال أخرتين إىل أجل قريب فأصدق وأكن من : يقول وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأيت أحدكم املوت ، ف

  . .} ولن يؤخر اهللا نفساً إذا جآء أجلهآ ، واهللا خبري مبا تعملون . الصاحلني 
واألموال واألوالد ملهاة ومشغلة إذا مل يستيقظ القلب ، ويدرك غاية وجوده ، ويشعر أن له هدفاً أعلى يليق 

حه ، فأودع روحه الشوق إىل حتقيق بعض صفاته اإلهلية يف حدود طاقته البشرية باملخلوق الذي نفخ اهللا فيه من رو
وقد منحه األموال واألوالد ليقوم باخلالفة يف األرض ال لتلهيه عن ذكر اهللا واالتصال باملصدر الذي تلقى منه ما . 

  .هو به إنسان 

ُهَو الَِّذي َخلَقَكُمْ ) ١(ُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر ُيسَبُِّح ِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ لَ
َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض بِالَْحقِّ َوَصوَّرَكُْم فَأَْحَسَن صَُوَركُمْ ) ٢(فَِمْنكُْم كَاِفٌر َوِمْنكُْم ُمْؤِمٌن َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري 

أَلَمْ ) ٤(َيْعلَُم َما ِفي السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َوَيعْلَُم َما ُتِسرُّونَ َوَما ُتْعِلُنونَ َواللَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُّدُورِ ) ٣(ْيِه الَْمِصُري َوإِلَ
ذَِلَك بِأَنَُّه كَاَنتْ َتأِْتيهِمْ ُرُسلُُهمْ بِالَْبيِّنَاِت ) ٥(ٌم َيأِْتكُْم َنَبأُ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن قَْبلُ فَذَاقُوا َوَبالَ أَْمرِِهْم وَلَُهْم َعذَاٌب أَلِي



زََعَم الَِّذيَن كَفَُروا أَنْ لَْن ُيْبَعثُوا قُلْ َبلَى ) ٦(فَقَالُوا أََبَشرٌ َيْهدُوَنَنا فَكَفَُروا َوتََولَّْوا َواْستَْغَنى اللَُّه َواللَُّه غَنِيٌّ َحمِيٌد 
فَآِمنُوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َوالنُّورِ الَِّذي أَنَْزلَْنا وَاللَُّه بَِما ) ٧(ثُمَّ لَُتَنبَُّؤنَّ بَِما َعِملُْتْم َوذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسٌري  َورَبِّي لَُتْبَعثُنَّ

ِمْن بِاللَِّه َوَيْعَملْ َصاِلًحا ُيكَفِّْر َعْنُه سَيِّئَاِتهِ َيْوَم َيْجَمُعكُمْ ِلَيْومِ الَْجْمعِ ذَِلَك َيْوُم التَّغَاُبنِ َوَمْن ُيْؤ) ٨(َتْعَملُونَ َخبٌِري 
َوالَِّذيَن كَفَرُوا َوكَذَّبُوا بِآيَاِتَنا ) ٩(َوُيْدِخلُْه َجنَّاتٍ َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهارُ َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا ذَِلَك الْفَْوُز الَْعظِيُم 

َما أَصَاَب ِمْن ُمِصيَبٍة إِلَّا بِإِذْنِ اللَِّه َوَمْن ُيْؤِمْن بِاللَِّه يَْهِد قَلَْبُه ) ١٠(اِلِديَن ِفيَها َوبِئَْس الَْمِصُري أُولَِئَك أَْصَحاُب النَّارِ َخ
اللَُّه لَا ) ١٢(سُوِلَنا الَْبلَاغُ الُْمبُِني َوأَِطيعُوا اللََّه َوأَِطيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ َتَولَّيُْتْم فَإِنََّما َعلَى َر) ١١(َواللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم 

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ ِمْن أَْزوَاجِكُْم َوأَْولَادِكُْم َعُدوا لَكُْم فَاْحذَُروُهمْ ) ١٣(إِلََه إِلَّا ُهَو َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ 
) ١٥(إِنََّما أَْموَالُكُْم َوأَْولَادُكُْم ِفْتَنةٌ َواللَُّه ِعْنَدهُ أَْجٌر َعظِيٌم ) ١٤(ِفُروا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم َوإِنْ َتْعفُوا وََتصْفَُحوا َوَتْغ

) ١٦(فَأُولَِئَك ُهمُ الُْمفِْلُحونَ  فَاتَّقُوا اللََّه َما اْسَتطَعُْتْم وَاْسَمُعوا َوأَِطيُعوا وَأَْنِفقُوا َخيًْرا لِأَْنفُِسكُْم َوَمْن يُوَق ُشحَّ َنفِْسِه
َعاِلمُ الْغَْيبِ َوالشََّهاَدِة الَْعزِيزُ ) ١٧(إِنْ ُتقْرُِضوا اللََّه قَْرًضا َحَسًنا ُيَضاِعفُْه لَكُْم َوَيْغِفْر لَكُْم وَاللَُّه َشكُوٌر َحِليٌم 

  ) ١٨(الَْحِكيُم 

. سياقها ويف ظالهلا وإحياءاهتا ، وخباصة املقاطع األوىل منها هذه السورة أشبه شيء بالسور املكية يف موضوعها ويف 
  .فال يكاد اجلو املدين يتبني إال يف فقراهتا األخرية 

تستهدف بناء أسس العقيدة ، وإنشاء التصور . . } يا أيها الذين آمنوا { : والفقرات األوىل إىل ابتداء النداء 
وختاطبهم هبذا التصور خطاب . ليت تواجه الكفار املشركني ابتداء اإلسالمي يف القلوب بأسلوب السور املكية ا

مث هي تستخدم املؤثرات الكونية والنفسية كما تستعرض مصائر الغابرين من املكذبني قبلهم؛ . املبتدئ يف مواجهته 
من املنكرين وتعرض عليهم مشاهد القيامة إلثبات البعث ، وتوكيده توكيداً شديداً ، يدل على أن املخاطبني به 

  .اجلاحدين 
فأما الفقرات األخرية فهي ختاطب الذين آمنوا مبا يشبه خطاهبم يف السور املدنية ، حلثهم على اإلنفاق ، وحتذرهم 

وهي الدعوة اليت تكررت نظائرها يف العهد املدين بسبب مقتضيات احلياة اإلسالمية الناشئة . فتنة األموال واألوالد 
ما قد يكون تعزية عن مصاب أو تكاليف وقعت على عاتق املؤمنني ، ورد األمر فيها إىل قدر اهللا كما أن فيها . فيها 

  .وهو ما يتكرر يف السور املدنية وخباصة بعد األمر باجلهاد وما ينشأ عنه من تضحيات . . ، وتثبيت هذا التصور 
وكدت أميل إىل اعتبارها . ع ترجيحها ولقد وردت روايات أن السورة مكية ، ووردت روايات أخرى أهنا مدنية م

ولكين أبقيت اعتبارها مدنية مع الرأي الراجح فيها ألنه ليس ما . مكية تأثراً بأسلوب الفقرات األوىل فيها وجوها 
. مينع أن تكون الفقرات األوىل فيها خطاباً للكفار بعد اهلجرة سواء كانوا كفار مكة أم كفار القريبني من املدينة 

ه ليس ما مينع أن يستهدف القرآن املدين يف بعض األحيان جالء أسس العقيدة ، وإيضاح التصور اإلسالمي ، كما أن
  . .واهللا أعلم . . هبذا األسلوب الغالب على أسلوب القرآن املكي 

هذا واملقطع األول يف السورة يستهدف بناء التصور اإلمياين الكوين ، وعرض حقيقة الصلة بني اخلالق سبحانه و
  :وتقرير حقيقة بعض صفات اهللا وأمسائه احلسىن وأثرها يف الكون ويف احلياة اإلنسانية . الكون الذي خلقه 

هو الذي خلقكم . يسبح هللا ما يف السماوات وما يف األرض ، له امللك وله احلمد ، وهو على كل شيء قدير { 
وات واألرض باحلق ، وصوركم فأحسن صوركم ، خلق السما. فمنكم كافر ومنكم مؤمن واهللا مبا تعملون بصري 

  . .} واهللا عليم بذات الصدور . يعلم ما يف السماوات واألرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون . وإليه املصري 
ولقد جاءت الرساالت اإلهلية . وهذا التصور الكوين اإلمياين هو أدق وأوسع تصور عرفه املؤمنون يف تاريخ العقيدة 



ال نشك يف هذا ألن . . ية اهللا ، وإنشائه هلذا الوجود ولكل خملوق ، ورعايته لكل كائن يف الوجود كلها بوحدان
وال عربة مبا جنده يف الكتب املفتراة واحملرفة؛ أو فيما يكتبه عن . القرآن حيكيه عن الرسل وعن الرساالت كلها 

  .الديانات املقارنة أناس ال يؤمنون بالقرآن كله أو بعضه 

جاء االحنراف عن العقيدة اإلميانية من أتباعها ، فبدا أهنا مل تأت بالتوحيد اخلالص ، أو مل تأت هبيمنه اهللا واتصاله  إمنا
فدين اهللا واحد منذ أوىل الرساالت إىل خامتة . فهذا من التحريف الطارئ ال من أصل الديانة . بكل كائن 
ه القواعد ، كما يزعم الزاعمون بناء على ما جيدونه يف كتب ويستحيل أن ينزل اهللا ديناً خيالف هذ. الرساالت 

  مفتراة أو حمرفة باسم الدين
ولكن تقرير هذه احلقيقة ال ينايف أن التصور اإلسالمي عن الذات اإلهلية ، وصفاهتا العلوية ، وآثار هذه الصفات يف 

. . ل تصور سابق يف الديانات اإلهلية أن هذا التصور أوسع وأدق وأكمل من ك. . الكون ويف احلياة اإلنسانية 
ومع الرشد البشري الذي جاءت هذه الرسالة لتخاطبه وتوجهه؛ . وهذا متفق مع طبيعة الرسالة ومهمتها األخرية 

  .وتنشئ فيه هذا التصور الشامل الكامل بكل مقتضياته وفروعه وآثاره 
قيقة األلوهية وعظمتها ، ويشعر بالقدرة اإلهلية ومن شأن هذا التصور أن يدرك القلب البشري مبقدار ما يطيق ح

ويراها يف آثارها املشهودة يف الكون ، وحيسها يف ذوات األنفس بآثارها املشهودة واملدركة؛ ويعيش يف جمال هذه 
ويراها حميطة بكل شيء ، مهيمنة على كل شيء ، . القدرة وبني آثارها اليت ال تغيب عن احلس والعقل واإلهلام 

  .سواء يف ذلك الكبري والصغري واجلليل واحلقري . لكل شيء ، حافظة لكل شيء ، ال يند عنها شيء  مدبرة
ومن شأنه كذلك أن يعيش القلب البشري يف حساسية مرهفة ، وتوفز دائم ، وخشية وارتقاب ، وطمع ورجاء؛ 

منته ، شاعراً بعلمه ورقابته ، شاعراً وأن ميضي يف احلياة معلقاً يف كل حركة وكل خاجلة باهللا ، شاعراً بقدرته وهي
  .بقهره وجربوته ، شاعراً برمحته وفضله ، شاعراً بقربه منه يف كل حال 

وأخرياً فإن من شأنه أن حيس بالوجود كله متجهاً إىل خالقه فيتجه معه ، مسبحاً حبمد ربه فيشاركه تسبيحه ، مدبراً 
 فهو تصور إمياين كوين هبذا املعىن ، ومبعان أخرى كثرية تتجلى ومن مث. . بأمره وحكمته فيخضع لشريعته وقانونه 

. يف املواضع املتعددة يف القرآن اليت تضمنت عرض جوانب من هذا التصور اإلمياين الشامل الكامل احمليط الدقيق 
  .وأقرب مثل منها ما ورد يف ختام سورة احلشر ، يف هذا اجلزء 

  . .} األرض ، له امللك وله احلمد يسبح هللا ما يف السماوات وما يف { 
فكل ما يف السماوات واألرض متوجه إىل ربه ، مسبح حبمده؛ وقلب هذا الوجود مؤمن ، وروح كل شيء يف هذا 

فإذا . واهللا حممود بذاته ممّجد من خملوقاته . وكل شيء شاعر هبذه احلقيقة . الوجود مؤمنة ، واهللا مالك كل شيء 
ضم هذا الوجود الكبري كافر القلب جامد الروح ، متمرداً عاصياً ، ال يسبح هللا ، وال وقف اإلنسان وحده يف خ

  .يتجه إىل مواله ، فإنه يكون شاذاً بارز الشذوذ ، كما يكون يف موقف املنبوذ من كل ما يف الوجود 

  . .} وهو على كل شيء قدير { 
عها القرآن يف القلب املؤمن فيعرفها ويتأثر مبدلوهلا ، ويعلم وهي حقيقة يطب. فهي القدرة املطلقة ، اليت ال تتقيد بقيد 

  .بال حدود وال قيود . أنه حني يركن إىل ربه فإمنا يركن إىل قدرة تفعل ما تشاء ، وحتقق ما تريد 
هو طرف من ذلك التصور اإلمياين . . وهذا التصور لقدرة اهللا وتسبيح كل شيء له ، وتوجه الوجود إليه باحلمد 

  .ري الكب



مؤمناً تارة . واللمسة الثانية يف صميم القلب اإلنساين ، الذي يقف يف خضم الوجود املؤمن املسبح حبمد اهللا 
  .وهو وحده الذي يقف هذا املوقف الفريد . وكافراً تارة 

  . .} هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن { 
ان االجتاه إىل الكفر وإمكان االجتاه إىل اإلميان؛ ومتيز هبذا فعن إرادة اهللا وعن قدرته صدر هذا اإلنسان؛ وأُودع إمك

. وهي أمانة ضخمة وتبعة هائلة . االستعداد املزدوج من بني خلق اهللا؛ ونيطت به أمانة اإلميان حبكم هذا االستعداد 
بامليزان الذي يزن ولكن اهللا كرم هذا املخلوق فأودعه القدرة على التمييز والقدرة على االختيار؛ وأمده بعد ذلك 

ومل يظلمه . فأعانه هبذا كله على محل هذه األمانة . وهو الدين الذي نزله على رسل منه . به عمله ويقيس به اجتاهه 
  .شيئاً 

  . .} واهللا مبا تعملون بصري { 
  . .البصري  فهو رقيب على هذا اإلنسان فيما يعمل ، بصري حبقيقة نيته واجتاهه ، فليعمل إذن وليحذر هذا الرقيب

وهذا التصور حلقيقة اإلنسان وموقفه هو طرف من التصور اإلسالمي الواضح املستقيم ملوقف اإلنسان يف هذا 
  .الوجود ، واستعداداته وتبعاته أمام خالق الوجود 

ري إىل واللمسة الثالثة تشري إىل احلق األصيل الكامن يف طبيعة الوجود ، الذي تقوم به السماوات واألرض ، كما تش
  :وتقرر رجعة اجلميع إليه يف هناية املطاف . صنعة اهللا املبدعة يف كيان املخلوق اإلنساين 

خلق { : وصدر هذا النص . . } خلق السماوات واألرض باحلق ، وصوركم فأحسن صوركم ، وإليه املصري { 
الكون ، ليس عارضاً وليس نافلة؛  يقر يف شعور املؤمن أن احلق أصيل يف كيان هذا. . } السماوات واألرض باحلق 

والذي يقرر هذه احلقيقة هو اهللا الذي خلق السماوات واألرض ، والذي يعلم . فبناء الكون قام على هذا األساس 
واستقرار هذه احلقيقة يف احلس مينحه الطمأنينة والثقة يف احلق الذي يقوم عليه دينه ، ويقوم . على أي أساس قامتا 

  حوله؛ فهو ال بد ظاهر ، وال بد باق ، وال بد مستقر يف النهاية بعد زبد الباطل عليه الوجود من
تشعر اإلنسان بكرامته على اهللا ، وبفضل اهللا عليه يف حتسني . . } وصوركم فأحسن صوركم { : واحلقيقة الثانية 

ناحية تكوينه اجلثماين؛ كما فاإلنسان هو أكمل األحياء يف األرض من . صورته اخللقية وصورته الشعورية : صورته 
ومن مث وكلت إليه خالفة . أنه أرقاها من ناحية تكوينه الشعوري واستعداداته الروحية ذات األسرار العجيبة 

  األرض ، وأقيم يف هذا امللك العريض بالقياس إليه
{ : احلقيقة وجتسمها ونظرة فاحصة إىل اهلندسة العامة لتركيب اإلنسان ، وإىل أي جهاز من أجهزته ، تثبت تلك 

  .} وصوركم فأحسن صوركم 

ولكن التصميم يف ذاته مجيل . ويتفاوت اجلمال بني شكل وشكل . وهي هندسة جيتمع فيها اجلمال إىل الكمال . 
  .وكامل الصنعة ، وواف بكل الوظائف واخلصائص اليت يتفوق هبا اإلنسان يف األرض على سائر األحياء 

فمن إرادته . مصري هذا الكون ومصري هذا اإلنسان . . صري كل شيء وكل أمر وكل خلق م. . } وإليه املصري { 
مبدئه : احمليط بكل شيء من طرفيه . وهو األول واآلخر . . ومنه املنشأ وإليه املصري . انبثق ، وإليه سبحانه يعود 

  وهو سبحانه غري حمدود. وهنايته 
لعلم اإلهلي احمليط بكل شيء ، املطلع على سر اإلنسان وعالنيته ، وعلى واللمسة الرابعة يف هذا املقطع هي تصوير ا

  :ما هو أخفى من السر ، من ذوات الصدور املالزمه للصدور 
  . .} يعلم ما يف السماوات واألرض ، ويعلم ما تسرون وما تعلنون ، واهللا عليم بذات الصدور { 



ومينحه جانباً من التصور اإلمياين الكوين . رفة بربه ، فيعرفه حبقيقته واستقرار هذه احلقيقة يف القلب املؤمن يفيده املع
فليس له سر خيفى عليه ، وليس له . ويؤثر يف مشاعره واجتاهاته؛ فيحيا حياة الشاعر بأنه مكشوف كله لعني اهللا . 

  .نية غائرة يف الضمري ال يراها وهو العليم بذات الصدور 
ووجود الكون كله ، وصلته خبالقه . حدها ليعيش هبا اإلنسان مدركاً حلقيقة وجوده وإن آيات ثالثاً كهذه لكافية و

  . .، وأدبه مع ربه ، وخشيته وتقواه ، يف كل حركة وكل اجتاه 
كما . واملقطع الثاين يف السورة يذكر مبصري الغابرين من املكذبني بالرسل والبينات ، املعترضني على بشرية الرسل 

  :ذبون ويعترضون على بشرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم ويكفرون مبا جاءهم به من البينات كان املشركون يك
ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات . أمل يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم؟ وهلم عذاب أليم { 

  . .} محيد  أبشر يهدوننا؟ فكفروا وتولوا ، واستغىن اهللا ، واهللا غين: ، فقالوا 
واالستفهام قد يكون . واخلطاب هنا للمشركني غالباً وهو تذكري هلم بعاقبة املكذبني وحتذير هلم من مثل هذه العاقبة 

وقد يكون للفت أنظارهم إىل هذا . إلنكار حاهلم بعد ما جاءهم من نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم 
. كعاد ومثود وقرى لوط . يعرفون ويتناقلون أنباء بعض اهللكى من الغابرين  وهم كانوا. النبأ الذي يقصه عليهم 

  .وهم ميرون عليها يف شبه اجلزيرة ، يف رحالهتم للشمال واجلنوب 
مث يكشف . . } وهلم عذاب أليم { : ويضيف القرآن إىل املعروف من مآهلم يف الدنيا ما ينتظرهم هنالك يف اآلخرة 

أبشر : ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا { : ا به ما ناهلم وما ينتظرهم عن السبب الذي استحقو
وهو االعتراض ذاته الذي يعترضه املشركون على الرسول صلى اهللا عليه وسلم وهو اعتراض فج . . } يهدوننا؟ 

قعياً يف بشر ، حييا هبا ، ويكون ناشئ عن اجلهل بطبيعة الرسالة ، وكوهنا منهجاً إهلياً للبشر ، فال بد أن تتمثل وا
  .بشخصه ترمجاناً هلا؛ فيصوغ اآلخرون أنفسهم على مثاله بقدر ما يستطيعون 

وال ينعزل هو عنهم جبنسه ، فيتعذر أن جيدوا للرسالة صورة واقعية حياولون حتقيقها يف ذوات أنفسهم ، ويف حياهتم 
ه ورفعة حقيقته حبيث يتلقى رسالة السماء ويبلغها ، بدون وناشئ كذلك من اجلهل بطبيعة اإلنسان ذات. ومعاشهم 

ففي اإلنسان تلك النفخة من روح اهللا وهي هتيئة . حاجة إىل أن حيملها إىل الناس ملك كما كانوا يقترحون 
ها وهي كرامة للجنس البشري كله ال يرفض. الستقبال الرسالة من اهللا ، وأدائها كاملة كما تلقاها من املأل األعلى 

إال جاهل بقدر هذا اإلنسان عند اهللا ، حني حيقق يف ذاته حقيقة النفخة من روح اهللا وناشئ يف النهاية من التعنت 
كأن يف هذا غضاً من قيمة هؤالء اجلهال املتكربين فجائز يف . واالستكبار الكاذب عن اتِّباع رسول من البشر 

أما أن يتبعوا واحداً منهم فهي يف نظرهم حطة .  غضاضة عرفهم أن يتبعوا رسوالً من خلق آخر غري جنسهم بال
  وقلة قيمة

ومن مث كفروا وتولوا معرضني عن الرسل وما معهم من البينات ، ووقفت يف صدورهم هذه الكربياء وذلك اجلهل 
  . .فاختاروا ألنفسهم الشرك والكفر . 
وما هو سبحانه مبحتاج إىل . . إمياهنم وعن طاعتهم استغىن اهللا عنهم وعن . . } واهللا غين محيد . واستغىن اهللا { 

  .} واهللا غين محيد { : شيء منهم وال من غريهم ، وال مبحتاج أصالً 
فكيف يكذب بعد هذا . وهذا سبب ما ذاقوا وما ينتظرهم . فهذا نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم 
  النبأ مكذبون جدد؟ أليلقوا مصرياً كهذا املصري؟

واملقطع الثالث بقية للمقطع الثاين حيكي تكذيب الذين كفروا بالبعث وظاهر أن الذين كفروا هم املشركون الذين 



. كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم يواجههم بالدعوة وفيه توجيه للرسول أن يؤكد هلم أمر البعث توكيداً وثيقاً 
ودعوة هلم إىل اإلميان والطاعة ورد كل شيء هللا فيما يقع هلم  وتصوير ملشهد القيامة ومصري املكذبني واملصدقني فيه؛

  .يف احلياة 
فآمنوا باهللا . وذلك على اهللا يسري . قل بلى وريب لتبعثن ، مث لتنبؤن مبا عملتم . زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا { 

ذلك يوم التغابن ، ومن يؤمن باهللا  يوم جيمعكم ليوم اجلمع ،. واهللا مبا تعملون خبري . ورسوله والنور الذي أنزلنا 
. ذلك الفوز العظيم . ويعمل صاحلا يكفر عنه سيئاته ، ويدخله جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيهآ أبداً 

مآ أصاب من مصيبة إال بإذن اهللا ، . والذين كفروا وكذبوا بآياتنآ أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس املصري 
يهد قلبه ، واهللا بكل شيء عليم ، وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول ، فإن توليتم فإمنا على رسولنا  ومن يؤمن باهللا

  .البالغ املبني 

  . .} اهللا ال إله إال هو ، وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون 
جه مث يو. ومنذ البدء يسمي مقالة الذين كفروا عن عدم البعث زعماً ، فيقضي بكذبه من أول لفظ يف حكايته 

وليس بعد قسم الرسول . الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل توكيد أمر البعث بأوثق توكيد ، وهو أن حيلف بربه 
واهللا أعلم منهم . فليس شيء منه مبتروك . . } مث لتنبئون مبا عملتم { . . } بلى وريب لتبعثن : قل { بربه توكيد ، 

فهو يعلم ما يف السماوات واألرض ويعلم السر . . } اهللا يسري وذلك على { بعملهم حىت لينبئهم به يوم القيامة 
  .كما جاء يف مطلع السورة متهيداً هلذا التقرير . وهو على كل شيء قدير . والعلن وهو عليم بذات الصدور 

وهو . ن وهو هذا القرآ. ويف ظل هذا التوكيد الوثيق يدعوهم إىل اإلميان باهللا ورسوله والنور الذي أنزله مع رسوله 
وهو نور . واهللا نور السماوات واألرض . وهو نور يف حقيقته مبا أنه من عند اهللا . هذا الدين الذي يبشر به القرآن 

  .يف آثاره إذ ينري القلب فيشرق بذاته ويبصر احلقيقة الكامنة فيه هو ذاته 
واهللا مبا تعملون { : فى عليه منهم شيء ويعقب على دعوهتم إىل اإلميان ، مبا يشعرهم أهنم مكشوفون لعني اهللا ال خي

  . .} خبري 
  :وبعد هذه الدعوة يعود إىل استكمال مشهد البعث الذي أكده هلم أوثق توكيد 

  . .} ذلك يوم التغابن : يوم جيمعكم ليوم اجلمع { 
. هم ال يعلمه إال اهللا فأما أنه يوم اجلمع فألن مجيع اخلالئق يف مجيع األجيال تبعث فيه ، كما حيضره املالئكة وعدد

قال : ولكن قد يقربه إىل التصور ما جاء يف حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أيب ذر رضي اهللا عنه قال 
أطت السماء وحق هلا أن تيط . إين أرى ما ال ترون ، وأمسع ما ال تسمعون « :  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
واهللا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليالً .  وفيه ملك واضع جبهته هللا تعاىل ساجداً ، ما فيها موضع أربع أصابع إال

لوددت أين . ، ولبكيتم كثرياً ، وملا تلذذمت بالنساء على الفرش ، وخلرجتم إىل الصعدات جتأرون إىل اهللا تعاىل 
  .» شجرة تعضد 

ا االتساع اهلائل الذي ال يعرف له البشر حدوداً هي هذ. والسماء اليت ليس فيها موضع أربع أصابع إال وفيه ملك 
والذي تبدو فيه مشس كشمسنا ذرة كاهلباءة الطائرة يف الفضاء فهل هذا يقرب شيئاً للتصور البشري عن عدد . 

  املالئكة؟ إهنم من بني اجلمع يف يوم اجلمع
ر ملا يقع من فوز املؤمنني بالنعيم؛ وهو تصوي. ويف مشهد من هذا اجلمع يكون التغابن والتغابن مفاعلة من الغنب 

  .فهما نصيبان متباعدان . وحرمان الكافرين من كل شيء منه مث صريورهتم إىل اجلحيم 



وكأمنا كان هناك سباق للفوز بكل شيء ، وليغنب كل فريق مسابقه ففاز فيه املؤمنون وهزم فيه الكافرون فهو تغابن 
  :ده هبذا املعىن املصور املتحرك يفسره ما بع

ذلك . ومن يؤمن باهللا ويعمل صاحلاً يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيهآ أبداً { 
  . .} والذين كفروا وكذبوا بآياتنآ أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس املصري . الفوز العظيم 

تصور اإلمياين يف القدر ، ويف أثر اإلميان باهللا يف هداية وقبل أن يكمل نداءه إليهم باإلميان يقرر قاعدة من قواعد ال
  :القلب 

  . .} ومن يؤمن باهللا يهد قلبه ، واهللا بكل شيء عليم . ما أصاب من مصيبة إال بإذن اهللا { 
. ولعل مناسبة ذكر هذه احلقيقة هنا هي جمرد بياهنا يف صدد عرض حقيقة اإلميان الذي دعاهم إليه يف هذا املقطع 

وهي حقيقة ال . و اإلميان الذي يرد كل شيء إىل اهللا ، ويعتقد أن كل ما يصيب من خري ومن شر فهو بإذن اهللا فه
كما جيوز أن . فهي أساس مجيع املشاعر اإلميانية عند مواجهة احلياة بأحداثها خريها وشرها . يكون إميان بغريها 

أو هذه اآلية من السورة ، فيما كان يقع بني . السورة تكون هناك مناسبة حاضرة يف واقع احلال عند نزول هذه 
  .املؤمنني واملشركني من وقائع 

فيحس يد اهللا يف كل . وعلى أية حال فهذا جانب ضخم من التصور اإلمياين الذي ينشئه اإلسالم يف ضمري املؤمن 
يصرب لألوىل ويشكر للثانية .  حدث ، ويرى يد اهللا يف كل حركة ، ويطمئن قلبه ملا يصيبه من الضراء ومن السراء

وقد يتسامى إىل آفاق فوق هذا ، فيشكر يف السراء ويف الضراء؛ إذ يرى يف الضراء كما يف السراء فضل اهللا . 
  .ورمحته بالتنبيه أو بالتكفري أو بترجيح ميزان احلسنات ، أو باخلري على كل حال 

إن أصابته ضراء صرب فكان خرياً .  قضاء إال كان خرياً له عجباً للمؤمن ال يقضي اهللا« : ويف احلديث املتفق عليه 
  .» وليس ذلك ألحد إال للمؤمن . وإن أصابته سراء شكر فكان خرياً له . له 
  . .} ومن يؤمن باهللا يهد قلبه { 

هداية  وعن ابن عباس يعين يهدي قلبه. وقد فسرها بعض السلف بأهنا اإلميان بقدر اهللا والتسليم له عند املصيبة 
. ويصله بأصل األشياء واألحداث ، فريى هناك منشأها وغايتها . ويفتحه على احلقيقة اللدنية املكنونة . مطلقة 

مث يعرف املعرفة الواصلة الكلية فيستغين عن الرؤية اجلزئية احملفوفة باخلطأ والقصور . ومن مث يطمئن ويقر ويستريح 
.  

  :ومن مث يكون التعقيب عليها 
  . .} بكل شيء عليم  واهللا{ 

. . فهي هداية إىل شيء من علم اهللا ، مينحه ملن يهديه ، حني يصح إميانه فيستحق إزاحة احلجب ، وكشف األسرار 
  . .مبقدار 

  :ويتابع دعوهتم إىل اإلميان فيدعوهم إىل طاعة اهللا وطاعة الرسول 
  .} البالغ املبني  وأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول ، فإن توليتم فإمنا على رسولنا{ 

فإذا بلغ فقد أدى األمانة ، وهنض . وهنا يقرر هلم أن الرسول مبلغ . وقد عرض عليهم من قبل مصري الذين تولوا 
  .وبقي ما ينتظرهم هم من املعصية والتوايل ، مما ذكروا به منذ قليل . بالواجب ، وأقام احلجة 

  : ينكروهنا ويكذبوهنا ، ويقرر شأن املؤمنني باهللا يف تعاملهم مع اهللا مث خيتم هذا املقطع بتقرير حقيقة الوحدانية اليت
  . .} اهللا ال إله إال هو ، وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون { 



فهذا هو أثر التصور . ومقتضاها أن يكون التوكل عليه وحده . وحقيقة التوحيد هي أساس التصور اإلمياين كله 
  .اإلمياين يف القلوب 

  .فهي وصلة بني ما مضى من السورة وما جييء . ة يدخل السياق يف خطاب املؤمنني وهبذه اآلي
ويف النهاية يوجه اخلطاب إىل املؤمنني حيذرهم فتنة األزواج واألوالد واألموال ، ويدعوهم إىل تقوى اهللا ، والسمع 

غفرة والفالح ، ويذكرهم يف والطاعة واإلنفاق ، كما حيذرهم شح األنفس ، ويعدهم على ذلك مضاعفة الرزق وامل
  :اخلتام بعلم اهللا للحاضر والغائب ، وقدرته وغلبته ، مع خربته وحكمته 

يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأوالدكم عدواً لكم فاحذروهم ، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اهللا { 
فاتقوا اهللا ما استطعتم ، وامسعوا وأطيعوا ، . إمنآ أموالكم وأوالدكم فتنة ، واهللا عنده أجر عظيم . غفور رحيم 

إن تقرضوا اهللا قرضاً حسناً يضاعفه لكم ، . وأنفقوا خرياً ألنفسكم ، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون 
  . .} عامل الغيب والشهادة العزيز احلكيم . ويغفر لكم ، واهللا شكور حليم 

فهؤالء رجال : ة األوىل من هذا السياق وقد سأله عنها رجل فقال وقد ورد عن ابن عباس رضي اهللا عنه يف اآلي
. فأىب أزواجهم وأوالدهم أن يدعوهم  -أسلموا من مكة ، فأرادوا أن يأتوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ل اهللا هذه اآلية فلما أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا يف الدين ، فهموا أن يعاقبوهم ، فأنز
حسن : وهكذا رواه الترمذي بإسناد آخر وقال . . } وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اهللا غفور رحيم { : 

  .وهكذا قال عكرمة موىل ابن عباس . صحيح 
فهذا التحذير من األزواج واألوالد . ولكن النص القرآين أمشل من احلادث اجلزئي وأبعد مدى وأطول أمداً 

والتنبيه إىل أن يكون . . } إمنا أموالكم وأوالدكم فتنة { : ر الذي يف اآلية التالية من األموال واألوالد معاً كالتحذي
وميس وشائج متشابكة . إن هذا يشري إىل حقيقة عميقة يف احلياة البشرية . . من األزواج واألوالد من يكون عدواً 

فاألزواج واألوالد قد يكونون مشغلة وملهاة عن ذكر اهللا . سواء دقيقة يف التركيب العاطفي ويف مالبسات احلياة 
كما أهنم قد يكونون دافعاً للتقصري يف تبعات اإلميان اتقاء للمتاعب اليت حتيط هبم لو قام املؤمن بواجبه فلقي ما . 

كما يتعرض هو وأهله  .يلقاه اجملاهد يف سبيل اهللا واجملاهد يف سبيل اهللا يتعرض خلسارة الكثري ، وتضحية الكثري 
  .للعنت 

فيبخل وجينب ليوفر هلم األمن والقرار أو املتاع واملال . وقد حيتمل العنت يف نفسه وال حيتمله يف زوجه وولده 
كما أهنم قد يقفون له . فيكونون عدواً له ، ألهنم صدوه عن اخلري ، وعوقوه عن حتقيق غاية وجوده اإلنساين العليا 

من النهوض بواجبه ، اتقاء ملا يصيبهم من جرائه ، أو ألهنم قد يكونون يف طريق غري طريقه ،  يف الطريق مينعونه
وهذه . . وهي كذلك صور من العداوة متفاوتة الدرجات . . ويعجز هو عن املفاصلة بينه وبينهم والتجرد هللا 

  .وتلك مما يقع يف حياة املؤمن يف كل آن 
ملتشابكة ، التحذير من اهللا ، إلثارة اليقظة يف قلوب الذين آمنوا ، واحلذر من ومن مث اقتضت هذه احلال املعقدة ا

  .تسلل هذه املشاعر ، وضغط هذه املؤثرات 
  :وكلمة فتنة حتتمل معنيني . مث كرر هذا التحذير يف صورة أخرى من فتنة األموال واألوالد 

نتبهوا هلذا ، وحاذروا وكونوا أبداً يقظني لتنجحوا يف األول أن اهللا يفتنكم باألموال واألوالد مبعىن خيتربكم ، فا
  كما يفنت الصائغ الذهب بالنار ليخلصه من الشوائب. االبتالء ، وختلصوا وتتجردوا هللا 

والثاين أن هذه األموال واألوالد فتنة لكم توقعكم بفتنتها يف املخالفة واملعصية ، فاحذروا هذه الفتنة ال جترفكم 



  . وتبعدكم عن اهللا
  .وكال املعنيني قريب من قريب 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه « : مسعت أيب بريدة يقول : وقد روى اإلمام أمحد بإسناده عن عبد اهللا بن بريدة 
وسلم خيطب ، فجاء احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما عليهما قميصان أمحران ، ميشيان ويعثران فنزل رسول اهللا 

صدق اهللا ورسوله ، إمنا أموالكم وأوالدكم : مث قال . املنرب فحملهما ، فوضعهما بني يديه صلى اهللا عليه وسلم من 
ورواه أهل السنة من . » نظرت إىل هذين الصبيني ميشيان ويعثران ، فلم أصرب حىت قطعت حديثي ورفعتهما . فتنة 

وإن . وخطر . وإنه ألمر إذن خطري  . .فهذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهذان ابنا بنته . حديث ابن واقد 
التحذير والتنبيه فيه لضرورة يقدرها من خلق قلوب الناس ، وأودعها هذه املشاعر ، لتكفكف نفسها عن التمادي 

واإلفراط ، وهي تعلم أن هذه الوشائج احلبيبة قد تفعل هبا ما يفعل العدو ، وتؤدي هبا إىل ما تؤدي إليه مكايد 
  األعداء

. ح هلا مبا عند اهللا بعد التحذير من فتنة األموال واألوالد ، والعداوة املستسرة يف بعض األبناء واألزواج ومن مث يلو
  . .} واهللا عنده أجر عظيم { فهذه فتنة 

  :ويهتف للذين آمنوا بتقوى اهللا يف حدود الطاقة واالستطاعة ، بالسمع والطاعة 
  . . }فاتقوا اهللا ما استطعتم وامسعوا وأطيعوا { 

وقد قال رسول . يتجلى لطف اهللا بعباده ، وعلمه مبدى طاقتهم يف تقواه وطاعته } ما استطعتم { : ويف هذا القيد 
  »إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما هنيتكم عنه فاجتنبوه « :  -اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

طَلِّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتهِنَّ َوأَْحُصوا الِْعدَّةَ َواتَّقُوا اللََّه رَبَّكُْم لَا ُتْخرُِجوُهنَّ ِمْن ُبُيوِتهِنَّ َولَا َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُْتُم النَِّساَء فَ
َسُه لَا َتْدرِي لََعلَّ اللََّه ُيْحِدثُ َم َنفَْيْخُرْجَن إِلَّا أَنْ يَأِْتَني بِفَاِحَشٍة ُمبَيَِّنٍة َوِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اللَِّه فَقَْد ظَلَ

َوأَِقيُموا فَإِذَا َبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسكُوُهنَّ بَِمْعرُوٍف أَْو فَارِقُوُهنَّ بَِمْعُروٍف وَأَشْهُِدوا ذََوْي َعْدلٍ ِمْنكُْم ) ١(َبْعَد ذَِلَك أَمًْرا 
وََيْرُزقُْه ِمْن َحْيثُ ) ٢(انَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه وَالَْيْومِ الْآِخرِ َوَمْن َيتَّقِ اللََّه َيْجَعلْ لَُه َمخَْرًجا الشََّهاَدةَ ِللَِّه ذَِلكُْم ُيوَعظُ بِِه َمْن كَ

َواللَّاِئي َيِئْسَن ِمَن ) ٣(ا ْيٍء قَْدًرلَا َيْحَتِسُب َوَمْن َيَتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه فَُهَو َحْسُبُه إِنَّ اللََّه بَاِلغُ أَْمرِِه قَدْ َجَعلَ اللَُّه ِلكُلِّ َش
الِ أََجلُُهنَّ أَنْ َيَضْعَن َحْملَُهنَّ الَْمِحيضِ ِمْن نَِساِئكُْم إِنِ اْرَتبُْتْم فَِعدَُّتُهنَّ ثَلَاثَةُ أَْشُهرٍ وَاللَّاِئي لَْم َيِحْضَن َوأُولَاُت الْأَْحَم

ذَِلَك أَْمرُ اللَِّه أَْنَزلَُه إِلَْيكُْم َوَمْن َيتَّقِ اللََّه ُيكَفِّْر َعْنُه سَيِّئَاِتِه َوُيْعِظْم لَُه أَجًْرا ) ٤(ا َوَمْن َيتَّقِ اللََّه َيجَْعلْ لَُه ِمْن أَْمرِهِ ُيسًْر
ْملٍ فَأَْنِفقُوا َعلَْيهِنَّ أَْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيثُ َسكَنُْتْم ِمْن ُوْجِدكُْم َولَا ُتَضارُّوُهنَّ لُِتَضيِّقُوا َعلَْيهِنَّ َوإِنْ كُنَّ أُولَاِت َح) ٥(

اَسرُْتْم فََستُْرِضُع لَهُ أُخَْرى َحتَّى َيَضْعَن َحْملَُهنَّ فَإِنْ أَْرَضْعَن لَكُْم فَآُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ وَأَْتِمُروا َبْيَنكُْم بَِمْعُروٍف َوإِنْ َتَع
ْزقُُه فَلُْيْنِفْق ِممَّا آَتاُه اللَُّه لَا ُيكَلُِّف اللَُّه نَفًْسا إِلَّا َما آَتاَها سََيْجَعلُ اللَُّه ِلُيْنِفْق ذُو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه َوَمْن قُِدَر َعلَْيِه رِ) ٦(

) ٨(ًبا ُنكًْرا َوكَأَيِّْن ِمْن قَْرَيٍة َعَتْت َعْن أَْمرِ َربَِّها َوُرُسِلِه فَحَاَسبَْناَها ِحَساًبا َشِديًدا َوَعذَّبَْناَها َعذَا) ٧(َبْعَد ُعْسرٍ ُيسًْرا 
أََعدَّ اللَُّه لَُهْم َعذَاًبا َشِديًدا فَاتَّقُوا اللََّه َيا أُوِلي الْأَلْبَابِ الَِّذيَن آَمنُوا ) ٩(فَذَاقَْت َوبَالَ أَْمرَِها َوكَانَ َعاِقَبةُ أَْمرَِها ُخْسًرا 

ْم آيَاِت اللَِّه ُمَبيَِّناتٍ لُِيْخرِجَ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت ِمَن َرُسولًا َيْتلُو َعلَْيكُ) ١٠(قَْد أَنَْزلَ اللَُّه إِلَْيكُْم ِذكًْرا 
اُر خَاِلِديَن ِفيَها أََبًدا قَدْ الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ َوَمْن ُيْؤِمْن بِاللَِّه َوَيعَْملْ صَاِلًحا ُيْدِخلُْه َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَه

لََّه َعلَى اللَُّه الَِّذي َخلََق َسْبَع َسَماَواٍت َوِمَن الْأَْرضِ ِمثْلَُهنَّ َيَتنَزَّلُ الْأَْمُر َبْيَنُهنَّ ِلَتْعلَُموا أَنَّ ال) ١١(َسَن اللَُّه لَُه رِْزقًا أَْح
  ) ١٢(كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر َوأَنَّ اللََّه قَْد أَحَاطَ بِكُلِّ َشْيٍء ِعلًْما 



) سورة البقرة ( الطالق ، يبني اهللا فيها أحكامه ، ويفصل فيها احلاالت اليت مل تفصل يف السورة األخرى هذه سورة 
وقد . اليت تضمنت بعض أحكام الطالق؛ ويقرر فيها أحكام احلاالت املتخلفة عن الطالق من شؤون األسرة 

يا أيها النيب { : له اهللا وجيري وفق سنته تضمنت هذه السورة بيان الوقت الذي ميكن أن يقع فيه الطالق الذي يقب
  .} إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن 

: وحق املطلقة وواجبها يف البقاء يف بيتها وهو بيت مطلقها فترة العدة ال خترج وال خترج إال أن تأيت بفاحشة مبينة 
  . .} ال خترجوهن من بيوهتن وال خيرجن إال أن يأتني بفاحشة مبينة { 

بعد انقضاء العدة يف اخلروج لتفعل بنفسها ما تشاء ، ما مل يكن الزوج قد راجعها وأمسكها يف فترة العدة ،  وحقها
فإذا بلغن { : ال ليضارها ويؤذيها هبذا اإلمساك ويعطلها عن الزواج ، ولكن لتعود احلياة الزوجية بينهما باملعروف 

وأشهدوا { : هذا مع اإلشهاد على اإلمساك أو الفراق و. . } أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف 
  . .} ذوي عدل منكم 

ويف سورة البقرة بني مدة العدة للمطلقة ذات احليض وهي ثالثة قروء مبعىن ثالث حيضات أو ثالثة أطهار من 
{ : حتض احليضات على خالف فقهي وهنا بني هذه املدة بالنسبة لآليسة اليت انقطع حيضها وللصغرية اليت مل 

  . .} والالئي يئسن من احمليض من نسائكم إن ارتبتم فعدهتن ثالثة أشهر والالئي مل حيضن 
  . .} وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن { : وبني عدة احلامل 

أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ، { : مث فصل حكم املسكن الذي تعتد فيه املعتدة ونفقة احلمل حىت تضع 
  . .} وهن لتضيقوا عليهن ، وإن كن أوالت محل فأنفقوا عليهن حىت يضعن محلهن وال تضار

مث حكم الرضاعة لولد املطلقة حني تضعه ، وأجر األم على الرضاعة يف حالة االتفاق بينها وبني أبيه على مصلحة 
وإن . نكم مبعروف فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأمتروا بي{ : الطفل بينهما ، ويف حالة إرضاعه من أخرى 

  . .} تعاسرمت فسترضع له أخرى 
لينفق ذو سعة من سعته { : مث زاد حكم النفقة واألجر يف مجيع احلاالت تفصيالً ، فجعله تابعاً حلالة الزوج وقدرته 

  . .} ال يكلف اهللا نفساً إال مآ آتاها . ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممآ آتاه اهللا 
ئر احلاالت ، وما يتخلف عنها ، بأحكام مفصلة دقيقة ، ومل تدع شيئاً من أنقاض األسرة وهكذا تتبعت النصوص سا

  . .املفككة بالطالق إال أراحته يف مكانه ، وبينت حكمه ، يف رفق ويف دقة ويف وضوح 
احلشد  وهي حتشد لألمر هذا. ويقف اإلنسان مدهوشاً أمام هذه السورة وهي تتناول أحكام هذه احلالة ومتخلفاهتا 

العجيب من الترغيب والترهيب ، والتعقيب على كل حكم ، ووصل هذا األمر بقدر اهللا يف السماوات واألرضني ، 
  .وسنن اهللا يف هالك العاتني عن أمره ، ويف الفرج والسعة ملن يتقونه 

ري بقدر اهللا يف اخللق ويف والتذك. واإلطماع يف اخلري . وتكرار األمر باملعروف والسماحة والتراضي ، وإيثار اجلميل 
  . .الرزق ، ويف اليسر والعسر 

يقف اإلنسان مدهوشاً أمام هذا احلشد من احلقائق الكونية الكربى يف معرض احلديث عن الطالق أمام هذا 
االحتفال واالهتمام حىت ليوجه اخلطاب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم بشخصه ، وهو أمر عام للمؤمنني وحكم عام 

وأمام هذا التفصيل الدقيق لألحكام حالة حالة . سلمني ، زيادة يف االهتمام وإشعاراً خبطورة األمر املتحدث فيه للم
واإلطالة يف التعقيب . ، واألمر املشدد يف كل حكم بالدقة يف مراعاته ، وتقوى اهللا يف تنفيذه ، ومراقبة اهللا يف تناوله 

كأن هذا األمر هو اإلسالم كله وهو الدين كله وهو القضية اليت تفصل بالترغيب والترهيب ، إطالة تشعر القلب 



فيها السماء ، وتقف لتراقب تنفيذ األحكام وتعد املتقني فيها بأكرب وأمسى ما يتطلع إليه املؤمن؛ وتوعد امللتوين 
بوء وراء أخذ األمر واملتلكئني واملضاّرين بأعنف وأشد ما يلقاه عاصٍ؛ وتلوح للناس بالرجاء الندي واخلري املخ

  .باملعروف والسماحة والتجمل والتيسري 
وتلك حدود اهللا ومن يتعد حدود اهللا فقد ظلم نفسه { . . } واتقوا اهللا ربكم { . . ويقرأ القارئ يف هذه السورة 

{ . . } وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة هللا { . . } ال تدري لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمراً { . . } 
. ومن يتق اهللا جيعل له خمرجاً ويرزقه من حيث ال حيتسب { . . } ذلكم يوعظ به من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر 

ومن يتق اهللا جيعل له من { . . } قد جعل اهللا لكل شيء قدراً . ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه إن اهللا بالغ أمره . 
سيجعل اهللا { . . } ومن يتق اهللا يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً } { ليكم ذلك أمر اهللا أنزله إ{ . } أمره يسراً 

  . .} بعد عسر يسراً 
وكأين من قرية عتت عن أمر رهبا ورسله فحاسبناها حساباً { : كما يقرأ ذلك التهديد العنيف الطويل املفصل 

  . .} أعد اهللا هلم عذاباً شديداً . ا خسراً فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمره. شديداً ، وعذبناها عذاباً نكراً 
{ : يعقبه التحذير من مثل هذا املصري ، والتذكري بنعمة اهللا بالرسول وما معه من النور ، والتلويح باألجر الكبري 

يخرج رسوالً يتلو عليكم آيات اهللا مبينات ل: فاتقوا اهللا يا أويل األلباب الذين آمنوا ، قد أنزل اهللا إليكم ذكراً 
ومن يؤمن باهللا ويعمل صاحلاً يدخله جنات جتري من حتتها . الذين آمنوا وعملوا الصاحلات من الظلمات إىل النور 

  . .} األهنار خالدين فيهآ أبداً قد أحسن اهللا له رزقاً 
رض مثلهن ، اهللا الذي خلق سبع مساوات ومن األ{ : مث يقرأ هذا اإليقاع اهلائل الضخم يف اجملال الكوين الكبري 

  . .} يتنزل األمر بينهن ، لتعلموا أن اهللا على كل شيء قدير ، وأن اهللا قد أحاط بكل شيء علماً 
  .يقرأ هذا كله تعقيباً على أحكام الطالق 

وجيد سورة كاملة يف القرآن ، من هذا الطراز ، كلها موقوفة على تنظيم هذه احلالة ومتخلفاهتا كذلك وربطها 
. وهي حالة هتدم ال حالة بناء ، وحالة انتهاء ال حالة إنشاء . ئق اإلميان يف اجملال الكوين والنفسي هكذا بأضخم حقا

  وهي توقع يف احلس أهنا أضخم من إنشاء دولة. . ال لدولة . . ألسرة . 
  عالم يدل هذا؟

حىت لو . ى وجه التأكيد إن له عدة دالالت جتتمع كلها عند مسو هذا الدين وجديته وانبثاقه من نبع غري بشري عل
  مل تكن هناك داللة أخرى سوى داللة هذه السورة

  :إنه يدل ابتداء على خطورة شأن األسرة يف النظام اإلسالمي 
البيت يف اعتباره مثابة وسكن ، يف ظله تلتقي النفوس على املودة والرمحة والتعاطف والستر . فاإلسالم نظام أسرة 

  .يف كنفه تنبت الطفولة ، وتدرج احلداثة؛ ومنه متتد وشائج الرمحة وأواصر التكافل والتجمل واحلصانة والطهر؛ و
ومن مث يصور العالقة البيتية تصويراً رفافاً شفيفاً ، يشع منه التعاطف ، وترف فيه الظالل ، ويشيع فيه الندى ، 

هن } { ا وجعل بينكم مودة ورمحة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليه{ : ويفوح منه العبري 
فهي صلة النفس بالنفس ، وهي صلة السكن والقرار ، وهي صلة املودة والرمحة ، } لباس لكم وأنتم لباس هلن 
. وإن اإلنسان ليحس يف األلفاظ ذاهتا حنواً ورفقاً ، ويستروح من خالهلا نداوة وظالً . وهي صلة الستر والتجمل 
ذلك يف الوقت . قيقة الصلة اليت يفترضها اإلسالم لذلك الرباط اإلنساين الرفيق الوثيق وإهنا لتعبري كامل عن ح

الذي يلحظ فيه أغراض ذلك الرباط كلها ، مبا فيها امتداد احلياة بالنسل ، فيمنح هذه األغراض كلها طابع النظافة 



} نساؤكم حرث لكم { : ذلك حني يقول . والرباءة ، ويعترف بطهارهتا وجديتها ، وينسق بني اجتاهاهتا ومقتضياهتا 
  .فيلحظ كذلك معىن اإلخصاب واإلكثار 

وحسب طبيعة اإلسالم . وحييط اإلسالم هذه اخللية ، أو هذا احملضن ، أو هذه املثابة بكل رعايته وبكل ضماناته 
  .ت التشريعية الكلية ، فإنه ال يكتفي باإلشعاعات الروحية ، بل يتبعها التنظيمات القانونية والضمانا

والذي ينظر يف تشريعات األسرة يف القرآن والسنة يف كل موضع من أوضاعها ولكل حالة من حاالهتا ، وينظر يف 
التوجيهات املصاحبة هلذه التشريعات ، ويف االحتشاد الظاهر حوهلا باملؤثرات واملعقبات؛ ويف ربط هذا الشأن باهللا 

يدرك إدراكاً كامالً ضخامة شأن األسرة يف . . هذه السورة ويف غريها  مباشرة يف كل موضع ، كما هو احلال يف
النظام اإلسالمي ، وقيمة هذا األمر عند اهللا ، وهو جيمع بني تقواه سبحانه وتقوى الرحم يف أول سورة النساء 

رجاالً كثرياً يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما { : حيث يقول 
كما جيمع بني عبادة اهللا واإلحسان } ونسآء واتقوا اهللا الذي تسآءلون به واألرحام إن اهللا كان عليكم رقيباً 

  }وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحساناً { : للوالدين يف سورة اإلسراء ويف غريها 

وإن هذه العناية القصوى بأمر } ن اشكر يل ولوالديك أ{ : وبني الشكر هللا والشكر للوالدين يف سورة لقمان 
األسرة لتتناسق مع جمرى القدر اإلهلي بإقامة احلياة البشرية ابتداء على أساس األسرة ، حني جرى قدر اهللا أن تكون 

اهللا وكان . أول خلية يف الوجود البشري هي أسرة آدم وزوجه ، وأن يتكاثر الناس بعد ذلك من هذه اخللية األوىل 
ولكن قدره جرى هبذا حلكمة كامنة يف . سبحانه قادراً على أن خيلق املاليني من األفراد اإلنسانيني دفعة واحدة 

وظيفة األسرة الضخمة يف حياة هذا املخلوق ، حيث تليب حياة األسرة فطرته واستعداداته ، وحيث تنمي شخصيته 
مث جرت هذه العناية يف النظام اإلسالمي منهج اهللا األخري . ه وفضائله ، وحيث يتلقى فيها أعمق املؤثرات يف حيات
كما هو الشأن يف تناسق كل ما يصدر عن اهللا بال تفاوت وال . يف األرض مع القدر اإلهلي يف خلقه اإلنسان ابتداء 

  .اختالف 
فال يف القرآن كله ، هي والداللة الثانية لسياق السورة ، ولالحتفال بشأن العالقات الزوجية والعائلية هذا االحت

اجتاه النظام اإلسالمي لرفع هذه العالقات اإلنسانية إىل مستوى القداسة املتصلة باهللا؛ واختاذها وسيلة للتطهر 
الروحي والنظافة الشعورية ال كما كان ينظر إليها يف العقائد الوثنية ، وعند أتباع الديانات احملرفة ، البعيدة هبذا 

  .هللا اليت فطر الناس عليها التحريف عن فطرة ا
إن اإلسالم ال حيارب دوافع الفطرة وال يستقذرها ، إمنا ينظمها ويطهرها ، ويرفعها عن املستوى احليواين ، « 

ويقيم العالقات اجلنسية . ويرقيها حىت تصبح هي احملور الذي يدور عليه الكثري من اآلداب النفسية واالجتماعية 
وبتعبري . نسانية الراقية ، اليت جتعل من التقاء جسدين ، التقاء نفسني وقلبني وروحني على أساس من املشاعر اإل

شامل التقاء إنسانني ، تربط بينهما حياة مشتركة ، وآمال مشتركة ، وآالم مشتركة ، ومستقبل مشترك ، يلتقي يف 
الذي يقوم عليه الوالدان حارسني ال  الذرية املرتقبة ، ويتقابل يف اجليل اجلديد ، الذي ينشأ يف العش املشترك ،

  .» يفترقان 
ويعد اإلسالم الزواج وسيلة للتطهري واالرتفاع فيدعو األمة املسلمة لتزويج رجاهلا ونسائها إذا قام املال عقبة دون 

، إن  وأنكحوا األيامى منكم والصاحلني من عبادكم وإمائكم{ : حتقيق هذه الوسيلة الضرورية لتطهري احلياة ورفعها 
} وليستعفف الذين ال جيدون نكاحاً حىت يغنيهم اهللا من فضله . يكونوا فقرآء يغنهم اهللا من فضله واهللا واسع عليم 

ويستقر يف أخالد املؤمنني أن البقاء بدون إحصان ولو فترة قصرية ال . ويسمي الزواج إحصاناً أي وقاية وصيانة 



 وجهه وقد سارع بالزواج عقب وفاة زوجه فاطمة بنت الرسول صلى فيقول اإلمام علي كرم اهللا. ينال رضى اهللا 
فيدخل الزواج يف عرف املؤمن يف الطاعات اليت . . » لقد خشيت أن ألقى اهللا وأنا عزب « : اهللا عليه وسلم 

  .وترتفع هذه الصلة إىل مكان القداسة يف ضمريه مبا أهنا إحدى الطاعات لربه . يتقرب هبا إىل ربه 

لة الثالثة لسياق سورة الطالق ونظائرها هي واقعية هذا النظام اإلسالمي ومعاملته للحياة وللنفس البشرية والدال
ومن مث . كما هي يف فطرهتا ، مع حماولة رفعها إىل ذلك املستوى الكرمي ، عن طريق استعداداهتا ومالبسات حياهتا 

ويستخدم هذا وذاك يف . وال يكتفي بالتوجيه . ضمري ال يكتفي بالتشريع الدقيق يف هذا األمر املوكول إىل ال
  .مواجهة واقع النفس وواقع احلياة 

واإلسالم حييط هذه الرابطة بكل الضمانات اليت تكفل . إن األصل يف الرابطة الزوجية هو االستقرار واالستمرار 
عني على قيامها مبال الدولة للفقراء ويف سبيل هذه الغاية يرفعها إىل مرتبة الطاعات ، وي. استقرارها واستمرارها 

والفقريات ، ويفرض اآلداب اليت متنع التربج والفتنة كي تستقر العواطف وال تتلفت القلوب على هتاف الفتنة 
املتربجة يف األسواق ويفرض حد الزنا وحد القذف؛ وجيعل للبيوت حرمتها باالستئذان عليها واالستئذان بني أهلها 

  .يف داخلها 
االرتباطات الزوجية بشريعة حمددة ، ويقيم نظام البيت على أساس قوامة أحد الشريكني وهو األقدر على  وينظم

فوق . إىل آخر الضمانات والتنظيمات الواقعية من كل اهتزاز . . القوامة ، منعاً للفوضى واالضطراب والنزاع 
  .قابته وفوق ربط هذه العالقة كلها بتقوى اهللا ور. التوجيهات العاطفية 

. ولكن احلياة الواقعية للبشر تثبت أن هناك حاالت تتهدم وتتحطم على الرغم من مجيع الضمانات والتوجيهات 
وهي حاالت ال بد أن تواجه مواجهة عملية ، اعترافاً مبنطق الواقع الذي ال جيدي إنكاره حني تتعذر احلياة الزوجية 

  أساس ، ويصبح اإلمساك بالزوجية عبثاً ال يقوم على
إنه يشد على هذا . واإلسالم ال يسرع إىل رباط الزوجية املقدسة فيفصمه ألول وهلة ، وألول بادرة من خالف « 

  .» الرباط بقوة ، فال يدعه يفلت إال بعد احملاولة واليأس 
رياً كثرياً وعاشروهن باملعروف ، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً وجيعل اهللا فيه خ{ : إنه يهتف بالرجال « 
فعسى أن تكرهوا { : فيميل هبم إىل التريث واملصابرة حىت يف حالة الكراهية ، ويفتح هلم تلك النافذة اجملهولة } 

. فما يدريهم أن يف هؤالء النسوة املكروهات خرياً ، وأن اهللا يدخر هلم هذا اخلري } شيئاً وجيعل اهللا فيه خرياً كثرياً 
مل يكن ينبغي هلم أن يستمسكوا به ويعزوه وليس أبلغ من هذا يف استحياء االنعطاف إن . فال جيوز أن يفلتوه 

  .» الوجداين واستثارته ، وترويض الكره وإطفاء شرته 
بل ال . فإذا جتاوز األمر مسألة احلب والكره إىل النشوز والنفور ، فليس الطالق أول خاطر يهدي إىل اإلسالم « 

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله ، { : رون ، وتوفيق حياوله اخلريون بد من حماولة يقوم هبا اآلخ
وإن امرأة خافت من بعلها } { إن اهللا كان عليماً خبرياً . وحكماً من أهلهآ إن يريدآ إصالحاً يوفق اهللا بينهمآ 

ذا مل جتد هذه الوساطة ، فاألمر فإ» } نشوزاً أو إعراضاً فال جناح عليهمآ أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خري 
  .إذن جد ، وهناك ما ال تستقيم معه هذه احلياة ، وال يستقر هلا قرار 

وإمساك الزوجية على هذا الوضع إمنا هو حماولة فاشلة ، يزيدها الضغط فشالً ، ومن احلكمة التسليم بالواقع ، 
  . اهللا الطالق وإهناء هذه احلياة على كره من اإلسالم ، فإن أبغض احلالل إىل



ويف هذا ما . . إمنا السنة أن يكون يف طهر مل يقع فيه وطء . فإذا أراد أن يطلق فليس يف كل حلظة جيوز الطالق 
ويف خالل هذه الفترة قد تتغري النفوس ، وتقر القلوب ، . يؤجل فصم العقدة فترة بعد موقف الغضب واالنفعال 

  طالقويصلح اهللا بني املتخاصمني فال يقع ال
. وفترة احلمل للحوامل . وثالثة أشهر لآليسة والصغرية . ثالثة قروء لليت حتيض وتلد . مث بعد ذلك فترة العدة 

ويف خالهلا جمال للمعاودة إن نبضت يف القلوب نابضة من مودة ، ومن رغبة يف استئناف ما انقطع من حبل الزوجية 
.  

فصاالً يقع ، وحاالت ال بد أن تواجهها الشريعة مواجهة عملية ولكن هذه احملاوالت كلها ال تنفي أن هناك ان
ويف هذا كانت تلك األحكام الدقيقة املفصلة ، اليت تدل . واقعية ، فتشرع هلا ، وتنظم أوضاعها ، وتعاجل آثارها 

  .ورفعها دائماً إىل السماء . على واقعية هذا الدين يف عالجه للحياة ، مع دفعها دائماً إىل األمام 
والداللة الرابعة للسورة وما فيها من الترغيب والترهيب والتعقيب والتفصيل الشديد والتوكيد ، هو أهنا كانت 

تواجه حاالت واقعة يف اجلماعة املسلمة متخلفة من رواسب اجلاهلية ، وما كانت تالقيه املرأة من العنت واخلسف ، 
النفسية ، ومن التفصيالت الدقيقة ، اليت ال تدع جماالً للتالعب مما اقتضى هذا التشديد ، وهذا احلشد من املؤثرات 

وااللتواء مع ما كان مستقراً يف النفوس من تصورات متخلفة عن عالقات اجلنسني ، ومن تفكك وفوضى يف احلياة 
  .العائلية 

ن وضع املرأة هو وضع فكا. ومل يكن احلال هكذا يف شبه اجلزيرة وحدها ، إمنا كان شائعاً يف العامل كله يومذاك 
فوق ما كان ينظر إىل العالقات اجلنسية نظرة استقذار ، . الرقيق أو ما هو أسوأ من الرقيق يف جنبات األرض مجيعاً 

  .وإىل املرأة كأهنا شيطان يغري هبذه القذارة 
يع الطاهر الكرمي الذي ومن هذه الوهدة العاملية ارتفع اإلسالم باملرأة وبالعالقات الزوجية إىل ذلك املستوى الرف

. وليدة ال توأد وال هتان . . . وأنشأ للمرأة ما أنشأ من القيمة واالعتبار واحلقوق والضمانات . سبقت اإلشارة إليه 
ومطلقة هلا هذه . وزوجة هلا حقوق الرعاية فوق ضمانات الشريعة . وخمطوبة ال تنكح إال بإذهنا ثيباً أو بكراً 

  . .السورة ويف سورة البقرة وغريها  احلقوق املفصلة يف هذه
ال ألن النساء يف شبه اجلزيرة أو يف أي مكان يف العامل حينذاك شعرن بأن مكاهنن غري . شرع اإلسالم هذا كله 

وال ألنه كان هناك احتاد نسائي عريب أو عاملي وال . مرض وال ألن شعور الرجال كذلك قد تأذى بوضع النساء 
  .الندوة أو جملس الشورى وال ألن هاتفاً واحداً يف األرض هتف بتغيري األحوال ألن املرأة دخلت دار 

أن ترتفع احلياة . . وإرادة السماء باألرض . وعدالة السماء لألرض . إمنا كانت هي شريعة السماء لألرض . 
من نفس واحدة  البشرية من تلك الوهدة ، وأن تتطهر العالقات الزوجية من تلك الوصمة ، وان يكون للزوجني

  .حقوق اإلنسان وكرامة اإلنسان 
فإنه ال يدع . وال يعيبه إال منكوس ، وال حياربه إال موكوس . ال يعرض عنه إال مطموس . . هذا دين رفيع . . 

  .شريعة اهللا إىل شريعة الناس إال من أخلد إىل األرض واتبع هواه 
تطراد الذي ال يبعد كثرياً عن جو هذا اجلزء وما فيه من واآلن نستعرض األحكام يف سياق السورة بعد هذا االس

. فيه روح . شيء حي . تنظيم وبناء للجماعة املسلمة واألحكام يف سياق السورة شيء آخر غري ذلك التلخيص 
وهذا هو الفارق األصيل بني مدارسة األحكام يف القرآن . وله إيقاع . . وفيه إحياء . وفيه حياة . وفيه حركة 

  .رستها يف كتب الفقه واألصول ومدا



يا أيها النيب إذا طلقتم النسآء فطلقوهن لعدهتن ، وأحصوا العدة ، واتقوا اهللا ربكم ، ال خترجوهن من بيوهتن ، { 
ال تدرى لعل اهللا . وتلك حدود اهللا ، ومن يتعد حدود اهللا فقد ظلم نفسه . وال خيرجن إال أن يأتني بفاحشة مبينة 

  . .} مراً حيدث بعد ذلك أ
مث . . } يا أيها النيب { هذه هي أول مرحلة وهذا هو أول حكم يوجه اخلطاب به إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فيوحي هذا } اخل . . إذا طلقتم النساء { : يظهر أن احلكم خاص باملسلمني ال بشخصه صلى اهللا عليه وسلم 
فهو أمر ذو بال ، ينادي اهللا نبيه بشخصه ليلقي . م ، وتصوير اجلدية النسق من التعبري مبا وراءه ، وهو إثارة االهتما

  .وهي إحياءات نفسية واضحة الداللة على ما يراد هبا من احتفال واحتشاد . إليه فيه بأمره ، كما يبلغه ملن وراءه 
  . .} إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن { 

حدثنا حيىي بن بكري ، حدثنا الليث ، « : ه البخاري ولفظه وقد ورد يف حتديد معىن هذا النص حديث صحيح روا
أن عبد اهللا بن عمر أخربه أنه طلق امرأة له وهي حائض ، فذكر » حدثين عقيل ، عن ابن شهاب ، أخربين سامل ، 

ىت لرياجعها ، مث ميسكها ح: عمر لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتغيظ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث قال 
تطهر ، مث حتيض فتطهر ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن ميسها ، فتلك العدة اليت أمر هبا اهللا عز وجل 

 ».  
  .« فتلك العدة اليت أمر اهللا أن يطلق هلا النساء » : ورواه مسلم ولفظه 

لق حينما شاء إال أن تكون امرأته يف حالة ومن مث يتعني أن هناك وقتاً معيناً إليقاع الطالق؛ وأنه ليس للزوج أن يط
  .طهر من حيض ، ومل يقع بينهما يف هذا الطهر وطء 

واحلكمة يف . وتفيد آثار أخرى أن هناك حالة ثانية جيوز فيها الطالق ، وهو أن تكون الزوجة حامالً بينة احلمل 
فيها النفس للطالق؛ وقد تسكن الفورة إن  ذلك التوقيت هي أوالً إرجاء إيقاع الطالق فترة بعد اللحظة اليت تتجه

فقد ميسك عن الطالق . كما أن فيه تأكداً من احلمل أو عدمه قبل الطالق . كانت طارئة وتعود النفوس إىل الوئام 
فاشتراط الطهر بال . فإذا مضى فيه وقد تبني محلها دل على أنه مريد له ولو كانت حامالً . لو علم أن زوجه حامل 

  .لتحقيق من عدم احلمل ، واشتراط تبني احلمل هو ليكون على بصرية من األمر وطء هو ل
  .وهذه أول حماولة لرأب الصدع يف بناء األسرة ، وحماولة دفع املعول عن ذلك البناء 

ولكنه يكون مكروهاً من اهللا ، . فهو يقع حيثما طلق . وليس معىن هذا أن الطالق ال يقع إال يف هذه الفترة 
فيقضي اهللا ما يريد . وهذا احلكم يكفي يف ضمري املؤمن ليمسك به حىت يأيت األجل . عليه من رسول اهللا  مغضوباً

  .يف هذه املسألة 
  . .} وأحصوا العدة { 

أو نقص يف . كي ال يكون يف عدم إحصائها إطالة لألمد على املطلقة ، ومضارة هلا مبنعها من الزواج بعد العدة 
مث هو . الغرض األول ، وهو التأكد من براءة رحم املطلقة من احلمل املستكن حفظاً لألنساب مدهتا ال يتحقق به 

  الضبط الدقيق الذي يوحي بأمهية األمر ، ومراقبة السماء له ، ومطالبة أصحابه بالدقة فيه
  .} ال خترجوهن من بيوهتن ، وال خيرجن إال أن يأتني بفاحشة مبينة . واتقوا اهللا ربكم { 
قبل األمر بعدم إخراجهن من بيوهتن وهي . ا أول تنبيه بعد وهلة النداء األول وأول حتذير من اهللا وتقدمي تقواه وهذ

بيوت أزواجهن ولكنه يسميها بيوهتن لتوكيد حقهن يف اإلقامة هبا فترة العدة ال ُيخَرجن منها وال َيخرجن ، إال يف 
وقد تكون إيذاء أهل : الفاحشة قد تكون الزنا فتخرج للحد وقد ورد أن هذه . حالة وقوع فاحشة ظاهرة منهن 



ذلك أن احلكمة من إبقاء املطلقة يف . وقد تكون هي النشوز على الزوج ولو أنه مطلق وعمل ما يؤذيه . الزوج 
حيث تكون الزوجة . بيت الزوج هي إتاحة الفرصة للرجعة ، واستثارة عواطف املودة ، وذكريات احلياة املشتركة 

عيدة حبكم الطالق قريبة من العني؛ فيفعل هذا يف املشاعر فعله بني االثنني فأما حني ترتكس يف محأة الزنا وهي يف ب
وال حاجة إىل . بيته أو تؤذي أهله ، أو تنشز عليه ، فال حمل الستحياء املشاعر الطيبة ، واستجاشة املودة الدفينة 

  ينذاك يقطع الوشائج وال يستحييهافإن قرهبا منه ح. استبقائها يف فترة العدة 
  .} ومن يتعد حدود اهللا فقد ظلم نفسه . وتلك حدود اهللا { 

.  
. فأي مؤمن إذن يتعرض حلد حيرسه اهللا؟ إنه اهلالك والبوار . فاحلارس هلذا احلكم هو اهللا . وهذا هو التحذير الثاين 

ها هكذا لبأس اهللا القائم على حدوده حيرسها ظلم نفسه لتعريض. . } ومن يتعد حدود اهللا فقد ظلم نفسه { . 
  . .مث . . وهي وهو من نفس واحدة ، فما يظلمها يظلمه كذلك هبذا االعتبار . وظلم نفسه بظلم زوجه . ويرعاها 

  . .} ال تدري لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمراً { 
أمره بالعدة ، وأمره ببقاء املطلقات يف فمن ذا الذي يعلم غيب اهللا وقدره املخبوء وراء . وهي ملسة موحية مؤثرة 

وقد تتغري األحوال وتتبدل إىل . وقد يكون اخلري كله . إنه يلوح هناك أمل ، ويوصوص هناك رجاء . . بيوهتن 
والتسليم ألمر اهللا أوىل ، والرعاية له أوفق . فقدر اهللا دائم احلركة ، دائم التغيري ، ودائم األحداث . هناءة ورضى 

  ه ومراقبته فيها اخلري يلوح هناك، وتقوا
والنفس البشرية قد تستغرقها اللحظة احلاضرة ، وما فيها من أوضاع ومالبسات ، وقد تغلق عليها منافذ املستقبل 

، فتعيش يف سجن اللحظة احلاضرة ، وتشعر أهنا سرمد ، وأهنا باقية ، وأن ما فيها من أوضاع وأحوال سريافقها 
  .ن نفسي مغلق مفسد لألعصاب يف كثري من األحيان وهذا سج. . ويطاردها 

فقدر اهللا دائماً يعمل ، ودائماً يغري ، ودائماً يبدل ، ودائماً ينشئ ما ال جيول يف حسبان . وليست هذه هي احلقيقة 
واهللا كل يوم هو يف شأن ، . وبسط بعد قبض . وعسر بعد يسر . فرج بعد ضيق . البشر من األحوال واألوضاع 

  .يه للخلق بعد أن كان عنهم يف حجاب يبد
ولتظل . ويريد اهللا أن تستقر هذه احلقيقة يف نفوس البشر ، ليظل تطلعهم إىل ما حيدثه اهللا من األمر متجدداً ودائماً 

ولتظل نفوسهم متحركة باألمل ، ندية بالرجاء ، ال تغلق املنافذ وال . أبواب األمل يف تغيري األوضاع مفتوحة دائمة 
ال تدري لعل اهللا حيدث بعد ذلك أمراً { . . واللحظة التالية قد حتمل ما ليس يف احلسبان . يش يف سجن احلاضر تع
 {. .  
. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف ، وأشهدوا ذوي عدل منكم ، وأقيموا الشهادة هللا { 

ومن . ن يتق اهللا جيعل له خمرجاً ويرزقه من حيث ال حيتسب ذلكم يوعظ به من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر ، وم
  . .} قد جعل اهللا لكل شيء قدراً . يتوكل على اهللا فهو حسبه إن اهللا بالغ أمره 

وللزوج ما دامت املطلقة مل خترج من . وهذه هي املرحلة الثانية وهذا هو حكمها ، وبلوغ األجل آخر فترة العدة 
لفة اليت سبق بياهنا أن يراجعها فتعود إىل عصمته مبجرد مراجعتها وهذا هو إمساكها أو أن العدة على آجاهلا املخت

وسواء راجع أم فارق فهو مأمور باملعروف . يدع العدة متضي فتبني منه وال حتل إال بعقد جديد كالزوجة اجلديدة 
مث يعود فيطلقها الثانية مث الثالثة ليطيل مدة  فيهما ، منهي عن املضارة بالرجعة ، كأن يراجعها قبيل انتهاء العدة



بقائها بال زواج أو أن يراجعها ليبقيها كاملعلقة ، ويكايدها لتفتدي منه نفسها وكان كالمها يقع عند نزول هذه 
  .السورة ، وهو ما يزال يقع كلما احنرفت النفوس عن تقوى اهللا 

كذلك هو منهي عن املضارة يف الفراق بالسب والشتم والغلظة . وهي الضمان األول ألحكامه يف املعاشرة والفراق 
يف القول والغضب ، فهذه الصلة تقوم باملعروف وتنتهي باملعروف استبقاء ملودات القلوب؛ فقد تعود إىل العشرة ، 

األدب مث هو . فال تنطوي على ذكرى رديئة ، لكلمة نابية ، أو غمزة شائكة ، أو شائبة تعكر صفاءها عندما تعود 
  .اإلسالمي احملض الذي يأخذ اإلسالم به األلسنة والقلوب 

فقد يعلم . قطعاً للريبة . شهادة اثنني من العدول . ويف حاليت الفراق أو الرجعة تطلب الشهادة على هذه وذاك 
 هذه واإلسالم يريد النصاعة والطهارة يف. الناس بالطالق وال يعلمون بالرجعة ، فتثور شكوك وتقال أقاويل 

والرجعة تتم وكذلك الفرقة بدون الشهادة عند بعض الفقهاء . العالقات ويف ضمائر الناس وألسنتهم على السواء 
  .ولكن اإلمجاع أن ال بد من الشهادة بعد أو مع الفرقة أو الرجعة على القولني . وال تتم عند بعضهم إال هبا 

  :وعقب بيان احلكم جتيء اللمسات والتوجيهات تترى 
  . .} واقيموا الشهادة هللا { 

والتعامل فيها معه . فالقضية قضية اهللا ، والشهادة فيها هللا ، هو يأمر هبا ، وهو يراقب استقامتها ، وهو جيزي عليها 
  ال مع الزوج وال الزوجة وال الناس

  .} ذلكم يوعظ به من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر { 
فإذا . إنه يعظهم مبا هو من شأهنم : فهو يقول هلم . ن املعتقدون باليوم اآلخر واملخاطبون هبذه األحكام هم املؤمنو

وهذا هو حمك إمياهنم ، وهذا هو مقياس دعواهم يف . صدقوا اإلميان به وباليوم اآلخر فهم إذن سيتعظون ويعتربون 
  اإلميان

  . .} ومن يتق اهللا جيعل له خمرجاً ويرزقه من حيث ال حيتسب { 
ولكن . وهو تقرير عام ، وحقيقة دائمة . الضيق يف الدنيا واآلخرة ، ورزقاً من حيث ال يقدر وال ينتظر خمرجاً من 

وهو . إلصاقها هنا بأحكام الطالق يوحي بدقة انطباقها وحتققها عندما يتقي املتقون اهللا يف هذا الشأن بصفة خاصة 
مري ، فالتالعب فيه جماله واسع ، ال يقف دونه إال الشأن الذي ال ضابط فيه أحس وال أدق من ضابط الشعور والض

  .تقوى اهللا وحساسية الضمري 
  . .} ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه ، إن اهللا بالغ أمره { 

فمجال الكيد يف هذه العالقة واسع ، ومسالكه كثرية ، وقد تؤدي حماولة اتقاء الكيد إىل الكيد فهنا إحياء بترك هذه 
فما قدر وقع ، وما شاء كان؛ فالتوكل . فاهللا بالغ أمره . ل على اهللا ، وهو كاٍف ملن يتوكل عليه احملاولة ، والتوك

  .البالغ ما يشاء . الفعال ملا يريد . عليه توكل على قدرة القادر ، وقوة القاهر 
  .وقدره واملقصود به هو إنشاء التصور اإلمياين الصحيح يف القلب ، بالنسبة إلرادة اهللا . والنص عام 

  .ولكن وروده هنا مبناسبة أحكام الطالق له إحياؤه يف هذا اجملال وأثره . 
  . .} قد جعل اهللا لكل شيء قدراً { 

وليس شيء مصادفة ، وليس شيء . فكل شيء مقدر مبقداره ، وبزمانه ، ومبكانه ، ومبالبساته ، وبنتائجه وأسبابه 
وهي حقيقة ضخمة يقوم عليها جانب كبري من التصور . . ن وحياته يف هذا الكون كله ، ويف نفس اإلنسا. جزافاً 



يف سورة } وخلق كل شيء فقدره تقديراً { : وقد فصلنا احلديث عنها عند استعراض قوله تعاىل . ( اإلمياين 
ة هنا ولكن ذكر هذه احلقيقة الكلي) . يف سورة القمر } إنا كل شيء خلقناه بقدر { : وعند قوله تعاىل . الفرقان 

ويطبع هذه األحكام بطابع السنة . يربط هبا ما قدره اهللا عن الطالق وفترته ، والعدة ووقتها ، والشهادة وإقامتها 
ويوقع يف احلس أن األمر جد من جد النظام الكوين املقدر يف كل خلق اهللا . اإلهلية النافذة ، والناموس الكلي العام 

.  
وأوالت األمحال أجلهن أن . كم إن ارتبتم فعدهتن ثالثة أشهر والالئي مل حيضن والالئي يئسن من احمليض من نسآئ{ 

ذلك أمر اهللا أنزله إليكم ، ومن يتق اهللا يكفر عنه سيئاته . ومن يتق اهللا جيعل له من أمره يسراً . يضعن محلهن 
  . .} ويعظم له أجراً 

ايت انقطع حيضهن ، والاليت مل حيضن بعد لصغر أو يشمل اللو. وهذا حتديد ملدة العدة لغري ذوات احليض واحلمل 
ذلك أن املدة اليت بينت من قبل يف سورة البقرة كانت تنطبق على ذوات احليض وهي ثالث حيضات أو . لعلة 

حسب اخلالف الفقهي يف املسألة فأما اليت انقطع حيضها واليت مل حتض أصالً فكان . ثالثة أطهار من احليضات 
كيف حتسب عدهتا؟ فجاءت هذه اآلية تبني وتنفي اللبس والشك ، وحتدد ثالثة أشهر هلؤالء :  حكمها موضع لبس

طال . أما احلوامل فجعل عدهتن هي الوضع . وهؤالء ، الشتراكهن يف عدم احليض الذي حتسب به عدة أولئك 
ة الرحم بعد الوضع مؤكدة ، ألن براء. ولو كان أربعني ليلة فترة الطهر من النفاس . الزمن بعد الطالق أم قصر 

واملطلقة تبني من مطلقها مبجرد الوضع ، فال حكمة يف انتظارها بعد ذلك ، وهي غري قابلة . فال حاجة إىل االنتظار 
  .فليس هناك حكم إال ووراءه حكمة . وقد جعل اهللا لكل شيء قدراً . للرجعة إليه إال بعقد جديد على كل حال 

  :لمسات والتعقيبات هذا هو احلكم مث جتيء ال
  . .} ومن يتق اهللا جيعل له من أمره يسراً { 

فال عنت وال . وإهنا لنعمة كربى أن جيعل اهللا األمور ميسرة لعبد من عباده . واليسر يف األمر غاية ما يرجوه إنسان 
ويرضاها بيسر . له ويناهلا بيسر يف حركته وعم. يأخذ األمور بيسر يف شعوره وتقديره . مشقة وال عسر وال ضيقة 

أال إنه إلغراء باليسر يف قضية . . ويعيش من هذا يف يسر رخي ندي ، حىت يلقى اهللا . يف حصيلتها ونتيجتها 
  الطالق مقابل اليسر يف سائر احلياة

  .} ذلك أمر اهللا أنزله إليكم { 

.  
أنزله للمؤمنني به ، . أنزله اهللا  فقد. . ملسة اجلد واالنتباه إىل مصدر األمر . وهذه ملسة أخرى يف جانب آخر 

  .فطاعته حتقيق ملعىن اإلميان ، وحلقيقة الصلة بينهم وبني اهللا 
  :مث عودة إىل التقوى اليت يدق عليها دقاً متواصالً يف هذا اجملال 

  . .} ومن يتق اهللا يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً { 
. فهو الفيض املغري والعرض املثري . . وإعظام لألجر بعد التكفري  والثانية تكفري للسيئات. فاألوىل تيسري لألمور 

ولكنه خيلع على موضوع الطالق ظالله ، ويغمر القلب بالشعور باهللا وفضله العميم . وهو حكم عام ووعد شامل 
  فما له إذن يعسر ويعقد واهللا يغمره بالتيسري واملغفرة واألجر الكبري؟. 
وإن كن أوالت محل فأنفقوا عليهن . وجدكم ، وال تضآروهن لتضيقوا عليهن  أسكنوهن من حيث سكنتم من{ 

. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ، وأمتروا بينكم مبعروف ، وإن تعاسرمت فسترضع له أخرى . حىت يضعن محلهن 



آتاها سيجعل اهللا بعد  لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممآ آتاه اهللا ، ال يكلف اهللا نفساً إال مآ
  . .} عسر يسراً 

فاملأمور به . وهذا هو البيان األخري لتفصيل مسألة اإلقامة يف البيوت ، واإلنفاق يف فترة العدة على اختالف مدهتا 
ال أقل مما هم عليه يف سكناهم ، وما يستطيعونه حسب مقدرهتم . هو أن يسكنوهن مما جيدون هم من سكىن 

وخص . مدين إىل مضارهتم سواء بالتضييق عليهن يف فسحة املسكن أو مستواه أو يف املعاملة فيه غري عا. وغناهم 
ذوات األمحال بذكر النفقة مع وجوب النفقة لكل معتدة لتوهم أن طول احلمل حيدد زمن اإلنفاق ببعضه دون بقيته 

نتهاء العدة لزيادة اإليضاح التشريعي فأوجب النفقة حىت الوضع ، وهو موعد ا. ، أو بزيادة عنه إذا قصرت مدته 
.  

فما دامت ترضع الطفل املشترك بينهما ، فمن حقها . مث فصل مسألة الرضاعة فلم جيعلها واجباً على األم بال مقابل 
أن تنال أجراً على رضاعته تستعني به على حياهتا وعلى إدرار اللنب للصغري ، وهذا منتهى املراعاة لألم يف هذه 

ويف الوقت ذاته أمر األب واألم أن يأمترا بينهما باملعروف يف شأن هذا الوليد ، ويتشاورا يف أمره . الشريعة 
  ورائدمها مصلحته ، وهو أمانة بينهما ، فال يكون فشلهما مها يف حياهتما نكبة على الصغري الربيء فيهما

تفقا بشأن الرضاعة وأجرها ، فالطفل مكفول فأما إذا تعاسرا ومل ي. وهذه هي املياسرة اليت يدعومها اهللا إليها 
دون اعتراض من األم ودون تعطيل حلق الطفل يف الرضاعة ، بسبب . . } فسترضع له أخرى { : احلقوق 

  تعاسرمها بعد فشلهما
فمن وسع اهللا عليه . ال جيور هو ، وال تتعنت هي . فهو اليسر والتعاون والعدل . مث يفصل األمر يف قدر النفقة 

  .سواء يف السكن أو يف نفقة املعيشة أو يف أجر الرضاعة . قه فلينفق عن سعة رز

فهو املعطي ، . ومن ضيق عليه يف الرزق ، فليس عليه من حرج ، فاهللا ال يطالب أحداً أن ينفق إال يف حدود ما آتاه 
ا املصدر ، وليست هناك فليس هناك مصدر آخر للعطاء غري هذ. وال ميلك أحد أن حيصل على غري ما أعطاه اهللا 

  . .} ال يكلف اهللا نفساً إال ما آتاها { : خزانة غري هذه اخلزانة 
  :مث ملسة اإلرضاء ، وإفساح الرجاء ، لالثنني على السواء 

  . .} سيجعل اهللا بعد عسر يسراً { 
به األمر كله ، وأن يتجها فأوىل هلما إذن أن يعقدا . فاألمر منوط باهللا يف الفرج بعد الضيق ، واليسر بعد العسر 

وبيده الضيق والفرج ، . القابض الباسط . وهو املانح املانع . إليه باألمر كله ، وأن يراقباه ويتقياه واألمر كله إليه 
  .والعسر واليسر ، والشدة والرخاء 

إىل حل واضح؛ ومل وإىل هنا يكون قد تناول سائر أحكام الطالق ومتخلفاته ، وتتبع كل أثر من آثاره حىت انتهى 
يدع من البيت املتهدم أنقاضاً وال غباراً ميأل النفوس ويغشى القلوب ، ومل يترك بعده عقابيل غري مسترحية بعالج ، 

  .وال قالقل تثري االضطراب 
وكذلك يكون قد عاجل مجيع الوساوس واهلواجس اليت تثور يف القلوب ، فتمنعها من السماحة والتيسري والتجمل 

فأبعد أشباح الفقر والضيق وضياع األموال من نفس الزوج إذا هو أسكن وأنفق ووسع على مطلقته أو . لألمر 
. ومن نفس الزوجة اليت تضيق بنفقة اإلعسار ، أو تطمع يف زيادة ما تصيب من مال زوجها السابق . مرضعة ولده 

ال حيتسب ، وفوق رزق الدنيا رزق  فأكد اليسر بعد العسر ملن اتقى ، والضيق بعد الفرج ، والرزق من حيث
  .اآلخرة واألجر الكبري هناك بعد التكفري 



من غيظ وحنق ومشادة وغبار يف الشعور . كما عاجل ما ختلفه حالة اخلالف والشقاق اليت أدت إىل الطالق 
ينابيع املودة  فمسح على هذا كله بيد الرفق والتجمل ، ونرسم عليه من رمحة اهللا والرجاء فيه؛ ومن. . والضمري 

  .واملعروف اليت فجرها يف القلوب بلمسات التقوى واألمل يف اهللا وانتظار رضاه 
هذه كلها هي . . وهذا العالج الشامل الكامل ، وهذه اللمسات املؤثرة العميقة ، وهذا التوكيد الوثيق املتكرر 

اك ضابط إال حساسية الضمائر وتقوى القلوب فليس هن. الضمانات الوحيدة يف هذه املسألة لتنفيذ الشريعة املقررة 
وإن كال الزوجني ليملك مكايدة صاحبه حىت تنفقئ مرارته إذا كانت احلواجز هي فقط حواجز القانون وبعض . . 

يشمل النهي عن ألوان من } وال تضاروهن { : فاألمر بعدم املضارة . األوامر من املرونة حبيث تسع كل هذا 
واألمر فيه موكول إىل هذه املؤثرات الوجدانية ، وإىل استجاشة حاسة . قانوين مهما اتسع العنت ال حيصرها نص 

وإىل التعويض الذي يعده اهللا للمتقني يف الدنيا . التقوى وخوف اهللا املطلع على السرائر ، احمليط بكل شيء علماً 
عامل مهم يف تيسري املوقف ، وتندية  وخباصة يف مسألة الرزق اليت تكرر ذكرها يف صور شىت ، ألهنا. واآلخرة 

  .اجلفاف الذي تنشئه حالة الطالق 

.  
وإن الزوجني ليفارقان يف ظل األحكام والتوجيهات ويف قلوهبما بذور للود مل متت ، ونداوة قد حتيي هذه البذور 

لمة ، ويشيع فيها أرجه ذلك إىل األدب اجلميل الرفيع الذي يريد اإلسالم أن يصبغ به حياة اجلماعة املس. . فتنبت 
  .وشذاه 

فإذا انتهى السياق من هذا كله ساق العربة األخرية يف مصري الذين عتوا عن أمر رهبم ورسله ، فلم يسمعوا ومل 
كما . وعلق هذه العربة على الرؤوس ، تذكرهم باملصري البائس الذي ينتظر من ال يتقي وال يطيع . يستجيبوا 

  :ؤمنني املخاطبني بالسورة والتشريع تذكرهم بنعمة اهللا على امل
فذاقت وبال أمرها ، . وكأين من قرية عتت عن أمر رهبا ورسله ، فحاسبناها حساباً شديداً وعذبناها عذاباً نكراً { 

فاتقوا اهللا يأويل األلباب الذين آمنوا ، قد أنزل اهللا إليكم . أعد اهللا هلم عذاباً شديداً . وكان عاقبة أمرها خسراً 
ومن . رسوالً يتلو عليكم آيات اهللا مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصاحلات من الظلمات إىل النور : كراً ذ

  . .} قد أحسن اهللا له رزقاً . يؤمن باهللا ويعمل صاحلا يدخله جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيهآ أبداً 
 عميق بنعمة اهللا باإلميان والنور ، ووعده باألجر يف اآلخرة كما أنه تذكري. وهو إنذار طويل وحتذير مفصل املشاهد 

  .وهو أحسن الرزق وأكرمه 
وكأين من قرية عتت عن أمر رهبا ورسله { : فأخذ اهللا ملن يعتو عن أمره وال يسلم لرسله هو سنة متكررة 

عسري والعذاب النكري ، مث وتفصيل أخذها وذكر احلساب ال. } فحاسبناها حساباً شديداً وعذبناها عذاباً نكراً 
مث تأخري صورة هذه العاقبة . . } فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً { : تصوير العاقبة وسوء املصري 

وهي . كل هذا إلطالة املشهد وتفصيل خطواته ومراحله . . } أعد اهللا هلم عذاباً شديداً { : اخلاسرة يف اآلية التالية 
  .وب القرآين يف تعميق األثر يف احلس وإطالة مكثه يف األعصاب طريقة من طرق األسل

وجند . . ونقف حلظة أمام هذا التحذير فنرى أن اهللا أخذ القرى واحدة بعد واحدة كلما عتت عن أمر رهبا ورسله 
هذا ويوحي . أن هذا التحذير يساق هنا مبناسبة الطالق وأحكامه ، فريتبط الطالق وحكمه هبذه السنة الكلية 

. فهي املسؤولة عن هذا األمر . إمنا هو أمر األمة املسلمة كلها . االرتباط أن أمر الطالق ليس أمر أسر أو أزواج 
وخمالفتها عن أمر اهللا فيه أو خمالفتها عن أمر اهللا يف غريه من أحكام هذا النظام ، . وهي املسؤولة فيه عن شريعة اهللا 



حياة هي عتو عن أمر اهللا ، ال يؤاخذ به األفراد الذين يرتكبونه ، إمنا تؤاخذ به أو هذا املنهج اإلهلي املتكامل لل
فقد جاء هذا الدين ليطاع . القرية أو األمة اليت تقع فيها املخالفة ، واليت تنحرف يف تنظيم حياهتا عن هنج اهللا وأمره 

لو كان هذا يف أحوال األفراد الشخصية فقد فمن عتا عن أمر اهللا فيه و. ، ولينفذ كله ، وليهيمن على احلياة كلها 
  .تعرض ملا تعرضت له القرى من سنة اهللا اليت ال تتخلف أبداً 

ولقد . ذاقته يف هذه األرض قبل يوم احلساب األخري . . وتلك القرى ذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً 
. وحنن نشهد وأسالفنا شهدوا هذا الوبال .  ذاقت هذا الوبال قرى وأمم وشعوب عتت عن منهج اهللا يف األرض

ذاقته فساداً واحنالالً ، وفقراً وقحطاً ، وظلماً وجوراً ، وحياة مفزعة ال أمن فيها وال سالم ، وال طمأنينة فيها وال 
  ويف كل يوم نرى مصداق هذا النذير. استقرار 

أعد اهللا هلم عذاباً { :  احلياة حيث يقول اهللا وذلك فوق العذاب الشديد الذي ينتظر العتاة عن أمر اهللا وهنجه يف
  .واهللا أصدق القائلني . . } شديداً 

. إن هذا الدين منهج نظام مجاعي كما أسلفنا احلديث يف سورة الصف جاء لينشئ مجاعة مسلمة ذات نظام خاص 
ولن ختالف . ن أحكامه ومن مث فاجلماعة كلها مسؤولة عنه ، مسؤولة ع. وجاء ليصرف حياة هذه اجلماعة كلها 

  .عن هذه األحكام حىت حيق عليها هذا النذير الذي حق على القرى اليت عتت عن أمر رهبا ورسله 
. الذين هدهتم ألباهبم إىل اإلميان . ويف مواجهة هذا اإلنذار ومشاهده الطويلة يهتف بأويل األلباب الذين آمنوا 

وجيسم هذا الذكر وميزجه بشخص . . } قد أنزل اهللا إليكم ذكراً {  :يهتف هبم ليتقوا اهللا الذي أنزل هلم الذكر 
رسوالً يتلو عليكم { : الرسول صلى اهللا عليه وسلم فيجعل شخصه الكرمي هو الذكر ، أو بدالً منه يف العبارة 

  . .} آيات اهللا مبينات 
  . .وهنا لفتة مبدعة عميقة صادقة ذات دالئل منوعة 

من عند اهللا مر إليهم من خالل شخصية الرسول الصادق حىت لكأن الذكر نفذ إليهم إن هذا الذكر الذي جاء 
  .مباشرة بذاته ، مل حتجب شخصية الرسول شيئاً من حقيقته 

والوجه الثاين إلحياء النص هو أن شخصية الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد استحالت ذكراً ، فهي صورة جمسمة 
وكذلك كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . وهو ترمجة حية حلقيقة القرآن . هلذا الذكر صنعت به فصارت هو 

وهكذا كان القرآن يف خاطره يف . . » كان خلقه القرآن « : وهكذا وصفته عائشة رضي اهللا عنها وهي تقول 
  وكان هو القرآن يواجه احلياة. مواجهة احلياة 

وتذكري بأن هذا الرزق هو . نعيم اجلنات خالدين فيها أبداً وفوق نعمة الذكر والنور واهلداية والصالح ، وعد ب
وهو الرازق يف الدنيا واآلخرة ، ولكن . . } قد أحسن اهللا له رزقاً { : أحسن الرزق ، فال يقاس إليه رزق األرض 

  .رزقاً خري من رزق ، واختياره لألحسن هو االختيار احلق الكرمي 
  .يهون هبذه اإلشارة من رزق األرض ، إىل جانب رزق اجلنة وهكذا يلمس نقطة الرزق مرة أخرى ، و

قَْد فََرَض اللَُّه لَكُْم َتِحلَّةَ ) ١(َيا أَيَُّها النَّبِيُّ ِلَم ُتَحرُِّم َما أََحلَّ اللَُّه لََك َتْبتَِغي َمْرَضاَت أَْزوَاجَِك َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم 
َوإِذْ أََسرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَْعضِ أَزَْواجِهِ َحِديثًا فَلَمَّا َنبَّأَتْ بِِه َوأَظَْهَرُه اللَُّه ) ٢(َو الَْعلِيُم الَْحِكيُم أَْيَمانِكُْم َواللَُّه َمْولَاكُْم َوُه

إِنْ َتتُوَبا إِلَى اللَِّه ) ٣(الَْعلِيُم الَْخبُِري  َعلَْيِه َعرََّف َبْعَضُه َوأَْعَرَض َعْن َبْعضٍ فَلَمَّا َنبَّأََها بِِه قَالَْت َمْن أَنَْبأََك َهذَا قَالَ َنبَّأَنَِي
) ٤(لَْملَاِئكَةُ َبْعَد ذَِلَك ظَهٌِري فَقَْد َصَغْت قُلُوُبكَُما َوإِنْ َتظَاهََرا َعلَْيِه فَإِنَّ اللََّه ُهَو َمْولَاُه َوجِبْرِيلُ َوصَاِلُح الُْمْؤِمنَِني وَا



يُْبِدلَهُ أَزَْواًجا َخْيًرا مِْنكُنَّ ُمْسِلَماٍت ُمْؤِمنَاٍت قَانِتَاٍت تَاِئبَاٍت َعابَِداتٍ َساِئحَاٍت ثَيَِّباتٍ  َعَسى َربُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ
اِئكَةٌ ِغلَاظٌ ِشَداٌد لَا َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا قُوا أَْنفَُسكُْم َوأَْهِليكُْم نَاًرا َوقُوُدَها النَّاُس وَالِْحجَاَرةُ َعلَْيَها َملَ) ٥(َوأَْبكَاًرا 

َيا أَيَُّها الَِّذيَن كَفَُروا لَا َتعَْتِذرُوا الَْيْوَم إِنََّما ُتْجَزْونَ َما كُْنُتْم َتْعَملُونَ ) ٦(َيْعُصونَ اللََّه َما أََمَرُهْم َوَيفَْعلُونَ َما ُيْؤَمُرونَ 
َتْوَبةً َنصُوًحا َعَسى رَبُّكُْم أَنْ ُيكَفَِّر عَْنكُْم َسيِّئَاِتكُْم َوُيْدِخلَكُمْ َجنَّاٍت َتْجرِي َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا تُوُبوا إِلَى اللَِّه ) ٧(

ولُونَ َربََّنا أَْتِممْ لََنا هِْم َوبِأَْيمَانِهِْم َيقُِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر َيْوَم لَا ُيخْزِي اللَُّه النَّبِيَّ َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعُه ُنورُُهْم َيسَْعى َبْيَن أَْيِدي
َيا أَيَُّها النَّبِيُّ َجاِهدِ الْكُفَّاَر َوالُْمَناِفِقَني َواغْلُظْ َعلَْيهِْم َوَمأَْواُهْم جََهنَّمُ ) ٨(ُنوَرَنا َواغِْفْر لََنا إِنََّك َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 

يَن كَفَُروا اْمرَأََت نُوحٍ َواْمرَأََت لُوٍط كَاَنَتا َتْحَت َعْبَدْينِ ِمْن ِعَباِدَنا صَاِلَحْينِ ضََرَب اللَُّه َمثَلًا ِللَِّذ) ٩(َوبِئْسَ الَْمِصُري 
ُنوا اْمرَأََت َوَضَرَب اللَُّه َمثَلًا ِللَِّذيَن آَم) ١٠(فََخانََتاُهَما فَلَْم ُيْغنَِيا َعْنُهَما ِمَن اللَِّه شَْيئًا َوِقيلَ اْدُخلَا النَّاَر َمَع الدَّاِخِلَني 

َومَْرَيمَ ) ١١(الْقَْومِ الظَّاِلِمَني  ِفْرَعْونَ إِذْ قَالَْت َربِّ اْبنِ ِلي ِعْنَدَك َبْيًتا ِفي الَْجنَِّة وََنجِّنِي ِمْن ِفْرَعْونَ َوَعَمِلِه َوَنجِّنِي ِمَن
  ) ١٢(َنا َوَصدَّقَْت بِكَِلمَاِت رَبَِّها َوكُُتبِِه َوكَاَنْت ِمَن الْقَانِِتَني ابَْنَت ِعْمَرانَ الَِّتي أَْحصََنْت فَْرَجَها فَنَفَْخَنا ِفيِه ِمْن ُروِح

عندما جرى قدر اهللا أن جيعل اإلسالم هو الرسالة األخرية؛ وأن جيعل منهجه هو املنهاج الباقي إىل آخر اخلليقة؛ وأن 
ين هو الذي يقود حياة البشرية ويهيمن على جتري حياة املؤمنني به وفق الناموس الكوين العام؛ وأن يكون هذا الد

  . .نشاطها يف كل ميدان 
عندما جرى قدر اهللا هبذا كله جعل اهللا هذا املنهج يف هذه الصورة ، شامالً كامالً متكامالً ، يليب كل طاقات البشر 

فة اهللا يف األرض ، واستعداداهتم ، يف الوقت الذي يرفع هذه الطاقات وهذه االستعدادات إىل األفق الالئق خبلي
  .وبالكائن الذي كرمه اهللا على كثري من عباده ، ونفخ فيه من روحه 

فلم يعطل طاقة . منواً وتكاثراً ، ورفعة وتطهراً ، يف آن واحد : وجعل طبيعة هذا الدين االنطالق باحلياة إىل األمام 
االستعدادات ويف الوقت ذاته حافظ على توازن بل نشط الطاقات وأيقظ . باقية بانية ، ومل يكبت استعداداً نافعاً 

حركة االندفاع إىل األمام مع حركة االندفاع إىل األفق الكرمي ، الذي يهيئ األرواح يف الدنيا ملستوى نعيم اآلخرة 
  .، ويعد املخلوق الفاين يف األرض للحياة الباقية يف دار اخللود 

ة هكذا جرى كذلك باختيار رسوهلا صلى اهللا عليه وسلم إنساناً وعندما جرى قدر اهللا أن جيعل طبيعة هذه العقيد
تتمثل فيه هذه العقيدة بكل خصائصها ، وتتجسم فيه بكل حقيقتها ، ويكون هو بذاته وحبياته الترمجة الصحيحة 

بنية ، سليم ضليع التكوين اجلسدي ، قوي ال. إنساناً قد اكتملت طاقاته اإلنسانية كلها . الكاملة لطبيعتها واجتاهها 
وهو يف ذات الوقت ضخم العاطفة . البناء؛ صحيح احلواس ، يقظ احلس ، يتذوق احملسوسات تذوقاً كامالً سليماً 
وهو يف الوقت ذاته كبري العقل ، . ، حي الطبع ، سليم احلساسية ، يتذوق اجلمال ، متفتح للتلقي واالستجابة 

الذي . . النيب . . مث هو بعد ذلك كله . . لك نفسه وال متلكه واسع الفكر ، فسيح األفق ، قوي اإلرادة ، مي
تشرق روحه بالنور الكلي ، والذي تطيق روحه اإلسراء واملعراج ، والذي ينادى من السماء ، والذي يرى نور ربه 

، ، والذي تتصل حقيقته حبقيقة كل شيء يف الوجود من وراء األشكال والظواهر ، فيسلم عليه احلصى واحلجر 
فإذا هو التوازن املقابل . مث تتوازن يف شخصيته هذه الطاقات كلها . . . . وحين له اجلذع ، ويرجتف به أحد اجلبل 

  . .لتوازن العقيدة اليت اختري هلا 
مث جيعل اهللا حياته اخلاصة والعامة كتاباً مفتوحاً ألمته وللبشرية كلها ، تقرأ فيه صور هذه العقيدة ، وترى فيه 

بل يعرض جوانب كثرية منها يف القرآن ، . ومن مث ال جيعل فيها سراً خمبوءاً ، وال ستراً مطوياً . هتا الواقعية تطبيقا
حىت مواضع الضعف البشري الذي ال حيلة فيه . ويكشف منها ما يطوى عادة عن الناس يف حياة اإلنسان العادي 



  واضع يف حياة الرسول صلى اهللا عليه وسلم للناسبل إن اإلنسان ليكاد يلمح القصد يف كشف هذه امل. لبشر 
  .إنه ليس له يف نفسه شيء خاص 

فعالم خيتبئ جانب من حياته صلى اهللا عليه وسلم أو خيبأ؟ إن حياته هي املشهد املنظور . فهو هلذه الدعوة كله 
يف شخصه ، ويف حياته ، القريب املمكن التطبيق من هذه العقيدة؛ وقد جاء صلى اهللا عليه وسلم ليعرضها للناس 

  .وهلذا جاء . وهلذا خلق . كما يعرضها بلسانه وتوجيهه 
فلم . ولقد حفظ عنه أصحابه صلى اهللا عليه وسلم ونقلوا للناس بعدهم جزاهم اهللا خرياً أدق تفصيالت هذه احلياة 

ذا طرفاً من قدر اهللا يف تسجيل وكان ه. . تبق صغرية وال كبرية حىت يف حياته اليومية العادية ، مل تسجل ومل تنقل 
فكان هذا إىل جانب ما سجله القرآن . حياة هذا الرسول ، أو تسجيل دقائق هذه العقيدة مطبقة يف حياة الرسول 

  .الكرمي من هذه احلياة السجل الباقي للبشرية إىل هناية احلياة 
اهللا عليه وسلم وصورة من االنفعاالت وهذه السورة تعرض يف صدرها صفحة من احلياة البيتية لرسول اهللا صلى 

واالستجابات اإلنسانية بني بعض نسائه وبعض ، وبينهن وبينه وانعكاس هذه االنفعاالت واالستجابات يف حياته 
مث يف التوجيهات العامة لألمة على ضوء ما وقع يف بيوت . . صلى اهللا عليه وسلم ويف حياة اجلماعة املسلمة كذلك 

  .زواجه رسول اهللا وبني أ
ولكن بالرجوع إىل الروايات اليت جاءت . والوقت الذي وقعت فيه األحداث اليت تشري إليها السورة ليس حمدداً 

  .عنه يتأكد أنه بعد زواج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من زينب بنت جحش قطعاً 
ني على تصور احلوادث والنصوص ولعله حيسن أن نذكر هنا ملخصاً عن قصة أزواج النيب ، وعن حياته البيتية يع

جوامع « : ونعتمد يف هذا امللخص على ما أثبته اإلمام ابن حزم يف كتابه . اليت جاءت بصددها يف هذه السورة 
  :وعلى السرية البن هشام مع بعض التعليقات السريعة . . » السرية 

صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن مخس تزوجها رسول اهللا . أول أزواجه صلى اهللا عليه وسلم خدجية بنت خويلد 
وعشرين سنة وقيل ثالث وعشرون ، وسنها رضي اهللا عنها أربعون أو فوق األربعني ، وماتت رضي اهللا عنها قبل 

  .وقد جتاوزت سنة اخلمسني . اهلجرة بثالث سنوات ، ومل يتزوج غريها حىت ماتت 
إمنا كانت .  عنها ومل يرو أهنا ذات مجال وال شباب فلما ماتت خدجية تزوج عليه السالم سودة بنت زمعه رضي اهللا

فلما تويف . كان زوجها من السابقني إىل اإلسالم من مهاجري احلبشة . أرملة للسكران بن عمرو بن عبد مشس 
  .عنها ، تزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

رضاه وكانت صغرية فلم يدخل هبا إال بعد مث تزوج عائشة رضي اهللا عنها بنت الصديق أيب بكر رضي اهللا عنه وأ
  .اهلجرة 

وكانت أحب نسائه إليه ، وقيل كانت سنها تسع سنوات وبقيت معه تسع سنوات ومخسة . ومل يتزوج بكرا غريها 
  .وتويف عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . أشهر 

بعدما عرضها أبوها على . تزوجها ثيباً .  مث تزوج حفصة بنت عمر رضي اهللا عنه وعنها بعد اهلجرة بسنتني وأشهر
  فوعده النيب خرياً منهما وتزوجها. أيب بكر وعلى عثمان فلم يستجيبا 

وتوفيت . وكان زوجها األول عبيدة بن احلارث بن عبد املطلب قد قتل يوم بدر . مث تزوج زينب بنت خزمية 
بل النيب هو عبد اهللا بن جحش األسدي املستشهد وقيل كان زوجها ق. زينب هذه يف حياته صلى اهللا عليه وسلم 



  .ولعل هذا هو األقرب . يوم أحد 
فتزوج . وكانت قبله زوجاً أليب سلمة ، الذي جرح يف أحد ، وظل جرحه يعاوده حىت مات به . وتزوج أم سلمة 

  .وضم إليه عياهلا من أيب سلمة . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرملته 
وقد عرضنا . بعد أن زوجها ملواله ومتبناه زيد بن حارثة فلم تستقم حياهتما فطلقها . جحش وتزوج زينب بنت 

وهي اليت كانت عائشة رضي اهللا عنها . قصتها يف سورة األحزاب يف اجلزء الثاين والعشرين ، وكانت مجيلة وضيئة 
  ه ، ولوضاءهتاحتس أهنا تساميها ، لنسبها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهي بنت عمت

قال . مث تزوج جويرية بنت احلارث سيد بين املصطلق بعد غزوة بين املصطلق يف أواسط السنة السادسة اهلجرية 
ملا قسم « : قالت . وحدثين حممد بن جعفر بن الزبري ، عن عروة بن الزبري عن عائشة رضي اهللا عنها : ابن إسحاق 

املصطلق وقعت جويرية بنت احلارث يف أسهم الثابت بن قيس بن  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبايا بين
الشماس أو البن عم له فكاتبته على نفسها ، وكانت امرأة حلوة مليحة مالحة ال يراها أحد إال أخذت بنفسه ، 

باب فواهللا ما هو إال أن رأيتها على : قالت عائشة . فأتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تستعينه يف كتابتها 
أنا . يا رسول اهللا : حجريت فكرهتها وعرفت أنه سريى منها صلى اهللا عليه وسلم ما رأيت ، فدخلت عليه فقالت 

وقد أصابين من البالء ما مل خيف عليك فوقعت يف السهم لثابت بن . جويرية بنت احلارث بن أيب صرار سيد قومه 
فهل لك يف خري من » : قال . ت أستعينك على كتابيت قيس بن الشماس أو البن عم له فكاتبته على نفسي ، فجئ

قال . نعم يا رسول اهللا : قالت « أقضي عنك كتابتك وأتزوجك؟ » : وما هو يا رسول اهللا؟ قال : قالت « ذلك؟ 
  .» قد فعلت : 

عبد اهللا بن وكانت مهاجرة مسلمة يف بالد احلبشة ، فارتد زوجها . مث تزوج أم حبيبة بنت أيب سفيان بعد احلديبية 
وجاءت من هناك . فخطبها النيب صلى اهللا عليه وسلم وأمهرها عنه جناشي احلبشة . جحش إىل النصرانية وتركها 

  .إىل املدينة 
وكانت زوجة لكنانة ابن أيب . وتزوج إثر فتح خيرب بعد احلديبية صفية بنت حيي بن أخطب زعيم بين النضري 

أنه أيت هبا : ويذكر ابن إسحاق يف قصة زواجه صلى اهللا عليه وسلم منها . احلقيق وهو من زعماء اليهود أيضاً 
وبأخرى معها من السيب ، فمر هبما بالل رضي اهللا عنه على قتلى من قتلى اليهود فلما رأهتم اليت مع صفية صاحت 

وأمر بصفية »  اعزبوا عين هذه الشيطانة« فقال صلى اهللا عليه وسلم . وصكت وجهها وحثت التراب على رأسها 
فقال . فحيزت خلفه ، وألقى عليها رداءه فعرف املسلمون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد اصطفاها لنفسه 

أنزعت منك الرمحة يا « : صلى اهللا عليه وسلم لبالل فيما بلغين حني رأى بتلك اليهودية ما رأى  -رسول اهللا 
  .»  بالل؟ حني متر بامرأتني على قتلى رجاهلما؟

وكانت قبل رسول اهللا . وهي خالة خالد بن الوليد وعبد اهللا بن عباس . مث تزوج ميمونة بنت احلارث بن حزن 
وهي آخر من تزوج صلى اهللا . وقيل حويطب بن عبد العزى . صلى اهللا عليه وسلم عند أيب رهم بن عبد العزى 

  .عليه وسلم 
وهن فيمن عدا زينت . يه وسلم قصة وسبباً يف زواجه منها وهكذا ترى أن لكل زوجة من أزواجه صلى اهللا عل

وكانت عائشة رضي . بنت جحش ، وجويرية بنت احلارث ، مل يكن شواب وال ممن يرغب فيهن الرجال جلمال 
وحىت هاتان اللتان عرف عنهما اجلمال والشباب كان هناك عامل نفسي وإنساين . اهللا عنها هي أحب نسائه إليه 

ب جاذبيتهن ولست أحاول أن أنفي عنصر اجلاذبية الذي حلظته عائشة يف جويرية مثالً ، وال عنصر آخر إىل جان



فال حاجة أبداً إىل نفي مثل هذه العناصر اإلنسانية يف حياة النيب صلى اهللا عليه . اجلمال الذي عرفت به زينب 
ال ألعدائه أن يتهموه فقد اختري ليكون إذا ح. وسلم وليست هذه العناصر موضع اهتام يدفعه األنصار عن نبيهم 

وهكذا كانت دوافعه يف حياته ويف أزواجه صلى اهللا عليه وسلم على . وهكذا كان . ولكن إنساناً رفيعاً . إنساناً 
  .اختالف الدوافع واألسباب 

ريب هل كنت إال  سبحان: قل { : ولقد عاش يف بيته مع أزواجه بشراً رسوالً كما خلقه اهللا ، وكما أمره أن يقول 
  }بشراً رسوالً؟ 

وأكرم الناس . كان إذا خال بنسائه ألني الناس « : كما قالت عائشة رضي اهللا عنها عنه . استمتع بأزواجه وأمتعهن 
ولكنه إمنا كان يستمتع هبن وميتعهن من ذات نفسه ، ومن فيض قلبه ، ومن حسن أدبه ، ومن . » ضحاكاً بساماً 
ا حياهتن املادية فكانت يف غالبها كفافاً حىت بعد أن فتحت له الفتوح وتبحبح املسلمون بالغنائم فأم. كرمي معاملته 

وقد سبق يف سورة األحزاب قصة طلبهن الوسعة يف النفقة ، وما أعقب هذا الطلب من أزمة ، انتهت . والفيء 
صلى اهللا عليه وسلم فاخترن اهللا ورسوله  بتخيريهن بني اهللا ورسوله والدار اآلخرة ، أو املتاع والتسريح من عصمته

  .والدار اآلخرة 
ولكن احلياة يف جو النبوة يف بيوت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل تكن لتقضي على املشاعر البشرية ، واهلواتف 

اء يف البشرية يف نفوس أزواجه رضي اهللا عنهن فقد كان يبدو أو يشجر بينهن ، ما ال بد أن يشجر يف قلوب النس
وقد سلف يف رواية ابن إسحاق عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا كرهت جويريه مبجرد رؤيتها ملا . مثل هذه احلال 

توقعته من استمالح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هلا إذا رآها وصح ما توقعته فعالً وكذلك روت هي نفسها 
تعين : قال الراوي . حسبك من صفية كذا وكذا : يه وسلم قلت للنيب صلى اهللا عل« . قالت . حادثاً هلا مع صفية 

كذلك روت عن نفسها أن . « لقد قلت كلمة لو مزجت مباء البحر ملزجته »  -قصرية فقال صلى اهللا عليه وسلم 
النيب صلى اهللا عليه وسلم حني نزلت آية التخيري اليت يف األحزاب ، فاختارت هي اهللا ورسوله والدار اآلخرة ، 

إن اهللا تعاىل مل » :  -ت إليه أال خيرب زوجاته عن اختيارها وظاهر ملاذا طلبت هذا فقال صلى اهللا عليه وسلم طلب
  .« . . ال تسألين امرأة منهن عما اخترت إال أخربهتا . يبعثين معنفاً ، ولكن بعثين معلماً ميسراً 

من صدقها ولتربيتها اإلسالمية الناصعة ليست إال وهذه الوقائع اليت روهتا عائشة رضي اهللا عنها عن نفسها بدافع 
كما تصور كيف كان الرسول صلى اهللا . أمثلة لغريها تصور هذا اجلو اإلنساين الذي ال بد منه يف مثل هذه احلياة 

  .عليه وسلم يؤدي رسالته بالتربية والتعلية يف بيته كما يؤديها يف أمته سواء 
ذه السورة هو واحد من تلك األمثلة اليت كانت تقع يف حياة الرسول صلى وهذا احلادث الذي نزل بشأنه صدر ه

وقد وردت بشأنه روايات متعددة وخمتلفة سنعرض هلا عند استعراض النصوص . اهللا عليه وسلم ويف حياة أزواجه 
  .القرآنية يف السورة 

  .ومبناسبة هذا احلادث وما ورد فيه من توجيهات 

أعقبه يف السورة دعوة إىل التوبة وإىل قيام أصحاب البيوت على . آمرتني فيه إىل التوبة وخباصة دعوة الزوجتني املت
  .بيوهتم بالتربية ، ووقاية أنفسهم وأهليهم من النار 

واختتمت السورة باحلديث عن امرأة نوح وامرأة لوط كمثل للكفر يف . كما ورد مشهد للكافرين يف هذه النار 
ون كمثل لإلميان يف بيت كافر ، وكذلك عن مرمي ابنة عمران اليت تطهرت فتلقت وعن امرأة فرع. بيت مؤمن 



  . .النفخة من روح اهللا وصدقت بكلمات رهبا وكتبه وكانت من القانتني 
قد فرض اهللا لكم حتلة أميانكم . يا أيها النيب مل حترم مآ أحل اهللا لك ، تبتغي مرضاة أزواجك ، واهللا غفور رحيم { 

  .} كم وهو العليم احلكيم واهللا موال
وإذ أسر النيب إىل بعض أزواجه حديثاً فلما نبأت به وأظهره اهللا عليه عرَّف بعضه وأعرض عن بعض ، فلما نبأها { 

  .} نبأين العليم اخلبري : من أنبأك هذا؟ قال : به قالت 
وجربيل وصاحل املؤمنني ، واملالئكة بعد إن تتوبآ إىل اهللا فقد صغت قلوبكما ، وإن تظاهرا عليه فإن اهللا هو مواله { 

عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خرياً منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات . ذلك ظهري 
  . .} ثيبات وأبكاراً 

ن حدثنا إبراهيم اب: وردت يف سبب نزول هذه اآليات روايات متعددة منها ما رواه البخاري عند هذه اآلية قال 
كان « : موسى ، أخربنا هشام بن يوسف ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن عبيد بن عمري ، عن عائشة ، قالت 

فتواطأت أنا وحفصة . النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم يشرب عسالً عند زينب بنت جحش ، وميكث عندها 
ولكين كنت أشرب عسالً . ال : قال . افري إين أجد منك ريح مغ. أكلت مغافري : على أيتنا دخل عليها فلتقل له 

فهذا هو ما حرمه على نفسه وهو . » ال ختربي بذلك أحداً . وقد حلفت . عند زينب بنت جحش فلن أعود له 
  .} مل حترم ما أحل اهللا لك؟ { : حالل له 

. لتها املتآمرة معها ويبدو أن اليت حدثها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذا احلديث وأمرها بستره قالت لزمي
فعاد عليها يف هذا وذكر هلا بعض ما دار بينها وبني زميلتها . فأطلع اهللا رسوله صلى اهللا عليه وسلم على األمر 

فدهشت . فقد ملس املوضوع ملساً خمتصراً لتعرف أنه يعرف وكفى . متشياً مع أدبه الكرمي . دون استقصاء جلميعه 
نبأين العليم { : ولعله دار يف خلدها أن األخرى هي اليت نبأته ولكنه أجاهبا . . }  من أنبأك هذا؟{ : هي وسألته 

ومضمون هذا أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يعلم كل ما دار ، . فاخلرب من املصدر الذي يعلمه كله . . } اخلبري 
  ال الطرف الذي حدثها به وحده

تآمر ومكايدات يف بيت الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن وقد كان من جراء هذا احلادث ، وما كشف عنه من 
  .غضب 

وقد هدأ غضبه . فآىل من نسائه ال يقرهبن شهراً ، وهم بتطليقهن على ما تسامع املسلمون مث نزلت هذه اآليات 
  .صلى اهللا عليه وسلم فعاد إىل نسائه بعد تفصيل سنذكره بعد عرض رواية أخرى للحادث 

أخرجها النسائي من حديث أنس ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان له أمة يطؤها ، وهذه الرواية األخرى 
يا أيها النيب مل حترم ما أحل اهللا لك؛ تبتغي مرضاة { : فأنزل اهللا عز وجل . فلم تزل به عائشة وحفصة حىت حرمها 

  . .} أزواجك 
. سلم وطئ مارية أم ولده إبراهيم يف بيت حفصه ويف رواية البن جرير والبن إسحاق أن النيب صلى اهللا عليه و

وكلفها كتمان األمر . فوعدها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بتحرمي مارية وحلف هبذا . فغضبت وعدهتا إهانة هلا 
  .فهذا هو احلديث الذي جاء ذكره يف السورة . . فأخربت به عائشة . 

مبا كانت هذه الثانية أقرب إىل جو النصوص وإىل ما أعقب ور. وكال الروايتني ميكن أن يكون هو الذي وقع 
احلادث من غضب كاد يؤدي إىل طالق زوجات الرسول صلى اهللا عليه وسلم نظراً لدقة املوضوع وشدة 

وهي يف الوقت ذاته ممكنة الوقوع ، وميكن أن حتدث اآلثار اليت . ولكن الرواية األوىل أقوى إسناداً . حساسيته 



إذا نظرنا إىل املستوى الذي يسود بيوت النيب ، مما ميكن أن تعد فيه احلادثة هبذا الوصف شيئاً كبرياً .  ترتبت عليها
  .واهللا أعلم أي ذلك كان . . 

أما وقع هذا احلادث حادث إيالء النيب صلى اهللا عليه وسلم من أزواجه ، فيصوره احلديث الذي رواه اإلمام أمحد 
: قال . . اهللا عنهما وهو يرسم كذلك جانباً من صورة اجملتمع اإلسالمي يومذاك يف مسنده عن ابن عباس رضي 

مل « : حدثنا عبد الرزاق ، أخربنا معمر ، عن الزهري ، عن عبيد اهللا ابن عبد اهللا بن أيب ثور ، عن ابن عباس قال 
إن { : م اللتني قال اهللا تعاىل أزل حريصاً على أن أسأل عمر عن املرأتني من أزواج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

حىت حج عمر وحججت معه ، فلما كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه } تتوبا إىل اهللا فقد صغت قلوبكما 
يا أمري املؤمنني من املرأتان من أزواج النيب صلى : مث أتاين فسكبت على يديه فتوضأ ، فقلت » باإلداوة ، فتبّرز ، 

واعجباً لك يا ابن : ؟ فقال عمر } إن تتوبا إىل اهللا فقد صغت قلوبكما { : قال اهللا تعاىل  اهللا عليه وسلم اللتان
مث أخذ يسوق : قال . هي عائشة وحفصة : قال ) كره واهللا ما سأله عنه ومل يكتمه » : قال الزهري « عباس 

ا قوماً تغلبهم نساؤهم ، فطفق نساؤنا كنا معشر قريش قوماً نغلب النساء ، فلما قدمنا املدينة وجدن: احلديث ، قال 
فغضبت يوماً على امرأيت ، فإذا هي : قال . وكان منزيل يف دار أمية بن زيد بالعوايل : قال . يتعلمن من نسائهم 

ما تنكر أن أراجعك؟ فواهللا إن أزواج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فقالت . تراجعين ، فأنكرت أن تراجعين 
أتراجعني رسول اهللا صلى اهللا : فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت : ره إحداهن اليوم إىل الليل قال لرياجعنه وهتج

قد خاب من فعل ذلك منكن : نعم قلت : وهتجره إحداكن اليوم إىل الليل؟ قالت : نعم قلت : عليه وسلم ؟ قالت 
ال تراجعي رسول اهللا صلى اهللا وخسر أفتأمن إحداكن أن يغضب اهللا عليها لغضب رسوله فإذا هي قد هلكت؟ 

عليه وسلم وال تسأليه شيئاً وسليين من مايل ما بدا لك ، وال يغرنك إن كانت جارتك هي أوسم أي أمجل وأحب 
وكان يل جار من األنصار وكنا نتناوب النزول إىل : إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم منك يريد عائشة قال 

وكنا : قال . وسلم ينزل يوماً وأنزل يوماً ، فيأتيين خبرب الوحي وغريه وآتيه مبثل ذلك  رسول اهللا صلى اهللا عليه
فنزل صاحيب يوماً مث أتى عشاء فضرب بايب مث نادى ، فخرجت إليه ، . نتحدث أن غسان تنحل اخليل لتغزونا 

وأطول طلق رسول اهللا  بل أعظم من ذلك. ال : وما ذاك؟ أجاءت غسان؟ قال : فقلت . حدث أمر عظيم : فقال 
حىت إذا صليت الصبح . قد خابت حفصة وخسرت قد كنت أظن هذا كائناً : صلى اهللا عليه وسلم نساءه فقلت 

أطلقكن رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه : فقلت . شددت على ثيايب مث نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي 
. استأذن لعمر : فأتيت غالماً أسود فقلت . هذه املشربة  هو هذا معتزل يف. ال أدري : وعلى آله وسلم؟ فقالت 

ذكرتك له فصمت فانطلقت حىت أتيت املنرب ، فإذا عنده رهط جلوس يبكي : فدخل الغالم مث خرج إيل فقال 
: فدخل مث خرج إيلّ فقال . استأذن لعمر : فجلست عنده قليالً ، مث غلبين ما أجد ، فأتيت الغالم فقلت . بعضهم 
فدخل مث . استأذن لعمر : ك له فصمت فخرجت فجلست إىل املنرب ، مث غلبين ما أجد ، فأتيت الغالم فقلت ذكرت

فدخلت . ادخل قد أذن لك : فقال . ذكرتك له فصمت فوليت مدبراً فإذا الغالم يدعوين : خرج إيلّ فقال 
أطلقت يا : فقلت . أثر يف جنبه  فسلمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإذا هو متكئ على رمل حصري قد

اهللا أكرب ولو رأيتنا يا رسول اهللا وكنا معشر قريش : فقلت . » ال « : رسول اهللا نساءك؟ فرفع رأسه إيلّ وقال 
قوماً نغلب النساء ، فلما قدمنا املدينة وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم ، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم ، فغضبت 

ما تنكر أن أراجعك؟ فواهللا إن أزواج النيب : ، فإذا هي تراجعين ، فأنكرت أن تراجعين ، فقالت على امرأيت يوماً 
قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر : فقلت . صلى اهللا عليه وسلم لرياجعنه وهتجره إحداهن اليوم إىل الليل 



اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أفتأمن إحداكن أن يغضب اهللا عليها لغضب رسوله؛ فإذا هي قد هلكت؟ فتبسم رسول
ال يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم أو أحب إىل رسول اهللا : يا رسول اهللا قد دخلت على حفصة فقلت : فقلت 

فجلست ، فرفعت رأسي » نعم « : أستأنس يا رسول اهللا قال : فقلت . صلى اهللا عليه وسلم منك فتبسم أخرى 
ادع اهللا يا رسول اهللا أن يوسع على أمتك : يرد البصر إال هيبة مقامه فقلت يف البيت فواهللا ما رأيت يف البيت شيئاً 

أيف شك أنت يا بن اخلطاب؟ أولئك « : فاستوى جالساً وقال . فقد وسع على فارس والروم وهم ال يعبدون اهللا 
أال يدخل عليهن شهراً وكان أقسم . . استغفر يل يا رسول اهللا « : فقلت » قوم عجلت هلم طيباهتم يف احلياة الدنيا 

  »من شدة موجدته عليهن حىت عاتبه اهللا عز وجل 

  ) . .وقد رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن الزهري هبذا النص . ( 
  :فلننظر يف السياق القرآين اجلميل . هذه رواية احلادث يف السري 

  :هللا عليه وسلم تبدأ السورة هبذا العتاب من اهللا سبحانه لرسوله صلى ا
يا أيها النيب مل حترم مآ أحل اهللا لك ، تبتغي مرضاة أزواجك ، واهللا غفور رحيم؟ قد فرض اهللا لكم حتلة أميانكم ، { 

  . .} واهللا موالكم ، وهو العليم احلكيم 
اهللا عليه والرسول صلى . فما جيوز أن حيرم املؤمن على نفسه ما أحله اهللا له من متاع . وهو عتاب مؤثر موح 

فجاء هذا العتاب يوحي . وسلم مل يكن حرم العسل أو مارية مبعىن التحرمي الشرعي؛ إمنا كان قد قرر حرمان نفسه 
واهللا غفور رحيم { . . والتعقيب . . بأن ما جعله اهللا حالالً فال جيوز حرمان النفس منه عمداً وقصداً إرضاء ألحد 

  .وهو إحياء لطيف . أن يستوجب املؤاخذة ، وأن تتداركه مغفرة اهللا ورمحته يوحي بأن هذا احلرمان من شأنه . . } 
أي كفارهتا اليت . فأما اليمني اليت يوحي النص بأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد حلفها ، فقد فرض اهللا حتلتها 

نكم على ضعفكم وعلى ما فهو يعي. . } واهللا موالكم { . ما دامت يف غري معروف والعدول عنها أوىل . حيل منها 
يشرع لكم . } وهو العليم احلكيم { . . ومن مث فرض حتلة األميان ، للخروج من العنت واملشقة . يشق عليكم 

فال حترموا إال ما حرم ، وال حتلوا غري ما أحل . عن علم وعن حكمة ، ويأمركم مبا يناسب طاقتكم وما يصلح لكم 
.  

  .يه وهو تعقيب يناسب ما قبله من توج
. مث يشري إىل احلديث وال يذكر موضوعه وال تفصيله ، ألن موضوعه ليس هو املهم ، وليس هو العنصر الباقي فيه 

  :إمنا العنصر الباقي هو داللته وآثاره 
  . .} وإذ أسر النيب إىل بعض أزواجه حديثاً { 

. فترة اليت يعيش فيها الناس مع السماء ال. ومن النص نطلع على منوذج من تلك الفترة العجيبة يف تاريخ البشرية 
ونعلم أن اهللا قد أطلع نبيه على ما دار بني زوجيه بشأن ذلك احلديث . والسماء تتدخل يف أمرهم عالنية وتفصيالً 

ترفعاً عن . وأنه صلى اهللا عليه وسلم حني راجعها فيه اكتفى باإلشارة إىل جانب منه . الذي أسره إىل بعض أزواجه 
  :لطويل ، وجتمالً عن اإلطالة يف التفصيل؛ وأنه أنبأها مبصدر علمه وهو املصدر األصيل السرد ا

نبأين : من أنبأك هذا؟ قال : فلما نبأت به وأظهره اهللا عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض ، فلما نبأها به قالت { 
  . .} العليم اخلبري 

التآمر واملكايدات احملبوكة وراء األستار ترد السائلة إىل هذه واإلشارة إىل العلم واخلربة هنا إشارة مؤثرة يف حالة 



  .احلقيقة اليت رمبا نسيتها أو غفلت عنها ، وترد القلوب بصفة عامة إىل هذه احلقيقة كلما قرأت هذا القرآن 
  :ويتغري السياق من احلكاية عن حادث وقع إىل مواجهة وخطاب للمرأتني كأن األمر حاضر 

وإن تظاهرا عليه فإن اهللا هو مواله وجربيل وصاحل املؤمنني واملالئكة بعد . اهللا فقد صغت قلوبكما إن تتوبا إىل { 
  . .} ذلك ظهري 

. . وحني نتجاوز صدر اخلطاب ، ودعوهتما إىل التوبة لتعود قلوهبما فتميل إىل اهللا ، فقد بعدت عنه مبا كان منها 
  .ضخمة هائلة وهتديداً رعيباً خميفاً حني نتجاوز هذه الدعوة إىل التوبة جند محلة 

ومن هذه احلملة الضخمة اهلائلة ندرك عمق احلادث وأثره يف قلب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت احتاج 
واملالئكة بعد ذلك ظهريا ليطيب خاطر الرسول صلى اهللا عليه . األمر إىل إعالن مواالة اهللا وجربيل وصاحل املؤمنني 

  مأنينة والراحة من ذلك األمر اخلطريوسلم وحيس بالط
وال بد أن املوقف يف حس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف حميطه كان من الضخامة والعمق والتأثري إىل احلد 

ولعلنا ندرك حقيقته من هذا النص ومما جاء يف الرواية على لسان األنصاري . الذي يتناسب مع هذه احلملة 
وغسان هي . جاءت غسان؟ فيقول ال بل أعظم من ذلك وأطول : ا وهو يسألة صاحب عمر رضي اهللا عنهم

ولكن األمر اآلخر يف . الدولة العربية املوالية للروم يف الشام على حافة اجلزيرة ، وهجومها إذ ذاك أمر خطري 
بيت الكرمي أكرب نفوس املسلمني كان أعظم وأطول فقد كانوا يرون أن استقرار هذا القلب الكبري ، وسالم هذا ال

  .من كل شأن 

وأن اضطرابه وقلقه أخطر على اجلماعة املسلمة من هجوم غسان عمالء الروم وهو تقدير يوحي بشىت الدالالت 
  .وهو تقدير يلتقي بتقدير السماء لألمر ، فهو إذن صحيح قومي عميق . على نظرة أولئك الناس لألمور 

مع . ت النساء اللوايت ميكن أن يبدل اهللا النيب هبن من أزواجه ولو طلقهن وكذلك داللة اآلية التالية ، وتفصيل صفا
  :توجيه اخلطاب للجميع يف معرض التهديد 

عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خرياً منكن مسلمات ، مؤمنات ، قانتات ، تائبات ، عابدات ، سائحات ، { 
  . .} ثيبات وأبكاراً 

  .ها عن طريق اإلحياء والتلميح وهي الصفات اليت يدعوهن إلي
واإلميان الذي يعمر القلب ، وعنه ينبثق اإلسالم حني يصح . اإلسالم الذي تدل عليه الطاعة والقيام بأوامر الدين 

والعبادة . والتوبة وهي الندم على ما وقع من معصية واالجتاه إىل الطاعة . والقنوت وهو الطاعة القلبية . ويتكامل 
والسياحة وهي التأمل والتدبر والتفكر يف إبداع اهللا والسياحة . تصال باهللا والتعبري عن العبودية له وهي أداة اال

كما أن نساءه احلاضرات كان فيهن الثيب . وهن مع هذه الصفات من الثيبات ومن األبكار . بالقلب يف ملكوته 
  .وفيهن البكر 

كايداهتن يف قلب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما كان وهو هتديد هلن ال بد كان له ما يقتضيه من تأثري م
  ليغضب من قليل

واطمأن هذا . وخطاب ربه له وألهل بيته . وقد رضيت نفس النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد نزول هذه اآليات 
اية تناسب دوره وهو تكرمي هلذا البيت ورع. البيت الكرمي بعد هذه الزلزلة ، وعاد إليه هدوؤه بتوجيه اهللا سبحانه 

  .يف إنشاء منهج اهللا يف األرض وتثبيت أركانه 
وبعد فهذه صورة من احلياة البيتية هلذا الرجل الذي كان ينهض بإنشاء أمة ، وإقامة دولة ، على غري مثال معروف 



جمتمعاً  أمة تنهض حبمل أمانة العقيدة اإلهلية يف صورهتا األخرية ، وتنشئ يف األرض. ، وعلى غري نسق مسبوق 
  .ربانياً ، يف صورة واقعية يتأسى هبا الناس 

فال تفترق . يزاول إنسانيته يف الوقت الذي يزاول فيه نبوته . وهي صورة من حياة إنسان كرمي رفيع جليل عظيم 
هذه عن تلك؛ ألن القدر جرى بأن يكون بشراً رسوالً ، حينما جرى بأن حيمله الرسالة األخرية للبشر أو منهج 

  .ياة األخري احل
فال تكبت طاقة من طاقاته . ومن كماهلا أن يظل اإلنسان هبا إنساناً . إهنا الرسالة الكاملة حيملها الرسول الكامل 

  .وال تعطل استعداداً من استعداداته النافعة؛ ويف الوقت ذاته هتذبه وتربيه ، وترتفع به إىل غاية مراقيه . البانية 
وكانت سرية نبيهم وحياته الواقعية ، . هوه وتكيفوا به ، حىت استحالوا نسخاً حية منه وكذلك فعل اإلسالم مبن فق

بكل ما فيها من جتارب اإلنسان ، وحماوالت اإلنسان ، وضعف اإلنسان ، وقوة اإلنسان ، خمتلطة حبقيقة الدعوة 
ت هي النموذج العملي للمحاولة السماوية ، مرتقية هبا خطوة خطوة كما يبدو يف سرية أهله وأقرب الناس إليه كان

  الناجحة ، يراها ويتأثر هبا من يريد القدوة امليسرة العملية الواقعية ، اليت ال تعيش يف هاالت وال يف خياالت
  .وحتققت حكمة القدر يف تنزيل الرسالة األخرية للبشر بصورهتا الكاملة الشاملة املتكاملة 

ويف جعل حياة هذا الرسول كتاباً مفتوحاً يقرؤه . رمجتها يف صورة حية ويف اختيار الرسول الذي يطيق تلقيها وت
  . .وتراجعه األجيال بعد األجيال . اجلميع 

ويف ظالل هذا احلادث الذي كان وقعه عميقاً يف نفوس املسلمني ، يهيب القرآن بالذين آمنوا ليؤدوا واجبهم يف 
وحال . ويرسم هلم مشهداً من مشاهدها . سهم وأهليهم من النار بيوهتم من التربية والتوجيه والتذكري ، فيقوا أنف

ويف ظالل الدعوة إىل التوبة اليت وردت يف سياق احلادث يدعو الذين آمنوا إىل التوبة ، ويصور هلم . الكفار عندها 
وهذا هو املقطع الثاين  . .مث يدعو النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل جهاد الكفار واملنافقني . اجلنة اليت تنتظر التائبني 

  :يف السورة 
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً ، وقودها الناس واحلجارة ، عليها مالئكة غالظ شداد ال يعصون { 

يا أيها . يا أيها الذين كفروا ال تعتذروا اليوم ، إمنا جتزون ما كنتم تعملون . اهللا مآ أمرهم ، ويفعلون ما يؤمرون 
آمنوا توبوا إىل اهللا توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ، ويدخلكم جنات جتري من حتتها  الذين

ربنآ أمتم لنا نورنا ، : األهنار ، يوم ال خيزي اهللا النيب والذين آمنوا معه ، نورهم يسعى بني أيديهم وبأمياهنم ، يقولون 
جاهد الكفار واملنافقني واغلظ عليهم ، ومأواهم جهنم وبئس يا أيها النيب . واغفر لنآ إنك على كل شيء قدير 

  . .} املصري 
فالنار هناك وهو متعرض هلا هو وأهله ، وعليه أن حيول دون . إن تبعة املؤمن يف نفسه ويف أهله تبعة ثقيلة رهيبة 

الناس . . } اس واحلجارة وقودها الن{ : فظيعة متسعرة . إهنا نار . نفسه وأهله ودون هذه النار اليت تنتظر هناك 
وما . دون اعتبار وال عناية . ويف رخص احلجارة ، ويف قذف احلجارة . يف مهانة احلجارة . فيها كاحلجارة سواء 

أفظعها ناراً هذه اليت توقد باحلجارة وما أشده عذاباً هذا الذي جيمع إىل شدة اللذع املهانة واحلقارة وكل ما هبا وما 
. تتناسب طبيعتهم مع طبيعة العذاب الذي هم به موكلون . } عليها مالئكة غالظ شداد { :  يالبسها فظيع رهيب

فمن خصائصهم طاعة اهللا فيما يأمرهم ، ومن خصائصهم . . } ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون { . 
وعلى . لنار الشديدة الغليظة وهم بغلظتهم هذه وشدهتم موكلون هبذه ا. . كذلك القدرة على النهوض مبا يأمرهم 

وعليه أن حيول بينها وبينهم قبل أن تضيع الفرصة وال ينفع . املؤمن أن يقي نفسه وأن يقي أهله من هذه النار 



  :فها هم أوالء الذين كفروا يعتذرون وهم عليها وقوف ، فال يؤبه العتذارهم ، بل جيبهون بالتيئيس . االعتذار 
  . تعتذروا اليوم يا أيها الذين كفروا ال{ 

  . .} إمنا جتزون ما كنتم تعملون 
  وقد عملتم ما جتزون عليه هبذه النار. ال تعتذروا فليس اليوم يوم اعتذار ، إمنا هو يوم اجلزاء على ما كان من عمل 

  :فكيف يقي املؤمنون أنفسهم وأهليهم من هذه النار؟ إنه يبني هلم الطريق ، ويطمعهم بالرجاء 
الذين آمنوا توبوا إىل اهللا توبة نصوحاً ، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ، ويدخلكم جنات جتري من يا أيها { 

ربنآ أمتم لنا : يوم ال خيزى اهللا النيب والذين آمنوا معه ، نورهم يسعى بني أيديهم وبأمياهنم ، يقولون . حتتها األهنار 
  . .} نورنا ، واغفر لنآ إنك على كل شيء قدير 

  .توبة تنصح القلب وختلصه ، مث ال تغشه وال ختدعه . . توبة نصوح . . هو الطريق  هذا
توبه عن الذنب واملعصية ، تبدأ بالندم على ما كان ، وتنتهي بالعمل الصاحل والطاعة ، فهي عندئد تنصح القلب 

التوبة اليت . ة النصوح فهذه هي التوب. فتخلصه من رواسب املعاصي وعكارها؛ وحتضه على العمل الصاحل بعدها 
  .تظل تذكر القلب بعدها وتنصحه فال يعود إىل الذنوب 

يف اليوم الذي خيزي . وأن يدخلهم اجلنات . فإذا كانت هذه التوبة فهي مرجوة إذن يف أن يكفر اهللا هبا السيئات 
  .وا معه وال خيزي اهللا النيب والذين آمن. فيه الكفار كما هم يف املشهد الذي سبق يف السياق 

وإنه إلغراء مطمع ، وتكرمي عظيم ، أن يضم اهللا املؤمنني إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فيجعلهم معه صفاً يتلقى 
نوراً يعرفون به يف ذلك اليوم اهلائل . } يسعى بني أيديهم وبأمياهنم { مث جيعل هلم نوراً . الكرامة يف يوم اخلزي 

ونوراً يسعى بني أيديهم وبأمياهنم إىل اجلنة يف هناية . تدون به يف الزحام املريج ونوراً يه. املائج العصيب الرهيب 
  املطاف

ربنا أمتم لنا نورنا ، واغفر لنا ، إنك : يقولون { : وهم يف رهبة املوقف وشدته يلهمون الدعاء الصاحل بني يدي اهللا 
يلجم األلسنة ويسقط القلوب ، هو عالمة  وإهلامهم هذا الدعاء يف هذا املوقف الذي. . } على كل شيء قدير 

فالدعاء هنا نعمة ميّن هبا اهللا . فما يلهم اهللا املؤمنني هذا الدعاء إال وقد جرى قدره بأنه سيستجيب . االستجابة 
  .عليهم تضاف إىل منة اهللا بالتكرمي وبالنور 

  فأين هذا من النار اليت وقودها الناس واحلجارة؟
العقاب ، كالمها يصور تبعة املؤمن يف وقاية نفسه وأهله من النار ، وإنالتهم هذا النعيم يف  إن هذا الثواب ، كذلك

  .جنات جتري من حتتها األهنار 
ويف ظالل ذلك احلادث الذي كان يف بيوت النيب صلى اهللا عليه وسلم ندرك اإلحياء املقصود هنا من وراء هذه 

  .النصوص 
  .الح بيته ، كما هو مكلف هداية نفسه وإصالح قلبه إن املؤمن مكلف هداية أهله ، وإص

  .إن اإلسالم دين أسرة كما أسلفنا يف سورة الطالق ومن مث يقرر تبعة املؤمن يف أسرته ، وواجبه يف بيته 

. . والبيت املسلم هو نواة اجلماعة املسلمة ، وهو اخللية اليت يتألف منها ومن اخلاليا األخرى ذلك اجلسم احلي 
  . .مع اإلسالمي اجملت

وال بد أن تكون القلعة متماسكة من داخلها حصينة يف ذاهتا ، كل . إن البيت الواحد قلعة من قالع هذه العقيدة 



وإال تكن كذلك سهل اقتحام املعسكر من داخل قالعه ، فال يصعب على . فرد فيها يقف على ثغرة ال ينفذ إليها 
  طارق ، وال يستعصي على مهاجم

واجبه أن . واجبه أن يؤمن هذه القلعة من داخلها . ؤمن أن يتجه بالدعوة أول ما يتجه إىل بيته وأهله وواجب امل
  .يسد الثغرات فيها قبل أن يذهب عنها بدعوته بعيداً 

ال بد من أب وأم ليقوما كذلك على األبناء . فاألب املسلم وحده ال يكفي لتأمني القلعة . وال بد من األم املسلمة 
ال بد من النساء يف هذا اجملتمع فهن . فعبثاً حياول الرجل أن ينشئ اجملتمع اإلسالمي مبجموعة من الرجال . نات والب

  .احلارسات على النشء ، وهو بذور املستقبل ومثاره 
ومن مث كان القرآن يتنزل للرجال وللنساء؛ وكان ينظم البيوت ، ويقيمها على املنهج اإلسالمي ، وكان حيمل 

  . .} يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً { : منني تبعة أهليهم كما حيملهم تبعة أنفسهم املؤ
إىل . إن أول اجلهد ينبغي أن يوجه إىل البيت . هذا أمر ينبغي أن يدركه الدعاة إىل اإلسالم وأن يدركوه جيداً 

. ب االهتمام البالغ بتكوين املسلمة لتنشئ البيت املسلم وجي. مث إىل األوالد؛ وإىل األهل بعامة . إىل األم . الزوجة 
وإال فسيتأخر طويالً بناء اجلماعة اإلسالمية . وينبغي ملن يريد بناء بيت مسلم أن يبحث له أوالً عن الزوجة املسلمة 

  وسيظل البنيان متخاذالً كثري الثغرات. 
كان قد أنشئ جمتمع مسلم يف املدينة يهيمن . . يامنا هذه ويف اجلماعة املسلمة األوىل كان األمر أيسر مما هو يف أ

وكان . يهيمن عليه بتصوره النظيف للحياة البشرية ، ويهيمن عليه بتشريعه املنبثق من هذا التصور . عليه اإلسالم 
احلكم فهو فإذا نزل . وإىل حكم اهللا وحكم رسوله . املرجع فيه ، مرجع الرجال والنساء مجيعاً ، إىل اهللا ورسوله 

وحبكم وجود هذا اجملتمع وسيطرة تصوره وتقاليده على احلياة كان األمر سهالً بالنسبة للمرأة . . القضاء األخري 
وكان األمر سهالً بالنسبة لألزواج كي ينصحوا نساءهم ويربوا أبناءهم . لكي تصوغ نفسها كما يريد اإلسالم 

  . .على منهج اإلسالم 
وجاهلية . وجاهلية أخالق . وجاهلية تشريع . جاهلية جمتمع . حنن نعيش يف جاهلية .  حنن اآلن يف موقف متغري

  وجاهلية ثقافة كذلك. وجاهلية آداب . وجاهلية نظم . تقاليد 
واملرأة تتعامل مع هذا اجملتمع اجلاهلي ، وتشعر بثقل وطأته الساحقة حني هتم أن تليب اإلسالم ، سواء اهتدت إليه 

  . .زوجها أو أخوها أو أبوها . هداها إليه رجلها بنفسها ، أو 
  .يتحاكمون إىل تصور واحد ، وحكم واحد ، وطابع واحد . كلهم . هناك كان الرجل واملرأة واجملتمع 

واملرأة تنوء حتت ثقل اجملتمع الذي يعادي ذلك . فأما هنا فالرجل يتحاكم إىل تصور جمرد ال وجود له يف دنيا الواقع 
اء اجلاهلية اجلامح وما من شك أن ضغط اجملتمع وتقاليده على حس املرأة أضعاف ضغطه على حس التصور عد

  الرجل
وهنا يتضاعف واجب الرجل املؤمن ، إن عليه أن يقي نفسه النار مث عليه أن يقي أهله وهم حتت هذا الضغط 

  الساحق واجلذب العنيف
هد املباشر أضعاف ما كان يبذله أخوه يف اجلماعة املسلمة فينبغي له أن يدرك ثقل هذا الواجب ليبذل له من اجل

ويتعني حينئذ على من يريد أن ينشئ بيتاً أن يبحث أوالً عن حارسة للقلعة ، تستمد تصورها من مصدر . األوىل 
سيضحي خبضراء . سيضحي بااللتماع الكاذب يف املرأة : وسيضحي يف هذا بأشياء . . من اإلسالم . . تصوره هو 

ليبحث عن ذات الدين ، اليت تعينه على بناء بيت . دمن سيضحي باملظهر الرباق للجيف الطافية على وجه اجملتمع ال



مسلم ، وعلى إنشاء قلعة مسلمة ويتعني على اآلباء املؤمنني الذين يريدون البعث اإلسالمي أن يعلموا أن اخلاليا 
وأن . جهوا إليهن بالدعوة والتربية واإلعداد قبل أي أحد آخر احلية هلذا البعث وديعة يف أيديهم وأن عليهم أن يتو

  ؛} يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً { : يستجيبوا هللا وهو يدعوهم 
ونرجع الكرة هبذه املناسبة إىل طبيعة اإلسالم اليت تقتضي قيام اجلماعة املسلمة اليت يهيمن عليها اإلسالم ، واليت 

اإلسالم عقيدهتا ، واإلسالم نظامها ، . فهو مبين على أساس أن تكون هناك مجاعة . جوده الواقعي يتحقق فيها و
  .واإلسالم شريعتها ، واإلسالم منهجها الكامل الذي تستقي منه كل تصوراهتا 

هلي ، هذه اجلماعة هي احملضن الذي حيمي التصور اإلسالمي وحيمله إىل النفوس ، وحيميها من ضغط اجملتمع اجلا
  .كما حيميها من فتنة اإليذاء سواء 

ومن مث تتبني أمهية اجلماعة املسلمة اليت تعيش فيها الفتاة املسلمة واملرأة املسلمة ، حمتمية هبا من ضغط اجملتمع 
فال تتمزق مشاعرها بني مقتضيات تصورها اإلسالمي وبني تقاليد اجملتمع اجلاهلي الضاغط الساحق . اجلاهلي حوهلا 

جيد فيها الفىت املسلم شريكة يف العش املسلم ، أو يف القلعة املسلمة ، اليت يتألف منها ومن نظرياهتا املعسكر و. 
  .اإلسالمي 

أن تقوم مجاعة مسلمة ، تتواصى باإلسالم ، وحتتضن فكرته وأخالقه وآدابه  -وليست نافلة  -إهنا ضرورة 
هلا حترسها وحتميها وتدعو إليها ، يف صورة واقعية يراها من يدعون وتصوراته كلها ، فتعيش هبا فيما بينها ، وتعيش 

حىت . إىل أن يأذن اهللا هبيمنة اإلسالم . إليها من اجملتمع اجلاهلي الضال ليخرجوا من الظلمات إىل النور بإذن اهللا 
  . .تنشأ األجيال يف ظله ، يف محاية من اجلاهلية الضاربة األطناب 

  :عة املسلمة األوىل كان األمر لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبجاهدة أعدائها ويف سبيل محاية اجلما
  .} يا أيها النيب جاهد الكفار واملنافقني ، واغلظ عليهم ، ومأواهم جهنم وبئس املصري { 

.  
بة النصوح اليت وبالتو. وهي لفتة هلا معناها وقيمتها بعدما تقدم من أمر املؤمنني بوقاية أنفسهم وأهليهم من النار 

  . .تكفر عنهم السيئات وتدخلهم اجلنة جتري من حتتها األهنار 
فال تترك هذه العناصر املفسدة اجلائرة . هلا معناها وقيمتها يف ضرورة محاية احملضن الذي تتم فيه الوقاية من النار 
ه من داخله كما كان املنافقون أو هتامج. الظاملة ، هتاجم املعسكر اإلسالمي من خارجه كما كان الكفار يصنعون 

  .يفعلون 
ألن كال من الفريقني يؤدي دوراً مماثالً يف هتديد . وجتمع اآلية بني الكفار واملنافقني يف األمر جبهادهم والغلظة عليهم 

وجزاؤهم هو الغلظة عليهم من . فجهادهم هو اجلهاد الواقي من النار . املعسكر اإلسالمي ، وحتطيمه أو تفتيته 
  .رسول اهللا واملؤمنني يف الدنيا 

  يف اآلخرة} ومأواهم جهنم وبئس املصري { 
  . .وهكذا تتناسق هذه اجلولة فيما بني آياهتا واجتاهاهتا؛ كما تتناسق جبملتها مع اجلولة األوىل مع السياق 

عن نساء كافرات يف بيوت وكأهنا التكملة املباشرة للجولة األوىل ، إذ تتحدث . مث جتيء اجلولة الثالثة واألخرية 
  :ونساء مؤمنات يف وسط كفار . أنبياء 

ضرب اهللا مثالً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ، كانتا حتت عبدين من عبادنا صاحلني ، فخانتامها فلم يغنيا { 
فرعون ، إذ قالت رب  وضرب اهللا مثالً للذين آمنوا امرأة. . ادخال النار مع الداخلني : عنهما من اهللا شيئاً ، وقيل 



ومرمي ابنة عمران اليت أحصنت . ابن يل عندك بيتاً يف اجلنة ، وجنين من فرعون وعمله ، وجنين من القوم الظاملني 
  . .} وكانت من القانتني . فرجها فنفخنا فيه من روحنا ، وصدقت بكلمات رهبا وكتبه 

امرأة نوح . كانت خيانة يف الدعوة ، وليست خيانة الفاحشة واملأثور يف تفسري خيانة امرأة نوح وامرأة لوط ، أهنا 
  كانت تسخر منه مع الساخرين من قومه؛ وإمرأة لوط كانت تدل القوم على ضيوفه وهي تعلم شأهنم مع ضيوفه

واملأثور كذلك عن امرأة فرعون أهنا كانت مؤمنة يف قصره ولعلها كانت أسيوية من بقايا املؤمنني بدين مساوي قبل 
الذي وحد اآلهلة يف مصر ورمز لإلله الواحد بقرص » أمنحوتب الرابع « وقد ورد يف التاريخ أن أم . وسى م

واهللا أعلم إن كانت هي . . كانت أسيوية على دين غري دين املصريني . . » إخناتون « الشمس ، ومسى نفسه 
  . .هذا » منحوتب أ« وهو غري . . املقصودة يف هذه السورة أم إهنا امرأة فرعون موسى 
فاإلشارة القرآنية تعين حقيقة دائمة مستقلة عن األشخاص . . وال يعنينا هنا التحقيق التارخيي لشخص امرأة فرعون 

  . .واألشخاص جمرد أمثلة هلذه احلقيقة . 
يقال ألزواج النيب كما يراد أن . إن مبدأ التبعة الفردية يراد إبرازه هنا ، بعد األمر بوقاية النفس واألهل من النار 

  .إن عليهن أنفسهن بعد كل شيء : صلى اهللا عليه وسلم وأزواج املؤمنني كذلك 

الَِّذي َخلََق الَْمْوَت َوالَْحيَاةَ ِلَيْبلَُوكُمْ أَيُّكُْم أَْحَسُن َعَملًا َوُهَو ) ١(َتَباَرَك الَِّذي بَِيِدهِ الُْملُْك َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 
 الَِّذي َخلََق َسْبعَ َسَماوَاٍت ِطَباقًا َما َتَرى ِفي َخلْقِ الرَّْحَمنِ ِمْن َتفَاُوٍت فَاْرجِعِ الَْبَصَر َهلْ َتَرى ِمْن) ٢(زِيُز الَْغفُوُر الَْع

قَدْ َزيَّنَّا السََّماَء الدُّنَْيا بَِمصَابِيَح َولَ) ٤(ثُمَّ اْرجِعِ الَْبَصَر كَرََّتْينِ َيْنقَِلْب إِلَْيَك الَْبَصرُ َخاِسئًا َوُهَو َحِسٌري ) ٣(فُطُورٍ 
) ٦(َوِللَِّذيَن كَفَُروا بَِربِّهِْم َعذَاُب َجهَنََّم َوبِئَْس الَْمِصُري ) ٥(َوَجَعلَْناَها ُرُجوًما ِللشََّياِطنيِ َوأَعَْتْدَنا لَُهْم َعذَابَ السَِّعريِ 

َتكَاُد َتمَيَُّز ِمَن الَْغْيِظ كُلََّما أُلِْقَي ِفيَها فَْوٌج سَأَلَُهمْ َخزََنُتَها أَلَْم َيأِْتكُمْ ) ٧(َوِهَي َتفُوُر إِذَا أُلْقُوا ِفيَها َسِمُعوا لََها َشهِيقًا 
َوقَالُوا لَْو كُنَّا ) ٩(الٍ كَبِريٍ قَالُوا َبلَى قَْد َجاَءَنا َنِذيٌر فَكَذَّْبَنا َوقُلَْنا َما َنزَّلَ اللَُّه ِمْن َشْيٍء إِنْ أَْنُتْم إِلَّا ِفي َضلَ) ٨(َنِذيٌر 

إِنَّ الَِّذينَ ) ١١(فَاْعَتَرفُوا بِذَْنبِهِْم فَُسْحقًا ِلأَْصحَابِ السَِّعريِ ) ١٠(َنْسَمُع أَْو َنعِْقلُ َما كُنَّا ِفي أَْصحَابِ السَِّعريِ 
أَلَا ) ١٣(وَأَِسرُّوا قَْولَكُْم أَوِ اْجَهرُوا بِِه إِنَُّه َعِليمٌ بِذَاِت الصُُّدورِ  )١٢(َيْخَشْونَ رَبَُّهْم بِالْغَْيبِ لَُهْم َمْغِفَرةٌ وَأَْجٌر كَبٌِري 

ُهَو الَِّذي َجَعلَ لَكُُم الْأَْرَض ذَلُولًا فَاْمشُوا ِفي َمَناِكبَِها َوكُلُوا ِمْن رِْزِقِه ) ١٤(َيْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطيُف الَْخبُِري 
أَْم أَِمنُْتْم َمْن ِفي السََّماِء أَنْ ) ١٦(أَأَمِْنُتْم َمْن ِفي السََّماِء أَنْ َيْخِسَف بِكُمُ الْأَْرَض فَإِذَا ِهَي َتمُوُر ) ١٥(ُشوُر َوإِلَْيِه النُّ

أََولَْم َيَرْوا ) ١٨(َف كَانَ َنِكريِ َولَقَْد كَذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فَكَْي) ١٧(ُيْرِسلَ َعلَْيكُمْ َحاِصًبا فََسَتْعلَُمونَ كَْيَف َنِذيرِ 
أَمَّْن َهذَا الَِّذي ُهَو جُْنٌد لَكُمْ ) ١٩(إِلَى الطَّْيرِ فَْوقَُهْم َصافَّاٍت َوَيقْبِْضَن َما ُيْمِسكُُهنَّ إِلَّا الرَّْحَمُن إِنَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َبِصٌري 

أَمَّْن َهذَا الَِّذي يَْرُزقُكُمْ إِنْ أَْمَسَك رِْزقَُه َبلْ لَجُّوا ِفي ) ٢٠(نَ إِلَّا ِفي غُُرورٍ َيْنُصُركُْم ِمْن ُدوِن الرَّْحَمنِ إِِن الْكَاِفُرو
قُلْ ُهَو الَِّذي ) ٢٢(أَفََمْن َيْمِشي ُمِكبا َعلَى َوْجهِِه أَْهَدى أَمَّْن يَْمِشي سَوِيا َعلَى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ ) ٢١(ُعُتوٍّ َوُنفُورٍ 

قُلْ ُهَو الَِّذي ذََرأَكُْم ِفي الْأَْرضِ َوإِلَْيِه ) ٢٣(كُْم َوجََعلَ لَكُُم السَّْمَع َوالْأَْبَصاَر وَالْأَفِْئَدةَ قَِليلًا َما َتْشكُُرونَ أَْنَشأَ
) ٢٦(َد اللَِّه َوإِنََّما أََنا َنِذيٌر ُمبٌِني قُلْ إِنََّما الْعِلُْم ِعْن) ٢٥(َوَيقُولُونَ َمَتى َهذَا الَْوْعُد إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني ) ٢٤(ُتْحَشُرونَ 

قُلْ أََرأَْيُتْم إِنْ أَْهلَكَنَِي اللَُّه َوَمْن ) ٢٧(فَلَمَّا َرأَْوُه ُزلْفَةً ِسيئَْت ُوجُوُه الَِّذيَن كَفَرُوا َوِقيلَ َهذَا الَِّذي كُنُْتْم بِِه َتدَُّعونَ 
قُلْ ُهَو الرَّْحَمُن آَمنَّا بِِه َوَعلَْيِه َتَوكَّلَْنا فََسَتْعلَُمونَ َمْن ُهَو ) ٢٨(افِرِيَن ِمْن َعذَابٍ أَِليمٍ َمِعَي أَْو َرِحمََنا فََمْن ُيجُِري الْكَ

  ) ٣٠(قُلْ أََرأَيُْتْم إِنْ أَصَْبَح َماُؤكُْم غَْوًرا فََمْن َيأْتِيكُْم بَِماٍء َمِعنيٍ ) ٢٩(ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ 



ولكل منهما طابع مميز ، . كما كان اجلزء الذي سبقه كله من السور املدنية . ور املكية هذا اجلزء كله من الس
ومطلع » املدثر « وبعض مطالع السور يف هذا اجلزء من بواكري ما نزل من القرآن كمطلع سورة . . وطعم خاص 

. » القلم « الث سنوات كسورة كما أن فيه سوراً حيتمل أن تكون قد نزلت بعد البعثة حبوايل ث. » املزمل « سورة 
اليت يروى أهنا نزلت يف عودة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الطائف » اجلن « وحبوايل عشر سنوات كسورة 

مث صرف اهللا إليه نفراً من اجلن فاستمعوا إليه وهو يرتل القرآن ، مما حكته سورة اجلن يف . ، حيث أوذي من ثقيف 
وإن كانت هناك رواية . الرحلة بعد وفاة خدجية وأيب طالب قبيل اهلجرة بعام أو عامني وكانت هذه . هذا اجلزء 

  .أخرى هي األرجح بأن السورة نزلت يف أوائل البعثة 
وإنشاء التصور املنبثق من . يف اهللا ويف الوحي ، ويف اليوم اآلخر . والقرآن املكي يعاجل يف الغالب إنشاء العقيدة 

والتعريف باخلالق تعريفاً جيعل الشعور به حياً يف القلب ، مؤثراً موجهاً . لوجود وعالقته خبالقه هذه العقيدة هلذا ا
موحياً باملشاعر الالئقة بعبد يتجه إىل رب ، وباألدب الذي يلزمه العبد مع الرب ، وبالقيم واملوازين اليت يزن هبا 

هذا يف السور املكية السابقة ، وسنرى مناذج منه يف وقد رأينا مناذج من . املسلم األشياء واألحداث واألشخاص 
  .هذا اجلزء 

والقرآن املدين يعاجل يف الغالب تطبيق تلك العقيدة وذاك التصور وهذه املوازين يف احلياة الواقعية؛ ومحل النفوس 
. وعامل الظاهر سواء على االضطالع بأمانة العقيدة والشريعة يف معترك احلياة ، والنهوض بتكاليفها يف عامل الضمري 

  .وقد رأينا مناذج من هذا يف السور املدنية السابقة ومنها سور اجلزء املاضي 
تصور واسع شامل . وهذه السورة األوىل سورة تبارك تعاجل إنشاء تصور جديد للوجود وعالقاته خبالق الوجود 

وإىل خالئق أخرى . ات ، وإىل حياة يف اآلخرة يتجاوز عامل األرض الضيق وحيز الدنيا احملدود ، إىل عوامل يف السماو
غري اإلنسان يف عامل األرض كاجلن والطري ، ويف العامل اآلخر كجهنم وخزنتها ، وإىل عوامل يف الغيب غري عامل الظاهر 

كما أهنا تثري يف . تعلق هبا قلوب الناس ومشاعرهم ، فال تستغرق يف احلياة احلاضرة الظاهرة ، يف هذه األرض 
  .سهم التأمل فيما بني أيديهم ويف واقع حياهتم وذواهتم مما ميرون به غافلني ح

وهي هتز يف النفوس مجيع الصور واالنطباعات والرواسب اجلامدة اهلامدة املتخلفة من تصور اجلاهلية وركودها؛ 
لكون ، وأغوار النفس ، وتفتح املنافذ هنا وهناك ، وتنفض الغبار ، وتطلق احلواس والعقل والبصرية ترتاد آفاق ا

وطباق اجلو ، ومسارب املاء ، وخفايا الغيوب ، فترى هناك يد اهللا املبدعة ، وحتس حركة الوجود املنبعثة من قدرة 
  .اهللا 

. وحتولت من األرض على سعتها إىل السماء . وتؤوب من الرحلة وقد شعرت أن األمر أكرب ، وأن اجملال أوسع 
  .مع حركة القدر ، وحركة احلياة ، وحركة األحياء . ومن اجلمود إىل احلركة .  ومن الظواهر إىل احلقائق

ولكن السورة تبعث حركة التأمل فيما وراء املوت واحلياة من قدر اهللا . املوت واحلياة أمران مألوفان مكروران 
  .}  ، وهو العزيز الغفور الذي خلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمالً{ : وبالئه ، ومن حكمة اهللا وتدبريه 

ولكن . والسماء خلق ثابت أمام األعني اجلاهلة ال تتجاوزه إىل اليد اليت أبدعته ، وال تلتفت ملا فيه من كمال 
الذي خلق { : السورة تبعث حركة التأمل واالستغراق يف هذا اجلمال والكمال وما وراءها من حركة وأهداف 

خلق الرمحن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور؟ مث ارجع البصر كرتني  ما ترى يف. سبع مساوات طباقاً 
  .} . . ولقد زينا السماء الدنيا مبصابيح وجعلناها رجوماً للشياطني . . ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسري 

عن عامل آخر هو حاضر  ولكن السورة تكشف الستار. واحلياة الدنيا تبدو يف اجلاهلية غاية الوجود ، وهناية املطاف 



وللذين . وأعتدنا هلم عذاب السعري { : وهو خلق آخر حافل باحلركة والتوفز واالنتظار . للشياطني وللكافرين 
كلما . تكاد متيز من الغيظ . إذآ ألقوا فيها مسعوا هلا شهيقاً وهي تفور . كفروا برهبم عذاب جهنم وبئس املصري 

ما نزل اهللا من شيء؛ إن : بلى قد جآءنا نذير فكذبنا وقلنا : قالوا . أمل يأتكم نذير : ألقي فيها فوج سأهلم خزنتهآ 
فاعترفوا بذنبهم فسحقا . لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا يف أصحاب السعري : أنتم إال يف ضالل كبري وقالوا 

  .} ألصحاب السعري 
وهي . ، وال تلقي باالً إىل الغيب وما حيتويه  والنفوس يف اجلاهلية ال تكاد تتجاوز هذا الظاهر الذي تعيش فيه
فالسورة تشد قلوهبم وأنظارهم إىل الغيب وإىل . مستغرقة يف احلياة الدنيا حمبوسة يف قفص األرض الثابتة املستقرة 

السماء وإىل القدرة اليت مل ترها عني ، ولكنها قادرة تفعل ما تشاء حيث تشاء وحني تشاء؛ وهتز يف حسهم هذه 
وأسروا . إن الذين خيشون رهبم بالغيب هلم مغفرة وأجر كبري { رض الثابتة اليت يطمئنون إليها ويستغرقون فيها األ

أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري؟ هو الذي جعل لكم األرض . قولكم أو اجهروا به ، إنه عليم بذات الصدور 
أأمنتم من يف السمآء أن خيسف بكم األرض فإذا هي متور؟ . ذلوالً فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور 

  . .} أم أمنتم من يف السمآء أن يرسل عليكم حاصباً؟ فستعلمون كيف نذير 
ولكن السورة متسك بأبصارهم لتنظر وبقلوهبم . إنه خلق يرونه كثرياً وال يتدبرون معجزته إال قليالً . والطري 

أومل يروا إىل الطري فوقهم صافات ويقبضن؟ ما ميسكهن إال الرمحن ، { : ر وقدر لتتدبر ، وترى قدرة اهللا الذي صو
  .} إنه بكل شيء بصري 

ولكن السورة هتزهم من هذا . وهم آمنون يف دارهم ، مطمئنون إىل مكاهنم ، طمأنينة الغافل عن قدرة اهللا وقدره 
وهلم ، هتزهم على قهر اهللا وجربوته الذي ال السبات النفسي ، بعد أن هزت األرض من حتتهم وأثارت اجلو من ح

  .} أم من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرمحن؟ إن الكافرون إال يف غرور { : حيسبون حسابه 
ولكن السورة متد . والرزق الذي تناله أيديهم ، إنه يف حسهم قريب األسباب ، وهي بينهم تنافس وغالب 

أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك { : ماء ، ووراء األسباب املعلومة هلم كما يظنون أبصارهم بعيداً هنالك يف الس
  . .} رزقه؟ بل جلوا يف عتو ونفور 

فالسورة ترسم هلم حقيقة حاهلم وحال املهتدين حقاً ، . وهم سادرون يف غيهم حيسبون أهنم مهتدون وهم ضالون 
  .} جهه أهدى؟ أمن ميشي سوياً على صراط مستقيم؟ أفمن ميشي مكباً على و{ : يف صورة متحركة موحية 

وهم ال ينتفعون مبا رزقهم اهللا يف ذوات أنفسهم من استعدادات ومدارك؛ وال يتجاوزون ما تراه حواسهم إىل التدبر 
ر فالسورة تذكرهم بنعمة اهللا فيما وهبهم ، وتوجههم إىل استخدام هذه اهلبة يف تنو. فيما وراء هذا الواقع القريب 

هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع : قل { : املستقبل املغيب وراء احلاضر الظاهر ، وتدبر الغاية من هذه البداية 
  . .} هو الذي ذرأكم يف األرض وإليه حتشرون : قل . واألبصار واألفئدة ، قليالً ما تشكرون 

: واقعاً مفاجئاً قريباً يسؤوهم أن يكون فالسورة تصوره هلم . وهم يكذبون بالبعث واحلشر ، ويسألون عن موعده 
فلما رأوه زلفة سيئت . مىت هذا الوعد إن كنتم صادقني؟ قل إمنا العلم عند اهللا ، وإمنآ أنا نذير مبني : ويقولون { 

  . .} هذا الذي كنتم به تدعون : وجوه الذين كفروا ، وقيل 
وا فيسترحيوا من هذا الصوت الذي يقض عليهم وهم يتربصون بالنيب صلى اهللا عليه وسلم ومن معه أن يهلك

مضجعهم بالتذكري والتحذير واإليقاظ من راحة اجلمود فالسورة تذكرهم بأن هالك احلفنة املؤمنة أو بقاءها ال يؤثر 
فيما ينتظرهم هم من عذاب اهللا على الكفر والتكذيب ، فأوىل هلم أن يتدبروا أمرهم وحاهلم قبل ذلك اليوم 



هو الرمحن : أرأيتم إن أهلكين اهللا ومن معي أو رمحنا فمن جيري الكافرين من عذاب أليم؟ قل : قل { : العصيب 
  .} آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو يف ضالل مبني 

قل أرأيتم { وتنذرهم السورة يف ختامها بتوقع ذهاب املاء الذي به يعيشون ، والذي جيريه هو اهللا الذي به يكفرون 
  . .} ح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم مباء معني؟ إن أصب

  .حركة يف احلواس ، ويف احلس ، ويف التفكري ، ويف الشعور . إهنا حركة 
  :وحمورها الذي تشد إليه تلك احلركة فيها ، هو مطلعها اجلامع املوحي . ومفتاح السورة كلها 

  .} تبارك الذي بيده امللك ، وهو على كل شيء قدير { 

.  
ة امللك وحقيقة القدرة تتفرع سائر الصور اليت عرضتها السورة ، وسائر احلركات املغيبة والظاهرة اليت وعن حقيق

  . .نبهت القلوب إليها 
وكان خلق السماوات وتزيينها باملصابيح . وكان االبتالء هبما . فمن امللك ومن القدرة كان خلق املوت واحلياة 

وكان جعل . وكان العلم بالسر واجلهر . جهنم بوصفها وهيئتها وخزنتها  وكان إعداد. وجعلها رجوماً للشياطني 
. وكان إمساك الطري يف السماء . وكان اخلسف واحلاصب والنكري على املكذبني األولني . األرض ذلوالً للبشر 

وكان الذرء يف . وكان اإلنشاء وهبة السمع واألبصار واألفئدة . وكان الرزق كما يشاء . وكان القهر واالستعالء 
وكان املاء الذي به احلياة وكان . وكان عذاب الكافرين . وكان االختصاص بعلم اآلخرة . األرض واحلشر 

  . .الذهاب به عندما يريد 
: فكل حقائق السورة وموضوعاهتا ، وكل صورها وإحياءاهتا مستمدة من إحياء ذلك املطلع ومدلوله الشامل الكبري 

  } لك ، وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده امل{ 
وحقائق السورة وإحياءاهتا تتواىل يف السياق ، وتتدفق بال توقف ، مفسرة مدلول املطلع اجململ الشامل ، مما يصعب 

  :معه تقسيمها إىل مقاطع ويستحسن معه استعراضها يف سياقها بالتفصيل 
  . .} تبارك الذي بيده امللك وهو على كل شيء قدير { 

وذكر . تسبيحة يف مطلع السورة توحي بزيادة بركة اهللا ومضاعفتها ، ومتجيد هذه الربكة الرابية الفائضة هذه ال
. امللك جبوارها يوحي بفيض هذه الربكة على هذا امللك ، ومتجيدها يف الكون بعد متجيدها يف جناب الذات اإلهلية 

وهي تنطلق من النطق اإلهلي يف كتابه الكرمي . موجود وهي ترنيمة تتجاوب هبا أرجاء الوجود ، ويعمر هبا قلب كل 
  .، من الكتاب املكنون ، إىل الكون املعلوم 

وهي حقيقة . . فهو املالك له ، املهيمن عليه ، القابض على ناصيته ، املتصرف فيه . . } تبارك الذي بيده امللك { 
لتوجه أو االعتماد أو الطلب من غري املالك املهيمن حني تستقر يف الضمري حتدد له الوجهة واملصري؛ وختليه من ا. 

  املتصرف يف هذا امللك بال شريك؛ كما ختليه من العبودية والعبادة لغري املالك الواحد ، والسيد الفريد
فال يعجزه شيء ، وال يفوته شيء ، وال حيول دون إرادته شيء ، وال حيد . . } وهو على كل شيء قدير { 

ق ما يشاء ، ويفعل ما يريد ، وهو قادر على ما يريده غالب على أمره؛ ال تتعلق بإرادته حدود خيل. مشيئته شيء 
وهي حقيقة حني تستقر يف الضمري تطلق تصوره ملشيئة اهللا وفعله من كل قيد يرد عليه من مألوف . . وال قيود 

والقيود اليت ترد على . . على أي حال احلس أو مألوف العقل أو مألوف اخليال فقدرة اهللا وراء كل ما خيطر للبشر 
تصور البشر حبكم تكوينهم احملدود جتعلهم أسرى ملا يألفون يف تقدير ما يتوقعون من تغيري وتبديل فيما وراء اللحظة 



فيتوقعون من قدرة اهللا كل شيء بال حدود . فهذه احلقيقة تطلق حسهم من هذا اإلسار . احلاضرة والواقع احملدود 
  .لقدرة اهللا كل شيء بال قيود ويكلون . 

  .وينطلقون من أسر اللحظة احلاضرة والواقع احملدود 
  . .} الذي خلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمالً ، وهو العزيز الغفور { 

أنه خلق املوت . . ومن آثار متكنه املطلق من امللك وتصريفه له ، وآثاره قدرته على كل شيء وطالقة إرادته 
. واحلياة تشمل احلياة األوىل واحلياة اآلخرة . واملوت يشمل املوت السابق على احلياة واملوت الالحق هلا . ياة واحل

وكلها من خلق اهللا كما تقرر هذه اآلية ، اليت تنشئ هذه احلقيقة يف التصور اإلنساين؛ وتثري إىل جانبها اليقظة ملا 
إمنا هو االبتالء . وليست كذلك جزافاً بال غاية . ادفة بال تدبري فليست املسألة مص. وراءها من قصد وابتالء 

ليبلوكم أيكم { : إلظهار املكنون يف علم اهللا من سلوك األناسي على األرض ، واستحقاقهم للجزاء على العمل 
والكبرية يف النية  واستقرار هذه احلقيقة يف الضمري يدعه أبداً يقظاً حذراً متلفتاً واعياً للصغرية. . } أحسن عمالً 

{ : ومن مث جييء التعقيب . كذلك ال يدعه يطمئن أو يستريح . وال يدعه يغفل أو يلهو . املستسرة والعمل الظاهر 
. فاهللا عزيز غالب ولكنه غفور مسامح . ليسكب الطمأنينة يف القلب الذي يرعى اهللا وخيشاه } وهو العزيز الغفور 

هنا لالبتالء واالختبار ، وحذر وتوقى ، فإن له أن يطمئن إىل غفران اهللا ورمحته وأن فإذا استيقظ القلب ، وشعر أنه 
  يقر عندها ويستريح

. إن اهللا يف احلقيقة اليت يصورها اإلسالم لتستقر يف القلوب ، ال يطارد البشر ، وال يعنتهم ، وال حيب أن يعذهبم 
إىل مستوى حقيقتهم؛ وأن حيققوا تكرمي اهللا هلم بنفخة روحه يف  إمنا يريد هلم أن يتيقظوا لغاية وجودهم؛ وأن يرتفعوا

فإذا مت هلم هذا فهناك الرمحة السابغة والعون الكبري والسماحة الواسعة . هذا الكيان وتفضيله على كثري من خلقه 
  .والعفو عن كثري 

ية األخرى حقيقة اجلزاء يف اآلخرة ، مث يربط هذه احلقيقة بالكون كله يف أكرب وأرفع جماليه؛ كما يربط به من الناح
  :بعد االبتالء باملوت واحلياة 

الذي خلق سبع مساوات طباقاً ، ما ترى يف خلق الرمحن من تفاوت ، فارجع البصر هل ترى من فطور؟ مث ارجع { 
وماً للشياطني ولقد زينا السمآء الدنيا مبصابيح ، وجعلناها رج. البصر كرتني ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسري 

إذآ ألقوا فيها مسعوا هلا شهيقاً . وللذين كفروا برهبم عذاب جهنم ، وبئس املصري . ، وأعتدنا هلم عذاب السعري 
بلى قد جآءنا نذير : أمل يأتكم نذير؟ قالوا : تكاد متيز من الغيظ ، كلما ألقي فيها فوج سأهلم خزنتهآ . وهي تفور 

لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا يف : وقالوا . شيء ، إن أنتم إال يف ضالل كبري  ما نزل اهللا من: فكذبنا وقلنا 
  .} فاعترفوا بذنبهم فسحقاً ألصحاب السعري . أصحاب السعري 

. وكل ما يف هذه اآليات آثار ملدلول اآلية األوىل ، ومظاهر للهيمنة املتصرفة يف امللك ، وللقدرة اليت ال يقيدها قيد 
  .صديق لآلية الثانية من خلق املوت واحلياة لالبتالء ، مث اجلزاء مث هي بعد ذلك ت

.  
والسماوات السبع الطباق اليت تشري إليها ال ميكن اجلزم مبدلوهلا ، استقاء من نظريات الفلك ، فهذه النظريات 

هذه الكشوف  وال جيوز تعليق مدلول اآلية مبثل. قابلة للتعديل والتصحيح ، كلما تقدمت وسائل الرصد والكشف 
وأهنا طباق مبعىن أهنا طبقات على أبعاد . ويكفي أن نعرف أن هناك سبع مساوات . القابلة للتعديل والتصحيح 



  .متفاوته 
يوجه النظر إىل خلق . والقرآن يوجه النظر إىل خلق اهللا ، يف السماوات بصفة خاصة ويف كل ما خلق بصفة عامة 

  .د البصر عاجزاً كليالً مبهوراً مدهوشاً اهللا ، وهو يتحدى بكماله كماالً ير
. . } فارجع البصر { . . فليس هناك خلل وال نقص وال اضطراب . . } ما ترى من خلق الرمحن من تفاوت { 

مث { وهل وقع نظرك على شق أو صدع أو خلل؟ . . } هل ترى من فطور؟ { وانظر مرة أخرى للتأكد والتثبت 
ينقلب إليك البصر خاسئاً { تك شيء يف النظرة السابقة مل تتبينه ، فأعد النظر مث أعده فرمبا فا} ارجع البصر كرتني 

  . .} وهو حسري 
وهذه النظرة احلادة . وأسلوب التحدي من شأنه أن يثري االهتمام واجلد يف النظر إىل السماوات وإىل خلق اهللا كله 

فبالدة األلفة تذهب بروعة النظرة إىل هذا . ها وأن يبعثها الفاحصة املتأملة املتدبرة هي اليت يريد القرآن أن يثري
الكون الرائع العجيب اجلميل الدقيق ، الذي ال تشبع العني من متلي مجاله وروعته ، وال يشبع القلب من تلقي 

جان إهلي والذي يعيش منه من يتأمله هبذه العني يف مهر. إحياءاته وإمياءاته؛ وال يشبع العقل من تدبر نظامه ودقته 
  .باهر رائع ، ال ختلق بدائعه ، ألهنا أبداً متجددة للعني والقلب والعقل 

والذي يعرف شيئاً عن طبيعة هذا الكون ونظامه كما كشف العلم احلديث عن جوانب منها يدركه الدهش 
قدرة على التجاوب فمن نعمة اهللا على البشر أن أودعهم ال. ولكن روعة الكون ال حتتاج إىل هذا العلم . والذهول 

مع هذا الكون مبجرد النظر والتأمل؛ فالقلب يتلقى إيقاعات هذا الكون اهلائل اجلميل تلقياً مباشراً حني يتفتح 
مث يتجاوب مع هذه اإليقاعات جتاوب احلي مع احلي؛ قبل أن يعلم بفكره وبأرصاده شيئاً عن هذا . ويستشرف 

  .اخللق اهلائل العجيب 
ذلك أن القرآن خياطب الناس . ن الناس إىل النظر يف هذا الكون ، وإىل متلي مشاهدة وعجائبه ومن مث يكل القرآ

وهو . خياطب ساكن الغابة وساكن الصحراء ، كما خياطب ساكن املدينة ورائد البحار . مجيعاً ، ويف كل عصر 
وكل . الطبيعي والعامل النظري سواء  خياطب األمي الذي مل يقرأ ومل خيط حرفاً ، كما خياطب العامل الفلكي والعامل

  .واحد من هؤالء جيد يف القرآن ما يصله هبذا الكون ، وما يثري يف قلبه التأمل واالستجابة واملتاع 
  .فالكمال يبلغ درجة اجلمال . بل إهنما اعتباران حلقيقة واحدة . واجلمال يف تصميم هذا الكون مقصود كالكمال 

  :إىل مجال السماوات بعد أن وجه النظر إىل كماهلا  ومن مث يوجه القرآن النظر
  . .} ولقد زينا السماء الدنيا مبصابيح { 

ولعل املصابيح املشار إليها هنا هي . وما السماء الدينا؟ لعلها هي األقرب إىل األرض وسكاهنا املخاطبني هبذا القرآن 
فذلك يتسق مع توجيه املخاطبني إىل النظر يف . السماء النجوم والكواكب الظاهرة للعني ، اليت نراها حني ننظر إىل 

  .وما كانوا ميلكون إال عيوهنم ، وما تراه من أجرام مضيئة تزين السماء . السماء 
وهو مجال متجدد تتعدد ألوانه . مجيل مجاالً يأخذ بالقلوب . ما يف هذا شك . ومشهد النجوم يف السماء مجيل 
ومن . إىل مساء ، ومن شروق إىل غروب ، ومن الليلة القمراء إىل الليلة الظلماء  بتعدد أوقاته؛ وخيتلف من صباح

زمن . . ومن مرصد ملرصد . بل إنه ليختلف من ساعة لساعة . . مشهد الصفاء إىل مشهد الضباب والسحاب 
  .وكله مجال وكله يأخذ باأللباب . . زاوية لزاوية 

  أهنا عني مجيلة ، تلتمع باحملبة والنداءهذه النجمة الفريدة اليت توصوص هناك ، وك
  وهاتان النجمتان املنفردتان هناك ، وقد خلصتا من الزحام تتناجيان



وهي جتتمع وتفترق كأهنا . وهذه اجملموعات املتضامة املتناثرة هنا وهناك ، وكأهنا يف حلقة مسر يف مهرجان السماء 
  رفاق ليلة يف مهرجان

والفاين . والوليد املتفتح للحياة ليلة . واملنكسر اخلفيض ليلة . والزاهي املزهو ليلة . لة وهذا القمر احلامل الساهي لي
  . . الذي يدلف للفناء ليلة 

  .وهذا الفضاء الوسيع الذي ال ميل البصر امتداده ، وال يبلغ البصر آماده 
وصفاً فيما ميلك من األلفاظ  اجلمال الذي ميلك اإلنسان أن يعيشه ويتماله ، ولكن ال جيد له. إنه اجلمال 
  والعبارات

والقرآن يوجه النفس إىل مجال السماء ، وإىل مجال الكون كله ، ألن إدراك مجال الوجود هو أقرب وأصدق وسيلة 
وهذا اإلدراك هو الذي يرفع اإلنسان إىل أعلى أفق ميكن أن يبلغه ، ألنه حينئذ يصل . إلدراك مجال خالق الوجود 

. يت يتهيأ فيها للحياة اخلالدة ، يف عامل طليق مجيل ، بريء من شوائب العامل األرضي واحلياة األرضية إىل النقطة ال
ذلك أهنا هي . وإن أسعد حلظات القلب البشري هلي اللحظات اليت يتقبل فيها مجال اإلبداع اإلهلي يف الكون 

  .ه اللحظات اليت هتيئه ومتهد له ليتصل باجلمال اإلهلي ذاته ويتمال
  :ويذكر النص القرآن هنا أن هذه املصابيح اليت زين اهللا السماء الدنيا هبا هي كذلك ذات وظيفة أخرى 

  . .} وجعلناها رجوماً للشياطني { 
وقد جرينا يف هذه الظالل على قاعدة أال نتزيد بشيء يف أمر الغيبيات اليت يقص اهللا علينا طرفاً من خربها؛ وأن 

  .وهو كاف بذاته إلثبات ما يعرض له من أمور . لقرآين ال نتعداه نقف عند حدود النص ا
فنحن نؤمن أن هناك خلقاً امسهم الشياطني ، وردت بعض صفاهتم يف القرآن ، وسبقت اإلشارة إليها يف هذه 

للشياطني ، الظالل ، وال نزيد عليها شيئاً وحنن نؤمن أن اهللا جعل من هذه املصابيح اليت تزين السماء الدنيا رجوماً 
  :يف صورة شهب كما جاء يف سورة أخرى 

كيف؟ من أي حجم؟ يف أية } إال من خطف اخلطفة فأتبعه شهاب ثاقب } { وحفظاً من كل شيطان مارد { 
فلنعلم هذا . صورة؟ كل ذلك مل يقل لنا اهللا عنه شيئاً ، وليس لنا مصدر آخر جيوز استفتاؤه يف مثل هذا الشأن 

ولو علم اهللا أن هناك خرياً يف الزيادة أو اإليضاح أو التفصيل لفصل . وهذا هو املقصود . ه وحده ولنؤمن بوقوع
  أمر رجم الشياطني؟. يف مثل هذا األمر : فما لنا حنن حناول ما مل يعلم اهللا أن فيه خرياً؟ . سبحانه 

  :مث يستطرد فيما أعده اهللا للشياطني غري املرجوم 
  . .}  وأعتدنا هلم عذاب السعري{ 

ولعل مناسبة ذكر هذا ، الذي أعده اهللا للشياطني . فالرجوح يف الدنيا وعذاب السعري يف اآلخرة ألولئك الشياطني 
والعالقة بني الشياطني والذين . يف الدنيا واآلخرة هي ذكر السماء أوالً ، مث ما جييء بعد من ذكر الذين كفروا 

وملا ذكر ما أعد للشياطني من . سماء ذكر اختاذها رجوماً للشياطني فلما ذكر مصابيح ال. كفروا عالقة ملحوظة 
  :عذاب السعري ذكر بعده ما أعده للذين كفروا من أتباع هؤالء الشياطني 

  . .} وللذين كفروا برهبم عذاب جهنم وبئس املصري { 
  :مث يرسم مشهداً جلهنم هذه ، وهي تستقبل الذين كفروا يف غيظ وحنق شديد 

  . .} تكاد متيز من الغيظ . قوا فيها مسعوا هلا شهيقاً وهي تفور إذا أل{ 
وجهنم هنا خملوقة حية ، تكظم غيظها ، فترتفع أنفاسها يف شهيق وتفور؛ وميأل جواحنها الغيظ فتكاد تتمزق من 



  الغيظ الكظيم وهي تنطوي على بغض وكره يبلغ إىل حد الغيظ واحلنق على الكافرين
فكل خليقة من خالئق اهللا حية . ولكنه فيما حنس يقرر حقيقة . بدو جمازاً تصويرياً حلالة جهنم والتعبري يف ظاهره ي

وكل خليقة تعرف رهبا وتسبح حبمده؛ وتدهش حني ترى اإلنسان يكفر خبالقه ، وتتغيظ هلذا . ذات روح من نوعها 
يف القرآن يف مواضع شىت تشعر بأهنا  وهذه احلقيقة وردت. اجلحود املنكر الذي تنكره فطرهتا وتنفر منه روحها 

  .تقرر حقيقة مكنونة يف كل شيء يف هذا الوجود 
تسبح له السماوات السبع واألرض ومن فيهن ، وإن من شيء إال يسبح { : فقد جاء بصريح العبارة يف القرآن 

ريات صرحية مباشرة ال وهي تعب} يا جبال أويب معه والطري { : وورد كذلك } حبمده ، ولكن ال تفقهون تسبيحهم 
  .جمال فيها للتأويل 

مما } أتينا طآئعني : ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتآ : مث استوى إىل السمآء وهي دخان فقال هلا ولألرض { كذلك ورد 
ولكن هذا التأويل ال ضرورة له . حيتمل أن يقال فيه إنه جماز تصويري حلقيقة خضوع السماء واألرض لناموس اهللا 

  .و أبعد من املعىن املباشر الصريح بل ه. 
  :كما ورد يف موضع آخر تعبري عن دهشة الكائنات وغيظها للشرك برهبا . ووردت صفة جهنم هذه 

تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق األرض ، وختر اجلبال هدَّا ، أن دعوا للرمحن ولداَ ، وما . لقد جئتم شيئاً إدا { 
وكل هذه النصوص تشري إىل حقيقة ، حقيقة إميان الوجود كله خبالقه ، وتسبيح كل } ينبغي للرمحن أن يتخذ ولدا 

ودهشة اخلالئق وراتياعها لشذوذ اإلنسان حني يكفر ، ويشذ عن هذا املوكب؛ وحتفز هذه اخلالئق . شيء حبمده 
وحينق ، ويكاد من لالنقضاض على اإلنسان يف غيظ وحنق؛ كالذي يطعن يف عزيز عليه كرمي على نفسه ، فيغتاظ 

  .} تكاد متيز من الغيظ . تفور { : كما هو حال جهنم وهي . الغيظ يتمزق 
  :كذلك نلمح هذه الظاهرة يف خزنة جهنم 

  . .} أمل يأتكم نذير؟ . كلما القي فيها فوج سأهلم خزهنا { 
كما هي . لغيظ واحلنق فهي مشاركة جلهنم يف ا. وواضح أن هذا السؤال يف هذا املوضع هو للتأنيب والترذيل 

  وليس أمّر من الترذيل والتأنيب للضائق املكروب. مشاركة هلا يف التعذيب 
  :واجلواب يف ذلة وانكسار واعتراف باحلمق والغفلة ، بعد التبجح واإلنكار واهتام الرسل بالضالل 

لو كنا : وقالوا . ال يف ضالل كبري إن أنتم إ. ما نزل اهللا من شيء : بلى قد جآءنا نذير فكذبنا ، وقلنا : قالوا { 
  . .} نسمع أو نعقل ما كنا يف أصحاب السعري 

وال يسارع . وال جيحد مبثل ما جحد به أولئك املناكيد . فالذي يسمع أو يعقل ، ال يورد نفسه هذا املورد الويبء 
مث ينكر ويدعي ذلك . إىل دليل  باهتام الرسل بالضالل على هذا النحو املتبجح الوقح ، الذي ال يستند يف اإلنكار

  } إن أنتم إال يف ضالل كبري : ما نزل اهللا من شيء { : االدعاء العريض على رسل اهللا الصادقني يقول 
  . .} فاعترفوا بذنبهم فسحقاً ألصحاب السعري { 

. ومل يصدقوا بوقوعه وهو دعاء عليهم من اهللا بعد اعترافهم بذنبهم يف املوقف الذي مل يؤمنوا به . والسحق البعد 
وهم أصحاب . ال رجاء هلم يف مغفرة ، وال إقالة هلم من عذاب . فهم مبعدون من رمحته . والدعاء من اهللا قضاء 

  ويا هلا من صحبة ويا له من مصري. السعري املالزمون له 
واهللا ال يظلم . حقاً وهذا العذاب ، عذاب السعري ، يف جهنم اليت تشهق بأنفاسها وهي تفور ، عذاب شديد مروع 

وحنسب واهللا أعلم أن النفس اليت تكفر برهبا وقد أودع فطرهتا حقيقة اإلميان ودليله هي نفس فرغت من . أحداً 



وقد انتهت . كما فرغت من كل صفة جتعل هلا اعتباراً يف الوجود ، فهي كاحلجر الذي توقد به جهنم . كل خري 
  ، إىل غري جناة منها وال فرارإىل نكسة وارتكاس مكاهنا هذه النار 

والنفس اليت تكفر باهللا يف األرض تظل تنتكس وترتكس يف كل يوم تعيشه ، حىت تنتهي إىل صورة بشعة مسيخة 
  .صورة ال مياثلها شيء يف هذا الكون يف بشاعتها ومسخها وشناعتها . شنيعة ، صورة منكرة جهنمية نكرية 

حبمد ربه ، وكل شيء فيه هذا اخلري ، وفيه هذه الوشيجة اليت تشده إىل فكل شيء روحه مؤمنة ، وكل شيء يسبح 
ما عدا هذه النفوس الشاردة املفلتة من أواصر الوجود ، اآلبدة الشريرة ، اجلاسية املمسوخة . . حمور الوجود 

نتهي إىل جهنم فأي مكان يف الوجود كله تنتنهي إليه ، وهي مبتوتة الصلة بكل شيء يف الوجود؟ إهنا ت. النفور 
املتغيظة املتلمظة ، احلارقة ، املهدرة لكل معىن ولكل حق ولكل كرامة؛ بعد أن مل يعد لتلك النفوس معىن وال حق 

  وال كرامة
فهو يعرض هنا صفحة املؤمنني يف مقابل . واملألوف يف سياق القرآن أن يعرض صفحتني متقابلتني يف مشاهد القيامة 

بذكر اجلزاء بعد ذكر . . } ليبلوكم أيكم أحسن عمالً { : دلول اآلية الثانية يف السورة صفحة الكافرين ، تتمة مل
  :االبتالء 

  . .} إن الذين خيشون رهبم بالغيب ، هلم مغفرة وأجر كبري { 
والغيب املشار إليه هنا يشمل خشيتهم لرهبم الذي مل يروه ، كما يشمل خشيتهم لرهبم وهم يف خفية عن األعني ، 

وهو : يؤهل اجلزاء العظيم الذي يذكره السياق يف إمجال . مها معىن كبري ، وشعور نظيف ، وإدراك بصري وكال
  املغفرة والتكفري ، واألجر الكبري ،

ووصل القلب باهللا يف السر واخلفية ، وبالغيب الذي ال تطلع عليه العيون ، هو ميزان احلساسية يف القلب البشري 
حدثنا طالوت بن عباد ، حدثنا احلارث بن عبيد : قال احلافظ أبو بكر البزار يف مسنده . . وضمانة احلياة للضمري 

. يا رسول اهللا إنا نكون عندك على حال ، فإذا فارقناك كنا على غريه « : قالوا : ، عن ثابت ، عن أنس ، قال 
  .» ليس ذلكم النفاق : قال . اهللا ربنا يف السر والعالنية : قالوا « كيف أنتم وربكم؟ » : قال 

  .فمىت انعقدت يف القلب فهو مؤمن صادق موصول . فالصلة باهللا هي األصل 
وهو . وهذه اآلية السابقة تربط ما قبلها يف السياق مبا بعدها ، يف تقرير علم اهللا بالسر واجلهر ، وهو يتحدى البشر 

  :ا الذي خلق نفوسهم ، ويعلم مداخلها ومكامنها ، اليت أودعها إياه
  .} أال يعلم من خلق؛ وهو اللطيف اخلبري؟ . وأسروا قولكم أو اجهروا به ، إنه عليم بذات الصدور { 

إنه عليم بذات { . وهو يعلم ما هو أخفى من اجلهر والسر . أسروا أو اجهروا فهو مكشوف لعلم اهللا سواء 
أال يعلم من خلق؟ { ور ، كما خلق الصدور اليت مل تفارق الصدور عليم هبا ، فهو الذي خلقها يف الصد} الصدور 

  .الذي يصل علمه إىل الدقيق الصغري واخلفي املستور } وهو اللطيف اخلبري؟ { أال يعلم وهو الذي خلق؟ } 
إن البشر وهم حياولون التخفي من اهللا حبركة أو سر أو نية يف الضمري ، يبدون مضحكني فالضمري الذي خيفون فيه 

والنية اليت خيفوهنا هي كذلك من خلقه وهو يعلمها ويعلم أين . ، وهو يعلم دروبه وخفاياه  نيتهم من خلق اهللا
  فماذا خيفون؟ وأين يستخفون؟. تكون 

  .والقرآن يعىن بتقرير هذه احلقيقة يف الضمري 



ناط هبا فوق ما يودعه هناك من يقظة وحساسية وتقوى ، ت. ألن استقرارها فيه ينشئ له إدراكاً صحيحاً لألمور 
وهو ال . أمانة العقيدة وأمانة العدالة ، وأمانة التجرد هللا يف العمل والنية . األمانة اليت حيملها املؤمن يف هذه األرض 

وهو اللطيف . يتحقق إال حني يستيقن القلب أنه هو وما يكمن فيه من سر ونية هو من خلق اهللا الذي يعلمه اهللا 
  . .اخلبري 

وهو يتعامل مع . لنية املكنونة ، واهلاجس الدفني ، كما يتقي احلركة املنظورة ، والصوت اجلهري عندئذ يتقي املؤمن ا
  .اهللا الذي يعلم السر واجلهر ، اهللا الذي خلق الصدور فهو يعلم ما يف الصدور 

ها أسباب احلياة مث ينتقل هبم السياق من ذوات أنفسهم اليت خلقها اهللا ، إىل األرض اليت خلقها هلم ، وذللها وأودع
:  

  . .} هو الذي جعل لكم األرض ذلوالً ، فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه ، وإليه النشور { 
والناس لطول ألفتهم حلياهتم على هذه األرض؛ وسهولة استقرارهم عليها ، وسريهم فيها ، واستغالهلم لتربتها 

والقرآن يذكرهم . سون نعمة اهللا يف تذليلها هلم وتسخريها ين. . ومائها وهوائها وكنوزها وقواها وأرزاقها مجيعاً 
هذه النعمة اهلائلة ، ويبصرهم هبا ، يف هذا التعبري الذي يدرك منه كل أحد وكل جيل بقدر ما ينكشف له من علم 

  .هذه األرض الذلول 
ها بالقدم وعلى الدابة ، واألرض الذلول كانت تعين يف أذهان املخاطبني القدامى ، هذه األرض املذللة للسري في

واملذللة للحياة فيها مبا حتويه من هواء وماء وتربة . واملذللة للزرع واجلين واحلصاد . وبالفلك اليت متخر البحار 
  .تصلح للزرع واإلنبات 

  . وهي مدلوالت جمملة يفصلها العلم فيما اهتدى إليه حىت اليوم تفصيالً ميد يف مساحة النص القرآين يف اإلدراك
الذي يطلق عادة على الدابة ، . . } ذلوالً { : إن هذا الوصف : فمما يقوله العلم يف مدلول األرض الذلول 

بل راحمة . . مقصودة يف إطالقه على األرض فاألرض هذه اليت نراها ثابتة مستقرة ساكنة ، هي دابة متحركة 
رها ، وال تتعثر خطاها ، وال ختضه وهتزه وترهقه راكضة مهطعة وهي يف الوقت ذاته ذلول ال تلقي براكبها عن ظه

  كالدابة غري الذلول مث هي دابة حلوب مثلما هي ذلول
إن هذه الدابة اليت نركبها تدور حول نفسها بسرعة ألف ميل يف الساعة ، مث تدور مع هذا حول الشمس بسرعة 

ة الشمسية كلها مبعدل عشرين ألف مث تركض هي والشمس واجملموع. حوايل مخسة وستني ألف ميل يف الساعة 
ومع هذا الركض كله يبقى اإلنسان على ظهرها آمناً . . ميل يف الساعة ، مبتعدة حنو برج اجلبار يف السماء 

مسترحياً مطمئناً معاىف ال تتمزق أوصاله ، وال تتناثر أشالؤه ، بل ال يرتج خمه وال يدوخ ، وال يقع مرة عن ظهر 
  هذه الدابة الذلول

وقد عرفنا أثر اثنتني منها يف حياة هذا اإلنسان ، بل يف احلياة كلها على ظهر . ذه احلركات الثالث هلا حكمة وه
  .هذه األرض 

ولو كان الليل سرمداً جلمدت احلياة كلها من الربد ، . فدورة األرض حول نفسها هي اليت ينشأ عنها الليل والنهار 
ولو . ودورهتا حول الشمس هي اليت تنشأ عنها الفصول . . ة كلها من احلر ولو كان النهار سرمداً الحترقت احليا

أما احلركة الثالثة فلم يكشف ستار . دام فصل واحد على األرض ما قامت احلياة يف شكلها هذا كما أرادها اهللا 
  .وال بد أن هلا ارتباطاً بالتناسق الكوين الكبري . الغيب عن حكمتها بعد 

ول اليت تتحرك كل هذه احلركات اهلائلة يف وقت واحد ، ثابتة على وضع واحد يف أثناء احلركة وهذه الدابة الذل



ألن هذا امليل هو الذي تنشأ عنه الفصول األربعة مع حركة األرض حول  ٥ْ.  ٢٣حيدده ميل حمورها مبقدار
لنبات بل دورة احلياة كلها يف الشمس ، والذي لو اختل يف أثناء احلركة الختلت الفصول اليت تترتب عليها دورة ا

  هذه احلياة الدنيا
واهللا جعل األرض ذلوالً للبشر بأن جعل هلا جاذبية تشدهم إليها يف أثناء حركاهتا الكربى ، كما جعل هلا ضغطاً 

ولو كان الضغط اجلوي أثقل من هذا لتعذر أو تعسر على اإلنسان أن يسري . جوياً يسمح بسهولة احلركة فوقها 
ولو كان أخف الضطربت خطى اإلنسان أو النفجرت . حسب درجة ثقل الضغط فإما أن يسحقه أو يعوقه  ويتنقل

جتاويفه لزيادة ضغطه الذايت على ضغط اهلواء حوله ، كما يقع ملن يرتفعون يف طبقات اجلو العليا بدون تكييف 
  لضغط اهلواء

كما  -ولو كانت صخوراً صلدة . ينة فوق السطح واهللا جعل األرض ذلوالً ببسط سطحها وتكوين هذه التربة الل
ولكن العوامل اجلوية من هواء وأمطار . لتعذر السري فيها ، ولتعذر اإلنبات  -يفترض العلم بعد برودها وجتمدها 

وأنشأ ما فيها من . وغريها هي اليت فتتت هذه الصخور الصلدة ، وأنشأ اهللا هبا هذه التربة اخلصبة الصاحلة للحياة 
  نبات واألرزاق اليت حيلبها راكبو هذه الدابة الذلولال

واهللا جعل األرض ذلوالً بأن جعل اهلواء احمليط هبا حمتوياً للعناصر اليت حتتاج احلياة إليها ، بالنسب الدقيقة اليت لو 
يباً تقر% ٢١فنسبة األكسجني فيه هي . اختلت ما قامت احلياة ، وما عاشت إن قدر هلا أن تقوم من األساس 

تقريباً والبقية من ثاين أكسيد الكربون بنسبة ثالثة أجزاء من عشرة آالف % ٧٨ونسبة األزوت أو النتروجني هي 
  وهذه النسب هي الالزمة بالضبط لقيام احلياة على األرض. وعناصر أخرى 

ألرض وحجم الشمس ومنها حجم ا. . واهللا جعل األرض ذلوالً بآالف من هذه املوافقات الضرورية لقيام احلياة 
. ودرجة سرعتها . ومسك قشرة األرض . ودرجة حرارة الشمس . والقمر ، وبعد األرض عن الشمس والقمر 

وهذه . إىل آخره . . إىل آخره . . وكثافة اهلواء احمليط هبا . ونسبة توزيع املاء واليابس فيها . وميل حمورها 
  .املوافقات جمتمعة هي اليت جعلت األرض ذوالً 

  .وهي اليت جعلت فيها رزقاً ، وهي اليت مسحت بوجود احلياة ، وحبياة هذا اإلنسان على وجه خاص . 
والنص القرآين يشري إىل هذه احلقائق ليعيها كل فرد وكل جيل بالقدر الذي يطيق ، وبالقدر الذي يبلغ إليه علمه 

ل شيء حوله ، وتذلل له األرض ، وحتفظه ومالحظته ، ليشعر بيد اهللا الذي بيده امللك وهي تتواله وتتوىل ك
  ولو تراخت حلظة واحدة عن احلفظ الختل هذا الكون كله وحتطم مبن عليه وما عليه. وحتفظها 

{ : فإذا استيقظ ضمريه هلذه احلقيقة اهلائلة أذن له اخلالق الرمحن الرحيم باملشي يف مناكبها واألكل من رزقه فيها 
  .} رزقه  فامشوا يف مناكبها وكلوا من

وإذا أذن له باملشي يف مناكبها فقد أذن له باملشي يف سهوهلا وبطاحها من باب . واملناكب املرتفعات ، أو اجلوانب 
  فمىت أذن له يف الشموس منها فقد أذن له يف الذلول. أوىل 

الناس من كلمة الرزق والرزق الذي فيها كله من خلقه ، وكله من ملكه ، وهو أوسع مدلوالً مما يتبادر إىل أذهان 
إمنا هو كل ما أودعه اهللا هذه . فليس هو املال الذي جيده أحدهم يف يده ، ليحصل به على حاجياته ومتاعه . 

وهي يف األصل ترجع إىل طبيعة تكوين األرض من عناصرها اليت تكونت . األرض ، من أسباب الرزق ومكوناته 
مث القدرة اليت أودعها اهللا النبات واحليوان ومنه . سب اليت وجدت هبا منها ، وطبيعة تقسيم هذه العناصر هبذه الن

  .اإلنسان على االنتفاع هبذه العناصر 



  :ويف اختصار نشري إىل أطراف من حقيقة الرزق هبذا املعىن 
ون تعتمد حياة كل نبات كما هو معروف على املقادير اليت تكاد تكون متناهية يف الصغر من ثاين أكسيد الكرب« 

ولكي نوضح هذا التفاعل الكيماوي املركب املختص . املوجود يف اهلواء ، واليت ميكن القول بأهنا تتنسمها 
إن أوراق الشجر هي رئات ، وإن هلا القدرة يف ضوء الشمس » : بالتركيب الضوئي بأبسط طريقة ممكنة نقول 

عبري آخر يلفظ األكسجني وحيتفظ بالكربون وبت. على جتزئة ثاين أكسيد الكربون العنيد إىل كربون وأكسجني 
) . حيث يفصل املاء إىل هيدروجني وأكسجني ( متحداً مع هيدروجني املاء الذي يستمده النبات من جذوره 

وبكيمياء سحرية تصنع الطبيعة من هذه العناصر سكراً أو سليلوزا ومواد كيمائية أخرى عديدة ، وفواكه وأزهارا 
ويف الوقت نفسه يلفظ النبات . ، وينتج فائضاً يكفي لتغذية كل حيوان على وجه األرض ويغذي النبات نفسه . 

  «. األكسجني الذي نتنسمه والذي بدونه تنتهي احلياة بعد مخس دقائق 
وهكذا جند أن مجيع النباتات والغابات واألعشاب وكل قطعة من الطحلب ، وكل ما يتعلق مبياه الزرع ، تبين » 

واحليوانات تلفظ ثاين أكسيد الكربون ، بينما تلفظ النباتات األكسجني . كربون واملاء على األخص تكوينها من ال
ولو كانت هذه املقايضة غري قائمة ، فإن احلياة احليوانية أو النباتية كانت تستنفد يف النهاية كل األكسجني ، أو . 

  .كل ثاين أكسيد الكربون تقريباً 

وقد اكتشف أخرياً أن وجود . ذوى النبات أو مات اإلنسان ، فيلحق به اآلخر وشيكاً  ومىت انقلب التوازن متاماً
ثاين أكسيد الكربون مبقادير صغرية هو أيضاً ضروري ملعظم حياة احليوان ، كما اكتشف أن النباتات تستخدم 

  .« بعض األكسجني 
ونسبة املاء من . يدروجني كان املاء ال يوجد فبدون اهل. وجيب أن يضاف اهليدروجني أيضاً ، وإن كنا ال نتنسمه » 

  .« املادة احليوانية أو النباتية هي كبرية لدرجة تدعو إىل الدهشة وال غىن عنه مطلقاً 
  .وهناك دور األزوت أو النتروجني يف رزق األرض 

 اللتني يدخل هبا وإحدى الوسيلتني. وبدون النتروجني يف شكل ما ال ميكن أن ينمو أي من النباتات الغذائية » 
معينة تسكن يف جذور النباتات البقلية ، مثل » بكتريا « النتروجني يف التربة الزراعية هي طريق نشاط جراثيم 

وهذه اجلراثيم تأخذ نتروجني اهلواء وحتيله إىل نتروجني مركب . الربسيم واحلمص والبسلة والفول وكثري غريها 
  .« نبات يبقى بعض هذا النتروجني املركب يف األرض قابل ألن ميتصه النبات وحني ميوت ال

وكلما ومض برق . وذلك عن طريق عواصف الرعد . وهناك طريقة أخرى يدخل هبا النتروجني إىل األرض » 
( « خالل اهلواء ، وحد بني قدر قليل من األكسجني وبني النتروجني ، فيسقطه املطر إىل األرض كنتروجني مركب 

 يستطيع النبات امتصاصها ألنه ال يقدر على امتصاص النتروجني اخلالص من اهلواء ونسبته فيه أي يف الصورة اليت
  ) .كما اسلفنا % ٧٨حوايل 

واألرزاق املخبوءة يف جوف األرض من معادن جامدة وسائلة كلها ترجع إىل طبيعة تكوين األرض واألحوال اليت 
. البيانات السريعة أوسع مدلوالً مما يفهمه الناس من هذا اللفظ فالرزق يف ضوء هذه . وال نطيل شرحها . البستها 

وحني يأذن اهللا للناس يف األكل منه ، فهو يتفضل . وأعمق أسباباً يف تكوين األرض ذاهتا ويف تصميم الكون كله 
كبها وكلوا من رزقه فامشوا يف منا{ : بتسخريه هلم وتيسري تناوله؛ كما مينح البشر القدرة على تناوهلا واالنتفاع هبا 

 {. .  
وهو حمدود بزمن مقدر يف علم اهللا وتدبريه زمن االبتالء باملوت واحلياة ، وبكل ما يسخره اهللا للناس يف هذه احلياة 



  :فإذا انقضت فترة االبتالء كان املوت وكان ما بعده . 
  . .} وإليه النشور { 

  ده؟ وال ملجأ منه إال إليه؟ وهو على كل شيء قدير؟وإالّ فإىل أين إن مل يكن إليه؟ وامللك بي. . إليه 
اآلن يهز هذه . . واآلن وبينما هم يف هذا األمان على ظهر األرض الذلول ، ويف هذا اليسر الفائض بإذن اهللا وأمره 

ويثري اجلو من حوهلم فإذا هو حاصب يضرب . األرض الساكنة من حتت أقدامهم هزاً ويرجها رجاً فإذا هي متور 
يهز هذه األرض يف حسهم ويثري هذا احلاصب يف تصورهم ، لينتبهوا من غفلة األمان والقرار . . وجوه والصدور ال

  :، وميدوا بأبصارهم إىل السماء وإىل الغيب ، ويعلقوا قلوهبم بقدر اهللا 
كم حاصباً؟ أأمنتم من يف السمآء أن خيسف بكم األرض فإذا هي متور؟ أم أمنتم من يف السمآء أن يرسل علي{ 

  .فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم 

  . .} فكيف كان نكري؟ 
والبشر الذين يعيشون على ظهر هذه الدابة الذلول ، وحيلبوهنا فينالون من رزق اهللا فيها نصيبهم املعلوم يعرفون 

تضطرب قليالً فريتج كل  كيف تتحول إىل دابة غري ذلول وال حلوب ، يف بعض األحيان ، عندما يأذن اهللا بأن
ذلك عند الزالزل والرباكني . شيء فوق ظهرها أو يتحطم وميور كل ما عليها ويضطرب فال متسكه قوة وال حيلة 

، اليت تكشف عن الوحش اجلامح ، الكامن يف الدابة الذلول ، اليت ميسك اهللا بزمامها فال تثور إال بقدر ، وال جتمح 
ها كل ما شيد اإلنسان على ظهرها؛ أو يغوص يف جوفها عندما تفتح أحد أفواهها إال ثواين معدودات يتحطم في

  .البشر وال ميلكون من هذا األمر شيئاً وال يستطيعون . . وهي متور . . وختسف كسفة منها 
وهم يبدون يف هول الزلزال والربكان واخلسف كالفئران الصغرية حمصورة يف قفص الرعب ، من حيث كانت آمنة 

  ية غافلة عن القدرة الكربى املمسكة بالزماماله
وهم بإزائها ضعاف . والبشر كذلك يشهدون العواصف اجلاحمة احلاصبة اليت تدمر وخترب ، وحترق وتصعق 

والعاصفة حني تزأر وتضرب باحلصى احلاصب ، وتأخذ يف طريقها كل . عاجزون ، بكل ما يعلمون وما يعملون 
  و يقف اإلنسان أمامها صغرياً هزيالً حسرياً حىت يأخذ اهللا بزمامها فتسلس وتلنيشيء يف الرب أو البحر أو اجل

. والقرآن يذكر البشر الذين خيدعهم سكون الدابة وسالمة مقادهتا ، ويغريهم األمان بنسيان خالقها ومروضها 
رتج ومتور ، وتقذف باحلمم واألرض الثابتة حتت أقدامهم ت. يذكرهم هبذه اجلمحات اليت ال ميلكون من أمرها شيئاً 

والريح الرخاء من حوهلم تتحول إىل إعصار حاصب ال تقف له قوة يف األرض من صنع البشر ، وال تصده . وتفور 
  .حيذرهم وينذرهم يف هتديد يرج األعصاب وخيلخل املفاصل . . عن التدمري 

  } فستعلمون كيف نذير { 
  :قائع الغابرين املكذبني ويضرب هلم األمثلة من واقع البشرية ، ومن و

  . . .} ولقد كذب الذين من قبلهم ، فكيف كان نكري؟ { 
فكيف كان { : وهو يسأهلم . والنكري اإلنكار وما يتبعه من اآلثار ، ولقد أنكر اهللا ممن كذبوا قبلهم أن يكذبوا 

ذا النكري وكيف كان ما وهم يعلمون كيف كان ، فقد كانت آثار الدمار واخلراب تصف هلم كيف كان ه} نكري؟ 
  أعقبه من تدمري

واألمان الذي ينكره اهللا على الناس ، هو األمان الذي يوحي بالغفلة عن اهللا وقدرته وقدره ، وليس هو االطمئنان 
ولكن هذا ال يقوده إىل . فاملؤمن يطمئن إىل ربه ، ويرجو رمحته وفضله . فهذا غري ذاك . إىل اهللا ورعايته ورمحته 



والنسيان واالنغمار يف غمرة األرض ومتاعها ، إمنا يدعوه إىل التطلع الدائم ، واحلياء من اهللا ، واحلذر من الغفلة 
  .غضبه ، والتوقي من املخبوء يف قدره ، مع اإلخبات واالطمئنان 

سلم مستجمعاً ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و« : قال اإلمام أمحد بإسناده عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا رأى غيماً أو رحياً : وقالت . إمنا كان يبتسم . ضاحكاً حىت أرى منه هلواته 

يا رسول اهللا إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه املطر ، وأراك إذا : قالت . عرف ذلك يف وجهه 
يا عائشة ما يؤمنين أن :  -قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ف. رأيته عرفت يف وجهك الكراهية 

  »وقد رأى قوم العذاب وقالوا ، هذا عارض ممطرنا . يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح 
 وهو ال ينايف االطمئنان إىل رمحة. فهذا هو اإلحساس اليقظ الدائم باهللا وقدره ، ومبا قصه القرآن من هذا يف سريه 

  .اهللا وتوقع فضله 
ورد األمر حباله وكليته إىل من بيده امللك وهو على كل . مث هو إرجاع مجيع األسباب الظاهرة إىل السبب األول 

فاخلسف واحلاصب ، والرباكني والزالزل ، والعواصف ، وسائر القوى الكونية والظواهر الطبيعية . شيء قدير 
وكل ما يذكره البشر عنها فروض حياولون هبا تفسري . ا أمرها إىل اهللا إمن. ليس يف أيدي البشر من أمرها شيء 

وكل ما ينشئونه على ظهر األرض تذهب به . حدوثها ، ولكنهم ال يتدخلون يف إحداثها ، وال حيمون أنفسهم منها 
 أمرها إىل خالق رجفة من رجفاهتا ، أو إعصار من أعاصريها ، كما لو كان لعباً من الورق فأوىل هلم أن يتوجهوا يف

. هذا الكون ، ومنشئ نواميسه اليت حتكم هذه الظواهر ، ومودعه القوى اليت يتجلى جانب منها يف هذه األحداث 
  .وأن يتطلعوا إىل السماء حيث هي رمز للعلو فيتذكروا اهللا الذي بيده امللك وهو على كل شيء قدير 

ولكن هذا الكون اهلائل . عامل بالقدر الذي أعطاه اهللا من العلم . إن اإلنسان قوي بالقدر الذي وهبه اهللا من القوة 
. وهذه القوى تسري وفق نواميسه يف حدود قدره . زمامه يف يد خالقه ، ونواميسه من صنعه ، وقواه من إمداده 

قف هذا والوقائع اليت حتدث ت. وما يصيب اإلنسان منها مقدور مرسوم ، وما يعلمه اإلنسان منها مقدور معلوم 
اإلنسان بني احلني واحلني أمام قوى الكون اهلائلة مكتوف اليدين حسرياً ، ليس له إال أن يتذكر خالق هذه القوى 

  .ومروضها؛ وإال أن يتطلع إىل عونه ليواجهها ، ويسخر ما هو مقدور له أن يسخره منها 
من القدرة على تسخري بعض قوى الكون ، وحني ينسى هذه احلقيقة ، ويغتر وينخدع مبا يقسم اهللا له من العلم و

فإنه يصبح خملوقاً مسيخاً مقطوعاً عن العلم احلقيقي الذي يرفع الروح إىل مصدرها الرفيع؛ وخيلد إىل األرض يف 
  .عزلة عن روح الوجود بينما العامل املؤمن يركع يف مهرجان الوجود اجلميل ، ويتصل ببارئ الوجود اجلليل 

  إال من ذاق حالوته حني يكتبها اهللا لهوهو متاع ال يعرفه 
فهو . على أن قوى الكون اهلائلة تلجئ اإلنسان إجلاًء إىل موقف العجز والتسليم سواء رزق هذه احلالوة أم حرمها 

مث يواجه قوى الكون يف انكسار احلسري الصغري . يكشف ما يكشف ، ويبدع ما يبدع ، ويبلغ من القوة ما يبلغ 
وال ميلك أن يقف يف . تطيع أن يتقي العاصفة أحياناً ولكن العاصفة متضي يف طريقها ال ميلك وقفها وقد يس. اهلزيل 

وأحياناً تقتله . . أحياناً . . طريقها ، وقصارى ما يبلغ إليه جهده وعلمه أن حيتمي من العاصفة وينزوي عنها 
عاصري فإذا أكرب سفائنه كلعبة الصيب يف مهب ويف البحر تتناوحه األمواج واأل. وتسحقه من وراء جدرانه وبنيانه 

أما الزلزال والربكان فهما مها من أول الزمان إىل آخر الزمان فليس إال العمى هو الذي يهيِّئ لبعض . الرياح 
  يف هذا الوجود ، أو أنه سيد هذا الوجود» اإلنسان يقوم وحده « املناكيد أن 



واهللا كالئه وحاميه . موهوب من القوة والقدرة والعلم ما يشاء اهللا .  إن اإلنسان مستخلف يف هذه األرض بإذن اهللا
ولو ختلت عنه يد اهللا حلظة لسحقته أقل القوى املسخرة له ، وألكله الذباب وما هو أصغر . واهللا رازقه ومعطيه . 

ذا التكرمي ، وذلك فليعرف من أين يستمد ه. وكرمي . وحمفوظ . ولكنه بإذن اهللا ورعايته مكلوء . من الذباب 
  .الفضل العظيم 

يف مشهد يرونه كثرياً ، وال يتدبرونه إال قليالً . بعدئذ ينتقل هبم من ملسة التهديد والنذير ، إىل ملسة التأمل والتفكري 
  .وهو مظهر من مظاهر القدرة ، وأثر من آثار التدبري اإلهلي اللطيف . 
  . .} ما ميسكهن إال الرمحن ، إنه بكل شيء بصري  أومل يروا إىل الطري فوقهم صافات ويقبضن؟{ 

ولكن تأمل هذا . وهذه اخلارقة اليت تقع يف كل حلظة ، تنسينا بوقوعها املتكرر ، ما تشي به من القدرة والعظمة 
حالة الصف الغالبة ، وحالة القبض : الطري ، وهو يصف جناحيه ويفردمها ، مث يقبضهما ويضمهما ، وهو يف احلالني 

لعارضة يظل يف اهلواء ، يسبح فيه سباحة يف يسر وسهولة؛ ويأيت حبركات خييل إىل الناظر أحياناً أهنا حركات ا
  استعراضية جلمال التحليق واالنقضاض واالرتفاع

وهو متعة . تأمل هذا املشهد ، ومتابعة كل نوع من الطري يف حركاته اخلاصة بنوعه ، ال ميله النظر ، وال ميله القلب 
  ق ما هو مثار تفكري وتدبر يف صنع اهللا البديع ، الذي يتعانق فيه الكمال واجلمالفو

  :والقرآن يشري بالنظر إىل هذا املشهد املثري 
  . .} أومل يروا إىل الطري فوقهم صافات ويقبضن؟ { 

  :مث يوحي مبا وراءه من التدبري والتقدير 
  . .} ما ميسكهن إال الرمحن { 

اميس الوجود املتناسقة ذلك التناسق العجيب ، امللحوظ فيه كل صغرية وكبرية ، احملسوب فيه والرمحن ميسكهن بنو
  .حساب اخللية والذرة 

النواميس اليت تكفل توافر آالف املوافقات يف األرض واجلو وخلقة الطري ، لتتم هذه اخلارقة وتتكرر ، وتظل . 
  .تتكرر بانتظام 

وهي اليت حتفظ هذه النواميس أبداً . يت ال تكل ، وعنايته احلاضرة اليت ال تغيب والرمحن ميسكهن بقدرته القادرة ال
ما ميسكهن إال { : فال تفتر وال ختتل وال تضطرب غمضة عني إىل ما شاء اهللا . يف عمل ويف تناسق ويف انتظام 

والطائر صاف جناحيه وحني  هبذا التعبري املباشر الذي يشي بيد الرمحن متسك بكل طائر وبكل جناح ،. . } الرمحن 
  يقبض ، وهو معلق يف الفضاء

  . .} إنه بكل شيء بصري { 
ومن مث يهيِّئ وينسق ، ويعطي القدرة ، ويرعى كل شيء يف كل حلظة ، رعاية . ويبصر أمره وخيربه . يبصره ويراه 
  .اخلبري البصري 

كإمساك سائر األجرام اليت ال . ا يف الفضاء وإمساك الطري يف اجلو كإمساك الدواب على األرض الطائرة مبا عليه
ولكن القرآن يأخذ بأبصار القوم وقلوهبم إىل كل مشهد ميلكون رؤيته وإدراكه؛ ويلمس . ميسكها يف مكاهنا إال اهللا 
وكل قلب وكل . وإال فصنعة اهللا كلها إعجاز وكلها إبداع ، وكلها إحياء وكلها إيقاع . قلوهبم بإحياءاته وإيقاعاته 

  .حسب توفيق اهللا . جيل يدرك منها ما يطيقه ، ويلحظ منها ما يراه 
مث يلمس قلوهبم ملسة أخرى تعود هبم إىل مشهد البأس والفزع من اخلسف واحلاصب ، بعد أن جال هبم هذه اجلولة 



لترداد يف قلوب فريدد قلوهبم بني شىت اللمسات عوداً وبدءاً كما يعلم اهللا من أثر هذا ا. مع الطري السابح اآلمن 
  :العباد 

  . .} أم من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرمحن؟ إن الكافرون إال يف غرور { 
فهو . وقد خوفهم اخلسف وخوفهم احلاصب ، وذكرهم مصائر الغابرين الذين أنكر اهللا عليهم فأصاهبم التدمري 

غري اهللا؟ من هو هذا الذي يدفع عنهم بأس الرمحن إال  من هو هذا الذي ينصرهم وحيميهم من اهللا ،: يعود ليسأهلم 
غرور يهيئ هلم أهنم يف أمن ويف محاية ويف اطمئنان ، وهم يتعرضون . . } إن الكافرون إال يف غرور { الرمحن؟ 

  .لغضب الرمحن وبأس الرمحن ، بال شفاعة هلم من إميان وال عمل يستنزل رمحة الرمحن 
يستمتعون به ، وينسون مصدره ، مث ال خيشون ذهابه ، مث يلجون يف التبجح وملسة أخرى يف الرزق الذي 

  :واإلعراض 
ورزق البشر كله كما سلف معقود . . } أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ بل جلوا يف عتو ونفور { 

قدرة للبشر عليها  وهي أسباب ال. بإرادة اهللا يف أول أسبابه ، يف تصميم هذا الكون ويف عناصر األرض واجلو 
إطالقاً ، وال تتعلق بعملهم بتاتاً ، فهي أسبق منهم يف الوجود ، وهي أكرب منهم يف الطاقة ، وهي أقدر منهم على 

  .حمو كل أثر للحياة حني يشاء اهللا 
  ؟فمن يرزق البشر إن أمسك املاء ، أو أمسك اهلواء ، أو أمسك العناصر األوىل اليت منها ينشأ وجود األشياء

  .إن مدلول الرزق أوسع مدى وأقدم عهداً وأعمق جذوراً مما يتبادر إىل الذهن عندما يسمع هذه الكلمة 

  .ومرد كل صغرية وكبرية فيه إىل قدرة اهللا وقدره ، وإرساله لألسباب وإمساكها حني يشاء 
، مما يتوهم اإلنسان أهنا من  ويف هذا املدلول الكبري الواسع العميق تنطوي سائر املدلوالت القريبة لكلمة الرزق

وكلها مرتبطة بقيام األسباب والعناصر األوىل من جهة . . كسبه ويف طوقه ، كالعمل ، واإلبداع ، واإلنتاج 
فأي نفس يتنفسه العامل ، وأي حركة يتحركها ، إال من . ومتوقفه على هبة اهللا لألفراد واألمم من جهة أخرى 

ه املقدرة والطاقة ، وخلق له النفس الذي يتنفسه ، واملادة اليت حتترق يف جسده رزق اهللا ، الذي أنشأه ، ومنح
فتمنحه القدرة على احلركة؟ وأي جهد عقلي يبذله خمترع إال وهو من رزق اهللا الذي منحه القدرة على التفكري 

أسباب كونية وإنسانية هي واإلبداع؟ وأي إنتاج ينتجه عامل أو مبدع إال يف مادة هي من صنع اهللا ابتداء ، وإال ب
  . .} أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ { . . من رزق اهللا أصالً؟ 

  .} بل جلوا يف عتو ونفور { 
والتعبري يرسم خداً مصعراً ، وهيئة متبجحة ، بعد تقريره حلقيقة الرزق ، وأهنم عيال على اهللا فيه ، وأقبح العتو 

يقع من العيال يف مواجهة املطعم الكاسي ، الرازق العائل وهم خلو من كل شيء  والنفور ، والتبجح والتصعري ، ما
  وهم بعد ذلك عاتون معرضون وقحاء. إال ما يتفضل به عليهم 

وهو تصوير حلقيقة النفوس اليت تعرض عن الدعوة إىل اهللا يف طغيان عات ، ويف إعراض نافر ، وتنسى أهنا من صنع 
  ه ، وأهنا ال متلك من أمر وجودها وحياهتا ورزقها شيئاً على اإلطالقاهللا ، وأهنا تعيش على فضل

ولقد كانوا مع هذا يتهمون النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن معه بالضالل؛ ويزعمون ألنفسهم أهنم أهدى سبيالً 
 مشهد حي ومن مث يصور هلم واقع حاهلم وحال املؤمنني يف. كما يصنع أمثاهلم مع الدعاة إىل اهللا يف كل زمان 

  :جيسم حقيقة احلال 
والذي ميشي مكباً على وجهه . . } أفمن ميشي مكباً على وجهه أهدى؟ أم من ميشي سوياً على صراط مستقيم؟ { 



إما أن يكون هو الذي ميشي على وجهه فعالً ال على رجليه يف استقامة كما خلقه اهللا ، وإما أن يكون هو الذي 
ه ، مث ينهض ليعثر من جديد وهذه كتلك حال بائسة تعاين املشقة والعسر والتعثر ، يعثر يف طريقه فينكب على وجه

وال تنتهي إىل هدى وال خري وال وصول وأين هي من حال الذي ميشي مستقيماً سوياً يف طريق ال عوج فيه وال 
  عثرات ، وهدفه أمامه واضح مرسوم؟

اهللا ، احملروم من هداه ، الذي يصطدم بنواميسه وخملوقاته  إن احلال األوىل هي حال الشقي املنكود الضال عن طريق
، ألنه يعترضها يف سريه ، ويتخذ له مساراً غري مسارها ، وطريقاً غري طريقها ، فهو أبداً يف تعثر ، وأبداً يف عناء ، 

  .وأبداً يف ضالل 

الذي يسري وفق نواميسه يف الطريق الالحب واحلال الثانية هي حال السعيد اجملدود املهتدي إىل اهللا ، املمتع هبداه ، 
  .وهو موكب هذا الوجود كله مبا فيه من أحياء وأشياء . املعمور ، الذي يسلكه موكب اإلميان واحلمد والتمجيد 

  . .وحياة الكفر هي العسر والتعثر والضالل . إن حياة اإلميان هي اليسر واالستقامة والقصد 
  ة إىل جواب؟ إمنا هو سؤال التقرير واإلجيابفأيهما أهدى؟ وهل األمر يف حاج

مشهد مجاعة ميشون على . . ويتوارى السؤال واجلواب ليتراءى للقلب هذا املشهد احلي الشاخص املتحرك 
ومشهد مجاعة أخرى تسري مرتفعة اهلامات . وجوههم ، أو يتعثرون وينكبون على وجوههم ال هدف هلم وال طريق 

  .طريق مستقيم ، هلدف مرسوم ، مستقيمة اخلطوات ، يف 
  . .إنه جتسيم احلقائق ، وإطالق احلياة يف الصور ، على طريقة القرآن يف التعبري بالتصوير 

وعلى ذكر اهلدى والضالل ، يذكرهم مبا وهبهم اهللا من وسائل اهلدى ، وأدوات اإلدراك مث مل ينتفعوا هبا ، ومل 
  :يكونوا من الشاكرين 

  . .} كم ، وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة ، قليالً ما تشكرون هو الذي أنشأ: قل { 
. وحقيقة أن اهللا هو الذي أنشأ اإلنسان ، حقيقة تلح على العقل البشري ، وتثبت ذاهتا بتوكيد يصعب رده 
ن هو فاإلنسان قد وجد وهو أرفع وأعلم وأقدر ما يعلم من اخلالئق وهو مل يوجد نفسه ، فال بد أن يكون هناك م

. فوجود اإلنسان ذاته يواجهه هبذه احلقيقة . وال مفر من االعتراف خبالق . . أرفع وأعلم وأقدر منه أوجده 
  .واملماراة فيها نوع من املماحكة ال يستحق االحترام 

  :والقرآن يذكر هذه احلقيقة هنا ليذكر جبانبها ما زود اهللا به اإلنسان من وسائل املعرفة 
  . .} ع واألبصار واألفئدة وجعل لكم السم{ 

  :نعمة اإلنشاء ونعمة السمع واألبصار واألفئدة : وما قابل اإلنسان به هذه النعمة 
  . .} قليالً ما تشكرون { 

واألفئدة اليت يعرب هبا القرآن عن قوة . والسمع واألبصار معجزتان كبريتان عرف عنهما بعض خواصهما العجيبة 
. وهي سر اهللا يف هذا املخلوق الفريد . ومل يعرف بعد عنها إال القليل . عجب وأغرب اإلدراك واملعرفة ، معجزة أ

.  
  :وللعلم احلديث حماوالت يف معرفة شيء عن معجزيت السمع والبصر نذكر منها حملة 

ثه الصوت إن االهتزاز الذي حيد: ويقول العلم . تبدأ حاسة السمع باألذن اخلارجية ، وال يعلم اال اهللا أين تنتهي « 
  .» وهذه تنقلها إىل التيه داخل األذن . يف اهلواء ينقل إىل اّألذن ، اليت تنظم دخوله ، ليقع على طبلة األذن 

ويف القسم اللوليب وحده أربعة آالف قوس . والتيه يشتمل على نوع من األقنية بني لولبية ونصف مستديرة « 



  .» صغرية متصلة بعصب السمع يف الرأس 
ل القوس منها وحجمها؟ وكيف ركبت هذه األقواس اليت تبلغ عدة آالف كل منها تركيباً خاصاً؟ وما فما طو« 

  .احليز الذي وضعت فيه؟ ناهيك عن العظام األخرى الدقيقة املتماوجة 

دقة . وتنتهي األعصاب بأهداب دقيقة . هذا كله يف التيه الذي ال يكاد يرى ويف األذن مائة ألف خلية مسعية 
  .« مة حتري األلباب وعظ

ومركز حاسة اإلبصار العني ، اليت حتتوي على مائة وثالثني مليوناً من مستقبالت الضوء ، وهي أطراف أعصاب » 
وذلك خبالف العدد اهلائل من األعصاب . . وتتكون العني من الصلبة والقرنية واملشيمة والشبكية . اإلبصار 

  .واألوعية 
ويقال . بقات منفصلة ، والطبقة اليت يف أقصى الداخل تتكون من أعواد وخمروطات وتتكون الشبكية من تسع ط« 
وقد نظمت كلها يف تناسب حمكم بالنسبة . إن عدد األوىل ثالثون مليون عود ، وعدد الثانية ثالثة ماليني خمروط : 

األشعة يف بؤرة ، وال  وعدسة عينيك ختتلف يف الكثاقة ، ولذا جتمع كل. . لبعضها البعض وبالنسبة للعدسات 
  .» حيصل اإلنسان على مثل ذلك يف أية مادة من جنس واحد كالزجاج مثالً 

وهي قوة اإلدراك والتمييز واملعرفة اليت استخلف هبا . فأما األفئدة فهي هذه اخلاصية اليت صار هبا اإلنسان إنساناً 
أمانة . أشفقت من محلها السماوات واألرض واجلبال واليت محل هبا األمانة اليت . اإلنسان يف هذا امللك العريض 

اإلميان االختياري ، واالهتداء الذايت ، واالستقامة اإلرادية على منهج اهللا القومي وال يعلم أحد ماهية هذه القوة ، 
  .وال مركزها ، داخل اجلسم أو خارجه فهي سر اهللا يف اإلنسان مل يعلمه أحد سواه 

قليالً ما تشكرون { : اليت أعطيها اإلنسان لينهض بتلك األمانة الكربى ، فإنه مل يشكر  وعلى هذه اهلبات الضخمة
وهو أمر يثري اخلجل واحلياء عند التذكري به ، كما يذكرهم القرآن يف هذا اجملال ويذكر كل جاحد وكافر ، . . } 

  ال يشكر نعمة اهللا عليه؛ وهو ال يوفيها حقها لو عاش للشكر دون سواه
إمنا هي فرصة احلياة . ذكرهم أن اهللا مل ينشئ البشر ومينحهم هذه اخلصائص عبثاً وال جزافاً لغري قصد وال غاية مث ي

  :مث اجلزاء يف يوم اجلزاء . لالبتالء 
  . .} هو الذي ذرأكم يف األرض ، وإليه حتشرون : قل { 

ومها حركتان متقابلتان . د النشر يف األرجاء اجلمع بع: واحلشر . وحيمل كذلك معىن االنتشار . اإلكثار : والذرء 
. ذلك مشهد لإلكثار من اخللق ونشرهم أو نثرهم يف األرض . من الناحية التصورية ، تقابلهما من الناحية املعنوية 

وهذا مشهد جلمعهم منها وحشرهم بعد النشر والنثر وجيمعهما السياق يف آية واحدة ، ليتقابل املشهدان يف احلس 
وليتذكر البشر وهم منتشرون يف األرض أن هناك غاية هم صائرون إليها ، هي . ور على طريقة القرآن والتص

  .وأن هناك أمراً وراء هذا ، ووراء االبتالء باملوت واحلياة . اجلمع واحلشر 
  :مث حيكي شكهم يف هذا احلشر ، وارتياهبم يف هذا الوعد 

  . .}  ويقولون مىت هذا الوعد إن كنتم صادقني؟{ 
  .وهو سؤال الشاك املستريب 

فإن معرفة موعد هذا الوعد وميقاته ال تقدم وال تؤخر؛ وال عالقة هلا حبقيقته ، . كما أنه سؤال املماحك املتعنت 
فاملهم أنه . . ويستوي بالقياس إليهم أن جييء غداً أو أن جييء بعد ماليني السنني . وهو أنه يوم اجلزاء بعد االبتالء 



  .وأهنم حمشورون فيه ، وأهنم جمازون مبا عملوا يف احلياة آت ، 
ومن مث مل يطلع اهللا أحداً من خلقه على موعده ، ألنه ال مصلحة هلم يف معرفته ، وال عالقة هلذا بطبيعة هذا اليوم 

يف إخفاء ميقاته عن  وحقيقته ، وال أثر له يف التكاليف اليت يطالب الناس هبا استعداداً ملالقاته ، بل املصلحة واحلكمة
  :اخللق كافة ، واختصاص اهللا بعلم ذلك املوعد ، دون اخللق مجيعاً 

  .} قل إمنا العلم عند اهللا ، وإمنا أنا ندير مبني { 
ويتمحض العلم له . وتتجرد ذات اهللا ووحدانية بال شبيه وال شريك . وهنا يربز جبالء فارق ما بني اخلالق واملخاليق 

إمنا العلم : قل { : اخللق مبا فيهم الرسل واملالئكة يف مقامهم متأدبني عند مقام األلوهية العظيم ويقف . سبحانه 
أما العلم فعند صاحب العلم الواحد بال . وظيفيت اإلنذار ، ومهميت البيان . . } وإمنا أنا نذير مبني . عند اهللا 
  .شريك 

ياق القرآين كأن هذا اليوم الذي يسألون عنه قد جاء ، وبينما هم يسألون يف شك وجيابون يف جزم ، خييل الس
  :فكان فيه ما كان . واملوعد الذي يشكون فيه قد حان؛ وكأمنا هم واجهوه اآلن 

  } هذا الذي كنتم به تدعون : فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا ، وقيل { 
ووجه . فسيئت وجوههم ، وبدا فيها االستياء . هيد فقد رأوه قريباً مواجهاً هلم حاضراً أمامهم دون توقع ودون مت

وهو الذي كنتم تدعون أنه لن . هذا هو حاضراً قريباً . . } هذا الذي كنتم به تدعون : وقيل { : إليهم التأنيب 
  يكون

وهذه الطريقة يف عرض ما سيكون تتكرر يف القرآن ، ملواجهة حال التكذيب أو الشك مبفاجأة شعورية تصويرية 
  .ف املكذب أو الشاك وجهاً لوجه مع مشهد حاضر ملا يكذب به أو يشك فيه تق

فهذا اليوم كائن يف علم اهللا؛ أما خط الزمن بينه وبني البشر فهو قائم بالقياس . مث هي يف الوقت ذاته تصور حقيقة 
اهللا لرأوه اللحظة كما هو  ولو أذن. وهي مسألة نسبية ال متثل احلقيقة اجملردة كما هي يف حساب اهللا . إىل البشر 

فهذا االنتقال املفاجئ هلم من الدنيا إىل اآلخرة ، ومن موقف الشك واالرتياب إىل موقف املواجهة . يف علم اهللا 
يف الوقت الذي يصور هلم هذه احلقيقة تصويراً يهز . واملفاجأة ، يشري إىل حقيقة قائمة لو أذن اهللا هبا النكشفت هلم 

  .مشاعرهم 
كانوا يتربصون بالنيب صلى اهللا عليه وسلم واحلفنة املؤمنة اليت معه أن يهلكوا فيسترحيوا منهم؛ وكانوا ولقد 

  .يتواصون بينهم بالصرب عليه حىت يوافيه األجل ، فتسكن هذه الزوبعة اليت أثارهتا الدعوة يف صفوفهم 

ألهنم ضالون ، وألهنم يكذبون على اهللا فيما كما كانوا يتبجحون أحياناً فيزعمون أن اهللا سيهلك حممداً ومن معه 
يقولون فهنا أمام مشهد احلشر واجلزاء ، ينبههم إىل أن أمنيتهم حىت لو حتققت ال تعصمهم هم من عاقبة الكفر 

  :فأوىل هلم أن يتدبروا أمرهم قبل هذا املوعد الذي واجههم به كأنه واقع هبم . والضالل 
  . .} من معي أو رمحنا ، فمن جيري الكافرين من عذاب أليم؟ أرأيتم إن أهلكين اهللا و: قل { 

وهو سؤال يردهم إىل تدبر حاهلم ، والتفكري يف شأهنم ، وهو األوىل فما ينفعهم أن تتحقق أمانيهم فيهلك اهللا النيب 
ذرأهم يف األرض وهو الذي . واهللا باق ال ميوت . ومن معه كما ال ينقذهم بطبيعة احلال أن يرحم اهللا نبيه ومن معه 

  . .وإليه حيشرون 
إمنا يلوح مل بالعذاب الذي ينتظر . فمن جيريكم من عذاب أليم؟ وال ينص على أهنم كافرون : ولكنه ال يقول هلم 

وهو أسلوب يف الدعوة حكيم ، خيوفهم من ناحية ، ويدع . . } فمن جيري الكافرين من عذاب أليم { : الكافرين 



فرمبا . . فلو جاهبهم بأهنم كافرون ، وأنه ال مفر هلم من العذاب األليم . وقفهم من ناحية هلم فرصة للتراجع عن م
  .جهلوا ومحقوا وأخذهتم العزة باإلمث أمام االهتام املباشر والتهديد 

  ففي بعض احلاالت يكون أسلوب التلميح أفعل يف النفس من أسلوب التصريح
إىل تقرير موقف املؤمنني من رهبم وثقتهم به وتوكلهم عليه ، مع التلميح مث يترقى من هذه التسوية بني األمرين ، 

  .إىل اطمئناهنم إلمياهنم ، وثقتهم هبداهم ، وبأن الكافرين يف ضالل مبني 
  . .} فستعلمون من هو يف ضالل مبني . هو الرمحن آمنا به وعليه توكلنا : قل { 

قة الكبرية برسوله واملؤمنني معه؛ فهو لن يهلكهم كما يتمىن هنا يشري إىل رمحته العمي} الرمحن { وذكر صفة 
  .الكافرون أو كما يدعون 

وصلة . . } آمنا به { صلة اإلميان . ويوجه النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل إبراز الصلة اليت تربطهم برهبم الرمحن 
واهللا سبحانه هو الذي . وبني الرمحن  والتعبري يشي بالقرىب بينهم. . عليه وحده . . } وعليه توكلنا { التوكل 

ال : وكأمنا ليقول له . يتفضل على رسوله وعلى املؤمنني فيأذن له بإعالن هذه القرىب ، ويوجهه إىل هذا اإلعالن 
وأنت مأذون مين يف أن تظهر هذه الكرامة ، . فأنت ومن معك موصولون يب منتسبون إيلَّ . ختف مما يقوله الكفار 

  . .وهذا ود من اهللا وتكرمي . . . فقل هلم وهذا املقام 
وهو أسلوب كذلك من شأنه أن خيلخل . . } فستعلمون من هو يف ضالل مبني { : مث ذلك التهديد امللفوف 

اإلصرار على اجلحود؛ ويدعوهم إىل مراجعة موقفهم خمافة أن يكونوا هم الضالني فيتعرضوا للعذاب الذي سبق 
ويف الوقت ذاته ال جيبههم بأهنم ضالون فعالً ، حىت ال } ري الكافرين من عذاب أليم؟ فمن جي{ : ذكره يف اآلية 

  .تأخذهم العزة باإلمث 

وَإِنَّكَ لََعلَى ُخلُقٍ ) ٣(َوإِنَّ لََك لَأَْجًرا غَْيَر َمْمُنوٍن ) ٢(َما أَْنَت بِنِْعَمِة َربِّكَ بَِمْجُنوٍن ) ١(ن َوالْقَلَمِ َوَما َيْسطُُرونَ 
إِنَّ رَبََّك ُهَو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بِالُْمهَْتِدينَ ) ٦(بِأَيِّكُُم الَْمفُْتونُ ) ٥(فََستُْبِصُر َويُْبِصُرونَ ) ٤(يمٍ َعِظ

) ١١(َهمَّازٍ َمشَّاٍء بَِنِميمٍ ) ١٠(لَّاٍف َمهِنيٍ َولَا ُتِطْع كُلَّ َح) ٩(َودُّوا لَْو ُتْدِهُن فَُيْدِهُنونَ ) ٨(فَلَا ُتِطعِ الُْمكَذِّبَِني ) ٧(
إِذَا ُتْتلَى َعلَْيِه آيَاُتَنا قَالَ ) ١٤(أَنْ كَانَ ذَا َمالٍ وََبنَِني ) ١٣(عُُتلٍّ َبْعَد ذَِلكَ َزنِيمٍ ) ١٢(َمنَّاعٍ لِلَْخْيرِ ُمعَْتٍد أَِثيمٍ 

إِنَّا َبلَْوَناُهْم كََما َبلَْوَنا أَْصَحابَ الَْجنَِّة إِذْ أَقَْسُموا لََيْصرُِمنََّها ) ١٦(ْرطُومِ َسَنِسُمُه َعلَى الُْخ) ١٥(أََساِطُري الْأَوَِّلَني 
) ٢٠(فَأَْصَبَحْت كَالصَّرِميِ ) ١٩(فَطَاَف َعلَْيَها طَاِئٌف ِمْن رَبَِّك َوُهْم َناِئُمونَ ) ١٨(َولَا َيْستَثُْنونَ ) ١٧(ُمصْبِِحَني 
أَنْ لَا ) ٢٣(فَاْنطَلَقُوا َوُهمْ يََتَخافَُتونَ ) ٢٢(أَِن اغْدُوا َعلَى َحرِْثكُْم إِنْ كُْنُتمْ صَارِِمَني ) ٢١(بِِحَني فََتَناَدْوا ُمْص

َبلْ َنْحُن ) ٢٦(ونَ فَلَمَّا َرأَْوَها قَالُوا إِنَّا لَضَالُّ) ٢٥(َوغََدْوا َعلَى َحْرٍد قَاِدرِيَن ) ٢٤(َيْدُخلَنََّها الَْيْوَم َعلَْيكُْم ِمْسِكٌني 
فَأَقَْبلَ ) ٢٩(قَالُوا سُْبَحانَ َربَِّنا إِنَّا كُنَّا ظَاِلِمَني ) ٢٨(قَالَ أَْوَسطُُهْم أَلَْم أَقُلْ لَكُْم لَْولَا ُتسَبُِّحونَ ) ٢٧(َمْحُروُمونَ 

َعَسى َربَُّنا أَنْ ُيْبِدلََنا َخْيًرا مِْنَها إِنَّا إِلَى َربَِّنا ) ٣١(ِغَني قَالُوا َيا َوْيلََنا إِنَّا كُنَّا طَا) ٣٠(َبْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ َيَتلَاَوُمونَ 
إِنَّ ِللُْمتَِّقَني ِعْنَد َربِّهِْم َجنَّاتِ النَِّعيمِ ) ٣٣(كَذَِلكَ الَْعذَاُب َولََعذَابُ الْآخَِرِة أَكَْبرُ لَْو كَانُوا َيْعلَُمونَ ) ٣٢(َراِغُبونَ 

إِنَّ ) ٣٧(أَْم لَكُْم ِكَتاٌب ِفيِه َتْدُرُسونَ ) ٣٦(َما لَكُْم كَْيَف َتْحكُُمونَ ) ٣٥(لُْمْسِلِمَني كَالُْمْجرِِمَني أَفََنجَْعلُ ا) ٣٤(
َسلُْهْم أَيُُّهْم بِذَِلكَ ) ٣٩(أَْم لَكُْم أَْيَمانٌ َعلَْيَنا بَاِلَغةٌ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة إِنَّ لَكُمْ لََما َتْحكُُمونَ ) ٣٨(لَكُْم ِفيِه لََما َتَخيَُّرونَ 

َيْوَم ُيكَْشُف َعْن َساقٍ وَُيْدَعْونَ إِلَى السُُّجودِ ) ٤١(أَْم لَُهْم ُشَركَاُء فَلَْيأُْتوا بُِشَركَائِهِْم إِنْ كَانُوا صَاِدِقَني ) ٤٠(َزِعيٌم 
فَذَرْنِي َوَمْن ) ٤٣(قَْد كَاُنوا ُيْدَعْونَ إِلَى السُُّجوِد َوُهْم َساِلُمونَ خَاِشَعةً أَْبصَاُرُهمْ َتْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ َو) ٤٢(فَلَا َيْسَتِطيُعونَ 

أَْم َتسْأَلُُهْم أَْجًرا ) ٤٥(َوأُمِْلي لَُهْم إِنَّ كَْيِدي َمِتٌني ) ٤٤(ُيكَذُِّب بَِهذَا الَْحِديِث َسَنسَْتْدرِجُُهْم ِمْن َحْيثُ لَا َيْعلَُمونَ 



فَاْصبِْر ِلُحكْمِ َربَِّك وَلَا َتكُْن كََصاِحبِ الُْحوتِ إِذْ ) ٤٧(أَْم ِعْنَدُهُم الَْغْيُب فَُهْم َيكُْتُبونَ ) ٤٦(قَلُونَ فَُهْم ِمْن َمْغَرمٍ ُمثْ
اُه َربُُّه فََجَعلَُه ِمَن فَاْجتََب) ٤٩(لَْولَا أَنْ َتَداَركَُه نِْعَمةٌ ِمْن َربِِّه لَُنبِذَ بِالَْعَراِء َوُهَو َمذُْموٌم ) ٤٨(َناَدى َوُهَو َمكْظُوٌم 

َوَما ُهوَ ) ٥١(َوإِنْ َيكَاُد الَِّذيَن كَفَرُوا لَيُْزِلقُوَنَك بِأَْبصَارِِهمْ لَمَّا َسِمُعوا الذِّكَْر َوَيقُولُونَ إِنَُّه لََمْجُنونٌ ) ٥٠(الصَّاِلِحَني 
  ) ٥٢(إِلَّا ِذكْرٌ ِللَْعالَِمَني 

كما أنه ال ميكن اجلزم بأن مطلعها قد . فيه هذه السورة سواء مطلعها أو مجلتها ال ميكن حتديد التاريخ الذي نزلت 
ألن مطلع السورة وختامها يتحدثان عن أمر . نزل أوالً ، وأن سائرها نزل أخرياً وال حىت ترجيح هذا االحتمال 

  ه جمنونإن: صلى اهللا عليه وسلم وقوهلم  -واحد ، وهو تطاول الذين كفروا على شخص رسول اهللا 
إن هذه السورة هي الثانية يف النزول بعد سورة العلق كثرية ، ومن املتفق عليه يف ترتيب : والروايات اليت تقول 

حىت . املصاحف املختلفة أهنا هي السورة الثانية؛ ولكن سياق السورة وموضوعها وأسلوهبا جيعلنا نرجح غري هذا 
العامة ، اليت جاءت بعد حنو ثالث سنوات من الدعوة الفردية ، يف ليكاد يتعني أهنا نزلت بعد فترة من الدعوة 

الوقت الذي أخذت فيه قريش تدفع هذه الدعوة وحتارهبا ، فتقول عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تلك القولة 
  .الفاجرة؛ وأخذ القرآن يردها وينفيها ، ويهدد املناهضني للدعوة ، ذلك التهديد الوارد يف السورة 

ما أنت بنعمة ربك { : وأن اجلنون املنفي فيه . احتمال أن مطلع السورة نزل مبكراً وحده بعد مطلع سورة العلق و
جاء مبناسبة ما كان يتخوفه النيب صلى اهللا عليه وسلم على نفسه يف أول الوحي ، من أن يكون ذلك . . } مبجنون 

ف ذاته على هذا النحو ليست فيه رواية حمققه ، وألن ألن هذا التخو. هذا االحتمال ضعيف . . جنوناً أصابه 
وإن يكاد الذين { : سياق السورة املتماسك يدل على أن هذا النفي ينصب على ما جاء يف آخرها من قوله تعاىل 

فهذا هو األمر الذي افتتح السورة بنفيه ، . . } إنه جملنون : كفروا ليزلقونك بأبصارهم ملا مسعوا الذكر ويقولون 
  .كما يتبادر إىل الذهن عند قراءة السورة املتماسكة احللقات 

. كذلك ذكرت بعض الروايات أن يف السورة آيات مدنية من اآلية السابعة عشرة إىل هناية اآلية الثالثة والثالثني 
ني وهي اليت وهي اآليات اليت ذكرت قصة أصحاب اجلنة وابتالءهم ، واآليات من الثانية واألربعني إىل هناية اخلمس

ألن طابع هذه . ونعتقد أن السورة كلها مكية . وحنن نستبعد هذا كذلك . . تشري إىل قصة صاحب احلوت 
وهو أنسب شيء ألن جييء يف سياق السورة عند نزوهلا متسقاً مع املوضوع ومع احلالة . اآليات عميق يف مكيته 

  .اليت تعاجلها 
ست الثانية يف ترتيب النزول؛ وأهنا نزلت بعد فترة من البعثة النبوية بعد والذي نرجحه بشأن السورة كلها أهنا لي

وبعد نزول } وأنذر عشريتك األقربني { : وبعد قول اهللا تعاىل له . أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بالدعوة العامة 
وبعدما . . } طري األولني أسا{ : طائفة من القرآن فيها شيء من قصص األولني وأخبارهم ، اليت قال عنها قائلهم 

أصبحت قريش مدعوة إىل اإلسالم كافة ، وأصبحت تدفع هذه الدعوة باالهتامات الباطلة واحلرب العنيفة اليت 
  .اقتضت تلك احلملة العنيفة الواردة يف السورة على املكذبني ، والتهديد القاصم يف أوهلا ويف آخرها على السواء 

وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ملا مسعوا الذكر { : يوحي هبذا كذلك واملشهد األخري يف السورة . 
إمنا . ومل يكن األمر كذلك يف أول الدعوة . فهو مشهد دعوة عامة جملموعة كبرية . . } إنه جملنون : ويقولون 

ومل يقع شيء من هذا .  وال تلقى إىل الذين كفروا وهم متجمعون. بوسيلة فردية . كانت الدعوة توجه إىل أفراد 
  .كما تقول الروايات الراجحة إال بعد ثالث سنوات من بدء الدعوة 



والسورة تشري إىل شيء من عروض املشركني على النيب صلى اهللا عليه وسلم لاللتقاء يف منتصف الطريق ، 
وظاهر أن . . } ن فيدهنون ودوا لو تده{ : والتهادن على تراض يف القضية اليت خيتلفون عليها وهي قضية العقيدة 

  .إمنا تكون بعد ظهورها ، وشعور املشركني خبطرها . مثل هذه احملاولة ال تكون والدعوة فردية ، وال خطر منها 
وأن هناك ثالث سنوات على . وهكذا تتضافر الشواهد على أن هذه السورة نزلت متأخرة عن أيام الدعوة األوىل 

. وال يعقل أن ثالث سنوات مرت مل يتنزل فيها قرآن . لدعوة وبني وقت نزوهلا األقل قابلة للزيادة بني بدء ا
والطبيعي أن تكون هناك سور كثرية ، وأجزاء من سور قد نزلت يف هذه الفترة ، تتحدث عن ذات العقيدة بدون 

  .مهامجة عنيفة للمكذبني هبا كالوارد يف هذه السورة منذ مطلعها 
وإن مل يكن . هذه السورة وسورتا املدثر واملزمل قد نزلت يف الفترة األوىل من الدعوة ولكن هذا ال ينفي أن تكون 

وهي تكاد تنطبق كذلك على سوريت . ذلك أول ما نزل كما هو وارد يف املصاحف ، لألسباب اليت أوردناها هنا 
  .املزمل واملدثر 

. ل مرة يف صورهتا الرفيعة اجملردة الناصعة لقد كانت هذه الغرسة غرسة العقيدة اإلسالمية تودع يف األرض ألو
  .وكانت غريبة على حس اجلاهلية السائدة ، ال يف اجلزيرة العربية وحدها بل كذلك يف أحناء األرض مجيعاً 

وكانت النقلة عظيمة بني الصورة الباهتة احملرفة املشوهة من ملة إبراهيم اليت يستمسك خبيوط حائلة منها مشركو 
ون هبا الترهات واألساطري واألباطيل السائدة عندهم ، وبني الصورة الباهرة العظيمة املستقيمة قريش ، ويلصق

الواضحة البسيطة الشاملة احمليطة اليت جاءهم هبا حممد صلى اهللا عليه وسلم متفقة يف أصوهلا مع احلنيفية األوىل دين 
الرسالة األخرية لألرض ، الباقية لتخاطب الرشد إبراهيم عليه السالم وبالغة هناية الكمال الذي يناسب كوهنا 

  .العقلي يف البشرية إىل آخر الزمان 
وكانت النقلة عظيمة بني الشرك باهللا وتعدد األرباب ، وعبادة املالئكة ومتاثيلها ، والتعبد للجن وأرواحها ، وسائر 

وبني الصورة الباهرة اليت يرمسها القرآن . . هذه التصورات املضطربة املفككة اليت تتألف منها العقيدة اجلاهلية 
  .للذات اإلهلية الواحدة وعظمتها وقدرهتا ، وتعلق إرادهتا بكل خملوق 

كذلك كانت النقلة عظيمة بني الطبقية السائدة يف اجلزيرة ، والكهانة السائدة يف ديانتها ، واختصاص طبقات 
وبني البساطة واملساواة أمام اهللا . . وبني العرب اآلخرين بالذات بالسيادة والشرف وسدانة الكعبة والقيام بينها 
  .واالتصال املباشر بينه وبني عباده كما جاء هبا القرآن 

ومثلها كانت النقلة بني األخالق السائدة يف اجلاهلية واألخالق اليت جاء القرآن يبشر هبا ، وجاء حممد صلى اهللا 
  .عليه وسلم يدعو إليها وميثلها 

ولكن هذه مل تكن . النقلة وحدها كافية للتصادم بني العقيدة اجلديدة وبني قريش ومعتقداهتا وأخالقها  وكانت هذه
  .فقد كان إىل جانبها اعتبارات رمبا كانت أضخم يف تقدير قريش من العقيدة ذاهتا على ضخامتها . وحدها 

لوال نزل هذا { : نهم القرآن الكرمي كانت هناك االعتبارات االجتماعية اليت دعت بعضهم أن يقول كما حكى ع
فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع شرف . والقريتان مها مكة والطائف } القرآن على رجل من القريتني عظيم 

بينما كان هناك مشيخة قريش . نسبه ، وأنه يف الذؤابة من قريش ، مل تكن له مشيخه فيهم وال رياسة قبل البعثة 
فلم يكن من السهل االنقياد خلف . مها ، يف بيئة جتعل للمشيخة والرياسة القبلية كل االعتبار ومشيخة ثقيف وغري

  حممد صلى اهللا عليه وسلم من هؤالء املشيخة
يأىب أن يسلم باحلق الذي يواجهه ) عمرو بن هشام ( وكانت هناك االعتبارات العائلية اليت جتعل رجالً كأيب جهل 



وذلك كما ورد يف قصته مع األخنس بن شريق وأيب . . ية ، ألن نبيها من بين عبد مناف بقوة يف الرسالة اإلسالم
سفيان بن حرب ، حني خرجوا ثالث ليال يستمعون القرآن خفية ، وهم يف كل ليلة يتواعدون على عدم العودة 

ا مسع من حممد كان فلما سأل األخنس بن شريق أبا جهل رأيه فيم. خيفة أن يراهم الناس فيقع يف نفوسهم شيء 
. أطعموا فأطعمنا ، ومحلوا فحملنا ، وأعطوا فأعطينا : ماذا مسعت؟ تنازعنا حنن وبنو عبد مناف الشرف « : جوابه 

فمىت ندرك مثل هذه؟ . منا نيب يأتيه الوحي من السماء : حىت إذا جتاثينا على الركب ، وكنا كفرسي رهان ، قالوا 
  .» صدقه واهللا ال نؤمن به أبداً وال ن

وكانت هناك اعتبارات أخرى نفعية وطبقية ونفسية من ركام اجلاهلية يف املشاعر والتصورات واألوضاع كلها 
حتاول قتل تلك الغرسة اجلديدة يف مغرسها بكل وسيلة قبل أن تثبت جذورها وتتعمق ، وقبل أن متتد فروعها 

مر اهللا تعاىل نبيه صلى اهللا عليه وسلم أن جيهر بالدعوة؛ وخباصة بعد أن جتاوزت دور الدعوة الفردية؛ وأ. وتتشابك 
وأخذت معامل الدعوة اجلديدة تربز ، كما أخذ القرآن يتنزل بتسفيه عقيدة الشرك وما وراءها من اآلهلة املدعاة 

  .والتصورات املنحرفة والتقاليد الباطلة 
  .به الوحي ، ولو أنه يتصل باملأل األعلى والرسول صلى اهللا عليه وسلم ولو أنه نيب ، ولو أنه يتلقى من ر

وكان يتلقى هذه املقاومة العنيفة ، وتلك احلرب اليت شنها عليه املشركون ، . هو بشر ، ختاجله مشاعر البشر . 
  .ويعاين وقعها العنيف األليم ، هو واحلفنة القليلة اليت آمنت به على كره من املشركني 

املؤمنون به يسمعون ، ما كان يتقوله عليه املشركون ، ويتطاولون به على وكان صلى اهللا عليه وسلم يسمع و
ومل تكن هذه إال واحدة من السخريات الكثرية ، اليت حكاها القرآن . . } إنه جملنون : ويقولون { شخصه الكرمي ، 

وغري األذى كان  .يف السور األخرى؛ واليت كانت توجه إىل شخصه صلى اهللا عليه وسلم وإىل الذين آمنوا معه 
  يصيب الكثريين منهم على أيدي أقربائهم األقربني

  .والسخرية واالستهزاء مع الضعف والقلة مؤذيان أشد اإليذاء للنفس البشرية ، ولو كانت هي نفس رسول 
اسيه ومن مث نرى يف السور املكية كسور هذا اجلزء أن اهللا كأمنا حيتضن سبحانه رسوله واحلفنة املؤمنة معه ، ويو

. ويربز العنصر األخالقي الذي يتمثل يف هذه الدعوة ويف نبيها الكرمي . ويسري عنه ، ويثين عليه وعلى املؤمنني 
وينفي ما يقوله املتقولون عنه ، ويطمئن قلوب املستضعفني بأنه هو يتوىل عنهم أعدائهم ، ويعفيهم من التفكري يف 

  أمر هؤالء األعداء األقوياء األغنياء
  :من هذا يف سورة القلم مثل قوله تعاىل عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وجند 

. } وإنك لعلى خلق عظيم . وإن لك ألجراً غري ممنون . مآ أنت بنعمة ربك مبجنون . والقلم وما يسطرون . ن { 
.  

  :وقوله تعاىل عن املؤمنني 
  . .} ؟ ما لكم؟ كيف حتكمون؟ أفنجعل املسلمني كاجملرمني. إن للمتقني عند رهبم جنات النعيم { 

  :ويقول عن أحد أعداء النيب البارزين 
أن كان ذا مال . عتل بعد ذلك زنيم . مناع للخري معتد أثيم . مهاز مشآء بنميم . وال تطع كل حالف مهني { 

  . .} سنسمه على اخلرطوم . أساطري األولني : إذا تتلى عليه آياتنا قال . وبنني 
  :كذبني عامة مث يقول عن حرب امل

  . .} ؟ وأملي هلم إن كيدي متني . سنستدرجهم من حيث ال يعلمون . فذرين ومن يكذب هبذا احلديث { 



  :وذلك غري عذاب اآلخرة املذل للمتكربين 
وقد كانوا يدعون . خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة . يوم يكشف عن ساق ويدعون إىل السجود فال يستطيعون { 

  . .} ون إىل السجود وهم سامل
ويضرب هلم أصحاب اجلنة جنة الدنيا مثالً على عاقبة البطر هتديداً لكرباء قريش املعتزين بأمواهلم وأوالدهم ممن هلم 

  .مال وبنون؛ الكائدون للدعوة بسبب ما هلم من مال وبنني 
 تكن كصاحب احلوت فاصرب حلكم ربك وال{ : ويف هناية السورة يوصي النيب صلى اهللا عليه وسلم بالصرب اجلميل 

 . . {.  
ومن خالل هذه املواساة وهذا الثناء وهذا التثبيت ، مع احلملة القاصمة على املكذبني والتهديد الرهيب ، يتوىل اهللا 

  .سبحانه بذاته حرهبم يف ذلك األسلوب العنيف 

والشدة ، وفترة احملاولة القاسية من خالل هذا كله نتبني مالمح تلك الفترة ، فترة الضعف والقلة ، وفترة املعاناة . 
  لغرس تلك الغرسة الكرمية يف تلك التربة العنيدة

. كذلك نلمح من خالل أسلوب السورة وتعبريها وموضوعاهتا مالمح البيئة اليت كانت الدعوة اإلسالمية تواجهها 
  .ت على السواء وهي مالمح فيها سذاجة وبدائية يف التصور والتفكري واملشاعر واالهتمامات واملشكال

وهو اهتام ال حبكة } إنه جملنون { نلمح هذه السذاجة يف طريقة حماربتهم للدعوة بقوهلم للنيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .فيه وال براعة ، وأسلوب من ال جيد إال الشتمة الغليظة يقوهلا بال متهيد وال برهان ، كما يفعل السذج البدائيون 

وإن لك . مآ أنت بنعمة ربك مبجنون { : د اهللا هبا عليهم فريتهم رداً يناسب حاهلم ونلمحها يف الطريقة اليت ير
وكذلك يف التهديد املكشوف . . } بأيكم املفتون . فستبصر ويبصرون . وإنك لعلى خلق عظيم . ألجراً غري ممنون 

  . .} م إن كيدي متني وأملي هل. سنستدرجهم من حيث ال يعلمون . فذرين ومن يكذب هبذا احلديث { : العنيف 
مناع للخري معتد . مهاز مشآء بنميم . وال تطع كل حالف مهني { : ونلمحها يف رد هذا السب على رجل منهم 

  .} . . . عتل بعد ذلك زنيم . أثيم 
وهي قصة قوم سذج يف تفكريهم وتصورهم وبطرهم ، . ونلمحها يف القصة قصة أصحاب اجلنة اليت ضرهبا اهللا هلم 

  .} اخل . . أالَّ يدخلنَّها اليوم عليكم مسكني . وهم يتخافتون { حركاهتم كذلك وأقواهلم ويف 
إن لكم فيه ملا . أم لكم كتاب فيه تدرسون { : وأخرياً نلمح سذاجتهم من خالل ما يوجهه إليهم من اجلدل 

  . .} يهم بذلك زعيم؟ ختريون؟ أم لكم أميان علينا بالغة إىل يوم القيامة إن لكم ملا حتكمون؟ سلهم أ
وهي مالمح تظهر بوضوح من خالل التعبري القرآين ، وتفيد يف دراسة السرية ووقائعها وخطوات الدعوة فيها؛ 

ومدى ما ارتفع القرآن بعد ذلك هبذه البيئة وبتلك اجلماعة يف أواخر عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم ومدى ما 
كما يتضح يف أساليب اخلطاب فيما بعد ، ويف . تصور والشعور واالهتمام نقلها من هذه السذاجة يف التفكري وال

وال . وهي يف حياة األمم ومضة ال تذكر . احلقائق واملشاعر والتصورات واالهتمامات بعد عشرين عاماً ال تزيد 
ليت تسلمت هبا قيادة وا. اليت انتقلتها اجلماعة يف هذا الوقت القصري . . تقاس إليها تلك النقلة الواسعة الشاملة 

البشرية فارتفعت بتصوراهتا وأخالقها إىل القمة اليت مل ترتفع إليها قيادة قط يف تاريخ البشرية ، ال من ناحية طبيعة 
العقيدة ، وال من ناحية آثارها الواقعية يف حياة اإلنسان يف األرض ، وال من ناحية السعة والشمول لتضم اإلنسانية 

يف مساحة وعطف ، ويف تلبية لكل حاجاهتا الشعورية ، وحاجاهتا الفكرية ، وحاجاهتا االجتماعية ، كلها بني جواحنها 
  .وحاجاهتا التنظيمية يف شىت امليادين 



.  
إهنا املعجزة تتجلى يف النقلة من هذه السذاجة اليت تبدو مالحمها من خالل مثل هذه السورة إىل ذلك العمق 

 من حتول القلة إىل كثرة ، والضعف إىل قوة ، ألن بناء النفوس والعقول أعسر وهي نقلة أوسع وأكرب. والشمول 
  .من بناء األعداد والصفوف 

. وإنك لعلى خلق عظيم . وإن لك ألجراً غري ممنون . مآ أنت بنعمة ربك مبجنون . ن ، والقلم وما يسطرون { 
. فال تطع املكذبني . يله ، وهو أعلم باملهتدين إن ربك هو أعلم مبن ضل عن سب. فستبصر ويبصرون بأيكم املفتون 

عتل بعد ذلك . مناع للخري معتد أثيم . مهاز مشآء بنميم . وال تطع كل حالف مهني . ودوا لو تدهن فيدهنون 
  . .} سنسمه على اخلرطوم . أساطري األولني : إذا تتلى عليه آياتنا قال . أن كان ذا مال وبنني . زنيم 

بوصفه أحد حروف األجبدية ) . نون ( والعالقة واضحة بني احلرف . نه بنون ، وبالقلم ، وبالكتابة يقسم اهللا سبحا
فأما القسم هبا فهو تعظيم لقيمتها ، وتوجيه إليها ، يف وسط األمة اليت مل تكن تتجه إىل . . وبني القلم ، والكتابة 

، يف الوقت الذي كان دورها املقدر هلا يف علم اهللا  التعلم عن هذا الطريق ، وكانت الكتابة فيها متخلفة ونادرة
يتطلب منو هذه املقدرة فيها ، وانتشارها بينها ، لتقوم بنقل هذه العقيدة وما يقوم عليها من مناهج احلياة إىل أرجاء 

همة وما من شك أن الكتابة عنصر أساسي يف النهوض هبذه امل. مث لتنهض بقيادة البشرية قيادة رشيدة . األرض 
  .الكربى 

اقرأ . خلق اإلنسان من علق . اقرأ باسم ربك الذي خلق { : ومما يؤكد هذا املفهوم أن يبدأ الوحي بقوله تعاىل 
وأن يكون هذا اخلطاب موجهاً للنيب األمي الذي قدر } علم اإلنسان ما مل يعلم . الذي علم بالقلم . وربك األكرم 

مث أكد هذه اللفتة هنا بالقسم . نه بدأ الوحي إليه منوهاً بالقراءة والتعليم بالقلم اهللا أن يكون أمياً حلكمة معينة ولك
وكان هذا حلقة من املنهج اإلهلي لتربية هذه األمة وإعدادها للقيام بالدور الكوين . بنون ، والقلم وما يسطرون 

  .الضخم الذي قدره هلا يف علمه املكنون 
يسطرون ، منوهاً بقيمة الكتابة معظماً لشأهنا كما أسلفنا لينفي عن رسوله صلى  يقسم اهللا سبحانه بنون والقلم وما

  .اهللا عليه وسلم تلك الفرية اليت رماه هبا املشركون ، مستبعداً هلا ، ونعمته على رسوله ترفضها 
  . .} ما أنت بنعمة ربك مبجنون { 

حني يضيفه : بيه ، يف تعبري يوحي بالقرىب واملودة يثبت نعمة اهللا على ن. . فيثبت يف هذه اآلية القصرية وينفي 
وينفي تلك الصفة املفتراة اليت ال جتتمع مع نعمة اهللا ، على عبد نسبه إليه وقربه . } ربك { : سبحانه إىل ذاته 

  . .واصطفاه 
الذين وإن العجب ليأخذ كل دارس لسرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف قومه ، من قولتهم هذه عنه ، وهم 

  .علموا منه رجاحة العقل حىت حكموه بينهم يف رفع احلجر األسود قبل النبوة بأعوام كثرية 

وهم الذين لقبوه باألمني ، وظلوا يستودعونه أماناهتم حىت يوم هجرته ، بعد عدائهم العنيف له ، فقد ثبت أن عليا 
دائعهم اليت كانت عنده؛ حىت وهم حيادونه كرم اهللا وجهه ختلف عن رسول اهللا أياماً يف مكة ، لريد إليهم و

: فلما سأل هرقل أبا سفيان عنه . وهم الذين مل يعرفوا عليه كذبة واحدة قبل البعثة . ويعادونه ذلك العداء العنيف 
ما كان ليذر : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل نبوته؟ قال أبو سفيان وهو عدوه قبل إسالمه ال ، فقال هرقل 

  ناس ويكذب على اهللالكذب على ال
إن اإلنسان ليأخذه العجب أن يبلغ الغيظ بالناس إىل احلد الذي يدفع مشركي قريش إىل أن يقولوا هذه القولة 



ولكن احلقد يعمي ويصم ، . وغريها عن هذا اإلنسان الرفيع الكرمي ، املشهور بينهم برجاحة العقل وباخللق القومي 
  ئلها يعرف قبل كل أحد ، أنه كذاب أثيموالغرض يقذف بالفرية دون حترج وقا

هكذا يف عطف ويف إيناس ويف تكرمي ، رداً على ذلك احلقد الكافر ، وهذا . . } ما أنت بنعمة ربك مبجنون { 
  .االفتراء الذميم 

  . .} وإن لك ألجراً غري ممنون { 
. . أنعم عليك بالنبوة ومقامها الكرمي  وإن لك ألجراً دائماً موصوالً ، ال ينقطع وال ينتهي ، أجراً عند ربك الذي

وهو إيناس كذلك وتسرية وتعويض فائض غامر عن كل حرمان وعن كل جفوة وعن كل هبتان يرميه به املشركون 
  ؟ يف عطف ويف مودة ويف تكرمي؟} وإن لك ألجراً غري ممنون { : وماذا فقد من يقول له ربه . 

  : مث جتيء الشهادة الكربى والتكرمي العظيم
  . .} وإنك لعلى خلق عظيم { 

وتتجاوب أرجاء الوجود هبذا الثناء الفريد على النيب الكرمي؛ ويثبت هذا الثناء العلوي يف صميم الوجود ويعجز 
كل قلم ، ويعجز كل تصور ، عن وصف قيمة هذه الكلمة العظيمة من رب الوجود ، وهي شهادة من اهللا ، يف 

ومدلول اخللق العظيم هو ما هو عند اهللا مما ال . } وإنك لعلى خلق عظيم { : له فيها  ميزان اهللا ، لعبد اهللا ، يقول
  يبلغ إىل إدراك مداه أحد من العاملني

  :وداللة هذه الكلمة العظيمة على عظمة حممد صلى اهللا عليه وسلم تربز من نواح شىت 
، وتثبت يف كيانه ، وتتردد يف املأل األعلى إىل ما  تربز من كوهنا كلمة من اهللا الكبري املتعال ، يسجلها ضمري الكون

  .شاء اهللا 
وهو يعلم من ربه هذا ، قائل هذه . وتربز من جانب آخر ، من جانب إطاقة حممد صلى اهللا عليه وسلم لتلقيها 

ملطلقة ، ما هو؟ ما عظمته؟ ما داللة كلماته؟ ما مداها؟ ما صداها؟ ويعلم من هو إىل جانب هذه العظمة ا. الكلمة 
  .اليت يدرك هو منها ما ال يدركه أحد من العاملني 

إن إطاقة حممد صلى اهللا عليه وسلم لتلقي هذه الكلمة ، من هذا املصدر ، وهو ثابت ، ال ينسحق حتت ضغطها 
. . تلقيه هلا يف طمأنينة ويف متاسك ويف توازن . . اهلائل ولو أهنا ثناء وال تتأرجح شخصيته حتت وقعها وتضطرب 

  .وهو ذاته دليل على عظمة شخصيته فوق كل دليل 
وكان واقع سريته أعظم . ولقد رويت عن عظمة خلقه يف السرية ، وعلى لسان أصحابه روايات منوعة كثرية 

أعظم بصدورها عن العلي . ولكن هذه الكلمة أعظم بداللتها من كل شيء آخر . شهادة من كل ما روي عنه 
ال يتكرب على . حممد هلا وهو يعلم من هو العلي الكبري ، وبقائه بعدها ثابتاً راسخاً مطمئناً وأعظم بتلقي . الكبري 

  العباد ، وال ينتفخ ، وال يتعاظم ، وهو الذي مسع ما مسع من العلي الكبري
لة وما كان إال حممد صلى اهللا عليه وسلم بعظمة نفسه هذه من حيمل هذه الرسا. واهللا أعلم حيث جيعل رسالته 

  .فيكون كفئاً هلا ، كما يكون صورة حية منها . األخرية بكل عظمتها الكونية الكربى 
إن هذه الرسالة من الكمال واجلمال ، والعظمة والشمول ، والصدق واحلق ، حبيث ال حيملها إال الرجل الذي يثين 

طمأنينة القلب . توازن ، ويف طمأنينة  يف متاسك ويف. فتطيق شخصيته كذلك تلقي هذا الثناء . عليه اهللا هذا الثناء 
مث يتلقى بعد ذلك عتاب ربه له ومؤاخذته إياه . الكبري الذي يسع حقيقة تلك الرسالة وحقيقة هذا الثناء العظيم 

ويعلن هذه كما يعلن تلك ، ال يكتم من . على بعض تصرفاته ، بذات التماسك وذات التوازن وذات الطمأنينة 



  .واملبلغ األمني . والعبد الطائع . وهو هو يف كلتا احلالتني النيب الكرمي . . هذه شيئاً وال تلك 
وإن احلقيقة . وإن عظمة هذه النفس من عظمة هذه الرسالة . إن حقيقة هذه النفس من حقيقة هذه الرسالة 

مة هذه احلقيقة وقصارى ما ميلكه راصد لعظ. احملمدية كاحلقيقة اإلسالمية ألبعد من مدى أي جمهر ميلكه بشر 
  وأن يشري إىل مسارها الكوين دون أن حيدد هذا املسار. املزدوجة أن يراها وال حيدد مداها 

ومرة أخرى أجد نفسي مشدوداً للوقوف إىل جوار الداللة الضخمة لتلقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هلذه 
كان وهو بشر يثين على أحد أصحابه ، فيهتز لقد . . الكلمة من ربه ، وهو ثابت راسخ متوازن مطمئن الكيان 

وأصحابه يدركون أنه . وهو بشر وصاحبه يعلم أنه بشر . كيان صاحبه هذا وأصحابه من وقع هذا الثناء العظيم 
فأما هو فيتلقى هذه الكلمة . . دائرة البشرية ذات احلدود . ولكن يف الدائرة املعلومة احلدود . إنه نيب نعم . بشر 

  .هو خباصة يعلم من هو اهللا هو يعلم منه ما ال يعلمه سواه . وهو يعلم من هو اهللا . من اهللا 

  إنه أمر فوق كل تصور وفوق كل تقدير. . مث يصطرب ويتماسك ويتلقى ويسري 
إنه حممد وحده هو الذي يبلغ قمة الكمال اإلنساين . . إنه حممد وحده هو الذي يرقى إىل هذا األفق من العظمة 

إنه حممد وحده هو الذي يكافئ هذه الرسالة الكونية العاملية اإلنسانية؛ حىت . س لنفخة اهللا يف الكيان اإلنساين اجملان
إنه حممد وحده الذي علم اهللا منه أنه أهل هلذا املقام . . لتتمثل يف شخصه حية ، متشي على األرض يف إهاب إنسان 

وأعلن يف األخرى أنه جل شأنه وتقدست ذاته . ه على خلق عظيم واهللا أعلم حيث جيعل رسالته وأعلن يف هذه أن. 
وهو جل شأنه وحده القادر على أن } إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب { وصفاته ، يصلي عليه هو ومالئكته 

  . .يهب عبداً من عباده ذلك الفضل العظيم 
اهللا؛ وأصالة هذا العنصر يف احلقيقة اإلسالمية  مث إن هلذه اللفتة داللتها على متجيد العنصر األخالقي يف ميزان

  .كأصالة احلقيقة احملمدية 
والناظر يف هذه العقيدة ، كالناظر يف سرية رسوهلا ، جيد العنصر األخالقي بارزاً أصيالً فيها ، تقوم عليه أصوهلا 

الطهارة والنظافة واألمانة والصدق الدعوة الكربى يف هذه العقيدة إىل . . التشريعية وأصوهلا التهذيبية على السواء 
والعدل والرمحة والرب وحفظ العهد ، ومطابقة القول للفعل ، ومطابقتهما معاً للنية والضمري؛ والنهي عن اجلور 

والظلم واخلداع والغش وأكل أموال الناس بالباطل ، واالعتداء على احلرمات واألعراض ، وإشاعة الفاحشة بأية 
التشريعات يف هذه العقيدة حلماية هذه األسس وصيانة العنصر األخالقي يف الشعور و. . صورة من الصور 

  .ويف العالقات الفردية واجلماعية والدولية على السواء . والسلوك ، ويف أعماق الضمري ويف واقع اجملتمع 
وتتوارد . ف النبيل فيلخص رسالته يف هذا اهلد. » إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق « : والرسول الكرمي يقول 

وتقوم سريته الشخصية مثاالً حياً وصفحة نقية ، وصورة رفيعة ، . أحاديثه تترى يف احلض على كل خلق كرمي 
فيمجد هبذا الثناء نبيه صلى اهللا . . } وإنك لعلى خلق عظيم { : تستحق من اهللا أن يقول عنها يف كتابة اخلالد 

قي يف منهجه الذي جاء به هذا النيب الكرمي ، ويشد به األرض إىل السماء ، عليه وسلم كما ميجد به العنصر األخال
  .ويعلق به قلوب الراغبني إليه سبحانه وهو يدهلم على ما حيب ويرضى من اخللق القومي 

فهي أخالقية مل تنبع من البيئة ، وال من اعتبارات أرضية . وهذا االعتبار هو االعتبار الفذ يف أخالقية اإلسالم 
إطالقاً؛ وهي ال تستمد وال تعتمد على اعتبار من اعتبارات العرف أو املصلحة أو االرتباطات اليت كانت قائمة يف 

. تستمد من هتاف السماء لألرض لكي تتطلع إىل األفق . إمنا تستمد من السماء وتعتمد على السماء . اجليل 



اقة ، كي حيققوا إنسانيتهم العليا ، وكي يصبحوا أهالً وتستمد من صفات اهللا املطلقة ليحققها البشر يف حدود الط
  :لتكرمي اهللا هلم واستخالفهم يف األرض؛ وكي يتأهلوا للحياة الرفيعة األخرى 
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ومن مث فهي غري مقيدة وال حمدودة حبدود من أي اعتبارات قائمة يف األرض؛ } يف مقعد صدق عند مليك مقتدر { 
من كل قيد إمنا هي طليقة ترتفع إىل أقصى ما يطيقه البشر ، ألهنا تتطلع إىل حتقيق صفات اهللا الطليقة من كل حد و

.  
إمنا هي منهج متكامل ، تتعاون فيه . . . . وبر . وأمانة ، وعدل ، ورمحة . صدق . . مث إهنا ليست فضائل مفردة 

التربية التهذيبية مع الشرائع التنظيمية؛ وتقوم عليه فكرة احلياة كلها واجتاهاهتا مجيعاً ، وتنتهي يف خامتة املطاف إىل 
  خر من اعتبارات هذه احلياةال إىل أي اعتبار آ. اهللا 

وقد متثلت هذه األخالقية اإلسالمية بكماهلا ومجاهلا وتوازهنا واستقامتها واطرادها وثباهتا يف حممد صلى اهللا عليه 
  . .} وإنك لعلى خلق عظيم { : وسلم ومتثلت يف ثناء اهللا العظيم ، وقوله 

شركني ، الذين رموه بذلك البهت اللئيم؛ ويهددهم وبعد هذا الثناء الكرمي على عبده يطمئنه إىل غده مع امل
  :بافتضاح أمرهم وانكشاف بطالهنم وضالهلم املبني 

  . .} إن ربك هو أعلم مبن ضل عن سبيله وهو أعلم باملهتدين . بأيكم املفتون . فستبصر ويبصرون { 
. الذي يكشف االمتحان عن حقيقتة  أو هو املمتحن. واملفتون الذي يطمئن اهللا نبيه إىل كشفه وتعيينه هو الضال 

وهذا الوعد فيه من الطمأنينة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وللمؤمنني معه ، . . وكال املدلولني قريب من قريب 
واألقرب إىل الظن . أياً كان مدلول اجلنون الذي رموه به . . بقدر ما فيه من التهديد للمناوئني له املفترين عليه 

إمنا كانوا يعنون به خمالطة اجلنة له ، وإحياءهم . فالواقع يكذب هذا القول . ونوا يقصدون به ذهاب العقل أهنم مل يك
إليه هبذا القول الغريب البديع كما كانوا يظنون أن لكل شاعر شيطاناً هو الذي ميده ببديع القول وهو مدلول بعيد 

  .عة ما يوحى إليه من القول الثابت الصادق املستقيم عن حقيقة حال النيب صلى اهللا عليه وسلم وغريب عن طبي
ويثبت أيهم املمتحن مبا هو فيه؛ . وهذا الوعد من اهللا يشري إىل أن الغد سيكشف عن حقيقة النيب وحقيقة مكذبيه 

هو وربه . . } هو أعلم مبن ضل عن سبيله وهو أعلم باملهتدين { ويطمئنه إىل أن ربه . أو أيهم الضال فيما يدعيه 
ويف هذا ما يطمئنه وما يقلق أعداءه ، وما يبعث يف قلوهبم . الذي أوحى إليه ، فهو يعلم أنه املهتدي ومن معه 

  التوجس والقلق ملا سيجيء
مث يكشف اهللا له عن حقيقة حاهلم ، وحقيقة مشاعرهم ، وهم خياصمونه وجيادلونه يف احلق الذي معه ، ويرمونه مبا 

إهنم على . عقيدة فيما لديهم من تصورات اجلاهلية ، اليت يتظاهرون بالتصميم عليها وهم مزعزعو ال. يرمونه 
استعداد للتخلي عن الكثري منها يف مقابل أن يتخلى هو عن بعض ما يدعوهم إليه على استعداد أن يدهنوا ويلينوا 

  .وحيافظوا فقط على ظاهر األمر لكي يدهن هو هلم ويلني 

  :يؤمنون بأهنا احلق ، وإمنا هم أصحاب ظواهر يهمهم أن يستروها  فهم ليسوا أصحاب عقيدة. 
  . .} ودوا لو تدهن فيدهنون . فال تطع املكذبني { 

وفرق بني االعتقاد والتجارة كبري . كما يفعلون يف التجارة . فهي املساومة إذن ، وااللتقاء يف منتصف الطريق 
إهنا حقيقة . بل ليس يف العقيدة صغري وكبري . ري منها كالكبري فصاحب العقيدة ال يتخلى عن شيء منها؛ ألن الصغ



  .ال يطيع فيها صاحبها أحداً ، وال يتخلى عن شيء منها أبداً . واحدة متكاملة األجزاء 
وذلك حال اإلسالم . وما كان ميكن أن يلتقي اإلسالم واجلاهلية يف منتصف الطريق ، وال أن يلتقيا يف أي طريق 

إن اهلوة بينها وبني . جاهلية األمس وجاهلية اليوم ، وجاهلية الغد كلها سواء . يف كل زمان ومكان مع اجلاهلية 
وإمنا هو النضال الكامل الذي يستحيل فيه . اإلسالم ال تعرب ، وال تقام عليها قنطرة ، وال تقبل قسمة وال صلة 

  التوفيق
 صلى اهللا عليه وسلم ليدهن هلم ويلني؛ ويترك سب ولقد وردت روايات شىت فيما كان يدهن به املشركون للنيب

آهلتهم وتسفيه عبادهتم ، أو يتابعهم يف شيء مما هم عليه ليتابعوه يف دينه ، وهم حافظون ماء وجوههم أمام مجاهري 
العرب على عادة املساومني الباحثني عن أنصاف احللول ولكن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان حامساً يف موقفه 

وهو فيما عدا الدين ألني اخللق جانباً وأحسنهم معاملة وأبرهم بعشرية وأحرصهم . ن دينه ، ال يدهن فيه وال يلني م
  } فال تطع املكذبني { : فأما الدين فهو الدين وهو فيه عند توجيه ربه . على اليسر والتيسري 

وأصحابه . وهو حماصر بدعوته . ية يف مكة ومل يساوم صلى اهللا عليه وسلم يف دينه وهو يف أحرج املواقف العصب
ومل يسكت عن كلمة واحدة ينبغي أن تقال . القالئل يتخطفون ويعذبون ويؤذون يف اهللا أشد اإليذاء وهم صابرون 

ومل يسكت كذلك عن إيضاح حقيقة متس العقيدة . يف وجوه األقوياء املتجربين ، تأليفاً لقلوهبم ، أو دفعاً ألذاهم 
  . .من بعيد  من قريب أو

  :روى ابن هشام يف السرية عن ابن إسحاق قال 
وصدع به كما أمره اهللا ، مل يبعد منه قومه ومل يردوا . فلما بادى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قومه باإلسالم « 

ال من عصم فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه ، وأمجعوا خالفه وعداوته إ. عليه فيما بلغين حىت ذكر آهلتهم وعاهبا 
اهللا تعاىل منهم باإلسالم وهم قليل مستخفون وحدب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمه أبو طالب ومنعه ، 

  .» وقام دونه ، ومضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أمر اهللا مظهراً ألمره ، ال يرده عنه شيء 

يعتبهم من شيء أنكروه عليه من فراقهم وعيب آهلتهم ، فلما رأت قريش أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال « 
. . ورأوا أن عمه أبا طالب قد حدب عليه وقام دونه فلم يسلمه هلم ، مشى رجال من أشراف قريش إىل أيب طالب 

واألسود بن املطلب . وأبو البختري وامسه العاص بن هشام . عتبة وشيبة ابنا ربيعة ، وأبو سفيان بن حرب بن أمية 
والوليد بن املغرية ، ونبيه ومنبه ابنا احلجاج ) وامسه عمرو بن هشام وكان يكىن ابا احلكم ( وأبو جهل . ن أسد ب

إن ابن اخيك قد سب آهلتنا ، وعاب ديننا ، وسفه . يا أبا طالب : فقالوا . . أو من مشى منهم . . بن عامر 
ي بيننا وبينه ، فإنك على مثل ما حنن عليه من خالفه؛ أحالمنا ، وضلل آباءنا ، فإما أن تكفه عنا وإما أن ختل

  .فنكفيكه فقال هلم أبو طالب قوالً وفيقاً ، وردهم رداً مجيالً ، فانصرفوا عنه 
مث شري األمر بينه . يظهر دين اهللا ، ويدعو إليه : ومضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ما هو عليه » 

وحض . وأكثرت قريش ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتذامروا فيه  وبينهم حىت تباعدوا وتضاغنوا ،
يا أبا طالب ، إن لك سناً وشرفاً ومنزلة : فقالوا له . مث إهنم مشوا إىل أيب طالب مرة أخرى . بعضهم بعضاً عليه 

تم آبائنا ، وتسفيه أحالمنا من ش: وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا؛ وإنا واهللا ال نصرب على هذا . فينا 
مث انصرفوا عنه . . ، وعيب آهلتنا ، حىت تكفه عنا أو ننازله وإياك يف ذلك حىت يهلك أحد الفريقني أو كما قالوا له 

فعظم على أيب طالب فراق قومه وعداوهتم ، ومل يطب نفساً بإسالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هلم وال . 
وحدثين يعقوب بن عقبة بن املغرية بن األخنس ، أنه حّدث ، أن قريشاً حني قالوا أليب :  قال ابن إسحق. خذالنه 



: إن قومك قد جاءوين فقالوا يل . يا بن أخي : طالب هذه املقالة بعث إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له 
فظن رسول : قال . من األمر ما ال أطيق فأبق عليَّ وعلى نفسك ، وال حتملين ) للذي كانوا قالوا له ( كذا وكذا 

. اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قد بدا لعمه فيه بداء ، وأنه خاذله ومسلمه وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه 
يا عم واهللا لو وضعوا الشمس يف مييين والقمر يف يساري على « :  -فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال 

واستعرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فبكى : قال . » ألمر حىت يظهره اهللا أو أهلك فيه ما تركته أن أترك هذا ا
.  

: فأقبل عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال : قال . أقبل يا بن أخي : فلما وىل ناداه أبو طالب فقال . مث قام 
  .« أبداً اذهب يا بن أخي فقل ما أحببت ، فواهللا ال أسلمك لشيء 

حاميه وكافيه ، . فهذه صورة من إصرار النيب صلى اهللا عليه وسلم على دعوته يف اللحظة اليت ختلى عنه فيها عمه 
  وآخر حصن من حصون األرض مينعه املتربصني به املتذامرين فيه

عباراهتا هذه هي صورة قوية رائعة جديدة يف نوعها من حيث حقيقتها ، ومن حيث صورها وظالهلا ومن حيث 
فيها مصداق قول اهللا . جديدة جدة هذه العقيدة ، رائعة روعة هذه العقيدة ، قوية قوة هذه العقيدة . . وألفاظها 

  . .} وإنك لعلى خلق عظيم { : العظيم 
وصورة أخرى رواها كذلك ابن اسحق ، كانت يف مساومة مباشرة من املشركني لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .ياهم أمره ، ووثبت كل قبيلة على من أسلم منها تعذبه وتفتنه عن دينه بعد إذ أع
حدثت أن عتبة بن ربيعة وكان سيداً : وحدثين يزيد بن زياد ، عن حممد بن كعب القرظي ، قال : قال ابن إسحق 

يا معشر  »: ، قال يوماً وهو جالس يف نادي قريش ، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس يف املسجد وحده 
أال أقوم إىل حممد فأكلمه وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ وذلك حني . قريش 

يا أبا الوليد قم إليه فكلمه : فقالوا . أسلم محزة ، ورأوا أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يزيدون ويكثرون 
من : إنك منا حيث علمت . يا بن أخي : صلى اهللا عليه وسلم فقال فقام إليه عتبة حىت جلس إىل رسول اهللا . 

السطة يف العشرية واملكان يف النسب ، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم ، فرقت به مجاعتهم ، وسفهت به 
فامسع مين أعرض عليك أموراً تنظر فيها ، . أحالمهم ، وعبت به آهلتهم ودينهم ، وكفرت به من مضى من آبائهم 

يا : قال . » قل يا أبا الوليد أمسع « :  -فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال . لك تقبل منها بعضها لع
وإن كنت . إن كنت إمنا تريد مبا جئت به من هذا األمر ماالً مجعنا لك من أموالنا حىت تكون أكثرنا ماال . بن أخي 

وإن كنت تريد به ملكاً ملكناك علينا ، وإن كان هذا . أمراً دونك إمنا تريد به شرفاً سودناك علينا حىت ال نقطع 
الذي يأتيك رئياً تراه ال تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حىت نربئك منه ، فإنه رمبا غلب 

وسلم يستمع منه التابع على الرجل حىت يداوي منه أو كما قال له حىت إذا فرغ عتبة ورسول اهللا صلى اهللا عليه 
بسم اهللا الرمحن { : فقال . أفعل : قال . » فاستمع مين « : قال . نعم : قال » أقد فرغت يا أبا الوليد؟ « : قال 

بشرياً ونذيراً فأعرض . كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون . تنزيل من الرمحن الرحيم . حم . الرحيم 
قلوبنا يف أكنة مما تدعونا إليه ، ويف آذاننا وقر ، ومن بيننا وبينك حجاب ،  :أكثرهم فهم ال يسمعون؟ وقالوا 

إمنآ أنا بشر مثلكم يوحى إيلّ أمنآ إهلكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل : قل . فاعمل إننا عاملون 
. عها منه عتبة أنصت هلا فلما مس. مث مضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيها يقرؤها عليه } . . . للمشركني 

مث انتهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل السجدة منها فسجد . وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليها يسمع منه 



: فقام عتبة إىل أصحابه ، فقال بعضهم لبعض . . » فأنت وذاك . قد مسعت يا أبا الوليد ما مسعت « . مث قال . 
: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال : فلما جلس إليهم قالوا . الوليد بغري الوجه الذي ذهب به حنلف باهللا لقد جاءكم أبو 

ورائي أنين مسعت قوالً واهللا ما مسعت مثله قط ، واهللا ما هو بالشعر ، وال بالسحر ، وال بالكهانة ، يا معشر قريش 
عتزلوه ، فواهللا ليكونن لقوله الذي مسعت منه أطيعوين ، واجعلوها يب ، وخلوا بني هذا الرجل وبني ما هو فيه ، فا

وإن يظهر على العرب فملكه ملككم ، وعزه عزكم ، وكنتم . فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغريكم . نبأ عظيم 
  «. . هذا رأيي فيه ، فاصنعوا ما بدا لكم : قال . سحرك واهللا يا أبا الوليد بلسانه : قالوا . أسعد الناس به 

فإن أعرضوا فقل { : خرى أن عتبة استمع حىت جاء الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل قوله تعاىل ويف رواية أ
: فقام مذعوراً فوضع يده على فم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول } أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ومثود 

  قال ما قالوقام إىل القوم ف. أنشدك اهللا والرحم يا حممد وذلك خمافة أن يقع النذير 
تبدو يف أدبه . وهي كذلك صورة من صور اخللق العظيم . وعلى أية حال فهذه صورة أخرى من صور املساومة 

صلى اهللا عليه وسلم وهو يستمع إىل عتبة حىت يفرغ من قوله الفارغ الذي ال يستحق االنتباه من مثل حممد صلى 
ولكن خلقه ميسك به ال . نه للحق ولعرض هذه األرض اهللا عليه وسلم يف تصوره لقيم هذا الكون ، ويف ميزا

« : مث يقول يف هدوء . يقاطع وال يتعجل وال يغضب وال يضجر ، حىت يفرغ الرجل من مقالته ، وهو مقبل عليه 
إهنا الطمأنينة الصادقة للحق مع األدب الرفيع يف االستماع . زيادة يف اإلمالء والتوكيد » أقد فرغت يا أبا الوليد؟ 

  .واحلديث 

  .ومها معاً بعض داللة اخللق العظيم . 
  :وصورة ثالثة للمساومة فيما رواه ابن اسحق قال 

واعترض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة فيما بلغين األسود بن املطلب بن أسد ابن عبد « 
يا : فقالوا . وكانوا ذوي أسنان يف قومهم  .العزى والوليد بن املغرية ، وأمية بن خلف ، والعاص بن وائل السهمي 

فإن كان الذي تعبد خرياً مما نعبد كنا . حممد ، هلم فلنعبد ما تعبد ، وتعبد ما نعبد ، فنشترك حنن وأنت يف األمر 
يا : قل { : قد أخذنا حبظنا منه ، وإن كان ما نعبد خرياً مما تعبد كنت قد أخذت حبظك منه فأنزل اهللا تعاىل فيهم 

  . .السورة كلها } ال أعبد ما تعبدون . أيها الكافرون 
. وقال هلم الرسول صلى اهللا عليه وسلم ما أمره ربه أن يقول . وحسم اهللا املساومة املضحكة هبذه املفاصلة اجلازمة 

.  
ذبني مث يربز قيمة العنصر األخالقي مرة أخرى يف هني الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن إطاعة أحد هؤالء املك

  :بالذات ، ويصفه بصفاته املزرية املنفرة ، ويتوعده باإلذالل واملهانة 
أن كان ذا مال . عتل بعد ذلك زنيم . مناع للخري معتد أثيم . مهاز مشآء بنميم . وال تطع كل حالف مهني { 

  . .} سنسمه على اخلرطوم . أساطري األولني : إذا تتلى عليه آياتنا قال . وبنني 
ذرين ومن خلقت { : إنه الوليد بن املغرية ، وإنه هو الذي نزلت فيه كذلك آيات من سورة املدثر : وقد قيل 

كال إنه كان آلياتنا عنيدا . مث يطمع أن أزيد . وحيداً ، وجعلت له ماالً ممدوداً ، وبنني شهودا ، ومهدت له متهيداً 
مث أدبر واستكرب . مث عبس وبسر . قتل كيف قدر؟ مث نظر فقتل كيف قدر؟ مث . إنه فكَّر وقدَّر . سأرهقه صعوداً . 
ورويت عنه مواقف كثرية يف الكيد } سأصليه سقر . إن هذآ إال قول البشر . إن هذآ إال سحر يؤثر : فقال . 



: كما قيل . . لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإنذار أصحابه ، والوقوف يف وجه الدعوة ، والصد عن سبيل اهللا 
وكالمها كان ممن خاصموا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . . آيات سورة القلم نزلت يف األخنس بن شريق إن 

  .وجلوا يف حربة والتأليب عليه أمداً طويالً 
وهذه احلملة القرآنية العنيفة يف هذه السورة ، والتهديدات القاصمة يف السورة األخرى ، ويف سواها ، شاهد على 

كان هو الوليد أو األخنس واألول أرجح ، يف حرب الرسول والدعوة ، كما هي شاهد على سوء شدة دوره سواء 
  .طويته ، وفساد نفسه ، وخلوها من اخلري 

  . .والقرآن يصفه هنا بتسع صفات كلها ذميم 
به ، وال يكثر احللف إال إنسان غري صادق ، يدرك أن الناس يكذبونه وال يثقون . كثري احللف . . فهو حالف 

  .فيحلف ويكثر من احللف ليداري كذبه ، ويستجلب ثقة الناس 
  .ال حيترم نفسه ، وال حيترم الناس قوله . . وهو مهني 

فاملهانة . ولو كان ذا مال وذا بنني وذا جاه . وآية مهانته حاجته إىل احللف ، وعدم ثقته بنفسه وعدم ثقة الناس به 
والعزة صفة نفسية ال تفارق النفس الكرمية ولو جتردت من . اً طاغية جباراً صفة نفسية تلصق باملرء ولو كان سلطان

  كل أعراض احلياة الدنيا
وخلق اهلمز يكرهه اإلسالم . يهمز الناس ويعيبهم بالقول واإلشارة يف حضورهم أو يف غيبتهم سواء . . وهو مهاز 

األدب يف معاملة الناس وحفظ كراماهتم صغروا  أشد الكراهية؛ فهو خيالف املروءة ، وخيالف أدب النفس ، وخيالف
يا أيها { : وقال } ويل لكل مهزة ملزة { : وقد تكرر ذم هذا اخللق يف القرآن يف غري موضع؛ فقال . أم كربوا 

وال . الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خرياً منهم وال نسآء من نسآء عسى أن يكن خرياً منهن 
  . .وكلها أنواع من اهلمز يف صورة من الصور } وال تنابزوا باأللقاب . سكم تلمزوا أنف

وهو خلق ذميم كما أنه . ميشي بني الناس مبا يفسد قلوهبم ، ويقطع صالهتم ، ويذهب مبوداهتم . وهو مشاء بنميم 
حىت أولئك . خرين خلق مهني ، ال يتصف به وال يقدم عليه إنسان حيترم نفسه أو يرجو لنفسه احتراماً عند اآل

حىت هؤالء الذين يفتحون آذاهنم له ال . الذين يفتحون آذاهنم للنمام ، ناقل الكالم ، املشاء بالسوء بني األوداء 
  .حيترمونه يف قرارة نفوسهم وال يودونه 

وكان  .ولقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهى أن ينقل إليه أحد ما يغري قلبه على صاحب من أصحابه 
  .» ال يبلغين أحد عن أحد من أصحايب شيئاً فإين أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر « : يقول 

مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلى آله « : وثبت يف الصحيحني من حديث جماهد عن طاووس عن ابن عباس قال 
مها فكان ال يستتر من البول ، وأما اآلخر فكان أما أحد. إهنما ليعذبان ، وما يعذبان يف كبري : وسلم بقربين ، فقال 

  .» ميشي بالنميمة 
ال يدخل اجلنة قتات : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول « : وروى اإلمام أمحد بإسناده عن حذيفة قال 

  ) .ورواه اجلماعة إال ابن ماجه ( أي منام » 
أال أخربكم « : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  .وروى اإلمام أمحد كذلك بإسناده عن يزيد بن السكن 

أال أخربكم بشراركم؟ : مث قال « الذين إذا رؤوا ذكر اهللا عز وجل » : قال . بلى يا رسول اهللا : خبياركم؟ قالوا 
  .» املشاءون بالنميمة املفسدون بني األحبة ، الباغون للربآء العيب 

ن هذا اخللق الذميم الوضيع ، الذي يفسد القلب ، كما يفسد الصحب ، ومل يكن بد لإلسالم أن يشدد يف النهي ع



ويتدىن بالقائل قبل أن يفسد بني اجلماعة ، ويأكل قلبه وخلقه قبل أن يأكل سالمة اجملتمع ، ويفقد الناس الثقة 
  بعضهم ببعض ، وجيين على األبرياء يف معظم األحايني

  .وهو مناع للخري 

وعرف عنه أنه كان يقول ألوالده . ولقد كان مينع اإلميان وهو مجاع اخلري . ن غريه مينع اخلري عن نفسه وع. 
لئن تبع دين حممد منكم أحد ال أنفعه بشيء أبدا : وعشريته ، كلما آنس منهم ميالً إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فيما كان يفعل } مناع للخري {  ومن مث سجل القرآن عليه هذه الصفة. فكان مينعهم هبذا التهديد عن اإلسالم . 
  .ويقول 

مث هو معتد على النيب صلى اهللا عليه وسلم وعلى املسلمني وعلى . متجاوز للحق والعدل إطالقاً . . وهو معتد 
واالعتداء صفة ذميمة تنال من عناية القرآن . . أهله وعشريته الذين يصدهم عن اهلدى ومينعهم من الدين 

كلوا من { : وينهى عنها اإلسالم يف كل صورة من صورها ، حىت يف الطعام والشراب . . اً واحلديث اهتماماً كبري
  .ألن العدل واالعتدال طابع اإلسالم األصيل . . } طيبات ما رزقناكم وال تطغوا فيه 

. يرتكبها  بدون حتديد لنوع اآلثام اليت. . } أثيم { . يرتكب املعاصي حىت حيق عليه الوصف الثابت . . وهو أثيم 
  فاجتاه التعبري إىل إثبات الصفة ، وإلصاقها بالنفس كالطبع املقيم

وهي لفظة تعرب جبرسها وظلها عن جمموعة من الصفات وجمموعة من السمات ، ال . . } عتل { وهو بعد هذا كله 
وإنه الشره املنوع . ب وإنه األكول الشرو. إن العتل هو الغليظ اجلايف : فقد يقال . تبلغها جمموعة ألفاظ وصفات 

العتل كل رغيب « : وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه . . وإنه الفظ يف طبعه ، اللئيم يف نفسه ، السِّيئ يف معاملته . 
بذاهتا أدل على } عتل { ولكن تبقى كلمة . . » اجلوف ، وثيق اخللق ، أكول شروب ، مجوع للمال ، منوع له 

  .صية الكريهة من مجيع الوجوه كل هذا ، وأبلغ تصويراً للشخ
وهذه خامتة الصفات الذميمة الكريهة املتجمعة يف عدو من أعداء اإلسالم وما يعادي اإلسالم ويصر . . وهو زنيم 

على عداوته إال أناس من هذا الطراز الذميم والزنيم من معانيه اللصيق يف القوم ال نسب له فيهم ، أو أن نسبه 
واملعىن الثاين هو األقرب يف . ه ، الذي اشتهر وعرف بني الناس بلؤمه وخبثه وكثرة شروره ومن معاني. فيهم ظنني 

  .وإن كان إطالق اللفظ يدمغه بصفة تدعه مهيناً يف القوم ، وهو املختال الفخور . حالة الوليد بن املغرية 
وقف الذي جيزي به نعمة اهللا عليه باملال مث يعقب على هذه الصفات الذاتية مبوقفه من آيات اهللا ، مع التشنيع هبذا امل

  :والبنني 
  . .} أساطري األولني : أن كان ذا مال وبنني إذا تتلى عليه آياتنا قال { 

. . وما أقبح ما جيزي إنسان نعمة اهللا عليه باملال والبنني؛ استهزاء بآياته ، وسخرية من رسوله ، واعتداء على دينه 
  .وصف ذميم  وهذه وحدها تعدل كل ما مر من

ومن مث جييء التهديد من اجلبار القهار ، يلمس يف نفسه موضع االختيال والفخر باملال والبنني؛ كما ملس وصفه من 
  .قبل موضع االختيال مبكانته ونسبه 

  :ويسمع وعد اهللا القاطع . 
  . .} سنسمه على اخلرطوم { 

املقصود هنا كناية عن أنفه واألنف يف لغة العرب يكىن ولعله هو . . ومن معاين اخلرطوم طرف أنف اخلنزير الربي 



أي يف التراب ويقال ورم أنفه ومحي أنفه ، إذا . . وأنف يف الرغام للذليل . أنف أشم للعزيز : به عن العزة فيقال 
لوسم األول ا. . والتهديد بومسه على اخلرطوم حيوي نوعني من اإلذالل والتحقري . . ومنه األنفة . غضب معتزاً 

  والثاين جعل أنفه خرطوماً كخرطوم اخلنزير. . كما يوسم العبد 
فهو من أمة كانت تعد هجاء شاعر ولو بالباطل . وما من شك أن وقع هذه اآليات على نفس الوليد كان قاصماً 

هذا  يف. هبذا األسلوب الذي ال يبارى . مذمة يتوقاها الكرمي فكيف بدمغه باحلق من خالق السماوات واألرض 
  . .يف خلود . . مث يستقر يف كيان الوجود . السجل الذي تتجاوب بكل لفظ من ألفاظه جنبات الوجود 

  . .إهنا القاصمة اليت يستأهلها عدو اإلسالم وعدو الرسول الكرمي صاحب اخللق العظيم 
بقصة يبدو أهنا كانت معروفة  ومبناسبة اإلشارة إىل املال والبنني ، والبطر الذي يبطره املكذبون ، يضرب هلم مثالً

عندهم ، شائعة بينهم ، ويذكرهم فيها بعاقبة البطر بالنعمة ، ومنع اخلري واالعتداء على حقوق اآلخرين؛ ويشعرهم 
أن ما بني أيديهم من نعم املال والبنني ، إمنا هو ابتالء هلم كما ابتلي أصحاب هذه القصة ، وأن له ما بعده ، وأهنم 

  :ا هم فيه غري متروكني مل
فطاف عليها طآئف من ربك . إنا بلوناهم كما بلونآ أصحاب اجلنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحني ، وال يستثنون { 

فانطلقوا وهم . أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمني : فتنادوا مصبحني . وهم نآئمون ، فأصبحت كالصرمي 
إنا لضآلون ، بل : فلما رأوها قالوا . وغدوا على حرد قادرين . أن الَّ يدخلنها اليوم عليكم مسكني : يتخافتون 

فأقبل بعضهم على . سبحان ربنآ إنا كنا ظاملني : أمل أقل لكم لوال تسبحون قالوا : قال أوسطهم . حنن حمرومون 
كذلك . . ون يا ويلنا إنا كنا طاغني ، عسى ربنآ أن يبدلنا خرياً منهآ إنآ إىل ربنا راغب: بعض يتالومون ، قالوا 

  . .} العذاب ، ولعذاب اآلخرة أكرب لو كانوا يعلمون 
وهذه القصة قد تكون متداولة ومعروفة ، ولكن السياق القرآين يكشف عما وراء حوادثها من فعل اهللا وقدرته ، 

  .ويكون هذا هو اجلديد يف سياقها القرآين . ومن ابتالء وجزاء لبعض عباده 
نلمح جمموعة من الناس ساذجة بدائية أشبه يف تفكريها وتصورها وحركتها بأهل  ومن خالل نصوصها وحركاهتا

ولعل هذا املستوى من النماذج البشرية كان أقرب إىل املخاطبني بالقصة ، الذين كانوا . الريف البسطاء السذج 
  طةيعاندون وجيحدون ، ولكن نفوسهم ليست شديدة التعقيد ، إمنا هي أقرب إىل السذاجة والبسا

والقصة من ناحية األداء متثل إحدى طرق األداء الفين للقصة يف القرآن؛ وفيه مفاجآت مشوقة ، كما أن فيه 
  .سخرية بالكيد البشري العاجز أمام تدبري اهللا وكيده 

فلنحاول أن . وفيه حيوية يف العرض حىت لكأن السامع أو القارئ يشهد القصة حية تقع أحداثها أمامه وتتواىل 
  :ا كما هي يف سياقها القرآين نراه

لقد كان للمساكني . ها حنن أوالء أمام أصحاب اجلنة جنة الدنيا ال جنة اآلخرة وها هم أوالء يبيتون يف شأهنا أمراً 
ولكن الورثة يريدون أن يستأثروا . حظ من مثرة هذه اجلنة كما تقول الروايات على أيام صاحبها الطيب الصاحل 

  فلننظر كيف جتري األحداث إذن. . حيرموا املساكني حظهم  بثمرها اآلن ، وأن
  .} إذ أقسموا ليصرمنها مصبحني وال يستثنون . إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب اجلنة { 

وأقسموا على هذا . لقد قر رأيهم على أن يقطعوا مثرها عند الصباح الباكر ، دون أن يستثنوا منه شيئاً للمساكني 
فلندعهم يف غفلتهم أو يف كيدهم الذي بيتوه ، ولننظر . . يه ، وباتوا هبذا الشر فيما اعتزموه ، وعقدوا النية عل

فإن اهللا ساهر ال ينام كما ينامون ، وهو يدبر هلم غري ما . ماذا جيري من ورائهم يف هبمة الليل وهم ال يشعرون 



إن هناك مفاجأة تتم . . صيب املساكني املعلوم يدبرون ، جزاء على ما بيتوا من بطر بالنعمة ومنع للخري ، وخبل بن
  :والناس نيام . وحركة لطيفة كحركة األشباح يف الظالم . يف خفية 

  . .} فأصبحت كالصرمي . فطاف عليها طآئف من ربك وهم نآئمون { 
  .فلندع اجلنة وما أمل هبا مؤقتاً لننظر كيف يصنع املبيتون املاكرون 

  :كما دبروا ، وينادي بعضهم بعضاً لينفذوا ما اعتزموا ها هم أوالء يصحون مبكرين 
  . .} أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمني : فتنادوا مصبحني { 

  يذكر بعضهم بعضاً ويوصي بعضهم بعضاً ، وحيمس بعضهم بعضاً
 ، ليحتجنوا مث ميضي السياق يف السخرية منهم ، فيصورهم منطلقني ، يتحدثون يف خفوت ، زيادة يف إحكام التدبري

  الثمر كله هلم ، وحيرموا منه املساكني
  } أن الَّ يدخلنها اليوم عليكم مسكني : فانطلقوا وهم يتخافتون { 

أجل فقد شهدنا تلك اليد . . وكأمنا حنن الذين نسمع القرآن أو نقرؤه نعلم ما ال يعلمه أصحاب اجلنة من أمرها 
ورأيناها كأمنا هي مقطوعة الثمار بعد ذلك الطائف اخلفي . ذهب بثمرها كله اخلفية اللطيفة متتد إليها يف الظالم ، فت

  .الرهيب فلنمسك أنفاسنا إذن ، لنرى كيف يصنع املاكرون املبيتون 
  :إن السياق ما يزال يسخر من املاكرين املبيتني 

  } وغدوا على حرد قادرين { 
  على أقل تقدير حرمان أنفسهم. . أجل إهنم لقادرون على املنع واحلرمان 

  :وحنن نشهدهم مفجوئني . فلننطلق مع السياق ساخرين . وها هم أوالء يفاجأون 
  . .} إنا لضالون : فلما رأوها قالوا { 

  :ولكنهم يعودون فيتأكدون . . فقد ضللنا إليها الطريق . ما هذه جنتنا املوقرة بالثمار 
  . .} بل حنن حمرومون { 

  وهذا هو اخلرب اليقني
ن وقد حاقت هبم عاقبة املكر والتبييت ، وعاقبة البطر واملنع ، يتقدم أوسطهم وأعقلهم وأصلحهم ويبدو أنه واآل

  .كان له رأي غري رأيهم 

ولكنه . ولكنه تابعهم عندما خالفوه وهو فريد يف رأيه ، ومل يصر على احلق الذي رآه فناله احلرمان كما ناهلم 
  :يذكرهم ما كان من نصحه وتوجيهه 

  ؟} لوال تسبحون : أمل أقل لكم : قال أوسطهم { 
  :واآلن فقط يسمعون للناصح بعد فوات األوان 

  . .} سبحان ربنا ، إنا كنا ظاملني : قالوا { 
  :ها هم أوالء يصنعون . . وكما يتنصل كل شريك من التبعة عند ما تسوء العاقبة ، ويتوجه باللوم إىل اآلخرين 

  } يتالومون فأقبل بعضهم على بعض { 
عسى أن يغفر اهللا هلم ، ويعوضهم من . مث ها هم أوالء يتركون التالوم ليعترفوا مجيعاً باخلطيئة أمام العاقبة الرديئة 

  :اجلنة الضائعة على مذبح البطر واملنع والكيد والتدبري 
  . .} راغبون عسى ربنا أن يبدلنا خرياً منها إنا إىل ربنا . يا ويلنا إنا كنا طاغني : قالوا { 



  :وقبل أن يسدل السياق الستار على املشهد األخري نسمع التعقيب 
  . .} ولعذاب اآلخرة أكرب لو كانوا يعلمون . كذلك العذاب { 

ولينظروا ماذا } إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب اجلنة { . فليعلم املشركون أهل مكة . وكذلك االبتالء بالنعمة 
  :حذروا ما هو أكرب من ابتالء الدنيا وعذاب الدنيا مث لي. . وراء االبتالء 

  } ولعذاب اآلخرة أكرب لو كانوا يعلمون { 
وكذلك يسوق إىل قريش هذه التجربة من واقع البيئة ، ومما هو متداول بينهم من القصص ، فريبط بني سنته يف 

ويف الوقت ذاته يشعر املؤمنني بأن . هتم الغابرين وسنته يف احلاضرين؛ ويلمس قلوهبم بأقرب األساليب إىل واقع حيا
. ما يرونه على املشركني من كرباء قريش من آثار النعمة والثروة إمنا هو ابتالء من اهللا ، له عواقبه ، وله نتائجه 

، فأما املتبطرون املانعون للخري املخدوعون مبا هم فيه من نعيم . وسنته أن يبتلي بالنعمة كما يبتلي بالبأساء سواء 
وأما املتقون احلذرون فلهم عند رهبم . . } ولعذاب اآلخرة أكرب لو كانوا يعلمون { : فذلك كان مثالً لعاقبتهم 

  :جنات النعيم 
  . .} إن للمتقني عند رهبم جنات النعيم { 

ا الطريق ، تقابل النقيضني اللذين اختلفت هبم. . وهو التقابل يف العاقبة ، كما أنه التقابل يف املسلك واحلقيقة 
  فاختلفت هبما خامتة الطريق

ويتحداهم وحيرجهم بالسؤال تلو . وعند هاتني اخلامتتني يدخل معهم يف جدل ال تعقيد فيه كذلك وال تركيب 
السؤال عن أمور ليس هلا إال جواب واحد يصعب املغالطة فيه؛ ويهددهم يف اآلخرة مبشهد رهيب ، ويف الدنيا 

  :قوي الشديد حبرب من العزيز اجلبار ال
أفنجعل املسلمني كاجملرمني؟ ما لكم؟ كيف حتكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه ملا ختريون؟ أم لكم { 

أميان علينا بالغة إىل يوم القيامة إن لكم ملا حتكمون؟ سلهم أيهم بذلك زعيم؟ أم هلم شركآء؟ فليأتوا بشركآئهم إن 
  .كانوا صادقني 

وقد كانوا يدعون إىل . خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة . يدعون إىل السجود فال يستطيعون يوم يكشف عن ساق و
وأملي هلم إن كيدي . فذرين ومن يكذب هبذا احلديث ، سنستدرجهم من حيث ال يعلمون . السجود وهم ساملون 

  ؟} أم تسأهلم أجراً فهم من مغرم مثقلون؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون . متني 
فريفع من حرارة . بعذاب اآلخرة وحرب الدنيا جييء كما نرى يف خالل ذلك اجلدل ، وهذا التحدي  والتهديد

  .اجلدل ، ويزيد من ضغط التحدي 
يعود إىل عاقبة هؤالء وهؤالء اليت عرضها يف } أفنجعل املسلمني كاجملرمني؟ { : والسؤال االستنكاري األول 

فاملسلمون املذعنون املستسلمون لرهبم ، . ال يكون . ال . . واب واحد وهو سؤال ليس له إال ج. اآليات السابقة 
ال يكونون أبداً كاجملرمني الذين يأتون اجلرمية عن جلاج يسمهم هبذا الوصف الذميم وما جيوز يف عقل وال يف عدل 

  .أن يتساوى املسلمون واجملرمون يف جزاء وال مصري 
ماذا بكم؟ وعالم تبنون أحكامكم؟ . . } ما لكم؟ كيف حتكمون؟ {  :ومن مث جييء السؤال االستنكاري اآلخر 

  وكيف تزنون القيم واألقدار؟ حىت يستوي يف ميزانكم وحكمكم من يسلمون ومن جيرمون؟
أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه { : ومن االستنكار واإلنكار عليهم ينتقل إىل التهكم هبم والسخرية منهم 

فهو التهكم والسخرية أن يسأهلم إن كان هلم كتاب يدرسونه ، هو الذي يستمدون منه مثل ذلك . . } ملا ختريون؟ 



إن املسلمني كاجملرمني إنه كتاب مضحك يوافق هواهم : احلكم الذي ال يقبله عقل وال عدل؛ وهو الذي يقول هلم 
ن إىل حق وال إىل عدل ، وال إىل وميلق رغباهتم ، فلهم فيه ما يتخريون من األحكام وما يشتهون وهو ال يرتك

  معقول أو معروف
وهو أن تكون هلم . فإن ال يكن ذلك فهو هذا . . } أم لكم أميان علينا بالغة إىل يوم القيامة إن لكم ملا حتكمون؟ { 

ن هذا مواثيق على اهللا ، سارية إىل يوم القيامة ، مقتضاها أن هلم ما حيكمون ، وما خيتارون وفق ما يشتهون وليس م
  فعالم إذن يتكلمون؟ وإالم إذن يستندون؟. فال عهود هلم عند اهللا وال مواثيق . شيء 

سلهم من منهم املتعهد هبذا؟ من منهم املتعهد بأن هلم على اهللا ما يشاءون ، وأن . . } سلهم أيهم بذلك زعيم؟ { 
  هلم ميثاقاً عليه ساري املفعول إىل يوم القيامة أن هلم ما حيكمون؟

  و هتكم ساخر عميق بليغ يذيب الوجوه من احلرج والتحدي السافر املكشوفوه
  . .} أم هلم شركاء؟ فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقني { 

ويتحداهم أن . ويتجاهل أن هناك شركاء . ولكن التعبري يضيف الشركاء إليهم ال هللا . وهم كانوا يشركون باهللا 
  ولكن مىت يدعوهنم؟. . ني يدعوا شركاءهم هؤالء إن كانوا صادق

وقد كانوا يدعون . خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة . يوم يكشف عن ساق ويدعون إىل السجود فال يستطيعون { 
  .} إىل السجود وهم ساملون 

.  
وهذا . فيقفهم وجهاً لوجه أمام هذا املشهد كأنه حاضر اللحظة ، وكأنه يتحداهم فيه أن يأتوا بشركائهم املزعومني 

واستحضار للمخاطبني على هذا النحو جيعل وقعها عميقاً . وم حقيقة حاضرة يف علم اهللا ال تتقيد يف علمه بزمن الي
  .حياً حاضراً يف النفوس على طريقة القرآن الكرمي 

فهو يوم القيامة الذي يشمر فيه . والكشف عن الساق كناية يف تعبريات اللغة العربية املأثورة عن الشدة والكرب 
ويدعى هؤالء املتكربون إىل السجود فال ميلكون . . الساعد ويكشف فيه عن الساق ، ويشتد الكرب والضيق  عن

} مهطعني مقنعي رؤوسهم { : السجود ، إما ألن وقته قد فات ، وإما ألهنم كما وصفهم يف موضع آخر يكونون 
ية حال فهو تعبري يشي بالكرب والعجز وكأن أجسامهم وأعصاهبم مشدودة من اهلول على غري إرادة منهم وعلى أ

  . .والتحدي املخيف 
واألبصار اخلاشعة . هؤالء املتكربون املتبجحون . . } خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة { : مث يكمل رسم هيئتهم 

{ : ورة وهي تذكر بالتهديد الذي جاء يف أول الس. والذلة املرهقة مها املقابالن للهامات الشاخمة والكربياء املنفوخة 
  فإحياء الذلة واالنكسار ظاهر عميق مقصود. . } سنسمه على اخلرطوم 

وقد كانوا يدعون إىل { : وبينما هم يف هذا املوقف املرهق الذليل ، يذكرهم مبا جرهم إليه من إعراض واستكبار 
اآلن يف ذلك املشهد  فهم. كانوا . . فكانوا يأبون ويستكربون . قادرون على السجود . . } السجود وهم ساملون 

  وهم اآلن يدعون إىل السجود فال يستطيعون. والدنيا وراءهم . املرهق الذليل 
  :وبينما هم يف هذا الكرب ، جييئهم التهديد الرعيب الذي يهد القلوب 

  . .} فذرين ومن يكذب هبذا احلديث { 
خل بيين وبني من « :  -اهللا عليه وسلم واجلبار القهار القوي املتني يقول للرسول صلى . . وهو هتديد مزلزل 

  »وذرين حلربه فأنا به كفيل . يكذب هبذا احلديث 



  ومن هو هذا الذي يكذب هبذا احلديث؟
بل هذا العدم . . بل هذه اهلباءة املنثورة . إنه ذلك املخلوق الصغري اهلزيل املسكني الضعيف هذه النملة املضعوفة 

  جلبار القهار العظيمالذي ال يعين شيئاً أمام جربوت ا
فاحلرب معي ال معك وال مع . واسترح أنت ومن معك من املؤمنني . خل بيين وبني هذا املخلوق . فيا حممد 
وهذا املخلوق عدوي ، وأنا سأتوىل أمره فدعه يل ، وذرين معه ، واذهب أنت ومن معك . احلرب معي . املؤمنني 
  فاسترحيوا

  ؟. . . املستضعفني . . ينة للنيب واملؤمنني أي هول مزلزل للمكذبني وأي طمأن
  مث يكشف هلم اجلبار القهار عن خطة احلرب مع هذا املخلوق اهلزيل الصغري الضعيف

  . .} وأملي هلم إن كيدي متني . سنستدرجهم من حيث ال يعلمون { 
ولكنه سبحانه . . دابري وإن شأن املكذبني ، وأهل األرض أمجعني ، ألهون وأصغر من أن يدبر اهللا هلم هذه الت

وليعلموا أن األمان الظاهر الذي يدعه هلم هو الفخ الذي يقعون . حيذرهم نفسه ليدركوا أنفسهم قبل فوات األوان 
  .فيه وهم غاّرون 

وأنه تدبري من اهللا ليحملوا . وأن إمهاهلم على الظلم والبغي واإلعراض والضالل هو استدراج هلم إىل أسوأ مصري 
  . .كاملة ، ويأتوا إىل املوقف مثقلني بالذنوب ، مستحقني للخزي والرهق والتعذيب أوزارهم 

واهللا سبحانه يقدم ألعدائه وأعداء دينه . وليس أكرب من التحذير ، وكشف االستدراج والتدبري ، عدالً وال رمحة 
فسهم ، فقد كشف القناع وهم بعد ذلك وما خيتارون ألن. ورسوله عدله ورمحته يف هذا التحذير وذلك النذير 

  ووضحت األمور
وهو هنا يكشف عن طريقته وعن سنته اليت . وميلي للظامل حىت إذا أخذه مل يفلته . إنه سبحانه ميهل وال يهمل 

ويقول لرسوله صلى اهللا عليه وسلم ذرين ومن يكذب هبذا احلديث ، وخل بيين وبني املعتزين باملال . قدرها مبشيئته 
مث يدعهم . . فسأملي هلم ، واجعل هذه النعمة فخهم فيطمئن رسوله ، وحيذر أعداءه . والسلطان  والبنني واجلاه

  لذلك التهديد الرعيب
ويف ظل مشهد القيامة املكروب وظل هذا التهديد املرهوب يكمل اجلدل والتحدي والتعجيب من موقفهم الغريب 

:  
  . .} أم تسأهلم أجراً فهم من مغرم مثقلون؟ { 

الغرامة اليت تطلبها منهم أجراً على اهلداية هو الذي يدفعهم إىل اإلعراض والتكذيب ، وجيعلهم يؤثرون ذلك فثقل 
  املصري البشع ، على فداحة ما يؤدون؟

  . .} أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ { 
عرفوه؟ أو أهنم هم ومن مث فهم على ثقة مما يف الغيب ، فال خييفهم ما ينتظرهم فيه ، فقد اطلعوا عليه وكتبوه و

  فكتبوه ضامناً ملا يشتهون؟. الذين كتبوا ما فيه 
  وال هذا وال ذاك؟ فما هلم يقفون هذا املوقف الغريب املريب؟

وباإلعالن عن خطة املعركة والكشف عن . . } فذرين ومن يكذب هبذا احلديث { : وبذلك التعبري املوحي الرعيب 
هبذا وذلك خيلي اهللا النيب صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني من املعركة بني . . ني سنة احلرب بني اهللا وأعدائه املخدوع

  .فهي معركته سبحانه ، وهي حربه اليت يتوالها بذاته . وبني احلق والباطل . اإلميان والكفر 



إن . أصيالً وللمؤمنني دوراً يف هذه احلرب  -واألمر كذلك يف حقيقته ، مهما بدا أن للنيب صلى اهللا عليه وسلم 
وهو يف . فهم أداة يفعل اهللا هبا أو ال يفعل . دورهم حني ييسره اهللا هلم هو طرف من قدر اهللا يف حربه مع أعدائه 

  .وهو يف احلالني يتوىل املعركة بذاته وفق سنته اليت يريد . احلالني فعال ملا يريد 
فكانت فيه الطمأنينة . ن معه قلة ال تقدر على شيء وهذا النص نزل والنيب صلى اهللا عليه وسلم يف مكة ، واملؤمنو
وشاء اهللا . مث تغريت األحوال واألوضاع يف املدينة . للمستضعفني ، والفزع للمغترين بالقوة واجلاه واملال والبنني 
م ولكنه هنالك أكد هلم ذلك القول الذي قاله هل. أن يكون للرسول ومن معه من املؤمنني دور ظاهر يف املعركة 

  :وقال هلم وهم منتصرون يف بدر . وهم يف مكة قلة مستضعفون 

فلم تقتلوهم ولكن اهللا قتلهم ، وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى ، وليبلي املؤمنني منه بالء حسناً ، إن اهللا مسيع { 
. حربه هو سبحانه وأن احلرب . حقيقة أن املعركة معركته هو سبحانه . وذلك ليقر يف قلوهبم هذه احلقيقة } عليم 

وليكتب هلم هبذا . وأنه حني جيعل هلم فيها دوراً فإمنا ذلك ليبليهم منه بالء حسناً . وأن القضية قضيته هو سبحانه 
وهو سبحانه جيريها هبم . . وأما حقيقة النصر فهو الذي يكتبها . أما حقيقة احلرب فهو الذي يتوالها . البالء أجراً 

  ضوهنا أداة لقدرته ليست هي األداة الوحيدة يف يدهوهم حني خيو. وبدوهنم 
كما أهنا هي . وهي حقيقة واضحة من خالل النصوص القرآنية يف كل موضع ، ويف كل حال ، ويف كل وضع 

احلقيقة اليت تتفق مع التصور اإلمياين لقدرة اهللا وقدره ، ولسنته ومشيئته ، وحلقيقة القدرة البشرية اليت تنطلق 
  . .ولن تزيد على أن تكون أداة . . أداة . . اهللا  لتحقيق قدر

ما دام خيلص قلبه هللا ، ويتوكل . وهي حقيقة تسكب الطمأنينة يف قلب املؤمن ، يف حاليت قوته وضعفه على السواء 
يكفل فقوته ليست هي اليت تنصره يف معركة احلق والباطل واإلميان والكفر ، إمنا هو اهللا الذي . يف جهاده على اهللا 

ولكن اهللا ميلي . وضعفه ال يهزمه ألن قوة اهللا من ورائه وهي اليت تتوىل املعركة وتكفل له النصر . له النصر 
  .ويستدرج ويقدر األمور يف مواقيتها وفق مشيئته وحكمته ، ووفق عدله ورمحته 

فليس املؤمن هو الذي . قوة  كما أهنا حقيقة تفزع قلب العدو ، سواء كان املؤمن أمامه يف حالة ضعف أم يف حالة
} فذرين ومن يكذب هبذا احلديث { اهللا الذي يقول لنبيه . ينازله ، إمنا هو اهللا الذي يتوىل املعركة بقوته وجربوته 

وخل بيين وبني هذا البائس املتعوس واهللا ميلي ويستدرج فهو يف الفخ الرعيب املفزع املخيف ، ولو كان يف أوج 
أما مىت } وأملي هلم إن كيدي متني { . . ه القوة هي ذاهتا الفخ وهذه العدة هي ذاهتا املصيدة فهذ. . قوته وعدته 

  فذلك علم اهللا املكنون فمن يأمن غيب اهللا ومكره؟ وهل يأمن مكر اهللا إال القوم الفاسقون؟. يكون 
والصرب على . كاليف الرسالة الصرب على ت. وأمام هذه احلقيقة يوجه اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم إىل الصرب 

ويذكره . الصرب حىت حيكم اهللا يف الوقت املقدر كما يريد . والصرب على األذى والتكذيب . التواءات النفوس 
  :بتجربة أخ له من قبل ضاق صدره هبذه التكاليف ، فلوال أن تداركته نعمة اهللا لنبذ وهو مذموم 

لوال أن تداركه نعمة من ربه لنبذ . إذ نادى وهو مكظوم  .فاصرب حلكم ربك ، وال تكن كصاحب احلوت { 
  . .} فاجتباه ربه فجعله من الصاحلني . بالعرآء وهو مذموم 

وملخص جتربته اليت يذكر اهللا هبا حممدا . وصاحب احلوت هو يونس عليه السالم كما جاء يف سورة الصافات 
النبيني ، الذي سبقته جتارب النبيني أمجعني يف حقل الرسالة  صلى اهللا عليه وسلم لتكون له زاداً ورصيدا ، وهو خامت

  .، ليكون هو صاحب احلصاد األخري ، وصاحب الرصيد األخري ، وصاحب الزاد األخري 



وعبء هداية األجيال . عبء هداية البشرية مجيعها ال قبيلة وال قرية وال أمة . فيعينه هذا على عبئه الثقيل الكبري 
وعبء إمداد البشرية بعده بكل أجياهلا وكل . احد وال قرن واحد كما كانت مهمة الرسل قبله مجيعها ال جيل و

  . .وكل يوم يأيت جبديد . أقوامها مبنهج دائم ثابت صاحل لتلبية ما جيد يف حياهتا من أحوال وأوضاع وجتارب 
فاستبطأ . قيل امسها نينوى باملوصل . ملخص تلك التجربة أن يونس بن مىت سالم اهللا عليه أرسله اهللا إىل أهل قرية 

إن اهللا لن يضيق علّي بالبقاء بني هؤالء املتعنتني : إمياهنم ، وشق عليه تلكؤهم ، فتركهم مغاضباً قائالً يف نفسه 
املعاندين ، وهو قادر على أن يرسلين إىل قوم آخرين وقد قاده الغضب والضيق إىل شاطئ البحر ، حيث ركب 

فأقرعوا بني الركاب للتخفف من واحد منهم . انوا يف وسط اللج ثقلت السفينة وتعرضت للغرق سفينته ، فلما ك
  .فألقوه يف اليم فابتلعه احلوت . . فكانت القرعة على يونس . . لتخف السفينة 

: عندئذ نادى يونس وهو كظيم يف هذا الكرب الشديد يف الظلمات يف بطن احلوت ، ويف وسط اللجة ، نادى ربه 
حلماً بال . . فتداركته نعمة من ربه ، فنبذه احلوت على الشاطئ } ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني { 

  وحفظ اهللا حياته بقدرته اليت ال يقيدها قيد من مألوف البشر احملدود. ذاب جلده يف بطن احلوت . . جلد 
. وقلة صربه . على فعلته . أي مذموم من ربه .  إنه لوال هذه النعمة لنبذه احلوت وهو مذموم: وهنا يقول 

وعلم . ولكن نعمة اهللا وقته هذا ، وقبل اهللا تسبيحه واعترافه وندمه . وتصرفه يف شأن نفسه قبل أن يأذن اهللا له 
  . .} فاجتباه ربه فجعله من الصاحلني { . منه ما يستحق عليه النعمة واالجتباء 
يذكر اهللا هبا رسوله حممدا صلى اهللا عليه وسلم يف موقف العنت . ب احلوت هذه هي التجربة اليت مر هبا صاح

وكلفه . وقتما يريد . بعد ما أخاله من املعركة كما هي احلقيقة ، وأمره بتركها له يتوالها كما يريد . والتكذيب 
  بالصرب حلكم اهللا وقضائه يف حتديد املوعد ، ويف مشتقات الطريق حىت حيني املوعد املضرو

يف الطريق . إن مشقة الدعوة احلقيقية هي مشقة الصرب حلكم اهللا ، حىت يأيت موعده ، يف الوقت الذي يريده حبكمته 
. ومشقات انتفاش الباطل وانتفاخه . ومشقات االلتواء والعناد . مشقات التكذيب والتعذيب . مشقات كثرية 

مث مشقات إمساك النفس على هذا كله راضية . ه العيون ومشقات افتتان الناس بالباطل املزهو املنتصر فيما ترا
  .مستقرة مطمئنة إىل وعد اهللا احلق ، ال ترتاب وال تتردد يف قطع الطريق ، مهما تكن مشقات الطريق 

فَأَمَّا ثَُموُد فَأُْهِلكُوا بِالطَّاِغَيةِ ) ٤(كَذََّبْت ثَُموُد َوَعاٌد بِالْقَارَِعِة ) ٣(َوَما أَْدَراَك َما الَْحاقَّةُ ) ٢(َما الَْحاقَّةُ ) ١(الَْحاقَّةُ 
َسخََّرَها َعلَْيهِْم سَْبَع لَيَالٍ َوثََمانَِيةَ أَيَّامٍ ُحُسوًما فَتََرى الْقَْوَم ِفيَها ) ٦(َوأَمَّا َعاٌد فَأُْهِلكُوا بِرِيحٍ َصْرَصرٍ َعاِتَيٍة ) ٥(

َوَجاَء ِفْرَعْونُ َوَمْن قَْبلَُه َوالُْمْؤَتِفكَاتُ بِالْخَاِطئَةِ ) ٨(فََهلْ تََرى لَُهْم ِمْن َباِقَيٍة  )٧(َصْرَعى كَأَنَُّهمْ أَْعجَاُز َنْخلٍ َخاوَِيٍة 
لَكُمْ  لَِنْجَعلََها) ١١(إِنَّا لَمَّا طََغى الَْماُء َحَملَْناكُْم ِفي الْجَارَِيِة ) ١٠(فََعَصْوا َرُسولَ َربِّهِْم فَأََخذَُهْم أَْخذَةً رَابَِيةً ) ٩(

َوُحِملَِت الْأَْرُض وَالْجِبَالُ فَُدكََّتا َدكَّةً ) ١٣(فَإِذَا نُِفَخ ِفي الصُّورِ َنفَْخةٌ َواِحَدةٌ ) ١٢(َتذْكَِرةً َوَتِعَيَها أُذُنٌ َواِعَيةٌ 
َوالَْملَُك َعلَى أَْرجَاِئَها َوَيحِْملُ ) ١٦(اِهَيةٌ َواْنَشقَِّت السََّماُء فَهَِي َيْومَِئٍذ َو) ١٥(فََيْوَمِئٍذ َوقََعِت الَْواِقَعةُ ) ١٤(َواِحَدةً 

فَأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكتَاَبُه بَِيمِينِِه فََيقُولُ ) ١٨(َيوَْمِئٍذ ُتعَْرُضونَ لَا َتْخفَى مِْنكُْم َخاِفَيةٌ ) ١٧(َعْرَش َربَِّك فَْوقَُهْم َيْومَِئٍذ ثَمَانَِيةٌ 
) ٢٢(ِفي َجنٍَّة َعاِلَيٍة ) ٢١(فَُهَو ِفي ِعيَشٍة رَاِضَيٍة ) ٢٠(إِنِّي ظََنْنتُ أَنِّي ُملَاقٍ ِحَسابَِيْه ) ١٩(َهاُؤُم اقَْرُءوا ِكَتابَِيْه 

اِلِه فََيقُولُ َيا َوأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكتَاَبُه بِِشَم) ٢٤(كُلُوا َواشَْرُبوا هَنِيئًا بَِما أَْسلَفُْتْم ِفي الْأَيَّامِ الْخَاِلَيِة ) ٢٣(قُطُوفَُها َدانَِيةٌ 
َهلََك ) ٢٨(َما أَغَْنى َعنِّي َماِلَيْه ) ٢٧(َيا لَْيَتَها كَاَنِت الْقَاِضَيةَ ) ٢٦(وَلَْم أَْدرِ َما ِحَسابَِيْه ) ٢٥(لَْيتَنِي لَمْ أُوَت ِكتَابَِيْه 

مَّ ِفي سِلِْسلٍَة ذَْرُعَها َسْبُعونَ ِذَراًعا فَاْسلُكُوهُ ثُ) ٣١(ثُمَّ الَْجحِيَم َصلُّوُه ) ٣٠(ُخذُوُه فَُغلُّوُه ) ٢٩(َعنِّي ُسلْطَانَِيْه 
) ٣٥(فَلَْيَس لَُه الَْيْوَم َهاُهَنا َحمِيٌم ) ٣٤(َولَا َيُحضُّ َعلَى طََعامِ الِْمْسِكنيِ ) ٣٣(إِنَُّه كَانَ لَا ُيْؤِمُن بِاللَِّه الَْعظِيمِ ) ٣٢(



إِنَّهُ ) ٣٩(َوَما لَا تُْبِصُرونَ ) ٣٨(فَلَا أُقِْسُم بَِما ُتْبِصُرونَ ) ٣٧(َيأْكُلُُه إِلَّا الَْخاِطئُونَ  لَا) ٣٦(َولَا طََعاٌم إِلَّا ِمْن ِغْسِلنيٍ 
زِيلٌ َتْن) ٤٢(وَلَا بِقَْولِ كَاِهنٍ قَِليلًا َما َتذَكَُّرونَ ) ٤١(َوَما ُهَو بِقَْولِ َشاِعرٍ قَِليلًا َما ُتْؤِمُنونَ ) ٤٠(لَقَْولُ َرُسولٍ كَرِميٍ 
) ٤٦(ثُمَّ لَقَطَْعَنا ِمْنُه الَْوِتَني ) ٤٥(لَأََخذَْنا ِمْنُه بِالَْيِمنيِ ) ٤٤(َولَْو َتقَوَّلَ َعلَْيَنا َبْعضَ الْأَقَاوِيلِ ) ٤٣(ِمْن َربِّ الْعَالَِمَني 

وَإِنَُّه لََحْسَرةٌ ) ٤٩(وَإِنَّا لََنعْلَُم أَنَّ ِمْنكُْم ُمكَذِّبَِني ) ٤٨(َوإِنَّهُ لََتذِْكَرةٌ ِللُْمتَِّقَني ) ٤٧(فََما ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد َعْنُه حَاجِزِيَن 
  ) ٥٢(فََسبِّحْ بِاْسمِ َربَِّك الَْعِظيمِ ) ٥١(وَإِنَُّه لََحقُّ الَْيِقنيِ ) ٥٠(َعلَى الْكَافِرِيَن 

إىل ختامها تقرع هذا احلس ، وهي منذ افتتاحها . هذه سورة هائلة رهيبة؛ قل أن يتلقاها احلس إال هبزة عميقة 
وتطالعه باهلول القاصم ، واجلد الصارم ، واملشهد تلو املشهد ، كله إيقاع ملح على احلس ، باهلول آناً وباجلالل 

  وبالعذاب آناً ، وباحلركة القوية يف كل آن. آناً 
هذا األمر ، أمر الدين والعقيدة أن . . والسورة جبملتها تلقي يف احلس بكل قوة وعمق إحساساً واحداً مبعىن واحد 

جد يف الدنيا وجد يف اآلخرة ، وجد يف . وال جمال فيه للهزل . جد كله ال هزل فيه . ، جد خالص حازم جازم 
وأي تلفت عنه من أي أحد يستنزل . جد ال حيتمل التلفت عنه هنا أو هناك كثرياً وال قليالً . ميزان اهللا وحسابه 

فاألمر أكرب من الرسول وأكرب من . ولو كان الذي يتلفت عنه هو الرسول . ذه احلاسم غضب اهللا الصارم ، وأخ
  .من رب العاملني . حق اليقني . إنه احلق . . البشر 

وهي بلفظها . . » احلاقة « : يربز هذا املعىن يف اسم القيامة املختار يف هذه السورة ، والذي مسيت به السورة 
وإيقاع اللفظ بذاته أشبه شيء برفع الثقل . حلس معىن اجلد والصرامة واحلق واالستقرار وجرسها ومعناها تلقي يف ا

وجده يف تشديد القاف بعدها ، واستقراره . رفعه يف مدة احلاء باأللف . طويالً ، مث استقراره استقراراً مكيناً 
  .باالنتهاء بالتاء املربوطة اليت تنطق هاء ساكنة 

مصارعهم العاصفة .  بالدين وبالعقيدة وباآلخرة قوماً بعد قوم ، ومجاعة بعد مجاعة ويربز يف مصارع املكذبني
فأما مثود فأهلكوا بالطاغية ، وأما عاد فأهلكوا بريح . كذبت مثود وعاد بالقارعة { : القاصمة احلامسة اجلازمة 

. صرعى ، كأهنم أعجاز خنل خاوية سخرها عليهم سبع ليال ومثانية أيام حسوماً ، فترى القوم فيها . صرصر عاتية 
. فهل ترى هلم من باقية؟ وجآء فرعون ومن قبله واملؤتفكات باخلاطئة ، فعصوا رسول رهبم ، فأخذهم أخذة رابية 

وهكذا كل من تلفت عن هذا . . } إنا ملا طغا املآء محلناكم يف اجلارية ، لنجعلها لكم تذكرة وتعيهآ أذن واعية 
ة دامهة قاصمة ، تتناسب مع اجلد الصارم احلاسم يف هذا األمر العظيم اهلائل ، الذي ال حيتمل األمر أخذ أخذة مروع

  هزالً ، وال حيتمل لعباً ، وال حيتمل تلفتاً عنه من هنا أو هناك
  :ويربز يف مشهد القيامة املروع ، ويف هناية الكون الرهيبة ، ويف جالل التجلي كذلك وهو أروع وأهول 

ومحلت األرض واجلبال فدكتا دكة واحدة ، فيومئذ وقعت الواقعة ، وانشقت . يف الصور نفخة واحدة فإذا نفخ { 
  . .} وامللك على أرجآئهآ وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية . . السمآء فهي يومئذ واهية 

ويشاركان يف . ملهول خيلعان اجلد الرائع اجلليل على مشهد احلساب عن ذلك األمر ا. وهذا اجلالل . ذلك اهلول 
فأما { : هو وما بعده من مقالة الناجني واملعذبني . تعميق ذلك املعىن يف احلس مع سائر إيقاعات السورة وإحياءاهتا 

  .هآؤم اقرأوا كتابيه : من أويت كتابه بيمينه فيقول 

يا : يت كتابه بشماله فيقول وأما من أو{ . . فقد جنا وما يكاد يصدق بالنجاة . . } إين ظننت أين مالق حسابيه 
. . } هلك عين سلطانيه . مآ أغىن عين ماليه . يا ليتها كانت القاضية . ليتين مل أوت كتابيه ، ومل أدر ما حسابيه 



  . .هبذا التفجع الطويل ، الذي يطبع يف احلس وقع هذا املصري 
لرهيب الرعيب ، يف اليوم اهلائل ، ويف املوقف مث يبدو ذلك اجلد الصارم واهلول القاصم يف النطق العلوي بالقضاء ا

وكل فقرة كأهنا . . } مث يف سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه . مث اجلحيم صلوه . فغلوه . خذوه { : اجلليل 
  . .حتمل ثقل السماوات واألرض ، وتنقض يف جالل مذهل ، ويف هول مروع ، ويف جد ثقيل 

إنه كان ال يؤمن باهللا { : ، من بيان ملوجبات احلكم الرهيب وهناية املذنب الرعيبة مث ما يعقب كلمة القضاء اجلليل 
ال يأكله إال . وال طعام إال من غسلني . فليس له اليوم ها هنا محيم . وال حيض على طعام املسكني . العظيم 

  . .} اخلاطئون 
فال أقسم مبا تبصرون وما ال { : قة الدين األخري مث يربز ذلك املعىن يف التلويح بقسم هائل ، ويف تقرير اهللا حلقي

. وما هو بقول شاعر قليالً ما تؤمنون ، وال بقول كاهن ، قليالً ما تذكرون . إنه لقول رسول كرمي . تبصرون 
  .} تنزيل من رب العاملني 

. ب يف هذا األمر أو يبدل ويف التهديد اجلازم واألخذ القاصم لكل من يتالع. وأخرياً يربز اجلد يف اإليقاع األخري 
ولو تقّول علينا بعض األقاويل ألخذنا منه باليمني مث لقطعنا منه { : كائناً من كان ، ولو كان هو حممداً الرسول 

  . .فهو األمر الذي ال تسامح فيه وال هوادة وال لني . . } فما منكم من أحد عنه حاجزين . الوتني 
وإنا . وإنه لتذكرة للمتقني { : زم والقول الفصل األخري عن هذا األمر اخلطري وعندئذ ختتم السورة بالتقرير اجلا

وهو . . } فسبح باسم ربك العظيم . . وإنه حلق اليقني . وإنه حلسرة على الكافرين . لنعلم أن منكم مكذبني 
. يح باسم اهللا العظيم اخلتام الذي يقطع كل قول ، ويلقي بكلمة الفصل ، وينتهي إىل الفراغ من كل لغو ، والتسب

.  
ذلك املعىن الذي تتمحض السورة إللقائه يف احلس ، يتكفل أسلوهبا وإيقاعها ومشاهدها وصورها وظالهلا بإلقائه 

  :وتقريره وتعميقه بشكل مؤثر حي عجيب 
يتصور إال أهنا  إن أسلوب السورة حياصر احلس باملشاهد احلية ، املتناهية احليوية ، حبيث ال ميلك منها فكاكاً ، وال

  حية واقعة حاضرة ، تطالعه حبيويتها وقوهتا وفاعليتها بصورة عجيبة
حاضرة شاخصة ، واهلول املروع جيتاح مشاهدها ال ) املؤتفكات ( فهذه مصارع مثود وعاد وفرعون وقرى لوط 

ومن . . تني اثنتني سريعتني وهذا مشهد الطوفان وبقايا البشرية حممولة يف اجلارية مرسوماً يف آي. فكاك للحس منها 
  .سخرها عليهم سبع ليال ومثانية أيام حسوماً . وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية { : ذا الذي يقرأ 

وال يتمثل حلسه منظر العاصفة . . } فترى القوم فيها صرعى كأهنم أعجاز خنل خاوية فهل ترى هلم من باقية؟ 
  .} كأهنم أعجاز خنل خاوية { ومشهد القوم بعدها صرعى جمدلني . ومثانية أيام  سبع ليال. املزجمرة احملطمة املدمرة 

  .وهو مشهد حي ماثل للعني ، ماثل للقلب ، ماثل للخيال وكذلك سائر مشاهد األخذ الشديد العنيف يف السورة 
ه بالرعب واهلول هذه هي ختايل للحس ، وتقرقع حوله ، وتغمر. . مث هذه مشاهد النهاية املروعة هلذا الكون 

وال يسمع حسه القرقعة بعد ما . . } ومحلت األرض واجلبال فدكتا دكة واحدة { : ومن ذا الذي يسمع . والكآبة 
. . } وامللك على أرجائها . وانشقت السماء فهي يومئذ واهية { : ترى عينه الرفعة مث الدكة ومن الذي يسمع 
هذا املشهد املفجع للسماء اجلميلة املتينة؟ مث من الذي ال يغمر حسه وال يتمثل خاطره هذه النهاية احلزينة ، و

يومئذ تعرضون ال ختفى . وامللك على أرجائها وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية { : اجلالل واهلول وهو يسمع 
  . .} منكم خافية 



الئق كلها لتقرأ كتابه يف رنة الفرح ومشهد الناجي اآلخذ كتابه بيمينه والدنيا ال تسعه من الفرحه ، وهو يدعو اخل
  } إين ظننت أين مالق حسابيه . هاؤم اقرأوا كتابيه { : والغبطة 

ومل أدر . يا ليتين مل أوت كتابيه { : واحلسرة تئن يف كلماته ونرباته وإيقاعاته . ومشهد اهلالك اآلخذ كتابه بشماله 
  .} اليه ، هلك عين سلطانية ما أغىن عين م. يا ليتها كانت القاضية . ما حسابيه 

خذوه ، فغلوه ، مث اجلحيم صلوه ، مث يف { : ومن ذا الذي ال يرتعش حسه ، وهو يسمع ذلك القضاء الرهيب 
وهو يشهد كيف يتسابق املأمورون إىل تنفيذ األمر الرهيب . . } اخل . . سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه 

  اجلليل يف ذلك البائس احلسري
  .} ال يأكله إال اخلاطئون . فليس له اليوم ها هنا محيم ، وال طعام إال من غسلني { : هناك وحالة 

ولو تقّول علينا { : وأخرياً فمن ذا الذي تأخذه الرجفة وتلفه الرهبة ، وهو يتمثل يف اخليال صورة التهديد الشديد 
  . .} ا منكم من أحد عنه حاجزين فم. بعض األقاويل ، ألخذنا منه باليمني ، مث لقطعنا منه الوتني 

إهنا مشاهد من القوة واحليوية واحلضور حبيث ال ميلك احلس أن يتلفت عنها طوال السورة ، وهي تلح عليه ، 
  وتضغط ، وتتخلل األعصاب واملشاعر يف تأثري حقيقي عنيف

هد واملواقف يف حتقيق ذلك التأثري ويشارك إيقاع الفاصلة يف السورة ، برنته اخلاصة ، وتنوع هذه الرنة ، وفق املشا
  :فمن املد والتشديد والسكت يف مطلع السورة . . احلي العميق 

سواء كانت تاء . إىل الرنة املدوية يف الياء واهلاء الساكنة بعدها . . } ما احلاقة؟ وما أدراك ما احلاقة؟ . احلاقة { 
اإليقاع ، طوال مشاهد التدمري يف الدنيا واآلخرة ، مربوطة يوقف عليها بالسكون ، أو هاء سكت مزيدة لتنسيق 

{ : مث يتغري اإليقاع عند إصدار احلكم إىل رنة رهيبة جليلة مديدة . ومشاهد الفرحة واحلسرة يف موقف اجلزاء 
  .مث اجلحيم صلوه . فغلوه . خذوه 

نة رزينة جادة حامسة ثقيلة مستقرة مث يتغري مرة أخرى عند تقرير أسباب احلكم ، وتقرير جدية األمر ، إىل ر. } . 
فليس له اليوم ها هنا محيم وال . وال حيض على طعام املسكني . إنه كان ال يؤمن باهللا العظيم { : على امليم أو النون 

  }. . فسبح باسم ربك العظيم . وإنه حلق اليقني { . . } طعام إال من غسلني 
بلها ويف اإليقاع كله ظاهرة ملحوظة تتبع تغري السياق واملشاهد واجلو وهذا التغري يف حرف الفاصلة ويف نوع املد ق

يف . وتشارك يف إحياء املشاهد وتقوية وقعها على احلس . ، وتتناسق مع املوضوع والصور والظالل متام التناسق 
  .السورة القوية اإليقاع العميقة التأثري 

وهي بذاهتا أقوى من كل استعراض ومن كل حتليل ، . زة عميقة قل أن يتلقاها احلس إال هب. إهنا سورة هائلة رهيبة 
  ومن كل تعليق

  . .} وما أدراك ما احلاقة؟ . ما احلاقة؟ . احلاقة { 
ومن مث تبدأ السورة بامسها ، وتسمى به ، وهو اسم خمتار . القيامة ومشاهدها وأحداثها تشغل معظم هذه السورة 

أو حتق فيكون فيها احلق . أو حتق فتنزل حبكمها على الناس . هي اليت حتق فتقع  فاحلاقة. جبرسه ومعناه كما أسلفنا 
مث هي جبرسها كما بينا من قبل تلقي إيقاعاً معيناً . وكلها معان تقريرية جازمة تناسب اجتاه السورة وموضوعها . . 

يف الدنيا ويف . حق على املكذبني هبا  يساوق هذا املعىن الكامن فيها ، ويشارك يف إطالق اجلو املراد هبا؛ وميهد ملا
  .اآلخرة مجيعاً 

وهو يوقع يف احلس إىل جانب ما أسلفنا يف . واجلو كله يف السورة جو جد وجزم ، كما أنه جو هول وروع 



التقدمي ، شعوراً بالقدرة اإلهلية الكربى من جهة ، وبضآلة الكائن اإلنساين جتاه هذه القدرة من جهة أخرى؛ 
ه أخذاً شديداً يف الدنيا واآلخرة ، عندما حييد أو يتلفت عن هذا النهج الذي يريده اهللا للبشرية ، ممثالً وأخذها ل

فيما جييء به الرسل من احلق والعقيدة والشريعة؛ فهو ال جييء ليهمل ، وال ليبدل ، إمنا جييء ليطاع وحيترم ، 
  .هناك اهلول والروع وإال فهناك األخذ والقصم ، و. ويقابل بالتحرج والتقوى 

تشترك يف إطالق هذا . . واأللفاظ يف السورة جبرسها ومبعانيها وباجتماعها يف التركيب ، وبداللة التركيب كله 
مث يتبعها باستفهام حافل . . } احلاقة { : فهو يبدأ فيلقيها كلمة مفردة ، ال خرب هلا يف ظاهر اللفظ . اجلو وتصويره 

مث يزيد هذا االستهوال واالستعظام بالتجهيل . . } ما احلاقة؟ { : ملاهية هذا احلدث العظيم باالستهوال واالستعظام 
مث يسكت فال جييب على هذا السؤال . . } وما أدراك ما احلاقة؟ { : ، وإخراج املسألة عن حدود العلم واإلدراك 

وال يتأتى لك أن تدريه ألنه أعظم من أن ويدعك واقفاً أمام هذا األمر املستهول املستعظم ، الذي ال تدريه ، . 
  حييط به العلم واإلدراك

ويبدأ احلديث عن املكذبني به ، وما ناهلم من اهلول ، وما أخذوا به من القصم ، فذلك األمر جدُّ ال حيتمل التكذيب 
  :، وال يذهب ناجياً من يصر فيه على التكذيب 

  .كذبت مثود وعاد بالقارعة { 

. سخرها عليهم سبع ليال ومثانية أيام حسوماً . وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية . ا بالطاغية فأما مثود فأهلكو
  .} فهل ترى هلم من باقية؟ . فترى القوم فيها صرعى كأهنم أعجاز خنل خاوية 

شيء والقرع ضرب الشيء الصلب والنقر عليه ب. . فهي تقرع . . إهنا فوق أهنا حتق . وهذا اسم جديد للحاقة 
وها هي ذي جبرسها تقعقع وتقرقع . والقارعة تقرع القلوب باهلول والرعب ، وتقرع الكون بالدمار واحلطم . مثله 

  . .فلننظر كيف كان عاقبة التكذيب . وقد كذبت هبا مثود وعاد . . ، وتقرع وتفزع 
  . .} فأما مثود فأهلكوا بالطاغية { 

وكان أخذهم بالصيحة . احلجر يف مشايل احلجاز بني احلجاز والشام ومثود كما جاء يف مواضع أخرى كانت تسكن 
ألن هذا الوصف . . } بالطاغية { . . أما هنا فهو يذكر وصف الصيحة دون لفظها . كما مساها يف غري موضع 

ي هبذه ويكتف. وألن إيقاع اللفظ يتفق مع إيقاع الفاصلة يف هذا املقطع منها . يفيض باهلول املناسب جلو السورة 
  اآلية الواحدة تطوي مثود طياً ، وتغمرهم غمراً ، وتعصف هبم عصفاً ، وتغطى عليهم فال تبقي هلم ظال

على حني كانت وقعة . وأما عاد فيفصل يف أمر نكبتها ويطيل ، فقد استمرت وقعتها سبع ليال ومثانية أيام حسوماً 
والريح الصرصر الشديدة . . } هلكوا بريح صرصر عاتية وأما عاد فأ{ . . طاغية . صيحة واحدة . . مثود خاطفة 

لتناسب عتو عاد وجربوهتا احملكّي يف . . } عاتية { وزاد شدهتا بوصفها . واللفظ ذاته فيه صرصرة الريح . الباردة 
. وكانوا أشداء بطاشني جبارين . القرآن ، وقد كانوا يسكنون األحقاف يف جنوب اجلزيرة بني اليمن وحضرموت 

واحلسوم القاطعة املستمرة يف . . } سخرها عليهم سبع ليال ومثانية أيام حسوماً { : هذه الريح الصرصر العاتية 
سبع ليال { : والتعبري يرسم مشهد العاصفة املزجمرة املدمرة املستمرة هذه الفترة الطويلة احملددة بالدقة . القطع 

. فترى . . } فترى القوم فيها صرعى كأهنم أعجاز خنل خاوية { :  مث يعرض املشهد بعدها شاخصاً. } ومثانية أيام 
كأهنم { مصروعني جمدلني متناثرين . . } صرعى { فاملنظر معروض تراه ، والتعبري يلح به على احلس حىت يتماله . 

مشهد فارغة تآكلت أجوافها فارمتت ساقطة على األرض هامدة إنه } خاوية { بأصوهلا وجذوعها } أعجاز خنل 
ال فليس هلم . . } فهل ترى هلم من باقية؟ { . . مشهد ساكن كئيب بعد العاصفة املزجمرة املدمرة . حاضر شاخص 



  من باقية
  :ويف آيتني اثنتني جيمل وقائع شىت . وهو شأن غريمها من املكذبني . . ذلك شأن عاد ومثود 

  . .} رهبم فأخذهم أخذة رابية فعصوا رسول . وجاء فرعون ومن قبله واملؤتفكات باخلاطئة { 
واملؤتفكات قرى لوط املدمرة اليت . وفرعون كان يف مصر وهو فرعون موسى ومن قبله ال يذكر عنهم تفصيل 

وجيمل السياق فعال هؤالء مجيعاً ، فيقول عنهم اهنم جاءوا . اتبعت اإلفك أو اليت انقلبت ، فاللفظ يعين هذا وهذا 
وهم عصوا رسالً متعددين؛ ولكن . . } فعصوا رسول رهبم { . . من اخلطيئة . . خلاطئة أي بالفعلة ا} باخلاطئة { 

  .حقيقتهم واحدة ، ورسالتهم يف صميمها واحدة 

ميثل حقيقة واحدة وذلك من بدائع اإلشارات القرآنية املوحية ويف إمجال يذكر مصريهم . فهم إذن رسول واحد 
. والرابية العالية الغامرة الطامرة . . } فأخذهم أخذة رابية { : لسورة يف تعبري يلقي اهلول واحلسم حسب جو ا

اليت أخذت عاداً ، وتناسب جو اهلول والرعب يف السياق بدون } والعاتية { اليت أخذت مثود } الطاغية { لتناسب 
  تفصيل وال تطويل

وممتناً على البشر . قوم نوح حني كذبوا مث يرسم مشهد الطوفان والسفينة اجلارية ، مشرياً هبذا املشهد إىل مصرع 
  :بنجاة أصوهلم اليت انبثقوا منها ، مث مل يشكروا ومل يعتربوا بتلك اآلية الكربى 

  . .} إنا ملا طغى املاء محلناكم يف اجلارية ، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية { 
وجرس اجلارية . يتناسق مع مشاهد السورة وظالهلا ومشهد طغيان املاء ومشهد اجلارية على املاء الطاغي ، كالمها 

تلمس القلوب } لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية { وهذه اللمسة . وواعية يتمشى كذلك مع إيقاع القافية 
اخلامدة واآلذان البليدة ، اليت تكذب بعد كل ما سبق من النذر وكل ما سبق من املصائر ، وكل ما سبق من 

  ما سبق من العظات ، وكل ما سبق من آالء اهللا ونعمه على أصول هؤالء الغافلنياآليات ، وكل 
هول احلاقة والقارعة . وكل هذه املشاهد املروعة اهلائلة القاصمة احلامسة تبدو ضئيلة صغرية إىل جانب اهلول األكرب 

  . .اليت يكذب هبا املكذبون ، وقد شهدوا مصارع املكذبني 
ارع على ضخامتها حمدود إذا قيس إىل هول القارعة املطلق من احلدود املدخر لذلك اليوم إن اهلول يف هذه املص

  :وهنا بعد هذا التمهيد يكمل العرض ، ويكشف عن اهلول كأنه التكملة املدخرة للمشاهد األوىل . املشهود 
وانشقت . وقعت الواقعة فيومئذ . ومحلت األرض واجلبال فدكتا دكة واحدة . فإذا نفخ يف الصور نفخة واحدة { 

  . .} وامللك على أرجآئهآ وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية . السمآء فهي يومئذ واهية 
ألهنا . وال نزيد يف تفصيلها شيئاً . وحنن نؤمن أن هناك نفخة يف الصور وهو البوق حتدث بعدها هذه األحداث 

والتفصيل . لة؛ وليس لنا مصدر آخر لتفصيل هذا اإلمجال ليس عندنا من دالئله إال مثل هذه النصوص اجملم. غيب 
  .ال يزيد يف حكمة النص شيئاً ، واجلري وراءه عبث ال طائل حتته ، إال اتباع الظن املنهّي عنه أصالً 

ومحلت األرض واجلبال فدكتا دكة { : فإذا نفخ يف الصور نفخة واحدة ، فتبع هذه النفخة تلك احلركة اهلائلة 
مشهد مروع حقاً . . ومشهد محل األرض واجلبال ونفضها ودكها دكة واحدة تسوي عاليها بسافلها . . } واحدة 

وهذه اجلبال الراسية الوطيدة . هذه األرض اليت جيوس اإلنسان خالهلا آمناً مطمئناً ، وهي حتته مستقرة مطمئنة . 
إنه مشهد . . حتمل فتدك كالكرة يف يد الوليد هذه مع هذه . . الراسخة اليت هتول اإلنسان بروعتها واستقرارها 

  .يشعر معه اإلنسان بضآلته وضآلة عامله إىل جانب هذه القدرة القادرة ، يف ذلك اليوم العظيم 



.  
فهو حينئذ األمر . . إذا نفخ يف الصور نفخة واحدة ، ومحلت األرض واجلبال فدكتا دكة واحدة . فإذا وقع هذا 

فهي الواقعة . والواقعة اسم من أمسائها كاحلاقة والقارعة . . } فيومئذ وقعت الواقعة { : الذي تتحدث عنه السورة 
كأن طبيعتها وحقيقتها الدائمة أن تكون واقعة وهو اسم ذو إحياء معني وهو إحياء مقصود يف . ألهنا ال بد واقعة 

  صدد االرتياب فيها والتكذيب
  :كها دكة واحدة ، فالسماء يف هذا اليوم اهلائل ليست بناجية وال يقتصر اهلول على محل األرض واجلبال ود

  . .} وانشقت السماء فهي يومئذ واهية { 
ولكن هذا النص والنصوص األخرى . وحنن ال ندري على وجه التحقيق ما السماء املقصودة هبذا اللفظ يف القرآن 

إىل انفراط عقد هذا الكون املنظور ، واختالل اليت تشري إىل األحداث الكونية يف ذلك اليوم العظيم كلها تشري 
  . .روابطه وضوابطه اليت متسك به يف هذا النظام البديع الدقيق ، وتناثر أجزائه بعد انفالهتا من قيد الناموس 

ولعله من املصادفات الغريبة أن يتنبأ اآلن علماء الفلك بشيء يشبه هذا تكون فيه هناية العامل ، استنباطاً من 
  . .تهم العلمية البحتة ، وحسب القليل الذي عرفوه من طبيعة هذا الكون وقصته كا افترضوها مالحظ

فأما حنن فنكاد نشهد هذه املشاهد املذهلة ، من خالل النصوص القرآنية اجلازمة؛ وهي نصوص جمملة توحي بشيء 
هذا الشأن ، ألهنا صادرة من  عام؛ وحنن نقف عند إحياء هذه النصوص ، فهي عندنا اخلرب الوحيد املستيقن عن

نكاد نشهد األرض وهي حتمل جبباهلا بكتلتها هذه . صاحب الشأن ، الذي خلق ، والذي يعلم ما خلق علم اليقني 
، الضخمة بالقياس إلينا ، الصغرية كاهلباءة بالقياس إىل الكون ، فتدك دكة واحدة؛ ونكاد نشهد السماء وهي 

كل ذلك من خالل النصوص القرآنية احلية ، املشخصة املشاهد . . اثرة منكدرة مشققة واهية والكواكب وهي متن
  . .بكامل قوهتا كأهنا حاضرة 

يسكن هذا . مث يغمر اجلالل املشهد ويغشيه ، وتسكن الضجة اليت متأل احلس من النفخة والدكة والتشقق واالنتثار 
  :كله ويظهر يف املشهد عرش الواحد القهار 

  . .} أرجائها ، وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية وامللك على { 
مثانية أمالك أو مثانية صفوف . . واملالئكة على أرجاء هذه السماء املنشقة وأطرافها ، والعرش فوقهم حيمله مثانية 

ندري حنن ما كما ال . ال ندري حنن من هم وال ما هم . منهم ، أو مثانية طبقات من طبقاهتم ، أو مثانية مما يعلم اهللا 
العرش؟ وال كيف حيمل؟ وخنلص من كل هذه الغيبيات اليت ال علم لنا هبا ، ومل يكلفنا اهللا من علمها إال ما قص 

وهو املطلوب منا أن تستشعره . خنلص من مفردات هذه الغيبيات إىل الظل اجلليل الذي ختلعه على املوقف . علينا 
اث ليشعر القلب البشري باجلالل والرهبة واخلشوع ، يف ذلك اليوم وهو املقصود من ذكر هذه األحد. ضمائرنا 

  :العظيم ، ويف ذلك املوقف اجلليل 
  .} يؤمئذ تعرضون ال ختفى منكم خافية { 

.  
. مكشوف اجلسد ، مكشوف النفس ، مكشوف الضمري ، مكشوف العمل ، مكشوف املصري . فالكل مكشوف 

. سرار ، وتتعرى النفوس تعري األجساد ، وتربز الغيوب بروز الشهود وتسقط مجيع األستار اليت كانت حتجب األ
ويتجرد اإلنسان من حيطته ومن مكره ومن تدبريه ومن شعوره ، ويفتضح منه ما كان حريصاً على أن يستره . 

ة هلا وما أخزاها على عيون اجلموع أما عني اهللا فكل خافية مكشوف. حىت عن نفسه وما أقسى الفضيحة على املأل 



فها هو ذا يشعر به كامالً . ولكن لعل اإلنسان ال يشعر هبذا حق الشعور ، وهو خمدوع بستور األرض . يف كل آن 
األرض مدكوكة مسواة ال حتجب شيئاً وراء نتوء وال . وكل شيء بارز يف الكون كله . وهو جمرد يف يوم القيامة 

، واألجسام معراة ال يسترها شيء ، والنفوس كذلك  والسماء متشققة واهية ال حتجب وراءها شيئاً. بروز 
  مكشوفة ليس من دوهنا ستر وليس فيها سر

أعصب من دك األرض واجلبال ، وأشد من تشقق السماء وقوف اإلنسان عريان اجلسد ، . أال إنه ألمر عصيب 
أمام تلك احلشود اهلائلة من . ر عريان النفس ، عريان املشاعر ، عريان التاريخ ، عريان العمل ما ظهر منه وما استت

  . .خلق اهللا ، من اإلنس واجلن واملالئكة ، وحتت جالل اهللا وعرشه املرفوع فوق اجلميع 
وإن طبيعة اإلنسان ملعقدة شديدة التعقيد؛ ففي نفسه منحنيات شىت ودروب ، تتخفى فيها نفسه وتتدسس 

وان اإلنسان ليصنع أشد مما تصنعه القوقعة الرخوة . اهتا مبشاعرها ونزواهتا وهفواهتا وخواطرها وأسرارها وخصوصي
إن اإلنسان . اهلالمية حني تتعرض لوخزة إبرة ، فتنطوي سريعاً ، وتنكمش داخل القوقعة ، وتغلق على نفسها متاماً 

خفياً  ليصنع أشد من هذا حني حيس أن عيناً تدسست عليه فكشفت منه شيئاً مما خيفيه ، وأن حملة أصابت منه درباً
  . .أو منحىن سرياً ويشعر بقدر عنيف من األمل الواخز حني يطلع عليه أحد يف خلوة من خلواته الشعورية 

عريان من كل . عريان اجلسد والقلب والشعور والنية والضمري . عريان حقاً . فكيف هبذا املخلوق وهو عريان 
  ام احلشد الزاخر بال ستار؟كيف به وهو كذلك حتت عرش اجلبار ، وأم. . عريان . ساتر 

  أال إنه ألمر ، أمرُّ من كل أمر
  . .وبعدئذ يعرض مشهد الناجني واملعذبني ، كأنه حاضر تراه العيون 

يف . فهو يف عيشة راضية . . هآؤم اقرأوا كتابيه ، إين ظننت أين مالق حسابيه : فأما من أويت كتابه بيمينه فيقول { 
  .} كلوا واشربوا هنيئاً مبآ أسلفتم يف األيام اخلالية . قطوفها دانية . جنة عالية 

وأخذ الكتاب باليمني وبالشمال ومن وراء الظهر قد يكون حقيقة مادية ، وقد يكون متثيالً لغوياً جارياً على 
وسواء . . اصطالحات اللغة العربية من تعبريهم عن وجهة اخلري باليمني ووجهة الشر بالشمال أو من وراء الظهر 

  كان هذا أو ذاك فاملدلول واحد ، وهو ال يستدعي جدالً يضيع فيه جالل املوقف
واملشهد املعروض هو مشهد الناجي يف ذلك اليوم العصيب ، وهو ينطلق يف فرحة غامرة ، بني اجلموع احلاشدة ، 

  .} هاؤم اقرأوا كتابيه { : متأل الفرحة جواحنه ، وتغلبه على لسانه ، فيهتف 

ومن نوقش احلساب عذب « . .  هبجة أنه مل يكن يصدق أنه ناج ، بل كان يتوقع أن يناقش احلساب مث يذكر يف. 
من نوقش « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت : كما جاء يف األثر » 

سوف حياسب حساباً يسرياً وينقلب فأما من أويت كتابه بيمينه ف{ : أليس يقول اهللا تعاىل : فقلت » احلساب عذب 
  .» إمنا ذلك العرض وليس أحد حياسب يوم القيامة إال هلك « : فقال } إىل أهله مسروراً 

حدثنا بشر بن مطر الواسطي ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخربنا عاصم ، عن األحول ، عن : وقد قال ابن أيب حامت 
يف ستر من اهللا ، فيقرأ سيئاته ، فكلما قرأ سيئة تغري لونه ، حىت مير  املؤمن يعطى كتابه بيمينه: أيب عثمان ، قال 

هاؤم اقرأوا { : فعند ذلك يقول : قال . حبسناته فيقرؤها فريجع إليه لونه ، مث ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات 
  .} كتابيه 

يامة فيبدي أي يظهر سيئاته يف ظهر إن اهللا يوقف عبده يوم الق: وروى عن عبد اهللا بن حنظلة غسيل املالئكة قال 
. إين مل أفضحك به ، وإين قد غفرت لك : نعم أي رب فيقول له : أنت عملت هذا؟ فيقول : صحيفته ، فيقول له 



  .} إين ظننت أين مالق حسابيه . هاؤم اقرأوا كتابيه { : فيقول عند ذلك 
: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول « : ويف الصحيح من حديث ابن عمر حني سئل عن النجوى ، فقال 

إين سترهتا عليك يف : يدين اهللا العبد يوم القيامة ، فيقرره بذنوبه كلها ، حىت إذا رأى أنه قد هلك قال اهللا تعاىل » 
لذين هؤالء ا: وأما الكافر واملنافق فيقول األشهاد . مث يعطى كتاب حسناته بيمينه . الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم 

  .« كذبوا على رهبم ، أال لعنة اهللا على الظاملني 
مث يعلن على رؤوس األشهاد ما أعد هلذا الناجي من النعيم ، الذي تبدو فيه هنا ألوان من النعيم احلسي ، تناسب 

به حسه حال املخاطبني إذ ذاك ، وهم حديثو عهد جباهلية ، ومل يسر من آمن منهم شوطاً طويالً يف اإلميان ، ينطبع 
  :، ويعرف به من النعيم ما هو أرق وأعلى من كل متاع 

  . .} كلوا وشربوا هنيئاً مبا أسلفتم يف األيام اخلالية . قطوفها دانية . يف جنة عالية . فهو يف عيشة راضية { 
شربوا هنيئاً مبا كلوا وا{ : وهذا اللون من النعيم ، مع هذا اللون من التكرمي يف االلتفات إىل أهله باخلطاب وقوله 

فوق أنه اللون الذي تبلغ إليه مدارك املخاطبني بالقرآن يف أول العهد بالصلة باهللا ، . . } أسلفتم يف األيام اخلالية 
  .قبل أن تسمو املشاعر فترى يف القرب من اهللا ما هو أعجب من كل متاع 

  . .ألوان غري هذا وألوان  والنعيم. فوق هذا فإنه يليب حاجات نفوس كثرية على مدى الزمان . 
وعرف أنه مؤاخذ بسيئاته ، وأن إىل العذاب مصريه ، فيقف يف هذا املعرض احلافل } وأما من أويت كتابه بشماله { 

يا ليتين مل أوت كتابيه ومل أدر ما حسابيه يا ليتها كانت : فيقول { . . احلاشد ، وقفة املتحسر الكسري الكئيب 
  . .} اليه هلك عين سلطانيه القاضية ما أغىن عين م

والسياق يطيل عرض هذه الوقفة حىت ليخيل إىل . وهي وقفة طويلة ، وحسرة مديدة ، ونغمة يائسة ، وهلجة بائسة 
السامع أهنا ال تنتهي إىل هناية ، وأن هذا التفجع والتحسر سيمضي بال غاية وذلك من عجائب العرض يف إطالة 

وهنا يراد طبع موقف . وفق اإلحياء النفسي الذي يريد أن يتركه يف النفوس  بعض املواقف ، وتقصري بعضها ،
ويتمىن ذلك . ومن مث يطول ويطول ، يف تنغيم وتفصيل . احلسرة وإحياء الفجيعة من وراء هذا املشهد احلسري 

ذه القارعة هي البائس أنه مل يأت هذا املوقف ، ومل يؤت كتابه ، ومل يدر ما حسابه؛ كما يتمىن أن لو كانت ه
{ : مث يتحسر أن ال شيء نافعه مما كان يعتز به أو جيمعه . . القاضية ، اليت تنهي وجوده أصالً فال يعود بعدها شيئاً 

والرنة . . وال السلطان بقي أو دفع . فال املال أغىن أو نفع . . } هلك عين سلطانيه { . . } ما أغىن عين ماليه 
هي جزء . .  طرف الفاصلة الساكنة ويف ياء العلة قبلها بعد املد باأللف ، يف حتزن وحتسر احلزينة احلسرية املديدة يف

  . .من ظالل املوقف املوحية باحلسرة واألسى إحياء عميقاً بليغاً 
  :وال يقطع هذه الرنة احلزينة املديدة إال األمر العلوي اجلازم ، جبالله وهوله وروعته 

  . .} مث يف سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه . صلوه  فغلوه ، مث اجلحيم. خذوه { 
  يا للهول اهلائل ويا للرعب القاتل ويا للجالل املاثل

  . .} خذوه { 
ويبتدره املكلفون باألمر من . فيتحرك الوجود كله على هذا املسكني الصغري اهلزيل . كلمة تصدر من العلي األعلى 

خذوه ابتدره سبعون ألف : إذا قال اهللا تعاىل « : سناده عن املنهال بن عمرو كل جانب ، كما يقول ابن أيب حامت بإ
كلهم يبتدر هذه احلشرة الصغرية املكروبة . . » وإن امللك منهم ليقول هكذا فيلقي سبعني ألفاً يف النار . ملك 

  املذهولة



  . .} فغلوه { 
  . . فأي السبعني ألفاً بلغه جعل الغل يف عنقه 

  . .} صلوه مث اجلحيم { 
  . .ونكاد نسمع كيف تشويه النار وتصليه 

  . .} مث يف سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه { 
ولعل . وذراع واحدة من سالسل النار تكفيه ولكن إحياء التطويل والتهويل ينضح من وراء لفظ السبعني وصورهتا 

  .هذا اإلحياء هو املقصود 
  :احلشود  فإذا انتهى األمر ، نشرت أسبابه على

  .إنه كان ال يؤمن باهللا العظيم { 

  . .} وال حيض على طعام املسكني 
خال . فلم يعد هذا القلب يصلح إال هلذه النار وذلك العذاب . إنه قد خال قلبه من اإلميان باهللا ، والرمحة بالعباد 

هو مسخ من الكائنات ال يساوي و. وهو خلو من النور . قلبه من اإلميان باهللا فهو موات ، وهو خرب ، وهو بور 
أما هو فمقطوع من . فكل شيء مؤمن ، يسبح حبمد ربه ، موصول مبصدر وجوده . احليوان بل ال يساوي اجلماد 

  .مقطوع من الوجود املؤمن باهللا . اهللا 
دعو إىل االحتفال واملسكني هو أحوج العباد إىل الرمحة ولكن هذا مل يستشعر قلبه ما ي. وخال قلبه من الرمحة بالعباد 

توحي بأن هناك واجباً اجتماعياً يتحاض عليه . ومل حيض على طعامه وهي خطوة وراء إطعامه . بأمر املسكني 
  يليه يف امليزان. وهو وثيق الصلة باإلميان . املؤمنون 

  .} ال يأكله إال اخلاطئون . وال طعام إال من غسلني . فليس له اليوم ها هنا محيم { 
فلقد كان ال يؤمن باهللا العظيم ، وكان ال حيض على طعام . ة اإلعالن العلوي عن مصري ذلك الشقي وهي تكمل
. . } وال طعام إال من غسلني { : وهو ممنوع . . } فليس له اليوم ها هنا محيم { فهو هنا مقطوع . املسكني 

ال يأكله { من الرمحة بالعبيد طعام  والغسلني هو غسالة أهل جهنم من قيح وصديدوهو يناسب قلبه النكد اخلاوي
  وهو منهم يف الصميم. . املذنبون املتصفون باخلطيئة . . } إال اخلاطئون 

. وبعد ، فذلك هو الذي جيعله اهللا مستحقاً لألخذ والغل والتصلية والسلسلة اليت ذرعها سبعون ذراعاً يف اجلحيم 
م املسكني ومن جييع األطفال والنساء والشيوخ ، ومن يبطش فكيف مبن مينع طعا. . وهو أشد دركات جهنم عذاباً 

بطشة اجلبارين مبن ميد إليهم يده باللقمة والكساء يف برد الشتاء؟ أين ترى يذهب هؤالء ، وهم يوجدون يف األرض 
  م؟بني احلني واحلني؟ وما الذي أعده اهللا هلم وقد أعد ملن ال حيض على طعام املسكني ، ذلك العذاب يف اجلحي

الذي لعله جاء يف هذه الصورة املفزعة ألن البيئة كانت جبارة قاسية عنيدة حتتاج . وينتهي هذا املشهد العنيف املثري 
ومثل هذه البيئة يتكرر يف اجلاهليات اليت متر هبا . إىل عرض هذه املشاهد العنيفة كي تؤثر فيها وهتزها وتستحييها 

. ألن رقعة األرض واسعة . احد مع أرق البيئات وأشدها تأثراً واستجابة البشرية ، كما أنه يوجد يف الوقت الو
والقرآن خياطب كل مستوى وكل نفس مبا يؤثر فيها ، ومبا تستجيب . وتوزيع املستويات والنفسيات فيها خمتلف 

ثر فيها إال واألرض حتتوي اليوم يف بعض نواحيها قلوباً أقسى ، وطبائع أجسى ، وجبالت ال يؤ. له حني يدعوها 
  . .ومشاهد وصور مثرية كهذه املشاهد والصور املثرية . كلمات من نار وشواظ كهذه الكلمات 



ويف ظل هذه املشاهد العنيفة املثرية ، املتوالية منذ أول السورة ، مشاهد األخذ يف الدنيا واآلخرة ، ومشاهد التدمري 
  .، ومشاهد الفرحة الطائرة واحلسرة الغامرة الكونية الشاملة ، ومشاهد النفوس املكشوفة العارية 

.  
يف ظل هذه املشاهد العميقة األثر يف املشاعر جييء التقرير احلاسم اجلازم عن حقيقة هذا القول الذي جاءهم به 

  :الرسول الكرمي ، فتلقوه بالشك والسخرية والتكذيب 
وال . ما هو بقول شاعر ، قليالً ما تؤمنون و. إنه لقول رسول كرمي . فال أقسم مبا تبصرون وما ال تبصرون { 

  . .} تنزيل من رب العاملني . بقول كاهن ، قليالً ما تذكرون 
ال حيتاج إىل قسم . إن األمر ال حيتاج إىل قسم وهو واضح هذا الوضوح ، ثابت هذا الثبوت ، واقع هذا الوقوع 

فما هو حباجة إىل توكيد . وال افتراه مفتر ال  أنه حق ، صادر عن احلق ، وليس شعر شاعر ، وال كهانة كاهن ،
  :بيمني 

  . .} فال أقسم مبا تبصرون وما ال تبصرون؟ { 
والوجود أضخم . . هبذه الفخامة وهبذه الضخامة ، وهبذا التهويل بالغيب املكنون ، إىل جانب احلاضر املشهود 

ون وما يدركون إال أطرافاً قليلة حمصورة ، تليب وما يبصر البشر من الك. بل مما يدركون . بكثري مما يرى البشر 
حاجتهم إىل عمارة هذه األرض واخلالفة فيها كما شاء اهللا هلم واألرض كلها ليست سوى هباءة ال تكاد ترى أو 

والبشر ال ميلكون أن يتجاوزوا ما هو مأذون هلم برؤيته وبإدراكه من هذا امللك . حتس يف ذلك الكون الكبري 
  . .من شؤونه وأسراره ونواميسه اليت أودعها إياه خالق الوجود العريض ، و

  . .} فال أقسم مبا تبصرون وما ال تبصرون { 
ومثل هذه اإلشارة تفتح القلب وتنبه الوعي إىل أن هناك وراء مد البصر ووراء حدود اإلدراك جوانب وعوامل 

فال يعيش اإلنسان . ور اإلنساين للكون واحلقيقة وتوسع بذلك آفاق التص. وأسراراً أخرى ال يبصرها وال يدركها 
فالكون أرحب واحلقيقة أكرب من ذلك اجلهاز اإلنساين . سجني ما تراه عيناه ، وال أسري ما يدركه وعيه احملدود 

. ووظيفته يف احلياة الدنيا هي اخلالفة يف هذه األرض . املزود بقدر حمدود من الطاقة يناسب وظيفته يف هذا الكون 
ولكنه ميلك أن يكرب ويرتفع إىل آماد وآفاق أكرب وأرفع حني يستيقن أن عينه ومداركه حمدودة ، وأن هناك وراء . 

عندئذ يتسامى على ذاته ويرتفع على نفسه ، . . ما تدركه عينه ووعيه عوامل وحقائق أكرب مبا ال يقاس مما وصل إليه 
  به بالعلم والنور واالتصال املباشر مبا وراء الستورويتصل بينابيع املعرفة الكلية اليت تفيض على قل

مساكني سجناء حسهم . . إن الذين حيصرون أنفسهم يف حدود ما ترى العني ، ويدرك الوعي ، بأدواته امليسرة له 
  . .حمصورون يف عامل ضيق على سعته ، صغري حني يقاس إىل ذلك امللك الكبري . وإدراكهم احملدود 
من تاريخ هذه البشرية كان كثريون أو قليلون يسجنون أنفسهم بأيديهم يف سجن احلس احملدود  ويف فترات خمتلفة

، واحلاضر املشهود؛ ويغلقون على أنفسهم نوافذ املعرفة والنور ، واالتصال باحلق الكبري ، عن طريق اإلميان 
  .أنفسهم بأيديهم وحياولون أن يغلقوا هذه النوافذ على الناس بعد ما أغلقوها على . والشعور 

وانقطاع عن ينابيع املعرفة . وبؤس مرير . وتارة باسم العلمانية وهذه كتلك سجن كبري . تارة باسم اجلاهلية . 
  والنور

والعلم يتخلص يف هذا القرن األخري من تلك القضبان احلديدية اليت صاغها حبمق وغرور حول نفسه يف القرنني 



بان ، ويتصل بالنور عن طريق جتاربه ذاهتا بعد ما أفاق من سكرة الغرور يتخلص من تلك القض. . املاضيني 
واالندفاع من أسر الكنيسة الطاغية يف أوربا؛ وعرف حدوده ، وجرب أن أدواته احملدوده تقوده إىل غري احملدود يف 

. بالفرج أي نعم بالفرج يف تواضع تبشر أوئله » العلم يدعو إىل اإلميان « وعاد . هذا الكون ويف حقيقته املكنونة 
  فما يسجن اإلنسان نفسه وراء قضبان املادة املوهومة إال وقد عليه الضيق

ولقد رأينا عاملاً مثل ألكسيس كاريل الطبيب املتخصص يف حبوث اخللية ونقل الدم واملشتغل بالطب علماً وجراحة 
ومدير معهد الدراسات ١٩١٢ل سنة وإشرافاً على معاهد العالج والنظريات العالجية ، وصاحب جائزة نوب

  :اإلنسانية بفرنسا خالل احلرب العاملية الثانية يرى 
أن الكون على رحبه مملوء بعقول فعالة غري عقولنا ، وأن العقل اإلنساين هاد قاصد بني دروب التيه اليت حوله « 

حولنا ، وبالعقل األبدي املسيطر  وأن الصالة من وسائل االتصال بالعقول اليت. إذا كان معوله كله على هدايته 
  .» على مقادير األكوان قاطبة ، فيما هو ظاهر لنا وما هو حمتجب عنا يف طي اخلفاء 

وأن الشعور بالقداسة مع غريه من قوى النشاط الروحاين له شأن خاص يف احلياة ، ألنه يقيمنا على اتصال بآفاق « 
  . .» اخلفاء اهلائل من عامل الروح 

الذي اشتغل مبباحث التشريح والعلم الطبيعي ، وعمل مع األستاذ كوري » دي نوي « بيباً آخر مثل ورأينا ط
  :يقول . . وقرينته ، واستدعاه معهد روكفلر ملواصلة حبث مع أعضائه يف خصائص وعالج اجلراح 

. ال يستطيعون أن يدركوه  كثري من األذكياء وذوي النية احلسنة يتخيلون أهنم ال يستطيعون اإلميان باهللا ألهنم« 
على أن اإلنسان األمني الذي تنطوي نفسه على الشوق العلمي ال يلزمه أن يتصور اهللا إال كما يلزم العامل الطبيعي 

وليس الكهرب قابالً للتصور يف كيانه املادي وإنه . فإن التصور يف كلتا احلالتني ناقص وباطل . أن يتصور الكهرب 
  . .» ره من قطعة اخلشب مع هذا ألثبت يف آثا

إننا يف زمن شفت فيه األرض « : ورأينا عاملاً طبيعياً مثل سري أرثر طومسون املؤلف االسكتلندي الشهري يقول 
  .» الصلبة ، وفقد فيه األثري كيانه املادي ، فهو أقل األزمنة صالحاً للغلو يف التأويالت املادية 

  :» العلم والدين « ويقول يف جمموعة 
إذ ليست هذه . ليس للعقل املتدين أن يأسف اليوم ألن العامل الطبيعي ال خيلص من الطبيعة إىل رب الطبيعة « 

  .وجهته 

إال أننا خلقاء . وقد تكون النتيجة أكرب جداً من املقدمة إذا خرج العلماء باالستنتاج من الطبيعة إىل ما فوق الطبيعة 
ا للنزعة الدينية أن تتنفس يف جو العلم ، حيث مل يكن ذلك يسرياً يف أيام أن نغتبط ألن العلماءالطبيعيني قد يسرو

فإذا مل يكن عمل الطبيعيني أن يبحثوا يف اهللا كما زعم مستر الجندون دافيز خطأ يف كتابه البديع . . آبائنا وأجدادنا 
نسان إىل فكرة عن اهللا أنبل وأمسى عن اإلنسان وعامله فنحن نقرر عن روية أن أعظم خدمة قام هبا العلم ، أنه قاد اإل

إن العلم أنشأ لإلنسان مساء جديدة وأرضاً جديدة ، وحفزه من مث إىل غاية : ، وال جناوز املعىن احلريف حني نقول 
جهده العقلي ، فإذا به ، يف كثري من األحيان ، ال جيد السالم إال حيث يتخطى مدى الفهم ، وذلك يف اليقني 

  .« هللا واالطمئنان إىل ا
رئيس أكادميية العلوم بنيويورك وعضو اجمللس التنفيذي جمللس البحوث « كريسي موريسون . ا » ورأينا عاملاً مثل 

  :« اإلنسان ال يقوم وحده » : القومي بالواليات املتحدة سابقاً يقول يف كتابه 
أصبحت من الوجهة العلمية جمرد مظهر  إننا نقترب فعالً من عامل اجملهول الشاسع ، إذ ندرك أن املادة كلها قد» 



ولكن مما ال ريب فيه أن املصادفة مل يكن هلا دخل يف تكوين الكون ، ألن . لوحدة عاملية هي يف جوهرها كهربائية 
  .« هذا العامل العظيم خاضع للقانون 

تتم عن طريق التطور  إن ارتقاء اإلنساين احليواين إىل درجة كائن مفكر شاعر بوجوده ، هو خطوه أعظم من أن» 
  .« املادي ، ودون قصد ابتداعي 

ولكن ما الذي يدير هذا اجلهاز؟ ألنه . وإذا قبلت واقعية القصد ، فإن اإلنسان بوصفه هذا قد يكون جهازاً » 
  .« والعلم ال يعلل من يتوىل إدارته ، وكذلك ال يزعم أنه مادي . بدون أن يدار ال فائدة منه 

  .« . . . تقدم درجة تكفي ألن نوقن بأن اهللا قد منح اإلنسان قبساً من نوره لقد بلغنا من ال» 
وهكذا بدأ العلم خيرج من سجن املادية وجدراهنا بوسائله الذاتية ، فيتصل باجلو الطليق الذي يشري القرآن إليه مبثل 

وإن يكن بيننا حنن من أقزام . ة ونظائره املتعدد. } فال أقسم مبا تبصرون وما ال تبصرون { : تلك اآلية الكرمية 
التفكري والشعور من ال يزال يغلق بكلتا يديه نوافذ النور على نفسه وعلى من حوله باسم العلم يف ختلف عقلي عن 
العلم ، ويف ختلف روحي عن الدين ، ويف ختلف شعوري عن احلرية الطليقة يف معرفة احلقيقة ويف ختلف إنساين عما 

  اين الكرمييليق بالكائن اإلنس
وما هو بقول شاعر قليال ما تؤمنون ، وال . إنه لقول رسول كرمي { . . فال أقسم مبا تبصرون وما ال تبصرون 

  .بقول كاهن قليالً ما تذكرون 

  . .} تنزيل من رب العاملني 
. وإنه كاهن . ر ولقد كان مما تقّول به املشركون على القرآن وعلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوهلم إنه شاع

وأن الشاعر يف ومههم له . متأثرين يف هذا بشبهة سطحية ، منشؤها أن هذا القول فائق يف طبيعته على كالم البشر 
فهم الذين ميدونه بعلم ما وراء الواقع وهي . رئي من اجلن يأتيه بالقول الفائق ، وأن الكاهن كذلك متصل باجلن 

  . .قرآن والرسالة ، وطبيعة الشعر أو الكهانة شبهة تسقط عند أقل تدبر لطبيعة ال
فالشعر قد يكون موسيقي اإليقاع ، رائع األخيلة ، مجيل الصور والظالل؛ ولكنه ال خيتلط أبداً وال يشتبه هبذا 

إن هذا القرآن يقرر منهجاً متكامالً للحياة يقوم على حق ثابت ، . القرآن إن هنالك فارقاً أساسياً فاصالً بينهما 
والشعر انفعاالت متوالية . نظرة موحدة ، ويصدر عن تصور للوجود اإلهلي ثابت ، وللكون واحلياة كذلك و

وعواطف جياشة ، قلما تثبت على نظرة واحدة للحياة يف حاالت الرضى والغضب ، واالنطالق واالنكماش ، 
  واحلب والكره ، والتأثرات املتغرية على كل حال

اء به القرآن قد أنشأه القرآن من األساس ، يف كلياته وجزئياته ، مع تعني مصدره اإلهلي هذا إىل أن التصور الذي ج
فكل ما يف هذا التصور يوحي بأنه ليس من عمل البشر ، فليس من طبيعة البشر أن ينشئوا تصوراً كونياً كامالً . 

لبشر من تصورات للكون وللقوة وهذا كل ما أبدعته قرائح ا. . مل يسبق هلم هذا ومل يلحق . . كهذا التصور 
هذا هو معروضاً مسجالً يف الفلسفة ويف الشعر ويف غريها من املذاهب الفكرية؛ فإذا . . املنشئة له املدبرة لنظامه 

قرن إىل التصور القرآين وضح أن هذا التصور صادر من جهة غري تلك اجلهة وأنه متفرد بطابع معني مييزه من كل 
  .تصورات البشر 

فلم يعرف التاريخ من قبل أو بعد كاهناً أنشأ منهجاً متكامالً ثابتاً . األمر يف الكهانة وما يصدر عنها  كذلك
  وكل ما نقل عن الكهنة أسجاع لفظية أو حكمة مفردة ، أو إشارة ملغزة. كاملنهج الذي جاء به القرآن 

فلم يسبق لبشر ومل . ا يف هذه الظالل أحياناً وهناك لفتات ليس من طبيعة البشر أن يلتفتوها ، وقد وقفنا عند بعضه



  :يلحق كذلك أن أراد التعبري عن العلم الشامل الدقيق اللطيف ، فاجته إىل مثل هذه الصورة اليت جاءت يف القرآن 
وعنده مفاتح الغيب ال يعلمهآ إال هو ، ويعلم ما يف الرب والبحر ، وما تسقط من ورقة إال يعلمها ، وال حبة يف { 
يعلم ما يلج يف األرض وما { : أو إىل مثل هذه الصورة } لمات األرض وال رطب وال يابس إال يف كتاب مبني ظ

أو إىل مثل } خيرج منها ، وما ينزل من السمآء وما يعرج فيها ، وهو معكم أين ما كنتم ، واهللا مبا تعملون بصري 
إن . ما ُيعمَُّر من ُمعمَّر وال ُينقَص من عمره إال يف كتاب و. وما حتمل من أنثى وال تضع إال بعلمه { : هذه الصورة 

  }ذلك على اهللا يسري 

إن اهللا { : كذلك مل يسبق لبشر ومل يلحق أن التفت مثل هذه اللفتة إىل القدرة اليت متسك هذا الكون وتدبره 
اللفتة إىل انبثاقات احلياة أو هذه } ميسك السماوات واألرض أن تزوال ولئن زالتآ إن أمسكهما من أحد من بعده 

  :يف الكون من يد القدرة املبدعة وما حييط باحلياة من موافقات كونية مدبرة مقدرة 
فالق . فأىن تؤفكون . ذلكم اهللا . إن اهللا فالق احلب والنوى ، خيرج احلي من امليت وخمرج امليت من احلي { 

وهو الذي جعل لكم النجوم . ذلك تقدير العزيز العليم  وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ،. اإلصباح 
وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر . لتهتدوا هبا يف ظلمات الرب والبحر ، قد فصلنا اآليات لقوم يعلمون 

وهو الذي أنزل من السمآء مآء فأخرجنا به نبات كل شيء ، . ومستودع ، قد فصلنا اآليات لقوم يفقهون 
خضراً ، خنرج منه حباً متراكباً ، ومن النخل من طلعها قنوان دانية ، وجنات من أعناب والزيتون  فأخرجنا منه

وهذه اللفتات } انظروا إىل مثره إذآ أمثر وينعه إن يف ذلكم آليات لقوم يؤمنون . والرمان مشتبهاً وغري متشابه 
إليه خواطر البشر للتعبري عن مثل املعاين اليت يعرب  الكونية كثرية يف القرآن كثرة ملحوظة ، وال نظري هلا فيما تتجه

بغض النظر عن كل داللة أخرى من صلب . . وهذه وحدها كافية ملعرفة مصدر هذا الكتاب . . عنها القرآن 
  .الكتاب أو من املالبسات املصاحبة له على السواء 

نه إال سور وآيات عليها ذلك الطابع اإلهلي حىت حني كان القرآن مل يكتمل ، ومل تتنزل م. فالشبهة واهية سطحية 
  .اخلاص ، وفيها ذلك القبس املوحي مبصدرها الفريد 

. ولكن الغرض يعمي ويصم . وكرباء قريش كانوا يراجعون أنفسهم ، ويردون على هذه الشبهة بني احلني واحلني 
  كما يقول القرآن الكرمي. هذا إفك قدمي : وإذ مل يهتدوا به فسيقولون 

  .د حكت كتب السرية مواقف متعددة لزعماء قريش ، وهم يراجعون هذه الشبهة وينفوهنا فيما بينهم وق
من ذلك ما رواه ابن اسحق عن الوليد بن املغرية ، وعن النضر بن احلارث ، وعن عتبة بن ربيعة وقد جاء يف روايته 

  :عن األول 
يا معشر : فقال هلم . وكان ذا سن فيهم؛ وقد حضر املوسم . مث إن الوليد بن املغرية اجتمع إليه نفر من قريش « 

قريش ، إنه قد حضر هذا املوسم ، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه ، وقد مسعوا بأمر صاحبكم هذا؛ فأمجعوا 
فقل فأنت يا أبا عبد مشس : فيه رأياً واحداً ، وال ختتلفوا فيكذب بعضكم بعضاً ، ويرد قولكم بعضه بعضاً ، فقالوا 

ال واهللا ، ما هو بكاهن ، لقد : قال . كاهن : نقول : قالوا . بل أنتم فقولوا أمسع : قال . ، وأقم لنا رأياً نقل به 
  .رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن وال سجعه 

. وال وسوسته ما هو مبجنون ، لقد رأينا اجلنون وعرفناه ، فما هو خبنقه وال ختاجله : قال . جمنون : فنقول : قالوا 
ما هو بشاعر ، لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فما : قال . شاعر : فنقول : قالوا 



ما هو بساحر؛ لقد رأينا السحار وسحرهم ، فما هو بنفثهم وال : قال . ساحر : فنقول : قالوا . هو بالشعر 
واهللا إن لقوله حلالوة ، وإن أصله لعذق ، وإن فرعه جلناة وما : ال فما نقول يا أبا عبد مشس؟ ق: قالوا . . عقدهم 

هو ساحر جاء بقول هو سحر : أنتم بقائلني من هذا شيئاً إال عرف أنه باطل ، وإن أقرب القول فيه ألن تقولوا 
نه بذلك ، فجعلوا فتفرقوا ع. يفرق بني املرء وأبيه ، وبني املرء وأخيه ، وبني املرء وزوجه ، وبني املرء وعشريته 

  .« . . جيلسون بسبل الناس حني قدموا املوسم ال مير هبم أحد إال حذروه إياه ، وذكروا هلم أمره 
  :قال ) النضر بن احلارث ( وحكى عن الثاين 

قد كان حممد فيكم غالماً حدثاً ، . إنه واهللا قد نزل بكم أمر ما أتيتم له حبيلة بعد . فقال يا معشر قريش » 
كم فيكم ، وأصدقكم حديثاً ، وأعظمكم أمانة ، حىت إذا رأيتم يف صدغيه الشيب ، وجاءكم مبا جاءكم به أرضا
قد . وقلتم كاهن ال واهللا ما هو بكاهن . لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم . ساحر ال واهللا ، ما هو بساحر : قلتم 

قد رأينا الشعر ، ومسعنا أصنافه . واهللا ما هو بشاعر شاعر ال : وقلتم . رأينا الكهنة وختاجلهم ، ومسعنا سجعهم 
يا معشر قريش ، . جمنون لقد رأينا اجلنون فما هو خبنقه وال وسوسته وال ختليطه : وقلتم . كلها هزجه ورجزه 

  .« . . فانظروا يف شأنكم ، فإنه واهللا قد نزل بكم أمر عظيم 
. وقد يكون هو حادثاً واحداً نسب مرة إىل هذا ومرة إىل ذاك . واملطابقة تكاد تكون تامة بني قوله وقول عتبة 

ولكن ال نستبعد كذلك أن يتطابق قوالن لرجلني من كبار قريش يف موقفني متشاهبني من مواقف حريهتم جتاه هذا 
  القرآن

وليد وهو قريب من موقف ال. . وأما موقف عتبة فقد سبقت حكايته يف استعراضنا لسورة القلم يف هذا اجلزء 
  . .والنضر جتاه حممد وجتاه القول الذي جاء به 

واألمر أوضح من أن يلتبس عند . ساحر أو كاهن ، إال حيلة ماكرة أحياناً وشبهة مفضوحة أحياناً : فما كان قوهلم 
هو وما . إنه لقول رسول كرمي : وهو من مث ال حيتاج إىل قسم مبا يعملون وما ال يعلمون . أول تدبر وأول تفكري 

  .إمنا هو تنزيل من رب العاملني . . وال بقول كاهن . بقول شاعر 
ال يقوله شاعر ، وال . وتقرير أنه قول رسول كرمي ال يعين أنه من إنشائه ، ولكن املراد هنا أنه قول من نوع آخر 

  .ذي أرسله يقوله كاهن ، إمنا يقوله رسول ، يرسل به من عند اهللا ، فيحمله من هناك ، من ذلك املصدر ال

. أي مرسل به من عند ربه ، وليس شاعراً وال كاهناً يقوله من عند نفسه . والذي يعني هذا املعىن هو كلمة رسول 
{ : ويقرر هذا تقريراً حامساً ما جاء بعده . إمنا هو رسول يقول ما حيمله عمن أرسله . . أو مبساعدة رئي أو شيطان 

  . .} تنزيل من رب العاملني 
وفق تعبريات . مدلوله نفي اإلميان ، ونفي التذكر . . } قليالً ما تذكرون { . . } قليالً ما تؤمنون { : يب والتعق

. . أي ال يلغو أصالً » إنه كان يقل اللغو « ويف احلديث يف وصف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . اللغة املألوفة 
إنه شاعر ، وال يقول متذكر متدبر : يقول مؤمن عن الرسول  وإال فما. فقد نفى عنهم أصل اإلميان وأصل التذكر 

  إمنا مها الكفر والغفلة ينضحان هبذا القول النكري. إنه كاهن : 
جييء . ويف النهاية جييء ذلك التهديد الرعيب ، ملن يفتري على اهللا يف شأن العقيدة وهي اجلد الذي ال هوادة فيه 

مال غريه ، وهو صدق الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأمانته فيما أبلغه إليهم لتقرير االحتمال الواحد الذي ال احت
  :كما هو الشأن لو احنرف أقل احنراف عن أمانة التبليغ . بشهادة أن اهللا مل يأخذه أخذاً شديداً . أو يبلغه 

. } م من أحد عنه حاجزين فما منك. مث لقطعنا منه الوتني . ألخذنا منه باليمني . ولو تقّول علينا بعض األقاويل { 



.  
وأنه لو تقول بعض . ومفاد هذا القول من الناحية التقريرية أن حممداً صلى اهللا عليه وسلم صادق فيما أبلغهم 

وملا كان هذا مل يقع فهو ال بد . األقاويل اليت مل يوج هبا إليه ، ألخذه اهللا فقتله على هذا النحو الذي وصفته اآليات 
  .صادق 

ولكن املشهد املتحرك الذي ورد فيه هذا التقرير شيء آخر ، يلقي ظالالً . . لقضية من الناحية التقريرية هذه هي ا
ووراءها إحياءات . كما أن فيها حركة وفيها حياة . ظالالً فيها رهبة وفيها هول . بعيدة وراء املعىن التقريري 

  وإمياءات وإيقاعات
ووراءها اإلحياء . وهي حركة عنيفة هائلة مروعة حية يف الوقت ذاته . فيها حركة األخذ باليمني وقطع الوتني 

كما أن وراءها اإلميان إىل جدية هذا . . البشر أمجعني . . بقدرة اهللا العظيمة وعجز املخلوق البشري أمامها وضعفه 
. ند اهللا األثري احلبيب ولو كان هو حممد الكرمي ع. األمر اليت ال حتتمل تساحماً وال جماملة ألحد كائنا من كان 

  ووراءها بعد هذا كله إيقاع الرهبة واهلول واخلشوع
  :وأخرياً جتيء اخلامتة التقريرية حبقيقة هذا األمر وطبيعته القوية 

  .} وإنه حلق اليقني . وإنه حلسرة على الكافرين . وإنا لنعلم أن منكم مكذبني . وإنه لتذكرة للمتقني { 
فهو يثريها فيها ويذكرها هبا . إن احلقيقة اليت جاء هبا كامنة فيها . وب التقية فتذكر فهذا القرآن يذكر القل

  .فأما الذين ال يتقون فقلوهبم مطموسة غافلة ال تتفتح وال تتذكر ، وال تفيد من هذا الكتاب شيئاً . فتتذكرها 

َتعُْرُج الَْملَاِئكَةُ وَالرُّوُح إِلَْيِه ِفي ) ٣(ِمَن اللَِّه ِذي الَْمعَارِجِ ) ٢(ٌع ِللْكَاِفرِيَن لَْيَس لَُه َداِف) ١(َسأَلَ َساِئلٌ بَِعذَابٍ َواِقعٍ 
َيْوَم َتكُونُ ) ٧(َوَنرَاُه قَرِيًبا ) ٦(إِنَُّهْم َيرَْوَنُه َبعِيًدا ) ٥(فَاْصبِرْ َصبًْرا َجِميلًا ) ٤(َيْومٍ كَانَ ِمقَْداُرُه َخْمِسَني أَلَْف َسَنٍة 

ُيَبصَّرُونَُهْم َيَودُّ الُْمْجرُِم لَْو َيفَْتِدي ) ١٠(وَلَا َيْسأَلُ َحمِيٌم َحِميًما ) ٩(َوَتكُونُ الْجِبَالُ كَالِْعْهنِ ) ٨(كَالُْمْهلِ السََّماُء 
ي الْأَْرضِ َجِميًعا ثُمَّ يُْنجِيهِ َوَمْن ِف) ١٣(َوفَِصيلَِتِه الَِّتي ُتؤْوِيِه ) ١٢(َوصَاِحَبِتِه َوأَِخيِه ) ١١(ِمْن َعذَابِ َيْومِِئٍذ بِبَنِيِه 

إِنَّ الْإِْنَسانَ ُخِلقَ ) ١٨(َوَجَمَع فَأَْوَعى ) ١٧(َتْدُعو َمْن أَْدَبَر َوتََولَّى ) ١٦(َنزَّاَعةً ِللشََّوى ) ١٥(كَلَّا إِنََّها لَظَى ) ١٤(
الَِّذيَن ُهْم َعلَى َصلَاِتهِمْ ) ٢٢(إِلَّا الُْمَصلَِّني ) ٢١(ُر َمُنوًعا وَإِذَا َمسَّهُ الَْخْي) ٢٠(إِذَا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوًعا ) ١٩(َهلُوًعا 

) ٢٦(وَالَِّذيَن ُيَصدِّقُونَ بَِيْومِ الدِّينِ ) ٢٥(ِللسَّاِئلِ َوالَْمْحُرومِ ) ٢٤(وَالَِّذيَن ِفي أَْموَالِهِْم َحقٌّ َمْعلُوٌم ) ٢٣(َداِئُمونَ 
وَالَِّذيَن ُهْم ِلفُرُوجِهِْم َحاِفظُونَ ) ٢٨(إِنَّ َعذَاَب رَبِّهِْم غَْيُر َمأُْموٍن ) ٢٧(بِّهِْم ُمْشِفقُونَ َوالَِّذيَن ُهْم ِمْن َعذَابِ َر

مُ الْعَاُدونَ فََمنِ اْبَتَغى َوَراَء ذَِلَك فَأُولَِئَك ُه) ٣٠(إِلَّا َعلَى أَْزوَاجِهِْم أَْو َما َملَكَْت أَْيَمانُُهْم فَإِنَُّهْم غَْيُر َملُوِمَني ) ٢٩(
وَالَِّذيَن ُهْم َعلَى َصلَاِتهِمْ ) ٣٣(وَالَِّذيَن ُهْم بَِشَهاَداِتهِْم قَاِئُمونَ ) ٣٢(َوالَِّذيَن ُهْم ِلأََمانَاتِهِْم َوَعْهدِِهْم َراُعونَ ) ٣١(

َعنِ الَْيِمنيِ َوَعنِ الشِّمَالِ ) ٣٦(لََك ُمْهِطِعَني فََمالِ الَِّذيَن كَفَرُوا ِقَب) ٣٥(أُولَِئَك ِفي جَنَّاٍت ُمكَْرُمونَ ) ٣٤(ُيَحاِفظُونَ 
فَلَا أُقِْسُم بَِربِّ ) ٣٩(كَلَّا إِنَّا َخلَقَْناُهْم ِممَّا َيْعلَُمونَ ) ٣٨(أََيطَْمُع كُلُّ اْمرِئٍ ِمنُْهْم أَنْ ُيْدَخلَ َجنَّةَ َنِعيمٍ ) ٣٧(ِعزِيَن 

فَذَْرُهمْ َيخُوضُوا ) ٤١(َعلَى أَنْ نَُبدِّلَ َخْيًرا مِْنُهْم َوَما َنْحُن بَِمْسُبوِقَني ) ٤٠(ونَ الَْمشَارِقِ َوالَْمغَارِبِ إِنَّا لَقَاِدُر
َيْوَم َيْخُرُجونَ ِمَن الْأَْجدَاِث سَِراًعا كَأَنَُّهْم إِلَى ُنُصبٍ ُيوِفضُونَ ) ٤٢(َوَيلَْعُبوا حَتَّى ُيلَاقُوا َيْوَمُهمُ الَِّذي ُيوَعُدونَ 

  ) ٤٤(اِشَعةً أَْبَصارُُهْم َتْرهَقُُهْم ِذلَّةٌ ذَِلَك الَْيْوُم الَِّذي كَانُوا ُيوَعُدونَ َخ) ٤٣(

هذه السورة حلقة من حلقات العالج البطيء ، املديد ، العميق ، الدقيق ، لعقابيل اجلاهلية يف النفس البشرية كما 
أخرى مع اختالفات يف السطوح ال يف األعماق ويف واجهها القرآن يف مكة؛ وكما ميكن أن يواجهها يف أية جاهلية 



  الظواهر ال يف احلقائق
أو هي جولة من جوالت املعركة الطويلة الشاقة اليت خاضها يف داخل هذه النفس ، ويف خالل دروهبا ومنحنياهتا ، 

أن هذه الرواسب وهي أضخم وأطول من املعارك احلربية اليت خاضها املسلمون فيما بعد كما . ورواسبها وركامها 
وتلك العقابيل هي أكرب وأصعب من القوى اليت كانت مرصودة ضد الدعوة اإلسالمية واليت ما تزال مرصودة هلا 

  يف اجلاهليات القدمية واحلديثة
واحلقيقة األساسية اليت تعاجل السورة إقرارها هي حقيقة اآلخرة وما فيها من جزاء؛ وعلى وجه اخلصوص ما فيها من 

وهي تلم يف طريقها إىل إقرار هذه احلقيقة حبقيقة النفس البشرية يف . كافرين ، كما أوعدهم القرآن الكرمي عذاب لل
كما تلم بسمات النفس . وهي حقيقة ختتلف حني تكون مؤمنة وحني تكون خاوية من اإلميان . السراء والضراء 

وان الذين كفروا على اهللا وما أعده هلم من مذلة وهب. املؤمنة ومنهجها يف الشعور والسلوك ، واستحقاقها للتكرمي 
وتقرر السورة كذلك اختالف القيم واملقاييس يف تقدير اهللا وتقدير البشر ، واختالف . . ومهانة تليق باملستكربين 

  . .املوازين 
ت املعركة وتؤلف هبذه احلقائق حلقة من حلقات العالج الطويل لعقابيل اجلاهلية وتصوراهتا ، أو جولة من جوال

تلك املعركة اليت خاضها القرآن فانتصر فيها يف النهاية جمرداً من كل . الشاقة يف دروب النفس البشرية ومنحنياهتا 
فقد كان انتصار القرآن احلقيقي يف داخل النفس البشرية ابتداء قبل أن يكون له سيف يدفع . قوة غري قوته الذاتية 

  أن يرغم به أعداءه على االستسالم له الفتنة عن املؤمنني به فضالً على
والذي يقرأ هذا القرآن وهو مستحضر يف ذهنه ألحداث السرية يشعر بالقوة الغالبة والسلطان البالغ الذي كان 

ويرى أنه كان يواجه النفوس . هذا القرآن يواجه به النفوس يف مكة ويروضها حىت تسلس قيادها راغبة خمتارة 
تارة يواجهها مبا يشبه الطوفان الغامر من الدالئل املوحية واملؤثرات اجلارفة وتارة . . عجيباً  بأساليب متنوعة تنوعاً

يواجهها مبا يشبه اهلراسة الساحقة اليت ال يثبت هلا شيء مما هو راسخ يف كياهنا من التصورات والرواسب وتارة 
يصرب على لذعها وتارة يواجهها مبا يشبه املناجاة يواجهها مبا يشبه السياط الالذعة تلهب احلس فال يطيق وقعها وال 

احلبيبة ، واملسارة الودود ، اليت هتفو هلا املشاعر وتأنس هلا القلوب وتارة يواجهها باهلول املرعب ، والصرخة 
املفزعة ، اليت تفتح األعني على اخلطر الداهم القريب وتارة يواجهها باحلقيقة يف بساطة ونصاعة ال تدع جماالً 

  .للتلفت عنها وال اجلدال فيها 

وتارة يتخلل مسارهبا ودروهبا ومنحنياهتا . وتارة يواجهها بالرجاء الصبوح واألمل الندي الذي يهتف هلا ويناجيها 
فيلقي عليها األضواء اليت تكشفها لذاهتا فترى ما جيري يف داخلها رأي العني ، وختجل من بعضه ، وتكره بعضه ، 

ومئات من اللمسات ، ومئات من اللفتات ، ومئات من . . انفعاالهتا اليت كانت غافلة عنها وتتيقظ حلركاهتا و
يطلع عليها قارئ القرآن ، وهو يتبع تلك املعركة الطويلة ، وذلك العالج . . اهلتافات ، ومئات من املؤثرات 

  . ويرى كيف انتصر القرآن على اجلاهلية يف تلك النفوس العصية العنيدة. البطيء 
وهذه السورة تكشف عن جانب من هذه احملاولة يف إقرار حقيقة اآلخرة ، واحلقائق األخرى اليت أملت هبا يف الطريق 

  .إليها 
ولكن هذه السورة تعاجلها بطريقة أخرى ، وتعرض هلا من . وحقيقة اآلخرة هي ذاهتا اليت تصدت هلا سورة احلاقة 

  . .زاوية جديدة ، وصور وظالل جديدة 
سورة احلاقة كان االجتاه إىل تصوير اهلول والرعب يف هذا اليوم ، ممثلني يف حركات عنيفة يف مشاهد الكون يف 



فيومئذ وقعت الواقعة ، . فإذا نفخ يف الصور نفخة واحدة ، ومحلت األرض واجلبال فدكتا دكة واحدة { : اهلائلة 
وامللك على أرجآئهآ وحيمل { : لك املشهد املرهوب ويف اجلالل املهيب يف ذ} وانشقت السمآء فهي يومئذ واهية 

يومئذ تعرضون ال ختفى منكم { : ويف التكشف الذي ترتج له وتستهوله املشاعر } عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية 
. خذوه { : كذلك كان اهلول والرعب يتمثالن يف مشاهد العذاب ، حىت يف النطق باحلكم هبذا العذاب } خافية 
كما يتجلى يف صراخ املعذبني وتأوهاهتم } مث يف سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه . اجلحيم صلوه  مث. فغلوه 

فأما هنا يف هذه السورة } . . يا ليتها كانت القاضية . ومل أدر ما حسابيه . يا ليتين مل أوت كتابيه { : وحسراهتم 
حىت . ، أكثر مما يتجلى يف مشاهد الكون وحركاته  فاهلول يتجلى يف مالمح النفوس ومساهتا وخواجلها وخطواهتا

إمنا اهلول مستكن يف . املشاهد الكونية يكاد اهلول فيها نفسياً وهو على كل حال ليس أبرز ما يف املوقف من أهوال 
يوم تكون السمآء كاملهل ، وتكون اجلبال { : النفس يتجلى مداه يف مدى ما حيدثه فيها من خلخله وذهول وروعة 

يَُبصَّروهنم يود اجملرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه ، وصاحبته وأخيه ، وفصيلته . وال يسأل محيم محيماً . العهن ك
  . .} اليت تؤويه ، ومن يف األرض مجيعاً مث ينجيه 

نزاعة . إهنا لظى { : ذات مشاعر وذات وعي تشارك مشاركة األحياء يف مسة اهلول احلي » نفس « وجهنم هنا 
  . .} تدعو من أدبر وتوىل ومجع فأوعى . لشوى ل

يوم خيرجون من األجداث سراعاً كأهنم إىل نصب { : والعذاب ذاته يغلب عليه طابع نفسي أكثر منه حسياً 
  . .} يوفضون ، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون 

املعارج عنها يف سورة احلاقة ، باختالف طابعي السورتني يف  فاملشاهد والصور والظالل هلذا اليوم ختتلف يف سورة
  .مع احتاد احلقيقة الرئيسية اليت تعرضها السورتان يف هذه املشاهد . عمومه 

ومن مث فقد تناولت سورة املعارج فيما تناولت تصوير النفس البشرية يف الضراء والسراء ، يف حاليت اإلميان واخلواء 
إن اإلنسان خلق هلوعا { : فجاء يف صفة اإلنسان : اخلاص » النفسي « ذا متناسقاً مع طابعها وكان ه. من اإلميان 

  . .} اخل . . . إال املصلني ، الذين هم على صالهتم دآئمون . إذا مسه الشر جزوعا ، وإذا مسه اخلري منوعا . 
{ : ة متشياً مع طبيعة السورة وأسلوهبا واستطرد السياق فصور هنا صفات النفوس املؤمنة ومساهتا الظاهرة واملضمر

والذين يصدقون . والذين يف أمواهلم حق معلوم للسآئل واحملروم . الذين هم على صالهتم دآئمون . إال املصلني 
. والذين هم لفروجهم حافظون . إن عذاب رهبم غري مأمون . والذين هم من عذاب رهبم مشفقون . بيوم الدين 

والذين هم . فمن ابتغى ورآء ذلك فأولئك هم العادون . ما ملكت أمياهنم فأهنم غري ملومني إال على أزواجهم أو 
  . .} . . . والذين هم على صالهتم حيافظون . والذين هم بشهاداهتم قائمون . ألماناهتم وعهدهم راعون 

ومن مث كانت حقيقة . عقيدة ولقد كان االجتاه الرئيسي يف سورة احلاقة إىل تقرير حقيقة اجلد الصارم يف شأن ال
اآلخرة واحدة من حقائق أخرى يف السورة ، كحقيقة أخذ املكذبني أخذاً صارماً يف األرض؛ وأخذ كل من يبدل يف 

فأما االجتاه الرئيسي يف سورة املعارج فهو إىل تقرير حقيقة اآلخرة وما فيها من جزاء ، . . العقيدة بال تسامح 
  .يقة اآلخرة هي احلقيقة الرئيسية فيها فحق. وموازين هذا اجلزاء 

من ذلك حديث السورة . ومن مث كانت احلقائق األخرى يف السورة كلها متصلة اتصاالً مباشراً حبقيقة اآلخرة فيها 
تعرج املالئكة { : عن الفارق بني حساب اهللا يف أيامه وحساب البشر ، وتقدير اهللا لليوم اآلخر وتقدير البشر 

وهو } اخل . . إهنم يرونه بعيداً ونراه قريباً . يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة ، فاصرب صرباً مجيالً والروح إليه 
  .متعلق باليوم اآلخر 



ومها مؤهالن للجزاء . ومنه ذلك الفارق بني النفس البشرية يف الضراء والسراء يف حاليت اإلميان واخللو من اإلميان 
  .يف يوم اجلزاء 
لذين كفروا وطمعهم أن يدخلوا كلهم جنات نعيم ، مع هواهنم على اهللا وعجزهم عن سبقه والتفلت ومنه غرور ا

  .وهو متصل اتصاالً وثيقاً مبحور السورة األصيل . من عقابه 
مع تنوع . وهكذا تكاد السورة تقتصر على حقيقة اآلخرة وهي احلقيقة الكبرية اليت تتصدى إلقرارها يف النفوس 

  .قائق األخرى املصاحبة للموضوع األصيل اللمسات واحل
فقد كان التنوع اإليقاعي يف احلاقة . . ظاهرة أخرى يف هذا اإليقاع املوسيقي للسورة ، الناشئ من بنائها التعبريي 

عد فأما هنا يف سورة املعارج فالتنوع أب. . وفق املعىن واجلو فيه . ناشئاً من تغري القافية يف السياق من فقرة لفقرة 
واجلملة املوسيقية هنا أعمق وأعرض وأشد . نطاقاً ، ألنه يشمل تنوع اجلملة املوسيقية كلها ال إيقاع القافية وحدها 

  .ويكثر هذا التنوع يف شطر السورة األول بشكل ملحوظ . تركيباً 

حيث اإليقاعات اجلزئية ففي هذا املطلع ثالث مجل موسيقية منوعة مع احتاد اإليقاع يف هناياهتا من حيث الطول ومن 
  :فيها على النحو التايل 

يف يوم . تعرج املالئكة والروح إليه . من اهللا ذي املعارج . للكافرين ليس له دافع . سأل سآئل بعذاب واقع { 
  .حيث تنتهي مبد األلف يف اإليقاع اخلامس . . } فاصرب صرباً مجيالً . كان مقداره مخسني ألف سنة 

  .حيث يتكرر اإليقاع مبد األلف مرتني . . } ونراه قريباً . يداً إهنم يرونه بع{ 
حيث تنتهي مبد األلف يف . . } وال يسأل محيم محيماً . وتكون اجلبال كالعهن . يوم تكون السماء كاملهل { 

  .مع تنوع اإليقاع يف الداخل . اإليقاع الثالث 
ومن يف األرض . وفصيلته اليت تؤويه . وصاحبته وأخيه . نيه يُبصَّروهنم يود اجملرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بب{ 

  .حيث ينتهي مبد األلف يف اإليقاع اخلامس كاألول . . } كال إهنا لظى . مجيعاً مث ينجيه 
وإذا . إذا مسه الشر جزوعاً . إن اإلنسان خلق هلوعاً . ومجع فأوعى . تدعو من أدبر وتوىل . . نزاعة للشوى { 

حيث يتكرر إيقاع املد باأللف مخس مرات منهما اثنتان يف النهاية ختتلفان عن الثالثة األوىل . . } عاً مسه اخلري منو
.  

  . .مث يستقيم اإليقاع يف باقي السورة على امليم والنون وقبلهما واو أو ياء 
ألذن املوسيقية إىل ما والتنويع اإليقاعي يف مطلع السورة عميق وشديد التعقيد يف الصياغة املوسيقية بشكل يلفت ا

ولكن . يف هذا التنويع املعقد الراقي موسيقياً من مجال غريب على البيئة العربية وعلى اإليقاع املوسيقي العريب 
األسلوب القرآين يطوعه ومينحه اليسر الذي يدخل به إىل األذن العربية فتقبل عليه ، وإن كان فناً إبداعياً عميقاً 

  .ملوسيقي جديداً على مألوفها ا
  . . .واآلن نستعرض السورة تفصيالً 

سأل سآئل بعذاب واقع ، للكافرين ليس له دافع ، من اهللا ذي املعارج ، تعرج املالئكة والروح إليه يف يوم كان { 
 مقداره مخسني ألف سنة ، فاصرب صرباً مجيالً ، إهنم يرونه بعيداً ونراه قريباً ، يوم تكون السمآء كاملهل ، وتكون

اجلبال كالعهن ، وال يسأل محيم محيماً ، يَُبصَّروهنم ، يود اجملرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه ، وصاحبته وأخيه ، 
كال إهنا لظى ، نزاعة للشوى ، تدعو من أدبر وتوىل ، ومجع . وفصيلته اليت تؤويه ، ومن يف األرض مجيعاً مث ينجيه 

  . .} فأوعى 



قائق العسرية اإلدراك عند مشركي العرب؛ ولقد لقيت منهم معارضة نفسية عميقة ، كانت حقيقة اآلخرة من احل
وكانوا يتلقوهنا بغاية العجب والدهش واالستغراب؛ وينكروهنا أشد اإلنكار ، ويتحدون الرسول صلى اهللا عليه 

  .مىت يكون : وسلم يف صور شىت أن يأتيهم هبذا اليوم املوعود ، أو أن يقول هلم 
ذلك : قال : ويف رواية أخرى عنه . ية عن ابن عباس أن الذي سأل عن العذاب هو النضر بن احلارث ويف روا

  .سؤال الكفار عن عذاب اهللا وهو واقع هبم 
  .وعلى أية حال فالسورة حتكي أن هناك سائالً سأل وقوع العذاب واستعجله 

وأن . جهة ، وألنه قريب الوقوع من جهة أخرى وتقرر أن هذا العذاب واقع فعال ، ألنه كائن يف تقدير اهللا من 
فالسؤال عنه واستعجاله وهو واقع ليس له من دافع يبدو تعاسة من السائل . أحداً ال ميكنه دفعه وال منعه 

  املستعجل؛ فرداً كان أو جمموعة
وهو . كل كافر فيدخل فيه أولئك السائلون املستعجلون كما يدخل فيه . . إطالقاً . . وهذا العذاب للكافرين 

رفيع الدرجات { : وهو تعبري عن الرفعة والتعايل ، كما قال يف السورة األخرى . . } ذي املعارج { واقع من اهللا 
وبعد هذا االفتتاح الذي يقرر كلمة الفصل يف موضوع العذاب ، ووقوعه ، ومستحقيه ، ومصدره ، } ذو العرش 

بعد هذا أخذ يف وصف ذلك . . أمراً علوياً نافذاً ال مرد له وال دافع وعلو هذا املصدر ورفعته ، مما جيعل قضاءه 
ولكن تقدير اهللا غري تقدير البشر ، . اليوم الذي سيقع فيه هذا العذاب ، والذي يستعجلون به وهو منهم قريب 

  :ومقاييسه غري مقاييسهم 
رب صرباً مجيالً ، إهنم يرونه بعيداً ونراه قريباً تعرج املالئكة والروح إليه يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة ، فاص{ 
 {. .  

ويف هذا اليوم تصعد املالئكة . واألرجح أن اليوم املشار إليه هنا هو يوم القيامة ، ألن السياق يكاد يعني هذا املعىن 
وإمنا أفرد . ى األرجح أنه جربيل عليه السالم ، كما مسي هبذا االسم يف مواضع أخر: والروح . والروح إىل اهللا 

وعروج املالئكة والروح يف هذا اليوم يفرد كذلك بالذكر ، إحياء بأمهيته . بالذكر بعد املالئكة ملا له من شأن خاص 
وال ندري حنن ومل نكلف أن ندري طبيعة . يف هذا اليوم وخصوصيته ، وهم يعرجون يف شؤون هذا اليوم ومهامه 

فهذه كلها تفصيالت يف شأن الغيب ال تزيد شيئاً من . ، وال إىل أين يصعدون هذه املهام ، وال كيف يصعد املالئكة 
فحسبنا أن نشعر من خالل هذا املشهد بأمهية . حكمة النص ، وليس لنا إليها من سبيل ، وليس لنا عليها من دليل 

  .ذلك اليوم ، الذي ينشغل فيه املالئكة والروح بتحركات تتعلق مبهام ذلك اليوم العظيم 
. فقد تكون كناية عن طول هذا اليوم كما هو مألوف يف التعبري العريب . . } كان مقداره مخسني ألف سنة { وأما 

وقد تعين حقيقة معينة ، ويكون مقدار هذا اليوم مخسني ألف سنة من سين أهل األرض فعال وهو يوم واحد وتصور 
س مستمد من دورة األرض حول نفسها يف أربع فإن يومنا األرضي هو مقيا. هذه احلقيقة قريب جداً اآلن 

وال يعين هذا أنه . . وهناك جنوم دورهتا حول نفسها تستغرق ما يعادل يومنا هذا آالف املرات . وعشرين ساعة 
  ولكننا نذكر هذه احلقيقة لتقرب إىل الذهن تصور اختالف املقاييس بني يوم ويوم. املقصود باخلمسني ألف سنة هنا 

وم واحد من أيام اهللا يساوي مخسني ألف سنة ، فإن عذاب يوم القيامة قد يرونه هم بعيداً ، وهو عند وإذا كان ي
  .اهللا قريب 



  .ومن مث يدعو اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم إىل الصرب اجلميل على استعجاهلم وتكذيبهم بذلك العذاب القريب . 
  . .} قريباً إهنم يرونه بعيداً ونراه . فاصرب صرباً مجيالً { 

وهي . والدعوة إىل الصرب والتوجيه إليه صاحبت كل دعوة ، وتكررت لكل رسول ، ولكل مؤمن يتبع الرسول 
ضرورية لثقل العبء ومشقة الطريق ، وحلفظ هذه النفوس متماسكة راضية ، موصولة باهلدف البعيد ، متطلعة 

  . .كذلك إىل األفق البعيد 
صرب الواثق . مئن ، الذي ال يصاحبه السخط وال القلق وال الشك يف صدق الوعد والصرب اجلميل هو الصرب املط

من العاقبة ، الراضي بقدر اهللا ، الشاعر حبكمته من وراء االبتالء ، املوصول باهللا احملتسب كل شيء عنده مما يقع به 
.  

. ليس له هو منها شيء .  اهللا فهي دعوة اهللا ، وهي دعوة إىل. وهذا اللون من الصرب هو اجلدير بصاحب الدعوة 
فالصرب . فكل ما يلقاه فيها فهو يف سبيل اهللا ، وكل ما يقع يف شأهنا هو من أمر اهللا . وليس له وراءها من غاية 

  .اجلميل إذن ينبعث متناسقاً مع هذه احلقيقة ، ومع الشعور هبا يف أعماق الضمري 
احب الوعد الذي يستعجلون به ويكذبون ، يقدر األحداث واهللا صاحب الدعوة اليت يقف هلا املكذبون ، وص

ولكن البشر ال يعرفون هذا التدبري وذلك التقدير؛ . ويقدر مواقيتها كما يشاء وفق حكمته وتدبريه للكون كله 
وقد يساور القلق أصحاب الدعوة أنفسهم ، وجتول يف خاطرهم . وإذا طال عليهم األمد يستريبون . فيستعجلون 

  :عندئذ جييء مثل هذا التثبيت وهذا التوجيه من اهللا اخلبري . . رغبة يف استعجال الوعد ووقوع املوعود أمنية و
  . .} فاصرب صرباً مجيالً { 

وتقريراً للحقيقة . واخلطاب هنا للرسول صلى اهللا عليه وسلم تثبيتاً لقلبه على ما يلقى من عنت املناوأة والتكذيب 
  : لألمور غري تقدير البشر؛ ومقاييسه املطلقة غري مقاييسهم الصغرية وهي أن تقدير اهللا: األخرى 

  . .} إهنم يرونه بعيداً ونراه قريباً { 
يرسم مشاهده يف . مث يرسم مشاهد اليوم الذي يقع فيه ذلك العذاب الواقع ، الذي يرونه بعيداً ويراه اهللا قريباً 

  :ول املذهل املزلزل يف الكون ويف النفس سواء وهي مشاهد تشي باهل. جمايل الكون وأغوار النفس 
  . .} يوم تكون السماء كاملهل ، وتكون اجلبال كالعهن { 

والقرآن يقرر يف مواضع خمتلفة أن . والعهن هو الصوف املنتفش . واملهل ذوب املعادن الكدر كدردّي الزيت 
ومن هذه . كونية وصفاهتا ونسبها وروابطها أحداثاً كونية كربى ستقع يف هذا اليوم ، تغري أوضاع األجرام ال

وهذه النصوص جديرة بأن يتأملها املشتغلون بالعلوم الطبيعية والفلكية . األحداث أن تكون السماء كاملعادن املذابة 
فمن املرجح عندهم أن األجرام السماوية مؤلفة من معادن منصهرة إىل الدرجة الغازية وهي بعد درجة االنصهار . 

  :لة مبراحل فلعلها يف يوم القيامة ستنطفئ كما قال والسيو

  وستربد حىت تصري معادن سائلة وهبذا تتغري طبيعتها احلالية وهي الطبيعة الغازية} وإذا النجوم انكدرت { 
أما حنن فنقف أمام هذا النص نتملى ذلك . على أية حال هذا جمرد احتمال ينفع الباحثني يف هذه العلوم أن يتدبروه 

. شهد املرهوب ، الذي تكون فيه السماء كذوب املعادن الكدر ، وتكون فيه اجلبال كالصوف الواهن املنتفش امل
  :ونتملى ما وراء هذا املشهد من اهلول املذهل الذي ينطبع يف النفوس ، فيعرب عنه القرآن أعمق تعبري 

وفصيلته اليت . وصاحبته وأخيه . عذاب يومئذ ببنيه يود اجملرم لو يفتدي من . يَُبصَّروهنم . وال يسأل محيم محيماً { 
  .} ومن يف األرض مجيعاً مث ينجيه . تؤويه 



وال يسأل { : إن الناس يف هم شاغل ، ال يدع ألحد منهم أن يتلفت خارج نفسه ، وال جيد فسحة يف شعوره لغريه 
وإهنم ليعرضون . . على مهها ال تتعداه فلقد قطع اهلول املرّوع مجيع الوشائج ، وحبس النفوس . } محيم محيماً 

كأمنا عمداً وقصداً ولكن لكل منهم مهه ، ولكل ضمري منهم شغله ، فال يهجس } يَُبصَّروهنم { بعضهم على بعض 
  . .فالكرب يلف اجلميع ، واهلول يغشى اجلميع . يف خاطر صديق أن يسأل صديقه عن حاله ، وال أن يسأله عونه 

؟ إن اهلول ليأخذ حبسه ، وإن الرعب ليذهب بنفسه ، وإنه ليود لو يفتدى من عذاب يومئذ  }اجملرم { فما بال 
وأخيه ، . وزوجه . . ببنيه . . بأعز الناس عليه ، ممن كان يفتديهم بنفسه يف احلياة ، ويناضل عنهم ، ويعيش هلم 

شعور بغريه على اإلطالق ، فيود لو يفتدي بل إن هلفته على النجاة لتفقده ال. وعشريته القريبة اليت تؤويه وحتميه 
وهي صورة للهفة الطاغية والفزع املذهل والرغبة اجلاحمة يف اإلفالت صورة مبطنة . . مبن يف األرض مجيعاً مث ينجيه 

  .باهلول ، مغمورة بالكرب ، موشاة بالفزع ، ترتسم من خالل التعبري القرآين املوحي 
تمىن ذلك احملال ، يسمع ما ييئس ويقنط من كل بارقة من أمل ، أو كل حديث وبينما اجملرم يف هذه احلال ، ي

  :كما يسمع املأل مجيعاً حقيقة املوقف وما جيري فيه . خادع من النفس 
  . .} تدعو من أدبر وتوىل ومجع فأوعى . نزاعة للشوى . كال إهنا لظى { 

يف ردع عن تلك األماين } كال { . . قف وهوله إنه مشهد تطري له النفس شعاعاً ، بعد ما أذهلها كرب املو
نار تتلظى } كال إهنا لظى { . . . املستحيلة يف االفتداء بالبنني والزوج واألخ والعشرية ومن يف األرض مجيعاً 

ذات نفس حية تشارك . وهي غول مفزعة . . تنزع اجللود عن الوجوه والرؤوس نزعا } نزاعة للشوى { وتتحرق 
تدعوه كما كان يدعى من قبل إىل . . } تدعو من أدبر وتوىل ومجع فأوعى { : عذاب عن إرادة وقصد يف اهلول وال

ولكنه اليوم إذ تدعوه جهنم ال ميلك أن يدبر ويتوىل ولقد كان من قبل مشغوال عن الدعوة . اهلدى فيدبر ويتوىل 
وال ميلك أن يفتدي مبا يف . ن يلهو عنها جبمع املال وحفظه يف األوعية فأما اليوم فالدعوة من جهنم ال ميلك أ

  األرض كله منها
والتوكيد يف هذه السورة والسورة السابقة قبلها ويف سورة القلم كذلك على منع اخلري ، وعدم احلض على طعام 

  .املسكني ، ومجع املال يف األوعية إىل جانب الكفر والتكذيب واملعصية 

ت تواجه يف مكة حاالت خاصة جيتمع فيها البخل واحلرص واجلشع إىل هذا التوكيد يدل على أن الدعوة كان. 
مما اقتضى تكرار اإلشارة إىل هذا األمر ، والتخويف من عاقبته ، بوصفه من موجبات . الكفر والتكذيب والضاللة 

  .العذاب بعد الكفر والشرك باهللا 
فقد . يئة املكية اليت كانت تواجهها الدعوة ويف هذه السورة إشارات أخرى تفيد هذا املعىن ، وتؤكد مالمح الب

وكان كرباء قريش هم أصحاب هذه املتاجر ، وأصحاب . كانت بيئة مشغولة جبمع املال من التجارة ومن الربا 
وكان هنالك تكالب على الثراء ، وشح النفوس جيعل الفقراء حمرومني ، . القوافل يف رحليت الشتاء والصيف 

وظل القرآن يعاجل هذا اجلشع وهذا . ن مث تكرر األمر يف هذا الشأن وتكرر التحذير وم. واليتامى مضيعني 
مما هو . احلرص؛ وخيوض هذه املعركة مع اجلشع واحلرص يف أغوار النفس ودروهبا قبل الفتح وبعده على السواء 

ليتامى إسرافاً وبدارا أن ظاهر ملن يتتبع التحذير من الربا ، ومن أكل أموال الناس بالباطل ، ومن أكل أموال ا
يكربوا ومن اجلور على اليتيمات واحتجازهن للزواج اجلائر رغبة يف أمواهلن ومن هنر السائل ، وقهر اليتيم ، ومن 

فضالً على أهنا . إىل آخر هذه احلمالت املتتابعة العنيفة الدالة على الكثري من مالمح البيئة . . حرمان املساكني 
وحب املال ، واحلرص عليه ، وشح النفس به ، والرغبة يف . ج النفس اإلنسانية يف كل بيئة توجيهات دائمة لعال



احتجانه ، آفة تساور النفوس مساورة عنيفة ، وحتتاج لالنطالق من إسارها والتخلص من أوهاقها ، والتحرر من 
  ربقتها ، إىل معارك متالحقة ، وإىل عالج طويل

ل يف مشاهد ذلك اليوم ، ويف صورة ذلك العذاب؛ فإنه يتجه إىل تصوير حقيقة واآلن وقد انتهى من تصوير اهلو
ويقرر مصري املؤمنني كما قرر مصري . النفس البشرية يف مواجهة الشر واخلري ، يف حاليت إمياهنا وخلوها من اإلميان 

  :اجملرمني 
إال املصلني الذين هم على صالهتم . إذا مسه الشر جزوعا ، وإذا مسه اخلري منوعا : إن اإلنسان خلق هلوعا { 

والذين هم من عذاب رهبم . والذين يصدقون بيوم الدين . والذين يف أمواهلم حق معلوم للسآئل واحملروم . دآئمون 
إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم فإهنم . والذين هم لفروجهم حافظون . إن عذاب رهبم غري مأمون . مشفقون 

والذين هم . والذين هم ألماناهتم وعهدهم راعون . ابتغى ورآء ذلك فأولئك هم العادون  فمن. غري ملومني 
  .} أولئك يف جنات مكرمون . والذين هم على صالهتم حيافظون . بشهاداهتم قائمون 

عن وصورة اإلنسان عند خواء قلبه من اإلميان كما يرمسها القرآن صورة عجيبة يف صدقها ودقتها وتعبريها الكامل 
املالمح األصيلة يف هذا املخلوق؛ اليت ال يعصمه منها وال يرفعه عنها إال العنصر اإلمياين ، الذي يصله مبصدر جيد 

  .عنده الطمأنينة اليت متسك به من اجلزع عند مالقاة الشر ، ومن الشح عند امتالك اخلري 

  . .} منوعاً  وإذا مسه اخلري. إذا مسه الشر جزوعاً : إن اإلنسان خلق هلوعاً { 
حىت إذا اكتملت اآليات الثالث القصار . لكأمنا كل كلمة ملسة من ريشة مبدعة تضع خطاً يف مالمح هذا اإلنسان 

. . هلوعاً . وانتفض من خالهلا اإلنسان بسماته ومالحمه الثابتة . املعدودة الكلمات نطقت الصورة ونبضت باحلياة 
ويظن اللحظة احلاضرة . ، وجيزع لوقعه ، وحيسب أنه دائم ال كاشف له جزوعاً عند مس الشر ، يتأمل للذعته 

فال يتصور أن . سرمداً مضروباً عليه؛ وحيبس نفسه بأوهامه يف قمقم من هذه اللحظة وما فيها من الشر الواقع به 
أوي إىل ركن ركني يشد ذلك أنه ال ي. ومن مث يأكله اجلزع ، وميزقه اهللع . هناك فرجاً؛ وال يتوقع من اهللا تغيرياً 

حيسب أنه من كده وكسبه فيضن به على غريه ، . منوعاً للخري إذا قدر عليه . . من عزمه ، ويعلق به رجاءه وأمله 
وحيتجنه لشخصه ، ويصبح أسري ما ملك منه ، مستعبدا للحرص عليه ذلك أنه ال يدرك حقيقة الرزق ودوره هو 

. . فهو هلوع يف احلالتني . . وهو منقطع عنه خاوي القلب من الشعور به  وال يتطلع إىل خري منه عند ربه. فيه 
  .وهي صورة بائسة لإلنسان ، حني خيلو قلبه من اإلميان . . هلوع على اخلري . . هلوع من الشر 

إنه حالة . ال كلمة تقال باللسان ، وال شعائر تعبدية تقام . ومن مث يبدو اإلميان باهللا مسألة ضخمة يف حياة اإلنسان 
وحني يصبح القلب خاوياً من هذا املقوم فإنه . نفس ومنهج حياة ، وتصور كامل للقيم واألحداث واألحوال 

يتأرجح ويهتز وتتناوبه الرياح كالريشة ويبيت يف قلق وخوف دائم ، سواء أصابه الشر فجزع ، أم أصابه اخلري 
وعافية ، ألنه متصل مبصدر األحداث ومدبر األحوال؛ مطمئن فأما حني يعمره اإلميان فهو منه يف طمأنينة . فمنع 

متجه إليه باخلري ، . إىل قدره شاعر برمحته ، مقدر البتالئه ، متطلع دائما إىل فرجه من الضيق ، ويسره من العسر 
ان كسب يف فاإلمي. . عامل أنه ينفق مما رزقه ، وأنه جمزي على ما أنفق يف سبيله ، معوض عنه يف الدنيا واآلخرة 

  .الدنيا يتحقق قبل جزاء اآلخرة ، يتحقق بالراحة والطمأنينة والثبات واالستقرار طوال رحلة احلياة الدنيا 
  :وصفة املؤمنني املستثنني من اهللع ، تلك السمة العامة لإلنسان ، يفصلها السياق هنا وحيددها 

  . .} الذين هم على صالهتم دائمون . إال املصلني { 
ومظهر . ة فوق أهنا ركن اإلسالم وعالمة اإلميان ، هي وسيلة االتصال باهللا واالستمداد من ذلك الرصيد والصال



: وصفة الدوام اليت خيصصها هبا هنا . العبودية اخلالصة اليت يتجرد فيها مقام الربوبية ومقام العبودية يف صورة معينة 
ستقرار واالستطراد ، فهي صالة ال يقطعها الترك واإلمهال تعطي صورة اال. . } الذين هم على صالهتم دائمون { 

  .والكسل وهي صلة باهللا مستمرة غري منقطعة 

وإن أحب « : وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا عمل شيئاً من العبادة أثبته أي داوم عليه وكان يقول . 
الطمئنان واالستقرار والثبات على االتصال باهللا ، كما ملالحظة صفة ا» . . األعمال إىل اهللا تعاىل ما دام وإن قل 

  فليس هو لعبة توصل أو تقطع ، حسب املزاج. ينبغي من االحترام هلذا االتصال 
  . .} والذين يف أمواهلم حق معلوم للسائل واحملروم { 

أو لعل املعىن أمشل .  .وهي حق يف أموال املؤمنني . . وهي الزكاة على وجه التخصيص والصدقات املعلومة القدر 
ويف هذا ختلص من . وهو أهنم جيعلون يف أمواهلم نصيباً معلوماً يشعرون أنه حق للسائل واحملروم . من هذا وأكرب 

. . الشح واستعالء على احلرص كما أن فيه شعوراً بواجب الواجد جتاه احملروم ، يف هذه األمة املتضامنة املتكافلة 
أو لعله الذي نزلت به النوازل فحرم . روم الذي ال يسأل وال يعرب عن حاجته فيحرم والسائل الذي يسأل؛ واحمل

والشعور بأن للمحتاجني واحملرومني حقاً يف األموال هو شعور بفضل اهللا من جهة ، وبآصرة . وعف عن السؤال 
ذاته ضمانة اجتماعية  وهو يف الوقت. اإلنسانية من جهة ، فوق ما فيه من حترر شعوري من ربقة احلرص والشح 

وذكرها هنا . . . فهي فريضة ذات دالالت شىت ، يف عامل الضمري وعامل الواقع سواء . لتكافل األمة كلها وتعاوهنا 
  .فوق أنه يرسم خطاً يف مالمح النفس املؤمنة فهو حلقة من حلقات العالج للشح واحلرص يف السورة 

  . .} والذين يصدقون بيوم الدين { 
وهي يف الوقت ذاته ترسم خطاً أساسياً يف مالمح . لصفة ذات عالقة مباشرة مبوضوع السورة الرئيسي وهذه ا

وامليزان يف . وهو ذو أثر حاسم يف منهج احلياة شعوراً وسلوكاً . فالتصديق بيوم الدين شطر اإلميان . النفس املؤمنة 
ميزان احلياة والقيم واألعمال . م أو املستريب فيه يد املصدق بيوم الدين غري امليزان يف يد املكذب هبذا اليو

املصدق بيوم الدين يعمل وهو ناظر مليزان السماء ال مليزان األرض ، وحلساب اآلخرة ال حلساب . . واألحداث 
الدنيا ويتقبل األحداث خريها وشرها ويف حسابه أهنا مقدمات نتائجها هناك ، فيضيف إليها النتائج املرتقبة حني 

واملكذب بيوم الدين حيسب كل شيء حبسب ما يقع له منه يف هذه احلياة القصرية احملدودة ، . . ا ويقّومها يزهن
ومن مث يتغري حسابه وختتلف نتائج موازينه ، وينتهي . ويتحرك وحدوده هي حدود هذه األرض وحدود هذا العمر 

وهو بائس مسكني معذب . . الزمان حمدوده إىل نتائج خاطئه فوق ما ينحصر يف مساحة من املكان ومساحة من 
قلق ألن ما يقع يف هذا الشطر من احلياة الذي حيصر فيه تأمالته وحساباته وتقديراته ، قد ال يكون مطمئناً وال مرحياً 

ومن مث يشقى به من ال حيسب . وال عادالً وال معقوالً ، ما مل يضف إليه حساب الشطر اآلخر وهو أكرب وأطول 
  .خرة أو يشقى غريه من حوله حساب اآل

ومن مث كان التصديق باليوم اآلخر شطر . . وال تستقيم له حياة رفيعة ال جيد جزاءها يف هذه األرض واضحاً 
  .اإلميان الذي يقوم عليه منهج احلياة يف اإلسالم 

  . .} إن عذاب رهبم غري مأمون . والذين هم من عذاب رهبم مشفقون { 
درجة احلساسية املرهفة ، والرقابة اليقظة ، والشعور بالتقصري . ء جمرد التصديق بيوم الدين وهذه درجة أخرى ورا

يف جناب اهللا على كثرة العبادة ، واخلوف من تلفت القلب واستحقاقه للعذاب يف أية حلظة ، والتطلع إىل اهللا 



  .للحماية والوقاية 
كان . . وهو يعرف أن اهللا قد اصطفاه ورعاه . ند اهللا ولقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو من هو ع

. وكان على يقني أن عمله ال يعصمه وال يدخله اجلنة إال بفضل من اهللا ورمحة . دائم احلذر دائم اخلوف لعذاب اهللا 
ين اهللا وال أنا إال أن يتغمد: وال أنت يا رسول اهللا؟ قال : لن يدخل اجلنة أحداً عمله قالوا « : وقال ألصحابة 

  »برمحته 
إحياء باحلساسية الدائمة اليت ال تغفل حلظة ، فقد تقع موجبات . . } إن عذاب رهبم غري مأمون { : ويف قوله هنا 

واهللا ال يطلب من الناس إال هذه اليقظة وهذه احلساسية ، فإذا غلبهم . العذاب يف حلظة الغفلة فيحق العذاب 
وباب التوبة مفتوح ليست عليه مغاليق وهذا قوام األمر يف . رته حاضرة ضعفهم معها ، فر محته واسعة ، ومغف

والقلب املوصول باهللا حيذر ويرجو ، وخياف ويطمع ، وهو . واإلسالم غري هذا وتلك . اإلسالم بني الغفلة والقلق 
  .مطمئن لرمحة اهللا على كل حال 

فمن ابتغى وراء ذلك . أمياهنم فإهنم غري ملومني إال على أزواجهم أو ما ملكت . والذين هم لفروجهم حافظون { 
  . .} فأولئك هم العادون 

جمتمعاً . وهذه تعين طهارة النفس واجلماعة ، فاإلسالم يريد جمتمعاً طاهراً نظيفاً ، ويف الوقت ذاته ناصعاً صرحياً 
ع احلياء اجلميل ، وبغري التواء ولكن بغري فوضى ترف. تؤدى فيه كل الوظائف احليوية ، وتليب فيه كل دوافع الفطرة 

وعلى البيت العلين الواضح املعامل . جمتمعاً يقوم على أساس األسرة الشرعية املتينة القوائم . يقتل الصراحة النظيفة 
ولكن ألن . ال ألن احلياء منزوع من الوجوه والنفوس . وال خيجل من مولده . جمتمعاً يعرف فيه كل طفل أباه . 

نسية قائمة على أساس نظيف صريح ، طويل األمد ، واضح األهداف ، يرمي إىل النهوض بواجب العالقات اجل
  إنساين واجتماعي ، ال جملرد إرضاء النزوة احليوانية والشهوة اجلنسية

والذين هم لفروجهم حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت أمياهنم { ومن مث يذكر القرآن هنا من صفات املؤمنني 
  .} غري ملومني ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فإهنم 

فيقرر نظافة االتصال باألزواج ومبا ملكت األميان من اإلماء حني يوجدن بسبب مشروع والسبب املشروع الوحيد 
وهي احلرب الوحيدة اليت يقرها اإلسالم واألصل يف . الذي يعترف به اإلسالم هو السيب يف قتال يف سبيل اهللا 

  :كم هذا السيب هو ما ذكرته آية سورة حممد ح

فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حىت إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق ، فإما َمّناً بعد وإما فداًء حىت تضع { 
ولكن قد يتخلف بعض السيب بال مّن وال فداء ملالبسات واقعية؛ فهذا يظل رقيقاً إذا كان } احلرب أوزارها 
ر يسترق أسرى املسلمني يف أية صورة من صور الرق ولو مساه بغري امسه وجيّوز اإلسالم وطء اإلمام املعسكر اآلخ

. عندئذ من صاحبهن وحده ، وجيعل عتقهن موكوالً إىل الوسائل الكثرية اليت شرعها اإلسالم لتجفيف هذا املورد 
االختالط اجلنسي القذر كما يقع ألسريات ويقف اإلسالم مببادئه صرحياً نظيفاً ال يدع هؤالء األسريات لفوضى 

  احلروب قدمياً وحديثاً وال يتدسس ويلتوي فيسميهن حرات وهن إماء يف احلقيقة
وبذلك يغلق الباب يف وجه كل قذارة جنسية ، يف أية صورة . . } فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون { 

رى يف الوظيفة الطبيعية قذارة يف ذاهتا؛ ولكن القذارة يف االلتواء فال ي. . غري هاتني الصورتني الواضحتني الصرحيتني 
  . .واإلسالم نظيف صريح قومي . هبا 
  .} والذين هم ألماناهتم وعهدهم راعون { 



ورعاية األمانات والعهود يف اإلسالم تبدأ من . وهذه من القوائم األخالقية اليت يقيم اإلسالم عليها نظام اجملتمع 
نة الكربى اليت عرضها اهللا على السماوات واألرض واجلبال فأبني أن حيملنها وأشفقن منها ومحلها رعاية األما

ومن رعاية العهد األول املقطوع على فطرة . . وهي أمانة العقيدة واالستقامة عليها اختياراً ال اضطراراً . اإلنسان 
ومن رعاية تلك األمانة . . على هذا العهد شهود  الناس وهم بعد يف األصالب أن اهللا رهبم الواحد ، وهم خبلقهم

وهذا العهد تنبثق رعاية سائر األمانات والعهود يف معامالت األرض وقد شدد اإلسالم يف األمانة والعهد وكرر 
 وجعل رعاية األمانة والعهد مسة النفس املؤمنة ،. وأكد ، ليقيم اجملتمع على أسس متينة من اخللق والثقة والطمأنينة 

ورد هذا يف مواضع شىت من القرآن والسنة ال . كما جعل خيانة األمانة وإخالف العهد مسة النفس املنافقة والكافرة 
  .تدع جماالً للشك يف أمهية هذا األمر البالغة يف عرف اإلسالم 

  . .} والذين هم بشهاداهتم قائمون { 
فلم يكن بد أن يشدد . دود اهللا ، اليت تقام بقيام الشهادة وقد ناط اهللا بأداء الشهادة حقوقاً كثرية ، بل ناط هبا ح

اهللا يف القيام بالشهادة ، وعدم التخلف عنها ابتداء ، وعدم كتماهنا عند التقاضي ، ومن القيام هبا أداؤها باحلق دون 
وجعلها هنا . . } وأقيموا الشهادة هللا { : وقد جعلها اهللا شهادة له هو لريبطها بطاعته ، فقال . ميل وال حتريف 

  . .مسة من مسات املؤمنني وهي أمانة من األمانات ، أفردها بالذكر للتعظيم من شأهنا وإبراز أمهيتها 
  :وكما بدأ مسات النفوس املؤمنة بالصالة ، ختمها كذلك بالصالة 

  . .} والذين هم على صالهتم حيافظون { 
  .فات وهي صفة غري صفة الدوام اليت ذكرت يف صدر هذه الص

فال . تتحقق باحملافظة على الصالة يف مواعيدها ، ويف فرائضها ، ويف سننها ، ويف هيئتها ، ويف الروح اليت تؤدى هبا 
وذكر الصالة يف املطلع واخلتام يوحي . . وال يضيعوهنا بعدم إقامتها على وجهها . يضيعوهنا إمهاالً وكسال 

  . .ؤمنني وهبذا ختتم مسات امل. باالحتفال واالهتمام 
  :وعندئذ يقرر مصري هذا الفريق من الناس بعد ما قرر من قبل مصري الفريق اآلخر 

  . .} أولئك يف جنات مكرمون { 
وهم يلقون الكرامة . فهم يف جنات . وجيمع هذا النص القصري بني لون من النعيم احلسي ولون من النعيم الروحي 

  .م مع التكرمي ، جزاء على هذا اخللق الكرمي ، الذي يتميز به املؤمنون فتجتمع هلم اللذة بالنعي. يف هذه اجلنات 
مث يعرض السياق مشهداً من مشاهد الدعوة يف مكة ، واملشركون يسرعون اخلطى إىل املكان الذي يكون فيه 

م يف غري ويستنكر إسراعهم هذا وجتمعه. مث يتفرقون حواليه مجاعات . الرسول صلى اهللا عليه وسلم يتلو القرآن 
  :ما رغبة يف االهتداء مبا يسمعون 

  . .} فما للذين كفروا قبلك مهطعني؟ عن اليمني وعن الشمال عزين؟ { 
ويف التعبري هتكم خفي . . وعزين مجع عزة كفئة وزناً ومعىن . املهطع هو الذي يسرع اخلطى ماداً عنقه كاملقود 

وتساؤل عن هذا احلال منهم وهم ال . وتعجب منهم . يت تتم هبا وتصوير هلذه احلركة وللهيئة ال. حبركتهم املريبة 
يسرعون اخلطى جتاه الرسول ليسمعوا ويهتدوا ، ولكن فقط ليستطلعوا يف دهشة مث يتفرقوا كي يتحلقوا حلقات 

  يتناجون يف الكيد والرد على ما يسمعون
  . .} أيطمع كل امرئ منهم أن ُيدخل جنة نعيم؟ { ما هلم؟ 

  ذه احلال اليت ال تؤدي إىل جنة نعيم ، إمنا تؤدي إىل لظى مأوى اجملرمنيوهم على ه



. ألعلهم حيسبون أنفسهم شيئاً عظيماً عند اهللا؛ فهم يكفرون ويؤذون الرسول ، ويسمعون القرآن ويتناجون بالكيد 
  .مث يدخلون اجلنة بعد هذا كله ألهنم يف ميزان اهللا شيء عظيم؟ 

  } إنا خلقناهم مما يعلمون { . .  يف ردع ويف حتقري} كال { 
وهم يعلمون مم خلقوا من ذلك املاء املهني الذي يعرفون والتعبري القرآين املبدع يلمسهم هذه اللمسة اخلفية 

العميقة يف الوقت ذاته؛ فيمسح هبا كربياءهم مسحاً ، وينكس به خيالءهم تنكيساً ، دون لفظة واحدة نابية ، أو 
بينما هذه اإلشارة العابرة تصور اهلوان والزهادة والرخص أكمل تصوير فكيف يطمعون أن . تعبري واحد جارح 

يدخلوا جنة نعيم على الكفر وسوء الصنيع؟ وهم خملوقون مما يعلمون وهم أهون على اهللا من أن تكون هلم دالة 
  .عليه ، وخرق لسنته يف اجلزاء العادل باللظى وبالنعيم 

هم ، وتصغري شأهنم ، وتنكيس كربيائهم ، ويقرر أن اهللا قادر على أن خيلق خرياً منهم ، واستطراداً يف هتوين أمر
  :وأهنم ال يعجزونه فيذهبون دون ما يستحقون من جزاء أليم 

  .} فال أقسم برب املشارق واملغارب إنا لقادرون ، على أن نبدل خرياً منهم وما حنن مبسبوقني { 

أَِن ) ٢(قَالَ َيا قَْومِ إِنِّي لَكُْم َنِذيٌر ُمبٌِني ) ١(ى قَْوِمِه أَنْ أَْنِذْر قَْوَمَك ِمْن قَْبلِ أَنْ َيأِْتيَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم إِنَّا أَْرَسلَْنا ُنوًحا إِلَ
ى إِنَّ أََجلَ اللَِّه إِذَا َجاَء لَا يَُؤخَُّر لَوْ َيْغِفرْ لَكُْم ِمْن ذُُنوبِكُْم َويَُؤخِّرْكُْم إِلَى أََجلٍ ُمسَم) ٣(اْعُبدُوا اللََّه وَاتَّقُوُه َوأَِطيُعوِن 

َوإِنِّي كُلََّما َدَعْوُتُهمْ ) ٦(فَلَْم َيزِْدُهْم ُدعَاِئي إِلَّا ِفرَاًرا ) ٥(قَالَ َربِّ إِنِّي َدَعْوُت قَْوِمي لَْيلًا َوَنهَاًرا ) ٤(كُْنُتْم َتْعلَُمونَ 
ثُمَّ إِنِّي َدَعْوتُُهْم جِهَاًرا ) ٧(ِفي آذَانِهِْم َواْستَْغَشْوا ِثيَاَبُهْم َوأََصرُّوا وَاسَْتكَْبرُوا اسِْتكْبَاًرا  ِلَتْغِفَر لَُهْم َجَعلُوا أََصابِعَُهْم

يُْرِسلِ السََّماءَ  )١٠(فَقُلُْت اْسَتْغِفُروا رَبَّكُْم إِنَُّه كَانَ غَفَّاًرا ) ٩(ثُمَّ إِنِّي أَْعلَْنُت لَُهْم َوأَْسَرْرُت لَُهْم إِْسرَاًرا ) ٨(
َما لَكُْم لَا تَْرُجونَ ِللَّهِ ) ١٢(َويُْمِدْدكُمْ بِأَْموَالٍ َوَبنَِني َوَيجَْعلْ لَكُْم َجنَّاٍت َوَيجَْعلْ لَكُْم أَْنهَاًرا ) ١١(َعلَْيكُْم ِمْدَراًرا 

َوجََعلَ الْقََمَر ِفيهِنَّ ُنوًرا ) ١٥(اللَُّه َسْبَع َسَماَواٍت ِطَباقًا أَلَمْ َتَرْوا كَْيفَ َخلََق ) ١٤(َوقَْد َخلَقَكُْم أَطْوَاًرا ) ١٣(َوقَاًرا 
وَاللَُّه ) ١٨(ثُمَّ ُيعِيدُكُْم ِفيَها وَُيْخرُِجكُمْ إِخَْراًجا ) ١٧(َواللَُّه أَْنبََتكُْم ِمَن الْأَْرضِ َنبَاًتا ) ١٦(َوَجَعلَ الشَّْمَس سَِراًجا 
قَالَ نُوٌح َربِّ إِنَُّهْم َعَصوْنِي وَاتََّبُعوا َمْن لَْم َيزِْدُه ) ٢٠(لَِتْسلُكُوا ِمْنَها ُسُبلًا ِفَجاًجا ) ١٩(ا َجَعلَ لَكُمُ الْأَْرَض بِسَاطً
لَا ُسَواًعا وَلَا َيُغوثَ َوقَالُوا لَا َتذَُرنَّ آِلَهَتكُْم َولَا َتذَُرنَّ َودا َو) ٢٢(َوَمكَرُوا َمكًْرا كُبَّاًرا ) ٢١(َمالُُه َوَولَُدُه إِلَّا َخسَاًرا 

ِممَّا َخطِيئَاِتهِْم أُغْرِقُوا فَأُْدِخلُوا َناًرا فَلَْم ) ٢٤(َوقَْد أََضلُّوا كَثًِريا َولَا َتزِِد الظَّاِلِمَني إِلَّا َضلَالًا ) ٢٣(َوَيُعوَق َوَنسًْرا 
إِنََّك إِنْ َتذَْرُهمْ ) ٢٦(لَا َتذَْر َعلَى الْأَْرضِ ِمَن الْكَاِفرِيَن َديَّاًرا  َوقَالَ نُوٌح َربِّ) ٢٥(َيجُِدوا لَُهْم ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْنَصاًرا 

َربِّ اغِْفْر ِلي َوِلوَاِلَديَّ َوِلَمْن َدَخلَ َبيِْتَي ُمْؤِمًنا َوِللُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمَناتِ ) ٢٧(ُيِضلُّوا ِعَباَدَك َولَا يَِلُدوا إِلَّا فَاجًِرا كَفَّاًرا 
  ) ٢٨(لَا َتزِدِ الظَّاِلِمَني إِلَّا َتبَاًرا َو

هذه السورة كلها تقص قصة نوح عليه السالم مع قومه؛ وتصف جتربة من جتارب الدعوة يف األرض؛ ومتثل دورة 
من دورات العالج الدائم الثابت املتكرر للبشرية ، وشوطاً من أشواط املعركة اخلالدة بني اخلري والشر ، واهلدى 

  .ل ، واحلق والباطل والضال
هذه التجربة تكشف عن صورة من صور البشرية العنيدة ، الضالة ، الذاهبة وراء القيادات املضللة ، املستكربة عن 
احلق ، املعرضة عن دالئل اهلدى وموحيات اإلميان ، املعروضة أمامها يف األنفس واآلفاق ، املرقومة يف كتاب الكون 

  .كنون املفتوح ، وكتاب النفس امل
وهي يف الوقت ذاته تكشف عن صورة من صور الرمحة اإلهلية تتجلى يف رعاية اهللا هلذا الكائن اإلنساين ، وعنايته 



تتجلى هذه العناية يف إرسال الرسل تترى إىل هذه البشرية العنيدة الضالة الذاهبة وراء القيادات . بأن يهتدي 
  .املضللة املستكربة عن احلق واهلدى 

عد هذا وذلك تعرض صورة من صور اجلهد املضين ، والعناء املرهق ، والصرب اجلميل ، واإلصرار الكرمي مث هي ب
وهم ال مصلحة هلم يف . من جانب الرسل صلوات اهللا عليهم هلداية هذه البشرية الضالة العنيدة العصية اجلاحمة 

وال جُعل حيصلونه على حصول اإلميان كاملكافأة أو القضية وال أجر يتقاضونه من املهتدين على اهلداية ، وال مكافأة 
  النفقة اليت تتقاضاها املدارس واجلامعات واملعاهد واملعلمون ، يف زماننا هذا ويف كل زمان يف صورة نفقات للتعليم
 هذه الصورة اليت يعرضها نوح عليه السالم على ربه ، وهو يقدم له حسابه األخري بعد ألف سنة إال مخسني عاماً

قضاها يف هذا اجلهد املضين ، والعناء املرهق ، مع قومه املعاندين ، الذاهبني وراء قيادة ضالة مضللة ذات سلطان 
  :وهو يقول . ومال وعزوة 

وإين كلما دعوهتم لتغفر هلم جعلوا أصابعهم . فلم يزدهم دعآئي إال فرارا . إين دعوت قومي ليالً وهنارا . رب { 
مث إين أعلنت هلم وأسررت هلم . مث إين دعوهتم جهاراً . ياهبم ، وأصروا واستكربوا استكبارا يف آذاهنم واستغشوا ث

استغفروا ربكم ، إنه كان غفارا ، يرسل السمآء عليكم مدرارا ، وميددكم بأموال وبنني ، وجيعل : فقلت . إسرارا 
أطوارا؟ أمل تروا كيف خلق اهللا سبع ما لكم ال ترجون هللا وقارا؟ وقد خلقكم . لكم جنات وجيعل لكم أهنارا 

مساوات طباقاً؟ وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاً؟ واهللا أنبتكم من األرض نباتاً ، مث يعيدكم فيها 
  . .} واهللا جعل لكم األرض بساطاً ، لتسلكوا منها سبالً فجاجا . وخيرجكم إخراجا 

  :بت املصر مث يقول بعد عرض هذا اجلهد الدائب امللح الثا
ال تذرن آهلتكم ، : وقالوا . ومكروا مكراً كبارا . رب إهنم عصوين ، واتبعوا من مل يزده ماله وولده إال خسارا { 

  . .} . . وقد أضلوا كثرياً . وال تذرن وداً وال سواعاً وال يغوث ويعوق ونسرا 
  ولكن الرسالة هي الرسالة. وهي حصيلة مريرة 
عرض على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو الذي انتهت إليه أمانة دعوة اهللا يف األرض هذه التجربة املريرة ت

  .كلها يف آخر الزمان ، واضطلع بأكرب عبء كلفه رسول 

ويطلع منها على عناد . يرى فيها صورة الكفاح النبيل الطويل ألخ له من قبل ، إلقرار حقيقة اإلميان يف األرض . 
مث إرادة اهللا يف إرسال الرسل تترى . حلق؛ وفساد القيادة الضالة وغلبتها على القيادة الراشدة البشرية أمام دعوة ا

  .بعد هذا العناد والضالل منذ فجر البشرية على يدي جدها نوح عليه السالم 
وللمنهج وتعرض على اجلماعة املسلمة يف مكة ، وعلى األمة املسلمة بعامة ، وهي الوارثة لدعوة اهللا يف األرض ، 

. . اإلهلي املنبثق من هذه الدعوة ، القائمة عليه يف وسط اجلاهلية املشتركة يومذاك ، ويف وسط كل جاهلية تالية 
كما ترى فيها عناية اهللا بالقلة . ترى فيها صورة الكفاح واإلصرار والثبات هذا املدى الطويل من أيب البشرية الثاين 

  .امل يف ذلك احلني املؤمنة ، وإجناءها من اهلالك الش
وتعرض على املشركني لريوا فيها مصري أسالفهم املكذبني؛ ويدركوا نعمة اهللا عليهم يف إرساله إليهم رسوالً رحيماً 

فلم تصدر من نبيهم . هبم ، ال يدعو عليهم باهلالك الشامل؛ وذلك ملا قدره اهللا من الرمحة هبم وإمهاهلم إىل حني 
  :ستنفد كل الوسائل ، وأهلم الدعاء على القوم مبا أهلم دعوة كدعوة نوح ، بعدما ا

  . .} وال تزد الظاملني إال ضالالً { 
إنك إن تذرهم يضلوا عبادك وال يلدوا إال فاجراً كفارا . وقال نوح رب ال تذر على األرض من الكافرين دياراً { 



 {. .  
ية تتجلى حقيقة وحدة العقيدة وثبات أصوهلا ، ومن خالل عرض هذه احللقة من حلقات الدعوة اإلهلية على البشر

وذلك . كما يتجلى ارتباطها بالكون وبإرادة اهللا وقدره ، وأحداث احلياة الواقعة وفق قدر اهللا . وتأصل جذورها 
يغفر لكم من . أن اعبدوا اهللا واتقوه وأطيعون . يا قوم إين لكم نذير مبني : قال { : من خالل دعوة نوح لقومه 

{ : ويف حكاية قوله هلم . . } م ويؤخركم إىل أجل مسمى ، إن أجل اهللا إذا جآء ال يؤخر ، لو كنتم تعلمون ذنوبك
ما لكم ال ترجون هللا وقاراً وقد خلقكم أطواراً؟ أمل تروا كيف خلق اهللا سبع مساوات طباقاً؟ وجعل القمر فيهن نوراً 

، مث يعيدكم فيها وخيرجكم إخراجاً ، واهللا جعل لكم األرض وجعل الشمس سراجاً؟ واهللا أنبتكم من األرض نباتاً 
  . .} بساطاً لتسلكوا منها سبالً فجاجاً 

وإلقرار هذه احلقيقة يف نفوس املسلمني قيمته يف شعورهم حبقيقة دعوهتم ، وحقيقة نسبهم العريق وحقيقة موكبهم 
  .وهي منهج اهللا القومي القدمي . القيام عليها وحقيقة دورهم يف إقرار هذه الدعوة و. املتصل من مطلع البشرية 

وإن اإلنسان ليأخذه الدهش والعجب ، كما تغمره الروعة واخلشوع ، وهو يستعرض هبذه املناسبة ذلك اجلهد 
  .املوصول من الرسل عليهم صلوات اهللا وسالمه هلداية البشرية الضالة املعاندة 

  .ء الرسل واحداً بعد واحد هلذه البشرية املعرضة العنيدة ويتدبر إرادة اهللا املستقرة على إرسال هؤال
ترى تساوي احلصيلة هذا اجلهد الطويل ، وتلك التضحيات النبيلة ، من لدن نوح : وقد يعن لإلنسان أن يسأل 

هتم عليه السالم إىل حممد عليه الصالة والسالم مث ما كان بينهما وما تالمها من جهود املؤمنني بدعوة اهللا وتضحيا
  الضخام؟

ترى هل تساوي هذا اجلهد الذي وصفه نوح يف هذه السورة ويف غريها من سور القرآن ، وقد استغرق عمراً 
وهو يتلقامها بالصرب واحلسىن ، . طويالً بالغ الطول ، مل يكتف قومه فيه باإلعراض ، بل أتبعوه بالسخرية واالهتام 

  .واألدب اجلميل والبيان املنري 
من رسل . ود املوصولة منذ ذلك التاريخ ، وتلك التضحيات النبيلة اليت مل تنقطع على مدار التاريخ مث تلك اجله

حىت جتيء الرسالة األخرية ، . . يستهزأ هبم ، أو حيرقون بالنار ، أو ينشرون باملنشار ، أو يهجرون األهل والديار 
مث تتواىل اجلهود املضنية . عروف ، هو واملؤمنون معه فيجهد فيها حممد صلى اهللا عليه وسلم ذلك اجلهد املشهود امل

  والتضحيات املذهلة من القائمني على دعوته يف كل أرض ويف كل جيل؟؟
ترى هذه . . ترى تساوي احلصيلة كل هذه اجلهود ، وكل هذه التضحيات ، وكل هذا اجلهاد املرير الشاق؟ مث 

 ، املتجلية يف استقرار إرادته سبحانه على إرسال الرسل تترى بعد البشرية كلها تساوي تلك العناية الكرمية من اهللا
  العناد واإلعراض واإلصرار واالستكبار ، من هذا اخللق اهلزيل الصغري املسمى باإلنسان؟

  . . وبال جدال : أن نعم : واجلواب بعد التدبر 
ذا الصرب ، وكل هذه املشقة ، وكل هذه إن استقرار حقيقة اإلميان باهللا يف األرض يساوي كل هذا اجلهد ، وكل ه

  التضحيات النبيلة املطردة من الرسل وأتباعهم الصادقني يف كل جيل
ولعل استقرار هذه احلقيقة أكرب من وجود اإلنسان ذاته؛ بل أكرب من األرض وما عليها؛ بل أكثر من هذا الكون 

  حتس أو ترى اهلائل الذي ال تبلغ األرض أن تكون فيه هباءة ضائعة ال تكاد
وقد شاءت إرادة اهللا أن خيلق هذا الكائن اإلنساين خبصائص معينة ، جتعل استقرار هذه احلقيقة يف ضمريه ويف نظام 

. . ولسنا نعلم مل خلق اهللا هذا الكائن هبذه اخلصائص . حياته موكوالً إىل اجلهد اإلنساين ذاته ، بعون اهللا وتوفيقه 



دته يف حتقيق حقيقة اإلميان يف ذاته ويف نظام حياته؛ ومل جيبله على اإلميان والطاعة ال ووكله إىل إدراكه وجهده وإرا
  .يعرف غريمها كاملالئكة ، أو ميحضه للشر واملعصية ال يعرف غريمها كإبليس 

  ولكننا نؤمن بأن هنالك حكمة تتعلق بنظام الوجود كله يف خلق هذا الكائن هبذه اخلصائص. لسنا نعلم سر هذا 
هذا اجلهد اختار اهللا له صفوة من عباده هم . إذن فال بد من جهد بشري إلقراره حقيقة اإلميان يف عامل اإلنسان و

  .وثلة خمتارة من أتباعهم هم املؤمنون الصادقون . األنبياء والرسل 

، وتضحيات اختارهم إلقرار هذه احلقيقة يف األرض ، ألهنا تساوي كل ما يبذلون فيها من جهود مضنية مريرة 
  .شاقة نبيلة 

إن استقرار هذه احلقيقة يف قلب معناه أن ينطوي هذا القلب على قبس من نور اهللا؛ وأن يكون مستودعاً لسر من 
وهي . . وهذه حقيقة ال جمرد تصوير وتقريب . . أسراره؛ وأن يكون أداة من أدوات قدره النافذ يف هذا الوجود 

  أرضه ومسائه ، ومن كل هذا الكون الكبريحقيقة أكرب من اإلنسان ذاته ومن 
كما أن استقرار حقيقة اإلميان يف حياة البشر أو مجاعة منهم معناه اتصال هذه احلياة األرضية باحلياة األبدية ، 

معناه اتصال الفناء بالبقاء واجلزء بالكل واحملدود الناقص . وارتفاعها إىل املستوى الذي يؤهلها هلذا االتصال 
وهي حصيلة ترىب على كل جهد وكل تضحية ولو حتققت على األرض يوماً أو بعض يوم يف . . املطلق  بالكمال

عمر البشرية الطويل ، ألن حتققها ولو يف هذه الصورة يرفع أمام البشرية يف سائر أجياهلا مشعل النور يف صورة 
  عملية واقعية ، جتاهد لتبلغ إليها طوال األجيال

تارخيي املتكرر أن النفس البشرية مل تبلغ إىل آفاق الكمال املقدر هلا بأية وسيلة كما بلغتها ولقد أثبت الواقع ال
وأن احلياة البشرية مل ترتفع إىل هذه اآلفاق بوسيلة أخرى كما ارتفعت هبذه . باستقرار حقيقة اإلميان باهللا فيها 

، وتسلم أهلها قيادة البشرية كانت قمة يف تاريخ وأن الفترات اليت استقرت فيها هذه احلقيقة يف األرض . الوسيلة 
  .اإلنسان سامقة ، بل كانت حلماً أكرب من اخليال ، ولكنه متمثل يف واقع حيياه الناس 

وما ميكن أن ترتقي البشرية وال أن ترتفع عن طريق فلسفة أو علم أو فن أو مذهب من املذاهب أو نظام ، إىل 
عن طريق استقرار حقيقة اإلميان باهللا يف نفوس الناس وحياهتم وأخالقهم املستوى الذي وصلت أو تصل إليه 

وهذه احلقيقة ينبثق منها منهج حياة كامل ، سواء جاءت جمملة كما هي يف . . وتصوراهتم وقيمهم وموازينهم 
  .الرساالت األوىل ، أو مفصلة شاملة دقيقة كما هي يف الرسالة األخرية 

ه العقيدة حقيقة من عند اهللا؛ هو هذا الذي أثبته الواقع التارخيي من بلوغ البشرية والدليل القاطع على أن هذ
ال علم ، وال فلسفة ، وال فن ، وال : باستقرار حقيقة اإلميان يف حياهتا ما مل تبلغه قط بوسيلة أخرى من صنع البشر 

ء من ذلك كله؛ بل احندرت قيمها وموازينها وأهنا حني فقدت قيادة املؤمنني احلقيقيني مل ينفعها شي. نظام من النظم 
وإنسانيتها ، كما غرقت يف الشقاء النفسي واحلرية الفكرية واألمراض العصبية ، على الرغم من تقدمها احلضاري 

. يف سائر امليادين ، وعلى الرغم من توافر عوامل الراحة البدنية واملتاع العقلي ، وأسباب السعادة املادية جبملتها 
ومل يرتفع تصورها للحياة قط كما ارتفع يف ظل احلقيقة . ها مل تنل السعادة والطمأنينة والراحة اإلنسانية أبداً ولكن

» النفس اإلنسانية « اإلميانية ، ومل تتوثق صلتها بالوجود قط كما توثقت يف ظل هذه العقيدة ، ومل تشعر بكرامة 
  .ا تلك احلقيقة قط كما شعرت هبا يف تلك الفترة اليت استقرت فيه



  .والدراسة الواعية للتصور اإلسالمي لغاية الوجود كله وغايه الوجود اإلنساين تنتهي حتماً إىل هذه النتيجة 
وهذا كله يستحق بدون تردد كل ما يبذله املؤمنون من جهود مضنية ، ومن تضحيات نبيلة ، إلقرار حقيقة اإلميان 

وإقامة حياة إنسانية يتمثل فيها . لى قبس من نور اهللا ، وتتصل بروح اهللا وإقامة قلوب تنطوي ع. باهللا يف األرض 
وترتفع فيها تصورات البشر وأخالقهم ، كما يرتفع فيها واقع حياهتم إىل ذلك املستوى الرفيع ، . منهج اهللا للحياة 

  .الذي شهدته البشرية واقعاً يف فترة من فترات التاريخ 
وستذهب مع . ن دعوة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد وإخواهنم الكرام وستعرض البشرية كما أعرضت ع

وستعذب الدعاة إىل احلق أنواعاً خمتلفة من العذاب ، وتنكل هبم ألواناً . القيادات الضالة املضلة املمعنة يف الضالل 
ت بالرسل واألنبياء على ونشرت غريه باملنشار ، وسخرت واستهزأ. كما ألقت إبراهيم يف النار . شىت من النكال 

  .مدار التاريخ 
ألن احلصيلة تستحق اجلهود املضنية والتضحيات . ولكن الدعوة إىل اهللا ال بد أن متضي يف طريقها كما أراد اهللا 

  النبيلة ، ولو صغرت فاحنصرت يف قلب واحد ينطوي على قبس من نور اهللا ، ويتصل بروح اهللا
الرساالت من عهد نوح عليه السالم إىل عهد حممد عليه أزكى السالم لينبئ إن هذا املوكب املتصل من الرسل و

وأقل . عن استقرار إرادة اهللا على اطراد الدعوة إىل حقيقة اإلميان الكبرية ، وعلى قيمة هذه الدعوة وقيمة احلصيلة 
وت وما هو أشد من املوت نسبة هلذه احلصيلة هي أن تستقر حقيقة اإلميان يف قلوب الدعاة أنفسهم حىت يالقوا امل

. وهبذا يرتفعون على األرض كلها وينطلقون من جواذهبا ، ويتحررون من ربقتها . يف سبيلها وال ينكصون عنها 
وكسب لإلنسانية اليت تشرف هبذا الصنف منها . كسب للدعاة . وهذا وحده كسب كبري ، أكرب من اجلهد املرير 

ولكنه يتهيأ جبهده . ئكة هلذا الكائن ، الذي يفسد يف األرض ويسفك الدماء وتستحق أن ُيسجد اهللا املال. وتكرم 
كما يتهيأ ألن ينهض وهو الضعيف العاجز بتحقيق قدر اهللا يف . هو وحماولته وتضحيته الستقبال قبس من نور اهللا 

وحيتمل من املشقة ما هو ويبلغ من الطالقة والتحرر الروحي أن يضحي باحلياة ، . األرض ، وحتقيق منهجه يف احلياة 
أكرب من ضياع احلياة ، لينجو بعقيدته وينهض بواجبه يف حماولة إقرارها يف حياة اآلخرين ، وحتقيق السعادة هلم 

وحني يتحقق لروح اإلنسان هذا القدر من التحرر واالنطالق ، يهون اجلهد ، وهتون املشقة ، . والتحرر واالرتفاع 
  .ذا كله ، لتربز تلك احلصيلة الضخمة اليت ترجح األرض والسماء يف ميزان اهللا وهتون التضحية ، ويتوارى ه

.  
  واآلن نستعرض قصة نوح يف هذه السورة ، وما متثله من حقيقة تلك احلقيقة

أن : إين لكم نذير مبني : يا قوم : قال . أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم : إنآ أرسلنا نوحاً إىل قومه { 
يغفر لكم من ذنوبكم ، ويؤخركم إىل أجل مسمى ، إن أجل اهللا إذا جآء ال يؤخر ، . بدوا اهللا واتقوه وأطيعون اع

  . .} لو كنتم تعلمون 
فهذا هو املصدر الذي . . } إنا أرسلنا نوحاً إىل قومه { : تبدأ السورة بتقرير مصدر الرسالة والعقيدة وتوكيده 

وهو املصدر الذي صدر منه الوجود كله ، وصدرت منه . يتلقون حقيقة العقيدة  يتلقى منه الرسل التكليف ، كما
وهو اهللا الذي خلق البشر وأودع فطرهتم االستعداد ألن تعرفه وتعبده ، فلما احنرفوا عنها وزاغوا أرسل . احلياة 

وآدم ال يذكر . سالم ونوح عليه السالم كان أول هؤالء الرسل بعد آدم عليه ال. إليهم رسله ، يردوهنم إليه 
القرآن له رسالة بعد جميئه إىل هذه األرض ، وممارسته هلذه احلياة؛ ولعله كان معلماً ألبنائه وحفدته حىت إذا طال 

اختذوها يف أول األمر انصاباً ترمز . واختذوا هلم أصناماً آهلة . عليهم األمد بعد وفاته ضلوا عن عبادة اهللا الواحد 



مث نسوا الرمز وعبدوا األصنام وأشهرها تلك اخلمسة اليت سريد . قوى غيبية أو مشهودة . إىل قوى قدسوها 
فأرسل اهللا إليهم نوحاً يردهم إىل التوحيد ، ويصحح هلم تصورهم عن اهللا وعن احلياة والوجود . ذكرها يف السورة 

رد يف هذه الكتب ال يدخل يف تكوين ولكن ما و. والكتب املقدسة السابقة جتعل إدريس عليه السالم سابقاً لنوح . 
  .عقيدة املسلم ، لشبهة التحريف والتزيد واإلضافة إىل تلك الكتب 

والذي يتجه إليه من يقرأ قصص األنبياء يف القرآن ، أن نوحاً كان يف فجر البشرية؛ وأن طول عمره الذي قضى 
أن طول عمره . . ا طوال األعمار هبذه النسبة منه ألف سنة إال مخسني عاماً يف دعوته لقومه ، وال بد أهنم كانو

وذلك . وأعمار جيله هكذا يوحي بأن البشر كانوا ما يزالون قلة مل تتكاثر بعد كما تكاثرت يف األجيال التالية 
واهللا . . قياساً على ما نراه من سنة اهللا يف األحياء من طول العمر إذا قل العدد ، كأن ذلك للتعويض والتعادل 

  إمنا هي نظرة يف سنة اهللا وقياس. . بذلك أعلم 
  :تبدأ السورة بتقرير مصدر الرسالة وتوكيده ، مث تذكر فحوى رسالة نوح يف اختصار وهي اإلنذار 

  . .} أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم { 
ز من خالل احلساب الذي واحلالة اليت كان قوم نوح قد انتهوا إليها ، من إعراض واستكبار وعناد وضالل كما ترب

قدمه نوح يف النهاية لربه جتعل اإلنذار هو أنسب ما تلخص به رسالته ، وأول ما يفتتح به الدعوة لقومه ، اإلنذار 
  .بعذاب أليم ، يف الدنيا أو يف اآلخرة ، أو فيهما مجيعاً 

ز فيه هو اإلنذار ، مع اإلطماع يف ومن مشهد التكليف ينتقل السياق مباشرة إىل مشهد التبليغ يف اختصار ، البار
املغفرة على ما وقع من اخلطايا والذنوب؛ وتأجيل احلساب إىل األجل املضروب يف اآلخرة للحساب؛ وذلك مع 

  :البيان اجململ ألصول الدعوة اليت يدعوهم إليها 
من ذنوبكم ويؤخركم إىل أجل  يغفر لكم. أن اعبدوا اهللا ، واتقوه ، وأطيعون . يا قوم إين لكم نذير مبني : قال { 

  . .} إن أجل اهللا إذا جآء ال يؤخر لو كنتم تعلمون . مسمى 
مفصح عن نذارته ، مبني عن حجته ، ال يتمتم وال جيمجم ، وال يتلعثم يف دعوته . . } يا قوم إين لكم نذير مبني { 

  .ظر املكذبني بدعوته ، وال يدع لبساً وال غموضاً يف حقيقة ما يدعو إليه ، ويف حقيقة ما ينت
. عبادة هللا وحده بال شريك . . } أن اعبدوا اهللا ، واتقوه وأطيعون { : وما يدعو إليه بسيط واضح مستقيم 

وطاعة لرسوله جتعل أمره هو املصدر الذي يستمدون منه نظام احلياة . وتقوى هللا هتيمن على الشعور والسلوك 
  .وقواعد السلوك 

ويف . مث تفترق بعد ذلك يف التفصيل والتفريع . ة تتلخص الديانة السماوية على اإلطالق ويف هذه اخلطوط العريض
مدى التصور وضخامته وعمقه وسعته ومشوله وتناوله للجوانب املختلفة للوجود كله ، وللوجود اإلنساين يف 

  .التفصيل والتفريع 
ة األلوهية وحقيقة العبودية؛ وحلقيقة الصلة بني وعبادة اهللا وحده منهج كامل للحياة ، يشمل تصور اإلنسان حلقيق
ومن مث ينبثق نظام للحياة البشرية قائم على . . اخللق واخلالق ، وحلقيقة القوى والقيم يف الكون ويف حياة الناس 

يم منهج رباين مرجعه إىل حقيقة الصلة بني العبودية واأللوهية ، وإىل الق. ذلك التصور ، فيقوم منهج للحياة خاص 
  .حياء واألشياء اليت يقررها اهللا لأل

هي الضمانة احلقيقية الستقامة الناس على ذلك املنهج ، وعدم التلفت عنه هنا أو هناك ، وعدم . . وتقوى اهللا 
كما أهنا هي مبعث اخللق الفاضل املنظور فيه إىل اهللا ، بال رياء وال تظاهر وال . االحتيال عليه أو االلتواء يف تنفيذه 



  .مماراة 
هي الوسيلة لالستقامة على الطريق ، وتلقي اهلدى من مصدره املتصل باملصدر األول للخلق . . وطاعة الرسول 

  واهلداية ، وبقاء االتصال بالسماء عن طريق حمطة االستقبال املباشرة السليمة املضمونة
ده ، وقد فهذه اخلطوط العريضة اليت دعا نوح إليها قومه يف فجر البشرية هي خالصة دعوة اهللا يف كل جيل بع

  :وعدهم عليها ما وعد اهللا به التائبني الثائبني 
  . .} يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إىل أجل مسمى { 

وجزاء االستجابة للدعوة إىل عبادة اهللا وتقواه وطاعة رسوله هي املغفرة والتخليص من الذنوب اليت سلفت؛ وتأخري 
( وعدم األخذ يف احلياة الدنيا بعذاب االستئصال . ليوم اآلخر وهو ا. احلساب إىل األجل املضروب له يف علم اهللا 

  ) .وسريد يف احلساب الذي قدمه نوح لربه أنه وعدهم أشياء أخرى يف أثناء احلياة 
  .مث بني هلم أن ذلك األجل املضروب حتمي يف موعده ، وال يؤخر كما يؤخر عذاب الدنيا 

  :ى وذلك لتقرير هذه احلقيقة االعتقادية الكرب. 
  . .} إن أجل اهللا إذا جاء ال يؤخر ، لو كنتم تعلمون { 

مبناسبة . كما أن النص حيتمل أن يكون هذا تقريراً لكل أجل يضربه اهللا؛ ليقر يف قلوهبم هذه احلقيقة بوجه عام 
  .احلديث عن الوعد بتأخري حساهبم لو أطاعوا وأنابوا إىل يوم احلساب 

وده النبيلة اخلالصة الكرمية هلداية قومه ، بال مصلحة له ، وال منفعة؛ وحيتمل يف وراح نوح عليه السالم يواصل جه
وعدد املستجيبني . . ألف سنة إال مخسني عاماً . . سبيل هذه الغاية النبيلة ما حيتمل من إعراض واستكبار واستهزاء 

يف هناية املطاف يقدم حسابه لربه  له ال يكاد يزيد؛ ودرجة اإلعراض واإلصرار على الضالل ترتفع وتزداد مث عاد
وهو يعرف أن . وربه يعلم . . الذي كلفه هذا الواجب النبيل وذلك اجلهد الثقيل عاد يصف ما صنع وما القى 

ولكنها شكوى القلب املتعب يف هناية املطاف ، إىل اجلهة الوحيدة اليت يشكو إليها األنبياء والرسل . ربه يعلم 
  . .إىل اهللا . . ان واملؤمنون حقيقة اإلمي

رب إين دعوت قومي ليالً وهنارا ، فلم يزدهم دعآئي إال فرارا؛ وإين كلما دعوهتم لتغفر هلم جعلوا : قال { 
مث إين دعوهتم جهارا ، مث إين أعلنت هلم . أصابعهم يف آذاهنم ، واستغشوا ثياهبم ، وأصروا ، واستكربوا استكبارا 

تغفروا ربكم إنه كان غفارا ، يرسل السمآء عليكم مدرارا ، وميددكم بأموال اس: فقلت . وأسررت هلم إسرارا 
ما لكم ال ترجون هللا وقارا؟ وقد خلقكم أطوارا؟ أمل تروا كيف خلق . وبنني ، وجيعل لكم جنات وجيعل لكم أهنارا 

رض نباتا ، مث يعيدكم اهللا سبع مساوات طباقا؟ وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجا؟ واهللا أنبتكم من األ
  . . .} واهللا جعل لكم األرض بساطا ، لتسلكوا منها سبالً فجاجاً . فيها وخيرجكم إخراجا 

وهو يصور . هذا ما صنع نوح وهذا ما قال؛ عاد يعرضه على ربه وهو يقدم حسابه األخري يف هناية األمد الطويل 
  . .} وهناراً  إين دعوت قومي ليالً{ : اجلهد الدائب الذي ال ينقطع 

فراراً من الداعي إىل اهللا . . } فلم يزدهم دعائي إال فراراً { : وال ميل وال يفتر وال ييئس أمام اإلعراض واإلصرار 
وهو ال يطلب أجراً على السماع وال . مصدر الوجود واحلياة ، ومصدر النعم واآلالء ، ومصدر اهلدى والنور . 

  دعوهم إىل اهللا ليغفر هلم وخيلصهم من جريرة اإلمث واملعصية والضاللضريبة عل االهتداء الفرار ممن ي
فإذا مل يستطيعوا الفرار ، ألن الداعي واجههم مواجهة ، وحتني الفرصة ليصل إىل أمساعهم بدعوته ، كرهوا أن يصل 

جابة لصوت وكرهوا أن تقع عليه أنظارهم ، وأصروا على الضالل ، واستكربوا عن االست. صوته إىل أمساعهم 



وإين كلما دعوهتم لتغفر هلم جعلوا أصابعهم يف آذاهنم ، واستغشوا ثياهبم وأصروا واستكربوا { : احلق واهلدى 
وهي صورة إلصرار الداعية على الدعوة وحتني كل فرصة ليبلغهم إياها؛ وإصرارهم هم على . . } استكباراً 
  .الضالل 

تربز يف وضع األصابع يف اآلذان ، وستر الرؤوس والوجوه بالثياب . لعنيدة تربز من ثناياها مالمح الطفولة البشرية ا
وآذاهنم ال } جعلوا أصابعهم يف آذاهنم { إهنم : والتعبري يرسم بكلماته صورة العناد الطفويل الكامل ، وهو يقول . 

، كأمنا حياولون أن جيعلوا  ولكنهم يسدوهنا يف عنف بالغ. تسع أصابعهم كاملة ، إمنا هم يسدوهنا بأطراف األصابع 
أصابعهم كلها يف آذاهنم ضماناً لعدم تسرب الصوت إليها بتاتاً وهي صورة غليظة لإلصرار والعناد ، كما أهنا 

  صورة بدائية ألطفال البشرية الكبار
ليب اتبع نوح عليه السالم كل األسا. . ومع الدأب على الدعوة ، وحتني كل فرصة ، واإلصرار على املواجهة 

مث إين دعوهتم جهاراً ، مث إين أعلنت هلم وأسررت هلم { : فجهر بالدعوة تارة ، مث زاوج بني اإلعالن واإلسرار تارة 
  . .} إسراراً 

أطمعهم يف الغفران إذا استغفروا رهبم فهو سبحانه غفار . ويف أثناء ذلك كله أطمعهم يف خري الدنيا واآلخرة 
وأطمعهم يف الرزق الوفري امليسور من أسبابه اليت . . } بكم إنه كان غفاراً استغفروا ر: فقلت { : للذنوب 

يعرفوهنا ويرجوهنا وهي املطر الغزير ، الذي تنبت به الزروع ، وتسيل به األهنار ، كما وعدهم برزقهم اآلخر من 
ليكم مدراراً وميددكم بأموال يرسل السماء ع{ : الذرية اليت حيبوهنا وهي البنني واألموال اليت يطلبوهنا ويعزوهنا 

  . .} وبنني ، وجيعل لكم جنات وجيعل لكم أهناراً 
ويف القرآن مواضع متكررة فيها هذا االرتباط بني صالح القلوب . وقد ربط بني االستغفار وهذه األرزاق 

أهل القرى آمنوا  ولو أن{ : جاء يف موضع . . واستقامتها على هدى اهللا ، وبني تيسري األرزاق ، وعموم الرخاء 
{ : وجاء يف موضع } واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السمآء واألرض ولكن كذبوا فأخذناهم مبا كانوا يكسبون 

ولو أهنم أقاموا التوراة واإلجنيل . ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاهتم وألدخلناهم جنات النعيم 
أال تعبدوا إال اهللا إنَّين لكم { : وجاء يف موضع } . . ن فوقهم ومن حتت أرجلهم وما أنزل إليهم من رهبم ألكلوا م

منه نذير وبشري ، وأن استغفروا ربكم مث توبوا إليه ميتعكم متاعاً حسناً إىل أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله 
ى أسباهبا من وعد اهللا ، ومن وهذه القاعدة اليت يقررها القرآن يف مواضع متفرقة ، قاعدة صحيحة تقوم عل} . . . 

واحلديث يف هذه القاعدة عن األمم ال عن . سنة احلياة؛ كما أن الواقع العملي يشهد بتحققها على مدار القرون 
. وما من أمة قام فيها شرع اهللا ، واجتهت اجتاهاً حقيقياً هللا بالعمل الصاحل واالستغفار املنبئ عن خشية اهللا . األفراد 

اتقت اهللا وعبدته وأقامت شريعته ، فحققت العدل واألمن للناس مجيعاً ، إال فاضت فيها اخلريات ،  ما من أمة. 
  .ومكن اهللا هلا يف األرض واستخلفها فيها بالعمران وبالصالح سواء 

ا يف ولقد نشهد يف بعض الفترات أمماً ال تتقي اهللا وال تقيم شريعته؛ وهي مع هذا موسع عليها يف الرزق ، ممكن هل
  .األرض 

مث هو بعد ذلك رخاء مؤوف ، تأكله آفات االختالل } ونبلوكم بالشر واخلري فتنة { : ولكن هذا إمنا هو االبتالء . 
وأمامنا اآلن دولتان كبريتان موسع . . االجتماعي واالحندار األخالقي ، أو الظلم والبغي وإهدار كرامة اإلنسان 

ويف األوىل يهبط املستوى األخالقي . إحدامها رأمسالية واألخرى شيوعية . ألرض عليهما يف الرزق ، ممكن هلما يف ا



إىل الدرك األسفل من احليوانية ، ويهبط تصور احلياة إىل الدرك األسفل كذلك فيقوم كله على الدوالر ويف الثانية 
دائم من املذابح املتوالية؛  إىل درجة دون الرقيق وتسود اجلاسوسية ويعيش الناس يف وجل» اإلنسان « هتدر قيمة 

ويبيت كل إنسان وهو ال يضمن أنه سيصبح ورأسه بني كتفيه ال يطيح يف هتمة حتاك يف الظالم وليست هذه أو تلك 
  حياة إنسانية توسم بالرخاء

هو فنجده يأخذ بقومه إىل آيات اهللا يف أنفسهم ويف الكون من حوهلم ، و. ومنضي مع نوح يف جهاده النبيل الطويل 
  :يعجب من استهتارهم وسوء أدهبم مع اهللا ، وينكر عليهم ذلك االستهتار 

  . .} ما لكم ال ترجون هللا وقاراً؟ وقد خلقكم أطواراً؟ { 
واألطوار اليت خياطب هبا قوم نوح يف ذلك الزمان ال بد أن تكون أمراً يدركونه ، أو أن يكون أحد مدلوالهتا مما 

زمان أن يدركوه ، لريجو من وراء تذكريهم به أن يكون له يف نفوسهم وقع مؤثر ، ميلك أولئك القوم يف ذلك ال
والذي عليه أكثر املفسرين أهنا األطوار اجلنينية من النطفة إىل العلقة إىل املضغة إىل اهليكل . يقودهم إىل االستجابة 

ة اليت تسقط قبل اكتماهلا يف األرحام ألن األجن. وهذا ميكن أن يدركه القوم إذا ذكر هلم . . إىل اخللق الكامل 
وميكن أن يكون مدلوهلا ما يقوله علم . وهذا أحد مدلوالت هذه اآلية . ميكن أن تعطيهم فكرة عن هذه األطوار 

من أن اجلنني يف أول أمره يشبه حيوان اخللية الواحدة؛ مث بعد فترة من احلمل ميثل اجلنني شبه احليوان . األجنة 
وهذا أبعد عن . . مث شكل املخلوق اإلنساين . مث شكل حيوان ثديي . مث يأخذ شكل حيوان مائي . يا املتعدد اخلال

وقد يكون هذا هو مدلول قوله تعاىل يف موضع آخر بعد ذكر . فقد كشف هذا حديثاً جداً . إدراك قوم نوح 
ن هذا النص وذاك قد تكون هلما كما أ} مث أنشأناه خلقا آخر فتبارك اهللا أحسن اخلالقني { : أطوار اجلنني 

  . .وال نقيدمها . . مدلوالت أخرى مل تتكشف للعلم بعد 
وعلى أية حال فقد وجه نوح قومه إىل النظر يف أنفسهم ، وأنكر عليهم أن يكون اهللا خلقهم أطواراً ، مث هم بعد 

  ما يقع من خملوقوهذا أعجب وأنكر . . ذلك ال يستشعرون يف أنفسهم توقرياً للجليل الذي خلقهم 
أمل تروا كيف خلق اهللا سبع مساوات طباقاً؟ وجعل القمر فيهن نوراً { : كذلك وجههم إىل كتاب الكون املفتوح 

  .} وجعل الشمس سراجاً؟ 

فهي كلها جمرد . والسماوات السبع ال ميكن حصرها يف مدلول مما تقول به الفروض العلمية يف التعريف بالكون . 
فيهن القمر نور وفيهن الشمس . ه نوح قومه إىل السماء وأخربهم كما علمه اهللا أهنا سبع طباق إمنا وج. فروض 
وهو هذا الفضاء ذو اللون األزرق . وهم يرون القمر ويرون الشمس ، ويرون ما يطلق عليه اسم السماء . سراج 

وهذا التوجيه يكفي . . هذا الشأن  ومل جيزم أحد إىل اليوم بشيء يف. أما ما هو؟ فلم يكن ذلك مطلوباً منهم . 
مث عاد . وهذا هو املقصود من ذلك التوجيه . . إلثارة التطلع والتدبر فيما وراء هذه اخلالئق اهلائلة من قدرة مبدعة 

{ : نوح فوجه قومه إىل النظر يف نشأهتم من األرض وعودهتم إليها باملوت ليقرر هلم حقيقة إخراجهم منها بالبعث 
  . .} تكم من األرض نباتاً ، مث يعيدكم فيها وخيرجكم إخراجاً واهللا أنب

كقوله . وهو يكرر يف القرآن يف صور شىت . والتعبري عن نشأة اإلنسان من األرض باإلنبات تعبري عجيب موح 
لناس وهو يشري يف هذا إىل نشأة ا} والبلد الطيب خيرج نباته بإذن ربه والذي خبث ال خيرج إال نكداً { : تعاىل 

ففي سورة احلج جيمع بينهما يف آية : كما يقرن نشأة اإلنسان بنشأة النبات يف مواضع متفرقة . كنشأة النبات 
يا أيها الناس إن كنتم يف ريب من البعث فإنا خلقناكم من { : واحدة يف صدد الربهنة على حقيقة البعث فيقول 

خملقة ، لنبني لكم ، ونقر يف األرحام ما نشآء إىل أجل مسمى تراب مث من نطفة مث من علقة مث من مضغة خملقة وغري 



مث خنرجكم طفالً ، مث لتبلغوا أشدكم ، ومنكم من يتوىف ومنكم من يرد إىل أرذل العمر لكيال يعلم من بعد علم 
« ويف سورة } شيئاً ، وترى األرض هامدة ، فإذآ أنزلنا عليها املآء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج هبيج 

فأنشأنا لكم به جنات من { : يذكر أطوار النشأة اجلنينية قريباً مما ذكرت يف سورة احلج وجييء بعدها » املؤمنون 
  .وهكذا } خنيل وأعناب 

وأن نشأة اإلنسان . فهي توحي بالوحدة بني أصول احلياة على وجه األرض . وهي ظاهرة تستدعي النظر وال ريب 
ومن عناصرها األولية يتغذى وينمو ، فهو نبات من نباهتا . اصرها األولية يتكون من عن. من األرض كنشأة النبات 

وكالمها من نتاج األرض ، وكالمها . وهبة اهللا هذا اللون من احلياة كما وهب النبات ذلك اللون من احلياة . 
  يرضع من هذه األم

تصوراً فيه دقة العلم وفيه حيوية . وباألحياء  وكذلك ينشئ اإلميان يف املؤمن تصوراً حقيقياً حياً لعالقته باألرض
  .وهذه ميزة املعرفة القرآنية الفريدة . ألنه قائم على احلقيقة احلية يف الضمري . الشعور 

فيختلط رفاهتم . ويعيدهم اهللا إليها كما أنبتهم منها . والناس الذين نبتوا من األرض يعودون إىل جوفها مرة أخرى 
راهتم يف ذراهتا ، كما كانوا فيها من قبل أن ينبتوا منها مث خيرجهم الذي أول مرة؛ وينبتهم كما بتربتها ، وتندمج ذ

  .أنبتهم أول مرة 

مسألة سهلة يسرية ال تستدعي التوقف عندها حلظة ، حني ينظر اإلنسان إليها من هذه الزاوية اليت يعرضها . 
  القرآن منها

قيقة لتستشعر قلوهبم يد اهللا وهي تنبتهم من هذه األرض نباتاً ، وهي ونوح عليه السالم وجه قومه إىل هذه احل
بساطة . مث تتوقع النشأة األخرى وحتسب حساهبا ، وهي كائنة هبذا اليسر وهبذه البساطة . تعيدهم فيها مرة أخرى 
  البداهة اليت ال تقبل جدالً

ة هلم على هذه األرض وتذليلها لسريهم ومعاشهم وأخرياً وجه نوح قلوب قومه إىل نعمة اهللا عليهم يف تيسري احليا
  . .} واهللا جعل لكم األرض بساطاً ، لتسلكوا منها سبالً فجاجاً { : وانتقاهلم وطرائق حياهتم 

وهذه احلقيقة القريبة من مشاهدهتم وإدراكهم تواجههم مواجهة كاملة ، وال ميلكون الفرار منها كما كانوا يفرون 
فهذه األرض بالقياس إليهم مبسوطة ممهدة حىت جباهلا قد جعل هلم عربها دروباً وفجاجاً ، . من صوت نوح وإنذاره 

ويف سبلها ودروهبا ميشون ويركبون وينتقلون؛ ويبتغون من فضل اهللا ، . كما جعل يف سهوهلا من باب أوىل 
  .ويتعايشون يف يسر وتبادل للمنافع واألرزاق 

شاهدة هلم بدون حاجة إىل دراسات علمية عويصة ، يدرسون هبا النواميس اليت وهم كانوا يدركون هذه احلقيقة امل
وكلما زاد اإلنسان علماً أدرك من هذه احلقيقة جوانب . حتكم وجودهم على هذه األرض ، وتيسر هلم احلياة فيها 

  .جديدة وآفاقاً بعيدة 
 األساليب ، ومتنوع الوسائل يف دأب هكذا سلك نوح أو حاول أن يسلك إىل آذان قومه وقلوهبم وعقوهلم بشىت

مث عاد إىل ربه الذي أرسله إليهم ، يقدم . طويل ، ويف صرب مجيل ، ويف جهد نبيل ، ألف سنة إال مخسني عاماً 
ومن هذا البيان الدقيق نطلع على تلك . حسابه ، ويبث شكواه ، يف هذا البيان املفصل ، ويف هذه اللهجة املؤثرة 

من الصرب واجلهد واملشقة ، وهي حلقة واحدة يف سلسلة الرسالة السماوية هلذه البشرية الضالة الصورة النبيلة 
  العصية فماذا كان بعد كل هذا البيان؟

وقالوا ال تذرن . ومكروا مكراً كباراً . رب إهنم عصوين ، واتبعوا من مل يزده ماله وولده إال خساراً : قال نوح { 



  . .} وال تزد الظاملني إال ضالالً . وقد أضلوا كثرياً .  سواعاً وال يغوث ويعوق ونسراً آهلتكم ، وال تذرن وداً وال
وبعد . وبعد كل هذا التنوير . وبعد كل هذا التوجيه . رب إهنم عصوين بعد كل هذا اجلهاد ، وبعد كل هذا العناء 

وكان السري وراء القيادات . العصيان  بعد هذا كله كان. . اإلنذار واإلطماع والوعد باملال والبنني والرخاء 
مل يزده ماله وولده { ممن . الضالة املضللة ، اليت ختدع األتباع مبا متلك من املال واألوالد ، ومظاهر اجلاه والسلطان 

  .فقد أغراهم املال والولد بالضالل واإلضالل ، فلم يكن وراءمها إال الشقاء واخلسران } إال خساراً 
  .مل يكتفوا بالضالل هؤالء القادة 

مكروا إلبطال الدعوة وإغالق الطريق يف وجهها إىل قلوب . مكراً متناهياً يف الكرب . } ومكروا مكراً كباراً { . 
وكان من مكرهم حتريض الناس على . ومكروا لتزيني الكفر والضالل واجلاهلية اليت ختبط فيها القوم . الناس 

إلثارة النخوة } آهلتكم { : هبذه اإلضافة . . } ال تذرن آهلتكم : وقالوا { : آهلة  االستمساك باألصنام اليت يسموهنا
وخصصوا من هذه األصنام أكربها شأناً فخصوها بالذكر ليهيج ذكرها يف قلوب . الكاذبة واحلمية اآلمثة يف قلوهبم 
وهي أكرب . . } يغوث ، ويعوق ، ونسراً وال تذرن وداً ، وال سواعاً ، وال { . . العامة املضللني احلمية واالعتزاز 

  .آهلتهم اليت ظلت تعبد يف اجلاهليات بعدهم إىل عهد الرسالة احملمدية 
وهكذا تلك القيادات الضالة املضللة تقيم أصناماً ، ختتلف أمساؤها وأشكاهلا ، وفق النعرة السائدة يف كل جاهلية؛ 

ة هلذه األصنام ، كي توجههم من هذا اخلطام إىل حيث تشاء ، وجتمع حواليها األتباع ، وهتيج يف قلوهبم احلمي
ككل قيادة ضالة جتمع الناس حول } وقد أضلوا كثرياً { : وتبقيهم على الضالل الذي يكفل هلا الطاعة واالنقياد 

لقلوب سواء للصد عن دعوة اهللا ، وتوجيه ا. . وأصنام األفكار . وأصنام األشخاص . أصنام األحجار . . األصنام 
  بعيداً عن الدعاة ، باملكر الكّبار ، والكيد واإلصرار

  :هنا انبعث من قلب النيب الكرمي نوح عليه السالم ذلك الدعاء على الظاملني الضالني املضلني ، املاكرين الكائدين 
  . .} وال تزد الظاملني إال ضالالً { 

وانتهى بعد كل وسيلة إىل اقتناع بأن ال خري يف القلوب  ذلك الدعاء املنبعث من قلب جاهد طويالً ، وعاىن كثرياً ،
  .الظاملة الباغية العاتية؛ وعلم أهنا ال تستحق اهلدى وال تستأهل النجاة 

وقبل أن يعرض السياق بقية دعاء نوح عليه السالم يعرض ما صار إليه الظاملون اخلاطئون يف الدنيا واآلخرة مجيعاً 
  :ر بالقياس إىل علم اهللا ، وبالقياس إىل الوقوع الثابت الذي ال تغيري فيه فأمر اآلخرة كأمر الدنيا حاض

  .} فلم جيدوا هلم من دون اهللا أنصاراً . مما خطيئاهتم أغرقوا فأدخلوا ناراً { 
والتعقيب بالفاء مقصود هنا ، ألن إدخاهلم النار موصول . فبخطيئاهتم وذنوهبم ومعصياهتم أغرقوا فأدخلوا ناراً 

فالترتيب مع التعقيب . اقهم؛ والفاصل الزمين القصري كأنه غري موجود ، ألنه يف موازين اهللا ال حيسب شيئاً بإغر
وقد يكون هو عذاب القرب يف الفترة القصرية بني الدنيا . كائن بني إغراقهم يف األرض وإدخاهلم النار يوم القيامة 

  . .} فلم جيدوا هلم من دون اهللا أنصاراً { . . واآلخرة 
  ال بنون وال مال وال سلطان وال أولياء من اآلهلة املدعاة

ويف آيتني اثنتني قصريتني ينتهي أمر هؤالء العصاة العتاة ، ويطوى ذكرهم من احلياة وذلك قبل أن يذكر السياق 
ن الظل املراد أل. وال يفصل هنا قصة غرقهم ، وال قصة الطوفان الذي أغرقهم . . دعاء نوح عليهم باهلالك والفناء 

إبقاؤه يف هذا املوقف هو ظل اإلجهاز السريع ، حىت ليعرب املسافة بني اإلغراق واإلحراق يف حرف الفاء على طريقة 
  .القرآن يف إيقاعاته التعبريية والتصويرية املبدعة 



  . . وال اإلحراق . . فنقف حنن يف ظالل السياق ال نتعداها إىل تفصيل قصة اإلغراق 
  :دعاء نوح األخري؛ وابتهاله إىل ربه يف هناية املطاف مث يكمل 

إنك إن تذرهم يضلوا عبادك وال يلدوا إال فاجراً . رب ال تذر على األرض من الكافرين دياراً : وقال نوح { 
  . .} رب اغفر يل ولوالدي ، وملن دخل بييت مؤمناً ، وللمؤمنني واملؤمنات وال تزد الظاملني إال تباراً . كفاراً 

فقد أهلم قلب نوح أن األرض حتتاج إىل غسل يطهر وجهها من الشر العارم اخلالص الذي انتهى إليه القوم يف زمانه 
وأحياناً ال يصلح أي عالج آخر غري تطهري وجه األرض من الظاملني ، ألن وجودهم جيمد الدعوة إىل اهللا هنائياً ، . 

وهي احلقيقة اليت عرب عنها نوح ، وهو يطلب اإلجهاز على أولئك  .وحيول بينها وبني الوصول إىل قلوب اآلخرين 
{ ولفظة . . } إنك إن تذرهم يضلوا عبادك { : الظاملني إجهازاً كامالً ال يبقي منهم دياراً أي صاحب ديار فقال 

ذلك بفتنتهم عن و. فهي جتيء يف السياق القرآين يف مثل هذا املوضوع هبذا املعىن . توحي بأهنم املؤمنون } عبادك 
  عقيدهتم بالقوة الغامشة ، أو بفتنة قلوهبم مبا ترى من سلطان الظاملني وتركهم من اهللا يف عافيه

مث إهنم يوجدون بيئة وجواً يولد فيها الكفار ، وتوحي بالكفر من الناشئة الصغار ، مبا يطبعهم به الوسط الذي ينشئه 
وهي احلقيقة . ور ، من خالل ما تغمرهم به البيئة الضالة اليت صنعوها الظاملون ، فال توجد فرصة لترى الناشئة الن

فهم . . } وال يلدوا إال فاجراً كفاراً { : اليت أشار إليها قول النيب الكرمي نوح عليه السالم ، وحكاها عنه القرآن 
نشأ معها املواليد فجاراً يطلقون يف جو اجلماعة أباطيل وأضاليل ، وينشئون عادات وأوضاعاً ونظماً وتقاليد ، ي

  . .كفاراً ، كما قال نوح 
ومن أجل هذا استجاب اهللا دعوته ، فغسل وجه . من أجل هذا دعا نوح عليه السالم دعوته املاحقة الساحقة 

  .األرض من ذلك الشر؛ وجرف العواثري اليت ال جترفها إال قوة اجلبار القدير 
أي هالكاً } وال تزد الظاملني إال تباراَ { : جعلها خامتة دعائه وهو يقول وإىل جانب الدعوة الساحقة املاحقة اليت 

  :ودماراً إىل جانب هذا كان االبتهال اخلاشع الودود 
  .} . . . رب اغفر يل ولوالدي ، وملن دخل بييت مؤمناً ، وللمؤمنني واملؤمنات { 

أدب العبد يف حضرة . . يف حضرة اهللا العلي العظيم هو األدب النبوي الكرمي . . ودعاء نوح النيب لربه أن يغفر له 
العبد الذي ال ينسى أنه بشر ، وأنه خيطئ ، وأنه يقصر ، مهما يطع ويعبد ، وأنه ال يدخل اجلنة بعمله إال . الرب 

مه أن يتغمده اهللا بفضله ، كما قال أخوه النيب الكرمي حممد صلى اهللا عليه وسلم وهذا هو االستغفار الذي دعا قو
  .العصاة اخلاطئني إليه ، فاستكربوا عليه 

يَْهِدي إِلَى الرُّْشِد فَآمَنَّا بِِه َولَْن ُنْشرَِك بَِربَِّنا ) ١(قُلْ أُوِحَي إِلَيَّ أَنَُّه اْستََمَع َنفٌَر ِمَن الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا َسِمعَْنا قُْرآًنا َعجًَبا 
َوأَنَّا ظََننَّا ) ٤(َوأَنَُّه كَانَ َيقُولُ َسِفيُهَنا َعلَى اللَِّه َشطَطًا ) ٣(بَِّنا َما اتََّخذَ َصاِحَبةً َولَا وَلًَدا وَأَنَُّه َتعَالَى َجدُّ َر) ٢(أََحًدا 

الْجِنِّ فَزَاُدوُهْم َرهَقًا  َوأَنَُّه كَانَ رِجَالٌ ِمَن الْإِْنسِ َيعُوذُونَ بِرَِجالٍ ِمَن) ٥(أَنْ لَْن َتقُولَ الْإِْنُس وَالْجِنُّ َعلَى اللَِّه كَِذًبا 
َوأَنَّا لََمسَْنا السََّماَء فََوَجدَْناَها ُمِلئَْت حََرًسا َشدِيًدا َوُشُهًبا ) ٧(َوأَنَُّهْم ظَنُّوا كََما ظََننُْتْم أَنْ لَْن َيْبَعثَ اللَُّه أََحًدا ) ٦(
َوأَنَّا لَا َنْدرِي أََشرٌّ أُرِيَد بَِمْن ِفي ) ٩(َيْسَتِمعِ الْآنَ َيجِْد لَُه ِشَهاًبا َرَصًدا  َوأَنَّا كُنَّا َنقُْعُد ِمنَْها َمقَاِعَد ِللسَّْمعِ فََمْن) ٨(

لَنْ  وَأَنَّا ظََننَّا أَنْ) ١١(وَأَنَّا ِمنَّا الصَّاِلُحونَ َوِمنَّا ُدونَ ذَِلَك كُنَّا طَرَاِئَق ِقَدًدا ) ١٠(الْأَْرضِ أَْم أََراَد بِهِْم َربُُّهمْ َرَشًدا 
َوأَنَّا لَمَّا َسِمْعَنا الُْهَدى آَمنَّا بِِه فََمْن ُيْؤِمْن بَِربِِّه فَلَا َيخَاُف َبْخًسا وَلَا ) ١٢(ُنْعجَِز اللََّه ِفي الْأَْرضِ َولَْن نُْعجَِزُه َهَرًبا 

َوأَمَّا الْقَاِسطُونَ فَكَانُوا ) ١٤(أُولَِئَك َتَحرَّْوا َرَشًدا وَأَنَّا ِمنَّا الُْمْسِلُمونَ َوِمنَّا الْقَاِسطُونَ فََمْن أَْسلََم فَ) ١٣(َرَهقًا 
ِلَنفْتَِنُهْم ِفيِه َوَمْن ُيعْرِْض َعْن ِذكْرِ َربِِّه ) ١٦(وَأَلَّوِ اْسَتقَامُوا َعلَى الطَّرِيقَِة لَأَْسقَْيَناُهْم َماًء غََدقًا ) ١٥(ِلَجَهنََّم حَطًَبا 



وَأَنَُّه لَمَّا قَاَم َعْبُد اللَِّه َيْدُعوُه كَاُدوا ) ١٨(َوأَنَّ الَْمسَاجِدَ ِللَِّه فَلَا َتْدُعوا َمَع اللَِّه أََحًدا ) ١٧(َيْسلُكُْه َعذَاًبا َصَعًدا 
) ٢١(َضرا وَلَا َرَشًدا  قُلْ إِنِّي لَا أَْمِلُك لَكُْم) ٢٠(قُلْ إِنََّما أَْدُعو رَبِّي َولَا أُْشرِكُ بِِه أََحًدا ) ١٩(َيكُوُنونَ َعلَْيِه ِلَبًدا 

إِلَّا َبلَاغًا ِمَن اللَِّه َورِسَالَاِتِه َوَمْن يَْعصِ اللََّه َوَرُسولَهُ ) ٢٢(قُلْ إِنِّي لَْن ُيجِريَنِي ِمَن اللَِّه أََحٌد َولَْن أَجَِد ِمْن ُدونِِه ُملَْتَحًدا 
) ٢٤(حَتَّى إِذَا َرأَْوا َما ُيوَعُدونَ فََسَيْعلَُمونَ َمْن أَْضَعُف نَاصًِرا َوأَقَلُّ َعَدًدا ) ٢٣(فَإِنَّ لَُه َناَر َجَهنَّمَ َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا 

إِلَّا َمنِ ) ٢٦(َعاِلُم الَْغْيبِ فَلَا ُيظْهُِر َعلَى غَْيبِِه أََحًدا ) ٢٥(قُلْ إِنْ أَْدرِي أَقَرِيٌب َما ُتوَعُدونَ أَْم َيجَْعلُ لَُه َربِّي أََمًدا 
ِلَيْعلَمَ أَنْ قَْد أَْبلَغُوا رِسَالَاِت رَبِّهِْم وَأََحاطَ بَِما ) ٢٧(ْرَتَضى ِمْن َرُسولٍ فَإِنَّهُ َيْسلُُك ِمْن َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه َرَصًدا ا

  ) ٢٨(لََدْيهِْم وَأَْحَصى كُلَّ َشْيٍء َعدًَدا 

إهنا . . قائق الواردة فيها بشيء آخر واضح كل الوضوح فيها هذه السورة تبده احلس قبل أن ينظر إىل املعاين واحل
قطعة موسيقية مطردة اإليقاع ، قوية التنغيم ، ظاهرة الرنني؛ مع صبغة من احلزن يف إيقاعها ، ومسحة من األسى يف 

ا ، مث تنغيمها ، وطائف من الشجى يف رنينها ، يساند هذه الظاهرة ويتناسق معها صور السورة وظالهلا ومشاهده
وخباصة يف الشطر األخري منها بعد انتهاء حكاية قول اجلن ، واالجتاه باخلطاب إىل رسول اهللا . روح اإلحياء فيها 

صلى اهللا عليه وسلم هذا اخلطاب الذي يثري العطف على شخص الرسول يف قلب املستمع هلذه السورة ، عطفاً 
يف أمر هذه الدعوة إال البالغ ، والرقابة اإلهلية املضروبة مصحوباً باحلب وهو يؤمر أن يعلن جترده من كل شيء 

  :حوله وهو يقوم هبذا البالغ 
إين لن جيريين من اهللا أحد : إين ال أملك لكم ضَرَّاً وال رشداً قل : قل . . إمنآ أدعو ريب وال أشرك به أحداً : قل { 

ن يعص اهللا ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيهآ أبداً ولن أجد من دونه ملتحداً ، إال بالغاً من اهللا ورساالته ، وم
إن أدري أقريب ما توعدون أم جيعل : قل . . ، حىت إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل عدداً 

فه له ريب أمداً ، عامل الغيب فال ُيِظهر على غيبه أحداً ، إال من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بني يديه ومن خل
  . .} رصداً ، ليعلم أن قد أبلغوا رساالت رهبم ، وأحاط مبا لديهم ، وأحصى كل شيء عدداً 

وهي . وذلك كله إىل جانب اإليقاع النفسي للحقائق اليت وردت يف حكاية قول اجلن ، وبياهنم الطويل املديد 
التدبر والتفكري ، تناسب مسحة حقائق ذات ثقل ووزن يف احلس والتصور؛ واالستجابة هلا تغشى احلس حبالة من 

  احلزن ورنة الشجى املتمشية يف إيقاع السورة املوسيقي
  . .وقراءة هذه السورة بشيء من الترتيل اهلادئ ، توقع يف احلس هذا الذي وصفناه من املسحة الغالبة عليها 

فإننا جندها حافلة بشىت الدالالت فإذا جتاوزنا هذه الظاهرة اليت تبده احلس؛ إىل موضوع السورة ومعانيها واجتاهها 
  .واإلحياءات 

إهنا ابتداء شهادة من عامل آخر بكثري من قضايا العقيدة اليت كان املشركون جيحدوهنا وجيادلون فيها أشد اجلدل ، 
ن ويرمجون يف أمرها رمجاً ال يستندون فيه إىل حجة ، ويزعمون أحياناً أن حممداً صلى اهللا عليه وسلم يتلقى من اجل

ما يقوله هلم عنها فتجيء الشهادة من اجلن أنفسهم هبذه القضايا اليت جيحدوهنا وجيادلون فيها؛ وبتكذيب دعواهم يف 
واجلن مل يعلموا هبذا القرآن إال حني مسعوه من حممد صلى اهللا عليه وسلم فهاهلم . استمداد حممد من اجلن شيئاً 

هم وفاض حىت ما ميلكون السكوت على ما مسعوا ، وال اإلمجال وراعهم ومسهم منه ما يدهش ويذهل ، ومأل نفوس
  .فيما عرفوا ، وال االختصار فيما شعروا 



فانطلقوا حيدثون يف روعة املأخوذ ، ووهلة املشدوه ، عن هذا احلادث العظيم ، الذي شغل السماء واألرض 
وهي شهادة هلا قيمتها يف النفس . .  وترك آثاره ونتائجه يف الكون كله. واإلنس واجلن واملالئكة والكواكب 

  .البشرية حتماً 
مث إهنا تصحيح ألوهام كثرية عن عامل اجلن يف نفوس املخاطبني ابتداء هبذه السورة ، ويف نفوس الناس مجيعاً من قبل 

فقد كان العرب املخاطبون هبذا . ومن بعد؛ ووضع حقيقة هذا اخللق املغيب يف موضعها بال غلو وال اعتساف 
القرآن أول مرة يعتقدون أن للجن سلطاناً يف األرض ، فكان الواحد منهم إذا أمسى بواد أو قفر ، جلأ إىل 

مث بات . . أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه : االستعاذة بعظيم اجلن احلاكم ملا نزل فيه من األرض ، فقال 
وفيهم من عبد اجلن وجعل . لكهان فيتنبأون مبا يتنبأون آمناً كذلك كانوا يعتقدون أن اجلن تعلم الغيب وخترب به ا

  بينهم وبني اهللا نسباً ، وزعم له سبحانه وتعاىل زوجة منهم تلد له املالئكة
واالعتقاد يف اجلن على هذا النحو أو شبهه كان فاشياً يف كل جاهلية ، وال تزال األوهام واألساطري من هذا النوع 

  هذا تسود بيئات كثرية إىل يومنا
جند يف . . وبينما كانت األوهام واألساطري تغمر قلوب الناس ومشاعرهم وتصوراهتم عن اجلن يف القدمي ، وما تزال 

  . .الصف اآلخر اليوم منكرين لوجود اجلن أصالً ، يصفون أي حديث عن هذا اخللق املغيب بأنه حديث خرافة 
ر اإلسالم حقيقة اجلن ، ويصحح التصورات العامة عنهم ، وبني اإلغراق يف الوهم ، واإلغراق يف اإلنكار ، يقر

  :وحيرر القلوب من خوفها وخضوعها لسلطاهنم املوهوم 
وأنا منا الصاحلون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدداً { : فاجلن هلم حقيقة موجودة فعالً وهم كما يصفون أنفسهم هنا 

وأنه كان يقول سفيهنا على اهللا شططاً ، { : لذين ينخدعون ومنهم الضالون املضلون ومنهم السذج األبرياء ا. . } 
وهم قابلون للهداية من الضالل ، مستعدون إلدراك . . } وأنا ظننا أن لن تقول األنس واجلن على اهللا كذباً 

يهدي إىل  إنا مسعنا قرآناً عجباً: أوحي إيلَّ انه استمع نفر من اجلن فقالوا : قل { : القرآن مساعاً وفهماً وتأثراً 
وأهنم قابلون خبلقتهم لتوقيع اجلزاء عليهم وحتقيق نتائج اإلميان . . } الرشد فآمنا به ، ولن نشرك بربنا أحداً 

وأنا منا املسلمون ومنا . وأنا ملا مسعنا اهلدى آمنا به ، فمن يؤمن بربه فال خياف خبساً وال رهقاً { : والكفر فيهم 
وأهنم ال ينفعون اإلنس . . } روا رشداً ، وأما القاسطون ، فكانوا جلهنم حطباً القاسطون ، فمن أسلم فأولئك حت

وأهنم ال . . } وأنه كان رجال من اإلنس يعوذون برجال من اجلن فزادوهم رهقاً { : حني يلوذون هبم بل يرهقوهنم 
رساً شديداً وشهباً ، وأنا كنا وأنا ملسنا السماء فوجدناها ملئت ح{ : يعلمون الغيب ، ومل تعد هلم صلة بالسماء 

نقعد منها مقاعد للسمع ، فمن يستمع اآلن جيد له شهاباً رصداً ، وأنا ال ندري أشر أريد مبن يف األرض أم أراد هبم 
  .} رهبم رشداً 

وأن .  .} وأنه تعاىل جد ربنا ما اختذ صاحبة وال ولداً { : وأهنم ال صهر بينهم وبني اهللا سبحانه وتعاىل وال نسب . 
  . .} وأنا ظننا أن لن نعجز اهللا يف األرض ولن نعجزه هرباً { : اجلن ال قوة هلم مع قوة اهللا وال حيلة 

وهذا الذي ذكر يف هذه السورة عن اجلن باإلضافة إىل ما جاء يف القرآن من صفات أخرى كتسخري طائفة من 
فلما { : عد فترة ، فدل هذا على أهنم ال يعلمون الغيب الشياطني لسليمان وهم من اجلن وأهنم مل يعلموا مبوته إال ب

قضينا عليه املوت ما دهلم على موته إال دابة األرض تأكل منسأته ، فلما خر تبينت اجلن أن لو كانوا يعلمون الغيب 
حض ومثل قوله تعاىل عن خصيصة من خصائص إبليس وقبيله وهو من اجلن غري أنه مت} ما لبثوا يف العذاب املهني 
وما يدل عليه من أن كيان اجلن غري . . } إنه يراكم هو وقبيله من حيث ال تروهنم { : للشر والفساد واإلغراء 



  .مرئي للبشر ، يف حني أن كيان اإلنس مرئي للجن 
{ : وله هذا باإلضافة إىل ما قرره يف سورة الرمحن عن املادة اليت منها كيان اجلن واملادة اليت منها كيان اإلنسان يف ق

يعطي صورة عن ذلك اخللق املغيب ، تثبت } خلق اإلنسان من صلصال كالفخار ، وخلق اجلان من مارج من نار 
وجوده ، وحتدد الكثري من خصائصه؛ ويف الوقت ذاته تكشف األوهام واألساطري ، العالقة باألذهان عن ذلك اخللق 

  وهم واخلرافة ، ومن التعسف يف اإلنكار اجلامح كذلك، وتدع تصور املسلم عنه واضحاً دقيقاً متحرراً من ال
. وقد تكفلت هذه السورة بتصحيح ما كان مشركو العرب وغريهم يظنونه عن قدرة اجلن ودورهم يف هذا الكون 

أما الذين ينكرون وجود هذا اخللق إطالقاً ، فال أدري عالم يبنون هذا اإلنكار ، بصيغة اجلزم والقطع ، والسخرية 
  عتقاد بوجوده ، وتسميته خرافةمن اال

أألهنم عرفوا كل ما يف هذا الكون من خالئق فلم جيدوا اجلن من بينها؟ إن أحداً من العلماء ال يزعم هذا حىت اليوم 
وإن يف هذه األرض وحدها من اخلالئق احلية لكثرياً مما يكشف وجوده يوماً بعد يوم ، ومل يقل أحد إن سلسلة . 

   األرض وقفت أو ستقف يف يوم من األيامالكشوف لألحياء يف
فهناك . أألهنم عرفوا كل القوى املكنونة يف هذا الكون فلم جيدوا اجلن من بينها؟ إن أحداً ال يدعي هذه الدعوى 

والعلماء جادون يف التعرف إىل القوى الكونية ، وهم . قوى مكنونة تكشف كل يوم؛ وهي كانت جمهولة باألمس 
قادهتم إليه كشوفهم العلمية ذاهتا ، أهنم يقفون على حافة اجملهول يف هذا الكون ، وأهنم مل يكادوا  يعلنون يف تواضع

  يبدأون بعد
  .أألهنم رأوا كل القوى اليت استخدموها ، فلم يروا اجلن من بينها؟ وال هذه 

داً منهم مل ير الكهرب ولكن أح. فإهنم يتحدثون عن الكهرب بوصفه حقيقة علمية منذ توصلوا إىل حتطيم الذرة 
  وليس يف معاملهم من األجهزة ما يفرزون به كهربا من هذه الكهارب اليت يتحدثون عنها. قط 

ففيم إذن هذا اجلزم بنفي وجود اجلن؟ ومعلومات البشر عن هذا الكون وقواه وسكانه من الضآلة حبيث ال تسمح 
مى اجلن تعلقت به خرافات شىت وأساطري كثرية؟ إن طريقنا إلنسان حيترم عقله أن جيزم بشيء؟ أألن هذا اخللق املس

يف هذه احلالة هو إبطال هذه اخلرافات واألساطري كما صنع القرآن الكرمي ، ال التبجح بنفي وجود هذا اخللق من 
ة األساس ، بال حجة وال دليل ومثل هذا الغيب ينبغي تلقي نبئه من املصدر الوحيد املوثوق بصحته ، وعدم معارض

  .فما يقوله هو كلمة الفصل يف مثل هذا املوضوع . هذا املصدر بتصورات سابقة مل تستمد منه 
والسورة اليت بني أيدينا باإلضافة إىل ما سبق تساهم مسامهة كبرية يف إنشاء التصور اإلسالمي عن حقيقة األلوهية ، 

  .الئق املنوعة وحقيقة العبودية ، مث عن هذا الكون وخالئقه ، والصلة بني هذه اخل
ويف مقالة اجلن ما يشهد بوحدانية اهللا ، ونفي الصاحبة والولد ، وإثبات اجلزاء يف اآلخرة؛ وأن أحداً من خلق اهللا ال 

وتتكرر بعض هذه احلقائق فيما يوجه . يعجزه يف األرض وال يفلت من يديه ويفوته ، فال يالقي جزاءه العادل 
إين لن جيريين : قل { . . . } قل إمنا أدعو ريب وال أشرك به أحداً { : خلطاب للرسول صلى اهللا عليه وسلم من ا

  .وذلك بعد شهادة اجلن هبذه احلقيقة شهادة كاملة صرحية . . } من اهللا أحد ولن أجد من دونه ملتحداً 
وأنه ملا قام { : بشر كما أن تلك الشهادة تقرر أن األلوهية هللا وحده ، وأن العبودية هي أمسى درجة يرتفع إليها ال

ويؤكد السياق هذه احلقيقة فيما يوجه للرسول صلى اهللا عليه وسلم . . } عبد اهللا يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً 
  .} إين ال أملك لكم ضراً وال رشداً : قل { : من خطاب 

. . } م أراد هبم رهبم رشداً وأنا ال ندري أشر أريد مبن يف األرض أ{ : والغيب موكول هللا وحده؛ ال تعرفه اجلن 



إن أدري أقريب ما توعدون أم جيعل له ريب : قل { : وال تعرفه الرسل إال ما يطلعهم اهللا عليه منه حلكمة يعلمها 
عامل الغيب فال ُيظهر على غيبه أحداً ، إال من ارتضى من رسول ، فإنه يسلك من بني يديه ومن خلفه رصداً . أمداً 
 . . . {. .  
لعباد والعبيد يف هذا الكون ، فقد علمتنا السورة أن بني بعضها والبعض اآلخر مشاركات ومنافذ ، ولو اختلف أما ا

  .تكوينها ، كاملشاركات اليت بني اجلن واإلنس ، مما حكته السورة وحكاه القرآن يف مواضع أخرى 

. ا اتصال وتفاعل يف صورة من الصور وبينه وبينه. فاإلنسان ليس مبعزل حىت يف هذه األرض عن اخلالئق األخرى 
وهذه العزلة اليت حيسها اإلنسان جبنسه بله العزلة الفردية أو القبلية أو القومية ال وجود هلا يف طبيعة الكون وال يف 

قد جيهلها . وأحرى هبذا التصور أن يفسح يف شعور اإلنسان بالكون وما يعمره من أرواح وقوى وأسرار . واقعه 
  ولكنها موجودة بالفعل من حوله ، فهو ليس الساكن الوحيد هلذا الكون كما يعن له أحياناً أن يشعراإلنسان ، 

وألو { : مث إن هناك ارتباطاً بني استقامة اخلالئق على الطريقة ، وحتركات هذا الكون ونتائجها ، وقدر اهللا يف العباد 
وهذه . . } ومن ُيعرِض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صعداً . استقاموا على الطريقة ألسقيناهم مآء غدقاً لنفتنهم فيه 

  .احلقيقة تؤلف جانباً من التصور اإلسالمي لالرتباطات بني اإلنسان والكون وقدر اهللا 
وهكذا متتد إحياءات السورة إىل مساحات ومسافات وأبعاد وآماد واسعة بعيدة ، وهي سورة ال تتجاوز الثماين 

  . .حادثة معينة ومناسبة خاصة  والعشرين آية ، نزلت يف
  .فتختلف بشأنه الروايات . حادث استماع نفر من اجلن للقرآن . فأما هذا احلادث الذي أشارت إليه السورة 
أخربنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان ، أخربنا : » دالئل النبوة « : قال اإلمام احلافظ أبو بكر البيهقي يف كتابه 

ار ، حدثنا إمساعيل القاضي ، أخربنا مسدد ، حدثنا أبو عوانة ، عن أيب بشر ، عن سعيد بن أمحد بن عبيد الصف
انطلق . ما قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على اجلن وال رآهم « : جبري ، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال 

، وقد حيل بني الشياطني وبني خرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف طائفة من أصحابه عامدين إىل سوق عكاظ 
حيل بيننا وبني خرب : ما لكم؟ فقالوا : فرجعت الشياطني إىل قومهم ، فقالوا . السماء ، أرسلت عليهم الشهب 
ما حال بينكم وبني خرب السماء إال شيء حدث ، فاضربوا مشارق : قالوا . السماء ، وأرسلت علينا الشهب 

فانطلقوا يضربون مشارق األرض ومغارهبا . هذا الذي حال بينكم وبني خرب السماء األرض ومغارهبا ، وانظروا ما 
فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا حنو هتامة إىل رسول اهللا . يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبني خرب السماء 

، فلما مسعوا القرآن صلى اهللا عليه وسلم وهو بنخلة عامداً إىل سوق عكاظ ، وهو يصلي بأصحابه صالة الفجر 
إنا { : هذا واهللا الذي حال بينكم وبني خرب السماء ، فهنالك حني رجعوا إىل قومهم قالوا : استمعوا إليه ، فقالوا 

: وانزل اهللا على نبيه صلى اهللا عليه وسلم . . } مسعنا قرآناً عجباً يهدي إىل الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً 
ورواه البخاري عن مسدد بنحو هذا ، ( وإمنا أوحي إليه قول اجلن . . } نه استمع نفر من اجلن أوحي إيل أ: قل { 

  ) .وأخرجه مسلم عن شيبان ابن فروخ عن أيب عوانة هبذا النص 

حدثنا حممد بن املثىن حدثنا عبد األعلى ، حدثنا : قال مسلم يف صحيحه . . وهناك رواية أخرى . فهذه رواية 
هل كان ابن مسعود شهد مع رسول اهللا صلى اهللا : سألت علقمة « : أيب هند ، عن عامر ، قال  داود وهو ابن

هل شهد أحد منكم مع : أنا سألت ابن مسعود رضي اهللا عنه فقلت : فقال علقمة : عليه وسلم ليلة اجلن؟ قال 
صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة ،  ال ، ولكنا كنا مع رسول اهللا: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة اجلن؟ قال 



فلما أصبحنا . فبتنا بشّر ليلة بات هبا قوم : استطري؟ اغتيل؟ قال : ففقدناه فالتمسناه يف األودية والشعاب ، فقيل 
. يا رسول اهللا ، فقدناك فطلبناك فلم جندك ، فبتنا بشر ليلة بات هبا قوم : فقلنا : قال . إذا هو ، جاء من قبل حراء 

فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نرياهنم » : قال . « أتاين داعي اجلن ، فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن » : فقال 
كل عظم ذكر اسم اهللا عليه يقع يف أيديكم أوفر ما يكون حلماً ، وكل بعرة أو روثة » : وسألوه الزاد فقال « 

  .» ال تستنجوا هبما فإهنما طعام إخوانكم ف: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . « علف لدوابكم 
وهناك رواية أخرى عن ابن مسعود أنه كان تلك الليلة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولكن إسناد الرواية 

إن : ومن الروايتني الواردتني يف الصحيحني يتبني أن ابن عباس يقول . . فنضرب عن هذه وأمثاهلا . األوىل أوثق 
ويوفق . إهنم استدعوه : هللا عليه وسلم مل يعرف حبضور النفر من اجلن ، وأن ابن مسعود يقول الرسول صلى ا

  .البيهقي بني الروايتني بأهنما حادثان ال حادث واحد 
  :وهناك رواية ثالثة البن اسحق قال 

منه يف حياة عمه  وملا مات أبو طالب نالت قريش من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من األذى ما مل تكن تنال« 
أيب طالب ، فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الطائف يلتمس النصرة من ثقيف ، واملنعة هبم من قومه ، 

  .» ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من اهللا عز وجل ، فخرج إليهم وحده 
ملا انتهى رسول اهللا صلى اهللا عليه » : فحدثين يزيد بن زياد ، عن حممد بن كعب القرظي قال : قال ابن اسحق « 

يا ليل بن عمرو بن : وسلم إىل الطائف عمد إىل نفر من ثقيف هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم ، وهم إخوة ثالثة 
. وعند أحدهم امرأة من قريش من بين مجح . . عمري ، ومسعود بن عمرو بن عمري ، وحبيب بن عمرو بن عمري 

اهللا عليه وسلم فدعاهم إىل اهللا ، وكلمهم مبا جاءهم له من نصرته على اإلسالم ، فجلس إليهم رسول اهللا صلى 
إن كان اهللا أرسلك ) أي ميزقها ( هو ميرط ثياب الكعبة : فقال له أحدهم . والقيام معه على من خالفه من قومه 

لئن كنت رسوالً من اهللا كما  واهللا ال أكلمك أبداً: أما وجد اهللا أحداً يرسله غريك؟ وقال الثالث : وقال اآلخر 
فقام . ولئن كنت تكذب على اهللا ما ينبغي يل أن أكلمك . تقول ألنت أعظم خطراً من أن أرد عليك الكالم 

إذ فعلتم ما « : وقد قال هلم فيما ذكر يل . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عندهم وقد يئس من خري ثقيف 
ذلك ) أي حيرشهم ( اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يبلغ قومه عنه ، فيذئرهم  وكره رسول. » فعلتم فاكتموا عين 

  «عليه 

( فلم يفعلوا ، وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به ، حىت اجتمع عليه الناس ، وأجلأوه إىل حائط « 
كان يتبعه ، فعمد إىل ظل حبلة لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ومها فيه ورجع عنه من سفهاء ثقيف من ) أي بستان 
فجلس فيه ، وابنا ربيعة ينظران إليه ويريان ما لقي من سفهاء أهل الطائف ) أي طاقة من قضبان الكرم ( من عنب 

اللهم إليك اشكو ضعف قويت ، وقلة حيليت ، » : فلما اطمأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال فيما ذكر يل . . 
ا أرحم الرامحني ، أنت رب املستضعفني وأنت ريب ، إىل من تكلين؟ إىل عبد يتجهمين؟ أم إىل وهواين على الناس ، ي

أعوذ بنور وجهك الذي . عدو ملكته أمري؟ إن مل يكن بك علّي غضب فال أبايل ، ولكن عافيتك هي أوسع يل 
علي سخطك ، لك العتىب أشرقت له الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة من أن تنزل يب غضبك ، أو حيل 

  . .حىت ترضى ، وال حول وال قوة إال بك 
. عداس : فلما رآه ابنا ربيعة عتبة وشيبة وما لقي حتركت له رمحهما ، فدعوا غالماً هلما نصرانياً يقال له : قال 

ففعل . كل منه خذ قطفاً من هذا العنب ، فضعه يف هذا الطبق ، مث اذهب به إىل ذلك الرجل ، فقل له يأ: فقال له 



فلما وضع رسول اهللا . كل : عداس ، مث أقبل به حىت وضعه بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث قال له 
واهللا إن هذا الكالم ما : فنظر عداس يف وجهه مث قال . مث أكل » بسم اهللا « : صلى اهللا وعليه وسلم فيه يده قال 

ومن أهل أي البالد أنت يا عداس؟ وما دينك؟ « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له رسول . يقوله أهل هذه البالد 
من قرية الرجل الصاحل « : فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . نصراين ، وأنا رجل من أهل نينوى : قال » 

ذاك اخي « : سلم وما يدريك ما يونس ابن مىت؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و: فقال عداس » يونس بن مىت؟ 
يقول ابنا : قال . فأكب عداس على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه » كان نبياً وأنا نيب . 

ويلك يا عداس مالك تقبل رأس : ربيعة أحدمها لصاحبه أما غالمك فقد أفسده عليك فلما جاءمها عداس قاال له 
قاال . لقد أخربين بأمر ما يعلمه إال نيب . يدي ما يف األرض شيء خري من هذا يا س: هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال 

  «وحيك يا عداس ال يصرفنك عن دينك ، فإن دينك خري من دينه : له 

مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انصرف من الطائف راجعاً إىل مكة ، حني يئس من خري ثقيف ، حىت : قال « 
فمر به النفر من اجلن الذين ذكرهم اهللا تبارك وتعاىل ، وهم فيما ذكر . جوف الليل يصلي  إذا كان بنخلة قام من

يل سبعة نفر من جن أهل نصيبني ، فاستمعوا له ، فلما فرغ من صالته ولوا إىل قومهم منذرين ، قد آمنوا وأجابوا 
وإذ صرفنا إليك نفراً من اجلن { : ل فقص اهللا خربهم عليه صلى اهللا عليه وسلم قال اهللا عز وج. إىل ما مسعوا 

قل أوحى إيل أنه استمع نفر من { : وقال تبارك وتعاىل } وجيركم من عذاب أليم { : إىل قوله } يستمعون القرآن 
  .» إىل آخر القصة من خربهم يف هذه السورة } اجلن 

إن اجلن كان : ولكن قوله  .هذا صحيح « : وقد علق ابن كثري يف تفسريه على رواية ابن اسحاق هذه فقال 
فإن اجلن كان استماعهم يف ابتداء اإلحياء كما دل عليه حديث ابن عباس رضي اهللا . استماعهم تلك الليلة فيه نظر 

وذلك قبل اهلجرة بسنة أو سنتني . وخروجه صلى اهللا عليه وسلم إىل الطائف كان بعد موت عمه . عنهما املذكور 
  .» واهللا أعلم . كما قرره ابن إسحاق وغريه 

وإذا صحت رواية ابن إسحاق عن أن احلادث وقع عقب عودة الرسول صلى اهللا عليه وسلم من الطائف ، 
مكسور اخلاطر من التصرف اللئيم العنيد الذي واجهه به كرباء ثقيف ، وبعد ذلك الدعاء الكسري الودود لربه 

يصرف اهللا إليه ذلك النفر من اجلن ، وأن يبلغه ما فعلوا وما أن . ومواله ، فإنه ليكون عجيباً حقاً من هذا اجلانب 
  . .قالوا لقومهم ، وفيه من الدالالت اللطيفة املوحية ما فيه 

  .وأياً كان زمان هذا احلادث ومالبساته فهو أمر وال شك عظيم 

فلنمض مع . . ا الدين وفيما أعقبه من مقالة اجلن عن هذا القرآن وعن هذ. عظيم يف دالالته وفيما انطوى عليه 
  .هذا كله كما يعرضه القرآن الكرمي 

إنا مسعنا قرآناً عجباً يهدي إىل الرشد فآمنا به ، ولن نشرك بربنآ : أوحي إيل أنه استمع نفر من اجلن فقالوا : قل { 
وأنا ظننآ أن لن تقول  أحداً ، وأنه تعاىل جد ربنا ما اختذ صاحبة وال ولداً ، وأنه كان يقول سفيهنا على اهللا شططاً ،

وأهنم ظنوا كما . اإلنس واجلن على اهللا كذباً ، وأنه كان رجال من اإلنس يعوذون برجال من اجلن فزادوهم رهقاً 
  . .} ظننتم أن لن يبعث اهللا أحداً 

  .وقيل كانوا سبعة . والنفر ما بني الثالثة والتسعة كالرهط 
ى اهللا عليه وسلم بأمر استماع اجلن له ، وما كان منهم بعد أن مسعوا وهذا االفتتاح يدل على أن معرفة النيب صل



كانت بوحي من اهللا سبحانه إليه ، وإخباراً عن أمر وقع ومل يعلم به الرسول صلى اهللا عليه وسلم . . القرآن منه 
أ النيب فيها على وقد تكون هذه هي املرة األوىل ، مث كانت هناك مرة أو مرات أخرى قر. ولكن اهللا أطلعه عليه 
أخرجه الترمذي « ويشهد هبذا ما جاء بشأن قراءته صلى اهللا عليه وسلم سورة الرمحن . اجلن عن علم وقصد 

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة » : بإسناده عن جابر رضي اهللا عنه قال 
كنت كلما أتيت على قوله . على اجلن فكانوا أحسن ردوداً منكم لقد قرأهتا : فقال . الرمحن إىل آخرها ، فسكتوا 

وهذه الرواية تؤيد . « ال بشيء من نعمك ربنا نكذب ، فلك احلمد : قالوا } فبأي آالء ربكما تكذبان؟ { : تعاىل 
  .» رواية ابن مسعود رضي اهللا عنه اليت سبقت اإلشارة إليها يف املقدمة 

وإذ صرفنآ إليك نفراً من اجلن { : كيها هذه السورة هي اليت حتكيها آيات األحقاف وال بد أن هذه املرة اليت حت
يا قومنآ إنا مسعنا : قالوا . فلما قضي ولوا إىل قومهم منذرين . أنصتوا : فلما حضروه قالوا . يستمعون القرآن 

يا قومنآ أجيبوا داعي اهللا . ستقيم كتاباً أنزل من بعد موسى ، مصدقاً ملا بني يديه ، يهدي إىل احلق وإىل طريق م
ومن ال جيب داعي اهللا فليس مبعجز يف األرض وليس له . وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم وجيركم من عذاب أليم 

فإن هذه اآليات كالسورة تنبئ عن وهلة املفاجأة هبذا القرآن للجن؛ } من دونه أوليآء أولئك يف ضالل مبني 
قلوهبم ، وهزت مشاعرهم ، وأطلقت يف كياهنم دفعة عنيفة من التأثر امتأل هبا كياهنم  مفاجأة متاسكهم ، وزلزلت

كله وفاض ، فانطلقوا إىل قومهم بنفوس حمتشدة مملوءة فائضة مبا ال متلك له دفعاً ، وال متلك عليه صرباً ، قبل أن 
، وباجلد واالحتفال يف نفس األوان ،  تفيضه على اآلخرين يف هذا األسلوب املتدفق ، النابض باحلرارة واالنفعال

وهي حالة من يفاجأ أول مرة بدفعة قوية ترج كيانه ، وختلخل متاسكه ، وتدفعه دفعاً إىل نقل ما حيسه إىل نفوس 
  اآلخرين يف محاسة واندفاع ، ويف جد كذلك واحتفال

  .} إنا مسعنا قرآناً عجباً { 

.  
، وأنه يثري الدهش يف القلوب ، وهذه صفة القرآن عند من يتلقاه  غري مألوف» عجب « فأول ما بدههم منه أنه 

عجب ذو سلطان متسلط ، وذو جاذبية غالبة ، وذو . . حبس واع وقلب مفتوح ، ومشاعر مرهفة ، وذوق ذواق 
  ونيدل على أن أولئك النفر من اجلن كانوا حقيقة يتذوق. عجب فعالً . . إيقاع يلمس املشاعر ويهز أوتار القلوب 

  . .} يهدي إىل الرشد { 
وهذه هي الصفة الثانية البارزة كذلك يف هذا القرآن ، واليت أحسها النفر من اجلن ، حني وجدوا حقيقتها يف 

ولكن كلمة الرشد . فهو يهدي إىل اهلدى واحلق والصواب . وكلمة الرشد يف ذاهتا داللة واسعة املدى . . قلوهبم 
ظل اإلدراك . ظل النضوج واالستواء واملعرفة الرشيدة للهدى واحلق والصواب . تلقي ظالً آخر وراء هذا كله 

  .الذايت البصري هلذه احلقائق واملقومات ، فهو ينشئ حالة ذاتية يف النفس هتتدي هبا إىل اخلري والصواب 
در النور واهلدى والقرآن يهدي إىل الرشد مبا ينشئه يف القلب من تفتح وحساسية ، وإدراك ومعرفة ، واتصال مبص

هذا املنهج . كما يهدي إىل الرشد مبنهجه التنظيمي للحياة وتصريفها . ، واتساق مع النواميس اإلهلية الكربى 
الذي مل تبلغ البشرية يف تارخيها كله ، يف ظل حضارة من احلضارات ، أو نظام من األنظمة ، ما بلغته يف ظله أفراداً 

  .على السواء . . خالقاً فردية ومعامالت اجتماعية ومجاعات ، قلوباً وجمتمعات ، أ
  . .} فآمنا به { 

يعرضها الوحي على . . وهي االستجابة الطبيعية املستقيمة لسماع القرآن ، وإدراك طبيعته ، والتأثر حبقيقته 



كاهن أو : قولون ويف الوقت ذاته ينسبونه إىل اجلن ، في. املشركني الذين كانوا يسمعون هذا القرآن مث ال يؤمنون 
وهؤالء هم اجلن مبهورين بالقرآن مسحورين متأثرين أشد . وكلها صفات للجن فيها تأثري . . شاعر أو جمنون 

مث يعرفون احلق ، فيستجيبون . . التأثر ، منفعلني أشد االنفعال ، ال ميلكون أنفسهم من اهلزة اليت ترج كياهنم رجاً 
غري منكرين ملا مس نفوسهم منه وال معاندين ، كما كان املشركون } فآمنا به  {: له مذعنني معلنني هذا اإلذعان 

  يفعلون
  . .} ولن نشرك بربنا أحداً { 

غري مشوب بشرك ، وال ملتبس بوهم ، وال ممتزج خبرافة ، اإلميان الذي . فهو اإلميان اخلالص الصريح الصحيح 
  .إليها القرآن ، حقيقة التوحيد هللا بال شريك  ينبعث من إدراك حقيقة القرآن ، واحلقيقة اليت يدعو

  . .} وأنه تعاىل جد ربنا ، ما اختذ صاحبة وال ولداً { 
وكلها إشعاعات من اللفظ تناسب املقام . . وهو العظمة والسلطان . وهو القدر واملقام . احلظ والنصيب : واجلد 

استعالء اهللا سبحانه وبعظمته وجالله عن أن يتخذ صاحبة أي واملعىن اإلمجايل منها يف اآلية هو التعبري عن الشعور ب. 
  زوجة وولداً بنني أو بنات

وكانت العرب تزعم أن املالئكة بنات اهللا ، جاءته من صهر مع اجلن فجاءت اجلن تكذب هذه اخلرافة األسطورية 
هبذا الصهر اخلرايف  يف تسبيح هللا وتنزيه ، واستنكاف من هذا التصور أن يكون وكانت اجلن حرية أن تفجر

األسطوري لو كان يشبه أن يكون فهي قذيفة ضخمة تطلق على ذلك الزعم الواهي يف تصورات املشركني وكل 
  تصور يشبه هذه التصورات ، ممن زعموا أن هللا ولداً سبحانه يف أية صورة ويف أي تصوير

  .} نس واجلن على اهللا كذباً وأنه كان يقول سفيهنا على اهللا شططاً ، وأنا ظننا أن لن تقول اإل{ 

.  
وهذه مراجعة من اجلن ملا كانوا يسمعون من سفائهم من الشرك باهللا ، وادعاء الصاحبة والولد والشريك ، بعدما 

تبني هلم من مساع القرآن أنه مل يكن حقاً وال صواباً ، وأن قائليه إذن سفهاء فيهم خرق وجهل؛ وهم يعللون 
. من قبل بأهنم كانوا ال يتصورون أن أحداً ميكن أن يكذب على اهللا من اإلنس أو اجلن تصديقهم هلؤالء السفهاء 

إن هللا صاحبة وولداً ، : فلما قال هلم سفهاؤهم . فهم يستعظمون ويستهولون أن جيرؤ أحد على الكذب على اهللا 
الشعور من هؤالء النفر بنكارة  وهذا. . وإن له شريكاً صدقوهم ، ألهنم مل يتصوروا أهنم يكذبون على اهللا أبداً 

فهو داللة على أن قلوهبم نظيفة مستقيمة؛ إمنا جاءها الضالل من . الكذب على اهللا ، هو الذي أهلهم لإلميان 
إنا { : وكان منهم هذا اهلتاف املدوي . الغرارة والرباءة فلما مسها احلق انتفضت ، وأدركت ، وتذوقت وعرفت 

} وأنه تعاىل جد ربنا ما اختذ صاحبة وال ولداً . إىل الرشد فآمنا به ، ولن نشرك بربنآ أحداً مسعنا قرآناً عجباً يهدي 
. .  

وهذه االنتفاضة من مس احلق ، جديرة بأن تنبه قلوباً كثرية خمدوعة يف كرباء قريش ، وزعمهم أن هللا شركاء أو 
عن احلقيقة فيما يقوله حممد صلى اهللا عليه وأن تثري يف هذه القلوب احلذر واليقظة ، والبحث . صاحبة وولداً 

وسلم وما يقوله كرباء قريش ، وأن تزلزل الثقة العمياء يف مقاالت السفهاء من الكرباء وقد كان هذا كله مقصوداً 
وكان جولة من املعركة الطويلة بني القرآن وبني قريش العصية املعاندة؛ وحلقة من حلقات . بذكر هذه احلقيقة 

اليت كان الكثري منها غراً بريئاً ، ولكنه مضلل مقود . بطيء لعقابيل اجلاهلية وتصوراهتا يف تلك القلوب العالج ال
  بالوهم واخلرافة وأضاليل املضللني من القادة اجلاهليني



  . .} وأنه كان رجال من اإلنس يعوذون برجال من اجلن فزادوهم رهقاً { 
يف اجلاهلية وما يزال متعارفاً إىل اليوم يف بيئات كثرية من أن للجن سلطاناً  وهذه إشارة من اجلن إىل ما كان متعارفاً

على األرض وعلى الناس ، وأن هلم قدرة على النفع والضر ، وأهنم حمكمون يف مناطق من األرض أو البحر أو اجلو 
.  

أن يستعيذوا بسيد الوادي  مما كان يقتضي القوم إذا باتوا يف فالة أو مكان موحش ،. إىل آخر هذه التصورات . 
  من سفهاء قومه ، مث يبيتون بعد ذلك آمنني

فهو له . والشيطان مسلط على قلوب بين آدم إال من اعتصم باهللا فهو يف جنوة منه وأما من يركن إليه فهو ال ينفعه 
من اإلنس يعوذون وأنه كان رجال { : وهؤالء النفر من اجلن حيكون ما كان حيدث . . إمنا يرهقه ويؤذيه . عدو 

ولعل هذا الرهق هو الضالل والقلق واحلرية اليت تنوش قلوب من يركنون إىل . . } برجال من اجلن فزادوهم رهقاً 
عدوهم ، وال يعتصمون باهللا منه ويستعيذون كما هم مأمورون منذ أبيهم آدم وما كان بينه وبني إبليس من العداء 

  القدمي
غري اهللا ، طمعاً يف نفع ، أو دفعاً لضر ، ال يناله إال القلق واحلرية ، وقلة االستقرار والقلب البشري حني يلجأ إىل 

  الرهق الذي ال يشعر معه القلب بأمن وال راحة. . وهذا هو الرهق يف أسوأ صورة . . والطمأنينة 
يتأرجح ويتقلب  إن كل شيء سوى اهللا وكل أحد ، متقلب غري ثابت ، ذاهب غري دائم ، فإذا تعلق به قلب بقي

. واهللا وحده هو الباقي الذي ال يزول . ويتوقع ويتوجس؛ وعاد يغري اجتاهه كلما ذهب هذا الذي عقد به رجاءه 
  :فمن اجته إليه اجته إىل املستقر الثابت الذي ال يزول وال حيول . الدائم الذي ال يتغري . احلي الذي ال ميوت 

  . .} هللا أحداً وأهنم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث ا{ 
إهنم كانوا : يتحدثون إىل قومهم ، عن أولئك الرجال من اإلنس الذين كانوا يعوذون برجال من اجلن ، يقولون 

ولكن ها هو ذا قد بعث رسوالً ، هبذا القرآن الذي يهدي إىل . يظنون كما أنكم تظنون أن اهللا لن يبعث رسوال 
بعث وال حساب كما ظننتم فلم يعملوا لآلخرة شيئاً ، وكذبوا ما  أو أهنم ظنوا أنه لن يكون هناك. . الرشد 

  .وعدهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم من أمرها ، ألهنم كانوا ال يعتقدون من قبل فيها 
فقد خلقهم باستعداد . وكال الظنني ال ينطبق على احلقيقة ، وفيه جهل وقلة إدراك حلكمة اهللا يف خلق البشر 

كما نعرف من هذه السورة أن للجن هذه الطبيعة املزدوجة كذلك إال من ( ر واهلدى والضالل مزدوج للخري والش
ومن مث ) متحض منهم للشر كإبليس ، وطرد من رمحة اهللا مبعصيته الفاجرة ، وانتهى إىل الشر اخلالص بال ازدواج 

خلري ، ويستنقذون ما يف فطرهتم اقتضت رمحة اهللا أن يعني أولئك البشر بالرسل ، يستجيشون يف نفوسهم عنصر ا
  .فال جمال لالعتقاد بأنه لن يبعث إليهم أحداً . من استعداد للهدى 

  .هذا إذا كان املعىن هو بعث الرسل 

فأما بعث اآلخرة فهو ضرورة كذلك هلذه النشأة اليت ال تستكمل حساهبا يف احلياة الدنيا ، حلكمة أرادها اهللا ، 
مه وال نعلمه؛ فجعل البعث يف اآلخرة لتستويف اخلالئق حساهبا ، وتنتهي إىل ما تؤهلها له وتتعلق بتنسيق للوجود يعل

فهذا الظن خمالف لالعتقاد يف حكمة . فال جمال للظن بأنه لن يبعث أحداً من الناس . سريهتا األوىل يف احلياة الدنيا 
  . .سبحانه وتعاىل . اهللا وكماله 

  .ومهم ظنهم ، والقرآن يف حكايته عنهم يصحح للمشركني أوهامهم وهؤالء النفر من اجلن يصححون لق



وميضي اجلن يف حكاية ما لقوه وما عرفوه من شأن هذه الرسالة يف جنبات الكون ، ويف أرجاء الوجود ، ويف 
مبعرفة أحوال السماء واألرض ، لينفضوا أيديهم من كل حماولة ال تتفق مع إرادة اهللا هبذه الرسالة ، ومن كل ادعاء 

  :الغيب ، ومن كل قدرة على شيء من هذا األمر 
وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع اآلن جيد . وأنا ملسنا السمآء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً { 

  . .} وأنا ال ندري أشر أريد مبن يف األرض أم أراد هبم رهبم رشداً؟ . له شهاباً رصداً 
حكاها القرآن عن اجلن من قوهلم ، توحي بأهنم قبل هذه الرسالة األخرية رمبا يف الفترة بينها وبني  وهذه الوقائع اليت

الرسالة اليت قبلها وهي رسالة عيسى عليه السالم كانوا حياولون االتصال باملأل األعلى ، واستراق شيء مما يدور فيه 
مث يوحون مبا التقطوه . ن قضاءه تنفيذاً ملشيئة اهللا وقدره ، بني املالئكة ، عن شؤون اخلالئق يف األرض ، مما يكلفو

ألوليائهم من الكهان والعرافني ، ليقوم هؤالء بفتنة الناس وفق خطة إبليس على أيدي هؤالء الكهان والعرافني 
الرسالتني ،  الذين يستغلون القليل من احلق فيمزجونه بالكثري من الباطل ، ويروجونه بني مجاهري الناس يف الفترة بني

إمنا هي مجلة . أما كيفية هذا وصورته فلم يقل لنا عنها شيئاً ، وال ضرورة لتقصيها . . وخلو األرض من رسول 
  .هذه احلقيقة وفحواها 

إن استراق السمع مل يعد ممكناً ، وإهنم حني حاولوه اآلن وهو ما يعربون عنه بلمس : وهذا النفر من اجلن يقول 
. ريق إليه حمروساً حبرس شديد ، يرمجهم بالشهب ، فتنقض عليهم وتقتل من توجه إليه منهم السماء وجدوا الط

وأنا ال ندري أشر أريد مبن يف األرض أم أراد هبم رهبم { : ويعلنون أهنم ال يدرون شيئاً عن الغيب املقدر للبشر 
قدر : نعلم ماذا قدر اهللا لعباده يف األرض  فأما حنن فال. فهذا الغيب موكول لعلم اهللا ال يعلمه سواه . . } رشداً 

فهي اخلري ، . فهم متروكون للضالل ، أم قدر هلم الرشد وهو اهلداية وقد جعلوها مقابلة للشر . أن ينزل هبم الشر 
  .وعاقبتها هي اخلري 

ي عن ذلك شيئاً ، وإذا كان املصدر الذي يزعم الكهان أهنم يستقون منه معلوماهتم عن الغيب ، يقرر أنه هو ال يدر
  .فقد انقطع كل قول ، وبطل كل زعم ، وانتهى أمر الكهانة والعرافة 

وأعلن القرآن حترير العقل البشري من . ومتحض الغيب هللا ، ال جيترئ أحد على القول مبعرفته ، وال على التنبؤ به 
  ن اخلرافات واألساطريكل وهم وكل زعم من هذا القبيل وأعلن رشد البشرية منذ ذلك اليوم وحتررها م

أما أين يقف ذلك احلرس؟ ومن هو؟ وكيف يرجم الشياطني بالشهب؟ فهذا كله مما مل يقل لنا عنه القرآن وال األثر 
وإذ مل . شيئاً ، وليس لنا مصدر سوامها نستقي منه عن هذا الغيب شيئاً؛ ولو علم اهللا أن يف تفصيله خرياً لنا لفعل 

  ذا االجتاه عبث؛ ال يضيف إىل حياتنا وال إىل معرفتنا املثمرة شيئاًيفعل فمحاولتنا حنن يف ه
وال جمال كذلك لالعتراض أو اجلدل حول الشهب ، وأهنا تسري وفق نظام كوين ، قبل البعثة وبعدها ووفق ناموس 

خل وحىت على فرض صحة هذه النظريات فإن هذا ال يد. حياول علماء الفلك تفسريه ، بنظريات ختطئ وتصيب 
وأن تنطلق هذه الشهب رجوماً وغري رجوم . يف موضوعنا ، وال مينع أن ترجم الشياطني هبذه الشهب عند انطالقها 

  وفق مشيئة اهللا الذي جيري عليها القانون
فأما الذين يرون يف هذا كله جمرد متثيل وتصوير حلفظ اهللا للذكر من االلتباس بأي باطل؛ وأنه ال جيوز أن يؤخذ 

فسبب هذا عندهم أهنم جييئون إىل القرآن بتصورات مقررة سابقة يف أذهاهنم ، أخذوها من مصادر . . ه على ظاهر
ومن . . مث حياولون أن يفسروا القرآن وفق تلك التصورات السابقة املقررة يف أذهاهنم من قبل . أخرى غري القرآن 

والرجوم متثيالً للحفظ والصيانة . ثيالً لقوة الشر واملعصية والشياطني مت. مث يرون املالئكة متثيالً لقوة اخلري والطاعة 



املالئكة والشياطني أو اجلن ، ال : اخل ألن يف مقرراهتم السابقة قبل أن يواجهوا القرآن أن هذه املسميات . . . 
  اقعيةميكن أن يكون هلا وجود جمسم على هذا النحو ، وأن تكون هلا هذه التحركات احلسية ، والتأثريات الو

  من أين جاءوا هبذا؟ من أين جاءوا هبذه املقررات اليت حياكمون إليها نصوص القرآن واحلديث؟
أن ينفض اإلنسان من ذهنه كل . . إن الطريق األمثل يف فهم القرآن وتفسريه ، ويف التصور اإلسالمي وتكوينه 
ية سابقة ، وأن يبين مقرراته كلها حسما تصور سابق ، وأن يواجه القرآن بغري مقررات تصورية أو عقلية أو شعور

ومن مث ال حياكم القرآن واحلديث لغري القرآن ، وال ينفي شيئاً يثبته . يصور القرآن واحلديث حقائق هذا الوجود 
وما عدا املثبت واملنفي يف القرآن ، فله أن يقول فيه ما . القرآن وال يؤوله وال يثبت شيئاً ينفيه القرآن أو يبطله 

  . .يه إليه عقله وجتربته يهد
وهم مع ذلك يؤولون نصوصه هذه لتوائم مقررات سابقة يف عقوهلم ، . . نقول هذا بطبيعة احلال للمؤمنني بالقرآن 

  . .وتصورات سابقة يف أذهاهنم ملا ينبغي أن تكون عليه حقائق الوجود 
رد أن العلم مل يصل إىل شيء منها ، فهم فأما الذين ال يؤمنون هبذا القرآن ، ويعتسفون نفي هذه التصورات جمل

  .مضحكون حقاً فالعلم ال يعلم أسرار املوجودات الظاهرة بني يديه ، واليت يستخدمها يف جتاربه 

وهذا ال ينفي وجودها طبعاً فضالً على أن العلماء احلقيقيني أخذت كثرة منهم تؤمن باجملهول على طريق املتدينني ، 
ن ما ال يعلمون ألهنم بالتجربة وجدوا أنفسهم عن طريقة العلم ذاته أمام جماهيل فيما بني أو على األقل ال ينكرو

أيديهم مما كانوا حيسبون أهنم فرغوا من اإلحاطة بعلمه فتواضعوا تواضعاً علمياً نبيالً ليست عليه مسة االدعاء ، وال 
 العلمي ، ممن ينكرون حقائق الديانات ، طابع التطاول على اجملهول ، كما يتطاول مدعو العلم ومدعو التفكري

  وحقائق اجملهول
وهذه السورة من القرآن كغريها متنحنا . إن الكون من حولنا حافل باألسرار ، عامر باألرواح ، حاشد بالقوى 

جوانب من احلقائق يف هذا الوجود ، تعني على بناء تصور حقيقي صحيح للوجود وما فيه من قوى وأرواح 
وهذا التصور هو الذي مييز املسلم ويقف به وسطاً بني . من حولنا ، وتتفاعل مع حياتنا وذواتنا  وحيوات تعج

وإليهما حياكم املسلم كل تصور آخر . ومصدره هو القرآن والسنة . الوهم واخلرافة ، وبني االدعاء والتطاول 
  . .وكل قول وكل تفسري 

ولكن وراء هذا . . واإلسالم يدفعه إىل هذا دفعاً : اد آفاق اجملهول وإن هنالك جماالً للعقل البشري معيناً يف ارتي
وما ال حاجة له به يف خالفة األرض . اجملال املعني ما ال قدرة هلذا العقل على ارتياده ، ألنه ال حاجة به إىل ارتياده 

والقدر . حدود اختصاصه ألنه ليس من شأنه ، وال داخالً يف . فال جمال له إليه ، وال حكمة يف إعانته عليه 
الضروري له منه ليعلم مركزه يف الكون بالقياس إىل ما حوله ومن حوله ، قد تكفل اهللا سبحانه ببيانه له ، ألنه أكرب 

  . .ومنه هذا الغيب اخلاص باملالئكة والشياطني والروح واملنشأ واملصري . وبالقدر الذي يدخل يف طاقته . من طاقته 
. هبدى اهللا ، فقد وقفوا يف هذه األمور عند القدر الذي كشفه اهللا هلم يف كتبه وعلى لسان رسله  فأما الذين اهتدوا

وأفادوا منه الشعور بعظمة اخلالق ، وحكمته يف اخللق ، والشعور مبوقف اإلنسان يف األرض من هذه العوامل 
دود هذه األرض وما حوهلا من أجرام وشغلوا طاقاهتم العقلية يف الكشف والعلم املهيأ للعقل يف ح. واألرواح 

واستغلوا ما علموه يف العمل واإلنتاج وعمران هذه األرض والقيام باخلالفة فيها ، على هدى . بالقدر املمكن هلم 
  .من اهللا ، متجهني إليه ، مرتفعني إىل حيث يدعوهم لالرتفاع 

  :وأما الذين مل يهتدوا هبدى اهللا فانقسموا فرقتني كبريتني 



ة ظلت جتاهد بعقوهلا احملدودة إلدراك غري احملدود من ذاته تعاىل ، واملعرفة احلقيقية املغيبة عن غري طريق الكتب فرق
وكان منهم فالسفة حاولوا تفسري هذا الوجود وارتباطاته ، فظلوا يتعثرون كاألطفال الذين يصعدون جبالً . املنزلة 

لوجود وهم مل يتقنوا بعد أجبدية اهلجاء وكانت هلم تصورات مضحكة شاهقاً ال غاية لقمته ، أو حياولون حل لغز ا
  .وهم كبار فالسفة مضحكة حقاً حني يقرهنا اإلنسان إىل التصور الواضح املستقيم اجلميل الذي ينشئه القرآن 

الذي ومضحكة بقزامتها بالقياس إىل عظمة الوجود . ومضحكة بتخلخلها . ومضحكة مبفارقاهتا . مضحكة بعثراهتا 
. ال أستثين من هذا فالسفة اإلغريق الكبار ، وال فالسفة املسلمني الذين قلدوهم يف منهج التفكري . . يفسرونه هبا 

  .وال فالسفة العصر احلديث وذلك حني يقاس تصورهم إىل التصور اإلسالمي للوجود 
فعدلت عنه إىل حصر نفسها . رفة فأما الفرقة األخرى ، فقد يئست من جدوى هذا االجتاه يف املع. فهذه فرقة 

وغري مهتدية فيه . ضاربة صفحاً عن اجملهول ، الذي ليس إليه من سبيل . وجهدها يف العلم التجرييب والتطبيقي 
ألهنا ال تستطيع أن تدرك اهللا وهذه الفرقة كانت يف أوج غلوائها خالل القرنني الثامن عشر والتاسع . هبدى اهللا 

نذ مطلع هذا القرن تفيق من الغرور العلمي اجلامح ، على هروب املادة من بني أيديها ولكنها أخذت م. عشر 
  ويكاد يكون جمهول القانون» جمهول الكنه « وحتوهلا إىل إشعاع 

ويوفر طاقتهم العقلية . مينح البشر من اجملهول القدر الذي هلم فيه خري . وبقي اإلسالم ثابتاً على صخرة اليقني 
ويهديهم لليت هي أقوم يف اجملهول وغري . ويهيئ لعقوهلم اجملال الذي تعمل فيه يف أمن . فة األرض للعمل يف خال

  اجملهول
بعد ذلك أخذ اجلن يصفون حاهلم وموقفهم من هدى اهللا؛ مبا نفهم منه أن هلم طبيعة مزدوجة كطبيعة اإلنسان يف 

وعن ظنهم بعاقبة من يهتدي . يف رهبم وقد آمنوا به وحيدثنا هذا النفر عن عقيدهتم . االستعداد للهدى والضالل 
  :ومن يضل 

. وأنا ظننآ أن لن نعجز اهللا يف األرض ولن نعجزه هرباً . وأنا منا الصاحلون ومنا دون ذلك ، كنا طرآئق قدداً { 
فمن : نا القاسطون وأنا منا املسلمون وم. وأنا ملا مسعنا اهلدى آمنا به ، فمن يؤمن بربه فال خياف خبساً وال رهقاً 

  . .} وأما القاسطون فكانوا جلهنم حطباً . أسلم فأولئك حتروا رشداً 
وهذا التقرير من اجلن بأن منهم صاحلني وغري صاحلني ، مسلمني وقاسطني ، يفيد ازدواج طبيعة اجلن ، 

ذو أمهية بالغة يف  واستعدادهم للخري والشر كاإلنسان إال من متحض للشر منهم وهو إبليس وقبيله وهو تقرير
فأغلبنا حىت الدارسني الفاقهني على اعتقاد أن اجلن ميثلون الشر ، وقد . تصحيح تصورنا العام عن هذا اخللق 

وهذا ناشئ من مقررات سابقة يف . وأن اإلنسان وحده بني اخلالئق هو ذو الطبيعة املزدوجة . خلصت طبيعتهم له 
  وقد آن أن نراجعها على مقررات القرآن الصحيحة. لفنا تصوراتنا عن حقائق هذا الوجود كما أس

كنا طرائق { : ويصف حاهلم بصفة عامة . . } وأنا منا الصاحلون ومنا دون ذلك { : وهذا النفر من اجلن يقول 
  .} قدداً 

  .أي لكل منا طريقته املنفصلة املقدودة املنقطعة عن طريقة الفريق اآلخر . 
  :اص بعد إمياهنم مث بني النفر معتقدهم اخل

  . .} وأنا ظننا أن لن نعجز اهللا يف األرض ، ولن نعجزه هرباً { 
فهم يعرفون قدرة اهللا عليهم يف األرض ، ويعرفون عجزهم عن اهلرب من سلطانه سبحانه واإلفالت من قبضته ، 



وهو ضعف العبد أمام  .فال هم يعجزون اهللا وهم يف األرض ، وال هم يعجزونه باهلرب منها . والفكاك من قدره 
  .والشعور بسلطان اهللا القاهر الغالب . الرب ، وضعف املخلوق أمام اخلالق 

وهؤالء اجلن هم الذين يعوذ هبم رجال من اإلنس وهم الذين يستعني هبم اإلنس يف احلوائج وهم الذين جعل 
وضعفهم وقوة اهللا ، وانكسارهم . هللا املشركون بني اهللا سبحانه وبينهم نسباً وهؤالء هم يعترفون بعجزهم وقدرة ا

وقهر اهللا ، فيصححون ، ال لقومهم فحسب بل للمشركني كذلك ، حقيقة القوة الواحدة الغالبة على هذا الكون 
  .ومن فيه 

مث يصفون حاهلم عندما مسعوا اهلدى ، وقد قرروه من قبل ، ولكنهم يكررونه هنا مبناسبة احلديث عن فرقهم 
  :ميان وطوائفهم جتاه اإل

  . .} وأنا ملا مسعنا اهلدى آمنا به { 
مث . ولكنهم يسمونه هدى كما هي حقيقته ونتيجته . وهم مسعوا القرآن . كما ينبغي لكل من يسمع اهلدى 

  :يقررون ثقتهم يف رهبم ، وهي ثقة املؤمن يف مواله 
  . .} فمن يؤمن بربه فال خياف خبساً وال رهقاً { 

ولن يبخس . فاهللا سبحانه عادل . . دل اهللا ، وإىل قدرته ، مث إىل طبيعة اإلميان وحقيقته وهي ثقة املطمئن إىل ع
فسيحمي عبده املؤمن من البخس وهو نقص . واهللا سبحانه قادر . املؤمن حقه ، ولن يرهقه مبا فوق طاقته 

ك أن يبخس املؤمن أو يرهقه ومن ذا الذي ميل. االستحقاق إطالقاً ، ومن الرهق وهو اجلهد واملشقة فوق الطاقة 
وهو يف محاية اهللا ورعايته؟ ولقد يقع للمؤمن حرمان من بعض أعراض هذه احلياة الدنيا؛ ولكن هذا ليس هو 

وقد يصيبه األذى من قوى األرض؛ لكن هذا ليس هو الرهق . البخس ، فالعوض عما حيرمه منها مينع عنه البخس 
تفيد منه وتكرب به وصلته بربه هتّون عليه املشقة فتمحضها خلريه يف الدنيا ، ألن ربه يدركه بطاقة حتتمل األمل و

  .واآلخرة 
وهذا األمان يولد الطمأنينة . . } فال خياف خبساً وال رهقاً { : املؤمن إذن يف أمان نفسي من البخس ومن الرهق 

ء مل يهلع ومل جيزع ، ومل تغلق على حىت إذا كانت الضرا. والراحة طوال فترة العافية ، فال يعيش يف قلق وتوجس 
وهو يف احلالني مل . ويرجو فرج اهللا منها فيؤجر . إمنا يعد الضراء ابتالء من ربه يصرب له فيؤجر . . نفسه املنافذ 

  .ومل يكابد خبساً وال رهقاً . خيف خبساً وال رهقاً 
  .وصدق النفر املؤمن من اجلن يف تصوير هذه احلقيقة املنرية 

  :رون تصورهم حلقيقة اهلدى والضالل ، واجلزاء على اهلدى والضالل مث يقر
  .وأنا منا املسلمون ومنا القاسطون { 

  . .} وأما القاسطون فكانوا جلهنم حطباً . فمن أسلم فأولئك حتروا رشداً 
ويف هذا . ملسلمني وقد جعلهم هذا النفر من اجلن فريقاً يقابل ا. اجلائرون اجملانبون للعدل والصالح : والقاسطون 

  :اجلائر املفسد : فاملسلم عادل مصلح ، يقابله القاسط . إمياءة لطيفة بليغة املدلول 
يوحي بأن االهتداء إىل اإلسالم معناه الدقة يف } حتروا { والتعبري بلفظ . . } فمن أسلم فأولئك حتروا رشداً { 

. ب واختياره عن معرفة وقصد بعد تبني ووضوح طلب الرشد واالهتداء ضد الغي والضالل معناه حتري الصوا
. . ومعناه أهنم وصلوا فعالً إىل الصواب حني اختاروا اإلسالم . وليس هو خبط عشواء وال انسياقاً بغري إدراك 

  . .وهو معىن دقيق ومجيل 



تلظى هبم وتزداد أي تقرر أمرهم وانتهى إىل أن يكونوا حطباً جلهنم ، ت} وأما القاسطون فكانوا جلهنم حطباً { 
  . .اشتعاالً ، كما تتلظى النار باحلطب 

وهو . هكذا يوحي النص القرآين . . ومفهومه أهنم كذلك ينعمون باجلنة . ودل هذا على أن اجلن يعذبون بالنار 
 فليس لقائل بعد هذا أن يقول شيئاً يستند فيه إىل تصور غري قرآين ، عن طبيعة اجلن. الذي نستمد منه تصورنا 

  فسيكون ما قاله حقاً بال جدال. . وطبيعة النار أو طبيعة اجلنة 
  . .وما ينطبق على اجلن مما بينوه لقومهم ، ينطبق على اإلنس وقد قاله هلم الوحي بلسان نبيهم 

وإىل هنا كان الوحي حيكي قول اجلن بألفاظهم املباشرة عن أنفسهم؛ مث عدل عن هذا النسق إىل تلخيص مقالة هلم 
  :فعل اهللا مع الذين يستقيمون على الطريقة إليه ، وذكرها بفحواها ال بألفاظها عن 
  . .} وألو استقاموا على الطريقة ألسقيناهم مآء غدقاً لنفتنهم فيه ، ومن ُيعرِض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صعداً { 

وا على الطريقة ، أو أن القاسطني لو ما فحواه أن الناس لو استقام: يقول اهللا سبحانه إنه كان من مقالة اجلن عنا 
} لنفتنهم فيه { . . استقاموا على الطريقة ألسقيناهم حنن ماء موفوراً نغدقه عليهم ، فيفيض عليهم بالرزق والرخاء 

  .ونبتليهم أيشكرون أم يكفرون 
بنسبة اإلخبار فيها  وهذا العدول عن حكاية قول اجلن إىل ذكر فحوى قوهلم يف هذه النقطة ، يزيد مدلوهلا توكيداً

ومثل هذه اللفتات كثري يف األسلوب القرآين ، إلحياء املعاين وتقويتها وزيادة االنتباه إليها . والوعد إىل اهللا سبحانه 
.  

  .وهذه اللفتة حتتوي مجلة حقائق ، تدخل يف تكوين عقيدة املؤمن ، وتصوره عن جريان األمور وارتباطاهتا 
الرتباط بني استقامة األمم واجلماعات على الطريقة الواحدة الواصلة إىل اهللا ، وبني إغداق هي ا: واحلقيقة األوىل 

وما . وما تزال احلياة جتري على خطوات املاء يف كل بقعة . الرخاء وأسبابه؛ وأول أسبابه توافر املاء واغدوداقه 
فيه الصناعة ، ومل تعد الزراعة هي املصدر يزال الرخاء يتبع هذه اخلطوات املباركة حىت هذا العصر الذي انتشرت 

  . .ولكن املاء هو املاء يف أمهيته العمرانية . الوحيد للرزق والرخاء 
  .وهذا االرتباط بني االستقامة على الطريقة وبني الرخاء والتمكني يف األرض حقيقة قائمة 

ريقة ، ففتحت هلم األرض اليت وقد كان العرب يف جوف الصحراء يعيشون يف شظف ، حىت استقاموا على الط
وما يزالون يف . مث حادوا عن الطريقة فاستلبت منهم خرياهتم استالباً . يغدودق فيها املاء ، وتتدفق فيها األرزاق 

  .نكد وشظف ، حىت يفيئوا إىل الطريقة ، فيتحقق فيهم وعد اهللا 
الغىن ، فإهنا تعذب بآفات أخرى يف إنسانيتها أو وإذا كانت هناك أمم ال تستقيم على طريقة اهللا ، مث تنال الوفر و

وحتيل احلياة فيها لعنة مشؤومة . أمنها أو قيمة اإلنسان وكرامته فيها ، تسلب عن ذلك الغىن والوفر معىن الرخاء 
  ) . .كما سبق بيانه يف سورة نوح ( على إنسانية اإلنسان وخلقه وكرامته وأمنه وطمأنينته 

ونبلوكم بالشر واخلري فتنة . هي أن الرخاء ابتالء من اهللا للعباد وفتنة :  تنبثق من نص هذه اآلية واحلقيقة الثانية اليت
والصرب على الرخاء والقيام بواجب الشكر عليه واإلحسان فيه أشق وأنذر من الصرب على الشدة على عكس ما . 

كون هلا ، حبكم ما تثريه يف النفس من فكثريون هم الذين يصربون على الشدة ويتماس. . يلوح للنظرة العجلى 
. جتمع ويقظة ومقاومة؛ ومن ذكر هللا والتجاء إليه واستعانة به ، حني تسقط األسناد يف الشدة فال يبقى إال ستره 

فأما الرخاء فينسي ويلهي ، ويرخي األعضاء وينيم عناصر املقاومة يف النفس ، ويهيئ الفرصة للغرور بالنعمة 
  طانواالستنامة للشي



نعمة املال والرزق كثرياً ما تقود إىل فتنة . . إن االبتالء بالنعمة يف حاجة ملحة إىل يقظة دائمة تعصم من الفتنة 
ونعمة القوة كثرياً ما تقود إىل فتنة . . البطر وقلة الشكر ، مع السرف أو مع البخل ، وكالمها آفة للنفس واحلياة 

. . ، والتطاول بالقوة على احلق وعلى الناس ، والتهجم على حرمات اهللا البطر وقلة الشكر مع الطغيان واجلور 
ونعمة الذكاء كثرياً ما تقود . . ونعمة اجلمال كثرياً ما تقود إىل فتنة اخليالء والتيه وتتردى يف مدارك اإلمث والغواية 

مة من الفتنة إال من ذكر اهللا فعصمه وما تكاد ختلو نع. . إىل فتنة الغرور واالستخفاف باآلخرين وبالقيم واملوازين 
  . .اهللا 

والنص . واحلقيقة الثالثة أن اإلعراض عن ذكر اهللا ، الذي قد تنتهي إليه فتنة االبتالء بالرخاء ، مؤد إىل عذاب اهللا 
توحي باملشقة مذ كان الذي يصعد يف املرتفع جيد مشقة يف . . } يسلكه عذاباً صعداً { يذكر صفة للعذاب 

فمن يرد اهللا أن يهديه { : فجاء يف موضع . وقد درج القرآن على الرمز للمشقة بالتصعيد . يد كلما تصعد التصع
{ : وجاء يف موضع } يشرح صدره لإلسالم ، ومن يرد أن يضله جيعل صدره ضيقاً حرجاً كأمنا يصعد يف السمآء 

  فتنة بالرخاء وبني العذاب الشاق عند اجلزاءوالتقابل واضح بني ال. وهي حقيقة مادية معروفة } سأرهقه صعوداً 
  :واآلية الثالثة يف السياق جيوز أن تكون حكاية لقول اجلن ، وجيوز أن تكون من كالم اهللا ابتداء 

  .} وأن املساجد هللا فال تدعوا مع اهللا أحداً { 

.  
 ، فهناك يكون التوحيد وهي يف احلالتني توحي بأن السجود أو مواضع السجود وهي املساجد ال تكون إال هللا

. وينفرد اجلو ويتمحض للعبودية اخلالصة هللا . اخلالص ، ويتوارى كل ظل لكل أحد ، ولكل قيمة ، ولكل اعتبار 
  .ودعاء غري اهللا قد يكون بعبادة غريه؛ وقد يكون بااللتجاء إىل سواه؛ وقد يكون باستحضار القلب ألحد غري اهللا 

يف موضع خاص ، } ولن نشرك بربنا أحداً { : ن فهي توكيد ملا سبق من قوهلم فإن كانت اآلية من مقومات اجل
وإن كانت من قول اهللا ابتداء ، فهي توجيه مبناسبة مقالة اجلن . والسجود . وهو موضع العبادة والسجود 

  :وتوحيدهم لرهبم ، جييء يف موضعه على طريقة القرآن 
  :وكذلك اآلية التالية 

  . .} د اهللا يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً وأنه ملا قام عب{ 
  .والصالة معناها يف األصل الدعاء . أي متجمعني متكتلني عليه ، حني قام يصلي ويدعو ربه 

فإذا كانت من مقوالت اجلن ، فهي حكاية منهم عن مشركي العرب ، الذين كانوا يتجمعون فئات حول رسول 
فما للذين كفروا قبلك { : » سورة املعارج « وهو يتلو القرآن كما قال يف اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يصلي أو 
أو وهم يتجمعون إليقاع األذى به . يتسمعون يف دهش وال يستجيبون } مهطعني عن اليمني وعن الشمال عزين؟ 

  املشركني ويكون قول اجلن هذا لقومهم للتعجيب من أمر هؤالء. . ، مث يعصمه اهللا منهم كما وقع ذلك مراراً 
. العجب . . وإذا كانت من إخبار اهللا ابتداء ، فقد تكون حكاية عن حال هذا النفر من اجلن ، حني مسعوا القرآن 

فأخذوا ودهشوا ، وتكأكأوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعضهم لصق بعض ، كما تكون لبدة الصوف . 
ألقرب ملدلول اآلية التساقه مع العجب والدهشة واالرتياع ولعل هذا هو ا. . املنسوق شعرها ، بعضه لصق بعض 

  . .والوهلة البادية يف مقالة اجلن كلها واهللا أعلم 
وعندما تنتهي حكاية مقالة اجلن عن هذا القرآن ، وعن هذا األمر ، الذي فاجأ نفوسهم ، وهز مشاعرهم وأطلعهم 

مر؛ وعلى ما أحدثه من آثار يف نسق الكون كله؛ وعلى على انشغال السماء واألرض واملالئكة والكواكب هبذا األ



  .اجلد الذي يتضمنه ، والنواميس اليت تصاحبه 
عندما ينتهي هذا كله يتوجه اخلطاب إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف إيقاعات جادة صارمة حامسة ، بالتبليغ ، 

. عوى يف الغيب أو يف حظوظ الناس ومقادرهم والتجرد من هذا األمر كله بعد التبليغ ، والتجرد كذلك من كل د
  :وذلك كله يف جو عليه مسحة من احلزن والشجى تناسب ما فيه من جد ومن صرامة . 
إين لن جيريين من اهللا أحد : قل . إين ال أملك لكم ضراً وال رشداً : قل . إمنآ أدعو ريب وال أشرك به أحداً : قل { 

ومن يعص اهللا ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيهآ أبداً . الغاً من اهللا ورساالته إال ب. ولن أجد من دونه ملتحداً 
.  

إن أدري أقريب ما توعدون أم جيعل له : قل . حىت إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل عدداً ، 
فإنه يسلك من بني يديه ومن خلفه . إال من ارتضى من رسول . عامل الغيب فال ُيظهر على غيبه أحداً . ريب أمداً 

  . .} ليعلم أن قد أبلغوا رساالت رهبم ، وأحاط مبا لديهم وأحصى كل شيء عدداً . رصداً 
ولن { : وهذا اإلعالن جييء بعد إعالن اجلن لقومهم . . } إمنا أدعوا ريب وال أشرك به أحداً { : قل يا حممد للناس 
فمن شذ عنها : فهي كلمة اإلنس واحلق ، يتعارفان عليها . ه وله إيقاعه فيكون له طعم. . } نشرك بربنا أحداً 

  .كاملشركني فهو يشذ عن العاملني 
يؤمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يتجرد ، ويؤمر أن ينفض . . } إين ال أملك لكم ضراً وال رشداً { : قل 

فهو وحده الذي ميلك . وال يشرك به أحداً يديه من كل ادعاء لشيء هو من خصائص اهللا الواحد الذي يعبده 
وأنا ال { : وجيعل مقابل الضر الرشد ، وهو اهلداية ، كما جاء التعبري يف مقالة اجلن من قبل . الضر وميلك اخلري 

 فيتطابق القوالن يف اجتاههما ويف ألفاظهما تقريباً ، وهو. . } ندري أشر أريد مبن يف األرض أم أراد هبم رهبم رشداً 
  . .تطابق مقصود يف القصة والتعقيب عليها ، كما يكثر هذا يف األسلوب القرآين 

وهبذا وذلك يتجرد اجلن وهو موضع الشبهة يف املقدرة على النفع والضر ويتجرد النيب صلى اهللا عليه وسلم وتتفرد 
  .يح الواضح ويستقيم التصور اإلمياين على هذا التجرد الكامل الصر. الذات اإلهلية هبذا األمر 

  . .} . . . إال بالغاً من اهللا ورساالته . إين لن جيريين من اهللا أحداً ولن أجد من دونه ملتحداً : قل { 
والرسول صلى اهللا عليه . . أمر الرسالة والدعوة . . وهذه هي القولة الرهيبة ، اليت متأل القلب جبدية هذا األمر 

إين لن جيريين من اهللا أحد ، ولن أجد من دونه ملجأ أو محاية ، إال أن . .  وسلم يؤمر بإعالن هذه احلقيقة الكبرية
إن األمر ليس أمري ، . أبلغ هذا األمر ، وأؤدي هذه األمانة ، فهذا هو امللجأ الوحيد ، وهذه هي اإلجارة املأمونة 

هللا ولن جيريين منه أحد ، ولن أجد فأنا مطلوب به من ا. وليس يل فيه شيء إال التبليغ ، وال مفر يل من هذا التبليغ 
  من دونه ملجأ يعصمين ، إال أن أبلغ وأؤدي

  يا للرهبة ويا للروعة ويا للجد
. التكليف الصارم اجلازم ، الذي ال مفر من أدائه . إمنا هو التكليف . إهنا ليست تطوعاً يتقدم به صاحب الدعوة 

  فاهللا من ورائه
إمنا هو األمر العلوي الذي ال ميكن التلفت عنه وال التردد . هلدى واخلري للناس وإهنا ليست اللذة الذاتية يف محل ا

  وراءه اهلول ، ووراءه اجلد ، ووراءه الكبري املتعال. إهنا تكليف وواجب . . فيه وهكذا يتبني أمر الدعوة ويتحدد 
  .ومن يعص اهللا ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً { 



  .} يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل عدداً  حىت إذا رأوا ما
  .بعد التلويح باجلد الصارم يف التكليف بذلك البالغ . فهو التهديد الظاهر وامللفوف ملن يبلغه هذا األمر مث يعصي 

وإذا كان املشركون يركنون إىل قوة وإىل عدد ، ويقيسون قوهتم إىل قوة حممد صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني 
. . } من أضعف ناصراً وأقل عدداً { لقالئل معه ، فسيعلمون حني يرون ما يوعدون إما يف الدنيا وإما يف اآلخرة ا

  وأي الفريقني هو الضعيف املخذول القليل اهلزيل
فنجد التعقيب } وأنا ظننآ أن لن نعجز اهللا يف األرض ولن نعجزه هرباً { : ونعود إىل مقالة اجلن فنجدهم يقولون 

  وجند القصة متهد للتعقيب فيجيء يف أوانه وموعده املطلوب. ى القصة يتناسق معها عل
  :مث يؤمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يتجرد وينفض يديه من أمر الغيب أيضاً 

  . . .} إن أدري أقريب ما توعدون أم جيعل له ريب أمداً : قل { 
ال أن يبلغها قياماً بالتكليف ، والتجاء بنفسه إىل منطقة األمان إن الدعوة ليست من أمره ، وليس له فيها شيء ، إ

وإن ما يوعدونه على العصيان والتكذيب هو كذلك من أمر اهللا ، وليس له فيه . الذي ال يبلغه إال أن يبلغ ويؤدي 
لدنيا أو عذاب اآلخرة سوء عذاب ا. فما يدري أقريب هو أم بعيد جيعل له اهللا أمداً ممتداً . يد ، وال يعلم له موعداً 

فكله غيب يف علم اهللا؛ وليس للنيب من أمره شيء ، وال حىت علم موعده مىت يكون واهللا سبحانه هو املختص . 
  :بالغيب دون العاملني 

  . .} عامل الغيب فال ُيظهر على غيبه أحداً { 
وهذا وصفه يف أعلى . عبد اهللا  فهو. ويقف النيب صلى اهللا عليه وسلم متجرداً من كل صفة إال صفة العبودية 

والنيب صلى اهللا عليه وسلم يؤمر أن . ويتجرد التصور اإلسالمي من كل شبهة ومن كل غبش . . درجاته ومقاماته 
  . .} إن أدري أقريب ما توعدون أم جيعل له ريب أمداً ، عامل الغيب فال ُيظهر على غيبه أحداً : قل { : يبلغ فيبلغ 

وهو ما يأذن به اهللا من الغيب ، فيطلع عليه رسله ، يف حدود ما يعاوهنم على تبليغ . . واحد  هناك فقط استثناء
فما كان ما يوحي به إليهم إال غيباً من غيبه ، يكشفه هلم يف حينه ويكشفه هلم بقدر ، ويرعاهم . دعوته إىل الناس 

  :لم أن يعلن هذا يف صورة جادة رهيبة ويؤمر الرسول صلى اهللا عليه وس. . وهم يبلغونه ، ويراقبهم كذلك 
إال من ارتضى من رسول ، فإنه يسلك من بني يديه ومن خلفه رصداً ، ليعلم أن قد أبلغوا رساالت رهبم ، { 

  . .} وأحاط مبا لديهم ، وأحصى كل شيء عدداً 
موضوعه ، وطريقته ، : فالرسل الذين يرتضيهم اهللا لتبليغ دعوته ، يطلعهم على جانب من غيبه ، هو هذا الوحي 

  .واملالئكة الذين حيملونه ، ومصدره ، وحفظه يف اللوح احملفوظ 

إِنَّا ) ٤(أَْو زِْد َعلَْيِه َورَتِّلِ الْقُْرآنَ تَْرِتيلًا ) ٣(نِْصفَُه أَوِ اْنقُْص ِمْنُه قَِليلًا ) ٢(قُمِ اللَّْيلَ إِلَّا قَِليلًا ) ١(َيا أَيَُّها الُْمزَّمِّلُ 
) ٧(إِنَّ لََك ِفي النََّهارِ سَْبًحا طَوِيلًا ) ٦(إِنَّ نَاِشئَةَ اللَّْيلِ ِهيَ أََشدُّ َوطْئًا َوأَقَْوُم ِقيلًا ) ٥(ِقي َعلَْيَك قَْولًا ثَِقيلًا َسُنلْ

وَاصْبِْر َعلَى َما ) ٩(لَّا ُهَو فَاتَِّخذُْه َوِكيلًا َربُّ الَْمْشرِقِ َوالَْمغْرِبِ لَا إِلََه إِ) ٨(َواذْكُرِ اْسَم َربَِّك َوَتبَتَّلْ إِلَْيِه َتبِْتيلًا 
إِنَّ لََديَْنا أَْنكَالًا َوَجِحيًما ) ١١(وَذَرْنِي وَالُْمكَذِّبَِني أُوِلي النَّْعَمِة َوَمهِّلُْهْم قَِليلًا ) ١٠(َيقُولُونَ َواْهُجرُْهْم َهْجًرا َجِميلًا 

إِنَّا أَْرَسلَْنا ) ١٤(َيْوَم تَْرُجُف الْأَْرُض وَالْجَِبالُ َوكَاَنِت الْجَِبالُ كَثِيًبا َمهِيلًا ) ١٣(ِليًما َوطََعاًما ذَا غُصٍَّة َوَعذَاًبا أَ) ١٢(
) ١٦(َوبِيلًا فََعَصى ِفْرَعْونُ الرَُّسولَ فَأََخذْنَاُه أَْخذًا ) ١٥(إِلَْيكُْم َرُسولًا َشاِهًدا َعلَْيكُْم كََما أَْرَسلَْنا إِلَى ِفْرَعْونَ َرسُولًا 

إِنَّ َهِذِه َتذِْكَرةٌ ) ١٨(السََّماُء ُمْنفَِطٌر بِِه كَانَ َوْعُدُه َمفُْعولًا ) ١٧(فَكَْيَف َتتَّقُونَ إِنْ كَفَْرُتْم َيوًْما َيْجَعلُ الْوِلَْدانَ ِشيًبا 
قُوُم أَدَْنى ِمْن ثُلُثَيِ اللَّْيلِ وَنِْصفَُه َوثُلُثَُه َوطَاِئفَةٌ ِمَن الَِّذيَن إِنَّ رَبََّك َيْعلَُم أَنََّك َت) ١٩(فََمْن َشاَء اتََّخذَ إِلَى َربِّهِ َسبِيلًا 



  الْقُْرآِن َعِلَم أَنْ سََيكُونُ ِمْنكُْمَمَعَك َواللَُّه يُقَدُِّر اللَّْيلَ َوالنََّهاَر َعِلَم أَنْ لَْن ُتْحُصوُه فََتاَب َعلَْيكُْم فَاقَْرُءوا َما تََيسََّر ِمَن
َرُءوا َما َتَيسََّر ِمْنُه َمْرَضى َوآَخُرونَ َيْضرُِبونَ ِفي الْأَْرضِ َيْبَتُغونَ ِمْن فَْضلِ اللَِّه َوآَخُرونَ يُقَاِتلُونَ ِفي سَبِيلِ اللَِّه فَاقْ

نْفُِسكُْم ِمْن َخْيرٍ َتجُِدوُه عِْنَد اللَِّه ُهَو َخيًْرا َوأَِقيُموا الصَّلَاةَ َوآتُوا الزَّكَاةَ َوأَقْرِضُوا اللََّه قَْرًضا َحَسًنا َوَما تُقَدُِّموا ِلأَ
  ) ٢٠(َوأَْعظََم أَْجًرا َواْسَتغِْفُروا اللََّه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم 

يروى يف سبب نزول هذه السورة أن قريشاً اجتمعت يف دار الندوة تدبر كيدها للنيب صلى اهللا عليه وسلم 
. فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاغتم له؛ والتف بثيابه وتزمل ونام مهموماً . ا وللدعوة اليت جاءهم هب

وتأخر شطر } اخل . . يا أيها املزمل قم الليل إال قليالً { فجاءه جربيل عليه السالم بشطر هذه السورة األول 
تأخر عاماً . إىل آخر السورة } . . لليل إن ربك يعلم أنك تقوم أدىن من ثلثي ا{ : السورة الثاين من قوله تعاىل 

حني قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وطائفة من الذين معه ، حىت ورمت أقدامهم ، فنزل التخفيف يف . كامالً 
  .الشطر الثاين بعد اثين عشر شهراً 

  .شاء اهللا  وتروى رواية أخرى تتكرر بالنسبة لسورة املدثر كذلك كما سيجيء يف عرض سورة املدثر إن
وخالصتها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يتحنث يف غار حراء قبل البعثة بثالث سنوات أي يتطهر ويتعبد 
وكان حتنثه عليه الصالة والسالم شهراً من كل سنة هو شهر رمضان يذهب فيه إىل غار حراء على مبعدة حنو ميلني 

ه هذا الشهر ، يطعم من جاءه من املساكني ، ويقضي وقته يف العبادة فيقيم في. من مكة ، ومعه أهله قريباً منه 
وهو غري مطمئن ملا عليه قومه من عقائد . . والتفكري فيما حوله من مشاهد الكون ، وفيما وراءها من قدرة مبدعة 

يق قاصد يطمئن الشرك املهلهلة ، وتصوراهتا الواهية ، ولكن ليس بني يديه طريق واضح ، وال منهج حمدد ، وال طر
  .إليه ويرضاه 

ففي هذه . وكان اختياره صلى اهللا عليه وسلم هلذه العزلة طرفاً من تدبري اهللا له ليعده ملا ينتظره من األمر العظيم 
العزلة كان خيلو إىل نفسه ، وخيلص من زمحة احلياة وشواغلها الصغرية؛ ويفرغ ملوحيات الكون ، ودالئل اإلبداع؛ 

روح الوجود؛ وتتعانق مع هذا اجلمال وهذا الكمال؛ وتتعامل مع احلقيقة الكربى ومترن على وتسبح روحه مع 
  .التعامل معها يف إدراك وفهم 

ال بد هلذه الروح من خلوة . . وال بد ألي روح يراد هلا أن تؤثر يف واقع احلياة البشرية فتحوهلا وجهة أخرى 
  .وضجة احلياة ، ومهوم الناس الصغرية اليت تشغل احلياة  وعزلة بعض الوقت ، وانقطاع عن شواغل األرض ،

فاالستغراق يف واقع احلياة جيعل النفس . ال بد من فترة للتأمل والتدبر والتعامل مع الكون الكبري وحقائقه الطليقة 
ة كاملة من أسر أما االخنالع منه فترة ، واالنعزال عنه ، واحلياة يف طالق. تألفه وتستنيم له ، فال حتاول تغيريه 

الواقع الصغري ، ومن الشواغل التافهة فهو الذي يؤهل الروح الكبري لرؤية ما هو أكرب ، ويدربه على الشعور 
  بتكامل ذاته بدون حاجة إىل عرف الناس ، واالستمداد من مصدر آخر غري هذا العرف الشائع

نة الكربى ، وتغيري وجه األرض ، وتعديل خط وهكذا دبر اهللا حملمد صلى اهللا عليه وسلم وهو يعده حلمل األما
  .التاريخ 

ينطلق يف هذه العزلة شهراً من الزمان ، مع روح الوجود . دبر له هذه العزلة قبل تكليفه بالرسالة بثالث سنوات . 
  .الطليقة ، ويتدبر ما وراء الوجود من غيب مكنون ، حىت حيني موعد التعامل مع هذا الغيب عندما يأذن اهللا 

فلما أن أذن ، وشاء سبحانه أن يفيض من رمحته هذا الفيض على أهل األرض ، جاء جربيل عليه السالم إىل النيب 



وكان ما قصه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أمره معه فيما رواه . . صلى اهللا عليه وسلم وهو يف غار حراء 
  :ابن إسحق عن وهب بن كيسان ، عن عبيد ، قال 

ما أنا : ويف الروايات ( ما أقرأ : قلت : قال . أقرأ : جربيل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال فجاءين « 
: قال . ما أقرأ : قلت . اقرأ : مث أرسلين فقال . حىت ظننت أنه املوت ) أي ضغطين ( فغتين به : قال ) بقارئ 

مث . فغتين حىت ظننت أنه املوت : قال : ما أقرأ  :قلت . اقرأ : مث أرسلين فقال . فغتين حىت ظننت أنه املوت 
فقال . ما أقول ذلك إال افتداء منه أن يعود يل مبثل ما صنع يب : ماذا أقرأ؟ قال : قلت : قال . اقرأ : أرسلين فقال 

ما علم اإلنسان . الذى علم بالقلم . اقرأ وربك األكرم . خلق اإلنسان من علق . اقرأ باسم ربك الذي خلق { : 
فخرجت : قال . وهببت من نومي فكأمنا كتبت يف قليب كتاباً . مث انتهى فانصرف عين . فقرأهتا : قال . . } مل يعلم 

: قال . يا حممد أنت رسول اهللا وأنا جربيل : حىت إذا كنت يف وسط من اجلبل مسعت صوتاً من السماء يقول 
يا حممد أنت : جل ، صاف قدميه يف أفق السماء يقول فإذا جربيل يف صورة ر. فرفعت رأسي إىل السماء أنظر 

وجعلت أحول وجهي عنه يف آفاق السماء . فما أتقدم وما أتأخر . فوقفت أنظر إليه : قال . رسول اهللا وأنا جربيل 
 فما زلت واقفاً ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي ، حىت بعثت خدجية. فال أنظر يف ناحية إال رأيته كذلك : قال . 

مث انصرف عين وانصرفت راجعاً إىل . رسلها يف طليب ، فبلغوا أعلى مكة ، ورجعوا إليها وأنا واقف يف مكاين ذلك 
يا أبا القاسم أين : فقالت ) أي ملتصقاً هبا مائالً إليها ( أهلي ، حىت أتيت خدجية ، فجلست إىل فخذها مضيفاً إليها 

أبشر يا بن عم » : مث حدثتها بالذي رأيت فقالت . كة ورجعوا إيلّ كنت؟ فواهللا لقد بعثت يف طلبك حىت بلغوا م
  «فوالذي نفس خدجية بيده إين ألرجو أن تكون نيب هذه األمة . واثبت 

مث فتر الوحي مدة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل أن كان باجلبل مرة أخرى فنظر فإذا جربيل ، فأدركته منه 
  :ض ، وانطلق إىل أهله يرجف ، يقول رجفة ، حىت جثى وهوى إىل األر

: وقيل . . ( } يا أيها املزمل { : وإذا جربيل يناديه . وظل يرجتف مما به من الروع . ففعلوا » دثروين . زملوين « 
  .واهللا أعلم أيتهما كانت ) يا أيها املدثر 

ثانية عن سبب نزول مطلعها أو صحت هذه الرواية ال. وسواء صحت الرواية األوىل عن سبب نزول شطر السورة 
أنه مل يعد هناك نوم وأن هنالك تكليفاً ثقيالً ، وجهاداً طويالً ، وأنه  -، فقد علم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  الصحو والكد واجلهد منذ ذلك النداء الذي يالحقه وال يدعه ينام
ومل . اً بعدها أكثر من عشرين عاماً مل يسترح وظل قائم. فقام . . } قم { وقيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حيمل على عاتقه العبء الثقيل الباهظ وال . قام وظل قائماً على دعوة اهللا . ومل يعش لنفسه وال ألهله . يسكن 
عبء البشرية كلها ، وعبء العقيدة كلها ، وعبء الكفاح . عبء األمانة الكربى يف هذه األرض . ينوء به 

  .دين شىت واجلهاد يف ميا
محل عبء الكفاح واجلهاد يف ميدان الضمري البشري الغارق يف أوهام اجلاهلية وتصوراهتا ، املثقل بأثقال األرض 

حىت إذا خلص هذا الضمري يف بعض صحابته مما يثقله من ركام . . وجواذهبا ، املكبل بأوهاق الشهوات وأغالهلا 
مع أعداء دعوة اهللا املتألبني . . بل معارك متالحقة . . ميدان آخر  اجلاهلية واحلياة األرضية بدأ معركة أخرى يف

عليها وعلى املؤمنني هبا ، احلريصني على قتل هذه الغرسة الزكية يف منبتها ، قبل أن تنمو ومتد جذورها يف التربة 
كانت الروم تعّد ومل يكد يفرغ من معارك اجلزيرة العربية حىت . . وفروعها يف الفضاء ، وتظلل مساحات أخرى 

  .هلذه األمة اجلديدة وتتهيأ للبطش هبا على ختومها الشمالية 



فهي معركة خالدة ، الشيطان صاحبها؛ وهو ال . ويف أثناء هذا كله مل تكن املعركة األوىل معركة الضمري قد انتهت 
. م قائم على دعوة اهللا هناك وحممد صلى اهللا عليه وسل. . يين حلظة عن مزاولة نشاطه يف أعماق الضمري اإلنساين 

ويف جهد وكد واملؤمنون . يف شظف من العيش والدنيا مقبلة عليه . وعلى املعركة الدائبة يف ميادينها املتفرقة 
ويف قيام . ويف صرب مجيل على هذا كله . . ويف نصب دائم ال ينقطع . يستروحون من حوله ظالل األمن والراحة 

قم الليل إال . يا أيها املزمل { : وترتيل لقرآنه وتبتل إليه ، كما أمره أن يفعل وهو يناديه ويف عبادة لربه ، . الليل 
إن ناشئة الليل . إنا سنلقي عليك قوالً ثقيال . نصفه أو انقص منه قليال ، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيال . قليال 

ر اسم ربك وتبتل إليه تبتيال ، رب املشرق واملغرب واذك. إن لك يف النهار سبحاً طويال . هي أشد وطأ وأقوم قيال 
  .ال إله إال هو فاختذه وكيال 

  .} واصرب على ما يقولون واهجرهم هجراً مجيال 
ال يلهيه . وهكذا قام حممد صلى اهللا عليه وسلم وهكذا عاش يف املعركة الدائبة املستمرة أكثر من عشرين عاماً 

جزاه اهللا عنا . . نذ أن مسع النداء العلوي اجلليل وتلقى منه التكليف الرهيب م. شأن عن شأن يف خالل هذا األمد 
  . .وعن البشرية كلها خري اجلزاء 

هو الالم املطلقة املمدودة . ويكاد يكون على روي واحد . وشطر السورة األول ميضي على إيقاع موسيقي واحد 
وجدية األمر ، ومع األهوال املتتابعة اليت يعرضها وهو إيقاع رخي وقور جليل؛ يتمشى مع جالل التكليف ، . 

وذرين واملكذبني أويل النعمة ومهلهم قليالً { : هول القول الثقيل الذي أسلفنا ، وهول التهديد املرّوع . . السياق 
كون ويف وهول املوقف الذي يتجلى يف مشاهد ال. . } ، إن لدينآ أنكاالً وجحيماً ، وطعاماً ذا غصة وعذاباً أليماً 

فكيف تتقون إن كفرمت يوماً جيعل { . . } يوم ترجف األرض واجلبال وكانت اجلبال كثيباً مهيالً { : أغوار النفوس 
  .} الولدان شيباً ، السمآء منفطر به ، كان وعده مفعوالً 

حىت ورمت أقدام الرسول فأما اآلية اآلخرية الطويلة اليت متثل شطر السورة الثاين؛ فقد نزلت بعد عام من قيام الليل 
واهللا يعّده ويعّدهم هبذا القيام ملا يعدّهم له فنزل التخفيف ، ومعه . صلى اهللا عليه وسلم وطائفة من الذين معه 

أما هذه اآلية . . التطمني بأنه اختيار اهللا هلم وفق علمه وحكمته بأعبائهم وتكاليفهم اليت قدرها يف علمه عليهم 
ويلة وموسيقاها متموجة عريضة ، وفيها هدوء واستقرار ، وقافية تناسب هذا االستقرار فهي ط. فذات نسق خاص 

  .} غفور رحيم { : وهي امليم وقبلها مد الياء : 
وتصور . تبدأ بالنداء العلوي الكرمي بالتكليف العظيم . والسورة بشطريها تعرض صفحة من تاريخ هذه الدعوة 

واالتكال على اهللا وحده ، . ، والصالة ، وترتيل القرآن ، والذكر اخلاشع املتبتل اإلعداد له والتهيئة بقيام الليل 
والصرب على األذى ، واهلجر اجلميل للمكذبني ، والتخلية بينهم وبني اجلبار القهار صاحب الدعوة وصاحب 

  . .املعركة 
{ : ت ، والتلويح برمحة اهللا ومغفرته والتوجيه للطاعات والقربا. وتنتهي بلمسة الرفق والرمحة والتخفيف والتيسري 

  . .} إن اهللا غفور رحيم 
وهي متثل بشطريها صفحة من صفحات ذلك اجلهد الكرمي النبيل الذي بذله ذلك الرهط املختار من البشرية 
ن البشرية الضالة ، لريدها إىل رهبا ، ويصرب على أذاها ، وجياهد يف ضمائرها؛ وهو متجرد من كل ما يف احلياة م

  ونوم يلتذه الفارغون. عرض يغري ، ولذاذة ُتلهي ، وراحة ينعم هبا اخلليون 
  .واآلن نستعرض السورة يف نصها القرآين اجلميل 



إنا سنلقي عليك . نصفه أو انقص منه قليالً ، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيالً . قم الليل إال قليالً . يا أيها املزمل { 
إن لك يف النهار سبحاً طويالً ، واذكر اسم ربك وتبتل إليه . الليل هي أشد وطأً وأقوم قيالً  إن ناشئة. قوالً ثقيالً 

  . .} رب املشرق واملغرب ال إله إال هو فاختذه وكيالً . تبتيالً 
  .قم . يا أيها املزمل { 

تظرك ، والعبء الثقيل املهيأ قم لألمر العظيم الذي ين. . قم . . إهنا دعوة السماء ، وصوت الكبري املتعال . . } . 
  . .قم فتهيأ هلذا األمر واستعد . . قم فقد مضى وقت النوم والراحة . قم للجهد والنصب والكد والتعب . لك 

لتدفع . وإهنا لكلمة عظيمة رهيبة تنتزعه صلى اهللا عليه وسلم من دفء الفراش ، يف البيت اهلادئ واحلضن الدافئ 
  .ع واألنواء ، وبني الشد واجلذب يف ضمائر الناس ويف واقع احلياة سواء به يف اخلضم ، بني الزعاز

فأما الكبري الذي حيمل هذا العبء . إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مسترحياً ، ولكنه يعيش صغرياً وميوت صغرياً 
املريح؟ ولقد عرف رسول  فماله والنوم؟ وماله والراحة؟ وماله والفراش الدافئ ، والعيش اهلادئ؟ واملتاع. . الكبري 

مضى « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم حقيقة األمر وقّدره ، فقال خلدجية رضي اهللا عنها وهي تدعوه أن يطمئن وينام 
  أجل مضى عهد النوم وما عاد منذ اليوم إال السهر والتعب واجلهاد الطويل الشاق» عهد النوم يا خدجية 

  . .} أو زد عليه ورتل القرآن ترتيالً . نصفه أو انقص منه قليالً . يالً قم الليل إال قل. يا أيها املزمل { 
أكثره أكثر من نصف الليل ودون . قيام الليل . . إنه اإلعداء للمهمة الكربى بوسائل اإلعداد اإلهلية املضمونة 

بال تغن وال تطر وال ختلع  .وهو مد الصوت به وجتويده . قيامه للصالة وترتيل القرآن . . وأقله ثلث الليل . ثلثيه 
  .يف التنغيم 

ولكنه كان يقضي يف . وقد صح عن وتر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالليل أنه مل يتجاوز إحدى عشرة ركعة 
  .هذه الركعات ثلثي الليل إال قليالً ، يرتل فيه القرآن ترتيالً 

بن أيب عروبة عن قتادة ، عن زرارة ابن أوىف ، عن حدثنا حيىي بن سعيد هو ا: روى اإلمام أمحد يف مسنده قال « 
أال أنبئك بأعلم أهل األرض بوتر رسول اهللا صلى اهللا : أنه أتى ابن عباس فسأله عن الوتر فقال . . سعيد بن هشام 

 مث يقول سعيد بن هشام. . ائت عائشة فسلها ، مث ارجع إيل فأخربين بردها عليك : قال . نعم : عليه وسلم ؟ قال 
. بلى : ألست تقرأ القرآن؟ قلت : يا أم املؤمنني أنبئيين عن خلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالت : قلت : 

فهممت أن أقوم ، مث بدا يل قيام رسول اهللا . كان القرآن  -صلى اهللا عليه وسلم  -فإن خلق رسول اهللا : قالت 
ألست تقرأ هذه : عن قيام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالت  يا أم املؤمنني ، أنبئيين: صلى اهللا عليه وسلم قلت 

فإن اهللا افترض قيام الليل يف أول هذه السورة؛ فقام رسول اهللا : قالت . بلى : ؟ قلت } يا أيها املزمل { : السورة 
اء اثين عشر وأمسك اهللا ختامها يف السم. صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم وأصحابه حوالً حىت انتفخت أقدامهم 

  .شهراً 

فهممت أن أقوم ، مث بدا يل وتر . . مث أنزل التخفيف يف آخر هذه السورة ، فصار قيام الليل تطوعاً من بعد فريضة 
كنا : قالت  -يا أم املؤمنني أنبئيين عن وتر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت 

فيبعثه اهللا كما شاء أن يبعثه من الليل ، فيتسّوك مث يتوضأ ، مث يصلي مثان ركعات ال نعد له سواكه وطهوره ، 
جيلس فيهن ، إال عند الثامنة ، فيجلس ويذكر ربه تعاىل ويدعو ، مث ينهض وما يسلم ، مث يقوم ليصلي التاسعة ، مث 

عتني وهو جالس بعدما يسلم ، فتلك مث يصلي رك. يقعد فيذكر اهللا وحده ، مث يدعوه ، مث يسلم تسليماً يسمعنا 



إحدى عشرة ركعة يا بين ، فلما أسن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر بسبع مث صلى ركعتني وهو 
وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إذا صلى صالة أحب أن يداوم . جالس بعدما يسلم ، فتلك تسع يا بين 

وال أعلم نيب اهللا . عن قيام الليل نوم أو وجع أو مرض صلى من هنار اثنيت عشرة ركعة وكان إذا شغله . عليها 
  «. . صلى اهللا عليه وسلم قرأ القرآن كله يف ليلة حىت أصبح ، وال صام شهراً كامالً غري رمضان 

  . .وكان هذا اإلعداد للقول الثقيل الذي سينزله اهللا عليه 
  . .} إنا سنلقي عليك قوالً ثقيالً { 

ولكنه ثقيل يف ميزان . والقرآن يف مبناه ليس ثقيالً فهو ميسر للذكر . . هو هذا القرآن وما وراءه من التكليف 
فأنزله اهللا } لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية اهللا { : احلق ، ثقيل يف أثره يف القلب 

  . .على قلب أثبت من اجلبل يتلقاه 
  .ن تلقي هذا الفيض من النور واملعرفة واستيعابه ، لثقيل ، حيتاج إىل استعداد طويل وإ

  .وإن التعامل مع احلقائق الكونية الكربى اجملردة ، لثقيل ، حيتاج إىل استعداد طويل 
اهللا صلى اهللا وإن االتصال باملأل األعلى وبروح الوجود وأرواح اخلالئق احلية واجلامدة على النحو الذي هتيأ لرسول 

  .عليه وسلم لثقيل ، حيتاج إىل استعداد طويل 
وإن االستقامة على هذا األمر بال تردد وال ارتياب ، وال تلفت هنا أو هناك وراء اهلواتف واجلواذب واملعوقات ، 

  .لثقيل ، حيتاج إىل استعداد طويل 
وسفسافها؛ واالتصال باهللا ، وتلقي فيضه ونوره ، وإن قيام الليل والناس نيام ، واالنقطاع عن غبش احلياة اليومية 

واألنس بالوحدة معه واخللوة إليه ، وترتيل القرآن والكون ساكن ، وكأمنا هو يتنزل من املأل األعلى وتتجاوب به 
جي أرجاء الوجود يف حلظة الترتيل بال لفظ بشري وال عبارة؛ واستقبال إشعاعاته وإحياءاته وإيقاعاته ويف الليل السا

إن هذا كله هو الزاد الحتمال القول الثقيل ، والعبء الباهظ واجلهد املرير الذي ينتظر الرسول وينتظر من . . 
يدعو هبذه الدعوة يف كل جيل وينري القلب يف الطريق الشاق الطويل ، ويعصمه من وسوسة الشيطان ، ومن التيه 

  .يف الظلمات احلافة هبذا الطريق املنري 

  . .} الليل هي أشد وطأ وأقوم قيالً إن ناشئة { 
أي أجهد للبدن ، : } إن ناشئة الليل هي أشد وطأ { : هي ما ينشأ منه بعد العشاء؛ واآلية تقول } ناشئة الليل { 
فإن مغالبة هتاف النوم وجاذبية الفراش ، بعد كد هنار ، ) كما قال جماهد ( أي أثبت يف اخلري : } وأقوم قيالً { 

جهد للبدن؛ ولكنها إعالن لسيطرة الروح ، واستجابة لدعوة اهللا ، وإيثار لألنس به ، ومن مث فإهنا أقوم أشد وطأ وأ
وإهنا لتسكب يف القلب أنساً . قيالً ، ألن للذكر فيها حالوته ، وللصالة فيها خشوعها ، وللمناجاة فيها شفافيتها 

واهللا الذي خلق هذا القلب يعلم مداخله وأوتاره ، . . كره وراحة وشفافية ونوراً ، قد ال جيدها يف صالة النهار وذ
ويعلم ما يتسرب إليه وما يوقع عليه ، وأي األوقات يكون فيها أكثر تفتحاً واستعداداً وهتيؤاً ، وأي األسباب أعلق 

  .به وأشد تأثرياً فيه 
الثقيل ، وينهض بالعبء اجلسيم ،  واهللا سبحانه وهو يعد عبده ورسوله حممداً صلى اهللا عليه وسلم ليتلقى القول

وألن له يف النهار مشاغله ونشاطه الذي يستغرق . اختار له قيام الليل ، ألن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيالً 
  :كثرياً من الطاقة وااللتفات 

  . .} إن لك يف النهار سبحاً طويالً { 



  :الليل ، يقوم له بالصالة والذكر  فلينقض النهار يف هذا السبح والنشاط ، وليخلص لربه يف
  . .} واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيالً { 

وذكر اسم اهللا ، ليس هو جمرد ترديد هذا اإلسم الكرمي باللسان ، على عدة املسبحة املئوية أو األلفية إمنا هو ذكر 
لتبتل هو االنقطاع الكلي عما عدا وا. القلب احلاضر مع اللسان الذاكر؛ أو هو الصالة ذاهتا وقراءة القرآن فيها 

اهللا ، واالجتاه الكلي إليه بالعبادة والذكر ، واخللوص من كل شاغل ومن كل خاطر ، واحلضور مع اهللا بكامل 
  .احلس واملشاعر 

  .ا وملا ذكر التبتل وهو االنقطاع عما عدا اهللا ، ذكر بعده ما يفيد أنه ليس هناك إال اهللا ، يتجه إليه من يريد االجن
  . .} رب املشرق واملغرب ، ال إله إال هو ، فاختذوه وكيالً { 

فاالنقطاع إليه هو . وهو الواحد األحد الذي ال إله إال هو . . رب املشرق والغرب . . فهو رب كل متجه 
. االنقطاع للحقيقة الوحيدة يف هذا الوجود؛ والتوكل عليه هو التوكل على القوة الوحيدة يف هذا الوجود 

واالتكال على اهللا وحده هو الثمرة املباشرة لالعتقاد بوحدانيته ، وهيمنته على املشرق واملغرب ، أي على الكون 
. لينهض بعبئه الثقيل ، يف حاجة ابتداء للتبتل هللا واالعتماد عليه دون سواه . . قم : والرسول الذي ينادى . . كله 

  الطريق الطويل فمن هنا يستمد القوة والزاد للعبء الثقيل يف
وأن خيلي بينه . مث وجه اهللا الرسول إىل الصرب اجلميل على ما يلقاه من قومه من االهتام واإلعراض والصد والتعطيل 

  .وبني املكذبني وميهلهم قليالً 

  :فإن لدى اهللا هلم عذاباً وتنكيالً 
إن لدينآ أنكاالً . نعمة ومهلهم قليال وذرين واملكذبني أويل ال. واصرب على ما يقولون واهجرهم هجراً مجيال { 

إنآ أرسلنآ . . يوم ترجف األرض واجلبال ، وكانت اجلبال كثيباً مهيال . وطعاماً ذا غصة وعذاباً أليما . وجحيما 
فكيف . إليكم رسوالً شاهداً عليكم كمآ أرسلنآ إىل فرعون رسوال ، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذاً وبيال 

  . .}  يوماً جيعل الولدان شيباً ، السمآء منفطر به كان وعده مفعوال تتقون إن كفرمت
وإذا صحت الرواية األوىل عن نزول مطلع هذه السورة يف بدء البعثة ، فإن هذا الشوط الثاين منها يكون قد نزل 

عليه وسلم وعلى متأخراً بعد اجلهر بالدعوة ، وظهور املكذبني واملتطاولني ، وشدهتم على رسول اهللا صلى اهللا 
فأما إذا صحت الرواية الثانية فإن شطر السورة األول كله يكون قد نزل مبناسبة ما نال النيب صلى اهللا . املؤمنني 

  .عليه وسلم من أذى املشركني وصدهم عن الدعوة 
يقترنان يف صدد تزويد وعلى أية حال فإننا جند التوجيه إىل الصرب ، بعد التوجيه إىل القيام والذكر ، ومها كثرياً ما 

القلب بزاد هذه الدعوة يف طريقها الشاق الطويل ، سواء طريقها يف مسارب الضمري أو طريقها يف جهاد املناوئني ، 
واهجرهم { مما يغيظ وحينق ، . . } واصرب على ما يقولون { . جند التوجيه إىل الصرب . . وكالمها شاق عسري 

وكانت هذه هي خطة الدعوة يف مكة . وال غضب ، وال ُهجر فيه وال مشادة  ال عتاب معه. . } هجراً مجيالً 
  .كانت جمرد خطاب للقلوب والضمائر ، وجمرد بالغ هادئ وجمرد بيان منري . . وخباصة يف أوائلها 

 والصرب هو الوصية من اهللا لكل رسول من. واهلجر اجلميل مع التطاول والتكذيب ، حيتاج إىل الصرب بعد الذكر 
وما ميكن أن يقوم على هذه الدعوة أحد إال والصرب زاده وعتاده . رسله ، مرة ومرة ومرة؛ ولعباده املؤمنني برسله 

جهاد مع النفس وشهواهتا واحنرافاهتا وضعفها . . فهي جهاد . ، والصرب جنته وسالحه ، والصرب ملجؤه ومالذه 
ومع النفوس . ووسائلهم وتدبريهم وكيدهم وأذاهم  وجهاد مع أعداء الدعوة. . وشرودها وعجلتها وقنوطها 



عامة وهي تتفصى من تكاليف هذه الدعوة ، وتتفلت ، وتتخفى يف أزياء كثرية وهي ختالف عنها وال تستقيم عليها 
  والداعية ال زاد له إال الصرب أمام هذا كله ، والذكر وهو قرين الصرب يف كل موضع تقريباً. 

وذرين واملكذبني أويل { : وخل بيين وبني املكذبني ، فأنا هبم كفيل . . جرهم هجراً مجيالً اصرب على ما يقولون واه
واملكذبون بشر من . . } وذرين واملكذبني { . . كلمة يقوهلا اجلبار القهار القوي املتني . . } النعمة ومهلهم قليالً 

  وال تزيد} بكن { العريض البشر ، والذي يتهددهم هو الذي أنشأهم ابتداء وخلق هذا الكون 
وسأتوىل أنا . ودعهم يكذبون واهجرهم هجراً مجيالً . وما عليك إال البالغ . فهي دعويت . . ذرين واملكذبني 

  حرهبم ، فاسترح أنت من التفكري يف شأن املكذبني
  .إهنا القاصمة املزلزلة املذهلة حني خيلو اجلبار ، إىل هذه اخلالئق اهلينة املضعوفة 

  مهما يكن من جربوهتم يف األرض على أمثاهلم من املخاليق} أويل النعمة  {. 
. وإن هي إال يوم أو بعض يوم يف حساب اهللا . ولو مهلهم احلياة الدنيا كلها ما كانت إال قليالً } ومهلهم قليالً { 

ي قليل أياً كان األمد ، ولو ويف حساهبم هم أنفسهم حني تطوى ، بل إهنم ليحسوهنا يف يوم القيامة ساعة من هنار فه
  :مضوا من هذه احلياة ناجني من أخذ اجلبار املنتقم الذي ميهل قليالً ويأخذ تنكيالً 

  . .} إن لدينا أنكاالً وجحيماً وطعاماً ذا غصة وعذاباً أليماً { 
{ جزاء مناسب كلها . . واألنكال هي القيود واجلحيم والطعام ذو الغصة الذي ميزق احللوق والعذاب األليم 

. الذين مل يرعوا النعمة ، ومل يشكروا املنعم ، فاصرب يا حممد عليهم صرباً مجيالً وخل بيين وبينهم } ألويل النعمة 
ودعهم فإن عندنا قيوداً تنكل هبم وتؤذيهم ، وجحيماً جتحمهم وتصليهم ، وطعاماً تالزمه الغصة يف احللق ، وعذاباً 

  . .أليماً يف يوم خميف 
  :يرسم مشهد هذا اليوم املخيف مث 
  . .} يوم ترجف األرض واجلبال وكانت اجلبال كثيباً مهيالً { 

فكيف . فترجف وختاف وتتفتت وتنهار . فها هي ذي صورة للهول تتجاوز الناس إىل األرض يف أكرب جماليها 
  بالناس املهازيل الضعاف

أويل النعمة ، يذكرهم فرعون اجلبار ، وكيف أخذه اهللا أخذ  ويلتفت السياق أمام مشهد اهلول املفزع ، إىل املكذبني
  :عزيز قهار 

} إنا أرسلنا إليكم رسوالً شاهداً عليكم كما أرسلنا إىل فرعون رسوالً ، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذاً وبيالً 
.  

  .ار هكذا يف اختصار يهز قلوهبم وخيلعها خلعاً ، بعد مشهد األرض واجلبال وهي ترجف وتنه
  فذلك أخذ اآلخرة وهذا أخذ الدنيا؛ فكيف تنجون بأنفسكم وتقوها هذا اهلول الرعيب؟

  . .} فكيف تتقون إن كفرمت يوماً جيعل الولدان شيباً السماء منفطر به؟ { 
وإنه هلول . وإهنا لتشيب الولدان . وإن صورة اهلول هنا لتنشق هلا السماء ، ومن قبل رجفت هلا األرض واجلبال 

يف مشاهد ينقلها السياق القرآين إىل حس املخاطبني كأهنا . . رتسم صوره يف الطبيعة الصامتة ، ويف اإلنسانية احلية ت
  وهو ما شاء فعل وما أراد كان. واقعاً ال خلف فيه . . } كان وعده مفعوالً { . مث يؤكدها تأكيداً . . واقعة 

طريق . . ل يف النفس يلمس قلوهبم لتتذكر وختتار طريق السالمة وأمام هذا اهلول الذي يتمثل يف الكون كما يتمث
  . .اهللا 



  . .} إن هذه تذكرة ، فمن شاء اختذ إىل ربه سبيالً { 
  وإن السبيل إىل اهللا آلمن وأيسر ، من السبيل املريب ، إىل هذا اهلول العصيب

اهللا عليه وسلم والقلة املؤمنة املستضعفة  وبينما تزلزل هذه اآليات قوائم املكذبني ، تنزل على قلب الرسول صلى
وإن هي إال مهلة قصرية ، . إذ حيسون أن رهبم معهم ، يقتل أعداءهم وينكل هبم . إذ ذاك بالروح والثقة واليقني 

مث يقضى األمر ، حينما جييء األجل ويأخذ اهللا أعداءه وأعداءهم بالنكال واجلحيم والعذاب األليم . إىل أجل معلوم 
.  
  .اهللا ال يدع أولياءه ألعدائه ، ولو أمهل أعداءه إىل حني  إن

. .  
  :واآلن جييء شطر السورة الثاين يف آية واحدة طويلة ، نزلت بعد مطلع السورة بعام على أرجح األقوال 

. ار واهللا يقدر الليل والنه. إن ربك يعلم أنك تقوم أدىن من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ، وطآئفة من الذين معك { 
وآخرون يضربون . علم أن سيكون منكم مرضى . علم أن لن حتصوه فتاب عليكم ، فاقرءوا ما تيسر من القرآن 
فاقرءوا ما تيسر منه ، وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة . يف األرض يبتغون من فضل اهللا وآخرون يقاتلون يف سبيل اهللا 

من خري جتدوه عند اهللا هو خرياً وأعظم أجراً ، واستغفروا اهللا ،  ، وأقرضوا اهللا قرضاً حسناً ، وما تقدموا ألنفسكم
  . .} إن اهللا غفور رحيم 

وقد . ودعوة التيسري اإلهلي على النيب واملؤمنني . إهنا ملسة التخفيف الندية ، متسح على التعب والنصب واملشقة 
وما كان . ويل للصالة بقدر من القرآن كبري وقد انتفخت أقدامهم من القيام الط. علم اهللا منه ومنهم خلوصهم له 

إمنا كان يريد أن يعده لألمر العظيم الذي سيواجهه طوال ما بقي له . اهللا يريد لنبيه أن يشقى هبذا القرآن وبالقيام 
  .هو واجملموعة القليلة من املؤمنني الذين قاموا معه . من احلياة 

. } تقوم أدىن من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك  إن ربك يعلم أنك{ : ويف احلديث مودة وتطمني 
إن ربك يعلم أنك وهم جتافت . . إنه رآك إن قيامك وصالتك أنت وطائفة من الذين معك قبلت يف ميزان اهللا . 

. اهللا جنوبكم عن املضاجع؛ وتركت دفء الفراش يف الليلة القارسة ، ومل تسمع نداء املضاجع املغري ومسعت نداء 
فيطيل من هذا . . } واهللا يقدر الليل والنهار { . . إن ربك يعطف عليك ويريد أن خيفف عنك وعن أصحابك . 

وهو . وأنت ومن معك ماضون تقومون أدىن من ثلثي الليل ونصفه وثلثه . فيطول الليل ويقصر . ويقصر من ذاك 
إمنا يريد لكم الزاد وقد تزودمت فخففوا . يشق عليكم  وهو ال يريد أن يعنتكم وال أن. يعلم ضعفكم عن املواالة 

. . يف قيام الليل بال مشقة وال عنت . . } فاقرءوا ما تيسر من القرآن { : على أنفسكم ، وخذوا األمر هيناً 
علم أن سيكون منكم { : وهناك يف علم اهللا أمور تنتظركم تستنفد اجلهد والطاقة ، ويشق معها القيام الطويل 

يف طلب الرزق . . } وآخرون يضربون يف األرض يبتغون من فضل اهللا { يصعب عليهم هذا القيام } ى مرض
واهللا ال يريد أن تدعوا أمور حياتكم وتنقطعوا لعبادة الشعائر . والكد فيه ، وهو ضرورة من ضرورات احلياة 

سيأذن لكم يف االنتصار من ظلمكم بالقتال فقد علم اهللا أن . . } وآخرون يقاتلون يف سبيل اهللا { انقطاع الرهبان 
بال عسر وال } فاقرءوا ما تيسر منه { ، وإلقامة راية لإلسالم يف األرض خيشاها البغاة فخففوا إذن على أنفسكم 

وتصدقوا بعد ذلك . . } وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة { : واستقيموا على فرائض الدين . . مشقة وال إجهاد 
  .لكم خريه  قرضاً هللا يبقى



واجتهوا . . } وأقرضوا اهللا قرضاً حسناً ، وما تقدموا ألنفسكم من خري جتدوه عند اهللا هو خرياً وأعظم أجراً { . 
واستغفروا اهللا إن اهللا { : فاإلنسان يقصر وخيطئ مهما جد وحترى الصواب . إىل اهللا مستغفرين عن تقصريكم 

  . .} غفور رحيم 
والتيسري والطمأنينة جتيء بعد عام من الدعوة إىل القيام ولقد خفف اهللا عن املسلمني ، فجعل  إهنا ملسة الرمحة والود

أما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقد مضى على هنجه مع ربه ، ال يقل قيامه عن . قيام الليل هلم تطوعاً ال فريضة 
على أن . ذه احلضرة زاد احلياة وزاد اجلهاد ثلث الليل ، يناجي ربه ، يف خلوة من الليل وهدأة ، ويستمد من ه

وقد . قلبه ما كان ينام وإن نامت عيناه ، فقد كان قلبه صلى اهللا عليه وسلم دائماً مشغوالً بذكر اهللا ، متبتالً ملواله 
  . .على ثقل ما حيمل على عاتقه ، وعلى مشقة ما يعاين من األعباء الثقال . فرغ قلبه من كل شيء إال من ربه 

) ٦(َولَا َتْمُنْن َتْسَتكِْثُر ) ٥(وَالرُّْجَز فَاْهُجْر ) ٤(َوثَِياَبَك فَطَهِّْر ) ٣(َوَربََّك فَكَبِّْر ) ٢(قُْم فَأَْنِذْر ) ١(َيا أَيَُّها الُْمدَّثُِّر 
ذَْرنِي َوَمنْ ) ١٠(َعلَى الْكَاِفرِيَن غَْيُر َيِسريٍ ) ٩(فَذَِلكَ َيْوَمِئٍذ َيْوٌم َعِسٌري ) ٨(فَإِذَا ُنِقَر ِفي النَّاقُورِ ) ٧(َوِلرَبَِّك فَاصْبِْر 
ثُمَّ َيطَْمُع أَنْ ) ١٤(َوَمهَّْدُت لَُه َتمْهِيًدا ) ١٣(وََبنَِني ُشُهوًدا ) ١٢(َوَجَعلْتُ لَُه َمالًا َمْمُدوًدا ) ١١(َخلَقُْت َوِحيًدا 

ثُمَّ ) ١٩(فَقُِتلَ كَْيَف قَدََّر ) ١٨(إِنَُّه فَكََّر َوقَدََّر ) ١٧(سَأُْرِهقُُه َصعُوًدا ) ١٦(كَلَّا إِنَُّه كَانَ لِآَياِتَنا َعنِيًدا ) ١٥(أَزِيَد 
فَقَالَ إِنْ َهذَا إِلَّا ِسْحٌر يُْؤثَرُ ) ٢٣(ثُمَّ أَدَْبَر َواْسَتكَْبَر ) ٢٢(ثُمَّ عََبَس َوَبَسَر ) ٢١(ثُمَّ َنظََر ) ٢٠(قُِتلَ كَْيَف قَدََّر 

لَوَّاَحةٌ ) ٢٨(لَا ُتبِْقي َولَا َتذَُر ) ٢٧(َوَما أَْدرَاَك َما َسقَُر ) ٢٦(َسأُْصِليهِ َسقََر ) ٢٥(ا إِلَّا قَْولُ الَْبَشرِ إِنْ َهذَ) ٢٤(
إِلَّا ِفْتَنةً ِللَِّذيَن كَفَرُوا  َوَما َجَعلَْنا أَْصَحاَب النَّارِ إِلَّا َملَاِئكَةً َوَما َجَعلَْنا ِعدَّتَُهْم) ٣٠(َعلَْيَها ِتْسَعةَ َعَشَر ) ٢٩(ِللَْبَشرِ 

اَب وَالُْمْؤِمُنونَ َوِلَيقُولَ الَِّذيَن ِفي ِلَيسَْتْيِقَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب َوَيزَْداَد الَِّذيَن آَمُنوا إَِمياًنا وَلَا يَْرَتابَ الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَت
اَد اللَُّه بَِهذَا َمثَلًا كَذَِلَك ُيِضلُّ اللَُّه َمْن َيَشاُء َويَْهِدي َمْن َيَشاُء َوَما َيعْلَُم ُجُنوَد رَبَِّك قُلُوبِهِْم َمَرٌض َوالْكَاِفُرونَ َماذَا أََر
إِنََّها ) ٣٤(وَالصُّْبحِ إِذَا أَْسفََر ) ٣٣(وَاللَّْيلِ إِذْ أَْدَبَر ) ٣٢(كَلَّا َوالْقََمرِ ) ٣١(إِلَّا ُهَو َوَما ِهَي إِلَّا ِذكَْرى ِللَْبَشرِ 

كُلُّ نَفْسٍ بَِما كََسَبتْ َرِهيَنةٌ ) ٣٧(ِلَمْن َشاَء ِمْنكُْم أَنْ َيتَقَدََّم أَْو يََتأَخََّر ) ٣٦(َنِذيًرا ِللَْبَشرِ ) ٣٥(لَإِْحَدى الْكَُبرِ 
قَالُوا ) ٤٢(َما َسلَكَكُْم ِفي َسقََر ) ٤١(َعنِ الُْمْجرِِمَني ) ٤٠(ِفي َجنَّاٍت يََتَساَءلُونَ ) ٣٩(إِلَّا أَْصحَاَب الَْيِمنيِ ) ٣٨(

َوكُنَّا ُنكَذُِّب بَِيْومِ ) ٤٥(َوكُنَّا َنخُوُض َمَع الْخَاِئِضَني ) ٤٤(وَلَْم َنُك ُنطِْعُم الِْمْسِكَني ) ٤٣(لَْم َنُك ِمَن الُْمَصلَِّني 
كَأَنَُّهْم ) ٤٩(فََما لَُهْم َعنِ التَّذِْكَرِة ُمعْرِِضَني ) ٤٨(ةُ الشَّاِفِعَني فََما َتْنفَُعُهمْ َشفَاَع) ٤٧(حَتَّى أََتاَنا الَْيِقُني ) ٤٦(الدِّينِ 

كَلَّا َبلْ لَا ) ٥٢(َبلْ ُيرِيُد كُلُّ اْمرِئٍ ِمْنُهمْ أَنْ ُيؤَْتى ُصُحفًا مَُنشََّرةً ) ٥١(فَرَّْت ِمْن قَْسَوَرٍة ) ٥٠(ُحُمٌر ُمْسَتْنفَِرةٌ 
َوَما َيذْكُُرونَ إِلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه ُهَو أَْهلُ التَّقَْوى ) ٥٥(فََمْن َشاَء ذَكََرُه ) ٥٤(كَلَّا إِنَُّه َتذِْكَرةٌ ) ٥٣(َيَخافُونَ الْآِخَرةَ 
  ) ٥٦(َوأَْهلُ الَْمْغِفَرِة 

 فهناك روايات. » املزمل « ينطبق على هذه السورة من ناحية سبب نزوهلا ، ووقت نزوهلا ما سبق ذكره عن سورة 
بأهنا هي أول ما نزل بعد سورة العلق ، ورواية أخرى بأهنا نزلت بعد اجلهر بالدعوة وإيذاء املشركني للنيب صلى اهللا 

  .عليه وسلم 
سألت أبا سلمة بن : قال البخاري ، حدثنا حيىي ، حدثنا وكيع ، عن علي بن املبارك ، عن حيىي بن أيب كثري قال 

} اقرأ باسم ربك الذي خلق { يقولون : قلت . . } يا أيها املدثر { : رآن؟ قال عبد الرمحن عن أول ما نزل من الق
ال أحدثك إال ما : سألت جابر بن عبد اهللا عن ذلك ، وقلت له مثل ما قلت يل ، فقال جابر : فقال أبو سلمة 

فنظرت عن  جاورت حبراء فلما قضيت جواري هبطت فنوديت ،« : حدثنا به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



مييين فلم أر شيئاً ، ونظرت عن مشايل فلم أر شيئاً ، ونظرت أمامي فلم أر شيئاً ، ونظرت خلفي فلم أر شيئاً ، 
فدثروين وصبوا علّي : قال « دثروين وصبوا علّي ماء بارداً » : فأتيت خدجية فقلت . فرفعت رأسي فرأيت شيئاً 

  .» وربك فكرب . قم فأنذر . دثر يا أيها امل{ : فنزلت : قال . ماء بارداً 
أخربين جابر بن عبد اهللا ، أنه مسع رسول : قال . وقد رواه مسلم من طريق عقيل ، عن ابن شهاب ، عن أيب سلمة 
فبينا أنا أمشي إذ مسعت صوتاً من السماء ، « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيدث عن فترة الوحي ، فقال يف حديثه 

اء ، فإذا امللك الذي جاءين حبراء ، قاعد على كرسي بني السماء واألرض ، فجثيت منه فرفعت بصري قبل السم
. قم فأنذر . يا أيها املدثر { : زملوين ، فدثروين ، فأنزل اهللا تعاىل : حىت هويت إىل األرض فجئت إىل أهلي فقلت 

ورواه البخاري من هذا . . « تتابع مث محي الوحي و. والرجز األوثان : قال أبو سلمة » } إىل والرجز فاهجر . 
  .وهذا لفظ البخاري . . الوجه أيضاً 

وهذا السياق هو احملفوظ ، وهو يقتضي أنه قد نزل الوحي » : وعلق ابن كثري يف التفسري على هذا احلديث بقوله 
. باسم ربك الذي خلق اقرأ { . . وهو جربيل ، حني أتاه بقوله » فإذا امللك الذي جاءين حبراء « : قبل هذا لقوله 

مث إنه حصل بعد هذا } اقرأ وربك األكرم الذي علم بالقلم ، علم اإلنسان ما مل يعلم . خلق اإلنسان من علق 
  . .« ووجه اجلمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه السورة . الفترة ، مث نزل امللك بعد هذا 

حدثنا حممد بن علي بن شعيب السمسار ، حدثنا احلسن بن .  قال الطرباين. . وهناك رواية أخرى . فهذه رواية 
مسعت ابن عباس يقول : بشر البجلي ، حدثنا املعاىف بن عمران ، عن إبراهيم بن يزيد ، مسعت ابن أيب مليكة يقول 

  .ساحر : ما تقولون يف هذا الرجل؟ فقال بعضهم : إن الوليد بن املغرية صنع لقريش طعاماً ، فلما أكلوا منه قال : 

وقال . شاعر : وقال بعضهم . ليس بكاهن : وقال بعضهم . كاهن : وقال بعضهم . ليس بساحر : وقال بعضهم 
فبلغ ذلك النيب صلى اهللا . فأمجع رأيهم على أنه سحر يؤثر . بل سحر يؤثر : وقال بعضهم . ليس بشاعر : بعضهم 

وثيابك . وربك فكرب . قم فأنذر . يا أيها املدثر { : اىل فأنزل اهللا تع. عليه وسلم فحزن ، وقنع رأسه ، وتدثر 
  . .} ولربك فاصرب . والرجز فاهجر ، وال متنن تستكثر . فطهر 

مما جيعلنا ال نستطيع اجلزم بشيء عن أيتهما . . » املزمل « وتكاد تكون هذه الرواية هي ذاهتا اليت رويت عن سورة 
  .املناسبة أو تلك  واليت نزلت هبذه. هي اليت نزلت أوالً 

رمبا يكون قد } ولربك فاصرب { : غري أن النظر يف النص القرآين ذاته يوحي بأن مطلع هذه السورة إىل قوله تعاىل 
واذكر اسم ربك وتبتل إليه { : شأنه شان مطلع سورة املزمل إىل قوله تعاىل . نزل مبكراً يف أوائل أيام الدعوة 

وهذا وذلك إلعداد نفس الرسول صلى اهللا عليه وسلم } ال إله إال هو فاختذه وكيالً تبتيالً ، رب املشرق واملغرب 
للنهوض بالتبعة الكربى ، ومواجهة قريش بعد ذلك بالدعوة جهاراً وكافة ، مما سيترتب عليه مشاق كثرية متنوعة ، 

ا تال هذا يف سورة املزمل ، قد ويكون ما تال ذلك يف سورة املدثر ، وم. . حتتاج مواجهتها إىل إعداد نفسي سابق 
  .نزال بعد فترة مبناسبة تكذيب القوم وعنادهم ، وإيذائهم للنيب صلى اهللا عليه وسلم باالهتام الكاذب والكيد اللئيم 

إال أن هذا االحتمال ال ينفي االحتمال اآلخر ، وهو أن يكون كل من املطلعني قد نزل متصالً مبا تاله يف هذه 
، مبناسبة واحدة ، وهي التكذيب ، واغتمام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للكيد الذي كادته  السورة ويف تلك

  .ويكون الشأن يف السورتني هو الشأن يف سورة القلم على النحو الذي بيناه هناك . . قريش ودبرته 
بانتداب النيب صلى اهللا عليه وأياً ما كان السبب واملناسبة فقد تضمنت هذه السورة يف مطلعها ذلك النداء العلوي 

قم . يا أيها املدثر { : وسلم هلذا األمر اجللل؛ وانتزاعه من النوم والتدثر والدفء إىل اجلهاد والكفاح واملشقة 



مع توجيهه صلى اهللا عليه وسلم إىل التهيؤ هلذا األمر العظيم ، واالستعانة عليه هبذا الذي وجهه اهللا إليه . . } فأنذر 
وكان ختام التوجيه هنا . . } ولربك فاصرب . وال متنن تستكثر . والرجز فاهجر . وثيابك فطهر . فكرب  وربك{ : 

  بالصرب كما كان هناك يف سورة املزمل
وتضمنت السورة بعد هذا هتديداً ووعيداً للمكذبني باآلخرة ، وحبرب اهللا املباشرة ، كما تضمنت سورة املزمل 

  .قور ، فذلك يومئذ يوم عسري ، على الكافرين غري يسري فإذا نقر يف النا{ : سواء 

كال إنه . وجعلت له ماالً ممدوداً ، وبنني شهوداً ، ومهدت له متهيداً ، مث يطمع أن أزيد . ذرين ومن خلقت وحيداً 
  . .} سأرهقه صعوداً . كان آلياتنا عنيداً 

مشاهد كيده على حنو ما ورد يف سورة القلم ، ورمبا وتعني سورة املدثر أحد املكذبني بصفته ، وترسم مشهداً من 
كما سيأيت تفصيل الروايات عند مواجهة ( إنه الوليد بن املغرية : كان الشخص املعين هنا وهناك واحداً ، قيل 

. فقتل كيف قدَّر؟ مث نظر ، مث عبس وبسر . إنه فكَّر وقدَّر { : وتذكر سبب حرب اهللا سبحانه وتعاىل له ) النص 
سأصليه سقر { : مث تذكر مصريه . . } إن هذآ إال قول البشر . إن هذآ إال سحر يؤثر : فقال .  أدبر واستكرب مث
  . .} عليها تسعة عشر . لواحة للبشر . ومآ أدراك ما سقر ، ال تبقي وال تذر . 

تنة وتساؤل وشك واستهزاء وما أثاره هذا العدد من بلبلة وف. والقائمني عليها التسعة عشر . ومبناسبة مشهد سقر 
يف أوساط املشركني وضعاف اإلميان ، تتحدث السورة عن حكمة اهللا يف ذكر هذا العدد ، مث تفتح كوة على حقيقة 
غيب اهللا ، واختصاصه هبذا الغيب ، وهي كوة تلقي ضوءاً على جانب من التصور اإلمياين حلقيقة غيب اهللا املكنون 

وما جعلنا عدهتم إال فتنة للذين كفروا ، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ، . ال مالئكة وما جعلنا أصحاب النار إ{ : 
: ويزداد الذين آمنوا إمياناً ، وال يرتاب الذين أوتوا الكتاب واملؤمنون ، وليقول الذين يف قلوهبم مرض والكافرون 

ا يعلم جنود ربك إال هو ، وما هي إال ماذآ أراد اهللا هبذا مثالً؟ كذلك يضل اهللا من يشآء ويهدي من يشآء ، وم
  . .} ذكرى للبشر 

مث يصل أمر اآلخرة وسقر ومن عليها مبشاهد كونية حاضرة ، ليجمع على القلوب إحياء هذه وتلك يف معرض 
ملن . نذيراً للبشر . إهنا إلحدى الكرب . والصبح إذآ أسفر . والليل إذ أدبر . كال والقمر { : اإليقاظ والتحذير 

  . .} ء منكم أن يتقدم أو يتأخر شآ
كما يعرض مقام اجملرمني ومقام أصحاب اليمني ، حيث يعترف املكذبون اعترافاً طويالً بأسباب استحقاقهم لالرهتان 

كل { : والقيد يف يوم اجلزاء واحلساب ، يعقب عليه بكلمة الفصل يف أمرهم الذي ال تنفعهم فيه شفاعة شافع 
مل نك : ما سلككم يف سقر؟ قالوا . يف جنات يتسآءلون عن اجملرمني . إال أصحاب اليمني . نفس مبا كسبت رهينة 

فما . حىت أتانا اليقني . وكنا نكذب بيوم الدين . وكنا خنوض مع اخلآئضني . ومل نك نطعم املسكني . من املصلني 
  . .} تنفعهم شفاعة الشافعني 

 ، يتساءل مستنكراً موقف املكذبني من الدعوة إىل التذكرة والنجاة ويف ظل هذا املشهد املخزي ، واالعتراف املهني
فما هلم عن { : من هذا املصري ، ويرسم هلم مشهداً ساخراً يثري الضحك والزراية من نفارهم احليواين الشموس 

  .} فرت من قسورة . التذكرة معرضني؟ كأهنم محر مستنفرة 
بل يريد كل امرئ { . نعهم من االستجابة لصوت املذكر الناصح ويكشف عن حقيقة الغرور الذي يساورهم فيم

  .} منهم أن يؤتى صحفاً منشرة 



فهو احلسد للنيب صلى اهللا عليه وسلم والرغبة يف أن يؤتى كل منهم الرسالة والسبب الدفني اآلخر هو قلة . 
  . .} كال بل ال خيافون اآلخرة { : التقوى 

ورد األمر كله إىل مشيئة } فمن شاء ذكره . كال إنه تذكرة { : الذي ال جماملة فيه  ويف اخلتام جييء التقرير اجلازم
  . .} وما يذكرون إال أن يشاء اهللا هو أهل التقوى وأهل املغفرة { : اهللا وقدره 

وهكذا متثل السورة حلقة من حلقات الكفاح النفسي الذي كافحه القرآن للجاهلية وتصوراهتا يف قلوب قريش؛ 
واملشاهبات كثرية بني اجتاهات . . كافح العناد والكيد واإلعراض الناشئ عن العمد والقصد بشىت األساليب كما 

هذه السورة واجتاهات سورة املزمل ، وسورة القلم ، مما يدل على أهنا مجيعاً نزلت متقاربة ، ملواجهة حاالت 
قد نزل لشأن خاص بالرياضة الروحية للرسول صلى وذلك باستثناء الشطر الثاين من سورة املزمل ، و. . متشاهبة 

  .اهللا عليه وسلم وطائفة من الذين معه كما تقدم 
يتئد إيقاعها أحياناً ، وجيري الهثاً أحياناً . منوعة الفواصل والقوايف . سريعة اجلريان . وهذه السورة قصرية اآليات 

ال تبقي وال تذر . وتصوير مشهد سقر . . ويبسر وخباصة عند تصوير مشهد هذا املكذب وهو يفكر ويقدر ويعبس 
  فرت من قسورة. ومشهد فرارهم كأهنم محر مستنفرة . . لواحة للبشر . 

وهذا التنوع يف اإليقاع والقافية بتنوع املشاهد والظالل جيعل للسورة مذاقاً خاصاً؛ وال سيما عند رد بعض القوايف 
. استكرب . بسر . قدر : وعودهتا بعد فترة . . فكرب . أنذر . املدثر :  ورجعها بعد انتهائها كقافية الراء الساكنة

فما هلم { : عند قوله . وكذلك االنتقال من قافية إىل قافية يف الفقرة الواحدة مفاجأة ولكن هلدف خاص . . سقر 
ويف . ويستنكر ففي اآلية األوىل كان يسأل . . } فرت من قسورة . عن التذكرة معرضني؟ كأهنم محر مستنفرة 
  . .الثانية والثالثة كان يصور ويسخر وهكذا 

  :واآلن نأخذ يف االستعراض التفصيلي للسورة 
  . .} ولربك فاصرب . وال متنن تستكثر . والرجز فاهجر . وثيابك فطهر . وربك فكرب . قم فأنذر . يا أيها املّدثّر { 

نذارة هذه البشرية وإيقاظها ، وختليصها من الشر يف الدنيا ، . . إنه النداء العلوي اجلليل ، لألمر العظيم الثقيل 
وهو واجب ثقيل شاق ، حني يناط بفرد . . ومن النار يف اآلخرة؛ وتوجيهها إىل طريق اخلالص قبل فوات األوان 

تواء من البشر مهما يكن نبياً رسوالً فالبشرية من الضالل والعصيان والتمرد والعتو والعناد واإلصرار واالل
  والتفصي من هذا األمر ، حبيث جتعل من الدعوة أصعب وأثقل ما يكلفه إنسان من املهام يف هذا الوجود

واإلنذار هو أظهر ما يف الرسالة ، فهو تنبيه للخطر القريب الذي يترصد للغافلني . . } قم فأنذر . يا أيها املدثر { 
ة اهللا بالعباد ، وهم ال ينقصون يف ملكه شيئاً حني يضلون ، وفيه تتجلى رمح. السادرين يف الضالل وهم ال يشعرون 
غري أن رمحته اقتضت أن مينحهم كل هذه العناية ليخلصوا من العذاب . وال يزيدون يف ملكه شيئاً حني يهتدون 

  .األليم يف اآلخرة ، ومن الشر املوبق يف الدنيا 

  وأن يدعوهم رسله ليغفر هلم ويدخلهم جنته من فضله
  :وجه اهللا رسوله يف خاصة نفسه بعد إذ كلفه نذارة غريه مث ي

وهو توجيه . فهو وحده الكبري ، الذي يستحق التكبري . . ربك وحده . . } وربك فكرب { : يوجهه إىل تكبري ربه 
  .يقرر جانباً من التصور اإلمياين ملعىن األلوهية ، ومعىن التوحيد 

وتتوارى األجرام . . واهللا وحده هو الكبري . . صغري . . حقيقة إن كل أحد ، وكل شيء ، وكل قيمة ، وكل 
واألحجام ، والقوى والقيم ، واألحداث واألحوال ، واملعاين واألشكال؛ وتنمحي يف ظالل اجلالل والكمال ، هللا 



  .الواحد الكبري املتعال 
واهلا وأثقاهلا ، هبذا التصور ، وهبذا وهو توجيه للرسول صلى اهللا عليه وسلم ليواجه نذارة البشرية ، ومتاعها وأه

الشعور ، فيستصغر كل كيد ، وكل قوة ، وكل عقبة ، وهو يستشعر أن ربه الذي دعاه ليقوم هبذه النذارة ، هو 
  .ومشاق الدعوة وأهواهلا يف حاجة دائمة إىل استحضار هذا التصور وهذا الشعور . . الكبري 

وطهارة الثياب كناية يف االستعمال العريب عن طهارة القلب واخللق . . } وثيابك فطهر { : ويوجهه إىل التطهر 
والطهارة هي احلالة املناسبة للتلقي من . . طهارة الذات اليت حتتويها الثياب ، وكل ما يلم هبا أو ميسها . . والعمل 

البسة اإلنذار والتبليغ ، وهي بعد هذا وذلك ضرورية مل. كما أهنا ألصق شيء بطبيعة هذه الرسالة . املأل األعلى 
ومزاولة الدعوة يف وسط التيارات واألهواء واملداخل والدروب؛ وما يصاحب هذا ويالبسه من أدران ومقاذر 
وأخالط وشوائب ، حتتاج من الداعية إىل الطهارة الكاملة كي ميلك استنقاذ امللوثني دون أن يتلوث ، ومالبسة 

لفتة دقيقة عميقة إىل مالبسات الرسالة والدعوة والقيام على هذا األمر بني وهي . . املدنسني من غري أن يتدنس 
  شىت األوساط ، وشىت البيئات ، وشىت الظروف ، وشىت القلوب

والرسول صلى اهللا عليه وسلم كان هاجراً . . } والرجز فاهجر { : ويوجهه إىل هجران الشرك وموجبات العذاب 
فقد عافت فطرته السليمة ذلك االحنراف ، وهذا الركام من املعتقدات . لنبوة للشرك وملوجبات العذاب حىت قبل ا

ولكن . الشائهة ، وذلك الرجس من األخالق والعادات ، فلم يعرف عنه أنه شارك يف شيء من خوض اجلاهلية 
كما . يلتقيان  فهما طريقان مفترقان ال. هذا التوجيه يعين املفاصلة وإعالن التميز الذي ال صلح فيه وال هواده 

يعين التحرز من دنس هذا الرجز والرجز يف األصل هو العذاب ، مث أصبح يطلق على موجبات العذاب حترز 
  التطهر من مس هذا الدنس

وهو . . } وال متنن تستكثر { : ويوجهه إىل إنكار ذاته وعدم املن مبا يقدمه من اجلهد ، أو استكثاره واستعظامه 
ولكن ربه يريد منه أال يظل . ل الكثري ، وسيلقى الكثري من اجلهد والتضحية والعناء سيقدم الكثري ، وسيبذ

فالبذل فيها من . وهذه الدعوة ال تستقيم يف نفس حتس مبا تبذل فيها . . يستعظم ما يقدمه ويستكثره ومينت به 
ا مستغرقة يف الشعور باهللا؛ بل حني ال تستشعره من األصل ألهن. الضخامة حبيث ال حتتمله النفس إال حني تنساه 

  .شاعرة بأن كل ما تقدمه هو من فضله ومن عطاياه 

ال املن . وهو اختيار واصطفاء وتكرمي يستحق الشكر هللا . فهو فضل مينحها إياه ، وعطاء خيتارها له ، ويوفقها لنيله 
  .واالستكثار 

هي الوصية اليت تتكرر عند كل تكليف هبذه و. . } ولربك فاصرب { : الصرب لربه . ويوجهه أخرياً إىل الصرب 
املعركة املزدوجة . معركة الدعوة إىل اهللا . والصرب هو هذا الزاد األصيل يف هذه املعركة الشاقة . الدعوة أو تثبيت 

مع شهوات النفوس وأهواء القلوب؛ ومع أعداء الدعوة الذين تقودهم شياطني الشهوات وتدفعهم شياطني األهواء 
  .ة طويلة عنيفة ال زاد هلا إال الصرب الذي يقصد فيه وجه اهللا ، ويتجه به إليه احتساباً عنده وحده وهي معرك

فإذا انتهى هذا التوجيه اإلهلي للنيب الكرمي ، اجته السياق إىل بيان ما ينذر به اآلخرين ، يف ملسة توقظ احلس لليوم 
  :العسري ، الذي ينذر مبقدمه النذير 

  . .} على الكافرين غري يسري : فذلك يومئذ يوم عسري . لناقور فإذا نقر يف ا{ 
ولكن التعبري هنا أشد إحياء بشدة الصوت . والنقر يف الناقور ، هو ما يعرب عنه يف مواضع أخرى بالنفخ يف الصور 

ومن . .  والصوت الذي ينقر اآلذان أشد وقعاً من الصوت الذي تسمعه اآلذان. ورنينه؛ كأنه نقر يصّوت ويدّوي 



على الكافرين غري يسري { : مث يصف اليوم بأنه عسري على الكافرين ، ويؤكد هذا العسر بنفي كل ظل لليسر فيه 
وال يفصل أمر هذا العسر ، بل يدعه جممالً جمهالً يوحي باالختناق . عسر ال يتخلله يسر . فهو عسر كله . . } 

وا للنذير ، قبل أن ينقر يف الناقور ، فيواجههم هذا اليوم العسري فما أجدر الكافرين أن يستمع. . والكرب والضيق 
  العسري

وينتقل من هذا التهديد العام إىل مواجهة فرد بذاته من املكذبني؛ يبدو أنه كان له دور رئيسي خاص يف التكذيب 
والسخرية من حاله ومالمح والتبييت للدعوة؛ فيوجه إليه هتديداً ساحقاً ماحقاً ، ويرسم له صورة منكرة تثري اهلزء 

  :وجهه ونفسه اليت تربز من خالل الكلمات كأهنا حية شاخصة متحركة املالمح والسمات 
ذرين ومن خلقت وحيدا ، وجعلت له ماالً ممدودا ، وبنني شهودا ، ومهدت له متهيدا؛ مث يطمع أن أزيد كال إنه { 

قتل كيف قدر؟ مث قتل كيف قدر؟ مث نظر ، مث عبس وبسر ، ف. إنه فكر وقدر . سأرهقه صعودا . كان آلياتنا عنيدا 
ومآ أدراك ما سقر؟ ال . سأصليه سقر . إن هذآ إال قول البشر . إن هذآ إال سحر يؤثر : مث أدبر واستكرب ، فقال 

  . .} . . . تبقي وال تذر ، لواحة للبشر ، عليها تسعة عشر 
حدثنا ابن عبد األعلى ، : قال ابن جرير . وليد بن املغرية املخزومي وقد وردت روايات متعددة بأن املعّين هنا هو ال

حدثنا حممد بن ثورة ، عن معمر ، عن عبادة بن منصور ، عن عكرمة ، أن الوليد بن املغرية جاء إىل النيب صلى اهللا 
أي عم إن قومك  :عليه وسلم فقرأ عليه القرآن ، فكأنه رق له ، فبلغ ذلك أبا جهل بن هشام ، فأتاه فقال له 

يريد خببث أن يثري ( يعطونكه ، فإنك أتيت حممداً تتعرض ملا ِقبله : مل؟ قال : قال : يريدون أن جيمعوا لك ماالً 
فقل فيه : قد علمت قريش أين أكثرها ماالً قال : قال ) كربياءه من الناحية اليت يعرف أن الوليد أشد هبا اعتزازاً 

فماذا أقول فيه؟ فواهللا ما منكم رجل أعلم باألشعار مين : ا قال ، وأنك كاره له قال قوالً يعلم قومك أنك منكر مل
  .وال أعلم برجزه وال بقصيده ، وال بأشعار اجلن واهللا ما يشبه الذي يقوله شيئاً من هذا 

ال يرضى قومك حىت  واهللا: قال . . واهللا إن لقوله الذي يقوله حلالوة ، وإنه ليحطم ما حتته ، وإنه ليعلو وما يعلى 
ذرين { : فنزلت . إن هذا إال سحر يؤثره عن غريه : فلما فكر قال . . فدعين حىت أفكر فيه : قال . . تقول فيه 

  .} ومن خلقت وحيداً حىت بلغ عليها تسعة عشر 
ه مث دخل أنا أكفيكمو: لئن صبأ الوليد ، لتصبون قريش كلها فقال أبو جهل : ويف رواية أخرى أن قريشاً قالت 

  أما ترون أنه يفرق بني املرء وأهله وولده ومواليه؟. إنه سحر يؤثر : وأنه قال بعد التفكري الطويل . . عليه 
يبدأ بذلك التهديد . . فأما القرآن فيسوقها هذه السياقة احلية املثرية . هذه هي الواقعة كما جاءت هبا الروايات 

  .القاصم الرهيب 
  . .}  ذرين ومن خلقت وحيداً{ 

واخلطاب للرسول صلى اهللا عليه وسلم ومعناه خل بيين وبني هذا الذي خلقته وحيداً جمرداً من كل شيء آخر مما 
خل بيين وبينه وال تشغل . يعتز به من مال كثري ممدود وبنني حاضرين شهود ونعم يتبطر هبا وخيتال ويطلب املزيد 

ا يرتعش احلس ارتعاشه الفزع املزلزل؛ وهو يتصور انطالق القوة وهن. . فأنا سأتوىل حربه . بالك مبكره وكيده 
لتسحق هذا املخلوق املضعوف املسكني اهلزيل الضئيل وهي الرعشة اليت . . قوة اجلبار القهار . . اليت ال حد هلا 

  فما بال الذي تتجه إليه وتواجهه. يطلقها النص القرآين يف قلب القارئ والسامع اآلمنني منها 
فهو قد . ل النص يف وصف حال هذا املخلوق ، وما آتاه اهللا من نعمه وآالئه ، قبل أن يذكر إعراضه وعناده ويطي

ورزقه بنني من حوله حاضرين شهوداً . خلقه وحيداً جمرداً من كل شيء حىت من ثيابه مث جعل له ماالً كثرياً ممدوداً 



فهو ال يقنع مبا . . } مث يطمع أن أزيد { . . يسرها له تيسرياً ومهد له احلياة متهيداً و. ، فهو منهم يف أنس وعزوة 
: أم لعله يطمع يف أن ينزل عليه الوحي وأن يعطى كتاباً كما سيجيء يف آخر السورة . . أويت ، وال يشكر ويكتفي 

لم على فقد كان ممن حيسدون الرسول صلى اهللا عليه وس. . } بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفاً منشرة { 
  .إعطائه النبوة 

، } كال { : وهنا يردعه ردعاً عنيفاً عن هذا الطمع الذي مل يقدم حسنة وال طاعة وال شكراً هللا يرجو بسببه املزيد 
  .} إنه كان آلياتنا عنيداً { وهي كلمة ردع وتبكيت 

عنها نفسه وغريه ، وأطلق  ووقف يف وجه الدعوة ، وحارب رسوهلا ، وصد. فعاند دالئل احلق وموحيات اإلميان . 
  .حواليها األضاليل 

  ويعقب على الردع بالوعيد الذي يبدل اليسر عسراً ، والتمهيد مشقة
  . .} سأرهقه صعوداً { 

فإذا كان دفعاً من غري إرادة . فالتصعيد يف الطريق هو أشق السري وأشده إرهاقاً . وهو تعبري مصور حلركة املشقة 
فالذي ينحرف عن طريق اإلميان . وهو يف الوقت ذاته تعبري عن حقيقة . ة وأعظم إرهاقاً من املصعد كان أكثر مشق

السهل امليسر الودود ، يندّب يف طريق وعر شاق مبتوت؛ ويقطع احلياة يف قلق وشدة وكربة وضيق ، كأمنا يصعد 
  ية الطريقيف السماء ، أو يصعد يف وعر صلد ال رّي فيه وال زاد ، وال راحة وال أمل يف هنا

مث يرسم تلك الصورة املبدعة املثرية للسخرية والرجل يكد ذهنه ويعصر أعصابه ويقبض جبينه وتكلح مالحمه 
  :كل ذلك ليجد عيباً يعيب به هذا القرآن ، وليجد قوالً يقوله فيه . . وقسماته 

إن هذآ : فقال . دبر واستكرب مث أ. مث عبس وبسر . فقتل كيف قدر؟ مث قتل كيف قدر؟ مث نظر . إنه فكر وقدر { 
  . .} إن هذآ إال قول البشر . إال سحر يؤثر 

يرمسها التعبري ، كما لو كانت ريشة تصور ، ال كلمات تعرب ، بل كما . وحركة حركة . وخطرة خطرة . حملة حملة 
  لو كانت فيلماً متحركاً يلتقط املشهد حملة حملة
مث تكرار الدعوة } كيف قدَّر { واستنكار كله استهزاء } فقتل {  لقطة وهو يفكر ويدبر ومعها دعوة هي قضاء

  .واالستنكار لزيادة اإلحياء بالتكرار 
  .ولقطة وهو ينظر هكذا وهكذا يف جد مصطنع متكلف يوحي بالسخرية منه واالستهزاء 

  ولقطة وهو يقطب حاجبيه عابساً ، ويقبض مالمح وجهه باسراً ، ليستجمع فكره يف هيئة مضحكة
فيقول . . إمنا يدبر عن النور ويستكرب عن احلق . . وبعد هذا املخاض كله؟ وهذا احلَزق كله؟ ال يفتح عليه بشيء 

  } إن هذا إال قول البشر . إن هذا إال سحر يؤثر { : 
الفيلم املتحرك إهنا حملات حية يثبتها التعبري القرآين يف املخيلة أقوى مما تثبتها الريشة يف اللوحة؛ وأمجل مما يعرضها 

على األنظار وإهنا لتدع صاحبها سخرية الساخرين أبد الدهر ، وتثبت صورته الزرية يف صلب الوجود ، تتمالها 
  األجيال بعد األجيال

  :فإذا انتهى عرض هذه اللمحات احلية الشاخصة هلذا املخلوق املضحك ، عقب عليها بالوعيد املفزع 
إهنا شيء أعظم وأهول . . } وما أدراك ما سقر؟ { : عيد هتويالً بتجهيل سقر وزاد هذا الو. . } سأصليه سقر { 

فهي تكنس كنساً ، . . } ال تبقي وال تذر { : من اإلدراك مث عقب على التجهيل بشيء من صفتها أشد هوالً 



  وتبلع بلعاً ، ومتحو حمواً ، فال يقف هلا شيء ، وال يبقى وراءها شيء ، وال يفضل منها شيء
  .} تدعو من أدبر وتوىل { : كما قال يف سورة املعارج . . } لواحة للبشر { : هي تتعرض للبشر وتلوح  مث

  فهي تدل على نفسها ، وكأمنا تقصد إثارة الفزع يف النفوس ، مبنظرها املخيف. 
أم صفوف أم ال ندري أهم أفراد من املالئكة الغالظ الشداد ، . . } تسعة عشر { : ويقوم عليها حراس عدهتم 
  . .إمنا هو خرب من اهللا سندري شأنه فيما جييء . أنواع من املالئكة وصنوف 

فأما املؤمنون فقد تلقوا كلمات اهللا بالتسليم الالئق مبن وثق بربه ، وتأدب معه أدب العبد مع الرب فلم يعد مياري 
ميان ، عارية من التوقري هللا ، خالية من اجلد وأما املشركون فتلقفوا هذا العدد بقلوب خاوية من اإل. يف خربه وقوله 

قال قائل . . وراحوا يتهكمون عليه ويسخرون منه ، ويتخذونه موضعاً للتندر واملزاح . يف تلقي هذا األمر العظيم 
ال بل اكفوين أنتم أمر اثنني منهم : أليس يتكفل كل عشرة منكم بواحد من هؤالء التسعة عشر؟ وقال قائل : منهم 
  .الباقي أنا أكفيكموهم ومبثل هذه الروح املطموسة املغلقة الفاضية تلقوا هذا القول العظيم الكرمي  وعلّي

عندئذ نزلت اآليات التالية تكشف عن حكمة اهللا يف الكشف عن هذا اجلانب من الغيب ، وذكر هذا العدد ، وترد 
  :نتهي املوقف إليها علم الغيب إىل اهللا ، وتقرر ما وراء ذكر سقر وحراسها من غاية ي

وما جعلنا عدهتم إال فتنة للذين كفروا ، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ، . وما جعلنآ أصحاب النار إال مالئكة { 
: ويزداد الذين آمنوا إمياناً ، وال يرتاب الذين أوتوا الكتاب واملؤمنون ، وليقول الذين يف قلوهبم مرض والكافرون 

الً؟ كذلك يضل اهللا من يشآء ، ويهدي من يشآء ، وما يعلم جنود ربك إال هو ، وما هي إال ماذآ أراد اهللا هبذا مث
  . . .} ذكرى للبشر 

  :تبدأ اآلية بتقرير حقيقة أولئك التسعة عشر الذين متارى فيهم املشركون 
  . .} وما جعلنا أصحاب النار إال مالئكة { 

ال يعصون اهللا ما أمرهم { إهنم : وقوته إال اهللا؛ وقد قال لنا عنهم فهم من ذلك اخللق املغيب الذي ال يعلم طبيعته 
فهم إذن مزودون . فقرر أهنم يطيعون ما يأمرهم به اهللا ، وأن هبم القدرة على فعل ما يأمرهم } ويفعلون ما يؤمرون 

، فهم مزودون من قبله  فإذا كان قد كلفهم القيام على سقر. بالقوة اليت يقدرون هبا على كل ما يكلفهم اهللا إياه 
سبحانه بالقوة املطلوبة هلذه املهمة ، كما يعلمها اهللا ، فال جمال لقهرهم أو مغالبتهم من هؤالء البشر املضعوفني وما 

  .كان قوهلم عن مغالبتهم إال وليد اجلهل الغليظ حبقيقة خلق اهللا وتدبريه لألمور 
  . .} وما جعلنا عدهتم إال فتنة للذين كفروا { 

فهذا األمر الغييب . فهم الذين يثري ذكر العدد يف قلوهبم رغبة اجلدل؛ وال يعرفون مواضع التسليم ومواضع اجلدل 
كله من شأن اهللا ، وليس لدى البشر عنه من علم كثري وال قليل ، فإذا أخرب اهللا عنه خرباً فهو املصدر الوحيد هلذا 

خلرب بالتسليم ، واالطمئنان إىل أن اخلري يف ذكر هذا الطرف وحده الطرف من احلقيقة ، وشأن البشر هو تلقي هذا ا
، بالقدر الذي ذكره ، وأن ال جمال للجدل فيه ، فاإلنسان إمنا جيادل فيما لديه عنه علم سابق يناقض اخلرب اجلديد 

  .أو يغايره 

ذي ينسق الوجود كله ، وخيلق كل فهو أمر يعلمه اهللا ال) أياً كان مدلول هذا العدد ( أما ملاذا كانوا تسعة عشر 
والذي يبغي اجلدل ميكنه أن جيادل وأن يعترض على أي عدد آخر . وهذا العدد كغريه من األعداد . شيء بقدر 

ملاذا كانت السماوات سبعاً؟ ملاذا كان خلق اإلنسان من صلصال كالفخار . . وعلى أي أمر آخر بنفس االعتراض 



اذا كان محل اجلنني تسعة أشهر؟ ملاذا تعيش السالحف آالف السنني؟ ملاذا؟ ملاذا؟ وخلق اجلان من مارج من نار؟ مل
  . .ألن صاحب اخللق واألمر يريد ويفعل ما يريد هذا هو فصل اخلطاب يف مثل هذه األمور : ملاذا؟ واجلواب 

فهؤالء . . } الكتاب واملؤمنون  ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ، ويزداد الذين آمنوا إمياناً ، وال يرتاب الذين أوتوا{ 
فأما الذين أوتوا . وهؤالء سيجدون يف عدد حراس سقر ما يدعو بعضهم إىل اليقني ويدعو البعض إىل ازدياد اإلميان 

. الكتاب فال بد أن لديهم شيئاً عن هذه احلقيقة ، فإذا مسعوها من القرآن استيقنوا أنه مصدق ملا بني يديهم عنها 
ألن قلوهبم مفتوحة موصولة تتلقى احلقائق تلقياً مباشراً؛ وكل . نوا فكل قول من رهبم يزيدهم إمياناً وأما الذين آم

وستشعر قلوهبم حبمكة اهللا يف هذا العدد ، وتقديره الدقيق يف . . حقيقة ترد إليها من عند اهللا تزيدها أنساً باهللا 
قلوب هؤالء وهؤالء فال يرتابون بعدها فيما يأتيهم من عند اهللا  وتثبت هذه احلقيقة يف. اخللق ، فتزيد قلوهبم إمياناً 

.  
  . .} ماذا أراد اهللا هبذا مثالً؟ : وليقول الذين يف قلوهبم مرض والكافرون { 

فبينما الذين أوتوا الكتاب يستيقنون ، والذين . . وهكذا تترك احلقيقة الواحدة أثرين خمتلفني يف القلوب املختلفة 
} ماذا أراد اهللا هبذا مثالً؟ { : ن إمياناً ، إذا بالذين كفروا وضعاف القلوب املنافقون يف حرية يتساءلون آمنوا يزيدو

وال يطمئنون . وال يسلمون حبكمة اهللا املطلقة يف تقدير كل خلق . فهم ال يدركون حكمة هذا األمر الغريب . . 
  . .إىل عامل الشهادة إىل صدق اخلرب واخلري الكامن يف إخراجه من عامل الغيب 

  . .} كذلك يضل اهللا من يشاء ويهدي من يشاء { 
ويهتدي هبا فريق وفق مشيئة اهللا؛ . فتتلقاها القلوب املختلفة تلقياً خمتلفاً . بذكر احلقائق وعرض اآليات . كذلك 

. ينتهي إليها كل شيء  فكل أمر مرجعه يف النهاية إىل إرادة اهللا املطلقة اليت. ويضل هبا فريق حسب مشيئة اهللا 
وهؤالء البشر خرجوا من يد القدرة باستعداد مزدوج ، للهدى والضالل؛ فمن اهتدى ومن ضل كالمها يتصرف 

داخل حدود املشيئة اليت خلقتهم هبذا االستعداد املزدوج ، ويسرت هلم التصرف يف هذا أو ذاك ، يف حدود املشيئة 
  .الطليقة ، ووفق حكمة اهللا املكنونة 

وتصور طالقة املشيئة وانتهاء كل ما يقع يف هذا الوجود إليها تصوراً كامالً واسع املدلول ، يعفي العقول من اجلدل 
  .الضيق حول ما يسمونه اجلرب واإلرادة 

وهو اجلدل الذي ال ينتهي إىل تصور صحيح ، بسبب أنه يتناول املسألة من زاوية ضيقة ، ويضعها يف أشكال حمددة 
  منطق اإلنسان وجتاربه وتصوراته احملدودة بينما هو يعاجل قضية من قضايا األلوهية غري احملدودةنابعة من 

وبّين لنا هنوجاً . وحدد لنا هنجاً نسلكه فنهتدي ونسعد ونفوز . لقد كشف اهللا لنا عن طريق اهلدى وطريق الضالل 
ئاً ، ومل يهبنا القدرة على علم شيء وراء هذا ومل يكلفنا أن نعلم وراء ذلك شي. ننحرف إليها فنضل ونشقى وخنسر 

فعلينا أن نعاجل بقدر طاقتنا تصور حقيقة اإلرادة املطلقة واملشيئة . . إن إراديت مطلقة وإن مشيئيت نافذة : وقال لنا . 
رة وال ننشغل يف جدل عقيم حول ما مل نوهب القد. وأن نلتزم النهج اهلادي ونتجنب النهوج املضللة . النافذة 

ومن مث ننظر فنرى كل ما أنفقه املتكلمون يف مسألة القدر على النحو الذي . على إدراك كنهه من الغيب املكنون 
  . .تكلموا به جهداً ضائعاً ال طائل وراءه ألنه يف غري ميدانه 

وعلينا إذن . على نفسه  إننا ال نعلم مشيئة اهللا املغيبة بنا ، ولكننا نعلم ماذا يطلب اهللا منا لنستحق فضله الذي كتبه
والذي سيكون هو مشيئته ، وعندما يكون . أن ننفق طاقتنا يف أداء ما كلفنا ، وأن ندع له هو غيب مشيئته فينا 

. وهو اهللا وحده . . سنعرف أن هذه مشيئته ال قبل كونه والذي سيكون وراءه حكمة يعرفها العليم بالكل املطلق 



  . .ور ومنهجه يف التفكر وهذا هو طريق املؤمن يف التص. 
  . .} وما يعلم جنود ربك إال هو { 

وهو يكشف عما يريد الكشف عنه من أمرها ، وقوله هو الفصل . . وقدرهتا . ووظيفتها . حقيقتها . فهي غيب 
ن وليس لقائل بعده أن جيادل أو مياحك أو حياول معرفة ما مل يكشف اهللا عنه ، فليس إىل معرفة هذا م. يف شأهنا 

  . .سبيل 
  . .} وما هي إال ذكرى للبشر { 
وذكرها جاء . وهي من جنود ربك . إما أن تكون هي جنود ربك ، وإما أن تكون هي سقر ومن عليها } وهي { 

لينبه وحيذر؛ ال لتكون موضوعاً للجدل واملماحكة والقلوب املؤمنة هي اليت تتعظ بالذكرى ، فأما القلوب الضالة 
  جدالًفتتخذها مماحكة و

يعقب على . . ويعقب على هذه الوقفة التقريرية هلذه احلقيقة من حقائق الغيب ، وملناهج التصور اهلادية واملضللة 
هذا بربط حقيقة اآلخرة ، وحقيقة سقر ، وحقيقة جنود ربك ، بظواهر الوجود املشهودة يف هذا العامل ، واليت مير 

ادة اخلالقة وتدبريها ، وتوحي بأن وراء هذا التقدير والتدبري قصداً عليها البشر غافلني ، وهي تشي بتقدير اإلر
  :وغاية ، وحساباً وجزاء 

ومشاهد القمر ، والليل } نذيراً للبشر . إهنا إلحدى الكرب . والصبح إذآ أسفر . والليل إذ أدبر . كال والقمر { 
ب البشري أشياء كثرية؛ وهتمس يف أعماقه مشاهد موحية بذاهتا ، تقول للقل. . حني يدبر ، والصبح حني يسفر 

  .بأسرار كثرية؛ وتستجيش يف أغواره مشاعر كثرية 

والقرآن يلمس هبذه اإلشارة السريعة مكامن هذه املشاعر واألسرار يف القلوب اليت خياطبها ، على خربة مبداخلها 
  ودروهبا

مث ال يعي عن القمر شيئاً يهمس له به من . . وقلَّ أن يستيقظ قلب ملشهد القمر حني يطلع يسري وحني يغيب 
  أسرار هذا الوجود وإن وقفة يف نور القمر أحياناً لتغسل القلب كما لو كان يستحم بالنور

وقلَّ أن يستيقظ قلب ملشهد الليل عند إدباره ، يف تلك اهلدأة اليت تسبق الشروق ، وعندما يبدأ هذا الوجود كله 
  .طبع فيه أثر من هذا املشهد وتدب يف أعماقه خطرات رفافة شفافة مث ال ين. . يفتح عينيه ويفيق 

وقلَّ أن يستيقظ قلب ملشهد الصبح عند إسفاره وظهوره ، مث ال تنبض فيه نابضة من إشراق وتفتح وانتقال شعوري 
شرق يف من حال إىل حال ، جيعله أشد ما يكون صالحية الستقبال النور الذي يشرق يف الضمائر مع النور الذي ي

  .النواظر 
واهللا الذي خلق القلب البشري يعلم أن هذه املشاهد بذاهتا تصنع فيه األعاجيب يف بعض األحايني ، وكأهنا ختلقه 

  .من جديد 
ووراء هذه االنبعاثات واإلشراقات واالستقباالت ما يف القمر ، وما يف الليل ، وما يف الصبح من حقيقة عجبية 

ومن دال لة على القدرة املبدعة واحلكمة املدبرة ، والتنسيق . املدارك ، وينبه إليها العقول  هائلة يوجه القرآن إليها
  .اإلهلي هلذا الكون ، بتلك الدقة اليت حيري تصورها العقول 

أن  يقسم على. ويقسم اهللا سبحانه هبذه احلقائق الكونية الكبرية لتنبيه الغافلني ألقدارها العظيمة ، ودالالهتا املثرية 
أو اجلنود اليت عليها ، أو اآلخرة وما فيها ، هي إحدى األمور الكبرية العجيبة املنذرة للبشر مبا وراءهم } سقر { 

  :من خطر 



  . .} إهنا إلحدى الكرب ، نذيراً للبشر { 
تتسق كلها مطارق تطرق قلوب البشر بعنف وشدة ، و. . والقسم ذاته ، وحمتوياته ، واملقسم عليه هبذه الصورة 
واألمر } يا أيها املدثر { : ومع مطلع السورة بالنداء املوقظ . مع النقر يف الناقور ، وما يتركه من صدى يف الشعور 

  فاجلو كله نقر وطرق وخطر. . } قم فأنذر { : بالنذارة 
تار طريقها ويف ظل هذه اإليقاعات املثرية اخلطرية يعلن تبعة كل نفس لذاهتا وعلى ذاهتا؛ ويدع للنفوس أن خت

  :ومصريها؛ ويعلن هلا أهنا مأخوذة مبا تكسبه باختيارها ، مرهونة بأعماهلا وأوزارها 
  . .} كل نفس مبا كسبت رهينة . ملن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر { 

. فكل فرد حيمل همَّ نفسه وتبعتها ، ويضع نفسه حيث شاء أن يضعها ، يتقدم هبا أو يتأخر ، ويكرمها أو يهينها 
وقد بني اهللا للنفوس طريقة لتسلك إليه على بصرية ، وهو إعالن يف . فهي رهينة مبا تكسب ، مقيدة مبا تفعل 

  له وقعه وله قيمته. . مواجهة املشاهد الكونية املوحية ، ومشاهد سقر اليت ال تبقي وال تذر 
صحاب اليمني من العقال ، وإرساهلم من وعلى مشهد النفوس الرهينة مبا كسبت ، املقيدة مبا فعلت ، يعلن إطالق أ

  :القيد ، وختويلهم حق سؤال اجملرمني عما انتهى هبم إىل هذا املصري 
مل نك من املصلني ، ومل نك : ما سلككم يف سقر؟ قالوا : إال أصحاب اليمني ، يف جنات يتسآءلون عن اجملرمني { 

  .} م الدين ، حىت أتانا اليقني نطعم املسكني ، وكنا خنوض مع اخلآئضني ، وكنا نكذب بيو

.  
. وانطالق أصحاب اليمني وانفالهتم من الرهن والقيد موكول إىل فضل اهللا الذي يبارك حسناهتم ويضاعفها 

يلمس قلوب اجملرمني املكذبني ، وهم يرون . وإعالن ذلك يف هذا املوقف وعرضه يلمس القلوب ملسة مؤثرة 
ذي يعترفون فيه فيطيلون االعتراف ، بينما املؤمنون الذين كانوا ال حيفلوهنم يف أنفسهم يف هذا املوقف املهني ، ال

ما { : الدنيا ، وال يبالوهنم ، يف موقف الكرامة واالستعالء ، يسألوهنم سؤال صاحب الشأن املفوض يف املوقف 
ون يف األرض ، وهم جيدون ويلمس قلوب املؤمنني الذين كانوا يالقون من اجملرمني ما يالق. . } سلككم يف سقر؟ 

وقوة املشهد تلقي يف نفوس . . أنفسهم اليوم يف هذا املقام الكرمي وأعداءهم املستكربين يف ذلك املقام املهني 
  وتطوي صفحة احلياة الدنيا مبا فيها كأنه ماض انتهى ووىل. . الفريقني أنه قائم اللحظة وأهنم فيه قائمون 

ول اجلرائر الكثرية اليت انتهت باجملرمني إىل سقر ، يعترفون هبا هم بألسنتهم يف ذلة واالعتراف الطويل املفصل يتنا
  :املستكني أمام املؤمنني 

وهي كناية عن اإلميان كله ، تشري إىل أمهية الصالة يف كيان هذه العقيدة ، . . } مل نك من املصلني : قالوا { 
  .لكفر ، ويعزل صاحبها عن صف املؤمنني وجتعلها رمز اإلميان ودليله ، يدل إنكارها على ا

. وهذه تلي عدم اإلميان ، بوصفها عبادة اهللا يف خلقه ، بعد عبادته سبحانه يف ذاته . . } ومل نك نطعم املسكني { 
ويدل ذكرها هبذه القوة يف مواضع شىت على احلالة االجتماعية اليت كان القرآن يواجهها ، وانقطاع اإلحسان 

البيئة القاسية ، على الرغم من الفخر بالكرم يف مواضع املفاخرة واالختيال ، مع تركه يف مواضع  للفقري يف هذه
  .احلاجة والعطف اخلالص الربيء 

وهي تصف حالة االستهتار بأمر العقيدة ، وحقيقة اإلميان ، وأخذها مأخذ اهلزل . . } وكنا خنوض مع اخلائضني { 
وهي أعظم اجلد وأخطر األمر يف حياة اإلنسان؛ وهي الشأن الذي ينبغي . فال واللعب واخلوض بال مباالة وال احت

أن يفصل فيه ضمريه وشعوره قبل أن يتناول أي شأن آخر من شؤون هذه احلياة ، فعلى أساسها يقوم تصوره 



أخذ اجلد؟ فكيف ال يقطع فيها برأي وال يأخذها م. وعلى ضوئها ميضي يف طريق احلياة . وشعوره وقيمه وموازينه 
  وخيوض فيها مع اخلائضني ، ويلعب فيها مع الالعبني؟

فالذي يكذب بيوم الدين ختتل يف يده مجيع املوازين ، وتضطرب يف . وهذه أس الباليا } وكنا نكذب بيوم الدين { 
ألرض؛ تقديره مجيع القيم ، ويضيق يف حسه جمال احلياة ، حني يقتصر على هذا العمر القصري احملدود يف هذه ا

ويقيس عواقب األمور مبا يتم منها يف هذا اجملال الصغري القصري ، فال يطمئن إىل هذه العواقب ، وال حيسب حساب 
ومن مث تفسد مقاييسه كلها ويفسد يف يده كل أمر من أمور هذه الدنيا ، قبل أن يفسد . . التقدير األخري اخلطري 

  .عليه تقديره لآلخرة ومصريه فيها 

  .من مث إىل شر مصري وينتهي . 
إننا ظللنا على هذه األحوال ، ال نصلي ، وال نطعم املسكني ، وخنوض مع اخلائضني ، ونكذب : واجملرمون يقولون 

  . .بيوم الدين 
وال يترك جماالً . . املوت الذي يقطع كل شك وينهي كل ريب ، ويفصل يف األمر بال مرد . . } حىت أتانا اليقني { 

  . .بعد اليقني . . وال عمل صاحل  لندم وال توبة
  :ويعقب السياق على املوقف السيئ املهني ، بقطع كل أمل يف تعديل هذا املصري 

  . .} فما تنفعهم شفاعة الشافعني { 
فقد قضي األمر ، وحق القول ، وتقرر املصري ، الذي يليق باجملرمني املعترفني وليس هنالك من يشفع للمجرمني 

  ى فرض ما ال وجود له فما تنفعهم شفاعة الشافعنيوحىت عل. أصالً 
وأمام هذا املوقف املهني امليئوس منه يف اآلخرة ، يردهم إىل موقف يف الفرصة املتاحة هلم يف األرض قبل مواجهة 
ذلك املوقف؛ وهم يصدون عنها ويعرضون ، بل يفرون من اهلدى واخلري ووسائل النجاة املعروضة عليهم فيها ، 

  :م صورة مضحكة تثري السخرية والعجب من أمرهم الغريب ويرسم هل
  . .} فما هلم عن التذكرة معرضني؟ كأهنم محر مستنفرة ، فرت من قسورة؟ { 

. مشهد يعرفه العرب . . ومشهد محر الوحش وهي مستنفرة تفر يف كل اجتاه ، حني تسمع زئري األسد وختشاه 
ني يشبه به اآلدميون حني خيافون فكيف إذا كانوا إمنا ينفرون مضحك أشد الضحك ح. وهو مشهد عنيف احلركة 

هذا النفار الذي يتحولون به من آدميني إىل محر ، ال ألهنم خائفون مهددون بل ألن مذكراً يذكرهم برهبم 
  ومبصريهم ، وميهد هلم الفرصة ليتقوا ذلك املوقف الزري املهني ، وذلك املصري العصيب األليم؟

ملبدعة ترسم هذا املشهد وتسجله يف صلب الكون ، تتماله النفوس ، فتخجل وتستنكف أن تكون فيه إهنا الريشة ا
، ويروح النافرون املعرضون أنفسهم يتوارون من اخلجل ، ويطامنون من اإلعراض والنفار ، خمافة هذا التصوير 

  احلي العنيف
 يدعهم حىت يرسم نفوسهم من الداخل ، وما مث ال} محر مستنفرة ، فرت من قسورة { . تلك هيئتهم اخلارجية 

  :يعتلج فيها من املشاعر 
  . .} بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفاً منشرة { 

فهو احلسد للنيب صلى اهللا عليه وسلم أن خيتاره اهللا ويوحي إليه؛ والرغبة امللحة أن ينال كل منهم هذه املنزلة ، وأن 
وال بد أن اإلشارة هنا كانت بصدد الكرباء الذين شق عليهم أن يتخطاهم . . يؤتى صحفاً تنشر على الناس وتعلن 
ولقد علم اهللا . . } لوال نزل هذا القرآن على رجل من القريتني عظيم؟ { : الوحي إىل حممد بن عبد اهللا ، فقالوا 



ي يف الصدور ، والذي فكان احلنق الذي يغل. أين يضع رسالته واختار هلا ذلك اإلنسان الكرمي الكبري العظيم 
  يكشف عنه القرآن ، وهو يعلل ذلك الشماس والنفار

مث يستمر يف رسم صورة النفوس من داخلها ، فيضرب عما ذكره من ذلك الطمع واحلسد ، ويذكر سبباً آخر 
وهو يردع يف نفوسهم ذلك الطمع الذي ال يستند إىل سبب من صالح وال من استعداد . لإلعراض واجلحود 

  :وحي اهللا وفضله  لتلقي
  .} كال بل ال خيافون اآلخرة { 
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.  
ولو استشعرت قلوهبم . وعدم خوفهم من اآلخرة هو الذي ينأى هبم عن التذكرة ، وينفرهم من الدعوة هذه النفرة 

  حقيقة اآلخرة لكان هلم شأن غري هذا الشأن املريب
  :خرية ، ويدعهم ملا خيتارون ألنفسهم من طريق ومصري مث يردعهم مرة أخرى ، وهو يلقي إليهم بالكلمة األ

  . .} فمن شاء ذكره . كال إنه تذكرة { 
إنه ، هذا القرآن الذي يعرضون عن مساعه ، وينفرون كاحلمر ، وهم يضمرون يف أنفسهم احلسد حملمد ، 

و وشأنه ، وهو ومصريه ، وهو ومن مل يشأ فه. فمن شاء فليذكر . إنه تذكرة تنبه وتذكر . . واالستهتار باآلخرة 
  . .وما خيتار من جنة وكرامة ، أو من سقر ومهانة 

وهي احلقيقة . وبعد أن يثبت مشيئتهم يف اختيار الطريق يعقب بطالقة املشيئة اإلهلية ، وعودة األمور إليها يف النهاية 
حية طالقة املشيئة اإلهلية ومشوهلا اليت حيرص القرآن على تقريرها يف كل مناسبة لتصحيح التصور اإلمياين من نا

  :الكامل األخري ، وراء مجيع األحداث واألمور 
  . .} وما يذكرون إال أن يشاء اهللا ، هو أهل التقوى وأهل املغفرة { 

فال يقع أن يشاء . فكل ما يقع يف هذا الوجود ، مشدود إىل املشيئة الكربى ، ميضي يف اجتاهها ويف داخل جماهلا 
قه ما يتعارض مع مشيئته ، ومشيئته تسيطر على أقدار الوجود كله ، وهي اليت أنشأته وأنشأت نواميسه أحد من خل

وسننه ، فهو ميضي بكل ما فيه وكل من فيه يف إطار من تلك املشيئة املطلقة من كل إطار ومن كل حد ومن كل 
  .قيد 

والقلوب بني أصبعني من أصابع الرمحن . التوفيق  والذكر توفيق من اهللا ييسره ملن يعلم من حقيقة نفسه أنه يستحق
  .فإذا علم من العبد صدق النية وجهه إىل الطاعات . يقلبها كيف يشاء 

ولكنه يعرف ماذا يريد اهللا منه ، فهذا مما بينه له . فهذا من الغيب احملجوب عنه . والعبد ال يعرف ماذا يشاء اهللا به 
  .ف أعانه اهللا ووجهه وفق مشيئته الطليقة فإذا صدقت نيته يف النهوض مبا كل. 

والذي يريد القرآن أن يطبعه يف حس املسلم هو طالقة هذه املشيئة ، وإحاطتها بكل مشيئة ، حىت يكون التوجه 
. فهذه هي حقيقة اإلسالم القلبية اليت ال يستقر يف قلب بدوهنا . . إليها من العبد خالصاً ، واالستسالم هلا ممحضاً 

. . ستقرت فيه كيفته تكييفياً خاصاً من داخله ، وأنشأت فيه تصوراً خاصاً حيتكم إليه يف كل أحداث احلياة وإذا ا
وهذا هو املقصود ابتداء من تقرير طالقة املشيئة اإلهلية ومشوهلا عقب احلديث عن كل وعد جبنة أو نار ، وهبدى أو 

  .ضالل 
حول اجلرب واالختيار ، فهو اقتطاع جلانب من تصور كلي وحقيقة  فأما أخذ هذا اإلطالق ، واالحنراف به إىل جدل

ألهنا مل جتئ يف السياق القرآين ملثل هذا التحيز يف . مطلقة ، والتحيز هبا يف درب ضيق مغلق ال ينتهي إىل قول مريح 
  الدرب الضيق املغلق

 ، وال يتحركون يف اجتاه ، إال بإرادة من فهم ال يصادمون مبشيئتهم مشيئة اهللا. . } وما يذكرون إال أن يشاء اهللا { 
  .اهللا ، تقدرهم على احلركة واالجتاه 



  . .فهم مطالبون هبا . يستحقها من عباده . . } هو أهل التقوى { واهللا 
  .يتفضل هبا على عباده وفق مشيئته . . } وأهل املغفرة { 

  .والتقوى تستأهل املغفرة ، واهللا سبحانه أهل هلما مجيعاً 
ذه التسبيحة اخلاشعة ختتم السورة ، ويف النفس منها تطلع إىل وجه اهللا الكرمي ، أن يشاء بالتوفيق إىل الذكر ، هب

  .والتوجيه إىل التقوى ، والتفضيل باملغفرة 
  . .} هو أهل التقوى وأهل املغفرة { 

َبلَى قَاِدرِيَن َعلَى أَنْ ) ٣(أََيْحَسُب الْإِْنَسانُ أَلَّْن َنْجَمَع ِعظَاَمُه ) ٢(اَمِة وَلَا أُقِْسُم بِالنَّفْسِ اللَّوَّ) ١(لَا أُقِْسُم بَِيْومِ الِْقَياَمِة 
ُر َوَخَسَف الْقََم) ٧(فَإِذَا َبرَِق الَْبَصُر ) ٦(َيْسأَلُ أَيَّانَ َيْوُم الِْقَياَمِة ) ٥(َبلْ ُيرِيُد الْإِْنَسانُ ِليَفُْجرَ أََماَمُه ) ٤(ُنَسوَِّي َبَناَنُه 

إِلَى رَبَِّك َيْومَِئٍذ الُْمْسَتقَرُّ ) ١١(كَلَّا لَا َوَزَر ) ١٠(َيقُولُ الْإِْنَسانُ َيوَْمِئٍذ أَْيَن الَْمفَرُّ ) ٩(َوُجِمَع الشَّْمُس َوالْقََمُر ) ٨(
لَا ) ١٥(َولَوْ أَلْقَى َمَعاِذيَرُه ) ١٤(ِسِه َبِصَريةٌ َبلِ الْإِْنَسانُ َعلَى نَفْ) ١٣(ُيَنبَّأُ الْإِْنَسانُ َيْوَمِئذٍ بَِما قَدََّم َوأَخََّر ) ١٢(

ثُمَّ إِنَّ َعلَْيَنا َبيَاَنهُ ) ١٨(فَإِذَا قَرَأَْناُه فَاتَّبِْع قُْرآَنُه ) ١٧(إِنَّ َعلَْيَنا َجْمَعُه َوقُْرآَنُه ) ١٦(ُتَحرِّْك بِِه ِلَساَنَك ِلتَْعَجلَ بِِه 
) ٢٣(إِلَى رَبَِّها نَاِظَرةٌ ) ٢٢(ُوجُوٌه َيْومَِئٍذ نَاِضَرةٌ ) ٢١(َوَتذَُرونَ الْآِخَرةَ ) ٢٠(اجِلَةَ كَلَّا َبلْ ُتِحبُّونَ الَْع) ١٩(

َوظَنَّ ) ٢٧(َوِقيلَ َمْن َراقٍ ) ٢٦(كَلَّا إِذَا َبلََغِت التََّراِقَي ) ٢٥(َتظُنُّ أَنْ ُيفَْعلَ بَِها فَاِقَرةٌ ) ٢٤(َوُوُجوٌه َيْومَِئٍذ بَاِسَرةٌ 
وَلَِكْن ) ٣١(فَلَا َصدََّق َولَا َصلَّى ) ٣٠(إِلَى رَبَِّك َيْومَِئٍذ الَْمسَاُق ) ٢٩(َوالْتَفَِّت السَّاُق بِالسَّاقِ ) ٢٨(أَنَُّه الِْفرَاُق 

أََيْحَسبُ ) ٣٥(َك فَأَوْلَى ثُمَّ أَْولَى لَ) ٣٤(أَوْلَى لََك فَأَْولَى ) ٣٣(ثُمَّ ذََهبَ إِلَى أَْهِلِه َيَتَمطَّى ) ٣٢(كَذََّب َوتََولَّى 
فََجَعلَ ِمْنهُ ) ٣٨(ثُمَّ كَانَ َعلَقَةً فََخلََق فََسوَّى ) ٣٧(أَلَْم َيُك ُنطْفَةً ِمْن َمنِيٍّ ُيمَْنى ) ٣٦(الْإِْنَسانُ أَنْ ُيتَْرَك ُسًدى 
  ) ٤٠(يَِي الَْمْوَتى أَلَْيَس ذَِلَك بِقَاِدرٍ َعلَى أَنْ ُيْح) ٣٩(الزَّْوَجْينِ الذَّكََر وَالْأُْنثَى 

هذه السورة الصغرية حتشد على القلب البشري من احلقائق واملؤثرات والصور واملشاهد ، واإليقاعات واللمسات 
حتشدها بقوة ، يف أسلوب خاص ، جيعل هلا طابعاً قرآنياً مميزاً ، سواء يف . . ، ما ال قبل له مبواجهته وال التفلت منه 

ي ، أو أسلوب األداء املوسيقي ، حيث جيتمع هذا وذاك على إيقاع تأثري شعوري قوي ، أسلوب األداء التعبري
  تصعب مواجهته ويصعب التفلت منه أيضاً

ال أقسم بيوم القيامة وال أقسم بالنفس { : إهنا تبدأ يف اآليتني األوليني منها بإيقاع عن القيامة ، وإيقاع عن النفس 
فيها متعلقاً بالنفس ومتعلقاً بالقيامة ، من املطلع إىل اخلتام ، تزاوج بني النفس  مث يستطرد احلديث. . } اللوامة 

أو كأنه الالزمة اإليقاعية اليت ترتد إليها . وكأن هذا املطلع إشارة إىل موضوع السورة . وبني القيامة حىت تنتهي 
  . .كل إيقاعات السورة ، بطريقة دقيقة مجيلة 

يت حتشدها هذه السورة يف مواجهة القلب البشري ، وتضرب هبا عليه حصاراً ال مهرب من تلك احلقائق الكبرية ال
. حقيقة املوت القاسية الرهيبة اليت تواجه كل حي ، فال ميلك هلا رداً ، وال ميلك هلا أحد ممن حوله دفعاً . . منه 

األقوياء والضعاف ، ويقف اجلميع وهي تتكرر يف كل حلظة ، ويواجهها الكبار والصغار ، واألغنياء والفقراء ، و
مما يوحي بأهنا قادمة . . وال تأجيل . وال دفع . وال شفاعة . وال قوة . وال وسيلة . ال حيلة . . منها موقفاً واحداً 

وهذا . . وال مفر من االستسالم هلا ، واالستسالم إلرادة تلك اجلهة العليا . من جهة عليا ال ميلك البشر معها شيئاً 
من راق؟ وظن أنه الفراق : كال إذا بلغت التراقي ، وقيل { : اإليقاع الذي متس به السورة القلوب وهي تقول هو 
  . .} إىل ربك يومئذ املساق . . والتفَّت الساق بالساق . 



خرى ، ومن تلك احلقائق الكبرية اليت تعرضها السورة ، حقيقة النشأة األوىل ، وداللتها على صدق اخلرب بالنشأة األ
وهي حقيقة يكشف اهللا للناس عن دقة أدوارها وتتابعها يف . . وعلى أن هناك تدبرياً يف خلق هذا اإلنسان وتقديراً 

فهي قاطعة يف أن هناك . صنعة مبدعة ، ال يقدر عليها إال اهللا ، وال يدعها أحد ممن يكذبون باآلخرة ويتمارون فيها 
كما أهنا بينة ال ترد على يسر النشأة اآلخرة ، وإحياء قوي بضرورة النشأة إهلاً واحداً يدبر هذا األمر ويقدره؛ 

اآلخرة ، متشياً مع التقدير والتدبري الذي ال يترك هذا اإلنسان سدى ، وال يدع حياته وعمله بال وزن وال حساب 
} أن لن جنمع عظامه؟ أحيسب اإلنسان { : وهذا هو اإليقاع الذي متس السورة به القلوب وهي تقول يف أوهلا . . 

أحيسب اإلنسان أن يترك سدى؟ أمل يك نطفة من مين ميىن؟ مث كان علقة فخلق فسوى؟ { : مث تقول يف آخرها 
  . .} الذكر واألنثى؟ أليس ذلك بقادر على أن حييي املوتى؟ : فجعل منه الزوجني 

  .مواجهة قوية ومن املشاهد املؤثرة اليت حتشدها السورة ، وتواجه هبا القلب البشري 

مشهد يوم القيامة وما جيري فيه من انقالبات كونية ، ومن اضطرابات نفسية ، ومن حرية يف مواجهة األحداث . 
الغالبة حيث يتجلى اهلول يف صميم الكون ، ويف أغوار النفس وهي تروغ من هنا ومن هناك كالفأر يف املصيدة 

. يف شك واستبعاد ليومها املغيب ، واستهانة هبا وجلاج يف الفجور وذلك رداً على تساؤل اإلنسان عن يوم القيامة 
: يسأل . بل يريد اإلنسان ليفجر أمامه { : فيجيء الرد يف إيقاعات سريعة ، ومشاهد سريعة ، وومضات سريعة 

ملفر؟ كال أين ا: فإذا برق البصر ، وخسف القمر ، ومجع الشمس والقمر ، يقول اإلنسان يومئذ . أيان يوم القيامة 
بل اإلنسان على نفسه بصريه ، ولو ألقى . ال وزر ، إىل ربك يومئذ املستقر ، ينبأ اإلنسان يومئذ مبا قدم وأخر 

  . .} معاذيره 
ومشهد اآلخرين . ومن هذه املشاهد مشهد املؤمنني املطمئنني إىل رهبم ، املتطلعني إىل وجهه الكرمي يف ذلك اهلول 

وهو مشهد يعرض يف . ، وبالرجاء فيه ، املتوقعني عاقبة ما أسلفوا من كفر ومعصية وتكذيب املقطوعني الصلة باهللا 
ويف . وهو يعرض رداً على حب الناس للعاجلة ، وإمهاهلم لآلخرة . قوة وحيوية كأنه حاضر حلظة قراءة القرآن 

. يؤمئذ ناضرة ، إىل رهبا ناظرة  وجوه. كال بل حتبون العاجلة ، وتذرون اآلخرة { : اآلخرة يكون هذا الذي يكون 
  . .} ووجوه يومئذ باسرة ، تظن أن يفعل هبا فاقرة 

ويف ثنايا السورة وحقائقها تلك ومشاهدها تعترض أربع آيات حتتوي توجيهاً خاصاً للرسول صلى اهللا عليه وسلم 
إذ كان الرسول . يف السورة ذاهتا  ويبدو أن هذا التعليم جاء مبناسبة حاضرة. وتعليماً له يف شأن تلقي هذا القرآن 

صلى اهللا عليه وسلم خياف أن ينسى شيئاً مما يوحى إليه ، فكان حرصه على التحرز من النسيان يدفعه إىل استذكار 
ال حترك به لسانك { : فجاءه هذا التعليم . الوحي فقرة فقرة يف أثناء تلقيه؛ وحتريك لسانه به ليستوثق من حفظه 

جاءه هذا التعليم ليطمئنه إىل . . } علينا مجعه وقرآنه ، فإذا قرأناه ، فاتبع قرآنه ، مث إن علينا بيانه لتعجل به ، إن 
ودوره هو ، . كل أولئك موكول إىل صاحبه . . أن أمر هذا الوحي ، وحفظ هذا القرآن ، ومجعه ، وبيان مقاصده 

فأما . . وهكذا كان . . ، فيجده يف صدره منقوشاً ثابتاً  فليطمئن باالً ، وليتلق الوحي كامالً. هو التلقي والبالغ 
أليس من قول اهللا؟ وقول اهللا ثابت يف أي غرض كان؟ وألي أمر . . هذا التعليم فقد ثبت يف موضعه حيث نزل 

وداللة إثبات هذه اآليات يف . . أراد؟ وهذه كلمة من كلماته تثبت يف صلب الكتاب شأهنا شأن بقية الكتاب 
ويف شأن . . ا هذا من السورة داللة عميقة موحية على حقيقة لطيفة يف شأن كل كلمات اهللا يف أي اجتاه موضعه

هذا القرآن وتضمنه لكل كلمات اهللا اليت أوحى هبا إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل ُيخرم منها حرف ، ومل تند 
  .منها عبارة 



  فهو احلق والصدق والتحرج والوقار
ال ملجأ له من اهللا وال . مأخوذ بعمله ال يفلت . القلب وهو يواجه هذه السورة أنه حماصر ال يهرب وهكذا يشعر 

مقدرة نشأته وخطواته بعلم اهللا وتدبريه ، يف النشأة األوىل ويف النشأة اآلخرة سواء ، بينما هو يلهو ويلعب . عاصم 
  . .} ب إىل أهله يتمطى مث ذه. فال صدق وال صلى ولكن كذب وتوىل { : ويغتر ويتبطر 

أوىل لك فأوىل { : ويف مواجهة تلك احلشود من احلقائق واملؤثرات واللمسات واإلحياءات يسمع التهديد امللفوف 
  فيكون له وقعة ومعناه} مث أوىل لك فأوىل . 

ذا الشأن ، شأن وتشعره باجلد الصارم احلازم يف ه. وهكذا تعاجل السورة عناد هذا القلب وإعراضه وإصراره وهلوه 
مث شأن هذا القرآن الذي ال خيرم منه حرف ، ألنه من . القيامة ، وشأن النفس ، وشأن احلياة املقدرة حبساب دقيق 

كالم العظيم اجلليل ، الذي تتجاوب جنبات الوجود بكلماته ، وتثبت يف سجل الكون الثابت ، ويف صلب هذا 
  .الكتاب الكرمي 

إذ أن تتابعها يف . وهي يف نسق السورة شيء آخر . ورة ومشاهدها فرادى جملرد البيان وقد عرضنا حنن حلقائق الس
السياق ، واملزاوجة بينها هنا وهناك ، وملسة القلب جبانب من احلقيقة مرة ، مث العودة إليه باجلانب اآلخر بعد فترة 

يبلغ إليه أسلوب آخر ، وال طريقة كل ذلك من خصائص األسلوب القرآين يف خماطبة القلب البشري؛ مما ال . . 
  . .أخرى 

  :فلنأخذ يف مواجهة السورة كما هي يف سياقها القرآين اخلاص 
ال أقسم بيوم القيامة ، وال أقسم بالنفس اللوامة ، أحيسب اإلنسان ألن جنمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي { 

القيامة؟ فإذا برق البصر ، وخسف القمر ، ومجع الشمس أيان يوم : بنانه ، بل يريد اإلنسان ليفجر أمامه ، يسأل 
إىل ربك يومئذ املستقر ، ينبأ اإلنسان يومئذ مبا قدم . أين املفر؟ كال ال وزر : يقول اإلنسان يومئذ . . والقمر 

  . .} وأخر ، بل اإلنسان على نفسه بصرية ، ولو ألقى معاذيره 
احلس من القسم املباشر؛ وهذا الوقع هو املقصود من العبارة ، وهو هذا التلويح بالقسم مع العدول عنه أوقع يف 

مث تربز من ورائه حقيقة القيامة . . يتم أحسن متام هبذا األسلوب اخلاص ، الذي يتكرر يف مواضع خمتلفة من القرآن 
  .وحقيقة النفس اللوامة 

اللوامة ففي التفسريات املأثورة أقوال متنوعة  فأما النفس. وحقيقة القيامة سريد عنها الكثري يف مواضعه يف السورة 
ما أردت بكلميت؟ ما أردت بأكليت؟ ما : إن املؤمن واهللا ما تراه إال يلوم نفسه : فعن احلسن البصري . . عنها 

ليس أحد من أهل السماوات : وعن احلسن . . أردت حبديث نفسي؟ وإن الفاجر ميضي قدماً ما يعاتب نفسه 
لو فعلت كذا وكذا كذلك عن : تلوم على اخلري والشر : وعن عكرمة . . وم نفسه يوم القيامة واألرضني إال يل
تندم على ما : وعن جماهد . اللوامة املذمومة : وعنه أيضاً . هي النفس اللؤوم : وعن ابن عباس . . سعيد بن جبري 

  .الفاجرة : وعن قتادة . . فات وتلوم عليه 

قوال متقاربة املعىن ، واألشبه بظاهر التنزيل أهنا اليت تلوم صاحبها على اخلري والشر ، وكل هذه األ: وقال جرير . 
  .وتندم على ما فات 
ما أردت : إن املؤمن واهللا ما تراه إال يلوم نفسه « : قول احلسن البصري } النفس اللوامة { وحنن خنتار يف معىن 

  . .» الفاجرة ميضي قدماً ما يعاتب نفسه  بكلميت؟ ما أردت بأكليت؟ ما أردت حبديث نفسي؟ وإن
فهذه النفس اللوامة املتيقظة التقية اخلائفة املتوجسة اليت حتاسب نفسها ، وتتلفت حوهلا ، وتتبني حقيقة هواها ، 



. مث هي الصورة املقابلة للنفس الفاجرة . وحتذر خداع ذاهتا هي النفس الكرمية على اهللا ، حىت ليذكرها مع القيامة 
فس اإلنسان الذي يريد أن يفجر وميضي قدماً يف الفجور ، والذي يكذب ويتوىل ويذهب إىل أهله يتمطى دون ن

  حساب لنفسه ودون تلوم وال حترج وال مباالة
على وقوع هذه القيامة ، ولكنه ملا عدل عن القسم ، . . } ال أقسم بيوم القيامة ، وال أقسم بالنفس اللوامة { 

  :م به ، وجاء به يف صورة أخرى كأهنا ابتداء حلديث بعد التنبيه إليه هبذا املطلع املوقظ عدل عن ذكر املقس
  . .} أحيسب اإلنسان ألن جنمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه { 

ة وقد كانت املشكلة الشعورية عند املشركني هي صعوبة تصورهم جلمع العظام البالية ، الذاهبة يف التراب ، املتفرق
يف الثرى ، إلعادة بعث اإلنسان حياً ولعلها ال تزال كذلك يف بعض النفوس إىل يومنا هذا والقرآن يرد على هذا 

والبنان أطراف األصابع؛ . . } بلى قادرين على أن نسوي بنانه { : احلسبان بعدم مجع العظام مؤكداً وقوعه 
عها ، وهو تسوية البنان ، وتركيبه يف موضعه كما كان والنص يؤكد عملية مجع العظام ، مبا هو أرقى من جمرد مج

وهي كناية عن إعادة التكوين اإلنساين بأدق ما فيه ، وإكماله حبيث ال تضيع منه بنان ، وال ختتل عن مكاهنا ، بل 
  تسوى تسوية ، ال ينقص معها عضو وال شكل هذا العضو ، مهما صغر ودق

إمنا خيلص هنا إىل . يء يف هناية السورة دليل آخر من واقع النشأة األوىل ويكتفي هنا هبذا التقرير املؤكد ، وسيج
إن هذا اإلنسان يريد أن يفجر ، وميضي . . الكشف عن العلة النفسية يف هذا احلسبان ، وتوقع عدم مجع العظام 

ومن مث فهو . قدماً يف الفجور ، وال يريد أن يصده شيء عن فجوره ، وال أن يكون هناك حساب عليه وعقاب 
  :يستبعد وقوع البعث ، ويستبعد جميء يوم القيامة 

  . .} يسأل أيان يوم القيامة؟ . بل يريد اإلنسان ليفجر أمامه { 
وذلك متشياً مع رغبته يف أن يفجر وميضي يف . . والسؤال بأيان هذا اللفظ املديد اجلرس يوحي باستبعاده هلذا اليوم 

واآلخرة جلام للنفس الراغبة يف الشر ، ومصد للقلب احملب . . ح اآلخرة فجوره ، ال يصده شبح البعث وشب
  .فهو حياول إزالة هذا املصد ، وإزاحة هذا اللجام ، لينطلق يف الشر والفجور بال حساب ليوم احلساب . للفجور 

فيه تريث وال إبطاء  ومن مث كان اجلواب على التهكم بيوم القيامة واستبعاد موعدها ، سريعاً خاطفاً حامساً ، ليس
  .حىت يف إيقاع النظم ، وجرس األلفاظ 

  :وكان مشهداً من مشاهد القيامة تشترك فيه احلواس واملشاعر اإلنسانية ، واملشاهد الكونية 
  .} يقول اإلنسان يومئذ أين املفر؟ . وخسف القمر ، ومجع الشمس والقمر . فإذا برق البصر { 

والشمس تقترن بالقمر . والقمر خيسف ويطمس نوره . يعاً تقلب الربق وخطفه فالبصر خيطف ويتقلب سريعاً سر
ويف وسط هذا الذعر . . وخيتل نظامهما الفلكي املعهود ، حيث ينفرط ذلك النظام الكوين الدقيق . بعد افتراق 

كأمنا ينظر يف كل اجتاه ويبدو يف سؤاله االرتياع والفزع ، و} أين املفر؟ { : واالنقالب ، يتساءل اإلنسان املرعوب 
  ، فإذا هو مسدود دونه ، مأخوذ عليه

  :وال ملجأ وال وقاية ، وال مفر من قهر اهللا وأخذه ، والرجعة إليه ، واملستقر عنده؛ وال مستقر غريه 
  . .} إىل ربك يومئذ املستقر . كال ال وزر { 

ء ، لن يكون يومئذ ، بل سيكون كل ما وما كان يرغب فيه اإلنسان من املضي يف الفجور بال حساب وال جزا
  :كسبه حمسوباً ، وسيذكر به إن كان نسيه ، ويؤخذ به بعد أن يذكره ويراه حاضراً 

  . .} ينبأ اإلنسان يومئذ مبا قدم وأخر { 



ءه فمن األعمال ما خيلف ورا. مبا قدمه من عمل قبل وفاته ، ومبا أخره وراءه من آثار هذا العمل خرياً كان أم شراً 
  آثاراً تضاف لصاحبها يف ختام احلساب

ومهما اعتذر اإلنسان بشىت املعاذير عما وقع منه ، فلن يقبل منها عذر ، ألن نفسه موكولة إليه ، وهو موكل هبا ، 
  :فإذا انتهى هبا إىل الشر فهو مكلف هبا وحجة عليها . وعليه أن يهديها إىل اخلري ويقودها 

  . .} ة ولو ألقى معاذيره بل اإلنسان على نفسه بصري{ 
وكذلك . واملشاهد اخلاطفة . واإليقاع املوسيقي . والفواصل . الفقر : ومما يالحظ أن كل شيء سريع قصري 

ذلك أنه رد على استطالة األمد . . هكذا يف سرعة وإمجال } ينبأ اإلنسان يومئذ مبا قدم وأخر { : عملية احلساب 
  واالستخفاف بيوم احلساب

  :اآليات األربع اخلاصة بتوجيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف شأن الوحي وتلقي هذا القرآن  مث جتيء
  . .} مث إن علينا بيانه . فإذا قرأناه فاتبع قرآنه . إن علينا مجعه وقرآنه . ال حترك به لسانك لتعجل به { 

الذي تتركه يف النفس هو تكفل اهللا املطلق  وباإلضافة إىل ما قلناه يف مقدمة السورة عن هذه اآليات ، فإن اإلحياء
ليس للرسول صلى اهللا عليه . وحياً وحفظاً ومجعاً وبياناً؛ وإسناده إليه سبحانه وتعاىل بكليته : بشأن هذا القرآن 

مث هلفة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وشدة حرصه على استيعاب ما يوحى . من أمره إال محله وتبليغه  -وسلم 
ذه مأخذ اجلد اخلالص ، وخشيته أن ينسى منه عبارة أو كلمة ، مما كان يدعوه إىل متابعة جربيل عليه إليه؛ وأخ

  السالم يف التالوة آية آية وكلمة كلمة يستوثق منها أن شيئاً مل يفته ، ويثبت من حفظه له فيما بعد
يت ذكرناها هنا ويف مقدمة السورة هبذا وتسجيل هذا احلادث يف القرآن املتلو له قيمته يف تعميق هذه اإلحياءات ال

  .اخلصوص 

مث ميضي سياق السورة يف عرض مشاهد القيامة وما يكون فيها من شأن النفس اللوامة ، فيذكرهم حبقيقة نفوسهم 
وما يعتلج فيها من حب للدنيا وانشغال ، ومن إمهال لآلخرة وقلة احتفال؛ ويواجههم مبوقفهم يف اآلخرة بعد هذا 

  :ويعرض هلم هذا املوقف يف مشهد حي قوي اإلحياء عميق اإليقاع . هي إليه حاهلم فيها وما ينت
وجوه يومئذ ناضرة ، إىل رهبا ناظرة؛ ووجوه يومئذ باسرة ، تظن أن . بل حتبون العاجلة ، وتذرون اآلخرة . كال { 

  . .} يفعل هبا فاقرة 
ففضال عن إحياء اللفظ . لدنيا بالعاجلة يف هذا املوضع وأول ما يلحظ من ناحية التناسق يف السياق هو تسمية ا

بقصر هذه احلياة وسرعة انقضائها وهو اإلحياء املقصود فإن هناك تناسقاً بني ظل اللفظ وظل املوقف السابق 
فهذا . . } ال حترك به لسانك لتعجل به { املعترض يف السياق ، وقول اهللا تعاىل لرسوله صلى اهللا عليه وسلم 

وهو تناسق يف احلس لطيف دقيق يلحظه . . ريك وهذه العجلة هي أحد ظالل السمة البشرية يف احلياة الدنيا التح
  التعبري القرآين يف الطريق

  :مث خنلص إىل املوقف الذي يرمسه هذا النص القرآين الفريد 
  . .} إىل رهبا ناظرة . وجوه يؤمئذ ناضرة { 

الة تعجز الكلمات عن تصويرها؛ كما يعجز اإلدراك عن تصورها بكل إن هذا النص ليشري إشارة سريعة إىل ح
حىت لتتضاءل إىل جوارها اجلنة بكل . ذلك حني يعد املوعودين السعداء حبالة من السعادة التشبهها حالة . حقيقتها 

  ما فيها من ألوان النعيم
  . .نضرها أهنا إىل رهبا ناظرة . . هذه الوجوه الناضرة 



  ؟ فأي مستوى من الرفعة هذا؟ أي مستوى من السعادة؟. . إىل رهبا 
أو . إن روح اإلنسان لتستمتع أحياناً بلمحة من مجال اإلبداع اإلهلي يف الكون أو النفس ، تراها يف الليلة القمراء 

. البهيج أو الروض . أو الصحراء املنسابة . أو البحر العباب . أو الظل املديد . أو الفجر الوليد . الليل الساجي 
إىل آخر مطالع اجلمال يف هذا الوجود . . أو الصرب اجلميل . أو اإلميان الواثق . أو القلب النبيل . أو الطلعة البهية 

وتتوارى عنها أشواك احلياة . فتغمرها النشوة ، وتفيض بالسعادة ، وترف بأجنحة من نور يف عوامل جمنحة طليقة . . 
  . .ة طني وعرامة حلم ودم ، وصراع شهوات وأهواء ، وما فيها من أمل وقبح ، وثقل

  فكيف؟ كيف هبا وهي تنظر ال إىل مجال صنع اهللا ولكن إىل مجال ذات اهللا؟
ليملك اإلنسان نفسه ، فيثبت ، ويستمتع . وحيتاج ثانياً إىل تثبيت من اهللا . أال إنه مقام حيتاج أوالً إىل مد من اهللا 

  صف ، وال يتصور حقيقتها إدراكبالسعادة ، اليت ال حييط هبا و
  . .} إىل رهبا ناظرة . . وجوه يومئذ ناضرة { 

  وماهلا ال تتنضر وهي إىل مجال رهبا تنظر؟
  .إن اإلنسان لينظر إىل شيء من صنع اهللا يف األرض 

لبه على فإذا السعادة تفيض من ق. من طلعة هبية ، أو زهرة ندية ، أو جناح رفاف ، أو روح نبيل ، أو فعل مجيل 
مطلقاً من كل ما يف الوجود من . فكيف هبا حني تنظر إىل مجال الكمال . مالحمه ، فيبدو فيها الوضاءة والنضارة 

شواغل عن السعادة باجلمال؟ فما تبلغ الكينونة اإلنسانية ذلك املقام ، إال وقد خلصت من كل شائبة تصدها عن 
بة ال فيما حوهلا فقط ، ولكن فيها هي ذاهتا من دواعي النقص بلوغ ذلك املرتقى الذي يعز على اخليال كل شائ

  . .واحلاجة إىل شيء ما سوى النظر إىل اهللا 
فذلك حديث ال خيطر على قلب ميسه طائف من الفرح . . فأما كيف تنظر؟ بأي جارحة تنظر؟ وبأي وسيلة تنظر؟ 

  يضها على الروح ، والتشوف والتطلع واالنطالقالذي يطلقه النص القرآين ، يف القلب املؤمن ، والسعادة اليت يف
فما بال أناس حيرمون أرواحهم أن تعانق هذا النور الفائض بالفرح والسعادة؟ ويشغلوهنا باجلدل حول مطلق ، ال 

  تدركه العقول املقيدة مبألوفات العقل ومقرراته؟
ية احملدودة ، هو فقط حمط الرجاء يف التقائها إن ارتقاء الكينونة اإلنسانية وانطالقها من قيود هذه الكينونة األرض

  .وقبل هذا االنطالق سيعز عليها أن تتصور جمرد تصور كيف يكون ذلك اللقاء . باحلقيقة الطليقة يومذاك 
وإذن فقد كان جدالً ضائعاً ذلك اجلدل الطويل املديد الذي شغل به املعتزلة أنفسهم ومعارضيهم من أهل السنة 

  .حقيقة النظر والرؤية يف مثل ذلك املقام واملتكلمني حول 
لقد كانوا يقيسون مبقاييس األرض؛ ويتحدثون عن اإلنسان املثقل مبقررات العقل يف األرض؛ ويتصورون األمر 

  .باملدارك احملدودة اجملال 
التصورات فإذا انطلقت وحتررت من هذه . إن مدلول الكلمات ذاته مقيد مبا تدركه عقولنا وتصوراتنا احملدودة 

فالكلمات ليست سوى رموز خيتلف ما ترمز إليه حبسب التصورات الكامنة يف مدارك . فقد تتغري طبيعة الكلمات 
وحنن نتعامل . فإذا تغريت طاقته تغري معها رصيده من التصورات ، وتغريت معها طبيعة مدلول الكلمات . اإلنسان 

  ا خنوض يف أمر ال يثبت لنا منه حىت مدلول الكلمات؟يف هذه األرض بتلك الرموز على قدر حالنا فما لن
فلنتطلع إىل فيض السعادة الغامر اهلادئ ، وفيض الفرح املقدس الطهور ، الذي ينطلق من جمرد تصورنا حلقيقة 

ال تفوقها إال نعمة . ولنشغل أرواحنا بالتطلع إىل هذا الفيض؛ فهذا التطلع ذاته نعمة . املوقف على قدر ما منلك 



  . .لنظر إىل وجهه الكرمي ا
  .} ووجوه يومئذ باسرة ، تظن أن يفعل هبا فاقرة { 

. وهي الوجوه الكاحلة املتقبضة التعيسة ، احملجوبة عن النظر والتطلع ، خبطاياها وارتكاسها وكثافتها وانطماسها 
. القاصمة للظهر ، احملطمة للفقار وهي اليت يشغلها وحيزهنا وخيلع عليها البسر والكلوحة توقعها أن حتل هبا الكارثة 

  . .وهي من التوقع والتوجس يف كرب وكلوحة وتقبض وتنغيص . الفاقرة . 
ووراءهم هذا اليوم الذي ختتلف . فهذه هي اآلخرة اليت يذروهنا ويهملوهنا؛ ويتجهون إىل العاجلة حيبوهنا وحيفلوهنا 

ن وجوه يومئذ ناضرة ، إىل رهبا ناظرة إىل وجوه يومئذ باسرة فيه املصائر والوجوه ، هذا االختالف الشاسع البعيد م
  ، تظن أن يفعل هبا فاقرة

  .وإذا كانت مشاهد القيامة 

وإذا . وال مفر . إذا برق البصر ، وخسف القمر ، ومجع الشمس والقمر ، وقال اإلنسان يومئذ أين املفر . 
، فكانت وجوه يومئذ ناضرة إىل رهبا ناظرة ، ووجوه اختلفت املصائر والوجوه ، ذلك االختالف الشاسع البعيد 

  . .يومئذ باسرة تظن أن يفعل هبا فاقرة 
إذا كانت تلك املشاهد تستمد قوهتا وإيقاعها يف النفس ، من قوة احلقيقة الكامنة فيها ، وقوة األداء القرآين الذي 

تلمس حس املخاطبني مبشهد آخر  يشخصها وحيييها ، فإن السورة بعد عرض تلك املشاهد تقرب وتقرب حىت
  حاضر واقع مكرور ، ال متر حلظة حىت يواجههم يف هذه األرض بقوته ووضوحه ووزنه الثقيل

املوت الذي . املوت الذي ينتهي إليه كل حي ، والذي ال يدفعه عن نفسه وال عن غريه حي . إنه مشهد املوت 
ت ، وال يستجيب لصرخة ملهوف ، وال حلسرة مفارق ، وال يفرق األحبة ، وميضي يف طريقه ال يتوقف ، وال يتلف

لرغبة راغب وال خلوف خائف املوت الذي يصرع اجلبابرة بنفس السهولة اليت يصرع هبا األقزام ، ويقهر هبا 
املتسلطني كما يقهر املستضعفني سواء املوت الذي ال حيلة للبشر فيه وهم مع هذا ال يتدبرون القوة القاهرة اليت 

  :يه جتر
. } إىل ربك يومئذ املساق . من راقٍ؟ وظن أنه الفراق ، والتفت الساق بالساق : كال إذا بلغت التراقي ، وقيل { 
.  

إنه مشهد االحتضار ، يواجههم به النص القرآين كأنه حاضر ، وكأنه خيرج من ثنايا األلفاظ ويتحرك كما خترج 
  مالمح الصورة من خالل ملسات الريشة

وحني تبلغ الروح التراقي يكون النزع األخري ، وتكون السكرات املذهلة ، ويكون . . } بلغت التراقي كال إذا { 
ويتلفت احلاضرون حول احملتضر يتلمسون حيلة أو وسيلة الستنقاذ الروح . . الكرب الذي تزوغ منه األبصار 

والتفت الساق { . . ن السكرات والنزع وتلوَّى املكروب م. . لعل ُرقية تفيد } من راقٍ؟ : وقيل { : املكروب 
وبطلت كل حيلة ، وعجزت كل وسيلة ، وتبني الطريق الواحد الذي يساق إليه كل حي يف هناية . . } بالساق 
  . .} إىل ربك يومئذ املساق { : املطاف 

ترتسم ويرتسم وحالة االحتضار . وكل فقرة خترج حملة . وكل آية ترسم حركة . إن املشهد ليكاد يتحرك وينطق 
مث تظهر النهاية اليت ال . . معها اجلزع واحلرية واللهفة ومواجهة احلقيقة القاسية املريرة ، اليت ال دافع هلا وال راد 

  . .} إىل ربك يومئذ املساق { . . مفر منها 
وجوم صامت ويسدل الستار على املشهد الفاجع ، ويف العني منه صورة ، ويف احلس منه أثر ، وعلى اجلو كله 



  .مرهوب 
ويف مواجهة املشهد املكروب امللهوف اجلاد الواقع يعرض مشهد الالهني املكذبني ، الذين ال يستعدون بعمل وال 

  :طاعة ، بل يقدمون املعصية والتويل ، يف عبث وهلو ، ويف اختيال باملعصية والتويل 
  . .} ى فال صدق وال صلى ، ولكن كذب وتوىل ، مث ذهب إىل أهله يتمط{ 

  .» عمرو بن هشام « وقد ورد أن هذه اآليات تعين شخصاً معيناً بالذات ، قيل هو أبو جهل 

مث يذهب عنه ، فال يؤمن وال يطيع ، . وكان جييء أحياناً إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسمع منه القرآن . 
مث يذهب خمتاالً مبا . . ل ، ويصد عن سبيل اهللا وال يتأدب وال خيشى؛ ويؤذي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالقو

  . .يفعل ، فخوراً مبا ارتكب من الشر ، كأمنا فعل شيئاً يذكر 
ميط يف } يتمطى { والتعبري القرآين يتهكم به ، ويسخر منه ، ويثري السخرية كذلك ، وهو يصور حركة اختياله بأنه 

  ظهره ويتعاجب تعاجباً ثقيالً كريهاً
جهل يف تاريخ الدعوة إىل اهللا ، يسمع ويعرض ، ويتفنن يف الصد عن سبيل اهللا ، واألذى للدعاة ، وكم من أيب 

وميكر مكر السيئ ، ويتوىل وهو فخور مبا أوقع من الشر والسوء ، ومبا أفسد يف األرض ، ومبا صد عن سبيل اهللا ، 
  ومبا مكر لدينه وعقيدته وكاد

  :بالتهديد والوعيد والقرآن يواجه هذه اخليالء الشريرة 
  . .} مث أوىل لك فأوىل . أوىل لك فأوىل { 

وهو تعبري اصطالحي يتضمن التهديد والوعيد ، وقد أمسك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبناق أيب جهل مرة ، 
اهللا ال أتوعدين يا حممد؟ و: فقال عدو اهللا . . } مث أوىل لك فأوىل . أوىل لك فأوىل { : وهزه ، وهو يقول له 

وإين ألعز من مشى بني جبليها فاخذه اهللا يوم بدر بيد املؤمنني مبحمد صلى اهللا عليه . تستطيع أنت وال ربك شيئاً 
{ : وقال } ما علمت لكم من إله غريي { : ومن قبله قال فرعون لقومه . وسلم وبرب حممد القوي القهار املتكرب 

  .مث أخذه اهللا كذلك } يت؟ أليس يل ملك مصر وهذه األهنار جتري من حت
حىت . وكم من أيب جهل يف تاريخ الدعوات يعتز بعشريته وبقوته وبسلطانه؛ وحيسبها شيئاً ، وينسى اهللا وأخذه 

  .إمنا هو األجل املوعود ال يستقدم حلظة وال يستأخر . . يأخذه أهون من بعوضة ، وأحقر من ذبابة 
وهلا . عية يف حياهتم ، هلا داللتها على تدبري اهللا وتقديره حلياة اإلنسان ويف النهاية ميس القلوب حبقيقة أخرى واق

  :وال مفر من مواجهتها ، وال حيلة يف دفع داللتها . داللتها كذلك على النشأة اآلخرة اليت ينكروهنا أشد اإلنكار 
: فجعل منه الزوجني أحيسب اإلنسان أن يترك سدى؟ أمل يك نطفة من مين ميىن؟ مث كان علقة فخلق فسوى؟ { 

  . .} الذكر واألنثى؟ أليس ذلك بقادر على أن حييي املوتى؟ 
ما كان املخاطبون هبذا القرآن . وهذا املقطع األخري العميق اإليقاع ، يشتمل على لفتات عميقة إىل حقائق كبرية 

  :والتدبري يف حياة اإلنسان وأوىل هذه اللفتات تلك اللفتة إىل التقدير . خيطروهنا على باهلم يف ذلك الزمان 
  . .} أحيسب اإلنسان أن يترك سدى { 

وبني هاتني هلو . . أرحام تدفع وقبور تبلع . . فلقد كانت احلياة يف نظر القوم حركة ال علة هلا وال هدف وال غاية 
  .ولعب ، وزينة وتفاخر ، ومتاع قريب من متاع احليوان 



ف ، ووراء اهلدف حكمة؛ وأن يكون قدوم اإلنسان إىل هذه احلياة وفق فأما أن يكون هناك ناموس ، وراءه هد. 
قدر جيري إىل غاية مقدرة ، وأن ينتهي إىل حساب وجزاء ، وأن تكون رحلته على هذه األرض ابتالء ينتهي إىل 

يمة ، تفعل أما هذا التصور الدقيق املتناسق ، والشعور مبا وراءه من ألوهية قادرة مدبرة حك. . احلساب واجلزاء 
أما هذا فكان أبعد شيء عن تصور الناس ومداركهم ، يف ذلك . . كل شيء بقدر ، وتنهي كل شيء إىل هناية 

  .الزمان 
وبوجود اهلدف والغاية من . والذي مييز اإلنسان عن احليوان ، هو شعوره باتصال الزمان واألحداث والغايات 

وارتقاؤه يف سلم اإلنسانية يتبع منو شعوره هذا وسعته ، ودقة . وجوده اإلنساين ، ومن الوجود كله من حوله 
فال يعيش عمره حلظة حلظة ، وال حادثة . تصوره لوجود الناموس ، وارتباط األحداث واألشياء هبذا الناموس 

 مث يرتبط هذا كله بالوجود الكبري. حادثة ، بل يرتبط يف تصوره الزمان واملكان واملاضي واحلاضر واملستقبل 
  .مث يرتبط هذا كله بإرادة عليا خالقة مدبرة ال ختلق الناس عبثاً وال تتركهم سدى . ونواميسه 

وهذا هو التصور الكبري الذي نقل القرآن الناس إليه منذ ذلك العهد البعيد ، نقلة هائلة بالقياس إىل التصورات 
  .ة اليت عرفتها الفلسفة قدمياً وحديثاً السائدة إذ ذاك وما تزال هائلة بالقياس إىل سائر التصورات الكوني

هي إحدى ملسات القرآن التوجيهية للقلب البشري ، كي . . } أحيسب اإلنسان أن يترك سدى { : وهذه اللمسة 
يتلفت ويستحضر الروابط والصالت ، واألهداف والغايات ، والعلل واألسباب ، اليت تربط وجوده بالوجود كله 

  .وجود كله ، وباإلرادة املدبرة لل
إهنا دالئل نشأته . . ويف غري تعقيد وال غموض يأيت بالدالئل الواقعة البسيطة اليت تشهد بأن اإلنسان لن يترك سدى 

  :األوىل 
  .} أمل يك نطفة من مين ميىن؟ مث كان علقة فخلق فسوى؟ فجعل منه الزوجني الذكر واألنثى؟ { 

  ار؟ وكيف قطع رحلته الكبرية حىت جاء إىل هذا الكوكب؟فما هذا اإلنسان؟ مما خلق؟ وكيف كان؟ وكيف ص
أمل يك نطفة صغرية من املاء ، من مين ميىن ويراق؟ أمل تتحول هذا النطفة من خلية واحدة صغرية إىل علقة ذات 
وضع خاص يف الرحم ، تعلق جبدرانه لتعيش وتستمد الغذاء؟ فمن ذا الذي أهلمها هذه احلركة؟ ومن ذا الذي 

  هذه القدرة؟ ومن ذا الذي وجهها هذا االجتاه؟أودعها 
مث من ذا الذي خلقها بعد ذلك جنيناً معتدالً منسق األعضاء؟ مؤلفاً جسمه من ماليني املاليني من اخلاليا احلية ، 
وهو يف األصل خلية واحدة مع بويضة؟ والرحلة املديدة اليت قطعها من اخللية الواحدة إىل اجلنني السوي وهي 

راحل من رحلته من مولده إىل مماته والتغريات اليت حتدث يف كيانه يف الرحلة اجلنينية أكثر وأوسع مدى من أطول مب
كل ما يصادفه من األحداث يف رحلته من مولده إىل مماته فمن ذا الذي قاد هذه الرحلة املديدة ، وهو خليقة صغرية 

  ضعيفة ، ال عقل هلا وال مدارك وال جتارب؟
  .ية مث يف النها

أي إرادة كانت هلذه اخللية يف أن تكون ذكراً؟ وأي . . الذكر واألنثى؟ . . من ذا الذي جعل من اخللية الواحدة 
  إرادة لتلك يف أن تكون أنثى؟ أم من ذا الذي يزعم أنه تدخل فقاد خطواهتما يف ظلمات الرحم إىل هذا االختيار؟

اليت قادت النطفة املراقة يف طريقها الطويل ، حىت انتهت هبا إىل ذلك إنه ال مفر من اإلحساس باليد اللطيفة املدبرة 
  . .} فجعل منه الزوجني الذكر واألنثى { . . املصري 

وأمام هذه احلقيقة اليت تفرض نفسها فرضاً على احلس البشري ، جييء اإليقاع الشامل جلملة من احلقائق اليت 



  :تعاجلها السورة 
  . .} حييي املوتى؟  أليس ذلك بقادر على أن{ 

  بلى سبحانه فإنه لقادر على أن حييي املوتى
  بلى سبحانه فإنه لقادر على النشأة األخرى

  .بلى سبحانه وما ميلك اإلنسان إال أن خيشع أمام هذه احلقيقة اليت تفرض نفسها فرضاً 
حلس ويفيض ، حبقيقة الوجود وهكذا تنتهي السورة هبذا اإليقاع احلاسم اجلازم ، القوي العميق ، الذي ميأل ا

  . .اإلنساين وما وراءها من تدبري وتقدير 

إِنَّا َخلَقَْنا الْإِْنَسانَ ِمْن ُنطْفٍَة أَْمشَاجٍ َنْبَتِليِه فََجَعلَْناهُ ) ١(َهلْ أََتى َعلَى الْإِْنَساِن ِحٌني ِمَن الدَّْهرِ لَْم َيكُْن شَْيئًا َمذْكُوًرا 
إِنَّ ) ٤(إِنَّا أَْعَتْدَنا لِلْكَاِفرِيَن َسلَاِسلَ َوأَغْلَالًا َوَسعًِريا ) ٣(نَّا َهَدْينَاُه السَّبِيلَ إِمَّا َشاِكًرا َوإِمَّا كَفُوًرا إِ) ٢(َسِميًعا َبِصًريا 

ُيوفُونَ بِالنَّذْرِ ) ٦(ُروَنَها تَفْجًِريا َعْيًنا َيْشَربُ بَِها ِعَباُد اللَِّه يُفَجِّ) ٥(الْأَْبرَاَر َيْشَرُبونَ ِمْن كَأْسٍ كَانَ ِمزَاُجَها كَافُوًرا 
إِنََّما ُنطِْعُمكُْم ِلَوْجهِ ) ٨(َوُيطِْعُمونَ الطََّعاَم َعلَى ُحبِِّه ِمْسكِيًنا َوَيِتيًما َوأَسًِريا ) ٧(َوَيَخافُونَ َيوًْما كَانَ َشرُُّه ُمْسَتِطًريا 
فََوقَاُهمُ اللَُّه َشرَّ ذَِلَك الَْيْومِ ) ١٠(إِنَّا َنَخاُف ِمْن َربَِّنا َيْوًما َعُبوًسا قَْمطَرِيًرا ) ٩(ا اللَِّه لَا ُنرِيُد ِمْنكُْم َجَزاًء وَلَا ُشكُوًر

يَها شَْمًسا ُمتَِّكِئَني ِفيَها َعلَى الْأَرَاِئِك لَا َيَرْونَ ِف) ١٢(َوَجَزاُهْم بَِما َصَبُروا َجنَّةً َوحَرِيًرا ) ١١(َولَقَّاُهْم َنْضَرةً َوُسُروًرا 
َوُيطَاُف َعلَيْهِْم بِآنَِيٍة ِمْن ِفضٍَّة َوأَكْوَابٍ كَاَنْت ) ١٤(َودَانَِيةً َعلَْيهِْم ِظلَالَُها وَذُلِّلَْت قُطُوفَُها َتذِْليلًا ) ١٣(َولَا َزْمهَرِيًرا 

َعْيًنا ِفيَها ) ١٧(ِفيَها كَأًْسا كَانَ مَِزاجَُها زَْنجَبِيلًا َوُيسْقَْونَ ) ١٦(قَوَارِيَر ِمْن ِفضٍَّة قَدَُّروَها َتقِْديًرا ) ١٥(قََوارِيَرا 
َوإِذَا رَأَْيَت ثَمَّ رَأَْيتَ ) ١٩(َوَيطُوُف َعلَْيهِْم وِلَْدانٌ ُمَخلَُّدونَ إِذَا َرأَيَْتُهْم َحِسْبتَُهْم لُْؤلًُؤا َمْنثُوًرا ) ١٨(ُتَسمَّى سَلَْسبِيلًا 

َعاِليَُهْم ِثيَاُب سُْنُدسٍ ُخْضٌر َوإِْسَتبَْرٌق َوُحلُّوا أََساوَِر ِمْن ِفضٍَّة َوَسقَاُهْم َربُُّهْم شََراًبا طَُهوًرا ) ٢٠(َنِعيًما َوُملْكًا كَبًِريا 
فَاصْبِْر ِلُحكْمِ ) ٢٣(إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا َعلَْيَك الْقُْرآنَ َتنْزِيلًا ) ٢٢(إِنَّ َهذَا كَانَ لَكُْم جََزاًء َوكَانَ َسْعُيكُْم َمْشكُوًرا ) ٢١(

َوِمَن اللَّْيلِ فَاْسُجْد لَُه َوسَبِّْحُه لَْيلًا ) ٢٥(َواذْكُرِ اْسمَ رَبَِّك ُبكَْرةً وَأَِصيلًا ) ٢٤(رَبَِّك َولَا ُتِطْع مِْنُهْم آِثًما أَْو كَفُوًرا 
َنْحُن َخلَقَْناُهْم َوَشدَْدَنا أَْسرَُهْم َوإِذَا ِشئَْنا ) ٢٧(ْم َيْوًما ثَِقيلًا إِنَّ َهؤُلَاِء ُيِحبُّونَ الْعَاجِلَةَ َوَيذَُرونَ َوَراَءُه) ٢٦(طَوِيلًا 

َه َوَما َتَشاُءونَ إِلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه إِنَّ اللَّ) ٢٩(إِنَّ َهِذِه َتذِْكَرةٌ فََمْن َشاَء اتََّخذَ إِلَى َربِّهِ َسبِيلًا ) ٢٨(َبدَّلَْنا أَمْثَالَُهْم تَْبِديلًا 
  ) ٣١(ُيْدِخلُ َمْن َيَشاُء ِفي َرْحَمِتِه َوالظَّاِلِمَني أََعدَّ لَُهْم َعذَاًبا أَِليًما ) ٣٠(كَانَ َعِليًما َحِكيًما 

يف بعض الروايات أن هذه السورة مدنية ، ولكنها مكية؛ ومكيتها ظاهرة جداً ، يف موضوعها ويف سياقها ، ويف 
بل حنن نلمح من سياقها أهنا من بواكري ما نزل من . ت األخرى القائلة مبكيتها هلذا رجحنا الروايا. مساهتا كلها 

تشي هبذا صور النعيم احلسية املفصلة الطويلة ، وصور العذاب الغليظ ، كما يشي به توجيه . . القرآن املكي 
ن يتنزل عند اشتداد الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل الصرب حلكم ربه ، وعدم إطاعة آمث منهم أو كفور؛ مما كا

األذى على الدعوة وأصحاهبا يف مكة ، مع إمهال املشركني وتثبيت الرسول صلى اهللا عليه وسلم على احلق الذي 
كما جاء يف سورة القلم ، ويف سورة املزمل ، ويف سورة املدثر ، مما هو . . نزل عليه ، وعدم امليل إىل ما يدهنون به 

واحتمال أن هذه السورة مدنية يف نظرنا هو احتمال ضعيف جداً ، ميكن . . رة قريب من التوجيه يف هذه السو
  عدم اعتباره

والسورة يف جمموعها هتاف رخي ندي إىل الطاعة ، وااللتجاء إىل اهللا ، وابتغاء رضاه ، وتذكر نعمته ، واإلحساس 
  . .عام واالبتالء واإلمالء بفضله ، واتقاء عذابه ، واليقظة البتالئه ، وإدراك حكمته يف اخللق واإلن



أين كان قبل أن يكون؟ من الذي أوجده؟ ومن الذي جعله شيئاً مذكوراً : وهي تبدأ بلمسة رفيقة للقلب البشري 
هل أتى على اإلنسان حني من الدهر مل يكن شيئاً مذكوراً؟ { : يف هذا الوجود؟ بعد أن مل يكن له ذكر وال وجود 

 {. .  
إنا خلقنا { : حقيقة أصله ونشأته ، وحكمة اهللا يف خلقه ، وتزويده بطاقاته ومداركه تتلوها ملسة أخرى عن 

  . .} اإلنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه مسيعاً بصرياً 
إنا هديناه السبيل { : وملسة ثالثة عن هدايته إىل الطريق ، وعونه على اهلدى ، وتركه بعد ذلك ملصريه الذي خيتاره 

  . .} إما كفورا إما شاكراً و
مث نظرة إىل األمام ، . وبعد هذه اللمسات الثالث املوحية ، وما تثريه يف القلب من تفكري عميق ، ونظرة إىل الوراء 

بعد هذه اللمسات الثالث تأخذ السورة يف اهلتاف لإلنسان وهو على . . مث التحرج والتدبر عند اختيار الطريق 
وترغيبه يف طريق اجلنة ، بكل صور الترغيب ، وبكل هواتف الراحة . . نار مفرق الطريق لتحذيره من طريق ال

إن األبرار يشربون من كأس كان . إنا أعتدنا للكافرين سالسل وأغالالً وسعريا { : واملتاع والنعيم والتكرمي 
  . .} عيناً يشرب هبا عباد اهللا يفجروهنا تفجريا . مزاجها كافورا 

املتاع ترسم مسات هؤالء األبرار يف عبارات كلها انعطاف ورقة ومجال وخشوع  وقبل أن متضي يف عرض صور
يوفون بالنذر ، وخيافون يوماً كان شره مستطرياً ، ويطعمون الطعام على حبه { : يناسب ذلك النعيم اهلانئ الرغيد 

خناف من ربنا يوماً عبوساً  إنا. إنا نطعمكم لوجه اهللا ال نريد منكم جزاء وال شكورا . مسكيناً ويتيماً وأسريا 
  .} قمطريرا 

.  
مث تعرض جزاء هؤالء القائمني بالعزائم والتكاليف ، اخلائفني من اليوم العبوس القمطرير ، اخلريين املطعمني على 
  حاجتهم إىل الطعام ، يبتغون وجه اهللا وحده ، ال يريدون شكوراً من أحد ، إمنا يتقون اليوم العبوس القمطرير

فوقاهم اهللا { : فإذا هو األمن والرخاء والنعيم اللني الرغيد . اء هؤالء اخلائفني الوجلني املطعمني املؤثرين تعرض جز
متكئني فيها على األرائك ال يرون فيها . شر ذلك اليوم ، ولقاهم نضرة وسرورا ، وجزاهم مبا صربوا جنة وحريرا 

ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت . وفها تذليال ودانية عليهم ظالهلا وذللت قط. مشساً وال زمهريرا 
. ويسقون فيها كأساً كان مزاجها زجنبيال ، عيناً فيها تسمى سلسبيال . قواريرا ، قواريرا من فضة قدروها تقديرا 

عاليهم  .وإذا رأيت مث رأيت نعيماً وملكاً كبريا . ويطوف عليهم ولدان خملدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً 
إن هذا كان لكم جزآء وكان . ثياب سندس خضر وإستربق ، وحلوا أساور من فضة وسقاهم رهبم شراباً طهورا 

  .} سعيكم مشكورا 
فإذا انتهى معرض النعيم اللني الرغيد املطمئن اهلانئ الودود ، اجته اخلطاب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

اض والكفر والتكذيب وتوجيهه إىل الصرب وانتظار حكم اهللا يف األمر؛ واالتصال لتثبيته على الدعوة يف وجه اإلعر
فاصرب حلكم ربك وال تطع منهم آمثاً . إنا حنن نزلنا عليك القرآن تنزيال { : بربه واالستمداد منه كلما طال الطريق 

  . .}  واذكر اسم ربك بكرة وأصيال ، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليالً طويال. أو كفورا 
مث تذكريهم باليوم الثقيل الذي ال حيسبون حسابه؛ والذي خيافه األبرار ويتقونه ، والتلويح هلم هبوان أمرهم على اهللا 

، الذي خلقهم ومنحهم ما هم فيه من القوة ، وهو قادر على الذهاب هبم ، واإلتيان بقوم آخرين؛ لوال تفضله 
إن هؤالء حيبون العاجلة { : ويلوح هلم يف اخلتام بعاقبة هذا االبتالء  .عليهم بالبقاء ، لتمضي مشيئة االبتالء 



إن هذه تذكرة فمن شآء . حنن خلقناهم وشددنآ أسرهم وإذا شئنا بدلنآ أمثاهلم تبديال . ويذرون ورآءهم يوماً ثقيال 
ل من يشآء يف رمحته والظاملني يدخ. وما تشآءون إال أن يشآء اهللا ، إن اهللا كان عليماً حكيما . اختذ إىل ربه سبيال 
  . .} أعد هلم عذاباً أليما 

تبدأ السورة بالتذكري بنشأة اإلنسان وتقدير اهللا يف هذه النشأة ، على أساس االبتالء ، وختتم ببيان عاقبة االبتالء ، 
بري وتقدير ، ال ينبغي فتوحي بذلك البدء وهذا اخلتام مبا وراء احلياة كلها من تد. كما اقتضت املشيئة منذ االبتداء 

غري واع وال مدرك ، وهو خملوق ليبتلى ، وموهوب نعمة اإلدراك لينجح يف . معه أن ميضي اإلنسان يف استهتاره 
  .االبتالء 

أو من أطوهلا إذا اعتربنا ما جاء يف سورة الواقعة من . وبني املطلع واخلتام ترد أطول صورة قرآنية ملشاهد النعيم 
هو نعيم حسي يف مجلته ، ومعه القبول والتكرمي ، وهو بتفصيله هذا وحسيته يوحي مبكيته ، حيث صور النعيم ، و

كان القوم قرييب عهد باجلاهلية ، شديدي التعلق مبتاع احلواس ، يبهرهم هذا اللون ويعجبهم ، ويثري تطلعهم 
  .ورغبتهم 

واهللا أعلم . ح جزاء هلم يرضي أعمق رغباهتم وما يزال هذا اللون من املتاع يثري تطلع صنوف من الناس ، ويصل
وهناك ما هو أعلى منه وأرق . خبلقه ما يصلح هلم وما يصلح قلوهبم ، وما يليق هبم كذلك وفق تكوينهم وشعورهم 

  .واهللا أعلم مبا يصلح للعباد يف كل حال } وجوه يومئذ ناضرة إىل رهبا ناظرة { : كالذي جاء يف سورة القيامة 
على اإلنسان حني من الدهر مل يكن شيئاً مذكوراً؟ إنا خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه هل أتى { 

  . .} إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً . مسيعاً بصرياً 
ال أ: هذا االستفهام يف مطلع السورة إمنا هو للتقرير؛ ولكن وروده يف هذه الصيغة كأمنا ليسأل اإلنسان نفسه 

يعرف أنه أتى عليه حني من الدهر مل يكن شيئاً مذكوراً؟ مث أال يتدبر هذه احلقيقة ويتمالها؟ مث أال يفعل تدبرها يف 
نفسه شيئاً من الشعور باليد اليت دفعته إىل مسرح احلياة ، وسلطت عليه النور ، وجعلته شيئاً مذكوراً بعد أن مل 

  يكن شيئاً مذكوراً؟
وهي إحياءات رفيقة وعميقة تثري يف النفس . تنبض من وراء صيغة االستفهام يف هذا املقام  إهنا إحياءات كثرية

  :تأمالت شىت 
يعيش فيها مع هذا الكون وقد خال من اإلنسان . واحدة منها تتجه بالنفس إىل ما قبل خلق اإلنسان ووجوده ابتداء 

قيمته ، حىت لينسى أن هذا الكون كان وعاش قبل واإلنسان خملوق مغرور يف نفسه ويف . . كيف تراه كان؟ . . 
حىت انبثق هذا . . » اإلنسان « ولعل الكون مل يكن يتوقع خلق شيء يسمى . أن يوجد هو بأدهار وأزمان طوال 

  اخللق من إرادة اهللا فكان
ذه اللحظة اليت مل وتضرب يف تصورات شىت هل. وواحدة منها تتجه إىل اللحظة اليت انبثق فيها هذا الوجود اإلنساين 

يكن يعلمها إال اهللا؛ واليت أضافت إىل الكون هذه اخلليقة اجلديدة ، املقدر أمرها يف حساب اهللا قبل أن تكون 
  احملسوب دورها يف خط هذا الكون الطويل

ّد له وواحدة منها تتجه إىل تأمل يد القدرة وهي تدفع هبذا الكائن اجلديد على مسرح الوجود؛ وتعده لدوره ، وتع
دوره ، وتربط خيوط حياته مبحور الوجود كله؛ وهتيئ له الظروف اليت جتعل بقاءه وأداء دوره ممكناً وميسوراً؛ 

  وتتابعه بعد ذلك يف كل خطوة ، ومعها اخليط الذي تشده به إليها مع سائر خيوط هذا الكون الكبري
ينتهي منها القلب إىل الشعور بالقصد والغاية  . .وإحياءات كثرية وتأمالت شىت ، يطلقها هذا النص يف الضمري 



  .والتقدير ، يف املنشأ ويف الرحلة ويف املصري 
  :فأما امتداد هذا اإلنسان بعد ذلك وبقاؤه فكانت له قصة أخرى 

  . .} إنا خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه مسيعاً بصرياً { 
  .رة إىل تكون النطفة من خلية الذكر وبويضة األنثى بعد التلقيح ورمبا كانت هذه إشا. األخالط : واألمشاج 

وهي » اجلينات « ورمبا كانت هذه األخالط تعين الوراثات الكامنة يف النطفة ، واليت ميثلها ما يسمونه علمياً 
ها يعزى سري وإلي. وحدات الوراثة احلاملة للصفات املميزة جلنس اإلنسان أوالً ولصفات اجلنني العائلية أخرياً 

كما تعزى إليها وراثة الصفات اخلاصة . النطفة اإلنسانية يف رحلتها لتكوين جنني إنسان ، ال جنني أي حيوان آخر 
  . .ولعلها هي هذه األمشاج املختلطة من وراثات شىت . . يف األسرة 

واهللا . لق ليبتلى وميتحن وخيترب خلقته يد القدرة هكذا من نطفة أمشاج ، ال عبثاً وال جزافاً وال تسلية ، ولكنه خ
سبحانه يعلم ما هو؟ وما اختباره؟ وما مثرة اختباره؟ ولكن املراد أن يظهر ذلك على مسرح الوجود ، وأن تترتب 

  .وجيزى وفق ما يظهر من نتائج ابتالئه . عليه آثاره املقدرة يف كيان الوجود ، وأن تتبعه آثاره املقدرة 
وليدرك األشياء والقيم . أي زوده بوسائل اإلدراك ، ليستطيع التلقي واالستجابة . اً ومن مث جعله مسيعاً بصري

  . .وجيتاز االبتالء وفق ما خيتار . وحيكم عليها وخيتار 
. . وإذن فإن إرادة اهللا يف امتداد هذا اجلنس وتكرر أفراده بالوسيلة اليت قدرها ، وهي خلقته من نطفة أمشاج 

ومن مث . كان وراءها ابتالء هذا الكائن واختباره . . ومل تكن فلتة . وكان وراءها قصد . كانت وراءها حكمة 
وكان كل شيء يف خلقه وتزويده باملدارك وابتالئه يف . . وهب االستعداد للتلقي واالستجابة ، واملعرفة واالختبار 

  مبقدار. . احلياة 
مث تركه ليختاره ، أو ليضل . يق ، وبني له الطريق الواصل مث زوده إىل جانب املعرفة ، بالقدرة على اختيار الطر

  :ويشرد فيما وراءه من طرق ال تؤدي إىل اهللا 
  . .} إما شاكراً وإما كفوراً : إنا هديناه السبيل { 

ألن الشكر أقرب خاطر يرد على قلب املهتدي ، بعد إذ يعلم أنه مل يكن شيئاً مذكوراً ، . وعرب عن اهلدى بالشكر 
. مث هداه السبيل . وزوده بالقدرة على املعرفة . ووهب له السمع والبصر . اد ربه له أن يكون شيئاً مذكوراً فأر

. فإذا مل يشكر فهو الكفور . الشكر هو اخلاطر األول الذي يرد على القلب املؤمن يف هذه املناسبة . . وتركه خيتار 
  .هبذه الصيغة املوغلة يف الداللة على الكفران . 

. وأنه مشدود إىل حمور . ويدرك أنه خملوق لغاية . ويشعر اإلنسان جبدية األمر ودقته بعد هذه اللمسات الثالث 
فهو يف فترة امتحان يقضيها على األرض ، ال . وأنه هنا ليبتلى وجيتاز االبتالء . وأنه مزود باملعرفة فمحاسب عليها 

الثالث القصار بذلك الرصيد من التأمالت الرفيقة العميقة ، كما  يف فترة لعب وهلو وإمهال وخيرج من هذه اآليات
خيرج منها مثقل الظهر بالتبعة واجلد والوقار يف تصور هذه احلياة ، ويف الشعور مبا وراءها من نتائج االبتالء وتغري 

للحياة وقيمها هذه اآليات الثالث القصار من نظرته إىل غاية وجوده ، ومن شعوره حبقيقة وجوده ، ومن أخذه 
  .بوجه عام 

  .ومن مث يأخذ يف عرض ما ينتظر اإلنسان بعد االبتالء ، واختياره طريق الشكر أو طريق الكفران 
  .فأما ما ينتظر الكافرين ، فيجمله إمجاالً ، ألن ظل السورة هو ظل الرخاء الظاهر يف الصورة واإليقاع 



  :ب فيشري إليه يف إمجال فأما العذا. وظل اهلتاف املغري بالنعيم املريح 
  . .} إنا أعتدنا للكافرين سالسل وأغالالً وسعرياً { 

  سالسل لألقدام ، وأغالالً لأليدي ، وناراً تتسعر يلقى فيها باملسلسلني املغلولني
  :مث يسارع السياق إىل رخاء النعيم 

  . .} هللا يفجروهنا تفجرياً عيناً يشرب هبا عباد ا. إن األبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً { 
وهذه العبارة تفيد أن شراب األبرار يف اجلنة ممزوج بالكافور ، يشربونه يف كأس تغترف من عني تفجر هلم تفجرياً ، 

وقد كان العرب ميزجون كؤوس اخلمر بالكافور حيناً وبالزجنبيل حيناً زيادة يف التلذذ هبا ، فها . . يف كثرة ووفرة 
فأما مستوى هذا الشراب فمفهوم . ن أن يف اجلنة شراباً طهوراً ممزوجاً بالكافور ، على وفر وسعة هم أوالء يعلمو

أنه أحلى من شراب الدنيا ، وأن لذة الشعور به تتضاعف وترقى ، وحنن ال منلك يف هذه األرض أن حندد مستوى 
س ال ميلكون سواها لتصور هذا الغيب يعلم اهللا أن النا. فهي أوصاف للتقريب . وال نوعاً للذة املتاع هناك 

  .احملجوب 
إيناساً وتكرمياً وإعالناً . . } عباد اهللا { ويسميهم يف اآلية الثانية } األبرار { والتعبري يسميهم يف اآلية األوىل 

  .للفضل تارة ، وللقرب من اهللا تارة ، يف معرض النعيم والتكرمي 
  :قسم هلم هذا املتاع  مث يعرف هبؤالء األبرار عباد اهللا الذين

إمنا . يوفون بالنذر ، وخيافون يوماً كان شره مستطرياً ، ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسرياً { 
  . .} إنا خناف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً . نطعمكم لوجه اهللا ال نريد منكم جزآًء وال شكوراً 

ة عازمة على الوفاء هللا بتكاليف العقيدة ، مع رمحة ندية بعباده وهي صورة وضيئة شفافة لقلوب خملصة جاد
الضعاف ، وإيثار على النفس ، وحترج وخشية هللا ، ورغبة يف رضاه ، وإشفاق من عذابه تبعثه التقوى واجلد يف 

  .تصور الواجب الثقيل 
فهم يأخذون األمر جداً خالصاً ال  .فيفعلون ما اعتزموا من الطاعات ، وما التزموا من الواجبات } يوفون بالنذر { 

. وهذا معىن أهنم يوفون بالنذر . حياولون التفلت من تبعاته ، وال التفصي من أعبائه ، وال التخلي عنه بعد اعتزامه 
  .} النذر { فهو أعم من املعىن العريف املتبادر من كلمة 

يوم ، الذي يتفشى شره ويصيب الكثريين من فهم يدركون صفة هذا ال. . } وخيافون يوماً كان شره مستطرياً { 
وهذه مسة األتقياء ، الشاعرين بثقل الواجب وضخامة . فيخافون أن يناهلم شيء من شره . املقصرين واملسيئني 

  .التكاليف ، اخلائفني من التقصري والقصور ، مهما قدموا من القَرب والطاعات 
  . .} رياً ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأس{ 

فمثل هذه القلوب ال . وهي تصور شعور الرب والعطف واخلري ممثالً يف إطعام الطعام ، مع حبه بسبب احلاجة إليه 
إال أن تكون يف حاجة هي إىل . إهنا حتب الطعام الذي تطعمه للضعاف احملاويج على اختالف أنواعهم : يقال عنها 

  .هذا الطعام ، ولكنها تؤثر به احملاويج 

وهذه اللفتة تشي بقسوة البيئة يف مكة بني املشركني؛ وأهنا كانت ال تفضي بشيء للمحاويج الضعاف؛ وإن كانت 
. فأما األبرار عباد اهللا فكانوا واحة ظليلة يف هذه اهلاجرة الشحيحة . تبذل يف جماالت املفاخرة الشيء الكثري 

واجتاه إىل اهللا بالعمل ، حيكيه السياق من حاهلم . ص نية وكانوا يطعمون الطعام بأرحيية نفس ، ورمحة قلب ، وخلو
  .، ومن منطوق قلوهبم 



  . .} إنا خناف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً . إمنا نطعمكم لوجه اهللا ال نريد منكم جزآء وال شكوراً { 
غي هبا جزاء من اخللق وال وال تبت. فهي الرمحة الفائضة من القلوب الرقيقة الرفيقة ، تتجه إىل اهللا تطلب رضاه 

كما تتقي هبا يوماً عبوساً شديد العبوس ، تتوقعه وختشاه ، . شكراً ، وال تقصد هبا استعالء على احملتاجني وال خيالء 
  .» اتق النار ولو بشق مترة « : وقد دهلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليه وهو يقول . وتتقيه هبذا الوقاء 
طعام هكذا مباشرة هو وسيلة التعبري عن هذه العاطفة النبيلة الكرمية ، ووسيلة اإلشباع حلاجات وقد كان إطعام ال

ولكن صور اإلحسان ووسائله قد تتغري حبسب البيئات والظروف ، فال تظل يف هذه الصورة البدائية . احملاويج 
اطفة ، والرغبة يف اخلري ابتغاء وجه اهللا ، إال أن الذي جيب االحتفاظ به هو حساسية القلوب ، وحيوية الع. املباشرة 

  والتجرد عن البواعث األرضية من جزاء أو شكر أو نفع من منافع احلياة
ولقد تنظم الضرائب ، وتفرض التكاليف ، وختصص للضمان االجتماعي ، وإلسعاف احملاويج ، ولكن هذا إمنا يفي 

هذا الشطر . . تلك اآليات ، والذي توخاه بفريضة الزكاة  بشطر واحد من مزايا االجتاه اإلسالمي الذي ترمز إليه
والشطر اآلخر هو هتذيب أرواح الباذلني ، ورفعها إىل ذلك املستوى . . هذا شطر . . هو كفاية حاجة احملتاجني 

ويقال وهو شطر ال جيوز إغفاله وال التهوين من شأنه فضالً على أن تنقلب املعايري فيوصم ويقبح ويشوه ، . الكرمي 
  .إنه إذالل لآلخذين وإفساد للواهبني : 

والعاطفة الكرمية هتذب صاحبها وتنفع من يوجهها إليه من . إن اإلسالم عقيدة قلوب ، ومنهج تربية هلذه القلوب 
  .فتفي بشطري التربية اليت يقصد إليها هذا الدين . إخوانه 

  .ومن مث كان ذلك التصوير الكرمي لذلك الشعور الكرمي 
  . .} فوقاهم اهللا شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً { 

يعجل السياق بذكر وقايتهم من شر ذلك اليوم الذي كانوا خيافونه ، ليطمئنهم يف الدنيا وهم يتلقون هذا القرآن 
وفهم ، جزاًء وفاقاً على خشيتهم وخ. ويصدقونه ويذكر أهنم تلقوا من اهللا نضرة وسروراً ، ال يوماً عبوساً قمطريراً 

  .وعلى نداوة قلوهبم ونضرة مشاعرهم 
  :مث ميضي بعد ذلك يف وصف مناعم اجلنة اليت وجدوها 

  .جنة يسكنوهنا وحريراً يلبسونه . . } وجزاهم مبا صربوا جنة وحريراً { 
م رخاء فهم يف جلسة مرحية مطمئنة واجلو حوهل. . } متكئني فيها على األرائك ال يرون فيها مشساً وال زمهريراً { 

: فال مشس تلهب النسائم ، وال زمهرير وهو الربد القارس ولنا أن نقول . ناعم دافئ يف غري حر ، نديّ يف غري برد 
  .إنه عامل آخر ليست فيه مشسنا هذه وال مشوس أخرى من نظائرها 

  وكفى. 
وف فهي الراحة واالسترواح وإذا دنت الظالل ودنت القط. . } وذللت قطوفها تذليالً . ودانية عليهم ظالهلا { 

  على أمتع ما ميتد إليه اخليال
فهذه هي اهليئة العامة هلذه اجلنة اليت جزى اهللا هبا عباده األبرار الذين رسم هلم تلك الصورة املرهفة اللطيفة الوضيئة 

  . .مث تأيت تفصيالت املناعم واخلدمات . . يف الدنيا 
ويسقون فيها كأساً . انت قواريرا ، قواريرا من فضة قدروها تقديراً ويطاف عليهم بآنية من فضة ، وأكواب ك{ 

  . .} عيناً فيها تسمى سلسبيالً . كان مزاجها زجنبيالً 
يطاف عليهم بأشربة . . متكئني على األرائك بني الظالل الوارفة والقطوف الدانية واجلو الرائق . فهم يف متاعهم 



كذلك ، ولكنها شفة كالقوارير ، مما ال تعهده األرض يف آنية الفضة ، وهي يف آنية من فضة ، ويف أكواب من فضة 
وهي كذلك متأل من . مث هي متزج بالزجنبيل كما مزجت مرة بالكافور . بأحجام مقدرة تقديراً حيقق املتاع واجلمال 

  عني جارية تسمى سلسبيالً ، لشدة عذوبتها واستساغتها لدى الشاربني
ن الذين يطوفون هبذه األواين واألكواب بالشراب هم غلمان صباح الوجوه ، ال يفعل فيهم وزيادة يف املتاع فإ

  :وهم هنا وهناك كاللؤلؤ املنثور . الزمن ، وال تدركهم السن؛ فهم خملدون يف سن الصباحة والصبا والوضاءة 
  . .} ويطوف عليهم ولدان خملدون ، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً { 

  :السياق خطوط املنظر ، ويلقي عليه نظرة كاملة تلخص وقعه يف القلب والنظر  مث جيمل
  . .} وإذا رأيت مثّ رأيت نعيماً وملكاً كبرياً { 

هو الذي يعيش فيه األبرار املقربون عباد اهللا هؤالء ، على وجه اإلمجال والعموم مث خيصص . نعيماً وملكاً كبرياً 
  :الكبري؛ كأنه تعليل هلذا الوصف وتفسري  مظهراً من مظاهر النعيم وامللك

  . .} عاليهم ثياب سندس خضر وإستربق ، وحلوا أساور من فضة وسقاهم رهبم شراباً طهوراً { 
{ وهم يف هذه الزينة وهذا املتاع ، يتلقونه كله من . . والسندس احلرير الرقيق ، واإلستربق احلرير السميك املبطن 

  وهذه تضاف إىل قيمة ذلك النعيم. . معط كرمي فهو عطاء كرمي من } رهبم 
  :مث يتلقون عليه الود والتكرمي 

  . .} إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكوراً { 
  . .وهو يعدل هذه املناعم كلها ، ومينحها قيمة أخرى فوق قيمتها . يتلقون هذا النطق من املأل األعلى 

وحي للقلوب ، اهلتاف إىل ذلك النعيم الطيب والفرار من السالسل وهكذا ينتهي ذلك العرض املفصل واهلتاف امل
  طريق مؤد إىل اجلنة هذه وطريق مؤد إىل السعري. ومها طريقان . . واألغالل والسعري 

وبعد انتهاء هذا اهلتاف إىل اجلنة ونعيمها اهلينء الرغيد ، يعاجل حالة املشركني املصرين على العناد والتكذيب ، 
يدركون حقيقة الدعوة ، فيساومون عليها الرسول صلى اهللا عليه وسلم لعله يكف عنها ، أو عما يؤذيهم الذين ال 

وبني املساومة للنيب صلى اهللا عليه وسلم وفتنة املؤمنني به وإيذائهم ، والصد عن سبيل اهللا ، واإلعراض عن . منها 
  .اخلري واجلنة والنعيم 

  :يف السورة يعاجل هذا املوقف بطريقة القرآن الكرمي  بني هذا كله جييء املقطع األخري. 
واذكر اسم ربك بكرة . فاصرب حلكم ربك وال تطع منهم آمثاً أو كفوراً . إنا حنن نزلنا عليك القرآن تنزيالً { 

  . .} ومن الليل فاسجد له وسبحه ليالً طويالً . وأصيالً 
حقيقة ينبغي أن يعيش فيها الدعاة إىل اهللا . الدعوة اإلميانية ويف هذه اآليات األربع تكمن حقيقة كبرية من حقائق 

  .طويالً ، وأن يتعمقوها تعمقاً كامالً ، وأن ينظروا بتدبر يف مدلوالهتا الواقعية والنفسية واإلميانية الكبرية 
اجه يف نفوسهم وهو مل يكن يو. لقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يواجه املشركني بالدعوة إىل اهللا وحده 

فإن عقيدة الشرك املهلهلة اليت كانوا عليها مل تكن من . ولو كان األمر كذلك لكان أيسر كثرياً . جمرد عقيدة 
إمنا كانت املالبسات اليت حتيط . القوة والثبات حبيث يصمدون هبا هكذا لعقيدة اإلسالم القوية الواضحة البسيطة 

تلك املعارضة العنيدة ، اليت شهدت هبا الروايات التارخيية ، وحكاها القرآن يف  بالعقيدة وباملوقف هي اليت تقود إىل
كانت املكانة االجتماعية ، واالعتزاز بالقيم السائدة يف البيئة ، وما يتلبس هبا كذلك من . . مواضع منه شىت 

البطالن ، يف وجه العقيدة  هي العنصر األول الذي يقود إىل التشبث بالعقيدة الواهية الظاهرة. . مصاحل مادية 



مث كانت صور احلياة اجلاهلية ومتاعها ولذائذها وشهواهتا إىل جانب ذلك تزيد املقاومة . . القوية الظاهرة االستقامة 
والعناد والتأيب على العقيدة اجلديدة ، وما فيها من اجتاهات أخالقية وقيم رفيعة ، ال تسمح بانطالق الغرائز 

  .ياة العابثة املاجنة املطلقة من كوابح األخالق والشهوات؛ وال باحل
وهذه األسباب سواء ما يتعلق منها باملكانة والقيم االجتماعية والسلطان واملال واملصاحل ، وما يتعلق منها باإللف 

ه الدعوة والعادة وصور احلياة التقليدية ، وما يتعلق منها باالنطالق من القيم والقيود األخالقية كانت قائمة يف وج
وهي متثل العناصر الثابتة يف معركة العقيدة ، . األوىل ، وهي هي قائمة يف وجه الدعوة يف كل أرض ويف كل جيل 

  .اليت جتعلها معركة عنيدة ال تنتهي من قريب؛ وجتعل مشاقها وتكاليفها والثبات عليها من أعسر التكاليف 
أي زمان أن يعيشوا طويالً يف احلقيقة الكبرية الكامنة يف تلك  ومن مث ينبغي للدعاة إىل دين اهللا يف أي أرض ويف

اآليات ، ومالبسات نزوهلا على الرسول صلى اهللا عليه وسلم فهي مالبسات معركة واحدة خيوضها كل صاحب 
  دعوة إىل اهللا ، يف أي أرض ويف أي زمان

فلما أن } قم فأنذر . يا أيها املدثر { : ل له لقد تلقى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم التكليف من ربه لينذر ، وقي
هنض بالتكليف واجهته تلك العوامل واألسباب اليت تصد القوم عن الدعوة اجلديدة ، وتثري يف نفوسهم التشبث مبا 
هم عليه على شعورهم بوهنه وهلهلته وتقودهم إىل العناد الشديد ، مث إىل الدفاع العنيد عن معتقداهتم وأوضاعهم 

  .نتهم ومصاحلهم ومكا

  .إىل آخر ما هتدده الدعوة اجلديدة أشد التهديد . . ومألوف حياهتم ، ولذائذهم وشهواهتم 
وأخذ هذا الدفاع العنيد صوراً شىت ، يف أوهلا إيذاء القلة املؤمنة اليت استجابت للدعوة اجلديدة ، وحماولة فتنتها عن 

قيدة وإثارة الغبار حوهلا وحول نبيها صلى اهللا عليه وسلم بشىت مث تشويه هذه الع. عقيدهتا بالتعذيب والتهديد 
فمنع الناس عن االنضمام إىل راية العقيدة قد يكون أيسر من . كي ال ينضم إليها مؤمنون جدد . التهم واألساليب 

  فتنة الذين عرفوا حقيقتها وذاقوها
سلم طرقاً شىت من اإلغراء إىل جانب التهديد ويف الوقت ذاته راحوا حياولون مع صاحب الدعوة صلى اهللا عليه و

واإليذاء ليلتقي هبم يف منتصف الطريق؛ ويكف عن احلملة الساحقة على معتقداهتم وأوضاعهم وتقاليدهم؛ 
ويصاحلهم ويصاحلونه على شيء يرتضيه ويرتضونه كما تعود الناس أن يلتقوا يف منتصف الطريق عند االختالف 

  .ؤون هذه األرض املعهودة على املصاحل واملغامن وش
  وهذه الوسائل ذاهتا أو ما يشبهها هي اليت يواجهها صاحب الدعوة إىل اهللا يف كل أرض ويف كل جيل

إال أنه بشر يواجه الواقع . . والنيب صلى اهللا عليه وسلم ولو أنه رسول ، حفظه اهللا من الفتنة ، وعصمه من الناس 
اهللا يعلم منه هذا ، فال يدعه وحده ، وال يدعه ملواجهة الواقع الثقيل بال عون و. الثقيل يف قلة من املؤمنني وضعف 

  .ومدد وتوجيه إىل معامل الطريق 
  :وهذه اآليات تتضمن حقيقة هذا العون واملدد والتوجيه 

  .} إنا حنن نزلنا عليك القرآن تنزيالً { 
وهو . هو مصدرها الوحيد . إهنا من اهللا . . يقتها وهي اللفتة األوىل إىل مصدر التكليف هبذه الدعوة ، وينبوع حق

. فليس هلا مصدر آخر ، وال ميكن أن ختتلط حقيقتها بشيء آخر ال يفيض من هذا الينبوع . الذي نزل هبا القرآن 
شيء  وكل ما عدا هذا املصدر ال ُيتلقى عنه ، وال ُيستمد منه ، وال ُيستعار هلذه العقيدة منه شيء ، وال خيلط هبا منه

ولن يترك الداعي إليها ، وهو كلفه ، وهو . مث إن اهللا الذي نزل هذا القرآن وكلف هبذه الدعوة لن يتركها . . 



  .نّزل القرآن عليه 
ولكن الباطل يتبجح ، والشر ينتفش ، واألذى يصيب املؤمنني ، والفتنة ترصد هلم؛ والصد عن سبيل اهللا ميلكه 

ن عليه ، فوق إصرارهم على عقيدهتم وأوضاعهم وتقاليدهم وفسادهم وشرهم أعداء الدعوة ويقومون به ويصرو
وهو عرض . . الذي يلجون فيه مث هم يعرضون املصاحلة ، وقسمة البلد بلدين ، وااللتقاء يف منتصف الطريق 

  يصعب رده ورفضه يف مثل تلك الظروف العصبية
  :هنا جتيء اللفتة الثانية 

  . .} منهم آمثاً أو كفوراً  فاصرب حلكم ربك ، وال تطع{ 
. وهو ميهل الباطل ، وميلي للشر ، ويطيل أمد احملنة على املؤمنني واالبتالء والتمحيص . إن األمور مرهونه بقدر اهللا 

  .} فاصرب حلكم ربك { . . كل أولئك حلكمة يعلمها ، جيري هبا قدره ، وينفذ هبا حكمه . 

مث اصرب أكثر . واصرب على الباطل يغلب ، والشر يتنفج . لى األذى والفتنة اصرب ع. . حىت جييء موعده املرسوم . 
اصرب وال تستمع ملا يعرضونه من املصاحلة وااللتقاء يف منتصف . على ما أوتيته من احلق الذي نزل به القرآن عليك 

طاعة وال إىل بر وال إىل  فهم ال يدعونك إىل. . } وال تطع منهم آمثاً أو كفوراً { : الطريق على حساب العقيدة 
يدعونك إىل شيء من اإلمث والكفر إذن حني يدعونك إىل االلتقاء هبم يف منتصف الطريق . فهم آمثون كفار . خري 

وحني يعرضون عليك ما يظنونه يرضيك ويغريك وقد كانوا يدعونه باسم شهوة السلطان ، وباسم شهوة املال ، 
ناصب الرياسة فيهم والثراء ، حىت يكون أغىن من أغناهم ، كما يعرضون فيعرضون عليه م. وباسم شهوة اجلسد 

ارجع عن هذا األمر حىت أزوجك ابنيت ، فإين من « : عليه احلسان الفاتنات ، حيث كان عتبة بن ربيعة يقول له 
  كل الشهوات اليت يعرضها أصحاب الباطل لشراء الدعاة يف كل أرض ويف كل جيل. . » أمجل قريش بنات 

فإنه ال لقاء بينك وبينهم؛ وال ميكن أن تقام قنطرة للعبور . . } فاصرب حلكم ربك وال تطع منهم آمثاً أو كفوراً { 
عليها فوق اهلوة الواسعة اليت تفصل منهجك عن منهجهم ، وتصورك للوجود كله عن تصورهم ، وحقك عن 

  حلق عن جاهليتهمباطلهم ، وإميانك عن كفرهم ، ونورك عن ظلماهتم ، ومعرفتك با
  . .اصرب ولو طال األمد ، واشتدت الفتنة وقوي اإلغراء ، وامتد الطريق 

  :ولكن الصرب شاق ، وال بد من الزاد واملدد املعني 
  .} واذكر اسم ربك بكرة وأصيالً ، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليالً طويالً { 

إنه االتصال باملصدر الذي نّزل . . ه بالليل وسبحه طويالً اذكر ربك يف الصباح واملساء ، واسجد ل. هذا هو الزاد 
واالتصال به ذكرا وعبادة ودعاًء . . عليك القرآن ، وكلفك الدعوة ، هو ينبوع القوة ومصدر الزاد واملدد 

هناك وهو . وال بد من الزاد الكثري واملدد الكبري . فالطريق طويل ، والعبء ثقيل . . ليالً طويالً . . وتسبيحاً 
حيث يلتقي العبد بربه يف خلوة ويف جناء ، ويف تطلع ويف أنس ، تفيض منه الراحة على التعب والضىن ، وتفيض منه 

وحيث تنفض الروح عنها صغائر املشاعر والشواغل ، وترى عظمة التكليف ، . القوة على الضعف والقلة 
  يقفتستصغر ما القت وما تالقي من أشواك الطر. وضخامة األمانة 

فلم يدع نبيه . إن اهللا رحيم ، كلف عبده الدعوة ، ونزل عليه القرآن ، وعرف متاعب العبء ، وأشواك الطريق 
وهذا هو املدد الذي يعلم سبحانه أنه هو الزاد احلقيقي الصاحل هلذه الرحلة . صلى اهللا عليه وسلم بال عون أو مدد 

فهي دعوة . حاب الدعوة إىل اهللا يف كل أرض ويف كل جيل وهو هو زاد أص. . املضنية يف ذلك الطريق الشائك 



ووسائل الباطل هي ذاهتا . وموقف الباطل منها واحد ، وأسباب هذا املوقف واحدة . مالبساهتا واحدة . واحدة 
  .فلتكن وسائل احلق هي الوسائل اليت علم اهللا أهنا وسائل هذا الطريق . وسائله 

يها أصحاب الدعوة إىل اهللا هي هذه احلقيقة اليت لقنها اهللا لصاحب الدعوة األوىل واحلقيقة اليت ينبغي أن يعيش ف
وأن احلق الذي تنزلت به ال . فهو صاحبها . صلى اهللا عليه وسلم هي أن التكليف هبذه الدعوة تنزل من عند اهللا 

قها وباطلهم ، أو االلتقاء يف فال سبيل إىل التعاون بني ح. ميكن مزجه بالباطل الذي يدعو إليه اآلمثون الكفار 
فأما حني . فهما هنجان خمتلفان ، وطريقان ال يلتقيان . منتصف الطريق بني القائم على احلق والقائمني على الباطل 

. فالصرب حىت يأيت اهللا حبكمه . . يغلب الباطل بقوته ومجعه على قلة املؤمنني وضعفهم ، حلكمة يراها اهللا 
  . .االستعانة بالدعاء والتسبيح ليالً طويالً هي الزاد املضمون هلذا الطريق واالستمداد من اهللا و

  . .إهنا حقيقة كبرية ال بد أن يدركها ويعيش فيها رواد هذا الطريق . . 
مبا يقرره من غفلتهم . مث ميضي السياق يف توكيد االفتراق بني منهج الرسول صلى اهللا عليه وسلم ومنهج اجلاهلية 

  :يقول . . ري ألنفسهم ، ومن تفاهة اهتماماهتم ، وصغر تصوراهتم عن رؤية اخل
  . .} إن هؤالء حيبون العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقيالً { 

هؤالء الصغار الزهيدين الذين . . إن هؤالء ، القرييب املطامح واالهتمامات ، الصغار املطالب والتصورات 
. . ثقيالً بوزنه يف ميزان احلقيقة . ثقيالً بنتائجه . ثقيالً بتبعاته . ثقيالً  يستغرقون يف العاجلة ويذرون وراءهم يوماً

إن هؤالء ال يطاعون يف شيء وال يتبعون يف طريق؛ وال يلتقون مع املؤمنني يف هدف وال غاية ، وال يؤبه ملا هم فيه 
  تاع القليل ، وإمنا هم الصغار الزهيدونمن هذه العاجلة ، من ثراء وسلطان ومتاع ، فإمنا هي العاجلة ، وإمنا هو امل

فهم خيتارون العاجلة ، ويذرون اليوم الثقيل الذي ينتظرهم هناك . مث توحي اآلية بغفلتهم عن رؤية اخلري ألنفسهم 
  بالسالسل واألغالل والسعري ، بعد احلساب العسري

عه ، يف مواجهة هؤالء الذين أوتوا من هذه فهذه اآلية استطراد يف تثبيت الرسول صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني م
  .إىل جانب أهنا هتديد ملفوف ألصحاب العاجلة باليوم الثقيل . العاجلة ما حيبون 

يتلو ذلك التهوين من أمرهم عند اهللا الذي أعطاهم ما هم فيه من قوة وبأس ، وهو قادر على الذهاب هبم وتبديل 
  :ا قدره القدمي ولكنه يتركهم حلكمة جيري هب. غريهم منهم 

  . .} حنن خلقناهم وشددنا أسرهم ، وإذا شئنا بدلنا أمثاهلم تبديالً { 
مث تطمئن الذين . وهذه اللفتة تذكر هؤالء الذين يعتزون بقوهتم ، مبصدر هذه القوة ، بل مصدر وجودهم ابتداء 

كما تقرر يف . وينهضون بدعوته آمنوا وهم يف حالة الضعف والقلة إىل أن واهب القوة هو الذي ينتسبون إليه 
نفوسهم حقيقة قدر اهللا وما وراءه من حكمة مقصودة ، هي اليت جتري وفقها األحداث حىت حيكم اهللا وهو خري 

  .احلاكمني 
  .فهم ال يعجزون اهللا بقوهتم ، وهو خلقهم وأعطاهم إياها . . } وإذا شئنا بدلنا أمثاهلم تبديالً { 

. فإذا أمهلهم ومل يبدل أمثاهلم فهو فضله ومنته وهو قضاؤه وحكمته . . اهلم يف مكاهنم وهو قادر على أن خيلق أمث
.  

ومن هنا تكون اآلية استطراداً يف تثبيت الرسول صلى اهللا عليه وسلم ومن معه؛ وتقريراً حلقيقة موقفهم وموقف 
بقوة أسرهم ، ليذكروا نعمة اهللا ، اليت  كما أهنا ملسة لقلوب هؤالء املستغرقني يف العاجلة ، املغترين. . اآلخرين 



وهو االبتالء الذي قرره هلم يف مطلع . يتبطرون هبا فال يشكروهنا؛ وليشعروا باالبتالء الكامن وراء هذه النعمة 
  .السورة 

  :مث يوقظهم إىل الفرصة املتاحة هلم ، والقرآن يعرض عليهم ، وهذه السورة منه تذكرهم 
  . .} اختذ إىل ربه سبيالً  إن هذه تذكرة فمن شاء{ 

ويعقب على هذه اللفتة بإطالق املشيئة ، ورد كل شيء إليها ، ليكون االجتاه األخري إليها ، واالستسالم األخري 
  :وهو اإلسالم يف صميمه وحقيقته . . حلكمها؛ وليربأ اإلنسان من قوته إىل قوهتا ، ومن حوله إىل حوهلا 

  . .}  إن اهللا كان عليماً حكيماً وما تشاءون إال أن يشاء اهللا{ 
. ذلك كي تعلم قلوب البشر أن اهللا هو الفاعل املختار ، املتصرف القهار ، فتتعلم كيف تتجه إليه وتستسلم لقدره 

مع تقرير ما شاءه اهللا هلم من منحهم القدرة . وهذا هو جمال هذه احلقيقة الذي جتري فيه يف مثل هذه النصوص . 
والباطل ، واالجتاه إىل هذا أو ذاك وفق مشيئة اهللا ، العليم حبقيقة القلوب ، وما أعان به العباد من  على إدراك احلق

إال أن هذا كله ينتهي إىل قدر اهللا ، . . هبة اإلدراك واملعرفة ، وبيان الطريق ، وإرسال الرسل ، وتنزيل القرآن 
فإذا مل يعرف يف قلبه حقيقة القدرة املسيطرة ، ومل يلجأ إليها الذي يلجأ إليه امللتجئ ، فيوفقه إىل الذكر والطاعة ، 

  . .لتعينه وتيسره ، فال هدى وال ذكر ، وال توفيق إىل خري 
  :ومن مث فهو 

  . .} يدخل من يشاء يف رمحته ، والظاملني أعد هلم عذاباً أليماً { 
ته من يشاء ، ممن يلتجئون إليه ، يطلبون عونه ومن إرادهتا أن يدخل يف رمح. فهي املشيئة املطلقة تتصرف مبا تريد 

وقد أملى هلم وأمهلهم لينتهوا إىل هذا . } والظاملني أعد هلم عذاباً أليماً { . . على الطاعة ، وتوفيقه إىل اهلدى 
  العذاب األليم

شاج ، ووهبه السمع وهذا اخلتام يلتئم مع املطلع ، ويصور هناية االبتالء ، الذي خلق اهللا له اإلنسان من نطفة أم
  . .واألبصار ، وهداه السبيل إما إىل جنة وإما إىل نار 

) ٥(فَالُْملِْقَياِت ذِكًْرا ) ٤(فَالْفَارِقَاِت فَْرقًا ) ٣(وَالنَّاشَِراِت َنْشًرا ) ٢(فَالْعَاِصفَاِت َعْصفًا ) ١(َوالْمُْرَسلَاِت ُعْرفًا 
َوإِذَا الْجَِبالُ ُنِسفَتْ ) ٩(وَإِذَا السََّماُء فُرَِجْت ) ٨(فَإِذَا النُُّجوُم طُِمَسْت ) ٧(لََواِقٌع  إِنََّما ُتوَعُدونَ) ٦(ُعذًْرا أَْو ُنذًْرا 

َوْيلٌ ) ١٤(َوَما أَْدرَاَك َما َيْوُم الْفَْصلِ ) ١٣(ِلَيْومِ الْفَْصلِ ) ١٢(ِلأَيِّ َيْومٍ أُجِّلَْت ) ١١(َوإِذَا الرُُّسلُ أُقَِّتْت ) ١٠(
وَْيلٌ ) ١٨(كَذَِلَك َنفَْعلُ بِالُْمْجرِِمَني ) ١٧(ثُمَّ نُْتبُِعُهمُ الْآخِرِيَن ) ١٦(أَلَْم ُنهِْلِك الْأَوَِّلَني ) ١٥(ٍذ ِللُْمكَذِّبَِني َيْوَمِئ

فَقََدْرَنا ) ٢٢(إِلَى قََدرٍ َمْعلُومٍ ) ٢١(فََجَعلَْناُه ِفي قََرارٍ َمِكنيٍ ) ٢٠(أَلَْم َنْخلُقْكُْم ِمْن َماٍء َمهِنيٍ ) ١٩(َيْوَمِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني 
َوَجَعلَْنا ِفيَها ) ٢٦(أَْحَياًء َوأَمَْواًتا ) ٢٥(أَلَْم َنْجَعلِ الْأَْرَض ِكفَاًتا ) ٢٤(َوْيلٌ َيوَْمِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني ) ٢٣(فَنِْعَم الْقَاِدُرونَ 

) ٢٩(اْنطَِلقُوا إِلَى َما كُنُْتْم بِِه ُتكَذِّبُونَ ) ٢٨(َوْيلٌ َيْوَمِئذٍ ِللُْمكَذِّبَِني ) ٢٧(َروَاِسَي َشاِمخَاٍت وَأَْسقَْيَناكُْم َماًء فَُراًتا 
كَأَنَّهُ ) ٣٢(إِنََّها َترِْمي بِشََررٍ كَالْقَْصرِ ) ٣١(لَا ظَِليلٍ َولَا ُيغْنِي ِمَن اللََّهبِ ) ٣٠(اْنطَِلقُوا إِلَى ِظلٍّ ِذي ثَلَاِث ُشَعبٍ 

وَْيلٌ ) ٣٦(وَلَا ُيْؤذَنُ لَُهْم فََيْعَتِذُرونَ ) ٣٥(َهذَا َيْوُم لَا َيْنِطقُونَ ) ٣٤(وَْيلٌ َيْومَِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني ) ٣٣(ٌر جَِمالَتٌ ُصفْ
وَْيلٌ َيْومَِئٍذ ) ٣٩(ُدوِن فَإِنْ كَانَ لَكُْم كَْيٌد فَكِي) ٣٨(َهذَا َيْوُم الْفَْصلِ َجَمعَْناكُْم وَالْأَوَِّلَني ) ٣٧(َيْوَمِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني 

كُلُوا وَاْشَربُوا َهنِيئًا بَِما كُْنُتمْ ) ٤٢(َوفََواِكَه ِممَّا َيْشَتُهونَ ) ٤١(إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي ِظلَالٍ َوُعُيوٍن ) ٤٠(ِللُْمكَذِّبَِني 
كُلُوا َوَتَمتَّعُوا قَِليلًا إِنَّكُْم ُمْجرُِمونَ ) ٤٥(ِللُْمكَذِّبَِني وَْيلٌ َيْومَِئٍذ ) ٤٤(إِنَّا كَذَِلكَ َنْجزِي الُْمْحِسنَِني ) ٤٣(َتْعَملُونَ 



فَبِأَيِّ َحِديثٍ ) ٤٩(وَْيلٌ َيوَْمِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني ) ٤٨(َوإِذَا ِقيلَ لَُهُم اْركَُعوا لَا َيْركَُعونَ ) ٤٧(َوْيلٌ َيْوَمِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني ) ٤٦(
  ) ٥٠(َبْعَدُه ُيؤِْمُنونَ 

وهي تقف القلب وقفة . هذه السورة حادة املالمح ، عنيفة املشاهد ، شديدة اإليقاع ، كأهنا سياط الذعة من نار 
  احملاكمة الرهيبة ، حيث يواجه بسيل من االستفهامات واالستنكارات والتهديدات ، تنفذ إليه كالسهام املسنونة

وعقب . والنفس ، ومناظر اهلول والعذاب ما تعرض  وتعرض السورة من مشاهد الدنيا واآلخرة ، وحقائق الكون
  } ويل يومئذ للمكذبني { : كل معرض ومشهد تلفح القلب املذنب لفحة كأهنا من نار 

وهو أنسب تعقيب ملالحمها احلادة ، . وهو الزمة اإليقاع فيها . ويتكرر هذا التعقيب عشر مرات يف السورة 
  .ومشاهدها العنيفة ، وإيقاعها الشديد 

فبأي { : عقب عرض كل نعمة من نعم اهللا على العباد » الرمحن « وهذه الالزمة تذكرنا بالالزمة املكررة يف سورة 
{ : عقب كل حلقة من حلقات العذاب » القمر « كما تذكرنا بالالزمة املكررة يف سورة } آالء ربكما تكذبان؟ 

  . .حاداً . . طي السورة مسة خاصة ، وطعماً مميزاً وتكرارها هنا على هذا النحو يع} فكيف كان عذايب ونذر؟ 
ويعود السياق أحياناً . كل مقطع بقافية . وتتواىل مقاطع السورة وفواصلها قصرية سريعة عنيفة ، متعددة القوايف 

. ويتلقى احلس هذه املقاطع والفواصل والقوايف بلذعها اخلاص ، وعنفها اخلاص . إىل بعض القوايف مرة بعد مرة 
  .وما يكاد يفيق من إيقاع حىت يعاجله إيقاع آخر ، بنفس العنف وبنفس الشدة . واحدة إثر واحدة 

. فالعاصفات عصفاً . واملرسالت عرفاً { : ومنذ بداية السورة واجلو عاصف ثائر مبشهد الرياح أو املالئكة 
وهو افتتاح يلتئم مع جو السورة وظلها . .  }فامللقيات ذكراً ، عذراً أو نذراً . والناشرات نشراً فالفارقات فرقاً 

  .متام االلتئام 
وهذا . . وللقرآن يف هذا الباب طريقة خاصة يف اختيار إطار للمشاهد يف بعض السور من لون هذه املشاهد وقوهتا 

» الضحى سورة « منوذج منها ، كما اختار إطاراً من الضحى والليل إذا سجى ملشاهد الرعاية واحلنان واإليواء يف 
« وإطاراً من العاديات الضاحبة الصاخبة املثرية للغبار ملشاهد بعثرة القبور وحتصيل ما يف الصدور يف سورة 

  .وغريها كثري . . » والعاديات 
وكل مقطع من مقاطع السورة العشرة بعد هذا املطلع ، ميثل جولة أو رحلة يف عامل ، تتحول السورة معه إىل 

أعرض بكثري جداً من مساحة . . أمالت واملشاعر واخلواطر والتأثرات واالستجابات مساحات عريضة من الت
  العبارات والكلمات ، وكأمنا هذه سهام تشري إىل عوامل شىت

وهي تصور االنقالبات الكونية اهلائلة يف السماء واألرض ، وهي املوعد . واجلولة األوىل تقع يف مشاهد يوم الفصل 
. وإذا اجلبال نسفت . وإذا السمآء فرجت . فإذا النجوم طمست { : ل حبساهبا مع البشر الذي تنتهي إليه الرس

  .} ومآ أدراك ما يوم الفصل؟ ويل يومئذ للمكذبني . ألي يوم أجلت؟ ليوم الفصل . وإذا الرسل أقّتت 
لك األولني؟ مث نتبعهم أمل هن{ : واجلولة الثانية مع مصارع الغابرين ، وما تشري إليه من سنن اهللا يف املكذبني 

  .} ويل يومئذ للمكذبني . اآلخرين؟ كذلك نفعل باجملرمني 

.  
أمل خنلقكم من مآء مهني؟ فجعلناه يف قرار مكني؟ { : واجلولة الثالثة مع النشأة األوىل وما توحي به من تقدير وتدبري 

  . .} ويل يومئذ للمكذبني . إىل قدر معلوم؟ فقدرنا فنعم القادرون 



أمل جنعل { : ولة الرابعة يف األرض اليت تضم أبناءها إليها أحياء وأمواتاً ، وقد جهزت هلم باالستقرار واملاء احمليي واجل
  . .} األرض كفاتاً؟ أحيآء وأمواتاً ، وجعلنا فيها رواسي شاخمات وأسقيناكم مآء فراتاً؟ ويل يومئذ للمكذبني 

. انطلقوا إىل ما كنتم به تكذبون { : وم الفصل من عذاب وتأنيب واجلولة اخلامسة مع املكذبني وما يلقونه ي
ويل . إهنا ترمي بشرر كالقصر كأنه مجالة صفر . انطلقوا إىل ظل ذي ثالث شعب ال ظليل وال يغين من اللهب 

  . .} يومئذ للمكذبني 
هذا يوم ال ينطقون ، وال { :  واجلولة السادسة والسابعة استطراد مع موقف املكذبني ، ومزيد من التأنيب والترذيل

ويل . فإن كان لكم كيد فكيدون . ويل يومئذ للمكذبني هذا يوم الفصل مجعناكم واألولني . يؤذن هلم فيعتذرون 
  . .} يومئذ للمكذبني 

كلوا . إن املتقني يف ظالل وعيون ، وفواكه مما يشتهون { : واجلولة الثامنة مع املتقني ، وما أعد هلم من نعيم 
  . .} ويل يومئذ للمكذبني . إنا كذلك جنزي احملسنني . واشربوا هنيئاً مبا كنتم تعملون 

ويل يومئذ . كلوا ومتتعوا قليالً إنكم جمرمون { : واجلولة التاسعة خطفة سريعة مع املكذبني يف موقف التأنيب 
  . .} للمكذبني 

ويل يومئذ . اركعوا ال يركعون : وإذا قيل هلم { : واجلولة العاشرة خطفة سريعة مع املكذبني يف موقف التكذيب 
  . .} للمكذبني 

  . .} فبأي حديث بعده يؤمنون؟ { : واخلامتة بعد هذه اجلوالت واالستعراضات والوخزات واإليقاعات 
فأما احلقائق . وهكذا ميضي القلب مع سياق السورة السريع ، وكأنه يلهث مع إيقاعها وصورها ومشاهدها 

ة يف السورة فقد تكرر ورودها يف سور القرآن واملكية منها بوجه خاص ولكن احلقائق القرآنية تعرض من املوضوعي
جوانب متعددة ، ويف أضواء متعددة ، وبطعوم ومذاقات متعددة ، وفق احلاالت النفسية اليت تواجهها ، ووفق 

، فتبدو يف كل حالة جديدة ، ألهنا  مداخل القلوب وأحوال النفوس اليت يعلمها منزل هذا القرآن على رسوله
  .تستجيش يف النفس استجابات جديدة 
كما أن هناك جدة يف أسلوب . وجدة يف مواجهة املكذبني هبذه املشاهد . ويف هذه السورة جدة يف مشاهد جهنم 

  يقاعالهثة اإل. الذعة املذاق . حادة املالمح . ومن مث تربز شخصية خاصة للسورة . العرض واخلطاب كله 
  :واآلن نستعرض السورة يف سياقها القرآين بالتفصيل 

. . عذرا أو نذراً : فامللقيات ذكراً . فالفارقات فرقاً . والناشرات نشراً . فالعاصفات عصفاً . واملرسالت عرفاً { 
  . .} إمنا توعدون لواقع 

كدها هلم القرآن الكرمي بشىت املؤكدات القضية قضية القيامة اليت كان يعسر على املشركني تصور وقوعها؛ واليت أ
وكانت عنايته بتقرير هذه القضية يف عقوهلم ، وإقرار حقيقتها يف قلوهبم مسألة ضرورة ال بد . يف مواضع منه شىت 

فاالعتقاد باليوم اآلخر هو . منها لبناء العقيدة يف نفوسهم على أصوهلا ، مث لتصحيح موازين القيم يف حياهتم مجيعاً 
  .األساس يف العقيدة السماوية ، كما أنه حجر األساس يف تصور احلياة اإلنسانية حجر 

ومن مث اقتضت هذا . . وإليه مرد كل شيء يف هذه احلياة ، وتصحيح املوازين والقيم يف كل شأن من شؤوهنا مجيعاً 
  .اجلهد الطويل الثابت لتقريرها يف القلوب والعقول 

وصيغة القسم توحي ابتداء بأن ما . ه السورة على أن هذا الوعد باآلخرة واقع واهللا سبحانه يقسم يف مطلع هذ
وقد اختلف السلف يف . يقسم اهللا به هو من جماهيل الغيب ، وقواه املكنونة ، املؤثرة يف هذا الكون ويف حياة البشر 



إن بعضها : وقال بعضهم . قاً وقال بعضهم هي املالئكة إطال. هي الرياح إطالقاً : فقال بعضهم . حقيقة مدلوهلا 
وهذا الغموض هو أنسب . مما يدل على غموض هذه األلفاظ ومدلوالهتا . . يعين الرياح وبعضها يعين املالئكة 

وأنه واقع كما أن هذه املدلوالت املغيبة واقعة ومؤثرة يف . شيء للقسم هبا على األمر الغييب املكنون يف علم اهللا 
  .حياة البشر 

وروي مثل هذا عن مسروق وأيب الضحى وجماهد يف إحدى . عن أيب هريرة أهنا املالئكة . . } الت عرفاً واملرس{ 
واملعىن حينئذ هو القسم باملالئكة املرسلة أَرساالً ( الروايات ، والسدي والربيع بن أنس ، وأيب صاحل يف رواية 

  ) .متوالية ، كأهنا عرف الفرس يف إرساهلا وتتابعها 
  .إهنا املالئكة . . ال أبو صاحل يف العاصفات والناشرات والفارقات وامللقيات وهكذا ق

واملعىن على هذا أهنا املرسلة متوالية كعرف الفرس يف . ( الريح : قال . املرسالت عرفاً . . وروي عن ابن مسعود 
بن عباس وجماهد وقتادة وأبو وكذلك قال ا. وكذا قال يف العاصفات عصفاً والناشرات نشراً ) امتدادها وتتابعها 

  .صاحل يف رواية 
وكذلك . وقطع بأن العاصفات هي الرياح . وتوقف ابن جرير يف املرسالت عرفاً هل هي املالئكة أو الرياح 

  .الناشرات اليت تنشر السحاب يف آفاق السماء 
ابن عباس : وكذا قال . املالئكة يعين } فالفارقات فرقاً فامللقيات ذكراً ، عذراً أو نذراً { : وعن ابن مسعود 

فإهنا تنزل بأمر اهللا على الرسل ، تفرق بني . ومسروق وجماهد وقتادة والربيع بن أنس والسدي والثوري بال خالف 
  .وتلقي إىل الرسل وحياً فيه إعذار إىل اخللق وإنذار . احلق والباطل 

ويف النازعات غرقاً . م هبا كالشأن يف الذاريات ذرواً وحنن نلمح أن التهويل بالتجهيل ملحوظ يف هذه األمور املقس
وأن اإلحياء . وأن هذا اإلهبام عنصر أصيل فيها يف موضعها هذا . وأن هذا اخلالف يف شأهنا دليل على إهبامها . . 

ابع إيقاعها وأهنا هي بذاهتا حتدث هزة شعورية بإحياء جرسها وتت. اجململ يف التلويح هبا هو أظهر شيء يف هذا املقام 
وهذه االنتفاضة واهلزة اللتان حتدثهما يف النفس مها أليق شيء مبوضوع السورة . ، والظالل املباشرة اليت تلقيها 

وكل مقطع من مقاطع السورة بعد ذلك هو هزة ، كالذي ميسك خبناق أحد فيهزه هزاً ، وهو . . واجتاهها 
  . .} ويل يومئذ للمكذبني { : يطلقه على الوعيد والتهديد يستجوبه عن ذنب ، أو عن آية ظاهرة ينكرها ، مث 

بعد ذلك جتيء اهلزة العنيفة مبشاهد الكون املتقلبة يف يوم الفصل الذي هو املوعد املضروب للرسل لعرض حصيلة 
  :الرسالة يف البشرية مجيعاً 

  .قّتت فإذا النجوم طمست ، وإذا السمآء فرجت ، وإذا اجلبال نسفت ، وإذا الرسل أ{ 

  . .} ومآ أدراك ما يوم الفصل؟ ويل يومئذ للمكذبني . ألي يوم أجلت؟ ليوم الفصل 
وقد وردت مشاهد . . يوم تطمس النجوم فيذهب نورها ، وتفرج السماء أي تشق ، وتنسف اجلبال فهي هباء 

ظور ، انفراطاً مصحوباً وكلها توحي بانفراط عقد هذا الكون املن. هذا االنقالب الكوين يف سور شىت من القرآن 
بقرقعة ودوي وانفجارات هائلة ، ال عهد للناس هبا فيما يرونه من األحداث الصغرية اليت يستهولوهنا ويروعون هبا 

فهذه أشبه شيء حني تقاس بأهوال يوم الفصل بلعب . . وما إليها . . من أمثال الزالزل والرباكني والصواعق 
. عياد ، حني تقاس إىل القنابل الذرية واهليدروجينية وليس هذا سوى مثل للتقريب األطفال اليت يفرقعوهنا يف األ

  وإال فاهلول الذي ينشأ من تفجر هذا الكون وتناثره على هذا النحو أكرب من التصور البشري على اإلطالق
فهو موعد . . وم وإىل جانب هذا اهلول يف مشاهد الكون ، تعرض السورة أمراً عظيماً آخر مؤجالً إىل هذا الي



فالرسل قد أقتت هلذا اليوم وضرب هلا . . دعوة اهللا يف األرض طوال األجيال . الرسل لعرض حصيلة الدعوة 
للفصل يف . املوعد هناك ، لتقدمي احلساب اخلتامي عن ذلك األمر العظيم الذي يرجح السماوات واألرض واجلبال 

القضاء حبكم اهللا فيها ، وإعالن الكلمة األخرية اليت تنتهي إليها األجيال مجيع القضايا املعلقة يف احلياة األرضية ، و
  . .والقرون 

  :ويف التعبري هتويل هلذا األمر العظيم ، يوحي بضخامة حقيقته حىت لتتجاوز مدى اإلدراك 
  . .} وما أدراك ما يوم الفصل؟ . ألي يوم أجلت؟ ليوم الفصل . وإذا الرسل أقّتت { 

فإذا وصل هذا اإليقاع إىل احلس بروعته وهوله ، الذي . وب التعبري أنه يتحدث عن أمر هائل جليل وظاهر من أسل
  :ألقى باإليقاع الرعيب ، واإلنذار املخيف . يرجح هول النجوم املطموسة والسماء املشقوقة واجلبال املنسوفة 

  . .} ويل يومئذ للمكذبني { 
اجهة اهلول السائد يف الكون ، واجلالل املاثل يف جملس الفصل مبحضر الرسل وهذا اإلنذار من العزيز اجلبار ، يف مو

هذا اإلنذار يف هذا األوان له طعمه وله وزنه وله وقعه . . وهم يقدمون احلساب األخري يف املوعد املضروب هلم . 
  . .املزلزل الرهيب 

  . .األولني واآلخرين : الغابرين  ويعود هبم من هذه اجلولة يف أهوال يوم الفصل ، إىل جولة يف مصارع
  .} ويل يومئذ للمكذبني . أمل هنلك األولني؟ مث نتبعهم اآلخرين؟ كذلك نفعل باجملرمني { 

ويف ضربة واحدة تتكشف مصارع اآلخرين وهم . هكذا يف ضربة واحدة تتكشف مصارع األولني وهم حشود 
كذلك { : مها ينطلق الوعيد ناطقاً بسنة اهللا يف الوجود وأما. وعلى مد البصر تتبدى املصارع واألشالء . حشود 

وبينما اجملرمون يتوقعون مصرعاً كمصارع األولني واآلخرين ، . . فهي السنة املاضية اليت ال حتيد } نفعل باجملرمني 
  . .} ويل يومئذ للمكذبني { : جييء الدعاء باهلالك ، وجييء الوعيد بالثبور 

  :واألشالء ، إىل جولة يف اإلنشاء واإلحياء ، مع التقدير والتدبري ، للصغري وللكبري ومن اجلولة يف املصارع 
  .أمل خنلقكم من مآء مهني؟ فجعلناه يف قرار مكني؟ إىل قدر معلوم؟ فقدرنا فنعم القادرون { 

  . .} ويل يومئذ للمكذبني 
يودع يف قرار الرحم املكني . ماء مهني . دودة وهي رحلة مع النشأة اجلنينية طويلة عجيبة ، جيملها هنا يف ملسات مع

وأمام التقدير الواضح يف تلك النشأة ومراحلها الدقيقة جييء التعقيب املوحي . إىل قدر معلوم وأجل مرسوم . 
وأمام التقدير الذي ال } فقدرنا فنعم القادرون { : باحلكمة العليا اليت تتوىل كل شيء بقدره يف إحكام مبارك مجيل 

  . .} ويل يومئذ للمكذبني { : ت منه شيء جييء الوعيد املعهود يفل
  :مث جولة يف هذه األرض ، وتقدير اهللا فيها حلياة البشر ، وإيداعها اخلصائص امليسرة هلذه احلياة 

} ني أمل جنعل األرض كفاتاً؟ أحيآء وأمواتاً؟ وجعلنا فيها رواسي شاخمات وأسقيناكم مآء فراتاً؟ ويل يومئذ للمكذب{ 
. .  

ثابتات سامقات ، تتجمع على } وجعلنا فيها رواسي شاخمات { . أمل جنعل األرض كفاتا حتتضن بنيها أحياء وأمواتاً 
أفيكون هذا إال عن قدرة وتقدير ، وحكمة وتدبري؟ أفبعد . قممها السحب ، وتنحدر عنها مساقط املاء العذب 

  . .} ويل يومئذ للمكذبني { : هذا يكذب املكذبون؟ 
وعندئذ بعد عرض تلك املشاهد ، وامتالء احلس بالتأثرات اليت تسكبها يف املشاعر ينتقل السياق فجأة إىل موقف 

فنسمع األمر الرهيب للمجرمني املكذبني ، ليأخذوا طريقهم إىل العذاب الذي كانوا به يكذبون . احلساب واجلزاء 



  :، يف تأنيب مرير وإيالم عسري 
إهنا ترمي . ال ظليل وال يغين من اللهب . انطلقوا إىل ظل ذي ثالث شعب . كنتم به تكذبون انطقلوا إىل ما { 

  . .} ويل يومئذ للمكذبني . كأنه مجالة صفر . بشرر كالقصر 
{ . . ولكن إىل أين؟ إنه انطالق خري منه االرهتان . اذهبوا طلقاء بعد االرهتان واالحتباس يف يوم الفصل الطويل 

. . } انطلقوا إىل ظل ذي ثالث شعب { . فها هو ذا أمامكم حاضر مشهود . . }  ما كنتم به تكذبون انطلقوا إىل
. } ال ظليل وال يغين من اللهب { : ولكنه ظل خري منه الوهج . إنه ظل لدخان جهنم متتد ألسنته يف ثالث شعب 

  ، ومتنية بالظل تتكشف عن حر جهنموتسميته بالظل ليست إال امتداداً للتهكم . إنه ظل خانق حار الفح . 
إهنا ترمي بشرر { . . فال حاجة إىل ذكر امسها . وإنكم لتعرفون إىل أين وتعرفوهنا هذه اليت تنطلقون إليها . انطلقوا 
وقد كان العرب يطلقون كلمة . ( فالشرر يتتابع يف حجم البيت من احلجر . . } كأنه مجاله صفر . كالقصر 

فإذا تتابع بدا ) من حجر وليس من الضروري أن يكون يف ضخامة ما نعهد اآلن من قصور القصر على كل بيت 
  كأنه مجال صفر ترتع هنا وهناك هذا هو الشرر فكيف بالنار اليت ينطلق منها الشرر؟

  .} ويل يومئذ للمكذبني { : ويف اللحظة اليت يستغرق فيها احلس هبذا اهلول ، جييء التعقيب املعهود 
يف استكمال املشهد بعد عرض اهلول املادي يف صورة جهنم ، بعرض اهلول النفسي الذي يفرض الصمت  مث يأخذ

  . .والكظم 
  .هذا يوم ال ينطقون { 

  . .} وال يؤذن هلم فيعتذرون 
. فاهلول هنا يكمن يف الصمت الرهيب ، والكبت الرعيب ، واخلشوع املهيب ، الذي ال يتخلله كالم وال اعتذار 

ويف مشاهد أخرى يذكر حسرهتم . . } ويل يومئذ للمكذبني { : قضى وقت اجلدل ومضى وقت االعتذار فقد ان
واليوم طويل يكون فيه هذا ويكون فيه ذاك على ما قال ابن عباس رضي اهللا . . وندامتهم وحلفهم ومعاذيرهم 

  .ل يف السياق عنهما ولكنه هنا يثبت هذه اللقطة الصامته الرهيبة ، ملناسبة يف املوقف وظ
  . .} ويل يومئذ للمكذبني . فإن كان لكم كيد فكيدون . هذا يوم الفصل مجعناكم واألولني { 

فإن كان لكم تدبري فدبروه ، وإن كان لكم قدرة . وقد مجعناكم واألولني أمجعني . هذا يوم الفصل ال يوم االعتذار 
} ويل يومئذ للمكذبني { . . الكظيم ، على التأنيب األليم إمنا هو الصمت . على شيء فافعلوه وال تدبري وال قدرة 

. .  
  :فإذا انتهى مشهد التأنيب للمجرمني ، اجته اخلطاب بالتكرمي للمتقني 

إنا كذلك جنزي . كلوا واشربوا هنيئاً مبا كنتم تعملون . إن املتقني يف ظالل وعيون ، وفواكه مما يشتهون { 
  . .} ويل يومئذ للمكذبني . احملسنني 

ظالل حقيقية يف هذه املرة ال ظل ذي ثالث ال ظليل وال يغين من اللهب ويف عيون من ماء . . إن املتقني يف ظالل 
وهم يتلقون فوق هذا النعيم احلسي التكرمي . . } وفواكه مما يشتهون { : ال يف دخان خانق يبعث الظمأ احلرور 

ويا } إنا كذلك جنزي احملسنني . ربوا هنيئاً مبا كنتم تعملون كلوا واش{ : العلوي على مرأى ومسمع من اجلموع 
  يقابل هذا النعيم والتكرمي. . } ويل يومئذ للمكذبني { لطف هذا التكرمي من العلي العظيم 

وإذا . فإذا حنن يف األرض مرة أخرى . وهنا تعرض يف خطفة سريعة رقعة احلياة الدنيا اليت طويت يف السياق 
  ذيل يوجهان للمجرمنيالتبكيت والتر



  . .} ويل يومئذ للمكذبني . كلوا ومتتعوا قليالً إنكم جمرمون { 
وهكذا ختتلط الدنيا باآلخرة يف فقرتني متواليتني ، ويف مشهدين معروضني كأهنما حاضران يف أوان ، وإن كانت 

. ا هو موجه للمجرمني يف الدنيا فبينما كان اخلطاب موجهاً للمتقني يف اآلخرة ، إذ. تفرق بينهما أزمان وأزمان 
وكلوا ومتتعوا قليالً يف هذه الدار ، لتحرموا وتعذبوا طويالً يف . . اشهدوا الفارق بني املوقفني : وكأمنا ليقال هلم 

  .} ويل يومئذ للمكذبني { . . تلك الدار 
  :مث يتحدث معجباً من أمر القوم وهم يدعون إىل اهلدى فال يستجيبون 

  . .} ويل يومئذ للمكذبني . هلم اركعوا ال يركعون  وإذا قيل{ 
  . .مع أهنم يبصرون هذا التبصري ، وينذرون هذا النذير 

  . .} فبأي حديث بعده يؤمنون؟ { 
إمنا . والذي ال يؤمن هبذا احلديث الذي يهز الرواسي ، وهبذه اهلزات اليت تزلزل اجلبال ، ال يؤمن حبديث بعده أبداً 

  عاسة واملصري البائس ، والويل املدخر هلذا الشقي املتعوسهو الشقاء والت
إهنا بذاهتا محلة ال . . إن السورة بذاهتا ، ببنائها التعبريي ، وإيقاعها املوسيقي ، ومشاهدها العنيفة ، ولذعها احلاد 

  .يثبت هلا قلب ، وال يتماسك هلا كيان 
  فسبحان الذي نزل القرآن ، وأودعه هذا السلطان

أَلَْم ) ٥(ثُمَّ كَلَّا َسَيْعلَُمونَ ) ٤(كَلَّا َسَيْعلَُمونَ ) ٣(الَِّذي ُهْم ِفيِه ُمْخَتِلفُونَ ) ٢(َعنِ النََّبإِ الَْعظِيمِ ) ١(َيَتَساَءلُونَ َعمَّ 
َوَجَعلَْنا اللَّْيلَ ِلَباًسا ) ٩(َمكُْم ُسَباًتا َوَجَعلَْنا َنْو) ٨(َوَخلَقَْناكُمْ أَزَْواًجا ) ٧(وَالْجِبَالَ أَْوتَاًدا ) ٦(َنجَْعلِ الْأَْرَض ِمَهاًدا 

َوأَْنَزلَْنا ِمَن ) ١٣(َوَجَعلَْنا ِسرَاًجا َوهَّاًجا ) ١٢(َوَبَنيَْنا فَْوقَكُْم َسبًْعا ِشَداًدا ) ١١(َوَجَعلَْنا النَّهَاَر َمَعاًشا ) ١٠(
َيْومَ ) ١٧(إِنَّ َيْوَم الْفَْصلِ كَانَ ِميقَاًتا ) ١٦(َوَجنَّاٍت أَلْفَافًا ) ١٥(َباًتا ِلُنْخرَِج بِهِ َحبا وََن) ١٤(الُْمْعِصرَاِت َماًء ثَجَّاًجا 

إِنَّ ) ٢٠(َوُسيَِّرِت الْجَِبالُ فَكَاَنتْ َسرَاًبا ) ١٩(َوفُِتَحِت السََّماُء فَكَاَنْت أَبَْواًبا ) ١٨(ُيْنفَُخ ِفي الصُّورِ فَتَأُْتونَ أَفْوَاًجا 
إِلَّا ) ٢٤(لَا َيذُوقُونَ ِفيَها َبْرًدا َولَا شََراًبا ) ٢٣(لَابِِثَني ِفيَها أَْحقَاًبا ) ٢٢(ِللطَّاِغَني مَآًبا ) ٢١(ْت مِْرَصاًدا َجهَنََّم كَاَن

وَكُلَّ َشْيءٍ ) ٢٨(اًبا َوكَذَُّبوا بِآَياتَِنا ِكذَّ) ٢٧(إِنَُّهْم كَانُوا لَا َيْرُجونَ ِحسَاًبا ) ٢٦(جََزاًء وِفَاقًا ) ٢٥(َحِميًما َوغَسَّاقًا 
َوكََواِعبَ ) ٣٢(َحدَاِئَق َوأَْعنَاًبا ) ٣١(إِنَّ ِللُْمتَِّقَني َمفَاًزا ) ٣٠(فَذُوقُوا فَلَْن َنزِيدَكُْم إِلَّا َعذَاًبا ) ٢٩(أَْحَصْيَناُه كَِتاًبا 

َربِّ ) ٣٦(َجَزاًء ِمْن رَبَِّك َعطَاًء ِحسَاًبا ) ٣٥(ِكذَّاًبا  لَا َيْسَمُعونَ ِفيَها لَْغًوا َولَا) ٣٤(َوكَأًْسا ِدَهاقًا ) ٣٣(أَتَْراًبا 
َيْوَم َيقُوُم الرُّوُح وَالَْملَاِئكَةُ َصفًّا لَا َيَتكَلَُّمونَ إِلَّا ) ٣٧(السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَما َبيَْنُهَما الرَّْحَمنِ لَا َيْمِلكُونَ ِمْنُه خِطَاًبا 

إِنَّا أَْنذَْرَناكُْم َعذَاًبا قَرِيًبا ) ٣٩(ذَِلكَ الَْيْوُم الَْحقُّ فََمْن َشاَء اتََّخذَ إِلَى َربِِّه َمآًبا ) ٣٨(َمُن َوقَالَ صََواًبا َمْن أَِذنَ لَُه الرَّْح
  ) ٤٠(َيْوَم َيْنظُُر الَْمْرُء َما قَدََّمْت َيَداُه َوَيقُولُ الْكَاِفُر َيا لَيَْتنِي كُْنُت ُترَاًبا 

وكلها » النصر « و » البينة « سورة مكية فيما عدا سوريت . . كله ومنه هذه السورة ذو طابع غالب  هذا اجلزء
واألهم من هذا هو طابعها اخلاص الذي جيعلها وحده على وجه التقريب . من قصار السور على تفاوت يف القصر 

  .يف موضعها واجتاهها ، وإيقاعها ، وصورها وظالهلا ، وأسلوهبا العام 
صيحات بِنّوم غارقني يف النوم نومهم ثقيل . وصيحات . طرقات عنيفة قوية عالية . إهنا طرقات متوالية على احلس 

أو بسكارى خممورين ثقل حسهم اخلُمار أو بالهني يف سامر راقصني يف ضجة وتصدية ومكاء تتواىل على حسهم 
انظروا . استيقظوا . اصحوا : ع واحد ونذير واحد تلك الطرقات والصيحات املنبثقة من سور هذا اجلزء كله بإيقا



وإن . وإن هنالك ابتالء . وإن هنالك تقديراً . وإن هنالك تدبرياً . إن هنالك إهلاً . . تدبروا . تفكروا . تلفتوا . 
.  اصحوا. . ونعيماً كبرياً . وإن هنالك عذاباً شديداً . وإن هنالك جزاء . وإن هنالك حساباً . هنالك تبعة 

. . وعاشرة . . وخامسة . وثالثة ورابعة . وهكذا مرة أخرى . . تدبروا . تفكروا . تلفتوا . انظروا . استيقظوا 
وهم كأمنا يفتحون أعينهم . . ومع الطرقات والصيحات يد قوية هتز النائمني املخمورين السادرين هزاً عنيفاً 

عود اليد القوية هتزهم هزاً عنيفاً؛ ويعود الصوت العايل يصيح هبم وينظرون يف مخار مرة ، مث يعودون ملا كانوا فيه فت
. ال : يف إصرار وعناد : وأحياناً يتيقظ النوام ليقولوا . . من جديد؛ وتعود الطرقات العنيفة على األمساع والقلوب 

  .د إىل هزهم من جديد فيعو. مث يعودون ملا كانوا فيه . . مث حيصبون الصائح املنذر املنبه باألحجار والبذاء . 
. وأحس تركيزه على حقائق معينة قليلة العدد ، عظيمة القدر ، ثقيلة الوزن . هكذا خيل إيل وأنا أقرأ هذا اجلزء 

وعلى أحداث معينة يف يوم . وعلى مشاهد معينة يف الكون والنفس . وعلى إيقاعات معينة يلمس هبا أوتار القلوب 
  هذا التكرار املوحي بأمر وقصد. ها وأرى تكرارها مع تنوع. الفصل 

أفال } { . . . فلينظر اإلنسان مم خلق؟ } { . . . فلينظر اإلنسان إىل طعامه { : وهكذا حيس القارئ وهو يقرأ 
ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت؟ وإىل السمآء كيف رفعت؟ وإىل اجلبال كيف نصبت وإىل األرض كيف سطحت؟ 

واألرض . وأغطش ليلها وأخرج ضحاها . اً أم السمآء بناها؟ رفع مسكها فسواها أأنتم أشد خلق{ : وهو يقرأ } 
أمل جنعل األرض مهاداً؟ } { متاعاً لكم وألنعامكم . واجلبال أرساها . أخرج منها مآءها ومرعاها . بعد ذلك دحاها 

وجعلنا النهار معاشا؟ وبنينا فوقكم واجلبال أوتاداً؟ وخلقناكم أزواجاً؟ وجعلنا نومكم سباتاً؟ وجعلنا الليل لباساً؟ 
. . . } سبعاً شداداً؟ وجعلنا سراجاً وهاجاً؟ وأنزلنا من املعصرات مآًء ثجاجاً؟ لنخرج به حباً ونباتا وجنات ألفافاً؟ 

توناً فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً وزي. مث شققنا األرض شقاً . أنا صببنا املآء صباً . فلينظر اإلنسان إىل طعامه { 
ما غرك بربك الكرمي ، . يا أيها اإلنسان { وهو يقرأ } متاعاً لكم وألنعامكم . وخنالً ، وحدآئق غلبا ، وفاكهة وأبَّا 

  }الذي خلقك فسواك فعدلك ، يف أي صورة ما شآء ركبك؟ 

وإذا  إذا الشمس كورت ، وإذا النجوم انكدرت ، وإذا اجلبال سريت ، وإذا العشار عطلت ،{ : وهو يقرأ 
الوحوش حشرت ، وإذا البحار سجرت ، وإذا النفوس زوجت ، وإذا املوءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ وإذا 

} { علمت نفس مآ أحضرت . الصحف نشرت ، وإذا السمآء كشطت ، وإذا اجلحيم سعرت ، وإذا اجلنة أزلفت 
علمت نفس ما قدمت . قبور بعثرت إذا السمآء انفطرت ، وإذا الكواكب انتثرت ، وإذا البحار فجرت ، وإذا ال

وإذا األرض مدت ، وألقت ما فيها وختلت ، وأذنت لرهبا . وأذنت لرهبا وحقت . إذا السمآء انشقت } { وأخرت 
يومئذ حتدث . . إذا زلزلت األرض زلزاهلا ، وأخرجت األرض أثقاهلا ، وقال اإلنسان ما هلا } { . . . وحقت 

فال { : و يقرأ اللمحات والسبحات الكونية يف مفاتح عدد من السور ويف ثناياها ه} أخبارها بأن ربك أوحى هلا 
فال أقسم بالشفق ، والليل وما وسق } { والصبح إذا تنفس . والليل إذا عسعس . اجلوار الكنس . أقسم باخلنس 

والقمر . مس وضحاها والش} { والليل إذا يسر . والشفع والوتر . وليال عشر . والفجر } { والقمر إذا اتسق . 
. ونفس وما سواها . واألرض وما طحاها . والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها . والنهار إذا جالها . إذا تالها 

والليل . والضحى } { وما خلق الذكر واألنثى . والنهار إذا جتلى . والليل إذا يغشى } { فأهلمها فجورها وتقواها 
  . .اخل . . اخل } إذا سجى 

وعلى . ويف اجلزء كله تركيز على النشأة األوىل لإلنسان واألحياء األخرى يف هذه األرض من نبات وحيوان 
ومشاهد . وعلى مشاهد القيامة العنيفة الطامة الصاخة القارعة الغاشية . مشاهد هذا الكون وآياته يف كتابه املفتوح 



. . لزل كمشاهد القيامة الكونية يف ضخامتها وهوهلا احلساب واجلزاء من نعيم وعذاب يف صور تقرع وتذهل وتز
. مع التقريع هبا والتخويف والتحذير . واختاذها مجيعاً دالئل على اخللق والتدبري والنشأة األخرى وموازينها احلامسة 

 إىل ولكنا نشري. واألمثلة على هذا هي اجلزء كله . وأحياناً تصاحبها صور من مصارع الغابرين من املكذبني . 
  :بعض النماذج يف هذا التقدمي 

» النازعات « ومثلها سورة . هذه السورة سورة النبأ كلها منوذج كامل هلذا التركيز على هذه احلقائق واملشاهد 
وبقيتها كلها حديث عن نشأة . . حتتوي مقدمتها إشارة إىل حادث معني من حوادث الدعوة » عبس « وسورة 

يوم يفر املرء من أخيه ، وأمه ، وأبيه ، وصاحبته وبنيه ، لكل { : النباتية مث عن الصاخة  احلياة اإلنسانية واحلياة
ضاحكة مستبشرة ، ووجوه يومئذ عليها غربة ، ترهقها قترة . وجوه يومئذ مسفرة . امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه 

وم ، مع عرض مشاهد كونية موحية وهي تصور مشاهد االنقالب الكوين اهلائلة يف ذلك الي» التكوير « وسورة } 
  .يف صدد القسم على حقيقة الوحي وصدق الرسول 

كذلك يف عرض مشاهد االنقالب مع مشاهد النعيم والعذاب ، وهز الضمري البشري أمام » االنفطار « وسورة 
مشاهد وهي تعرض » االنشقاق « وسورة } اخل . . . يا أيها اإلنسان ما غرك بربك الكرمي { : هذه وتلك 

وهي تلقي إيقاعات سريعة حول مشاهد الكون » الربوج « وسورة . . االنقالب الكوين ومشاهد النعيم والعذاب 
وعذاب اهللا ألولئك الكفار يف . ومشاهد اليوم بصدد إشارة إىل تعذيب الكفار جلماعة من املؤمنني يف الدنيا بالنار 

  . .وهو أشد وأنكى . اآلخرة بالنار 
إنه لقول { : وهي تعرض مشاهد كونية مع نشأة اإلنسان ونشأة النبات للقسم باجلميع . . » ارق الط« وسورة 

وتتحدث عن اخللق والتسوية والتقدير واهلداية ، وإخراج املرعى » األعلى « وسورة } فصل ، وما هو باهلزل 
وهي تصوير ملشاهد . . » اشية الغ« وسورة . . وأطواره متهيداً للحديث عن الذكر واآلخرة واحلساب واجلزاء 

إىل هناية اجلزء . . وهكذا . . وهكذا . . مث توجيه إىل خلق اإلبل والسماء واألرض واجلبال . النعيم والعذاب 
وسورة . وسورة الكافرون . كسورة اإلخالص . باستثناء سور قليلة تتحدث عن حقائق العقيدة ومنهج اإلميان 

أو تسري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتواسيه . وسورة النصر . ة القدر وسور. وسورة العصر . املاعون 
وهي سور . . والناس . والفلق . والكوثر . واالنشراح . وتوجهه إىل االستعاذة بربه من كل شر ، كسور الضحى 

  . .قليلة على كل حال 
حة يف التعبري ، مع اللمسات املقصودة ملواطن هناك أناقة واض. وهناك ظاهرة أخرى يف األداء التعبريي هلذا اجلزء 

اجلمال يف الوجود والنفوس ، وافتنان مبدع يف الصور والظالل واإليقاع املوسيقي والقوايف والفواصل ، تتناسق 
كلها مع طبيعته يف خطاب الغافلني النائمني السادرين ، إليقاظهم واجتذاب حسهم وحواسهم بشىت األلوان وشىت 

يتجلى هذا كله بصورة واضحة يف مثل تعبريه اللطيف عن النجوم اليت ختنس . . شىت املؤثرات اإليقاعات و
{ : وتتوارى كالظباء يف كناسها وتربز ، وعن الليل وكأنه حي يعس يف الظالل ، والصبح وكأنه حي يتنفس بالنور 

 عرضه ملشاهد الغروب والليل ويف} والصبح إذا تنفس . اجلوار الكنس؛ والليل إذا عسعس . فال أقسم باخلنس 
أو ملشاهد الفجر والليل وهو يتمشى } فال أقسم بالشفق ، والليل وما وسق ، والقمر إذا اتسق { : والقمر 
ويف } والليل إذا سجى . والضحى } { والليل إذا يسر . والشفع والوتر . وليال عشر . والفجر { : ويسري 

ويف } . . ها اإلنسان ما غرك بربك الكرمي؟ الذي خلقك فسواك فعدلك يا أي{ : خطابه املوحي للقلب البشري 
{ : ووصف النار } . . وجوه يومئذ ناعمة ، لسعيها راضية ، يف جنة عالية ، ال تسمع فيها الغية { : وصف اجلنة 



وح القصد يف واألناقة يف التعبري واضحة وض} وما أدراك ماهيه؟ نار حامية . وأما من خفت موازينه فأمه هاوية 
  .اللمسات اجلمالية ملشاهد الكون وخواجل النفس 

والعدول أحياناً عن اللفظ املباشر إىل الكناية ، وعن اللفظ القريب إىل االشتقاق البعيد ، لتحقيق التنغيم املقصود ، 
  . .مما يؤكد هذه اللفتة خالل اجلزء كله على وجه التقريب 

ء مبوضوعاته وحقائقه وإيقاعاته ومشاهده وصوره وظالله وموسيقاه وملساته يف وهذه السورة منوذج الجتاه هذا اجلز
  .الكون والنفس ، والدنيا واآلخرة؛ واختيار األلفاظ والعبارات لتوقع أشد إيقاعاهتا أثراً يف احلس والضمري 

هي أمر عظيم ال خفاء وهي تفتتح بسؤال موح مثري لالستهوال واالستعظام وتضخيم احلقيقة اليت خيتلفون عليها ، و
عم يتساءلون؟ عن النبأ العظيم ، الذي هم فيه { : فيه ، وال شبهة؛ ويعقب على هذا بتهديدهم يوم يعلمون حقيقته 

ومن مث يعدل السياق عن املعىن يف احلديث عن هذا النبأ ويدعه حلينه } مث كال سيعلمون . كال سيعلمون . خمتلفون 
 أيديهم وحوهلم ، يف ذوات أنفسهم ويف الكون حوهلم من أمر عظيم ، يدل على ما ، ويلفتهم إىل ما هو واقع بني

أمل جنعل األرض مهاداً ، واجلبال أوتاداً؟ وخلقناكم أزواجاً؟ وجعلنا نومكم سباتاً؟ { : وراءه ويوحي مبا سيتلوه 
نا سراجاً وهاجاً؟ وأنزلنا من املعصرات وجعلنا الليل لباساً ، وجعلنا النهار معاشاً؟ وبنينا فوقكم سبعاً شداداً؟ وجعل

  .} مآء ثجاجاً؟ لنخرج به حباً ونباتاً وجنات ألفافاً؟ 
ومن هذا احلشد من احلقائق واملشاهد والصور واإليقاعات يعود هبم إىل ذلك النبأ العظيم الذي هم فيه خمتلفون ، 

يوم ينفخ يف الصور . وم الفصل كان ميقاتاً إن ي{ : والذي هددهم به يوم يعلمون ليقول هلم ما هو؟ وكيف يكون 
  . .} وسريت اجلبال فكانت سراباً . وفتحت السمآء فكانت أبواباً . فتأتون أفواجاً 

إن جهنم كانت مرصاداً ، للطاغني مآباً ، البثني فيهآ أحقاباً ، ال يذوقون { : مث مشهد العذاب بكل قوته وعنفه 
إهنم كانوا ال يرجون حساباً ، وكذبوا بآياتنا كذاباً ، وكل . جزآء وفاقاً . اً وغساقاً إال محيم. فيها برداً وال شراباً 
  . .} فذوقوا فلن نزيدكم إال عذاباً . شيء أحصيناه كتاباً 

وكأساً دهاقاً ، ال . حدائق وأعناباً ، وكواعب أتراباً : إن للمتقني مفازاً { : ومشهد النعيم كذلك وهو يتدفق تدفقاً 
  .} جزاء من ربك عطاء حساباً . ون فيها لغواً وال كذاباً يسمع

وبإنذار وتذكري قبل أن جييء اليوم الذي يكون . وختتم السورة بإيقاع جليل يف حقيقته ويف املشهد الذي يعرض فيه 
لروح يوم يقوم ا. رب السماوات واألرض وما بينهما الرمحن ال ميلكون منه خطاباً { : فيه هذا املشهد اجلليل 

إنآ . فمن شآء اختذ إىل ربه مآباً . ذلك اليوم احلق . واملالئكة صفاً ال يتكلمون إال من أذن له الرمحن وقال صواباً 
  . .} يوم ينظر املرء ما قدمت يداه ، ويقول الكافر يا ليتين كنت تراباً . أنذرناكم عذابا قريباً 
  ما سيكون يوم يعلمون ذلك النبأ العظيموذلك . الذي يتساءلون عنه . ذلك هو النبأ العظيم 

مطلع فيه . . } مث كال سيعلمون . كال سيعلمون . الذي هم فيه خمتلفون . عم يتساءلون؟ عن النبأ العظيم { 
وقد كانوا يتساءلون عن يوم البعث . استنكار لتساؤل املتسائلني ، وفيه عجب أن يكون هذا األمر موضع تساؤل 

هو األمر الذي جيادلون فيه أشد اجلدل ، وال يكادون يتصورون وقوعه ، وهو أوىل شيء بأن وكان . ونبأ القيامة 
  يكون

  .وعن أي شيء يتحدثون؟ مث جييب . . } عم يتساءلون؟ { 



إمنا كان للتعجيب من حاهلم وتوجيه النظر إىل غرابة تساؤهلم ، . فلم يكن السؤال بقصد معرفة اجلواب منهم 
  :اءلون عنه وبيان حقيقته وطبيعته بكشف األمر الذي يتس

النبأ . . ومل حيدد ما يتساءلون عنه بلفظه ، إمنا ذكره بوصفه . . } عن النبأ العظيم ، الذي هم فيه خمتلفون { 
وكان اخلالف على اليوم بني الذين آمنوا به والذين كفروا . . استطراداً يف أسلوب التعجيب والتضخيم . . العظيم 
  .التساؤل فكان من هؤالء وحدهم أما . بوقوعه 

وينتقل إىل التلويح . . العظيم . . فيتركه بوصفه . مث ال جييب عن التساؤل ، وال يديل حبقيقة النبأ املسؤول عنه 
  :بالتهديد امللفوف ، وهو أوقع من اجلواب املباشر ، وأعمق يف التخويف 

يف الردع والزجر فهو أنسب هنا للظل الذي يراد  ولفظ كال ، يقال. . } مث كال سيعلمون . كال سيعلمون { 
  .وتكراره وتكرار اجلملة كلها فيه من التهديد ما فيه . إلقاؤه 

يبعد يف جولة . ليلتقي به بعد قليل . مث يبعد يف ظاهر األمر عن موضوع ذلك النبأ العظيم الذي هم فيه خمتلفون 
  :الظواهر واحلقائق واملشاهد ، هتز الكيان حني يتدبرها اجلنان قريبة يف هذا الكون املنظور مع حشد من الكائنات و

أمل جنعل األرض مهاداً؟ واجلبال أوتاداً؟ وخلقناكم أزواجاً؟ وجعلنا نومكم سباتاً؟ وجعلنا الليل لباساً؟ وجعلنا { 
ثجاجاً؟ لنخرج به حباً  النهار معاشاً؟ وبنينا فوقكم سبعاً شداداً؟ وجعلنا سراجاً وهاجاً؟ وأنزلنا من املعصرات مآء

  . .} ونباتاً ، وجنات ألفافاً؟ 
وهذه اجلولة اليت تتنقل يف أرجاء هذا الكون الواسع العريض ، مع هذا احلشد اهلائل من الصور واملشاهد ، تذكر 

املتوالية ، بال  يف حيز ضيق مكتنز من األلفاظ والعبارات ، مما جيعل إيقاعها يف احلس حاداً ثقيالً نفاذاً ، كأنه املطارق
فتور وال انقطاع وصيغة االستفهام املوجهة إىل املخاطبني وهي يف اللغة تفيد التقرير صيغة مقصودة هنا ، وكأمنا هي 

يد قوية هتز الغافلني ، وهي توجه أنظارهم وقلوهبم إىل هذا احلشد من اخلالئق والظواهر اليت تشي مبا وراءها من 
. على اإلنشاء واإلعادة ، واحلكمة اليت ال تدع أمر اخلالئق سدى بال حساب وال جزاء  التدبري والتقدير ، والقدرة

  ومن هنا تلتقي بالنبأ العظيم الذي هم فيه خمتلفون. 
  :واللمسة األوىل يف هذه اجلولة عن األرض واجلبال 

  . .} أمل جنعل األرض مهاداً ، واجلبال أوتاداً؟ { 
وهي حقيقة حمسوسة لإلنسان يف أي طور من . وكالمها متقارب . . ملهاد اللني كاملهد وا. . املمهد للسري : واملهاد 

وكون اجلبال أوتاداً ظاهرة تراها . فال حتتاج إىل علم غزير إلدراكها يف صورهتا الواقعية . أطوار حضارته ومعرفته 
  .إليها النفس العني كذلك حىت من اإلنسان البدائي؛ وهذه وتلك ذات وقع يف احلس حني توجه 

وكلما ارتقت معارف . غري أن هذه احلقيقة أكرب وأوسع مدى مما حيسها اإلنسان البدائي ألول وهلة باحلس اجملرد 
اإلنسان وازدادت معرفته بطبيعة هذا الكون وأطواره ، كربت هذه احلقيقة يف نفسه؛ وأدرك من ورائها التقدير 

والتنسيق بني أفراد هذا الوجود وحاجاهتم؛ وإعداد هذه األرض لتلقي احلياة اإلهلي العظيم والتدبري الدقيق احلكيم ، 
  .اإلنسانية وحضانتها؛ وإعداد هذا اإلنسان للمالءمة مع البيئة والتفاهم معها 

وجعل األرض مهاداً للحياة وللحياة اإلنسانية بوجه خاص شاهد ال ميارى يف شهادته بوجود العقل املدبر من وراء 
أو اختالل . فاختالل نسبة واحدة من النسب امللحوظة يف خلق األرض هكذا جبميع ظروفها . د الظاهر هذا الوجو

االختالل هنا أو هناك ال جيعل األرض مهاداً؛ . . نسبة واحدة من النسب امللحوظة يف خلق احلياة لتعيش يف األرض 
ملة ، ليدركها كل إنسان وفق درجة معرفته ومداركه وال يبقي هذه احلقيقة اليت يشري إليها القرآن هذه اإلشارة اجمل



. .  
يدركه اإلنسان من الناحية الشكلية بنظره اجملرد ، فهي أشبه شيء بأوتاد اخليمة اليت تشد . . وجعل اجلبال أوتاداً 

ألهنا تعادل  وقد يكون هذا. . أما حقيقتها فنتلقاها من القرآن ، وندرك منه أهنا تثبت األرض وحتفظ توازهنا . إليها 
وقد يكون ألهنا تعادل بني التقلصات اجلوفية لألرض . . بني نسب األغوار يف البحار ونسب املرتفعات يف اجلبال 

والتقلصات السطحية ، وقد يكون ألهنا تثقل األرض يف نقط معينة فال متيد بفعل الزالزل والرباكني واالهتزازات 
وكم من قوانني وحقائق جمهولة أشار إليها القرآن الكرمي . . عنه بعد  وقد يكون لسبب آخر مل يكشف. . اجلوفية 

  :مث عرف البشر طرفاً منها مئات السنني . 
  :واللمسة الثانية يف ذوات النفوس ، يف نواحي وحقائق شىت 

  . .} وخلقناكم أزواجاً { 
نسان ذكراً وأنثى ، وجعل حياة فقد خلق اهللا اإل. . وهي ظاهرة كذلك ملحوظة يدركها كل إنسان بيسر وبساطة 

وكل إنسان يدرك هذه الظاهرة ، وحيس ما وراءها . هذا اجلنس وامتداده قائمة على اختالف الزوجني والتقائهما 
ومن مث خياطب هبا القرآن اإلنسان يف أية بيئة فيدركها . من راحة ولذة ومتاع وجتدد بدون حاجة إىل علم غزير 

  .له إليها ، وحيس ما فيها من قصد ومن تنسيق وتدبري ويتأثر هبا حني يتوجه تأم
ووراء هذا الشعور املبهم بقيمة هذه احلقيقة وعمقها ، تأمالت أخرى حني يرتقي اإلنسان يف املعرفة ويف الشعور 

يف هذه هنالك التأمل يف القدرة املدبرة اليت جتعل من نطفة ذكراً ، وجتعل من نطفة أنثى ، بدون مميز ظاهر . . أيضاً 
اللهم إال إرادة . . النطفة أو تلك ، جيعل هذه تسلك طريقها لتكون ذكراً ، وهذه تسلك طريقها لتكون أنثى 

القدرة اخلالقة وتدبريها اخلفي ، وتوجيهها اللطيف ، وإيداعها اخلصائص اليت تريدها هي هلذه النطفة وتلك ، لتخلق 
  منهما زوجني تنمو هبما احلياة وترقى

  . .} وجعلنا النهار معاشاً . وجعلنا الليل لباساً . نومكم سباتاً  وجعلنا{ 
وكان من تدبري اهللا للبشر أن جعل النوم سباتاً يدركهم فيقطعهم عن اإلدراك والنشاط؛ وجيعلهم يف حالة ال هي 

و واإلجهاد موت وال هي حياة ، تتكفل بإراحة أجسادهم وأعصاهبم وتعويضها عن اجلهد الذي بذلته يف حالة الصح
وكل هذا يتم بطريقة عجيبة ال يدرك اإلنسان كنهها ، وال نصيب إلرادته فيها؛ وال . . واالنشغال بأمور احلياة 

  .ميكن أن يعرف كيف تتم يف كيانه 

وهو يف حالة النوم ال يدرك هذه احلالة وال يقدر . فهو يف حالة الصحو ال يعرف كيف يكون وهو يف حالة النوم 
تها وهي سر من أسرار تكوين احلي ال يعلمه إال من خلق هذا الوحي وأودعه ذلك السر؛ وجعل حياته على مالحظ
فإذا أجرب إجباراً بوسائل خارجة عن ذاته . فما من حي يطيق أن يظل من غري نوم إال فترة حمدودة . متوقفة عليه 

  .كي يظل مستيقظاً فإنه يهلك قطعاً 
إنه هدنة الروح من صراع احلياة العنيف ، هدنة تلم بالفرد . . ة اجلسد واألعصاب ويف النوم أسرار غري تلبية حاج

فيلقي سالحه وجنته طائعاً أو غري طائع ويستسلم لفترة من السالم اآلمن ، السالم الذي حيتاجه الفرد حاجته إىل 
ن ، والروح مثقل ، ويقع ما يشبه املعجزات يف بعض احلاالت حيث يلم النعاس باألجفا. الطعام والشراب 

وكأمنا هذا النعاس أحياناً ال يزيد على حلظات انقالب . واألعصاب مكدودة ، والنفس منزعجة ، والقلب مروع 
ولقد وقعت . . وجتديد كامل ال لقواه بل له هو ذاته ، وكأمنا هو كائن حني يصحو جديد . تام يف كيان هذا الفرد 

{ : وهو يقول . هودين يف غزوة بدر ويف غزوة أحد ، وامنت اهللا عليهم هبا هذه املعجزة بشكل واضح للمسلمني اجمل



كما وقعت للكثري يف } مث أنز ل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طآئفة منكم } { إذ يغشِّيكم النعاس أمنة منه 
  حاالت مشاهبة
ت تكوين احلي؛ وسر من أسرار أي االنقطاع عن اإلدراك والنشاط بالنوم ضرورة من ضرورا: فهذا السبات 

وتوجيه النظر إليها على هذا النحو القرآين ينبه القلب . القدرة اخلالقة؛ ونعمة من نعم اهللا ال ميلك إعطاءها إال إياه 
  .إىل خصائص ذاته ، وإىل اليد اليت أودعتها كيانه ، ويلمسه ملسة تثري التأمل والتدبر والتأثر 

وكما أودع اإلنسان سر النوم والسبات . جعل حركة الكون موافقة حلركة األحياء  وكان من تدبري اهللا كذلك أن
وظاهرة . ، بعد العمل والنشاط ، فكذلك أودع الكون ظاهرة الليل ليكون لباساً ساتراً يتم فيه السبات واالنزواء 

وكان هذا العامل بيئة مناسبة لألحياء  .هبذا َتوافَق خلق اهللا وتناسق . . النهار ليكون معاشاً تتم فيه احلركة والنشاط 
وكان األحياء مزودين بالتركيب املتفق يف حركته وحاجاته مع ما هو مودع يف . تليب ما ركب فيهم من خصائص . 

  وخرج هذا وهذا من يد القدرة املبدعة املدبرة متسقاً أدق اتساق. الكون من خصائص وموافقات 
  :اسقة مع األرض واألحياء واللمسة الثالثة يف خلق السماء متن

لنخرج به حباً ونباتاً ، . وأنزلنا من املعصرات ماء ثجاجاً . وجعلنا سراجاً وهاجاً . وبنينا فوقكم سبعاً شداداً { 
  . .} وجنات ألفافاً 

. . والسبع الشداد اليت بناها اهللا فوق أهل األرض هي السماوات السبع ، وهي الطرائق السبع يف موضع آخر 
فقد تكون سبع جمموعات من اجملرات وهي جمموعات من النجوم قد . . قصود هبا على وجه التحديد يعلمه اهللا وامل

  .تبلغ الواحدة منها مائة مليون جنم وتكون السبع اجملرات هذه هي اليت هلا عالقة بأرضنا أو مبجموعتنا الشمسية 

  .لكون ، الذي ال يعلم اإلنسان عنه إال القليل وقد تكون غري هذه وتلك مما يعلمه اهللا من تركيب هذا ا. 
إمنا تشري هذه اآلية إىل أن هذه السبع الشداد متينة التكوين ، قوية البناء ، مشدودة بقوة متنعها من التفكك 

كما . . وهو ما نراه ونعلمه من طبيعة األفالك واألجرام فيما نطلق عليه لفظ السماء فيدركه كل إنسان . واالنثناء 
ومن مث يذكر يف معرض تدبري اهللا وتقديره . شري إىل أن بناء هذه السبع الشداد متناسق مع عامل األرض واإلنسان ت

وهو الشمس املضيئة الباعثة . . } وجعلنا سراجاً وهاجاً { : يدل على هذا ما بعده . حلياة األرض واإلنسان 
واليت تؤثر كذلك يف تكوين السحائب بتبخري املياه من . للحرارة اليت تعيش عليها األرض وما فيها من األحياء 

. . } وأنزلنا من املعصرات ماء ثجاجاً { : احمليط الواسع يف األرض ورفعها إىل طبقات اجلو العليا وهي املعصرات 
ئي وقد يكون هو التفريغ الكهربا. ومن يعصرها؟ قد تكون هي الرياح . حني تعصر فتخر ويتساقط ما فيها من املاء 

ومن وراء هذه وتلك يد القدرة اليت تودع الكون هذه املؤثرات ويف السراج توقد وحرارة وضوء . يف طبقات اجلو 
  . .دقيق كل الدقة وخمتار » سراج « فاختيار كلمة . وهو ما يتوافر يف الشمس . . 

منها من ماء ثجاج ،  ومن السراج الوهاج وما يسكبه من أشعة فيها ضوء وحرارة ، ومن املعصرات وما يعتصر
ينصب دفعة بعد دفعة كلما وقع التفريغ الكهربائي مرة بعد مرة ، وهو الثجاج ، من هذا املاء مع هذا اإلشعاع 

  .خيرج احلب والنبات الذي يؤكل هو ذاته ، واجلنات األلفاف الكثيفة الكثرية األشجار امللتفة األغصان 
يدرك هذا بقلبه . ال ووراءه يد تنسقه ، وحكمة تقدره ، وإرادة تدبره وهذا التناسق يف تصميم الكون ، ال يكون إ

وحسه كل إنسان حني توجه مشاعره هذا التوجيه ، فإذا ارتقى يف العلم واملعرفة تكشفت له من هذا التناسق آفاق 
. تحق املناقشة وجتعل القول بأن هذا كله جمرد مصادفة قوالً تافهاً ال يس. ودرجات تذهل العقول وحتري األلباب 

  كما جتعل التهرب من مواجهة حقيقة القصد والتدبري يف هذا الكون ، جمرد تعنت ال يستحق االحترام



وتوايل هذه احلقائق واملشاهد يف هذا النص . إن هلذا الكون خالقاً ، وإن وراء هذا الكون تدبرياً وتقديراً وتنسيقاً 
بعد ( وجعل نومهم سباتاً . وخلق الناس أزواجاً . اً واجلبال أوتاداً من جعل األرض مهاد: القرآين على هذا النحو 

مث بناء . مع جعل الليل لباساً للستر واالنزواء ، وجعل النهار معاشاً للوعي والنشاط ) احلركة والوعي والنشاط 
. . نبات واجلنات إلنبات احلب وال. وإنزال املاء الثجاج من املعصرات . وجعل السراج الوهاج . السبع الشداد 

توايل هذه احلقائق واملشاهد على هذا النحو يوحي بالتناسق الدقيق ، ويشي بالتدبري والتقدير ، ويشعر باخلالق 
  .احلكيم القدير 

ومن هنا يلتقي السياق بالنبأ العظيم . . ويلمس القلب ملسات موقظة موحية مبا وراء هذه احلياة من قصد وغاية 
  نالذي هم فيه خمتلفو

  :ويوم الفصل هو املوعد املوقوت للفصل . ووراء هذا كله حساب وجزاء . ولقد كان ذلك كله للعمل واملتاع 
وسريت اجلبال . وفتحت السماء فكانت أبواباً . يوم ينفخ يف الصور فتأتون أفواجاً . إن يوم الفصل كان ميقاتاً { 

  . .} فكانت سراباً 
والذي قدر حياهتم ذلك التقدير الذي يشي به املقطع املاضي يف . تركوا سدى إن الناس مل خيلقوا عبثاً ، ولن ي

السياق ، ونسق حياهتم مع الكون الذي يعيشون فيه ذلك التنسيق ، ال ميكن أن يدعهم يعيشون سدى وميوتون 
يلقون مصرياً مهالً ويصلحون يف األرض أو يفسدون مث يذهبون يف التراب ضياعاً ويهتدون يف احلياة أو يضلون مث 

  ويعدلون يف األرض أو يظلمون مث يذهب العدل والظلم مجيعاً. واحداً 
وهو اليوم املرسوم املوعود املوقوت بأجل عند اهللا معلوم . إن هناك يوماً للحكم والفرقان والفصل يف كل ما كان 

  :حمدود 
  . .} إن يوم الفصل كان ميقاتاً { 

  .وينفرط فيه عقد هذا النظام وهو يوم ينقلب فيه نظام هذا الكون 
  . .} وفتحت السماء فكانت أبواباً ، وسريت اجلبال فكانت سراباً . يوم ينفخ يف الصور فتأتون أفواجاً { 

وليس لنا أن نشغل أنفسنا بكيفية . وال نعلم إال أنه سينفخ فيه . وحنن ال ندري عنه إال امسه . البوق : والصور 
وقد صان اهللا طاقتنا عن أن تتبدد يف البحث وراء هذا الغيب . اً وال تأثراً باحلادث فهي ال تزيدنا إميان. ذلك 

. . املكنون ، وأعطانا منه القدر الذي ينفعنا فال نزيد إمنا حنن نتصور النفخة الباعثة اجملمعة اليت يأيت هبا الناس أفواجاً 
، وأخلت وجه األرض ملن يأيت بعدها كي ال  نتصور هذا املشهد واخلالئق اليت توارت شخوصها جيالً بعد جيل

مبعوثني قائمني آتني من كل فوج . . أفواجاً . . نتصور مشهد هذه اخلالئق مجيعاً . . يضيق هبم وجه األرض احملدود 
ونتصور اجلموع احلاشدة ال يعرف أوهلا . ونتصور األجداث املبعثرة وهذه اخلالئق منها قائمة . إىل حيث حيشرون 

، ونتصور هذا اهلول الذي تثريه تلك احلشود اليت مل تتجمع قط يف وقت واحد ويف ساعة واحدة إال يف هذا آخرها 
  :ففي هذا الكون الذي نعرفه أحداث وأهوال جسام . . أين؟ ال ندري . . اليوم 

  . .} وسريت اجلبال فكانت سراباً . وفتحت السماء فكانت أبواباً { 
على . كما جاء يف مواضع وسور أخرى . منفرجة . فهي منشقة . . فتحت فكانت أبواباً . . السماء املبنية املتينة 
فهي مدكوكة مبسوسة مثارة يف اهلواء هباء ، . واجلبال الرواسي األوتاد سريت فكانت سراباً . هيئة ال عهد لنا هبا 

أو إهنا . الذي ليس له حقيقة ومن مث فال وجود هلا كالسراب . حيركه اهلواء كما جاء يف مواضع وسور أخرى 



  تنعكس إليها األشعة وهي هباء فتبدو كالسراب
  .إنه اهلول البادي يف انقالب الكون املنظور ، كاهلول البادي يف احلشر بعد النفخ يف الصور 

  . .وهذا هو يوم الفصل املقدر حبكمة وتدبري 
بادئاً باألولني املكذبني املتسائلني . ومصري التقاة  مث ميضي السياق خطوة وراء النفخ واحلشر ، فيصور مصري الطغاة

  :عن النبأ العظيم 
ال يذوقون فيها برداً وال شراباً ، إال محيماً وغساقاً . إن جهنم كانت مرصاداً ، للطاغني مآباً ، البثني فيهآ أحقاباً { 
فذوقوا فلن . كل شيء أحصيناه كتاباً و. إهنم كانوا ال يرجون حساباً ، وكذبوا بآياتنا كذاباً . جزآء وفاقاً . 

  . .} نزيدكم إال عذاباً 
إن جهنم خلقت ووجدت وكانت مرصاداً للطاغني تنتظرهم وتترقبهم وينتهون إليها فإذا هي معدة هلم ، مهيأة 

ويلة وكأمنا كانوا يف رحلة يف األرض مث آبوا إىل مأواهم األصيل وهم يردون هذا املآب لإلقامة الط. الستقباهلم 
  :املتجددة أحقاباً بعد أحقاب 

إال املاء . . } إال محيماً وغساقاً { : فإذا االستثناء أمّر وأدهى . . مث يستثين . . } ال يذوقون فيها برداً وال شراباً { 
فهذا هو . فهذا هو الربد وإال الغساق الذي يغسق من أجساد احملروقني ويسيل . الساخن يشوي احللوق والبطون 

  رابالش
{ . . وال يتوقعون مآباً . . } إهنم كانوا ال يرجون حساباً { . . يوافق ما أسلفوا وما قدموا . . } جزاء وفاقاً { 

  .وجرس اللفظ فيه شدة توحي بشدة التكذيب وشدة اإلصرار عليه . . } وكذبوا بآياتنا كذاباً 
  . .} وكل شيء أحصيناه كتاباً { : حرف بينما كان اهللا حيصي عليهم كل شيء إحصاء دقيقاً ال يفلت منه 

  . .} فذوقوا فلن نزيدكم إال عذاباً { : هنا جييء التأنيب امليئس من كل رجاء يف تغيري أو ختفيف 
  :بعد مشهد الطغاة يف احلميم . مشهد التقاة يف النعيم : مث يعرض املشهد املقابل 

جزآء . . ال يسمعون فيها لغواً وال كذاباً . وكأساً دهاقاً . باً وكواعب أترا. حدآئق وأعناباً . إن للمتقني مفازاً { 
  . .} من ربك عطآء حساباً 

فإذا كانت جهنم هناك مرصداً ومآباً للطاغني ، ال يفلتون منها وال يتجاوزوهنا ، فإن املتقني ينتهون إىل مفازة 
} وكواعب { . . ألهنا مما يعرفه املخاطبون وخيص األعناب بالذكر والتعيني } حدائق وأعناباً { ومنجاة ، تتمثل 

مترعة } وكأساً دهاقاً { . متوافيات السن واجلمال } أتراباً { وهن الفتيات الناهدات اللوايت استدارت ثديهن 
  .بالشراب 

أما حقيقة مذاقها واملتاع هبا فال يدركها أهل األرض وهم . وهي مناعم ظاهرها حسي ، لتقريبها للتصور البشري 
ال يسمعون فيها { : وإىل جوارها حالة يتذوقها الضمري ويدركها الشعور . . مقيدون مبدارك األرض وتصوراهتا 

فهي حياة مصونة من اللغو ومن التكذيب الذي يصاحبه اجلدل؛ فاحلقيقة مكشوفة ال جمال . . } لغواً وال كذاباً 
  . .وهي حالة من الرفعة واملتعة تليق بدار اخللود . . فيه فيها جلدل وال تكذيب؛ كما أنه ال جمال للغو الذي ال خري 

{ و } جزاء { ونلمح هنا ظاهرة األناقة يف التعبري واملوسيقى يف التقسيم بني . . } جزاء من ربك عطاء حساباً { 
ة يف وهي الظاهرة الواضح. . كما نلمحها يف اإليقاع املشدود يف الفواصل كلها على وجه التقريب . . } عطاء 

  .اجلزء كله إمجاالً 
  .وتكملة ملشاهد اليوم الذي يتم فيه ذلك كله ، والذي يتساءل عنه املتسائلون ، وخيتلف فيه املختلفون 



ال . واملالئكة صفاً بني يدي الرمحن خاشعني » عليه السالم « جييء املشهد اخلتامي يف السورة ، حيث يقف جربيل 
  :املوقف املهيب اجلليل  يتكلمون إال من أذن له الرمحن يف

رب السماوات واألرض وما بينهما الرمحن ال ميلكون منه خطاباً ، يوم يقوم الروح واملالئكة صفاً ال يتكلمون إال { 
  . .} من أذن له الرمحن وقال صواباً 

رب { .  .} من ربك { هذا اجلزاء . جزاء الطغاة وجزاء التقاة : ذلك اجلزاء الذي فصله يف املقطع السابق 
حقيقة الربوبية . فهي املناسبة املهيأة هلذه اللمسة وهلذه احلقيقة الكبرية . . } السماوات واألرض وما بينهما الرمحن 

كما تشمل السماوات واألرض ، وتشمل الدنيا واآلخرة ، وجتازي على الطغيان . الواحدة اليت تشمل اإلنسان 
حىت . ومن رمحته ذلك اجلزاء هلؤالء وهؤالء . . } الرمحن { مث هو .  .والتقوى ، وتنتهي إليها اآلخرة واألوىل 

  ومن الرمحة أن جيد الشر جزاءه وأال يتساوى مع اخلري يف مصريه. عذاب الطغاة ينبثق من رمحة الرمحن 
السالم  يوم يقف جربيل عليه: يف ذلك اليوم املهيب الرهيب . . } ال ميلكون منه خطاباً { : ومع الرمحة واجلالل 
فما يأذن الرمحن به إال . إال بإذن من الرمحن حيث يكون القول صواباً . . } صفاً ال يتكلمون { واملالئكة اآلخرون 

  .وقد علم أنه صواب 
موقفهم هكذا صامتني ال يتكلمون إال بإذن وحبساب . وموقف هؤالء املقربني إىل اهللا ، األبرياء من الذنب واملعصية 

ويف ظل هذا املشهد تنطلق صيحة من صيحات اإلنذار ، وهزة . بالروعة والرهبة واجلالل والوقار يغمر اجلو . . 
  :للنائمني السادرين يف اخلمار 

يوم ينظر املرء ما قدمت يداه ، ويقول : إنآ أنذرناكم عذاباً قريباً . فمن شآء اختذ إىل ربه مآباً . ذلك اليوم احلق { 
  . .} اً يا ليتين كنت تراب: الكافر 

. . فال جمال للتساؤل واالختالف . . } ذلك اليوم احلق { : إهنا اهلزة العنيفة ألولئك الذين يتساءلون يف ارتياب 
  قبل أن تكون جهنم مرصاداً ومآباً. . } فمن شاء اختذ إىل ربه مآباً { والفرصة ما تزال ساحنة 

ليس بالبعيد ، فجهنم تنتظركم وتترصد لكم . . } اباً قريباً إنا أنذرناكم عذ{ : وهو اإلنذار الذي يوقظ من اخلمار 
  والدنيا كلها رحلة قصرية ، وعمر قريب. على النحو الذي رأيتم . 

ويقول الكافر . يوم ينظر املرء ما قدمت يداه { : وهو عذاب من اهلول حبيث يدع الكافر يؤثر العدم على الوجود 
  هلا إال وهو ضائق مكروبوما يقو. . } يا ليتين كنت تراباً : 

ويرى . ويصري إىل عنصر مهمل زهيد . وهو تعبري يلقي ظالل الرهبة والندم ، حىت ليتمىن الكائن اإلنساين أن ينعدم 
يف . وهو املوقف الذي يقابل تساؤل املتسائلني وشك املتشككني . . هذا أهون من مواجهة املوقف الرعيب الشديد 

  ذلك النبأ العظيم

َيْومَ ) ٥(فَالُْمَدبِّرَاِت أَمًْرا ) ٤(فَالسَّابِقَاِت َسْبقًا ) ٣(وَالسَّابَِحاِت َسْبًحا ) ٢(َوالنَّاِشطَاِت َنشْطًا ) ١(زَِعاِت غَْرقًا َوالنَّا
َيقُولُونَ أَإِنَّا لَمَْرُدوُدونَ ِفي ) ٩(أَْبصَاُرَها خَاِشَعةٌ ) ٨(قُلُوٌب َيْومَِئٍذ وَاجِفَةٌ ) ٧(َتْتَبعَُها الرَّاِدفَةُ ) ٦(َتْرُجفُ الرَّاجِفَةُ 

فَإِذَا ُهمْ ) ١٣(فَإِنََّما ِهَي َزْجَرةٌ وَاِحَدةٌ ) ١٢(قَالُوا تِلَْك إِذًا كَرَّةٌ خَاِسَرةٌ ) ١١(أَإِذَا كُنَّا ِعظَاًما َنِخَرةً ) ١٠(الَْحاِفَرِة 
اذَْهْب إِلَى ِفْرَعْونَ إِنَُّه طََغى ) ١٦(هُ َربُُّه بِالَْواِد الْمُقَدَّسِ طًُوى إِذْ نَاَدا) ١٥(َهلْ أََتاَك َحدِيثُ ُموَسى ) ١٤(بِالسَّاِهَرِة 

فَكَذَّبَ ) ٢٠(فَأََراُه الْآَيةَ الْكُبَْرى ) ١٩(َوأَْهدَِيَك إِلَى َربَِّك فََتْخَشى ) ١٨(فَقُلْ َهلْ لََك إِلَى أَنْ تََزكَّى ) ١٧(
فَأََخذَُه اللَُّه َنكَالَ الْآِخَرِة ) ٢٤(فَقَالَ أََنا َربُّكُُم الْأَْعلَى ) ٢٣(فََحَشَر فََناَدى ) ٢٢(ثُمَّ أَْدَبَر َيْسَعى ) ٢١(َوَعَصى 
َرفََع َسْمكََها فََسوَّاَها ) ٢٧(أَأَْنُتمْ أََشدُّ َخلْقًا أَمِ السََّماُء َبَناَها ) ٢٦(إِنَّ ِفي ذَِلَك لَِعبَْرةً ِلَمْن َيْخَشى ) ٢٥(َوالْأُولَى 



) ٣١(أَْخَرَج مِْنَها َماَءَها َوَمْرَعاَها ) ٣٠(وَالْأَْرَض بَْعَد ذَِلَك َدَحاَها ) ٢٩(َوأَغْطََش لَْيلََها َوأَْخَرجَ ُضَحاَها ) ٢٨(
َتذَكَُّر الْإِْنَسانُ َما َسَعى َيْوَم َي) ٣٤(فَإِذَا َجاَءتِ الطَّامَّةُ الْكُْبَرى ) ٣٣(َمَتاًعا لَكُْم َولِأَْنَعاِمكُْم ) ٣٢(َوالْجِبَالَ أَْرَساَها 

فَإِنَّ الَْجِحيَم ِهَي الَْمأَْوى ) ٣٨(َوآثََر الَْحَياةَ الدُّْنَيا ) ٣٧(فَأَمَّا َمْن طََغى ) ٣٦(َوُبرَِّزِت الَْجحِيُم ِلَمْن َيَرى ) ٣٥(
َيسْأَلُوَنَك َعنِ السَّاَعةِ ) ٤١(نَّ الَْجنَّةَ ِهَي الَْمأَْوى فَإِ) ٤٠(َوأَمَّا َمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه َوَنَهى النَّفَْس َعنِ الَْهَوى ) ٣٩(

كَأَنَُّهمْ ) ٤٥(إِنََّما أَْنَت مُْنِذُر َمْن َيْخَشاَها ) ٤٤(إِلَى رَبَِّك ُمْنَتَهاَها ) ٤٣(ِفيمَ أَْنَت ِمْن ِذكَْراَها ) ٤٢(أَيَّانَ مُْرَساَها 
  ) ٤٦(َعِشيَّةً أَْو ُضَحاَها  َيْوَم َيَروَْنَها لَمْ َيلَْبثُوا إِلَّا

هذه السورة منوذج من مناذج هذا اجلزء إلشعار القلب البشري حقيقة اآلخرة ، هبوهلا وضخامتها ، وجديتها ، 
وأصالتها يف التقدير اإلهلي لنشأة هذا العامل اإلنساين ، والتدبري العلوي ملراحل هذه النشأة وخطواهتا على ظهر 

  .يف الدار اآلخرة ، اليت متثل هناية هذه النشأة وعقباها األرض ويف جوفها؛ مث 
ويف الطريق إىل إشعار القلب البشري حقيقة اآلخرة اهلائلة الضخمة العظيمة الكبرية يوقع السياق إيقاعات منوعة 

. وهي إيقاعات وملسات متت إليها بصلة . على أوتار القلب ، ويلمسه ملسات شىت حول تلك احلقيقة الكربى 
  . .تلك احلقيقة متهد هلا يف احلس وهتيئه الستقباهلا يف يقظة ويف حساسية ف

يسوقه يف إيقاع موسيقي راجف . ميهد هلا مبطلع غامض الكنه يثري بغموضه شيئاً من احلدس والرهبة والتوجس 
. والناشطات نشطاً .  والنازعات غرقاً{ : الهث ، كأمنا تنقطع به األنفاس من الذعر واالرجتاف واملفاجأة واالنبهار 

  . .} فاملدبرات أمراً . فالسابقات سبقاً . والساحبات سبحاً 
ظله من ظل ذلك املطلع . وعقب هذا املطلع الغامض الراجف الواجف جييء املشهد األول من مشاهد ذلك اليوم 

قلوب يومئذ . الرادفة  يوم ترجف الراجفة تتبعها{ : وطابعه من طابعه؛ كأمنا املطلع إطار له وغالف يدل عليه 
تلك إذا كرة خاسرة : أإنَّا ملردودون يف احلافرة؟ أإذا كنا عظاما خنرة؟ قالوا : يقولون . أبصارها خاشعة . واجفة 

  . .} فإذا هم بالساهرة . فإمنا هي زجرة واحدة 
صارع املكذبني يأخذ يف عرض مصرع من م. . من هذا اجلو الراجف الواجف املبهور املذعور . . ومن هنالك 

فيهدأ اإليقاع املوسيقي ويسترخي شيئاً ما ، ليناسب جو احلكاية . العتاة يف حلقة من قصة موسى مع فرعون 
هل : فقل . اذهب إىل فرعون إنه طغى : إذ ناداه ربه بالوادي املقدس طوى . هل أتاك حديث موسى { : والعرض 

اآلية الكربى ، فكذب وعصى ، مث أدبر يسعى ، فحشر فنادى  لك إىل أن تزكَّى؟ وأهديك إىل ربك فتخشى؟ فأراه
وهبذا يلتقي وميهد . . } إن يف ذلك لعربة ملن خيشى . فأخذه اهللا نكال اآلخرة واألوىل . أنا ربكم األعلى : ، فقال 

  .لتلك احلقيقة الكربى 
، الشاهدة بالقوة والتدبري والتقدير مث ينتقل من ساحة التاريخ إىل كتاب الكون املفتوح ، ومشاهد الكون اهلائلة 

فيعرضها يف تعبريات قوية األسر ، قوية اإليقاع . لأللوهية املنشئة للكون ، املهيمنة على مصائره ، يف الدنيا واآلخرة 
أأنتم أشد خلقاً أم السمآء؟ بناها ، رفع مسكها فسواها ، وأغطش ليلها { : ، تتسق مع مطلع السورة وإيقاعها العام 

خرج ضحاها؛ واألرض بعد ذلك دحاها ، أخرج منها ماءها ومرعاها ، واجلبال أرساها ، متاعاً لكم وألنعامكم وأ
 {. .  

وهنا بعد هذه التمهيدات املقربة وهذه اللمسات املوحية جييء مشهد الطامة الكربى ، وما يصاحبها من جزاء على 
فإذا { : شاهد تتناسق صورها وظالهلا مع الطامة الكربى جزاء يتحقق هو اآلخر يف م. ما كان يف احلياة الدنيا 



جآءت الطآمة الكربى ، يوم يتذكر اإلنسان ما سعى ، وبُرِّزت اجلحيم ملن يرى فأما من طغى وآثر احلياة الدنيا ، 
  .فإن اجلحيم هي املأوى 

  . .} وأما من خاف مقام ربه وهنى النفس عن اهلوى فإن اجلنة هي املأوى 
ة اليت يغمر الوجدان فيها ذلك الشعور املنبعث من مشاهد الطامة الكربى ، واجلحيم املربزة ملن يرى ، ويف اللحظ

يف هذه اللحظة يرتد السياق إىل . . وعاقبة من طغى وآثر احلياة الدنيا ، ومن خاف مقام ربه وهنى النفس عن اهلوى 
يرتد إليهم بإيقاع يزيد من روعة . ه وسلم عن موعدها املكذبني هبذه الساعة ، الذين يسألون الرسول صلى اهللا علي

يسألونك عن الساعة أيان مرساها؟ فيم أنت من ذكراها؟ إىل ربك منتهاهآ { : الساعة وهوهلا يف احلس وضخامتها 
ع واهلاء املمدودة ذات اإليقا. . } كأهنم يوم يروهنا مل يلبثوا إال عشية أو ضحاها . إمنآ أنت منذر من خيشاها . 

  الضخم الطويل ، تشارك يف تشخيص الضخامة وجتسيم التهويل
قيل يف تفسري . } فاملدبرات أمراً . فالسابقات سبقاً . والساحبات سبحاً . والناشطات نشطاً . والنازعات غرقاً { 

 العوامل ساحبات يف. ناشطات منطلقات يف حركاهتا . إهنا املالئكة نازعات لألرواح نزعاً شديداً : هذه الكلمات 
  . .العليا سابقات لإلميان أو للطاعة ألمر رهبا مدبرات ما يوكل من األمور إليها 

وتسبح سبحاً يف فضاء اهللا وهي . إهنا النجوم تنزع يف مداراهتا وتتحرك وتنشط منتقلة من منزل إىل منزل : وقيل 
ظواهر ما وكله اهللا إليها مما يؤثر يف حياة األرض وتدبر من النتائج وال. وتسبق سبقاً يف جرياهنا ودوراهنا . معلقة به 

  .ومن عليها 
  .واملدبرات هي املالئكة . النازعات والناشطات والساحبات والسابقات هي النجوم : وقيل 
  . .والسابقات واملدبرات هي املالئكة . النازعات والناشطات والساحبات هي النجوم : وقيل 

س من احلياة يف اجلو القرآين أن إيرادها على هذا النحو ، ينشئ أوالً وقبل كل وأياً ما كانت مدلوالهتا فنحن حن
ومن مث فهي تشارك يف املطلع . شيء هزة يف احلس ، وتوجساً يف الشعور ، وتوفزاً وتوقعاً لشيء يهول ويروع 

  ى يف النهايةمشاركة قوية يف إعداد احلس لتلقي ما يروع ويهول من أمر الراجفة والرادفة والطامة الكرب
ومتشياً مع هذا اإلحساس نؤثر أن ندعها هكذا بدون زيادة يف تفصيل مدلوالهتا ومناقشتها؛ لنعيش يف ظالل القرآن 

مث . . فهزة القلب وإيقاظه هدف يف ذاته ، يتحراه اخلطاب القرآين بوسائل شىت . مبوحياته وإحياءاته على طبيعتها 
{ : حىت جاء إىل قوله تعاىل } عبس وتوىل { : وقد قرأ سورة . عنه أسوة  إن لنا يف عمر بن اخلطاب رضي اهللا

لعمرك يا بن اخلطاب إن هذا هلو : فما األّب؟ مث استدرك قائالً . فقد عرفنا الفاكهة « : فقال } وفاكهة وأبَّا 
عرفنا فما األبَّ؟ مث رفض كل هذا قد : ويف رواية أنه قال . . . » التكلف وما عليك أال تعرف لفظاً يف كتاب اهللا؟ 

هذا لعمر اهللا التكلف وما عليك يا بن أم عمر أن ال تدري « : عصا كانت بيده أي كسرها غضباً على نفسه وقال 
  .» ما االب 

فهذه كلمات تنبعث عن األدب أمام . . » اتبعوا ما تبني لكم من هذا الكتاب ، وما ال ، فدعوه « : مث قال 
اليت قد يكون بقاؤها مغلفة هدفاً يف ذاته ، يؤدي غرضاً . أدب العبد أمام كلمات الرب  .كلمات اهللا العظيمة 

  .بذاته 
  :هذا املطلع جاء يف صيغة القسم ، على أمر تصوره اآليات التالية يف السورة 

ن يف احلافرة؟ أإنا ملردودو: يقولون . أبصارها خاشعة . قلوب يومئذ واجفة . تتبعها الرادفة . يوم ترجف الراجفة { 



  . .} فإذا هم بالساهرة . فإمنا هي زجرة واحدة . . تلك إذا كرة خاسرة : أإذا كنا عظاماً خنرة؟ قالوا 
ورد : والرادفة } يوم ترجف األرض واجلبال { : والراجفة ورد أهنا األرض استناداً إىل قوله تعاىل يف سورة أخرى 

  . . االنقالب حيث تنشق وتتناثر كواكبها أهنا السماء أي أهنا تردف األرض وتتبعها يف
كذلك ورد أن الراجفة هي الصيحة األوىل ، اليت ترجف هلا األرض واجلبال واألحياء مجيعاً ، ويصعق هلا من يف 

كما جاء ( والرادفة هي النفخة الثانية اليت يصحون عليها وحيشرون . السماوات ومن يف األرض إال من شاء اهللا 
  ) . . ٦٨آية  يف سورة الزمر

فقد أحس القلب البشري بالزلزلة والرجفة واهلول واالضطراب؛ واهتز هزة اخلوف . وسواء كانت هذه أم تلك 
. وهتيأ إلدراك ما يصيب القلوب يومئذ من الفزع الذي ال ثبات معه وال قرار . والوجل والرعب واالرتعاش 

  :وأدرك وأحس حقيقة قوله 
  . .} رها خاشعة أبصا. قلوب يومئذ واجفة { 

وهذا هو الذي يقع . فهي شديدة االضطراب ، بادية الذل ، جيتمع عليها اخلوف واالنكسار ، والرجفة ، واالهنيار 
يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة؛ وهذا هو الذي يتناوله القسم بالنازعات غرقاً والناشطات نشطاً ، والساحبات 

  .وهو مشهد يتفق يف ظله وإيقاعه مع ذلك املطلع . ات أمراً سبحاً ، والسابقات سبقاً ، فاملدبر
  :مث ميضي السياق يتحدث عن وهلتهم وانبهارهم حني يقومون من قبورهم يف ذهول 

  . .} أإنَّا ملردودون يف احلافرة؟ أإذا كنا عظاماً خنرة؟ : يقولون { 
أي يف طريقه اليت : رجع يف حافرته : يقال . .  أحنن مردودون إىل احلياة عائدون يف طريقنا األوىل: فهم يتساءلون 

كيف يكون : إن كانوا راجعني يف طريقهم إىل حياهتم؟ ويدهشون : فهم يف وهلتهم وذهوهلم يسألون . جاء منها 
  منخوبة يصوت فيها اهلواء؟. هذا بعد إذ كانوا عظاماً خنرة 

ة ، ولكنها احلياة األخرى ، فيشعرون باخلسارة والوبال ولعلهم يفيقون ، أو يُبصرون ، فيعلمون أهنا كرة إىل احليا
  :يف هذه الرجعة ، فتند منهم تلك الكلمة 

  } تلك إذن كرة خاسرة : قالوا { 
  كرة مل حيسبوا حساهبا ، ومل يقدموا هلا زادها ، وليس هلم فيها إال اخلسران اخلالص

  :هو كائن هنا يف مواجهة هذا املشهد يعقب السياق القرآين حبقيقة ما 
  . .} فإذا هم بالساهرة . فإمنا هي زجرة واحدة { 

. ولكنها تقال هنا هبذا اللفظ العنيف تنسيقاً جلو املشهد مع مشاهد السورة مجيعاً . هي الصيحة : والزجرة 
  .وهي أرض احملشر ، اليت ال ندري حنن أين تكون . والساهرة هي األرض البيضاء الالمعة 

  فه إال من اخلربالصادق نتلقاه ، فال نزيد عليه شيئاً غري موثوق به وال مضمونواخلرب عنها ال نعر
والتعبري . نفخة البعث واحلشر . وهذه الزجرة الواحدة يغلب باالستناد إىل النصوص األخرى أهنا النفخة الثانية 

والقلوب . إلسراع واإلجياف وإيقاع السورة كلها فيه هذا اللون من ا. وهي ذاهتا توحي بالسرعة . عنها فيه سرعة 
  الواجفة تأخذ صفتها هذه من سرعة النبض ، فالتناسق ملحوظ يف كل حركة ويف كل حملة ، ويف كل ظل يف السياق
مث يهدأ اإليقاع شيئاً ما ، يف اجلولة القادمة ، ليناسب جو القصص ، وهو يعرض ما كان بني موسى وفرعون ، وما 

  :طغى  انتهى إليه هذا الطاغية عندما
هل لك إىل : ؟ فقل . اذهب إىل فرعون إنه طغى . إذ ناداه ربه بالوادي املقدس طوى . هل أتاك حديث موسى { 



فقال . فحشر فنادى . فكذب وعصى ، مث أدبر يسعى . أن َتزَكَّى؟ وأهديك إىل ربك فتخشى؟ فأراه اآلية الكربى 
  . .} إن يف ذلك لعربة ملن خيشى . .  فأخذه اهللا نكال اآلخرة واألوىل. أنا ربكم األعلى : 

وردت . وقد وردت من قبل يف سور كثرية . . وقصة موسى هي أكثر القصص وروداً وأكثرها تفصيالً يف القرآن 
كل منها تناسب سياق السورة اليت وردت فيها؛ وتشارك يف أداء . ووردت يف أساليب شىت . منها حلقات منوعة 

  .على طريقة القرآن يف إيراد القصص وسرده  .الغرض البارز يف السياق 
أخذه يف . . وهنا ترد هذه القصة خمتصرة سريعة املشاهد منذ أن نودي موسى بالوادي املقدس ، إىل أخذ فرعون 

وهذا املدى الطويل من القصة يرد . فتلتقي مبوضوع السورة األصيل ، وهو حقيقة اآلخرة . . الدنيا مث يف اآلخرة 
  .معدودات قصار سريعة ، ليناسب طبيعة السورة وإيقاعها  هنا يف آيات

  . .وتتضمن هذه اآليات القصار السريعة عدة حلقات ومشاهد من القصة 
وهو استفهام . . } هل أتاك حديث موسى؟ { : وهي تبدأ بتوجيه اخلطاب إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

  . .ا للتمهيد وإعداد النفس واألذن لتلقي القصة ومتليه
فتبدأ مبشهد املناداة . وهو إحياء بواقعيتها فهي حديث جرى . مث تأخذ يف عرض احلديث كما تسمى القصة 

وهو جبانب الطور األمين . وطوى اسم الوادي على األرجح . . } إذ ناداه ربه بالوادي املقدس طوى { : واملناجاة 
  .بالنسبة للقادم من مدين يف مشال احلجاز 

. ونداء اهللا بذاته سبحانه لعبد من عباده أمر هائل . وهي حلظة كذلك عجيبة . ء حلظة رهيبة جليلة وحلظة الندا
وهي سر من أسرار األلوهية العظيمة ، كما هي سر من أسرار التكوين . أهول مما متلك األلفاظ البشرية أن تعرب 

وهذا أقصى ما منلك أن نقوله يف هذا املقام ، . داء اإلنساين اليت أودعها اهللا هذا الكائن ، وهيأه هبا لتلقي ذلك الن
  .الذي ال ميلك اإلدراك البشري أن حييط منه بشيء؛ فيقف على إطاره ، حىت يكشف اهللا له عنه فيتذوقه بشعوره 

  .ويف مواضع أخرى تفصيل للمناجاة بني موسى وربه يف هذا املوقف 

ومن مث يبادر السياق حبكاية أمر التكليف اإلهلي ملوسى ، عقب . فأما هنا فاجملال جمال اختصار وإيقاعات سريعة 
هل لك إىل أن تزكَّى وأهديك إىل ربك : فقل . إنه طغى . اذهب إىل فرعون { : ذكر النداء بالوادي املقدس طوى 

  . .} فتخشى؟ 
ر كريه ، مفسد لألرض إنه أم. والطغيان أمر ال ينبغي أن يكون وال أن يبقى . . } إنه طغى . اذهب إىل فرعون { 

ينتدبه بنفسه . فمن أجل منعه ينتدب اهللا عبداً من عباده املختارين . . ، خمالف ملا حيبه اهللا ، مؤد إىل ما يكره 
إنه أمر كريه شديد الكراهية حىت . . ليحاول وقف هذا الشر ، ومنع هذا الفساد ، ووقف هذا الطغيان . سبحانه 

عباده ليذهب إىل الطاغية ، فيحاول رده عما هو فيه ، واإلعذار إليه قبل أن يأخذه اهللا ليخاطب اهللا بذاته عبداً من 
  تعاىل نكال اآلخرة واألوىل

مث يعلمه اهللا كيف خياطب الطاغية بأحب أسلوب وأشده جاذبية للقلوب ، . . } إنه طغى . إذهب إىل فرعون { 
هل لك إىل أن تتطهر من رجس . . } إىل أن تزكى؟ هل لك : فقل { : لعله ينتهي ، ويتقي غضب اهللا وأخذه 

هل لك أن أعرفك . . } وأهديك إىل ربك فتخشى { الطغيان ودنس العصيان؟ هل لك إىل طريق الصالة والربكة؟ 
طريق ربك؟ فإذا عرفته وقعت يف قلبك خشيته؟ فما يطغى اإلنسان ويعصي إال حني يذهب عن ربه بعيداً ، وإال 

  يه فيقسو قلبه ويفسد ، فيكون منه الطغيان والتمردحني يضل طريقه إل
والسياق ال يكرره يف مشهد التبليغ . وكان بعده يف مشهد املواجهة والتبليغ . كان هذا يف مشهد النداء والتكليف 



 ويسدل. فيطوي ما كان بعد مشهد النداء ، وخيتصر عبارة التبليغ يف مشهد التبليغ . اكتفاء بعرضه هناك وذكره . 
  :الستار هنا لريفعه على ختام مشهد املواجهة 

  . .} فكذب وعصى . فأراه اآلية الكربى { 
ومل يفلح هذا األسلوب احلبيب يف إالنة القلب . باألسلوب الذي لقنه ربه وعرفه . لقد بلغ موسى ما كلف تبليغه 
: البيضاء كما جاء يف املواضع األخرى  آية العصا واليد. فأراه موسى اآلية الكربى . الطاغي اخلاوي من معرفة ربه 

  وانتهى مشهد اللقاء والتبليغ عند التكذيب واملعصية يف اختصار وإمجال. . } فكذب وعصى { 
حني . مشهد فرعون يتوىل عن موسى ، ويسعى يف مجع السحرة للمباراة بني السحر واحلق . مث يعرض مشهداً آخر 

  :عز عليه أن يستسلم للحق واهلدى 
  . .} أنا ربكم األعلى : فقال . فحشر فنادى . أدبر يسعى  مث{ 

فقد أدبر . ويسارع السياق هنا إىل عرض قولة الطاغية الكافرة ، جممالً مشاهد سعيه وحشره للسحرة وتفصيالهتا 
لغرور يسعى يف الكيد واحملاولة ، فحشر السحرة واجلماهري؛ مث انطلقت منه الكلمة الوقحة املتطاولة ، املليئة با

  . .} أنا ربكم األعلى { : واجلهالة 
فما خيدع الطغاة شيء ما ختدعهم غفلة اجلماهري وذلتها . قاهلا الطاغية خمدوعاً بغفلة مجاهريه ، وإذعاهنا وانقيادها 

  .وما الطاغية إال فرد ال ميلك يف احلقيقة قوة وال سطاناً . وطاعتها وانقيادها 

ول ، متطي له ظهرها فريكب ومتد له أعناقها فيجر وحتين له رؤوسها فيستعلي وتتنازل إمنا هي اجلماهري الغافلة الذل
  له عن حقها يف العزة والكرامة فيطغى

فالطاغية وهو . وهذا اخلوف ال ينبعث إال من الوهم . واجلماهري تفعل هذا خمدوعة من جهة وخائفة من جهة أخرى 
وكل فرد . يني ، لو أهنا شعرت بإنسانيتها وكرامتها وعزهتا وحريتها فرد ال ميكن أن يكون أقوى من األلوف واملال

فيها هو كفء للطاغية من ناحية القوة ولكن الطاغية خيدعها فيومهها أنه ميلك هلا شيئاً وما ميكن أن يطغى فرد يف 
ة تعرف رهبا وتؤمن به وما ميكن أن يطغى فرد يف أم. وما ميكن أن يطغى فرد يف أمة رشيدة أبداً . أمة كرمية أبداً 

  وتأىب أن تتعبد لواحد من خلقه ال ميلك هلا ضراً وال رشداً
فأما فرعون فوجد يف قومه من الغفلة ومن الذلة ومن خواء القلب من اإلميان ، ما جرؤ به على قول هذه الكلمة 

ة كرمية مؤمنة ، تعرف أنه عبد وما كان ليقوهلا أبدا لو وجد أمة واعي. . } أنا ربكم األعلى { : الكافرة الفاجرة 
  وإن يسلبه الذباب شيئاً ال يستنقذ من الذباب شيئاً. ضعيف ال يقدر على شيء 

  :وأمام هذا التطاول الوقح ، بعد الطغيان البشع ، حتركت القوة الكربى 
  . .} فأخذه اهللا نكال اآلخرة واألوىل { 

فهو النكال احلقيقي الذي يأخذ الطغاة والعصاة . د وأبقى ألنه أش. . ويقدم هنا نكال اآلخرة على نكال األوىل 
وألنه . . وألنه األنسب يف هذا السياق الذي يتحدث عن اآلخرة وجيعلها موضوعه الرئيسي . . بشدته وخبلوده 

  .يتسق لفظياً مع اإليقاع املوسيقي يف القافية بعد اتساقه معنوياً مع املوضوع الرئيسي ، ومع احلقيقة األصيلة 
فكيف بنكال اآلخرة وهو أشد وأنكى؟ وفرعون كان ذا قوة وسلطان وجمد . ونكال األوىل كان عنيفاً قاسياً 

  موروث عريق؛ فكيف بغريه من املكذبني؟ وكيف هبؤالء الذين يواجهون الدعوة من املشركني؟
  . .} إن يف ذلك لعربة ملن خيشى { 

أما الذي ال يعرف قلبه التقوى . دث فرعون من العربة لسواه فالذي يعرف ربه وخيشاه هو الذي يدرك ما يف حا



وحىت يأخذه اهللا نكال اآلخرة . حىت يصطدم بالعاقبة اصطداماً . فبينه وبني العربة حاجز ، وبينه وبني العظة حجاب 
  . .والعربة ملن خيشى . وكل ميسر لنهج ، وكل ميسر لعاقبة . واألوىل 

فريدهم إىل شيء . اة املعتدين بقوهتم ، يعود إىل املشركني املعتزين بقوهتم كذلك ومن هذه اجلولة يف مصارع الطغ
  :من مظاهر القوة الكربى ، يف هذا الكون الذي ال تبلغ قوهتم بالقياس إليه شيئاً 

واألرض بعد ذلك . وأغطش ليلها وأخرج ضحاها . رفع مسكها فسواها . أأنتم أشد خلقاً أم السماء؟ بناها { 
  . .} متاعاً لكم وألنعامكم . واجلبال أرساها . أخرج منها ماءها ومرعاها .  دحاها

السماء . . } أأنتم أشد خلقاً أم السماء؟ { : وهو استفهام ال حيتمل إال إجابة واحدة بالتسليم الذي ال يقبل اجلدل 
لقها أشد منها؟ هذا جانب بال جدال وال كالم فما الذي يغركم من قوتكم والسماء أشد خلقاً منكم ، والذي خ

  .من إحياء السؤال 

فما الذي تستصعبونه من أمر بعثكم؟ وهو خلق السماء وهي أشد من خلقكم؛ وبعثكم هو . وهناك جانب آخر 
  إعادة خللقكم ، والذي بىن السماء وهي أشد ، قادر على إعادتكم وهي أيسر

. متماسكة . بناء يوحي بالقوة والتماسك ، والسماء كذلك وال. . } بناها { . . هذه السماء األشد خلقاً بال مراء 
فهي بناء ثابت . وال خترج من أفالكها ومداراهتا ، وال تتهاوى وال تنهار . ال ختتل وال تتناثر جنومها وكواكبها 

  .وطيد متماسك األجزاء 
وهذه هي . سق ومتاسك والسماء مرفوعه يف تنا. ومسك كل شيء قامته وارتفاعه . . } رفع مسكها فسواها { 

واملعرفة حبقيقة القوانني . والنظرة اجملردة واملالحظة العادية تشهد هبذا التناسق املطلق . . } فسواها { : التسوية 
اليت متسك هبذه اخلالئق اهلائلة وتنسق بني حركاهتا وآثارها وتأثراهتا ، توسع من معىن هذا التعبري ، وتزيد يف مساحة 

ائلة ، اليت مل يدرك الناس بعلومهم إال أطرافاً منها ، وقفوا جتاهها مبهورين ، تغمرهم الدهشة ، هذه احلقيقة اهل
وتأخذهم الروعة ، ويعجزون عن تعليلها بغري افتراض قوة كربى مدبرة مقدرة ، ولو مل يكونوا من املؤمنني بدين من 

  األديان إطالقاً
.  شدة يف اجلرس واملعىن ، يناسب احلديث عن الشدة والقوة ويف التعبري. . } وأغطش ليلها وأخرج ضحاها { 

. . ولكن اختيار األلفاظ يتمشى يف تناسق مع السياق . أضاءها : أي . وأخرج ضحاها . وأغطش ليلها أي أظلمه 
قلب  وتوايل حاليت الظالم والضياء ، يف الليل والضحى الذي هو أول النهار ، حقيقة يراها كل أحد؛ ويتأثر هبا كل

تتجدد كل يوم . وهي جديدة أبداً . وقد ينساها بطول األلفة والتكرار ، فيعيد القرآن جدهتا بتوجيه املشاعر إليها . 
فأما النواميس اليت وراءها فهي كذلك من الدقة والعظمة حبيث تروع . ، ويتجدد الشعور هبا واالنفعال بوقعها 

  لقلوب وتدهشها كلما اتسع علمها وكربت معرفتهافتظل هذه احلقيقة تروع ا. وتدهش من يعرفها 
  . .} واجلبال أرساها . أخرج منها ماءها ومرعاها . واألرض بعد ذلك دحاها { 

ودحو األرض متهيدها وبسط قشرهتا ، حبيث تصبح صاحلة للسري عليها ، وتكوين تربة تصلح لإلنبات ، وإرساء 
واهللا . رجة حرارته إىل هذا االعتدال الذي يسمح باحلياة اجلبال وهو نتيجة الستقرار سطح األرض ووصول د

أخرج من األرض ماءها سواء ما يتفجر من الينابيع ، أو ما ينزل من السماء فهو أصالً من مائها الذي تبخر مث نزل 
ة وأخرج من األرض مرعاها وهو النبات الذي يأكله الناس واألنعام وتعيش عليه األحياء مباشر. يف صورة مطر 

  . .وبالواسطة 
والنظريات الفلكية احلديثة تقرب من . وكل أولئك قد كان بعد بناء السماء ، وبعد إغطاش الليل وإخراج الضحى 



مدلول هذا النص القرآين حني تفترض أنه قد مضى على األرض مئات املاليني من السنني ، وهي تدور دوراهتا 
وقبل استقرار قشرهتا على ما هي عليه من مرتفعات . قابليتها للزرع  ويتعاقب الليل والنهار عليها قبل دحوها وقبل

  .ومستويات 
  .} متاعاً لكم وألنعامكم { : والقرآن يعلن أن هذا كله كان 

فإن بناء السماء على هذا . كما يشري إىل عظمة تقدير اهللا يف ملكه . فيذكر الناس بعظيم تدبري اهللا هلم من ناحية . 
إمنا كان حمسوباً فيهما حساب هذا اخللق . رض على هذا النحو أيضاً مل يكونا فلتة وال مصادفة النحو ، ودحو األ

ويف . والذي يقتضي وجوده ومنوه ورقيه موافقات كثرية جداً يف تصميم الكون . الذي سيستخلف يف األرض 
  .ويف تصميم األرض بصفة أخص . تصميم اجملموعة الشمسية بصفة خاصة 

طريقته يف اإلشارة اجململة املوحية املتضمنة ألصل احلقيقة يذكر هنا من هذه املوافقات بناء السماوات  والقرآن على
متاعاً لإلنسان . ، وإغطاش الليل ، وإخراج الضحى ، ودحو األرض وإخراج مائها ومرعاها ، وإرساء جباهلا 

ا املكشوفة للجميع ، الصاحلة ألن خياطب هبا وهي إشارة توحي حبقيقة التدبري والتقدير يف بعض مظاهره. وأنعامه 
كل إنسان ، يف كل بيئة ويف كل زمان ، فال حتتاج إىل درجة من العلم واملعرفة ، تزيد على نصيب اإلنسان حيث 

  .حىت يعم اخلطاب بالقرآن جلميع بين اإلنسان يف مجيع أطوار اإلنسان ، يف مجيع األزمان . كان 
حقيقة التقدير والتدبري يف تصميم هذا الكون . آفاق أخرى من هذه احلقيقة الكربى ووراء هذا املستوى آماد و

واستبعاد املصادفة واجلزاف استبعاداً تنطق به طبيعة هذا الكون ، وطبيعة املصادفة اليت يستحيل معها جتمع . الكبري 
  .كل تلك املوافقات العجيبة 

سية اليت تنتمي إليها أرضنا هي تنظيم نادر بني مئات املاليني من هذه املوافقات اليت تبدأ من كون اجملموعة الشم
الذي . وأن األرض منط فريد غري مكرر بني الكواكب مبوقعها هذا يف املنظومة الشمسية . اجملموعات النجمية 

وهي . ورية وال يعرف البشر حىت اليوم كوكباً آخر جتتمع له هذه املوافقات الضر. جيعلها صاحلة للحياة اإلنسانية 
  تعد باآلالف

ذلك أن أسباب احلياة تتوافر يف الكوكب على حجم مالئم ، وبعد معتدل ، وتركيب تتالقى فيه عناصر املادة « 
  .» على النسبة اليت تنشط فيها حركة احلياة 

  ».  ال بد من احلجم املالئم ، ألن بقاء اجلو اهلوائي حول الكوكب يتوقف على ما فيه من قوة اجلاذبية« 
وال بد من البعد املعتدل ألن اجلرم القريب من الشمس حار ال تتماسك فيه األجسام ، واجلرم البعيد من الشمس « 

  .» بارد ال تتخلخل فيه تلك األجسام 
وال بد من التركيب الذي تتوافق فيه العناصر على النسبة اليت تنشط هبا حركة احلياة ، ألن هذه النسبة الزمة « 

  .» بات ونشأة احلياة اليت تعتمد عليه يف متثيل الغذاء لنشأة الن
وموقع األرض حيث هي أصلح املواقع لتوفري هذه الشروط اليت ال غىن عنها للحياة ، يف الصورة اليت نعرفها ، « 

  .» وال نعرف هلا صورة غريها حىت اآلن 
مكان لإلنسان فيه ملحوظ يف خلقه وتقرير حقيقة التدبري والتقدير يف تصميم هذا الكون الكبري ، وحساب 

  .وتطويره أمر يعد القلب والعقل لتلقي حقيقة اآلخرة وما فيها من حساب وجزاء باطمئنان وتسليم 



وال يكون . فما ميكن أن يكون هذا هو واقع النشأة الكونية والنشأة اإلنسانية مث ال تتم متامها ، وال تلقى جزاءها 
وأن ميضي الشر والطغيان والباطل ناجياً مبا . ة احلياة القصرية يف هذه العاجلة الفانية معقوالً أن ينتهي أمرها بنهاي

فهذا الفرض خمالف . . وأن ميضي اخلري والعدل واحلق مبا أصابه كذلك يف هذه األرض . كان منه يف هذه األرض 
مث تلتقي هذه احلقيقة اليت ملسها ومن . . يف طبيعته لطبيعة التقدير والتدبري الواضحة يف تصميم الكون الكبري 

وتصلح متهيداً هلا يف القلوب والعقول . السياق يف هذا املقطع حبقيقة اآلخرة اليت هي املوضوع الرئيسي يف السورة 
  ، جييء بعده ذكر الطامة الكربى يف موضعه ويف حينه

فأما من طغى وآثر احلياة . يم ملن يرى فإذا جآءت الطآمة الكربى ، يوم يتذكر اإلنسان ما سعى ، وبُرَِّزت اجلح{ 
  . .} الدنيا ، فإن اجلحيم هي املأوى ، وأما من خاف مقام ربه وهنى النفس عن اهلوى ، فإن اجلنة هي املأوى 

ولكنه . وفق تدبري يرتبط بالكون كله ونشأة احلياة واإلنسان . متاع مقدر بدقة وإحكام . إن احلياة الدنيا متاع 
على . فإذا جاءت الطامة الكربى غطت على كل شيء ، وطمت على كل شيء . . نتهي إىل أجله متاع ي. متاع 

على السماء املبنية واألرض املدحوة واجلبال املرساة واألحياء . وعلى الكون املتني املقدر املنظم . املتاع املوقوت 
  ي تطم وتعم على هذا كلهفهي أكرب من هذا كله ، وه. واحلياة وعلى كل ما كان من مصارع ومواقع 

يتذكر سعيه ويستحضره ، إن كانت أحداث احلياة ، وشواغل املتاع أغفلته عنه . عندئذ يتذكر اإلنسان ما سعى 
يتذكره ويستحضره ولكن حيث ال يفيده التذكر واالستحضار إال احلسرة واألسى وتصور ما وراءه . وأنسته إياه 

  من العذاب والبلوى
تشديداً } ُبرَِّزت { ويشدد التعبري يف اللفظ . فهي بارزة مكشوفة لكل ذي نظر . . } م ملن يرى وبُرَِّزت اجلحي{ 

  للمعىن واجلرس ، ودفعاً باملشهد إىل كل عني
  :عندئذ ختتلف املصائر والعواقب؛ وتتجلى غاية التدبري والتقدير يف النشأة األوىل 

  . .} م هي املأوى فأما من طغى ، وآثر احلياة الدنيا ، فإن اجلحي{ 
ومداه أوسع من الطغاة ذوي . فهو وصف لكل من يتجاوز احلق واهلدى . والطغيان هنا أمشل من معناه القريب 

فعمل . السلطان واجلربوت ، حيث يشمل كل متجاوز للهدى ، وكل من آثر احلياة الدنيا ، واختارها على اآلخرة 
فإذا . بار اآلخرة هو الذي يقيم املوازين يف يد اإلنسان وضمريه واعت. هلا وحدها ، غري حاسب لآلخرة حساباً 

أمهل حساب اآلخرة أو آثر عليها الدنيا اختلت كل املوازين يف يده ، واختلت كل القيم يف تقديره ، واختلت كل 
  .قواعد الشعور والسلوك يف حياته ، وعد طاغياً وباغياً ومتجاوزاً للمدى 

  يوم الطامة الكربى. اجلحيم املكشوفة املربزة القريبة احلاضرة . . } م هي املأوى فإن اجلحي{ . . فأما هذا 
  .وأما من خاف مقام ربه وهنى النفس عن اهلوى { 

  . .} فإن اجلنة هي املأوى 
والذي خياف مقام ربه ال يقدم على معصية ، فإذا أقدم عليها حبكم ضعفه البشري قاده خوف هذا املقام اجلليل إىل 

  .فظل يف دائرة الطاعة . دم واالستغفار والتوبة الن
فاهلوى هو الدافع القوي لكل طغيان ، وكل جتاوز ، . وهني النفس عن اهلوى هو نقطة االرتكاز يف دائرة الطاعة 

فاجلهل سهل عالجه . وهو أساس البلوى ، وينبوع الشر ، وقل أن يؤتى اإلنسان إال من قبل اهلوى . وكل معصية 
  .هلوى بعد العلم هو آفة النفس اليت حتتاج إىل جهاد شاق طويل األمد لعالجها ولكن ا. 

. وقل أن يثبت غري هذا احلاجز أمام دفعات اهلوى . واخلوف من اهللا هو احلاجز الصلب أمام دفعات اهلوى العنيفة 



نفس العليم بدائها ، اخلبري فالذي يتحدث هنا هو خالق هذه ال. ومن مث جيمع بينهما السياق القرآين يف آية واحدة 
بدوائها وهو وحده الذي يعلم دروهبا ومنحنياهتا ، ويعلم أين تكمن أهواؤها وأدواؤها ، وكيف تطارد يف مكامنها 

  وخمابئها
ولكنه كلفه أن . فهو سبحانه يعلم أن هذا خارج عن طاقته . ومل يكلف اهللا اإلنسان أال يشتجر يف نفسه اهلوى 

. اخلوف من مقام ربه اجلليل العظيم املهيب . وأن يستعني يف هذا باخلوف . ميسك بزمامها ينهاها ويكبحها و
ذلك أن اهللا يعلم ضخامة هذا . . } فإن اجلنة هي املأوى { : وكتب له هبذا اجلهاد الشاق ، اجلنة مثابة ومأوى 

  .األسىن اجلهاد؛ وقيمته كذلك يف هتذيب النفس البشرية وتقوميها ورفعها إىل املقام 
وليس إنساناً بترك نفسه هلواها ، وإطاعة جواذبه إىل . إن اإلنسان إنسان هبذا النهي ، وهبذا اجلهاد ، وهبذا االرتفاع 

فالذي أودع نفسه االستعداد جليشان اهلوى ، هو الذي أودعها . ة أن هذا مركب يف طبيعته دركها ، حبج
االستعداد لإلمساك بزمامه ، وهني النفس عنه ، ورفعها عن جاذبيته؛ وجعل له اجلنة جزاء ومأوى حني ينتصر 

  .ويرتفع ويرقى 
نتصار على هوى النفس واالنطالق من أسر تلك هي حرية اال. وهنالك حرية إنسانية تليق بتكرمي اهللا لإلنسان 

وهنالك حرية حيوانية ، هي هزمية . الشهوة ، والتصرف هبا يف توازن تثبت معه حرية االختيار والتقدير اإلنساين 
وهي حرية ال يهتف هبا إال خملوق مهزوم . اإلنسان أمام هواه ، وعبوديته لشهوته ، وانفالت الزمام من إرادته 

  تعبد يلبس عبوديته رداء زائفاً من احلريةاإلنسانية مس
أما اآلخر فهو الذي ارتكس وانتكس . إن األول هو الذي ارتفع وارتقى وهتيأ للحياة الرفيعة الطليقة يف جنة املأوى 

وهتيأ للحياة يف درك اجلحيم حيث هتدر إنسانيته ، ويرتد شيئاً توقد به النار اليت وقودها الناس من هذا الصنف 
  ارةواحلج

  . .وهذه وتلك هي املصري الطبيعي لالرتكاس واالرتقاء يف ميزان هذا الدين الذي يزن حقيقة األشياء 
  :وأخرياً جييء اإليقاع األخري يف السورة هائالً عميقاً مديداً 

كأهنم . إمنآ أنت منذر من خيشاها . أيان مرساها؟ فيم أنت من ذكراها؟ إىل ربك منتهاهآ : يسألونك عن الساعة { 
  .} يوم يروهنا مل يلبثوا إال عشية أو ضحاها 

.  
وكان املتعنتون من املشركني يسألون الرسول صلى اهللا عليه وسلم كلما مسعوا وصف أهوال الساعة وأحداثها وما 

  . .} أيان مرساها؟ { : أو كما حيكي عنهم هنا . . مىت أو أيان موعدها . . تنتهي إليه من حساب وجزاء 
وهو جواب يوحي بعظمتها وضخامتها ، حبيث يبدو هذا السؤال تافهاً . . } فيم أنت من ذكراها؟ { : واجلواب 

إهنا ألعظم من . . } فيم أنت من ذكراها؟ { : فها هو ذا يقال للرسول العظيم . . باهتاً ، وتطفالً كذلك وجتاوزاً 
  :ه وليست من شأنك فأمرها إىل ربك وهي من خاصة شأن. أن َتسأل أو تسأل عن موعدها 

  .فهو الذي ينتهي إليه أمرها ، وهو الذي يعلم موعدها ، وهو الذي يتوىل كل شيء فيها . . } إىل ربك منتهاها { 
أن تنذر هبا من ينفعه اإلنذار ، وهو الذي . . هذه وظيفتك ، وهذه حدودك . . } إمنا أنت منذر من خيشاها { 

  .ا ، ويتوقعها يف موعدها املوكول إىل صاحبها سبحانه وتعاىل يشعر قلبه حبقيقتها فيخشاها ويعمل هل
  :مث يصور هوهلا وضخامتها يف صنيعها باملشاعر والتصورات؛ وقياس احلياة الدنيا إليها يف إحساس الناس وتقديرهم 

  . .} كأهنم يوم يروهنا مل يلبثوا إال عشية أو ضحاها { 



إىل جوارها احلياة الدنيا ، وأعمارها ، وأحداثها ، ومتاعها ،  فهي من ضخامة الوقع يف النفس حبيث تتضاءل
  عشية أو ضحاها. . وأشياؤها ، فتبدو يف حس أصحاهبا كأهنا بعض يوم 

واليت يؤثروهنا ويدعون يف سبيلها نصيبهم يف اآلخرة . وتنطوي هذه احلياة الدنيا اليت يتقاتل عليها أهلها ويتطاحنون 
. . واليت جيرفهم اهلوى فيعيشون له فيها . ا ما يرتكبون من اجلرمية واملعصية والطغيان واليت يرتكبون من أجله. 

  .تنطوي هذه احلياة يف نفوس أصحاهبا أنفسهم ، فإذا هي عندهم عشية أو ضحاها 
أفمن أجل عشية أو ضحاها يضحون باآلخرة؟ ومن أجل . . قصرية عاجلة ، هزيلة ذاهبة ، زهيدة تافهة : هذه هي 

  وة زائلة يدعون اجلنة مثابة ومأوىشه
  يسمع ويرى. احلماقة اليت ال يرتكبها إنسان . أال إهنا احلماقة الكربى 

ى أَمَّا َمنِ اْسَتغَْن) ٤(أَْو َيذَّكَُّر فََتْنفََعُه الذِّكَْرى ) ٣(َوَما ُيْدرِيَك لََعلَُّه َيزَّكَّى ) ٢(أَنْ َجاَءُه الْأَْعَمى ) ١(َعَبَس َوَتوَلَّى 
فَأَْنَت َعْنُه َتلَهَّى ) ٩(َوُهَو َيْخَشى ) ٨(َوأَمَّا َمْن َجاَءَك َيْسَعى ) ٧(َوَما َعلَْيَك أَلَّا َيزَّكَّى ) ٦(فَأَْنَت لَُه َتَصدَّى ) ٥(
بِأَْيِدي سَفََرةٍ ) ١٤(َرٍة َمْرفُوَعٍة ُمطَهَّ) ١٣(ِفي ُصُحٍف ُمكَرََّمٍة ) ١٢(فََمْن َشاَء ذَكََرُه ) ١١(كَلَّا إِنََّها َتذِْكَرةٌ ) ١٠(
ثُمَّ ) ١٩(ِمْن ُنطْفٍَة َخلَقَُه فَقَدََّرُه ) ١٨(ِمْن أَيِّ َشْيٍء َخلَقَُه ) ١٧(قُِتلَ الْإِْنَسانُ َما أَكْفََرُه ) ١٦(ِكَرامٍ بََرَرٍة ) ١٥(

فَلَْيْنظُرِ الْإِْنَسانُ إِلَى ) ٢٣(كَلَّا لَمَّا َيقْضِ َما أَمََرُه ) ٢٢(ْنَشَرُه ثُمَّ إِذَا َشاَء أَ) ٢١(ثُمَّ أَمَاَتُه فَأَقَْبَرُه ) ٢٠(السَّبِيلَ َيسََّرُه 
) ٢٨(َوِعَنًبا َوقَْضًبا ) ٢٧(فَأَْنَبتَْنا ِفيَها َحبا ) ٢٦(ثُمَّ َشقَقَْنا الْأَْرَض َشقًّا ) ٢٥(أَنَّا َصبَْبَنا الَْماَء َصبا ) ٢٤(طََعاِمِه 

فَإِذَا َجاَءِت الصَّاخَّةُ ) ٣٢(مََتاًعا لَكُْم َولِأَْنَعاِمكُْم ) ٣١(َوفَاِكَهةً َوأَبا ) ٣٠(َوَحدَاِئَق غُلًْبا ) ٢٩( َوَزْيتُوًنا وََنْخلًا
ِئٍذ َشأْنٌ ُيغْنِيِه ِلكُلِّ اْمرِئٍ ِمنُْهْم َيْوَم) ٣٦(َوصَاِحَبِتِه َوبَنِيِه ) ٣٥(َوأُمِِّه وَأَبِيِه ) ٣٤(َيْوَم َيِفرُّ الَْمْرُء ِمْن أَِخيِه ) ٣٣(
) ٤١(َتْرَهقَُها قََتَرةٌ ) ٤٠(وَُوُجوٌه َيْومَِئٍذ َعلَْيَها غََبَرةٌ ) ٣٩(ضَاِحكَةٌ ُمْستَْبِشَرةٌ ) ٣٨(ُوُجوٌه َيْومَِئٍذ ُمْسفَِرةٌ ) ٣٧(

  ) ٤٢(أُولَِئَك ُهُم الْكَفََرةُ الْفَجََرةُ 

اللمسات ، فريدة الصور والظالل واإلحياءات ، موحية هذه السورة قوية املقاطع ، ضخمة احلقائق ، عميقة 
  .اإليقاعات الشعورية واملوسيقية على السواء 

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم مشغوالً بأمر مجاعة : يتوىل املقطع األول منها عالج حادث معني من حواث السرية 
جل األعمى الفقري وهو ال يعلم أنه مشغول بأمر من كرباء قريش يدعوهم إىل اإلسالم حينما جاءه ابن أم مكتوم الر

القوم يطلب منه أن يعلمه مما علمه اهللا ، فكره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذا وعبس وجهه وأعرض عنه ، 
فنزل القرآن بصدر هذه السورة يعاتب الرسول صلى اهللا عليه وسلم عتاباً شديداً؛ ويقرر حقيقة القيم يف حياة 

عبس وتوىل أن جآءه األعمى { : سلمة يف أسلوب قوي حاسم ، كما يقرر حقيقة هذه الدعوة وطبيعتها اجلماعة امل
أما من استغىن فأنت له تصدى وما عليك أال يزكى؟ وأما من . أو يذكر فتنفعه الذكرى . وما يدريك لعله يزكى . 

، يف صحف مكرمة ، مرفوعة مطهرة  جآءك يسعى وهو خيشى ، فأنت عنه تلهى؟ كال إهنا تذكرة ، فمن شآء ذكره
  . .} ، بأيدي سفرة ، كرام بررة 

ويعاجل املقطع الثاين جحود اإلنسان وكفره الفاحش لربه ، وهو يذكره مبصدر وجوده ، وأصل نشأته ، وتيسري 
  :حياته ، وتويل ربه له يف موته ونشره؛ مث تقصريه بعد ذلك يف أمره 

خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ، مث السبيل يسره ، مث أماته فأقربه ، مث إذا شآء  قتل اإلنسان مآ أكفره من أي شيء{ 
  . .} أنشره ، كال ملا يقض مآ أمره 



وما وراء ذلك الطعام . واملقطع الثالث يعاجل توجيه القلب البشري إىل أمّس األشياء به وهو طعامه وطعام حيوانه 
  :يف نشأته من تدبري اهللا وتقديره له ، كتدبريه وتقديره 

مث شققنا األرض شقاً ، فأنبتنا فيها حباً ، وعنباً وقضباً ، وزيتوناً . فلينظر اإلنسان إىل طعامه ، أنا صببنا املاء صباً { 
  . .} وخنالً ، وحدائق غلباً ، وفاكهة وأبا ، متاعاً لكم وألنعامكم 

ذي يتجلى يف لفظها ، كما تتجلى آثارها يف القلب يوم جتيء هبوهلا ، ال} الصاخة { فأما املقطع األخري فيتوىل عرض 
  :البشري الذي يذهل عما عداها؛ ويف الوجوه اليت حتدث عما دهاها 

يوم يفر املرء من أخيه ، وأمه وأبيه ، وصاحبته وبنيه ، لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه . فإذا جآءت الصآخة { 
} ومئذ عليها غربة ، ترهقها قترة ، أولئك هم الكفرة الفجرة ، وجوه يومئذ مسفرة ، ضاحكة مستبشرة ، ووجوه ي

. .  
فهي من . إن استعراض مقاطع السورة وآياهتا على هذا النحو السريع يسكب يف احلس إيقاعات شديدة التأثري 

  .القوة والعمق حبيث تفعل فعلها يف القلب مبجرد ملسها له بذاهتا 
  .لبعيدة اليت تشري إليها بعض مقاطعها مما قد ال تدركه النظرة األوىل وسنحاول أن نكشف عن جوانب من اآلماد ا

  .عبس وتوىل { 

وما يدريك لعله يزكى؟ أو يذكر فتنفعه الذكرى؟ أما من استغىن فأنت له تصدى؟ وما عليك أال . أن جآءه األعمى 
ء ذكره ، يف صحف مكرمة ، يزكى؟ وأما من جآءك يسعى وهو خيشى ، فأنت عنه تلهى؟ كال إهنا تذكرة ، فمن شآ

  . .} مرفوعة مطهرة ، بأيدي سفرة ، كرام بررة 
إنه معجزة ، . أعظم بكثري مما يبدو ألول وهلة . إن هذا التوجيه الذي نزل بشأن هذا احلادث هو أمر عظيم جداً 

ولعلها هي . ة البشرية هو واحلقيقة اليت أراد إقرارها يف األرض ، واآلثار اليت ترتبت على إقرارها بالفعل يف حيا
ولكن هذا التوجيه يرد هكذا تعقيباً على حادث فردي على . معجزة اإلسالم األوىل ، ومعجزته الكربى كذلك 

  .طريقة القرآن اإلهلية يف اختاذ احلادث املفرد واملناسبة احملدودة فرصة لتقرير احلقيقة املطلقة واملنهج املطرد 
هذا التوجيه تقريرها هنا واآلثار الواقعية اليت ترتبت بالفعل على تقريرها يف حياة وإال فإن احلقيقة اليت استهدف 

  .وهي احلقيقة اليت أراد اإلسالم وكل رسالة مساوية قبله غرسها يف األرض . األمة املسلمة ، هي اإلسالم يف صميمه 
الناس؟ كما هو املعىن القريب  كيف يعامل فرد من الناس؟ أو كيف يعامل صنف من: هذه احلقيقة ليست هي جمرد 

كيف يزن الناس كل أمور احلياة؟ : إهنا . إمنا هي أبعد من هذا جداً ، وأعظم من هذا جداً . للحادث وللتعقيب 
  ومن أين يستمدون القيم اليت يزنون هبا ويقدرون؟
ازينهم من اعتبارات أن يستمد الناس يف األرض قيمهم ومو: واحلقيقة اليت استهدف هذا التوجيه إقرارها هي 

مساوية إهلية حبتة ، آتية هلم من السماء ، غري مقيدة مبالبسات أرضهم ، وال مبوضوعات حياهتم ، وال نابعة من 
  .تصوراهتم املقيدة هبذه املواضعات وتلك املالبسات 

. آتية من السماء عسري أن يعيش الناس يف األرض بقيم وموازين . وهو أمر عظيم جداً ، كما أنه أمر عسري جداً 
  .متحررة من ضغط هذه االعتبارات . مطلقة من اعتبارات األرض 

ندرك عظمة هذا األمر وعسره حني ندرك ضخامة الواقع البشري ، وثقله على املشاعر ، وضغطه على النفوس ، 
ل معاشهم ، وصعوبة التخلي عن املالبسات والضغوط الناشئة من احلياة الواقعية للناس ، املنبثقة من أحوا

وارتباطات حياهتم ، وموروثات بيئتهم ، ورواسب تارخيهم ، وسائر الظروف األخرى اليت تشدهم إىل األرض شداً 



  .، وتزيد من ضغط موازينها وقيمها وتصوراهتا على النفوس 
ت كي كذلك ندرك عظمة هذا األمر وعسره حني ندرك أن نفس حممد بن عبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد احتاج

  تبلغه إىل هذا التوجيه من ربه؛ بل إىل هذا العتاب الشديد ، الذي يبلغ حد التعجيب من تصرفه
إن نفس حممد بن عبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد : وإنه ليكفي لتصوير عظمة أي أمر يف هذا الوجود أن يقال فيه 

  احتاجت كي تبلغه إىل تنبيه وتوجيه
النفس ومسوها ورفعتها ، جتعل األمر الذي حيتاج منها كي تبلغه إىل تنبيه وتوجيه  فإن عظمة هذه. نعم يكفي هذا 

أمراً أكرب من العظمة ، وأرفع من الرفعة وهذه هي حقيقة هذا األمر ، الذي استهدف التوجيه اإلهلي إقراره يف 
  .األرض ، مبناسبة هذا احلادث املفرد 

وهذا . . ء ، طلقاء من قيم األرض وموازينها املنبثقة من واقعهم كله أن يستمد الناس قيمهم وموازينهم من السما. 
  . .هو األمر العظيم 

هذه هي } إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم { إن امليزان الذي أنزله اهللا للناس مع الرسل ، ليقّوموا به القيم كلها ، هو 
حبتة ، ال عالقة هلا مبواضعات األرض  القيمة الوحيدة اليت يرجح هبا وزن الناس أو يشيل وهي قيمة مساوية

  . .ومالبساهتا إطالقاً 
ولكن الناس يعيشون يف األرض ، ويرتبطون فيما بينهم بارتباطات شىت؛ كلها ذات وزن وذات ثقل وذات جاذبية 

زيع هذه فيها النسب ، وفيها القوة ، وفيها املال ، وفيها ما ينشأ عن تو. . وهم يتعاملون بقيم أخرى . يف حياهتم 
. تتفاوت فيها أوضاع الناس بعضهم بالنسبة لبعض . . اقتصادية وغري اقتصادية . . القيم من ارتباطات عملية 

  . .فيصبح بعضهم أرجح من بعض يف موازين األرض 
فيضرب صفحاً عن كل تلك القيم الثقيلة الوزن يف حياة } إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم { : مث جييء اإلسالم ليقول 

ويبدل من هذا كله تلك القيمة اجلديدة . الناس ، العنيفة الضغط على مشاعرهم ، الشديدة اجلاذبية إىل األرض 
  املستمدة مباشرة من السماء ، املعترف هبا وحدها يف ميزان السماء

أن امليزان  وهو: وليقرر معها املبدأ األساسي . مث جييء هذا احلادث لتقرير هذه القيمة يف مناسب واقعية حمددة 
وأن على األمة املسلمة أن تدع كل ما تعارف عليه الناس ، وكل ما ينبثق . ميزان السماء ، والقيمة قيمة السماء 

من عالقات األرض من قيم وتصورات وموازين واعتبارات ، لتستمد القيم من السماء وحدها وتزهنا مبيزان السماء 
  وحده

إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو مشغول بأمر النفر من . . أم مكتوم ابن . . وجييء الرجل األعمى الفقري 
عتبة وشيبة ابين ربيعة ، وأيب جهل عمرو بن هشام ، وأمية بن خلف ، والوليد بن املغرية ، ومعهم . سادة قريش 

هم خرياً لإلسالم يف والرسول صلى اهللا عليه وسلم يدعوهم إىل اإلسالم؛ ويرجو بإسالم. . العباس بن عبد املطلب 
عسرته وشدته اليت كان فيها مبكة؛ وهؤالء النفر يقفون يف طريقه مباهلم وجاههم وقوهتم؛ ويصدون الناس عنه ، 

بينما يقف اآلخرون خارج مكة ، ال يقبلون على . ويكيدون له كيداً شديداً حىت ليجمدوه يف مكة جتميداً ظاهراً 
ىل صاحبها ، وأشدهم عصبية له ، يف بيئة جاهلية قبلية ، جتعل ملوقف القبيلة كل الدعوة اليت يقف هلا أقرب الناس إ

  .قيمة وكل اعتبار 
ال لنفسه وال . جييء هذا الرجل األعمى الفقري إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو مشغول بأمر هؤالء النفر 



زاحت العقبات العنيفة واألشواك احلادة من طريق فلو أسلم هؤالء الن. ملصلحته ، ولكن لإلسالم وملصلحة اإلسالم 
  .الدعوة يف مكة؛ والنساح بعد ذلك اإلسالم فيما حوهلا ، بعد إسالم هؤالء الصناديد الكبار 

.  
ويكرر . . جييء هذا الرجل ، فيقول لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا رسول اهللا أقرئين وعلمين مما علمك اهللا 

. فيكره الرسول قطعه لكالمه واهتمامه . الرسول صلى اهللا عليه وسلم مبا هو فيه من األمر هذا وهو يعلم تشاغل 
يعرض عن الرجل املفرد الفقري الذي يعطله عن . وتظهر الكراهية يف وجهه الذي ال يراه الرجل فيعبس ويعرض 

تدفعه إليه رغبته يف نصرة دينة ، األمر الذي يرجو من ورائه لدعوته ولدينه الشيء الكثري؛ والذي . األمر اخلطري 
  وإخالصه ألمر دعوته ، وحبه ملصلحة اإلسالم ، وحرصه على انتشاره

تتدخل لتقول كلمة الفصل يف هذا األمر؛ ولتضع معامل الطريق كله ، ولتقرر امليزان الذي . وهنا تتدخل السماء 
. يف ذلك اعتبار مصلحة الدعوة كما يراها البشر مبا . توزن فيه القيم بغض النظر عن مجيع املالبسات واالعتبارات 

  .بل كما يراها سيد البشر صلى اهللا عليه وسلم 
وللمرة . وهنا جييء العتاب من اهللا العلي األعلى لنبيه الكرمي ، صاحب اخللق العظيم ، يف أسلوب عنيف شديد 

ردع وزجر يف اخلطاب ذلك أنه األمر  وهي كلمة} كال { : الوحيدة يف القرآن كله يقال للرسول احلبيب القريب 
  العظيم الذي يقوم عليه هذا الدين

فلغة . واألسلوب الذي توىل به القرآن هذا العتاب اإلهلي أسلوب فريد ، ال متكن ترمجته يف لغة الكتابة البشرية 
وينفرد األسلوب . الكتابة هلا قيود وأوضاع وتقاليد ، تغض من حرارة هذه املوحيات يف صورهتا احلية املباشرة 

ويف تعبريات كأهنا انفعاالت . ويف عبارات متقطعة . القرآين بالقدرة على عرضها يف هذه الصورة يف ملسات سريعة 
  ، ونربات ومسات وحملات حية

بصيغة احلكاية عن أحد آخر غائب غري املخاطب ويف هذا األسلوب إحياء . . } أن جاءه األعمى . عبس وتوىل { 
موضوع احلديث من الكراهة عند اهللا حبيث ال حيب سبحانه أن يواجه به نبيه وحبيبه ، عطفاً عليه ، ورمحة بأن األمر 

  به ، وإكراماً له عن املواجهة هبذا األمر الكريه
فيبدأ هادئاً شيئاً ما . مث يستدير التعبري بعد مواراة الفعل الذي نشأ عنه العتاب يستدير إىل العتاب يف صيغة اخلطاب 

أن يتطهر هذا . ما يدريك أن يتحقق هذا اخلري الكبري . . } وما يدريك لعله يزكى؟ أو يذكر فتنفعه الذكرى؟ { : 
ما يدريك أن . الرجل األعمى الفقري الذي جاءك راغباً فيما عندك من اخلري وأن يتيقظ قلبه فيتذكر فتنفعه الذكرى 

ة يف األرض تستقبل نور السماء؟ األمر الذي يتحقق كلما يشرق هذا القلب بقبس من نور اهللا ، فيستحيل منار
  . .وهو األمر العظيم الثقيل يف ميزان اهللا . تفتح قلب للهدى ومتت حقيقة اإلميان فيه 

أما من استغىن ، فأنت له { : مث تعلو نربة العتاب وتشتد هلجته؛ وينتقل إىل التعجيب من ذلك الفعل حمل العتاب 
  .} يزكى؟ وأما من جاءك يسعى وهو خيشى ، فأنت عنه تلهى؟  تصدى؟ وما عليك أال

أما هذا فأنت تتصدى . . أما من أظهر االستغناء عنك وعن دينك وعما عندك من اهلدى واخلري والنور والطهارة . 
وما يضريك أن يظل . . } وما عليك أال يزكى؟ { له وحتفل أمره ، وجتهد هلدايته ، وتتعرض له وهو عنك معرض 

} وأما من جاءك يسعى { . . وأنت ال تقوم بأمره . وأنت ال ُتنصر به . يف رجسه ودنسه؟ وأنت ال تسأل عن ذنبه 
ويسمي االنشغال عن الرجل املؤمن الراغب يف اخلري . . } فأنت عنه تلهى { ويتوقى } وهو خيشى { طائعاً خمتاراً ، 



  . .وهو وصف شديد . . التقي تلهياً 
وهو خطاب يسترعي النظر . . ال يكن ذلك أبداً . . } كال { : العتاب حىت لتبلغ حد الردع والزجر مث ترتفع نربة 
  .يف هذا املقام 

وعنايتها فقط . وعن كل سند . مث يبني حقيقة هذه الدعوة وكرامتها وعظمتها ورفعتها ، واستغناءها عن كل أحد 
يف صحف . فمن شاء ذكره . إهنا تذكرة { : وازين الدنيا مبن يريدها لذاهتا ، كائناً ما كان وضعه ووزنه يف م

كرمية يف صحفها ، املرفوعة . فهي كرمية يف كل اعتبار . . } كرام بررة . بأيدي سفرة . مرفوعه مطهرة . مكرمة 
. . ررة وهم كذلك كرام ب. املطهرة املوكل هبا السفراء من املأل األعلى ينقلوهنا إىل املختارين يف األرض ليبلغوها 

وهي عزيزة ال يُتصدى هبا للمعرضني . فهي كرمية طاهرة يف كل ما يتعلق هبا ، وما ميسها من قريب أو من بعيد 
  . .الذين يظهرون االستغناء عنها؛ فهي فقط ملن يعرف كرامتها ويطلب التطهر هبا 

وهذه هي . . يقدر به الناس واألوضاع امليزان الذي توزن به القيم واالعتبارات ، و. ميزان اهللا . هذا هو امليزان 
  .الكلمة اليت ينتهي إليها كل قول ، وكل حكم ، وكل فصل . كلمة اهللا . الكلمة 

والتصدي للكرباء ال ينبعث من مصلحة ذاتية؛ . وأين هذا؟ ومىت؟ يف مكة ، والدعوة مطاردة ، واملسلمون قلة 
ولكن الدعوة إمنا هي . إمنا هي الدعوة أوالً وأخرياً . صي واالنشغال عن األعمى الفقري ال ينبعث من اعتبار شخ

فهي ال تعز وال تقوى . هذا امليزان ، وإمنا هي هذه القيم ، وقد جاءت لتقرر هذا امليزان وهذه القيم يف حياة البشر 
  . .وال تنصر إال بإقرار هذا امليزان وهذه القيم 

إمنا هو أن يتلقى الناس املوازين . ث املفرد ، ومن موضوعه املباشر مث إن األمر كما تقدم أعظم وأمشل من هذا احلاد
إن أكرمكم عند اهللا { . . والقيم من السماء ال من األرض ، ومن االعتبارات السماوية ال من االعتبارات األرضية 

قومات واألكرم عند اهللا هو الذي يستحق الرعاية واالهتمام واالحتفال ، ولو جترد من كل امل} أتقاكم 
النسب والقوة . واالعتبارات األخرى ، اليت يتعارف عليها الناس حتت ضغط واقعهم األرضي ومواضعاهتم األرضية 

واحلالة الوحيدة اليت يصح هلا فيها . وسائر القيم األخرى ، ال وزن هلا حني تتعرى عن اإلميان والتقوى . . واملال 
  .إلميان والتقوى وزن واعتبار هي حالة ما إذا أنففت حلساب ا

هذه هي احلقيقة الكبرية اليت استهدف التوجيه اإلهلي إقرارها يف هذه املناسبة ، على طريقة القرآن يف اختاذ احلادث 
  .املفرد واملناسبة احملدودة ، وسيلة إلقرار احلقيقة املطلقة واملنهج املطرد 

انفعلت بقوة وحرارة ، واندفعت . ولذلك العتاب  ولقد انفعلت نفس الرسول صلى اهللا عليه وسلم هلذا التوجيه ،
  .بوصفها هي حقيقة اإلسالم األوىل . إىل إقرار هذه احلقيقة يف حياته كلها ، ويف حياة اجلماعة املسلمة 

وهذا اإلعالن . وكانت احلركة األوىل له صلى اهللا عليه وسلم هي إعالن ما نزل له من التوجيه والعتاب يف احلادث 
  .أمر ال يقوى عليه إال رسول ، من أي جانب نظرنا إليه يف حينه . رائع حقاً  أمر عظيم

نعم ال يقوى إال رسول على أن يعلن للناس أنه عوتب هذا العتاب الشديد ، هبذه الصورة الفريدة يف خطأ أتاه 
. أمر آخر . نبوة ولكنها ال. وكان يكفي ألي عظيم غري الرسول أن يعرف هذا اخلطأ وأن يتالفاه يف املستقبل 

  وآفاق أخرى
ال يقوى إال رسول على أن يقذف هبذا األمر هكذا يف وجوه كرباء قريش يف مثل تلك الظروف اليت كانت فيها 

الدعوة ، مع أمثال هؤالء املستعزين بنسبهم وجاههم وماهلم وقوهتم ، يف بيئة ال مكان فيها لغري هذه االعتبارات ، 
لوال نزل هذا القرآن على رجل من { : مد بن عبد اهللا بن عبد املطلب بن هاشم إىل حد أن يقال فيها عن حم



  وهذا نسبه فيهم ، جملرد أنه هو شخصياً مل تكن له رياسة فيهم قبل الرسالة} القريتني عظيم 
ومن . .  فما ميكن أن ينبثق هذا من األرض. مث إنه ال يكون مثل هذا األمر يف مثل هذه البيئة إال من وحي السماء 

  هذه األرض بذاهتا يف ذلك الزمان
وهي قوة السماء اليت دفعت مثل هذا األمر يف طريقه؛ فإذا هو ينفذ من خالل نفس النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل 

  .البيئة من حوله؛ فيتقرر فيها بعمق وقوة واندفاع ، يطرد به أزماناً طويلة يف حياة األمة املسلمة 
أن ينطلق اإلنسان . . وأعظم منه خطراً يف قيمته . داً للبشرية كميالد اإلنسان يف طبيعته لقد كان ميالداً جدي

حقيقة شعوراً وواقعاً من كل القيم املتعارف عليها يف األرض ، إىل قيم أخرى تتنزل له من السماء منفصلة منعزلة 
، وارتباطات واقعية ذات ضغط عن كل ما يف األرض من قيم وموازين وتصورات واعتبارات ومالبسات عملية 

مث أن تصبح القيم اجلديدة مفهومة من اجلميع ، . وثقل ، ووشائج متلبسة باللحم والدم واألعصاب واملشاعر 
كي تبلغه إىل  -وأن يستحيل األمر العظيم الذي احتاجت نفس حممد صلى اهللا عليه وسلم . مسلماً هبا من اجلميع 

هذا األمر العظيم بديهية الضمري املسلم ، وشريعة اجملتمع املسلم ، وحقيقة احلياة التنبيه والتوجيه ، أن يستحيل 
  .األوىل يف اجملتمع اإلسالمي آلماد طويلة يف حياة املسلمني 

ألننا ال نتمثل يف ضمائرنا حقيقة هذا االنطالق من كل ما تنشئه . إننا ال نكاد ندرك حقيقة ذلك امليالد اجلديد 
« تباطاهتا من قيم وموازين واعتبارات ساحقة الثقل إىل احلد الذي خييل لبعض أصحاب املذاهب أوضاع األرض وار

أن جانباً واحداً منها هو األوضاع االقتصادية هو الذي يقرر مصائر الناس وعقائدهم وفنوهنم وآداهبم » التقدمية 
ي للتاريخ يف ضيق أفق ، ويف جهالة وقوانينهم وعرفهم وتصورهم للحياة كما يقول أصحاب مذهب التفسري املاد

  طاغية حبقائق النفس وحقائق احلياة
  . .معجزة امليالد اجلديد لإلنسان على يد اإلسالم يف ذلك الزمان . إهنا املعجزة 

ولكن املسألة مل تكن هينة وال يسرية . . ومنذ ذلك امليالد سادت القيم اليت صاحبت ذلك احلادث الكوين العظيم 
غري أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد استطاع بإرادة اهللا ، . . العربية ، وال يف املسلمني أنفسهم يف البيئة 

وبتصرفاته هو وتوجيهاته املنبعثة من حرارة انفعاله بالتوجيه القرآين الثابت أن يزرع هذه احلقيقة يف الضمائر ويف 
. . وعها ، وتظلل حياة اجلماعة املسلمة قروناً طويلة احلياة؛ وأن حيرسها ويرعاها ، حىت تتأصل جذورها ومتتد فر

  . .على الرغم من مجيع عوامل االنتكاس األخرى 
أهالً « : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد هذا احلادث يهش البن أم مكتوم ويرعاه؛ ويقول له كلما لقيه 

  . .ينة وقد استخلفه مرتني بعد اهلجرة على املد» مبن عاتبين فيه ريب 
ولكي حيطم موازين البيئة وقيمها املنبثقة من اعتبار األرض ومواضعاهتا ، زوج بنت خالته زينب بنت جحش 

ويف البيئة العربية . ومسألة الزواج واملصاهرة مسألة حساسة شديدة احلساسية . األسدية ، ملواله زيد بن حارثة 
  .بصفة خاصة 

وجعل خالد ابن روحية . ول اهلجرة ، جعل عمه محزة ومواله زيداً أخوين وقبل ذلك حينما آخى بني املسلمني يف أ
  اخلثعمي وبالل بن رباح أخوين

وبعث زيداً أمرياً يف غزوة مؤته ، وجعله األمري األول ، يليه جعفر بن أيب طالب ، مث عبد اهللا بن رواحه األنصاري ، 
  .الوليد على ثالثة آالف من املهاجرين واألنصار ، فيهم خالد بن 

  .وهي الغزوة اليت استشهد فيها الثالثة رضي اهللا عنهم . . وخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنفسه يشيعهم 



وكان آخر عمل من أعماله صلى اهللا عليه وسلم أن أمَّر أسامة بن زيد على جيش لغزو الروم ، يضم كثرة من 
وفيهم سعد بن . وصاحباه ، واخلليفتان بعده بإمجال املسلمني  املهاجرين واألنصار ، فيهم أبو بكر وعمر وزيراه ،

  .ومن أسبق قريش إىل اإلسالم -صلى اهللا عليه وسلم  -أيب وقاص قريبه 
بعث رسول اهللا :  -ويف ذلك قال ابن عمر رضي اهللا عنهما. وقد متلمل بعض الناس من إمارة أسامة وهو حدث 

أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما فطعن بعض الناس يف إمارته ، فقال النيب  بعثاً أمر عليهم -صلى اهللا عليه وسلم 
  صلى اهللا عليه وسلم

وأمي اهللا إن كان خلليقاً لإلمارة ، وإن كان ملن أحب . إن تطعنوا يف إمارته فقد كنتم تطعنون يف إمارة أبيه من قبل « 
  .» وإن هذا ملن أحب الناس إيل . الناس إيلّ 

بشأن سلمان الفارسي ، وحتدثوا عن الفارسية والعربية ، حبكم إحياءات القومية الضيقة ، ضرب  وملا لغطت ألسنة
فتجاوز به بقيم » سلمان منا أهل البيت « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضربته احلامسة يف هذا األمر فقال 

وجعلة من . . ضيقة اليت يتحمسون هلا السماء وميزاهنا كل أفاق النسب الذي يستعزون به ، وكل حدود القومية ال
  أهل البيت رأساً

. . » يا بن السوداء « وملا وقع بني أيب ذر الغفاري وبالل بن رباح رضي اهللا عنما ما أفلت معه لسان أيب ذر بكلمة 
ذر طّف يا أبا « : غضب هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غضباً شديداً؛ وألقاها يف وجهه أيب ذر عنيفة خميفة 

إما إسالم فهي قيم . . ففرق يف األمر إىل جذوره البعيدة » الصاع ليس البن البيضاء على ابن السوداء فضل 
  وإما جاهلية فهي قيم األرض وموازين األرض. السماء وموازين السماء 

هته على األرض ووصلت الكلمة النبوية حبرارهتا إىل قلب أيب ذر احلساس؛ فانفعل هلا أشد االنفعال ، ووضع جب
  تكفرياً عن قولته الكبرية. يقسم أال يرفعها حىت يطأها بالل 

قال رسول اهللا صلى اهللا : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال . . وكان امليزان الذي ارتفع به بالل هو ميزان السماء 
الليلة خشف نعليك بني  فإين مسعت. يا بالل حدثين بأرجى عمل عملته يف اإلسالم منفعة عندك « : عليه وسلم 

ما عملت يف اإلسالم عمالً أرجى عندي منفعة من أين ال أتطهر طهوراً تاماً يف ساعة من ليل : فقال » يدي يف اجلنة 
  .أو هنار إال صليت بذلك الطهور ما كتب يل أن أصلي 

نوا له مرحباً بالطيب ائذ« : وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول عن عمار بن ياسر وقد استأذن عليه 
وعن حذيفة رضي اهللا عنه قال رسول اهللا . » ملئ عمار رضي اهللا عنه إمياناً إىل مشاشه « : وقال عنه . » املطيب 

إين ال أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي وأشار إىل أيب بكر وعمر رضي اهللا « صلى اهللا عليه وسلم 
  .» ما حدثكم ابن مسعود فصدقوه و. عنهما واهتدوا هبدي عمار 

قدمت : عن أيب موسى رضي اهللا عنه قال . . وكان ابن مسعود حيسبه الغريب عن املدينة من أهل بيت رسول اهللا 
أنا وأخي من اليمن ، فمكثنا حيناً وما نرى ابن مسعود وأمه إال من أهل بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من 

  .«  صلى اهللا عليه وسلم ولزومهم له كثرة دخوهلم على رسول اهللا

. وجليبيب وهو رجل من املوايل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب له بنفسه ليزوجه امرأة من األنصار 
أتريدون أن تردوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمره؟ إن كان قد رضيه لكم : فلما تأىب أبواها قالت هي 

  .زوجاها فرضيا و. فأنكحوه 



عن أيب برزة . . وقد افتقده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الوقعة اليت استشهد فيها بعد فترة قصرية من زواجه 
: فقال ألصحابه . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مغزى له ، فأفاء اهللا عليه : األسلمي رضي اهللا عنه قال 

فالناً . نعم : قالوا » هل تفقدون من أحد؟ « : مث قال . فالناً وفالناً وفالناً نعم : قالوا » هل تفقدون من أحد؟ « 
فطلبوه ، فوجدوه إىل » لكين أفقد جليبيباً « : قال . ال : فقالوا » هل تفقدون من أحد؟ « : مث قال . وفالناً وفالناً 

هذا . قتل سبعة مث قتلوه « : ه ، مث قال فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فوقف علي. جنب سبعة قد قتلهم مث قتلوه 
: مث وضعه على ساعديه ، ليس له سرير إال ساعدا النيب صلى اهللا عليه وسلم قال . هذا مين وأنا منه . مين وأنا منه 

  .» فحفر له ، ووضع يف قربه ومل يذكر غسالً 
ونشأ اجملتمع الرباين الذي . النحو الفريد بذلك التوجيه اإلهلي وهبذا اهلدي النبوي كان امليالد للبشرية على هذا 

وكانت هذه هي . . يتلقى قيمه وموازينه من السماء ، طليقاً من قيود األرض ، بينما هو يعيش على األرض 
واليت تدل بذاهتا على أن هذا . املعجزة اليت ال تتحقق إال بإرادة إله ، وبعمل رسول . املعجزة الكربى لإلسالم 

  هللا ، وأن الذي جاء به للناس رسولالدين من عند ا
وكان من تدبري اهللا هلذا األمر أن يليه بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صاحبه األول أبو بكر ، وصاحبه الثاين 

أقرب اثنني إلدراك طبيعة هذا األمر ، وأشد اثنني انطباعاً هبدي رسول اهللا ، وأعمق اثنني حباً لرسول اهللا ، . . عمر 
  .على تتبع مواضع حبه ومواقع خطاه  وحرصاً

فكان أول عمل له بعد توليه . حفظ أبو بكر رضي اهللا عنه عن صاحبه صلى اهللا عليه وسلم ما أراده يف أمر أسامة 
اخلالفة هو إنفاذه بعث أسامة ، على رأس اجليش الذي أعده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسار يودعه بنفسه إىل 

  .أسامة راكب وأبو بكر اخلليفة راجل  .ظاهر املدينة 

» يا خليفة رسول اهللا لتركنب أو ألنزلن « : فيقول . فيستحي أسامة الفىت احلدث أن يركب واخلليفة الشيخ ميشي 
  . .» وما علي أن أغرب قدمي يف سبيل اهللا ساعة؟ . وواهللا ال أركب . واهللا ال تنزل « : فيقسم اخلليفة . . 

. ولكن عمر إمنا هو جندي يف جيش أسامة . وقد محل عبء اخلالفة الثقيل . نه يف حاجة إىل عمر مث يرى أبو بكر أ
ياهللا إن . . » إن رأيت أن تعينين بعمر فافعل « : فإذا اخلليفة يقول . فال بد من استئذانه فيه . وأسامة هو األمري 

  اس إال بإرادة اهللا ، على يدي رسول من عند اهللاال يرقى إليها الن. إهنا آفاق عوال . . رأيت أن تعينين فافعل 
  .مث متضي عجلة الزمن فنرى عمر بن اخلطاب خليفة يويل عمار بن ياسر على الكوفة 

ويقف بباب عمر سهيل بن عمرو بن احلارث بن هشام ، وأبو سفيان بن حرب ، ومجاعة من كرباء قريش من 
فتورم أنف أيب سفيان ، . ا من السابقني إىل اإلسالم ومن أهل بدر ألهنما كان. الطلقاء فيأذن قبلهم لصهيب وبالل 

فيقول له صاحبه وقد . . » يأذن هلؤالء العبيد ويتركنا على بابه . مل أر كاليوم قط « : ويقول بانفعال اجلاهلية 
اً فاغضبوا على إن كنتم غضاب. إين واهللا أرى الذي يف وجوهكم . أيها القوم « : استقرت يف حسه حقيقة اإلسالم 

  .» فكيف بكم إذا دعوا يوم القيامة وتركتم؟ . فأسرعوا وأبطأمت . دعي القوم إىل اإلسالم ودعيتم . أنفسكم 
يا « : حىت إذا سأله عبد اهللا عن سر ذلك قال له . ويفرض عمر ألسامة بن زيد أكرب مما يفرض لعبد اهللا بن عمر 

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أبيك وكان أسامة رضي اهللا عنه أحب كان زيد رضي اهللا عنه أحب إىل رسو. بين 
يقوهلا عمر . . » إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منك فآثرت حب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على حيب 

  وهو يعلم أن حب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمنا كان مقوماً مبيزان السماء
ويروى أنه أوثقه . . اسب خالد بن الوليد القائد املظفر صاحب النسب العريق فيلببه بردائه ويرسل عمر عماراً ليح



. وخالد ال يرى يف هذا كله بأساً . . بشال عمامته حىت ينتهي من حسابه فتظهر براءته فيفك وثاقه ويعممه بيده 
لذي قال عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه فإمنا هو عمار صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم السابق إىل اإلسالم ا

  وسلم ما قال
الذي كان مملوكاً ألمية بن . يعين بالالً . وعمر هو الذي يقول عن أيب بكر رضي اهللا عنهما هو سيدنا وأعتق سيدنا 

  .خلف 

  سيدنا. . ل عن بال. . وعنه يقول عمر بن اخلطاب . . حىت اشتراه منه أبو بكر وأعتقه . وكان يعذبه عذاباً شديداً 
يقول هذا ، وهو مل يستخلف عثمان وال » ولو كان سامل موىل أيب حذيفة حياً الستخلفته « : وعمر هو الذي قال 

  إمنا جعل الشورى يف الستة بعده ومل يستخلف أحداً بذاته. . علياً ، وال طلحة وال الزبري 
ضي اهللا عنهما إىل أهل الكوفة يستنفرهم يف وعلي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه يرسل عماراً واحلسن بن علي ر

إين ألعلم أهنا زوجة نبيكم صلى اهللا عليه وسلم يف « : األمر الذي كان بينه وبني عائشة رضي اهللا عنها فيقول 
فيسمع له الناس يف شأن عائشة أم املؤمنني ، وبنت . . » الدنيا واآلخرة ، ولكن اهللا ابتالكم لتتبعوه أو تتبعوها 

  .ق أيب بكر رضي اهللا عنهم مجيعاً الصدي
فيقول . وبالل بن رباح يرجوه أخوه يف اإلسالم أبو روحية اخلثعمي أن يتوسط له يف الزواج من قوم من أهل اليمن 

فإن شئتم أن تزوجوه فزوجوه . أنا بالل بن رباح ، وهذا أخي أبو روحية ، وهو امرؤ سوء يف اخللق والدين « : هلم 
فال يدلس عليهم ، وال خيفى من أمر أخيه شيئاً ، وال يذكر أنه وسيط وينسى . . » تدعوا فدعوا ، وإن شئتم أن 

ويزوجون أخاه ، وحسبهم وهو العريب ذو . . فيطمئن القوم إىل هذا الصدق . . أنه مسؤول أمام اهللا فيما يقول 
  النسب أن يكون بالل املوىل احلبشي وسيطه

يف اجملتمع اإلسالمي ، وظلت مستقرة بعد ذلك آماداً طويلة على الرغم من عوامل واستقرت تلك احلقيقة الكبرية 
وكان عبد اهللا ابن عمر يذكر . وقد كان عبد اهللا بن عباس يذكر ويذكر معه مواله عكرمه « . االنتكاس الكثرية 

. عبد الرمحن بن هرمز  وأبو هريرة ومعه مواله. وأنس بن مالك ومعه مواله ابن سريين . ويذكر معه مواله نافع 
ويف مكة كان جماهد بن جرب ، وعطاء بن رباح ، وطاووس بن كيسان هم . ويف البصرة كان احلسن البصري 

  . .» ويف مصر توىل الفتيا يزيد بن أيب حبيب يف أيام عمر بن عبد العزيز وهو موىل أسود من دنقلة . الفقهاء 
يف اعتبار أنفسهم ويف اعتبار الناس من . . ردوا من قيم األرض كلها وظل ميزان السماء يرجح بأهل التقوى ولو جت

. ومل يرفع هذا امليزان من األرض إال قريباً جداً بعد أن طغت اجلاهلية طغياناً شامالً يف أحناء األرض مجيعاً . حوهلم 
سان كله ال يساوي اآللة وأصبح اإلن. وأصبح الرجل يقوم برصيده من الدوالرات يف أمريكا زعيمة الدول الغربية 

أما أرض املسلمني فقد سادت فيها اجلاهلية األوىل ، . يف املذهب املادي املسيطر يف روسيا زعيمة الدول الشرقية 
  .اليت جاء اإلسالم لريفعها من وهدهتا؛ وانطلقت فيها نعرات كان اإلسالم قد قضى عليها 

  . .زهيدة ال متت بصلة إىل اإلميان والتقوى  وحطمت ذلك امليزان اإلهلي وارتدت إىل قيم جاهلية
ومل يعد هنالك إال أمل يناط بالدعوة اإلسالمية أن تنقذ البشرية كلها مرة أخرى من اجلاهلية؛ وأن يتحقق على 
يديها ميالد جديد لإلنسان كامليالد الذي شهدته أول مرة ، والذي جاء ذلك احلادث الذي حكاه مطلع هذه 

  . .تلك اآليات القليلة احلامسة العظيمة  السورة ليعلنه يف
وبعد تقرير تلك احلقيقة الكبرية يف ثنايا التعقيب على ذلك احلادث ، يف املقطع األول من السورة ، يعجب السياق 



يف املقطع الثاين من أمر هذا اإلنسان ، الذي يعرض عن اهلدى ، ويستغين عن اإلميان ، ويستعلي على الدعوة إىل 
يعجب من أمره وكفره ، وهو ال يذكر مصدر وجوده ، وأصل نشأته ، وال يرى عناية اهللا به وهيمنته . . ربه 

  :كذلك على كل مرحلة من مراحل نشأته يف األوىل واآلخرة؛ وال يؤدي ما عليه خلالقه وكافله وحماسبه 
مث إذا شاء . مث أماته فأقربه .  مث السبيل يسره. قتل اإلنسان ما أكفره من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره { 

  . .} كال ملا يقض ما أمره . أنشره 
وإفادة . فهي صيغة تفظيع وتقبيح وتشنيع ألمره . . فإنه ليستحق القتل على عجيب تصرفه . . } قتل اإلنسان { 

  . .أنه يرتكب ما يستوجب القتل لشناعته وبشاعته 
ولو رعى هذه املقتضيات لشكر خالقه . ملقتضيات نشأته وخلقته  ما أشد كفره وجحوده ونكرانه. . } ما أكفره { 

  . .، ولتواضع يف دنياه ، ولذكر آخرته 
  ؟ وما هو أصله وما هو مبدؤه؟. وإال فعالم يتكرب ويستغين ويعرض 

  . .} من أي شيء خلقه؟ { 
  : إنه أصل متواضع زهيد ، يستمد كل قيمته من فضل اهللا ونعمته ، ومن تقديره وتدبريه

  . .} من نطفة خلقه فقدره { 
من . قدره . ولكن خالقه هو الذي قدره . . من هذا الشيء الذي ال قيمة له؛ ومن هذا األصل الذي ال قوام له 

وارتفع به من ذلك . من منحه قدراً وقيمة فجعله خلقاً سوياً ، وجعله خلقاً كرمياً : وقدره . تقدير الصنع وإحكامه 
  .ىل املقام الرفيع الذي تسخر له فيه األرض وما عليها األصل املتواضع ، إ

  . .} مث السبيل يسره { 
سواء لرحلة . ويسره لسلوكه مبا أودعه من خصائص واستعدادات . أو مهد له سبيل اهلداية . فمهد له سبيل احلياة 

  .احلياة ، أو لالهتداء فيها 
  :بال اختيار وال فرار . ليها كل حي حىت إذا انتهت الرحلة ، صار إىل النهاية اليت يصري إ

  . .} مث أماته فأقربه { 
فأمره يف هنايته كأمره يف بدايته ، يف يد الذي أخرجه إىل احلياة حني شاء ، وأهنى حياته حني شاء ، وجعل مثواه 

ه وأودع فطرت. جوف األرض ، كرامة له ورعاية ، ومل جيعل السنة أن يترك على ظهرها للجوارح والكواسر 
  .فكان هذا طرفاً من تدبريه له وتقديره . احلرص على مواراة ميته وقربه 

  :حىت إذا حان املوعد الذي اقتضته مشيئته ، أعاده إىل احلياة ملا يراد به من األمر 
  . .} مث إذا شاء أنشره { 

  .فليس متروكاً سدى؛ وال ذاهباً بال حساب وال جزاء 

  د؟فهل تراه هتيأ هلذا األمر واستع. 
  . .} كال ملا يقض ما أمره { 

وهو اإلحياء الذي . إىل آخر حلظة يف حياته . . ملا يقض ما أمره . . اإلنسان عامة ، بأفراده مجلة ، وبأجياله كافة 
ومل يشكر خالقه وهاديه . . مل يذكر أصله ونشأته حق الذكرى . كال إنه ملقصر ، مل يؤد واجبه . يلقيه التعبري بلما 

هو هكذا يف . . ومل يقض هذه الرحلة على األرض يف االستعداد ليوم احلساب واجلزاء . ق الشكر وكافله ح
  فوق أن الكثرة تعرض وتتوىل ، وتستغين وتتكرب على اهلدى. جمموعه 



فهال نظر إىل طعامه وطعام . . فتلك هي نشأة هذا اإلنسان . . وينتقل السياق إىل ملسة أخرى يف مقطع جديد 
   هذه الرحلة؟ وهي شيء واحد من أشياء يسرها له خالقه؟أنعامه يف

وزيتوناً . فأنبتنا فيها حباً ، وعنباً وقضباً . مث شققنا األرض شقاً . أنا صببنا املآء صباً . فلينظر اإلنسان إىل طعامه { 
  . .} متاعاً لكم وألنعامكم . وفاكهة وأبا . وحدآئق غلباً . وخنالً 

هذه هي فلينظر إليها؛ فهل له من يد فيها؟ هل له من تدبري ألمرها؟ . فصلة مرحلة مرحلة م. هذه هي قصة طعامه 
  . .إن اليد اليت أخرجته إىل احلياة وأبدعت قصته ، هي ذاهتا اليد اليت أخرجت طعامه وأبدعت قصته 

ينظر إىل هذا األمر ل. . ألصق شيء به ، وأقرب شيء إليه ، وألزم شيء له . . } فلينظر اإلنسان إىل طعامه { 
وهي . لينظر إىل قصته العجيبة اليسرية ، فإن يسرها ينسيه ما فيها من العجب . امليسر الضروري احلاضر املكرر 
  :وكل خطوة من خطواهتا بيد القدرة اليت أبدعته . معجزة كمعجزة خلقه ونشأته 

فها كل إنسان يف كل بيئة ، يف أية درجة كان من وصب املاء يف صورة املطر حقيقة يعر. . } أنا صببنا املاء صباً { 
فأما حني تقدم اإلنسان يف املعرفة فقد عرف من . فهي حقيقة خياطب هبا كل إنسان . درجات املعرفة والتجربة 

وأقرب الفروض . مدلول هذا النص ما هو أبعد مدى وأقدم عهداً من هذا املطر الذي يتكرر اليوم ويراه كل أحد 
وجود احمليطات الكبرية اليت يتبخر ماؤها مث ينزل يف صورة مطر ، أقرب الفروض أن هذه احمليطات  اآلن لتفسري

  تكونت أوالً يف السماء فوقنا مث صبت على األرض صباً
إذا كان صحيحاً أن درجة حرارة الكرة األرضية وقت انفصاهلا عن « : ويف هذا يقول أحد علماء العصر احلاضر 

فعندئذ كانت كل العناصر . أو كانت تلك درجة حرارة سطح األرض . درجة  ٠٠٠ ١٢الشمس كانت حوايل 
وملا أخذت الكرة األرضية ، أو األجزاء . ولذا مل يكن يف اإلمكان وجود أي تركيب كيميائي ذي شأن . حرة 

لألكسيجني  وما كان. املكونة هلا يف أن تربد تدرجيياً ، حدثت تركيبات ، وتكونت خلية العامل كما نعرفه 
وعند هذه النقطة اندفعت معاً . درجة فارهنايت  ٤٠٠٠واهليدروجني أن يتحدا إال بعد أن هبطت درجة احلرارة إىل 

  .تلك العناصر ، وكونت املاء الذي نعرفه اآلن أنه هواء الكرة األرضية 

تلك العناصر اليت مل تكن قد احتدت ومجيع . ومجيع احمليطات كانت يف السماء . وال بد أنه كان هائالً يف ذلك احلني 
. ولكنه مل يستطع الوصول إليها . وبعد أن تكون املاء يف اجلو اخلارجي سقط حنو األرض . كانت غازات يف اهلواء 

وبالطبع جاء الوقت . إذ كانت درجة احلرارة على مقربة من األرض أعلى مما كانت على مسافة آالف األميال 
وملا كانت احمليطات يف اهلواء فإن . يه إىل األرض ليطري منها ثانياً يف شكل خبار الذي صار الطوفان يصل ف

  .« اخل؟ . . . . ومتشى اجليشان مع التفتت . الفيضانات اليت كانت حتدث مع تقدم التربيد كانت فوق احلسبان 
تاريخ . اريخ الذي يشري إليه وهذا الفرض ولو أننا ال نعلق به النص القرآين يوسع من حدود تصورنا حنن للنص والت

ويبقى النص القرآين . وقد يصح هذا الفرض ، وقد جتّد فروض أخرى عن أصل املاء يف األرض . صب املاء صباً 
  .صاحلاً ألن خياطب به كل الناس يف كل بيئة ويف كل جيل 

ذا املاء يف أي صورة من صوره ، وال يزعم أحد أنه أنشأ ه. . } أنا صببنا املاء صباً { : ذلك كان أول قصة الطعام 
  ويف أي تاريخ حلدوثه؛ وال أنه صبه على األرض صباً ، لتسري قصة الطعام يف هذا الطريق

وهي صاحلة ألن خياطب هبا اإلنسان البدائي . وهذه هي املرحلة التالية لصب املاء . . } مث شققنا األرض شقاً { 
أو . مث يراه يشق األرض ويتخلل تربتها . درته ، وتدبري غري تدبريه الذي يرى املاء ينصب من السماء بقدرة غري ق

وهو حنيل حنيل ، . . يرى النبت يشق تربة األرض شقاً بقدرة اخلالق وينمو على وجهها ، وميتد يف اهلواء فوقها 



. و ناحل لني لطيف ولكن اليد املدبرة تشق له األرض شقاً ، وتعينه على النفاذ فيها وه. واألرض فوقه ثقيلة ثقيلة 
وهي معجزة يراها كل من يتأمل انبثاق النبتة من التربة؛ وحيس من ورائه انطالق القوة اخلفية الكامنة يف النبتة 

  .الرخية 
وقد يكون شق األرض لتصبح . فأما حني تتقدم معارف اإلنسان فقد يعن له مدى آخر من التصور يف هذا النص 

إنه قد يكون ذلك التفتت يف صخور القشرة األرضية بسبب الفيضانات . نتصور صاحلة للنبات أقدم بكثري مما 
وبسبب العوامل اجلوية الكثرية اليت يفترض علماء اليوم أهنا تعاونت . اهلائلة اليت يشري إليها الفرض العلمي السابق 

. مي الصاحلة للزرع لتفتيت الصخور الصلبة اليت كانت تكسو وجه األرض وتكون قشرهتا؛ حىت وجدت طبقة الط
مما يتسق أكثر مع هذا التتابع الذي تشري إليه النصوص . وكان هذا أثراً من آثار املاء تالياً يف تارخيه لصب املاء صباً 

. .  
وسواء كان هذا أم ذاك أم سوامها هو الذي حدث ، وهو الذي تشري إليه اآليتان السابقتان فقد كانت املرحلة 

  .النبات بكل صنوفه وأنواعه الثالثة يف القصة هي 

  :اليت يذكر منها هنا أقرهبا للمخاطبني ، وأعمها يف طعام الناس واحليوان 
ما يأكله الناس يف أية صورة من صوره ، وما يتغذى به احليوان . وهو يشمل مجيع احلبوب . . } فأنبتنا فيها حباً { 

  .يف كل حالة من حاالته 
والقضب هو كل ما يؤكل رطباً غضاً من اخلضر اليت تقطع مرة بعد أخرى . معروف والعنب . . } وعنباً وقضباً { 
. .  
والزيتون والنخل معروفان لكل عريب ، واحلدائق مجع حديقة ، . . } وفاكهة وأبا . وحدائق غلبا . وزيتوناً وخنالً { 

أي ضخمة عظيمة ملتفة . غلباء مجع } غلبا { و . وهي البساتني ذات األشجار املثمرة املسورة حبوائط حتميها 
وهو الذي سأل عنه عمر . أغلب الظن أنه الذي ترعاه األنعام } األب { والفاكهة من مثار احلدائق و . األشجار 

  بن اخلطاب مث راجع نفسه فيه متلّوماً كما سبق يف احلديث عن سورة النازعات فال نزيد حنن شيئاً
وليس فيها لإلنسان يد يدعيها ، يف أية مرحلة . يد اليت أبدعت اإلنسان كلها من إبداع ال. هذه هي قصة الطعام 

واملعجزة يف . إنه مل يبدعها ، ومل يبتدعها . . حىت احلبوب والبذور اليت قد يلقيها هو يف األرض . . من مراحلها 
واحلبوب منوعه ، وكل  والتربة واحدة بني يديه ، ولكن البذور. إنشائها ابتداء من وراء تصور اإلنسان وإدراكه 

وكلها تسقى مباء واحد ، ولكن اليد املبدعة تنوع النبات وتنوع . منها يؤتى أكله يف القطع املتجاورات من األرض 
كل أولئك يف خفية عن . . الثمار؛ وحتفظ يف البذرة الصغرية خصائص أمها اليت ولدهتا فتنقلها إىل بنتها اليت تلدها 

  . .ال يقضي أمرها ، وال يستشار يف شأن من شؤوهنا اإلنسان ال يعلم سرها و
  :هذه هي القصة اليت اخرجتها يد القدرة 

مث يكون بعد ذلك . ينتهي فيه هذا املتاع؛ الذي قدره اهللا حني قدر احلياة . إىل حني . . } متاعاً لكم وألنعامكم { 
  : أمر جيدر باإلنسان أن يتدبره قبل أن جييء. أمر آخر يعقب املتاع 

لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه . فإذا جآءت الصآخة ، يوم يفر املرء من أخيه ، وأمه وأبيه ، وصاحبته وبنيه { 
وجوه يومئذ مسفرة ، ضاحكة مستبشرة ، ووجوه يومئذ عليها غربة ، ترهقها قترة ، أولئك هم الكفرة الفجرة . . 
 {. .  

مع التقدير الطويل ، والتدبري الشامل ، لكل خطوة وكل مرحلة يف وهذه هي اليت تتفق . فهذه هي خامتة املتاع 



والذي استغىن واعرض . مع الذي جاء يسعى وهو خيشى . ويف هذا املشهد ختام يتناسق مع املطلع . نشأة اإلنسان 
  .مث هذان مها يف ميزان اهللا . عن اهلدى 

وهو يشق اهلواء شقاً ، حىت يصل إىل األذن والصاخة لفظ ذو جرس عنيف نافذ ، يكاد خيرق صماخ األذن ، « 
  »صاخاً ملحاً 

يوم يفر املرء { : مشهد املرء يفر وينسلخ من ألصق الناس به : وهو ميهد هبذا اجلرس العنيف للمشهد الذي يليه « 
صاخة أولئك الذين تربطهم به وشائج وروابط ال تنفصم؛ ولكن هذه ال. . } من أخيه وأمه وأبيه ، وصاحبته وبنيه 

  .متزق هذه الروابط متزيقاً ، وتقطع تلك الوشائج تقطيعاً 

فلكل نفسه . ويستبد هبا استبداداً . واهلول يف هذا املشهد هول نفسي حبت ، يفزع النفس ويفصلها عن حميطها « 
ومئذ لكل امرئ منهم ي{ : وشأنه ، ولديه الكفاية من اهلم اخلاص به ، الذي ال يدع له فضلة من وعي أو جهد 

  . .} شان يغنيه 
فما يوجد أخصر وال أمشل من هذا التعبري ، . والظالل الكامنة وراء هذه العبارة ويف طياهتا ظالل عميقة سحيقة » 

  } لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه { : لتصوير اهلم الذي يشغل احلس والضمري 
مث يأخذ يف تصوير حال املؤمنني وحال . . إذا جاءت الصاخة . . ذلك حال اخللق مجيعاً يف هول ذلك اليوم 

  :الكافرين ، بعد تقوميهم ووزهنم مبيزان اهللا هناك 
فهذه وجوه مستنرية منرية متهللة ضاحكة مستبشرة ، راجية يف . . } ضاحكة مستبشرة . وجوه يومئذ مسفرة { 

لتتهلل وتستنري وتضحك وتستبشر فهي تنجو من هول الصاخة املذهل . رهبا ، مطمئنة مبا تستشعره من رضاه عنها 
  . .أو هي قد عرفت مصريها ، وتبني هلا مكاهنا ، فتهللت واستبشرت بعد اهلول املذهل . 
  . .} أولئك هم الكفرة الفجرة . ترهقها قترة . ووجوه يومئذ عليها غربة { 

ما قدمت ، فاستيقنت ما  وقد عرفت. فأما هذه فتعلوها غربة احلزن واحلسرة ، ويغشاها سواد الذل واالنقباض 
الذين ال يؤمنون باهللا وبرساالته ، والذين خرجوا عن . . } أولئك هم الكفرة الفجرة { . . ينتظرها من جزاء 

  . .حدوده وانتهكوا حرماته 
. ارتسم مالمح ومسات من خالل األلفاظ والعبارات . ويف هذا الوجوه وتلك قد ارتسم مصري هؤالء وهؤالء 

  .وه شاخصة ، لقوة التعبري القرآين ودقة ملساته وكأمنا الوج
وتستقل هذه السورة . واخلتام يقرر نتيجة امليزان . املطلع يقرر حقيقة امليزان . . بذلك يتناسق املطلع واخلتام 

اء وتفي هبا كلها هذا الوف. القصرية هبذا احلشد من احلقائق الضخام ، واملشاهد واملناظر ، واإليقاعات واملوحيات 
  . .اجلميل الدقيق 

َوإِذَا ) ٤(َوإِذَا الِْعشَاُر ُعطِّلَْت ) ٣(وَإِذَا الْجِبَالُ ُسيَِّرْت ) ٢(َوإِذَا النُُّجوُم اْنكََدَرْت ) ١(إِذَا الشَّْمُس كُوَِّرْت 
بِأَيِّ ذَْنبٍ ) ٨(ا الَْمْوُءوَدةُ ُسِئلَْت وَإِذَ) ٧(َوإِذَا النُّفُوُس زُوَِّجْت ) ٦(َوإِذَا الْبَِحارُ ُسجَِّرْت ) ٥(الُْوُحوشُ ُحشَِرْت 

َوإِذَا الَْجنَّةُ أُْزلِفَْت ) ١٢(َوإِذَا الَْجِحيمُ ُسعَِّرْت ) ١١(َوإِذَا السََّماُء كُِشطَْت ) ١٠(َوإِذَا الصُُّحُف ُنشَِرْت ) ٩(قُِتلَْت 
) ١٧(َواللَّْيلِ إِذَا َعْسَعَس ) ١٦(الْجََوارِ الْكُنَّسِ ) ١٥(فَلَا أُقِْسُم بِالُْخنَّسِ ) ١٤(َعِلَمْت َنفٌْس َما أَْحَضَرْت ) ١٣(

) ٢١(ُمطَاعٍ ثَمَّ أَِمنيٍ ) ٢٠(ِذي قُوٍَّة ِعْنَد ِذي الْعَْرشِ َمِكنيٍ ) ١٩(إِنَّهُ لَقَْولُ َرُسولٍ كَرِميٍ ) ١٨(َوالصُّْبحِ إِذَا َتنَفََّس 
َوَما ُهَو بِقَْولِ َشْيطَانٍ ) ٢٤(َوَما ُهَو َعلَى الَْغْيبِ بَِضنِنيٍ ) ٢٣(بِالْأُفُقِ الُْمبِنيِ  َولَقَْد َرآُه) ٢٢(َوَما َصاِحُبكُْم بَِمْجُنوٍن 



َوَما َتَشاُءونَ إِلَّا ) ٢٨(ِلَمْن َشاَء ِمْنكُْم أَنْ َيْسَتِقيَم ) ٢٧(إِنْ ُهَو إِلَّا ِذكٌْر ِللْعَالَِمَني ) ٢٦(فَأَْيَن َتذَْهُبونَ ) ٢٥(َرجِيمٍ 
  ) ٢٩(َيَشاَء اللَُّه َربُّ الْعَالَِمَني  أَنْ

  :هذه السورة ذات مقطعني اثنني تعاجل يف كل مقطع منهما تقرير حقيقة ضخمة من حقائق العقيدة 
األوىل حقيقة القيامة ، وما يصاحبها من انقالب كوين هائل كامل ، يشمل الشمس والنجوم واجلبال والبحار ، 

  .والوحوش ، كما يشمل بين اإلنسان واألرض والسماء ، واألنعام 
والثانية حقيقة الوحي ، وما يتعلق هبا من صفة امللك الذي حيمله ، وصفة النيب الذي يتلقاه ، مث شأن القوم 

  .املخاطبني هبذا الوحي معه ، ومع املشيئة الكربى اليت فطرهتم ونزلت هلم الوحي 
قاهلا ، فتقلب كل شيء ، وتنثر كل شيء؛ وهتيج الساكن تنطلق من ع. واإليقاع العام للسورة حبركة جائحة 

وتروع اآلمن؛ وتذهب بكل مألوف وتبدل كل معهود؛ وهتز النفس البشرية هزاً عنيفاً طويالً ، خيلعها من كل ما 
وال . اعتادت أن تسكن إليه ، وتتشبث به ، فإذا هي يف عاصفة اهلول املدمر اجلارف ريشة ال وزن هلا وال قرار 

  . .ذ هلا وال ملجأ إال يف محى الواحد القهار ، الذي له وحده البقاء والدوام ، وعنده وحده القرار واالطمئنان مال
ومن مث فالسورة بإيقاعها العام وحده ختلع النفس من كل ما تطمئن إليه وتركن ، لتلوذ بكنف اهللا ، وتأوي إىل محاه 

  . .، وتطلب عنده األمن والطمأنينة والقرار 
 السورة مع هذا ثروة ضخمة من املشاهد الرائعة ، سواء يف هذا الكون الرائع الذي نراه ، أو يف ذلك اليوم ويف

وثروة كذلك من التعبريات األنيقة املنتقاة لتلوين . اآلخر الذي ينقلب فيه الكون بكل ما نعهده فيه من أوضاع 
  .ضيق ، فتضغط على احلس وتنفذ إليه يف قوة وإحياء وتلتقي هذه وتلك يف حيز السورة ال. املشاهد واإليقاعات 

ولوال أن يف التعبري ألفاظاً وعبارات مل تعد مألوفة وال واضحة للقارئ يف هذا الزمان ، آلثرت ترك السورة تؤدي 
ار بإيقاعها وصورها وظالهلا وحقائقها ومشاهدها ، ما ال تؤديه أية ترمجة هلا يف لغة البشر؛ وتصل بذاهتا إىل أوت

  .القلوب فتهزها من األعماق 
  وقد بعدنا يف زماننا هذا عن مألوف لغة القرآن. ولكن ال بد مما ليس منه بد 

إذا الشمس كورت ، وإذا النجوم انكدرت ، وإذا اجلبال سريت ، وإذا العشار عطلت ، وإذا الوحوش حشرت ، 
بأى ذنب قتلت؟ وإذا الصحف نشرت ، وإذا : وإذا البحار سجرت ، وإذا النفوس زوجت ، وإذا املوءودة سئلت 

  . .} علمت نفس مآ أحضرت . . السمآء كشطت ، وإذا اجلحيم سعرت ، وإذا اجلنة أزلفت 
االنقالب الذي يشمل األجرام . هذا هو مشهد االنقالب التام لكل معهود ، والثورة الشاملة لكل موجود 

حيث ينكشف كل . ليفة ، ونفوس البشر ، وأوضاع األمور السماوية واألرضية ، والوحوش النافرة واألنعام األ
وكل . مستور ، ويعلم كل جمهول؛ وتقف النفس أمام ما أحضرت من الرصيد والزاد يف موقف الفصل واحلساب 

  شيء من حوهلا عاصف؛ وكل شيء من حوهلا مقلوب
  .وهذه األحداث الكونية الضخام تشري جبملتها إىل أن هذا الكون الذي نعهده 

أن هذا الكون . الكون املنسق اجلميل ، املوزون احلركة ، املضبوط النسبة ، املتني الصنعة ، املبين بأيد وإحكام 
سينفرط عقد نظامه ، وتتناثر أجزاؤه ، وتذهب عنه صفاته هذه اليت يقوم هبا؛ وينتهي إىل أجله املقدر ، حيث تنتهي 

  .ومن احلقائق غري ما عهدت هنائياً يف هذا الكون املعهود اخلالئق إىل صورة أخرى من الكون ومن احلياة 
وهذا ما تستهدف السورة إقراره يف املشاعر والقلوب كي تنفصل من هذه املظاهر الزائلة مهما بدت هلا ثابتة 



ولكي . حقيقة اهللا الذي ال حيول وال يزول ، حني حيول كل شيء من احلوادث ويزول . . وتتصل باحلقيقة الباقية 
إىل احلقيقة املطلقة اليت ال تتقيد بزمان وال مكان وال رؤية . تنطلق من إسار املعهود املألوف يف هذا الكون املشهود 

  وال حس ، وال مظهر من املظاهر اليت تقيدها يف ظرف أو إطار حمدود
  .وهذا هو الشعور العام الذي ينسرب إىل النفس وهي تطالع مشاهد هذا االنقالب املرهوب 

ما حقيقة ما جيري لكل هذه الكائنات ، فعلمها عند اهللا؛ وهي حقيقة أكرب من أن ندركها اآلن مبشاعرنا فأ
وأكرب ما نعهده من االنقالبات هو أن ترجف بنا األرض يف زلزال . . وتصوراتنا املقيدة مبألوف حسِّنا وتفكرينا 

وأشد ما عرفته . . رض شهاب صغري ، أو صاعقة مدمر ، أو يتفجر من باطنها بركان جائح ، أو أن ينقض على األ
كما أن أشد ما رصدته من األحداث الكونية كان هو انفجارات جزئية . . البشرية من طغيان املاء كان هو الطوفان 

  . .يف الشمس على بعد مئات املاليني من األميال 
  تسليات أطفال.  .وهذه كلها بالقياس إىل ذلك االنقالب الشامل اهلائل يف يوم القيامة 

فإذا مل يكن بد أن نعرف شيئاً عن حقيقة ما جيري للكائنات ، فليس أمامنا إال تقريبها يف عبارات مما نألف يف هذه 
  احلياة

وانطفاء شعلتها ، وانكماش ألسنتها امللتهبة اليت متتد من جوانبها كلها اآلن إىل . إن تكوير الشمس قد يعين برودهتا 
واستحالتها من الغازية املنطلقة . كما يتبدى هذا من املراصد يف وقت الكسوف . ا يف الفضاء ألوف األميال حوهل

درجة ، واليت حتول مجيع املواد اليت تتكون منها الشمس إىل غازات  ١٢٠٠٠بتأثري احلرارة الشديدة اليت تبلغ 
  ، وتكور ال ألسنة له وال امتداداستحالتها من هذه احلالة إىل حالة جتمد كقشرة األرض . . منطلقة ملتهبة 

  .أما كيف يقع والعوامل اليت تسبب وقوعه فعلم ذلك عند اهللا . . قد يكون هذا ، وقد يكون غريه 
واهللا أعلم . . وانكدار النجوم قد يكون معناه انتثارها من هذا النظام الذي يربطها ، وانطفاء شعلتها وإظالم ضوئها 

أو . جمموعتنا الشمسية مثالً . . وهل هي طائفة من النجوم القريبة منا . ا احلادث ما هي النجوم اليت يصيبها هذ
. أم هي النجوم مجيعها واليت ال يعلم عددها ومواضعها إال اهللا . . جمرتنا هذه اليت تبلغ مئات املاليني من النجوم 

  .اية فوراء ما نرى منها مبراصدنا جمرات وفضاءات هلا ال نعرف هلا عدداً وال هن

  . .فهناك جنوم سيصيبها االنكدار كما يقرر هذا اخلرب الصادق الذي ال يعلم حقيقته إال اهللا 
ويسألونك عن { : وتسيري اجلبال قد يكون معناه نسفها وبسها وتذريتها يف اهلواء ، كما جاء يف سورة أخرى 

فكلها } وسريت اجلبال فكانت سراباً } {  وبست اجلبال بساً فكانت هباء منبثاً} { اجلبال فقل ينسفها ريب نسفاً 
تشري إىل حدث كهذا يصيب اجلبال ، فيذهب بثباهتا ورسوخها ومتاسكها واستقرارها ، وقد يكون مبدأ ذلك 

. . إذا زلزلت األرض زلزاهلا وأخرجت األرض أثقاهلا { : الزلزال الذي يصيب األرض ، والذي يقول عنه القرآن 
  . .ذلك اليوم الطويل وكلها أحداث تقع يف } 

وهي أجود وأمثن ما . فالعشار هي النوق احلباىل يف شهرها العاشر . . } وإذا العشار عطلت { : أما قوله سبحانه 
ففي هذا . وهي يف حالتها هذه تكون أغلى ما تكون عنده ، ألهنا مرجوة الولد واللنب ، قريبة النفع . ميلكه العريب 

والعريب . . ألهوال هتمل هذه العشار وتعطل فال تصبح هلا قيمة ، وال يهتم بشأهنا أحد اليوم الذي تقع فيه هذه ا
  املخاطب ابتداء هبذه اآلية ال يهمل هذه العشار وال ينفض يده منها إال يف حالة يراها أشد ما يلم به

تتجمع من اهلول فهذه الوحوش النافرة قد هاهلا الرعب واهلول فحشرت وانزوت . . } وإذا الوحوش حشرت { 
وهي الشاردة يف الشعاب؛ ونسيت خماوفها بعضها من بعض ، كما نسيت فرائسها ، ومضت هائمة على وجوهها ، 



فاهلول والرعب ال يدعان . ال تأوي إىل جحورها أو بيوهتا كما هي عادهتا ، وال تنطلق وراء فرائسها كما هو شأهنا 
  بالناس يف ذلك اهلول العصيب؟ هلذه الوحوش بقية من طباعها وخصائصها فكيف
وإما أن جتيئها هذه املياه من فيضانات كاليت يقال إهنا صاحبت . وأما تسجري البحار فقد يكون معناه ملؤها باملياه 

وإما بالزالزل والرباكني اليت تزيل احلواجز بني البحار ) اليت حتدثنا عنها يف سورة النازعات ( مولد األرض وبرودهتا 
وإذا البحار فجرت { : وإما أن يكون معناه التهاهبا وانفجارها كما قال يف موضع آخر . . عضها يف بعض فيتدفق ب

أو تفجري ذراهتا على حنو ما يقع يف تفجري الذرة ، . فتفجري عناصرها وانفصال األيدروجني عن األكسوجني فيها } 
فإن تفجري . هائلة ال يتصور مداها تنطلق من البحار  وحني يقع هذا فإن نرياناً. أو على حنو آخر . وهو أشد هوالً 

قدر حمدود من الذرات يف القنبلة الذرية أو األيدروجينية حيدث هذا اهلول الذي عرفته الدنيا؛ فإذا انفجرت ذرات 
البحار على هذا النحو أو حنو آخر ، فإن اإلدراك البشري يعجز عن تصور هذا اهلول؛ وتصور جهنم اهلائلة اليت 

  تنطلق من هذه البحار الواسعة
وحيتمل أن يكون ضم كل مجاعة . وتزويج النفوس حيتمل أن يكون هو مجع األرواح بأجسادها بعد إعادة إنشائها 

أي صنوفاً ثالثة هم املقربون } وكنتم أزواجاً ثالثة { : من األرواح املتجانسة يف جمموعة ، كما قال يف موضع آخر 
  .املشأمة وأصحاب امليمنة وأصحاب 

  أو يف غري ذلك من التشكيالت املتجانسة
وقد كان من هوان النفس اإلنسانية يف اجلاهلية أن انتشرت عادة وأد } بأي ذنب قتلت؟ : وإذا املوءودة سئلت { 

وحكى القرآن عن هذه العادة ما يسجل هذه الشناعة على اجلاهلية ، اليت . البنات خوف العار أو خوف الفقر 
وإذا بشر أحدهم باألنثى ظل { : فقال يف موضع . م لريفع العرب من وهدهتا ، ويرفع البشرية كلها جاء اإلسال

أميسكه على هون أم يدسه يف التراب؟ أال ساء . يتوارى من القوم من سوء ما بشر به . وجهه مسوداً وهو كظيم 
ظل وجهه مسوداً وهو ) أي البنات  (وإذا بشر أحدهم مبا ضرب للرمحن مثال { : وقال يف موضع } ما حيكمون 

وال تقتلوا أوالدكم خشية { : وقال يف موضع ثالث } أو من ُيَنّشأ يف احللية وهو يف اخلصام غري مبني؟ . كظيم 
إذ كانت البنت تدفن حية وكانوا يفتنون يف هذا . وكان الوأد يتم يف صورة قاسية } إمالق حنن نرزقهم وإياكم 

طيبيها : ن كان إذا ولدت له بنت تركها حىت تكون يف السادسة من عمرها ، مث يقول ألمها فمنهم م. بشىت الطرق 
مث . انظري فيها : وزينيها حىت أذهب هبا إىل أمحائها وقد حفر هلا بئراً يف الصحراء ، فيبلغ هبا البئر ، فيقول هلا 

فإذا . ا املخاض جلست فوق حفرة حمفورة يدفعها دفعاً ويهيل التراب عليها وعند بعضهم كانت الوالدة إذا جاءه
وإن كان ابناً قامت به معها وبعضهم كان إذا نوى أال يئد الوليدة أمسكها . كان املولود بنتاً رمت هبا فيها وردمتها 

  مهينة إىل أن تقدر على الرعي ، فيلبسها جبة من صوف أو شعر ويرسلها يف البادية ترعى له إبله
كانت . . لبنات وال يرسلوهنن للرعي ، فكانت هلم وسائل أخرى إلذاقتها اخلسف والبخس فأما الذين ال يئدون ا

ومعىن هذا أن مينعها من الناس فال يتزوجها أحد فإن أعجبته . إذا تزوجت ومات زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبه 
أو أن تفتدي نفسها منه مبال يف . ها تزوجها ، ال عربة برغبتها هي وال إرادهتا وإن مل تعجبه حبسها حىت متوت فريث

إال أن تفتدي نفسها منه مبا . وكان بعضهم يطلق املرأة ويشترط عليها أال تنكح إال من أراد . . هذه احلالة أو تلك 
وكان الرجل . . وكان بعضهم إذا مات الرجل حبسوا زوجته على الصيب فيهم حىت يكرب فيأخذها . . كان أعطاها 

 حجره يلي أمرها ، فيحبسها عن الزواج ، رجاء أن متوت امرأته فيتزوجها أو يزوجها من ابنه تكون اليتيمة يف
  . .الصغري طمعاً يف ماهلا أو مجاهلا 



وينهى عن . يشنع هبذه العادات ويقبحها . حىت جاء اإلسالم . فهذه كانت نظرة اجلاهلية إىل املرأة على كل حال 
يذكره يف سياق هذا اهلول اهلائج املائج . وعاً من موضوعات احلساب يوم القيامة وجيعلها موض. الوأد ويغلظ فعلته 

  .إن املوءودة ستسأل عن وأدها : ويقول . ، كأنه حدث كوين من هذه األحداث العظام 

  فكيف بوائدها؟. 
وهنجه يف كرامة البشرية  وما كان ميكن أن تنبت كرامة املرأة من البيئة اجلاهلية أبداً؛ لوال أن تتنزل هبا شريعة اهللا

الذكر واألنثى؛ ويف رفعه إىل املكان الالئق بكائن حيمل نفخة من روح اهللا العلي : كلها ، ويف تكرمي اإلنسان 
  .فمن هذا املصدر انبثقت كرامة املرأة اليت جاء هبا اإلسالم ، ال من أي عامل من عوامل البيئة . األعلى 

باستمداد القيم اليت يتعامل هبا من السماء ال من األرض ، حتققت للمرأة الكرامة  وحني حتقق ميالد اإلنسان اجلديد
ألن هذه ليست من قيم السماء وال . ، فلم يعد لضعفها وتكاليف حياهتا املادية على أهلها وزن يف تقوميها وتقديرها 

  .هذا يتساوى الذكر واألنثى  ويف. إمنا الوزن للروح اإلنساين الكرمي املتصل باهللا . وزن هلا يف ميزاهنا 
تعد هذه النقلة يف . . وحني تعد الدالئل على أن هذا الدين من عند اهللا ، وأن الذي جاء به رسول أوحي إليه 

حيث مل تكن توجد يف البيئة أمارة واحدة ينتظر أن تنتهي باملرأة إىل . مكانة املرأة إحدى هذه الدالئل اليت ال ختطئ 
دافع واحد من دوافع البيئة وأحواهلا االقتصادية بصفة خاصة لوال أن نزل النهج اإلهلي ليصنع هذه الكرامة؛ وال 

فأنشأ وضع املرأة اجلديد . هذا ابتداء بدافع غري دوافع األرض كلها ، وغري دوافع البيئة اجلاهلية بصفة خاصة 
  إنشاء ، يتعلق بقيمة مساوية حمضة ومبيزان مساوي حمض كذلك

وهذه . ونشرها يفيد كشفها ومعرفتها ، فال تعود خافية وال غامضة . صحف األعمال } ف نشرت وإذا الصح{ 
فكم من سوأة مستورة خيجل صاحبها ذاته من ذكراها ، ويرجف ويذوب من . العلنية أشد على النفوس وأنكى 

  كشفها مث إذا هي مجيعها يف ذلك اليوم منشورة مشهودة
لوان اهلول يف ذلك اليوم؛ كما أنه مسة من مسات االنقالب حيث يكشف املخبوء إن هذا النشر والكشف لون من أ

  .، ويظهر املستور ، ويفتضح املكنون يف الصدور 
وأول ما يتبادر إىل . . } وإذا السماء كشطت { : وهذا التكشف يف خفايا الصدور يقابله يف الكون مشهد مثله 

فأما كيف يقع هذا وكيف . . وكشطها إزالتها . وع فوق الرؤوس الذهن من كلمة السماء هو هذا الغطاء املرف
ولكنا نتصور أن ينظر اإلنسان فال يرى هذه القبة فوقه نتيجة ألي سبب يغري . يكون فال سبيل إىل اجلزم بشيء 

  . .وهذا يكفي . هذه األوضاع الكونية ، اليت توجد هبا هذه الظاهرة 
  :ك اليوم اهلائل املرهوب مث جتيء اخلطوة األخرية يف مشاهد ذل

  . .} وإذا اجلنة أزلفت . وإذا اجلحيم سعرت { 
أما أين هي؟ وكيف تتسعر وتتوقد؟ وبأي شيء . . حيث تتوقد اجلحيم وتتسعر ، ويزداد هليبها ووهجها وحرارهتا 

أما قبل . لها فيها وذلك بعد إلقاء أه. } وقودها الناس واحلجارة { : تتوقد؟ فليس لدينا من ذلك إال قوله تعاىل 
  ذلك فاهللا أعلم هبا وبوقودها

فهي مزلفة مقربة . وحيث تقرب اجلنة وتظهر لروادها املوعودين هبا ، وتبدو هلم سهولة مدخلها ، ويسر ولوجها 
  .مهيأة 



  واللفظ كأمنا يزحلقها أو يزحلق األقدام بيسر إليها
عندئذ ال يبقى لدى . ، ويف أحوال األحياء واألشياء عندما تقع هذه األحداث اهلائلة كلها ، يف كيان الكون 

  :النفوس شك يف حقيقة ما عملت ، وما تزودت به هلذا اليوم ، وما محلت معها للعرض ، وما أحضرت للحساب 
  . .} علمت نفس ما أحضرت { 

تعلم وهي . . هبا ويغمرها تعلم وهذا اهلول حييط . . كل نفس تعلم ، يف هذا اليوم اهلائل ما معها وما هلا وما عليها 
تعلم وقد انفصلت عن كل ما هو . . ال متلك أن تغري شيئاً مما أحضرت ، وال أن تزيد عليه وال أن تنقص منه 

وقد تغري كل شيء وتبدل . وقد انقطعت عن عاملها وانقطع عنها عاملها . مألوف هلا ، معهود يف حياهتا أو تصورها 
فما أوىل أن تتجه النفوس إىل وجه اهللا . .  الكرمي ، الذي ال يتحول وال يتبدل كل شيء ، ومل يبق إال وجه اهللا

  الكرمي ، فتجده سبحانه عندما يتحول الكون كله ويتبدل
  .وهبذا اإليقاع ينتهي املقطع األول وقد امتأل احلس وفاض مبشاهد اليوم الذي يتم فيه هذا االنقالب 

القسم على . . أ بالتلويح بالقسم مبشاهد كونية مجيلة ، ختتار هلا تعبريات أنيقة مث جييء املقطع الثاين يف السورة يبد
  :طبيعة الوحي ، وصفة الرسول الذي حيمله ، والرسول الذي يتلقاه ، وموقف الناس حياله وفق مشيئة اهللا 

ل كرمي ، ذي قوة إنه لقول رسو. فال أقسم باخلنس ، اجلوار الكنس ، والليل إذا عسعس ، والصبح إذا تنفس { 
ولقد رآه باألفق املبني ، وما هو على الغيب بضنني . وما صاحبكم مبجنون . عند ذي العرش مكني ، مطاع مث أمني 

وما تشآءون إال . ملن شآء منكم أن يستقيم . فأين تذهبون؟ إن هو إال ذكر للعاملني . وما هو بقول شيطان رجيم . 
  . .} أن يشآء اهللا رب العاملني 

والتعبري خيلع . هي الكواكب اليت ختنس أي ترجع يف دورهتا الفلكية وجتري وختتفي . . اخلنس اجلوار الكنس و
فهناك حياة تنبض من . وهي جتري وختتبئ يف كناسها وترجع من ناحية أخرى . عليها حياة رشيقة كحياة الظباء 

يف اختفائها ويف . وري باجلمال يف حركتها خالل التعبري الرشيق األنيق عن هذه الكواكب ، وهناك إحياء شع
  .يقابله إحياء باجلمال يف شكل اللفظ وجرسه . يف جريها ويف عودهتا . يف تواريها ويف سفورها . ظهورها 

فلفظ عسعس مؤلف من . ولكن اللفظ فيه تلك اإلحياءات كذلك . أي إذا أظلم . . } والليل إذا عسعس { 
جبرسه حبياة يف هذا الليل ، وهو يعس يف الظالم بيده أو برجله ال يرى وهو  وهو يوحي. عس . عس : مقطعني 

  .إحياء عجيب واختيار للتعبري رائع 
أنفاسه النور واحلياة . والصبح حي يتنفس . بل هو أظهر حيوية ، وأشد إحياء . . } والصبح إذا تنفس { : ومثله 

العربية بكل مأثوراهتا التعبريية ال حتتوي نظرياً هلذا التعبري عن واحلركة اليت تدب يف كل حي ، وأكاد أجزم أن اللغة 
ورؤية الفجر تكاد تشعر القلب املتفتح أنه بالفعل يتنفس مث جييء هذا التعبري فيصور هذه احلقيقة اليت . الصبح 

  .يشعر هبا القلب املتفتح 

م باخلنس اجلوار الكنس ، والليل إذا عسعس فال أقس{ : وكل متذوق جلمال التعبري والتصوير يدرك أن قوله تعاىل 
ثروة مجيلة بديعة رشيقة؛ . فوق ما يشري إليه من حقائق كونية . ثروة شعورية وتعبريية } . . ، والصبح إذا تنفس 

  .تضاف إىل رصيد البشرية من املشاعر ، وهي تستقبل هذه الظواهر الكونية باحلس الشاعر 
خيلع عليها احلياة؛ ويصل روح اإلنسان بأرواحها من خالل التعبري احلي اجلميل  يلوح هبذه املشاهد الكونية اليت

عنها؛ لتسكب يف روح اإلنسان أسرارها ، وتشي له بالقدرة اليت وراءها ، وحتدثها بصدق احلقيقة اإلميانية اليت 
  :مث يذكر هذه احلقيقة يف أنسب احلاالت لذكرها واستقباهلا . . تدعى إليها 



  . .} مطاع مث أمني . ذي قوة عند ذي العرش مكني . ول رسول كرمي إنه لق{ 
. . وهو جربيل الذي محل هذا القول وأبلغه . . لقول رسول كرمي . . إن هذا القرآن ، وهذا الوصف لليوم اآلخر 

  .فصار قوله باعتبار تبليغه 
. . فربه هو الذي يقول . عند ربه }  كرمي{ . . ويذكر صفة هذا الرسول ، الذي اختري حلمل هذا القول وإبالغه 

يف مقامه ومكانته . . } عند ذي العرش مكني { . مما يوحي بأن هذا القول حيتاج يف محله إىل قوة . . } ذي قوة { 
على ما حيمل وما . . } أمني { . هناك يف املأل األعلى } مطاع مث { . وعند من؟ عند ذي العرش العلي األعلى . . 

  . .يبلغ 
كما توحي بعناية اهللا . هذه الصفات يف جمموعها توحي بكرامة هذا القول وضخامته ومسوه كذلك وارتفاعه و

سبحانه باإلنسان ، حىت ليختار هذا الرسول صاحب هذه الصفة ليحمل الرسالة إليه ، ويبلغ الوحي إىل النيب 
ك اهللا شيئاً ، لوال أن اهللا سبحانه يتفضل عليه وهي عناية ختجل هذا الكائن ، الذي ال يساوي يف مل. . املختار منه 

  فيكرمه هذه الكرامة
عرفتموه حق . . } صاحبكم { فهذه صفة الرسول الذي محل القول وأداه ، فأما الرسول الذي محله إليكم فهو 

{ ، وهو وتذهبون يف أمره املذاهب . فما لكم حني جاءكم باحلق تقولون فيه ما تقولون . املعرفة عمراً طويالً 
  :وهو األمني على الغيب الذي حيدثكم عنه عن يقني . الذي ال جتهلون } صاحبكم 

فأين . وما هو بقول شيطان رجيم . وما هو على الغيب بضنني . ولقد رآه باألفق املبني . وما صاحبكم مبجنون { 
  . .} تذهبون؟ إن هو إال ذكر للعاملني 

: ونه حق املعرفة ، ويعرفون رجاحة عقله ، وصدقه وأمانته وتثبته ، قالوا عنه ولقد قالوا عن النيب الكرمي الذي يعرف
وقاله . قال بعضهم هذا كيدا له ولدعوته كما وردت بذلك األخبار . وإن شيطاناً يتنزل عليه مبا يقول . إنه جمنون 

ياً مع ظنهم أن لكل شاعر ومتش. بعضهم عجباً ودهشة من هذا القول الذي ال يقوله البشر فيما يألفون ويعهدون 
وأن الشيطان ميس بعض الناس فينطق . وأن لكل كاهن شيطاناً يأتيه بالغيب البعيد . شيطاناً يأتيه بالقول الفريد 

  .على لساهنم بالقول الغريب وتركوا التعليل الوحيد الصادق ، وهو أنه وحي وتنزيل من رب العاملني 

ليوحي إىل . السورة عن مجال الكون البديع ، وحيوية مشاهده اجلميلة  فجاء القرآن حيدثهم يف هذا املقطع من
وليحدثهم بصفة . على غري مثال . قلوهبم بأن القرآن صادر عن تلك القدرة املبدعة ، اليت أنشأت ذلك اجلمال 

الكرمي  والذي رأى الرسول. غري جمنون . وهو صاحبهم الذي عرفوه . الرسول الذي محله ، والرسول الذي بلغه 
وأنه صلى اهللا عليه وسلم ملؤمتن على . جربيل حق الرؤية ، باألفق املبني الواضح الذي تتم فيه الرؤية عن يقني 

وما هو بقول شيطان { . الغيب ، ال تظن به الظنون يف خربه الذي يرويه عنه ، فما عرفوا عنه إال الصدق واليقني 
أين تذهبون يف حكمكم . . } فأين تذهبون؟ { : ويسأهلم مستنكراً . مي فالشياطني ال توحي هبذا النهج القو} رجيم 

  وقولكم؟ أو أين تذهبون منصرفني عن احلق وهو يواجهكم أينما ذهبتم
{ . . ذكر يذكرهم حبقيقة وجودهم ، وحقيقة نشأهتم ، وحقيقة الكون من حوهلم } إن هو إال ذكر للعاملني { 

كما تشهد مثل هذه النصوص . والدعوة يف مكة حماصرة مطاردة . من أول مرحلة فهو دعوة عاملية . . } للعاملني 
  . .املكية 

وأهنم إذن مسؤولون عن أنفسهم ، وقد . وأمام هذا البيان املوحي الدقيق يذكرهم أن طريق اهلداية ميسر ملن يريد 
  :منحهم اهللا هذا التيسري 



  . .} ملن شاء منكم أن يستقيم { 
دى اهللا ، يف الطريق إليه ، بعد هذا البيان ، الذي يكشف كل شبهة ، وينفي كل ريبة ، ويسقط أن يستقيم على ه

فقد كان أمامه أن . فمن مل يستقم فهو مسؤول عن احنرافه . ويوحي إىل القلب السليم بالطريق املستقيم . كل عذر 
  .يستقيم 

من القوة والعمق والثقل حبيث يصعب على القلب والواقع أن دالئل اهلدى وموحيات اإلميان يف األنفس واآلفاق 
وما ينحرف . وخباصة حني يسمع التوجيه إليها بأسلوب القرآن املوحي املوقظ . التفلت من ضغطها إال جبهد متعمد 

  يف غري عذر وال مربر. عن طريق اهللا بعد ذلك إال من يريد أن ينحرف 
حقيقة أن املشيئة . عاد لتقرير احلقيقة الكربى وراء مشيئتهم فإذا سجل عليهم إمكان اهلدى ، ويسر االستقامة ، 

  . .الفاعلة من وراء كل شيء هي مشيئة اهللا سبحانه 
  . .} وما تشاءون إال أن يشاء اهللا رب العاملني { 

ر فإعطاؤهم حرية االختيا. وذلك كي ال يفهموا أن مشيئتهم منفصلة عن املشيئة الكربى ، اليت يرجع إليها كل أمر 
  احمليطة بكل شيء كان أو يكون. ، ويسر االهتداء ، إمنا يرجع إىل تلك املشيئة 

وهذه النصوص اليت يعقب هبا القرآن الكرمي عند ذكر مشيئة اخلالئق ، يراد هبا تصحيح التصور اإلمياين ومشوله 
أذن به للناس من قدرة على وأن ما ي. حقيقة أن كل شيء يف هذا الوجود مرده إىل مشيئة اهللا : للحقيقة الكبرية 

شأنه شأن ما يأذن به للمالئكة من الطاعة املطلقة ملا . االختيار هو طرف من مشيئته ككل تقدير آخر وتدبري 
فهو طرف من مشيئته كإعطاء الناس القدرة على اختيار أحد . يؤمرون ، والقدرة الكاملة على أداء ما يؤمرون 

  .الطريقني بعد التعليم والبيان 
وليلتجئوا إىل املشيئة الكربى يطلبون . ال بد من إقرار هذه احلقيقة يف تصور املؤمنني ، ليدركوا ما هو احلق لذاته و

  عندها العون والتوفيق ، ويرتبطون هبا يف كل ما يأخذون وما يدعون يف الطريق

َعِلَمْت َنفْسٌ ) ٤(َوإِذَا الْقُبُوُر ُبعِْثَرْت ) ٣(ا الْبَِحاُر فُجَِّرْت َوإِذَ) ٢(َوإِذَا الْكََواِكُب اْنَتثََرْت ) ١(إِذَا السََّماُء اْنفَطََرْت 
ِفي أَيِّ ُصوَرةٍ ) ٧(الَِّذي َخلَقََك فََسوَّاَك فََعَدلََك ) ٦(َيا أَيَُّها الْإِْنَسانُ َما غَرََّك بَِربَِّك الْكَرِميِ ) ٥(َما قَدََّمْت َوأَخََّرْت 

َيْعلَُمونَ َما َتفَْعلُونَ ) ١١(كَِراًما كَاِتبَِني ) ١٠(َوإِنَّ َعلَْيكُْم لََحاِفِظَني ) ٩(كَلَّا َبلْ ُتكَذُِّبونَ بِالدِّينِ ) ٨(َما َشاَء َركََّبَك 
َعنَْها بَِغاِئبَِني  َوَما ُهْم) ١٥(َيْصلَْونََها َيْوَم الدِّينِ ) ١٤(َوإِنَّ الْفُجَّاَر لَِفي َجِحيمٍ ) ١٣(إِنَّ الْأَبَْرارَ لَِفي نَِعيمٍ ) ١٢(
َيْوَم لَا َتْمِلُك نَفٌْس ِلنَفْسٍ شَْيئًا وَالْأَْمُر َيْومَِئذٍ ) ١٨(ثُمَّ َما أَْدَراَك َما َيْوُم الدِّينِ ) ١٧(َوَما أَْدَراَك َما َيْوُم الدِّينِ ) ١٦(

  ) ١٩(ِللَِّه 

ولكنها تتخذ هلا شخصية . رة التكوير تتحدث هذه السورة القصرية عن االنقالب الكوين الذي تتحدث عنه سو
أخرى ، ومستا خاصاً هبا ، وتتجه إىل جماالت خاصة هبا تطّوف بالقلب البشري فيها؛ وإىل ملسات وإيقاعات من لون 

  وإن كان يف طياته وعيد. ملسات كأهنا عتاب . هادئ عميق . جديد 
لسورة الغالب كما هو الشأن يف سورة التكوير ألن ومن مث فإهنا ختتصر يف مشاهد االنقالب ، فال تكون هي طابع ا

فيتم التناسق . فهو حيمل هذا الطابع . وكذلك إيقاع السورة املوسيقي . . جو العتاب أهدأ ، وإيقاع العتاب أبطأ 
  يف شخصية السورة والتوافق

رة القبور كحاالت مصاحبة إهنا تتحدث يف املقطع األول عن انفطار السماء وانتثار الكواكب ، وتفجري البحار وبعث



  . .لعلم كل نفس مبا قدمت وأخرت ، يف ذلك اليوم اخلطري 
ويف املقطع الثاين تبدأ ملسة العتاب املبطنة بالوعيد ، هلذا اإلنسان الذي يتلقى من ربه فيوض النعمة يف ذاته وخلقته ، 

يا أيها اإلنسان { : ل والنعمة والكرامة ولكنه ال يعرف للنعمة حقها ، وال يعرف لربه قدره ، وال يشكر على الفض
  . .} ما غرك بربك الكرمي الذي خلقك فسواك فعدلك؟ يف أي صورة ما شاء ركبك 

فهي التكذيب بالدين أي باحلساب وعن هذا التكذيب ينشأ . ويف املقطع الثالث يقرر علة هذا اجلحود واإلنكار 
بل تكذبون . كال { : اً ، ويؤكد عاقبته وجزاءه احملتوم ومن مث يؤكد هذا احلساب توكيد. كل سوء وكل جحود 

. وإن الفجار لفي جحيم . إن األبرار لفي نعيم . يعلمون ما تفعلون . وإن عليكم حلافظني كراماً كاتبني . بالدين 
  . .} وما هم عنها بغائبني . يصلوهنا يوم الدين 

جترد النفوس من كل حول فيه ، وتفرد اهللا سبحانه بأمره فأما املقطع األخري فيصور ضخامة يوم احلساب وهوله ، و
. } وما أدراك ما يوم الدين؟ مث ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم ال متلك نفس لنفس شيئاً ، واألمر يومئذ هللا { : اجلليل 

.  
  .األساليب فالسورة يف جمموعها حلقة يف سلسلة اإليقاعات والطرقات اليت يتوالها هذا اجلزء كله بشىت الطرق و

علمت نفس ما . إذا السمآء انفطرت ، وإذا الكواكب انتثرت ، وإذا البحار فجرت ، وإذا القبور بعثرت { 
  . .} قدمت وأخرت 

وقد حتدثنا يف السورة املاضية عن اإلحياء الذي يتسرب يف احلس من رؤية هذا الكون تتناوله يد القدرة بالتغيري ، 
إن هذا اإلحياء يتجه إىل خلع : وقلنا . فال يبقى شيء على حاله يف هذا الكون الكبري  وهتزه هزة االنقالب املثري ،

. النفس من كل ما تركن إليه يف هذا الوجود ، إال اهللا سبحانه خالق هذا الوجود ، الباقي بعد أن يفىن كل موجود 
زول ، ليجد عندها األمان واالستقرار ، يف واالجتاه بالقلب إىل احلقيقة الوحيدة الثابتة الدائمة اليت ال حتول وال ت

مواجهة االنقالب واالضطراب والزلزلة واالهنيار ، يف كل ما كان يعهده ثابتاً مستقراً منتظماً انتظاماً يوحي باخللود 
  وال خلود إال للخالق املعبود

  .ويذكر هنا من مظاهر االنقالب انفطار السماء 

فإذا انشقت السماء { : قال يف سورة الرمحن : سماء يف مواضع أخرى وقد ذكر انشقاق ال. أي انشقاقها . 
وقال يف سورة االنشقاق } فهي يومئذ واهية . وانشقت السماء { : وقال يف سورة احلاقة } فكانت وردة كالدهان 

شقاق أما املقصود بان. فانشقاق السماء حقيقة من حقائق ذلك اليوم العصيب } . . . إذا السماء انشقت { : 
وكل ما يستقر . . السماء على وجه التحديد فيصعب القول به ، كما يصعب القول عن هيئة االنشقاق اليت تكون 

يف احلس هو مشهد التغري العنيف يف هيئة الكون املنظور ، وانتهاء نظامه هذا املعهود ، وانفراط عقده ، الذي 
  . .ميسك به يف هذا النظام الدقيق 

بعد متاسكها هذا الذي جتري معه يف أفالكها . ذا املشهد ما يذكر عن انتثار الكواكب ويشارك يف تكوين ه
بسرعات هائلة مرعبة ، وهي ممسكة يف داخل مداراهتا ال تتعداها ، وال هتيم على وجهها يف هذا الفضاء الذي ال 

لرباط الوثيق غري املنظور الذي ولو انتثرت كما سيقع هلا يوم ينتهي أجلها وأفلتت من ذلك ا. يعلم أحد له هناية 
  يشدها وحيفظها ، لذهبت يف الفضاء بدداً ، كما تذهب الذرة اليت تنفلت من عقاهلا
كما حيتمل أن يكون هو تفجري . وتفجري البحار حيتمل أن يكون هو امتالؤها وغمرها لليابسة وطغياهنا على األهنار 

حول مياهها إىل هذين الغازين كما كانت قبل أن يأذن اهللا األكسوجني واهليدروجني؛ فتت: مائها إىل عنصريه 



كذلك حيتمل أن يكون هو تفجري ذرات هذين الغازين كما يقع يف تفجري القنابل . بتجمعهما وتكوين البحار منهما 
روعة فيكون هذا التفجري من الضخامة واهلول حبيث تعترب هذه القنابل احلاضرة امل. . الذرية واهليدروجينية اليوم 

إمنا هو اهلول الذي مل تعهده . . أو أن يكون هبيئة أخرى غري ما يعرف البشر على كل حال . . لعب أطفال ساذجة 
  أعصاب البشر يف حال من األحوال

وإما أن تكون حادثاً بذاته يقع يف ذلك اليوم . إما أن تكون بسبب من هذه األحداث السابقة . . وبعثرة القبور 
 -كما أنشأها أول مرة  -فتخرج منها األجساد اليت أعاد اهللا إنشاءها .  املشاهد واألحداث الطويل ، الكثري

  . .لتتلقى حساهبا وجزاءها 
أي ما . . } علمت نفس ما قدمت وأخرت { : يؤيد هذا ويتناسق معه قوله بعد عرض هذه املشاهد واألحداث 

أو ما استمتعت به يف الدنيا . يا ، وما تركته وراءها من آثار فعلها أو ما فعلته يف الدن. فعلته أوالً وما فعلته أخرياً 
  .وحدها ، وما ادخرته لآلخرة بعدها 

وواحداً منها مرّوعاً هلا كترويع هذه . على أية حال سيكون علم كل نفس هبذا مصاحباً لتلك األهوال العظام 
  املشاهد واألحداث كلها

. . ولكنه أرشق وأوقع . كل نفس : وهو يفيد من جهة املعىن . . } مت نفس عل{ : والتعبري القرآين الفريد يقول 
  .كما أن األمر ال يقف عند حدود علمها مبا قدمت وأخرت 

والتعبري يلقي هذا الظل دون أن يذكره . فلهذا العلم وقعه العنيف الذي يشبه عنف تلك املشاهد الكونية املتقلبة 
  فإذا هو أرشق كذلك وأوقع. نصاً 

وبعد هذا املطلع املوقظ املنبه للحواس واملشاعر والعقول والضمائر ، يلتفت إىل واقع اإلنسان احلاضر ، فإذا هو 
: هنا يلمس قلبه ملسة فيها عتاب رضّي ، وفيها وعيد خفي ، وفيها تذكري بنعمة اهللا األوىل عليه . . غافل اله سادر 

ولكنه اختار له . ربه أن يركبه يف أي صورة تتجه إليها مشيئته  نعمة خلقه يف هذه الصورة السوية على حني ميلك
  :وهو ال يشكر وال يقدر . . هذه الصورة السوية املعتدلة اجلميلة 

  . .} يا أيها اإلنسان ما غرك بربك الكرمي ، الذي خلقك فسواك فعدلك ، يف أي صورة ما شاء ركبك { 
اليت هبا متيز عن سائر » إنسانيته « يف اإلنسان أكرم ما يف كيانه ، وهو ينادي } يا أيها اإلنسان { : إن هذا اخلطاب 

  .األحياء؛ وارتفع إىل أكرم مكان؛ وجتلى فيها إكرام اهللا له ، وكرمه الفائض عليه 
يا أيها اإلنسان الذي تكرم عليك ربك ، راعيك } ما غرك بربك الكرمي؟ { : مث يعقبه ذلك العتاب اجلميل اجلليل 

يا أيها اإلنسان ما الذي غرك بربك ، فجعلك تقصر يف حقه ، . . ، بإنسانيتك الكرمية الواعية الرفيعة  ومربيك
وتتهاون يف أمره ، ويسوء أدبك يف جانبه؟ وهو ربك الكرمي ، الذي أغدق عليك من كرمه وفضله وبره؛ ومن هذا 

  قل وتدرك ما ينبغي وما ال ينبغي يف جانبه؟اإلغداق إنسانيتك اليت متيزك عن سائر خلقه ، واليت متيز هبا وتع
املشتمل على الكثري من . مث يفصل شيئاً من هذا الكرم اإلهلي ، الذي أمجله يف النداء املوحي العميق الداللة 

يفصل شيئاً من هذا الكرم اإلهلي املغدق على اإلنسان املتمثل يف إنسانيته اليت ناداه . اإلشارات املضمرة يف التعبري 
فيشري يف هذا التفصيل إىل خلقه وتسويته وتعديله؛ وهو القادر على أن يركبه يف أي صورة وفق . ا يف صدر اآلية هب

فاختياره هذه الصورة له منبثق من كرمه ومن فضله وحده ، ومن فيضه املغدق على هذا اإلنسان الذي ال . مشيئته 
  بل يغتر ويسدر. يشكر وال يقدر 

  . .} غرك بربك الكرمي الذي خلقك فسواك فعدلك؟  يا أيها اإلنسان ما{ 



إنه خطاب يهز كل ذرة يف كيان اإلنسان حني تستيقظ إنسانيته ، ويبلغ من القلب شغافه وأعماقه ، وربه الكرمي 
يعاتبه هذا العتاب اجلليل ، ويذكره هذا اجلميل ، بينما هو سادر يف التقصري ، سيئ األدب يف حق مواله الذي 

  . .اه فعدله خلقه فسو
إن خلق اإلنسان على هذه الصورة اجلميلة السوية املعتدلة ، الكاملة الشكل والوظيفة ، أمر يستحق التدبر الطويل 

فقد . ، والشكر العميق ، واألدب اجلم ، واحلب لربه الكرمي ، الذي أكرمه هبذه اخللقة ، تفضالً منه ورعاية ومنة 
  .فاختار له هذه الصورة السوية املعتدلة اجلميلة . أخرى يشاؤها كان قادراً أن يركبه يف أية صورة 

وإن اإلنسان ملخلوق مجيل التكوين ، سوي اخللقة ، معتدل التصميم ، وإن عجائب اإلبداع يف خلقه ألضخم من 
  .إدراكه هو ، وأعجب من كل ما يراه حوله 

تكوينه العقلي ، ويف تكوينه الروحي سواء ، وهي وإن اجلمال والسواء واالعتدال لتبدو يف تكوينه اجلسدي ، ويف 
  تتناسق يف كيانه يف مجال واستواء

وهناك مؤلفات كاملة يف وصف كمال التكوين اإلنساين العضوي ودقته وإحكامه وليس هنا جمال التوسع الكامل 
  . .ولكنا نكتفي باإلشارة إىل بعضها . يف عرض عجائب هذا التكوين 

واجلهاز . واجلهاز اجللدي . واجلهاز العضلي . اجلهاز العظمي . . تكوين اإلنسان اجلسدي هذه األجهزة العامة ل
واجلهاز . واجلهاز العصيب . واجلهاز اللمفاوي . واجلهاز التناسلي . واجلهاز التنفسي . واجلهاز الدموي . اهلضمي 

س إليها كل العجائب الصناعية اليت يقف كل منها عجيبة ال تقا. . وأجهزة الذوق والشم والسمع والبصر . البويل 
  وينسى عجائب ذاته وهي أضخم وأعمق وأدق مبا ال يقاس. اإلنسان مدهوشاً أمامها 

إن يد اإلنسان يف مقدمة العجائب الطبيعية الفذة؛ وإنه من الصعب جداً بل من : تقول جملة العلوم اإلجنليزية « 
من حيث البساطة والقدرة وسرعة التكيف ، فحينما تريد قراءة كتاب املستحيل أن تبتكر آلة تضارع اليد البشرية 

وحينما تقلب إحدى . وهذه اليد هي اليت تصحح وضعه تلقائياً . تتناوله بيدك ، مث تثبته يف الوضع املالئم للقراءة 
واليد . الورقة وتضغط عليها بالدرجة اليت تقلبها هبا ، مث يزول الضغط بقلب . صفحاته تضع أصابعك حتت الورقة 

وتفتح . وتستعمل كافة اآلالت اليت تلزم اإلنسان من ملعقة ، إىل سكني ، إىل آلة الكتابة . متسك القلم وتكتب به 
واليدان تشتمالن على سبع وعشرين عظمة وتسع عشرة . . النوافذ وتغلقها ، وحتمل كل ما يريده اإلنسان 

  .» جمموعة من العضالت لكل منهما 
دقيقة معقدة ، متدرجة ) قوس ( هو سلسلة من حنو آالف حنية ) األذن الوسطى ( ءاً من أذن اإلنسان إن جز« و 

ويبدو أهنا معدة حبيث تلتقط . بنظام بالغ ، يف احلجم والشكل ، وميكن القول بأن هذه احلنيات تشبه آلة موسيقية 
فضالً عن املزيج . إىل حفيف الشجر وتنقل إىل املخ ، بشكل ما ، كل وقع صوت أو ضجة ، من قصف الرعد 

  . .» الرائع من أنغام كل أداة موسيقية يف األركسترا ووحدهتا املنسجمة 
ومركز حاسة اإلبصار يف العني اليت حتتوي على مائة وثالثني مليوناً من مستقبالت الضوء وهي أطراف األعصاب « 

اراً ، والذي تعترب حركته ال إرادية ، الذي مينع عنها األتربة ، ويقوم حبمايتها اجلفن ذو األهداب الذي يقيها ليالً وهن
وحركة اجلفن . والذرات واألجسام الغريبة ، كما يكسر من حدة الشمس مبا تلقي األهداب على العني من ظالل 

ى مطهر عالوة على هذه الوقاية متنع جفاف العني ، أما السائل احمليط بالعني والذي يعرف باسم الدموع ، فهو أقو
 . . . «.  

وجهاز الذوق يف اإلنسان هو اللسان ، ويرجع عمله إىل جمموعات من اخلاليا الذوقية القائمة يف حلمات غشائه « 



ولتلك احللمات أشكال خمتلفة ، فمنها اخليطية والفطرية والعدسية ويغذي احللمات فروع من العصب . املخاطي 
  .اللساين البلعومي ، والعصب الذوقي 

وهذا اجلهاز موجود يف أول الفم ، حىت ميكن لإلنسان . أثر عند األكل األعصاب الذوقية ، فينتقل األثر إىل املخ وتت
أن يلفظ ما حيس أنه ضار به ، وبه حيس املرء املرارة واحلالوة ، والربودة والسخونة ، واحلامض وامللح ، والالذع 

. الذوق الدقيقة ، يتصل كل نتوء منها باملخ بأكثر من عصب  وحيتوي اللسان على تسعة آالف من نتوءات. وحنوه 
  .؟ «فكم عدد األعصاب؟ وما حجمها؟ وكيف تعمل منفردة ، وتتجمع باإلحساس عند املخ 

. ويتكون اجلهاز العصيب الذي يسيطر على اجلسم سيطرة تامة من شعريات دقيقة متر يف كافة أحناء اجلسم » 
فإذا ما تأثر جزء من أجزاء اجلسم ، ولو كان ذلك . هذه باجلهاز املركزي العصيب و. وتتصل بغريها أكرب منها 

. لتغري بسيط يف درجة احلرارة باجلو احمليط ، نقلت الشعريات العصبية هذا اإلحساس إىل املراكز املنتشرة يف اجلسم 
والتنبيهات يف األعصاب  وتبلغ سرعة سريان اإلشارات. وهذه توصل اإلحساس إىل املخ حيث ميكنه أن يتصرف 

  .« مائة متر يف الثانية 
وحنن إذا نظرنا إىل اهلضم على أنه عملية يف معمل كيماوي ، وإىل الطعام الذي نأكله على أنه مواد غفل ، فإننا » 

  «إذ هتضم تقريباً كل شيء يؤكل ما عدا املعدة نفسها . ندرك تواً أنه عملية عجيبة 
ل أنواعاً من الطعام كمادة غفل دون أي مراعاة للمعمل نفسه ، أو تفكري يف كيفية معاجلة فأوالً نضع يف هذا املعم» 

  . .« كيمياء اهلضم له فنحن نأكل شرائح اللحم والكرنب واحلنطة والسمك املقلي ، وندفعها بأي قدر من املاء 
تحطيم كل صنف من الطعام إىل وذلك ب. ومن بني هذا اخلليط ختتار املعدة تلك األشياء اليت هي ذات فائدة » 

. أجزائه الكيماوية دون مراعاة للفضالت ، وتعيد تكوين الباقي إىل بروتينات جديدة ، تصبح غذاء ملختلف اخلاليا 
وختتار أداة اهلضم اجلري والكربيت واليود واحلديد وكل املواد األخرى الضرورية ، وتعىن بعدم ضياع األجزاء 

ج اهلرمونات ، وبأن تكون مجيع احلاجات احليوية للحياة حاضرة يف مقادير منتظمة ، اجلوهرية ، وبإمكان إنتا
وهي ختزن الدهن واملواد االحتياطية األخرى ، للقاء كل حالة طارئة ، مثل اجلوع . ومستعدة ملواجهة كل ضرورة 

ال حتصى من املواد يف هذا  إننا نصب هذه األنواع اليت. ، وتفعل ذلك كله بالرغم من تفكري اإلنسان أو تعليله 
) أوتوماتيكية ( وبصرف النظر كلية تقريباً عما نتناوله ، معتمدين على ما حنسبه عملية ذاتية . املعمل الكيماوي 

وحني تتحلل هذه األطعمة وجتهز من جديد ، تقدم باستمرار إىل كل خلية من باليني اخلاليا ، . إلبقائنا على احلياة 
وجيب أن يكون التوريد إىل كل خلية . د أكثر من عدد اجلنس البشري كله على وجه األرض اليت تبلغ من العد

فردية مستمراً ، وأال يورد سوى تلك املواد اليت حتتاج إليها تلك اخللية املعينة لتحويلها إىل عظام وأظافر وحلم 
  «وشعر وعينني وأسنان ، كما تتلقاها اخللية املختصة 

كيماوي ينتج من املواد أكثر مما ينتجه أي معمل ابتكره ذكاء اإلنسان وها هنا نظام للتوريد فها هنا إذن معمل » 
  .« أعظم من أي نظام للنقل أو التوزيع عرفه العامل ويتم كل شيء فيه مبنتهى النظام 

ح قد ولكن هذه األجهزة على إعجازها الواض. وكل جهاز من أجهزة اإلنسان األخرى يقال فيه الشيء الكثري 
إمنا تبقى له هو خصائصه العقلية والروحية الفريدة اليت هي موضع . يشارك فيها احليوان يف صورة من الصور 

  . .} يا أيها اإلنسان { : بعد ندائه . } الذي خلقك فسواك فعدلك { : بصفة خاصة . االمتنان يف هذه السورة 
والعقل ال يدرك ذاته . ن العقل هو أداتنا إلدراك ما ندرك إذ إ. هذا اإلدراك العقلي اخلاص ، الذي ال ندري كنهه 



  وال يدرك كيف يدرك
ولكن أين خيتزهنا إنه لو كان . نفرض أهنا كلها تصل إىل املخ عن طريق اجلهاز العصيب الدقيق . . هذه املدركات 

ىل آالف املاليني من األمتار هذا املخ شريطاً مسجالً الحتاج اإلنسان يف خالل الستني عاماً اليت هي متوسط عمره إ
ليسجل عليها هذا احلشد من الصور والكلمات واملعاين واملشاعر والتأثرات ، لكي يذكرها بعد ذلك ، كما 

  يذكرها فعالً بعد عشرات السنني
جممعة  مث كيف يؤلف بني الكلمات املفردة واملعاين املفردة ، واحلوادث املفردة ، والصور املفردة ، ليجعل منها ثقافة

  مث لريتقي من املعلومات إىل العلم؟ ومن املدركات إىل اإلدراك؟ ومن التجارب إىل املعرفة؟. 
فهنالك . وهي مع هذا ليست أكرب خصائصه ، وليست أعلى مميزاته . . هذه هي إحدى خصائص اإلنسان املميزة 

يصل هذا الكائن جبمال الوجود ،  هنالك الروح اإلنساين اخلاص ، الذي. . ذلك القبس العجيب من روح اهللا 
بعد . ومجال خالق الوجود؛ ومينحه تلك اللحظات اجملنحة الوضيئة من االتصال باملطلق الذي ليس له حدود 

  .االتصال بومضات اجلمال يف هذا الوجود 
ي ميتعه هذا الروح الذي ال يعرف اإلنسان كنهه وهل هو يعلم ما هو أدىن وهو إدراكه للمدركات احلسية؟ والذ

ويصله باملأل األعلى ، ويهيئه للحياة املرسومة . بومضات من الفرح والسعادة العلوية حىت وهو على هذه األرض 
  وللنظر إىل اجلمال اإلهلي يف ذلك العامل السعيد. حبياة اجلنان واخللود 

يا أيها { : ي خياطبه بامسه وهو الذ. وهو الذي به صار إنساناً . هذا الروح هو هبة اهللا الكربى هلذا اإلنسان 
حيث . هذا العتاب املباشر من اهللا لإلنسان } ما غرك بربك الكرمي؟ { ويعاتبه ذلك العتاب املخجل . . } اإلنسان 

مث يواجهه بالتذكري . . يناديه سبحانه فيقف أمامه مقصراً مذنباً مغتراً غري مقدر جلالل اهللا ، وال متأدب يف جنابه 
  مث بالتقصري وسوء األدب والغرور.  بالنعمة الكربى

حقيقة مصدره ، وحقيقة خمربه ، وحقيقة املوقف الذي يقفه بني يدي » اإلنسان « حني يتصور . . إنه عتاب مذيب 
  :ربه ، وهو يناديه النداء ، مث يعاتبه هذا العتاب 

  .يا أيها اإلنسان ما غرك بربك الكرمي { 

  . .} ة ما شاء ركبك الذي خلقك فسواك فعدلك ، يف أي صور
مث يكشف عن علة الغرور والتقصري وهي التكذيب بيوم احلساب ويقرر حقيقة احلساب ، واختالف اجلزاء ، يف 

  :توكيد وتشديد 
وإن . إن األبرار لفي نعيم . وإن عليكم حلافظني ، كراماً كاتبني ، يعلمون ما تفعلون . كال بل تكذبون بالدين { 

  . .} صلوهنا يوم الدين ، وما هم عنها بغائبني الفجار لفي جحيم ، ي
ودخول يف لون من القول جديد . وبل كلمة إضراب عما مضى من احلديث . وكال كلمة ردع وزجر عما هم فيه 

  . .وهو غري العتاب والتذكري والتصوير . لون البيان والتقرير والتوكيد . 
. وهذه هي علة الغرور ، وعلة التقصري . املؤاخذة واجلزاء تكذبون باحلساب و. . } بل تكذبون بالدين . كال { 

وقد ترتفع القلوب وتشف ، فتطيع . فما يكذب القلب باحلساب واجلزاء مث يستقيم على هدى وال خري وال طاعة 
إليه ، ولكنها تؤمن بيوم الدين وختشاه ، وتتطلع . رهبا وتعبده حباً فيه ، ال خوفاً من عقابه ، وال طمعاً يف ثوابه 

فأما حني يكذب اإلنسان تكذيباً هبذا اليوم ، فلن يشتمل على . لتلقى رهبا الذي حتبه وتشتاق لقاءه وتتطلع إليه 
  .ولن حييا فيه قلب ، ولن يستيقظ فيه ضمري . أدب وال طاعة وال نور 



منه شيء ، وال ينسى  ال يضيع. وأنتم صائرون إليه ، وكل ما عملتم حمسوب عليكم فيه . . تكذبون بيوم الدين 
  . .} وإن عليكم حلافظني ، كراماً كاتبني ، يعلمون ما تفعلون { : منه شيء 

. وهؤالء احلافظون هم األرواح املوكلة باإلنسان من املالئكة اليت ترافقه ، وتراقبه ، وحتصي عليه كل ما يصدر عنه 
فاهللا يعلم أننا مل نوهب االستعداد إلدراكها . فيته وحنن ال ندري كيف يقع هذا كله ، ولسنا مبكلفني أن نعرف كي. 
فال ضرورة للخوض فيما وراء املدى . ألهنا غري داخلة يف وظيفتنا ويف غاية وجودنا . وأنه ال خري لنا يف إدراكها . 

ماً وأن عليه حفظة كرا. ويكفي أن يشعر القلب البشري أنه غري متروك سدى . الذي كشفه اهللا لنا من هذا الغيب 
  كاتبني يعلمون ما يفعله ، لريتعش ويستيقظ ، ويتأدب وهذا هو املقصود

ليستجيش يف . . } كراماً { . . وملا كان جو السورة جو كرم وكرامة ، فإنه يذكر من صفة احلافظني كوهنم 
م من فإن اإلنسان ليحتشم ويستحيي وهو مبحضر الكرا. القلوب إحساس اخلجل والتجمل حبضرة هؤالء الكرام 
فكيف به حني يشعر ويتصور أنه يف كل حلظاته ويف كل . . الناس أن يسف أو يتبذل يف لفظ أو حركة أو تصرف 

  ال يليق أن يطلعوا منه إال على كل كرمي من اخلصال والفعال؟} كرام { حاالته يف حضرة حفظة من املالئكة 
قة فيه هبذا التصور الواقعي احلي القريب إىل اإلدراك إن القرآن ليستجيش يف القلب أرفع املشاعر بإقرار هذه احلقي

  . .املألوف 
  :مث يقرر مصري األبرار ومصري الفجار بعد احلساب ، القائم على ما يكتبه الكرام الكاتبون 

  .إن األبرار لفي نعيم { 

  . .} وما هم عنها بغائبني . يصلوهنا يوم الدين . وإن الفجار لفي جحيم 
والّرب هو الذي يأيت . وأن ينتهي الفجار إىل اجلحيم . أن ينتهي األبرار إىل النعيم . وعاقبة مقررة فهو مصري مؤكد ، 

والصفة تتناسق يف ظلها . وأعمال الرب هي كل خري على اإلطالق . أعمال الّبر حىت تصبح له عادة وصفة مالزمة 
فيها سوء األدب والتوقح يف مقارفة اإلمث واملعصية  }الفجار { : كما أن الصفة اليت تقابلها . مع الكرم واإلنسانية 

: ويزيدها توكيداً وتقريراً . . } يصلوهنا يوم الدين { . . واجلحيم هي كفء للفجور مث يزيد حاهلم فيها ظهوراً . 
ألبرار والفجار وال خالصاً بعد الوقوع فيها ولو إىل حني فيتم التقابل بني ا. ال فراراً ابتداء } وما هم عنها بغائبني { 
  مع زيادة اإليضاح والتقرير حلالة رواد اجلحيم. وبني النعيم واجلحيم . 

يعود إليه ليقرر حقيقته الذاتية يف . وملا كان يوم الدين هو موضع التكذيب ، فإنه يعود إليه بعد تقرير ما يقع فيه 
وليقرر . كل شبهة يف عون أو تعاون تضخيم وهتويل بالتجهيل ومبا يصيب النفوس فيه من عجز كامل وجترد من 

  :تفرد اهللا باألمر يف ذلك اليوم العصيب 
  . .} وما أدراك ما يوم الدين؟ مث ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم ال متلك نفس لنفس شيئاً ، واألمر يومئذ هللا { 

أهول جداً من أن حييط به وهو يوقع يف احلس أن األمر أعظم جداً و. والسؤال للتجهيل مألوف يف التعبري القرآين 
  .فهو فوق كل تصور وفوق كل توقع وفوق كل مألوف . إدراك البشر احملدود 

  . .وتكرار السؤال يزيد يف االستهوال 
وهو الشلل . فهو العجز الشامل . . } يوم ال متلك نفس لنفس شيئاً { : مث جييء البيان مبا يتناسق مع هذا التصوير 

{ واالنكماش واالنفصال بني النفوس املشغولة هبمها ومحلها عن كل من تعرف من النفوس وهو االحنسار . الكامل 
ولكن يف هذا اليوم يوم الدين . وهو املتفرد باألمر يف الدنيا واآلخرة . يتفرد به سبحانه . . } واألمر يومئذ هللا 

 يعود هبا خفاء ، وال تغيب عن خمدوع وال فال. تتجلى هذه احلقيقة اليت قد يغفل عنها يف الدنيا الغافلون املغرورون 



  مفتون
. ويتالقى هذا اهلول الصامت الواجم اجلليل يف هناية السورة ، مع ذلك اهلول املتحرك اهلائج املائج يف مطلعها 

  وكالمها مذهل مهيب رعيب وبينهما ذلك العتاب اجلليل املخجل املذيب. . وينحصر احلس بني اهلولني 

أَلَا َيظُنُّ ) ٣(َوإِذَا كَالُوُهْم أَْو َوَزُنوُهْم ُيْخِسُرونَ ) ٢(الَِّذيَن إِذَا اكْتَالُوا َعلَى النَّاسِ َيْسَتْوفُونَ ) ١(فِِّفَني َوْيلٌ ِللُْمطَ
) ٧(نَّ ِكَتاَب الْفُجَّارِ لَِفي ِسجِّنيٍ كَلَّا إِ) ٦(َيْوَم َيقُوُم النَّاسُ ِلَربِّ الْعَالَِمَني ) ٥(ِلَيْومٍ َعِظيمٍ ) ٤(أُولَِئَك أَنَُّهْم َمْبعُوثُونَ 
َوَما ) ١١(الَِّذيَن ُيكَذُِّبونَ بَِيْومِ الدِّينِ ) ١٠(َوْيلٌ َيوَْمِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني ) ٩(ِكتَاٌب َمْرقُوٌم ) ٨(َوَما أَْدَراَك َما ِسجٌِّني 

كَلَّا َبلْ َرانَ َعلَى قُلُوبِهِْم َما كَاُنوا ) ١٣(لَْيِه آَياُتَنا قَالَ أََساِطُري الْأَوَِّلَني إِذَا ُتْتلَى َع) ١٢(ُيكَذُِّب بِِه إِلَّا كُلُّ ُمعَْتٍد أَِثيمٍ 
ثُمَّ ُيقَالُ َهذَا الَِّذي ) ١٦(ثُمَّ إِنَُّهْم لَصَالُو الَْجحِيمِ ) ١٥(كَلَّا إِنَُّهْم َعْن َربِّهِْم َيْومَِئٍذ لََمْحجُوُبونَ ) ١٤(َيكِْسُبونَ 

) ٢٠(ِكَتاٌب َمْرقُوٌم ) ١٩(َوَما أَْدَراَك َما ِعلِّيُّونَ ) ١٨(كَلَّا إِنَّ ِكتَاَب الْأَبَْرارِ لَِفي ِعلِّيَِّني ) ١٧(ْم بِِه ُتكَذُِّبونَ كُْنُت
ِفي ُوُجوِههِمْ َنضَْرةَ النَِّعيمِ  َتْعرُِف) ٢٣(َعلَى الْأََراِئِك َينْظُُرونَ ) ٢٢(إِنَّ الْأَبَْرارَ لَِفي َنعِيمٍ ) ٢١(َيشَْهُدُه الُْمقَرَُّبونَ 

َومَِزاُجُه ِمْن َتْسنِيمٍ ) ٢٦(خَِتاُمُه ِمْسٌك َوِفي ذَِلَك فَلَْيَتَنافَسِ الْمَُتَناِفُسونَ ) ٢٥(ُيْسقَْونَ ِمْن َرِحيقٍ َمْخُتومٍ ) ٢٤(
َوإِذَا َمرُّوا بِهِمْ ) ٢٩(اُنوا ِمَن الَِّذيَن آَمنُوا َيْضَحكُونَ إِنَّ الَِّذيَن أَْجَرُموا كَ) ٢٨(َعْيًنا َيْشَرُب بَِها الُْمقَرَُّبونَ ) ٢٧(

َوَما أُْرِسلُوا ) ٣٢(وَإِذَا َرأَْوُهْم قَالُوا إِنَّ َهؤُلَاِء لَضَالُّونَ ) ٣١(َوإِذَا اْنقَلَبُوا إِلَى أَْهِلهِمُ اْنقَلَبُوا فَِكهَِني ) ٣٠(َيَتَغاَمُزونَ 
َهلْ ثُوَِّب الْكُفَّارُ ) ٣٥(َعلَى الْأَرَاِئِك َيْنظُُرونَ ) ٣٤(فَالَْيْوَم الَِّذيَن آَمُنوا ِمَن الْكُفَّارِ َيْضَحكُونَ  )٣٣(َعلَْيهِْم َحاِفِظَني 

  ) ٣٦(َما كَاُنوا َيفَْعلُونَ 

هذه السورة تصور قطاعاً من الواقع العملي الذي كانت الدعوة تواجهه يف مكة إىل جانب ما كانت تستهدفه من 
يقاظ القلوب ، وهز املشاعر ، وتوجيهها إىل هذا احلدث يف حياة العرب ويف حياة اإلنسانية ، وهو الرسالة إ

  .السماوية لألرض ، وما تتضمنه من تصور جديد شامل حميط 
م يوم يقو{ هذا القطاع من الواقع العملي تصوره السورة يف أوهلا ، وهي تتهدد املطففني بالويل يف اليوم العظيم ، 

كما تصوره يف ختامها وهي تصف سوء أدب الذين أجرموا مع الذين آمنوا ، وتغامزهم . . } الناس لرب العاملني 
  .} إن هؤالء لضالون { : عليهم ، وضحكهم منهم ، وقوهلم عنهم 

  .وهذا إىل جانب ما تعرضه من حال الفجار وحال األبرار؛ ومصري هؤالء وهؤالء يف ذلك اليوم العظيم 
الذين إذا . ويل للمطففني { : يبدأ املقطع األول منها بإعالن احلرب على املطففني . . تتألف من أربعة مقاطع وهي 

أال يظن أولئك أهنم مبعوثون ليوم عظيم؟ يوم . اكتالوا على الناس يستوفون؛ وإذا كالوهم أو وزنوهم خيسرون 
  . .} يقوم الناس لرب العاملني؟ 
 شدة وردع وزجر ، وهتديد بالويل واهلالك ، ودمغ باإلمث واالعتداء ، وبيان لسبب هذا ويتحدث املقطع الثاين يف

العمى وعلة هذا االنطماس ، وتصوير جلزائهم يوم القيامة ، وعذاهبم باحلجاب عن رهبم ، كما حجبت اآلثام يف 
ومآ أدراك ما سجني؟ . سجني إن كتاب الفجار لفي . كال { : األرض قلوهبم ، مث باجلحيم مع الترذيل والتأنيب 

وما يكذب به إال كل معتد أثيم ، إذا تتلى عليه . ويل يومئذ للمكذبني الذين يكذبون بيوم الدين . كتاب مرقوم 
مث . كال إهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون . كال بل ران على قلوهبم ما كانوا يكسبون . أساطري األولني : آياتنا قال 

  . .} هذا الذي كنتم به تكذبون : مث يقال  .إهنم لصالوا اجلحيم 
ونضرته اليت تفيض . والنعيم املقرر هلم . ورفعة مقامهم . صفحة األبرار . واملقطع الثالث يعرض الصفحة املقابلة 



  :وهي صفحة ناعمة وضيئة . . والرحيق الذي يشربون وهم على األرائك ينظرون . على وجوههم 
إن األبرار لفي نعيم ، . ومآ أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم ، يشهده املقربون . عليني كال إن كتاب األبرار لفي { 

على األرآئك ينظرون ، تعرف يف وجوههم نضرة النعيم ، يسقون من رحيق خمتوم ، ختامه مسك ويف ذلك 
  . .} عيناً يشرب هبا املقربون . فليتنافس املتنافسون ومزاجه من تسنيم 

. ما كان األبرار يالقونه يف عامل الغرور الباطل من الفجار من إيذاء وسخرية وسوء أدب  واملقطع األخري يصف
  :ليضع يف مقابله ما آل إليه أمر األبرار وأمر الفجار يف عامل احلقيقة الدائم الطويل 

هلهم انقلبوا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ، وإذا مروا هبم يتغامزون ، وإذا انقلبوا إىل أ{ 
فاليوم الذين آمنوا من الكفار . ومآ أرسلوا عليهم حافظني . إن هؤالء لضالون : وإذا رأوهم قالوا . فكهني 

  .يضحكون على األرآئك ينظرون 

  . .} هل ثّوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ 
ة يف مواجهة واقع البيئة ، وواقع والسورة يف عمومها متثل جانباً من بيئة الدعوة ، كما متثل جانباً من أسلوب الدعو

  . .وهذا ما سنحاول الكشف عنه يف عرضنا للسورة بالتفصيل . . النفس البشرية 
أال يظن أولئك أهنم . الذين اكتالوا على الناس يستوفون ، وإذا كالوهم أو وزنوهم خيسرون : ويل للمطففني { 

  . .} يوم يقوم الناس لرب العاملني؟ : مبعوثون ليوم عظيم 
وسواء كان املراد هو . اهلالك : والويل . . } ويل للمطففني { : تبدأ السورة باحلرب يعلنها اهللا على املطففني 
  . .فهو يف احلالني واحد فالدعاء من اهللا قرار . تقرير أن هذا أمر مقضي ، أو أن هذا دعاء 

وإذا كالوهم أو وزنوهم . الوا على الناس يستوفون الذين إذا اكت{ : فهم . وتفسر اآليتان التاليتان معىن املطففني 
  . .ويعطوهنا للناس ناقصة إذا كانوا بائعني . فهم الذين يتقاضون بضاعتهم وافية إذا كانوا شراة . . } خيسرون 

 مث تعجب اآليات الثالثة التالية من أمر املطففني ، الذين يتصرفون كأنه ليس هناك حساب على ما يكسبون يف احلياة
أال يظن { : الدنيا؛ وكأن ليس هناك موقف جامع بني يدي اهللا يف يوم عظيم يتم فيه احلساب واجلزاء أمام العاملني 

  . .} أولئك أهنم مبعوثون ليوم عظيم؟ يوم يقوم الناس لرب العاملني؟ 
توجه اهتمامها إىل  فالسورة املكية عادة. والتصدي لشأن املطففني هبذا األسلوب يف سورة مكية أمر يلفت النظر 

وكحقيقة الوحي . . كتقرير وحدانية اهللا ، وانطالق مشيئته ، وهيمنته على الكون والناس : أصول العقيدة الكلية 
مع العناية بتكوين احلاسة األخالقية يف عمومها ، وربطها بأصول . وكحقيقة اآلخرة واحلساب واجلزاء . . والنبوة 
بذاهتا من مسائل األخالق كمسألة التطفيف يف الكيل وامليزان واملعامالت بصفة عامة أما التصدي ملسألة . العقيدة 

، فأمر جاء متأخراً يف السورة املدنية عند التصدي لتنظيم حياة اجملتمع يف ظل الدولة اإلسالمية ، وفق املنهج 
  . .اإلسالمي ، الشامل للحياة 

وهو يشي بعدة دالالت متنوعة ، . ورة املكية أمر يستحق االنتباه ومن مث فإن التصدي هلذا األمر بذاته يف هذه الس
  . .تكمن وراء هذه اآليات القصار 

إنه يدل أوالً على أن اإلسالم كان يواجه يف البيئة املكية حالة صارخة من هذا التطفيف يزاوهلا الكرباء ، الذي 
فقد كانت هنالك أموال ضخمة . تكون احتكاراً كانوا يف الوقت ذاته هم أصحاب التجارات الواسعة ، اليت تكاد 

كما . يف أيدي هؤالء الكرباء يتجرون هبا عن طريق القوافل يف رحليت الشتاء والصيف إىل اليمن وإىل الشام 
  افتتحوا أسواقاً مومسية كسوق عكاظ يف موسم احلج ، يقومون فيها بالصفقات ويتناشدون فيها األشعار



ي بأن املطففني الذين يتهددهم اهللا بالويل ، ويعلن عليهم هذه احلرب ، كانوا طبقة والنصوص القرآنية هنا تش
. ال من الناس . . } على الناس { فهم يكتالون . الكرباء ذوي النفوذ ، الذي ميلكون إكراه الناس على ما يريدون 

وليس . يزان منهم استيفاء وقسراً فكأن هلم سلطاناً على الناس بسبب من األسباب ، جيعلهم يستوفون املكيال وامل. 
  .املقصود هو أهنم يستوفون حقاً 

إمنا املفهوم أهنم حيصلون بالقسر على أكثر من حقهم ، . وإال فليس يف هذا ما يستحق إعالن احلرب عليهم 
لناس ، فإذا كالوا للناس أو وزنوا كان هلم من السلطان ما جيعلهم ينقصون حق ا. ويستوفون ما يريدون إجباراً 

أو . ويستوي أن يكون هذا بسلطان الرياسة واجلاه القبلي . . دون أن يستطيع هؤالء منهم نصفة وال استيفاء حق 
بسلطان املال وحاجة الناس ملا يف أيديهم منه؛ واحتكارهم للتجارة حىت يضطر الناس إىل قبول هذا اجلور منهم؛ 

  .حالة من التطفيف صارخة استحقت هذه اللفتة املبكرة  فقد كانت هناك. . كما يقع حىت اآلن يف األسواق 
كما أن هذه اللفتة املبكرة يف البيئة املكية تشي بطبيعة هذا الدين؛ ومشول منهجه للحياة الواقعية وشؤوهنا العملية؛ 

لة الصارخة فقد كره هذه احلا. وإقامتها على األساس األخالقي العميق األصيل يف طبيعة هذا املنهج اإلهلي القومي 
وهو مل يتسلم بعد زمام احلياة االجتماعية ، لينظمها وفق شريعته بقوة . من الظلم واالحنراف األخالقي يف التعامل 

وهم يومئذ سادة مكة ، . وأرسل هذه الصيحة املدوية باحلرب والويل على املطففني . القانون وسلطان الدولة 
س ومشاعرهم عن طريق العقيدة الوثنية فحسب ، بل كذلك على أصحاب السلطان املهيمن ال على أرواح النا

ورفع صوته عالياً يف وجه الغنب والبخس الواقع على الناس وهم مجهرة الشعب . اقتصادياهتم وشؤون معاشهم 
ين فكان املستغلني لكربائه املتجرين بأرزاقه ، املرابني احملتكرين ، املسيطرين يف الوقت ذاته على اجلماهري بأوهام الد

ومل يكن قط خمدراً هلا حىت . اإلسالم هبذه الصيحة املنبعثة من ذاته ومن منهجه السماوي موقظاً للجماهري املستغلة 
  وهو حماصر يف مكة ، بسطوة املتجربين ، املسيطرين على اجملتمع باملال واجلاه والدين

قفون يف وجه الدعوة اإلسالمية هذه الوقفة ومن مث ندرك طرفاً من األسباب احلقيقية اليت جعلت كرباء قريش ي
فهم كانوا يدركون وال ريب أن هذا األمر اجلديد الذي جاءهم به حممد صلى اهللا عليه وسلم ليس جمرد . العنيدة 

وصالة . عقيدة تكمن يف الضمري ، وال تتطلب منهم إال شهادة منطوقة ، بأن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا 
لقد كانوا يدركون أن هذه العقيدة تعين منهجاً حيطم كل أساس اجلاهلية . كال . . هللا بال أصنام وال أوثان  يقيموهنا

وأن طبيعة هذا املنهج ال تقبل مثنوية وال تلتئم مع عنصر أرضي . اليت تقوم عليها أوضاعهم ومصاحلهم ومراكزهم 
ومن مث شنوا . . األرضية اهلابطة اليت تقوم عليها اجلاهلية غري منبثق من عنصرها السماوي؛ وأهنا هتدد كل املقومات 

احلرب اليت متثل الدفاع عن أوضاعهم كلها يف . عليها تلك احلرب اليت مل تضع أوزارها ال قبل اهلجرة وال بعدها 
  . .ال جمرد االعتقاد والتصور اجملردين . وجه األوضاع اإلسالمية 

. مي على حياة البشر يف كل جيل ويف كل أرض يدركون هذه احلقيقة والذين حياربون سيطرة املنهج اإلسال
  .ويعلمون أن أوضاعهم الباطلة ، ومصاحلهم املغتصبة ، وكياهنم الزائف . يدركوهنا جيداً 

  هذه كلها هي اليت يهددها املنهج اإلسالمي القومي الكرمي. . وسلوكهم املنحرف . . 
أية صورة من صور التطفيف يف املال أو يف سائر احلقوق والواجبات هم الذين والطغاة البغاة الظلمة املطففون يف 

يشفقون أكثر من غريهم من سيطرة ذلك املنهج العادل النظيف الذي ال يقبل املساومة ، وال املداهنة ، وال أنصاف 
  احللول؟



زرج بيعة العقبة الثانية قبل ولقد أدرك ذلك الذين بايعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من نقباء األوس واخل
وحدثين عاصم بن عمر بن قتادة أن القوم ملا اجتمعوا لبيعة رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال ابن إسحاق : اهلجرة 

هل تدرون عالم . يا معشر اخلزرج : وسلم قال العباس بن عبادة بن نضلة األنصاري أخو بين سامل بن عوف 
فإن كنتم ترون أنكم . إنكم تبايعونه على حرب األمحر واألسود من الناس : قال . عم ن: تبايعون هذا الرجل؟ قالوا 

وإن كنتم . إذا هنكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتل أسلمتموه فمن اآلن فهو واهللا إن فعلتم خزي الدنيا واآلخرة 
فهو واهللا خري الدنيا واآلخرة ،  ترون أنكم وافون له مبا دعومتوه إليه ، على هنكة األموال وقتل األشراف فخذوه ،

. » اجلنة « : فما لنا بذلك يا رسول اهللا إن حنن وفينا؟ قال . فإنا نأخذه على مصيبة األموال وقتل األشراف : قالوا 
  .فبسط يده فبايعوه . ابسط يدك : قالوا 

سيف للعدل والنصفة وإقامة وأنه قائم كحد ال. فقد أدرك هؤالء كما أدرك كرباء قريش من قبل طبيعة هذا الدين 
وال يقبل للناس الغنب . حياة الناس على ذلك ، ال يقبل من طاغية طغياناً ، وال من باغ بغياً ، وال من متكرب كرباً 

  .ومن مث حياربه كل طاغ باغ متكرب مستغل؛ ويقف لدعوته ولدعاته باملرصاد . واخلسف واالستغالل 
  . .} عظيم؟ يوم يقوم الناس لرب العاملني؟  أال يظن أولئك أهنم مبعوثون ليوم{ 

يوم يقوم الناس متجردين لرب العاملني ، ليس هلم . فإن جمرد الظن بالبعث لذلك اليوم العظيم . وإن أمرهم لعجيب 
موىل يومئذ سواه ، وليس هبم إال التطلع ملا جيريه عليهم من قضاء ، وقد علموا أن ليس هلم من دونه ويل وال نصري 

إن جمرد الظن بأهنم مبعوثون لذلك اليوم كان يكفي ليصدهم عن التطفيف ، وأكل أموال الناس بالباطل ،  . .
ولكنهم ماضون يف التطفيف كأهنم ال يظنون أهنم . . واستخدام السلطان يف ظلم الناس وخبسهم حقهم يف التعامل 

  مبعوثون وهو أمر عجيب ، وشأن غريب
إذ يدخلهم يف زمرة الفجار ، . فأما يف املقطع الثاين فيسميهم الفجار . ع األول وقد مساهم املطففني يف املقط

وعما ينتظرهم يوم يبعثون ليوم عظيم . يتحدث عن اعتبارهم عند اهللا ، وعن حاهلم يف احلياة . ويتحدث عن هؤالء 
.  

الذين يكذبون : لمكذبني ويل يومئذ ل. وما أدراك ما سجني؟ كتاب مرقوم . كال إن كتاب الفجار لفي سجني { 
  .بيوم الدين؛ وما يكذب به إال كل معتد أثيم ، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطري األولني 

: مث يقال . مث إهنم لصالوا اجلحيم . كال إهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون . كال بل ران على قلوهبم ما كانوا يكسبون 
  . .} هذا الذي كنتم به تكذبون 

فالقرآن يردعهم عن هذا ويزجرهم ، ويؤكد أن هلم كتاباً حتصى فيه . . نون أهنم مبعوثون ليوم عظيم إهنم ال يظ
  :ويوعدهم بالويل يف ذلك اليوم الذي يعرض فيه كتاهبم املرقوم . وحيدد موضعه زيادة يف التوكيد . . أعماهلم 

  .} ويل يومئذ للمكذبني . م وما أدراك ما سجني؟ كتاب مرقو. إن كتاب الفجار لفي سجني . كال { 
وال . وكتاهبم هو سجل أعماهلم . واللفظ يوحي بذاته هبذا املعىن . والفجار هم املتجاوزون للحد يف املعصية واإلمث 

وهو غيب ال نعرف عنه إال مبقدار ما خيربنا عنه صاحبه وال زيادة فهناك سجل . ندري حنن ماهيته ومل نكلف هذا 
وما أدراك { : مث يسأل سؤال االستهوال املعهود يف التعبري القرآين . إنه يف سجني : القرآن ألعمال الفجار يقول 

. فيلقي ظالل التفخيم ويشعر املخاطب أن األمر أكرب من إدراكه ، وأضخم من أن حييط به علمه } ما سجني؟ 
وهذا . وإن يكن جمهوالً لإلنسان  يكون قد حدد له موضعاً معيناً ،} إن كتاب الفجار لفي سجني { : ولكنه بقوله 

وهذا هو اإلحياء املقصود من وراء ذكر . التحديد يزيد من يقني املخاطب عن طريق اإلحياء بوجود هذا الكتاب 



  .هذه احلقيقة هبذا القدر ، دون زيادة 
يه وال ينقص منه أي مفروغ منه ، ال يزاد ف. . } كتاب مرقوم { إنه : مث يعود إىل وصف كتاب الفجار ذاك فيقول 

  .، حىت يعرض يف ذلك اليوم العظيم 
  } ويل يومئذ للمكذبني { كان : فإذا كان ذلك 

  :وحيدد موضوع التكذيب ، وحقيقة املكذبني 
  . .} أساطري األولني : إذا تتلى عليه آياتنا قال . وما يكذب به إال كل معتد أثيم . الذين يكذبون بيوم الدين { 

يقودان صاحبهما إىل التكذيب بذلك اليوم؛ وإىل سوء األدب مع هذا القرآن فيقول عن آياته حني فاالعتداء واإلمث 
ملا حيويه من قصص األولني املسوقة فيه للعربة والعظة ، وبيان سنة اهللا اليت ال . . } أساطري األولني { : تتلى عليه 

  .تتخلف ، واليت تأخذ الناس يف ناموس مطرد ال حييد 
  . .ليس كما يقولون } كال { : هذا التطاول والتكذيب بالزجر والردع  ويعقب على

مث يكشف عن علة هذا التطاول وهذا التكذيب؛ وهذه الغفلة عن احلق الواضح وهذا االنطماس يف قلوب املكذبني 
:  

  . .} بل ران على قلوهبم ما كانوا يكسبون { 
والقلب الذي ميرد على املعصية ينطمس ويظلم؛ ويرين . عصية أي غطى على قلوهبم ما كانوا يكسبونه من اإلمث وامل

  . .عليه غطاء كثيف حيجب النور عنه وحيجبه عن النور ، ويفقده احلساسية شيئاً فشيئاً حىت يتلبد وميوت 
روى ابن جرير والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق ، عن حممد بن عجالن ، عن القعقاع بن حكيم ، عن أيب 

  :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  هريرة ،

وقال الترمذي . » فإن تاب منها صقل قلبه وإن زاد زادت . إن العبد إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء يف قلبه « 
فإن هو نزع واستغفر . إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت يف قلبه نكتة سوداء « : ولفظ النسائي . حسن صحيح 

كال بل ران على قلوهبم ما { : اد زيد فيها حىت تعلو قلبه ، فهو الران الذي قال اهللا تعاىل وتاب صقل قلبه ، فإن ع
  .» } كانوا يكسبون 

  . .هو الذنب على الذنب حىت يعمى القلب فيموت : وقال احلسن البصري 
لك اليوم العظيم مث يذكر شيئاً عن مصريهم يف ذ. . وهذه هي علة الفجور والتكذيب . ذلك حال الفجار املكذبني 

  :يناسب علة الفجور والتكذيب . 
  . .} هذا الذي كنتم به تكذبون : مث يقال . مث إهنم لصالوا اجلحيم . كال إهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون { 

وطمستها حىت أظلمت وعميت يف . لقد حجبت قلوهبم املعاصي واآلثام ، حجبتها عن اإلحساس برهبا يف الدنيا 
لنهاية الطبيعية واجلزاء الوفاق يف اآلخرة أن حيرموا النظر إىل وجه اهللا الكرمي ، وأن حيال بينهم وبني هذه فا. . احلياة 

. السعادة الكربى ، اليت ال تتاح إال ملن شفت روحه ورقت وصفت واستحقت أن تكشف احلجب بينها وبني رهبا 
  :ممن قال فيهم يف سورة القيامة 

وهذا احلجاب عن رهبم ، عذاب فوق كل عذاب ، وحرمان فوق كل } رهبا ناظرة وجوه يومئذ ناضرة ، إىل { 
فإذا حجب عن هذا . وهناية بائسة إلنسان يستمد إنسانيته من مصدر واحد هو اتصاله بروح ربه الكرمي . حرمان 

. . } يم مث إهنم لصالوا اجلح{ : املصدر فقد خصائصه كإنسان كرمي؛ وارتكس إىل درجة يستحق معها اجلحيم 
  } هذا الذي كنتم به تكذبون : مث يقال { : ومع اجلحيم التأنيب وهو أمّر من اجلحيم 



على العهد بطريقة القرآن يف عرض الصفحتني متقابلتني يف الغالب ، . صفحة األبرار . مث يعرض الصفحة األخرى 
  :لتتم املقابلة بني حقيقتني وحالني وهنايتني 

إن األبرار لفي نعيم ، . وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم ، يشهده املقربون . في عليني كال إن كتاب األبرار ل{ 
ويف ذلك . على األرآئك ينظرون ، تعرف يف وجوههم نضرة النعيم ، يسقون من رحيق خمتوم ، ختامه مسك 

  . .} عيناً يشرب هبا املقربون . ومزاجه من تسنيم . فليتنافس املتنافسون 
هذا الذي كنتم : مث يقال { : جتيء يف صدر هذا املقطع زجراً عما ذكر قبله من التكذيب يف قوله }  كال{ وكلمة 

  .مث يبدأ احلديث عن األبرار يف حزم ويف توكيد } كال { : ويعقب عليه بقوله . . } به تكذبون 
ر هم الطائعون الفاعلون كل واألبرا. . . } عليني { فإن كتاب األبرار يف } سجني { فإذا كان كتاب الفجار يف 

  . .وهم يقابلون الفجار العصاة املتجاوزين لكل حد . خري 
مث يعقب عليه . يفيد االحنطاط والسفول } سجني { يوحي بالعلو واالرتفاع مما قد يؤخذ منه أن } عليني { ولفظ 

  لعلم واإلدراكفهو أمر فوق ا. . } وما أدراك ما عليون؟ { : بسؤال التجهيل والتهويل املعهود 
  .ويعود من هذا الظل املوحي إىل تقرير حقيقة كتاب األبرار 

ويضاف إليه هنا أن املالئكة املقربني يشهدون . وقد سبق ذكر معىن مرقوم } كتاب مرقوم يشهده املقربون { فهو . 
فهو موضع مشاهدة . األبرار  وتقرير هذه احلقيقة هنا يلقي ظالً كرمياً طاهراً رفيعاً على كتاب. هذا الكتاب ويرونه 

  .وهذا ظل كرمي شفيف ، يذكر بقصد التكرمي . املقربني من املالئكة ، ومتعتهم مبا فيه من كرائم األفعال والصفات 
  :ويصف ما هم فيه من نعيم يف ذلك اليوم العظيم . مث يذكر حال األبرار أنفسهم ، أصحاب هذا الكتاب الكرمي 

أي إهنم يف موضع } على األرائك ينظرون { . . يقابل اجلحيم الذي ينتهي إليه الفجار . .  }إن األبرار لفي نعيم { 
وهم على األرائك . . التكرمي ، ينظرون حيث يشاءون ، ال يغضون من مهانة ، وال يشغلون عن النظر من مشقة 

لة وصورهتا الدنيوية كانت أرقى أو الك» الناموسية « وأقرب ما ميثلها عندنا ما نسمية . وهي األسرة يف احلجال 
وهي على أية حال أعلى . وأرق مظاهر النعيم عند العريب ذي العيشة اخلشنة أما صورهتا األخروية فعلمها عند اهللا 

  من كل ما يعهده اإلنسان مما يستمده من جتاربه يف األرض وتصوراته
{ : جوههم ومالحمهم حىت لرياها كل راء وهم يف هذا النعيم ناعمو النفوس واألجسام ، تفيض النضرة على و

  . .} تعرف يف وجوههم نضرة النعيم 
  . .} يسقون من رحيق خمتوم ختامه مسك { 

ووصفه بأنه خمتوم ختامه مسك ، قد يفيد أنه . والرحيق الشراب اخلالص املصفى ، الذي ال غش فيه وال كدرة 
كما أن . عند الشراب ، وهذا يلقي ظل الصيانة والعناية  معد يف أوانيه ، وأن هذه األواين مقفلة خمتومة ، تفض

فإذا . جعل اخلتم من املسك فيه أناقة ورفاهية وهذه الصورة ال يدركها البشر إال يف حدود ما يعهدون يف األرض 
  كانوا هنالك كانت هلم أذواق ومفاهيم تناسب تصورهم الطليق من جو األرض احملدود

. . } ومزاجه من تسنيم عيناً يشرب هبا املقربون { : ذي جييء يف اآليتني التاليتني وقبل أن يتم وصف الشراب ال
يشرب هبا { اليت } تسنيم { : أي أن هذا الرحيق املختوم يفض ختامه مث ميزج بشيء من هذه العني املسماة 

وهو . . } تنافس املتنافسون ويف ذلك فلي{ : قبل أن يتم الوصف يلقي هبذا اإليقاع ، وهبذا التوجه . . } املقربون 
  . .إيقاع عميق يدل على كثري 

ويكذبون بيوم . إن أولئك املطففني ، الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ، وال حيسبون حساب اليوم اآلخر 



ض إن هؤالء إمنا يتنافسون من مال أو متاع من متاع األر. . ويرين على قلوهبم اإلمث واملعصية . احلساب واجلزاء 
ومن مث يظلم ويفجر ويأمث ويرتكب ما . يريد كل منهم أن يسبق إليه ، وأن حيصل على أكرب نصيب منه . الزهيد 

  . .يرتكب يف سبيل متاع من متاع األرض زائل 
ويف { : إمنا يكون التنافس يف ذلك النعيم ويف ذلك التكرمي . وما يف هذا العرض القريب الزهيد ينبغي التنافس 

فهو مطلب يستحق املنافسة ، وهو أفق يستحق السباق ، وهو غاية تستحق الغالب . . } افس املتنافسون ذلك فليتن
.  

والذين يتنافسون على شيء من أشياء األرض مهما كرب وجل وارتفع وعظم ، إمنا يتنافسون يف حقري قليل فانٍ 
فهي إذن حقيقة تستحق املنافسة فيها . ميزانه  ولكن اآلخرة ثقيلة يف. والدنيا ال تزن عند اهللا جناح بعوضة . قريب 

  . .واملسابقة 
. بينما التنافس يف أمر الدنيا ينحط هبا مجيعاً . ومن عجب أن التنافس يف أمر اآلخرة يرتفع بأرواح املتنافسني مجيعاً 

ستنقعاً وبيئاً والسعي لعرض الدنيا يدع األرض م. والسعي لنعيم اآلخرة يصلح األرض ويعمرها ويطهرها للجميع 
  أو تنهش فيه اهلوام واحلشرات جلود األبرار الطيبني. تأكل فيه الديدان بعضها البعض 

إمنا جيعل اإلسالم الدنيا . والتنافس يف نعيم اآلخرة ال يدع األرض خراباً بلقعاً كما قد يتصور بعض املنحرفني 
على أن يتوجه هبذه . ح والتقوى وظيفة املؤمن احلق مزرعة اآلخرة ، وجيعل القيام خبالفة األرض بالعمار مع الصال

وما خلقت اجلن { : اخلالفة إىل اهللا ، وجيعل منها عبادة له حتقق غاية وجوده كما قررها اهللا سبحانه وهو يقول 
م هلو توجيه ميد بأبصار أهل األرض وقلوهب. . } ويف ذلك فليتنافس املتنافسون { وإن قوله } واإلنس إال ليعبدون 

ويرفعها إىل آفاق أرفع . وراء رقعة األرض الصغرية الزهيدة ، بينما هم يعمرون األرض ويقومون باخلالفة فيها 
  وأطهر من املستنقع اآلسن بينما هم يطهرون املستنقع وينظفونه

رض يف ذاته حمدود وإن متاع هذه األ. إن عمر املرء يف هذه العاجلة حمدود ، وعمره يف اآلجلة ال يعلم هنايته إال اهللا 
وإن مستوى النعيم يف هذه الدنيا معروف ومستوى النعيم هناك يليق . ومتاع اجلنة ال حتده تصورات البشر . 

  باخللود فأين جمال من جمال؟وأين غاية من غاية؟ حىت حبساب الربح واخلسارة فيما يعهد البشر من احلساب؟
  . .} س املتنافسون ويف ذلك فليتناف{ . . أال إن السياق إىل هناك 

وكأمنا أطال السياق يف عرض صور النعيم الذي ينتظر األبرار ، متهيداً للحديث عما كانوا يلقون يف األرض من 
ليختمه بالسخرية من الكفار ، وهم . وقد أطال يف عرضه كذلك . . من أذى واستهزاء وتطاول وادعاء . الفجار 

  :يشهدون نعيم األبرار 
وإذا انقلبوا إىل أهلهم انقلبوا . وإذا مروا هبم يتغامزون . وا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إن الذين أجرم{ 

  . .} وما أرسلوا عليهم حافظني . . إن هؤالء لضالون : وإذا رأوهم قالوا . فكهني 
  . .} فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ، على األرائك ينظرون { 
  . .} يفعلون؟  هل ثّوب الكفار ما كانوا{ 

واملشاهد اليت يرمسها القرآن لسخرية الذين أجرموا من الذين آمنوا ، سوء أدهبم معهم ، وتطاوهلم عليهم ، 
. ولكنها متكررة يف أجيال ويف مواطن شىت . مشاهد منتزعة من واقع البيئة يف مكة . . ووصفهم بأهنم ضالون 

مما يدل على أن طبيعة الفجار . قد نزلت يف وصفها وتصويرها وكثري من املعاصرين شهدوها كأمنا هذه اآليات 



  اجملرمني واحدة متشاهبة يف موقفها من األبرار يف مجيع البيئات والعصور
  .} إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون { 

يرون نعيم األبرار الذين آمنوا . فإذا املخاطبون به يف اآلخرة . فقد طوى السياق الدنيا العاجلة الزائلة . . كانوا . 
  وهو يذكر هلم ما كان من أمر الدنيا. 

وإما لضعفهم عن . إما لفقرهم ورثاثة حاهلم . إهنم كانوا يضحكون من الذين آمنوا استهزاء هبم ، وسخرية منهم 
ذون املؤمنني وهم يتخ. فكل هذا مما يثري ضحك الذين أجرموا . . وإما لترفعهم عن سفاهة السفهاء . رد األذى 

وهم يسلطون عليهم األذى ، مث يضحكون الضحك اللئيم الوضيع ، مما . مادة لسخريتهم أو فكاهتهم املرذولة 
  يصيب الذين آمنوا ، وهم صابرون مترفعون متجملون بأدب املؤمنني

عارفة بينهم للسخرية أو يشري بيده ، أو يأيت حبركة مت. يغمز بعضهم لبعض بعينه . . } وإذا مروا هبم يتغامزون { 
بقصد إيقاع االنكسار . وهي حركة ضعيفة واطية تكشف عن سوء األدب ، والتجرد من التهذيب . من املؤمنني 

  يف قلوب املؤمنني ، وإصابتهم باخلجل والربكة ، وهؤالء األوغاد يتغامزون عليهم ساخرين
انقلبوا { . . ديئة من السخرية باملؤمنني وإيذائهم بعدما أشبعوا نفوسهم الصغرية الر} وإذا انقلبوا إىل أهلهم { 

فلم يتلوموا ومل يندموا . راضني عن أنفسهم ، مبتهجني مبا فعلوا ، مستمتعني هبذا الشر الصغري احلقري . . } فكهني 
  وهذا منتهى ما تصل إليه النفس من إسفاف وموت للضمري. ، ومل يشعروا حبقارة ما صنعوا وقذارة ما فعلوا 

  } إن هؤالء لضالون : وإذا رأوهم قالوا { 
وأن يزعموا حني . فليس أعجب من أن يتحدث هؤالء الفجار اجملرمون عن اهلدى والضالل . . وهذه أعجب 

} إن هؤالء لضالون { : ويشريوا إليهم مؤكدين هلذا الوصف يف تشهري وحتقري . يرون املؤمنني ، أن املؤمنني ضالون 
. .  

واهتام املؤمنني بأهنم ضالون حني يوجهه . ند حد ، وال يستحيي من قول ، وال يتلوم من فعل والفجور ال يقف ع
  الفجار اجملرمون ، إمنا ميثل الفجور يف طبيعته اليت هي جتاوز جلميع احلدود

ولكنه  .فهي كلمة فاجرة ال تستحق املناقشة . والقرآن ال يقف ليجادل عن الذين آمنوا ، وال ليناقش طبيعة الفرية 
يسخر سخرية عالية من القوم الذين يدسون أنوفهم فيما ليس من شأهنم ، ويتطفلون بال دعوة من أحد يف هذا 

وما وكلوا بشأن هؤالء املؤمنني ، وما أقيموا عليهم رقباء ، وال كلفوا . . } وما أرسلوا عليهم حافظني { : األمر 
  التقرير وزهنم وتقدير حاهلم فما هلم هم وهذا الوصف وهذا

ويطوي هذا املشهد الذي . . ما كان . . وينهي هبذه السخرية العالية حكاية ما كان من الذين أجرموا يف الدنيا 
  :ليعرض املشهد احلاضر والذين آمنوا يف ذلك النعيم . انتهى 

  . .} على األرائك ينظرون . فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون { 
عن رهبم ، يقاسون أمل هذا احلجاب الذي هتدر معه إنسانيتهم ، فيصلون اجلحيم ، مع اليوم والكفار حمجوبون 

  . .} هذا الذي كنتم به تكذبون { : الترذيل والتأنيب حيث يقال 
يف ذلك النعيم املقيم ، وهم يتناولون الرحيق املختوم باملسك املمزوج . اليوم والذين آمنوا على األرائك ينظرون 

  . .بالتسنيم 
  . .الذين آمنوا من الكفار يضحكون . . فاليوم 



  :والقرآن يتوجه بالسخرية العالية مرة أخرى وهو يسأل 
  .} هل ثّوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ { 

فنحن نشهدهم . املعروف من الكلمة » الثواب « أجل هل ثوبوا؟ هل وجدوا ثواب ما فعلوا؟ وهم مل جيدوا 
وياللسخرية الكامنة يف كلمة . فهو ثواهبم إذن .  شك القوا جزاء ما فعلوا اللحظة يف اجلحيم ولكنهم من غري

  الثواب يف هذا املقام
ونقف حلظة أمام هذا املشهد الذي يطيل القرآن عرض مناظره وحركاته مشهد سخرية الذين أجرموا من الذين 

فنجد أن هذا اإلطالة من . ومناعمه آمنوا يف الدنيا كما أطال من قبل يف عرض مشهد نعيم األبرار وعرض مناظره 
فقد كانت القلة املسلمة يف . الناحية التأثريية فن عال يف األداء التعبريي ، كما أنه فن عال يف العالج الشعوري 

وكان رهبم ال يتركهم بال عون ، . مكة تالقي من عنت املشركني وأذاهم ما يفعل يف النفس البشرية بعنف وعمق 
  .ه وتأسيته من تثبيته وتسريت

فهو . فرهبم هو الذي يصف هذه املواجع . وهذا التصوير املفصل ملواجعهم من أذى املشركني ، فيه بلسم لقلوهبم 
إن اهللا . يراها ، وهو ال يهملها وإن أمهل الكافرين حيناً وهذا وحده يكفي قلب املؤمن وميسح على آالمه وجراحه 

. وكيف يتفكه باآلمهم ومواجعهم املتفكهون . يهم اجملرمون وكيف يؤذ. يرى كيف يسخر منهم الساخرون 
. . فهو إذن شيء يف ميزانه . ويصفه يف تنزيله . وكيف ال يتلوم هؤالء السفلة وال يندمون إن رهبم يرى هذا كله 

  .وهذا يكفي نعم هذا يكفي حني تستشعره القلوب املؤمنة مهما كانت جمروحة موجوعة 
قد ال حتسه قلوب اجملرمني املطموسة املغطاة . رمني سخرية رفيعة عالية فيها تلميح موجع مث إن رهبم يسخر من اجمل

  ولكن قلوب املؤمنني احلساسة املرهفة ، حتسه وتقدره ، وتستريح إليه وتستنيم. بالرين املطبق عليها من الذبوب 
على حني تشهد . كرامتها يف املأل األعلى مث إن هذه القلوب املؤمنة تشهد حاهلا عند رهبا ، ونعيمها يف جناته ، و

تشهد هذا وذلك يف تفصيل . . حال أعدائها ومهانتهم يف املأل األعلى وعذاهبم يف اجلحيم ، مع اإلهانة والترذيل 
وما من شك أن هذا التذوق ميسح على مرارة ما . وهي تستشعر حاهلا وتتذوقه تذوق الواقع اليقني . ويف تطويل 

وقد يبلغ يف بعض القلوب أن تتبدل هذه املرارة فيها بالفعل حالوة ، وهي . وسخرية وقلة وضعف  هي فيه من أذى
  .تشهد هذه املشاهد يف ذلك القول الكرمي 

ومما يالحظ أن هذا كان هو وحده التسلية اإلهلية للمؤمنني املعذبني املألومني من وسائل اجملرمني اخلسيسة ، وأذاهم 
اجلنة للمؤمنني ، واجلحيم للكافرين ، وتبديل احلالني بني الدنيا واآلخرة متام التبديل . . لئيمة البالغ ، وسخريتهم ال

  وهم يبذلون األموال والنفوس. وهذا كان وحده الذي وعد به النيب صلى اهللا عليه وسلم املبايعني له . . 
يف القرآن املكي يف معرض التسرية والتثبيت  فأما النصر يف الدنيا ، والغلب يف األرض ، فلم يكن أبداً يف مكة يذكر

.  

.  
وهذه القلوب كان جيب أن تكون من الصالبة والقوة والتجرد . لقد كان القرآن ينشئ قلوباً يعدها حلمل األمانة 

وال ترجو . وال تنتظر إال اآلخرة . حبيث ال تتطلع وهي تبذل كل شيء وحتتمل كل شيء إىل شيء يف هذه األرض 
قلوباً مستعدة لقطع رحلة األرض كلها يف نصب وشقاء وحرمان وعذاب وتضحية واحتمال ، بال . اهللا  إال رضوان

  ولو كان هذا اجلزاء هو انتصار الدعوة وغلبة اإلسالم وظهور املسلمني. جزاء يف هذه األرض قريب 



وأن تنتظر . ي بال مقابل حىت إذا وجدت هذه القلوب اليت تعلم أن ليس أمامها يف رحلة األرض شيء إال أن تعط
حىت إذا وجدت هذه القلوب ، وعلم . . وموعداً كذلك للفصل بني احلق والباطل . اآلخرة وحدها موعداً للجزاء 

ولكن لتقوم . ال لنفسها . اهللا منها صدق نيتها على ما بايعت وعاهدت ، وآتاها النصر يف األرض ، وائتمنها عليه 
ل ألداء األمانة ، مذ كانت مل توعد بشيء من املغنم يف الدنيا تتقاضاه؛ ومل تتطلع إىل بأمانة املنهج اإلهلي وهي أه

  وقد جتردت هللا حقاً يوم كانت ال تعلم هلا جزاء إال رضاه. شيء من املغنم يف األرض تعطاه 
األمر خارج  وبعد أن أصبح هذا. بعد ذلك . وكل اآليات اليت ورد فيها ذكر للنصر يف الدنيا جاءت يف املدينة 

برنامج املؤمن وانتظاره وتطلعه ، وجاء النصر ذاته ألن مشيئة اهللا اقتضت أن تكون هلذا املنهج واقعية يف احلياة 
. فلم يكن جزاء على التعب والنصب والتضحية واآلالم . اإلنسانية تقرره يف صورة عملية حمددة ، تراها األجيال 

  ءه حكمة حناول رؤيتها اآلنإمنا كان قدراً من قدر اهللا تكمن ورا

َوأَذَِنْت ) ٤(وَأَلْقَْت َما ِفيَها َوَتَخلَّْت ) ٣(وَإِذَا الْأَْرُض ُمدَّْت ) ٢(َوأَِذَنْت ِلَربَِّها َوُحقَّْت ) ١(إِذَا السََّماُء اْنشَقَّْت 
فََسْوفَ ) ٧(فَأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكتَاَبُه بَِيمِينِِه ) ٦(ْدًحا فَُملَاِقيِه َيا أَيَُّها الْإِْنَسانُ إِنََّك كَاِدٌح إِلَى َربَِّك كَ) ٥(ِلرَبَِّها َوُحقَّْت 

فََسْوَف َيْدُعو ) ١٠(َوأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكَتاَبُه َوَراَء ظَهْرِِه ) ٩(َوَيْنقَِلُب إِلَى أَْهِلِه َمْسرُوًرا ) ٨(ُيحَاَسُب ِحسَاًبا َيِسًريا 
َبلَى إِنَّ َربَُّه كَانَ بِهِ ) ١٤(إِنَُّه ظَنَّ أَنْ لَْن َيُحوَر ) ١٣(إِنَُّه كَانَ ِفي أَْهِلِه َمْسُروًرا ) ١٢(ا وََيْصلَى َسعًِري) ١١(ثُُبوًرا 
) ١٩(َبقٍ لََترْكَُبنَّ طََبقًا َعْن طَ) ١٨(وَالْقََمرِ إِذَا اتََّسَق ) ١٧(َواللَّْيلِ َوَما َوَسَق ) ١٦(فَلَا أُقِْسُم بِالشَّفَقِ ) ١٥(َبصًِريا 

وَاللَُّه أَْعلَُم ) ٢٢(َبلِ الَِّذيَن كَفَُروا ُيكَذُِّبونَ ) ٢١(َوإِذَا قُرَِئ َعلَْيهُِم الْقُْرآنُ لَا َيْسُجُدونَ ) ٢٠(فََما لَُهْم لَا ُيؤِْمُنونَ 
  ) ٢٥(الصَّاِلحَاِت لَُهْم أَْجٌر غَْيُر َمْمُنوٍن إِلَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا ) ٢٤(فََبشِّرُْهْم بَِعذَابٍ أَلِيمٍ ) ٢٣(بَِما ُيوُعونَ 

تبدأ السورة ببعض مشاهد االنقالب الكونية اليت عرضت بتوسع يف سورة التكوير ، مث عرضت بتوسع يف سورة 
. طابع االستسالم هللا . ولكنها هنا ذات طابع خاص . ومن قبل يف سورة النبأ . التكوير ، مث يف سورة االنفطار 

. إذا السماء انشقت ، وأذنت لرهبا وحقت { : م السماء واستسالم األرض ، يف طواعية وخشوع ويسر استسال
  . .} وإذا األرض مدت ، وألقت ما فيها وختلت ، وأذنت لرهبا وحقت 

وتذكريه بأمره؛ ومبصريه . ، وإلقاء اخلشوع يف قلبه لربه » اإلنسان « ذلك املطلع اخلاشع اجلليل متهيد خلطاب 
حني ينطبع يف حسه ظل الطاعة واخلشوع واالستسالم الذي تلقيه يف حسه السماء . ذي هو صائر إليه عنده ال

يا أيها اإلنسان إنك كادح إىل ربك كدحاً فمالقيه ، فأما من أويت كتابه بيمينه { : واألرض يف املشهد اهلائل اجلليل 
وأما من أويت كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً ،  فسوف حياسب حساباً يسرياً ، وينقلب إىل أهله مسروراً ،

  . .} بلى إن ربه كان به بصرياً . إنه ظن أن لن حيور . إنه كان يف أهله مسروراً . ويصلى سعرياً 
هلا إحياؤها وهلا داللتها على التدبري » اإلنسان « واملقطع الثالث عرض ملشاهد كونية حاضرة ، مما يقع حتت حس 

مع التلويح بالقسم هبا على أن الناس متقلبون يف أحوال مقدرة مدبرة ، ال مفر هلم من ركوهبم ومعاناهتا والتقدير ، 
  . .} فال أقسم بالشفق ، والليل وما وسق ، والقمر إذا اتسق؛ لتركنب طبقاً عن طبق { : 

حقيقة أمرهم ، كما عرضت يف  مث جييء املقطع األخري يف السورة تعجيباً من حال الناس الذين ال يؤمنون؛ وهذه هي
فما هلم ال يؤمنون؟ وإذا قرئ { : وتلك هي هنايتهم وهناية عاملهم كما جاء يف مطلع السورة . املقطعني السابقني 

بل { : مث بيان لعلم اهللا مبا يضمون عليه جواحنهم وهتديد هلم مبصريهم احملتوم . . } عليهم القرآن ال يسجدون؟ 
هلم أجر . إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات . فبشرهم بعذاب أليم . واهللا أعلم مبا يوعون . الذين كفروا يكذبون 



  . .} غري ممنون 
إهنا سورة هادئة اإليقاع ، جليلة اإلحياء ، يغلب عليها هذا الطابع حىت يف مشاهد االنقالب الكونية اليت عرضتها 

يف راحة ويسر ، ويف إحياء .  املشفق الرحيم ، خطوة خطوة سورة فيها هلجة التبصري. سورة التكوير يف جو عاصف 
  .فيه تذكري واستجاشة للضمري } يا أيها اإلنسان { : واخلطاب فيها . هادئ عميق 

وهي بترتيب مقاطعها على هذا النحو تطوف بالقلب البشري يف جماالت كونية وإنسانية شىت ، متعاقبة تعاقباً 
إىل مشهد . إىل مشهد احلساب واجلزاء . » اإلنسان « إىل ملسة لقلب . الم الكوين فمن مشهد االستس. . مقصوداً 

إىل التعجيب من حال الذين ال يؤمنون بعد . إىل ملسة للقلب البشري أخرى . الكون احلاضر وظواهره املوحية 
  . .إىل التهديد بالعذاب األليم واستثناء املؤمنني بأجر غري ممنون . ذلك كله 
  .اجلوالت واملشاهد واإلحياءات واللمسات يف سورة قصرية ال تتجاوز عدة أسطر كل هذه 

وهو ما ال يعهد إال يف هذا الكتاب العجيب فإن هذه األغراض يتعذر الوفاء هبا يف احليز الكبري وال تؤدى هبذه . 
  صبغة العليم اخلبري. القريبة  ولكنه القرآن ميسر للذكر؛ خياطب القلوب مباشرة من منافذها. . القوة وهبذا التأثري 

} وإذا األرض مدت ، وألقت ما فيها وختلت ، وأذنت لرهبا وحقت . إذا السماء انشقت ، وأذنت لرهبا وحقت { 
. .  

أما اجلديد هنا فهو استسالم السماء لرهبا؛ ووقوع احلق عليها ، . وانشقاق السماء سبق احلديث عنه يف سور سابقة 
  :ق وطاعتها وخضوعها لوقع هذا احل

  . .} وأذنت لرهبا وحقت { 
واعترفت بأهنا . أي وقع عليها احلق . . } وحقت { استسالمها وطاعتها ألمره يف االنشقاق ، : فإذن السماء لرهبا 

  .وهو مظهر من مظاهر اخلضوع ، ألن هذا حق عليها مسلم به منها . حمقوقة لرهبا 
وقد يعين هذا مط رقعتها وشكلها ، مما ينشأ عن . . } ألرض مدت وإذا ا{ : واجلديد هنا كذلك هو مد األرض 

انقالب النواميس اليت كانت حتكمها ، وحتفظها يف هذا الشكل الذي انتهت إليه واملقول إنه كري أو بيضاوي 
  .} مدت { : والتعبري جيعل وقوع هذا األمر هلا آتياً من فعل خارج عنها ، مما يفيده بناء الفعل للمجهول 

منه . وما فيها كثري . وهو تعبري يصور األرض كائنة حية تلقي ما فيها وتتخلى عنه . . } وألقت ما فيها وختلت { 
ومنه سائر ما خيتبئ يف جوف . تلك اخلالئق اليت ال حتصى ، واليت طوهتا األرض يف أجياهلا اليت ال يعلم إال اهللا مداها 

حىت . وقد محلت هذا أجياالً بعد أجيال ، وقروناً بعد قرون . ال بارئها األرض من معادن ومياه وأسرار ال يعلمها إ
  . .ألقت ما فيها وختلت : إذا كان ذلك اليوم 

واستجابت ألمره مستسلمة مذعنة ، . هي األخرى كما أذنت السماء لرهبا وحقت . . } وأذنت لرهبا وحقت { 
  . .ا عليها معترفة أن هذا حق عليها ، وأهنا طائعة لرهبا حبقه هذ

تستمعان لألمر ، وتلبيان للفور ، . وخليقتني من األحياء . وتبدو السماء واألرض هبذه اآليات املصورة ذوايت روح 
  .وتطيعان طاعة املعترف باحلق ، املستسلم ملقتضاه ، استسالماً ال التواء فيه وال إكراه 

فإن صورته هنا يظللها اخلشوع واجلالل والوقار . ومع أن املشهد من مشاهد االنقالب الكوين يف ذلك اليوم 
والذي يتبقى يف احلس منه هو ظل االستسالم الطائع اخلاشع يف غري ما جلبة وال معارضة . واهلدوء العميق الظالل 

  وال كالم
 ويف هذا اجلو اخلاشع الطائع جييء النداء العلوي لإلنسان ، وأمامه الكون بسمائه وأرضه مستسلماً لربه هذا



  :االستسالم 
  . .} يا أيها اإلنسان إنك كادح إىل ربك كدحاً فمالقيه { 
اليت تفرده يف هذا الكون » اإلنسانية « الذي خلقه ربه بإحسان؛ والذي ميزه هبذه . . } يا أيها اإلنسان { 

حه ، وقد نفخ فيه من رو. خبصائص كان من شأهنا أن يكون أعرف بربه ، وأطوع ألمره من األرض والسماء 
وأودعه القدرة على االتصال به ، وتلقي قبس من نوره ، والفرح باستقبال فيوضاته ، والتطهر هبا أو االرتفاع إىل 

  غري حد ، حىت يبلغ الكمال املقدر جلنسه ، وآفاق هذا الكمال عالية بعيدة
  .} يا أيها اإلنسان إنك كادح إىل ربك كدحاً فمالقيه { 

. . طع رحلة حياتك على األرض كادحاً ، حتمل عبئك ، وجتهد جهدك ، وتشق طريقك يا أيها اإلنسان إنك تق. 
  . .بعد الكد والكدح واجلهاد . فإليه املرجع وإليه املآب . لتصل يف النهاية إىل ربك 

إن مل يكن جهد . فأنت ال تبلغه يف هذه األرض إال جبهد وكد . . إنك كادح حىت يف متاعك . . يا أيها اإلنسان 
إمنا خيتلف نوع الكدح ولون العناء ، . الواجد واحملروم سواء . بدن وكد عمل ، فهو جهد تفكري وكد مشاعر 

  .مث النهاية يف آخر املطاف إىل اهللا سواء . . وحقيقة الكدح هي املستقرة يف حياة اإلنسان 
. . ملن يقدم هلا بالطاعة واالستسالم . إمنا الراحة هناك . إنك ال جتد الراحة يف األرض أبداً . . يا أيها اإلنسان 

. . التعب واحد يف األرض والكدح واحد وإن اختلف لونه وطعمه أما العاقبة فمختلفة عندما تصل إىل ربك 
  . .وواحد إىل نعيم ميسح على آالم األرض كأنه مل يكن كدح وال كد . فواحد إىل عناء دونه عناء األرض 

أال فاختر لنفسك ما يليق هبذا االمتياز الذي خصك به . . » اإلنسان « از خبصائص الذي امت. . يا أيها اإلنسان 
  .اهللا ، اختر لنفسك الراحة من الكدح عندما تلقاه 

وألن هذه اللمسة الكامنة يف هذا النداء ، فإنه يصل هبا مصائر الكادحني عندما يصلون إىل هناية الطريق ، ويلقون 
  :رهبم بعد الكدح والعناء 

إنه ظن أن لن . إنه كان يف أهله مسروراً . وأما من أويت كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً ، ويصلى سعرياً  {
  . .} بلى إن ربه كان به بصرياً . حيور 

وهو حياسب . والذي يؤتى كتابه بيمينه هو املرضي السعيد ، الذي آمن وأحسن ، فرضي اهللا عنه وكتب له النجاة 
والذي يصور ذلك هو اآلثار الواردة عن الرسول صلى اهللا . فال يناقش وال يدقق معه يف احلساب . حساباً يسرياً 

  . .عليه وسلم وفيها غناء 
: قالت » من نوقش احلساب عذب « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

ليس ذلك باحلساب ، ولكن ذلك « : قال . } يسرياً  فسوف حياسب حساباً{ : أفليس قال اهللا تعاىل : قلت 
  .» من نوقش احلساب يوم القيامة عذب . العرض 

اللهم حاسبين حساباً يسرياً « : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يف بعض صالته : وعنها كذلك قالت 
من نوقش . ينظر يف كتابه فيتجاوز له عنه  أن« : يا رسول اهللا ، ما احلساب اليسري؟ قال : فلما انصرف قلت . » 

  .» احلساب يا عائشة يومئذ هلك 
  .} وينقلب إىل أهله مسروراً { مث ينجو . . فهذا هو احلساب اليسري الذي يلقاه من يؤتى كتابه بيمينه 



كل . من أهل اجلنة وهو تعبري يفيد جتمع املتوافقني على اإلميان والصالح . . من الناجني الذين سبقوه إىل اجلنة . 
رجعته . ويصور رجعة الناجي من احلساب إىل جمموعته املتآلفة بعد املوقف العصيب . من أحب من أهله وصحبه 

  متهلالً فرحاً مسروراً بالنجاة واللقاء يف اجلنان
  :وهو وضع يقابل وضع املعذب اهلالك املأخوذ بعمله السيئ ، الذي يؤتى كتابه وهو كاره 

  . .} ويصلي سعرياً . ويت كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً وأما من أ{ 
صورة إعطاء : فهذه صورة جديدة . والذي ألفناه يف تعبريات القرآن من قبل هو كتاب اليمني وكتاب الشمال 

فهي هيئة . وليس ميتنع أن يكون الذي يعطى كتابه بشماله يعطاه كذلك من وراء ظهره . الكتاب من وراء الظهر 
  لكاره املكره اخلزيان من املواجهةا

إمنا ختلص لنا حقيقة النجاة . وحنن ال ندري حقيقة الكتاب وال كيفية إيتائه باليمني أو بالشمال أو من وراء الظهر 
وما وراء . ومها احلقيقتان املقصود أن نستيقنهما . من وراء التعبري األول؛ وحقيقة اهلالك من وراء التعبري الثاين 

  األشكال إمنا حييي املشهد ويعمق أثره يف احلس ، واهللا أعلم حبقيقة ما يكون كيف تكون ذلك من
فهذا التعيس الذي قضى حياته يف األرض كدحاً ، وقطع طريقه إىل ربه كدحاً ولكن يف املعصية واإلمث والضالل 

فيدعو ثبوراً ، وينادي . وال انتهاء  يعرف هنايته ، ويواجه مصريه ، ويدرك أنه العناء الطويل بال توقف يف هذه املرة
وحني يدعو اإلنسان باهلالك لينجو به ، يكون يف املوقف الذي ليس . اهلالك لينقذه مما هو مقدم عليه من الشقاء 

  :وهذا هو املعىن الذي أراده املتنيب وهو يقول . حىت ليصبح اهلالك أقصى أمانيه . بعده ما يتقيه 
  وحسب املنايا أن يكّن أمانيا... شافياً كفى بك داء أن ترى املوت 

وهذا هو الذي . . } ويصلى سعرياً { . . والشقاء الذي ليس بعده شقاء . فإمنا هي التعاسة اليت ليس بعدها تعاسة 
  وهيهات هيهات. . يدعو اهلالك لينقذه منه 

  . .به إىل هذا الشقاء وأمام هذا املشهد التعيس يكر السياق راجعاً إىل ماضي هذا الشقي الذي انتهى 
  . .} إنه ظن أن لن حيور . إنه كان يف أهله مسروراً { 

فنحن اآلن مع هذا القرآن يف يوم احلساب واجلزاء وقد خلفنا األرض وراءنا . . نعم كان . . وذلك كان يف الدنيا 
  بعيداً يف الزمان واملكان

ة احلاضرة؛ الهياً عما ينتظره يف الدار اآلخرة ، ال حيسب غافالً عما وراء اللحظ. . } إنه كان يف أهله مسروراً { 
إىل ربه ، ولن يرجع إىل بارئه ، ولو ظن الرجعة يف هناية } إنه ظن أن لن حيور { . . هلا حساباً وال يقدم هلا زاداً 

  املطاف الحتقب بعض الزاد والدخر شيئاً للحساب
  . .} بلى إن ربه كان به بصرياً { 

ولكن احلقيقة أن ربه كان مطلعاً على أمره ، حميطاً حبقيقته ، عاملاً حبركاته وخطواته ، عارفاً أنه . ور إنه ظن أن لن حي
  .صائر إليه ، وأنه جمازيه مبا كان منه 

  والذي مل يكن بد أن يكون. وكذلك كان ، حني انتهى به املطاف إىل هذا املقدور يف علم اهللا . 
 أهله يف حياة األرض القصرية املشوبة بالكدح يف صورة من صور الكدح وصورة هذا التعيس وهو مسرور بني

تقابلها صورة ذلك السعيد ، وهو ينقلب إىل أهله مسروراً يف حياة اآلخرة املديدة ، الطليقة ، اجلميلة ، السعيدة ، 
  . .اهلنيئة ، اخلالية من كل شائبة من كدح أو عناء 

ثر مبشاهدها وملساهتا الكثرية ، يعود السياق هبم إىل حملات من هذا الكون الذي ومن هذه اجلولة الكبرية العميقة األ



يعيشون فيه حياهتم ، وهم غافلون عما تشي به هذه اللمحات من التدبري والتقدير ، الذي يشملهم كذلك ، ويقّدر 
  :بإحكام ما يتوارد عليهم من أحوال 

  . .} لتركنب طبقاً عن طبق . . ذا اتسق فال أقسم بالشفق ، والليل وما وسق ، والقمر إ{ 
حملات . . وهذه اللمحات الكونية اليت يلوح بالقسم هبا ، لتوجيه القلب البشري إليها ، وتلقي إحياءاهتا وإيقاعاهتا 

وهي تتفق يف ظالهلا مع ظالل مطلع . طابع جيمع بني اخلشوع الساكن ، واجلالل املرهوب . ذات طابع خاص 
  .ا بصفة عامة السورة ومشاهده

وحيس القلب . وبعد الغروب تأخذ النفس روعة ساكنة عميقة . . فالشفق هو الوقت اخلاشع املرهوب بعد الغروب 
. كما حيس برهبة الليل القادم ، ووحشة الظالم الزاحف . مبعىن الوداع وما فيه من أسى صامت وشجى عميق 

  ويلفه يف النهاية خشوع وخوف خفي وسكون
والليل . هبذا التعميم ، وهبذا التجهيل ، وهبذا التهويل . . هو الليل وما مجع وما محل . . } ما وسق والليل و{ 

ويذهب التأمل بعيداً ، وهو يتقصى ما جيمعه الليل ويضمه وحيمله من أشياء وأحياء . . جيمع ويضم وحيمل الكثري 
مث يؤوب من هذه الرحلة . . رة يف الضمري وأحداث ومشاعر ، وعوامل خافية ومضمرة ، ساربة يف األرض وغائ

إمنا يغمره من النص العميق . . } والليل وما وسق { : املديدة ، ومل يبلغ من الصور ما حيتويه النص القرآين القصري 
  العجيب ، رهبة ووجل ، وخشوع وسكون تتسق مع الشفق وما يضفيه من خشوع وخوف وسكون

وهو يفيض على . . وهو القمر يف ليايل اكتماله . . ك هادئ رائع ساحر مشهد كذل. . } والقمر إذا اتسق { 
. . األرض بنوره احلامل اخلاشع املوحي بالصمت اجلليل ، والسياحة املديدة ، يف العوامل الظاهرة واملكنونة يف الشعور 

  . .ن يلتقي معهما يف اجلالل واخلشوع والسكو. وهو جو له خفية جبو الشفق ، والليل وما وسق 
هذه اللمحات الكونية اجلميلة اجلليلة الرائعة املرهوبة املوحية يلتقطها القرآن لقطات سريعة ، وخياطب هبا القلب 

ويلوح بالقسم هبا ليربزها للمشاعر والضمائر ، يف حيويتها ، ومجاهلا . البشري ، الذي يغفل عن خطاهبا الكوين 
وأحوال . . يت متسك بأقدار هذا الكون ، وترسم خطواته ، وتبدل أحواله وإحيائها وإيقاعها ، وداللتها على اليد ال

  :الناس أيضاً وهم غافلون 
ويعرب . أي لتعانون حاالً بعد حال ، وفق ما هو مرسوم لكم من تقديرات وأحوال . . } لتركنب طبقاً عن طبق { 

خطار واألهوال واألحوال مألوف يف التعبري والتعبري بركوب األمور واأل. عن معاناة األحوال املتعاقبة بركوهبا 
  .» إن املضطر يركب الصعب من األمور وهو عامل بركوبه « : العريب ، كقوهلم 

وكل منها متضي هبم وفق مشيئة القدر الذي يقودها . وكأن هذه األحوال مطايا يركبها الناس واحدة بعد واحدة . 
ي إىل رأس مرحلة جديدة ، مقدرة كذلك مرسومة ، كتقدير هذه ويقودهم يف الطريق ، فتنتهي هبم عند غاية تؤد

حىت تنتهي هبم إىل لقاء رهبم ، . األحوال املتعاقبة على الكون من الشفق ، والليل وما وسق ، والقمر إذا اتسق 
 إىل معىن وهذا التتابع املتناسق يف فقرات السورة ، واالنتقال اللطيف من معىن. . الذي حتدثت عنه الفقرة السالفة 

  . .، ومن جولة إىل جولة ، هو مسة من مسات هذا القرآن البديع 
ويف ظل هذه اللمحات األخرية ، واملشاهد واجلوالت السابقة هلا يف السورة ، جييء التعجيب من أمر الذين ال 

  :وأمامهم هذا احلشد من موحيات اإلميان ودالئله يف أنفسهم ويف الوجود . يؤمنون 
  . .} ال يؤمنون؟ وإذا قرئ عليهم القرآن ال يسجدون؟ فما هلم { 

  أجل فما هلم ال يؤمنون؟



إن موحيات اإلميان يف حملات الوجود ، ويف أحوال النفوس ، تواجه القلب البشري حيثما توجه؛ وتتكاثر عليه أينما 
بينما . لو أراد التفلت منها  وهي من الكثرة والعمق والقوة والثقل يف ميزان احلقيقة حبيث حتاصر هذا القلب. كان 

  هي تناجيه وتناغيه وتناديه حيثما ألقى بسمعه وقلبه إليها
وهو خياطبهم بلغة الفطرة ، ويفتح قلوهبم على } فما هلم ال يؤمنون؟ وإذا قرئ عليم القرآن ال يسجدون؟ { 

قوى واخلشوع والطاعة ويستجيش يف هذه القلوب مشاعر الت. موحيات اإلميان ودالئلة يف األنفس واآلفاق 
  . .» السجود « وهو . . واخلضوع لبارئ الوجود 

وفيه من اللمحات والومضات واللحظات والسبحات ما يستجيش يف القلب . وموح . إن هذا الكون مجيل 
  .البشري أمسى مشاعر االستجابة واخلشوع 

ب البشري بالوجود اجلميل ، وببارئ وفيه من اللمسات واملوحيات ما يصل القل. موح . وإن هذا القرآن مجيل 
فما هلم ال يؤمنون؟ وإذا { . . ويسكب فيه حقيقة الكون الكبرية املوحية حبقيقة خالقه العظيم . الوجود اجلليل 

  . .} قرئ عليهم القرآن ال يسجدون؟ 
  :مآل يضرب عنه السياق ليأخذ يف بيان حقيقة حال الكفار ، وما ينتظرهم من . إنه ألمر عجيب حقاً 

  . .} فبشرهم بعذاب أليم . واهللا أعلم مبا يوعون . بل الذين كفروا يكذبون { 
واهللا أعلم مبا يكنون . فالتكذيب طابعهم وميسمهم وطبعهم األصيل . يكذبون إطالقاً . بل الذين كفروا يكذبون 

  . .يف صدورهم ، ويضمون عليه جواحنهم ، من شر وسوء ودوافع هلذا التكذيب 
ويا هلا من بشرى ال تسر . . } فبشرهم بعذاب أليم { : احلديث عنهم ، ويتجه باخلطاب إىل الرسول الكرمي ويترك 

  وال يودها متطلع إىل بشرى من بشري
وجييء هذا . ويف الوقت ذاته يعرض ما ينتظر املؤمنني الذين ال يكذبون ، فيستعدون بالعمل الصاحل ملا يستقبلون 

  :ستثناء من مصري الكفار املكذبني العرض يف السياق كأنه ا
  . .} هلم أجر غري ممنون . إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات { 

فالذين آمنوا وعملوا الصاحلات مل يكونوا داخلني ابتداء يف تلك . وهو الذي يقال عنه يف اللغة إنه استثناء منقطع 
  حو أشد إثارة لالنتباه إىل األمر املستثىنالبشارة السوداء مث استنثوا منها ولكن التعبري على هذا الن

  . .يف دار البقاء واخللود . . هو األجر الدائم غري املقطوع . . واألجر غري املمنون 
  .وهبذا اإليقاع احلاسم القصري ، تنتهي السورة القصرية العبارة ، البعيدة اآلماد يف جماالت الكون والضمري 

النَّارِ ذَاتِ ) ٤(قُِتلَ أَْصَحاُب الْأُْخُدوِد ) ٣(َوَشاِهٍد َوَمْشُهوٍد ) ٢(وَالَْيْومِ الَْمْوُعوِد ) ١(َوالسََّماِء ذَاِت الُْبرُوجِ 
ا بِاللَّهِ َوَما َنقَمُوا ِمْنُهمْ إِلَّا أَنْ ُيْؤِمنُو) ٧(َوُهْم َعلَى َما َيفَْعلُونَ بِالُْمْؤِمنِنيَ ُشُهوٌد ) ٦(إِذْ ُهْم َعلَْيَها قُُعوٌد ) ٥(الَْوقُوِد 

إِنَّ الَِّذيَن فََتنُوا الُْمْؤِمنِنيَ ) ٩(الَِّذي لَُه ُملُْك السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ وَاللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشهِيٌد ) ٨(الْعَزِيزِ الَْحمِيِد 
إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت لَُهمْ ) ١٠( َوالُْمْؤِمنَاِت ثُمَّ لَْم َيُتوبُوا فَلَُهْم َعذَاُب َجهَنََّم َولَُهْم َعذَاُب الْحَرِيقِ

) ١٣(إِنَُّه ُهَو ُيْبِدُئ َوُيعِيُد ) ١٢(إِنَّ َبطْشَ رَبَِّك لََشدِيٌد ) ١١(َجنَّاتٌ َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهاُر ذَِلكَ الْفَْوُز الْكَبُِري 
ِفْرَعْونَ ) ١٧(َهلْ أََتاَك َحدِيثُ الُْجنُوِد ) ١٦(فَعَّالٌ ِلَما يُرِيُد ) ١٥(ْرشِ الَْمجِيُد ذُو الَْع) ١٤(َوُهَو الَْغفُوُر الَْودُوُد 

ِفي لَْوحٍ ) ٢١(َبلْ ُهَو قُْرآنٌ َمجِيٌد ) ٢٠(َواللَُّه ِمْن َورَائِهِْم ُمِحيطٌ ) ١٩(َبلِ الَِّذيَن كَفَرُوا ِفي َتكِْذيبٍ ) ١٨(َوثَُموَد 
  ) ٢٢(َمْحفُوٍظ 



أموراً عظيمة وتشع حوهلا أضواء قوية . . ه السورة القصرية تعرض ، حقائق العقيدة ، وقواعد التصور اإلمياين هذ
بعيدة املدى ، وراء املعاين واحلقائق املباشرة اليت تعرب عنها نصوصها حىت لتكاد كل آية وأحياناً كل كلمة يف اآلية 

  . .قة أن تفتح كوة على عامل مترامي األطراف من احلقي
واملوضوع هو أن فئة من املؤمنني . . واملوضوع املباشر الذي تتحدث عنه السورة هو حادث أصحاب األخدود 

السابقني على اإلسالم قيل إهنم من النصارى املوحدين ابتلوا بأعداء هلم طغاة قساة شريرين ، أرادوهم على ترك 
فشق الطغاة هلم شقاً يف األرض ، وأوقدوا فيه النار ، وكبوا . م عقيدهتم واالرتداد عن دينهم ، فأبوا ومتنعوا بعقيدهت

فيه مجاعة املؤمنني فماتوا حرقاً ، على مرأى من اجلموع اليت حشدها املتسلطون لتشهد مصرع الفئة املؤمنة هبذه 
إال أن يؤمنوا باهللا  وما نقموا منهم{ : حريق اآلدميني املؤمنني . الطريقة البشعة ، ولكي يتلهى الطغاة مبشهد احلريق 

  . .} العزيز احلميد 
} . . والسماء ذات الربوج ، واليوم املوعود ، وشاهد ومشهود ، قتل أصحاب األخدود { : تبدأ السورة بقسم 

فتربط بني السماء وما فيها من بروج هائلة ، واليوم املوعود وأحداثه الضخام ، واحلشود اليت تشهده واألحداث 
  .تربط بني هذا كله وبني احلادث ونقمة السماء على أصحابه البغاة . . املشهودة فيه 

مع التلميح . . مث تعرض املشهد املفجع يف حملات خاطفة ، تودع املشاعر بشاعة احلادث بدون تفصيل وال تطويل 
وارتفعت إىل  إىل عظمة العقيدة اليت تعالت على فتنة الناس مع شدهتا ، وانتصرت على النار وعلى احلياة ذاهتا ،

والتلميح إىل بشاعة الفعلة ، وما يكمن فيها من بغي وشر وتسفل ، . األوج الذي يشرف اإلنسان يف أجياله مجيعاً 
وهم على . إذ هم عليها قعود . النار ذات الوقود { : إىل جانب ذلك االرتفاع والرباءة والتطهر من جانب املؤمنني 

  . .} ما يفعلون باملؤمنني شهود 
د ذلك جتيء التعقيبات املتوالية القصرية متضمنة تلك األمور العظيمة يف شأن الدعوة والعقيدة والتصور اإلمياين بع

  :األصيل 
{ اهللا : إشارة إىل ملك اهللا يف السماوات واألرض وشهادته وحضوره تعاىل لكل ما يقع يف السماوات واألرض 

  . .} يء شهيد واهللا على كل ش. الذي له ملك السماوات واألرض 
. ذلك الفوز الكبري . . وإشارة إىل عذاب جهنم وعذاب احلريق الذي ينتظر الطغاة الفجرة السفلة؛ وإىل نعيم اجلنة 

إن الذين فتنوا { : الذي ينتظر املؤمنني الذين اختاروا عقيدهتم على احلياة ، وارتفعوا على فتنة النار واحلريق . 
إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات هلم جنات . بوا فلهم عذاب جهنم وهلم عذاب احلريق املؤمنني واملؤمنات مث مل يتو

  . .} ذلك الفوز الكبري . جتري من حتتها األهنار 
وهي حقيقة . . } إنه هو يبدئ ويعيد . إن بطش ربك لشديد { : وتلويح ببطش اهللا الشديد ، الذي يبدئ ويعيد 

  . أزهقت يف احلادث ، وتلقي وراء احلادث إشعاعات بعيدة تتصل اتصاالً مباشراً باحلياة اليت

.  
  . .وكل صفة منها تعين أمراً . وبعد ذلك بعض صفات اهللا تعاىل 

. الودود لعباده الذين خيتارونه على كل شيء . الغفور للتائبني من اإلمث مهما عظم وبشع } وهو الغفور الودود { 
  القروحوالود هنا هو البلسم املريح ملثل تلك 

. . واإلرادة املطلقة . وهي صفات تصور اهليمنة املطلقة ، والقدرة املطلقة . . } فعال ملا يريد . ذو العرش اجمليد { 
  .كما أهنا تطلق وراءه إشعاعات بعيدة اآلماد . . وكلها ذات اتصال باحلادث 



فرعون . هل أتاك حديث اجلنود { . . مث إشارة سريعة إىل سوابق من أخذه للطغاة ، وهم مدججون بالسالح 
  .وورءامها مع حادث األخدود إشعاعات كثرية . ومها مصرعان متنوعان يف طبيعتهما وآثارمها } ومثود؟ 

واهللا من . بل الذين كفروا يف تكذيب { : ويف اخلتام يقرر شأن الذين كفروا وإحاطة اهللا هبم وهم ال يشعرون 
  . .} ورائهم حميط 

مما يوحي بأن ما يقرره هو . . } بل هو قرآن جميد يف لوح حمفوظ { : آن ، وثبات أصله وحياطته ويقرر حقيقة القر
  .القول الفصل واملرجع األخري ، يف كل األمور 

  :متهد الستعراض هذه اإلشعاعات بالتفصيل . هذه حملات جمملة عن إشعاعات السورة وجماهلا الواسع البعيد 
  . .} وم املوعود ، وشاهد ومشهود والسماء ذات الربوج ، والي{ 

بالسماء ذات الربوج ، وهي إما أن تكون أجرام النجوم : تبدأ السورة قبل اإلشارة إىل حادث األخدود هبذا القسم 
وكما } والسماء بنيناها بأيد وإنا ملوسعون { : اهلائلة وكأهنا بروج السماء الضخمة أي قصورها املبنية ، كما قال 

وإما أن تكون هي املنازل اليت تنتقل فيها تلك األجرام يف أثناء دوراهنا ، } أشد خلقاً أم السماء بناها  أأنتم{ : قال 
وهو الظل املراد إلقاؤه يف هذا . واإلشارة إليها يوحي بالضخامة . وهي جماالهتا اليت ال تتعداها يف جرياهنا يف السماء 

  .اجلو 
وهو املوعود . يف أحداث الدنيا ، وتصفية حساب األرض وما كان فيها  وهو يوم الفصل. . } واليوم املوعود { 

وهو اليوم العظيم الذي . الذي وعد اهللا مبجيئه ، ووعد باحلساب واجلزاء فيه؛ وأمهل املتخاصمني واملتقاضني إليه 
  .تتطلع إليه اخلالئق ، وتترقبه لترى كيف تصري األمور 

الذي تعرض فيه األعمال ، وتعرض فيه اخلالئق ، فتصبح كلها مشهودة ، يف ذلك اليوم . . } وشاهد ومشهود { 
  . .ويظهر مكشوفاً ال يستره ساتر عن القلوب والعيون . ويعلم كل شيء . . ويصبح اجلميع شاهدين 

فال تلتقي مجيعاً يف إلقاء ظالل االهتمام واالحت. . وتلتقي السماء ذات الربوج ، واليوم املوعود ، وشاهد ومشهود 
كما توحي باجملال الواسع الشامل . . واالحتشاد والضخامة على اجلو الذي يعرض فيه بعد ذلك حادث األخدود 

وهو أكرب من جمال األرض ، وأبعد من . . وتوزن فيه حقيقته ويصفى فيه حسابه . الذي يوضع فيه هذا احلادث 
  . .مدى احلياة الدنيا وأجلها احملدود 

  :وفتح هذا اجملال ، جتيء اإلشارة إىل احلادث يف ملسات قالئل  وبعد رسم هذا اجلو ،
وما . وهم على ما يفعلون باملؤمنني شهود . إذ هم عليها قعود . النار ذات الوقود . قتل أصحاب األخدود { 

  .} د الذي له ملك السماوات واألرض ، واهللا على كل شيء شهي. نقموا منهم إال أن يؤمنوا باهللا العزيز احلميد 

.  
وهي كلمة تدل . . } قتل أصحاب األخدود { : وتبدأ اإلشارة إىل احلادث بإعالن النقمة على أصحاب األخدود 

كما تدل على شناعة الذنب الذي يثري غضب احلليم ، ونقمته ، . غضب اهللا على الفعلة وفاعليها . على الغضب 
  .ووعيده بالقتل لفاعليه 

وكان أصحابه قد شقوه وأوقدوا . الشق يف األرض : واألخدود } لنار ذات الوقود ا{ : مث جييء تفسري األخدود 
  .فيه النار حىت مألوه ناراً ، فصارت النار بدالً يف التعبري من األخدود لإلحياء بتلهب النار فيه كله وتوقدها 

ها وهم يرتكبون ذلك اإلمث قتل أصحاب األخدود ، واستحقوا هذه النقمة وهذا الغضب ، يف احلالة اليت كانوا علي
وهو تعبري يصور . . } وهم على ما يفعلون باملؤمنني شهود . إذ هم عليها قعود { : ، ويزاولون تلك اجلرمية 



موقفهم ومشهدهم ، وهم يوقدون النار ، ويلقون باملؤمنني واملؤمنات فيها وهم قعود على النار ، قريبون من عملية 
طوار التعذيب ، وفعل النار يف األجسام يف لذة وسعار ، كأمنا يثبتون يف حسهم هذا التعذيب البشعة ، يشاهدون أ

  املشهد البشع الشنيع
الذي له ملك . وما نقموا منهم إال أن يؤمنوا باهللا العزيز احلميد { : وما كان للمؤمنني من ذنب عندهم وال ثأر 

القادر على ما يريد : تهم أهنم آمنوا باهللا ، العزيز فهذه جرمي. . } واهللا على كل شيء شهيد . السماوات واألرض 
. املستحق للحمد يف كل حال ، واحملمود بذاته ولو مل حيمده اجلهال وهو احلقيق باإلميان وبالعبودية له : ، احلميد 

  .وهو وحده الذي له ملك السماوات واألرض وهو يشهد كل شيء وتتعلق به إرادته تعلق احلضور 
وهذه ملسة تطمئن قلوب املؤمنني ، وهتدد العتاة . . على ما كان من أمر املؤمنني وأصحاب األخدود  مث هو الشهيد

  .وكفى باهللا شهيداً . فاهللا كان شهيداً . املتجربين 
وتنتهي رواية احلادث يف هذه اآليات القصار ، اليت متأل القلب بشحنة من الكراهية لبشاعة الفعلة وفاعليها ، كما 

فهو أمر مل ينته بعد عند هذا . فيه التأمل فيما وراء احلادث ووزنه عند اهللا وما استحقه من نقمته وغضبه تستجيش 
  .احلد ، ووراءه يف حساب اهللا ما وراءه 

روعة اإلميان املستعلي على الفتنة ، والعقيدة املنتصرة على . كذلك تنتهي رواية احلادث وقد مألت القلب بالروعة 
فقد كان مكنة املؤمنني أن ينجوا حبياهتم يف مقابل . نطالق املتجرد من أوهاق اجلسم وجاذبية األرض احلياة ، واال

ولكن كم كانوا خيسرون هم أنفسهم يف الدنيا قبل اآلخرة؟ وكم كانت البشرية كلها ختسر؟ كم . اهلزمية إلمياهنم 
ة بال عقيدة ، وبشاعتها بال حرية ، واحنطاطها حني معىن زهادة احليا: كانوا خيسرون وهم يقتلون هذا املعىن الكبري 

يسيطر الطغاة على األرواح بعد سيطرهتم على األجساد إنه معىن كرمي جداً ومعىن كبري جداً هذا الذي رحبوه وهم 
رحبوه وهم جيدون مس النار فتحترق أجسادهم ، وينتصر هذا املعىن الكرمي الذي تزكيه النار؟ . بعد يف األرض 

  .يعقب به السياق . . ذلك هلم عند رهبم حساب ، وألعدائهم الطاغني حساب وبعد 
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لقرآن: كتاب  ا   يف ظالل 
لشاريب: املؤلف  هيم حسني ا برا  سيد قطب إ

.  
إن الذين آمنوا وعملوا . إن الذين فتنوا املؤمنني واملؤمنات مث مل يتوبوا فلهم عذاب جهنم وهلم عذاب احلريق { 

  . .} ذلك الفوز الكبري . الصاحلات هلم جنات جتري من حتتها األهنار 
واجلزاء . فالبقية آتية هناك . احلياة الدنيا ليس خامتة احلادث وليس هناية املطاف  إن الذي حدث يف األرض ويف

وهو مقرر مؤكد ، وواقع كما يقول . الذي يضع األمر يف نصابه ، ويفصل فيما كان بني املؤمنني والطاغني آت 
  :عنه اهللا 

. . } مث مل يتوبوا { ، مل يندموا على ما فعلوا ومضوا يف ضاللتهم سادرين . . } إن الذين فتنوا املؤمنني واملؤمنات { 
ولكنه . وهو مفهوم من عذاب جهنم . . } احلريق { وينص على . . } فلهم عذاب جهنم وهلم عذاب احلريق { 

ولكن أين حريق . وبنفس اللفظ الذي يدل على احلدث . ينطق به وينص عليه ليكون مقابالً للحريق يف األخدود 
وحريق اآلخرة بنار يوقدها اخلالق وحريق الدنيا . أو يف مدته وحريق الدنيا بنار يوقدها اخللق  من حريق؟ يف شدته

حلظات وتنتهي ، وحريق االخرة آباد ال يعلمها إال اهللا ومع حريق الدنيا رضى اهللا عن املؤمنني وانتصار لذلك املعىن 
  ابط الذميمومع حريق اآلخرة غضب اهللا ، واالرتكاس اهل. اإلنساين الكرمي 

إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات هلم { : ويتمثل رضى اهللا وإنعامه على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات يف اجلنة 
النجاة والنجاح : والفوز . . } ذلك الفوز الكبري { : وهذه هي النجاة احلقيقية . . } جنات جتري من حتتها األهنار 

  كيف باجلنات جتري من حتتها األهنار؟ف. والنجاة من عذاب اآلخرة فوز . 
فلم يكن ما وقع منه يف األرض إال طرفاً من . وهي اخلامتة احلقيقية للموقف . هبذه اخلامتة يستقر األمر يف نصابه 

وهذه هي احلقيقة اليت يهدف إليها هذا التعقيب األول على احلادث لتستقر يف قلوب . . أطرافه ، ال يتم به متامه 
  . .مث تتواىل التعقيبات . ؤمنة يف مكة ، ويف قلوب كل فئة مؤمنة تتعرض للفتنة على مدار القرون القلة امل

وإظهار حقيقة البطش وشدته يف هذا املوضع هو الذي يناسب ما مر يف احلادث من . . } إن بطش ربك لشديد { 
فالبطش الشديد هو بطش . اً شديداً مظهر البطش الصغري اهلزيل الذي حيسبه أصحابه وحيسبه الناس يف األرض كبري

ال بطش الضعاف املهازيل الذين يتسلطون على رقعة من األرض . الذي له ملك السماوات واألرض . اجلبار 
  . .حمدودة ، يف رقعة من الزمان حمدودة 

{ : وهو يقول له . ويظهر التعبري العالقة بني املخاطب وهو الرسول صلى اهللا عليه وسلم والقائل وهو اهللا عز وجل 
وهلذه النسبة قيمتها يف . . ربك الذي تنتسب إىل ربوبيته ، وسندك الذي تركن إىل معونته } . . إن بطش ربك 

  هذا اجملال الذي يبطش فيه الفجار باملؤمنني
إال أهنما . . والبدء واإلعادة وإن اجته معنامها الكلي إىل النشأة األوىل والنشأة اآلخرة . . } إنه هو يبدئ ويعيد { 

  .ففي كل حلظة بدء وإنشاء ، ويف كل حلظة إعادة ملا بلي ومات . حدثان دائبان يف كل حلظة من ليل أو هنار 

ويف ظل هذه احلركة الدائبة الشاملة من البدء واإلعادة يبدو . . ويف بلى مستمر . . والكون كله يف جتدد مستمر 
. أو إعادة لبدء . فهو بدء إلعادة . ة يف واقع األمر وحقيقة التقدير حادث األخدود ونتائجه الظاهرة مسألة عابر



  . .يف هذه احلركة الدائبة الدائرة 
فهي من الرمحة والفضل الفائض بال . . } مث مل يتوبوا { : واملغفرة تتصل بقوله من قبل . . } وهو الغفور الودود { 

أما . . ولو عظم الذنب وكربت املعصية .  وجه عائد تائب وهي الباب املفتوح الذي ال يغلق يف. حدود وال قيود 
حني . وهو اإليناس اللطيف احللو الكرمي . فيتصل مبوقف املؤمنني ، الذين اختاروا رهبم على كل شيء . . الود 

مرتبة  . .يرفع اهللا عباده الذين يؤثرونه وحيبونه إىل مرتبة ، يتحرج القلم من وصفها لوال أن فضل اهللا جيود هبا 
فماذا تكون احلياة اليت . . ودرجة الود من اهللا ألودائه وأحبائه املقربني . . الصداقة بني الرب والعبد . . الصداقة 

وماذا يكون العذاب الذي احتملوه وهو موقوت؟ ماذا يكون هذا إىل جانب قطرة من هذا . ضحوا هبا وهي ذاهبة 
  اس احلبيب؟وإىل جانب حملة من هذا اإلين. الود احللو 

عبيد الواحد من البشر ، ليلقون بأنفسهم إىل التهلكة لكلمة تشجيع تصدر من . إن عبيداً من رقيق هذه األرض 
الذين يؤنسهم اهللا بوده الكرمي . فكيف بعباد اهللا . . وهو عبد وهم عبيد . . فمه ، أو حملة رضاء تبدو يف وجهه 

وهان . وهان العذاب . وهان األمل . املهيمن املاجد الكرمي؟ أال هانت احلياة  العايل} ذو العرش اجمليد { اجلليل ، اهللا 
  . .كل غال عزيز ، يف سبيل حملة رضى جيود هبا املوىل الودود ذو العرش اجمليد 

ما  فهو مطلق اإلرادة ، خيتار. . فعال ملا يريد . . هذه صفته الكثرية التحقق ، الدائبة العمل . . } فعال ملا يريد { 
  .يشاء؛ ويفعل ما يريده وخيتاره ، دائماً أبداً ، فتلك صفته سبحانه 

ويريد مرة أن ينتصر اإلميان على الفتنة وتذهب . يريد مرة أن ينتصر املؤمنون به يف هذه األرض حلكمة يريدها 
. . هلهم لليوم املوعود ويريد مرة أن مي. يريد مرة أن يأخذ اجلبارين يف األرض . . األجسام الفانية حلكمة يريدها 

  . .حلكمة تتحقق هنا وتتحقق هناك ، يف قدره املرسوم 
ا يريد  وتبقى حقيقة اإلرادة . يناسب احلادث ويناسب ما سيأيت من حديث فرعون ومثود . فهذا طرف من فعله مل

  .الطليقة والقدرة املطلقة وراء األحداث ووراء احلياة والكون تفعل فعلها يف الوجود 
  :وهاك منوذجاً من فعله ملا يريد . . ملا يريد  فعال

وهي إشارة إىل قصتني طويلتني ، ارتكاناً إىل املعلوم من أمرمها . } فرعون ومثود؟ : هل أتاك حديث اجلنود { 
هل . . إشارة إىل قوهتم واستعدادهم . ويسميهم اجلنود . للمخاطبني ، بعدما ورد ذكرمها كثرياً يف القرآن الكرمي 

  اك حديثهم؟ وكيف فعل ربك هبم ما يريد؟أت
فأما حديث فرعون ، فقد أهلكه اهللا وجنده وجنى بين إسرائيل ، . . ومها حديثان خمتلفان يف طبعتهما ويف نتائجهما 

  .ومكن هلم يف األرض فترة ، ليحقق هبم قدراً من قدره ، وإرادة من إرادته 

. م وأجنى صاحلاً والقلة معه حيث مل يكن بعد ذلك ملك وال متكني وأما حديث مثود فقد أهلكهم اهللا عن بكرة أبيه
  .إمنا هي جمرد النجاة من القوم الفاسقني 

وصورتان من صور الدعوة إىل اهللا واحتماالهتا املتوقعة ، إىل جانب . ومها منوذجان لفعل اإلرادة ، وتوجه املشيئة 
ها يعرضها القرآن للقلة املؤمنة يف مكة ، ولكل جيل من وكل. . االحتمال الثالث الذي وقع يف حادث األخدود 

  . .أجيال املؤمنني 
  :يف كل منهما تقرير ، وكلمة فصل وحكم أخري . ويف اخلتام جييء إيقاعان قويان جازمان 

  . .} بل الذين كفروا يف تكذيب ، واهللا من ورائهم حميط { 
وهم غافلون عما . . } واهللا من ورائهم حميط { . يصبحون فشأن الكفار وحقيقة حاهلم أهنم يف تكذيب ميسون به و



  فهم أضعف من الفريان احملصورة يف الطوفان العميم. حييط هبم من قهر اهللا وعلمه 
  . .} بل هو قرآن جميد يف لوح حمفوظ { 

ال ندرك حنن .  وهل أجمد وأرفع وأعرق من قول اهللا العظيم؟ وهو يف لوح حمفوظ. . واجمليد الرفيع الكرمي العريق 
إمنا ننتفع حنن بالظل الذي يلقيه التعبري ، واإلحياء الذي يتركه يف . طبيعته ، ألنه من أمر الغيب الذي تفرد اهللا بعلمه 

يذهب كل . وهو أن هذا القرآن مصون ثابت ، قوله هو املرجع األخري ، يف كل ما يتناوله من األمور . القلوب 
  . .فوظ قول ، وقوله هو املرعي احمل

  . .وهو القول األخري . . ولقد قال القرآن قوله يف حادث األخدود ، ويف احلقيقة اليت وراءه 

فَلَْيْنظُرِ ) ٤(إِنْ كُلُّ َنفْسٍ لَمَّا َعلَْيَها َحاِفظٌ ) ٣(النَّْجُم الثَّاِقُب ) ٢(َوَما أَْدَراَك َما الطَّارُِق ) ١(َوالسََّماِء َوالطَّارِقِ 
َيْومَ ) ٨(إِنَُّه َعلَى َرْجِعِه لَقَاِدٌر ) ٧(َيْخُرُج ِمْن َبْينِ الصُّلْبِ وَالتََّراِئبِ ) ٦(ُخِلَق ِمْن َماٍء َداِفقٍ ) ٥(ِممَّ ُخِلَق  الْإِْنَسانُ

إِنَّهُ ) ١٢(ذَاِت الصَّْدعِ  َوالْأَْرضِ) ١١(َوالسََّماِء ذَاِت الرَّْجعِ ) ١٠(فََما لَُه ِمْن قُوٍَّة َولَا َناِصرٍ ) ٩(ُتْبلَى السََّراِئُر 
فََمهِّلِ الْكَافِرِيَن أَْمهِلُْهمْ ) ١٦(َوأَكِيُد كَْيًدا ) ١٥(إِنَُّهْم َيكِيُدونَ كَْيًدا ) ١٤(َوَما ُهَو بِالَْهْزلِ ) ١٣(لَقَْولٌ فَْصلٌ 

  ) ١٧(ُروَْيًدا 

عنيفة قوية عالية ، وصيحات بنّوم طرقات . جاء يف مقدمة هذا اجلزء أن سوره متثل طرقات متوالية على احلس 
تيقظوا . اصحوا « . تتواىل على حسهم تلك الطرقات والصيحات بإيقاع واحد ، ونذير واحد . . غارقني يف النوم 

. وإن هنالك ابتالء . وإن هنالك تقديراً . وإن هنالك تدبرياً . إن هنالك إهلاً . تدبروا . تفكروا . تلفتوا . انظروا . 
  . .» . . وإن هنالك عذاباً شديداً ونعيماً كبرياً . وإن هنالك حساباً وجزاء . تبعة  وإن هنالك

ففي إيقاعاهتا حدة يشارك فيها نوع املشاهد ، ونوع اإليقاع املوسيقي . وهذه السورة منوذج واضح هلذه اخلصائص 
  .، وجرس األلفاظ ، وإحياء املعاين 

  .والصدع . والرجع . افق والد. والثاقب . الطارق : ومن مشاهدها 
يوم تبلى { : ونفي القوة والناصر . . } إن كل نفس ملا عليها حافظ { : الرقابة على كل نفس : ومن معانيها 

  . .} إنه لقول فصل وما هو باهلزل { : واجلد الصارم . . } السرائر فما له من قوة وال ناصر 
  } فمهل الكافرين أمهلهم رويداً . كيداً وأكيد كيداً  إهنم يكيدون{ : والوعيد فيها حيمل الطابع ذاته 

وإن هنالك . وإن هنالك تدبرياً . إن هنالك إهلاً « : وتكاد تتضمن تلك املوضوعات اليت أشري إليها يف مقدمة اجلزء 
  .» اخل . . وإن هنالك حساباً وجزاء . وإن هنالك تبعة . وإن هنالك ابتالء . تقديراً 

كونية واحلقائق املوضوعية يف السورة تناسق مطلق دقيق ملحوظ يتضح من استعراض السورة يف وبني املشاهد ال
  . .سياقها القرآين اجلميل 

  . .} إن كل نفس ملا عليها حافظ . وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب . والسماء والطارق { 
السماء والطارق ويثين باالستفهام املعهود يف  وهو يبدأ بذكر. هذا القسم يتضمن مشهداً كونياً وحقيقة إميانية 

: مث حيدده ويبينه بشكله وصورته . وكأنه أمر وراء اإلدراك والعلم . . } وما أدراك ما الطارق؟ { : التعبري القرآين 
وال سبيل إىل حتديد . وهذا الوصف ينطبق على جنس النجم . الذي يثقب الظالم بشعاعه النافذ } النجم الثاقب { 

والسماء وجنومها الثاقبة : ليكون املعىن . بل إن اإلطالق أوىل . جنم بذاته من هذا النص ، وال ضرورة هلذا التحديد 
ويكون هلذه اإلشارة إحياؤها حول حقائق السورة وحول . للظالم ، النافذة من هذا احلجاب الذي يستر األشياء 



  . .كما سيأيت . . مشاهدها األخرى 
ويف . . } إن كل نفس ملا عليها حافظ { : أن كل نفس عليها من أمر اهللا رقيب : جنمها الثاقب يقسم بالسماء و

يراقبها ، وحيصى عليها ، وحيفظ عنها ، . ما من نفس إال عليها حافظ . . التعبري بصيغته هذه معىن التوكيد الشديد 
  .وهي اليت يناط هبا العمل واجلزاء . فكار ويعني النفس ألهنا مستودع األسرار واأل. وهو موكل هبا بأمر اهللا 

وال مهملني يف شعاهبا بال . ليست هنالك فوضى إذن وال هيصة والناس ليسوا مطلقني يف األرض هكذا بال حارس 
إمنا هو اإلحصاء الدقيق املباشر ، واحلساب املبين على هذا . حافظ ، وال متروكني يفعلون كيف شاءوا بال رقيب 

  .ق املباشر اإلحصاء الدقي

ويلقي النص إحياءه الرهيب حيث حتس النفس أهنا ليست أبداً يف خلوة وإن خلت فهناك احلافظ الرقيب عليها حني 
هنالك احلافظ الذي يشق كل غطاء وينفذ إىل . تنفرد من كل رقيب ، وتتخفى عن كل عني ، وتأمن من كل طارق 

  .وصنعة اهللا واحدة متناسقة يف األنفس ويف اآلفاق . . ساتر كما يطرق النجم الثاقب حجاب الليل ال. كل مستور 
وخيلص من هذه اللمسة اليت تصل النفس بالكون ، إىل ملسة أخرى تؤكد التقدير والتدبري ، اليت أقسم عليها 

فهذه نشأة اإلنسان األوىل تدل على هذه احلقيقة؛ وتوحي بأن اإلنسان ليس متروكاً سدى ، . بالسماء والطارق 
  :ال مهمالً ضياعاً و

  . .} خلق من ماء دافق ، خيرج من بني الصلب والترائب . فلينظر اإلنسان مّم خلق { 
إنه خلق من ماء دافق خيرج من بني الصلب والترائب ، . . فلينظر اإلنسان من أي شيء خلق وإىل أي شيء صار 

ية ومن ترائب املرأة وهي عظام صدرها خلق من هذا املاء الذي جيتمع من صلب الرجل وهو عظام ظهره الفقار
حىت كان نصف القرن األخري حيث اطلع العلم . ولقد كان هذا سراً مكنوناً يف علم اهللا ال يعلمه البشر . . العلوية 

احلديث على هذه احلقيقة بطريقته؛ وعرف أنه يف عظام الظهر الفقارية يتكون ماء الرجل ، ويف عظام الصدر العلوية 
  حيث يلتقيان يف قرار مكني فينشأ منهما اإلنسان. املرأة  يتكون ماء

بني املاء الدافق الذي خيرج من بني الصلب والترائب وبني اإلنسان املدرك . . واملسافة اهلائلة بني املنشأ واملصري 
اء الدافق إىل هذه املسافة اهلائلة اليت يعربها امل. . العاقل املعقد التركيب العضوي والعصيب والعقلي والنفسي 

اإلنسان الناطق توحي بأن هنالك يداً خارج ذات اإلنسان هي اليت تدفع هبذا الشيء املائع الذي ال قوام له وال 
وتشي بأن هنالك . إرادة وال قدرة ، يف طريق الرحلة الطويلة العجيبة اهلائلة ، حىت تنتهي به إىل هذه النهاية املاثلة 

النطفة اجملردة من الشكل والعقل ، ومن اإلرادة والقدرة ، يف رحلتها الطويلة العجيبة  حافظاً من أمر اهللا يرعى هذه
  وهي حتوي من العجائب أضعاف ما يعرض لإلنسان من العجائب من مولده إىل مماته. 

خلليقة اليت هذه ا. . هذه اخللية الواحدة امللقحة ال تكاد ترى باجملهر ، إذ أن هنالك ماليني منها يف الدفقة الواحدة 
. ال قوام هلا وال عقل وال قدرة وال إرادة ، تبدأ يف احلال مبجرد استقرارها يف الرحم يف عملية حبث عن الغذاء 

حيث تزودها اليد احلافظة خباصية أكالة حتّول هبا جدار الرحم حوهلا إىل بركة من الدم السائل املعد للغذاء الطازج 
وتعرف هذه . . عملية انقسام مستمرة تنشأ عنها خاليا . أ يف عملية جديدة ومبجرد اطمئناهنا على غذائها تبد

حيث . . تعرف ماذا هي فاعلة وماذا هي تريد . . اخلليقة الساذجة اليت ال قوام هلا وال عقل وال قدرة وال إرادة 
فة أن ختصص كل جمموعة من تزودها اليد احلافظة باهلدى واملعرفة والقدرة واإلرادة اليت تعرف هبا الطريق إهنا مكل

  .هذه اخلاليا اجلديدة لبناء ركن من أركان هذه العمارة اهلائلة 



وهذه اجملموعة تنطلق لتنشئ اجلهاز . فهذه اجملموعة تنطلق لتنشئ اهليكل العظمي . . عمارة اجلسم اإلنساين . 
إىل آخر . . ق لتنشئ اجلهاز للمفاوي وهذه اجملموعة تنطل. وهذه اجملموعة تنطلق لتنشئ اجلهاز العصيب . العضلي 

. إن هنالك ختصصاً أدق . . ولكن العمل ليس مبثل هذه البساطة . . هذه األركان األساسية يف العمارة اإلنسانية 
ألن العمارة . ال يشبه اآلخر . . وكل عصب من األعصاب . وكل عضلة من العضالت . فكل عظم من العظام 

ومن مث تتعلم كل جمموعة من اخلاليا املنطلقة لبناء ركن من . . وين ، متنوعة الوظائف دقيقة الصنع ، عجيبة التك
العمارة ، أن تتفرق طوائف متخصصة ، تقوم كل طائفة منها بنوع معني من العمل يف الركن املخصص هلا من 

اهبة ، وماذا هو مطلوب تعرف إىل أين هي ذ. إن كل خلية صغرية تنطلق وهي تعرف طريقها . . العمارة ، الكبرية 
فاخلاليا املكلفة أن تصنع العني تعرف أن العني ينبغي أن . منها وال ختطئ واحدة منها طريقها يف هذه املتاهة اهلائلة 

مع أن كل موضع من هذه املواضع ميكن . تكون يف الوجه ، وال جيوز أبداً أن تكون يف البطن أو القدم أو الذراع 
و أخذت اخللية األوىل املكلفة بصنع العني وزرعت يف أي من هذه املواضع لصنعت عيناً ول. أن تنمو فيه عني 

فمن . . هنالك ولكنها هي بذاهتا حني تنطلق ال تذهب إال للمكان املخصص للعني يف هذا اجلهاز اإلنساين املعقد 
إنه احلافظ األعلى الذي يرعاها .  إن هذا اجلهاز حيتاج إىل عني يف هذا املكان دون سواه؟ إنه اهللا: ترى قال هلا 

  ويوجهها ويهديها إىل طريقها يف املتاهة اليت ال هادي فيها إال اهللا
هي وحدات . وكل تلك اخلاليا فرادى وجمتمعة تعمل يف نطاق ترمسه هلا جمموعة معينة من الوحدات كامنة فيها 

وهي تنقسم وتتكاثر لكي تكّون العني ، حتاول أن فخلية العني . الوراثة ، احلافظة لسجل النوع وخلصائص األجداد 
وإنسان . حتافظ يف أثناء العمل على شكل معني للعني وخصائص حمددة جتعلها عني إنسان ال عني أي حيوان آخر 

وأقل احنراف يف تصميم هذه العني من ناحية الشكل أو ناحية . . ألجداده شكل معني للعني وخصائص معينة 
فمن ذا الذي أودعها هذه القدرة؟ وعلمها ذلك التعليم؟ وهي اخللية . عن اخلط املرسوم اخلصائص حييد هبا 

علمها ما يعجز اإلنسان كله عن تصميمه لو . الساذجة اليت ال عقل هلا وال إدراك ، وال إرادة هلا وال قوة؟ إنه اهللا 
  ا ساذجة ، تقوم هبذا العمل العظيمبينما خلية واحدة منه أو عدة خالي. وكل إليه تصميم عني أو جزء من عني 

ووراء هذا اللمحة اخلاطفة عن صور الرحلة الطويلة العجيبة بني املاء الدافق واإلنسان الناطق ، حشود ال حتصى من 
  .العجائب والغرائب ، يف خصائص األجهزة واألعضاء ، ال منلك تقصيها يف هذه الظالل 

وتؤكد احلقيقة األوىل اليت أقسم عليها بالسماء . ليد احلافظة اهلادية املعينة وتشي با. تشهد كلها بالتقدير والتدبري . 
حقيقة النشأة اآلخرة اليت ال يصدقها املشركون ، املخاطبون أول مرة هبذه . كما متهد للحقيقة التالية . والطارق 
  . .السورة 

  . .}  فما له من قوة وال ناصر. يوم تبلى السرائر . إنه على رجعه لقادر { 
إنه اهللا الذي أنشأه ورعاه إنه لقادر على رجعة إىل احلياة بعد املوت ، وإىل التجدد بعد البلى ، تشهد النشأة األوىل 

فهذه النشأة البالغة الدقة واحلكمة تذهب كلها عبثاً إذا مل تكن هناك رجعة . بقدرته ، كما تشهد بتقديره وتدبريه 
السرائر املكنونة ، املطوية على األسرار احملجوبة . . } يوم تبلى السرائر { : ادل لتخترب السرائر وجتزى جزاءها الع

يوم تبلى وختترب ، وتتكشف وتظهر كما ينفذ الطارق من خالل الظالم الساتر؛ وكما ينفذ احلافظ إىل النفس . . 
} فما له من قوة وال ناصر {  :امللفعة بالسواتر كذلك تبلى السرائر يوم يتجرد اإلنسان من كل قوة ومن كل ناصر 

والتكشف من كل ستر ، مع التجرد من كل قوة ، . . ما له من قوة يف ذاته ، وما له من ناصر خارج ذاته . . 
وهو ينتقل من الكون والنفس ، إىل نشأة اإلنسان ورحلته . يضاعف شدة املوقف؛ ويلمس احلس ملسة عميقة التأثري 



  . .ناك ، حيث يتكشف ستره ويكشف سره ، ويتجرد من القوة والنصري العجيبة ، إىل هناية املطاف ه
فمن مث جيزم جزماً بأن . . ولعل طائفاً من شك ، أو بقية من ريب ، تكون باقية يف النفس ، يف أن هذا ال بد كائن 

  :هذا القول هو القول الفصل ، ويربط بني هذا القول وبني مشاهد الكون ، كما صنع يف مطلع السورة 
  . .} والسماء ذات الرجع ، واألرض ذات الصدع ، إنه لقول فصل ، وما هو باهلزل { 

ومها ميثالن مشهداً للحياة يف . . والرجع املطر ترجع به السماء مرة بعد مرة ، والصدع النبت يشق األرض وينبثق 
أشبه شيء . . بثق من األرض ماء يتدفق من السماء ، ونبت ين: حياة النبات ونشأته األوىل . صورة من صورها 

. واملشهد هو املشهد . احلياة هي احلياة . باملاء الدافق من الصلب والترائب؛ واجلنني املنبثق من ظلمات الرحم 
الذي ال يشبهه أحد ال يف حقيقة الصنعة . نظام ثابت ، وصنعة ُمعلمة ، تدل على الصانع . . واحلركة هي احلركة 
  وال يف شكلها الظاهر

كما أنه قريب الشبه بابتالء . وهو يشق احلجب والستائر . النجم الثاقب . و مشهد قريب الشبه بالطارق وه
  صنعة واحدة تشري إىل الصانع. . السرائر وكشف السواتر 

حيث يوقع مشهدمها . . واألرض ذات الصدع . السماء ذات الرجع : يقسم اهللا هبذين الكائنني وهذين احلدثني 
يقسم بأن هذا القول الذي يقرر الرجعة . . كما يوحي جرس التعبري ذاته ، بالشدة والنفاذ واجلزم  وإحياؤمها ،

القول الفصل الذي ينهي كل قول . واالبتالء أو بأن هذا القرآن عامة هو القول الفصل الذي ال يتلبس به اهلزل 
  .وكل جدل وكل شك وكل ريب 

  سماء ذات الرجع ، واألرض ذات الصدعتشهد هبذا ال. القول الذي ليس بعده قول 
ويف ظل هذا القول الفصل بالرجعة واالبتالء يتجه اخلطاب إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم وهو ومن معه من 
القلة املؤمنة يف مكة يعانون من كيد املشركني ومؤامراهتم على الدعوة واملؤمنني هبا وقد كانوا يف هم مقعد مقيم 

ضدها وأخذ الطرق عليها وابتكار الوسائل يف حرهبا يتجه اخلطاب إىل الرسول صلى اهللا عليه  للكيد هلا والتدبري
وأن املعركة بيده هو سبحانه وقيادته . وأنه إىل حني . وسلم بالتثبيت والتطمني وبالتهوين من أمر الكيد والكائدين 

  :فليصرب الرسول وليطمئن هو واملؤمنون . 
  . .} كيد كيداً ، فمهل الكافرين ، أمهلهم رويداً إهنم يكيدون كيداً ، وأ{ 

إهنم هؤالء الذين خلقوا من ماء دافق خيرج من بني الصلب والترائب بال حول وال قوة وال قدرة وال إرادة ، وال 
،  والذين هم صائرون إىل رجعة تبلى فيها السرائر. والذين تولتهم يد القدرة يف رحلتهم الطويلة . معرفة وال هداية 

  . .إهنم هؤالء يكيدون كيداً . . حيث ال قوة هلم وال ناصر 
وخالق . خالق السماء والطارق . القاهر . القادر . املبتلي . املعيد . املوجه . احلافظ . اهلادي . . وأنا أنا املنشئ 

  . .أكيد كيداً . .  أنا اهللا. . املاء الدافق ، واإلنسان الناطق ، وخالق السماء ذات الرجع ، واألرض ذات الصدع 
وإن صورت ذات طرفني جملرد . . ذات طرف واحد يف احلقيقة . . وهذه هي املعركة . وهذا كيد . فهذا كيد 

  السخرية واهلزاء
وقد رأيت طبيعتها وحقيقتها . وال تستبطئ هناية املعركة . ال تعجل . . } أمهلهم رويداً { . . } فمهل الكافرين { 

فما هو عمر احلياة . وهو قليل حىت لو استغرق عمر احلياة الدنيا . . اإلمهال قليالً . وراء اإلمهال  فإمنا احلكمة. . 
  الدنيا إىل جانب تلك اآلباد اجملهولة املدى؟
كأنه هو صلى اهللا عليه وسلم . . } فمهل الكافرين أمهلهم رويداً { : ونلحظ يف التعبري اإليناس اإلهلي للرسول 



وليس من هذا كله شيء . أو يوافق على إمهاهلم . وصاحب اإلذن ، وكأنه هو الذي يأذن بإمهاهلم صاحب األمر ، 
صلى اهللا  -للرسول صلى اهللا عليه وسلم إمنا هو اإليناس والود يف هذا املوضع الذي تنسم نسائم الرمحة على قلبه 

ويرفع الفوارق . يف األمر كأن له فيه شيئاً ويشركه . اإليناس الذي خيلط بني رغبة نفسه وإرادة ربه  -عليه وسلم 
ولكن . إنك مأذون فيهم : وكأمنا يقول له ربه . . واحلواجز بينه وبني الساحة اإلهلية اليت يقضي فيها األمر ويربم 

ميسح على الكرب والشدة والعناء والكيد ، . فهو الود العطوف واإليناس اللطيف . . أمهلهم رويداً . أمهلهم 
  . .ويبقى العطف الودود . . كلها وتذوب  فتنمحي

فََجَعلَُه غُثَاًء ) ٤(وَالَِّذي أَْخَرَج الَْمْرَعى ) ٣(َوالَِّذي قَدََّر فََهَدى ) ٢(الَِّذي َخلََق فََسوَّى ) ١(سَبِّحِ اْسَم رَبَِّك الْأَْعلَى 
فَذَكِّْر إِنْ ) ٨(وَُنَيسُِّرَك ِللُْيْسَرى ) ٧(نَُّه َيعْلَُم الْجَْهَر َوَما َيْخفَى إِلَّا َما َشاَء اللَُّه إِ) ٦(َسُنقْرِئَُك فَلَا َتْنَسى ) ٥(أَْحَوى 

ثُمَّ لَا ) ١٢(الَِّذي َيْصلَى النَّاَر الْكُْبَرى ) ١١(َويََتَجنَّبَُها الْأَشْقَى ) ١٠(سََيذَّكَُّر َمْن َيْخَشى ) ٩(َنفََعِت الذِّكَْرى 
) ١٦(َبلْ ُتؤِْثُرونَ الْحََياةَ الدُّْنَيا ) ١٥(َوذَكََر اْسَم َربِِّه فَصَلَّى ) ١٤(قَْد أَفْلََح َمْن َتَزكَّى ) ١٣( َيُموُت ِفيَها َولَا َيْحَيى
  ) ١٩(ُصُحِف إِْبَراهِيَم َوُموَسى ) ١٨(إِنَّ َهذَا لَِفي الصُُّحفِ الْأُولَى ) ١٧(َوالْآخَِرةُ َخْيٌر وَأَْبقَى 

{ : اإلمام علي كرم اهللا وجهه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان حيب هذه السورة  يف رواية لإلمام أمحد عن
ويف صحيح مسلم أنه كان يقرأ يف العيدين ويوم اجلمعة بسبح اسم ربك األعلى ، و . . } سبح اسم ربك األعلى 

  . .ورمبا اجتمعا يف يوم واحد فقرأمها . } هل أتاك حديث الغاشية { 
 صلى اهللا عليه وسلم أن حيب هذه السورة وهي حتيل له الكون كله معبداً تتجاوب أرجاؤه وحق لرسول اهللا

الذي خلق . سبح اسم ربك األعلى { : بتسبيح ربه األعلى ومتجيده ، ومعرضاً حيفل مبوحيات التسبيح والتحميد 
السورة الرخي املديد يلقي وإيقاع . . } والذي أخرج املرعى ، فجعله غثاء أحوى . والذي قدر فهدى . فسوى 

  . .ظالل التسبيح ذي الصدى البعيد 
وربه يقول له ، وهو يكلفه . وحق له صلى اهللا عليه وسلم أن حيبها ، وهي حتمل له من البشريات أمراً عظيماً 

إن نفعت  فذكر. سنقرئك فال تنسى إال ما شاء اهللا إنه يعلم اجلهر وما خيفى ونيسرك لليسرى { : التبليغ والتذكري 
ويعده أن ييسره لليسرى . وفيها يتكفل له ربه حبفظ قلبه هلذا القرآن ، ورفع هذه الكلفة من عاتقه . . } الذكرى 

  .وهو أمر عظيم جداً . يف كل أموره وأمور هذه الدعوة 
لرب اخلالق من توحيد ا: وحق له صلى اهللا عليه وسلم أن حيبها ، وهي تتضمن الثابت من قواعد التصور اإلمياين 

مث تصل هذه العقيدة بأصوهلا . وهي مقومات العقيدة األوىل . وإثبات الوحي اإلهلي ، وتقرير اجلزاء يف اآلخرة 
. . } صحف إبراهيم وموسى . إن هذا لفي الصحف األوىل { : البعيدة ، وجذورها الضاربة يف شعاب الزمان 

طبيعة اليسر والسماحة . . ول الذي يبلغها واألمة اليت حتملها فوق ما تصوره من طبيعة هذه العقيدة ، وطبيعة الرس
. .  

  . .وكل واحدة من هذه حتتها موحيات شىت؛ ووراءها جماالت بعيدة املدى 
. } فجعله غثآء أحوى . والذي أخرج املرعى . والذي قدر فهدى . الذي خلق فسوى . سبح اسم ربك األعلى { 
.  

وإن . الرخي املديد ، ليطلق يف اجلو ابتداء أصداء التسبيح ، إىل جانب معىن التسبيح  إن هذا االفتتاح ، هبذا املطلع
. والذي أخرج املرعى . والذي قدر فهدى . األعلى الذي خلق فسوى { : هذه الصفات اليت تلي األمر بالتسبيح 



عرضاً تتجلى فيه آثار الصانع لتحيل الوجود كله معبداً يتجاوب جنباته بتلك األصداء؛ وم. . } فجعله غثاء أحوى 
  . .} الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى { : املبدع 

والتسبيح هو التمجيد والتنزيه واستحضار معاين الصفات احلسىن هللا ، واحلياة بني إشعاعاهتا وفيوضاهتا وإشراقاهتا 
سبح اسم ربك األعلى { و .  .سبحان اهللا : وليست هي جمرد ترديد لفظ . ومذاقاهتا الوجدانية بالقلب والشعور 

وتوحي باحلياة مع . تطلق يف الوجدان معىن وحالة يصعب حتديدها باللفظ ، ولكنها تتذوق بالوجدان . . } 
  .اإلشراقات املنبثقة من استحضار معاين الصفات 

وظالل هذه املريب والراعي ، : والرب . . وصفة األعلى . والصفة األوىل القريبة يف هذا النص هي صفة الرب 
وصفة األعلى تطلق التطلع إىل اآلفاق اليت . . الصفة احلانية مما يتناسق مع جو السورة وبشرياهتا وإيقاعاهتا الرخية 

وتتناسق مع التمجيد والتنزيه ، وهو يف صميمه الشعور . . ال تتناهى؛ وتطلق الروح لتسبح وتسبح إىل غري مدى 
  . .بصفة األعلى 

سبح اسم { : هبذه الصيغة . وهذا األمر صادر إليه من ربه . هللا صلى اهللا عليه وسلم ابتداء واخلطاب هنا لرسول ا
وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ . وفيه من التلطف واإليناس ما جيل عن التعبري . . } ربك األعلى 

. } سبحان ريب األعلى { : السورة ، يقول هذا األمر ، مث يعقب عليه باالستجابة املباشرة ، قبل أن ميضي يف آيات 
يف أنس . إنه يف حضرة ربه ، يتلقى مباشرة ويستجيب . . وإيناس وجماوبته . وأمر وطاعته . فهو خطاب ورده . 

فسبح باسم { : وحينما نزلت قبلها » اجعلوها يف سجودكم « : وحينما نزلت هذه اآلية قال . ويف اتصال قريب 
فهذا التسبيح يف الركوع والسجود كلمة حية أحلقت بالصالة . » اجعلوها يف ركوعكم «  :قال } ربك العظيم 

فإذن اهللا لعباده بأن . . إلذن مباشر . . أو بتعبري أدق . لتكون استجابه مباشرة ألمر مباشر . وهي دافئة باحلياة 
 صورة مقربة إىل مدارك البشر إنه إذن باالتصال به سبحانه يف. حيمدوه ويسبحوه إحدى نعمه عليهم وأفضاله 

وكل . يف احلدود اليت ميلكون أن يتطلعوا إليها . يف صفاته . صورة تفضل اهللا عليهم هبا ليعرفهم ذاته . احملدودة 
  .إذن للعباد باالتصال باهللا يف أي صورة من صور االتصال ، هو مكرمة له وفضل على العباد 

  . .} والذي قدر فهدى . ق فسوى الذي خل{ . . } سبح اسم ربك األعلى { 
والذي قدر لكل خملوق . . الذي خلق كل شيء فسواه ، فأكمل صنعته ، وبلغ به غاية الكمال الذي يناسبه 

  . .وظيفته وغايته فهداه إىل ما خلقه ألجله ، وأهلمه غاية وجوده؛ وقدر له ما يصلحه مدة بقائه ، وهداه إليه أيضاً 
من الكبري إىل . لة يف كل شيء يف هذا الوجود؛ يشهد هبا كل شيء يف رحاب الوجود وهذه احلقيقة الكربى ماث

مقدر له . معد ألداء وظيفته . كل شيء مسوى يف صنعته ، كامل يف خلقته . . ومن اجلليل إىل احلقري . الصغري 
ملة التناسق ، ميسرة لكي ومجيع األشياء جمتمعة كا. . غاية وجوده ، وهو ميسر لتحقيق هذه الغاية من أيسر طريق 

  .تؤدي يف جتمعها دورها اجلماعي؛ مثلما هي ميسرة فرادى لكي تؤدي دورها الفردي 
الذرة مبفردها كاملة التناسق بني كهارهبا وبروتوناهتا وإلكتروناهتا ، شأهنا شأن اجملموعة الشمسية يف تناسق مشسها 

  . .ا وظيفتها وهي تعرف طريقها وتؤدي مثله. . وكواكبها وتوابعها 
  .واخللية احلية املفردة كاملة اخللقة واالستعداد ألداء وظائفها كلها ، شأهنا شأن أرقى اخلالئق احلية املركبة املعقدة 
وبني الذرة املفردة واجملموعة الشمسية؛ كما بني اخللية الواحدة وأرقى الكائنات احلية ، درجات من التنظيمات 

ا الكمال اخللقي ، ويف مثل هذا التناسق اجلماعي ، ويف مثل هذا التدبري والتقدير الذي والتركيبات كلها يف مثل هذ
  .حيكمها ويصرفها 



  . .والكون كله هو الشاهد احلاضر على هذه احلقيقة العميقة . 
هذه احلقيقة يدركها القلب البشري مجلة حني يتلقى إيقاعات هذا الوجود؛ وحني يتدبر األشياء يف رحابه حبس 

وهذا اإلدراك اإلهلامي ال يستعصي على أي إنسان يف أية بيئة ، وعلى أية درجة من درجات العلم الكسيب . مفتوح 
  .، مىت تفتحت منافذ القلب ، وتيقظت أوتاره لتلقي إيقاعات الوجود 

وهناك من رصيد . . واملالحظة بعد ذلك والعلم الكسيب يوضحان باألمثلة الفردية ما يدركه اإلهلام بالنظرة األوىل 
  .املالحظة والدراسة ما يشري إىل طرف من تلك احلقيقة الشاملة لكل ما يف الوجود 

  »اإلنسان ال يقوم وحده « : رئيس أكادميية العلوم بنيورك يف كتابه ) كريسي موريسون . ا ( يقول العامل 
ولكنه يعود . بابك يهاجر جنوباً يف اخلريف فعصفور اهلزاز الذي عشش ب. إن الطيور هلا غريزة العودة إىل املوطن « 

وقد تقطع يف الغالب حنو . ويف شهر سبتمرب تطري أسراب من معظم طيورنا إىل اجلنوب . إىل عشه يف الربيع التايل 
ومحام الزاجل إذا حتري من جراء أصوات جديدة عليه يف . ولكنها ال تضل طريقها . ألف ميل فوق أرض البحار 

والنحلة جتد خليتها مهما طمست . . خل قفص ، حيوم برهة مث يقصد قدماً إىل موطنه دون أن يضل رحلة طويلة دا
وحاسة العودة إىل الوطن هذه هي ضعيفة يف اإلنسان . الريح ، يف هبوهبا على األعشاب واألشجار ، كل دليل يرى 

وال . ه الغريزة ، وعقولنا تسد هذه احلاجة وحنن يف حاجة إىل هذ. ، ولكنه يكمل عتاده القليل منها بأدوات املالحة 
ال ندري مبلغها من اإلحكام؛ وأن للصقور بصراً تلسكوبياً ) مكربة ( بد أن للحشرات الدقيقة عيوناً ميكروسكوبية 

اج وهنا أيضاً يتفوق اإلنسان بأدواته امليكانيكية فهو بتلسكوبه يبصر سدمياً بلغ من الضعف أنه حيت) . مكرباً مقرباً ( 
( وهو مبكروسكوبه الكهربائي يستطيع أن يرى بكتريا كانت غري مرئية . إىل مضاعفة قوة إبصاره مليوين مرة لرياه 
  ») . بل كذلك احلشرات الصغرية اليت تعضها 

وهو يقدر أن يرى ولو . وأنت إذا تركت حصانك العجوز وحده ، فإنه يلزم الطريق مهما اشتدت ظلمة الليل « 
ولكنه يلحظ اختالف درجة احلرارة يف الطريق وجانبيه ، بعينني تأثرتا قليالً باألشعة حتت احلمراء .  يف غري وضوح

والبومة تستطيع أن تبصر الفأر الدافئ اللطيف وهو جيري على العشب البارد مهما تكن ظلمة الليل . اليت للطريق 
  . .» نسميها الضوء  وحنن نقلب الليل هناراً بإحداث إشعاع يف تلك اجملموعة اليت. 

وتعد . إن العامالت من النحل تصنع حجرات خمتلفات األحجام يف املشط الذي يستخدم يف التربية « . . 
. وتعد غرفة خاصة للملكات احلوامل ) ذكور النحل ( احلجرات الصغريات للعمال ، واألكرب منها لليعاسيب 

ملخصصة للذكور ، وبيضاً خمصباً يف احلجرات الصحيحة املعدة والنحلة امللكية تضع بيضاً غري خمصب يف اخلاليا ا
  .للعامالت اإلناث وامللكات املنتظرات 

والعامالت الالئي هن إناث معدالت بعد أن انتظرن طويالً جميء اجليل اجلديد ، هتيأن أيضاً إلعداد الغذاء للنحل 
املضغ ومقدمات اهلضم عند مرحلة معينة من  مث ينقطعن عن عملية. الصغري مبضغ العسل واللقح ومقدمات هضمه 

واإلناث الاليت يعاجلن على هذا الشكل يصبحن عامالت . تطور الذكور واإلناث ، وال يغذين سوى العسل واللقح 
 ». .  
وهؤالء الاليت . أما اإلناث الاليت يف حجرات امللكة ، فإن التغذية باملضغ ومقدمات اهلضم تستمر بالنسبة هلن » 

وعملية تكرار . ن هذه املعاملة اخلاصة يتطورن إىل ملكات حنل ، وهن وحدهن الالئي ينتجن بيضاً خمصباً يعامل
اإلنتاج هذه تتضمن حجرات خاصة ، وبيضاً خاصاً ، كما تتضمن األثر العجيب الذي لتغيري الغذاء ، وهذا يتطلب 

طبق بوجه خاص على حياة اجلماعة ، وتبدو االنتظار والتمييز وتطبيق اكتشاف أثر الغذاء وهذه التغريات تن



وال بد أن املعرفة واملهارة الالزمتني لذلك قد مت اكتساهبما بعد ابتداء هذه احلياة اجلماعة ، . ضرورية لوجودها 
وعلى ذلك فيبدو أن النحل قد فاق اإلنسان يف . وليستا بالضرورة مالزمتني لتكوين النحل وال لبقائه على احلياة 

  «أثري الغذاء حتت ظروف معينة معرفة ت
وليس مثة من أداة من اختراع اإلنسان . والكلب مبا أويت من أنف فضويل يستطيع أن حيس احليوان الذي مر » 

ومع هذا فإن حاسة الشم اخلاصة بنا على ضعفها قد بلغت من الدقة أهنا ميكنها . لتقوي حاسة الشم الضعيفة لديه 
  . .« ية البالغة الدقة أن تتبني الذرات املكروسكوب

وكل احليوانات تسمع األصوات اليت يكون كثري منها خارج دائرة االهتزازات اخلاصة بنا ، وذلك بدقة تفوق » 
وقد أصبح اإلنسان يستطيع بفضل وسائله أن يسمع صوت ذبابة تطري على . كثرياً حاسة السمع احملدودة عندنا 

  «ويستطيع مبثل تلك األدوات أن يسجل وقع شعاع مشسي . ه بعد أميال ، كما لو كانت فوق طبلة أذن
وتعلقه بشيء ما . من خيوط العنكبوت ) بالون ( إن إحدى العناكب املائية تصنع لنفسها عشاً على شكل منطاد » 

هذه مث تكرر . مث متسك برباعة فقاعة هواء يف شعر جسمها ، وحتملها إىل املاء ، مث تطلقها حتت العش . حتت املاء 
فها هنا جند طريقة النسج ، . وعندئذ تلد صغارها وتربيها ، آمنة عليها من هبوب اهلواء . العملية حىت ينتفخ العش 

  «مبا يشمله من هندسة وتركيب ومالحة جوية 
واألكثر من ذلك أنه يصعد إىل . الصغري ميضي سنوات يف البحر ، مث يعود إىل هنره اخلاص به « السلمون » ومسك 
فما الذي جيعل السمك يرجع إىل مكان مولده هبذا . . ب النهر الذي يصب عنده النهري الذي ولد فيه جان

فهي . التحديد؟ إن مسكة السلمون اليت تصعد يف النهر صعداً إذا انقلت إىل هنري آخر أدركت تواً أنه ليس جدوهلا 
  صريهالذلك تشق طريقها خالل النهر ، مث حتيد ضد التيار ، قاصدة إىل م

وهناك لغز أصعب من ذلك يتطلب احلل ، وهو اخلاص بثعابني املاء اليت تسلك عكس هذا املسلك ، فإن تلك » 
  .املخلوقات العجيبة مىت اكتمل منوها ، هاجرت من خمتلف الربك واألهنار 

وهناك تبيض . مودا وإذا كانت يف أوربا قطعت آالف األميال يف احمليط قاصدة كلها إىل األعماق السحيقة جنويب بر
أما صغارها تلك اليت ال متلك وسيلة لتعرف هبا أي شيء سوى أهنا يف مياه قفرة فإهنا تعود أدراجها وجتد . ومتوت 

ولذا يظل كل جسم . ومن مث إىل كل هنر أو حبرية أو بركة صغرية . طريقها إىل الشاطئ الذي جاءت منه أمهاهتا 
لقد قاومت التيارات القوية ، وثبتت لألمداد والعواصف ، وغالبت األمواج املتالطمة . من املاء آهالً بثعابني البحار 

حىت إذا اكتمل منوها دفعها قانون خفي إىل الرجوع حيث كانت بعد . وهي اآلن يتاح هلا النمو . على كل شاطئ 
ثعبان ماء أمريكي يف املياه فمن أين ينشأ احلافز الذي يواجهها لذلك؟ مل حيدث قط أن صيد . أن تتم الرحلة كلها 

والطبيعة تبطئ يف إمناء ثعبان املاء األوريب مدة سنة أو أكثر . األوربية ، أو صيد ثعبان ماء أوريب يف املياه األمريكية 
ترى هل الذرات ) إذ إن مسافته أطول من مسافة زميله األمريكي ( لتعوض من زيادة مسافة الرحلة اليت يقطعها 

  توحدت معاً يف ثعبان ماء يكون هلا حاسة التوجيه وقوة اإلرادة الالزمة للتنفيذ؟واهلباءات إذا 
وقد . وإذا محل الريح فراشة أنثى من خالل نافذة إىل علية بيتك ، فإهنا ال تلبث حىت ترسل إشارة خفية « . . 

من رائحة بعملك  ولكنه يتلقى هذه اإلشارة وجياوهبا ، مهما أحدثت أنت. يكون الذكر على مسافة بعيدة 
وهل لذكر الفراشة جهاز راديو عقلي ، فضالً عن . ترى هل لتلك املخلوقة الضئيلة حمطة إذاعة . لتضليلهما 

  »؟ أتراها هتز األثري فهو يتلقى االهتزاز؟ ) إيريال ( السلك الالقط للصوت 
ولكنا مرتبطون يف شأهنما . تصال السريع ومها يتيحان لنا اال. إن التليفون والراديو مها من العجائب اآللية « . . 



  .» وعلى ذلك ال تزال الفراشة متفوقة علينا من هذه الوجهة . بسلك ومكان 
والنبات يتحايل على استخدام وكالء ملواصلة وجوده دون رغبة من جانبهم كاحلشرات اليت حتمل اللقح من « 

وأخرياً أوقع النبات اإلنسان ذا السيادة يف . ع بذوره زهرة إىل أخرى ، والرياح ، وكل شيء يطري أو ميشي ، ليوز
غري أنه شديد التكاثر؛ حىت أصبح مقيداً باحملراث ، وعليه أن يبذر وحيصد . الفخ فقد حسن الطبيعة وجازته بسخاء 

وإذا هو أغفل هذه األعمال كانت اجملاعة نصيبه ، . وخيزن ، وعليه أن يريب ويهجن ، وأن يشذب ويطعم 
  . .» ت املدنية ، وعادت األرض إىل حالتها الفطرية وتدهور

الذي إذا فقد خملباً عرف أن جزءاً من جسمه قد ضاع ، « سرطان البحر » وكثري من احليوانات هي مثل « 
وسارع إىل تعويضه بإعادة تنشيط اخلاليا وعوامل الوراثة؛ ومىت مت ذلك كفت اخلاليا عن العمل ، ألهنا تعرف 

  »وقت الراحة قد حان بطريقة ما أن 
  .وكثري األرجل املائي إذا انقسم إىل قسمني استطاع أن يصلح نفسه عن طريق أحد هذين النصفني « 

وحنن نستطيع أن ننشط التئام اجلروح ، ولكن . وأنت إذا قطعت رأس دودة الطعم تسارع إىل صنع رأس بدالً منه 
لتنتج ذراعاً جديدة ، أو حلماً أو عظاماً أو أظافر أو أعصاباً؟ مىت يتاح للجراحني أن يعرفوا كيف حيركون اخلاليا 

  «إذا كان ذلك يف حيز اإلمكان؟ 
فإن اخلاليا يف املراحل األوىل من تطورها : وهناك حقيقة مدهشة تلقي بعض الضوء على لغز هذا اخللق من جديد » 

فإنه إذا انقسمت اخللية األوىل إىل قسمني ، ومن مث . ، إذا تفرقت ، صار لكل منها القدرة على خلق حيوان كامل 
. ولكنه يدل على أكثر من ذلك . وقد يكون يف ذلك تفسري لتشابه التوأمني . وتفرق هذان ، تطور منهما فردان 

فليس هناك شك إذن ، يف أنك أنت ، يف كل . وهو أن كل خلية يف البداية ميكن أن تكون فرداً كامالً بالتفصيل 
  . .« خلية ونسيج 

  :ويقول يف فصل آخر 
إن جوزة البلوط تسقط على األرض ، فتحفظها قشرهتا السمراء اجلامدة ، وتتدرج يف حفرة ما من األرض ، » 

« ويف الربيع تستيقظ اجلرثومة ، فتنفجر القشرة ، وتزدرد الطعام من اللب الشبيه بالبيضة الذي اختفت فيه 
وبعد سنوات ) شجرية ( ذور يف األرض ، وإذا بك ترى فرخاً أو شتلة وهي متد اجل) وحدات الوراثة ( » اجلينات 

شجرة وإن اجلرثومة مبا فيها من جينات قد تضاعفت ماليني املاليني ، فصنعت اجلذع والقشرة وكل ورقة وكل 
وط اليت ال ويف خاليا مئات السنني قد بقي من مثار البل. مثرة ، مماثلة لتلك اليت لشجرة البلوط اليت تولدت عنها 

  .« حتصى نفس ترتيب الذرات متاماً الذي أنتج أول شجرة بلوط منذ ماليني السنني 
  :ويف فصل ثالث يقول 

أو أن تضحي بنفسها كجزء . وكل خلية تنتج يف أي خملوق حي جيب أن تكيف نفسها لتكون جزءاً من اللحم » 
ألسنان ، وأن تنتج السائل الشفاف يف العني ، أو أن وعليها أن تصنع ميناء ا. من اجللد الذي ال يلبث حىت يبلى 
مث على كل خلية أن تكيف نفسها من حيث الشكل وكل خاصية أخرى الزمة . تدخل يف تكوين األنف أو األذن 

ولكن إحدى اخلاليا تصبح جزءاً . ومن العسري أن نتصور أن خلية ما هي ذات يد ميىن أو يسرى . لتأدية مهمتها 
  «. مىن ، بينما األخرى تصبح جزءاً من األذن اليسرى من األذن الي

ويف املكان . وإن مئات اآلالف من اخلاليا تبدو كأهنا مدفوعة ألن تفعل الشيء الصواب يف الوقت الصواب » . . 



  «الصواب 
  .ويف فصل رابع 

.  
نة من الغريزة أو الذكاء أو يف خليط اخللق قد أتيح لكثري من املخلوقات أن تبدي درجة عالية من أشكال معي« . . 

فالدبور مثالً يصيد اجلندب النطاط ، وحيفر حفرة يف األرض ، وخيز اجلندب يف املكان املناسب متاماً . ما ال ندري 
وأنثى الدبور تضع بيضاً يف املكان املناسب بالضبط ، . . حىت يفقد وعيه ، ولكنه يعيش كنوع من اللحم احملفوظ 

غارها حني تفقس ميكنها أن تتغذى ، دون أن تقتل احلشرة اليت هي غذاؤها ، فيكون ذلك ولعلها ال تدري أن ص
وال بد أن الدبور قد فعل ذلك من البداية وكرره دائماً ، وإال ما بقيت زنابري على وجه . خطراً على وجودها 

  »أن تنسب إىل املصادفة والعلم ال جيد تفسرياً هلذه الظاهرة اخلفية ، ولكنها مع ذلك ال ميكن . . األرض 
فال هي وال أسالفها قد فكرت يف هذه . وإن أنثى الدبور تغطي حفرة يف األرض ، وترحل فرحاً ، مث متوت « 

بل إهنا ال تدري أهنا عاشت . . العملية ، وهي ال تعلم ماذا حيدث لصغارها ، أو أن هناك شيئاً يسمى صغاراً 
  »وعملت حلفظ نوعها 

وينشئ . واع النمل يأيت العملة منه حببوب صغرية إلطعام غريها من النمل يف خالل فصل الشتاء ويف بعض أن« . . 
وفيه يقوم النمل الذي أويت أفكاكاً كبرية معدة للطحن ، بإعداد الطعام « مبخزن الطحن » النمل ما هو معروف 

أعظم خري » كلها قد طحنت ، فإن وحني يأيت اخلريف ، وتكون احلبوب . وهذا هو شاغلها الوحيد . للمستعمرة 
وما دام اجليل اجلديد سينتظم كثرياً من النمل الطحان؛ فإن . يتطلب حفظ تلك املؤونة من الطعام « ألكرب عدد 

ولعلها ترضي ضمريها احلشري بأن ذلك النمل قد نال جزاءه الكايف ، . جنود النمل تقتل النمل الطاحن املوجود 
  » يف اإلفادة من الغذاء أثناء طحنه إذ كانت له الفرصة األوىل

إىل زرع أعشاش للطعام فيما ميكن ) واختر منهما ما حيلو لك ( وهناك أنواع من النمل تدفعها الغريزة أو التفكري « 
وهي حشرات صغرية تسبب آفة ( وتصيد أنواعاً معينة من الدود واألرق أو الريق . « حبدائق األعشاش » تسميته 

فهذه املخلوقات هي بقر النمل وعنزاهتا ومنها يأخذ النمل إفرازات معينة تشبه العسل ليكون ) ة الندوة العسلي
  .» طعاماً له 

وبعض النمل حني يصنع أعشاشه ، يقطع األوراق مطابقة للحجم املطلوب . والنمل يأسر طوائف منه ويسترقها « 
صغارها اليت وهي يف الدور الريقي تقدر أن تغزل وبينما يضع بعض عملة النمل األطراف يف مكاهنا ، تستخدم . 

  »احلرير حلياكتها معاً ورمبا حرم طفل النمل عمل شرنقة لنفسه ، ولكنه قد خدم اجلماعة 
  »فكيف يتاح لذرات املادة اليت تتكون منها النملة ، أن تقوم هبذه العمليات املعقدة؟ « 
  .» ال شك أن هناك خالقاً أرشدها إىل كل ذلك « 

  . .انتهى  .
{ إنه . . إىل كل ذلك . كبريها وصغريها . ال شك أن هناك خالقاً أرشدها ، وأرشد غريها من اخلالئق . أجل 

  . .} األعلى الذي خلق فسوى ، والذي قدر فهدى 
وهذه النماذج اليت اقتطفناها من كالم ذلك العامل ليست سوى طرف صغري من املالحظات اليت سجلها البشر يف 

وهذه احلشود ال تزيد على أن . . ووراءها حشود من مثلها كثرية .  النبات واحلشرات والطيور واحليوان عوامل



يف هذا الوجود . . } والذي قدر فهدى . الذي خلق فسوى { : تشري إىل جانب صغري من مدلول قوله تعاىل 
ي ترد لنا عنه حملات فيما حيدثنا اهللا عنه؛ ووراءه عامل الغيب الذ. املشهود الذي ال نعرف عنه إال أقل من القليل 
  بالقدر الذي يطيقه تكويننا البشري الضعيف

وبعد عرض هذا املدى املتطاول ، من صفحة الوجود الكبرية ، وإطالق التسبيح يف جنباته ، تتجاوب به أرجاؤه 
  : البعيدة ، يكمل التسبيحة الكربى بلمسة يف حياة النبات هلا إحياؤها وهلا مغزاها

  .} والذي أخرج املرعى فجعله غثاء أحوى { 
فاهللا . فهو هنا أمشل مما نعهده من مرعى أنعامنا . وما من نبات إال وهو صاحل خللق من خلق اهللا . واملرعى كل نبات 

  .خلق هذه األرض وقدر فيها أقواهتا لكل حي يدب فوق ظهرها أو خيتبئ يف جوفها ، أو يطري يف جوها 
يف أول أمره خضراً ، مث يذوي فإذا هو غثاء ، أميل إىل السواد فهو أحوى ، وقد يصلح أن يكون واملرعى خيرج 

وما بينهما فهو يف كل حالة صاحل ألمر من أمور . طعاماً وهو أخضر ، ويصلح أن يكون طعاماً وهو غثاء أحوى 
  .هذه احلياة ، بتقدير الذي خلق فسوى وقدر فهدى 

وهي اللمسة . هنا توحي من طرف خفي ، بأن كل نبت إىل حصاد وأن كل حي إىل هناية  واإلشارة إىل حياة النبات
. . } بل تؤثرون احلياة الدنيا واآلخرة خري وأبقى { . . اليت تتفق مع احلديث عن احلياة الدنيا واحلياة األخرى 

  . تبقى واآلخرة هي اليت. . واحلياة الدنيا كهذا املرعى ، الذي ينتهي فيكون غثاء أحوى 
تتصل حقائق السورة اآلتية يف . . وهبذا املطلع الذي يكشف عن هذا املدى املتطاول من صفحة الوجود الكبرية 

وامللحوظ أن معظم السور يف هذا اجلزء . سياقها ، هبذا الوجود؛ ويتصل الوجود هبا ، يف هذا اإلطار اجلميل 
  .ها وظلها وإيقاعها تناسقاً كامالً اإلطار الذي يتناسق مع جو. تتضمن مثل هذا اإلطار 

  :بعدئذ جييء بتلك البشرى العظيمة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأمته من ورائه 
. . } فذكر إن نفعت الذكرى . سنقرئك فال تنسى إال ما شآء اهللا إنه يعلم اجلهر وما خيفى ونيسرك لليسرى { 

سنقرئك { : لكد يف إمساكه عن عاتق الرسول صلى اهللا عليه وسلم وتبدأ البشرى برفع عناء احلفظ هلذا القرآن وا
  .فعليه القراءة يتلقاها عن ربه ، وربه هو املتكفل بعد ذلك بقلبه ، فال ينسى ما يقرئه ربه . . } فال تنسى 

الذي كان . وهي بشرى للنيب صلى اهللا عليه وسلم ترحيه وتطمئنه على هذا القرآن العظيم اجلميل احلبيب إىل قلبه 
إىل ترديده آية آية وجربيل حيمله . . يندفع بعاطفة احلب له ، وبشعور احلرص عليه ، وبإحساس التبعة العظمى فيه 

حىت جاءته هذه البشائر املطمئنة بأن ربه سيتكفل هبذا األمر عنه . إليه ، وحتريك لسانه به خيفة أن ينسى حرفاً منه 
.  

. واهللا كافلها وحافظها يف قلب نبيها . فهي من اهللا . هبا إىل أصل هذه العقيدة  وهي بشرى ألمته من ورائه ، تطمئن
  .وهذا من رعايته سبحانه ، ومن كرامة هذا الدين عنده ، وعظمة هذا األمر يف ميزانه 

ن ويف هذا املوضع كما يف كل موضع يرد فيه وعد جازم ، أو ناموس دائم ، يرد ما يفيد طالقة املشيئة اإلهلية م
فهي طليقة وراء الوعد والناموس . وراء ذلك ، وعدم تقيدها بقيد ما ولو كان هذا القيد نابعاً من وعدها وناموسها 

  :وحيرص القرآن على تقرير هذه احلقيقة يف كل موضع كما سبق أن مثلنا هلذا يف الظالل ومن ذلك ما جاء هنا . 
ليظل . طالقة املشيئة اإلهلية ، بعد الوعد الصادق بأنه ال ينسى فهو االحتراس الذي يقرر . . } إال ما شاء اهللا { 

ويظل القلب . األمر يف إطار املشيئة الكربى ، ويظل التطلع دائماً إىل هذه املشيئة حىت فيما سلف فيه وعد منها 
  . .معلقاً مبشيئة اهللا حياً هبذا التعلق أبداً 



فكلها . . يل ملا مر يف هذا املقطع من اإلقرار واحلفظ واالستثناء وكأن هذا تعل. . } إنه يعلم اجلهر وما خيفى { 
ترجع إىل حكمة يعلمها من يعلم اجلهر وما خيفى؛ ويطلع على األمر من جوانبه مجيعاً ، فيقرر فيه ما تقتضيه حكمته 

  .املستندة إىل علمه بأطراف األمر مجيعاً 
  :والبشرى الثانية الشاملة 

  . .} ونيسرك لليسرى { 
وتقرير لطبيعة هذا الدين ، وحقيقة هذه . بشرى لشخص الرسول صلى اهللا عليه وسلم وبشرى ألمته من ورائه 

، } ونيسرك لليسرى { : وإن هاتني الكلمتني . . الدعوة ، ودورها يف حياة البشر ، وموضعها يف نظام الوجود 
فهي تصل طبيعة هذا الرسول . لوجود أيضاً لتشتمالن على حقيقة من أضخم حقائق هذه العقيدة ، وحقائق هذا ا

املتجه إىل . السائر يف طريقه بيسر . الوجود اخلارج من يد القدرة يف يسر . بطبيعة هذه العقيدة بطعبية هذا الوجود 
  . .فهي انطالقة من نور؛ تشري إىل أبعاد وآماد وآفاق من احلقيقة ليس هلا حدود . غايته بيسر 

ميضي مع هذا الوجود املتناسق التركيب واحلركة . ليسرى ليمضي يف حياته كلها ميسراً إن الذي ييسره اهللا ل
فال يصطدم إال مع املنحرفني عن خط هذا الوجود الكبري وهم ال وزن هلم وال حساب حني . . إىل اهللا . . واالجتاه 

د كله ومع األحداث واألشياء يقاسون إىل هذا الوجود الكبري ميضي يف حركة يسرية لطيفة هينة لينة مع الوجو
  .واألشخاص ، ومع القدر الذي يصرف األحداث واألشياء واألشخاص 

. واليسر يف تفكريه . واليسر يف عمله واليسر يف تصوره . واليسر يف خطوه . واليسر يف لسانه . اليسر يف يده 
  .ر مع غريه اليسر مع نفسه واليس. واليسر يف عالجه لألمور . واليسر يف أخذه لألمور 

ما خري بني أمرين إال اختار أيسرمها كما روت عنه . . وهكذا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف كل أمره 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا خال يف بيته ألني الناس ، بساماً « : عائشة رضي اهللا عنها وكما قالت عنه 

ألمة تأخذ بيد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت كانت ا« : ويف صحيح البخاري » ضحاكاً 
«  

  .ويف هديه صلى اهللا عليه وسلم يف اللباس والطعام والفراش وغريها ما يعرب عن اختيار اليسر وقلة التكليف ألبتة 
: » مالبسه « وسلم يف جاء يف زاد املعاد لشمس الدين أيب عبد اهللا حممد بن قيم اجلوزية ، عن هديه صلى اهللا عليه 

وكان يلبس القلنسوة بغري . كانت له عمامة تسمى السحاب كساها علياً ، وكان يلبسها ويلبس حتتها القلنسوة « 
عن . وكان إذا اعتم أرخى عمامته بني كتفيه كما رواه مسلم يف صحيحه . عمامة ، ويلبس العمامة بغري قلنسوة 

لى اهللا عليه وسلم على املنرب وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بني رأيت رسول اهللا ص: عمر بن حريث قال 
إنه : وقد يقال . ويف مسلم أيضاً عن جابر ذؤابة ، فدل على أن الذؤابة مل يكن يرخيها دائماً بني كتفيه . كتفيه 

  .» دخل مكة وعليه أهبة القتال واملغفر على رأسه فلبس يف كل موطن ما يناسبه 
والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليت سنها وأمر هبا « : قال ويف فصل آخر 

من الصوف تارة ، والقطن تارة . وهي أن هديه يف اللباس أن يلبس ما تيسر من اللباس . ورغب فيها وداوم عليها 
ء والقميص والسراويل واإلزار والرداء ولبس اجلبة والقبا. ، والكتان تارة ، ولبس الربود اليمانية والربد األخضر 

  . .» اخل . . واخلف والنعل ، وأرخى الذؤابة من خلفه تارة وتركها تارة 
وكذلك كان هديه صلى اهللا عليه وسلم وسريته يف الطعام ، ال يرد موجوداً وال « : وقال يف هديه يف الطعام 

إال أن تعافه نفسه فيتركه من غري حترمي وما عاب طعاماً فما قرب إليه شيء من الطيبات إال أكله . يتكلف مفقوداً 



إن اشتهاه أكله ، وإال تركه ، كما ترك أكل الضب ملا مل يعتده ، ومل حيرمه على األمة ، بل أُكل على مائدته . قط 
وأكل احللوى والعسل وكان حيبهما وأكل الرطب والتمر ، وشرب اللنب خالصاً ومشوباً والسويق . وهو ينظر 

والعسل باملاء ، وشرب نقيع التمر ، وأكل اخلزبرة وهي حساء يتخذ من اللنب والدقيق وأكل القثاء بالرطب ، 
 -وكان حيبها  -وأكل األقط ، وأكل التمر باخلبز ، وأكل اخلبز باخلل ، وأكل القديد ، وأكل الدباء املطبوخة 

  .اخلبز بالزيت ، وأكل البطيخ بالرطب وأكل املسلوقة ، وأكل الثريد بالسمن ، وأكل اجلنب ، وأكل 

اخل . . وأكل التمر بالزبد وكان حيبه ومل يكن يرد طيباً وال يتكلفه ، بل كان هديه أكل ما تيسر ، فإن أعوزه صرب 
 ».  

كان ينام على فراشه تارة وعلى النطع تارة ، وعلى احلصري تارة ، وعلى » : وقال عن هديه يف نومه وانتباهه 
  . .« ة ، وعلى السرير تارة بني رماله ، وتارة على كساء أسود األرض تار

وأحاديثه اليت حتض على اليسر والسماحة والرفق يف تناول األمور ويف أوهلا أمر العقيدة وتكاليفها كثرية جداً 
( « ه إن هذا الدين يسر ، ولن يشاد الدين أحد إال غلب» : من هذا قوله صلى اهللا عليه وسلم . يصعب تقصيها 

« . . ال تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم فإن قوماً شددوا على أنفسهم فشدد عليهم » ) . . أخرجه البخاري 
يسروا وال تعسروا » ) . . أخرجه البخاري ( « إن املنبّت ال أرضاً قطع وال ظهراً أبقى » ) . . أخرجه أبو داود ( 
  ) .أخرجه الشيخان ( « 

( « املؤمن هني لني » ) أخرجه البخاري ( «  رجالً مسحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى رحم اهللا» : ويف التعامل 
( « إن أبغض الرجال إىل اهللا األلّد اخلصم » ) . أخرجه الدارقطين ( « املؤمن يألف ويؤلف » ) أخرجه البيهقي 

  ) .أخرجه الشيخان 
وسلم للعسر والصعوبة حىت يف األمساء ومسات الوجوه ، مما  ومن اللمحات العميقة الداللة كراهيته صلى اهللا عليه

عن سعيد ابن املسيب عن أبيه رضي اهللا . . يوحي حبقيقة فطرته وصنع ربه هبا وتيسريه لليسرى انطباعاً وتكويناً 
قال . بل أنت سهل : قال ) أي صعب وعر ( َحْزن : ما امسك؟ قال : عنه أنه جاء للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 

وعن » ) . . أخرجه البخاري ( « فما زالت فينا حزونة بعد » : ال أغري امساً مسانيه أيب قال ابن املسيب رمحه اهللا : 
) . أخرجه مسلم ( « ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غري اسم عاصية ومساها مجيلة 

  ) . .أخرجه الترمذي ( « بوجه طلق  إن من املعروف أن تلقى أخاك» : ومن قوله 
  فهو احلس املرهف الذي يلمح الوعورة والشدة حىت يف األمساء واملالمح فينفر منها ، ومييل هبا إىل اليسر واهلوادة

كلها صفحات من السماحة واليسر واهلوادة واللني والتوفيق إىل اليسر  -صلى اهللا عليه وسلم  -وسرية رسول اهللا 
  .مور مجيعاً يف تناول األ

  :وهذا مثل من عالجه للنفوس ، يكشف عن طريقته صلى اهللا عليه وسلم وطبيعته 
  :قال له . جاءه أعرايب يوماً يطلب منه شيئاً فأعطاه » 

مث دخل . وال أمجلت فغضب املسلمون ، وقاموا إليه؛ فأشار إليهم أن كفوا . ال : قال األعرايب » أحسنت إليك؟ « 
فجزاك اهللا من أهل ومن . نعم : قال » أحسنت إليك؟ « : مث قال . ىل األعرايب ، وزاده شيئاً منزله ، وأرسل إ

إنك قلت ما قلت ويف نفس أصحايب شيء من ذلك ، فإذا « : فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم . عشرية خرياً 
فلما كان الغداة . نعم : قال » أحببت فقل بني أيديهم ما قلت بني يدي ، حىت يذهب من صدورهم ما فيها عليك 



» أكذلك؟ . إن هذا األعرايب قال ما قال ، فزدناه ، فزعم أنه رضي « : جاء ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
إن مثلي ومثل هذا األعرايب « فقال صلى اهللا عليه وسلم . نعم ، فجزاك اهللا من أهل وعشرية خرياً : فقال األعرايب 

خلوا بيين : ناقة شردت عليه ، فتبعها الناس ، فلم يزيدوها إال نفوراً ، فناداهم صاحب الناقة كمثل رجل كانت له 
فتوجه هلا صاحب الناقة بني يديها ، فأخذ هلا من قمام األرض ، فردها هوناً هوناً . وبني ناقيت ، فإين أرفق هبا وأعلم 

وإين لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال . ، حىت جاءت واستناخت ، وشد عليها رحلها ، واستوى عليها 
  .» فقتلتموه دخل النار 

. هبذه البساطة ، وهبذا اليسر ، وهبذا الرفق وهبذا التوفيق . فهكذا كان أخذه صلى اهللا عليه وسلم للنفوس الشاردة 
ه ويف أموره وهي من التيسري لليسرى كما بشره ربه ووفقه يف حياته ويف دعوت. والنماذج شىت يف سريته كلها . 

  . .مجيعاً 
فتكون طبيعتها . هذه الشخصية الكرمية احلبيبة امليسرة لليسرى كانت كذلك لكي حتمل إىل البشرية هذه الدعوة 

. من طبيعتها ، وحقيقتها من حقيقتها ، وتكون كفاء لألمانة الضخمة اليت محلتها بتيسري اهللا وتوفيقه على ضخامتها 
  . .التيسري من عبء مثقل ، إىل عمل حمبب ، ورياضة مجيلة ، وفرح وانشراح حيث تتحول الرسالة هبذا . 

وما أرسلناك إال { : ويف صفة حممد صلى اهللا عليه وسلم ، وصفة وظيفته اليت جاء ليؤديها ورد يف القرآن الكرمي 
راة واإلجنيل يأمرهم الذين يتبعون الرسول النيب األمي الذي جيدونه مكتوباً عندهم يف التو} { رمحة للعاملني 

باملعروف ، وينهاهم عن املنكر ، وحيل هلم الطيبات ، وحيرم عليهم اخلبائث ويضع عنهم إصرهم واألغالل اليت 
جاء ميسراً يضع عن كواهل الناس األثقال واألغالل . فقد جاء صلى اهللا عليه وسلم رمحة للبشرية } كانت عليهم 

  .عليهم  اليت كتبت عليهم ، حينما شددوا فشدد
وما جعل عليكم يف الدين من } { ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر { : ويف صفة الرسالة اليت محلها ورد 

فقد } ما يريد اهللا ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم } { ال يكلف اهللا نفساً إال وسعها } { حرج 
وسرى هذا اليسر يف روحها كما . اس حرجاً وال مشقة جاءت هذه الرسالة ميسرة يف حدود الطاقة ال تكلف الن

  سرى يف تكاليفها

وحيثما سار اإلنسان مع هذه العقيدة وجد اليسر ومراعاة الطاقة البشرية ، } فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها { 
. هتا سهلة التصور العقيدة ذا. . واحلاالت املختلفة لإلنسان ، والظروف اليت يصادفها يف مجيع البيئات واألحوال 

وأرسل رسالً تذكر الناس بغاية وجودهم ، . أبدع كل شيء ، وهداه إىل غاية وجوده . إله واحد ليس كمثله شيء 
والتكاليف بعد ذلك كلها تنبثق من هذه العقيدة يف تناسق مطلق ال عوج فيه وال . وتردهم إىل اهللا الذي خلقهم 

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، « : ا يف طوقهم بال حرج وال مشقة وعلى الناس أن يأتوا منها مب. احنراف 
وبني هذه } إال ما اضطررمت إليه { : واملنهي عنه ال حرج فيه يف حالة الضرورة . » وما هنيتكم عنه فاجتنبوه 

التقت حقيقة الداعي ومن مث التقت طبيعة الرسول بطبيعة الرسالة ، و. . احلدود الواسعة تنحصر مجيع التكاليف 
. وكذلك كانت األمة اليت جاءها الرسول امليسر بالرسالة امليسرة . يف هذه السمة األصيلة البارزة . حبقيقة الدعوة 

تتفق فطرهتا هذه مع فطرة هذا . . امليسرة احلاملة لليسر . فهي األمة الوسط ، وهي األمة املرحومة احلاملة للرمحة 
  . .الوجود الكبري 

. . ا الوجود بتناسقه وانسياب حركته ميثل صنعة اهللا من اليسر واالنسياب الذي ال تصادم فيه وال احتكاك وهذ
ال تصطدم وال تضطرب وال . ماليني املاليني من األجرام تسبح يف فضاء اهللا وتنساب يف مداراهتا متناسقة متجاذبة 



  .غاياهتا القريبة والبعيدة يف انتظام ويف إحكام  وماليني من اخلالئق احلية جتري هبا احلياة إىل. . متيد 
وماليني املاليني من احلركات واألحداث واألحوال تتجمع . وكل منها ميسر ملا خلق له ، سائر يف طريقه إىل غاية 

  وتتفرق وهي ماضية يف طريقها كنغمات الفرقة العازفة بشىت اآلالت ، لتجتمع كلها يف حلن واحد طويل مديد
صنعة اهللا . . وافق املطلق بني طبيعة الوجود ، وطبيعة الرسالة ، وطبيعة الرسول ، وطبيعة األمة املسلمة إنه الت

  .الواحد ، وفطرة املبدع احلكيم 
  . .} فذكر إن نفعت الذكرى { 

، وهلذا  فلهذا أعّد. ليذكر . . لينهض باألمانة الكربى . ويسره لليسرى ) إال ما شاء اهللا ( لقد أقرأه فال ينسى 
. . } إن نفعت الذكرى { ذكر . فذكر حيثما وجدت فرصة للتذكري ، ومنفذاً للقلوب ، ووسيلة للبالغ . . ُبشر 

ولن خيلو جيل ولن ختلو أرض ممن يستمع . والذكرى تنفع دائماً ، ولن تعدم من ينتفع هبا كثرياً كان أو قليالً 
  . .ها احلجاب وينتفع ، مهما فسد الناس وقست القلوب وران علي

وحني نتأمل هذا الترتيب يف اآليات ، ندرك عظمة الرسالة ، وضخامة األمانة ، اليت اقتضت للنهوض هبا هذا 
التيسري لليسرى ، وذلك اإلقراء واحلفظ وتكفل اهللا هبما؛ كي ينهض الرسول صلى اهللا عليه وسلم بعبء التذكري ، 

  .وهو مزود هبذا الزاد الكبري 
اهللا عليه وسلم هبذا العبء فقد أدى ما عليه ، والناس بعد ذلك وشأهنم؛ ختتلف مسالكهم وختتلف  فإذا هنض صلى

  :مصائرهم ، ويفعل اهللا هبم ما يشاء وفق ما يستجيبون هلذه الذكرى 
  .سيذكر من خيشى ، ويتجنبها األشقى ، الذى يصلى النار الكربى ، مث ال ميوت فيها وال حييا { 

  . .} ، وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى 
. ذلك الذي يستشعر قلبه التقوى ، فيخشى غضب اهللا وعذابه . . } من خيشى { وسينتفع بالذكرى . . فذكّر 

والقلب احلي يتوجس وخيشى ، مذ يعلم أن للوجود إهلاً خلق فسوى ، وقدر فهدى ، فلن يترك الناس سدى ، ولن 
فإذا ذُكر . ومن مث فهو خيشى . خلري والشر ، وجمازيهم بالقسط والعدل يدعهم مهالً؛ وهو ال بد حماسبهم على ا

  .ذكر ، وإذا ُبصر أبصر ، وإذا وعظ اعترب 
األشقى إطالقاً } األشقى { وهو إذن . يتجنب الذكرى ، فال يسمع هلا وال يفيد منها . . } ويتجنبها األشقى { 

األشقى يف الدنيا بروحه اخلاوية امليتة الكثيفة الصفيقة ، . تهاها األشقى الذي تتمثل فيه غاية الشقوة ومن. وإمجاالً 
والذي يعيش قلقاً متكالباً . اليت ال حتس حقائق الوجود ، وال تسمع شهادهتا الصادقة ، وال تتأثر مبوحياهتا العميقة 

  :مدى  على ما يف األرض كادحاً هلذا الشأن الصغري واألشقى يف اآلخرة بعذاهبا الذي ال يعرف له
  . .} مث ال ميوت فيها وال حييا . الذي يصلى النار الكربى { 

حيث ميتد بقاؤه فيها . . الكربى بشدهتا ، والكربى مبدهتا ، والكربى بضخامتها . والنار الكربى هي نار جهنم 
لذي يتطلع صاحبه إمنا هو العذاب اخلالد ، ا. فال هو ميوت فيجد طعم الراحة؛ وال هو حييا يف أمن وراحة . ويطول 

  إىل املوت كما يتطلع إىل األمنية الكربى
  :ويف الصفحة املقابلة جند النجاة والفالح مع التطهر والتذكر 

  . .} وذكر اسم ربه فصلى . قد أفلح من تزكى { 
التطهر من كل رجس ودنس ، واهللا سبحانه يقرر أن هذا الذي تطهر وذكر اسم ربه ، فاستحضر يف : والتزكي 

وإما مبعىن الصالة االصطالحي ، فكالمها ميكن أن ينشأ من . إما مبعىن خشع وقنت . . } فصلى { : ه جالله قلب



قد أفلح { هذا الذي تطهر وذكر وصلى . . التذكر واستحضار جالل اهللا يف القلب ، والشعور مبهابته يف الضمري 
وأفلح يف أخراه ، فنجا من . حبالوة الذكر وإيناسه  أفلح يف دنياه ، فعاش موصوالً ، حي القلب ، شاعراً. يقينا } 

  . .النار الكربى ، وفاز بالنعيم والرضى 
  فأين عاقبة من عاقبة؟ وأين مصري من مصري؟

والنجاة والفالح ملن تزكى ، يعود باملخاطبني إىل علة شقائهم ، . مشهد النار الكربى لألشقى . ويف ظل هذا املشهد 
صرفهم عن التذكر والتطهر والنجاة والفالح ، ويذهب هبم إىل النار الكربى والشقوة ومنشأ غفلتهم ، وما ي

  :العظمى 
  . .} واآلخرة خري وأبقى . بل تؤثرون احلياة الدنيا { 

فعن هذا اإليثار ينشأ اإلعراض عن الذكرى؛ ألهنا تقتضيهم أن حيسبوا . إن إيثار احلياة الدنيا هو أساس كل بلوى 
  . .وهم يريدون الدنيا ، ويؤثروهنا . يؤثروها حساب اآلخرة و

واآلخرة خري وأبقى { : العاجلة : فهي الواطية اهلابطة إىل جانب أهنا الدانية . ال جتيء مصادفة } الدنيا { وتسميتها 
  .خري يف نوعها ، وأبقى يف أمدها . . } 

  .ال يقدم عليهما عاقل بصري . ر ويف ظل هذه احلقيقة يبدو إيثار الدنيا على اآلخرة محاقة وسوء تقدي

ويف اخلتام جتيء اإلشارة إىل قدم هذه الدعوة ، وعراقة منبتها ، وامتداد جذورها يف شعاب الزمن ، وتوحد أصوهلا 
  :من وراء الزمان واملكان 

  . .} إن هذا لفي الصحف األوىل صحف إبراهيم وموسى { 
هو الذي يف . هذا احلق األصيل العريق . قيدة الكربى هذا الذي ورد يف هذه السورة وهو يتضمن أصول الع

  .صحف إبراهيم وموسى . الصحف األوىل 
ووحدة املشيئة اليت اقتضت . ووحدة احلق ، ووحدة العقيدة ، هي األمر الذي تقتضيه وحدة اجلهة اليت صدر عنها 

اته وتفصيالته باختالف احلاجات ختتلف جزئي. إنه حق واحد ، يرجع إىل أصل واحد . . بعثة الرسل إىل البشر 
من ربك . . الصادر من مصدر واحد . ولكنها تلتقي عند ذلك األصل الواحد . املتجددة ، واألطوار املتعاقبة 

  . .األعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى 

ُتْسقَى ِمْن َعْينٍ آنَِيٍة ) ٤(َتصْلَى نَاًرا َحاِمَيةً ) ٣(ةٌ َعاِملَةٌ َناِصَب) ٢(ُوجُوٌه َيْومَِئٍذ خَاِشَعةٌ ) ١(َهلْ أََتاَك َحِديثُ الْغَاِشَيِة 
) ٩(ِلسَْعيَِها رَاِضَيةٌ ) ٨(ُوجُوٌه َيْومَِئٍذ َناِعَمةٌ ) ٧(لَا ُيْسِمُن َولَا ُيْغنِي ِمْن جُوعٍ ) ٦(لَْيَس لَُهْم طََعاٌم إِلَّا ِمْن ضَرِيعٍ ) ٥(

َوأَكَْواٌب مَْوُضوَعةٌ ) ١٣(ِفيَها سُُرٌر َمْرفُوَعةٌ ) ١٢(ِفيَها َعْيٌن جَارَِيةٌ ) ١١(ِفيَها لَاِغَيةً لَا َتْسَمُع ) ١٠(ِفي َجنٍَّة َعاِلَيٍة 
َوإِلَى السََّماِء كَْيَف ) ١٧(أَفَلَا َيْنظُُرونَ إِلَى الْإِبِلِ كَْيَف ُخِلقَْت ) ١٦(َوَزرَابِيُّ مَْبثُوثَةٌ ) ١٥(َوَنَمارُِق َمْصفُوفَةٌ ) ١٤(
) ٢١(فَذَكِّْر إِنََّما أَْنَت ُمذَكٌِّر ) ٢٠(َوإِلَى الْأَْرضِ كَْيَف سُِطَحْت ) ١٩(َوإِلَى الْجَِبالِ كَْيفَ ُنصَِبْت ) ١٨(َعْت ُرِف

ثُمَّ إِنَّ ) ٢٥(إِلَْيَنا إَِياَبُهْم  إِنَّ) ٢٤(فَيَُعذُِّبُه اللَُّه الَْعذَاَب الْأَكَْبَر ) ٢٣(إِلَّا َمْن َتَولَّى َوكَفََر ) ٢٢(لَْسَت َعلَْيهِمْ بُِمَصْيِطرٍ 
  ) ٢٦(َعلَْيَنا ِحسَاَبُهْم 

الباعثة إىل التأمل والتدبر ، وإىل الرجاء والتطلع ، وإىل املخافة . هذه السورة واحدة من اإليقاعات العميقة اهلادئة 
  والتوجس ، وإىل عمل احلساب ليوم احلساب



وجمال الوجود . جمال اآلخرة وعاملها الواسع ، ومشاهدها املؤثرة : لني وهي تطّوف بالقلب البشري يف جمالني هائ
مث تذكرهم بعد هاتني اجلولتني حبساب . العريض املكشوف للنظر ، وآيات اهللا املبثوثة يف خالئقه املعروضة للجميع 

اإليقاع ، هادئ ، كل ذلك يف أسلوب عميق . . اآلخرة ، وسيطرة اهللا ، وحتمية الرجوع إليه يف هناية املطاف 
  رصني ولكنه رهيب. ولكنه نافذ 

  . .} هل أتاك حديث الغاشية؟ { 
هبذا املطلع تبدأ السورة اليت تريد لترد القلوب إىل اهللا ، ولتذكرهم بآياته يف الوجود ، وحسابه يف اآلخرة وجزائه 

الوقت ذاته إىل أن أمر اآلخرة مما سبق  وهبذا االستفهام املوحي بالعظمة الدال على التقرير؛ الذي يشري يف. األكيد 
أي الداهية اليت تغشى الناس وتغمرهم . . } الغاشية { : وتسمى القيامة هذا االسم اجلديد . به التقرير والتذكري 

القارعة . . الغاشية . . الصاخة . . الطامة . . وهو من األمساء اجلديدة املوحية اليت وردت يف هذا اجلزء . بأهواهلا 
  .مما يناسب طبيعة هذا اجلزء املعهودة .  .

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيس وقع توجيهه إىل شخصه ، حيثما } ؟ . . هل أتاك { : وهذا اخلطاب 
مسع هذه السورة ، وكأمنا يتلقاه أول مرة مباشرة من ربه ، لشدة حساسية قلبه خبطاب اهللا سبحانه واستحضاره 

حدثنا علي بن حممد : قال ابن أيب حامت . . وره بأنه صادر إليه بال وسيط حيثما مسعته أذناه حلقيقة اخلطاب ، وشع
مر النيب صلى اهللا عليه وسلم : الطنافسي ، حدثنا أبو بكر بن عباس ، عن أيب إسحاق ، عن عمر ابن ميمون ، قال 

  .» م قد جاءين نع« : فقام يستمع ويقول } هل أتاك حديث الغاشية؟ { : على امرأة تقرأ 
يذكر به . فحديث الغاشية هو حديث هذا القرآن املتكرر . واخلطاب مع ذلك عام لكل من يسمع هذا القرآن 

وينذر ويبشر؛ ويستجيش به يف الضمائر احلساسية واخلشية والتقوى والتوجس؛ كما يثري به الرجاء واالرتقاب 
  .تغفل  ومن مث يستحيي هذه الضمائر فال متوت وال. والتطلع 

  :مث يعرض شيئاً من حديث الغاشية . . } هل أتاك حديث الغاشية؟ { 
ال . ليس هلم طعام إال من ضريع . تسقى من عني آنية . تصلى ناراً حامية . عاملة ناصبة . وجوه يومئذ خاشعة { 

  . .} يسمن وال يغين من جوع 
يومئذ وجوه خاشعة : فهناك . . وظلها } الغاشية  {إنه يعجل مبشهد العذاب قبل مشهد النعيم؛ فهو أقرب إىل جو 

ذليلة متعبة مرهقة؛ عملت ونصبت فلم حتمد العمل ومل ترض العاقبة ، ومل جتد إال الوبال واخلسارة ، فزادت مضضاً 
 .عملت لنفسها وألوالدها . عملت لغري اهللا ، ونصبت يف غري سبيله . . } عاملة ناصبة { : وإرهاقاً وتعباً ، فهي 

  .وجدته يف الدنيا شقوة لغري زاد . مث وجدت عاقبة العمل والكد . وتعبت لدنياها وألطماعها 

  وهي تواجه النهاية مواجهة الذليل املرهق املتعوس اخلائب الرجاء. ووجدته يف اآلخرة سواداً يؤدي إىل العذاب 
  .تعانيها وتذوقها و} تصلى ناراً حامية { : ومع هذا الذل والرهق العذاب واألمل 

. } ليس هلم طعام إال من ضريع ال يسمن وال يغين من جوع { . . حارة بالغة احلرارة . . } تسقى من عني آنية { 
وقيل . استناداً إىل ما ورد عن شجرة الزقوم اليت تنبت يف أصل اجلحيم . شجر من نار يف جهنم : والضريع قيل . 
الضريع « فإذا جين صار امسه » الشربق « بل وهو أخضر ، ويسمى نوع من الشوك الالطئ باألرض ، ترعاه اإل: 
ومل تستطع اإلبل مذاقه فهو عندئذ سام فهذا أو ذاك هو لون من ألوان الطعام مع الغسلني والغساق وباقي هذه » 

  األلوان اليت ال تسمن وال تغين من جوع
إمنا جتيء هذه األوصاف لتلمس يف حسنا . خرة وواضح أننا ال منلك يف الدنيا أن ندرك طبيعة هذا العذاب يف اآل



البشري أقصى ما ميلك تصوره من األمل ، الذي يتجمع من الذل والوهن واخليبة ومن لسع النار احلامية ، ومن 
التربد واالرتواء باملاء الشديد احلرارة والتغذي بالطعام الذي ال تقوى اإلبل على تذوقه ، وهو شوك ال نفع فيه وال 

وعذاب اآلخرة بعد ذلك أشد . من جمموعة هذه التصورات يتجمع يف حسنا إدراك ألقصى درجات األمل . . غناء 
  وطبيعته ال يتذوقها إال من يذوقها والعياذ باهللا. 

فيها عني جارية . ال تسمع فيها الغية . يف جنة عالية : لسعيها راضية . وجوه يومئذ ناعمة { : وعلى اجلانب اآلخر 
  . .} وزرايب مبثوثة . ومنارق مصفوفة . وأكواب موضوعة . رر مرفوعة فيها س. 

فوجدت عقباه خرياً ، . وجوه تنعم مبا جتد ، وحتمد ما عملت . ويفيض منها الرضى . فهنا وجوه يبدو فيها النعيم 
ح للقلب من وليس أرو. شعور الرضى عن عملها حني ترى رضى اهللا عنها . وتستمتع هبذا الشعور الروحي الرفيع 

ومن مث يقدم القرآن هذا اللون . ويف النعيم . أن يطمئن إىل اخلري ويرضى عاقبته ، مث يراها ممثلة يف رضى اهللا الكرمي 
  :من السعادة على ما يف اجلنة من رخاء ومتاع ، مث يصف اجلنة ومناعمها املتاحة هلؤالء السعداء 

وللعلو يف احلس إيقاع . وعالية املقامات . مث هي عالية الدرجات . يدة عالية يف ذاهتا رفيعة جم. . } يف جنة عالية { 
  .خاص 

ويطلق هذا التعبري جواً من السكون واهلدوء والسالم واالطمئنان والود والرضى . . } ال تسمع فيها الغية { 
وهذه . . فيها وال عافية والنجاء والسمر بني األحباء واألوداء ، والتنزه واالرتفاع عن كل كلمة الغية ، ال خري 

سعادة تتبني حني يستحضر احلس هذه احلياة الدنيا ، وما فيها من لغو وجدل . وهذه وحدها سعادة . وحدها نعيم 
مث يستسلم بعد ذلك لتصور . وضجة وصخب ، وهرج ومرج . وصراع وزحام وجلاج وخصام وقرقعة وفرقعة 
وألفاظها } ال تسمع فيها الغية { : لظل الندي يف العبارة املوحية اهلدوء واألمن والسالم الساكن والود الرضي وا

ذاهتا تنسم الروح والندى وتنزلق يف نعومة ويسر ، ويف إيقاع موسيقي ندي رخي وتوحي هذه اللمسة بأن حياة 
  .كرمي املؤمنني يف األرض وهم ينأون عن اجلدل واللغو ، هي طرف من حياة اجلنة ، يتهيأون هبا لذلك النعيم ال

جتيء . مث جتيء املناعم اليت تشبع احلس واحلواس . وهكذا يقدم اهللا من صفة اجلنة هذا املعىن الرفيع الكرمي الوضيء 
مما ال يعرفه إال من . وهي يف اجلنة مكيفة وفق ما ترتقي إليه نفوس أهل اجلنة . يف الصورة اليت ميلك البشر تصورها 

  يذوقه
مجال احلركة والتدفق . وهو جيمع إىل الري اجلمال . الينبوع املتدفق : لعني اجلارية وا. . } فيها عني جارية { 

واملاء اجلاري جياوب احلس باحليوية وبالروح اليت تنتفض وتنبض وهو متعة للنظر والنفس من هذا . واجلريان 
  .اجلانب اخلفي ، الذي يتسرب إىل أعماق احلس 

مصفوفة . . } وأكواب موضوعة { . . يوحي بالنظافة كما يوحي بالطهارة واالرتفاع . . } فيها سرر مرفوعة { 
والنمارق الوسائد واحلشايا لالتكاء يف ارتياح . . } ومنارق مصفوفة { مهيأة للشراب ال حتتاج إىل طلب وال إعداد 

  للراحة سواءمبثوثة هنا وهناك للزينة و» السجاجيد « والزرايب البسط ذات اخلمل . . } وزرايب مبثوثة { 
أما . وتذكر هذه األشياء لتقريبها إىل مدارك أهل األرض . وكلها مناعم مما يشهد الناس له أشباها يف األرض 

  للسعداء الذين يقسم اهللا هلم هذا املذاق. طبيعتها وطبيعة املتاع هبا فهي موكولة إىل املذاق هناك 
فإدراك طبيعة شيء ما . النعيم أو طبيعة العذاب يف اآلخرة ومن اللغو الدخول يف موازنات أو حتقيقات حول طبيعة 

فإذا . وأهل األرض يدركون حبس مقيد بظروف هذه األرض وطبيعة احلياة فيها . متوقف على نوع هذا اإلدراك 
كانوا هناك رفعت احلجب وأزيلت احلواجز وانطلقت األرواح واملدارك ، وتغريت مدلوالت األلفاظ ذاهتا حبكم 



  ذاقها ، وكان ما سيكون ، مما ال منلك أن ندرك اآلن كيف يكونتغري م
وهو ما منلك تذوقه ما . إمنا نفيد من هذه األوصاف أن يستحضر أقصى ما يطيقه من صور اللذاذة واحلالوة واملتاع 

  .حني يكرمنا اهللا بفضله ورضاه . حىت نعرف حقيقته هناك . دمنا هنا 
املوحي بقدرة القادر وتدبري . احلاضر . خر ، فيؤوب منها إىل هذا الوجود الظاهر وتنتهي هذه اجلولة يف العامل اآل

الدال على أن وراء التدبري والتقدير أمراً بعد هذه احلياة ، وشأناً غري شأن . املدبر ، ومتيز الصنعة ، وتفرد الطابع 
  :وخامتة غري خامتة املوت . األرض 

وإىل السماء كيف رفعت ، وإىل اجلبال كيف نصبت ، وإىل األرض كيف  أفال ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت ،{ 
  . .} سطحت؟ 

كما تضم أطراف اخلالئق . وجتمع هذه اآليات األربعة القصار ، أطراف بيئة العريب املخاطب هبذا القرآن أول مرة 
على مزية خاصة ) حليوان ممثلة لسائر ا( حني تتضمن السماء واألرض واجلبال واجلمال . البارزة يف الكون كله 

  .باإلبل يف خلقها بصفة عامة ويف قيمتها للعريب بصفة خاصة 
  .السماء واألرض واجلبال واحليوان . . إن هذه املشاهد معروضة لنظر اإلنسان حيثما كان 

ءها حني يوجه موحية له مبا ورا. وأياً كان حظ اإلنسان من العلم واحلضارة فهذه املشاهد داخلة يف عامله وإدراكه . 
  .نظره وقلبه إىل داللتها 

وهي وحدها كافية ألن توحي حبقيقة العقيدة . وصنعة اخلالق فيها معلمة ال نظري هلا . واملعجزة كامنة يف كل منها 
  :ومن مث يوجه القرآن الناس كافة إليها . األوىل 

ومنها يشرب . عليها يسافر وحيمل .  واإلبل حيوان العريب األول. . } أفال ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت؟ { 
مث إن هلا خصائص تفردها من بني . فهي مورده األول للحياة . ومن أوبارها وجلودها يلبس وينزل . ويأكل 
فهي على قوهتا وضخامتها وضالعة تكوينها ذلول يقودها الصغري فتنقاد ، وهي على عظم نفعها وخدمتها . احليوان 

ميسر ، وكلفتها ضئيلة ، وهي أصرب احليوان املستأنس على اجلوع والعطش والكدح مرعاها . قليلة التكاليف 
  . .مث إن هليئتها مزية يف تناسق املشهد الطبيعي املعروض كما سيجيء . . وسوء األحوال 

علم جديد هلذا كله يوجه القرآن أنظار املخاطبني إىل تدبر خلق اإلبل؛ وهي بني أيديهم ، ال حتتاج منهم إىل نقلة وال 
كيف خلقت : أفال ينظرون إىل خلقتها وتكوينها؟ مث يتدبرون . . } أفال ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت؟ { . . 

وهي مل . على هذا النحو املناسب لوظيفتها ، احملقق لغاية خلقها ، املتناسق مع بيئتها ووظيفتها مجيعاً إهنم مل خيلقوها 
من إبداع املبدع املتفرد بصنعته ، اليت تدل عليه ، وتقطع بوجوده؛ كما تشي ختلق نفسها ، فال يبقى إال أن تكون 

  .بتدبريه وتقديره 
وأوىل الناس بأن يتوجهوا إىل . وتوجيه القلب إىل السماء يتكرر يف القرآن . . } وإىل السماء كيف رفعت؟ { 

ا ليست السماء إال هناك يف حيث للسماء طعم ومذاق ، وإيقاع وإحياء ، كأمن. السماء هم سكان الصحراء 
  الصحراء

والسماء بغروهبا البديع الفريد . والسماء بأصيلها الفاتن الرائق الساحر . السماء بنهارها الواضح الباهر اجلاهر 
  .والسماء بشروقها اجلميل احلي السافر . والسماء بليلها املترامي وجنومها املتأللئة وحديثها الفاتر . املوحي 

أفال ينظرون إليها؟ أفال ينظرون إليها كيف رفعت؟ من ذا رفعها بال عمد؟ ونثر فيها . . يف الصحراء . ء هذه السما
فال بد هلا . النجوم بال عدد؟ وجعل فيها هذه البهجة وهذا اجلمال وهذا اإلحياء؟ إهنم مل يرفعوها وهي مل ترفع نفسها 



  . .فالنظرة الواعية وحدها تكفي . لم وال إىل كد ذهن ال حيتاج األمر إىل ع. من رافع وال بد هلا من مبدع 
واجلبال عند العريب بصفة خاصة ملجأ ومالذ ، وأنيس وصاحب ، ومشهدها . . } وإىل اجلبال كيف نصبت؟ { 

حيث يتضاءل اإلنسان إىل جوارها ويستكني ، وخيشع . يوحي إىل النفس اإلنسانية بصفة عامة جالالً واستهواالً 
والنفس يف أحضان اجلبل تتجه بطبيعتها إىل اهللا؛ وتشعر أهنا إليه أقرب ، وتبعد عن واغش . امق الرزين للجالل الس

ومل يكن عبثاً وال مصادفة أن يتحنث حممد صلى اهللا عليه وسلم يف غار . األرض وضجيجها وحقاراهتا الصغرية 
  م فترات من الزمانوأن يتجه إىل اجلبل من يريدون النجوة بأرواحه. حراء يف جبل ثور 

  .ألن هذه اللمحة تتفق من الناحية التصويرية مع طبيعة املشهد كما سيجيء } كيف نصبت { واجلبال هنا 

واألرض مسطوحة أمام النظر ، ممهدة للحياة والسري والعمل ، والناس مل . . } وإىل األرض كيف سطحت؟ { 
من : ينظرون إليها ويتدبرون ما وراءها ، ويسألون  أفال. . فقد سحطت قبل أن يكونوا هم . يسطحوها كذلك 

  سطحها ومهدها هكذا للحياة متهيداً؟
وهذا القدر يكفي الستجاشة . مبجرد النظر الواعي والتأمل الصاحي . إن هذه املشاهد لتوحي إىل القلب شيئاً 

  .وحترك الروح حنو اخلالق املبدع هلذه اخلالئق . الوجدان واستحياء القلب 
وقفة قصرية أمام مجال التناسق التصويري جملموعة املشهد الكوين لنرى كيف خياطب القرآن الوجدان الديين  ونقف

  . .بلغة اجلمال الفين ، وكيف يعتنقان يف حس املؤمن الشاعر جبمال الوجود 
} منصوبة { جلبال ويف هذا املدى املتطاول تربز ا. إن املشهد الكلي يضم مشهد السماء املرفوعة واألرض املبسوطة 

خطان أفقيان وخطان رأسيان يف املشهد اهلائل يف . . السنان ال راسية وال ملقاة ، وتربز اجلمال منصوبة السنام 
ولكنها لوحة متناسقة األبعاد واالجتاهات على طريقة القرآن يف عرض املشاهد ، ويف التعبري . املساحة الشاسعة 

  .بالتصوير على وجه اإلمجال 
بعد اجلولة األوىل يف عامل اآلخرة ، واجلولة الثانية يف مشاهد الكون املعروضة ، يلتفت إىل الرسول صلى اهللا  واآلن

  :عليه وسلم يوجهه إىل حدود واجبه وطبيعة وظيفته ، ويلمس قلوهبم اللمسة األخرية املوقظة 
مث . إن إلينا إياهبم . اهللا العذاب األكرب  فيعذبه. إال من توىل وكفر . لست عليهم مبسيطر . فذكر إمنا أنت مذكر { 

  . .} إن علينا حساهبم 
هذه وظيفتك على وجه . إمنا أنت مذكر . وذكرهم بالكون وما فيه . ذكرهم باآلخرة وما فيها . فذكر هبذا وذاك 

ذا فإنك ميسر هل. عليك أن تذكر . وهذا دورك يف هذه الدعوة ، ليس لك وال عليك شيء وراءه . التحديد 
  .ومكلف إياه 

فالقلوب بني . حىت تقهرها وتقسرها على اإلميان . فأنت ال متلك من أمر قلوهبم شيئاً . . } لست عليهم مبسيطر { 
  .أصابع الرمحن ، ال يقدر عليها إنسان 

وة لتبلغ إمنا كان إلزالة العقبات من وجه الدع. فأما اجلهاد الذي كتب بعد ذلك فلم يكن حلمل الناس على اإلميان 
الدور . كان إلزالة العقبات من طريق التذكري . وال يفتنوا عن دينهم إذا مسعوها . فال مينعوا من مساعها . إىل الناس 

  .الوحيد الذي ميلكه الرسول 
يف . وهذا اإلحياء بأن ليس للرسول من أمر هذه الدعوة شيء إال التذكري والبالغ يتكرر يف القرآن ألسباب شىت 

فإحلاح الرغبة . عفاء أعصاب الرسول من محل هم الدعوة بعد البالغ ، وتركها لقدر اهللا يفعل هبا ما يشاء أوهلا إ
البشرية بانتصار دعوة اخلري وتناول الناس هلذا اخلري ، إحلاح عنيف جداً حيتاج إىل هذا اإلحياء املتكرر بإخراج 



إىل أدائها كائنة ما كانت االستجابة ، وكائنة ما كانت  الداعية لنفسه ولرغائبه هذه من جمال الدعوة ، كي ينطلق
  .فال يعين نفسه هبّم من آمن وهّم من كفر . العاقبة 

وال يشغل باله هبذا اهلم الثقيل حني تسوء األحوال من حول الدعوة ، وتقل االستجابة ، ويكثر املعرضون 
  .واملخاصمون 

دعوة اهللا وتذوق الناس ملا فيها من خري ورمحة ، هذه التوجيهات ومما يدل على إحلاح الرغبة البشرية يف انتصار 
ومن مث اقتضى . . املتكررة للرسول صلى اهللا عليه وسلم وهو من هو تأدباً بأدب اهللا ومعرفة حلدوده ولقدر اهللا 

  . .إحلاح هذه الرغبة هذا العالج الطويل املتكرر يف شىت األحيان 
وال يذهب املكذبون ناجني ، وال يتولون . ، فإن األمر ال ينتهي عند هذا احلد ولكن إذا كان هذا هو حد الرسول 

  :إن هنالك اهللا وإليه تصري األمور . ساملني 
  . .} فيعذبه اهللا العذاب األكرب . إال من توىل وكفر { 

سورة يف صيغة اجلزم وهذا هو اإليقاع اخلتامي يف ال. وهم راجعون إىل اهللا وحده قطعاً ، وهو جمازيهم وحده حتماً 
  .والتوكيد 

  . .} مث إن علينا حساهبم . إن إلينا إياهبم { 
إمنا أنت مذكر وحساهبم بعد ذلك على . . ودور كل داعية إليها بعده . هبذا يتحدد دور الرسول يف هذه الدعوة 

أن نفهم أن من التذكري إزالة  غري أنه ينبغي. وال مفر هلم من العودة إليه ، وال حميد هلم من حسابه وجزائه . اهللا 
فهذه وظيفة اجلهاد كما تفهم من القرآن ومن سرية . العقبات من وجه الدعوة لتبلغ إىل الناس وليتم التذكري 

  . .الرسول سواء ، بال تقصري فيها وال اعتداء 

أَلَْم َترَ ) ٥(َهلْ ِفي ذَِلَك قََسٌم ِلِذي ِحْجرٍ ) ٤(َيْسرِ وَاللَّْيلِ إِذَا ) ٣(وَالشَّفْعِ وَالْوَْترِ ) ٢(وَلََيالٍ َعْشرٍ ) ١(َوالْفَْجرِ 
َوثَُموَد الَِّذيَن جَاُبوا الصَّْخرَ ) ٨(الَِّتي لَْم ُيْخلَْق ِمثْلَُها ِفي الْبِلَاِد ) ٧(إَِرَم ذَاِت الِْعَماِد ) ٦(كَْيَف فََعلَ رَبَُّك بَِعاٍد 

فََصبَّ َعلَْيهِْم رَبَُّك ) ١٢(فَأَكْثَرُوا ِفيَها الْفَسَاَد ) ١١(الَِّذيَن طََغْوا ِفي الْبِلَاِد ) ١٠(ِد َوِفْرَعْونَ ِذي الْأَوَْتا) ٩(بِالَْواِد 
ي أَكَْرَمنِ فَأَمَّا الْإِْنَسانُ إِذَا َما اْبَتلَاُه َربُُّه فَأَكَْرَمُه َوَنعََّمُه فََيقُولُ رَبِّ) ١٤(إِنَّ َربَّكَ لَبِالِْمْرَصاِد ) ١٣(َسْوطَ َعذَابٍ 

َولَا َتحَاضُّونَ َعلَى ) ١٧(كَلَّا َبلْ لَا ُتكْرُِمونَ الَْيِتيَم ) ١٦(َوأَمَّا إِذَا َما اْبَتلَاُه فَقََدَر َعلَْيِه رِْزقَُه فََيقُولُ رَبِّي أَهَاَننِ ) ١٥(
كَلَّا إِذَا ُدكَِّت الْأَْرُض َدكًّا ) ٢٠(نَ الَْمالَ ُحبا َجما وَُتِحبُّو) ١٩(َوَتأْكُلُونَ التَُّراثَ أَكْلًا لَما ) ١٨(طََعامِ الِْمْسِكنيِ 

) ٢٣(َوجِيَء َيْومَِئٍذ بَِجهَنََّم َيْومَِئٍذ يََتذَكَُّر الْإِْنَسانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكَْرى ) ٢٢(َوَجاَء َربَُّك وَالَْملَُك َصفًّا َصفًّا ) ٢١(َدكًّا 
َيا أَيَُّتَها النَّفْسُ ) ٢٦(وَلَا ُيوِثُق َوثَاقَُه أََحٌد ) ٢٥(فََيْوَمِئٍذ لَا ُيَعذُِّب َعذَاَبُه أََحٌد ) ٢٤(ِلَحيَاِتي  َيقُولُ َيا لَْيتَنِي قَدَّْمُت

  ) ٣٠(َواْدُخِلي َجنَِّتي ) ٢٩(فَاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي ) ٢٨(اْرجِِعي إِلَى َربِّكِ رَاِضَيةً مَْرِضيَّةً ) ٢٧(الُْمطَْمِئنَّةُ 

ه السورة يف عمومها حلقة من حلقات هذا اجلزء يف اهلتاف بالقلب البشري إىل اإلميان والتقوى واليقظة والتدبر هذ
ألواناً متنوعة تؤلف من تفرقها وتناسقها حلناً . ولكنها تتضمن ألواناً شىت من اجلوالت واإليقاعات والظالل . . 

  واحداً متعدد النغمات موحد اإليقاع
ا مجال هادئ رفيق ندي السمات واإليقاعات ، كهذا املطلع الندي مبشاهده الكونية الرقيقة ، يف بعض مشاهده

  .} . . والليل إذا يسر . والشفع والوتر . وليال عشر . الفجر { . . وبظل العبادة والصالة يف ثنايا تلك املشاهد 



إذا دكت . كال { : لعنيف املخيف سواء مناظرها أو موسيقاها كهذا املشهد ا. ويف بعض مشاهدها شد وقصف 
. يومئذ يتذكر اإلنسان وأىن له الذكرى . وجيء يومئذ جبهنم . وجاء ربك وامللك صفاً صفاً . األرض دكاً دكاً 

ويف بعض مشاهدها نداوة . . } فيومئذ ال يعذب عذابه أحد وال يوثق وثاقه أحد . يا ليتين قدمت حليايت : يقول 
يا أيتها النفس املطمئنة ، ارجعي إىل { : تتناسق فيها املناظر واألنغام ، كهذا اخلتام . نة ورقة ورضى يفيض وطمأني

  . .} فادخلي يف عبادي وادخلي جنيت . ربك راضية مرضية 
بني إيقاع القصص الرخي وإيقاع املصرع . وفيها إشارات سريعة ملصارع الغابرين املتجربين ، وإيقاعها بني بني 

ومثود الذين جابوا الصخر . اليت مل خيلق مثلها يف البالد . إرم ذات العماد . تر كيف فعل ربك بعاد أمل { : القوي 
إن . فصب عليهم ربك سوط عذاب . وفرعون ذي األوتاد الذين طغوا يف البالد فأكثروا فيها الفساد . بالواد 

  .} ربك لباملرصاد 
{ : وهي ذات لون خاص يف السورة تعبرياً وإيقاعاً . غري اإلميانية  وفيها بيان لتصورات اإلنسان غري اإلميانية وقيمه

ريب : وأما إذا ما ابتاله فقدر عليه رزقه فيقول . ريب أكرمن : فأما اإلنسان إذا ما ابتاله ربه فأكرمه ونعمه فيقول 
  .} . . أهانن 

وهي تشمل لونني من ألوان العبارة . ات مث الرد على هذه التصورات ببيان حقيقة حاهلم اليت تنبع منها هذه التصور
وتأكلون التراث أكالً ملا ، وحتبون املال . وال حتاضون على طعام املسكني . بل ال تكرمون اليتم . كال { : والتنغيم 
  . .} حباً مجاً 

كال إذا دكت { : فقد جاء بعده . ويالحظ أَن هذا اللون األخري هو قنطرة بني تقرير حاهلم وما ينتظرهم يف مآهلم 
  فهو وسط يف شدة التنغيم بني التقرير األول والتهديد األخري. . } اخل . . . األرض دكاً دكاً 

كما . . وإيقاعاهتا يف تعبريها ويف تنغيمها . ومن هذا االستعراض السريع تبدو األلوان املتعددة يف مشاهد السورة 
فالسورة من هذا اجلانب منوذج . تنوع املعاين واملشاهد  حبسب. يبدو تعدد نظام الفواصل وتغري حروف القوايف 

  فوق ما فيها عموماً من مجال ملحوظ مأنوس. واف هلذا األفق من التناسق اجلمايل يف التعبري القرآين 
  :فنعرضها فيما يلي بالتفصيل . فأما أغراض السورة املوضوعية اليت حيملها هذا التعبري املتناسق اجلميل 

  .} هل يف ذلك قسم لذي حجر؟ . والليل إذا يسر . والشفع والوتر . يال عشر والفجر ول{ 

.  
. } والفجر { : ذات األرواح اللطيفة املأنوسة الشفيفة . هذا القسم يف مطلع السورة يضم هذه املشاهد واخلالئق 

تيقظ رويداً رويداً ، ساعة تنفس احلياة يف يسر ، وفرح ، وابتسام ، وإيناس ودود ندي ، والوجود الغايف يس. 
  وكأن أنفاسه مناجاة ، وكأن تفتحه ابتهال

قيل هي العشر من ذي احلجة ، وقيل هي . . أطلقها النص القرآين ووردت فيها روايات شىت } وليال عشر { 
ا وهل. فهي ليال عشر يعلمها اهللا . وإطالقها هكذا أوقع وأندى . . وقيل هي العشر من رمضان . العشر من احملرم 

وكأهنا خالئق حية معينة ذوات أرواح ، تعاطفنا . تلقي يف السياق ظل الليالت ذات الشخصية اخلاصة . عنده شأن 
  ونعاطفها من خالل التعبري القرآين الرفاف

. . جو الفجر والليايل العشر . يطلقان روح الصالة والعبادة يف ذلك اجلو املأنوس احلبيب . . } والشفع والوتر { 
. وهذا املعىن هو أنسب املعاين يف هذا اجلو ) كما جاء يف حديث أخرجه الترمذي ( » الصالة الشفع والوتر  ومن« 

حيث تلتقي روح العبادة اخلاشعة ، بروح الوجود الساجية وحيث تتجاوب األرواح العابدة مع أرواح الليايل 



  .املختارة ، وروح الفجر الوضيئة 
ل هنا خملوق حي ، يسري يف الكون ، وكأنه ساهر جيول يف الظالم أو مسافر خيتار واللي. . } والليل إذا يسر { 

. السرى لرحلته البعيدة يا ألناقة التعبري ويا ألنس املشهد ويا جلمال النغم ويا للتناسق مع الفجر ، والليايل العشر 
  والشفع والوتر

، وأنداء مشعشعة بالعطر أم إنه النجاء األليف للقلب؟ إمنا هي أنسام من أنسام الفجر . إهنا ليست ألفاظاً وعبارات 
  واهلمس اللطيف للروح؟ واللمس املوحي للضمري؟

ألنه . اجلمال الذي ال يدانيه مجال التصورات الشاعرية الطليقة . اجلمال احلبيب اهلامس اللطيف . . إنه اجلمال 
  .اجلمال اإلبداعي ، املعرب يف الوقت ذاته عن حقيقة 

إن يف ذلك قسماً لذي . ؟ وهو سؤال للتقرير } هل يف ذلك قسم لذي حجر { : يعقب عليه يف النهاية ومن مث 
فهي . ولكن صيغة االستفهام مع إفادهتا التقرير أرق حاشية . إن يف ذلك مقنعاً ملن له إدراك وفكر . لب وعقل 

  تتناسق مع ذلك اجلو اهلامس الرقيق
د طواه السياق ، ليفسره ما بعده ، فهو موضوع الطغيان والفساد ، وأخذ ربك أما املقسم عليه بذلك القسم ، فق

ألهل الطغيان والفساد ، فهو حق واقع يقسم عليه بذلك القسم يف تلميح يناسب ملسات السورة اخلفيفة على وجه 
  :اإلمجال 

مثود الذين جابوا الصخر بالواد؟ أمل تر كيف فعل ربك بعاد ، إرم ذات العماد ، اليت مل خيلق مثلها يف البالد؟ و{ 
الذين طغوا يف البالد ، فأكثروا فيها الفساد ، فصب عليهم ربك سوط عذاب؟ إن ربك . . وفرعون ذى األوتاد؟ 

  . .} لباملرصاد 
مث . واخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم ابتداء . وصيغة االستفهام يف مثل هذا السياق أشد إثارة لليقظة وااللتفات 

لكل من تتأتى منه الرؤية أو التبصر يف مصارع أولئك األقوام ، وكلها مما كان املخاطبون بالقرآن أول مرة  هو
فيها للمؤمن } ربك { يعرفونه؛ ومما تشهد به اآلثار والقصص الباقية يف األجيال املتعاقبة ، وإضافة الفعل إىل 

  .طمأنينة وأنس وراحة 

يعانون طغيان الطغاة ، وعسف اجلبارين من املشركني ، الواقفني للدعوة وأهلها  وخباصة أولئك الذين كانوا يف مكة
  .باملرصاد 

» عاد إرم « : مصرع . . وقد مجع اهللا يف هذه اآليات القصار مصارع أقوى اجلبارين الذين عرفهم التاريخ القدمي 
يف . نهم باألحقاف وهي كثبان الرمال وكان مسك. إهنا من العرب العاربة أو البادية : وقيل . وهي عاد األوىل 

وقد وصفوا يف القرآن بالقوة . وكانوا بدواً ذوي خيام تقوم على عماد . جنويب اجلزيرة بني حضرموت واليمن 
. يف ذلك األوان } اليت مل خيلق مثلها يف البالد { : والبطش ، فقد كانت قبيلة عاد هي أقوى قبيلة يف وقتها وأميزها 

.  
. وكانت مثود تسكن باحلجر يف مشال اجلزيرة العربية بني املدينة والشام . . } ذين جابوا الصخر بالواد ومثود ال{ 

  . .وقد قطعت الصخر وشيدته قصوراً؛ كما حنتت يف اجلبال مالجئ ومغارات 
. ة البنيان وهي على األرجح األهرامات اليت تشبه األوتاد الثابتة يف األرض املتين. . } وفرعون ذي األوتاد { 

  .وفرعون املشار إليه هنا هو فرعون موسى الطاغية اجلبار 
فالطغيان يفسد . وليس وراء الطغيان إال الفساد . . } الذين طغوا يف البالد ، فأكثروا فيها الفساد { هؤالء هم 



. انب احلياة كما يفسد العالقات واالرتباطات يف كل جو. الطاغية ، ويفسد الذين يقع عليهم الطغيان سواء 
وحيول احلياة عن خطها السليم النظيف ، املعمر الباين ، إىل خط آخر ال تستقيم معه خالفة اإلنسان يف األرض حبال 

. .  
إنه جيعل الطاغية أسري هواه ، ألنه ال يفيء إىل ميزان ثابت ، وال يقف عند حد ظاهر ، فيفسد هو أول من يفسد؛ 

عندما أفسده } أنا ربكم األعلى { . . كان العبد املستخلف؛ وكذلك قال فرعون ويتخذ له مكاناً يف األرض غري م
  .طغيانه ، فتجاوز به مكان العبد املخلوق ، وتطاول به إىل هذا االدعاء املقبوح ، وهو فساد أي فساد 
مة اإلنسانية ، مث هو جيعل اجلماهري أرقاء أذالء ، مع السخط الدفني واحلقد الكظيم ، فتتعطل فيهم مشاعر الكرا

والنفس اليت تستذل تأسن وتتعفن ، وتصبح مرتعاً . وملكات االبتكار املتحررة اليت ال تنمو يف غري جو احلرية 
وفقدان األرحيية . وميداناً لالحنرافات مع انطماس البصرية واإلدراك . لديدان الشهوات اهلابطة والغرائز املريضة 

  . .ساد أي فساد واهلمة والتطلع واالرتفاع ، وهو ف
فال بد من تزييف للقيم ، . مث هو حيطم املوازين والقيم والتصورات املستقيمة ، ألهنا خطر على الطغاة والطغيان 

وهو فساد . . وتزوير يف املوازين ، وحتريف للتصورات كي تقبل صورة البغي البشعة ، وتراها مقبولة مستساغة 
  .أي فساد 

  :اد ، كان العالج هو تطهري وجه األرض من الفساد فلما أكثروا يف األرض الفس
  . .} إن ربك لباملرصاد . فصب عليهم ربك سوط عذاب { 

فلما أن كثر الفساد وزاد صب عليهم سوط عذاب ، وهو تعبري يوحي بلذع . فربك راصد هلم ومسجل ألعماهلم 
ألمل الالذع والغمرة الطاغية ، على حيث جيتمع ا. العذاب حني يذكر السوط ، وبفيضه وغمره حني يذكر الصب 

  .الطغاة الذين طغوا يف البالد فأكثروا فيها الفساد 

ومن قوله . ومن وراء املصارع كلها تفيض الطمأنينة على القلب املؤمن وهو يواجه الطغيان يف أي زمان وأي مكان 
مراقب ال يند عنه شيء . يفوته شيء راصد ال . فربك هناك . تفيض طمأنينة خاصة } إن ربك لباملرصاد { : تعاىل 

  للطغيان والشر والفساد. . باملرصاد . . فإن ربه هناك . فليطمئن بال املؤمن ، ولينم ملء جفونه . 
. وهكذا نرى هنا مناذج من قدر اهللا يف أمر الدعوة ، غري النموذج الذي تعرضه سورة الربوج ألصحاب األخدود 

ويعد نفوس املؤمنني هلذا . وفق احلاالت واملالبسات . ملؤمنني هبذا النموذج وذاك وقد كان القرآن وال يزال يريب ا
  .وتتوقع األمرين ، وتكل كل شيء لقدر اهللا جيريه كما يشاء . لتطمئن على احلالني . وذاك على السواء 

ال يأخذ بظواهر يرى وحيسب وحياسب وجيازي ، وفق ميزان دقيق ال خيطئ وال يظلم و. . } إن ربك لباملرصاد { 
فأما اإلنسان فتخطئ موازينه وتضل تقديراته ، وال يرى إال الظواهر ، ما مل يتصل . . األمور لكن حبقائق األشياء 

  :مبيزان اهللا 
: وأما إذا ما ابتاله فقدر عليه رزقه فيقول . ريب أكرمن : فأما اإلنسان إذا ما ابتاله ربه فأكرمه ونعمه ، فيقول { 

  . . }ريب أهانن 
يبتليه بالنعمة . . فهذا هو تصور اإلنسان ملا يبتليه اهللا به من أحوال ، ومن بسط وقبض ، ومن توسعة وتقدير 

إمنا حيسب هذا الرزق وهذه املكانة دليالً على . فال يدرك أنه االبتالء ، متهيداً للجزاء . باملال أو املقام . واإلكرام 
فيعترب البالء جزاء واالمتحان نتيجة ويقيس . على اصطفاء اهللا له واختياره  استحقاقه عند اهللا لألكرام ، وعالمة

الكرامة عند اهللا بعرض هذه احلياة ويبتليه بالتضييق عليه يف الرزق ، فيحسب االبتالء جزاء كذلك ، وحيسب 



  . .ه االختبار عقوبة ، ويرى يف ضيق الرزق مهانة عند اهللا ، فلو مل يرد مهانته ما ضيق عليه رزق
ليظهر منه . فبسط الرزق أو قبضه ابتالء من اهللا لعبده . وهو يف كلتا احلالتني خمطئ يف التصور وخمطئ يف التقدير 

وليس ما . واجلزاء على ما يظهر منه بعد . ويظهر منه الصرب على احملنة او الضجر . الشكر على النعمة أو البطر 
ورضى اهللا أو . وقيمة العبد عند اهللا ال تتعلق مبا عنده من عرض الدنيا  . .أعطي من عرض الدنيا أو منع هو اجلزاء 

ولكن ما . فهو يعطي الصاحل والطاحل ، ومينع الصاحل والطاحل . سخطه ال يستدل عليه باملنح واملنع يف هذه األرض 
  نتيجة االبتالء واملعول عليه هو. إنه يعطي ليبتلي ومينع ليبتلي . وراء هذا وذلك هو الذي عليه املعول 

فإذا عمر . . وال حقيقة القيم يف ميزان اهللا . غري أن اإلنسان حني خيلو قلبه من اإلميان ال يدرك حكمة املنع والعطاء 
وخفت يف ميزانه األعراض الزهيدة ، وتيقظ ملا وراء االبتالء من اجلزاء ، . قلبه باإلميان اتصل وعرف ما هنالك 

واطمأن إىل قدر اهللا به يف احلالني؛ وعرف قدره يف ميزان اهللا بغري هذه القيم . سواء فعمل له يف البسط والقبض 
  الظاهرة اجلوفاء

وقد كان القرآن خياطب يف مكة أناساً يوجد أمثاهلم يف كل جاهلية تفقد اتصاهلا بعامل أرفع من األرض وأوسع أناساً 
  .ذلك ظنهم برهبم يف البسط والقبض 

وليس وراءمها مقياس ومن مث كان . ذلك أن املال واجلاه عندهم كل شيء . لناس يف األرض وذلك تقديرهم لقيم ا
ومن . . كما يورثهم حرصاً وشحاً . تكالبهم على املال عظيماً ، وحبهم له حباً طاغياً ، مما يورثهم شراهة وطمعاً 

مها علة خطئهم يف إدراك معىن مث يكشف هلم عن ذوات صدورهم يف هذا اجملال ، ويقرر أن هذا الشره والشح 
  .االبتالء من وراء البسط والقبض يف األرزاق 

} وتأكلون التراث أكالً ملا ، وحتبون املال حباً مجا . بل ال تكرمون اليتيم ، وال حتاضون على طعام املسكني . كال { 
. .  

وليس . على الكرامة عند اهللا  ليس بسط الرزق دليالً. كال ليس األمر كما يقول اإلنسان اخلاوي من اإلميان 
فأنتم ال . إمنا األمر أنكم ال تنهضون حبق العطاء ، وال توفون حبق املال . تضييق الرزق دليالً على املهانة واإلمهال 

. تكرمون اليتيم الصغري الذي فقد حاميه وكافله حني فقد أباه ، وال تتحاضون فيما بينكم على إطعام املسكني 
 يتعرض للسؤال وهو حمتاج وقد اعترب عدم التحاض والتواصي على إطعام املسكني قبيحاً مستنكراً الساكن الذي ال

  .وهذه مسة اإلسالم . كما يوحي بضرورة التكافل يف اجلماعة يف التوجيه إىل الواجب وإىل اخلري العام . 
تيم والتواصي على إطعام املسكني ، بل فال حتاولون النجاح فيه ، بإكرام الي. إنكم ال تدركون معىن االبتالء . . 

أنتم على العكس تأكلون املرياث أكالً شرهاً جشعاً؛ وحتبون املال حباً كثرياً طاغياً ، ال يستبقي يف نفوسكم أرحيية 
  .وال مكرمة مع احملتاجني إىل اإلكرام والطعام 

مجع املال بكافة الطرق ، تورث القلوب  وقد كان اإلسالم يواجه يف مكة كما ذكرنا من قبل حالة من التكالب على
وكان ضعف اليتامى مغرياً بانتهاب أمواهلم وخباصة اإلناث منهم يف صور شىت؛ وخباصة ما يتعلق . كزازة وقساوة 

كما كان حب املال ومجعه بالربا وغريه ظاهرة بارزة يف ) كما سبق بيانه يف مواضع متعددة يف الظالل ( باملرياث 
  وهي مسة اجلاهليات يف كل زمان ومكان حىت اآلن. قبل اإلسالم  اجملتمع املكي

} كال { ويف هذه اآليات فوق الكشف عن واقع نفوسهم ، تنديد هبذا الواقع ، وردع عنه ، يتمثل يف تكرار كلمة 
  :كما يتمثل يف بناء التعبري وإيقاعه ، وهو يرسم جبرسه شدة التكالب وعنفه 

  . .} وحتبون املال حباً مجا . ا وتأكلون التراث أكالً مل{ 



جييء التهديد . وعند هذا احلد من فضح حقيقة حاهلم املنكرة ، بعد تصوير خطأ تصورهم يف االبتالء باملنع والعطاء 
  :الرعيب بيوم اجلزاء وحقيقته ، بعد االبتالء ونتيجته ، يف إيقاع شديد 

  .وجيء يومئذ جبهنم . فاً صفا وجآء ربك وامللك ص. إذا دكت األرض دكاً دكا . كال { 

فيومئذ ال يعذب عذابه أحد ، وال يوثق . يا ليتين قدمت حليايت : يومئذ يتذكر اإلنسان وأىن له الذكرى؟ يقول 
  . .} وثاقه أحد 

فأما جميء ربك . ودك األرض ، حتطيم معاملها وتسويتها؛ وهو أحد االنقالبات الكونية اليت تقع يف يوم القيامة 
ولكنا حنس وراء التعبري باجلالل واهلول . ئكة صفاً صفا ، فهو أمر غييب ال ندرك طبيعته وحنن يف هذه األرض واملال

فأما حقيقة ما يقع وكيفيته فهي من غيب . نأخذ منه قرهبا منهم وقرب املعذبني منها وكفى . كذلك اجمليء جبهنم . 
  .اهللا املكنون ليومه املعلوم 
ه اآليات ، ومن خالل موسيقاها احلادة التقسيم ، الشديدة األسر ، مشهد ترجف له إمنا يرتسم من وراء هذ

واألرض تدك دكاً دكا واجلبار املتكرب يتجلى ويتوىل احلكم والفصل ، ويقف . القلوب ، وختشع له األبصار 
  مث جياء جبهنم فتقف متأهبة هي األخرى. املالئكة صفاً صفا 

والذي أكل التراث أكالً ملا ، . اإلنسان الذي غفل عن حكمة االبتالء باملنع والعطاء . . } يومئذ يتذكر اإلنسان { 
يومئذ . . والذي طغى وأفسد وتوىل . والذي مل يكرم اليتيم ومل حيض على طعام املسكني . وأحب املال حباً مجا 

ولقد مضى عهد الذكرى . . } ى؟ وأنَّى له الذكر{ ولكن لقد فات األوان . . يتذكر احلق ويتعظ مبا يرى . يتذكر 
  ، فما عادت جتدي هنا يف دار اجلزاء أحداً وإن هي إال احلسرة على فوات الفرصة يف دار العمل يف احلياة الدنيا

فهي احلياة . يا ليتين قدمت شيئاً حليايت هنا . . } يا ليتين قدمت حليايت : يقول { : وحني تتجلى له هذه احلقيقة 
أمنية فيها . . يا ليتين . وهي اليت تستأهل االستعداد والتقدمة واالدخار هلا . ستحق اسم احلياة احلقيقية اليت ت

  احلسرة الظاهرة ، وهي أقسى ما ميلكه اإلنسان يف اآلخرة
. } فيومئذ ال يعذب عذابه أحد ، وال يوثق وثاقه أحد { : مث يصور مصريه بعد احلسرة الفاجعة والتمنيات الضائعة 

والذي يوثق وثاقه الفذ الذي ال . الذي يعذب يومئذ عذابه الفذ الذي ال ميلك مثله أحد . اهللا القهار اجلبار إنه . 
وعذاب اهللا ووثاقه يفصلهما القرآن يف مواضع أخرى يف مشاهد القيامة الكثرية املنوعة يف ثنايا . يوثق مثله أحد 

أو عذاب اخللق مجيعاً . شبيه من عذاب البشر ووثاقهم القرآن كله ، وجيملهما هنا حيث يصفهما بالتفرد بال 
وذلك مقابل ما أسلف يف السورة من طغيان الطغاة ممثلني يف عاد ومثود وفرعون ، وإكثارهم من الفساد . ووثاقهم 

فها هو ذا ربك أيها النيب وأيها املؤمن يعذب . يف األرض ، مما يتضمن تعذيب الناس وربطهم بالقيود واألغالل 
وهان ما ميلكه . . ولكن شتان بني عذاب وعذاب ، ووثاق ووثاق . يوثق من كانوا يعذبون الناس ويوثقوهنم و

. فليكن عذاب الطغاة للناس ووثاقهم ما يكون . اخللق من هذا األمر ، وجل ما يفعله صاحب اخللق واألمر 
  فسيعذبون هم ويوثقون ، عذاباً ووثاقاً وراء التصورات والظنون

املؤمنة من املأل } النفس { سط هذا اهلول املروع ، وهذا العذاب والوثاق ، الذي يتجاوز كل تصور تنادى ويف و
  :األعلى 

  .يا أيتها النفس املطمئنة { 



  . .} وادخلي جنيت . فادخلي يف عبادي . ارجعي إىل ربك راضية مرضية 
يا أيتها { . . ويف ثناء وتطمني . . } أيتها النفس يا { : ويف روحانية وتكرمي } يا أيتها { : هكذا يف عطف وقرب 

ارجعي إىل مصدرك بعد } ارجعي إىل ربك { : ويف وسط الشد والوثاق ، االنطالق والرخاء . . } النفس املطمئنة 
هبذه } راضية مرضية { . . ارجعي إىل ربك مبا بينك وبينه من صلة ومعرفة ونسبة . غربة األرض وفرقة املهد 

املقربني املختارين لينالوا هذه . . } فادخلي يف عبادي { . . اليت تفيض على اجلو كله بالتعاطف وبالرضى  النداوة
  . .يف كنفي ورمحيت . . } وادخلي جنيت { . . القرىب 

ملطمئنة إىل ا. املطمئنة إىل رهبا . . } يا أيتها النفس املطمئنة { : منذ النداء األول . إهنا عطفة تنسم فيها أرواح اجلنة 
املطمئنة . املطمئنة يف السراء والضراء ، ويف البسط والقبض ، ويف املنع والعطاء . املطمئنة إىل قدر اهللا هبا . طريقها 

. واملطمئنة فال ترتاع يف يوم اهلول الرعيب . واملطمئنة فال تتلجلج يف الطريق . واملطمئنة فال تنحرف . فال ترتاب 
.  

اً تغمر اجلو كله باألمن والرضى والطمأنينة ، واملوسيقى الرخية الندية حول املشهد ترف بالود مث متضي اآليات تباع
  .والقرىب والسكينة 

  . .وتتجلى عليها طلعة الرمحن اجلليلة البهية . أال إهنا اجلنة بأنفاسها الرضية الندية ، تطل من خاليا هذه اآليات 

أََيْحَسُب أَنْ ) ٤(لَقَْد َخلَقَْنا الْإِْنَسانَ ِفي كََبٍد ) ٣(َووَاِلٍد َوَما وَلََد ) ٢(ْنتَ ِحلٌّ بَِهذَا الَْبلَِد َوأَ) ١(لَا أُقِْسُم بَِهذَا الَْبلَِد 
َوِلسَاًنا ) ٨(ْيَنْينِ أَلَمْ َنجَْعلْ لَُه َع) ٧(أََيْحَسُب أَنْ لَْم َيَرُه أََحٌد ) ٦(َيقُولُ أَْهلَكُْت َمالًا لَُبًدا ) ٥(لَْن َيقِْدَر َعلَْيِه أََحٌد 

أَْو إِطَْعاٌم ) ١٣(فَكُّ َرقََبٍة ) ١٢(َوَما أَْدرَاَك َما الَْعقََبةُ ) ١١(فَلَا اقَْتَحَم الَْعقََبةَ ) ١٠(َوَهَدْيَناهُ النَّْجَدْينِ ) ٩(َوَشفََتْينِ 
ثُمَّ كَانَ ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َوَتوَاصَْوا بِالصَّْبرِ ) ١٦(ا َمتَْرَبٍة أَْو ِمْسِكيًنا ذَ) ١٥(َيِتيًما ذَا َمقَْرَبٍة ) ١٤(ِفي َيْومٍ ِذي َمْسَغَبٍة 
َعلَْيهِمْ ) ١٩(َوالَِّذيَن كَفَرُوا بِآَياِتَنا ُهْم أَْصحَاُب الَْمْشأََمِة ) ١٨(أُولَِئَك أَْصحَاُب الَْمْيَمَنِة ) ١٧(َوَتوَاَصْوا بِالْمَْرَحَمِة 

  ) ٢٠(َناٌر مُْؤَصَدةٌ 

هذه السورة الصغرية جناحيها على حشد من احلقائق األساسية يف حياة الكائن اإلنساين ذات اإلحياءات  تضم
حشد يصعب أن جيتمع يف هذا احليز الصغري يف غري القرآن الكرمي ، وأسلوبه الفريد يف . الدافعة واللمسات املوحية 

  . .العميقة التوقيع على أوتار القلب البشري مبثل هذه اللمسات السريعة 
  :تبدأ السورة بالتلويح بقسم عظيم ، على حقيقة يف حياة اإلنسان ثابتة 

  .} لقد خلقنا اإلنسان يف كبد . ووالد ما ولد . وأنت حل هبذا البلد . ال أقسم هبذا البلد { 
ضعون عنده ي. ليكون مثابة هلم وأمناً . أول بيت وضع للناس يف األرض . بيت اهللا احلرام . والبلد هو مكة 

سالحهم وخصوماهتم وعداواهتم ، ويلتقون فيه مساملني ، حراماً بعضهم على بعض ، كما أن البيت وشجره وطريه 
  .مث هو بيت إبراهيم والد إمساعيل أيب العرب واملسلمني أمجعني . وكل حي فيه حرام 

وإقامته ، بوصفها مالبسة تزيد هذا البلد  ويكرم اهللا نبيه حممداً صلى اهللا عليه وسلم فيذكره ويذكر حله هبذا البلد
واملشركون يستحلون حرمة . وهي إمياءة ذات داللة عميقة يف هذا املقام . حرمة ، وتزيده شرفاً ، وتزيده عظمة 

. البيت ، فيؤذون النيب واملسلمني فيه ، والبيت كرمي ، يزيده كرماً أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حل فيه مقيم 
اهللا سبحانه بالبلد واملقيم به ، فإنه خيلع عليه عظمة وحرمة فوق حرمته ، فيبدو موقف املشركني الذين  وحني يقسم

  .يدعون أهنم سدنة البيت وأبناء إمساعيل وعلى ملة إبراهيم ، موقفاً منكراً قبيحاً من مجيع الوجوه 



ىل إبراهيم ، أو إىل إمساعيل عليهما السالم إشارة خاصة إ. . } ووالد وما ولد { : ولعل هذا املعىن يرشح العتبار 
وإن كان هذا االعتبار ال ينفي أن يكون . . وإضافة هذا إىل القسم بالبلد والنيب املقيم به ، وبانيه األول وما ولد 

.  وأن تكون هذه إشارة إىل طبيعة النشأة اإلنسانية ، واعتمادها على التوالد. والد وما ولد إطالقاً : املقصود هو 
  .متهيداً للحديث عن حقيقة اإلنسان اليت هي مادة السورة األساسية 

لفتة لطيفة تتسق يف روحها » جزء عم « ولألستاذ اإلمام الشيخ حممد عبده يف هذا املوضع من تفسريه للسورة يف 
  :قال رمحه اهللا . . فنستعريها منه هنا » الظالل « مع روح هذه 

لفت نظرنا إىل رفعة قدر هذا الطور من أطوار الوجود وهو طور التوالد وإىل ما فيه مث أقسم بوالد وما ولد ، لي« 
من بالغ احلكمة وإتقان الصنع ، وإىل ما يعانيه الوالد واملولود يف إبداء النشء وتكميل الناشئ ، وإبالغه حده من 

  .» النمو املقدر له 
من مقاومة فواعل اجلو ، وحماولة امتصاص الغذاء مما : و فإذا تصورت يف النبات كم تعاين البذرة يف أطوار النم« 

حوهلا من العناصر ، إىل أن تستقيم شجرة ذات فروع وأغصان ، وتستعد إىل أن تلد بذرة أو بذوراً أخرى تعمل 
عملها ، وتزين الوجود جبمال منظرها إذا أحضرت ذلك يف ذهنك ، والتفت إىل ما فوق النبات من احليوان 

حضر لك من أمر الوالد واملولود فيهما ما هو أعظم ، ووجدت من املكابدة والعناء الذي يالقيه كل  واإلنسان ،
  .» منهما يف سبيل حفظ األنواع ، واستبقاء مجال الكون بصورها ما هو أشد وأجسم 

  . .انتهى . 
  :يقسم هذا القسم على حقيقة ثابتة يف حياة الكائن اإلنساين 

  . .}  كبد لقد خلقنا اإلنسان يف{ 
يا أيها اإلنسان إنك كادح { : كما قال يف السورة األخرى . . يف مكابدة ومشقة ، وجهد وكد ، وكفاح وكدح 

  . .} إىل ربك كدحاً فمالقيه 
اخللية األوىل ال تستقر يف الرحم حىت تبدأ يف الكبد والكدح والنصب لتوفر لنفسها الظروف املالئمة للحياة والغذاء 

وما . وما تزال كذلك حىت تنتهي إىل املخرج ، فتذوق من املخاض إىل جانب ما تذوقه الوالدة ما تذوق بإذن رهبا 
  يكاد اجلنني يرى النور حىت يكون قد ضغط ودفع حىت كاد خيتنق يف خمرجه من الرحم

د له به ، ويفتح فمه يبدأ اجلنني ليتنفس هذا اهلواء الذي ال عه. ومنذ هذه اللحظة يبدأ اجلهد األشق والكبد األمر 
ورئتيه ألول مرة ليشهق ويزفر يف صراخ يشي مبشقة البداية وتبدأ دورته اهلضمية ودورته الدموية يف العمل على 

غري عادة ويعاين يف إخراج الفضالت حىت يروض أمعاءه على هذا العمل اجلديد وكل خطوة بعد ذلك كبد ، وكل 
عندما يهم باحلبو وعندما يهم باملشي يدرك كم يبذل من اجلهد العنيف  والذي يالحظ الوليد. حركة بعد ذلك كبد 

  .للقيام هبذه احلركة الساذجة 
وعند التفكر . وعند التعلم كبد . وعند اخلطو الثابت كبد . وعند انتصاب القامة كبد . وعند بروز األسنان كبد 

  ويف كل جتربة جديدة كبد كتجربة احلبو واملشي سواء. كبد 
وهذا يكدح . وهذا يكدح بروحه . وهذا يكدح بفكره . ترق الطرق ، وتتنوع املشاق؛ هذا يكدح بعضالته مث تف

وهذا يكدح مللك أو جاه ، وهذا . . وهذا يكدح ليجعل األلف ألفني وعشرة آالف . للقمة العيش وخرقة الكساء 
وهذا . وهذا يكدح إىل النار . ة وهذا يكدح لعقيدة ودعو. وهذا يكدح لشهوة ونزوة . يكدح يف سبيل اهللا 

. والكل حيمل محله ويصعد الطريق كادحاً إىل ربه فيلقاه وهناك يكون الكبد األكرب لألشقياء . . يكدح إىل اجلنة 



  .وتكون الراحة الكربى للسعداء 
خلاسرين هو من يعاين فأخسر ا. ولكنه هو الكبد يف النهاية . ختتلف أشكاله وأسبابه . إنه الكبد طبيعة احلياة الدنيا 

وأفلح الفاحلني من يكدح يف الطريق إىل ربه ليلقاه . كبد احلياة الدنيا لينتهي إىل الكبد األشق األمّر يف األخرى 
  .مبؤهالت تنهي عنه كبد احلياة ، وتنتهي به إىل الراحة الكربى يف ظالل اهللا 

إن الذي يكدح لألمر اجلليل ليس كالذي يكدح . ء على أن يف األرض ذاهتا بعض اجلزاء على ألوان الكدح والعنا
  .لألمر احلقري 

ليس مثله طمأنينة بال وارتياحاً للبذل ، واسترواحاً بالتضحية ، فالذي يكدح وهو طليق من أثقال الطني ، أو 
لالنطالق من هذه األثقال ، ليس كالذي يكدح ليغوص يف الوحل ويلصق باألرض كاحلشرات والديدان والذي 

  .ليس مثله يف خاصة شعوره باجلهد والكبد الذي يلقاه . . وت يف سبيل دعوة ليس كالذي ميوت يف سبيل نزوة مي
وتصوراته اليت تشي هبا » اإلنسان « وبعد تقرير هذه احلقيقة عن طبيعة احلياة اإلنسانية يناقش بعض دعاوى 

  :تصرفاته 
  .} أحيسب أن مل يره أحد؟ . بدا أهلكت ماالً ل: أحيسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول { 

املخلوق يف كبد ، الذي ال خيلص من عناء الكدح والكد ، لينسى حقيقة حاله وينخدع مبا » اإلنسان « إن هذا 
يعطيه خالقه من أطراف القوة والقدرة والوجدان واملتاع ، فيتصرف تصرف الذي ال حيسب أنه مأخوذ بعمله ، وال 

فيطغى ويبطش ويسلب وينهب ، وجيمع ويكثر ، ويفسق ويفجر ، دون أن . . يحاسبه يتوقع أن يقدر عليه قادر ف
  .وهذه هي صفة اإلنسان الذي يعرى قلبه من اإلميان . . خيشى ودون أن يتحرج 

. . } أهلكت ماالً لبداً : يقول { ) يف مثل املواضع اليت ورد ذكرها يف السورة ( مث إنه إذا دعي للخري والبذل 
؟ وينسى أن عني اهللا عليه ، وأن علمه } أحيسب أن مل يره أحد { يئاً كثرياً فحسيب ما أنفقت وما بذلت وأنفقت ش

كأمنا ينسى هذه احلقيقة ، وحيسب أنه يف خفاء » اإلنسان « حميط به ، فهو يرى ما أنفق ، وملاذا أنفق؟ ولكن هذا 
  عن عني اهللا

نعة وقوة ، وأمام ضنه باملال وادعائه أنه بذل الكثري ، جياهبه القرآن وأمام هذا الغرور الذي خييل لإلنسان أنه ذو م
بفيض اآلالء عليه يف خاصة نفسه ، ويف صميم تكوينه ، ويف خصائص طبيعته واستعدادته ، تلك اآلالء اليت مل 

  :يشكرها ومل يقم حبقها عنده 
  . .} أمل جنعل له عينني؟ ولساناً وشفتني؟ وهديناه النجدين؟ { 
. واهللا هو املنعم عليه هبذا املال . ويضن باملال . اإلنسان يغتر بقوته ، واهللا هو املنعم عليه هبذا القدر من القوة  إن

جعل له عينني على هذا القدر من : وال يهتدي وال يشكر ، وقد جعل له من احلواس ما يهديه يف عامل احملسوسات 
مث . . } ولساناً وشفتني { : وميزه بالنطق ، وأعطاه أداته احملكمة . الدقة يف تركيبهما ويف قدرهتما على اإلبصار 

} وهديناه النجدين { : أودع نفسه خصائص القدرة على إدراك اخلري والشر ، واهلدى والضالل ، واحلق والباطل 
وقد . ملرتفع والنجد الطريق ا. ليختار أيهما شاء ، ففي طبيعته هذا االستعداد املزدوج لسلوك أي النجدين . . 

اقتضت مشيئة اهللا أن متنحه القدرة على سلوك أيهما شاء ، وأن ختلقه هبذا االزدواج طبقاً حلكمة اهللا يف اخللق ، 
  .وإعطاء كل شيء خلقه ، وتيسريه لوظيفته يف هذا الوجود 

هي واآليات » سالمية النظرية النفسية اإل« وهذه اآلية تكشف عن حقيقة الطبيعة اإلنسانية؛ كما أهنا متثل قاعدة 
  :األخرى يف سورة الشمس 



وسنرجئ عرضها ( } قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها . ونفس وما سواها ، فأهلمها فجورها وتقواها { 
  ) .بشيء من التفصيل إىل املوضع اآلخر يف سورة الشمس ألنه أوسع جماالً 

خاصة نفسه ، ويف صميم تكوينه ، واليت من شأهنا أن تعينه على هذه اآلالء اليت أفاضها اهللا على اجلنس اإلنسان يف 
عيناه مبا تريان يف صفحات هذا الكون من دالئل القدرة وموحيات اإلميان؛ وهي معروضة يف صفحات : اهلدى 

. كثري ولسانه وشفتاه ومها أداة البيان والتعبري؛ وعنهما ميلك اإلنسان أن يفعل الشيء ال. الكون مبثوثة يف حناياه 
يف هذه . والكلمة أحياناً تقوم مقام السيف والقذيفة وأكثر؛ وأحياناً هتوي بصاحبها يف النار كما ترفعه أو ختفضه 

كنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سفر ، فأصبحت يوماً : عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال « . . النار 
سألت عن » : قال .  أخربين بعمل يدخلين اجلنة ، ويباعدين عن النار يا رسول اهللا: قريباً منه ، وحنن نسري ، فقلت 

تعبد اهللا وال تشرك به شيئاً ، وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان : عظيم وإنه ليسري على من يسره اهللا عليه 
جنة ، والصدقة تطفئ  الصوم: قال . بلى يا رسول اهللا : أال أدلك على أبواب اخلري؟ قلت : وحتج البيت مث قال 

تتجاىف جنوهبم { : مث تال قوله تعاىل . اخلطيئة كما يطفئ املاء النار ، وصالة الرجل يف جوف الليل شعار الصاحلني 
: قال . بلى يا رسول اهللا : أال أخربك برأس األمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت : مث قال . } . . . . . عن املضاجع 

بلى يا : أال أخربك مبالك ذلك كله؟ قلت : مث قال . ده الصالة وذروة سنامه اجلهاد رأس األمر اإلسالم وعمو
ثكلتك : يا نيب اهللا وإنا ملؤاخذون مبا نتكلم به؟ قال : قلت . كف عليك هذا ، وأشار إىل لسانه : قال . رسول اهللا 

رواه أمحد والترمذي « لسنتهم؟ على مناخرهم إال حصائد أ: أمك وهل يكب الناس يف النار على وجوههم أو قال 
  .والنسائي وابن ماجه 

  . .وهدايته إىل إدراك اخلري والشر ، ومعرفة الطريق إىل اجلنة والطريق إىل النار ، وإعانته على اخلري هبذه اهلداية 
ة اليت يبينها اهللا له هذه العقب. إىل اقتحام العقبة اليت حتول بينه وبني اجلنة « اإلنسان » هذه اآلالء كلها مل تدفع هذا 

  :يف هذه اآليات 
أو إطعام يف يوم ذي مسغبة ، يتيماً ذا مقربة ، أو مسكيناً . وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة . . فال اقتحم العقبة { 

  . .} أولئك أصحاب امليمنة . مث كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصرب وتواصوا باملرمحة . ذا متربة 
لو ختطاها . ليت يقتحمها اإلنسان إال من استعان باإلميان هذه هي العقبة اليت تقف بينه وبني اجلنة هذه هي العقبة ا

لوصل وتصويرها كذلك حافز قوي ، واستجاشة للقلب البشري ، وحتريك له ليقتحم العقبة وقد وضحت ووضح 
  فيه حتضيض ودفع وترغيبف} فال اقتحم العقبة { . . معها أهنا احلائل بينه وبني هذا املكسب الضخم 

  .} وما أدراك ما العقبة { : مث تفخيم هلذا الشأن وتعظيم 

إىل اقتحامها وختطيها؛ مهما تتطلب » اإلنسان « إنه ليس تضخيم العقبة ، ولكنه تعظيم شأهنا عند اهللا ، ليحفز به . 
ويعوض املقتحم عما يكابده ، وال وحني يبذل القتحام العقبة يؤيت مثره . فالكبد واقع واقع . من جهد ومن كبد 

  يذهب ضياعاً وهو واقع واقع على كل حال
فك : ويبدأ كشف العقبة وبيان طبيعتها باألمر الذي كانت البيئة اخلاصة اليت تواجهها الدعوة يف أمّس احلاجة إليه 

احدة املتكالبة ، وينتهي الرقاب العانية؛ وإطعام الطعام واحلاجة إليه ماسة للضعاف الذين تقسو عليهم البيئة اجل
: باألمر الذي ال يتعلق ببيئة خاصة وال بزمان خاص ، والذي تواجهه النفوس مجيعاً ، وهي تتخطى العقبة إىل النجاة 

  . .} مث كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصرب وتواصوا باملرمحة { 
وأياً ما كان املقصود فالنتيجة . . قالل هبذا وقد ورد أن فك الرقبة هو املشاركة يف عتقها ، وأن العتق هو االست



  .احلاصلة واحدة 
وكان الرق عاماً يف اجلزيرة . وقد نزل هذا النص واإلسالم يف مكة حماصر؛ وليست له دولة تقوم على شريعته 

عمار بن فلما أن أسلم بعضهم ك. وكان الرقيق يعاملون معاملة قاسية على اإلطالق . العربية ويف العامل من حوهلا 
وغريهم رضي اهللا عنهم مجيعاً اشتد عليهم البالء من سادهتم العتاة ، . . ياسر وأسرته ، وبالل بن رباح ، وصهيب 

وبدا أن طريق اخلالص هلم هو حتريرهم بشرائهم من سادهتم القساة ، فكان أبو . وأسلموهم إىل تعذيب ال يطاق 
  . . التلبية واالستجابة يف ثبات وطمأنينة واستقامة بكر رضي اهللا عنه هو السابق كعادته دائماً إىل

وكان بالل موىل أيب بكر رضي اهللا عنهما لبعض بين مجح مولدا من مولديهم وكان صادق « : قال ابن إسحاق 
اإلسالم ، طاهر القلب ، وكان أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن مجح خيرجه إذا محيت الظهرية فيطرحه على 

ء مكة؛ مث يأمرهم بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ، مث يقول له ال تزال هكذا حىت متوت أو ظهره يف بطحا
  ». . أحد أحد : فيقول وهو يف ذلك البالء . تكفر مبحمد وتعبد الالت والعزى 

ل فقا. حىت مر به أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه يوماً وهم يصنعون ذلك به وكانت دار أيب بكر يف بين مجح « 
: فقال أبو بكر . أنت الذي أفسدته فأنقذه مما ترى : ألمية بن خلف ، أال تتقي اهللا يف هذا املسكني؟ حىت مىت؟ قال 

فأعطاه . هو لك : قال . قد قبلت : قال . أعطيكه به » عندي غالم أسود أجلد منه وأقوى ، على دينك . أفعل 
  .تقه أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه غالمه ذلك وأخذه وأع

شهد بدراً وقتل ( عامر بن فهرية : بالل سابعهم . مث أعتق معه على اإلسالم قبل أن يهاجر إىل املدينة ست رقاب « 
  .وأم عبيس ، وزنرية ) يوم بئر معونة شهيداً 

كذبوا وبيت اهللا ما : ما أذهب بصرها إال الالت والعزى فقالت : وأصيب بصرها حني أعتقها ، فقالت قريش ( 
وأعتق النهدية وابنتها ، وكانتا المرأة من بين عبد الدار فمر هبما ) فرد اهللا بصرها . الالت والعزى وما تنفعان  تضر

( فقال أبو بكر رضي اهللا عنه حلٌ يا أم فالن . واهللا ال أعتقكما أبداً : وقد بعثتهما سيدهتما بطحني هلا وهي تقول 
قد : قال . بكذا وكذا : قال فبكم مها؟ قالت . هتما فأعتقهما حل أنت أفسد: فقالت ) أي حتللي من ميينك 
  .ذلك إن شئتما : أو نفرغ منه يا أبا بكر مث نرده إليها؟ قال : قالتا . أرجعا إليها طحينها . أخذهتما ومها حرتان 

وهو يومئذ  ومر جبارية بين مؤمل هي من بين عدي وكانت مسلمة ، وكان عمر بن اخلطاب يعذهبا لتترك اإلسالم« 
كذلك فعل اهللا بك : إين أعتذر إليك ، إين مل أتركك إال ماللة فتقول : مشرك وهو يضرهبا ، حىت إذا مل قال 

  .» فابتاعها أبو بكر فأعتقها 
: وحدثين حممد بن عبد اهللا بن أيب عتيق ، عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري عن بعض أهله ، قال : قال ابن إسحاق 

فلو أنك إذا فعلت ما فعلت أعتقت رجاالً ُجلدا . يا بين إين أراك تعتق رقاباً ضعافاً : ة أليب بكر قال أبو قحاف
  . .« . . . يا أبت إين إمنا أريد ما أريد هللا : فقال أبو بكر رضي اهللا عنه : مينعونك ويقومون دونك قال 

وكانت املالبسات احلاضرة يف البيئة . . هللا . . لقد كان رضي اهللا عنه يقتحم العقبة وهو يعتق هذه الرقاب العانية 
  .جتعل هذا العمل يذكر يف مقدمة اخلطوات والوثنيات القتحام العقبة يف سبيل اهللا 

  . .} أو إطعام يف يوم ذي مسغبة يتمياً ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة { 
وقد كان اليتيم جيد يف البيئة اجلاهلية . يقة اإلميان اجملاعة ، ويوم اجملاعة الذي يعز فيه الطعام هو حمك حلق: واملسغبة 

مما يدل على قسوة البيئة من حول . وقد حفل القرآن بالوصية باليتيم . ولو كان ذا قرىب . املتكالبة اخلسف والغنب 
وقد مر  .وظلت هذه الوصايا تتواىل حىت يف السور املدنية مبناسبة تشريعات املرياث والوصاية والزواج . اليتامى 



وكذلك إطعام املسكني ذي املتربة أي الالصق . ويف سورة البقرة وغريمها . . منها الكثري يف سورة النساء خاصة 
بالتراب من بؤسه وشدة حاله يف يوم املسغبة يقدمه السياق القرآين خطوة يف سبيل اقتحام العقبة ، ألنه حمك 

وهاتان . ، ومراقبة هللا يف عياله ، يف يوم الشدة واجملاعة واحلاجة للمشاعر اإلميانية من رمحة وعطف وتكافل وإيثار 
فك الرقاب وإطعام الطعام كانتا من إحياءات البيئة امللحة ، وإن كانت هلما صفة العموم ، ومن مث قدمها : اخلطوتان 
  :مث عقب بالوثبة الكربى الشاملة . يف الذكر 

  .} وتواصوا باملرمحة مث كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصرب ، { 

.  
هنا ليست للتراخي الزمين ، إمنا هي للتراخي املعنوي باعتبار هذه اخلطوة هي األمشل واألوسع نطاقاً } مث { و 

فاإلميان مفروض وقوعه قبل فك الرقاب وإطعام . وإال فما ينفع فك رقاب وال إطعام طعام بال إميان . واألعلى أفقاً 
فال يكون اخلري فلتة عارضة . ألنه مبنهج ثابت مطرد . للعمل الصاحل وزناً يف ميزان اهللا وهو الذي جيعل . الطعام 

  .ترضية ملزاج متقلب ، أو ابتغاء حممدة من البيئة أو مصلحة 
وفوق ذلك كان من . . أو إطعام يف يوم ذي مسغبة ، يتيماً ذا مقربة ، أو مسكيناً ذا متربة . فك رقبة : وكأمنا قال 
  .فثم هنا إلفادة معىن الفضل والعلو . منوا وتواصوا بالصرب وتواصوا باملرمحة الذين آ

والتواصي به يقرر درجة وراء . والصرب هو العنصر الضروري لإلميان بصفة عامة ، والقتحام العقبة بصفة خاصة 
فهي . على تكاليف اإلميان درجة متاسك اجلماعة املؤمنة ، وتواصيها على معىن الصرب ، وتعاوهنا . درجة الصرب ذاته 

تشعر مجيعاً شعوراً واحداً مبشقة اجلهاد لتحقيق اإلميان يف األرض ومحل تكاليفه ، فيوصي . أعضاء متجاوبة احلس 
وهذا . بعضها بعضاً بالصرب على العبء املشترك؛ ويثبت بعضها بعضاً فال تتخاذل؛ ويقوي بعضها بعضاً فال تنهزم 

وهو أال . وهو إحياء بواجب املؤمن يف اجلماعة املؤمنة . وإن يكن قائماً على الصرب الفردي . أمر غري الصرب الفردي 
يكون عنصر ختذيل بل عنصر تثبيت ، وال يكون داعية هزمية بل داعية اقتحام؛ وال يكون مثار جزع بل مهبط 

  .طمأنينة 
شعور بواجب التراحم يف صفوف اجلماعة عن إنه إشاعة ال. فهو أمر زائد على املرمحة . وكذلك التواصي باملرمحة 

طريق التواصي به ، والتحاض عليه ، واختاذه واجباً مجاعياً فردياً يف الوقت ذاته ، يتعارف عليه اجلميع ، ويتعاون 
  .عليه اجلميع 

اهللا عليه وهو املعىن الذي يربزه القرآن كما تربزه أحاديث رسول اهللا صلى . فمعىن اجلماعة قائم يف هذا التوجيه 
فهو دين مجاعة ، ومنهج أمة ، مع وضوح التبعة الفردية واحلساب الفردي فيه . وسلم ألمهيته يف حتقيق هذا الدين 

  . .وضوحاً كامالً 
وهم أصحاب اليمني . . } أولئك أصحاب امليمنة { وأولئك الذين يقتحمون العقبة كما وصفها القرآن وحددها 

  .وكال املعنيني متصل يف املفهوم اإلمياين . . أهنم أصحاب اليمني واحلظ والسعادة أو . كما جاء يف مواضع أخرى 
  . .} عليهم نار مؤصدة . والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب املشأمة { 

ألن صفة الكفر . . } والذين كفروا بآياتنا { : ومل حيتج هنا إىل ذكر أوصاف أخرى لفريق املشأمة غري أن يقول 
فال ضرورة للقول بأهنم الذين . وال سيئة إال والكفر يتضمنها أو يغطي عليها . فال حسنة مع الكفر .  تنهي املوقف

فإذا كفروا فما هو بنافعهم شيء من ذلك . . ال يفكون الرقاب وال يطعمون الطعام ، مث هم الذين كفروا بآياتنا 
  حىت لو فعلوه



وكالمها كذلك قريب يف املفهوم . . اب الشؤم والنحس أي أصحاب الشمال أو هم أصح. وهم أصحاب املشأمة 
  وهؤالء هم الذين بقوا وراء العقبة مل يقتحموها. اإلمياين 

أي أبواهبا مغلقة عليهم وهم يف العذاب . . إما على املعىن القريب . . أي مغلقة . . } عليهم نار مؤصدة { 
فبحكم إغالقها عليهم ال ميكن أن . ال خيرجون منها  وإما على الزم هذا املعىن القريب؛ وهو أهنم. حمبوسون 
  . .وهذان املعنيان متالزمان . . يزايلوها 

هبذه القوة . تعرض يف هذا احليز الصغري . هذه هي احلقائق األساسية يف حياة الكائن اإلنساين ، ويف التصور اإلمياين 
  . . .وهذه خاصية التعبري القرآين الفريد . . وهبذا الوضوح 

) ٥(وَالسََّماِء َوَما َبَناَها ) ٤(َواللَّْيلِ إِذَا َيْغَشاَها ) ٣(وَالنَّهَارِ إِذَا َجلَّاَها ) ٢(َوالْقََمرِ إِذَا َتلَاَها ) ١(َوالشَّْمسِ َوُضَحاَها 
َوقَْد خَابَ ) ٩(قَدْ أَفْلََح َمْن َزكَّاَها ) ٨(فَأَلَْهَمَها فُجُوَرَها َوَتقَْواَها ) ٧(َونَفْسٍ َوَما َسوَّاَها ) ٦(َوالْأَْرضِ َوَما طََحاَها 

فَقَالَ لَُهمْ َرسُولُ اللَِّه َناقَةَ اللَِّه َوُسقَْياَها ) ١٢(إِِذ اْنَبَعثَ أَْشقَاَها ) ١١(كَذََّبْت ثَُموُد بِطَغَْواَها ) ١٠(َمْن َدسَّاَها 
  ) ١٥(َولَا َيَخاُف ُعقَْباَها ) ١٤(ْم بِذَْنبِهِْم فََسوَّاَها فَكَذَّبُوُه فََعقَُروَها فََدْمَدَم َعلَْيهِْم َربُُّه) ١٣(

هذه السورة القصرية ذات القافية الواحدة ، واإليقاع املوسيقي املوحد ، تتضمن عدة ملسات وجدانية تنبثق من 
حقيقة . السورة  مشاهد الكون وظواهره اليت تبدأ هبا السورة واليت تظهر كأهنا إطار للحقيقة الكبرية اليت تتضمنها

هذه احلقيقة اليت . . النفس اإلنسانية ، واستعداداهتا الفطرية ، ودور اإلنسان يف شأن نفسه ، وتبعته يف مصريها 
  .يربطها سياق حبقائق الكون ومشاهده الثابتة 

ي منوذج من وه. كذلك تتضمن قصة مثود ، وتكذيبها بإنذار رسوهلا ، وعقرها للناقة ، ومصرعها بعد ذلك وزواهلا 
: كما جاء يف الفقرة األوىل يف السورة : اخليبة اليت تصيب من ال يزكي نفسه ، فيدعها للفجور ، وال يلزمها تقواها 

  . .} وقد خاب من دساها . قد أفلح من زكاها { 
واألرض . اها والسمآء وما بن. والليل إذا يغشاها . والنهار إذا جالَّها . والقمر إذا تالها . والشمس وضحاها { 

  . .} وقد خاب من دساها . قد أفلح من زكاها . فأهلمها فجورها وتقواها . ونفس وما سواها . وما طحاها 
ومن شأن هذا القسم أن . يقسم اهللا سبحانه هبذه اخلالئق واملشاهد الكونية ، كما يقسم بالنفس وتسويتها وإهلامها 

إليها القلوب تتمالها ، وتتدبر ماذا هلا من قيمة وماذا هبا من داللة ، خيلع على هذه اخلالئق قيمة كربى؛ وأن يوجه 
  .حىت استحقت أن يقسم هبا اجلليل العظيم 

ومشاهد الكون وظواهره إطالقاً بينها وبني القلب اإلنساين لغة سرية متعارف عليها يف صميم الفطرة وأغوار 
بغري نربة وال صوت ، وهي تنطق للقلب ، وتوحي للروح ،  وبينها وبني الروح اإلنساين جتاوب ومناجاة. املشاعر 

وتنبض باحلياة املأنوسة للكيان اإلنساين احلي ، حيثما التقى هبا وهو مقبل عليها ، متطلع عندها إىل األنس واملناجاة 
  .والتجاوب واإلحياء 

تارة بالتوجيهات . املواضع ومن مث يكثر القرآن من توجيه القلب إىل مشاهد الكون بشىت األساليب ، يف شىت 
ويف . املباشرة ، وتارة باللمسات اجلانبية كهذا القسم بتلك اخلالئق واملشاهد ، ووضعها إطاراً ملا يليها من احلقائق 

فال تكاد سورة واحدة ختلو من إيقاظ . هذا اجلزء بالذات الحظنا كثرة هذه التوجيهات واللمسات كثرة ظاهرة 
ويتلقى عنه بلغة السر املتبادل ما ينطق به من . الكون ، يطلب عنده التجاوب واإلحياء  القلب لينطلق إىل هذا

  دالئل وما يبثه من مناجاة



وهي . بالشمس عامة وحني تضحى وترتفع عن األفق بصفة خاصة . . وهنا جند القسم املوحي بالشمس وضحاها 
ويف الصيف يكون وقت . لدفء املستحب الناعش يف الشتاء يكون وقت ا. أروق ما تكون يف هذه الفترة وأحلى 

وقد ورد أن املقصود . فالشمس يف الضحى يف أروق أوقاهتا وأصفاها . اإلشراق الرائق قبل وقدة الظهرية وقيظها 
وهو ذو داللة خاصة كما . بالضحى هو النهار كله ، ولكنا ال نرى ضرورة للعدول عن املعىن القريب للضحى 

  .رأينا 
وبني القمر والقلب البشري ود . . إذا تال الشمس بنوره اللطيف الشفيف الرائق الصايف . . ذا تالها وبالقمر إ

  .قدمي موغل يف السرائر واألعماق ، غائر يف شعاب الضمري ، يترقرق ويستيقظ كلما التقى به القلب يف أية حال 

سمعها القلب الشاعر يف نور القمر وللقمر مهسات وإحياءات للقلب ، وسبحات وتسبيحات للخالق ، يكاد ي
وإن القلب ليشعر أحياناً أنه يسبح يف فيض النور الغامر يف الليلة القمراء ، ويغسل أدرانه ، ويرتوي ، . . املنساب 

  .ويعانق هذا النور احلبيب ويستروح فيه روح اهللا 
جالها { والضمري يف . اصة ال كل النهار مما يوحي بأن املقصود بالضحى هو الفترة اخل. . ويقسم بالنهار إذا جالها 

. ولكن اإلحياء القرآين يشي بأنه ضمري هذه البسيطة . . الظاهر أن يعود إىل الشمس املذكورة يف السياق . . } 
ولألسلوب القرآين إحياءات جانبية كهذه مضمرة يف السياق ألهنا معهودة يف احلس البشري ، يستدعيها التعبري 

وقد ينسى اإلنسان . وللنهار يف حياة اإلنسان آثاره اليت يعلمها . فالنهار جيلي البسيطة ويكشفها . استدعاء خفياً 
فهذه اللمسة السريعة يف مثل هذا السياق توقظه وتبعثه للتأمل يف هذه الظاهرة . بطول التكرار مجال النهار وأثره 

  .الكربى 
وهو مشهد . والليل غشاء يضم كل شيء وخيفيه . قابل التجلية والتغشية هي م. . } والليل إذا يغشاها { : ومثله 

  .وله يف حياة اإلنسان أثر كالنهار سواء . له يف النفس وقع 
ولفظ السماء حني يذكر يسبق إىل . هنا مصدرية } وما { . . } والسماء وما بناها { : مث يقسم بالسماء وبنائها 

فأما . جتهنا ، تتناثر فيه النجوم والكواكب الساحبة يف أفالكها ومداراهتا الذهن هذا الذي نراه فوقنا كالقبة حيثما ا
وهذا الذي نراه فوقنا متماسكاً ال خيتل وال يضطرب تتحقق فيه صفة البناء بثباته . حقيقة السماء فال ندريها 

ال نعرف له أوالً وال  أما كيف هو مبين ، وما الذي ميسك أجزاءه فال تتناثر وهو سابح يف الفضاء الذي. ومتاسكه 
إمنا . . وال قرار هلا وال ثبات . وكل ما قيل عنه جمرد نظريات قابلة للنقض والتعديل . فذلك ما ال ندريه . . آخراً 

ولئن . إن اهللا ميسك السماوات واألرض أن تزوال { : نوقن من وراء كل شيء أن يد اهللا هي متسك هذا البناء 
  وهذا هو العلم املستيقن الوحيد} ن بعده زالتا إن أمسكهما من أحد م

وهي . البسط والتمهيد للحياة : والطحو كالدحو . . } واألرض وما طحاها { : كذلك يقسم باألرض وطحوِها 
وهذه اخلصائص واملوافقات اليت . حقيقة قائمة تتوقف على وجودها حياة اجلنس البشري وسائر األجناس احلية 

وحسب الظاهر لنا أنه لو اختلت . ألرض هي اليت مسحت باحلياة فيها وفق تقديره وتدبريه جعلتها يد اهللا يف هذه ا
وطحو األرض أو دحوها كما قال . . إحداها ما أمكن أن تنشأ احلياة وال أن تسري يف هذا الطريق الذي سارت فيه 

. رب هذه اخلصائص واملوافقات وهو أك} واألرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها { : يف اآلية األخرى 
. فحني يذكر هنا بطحو األرض ، فإمنا يذكر هبذه اليد اليت وراءه . ويد اهللا وحدها هي اليت تولت هذا األمر 

  .ويلمس القلب البشري هذه اللمسة للتدبر والذكرى 



وهي إحدى . ه وظواهره مث جتيء احلقيقة الكربى عن النفس البشرية يف سياق هذا القسم ، مرتبطة بالكون ومشاهد
  :اآليات الكربى يف هذا الوجود املترابط املتناسق 

  . .} وقد خاب من دساها . قد أفلح من زكاها . فأهلما فجورها وتقواها . ونفس وما سواها { 
نا إ{ : وآية سورة اإلنسان } وهديناه النجدين { : وهذه اآليات األربع ، باإلضافة إىل آية سورة البلد السابقة 

وهي مرتبطة ومكملة لآليات اليت . . متثل قاعدة النظرية النفسية لإلسالم } هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً 
إذ قال ربك للمالئكة إين خالق بشراً من طني { : » ص « تشري إىل ازدواج طبيعة اإلنسان ، كقوله تعاىل يف سورة 

: كما أهنا مرتبطة ومكملة لآليات اليت تقرر التعبة الفردية } اجدين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له س. 
واآليات اليت تقرر أن اهللا يرتب تصرفه باإلنسان على } كل نفس مبا كسبت رهينة { : كقوله تعاىل يف سورة املدثر 

ومن خالل } بأنفسهم  إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما{ : واقع هذا اإلنسان ، كقوله تعاىل يف سورة الرعد 
  . .هذه اآليات وأمثاهلا تربز لنا نظرة اإلسالم إىل اإلنسان بكل معاملها 

إن هذا الكائن خملوق مزدوج الطبيعة ، مزدوج االستعداد ، مزدوج االجتاه ونعين بكلمة مزدوج على وجه التحديد 
د باستعدادات متساوية للخري والشر ، مزو) من طني األرض ومن نفخة اهللا فيه من روحه ( أنه بطبيعة تكوينه 
كما أنه قادر على توجيه نفسه إىل اخلري وإىل . فهو قادر على التمييز بني ما هو خري وما هو شر . واهلدى والضالل 

ونفس وما سواها ، فأهلمها { : وأن هذه القدرة كامنة يف كيانه ، يعربعنها القرآن باإلهلام تارة . الشر سواء 
. . فهي كامنة يف صميمه يف صورة استعداد } فهديناه النجدين { : ويعرب عنها باهلداية تارة . . } اها فجورها وتقو

ولكنها . والرساالت والتوجيهات والعوامل اخلارجية إمنا توقظ هذه االستعدادات وتشحذها وتوجهها هنا أو هناك 
  .ة إهلاماً ألهنا خملوقة فطرة ، وكائنة طبعاً ، وكامن. ال ختلقها خلقاً 

هي اليت تناط هبا . وهناك إىل جانب هذه االستعدادات الفطرية الكامنة قوة واعية مدركة موجهة يف ذات اإلنسان 
. فمن استخدم هذه القوة يف تزكية نفسه وتطهريها وتنمية استعداد اخلري فيها ، وتغليبه على استعداد الشر . التبعة 

  . .} قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها { : خبأها وأضعفها فقد خاب ومن أظلم هذه القوة و. فقد أفلح . 
توجيه االستعدادات . وهنالك إذن تبعة مترتبة على منح اإلنسان هذه القوة الواعية القادرة على االختيار والتوجيه 

ة يقابلها تكليف ، ومنحة فهي حرية تقابلها تبعة ، وقدر. الفطرية القابلة للنمو يف حقل اخلري ويف حقل الشر سواء 
  . .يقابلها واجب 

ورمحة من اهللا باإلنسان مل يدعه الستعداد فطرته اإلهلامي ، وال للقوة الواعية املالكة للتصرف ، فأعانه بالرساالت 
اليت تضع له املوازين الثابتة الدقيقة ، وتكشف له عن موحيات اإلميان ، ودالئل اهلدى يف نفسه ويف اآلفاق من 

وبذلك يتضح له الطريق وضوحاً كاشفاً ال . . ه ، وجتلو عنه غواشي اهلوى فيبصر احلق يف صورته الصحيحة حول
  .غبش فيه وال شبهة فتتصرف القوة الواعية حينئذ عن بصرية وإدراك حلقيقة االجتاه الذي ختتاره وتسري فيه 

  .فهو حمقق ملشيئة اهللا وقدره العام  وكل ما يتم يف دائرهتا. وهذه يف مجلتها هي مشيئة اهللا باإلنسان 
فهي أوالً ترتفع بقيمة هذا : هذه النظرة اجململة إىل أقصى حد تنبثق منها مجلة حقائق ذات قيمة يف التوجيه التربوي 

ت يف إطار املشيئة اإلهلية اليت شاء( الكائن اإلنساين ، حني جتعله أهالً الحتمال تبعة اجتاهه ، ومتنحه حرية االختيار 
فاحلرية والتبعة يضعان هذا الكائن يف مكان كرمي ، ويقرران له يف هذا الوجود منزلة ) له هذه احلرية فيما خيتار 

  .عالية تليق باخلليقة اليت نفخ اهللا فيها من روحه وسواها بيده ، وفضلها على كثري من العاملني 
فتثري يف ) يف إطار املشيئة الكربى كما أسلفنا (  يديه وهي ثانياً تلقي على هذا الكائن تبعة مصريه ، وجتعل أمره بني



إن { : وهو يعلم أن قدر اهللا فيه يتحقق من خالل تصرفه هو بنفسه . حسه كل مشاعر اليقظة والتحرج والتقوى 
  وهي تبعة ثقيلة ال يغفل صاحبها وال يغفو} اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم 

اإلنسان باحلاجة الدائمة للرجوع إىل املوازين اإلهلية الثابتة ، ليظل على يقني أن هواه مل خيدعه  وهي ثالثاً تشعر هذا
وبذلك يظل قريباً من . ، ومل يضلله ، كي ال يقوده اهلوى إىل املهلكة ، وال حيق عليه قدر اهللا فيمن جيعل إهله هواه 

  متاهات الطريقاهللا ، يهتدي هبديه ، ويستضيء بالنور الذي أمده به يف 
ومن مث فال هناية ملا ميلك هذا اإلنسان أن يصل إليه من تزكية النفس وتطهريها ، وهو يغتسل يف نور اهللا الفائض ، 

  . .ويتطهر يف هذا العباب الذي يتدفق حوله من ينابيع الوجود 
ممثالً هذا . عن اهلدى ويدنسها بعد ذلك يعرض منوذجاً من مناذج اخليبة اليت ينتهي إليها من يدسي نفسه ، فيحجبها 

  :النموذج فيما أصاب مثود من غضب ونكال وهالك 
فدمدم . فكذبوه فعقروها . ناقة اهللا وسقياها : فقال هلم رسول اهللا . إذ انبعث أشقاها . كذبت مثود بطغواها { 

  . .} وال خياف عقباها . عليهم رهبم بذنبهم فسواها 
. وسبق احلديث عنها يف كل موضع . عليه السالم يف مواضع شىت من القرآن  وقد وردت قصة مثود ونبيها صاحل

  .فريجع إىل تفصيالت القصة هناك » الفجر « وأقرهبا ما جاء يف هذا اجلزء يف سورة 
. فأما يف هذا املوضع فهو يذكر أن مثود بسبب من طغياهنا كذبت نبيها ، فكان الطغيان وحده هو سبب التكذيب 

وهو أشدها شقاء وأكثرها تعاسة مبا ارتكب من اإلمث . وهو الذي عقر الناقة . لطغيان يف انبعاث أشقاها ومتثل هذا ا
احذروا أن متسوا ناقة اهللا أو أن متسوا املاء الذي جعل . وقد حذرهم رسول اهللا قبل اإلقدام على الفعلة فقال هلم . 

نه آية فجعل اهللا هذه الناقة آية وال بد أنه كان هلا شأن خاص هلا يوماً وهلم يوماً كما اشترط عليهم عند ما طلبوا م
  .ال خنوض يف تفصيالته ، ألن اهللا مل يقل لنا عنه شيئاً فكذبوا النذير فعقروا الناقة 

ولكنهم مجيعاً محلوا التبعة وُعدوا أهنم عقروها ، ألهنم مل يضربوا على يده ، بل . والذي عقرها هو هذا األشقى 
ال . وهذا مبدأ من مبادئ اإلسالم الرئيسية يف التكافل يف التبعة االجتماعية يف احلياة الدنيا . علته استحسنوا ف

على أنه من الوزر إمهال التناصح . يتعارض مع التبعة الفردية يف اجلزاء األخروي حيث ال تزر وازرة وزر أخرى 
  .والتكافل واحلض على الرب واألخذ على يد البغي والشر 

  . .} فدمدم عليهم رهبم بذنبهم فسواها { : تتحرك يد القدرة لتبطش البطشة الكربى  عندئذ
يوحي مبا وراءه ، ويصور معناه جبرسه ، ويكاد } دمدم { . . واللفظ ذاته . والدمدمة الغضب وما يتبعه من تنكيل 

لذي يرتسم بعد الدمار العنيف يرسم مشهداً مروعاً خميفاً وقد سوى اهللا أرضهم عاليها بسافلها ، وهو املشهد ا
  . .الشديد 

ومن ذا خياف؟ وماذا خياف؟ وأىن خياف؟ إمنا يراد من هذا التعبري الزمه . . سبحانه وتعاىل . . } وال خياف عقباها { 
إن بطش : وكذلك بطش اهللا كان . فالذي ال خياف عاقبة ما يفعل ، يبلغ غاية البطش حني يبطش . املفهوم منه 
  . .فهو إيقاع يراد إحياؤه وظله يف النفوس .  ربك لشديد

وهكذا ترتبط حقيقة النفس البشرية حبقائق هذا الوجود الكبرية ، ومشاهدة الثابتة ، كما ترتبط هبذه وتلك سنة اهللا 
يف أخذ املكذبني والطغاة ، يف حدود التقدير احلكيم الذي جيعل لكل شيء أجالً ، ولكل حادث موعداً ، ولكل أمر 

  . .ية ، ولكل قدر حكمة ، وهو رب النفس والكون والقدر مجيعاً غا



فَأَمَّا َمْن أَْعطَى ) ٤(إِنَّ َسعَْيكُْم لَشَتَّى ) ٣(َوَما َخلََق الذَّكََر وَالْأُْنثَى ) ٢(وَالنَّهَارِ إِذَا َتَجلَّى ) ١(َواللَّْيلِ إِذَا َيْغَشى 
) ٩(َوكَذَّبَ بِالُْحْسَنى ) ٨(َوأَمَّا َمْن َبِخلَ َواْسَتْغَنى ) ٧(َسُنَيسُِّرُه ِللُْيْسَرى فَ) ٦(َوَصدَّقَ بِالُْحْسَنى ) ٥(َواتَّقَى 

) ١٣(َوإِنَّ لََنا لَلْآِخَرةَ َوالْأُولَى ) ١٢(إِنَّ َعلَْيَنا لَلُْهَدى ) ١١(َوَما ُيغْنِي َعْنُه َمالُُه إِذَا َترَدَّى ) ١٠(فََسُنَيسُِّرُه ِللُْعسَْرى 
الَِّذي ) ١٧(َوسَُيجَنَُّبَها الْأَْتقَى ) ١٦(الَِّذي كَذََّب َوَتوَلَّى ) ١٥(لَا َيْصلَاَها إِلَّا الْأَْشقَى ) ١٤(ذَْرُتكُْم نَاًرا َتلَظَّى فَأَْن

وَلََسْوَف َيْرَضى ) ٢٠(ِه الْأَْعلَى إِلَّا اْبِتَغاَء َوْجِه َربِّ) ١٩(َوَما ِلأََحٍد ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمٍة ُتْجَزى ) ١٨(ُيؤِْتي َمالَُه يََتَزكَّى 
)٢١ (  

وملا كانت هذه احلقيقة منوعة . يف إطار من مشاهد الكون وطبيعة اإلنسان تقرر السورة حقيقة العمل واجلزاء 
وأما من خبل واستغىن . فأما من أعطى واتقى وصدق باحلسىن فسنيسره لليسرى . إن سعيكم لشىت { : املظاهر 

{ : وكانت العاقبة كذلك يف اآلخرة خمتلفة وفق العمل والوجهة . . } سنيسره للعسرى وكذب باحلسىن ف
} . . وسيجنبها األتقى ، الذى يؤيت ماله يتزكى . الذي كذب وتوىل . ال يصالها إال األشقى . فأنذرتكم ناراً تلظى 

.  
ار املختار هلا يف مطلع السورة ذا كذلك كان اإلط. . ملا كانت مظاهر هذه احلقيقة ذات لونني ، وذات اجتاهني 

. . } وما خلق الذكر واألنثى { . . } والنهار إذا جتلى . والليل إذا يغشى { : لونني يف الكون ويف النفس سواء 
  .وهذا من بدائع التناسق يف التعبري القرآين 

  . .} وما خلق الذكر واألنثى . . والنهار إذا جتلى . والليل إذا يغشى { 
والليل إذا يغشى { . مع صفة كل منهما الصفة املصورة للمشهد . الليل والنهار : هللا سبحانه هباتني اآليتني يقسم ا

والنهار حني يتجلى ويظهر ، فيظهر . الليل حني يغشى البسيطة ، ويغمرها وخيفيها . . } والنهار إذا جتلى { . . } 
ة الفلك ، ومتقابالن يف الصورة ، ومتقابالن يف اخلصائص ، ومها آنان متقابالن يف دور. يف جتلية كل شيء ويسفر 

تكملة . . } وما خلق الذكر واألنثى { : كذلك يقسم خبلقه األنواع جنسني متقابلني . . ومتقابالن يف اآلثار 
  .لظواهر التقابل يف جو السورة وحقائقها مجيعاً 

حياء للقلب البشري؛ وهلما داللة كذلك أخرى عند التدبر والليل والنهار ظاهرتان شاملتان هلما داللة توحيان هبا إ
الليل إذا يغشى ويعم ، والنهار إذا . والنفس تتأثر تأثراً تلقائياً بتقلب الليل والنهار . والتفكر فيهما وفيما وراءمها 

هر اليت ال حديث عن هذا الكون اجملهول األسرار ، وعن هذه الظوا. وهلذا التقلب حديث وإحياء . جتلى وأسفر 
وإحياء مبا وراء هذا التقلب من قدرة تدير اآلونة يف الكون كما تدار العجلة اليسرية . ميلك البشر من أمرها شيئاً 

  .ومبا هنالك من تغري وحتول ال يثبت أبداً على حال 
هبذا االنتظام . لنهار وداللتهما عند التدبر والتفكر قاطعة يف أن هنالك يداً أخرى تدير هذا الفلك ، وتبدل الليل وا

وال يتركهم سدى ، كما أنه ال . وأن الذي يدير الفلك هكذا يدير حياة البشر أيضاً . وهذا االطراد وهذه الدقة 
  .خيلقهم عبثاً 

ومهما حاول املنكرون واملضلون أن يلغوا يف هذه احلقيقة ، وأن حيولوا األنظار عنها ، فإن القلب البشري سيظل 
الكون ، يتلقى إيقاعاته ، وينظر تقلباته ، ويدرك تلقائياً كما يدرك بعد التدبر والتفكر ، أن هنالك موصوالً هبذا 

  مدبراً ال حميد من الشعور به ، واالعتراف بوجوده من وراء اللغو واهلذر ، ومن وراء اجلحود والنكران
. وخلية تتحد ببويضة . طفة تستقر يف رحم إهنا يف اإلنسان والثدييات احليوانية ن. . وكذلك خلقة الذكر واألنثى 

  .كوين أنثى؟ : كوين ذكراً ، ويقول هلذه : ففيم هذا االختالف يف هناية املطاف؟ ما الذي يقول هلذه 



فإنه ملاذا . . إن كشف العوامل اليت جتعل هذه النطفة تصبح ذكراً ، وهذه تصبح أنثى ال يغري من واقع األمر شيئاً . 
امل هنا وهذه العوامل هناك؟ وكيف يتفق أن تكون صريورة هذه ذكراً ، وصريورة هذه أنثى هو تتوفر هذه العو

  احلدث الذي يتناسق مع خط سري احلياة كلها ، ويكفل امتدادها بالتناسل مرة أخرى؟
 يبقى إال فال. . مصادفة؟ إن للمصادفة كذلك قانوناً يستحيل معه أن تتوافر هذه املوافقات كلها من قبيل املصادفة 

فال جمال للمصادفة ، وال مكان للتلقائية يف . أن هنالك مدبراً خيلق الذكر واألنثى حلكمة مرسومة وغاية معلومة 
  .نظام هذا الوجود أصالً 

. . فهي مطردة يف سائر األحياء ومنها النبات . والذكر واألنثى شامالن بعد ذلك لألنواع كلها غري الثدييات 
  . .ال يتفرد وال يتوحد إال اخلالق سبحانه الذي ليس كمثله شيء . اخللق ال تتخلف قاعدة واحدة يف 

هذه بعض إحياءات تلك املشاهد الكونية ، وهذه احلقيقة اإلنسانية اليت يقسم اهللا سبحانه هبا ، لعظيم داللتها وعميق 
  . .حلياة الدنيا ويف احلياة األخرى واليت جيعلها السياق القرآين إطاراً حلقيقة العمل واجلزاء يف ا. إيقاعها 

يقسم اهللا هبذه الظواهر واحلقائق املتقابلة يف الكون ويف الناس ، على أن سعي الناس خمتلف وطرقهم خمتلفة ، ومن مث 
وليس الصالح كالفساد ، وليس من أعطى . فجزاؤهم خمتلف كذلك؛ فليس اخلري كالشر ، وليس اهلدى كالضالل 

وأن لكل طريقاً ، ولكل مصرياً ، ولكل . تغىن ، وليس من صدق وآمن كمن كذب وتوىل واتقى كمن خبل واس
  :جزاء وفاقاً 

وأما من خبل واستغىن ، وكذب . فأما من أعطى واتقى ، وصدق باحلسىن ، فسنيسره لليسرى . إن سعيكم لشىت { 
  . .} باحلسىن ، فسنيسره للعسرى ، وما يغين عنه ماله إذا تردى 

والناس يف هذه . . خمتلف يف نتائجه . خمتلف يف اجتاهه . خمتلف يف بواعثه . خمتلف يف حقيقته . . لشىت  إن سعيكم
األرض ختتلف طبائعهم ، وختتلف مشارهبم ، وختتلف تصوراهتم ، وختتلف امهتاماهتم ، حىت لكأن كل واحد منهم 

  .عامل خاص يعيش يف كوكب خاص 
وتضم هذه العوامل املتباينة كلها . حقيقة إمجالية تضم أشتات البشر مجيعاً . ى ولكن هناك حقيقة أخر. هذه حقيقة 

و . . } من أعطى واتقى وصدق باحلسىن { : حتت رايتني عامتني . ويف صفني متقابلني . تضمها يف حزمتني اثنتني . 
  . .} من خبل واستغىن وكذب باحلسىن { 

كانت امساً هلا } احلسىن { وصدق هبذه العقيدة اليت إذا قيل . ه واتقى غضب اهللا وعذاب. من أعطى نفسه وماله 
  .وعلماً عليها 

  . .وكذب هبذه احلسىن . واستغىن عن اهللا وهداه . ومن خبل بنفسه وماله 
ولكل . هذان مها الصفان اللذان يلتقي فيهما شتات النفوس ، وشتات السعي ، وشتات املناهج ، وشتات الغايات 

  ولكل منهما يف طريقه توفيق. . احلياة طريق منهما يف هذه 
  . .} فسنيسره لليسرى . . فأما من أعطى واتقى ، وصدق باحلسىن { 

عندئذ يستحق عون . والذي يعطي ويتقي ويصدق باحلسىن يكون قد بذل أقصى ما يف وسعه ليزكي نفسه ويهديها 
  .اهللا وتوفيقه الذي أوجبه سبحانه على نفسه بإرادته ومشيئته 

  .والذي بدونه ال يكون شيء ، وال يقدر اإلنسان على شيء 
وعاش . وصل وهو بعد يف هذه األرض . . وصل يف سر ويف رفق ويف هوادة . . ومن يسره اهللا لليسرى فقد وصل 

. واليسر يف طريقه . اليسر يف خطوه . يفيض اليسر من نفسه على كل ما حوله وعلى كل من حوله . يف يسر 



وهي درجة تتضمن كل شيء يف . والتوفيق اهلادئ املطمئن يف كلياهتا وجزئياهتا . تناوله لألمور كلها واليسر يف 
  . .} ونيسرك لليسرى { : حيث تسلك صاحبها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وعد ربه له . طياهتا 

  . .} نه ماله إذا تردى وما يغين ع. فسنيسره للعسرى . . وكذب باحلسىن . وأما من خبل واستغىن { 
يبلغ أقصى ما يبلغه إنسان بنفسه . . والذي يبخل بنفسه وماله ، ويستغين عن ربه وهداه ، ويكذب بدعوته ودينه 

ويستحق أن يعسر اهللا عليه كل شيء ، فييسره للعسرى ويوفقه إىل كل وعورة وحيرمه كل . من تعريضها للفساد 
. ويصعد به يف طريق الشقاوة . قة وحرجاً ، ينحرف به عن طريق الرشاد تيسري وجيعل يف كل خطوة من خطاه مش

وإمنا هو يعثر فيتقي العثار بعثرة أخرى تبعده عن طريق اهللا ، وتنأى به عن . وإن حسب أنه سائر يف طريق الفالح 
ذي استغىن به كذلك فإذا تردى وسقط يف هناية العثرات واالحنرافات مل يغن عنه ماله الذي خبل به ، وال. . رضاه 

والتيسري للشر واملعصية من التيسري للعسرى ، وإن أفلح . . } وما يغين عنه ماله إذا تردى { . . عن اهللا وهداه 
  .وهل أعسر من جهنم؟ وإهنا هلي العسرى . . صاحبها يف هذه األرض وجنا 

وقد تبني . لبشرية يف كل زمان ومكان وقد تبني طريقان وهنجان للجموع ا. هكذا ينتهي املقطع األول يف السورة 
وأن كل إنسان يفعل بنفسه ما خيتار هلا فييسر اهللا . أهنما حزبان ورايتان مهما تنوعت وتعددت األشكال واأللوان 

  .إما إىل اليسرى وإما إىل العسرى : له طريقه 
ره لليسرى ، ومن يسره للعسرى ويكشف عن هناية املطاف ملن يس. فأما املقطع الثاين فيتحدث عن مصري كل فريق 

فقد بني . وقبل كل شيء يقرر أن ما يالقيه كل فريق من عاقبة ومن جزاء هو عدل وحق ، كما أنه واقع وحتم . 
  :اهللا للناس اهلدى ، وأنذرهم ناراً تلظى 

. كذب وتوىل  فأنذرتكم ناراً تلظى ، ال يصالهآ إال األشقى الذي. إن علينا للهدى وإن لنا لآلخرة واألوىل { 
وسيجنبها األتقى ، الذى يؤيت ماله يتزكى ، وما ألحد عنده من نعمة جتزى إال ابتغاء وجه ربه األعلى ، ولسوف 

  . .} يرضى 
وأن يبينه هلم كذلك بالرسل . لقد كتب اهللا على نفسه فضالً منه بعباده ورمحة أن يبني اهلدى لفطرة الناس ووعيهم 

  . .} إن علينا للهدى { : كون هناك حجة ألحد ، وال يكون هناك ظلم ألحد والرسالت واآليات ، فال ت
وإن لنا { : واللمسة الثانية هي التقرير اجلازم حلقيقة السيطرة اليت حتيط بالناس ، فال جيدون من دوهنا موئالً 

  .} لآلخرة واألوىل 

  فأين يذهب من يريد أن يذهب عن اهللا بعيداً؟. 
تفريعاً على .  كتب على نفسه بيان اهلدى للعباد ، وأن له اآلخرة واألوىل داري اجلزاء والعمل وتفريعاً على أن اهللا

ال { هذه النار املتسعرة . . وتتسعر . . } فأنذرتكم ناراً تلظى { : هذا يذكرهم أنه أنذرهم وحذرهم وبني هلم 
{ : إنه . لنار شقوة؟ مث يبني من هو األشقى وهل بعد الصلي يف ا. أشقى العباد مجيعاً . . } يصالها إال األشقى 
توىل عن اهلدى وعن دعوة ربه له ليهديه كما وعد كل من . كذب بالدعوة وتوىل عنها . . } الذي كذب وتوىل 

  .يأيت إليه راغباً 
. . } كى الذي يؤيت ماله يتز{ : مث يبني من هو األتقى . . وهو األسعد يف مقابل األشقى . . } وسيجنبها األتقى { 

ينفقه تطوعاً ال رداً جلميل أحد ، وال طلباً لشكران أحد ، . الذي ينفق ماله ليتطهر بإنفاقه ، ال لريائي به ويستعلي 
  . .ربه األعلى . . وإمنا ابتغاء وجه ربه خالصاً 

  . .} إال ابتغاء وجه ربه األعلى . وما ألحد عنده من نعمة جتزى { 



تقى ، الذي يؤيت ماله تطهراً ، وابتغاء وجه ربه األعلى؟ إن اجلزاء الذي يطالع القرآن به مث ماذا؟ ماذا ينتظر هذا األ
  .وعلى غري املألوف . ومفاجئ . األرواح املؤمنة هنا عجيب 

  .} ولسوف يرضى { 
إنه الرضى . إنه الرضى يفيض على جوارحه . إنه الرضى يغمر روحه . إنه الرضى ينسكب يف قلب هذا األتقى 

  . .إنه الرضى يندي حياته . يع يف كيانه يش
  ويا له من جزاء ويا هلا من نعمة كربى

ويرضى مبا جيد من سراء . ويرضى بنصيبه . ويرضى بقدره . ويرضى بربه . يرضى بدينه . . } ولسوف يرضى { 
جل وال يرضى فال يقلق وال يضيق وال يستع. ومن رخاء وشدة . ومن يسر وعسر . ومن غىن وفقر . وضراء 

إن هذا الرضى جزاء جزاء أكرب من كل جزاء جزاء يستحقه من يبذل له . . يستثقل العبء ، وال يستبعد الغاية 
  .ومن يبذل ابتغاء وجه ربه األعلى . نفسه وماله من يعطي ليتزكى 

  .وهو يسكبه يف القلوب اليت ختلص له ، فال ترى سواه أحداً . إنه جزاء ال مينحه إال اهللا 
  . .} سوف يرضى ول{ 

  . .وقد أعطى ما أعطى . يرضى وقد بذل الثمن 
ولكنها املفاجأة املرتقبة ملن يبلغ ما بلغه األتقى الذي يؤيت ماله يتزكى ، وما ألحد . إهنا مفاجأة يف موضعها هذا 

  . .عنده من نعمة جتزى ، إال ابتغاء وجه ربه األعلى 
  . .} ولسوف يرضى { 

َولَسَْوَف ) ٤(َولَلْآخَِرةُ َخْيٌر لََك ِمَن الْأُولَى ) ٣(َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَلَى ) ٢(ْيلِ إِذَا َسَجى وَاللَّ) ١(َوالضَُّحى 
ا فَأَمَّ) ٨(َوَوَجَدَك َعاِئلًا فَأَغَْنى ) ٧(َوَوَجَدَك َضالًّا فََهَدى ) ٦(أَلَْم َيجِْدَك يَِتيًما فَآَوى ) ٥(ُيْعِطيَك َربَُّك فَتَْرَضى 

  ) ١١(َوأَمَّا بِنِْعَمِة رَبَِّك فََحدِّثْ ) ١٠(َوأَمَّا السَّاِئلَ فَلَا َتنَْهْر ) ٩(الْيَِتيَم فَلَا َتقَْهْر 

وطائف . هذه السورة مبوضوعها ، وتعبريها ، ومشاهدها ، وظالهلا وإيقاعها ، لسمة من حنان ، ونسمة من رمحة 
وتسكب الربد والطمأنينة . جع ، وتنسم بالرْوح والرضى واألمل ويد حانية متسح على اآلالم واملوا. من ود 
  .واليقني 

كلها أنسام . إهنا كلها خالصة للنيب صلى اهللا عليه وسلم كلها جناء له من ربه ، وتسرية وتسلية وترويح وتطمني 
  .والقلب املوجوع  من الرمحة وأنداء من الود ، وألطاف من القرىب ، وهدهدة للروح املتعب ، واخلاطر املقلق ،

ورد يف روايات كثرية أن الوحي فتر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبطأ عليه جربيل عليه وسلم فقال 
  . .ودع حممداً ربه فأنزل اهللا تعاىل هذه السورة : املشركون 

وسقياه يف . لطريق والوحي ولقاء جربيل واالتصال باهللا ، كانت هي زاد الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف مشقة ا
وكان صلى اهللا عليه وسلم حييا هبا يف هذه اهلاجرة احملرقة اليت يعانيها . ورْوحه يف ألواء التكذيب . هجري اجلحود 

ويعانيها يف املكر والكيد واألذى املصبوب على الدعوة ، على اإلميان ، . يف النفوس النافرة الشاردة العصية العنيدة 
  .املشركني وعلى اهلدى من طغاة 

بال . وبقي للهاجرة وحده . فلما فتر الوحي انقطع عنه الزاد ، واحنبس عنه الينبوع ، واستوحش قلبه من احلبيب 
  . .وهو أمر أشد من االحتمال من مجيع الوجوه . وبغري ما اعتاد من رائحة احلبيب الودود . وبال ري . زاد 



ود واحلب والرمحة واإليناس والقرىب واألمل والرضى والطمأنينة نزل هذا الفيض من ال. عندئذ نزلت هذه السورة 
  . .واليقني 

  . .} ولسوف يعطيك ربك فترضى . ولآلخرة خري لك من األوىل . ما ودعك ربك وما قلى { 
  . .وما تركك ربك من قبل أبداً ، وما قالك من قبل قط ، وما أخالك من رمحته ورعايته وإيوائه 

  . .} فآوى؟ ووجدك ضاالً فهدى؟ ووجدك عائالً فأغىن؟ أمل جيدك يتيماً { 
  أال جتد مصداق هذا يف حياتك؟ أال حتس مّس هذا يف قلبك؟ أال ترى أثر هذا يف واقعك؟

ولآلخرة خري لك من األوىل { . . وما انقطع عنك بره وما ينقطع أبدا . . } ما ودعك ربك وما قلى { . . ال . ال 
  } ولسوف يعطيك ربك فترضى { : وأوىف وهناك ما هو أكثر . . } 

ويف اإلطار الكوين . . األنسام اللطيفة يف العبارة واإليقاع . . ومع هذه األنسام اللطيفة من حقيقة األمر وروحه 
  :الذي وضعت فيه هذه احلقيقة 

  . .} والليل إذا سجى . والضحى { 
  :» ديعة ، والرضى الشامل ، والشجى الشفيف لقد أطلق التعبري جواً من احلنان اللطيف ، والرمحة الو« 
أمل جيدك يتيماً { . . } ولسوف يعطيك ربك فترضى . ولآلخرة خري لك من األوىل . ما ودعك ربك وما قلى { 

وهذا . وذاك الرضى . وتلك الرمحة . ذلك احلنان . . } فآوى؟ ووجدك ضاالً فهدى؟ ووجدك عائالً فأغىن؟ 
  .الل النظم اللطيف العبارة ، الرقيق اللفظ ، ومن هذه املوسيقى السارية يف التعبري تنسرب كلها من خ: الشجى 

فلما أراد إطاراً هلذا احلنان . . املوسيقى الرتيبة احلركات ، الوئيدة اخلطوات ، الرقيقة األصداء ، الشجية اإليقاع 
الشفيف ، جعل اإلطار من الضحى الرائق ، اللطيف ، وهلذه الرمحة الوديعة ، وهلذا الرضى الشامل ، وهلذا الشجى 

وتتصل الروح . وأشف آنني تسري فيهما التأمالت . أصفى آنني من آونة الليل والنهار . ومن الليل الساجي 
وصّورمها . وحتس بعبادة الكون كله ملبدعه ، وتوجهه لبارئه بالتسبيح والفرح والصفاء . بالوجود وخالق الوجود 

الليل الساجي الذي . ، ال الليل على إطالقه بوحشته وظالمه } الليل إذا سجى { فالليل هو  .يف اللفظ املناسب 
مث . كجو اليتم والعيلة . يرق ويسكن ويصفو ، وتغشاه سحابة رقيقة من الشجى الشفيف ، والتأمل الوديع 

  .« ويتم التناسق واالتساق  .فتلتئم ألوان الصورة مع ألوان اإلطار . . ينكشف وجيلي مع الضحى الرائق الصايف 
  صنعة اهللا اليت ال متاثلها صنعة ، وال يتلبس هبا تقليد. إن هذا اإلبداع يف كمال ليدل على الصنعة 

ولآلخرة خري لك من األوىل ولسوف يعطيك ربك . وما قلى . ما ودعك ربك . والليل إذا سجى . والضحى { 
  . .} فترضى 

ويوحي إىل القلب . فريبط بني ظواهر الكون ومشاعر النفس . الرائقني املوحيني يقسم اهللا سبحانه هبذين اآلنني 
فيعيش ذلك القلب يف . البشري باحلياة الشاعرة املتجاوبة مع هذا الوجود اجلميل احلي ، املتعاطف مع كل حي 

فظل . األنس وقعه ويف هذه السورة بالذات يكون هلذا . . أنس من هذا الوجود ، غري موحش وال غريب فيه فريد 
وكأمنا يوحي اهللا لرسوله صلى اهللا عليه وسلم منذ مطلع السورة ، أن ربه أفاض من حوله . األنس هو املراد مده 

  األنس يف هذا الوجود ، وأنه من مث غري جمفّو فيه وال فريد
كك ربك وال جفاك كما ما تر. . } ما ودعك ربك وما قلى { : وبعد هذا اإلحياء الكوين جييء التوكيد املباشر 

وأنت عبده املنسوب إليه ، املضاف } ربك { وهو . . زعم من يريدون إيذاء روحك وإجياع قلبك وإقالق خاطرك 
  . .إىل ربوبيته ، وهو راعيك وكافلك 



{ : فإن لك عنده يف اآلخرة من احلسىن خرياً مما يعطيك منها يف الدنيا . وما غاض معني فضله وفيض عطائه 
  . .فهو اخلري أوالً وأخرياً . . } رة خري لك من األوىل ولآلخ

وإنه ليدخر لك ما يرضيك من التوفيق يف دعوتك ، وإزاحة العقبات من طريقك ، وغلبة منهجك ، وظهور حقك 
. . وهي األمور اليت كانت تشغل باله صلى اهللا عليه وسلم وهو يواجه العناد والتكذيب واألذى والكيد . . 

  . .} ولسوف يعطيك ربك فترضى { . . والشماتة 
ليستحضر . وميضي سياق السورة يذكر الرسول صلى اهللا عليه وسلم ما كان من شأن ربه معه منذ أول الطريق 

. يف خاطره مجيل صنع ربه به ، ومودته له ، وفيضه عليه ، ويستمتع باستعادة مواقع الرمحة والود واإليناس اإلهلي 
  :الذكرى على هذا النحو البديع وهو متاع فائق حتييه 

  .} ووجدك عائالً فأغىن؟ . أمل جيدك يتيماً فآوى؟ ووجدك ضاالً فهدى { 

.  
هل ودعك ربك وهل قالك حىت قبل أن يعهد إليك هبذا األمر؟ أمل حتط . . انظر يف واقع حالك ، وماضي حياتك 

  يتمك رعايته؟ أمل تدرك حريتك هدايته؟ أمل يغمر فقرك عطاؤه؟
  د ولدت يتيماً فآواك إليه ، وعطف عليك القلوب حىت قلوب عمك أيب طالب وهو على غري دينكلق

عن أن ) خدجية رضي اهللا عنها ( ولقد كنت فقرياً فأغىن اهللا نفسك بالقناعة ، كما أغناك بكسبك ومال أهل بيتك 
  حتس الفقر ، أو تتطلع إىل ما حولك من ثراء

. التصورات والعقائد ، منحرفة السلوك واألوضاع ، فلم تطمئن روحك إليها مث لقد نشأت يف جاهلية مضطربة 
ال فيما عند اجلاهلية وال فيما عند أتباع موسى وعيسى الذين . ولكنك مل تكن جتد لك طريقاً واضحاً مطمئناً 

  .يصلك به مث هداك اهللا باألمر الذي أوحى به إليك ، وباملنهج الذي . . حرفوا وبدلوا واحنرفوا وتاهوا 
واهلداية من حرية العقيدة وضالل الشعاب فيها هي املنة الكربى ، اليت ال تعدهلا منة؛ وهي الراحة والطمأنينة من 

القلق الذي ال يعدله قلق؛ ومن التعب الذي ال يعدله تعب ، ولعلها كانت بسبب مما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه 
فجاءت هذه تذكره . ع الوحي ومشاتة املشركني ووحشة احلبيب من احلبيب وسلم يعانيه يف هذه الفترة ، من انقطا

  وتطمئنه على أن ربه لن يتركه بال وحي يف التيه وهو مل يتركه من قبل يف احلرية والتيه
 يوجهه ويوجه املسلمني من ورائه. . ومبناسبة ما ذكره ربه بإيوائه من اليتم ، وهدايته من احلرية وإغنائه من العيلة 

اهلداية إىل هذا الدين : إىل رعاية كل يتيم ، وإىل كفاية كل سائل ، وإىل التحدث بنعمة اهللا الكربى عليه ، ويف أوهلا 
:  

  . .} وأما بنعمة ربك فحدث . وأما السائل فال تنهر . فأما اليتيم فال تقهر { 
وإىل إغناء السائل مع الرفق به  وهذه التوجيهات إىل إكرام اليتيم والنهي عن قهره وكسر خاطره وإذالله ،

والكرامة ، كانت كما ذكرنا مراراً من أهم إحياءات الواقع يف البيئة اجلاحدة املتكالبة ، اليت ال ترعى حق ضعيف ، 
غري قادر على محاية حقه بسيفه حيث رفع اإلسالم هذه البيئة بشرعة اهللا إىل احلق والعدل ، والتحرج والتقوى ، 

ود اهللا ، الذي حيرس حدوده ويغار عليها ويغضب لالعتداء على حقوق عباده الضعاف الذين ال والوقوف عند حد
  .ميلكون قوة وال سيفا يذودون به عن هذه احلقوق 

يكملها الرب بعباده ، وهو . وأما التحدث بنعمة اهللا وخباصة نعمة اهلدى واإلميان فهو صورة من صور الشكر للمنعم 
  . .، واحلديث الصامت النافع الكرمي املظهر العملي للشكر 



فَإِنَّ َمعَ ) ٤(َوَرفَْعَنا لََك ِذكَْرَك ) ٣(الَِّذي أَنْقََض ظَْهَرَك ) ٢(َوَوَضعَْنا َعْنَك وِْزَرَك ) ١(أَلَْم َنشَْرْح لََك َصْدَرَك 
  ) ٨(وَإِلَى َربَِّك فَاْرغَْب ) ٧(فَإِذَا فََرغَْت فَاْنَصْب ) ٦(إِنَّ َمَع الُْعْسرِ ُيْسًرا ) ٥(الُْعْسرِ ُيْسًرا 

. وفيها روح املناجاة احلبيب . فيها ظل العطف الندي . وكأهنا تكملة هلا . نزلت هذه السورة بعد سورة الضحى 
وفيها التوجيه إىل سر . وفيها البشرى باليسر والفرج . واستعراض مواقع الرعاية . ا استحضار مظاهر العناية وفيه

  . .اليسر وحبل االتصال الوثيق 
  }الذي أنقض ظهرك؟ ورفعنا لك ذكرك؟ . أمل نشرح لك صدرك؟ ووضعنا عنك وزرك { 

ليه وسلم ألمر من أمور هذه الدعوة اليت كلفها ، وهي توحي بأن هناك ضائقة كانت يف روح الرسول صلى اهللا ع
توحي بأن صدره صلى اهللا عليه وسلم كان . . ومن العقبات الوعرة يف طريقها؛ ومن الكيد واملكر املضروب حوهلا 

وأنه كان يف حاجة إىل عون وزاد . مثقالً هبموم هذه الدعوة الثقيلة ، وأنه كان حيس العبء فادحاً على كاهله 
  . .ورصيد 

  مث كانت هذه املناجاة احللوة ، وهذا احلديث الودود
وجنعلها حبيبة لقلبك ، ونشرع . أمل نشرح صدرك هلذه الدعوة؟ ونيسر لك أمرها؟ . . } أمل نشرح لك صدرك؟ { 

  لك طريقها؟ وننر لك الطريق حىت ترى هنايته السعيدة
أال : ر؟ واستعد يف حسك مذاق هذا العطاء ، وقل فتش يف صدرك أال جتد فيه الرْوح واالنشراح واإلشراق والنو

  جتد معه املتاع مع كل مشقة والراحة مع كل تعب ، واليسر مع كل عسر ، والرضى مع كل حرمان؟
. ووضعنا عنك عبئك الذي أثقل ظهرك حىت كاد حيطمه من ثقله . . } ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك { 
وبالوحي الذي . . وبتوفيقك وتيسريك للدعوة ومداخل القلوب . ان وضعناه عنك بشرح صدرك له فخف وه. 

  .يكشف لك عن احلقيقة ويعينك على التسلل هبا إىل النفوس يف يسر وهوادة ولني 
  أال جتد ذلك العبء الذي أنقض ظهرك؟ أال جتد عبئك خفيفاً بعد أن شرحنا لك صدرك؟

رفعناه . . ورفعناه يف األرض ، ورفعناه يف هذا الوجود مجيعاً  رفعناه يف املأل األعلى ،. . } ورفعنا لك ذكرك { 
  :فجعلنا امسك مقروناً باسم اهللا كلما حتركت به الشفاه 

وهو املقام الذي تفرد به . وليس بعد هذا رفع ، وليس وراء هذا منزلة . . » حممد رسول اهللا . ال إله إال اهللا « 
  . .صلى اهللا عليه وسلم دون سائر العاملني 

ورفعنا لك ذكرك يف اللوح احملفوظ ، حني قدر اهللا أن متر القرون ، وتكر األجيال ، وماليني الشفاه يف كل مكان 
  .هتتف هبذا االسم الكرمي ، مع الصالة والتسليم ، واحلب العميق العظيم 

ألمر رفعة ذكر مل ينلها أحد من وكان جمرد االختيار هلذا ا. وقد ارتبط هبذا املنهج اإلهلي الرفيع . ورفعنا لك ذكرك 
  . .قبل وال من بعد يف هذا الوجود 

  فأين تقع املشقة والتعب والضىن من هذا العطاء الذي ميسح على كل مشقة وكل عناء؟
  :ومع هذا فإن اهللا يتلطف مع حبيبه املختار ، ويسري عنه ، ويؤنسه ، ويطمئنه ويطلعه على اليسر الذي ال يفارقه 

  .سر يسرا فإن مع الع{ 

  . .} إن مع العسر يسرا 
فحينما ثقل العبء شرحنا لك صدرك ، . وقد الزمه معك فعالً . إن العسر ال خيلو من يسر يصاحبه ويالزمه 



  .وكان اليسر مصاحباً للعسر ، يرفع إصره ، ويضع ثقله . فخف محلك ، الذي أنقض ظهرك 
وهذا التكرار يشي بأن الرسول . . } إن مع العسر يسرا . را فإن مع العسر يس{ : وإنه ألمر مؤكد يكرره بألفاظه 

صلى اهللا عليه وسلم كان يف عسرة وضيق ومشقة ، اقتضت هذه املالحظة ، وهذا التذكري ، وهذا االستحضار 
واألمر الذي يثقل على . . ملظاهر العناية ، وهذا االستعراض ملواقع الرعاية ، وهذا التوكيد بكل ضروب التوكيد 

  . .فس حممد هكذا ال بد أنه كان أمراً عظيماً ن
  :مث جييء التوجيه الكرمي ملواقع التيسري ، وأسباب االنشراح ، ومستودع الري والزاد يف الطريق الشاق الطويل 

  . .} وإىل ربك فارغب . فإذا فرغت فانصب { 
مع الناس ومع األرض ، ومع  فإذا فرغت من شغلك. فخذ يف أسباب اليسر والتيسري . . إن مع العسر يسرا 

. . إذا فرغت من هذا كله فتوجه بقلبك كله إذن إىل ما يستحق أن تنصب فيه وتكد وجتهد . . شواغل احلياة 
إىل ربك وحده خالياً من كل شيء حىت من أمر . . } وإىل ربك فارغب { . . العبادة والتجرد والتطلع والتوجه 

. . وهنا العدة . وال بد من العدة للجهاد . وهنا الزاد . ال بد من الزاد للطريق  إنه. . الناس الذين تشتغل بدعوهتم 
  هذا هو الطريق. . وهنا ستجد يسرا مع كل عسر ، وفرجاً مع كل ضيق 

الشعور بعظمة الود : وتنتهي هذه السورة كما انتهت سورة الضحى ، وقد تركت يف النفس شعورين ممتزجني 
والشعور بالعطف على . م على روح الرسول صلى اهللا عليه وسلم من ربه الودود الرحيم احلبيب اجلليل الذي ينس

شخصه صلى اهللا عليه وسلم وحنن نكاد نلمس ما كان يساور قلبه الكرمي يف هذه اآلونة اليت اقتضت ذلك الود 
  .اجلميل 

ذا وهذا مشرق النور اإلهلي ومهبطه ، وهي مع ه. هذه األمانة الثقيلة وهذا العبء الذي ينقض الظهر . إهنا الدعوة 
  ووصلة الفناء بالبقاء ، والعدم بالوجود

ثُمَّ رََدْدَناهُ ) ٤(لَقَْد َخلَقَْنا الْإِْنَسانَ ِفي أَْحَسنِ َتقْوِميٍ ) ٣(َوَهذَا الَْبلَدِ الْأَِمنيِ ) ٢(َوطُورِ ِسينَِني ) ١(َوالتِّنيِ وَالزَّْيُتوِن 
أَلَْيسَ ) ٧(فََما ُيكَذُِّبَك َبْعدُ بِالدِّينِ ) ٦(إِلَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت فَلَُهْم أَْجٌر غَْيُر َمْمُنوٍن ) ٥(أَسْفَلَ َساِفِلَني 

  ) ٨(اللَُّه بِأَْحكَمِ الَْحاِكِمَني 

سان عليها ، واستقامة طبيعتها احلقيقة الرئيسية اليت تعرضها هذه السورة هي حقيقة الفطرة القومية اليت فطر اهللا اإلن
وهبوط اإلنسان وسفوله حني ينحرف عن سواء الفطرة . مع طبيعة اإلميان ، والوصول هبا معه إىل كماهلا املقدور هلا 

  .واستقامة اإلميان 
 ويقسم اهللا سبحانه على هذه احلقيقة بالتني والزيتون ، وطور سينني ، وهذا البلد األمني ، وهذا القسم على ما

وقد رأينا يف السور املماثلة أن اإلطار . عهدنا يف كثري من سور هذا اجلزء هو اإلطار الذي تعرض فيه تلك احلقيقة 
  .يتناسق مع احلقيقة اليت تعرض فيه تناسقاً دقيقاً 

. . والبلد األمني هو مكة بيت اهللا احلرام . وطور سينني هو الطور الذي نودي موسى عليه السالم من جانبه 
  .فأما التني والزيتون فال يتضح فيهما هذا الظل فيما يبدو لنا . . وعالقتهما بأمر الدين واإلميان واضحة 

  .إن التني إشارة إىل طورتينا جبوار دمشق : قيل . . وقد كثرت األقوال املأثورة يف التني والزيتون 
قها على سوآهتما يف اجلنة اليت كانا فيها قبل هو إشارة إىل شجرة التني اليت راح آدم وزوجه خيصفان من ور: وقيل 

  .هو منبت التني يف اجلبل الذي استوت عليه سفينة نوح عليه السالم : وقيل . هبوطهما إىل هذه احلياة الدنيا 



هو : وقيل . هو إشارة إىل بيت املقدس نفسه : وقيل . إنه إشارة إىل طورزيتا يف بيت املقدس : وقيل يف الزيتون 
. إىل غصن الزيتون الذي عادت به احلمامة اليت أطلقها نوح عليه السالم من السفينة لترتاد حالة الطوفان إشارة 

  فلما عادت ومعها هذا الغصن عرف أن األرض انكشفت وأنبتت
ما أو أهن. . وليس هناك رمز لشيء وراءمها . بل التني والزيتون مها هذان األكالن اللذان نعرفهما حبقيقتهما : وقيل 

  . .مها رمز ملنبتهما من األرض 
وشجرة خترج من طور سيناء تنبت { : فقال : وشجرة الزيتون أشري إليها يف القرآن يف موضع آخر جبوار الطور 

فذكره يرد يف هذا املوضع » التني « فأما } وزيتوناً وخنالً { : كما ورد ذكر الزيتون } بالدهن وصبغ لآلكلني 
  .يدة يف القرآن كله ألول مرة وللمرة الوح

وكل ما منلك أن نقوله اعتماداً على نظائر هذا اإلطار يف السور . ومن مث فإننا ال منلك أن جنزم بشيء يف هذا األمر 
أو . إن األقرب أن يكون ذكر التني والزيتون إشارة إىل أماكن أو ذكريات ذات عالقة بالدين واإلميان : القرآنية 

كي تلتئم هذه ) . . ورمبا كان ذلك يف اجلنة اليت بدأ فيها حياته ( ن يف أحسن تقومي ذات عالقة بنشأة اإلنسا
على طريقة . اإلشارة مع احلقيقة الرئيسية البارزة يف السورة؛ ويتناسق اإلطار مع احلقيقة املوضوعة يف داخله 

  . . .القرآن 
  .مث رددناه أسفل سافلني . ن يف أحسن تقومي لقد خلقنا اإلنسا{ : فأما احلقيقة الداخلية يف السورة فهي هذه 

  . .} إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فلهم أجر غري ممنون 
فتخصيص . واهللا سبحانه أحسن كل شيء خلقه . ومنها تبدو عناية اهللا خبلق هذا اإلنسان ابتداء يف أحسن تقومي 

فيه فضل عناية هبذا . . تقومي ، وحسن التعديل اإلنسان هنا ويف مواضع قرآنية أخرى حبسن التركيب ، وحسن ال
  .املخلوق 

وإن عناية اهللا بأمر هذا املخلوق على ما به من ضعف وعلى ما يقع منه من احنراف عن الفطرة وفساد لتشري إىل أن 
لفائق ، سواء وتتجلى هذه العناية يف خلقه وتركيبه على هذا النحو ا. له شأناً عند اهللا ، ووزناً يف نظام هذا الوجود 

  .يف تكوينه اجلثماين البالغ الدقة والتعقيد ، أم يف تكوينه العقلي الفريد ، أم يف تكوينه الروحي العجيب 
فهي اليت تنتكس إىل أسفل سافلني حني ينحرف عن الفطرة وحييد . والتركيز يف هذا املقام على خصائصه الروحية 

  .ضح أن خلقته البدنية ال تنتكس إىل أسفل سافلني إذ إنه من الوا. عن اإلميان املستقيم معها 
فهو مهيأ ألن يبلغ من الرفعة مدى يفوق مقام املالئكة . ويف هذه اخلصائص الروحية يتجلى تفوق التكوين اإلنساين 

حيث وقف جربيل عليه السالم عند مقام ، وارتفع حممد بن عبد اهللا . . كما تشهد بذلك قصة املعراج . املقربني 
  .نسان إىل املقام األسىن اإل

مث رددناه أسفل سافلني { : بينما هذا اإلنسان مهيأ حني ينتكس ألن يهوي إىل الدرك الذي ال يبلغ إليه خملوق قط 
حيث تصبح البهائم أرفع منه وأقوم ، الستقامتها على فطرهتا ، وإهلامها تسبيح رهبا ، وأداء وظيفتها يف . . } 

هو املخلوق يف أحسن تقومي ، جيحد ربه ، ويرتكس مع هواه ، إىل درك ال متلك البهيمة بينما . األرض على هدى 
  .أن ترتكس إليه 

حني ينحرف هبذه . . } مث رددناه أسفل سافلني { . . فطرة واستعداداً . . } لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي { 
  .ختار أحد النجدين الفطرة عن اخلط الذي هداه اهللا إليه ، وبينه له ، وتركه لي

فهؤالء هم الذين يبقون على سواء الفطرة ، ويكملوهنا باإلميان والعمل . . } إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات { 



فلهم أجر غري { . الصاحل ، ويرتقون هبا إىل الكمال املقدر هلا ، حىت ينتهوا هبا إىل حياة الكمال يف دار الكمال 
  .دائم غري مقطوع } ممنون 

. فأما الذين يرتكسون بفطرهتم إىل أسفل سافلني ، فيظلون ينحدرون هبا يف املنحدر ، حىت تستقر يف الدرك األسفل 
  هناك يف جهنم ، حيث هتدر آدميتهم ، ويتمحضون للسفول

فع هلا بالعمل وتكميل هلا باإلميان ، ور. إما استقامة على الفطرة القومية . . فهذه وتلك هنايتان طبيعيتان لنقطة البدء 
وإما احنراف عن الفطرة القومية ، واندفاع مع . . فهي واصلة يف النهاية إىل كماهلا املقدر يف حياة النعيم . . الصاحل 

  .فهي واصلة يف النهاية إىل دركها املقرر يف حياة اجلحيم . . النكسة ، وانقطاع عن النفخة اإلهلية 
  .إنه املرتقى الذي تصل فيه الفطرة القومية إىل غاية كماهلا . . نسان ومن مث تتجلى قيمة اإلميان يف حياة اإل

إنه النور الذي يكشف هلا مواقع خطاها يف املرتقى الصاعد إىل حياة اخلالدين . إنه احلبل املمدود بني الفطرة وبارئها 
  .املكرمني 

االرتكاس يف املنحدر اهلابط إىل أسفل وحني ينقطع هذا احلبل ، وحني ينطفئ هذا النور ، فالنتيجة احلتمية هي 
سافلني ، واالنتهاء إىل إهدار اآلدمية كلية ، حني يتمحض الطني يف الكائن البشري ، فإذا هو وقود النار مع 

  احلجارة سواء بسواء
  :» اإلنسان « ويف ظل هذه احلقيقة ينادى 

  . .} فما يكذبك بعد بالدين أليس اهللا بأحكم احلاكمني؟ { 
ذبك بالدين بعد هذه احلقيقة؟ وبعد إدراك قيمة اإلميان يف حياة البشرية؟ وبعد تبني مصري الذين ال يؤمنون ، فما يك

  وال يهتدون هبذا النور ، وال ميسكون حببل اهللا املتني؟
. . أليس اهللا بأعدل العادلني حني حيكم يف أمر اخللق على هذا النحو؟ أو . . } أليس اهللا بأحكم احلاكمني؟ { 

  أليست حكمة اهللا بالغة يف هذا احلكم على املؤمنني وغري املؤمنني؟
والتني { فإذا قرأ أحدكم « : ومن مث ورد يف احلديث املرفوع عن أيب هريرة . . واحلكمة بارزة . والعدل واضح 

  . .» لشاهدين بلى وأنا على ذلك من ا. . فليقل . . } أليس اهللا بأحكم احلاكمني؟ { : فأتى آخرها } والزيتون 

َعلََّم ) ٤(الَِّذي َعلََّم بِالْقَلَمِ ) ٣(اقَْرأْ َوَربُّكَ الْأَكَْرُم ) ٢(َخلََق الْإِْنَسانَ ِمْن َعلَقٍ ) ١(اقَْرأْ بِاْسمِ رَبَِّك الَِّذي َخلََق 
أَرَأَْيَت الَِّذي ) ٨(إِنَّ إِلَى رَبَِّك الرُّجَْعى ) ٧(َتغَْنى أَنْ َرآهُ اْس) ٦(كَلَّا إِنَّ الْإِْنَسانَ لََيطَْغى ) ٥(الْإِْنَسانَ َما لَْم َيْعلَْم 

أََرأَْيَت إِنْ كَذََّب َوتََولَّى ) ١٢(أَْو أََمَر بِالتَّقَْوى ) ١١(أَرَأَْيَت إِنْ كَانَ َعلَى الُْهَدى ) ١٠(َعْبًدا إِذَا َصلَّى ) ٩(َينَْهى 
فَلَْيْدُع َناِدَيُه ) ١٦(نَاِصَيٍة كَاِذَبٍة َخاِطئٍَة ) ١٥(كَلَّا لَِئْن لَمْ َيْنَتِه لََنْسفًَعا بِالنَّاِصَيِة ) ١٤(أَلَْم َيْعلَْم بِأَنَّ اللََّه يََرى ) ١٣(
  ) ١٩(كَلَّا لَا ُتِطْعُه وَاْسُجْد َواقْتَرِْب ) ١٨(َسَنْدُع الزََّبانَِيةَ ) ١٧(

قال . يات اليت تذكر نزول غريها ابتداء ليست وثيقة والروا. مطلع هذه السورة هو أول ما نزل من القرآن باتفاق 
  :حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر بن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت : اإلمام أمحد 

أول ما بدئ به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة يف النوم ، فكان ال يرى رؤيا إال « 
وكان خيلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليايل ذوات العدد ، . مث حبب إليه اخلالء . لق الصبح جاءت مثل ف

. حىت جاءه احلق وهو يف غار حراء . مث يرجع إىل خدجية فيتزود ملثلها . قبل أن ينزع إىل أهله ، ويتزود إىل ذلك 



: مث أرسلين فقال . فأخذين فغطين حىت بلغ مين اجلهد : ما أنا بقارئ ، قال : قال . اقرأ » : فجاءه امللك ، فقال 
ما أنا : فقلت . اقرأ : ما أنا بقارئ ، فأخذين فغطين الثانية حىت بلغ مين اجلهد ، مث أرسلين فقال : فقلت . اقرأ 

ك األكرم اقرأ ورب. خلق اإلنسان من علق . اقرأ باسم ربك الذي خلق { : فأخذين فغطين الثالثة ، مث قال . بقارئ 
فرجع هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ترجف بوادره ، حىت . « } علم اإلنسان ما مل يعلم . الذي علم بالقلم . 

يا خدجية مايل؟ وأخربها اخلرب : فزملوه حىت ذهب عنه الروع ، فقال « زملوين زملوين » دخل على خدجية ، فقال 
إنك لتصل الرحم ، . أبشر فواهللا ال خيزيك اهللا أبداً . كال  :فقالت له « قد خشيت على نفسي » : وقال . 

مث انطلقت به خدجية حىت أتت به . وتصدق احلديث ، وحتمل الكل ، وتقري الضيف ، وتعني على نوائب احلق 
. وكان امرأ قد تنصر يف اجلاهلية . ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي ، وهو ابن عم خدجية أخي أبيها 

فقالت . كان يكتب الكتاب العريب ، وكتب العربانية من اإلجنيل ما شاء اهللا أن يكتب وكان شيخاً كبرياً قد عمي 
ابن أخي ، ما ترى؟ فأخربه رسول اهللا صلى اهللا عليه : أي ابن عم ، امسع من ابن أخيك ، فقال ورقة : خدجية 

ليتين فيها جذع ، ليتين أكون حياً حني خيرجك . موسى  هذا الناموس الذي أنزل على: فقال ورقة . وسلم مبا رأى 
مل يأت رجل قط مبا جئت . نعم : فقال ورقة « أو خمرجي هم؟ » : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . قومك 

ج وهذا احلديث خمر. » اخل . . مث مل ينشب ورقة أن تويف . به إال ُعوِدَي ، وإن أدركين يومك أنصرك نصراً مؤزراً 
  . .يف الصحيحني من حديث الزهري 

  :قال . وروى الطربي بإسناده عن عبد اهللا بن الزبري 
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

مث . فغتين حىت ظننت أنه املوت . ما أقرأ : فقلت . اقرأ : فقال . فجاءين وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب « 
اقرأ { : قال . أقرأ؟ وما أقول ذلك إال افتداء من أن يعود إيلّ مبثل ما صنع يب ماذا : فقلت . اقرأ : أرسلين فقال 

وهببت . مث انتهى ، مث انصرف عين . فقرأته : قال } علم اإلنسان ما مل يعلم : إىل قوله . . باسم ربك الذي خلق 
كنت ال أطيق . شاعر أو جمنون  ومل يكن من خلق اهللا أبغض علي من: قال . من نومي ، وكأمنا كتب يف قليب كتاباً 

إن األبعد يعين نفسه لشاعر أو جمنون ال حتدث هبا عين قريش أبداً ألعمدنَّ إىل حالق : قلت : أن أنظر إليهما ، قال 
حىت إذا كنت يف وسط اجلبل . فخرجت أريد ذلك : من اجلبل فألطرحن نفسي منه فألقتلنها فألسترحين قال 

قال فرفعت رأسي إىل السماء ، فإذا جربيل . أنت رسول اهللا وأنا جربيل . يا حممد : ل مسعت صوتاً من السماء يقو
فوقفت أنظر إليه ، : قال . يا حممد أنت رسول اهللا وأنا جربيل : يف صورة رجل صاف قدميه يف أفق السماء يقول 

سماء ، فال أنظر يف ناحية وشغلين ذلك عما أردت ، فما أتقدم وما أتأخر ، وجعلت أصرف وجهي عنه يف آفاق ال
فما زلت واقفاً ما أتقدم أمامي ، وال أرجع ورائي ، حىت بعثت خدجية رسلها يف طليب ، حىت . منها إال رأيته كذلك 

  .» . . مث انصرف عين وانصرفت راجعاً إىل أهلي . بلغوا مكة ورجعوا إليها وأنا واقف يف مكاين 
  . .كيسان عن عبيد أيضاً وقد رواه ابن إسحاق مطوالً عن وهب بن 

وقفت هنا أمام هذا احلادث الذي طاملا قرأناه يف كتب السرية ويف كتب التفسري ، مث مررنا به وتركناه ، أو تلبثنا 
  عنده قليالً مث جاوزناه

ومهما حاولنا اليوم أن حنيط بضخامته ، فإن جوانب كثرية . ضخم إىل غري حد . ضخم جداً . إنه حادث ضخم 
  ظل خارج تصورنامنه ست

وهذه اللحظة اليت مت فيها هذا . . وضخم بآثاره يف حياة البشرية مجيعاً . وضخم بداللته . إنه حادث ضخم حبقيقته 



  .احلادث تعد بغري مبالغة هي أعظم حلظة مرت هبذه األرض يف تارخيها الطويل 
  ما حقيقة هذا احلادث الذي مت يف هذه اللحظة؟

له ، العظيم اجلبار القهار املتكرب ، مالك امللك كله ، قد تكرم يف عليائه فالتفت إىل هذه حقيقته أن اهللا جل جال
وكّرم هذه اخلليقة باختيار . اخلليقة املسماة باإلنسان ، القابعة يف ركن من أركان الكون ال يكاد يرى امسه األرض 

ته ، وممثل قدره الذي يريده سبحانه هبذه واحد منها ليكون ملتقى نوره اإلهلي ، ومستودع حكمته ، ومهبط كلما
  .اخلليقة 

تتكشف جوانب من عظمتها حني يتصور اإلنسان قدر طاقته حقيقة . كبرية إىل غري حد . وهذه حقيقة كبرية 
  .األلوهية املطلقة األزلية الباقية 

ناية الربانية هبذا املخلوق مث يستشعر وقع هذه الع. ويتصور يف ظلها حقيقة العبودية احملدودة احلادثة الفانية 
وهو يتصور كلمات اهللا ، . . اإلنساين؛ ويتذوق حالوة هذا الشعور؛ ويتلقاه باخلشوع والشكر والفرح واالبتهال 

  تتجاوب هبا جنبات الوجود كله ، منّزلة هلذا اإلنسان يف ذلك الركن املنزوي من أركان الوجود الضئيلة
  وما داللة هذا احلادث؟

يفيض من عطائه . جانب اهللا سبحانه أنه ذو الفضل الواسع ، والرمحة السابغة ، الكرمي الودود املنان داللته يف 
  .ورمحته بال سبب وال علة ، سوى أن الفيض والعطاء بعض صفاته الذاتية الكرمية 

وأن هذه . ها وداللته يف جانب اإلنسان أن اهللا سبحانه قد أكرمه كرامة ال يكاد يتصورها ، وال ميلك أن يشكر
أن يذكره اهللا ، ويلتفت إليه ، ويصله به ، . . هذه . . وحدها ال ينهض هلا شكره ولو قضى عمره راكعاً ساجداً 

مهبطاً هلذه الكلمات اليت تتجاوب . . مسكنه . . وأن تصبح األرض . وخيتار من جنسه رسوالً يوحي إليه بكلماته 
  .هبا جنبات الوجود يف خشوع وابتهال 

بدأت يف حتويل خط التاريخ ، . ما آثار هذا احلادث اهلائل يف حياة البشرية كلها فقد بدأت منذ اللحظة األوىل فأ
منذ أن حتددت اجلهة اليت يتطلع إليها اإلنسان ويتلقى عنها . . منذ أن بدأت يف حتويل خط الضمري اإلنساين 

  .إمنا هي السماء والوحي اإلهلي . .  إهنا ليست األرض وليس اهلوى. . تصوراته وقيمه وموازينه 
يف كنف اهللا ورعايته املباشرة . . ومنذ هذه اللحظة عاش أهل األرض الذين استقرت يف أرواحهم هذه احلقيقة 

. حيسون ويتحركون حتت عني اهللا . كبريه وصغريه . عاشوا يتطلعون إىل اهللا مباشرة يف كل أمرهم . الظاهرة 
. . تردهم عن اخلطأ وتقودهم إىل الصواب . بحانه فتنقل خطاهم يف الطريق خطوة خطوة ويتوقعون أن متتد يده س

ويف كل ليلة كانوا يبيتون يف ارتقاب أن يتنزل عليهم من اهللا وحي حيدثهم مبا يف نفوسهم ، ويفصل يف مشكالهتم ، 
  خذوا هذا ودعوا ذاك: ويقول هلم 

العشرين عاماً التالية ، اليت استمرت فيها هذه الصلة الظاهرة املباشرة فترة الثالثة و. ولقد كانت فترة عجيبة حقاً 
وذاقوا . وشهدوا بدأها وهنايتها . وأحسوها . فترة ال يتصور حقيقتها إال الذين عاشوها . بني البشر واملأل األعلى 

وهي مسافة . .  أين انتهوا ورأوا من أين بدأوا وإىل. وأحسوا يد اهللا تنقل خطاهم يف الطريق . حالوة هذا االتصال 
مسافة يف الضمري ال تعدهلا مسافة يف الكون الظاهر ، وال مياثلها . هائلة ال تقاس بأي مقياس من مقاييس األرض 

بني االستمداد من اهلوى واالستمداد . بعد بني األجرام والعوامل املسافة بني التلقي من األرض والتلقي من السماء 
  بني البشرية والربانية ، وهي أبعد مما بني األرض والسماء يف عامل األجرام. اهلية واإلسالم بني اجل. من الوحي 



ويشعرون بقيمتها ، وحيسون وقع فقداهنا حينما انتقل رسول اهللا صلى . ويدركون حالوهتا . وكانوا يعرفون مذاقها 
  .يت ال يكاد العقل يتصورها لوال أهنا وقعت حقاً اهللا عليه وسلم إىل الرفيق األعلى ، وانقطعت هذه الفترة العجيبة ال

قال أبو بكر لعمر رضي اهللا عنهما بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انطلق بنا : عن أنس رضي اهللا عنه قال 
اال هلا فق. فلما أتيا إليها بكت . إىل أم أمين رضي اهللا عنها نزورها كما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يزورها 

بلى ، إين ألعلم أن ما عند : ما يبكيك؟ أما تعلمني أن ما عند اهللا خري لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قالت : 
فهيجتهما على البكاء ، . ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء  -صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا خري لرسول 

  .) . أخرجه مسلم . . . ( فجعال يبكيان معها 
ولقد ظلت آثار هذه الفترة تعمل يف حياة البشر منذ تلك اللحظة إىل هذه اللحظة ، وإىل أن يرث اهللا األرض ومن 

  .عليها 
  .لقد ولد اإلنسان من جديد باستمداد قيمه من السماء ال من األرض ، واستمداد شريعته من الوحي ال من اهلوى 

وكان هذا احلدث هو مفرق . ، وكما مل يتحول من بعد أيضاً  لقد حتول خط التاريخ كما مل يتحول من قبل قط
وقام يف الضمري . وقامت املعامل يف األرض واضحة عالية ال يطمسها الزمان ، وال تطمسها األحداث . الطريق 

ومل جييء بعده تصور يف مثل مشوله . اإلنساين تصور للوجود وللحياة وللقيم مل يسبق أن اتضح مبثل هذه الصورة 
ولقد استقرت قواعد هذا . ونصاعته وطالقته من اعتبارات األرض مجيعاً ، مع واقعيته ومالءمته للحياة اإلنسانية 

ال غموض } ليهلك من هلك عن بينة وحيىي من حّي عن بينة { . املنهج اإلهلي يف األرض وتبينت خطوطه ومعامله 
  ، وااللتواء عن قصد إمنا هو الضالل عن علم ، واالحنراف عن عمد. وال إهبام 

والذي . احلادث الكوين الذي ابتدأ به عهد يف هذه األرض وانتهى عهد . إنه احلادث الفذ يف تلك اللحظة الفريدة 
كان فرقاناً يف تاريخ البشر ال يف تاريخ أمة وال جيل ، والذي سجلته جنبات الوجود كله وهي تتجاوب به ، 

وأن يذكر . لفت هذا الضمري اليوم على تلك الذكرى العظيمة وال ينساها وبقي أن يت. وسجله الضمري اإلنساين 
  . .دائماً أنه ميالد جديد لإلنسانية مل يشهده إال مرة واحدة يف الزمان 

فهي تشري إىل مواقف وحوادث يف . فأما بقيتها فواضح أهنا نزلت فيما بعد . ذلك شأن املقطع األول من السورة 
تأخرة ، بعد تكليف الرسول صلى اهللا عليه وسلم إبالغ الدعوة ، واجلهر بالعبادة ، وقيام السرية مل جتيء إال م
  اخل. . } أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى؟ { : وذلك ما يشري إليه قوله تعاىل يف السورة . املشركني باملعارضة 

  .ق اليت تضمنتها بعد هذا املطلع املتقدم ولكن هناك تناسقاً كامالً بني أجزاء السورة ، وتسلسالً يف ترتيب احلقائ

  . .جيعل من السورة كلها وحدة منسقة متماسكة 
علم اإلنسان ما مل . الذي علم بالقلم . اقرأ وربك األكرم . خلق اإلنسان من علق . اقرأ باسم ربك الذي خلق { 

  . .} يعلم 
جه الرسول صلى اهللا عليه وسلم أول ما توجه ، يف وتو. إهنا السورة األوىل من هذا القرآن ، فهي تبدأ باسم اهللا 

توجهه . . أول حلظة من حلظات اتصاله باملأل األعلى ، ويف أول خطوة من خطواته يف طريق الدعوة اليت اختري هلا 
  . .} اقرأ باسم ربك { : إىل أن يقرأ باسم اهللا 

  .}  الذي خلق{ : وتبدأ من صفات الرب بالصفة اليت هبا اخللق والبدء 
من تلك النقطة الدموية اجلامدة العالقة بالرحم . . } خلق اإلنسان من علق { : خلق اإلنسان ومبدأه : مث ختصص 



فمن كرمه رفع هذا . فتدل على كرم اخلالق فوق ما تدل على قدرته . من ذلك املنشأ الصغري الساذج التكوين . 
. } علم اإلنسان ما مل يعلم . أ وربك األكرم ، الذي علم بالقلم اقر{ : العلق إىل درجة اإلنسان الذي ُيعلم فيتعلم 

.  
ومن مث كانت هذه النقلة اليت تدير . ولكن اهللا كرمي . ولكن اهللا قادر . وإهنا لنقلة بعيدة جداً بني املنشأ واملصري 

  الرؤوس
ألن القلم كان وما يزال أوسع . . } بالقلم { تعليم الرب لإلنسان . . وإىل جانب هذه احلقيقة تربز حقيقة التعليم 
ومل تكن هذه احلقيقة إذ ذاك هبذا الوضوح الذي نلمسه اآلن ونعرفه . . وأعمق أدوات التعليم أثراً يف حياة اإلنسان 

ولكن اهللا سبحانه كان يعلم قيمة القلم ، فيشري إليه هذه اإلشارة يف أول حلظة من حلظات . يف حياة البشرية 
هذا مع أن الرسول الذي جاء هبا مل يكن كاتباً . . يف أول سورة من سور القرآن الكرمي . للبشرية  الرسالة األخرية

لوال أنه الوحي ، ولوال . بالقلم ، وما كان ليربز هذه احلقيقة منذ اللحظة األوىل لو كان هو الذي يقول هذا القرآن 
  أهنا الرسالة

وكل ما يفتح له . منه يستمد اإلنسان كل ما علم ، وكل ما يعلم . إن مصدره هو اهللا . . مث تربز مصدر التعليم 
من ذلك املصدر الواحد ، . فهو من هناك . من أسرار هذا الوجود ، ومن أسرار هذه احلياة ، ومن أسرار نفسه 

  .الذي ليس هناك سواه 
وسلم باملأل األعلى ، هبذا املقطع  وهبذا املقطع الواحد الذي نزل يف اللحظة األوىل من اتصال الرسول صلى اهللا عليه

  . .وضعت قاعدة التصور اإلمياين العريضة 
وإىل . وباسم اهللا تسري . باسم اهللا تبدأ . وعلى اسم اهللا . باسم اهللا . كل عمل . كل خطوة . كل حركة . كل أمر 

  .اهللا تتجه ، وإليه تصري 
واإلنسان يتعلم ما يتعلم ، . . ة ، ومنه التعليم واملعرفة فمنه البدء والنشأ. وهو الذي علم . واهللا هو الذي خلق 

  . .} علم اإلنسان ما مل يعلم { . . فمصدر هذا كله هو اهللا الذي خلق والذي علم . . ويعلم ما يعلم 
وهذه احلقيقة القرأنية األوىل ، اليت تلقاها قلب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اللحظة األوىل هي اليت ظلت 

  .صرف شعوره ، وتصرف لسانه ، وتصرف عمله واجتاهه ، بعد ذلك طوال حياته ت

  .بوصفها قاعدة اإلميان األوىل 
يلخص هدي » زاد املعاد يف هدي خري العباد « : قال اإلمام مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن قيم اجلوزية يف كتابه 

  :يف ذكر اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم ( رسول اهللا 
وكان . بل كان كالمه كله يف ذكر اهللا وما وااله . النيب صلى اهللا عليه وسلم أكمل اخللق ذكراً هللا عز وجل كان 

أمره وهنيه وتشريعه لألمة ذكراً منه هللا ، وإخباره عن أمساء الرب وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعده ووعيده ذكراً 
ه ذكراً منه له ، وسؤاله ودعاؤه إياه ورغبته ورهبته ذكراً منه منه له ، وثناؤه عليه بآالئه ومتجيده وحتميده وتسبيح

وكان ذكره هللا جيري . فكان ذاكراً هللا يف كل أحيانه وعلى مجيع أحواله . وسكوته وصمته ذكراً منه له بقلبه . له 
  .مع أنفاسه قائماً وقاعداً وعلى جنبه ، ويف مشيته وركوبه ، وسريه ونزوله ، وظعنه وإقامته 

وقالت عائشة كان إذا هب من » . احلمد هللا الذي أحياناً بعد ما أماتنا وإليه النشور « : ن إذا استيقظ قال وكا
اللهم إين أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشراً ، مث « : الليل كرب عشراً ، وهلل عشراً ، مث قال 

اللهم أستغفرك لذنيب . ال إله إال أنت سبحانك : قال  كان إذا استيقظ من الليل: وقالت أيضاً . يستفتح الصالة 



» « وال تزغ قليب بعد إذ هديتين وهب يل من لدنك رمحة ، إنك أنت الوهاب . اللهم زدين علماً . وأسألك رمحتك 
ه ال إله إال اهللا وحده ، ال شريك له ، له امللك ول« : وأخرب أن من استيقظ من الليل فقال . » ذكرها أبو داود 

احلمد وهوعلى كل شيء قدير ، احلمد هللا وسبحان اهللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب وال حول وال قوة إال باهللا العلي 
ذكره « فإن توضأ وصلى قبلت صالته . ، أو دعاء آخر استجيب له » اللهم أغفر يل « : مث قال » العظيم 

  .» البخاري 
إنه ملا استيقظ رفع رأسه للسماء ، وقال العشر اآليات : لة مبيته عنده وقال ابن عباس عنه صلى اهللا عليه وسلم لي

اللهم لك احلمد أنت « . . مث قال } اخل . . إن يف خلق السماوات واألرض { . . اخلواتيم من سورة آل عمران 
احلق  ولك احلمد أنت. ولك احلمد أنت قيم السماوات واألرض ومن فيهن . نور السماوات واألرض ومن فيهن 

، ووعدك احلق ، وقولك احلق ، ولقاؤك حق ، واجلنة حق ، والنار حق ، والنبيون حق ، وحممد حق ، والساعة حق 
، اللهم لك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكلت ، وإليك أنبت ، وبك خاصمت ، وإليك حاكمت ، فاغفر يل 

ال أنت ، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم أنت إهلي ال إله إ. ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت 
 «.  

اللهم رب جربائيل وميكائيل وإسرافيل ، فاطر « : وقد قالت عائشة رضي اهللا عنها كان إذا قام من الليل قال 
السماوات واألرض ، عامل الغيب والشهادة ، أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون ، اهدين ملا اختلف فيه 

  .كان يفتتح صالته بذلك : ورمبا قالت . » من احلق بإذنك ، إنك هتدي من تشاء إىل صراط مستقيم 
  .وميد بالثالثة صوته » ) ثالثاً ( سبحان اهللا القدوس « : وكان إذا أوتر ختم وتره بعد فراغه بقوله 

ك أن أضل أو أضل ، أو أزل ، أو بسم اهللا توكلت على اهللا ، اللهم إين أعوذ ب« : وكان إذا خرج من بيته يقول 
  ) .حديث صحيح ( » أظلم أو أُظلم ، أو أجهل ، أو ُيجهل علي 

من قال إذا خرج من بيته بسم اهللا توكلت على اهللا وال حول وال قوة إال باهللا يقال له : قال صلى اهللا عليه وسلم « 
  ) .حديث حسن ( » هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان : 

اللهم اجعل يف قليب نوراً ، واجعل « : إنه خرج إىل صالة الفجر وهو يقول : ن عباس عنه ليلة مبيته عنده وقال اب
يف لساين نوراً ، واجعل يف مسعي نوراً ، واجعل يف بصري نوراً ، واجعل من خلفي نوراً ، ومن أمامي نوراً ، واجعل 

  .» نوراً  اللهم أعظم يل. من فوقي نوراً ، واجعل من حتيت نوراً 
ما « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال : وقال فضل بن مرزوق عن عطية العويف ، عن أيب سعيد اخلدري 

اللهم إين أسألك حبق السائلني عليك ، وحبق ممشاي إليك ، فإين مل أخرج : خرج رجل من بيته إىل الصالة فقال 
خرجت اتقاء سخطك ، وابتغاء مرضاتك ، أسألك أن تنقذين من النار وأن بطراً وال أشراً وال رياء وال مسعة ، وإمنا 

إال وكل اهللا به سبعني ألف ملك يستغفرون له ، وأقبل اهللا عليه . تغفر يل ذنويب ، فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت 
  .» بوجهه حىت يقضي صالته 

أعوذ باهللا العظيم ، وبوجهه الكرمي ، « ال وذكر أبو داود عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه كان إذا دخل املسجد ق
  .» حفظ مين سائر اليوم : فإذا قال ذلك قال الشيطان . وسلطانه القدمي ، من الشيطان الرجيم 

: إذا دخل أحدكم املسجد فليصل وليسلم على النيب صلى اهللا عليه وسلم وليقل « : وقال صلى اهللا عليه وسلم 
وذكر عنه أنه كان إذا دخل . » اللهم إين أسألك من فضلك : إذا خرج فليقل اللهم افتح يل أبواب رمحتك ، ف



فإذا خرج » اللهم اغفر يل ذنويب ، وافتح يل أبواب رمحتك « : املسجد صلى على حممد وآله وسلم ، مث يقول 
  .» اللهم اغفر يل ذنويب وافتح يل باب فضلك « : صلى على حممد وآله وسلم ، مث يقول 

اللهم « : وكان يقول إذا أصبح . لى الصبح جلس يف مصاله حىت تطلع الشمس يذكر اهللا عز وجل وكان إذا ص
« : وكان يقول ) . حديث صحيح ( » بك أصبحنا ، وبك أمسينا ، وبك حنيا ، وبك منوت ، وإليك النشور 

لك وله احلمد وهو على كل شيء أصبحنا وأصبح امللك هللا ، واحلمد هللا ، وال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، له امل
رب أسألك خري ما يف هذا اليوم وخري ما بعده ، وأعوذ بك من شر هذا اليوم ، وشر ما بعده؛ رب أعوذ . قدير 

أمسينا : وإذا أمسى قال . بك من الكسل وسوء الكرب ، رب أعوذ بك من عذاب يف النار وعذاب يف القرب 
وقال له أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه مرين بكلمات أقوهلن إذا ) . سلم ذكره م( » اخل . . . وأمسى امللك هللا 

اللهم فاطر السماوات واألرض ، عامل الغيب والشهادة ، رب كل شيء « : قل : قال . أصبحت وإذا أمسيت 
ي أشهد أن ال إله إال أنت ، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه ، وأن أقترف على نفس. مليكه ومالكه 

« ) . حديث صحيح ( » قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك : قال . سوءاً أو أجره إىل مسلم 
  .» مث ذكر أحاديث كثرية يف هذا الباب 

اللهم لك احلمد « : مث يقول . وكان صلى اهللا عليه وسلم إذا استجد ثوباً مساه بامسه عمامة أو قميصاً أو رداء . . 
  ) .حديث صحيح . ( » أسألك خريه وخري ما صنع له ، أعوذ بك من شره وشر ما صنع له ، أنت كسوتنيه ، 

احلمد هللا الذي كفاين وآواين ، واحلمد هللا « : ويذكر عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقول إذا انقلب إىل بيته 
  .» أسألك أن جتريين من النار . الذي أطعمين وسقاين ، واحلمد هللا الذي منَّ علي 

  .» اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث « : وثبت عنه يف الصحيحني أنه كان يقول عند دخول اخلالء 
احلمد هللا الذي أذهب عين األذى « : ويذكر عنه أنه كان يقول » غفرانك « : وكان إذا خرج من اخلالء قال 

  ) .ذكره ابن ماجه ( » وعافاين 
  .» توضأوا باسم اهللا « : الذي فيه املاء ، مث قال للصحابه وثبت عنه أنه وضع يده يف اإلناء 

اللهم أهله علينا باألمن واإلميان ، والسالمة واإلسالم ، ريب « : » عند رؤية اهلالل « ويذكر عنه أنه كان يقول 
  ) .قال الترمذي حديث حسن ( » وربك اهللا 

إذا أكل أحدكم فليذكر اسم « : آلكل بالتسمية ويقول ويأمر ا» باسم اهللا « : وكان إذا وضع يده يف الطعام قال 
  ) .حديث صحيح ( » باسم اهللا يف أوله وأخره : اهللا تعاىل ، فإن نسي أن يذكر اسم اهللا يف أوله فليقل 

  .وهكذا كانت حياته كلها صلى اهللا عليه وسلم بدقائقها متأثرة هبذا التوجيه اإلهلي الذي تلقاه يف اللحظة األوىل 

  . .به تصوره اإلمياين على قاعدته األصيلة العريقة  وقام
أن . وهو الذي أكرم . وهو الذي علم . حقيقة أن اهللا هو الذي خلق : ولقد كان من مقتضيات تلك احلقيقة 

ولكن الذي حدث كان غري هذا ، وهذا االحنراف هو الذي يتحدث عنه املقطع الثاين . ويشكر . يعرف اإلنسان 
  :للسورة 

  . .} إن إىل ربك الرجعى . أن رآه استغىن .  إن اإلنسان ليطغى كال{ 
ولكن اإلنسان يف عمومه ال يستثىن إال من . كما أنه هو الذي خلقه وأكرمه وعلمه . إن الذي أعطاه فأغناه هو اهللا 

أعطاه خلقه  يعصمه إميانه ال يشكر حني ُيعطى فيستغين؛ وال يعرف مصدر النعمة اليت أغنته ، وهو املصدر الذي



مث هو يطغى ويفجر ، ويبغي ويتكرب ، من حيث كان ينبغي أن يعرف مث يشكر . . مث أعطاه رزقه . . وأعطاه علمه 
.  

إن إىل ربك { : وحني تربز صورة اإلنسان الطاغي الذي نسي نشأته وأبطره الغىن ، جييء التعقيب بالتهديد امللفوف 
  غىن؟فأين يذهب هذا الذي طغى واست} الرجعى 

الرجعة إليه يف كل شيء ويف . قاعدة الرجعة إىل اهللا . ويف الوقت ذاته تربز قاعدة أخرى من قواعد التصور اإلمياين 
والطائع والعاصي . إليه يرجع الصاحل والطاحل . فليس هناك مرجع سواه . كل أمر ، ويف كل نية ، ويف كل حركة 

أال إىل اهللا . وإليه يرجع هذا الذي يطغى أن رآه استغىن . .  والفقري والغين. واخلري والشّرير . واحملق واملبطل . 
  . .ومنه النشأة وإليه املصري . . تصري األمور 

الرجعة واملآب هللا . . مث . . والتكرمي والتعليم . اخللق والنشأة . . وهكذا جتتمع يف املقطعني أطراف التصور اإلمياين 
  . .} لرجعى إن إىل ربك ا{ : وحده بال شريك 

صورة مستنكرة يعجب منها ، ويفظع : مث ميضي املقطع الثالث يف السورة القصرية يعرض صورة من صور الطغيان 
  .وقوعها يف أسلوب قرآين فريد 

أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى؟ أرأيت إن كان على اهلدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتوىل؟ أمل يعلم { 
  .} بأن اهللا يرى؟ 

وال تؤّدى إال يف أسلوب اخلطاب . والتشنيع والتعجيب واضح يف طريقة التعبري ، اليت تتعذر جماراهتا يف لغة الكتابة 
  الذي يعرب باللمسات املتقطعة يف خفة وسرعة. احلي 

  .} أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى؟ { ؟ أرأيت هذا األمر املستنكر؟ أرأيته يقع؟ } أرأيت { 
تضم شناعة إىل شناعة؟ وتضاف بشاعة إىل بشاعة؟ أرأيت إن كان هذا الذي يصلي ويتعرض له من أرأيت حني 

  .مع أنه على اهلدى ، آمر بالتقوى؟ . إن كان على اهلدى أو أمر بالتقوى؟ مث ينهاه من ينهاه . . ينهاه عن صالته 
  .} كذب وتوىل؟  أرأيت إن{ أرأيت إن أضاف إىل الفعلة املستنكرة فعلة أخرى أشد نكراً؟ 

ويرى . يرى تكذيبه وتوليه } أمل يعلم بأن اهللا يرى؟ { : هنا جييء التهديد امللفوف كما جاء يف هناية املقطع املاضي 
  .هنيه للعبد املؤمن إذا صلى ، وهو على اهلدى ، آمر بالتقوى 

  .} أمل يعلم بأن اهللا يرى { وللرؤية ما بعدها . يرى 
ذي يقف يف وجه الدعوة ويف وجه اإلميان ، ويف وجه الطاعة ، جييء التهديد احلاسم الرادع وأمام مشهد الطغيان ال

فليدع ناديه . ناصية كاذبة خاطئة . لئن مل ينته لنسفعن بالناصية . كال { : األخري ، مكشوفاً يف هذه املرة ال ملفوفاً 
  .} سندع الزبانية . 

  .} لئن مل ينته لنسفعن بالناصية . كال { : نيف يف اللفظ الشديد الع. إنه هتديد يف إبانه 
أعلى . اجلبهة : والناصية . األخذ بعنف : والسفع . هبذا اللفظ الشديد املصور جبرسه ملعناه } لنسفعن { هكذا 

} ناصية كاذبة خاطئة { : إهنا ناصية تستحق السفع والصرع : مقدم الرأس املتشامخ . مكان يرفعة الطاغية املتكرب 
{ أما حنن فإننا } فليدع ناديه { : فقد خيطر له أن يدعو من يعتز هبم من أهله وصحبه . هنا للحظة سفع وصرع وإ

  واملعركة إذن معروفة املصري. . الشداد الغالظ } سندع الزبانية 
إميانه وطاعته  ختتم السورة بتوجيه املؤمن الطائع إىل اإلصرار والثبات على. . ويف ضوء هذا املصري املتخيل الرعيب 

. .  



  }. ال تطعه ، واسجد ، واقترب . كال { 
ودع هذا . واسجد لربك واقترب منه بالطاعة والعبادة . كال ال تطع هذا الطاغي الذي ينهى عن الصالة والدعوة 

  دعه للزبانية. الناهي . الطاغي 
زلت يف أيب جهل إذ مر برسول اهللا ولقد وردت بعض الروايات الصحيحة بأن السورة عدا املقطع األول منها قد ن

فأغلظ له رسول اهللا . أمل أهنك عن هذا؟ وتوعده . يا حممد ( فقال . صلى اهللا عليه وسلم وهو يصلي عند املقام 
{ : ولعلها هي اليت أخذ فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبناقه وقال به . . ) صلى اهللا عليه وسلم وانتهره 

فليدع { : يا حممد بأي شيء هتددين؟ أما واهللا إين ألكثر هذا الوادي نادياً ، فأنزل اهللا : فقال } أوىل لك مث أوىل 
ولكن داللة السورة عامة يف كل . وقال ابن عباس لو دعا ناديه ألخذته مالئكة العذاب من ساعته } . . . نادية 

والتوجيه . . يتوعد على الطاعة ، وخيتال بالقوة وكل طاغ باغ ينهى عن الصالة ، و. مؤمن طائع عابد داع إىل اهللا 
  . .} كال ال تطعه واسجد واقترب { الرباين األخري 

  . .وهكذا تتناسق مقاطع السورة كلها وتتكامل إيقاعاهتا 

َتنَزَّلُ الَْملَاِئكَةُ وَالرُّوُح ) ٣(خَْيٌر ِمْن أَلِْف َشْهرٍ  لَْيلَةُ الْقَْدرِ) ٢(َوَما أَْدَراَك َما لَْيلَةُ الْقَْدرِ ) ١(إِنَّا أَنَْزلَْناُه ِفي لَْيلَِة الْقَْدرِ 
  ) ٥(َسلَاٌم ِهَي َحتَّى َمطْلَعِ الْفَْجرِ ) ٤(ِفيَها بِإِذِْن َربِّهِْم ِمْن كُلِّ أَْمرٍ 

ليلة  .احلديث يف هذه السورة عن تلك الليلة املوعودة املشهودة اليت سجلها الوجود كله يف فرح وغبطة وابتهال 
ليلة بدء نزول هذا القرآن على قلب حممد صلى اهللا عليه وسلم ليلة . االتصال املطلق بني األرض واملأل األعلى 

العظمة . ذات احلدث العظيم الذي مل تشهد األرض مثله يف عظمته ، ويف داللته ، ويف آثاره يف حياة البشرية مجيعاً 
ليلة القدر خري من { . . } وما أدراك ما ليلة القدر؟ . أنزلناه يف ليلة القدر إنا { : اليت ال حييط هبا اإلدراك البشري 

  . .} ألف شهر 
. بل هي تفيض بالنور اهلادئ الساري الرائق الودود . والنصوص القرآنية اليت تذكر هذا احلدث تكاد ترف وتنري 

الئكة والروح وهم يف غدوهم ورواحهم طوال ونور امل} إنا أنزلناه يف ليلة القدر { : نور اهللا املشرق يف قرآنه 
  :الليلة بني األرض واملأل األعلى 

ونور الفجر الذي تعرضه النصوص متناسقاً مع نور . . } تنزل املالئكة والروح فيها بإذن رهبم من أكل أمر { 
سالم هي { : جود الوحي ونور املالئكة ، وروح السالم املرفوف على الوجود وعلى األرواح السارية يف هذا الو

  . .} حىت مطلع الفجر 
إنا أنزلناه يف ليلة مباركة ، إنا { : والليلة اليت تتحدث عنها السورة هي الليلة اليت جاء ذكرها يف سورة الدخان 

} رمحة من ربك إنه هو السميع العليم . أمراً من عندنا إنا كنا مرسلني . كنا منذرين ، فيها يفرق كل أمر حكيم 
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ، هدى { : ف أهنا ليلة من ليايل رمضان ، كما ورد يف سورة البقرة واملعرو

أي اليت بدأ فيها نزول القرآن على قلب الرسول صلى اهللا عليه وسلم ليبلغه } للناس وبينات من اهلدى والفرقان 
ق كان يف شهر رمضان ، ورسول اهللا صلى اهللا ويف رواية ابن إسحاق أن أول الوحي مبطلع سورة العل. إىل الناس 

  .عليه وسلم يتحنث يف غار حراء 
وبعضها يعني الليلة . بعضها يعني الليلة السابعة والعشرين من رمضان . وقد ورد يف تعيني هذه الليلة آثار كثرية 

فهي ليلة من . يف رمضان كله وبعضها يطلقها . وبعضها يعينها ليلة من الليايل العشر األخرية . الواحدة والعشرين 



  .ليايل رمضان على كل حال يف أرجح اآلثار 
وكالمها يتفق مع . وقد يكون معناه القيمة واملقام . قد يكون معناه التقدير والتدبري . . } ليلة القدر { : وامسها 

يف أحداث هذا وليس أعظم منه وال أقوم . . حدث القرآن والوحي والرسالة . ذلك احلدث الكوين العظيم 
والعدد ال يفيد . وهي خري من ألف شهر . وليس أدل منه كذلك على التقدير والتدبري يف حياة العبيد . الوجود 
. والليلة خري من آالف الشهور يف حياة البشر . إمنا هو يفيد التكثري . يف مثل هذه املواضع من القرآن . التحديد 

تترك يف احلياة بعض ما تركته هذه الليلة املباركة السعيدة من آثار فكم من آالف السنني قد انقضت دون أن 
  .وحتوالت 

وذلك بدون حاجة } وما أدراك ما ليلة القدر؟ { : والليلة من العظمة حبيث تفوق حقيقتها حدود اإلدراك البشري 
اختيار اهللا هلا لبدء تنزيل هذا فهي ليلة عظيمة ب. إىل التعلق باألساطري اليت شاعت حول هذه الليلة يف أوهام العامة 

وإضافة هذا النور على الوجود كله ، وإسباغ السالم الذي فاض من روح اهللا على الضمري البشري . القرآن 
. واحلياة اإلنسانية ، ومبا تضمنه هذا القرآن من عقيدة وتصور وشريعة وآداب تشيع السالم يف األرض والضمري 

السالم خاصة ، بإذن رهبم ، ومعهم هذا القرآن باعتبار جنسه الذي نزل يف هذه الليلة وتنزيل املالئكة وجربيل عليه 
  . .وانتشارهم فيما بني السماء واألرض يف هذا املهرجان الكوين ، الذي تصوره كلمات السورة تصويراً عجيباً 

نتصور ذلك املهرجان العجيب الذي وحني ننظر اليوم من وراء األجيال املتطاولة إىل تلك الليلة اجمليدة السعيدة ، و
شهدته األرض يف هذه الليلة ، ونتدبر حقيقة األمر الذي مت فيها ، ونتملى آثاره املتطاولة يف مراحل الزمان ، ويف 

وندرك طرفاً من مغزى هذه اإلشارة . فإننا نرى أمراً عظيماً حقاً . . واقع األرض ، ويف تصورات القلوب والعقول 
  . .} وما أدراك ما ليلة القدر؟ { : تلك الليلة القرآنية إىل 

وقد قررت فيها من أقدار أكرب من . وقد وضعت فيها من قيم وأسس وموازين . لقد فرق فيها من كل أمر حكيم 
  أقدار حقائق وأوضاع وقلوب. . بل أكثر وأعظم . أقدار أمم ودول وشعوب . أقدار األفراد 

وهي . وعن حقيقة ذلك احلدث ، وعظمة هذا األمر . طالعها عن قدر ليلة القدر  ولقد تغفل البشرية جلهالتها ونكد
منذ أن جهلت هذا وأغفلته فقدت أسعد وأمجل آالء اهللا عليها ، وخسرت السعادة والسالم احلقيقي سالم الضمري 

من أبواب كل شيء  ومل يعوضها عما فقدت ما فتح عليها. وسالم البيت وسالم اجملتمع الذي وهبها إياه اإلسالم 
  فهي شقية ، شقية على الرغم من فيض اإلنتاج وتوافر وسائل املعاش. من املادة واحلضارة والعمارة 

لقد أنطفأ النور اجلميل الذي أشرق يف روحها مرة ، وانطمست الفرحة الوضيئة اليت رفت هبا وانطلقت إىل املأل 
فلم يعوضها شيء عن فرحة الروح ونور السماء . لوب وغاب السالم الذي فاض على األرواح والق. األعلى 

  . .وطالقة الرفرفة إىل عليني 
وحنن املؤمنني مأمورون أن ال ننسى وال نغفل هذه الذكرى؛ وقد جعل لنا نبينا صلى اهللا عليه وسلم سبيالً هيناً ليناً 

وذلك . دث الكوين الذي كان فيها الستحياء هذه الذكرى يف أرواحنا لتظل موصولة هبا أبداً ، موصولة كذلك باحل
. . فيما حثنا عليه من قيام هذه الليلة من كل عام ، ومن حتريها والتطلع إليها يف الليايل العشر األخرية من رمضان 

  :ويف الصحيحني كذلك » حتروا ليلة القدر يف العشر األواخر من رمضان « : يف الصحيحني 

  »باً غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إمياناً واحتسا« 
« ومن مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف القيام يف هذه الليلة أن يكون . واإلسالم ليس شكليات ظاهرية 



» إمياناً « وذلك ليكون هذا القيام استحياء للمعاين الكبرية اليت اشتملت عليها هذه الليلة . . » إمياناً واحتساباً 
ترتبط بذلك املعىن . ومن مث تنبض يف القلب حقيقة معينة هبذا القيام . . » واحتساباً « هللا وخلوصاً  وليكون جترداً

  .الذي نزل به القرآن 
واملنهج اإلسالمي يف التربية يربط بني العبادة وحقائق العقيدة يف الضمري ، وجيعل العبادة وسيلة الستحياء هذه 

  .حية تتخلل املشاعر وال تقف عند حدود التفكري احلقائق وإيضاحها وتثبيتها يف صورة 
. وقد ثبت أن هذا املنهج وحده هو أصلح املناهج إلحياء هذه احلقائق ومنحها احلركة يف عامل الضمري وعامل السلوك 

وأن اإلدراك النظري وحده هلذه احلقائق بدون مساندة العبادة ، وعن غري طريقها ، ال يقر هذه احلقائق ، وال 
  . .ها حركة دافعة يف حياة الفرد وال يف حياة اجلماعة حيرك

وهذا الربط بني ذكرى ليلة القدر وبني القيام فيها إمياناً واحتساباً ، هو طرف من هذا املنهج اإلسالمي الناجح 
  .القومي 

َرُسولٌ ِمَن اللَِّه َيْتلُو ُصُحفًا ُمطَهََّرةً ) ١(َتأِْتَيُهمُ الَْبيَِّنةُ  لَْم َيكُنِ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ وَالُْمْشرِِكَني ُمنْفَكَِّني حَتَّى
َوَما أُِمُروا إِلَّا ِلَيْعُبدُوا اللََّه ) ٤(َوَما َتفَرََّق الَِّذيَن أُوُتوا الِْكتَاَب إِلَّا ِمْن بَْعِد َما َجاَءتُْهُم الَْبيَِّنةُ ) ٣(ِفيَها كُُتٌب قَيَِّمةٌ ) ٢(

إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ ) ٥(ِلِصَني لَُه الدِّيَن ُحَنفَاَء َويُِقيُموا الصَّلَاةَ َويُْؤُتوا الزَّكَاةَ َوذَِلَك ِديُن الْقَيَِّمِة ُمْخ
الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ أُولَِئَك ُهْم َخْيرُ إِنَّ ) ٦(َوالُْمْشرِِكَني ِفي َنارِ َجهَنََّم خَاِلِديَن ِفيَها أُولَِئَك ُهْم َشرُّ الَْبرِيَِّة 

ُهْم َوَرضُوا َعْنُه َجَزاؤُُهْم ِعْنَد َربِّهِمْ َجنَّاُت َعْدٍن َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهارُ َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َرِضَي اللَُّه َعْن) ٧(الْبَرِيَِّة 
  ) ٨( ذَِلَك ِلَمْن َخِشَي َربَُّه

ومع رجحان . وقد وردت بعض الروايات مبكيتها . هذه السورة معدودة يف املصحف ويف أكثر الروايات أهنا مدنية 
وذكر الزكاة . مدنيتها من ناحية الرواية ، ومن ناحية أسلوب التعبري التقريري ، فإن كوهنا مكية ال ميكن استبعاده 

وكان . فقد ورد ذكر أهل الكتاب يف بعض السور املقطوع مبكيتها . ة فيها وذكر أهل الكتاب ال يعترب قرينة مانع
كما أن نصارى جنران وفدوا على الرسول صلى اهللا . يف مكة بعض أهل الكتاب الذين آمنوا ، وبعضهم مل يؤمنوا 

  .وورد ذكر الزكاة كذلك يف سور مكية . عليه وسلم يف مكة وآمنوا كما هو معروف 
ائق تارخيية وإميانية يف أسلوب تقريري هو الذي يرجح أهنا مدنية إىل جانب الروايات والسورة تعرض عدة حق

  .القائلة هبذا 
واحلقيقة األوىل هي أن بعثة الرسول صلى اهللا عليه وسلم كانت ضرورية لتحويل الذين كفروا من أهل الكتاب 

  :كانوا ليتحولوا عنه بغري هذه البعثة ومن املشركني عما كانوا قد انتهوا إليه من الضالل واالختالف ، وما 
رسول من اهللا يتلو صحفاً مطهرة ، : مل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني منفكني حىت تأتيهم البينة { 

  . .} فيها كتب قيمة 
بعد ما جاءهم  أن أهل الكتاب مل خيتلفوا يف دينهم عن جهالة وال عن غموض فيه ، إمنا اختلفوا من: واحلقيقة الثانية 

  .} وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءهتم البينة { : العلم وجاءهتم البينة 
أن الدين يف أصله واحد ، وقواعده بسيطة واضحة ، ال تدعو إىل التفرق واالختالف يف ذاهتا : واحلقيقة الثالثة 

 خملصني له الدين حنفاء ، ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة ، وما أمروا إال ليعبدوا اهللا{ : وطبيعتها البسيطة اليسرية 
  .} وذلك دين القيمة 



أن الذين كفروا بعد ما جاءهتم البينة هم شر الربية ، وأن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات هم خري : واحلقيقة الرابعة 
  :ومن مث خيتلف جزاء هؤالء عن هؤالء اختالفاً بيناً . الربية 

إن الذين آمنوا . أولئك هم شر الربية . كفروا من أهل الكتاب واملشركني يف نار جهنم خالدين فيهآ إن الذين { 
وعملوا الصاحلات أولئك هم خري الربية ، جزآؤهم عند رهبم جنات عدن جترى من حتتها األهنار خالدين فيها أبدا ، 

  . .} رضى اهللا عنهم ورضوا عنه ، ذلك ملن خشي ربه 
ويف التصور اإلمياين كذلك . األربع ذات قيمة يف إدراك دور العقيدة اإلسالمية ودور الرسالة األخرية  وهذه احلقائق

  :نفصلها فيما يلي . 
رسول من اهللا يتلو صحفاً مطهرة ، : مل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني منفكني حىت تأتيهم البينة { 

  .} فيها كتب قيمة 
كان الفساد قد عم أرجاءها كلها حبيث ال يرجتى هلا صالح . حاجة ماسة إىل رسالة جديدة لقد كانت األرض يف 

وكان الكفر قد تطرق إىل عقائد أهلها مجيعاً سواء أهل . إال برسالة جديدة ، ومنهج جديد ، وحركة جديدة 
  .العربية ويف خارجها سواء  الكتاب الذين عرفوا الديانات السماوية من قبل مث حرفوها ، أو املشركني يف اجلزيرة

وما كانوا لينفكوا ويتحولوا عن هذا الكفر الذي صاروا إليه إال هبذه الرسالة اجلديدة ، وإال على يد رسول يكون 
فيها { مطهرة من الشرك والكفر . . } رسول من اهللا يتلو صحفاً مطهرة { : هو ذاته بينة واضحة فارقة فاصلة 

طلق على املوضوع ، كما يقال كتاب الطهارة وكتاب الصالة ، وكتاب القدر ، والكتاب ي. . } كتب قيمة 
  . .وكتاب القيامة ، وهذه الصحف املطهرة وهي هذا القرآن فيها كتب قيمة أي موضوعات وحقائق قيمة 

ومن مث جاءت هذه الرسالة يف إباهنا ، وجاء هذا الرسول يف وقته ، وجاءت هذه الصحف وما فيها من كتب 
فأما كيف كانت األرض يف حاجة إىل . قائق وموضوعات لتحدث يف األرض كلها حدثاً ال تصلح األرض إال به وح

السيد « هذه الرسالة وإىل هذا الرسول فنكتفي يف بيانه باقتطاف حملات كاشفة من الكتاب القيم كتبه الرجل املسلم 
وهو أوضح وأخصر ما . . »  باحنطاط املسلمني ماذا خسر العامل« : بعنوان » أبو احلسن علي احلسين الندوي 

  :قرأناه يف موضوعه 
  :جاء يف الفصل األول من الباب األول 

فكانت اإلنسانية متدلية منحدرة منذ . كان القرن السادس والسابع مليالد املسيح من أحط أدوار التاريخ بال خالف 
تردي وقد زادهتا األيام سرعة يف هبوطها وشدة يف وما على وجه األرض قوة متسك بيدها ومتنعها من ال. قرون 

وكان اإلنسان يف هذا القرن قد نسي خالقه ، فنسي نفسه ومصريه ، وفقد رشده ، وقوة التمييز بني اخلري . إسفافها 
وقد خفتت دعوة األنبياء من زمن ، واملصابيح اليت أوقدوها قد انطفأت من العواصف . والشر ، واحلسن والقبيح 

. هبت بعدها ، أو بقيت ونورها ضعيف ضئيل ال ينري إال بعض القلوب ، فضالً عن البيوت ، فضالً عن البالد  اليت
وقد انسحب رجال الدين من ميدان احلياة ، والذوا باألديرة والكنائس واخللوات فراراً بدينهم من الفنت ، وضناً 

ف احلياة وجدها ، أو فشالً يف كفاح الدين والسياسة ، بأنفسهم ، أو رغبة إىل الدعة والسكون ، فراراً من تكالي
والروح واملادة؛ ومن بقي منهم يف تيار احلياة اصطلح مع امللوك وأهل الدنيا وعاوهنم على إمثهم وعدواهنم ، وأكل 

  . .أموال الناس بالباطل 
قني ، حىت فقدت روحها وشكلها ، أصبحت الديانات العظيمة فريسة العابثني واملتالعبني؛ ولعبة اجملرمني واملناف« 

فلو بعث أصحاهبا األولون مل يعرفوها؛ وأصبحت مهود احلضارة والثقافة واحلكم والسياسة مسرح الفوضى 



واالحنالل واالختالل وسوء النظام وعسف احلكام ، وشغلت بنفسها ال حتمل للعامل رسالة ، وال لألمم دعوة ، 
اهتا ، ال متلك مشرعاً صافياً من الدين السماوي ، وال نظاماً ثابتاً من احلكم وأفلست يف معنوياهتا ، ونضب معني حي

  . .» البشري 
وقد أشار القرآن إىل مظاهر . هذه اللمحة السريعة تصور يف إمجال حالة البشرية والديانات قبيل البعثة احملمدية 

  .الكفر الذي مشل أهل الكتاب واملشركني يف مواضع شىت 

.  
وقالت } { وقالت النصارى املسيح ابن اهللا . وقالت اليهود عزير ابن اهللا { : ه عن اليهود والنصارى من ذلك قول

وقالت { : وقوله عن اليهود } اليهود ليست النصارى على شيء ، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء 
وقوله عن النصارى } ان ينفق كيف يشاء بل يداه مبسوطت. غلت أيديهم ولعنوا مبا قالوا . يد اهللا مغلولة : اليهود 

وقوله عن } إن اهللا ثالث ثالثة : لقد كفر الذين قالوا } { إن اهللا هو املسيح ابن مرمي : لقد كفر الذين قالوا { : 
م وال أنا عابد ما عبدمت؛ وال أنت. قل يا أيها الكافرون ، ال أعبد ما تعبدون ، وال أنتم عابدون ما أعبد { : املشركني 

  . .وغريمها كثري } لكم دينكم ويل دين . عابدون ما أعبد 
وباجلملة مل « . . وكان وراء هذا الكفر ما وراءه من الشر واالحنطاط والشقاق واخلراب الذي عم أرجاء األرض 

تكن على ظهر األرض أمة صاحلة املزاج ، وال جمتمع قائم على أساس األخالق والفضيلة ، وال حكومة مؤسسة 
  .» أساس العدل والرمحة ، وال قيادة مبنية على العلم واحلكمة ، وال دين صحيح مأثور عن األنبياء  على

وما كان الذين . ومن مث اقتضت رمحة اهللا بالبشرية إرسال رسول من عنده يتلو صحفاً مطهرة فيها كتب قيمة 
فساد إال ببعثة هذا الرسول املنقذ اهلادي كفروا من املشركني ومن الذين أوتوا الكتاب ليتحولوا عن ذلك الشر وال

  . .املبني 
وملا قرر هذه احلقيقة يف مطلع السورة عاد يقرر أن أهل الكتاب خاصة مل يتفرقوا وخيتلفوا يف دينهم عن جهل أو عن 

دينهم إمنا هم تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم ومن بعد ما جاءهتم البينة من . غموض يف الدين أو تعقيد 
  :على أيدي رسلهم 

  . .} وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءهتم البينة { 
. وكان أول التفرق واالختالف ما وقع بني طوائف اليهود قبل بعثة عيسى عليه السالم فقد انقسموا شعباً وأحزاباً 

ئف مخسة رئيسية هي طوائف الصدوقيني ، فكانوا طوا. مع أن رسوهلم هو موسى عليه السالم وكتاهبم هو التوراة 
مث كان التفرق بني اليهود والنصارى ، . ولكل طائفة مسة واجتاه . . والفريسيني ، واآلسيني ، والغالة ، والسامريني 

مع أن املسيح عليه السالم هو أحد أنبياء بين إسرائيل وآخرهم ، وقد جاء مصدقاً ملا بني يديه من التوراة ، ومع 
وحفظ التاريخ من اجملازر . د بلغ اخلالف والشقاق بني اليهود واملسيحيني حد العداء العنيف واحلقد الذميم هذا فق

  .بني الفريقني ما تقشعر له األبدان 
إىل املسيحيني وبغض املسيحيني إليهم ، ) أي اليهود ( وقد جتدد يف أوائل القرن السابع من احلوادث ما بغضهم « 

أوقع اليهود باملسيحيني يف أنطاكية ، فأرسل ) م ٦١٠( السنة األخرية من حكم فوكاس  ففي. وشوه مسعتهم 
ليقضي على ثورهتم ، فذهب وأنفذ عمله بقسوة نادرة ، فقتل الناس مجيعاً قتالً « ابنوسوس » األمرباطور قائده 

  .بالسيف ، وشنقاً ، وإغراقاً ، وإحراقاً ، وتعذيباً ، ورمياً للوحوش الكاسرة 



ملك الروم ) فوقا ( ويف أيام « : وكان ذلك بني اليهود والنصارى مرة بعد مرة ، قال املقريزي يف كتاب اخلطط . 
، بعث كسرى ملك فارس جيوشه إىل بالد الشام ومصر فخربوا كنائس القدس ، وفلسطني وعامة بالد الشام ، 

نهم أمة كبرية ، وسبوا منهم سبيا ال يدخل حتت وقتلوا النصارى بأمجعهم ، وأتوا إىل مصر يف طلبهم ، وقتلوا م
وساعدهم اليهود يف حماربة النصارى وختريب كنائسهم؛ وأقبلوا حنو الفرس من طربية ، وجبل اجلليل ، . حصر 

وقرية الناصرة ومدينة صور ، وبالد القدس؛ فنالوا من النصارى كل منال وأعظموا النكاية فيهم ، وخربوا هلم 
، وأحرقوا أماكنهم ، وأخذوا قطعة من عود الصليب ، وأسروا بطرك القدس وكثرياً من أصحابه  كنيستني بالقدس

  :إىل أن قال بعد أن ذكر فتح القدس . 
فثارت اليهود يف أثناء ذلك مبدينة صور ، وأرسلوا بقيتهم يف بالدهم ، وتواعدوا على اإليقاع بالنصارى وقتلهم » 

فقّوس . ألفاً وهدموا كنائس النصارى خارج صور  ٢٠من اليهود حنو  ، فكانت بينهم حرب ، اجتمع فيها
وكان هرقل قد ملك الروم بقسطنطينية ، . النصارى عليهم وكاثروهم فاهنزم اليهود هزمية قبيحة ، وقتل منهم كثري 

وجيدد  وغلب الفرس حبيلة دبرها على كسرى حىت رحل عنه ، مث سار من قسطنطينية ليمهد ممالك الشام ومصر ،
ما خربه الفرس ، فخرج إليه اليهود من طربية وغريها ، وقدموا هلا اهلدايا اجلليلة وطلبوا منه أن يؤمنهم منه وحيلف 

مث دخل القدس ، وقد تلقاهم النصارى باألناجيل والصلبان والبخور . هلم على ذلك ، فأمنهم وحلف هلم 
، فساءه ذلك ، وتوجع هلم ، وأعلمه النصارى مبا كان من ثورة والشموع املشعلة ، فوجد املدينة وكنائسها خراباً 

اليهود مع الفرس ، وإيقاعهم بالنصارى وختريبهم الكنائس ، وأهنم كانوا أشد نكاية هلم من الفرس ، وقاموا قياماً 
ن تأمينه هلم فاحتج عليهم مبا كان م. كبرياً يف قتلهم عن آخرهم ، وحثوا هرقل على الوقيعة هبم ، وحسنوا له ذلك 

وحلفه ، فأفتاه رهباهنم وبطارقتهم وقسيسوهم بأنه ال حرج عليه يف قتلهم ، فإهنم عملوا عليه حيلة حىت أمنهم من 
غري أن يعلم مبا كان منهم ، وأهنم يقومون عنه بكفارة ميينه بأن يلتزموا ويلزموا النصارى بصوم مجعة يف كل سنة 

 قوهلم وأوقع باليهود وقيعة شنعاء أبادهم مجيعهم فيها ، حىت مل يبق يف مماليك عنه على مر الزمان والدهور فمال إىل
  . .الروم والشام إال من فر واختفى 

اليهود والنصارى ، من القسوة والضراوة بالدم اإلنساين ، وحتني : وهبذه الروايات يعلم ما وصل إليه الفريقان « 
  .» ود يف ذلك الفرص للنكاية يف العدو ، وعدم مراعاة احلد

تفرقوا واختلفوا أوالً يف . مث كان التفرق واالختالف بني النصارى أنفسهم ، مع أن كتاهبم واحد ونبيهم واحد 
وقد دارت اخلالفات حول طبيعة املسيح عليه السالم . مث تفرقوا واختلفوا طوائف متعادية متنافرة متقابلة . العقيدة 

  . وعما إذا كانت الهوتية أو ناسوتية

: يف زعمهم وحكى القرآن قولني منها أو ثالثة يف قوله » اهللا « وطبيعة الثالوث الذي يتألف منه . وطبيعة أمه مرمي 
وإذ قال اهللا } { إن اهللا ثالث ثالثة : لقد كفر الذين قالوا } { إن اهللا هو املسيح ابن مرمي : لقد كفر الذين قالوا { 

وكان أشد مظاهر هذا اخلالف الديين « } اختذوين وأمي إهلني من دون اهللا؟ : يا عيسى ابن مرمي أأنت قلت للناس 
بلفظ أصح « املنوفوسية » ، « امللكانية » أو بني . ما كان بني نصارى الشام والدولة الرومية ، وبني نصارى مصر 

سيد املسيح طبيعة واحدة فكان شعار امللكانية عقيدة ازدواج طبيعة املسيح ، وكان املنوفوسيون يعتقدون أن لل. 
وقد اشتد هذا . اليت تالشت فيها طبيعة املسيح البشرية كقطرة من اخلل تقع يف حبر عميق ال قرار له . هي اإلالهية 

اخلالف بني احلزبني يف القرنني السادس والسابع ، حىت صار كأنه حرب عوان بني دينني متنافسني ، أو كأنه خالف 
  .إهنا ليست على شيء : كل طائفة تقول لألخرى  . .بني اليهود والنصارى 



مجع مذاهب الدولة املتصارعة )  ٦٣٨سنة ( بعد انتصاره على الفرس )  ٦٤١ ٦١٠( وحاول اإلمرباطور هرقل » 
وتوحيدها ، وأراد التوفيق ، وتقررت صورة التوفيق أن ميتنع الناس عن اخلوض يف الكالم عن كنه طبيعة السيد 

ذا كانت له صفة واحدة أم صفتان ، ولكن عليهم بأن يشهدوا بأن اهللا له إرادة واحدة أو قضاء املسيح ، وعما إ
حصل وفاق على ذلك ، وصار املذهب املنوثيلي مذهباً رمسياً للدولة ، ومن تضمهم  ٦٣١ويف صدر عام . واحد 

من املذاهب املخالفة ، متوسالً  وصمم هرقل على إظهار املذهب اجلديد على ما عداه. من أتباع الكنيسة املسيحية 
ولكن القبط نابذوه العداء ، وتربأوا من هذه البدعة والتحريف وصمدوا له واستماتوا يف . إىل ذلك بكل الوسائل 
وحاول اإلمرباطور مرة أخرى توحيد املذاهب وحسم اخلالف فاقتنع بأن يقر الناس بأن اهللا . سبيل عقيدهتم القدمية 

وأما املسألة األخرى وهي نفاذ تلك اإلرادة بالفعل فأرجأ القول فيه ، ومنع الناس أن خيوضوا يف . له إرادة واحدة 
ولكن الرسالة مل هتدئ العاصفة يف . وجعل ذلك رسالة رمسية ، ذهب هبا إىل مجيع جهات العامل الشرقي . مناظراته 

ع يف خالهلا ما تقشعر منه اجللود ، مصر ، ووقع اضطهاد فظيع على يد قيصر يف مصر استمر عشر سنني ، ووق
فرجال كانوا يعذبون مث يقتلون غرقاً ، وتوقد املشاعل وتسلط نارها على األشقياء حىت يسيل الدهن من اجلانبني إىل 

  .« إىل غري ذلك من الفظائع . األرض ويوضع السجني يف كيس مملوء بالرمل ويرمى يف البحر 
فلم يكن ينقصهم العلم والبيان؛ إمنا . . } من بعد ما جاءهتم البينة { اب مجيعاً وكان هذا اخلالف كله بني أهل الكت

  .كان جيرفهم اهلوى واالحنراف 
  :على أن الدين يف أصله واضح والعقيدة يف ذاهتا بسيطة 

وهذه هي } وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين حنفاء ، ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة { 
  :قاعدة دين اهللا على اإلطالق 

وذلك دين { : عبادة اهللا وحده ، وإخالص الدين له ، وامليل عن الشرك وأهله ، وإقامة الصالة ، وإيتاء الزكاة 
  .} القيمة 

. . عقيدة خالصة يف الضمري ، وعبادة هللا ، تترجم عن هذه العقيدة ، وإنفاق للمال يف سبيل اهللا ، وهو الزكاة . 
دين . فمن حقق هذه القواعد ، فقد حقق اإلميان كما أمر به أهل الكتاب ، وكما هو يف دين اهللا على اإلطالق 

وعقيدة ال . دين ال غموض فيه وال تعقيد . . وعقيدة واحدة ، تتواىل هبا الرساالت ، ويتواىف عليها الرسل . واحد 
فأين هذا من تلك التصورات . ه البساطة ، وهبذا التيسري تدعو إىل تفرق وال خالف ، وهي هبذه النصاعة ، وهبذ

  املعقدة ، وذلك اجلدل الكثري؟
فأما وقد جاءهتم البينة من قبل يف دياناهتم على أيدي رسلهم؛ مث جاءهتم البينة ، حية يف صورة رسول من اهللا يتلو 

ووضح مصري الذين يكفرون والذين . صحفاً مطهرة؛ ويقدم هلم عقيدة ، واضحة بسيطة ميسرة ، فقد تبني الطريق 
  :يؤمنون 

إن الذين آمنوا . إن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني يف نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر الربية { 
. جزآؤهم عند رهبم جنات عدن جترى من حتتها األهنار خالدين فيها أبدا . وعملوا الصاحلات أولئك هم خري الربية 

  . .} نهم ورضوا عنه ، ذلك ملن خشي ربه رضى اهللا ع
وقد كانت . إن حممداً صلى اهللا عليه وسلم هو الرسول األخري؛ وإن اإلسالم الذي جاء به هو الرسالة األخرية 

وكانت هناك فرصة بعد فرصة ومهلة بعد مهلة ، ملن . الرسل تتواىل كلما فسدت األرض لترد الناس إىل الصالح 
فأما وقد شاء اهللا أن خيتم الرساالت إىل األرض هبذه الرسالة األخرية اجلامعة الشاملة الكاملة ، ينحرفون عن الطريق 



ذلك أن الكفر حينئذ داللة على الشر الذي ال . فقد حتددت الفرصة األخرية ، فإما إميان فنجاة ، وإما كفر فهالك 
  .حد له ، وأن اإلميان داللة على اخلري البالغ أمده 

حكم قاطع ال } أولئك هم شر الربية . ن كفروا من أهل الكتاب واملشركني يف نار جهنم خالدين فيها إن الذي{ 
مهما يكن من صالح بعض أعماهلم وآداهبم ونظمهم ما دامت تقوم على غري إميان ، هبذه . جدال فيه وال حمال 

مظهر مظاهر الصالح ، املقطوعة االتصال ال نستريب يف هذا احلكم ألي . الرسالة األخرية ، وهبذا الرسول األخري 
  .مبنهج اهللا الثابت القومي 

  .} إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ، أولئك هم خري الربية { 
ال . إنه اإلميان . ولكن شرطه كذلك واضح ال غموض فيه وال احتيال . حكم كذلك قاطع ال جدال فيه وال حمال 
وال مبجرد كلمات يتشدق هبا اإلنسان إنه . إنه من املسلمني : يف بيت يقول  جمرد مولد يف أرض تدعى اإلسالم ، أو

وليس هو الكالم الذي ال يتعدى الشفاه . } وعملوا الصاحلات { : اإلميان الذي ينشئ آثاره يف واقع احلياة 
  .والصاحلات هي كل ما أمر اهللا بفعله من عبادة وخلق وعمل وتعامل 

  .فمن كانوا كذلك فهم خري الربية .  يف األرض ، واحلكم بني الناس مبا شرع اهللا ويف أوهلا إقامة شريعة اهللا
  . .} جزاؤهم عند رهبم جنات عدن جتري من حتتها األهنار خالدين فيها أبداً { 

غص والطمأنينة من القلق الذي يعكر وين. جنات لإلقامة الدائمة يف نعيمها الذي ميثله هنا األمن من الفناء والفوات 
  كما ميثله جريان األهنار من حتتها ، وهو يلقي ظالل النداوة واحلياة واجلمال. . كل طيبات األرض 

  :مث يرتقي السياق درجة أو درجات يف تصوير هذا النعيم املقيم 
  . .} رضي اهللا عنهم ورضوا عنه { 

. الرضا عن قدره فيهم . ن رهبم وهذا الرضا يف نفوسهم ع. . هذا الرضا من اهللا وهو أعلى وأندى من كل نعيم 
الرضا الذي يغمر النفس باهلدوء والطمأنينة والفرح . والرضا هبذه الصلة بينه وبينهم . والرضا عن إنعامه عليهم 

  . .اخلالص العميق 
  لحيث يعجز أي تعبري آخر عن إلقاء مثل هذه الظال} رضي اهللا عنهم ورضوا عنه { . . إنه تعبري يلقي ظالله بذاته 

  .} ذلك ملن خشي ربه { 
التوكيد على أن هذا كله متوقف على صلة القلب باهللا ، ونوع هذه الصلة ، والشعور . وذلك هو التوكيد األخري 

الشعور الذي يزيح احلواجز ، ويرفع األستار ، ويقف . . خبشيته خشية تدفع إىل كل صالح ، وتنهى عن احنراف 
والذي خيلص العبادة وخيلص العمل من شوائب الرياء والشرك يف كل صورة من . القلب عارياً أمام الواحد القهار 

وهو يعلم أن اهللا يرد كل عمل ينظر . فالذي خيشى ربه حقاً ال ميلك أن ُيخطر يف قلبه ظالً لغريه من خلقه . صوره 
  .يقبله فإما عمل خالص له ، وإال مل . فيه العبد إىل غريه معه ، فهو أغىن الشركاء عن الشرك 

تلك احلقائق األربعة الكبرية هي مقررات هذه السورة الصغرية ، يعرضها القرآن بأسلوبه اخلاص ، الذي يتجلى 
  . .بصفة خاصة يف هذه السور القصار 

) ٤(َيْومَِئٍذ ُتَحدِّثُ أَْخَبارََها ) ٣( َوقَالَ الْإِْنَسانُ َما لََها) ٢(وَأَْخَرَجِت الْأَْرُض أَثْقَالََها ) ١(إِذَا ُزلْزِلَِت الْأَْرُض زِلَْزالََها 
َوَمْن ) ٧(فََمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة خَْيًرا َيَرُه ) ٦(َيْومَِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس أَْشَتاًتا ِلُيرَْوا أَْعَمالَُهْم ) ٥(بِأَنَّ رَبََّك أَْوَحى لََها 

  ) ٨(َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َشرا َيَرُه 



وحنن نرجح الروايات اليت . لسورة مدنية يف املصحف ويف بعض الروايات؛ ومكية يف بعض الروايات األخرى هذه ا
  .وأسلوهبا التعبريي وموضوعها يؤيدان هذا . تقول بأهنا مكية 

ض وصيحة قوية مزلزلة لألر. هزة يشترك فيها املوضوع واملشهد واإليقاع اللفظي . إهنا هزة عنيفة للقلوب الغافلة 
  ومن عليها؛ فما يكادون يفيقون حىت يواجههم احلساب والوزن واجلزاء يف بضع فقرات قصار

  . .وهذا هو طابع اجلزء كله ، يتمثل يف هذه السورة متثالً قوياً 
إذا زلزلت األرض زلزاهلا ، وأخرجت األرض أثقاهلا ، وقال اإلنسان ماهلا؟ يومئذ حتدث أخبارها بأن ربك أوحى { 
  .} هلا 

إنه يوم القيامة حيث ترجتف األرض الثابتة ارجتافاً ، وتزلزل زلزاال ، وتنفض ما يف جوفها نفضاً ، وخترج ما يثقلها 
  وكأهنا تتخفف من هذه األثقال ، اليت محلتها طويالً. من أجساد ومعادن وغريها مما محلته طويالً 

؛ وخييل إليهم أهنم يترحنون ويتأرجحون ، وهو مشهد يهز حتت أقدام املستمعني هلذه السورة كل شيء ثابت
واألرض من حتتهم هتتز ومتور مشهد خيلع القلوب من كل ما تتشبث به من هذه األرض ، وحتسبه ثابتاً باقياً؛ وهو 

اإلحياء األول ملثل هذه املشاهد اليت يصورها القرآن ، ويودع فيها حركة تكاد تنتقل إىل أعصاب السامع مبجرد 
  القرآنية الفريدة مساع العبارة

  :حيال املشهد املعروض ، ورسم انفعاالته وهو يشهده » اإلنسان « ويزيد هذا األثر وضوحاً بتصوير 
  . .} ما هلا؟ : وقال اإلنسان { 

وهو سؤال املشدوه املبهوت املفجوء ، الذي يرى ما مل يعهد ، ويواجه ما ال يدرك ، ويشهد ما ال ميلك الصرب أمامه 
ماهلا؟ ما الذي يزلزهلا هكذا ويرجها رجا؟ ماهلا؟ وكأنه يتمايل على ظهرها ويترنح معها؛ وحياول أن . والسكوت 

  ميسك بأي شيء يسنده ويثبته ، وكل ما حوله ميور موراً شديداً
وكان يصاب منها باهللع والذعر ، واهلالك والدمار ، ولكنه . قد شهد الزالزل والرباكني من قبل » واإلنسان « 
فهذا . يرى زلزال يوم القيامة ال جيد أن هناك شبهاً بينه وبني ما كان يقع من الزالزل والرباكني يف احلياة الدنيا  حني

  أمر هائل يقع للمرة األوىل. أمر ال يعرف له سراً ، وال يذكر له نظرياً . أمر جديد ال عهد لإلنسان به 
يومئذ . . } حتدث أخبارها بأن ربك أوحى هلا { ه اإلنسان يوم يقع هذا الزلزال ، وُيشَده أمام. . } يومئذ { 

. . } بأن ربك أوحى هلا { لقد كان ما كان هلا . . حتدث هذه األرض أخبارها ، وتصف حاهلا وما جرى هلا 
حتدث } وأذنت لرهبا وحقت { وأمرها أن متور موراً ، وأن تزلزل زلزاهلا ، وأن خترج أثقاهلا فأطاعت أمر رهبا 

  . .فهذا احلال حديث واضح عما وراءه من أمر اهللا ووحيه إليها . رها أخبا
{ هنا و . . مشدوه مأخوذ ، واإليقاع يلهث فزعاً ورعباً ، ودهشة وعجبا ، واضطراباً وموراً } اإلنسان { وهنا و 

  :والوزن واجلزاء  ماهلا ماهلا؟ هنا يواجه مبشهد احلشر واحلساب: ال يكاد يلتقط أنفاسه وهو يتساءل } اإلنسان 
  .يومئذ يصدر الناس أشتاتاً لريوا أعماهلم { 

  .} ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره . فمن يعمل مثقال ذرة خرياً يره 
نرى مشهدهم شتيتاً منبعثاً من أرجاء . . } يومئذ يصدر الناس أشتاتاً { : ويف حملة نرى مشهد القيام من القبور 

مشهد اخلالئق يف أجياهلا مجيعاً . وهو مشهد ال عهد لألنسان به كذلك من قبل . . } كأهنم جراد منتشر { األرض 
وحيثما امتد البصر رأى شبحاً ينبعث مث ينطلق } يوم تشقق األرض عنهم سراعاً { : تنبعث من هنا ومن هناك 

قاهبم ، شاخصة أبصارهم ممدودة ر} مهطعني إىل الداع { : مسرعاً ال يلوي على شيء ، وال ينظر وراءه وال حواليه 



. مرعب . مفزع . هائل مرّوع . إنه مشهد ال تعرب عن صفته لغة البشر } لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه { . 
  . .مذهل 

كل أولئك وسائر ما يف املعجم من أمثاهلا ال تبلغ من وصف هذا املشهد شيئاً مما يبلغه إرسال اخليال قليالً يتماله 
  حدود ما يطيقبقدر ما ميلك ويف 

إهنم ذاهبون إىل حيث تعرض عليهم . . وهذه أشد وأدهى . . } لريوا أعماهلم { . . } يومئذ يصدر الناس أشتاتاً { 
وإن من . ومواجهة اإلنسان لعمله قد تكون أحياناً أقسى من كل جزاء . أعماهلم ، ليواجهوها ، ويواجهوا جزاءها 
فسه ، ويشيح بوجهه عنه لبشاعته حني يتمثل له يف نوبة من نوبات الندم عمله ما يهرب من مواجهته بينه وبني ن

  فكيف به وهو يواجه بعمله على رؤوس األشهاد ، يف حضرة اجلليل العظيم اجلبار املتكرب؟. ولذع الضمري 
  جمرد أن ُيروا أعماهلم ، وأن يواجهوا مبا كان منهم. . إهنا عقوبة هائلة رهيبة 
  .الدقيق الذي ال يدع ذرة من خري أو من شر ال يزهنا وال جيازي عليها  ووراء رؤيتها احلساب

  . .} ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره . فمن يعمل مثقال ذرة خرياً يره { 
. . إهنا اهلباءة اليت ترى يف ضوء الشمس : وكانوا يقولون . إهنا البعوضة : كان املفسرون القدامى يقولون . . ذرة 

  . . .غر ما يتصورون من لفظ الذرة فقد كان ذلك أص
فنحن اآلن نعلم أن الذرة شيء حمدد حيمل هذا االسم ، وأنه أصغر بكثري من تلك اهلباءة اليت ترى يف ضوء الشمس 

يف ضمري » رؤيا « إمنا هي . أما الذرة فال ترى أبداً حىت بأعظم اجملاهر يف املعامل . ، فاهلباءة ترى بالعني اجملردة 
  وكل ما رآه هو آثارها. مل يسبق لواحد منهم أن رآها بعينه وال مبجهره العلماء 

  . .فهذه أو ما يشبهها من ثقل ، من خري أو شر ، حتضر ويراها صاحبها وجيد جزاءها 
. هذه صغرية ال حساب هلا وال وزن : وال يقول . خرياً كان أو شراً . شيئاً من عمله » اإلنسان « عندئذ ال حيقر 

  تعش وجدانه أمام كل عمل من أعماله ارتعاشه ذلك امليزان الدقيق الذي ترجح به الذرة أو تشيلإمنا ير
  . .إال يف القلب املؤمن . . إن هذا امليزان مل يوجد له نظري أو شبيه بعد يف األرض 

عاصي ويف األرض قلوب ال تتحرك للجبل من الذنوب وامل. . القلب الذي يرتعش ملثقال ذرة من خري أو شر 
  . .وال تتأثر وهي تسحق رواسي من اخلري دوهنا رواسي اجلبال . . واجلرائر 

  إهنا قلوب عتلة يف األرض ، مسحوقة حتت أثقاهلا تلك يف يوم احلساب

إِنَّ ) ٥(طَْن بِِه َجْمًعا فََوَس) ٤(فَأَثَْرنَ بِِه َنقًْعا ) ٣(فَالُْمغَِرياتِ صُْبًحا ) ٢(فَالُْمورَِياِت قَْدًحا ) ١(َوالَْعاِديَاِت ضَْبًحا 
أَفَلَا َيْعلَُم إِذَا ُبْعِثَر َما ِفي الْقُبُورِ ) ٨(وَإِنَُّه ِلُحبِّ الَْخْيرِ لََشِديٌد ) ٧(َوإِنَُّه َعلَى ذَِلَك لََشهِيٌد ) ٦(الْإِْنَسانَ ِلَربِّهِ لَكَنُوٌد 

  ) ١١(َيْومَِئٍذ لََخبٌِري إِنَّ َربَُّهْم بِهِْم ) ١٠(َوُحصِّلَ َما ِفي الصُّدُورِ ) ٩(

جيري سياق هذه السورة يف ملسات سريعة عنيفة مثرية ، ينتقل من إحداها إىل األخرى قفزاً وركضاً ووثباً ، يف خفة 
وسرعة وانطالق ، حىت ينتهي إىل آخر فقرة فيها فيستقر عندها اللفظ والظل واملوضوع واإليقاع كما يصل 

  الراكض إىل هناية املطاف
أ مبشهد اخليل العادية الضاحبة ، القادحة للشرر حبوافرها ، املغرية مع الصباح ، املثرية للنقع وهو الغبار ، وتبد

  الداخلة يف وسط العدو فجأة تأخذه على غرة ، وتثري يف صفوفه الذعر والفرار
  يليه مشهد يف النفس من الكنود واجلحود واألثرة والشح الشديد



  قبور وحتصيل ما يف الصدورمث يعقبه مشهد لبعثرة ال
. إىل اهللا . إىل هنايتها مجيعاً . . ويف اخلتام ينتهي النقع املثار ، وينتهي الكنود والشح ، وتنتهي البعثرة واجلمع 

  . .} إن رهبم هبم يومئذ خلبري { : فتستقر هناك 
تنشئه القبور املبعثرة ، والصدور  واإليقاع املوسيقي فيه خشونة ودمدمة وفرقعة ، تناسب اجلو الصاخب املعفر الذي

فلما أراد هلذا كله . . احملصل ما فيها بشدة وقوة ، كما تناسب جو اجلحود والكنود ، واألثرة والشح الشديد 
إطاراً مناسباً ، اختاره من اجلو الصاخب املعفر كذلك ، تثريه اخليل العادية يف جريها ، الصاخبة بأصواهتا ، القادحة 

فكان . . املغرية فجاءة مع الصباح ، املثرية للنقع والغبار ، الداخلة يف وسط العدو على غري انتظار حبوافرها ، 
  اإلطار من الصورة والصورة من اإلطار

إن اإلنسان لربه . . والعاديات ضبحا ، فاملوريات قدحا ، فاملغريات صبحا ، فأثرن به نقعا ، فوسطن به مجعا { 
  }. . . وإنه حلب اخلري لشديد . هيد وإنه على ذلك لش. لكنود 

يقسم اهللا سبحانه خبيل املعركة ، ويصف حركاهتا واحدة واحدة منذ أن تبدأ عدوها وجريها ضاحبة بأصواهتا املعروفة 
حني جتري ، قارعة للصخر حبوافرها حىت توري الشرر منها ، مغرية يف الصباح الباكر ملفاجأة العدو ، مثرية للنقع 

  وهي تتوسط صفوف األعداء على غرة فتوقع بينهم الفوضى واالضطراب. غبار املعركة على غري انتظار . والغبار 
والقسم باخليل يف هذا اإلطار فيه إحياء قوي حبب . . إهنا خطوات املعركة على ما يألفه املخاطبون بالقرآن أول مرة 

  والتفاته سبحانه إليها؟هذه احلركة والنشاط هلا ، بعد الشعور بقيمتها يف ميزان اهللا 
أما الذي يقسم اهللا سبحانه عليه ، . وذلك فوق تناسق املشهد مع املشاهد املقسم عليها واملعقب هبا كما أسلفنا 

حقيقة ينبهه القرآن إليها ، ليجند إرادته لكفاحها . فهو حقيقة يف نفس اإلنسان ، حني خيوى قلبه من دوافع اإلميان 
  :ق وشائجها يف نفسه ، وثقل وقعها يف كيانه ، مذ كان اهللا يعلم عم

  . .} وإنه حلب اخلري لشديد . وإنه على ذلك لشهيد . إن اإلنسان لربه لكنود { 
ويتمثل كنوده وجحوده يف مظاهر شىت تبدو منه أفعاالً وأقواالً . إن اإلنسان ليجحد نعمة ربه ، وينكر جزيل فضله 

أو لعله يشهد على نفسه يوم . وكأنه يشهد على نفسه هبا . هذه احلقيقة ، فتقوم عليه مقام الشاهد الذي يقرر 
  .} وإنه على ذلك لشهيد { : القيامة بالكنود واجلحود 

  يوم ينطق باحلق على نفسه حيث ال جدال وال حمال. 
ومتاعاً  ولكن كما يتمثله ماال وسلطة. فهو شديد احلب لنفسه ، ومن مث حيب اخلري } وإنه حلب اخلري لشديد { 

  . .بأعراض احلياة الدنيا 
وحييل كنوده . فيغري من تصوراته وقيمه وموازينه واهتماماته . ما مل خيالط اإلميان قلبه . وهذا طبعه . هذه فطرته 

ويريه القيم احلقيقية اليت تستحق . كما يبدل أثرته وشحه إيثاراً ورمحة . وجحوده اعترافاً بفضل اهللا وشكراناً 
  . .وهي قيم أعلى من املال والسلطة واملتاع احليواين بأعراض احلياة الدنيا . تنافس والكد والكدح احلرص وال

واشتد طموحه ، . ومهما كربت أطماعه . حقري املطامع ، صغري االهتمامات . إن اإلنسان بغري إميان حقري صغري 
ال يطلقه وال . . العمر ، سجيناً يف سجن الذات وتعالت أهدافه ، فإنه يظل مرتكساً يف محأة األرض ، مقيداً حبدود 

عامل يصدر عن اهللا األزيل ، . . يرفعه إال االتصال بعامل أكرب من األرض ، وأبعد من احلياة الدنيا ، وأعظم من الذات 
  . .ويعود إىل اهللا األبدي ، وتتصل فيه الدنيا باآلخرة إىل غري انتهاء 

. سورة لعالج الكنود واجلحود واألثرة والشح ، لتحطيم قيد النفس وإطالقها منه ومن مث جتيء اللفتة األخرية يف ال



  :مع عرض مشهد البعث واحلشر يف صورة تنسي حب اخلري ، وتوقظ من غفلة البطر 
  . .} أفال يعلم إذا بعثر ما يف القبور ، وحصل ما يف الصدور؟ { 

وحتصيل ألسرار الصدور اليت ضنت . ذا اللفظ العنيف املثري بعثرة هب. بعثرة ملا يف القبور . وهو مشهد عنيف مثري 
  فاجلو كله عنف وشدة وتعفري. . حتصيل هبذا اللفظ العنيف القاسي . هبا وخبأهتا بعيداً عن العيون 

مث ليدع النفس تبحث عن . أفال يعلم إذا كان هذا؟ وال يذكر ماذا يعلم؟ ألن علمه هبذا وحده يكفي هلز املشاعر 
  ب ، وترود كل مراد ، وتتصور كل ما ميكن أن يصاحب هذه احلركات العنيفة من آثار وعواقباجلوا

  :وخيتم هذه احلركات الثائرة باستقرار ينتهي إليه كل شيء ، وكل أمر ، وكل مصري 
  . .} إن رهبم هبم يومئذ خلبري { 

. واهللا خبري هبم يف كل وقت ويف كل حال  . .وبأحواهلم وأسرارهم } يومئذ { وإنه خلبري هبم . فاملرجع إىل رهبم 
خربة وراءها . إهنا خربة وراءها عاقبة . . آثار هي اليت تثري انتباههم هلا يف هذا املقام } يومئذ { ولكن هلذه اخلربة 

  وهذا املعىن الضمين هو الذي يلوح به يف هذا املقام. حساب وجزاء 
معىن ولفظاً وإيقاعاً ، على طريقة . .  ينتهي إىل هذا القرار حىت. . إن السورة مشوار واحد الهث صاخب ثائر 

  القرآن

وََتكُونُ الْجَِبالُ ) ٤(َيْوَم َيكُونُ النَّاُس كَالْفََراشِ الَْمْبثُوِث ) ٣(َوَما أَْدرَاَك َما الْقَارَِعةُ ) ٢(َما الْقَارَِعةُ ) ١(الْقَارَِعةُ 
فَأُمُُّه َهاوَِيةٌ ) ٨(َوأَمَّا َمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه ) ٧(فَُهَو ِفي ِعيَشٍة رَاِضَيٍة ) ٦(ْن ثَقُلَْت َموَازِيُنُه فَأَمَّا َم) ٥(كَالِْعْهنِ الَْمْنفُوشِ 

  ) ١١(َناٌر َحاِمَيةٌ ) ١٠(َوَما أَْدَراَك َما ِهَيْه ) ٩(

القرع واللطم ، فهي تقرع القلوب والقارعة توحي ب. كالطامة ، والصاخة ، واحلاقة ، والغاشية . القيامة : القارعة 
  .هبوهلا 

فهي تعرض مشهداً من مشاهد . . وما تنتهي إليه . وما يقع فيها . حقيقتها . والسورة كلها عن هذه القارعة 
  .القيامة 

: فيبدو الناس يف ظله صغاراً ضئاالً على كثرهتم . واملشهد املعروض هنا مشهد هول تتناول آثاره الناس واجلبال 
مستطارون مستخفون يف حرية الفراش الذي يتهافت على اهلالك ، وهو ال ميلك لنفسه } كالفراش املبثوث {  فهم

وجهة ، وال يعرف له هدفاً وتبدو اجلبال اليت كانت ثابتة راسخة كالصوف املنفوش تتقاذفه الرياح وتعبث به حىت 
ق الظل الذي يلقيه اللفظ ، واجلرس الذي تشترك فيه األنسام فمن تناسق التصوير أن تسمى القيامة بالقارعة ، فيتس

حروفه كلها ، مع آثار القارعة يف الناس واجلبال سواء وتلقي إحياءها للقلب واملشاعر ، متهيداً ملا ينتهي إليه املشهد 
  من حساب وجزاء

  . .} ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ . القارعة { 
لتلقي بظلها وجرسها اإلحياء املدوي . بال خرب وال صفة } القارعة { : هنا قذيفة لقد بدأ بإلقاء الكلمة مفردة كأ

  املرهوب
  فهي األمر املستهول الغامض الذي يثري الدهش والتساؤل. . } ما القارعة؟ { : مث أعقبها سؤال التهويل 

  ا اإلدراك ، وأن يلم هبا التصورفهي أكرب من أن حييط هب. . } وما أدراك ما القارعة؟ { : مث أجاب بسؤال التجهيل 
  :فماهيتها فوق اإلدراك والتصور كما أسلفنا . مث اإلجابة مبا يكون فيها ، ال مباهيتها 



  . .} يوم يكون الناس كالفراش املبثوث ، وتكون اجلبال كالعهن املنفوش { 
وحيس السامع كأن . صال ارجتافاً مشهد تطري له القلوب شعاعاً ، وترجف منه األو. هذا هو املشهد األول للقارعة 

  :كل شيء يتشبث به يف األرض قد طار حوله هباء مث جتيء اخلامتة للناس مجيعاً 
} وما أدراك ماهيه؟ نار حامية . فأما من ثقلت موازينه فهو يف عيشة راضية ، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية { 
.  

وهذا ما يلقيه التعبري جبملته ، . هللا اعتبار ، وقيماً ليس هلا عنده اعتبار قيماً هلا عند ا: وثقل املوازين وخفتها تفيدنا 
فالدخول يف جدل عقلي ولفظي حول هذه التعبريات هو جفاء للحس القرآين . وهذا اهللا أعلم ما يريده اهللا بكلماته 

  ، وعبث ينشئه الفراغ من االهتمام احلقيقي بالقرآن واإلسالم
ويدعها جمملة بال تفصيل ، توقع يف . . } فهو يف عيشة راضية { يف اعتبار اهللا وتقوميه }  فأما من ثقلت موازينه{ 

  .احلس ظالل الرضى وهو أروح النعيم 
فمرجع القوم . واألم هي مرجع الطفل ومالذه . . } فأمه هاوية { يف اعتبار اهللا وتقوميه } وأما من خفت موازينه { 

وفيه كذلك غموض ميهد إليضاح بعده يزيد . لتعبري أناقة ظاهرة ، وتنسيق خاص ومالذهم يومئذ هو اهلاوية ويف ا
  :يف عمق األثر املقصود 

  . .} وما أدراك ماهيه؟ { 
  سؤال التجهيل والتهويل املعهود يف القرآن ، إلخراج األمر عن حدود التصور وحيز اإلدراك

  :مث جييء اجلواب كنربة اخلتام 
  . .} نار حامية { 

فماذا هو واجد عند أمه . أم الذي خفت موازينه أمه اليت يفيء إليها ويأوي واألم عندها األمن والراحة  هذه هي
  احلامية. . النار . . اهلاوية . . هذه 

  إهنا مفاجأة تعبريية متثل احلقيقة القاسية

كَلَّا لَْو َتْعلَُمونَ ِعلَْم ) ٤(ثُمَّ كَلَّا َسْوَف َتْعلَُمونَ ) ٣(لَُمونَ كَلَّا َسْوَف َتْع) ٢(حَتَّى ُزْرُتُم الَْمقَابَِر ) ١(أَلَْهاكُُم التَّكَاثُُر 
  ) ٨(ثُمَّ لَُتسْأَلُنَّ َيْوَمِئٍذ َعنِ النَِّعيمِ ) ٧(ثُمَّ لََتَرُونََّها َعْيَن الَْيِقنيِ ) ٦(لََتَرُونَّ الَْجِحيَم ) ٥(الَْيِقنيِ 

ميد بصوته ويدوي . ا هي صوت نذير ، قائم على شرف عال هذه السورة ذات إيقاع جليل رهيب عميق وكأمن
فهو ميد . يصيح بنّوم غافلني خممورين سادرين ، أشرفوا على اهلاوية وعيوهنم مغمضة ، وحسهم مسحور . بنربته 

  :بصوته إىل أعلى وأبعد ما يبلغ 
  . .} حىت زرمت املقابر . أهلاكم التكاثر { 

أيها . الالهون املتكاثرون باألموال واألوالد وأعراض احلياة وأنتم مفارقون  أيها. أيها السادرون املخمورون 
أيها التاركون ما تتكاثرون فيه وتتفاخرون إىل حفرة ضيقة ال تكاثر فيها وال . املخدوعون مبا أنتم فيه عما يليه 

  .} أهلاكم التكاثر حىت زرمت املقابر { فقد . . استيقظوا وانظروا . . تفاخر 
  :قرع قلوهبم هبول ما ينتظرهم هناك بعد زيارة املقابر يف إيقاع رزين مث ي
  . .} كال سوف تعلمون { 

  :ويكرر هذا اإليقاع بألفاظه وجرسه الرهيب الرصني 



  .} مث كال سوف تعلمون { 
ة اخلمار واالستكثار ال يتبينون حقيقته اهلائلة يف غمر. وتلوحياً مبا وراءه من أمر ثقيل . مث يزيد التوكيد عمقاً ورهبة 

:  
  . .} كال لو تعلمون علم اليقني { 

  :مث يكشف عن هذه احلقيقة املطوية الرهيبة 
  . .} لترُونّ اجلحيم { 

  :مث يؤكد هذه احلقيقة ويعمق وقعها الرهيب يف القلوب 
  . .} مث لترّوهنا عني اليقني { 

فل يتنبه ، والسادر يتلفت ، والناعم يرتعش ويرجتف مما مث يلقي باإليقاع األخري ، الذي يدع املخمور يفيق ، والغا
  :يف يديه من نعيم 

  } مث لتسألن يومئذ عن النعيم { 
لتسألن عنه من أين نلتموه؟ وفيم أنفقتموه؟ أمن طاعة ويف طاعة؟ أم من معصية ويف معصية؟ أمن حالل ويف حالل؟ 

  هل استأثرمت؟ هل شكرمت؟ هل أديتم؟ هل شاركتم؟. أم من حرام ويف حرام؟ 
فهو عبء تستخفونه يف غمرتكم وهلوكم ولكن وراءه ما وراءه من . . عما تتكاثرون به وتتفاخرون } لتسألن { 

  هم ثقيل
وتدع القلب مثقالً مشغوالً هبم اآلخرة . وتلقي يف احلس ما تلقي مبعناها وإيقاعها . إهنا سورة تعرب بذاهتا عن ذاهتا 
  غائر اهتماماهتا اليت يهش هلا الفارغونعن سفساف احلياة الدنيا وص

وتنتهي . . } أهلاكم التكاثر حىت زرمت املقابر { . . إهنا تصور احلياة الدنيا كالومضة اخلاطفة يف الشريط الطويل 
مث ميتد الزمن بعد ذلك ومتتد األثقال؛ ويقوم األداء التعبريي ذاته هبذا . . ومضة احلياة وتنطوي صفحتها الصغرية 

  . .فتتسق احلقيقة مع النسق التعبريي الفريد . حياء اإل
وما يقرأ اإلنسان هذه السورة اجلليلة الرهيبة العميقة ، بإيقاعاهتا الصاعدة الذاهبة يف الفضاء إىل بعيد يف مطلعها ، 

ة الوامضة اليت حىت يشعر بثقل ما على عاتقه من أعقاب هذه احليا. . الرصينة الذاهبة إىل القرار العميق يف هنايتها 
  حيياها على األرض ، مث حيمل ما حيمل منها وميضي به مثقالً يف الطريق

  مث ينشئ حياسب نفسه على الصغري والزهيد

  ) ٣(ا بِالصَّْبرِ إِلَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت َوتََواصَْوا بِالَْحقِّ َوَتوَاَصْو) ٢(إِنَّ الْإِْنَسانَ لَِفي ُخْسرٍ ) ١(َوالَْعْصرِ 

وتربز معامل . يف هذه السورة الصغرية ذات اآليات الثالث يتمثل منهج كامل للحياة البشرية كما يريدها اإلسالم 
إهنا تضع الدستور اإلسالمي كله يف كلمات قصار . التصور اإلمياين حبقيقته الكبرية الشاملة يف أوضح وأدق صورة 

وهذا هو اإلعجاز . . يف آية واحدة هي اآلية الثالثة من السورة . ا ووظيفتها حقيقته: وتصف األمة املسلمة . 
  . .الذي ال يقدر عليه إال اهللا 

  :واحلقيقة الضخمة اليت تقررها هذه السورة مبجموعها هي هذه 
حد رابح ، إنه على امتداد الزمان يف مجيع األعصار ، وامتداد اإلنسان يف مجيع األدهار ، ليس هنالك إال منهج وا

. هو ذلك املنهج الذي ترسم السورة حدوده ، وهو هذا الطريق الذي تصف السورة معامله . وطريق واحد ناج 



  . .وكل ما وراء ذلك ضياع وخسار 
  .} إال الذين آمنوا ، وعملوا الصاحلات ، وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب . والعصر ، إن اإلنسان لفي خسر { 

  . .والتواصي بالصرب . والتواصي باحلق . مل الصاحل والع. إنه اإلميان 
  فما اإلميان؟؟

  .حنن ال نعّرف اإلميان هنا تعريفه الفقهي؛ ولكننا نتحدث عن طبيعته وقيمته يف احلياة 
ومن مث . إنه اتصال هذا الكائن اإلنساين الفاين الصغري احملدود باألصل املطلق األزيل الباقي الذي صدر عنه الوجود 

. صاله بالكون الصادر عن ذات املصدر ، وبالنواميس اليت حتكم هذا الكون ، وبالقوى والطاقات املذخورة فيه ات
ومن حدود قوته اهلزيلة إىل عظمة الطاقات . واالنطالق حينئذ من حدود ذاته الصغرية إىل رحابة الكون الكبري 

  .اد اليت ال يعلمها إال اهللا ومن حدود عمره القصري إىل امتداد اآلب. الكونية اجملهولة 
وفضالً عما مينحه هذا االتصال للكائن اإلنساين من قوة وامتداد وانطالق ، فإنه مينحه إىل جانب هذا كله متاعاً 

فإذا احلياة رحلة يف مهرجان إهلي مقام . بالوجود وما فيه من مجال ، ومن خملوقات تتعاطف أرواحها مع روحه 
وهي سعادة رفيعة ، وفرح نفيس ، وأنس باحلياة والكون كأنس احلبيب . . ل أوان للبشر يف كل مكان ويف ك

  . .وفقدانه خسران ال يعدله خسران . وهو كسب ال يعدله كسب . باحلبيب 
  . .مث إن مقومات اإلميان هي بذاهتا مقومات اإلنسانية الرفيعة الكرمية 

، ويقيم يف نفسه املساواة مع مجيع العباد ، فال يذل ألحد ،  التعبد إلله واحد ، يرفع اإلنسان عن العبودية لسواه
واالنطالق الذي ينبثق من . ومن هنا االنطالق التحرري احلقيقي لإلنسان . . وال حيين رأسه لغري الواحد القهار 

طالق فاالن. إنه ليس هناك إال قوة واحدة وإال معبود واحد . الضمري ومن تصور احلقيقة الواقعة يف الوجود 
  .التحرري ينبثق من هذا التصور انبثاقاً ذاتياً ، ألنه هو األمر املنطقي الوحيد 

والربانية اليت حتدد اجلهة اليت يتلقى منها اإلنسان تصوراته وقيمه وموازينه واعتباراته وشرائعه وقوانينه ، وكل ما 
وترفع . ملصلحة ، وحتل حملهما الشريعة والعدالة فينتفي من احلياة اهلوى وا. يربطه باهللا ، أو بالوجود ، أو بالناس 

من شعور املؤمن بقيمة منهجه ، ومتده باالستعالء على تصورات اجلاهلية وقيمها واعتباراهتا ، وعلى القيم املستمدة 
  .من االرتباطات األرضية الواقعة 

ة من اهللا مباشرة فهي األعلى واألقوى ولو كان فرداً واحداً ، ألنه إمنا يواجهها بتصورات وقيم واعتبارات مستمد. 
  .واألوىل باالتباع واالحترام 

ووضوح الصلة بني اخلالق واملخلوق ، وتبني مقام األلوهية ومقام العبودية على حقيقتها الناصعة ، مما يصل هذه 
، والروح طمأنينة ،  ويودع القلب نوراً. اخلليقة الفانية باحلقيقة الباقية يف غري تعقيد ، وبال وساطة يف الطريق 

وينفي التردد واخلوف والقلق واالضطراب كما ينفي االستكبار يف األرض بغري احلق ، . والنفس أنساً وثقة 
  واالستعالء على العباد بالباطل واالفتراء
إمنا . عة فال يكون اخلري فلته عارضة ، وال نزوة طارئة ، وال حادثة منقط. واالستقامة على املنهج الذي يريده اهللا 

ينبعث عن دوافع ، ويتجه إىل هدف ، ويتعاون عليه األفراد املرتبطون يف اهللا ، فتقوم اجلماعة املسلمة ذات اهلدف 
  .كما تتضامن اَألجيال املتعاقبة املوصولة هبذا احلبل املتني . الواحد الواضح ، والراية الواحدة املتميزة 
فع من اعتباره يف نظر نفسه ، ويثري يف ضمريه احلياء من التدين عن املرتبة واالعتقاد بكرامة اإلنسان على اهللا ، ير

وكل مذهب أو تصور حيط . . أنه كرمي عند اهللا . . وهذا أرفع تصور يتصوره اإلنسان لنفسه . اليت رفعه اهللا إليها 



هو تصور أو مذهب . .  من قدر اإلنسان يف نظر نفسه ، ويرده إىل منبت حقري ، ويفصل بينه وبني املأل األعلى
  يدعوه إىل التدين والتسفل ولو مل يقل له ذلك صراحة

ومن هنا كانت إحياءات الدارونية والفرويدية واملاركسية هي أبشع ما تبتلى به الفطرة البشرية والتوجيه اإلنساين ، 
ما يستغرب ، ومن مث فتوحي إىل البشر بأن كل سفالة وكل قذارة وكل حقارة هي أمر طبيعي متوقع ، ليس فيه 

  وهي جناية على البشرية تستحق املقت واالزدراء. . ليس فيه ما خيجل 
مث برقابة اهللا على الضمائر واطالعه على . ونظافة املشاعر جتيء نتيجة مباشرة للشعور بكرامة اإلنسان على اهللا 

وأمثاهلما ، ليستحيي أن يطلع إنسان وإن اإلنسان السوي الذي مل متسخه إحياءات فرويد وكارل ماركس . السرائر 
واملؤمن حيس وقع نظر اهللا سبحانه يف أطواء حسه إحساساً يرتعش له . مثله على شوائب ضمريه وخائنة شعوره 

  فأوىل أن يطهر حسه هذا وينظفه. ويهتز 
. لشر وحيب اخلري واحلاسة األخالقية مثرة طبيعية وحتمية لإلميان بإله عادل رحيم عفو كرمي ودود حليم ، يكره ا

  .ويعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور 
وهناك التبعة املترتبة على حرية اإلرادة ومشول الرقابة ، وما تثريه يف حس املؤمن من يقظة وحساسية ، ومن رزانة 

لبشرية وهي ليست تبعة فردية فحسب ، إمنا هي كذلك تبعة مجاعية ، وتبعة جتاه اخلري يف ذاته ، وإزاء ا. وتدبر 
وحني يتحرك املؤمن حركة فهو حيس هبذا كله ، فيكرب يف عني نفسه ، ويقدر نتيجة خطوه قبل . . أمام اهللا . . مجيعاً 

  .إنه كائن له قيمة يف الوجود ، وعليه تبعة يف نظام هذا الوجود . . أن ميد رجله 

.  
. إلميان واختيار ما عند اهللا ، وهو خري وأبقى واالرتفاع عن التكالب على أعراض احلياة الدنيا وهو بعض إحياءات ا

يساعد على هذا سعة اجملال . . والتنافس على ما عند اهللا يرفع ويطهر وينظف } ويف ذلك فليتنافس املتنافسون { 
مما يهدئ يف نفسه القلق على النتيجة . بني الدنيا واآلخرة ، واألرض واملأل األعلى . . الذي يتحرك فيه املؤمن 

فهو يفعل اخلري ألنه اخلري ، وألن اهللا يريده ، وال عليه أال يدّر اخلري خرياً على مشهد من . عجلة على الثمرة وال
وال ينسى ، وال يغفل شيئاً  -فاهللا الذي يفعل اخلري ابتغاء وجهه ال ميوت سبحانه . عينيه يف عمره الفردي احملدود 

ومن مث يستمد القدرة على مواصلة . لدنيا ليست هناية املطاف واحلياة ا. واألرض ليست دار جزاء . من عمله 
وهذا هو الذي يكفل أن يكون اخلري منهجاً موصوالً ، ال دفعة طارئة ، وال . اخلري من هذا الينبوع الذي ال ينضب 

يف طغيان طاغية سواء متثل . وهذا هو الذي ميد املؤمن هبذه القوة اهلائلة اليت يقف هبا يف وجه الشر . فلتة مقطوعة 
هذا الضغط الذي ينشأ أول ما . ، أو يف ضغط االعتبارات اجلاهلية ، أو يف اندفاع نزواته هو وضغطها على إرادته 

ينشأ من شعور الفرد بقصر عمره عن استيعاب لذائذه وحتقيق أطماعه ، وقصره كذلك عن رؤية النتائج البعيدة 
  .إلميان يعاجل هذا الشعور عالجاً أساسياً كامالً للخري ، وشهود انتصار احلق على الباطل وا

إن اإلميان هو أصل احلياة الكبري ، الذي ينبثق منه كل فرع من فروع اخلري ، وتتعلق به كل مثرة من مثاره ، وإال 
  وإال فهي مثرة شيطانية ، وليس هلا امتداد أو دوام. فهو فرع مقطوع من شجرته ، صائر إىل ذبول وجفاف 

وإال فهي مفلتة ال متسك بشيء ، ذاهبة بدداً مع األهواء . ور الذي تشد إليه مجيع خيوط احلياة الرفيعة وهو احمل
  . .والنزوات 

وهو املنهج الذي يضم شتات األعمال ، ويردها إىل نظام تتناسق معه وتتعاون ، وتنسلك يف طريق واحد ، ويف 
  .. حركة واحدة ، هلا دافع معلوم ، وهلا هدف مرسوم 



. ومن مث يهدر القرآن قيمة كل عمل ال يرجع إىل هذا األصل ، وال يشد إىل هذا احملور ، وال ينبع من هذا املنهج 
مثل الذين كفروا برهبم أعماهلم { : جاء يف سورة إبراهيم . . والنظرية اإلسالمية صرحية يف هذا كل الصراحة 

والذين { : وجاء يف سورة النور } كسبوا على شيء  ال يقدرون مما. كرماد اشتدت به الريح يف يوم عاصف 
وهي نصوص صرحية يف إهدار قيمة } كفروا أعماهلم كسراب بقيعة حيسبه الظمآن ماء ، حىت إذا جاءه مل جيده شيئاً 

لوجود العمل كله ، ما مل يستند إىل اإلميان ، الذي جيعل له دافعاً موصوالً مبصدر الوجود ، وهدفاً متناسقاً مع غاية ا
  .فمن انقطع عنه فقد انقطع وفقد حقيقة معناه . وهذه هي النظرة املنطقية لعقيدة ترد األمور كلها إىل اهللا . 

إن اإلميان دليل على صحة الفطرة وسالمة التكوين اإلنساين ، وتناسقه مع فطرة الكون كله ، ودليل التجاوب بني 
  .اإلنسان والكون من حوله 

وال بد أن ينتهي هذا . ون ، وحني يصح كيانه ال بد أن يقع بينه وبني هذا الكون جتاوب فهو يعيش يف هذا الك
. التجاوب إىل اإلميان ، حبكم ما يف الكون ذاته من دالئل وإحياءات عن القدرة املطلقة اليت أبدعته على هذا النسق 

اجلهاز الذي يتلقى ، وهو هذا الكيان  فإذا فقد هذا التجاوب أو تعطل ، كان هذا بذاته دليالً على خلل ونقص يف
وال يصح معه عمل ولو كان يف ظاهره مسحة من . وكان هذا دليل فساد ال يكون معه إال خسران . اإلنساين 
  .الصالح 

وإن عامل املؤمن من السعة والشمول واالمتداد واالرتفاع واجلمال والسعادة حبيث تبدو إىل جانبه عوامل غري املؤمنني 
  خاسرة أي خسران. . ئيلة هابطة هزيلة شائهة شقية صغرية ض

والعمل الصاحل وهو الثمرة الطبيعية لإلميان ، واحلركة الذاتية اليت تبدأ يف ذات اللحظة اليت تستقر فيها حقيقة 
ا يف ما إن تستقر يف الضمري حىت تسعى بذاهتا إىل حتقيق ذاهت. فاإلميان حقيقة إجيابية متحركة . اإلميان يف القلب 

ال ميكن أن يظل خامداً ال يتحرك ، كامناً ال يتبدى . . هذا هو اإلميان اإلسالمي . . اخلارج يف صورة عمل صاحل 
شأنه شأن الزهرة ال . فإن مل يتحرك هذه احلركة الطبيعية فهو مزيف أو ميت . . يف صورة حية خارج ذات املؤمن 

  وإال فهو غري موجود.  فهو ينبعث منها انبعاثاً طبيعياً. متسك أرجيها 
إنه ليس انكماشاً وسلبية وانزواء يف . . يتجه إىل اهللا . . إنه حركة عمل وبناء وتعمري . . ومن هنا قيمة اإلميان 

وليس جمرد النوايا الطيبة اليت ال تتمثل يف حركة وهذه طبيعة اإلسالم البارزة اليت جتعل منة قوة . مكنونات الضمري 
  .م احلياة بناء كربى يف صمي

. وهذا املنهج حركة دائمة متصلة يف صميم الوجود . وهذا مفهوم ما دام اإلميان هو االرتباط باملنهج الرباين 
وقيادة اإلميان للبشرية هي قيادة لتحقيق منهج احلركة اليت هي طبيعة الوجود . صادرة عن تدبري ، متجهة إىل غاية 

  .رة الالئقة مبنهج يصدر عن اهللا احلركة اخلرية النظيفة البانية املعم. 
أما التواصي باحلق والتواصي بالصرب فتربز من خالهلا صورة األمة املسلمة أو اجلماعة املسلمة ذات الكيان اخلاص ، 

واليت تعرف حقيقة ما هي . اجلماعة اليت تشعر بكياهنا كما تشعر بواجبها . والرابطة املميزة ، والوجهة املوحدة 
ن اإلميان والعمل الصاحل ، الذي يشمل فيما يشمل قيادة البشرية يف طريق اإلميان والعمل الصاحل؛ مقدمة عليه م

  .فتتواصى فيما بينها مبا يعينها على النهوض باألمانة الكربى 
 .األمة اخلرية . فمن خالل لفظ التواصي ومعناه وطبيعته وحقيقته تربز صورة األمة أو اجلماعة املتضامة املتضامنة 

وهكذا يريد . . وهي أعلى وأنصع صورة لألمة املختارة . . القيمة يف األرض على احلق والعدل واخلري . الواعية 



هكذا يريدها أمة خرية قوية واعية قائمة على حراسة احلق واخلري ، متواصية باحلق والصرب . . اإلسالم أمة اإلسالم 
  .القرآن يف مودة وتعاون وتآخ تنضح هبا كلمة التواصي يف 

.  
هوى النفس ، ومنطق املصلحة ، : واملعوقات عن احلق كثرية . فالنهوض باحلق عسري . والتواصي باحلق ضرورة 

والتواصي تذكري وتشجيع وإشعار بالقرىب . . وطغيان الطغاة ، وظلم الظلمة ، وجور اجلائرين . وتصورات البيئة 
فهو مضاعفة جملموع االجتاهات الفردية ، إذ تتفاعل معاً فتتضاعف . يف اهلدف والغاية ، واألخوة يف العبء واألمانة 

وهذا الدين . . تتضاعف بإحساس كل حارس للحق أن معه غريه يوصيه ويشجعه ويقف معه وحيبه وال خيذله . 
  .وهو احلق ال يقوم إال يف حراسة مجاعة متواصية متكافلة متضامنة على هذا املثال 

فالقيام على اإلميان والعمل الصاحل ، وحراسة احلق والعدل ، من أعسر ما . رورة والتواصي بالصرب كذلك ض
والصرب على األذى . ال بد من الصرب على جهاد النفس ، وجهاد الغري . وال بد من الصرب . يواجه الفرد واجلماعة 

احل ، وانطماس املعامل ، والصرب على طول الطريق وبطء املر. والصرب على تبجح الباطل وتنفج الشر . واملشقة 
  وبعد النهاية

والتواصي بالصرب يضاعف املقدرة ، مبا يبعثه من إحساس بوحدة اهلدف ، ووحدة املتجه ، وتساند اجلميع ، 
إىل آخر ما يثريه من معاين اجلماعة اليت ال تعيش حقيقة اإلسالم إال يف جوها . . وتزودهم باحلب والعزم واإلصرار 

  .وإال فهو اخلسران والضياع . . ن خالهلا ، وال تربز إال م
وننظر اليوم من خالل هذا الدستور الذي يرمسه القرآن حلياة الفئة الراحبة الناجية من اخلسران ، فيهولنا أن نرى 

يهولنا هذا الضياع الذي تعانيه البشرية يف الدنيا . اخلسر حييق بالبشرية يف كل مكان على ظهر األرض بال استثناء 
اآلخرة يهولنا أن نرى إعراض البشرية ذلك اإلعراض البائس عن اخلري الذي أفاضه اهللا عليها؛ مع فقدان  قبل

هذا واملسلمون أو أصحاب دعوى اإلسالم بتعبري أدق . . السلطة اخلرية املؤمنة القائمة على احلق يف هذه األرض 
اإلهلي الذي اختاره اهللا هلم ، وعن الدستور الذي  هم أبعد أهل األرض عن هذا اخلري ، وأشدهم إعراضاً عن املنهج

والبقاع ايل انبعث منها هذا اخلري . شرعه ألمتهم ، وعن الطريق الوحيد الذي رمسه للنجاة من اخلسران والضياع 
. رخيها كله أول مرة تترك الراية اليت رفعها هلا اهللا ، راية اإلميان ، لتتعلق برايات عنصرية مل تنل حتتها خرياً قط يف تا

حىت جاء اإلسالم فرفع هلا هذه الراية املنتسبة هللا ، ال شريك له ، . مل يكن هلا حتتها ذكر يف األرض وال يف السماء 
الراية اليت انتصر العرب حتتها وسادوا وقادوا . . املسماة باسم اهللا ال شريك له ، املوسومة مبيسم اهللا ال شريك له 

  . .واعية ناجية ألول مرة يف تارخيهم ويف تاريخ البشرية الطويل البشرية قيادة خرية قوية 
عن هذه القيادة . . » ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني؟ « : يقول األستاذ أبو احلسن الندوي يف كتابه القيم 

  :» ئصهم األئمة املسلمون وخصا« : » عهد القيادة اإلسالمية « اخلرية الفذة يف التاريخ كله ، وحتت عنوان 
ظهر املسلمون ، وتزعموا العامل ، وعزلوا األمم املزيفة من زعامة اإلنسانية اليت استغلتها وأساءت عملها ، « 

وساروا باإلنسانية سرياً حثيثاً متزناً عادالً ، وقد توفرت فيهم الصفات اليت تؤهلهم لقيادة األمم ، وتضمن سعادهتا 
  .» وفالحها يف ظلهم وحتت قيادهتم 

ألن ذلك منبع . أهنم أصحاب كتاب منزل وشريعة إهلية ، فال يقننون وال يشترعون من عند أنفسهم : أوالً  «
اجلهل واخلطأ والظلم ، وال خيبطون يف سلوكهم وسياستهم ومعاملتهم للناس خبط عشواء ، وقد جعل اهللا هلم نوراً 



من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً ميشي به يف  أو{ ميشون به يف الناس ، وجعل هلم شريعة حيكمون هبا الناس 
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني هللا شهداء { : وقد قال اهللا تعاىل } الناس كمن مثله يف الظلمات ليس خبارج منها؟ 

} مبا تعملون اعدلوا هو أقرب للتقوى ، واتقوا اهللا إن اهللا خبري . بالقسط ، وال جيرمنكم شنآن قوم على أال تعدلوا 
أهنم مل يتولوا احلكم والقيادة بغري تربية خلقية وتزكية نفس ، خبالف غالب األمم واألفراد ورجال احلكومة يف : ثانياً 

املاضي واحلاضر ، بل مكثوا زمناً طويالً حتت تربية حممد صلى اهللا عليه وسلم وإشرافه الدقيق ، يزكيهم ويؤدهبم ، 
يقول . لعفاف واألمانة واإليثار وخشية اهللا ، وعدم االستشراف لإلمارة واحلرص عليها ويأخذهم بالزهد والورع وا

  .« إنا واهللا ال نويل هذا العمل أحداً سأله ، أو أحداً حرص عليه » : 
} تلك الدار اآلخرة جنعلها للذين ال يريدون علواً يف األرض وال فساداً والعاقبة للمتقني { : وال يزال يقرع مسعهم 

فكانوا ال يتهافتون على الوظائف واملناصب ، فضالً عن أن يرشحوا أنفسهم لإلمارة ، ويزكوا أنفسهم ، وينشروا 
فإذا تولوا شيئاً من أمور الناس مل يعدوه مغنماً أو طعمة أو مثناً ملا أنفقوا . دعاية هلا ، وينفقوا األموال سعياً وراءها 
م ، وامتحاناً من اهللا؛ ويعلمون أهنم موقوفون عند رهبم ، ومسؤولون عن من مال أو جهد؛ بل عدوه أمانة يف عنقه

إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها ، وإذا حكمتم بني { : الدقيق واجلليل ، وتذكروا دائماً قول اهللا تعاىل 
وق بعض درجات ، وهو الذي جعلكم خالئف األرض ، ورفع بعضكم ف{ . . وقوله } الناس أن حتكموا بالعدل 

إهنم مل يكونوا خدمة جنس ، ورسل شعب أو وطن ، يسعون لرفاهيته ومصلحته : ثالثاً » } ليبلوكم فيما آتاكم 
وحده؛ ويؤمنون بفضله وشرفه على مجيع الشعوب واألوطان ، مل خيلقوا إال ليكونوا حكاماً ، ومل ختلق إال لتكون 

رية عربية ينعمون ويرتعون يف ظلها ، ويشمخون ويتكربون حتت محايتها ومل خيرجوا ليؤسسوا إمرباطو. حمكومة هلم 
، وخيرجون الناس من حكم الروم والفرس إىل حكم العرب وإىل حكم أنفسهم إمنا قاموا ليخرجوا الناس من عبادة 

ابتعثنا لنخرج  اهللا: كما قال ربعي بن عامر رسول املسلمني يف جملس يزدجرد . العباد مجيعاً إىل عبادة اهللا وحده 
  .« الناس من عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده ، ومن ضيق الدنيا إىل سعتها ، ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم 

ال فضل لعريب على عجمي ، . فاألمم عندهم سواء ، والناس عندهم سواء الناس كلهم من آدم ، وآدم من تراب 
أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا ،  يا{ : وال لعجمي على عريب إال بالتقوى 

وقد قال عمر بن اخلطاب لعمرو بن العاص عامل مصر وقد ضرب ابنه مصرياً } إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم 
أحراراً أمهاهتم؟  مىت استعبدمت الناس وقد ولدهتم: فاقتص منه عمر . خذها من ابن األكرمني : وافتخر بآبائه قائالً 

فلم يبخل هؤالء مبا عندهم من دين وعلم وهتذيب على أحد ، ومل يراعوا يف احلكم واإلمارة والفضل نسباً ولوناً 
ووطناً ، بل كانوا سحابة انتظمت البالد وعمت العباد ، وغوادي مزنة أثىن عليها السهل والوعر ، وانتفعت هبا 

  .حها البالد والعباد على قدر قبوهلا وصال
يف ظل هؤالء وحتت حكمهم استطاعت األمم والشعوب حىت املضطهدة منها يف القدمي أن تنال نصيبها من الدين 
والعلم والتهذيب واحلكومة ، وأن تساهم العرب يف بناء العامل اجلديد ، بل إن كثرياً من أفرادها فاقوا العرب يف 

  . .عرب وسادة املسلمني من األئمة والفقهاء واحملدثني بعض الفضائل ، وكان منهم أئمة هم تيجان مفارق ال
إن اإلنسان جسم وروح ، وهو ذو قلب وعقل وعواطف وجوارح ، ال يسعد وال يفلح وال يرقى رقياً : رابعاً « 

املدنية  متزناً عادالً حىت تنمو فيه هذه القوى كلها منواً متناسباً الئقاً هبا ، ويتغذى غذاء صاحلاً ، وال ميكن أن توجد
وقد . الصاحلة ألبتة إال إذا ساد وسط ديين خلقي عقلي جسدي ميكن فيه لإلنسان بسهولة أن يبلغ كماله اإلنساين 

أثبتت التجربة أنه ال يكون ذلك إال إذا مكنت قيادة احلياة وإدارة دفة املدنية بني الذين يؤمنون بالروح واملادة ، 



  . .» ية واخللقية ، وأصحاب عقول سليمة راجحة ، وعلوم صحيحة نافعة ويكونون أمثلة كاملة يف احلياة الدين
  :» دور اخلالفة الراشدة مثل املدنية الصاحلة « : إىل أن يقول حتت عنوان 

وكذلك كان ، فلم نعرف دوراً من أدوار التاريخ أكمل وأمجل وأزهر يف مجيع هذه النواحي من هذا الدور دور « 
. اونت فيه قوة الروح واألخالق والدين والعلم واألدوات املادية يف تنشئة اإلنسان الكامل اخلالفة الراشدة فقد تع

كانت حكومة من أكرب حكومات العامل ، وقوة سياسية مادية تفوق كل قوة يف . . ويف ظهور املدنية الصاحلة 
ياة الناس ونظام احلكم ، وتزدهر فيها عصرها ، تسود فيها املثل اخللقية العليا ، وحتكم معايري األخالق الفاضلة يف ح

األخالق والفضيلة مع التجارة والصناعة ، ويساير الرقي اخللقي والروحي اتساع الفتوح واحتفال احلضارة ، فتقل 
اجلنايات ، وتندر اجلرائم بالنسبة إىل مساحة اململكة وعدد سكاهنا ورغم دواعيها وأسباهبا ، وحتسن عالقة الفرد 

  .فرد باجلماعة ، وعالقة اجلماعة بالفرد بالفرد ، وال

  .« . . وهو دور كمايل مل حيلم اإلنسان بأرقى منه ، ومل يفترض املفترضون أزهى منه 
« سورة العصر » هذه بعض مالمح تلك احلقبة السعيدة اليت عاشتها البشرية يف ظل الدستور اإلسالمي الذي تضع 

  . حتملها مجاعة اإلميان والعمل الصاحل والتواصي باحلق والتواصي بالصرب قواعده ، وحتت تلك الراية اإلميانية اليت
فأين منها هذا الضياع الذي تعانيه البشرية اليوم يف كل مكان ، واخلسار الذي تبوء به يف معركة اخلري والشر ، 

مث وضعت . كانت هلا القيادة والعماء عن ذلك اخلري الكبري الذي محلته األمة العربية للبشر يوم محلت راية اإلسالم ف
وإذا الرايات كلها بعد ذلك . وإذا القافلة كلها تعطو إىل الضياع واخلسار . هذه الراية فإذا هي يف ذيل القافلة 
وإذا هي كلها للعماء . وإذا هي كلها للباطل ليس فيها راية واحدة للحق . للشيطان ليس فيها راية واحدة هللا 

واحدة للهدى والنور ، وإذا هي كلها للخسار ليس فيها راية واحدة للفالح وراية اهللا ما والضالل ليس فيها راية 
  .وإهنا لترتقب اليد اليت ترفعها واألمة اليت تسري حتتها إىل اخلري واهلدى والصالح والفالح . تزال 

هناك الربح . ناك وه. وهو على عظمته إذا قيس بشأن اآلخرة صغري . ذلك شأن الربح واخلسر يف هذه األرض 
ربح : هناك الربح واخلسر . . هناك يف األمد الطويل ، ويف احلياة الباقية ، ويف عامل احلقيقة . احلق واخلسر احلق 

هناك حيث يبلغ اإلنسان أقصى الكمال املقدر له ، أو يرتكس فتهدر . اجلنة والرضوان ، أو خسر اجلنة والرضوان 
  :جراً يف القيمة ودون احلجر يف الراحة آدميته ، وينتهي إىل أن يكون ح

إنه . . وهذه السورة حامسة يف حتديد الطريق } يا ليتين كنت تراباً : يوم ينظر املرء ما قدمت يداه ويقول الكافر { 
. طريق واحد ال يتعدد . . } إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ، وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب { . . اخلسر 
وتقوم متضامنة على . ميان والعمل الصاحل وقيام اجلماعة املسلمة ، اليت تتواصى باحلق وتتواصى بالصرب طريق اإل

  .حراسة احلق مزودة بزاد الصرب 
ومن مث كان الرجالن من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا التقيا مل يتفرقا حىت يقرأ . إنه طريق واحد 

لقد كانا يتعاهدان على هذا الدستور اإلهلي . . مث يسلم أحدمها على اآلخر « لعصر وا» أحدمها على اآلخر سورة 
ويتعاهدان على أهنما . ، يتعاهدان على اإلميان والصالح ، ويتعاهدان على التواصي باحلق والتواصي بالصرب 

  . .ويتعاهدان على أهنما من هذه األمة القائمة على هذا الدستور . حارسان هلذا الدستور 



َوَما ) ٤(كَلَّا لَُينَْبذَنَّ ِفي الُْحطََمِة ) ٣(َيْحَسُب أَنَّ َمالَهُ أَْخلََدُه ) ٢(الَِّذي َجَمَع َمالًا َوَعدََّدُه ) ١(َوْيلٌ ِلكُلِّ ُهَمَزةٍ لَُمَزٍة 
ِفي َعَمٍد ُمَمدََّدةٍ ) ٨(إِنََّها َعلَْيهِْم مُْؤَصَدةٌ ) ٧(َدِة الَِّتي َتطَِّلُع َعلَى الْأَفِْئ) ٦(َناُر اللَِّه الُْموقََدةُ ) ٥(أَْدَراَك َما الُْحطََمةُ 

)٩ (  

وهي يف الوقت ذاته منوذج يتكرر يف كل . تعكس هذه السورة من الصور الواقعية يف حياة الدعوة يف عهدها األول 
نفسه ويروح يشعر أن املال صورة اللئيم الصغري النفس ، الذي يؤتى املال فتسيطر نفسه به ، حىت ما يطيق . . بيئة 

وأقدار . وأقدار املعاين . أقدار الناس : القيمة اليت هتون أمامها مجيع القيم ومجيع األقدار . هو القيمة العليا يف احلياة 
  وأنه وقد ملك املال فقد ملك كرامات الناس وأقدارهم بال حساب. احلقائق 

. ء؛ ال يعجز عن فعل شيء حىت دفع املوت وختليد احلياة كما يروح حيسب أن هذا املال إله قادر على كل شي
  ودفع قضاء اهللا وحسابه وجزائه إن كان هناك يف نظره حساب وجزاء

ومن مث ينطلق يف هوس هبذا املال يعده ويستلذ تعداده؛ وتنطلق يف كيانه نفخة فاجرة ، تدفعه إىل االستهانة بأقدار 
سواء حبكاية حركاهتم وأصواهتم ، أو . عيبهم بلسانه ويسخر منهم حبركاته ي. . وملزهم ومهزهم . الناس وكراماهتم 

  باللفتة الساخرة واحلركة اهلازئة. بالغمز واللمز . بالقول واإلشارة . . بتحقري صفاهتم ومساهتم 
هذه واإلسالم يكره . وهي صورة لئيمة حقرية من صور النفوس البشرية حني ختلو من املروءة وتعرى من اإلميان 

. وقد هنى عن السخرية واللمز والعيب يف مواضع شىت . الصورة اهلابطة من صور النفوس حبكم ترفعه األخالقي 
إال أن ذكرها هنا هبذا التشنيع والتقبيح مع الوعيد والتهديد ، يوحي بأنه كان يواجه حالة واقعية من بعض 

فجاء الرد عليها يف صورة الردع الشديد ، . . نني املشركني جتاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجتاه املؤم
فنكتفي حنن مبا قررناه . ولكنها ليست وثيقة . وقد وردت روايات بتعيني بعض الشخصيات . والتهديد الرعيب 

  . .عنها 
والتهديد جييء يف صورة مشهد من مشاهد القيامة ميثل صورة للعذاب مادية ونفسية ، وصورة للنار حسية ومعنوية 

فصورة اهلمزة اللمزة ، الذي يدأب على اهلزء . وقد لوحظ فيها التقابل بني اجلرم وطريقة اجلزاء وجو العقاب  .
بالناس وعلى ملزهم يف أنفسهم وأعراضهم ، وهو جيمع املال فيظنه كفيالً باخللود صورة هذا املتعايل الساخر 

اليت حتطم كل ما يلقى إليها ، فتحطم } احلطمة { ردي يف املهمل املت» املنبوذ « املستقوي باملال ، تقابلها صورة 
وإضافتها هللا وختصيصها هكذا يوحي بأهنا نار فذة ، غري معهودة ، وخيلع } نار اهللا املوقدة { وهي . كيانه وكربياءه 

ة على فؤاده الذي ينبعث منه اهلمز واللمز ، وتكمن فيه السخري} تطلع { وهي . عليها رهبة مفزعة رعيبة 
هذه النار مغلقة عليه ، ال ينقذه منها أحد ، وال . . وتكملة لصورة احملطم املنبوذ املهمل . . والكربياء والغرور 

. عّدده { : يسأل عنه فيها أحد وهو موثق فيها إىل عمود كما توثق البهائم بال احترام ويف جرس األلفاظ تشديد 
  .لينبذن يف احلطمة { : عبارات توكيد بشىت أساليب التوكيد ويف معاين ال} ممّددة . تطلع . لينبذن . كال 

. . مث االجابة والبيان . مث سؤال االستهوال . فهذا اإلمجال واإلهبام } . . وما أدراك ما احلطمة؟ نار اهللا املوقدة 
اليت تطلع .  املوقدة نار اهللا. . احلطمة . لينبذن . ويل { ويف التعبري هتديد . . كلها من أساليب التوكيد والتضخيم 

  . .} يف عمد ممددة . إهنا عليهم مؤصدة . على األفئدة 
  } اهلمزة اللمزة { ويف ذلك كله لون من التناسق التصويري والشعوري يتفق مع فعلة 

وكان هو السالح البتار الصاعق الذي يدمر كيد . لقد كان القرآن يتابع أحداث الدعوة ويقودها يف الوقت ذاته 



  .ئدين ، ويزلزل قلوب األعداء ، ويثبت أرواح املؤمنني الكا
  :وإنا لنرى يف عناية اهللا سبحانه بالرد على هذه الصورة معنيني كبريين 

  .تقبيح اهلبوط األخالقي وتبشيع هذه الصورة اهلابطة من النفوس : األول 
إلهانة ، وإشعارهم بأن اهللا يرى ما يقع هلم املنافحة عن املؤمنني وحفظ نفوسهم من أن تتسرب إليها مهانة ا: والثاين 

  . .ويف هذا كفاية لرفع أرواحهم واستعالئها على الكيد اللئيم . . ، ويكرهه ، ويعاقب عليه 

) ٣(يًْرا أََبابِيلَ وَأَْرَسلَ َعلَْيهِْم طَ) ٢(أَلَْم َيْجَعلْ كَْيَدُهْم ِفي َتْضلِيلٍ ) ١(أَلَْم َتَر كَْيَف فََعلَ َربَُّك بِأَْصحَابِ الِْفيلِ 
  ) ٥(فََجَعلَُهْم كََعْصٍف َمأْكُولٍ ) ٤(َتْرِميهِْم بِِحَجاَرٍة ِمْن ِسجِّيلٍ 

تشري هذه السورة إىل حادث مستفيض الشهرة يف حياة اجلزيرة العربية قبل البعثة ، عظيم الداللة على رعاية اهللا 
نور األخري ، وحمضن العقيدة اجلديدة ، والنقطة اليت تبدأ منها هلذه البقعة املقدسة اليت اختارها اهللا لتكون ملتقى ال

  . .زحفها املقدس ملطاردة اجلاهلية يف أرجاء األرض ، وإقرار اهلدى واحلق واخلري فيها 
ومجلة ما تشري إليه الروايات املتعددة عن هذا احلادث ، أن احلاكم احلبشي لليمن يف الفترة اليت خضعت فيها اليمن 

، كان قد بىن كنيسة يف اليمن باسم » أبرهة « : بشة بعد طرد احلكم الفارسي منها وتسميه الروايات حلكم احل
ملك احلبشة ومجع هلا كل أسباب الفخامة ، على نية أن يصرف هبا العرب عن البيت احلرام يف مكة ، وقد رأى 

. العرب يف وسط اجلزيرة ومشاليها كذلك  مبلغ اجنذاب أهل اليمن الذين حيكمهم إىل هذا البيت ، شأهنم شأن بقية
  . .وكتب إىل ملك احلبشة هبذه النية 

ولكن العرب مل ينصرفوا عن بيتهم املقدس ، فقد كانوا يعتقدون أهنم أبناء إبراهيم وإمساعيل صاحيب هذا البيت ، 
ا أفضل يف نظرهم من وكانت معتقداهتم على هتافته. وكان هذا موضع اعتزازهم على طريقتهم بالفخر باألنساب 

  .معتقدات أهل الكتاب من حوهلم ، وهم يرون ما فيها من خلل واضطراب وهتافت كذلك 
على هدم الكعبة ليصرف الناس عنهم؛ وقاد جيشاً جراراً تصاحبه الفيلة ، ويف مقدمتها » أبرهة « عندئذ صح عزم 

فوقف يف . عليهم أن يتوجه هلدم كعبتهم وعز . فتسامع العرب به وبقصده . فيل عظيم ذو شهرة خاصة عندهم 
طريقه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر ، فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إىل حرب 

  .مث عرض له فقاتله ، ولكنه هزم وأخذه أبرهة أسرياً . أبرهة وجهاده عن البيت احلرام ، فأجابه إىل ذلك من أجابه 
ريق كذلك نفيل ابن حبيب اخلثعمي يف قبيلتني من العرب ومعهما عرب كثري ، فهزمهم كذلك مث وقف له يف الط

  .وأسر نفيال ، الذي قبل أن يكون دليله يف أرض العرب 
. إن البيت الذي يقصده ليس عندهم إمنا هو يف مكة : حىت إذا مر بالطائف خرج إليه رجال من ثقيف فقالوا له 

  ذي بنوه لالّت وبعثوا معه من يدله على الكعبةوذلك ليدفعوه عن بيتهم ال
فلما كان أبرهة باملغمس بني الطائف ومكة ، بعث قائداً من قواده حىت انتهى إىل مكة فساق إليه أموال هتامة من 

  .مث عرفوا أهنم ال طاقة هلم به فتركوا ذلك . قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك احلرم بقتاله 
 مكة يسأل عن سيد هذا البلد ، ويبلغه أن امللك مل يأت حلرهبم وإمنا جاء هلدم هذا البيت ، وبعث أبرهة رسوالً إىل

  .فإن مل يتعرضوا له فال حاجة له يف دمائهم فإذا كان سيد البلد ال يريد احلرب جاء به إىل امللك 



. هذا بيت اهللا احلرام . طاقة  واهللا ما نريد حربه وما لنا بذلك من: فلما كلم عبد املطلب فيما جاء به قال له . 
. . فإن مينعه منه فهو بيته وحرمه ، وإن خيل بينه وبينه فواهللا ما عندنا دفع عنه . . وبيت خليله إبراهيم عليه السالم 

  . .فانطلق معه إىل أبرهة 
، وأكرمه عن فلما رآه أبرهة أجله وأعظمه . وكان عبد املطلب أوسم الناس وأمجلهم وأعظمهم : قال ابن إسحاق 

فنزل أبرهة عن سريره ، فجلس على بساطه . أن جيلسه حتته ، وكره أن تراه احلبشة جيلس معه على سرير ملكه 
حاجيت أن يرد علي امللك مائيت بعري أصاهبا : ما حاجتك؟ فقال : قل له : مث قال لترمجانه . وأجلسه معه إىل جانبه 

قد كنت أعجبتين حني رأيتك ، مث قد زهدت فيك حني كلمتين : قل له  فلما قال ذلك ، قال أبرهة لترمجانه؛. يل 
أتكلمين يف مئيت بعري أصبتها لك وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك قد جئت هلدمه ال تكلمين فيه؟ قال له عبد 

فرد عليه . . أنت وذاك : قال . ما كان ليمتنع مين : قال . وإن للبيت رباً سيمنعه . إين أنا رب اإلبل : املطلب 
  .إبله 

مث قام . مث انصرف عبد املطلب إىل قريش فأخربهم اخلرب ، وأمرهم باخلروج من مكة ، والتحرز يف شعف اجلبال 
  :وروي عن عبد املطلب أنه أنشد . فأخذ حبلقة باب الكعبة ، وقام معه نفر من قريش يدعون اهللا ويستنصرونه 

إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمرٌ ... ال يغلنب صليبهم وحماهلم أبداً حمالك . ... لك ال ُهمَّ إن العبد مينع رحله فامنع رحا
فربك الفيل دون مكة ال يدخلها ، وجهدوا يف محله على . فأما أبرهة فوجه جيشه وفيله ملا جاء له ... ما بدا لك 

يوم احلديبية حني بركت ناقته وهذه احلادثة ثابتة بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . اقتحامها فلم يفلحوا 
ما خألت « فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) أي حرنت ( خألت القصواء : القصواء دون مكة ، فقالوا 

ويف الصحيحني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم » . . القصواء ، وما ذاك هلا خبلق ، ولكن حبسها حابس الفيل 
س عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله واملؤمنني ، وإنه قد عادت حرمتها اليوم إن اهللا حب« : قال يوم فتح مكة 

  . .، فهي حادثة ثابتة أنه قد حبس الفيل عن مكة يف يوم الفيل » كحرمتها باألمس ، أال فليبلغ الشاهد الغائب 
ارة من طني وحجر ، مث كان ما أراده اهللا من إهالك اجليش وقائده ، فأرسل عليهم مجاعات من الطري حتصبهم حبج

وأصيب أبرهة يف جسده ، وخرجوا . . كما حيكي عنهم القرآن الكرمي . فتركتهم كأوراق الشجر اجلافة املمزقة 
  .به معهم يسقط أمنلة أمنلة ، حىت قدموا به صنعاء ، فما مات حىت انشق صدره عن قلبه كما تقول الروايات 

.  
ماعات من الطري ، وأشكاهلا ، وأحجامها ، وأحجام هذه احلجارة وختتلف الروايات هنا يف حتديد نوع هذه اجل

  .كما أن بعضها يروي أن اجلدري واحلصبة ظهرا يف هذا العام يف مكة . ونوعها وكيفية فعلها 
ويرى الذين مييلون إىل تضييق نطاق اخلوارق والغيبيات ، وإىل رؤية السنن الكونية املألوفة تعمل عملها ، أن تفسري 

وأن الطري قد تكون هي الذباب والبعوض اليت حتمل . دث بوقوع وباء اجلدري واحلصبة أقرب وأوىل احلا
  .امليكروبات ، فالطري هو كل ما يطري 

  :قال األستاذ اإلمام الشيخ حممد عبده يف تفسريه للسورة يف جزء عم 
. وهو أول جدري ظهر ببالد العرب :  قال عكرمة. . ويف اليوم الثاين فشا يف جند اجليش داء اجلدري واحلصبة « 

وقد فعل الوباء . إن أول ما رؤيت احلصبة واجلدري ببالد العرب ذلك العام : وقال يعقوب بن عتبة فيما حدث 
فكان حلمهم يتناثر ويتساقط فذعر اجليش وصاحبه وولوا هاربني ، وأصيب اجليش . بأجسامهم ما يندر وقوع مثله 

  .ة قطعة ، وأمنلة أمنلة حىت انصدع صدره ومات يف صنعاء ، ومل يزل يسقط حلمه قطع



وقد بينت لنا هذه السورة الكرمية أن ذلك اجلدري أو تلك . هذا ما اتفقت عليه الروايات ، ويصح االعتقاد به » 
« احلصبة نشأت من حجارة يابسة سقطت على أفراد اجليش بواسطة فرق عظيمة من الطري مما يرسله اهللا مع الريح 

.  
فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطري من جنس البعوض أو الذباب الذي حيمل جراثيم بعض األمراض ، وأن تكون » 

هذه احلجارة من الطني املسموم اليابس الذي حتمله الرياح فيعلق بأرجل هذه احليوانات ، فإذا اتصل جبسد دخل يف 
وأن كثرياً من هذه الطيور الضعيفة يعد . وتساقط حلمه مسامه ، فأثار فيه تلك القروح اليت تنتهي بإفساد اجلسم 

من أعظم جنود اهللا يف إهالك من يريد إهالكه من البشر ، وأن هذا احليوان الصغري الذي يسمونه اآلن باملكروب ال 
لطاغني وال يتوقف ظهور أثر قدرة اهللا تعاىل يف قهر ا. . وهو فرق ومجاعات ال حيصي عددها إال بارئها . خيرج عنها 

، على أن يكون الطري يف ضخامة رؤوس اجلبال ، وال على أن يكون من نوع عنقاء مغرب ، وال على أن يكون له 
  .« فلله جند من كل شيء . . ألوان خاصة به ، وال على معرفة مقادير احلجارة وكيفية تأثريها 

  تدل على أنه الواحد... ويف كل شيء له آية 
فهذا الطاغية الذي أراد أن يهدم البيت ، أرسل اهللا عليه من .  وهي خاضعة لقوته وليست يف الكون قوة إال» 

وهي نعمة غمر اهللا هبا . الطري ما يوصل إليه مادة اجلدري أو احلصبة ، فأهلكته وأهلكت قومه ، قبل أن يدخل مكة 
يه وسلم وإن كانت نعمة من اهللا أهل حرمه على وثينتهم حفظاً لبيته ، حىت يرسل من حيميه بقوة دينه صلى اهللا عل

  .« حلت بأعدائه أصحاب الفيل الذين أرادوا االعتداء على البيت دون جرم اجترمه ، وال ذنب اقترفه 

وما عدا ذلك فهو مما ال يصح قبوله إال بتأويل ، إن صحت . هذا ما يصح االعتماد عليه يف تفسري السورة « 
من استعز بالفيل وهو أضخم حيوان من ذوات األربع جسماً ويهلك ،  ومما تعظم به القدرة أن يؤخذ. روايته 

ال ريب عند العاقل أن هذا أكرب وأعجب . حبيوان صغري ال يظهر للنظر ، وال يدرك بالبصر ، حيث ساقه القدر 
  .» وأهبر 

ث باجلراثيم أو وحنن ال نرى أن هذه الصورة اليت افترضها األستاذ اإلمام صورة اجلدري أو احلصبة من طني ملو
تلك اليت جاءت هبا بعض الروايات من أن احلجارة خترق الرؤوس واألجسام وتنفذ منها ومتزق األجساد فتدعها 

ال نرى أن هذه الصورة أو تلك أدل على قدرة اهللا ، وال أوىل . . » العصف « كفتات ورق الشجر اجلاف وهو 
ومن حيث الداللة على قدرة اهللا وتدبريه ، . ن الوقوع فهذه كتلك يف نظرنا من حيث إمكا. بتفسري احلادث 

ويستوي عندنا أن تكون السنة املألوفة للناس ، املعهودة املكشوفة لعلمهم ، هي اليت جرت فأهلكت قوماً أراد اهللا 
أو أن تكون سنة اهللا قد جرت بغري املألوف للبشر ، وغري املعهود املكشوف لعلمهم ، فحققت قدره . إهالكهم 

  .ذاك 
وما يعرف البشر من سنة اهللا إال طرفاً يسرياً يكشفه اهللا . إن سنة اهللا ليست فقط هي ما عهده البشر وما عرفوه 

هلم مبقدار ما يطيقون ، ومبقدار ما يتهيأون له بتجارهبم ومداركهم يف الزمن الطويل ، فهذه اخلوارق كما يسموهنا 
  ىل ما عهدوه وما عرفوهولكنها خوارق بالقياس إ. هي من سنة اهللا 

ومن مث فنحن ال نقف أمام اخلارقة مترددين وال مؤولني هلا مىت صحت الرواية أو كان يف النصوص ويف مالبسات 
ويف الوقت ذاته ال نرى أن جريان . احلادث ما يوحي بأهنا جرت خارقة ، ومل جتر على مألوف الناس ومعهودهم 

فالسنة املألوفة هي يف حقيقتها . وال داللة من جريانه على ألسنة اخلارقة للمألوف األمر على ألسنة املألوفة أقل وقعاً 
إن طلوع الشمس وغروهبا خارقة وهي معهودة كل يوم وإن والدة كل طفل . . خارقة بالقياس إىل قدرة البشر 



ل حجارة مسحوقة خارقة وهي تقع كل حلظة ، وإال فليجرب من شاء أن جيرب وإن تسليط طري كائناً ما كان حيم
ملوثة مبيكروبات اجلدري واحلصبة وإلقائها يف هذه األرض ، يف هذا األوان ، وإحداث هذا الوباء يف اجليش ، يف 

إن جريان قدر اهللا على هذا النحو خارقة بل عدة خوارق كاملة الداللة . . اللحظة اليت يهم فيها باقتحام البيت 
قل داللة وال عظمة من أن يرسل اهللا طرياً خاصاً حيمل حجارة خاصة تفعل وليست بأ. على القدرة وعلى التقدير 

  .باألجسام فعالً خاصاً يف اللحظة املقررة 

  . .هذه خارقة وتلك خارقة على السواء . . هذه من تلك . 
، وأن اهللا فأما يف هذا احلادث بالذات ، فنحن أميل إىل اعتبار أن األمر قد جرى على أساس اخلارقة غري املعهودة 

أرسل طرياً أبابيل غري معهودة وإن مل تكن هناك حاجة إىل قبول الروايات اليت تصف أحجام الطري وأشكاهلا وصفاً 
مثرياً ، جند له نظائر يف مواضع أخرى تشي بأن عنصر املبالغة والتهويل مضاف إليها حتمل حجارة غري معهودة ، 

  . .تفعل باألجسام فعالً غري معهود 
ولكن ألن جو السورة ومالبسات احلادث جتعل . ال ألنه أعظم داللة وال أكرب حقيقة . ميل إىل هذا االعتبار حنن أ

كان يريد أن حيفظه ليكون مثابة للناس . فقد كان اهللا سبحانه يريد هبذا البيت أمراً . هذا االعتبار هو األقرب 
ة طليقة ، يف أرض حرة طليقة ، ال يهيمن عليها أحد من وأمناً؛ وليكون نقطة جتمع للعقيدة اجلديدة تزحف منه حر

وجيعل هذا احلادث عربة ظاهرة مكشوفة . خارجها ، وال تسيطر عليها حكومة قاهرة حتاصر الدعوة يف حمضنها 
جلميع األنظار يف مجيع األجيال ، حىت ليمنت هبا على قريش بعد البعثة يف هذه السورة ، ويضرهبا مثالً لرعاية اهللا 

فمما يتناسق مع جو هذه املالبسات كلها أن جييء احلادث غري مألوف وال معهود ، بكل . . حلرماته وغريته عليها 
مقّوماته وبكل أجزائه وال داعي للمحاولة يف تغليب صورة املألوف من األمر يف حادث هو يف ذاته ومبالبساته مفرد 

  . .فذ 
يتفق مع ما روي من آثار احلادث بأجسام اجليش وقائده ، فإن اجلدري وخباصة أن املألوف يف اجلدري أو احلصبة ال 

  . .أو احلصبة ال يسقط اجلسم عضواً عضواً وأمنلة أمنلة ، وال يشق الصدر عن القلب 
  .إحياء مباشراً قريباً . . } فجعلهم كعصف مأكول { : وهذه الصورة هي اليت يوحي هبا النص القرآين 

فهي ال تزيد على أن تقول . ه يعقوب بن عتبة ليست نصاً يف أن اجليش أصيب باجلدري ورواية عكرمة وما حدث ب
ومل ترد يف أقواهلما أية إشارة ألبرهة وجيشه خاصة باإلصابة . إن اجلدري ظهر يف اجلزيرة يف هذا العام ألول مرة : 

 مبثله يف حينه تبدو خارقة إذا كانت مث إن إصابة اجليش على هذا النحو وعدم إصابة العرب القريبني. . هبذا املرض 
وما دامت املسألة خارقة فعالم العناء يف حصرها يف صورة معينة جملرد أن هذه . الطري تقصد اجليش وحده مبا حتمل 

  الصورة مألوفة ملدارك البشر وجريان األمر على غري املألوف أنسب جلو احلادث كله؟
ندرك ونقدر . . اليت كان األستاذ اإلمام رمحه اهللا على رأسها يف تلك احلقبة إننا ندرك ونقدر دوافع املدرسة العقلية 

دوافعها إىل تضييق نطاق اخلوارق والغيبيات يف تفسري القرآن الكرمي وأحداث التاريخ ، وحماولة ردها إىل املألوف 
  .املكشوف من السنن الكونية 

ئعة اليت تسيطر على العقلية العامة يف تلك الفترة؛ كما تواجه فلقد كانت هذه املدرسة تواجه النزعة اخلرافية الشا. 
سيل األساطري واإلسرائيليات اليت حشيت هبا ، كتب التفسري والرواية يف الوقت الذي وصلت فيه الفتنة بالعلم 

لدين فقامت هذه املدرسة حتاول أن ترد إىل ا. احلديث إىل ذروهتا ، وموجة الشّك يف مقومات الدين إىل قمتها 



كما حتاول . ومن مث جتتهد يف تنقيته من اخلرافات واألساطري . اعتباره على أساس أن كل ما جاء به موافق للعقل 
أن تنشئ عقلية دينية تفقه السنن الكونية ، وتدرك ثباهتا واطرادها ، وترد إليها احلركات اإلنسانية كما ترد إليها 

يف صميمها العقلية القرآنية فالقرآن يرد الناس الناس إىل سنن اهللا  احلركات الكونية يف األجرام واألجسام وهي
  .الكونية باعتبارها القاعدة الثابتة املطردة املنظمة ملفردات احلركات والظواهر املتناثرة 

من . ولكن مواجهة ضغط اخلرافة من جهة وضغط الفتنة بالعلم من جهة أخرى تركت آثارها يف تلك املدرسة 
فشاع يف تفسري األستاذ .  االحتياط ، وامليل إىل جعل مألوف السنن الكونية هو القاعدة الكلية لسنة اهللا املبالغة يف

الشيخ حممد عبده كما شاع يف تفسري تلميذيه األستاذ الشيخ رشيد رضا واألستاذ عبد القادر املغريب رمحهم اهللا 
من اخلوارق إىل مألوف سنة اهللا دون اخلارق منها ، وإىل  مجيعاً شاع يف هذا التفسري الرغبة الواضحة يف رد الكثري

  .وإىل احلذر واالحتراس الشديد يف تقبل الغيبيات » املعقول « تأويل بعضها حبيث يالئم ما يسمونه 
ومع إدراكنا وتقديرنا للعوامل البيئية الدافعة ملثل هذا االجتاه ، فإننا نالحظ عنصر املبالغة فيه ، وإغفال اجلانب 

وهو طالقة مشيئة اهللا وقدرته من وراء السنن اليت اختارها سواء املألوف منها . اآلخر للتصور القرآين الكامل 
وال جتعل معقول هذا العقل هو . للبشر أو غري املألوف هذه الطالقة اليت ال جتعل العقل البشري هو احلاكم األخري 

  .كرر هذا القول يف تفسري أعالم هذه املدرسة مرد كل أمر حبيث يتحتم تأويل ما ال يوافقه كما يت
إمنا هو طرف يسري ال يفسر كل ما يقع من هذه . هذا إىل جانب أن املألوف من سنة اهللا ليس هو كل سنة اهللا 

  . .وأن هذه كتلك دليل على عظمة القدرة ودقة التقدير . السنن يف الكون 
 اعتدال كامل ، غري متأثر بإحياء بيئة خاصة ، وال مواجهة وكل ذلك مع االحتياط من اخلرافة ونفي األسطورة يف

  عرف تفكريي شائع يف عصر من العصور
إنه ال جيوز لنا أن نواجه . . إن هنالك قاعدة مأمونة يف مواجهة النصوص القرآنية ، لعل هنا مكان تقريرها 

بل .  املوضوع الذي تعاجله النصوص وال مقررات يف. ال مقررات عامة . النصوص القرآنية مبقررات عقلية سابقة 
فمنها نتلقى مقرراتنا اإلميانية ، ومنها نكّون قواعد منطقنا . ينبغي أن نواجه هذه النصوص لنتلقى منها مقرراتنا 

ونريد أن حناكم إليه » العقل « وتصوراتنا مجيعاً؛ فإذا قررت لنا أمراً فهو املقرر كما قررته ذلك أن ما نسميه 
األحداث الكونية والتارخيية واإلنسانية والغيبية هو إفراز واقعنا البشري احملدود ، وجتاربنا البشرية مقررات عن 

  .احملدودة 

وهذا العقل وإن يكن يف ذاته قوة مطلقة ال تتقيد مبفردات التجارب والوقائع بل تسمو عليها إىل املعىن اجملرد وراء 
والقرآن . وهذا الوجود ال ميثل املطلق كما هو عند اهللا . وجودنا البشري ذواهتا ، إال أنه يف النهاية حمدود حبدود 

ومن مث ال يصلح . ومقرراته هي اليت نستقي منها مقرراتنا العقلية ذاهتا . صادر عن هذا املخلوق فهو الذي حيكمنا 
رات أصحاب هذه إن مدلول هذا النص يصطدم مع العقل فال بد من تأويله كما يرد كثرياً يف مقر: أن يقال 
. ولكن معناه أن العقل ليس هو احلكم يف مقررات القرآن . وليس معىن هذا هو االستسالم للخرافة . املدرسة 

ومىت كانت املدلوالت التعبريية مستقيمة واضحة فهي اليت تقرر كيف تتلقاها عقولنا ، وكيف تصوغ منها قواعد 
  . .ئق الكونية األخرى تصورها ومنطقها جتاه مدلوالهتا ، وجتاه احلقا

  . .ونعود من هذا االستطراد إىل سورة الفيل ، وإىل داللة القصة 
. وهو سؤال للتعجيب من احلادث ، والتنبيه إىل داللته العظيمة . . } أمل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ { 

لون حدث كذا عام الفيل ، يقو. فاحلادث كان معروفاً للعرب ومشهوراً عندهم ، حىت لقد جعلوه مبدأ تاريخ 



واملشهور أن مولد رسول اهللا . . وحدث كذا قبل عام الفيل بعامني ، وحدث كذا بعد عام الفيل بعشر سنوات 
  ولعل ذلك من بدائع املوافقات اإلهلية املقدرة. صلى اهللا عليه وسلم كان يف عام الفيل ذاته 

. كانت تذكرياً بأمر يعرفونه ، املقصود به ما وراء هذا التذكري  وإذن فلم تكن السورة لإلخبار بقصة جيهلوهنا ، إمنا
.  

  :مث أكمل القصة بعد هذا املطلع يف صورة االستفهام التقريري كذلك 
أي أمل يضل مكرهم فال يبلغ هدفه وغايته ، شأن من يضل الطريق فال يصل إىل . . } أمل جيعل كيدهم يف تضليل؟ { 

ذا يذكر قريشاً بنعمته عليهم يف محاية هذا البيت وصيانته ، يف الوقت الذي عجزوا هم ولعله كان هب. . ما يبتغيه 
لعلهم هبذه الذكرى يستحون من جحود اهللا الذي تقدمت يده عليهم . عن الوقوف يف وجه أصحاب الفيل األقوياء 

 عليه وسلم والقلة املؤمنة يف ضعفهم وعجزهم ، كما يطامنون من اغترارهم بقوهتم اليوم يف مواجهة حممد صلى اهللا
فقد حطم اهللا األقوياء حينما شاءوا االعتداء على بيته وحرمته؛ فلعله حيطم األقوياء الذين يقفون لرسوله . معه 

  .ودعوته 
وأرسل عليهم طرياً أبابيل ، ترميهم حبجارة { : فأما كيف جعل كيدهم يف تضليل فقد بينه يف صورة وصفية رائعة 

وسجيل كلمة فارسية مركبة من كلمتني . اجلماعات : واألبابيل . . } لهم كعصف مأكول فجع. من سجيل 
أي : ووصفه بأنه مأكول . اجلاف من ورق الشجر : والعصف . أو حجارة ملوثة بالطني . حجر وطني : تفيدان 

سية للتمزيق البدين فتيت طحني حني تأكله احلشرات ومتزقه ، أو حني يأكله احليوان فيمضغه ويطحنه وهي صورة ح
  .بفعل هذه األحجار اليت رمتهم هبا مجاعات الطري 

  .وال ضرورة لتأويلها بأهنا تصوير حلال هالكهم مبرض اجلدري أو احلصبة 
  . .فأما داللة هذا احلادث والعرب املستفادة من التذكري به فكثرية 
املشركني ، ولو أهنم كانوا يعتزون هبذا البيت ،  وأول ما توحي به أن اهللا سبحانه مل يرد أن يكل محاية بيته إىل

فلما أراد أن يصونه وحيرسه ويعلن محايته له وغريته عليه ترك املشركني يهزمون أمام القوة . وحيمونه وحيتمون به 
 وتدخلت القدرة سافرة لتدفع عن بيت اهللا احلرام ، حىت ال تتكون للمشركني يد على بيته وال سابقة يف. املعتدية 

ولعل هذه املالبسة ترجح ترجيحاً قوياً أن األمر جرى يف إهالك املعتدين جمرى السنة . محايته ، حبميتهم اجلاهلية 
  . .اخلارقة ال السنة املألوفة املعهودة فهذا أنسب وأقرب 

در العرب إىل ولقد كان من مقتضى هذا التدخل السافر من القدرة اإلهلية حلماية البيت احلرام أن تبادر قريش ويبا
الدخول يف دين اهللا حينما جاءهم به الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأال يكون اعتزازهم بالبيت وسدانته وما صاغوا 

حوله من وثنية هو املانع هلم من اإلسالم وهذا التذكري باحلادث على هذا النحو هو طرف من احلملة عليهم ، 
  والتعجيب من موقفهم العنيد

ة هذا احلادث بأن اهللا مل يقّدر ألهل الكتاب أبرهة وجنوده أن حيطموا البيت احلرام أو يسيطروا كذلك توحي دالل
ليبقي هذا البيت عتيقاً من سلطان املتسلطني . حىت والشرك يدنسه ، واملشركون هم سدنته . على األرض املقدسة 

ا العقيدة اجلديدة حرة طليقة ، ال يهيمن وليحفظ هلذه األرض حريتها حىت تنبت فيه. ، مصوناً من كيد الكائدين 
عليها سلطان ، وال يطغى فيها طاغية ، وال يهيمن على هذا الدين الذي جاء ليهيمن على األديان وعلى العباد ، 

وكان هذا من تدبري اهللا لبيته ولدينه قبل أن يعلم أحد أن نيب هذا الدين قد ولد يف هذا . ويقود البشرية وال يقاد 
  العام



حنن نستبشر بإحياء هذه الداللة اليوم ونطمئن ، إزاء ما نعلمه من أطماع فاجرة ماكرة ترف حول األماكن املقدسة و
. من الصليبية العاملية والصهيونية العاملية ، وال تين أو هتدأ يف التمهيد اخلفي اللئيم هلذه األطماع الفاجرة املاكرة 

ته مشركون ، سيحفظه إن شاء اهللا ، وحيفظ مدينة رسوله من كيد فاهللا الذي محى بيته من أهل الكتاب وسدن
  الكائدين ومكر املاكرين

كانوا يف اليمن حتت . قبل اإلسالم . بل مل يكن هلم كيان . واإلحياء الثالث هو أن العرب مل يكن هلم دور يف األرض 
ويف الشمال كانت الشام . اية الفرس وكانت دولتهم حني تقوم هناك أحياناً تقوم حتت مح. حكم الفرس أو احلبشة 

  .حتت حكم الروم إما مباشرة وإما بقيام حكومة عربية حتت محاية الرومان 

ولكنه ظل يف حالة بداوة أو يف حالة تفكك ال جتعل منه قوة . ومل ينج إال قلب اجلزيرة من حتكم األجانب فيه . 
احلروب بني القبائل أربعني سنة ، ولكن مل تكن هذه القبائل  وكان ميكن أن تقوم. حقيقية يف ميدان القوى العاملية 

وما حدث يف عام الفيل كان مقياساً حلقيقة هذه القوة . متفرقة وال جمتمعة ذات وزن عند الدول القوية اجملاورة 
  .حني تتعرض لغزو أجنيب 

أصبحت هلم قوة دولية حيسب هلا وحتت راية اإلسالم وألول مرة يف تاريخ العرب أصبح هلم دور عاملي يؤدونه ، و
قوة جارفة تكتسح املمالك وحتطم العروش ، وتتوىل قيادة البشرية ، بعد أن تزيح القيادات اجلاهلية . حساب 

ولكن الذي هيأ للعرب هذا ألول مرة يف تارخيهم هو أهنم نسوا أهنم عرب نسوا نعرة اجلنس ، . . املزيفة الضالة 
ومحلوا . ورفعوا راية اإلسالم ، وراية اإلسالم وحدها . ومسلمون فقط . م مسلمون وعصبية العنصر ، وذكروا أهن

محلوا فكرة . عقيدة ضخمة قوية يهدوهنا إىل البشرية رمحة وبراً بالبشرية؛ ومل حيملوا قومية وال عنصرية وال عصبية 
من أرضهم جهاداً يف سبيل اهللا وحده ، وخرجوا . مساوية يعلمون الناس هبا ال مذهباً أرضياً خيضعون الناس لسلطانه 

ومل خيرجوا ليؤسسوا إمرباطورية عربية ينعمون ويرتعون يف ظلها ، ويشمخون ويتكربون حتت محايتها ، وخيرجون 
الناس من حكم الروم والفرس إىل حكم العرب وإىل حكمهم أنفسهم إمنا قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد 

اهللا ابتعثنا لنخرج الناس « : وحده ، كما قال ربعي بن عامر رسول املسلمني يف جملس يزدجرد  مجيعاً إىل عبادة اهللا
  .» من عبادة العباد إىل عبادة اهللا وحده ، ومن ضيق الدنيا إىل سعة اآلخرة ، ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم 

. ولكنها كانت كلها هللا ويف سبيل اهللا . . عندئذ فقط كان للعرب وجود ، وكانت هلم قوة ، وكانت هلم قيادة 
حىت إذا احنرفوا عنها وذكروا عنصريتهم . وظلت هلم قيادهتم ما استقاموا على الطريقة . وقد ظلت هلم قوهتم 

وعصبيتهم ، وتركوا راية اهللا لريفعوا راية العصبية نبذهتم األرض وداستهم األمم ، ألن اهللا قد تركهم حيثما تركوه 
  لما نسوه، ونسيهم مث

وما العرب بغري اإلسالم؟ ما الفكرة اليت قدموها للبشرية أو ميلكون تقدميها إذا هم ختلوا عن هذه الفكرة؟ وما قيمة 
واألمم اليت مل . أمة ال تقدم للبشرية فكرة؟ إن كل أمة قادت البشرية يف فترة من فترات التاريخ كانت متثل فكرة 

حوا الشرق ، والربابرة الذين اجتاحوا الدولة الرومانية يف الغرب مل يستطيعوا تكن متثل فكرة كالتتار الذين اجتا
والفكرة الوحيدة اليت تقدم هبا العرب للبشرية كانت هي العقيدة . احلياة طويالً ، إمنا ذابوا يف األمم اليت فتحوها 

م يف األرض وظيفة ، ومل يعد هلم يف اإلسالمية ، وهي اليت رفعتهم إىل مكان القيادة ، فإذا ختلوا عنها مل تعد هل
. . وهذا ما جيب أن يذكره العرب جيداً إذا هم أرادوا احلياة ، وأرادوا القوة ، وأرادوا القيادة . . التاريخ دور 

  . .واهللا اهلادي من الضالل 



الَِّذي أَطَْعَمُهْم ِمْن جُوعٍ ) ٣(َربَّ َهذَا الْبَْيِت  فَلَْيْعُبدُوا) ٢(إِيلَاِفهِمْ رِْحلَةَ الشَِّتاِء َوالصَّْيِف ) ١(ِلإِيلَاِف قَُرْيشٍ 
  ) ٤(َوآَمَنُهْم ِمْن َخْوٍف 

رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق { : استجاب اهللا دعوة خليله إبراهيم ، وهو يتوجه إليه عقب بناء البيت وتطهريه 
ملتسلطني وجربوت اجلبارين؛ وجعل من يأوي فجعل هذا البيت آمناً ، وجعله عتيقاً من سلطة ا} أهله من الثمرات 

ألمر . . حىت حني احنرف الناس وأشركوا برهبم وعبدوا معه األصنام . . إليه آمناً واملخافة من حوله يف كل مكان 
  .يريده سبحانه هبذا البيت احلرام 

هللا للبيت أمنه ، وصان وملا توجه أصحاب الفيل هلدمه كان من أمرهم ما كان ، مما فصلته سورة الفيل ، وحفظ ا
وقد } أومل يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حوهلم؟ { : حرمته؛ وكان َمْن حوله كما قال اهللا فيهم 

كان حلادث الفيل أثر مضاعف يف زيادة حرمة البيت عند العرب يف مجيع أحناء اجلزيرة ، وزيادة مكانة أهله وسدنته 
أن يسريوا يف األرض آمنني ، حيثما حلوا وجدوا الكرامة والرعاية ، وشجعهم على  من قريش ، مما ساعدهم على

وإىل . إنشاء خطني عظيمني من خطوط التجارة عن طريق القوافل إىل اليمن يف اجلنوب ، وإىل الشام يف الشمال 
  . الصيف إحدامها إىل اليمن يف الشتاء ، والثانية إىل الشام يف: تنظيم رحلتني جتاريتني ضخمتني 

ومع ما كانت عليه حالة األمن يف شعاب اجلزيرة من سوء؛ وعلى ما كان شائعاً من غارات السلب والنهب ، فإن 
حرمة البيت يف أحناء اجلزيرة قد كفلت جلريته األمن والسالمة يف هذه التجارة املغرية ، وجعلت لقريش بصفة 

وألفت نفوسهم . ع املكفول ، يف أمان وسالم وطمأنينة خاصة ميزة ظاهرة؛ وفتحت أمامها أبواب الرزق الواس
  هاتني الرحلتني اآلمنتني الراحبتني ، فصارتا هلم عادة وإلفاً

هذه هي املنة اليت يذكرهم اهللا هبا بعد البعثة كما ذكرهم منة حادث الفيل يف السورة السابقة ، منة إيالفهم رحليت 
ليهم هباتني الرحلتني وبالدهم قفرة جفرة وهم طاعمون هانئون من الشتاء والصيف ، ومنة الرزق الذي أفاضه ع

سواء يف عقر دارهم جبوار بيت اهللا ، أم يف أسفارهم وترحاهلم يف رعاية حرمة . ومنة أمنهم اخلوف . . فضل اهللا 
  .البيت اليت فرضها اهللا وحرسها من كل اعتداء 

ري اهللا معه؛ وهو رب هذا البيت الذي يعيشون يف جواره آمنني يذكرهم هبذه املنن ليستحيوا مما هم فيه من عبادة غ
  . .طاعمني؛ ويسريون بامسه مرعيني ويعودون ساملني 

رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي كفل هلم األمن فجعل : من أجل إيالف قريش : يقول هلم 
وكان . . } رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع  فليعبدوا{ نفوسهم تألف الرحلة ، وتنال من ورائها ما تنال 

وكان . . } وآمنهم من خوف { األصل حبسب حالة أرضهم أن جيوعوا ، فأطعمهم اهللا وأشبعهم من هذا اجلوع 
  األصل حبسب ما هم فيه من ضعف وحبسب حالة البيئة من حوهلم أن يكونوا يف خوف فآمنهم من هذا اخلوف

  . النفوس وهو تذكري يستجيش احلياء يف

وما كانت يف ساعة الشدة . وما كانت قريش جتهل قيمة البيت وأثر حرمته يف حياهتا . ويثري اخلجل يف القلوب 
إمنا يواجهه . وها هو ذا عبد املطلب ال يواجه أبرهة جبيش وال قوة . والكربة تلجأ إال إىل رب هذا البيت وحده 
إمنا قال له . إن اآلهلة ستحمي بيتها . . اجهه بصنم وال وثن ، ومل يقل له برب هذا البيت الذي يتوىل محاية بيته مل يو

ولكن احنراف اجلاهلية ال يقف عند منطق ، وال يثوب إىل حق ، وال . . » أنا رب اإلبل وإن للبيت رباً سيمنعه « : 
  .يرجع إىل معقول 



وإن كانت سورة مستقلة مبدوءة . جوها وهذه السورة تبدو امتداداً لسورة الفيل قبلها من ناحية موضوعها و
ولكن ترتبيهما يف املصحف . بالبسملة ، والروايات تذكر أنه يفصل بني نزول سورة الفيل وسورة قريش تسع سور 

  . .متواليتني يتفق مع موضوعهما القريب 

فََوْيلٌ ِللُْمَصلِّنيَ ) ٣(َولَا َيُحضُّ َعلَى طََعامِ الِْمْسِكنيِ  )٢(فَذَِلكَ الَِّذي َيُدعُّ الْيَِتيَم ) ١(أََرأَْيَت الَِّذي ُيكَذُِّب بِالدِّينِ 
  ) ٧(َوَيْمَنُعونَ الَْماُعونَ ) ٦(الَِّذيَن ُهمْ ُيَراُءونَ ) ٥(الَِّذيَن ُهْم َعْن َصلَاِتهِْم َساهُونَ ) ٤(

ت األوىل مكية والباقيات الثالث اآليا( هذه السورة مكية يف بعض الروايات ، ومكية مدنية يف بعض الروايات 
وإن كانت السورة كلها وحدة متماسكة ، ذات اجتاه واحد ، لتقرير حقيقة . وهذه األخرية هي األرجح ) مدنية 

كلية من حقائق هذه العقيدة ، مما يكاد مييل بنا إىل اعتبارها مدنية كلها ، إذ إن املوضوع الذي تعاجله هو من 
ولكن . مجلته ميت إىل النفاق والرياء مما مل يكن معروفاً يف اجلماعة املسلمة يف مكة موضوعات القرآن املدين وهو يف 

قبول الروايات القائلة بأهنا مكية مدنية ال ميتنع الحتمال تنزيل اآليات األربع األخرية يف املدينة وإحلاقها باآليات 
ا لنخلص إىل موضوع السورة وإىل احلقيقة وحسبنا هذ. . الثالث األوىل ملناسبة التشابه واالتصال يف املوضوع 

  . .الكبرية اليت تعاجلها 
إن هذه السورة الصغرية ذات اآليات السبع القصرية تعاجل حقيقة ضخمة تكاد تبدل املفهوم السائد لإلميان والكفر 

ئل العظيم املكنون فوق ما تطلع به على النفس من حقيقة باهرة لطبيعة هذه العقيدة ، وللخري اهلا. تبديالً كامالً 
  . .فيها هلذه البشرية ، وللرمحة السابغة اليت أرادها اهللا للبشر وهو يبعث إليهم هبذه الرسالة األخرية 

إن هذا الدين ليس دين مظاهر وطقوس؛ وال تغين فيه مظاهر العبادات والشعائر ، ما مل تكن صادرة عن إخالص هللا 
ثار يف القلب تدفع إىل العمل الصاحل ، وتتمثل يف سلوك تصلح به حياة وجترده ، مؤدية بسبب هذا اإلخالص إىل آ

  .الناس يف هذه األرض وترقى 
إمنا . . كذلك ليس هذا الدين أجزاء وتفاريق موزعة منفصلة ، يؤدي منها اإلنسان ما يشاء ، ويدع منها ما يشاء 

الجتماعية ، حيث تنتهي كلها إىل غاية تعود كلها هو منهج متكامل ، تتعاون عباداته وشعائره ، وتكاليفه الفردية وا
. . غاية تتطهر معها القلوب ، وتصلح احلياة ، ويتعاون الناس ويتكافلون يف اخلري والصالح والنماء . . على البشر 

  .وتتمثل فيها رمحة اهللا السابغة بالعباد 
وقد يصلي ، وقد يؤدي شعائر أخرى غري . ه إنه مسلم وإنه مصدق هبذا الدين وقضايا: ولقد يقول اإلنسان بلسانه 

الصالة ولكن حقيقة اإلميان وحقيقة التصديق بالدين تظل بعيدة عنه ويظل بعيداً عنها ، ألن هلذه احلقيقة عالمات 
وما مل توجد هذه العالمات فال إميان وال تصديق مهما قال اللسان ، ومهما تعبد . تدل على وجودها وحتققها 

  اإلنسان
لكي حتقق ذاهتا يف عمل ) كما قلنا يف سورة العصر ( يقة اإلميان حني تستقر يف القلب تتحرك من فورها إن حق
  . .وهذا ما تقرره هذه السورة نصاً . فإذا مل تتخذ هذه احلركة فهذا دليل على عدم وجودها أصالً . صاحل 

  . .} ام املسكني أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ، وال حيض على طع{ 
وينتظر من } أرأيت الذي يكذب بالدين؟ { : إهنا تبدأ هبذا االستفهام الذي يوجه كل من تتأتى منه الرؤية لريى 

يسمع هذا االستفهام لريى أين تتجه اإلشارة وإىل من تتجه؟ ومن هو هذا الذي يكذب بالدين ، والذي يقرر 
  .القرآن أنه يكذب بالدين 



  } وال حيض على طعام املسكني . فذلك الذي يدع اليتيم {  :وإذا اجلواب . 
إن الذي . . ولكن هذا هو لباب األمر وحقيقته . . وقد تكون هذه مفاجأة بالقياس إىل تعريف اإلميان التقليدي 

 والذي ال حيض على طعام املسكني. يكذب بالدين هو الذي يدفع اليتيم دفعاً بعنف أي الذي يهني اليتيم ويؤذيه 
فلو صّدق بالدين حقاً ، ولو استقرت حقيقة التصديق يف قلبه ما كان ليدع اليتيم ، وما كان . . وال يوصي برعايته 

  .ليقعد عن احلض على طعام املسكني 
إن حقيقة التصديق بالدين ليست كلمة تقال باللسان؛ إمنا هي حتول يف القلب يدفعه إىل اخلري والرب بإخوانه يف 

إمنا يريد منهم معها أعماالً تصدقها ، . واهللا ال يريد من الناس كلمات . تاجني إىل الرعاية واحلماية البشرية ، احمل
  .وإال فهي هباء ، ال وزن هلا عنده وال اعتبار 

وليس أصرح من هذه اآليات الثالث يف تقرير هذه احلقيقة اليت متثل روح هذه العقيدة وطبيعة هذا الدين أصدق 
  .متثيل 
فتلك احلدود الفقهية إمنا تقوم عليها . حنب أن ندخل هنا يف جدل فقهي حول حدود اإلميان وحدود اإلسالم وال 

وهذا أمر آخر غري الظواهر اليت . فأما هنا فالسورة تقرر حقيقة األمر يف اعتبار اهللا وميزانه . املعامالت الشرعية 
  تقوم عليها املعامالت

  : صورة تطبيقية من صورها مث يرتب على هذه احلقيقة األوىل
إنه دعاء أو وعيد باهلالك } فويل للمصلني ، الذين هم عن صالهتم ساهون ، الذين هم يراؤون ومينعون املاعون { 

  فمن هم هؤالء الذين هم عن صالهتم ساهون. . للمصلني الذين هم عن صالهتم ساهون 
  . .} الذين هم يراءون ومينعون املاعون { إهنم 
الذين يؤدون حركات الصالة ، وينطقون بأدعيتها ، ولكن . لئك الذين يصلون ، ولكنهم ال يقيمون الصالة إهنم أو

قلوهبم ال تعيش معها ، وال تعيش هبا ، وأرواحهم ال تستحضر حقيقة الصالة وحقيقة ما فيها من قراءات ودعوات 
ساهون عنها مل . ساهون عن صالهتم وهم يؤدوهنا ومن مث هم . إهنم يصلون رياء الناس ال إخالصاً هللا . وتسبيحات 

وإقامتها ال تكون إال باستحضار حقيقتها والقيام هللا وحده هبا . واملطلوب هو إقامة الصالة ال جمرد أدائها . يقيموها 
.  

 .فهم مينعون املاعون . ومن هنا ال تنشئ الصالة آثارها يف نفوس هؤالء املصلني الذين هم عن صالهتم ساهون 
ولو كانوا يقيمون الصالة حقاً هللا . مينعون املاعون عن عباد اهللا . مينعون املعونة والرب واخلري عن إخواهنم يف البشرية 

  . .ما منعوا العون عن عباده ، فهذا هو حمك العبادة الصادقة املقبولة عند اهللا 
وجند نصاً قرآنياً ينذر مصلني . ذا الدين وهكذا جند أنفسنا مرة أخرى أمام حقيقة هذه العقيدة ، وأمام طبيعة ه

  .إمنا أدوها رياء . ومل يتجردوا هللا فيها . إمنا أدوا حركات ال روح فيها . ألهنم مل يقيموا الصالة حقاً . بالويل 

  بل هي إذن معصية تنتظر سوء اجلزاء. ومل تترك الصالة أثرها يف قلوهبم وأعماهلم فهي إذن هباء 
  . .وتلك إىل حقيقة ما يريده اهللا من العباد ، حني يبعث إليهم برساالته ليؤمنوا به وليعبدوه  وننظر من وراء هذه

يريد طهارة قلوهبم . يريد اخلري هلم . إنه ال يريد منهم شيئاً لذاته سبحانه فهو الغين إمنا يريد صالحهم هم أنفسهم 
ر النظيف ، والتكافل اجلميل ، واألرحيية الكرمية يريد هلم حياة رفيعة قائمة على الشعو. ويريد سعادة حياهتم 

  .واحلب واإلخاء ونظافة القلب والسلوك 



فأين تذهب البشرية بعيداً عن هذا اخلري؟ وهذه الرمحة؟ وهذا املرتقى اجلميل الرفيع الكرمي؟ أين تذهب لتخبط يف 
  متاهات اجلاهلية املظلمة النكدة وأمامها هذا النور يف مفرق الطريق؟

  ) ٣(إِنَّ َشانِئََك ُهَو الْأَْبَتُر ) ٢(فََصلِّ لَِربَِّك َواْنَحْر ) ١(نَّا أَْعطَْيَناَك الْكَْوثََر إِ

يسري عنه ربه فيها ، . هذه السورة خالصة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كسورة الضحى ، وسورة الشرح 
  .كر ويعده باخلري ، ويوعد أعداءه بالبتر ، ويوجهه إىل طريق الش

صورة من الكيد واألذى للنيب صلى . ومن مث فهي متثل صورة من حياة الدعوة ، وحياة الداعية يف أول العهد مبكة 
اهللا عليه وسلم ودعوة اهللا اليت يبشر هبا؛ وصورة من رعاية اهللا املباشرة لعبده وللقلة املؤمنة معه؛ ومن تثبيت اهللا 

  .لشانئه  وتطمينه ومجيل وعده لنبيه ومرهوب وعيده
. األوىل كثرة وفيض وامتداد . . وحقيقة الضالل والشر والكفران . كذلك متثل حقيقة اهلدى واخلري واإلميان 

  .وإن ظن الغافلون غري هذا وذاك . والثانية قلة واحنسار وانبتار 
إظهار السخرية ورد أن سفهاء قريش ممن كانوا يتابعون الرسول صلى اهللا عليه وسلم ودعوته بالكيد واملكر و

ليصرفوا مجهرة الناس عن االستماع للحق الذي جاءهم به من عند اهللا ، من أمثال العاص ابن وائل ، . واالستهزاء 
. وعقبة بن أيب معيط ، وأيب هلب ، وأيب جهل ، وغريهم ، كانوا يقولون عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إنه أبتر 

  دعوه فإنه سيموت بال عقب وينتهي أمره: وقال أحدهم . ه يشريون هبذا إىل موت الذكور من أوالد
وجتد هذه . وكان هذا اللون من الكيد اللئيم الصغري جيد له يف البيئة العربية اليت تتكاثر باألبناء صدى ووقعاً 

ف الوخزة اهلابطة من يهش هلا من أعداء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وشانئيه ، ولعلها أوجعت قلبه الشري
  .ومسته بالغم أيضاً 

ومن مث نزلت هذه السورة متسح على قلبه صلى اهللا عليه وسلم بالرّوح والندى ، وتقرر حقيقة اخلري الباقي املمتد 
  .الذي اختاره له ربه؛ وحقيقة االنقطاع والبتر املقدر ألعدائه 

يشري إىل عكس املعىن الذي . دود وهو مطلق غري حم. . والكوثر صيغة من الكثرة . . } إنا أعطيناك الكوثر { 
فإذا أراد أحد أن يتتبع هذا . . غري ممنوع وال مبتور . إنا أعطيناك ما هو كثر فائض غزير . . أطلقه هؤالء السفهاء 

  .الكوثر الذي أعطاه اهللا لنبيه فهو واجده حيثما نظر أو تصور 
الوجود الذي ال وجود غريه وال شيء يف . د الكبري يف هذا االتصال باحلق الكبري ، والوجو. هو واجده يف النبوة 

  وماذا فقد من وجد اهللا؟. احلقيقة سواه 
وسورة واحدة منه كوثر ال هناية لكثرته ، وينبوع ثر ال هناية لفيضه . وهو واجده يف هذا القرآن الذي نزل عليه 

  وغزارته
ي عليه يف األرض ، حيث يقترن امسه باسم اهللا وهو واجده يف املأل األعلى الذي يصلي عليه ، ويصلي على من يصل

  .يف األرض والسماء 
ويف املاليني بعد املاليني السائرة على أثره ، . وهو واجده يف سنته املمتدة على مدار القرون ، يف أرجاء األرض 

  .ريته وذكراه إىل يوم القيامة وماليني املاليني من األلسنة والشفاه اهلاتفة بامسه ، وماليني املاليني من القلوب احملبة لس



سواء من عرفوا هذا اخلري فآمنوا . وهو واجده يف اخلري الذي فاض على البشرية يف مجيع أجياهلا بسببه وعن طريقه 
  به ، ومن مل يعرفوه ولكنه فاض عليهم فيما فاض

  وهو واجده يف مظاهر شىت ، حماولة إحصائها ضرب من تقليلها وتصغريها
ومن مث تركه النص بال حتديد ، يشمل . الذي ال هناية لفيضه ، وال إحصاء لعوارفه ، وال حد ملدلوله إنه الكوثر ، 

  . .كل ما يكثر من اخلري ويزيد 
وقد وردت روايات من طرق كثرية أن الكوثر هنر يف اجلنة أوتيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولكن ابن عباس 

فهو كوثر من الكوثر وهذا هو األنسب يف هذا . ري الكثري الذي أوتيه الرسول أجاب بأن هذا النهر هو من بني اخل
  .السياق ويف هذه املالبسات 

  .} فصل لربك واحنر { 
بعد توكيد هذا العطاء الكثري الفائض الكثرة ، على غري ما أرجف املرجفون وقال الكائدون ، وجه الرسول صلى 

يف الصالة ويف . . حق اإلخالص والتجرد هللا يف العبادة ويف االجتاه . ألول اهللا عليه وسلم إىل شكر النعمة حبقها ا
غري ملق باالً إىل شرك املشركني ، وغري مشارك هلم يف عبادهتم . . } فصل لربك واحنر { : ذبح النسك خالصاً هللا 

  .أو يف ذكر غري اسم اهللا على ذبائحهم 
ما . . ائح ، وحترمي ما أهل به لغري اهللا ، وما مل يذكر اسم اهللا عليه ويف تكرار اإلشارة إىل ذكر اسم اهللا على الذب

فهو . ال ختليص التصور والضمري وحدمها . يشي بعناية هذا الدين بتخليص احلياة كلها من عقابيل الشرك وآثاره 
ومن مث . لواضح دين الوحدة بكل معىن من معانيها ، وكل ظل من ظالهلا؛ كما أنه دين التوحيد اخلالص اجملرد ا

فهو يتتبع الشرك يف كل مظاهره ، ويف كل مكامنه؛ ويطارده مطاردة عنيفة دقيقة سواء استكن يف الضمري ، أم 
ظهر يف العبادة ، أم تسرب إىل تقاليد احلياة فاحلياة وحدة ما ظهر منها وما بطن ، واإلسالم يأخذها كال ال يتجزأ ، 

يتجه هبا إىل اهللا خالصة واضحة ناصعة ، كما نرى يف مسألة الذبائح ويف وخيلصها من شوائب الشرك مجيعاً ، و
  . .غريها من شعائر العبادة أو تقاليد احلياة 

  . .} إن شانئك هو األبتر { 
ويف هذه اآلية يرد الكيد على كائديه ، ويؤكد سبحانه أن . يف اآلية األوىل قرر أنه ليس أبتر بل هو صاحب الكوثر 

  .و حممد ، إمنا هم شانئوه وكارهوه األبتر ليس ه
وحنن نشهد اليوم مصداق . بينما امتد ذكر حممد وعال . فقد انقطع ذكرهم وانطوى . ولقد صدق فيهم وعيد اهللا 

  هذا القول الكرمي ، يف صورة باهرة واسعة املدى كما مل يشهده سامعوه األولون
وإمنا الكفر والباطل والشر هو . و ممتد الفروع عميق اجلذور فه. إن اإلميان واحلق واخلري ال ميكن أن يكون أبتر 

  .األبتر مهما ترعرع وزها وجترب 

.  
ولكن البشر ينخدعون ويغترون فيحسبون مقاييسهم هي اليت تقرر حقائق . إن مقاييس اهللا غري مقاييس البشر 

حممد صلى اهللا عليه وسلم قولتهم اللئيمة ،  فأين الذين كانوا يقولون عن. . األمور وأمامنا هذا املثل الناطق اخلالد 
وينالون هبا من قلوب اجلماهري ، وحيسبون حينئذ أهنم قد قضوا على حممد وقطعوا عليه الطريق؟ أين هم؟ وأين 

  األبتر؟: ذكراهم ، وأين آثارهم؟ إىل جوار الكوثر من كل شيء ، ذلك الذي أوتيه من كانوا يقولون عنه 
واحلق واخلري ال ميكن أن تكون بتراء وال أن يكون صاحبها أبتر ، وكيف وهي موصولة باهللا احلي إن الدعوة إىل اهللا 



الباقي األزيل اخلالد؟ إمنا يبتر الكفر والباطل والشر ويبتر أهله ، مهما بدا يف حلظة من اللحظات أنه طويل ممتد 
  . .اجلذور 

  . .وكذب الكائدون املاكرون . وصدق اهللا العظيم 

َولَا أَْنُتمْ ) ٤(وَلَا أََنا عَابٌِد َما َعَبْدُتْم ) ٣(َولَا أَنُْتْم َعابُِدونَ َما أَعُْبُد ) ٢(لَا أَعُْبُد َما َتعُْبُدونَ ) ١(َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ  قُلْ
  ) ٦(لَكُْم دِيُنكُْم َوِلَي ِدينِ ) ٥(َعابُِدونَ َما أَعُْبُد 

فكانوا يشركون به . صمد . أحد . انوا ال يعرفونه حبقيقته اليت وصف هبا نفسه مل يكن العرب جيحدون اهللا ولكن ك
كانوا يشركون به هذه األصنام اليت يرمزون هبا إىل أسالفهم من . وال يقدرونه حق قدره ، وال يعبدونه حق عبادته 

بنات اهللا ، وأن بينه سبحانه وبني  وكانوا يزعمون أن املالئكة. . أو يرمزون هبا إىل املالئكة . الصاحلني أو العظماء 
اجلنة نسباً ، أو ينسون هذا الرمز ويعبدون هذه اآلهلة ، ويف هذه احلالة أو تلك كانوا يتخذوهنا لتقرهبم من اهللا كما 

ولقد حكى القرآن عنهم } ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى { : حكى عنهم القرآن الكرمي يف سورة الزمر قوهلم 
كانوا يعترفون خبلق اهللا والسماوات واألرض ، وتسخريه للشمس والقمر ، وإنزاله املاء من السماء كالذي  أهنم

} { ولئن سألتهم من خلق السماوات واألرض وسخر الشمس والقمر ليقولن اهللا { : جاء يف سورة العنكبوت 
واهللا : ويف إمياهنم كانوا يقولون } لن اهللا ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به األرض من بعد موهتا ليقو

  .اخل . . اللهم : ويف دعائهم كانوا يقولون . وتاهللا 
ولكنهم مع إمياهنم باهللا كان هذا الشرك يفسد عليهم تصورهم كما كان يفسد عليهم تقاليدهم وشعائرهم ، 

حىت ليقتضي هذا النصيب أحياناً التضحية . فيجعلون لآلهلة املدعاة نصيباً يف زرعهم وأنعامهم ونصيباً يف أوالدهم 
. وجعلوا هللا مما ذرأ من احلرث واألنعام نصيباً { . ويف هذا يقول القرآن الكرمي عنهم يف سورة األنعام . بأبنائهم 

وما كان هللا فهو يصل إىل شركائهم . فما كان لشركائهم فال يصل إىل اهللا . فقالوا هذا هللا بزعمهم وهذا لشركائنا 
ساء ما حيكمون وكذلك زين لكثري من املشركني قتل أوالدهم شركاؤهم لريدوهم ، وليلبسوا عليهم دينهم ، ولو  .

هذه أنعام وحرث ِحجر ال يطعمها إال من نشأ بزعمهم وأنعام : وقالوا . شاء اهللا ما فعلوه ، فذرهم وما يفترون 
ما يف بطون : سيجزيهم مبا كانوا يفترون ، وقالوا . عليه حرمت ظهورها ، وأنعام ال يذكرون اسم اهللا عليها افتراء 

سيجزيهم وصفهم إنه حكيم . هذه األنعام خالصة لذكورنا ، وحمرم على أزواجنا ، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء 
كانوا قد ضلوا وما . وحرموا ما رزقهم اهللا افتراء على اهللا . قد خسر الذين قتلوا أوالدهم سفهاً بغري علم . عليم 

وكانوا يعتقدون أهنم على دين إبراهيم ، وأهنم أهدى من أهل الكتاب ، الذين كانوا يعيشون معهم يف } مهتدين 
بينما هم . عيسى ابن اهللا : والنصارى كانوا يقولون . عزير ابن اهللا : اجلزيرة العربية ، ألن اليهود كانوا يقولون 
ألن نسبة املالئكة . رابتهم من اهللا بزعمهم فكانوا يعدون أنفسهم أهدى كانوا يعبدون املالئكة واجلن على اعتبار ق

  .وليس يف الشرك خيار . وكله شرك . . إىل اهللا ونسبة اجلن كذلك أقرب من نسبة عزير وعيسى 

ISLAM ICBOOK.WS ين|  ٢٠١٠ م لمسل احة لجميع ا مت ق  لحقو ع ا   جمي

  



  يف ظالل القرآن: كتاب 
م حسني الشاريب: املؤلف  اهي د قطب إبر  سي

  ولكنهم هم كانوا حيسبون أنفسهم أهدى وأقوم طريقاً
حنن على دين : إن دينه هو دين إبراهيم عليه السالم قالوا : فلما جاءهم حممد صلى اهللا عليه وسلم يقول 

مد؟ ويف الوقت ذاته راحوا حياولون مع الرسول صلى إبراهيم فما حاجتنا إذن إىل ترك ما حنن عليه واتباع حم
اهللا عليه وسلم خطة وسطا بينهم وبينه؛ وعرضوا عليه أن يسجد آلهلتهم مقابل أن يسجدوا هم إلهله وأن 

ا يشترط ، وله فيهم وعليهم م   يسكت عن عيب آهلتهم وعبادهتم 
. عه ولعل اختالط تصوراهتم ، واعترافهم باهللا مع عبادة آهلة أخرى م لعل هذا كان يشعرهم أن املسافة بينهم . 

وبني حممد قريبة ، ميكن التفاهم عليها ، بقسمة البلد بلدين ، وااللتقاء يف منتصف الطريق ، مع بعض 
  الترضيات الشخصية

وحلسم هذه الشبهة ، وقطع الطريق على احملاولة ، واملفاصلة احلامسة بني عبادة وعبادة ، ومنهج ومنهج ، 
. وتصور ، وطريق وطريق  وتصور لتنهي . وهبذا التكرار . وهبذا التوكيد . هبذا اجلزم . نزلت هذه السورة . 

كل قول ، وتقطع كل مساومة وتفرق هنائياً بني التوحيد والشرك ، وتقيم املعامل واضحة ، ال تقبل املساومة 
  :واجلدل يف قليل وال كثري 

، وال أنا عابد ما عبدمت ، وال أنتم ال أعبد ما تع. قل يا أيها الكافرون {  بدون ، وال أنتم عابدون ما أعبد 
  .} لكم دينكم ويل دين . عابدون ما أعبد 

  . .بكل أساليب النفي واجلزم والتوكيد . وتوكيد بعد توكيد . وجزم بعد جزم . نفي بعد نفي 
إمنا هو . ليس حملمد فيه شيء . اهللا وحده فهو األمر اإلهلي احلاسم املوحي بأن أمر هذه العقيدة أمر . . } قل { 

  .اهللا اآلمر الذي ال مرد ألمره ، احلاكم ال راد حلكمه 
إهنم ليسوا على دين ، وليسوا مبؤمنني . . ناداهم حبقيقتهم ، ووصفهم بصفتهم . . } قل يا أيها الكافرون { 

.فال التقاء إذن بينك وبينهم يف طريق . وإمنا هم كافرون   .  
  يوحي مطلع السورة وافتتاح اخلطاب ، حبقيقة االنفصال الذي ال يرجى معه اتصالوهكذا 

.فعباديت غري عبادتكم ، ومعبودي غري معبودكم . . } ال أعبد ما تعبدون {   .  
  .فعبادتكم غري عباديت ، ومعبودكم غري معبودي } وال أنتم عابدون ما أعبد { 
قرة األوىل يف صيغة اجلملة االمسية وهي أدل على ثبات الصفة توكيد للف. . } وال أنا عابد ما عبدمت { 

  .واستمرارها 
كي ال تبقي مظنة وال شبهة ، وال جمال ملظنة أو . تكرار لتوكيد الفقرة الثانية . . } وال أنتم عابدون ما أعبد { 

  شبهة بعد هذا التوكيد املكرر بكل وسائل التكرار والتوكيد
واالختالف الذي ال تشابه فيه ، واالنفصال الذي ال اتصال فيه ، . الذي ال التقاء فيه  مث إمجال حلقيقة االفتراق

  :والتمييز الذي ال اختالط فيه 
  أنا هنا وأنتم هناك ، وال معرب وال جسر وال طريق. . } لكم دينكم ويل دين { 



.مفاصلة كاملة شاملة ، ومتيز واضح دقيق   .  
إليضاح معامل االختالف اجلوهري الكامل ، الذي يستحيل معه اللقاء على ولقد كانت هذه املفاصلة ضرورية 

  .االختالف يف جوهر االعتقاد ، وأصل التصور ، وحقيقة املنهج ، وطبيعة الطريق . شيء يف منتصف الطريق 

إىل  التوحيد منهج يتجه باإلنسان مع الوجود كله. . وال يلتقيان . . إن التوحيد منهج ، والشرك منهج آخر 
يمه وموازينه ، وآدابه . اهللا وحده ال شريك له  وحيدد اجلهة اليت يتلقى منها اإلنسان ، عقيدته وشريعته ، وق

هذه اجلهة اليت يتلقى املؤمن عنها هي اهللا ، اهللا وحده بال . وأخالقه ، وتصوراته كلها عن احلياة وعن الوجود 
غري متلبسة بالشرك يف أية صورة من صوره الظاهرة .  ومن مث تقوم احلياة كلها على هذا األساس. شريك 
.وهي تسري . . واخلفية   .  

.وضرورية للمدعوين . وهذه املفاصلة هبذا الوضوح ضرورية للداعية   .  
وخباصة يف اجلماعات اليت عرفت العقيدة من قبل مث احنرفت . إن تصورات اجلاهلية تتلبس بتصورات اإلميان 

. هي أعصى اجلماعات على اإلميان يف صورته اجملردة من الغبش وااللتواء واالحنراف وهذه اجلماعات . عنها 
ذلك أهنا تظن بنفسها اهلدى يف الوقت الذي تتعقد احنرافاهتا . أعصى من اجلماعات اليت ال تعرف العقيدة أصالً 

فسه باألمل يف اجتذاهبا إذا وتتلوى واختالط عقائدها وأعماهلا وخلط الصاحل بالفاسد فيها ، قد يغري الداعية ن
  وهذا اإلغراء يف منتهى اخلطورة. . أقر اجلانب الصاحل وحاول تعديل اجلانب الفاسد 

والسبيل هو اخلروج عن اجلاهلية جبملتها إىل . والفارق بينهما بعيد . واإلسالم إسالم . إن اجلاهلية جاهلية 
  .يها واهلجرة إىل اإلسالم بكل ما فيه هو االنسالخ من اجلاهلية بكل ما ف. اإلسالم جبملته 

االنعزال . تصوراً ومنهجاً وعمالً : وأول خطوة يف الطريق هي متيز الداعية وشعوره باالنعزال التام عن اجلاهلية 
واالنفصال الذي يستحيل معه التعاون إال إذا انتقل أهل اجلاهلية . الذي ال يسمح بااللتقاء يف منتصف الطريق 

  .بكليتهم إىل اإلسالم  من جاهليتهم
مهما تزيت اجلاهلية بزي اإلسالم ، أو ادعت . . وال التقاء يف منتصف الطريق . وال أنصاف حلول . ال ترقيع 

  هذا العنوان
هلم دينهم وله دينه . شعوره بأنه شيء آخر غري هؤالء . ومتيز هذه الصورة يف شعور الداعية هو حجر األساس 

ووظيفته أن يسريهم يف طريقه هو ، . ال ميلك أن يسايرهم خطوة واحدة يف طريقهم .  ، هلم طريقهم وله طريقه
  بال مداهنة وال نزول عن قليل من دينه أو كثري

  . .} لكم دينكم ويل دين { . . وإال فهي الرباءة الكاملة ، واملفاصلة التامة ، واحلسم الصريح 
ما أحوجهم إىل الشعور . . رباءة وهذه املفاصلة وهذا احلسم وما أحوج الداعني إىل اإلسالم اليوم إىل هذه ال

بأهنم ينشئون اإلسالم من جديد يف بيئة جاهلية منحرفة ، ويف أناس سبق هلم أن عرفوا العقيدة ، مث طال عليهم 
وأنه ليس هناك أنصاف حلول ، وال التقاء يف منتصف الطريق ، } فقست قلوهبم وكثري منهم فاسقون { األمد 
إمنا هي الدعوة إىل اإلسالم كالدعوة إليه أول ما كان ، الدعوة بني . .  إصالح عيوب ، وال ترقيع مناهج وال

. والتميز الكامل عن اجلاهلية . اجلاهلية  التوحيد اخلالص الذي : وهذا هو ديين . . } لكم دينكم ويل دين { . 
يف كل نواحي احلياة . . كلها . . دون شريك . .  كلها من اهللا. . يتلقى تصوراته وقيمه ، وعقيدته وشريعته 



  .والسلوك 
والدعوة إىل اإلسالم ال تقوم . . سيبقى الغبش وتبقى املداهنة ويبقى اللبس ويبقى الترقيع . وبغري هذه املفاصلة 

  . .إهنا ال تقوم إال على احلسم والصراحة والشجاعة والوضوح . على هذه األسس املدخولة الواهنة الضعيفة 
  . .} لكم دينكم ويل دين { : وهذا هو طريق الدعوة األول 

فََسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َواْسَتْغِفْرُه إِنَّهُ ) ٢(َوَرأَْيَت النَّاَس َيْدُخلُونَ ِفي ِدينِ اللَِّه أَفَْواًجا ) ١(إِذَا َجاَء َنْصُر اللَِّه َوالْفَْتُح 
  ) ٣(كَانَ َتوَّاًبا 

كما حتمل البشرى لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنصر اهللا والفتح ودخول الناس . .  هذه السورة الصغرية
يف دين اهللا أفواجاً؛ وكما توجهه صلى اهللا عليه وسلم حني يتحقق نصر اهللا وفتحه واجتماع الناس على دينه إىل 

  . .التوجه إىل ربه بالتسبيح واحلمد واالستغفار 
تكشف يف الوقت ذاته عن طبيعة هذه . .  عليه وسلم البشرى والتوجيه كما حتمل إىل الرسول صلى اهللا

 ، العقيدة وحقيقة هذا املنهج ، ومدى ما يريد أن يبلغ بالبشرية من الرفعة والكرامة والتجرد واخللوص 
ال ميكن و. هذه القمة السامقة الوضيئة ، اليت مل تبلغها البشرية قط إال يف ظل اإلسالم . . واالنطالق والتحرر 

  .أن تبلغها إال وهي تليب اهلدف العلوي الكرمي 
حدثنا حممد بن أيب عدي ، عن : وقد وردت روايات عدة عن نزول هذه السورة خنتار منها رواية اإلمام أمحد 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكثر يف آخر : قالت عائشة : داود ، عن الشعيب ، عن مسروق ، قال 
إن ريب كان أخربين أين سأرى عالمة « : قال » سبحان اهللا وحبمده ، أستغفر اهللا وأتوب إليه « :  أمره من قوله

إذا جاء نصر اهللا والفتح { . . فقد رأيتها » يف أميت ، وأمرين إذا رأيتها أن أسبح حبمده وأستغفره إنه كان تواباً 
  «واستغفره إنه كان توابا  ، ورأيت الناس يدخلون يف دين اهللا أفواجاً ، فسبح حبمد ربك

.ورواه مسلم من طريق داود بن أيب هند هبذا النص (   . (  
أي ( فإن أحياء العرب كانت تتلوم . قوالً واحداً . واملراد بالفتح ها هنا فتح مكة : وقال ابن كثري يف التفسري 

، فلما فتح اهللا: بإسالمها فتح مكة يقولون ) تنتظر   عليه مكة دخلوا يف دين اهللا إن ظهر على قومه فهو نيب 
أفواجاً ، فلم متض سنتان حىت استوسقت جزيرة العرب إمياناً ، ومل يبق يف سائر قبائل العرب إال ُمظهر لإلسالم 

ملا كان الفتح بادر كل قوم : وهللا احلمد واملنة ، وقد روى البخاري يف صحيحه عن عمرو بن سلمة قال 
دعوه وقومه :  عليه وسلم وكانت األحياء تتلوم بإسالمها فتح مكة يقولون بإسالمهم إىل رسول اهللا صلى اهللا

. فإن ظهر عليهم فهو نيب    . .« احلديث » . 
فهي إشارة عند } اخل . . إذا جاء نصر اهللا والفتح { : فهذه الرواية هي اليت تتفق مع ظاهر النص يف السورة 
النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل ما يعمله عند حتقق هذه  نزول السورة إىل أمر سيجيء بعد ذلك ، مع توجيه

  .البشارة وظهور هذه العالمة 
  . .وهناك رواية أخرى عن ابن عباس؛ ال يصعب التوفيق بينها وبني هذه الرواية اليت اخترناها 

ابن عباس  حدثنا موسى بن إمساعيل ، حدثنا أبو عوانة ، عن أيب بشر ، عن سعيد بن جبري ، عن: قال البخاري 



مل يدخل هذا معنا ولنا أبناء : كان عمر يدخلين مع أشياخ بدر ، فكأن بعضهم وجد يف نفسه ، فقال : قال 
  .إنه ممن علمتم : مثله؟ فقال عمر 

ما تقولون يف قول اهللا عز : فما رأيت أنه دعاين فيهم يومئذ إال لرييهم فقال . فدعاهم ذات يوم فأدخلين معهم 
. أمرنا أن حنمد اهللا ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا : ؟ فقال بعضهم } ء نصر اهللا والفتح إذا جا{ : وجل 

: ما تقول؟ فقلت : فقال . فقلت ال « أكذلك تقول يا ابن عباس؟ : فقال يل . وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً 
{ فذلك عالمة أجلك } لفتح إذا جاء نصر اهللا وا{ : قال . هو أجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعلمه له 

ا تقول : فقال عمر ابن اخلطاب . } فسبح حبمد ربك واستغفره إنه كان تواباً  تفرد به ( ال أعلم منها إال م
  ) .البخاري 

فال ميتنع أن يكون الرسول صلى اهللا عليه وسلم حني رأى عالمة ربه أدرك أن واجبه يف األرض قد كمل ، وأنه 
. اخل . . هو أجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعلمه له : ان هذا معىن قول ابن عباس فك. سيلقى ربه قريباً 

.  
إذا جاء نصر اهللا { : ملا نزلت : قال : ولكن هناك حديث رواه احلافظ البيهقي بإسناده عن ابن عباس كذلك 

مث . فبكت « يلّ نفسي إنه قد نعيت إ» : دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاطمة وقال . . } والفتح 
« اصربي فإنك أول أهلي حلوقاً يب » : أنه نعيت إليه نفسه فبكيت ، مث قال : وقالت أخربين . ضحكت 
  .فضحكت 

أي إنه كان الفتح قد مت ودخول . فكأهنا نزلت والعالمة حاضرة . ففي هذا احلديث حتديد لنزول السورة 
إال . . مطابقة للعالمة علم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه أجله فلما نزلت السورة . الناس أفواجاً قد حتقق 

وخباصة أن حديث بكاء فاطمة وضحكها قد . أن السياق األول أوثق وأكثر اتساقاً مع ظاهر النص القرآين 
دعا رسول اهللا صلى » : عن أم سلمة رضي اهللا عنها قالت . . روي بصورة أخرى تتفق مع هذا الذي نرجحه 

فلما تويف رسول اهللا صلى : قالت .  عليه وسلم فاطمة عام الفتح فناجاها ، فبكت ، مث ناجاها فضحكت اهللا
أخربين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه ميوت ، : قالت . اهللا عليه وسلم سألتها عن بكائها وضحكها 

  ) .أخرجه الترمذي . . ( ت فضحك. فبكيت ، مث أخربين أين سيدة نساء أهل اجلنة إال مرمي بنت عمران 
. فهذه الرواية تتفق مع ظاهر النص القرآين ، ومع احلديث الذي رواه اإلمام أمحد وأخرجه مسلم يف صحيحه 

  .إذا جاء نصر اهللا والفتح { : من أنه كانت هناك عالمة بني الرسول صلى اهللا عليه وسلم وربه هي 

ه فناجى فاطمة رضي اهللا عنها مبا روته عنها أم سلمة رضي اهللا فلما كان الفتح عرف أن قد قرب لقاؤه لرب} . 
  .عنها 

فإىل أي . . وخنلص من هذا كله إىل املدلول الثابت والتوجيه الدائم الذي جاءت به هذه السورة الصغرية 
  :مرتقى يشري هذا النص القصري 

، فسبح حبمد ربك واستغفره ، إنه كان  إذا جاء نصر اهللا والفتح ، ورأيت الناس يدخلون يف دين اهللا أفواجاً{ 
  . .} تواباً 

، عن حقيقة ما جيري يف هذا الكون من  يف مطلع اآلية األوىل من السورة إحياء معني إلنشاء تصور خاص 



دور الرسول صلى اهللا عليه وسلم ودور املؤمنني يف هذه . أحداث ، وما يقع يف هذه احلياة من حوادث  وعن 
. . إذا جاء نصر اهللا { : هذا اإلحياء يتمثل يف قوله تعاىل . . لذي ينتهون إليه يف هذا األمر وحّدهم ا. الدعوة 

وليس . للغاية اليت يرمسها . يف الصورة اليت يريدها . يف الوقت الذي يقدره : فهو نصر اهللا جييء به اهللا . . } 
وليس . ليس ألشخاصهم فيه كسب و. للنيب وال ألصحابه من أمره شيء ، وليس هلم يف هذا النصر يد 

وحسبهم منه أن جيريه اهللا . وليس لنفوسهم منه حظ إمنا هو أمر اهللا حيققه هبم أو بدوهنم . لذواهتم منه نصيب 
هذا هو كل حظهم من النصر ومن الفتح ومن . . على أيديهم ، وأن يقيمهم عليه حراساً ، وجيعلهم عليه أمناء 

  . .اجاً دخول الناس يف دين اهللا أفو
وبناء على هذا اإلحياء وما ينشئه من تصور خاص حلقيقة األمر يتحدد شأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ومن 

إن شأنه ومن معه هو االجتاه إىل اهللا بالتسبيح . معه بإزاء تكرمي اهللا هلم ، وإكرامهم بتحقيق نصره على أيديهم 
  .وباحلمد واالستغفار يف حلظة االنتصار 

ا أوالهم من منة بأن جعلهم أمناء على دعوته حراساً لدينه التسبي وعلى ما أوىل البشرية كلها . ح واحلمد على م
من رمحة بنصره لدينه ، وفتحه على رسوله ودخول الناس أفواجاً يف هذا اخلري الفائض العميم ، بعد العمى 

  .والضالل واخلسران 
االستغفار من الزهو الذي قد يساور القلب أو يتدسس : املدخل  واالستغفار ملالبسات نفسية كثرية دقيقة لطيفة

وهو مدخل يصعب توقيه يف القلب . إليه من سكرة النصر بعد طول الكفاح ، وفرحة الظفر بعد طول العناء 
  .فمن هذا يكون االستغفار . البشري 

العناء القاسي ، والشدة الطاغية واالستغفار مما قد يكون ساور القلب أو تدسس إليه يف فترة الكفاح الطويل و
{ : من ضيق بالشدة ، واستبطاء لوعد اهللا بالنصر ، وزلزلة كاليت قال عنها يف موضع آخر . . والكرب الغامر 

أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأسآء والضرآء وزلزلوا حىت يقول 
  .فمن هذا يكون االستغفار }  نصر اهللا أال إن نصر اهللا قريب الرسول والذين آمنوا معه مىت

  .واالستغفار من التقصري يف محد اهللا وشكره 

، وآالء اهللا دائمة الفيض واهلمالن  وإن تعدوا نعمة اهللا ال { . . فجهد اإلنسان ، مهما كان ، ضعيف حمدود 
  . .فمن هذا التقصري يكون االستغفار } حتصوها 

ففيه إحياء للنفس وإشعار يف حلظة الزهو والفخر بأهنا يف . . أخرى لالستغفار حلظة االنتصار  وهناك لطيفة
وهذا يصد قوى الشعور . فأوىل أن تطامن من كربيائها ، وتطلب العفو من رهبا . موقف التقصري والعجز 

  . .بالزهو والغرور 
 طلباً للعفو والسماحة واملغفرة يضمن كذلك عدم مث إن ذلك الشعور بالنقص والعجز والتقصري واالجتاه إىل اهللا

لريقب املنتصر اهللا فيهم ، فهو الذي سلطه عليهم ، وهو العاجز القاصر . الطغيان على املقهورين املغلوبني 
اً ألمر يريده هو . املقصر  والنصر نصره ، والفتح فتحه ، والدين دينه ، وإىل اهللا . وإهنا سلطة اهللا عليهم حتقيق
  . األمور تصري

إنه األفق الوضيء الكرمي ، الذي يهتف القرآن بالنفس البشرية لتتطلع إليه ، وترقى يف مدارجه ، على حدائه 



هللا. النبيل البار    األفق الذي يكرب فيه اإلنسان ألنه يطامن من كربيائه ، وترف فيه روحه طليقة ألهنا تعنو 
ومع هذا . وليس هلا حفظ يف شيء إال رضاه . حاً من روح اهللا إنه االنطالق من قيود الذات ليصبح البشر أروا

االنطالق جهاد لنصرة اخلري وحتقيق احلق؛ وعمل لعمارة األرض وترقية احلياة؛ وقيادة للبشرية قيادة رشيدة 
، بانية عادلة خرية ،  . نظيفة معمرة    .االجتاه فيها إىل اهللا . 

ا مل . هو مشدود إىل ذاته ، مقيد برغباته ، مثقل بشهواته وعبثاً حياول اإلنسان االنطالق والتحرر و عبثاً حياول م
  .يتحرر من نفسه ، ويتجرد يف حلظة النصر والغنم من حظ نفسه ليذكر اهللا وحده 

، أو تتطلع إىل هذه اآلفاق  وهذا هو األدب الذي اتسمت به النبوة دائماً ، يريد اهللا أن ترتفع البشرية إىل آفاقه 
  . .دائماً 

، وحتققت رؤياه  ورفع أبويه على { : كان هذا هو أدب يوسف عليه السالم يف اللحظة اليت مت فيها كل شيء 
وقد أحسن يب إذ . يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ريب حقاً : العرش وخروا له سجداً ، وقال 

إن ريب لطيف ملا يشآء ، . بني إخويت أخرجين من السجن وجآء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيين و
نفسه من الصفاء والعناق والفرحة . ويف هذه اللحظة نزع يوسف عليه السالم } إنه هو العليم احلكيم 

  :كل دعوته وهو يف أهبة السلطان ويف فرحة حتقيق األحالم . واالبتهاج ليتجه إىل ربه يف تسبيح الشاكر الذاكر 
لمتين من تأويل األحاديث ، فاطر السماوات واألرض ، أنت وليي يف الدنيا رب قد آتيتين من امللك وع{ 

وهنا يتوارى اجلاه والسلطان ، وتتوارى فرحة اللقاء وجتمع } واآلخرة ، توفين مسلماً ، وأحلقين بالصاحلني 
فاه إليه ، وأن األهل وملة اإلخوان ، ويبدو املشهد مشهد إنسان فرد يبتهل إىل ربه أن حيفظ له إسالمه حىت يتو

.من فضله ومنه وكرمه . يلحقه بالصاحلني عنده   .  
  :وكان هذا هو أدب سليمان عليه السالم وقد رأى عرش ملكه سبأ حاضراً بني يديه قبل أن يرتد إليه طرفه 

هذا من فضل ريب ليبلوين أأشكر أم أكفر ، ومن شكر فإمنا يشكر لنفسه ، ومن : فما رآه مستقراً عنده قال { 
وهذا كان أدب حممد صلى اهللا عليه وسلم يف حياته كلها ، ويف موقف النصر والفتح } كفر فإن ريب غين كرمي 

مكة اليت آذته . احنىن هللا شاكراً على ظهر دابته ودخل مكة يف هذه الصورة . . الذي جعله ربه عالمة له 
لما أن جاءه نصر اهللا والفتح ، نسي فرحة ف. . وأخرجته وحاربته ووقفت يف طريق الدعوة تلك الوقفة العنيدة 

النصر واحنىن احنناءة الشكر ، وسبح ومحد واستغفر كما لقنه ربه ، وجعل يكثر من التسبيح واحلمد واالستغفار 
  .وكانت هذه سنته يف أصحابه من بعده ، رضي اهللا عنهم أمجعني . كما وردت بذلك اآلثار 

، وهكذا أشرقت وشفت ورفرفت ، وهكذا بلغت من العظمة والقوة  وهكذا ارتفعت البشرية باإلميان باهللا
  . .واالنطالق 

ا كََسَب ) ١(َتبَّْت َيَدا أَبِي لََهبٍ َوَتبَّ  ُه َمالُُه َوَم َواْمَرأَُتُه َحمَّالَةَ ) ٣(َسَيْصلَى َناًرا ذَاَت لََهبٍ ) ٢(َما أَغَْنى َعْن
  ) ٥(ٍد ِفي جِيِدَها َحْبلٌ ِمْن َمَس) ٤(الَْحطَبِ 

هو عم النيب صلى اهللا عليه وسلم وإمنا مسي أبو هلب إلشراق ) وامسه عبد العزى بن عبد املطلب ( أبو هلب 
من أشد الناس إيذاء لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وللدعوة اليت جاء » أم مجيل « وجهه ، وكان هو وامرأته 



.هبا   .  
: مسعت ربيعة بن عباد الديلي يقول : بن عبيد اهللا بن عباس قال حدثين حسني بن عبد اهللا « : قال ابن إسحاق 

إين ملع أيب رجل شاب أنظر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتبع القبائل ، ووراءه رجل أحول ، وضيء » 
يكم إين رسول اهللا إل. يا بين فالن « الوجه ذو مجة ، يقف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على القبيلة فيقول 

حىت أنفذ عن اهللا ما بعثين به  وإذا فرغ » آمركم أن تعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئاً ، وأن تصدقوين ومتنعوين 
هذا يريد منكم أن تسلخوا الالت والعزى وحلفاءكم من اجلن . يا بين فالن : من مقالته قال اآلخر من خلفه 

، إىل ما جاء به من البدعة والض من : فقلت أليب . اللة ، فال تسمعوا له ، وال تتبعوه من بين مالك بن أقمس 
  ) .ورواه اإلمام أمحد والطرباين هبذا اللفظ . ( هذا؟ قال عمه أبو هلب 

فهذا منوذج من مناذج كيد أيب هلب للدعوة وللرسول صلى اهللا عليه وسلم ، وكانت زوجته أم مجيل يف عونه يف 
.ى بنت حرب بن أمية أخت أيب سفيان وهي أرو. ( هذه احلملة الدائبة الظاملة   .  (  

أخرج البخاري . ولقد اختذ أبو هلب موقفه هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منذ اليوم األول للدعوة 
يا صباحاه « : بإسناده عن ابن عباس ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرج إىل البطحاء ، فصعد اجلبل فنادى 

قالوا » أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم؟ أكنتم مصدقي؟ « : فقال  فاجتمعت إليه قريش ،» 
{ فأنزل اهللا . أهلذا مجعتنا؟ تباً لك . فقال أبو هلب . » فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد « : قال . نعم : 

ائر اليوم أهلذا مجعتنا؟ تباً لك س: ويف رواية فقام ينفض يديه وهو يقول . اخل } . . تبت يدا أيب هلب وتب 
  .فأنزل اهللا السورة 

وملا أمجع بنو هاشم بقيادة أيب طالب على محاية النيب صلى اهللا عليه وسلم ولو مل يكونوا على دينه ، تلبية لدافع 
العصبية القبلية ، خرج أبو هلب على إخوته ، وحالف عليهم قريشا ، وكان معهم يف الصحيفة اليت كتبوها 

  . هاشم وجتويعهم كي يسلموا هلم حممداً صلى اهللا عليه وسلم مبقاطعة بين
وكان قد خطب بنيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رقية وأم كلثوم لولديه قبل بعثة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فلما كانت البعثة أمرمها بتطليقهما حىت يثقل كاهل حممد هبما
ال هوادة وهكذا مضى هو وزوجته أم مجيل يثرياهنا ح رباً شعواء على النيب صلى اهللا عليه وسلم وعلى الدعوة ، 

  .فيها وال هدنة 

وقد روي أن أم مجيل . وكان بيت أيب هلب قريباً من بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكان األذى أشد 
  .لفتنة والوقيعة إن محل احلطب كناية عن سعيها باألذى وا: كانت حتمل الشوك فتضعه يف طريق النيب؛ وقيل 

وتوىل اهللا سبحانه عن رسوله صلى اهللا . نزلت هذه السورة ترد على هذه احلرب املعلنة من أيب هلب وامرأته 
  عليه وسلم أمر املعركة

الثانية } تب { و . األوىل دعاء } وتبت { . والتباب اهلالك والبوار والقطع . . } تبت يدا أيب هلب وتب { 
ففي آية قصرية واحدة يف مطلع السورة تصدر الدعوة وتتحقق ، وتنتهي املعركة . دعاء تقرير لوقوع هذا ال

  ويسدل الستار
ا كان    .فأما الذي يتلو آية املطلع فهو تقرير ووصف مل



فلم يغن عنه ماله وسعيه ومل يدفع . لقد تبت يداه وهلكتا وتب هو وهلك . . } ما أغىن عنه ماله وما كسب { 
  .مار عنه اهلالك والد

ويذكر اللهب تصويراً وتشخيصاً . . } سيصلى ناراً ذات هلب { : أما يف اآلخرة فإنه . ذلك كان يف الدنيا 
  .للنار وإحياء بتوقدها وتلهبها 

. وستصالها معه امرأته حالة كوهنا محالة للحطب . . } وامرأته محالة احلطب {  يف جيدها { : وحالة كوهنا . 
على املعىن . أو هي احلبل الذي تشد به احلطب . تشد هي به يف النار . . ن ليف أي م. . } حبل من مسد 

أو املعىن اجملازي إن كان محل احلطب كناية عن محل الشر والسعي باألذى . احلقيقي إن كان املراد هو الشوك 
  .والوقيعة 

« : بيانه سطوراً من كتاب  ويف األداء التعبريي للسورة تناسق دقيق ملحوظ مع موضوعها وجوها ، نقتطف يف
  :منهد هبا لوقع هذه السورة يف نفس أم مجيل اليت ذعرت هلا وجن جنوهنا » مشاهد القيامة يف القرآن 

  . .» ستصالها ويف عنقها حبل من مسد . وامرأته محالة احلطب . . سيصلى ناراً ذات هلب . أبو هلب « 
يصالها أبو هلب وامرأته حتمل احلطب . ا ناراً ذات هلب فجهنم هن. تناسق يف اللفظ ، وتناسق يف الصورة 

وهي حتزم احلطب . واحلطب مما يوقد به اللهب ) . . مبعناه احلقيقي أو اجملازي ( وتلقيه يف طريق حممد إليذائه 
ليتم اجلزاء من جنس العمل ، وتتم الصورة . فعذاهبا يف النار ذات اللهب أن تغل حببل من مسد . حببل 
  يصلى به أبو هلب وامرأته محالة احلطب. والنار واللهب . احلطب واحلبل : اهتا الساذجة مبحتوي

يف جرس الكلمات ، مع الصوت الذي حيدثه شد أمحال احلطب وجذب العنق حببل . وتناسق من لون آخر « 
  .شده جتد فيها عنف احلزم والشد الشبيه حبزم احلطب و} تبت يدا أيب هلب وتب { : اقرأ . من مسد 

  .« والتشبيه جبو احلنق والتهديد الشائع يف السورة . والشبيه كذلك بغل العنق وجذبه 
وهكذا يلتقي تناسق اجلرس املوسيقي ، مع حركة العمل الصوتية ، بتناسق الصور يف جزيئاهتا املتناسقة ، » 

ويتم هذا كله يف . النزول  بتناسق اجلناس اللفظي ومراعاة النظري يف التعبري ، ويتسق مع جو السورة وسبب
  .« مخس فقرات قصار ، ويف سورة من أقصر سور القرآن 

وخباصة . هذا التناسق القوي يف التعبري جعل أم مجيل حتسب أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد هجاها بشعر 
 السخرية من تصوير يثري. حني انتشرت هذه السورة وما حتمله من هتديد ومذمة وتصوير زري ألم مجيل خاصة 

يف جيدها حبل من . محالة احلطب { : مث ترتسم هلا هذه الصورة . امرأة معجبة بنفسها ، مدلة حبسبها ونسبها 
  يف هذا األسلوب القوي الذي يشيع عند العرب} مسد 

ا نزل فيها ويف زوجها من القرآن ، أتت : قال ابن إسحاق  فذكر يل أن أم مجيل محالة احلطب حني مسعت م
( ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو جالس يف املسجد عند الكعبة ، ومعه أبو بكر الصديق ، ويف يدها فهر رس

فلما وقفت عليهما أخذ اهللا ببصرها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . من حجارة ) أي مبقدار ملء الكف 
واهللا لو وجدته لضربت هبذا . أنه يهجوين أين صاحبك؟ قد بلغين . يا أبا بكر : فقالت . فال ترى إال أبا بكر 

  :أما واهللا وإين لشاعرة مث قالت . الفهر فاه 
  يناوأمره أب... مذمماً عصينا 



« ما رأتين ، لقد أخذ اهللا ببصرها عين » : يا رسول اهللا ، أما تراها رأتك؟ فقال : فقال أبو بكر . مث انصرفت 
.  

ا نزلت : وروى احلافظ أبو بكر البزار بإسناده عن ابن عباس قال  جاءت امرأة أيب } تبت يدا أيب هلب { : مل
لو تنحيت ال تؤذيك بشيء : فقال له أبو بكر . بو بكر ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس ومعه أ. هلب 

فأقبلت حىت وقفت على أيب بكر ، فقالت . « إنه سيحال بيين وبينها » : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إنك : ال ورب هذه البنية ما ينطق بالشعر وال يتفوه به ، فقالت : فقال أبو بكر . يا أبا بكر ، هجانا صاحبك : 
ا رأتك؟ قال : فلما ولت قال أبو بكر . صدق مل ا زال ملك يسترين حىت ولت . ال » : م   .« م

) وكان اهلجاء ال يكون إال شعراً ( فهكذا بلغ منها الغيظ واحلنق ، من سريورة هذا القول الذي حسبته شعراً 
يف آياهتا ، قد سجلت يف  مما نفاه هلا أبو بكر وهو صادق ولكن الصورة الزرية املثرية للسخرية اليت شاعت

الكتاب اخلالد ، وسجلتها صفحات الوجود أيضاً تنطق بغضب اهللا وحربه أليب هلب وامرأته جزاء الكيد لدعوة 
اهللا ورسوله ، والتباب واهلالك والسخرية والزراية جزاء الكائدين لدعوة اهللا يف الدنيا ، والنار يف اآلخرة جزاء 

  . .يه احلبل يف الدنيا واآلخرة مجيعاً وفاقاً ، والذل الذي يشري إل

  ) ٤(َولَْم َيكُْن لَُه كُفًُوا أََحٌد ) ٣(لَْم َيِلْد َولَْم ُيولَْد ) ٢(اللَُّه الصََّمُد ) ١(قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد 

: حدثنا إمساعيل : قال البخاري . هذه السورة الصغرية تعدل ثلث القرآن كما جاء يف الروايات الصحيحة 
أن رجالً مسع « ثين مالك عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن الرمحن بن أيب صعصعة ، عن أبيه ، عن أيب سعد ، حد

فلما أصبح جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن . يرددها } قل هو اهللا أحد { : رجالً يقرأ 
  .» بيده ، إهنا لتعدل ثلث القرآن والذي نفسي : الرجل يتقاهلا فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

} قل هو اهللا أحد { : فإن األحدية اليت أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يعلنها . وليس يف هذا من غرابة 
، ومنهج للحياة  أعرض اخلطوط . . هذه األحدية عقيدة للضمري ، وتفسري للوجود  وقد تضمنت السورة من مث 

  . .م الكبرية الرئيسية يف حقيقة اإلسال
أن ال شي ء » واحد « ألنه يضيف إىل معىن . . » واحد « وهو لفظ أدق من لفظ . . } قل هو اهللا أحد { 

  .وأن ليس كمثله شيء . غريه معه 
وكل موجود . وليس هناك وجود حقيقي إال وجوده . فليس هناك حقيقة إال حقيقته . . إهنا أحدية الوجود 

  .ن ذلك الوجود احلقيقي ، ويستمد حقيقته من تلك احلقيقة الذاتية آخر فإمنا يستمد وجوده م
وهذه عقيدة يف . فليس سواه فاعالً لشيء ، أو فاعالً يف شيء ، يف هذا أصالً . وهي من مث أحدية الفاعلية 

  . .الضمري وتفسري للوجود أيضاً 
ومن كل شائبة ، ومن كل تعلق  فإذا استقر هذا التفسري ، ووضح هذا التصور ، خلص القلب من كل غاشية

  .بغري هذه اللذات الواحدة املتفردة حبقيقة الوجود وحقيقة الفاعلية 
خلص من التعلق بشيء من أشياء هذا الوجود إن مل خيلص من الشعور بوجود شيء من األشياء أصالً فال حقيقة 

فعالم يتعلق القلب مبا ال حقيقة لوجوده . وال حقيقة لفاعلية اإلرادة اإلهلية . لوجود إال ذلك الوجود اإلهلي 
  وال لفاعليته



فعندئذ يتحرر من مجيع . . وحني خيلص القلب من الشعور بغري احلقيقة الواحدة ، ومن التعلق بغري هذه احلقيقة 
يتحرر من الرغبة وهي أصل قيود كثرية ، ويتحرر من الرهبة وهي أصل . القيود ، وينطلق من كل االوهاق 

ال يفقد شيئاً مىت وجد اهللا؟ ومن ذا يرهب وال وجود لفاعلية إال هللا؟. ة قيود كثري   وفيم يرغب وهو 
ومىت استقر هذا التصور الذي ال يرى يف الوجود إال حقيقة اهللا ، فستصحبه رؤية هذه احلقيقة يف كل وجود 

الدرجة اليت ال يرى فيها ووراءها . وهذه درجة يرى فيها القلب يد اهللا يف كل شيء يراه  -آخر انبثق عنها 
  .ألنه ال حقيقة هناك يراها إال حقيقة اهللا . شيئاً يف الكون إال اهللا 

ورد كل شيء وكل حدث وكل حركة إىل السبب األول الذي منه . كذلك سيصحبه نفي فاعلية األسباب 
ومن مث . لتصور اإلمياين وهذه هي احلقيقة اليت عين القرآن عناية كبرية بتقريرها يف ا. . صدرت ، وبه تأثرت 

} وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى { : كان ينحي األسباب الظاهرة دائماً ويصل األمور مباشرة مبشيئة اهللا 
.وغريها كثري } وما تشاءون إال أن يشاء اهللا } { وما النصر إال من عند اهللا {   .  

 وحدها ، تنسكب يف القلب الطمأنينة ، ويعرف وبتنحية األسباب الظاهرة كلها ، ورد األمر إىل مشيئة اهللا
، ويسكن جتاه الفواعل واملؤثرات واألسباب  ، ويتقي عنده ما يرهب  املتجه الوحيد الذي يطلب عنده ما يرغب 

  الظاهرة اليت ال حقيقة هلا وال وجود
من الناس أن يسلكوا  وهذه هي مدارج الطريق اليت حاوهلا املتصوفة ، فجذبتهم إىل بعيد ذلك أن اإلسالم يريد

الطريق إىل هذه احلقيقة وهم يكابدون احلياة الواقعية بكل خصائصها ، ويزاولون احلياة البشرية ، واخلالفة 
وأن ال فاعلية إال . وأن ال وجود إال وجوده . األرضية بكل مقّوماهتا ، شاعرين مع هذا أن ال حقيقة إال اهللا 

  ذا الطريقوال يريد طريقاً غري ه. . فاعليته 
من هنا ينبثق منهج كامل للحياة ، قائم على ذلك التفسري وما يشيعه يف النفس من تصورات ومشاعر 

الذي ال حقيقة لوجود إال وجوده ، وال حقيقة لفاعلية إال فاعليته ، وال . منهج لعبادة اهللا وحده : واجتاهات 
  .أثر إلرادة إال إرادته 

وإال فما جدوى . يف النعماء والبأساء . يف السراء والضراء . الرغبة والرهبة  ومنهج لالجتاه إىل اهللا وحده يف
، وإىل غري فاعل يف الوجود أصالً؟   التوجه إىل غري موجود وجوداً حقيقياً 

تلقي العقيدة والتصور والقيم واملوازين ، والشرائع والقوانني واألوضاع والنظم . ومنهج للتلقي عن اهللا وحده 
  .فالتلقي ال يكون إال عن الوجود الواحد واحلقيقة املفردة يف الواقع ويف الضمري . والتقاليد ، واآلداب 

، وتطلعاً إىل اخلالص من احلواجز املعوقة . . ومنهج للتحرك والعمل هللا وحده  ابتغاء القرب من احلقيقة 
ومن بينها حاجز الذات ، وقيد . س سواء يف قرارة النفس أو فيما حوهلا من األشياء والنفو. والشوائب املضللة 

  الرغبة والرهبة لشيء من أشياء هذا الوجود
فليس . ومنهج يربط مع هذا بني القلب البشري وبني كل موجود برباط احلب واألنس والتعاطف والتجاوب 

؛ وكلها فكلها خارجة من يد اهللا. . معىن اخلالص من قيودها هو كراهيتها والنفور منها واهلروب من مزاولتها 
فكلها إذن حبيب ، إذ كلها هدية من . تستمد وجودها من وجوده ، وكلها تفيض عليها أنوار هذه احلقيقة 

  احلبيب



األرض فيه صغرية ، واحلياة الدنيا قصرية ، ومتاع احلياة الدنيا زهيد ، واالنطالق من . . وهو منهج رفيع طليق 
االنطالق عند اإلسالم ليس معناه االعتزال وال اإلمهال ، وال ولكن . . هذه احلواجز والشوائب غاية وأمنية 

إمنا معناه احملاولة املستمرة ، والكفاح الدائم لترقية البشرية كلها ، وإطالق احلياة . . الكراهية وال اهلروب 
  .ما ومن مث فهي اخلالفة والقيادة بكل أعبائهما ، مع التحرر واالنطالق بكل مقوماهت. . البشرية مجيعها 

  .كما أسفلنا 
ألن اخلالفة يف األرض والقيادة للبشر . ولكن اإلسالم ال يريده . إن اخلالص عن طريق الصومعة سهل يسري 

أي حيقق انتصار . إنه طريق أشق ، ولكنه هو الذي حيقق إنسانية اإلنسان . طرف من املنهج اإلهلي للخالص 
. انطالق الروح إىل مصدرها اإلهلي ، وحتقيق حقيقتها العلوية . ق وهذا هو االنطال. . النفخة العلوية يف كيانه 

  . .وهي تعمل يف امليدان الذي اختاره هلا خالقها احلكيم 
من أجل هذا كله كانت الدعوة األوىل قاصرة على تقرير حقيقة التوحيد بصورهتا هذه يف القلوب ، ألن 

، ومنهج للحياة التوحيد يف هذه الصورة عقيدة للضمري ، وتفسري للوج وليس كلمة تقال باللسان أو حىت . ود 
إمنا هو األمر كله ، والدين كله؛ وما بعده من تفصيالت وتفريعات ال يعدو أن يكون . صورة تستقر يف الضمري 

  .الثمرة الطبيعية الستقرار هذه احلقيقة هبذه الصورة يف القلوب 
ليت أفسدت عقائدهم وتصوراهتم وحياهتم ، نشأت أول ما واالحنرافات اليت أصابت أهل الكتاب من قبل ، وا

  .مث تبع هذا االنطماس ما تبعه من سائر االحنرافات . نشأت عن انطماس صورة التوحيد اخلالص 
على أن الذي متتاز به صورة التوحيد يف العقيدة اإلسالمية هو تعمقها للحياة كلها ، وقيام احلياة على أساسها ، 

وأول . للمنهج العملي الواقعي يف احلياة ، تبدو آثاره يف التشريع كما تبدو يف االعتقاد سواء واختاذها قاعدة 
فإذا ختلفت هذه اآلثار فإن عقيدة التوحيد ال . هذه اآلثار أن تكون شريعة اهللا وحدها هي اليت حتكم احلياة 

.ان احلياة تكون قائمة ، فإهنا ال تقوم إال ومعها آثارها حمققة يف كل ركن من أرك  .  
ولكن القرآن يذكر هذه . . ومل يكن له كفواً أحد . وأنه مل يلد ومل يولد . أنه الصمد : ومعىن أن اهللا أحد 

  :التفريعات لزيادة التقرير واإليضاح 
واهللا سبحانه هو . السيد املقصود الذي ال يقضى أمراً إال بإذنه : ومعىن الصمد اللغوي . . } اهللا الصمد { 

وهو املقصود وحده باحلاجات ، اجمليب وحده . د الذي ال سيد غريه ، فهو أحد يف ألوهيته والكل له عبيد السي
وهذه الصفة متحققة ابتداء . . وهو الذي يقضي يف كل أمر بإذنه ، وال يقضي أحد معه . ألصحاب احلاجات 

  .من كونه الفرد األحد 
صفتها الكمال املطلق يف مجيع . بدية أزلية ، ال تعتورها حال بعد حال فحقيقة اهللا ثابتة أ. . } مل يلد ومل يولد { 

مث هي تقتضي . والوالدة انبثاق وامتداد ، ووجود زائد بعد نقص أو عدم ، وهو على اهللا حمال . األحوال 
  . .تتضمن نفي الوالد والولد } أحد { ومن مث فإن صفة . وهذه كذلك حمال . تقوم على التماثل . زوجية 

ال يف حقيقة الوجود ، وال يف حقيقة الفاعلية ، . أي مل يوجد له مماثل أو مكافئ . . } ومل يكن له كفواً أحد { 
وهو . . ولكن هذا توكيد وتفصيل } أحد { وهذا كذلك يتحقق بأنه . وال يف أية صفة من الصفات الذاتية 



للشر إهلاً يعاكس اهللا بزعمهم ويعكس عليه أعماله اخلرية نفي للعقيدة الثنائية اليت تزعم أن اهللا هو إله اخلري وأن 
  .وينشر الفساد يف األرض 

وأشهر العقائد الثنائية كانت عقيدة الفرس يف إله النور وإله الظالم ، وكانت معروفة يف جنويب اجلزيرة العربية 
  حيث للفرس دولة وسلطان

نفي ألي تشابه أو التقاء » الكافرون « كما أن سورة هذه السورة إثبات وتقرير لعقيدة التوحيد اإلسالمية ، 
وقد كان الرسول صلى اهللا . وكل منهما تعاجل حقيقة التوحيد من وجه . . بني عقيدة التوحيد وعقيدة الشرك 

.وكان هلذا االفتتاح معناه ومغزاه . . عليه وسلم يستفتح يومه يف صالة سنة الفجر بالقراءة هباتني السورتني   .  

َخلََق ) ١(أَُعوذُ بَِربِّ الْفَلَقِ  قُلْ ِمْن َشرِّ غَاِسقٍ إِذَا َوقََب ) ٢(ِمْن َشرِّ َما  ِمْن َشرِّ النَّفَّاثَاِت ِفي الُْعقَِد ) ٣(َو ) ٤(َو
  ) ٥(َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد إِذَا َحَسَد 

ابتداء وللمؤمنني من بعده هذه السورة واليت بعدها توجيه من اهللا سبحانه وتعاىل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم 
خاف وظاهر ، جمهول ومعلوم ، على وجه اإلمجال وعلى : مجيعاً ، للعياذ بكنفه ، واللياذ حبماه ، من كل خموف 

، ويقول هلم ، يف مودة وعطف . . وجه التفصيل  تعالوا : وكأمنا يفتح اهللا سبحانه هلم محاه ، ويبسط هلم كنفه 
تعالوا فأنا أعلم أنكم ضعاف وأن لكم أعداء . تعالوا إىل مأمنكم الذي تطمئنون فيه  .تعالوا إىل احلمى . إىل هنا 

  . .هنا األمن والطمأنينة والسالم . . وأن حولكم خماوف وهنا 
. } أعوذ برب الفلق : قل { . ومن مث تبدأ كل منهما هبذا التوجيه    . .} أعوذ برب الناس : قل { . 

وردت عدة آثار ، تتفق كلها مع هذا الظل الذي استروحناه ، والذي يتضح من  ويف قصة نزوهلا وقصة تداوهلا
  :اآلثار املروية أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استروحه يف عمق وفرح وانطالق 

أمل تر آيات أنزلت هذه الليلة مل ُير « : عن عقبة ابن عامر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  .» أعوذ برب الناس : أعوذ برب الفلق وقل : هن قط؟ قل مثل

قلت ماذا بأيب أنت . اقرأ يا جابر « : قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وعن جابر رضي اهللا عنه قال 
اقرأ هبما فلن تقرأ « : فقال . فقرأهتما » وقل أعوذ برب الناس . قل أعوذ برب الفلق . اقرأ : وأمي؟ قال 

  .» هما مبثل
بن حبيش قال  يا أبا املنذر إن أخاك ابن : قلت . سألت أيب بن كعب رضي اهللا عنه عن املعوذتني : وعن ذر 

وكان ابن مسعود ال يثبتهما يف مصحفه مث ثاب إىل رأي اجلماعة وقد أثبتهما يف ( مسعود يقول كذا وكذا 
فنحن نقول كما » فقلت . قل : قيل يل «  :سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال : فقال ) املصحف 

  . .قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكل هذه اآلثار تشي بتلك الظالل احلانية احلبيبة 
قل { . وهنا يف هذه السورة يذكر اهللا سبحانه نفسه بصفته اليت هبا يكون العياذ من شر ما ذكر يف السورة 

. } أعوذ برب الفلق  باإلشارة إىل كل ما يفلق عنه الوجود . الصبح ، ومن معانيه اخللق كله  الفلق من معانيه. 
وكما } إن اهللا فالق احلب والنوى خيرج احلي من امليت وخمرج امليت من احلي { : واحلياة ، كما قال يف األنعام 

ستعاذة برب وسواء كان هو الصبح فاال} فالق اإلصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً { : قال 



، أو كان هو اخللق فاالستعاذة برب اخللق الذي يؤّمن من  الصبح الذي يؤّمن بالنور من شر كل غامض مستور 
ا بعده    .شر خلقه ، فاملعىن يتناسق مع م

.  
ا خلق {  . وللخالئق شرور يف حاالت اتصال بعضها ببعض . أي من شر خلقه إطالقاً وإمجاالً . . } من شر م

اً يف حاالت أخرى كما أن هلا خ واهللا الذي خلقها قادر . واالستعاذة باهللا هنا من شرها ليبقى خريها . رياً ونفع
  على توجيهها وتدبري احلاالت اليت يتضح فيها خريها ال شرها

. والغاسق يف اللغة الدافق ، والوقب النقرة يف اجلبل يسيل منها املاء . . } ومن شر غاسق إذا وقب { 
فضالً . والليل حينئذ خموف بذاته . الليل حني يتدفق فيغمر البسيطة . غالباً هو الليل وما فيه  واملقصود هنا

. ومتلصص فاتك يقتحم . من وحش مفترس يهجم : على ما يثريه من توقع للمجهول اخلايف من كل شيء 
لليل ، ومن وساوس وهواجس ومهوم وأشجان تتسرب يف ا. وحشرة سامة تزحف . وعدو خمادع يتمكن 

ومن شهوة تستيقظ يف . وختنق املشاعر والوجدان ، ومن شيطان تساعده الظلمة على االنطالق واإلحياء 
  ومن ظاهر وخاف يدب ويثب ، يف الغاسق إذا وقب. الوحدة والظالم 

 السواحر الساعيات باألذى عن طريق خداع احلواس: والنفاثات يف العقد . . } ومن شر النفاثات يف العقد { 
وهن يعقدن العقد يف حنو خيط أو منديل وينفثن . ، خداع األعصاب ، واإلحياء إىل النفوس والتأثري واملشاعر 

  فيها كتقليد من تقاليد السحر واإلحياء
ولكنه خييل للحواس واملشاعر مبا يريده . والسحر ال يغري من طبيعة األشياء؛ وال ينشئ حقيقة جديدة هلا 

يا : قالوا { سورة طه : ر كما صوره القرآن الكرمي يف قصة موسى عليه السالم وهذا هو السح. الساحر 
فإذا حباهلم وعصيهم خييل إليه من سحرهم . بل ألقوا : قال . موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى 

تلقف ما  وألق ما يف ميينك. ال ختف إنك أنت األعلى : قلنا . فأوجس يف نفسه خيفة موسى . أهنا تسعى 
وهكذا مل تنقلب حباهلم وعصيهم حيات فعالً ، } . . صنعوا إمنا صنعوا كيد ساحر وال يفلح الساحر حيث أتى 

مث . ولكن خيل إىل الناس وموسى معهم أهنا تسعى إىل حد أن أوجس يف نفسه خيفة ، حىت جاءه التثبيت 
  .ل والعصي املزروة املسحورة انكشفت احلقيقة حني انقلبت عصا موسى بالفعل حية فلقفت احلبا

وهو هبذه الطبيعة يؤثر يف الناس ، وينشئ هلم مشاعر وفق . وهذه هي طبيعة السحر كما ينبغي لنا أن نسلم هبا 
مشاعر ختيفهم وتؤذيهم وتوجههم الوجهة اليت يريدها الساحر ، وعند هذا احلد نقف يف فهم طبيعة . . إحيائه 

  .ي شر يستعاذ منه باهللا ، ويلجأ منه إىل محاه وه. . السحر والنفث يف العقد 
وقد وردت روايات بعضها صحيح ولكنه غري متواتر أن لبيد بن األعصم اليهودي سحر النيب صلى اهللا عليه 

حىت كان خييل إليه أنه يأيت النساء وهو ال يأتيهن يف رواية ، وحىت . . وسلم يف املدينة قيل أياماً ، وقيل أشهراً 
صلى اهللا عليه وسلم  - إليه أنه فعل الشيء ومل يفعله يف رواية ، وأن السورتني نزلتا رقية لرسول اهللا  كان خييل

  .فلما استحضر السحر املقصود كما أخرب يف رؤياه وقرأ السورتني احنلت العقد ، وذهب عنه السوء  -

ستقيم مع االعتقاد بأن كل فعل من ولكن هذه الروايات ختالف أصل العصمة النبوية يف الفعل والتبليغ ، وال ت
أفعاله صلى اهللا عليه وسلم وكل قول من أقواله سنة وشريعة ، كما أهنا تصطدم بنفي القرآن عن الرسول صلى 



يما كانوا يدعونه من هذا اإلفك  ومن مث تستَبعد هذه . اهللا عليه وسلم أنه مسحور ، وتكذيب املشركني ف
والتواتر شرط لألخذ . واملرجع هو القرآن . يؤخذ هبا يف أمر العقيدة وأحاديث اآلحاد ال . . الروايات 

فضالً على أن نزول هاتني السورتني يف . وهذه الروايات ليست من املتواتر . باألحاديث يف أصول االعتقاد 
  .مما يوهن أساس الروايات األخرى . مكة هو الراجح 

  . .} ومن شر حاسد إذا حسد { 
وسواء أتبع احلاسد هذا االنفعال بسعي . ي إزاء نعمة اهللا على بعض عباده مع متين زواهلا واحلسد انفعال نفس

منه إلزالة النعمة حتت تأثري احلقد والغيظ ، أو وقف عند حد االنفعال النفسي ، فإن شراً ميكن أن يعقب هذا 
  .االنفعال 

لوجود ، وأسرار النفس البشرية ، وأسرار وحنن مضطرون أن نطامن من حدة النفي ملا ال نعرف من أسرار هذا ا
. فهنالك وقائع كثرية تصدر عن هذه األسرار ، وال منلك هلا حىت اليوم تعليالً . هذا اجلهاز اإلنساين  هنالك . 

اتصاالت ال سبيل إىل الشك يف . وفيه تتم اتصاالت بني أشخاص متباعدين . مثالً ذلك التخاطر على البعد 
وال سبيل كذلك لتعليلها مبا بني أيدينا من . ألخبار هبا وقيام التجارب الكثرية املثبتة هلا وقوعها بعد تواتر ا

وهو جمهول السر . وقد أصبح اآلن موضعاً للتجربة املتكررة املثبتة . وكذلك التنومي املغناطيسي . معلومات 
  . .وأسرار هذا اجلهاز اإلنساين  وغري التخاطر والتنومي كثري من أسرار الوجود وأسرار النفس. . والكيفية 

فإذا حسد احلاسد ، ووجه انفعاالً نفسياً معيناً إىل احملسود فال سبيل لنفي أثر هذا التوجيه جملرد أن ما لدينا من 
وهذا . فنحن ال ندري إال القليل يف هذا امليدان . العلم وأدوات االختبار ، ال تصل إىل سر هذا األثر وكيفيته 

  ف لنا عنه مصادفة يف الغالب ، مث يستقر كحقيقة واقعة بعد ذلكالقليل ُيكش
  .فهنا شر يستعاذ منه باهللا ، ويستجار منه حبماه 

واهللا برمحته وفضله هو الذي يوجه رسوله صلى اهللا عليه وسلم وأمته من ورائه إىل االستعاذة به من هذه 
ومحاهم من هذه الشرور إمجاالً وتفصيالً . ه أعاذهم ومن املقطوع به أهنم مىت استعاذوا به وفق توجيه. الشرور 

.  
كان إذا آوى إىل فراشه « وقد روى البخاري بإسناده عن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

، وقرأ فيهما ،  { و . } أعوذ برب الفلق : قل { و . } قل هو اهللا أحد { كل ليلة مجع كفيه ، مث نفث فيهما 
ا استطاع من جسده ، يبدأ هبما على رأسه ووجهه . } عوذ برب الناس أ: قل  وما أقبل من . مث ميسح هبما م

  . .وهكذا رواه أصحاب السنن . . » جسده ، يفعل ذلك ثالث مرات 

الَِّذي ُيَوْسوُِس ِفي ) ٤(سِ ِمْن َشرِّ الَْوْسَواسِ الَْخنَّا) ٣(إِلَِه النَّاسِ ) ٢(َمِلِك النَّاسِ ) ١(قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ النَّاسِ 
  ) ٦(ِمَن الْجِنَِّة َوالنَّاسِ ) ٥(ُصُدورِ النَّاسِ 

شر الوسواس اخلناس ، : واملستعاذ منه هو . االستعاذة يف هذه السورة برب الناس ، ملك الناس ، إله الناس 
  .الذي يوسوس يف صدور الناس ، من اجلنة والناس 

له ، تستحضر من صفات اهللا سبحانه ما به يدفع الشر عامة ، وشر الوسواس واالستعاذة بالرب ، امللك ، اإل
  .اخلناس خاصة 



واإلله هو املستعلي املستويل . وامللك هو املالك احلاكم املتصرف . فالرب هو املريب واملوجه والراعي واحلامي 
هي ال تعرف كيف تدفعه ألنه و. . وهذه الصفات فيها محاية من الشر الذي يتدسس إىل الصدور . . املتسلط 
  .مستور 

ولكن ختصيص ذكر الناس هنا جيعلهم حيسون بالقرىب . واهللا رب كل شيء ، وملك كل شيء ، وإله كل شيء 
  .يف موقف العياذ واالحتماء 

ته واهللا برمحة منه يوجه رسوله صلى اهللا عليه وسلم وأمته إىل العياذ به وااللتجاء إليه ، مع استحضار معاين صفا
فهو يأخذهم من حيث ال . هذه ، من شر خفي الدبيب ، ال قبل هلم بدفعه إال بعون من الرب امللك اإلله 

. االختباء والرجوع : واخلنوس . الصوت اخلفي : والوسوسة . يشعرون ، ويأتيهم من حيث ال حيتسبون 
  .واخلناس هو الذي من طبعه كثرة اخلنوس 

. } الذي يوسوس يف صدور الناس { : وحدد عمله . . } الوسواس اخلناس { : وقد أطلق النص الصفة أوالً 
وهذا الترتيب يثري يف احلس اليقظة والتلفت واالنتباه لتبني حقيقة . . } من اجلنة والناس { : مث حدد ماهيته 

، تأ هبا لدفعه أو الوسواس اخلناس ، بعد إطالق صفته يف أول الكالم؛ وإلدراك طريقة فعله اليت يتحقق هبا شره 
  مراقبته

والنفس حني تعرف بعد هذا التشويق واإليقاظ أن الوسواس اخلناس يوسوس يف صدور الناس خفية وسراً ، 
وأنه هو اجلنة اخلافية ، وهو كذلك الناس الذين يتدسسون إىل الصدور تدسس اجلنة ، ويوسوسون وسوسة 

  عرفت املكمن واملدخل والطريقالنفس حني تعرف هذا تتأهب للدفاع ، وقد . . الشياطني 
ونعرف أن املعركة . ووسوسة اجلنة حنن ال ندري كيف تتم ، ولكنا جند آثارها يف واقع النفوس وواقع احلياة 

بني آدم وإبليس قدمية قدمية؛ وأن الشيطان قد أعلنها حرباً تنبثق من خليقة الشر فيه ، ومن كربيائه وحسده 
صدر هبا من اهللا إذناً ، فأذن فيها سبحانه حلكمة يراها ومل يترك اإلنسان فيها وحقده على اإلنسان وأنه قد است

. . فقد جعل له من اإلميان ُجنة ، وجعل له من الذكر عدة ، وجعل له من االستعاذة سالحاً . جمرداً من العدة 
  فإذا أغفل اإلنسان جنته وعدته وسالحه فهو إذن وحده امللوم

الشيطان جامث على قلب ابن آدم « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : هما قال عن ابن عباس رضي اهللا عن
  .» فإذا ذكر اهللا تعاىل خنس ، وإذا غفل وسوس 

  .وأما الناس فنحن نعرف عن وسوستهم الشيء الكثري 

  ونعرف منها ما هو أشد من وسوسة الشياطني
ال حيتسب ومن حيث ال حيترس ، ألنه الرفيق  رفيق السوء الذي يتدسس بالشر إىل قلب رفيقه وعقله من حيث 

  املأمون
وحاشية الشر اليت توسوس لكل ذي سلطان حىت تتركه طاغية جباراً مفسداً يف األرض ، مهلكاً للحرث 

  والنسل
  .والنمام الواشي الذي يزين الكالم ويزحلقه ، حىت يبدو كأنه احلق الصراح الذي ال مرية فيه 

  .يتدسس من منافذ الغريزة يف إغراء ال تدفعه إال يقظة القلب وعون اهللا وبائع الشهوات الذي 



وعشرات من املوسوسني اخلناسني الذين ينصبون األحابيل وخيفوهنا ، ويدخلون هبا من منافذ القلوب اخلفية اليت 
  وهم شر من اجلنة وأخفى منهم دبيباً. . يعرفوهنا أو يتحسسوهنا 

  ومن مث يدله اهللا على عدته وجنته وسالحه يف املعركة الرهيبة. سة اخلفية واإلنسان عاجز عن دفع الوسو
فهذه الصفة تدل من جهة على ختفيه واختبائه . . } اخلناس { وهناك لفتة ذات مغزى يف وصف الوسواس بأنه 

مي ولكنها من جهة أخرى توحي بضعفه أمام من يستيقظ ملكره ، وحي. حىت جيد الفرصة ساحنة فيدب ويوسوس 
فهو سواء كان من اجلنة أم كان من الناس إذا ووْجه خنس ، وعاد من حيث أتى ، وقبع . مداخل صدره 

فإذا ذكر اهللا تعاىل خنس ، وإذا غفل وسوس « : أو كما قال الرسول الكرمي يف متثيله املصور الدقيق . واختفى 
 «.  

  .عيف أمام عدة املؤمن يف املعركة ض. فهو خناس . وهذه اللفتة تقوي القلب على مواجهة الوسواس 
واليقظة مرة ال . فهو أبداً قابع خانس ، مترقب للغفلة . ولكنها من ناحية أخرى معركة طويلة ال تنتهي أبداً 

واحلرب سجال إىل يوم القيامة؛ كما صورها القرآن الكرمي يف مواضع شىت ، ومنها هذه . . تغين عن اليقظات 
  :اإلسراء الصورة العجيبة يف سورة 

أرأيتك هذا : أأسجد ملن خلقت طيناً؟ قال : وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم ، فسجدوا إال إبليس ، قال { 
اذهب فمن تبعك منهم فإن : قال . الذي كّرمَت علي لئن أخرتين إىل يوم القيامة ألحتنكنَّ ذريته إال قليالً 

، واستفزِْز من استطعت . جهنم جزآؤكم جزاء موفوراً  منهم بصوتك ، وأجلب عليهم خبيلك ورجلك 
ا يعدهم الشيطان إال غروراً  إن عبادي ليس لك عليهم سلطان . وشاركهم يف األموال واألوالد ، وعدهم ، وم

وهذا التصوُّر لطبيعة املعركة ودوافع الشر فيها سواء عن طريق الشيطان مباشرة أو عن } وكفى بربك وكيال . 
فإن ربه وملكه وإهله . من شأنه أن يشعر اإلنسان أنه ليس مغلوباً على أمره فيها  طريق عمالئه من البشر
وهو مل يسلطه إال على الذين . وإذا كان قد أذن إلبليس باحلرب ، فهو آخذ بناصيته . مسيطر على اخللق كله 

ا من يذكرونه فهم يف جنوة من الشر ودواعيه اخلفي. يغفلون عن رهبم وملكهم وإهلهم  فاخلري إذن يستند . ة فأم
والشر يستند إىل . يستند إىل الرب امللك اإلله . إىل القوة اليت ال قوة سواها ، وإىل احلقيقة اليت ال حقيقة غريها 

  . .وسواس خناس ، يضعف عن املواجهة ، وخينس عند اللقاء ، وينهزم أمام العياذ باهللا 
كما أنه أفضل تصور حيمي القلب من اهلزمية ، ويفعمه .  وهذا أكمل تصور للحقيقة القائمة عن اخلري والشر

  . .بالقوة والثقة والطمأنينة 
. وبه الثقة والتوفيق . واحلمد هللا أوالً وأخرياً  .وهو املستعان املعني .   .  
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	الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (6) خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (7) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (14) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (16) مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ (17) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (18) أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ (19) يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (20) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (21) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (22) وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (23) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (24) وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (25) إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ (26) الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (27) كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (28) هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29) 
	وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (30) وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (31) قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (32) قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (33) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (34) وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (35) فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (36) فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (37) قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (38) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (39) 
	يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (40) وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ (41) وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (42) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (43) أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (44) وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (45) الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (46) يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (47) وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (48) وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (49) وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (50) وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51) ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (52) وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (53) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (54) وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (55) ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (56) وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (57) وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (58) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (59) وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (60) وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (61) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (63) ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (64) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (65) فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (66) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (67) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ (68) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ (69) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ (70) قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ (71) وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (72) فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (73) ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (74) 
	أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (76) أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (77) وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (78) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ (79) وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (80) بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (81) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (82) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ (83) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (84) ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (85) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (86) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ (87) وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ (88) وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ (89) بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (90) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (91) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (92) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (93) قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (94) وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (95) وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (96) قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (97) مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ (98) وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ (99) أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (100) وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (102) وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (103) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (104) مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (105) مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107) أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (108) وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (109) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (110) وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (111) بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (112) وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (113) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (114) وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (115) وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ (116) بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (117) وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (118) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ (119) وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (120) الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (121) يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (122) وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (123) 
	وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (124) وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (125) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (126) وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (127) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (128) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (129) وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (130) إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (131) وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (132) أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (133) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (134) وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (135) قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (136) فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (137) صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ (138) قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (139) أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (140) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (141) 
	سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (142) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (143) قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (144) وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (145) الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (146) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (147) وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (148) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (149) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (150) كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (151) فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ (152) 
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	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (153) وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ (154) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (157) 
	إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (158) إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (159) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (160) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (161) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (162) وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (163) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (164) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (165) إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ (166) وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ (167) يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (168) إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (169) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (170) وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (171) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173) إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (174) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (175) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (176) لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (177) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179) كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (184) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (185) وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (186) أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (187) وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188) 
	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (189) وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (191) فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (192) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (193) الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (194) وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (195) وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (196) الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (197) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (199) فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ (200) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (201) أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (202) وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (203) 
	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (204) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (205) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (206) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (207) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (208) فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (209) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (210) سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (211) زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (212) كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (213) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ (214) 
	يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (215) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (216) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (217) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (218) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219) فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (220) 
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	وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221) وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223) وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (224) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (225) لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227) وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232) وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233) وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234) وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235) لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236) وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237) حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (239) وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240) وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (242) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (243) وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (244) مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (245) أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (246) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (247) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (248) فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (249) وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (250) فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (251) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (252) 
	تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (253) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (254) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (255) لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256) اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (257) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (258) أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (259) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (260) 
	مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (261) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (262) قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (263) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (264) وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (265) أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (266) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267) الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (268) يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (269) وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (270) إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (271) لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (272) لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (273) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (274) 
	الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (277) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280) وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (281) 
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	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282) وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283) لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (284) 
	آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285) لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (286) 
	الم (1) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (2) نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ (3) مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (4) إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (5) هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (6) هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (7) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8) رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (9) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ (10) كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (11) قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (12) قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ (13) زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (14) قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (15) الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (16) الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ (17) شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18) إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (19) فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (20) إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (21) أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (22) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ (23) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (24) فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (25) قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (26) تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (27) لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (28) قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (29) يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (30) قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (31) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (32) 
	إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (33) ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (34) إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (35) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (36) فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (37) هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (38) فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (39) قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (40) قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (41) وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ (42) يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ (43) ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (44) إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (45) وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ (46) قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (47) وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ (48) وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (49) وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (50) إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (51) فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (52) رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (53) وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (54) إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (55) فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (56) وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (57) ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ (58) إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (59) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (60) فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (61) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (62) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ (63) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (64) 
	يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (65) هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (66) مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (67) إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (68) وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (69) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (70) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (71) وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (72) وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (73) يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (74) وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75) بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (76) إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (77) وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (78) مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (79) وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (80) وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (81) فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (82) أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (83) قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (84) وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85) كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (86) أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (87) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (88) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (89) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ (90) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (91) لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (92) 
	كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (93) فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (94) قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (95) إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (96) فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (97) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ (98) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (99) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ (100) وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (101) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103) وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (105) يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (106) وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (107) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ (108) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (109) كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (110) لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ (111) ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (112) لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (113) يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (114) وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (115) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (116) مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (117) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (118) هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (119) إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (120) 
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	وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (121) إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (122) وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (123) إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ (124) بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ (125) وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (126) لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ (127) لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (128) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (129) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130) وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (131) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (132) وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135) أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (136) قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (137) هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (138) وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (139) إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (140) وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ (141) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ (142) وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (143) وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (144) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ (145) وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (146) وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (147) فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (148) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (149) بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ (150) سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ (151) وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (152) إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (153) ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (154) إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (155) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (156) وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (157) وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ (158) فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159) إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (160) وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (161) أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (162) هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (163) لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (164) أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (165) وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (166) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ (167) الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (168) وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (170) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (171) الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ (172) الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173) فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (174) إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (175) وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (176) إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (177) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (178) مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ (179) 
	وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (180) لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (181) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (182) الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (183) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ (184) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (185) لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (186) وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ (187) لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (188) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (189) 
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	إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (190) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (191) رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (192) رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ (193) رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (194) فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ (195) لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ (196) مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (197) لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ (198) وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (199) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (200) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1) وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (2) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3) وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4) وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (5) وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (6) لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7) وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8) وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (9) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10) يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14) 
	وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (16) إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (17) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (18) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19) وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21) وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23) 
	وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24) وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25) يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (26) وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا (27) يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (28) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30) إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا (31) وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (32) وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (33) الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35) 
	وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (36) الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (37) وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا (38) وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا (39) إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا (40) فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (41) يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا (42) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (43) 
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	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ (44) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا (45) مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (46) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (47) إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (48) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (49) انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا (50) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا (51) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا (52) أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا (53) أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا (54) فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا (55) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا (56) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا (57) 
	إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (60) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (61) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (62) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا (63) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (64) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65) وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا (66) وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا (67) وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (68) وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (69) ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا (70) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا (71) وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا (72) وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا (73) فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (74) وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (75) الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (76) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا (77) أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (78) مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (79) مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (80) وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (81) أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82) وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (83) فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا (84) مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا (85) وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (86) 
	اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا (87) فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (88) وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (89) إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا (90) سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا (91) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (92) وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (94) 
	لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (95) دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (96) إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (97) إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (98) فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا (99) وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (100) وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (101) وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (102) فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (103) وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (104) 
	إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (105) وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (106) وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا (107) يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (108) هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (109) وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (110) وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (111) وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (112) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (113) 
	لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (114) وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (115) إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (116) إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا (117) لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (118) وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا (119) يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (120) أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا (121) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا (122) لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (123) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (124) وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (125) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا (126) 
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	وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا (127) وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (128) وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (129) وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (130) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا (131) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (132) إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا (133) مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (134) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (135) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (136) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا (137) بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (138) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (139) وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (140) الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (141) إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (142) مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (143) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا (144) إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (145) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (146) مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا (147) 
	لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (148) إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا (149) إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (150) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (151) وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (152) يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا (153) وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (154) فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (155) وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا (156) وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (157) بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (158) وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (159) فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (160) وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (161) لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا (162) إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (163) وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (164) رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (165) لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (166) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا (167) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (168) إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (169) يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (170) 
	يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (171) لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا (172) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (173) يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا (174) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (175) 
	يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3) يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (4) الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6) وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (7) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8) وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (9) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (10) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (11) 
	وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (12) فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (13) وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (14) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (16) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (17) وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (18) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (19) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ (20) يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (21) قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ (22) قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (23) قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (24) قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (25) قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (26) 
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	وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (27) لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (28) إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (29) فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (30) فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ (31) مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (32) إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (34) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (35) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (36) يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (37) وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (39) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (40) 
	يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (41) سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (42) وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (43) إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44) وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45) وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (46) وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47) وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48) وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51) فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ (52) وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ (53) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (54) إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (56) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (57) وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ (58) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ (59) قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (60) وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ (61) وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (62) لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (63) وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (64) وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (65) وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ (66) 
	يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (67) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (68) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (69) لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ (70) وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (71) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (72) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (73) أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (74) مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (75) قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (76) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (77) لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (78) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (79) تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ (80) وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (81) 
	لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (82) وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (83) وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ (84) فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (85) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (86) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (88) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (92) لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (93) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (94) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (95) أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (96) جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (97) اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (98) مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (99) قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (100) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (101) قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ (102) مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (103) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (104) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ (106) فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (107) ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (108) 
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	يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (109) إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (110) وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ (111) إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (112) قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ (113) قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (114) قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ (115) وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (116) مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (117) إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (118) قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (119) لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (120) 
	الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (1) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ (2) وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ (3) 
	وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (4) فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (5) أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ (6) وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (7) وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ (8) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ (9) وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (10) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (11) 
	قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (12) وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (13) قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (14) قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (15) مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (16) وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (17) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (18) قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (19) 
	الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (20) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (21) وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (22) ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ (23) انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (24) وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (25) وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (26) وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (27) بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (28) وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (29) وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (30) قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ (31) وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (32) 
	قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (33) وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ (34) وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ (35) إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (36) وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (37) وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (38) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (39) 
	قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (40) بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ (41) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (42) فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (43) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ (44) فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (45) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ (46) قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ (47) وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (48) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (49) 
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	قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ (50) وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (51) وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ (52) وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ (53) وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (54) وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ (55) 
	قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (56) قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ (57) قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ (58) وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (59) وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (60) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ (61) ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ (62) قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (63) قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ (64) قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ (65) 
	وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (66) لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (67) وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (68) وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (69) وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (70) 
	قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (71) وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (72) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (73) 
	وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (74) وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (75) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ (76) فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (77) فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (78) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (79) وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (80) وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (81) الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (82) وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (83) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (84) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ (85) وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ (86) وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (87) ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (88) أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ (89) أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ (90) وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (91) وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (92) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ (93) وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (94) 
	إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (95) فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (96) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (97) وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ (98) وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (99) وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ (100) بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (101) ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (102) لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (103) قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (104) وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (105) اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (106) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (107) وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (108) وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ (109) وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (110) 
	وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ (111) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (112) وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ (113) 
	أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (114) وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (115) وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (116) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (117) فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ (118) وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ (119) وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ (120) وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121) أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (122) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (123) وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ (124) فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (125) وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (126) لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (127) 
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	وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (128) وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (129) يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ (130) ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ (131) وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (132) وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ (133) إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (134) قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (135) 
	وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (136) وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (137) وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (138) وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (139) قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (140) وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (141) وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (142) ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (143) وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (144) قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145) وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (146) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (147) سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ (148) قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (149) قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (150) قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (152) وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (153) 
	ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (154) وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (155) أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ (156) أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ (157) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (158) إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (159) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (160) قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (161) قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163) قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (164) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (165) 
	المص (1) كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (2) اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (3) وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ (4) فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (5) فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (6) فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ (7) وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (8) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ (9) 
	وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (10) وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (11) قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (12) قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ (13) قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (14) قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (15) قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (16) ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (17) قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ (18) وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (19) فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (20) وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ (21) فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ (22) قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (23) قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (24) قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ (25) 
	يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (26) يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (27) وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (28) قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (29) فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (30) يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (32) قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (33) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (34) 
	يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (35) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (36) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ (37) قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ (38) وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (39) إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ (40) لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (41) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (42) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (43) وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (44) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ (45) وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ (46) وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (47) وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ (48) أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (49) وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ (50) الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (51) وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (52) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (53) 
	إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (54) ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (55) وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (56) وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (57) وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ (58) 
	لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (59) قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (60) قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (61) أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (62) أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (63) فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ (64) وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ (65) قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (66) قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (67) أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ (68) أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (69) قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (70) قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (71) فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ (72) وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (73) وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (74) قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ (75) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (76) فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (77) فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (78) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ (79) وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (80) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (81) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (82) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (83) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (84) وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (85) وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (86) وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (87) قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ (88) قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ (89) وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ (90) فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (91) الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ (92) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ (93) 
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	وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (94) ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (95) وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (96) أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ (97) أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ (98) أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ (99) أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (100) تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ (101) وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ (102) 
	ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (103) وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (104) حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (105) قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (106) فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ (107) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ (108) قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (109) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (110) قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (111) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (112) وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (113) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (114) قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ (115) قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ (116) وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (117) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (118) فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ (119) وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (120) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (121) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (122) قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (123) لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (124) قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (125) وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ (126) وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ (127) قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (128) قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (129) وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (130) فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (131) وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (132) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ (133) وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (134) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ (135) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (136) وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ (137) 
	وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (138) إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (139) قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (140) وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (141) وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143) قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (144) وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ (145) سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (146) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (147) وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ (148) وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (149) وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (150) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (151) إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ (152) وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (153) وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ (154) وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155) وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (156) الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (157) قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (158) وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (159) وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (160) وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (161) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ (162) وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (163) وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (164) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (165) فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (166) وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (167) وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (168) فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (169) وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (170) وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (171) 
	وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (172) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (173) وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (174) وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (175) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (176) سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ (177) مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (178) وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (179) وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (180) وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (181) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (182) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (183) أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ (184) أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (185) مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (186) يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (187) قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (188) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (189) فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (190) أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (191) وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (192) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ (193) إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (194) أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ (195) إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (196) وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (197) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (198) 
	خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (199) وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (200) إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ (201) وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ (202) وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (203) وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (204) وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ (205) إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ (206) 
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	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (1) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (4) كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (5) يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (6) وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ (7) لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (8) إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ (9) وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (10) إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ (11) إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (12) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (13) ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ (14) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (15) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (16) فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (17) ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ (18) إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ (19) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (20) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (21) إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (22) وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (23) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (24) وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (25) وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (26) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (27) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (28) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (29) 
	وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (30) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (31) وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (32) وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (33) وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (34) وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (35) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (36) لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (37) قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ (38) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (39) وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (40) 
	وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41) إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ (42) إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (43) وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (44) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (45) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (46) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (47) وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (48) إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (49) وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (50) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (51) كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (52) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (53) كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ (54) 
	إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (55) الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ (56) فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (57) وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ (58) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ (59) وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (60) وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (61) وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (62) وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (63) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (64) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (65) الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (66) مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (67) لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (68) فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (69) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (70) وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (71) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (72) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (73) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (74) وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (75) 
	بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (1) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ (2) وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (3) إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (4) فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (6) كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (7) كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ (8) اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (9) لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (10) فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (11) وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (12) أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (13) قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (14) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (15) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (16) مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ (17) إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (18) أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (19) الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (20) يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ (21) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (22) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (23) قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (24) لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ (25) ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (26) ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (27) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (28) 
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	قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29) وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (30) اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (31) يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (32) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (33) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (35) 
	إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (36) إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (37) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (38) إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39) إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (40) انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (41) 
	لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (42) عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ (43) لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (44) إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (45) وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ (46) لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (47) لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ (48) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (49) إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ (50) قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (51) قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ (52) قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ (53) وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ (54) فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (55) وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ (56) لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ (57) وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ (58) وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ (59) إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60) وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (61) يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ (62) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ (63) يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ (64) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (66) الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (67) وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (68) كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (69) أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (70) وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (71) وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (72) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (73) يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (74) وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (77) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (78) الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (79) اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (80) فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ (81) فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (82) فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ (83) وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ (84) وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (85) وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ (86) رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (87) لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (88) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (89) وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (90) لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (91) وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ (92) 
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	إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (93) يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (94) سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (95) يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (96) 
	الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (97) وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (98) وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (99) وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (100) وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ (101) وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (102) خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (104) وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105) وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (106) وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (107) لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (108) أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (109) لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (110) 
	إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (111) التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (112) مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (113) وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ (114) وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (115) إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (116) لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (117) وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (118) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (119) مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (120) وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (121) وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (122) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (123) وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (124) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ (125) أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ (126) وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (127) لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (128) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (129) 
	الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (1) أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ (2) إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (3) إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (4) هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (5) إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ (6) إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ (7) أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (8) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (9) دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (10) وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (11) وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (12) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (13) ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (14) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (15) قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (16) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ (17) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (18) وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (19) وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (20) وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ (21) هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (22) فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (23) إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (24) وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (25) 
	لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (26) وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (27) وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ (28) فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ (29) هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (30) قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (31) فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (32) كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (33) قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (34) قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (35) وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (36) وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (37) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (38) بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (39) وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ (40) وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (41) وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ (42) وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ (43) إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (44) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (45) وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ (46) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (47) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (48) قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (49) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ (50) أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (51) ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (52) وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (53) وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (54) أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (55) هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (56) يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (57) قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (58) قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ (59) وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (60) وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (61) أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (63) لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (64) وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (65) أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (66) هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (67) قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (68) قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (69) مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (70) 
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	وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ (71) فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (72) فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ (73) ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ (74) ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ (75) فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ (76) قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ (77) قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ (78) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (79) فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (80) فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81) وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (82) فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ (83) وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ (84) فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (85) وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (86) وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (87) وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (88) قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (89) وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (90) آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (91) فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ (92) وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (93) فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (94) وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (95) إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ (96) وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (97) فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ (98) وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (99) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (100) قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ (101) فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (102) ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ (103) 
	قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (104) وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (105) وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ (106) وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (107) قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (108) وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (109) 
	الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1) أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2) وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (3) إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (4) أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (5) وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (6) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (7) وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (8) وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ (9) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ (10) إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (11) فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (12) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (13) فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (14) مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (16) أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (17) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (18) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (19) أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ (20) أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (21) لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (22) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (23) مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (24) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (25) أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ (26) فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ (27) قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ (28) وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ (29) وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (30) وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (31) قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (32) قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (33) وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (34) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ (35) وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (36) وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (37) وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ (38) فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ (39) حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ (40) وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (41) وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ (42) قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ (43) وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (44) وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ (45) قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (46) قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (47) قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (48) تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (49) 
	وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ (50) يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ (51) وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ (52) قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (53) إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (54) مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ (55) إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (56) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (57) وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (58) وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (59) وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ (60) وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ (61) قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (62) قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ (63) وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ (64) فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ (65) فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (66) وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ (67) كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ (68) 
	وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ (69) فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ (70) وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (71) قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ (72) قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (73) فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ (74) إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ (75) يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ (76) وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ (77) وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (78) قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ (79) قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ (80) قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ (81) فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ (82) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ (83) 
	وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ (84) وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (85) بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (86) قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (87) قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (88) وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ (89) وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ (90) قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ (91) قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (92) وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ (93) وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ (94) كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ (95) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ (96) إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (97) يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ (98) وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ (99) 
	ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ (100) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ (101) وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (102) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ (103) وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ (104) يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ (105) فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (106) خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (107) وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ (108) فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ (109) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (110) وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (111) فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (112) وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ (113) وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (114) وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (115) فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ (116) وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ (117) وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (119) وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (120) وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ (121) وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (122) وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (123) 
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	الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (1) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (2) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ (3) إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ (4) قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ (5) وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (6) لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ (7) إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (8) اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ (9) قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (10) قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ (11) أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (12) قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ (13) قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ (14) فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (15) وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ (16) قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ (17) وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (18) وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (19) وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (20) 
	وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (21) وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (22) وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (23) وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ (24) وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (25) قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (26) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (27) فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (28) يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ (29) وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (30) فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ (31) قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ (32) قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ (33) فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (34) 
	ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ (35) وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (36) قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (37) وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (38) يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (39) مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (40) يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ (41) وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ (42) وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ (43) قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ (44) وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ (45) يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (46) قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ (47) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ (48) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (49) وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ (50) قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (51) ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ (52) وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (53) 
	وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ (54) قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (55) وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (56) وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (57) وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (58) وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (59) فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ (60) قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ (61) وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (62) فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (63) قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (64) وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ (65) قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (66) وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (67) وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (68) وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (69) فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ (70) قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ (71) قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (72) قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ (73) قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ (74) قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (75) فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (76) قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ (77) قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (78) قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ (79) 
	فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (80) ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ (81) وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (82) قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (83) وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (84) قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ (85) قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (86) يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ (87) فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ (88) قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ (89) قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (90) قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ (91) قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (92) اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ (93) وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ (94) قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ (95) فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (96) قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ (97) قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (98) فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ (99) وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (100) رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (101) 
	ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ (102) وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (103) وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (104) وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (105) وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (106) أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (107) قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (108) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ (109) حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (110) لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (111) 
	المر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (1) اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ (2) وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (3) وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (4) وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (5) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ (6) وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (7) اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ (8) عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ (9) سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ (10) لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ (11) هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ (12) وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ (13) لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (14) وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (15) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (16) أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ (17) لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (18) 
	أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (19) الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ (20) وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ (21) وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (22) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (23) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (24) وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (25) اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ (26) وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ (27) الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (28) الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ (29) كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ (30) وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (31) وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (32) أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (33) لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ (34) مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ (35) وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ (36) وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ (37) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (38) يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (39) وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ (40) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (41) وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ (42) وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (43) 
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	الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (1) اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (2) الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (3) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (4) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (5) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (6) وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (7) وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ (8) أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (9) قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (10) قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (11) وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (12) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ (13) وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (14) وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (15) مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ (16) يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ (17) مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ (18) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (19) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ (20) وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ (21) وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (22) وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ (23) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (24) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (25) وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ (26) يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (27) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (28) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ (29) وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ (30) قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ (31) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ (32) وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (33) وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (34) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ (35) رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (36) رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (37) رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (38) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ (39) رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ (40) رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (41) وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (42) مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ (43) وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ (44) وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ (45) وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ (46) فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (47) يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (48) وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (49) سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ (50) لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (51) هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (52) 
	الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ (1) رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (2) ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (3) وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ (4) مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ (5) وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (6) لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (7) مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ (8) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ (10) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (11) كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (12) لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ (13) وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ (14) لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ (15) 
	وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ (16) وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ (17) إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ (18) وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ (19) وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ (20) وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (21) وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ (22) وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ (23) وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ (24) وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (25) 
	وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (26) وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ (27) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (28) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (29) فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (30) إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (31) قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (32) قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (33) قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (34) وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (35) قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (36) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (37) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (38) قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (39) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (40) قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ (41) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ (42) وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ (43) لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (44) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (45) ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ (46) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (47) لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ (48) 
	نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (49) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ (50) وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ (51) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ (52) قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (53) قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ (54) قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ (55) قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ (56) قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (57) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (58) إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (59) إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ (60) فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ (61) قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (62) قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ (63) وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (64) فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ (65) وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ (66) وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ (67) قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ (68) وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ (69) قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ (70) قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (71) لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (72) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (73) فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ (74) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ (75) وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ (76) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (77) وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ (78) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ (79) وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ (80) وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (81) وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ (82) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ (83) فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (84) 
	وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ (85) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (86) وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (87) لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (88) وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ (89) كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ (90) الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ (91) فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (93) فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (94) إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ (95) الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (96) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (97) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (98) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (99) 
	أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (1) يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ (2) خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (3) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (4) وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (5) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (6) وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (7) وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (8) وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (9) هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (10) يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (11) وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (12) وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (13) وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (14) وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (15) وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (16) أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (17) وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (18) وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (19) وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (20) أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (21) 
	إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (22) لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ (23) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (24) لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ (25) قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (26) ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ (27) الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (28) فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (29) وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ (30) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ (31) الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (32) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (33) فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (34) وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (35) وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (36) إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (37) وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (38) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ (39) إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (40) وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (41) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (42) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (43) بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (44) أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (45) أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ (46) أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (47) أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ (48) وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (49) يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (50) 
	وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (51) وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ (52) وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ (53) ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (54) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (55) وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ (56) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ (57) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (59) لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (60) وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (61) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ (62) تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63) وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (64) وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (65) وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ (66) وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (67) وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (68) ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (69) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (70) وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (71) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (72) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ (73) فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (74) ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (75) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (76) 
	وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (77) وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (78) أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (79) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (80) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ (81) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (82) يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ (83) وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (84) وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (85) وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ (86) وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (87) الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ (88) وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (89) 
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	إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90) وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (91) وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (92) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (93) وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (94) وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (95) مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (96) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (97) فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (98) إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (99) إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ (100) وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (103) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (104) إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ (105) مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (106) ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (107) أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (108) لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ (109) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (110) يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (111) 
	وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (112) وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ (113) فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (114) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (115) وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (116) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (117) وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (118) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (119) إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (120) شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (121) وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (122) ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (123) إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (124) ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (125) وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (126) وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (127) إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (128) 
	سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (1) وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا (2) ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا (3) وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا (4) فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا (5) ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا (6) إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا (7) عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا (8) إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا (9) وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (10) وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا (11) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا (12) وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا (13) اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (14) مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (15) وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (16) وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (17) مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا (18) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا (19) كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا (20) انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا (21) 
	لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا (22) وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (24) رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا (25) وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (27) وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا (28) وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا (29) إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (30) وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (31) وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32) وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (33) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (34) وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (35) وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (36) وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (37) كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا (38) ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا (39) 
	أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا (40) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا (41) قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا (42) سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا (43) تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (44) وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا (45) وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا (46) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا (47) انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (48) وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (49) قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا (50) أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا (51) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (52) وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا (53) رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (54) وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (55) قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا (56) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (57) 
	وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (58) وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا (59) وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا (60) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا (61) قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا (62) قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا (63) وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (64) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا (65) رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (66) وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا (67) أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا (68) أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا (69) وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (70) يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (71) وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا (72) 
	وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا (73) وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا (74) إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (75) وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا (76) سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا (77) أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (78) وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا (79) وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا (80) وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (81) وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (82) وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا (83) قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا (84) وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (85) وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا (86) إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (87) قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا (88) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (89) وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا (90) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا (91) أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا (92) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا (93) وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا (94) قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا (95) قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (96) وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا (97) ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (98) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (99) قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا (100) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا (101) قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا (102) فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا (103) وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا (104) وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (105) وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا (106) قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (107) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (109) قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (110) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا (111) 
	الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (1) قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (2) مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا (3) وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (4) مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا (5) فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (6) إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (7) وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا (8) أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا (9) إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا (10) فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا (11) ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا (12) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى (13) وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا (14) هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (15) وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا (16) وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا (17) وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا (18) وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (19) إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا (20) وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا (21) سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا (22) وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا (24) وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا (25) قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا (26) وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا (27) 
	وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (28) وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا (29) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (30) أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا (31) وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا (32) كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا (33) وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا (34) وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا (35) وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا (36) قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا (37) لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا (38) وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا (39) فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا (40) أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا (41) وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا (42) وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا (43) هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا (44) وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا (45) الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (46) 
	وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا (47) وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا (48) وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (49) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا (50) مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا (51) وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا (52) وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا (53) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا (54) وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا (55) وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا (56) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا (57) وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا (58) وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا (59) 
	وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا (60) فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا (61) فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا (62) قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا (63) قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا (64) فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا (65) قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا (66) قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (67) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا (68) قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا (69) قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا (70) فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا (71) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (72) قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا (73) فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا (74) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (75) قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا (76) فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (77) قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (78) أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (79) وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا (80) فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا (81) وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (82) 
	وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا (83) إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا (84) فَأَتْبَعَ سَبَبًا (85) حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا (86) قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا (87) وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا (88) ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا (89) حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا (90) كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا (91) ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا (92) حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا (93) قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا (94) قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا (95) آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا (96) فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا (97) قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا (98) وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا (99) وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا (100) الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا (101) أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا (102) قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (104) أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا (105) ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا (106) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (107) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا (108) قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا (109) قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (110) 
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	كهيعص (1) ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا (2) إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا (3) قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (4) وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (6) يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا (7) قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا (8) قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا (9) قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا (10) فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (11) يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (12) وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا (13) وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا (14) وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا (15) وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا (16) فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (17) قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا (18) قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا (19) قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا (20) قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا (21) فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا (22) فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا (23) فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا (24) وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا (25) فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا (26) فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا (27) يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا (28) فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا (29) قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (30) وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا (31) وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا (32) وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا (33) ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ (34) مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (35) وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (36) فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ (37) أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (38) وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (39) إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ (40) 
	وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (41) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا (42) يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا (43) يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا (44) يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا (45) قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا (46) قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا (47) وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا (48) فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا (49) وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا (50) وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (51) وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا (52) وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا (53) وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (54) وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (55) وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (56) وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا (57) أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا (58) فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (59) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا (60) جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا (61) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (62) تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا (63) وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (64) رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (65) 
	وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا (66) أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا (67) فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا (68) ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا (69) ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا (70) وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا (71) ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا (72) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا (73) وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا (74) قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا (75) وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا (76) أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا (77) أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (78) كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا (79) وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا (80) وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا (81) كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا (82) أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا (83) فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا (84) يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا (85) وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا (86) لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (87) وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا (88) لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا (89) تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا (90) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا (91) وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (92) إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا (93) لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا (94) وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا (95) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (96) فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا (97) وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا (98) 
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	كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا (99) مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا (100) خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا (101) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا (102) يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا (103) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا (104) وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا (105) فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا (106) لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا (107) يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا (108) يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا (109) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا (110) وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا (111) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا (112) وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا (113) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (114) وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (115) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى (116) فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى (117) إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى (118) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى (119) فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى (120) فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى (121) ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى (122) قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى (123) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (124) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (125) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى (126) وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى (127) أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى (128) وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى (129) فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى (130) وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى (131) وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (132) وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى (133) وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى (134) قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى (135) 
	اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ (1) مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ (2) لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (3) قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (4) بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ (5) مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ (6) وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (7) وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ (8) ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ (9) لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (10) وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ (11) فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ (12) لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ (13) قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (14) فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ (15) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (16) لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ (17) بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ (18) وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ (20) أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ (21) لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (22) لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (23) أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ (24) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (25) وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (26) لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (28) وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (29) أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ (30) وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (31) وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ (32) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (33) وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ (34) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (35) 
	وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ (36) خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ (37) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (38) لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (39) بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (40) وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (41) قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ (42) أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ (43) بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ (44) قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ (45) وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (46) وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ (47) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ (48) الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ (49) وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (50) وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ (51) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ (52) قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ (53) قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (54) قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ (55) قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (56) وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ (57) فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ (58) قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ (59) قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ (60) قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ (61) قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ (62) قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ (63) فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ (64) ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ (65) قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ (66) أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (67) قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (68) قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ (69) وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ (70) وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ (71) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ (72) وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ (73) وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ (74) وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (75) وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (76) وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (77) وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (78) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ (79) وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ (80) وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ (81) وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ (82) وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ (84) وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ (85) وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ (86) وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ (88) وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (89) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ (90) وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ (91) إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (92) 
	وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ (93) فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ (94) وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (95) حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ (96) وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ (97) إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (98) لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ (99) لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ (100) إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (101) لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ (102) لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (103) يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ (104) وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (105) إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ (106) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (107) قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (108) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ (109) إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ (110) وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (111) قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (112) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (1) يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (2) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ (3) كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (4) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (5) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6) وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ (7) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ (8) ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ (9) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (10) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (11) يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ (12) يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ (13) إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (14) مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ (15) وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ (16) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (17) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (18) هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ (19) يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ (20) وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ (21) كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (22) إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (23) وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ (24) 
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	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (25) وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (26) وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (28) ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (29) ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ (31) ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (32) لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (33) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (34) الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (35) وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36) لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (37) إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ (38) أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (41) 
	وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ (42) وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ (43) وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (44) فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ (45) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (46) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (47) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ (48) قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (49) فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (50) وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (51) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (52) لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (53) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (54) وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ (55) الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (56) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (57) 
	وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (58) لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ (59) ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (60) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (61) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (62) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (63) لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (64) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (65) وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ (66) لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ (67) وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ (68) اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (69) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (70) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (71) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (72) يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (73) مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (74) اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (75) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (76) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (77) وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (78) 
	قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (3) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (4) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (8) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (9) أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (10) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (11) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (14) ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ (15) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ (16) وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ (17) وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ (18) فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (19) وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ (20) وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (21) وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (22) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ (23) فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ (24) إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ (25) قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ (26) فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (27) فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (28) وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (29) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ (30) ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ (31) فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ (32) وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ (33) وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ (34) أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ (35) هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ (36) إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (37) إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ (38) قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ (39) قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ (40) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (41) ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ (42) مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ (43) ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ (44) ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ (45) إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ (46) فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ (47) فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ (48) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (49) وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ (50) يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (51) وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (52) 
	فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (53) فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ (54) أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ (55) نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ (56) إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (57) وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (58) وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ (59) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (60) أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ (61) وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (62) بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ (63) حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ (64) لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ (65) قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ (66) مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ (67) أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ (68) أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (69) أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (70) وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ (71) أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (72) وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (73) وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ (74) وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (75) وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ (76) حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (77) وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (78) وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (79) وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (80) بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ (81) قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (82) لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (83) قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (85) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (86) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (87) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (88) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ (89) بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (90) مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (91) عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (92) قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ (93) رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (94) وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ (95) ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ (96) وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ (97) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ (98) 
	حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (100) فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ (101) فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (102) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (103) تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ (104) أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (105) قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ (106) رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ (107) قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ (108) إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (109) فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ (110) إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ (111) قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ (112) قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ (113) قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (114) أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (115) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (116) وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (117) وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (118) 
	سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (1) الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2) الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (10) إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (11) لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ (12) لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (14) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (15) وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ (16) يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (17) وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (18) إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (19) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (20) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (21) وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (22) إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (23) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24) يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ (25) الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (26) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27) فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (28) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (29) قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31) وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32) وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (33) وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (34) 
	اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (35) فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (36) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (37) لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (38) وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (39) أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ (40) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (41) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (42) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ (43) يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ (44) وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (45) 
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	لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (46) وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (47) وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (50) إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (51) وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (52) وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (53) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (54) وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (55) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (56) لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ (57) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (58) وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (59) وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (60) لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (61) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (62) لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63) أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (64) 
	تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (1) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا (2) وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا (3) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا (4) وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (5) قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (6) وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا (7) أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا (8) انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (9) تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا (10) بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا (11) إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا (12) وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا (13) لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا (14) قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا (15) لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا (16) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ (17) قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا (18) فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا (19) وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا (20) 
	وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا (21) يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا (22) وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا (23) أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا (24) وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا (25) الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا (26) وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (27) يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا (28) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا (29) وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (30) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا (31) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا (32) وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (33) الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا (34) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا (35) فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا (36) وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (37) وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا (38) وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا (39) وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا (40) وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا (41) إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا (42) أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (43) أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (44) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا (45) ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا (46) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا (47) وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (48) لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا (49) وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (50) وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا (51) فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا (52) وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا (53) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (54) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا (55) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (56) قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (57) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا (58) الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا (59) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا (60) تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا (61) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا (62) 
	وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (63) وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (64) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (65) إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (66) وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (67) وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (70) وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا (71) وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا (72) وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا (73) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (74) أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (75) خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (76) قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا (77) 
	طسم (1) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (3) إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ (4) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ (5) فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (6) أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (7) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (8) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (9) 
	وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10) قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ (11) قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (12) وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ (13) وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (14) قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ (15) فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (16) أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (17) قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ (18) وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (19) قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ (20) فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ (21) وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (22) قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (23) قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (24) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ (25) قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (26) قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (27) قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (28) قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ (29) قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ (30) قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (31) فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ (32) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ (33) قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (34) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (35) قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (36) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ (37) فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (38) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ (39) لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ (40) فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (41) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (42) قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (43) فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ (44) فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (45) فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (46) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (47) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (48) قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (49) قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (50) إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ (51) وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (52) فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (53) إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ (54) وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ (55) وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ (56) فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (57) وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (58) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (59) فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ (60) فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (61) قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ (62) فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (63) وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ (64) وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (65) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ (66) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (67) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (68) 
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	وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (192) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (194) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (195) وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ (196) أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ (197) وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ (198) فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ (199) كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (200) لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (201) فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (202) فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ (203) أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (204) أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ (205) ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ (206) مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ (207) وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ (208) ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ (209) وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ (210) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (211) إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ (212) فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ (213) وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (214) وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (215) فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (216) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (217) الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ (218) وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ (219) إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (220) هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ (221) تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (222) يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ (223) وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (224) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (225) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (226) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (227) 
	طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ (1) هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (3) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ (4) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (5) وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ (6) 
	إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (7) فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (8) يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (9) وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ (10) إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (11) وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (12) فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (13) وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (14) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ (15) وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ (16) وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (17) حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (18) فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (19) وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ (20) لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (21) فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ (22) إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (23) وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (24) أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (25) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (26) قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (27) اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ (28) قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ (29) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (30) أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (31) قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ (32) قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ (33) قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (34) وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (35) فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (36) ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ (37) قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (38) قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ (39) قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ (40) قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ (41) فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (42) وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ (43) قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (44) 
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	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ (45) قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (46) قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ (47) وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (48) قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (49) وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (50) فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (51) فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (52) وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (53) 
	وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (54) أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (55) فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (56) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ (57) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (58) 
	قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (59) أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (60) أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (61) أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (62) أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (63) أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (64) قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (65) بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ (66) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ (67) لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (68) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (69) وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (70) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (71) قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ (72) وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (73) وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (74) وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (75) إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (76) وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (77) إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (78) فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ (79) إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (80) وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (81) وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ (82) وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ (83) حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (84) وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ (85) أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (86) وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ (87) وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (88) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ (89) وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (90) إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (91) وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ (92) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (93) 
	طسم (1) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (3) إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (4) وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ (5) وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ (6) وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (7) فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ (8) وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (9) وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (10) وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (11) وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ (12) فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (13) وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (14) وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ (15) قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (16) قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ (17) فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ (18) فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ (19) وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ (20) فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (21) وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ (22) وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (23) فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (24) فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (25) قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (28) فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (29) فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (30) وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ (31) اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (32) قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (33) وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (34) قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ (35) فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ (36) وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (37) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ (38) وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ (39) فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (40) وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ (41) وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ (42) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (43) 
	وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ (44) وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (45) وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (46) وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (47) فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ (48) قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (49) فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (50) وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (51) الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ (52) وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (53) أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (54) وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ (55) إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (56) وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (57) وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ (58) وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ (59) وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ (60) أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (61) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (62) قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ (63) وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ (64) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ (65) فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ (66) فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ (67) وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (68) وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (69) وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (70) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ (71) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (72) وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (73) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (74) وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (75) 
	إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (76) وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (77) قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ (78) فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (79) وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ (80) فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ (81) وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (82) تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (83) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (84) 
	إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (85) وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ (86) وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (87) وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (88) 
	الم (1) أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (2) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (3) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (4) مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (5) وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (6) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (7) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (8) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ (9) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ (10) وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ (11) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (12) وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ (13) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ (14) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ (15) وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (16) إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (17) وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (18) أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (19) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (20) يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ (21) وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (22) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (23) فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (24) وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (25) فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (26) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (27) وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (28) أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (29) قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (30) وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ (31) قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (32) وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (33) إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (34) وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (35) وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (36) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (37) وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ (38) وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ (39) فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (40) مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (41) إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (42) وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ (43) خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (44) اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (45) 
	وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (46) وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ (47) وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ (48) بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ (49) وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (50) أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (51) قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (52) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (53) يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (54) يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (55) يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ (56) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (57) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (58) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (59) وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (60) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (61) اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (62) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (63) وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (64) فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ (65) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (66) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ (67) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ (68) وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (69) 
	الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (5) وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (6) يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ (7) أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ (8) أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (9) ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ (10) اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (11) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ (12) وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ (13) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ (14) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ (15) وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (16) فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (18) يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (19) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ (20) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21) وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ (22) وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (23) وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (24) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ (25) وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ (26) وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (27) ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (28) بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (29) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (30) مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (32) 
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	وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (33) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (34) أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ (35) وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ (36) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (37) فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (38) وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (39) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (40) ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ (42) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ (43) مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ (44) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (45) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (46) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (47) اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (48) وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ (49) فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (50) وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ (51) فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (52) وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (53) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (54) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ (55) وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (56) فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (57) وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ (58) كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (59) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ (60) 
	الم (1) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (2) هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ (3) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (6) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (7) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ (8) خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (9) خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (10) هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (11) وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (12) وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (13) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (14) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (15) يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (16) يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (17) وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (18) وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (19) 
	أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ (20) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (21) وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (22) وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (23) نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ (24) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (25) لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (26) وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (27) مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (28) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (29) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (30) أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (31) وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ (32) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ (33) إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (34) 
	الم (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (3) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (4) يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (5) ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (6) الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (7) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (8) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (9) وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ (10) قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (11) وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ (12) وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (13) فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (14) إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (15) تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (16) فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (17) أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (18) أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (19) وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (20) وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (21) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ (22) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ (23) وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ (24) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (25) أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ (26) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ (27) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (28) قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (29) فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ (30) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (1) وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (2) وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (3) مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (5) النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (6) وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (7) لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (8) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (9) إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (10) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا (11) وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا (12) وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا (13) وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا (14) وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا (15) قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا (16) قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (17) قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا (18) أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (19) يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا (20) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (21) وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا (22) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (23) لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (24) وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا (25) وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا (26) وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (27) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (28) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (29) يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30) وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (31) يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (32) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (33) وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا (34) إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (35) 
	وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا (36) وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (37) مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا (38) الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (39) مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (40) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (41) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (42) هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (43) تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا (44) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (45) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا (46) وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا (47) وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (48) 
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	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (50) تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا (51) لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا (52) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (53) إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (54) لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (55) إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (56) إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا (57) وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (58) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59) لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا (60) مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا (61) سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (62) 
	يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا (63) إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا (64) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (65) يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا (66) وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا (67) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا (68) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا (69) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71) إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (72) لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (73) 
	الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (1) يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ (2) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (3) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (4) وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ (5) وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (6) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (7) أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ (8) أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (9) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ (10) أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (11) وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ (12) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (13) فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ (14) لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ (15) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ (16) ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ (17) وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ (18) فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (19) وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (20) وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (21) 
	قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ (22) وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (23) قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (24) قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (25) قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ (26) قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (27) 
	وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (28) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (29) قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ (30) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (31) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ (32) وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (33) وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (34) وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (35) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (36) وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ (37) وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (38) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (39) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ (40) قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ (41) فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (42) 
	وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (43) وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ (44) وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (45) قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (46) قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (47) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (48) قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ (49) قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ (50) وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ (51) وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (52) وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (53) وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ (54) 
	الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (2) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (3) 
	وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (4) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ (5) إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ (6) الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (7) أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (8) 
	وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ (9) مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ (10) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (11) وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (12) يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (13) إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ (14) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (15) إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (16) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ (17) وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (18) وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ (19) وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ (20) وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ (21) وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (22) إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ (23) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (24) وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ (25) ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (26) 
	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ (27) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (28) إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ (29) لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ (30) وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ (31) ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (32) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (33) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (34) الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ (35) وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ (36) وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (37) إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (38) 
	هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا (39) قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا (40) إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (41) وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا (42) اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا (43) أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا (44) وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا (45) 
	يس (1) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (2) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (3) عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (4) تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (5) لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (6) لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (7) إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ (8) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (9) وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (10) إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ (11) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ (12) وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (13) إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ (14) قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ (15) قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ (16) وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (17) قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (18) قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (19) وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (20) اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ (21) وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (22) أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ (23) إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (24) إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ (25) قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (26) بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (27) وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ (28) إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ (29) 
	يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (30) أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ (31) وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ (32) وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (33) وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ (34) لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (35) سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (36) وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ (37) وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (38) وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (39) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (40) وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (41) وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ (42) وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ (43) إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (44) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (45) وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (46) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (47) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (48) مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (49) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (50) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ (51) قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (52) إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ (53) فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (54) إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ (55) هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ (56) لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ (57) سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ (58) وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ (59) أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (60) وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (61) وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (62) هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (63) اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (64) الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (65) وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ (66) وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ (67) وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ (68) 
	وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ (69) لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ (70) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (71) وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ (72) وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (73) وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ (74) لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ (75) فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (76) أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (77) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (79) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (80) أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (81) إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (82) فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (83) 
	وَالصَّافَّاتِ صَفًّا (1) فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا (2) فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا (3) إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ (4) رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ (5) إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ (6) وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ (7) لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (8) دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ (9) إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ (10) فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ (11) بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ (12) وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ (13) وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ (14) وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (15) أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (16) أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ (17) قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ (18) فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ (19) وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ (20) هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (21) احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (22) مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ (23) وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ (24) مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ (25) بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (26) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (27) قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ (28) قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (29) وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ (30) فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ (31) فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ (32) فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (33) إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (34) إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ (35) وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ (36) بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ (37) إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ (38) وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (39) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (40) أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ (41) فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ (42) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (43) عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (44) يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (45) بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ (46) لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ (47) وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ (48) كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ (49) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (50) قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ (51) يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ (52) أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ (53) قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ (54) فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ (55) قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ (56) وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (57) أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ (58) إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (59) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (60) لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ (61) أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ (62) إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ (63) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (64) طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ (65) فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (66) ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ (67) ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ (68) 
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	إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ (69) فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ (70) وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ (71) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ (72) فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ (73) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (74) وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ (75) وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (76) وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ (77) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (78) سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ (79) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (80) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (81) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ (82) وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ (83) إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (84) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ (85) أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ (86) فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (87) فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ (88) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ (89) فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ (90) فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (91) مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ (92) فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ (93) فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ (94) قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ (95) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96) قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ (97) فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ (98) وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ (99) رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (100) فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ (101) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (102) فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (105) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (106) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (108) سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (109) كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (110) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (111) وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (112) وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ (113) وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (114) وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (115) وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ (116) وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ (117) وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (118) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ (119) سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (120) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (121) إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (122) وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (123) إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ (124) أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ (125) اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (126) فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (127) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (128) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (129) سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ (130) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (131) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (132) وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (133) إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (134) إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ (135) ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ (136) وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (137) وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (138) وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (139) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (140) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (141) فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (142) فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (143) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (144) فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ (145) وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ (146) وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (147) فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ (148) 
	فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ (149) أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ (150) أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (151) وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (152) أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ (153) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (154) أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (155) أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ (156) فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (157) وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (158) سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (159) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (160) فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ (161) مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ (162) إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ (163) وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ (164) وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ (165) وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ (166) وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ (167) لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ (168) لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (169) فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (170) وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (171) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (172) وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (173) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (174) وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (175) أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (176) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ (177) وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (178) وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (179) سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (182) 
	ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (1) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ (2) كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ (3) وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (4) أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (5) وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ (6) مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ (7) أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ (8) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ (9) أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ (10) جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ (11) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ (12) وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ (13) إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ (14) وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ (15) وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (16) 
	اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ (17) إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ (18) وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ (19) وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ (20) وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (21) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ (22) إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (23) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (24) فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ (25) يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (26) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ (27) أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (28) كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (29) وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (30) إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ (31) فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (32) رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ (33) وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ (34) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (35) فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (36) وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ (37) وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (38) هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (39) وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ (40) وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ (41) ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ (42) وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ (43) وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (44) وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ (45) إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ (46) وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ (47) وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ (48) 
	هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ (49) جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ (50) مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ (51) وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ (52) هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ (53) إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ (54) هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ (55) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ (56) هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ (57) وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ (58) هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُو النَّارِ (59) قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ (60) قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ (61) وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ (62) أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ (63) إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ (64) 
	قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (65) رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (66) قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ (67) أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ (68) مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ (69) إِنْ يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (70) إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ (71) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (72) فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (73) إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (74) قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ (75) قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (76) قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (77) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (78) قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (79) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (80) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (81) قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (83) قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ (84) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (85) قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (86) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (87) وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ (88) 
	تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1) إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (2) أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ (3) لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (4) خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (5) خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (6) إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (7) 
	وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ (8) أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (9) قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (10) 
	قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (11) وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ (12) قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (13) قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي (14) فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (15) لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ (16) وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ (17) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ (18) أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ (19) لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ (20) 
	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ (21) أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (22) اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (23) أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (24) كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (25) فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (26) وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (27) قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (28) ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (29) 
	إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (30) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (31) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ (32) وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (33) لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (34) لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (35) 
	أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (36) وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ (37) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (38) قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (39) مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ (40) إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (41) اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (42) أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ (43) قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (44) وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (45) قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (46) وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (47) وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (48) فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (49) قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (50) فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ (51) أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (52) 
	قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53) وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ (54) وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (55) أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ (56) أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (57) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (58) بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (59) وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ (60) وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (61) 
	اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (62) لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (63) قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ (64) وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (65) بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (66) وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (67) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ (68) وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (69) وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ (70) وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ (71) قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (72) وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (73) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (74) وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (75) 
	حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (2) غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3) مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ (4) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (5) وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (6) الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (7) رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (8) وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (9) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ (10) قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ (11) ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ (12) هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ (13) فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (14) رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ (15) يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (16) الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (17) وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (18) يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (19) وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (20) 
	أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ (21) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (22) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ (23) إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (24) فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (25) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ (26) وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ (27) وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (28) يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ (29) وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ (30) مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ (31) وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ (32) يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (33) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ (34) الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (35) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (36) أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ (37) وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ (38) يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ (39) مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (40) وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ (41) تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ (42) لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (43) فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (44) فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (45) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (46) وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ (47) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ (48) وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ (49) قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (50) إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ (51) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (52) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ (53) هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ (54) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (55) 
	إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (56) لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (57) وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ (58) إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (59) وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (60) اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (61) ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (62) كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (63) اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (64) هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (65) قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (66) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (67) هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (68) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ (69) الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (70) إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ (71) فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ (72) ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ (73) مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ (74) ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ (75) ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (76) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ (77) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ (78) اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (79) وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (80) وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ (81) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (82) فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (83) فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ (84) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ (85) 
	حم (1) تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (2) كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (3) بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (4) وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ (5) قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (6) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (7) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (8) قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (9) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ (10) ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (11) فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (12) فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ (13) إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (14) فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (15) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ (16) وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (17) وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (18) وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (19) حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (20) وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (21) وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ (22) وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (23) فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ (24) وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ (25) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ (26) فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (27) ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (28) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ (29) إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (30) نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (31) نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (32) وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (33) وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (35) وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (36) 
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	وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (37) فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ (38) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39) إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (40) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (41) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (42) مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ (43) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (44) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (45) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (46) إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ (47) وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (48) لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ (49) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (50) وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ (51) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (52) سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53) أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ (54) 
	حم (1) عسق (2) كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (3) لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (4) تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (5) وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (6) وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (7) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (8) أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (9) وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (10) فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11) لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (12) شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (13) وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (14) فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (15) وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (16) اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ (17) يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (18) اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (19) مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (20) أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (21) تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (22) ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ (23) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (24) 
	وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (25) وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (26) وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (27) وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ (28) وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ (29) وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (30) وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (31) وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (32) إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (33) أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ (34) وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (35) فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (36) وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (37) وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (38) وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (39) وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (40) وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (41) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (42) وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (43) وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ (44) وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ (45) وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ (46) اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ (47) فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ (48) لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50) وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ (51) وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (52) صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ (53) 
	حم (1) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (3) وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ (4) أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ (5) وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ (6) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (7) فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ (8) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (9) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (10) وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (11) وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ (12) لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (13) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ (14) وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ (15) أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ (16) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (17) أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (18) وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ (19) وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (20) أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ (21) بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ (22) وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ (23) قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (24) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (25) 
	وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (26) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (27) وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (28) بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ (29) وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ (30) وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (31) أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (32) وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (33) وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ (34) وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ (35) وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (36) وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (37) حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ (38) وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (39) أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (40) فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ (41) أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ (42) فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (43) وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ (44) وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ (45) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (46) فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ (47) وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (48) وَقَالُوا يَا أَيُّهَ السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ (49) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ (50) وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ (51) أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ (52) فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ (53) فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (54) فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (55) فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ (56) 
	وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ (57) وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (58) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ (59) وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ (60) وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (61) وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (62) وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (63) إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (64) فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ (65) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (66) الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ (67) يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (68) الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (69) ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ (70) يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (71) وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (72) لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ (73) إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (74) لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (75) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ (76) وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ (77) لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (78) أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (79) أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ (80) قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ (81) سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (82) فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (83) وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (86) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (87) وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ (88) فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (89) 
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	حم (1) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (3) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4) أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (5) رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (6) رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (7) لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (8) بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ (9) فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ (10) يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (11) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (12) أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ (13) ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ (14) إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ (15) يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ (16) وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ (17) أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (18) وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (19) وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ (20) وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ (21) فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ (22) فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (23) وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ (24) كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (25) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (26) وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ (27) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ (28) فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ (29) وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ (30) مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ (31) وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (32) وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ (33) إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ (34) إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ (35) فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (36) أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (37) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (38) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (39) إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ (40) يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (41) إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (42) إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ (43) طَعَامُ الْأَثِيمِ (44) كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ (45) كَغَلْيِ الْحَمِيمِ (46) خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ (47) ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ (48) ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (49) إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ (50) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ (51) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (52) يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ (53) كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (54) يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ (55) لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (56) فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (57) فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (58) فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ (59) 
	حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (2) إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ (3) وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (4) وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (5) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ (6) وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (7) يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (8) وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (9) مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (10) هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ (11) اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (12) وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (13) قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (14) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (15) وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (16) وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (17) ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (18) إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ (19) هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (20) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (21) وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (22) أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (23) 
	وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (24) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (25) قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (26) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ (27) وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (28) هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (29) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (30) وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ (31) وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ (32) وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (33) وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (34) ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (35) فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (36) وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (37) 
	حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (2) مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ (3) قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (4) وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (5) وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ (6) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (7) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (8) قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ (9) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ (11) وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ (12) إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (13) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (14) 
	وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (16) وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (17) أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ (18) وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (19) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ (20) 
	وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (21) قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (22) قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ (23) فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (24) تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (25) وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (26) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (27) فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (28) 
	وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ (29) قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ (30) يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (31) وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (32) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (33) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (34) فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ (35) 
	الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (1) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ (2) ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ (3) فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (4) سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ (5) وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ (6) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (7) وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (8) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (9) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا (10) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ (11) إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ (12) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ (13) أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (14) مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ (15) 
	وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (16) وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (17) فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ (18) فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ (19) وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ (20) طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ (21) فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (23) أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (24) إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ (25) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ (26) فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (27) ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (28) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ (29) وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ (30) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ (31) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ (32) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (33) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (34) فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ (35) إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ (36) إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ (37) هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ (38) 
	إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (1) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (2) وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا (3) هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (4) لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا (5) وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (6) وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (7) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (8) لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (9) إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (10) سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (11) بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا (12) وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا (13) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (14) سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا (15) قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (16) لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا (17) 
	لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا (18) وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (19) وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (20) وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (21) وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (22) سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (23) وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (24) هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (25) إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (26) لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا (27) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (28) مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (29) 
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	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (2) إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (3) إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (4) وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6) وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (7) فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (8) وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (12) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13) قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (15) قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (16) يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (17) إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (18) 
	ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (1) بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ (2) أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ (3) قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ (4) بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ (5) أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ (6) وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (7) تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (8) وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ (9) وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ (10) رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ (11) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ (12) وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ (13) وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ (14) أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (15) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (16) إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ (17) مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18) وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (19) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ (20) وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ (21) لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (22) وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ (23) أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ (24) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ (25) الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ (26) قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (27) قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ (28) مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (29) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ (30) وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (31) هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ (32) مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ (33) ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ (34) لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (35) وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ (36) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (37) وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ (38) فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (39) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ (40) وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ (41) يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ (42) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ (43) يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ (45) 
	وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا (1) فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا (2) فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا (3) فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا (4) إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ (5) وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ (6) وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ (7) إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ (8) يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ (9) قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ (10) الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ (11) يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ (12) يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ (13) ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (14) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (15) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (16) كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (17) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19) وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (20) وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (21) وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (22) فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ (23) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (24) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (25) فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (26) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (27) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (28) فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (29) قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (30) قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (31) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (32) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ (33) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (34) فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (35) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (36) وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (37) وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (38) فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (39) فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ (40) وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (41) مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (42) وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ (43) فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (44) فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ (45) وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (46) وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (47) وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ (48) وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (49) فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (50) وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (51) كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (52) أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (53) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ (54) وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (55) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58) فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ (59) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (60) 
	وَالطُّورِ (1) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ (2) فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ (3) وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (4) وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ (5) وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (6) إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ (7) مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ (8) يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا (9) وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا (10) فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (11) الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ (12) يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا (13) هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (14) أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ (15) اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (16) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ (17) فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (18) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (19) مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (20) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (21) وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (22) يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ (23) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ (24) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (25) قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (26) فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ (27) إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (28) فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ (29) أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ (30) قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ (31) أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (32) أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ (33) فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ (34) أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (35) أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ (36) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ (37) أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (38) أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ (39) أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (40) أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (41) أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ (42) أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (43) وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ (44) فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ (45) يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (46) وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (47) وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ (48) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ (49) 
	وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (1) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (2) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (5) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى (6) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى (7) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (8) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (9) فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (10) مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (11) أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى (12) وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (14) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى (15) إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (16) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (17) لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى (18) أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى (19) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى (20) أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى (21) تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى (22) إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى (23) أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى (24) فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى (25) وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى (26) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى (27) وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (28) فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (29) ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى (30) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى (31) الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى (32) أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى (33) وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى (34) أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى (35) أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (36) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (40) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى (41) وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى (42) وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى (43) وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا (44) وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (45) مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى (46) وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى (47) وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى (48) وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى (49) وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى (50) وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى (51) وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى (52) وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى (53) فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى (54) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى (55) هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى (56) أَزِفَتِ الْآزِفَةُ (57) لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ (58) أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (59) وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ (60) وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ (61) فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (62) 
	اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (1) وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ (2) وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ (3) وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ (4) حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ (5) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ (6) خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ (7) مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ (8) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ (9) فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ (10) فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ (11) وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (12) وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ (13) تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ (14) وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (15) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (16) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (17) كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (18) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ (19) تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ (20) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (21) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (22) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ (23) فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (24) أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ (25) سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ (26) إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ (27) وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ (28) فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ (29) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (30) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ (31) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (32) كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ (33) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ (34) نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ (35) وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ (36) وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ (37) وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ (38) فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ (39) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (40) وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ (41) كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ (42) أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ (43) أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ (44) سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (45) بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ (46) إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (47) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ (48) إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (49) وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ (50) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (51) وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ (52) وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ (53) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ (54) فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ (55) 
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	الرَّحْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (4) الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (5) وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (6) وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (7) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (8) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (9) وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (10) فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ (11) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (12) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (13) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (14) وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ (15) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (16) رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (17) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (18) مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (19) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (20) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (21) يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ (22) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (23) وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (24) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (25) كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (26) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (27) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (28) يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (29) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (30) سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ (31) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (32) يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (33) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (34) يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ (35) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (36) فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ (37) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (38) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ (39) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (40) يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ (41) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (42) هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ (43) يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ (44) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (45) وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ (46) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (47) ذَوَاتَا أَفْنَانٍ (48) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (49) فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ (50) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (51) فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ (52) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (53) مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ (54) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (55) فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ (56) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (57) كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ (58) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (59) هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (60) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (61) وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ (62) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (63) مُدْهَامَّتَانِ (64) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (65) فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ (66) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (67) فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ (68) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (69) فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ (70) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (71) حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ (72) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (73) لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ (74) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (75) مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ (76) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (77) تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (78) 
	إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (1) لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ (2) خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ (3) إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا (4) وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا (5) فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا (6) وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً (7) فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (8) وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (9) وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (10) أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (11) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (12) ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (13) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ (14) عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ (15) مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ (16) يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ (17) بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (18) لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ (19) وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ (20) وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (21) وَحُورٌ عِينٌ (22) كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ (23) جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا (25) إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا (26) وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ (27) فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ (28) وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ (29) وَظِلٍّ مَمْدُودٍ (30) وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ (31) وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ (32) لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ (33) وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ (34) إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً (35) فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا (36) عُرُبًا أَتْرَابًا (37) لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ (38) ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (39) وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ (40) وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ (41) فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ (42) وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ (43) لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ (44) إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ (45) وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ (46) وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (47) أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ (48) قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ (49) لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (50) ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ (51) لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ (52) فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (53) فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ (54) فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ (55) هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ (56) نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ (57) أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ (58) أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ (59) نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (60) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ (61) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ (62) أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (64) لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ (65) إِنَّا لَمُغْرَمُونَ (66) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (67) أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (68) أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (69) لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ (70) أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (71) أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ (72) نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ (73) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (74) فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (75) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (76) إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (78) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (80) أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ (81) وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (82) فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (83) وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ (84) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ (85) فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (86) تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (87) فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (88) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ (89) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (90) فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (91) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ (92) فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ (93) وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ (94) إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ (95) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (96) 
	سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (2) هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (3) هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (4) لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (5) يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (6) آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (7) وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (8) هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (9) وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (10) مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (11) يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12) يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ (13) يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ (14) فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (15) 
	أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (16) اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (17) إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ (18) وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (19) اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (20) سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (21) مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (22) لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (23) الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (24) لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (25) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (26) ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (27) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (28) لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (29) 
	قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (1) الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (4) إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (5) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (6) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (7) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ (8) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (9) إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (10) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (11) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12) أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (13) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (14) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (15) اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (16) لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (17) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ (18) اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ (19) إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ (20) كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (21) لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (22) 
	سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (2) وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ (3) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (4) مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ (5) وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6) مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7) لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (8) وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (9) وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (10) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (11) لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ (12) لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (13) لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ (14) كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (15) كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (16) فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (17) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (18) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (19) لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ (20) لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (21) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (22) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (23) هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (24) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (1) إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ (2) لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (3) قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (4) رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (5) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (6) عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (7) لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (9) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (10) وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (11) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ (13) 
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	سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3) إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ (4) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (5) وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (6) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (7) يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (8) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (9) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (10) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12) وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (13) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ (14) 
	يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1) هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (2) وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (3) ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (4) مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (5) قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (6) وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (7) قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (8) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (11) 
	إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (1) اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (2) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (3) وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (4) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (5) سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (6) هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ (7) يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ (8) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (9) وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ (10) وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (11) 
	يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (2) خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3) يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (4) أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (5) ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (6) زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (7) فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (8) يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (9) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (10) مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (11) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (12) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (13) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14) إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (15) فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (16) إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (17) عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (2) وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ (3) إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (4) عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا (5) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (7) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (8) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (9) ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12) 
	تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (2) الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ (3) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ (4) وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ (5) وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (6) إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ (7) تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ (8) قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ (9) وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (10) فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ (11) إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (12) وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (13) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (14) هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (15) أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ (16) أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (17) وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (18) أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ (19) أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ (20) أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ (21) أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (22) قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (23) قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (24) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (25) قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (26) فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ (27) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (28) قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (29) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ (30) 
	ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (1) مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (2) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (3) وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (4) فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ (5) بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ (6) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (7) فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ (8) وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ (9) وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ (10) هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (11) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ (13) أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ (14) إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (15) سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ (16) إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (17) وَلَا يَسْتَثْنُونَ (18) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ (19) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (20) فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ (21) أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ (22) فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ (23) أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ (24) وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ (25) فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ (26) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (27) قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ (28) قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (29) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ (30) قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ (31) عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ (32) كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (33) إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (34) أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (36) أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ (37) إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ (38) أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ (39) سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ (40) أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ (41) يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (42) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ (43) فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (44) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (45) أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (46) أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (47) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ (48) لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ (49) فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (50) وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ (51) وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (52) 
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	الْحَاقَّةُ (1) مَا الْحَاقَّةُ (2) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ (3) كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ (4) فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ (5) وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ (6) سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ (7) فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ (8) وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ (9) فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً (10) إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ (11) لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ (12) فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ (13) وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً (14) فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (15) وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ (16) وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ (17) يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ (18) فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ (19) إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ (20) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (21) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (22) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ (23) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ (24) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ (25) وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ (26) يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ (27) مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ (28) هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ (29) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (30) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (31) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ (32) إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ (33) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (34) فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ (35) وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ (36) لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ (37) فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ (38) وَمَا لَا تُبْصِرُونَ (39) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (40) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ (41) وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (42) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (43) وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (44) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (46) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (47) وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (48) وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ (49) وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ (50) وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ (51) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (52) 
	سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ (1) لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ (2) مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ (3) تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (4) فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا (5) إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا (6) وَنَرَاهُ قَرِيبًا (7) يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ (8) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ (9) وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا (10) يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ (11) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (12) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ (13) وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ (14) كَلَّا إِنَّهَا لَظَى (15) نَزَّاعَةً لِلشَّوَى (16) تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى (17) وَجَمَعَ فَأَوْعَى (18) إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (19) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (21) إِلَّا الْمُصَلِّينَ (22) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (23) وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25) وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (26) وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (27) إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ (28) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (30) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (31) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (32) وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ (33) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (34) أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ (35) فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ (36) عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ (37) أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ (38) كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ (39) فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ (40) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (41) فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (42) يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ (43) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (44) 
	إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (1) قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (2) أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ (3) يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (4) قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا (5) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا (6) وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا (7) ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا (8) ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا (9) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (12) مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا (13) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا (14) أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا (15) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا (16) وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا (17) ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا (18) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا (19) لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا (20) قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا (21) وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا (22) وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (23) وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا (24) مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا (25) وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا (26) إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا (27) رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا (28) 
	قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (1) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا (2) وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا (3) وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا (4) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (5) وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا (6) وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا (7) وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا (8) وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا (9) وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا (10) وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا (11) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا (12) وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا (13) وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا (14) وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (15) وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا (16) لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا (17) وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (18) وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا (19) قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا (20) قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا (21) قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا (22) إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (23) حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا (24) قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا (25) عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (26) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا (27) لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا (28) 
	يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (4) إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا (5) إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا (6) إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا (7) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا (8) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا (9) وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا (10) وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا (11) إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا (12) وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا (13) يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا (14) إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (15) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا (16) فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا (17) السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا (18) إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (19) إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (20) 
	يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ (2) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (6) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (7) فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ (8) فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ (9) عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ (10) ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا (11) وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا (12) وَبَنِينَ شُهُودًا (13) وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا (14) ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (15) كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا (16) سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا (17) إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ (18) فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (19) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (20) ثُمَّ نَظَرَ (21) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (22) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (23) فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ (24) إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ (25) سَأُصْلِيهِ سَقَرَ (26) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ (27) لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ (28) لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ (29) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ (30) وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ (31) كَلَّا وَالْقَمَرِ (32) وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ (33) وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ (34) إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ (35) نَذِيرًا لِلْبَشَرِ (36) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ (37) كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38) إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ (39) فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (40) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (41) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (45) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (46) حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ (47) فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (48) فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (49) كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ (50) فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ (51) بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً (52) كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ (53) كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ (54) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (55) وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ (56) 
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	لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (1) وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (2) أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ (3) بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ (4) بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ (5) يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ (6) فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ (7) وَخَسَفَ الْقَمَرُ (8) وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (9) يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ (10) كَلَّا لَا وَزَرَ (11) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ (12) يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ (13) بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (14) وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ (15) لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (19) كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ (20) وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ (21) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (23) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ (24) تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ (25) كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ (26) وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ (27) وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ (28) وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ (29) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ (30) فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى (31) وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (32) ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى (33) أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (34) ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (35) أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (36) أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى (37) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (38) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (39) أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى (40) 
	هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا (1) إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (2) إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (3) إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا (4) إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (5) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (6) يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (7) وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (8) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (9) إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا (10) فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (11) وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا (12) مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا (13) وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا (14) وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا (15) قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا (16) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا (17) عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا (18) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا (19) وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا (20) عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (21) إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا (22) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا (23) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا (24) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (25) وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا (26) إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا (27) نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا (28) إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (29) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (30) يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (31) 
	وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (1) فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا (2) وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا (3) فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا (4) فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا (5) عُذْرًا أَوْ نُذْرًا (6) إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ (7) فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ (8) وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ (9) وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ (10) وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ (11) لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ (12) لِيَوْمِ الْفَصْلِ (13) وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ (14) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (15) أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ (16) ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ (17) كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (18) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (19) أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (20) فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (21) إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ (22) فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ (23) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (24) أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (25) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا (26) وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا (27) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (28) انْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (29) انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ (30) لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ (31) إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ (32) كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ (33) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (34) هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ (35) وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ (36) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (37) هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ (38) فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ (39) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (40) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ (41) وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ (42) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (43) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (44) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (45) كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ (46) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (47) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ (48) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (49) فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (50) 
	عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (1) عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (2) الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ (3) كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (4) ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (5) أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا (6) وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا (7) وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا (8) وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا (9) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (10) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (11) وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (12) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا (13) وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا (14) لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا (15) وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا (16) إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا (17) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا (18) وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا (19) وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا (20) إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا (21) لِلطَّاغِينَ مَآبًا (22) لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا (23) لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا (24) إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا (25) جَزَاءً وِفَاقًا (26) إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا (27) وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا (28) وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا (29) فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا (30) إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (31) حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا (32) وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا (33) وَكَأْسًا دِهَاقًا (34) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا (35) جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا (36) رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا (37) يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا (38) ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا (39) إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا (40) 
	وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا (1) وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا (2) وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا (3) فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا (4) فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا (5) يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ (6) تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (7) قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ (8) أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ (9) يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ (10) أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً (11) قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ (12) فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ (13) فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ (14) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (15) إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (16) اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (17) فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى (18) وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى (19) فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى (20) فَكَذَّبَ وَعَصَى (21) ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى (22) فَحَشَرَ فَنَادَى (23) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى (24) فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى (25) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى (26) أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا (27) رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا (28) وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا (29) وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (30) أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا (31) وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا (32) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (33) فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى (34) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى (35) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى (36) فَأَمَّا مَنْ طَغَى (37) وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (38) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى (39) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (41) يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا (42) فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا (43) إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا (44) إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا (45) كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا (46) 
	عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (2) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (3) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (4) أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى (5) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (6) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى (7) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (8) وَهُوَ يَخْشَى (9) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (10) كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (11) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (12) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (13) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (14) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (15) كِرَامٍ بَرَرَةٍ (16) قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (17) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (18) مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (19) ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (20) ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (21) ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ (22) كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ (23) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (24) أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (25) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (26) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (27) وَعِنَبًا وَقَضْبًا (28) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (29) وَحَدَائِقَ غُلْبًا (30) وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (31) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (32) فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ (33) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (34) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (35) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (36) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (37) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ (38) ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ (39) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ (40) تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ (41) أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ (42) 
	إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (1) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (2) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (3) وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (4) وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (5) وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (6) وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (7) وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (9) وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (10) وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ (11) وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ (12) وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ (13) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ (14) فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (15) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ (16) وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (17) وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (18) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (19) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (20) مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ (21) وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ (22) وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ (23) وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ (24) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ (25) فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ (26) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (27) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (28) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (29) 
	إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (1) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ (2) وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ (3) وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (4) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (5) يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (6) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (7) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ (8) كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ (9) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (10) كِرَامًا كَاتِبِينَ (11) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (12) إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (13) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (14) يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ (15) وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ (16) وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (17) ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (18) يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ (19) 
	وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6) كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ (7) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ (8) كِتَابٌ مَرْقُومٌ (9) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (10) الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (11) وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (13) كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (14) كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (15) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ (16) ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (17) كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ (18) وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ (19) كِتَابٌ مَرْقُومٌ (20) يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ (21) إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (22) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (23) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ (24) يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ (25) خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (26) وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ (27) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ (28) إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (29) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (30) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (31) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ (32) وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (33) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (34) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (35) هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (36) 
	إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (2) وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (3) وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ (4) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (5) يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ (6) فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (7) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (8) وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا (9) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (10) فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا (11) وَيَصْلَى سَعِيرًا (12) إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا (13) إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ (14) بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا (15) فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (16) وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (17) وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ (18) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ (19) فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (20) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ (21) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ (22) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ (23) فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (24) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (25) 
	وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (1) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (2) وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (3) قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ (4) النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ (5) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (6) وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (7) وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (8) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (9) إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (10) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ (11) إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (12) إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ (13) وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (14) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (15) فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (16) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ (17) فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ (18) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ (19) وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ (20) بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (21) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ (22) 
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	وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ (2) النَّجْمُ الثَّاقِبُ (3) إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (4) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (5) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (6) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (7) إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (8) يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ (9) فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ (10) وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (11) وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ (12) إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ (13) وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ (14) إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (15) وَأَكِيدُ كَيْدًا (16) فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا (17) 
	سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (2) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (3) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (4) فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى (5) سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (6) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى (7) وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى (8) فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى (9) سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى (10) وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى (11) الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى (12) ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى (13) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15) بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (16) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (17) إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (18) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (19) 
	هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (1) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ (2) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (3) تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً (4) تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ (5) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ (6) لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ (7) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ (8) لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ (9) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (10) لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً (11) فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ (12) فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ (13) وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ (14) وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ (15) وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ (16) أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (17) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (18) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (19) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (20) فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (21) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (22) إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (23) فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ (24) إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ (25) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ (26) 
	وَالْفَجْرِ (1) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (2) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (3) وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (4) هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ (5) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (6) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (7) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (8) وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (9) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (10) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ (11) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (12) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (13) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (14) فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (15) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (16) كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (17) وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (18) وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا (19) وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (20) كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (21) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (22) وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى (23) يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي (24) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ (25) وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ (26) يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30) 
	لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (1) وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (2) وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ (3) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (4) أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (5) يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا (6) أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (7) أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (8) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ (9) وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (10) فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (16) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (17) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (18) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (19) عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ (20) 
	وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (1) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا (2) وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا (3) وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا (4) وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (5) وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا (6) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا (11) إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا (12) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا (13) فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا (14) وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (15) 
	وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (1) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (2) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (3) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (4) فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (10) وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (11) إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى (12) وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى (13) فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى (14) لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى (15) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (16) وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (17) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (18) وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى (19) إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى (20) وَلَسَوْفَ يَرْضَى (21) 
	وَالضُّحَى (1) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (2) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (3) وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى (4) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (5) أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى (6) وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى (7) وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى (8) فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (9) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (10) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (11) 
	أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (1) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ (2) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (3) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (4) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (6) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (7) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ (8) 
	وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (1) وَطُورِ سِينِينَ (2) وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (3) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (5) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (6) فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ (7) أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (8) 
	اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5) كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (7) إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى (8) أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (9) عَبْدًا إِذَا صَلَّى (10) أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى (11) أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى (12) أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (13) أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى (14) كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ (15) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (16) فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (17) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (18) كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (19) 
	إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5) 
	لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (1) رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً (2) فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ (3) وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ (4) وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (5) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (6) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (7) جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (8) 
	إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (1) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (2) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (3) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (4) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (5) يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (6) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8) 
	وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا (1) فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا (2) فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا (3) فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا (4) فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا (5) إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (6) وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ (7) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (8) أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ (9) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ (10) إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ (11) 
	الْقَارِعَةُ (1) مَا الْقَارِعَةُ (2) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ (3) يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ (4) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (5) فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ (6) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (7) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (8) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (9) وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ (10) نَارٌ حَامِيَةٌ (11) 
	أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (1) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (2) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (3) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (4) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (5) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (6) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (7) ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (8) 
	وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3) 
	وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (1) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (2) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (3) كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (4) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ (5) نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ (6) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ (7) إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ (8) فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ (9) 
	أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (1) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (2) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (3) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ (4) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ (5) 
	لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (1) إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (2) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (3) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (4) 
	أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (1) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (2) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (3) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7) 
	إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3) 
	قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (4) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6) 
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	إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (3) 
	تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (2) سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (3) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (5) 
	قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4) 
	قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (5) 
	قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِكِ النَّاسِ (2) إِلَهِ النَّاسِ (3) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (4) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (6) 



